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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

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

 اهم اخبار کشاورزی و آب

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

 بهره مند فرمائید.

ند بودجوابگو خواه 02188346720و فاکس   02188346726در این راستا تلفن    
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 آب

 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۸تاریخ: 

 در کمین اقتصاد ایران« آب»ابرچالش 

از شش ابرچالشی که مسعود نیلی دستیار ویژه اقتصادی رییس جمهور برشمرده،آب را باید ویژه تر در نظر گرفت،چه آنکه ایران 

به گزارش خبرآنالین، با افزایش جمعیت ایران، تامین آب به تدریج به شرایط .خشک است و آب برای آن غنیمتی بزرگکشوری 

بحرانی خواهد رسید.از همین رو،اقتصاددانان نسبت به ارایه راهکارهایی برای جلوگیری از هدر رفت آب هشدار می دهند.اگرچه در 

در قوانین برخوردار است،اما هر برای جلوگیری از بحران آب الزم است، هماهنگی بیشتری برنامه پنج ساله ششم،آب از اهمیت ویژه 

آنطور که کارشناسان می گویند، کمبود آب در ناشی از سه عامل ریشه می گیرد؛اولین .بین ارکان تصمیم گیر در کشور صورت بگیرد

میلیمتر و متوسط جهانی  245سط بارندگی ساالنه ایران متو .عامل کمبود میزان بارندگی نسبت به متوسط بارندگی جهانی است

عامل دوم شاخص مصرف زیاد آب در ایران است. براساس شاخص .میلیمتر است؛ این رقم یعنی کمتر از یکسوم متوسط جهانی 750

 توسط ساالنه منابعدرصد منابع آب تجدید پذیر یک کشور است. با توجه به اینکه م 50تا  40های بین المللی مصرف مطلوب معادل 

میلیارد مترمکعب در سال از منابع تجدید پذیر در بخش های  60تا  50میلیارد مترمکعب است، اگر حدود 120تجدید پذیر ایران 

المللی عمل کرده ایم. در حالی که در سالهای گذشته میزان مصرف آب در ایران به مختلف مصرف کنیم، مطابق شاخص های بین

میلیارد مترمکعب به مصرف می رسد و باال 100میلیارد مترمکعب منابع تجدیدپذیر، ساالنه 120ده است؛ یعنی از درصد رسی 85مرز 

عامل سوم سهم مصرف آب در بخش  .بودن این شاخص به معنای فشار بیش از حد به منابع آب به ویژه منابع آب زیرزمینی است

طی سالهای گذشته ساالنه از منابع تجدید پذیر ایران مصرف شده است، میلیارد مترمکعب آب که  100های مختلف است. از این

درصد در بخش شرب و بهداشت مصرف شده  7درصد در بخش صنعـت و حدود  3درصد آن در بخش کشاورزی، حدود  90بیش از 

آب در کشور است. این درصدی آب در بخش کشاورزی آن هم با راندمان پایین آبیاری، یکی از عوامل اصلی بحران 90است. مصرف 

درصد و سهم بخش کشاورزی در کشورهای  70در حالی است که متوسط سهم بخش کشـورزی در مصارف آب در جهان حدود 

درصد کل منابع آب مصرفی، در بخش کشاورزی آن هم با  90درصد است. ولی در ایران ساالنه  40توسعه یافته از منابع آب حدود 

ستار  .است ایران در آب بحران ایجاد در عامل مهمترین کارشناسان اعتقاد به موضوع ف می شود و این راندمان پایین آبیاری مصر

یکی از کارهایی که در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده، این است که باید » محمودی، سرپرست وزیر نیرو چندی پیش گفته بود:

این کار با توافق وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، سازمان محیط زیست میلیارد متر مکعب در مصارف، کاهش اتفاق بیفتد که 11

و... تایید شده و جزو برنامه ها قرار گرفته است. اگر این اقدامات که در برنامه خوب دیده شده در عمل موفق باشند، قطعا روند کاهش 

 «.شرایط بهبود می یابدسطح منابع آب زیرزمینی کشور متوقف می شود و در طول سالهای برنامه ششم 

 پروژه ای به نام انتقال آب  

گروهی از کارشناسان سازمان برنامه این طرح را پیشنهاد  55و  54سابقه پروژه انتقال آب به پیش از انقالب برمی گردد.درسالهای  

نهای خشک مثل کرمان و یزد، کردند،اما مورد توجه قرار نگرفت.بعدها در دولت سازندگی،طرح انتقال آب از خلیج فارس به استا

مجددا در دستور کار قرار گرفت.با این حال هزینه بر بودن این طرح سبب شد تا مسکوت بماند.با این حال مرحوم هاشمی رفسنجانی 

پروژه انتقال آب اما در دولت های اصالحات و دولت محمود .این طرح را در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم پیگیری می کرد

اد هم مطرح ش،اما از دستور کار خارج شد. به نظر می رسد، حسـن روحانی هم به این طرح عالقه مند است.او دو سال احمدی نژ

میلیارد تومان اعتبار، طرح انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس به فالت  4000پیش هنگام سفر به یزد اعالم کرد با اختصاص 

هم اکنون قیمت تمام شده هر متر مکعب آب »لیرضا دائمی قائم مقام وزیر نیرو گفته بود:ع .مرکزی ایران در دستور کار دولت است
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هزار تومان تخمین زده می 3شیرین شده خلیج فارس و دریای عمان به همراه هزینه انتقال آن برای مرحله اول طرح یک دریا حدود 

طرح انتقال آب به گفته گروهی از کارشناسان  «.الیی استشود که نسبت به تعرفه های جاری آب شرب و صنعتی و کشاورزی رقم با

اقدامی غیرکارشناسی است، چرا که هزینه انتقال آب زیاد است. از طرفی هم انتقال آب، راهکاری ثانویه برای حل مشکل آب به 

ر این ت بگیرد، بعد اگحساب می آید. یعنی ابتدا باید صرفه جویی و درست مصرف کردن آب و مکانیزه شدن صنعت و کشاورزی صور

حبیب اهلل بیطرف .راهکارها کارساز نبود، به سراغ انتقال آب رفت، نه در شرایطی که کشاورزی ایران به شدت سنتی و معیشتی است

من اعتقاد دارم که انتقال آب از خزر یا ارس یا جای دیگر به دریاچه کامال یک اقدام » وزیر نیرو در دولت اصالحات می گوید:

ارشناسی است. چون ارتفاع هیدرولیکی آب در دریاچه را اضافه می کند و اگر برداشت آب زیرزمینی منابع شیرین ادامه پیدا غیرک

کند، این افزایش ارتفاع باعث تشدید حرکت منابع آب شور در زیر زمین به سمت منابع آب شیرین می شود و بحران را افزایش می 

 «.دهد

 آیا راهی هست؟

ی گویند، ساده ترین راهکار، استفاده از شیوه های افزایش راندمان آبیاری است؛ شیوه های آبیاری در ایران باید تغییر کارشناسان م

کند و برنامه ریزی های الزم برای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی به وجود بیاید. البته عمده مصرف کنندگان آب در بخش 

ستگاه حاکمیتی در بخش کشاورزی باید با آموزش و ترویج و فراهم کردن تسهیالت کشاورزی، مردم یا بخش خصوصی هستند. د

الزم برای سرمایه گذاری در روش های بهینه مصرف آب از جمله سیستم های تحت فشار که در دنیا مرسوم است، زمینه را برای 

نیکی با سیستم های مکانیزه پیشرفته است.اما در حال حاضر کشاورزی در دنیا یک فعالیت تک .افزایش راندمان آبیاری فراهم کند

کشاورزی در ایران هنوز سنتی است. هنوز آبیاری براساس جوی ها و کرت بندی های غرقابی به شیوه ای کامال سنتی و غیربهینه 

رایط شده به گفته کارشناسان، ضعف مدیریت کشاورزی در طول دهها سال از عمر مدیریت در کشور، باعث این ش .صورت می گیرد

دولت هاى ما از قبل از انقالب تا به امروز نفت محور بوده اند چون نفت، دالر در کف »محمد طبیبیان اقتصاددان می گوید:.است

دست دولت ها قرار می داده که به زخم هاى مختلف بزنند. به همین دلیل هم به طور جدى مشکل آب را به حساب نیاورده اند، 

مسلما راه »او معقتد است:«.درآمدى براى دولت متصور نیست. اما آب مهمترین مواهب طبیعى کشور است چون ظاهرا از این حیطه

 .ایجاد شبکه فاضالب و استفاده مکرر از آب در استفاده هاى غیرشرب است -حل هایى وجود دارد؛ یکى از آنها بازیافت آب شهرى 

رى گذارى است. بازنگبرسانى فرسوده در شهرها و استفاده از ابزار قیمتدیگرى صرفه جویى در مصرف از طریق بازسازى شبکه هاى آ

برنامه هاى آمایش سرزمین در » رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه می گوید:«.در شیوه هاى استفاده از آب هم راهی دیگر است

ه اى کالن به صورت مرکزى و در سطح کشور کشور ما از قبل از انقالب بر یک مبناى نادرست، یعنى تصور امکان برنامه ریزى منطق

از طریق معمارى و مهندسى قرار گرفت و البته ناموفق بود. برنامه هاى آمایش سرزمین شاید بتواند موفق شود در صورتى که چند 

طح استان از این گذشته برنامه ها باید به صورت منطقه اى در س.پروژه مشخص بزرگ براى مناطق مختلف در سطح ملى تعریف شود

و با جزئیات بیشتر در سطح شهرستان تدارك دیده شود. در این مورد اختیارات استانداران و مدیران استانى و مدیران و شوراها در 

سطح شهرستان بایستى افزایش یابد. همچنین اقدامات برنامه ریزى و اجرا غیرمتمرکز پیگیرى شود. مهمتر از همه الزم است برنامه 

مراه با برنامه مالى و تعیین تکلیف اکید جریان مالى براى این اقدامات باشد. این شیوه اى است که در کشورهاى هاى اجرایى ه

 «.پیشرفته موفق بوده است

http://www.iana.ir/fa/news/48785/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DA 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۵تاریخ: 

 کندهای پاییزی، تامین آب کشاورزی بوشهر را با مشکل مواجه میکاهش بارش

ای بوشهر از کمبود منابع آب برای تامین نیازهای کشاورزی این استان خبر داد. وی گفت: این مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه

 .است های پاییزی رخ دادهکمبود به دلیل کاهش بارش

ترین مصرف کنندگان ما ای بوشهر، شاهپور رجائی بیان کرد: یکی از عمدهبه گزارش ایانا از روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه

ها ویژه در فصل پاییز است که در صورت عدم و یا کاهش بارشها بهبخش کشاورزی است که این بخش خود بسیار متاثر از بارندگی

 .یر در آن، به تعداد دفعات بیشتر دور آبیاری و افزایش فشار روی منابع آبی منجر خواهد شددر این فصل و یا تاخ

وی به دیگر پیامدهای ناشی از کمبود بارندگی اشاره کرد و افزود: در صورت عدم بارش، عالوه بر برداشت مازادی که از منابع آب 

های واهد شد، که این مهم نیز یکی از دیگر از عوامل تهدید سفرهشود، تغذیه صحیح و مناسب منابع آب نیز انجام نخانجام می

 .زیرزمینی و فشار اضافی روی این منابع خواهد بود

رجائی اعمال مدیریت ریسک را یکی از مهمترین راهکارها در راستای مدیریت منابع آب استان دانست و در تبیین این مهم افزود: 

نابع آبی، از افزایش سطح زیر کشت نیز جلوگیری کرد؛ از طرفی الگوی کشت نیز بایستی باید همزمان با پیش بینی فشار روی م

 .طوری طراحی و پیاده شود که در ابتدای فصل نیاز به آبیاری کمتر داشته باشیم

حصول این م ای بوشهر ادامه داد: غالب کشت پاییزه استان گوجه فرنگی است که با توجه به نیازمدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه

 .به آب، تنها راهکار کاهش مازاد برداشت و کمتر کردن فشار روی منابع آب زیرزمینی جلوگیری از توسعه زیرکشت آن می باشد

طور مثال رودخانه اهرم که تامین کننده شبکه آبیاری وی ادامه داد: ما در بخش آب سطحی نیز دارای وضعیتی مشابه هستیم، به

رجائی عنوان کرد: با توجه به اینکه کشاورزان بعد از این برداشت، یک دور آبیاری خواهند .امل خشکیده شده استطور کاهرم بوده، به

داشت و از طرفی با توجه به خشک شدن این رودخانه، این دور آبیاری از منابع آب زیرزمینی تامین می شود که خود این مساله نیز 

های آبیاری و زهکشی دشتستان وی با اشاره به وضعیت شبکه.رزمینی ایجاد خواهد کردبه نوعی فشار مضاعف را روی منابع آب زی

های این شرکت، امکان تامین آب به میلیون متر مکعبی سد رییسعلی دلواری و پیرو اطالعیه 140گفتن: با توجه به ذخیره کمتر از 

دلیل کاهش چشمگیر بارندگی و ای استان بهی آب منطقهاراضی زراعی محدوده شبکه شبانکاره وجود ندارد و این تصمیم کارشناس

 .به تبع آن کاهش آبگیری سد رییسعلی دلواری گرفته شده است.

یابد و کشاورزان باید با مدیریت مصرف، همین حجم آب را در دور درصد کاهش می 30تا  20رجائی افزود: حجم آبیاری باغات نیز 

طور کلی در بخش تولید آب ای بوشهر در پایان تاکید کرد: بهشرکت سهامی آب منطقه مدیر عامل.سوم آبیاری به مصرف رسانند

شرب، کمبود و یا کاهش نخواهیم داشت، ضمن اینکه مردم و شهروندان را به رعایت الگوی صحیح مصرف در مدیریت مصرف بهینه 

 آب و پرهیز از اسراف دعوت کرد

http://www.iana.ir/fa/news/48941/%DA%A9%D8%A7 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۲تاریخ: 

 دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی

ساری مهرماه سال جاری در محل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  20دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی 

به گزارش ایانا از روابط عمومی آب منطقه ای مازندران، دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی با .شودبرگزار می

های نوین برای مقابله با تهدیدات ناشی از بحران آب و انتقال آب بین محورهای ویژه احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، روش

 شودسال جاری در محل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار می مهرماه 20ای، حوضه

 توانند به آدرس زیر مراجعه کنند:عقالمندان برای کسب اطالعات بیشتر می

http://www.iana.ir/fa/news/48887/%D8%AF%D9%88% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۱تاریخ: 

 ICID انتخاب کمیته ملی آبیاری ایران به عنوان بهترین کمیته ملی از میان کشورهای عضو

 (ICID) المللی آبیاری و زهکشیکمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران عنوان بهترین کمیته ملی از میان کشورهای عضو کمیسیون بین

برای یک دوره سه ساله توسط  2017های ملی عضو که در سال گزارش ایانا از پاون، براساس ارزیابی عملکرد کمیتهبه.کسب کردرا 

ته ملی از ترین کمیالمللی آبیاری و زهکشی انجام شده، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران به عنوان بهترین و فعالکمیسیون بین

 .المللی آبیاری و زهکشی انتخاب شده استکمیسیون بین کشور فعال 80میان نزدیک به 

ا های ملی عضو، هر سه سال یکبار و همزمان بترین کمیتهالمللی آبیاری و زهکشی با هدف شناسایی و تقدیر از فعالکمیسیون بین

 2014مین دوره ارزیابی عملکرد )نماید که درششهای ملی عضو میالمللی، اقدام به ارزیابی عملکرد کمیتههای بینبرگزاری کنگره

المللی به عنوان بهترین سال گذشته از سوی داوران بین 12(، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران برای دومین بار در 2017لغایت 

محور اصلی، مورد  9شاخص عملکردی و مدیریتی در  50های ملی، بیش از برای بررسی عملکرد کمیته.کمیته ملی برگزیده شد

رسولیها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در این باره گفت: این موفقیت مرهون محمد حاج.گیردزیابی و مقایسه قرار میار

های های کار، کمیتههمکاری و همدلی گروه کثیری از کارشناسان عالقمند در شورایعالی، هیئت اجرایی، دبیرخانه کمیته ملی، گروه

ها و مؤسسات متعدد فعال در بخش آبیاری و زهکشی و همچنین پشتیبانی مؤثر شرکت مدیریت منابع رکتای و کارشناسان شمنطقه

ها و عملکرد کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، مقرر است طی بر اساس این گزارش، به منظور تجلیل از فعالیت.آب ایران است

زهکشی که در مهر ماه سال جاری در کشور مکزیک برگزار خواهد شد، المللی آبیاری و مراسم رسمی در بیست و سومین کنگره بین

 با اهدای لوح تقدیر و تندیس از نمایندگان کمیته ملی ایران تقدیر به عمل آید

http://www.iana.ir/fa/news/48842/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۱تاریخ: 

 سهم ایران از بازار عراق چقدر است؟ / روسیه در صادرات لبنیات به عراق از ایران پیشی گرفت

 بوده است.ارزش صادرات پسته و آدامس از ایران به عراق هر کدام هشت میلیون دالر  2014های به عمل آمده در سال طبق تحلیل 

به گزارش خبرنگار ایانا، عراق همیشه یکی از کشورهای مورد نظر ایران برای صادرات بوده است. طبق آخرین آمارهای منتشر شده 

درصد  14برای صادرات انواع محصوالت اعم از کشاورزی و صنعتی به عراق،  2014توسط سازمان توسعه تجارت، سهم ایران در سال 

درصد  10ان رتبه سوم صادرات به این کشور را بعد از ترکیه و چین به خود اختصاص داده است. البته سهم ترکیه بود. به عبارتی ایر

صادرات ایران به عراق، در تمام اقالم اقتصادی، از لحاظ ارزشی یک میلیارد و  2014تا  2010شود. از سال بیشتر از ایران برآورد می

شود، ای که به عراق وارد میدرصد رشد داشته است.در حال حاضر هشت درصد از اقالم عمده 38میلیون دالر و به بیانی دیگر  695

میلیون دالری دارد که ایران  327سهم صنایع غذایی است. در این میان واردات محصوالت با منشا گیاهی و حیوانی به عراق، ارزش 

میلیون دالر آن سهم کشورهای  300د ثبت کرده است. در حالی که میلیون دالر را به نام خو 27با هشت درصد سهم از این بازار، 

میلیون دالر صادرات میوه و خشکبار طبق آخرین  11دیگر مانند ترکیه، هند، روسیه و قزاقستان است. البته ناگفته نماند که ایران با 

درصدی رتبه  9.8نی، اما روسیه با سهم های لببرآوردها رتبه نخست را در این زمینه کسب کرده است.در خصوص شیر و فراورده

های لبنی به عراق از کل کشورها درصدی رتبه دوم را دارد. این در حالی است که ارزش واردات فراورده 9.7نخست و ایران با سهم 

میلیون  1.7حتی میلیون دالر چای سبز و  4.9مرغ، هشت میلیون دالر پسته، شود. پنج میلیون دالر تخممیلیون دالر برآورد می 27

در صادرات ایران به عراق ثبت شده است.در گروه صنایع غذایی، ایران وضعیت  2014دالر خرما از دیگر اقالم مهمی است که در سال 

 29میلیون دالر بوده که ایران  344های کشاورزی دارد. ارزش کل واردات عراق در این گروه از جهان بهتری نسبت به دیگر زیربخش

درصد از این سهم را به خود اختصاص داده است. جالب اینجاست که هشت میلیون دالر آن مربوط به صادرات  9دالر یعنی میلیون 

 1.2میلیون دالر، رب گوجه فرنگی سه میلیون دالر، روغن نباتی  12شود؛ درست به اندازه صادرات پسته. بیسکویت آدامس می

 رود.های دیگر به شمار میون دالر از نمونهمیلیون دالر و روغن پالم به ارزش یک میلی

میلیون دالر  75ایران در صادرات انواع کنسرو، قند و شکر و شیرینی و بیسکویت رتبه دوم را بعد از روسیه دارد. دو میلیون دالر از 

 درصدی داشته است. 2.7شود. به عبارتی ایران در این بازار سهمی ارزش واردات چرم و پوست به عراق نیز مربوط به ایران می

 ها با جدیت تمام بهاسحاق، رئیس اتاق مشترك ایران و عراق داشت، مشخص شد عراقیوگوی مفصلی که ایانا با یحیی آلدر گفت

 15اسحاق، این بازار شاید حداکثر تا های مختلف از جمله صنایع غذایی و کشاورزی هستند. به گفته آلدنبال خودکفایی در زمینه

 توان روی این بازار برای همیشه حساب باز کرد.یگر برای ایران سودآور باشد. بنابراین نمیسال د

http://www.iana.ir/fa/news/48829/%D8%B3%D9%87%D 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۰تاریخ: 

 بازار ۹+۱بورس در آینه 

 : سلیمان کرمی . دنیای اقتصاد

درصدی به پیشواز  9جاری میالدی با درخشش بازارهای کاالیی به پایان رسید و بورس تهران نیز با کسب بازدهی فصل سوم سال

های مثبتی برای بورس تهران به همراه دارد. بازار کاالیی و همچنین نرخ دالر بازار داخلی نشانه 9این نوسان قیمتی رفت. بررسی 

معدنی، نفت، محصوالت پتروشیمی و همچنین  -شود افزایش قیمت جهانی مواد فلزیهای کاالیی باعث میدرصدی شرکت 50سهم 

 .یری که ممکن است شاخص بورس را به قله تاریخی خود برسانددالر بتواند نویدبخش رونق بازار سهام در ادامه سال باشد. مس

محور تهران نیز همراستا با رشدهای قابل با درخشش بازارهای کاالیی به پایان رسید. در این میان بورس کاال 2017ماه سوم سال 3

که سال میالدی جاری، در حالیدرصدی مواجه شود. پس از آغاز نیمه دوم  9ها در سه ماه گذشته توانست با جهش توجه قیمت

زد، کارشناسان به احتمال رونق گرفتن دوباره معامالت کاالها ها در بازارهای اثرگذار بر صنایع بورسی داخلی چنگی به دل نمیقیمت

 اها رچنینی قیمتترین کارشناسان در سطح جهانی جهش اینبینکردند. با این حال خوشبه خصوص در بخش فلزات اشاره می

درصدی شاخص  9متصور نبود. این موضوع به خصوص در بخش مواد فلزی و معدنی کامال محسوس بود.در این شرایط شاهد رشد 

ها رو با توجه به اهمیت اثر رشد قیمتماه گذشته بودیم. در گزارش پیششکنی متوالی این نماگر در سهکانال 7کل بورس تهران و 

 .بررسی شده است 2017ماه دوم سال  3ملکرد کاالها در در بازار جهانی بر بورس تهران ع

 ها خوش درخشیدندکاالیی

درصدی را  8و  11، 15، 8به ترتیب رشد  2017ماه سوم سال  3هر تن مس، روی، آلومینیم و سرب در بورس فلزات لندن طی 

ی مواجه شد اما ورق گرم و اسلب درصد 3چین با افت  CFR آهن تحت قراردادتجربه کردند. در این میان شاخص قیمت سنگ

شو نیز در این مدت سنگ ککقیمت هر تن زغال .درصدی مواجه شدند 30با رشد بیش از  (CIS) فوالدی در معامالت دریای سیاه

بل قا عالوه بر قیمت مواد فلزی و معدنی در دیگر بازارها مانند متانول و اوره نیز شاهد جهش .درصدی مواجه شده است 27با جهش 

درصدی را تجربه کرد. هر بشکه  24درصدی و هر تن متانول نیز رشد  44توجه قیمت بودیم. قیمت هر تن اوره در بازار جهانی رشد 

 .درصدی مواجه شد 12نیز با رشد  (WTI) نفت خام آمریکا

 ها پیشتاز صنایع بورسیفلزی و معدنی 

درصدی نرخ دالر در بازار ارزکشورمان  5 رشد با میالدی سال سوم ماهه سه رد تهران بورس های جهانی کاالهای اثرگذار بر رشد قیمت

های کاالمحور داخلی فصلی رویایی را در بخش سودآوری تجربه کنند. اثر رشدهای اخیر قیمت کاالها در بازار همراه شد تا شرکت

ز قابل رصد است. در این خصوص عمده ها در پاییهای بورسی و همچنین عملکرد شرکتجهانی در عملکرد نیمه نخست شرکت

 جدید ینیبپیش هایگزارش هایی که سودآوری آنها به فروش کاالهای مزبور وابسته است احتماال با تعدیل مثبت قابل توجهی شرکت

 رچهگ. کرد مشاهده خوزستان فوالد شرکت جدید بینیپیش در توانمی را هاشرکت سودآوری جهش از اینمونه. دهند ارائه بازار به را

شهریور با توجه به نوع قرارداد فروش مطابق با انتظارات و همگام با رشد قیمتی در بازارهای جهانی نبود اما  در شرکت این عملکرد

های بینیسازی از وضعیت سودآوری این شرکت و جلوگیری از گسترش شایعات در بازار پیشمدیران این شرکت به منظور شفاف

 .ح کردندخود را اصال

 اصالح فوالد پس از جهش قیمت 

http://awnrc.com/index.php
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 هایکه سهام شرکتجهش قیمت اسلب و بیلت در بازار جهانی اثر مستقیمی بر رشد سودآوری فوالد خوزستان داشت. در حالی 

ر ی، دیگبرای ارائه تعدیل مثبت سودآور« فخوز»های اخیر در مسیر اصالح قرار گرفته بودند، با توقف های ماهفوالدی پس از جهش

آهن بینی خروج ذوبهای اخیر رخ داد پیشنمادهای این گروه با افزایش نسبی تقاضا مواجه شدند. از دیگر اتفاقات مثبت که در هفته

ماه سوم سال جاری میالدی  3درصدی در  25با رشد  CIS از زیان بود. در این خصوص قیمت هر تن فوالد ساختمانی در معامالت

های فوالدی نیز وجود دارد. با این حال قیمت فوالد در بازار جهانی برای انعکاس رشدهای سودآوری دیگر شرکتمواجه شد. انتظار 

های قبلی اندك است اما میزان اصالح و زمان در مسیر اصالحی قرار گرفته است. گرچه احتمال بازگشت قیمت مقاطع فوالدی به کف

 .ها باشددآوری و همچنین تحرکات قیمت سهام این شرکتتواند نکته بسیار مهمی در سوتوقف اصالح می

 آهن پایدار نماندخوشحالی صادرکنندگان سنگ 

های فلزی بود. در این خصوص گرچه قیمت دومین گروهی که بیشترین نفع را از جهش قیمتی فلزات در بازار جهانی بردند، گروه کانه

تری های باالماهه، قیمتآهن طی روند سهپایان جوالی افت کرده است اما سنگ آهن در بازار جهانی در پایان سپتامبر نسبت بهسنگ

دالر نیز رسید. با  80های پایانی آگوست به چین در هفته CFR درصد تحت قرارداد 62آهن را نیز تجربه کرد. قیمت هر تن سنگ

بازار موجب شد این کاال بار دیگر در مسیر نزولی ها و همچنین مازاد عرضه موجود در این حال فشار کاهش تقاضا از سوی فوالدی

دالر رسید )پایان هفته گذشته(. باید توجه داشت که عمده رشد  63آهن در پایان سپتامبر به کمتر از قرار گیرد. قیمت هر تن سنگ

لید این فلز، در آغاز های احتمالی توقیمت فوالد در بازار چین ناشی از هراس از ضعف محسوس سمت عرضه با توجه به محدودیت

شهرهای بزرگ این کشور(. بر این اساس کارشناسان پیش از آغاز  تالش دولت مرکزی چین برای مقابله با آلودگی)فصل سرما است 

کردند. کاهش تقاضای آهن را با فوالد باال عنوان میرالی پرشتاب قیمت فوالد در بازار جهانی احتمال جدایی مسیر قیمتی سنگ

 .شدمیآهن و فوالد مطرح ن در پی کاهش تولید چین عامل جدایی مسیر قیمتی سنگآهسنگ

های های جهانی این کاال وابسته است و سودآوری بیشتر شرکتطور مستقیم با قیمتآهن در بازار داخلی بهبخش اندکی از قیمت سنگ

های خوزستان در بورس کاال دارد )فروش داخلی شرکتآهن در کشورمان وابستگی مستقیمی به قیمت شمش فوالد تولیدکننده سنگ

آهنی خواهد داشت. البته های سنگبر این اساس جهش قیمت فوالد در بازار داخل اثر مستقیمی بر سودآوری شرکت .(آهنیسنگ

ود. خواهد ب کنندگان فوالد داخلی کمترآهن نسبت به عرضههای مالی تولیدکنندگان سنگشدت اثر رشد قیمت فوالد در صورت

آهن دیگر مواد معدنی نیز رشدهای قابل توجهی را تجربه کردند. در این خصوص کنسانتره سرب و روی نیز با رشد عالوه بر سنگ

تولیدکنندگان کنسانتره سولفوره این فلزات که مجوز فروش صادراتی را دارا هستند شاهد اثر مثبت  .محسوس قیمتی مواجه شدند

ها را های جدید این شرکتبینیهای باال در عملکرد شهریور هستند. این موضوع انتظار برای رشد پیشمتفروش محصوالت در قی

 .بیشتر کرده است

 رالی دلچسب در فلزات پایه 

توجهی را تجربه کرد. گرچه برخی از این فلزات در ادامه با اصالح قیمت رشدهای قابل 2017ماهه سوم  3قیمت فلزات پایه در  

خصوص قیمت هر تن مس در پایان نیمه مواجه شدند اما همچنان در سطوح نسبتا باالیی در حال نوسان هستند. در این شدیدی

هزار دالر به ازای هر تن نیز رشد کرد. با این حال  7کرد که در ادامه تا نزدیک سطح دالری را تجربه می 5900سطوح  2017نخست 

دالری قرار داشت  6400ا اصالح قابل توجه قیمت مواجه شد. در پایان سپتامبر در سطح در موج اصالحی قیمت فلزات پایه، مس ب

طور مستقیم بر سودآوری شرکت ملی مسایران و برخی درصدی همراه شود. قیمت مس به 8ماه گذشته با رشد  3تا به این ترتیب در 

 .کت وجود دارددستی اثرگذار است و انتظار برای رشد سودآوری این شراز صنایع پایین
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های زیادی چه در بخش معدنی شوند. با توجه به اینکه شرکتخصوص روی از فلزات مهم برای بورس تهران محسوب میسرب و به

اند، نوسانات قیمتی این دو فلز نیز به دقت از و همچنین تولیدکننده شمش خالص این دو فلز در بورس و فرابورس به ثبت رسیده

توجه در سال های قابلدرصدی قیمت مواجه شد تا پس از رشد 15شود. روی با جهش سهام کشورمان دنبال میسوی فعاالن بازار 

دالر به ازای هر تن بود،  2750حدود  2017گذشته همچنان فعاالن بازار را غافلگیر کند. قیمت هر تن روی که در آغاز فصل سوم 

سرب نیز وضعیت مشابهی را به ثبت رساند.  .دالر به ازای هر تن رسید 3150ش از ( به بی2017ماهه سوم  3در پایان سپتامبر )پایان 

کنند. دار قیمت این فلز عنوان میکارشناسان همچنان افزایش فاصله قیمتی فلز روی و سرب نسبت به میانگین را محرك صعود ادامه

توان مشاهده کرد. ماهه می 6اساس عملکرد گروه بر های اینبینی جدید شرکتهای پیشاثر جهش قیمتی روی و سرب را در گزارش

های قیمتی قبلی هزار دالر اصالح قیمتی را تجربه کرد، در ادامه اما بار دیگر به سقف 3خصوص روی تا سطح گرچه این فلزات و به

 .های زیرمجموعه این گروه ایجاد کندتواند سودآوری دلچسبی را برای شرکتبازگشت. این موضوع می

درصدی مواجه شده است. در این میان آلومینیوم از  11ماه گذشته با رشد یمت هر تن آلومینیوم در بورس فلزات لندن نیز در سهق

های آلودگی محدودیت .های گذشته به پتانسیل موجود در رشد قیمتی این فلز اشاره داشتندجمله فلزاتی است که کارشناسان در ماه

را در  توجهیهای قابلمت عرضه این فلز از سوی چین موثر باشد. بر این اساس قیمت این فلز نیز رشدتواند در ضعف سشدت میبه

اثرپذیری مستقیمی از رشد قیمت آلومینیوم خواهد داشت. برخالف دیگر « فایرا»های بورسی این مدت تجربه کرد. از میان شرکت

های اخیر در پیش گرفتند و فضا را برای جذابیت ماه وند منطقی را طیهای فلزی که قیمت سهام با هراس از اصالح جهانی رشرکت

بازان با هجمه نقدینگی از سوی بورس« فایرا»ها به وجود آوردند، احتمالی سهام با برآورده شدن انتظارات در رشد سودآوری این شرکت

 .کندبازی مسیر صعودی را تجربه میای سفتهههای بنیادی و تنها با موجتوجه به واقعیتمواجه شده و قیمت این سهم بی

 سنگ بر بورس تهراناثر پنهان زغال 

سنگ تحت قرارداد فوب استرالیا درصدی مواجه شد. هر تن زغال 27با جهش  2017شو نیز در فصل سوم سنگ ککقیمت زغال 

دالر به  187قیمت این کاال تا پایان سپتامبر به شد که دالری معامله می 147در پایان نیمه نخست سال جاری میالدی در محدوده 

های بورسی داخلی ندارد. بر اساس آخرین مصوبه نرخ فروش طور مستقیم اثری بر سودآوری شرکتسنگ بهازای هر تن رسید. زغال

ین پیش از اشود. های تولیدکننده داخلی این محصول بر اساس قیمت شمش فوالد خوزستان تعیین میسنگ از سوی شرکتزغال

تواند اثرات خود را با تاخیر سنگ میبا این حال نوسانات قیمت زغال .شدصورت توافقی تعیین میسنگ بهنیز قیمت فروش زغال

درصد از ظرفیت تولید  80توجهی از متانول و همچنین اوره چین )حدود خصوص بخش قابلزمانی در دیگر محصوالت بگذارد. در این

ر های تولید، بتواند با افزایش هزینهسنگ میشود. در نتیجه رشد قیمتی زغالسنگ تولید میه خوراك زغالاین کشور( بر پای

 .تولیدکنندگان متانول و اوره چین فشار وارد کند

 هاصدرنشینی اوره و متانول پس از فلزی 

های تولیدکننده اوره در عمده فروش شرکت .نداهای اخیر با ضعف چشمگیر سودآوری مواجه شدهای بورس تهران در سالگروه اوره 

ذاری گها از طرفی با ضعف تقاضا همراه بوده و از سوی دیگر نرخبورس تهران به بازار صادرات اختصاص دارد. فروش داخلی این شرکت

د این ین اساس چشم امیها بسیار پایین باشد. بر اهای اخیر باعث شده که حاشیه سود فروش داخلی این شرکتتکلیفی آنها در سال

های اخیر وضعیت ها به صادرات و تقاضای این محصول در بازار جهانی دوخته شده است. در این میان بازار جهانی نیز در سالشرکت

مناسبی نداشته و مازاد عرضه ذاتی این محصول در بازار جهانی موجب شده که شرایط برای رشد قیمتی اوره فراهم نباشد. باالتر 

واحدهای تولیدکننده اثر  شدت از نرخ خوراكن ظرفیت تولید اوره نسبت به تقاضای جهانی باعث شده که نوسانات قیمتی اوره بهبود

شود. بر این اساس رشد قیمت خوراك با فشار بر حاشیه سنگ و گاز طبیعی انجام میعمده تولید اوره در بازار جهانی از زغال .بپذیرد
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درصدی  27با رشد  2017سنگ در فصل سوم طور که اشاره شد قیمت زغالهمان ها را به دنبال دارد.د قیمتسود تولیدکنندگان، رش

رسد رشد قیمت نظر میسنگ معموال با همبستگی باالیی همراه است(. بر این اساس بهمواجه شد )نوسانات قیمتی انواع زغال

 .سنگ اثر مستقیمی بر جهش قیمتی اوره داشته استزغال

تواند به حمایت از قیمت اوره برآید. با این حال عالوه بر این انتظار برای رشد قیمت گاز طبیعی در فصل سرما نیز وجود دارد که می 

های کنونی به کل سال ریسک بسیار باالیی را دارا است. متانول نیز ها به نظر باال بوده و بسط دادن نرخهمچنان سطوح کنونی قیمت

نی حالت نسبتا مشابهی را از نظر عرضه و تقاضا با اوره دارا است. البته مصارف این دو کاال کامال متفاوت است. از نظر در بازار جها

توجه ظرفیت اسمی تولید این محصول در بازار جهانی در مقایسه با میزان تقاضای موجود همراه است. بازاری متانول با اختالف قابل

رسد رشد قیمت به نظر می .های آتی نیز وجود داردزایش ظرفیت تولید این دو محصول پتروشیمی در سالدر این میان انتظار برای اف

عنوان خوراك اصلی واحدهای تولید متانول در چین عاملی برای حمایت از قیمت این محصول بوده است. پایداری سنگ بهزغال

های قیمتی باالتر در اوره و متانول فراهم آورد. اوره در هفته گذشته تواند فضا را برای ساخت کفسنگ میسطوح باالی قیمتی زغال

متانول پس از  .دالر به ازای هر تن نیز معامله شد که طی روزهای اخیر در مسیر اصالح آرام قیمتی قرار دارد 260در حالی تا سطح 

پایان هفته گذشته تا حدودی این افت جبران  دالری با افت شدید قیمت در دو هفته قبل مواجه شد، با این حال 360لمس قیمت 

 .شد

 دالری را بازپس گرفت 50نفت کانال  

دار قیمت دالر رسید. گرچه همچنان افق رشد ادامه 50های اخیر با رشدهای مداوم به بیش از هر بشکه نفت خام آمریکا طی هفته

ند برای بورس تهران مفید واقع شود. در این خصوص عالوه توااین محصول چندان روشن نیست، اما سطوح کنونی قیمتی نفت نیز می

توان به اثر مثبت آن بر صنایع وابسته نیز اشاره کرد. گرچه بر اثر افزایش درآمد ارزی کشور ناشی از فروش نفت بر اقتصاد کشور، می

ها اظهار نظر دقیقی این شرکتتوان درخصوص سودآوری های پاالیشی نمیگذاری مبهم محصوالت و مواد شرکتبا توجه به نرخ

تواند در حاشیه سود ثابت افزایش مبلغ سود ناخالص را های مشابه، رشد قیمت نفت میداشت؛ اما با فرض حاشیه سود ثابت در دوره

ک کند. مهای پتروشیمی داخلی برای رقابت در بازار جهانی کتواند به شرکتبه دنبال داشته باشد. عالوه بر این، رشد قیمت نفت می

رد پذیکنند که به واسطه از بازار جهانی گاز اثر میهای پتروشیمی داخلی از خوراك گازی استفاده میدر این خصوص عمده شرکت

که با افزایش قیمت نفتا )همگام با رشد قیمت نفت( عمده گذاری گاز اتان بر اساس فرمول ابالغی وزیر نفت(. در حالی)با فرض نرخ

نندگان دستی را به همراه دارد، تولیدکگیرند و احتمال رشد قیمتی اتیلن و محصوالت پایینتیلن تحت فشار قرار میتولیدکنندگان ا

 .های باالتری به فروش برسانندهای کمتر در بخش تامین مواد اولیه، محصوالت خود را در قیمتتوانند با افزایش هزینهداخلی می

http://www.iana.ir/fa/news/48799/%D8%A8%D9%88%D8%B1% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۰تاریخ: 

 ۹۷اعداد کلیدی اقتصاد 

مشابهت دارد و  1396، مسیر رفتاری دولت را ترسیم کرد. این بخشنامه در بسیاری از زوایا با بخشنامه سال 1397بخشنامه بودجه 

درصد افزایش یافته است، در حالی  5ها بازنگری صورت گرفته است. برای مثال، ضریب افزایش حقوق کارمندان فقط در برخی نسبت

نفتی و نفتی حکایت دارد. گفته بر این خبرها از انقباض درآمدی در بخش غیردرصد بود. عالوه 10جاری که این رقم برای سال

جاری باشد. همچنین با توجه به محدودیت نظام تر از سالبینی شده قیمت نفت پایینشود، با توجه به تحوالت جهانی، پیشمی

در بخش غیرنفتی، با توجه به عملکرد درآمدهای  جاری جهشی نخواهد بود.بندی اوپک، افزایش صادرات نیز در مقایسه با سالسهمیه

تی و رسد با توجه به تنگناهای درآمدی در بخش نفنظر میبینی برنامه ششم توسعه است. بهمالیاتی، رقم افزایش یافته کمتر از پیش

فروض برنامه ششم است. اما  درصد نرخ ارز یکی از 3/ 5نرخ دالر باشد. تغییر ساالنه  1397ترین متغیر در بودجه غیرنفتی، کلیدی

سازی نرخ ارز متناسب با شرایط بازار شرایط کنونی، دو دیدگاه را درخصوص این متغیر شکل داده است؛ دیدگاه اول معتقد به واقعی

رسد ظر مینسازی، مذاکرات ادامه دارد، اما بهبوده، اما دیدگاه دوم بر تعدیل با شیب مالیم تاکید دارد. گرچه درخصوص نسبت واقعی

 .گیرددرصد مقرر در برنامه ششم صورت می 3/ 5، بیش از رقم 1397تعدیل نرخ ارز در بودجه سال 

های دولت از اعداد کلیدی اقتصاد را رمزگشایی کرد. نکته نخست این است که با بینیتوان پیش، می1397با بررسی بخشنامه سال 

رشد صادرات نفتی، متغیر کلیدی در رشد درآمدهای نفتی، نرخ ارز خواهد بود. بر توجه به محدود بودن نوسانات بهای نفت و کاهش 

های قبل، بیشتر خواهد بود، تا شکاف میان نرخ ارز نسبت به سال 1397رسد رشد نرخ ارز در بودجه سال این اساس، به نظر می

درصد خواهد بود که نشان  5ب حقوقکارکنان ها، میزان رشد افزایش ضریبودجه و قیمت تعادلی آن کاهش یابد. مطابق بررسی

تر را در دستور کار قرار داده است. دولت بخشنامه گذاری کاهش نرخ تورم به سطوح پاییندهد در سال آینده نیز دولت هدفمی

دجه این بخشنامه های اجرایی ابالغ کرد. سازمان برنامه و بوهای کالن به دستگاهگیریکل کشور را به همراه جهت 1397بودجه سال 

های اجرایی مکلفند در چارچوب خط رسانی خود قرار داده است. بر اساس این بخشنامه کلیه دستگاهپیوست روی پایگاه اطالع 6را با 

ریزی مبتنی بر عملکرد و تنظیم بودجه های بودجههای مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی، دستورالعملها و سیاستمشی

و  بندی به سازمان برنامههای دولتی، برنامه ساالنه و بودجه پیشنهادی خود را مطابق زماناجرایی ملی، استانی و شرکتهای دستگاه

 .معرفی شده است« زا و ضد فقررشد اقتصادی فراگیر، اشتغال»، 1397بودجه کشور ارائه کنند. رویکرد اصلی بودجه سال 

 زمان تقدیم الیحه به مجلس

های را به تصویر کشیده است. بر اساس این برنامه دستگاه 1397بندی تهیه و تنظیم الیحه بودجه سال و بودجه زمانسازمان برنامه 

همچنین تاریخ ارائه بودجه  .مهرماه برنامه ساالنه پیشنهادی خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند 15اجرایی باید تا تاریخ 

آبان سال جاری خواهد بود. نکته قابل توجه این موضوع است  4های اجرایی در تاریخ فعالیت دستگاهیابی پیشنهادی بر اساس هزینه

درصد  20برنامه ششم توسعه موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه، ساالنه اعتبارات  7ماده « پ»که دولت بر اساس بند 

ریزی بر مبنای عملکرد تنظیم کند. با توجه به این بند باید ورت بودجهصهای اجرایی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را بهدستگاه

شده به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند. سازمان برنامه های اجرایی، عملکرد خود را به شکل کمی و قیمت تمامدرصد از دستگاه 40

تشر کرده است. در این جدول، نام نهادهایی نظیر وزارت های اجرایی مشمول این بند را من( نام دستگاه6و بودجه در پیوست شماره )

نیرو، پژوهشگاه نیرو، سازمان انرژی اتمی، سازمان هواشناسی، ثبت احوال، نیروی انتظامی، وزارت دفاع، گمرك، وزارت جهاد، وزارت 

های اجرایی درصد دستگاه 40شده، مشود. بنابراین با توجه به تاریخ اعالهای دولتی مشاهده میعلوم، صدا و سیما و برخی دانشگاه
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های خود را به شکل کمی در فاصله زمانی کوتاه به سازمان برنامه و بودجه اعالم کنند، تا منابع الزم بر اساس عملکرد باید هزینه

   .رو شودهایی روبهها در این زمان محدود، با دشواریهای این دستگاهرسد کم کردن هزینهنظر نمیها تخصیص یابد. اما بهدستگاه

تکمیل شود و پس از آن این « گزارش مبانی بودجه کل کشور»آبان سال جاری  22بندی مقرر شده تا تاریخ بر اساس این زمان 

وزیران آذر ماه در هیات 6گزارش برای بررسی به شورای اقتصاد و هیات وزیران فرستاده شود. قرار است کلیات الیحه بودجه در تاریخ 

آذر سال  12بندی تهیه و تنظیم الیحه بودجه مقرر شد که بودجه در تاریخ ی و تصویب شود.در نهایت در بخش برنامه زمانبررس

از سوی  1395آذر سال  14در تاریخ  1396روز دیگر( به مجلس تقدیم شود. همچنین الیحه بودجه سال  2ماه و  2) 1396

بندی امسال الیحه بودجه به مجلس ارائه شود، نسبت به صورتی که مطابق با زمانجمهوری به مجلس تقدیم شد، بنابراین در رئیس

 .سال قبل، یک روز و یک هفته جلوتر خواهد بود

 گذاری در تخصیص اعتبارعبور از سقف

قتصاد منتشر شده است. این ضوابط در حقیقت چارچوب ا 1397، این بخشنامه ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال 2در پیوست 

 10رسید که پس از آن میزان امور به فصل می 22و فصول بودجه به  4، میزان امور بودجه به 1395دهد. تا سال کالن را تشکیل می

، «فصل»، «امور»فصل افزایش یافته است. در بودجه تقسیمات اساسی عملیات دولت از کل به جزء شامل  49و فصول بودجه به 

های بندی اصلی از فعالیتاست. امور مجموع چند فصل از وظایف عمومی دولت است و فصول نیز تقسیم« یتفعال»یا « طرح»، «برنامه»

گذاری برای کند. نکته قابل توجه این موضوع است که سقفیافته دولت است که خدمات مشخصی را به جامعه عرضه میسازمان

گرفته است. این موضوع گذاری صورت می، این سقف1396بودجه حذف شده است، این در حالی است که در  1397فصول در بودجه 

ها زنی نهادها برای دریافت اعتبار بیشتر از طریق بودجه افزایش یابد. در نتیجه فشار برای رشد هزینهشود که قدرت چانهباعث می

 .بودبینی از درآمدها محقق نشود، شکافکسری بودجه بیشتر خواهد رشد کند و در شرایطی که پیش

برنامه ششم توسعه مشخص  7های اجرای قانون برنامه در یک جدول در ماده ای بودجه عمومی دولت در سالسقف اعتبارات هزینه

ای از آن منابع حاصل ای که بخش عمدههای سرمایهگذاری درآمدهای مالیاتی، واگذاری داراییشده است. در این جدول میزان هدف

، میزان درآمدهای 1396عنوان مثال مقرر شده که در سال به .ف و اعتبارات عمرانی مشخص شده استاز صادرات نفت است، مصار

درصد در نظر گرفته شده است که به  25هزار میلیارد تومان برسد. رشد متوسط درآمدهای مالیاتی معادل  160مالیاتی به حدود 

رسد. بنابر این حصول درآمدهای بینانه به نظر میجاری، کمی خوش رسد با توجه به کاهش تحقق درآمدهای مالیاتی در سالنظر می

هزار  107، حدود 1397رو خواهد شد. از سوی دیگر میزان درآمدهای حاصل از صادرات نفت، در سال غیرنفتی دولت با چالش روبه

درصد بوده است. از سوی دیگر، میزان  12/ 2میلیارد تومان در نظر گرفته شده که رشد متوسط این جزء نیز در برنامه بودجه معادل 

 .هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است 290معادل  1397های جاری در سال هزینه

 درصدی ضریب حقوق کارمندان 5رشد 

اند. درصد اعالم کرده 5، افزایش رشد ضریب حقوق را 1397ای ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال در بخش بودجه هزینه

درصدی از محل صرفه جویی و  5بینی شده بود. این افزایش درصد پیش 10این رقم معادل  1396این در حالی است که در سال 

شود. البته در این بخشنامه اشاره شد که مبلغ قطعی بینی میها پیشعنوان سایر پرداختاجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به

مده دست آن خواهد رسید. البته این رقم به ضریب حقوقی اضافه خواهد شد که بر اساس امتیازات بهضریب به تصویب هیات وزیرا

شود. این ضریب در امتیازات برای هر فرد حقوق بگیر متفاوت است. این ضریب حقوقی با توجه به نرخ تورم توسط دولت اعالم می

شود. در این بخشنامه مبلغ پاداش پایان سال )عیدی( در بودجه سال کارکنان ضرب شده و مبلغ دریافتی برای هر فرد محاسبه می

هزار تومان  847معادل  1396بینی شده است، این در حالی است که رقم عیدی در بودجه سال هزار تومان پیش 932معادل  1397
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درصد خواهد بود. دیگر  10دل بوده است، بنابراین در صورت تصویب این میزان عیدی در هیات وزیران؛ رشد عیدی کارکنان معا

، 1395بینی عملکرد اعتبار سال های خارجی را حداکثر معادل پیش، اعتبارات ماموریت1396تغییر مهم در این بخش، در سال 

 .، اعتبارات ماموریت داخلی نیز به این موضوع اضافه شده است1397بینی کردند، این در حالی است که در سال پیش

 1397ارز بودجه در سال گذاری برای هدف

هایی از قیمت نفت بودجه ارائه کرد. بر بینیتوان پیشهای موجود در آن، میعالوه بر شکل کلی بودجه و ضوابط مالی و چارچوب

درصد در نظر گرفته شده است. این افزایش  12ها متوسط رشد درآمدهای نفتی، در برنامه ششم توسعه در هر سال بینیاساس پیش

ها حاکی از آن است که قیمت معیار ها، به سه عامل بهای نفت در بازار جهانی، صادرات نفت و قیمت ارز وابسته است. گزارشدرآمد

دهد که میانگین بهای نفت در بودجه کمتر از بر اساس عملکرد سال جاری بوده است، آمارها نشان می 1397نفت در بودجه سال 

دالر در نظر گرفته شده  55های قیمت نفت، در برنامه ششم توسعه باالی که معیار محاسبه دالر بوده است.این در حالی است 50

رسد که میزان صادرات نفتی ایران با توجه به میزان اضافه عرضه اوپک و توافقات صورت گرفته محدود است. عالوه بر این به نظر می

های آینده داشته باشد. با توجه به وص صادرات نفت خود در سالشود. این موضوع باعث خواهد شد که ایران نیز مالحظاتی درخص

 هک عاملی تنها محدود بودن تغییرات در بهای جهانی قیمت نفت و صادرات نفتی و همچنین محدود بودن رشد درآمدهای غیرنفتی، 

در هر سال  ارز نرخ که است شده ررمق ها، گزارش مطابق. است بودجه در ارز نرخ تغییر کند، محقق را درآمدها بینیپیش تواندمی

، نرخ ارز در بودجه سال 1396تومانی برای ارز بودجه سال  300هزار و  3درصد رشد کند. با توجه به نرخ  3/ 5نسبت به سال قبل 

ر از بیشت 1397ها حاکی از این است که نرخ پیشنهادی در بودجه سال تومان خواهد بود. اما گزارش 415هزار و  3معادل  1397

تومان تعیین شود. افزایش نرخ ارز در بودجه،  500هزار و  3شود این رقم حدود بینی میاین مقدار خواهد بود. بر این اساس پیش

های گذشته، حرکت صعودی نرخ ارز در بازار آزاد و یک حرکت رو به جلو برای واقعی کردن نرخ ارز در بازار ارز خواهد بود. در سال

رخ ارز در بودجه باعث شده( که شکاف نرخ ارز و بهای تعادلی آن افزایش یابد. این شکاف در شرایط کنونی به افزایش تدریجی ن

تومان افزایش یافته است. این در حالی است که مجموعه دولت وبانک مرکزی قصد دارد که در فاصله زمانی کوتاه،  600حدود 

سازی تواند یک گام رو به جلو برای یکساننرخ ارز بودجه با نرخ تعادلی بازار میسازی ارزی را فراهم کند. کاهش شکاف مقدمات یکسان

مشخص نکرده  1397گیری خاصی درخصوص رقم نرخ تورم در سال دولت در این بخشنامه به صراحت جهت.ارزی محسوب شود

گذاری دولت، کاهش نرخ کرد که هدف بینیتوان پیشدرصدی برای رشد ضریب حقوق کارکنان، می 5اما با توجه به افزایش  .است

رسد، ، محتمل به نظر می1396درصدی ضریب حقوق در سال  10بینی با توجه به افزایش نرخ تورم به این محدوده است. این پیش

هش نرخ درصد باقی خواهد ماند. البته کا 11تا  10ها نرخ تورم تا پایان سال جاری نیز در محدوده بینیبه همین دلیل مطابق پیش

رسد که تاکید دولت تداوم تورم تک رقمی در سطح تک رقمی درصد در یک سال، بسیار دشوار است، اما به نظر می 5تورم به سطح 

 .باشد 1397برای سال 

 های اقتصاد کالنگیریجهت

ادامه روند رو به رشد  حفظ ثبات اقتصادی کشور، کاهش فقر، کمک به 1397دولت در این بخشنامه رسالت بودجه دولت را در سال 

فاده های بال استهای بخش خصوصی و تعاونی، فعال کردن ظرفیتتولید ملی، ایجاد اشتغال پایدار با استفاده گسترده از ظرفیت

های پیشران رشد اقتصادی شامل )بخش حمل و نقل و ترانزیت کاال و انرژی، بخش معادن و صنایع اقتصاد کشور، تمرکز در حوزه

خش های فرسوده(، بهای ناکارآمد شهری )حاشیه شهرها و بافتتروشیمی و صنایع وابسته به نفت، مسکن به ویژه در بافتمعدنی، پ

 کارگیری دیپلماسی اقتصادی در فضایگردشگری و صنایع و خدمات دانش بنیان(، استفاده از فضای مثبت شرایط پسابرجام و به

یشتر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد از طریق کاهش هزینه تامین سرمایه، توسعه ب.المللی کشور عنوان کرده استبین
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قانون اساسی، رقابت پذیر کردن اقتصاد و کاهش مداخله دولت در اقتصاد،  44های کلی اصل اجرای صحیح قانون نحوه اجرای سیاست

هایی که بخش خصوصی و تعاونی ها و فعالیتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی تنها در حوزهمحدود کردن حضور بنگاه

های بخش خصوصی و تعاونی، گذاریایهتمایلی به ورود ندارند، استفاده مناسب از منابع صندوق توسعه ملی در جهت تشویق سرم

 .ویژه از طریق مبارزه سازمان یافته با قاچاق کاال و ارز از اولویت دولت استحمایت از تولید داخلی به

خواهد بود که از طریق حمایت  1397کمک به ایجاد اشتغال و اهتمام به کاهش عدم تعادل بازار کار از اهداف محوری بودجه در سال 

گذاری بخش خصوصی و تعاونی در مناطق دارای نرخ بیکاری باال به ویژه مناطق محروم و مرزی، حمایت ازارتقای سطح هاز سرمای

های اجرایی به ویژه التحصیالن آموزش عالی، هدفمند کردن اعتبارات کلیه دستگاههای کاربردی جوانان به ویژه فارغمهارت

التحصیالن و کیفیت آموزش، اصالح روش پرداخت یارانه پذیری فارغبه میزان اشتغال های متولی اشتغال و آموزش با توجهدستگاه

نقدی و هدایت منابع برای حمایت از اشتغال، تولید و کاهش شدت انرژی پیگیری خواهد شد. همچنین با هدف بهبود نظام تامین 

ت نهادهای حمایتی، تعیین حوزه فعالیت و حوزه اجتماعی و افزایش سطح کمی و کیفی خدمات حمایتی دولت، باز تعریف ماموری

جغرافیایی تحت پوشش و تجمیع اطالعات اقشار نیازمند و آسیب پذیر در دستور کار دولت خواهد بود. اقدامات مذکور در کنار ادامه 

سازی ای دولت برای توانمندهافزایش پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و بهزیستیو برنامه

ای بیانگر عزم دولت برای ارتقای سطح رفاه خانوارهای با های منطقهروستاییان، اصالح ساختار سهام عدالت و کاهش عدم تعادل

 .است 1397درآمد پایین و کاهش فقر در بودجه سال 

http://www.iana.ir/fa/news/48798/%D8%A7%D8% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۱تاریخ: 

 بازار را مرتبط می کند 858بازار یکپارچه ملی کاالهای کشاورزی/بازار الکترونیکی اینام، 

کاالهای کشاورزی، بازار الکترونیکی کشاورزی ملی را که به نارندرا مودی ، نخست وزیر هند، به منظور ایجاد بازار یکپارچه ملی 

راه اندازی کرد. با این حال، این برنامه واکنش ضعیفی از جامعه کشاورزی استان  2016شهرت یافت، در ماه آوریل سال  "اینام"

تا ماه  2016ز چهاردهم آوریل بازار تنظیم شده در سراسر کشور هند ا 858گوجارات دریافت کرد. برنامه مذکور با هدف ارتباط 

، نخست وزیر هند، به منظور ایجاد بازار یکپارچه ملی کاالهای (Narendra Modi)نارندرا مودی .، راه اندازی شده است2018مارس 

با راه اندازی کرد.  2016شهرت یافت، در ماه آوریل سال  "اینام"را که به  (eNAM)1کشاورزی، بازار الکترونیکی کشاورزی ملی 

بازار تنظیم  858این حال، این برنامه واکنش ضعیفی از جامعه کشاورزی استان گوجارات دریافت کرد. برنامه مذکور با هدف ارتباط 

فایننشیال "، راه اندازی شده است.به گزارش ایانا از سایت 2018تا ماه مارس  2016شده در سراسر کشور هند از چهاردهم آوریل 

؛ کشاورزان، بازرگانان و نمایندگان کمیسیون هایی که با این (AMPCs)2کمیته بازار تولیدات کشاورزی  40، ، تا به امروز"اکسپرس

کمیته ها همکاری می کنند و عالقه چندانی به آنها ندارند، به یکدیگر مرتبط کرده است و اجرای صحیح برنامه ها در این بخش زمان 

ورزان را آموزش داده و در حال حاضر زیرساخت های اینام در مندیس ها )بازارهای خواهد برد. بخش دولتی استان گوجارات، کشا

ما، کشاورزان، بازرگانان و نمایندگان "از اعضای هیات مدیره اینام گفت:  (J G Pandya)بزرگ هند( آماده است. جِی جی پاندیا 

سنتی شان، همچنان عالقه ای به تجارت در بازار الکترونیکی کمیسیون های استان را آموزش داده ایم؛ اما آنان به دلیل ذهنیت تجارت 

ندارند. دولت گاجورات آن ها را به کسب آگاهی درباره مزایای این نوع بازارها تشویق می کند و امیدوار است که مشارکت شان 

از چنین پلت فرمی اطالع  در حالی که دولت مدعی است که آموزش در این زمینه را کامل کرده است، کشاورزان "افزایش یابد.

من "گفت: (Rajkot)شهر راجکوت  (Naranaka)، از کشاورزان روستای ناراناکا (Ramesh Bhoraniya)ندارند. رامش بوهارانیا 

اطالعی از پلت فرم اینام ندارم. از دو دهه قبل، من تولیداتم را در کمیته بازار تولیدات کشاورزی راجکوت می فروشم و هیچ یک از 

، سازمان (GSAMB)3هیات بازاریابی کشاورزی استان گوجارات  "اره های دولتی مرا از وجود چنین پلت فرمی مطلع نکرده اند.اد

نماینده از کمیسیون ها  25هزارو5بازرگان و  221هزارو 7اجراکننده پلت فرم اینام در این استان است. تاکنون، سیصد هزار کشاورز، 

کمیته بازار تولیدات کشاورزی را در سه  25ده اند. دولت این استان برنامه ریزی کرده است که بیش از در این پلت فرم ثبت نام کر

کمیته فعال در سراسر گوجارات وجود دارد. طبق اعالم هیات بازاریابی  250تا چهار ماه آینده به این برنامه اضافه کند. در حال حاضر، 

خاب کارهای جدید تردید دارند و در نتیجه پذیرش آن از طرف دولت نیز ضعیف است. آ کشاورزی استان گوجارات، کشاورزان در انت

انتقال کشاورزان و بازرگانان از روش تجارت "، مدیر عامل هیات بازاریابی کشاورزی استان گوجارات گفت:(A K Bhatt)کا باهات 

اینام،  "نیم، اما آنان در پذیرش چیزهای جدید تردید دارند.سنتی به اینام کار آسانی نیست. ما تالش می کنیم که آنان را متقاعد ک

پنجره ای از خدمتی واحد را به تمامی خدمات و اطالعات مرتبط با کمیته های بازار تولیدات کشاورزی ارائه می دهد. از جمله خدمات 

کاال از  69یشنهادات تجاری است. حدود این پلت فرم واردات کاالها و قیمت ها، پیشنهادات تجاری خرید و فروش و پاسخ دهی به پ

جمله گندم، برنج، سویا، دانه کرچک، پنبه، بادام زمینی، حبوبات، میوه ها و سبزیجات برای تجارت در پلت فرم ایفام مورد تأیید 

 دولت است. 

 ترجمه: مهشید جاللیان

tp://www.iana.ir/fa/news/ht48863/%D8%A8%D8%A7%D8% 
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 اقتصاد محصوالت
 فارس - ۹۶/۰۷/۰۹ : تاریخ

 کنیمروز پرداخت میالتفاوت قیمت تضمینی را بههزار تن ذرت در بورس کاال/ مابه ۱۶عرضه 
 التفاوت قیمت تضمینی به کشاورزان را که توسطمدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: تالش بر این است، امسال پرداخت مابه 

برنامه عرضه ذرت و جو در مورد  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی علیرضا ولی در گفت .روز کنیمدولت باید انجام شود، به

به روش قیمت تضمینی در بورس کاال به جای خرید تضمینی، خاطرنشان کرد: براساس مصوبه دولت قبالً ذرت و جو از کشاورزان به 

کنند، اطمینان حاصل کنند، اما از سال شد، تا کشاورزان از خرید محصول ساالنه خود که کشت میروش خرید تضمینی انجام می

سازی وی به مزایای عرضه محصوالت اساسی در بورس کاال اشاره کرد و گفت: شفاف.ت تضمینی جایگزین این روش شدگذشته قیم

ونقل از مزایای عرضه ذرت و جو در بورس کاال مضاف های مضاعف حملخرید و جلوگیری از افت و کسری محصول و همچنین هزینه

های خرید جو و ذرت در مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام همچنین به روش.کندبر آنکه کشاورز سود خود را نقداً دریافت می

ها است که خود کشاورز ذرت را در بورس ارائه ای کرد و گفت: روش گواهی سپرده و خرید فیزیکی از جمله این روشبورس هم اشاره

آوری کرده و در نماینده کشاورز هستیم که ذرت را جمعگیرد، اما در روش فیزیکی ما التفاوت پول خود را از دولت میکند و مابهمی

هزار تن آن به روش گواهی سپرده  16تا  15هزار تن ذرت در کرمانشاه است که  25تا  20کند که نمونه آن برداشت بورس عرضه می

پرسید که برخی از  خبرنگار فارس.ها هم برداشت ادامه داردتوسط خود کشاورزان در بورس عرضه شده است و در سایر استان

التفاوت قیمت عرضه در بورس و قیمت تضمینی کشاورزان نسبت به پرداخت پول جو و ذرت که در سال گذشته دولت بخشی از مابه

د، گفت: در سال گذشته به محض فروش محصول تا یک ماه پس موعد دارن گالیه پرداخت،می آنها به بورس در  پس از فروش

ت التفاوت توسط دولکنیم که پس از فروش محصول در بورس، فوری مابهت پرداخت شد، اما امسال تالش میالتفاوت توسط دولمابه

 .کندتر میپرداخت شود، مضاف بر آنکه فاصله قیمتی فروش در بورس و قیمت تضمینی زیاد نیست و پرداخت را برای دولت آسان

رسد و تومان در بورس به فروش می 950ن است که این روزها توما 1013به گزارش خبرنگار فارس قیمت تضمینی خرید جو 

 .رسدتومان در بورس کاال به فروش می 820تا  800همچنین جو نیز متوسط بین 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960706000520 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۱تاریخ: 

 ۹5-۹۶ها در سال آبی اعالم پربارش و کم بارش ترین استان

که توسط شرکت مدیریت منابع آب  95-96با شروع سال آبی جدید و بر اساس آخرین گزارش به ثبت رسیده در سال آبی گذشته 

-95استان کشور در مقایسه با سال آبی  18در  96شهریور ماه  31تا  95ول مهرماه ها از اایران ثبت و ارسال شده است، میزان بارش

 .منفی است 94

 .استان کشور در مقایسه با سال آبی گذشته منفی است 18در  95-96های کشور در سال آبی حجم بارش

که توسط  95-96رسیده در سال آبی گذشته گزارش ایانا از وزارت نیرو، با شروع سال آبی جدید و بر اساس آخرین گزارش به ثبت به

استان کشور  18در  96شهریور ماه  31تا  95ها از اول مهرماه شرکت مدیریت منابع آب ایران ثبت و ارسال شده است، میزان بارش

 .منفی است 94-95در مقایسه با سال آبی 

متر و کمترین بارش در استان یزد با میلی 888ن با بر اساس این گزارش، بیشترین بارش کشور در سال آبی گذشته در استان گیال

 31بر همین اساس بیشترین تغییرات بارشی در سال آبی گذشته در مقایسه با سال آبی ماقبل خود، از میان .متر بوده استمیلی 76

 .وده استهای ایالم، خوزستان، کرمانشاه، هرمزگان، فارس و سیستان و بلوچستان باستان کشور مربوط به استان

متر بارش در میلی 335های ایالم با استان کشور منفی بوده است که از جمله استان 18بنابراین گزارش درصد تغییرات بارشی در 

 400درصد و کرمانشاه با  48میلیمتر بارش در مقایسه با سال آبی گذشته  208درصد، خوزستان با  55مقایسه با سال آبی گذشته 

 .انددرصد کاهش بارش داشته 40ه با سال آبی گذشته متر در مقایسمیلی

 269های هرمزگان با صورت مثبت بوده که از جمله استاناستان کشور به 13دهد که درصد تغییرات بارشی در این گزارش نشان می

درصد و  64آبی گذشته  متر بارش در مقایسه با سالمیلی 396درصد، فارس با  100متر بارش در مقایسه با سال آبی گذشته میلی

 .درصد افزایش بارش به ثبت رسیده است 53متر در مقایسه با سال آبی گذشته میلی 99سیستان و بلوچستان با 

http://www.iana.ir/fa/news/48840/%D8%A7%D8%B9% 
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 منابع طبیعیاقلیم و 
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶مهر  ۱۰تاریخ: 

 کند/ بیم و امیدهای احیای دریاچهدریاچه ارومیه با مرگ دست و پنجه نرم می

 .دارد قرار نابودی معرض در تدبیری بی و های غیرمجاز در حوزه آبریزدریاچه ارومیه به سبب حفر چاه

در سال های اخیر برخی از کشاورزان و اهالی  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .یلومتری طعم تلخ خشکسالی مزارع و باغات را چشیده اندو چه بسا روستاها با فاصله چندین ک دریاچه ارومیهروستانشین اطراف 

حفر چاه های البته ناگفته نماند دریاچه ارومیه به عنوان دومین دریاچه آب شور جهان از شهرت خاصی برخوردار است که به سبب 

ییس نماینده مقیم سازمان گری لو.و بی تدبیری دولت های اخیر با مرگ کامل دست و پنجه نرم می کند غیر مجاز در حوزه آبریز

زمانی بزرگترین دریاچه ایران و در زمان پر آبی دومین دریاچه آب شور در دنیا  دریاچه ارومیهملل متحد در ایران معتقد است که 

 خشک  سال گذشته نظیر ساخت سدها بر روی رودخانه تغذیه کننده دریاچه 60بود که به دلیل مداخالت فزاینده انسان در طول 

قاضی پور نماینده مردم ارومیه معتقد است که وضعیت .که در سال های اخیر با مشارکت همگانی تا حدودی احیا شده استشد 

آن را به خاك سیاه نشانده که انتظار می رود هر چه  احیا دریاچه ارومیهدریاچه در حالت نابسامانی قرار گرفته و دولت به جای 

خداکرم جاللی رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در گفتگو با .سریع تر اقدام مناسبی برای احیا به کار گیرد

سازمان جنگل ها  :دستگاه درصدد احیای دریاچه ارومیه هستند، اظهار کرد 19با اشاره به اینکه   صنعت،تجارت و کشاورزی،خبرنگار

هزار هکتار  15بحث پیش بینی و کنترل گرد و غبار، نمک و بیابان زدایی اطراف دریاچه ارومیه را بر عهده دارد که بدین ترتیب در 

 .ننده در پوشش گیاهی دارد، اجرا کرده استهزار هکتار مدیریت مراتع را که نقش تعیین ک 900،نهال کاری و در جنگل کاری

در برخی مناطق حفظ خاك،جلوگیری  کنترل چرای مفرد :وی با اشاره به ضرورت استمرار اقدامات احیا ستاد دریاچه ارومیه افزود

اچه ارومیه وجود جاللی در پاسخ به این سوال که امکان احیای دری.از فرسایش خاکی و فشار کمتر بر پوشش گیاهی را به همراه دارد

دارد، گفت: مجموعه اقدامات وزارت نیرو،نزوالت آسمانی و میزان تبخیر آب تعیین کننده این موضوع است که طبق برنامه ریزی های 

 .ستاد احیا دریاچه انتظار می رود که این توازن را به نفع دریاچه پیش بریم

 نقش اساسی ریزگردها در بیابانی شدن دریاچه ارومیه

بیان کرد: در سال های صنعت،تجارت و کشاورزی،رحمان وهاب زاده مدیرکل منابع طبیعی آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار 

کانون بحرانی قرار  هزار هکتار اطراف دریاچه در 30موجب شد که بیش از  حاشیه دریاچه ارومیهگذشته بی برنامگی در مدیریت 

باهمکاری سازمان  93در بیابانی شدن اطراف دریاچه ارومیه نقش اساسی داشتند،افزود: از سال  ریزگردهاوی با اشاره به اینکه .گیرند

ک وهاب زاده با بیان اینکه با اجرای عملیات بیولوژی.شد آغاز  جنگل ها ، عملیات بیولوژیک در سه کانون بحرانی شهرستان ارومیه

 2500در بیش از  کاشت گونه های مرتعیبرنامه احیا و  94درصد کانون های بحرانی مهار شدند، گفت: همچنین در سال  25

کیلومتر  150این مقام مسوول با بیان اینکه تا پایان سال برای مقابله با حرکت شن های روان موظف به احداث . هکتار صورت گرفت

بادشکن  کیلومتر 40: تاکنون در زمینه کنترل ریزگردها اعتباری دریافت نشده است. اما بادشکن شطرنجی هستیم، تصریح کرد

احداث شده، چرا که با طوفان های شدید حرکت شن های روان تهدیدی برای مردم روستاها و شهرك های صنعتی به  شطرنجی

 .شمار می رود

http://www.yjc.ir/fa/news/6259357/%D8%AF%D8%B1%DB%8 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۱تاریخ: 

 های کشور/ بیشترین کاهش جریان در حوضه دریاچه ارومیهآبمیلیارد مترمکعبی حجم روان 4.3کاهش 

میلیارد مترمکعب کاهش  4.3درصد یعنی حدود  7به میزان  94-95در مقایسه با سال آبی  95-96های کشور در سال آبی آبروان

 .یافته است

گزارش ایانا از پاون، با شروع سال آبی جدید و بر اساس آخرین گزارش اعالم شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران مبنی به

درصد کاهش  7به میزان  94-95در مقایسه با سال آبی  95-96ایستگاه کشور در سال آبی  48سطحی در محل بر حجم جریان 

میلیون متر مکعب بوده  107میلیارد و  59برابر  94-95های کشور در سال آبی بر اساس این گزارش، مجموع روان آب.داشته است

 .میلیون متر مکعب رسیده است 780رد و میلیا 54درصد کاهش به  7با  95-96است که در سال آبی 

باالترین میزان کاهش روان آب ها  94-95در مقایسه با سال آبی  95-96بنابراین گزارش، حوضه آبریز دریاچه ارومیه در سال آبی 

یون میل 956میلیارد و  4درصد کاهش را نسبت به سال آبی ماقبل که حدود  38این حوضه در سال آبی گذشته .را داشته است

 .های سطحی در این حوضه ثبت شده استمیلیون متر مکعب جریان 85میلیارد و  3مترمکعب بوده، تجربه کرد و در مجموع حدود 

درصد و دریای  9درصد، خلیج فارس با  28بعد از حوضه آبریز دریاچه ارومیه، حوضه قره قوم با  95-96بر همین اساس در سال آبی 

 .مواجه بودند 94-95یان های سطحی در مقایسه با سال آبی درصد کاهش حجم جر 5خزر با 

به ترتیب  94-95این گزارش حاکی از آن است که حوضه های آبریز مرکزی و مرزی شرق در سال آبی گذشته در مقایسه با سال آبی 

 درصد افزایش حجم روان آب سطحی داشته اند 9و  18

http://www.iana.ir/fa/news/48856/%DA%A9%D8%A7%D9% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۰تاریخ: 

 های نفتیهای غرب و جنوب غرب کشور در معرض خطر آلودگیرودخانه

های غرب و جنوب غرب ایران است. از عوامل اصلی آلودگی رودخانههای حمل سوخت و یا نشستی تاسیسات نفتی، واژگونی ماشین

های مرزی خسارت زنندگان را ملزم به پرداخت جریمه کرده است اما حوادث متعددی که در اگرچه قانون حفاظت دریا و رودخانه

ه با خسارات ناشی از نشت نفتی کند که قانون وضع شده برای مقابلدهد، این احتمال را تقویت میغرب و جنوب غرب کشور رخ می

با کمک  "های مرزی از آلودگی با مواد نفتیحفاظت دریا و رودخانه"به گزارش خبرنگار ایانا، قانون .و مقابله با آن، مفید نبوده است

 1954المللی بینگذار رسید. این قانون براساس قرارداد در ایران به تصویب قانون 1354و مشاوره کارشناسان خارجی تهیه و در سال 

واقع متن  در "های مرزی از آلودگی به مواد نفتیچگونگی حفاظت دریا و رودخانه"راجع به آلودگی نفتی تهیه و تدوین شد. الیحه 

است، که به مجلس  1354مصوب سال  "های مرزی از آلودگی با مواد نفتیحفاظت دریا و رودخانه"تجدیدنظر شده و اصالحی قانون 

ارائه شده است. بر اساس این قانون، قانونگذار برای ضرر و زیان حاصل از نشست مواد نفتی به داخل  87می در سال شورای اسال

توانند از عامل بوجود آورده آلودگی طلب ها مواردی را پیش بینی کرده و سازمان حفاظت محیط زیست و شیالت ایران میرودخانه

وضع  کند که قانونآلودگی نفتی در ایران بسیار قابل توجه است و این احتمال را تقویت میخسارت کنند. اما تعداد سوانح ناشی از 

شده نتوانسته است نقش بازدارندگی مناسبی ایفا کند. واژگون شدن تانکرهای حامل سوخت و یا نشست تاسیسات نفتی در 

ای را در این خته و فجایع زیست محیطی گستردههای کشور، سالمت آب مناطق غرب و جنوب غرب ایران را به خطر اندارودخانه

های استان خوزستان مشکالت ها و رودخانهها، تاالبمناطق ایجاد کرده است.در سال های اخیر نشت مواد نفتی و نفوذ آن به برکه

ه وله در رودخانوجود آورده است. مهمترین حوادث نفتی در خوزستان، سرازیرشدن نفت ناشی از شکستن لزیست محیطی زیادی به

بود. این سانحه آلودگی گسترده زیست محیطی در این پهنه آبی ایجاد کرد. اگر بر اثر سهل انگاری مواد 1389کرخه در اسفند ماه 

افتد که ممکن است تا سال ها آثار مخرب آن در محیط های های شیرین وارد شود یک فاجعه زیست محیطی اتفاق مینفتی به آب

کستن کنند و شها عبور میهای انتقال نفت و گاز در استان خوزستان از بستر یا از پل باالی رودخانهبسیاری از لوله .ندطبیعی باقی بما

های حادثه خیز کشور، استان های جنوب غرب کشور ایجاد کند.اما یکی دیگر از استانای جدی در رودخانهتواند فاجعهها میاین لوله

های های کشور عراق به ایران است. جادهی اصلی عبور مواد سوختی و شیمیایی و مسیر عبور تریلیلرستان است که از مسیرها

رود. ها در مناطق کوهستانی ریسک واژگونی تانکرها را باال میکوهستانی این استان برای رانندگان این تانکرها ناآشناست و بارندگی

واند مسیر جایگزین عبور تانکرهای حاوی سوخت باشد اما رانندگان به خاطر فرار تاگرچه بزرگراهی در این استان ساخته شده که می

 کنند. هفته پیشهای کوهستانی استفاده میرود از جادهای به شمار میاز عوارض این بزرگراه که ظاهرا برای آنها هزینه قابل محاسبه

و ورود محموله آن به رودخانه کشکان بازهم فاجعه آفرید. این هزار لیتر نفت کوره در استان لرستان  24واژگونی یک تانکر حامل 

روز گذشته  20تریلی بر اساس گزارش منابع محلی یکی از سه تریلی واژگون شده با محموله مواد سوختی در استان لرستان طی 

چنان از واژگونی تانکر نفت همبود.با وجود گذشت چهار روز از سقوط این تریلی، تالش محیط زیست لرستان برای رفع آلودگی ناشی 

ادامه دارد. به گفته مدیر کل محیط زیست استان لرستان این تریلی در پیچ مالوی جاده پلدختر به خرم آباد واژگون شده است. به 

 "ویمال"گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیطزیست لرستان، مهرداد فتحی بیرانوند گفت: کارشناس تصادفات پلیس راه 

مدیر کل محیط زیست استان لرستان با تاکید بر اینکه بر اثر .ت این سانحه رانندگی را نقص فنی در سیستم ترمز آن اعالم کردعل

این حادثه خساراتی به محیط زیست و آبزیان و اکوسیستم منطقه وارد شده است؛ از کشاورزان خواست تا رفع آلودگی، از آب رودخانه 

فتحی بیرانوند گفت: با تالش شبانه روزی پرسنل محیط زیست ، فعالین زیست محیطی و .ده نکنندکشکان برای کشاورزی استفا
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همکاری شرکت نفت سرکان و مالکو پلدختر با استفاده از پد و بوم های جاذب در اسرع وقت نسبت به کاهش و رفع آلودگی ناشی 

از ورود مابقی نفت موجود در حاشیه جاده به درون رودخانه کشکان  از ورود مواد نفتی به رودخانه کشکان اقدام و به منظور جلوگیری

ها های ایران نه تنها همه ساله بخش زیادی از آبزیان را ساکن رودخانههای نفتی رودخانهآلودگی. نیز ترانشه هایی در محل ایجاد شد

کشاورزی آلوده به مواد نفتی خواهد شد. پاکسازی  های آلوده، خاك اراضیبرد بلکه در صورت استفاده از آب رودخانهرا از بین می

های بیشتری نسبت به پاکسازی آب دارد. همچنین در صورت ورود آب آلوده تر بوده و هزینههای نفتی بسیار پیچیدهخاك از آلودگی

 ای ایجاد خواهد شد.های آب منطقهبه مخازن سدها، مشکالت زیادی برای شرکت

http://www.iana.ir/fa/news/48820/%D8%B1%D9%88%D8%A 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۲تاریخ: 

 های گذشتهحلمحیطی راهخروج از تله زیست

شود، دهند. میکرو اقلیمی که بر اثر حضور شهر ایجاد میحتی در سطح و روی زمین نمیشهرها، اجازه گذر گیاهان و جانوران را 

گذرند، بر اثر گرمای حاصل از شهر، ستاند. ابرهایی که از روی شهرها میاجازه عبور هوایی را مطابق آنچه در شرایط طبیعی بود، می

گرگ بر آسا یا تهایی متفاوت با وضع طبیعی، همچون رگبارهای سیلشصورت بارگذرند یا بهکنند و میبه ارتفاعات باالتر صعود می

 .افتندزمین فرو می

 محمد ساالری پژوهشگر اقتصادی و اجتماعی 

آنها در  .آورندوجود میگونه، محیطی مصنوعی بهزنند و حبابشهرها، هنگام رویش و گسترش، طبیعت پیرامونی خود را پس می

انجامد، محیطی میهای زیستکنند و حاصل، فرآیندهایی است که به تله هزینهدرون خود را سد میطبیعت بهتمامی ابعاد، امکان نفوذ 

ا های محیطی رشوند که پیش از آن بخشی از چرخهکشاند. شهرها بر بستری ساخته میهای دائمی که شهرها را به نابودی میهزینه

ب تازه بدون امالح و آلودگی به درون زمین است. بستر نفوذ ناپذیر شهر چنین امکانی دادند. یکی از آنها نفوذ آب باران، آپوشش می

سیاری های بوقفه بستر شهر است که هزینهمدت، فرو نشست دائمی و بیکم در کوتاهرساند. حاصل آن دسترا به کمترین میزان می

دت به جداماندگی کامل این بستر از طبیعت اصلی آن خواهد کند که در درازمرا برای بازسازی دوباره ساختارهای شهری تحمیل می

 شود وناپذیر شهر، سد و خاك دچار خفگی میانجامید. همچنین، جریان هوایی که خاك برای پاالیش خود نیاز دارد، با سطوح نفوذ

ر آن بومی که داین ترتیب، زیستستاند و به نبود ارتباط هوا با خاك، شرایط تجدید حیات و برقراری تعادل طبیعی را از شهر می

شود. های طبیعی بود، در مدتی کوتاه، به عمر چند نسل بشری، نابود میها سال چرخهبستر طبیعی جریان داشت و حاصل میلیون

  .شوندها، گیاهان و جانوران بومی و اخت گرفته با آن اقلیم، یکسره متوقف میهای میکروارگانیسمچرخه

شود، دهند. میکرو اقلیمی که بر اثر حضور شهر ایجاد میرا حتی در سطح و روی زمین نمی جانورانگیاهان و شهرها، اجازه گذر 

گذرند، بر اثر گرمای حاصل از شهر، ستاند. ابرهایی که از روی شهرها میاجازه عبور هوایی را مطابق آنچه در شرایط طبیعی بود، می

گرگ بر آسا یا تهایی متفاوت با وضع طبیعی، همچون رگبارهای سیلبارشصورت گذرند یا بهکنند و میبه ارتفاعات باالتر صعود می

ای دیگر نقطهدهند. فاضالبش را به آفرینند. آب را از جاهایی بسیار دور انتقال میشهرها اقلیم خود را می.افتندفرو می زمین

کنند و و سم جبران می کودبر و نیازمند مصنوعی و گیاهان غیر بومی و پر آب فضای سبزسبزینگی از دست رفته را با  .فرستندمی

 حتی شهرها، گرد جداکننده حباب  کنند.و حیوانات غیر بومی را جانشین می حشراتزیستند، بر جای جانورانی که در این اقلیم می

بیگانه است و رابطه انسان شهری با عناصر آب، باد، خاك و  طبیعتدهد. برای شهرنشینان، می پوشششهرنشینان را نیز  ذهن

منبعی از  خاکدهد. برای او، اش را با این عناصر از دست میواره است. انسان شهری از کودکی رابطهای غیر اندامآتش، رابطه

گاه گاو، گوسفند و مرغ کند، هیچها تجربه میفروشیگُل را در گل .کندها دریافت میها و بطریها است. آب را تنها از لولهمیکروب

کند، موجودی است بریده از طبیعت خویش. رابطه برقرار می چیند و اگر با حیوانیای را از درخت و بوته نمیبیند. میوهزنده نمی

انداز که، چشمدرحالی .بیندسری متوهمانه شده که خود را قادر به تسلط و مدیریت این آشوب میانسان شهرنشین، چنان دچار خیره

 .بست نیستپیشِ رو، چیزی به جز بن

کم، آنچه که ما در حال تجربه آن هستیم، بسیار تشدید شونده است. فرو نشست شهرها، برای این فرآیند در شهرهای ایرانی، دست

نفوذ  شود. سطوحتدریج کمرشکن میهای آن بهآنان که در کارهای اجرایی ساختمانی و تاسیساتی هستند، کامال آشکار است و هزینه

است. قرار داده خشکسالیو  سیلرا در معرض انواع خطرات، همچون  ایرانوهوایی، شهرهای غییر رژیم آبناپذیر شهرها، به همراه ت
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 .ندکشای خود را به رخ مسووالن مینماها، تنگناهای مدیریتی و هزینهپذیری شهرها، همچون فضاهای سبز و باز، آبشیوه اداره زیست

های درمان ناشی از شرایط نامساعد زیستی هستند که هزینههای سختکنون در معرض انواع گوناگون بیماریشهرنشینان ایرانی، ا

های پیشگیری، درمان، از بین رفتن زمان مفید کار، کاهش انتظار عمر و اثرات جنبی روانی و اجتماعی آن، بر همگان آن، مانند هزینه

های گذشته، ما را به سوی تله محیط زیستی حلاست که راهرا متقاعد کرده تمامی این شرایط، دانش شهرشناسی.آشکار است

اما این نکته به حوزه آگاهی و  .ای نامکشوف نیستبوم شکننده است، نکتهکشاند این نکته که ایران سرزمین کم آب با زیستمی

 :وجو کردطور مثال، در موارد زیر جستتوان بههای آن را میایرانی درنیامده است که نشانه جامعهخودآگاهی 

های عمیق و نیمه عمیق و مصرف شمار چاهاند، که حاصل مجوزهای بیهای ایران دچار بیالن منفی آب شدهـ اکنون بسیاری از دشت

کشاورزی، صنعتی و شهری است. در همین حال، با وجود  اقتصادر سرانجام و ناپایدابی رشداین منابع گرانبها و تجدیدناپذیر برای 

های ه هزینهکنیم کدانایی به این شرایط وخیم، اما امکان خاموش کردن موتورهای مکنده را نداریم و محصولی را تولید می

برابر پتانسیل بارندگی است. با وجود دانایی بر این تفاوت،  10ـ پتانسیل تبخیر در ایران، چند .آیداش به حساب نمیمحیطیزیست

های های گسترده، دریاچههای آن، سدسازیرویم. از جمله نمونههای جاری به پیش میباز هم به سوی هر چه بیشتر آشکارسازی آب

 (رودشهری )همچون زایندههای درون، جاری ساختن آب در تمامی بستر رودخانه(فارس در تهرانمچون دریاچه خلیجمصنوعی )ه

 .است

ای شرایط بسیار ناایمن، نامطمئن و اند. اما انتقال آب بین حوزهـ شهرهای ایرانی، همواره به منابع آب نزدیک به خود متکی بوده

 .استشکننده را ایجاد کرده

ا وجود محدودیت منابع آب در همه شهرهای ایرانی و دانایی همگان بر آن، اما الگوی اداره فضای سبز، با گیاهان غیر مثمر و پر ـ ب

 .ای نیستبر، حاصل چنین داناییهزینه و پر آب

ت. این یافته را نیز اندیشمندان است و جریان هوا و باد دائمی نیسهای پایداری طوالنی هوا بودهـ سرزمین ایران از دیرباز دارای دوره

 شود که برایای غیر مترقبه تبدیل میهای سرد، به حادثهدانند. با وجود آن، وارونگی هوا در آغاز فصلو مدیران کشور به خوبی می

 .شودحل موقت آن ستاد بحران تشکیل می

ه ناخودآگاه، اما با حکمت محلی و تاریخی خود، وقوف ها، بر این تنگناها، اگرچه در حوزـ انسان تاریخی ایرانی، در همه اقلیم

ی، گاست. در این از خود بیگانمدرن، به یکباره از آن بستر کنده شده و دچار از خود بیگانگی شده جهاناست، اما با بروز و ظهور داشته

ارد برشمرده تاثیر نیست. تمامی موالبته حسرت تاریخی این انسان نسبت به دالویزی و پرویزی افرنگ، سرسبزی و پر آبی اروپا نیز بی

گیری نوعی توهم نسبت به فراوانی مواهب طبیعی و از جمله آب است. انسان مدرن ایرانی، بر خالف انسان در باال، گویای شکل

عدودی جز منگرد که بههایش سبزه بروید. به شهرهایش میجست، اکنون دوست دارد که بر کوهها میرا در درهتاریخی که سبزینگی 

کوشد چنین رنگی را برای شهرهای خود جعل استثنا، همگی در کنار آبیِ بزرگی همچون دریا، دریاچه و رودخانه نیستند. بنابراین می

کم در درون شهرها، باید امکان نفوذ دوباره طبیعت به شهرها را، یافتن از این دام، دستبرای برون رفت از این شرایط و نجات .کند

چه در عینیت شهرها و چه در ذهنیت شهروندان فراهم کنیم. در این باره ضروری است که نخست، طبیعت سرزمینی ایران و بستری 

انیم و شرایط آن را صمیمانه و همدالنه بپذیریم و سپس، انسان اند را بشناسیم و عمیقا به خودآگاه بکشکه شهرها بر آن ساخته شده

ر این بستر ای که زیستن بگونهایرانی را بر بستر تاریخ و طبیعتش، بازتعریف کرده و او را دوباره با این طبیعت انس و الفت دهیم، به

 .خشک را، نه مایه رشک که مایه افتخار خود بداند
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توان اندیشید. که از جمله آنها موارد مدت و درازمدت میهای چندی در کوتاهحلبه درون شهرها، راه پذیری نفوذ طبیعتبرای امکان

 :زیر گفتنی هستند

ها و در های سطحی به سوی این چاهای آبهای باران و هدایت حوضهـ نفوذپذیر ساختن بستر شهرها، در نخستین گام، با حفر چاه

 .پذیرالح نفوذهای بعدی با استفاده از مصگام

 .های جذبیها و هدایت آن به چاهـ جدا کردن آب باران از فاضالب شهری در شبکه درون ساختمان

 .هاهای زیرزمینی آب و تضمین تامین سطح مانداب سفرهـ پایش دائمی سفره

 .های شهرهای اقلیم نیمه بیابانیهای بدون پوشش گیاهی در زمینـ افزایش سطوح خاکی و رخنمون

های منظور کاهش هزینهها بهبرداری آنها به خانوارهای ساکن در محلهـ تبدیل فضاهای سبز غیر مثمر به مثمر و واگذاری اداره و بهره

 .خانوارها و برقراری پیوند انسان و طبیعت درآمداداره فضای سبز شهرها، افزایش 

 .تهگفهای متروك، خالی مانده و بایر به فضاهای سبز مثمر با شیوه پیشهای بزرگ و گسترده و محدودهنماها و دریاچهـ تبدیل آب

ها در ها و تپهمصنوعی روی کوه جنگلـ پرهیز از ایجاد و گسترش سبزینگی در شهرها، برخالف طبیعت بومی، همچون ایجاد 

 .های نیمه بیابانیاقلیم

ارزانِ خصوصی و نیز استفاده از موتورسیکلت و دوچرخه.  اتوبوسونقل عمومی، همچون ریل و های حملـ ایجاد و گسترش شیوه

ایجاد شود و با آموزش و مراقبت دائمی، این شیوه  موتورسیکلتویژه در شهرهای بزرگ، خطوط ویژه در این باره الزم است که به

 .ونقل تبدیل کنیمهای حملترین شیوهترین و ناآلودهترین، ایمنرا به یکی از رسمی

از زندگی شهری و در اولین گام، توقف تولید  پالستیکها در مبدأ، اقتصادی کردن بازیافت، حذف تدریجی ـ ترویج جداسازی زباله

 .ظروف یکبار مصرف پالستیکی

ـ ساماندهی آموزش فراگیر عملی و نظری برای برقراری پیوند انسان شهری ایرانی با طبیعت شهرها، در همه سطوح از کودکی تا 

 .یبزرگسال

 .در طبیعت شهری و تشویق شهروندان به مراقبت دائمی از طبیعت شهرها اوقات فراغتـ ترویج الگوهای گذران 

http://www.iana.ir/fa/news/48882/%D8%AE%D8%B1% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۲تاریخ: 

 یابدشناسی: بارش پاییزه کاهش میرئیس پژوهشکده اقلیم

بینانه کشور در فصل پاییز خبر داد و نسبت به ضرورت مدیریت واقعشناسی از کاهش مجموع بارش رئیس پژوهشکده اقلیم |ایسنا

یمه رود در نانتظار می»های آینده، گفت: بینی وضع بارشی کشور طی ماهمجید حبیبی نوخندان با پیش .منابع آب کشور هشدار داد

غرب کشور رخ دهد اما اطق شمالی شمالغربی و منویژه نیمههای ساحلی خزر بههایی در حد نرمال در استاناول مهرماه بارش

ه بارش کاو با بیان این« غرب به کمتر از میانگین بلندمدت گرایش دارد.ویژه در جنوبمجموع بارش فصل پاییز در سطح کشور به

ویژه هیادشده ب ماه آتی شرایط بارشی در مناطقرود در یکانتظار می»پاییزه در نوار شمالی کشور بدون تأخیر آغاز شده است، گفت: 

غربی سواحل دریای خزر در حد نرمال و حتی قدری بیش از نرمال باشد. این وضع کمابیش تا پایان فصل پاییز در این نواحی نیمه

 «.شودبینی میهای ساحلی دریای خزر در حدود میانگین بلندمدت پیشپایدار خواهد بود و مجموع بارش پاییزه در استان

غرب کشور های واقع در جنوبدر استان 96-97سال زراعی  بارش چندان مناسبی برای»شناسی گفت: لیمرئیس پژوهشکده اق 

الی وبختیاری و ایالم با خشکسهای بوشهر، فارس، خوزستان، کهگیلویه وبویراحمد، چهارمحالطوری که استانشود، بهبینی نمیپیش

شرایط »حبیبی نوخندان افزود: « تمایل به کمتر از میانگین بلندمدت خواهد بود.های کشور ممواجه خواهند شد. بارش در سایر استان

ستان های بهار و تابخصوص برای تأمین آب کشاورزی و شرب فصلهای آبریز کشور بهبینانه منابع آب در حوضهکنونی مدیریت واقع

 «.طلبدسال آتی را می

http://www.iana.ir/fa/news/48877/%D8%B1%D8%A6 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۵تاریخ: 

 امسال شکار پرندگان آبزی در تمام مناطق استان فارس ممنوع است

در تمام مناطق استان فارس ممنوع است.  96آبزی در سال به دلیل پیشگیری از شیوع بیماری آنفلوانزای پرندگان، شکار پرندگان 

، های انتقال این بیماریکند. یکی از راهناپذیری به صنعت طیور کشور وارد میبیماری آنفلوانزای پرندگان هر سال خسارات جبران

 های صنعتی استورود پرندگان مهاجر به کشور و تماس آنها با مرغداری

ط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس، نبی اله مرادی سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست به گزارش ایانا از رواب

 A فارس بیان کرد: آنفلوانزای فوق حاد طیور یک بیماری ویروسی در پرندگان می باشد. ویروس عامل بیماری در طیور تیپ

(H5N8) طیور، سایر حیوانات از جمله خوك، اسب و همچنین انسان را  است که می تواند ایجاد بیماری کند. این تیپ عالوه بر

ا های آنفلوانزای طیور را بتوانند بدون اینکه خود مبتال به بیماری شوند، ویروسوی افزود: پرندگان وحشی و آبزی می.کنددرگیر می

 .ها منتقل کنندویژه ماکیانخود جابجا و به دیگر پرندگان به

 .ترین عالمت بروز بیماری شروع ناگهانی تلفات در گله پرندگان استحیط زیست فارس شایعبنا به گفته سرپرست م

رپرست حفاظت محیط زیست فارس مهمترین راه انتقال بیماری را تماس با پرندگان آلوده دانست و افزود: به منظور پیشگیری از 

 پرندگان اهلی خودداری شود. شیوع بیماری الزم است شکار و صید و نگهداری پرندگان وحشی در کنار

های مردای اقدامات اداره کل در خصوص پیشگیری از شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان را همکاری با اداره کل دامپزشکی و شبکه

 دامپزشکی در سطح استان، گشت و کنترل مستمر مناطق تاالبی و ممنوعیت شکار پرندگان آبزی عنوان کرد

http://www.iana.ir/fa/news/48939/%D8%A7%D9 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۴تاریخ: 

 وضعیت بحرانی جمعیت نشخوارکنندگان کشور

جمعیت نشخوارکنندگان ایران بر اساس آخرین مدیر کل سابق محیط زیست استان چهار محال و بختیاری از وضعیت بحرانی 

ها، جمعیت سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: بر اساس آخرین سرشماری.های انجام شده خبردادسرشماری

نندگان ارکنشخوارکنندگان مثل آهو، کل و بز، قوچ و میش، جبیر و شوکا و مرال بسیار کاهش یافته است.وی افزود: کل جمیت نشخو

رود.یوسف پور به عنوان هزار نشخوارکننده رسیده است که این آمار یک فاجعه برای کشور به شمار می 120تا  115کشور به عدد 

یک دامپزشک بیان کرد: برای مدیریت این جمعیت، نیاز به دامپزشکان آموزش دیده در مسئله حیات وحش داریم. زیرا در برخی 

 ظرفیت برد منطقه، بخشی از جمعیت حیات وحش منتقل شود. مناطق باید با توجه به

وی گفت: در منطقه کاله قاضی اصفهان شرایط طبیعی طوری است که ظرفیت آهوهای موجود در منطقه از ظرفیت برد بیشتر است. 

رد است، حتما باید جمعیت این جمعیت مازاد یا باید شکار شود و یا جابجایی جمعیت انجام شود. از آنجا که به شکار انتقاداتی وا

مازاد منطقه کاله قاضی به مناطق دیگر منتقل شود.این دامپزشک ایجاد اختالل در چرخه اکوسیستمی را عامل دیگری برای منتقل 

کردن حیات وحش معرفی کرد و افزود: برای جابجایی حیوانات نیازمند دامپزشک مجرب و آموزش دیده در شاخه حیات وحش 

انه در این حوزه با کمبودهای جدی مواجهیم.جمعیت نشخوارکنندگان ایران به دالیل مختلف رو به کاهش است. هستیم و متاسف

های اهلی و نشخوارکنندگان وحشی است، به شدت بر های مختلف که مشترك بین دامصدور پروانه شکار به همراه شیوع بیماری

شکل کنند را هم دچار معیت گوشتخوارانی که از نشخوارکنندگان تغذیه میروی جمعیت این حیوانات تاثیرگذاشته و به تبع آن، جم

کرده است.به تازگی از خراسان شمالی خبر رسیده است که شیوع بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در پارك ملی سالوك، 

کنترل محیط بانان در روز  سبب ایجاد تلفات در جمعیت حیات وحش منطقه شده است. سید اصغر مطهری اعالم کرد: طی گشت و

 راس میش و بره وحشی در پارك ملی سالوك کشف شد. 9مهرماه الشه  8شنبه 

راس اعالم کرد و از تالش اداره کل محیط زیست خراسان شمالی  20مهرماه را  12وی تعداد تلفات ایجاد شده در حیات وحش تا 

های اهلی در مناطق های طبیعی، افزایش تعداد دامشایر در عرصهبرای کنترل این بیماری در پارك ملی سالوك خبرداد.حضور ع

های اهلی و وحشی را فراهم های اهلی امکان شیوع انواع بیماری بین داممختلف، عدم رعایت موازین بهداشتی و تزریق واکسن به دام

ی مشترك بین انسان و دام فراهم شود. هاکند. از سوی دیگر شکار غیر مجاز و دارای مجوز نیز سبب شده زمینه انتقال بیماری

ساماندهی این مسایل و حفظ سالمت انسان تنها در گرو تقویت سازمان دامپزشکی به عنوان متولی سالمت حیوانات است. اما سازمان 

حش حیات و های اهلی، تقریبا هیچ نظارت و فعالیت خاصی در زمینههای زیاد در زمینه حفظ بهداشت دامدامپزشکی به دلیل مشغله

 ندارد.

http://www.iana.ir/fa/news/48924/%D9%88%D8%B6%D8%B9 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۰تاریخ: 

 های محیط زیستی ایران و سازمان مللتاکید بر توسعه همکاری

نماینده مقیم برنامه عمران سازمان ملل در تهران با عیسی کالنتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط  گری لوئیس

 .های دو جانبه محیط زیستی گفتگو کردزیست دیدار و پیرامون گسترش همکاری

ر ردانی از پیام تبریک آخیم اشتاینر مدیبه گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست، کالنتری در این دیدار ضمن قد

 .اعالم آمادگی کرد UNDP های محیط زیستی میان ایران و، برای توسعه همکاری(UNDP) اجرایی برنامه عمران ملل متحد

 های نوین محیط زیست در جهان، سازمان مللهای مشترك همکاری اجرا شده، بیان کرد: با توجه به چالشوی با اشاره به پروژه

ای حضور ای و زیر منطقهتواند با ارتقاء نقش و جایگاه خود در حوزه محیط زیست، همچنین ایجاد چارچوب های جدید منطقهمی

با سازمان حفاظت محیط  UNDP هایگری لوئیس نیز ضمن ابراز عالقمندی به توسعه و تعمیق همکاری.موثرتری داشته باشد

 در حوزه محیط زیست را تشریح کرد UNDP تیهای آهای و پروژهزیست ایران، برنامه

http://www.iana.ir/fa/news/48814/%D8%AA%D8%A7% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۶مهر  ۱۰تاریخ: 

 کند/ بیم و امیدهای احیای دریاچهدست و پنجه نرم میدریاچه ارومیه با مرگ 

 .دارد قرار نابودی معرض در تدبیری بی و های غیرمجاز در حوزه آبریزدریاچه ارومیه به سبب حفر چاه

در سال های اخیر برخی از کشاورزان و اهالی  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .و چه بسا روستاها با فاصله چندین کیلومتری طعم تلخ خشکسالی مزارع و باغات را چشیده اند دریاچه ارومیهروستانشین اطراف 

حفر چاه های البته ناگفته نماند دریاچه ارومیه به عنوان دومین دریاچه آب شور جهان از شهرت خاصی برخوردار است که به سبب 

گری لوییس نماینده مقیم سازمان .کامل دست و پنجه نرم می کند مرگ با اخیر های دولت تدبیری بی و غیر مجاز در حوزه آبریز

زمانی بزرگترین دریاچه ایران و در زمان پر آبی دومین دریاچه آب شور در دنیا  دریاچه ارومیهکه ملل متحد در ایران معتقد است 

 خشک  سال گذشته نظیر ساخت سدها بر روی رودخانه تغذیه کننده دریاچه 60بود که به دلیل مداخالت فزاینده انسان در طول 

قاضی پور نماینده مردم ارومیه معتقد است که وضعیت .است هشد احیا حدودی تا همگانی مشارکت با اخیر های سال در که شد

آن را به خاك سیاه نشانده که انتظار می رود هر چه  احیا دریاچه ارومیهدریاچه در حالت نابسامانی قرار گرفته و دولت به جای 

آبخیزداری در گفتگو با خداکرم جاللی رییس سازمان جنگل ها، مراتع و .سریع تر اقدام مناسبی برای احیا به کار گیرد

سازمان جنگل ها  :دستگاه درصدد احیای دریاچه ارومیه هستند، اظهار کرد 19با اشاره به اینکه   صنعت،تجارت و کشاورزی،خبرنگار

هزار هکتار  15بحث پیش بینی و کنترل گرد و غبار، نمک و بیابان زدایی اطراف دریاچه ارومیه را بر عهده دارد که بدین ترتیب در 

وی با .هزار هکتار مدیریت مراتع را که نقش تعیین کننده در پوشش گیاهی دارد، اجرا کرده است 900،نهال کاری و در جنگل کاری

در برخی مناطق حفظ خاك،جلوگیری از  کنترل چرای مفرد :ه ضرورت استمرار اقدامات احیا ستاد دریاچه ارومیه افزوداشاره ب

جاللی در پاسخ به این سوال که امکان احیای دریاچه ارومیه وجود .فرسایش خاکی و فشار کمتر بر پوشش گیاهی را به همراه دارد

نزوالت آسمانی و میزان تبخیر آب تعیین کننده این موضوع است که طبق برنامه ریزی های دارد، گفت: مجموعه اقدامات وزارت نیرو،

 .ستاد احیا دریاچه انتظار می رود که این توازن را به نفع دریاچه پیش بریم

 نقش اساسی ریزگردها در بیابانی شدن دریاچه ارومیه

بیان کرد: در سال های صنعت،تجارت و کشاورزی،و با خبرنگار رحمان وهاب زاده مدیرکل منابع طبیعی آذربایجان غربی در گفتگ

هزار هکتار اطراف دریاچه در کانون بحرانی قرار  30موجب شد که بیش از  حاشیه دریاچه ارومیهگذشته بی برنامگی در مدیریت 

باهمکاری سازمان  93بیابانی شدن اطراف دریاچه ارومیه نقش اساسی داشتند،افزود: از سال  در ریزگردهاوی با اشاره به اینکه .گیرند

 .شد آغاز  جنگل ها ، عملیات بیولوژیک در سه کانون بحرانی شهرستان ارومیه

برنامه احیا  94 درصد کانون های بحرانی مهار شدند، گفت: همچنین در سال 25وهاب زاده با بیان اینکه با اجرای عملیات بیولوژیک 

 . هکتار صورت گرفت 2500در بیش از  کاشت گونه های مرتعیو 

کیلومتر بادشکن شطرنجی  150این مقام مسوول با بیان اینکه تا پایان سال برای مقابله با حرکت شن های روان موظف به احداث 

احداث شده،  بادشکن شطرنجی کیلومتر 40ت. اما هستیم، تصریح کرد: تاکنون در زمینه کنترل ریزگردها اعتباری دریافت نشده اس

 .چرا که با طوفان های شدید حرکت شن های روان تهدیدی برای مردم روستاها و شهرك های صنعتی به شمار می رود

http://www.yjc.ir/fa/news/6259357/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۱۴تاریخ: 

 درد و رنج دریاچه ارومیه به خاطر بی پولی دولت

کمبود سرمایه گذاری و کمرنگ بودن مشارکت مردم ضمن کاهش سرعت فرآیند آبگیری به اصلی ترین مشکل احیا دریاچه ارومیه 

حال و روز خوبی ندارد  دریاچه ارومیه،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیگار به گزارش خبرن.مبدل شده است

درصد آب دریاچه از دست رفته است.در حالیکه برخی معتقدند دریاچه ارومیه به پایان خود  90؛ عکس های ماهواره ای نشان می دهد که 

به این دریاچه  رسیده و به تاریخ خواهد پیوست عده ای برای احیای آن کور سویی امید داشته و با اجرای طرح های متعدد در دادن جانی دوباره

برای احیای دریاچه ارومیه از آن دسته اقداماتی  طرح انتقال آب رودخانه زاب و کانی سیببرای مثال .از کوچکترین تالشی دریغ نمی ورزند

ر یگاست که تجربه نشان داده باعث خشکسالی و کم آبی در قسمت دیگری می شود. محدود کردن کشاورزی در حوزه دریاچه ارومیه نیز از د

پیرو اجرای طرح های نجات بخش دریاچه ارومیه، برخی .طرح های صورت گرفته برای سرایز کردن آب بر بستر نگین فیروزه ای غرب کشور است

ب عیوم از کارشناسان آنها را بیهوده قلمداد کرده و مشکل دریاچه ارومیه را معضلی غیر از خشکسالی دانسته وسیستم آبگیری دریاچه را برای احیا

 .می دانند

 درصد هزینه سیستم آبیاری قطره ای را متقبل شد ۱00دولت 

،درباره دریاچه ارومیه اظهار کرد:  صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار پروفسور پرویز کردوانی، پدر علم کویرشناسی ایران در گفتگو با

ان برخی از طرفداران محیط زیست این است که دریاچه ارومیه آب ندارد و با انتقال آب های پشت سد استدالل غلط موجود می

دوباره احیا می گردد،این قبیل ازطرح ها با مخالفت وزارت نیرو مبنی بر دالیلی از جمله کمبود آب ،اولویت داشتن آب رسانی به 

 .رد که در صورت داشتن آب مازاد به دریاچه کمک خواهد کردمردم و سپس صنعت مطرح شد و این ارگان دولتی اعالم ک

مطرح شد که آن هم به  انتقال آب از رود ارس و دریای خزروی ادامه داد:پس از رد طرح های فوق، پیشنهاد دیگری مبنی بر 

رومیه با طرح عیسی کالنتری این جغرافیدان با اشاره به مخالفت کشاورزان ا.خاطر دوری مسیر و زمانبر بودن انتقال آب منتفی گشت

دانشمند  50دانشمند ایرانی و  650رییس سابق ستاد احیا دریاچه ارومیه عنوان کرد: این مقام مسوول از اولین خروجی مذاکره با 

دریاچه خبر داده و اجرای آن را به تمامی کشاورزان استان و اطراف  "طرح "نکاشت خارجی در رابطه با احیا دریاچه ارومیه با عنوان

ابالغ کرد.در راستای اجرای این مصوبه از کاشت محصول به منظورهدایت آب به دریاچه ارومیه جلوگیری شد که مخالفت بسیاری از 

کردوانی افزود:پس از مخالفت کشاورزان یک شورای اجتماعی در استانداری ارومیه با حضور کشاورزان .کشاورزان را به همراه داشت

م سیست ازمان مدیریت بحران برگزار و از کشاورزان خواستند تا اولویت کشت با محصوالت کم آب بر بوده وو دوتن از مدیران س

و بارانی جایگزین سیستم قدیمی شود.بعد از این جلسه سهمیه آب روستاییان به نصف کاهش یافت ودولت با هزینه  آبیاری قطره ای

هزار تومان است ، که 300متر لوله اتیلن  100وی بیان کرد:هزینه .ا تعبیه کردخود برای تمامی کشاورزان سیستم آبیاری قطره ای ر

درصد را کشاورز پرداخت می کند ولی دولت در حوزه دریاچه ارومیه به منظور اقدامات  15درصد آن را دولت و  85در سرتاسر ایران 

 .ن از جمله چاه های غیر مجاز شداحیا، تمام این هزینه را متقبل و شروع به کور کردن چاه های آب کشاورزا

 طرح های احیا دریاچه ارومیه عالجش دردش نشد 

این استاد دانشگاه با اشاره به در پیش گرفتن سیاست افزایش توسعه در شهرها، کشاورزی و صنعت که زمینه ساز بروز مسئله کمبود 

آب است،افزود: برای مدیریت این شرایط وزارت نیرو برای تامین آب اولویت اول،دوم و سوم خود را به ترتیب به آب شرب شهرها 

ص داد.در ادامه با فشار نمایندگان مجلس کشاورزان شروع به گسترش کشاورزی و حفر چاه ،صنعت و بخش کشاورزی اختصا

کاهش سطح آب هزار حلقه چاه دراستان ارومیه حفر شد؛ با دیدن این چاه ها و 80هزار تا  23کردند.بطوریکه طبق روایتی از 
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ی شود چرا که هرچقدر آب به دریاچه اضافه کنند در اعالم کردم که چرخه دریاچه ارومیه معیوب شده و دیگر احیا نم زیرزمینی

سطح نمانده و وارد ذخایر زیر زمینی شده و این آبها را شور می کند که البته استاندار ارومیه هم در مصاحبه با یکی از جراید این 

 ت تا به االن ارتباط بین آب هایوی با انتقاد از مسووالن محیط زیست تاکید کرد:متاسفانه مسووالن محیط زیس.موضوع را تایید کرد

زیرزمینی اطراف و سطح دریاچه ارومیه را قبول نکرده و به این موضوع پی نبرده اند چرا که آنها معتقدند تنها منبع دریاچه آب های 

ده شور شسطحی است که در صورت آبگیری با آن دوباره احیا می شود در حالی با صرف هزینه های هنگفت تنها آب های زیرزمینی 

شهر استفاده و باعث جلبک زدن  13می رود .حال این را در نظر داشته باشید که برای تهیه آب از فاضالب  غلظت شوری آب باالو 

با برگزاری همایشی در مورد تاثیر  1370آب می شوند.هر چند طبق اسناد و مدارك در مجله بین الملی آب، وزرات نیرو در سال 

این استاد دانشگاه تهران با .ی آب های زیر زمینی از این فرایند مطلع بوده اما امروز این رابطه را انکار می کنددریاچه ارومیه بر شور

افزود: در حالیکه عمیق ترین قسمت دریاچه ارومیه در قسمت میان گذر آن و به  پلمب چاه های کشاورزیاشاره بی فایده بودن 

متر هم کرده اند.بنابراین اکنون کور کردن چاه های کشاورزان  200به حفر چاه هایی با عمق  متر است ، اما کشاورزان اقدام 16اندازه 

تاثیری ندارد .چراکه با آبگیری از هفت سد و کاهش آب کشاورزان در سال گذشته ، امسال بازهم شاهد کاهش سطح آب دریاچه 

دیگر هزینه ای به ستاد باسازی دریاچه ارومیه  94سال  کردوانی تصریح کرد:به گفته سعید گنجعلی فعال محیط زیست از.هستیم

 700پرداخت نشده و دانشمند آلمانی حاضر در جلسه تدارك دیده شده از جانب معصومه ابتکار رییس سابق سازمان حفاظت با 

نابراین بهتر است آن دانشمند ایرانی وخارجی به منظور مشاوره برای احیای دریاچه ارومیه عنوان کرده که دریاچه خشک می شود،ب

را تبدیل به پارك خورشیدی کنید. اما مسووالن امر ضمن مخالفت با این ادعا قرارداد سنگینی به منظور تحقیق و مطالعه در مورد 

 .هم قراردادی با دانشگاه شریف امضا کردند 93با یک موسسه نروژی و در سال  انتقال آب خزر به ارومیه نحوه

ه سنگین صرف شده برای دریاچه ارومیه عنوان کرد:عیسی کالنتری رییس سابق ستاد احیا دریاچه ارومیه در وی با انتقاد از هزین

مصاحبه با خبرگزاری ها از کافی نبودن بودجه در نظر گرفته شده برای احیا دریاچه خبر داده و تحقق هدف درنظر گرفته شده را 

دانشگاه با اشاره به تغییر وضعیت دریاچه اظهار کرد:پیشنهاد من برای شروع کار چه  این استاد. نیازمند میلیاردها دالر اعتبار دانست

برای احیا و چه برای خشک کردن ،جمع آوری نمک از کف دریاچه ،مسدود کردن اطراف آن و ممانعت از ورود آب بود .چرا که 

 .نرفته و آب اندکی بر روی سطح آن باقی می ماندمعتقدم با این کار هر چند دریاچه به مدت دو سال خشک می ماند ولی از بین 

ه از بستر خشک دریاچه ارومی ریزگرد های نمکیوی افزود:ادعای عیسی کالنتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر بروز 

عث ریزگرد نمی ماه از سال این منطقه به علت بلوری و کریستال شکل بودن نمک های دریاچه با 9صحت ندارد چرا که بارندگی در 

این استاد دانشگاه در پایان با انتقاد از عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه عنوان کرد: طی چهار ساله گذشته ،با اینکه مسووالن .شود

 .حکایت می کند کاهش سطح آبیامر در ابتدای هر سال آبی خبر از تثبیت سطح آب دریاچه داده اند اما ،آمار از 

 حل مشکل دریاچه ارومیه تامین اعتبار کلید

،هر چند کارشناسانی مانند دکتر کردوانی  93تا سال  74به گفته منبع آگاه ؛ به علت روند کاهشی سطح تراز دریاچه ارومیه از سال 

و همفکرانش بر بیهوده بودن اقدامات احیای دریاچه ارومیه و خشک شدنش معتقد بودند اما طی سه سال اخیر با عملیات اجرایی 

 .را دارد قابلیت احیا فیزیکی لحاظ به دریاچه  میلی متری سطح تراز دریاچه شده ،دریافته ایم 20تاد احیا که منجر به افزایش س

مبنی بر اینکه آیا آب های وارد شده در دریاچه ارومیه نشست کرده و وارد آب  93وی با اشاره به سوال مطرح شده در ابتدای سال 

ت:خوشبختانه سازمان انرژی هسته ای مطالعات خوبی را بر مبنای ایزوتروپ و منابع آب دریاچه ارومیه های زیرزمینی می شود،گف

 .انجام داده و به لحاظ ایزوتوپیک به این نتیجه رسیدند که آب های دریاچه ارومیه هیچ سنخیتی با آب های زیر زمینی خود ندارد
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وای تبریز در حالی به ثبت رسید که در هیج جای کشور شاهد این افزایش دما وی افزود: اول تیر امسال گرم ترین روز در تاریخ ه

نبودیم ،این افزایش دما که با پایین آمدن سطح دریاچه ارتباط دارد،به از دست دادن تبخیر و تلطیف هوا به عنوان کارکرد اصلی 

میلیارد  2میلیارد مکعب آب مصرفی،  5رومیه؛ از این منبع آگاه گفت:در بخش کشاورزی حوزه آبی دریاچه ا.دریاچه اشاره می کند

میلیون متر مکعب به برداشت از چاه های غیر مجاز اختصاص  600مکعب آن متعلق به آب های زیر زمینی است که از این میزان نیز 

هایی این مقدار رو درصد از مصرف آب در بخش کشاورزی به صورت غیر مجاز مصرف می شود. حال اگر با راهکار 12دارد.به عبارتی 

منوط بر  1387جمع آوری کنیم به بخش کشاورزی لطمه می خورد؟وی با اشاره به قانون مصوب مجلس شورای اسالمی در سال 

و هوشمند کردن چاه های حفر شده قبل از تاریخ فوق، بیان کرد: هم اکنون  85الزام دولت به پلمب چاه های حفر شده بعد از سال 

هزار آن غیر مجاز است،همچنین طبق براورد های انجام شده تعداد چاهای حفر  48چاه موجود در سطح کشور ، هزار حلقه 107از 

حلقه چاه اقدام  2500هزار حلقه بوده که وزرات نیرو طی چهار سال اخیر در مجموع به پلمب 30در حدود  85شده بعد از سال 

این منبع آگاه با اشاره به ده ساله بودن برنامه ستاد احیا . ارگان ذیربط داردکرده که این موضوع نشان از عملکرد بسیار ناچیز این 

دریاچه به حیات اکولوژیک خود رسیده  1403آغاز گردیده، گفت:براساس چشم انداز این برنامه در سال  93دریاچه ارومیه که از سال 

مند تامین اعتبارات برنامه و ظرفیت لجستیکی دستگاه البته رسیدن به این هدف نیاز .و حیات جانوری در آن برقرار خواهد شد

وی در پایان با بیان اینکه اعتبار این .اجرایی کشور است که متناسب با این دو پارامتر زمان اجرا می تواند افزایش و یا کاهش یابد

فت: باید اذعان کرد که اکنون میلیارد دالر است و هنوز رضایت کامل از نحوه همکاری و تامین مالی آن صورت نگرفته،گ 6طرح 

کمبود سرمایه گذاری و کمرنگ بودن مشارکت مردم ضمن کاهش سرعت فرآیند آبگیری به اصلی ترین مشکل احیا دریاچه ارومیه 

 .مبدل شده است

http://www.yjc.ir/fa/news/6269223/%D8%AF%D8%B1%D8%%D-AF9% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایران اکونا - ۱۳۹۶مهر / /  ۱۱سه شنبه , 

 راهکارهای جدید برای مقابله با سرمازدگی باغات

 .میلیون تن برسد 5درصدی به  7یک مقام مسوول گفت: طبق آمار پیش بینی می شود که تولید انواع مرکبات امسال با افزایش 

ابوالقاسم حسن پور مدیر کل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی ،با اشاره به آخرین وضع تولید 

درصد از این میزان در استان  48میلیون تن برسد که  5مرکبات اظهار کرد: طبق آمار پیش بینی می شود که تولید انواع مرکبات به 

تن هزار 550نارنگی، هزارتن 780 امسال که  شود می بینی پیش به گفته وی .مابقی در استان های جنوبی خواهد بودمازندران و 

برابر متوسط مصرف  6حسن پور با بیان اینکه تولید مرکبات .هزارتن نارنج تولید شود 68هزارتن گریپ فروت و  110لیمو ترش، 

این مقام مسوول با اشاره به تاثیر سرمازدگی .سازی به موقع مرکبات امری ضروری است جهانی است، افزود: بنابراین صادرات و ذخیره

سال گذشته باغات مرکبات بر تولید بیان کرد: براثر سرمازدگی برخی از شاخه های درختان آسیب دیدند که با اقداماتی نظیر به 

 با فات به روش های نوین تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته باغی، عملیات اصالح باغ ها، استفاده از برنامه تغذیه، مبارزه با آ

وی با اشاره به راهکارهای پیش گیری و مقابله با سرمازدگی درختان مرکبات بیان کرد: برگزاری .درصدی روبرو خواهد شود 7افزایش

ارقام اصالح شده با عملکرد باال، تولید کارگاه های آموزشی و افزایش آگاهی باغداران،به کارگیری روش به باغی هرس، استفاده از 

نهال مرغوب و سالم، اصالح عملیات باغداری، توسعه سردخانه ها، بهبود روش صادرات، اصالح روش نگه داری در سردخانه و انبار 

بخش  های فنی، بهبود روش صادرات و حمل و نقل در کنار ساخت بخاری های مخصوص و متحرك قابل استفاده در باغات از سوی

مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری در بخش دیگر سخنان .خصوصی می تواند از سرمازدگی درختان جلوگیری کند

وی افزود: علی رغم زحمات باالی کشاورزان، همه ساله تولید .خود تشدید ترکیدگی مرکبات شمال در اثر سرمازدگی باغات را رد کرد

به حدی نیست که در رسانه ها بحث  آن میزان اما هست روبرو... و نظیر ترکیدگی ، سرمازدگی  محصوالت کشاورزی با مشکالتی

 .برانگیز شده است و انتظار می رود با بکارگیری تمهیدات اندیشیده شده این مشکالت به حداقل ممکن برسد

a.com/http://iranecon77983/%D8%B1%D8%AA9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php
http://iranecona.com/77983/%D8%B1%D8%AA9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مهر 

 

35 

 انتصابات
 فارس - ۹۶/۰۷/۱۰ : تاریخ

 پور رئیس سازمان دامپزشکی شدرفیعی
جایی مدیران خود در دولت دوازدهم رئیس سازمان دامپزشکی کشور ماه از فعالیت دولت دوازدهم حجتی در اولین جابه 2با گذشت  

  .را تغییر داد

 .پور امروز جایگزین مهدی خلج رئیس سابق سازمان دامپزشکی کشور شد، رفیعیخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

 .کرده استپور پیش از این به عنوان مدیرکل دامپزشکی استان خراسان جنوبی فعالیت میرفیعی

 .ئیس جدید سازمان دامپزشکی نشست خبری با خبرنگاران در این سازمان برگزار شودفردا قرار است با حضور ر

 /انتهای پیام

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960710001224 
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 انتصابات
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۲تاریخ: 

 هاانتصاب یک زن در سازمان جنگل

 هایطی حکمی، زهرا آدبش به سمت معاونت امور جنگلکاری و احیاء منصوب شد. این نخستین باری است که از یک زن در پست

تا اوایل دهه هفتاد  60دهه برای حضور بانوان در رشته جنگلداری و تحصیل در این رشته، در  .شودها استفاده میسازمان جنگل

 .هایی وجود داشتمحدودیت

 طی حکمی، زهرا آدبش به سمت معاونت امور جنگلکاری و احیاء منصوب شد.

لی های جنگگاهها و ذخیرهکاری، پاركبه گزارش خبرنگار ایانا، طی حکمی از سوی کورش خلعتبری لیماکی مدیر کل دفتر جنگل

 زداری کشور، زهرا آدبش به سمت معاونت امور جنگلکاری و احیای این دفتر منصوب شد.ها، مراتع و آبخیسازمان جنگل

شود. برای حضور بانوان در رشته جنگلداری و ها استفاده میهای سازمان جنگلاین نخستین باری است که از یک زن در پست

ها برای حضور بانوان در این ت. با رفع این محدودیتهایی وجود داشتا اوایل دهه هفتاد محدودیت 60تحصیل در این رشته، در دهه 

رشته، جمعیت زیادی زنان وارد این رشته شدند اما پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه امکان ورود آنها به سازمان تخصصی 

 ه، با افزایش جمعیتهای مختلف از جمله عدم توانایی جسمی برای حضور در جنگل فراهم نبود.طی یک دهه گذشتمربوطه، به بهانه

زنان دانش آموخته رشته جنگل و کاهش نیروی کار مرد، محدودیت جذب نیروهای زن دانش این رشته نیز برداشته شد و سر انجام 

ها های تخصصی سازمان جنگلهای استخدامی، این نخستین بار است که از یک زن برای تصدی یکی از پستبعد از رفع محدودیت

های الزم برای اشتغال بانوان در کسوت جنگلدار نیز انجام شده و به زودی از زنان در ها حاکی است رایزنیشنیدهشود.استفاده می

 حوزه حفاظت جنگل نیز استفاده خواهد شد.

http://www.iana.ir/fa/news/48885/%D8%A7%D9%86%D 
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۶/۰۷/۱۰ : تاریخ

 دالری گندم در بازارهای جهانی 2قیمت شکر افزایش یافت/ کاهش 
  .سنتی را تجربه کرد 15دالر کاهش یافت، اما شکر افزایش  2.25قیمت گندم امروز در بازارهای جهانی  

، امروز در بازارهای جهانی قیمت محصوالت کشاورزی در گروه غالت با خبرگزاری فارسالملل به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین

  .معامله شددالر  355.5سنت افزایش یافت و هر بوشل از این محصول به قیمت  25نوساناتی همراه بود، به طوری که قیمت ذرت 

سنت  80یوالف و سویای خوراکی هم از جمله محصوالتی بودند که افزایش قیمت را تجربه کردند و هرکدام به ترتیب یک دالر و 

 50دالر و  446دالر را تجربه کرد و هر بوشل از این محصول به قیمت  1.75اما گندم امروز کاهش  .افزایش قیمت را تجربه کردند

  .سنت و یک دالر را داشتند 12های کشی کاربرد دارند به ترتیب کاهشسویای روغنی و کانوال که هر دو در روغن  .سنت معامله شد

 1.35هایی به ترتیب ها و کتان نیز افزایشگروه آبمیوه.داشت سِنتی 15 رشد شکر  «نرم»در گروه محصوالت کشاورزی معروف به 

  .دالری داشت 63زایش قیمت در این گروه مربوط به کاکائو بود که افزایش سنت را تجربه کردند. بیشترین اف 10دالر و 

  .سِنتی داشتند 97های مولد کاهش سنت باال رفت، اما دام 20در گروه محصوالت دامی هم دام زنده 

stext.php?nn=http://www.farsnews.com/new13960710000422 
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 بازار و قمیت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۱۲تاریخ: 

 ها نایاب استآخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/ انار در مغازه

های پاییز در چند روز آینده میوه های اخیر از رکود نسبی برخوردار است که با عرضه فراوانبار در مقایسه با هفتهبازار میوه و تره

 .رونق مجدد به بازار بازخواهد گشت

در مقایسه با  تره بارقیمت انواع میوه و  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

حاکی از آن است که هر کیلو انار  های نوبرانه پاییزمیوه بازار روند از بررسی آخرین هفته های اخیر از ثبات نسبی برخوردار است.

 .هزار تومان در مغازه عرضه می شود 7تا  3و نارنگی  6تا  4، لیمو شیرین 500هزار و  6تا  5با نرخ 

نی یکی از مغازه داران می گوید که علی رغم ثبات نسبی قیمت ها و فراوانی میوه، تقاضای چندانی در بازار براساس گزارش های میدا

 .وجود ندارد که این امر مشکالتی برای فعاالن این صنف ایجاد کرده، چراکه جوابگوی هزینه های حمل و نقل و اجاره بها خود نیستند

معلوم نیست که در هفته های آینده این میوه با چه نرخی در بازار   تولید انار کاهشوجود گوید که با یکی دیگر از مغازه داران می

صنعت،تجارت و  حسن صابری رییس اتحادیه صنف بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار تهران در گفتگو با خبرنگار.عرضه شود

هزار،  10تا  8هزار، انجیر زرد  14تا  12اشاره به آخرین وضع بازار میوه و صیفی اظهار کرد: اکنون نرخ هر کیلو انبه  با  کشاورزی

هزار  3تا  500 آلو شابلون و 500هزار و  2تا  500هزار ، انگور کندری هزار و  5تا  3هزار، انگور بی دانه قرمز  3تا  2انجیر سیاه 

 9تا  4هزار، گالبی بیروتی  2تا  500هزار، سیب لبنانی زرد  15تا  13با نرخ  گلخانه فرنگی توتکیلو  وی افزود: هر.تومان است

 500هزار و  3و هلو زعفرانی هزار تا  3، هلو انجیری هزار تا 500هزار و  2تا  500هزار، شلیل شبرنگ  13تا  3هزار، گالبی شاه میوه 

هزار تومان اعالم کرد و گفت: نرخ هر کیلو گردو تازه  120تا  115 هر کارتن آناناسنرخ صابری .تومان در میدان عرضه می شود

و طالبی  200تومان،خربزه هزار تا هزار و  500تا  300هزار تومان، هندوانه نو  17تا  13، پسته تازه 500هزار و  3تا  500هزار و  2

تومان است، بیان کرد: همچنین قیمت  500تا هزار و  500خیار رسمی وی با اشاره به اینکه نرخ هر کیلو .هزار تومان است 2تا  700

، سیب 500تا هزار و  200،گوجه فرنگی گلخانه هزار و 200تا هزار و  700،گوجه فرنگی نو800هر کیلو خیار گلخانه هزار تا هزار و 

هزار  5تا  500هزار و  3، لیمو ترش سنگی 500هزار و  12تا  10، سیر 700تا هزار و  100، پیاز هزار و 100تا هزار و  800زمینی 

تا هزار و  200پلو،آش، قورمه( هزار و ) نرخ هر کیلو سبزی جوربه گفته صابری .هزار تومان است 10تا  8و لیمو ترش ریز  500و 

وبرانه پاییز در بازار رییس اتحادیه بارفروشان با اشاره به آخرین وضع نرخ میوه های ن.تومان است 200تا هزار و  800و خوردن  500

 مرکزی میدان در  تومان هزار 4 تا 2 شیرین لیمو و هزار  4تا  500، نارنگی هزار و 800هزار و  3گفت: اکنون هر کیلو انار با نرخ 

ه دوانوی با اشاره به رکود حاکم بر بازار میوه و تره بار بیان کرد: علی رغم کم شدن زمینه میوه های سردرختی و هن.شود می عرضه

تا چند روز آینده پیش بینی می شود که  عرضه فراوان میوه های پاییزصابری در خاتمه گفت: با .، بازار میوه همچنان کساد است

 .وضعیت بازار بهبود یابد

http://www.yjc.ir/fa/news/6267128/%D8%A2%D8%AE%D8%B1% 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۲تاریخ: 

 تومان ارزان شد ۱200قیمت جوجه یکروزه 

تومان ارزان شده، گفت: با توجه به کاهش شدید  1200رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با بیان اینکه جوجه یکروزه 

 درباره محمد یوسفی در گفتگو با مهر.زایش صادرات را در دستورقرار دهیمقیمت مرغ و جلوگیری از زیان تولیدکنندگان، باید اف

 در و شده ارزان تومان 1200  نیز جوجه اینکه ضمن است؛ مساله این دلیل زیاد، تولید: کرد عنوان بازار در مرغ قیمت کاهش دالیل

امور دام در حال حاضر، شروع به خرید مرغ وی با بیان اینکه شرکت پشتیبانی .است تومان1500 آن قیمت میانگین حاضر، حال

دهندگان رئیس انجمن پرورش.شد خواهد مشخص  مازاد مرغداران کرده است، افزود: تاثیر این خرید بر بازار، طی هفته های آینده

رقابت کرده و مرغ گوشتی تصریح کرد: باید افزایش صادرات را در دستور کار خود قرار دهیم؛ شاید بتوانیم در بازارهای جهانی 

یوسفی با اشاره به اینکه هم اکنون مقداری صادرات به عراق و افغانستان داریم، گفت: ما اگر بتوانیم فقط .موفقیتی به دست آوریم

وی ادامه داد: دولت آنچنان که باید از .بازار عراق را در اختیار بگیریم و نیازش را تامین کنیم، مشکل مرغ مازادمان حل می شود

تومان، قیمت مرغ  4200یوسفی گفت: هم اکنون قیمت مرغ زنده .حمایت نمی کند تا بتوانیم در بازارهای جهانی رقابت کنیمصنعت 

 .تومان است 6200تومان و در میدان بهمن حدود  6450تا  6000غرفه های میادین میوه و تره بار سطح شهر، بین   آماده طبخ در

http://www.iana.ir/fa/news/48908/%D9%82%DB%8C%D9%8 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۱۰تاریخ: 

 آخرین تحوالت بازار مرغ و انواع مشتقات آن/ مرغ گران می شود

 .مهرماه پیش بینی می شود که قیمت مرغ در بازار افزایش یابد 20افزایش تقاضا از رییس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: با 

روه اقتصادی باشگاه خبرنگاران گ صنعت،تجارت و کشاورزی مهدی یوسف خانی رییس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار

 600هزار و  4طی هفته های اخیر در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  ثبات نرخ مرغاز ،جوان

و هزار  7و خرده فروشی  550هزار و  6تومان، توزیع درب واحد های صنفی  400هزار و  6تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 

 200هزار و  7و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  200هزار و  6 نرخ هر کیلو ران مرغ با کمربه گفته وی .تومان است 200

تومان، سینه بدون  500هزار و  12یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف .تومان است

رییس اتحادیه پرنده و ماهی ازدیاد عرضه در برابر کاهش شدید تقاضا .تومان است 500هزار و  14 له مرغفیو  500هزار و  13کتف 

در روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت: نرخ کنونی مرغ  قیمت مرغوی .طی یک ماه اخیر دانست ثبات قیمت مرغرا دلیل اصلی 

 .مهر ماه نرخ مرغ در بازار افزایش یابد 20شود از  ، کف قیمت در بازاراست که با بهبود تقاضا پیش بینی می

http://www.yjc.ir/fa/news/6264134/%D8%A2%D8%AE%D8%B1 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۱۱تاریخ: 

 مصوب مرغ و تخم مرغ اعالم شدقیمت 

هزار ریال و قیمت  75کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ در واحدهای صنفی را معادل سازمان حمایت مصرف

 وزارت صنعت،به نقل از   ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه به گزارش .ریال اعالم کرد 500هزار و  52هر کیلو تخم مرغ را، معادل 

معدن و تجارت، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسه سوم مهرماه جاری کارگروه تنظیم بازار، حداکثر قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم مرغ 

در این جلسه مقرر شد در صورت کاهش عمومی .ستتومان( تعیین شده ا 500هزار ریال )هفت هزار و  75درب مغازه در واحدهای صنفی معادل 

هزار ریال )هفت هزار و یکصد تومان(، شرکت پشتیبانی امور دام برای جلوگیری از ضرر و زیان واحدهای تولیدی و استمرار  71قیمت در سطح 

تومان(  800هزار ریال )هفت هزار و  78تولید، نسبت به خرید و ذخیره سازی گوشت مرغ اقدام کند و در صورت افزایش عمومی قیمت در سقف 

قیمت همچنین بر اساس تصمیم های گرفته شده، حداکثر .نیز عرضه گوشت مرغ برای تنظیم و تعادل قیمت در بازار را در دستور کار قرار دهد

با توجه به ضرایب سود  تعیین شد که (تومان 560ریال )چهار هزار و  600هزار و  45درب واحدهای تولیدی معادل  هر کیلوگرم تخم مرغ

ریال  500هزار و  52عمده فروشی و خرده فروشی و هزینه های مترتب در شبکه های توزیع حداکثر قیمت مصرف کننده هر کیلوگرم معادل 

بالغ صویب و اکنندگان و تولیدکنندگان، تصمیم های گرفته شده پس از تبنا بر اعالم سازمان حمایت مصرف.تومان( خواهد بود 250)پنج هزار و 

 .رسمی توسط رییس کارگروه تنظیم بازار قابلیت اجرا دارند و قبل از آن، هرگونه افزایش قیمتی غیرقانونی است

http://www.yjc.ir/fa/news/6266097/%D9%82%DB%8C%D9%85 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۰تاریخ: 

 گسترش همکاری های تجاری بخش کشاورزی ایران و ویتنام

در دیدار معاون وزیر و رییس سازمان شیالت ایران با رییس شورای تجاری ویتنام و ایران،زمینه ها و راه های گسترش همکاری های 

ایانا از روابط عمومی سازمان شیالت، در این دیدار، حسن صالحی اقداماتی  به گزارش .تجاری بخش کشاورزی دو کشور بررسی شد

 .که برای توسعه روابط دو کشور انجام شده را تشریح و آمادگی سازمان شیالت ایران را برای همکاری با ویتنام اعالم کرد

 .وی همچنین از همکاری در فعالیت طرف ویتنامی در قشم و بندرعباس خبر داد

المللی شیالت ایران دعوت کرد که با استقبال آنان روبه رو های ویتنامی برای حضور در نمایشگاه بیندر عین حال از شرکتصالحی 

در این دیدار، چان وان چی رئیس شورای تجاری ویتنام و ایران با اشاره به تاسیس دفتر در قشم و همچنین تشکیل شورای .شد

 .آال از ایران و تاسیس کارخانه سس ماهی در قشم خبر دادار، تخم قزلتجارت دو کشور، از خرید میگو، خاوی

 .وی آمادگی کشورش را برای خرید پودر ماهی، پودر استخوان و گوشت از ایران اعالم کرد

 .چان وان چی در این دیدار، رفع مشکالت بانکی بین دو کشور،صادرات برنج و غذای میگو را نیز خواستار شد

شست رئیس شورای تجاری ویتنام و ایران، دعوتنامه سفر محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به ویتنام را به صالحی در پایان این ن

 .تقدیم کرد

http://www.iana.ir/fa/news/48812/%DA%AF%D8%B3%D8% 
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  برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۳تاریخ: 

 راه های افزایش همکاری های ایران و فرانسه در زمینه کشاورزی و دامپروری

تبادل فناوری های جدید در حوزه کشاورزی ، انجام تحقیقات به ویژه در بخش های گیاهان دارویی و اصالح بذر و نباتات و سرمایه 

مختلف کشاورزی و دامپروری ایران به ویژه آبزی پروری و صنایع تبدیلی و لبنی از دیگر محورهای گذاری فرانسه در بخش های 

محمود حجتی و استفان تراور درباره راه های افزایش همکاریهای ایران و فرانسه در .گفت و گوی وزرای کشاورزی ایران و فرانسه بود

پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از خبرگزاری صدا و به گزارش .زمینه کشاورزی و دامپروری گفت و گو کردند

در این دیدار که برخی معاونان دو .سیما،وزیر جهاد کشاورزی کشورمان با وزیر کشاورزی فرانسه در پاریس دیدار و گفت و گو کرد

کاری های ایران و فرانسه در زمینه کشاورزی طرف نیز حضور داشتند آقایان محمود حجتی و استفان تراور درباره راه های افزایش هم

تبادل فناوری های جدید در حوزه کشاورزی ، انجام تحقیقات به ویژه در بخش های گیاهان دارویی و .و دامپروری گفت و گو کردند

لی ی و صنایع تبدیاصالح بذر و نباتات و سرمایه گذاری فرانسه در بخش های مختلف کشاورزی و دامپروری ایران به ویژه آبزی پرور

آقای حجتی و هیات همراه امروز به شهر کلرمون فران در .و لبنی از دیگر محورهای گفت و گوی وزرای کشاورزی ایران و فرانسه بود

ق فمرکز فرانسه سفر می کند تا عالوه بر بازدید از نمایشگاه بین المللی دام که ایران میهمان ویژه امسال این نمایشگاه است ؛ چند توا

  .نامه همکاری با فرانسه نیز به امضا برسانند

http://www.iana.ir/fa/news/48920/%C2%A0%D8%B1%D8%A7 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۳تاریخ: 

 کشور به باغداران و کشاورزانهشدار مدیریت بحران 

 .ها به باغداران و کشاورزان هشدار دادسازمان مدیریت بحران کشور با توجه به کاهش محسوس دما در برخی از استان

 :به گزارش ایانا از سازمان مدیریت بحران، متن اخطاریه به این شرح است

اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، خراسان شمالی، های مازندران، گیالن، مدیران کل محترم مدیریت بحران استان

 .خراسان رضوی، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، همدان و مرکزی

 سالم علیکم

رساند با توجه به کاهش محسوس سازمان هواشناسی کشور به اطالع می 96 - 07 - 1کشاورزی مورخ  2براساس اخطاریه شماره 

های واقع های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیالن، مازندران و خراسان شمالی، خراسان رضوی و استاناندما در است

های هواشناسی کشاورزی ذیل اعالم های جنوبی البرز شامل زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، همدان و مرکزی توصیهدر دامنه

  :گرددمی

 :باغبانی 

 هاهای گرمایشی و تأمین سوخت گلخانهیر الزم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستماتخاذ تداب -

 (ها )بویژه انبارهای سیب زمینیهای پرورش قارچ و انبارتنظیم دما، رطوبت گلخانه ها، سالن -

  ها به دلیل وزش باد شدیدمحافظت از گلخانه -

 های انبارهای نگهداری میوهها و تهویهبستن دریچه -

 رداشت محصوالت مزارع سبزی و صیفی )پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی( و محصوالت باغی و انتقال به انبارهای استانداردب -

و چهارشنبه  96 - 07 - 11خودداری از انجام هرگونه عملیات محلول پاشی و سم پاشی به دلیل وقوع بارش در روزهای سه شنبه  -

 - 12غرب مازندران، اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی، شمال کردستان و در روز چهارشنبه های گیالن، در استان 96 - 07 - 12

های زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، همدان و مرکزی پاکسازی راه آب مزارع های جنوبی البرز در شمال استاندر دامنه 96 - 07

 مسقف هایو باغات و انتقال بذر و کودهای شیمیایی جامد به مکان

 :زراعی

 ای و انتقال به سیلوتسریع در برداشت محصوالت زراعی نظیر ذرت علوفه -

 تسریع در جمع آوری و انتقال چغندرقند به انبارهای استاندارد -

 :دامداری 

  ها و تهیه خوراك پر انرژیتأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری -

  کاهش دمامحافظت از احشام در مقابل  -

 هاها به دلیل سیالبی شدن رودخانهها و رودخانهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل -

 :زنبورداری 

 ها و کوچک نمودن دریچه پروازدرزگیری و ایزوالسیون کندو -

 هاانتقال کندوهای زنبور عسل از مناطق ییالق به قشالق و انجام تمهیدات الزم جهت تغذیه زنبور -

 :تشیال 
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 تنظیم جیره غذایی مزارع پرورش ماهی با توجه به کاهش محسوس دما -

 خودداری از انجام عملیات صید و صیادی به دلیل مواج بودن دریا در روزهای سه شنبه و چهارشنبه -

 :ماشین آالت کشاورزی 

 اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آالت کشاورزی در روستاهای واقع در ارتفاعات -

های الزم را با هدف فراهم شهرستان هماهنگی - طفاً دستور فرمایید از طریق اعضای ذیربط شورای هماهنگی مدیریت بحران استانل

نمودن تمهیدات مورد نیاز در این خصوص معمول داشته و اطالع رسانی مناسب نیز به کشاورزان، دامداران و زنبورداران محترم از 

 .ردطریق مبادی ذیربط صورت پذی

http://www.iana.ir/fa/news/48912/%D9%87%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۲تاریخ: 

 استان کشور برگزار شد ۶جلسه بررسی عملکرد رفع تداخالت در 

پذیر و ارتقای نظام مالی کشور )رفع تداخالت( با هدف بررسی ( قانون رفع موانع تولید رقابت54عملکرد اجرای ماده )جلسه بررسی 

ها، با حضور های تهران، خوزستان، کرمان، چهارمحال و بختیاری، لرستان و هرمزگان و عمل به تعهدات این استانعملکرد استان

در محل مرکز آموزش سازمان امور اراضی کشور تشکیل  1396شنبه یازدهم مهر ماه ز سهرئیس سازمان امور اراضی کشور صبح رو

های شناسایی شده دارای تداخل استان با اولویت بندی انجام پالكبه گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان، ارائه برنامۀ زمان.شد

عنوان تعهدات سال جاری استان و تعیین تکلیف اراضی اختالفی بههای در هیات های دارای بیشترین فراوانی اعتراض و پروندهپالك

نیز طرح ابهامات، مشکالت و پرسشهای فنی، حقوقی و اجرایی به همراه پیشنهادهای مشخص استان در هر زمینه، از دیگر موضوعات 

عیت اجرای قوانین و مقررات قانون تر به وضدر این جلسه که در پی دستور وزیر جهادکشاورزی برای رسیدگی هرچه سریع.جلسه بود

یادشده برگزار شد، اعضای کارگروه مرکزی رفع تداخالت، همچنین رؤسای سازمان جهاد کشاورزی، مدیران کل منابع طبیعی و 

 .های تهران، خوزستان، کرمان، چهارمحال و بختیاری، لرستان و هرمزگان حضور داشتندمدیران امور اراضی استان

http://www.iana.ir/fa/news/48906/%D8%AC%D9%8 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۲تاریخ: 

 اجرای برنامه اشتغال فراگیر و طرح کارورزی در بخش کشاورزی

در بخش کشاورزی  "طرح کارورزی"و  "برنامه اشتغال فراگیر"تعاون،کار و رفاه اجتماعی برای اجرای های جهاد کشاورزی و وزارتخانه

رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در راستای اجرای به گزارش ایانا از پایگاه اطالع.های آن، تفاهم نامه همکاری امضا کردندو زیربخش

های مداخالتی )طرح کارورزی ها و سیاستزا و همچنین اجرای طرحمنتخب اشتغالهای منظور توسعه رستهبه "برنامه اشتغال فراگیر"

های آن، تفاهم نامه همکاری بین عیسی منصوری معاون توسعه و کارآفرینی ای( در بخش کشاورزی و زیر بخشو مشوق های بیمه

 .یزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به امضا رسیدو اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه ر

ها و های جهاد کشاورزی استانبراساس این تفاهم نامه، مقرر شده است تا وزارت جهاد کشاورزی با استفاده از ظرفیت سازمان

شکی و نظام دامپز های تخصصی مرتبط از جمله سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیهای وابسته و همچنین تشکلسازمان

هزار فرصت شغلی جدید(، اجرای  69دار بخش کشاورزی )با هدف ایجاد های منتخب و اولویتکشور، همکاری الزم را در توسعه رسته

ها های الزم برای اشتغال به کار آنها در فعالیتو حمایت 1396هزار نفر از فارغ التحصیالن کشاورزی در سال  35طرح کارورزی برای 

همچنین در این این تفاهم نامه، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی متعهد .عمل آوردهای کشاورزی را بهدمات مرتبط با زیربخشو خ

های منتخب از طریق شبکه بانکی در گذاری برای توسعه رستهشده است تا هماهنگی الزم جهت تامین منابع مالی مورد نیاز سرمایه

کل کشور، تامین اعتبار اجرای طرح های کارورزی دانش آموختگان  1396قانون بودجه  18بصره چارچوب آیین نامه اجرایی ت

های آن و برقرای پوشش بیمه مسئولیت و حوادث کارورزان را انجام دانشگاهی، مشوق بیمه کارفرمایی در بخش کشاورزی و زیربخش

 دهد

http://www.iana.ir/fa/news/48904/%D8%A7%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۵تاریخ: 

 روز 25بخشنامه تجارت در  28

ابالغ بخشنامه صادرات و واردات  28روز کاری  25حدی رسیده بود که ظرف در دولت دهم آشفتگی مدیریت اقتصاد کشور به |ایسنا

پور رئیس سابق اتاق بازرگانی اعالم کرده و با اشاره به شرایط نامساعد کسب و کار در ایران، این موضوعی است که محسن جالل .شد

های سختی روی کشور بود و تصمیمات نادرست فراوانی قبل از آن اتخاذ و کشور به صورت سلیقه ای، گفته است: شرایطی که تحریم

رئیس اتاق بازرگانی ایران بودم در که نایب 1391سال شد و بنده به خاطر دارم که در پاییز الساعه اداره میلقای و خفردی، لحظه

بخشنامه در زمینه صادرات و واردات صادر شد.به گفته او فضای دولت یازدهم به شدت دولتی بود و همه توان را  28روز کاری  25

ها و اقتصاد دولتی و مجموعه امکاناتی که خود در کردن دولت، پشتیبانی کردن از شرکت تربه کار گرفت که از برجام برای بزرگ

اختیار دارد استفاده کند و به هیچ وجه هیچ میدانی به بخش خصوصی نداد و فضا را برای این گروه آماده نکرد. رئیس سابق اتاق 

که دولت دو راه بد و سخت را در پیش رو دارد، وزه اقتصاد با بیان اینبازرگانی ایران در ادامه درباره انتظارات از دولت دوازدهم در ح

 گیری کرده ووار و مقطعی تصمیمگفت: راه بد این است که راه قبلی را ادامه دهد و به همان ترتیبی که تا امروز به صورت مسکن

 .ادامه دهد که آخر این راه به ترکستان است

http://www.iana.ir/fa/news/48944/%DB%B2% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۲تاریخ: 

 های دولت در بخش کشاورزیبورس کاال، بستر تحقق اولویت

وری قانون افزایش بهره 6ماده  4دولت دوازدهم در حالی در آغاز راه خود قرار دارد که عالوه بر قوانین قبلی مصوب مجلس، تبصره 

ها و ایجاد تعادل در بازار کنندگان و شفافیت قیمتبخش کشاورزی و منابع طبیعی که به منظور حمایت از بهره برداران و مصرف

 رزی، دولت را ملزم کرده استمحصوالت و تولیدات کشاو

 حامد سلطانی نژاد، مدیر عامل بورس کاالی ایران

اند طی ماه جاری ضمایم حکم وزیر جهاد کشاورزی از سوی روحانی ابالغ شد. بر اساس این ضمایم احکام، وزیران موظف شده

های اجرایی شده تنظیم کرده و برنامههای مطرحها و اولویتگیریهای وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهتبرنامه

بار و بودجه کشور موظف شده است هر شش ماه یک همچنین سازمان برنامه .جمهوری ارائه کنندرا ظرف دو ماه به دفتر رئیس

ی عملکرد و چگونگ های ابالغی را به دفتر رئیس جمهوری ارائه کند تاای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویتگزارش مقایسه

های بسیار خوبی را با بورس کاالی ایران آغاز ها ارزیابی شود. وزارت جهاد کشاورزی در دوره دولت یازدهم همکاریپیشرفت برنامه

وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را که یکی از قوانین بر زمین قانون افزایش بهره 33کرد و سیاست قیمت تضمینی موضوع ماده 

دولت دوازدهم در حالی در آغاز راه خود قرار دارد که عالوه بر قوانین قبلی مصوب .بود برای ذرت و جو کل کشور اجرایی کردمانده 

دگان کننوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که به منظور حمایت از بهره برداران و مصرفقانون افزایش بهره 6ماده  4مجلس، تبصره 

 ها و محصوالتتعادل در بازار محصوالت و تولیدات کشاورزی، دولت را ملزم کرده است خرید و فروش نهادهها و ایجاد و شفافیت قیمت

های گسترش قانون نظام جامع دامپروری دولت را مکلف کرده زمینه 19تولیدی کشاورزی را از طریق بورس کاال انجام دهد، ماده 

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید خرید و فروش کاالهای  17ند. ماده بورس کاالهای کشاورزی به محصوالت دامی را فراهم ک

های اجرایی را از های دولتی و عمومی و دستگاهها، سازمان ها، نهادها و دستگاههای کاالیی توسط وزارتخانهپذیرفته شده در بورس

قانون برنامه ششم توسعه  32بند قانونی دیگری در قالب ماده .برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها معاف کرده است

گیری از های مالی بازارهای کاالیی را تنظیم کند.در ادامه راه بهرهابالغ شده است که به دولت اجازه می دهد با استفاده از ابزار

است که به صورت صریح مجلس بر دوش  بسترهای بورسکاالی ایران در وزارت جهاد کشاورزی عالوه بر قوانین مذکور که تکالیفی

رس دهد بواند که بررسی آنها نشان میهایی را در حکم وزیر مشخص کردهوزارتخانه گذاشته است، رئیس جمهوری محترم نیز اولویت

رسی همگانی ارتقای سالمت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دست.تواند بستر مناسبی برای اجرای این تکالیف باشدکاالی ایران می

های معامالت به اطالعات، فراهم آوردن فرصت برابر: ساختار معامالت در بورس کاالی ایران و مکانیسم حراج عمومی که در همه روش

گیرد و عدم نیاز ارتباط مستقیم بین طرفین معامله و انتشار آمار معامالت و امکان ایجاد دسترسی در بورس مورد استفاده قرار می

تواند به تحقق یافتن این اولویت ابالغی صالح به صورت صد درصدی میه اطالعات معامالت توسط نهادهای نظارتی ذیآنالین ب

ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی: اولویت واگذاری فعالیت.توسط رئیس جمهوری محترم شود

توانند از اطالعات ای قابل رصد و نظارت است و نهادهای تنظیم بازار میت لحظهبازار بورس کاالی ایران به دلیل اینکه به صور

مند شوند بستر شفاف و مناسبی را برای واگذاری امور به بخش خصوصی فراهم معامالت انجام شده در این بازار به صورت آنالین بهره

های انحصاری: مند کردن حوزهحت کنترل قراردادن و قاعدهتوجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ ت.کندمی

های بخش کشاورزی، انحصار در واردات کاالهای اساسی مرتبط با بخش کشاورزی و... مطالبی هستند که بر انحصار در واردات نهاده

ن در بورس و ایجاد ابزارهای تشویقی شاکنندگان به انجام معامالتهیچ فرد مطلع به امورات اقتصاد ایران پوشیده نیست. الزام عرضه

http://awnrc.com/index.php
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تواند در کاهش تدریجی این انحصارها و گردش شفاف اطالعات در فضای اقتصاد به صورت شفاف برای انجام معامالت در بورس می

بازارهای  ننداعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت: با توجه به اینکه بورس کاالی ایران هما.منجر شود

های الکترونیک است، حضور پررنگ وزارت جهاد کشاورزی بورس در سایر نقاط دنیا جزو پیشروترین بازارها در استفاده از زیرساخت

ای ایفای نقش کاهش قابل توجه آثار بودجه.تواند منجر به استقرار دولت الکترونیک در این حوزه شوددر معامالت این بورس خود می

قانون برنامه ششم توسعه دقیقاً با هدف تحقق یافتن اولویت مد نظر  32تضمین خرید محصوالت کشاورزی: بند الف ماده دولت در 

های زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی اعطا کرده رئیس جمهوری محترم مجوز استفاده از ابزارهای بورس کاالی ایران را به شرکت

که در قالب آن دولت به جای خرید محصول کشاورز و فروش آن، معامالت را به مکانیسم است. عالوه بر آن سیاست قیمت تضمینی 

 ای ایفای نقش دولت در تضمین خریدکند ابزار مناسبی برای کاهش آثار بودجهبازار سپرده و خود یارانه نقدی به کشاورز پرداخت می

های بخش: بازار بورس کاالی ایران ت تغذیه در سیاستگذاریمحور قرار دادن تأمین امنیت غذایی و سالم.محصوالت کشاورزی است

گر در مکانیسم بازار به مقام ناظر بازار کند دولت را از مقام مداخلهدهد این امکان را فراهم میبا ابزارهایی که در اختیار دولت قرار می

ت کننده امنیشد و بر رعایت استانداردهای تأمینگر از فعالین بخش خصوصی باتواند مطالبهارتقا دهد و دولت در این شرایط می

گری غیرضرور و حداقل رساندن واسطهایجاد تغییرات اساسی در سازوکار مبادله محصوالت بخش به منظور به.غذایی اصرار ورزد

ود به شن منتشر میمندی هرچه بیشتر کشاورزان: بازار بورس کاالی ایران به دلیل اینکه اطالعات آن به صورت شفاف و آنالیبهره

ها از سازی الگوی مناسب کشت و هدایت کردن حمایتپیاده.شودگری غیر ضرور منجر میافزایش کارایی در اقتصاد و کاهش واسطه

تولیدکنندگان به رعایت این الگو: ابزارهای مالی نظیر قراردادهای اختیار معامله که براساس آن دولت به جای تعهد مطلق به کشاورز 

ت کند و در زمان برداشی خرید تضمینی هر نوع محصول، به هر میزان تولید شده توسط کشاورز، تعهد مشروط به کشاورز اعطا میبرا

اند برای خرید محصول کشاورز در چارچوب قرارداد اختیار مشخص شده محصول مباشران بخش خصوصی را که در قالب مناقصه

ت ها از تولیدکنندگان به رعایسازی الگوی مناسب کشت و هدایت کردن حمایتانند در پیادهتوکند، میمعامله به کشاورز معرفی می

اقتصادی کردن اندازه واحدهای تولیدی کشاورزی از طریق افزایش حاشیه سود کشاورزان، ساماندهی  .این الگو بسیار مؤثر باشند

قانون برنامه ششم توسعه راه را برای  32ر بخش: بند الف ماده ها و تنظیم بازار کاالهای کشاورزی و گسترش زنجیره ارزش دنهاده

استفاده وزارت جهاد کشاورزی از ابزارهای بورس کاالی ایران در تنظیم بازار محصوالت کشاورزی از طریق بستری شفاف و مبتنی بر 

 نظام بازار فراهم کرده است

http://www.iana.ir/fa/news/48900/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۲تاریخ: 

 امضای تفاهم نامه تأسیس مرکز رشد مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی

مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی و پارك علم و فناوری تفاهم نامه تأسیس مرکز رشد مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی به امضای رؤسای 

به گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، تفاهم نامه تأسیس مرکز رشد مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی در .استان البرز رسید

 ذیربط در سالن جلسات پاركجلسه ای با حضور رؤسای مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی و پارك علم و فناوری استان البرز و مدیران 

علم و فناوری استان البرز به امضای طرفین رسید. براساس این گزارش، در این نشست ربانی رئیس پارك علم و فناوری استان البرز 

به نقش مثبت و مؤثر مراکز رشد در هم افزایی و ایجاد تعامل دستگاه های دولتی و بخش های خصوصی اشاره کرد.در این نشست 

نین حسنی رئیس مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی ضمن تشریح روند تأسیس این مؤسسه و پژوهشکده های تابعه، به ظرفیت ها همچ

و پتانسل های متنوع علمی و فنی موجود در مؤسسه اشاره کرد و راه اندازی مرکز رشد را گامی مثبت و مؤثر در تجاری سازی دانش 

این گزارش، مدیران این دو مجموعه به بیان دیدگاه ها و نظرات فنی و تخصصی خود در  فنی تولیدی در مؤسسه برشمرد. براساس

خصوص ضرورت تأسیس مرکز رشد تخصصی علوم باغبانی و موقعیت ها و قابلیت های موجود و قابل پیش بینی برای این مرکز 

 پرداختند.

http://www.iana.ir/fa/news/48907/%D8%A7%D9%85% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۲تاریخ: 

 شهرها به مجلس های ساحلی و کالنارسال الیحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان

های ساحلی و کالن شهرها با مشارکت بخش غیر دولتی رئیس جمهوری الیحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت در نامه دکتر روحانی .را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسالمی ارسال کرد

کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استانهای ساحلی و کالن شهرها "به رئیس مجلس شورای اسالمی آمده است :الیحه

صویب رسیده است جهت طی هیئت وزیران به ت 1396/4/7که به پیشنهاد وزارت کشور در جلسه  "با مشارکت بخش غیر دولتی

در مقدمه توجیهی این الیحه آمده است :با عنایت به وضعیت نامناسب مدیریت پسماندهای عادی . تشریفات قانونی تقدیم می شود

در شهرها و روستاها و با هدف ترویج وتشویق استفاده از فناوری های نوین توسط بخش غیر دولتی جهت سرمایه گذاری در ایجاد 

در ماده یک این الیحه هم آمده است :به .داری از تاسیسات تبدیل پسماند و حفظ محیط زیست این الیحه ارسال می گرددوبهره بر

منظور تسهیل ،تشویق و توجیه سرمایه گذاری بخش غیردولتی در ایجاد و بهره برداری از تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی از جمله 

ازی وگاز حاصل از محل های دفن وساماندهی پسماندهای عادی در کشور با اولویت استانهای زباله سوزی ،گازی سازی ،هاضم بی هو

ساحلی وکالن شهرها نزخ خرید تضمینی برق حاصل از تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی با پیشنهاد وزیران نیرو وکشور وتصویب 

است : سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تاسیسات  در ماده چهار این الیحه آمده.شورای اقتصاد در هر سال تعیین می شود

همچنیین بر اساس . تبدیل پسماند به انرژی مشمول مالیات با نرخ صفر درصد ومعاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود

تفکیک بامدیریت اجرایی پسماند ) ماده پنج این الیحه به منظور کمک به اجرای دقیق اصولی مدیریت پسماند،کلیه فعالیتهای مرتبط

از مبدا،جمع آوری،پردازش،بازیافت ودفع( که محصول و فرایندهای تولیدی آنها منطبق با الزامات فنی و زیست محیطی است بر 

 اساس ضوابط مصوب شورای اقتصاد از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود

http://www.iana.ir/fa/news/48884/%D8%A7%D8%B1%D8%B3% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۱تاریخ: 

 اولویت موادغذایی در بررسی نوسانات قیمتی

کاالی خوراکی را در دستور کار قرار داده است. هفته  6وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی دالیل افزایش قیمت : دنیای اقتصاد

درصد  20جمهوری مبنی بر رسیدگی سریع به وضعیت کاالهایی که بیش از گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت از درخواست رئیس

م ا جلسات کارگروه تنظیاند، خبر داده بود. این در حالی است که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ارتباط بافزایش قیمت داشته

اند از در اولویت قرار گرفتن درصد تورم داشته 20جمهوری مبنی بر رسیدگی به وضعیت کاالهایی که بیش از بازار و دستور رئیس

ا رتوان گفت که دو گروه کاالیی افزایش قیمت طور کلی میاظهار کرد: به« ایسنا»وگو با صادقی در گفتموادغذایی خبر داد. یداهلل

  .شوداند که این دو گروه شامل برخی فلزات مانند فوالد و برخی مواد غذایی میهای کاالیی تجربه کردهبیش از سایر گروه

اند که در این میان در حوزه محصوالت کشاورزی، بوده افزایش قیمتچند قلم خاص دارای  مواد غذاییوی ادامه داد: در گروه 

همچنین بیان کرد: اکنون  معدن و تجارتصنعت،  معاون وزیر .را بر عهده دارد تنظیم بازارمسوولیت  وزارت جهاد کشاورزی

کنندگان و تولیدکنندگان ارائه طور دائم قیمت کاالهای مختلف از سوی سازمان حمایت مصرفدر جلسات کارگروه تنظیم بازار به

تصمیمات مربوطه اخذ  گیرد تا دالیل این نوسانات مشخص وشده و افزایش قیمت کاالها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می

های مربوطه کاالهایی که افزایش قیمت آنها با ضریبی باال بوده و امکان اصالح قیمت آنها صادقی ادامه داد: پس از رسیدگی.شود

ود. ب شود که در این میان نیز اولویت با مواد غذایی خواهدوجود دارد، مورد ارزیابی قرار گرفته و تصمیمات مرتبط برای آنها گرفته می

مرغ و مرغ که اتفاقا این روزها قیمت آنها روند نزولی هم دارد یا تخم گوشت قرمزعنوان مثال درباره وی در عین حال اظهار کرد: به

ها به حالت قبل بازگردند؛ اما به هر صورت برخی هایی صورت گرفته تا قیمتی با قیمت کاذب مواجه شده بود تالشاکه در دوره

 .های مربوطه تصمیمات الزم را اتخاذ کنندنوسانات هم هستند که دالیل خاص خود را داشته و الزم است که در حوزه آنها سازمان

دانست و این افزایش قیمت را ناشی از تغییرات قیمت  فوالدو  فلزاتمثال این موارد را قیمت  تجارتو  معدنمعاون وزیر صنعت، 

 جهاد کشاورزیطور که اشاره شد مسوولیت بر عهده وزارت نیز همان برنججهانی عنوان کرد. صادقی گفت: در حوزه کاالهایی مانند 

ن هایمابینیشود، پیشنهادهای خود و پیشکننده محسوب میعنوان دستگاهی که متولی بازار و واحدهای توزیعقرار دارد؛ اما ما به

 .ها جمیع مسائل لحاظ شودگیریکنیم تا در تصمیممطرح می وزارتخانهدرباره روند بازار را با این 

http://www.iana.ir/fa/news/48834/%D8%A7%D9%88% 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۱۳تاریخ: 

 تنظیم بازار محصوالت اساسی، میان دو وزارتخانه سرگردان است

ای میان وزارتخانه صنعت و معدن با وزارت جهاد کشاورزی تبدیل بعد از اجرای قانون تمرکز، متولی امر تنظیم بازار به حلقه گمشده

و جدا شدن وظایف  اجرای قانون تمرکزبا  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.شد

زارت صنعت به و از تنظیم بازار کاالهای اساسی، زراعی، باغی و گیاهان دارویی  و واردات صادرات، قبیل از  تجارت کشاورزی، بخش بازرگانی 

 ای که با افزایش قیمتای تبدیل شد، به گونهبعد از اجرای این قانون، متولی امر تنظیم بازار به حلقه گمشده.وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد

با شنیدن اظهاراتی مبنی بر آنکه تنظیم بازار تنها در  وزارت جهاد کشاورزیوالن کاالهای کشاورزی در بازار و جویا شدن علت گرانی از مسو

 .مرحله تولید، تامین و توزیع بر عهده ماست و کنترل قیمت در خرده فروشی به ما ارتباطی ندارد، روبرو شدیم

ت: در گروه مواد غذایی چند قلم خاص البته ناگفته نماند که چند روز گذشته یداهلل صادقی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گف

تنظیم بازار را بر عهده  مسوولیت کشاورزی جهاد وزارت کشاورزی، محصوالت حوزه در دارای افزایش قیمت بودند که در این میان 

 پیشنهادات تنها و  است کشاورزی وزارت عهده بر ،مسوولیت افزایش قیمت کاالها  برنجبراین اساس در حوزه کاالهایی مانند .دارد

 .در تصمیم گیری ها تمام موارد مورد ارزیابی قرار گیرد تا  کنیمروند بازار را با وزارتخانه مطرح می درباه

ن اینکه تنظیم بازار با بیا  صنعت،تجارت و کشاورزی محمد یوسفی رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار

با نرخ  مرغ زندهاظهار کرد: اکنون مرغ آماده به طبخ با نرخ های متفاوتی در مغازه های سطح شهر عرضه می شود، در حالیکه 

است، چراکه اتحادیه پرنده و ماهی،  وزارت صنعتوی افزود: مسوولیت نظارت بر بازار بر عهده .معینی به کشتارگاه ارسال می شود

 .ناف و صنوف وابسته زیر مجموعه این وزارتخانه استاتاق اص

 .یوسفی تصریح کرد: مسوولیت نظارت بر قیمت ها از جمله مسائلی است که باید بین دو وزارتخانه حل و فصل شود

 کاالها  وزارت صنعت متولی نظارت بر قیمت

گفت: براساس قانون  صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگاریوسف جلوخانی مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران در گفتگو با 

 و صنعت وزارت بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و نظارت بر قیمت ها در بازار با  محصوالت کشاورزی سیاست گذاری تنظیم بازار

در بازار ، از طریق شرکت پشتیبانی امور دام  نوسان قیمت مرغ و گوشت صورت در کشاورزی جهاد وزارت وی افزود: .است معدن

 .با توزیع مرغ و گوشت منجمد به کمک تنظیم بازار می آید

 تفاوت زیاد قیمت شمال تا بازار تهران ناشی از چیست؟

درصدی قیمت برنج نسبت به مدت  2از افزایش  صنعت،تجارت و کشاورزی علی اکبریان نایب رییس انجمن برنج در گفتگو با خبرنگار

برابر تفکیک اختیارات از سوی هیأت دولت تنها در رابطه با افزایش قیمت  وزارت جهاد کشاورزی :مشابه سال قبل خبر داد و گفت

وی با اشاره به اینکه تنظیم بازار ارتباطی با وزارت جهاد کشاورزی .ه سال قبل مسوولیت دارددرصدی کاالها نسبت به مدت مشاب 20

ندارد، افزود: البته وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید می تواند تنظیم بازار را بر عهده بگیرد که در آن صورت براساس سرانه 

کیلو برآورد شده  37تا  36اکبریان با اشاره به اینکه سرانه ساالنه مصرف برنج .مصرف و کسری نیاز داخل اقدام به واردات می کند

هزارتن است که واردات بیش  850، کسری نیاز داخل با احتساب ذخایر استراتژی حدود تولید برنجاست، بیان کرد: براساس میزان 

از استان های شمالی تا  قیمت برنج انتقاد از تفاوت زیادنایب رییس انجمن برنج با .کنداز حد، ضربه مهلکی به تولید داخل وارد می

بازار تهران تصریح کرد: با توجه به آنکه حلقه ای پس از برداشت برنج وجود ندارد که بر بازار نظارت کند، از این رو واگذاری نظارت 

 .ه ها بسیار کار ساز استبر قیمت محصوالت کشاورزی به وزارت جهاد در کنترل قیمت ها و جلوگیری از سودجویی واسط
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 صفر تا صد نظارت قیمت باید به وزارت جهاد واگذار شود 

با اشاره به اینکه کنترل   صنعت،تجارت و کشاورزی علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفتگو با خبرنگار

ندارد، بیان کرد: علی رغم آنکه تولید و عرضه محصوالت از سوی وزارت جهاد کشاورزی به  وزارت جهاد کشاورزی بازار ارتباطی به

وی افزود: با توجه به آنکه یکی از اهداف وزیر جدید صنعت و معدن .بازار انجام می شود اما در نظارت قیمت ها بر بازار نقشی ندارد

خان محمدی در پایان .انتظار می رود که وزارت جهاد با نقش آفرینی از این امر جلوگیری کنداست، از این رو  وزارت بازرگانیاحیا 

گذاری و نظارت بر بازار به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود، شاهد تعادل  قیمت قبیل از صد تا صفر از بازار بر نظارت اگر  گفت:

 .قیمت در بازار محصوالت کشاورزی خواهیم بود، به طوریکه سود تولیدکننده و مصرف کننده در آن لحاظ شده باشد

/fa/news/http://www.yjc.ir6267462/%D8%AA%D9%86%D8%B8 
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 برنامه و سیاست ها

 ایران اکونا – ۱۳۹۶مهر / /  ۱۵شنبه , 

 آخرین وضعیت ذخایر استراتژیک کاالیی

ل گندم برای سامعاون وزیر جهاد کشاورزی آخرین وضعیت ذخایر استراتژیک کاالیی را تشریح کرد و گفت: نرخ خرید تضمینی 

هزار تن انواع  200یزدان سیف در نشستی خبری با بیان اینکه در مجموع  .شودزراعی جاری طی این هفته یا هفته آینده اعالم می

میلیارد تومان بوده که کلیه مطالبات کلزاکاران  525های روغنی از کشاورزان خریداری شده است، اظهار داشت: ارزش این خرید دانه

میلیارد تومان است و به  20ده و تنها بخشی از مطالبات مربوط به دانه روغنی گلرنگ و آفتابگردان باقی مانده که حدود تسویه ش

قریب  95-96وی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم نیز تقریباً به پایان رسیده است، گفت: در سال زراعی .زودی پرداخت خواهد شد

هزار میلیارد  858هزار و  115هزار تن گندم به ارزش  864میلیون و  8د و در مجموع حدود مرکز خرید تدارك دیده ش 1112به 

 .هزار میلیارد ریال آن پرداخت شده است 85ریال از کشاورزان خریداری کردیم که از این میزان 

 .در سال جاری داشتند به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، سه استان خوزستان، گلستان و فارس بیشترین میزان تولید را

 .ها از تولید داخل تأمین شده استواردات گندم به کشور نداشتیم، گفت: تمام گندم مورد نیاز خبازی 96سیف با بیان اینکه در سال 

فت مورد ارزیابی قرار گر 96و همچنین مرداد  95وی با اشاره به ارزیابی کیفیت نان داخلی اضافه کرد: کیفیت نان کشور در مرداد 

که تمام گندم مورد استفاده داخلی بوده،  96و در مرداد  82که بخشی از گندم وارداتی بوده، نمره  95که بر این اساس در مرداد 

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: .نمره ارتقای کیفیت در حوزه نان مواجه بودیم 2ما با  96کسب شد؛ یعنی در سال  84نمره 

 .گیردنان، چند متغیر از جمله شکل، اندازه خمیر، عطر و بو، ماندگاری و مواردی از این قبیل مد نظر قرار میدر ارزیابی کیفیت 

 صادرات یک میلیون تن گندم از کشور

هزار تن گندم به صورت مستقیم و همچنین  400مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه در بحث صادرات حدود 

اکنون نیز یک کشتی حامل گندم دوروم ما در بندر امام خمینی )ره( در حال بارگیری فروش رفته است، گفت: هم مشتقات آن به

هزار تن تا شب گذشته برای یک شرکت ایتالیایی بارگیری شده که این  14تن محموله آن، حدود  500هزار و  31است که از 

هزار تن گندم دوروم صادر کنیم،  400امیدواری کرد تا پایان سال بتوانیم سیف اظهار .دهنده کیفیت گندم دوروم ایرانی استشان

هزار تن برنج دولتی برای  25عرضه .بینی شده تا پایان سال در مجموع یک میلیون تن گندم از کشور صادر شودضمن اینکه پیش

 تنظیم بازار ماه محرم

ر تن برنج دولتی در قالب طرح تنظیم بازار محرم به بازار عرضه شده هزا 25مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه 

هزار تن مربوط به ذخایر شرکت بازرگانی دولتی ایران  10هزار تن از این محموله توسط بخش خصوصی و  15است، تصریح کرد: 

ده؛ ضمن اینکه قیمت برنج دولتی های مذهبی اختصاص داده شهزار تن برنج به مناسبت این ایام به هیئت 15بوده است. همچنین 

هزار تن شکر با قیمت  20وی همچنین از عرضه .تومان بوده است 150سه هزار و  Pr11 ، چهار هزار تومان و قیمت برنج1121

های مذهبی خبر داد و گفت: بر اساس مذاکراتی که با انجمن روغن داشتیم، نیازی به حضور ما در بازار روغن تومان به هیئت 2520

 .نبود

 میلیون تن است 12ذخایر گندم کشور 

دم برد، اظهار داشت: در حال حاضر ذخایر گنسیف با بیان اینکه ذخایر استراتژیک کاالیی کشور در شرایط بسیار مطلوبی به سر می

ی تصریح کرد: در معاون وزیر جهاد کشاورز.و از این نظر در شرایط بسیار مطلوبی قرار داریم میلیون تن است 12کشور نزدیک به 

حوزه سایر کاالها نیز هم ما و هم بخش خصوصی ذخایر خوبی داریم و بخشی از کاالها در انبار، بخشی در حال فروش و بخشی نیز 
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وی با بیان .توان گفت آرامشی که بر بازار حاکم است، ناشی از این موجودی کافی استها در حال تخلیه است. بنابراین میدر کشتی

سیف در بخش دیگری .نظیر است، گفت: در زمینه برنج و روغن نیز شرایط مشابهی را داریمحوزه شکر نیز میزان ذخایر بی اینکه در

از سخنان خود با بیان اینکه محاسبات قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام شده 

م گیری و اعالگیری است، گفت: نرخ جدید ظرف این هفته یا هفته آینده تصمیممیمو این مسئله در شورای اقتصاد در حال تص

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: هر قیمتی که اعالم شود، ناشی از دو .شود و به اطالع کشاورزان خواهد رسیدمی

 .تومان )نرخ سال زراعی قبل( کمتر نخواهد بود 1300از  وری است؛ ضمن اینکه این عدد حتماًعامل قیمت تمام شده تولید و بهره

http://iranecona.com/78124/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB% 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۱۰تاریخ: 

 بر عهده جهاد کشاورزی استمسئولیت گرانی برنج 

 جمهور دستور رسیدگی به وضعیت کاالهایی که بیشصادقی گفت: با توجه به افزایش قیمت دو گروه کاال بیش از سایر کاالها رییس

 .درصد افزایش قیمت داشتند را اعالم کرده است 20از 

 این اعالم با تجارت و معدن صنعت، وزیر معاون  به نقل از شاتا، یداهلل صادقی ،دی باشگاه خبرنگاران جوانگروه اقتصا  به گزارش

اند که این دو گروه شامل برخی فلزات های کاالیی تجربه کردهمطلب اظهارکرد: دو گروه کاالیی افزایش قیمت را بیش از سایر گروه

اند که در این چند قلم خاص دارای افزایش قیمت بوده غذایی مواد گروهوی افزود: در .شودمی غذایی مواد برخی و فوالد مانند

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت .میان در حوزه محصوالت کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت تنظیم بازار را بر عهده دارد

کاالهای مختلف از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و ادامه داد: اکنون در جلسات کارگروه تنظیم بازار به طور دائم قیمت 

گیرد تا دالیل این نوسانات مشخص و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می افزایش قیمت کاالها شود وتولیدکنندگان ارایه می

ا ضریبی باال بوده است و های مربوطه کاالهایی که افزایش قیمت آنها بصادقی افزود: پس از رسیدگی.تصمیمات مربوطه گرفته شود

شود که در این میان نیز گیرند و تصمیمات مرتبط برای آنها گرفته میامکان اصالح قیمت آنها وجود دارد، مورد ارزیابی قرار می

روند که اتفاقاً این روزها قیمت آنها  گوشت قرمز و مرغدرباره  مثال عنوان به: داد توضیح  وی.اولویت با مواد غذایی خواهد بود

ها به حالت قبل بازگردند هایی صورت گرفت تا قیمتای با قیمت کاذب مواجه شده بود تالشمرغ که در دورهنزولی هم دارد یا تخم

های مربوطه تصمیمات اما به هر صورت برخی نوسانات هم هستند که دالیل خاص خود را دارد و الزم است که در حوزه آنها سازمان

دانست و این افزایش قیمت را ناشی  قیمت فلزات و فوالدمعاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نمونه این موارد را .الزم را اتخاذ کنند

وزارت صادقی گفت: در حوزه کاالهایی مانند برنج نیز همانطور که اشاره شد مسئولیت بر عهده .از تغییرات قیمت جهانی اعالم کرد

شود، پیشنهادات خود و کننده محسوب میدستگاهی که متولی بازار و واحدهای توزیع قرار دارد اما ما به عنوان جهاد کشاورزی

 .ها تمام موارد مورد ارزیابی قرار بگیردگیریکنیم تا در تصمیممان درباره روند بازار را با این وزارتخانه مطرح میهایبینیپیش

ست رییس جمهور مبنی بر رسیدگی سریع به وضعیت کاالهایی گفتنی است که هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت از درخوا

 .اند خبر داده بوددرصد افزایش قیمت داشته 20که بیش از 

http://www.yjc.ir/fa/news/6264651/%D9%85%D8 %A6%D9%8 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۱۳تاریخ: 

 زنندچنانی به جیب میتقلب در کیسه های برنج/دالالنی که با اختالط سودهای آن

 .چنانی مبدل شده استاختالط برنج ایرانی با خارجی به ابزاری برای سوء استفاده دالالن و کسب سودهای آن

از نمونه محصوالتی به شمار می ورد که  برنج ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

وعده های غذایی با این کمتر خانواده ای را می توان یافت نمود که در .کندمی  در سفره غذایی ایران نقش و سهم پر رنگی را ایفا

 محصول بیگانه باشد و تامین نیاز بازار در ارتباطِ با این محصول از ضروریاتی است که غفلت از آن، نظم و تعادل را از بازار سلب خواهد

ر ود که بشحجم انبوه مصرف برنج در کشور،گردش مالی قابل توجهی را برای آن ایجاد نموده و این ادعا زمانی قابل اثبات می.کرد

میلیون دالر برنج وارد شده و در صورت  962اساس آمار منتشر شده از سوی گمرك ، تنها در پنج ماهه نخست امسال، قریب به 

کنند با رقم و عدد بزرگی مواجه خواهیم شد که موید اقبال احتساب برنج ایرانی که بسیاری از خانوارها اقدام به خرید و تهیه آن می

 .برنج رتبه نخست واردات را به خود اختصاص داده است  شده، اشاره زمانی بازه طول در  مصرف برنج است.بنابراین عمومی جامعه به

 .درصدی واردات این محصول از مجموع اقالم وارداتی به کشور را نشان می دهد 7تحلیل های آماری نیز سهم 

با عنایت به ورود به ماه محرم و نیاز بازار به برنج، بستر  که مقطعی گردد،می باز اخیر های هفته به ها واسطه و دالالن جوالن  اوج 

چندی پیش، مهدی کشاورزی، رییس اتحادیه انبارهای کاالی تجارتی با اشاره به .مناسبی را برای سودجویان فراهم ساخته است

با مخلوط کردن برنج مذکور)پاکستانی( با برنج ایرانی، هزار تن برنج از کشور پاکستان به ایران، بیان کرد: عده ای دالل  12واردات 

محمد آقا طاهر، رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز از همدستی برخی گروه .هزار تومان به فروش می رسانند 8آن را کیلویی 

 .داد کیفیت و نامرغوب خارجی خبرهای متخلف و زنجیره سوء استفاده از شمال تا تهران و اختالط برنج با کیفیت ایرانی با برنج بی 

تومان( و احتساب نرخ برنج ایرانی با یک فاصله قیمتی مواجه می شویم که 5300تا  4500) قیمت برنج خارجیبا در نظر گرفتن 

برنج خارجی با ایرانی، مبالغ  قیمت محسوس تفاوت به عنایت با  این خأل با سود جویی برخی دالالن و متخلفات پر می شود و

کنندگان برنج در شهرستان شهریار در گفت و گو حمدا... فومنی کال، یکی از توزیع.نگفتی به جیب سوء استفاده کنندگان می روده

ه مردم، اظهار کرد: نائل های مخلوط شده ، برای عامضمن دشوار خواندن امکان تشخیص برنج ،صنعت،تجارت و کشاورزیبا خبرنگار 

شدن به این تشخیص امری پیچیده است که گاهی حتی همکاران ما در بازار برنج نیز از آن عاجز هستند و به تعبیر دیگر عده 

پیچیدگی تشخیص برنج های تقلبی اشاره شده از موضوعاتی است که در .چنینی هستندمعدودی قادر به تشخیص محصوالت این

گیرد و راهکار پیشنهادی این مقام مسوول به خرید و تهیه برنج حادیه بنکداران مواد غذایی نیز مورد تاکید قرار میاظهارات رییس ات

فومنی کال در این خصوص معتقد است: خرید هر محصول و کاالیی از مراکزی که .از مراکز و فروشگاه های مجوزدار معطوف می شود

با ضریب اطمینان هر چه بیشتری همراه خواهد بود اما هیچ تضمین صد در صدی برای  کننددر ساز وکارهای قانونی فعالیت می

قطعی بودن اصالت برنج وجود ندارد، زیرا ممکن است برخی از فروشندگان و متولیان توزیع این محصول در مغازه ها نیز از این تقلب 

ه هیچ نقشی در اختالط و سوء استفاده های پشت پرده آن بی خبر و ناآگاه باشند و ناخواسته اقدام به عرضه محصولی نمایند ک

 .ندارند

 وجود اراده ای جدی برای ریشه کن نمودن اختالط برنج احساس نمی شود
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محمد صادق جویباری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در خصوص اختالط برنج عنوان می کند: برخی سودجویان 

قیمت با برنج ایرانی، منافع بسیار زیادی کسب می کنند که باید این موضوع با سیاست گذاری منطقی از اختالط برنج وارداتی ارزان 

 .وی در ادامه می افزاید: همچنان اراده ای برای ریشه کن نمودن این روند احساس نمی شود.ریشه کن شود

اره به با اش ،صنعت،تجارت و کشاورزیا خبرنگار موسی کیاسری، یکی از برنج کاران اسبق فعال در استان مازندران در گفت و گو ب

لزوم مقابله با این سوء استفاده گفت: امید آن می رود این تخلف تنها به ایام محرم خالصه شده و موضوعی دامنه دار نباشد که در 

وارد خواهد شد که جبران آن بسیار سخت خواهد  تولیدکنندگان برنج ایرانیاری به صورت، با سلب اعتماد بازار، ضربه ای کغیر ای

وی افزود: شکی در این واقعیت وجود ندارد که خانوارهای ایرانی، برنج ایرانی را از حیث کیفی به هیچ برنج دیگری ترجیح نمی .بود

 .همراه شده، ریشه در مشکالت اقتصادی و معیشتی خانوارها دارددهند و خرید برنج خارجی که در سالیان اخیر با رشد فزاینده ای 

کیاسری گفت: در صورت افزایش توان خرید مردم، اولویت با تهیه برنج ایرانی خواهد بود، اما اختالط برنج خارجی با ایرانی و عرضه 

به اعتقاد بنده با برخورد شدید و سلبی با کنندگان را تهدید می کند و آن به نام برنج ایرانی، از موضوعاتی است که حقوق مصرف

 .عوامل چنین اقداماتی می توان تا حدود بسیاری از تشدید و عمیق شدن این سوء استفاده ها جلوگیری نمود

وی در خاتمه یاد آور شد: در ارتباط با محصوالت قاچاق و خارجی، نقش مردم در نخریدن و رویگردانی از این محصوالت موثر است، 

در خصوص سوء استفاده مذکور، نباید انتظار داشت که تمامی مردم از مهارت تشخیص برنج مخلوط شده با برنج ایرانی برخوردار اما 

 .گرددباشند و در این میان آنچه که می تواند در کنترل این عارضه ثمربخش واقع شود، به ایفای نقش موثردستگاه های نظارتی باز می

http://www.yjc.ir/fa/news/6267557/%D8%AA%D9%82%D9%84%D8 
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 پسته
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۲تاریخ: 

 هزارتن پسته در سال جاری 240تولید 

هزارتن پسته نه تنها مشکلی در زمینه تولید  240صادرکننده عمده پسته ایران گفت: ایران امسال با تولید بیش از    

 .این محصول ندارد، بلکه تولید و صادرات این محصول منحصر به فرد بر مدار رونق است

 140هزار تن پسته در کشور تولید و نزدیک  180روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: سال گذشته « اسداهلل عسگراوالدی»

 .به کشورهای هدف صادر شد و کمبودی در این زمینه نداشتیم 95میلیارد دالر تا اواخر اسفندماه  1.2هزار تن آن به ارزش 

وی اظهار داشت: بنابراین ایران با صادرات تمامی محصول پسته خود، از فرودین ماه امسال محصولی برای صادرات نداشت که این به 

این فعال صنعت خشکبار .طور مجدد بازار این محصول رونق گرفته است معنای کاهش صادرات نبود اما از ابتدای فصل برداشت به

 1.5هزارتن ان به ارزش بیش از  200تا  180هزارتن پسته در کشور تولید داشته باشیم که بین  240پیش بینی کرد: امسال بیش از 

ن خود را در بازارهای جهانی دارد و از این عسگر اوالدی تاکید کرد: پسته ایران خریدارا.میلیارد دالر به کشورهای هدف صادر شود

به گفته وی، امسال به نظر می رسد صادرات پسته ایرانی تا .رو هیچ کمبود و مشکلی برای بازارهای صادراتی ایران بوجود نمی آید

ی محصول باغات و این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: اما امسال به دلیل پربار.اردیبهشت و خردادماه سال آینده ادامه پیدا کند

کیلوگرم مواجه  7مشکل کم آبی مقداری پسته های تولیدی ما دانه ریز شده است به طور مثال امسال به جای پنج کیلوگرم بار با 

هزار هکتار است که بخش عمده آن به استان کرمان و  380اکنون سطح زیرکشت باغات پسته کشور  :عسگر اوالدی افزود.هستیم

ان های کشور مربوط می شود که البته تمام این اراضی پربازده نیست و بخشی از این باغات یا بدون بار و یا باغات بقیه در سایر است

هزارتن پسته ایرانی به چین،  60وی با بیان اینکه صادرات پسته ایران به پنج منطقه دنیا انجام می شود گفت: اکنون .جدید هستند

 .روسیه و بقیه به مناطق خلیج فارس و کانادا و آمریکای جنوبی صادر می شودهزارتن به  10هزارتن به اروپا،  25

رقم محصول شامل اکبری، فندقی، احمد آقایی، کله قوچی و  25عسگر اوالدی با اشاره به اینکه پسته ایرانی دارای پنج واریته و 

به طور مثال کشورهای عربی از پسته اکبری و  بادامی است، افزود: هر رقم محصول پسته ایرانی خریداران مخصوص خود را دارد

هزارتن پسته احمد آقایی به  6به گفته وی، از ابتدای فصل برداشت تاکنون نزدیک .هندی ها از پسته احمد آقایی استقبال می کنند

ی به اظهارداشت: پسته ایرانرئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه درباره تاثیر پسته آمریکایی بر بازار ایران .هندوستان صادر شده است

 .دلیل طعم و کیفیت طرفداران خود را دارد و افزایش و کاهش تولید پسته آمریکا تاثیری بر بازار ایران نخواهد داشت

هزارتن به صادرات رسید  200هزارتن آن به مصرف داخلی و  80هزارتن پسته در آمریکا تولید شد که  400وی افزود: سال گذشته 

هزارتن پسته  350درصد کاهش تولید میزان  30وی ادامه داد: به نظر می رسد امسال آمریکا با .تن آن ذخیره سازی شدهزار 100و 

هزارتن خواهد رسید بنابراین آمریکا نیز کمبودی در تولید و  450هزارتن ذخیره سال گذشته این حجم به  100تولید کند که با 

ایران، با بیان اینکه آمریکا ذخیره سازی خوبی در زمینه محصول پسته دارد، گفت: این این صادرکننده عمده پسته .صادرات ندارد

 50هزارتن رسانده است که به نظر می رسد برای سال اینده نیز بیش از  100درحالیست که آمریکا امسال مصرف داخلی خود را به 

هزارتن برسد که کاهش  170ال آینده تولید پسته ایران به وی افزود: برخی پیش بینی کرده اند س.هزارتن ذخیره سازی داشته باشد

میالدی تاکنون آمریکا با بیشترین حجم تولید رتبه نخست و  2012به گزارش ایرنا، از سال .تولید را برای ما به همراه خواهد داشت

ا صادرات بخش عمده محصوالت خود ایران رتبه دوم تولید پسته جهان را به خود اختصاص داده اند؛ این در حالی است که ایران ب

درصد پسته تولیدی خود را به 50درصد پسته تولیدی و آمریکا نزدیک به  85ایران ساالنه .رتبه اول صادرات پسته را در جهان دارد
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و  استان کشور تولید می شود که استان کرمان بیشترین قدمت 19پسته ایران اکنون در بیش از .بازارهای جهانی عرضه می کنند

پسته از محصوالت اساسی صادراتی ایران است که قیمت گذاری آن در بورس کاال انجام می شود .حجم را در تولید این محصول دارد

عرضه پسته در بورس کاالی .و به تازگی نیز رویت نمونه محصول برای تصمیم گیری درباره قیمت آن در بورس کاال الزامی شده است

ه دارد مرجع خوبی برای تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان است از جمله سرازیر شدن نقدینگی به ایران به علت مزیت هایی ک

سمت بازار پسته و جلوگیری از نوسان قیمت را به دلیل شفافیت و عادالنه بودن به همراه دارد که نه تنها کشاورز متضرر نمی شود 

همچنین به دلیل داشتن استانداردهای باال برای پذیرش محصول و انبارداری .اندتواند محصول خود را به راحتی به فروش برسبلکه می

خریداران نیز با اطمینان بیشتری نسبت به خرید محصول اقدام می کنند که این امر باعث افزایش تعداد خریداران می شود عالوه بر 

جایی فیزیکی، چندین بار معامله می شود که این امر این با معامله پسته از طریق گواهی سپرده کاالیی این محصول بدون جابه 

پیش از این پسته کرمان در بورس کاال عرضه شده بود که .موجب کشف قیمت روزانه پسته در مکانیسمی شفاف و رسمی خواهد شد

 .به دلیل استقبال باغداران از این موضوع بتازگی پسته دامغان نیز در بورس کاالی ایران عرضه می شود

http://www.iana.ir/fa/news/48910/%D8%AA%D9%88%D9% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/48910/%D8%AA%D9%88%D9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مهر 

 

64 

 پسته
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۱تاریخ: 

 مله پسته در بورس کاال هستنداباغداران خواهان آغاز مع

پسته گفت: عرضه پسته در بورس کاالی ایران باعث سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار پسته،  مدیرعامل یک شرکت تولیدکننده

جلوگیری از نوسان قیمتی، کوتاه شدن دست افاغنه و افزایش تعداد خریداران می شود که این مزایا موجب شده است تا باغداران 

 .ران باشندپسته خواهان معامله هر چه سریعتر این محصول در بورس کاالی ای

به گزارش ایانا از بورس کاالی ایران، مظفر محمدی به مزایای عرضه پسته در بورس کاالی ایران اشاره کرد و گفت:عرضه پسته در 

بورس کاالی ایران مزیت های بسیار زیادی برای کشاورز، خریدار و فروشنده دارد بنابراین کشاورزان و باغداران پسته از این کار 

 .کرده و و خواهان عرضه این محصول در بورس کاالی ایران هستند که امیدواریم این اتفاق زودتر رخ دهداستقبال 

وی افزود: مهم ترین مزیت عرضه پسته در بورس کاالی ایران سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار پسته و جلوگیری از نوسان قیمتی 

 .ال، کشاورز متضرر نشده و می تواند محصول خود را به راحتی به فروش برسانداست زیرا با کشف قیمت شفاف و عادالنه در بورس کا

محمدی عنوان کرد:ضمن اینکه بورس کاالی ایران مرجع بسیار مطمئنی برای خریداران است زیرا با استانداردهایی که برای پذیرش 

د محصول اقدام کنند که این امر باعث افزایش تعداد محصول و انبارها دارد، خریداران می توانند با اطمینان بیشتری نسبت به خری

شود. عالوه بر این با معامله پسته از طریق گواهی سپرده کاالیی این محصول بدون جابه جایی فیزیکی، چندین بار خریداران می

 .معامله شده و این امر موجب کشف قیمت روزانه پسته آن در مکانیسمی شفاف و رسمی می شود

شود، افزود: اینکه با عرضه پسته در بورس کاالی ایران، فروشنده نسبت به تضامینی که در بانک گذاشته است متعهد میوی با بیان 

هر ساله نمایندگان مجلس تالش می کنند تا اعتبار الزم را از سیستم بانکی برای باغداران دریافت کنند ولی اتفاق خاصی در این 

در حالی است که عرضه و معامله این محصول در بورس کاالی ایران با هدف کمک به کشاورز حوزه برای کشاورز رخ نمی دهد این 

محمدی مزیت مهم دیگر عرضه پسته در بورس کاالی ایران را کوتاه .صورت می گیرد و منافع زیادی را نصیب کشاورزان می کند

ز افاغنه وارد بازار شده و محصول پسته را مستقیم از شدن دست افاغنه از این بازار دانست و گفت: در حال حاضر تعداد زیادی ا

باغداران خریداری کرده و به کشورهای اطراف نظیر عراق و هند صادر می کنند، بنابراین معامله این محصول از طریق بورس کاالی 

ره به اینکه با عرضه پسته در بورس کاال وی با اشا.ایران باعث می شود تا آنها نتوانند وارد این بازار شوند و از این بازار حذف می شوند

رسد، ادامه داد: از دیگر مزایای مهم عرضه پسته در بورس کاالی ایران شفافیت معامالتی خریدار و کشاورز سریع تر به پول خود می

پایان گفت: عرضه  این تولیدکننده پسته در.فروشنده است ضمن اینکه خریدار و فروشنده نمی توانند از پرداخت مالیات فرار کنند

ود شهای صادراتی و تجارت جهانی این محصول میپسته در بورس کاالی ایران باعث ساماندهی بازار داخلی و تاثیرگذاری در قیمت

 عالوه بر اینکه اگر این محصول از طریق بورس کاال به خریداران خارجی ارائه شود آنها با اعتبار بیشتری خرید می کنند

http://www.iana.ir/fa/news/48845/%D8%A8%D8%A7%D8%BA% 
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 پسته
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۱تاریخ: 

 درصد صادرات پسته افت کرد 45

سال گذشته کاهش یافت که به  زمانی دردرصد از نظر وزنی نسبت به همین بازه 45،15صادرات پسته در پنج ماهه نخست امسال 

سال گذشته عامل اصلی کمتر شدن صادرات این محصول به کشورهای مختلف شده است گفته رئیس انجمن پسته، کاهش تولید 

  .جاری با توجه به افزایش تولید شاهد رشد قابل توجه صادرات پسته نیز خواهیم بودسال که در

کشور مختلف  59دالر به  189هزار و 73میلیون و 198کیلوگرم پسته به ارزش  851تن و  988هزار و 18در پنج ماهه نخست امسال 

 .سال گذشته کاهش یافته است درصد نسبت به همین بازه زمانی در39.96درصد و از نظر ارزشی 45.15صادر شده که از نظر وزنی 

http://www.iana.ir/fa/news/48838/%D9%A4%D9%A5%D-8%AF%D8 
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 پسته
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۰تاریخ: 

گذاری پسته در ایران چالش های عرضه پسته در بورس کاالی کشاورزی/ وجود انحصار در صادرات پسته ایران/قیمت

 شودانجام نمی

سازی شود و این شفافیت در حوزه کشاورزی معافیت مالی به همراه دارد، همچنین در حوزه ها در حوزه پسته باید شفاففعالیت

 .هزار میلیارد تومان است 6تا  5تجارت نیز باید تراکنش مشخصی داشته باشد و این در شرایطی است که گردش مالی پسته بین 

اه شبکه دو سیما، میهمانان برنامه، عرضه پسته در بورس کاال را مورد بحث و بررسی قرار دادند. وگوی ویژه خبری پنجم مهرمدر گفت

نژاد، مدیرعامل بورس کاالی ایران و اسداهلل عسگراوالدی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در در این برنامه تلویزیونی حامد سلطانی

ره مدیراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و محمود ابطحی، رئیس هیاتاستودیوی برنامه حضور داشتند و محمدرضا پوراب

 .انجمن پسته ایران از طریق ارتباط تلفنی در بحث شرکت کردند

 ایجاد فضای رقابتی و دوری از انحصار

ته ایران های اخیر پسسالنژاد با بیان اینکه طی وگو، سلطانیبه گزارش ایانا از پایگاه خبری بورس کاالی ایران در ابتدای این گفت

کرد، اما اکنون بیش از نیمی از جایگاه خود را در بازار جهانی از دست داده است، گفت: در حال حاضر در بازار جهان یکه تازی می

اه رهای بسیاری همشود؛ این در حالی است که در دنیای امروزی این نوع از مدیریت با چالشصورت سنتی مدیریت میبازار پسته به

صورت شفاف و عینی وجود ندارد، در وهله نخست بحث است. وی افزود: از آنجا که در حال حاضر مکانیزم کشف قیمت در بازار به

قابتی کند، بلکه فضای رآید. این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که بورس کاال، محصولی را انحصاری نمیکشف قیمت به میان می

یمت کند تا کشف قخرد بلکه فضای شفافی برای تولیدکننده و خریدار فراهم میاقع بورس کاال، محصولی نمیآورد؛ در وبه وجود می

مدیرعامل بورس کاال با بیان اینکه یکی از راهکارهای کشاورزان و باغداران پیش فروش کردن محصوالتشان پیش از .انجام شود

شود. در این زمان است مدت زمان کوتاهی برداشت، فروخته و صادر می برداشت است، گفت: پسته از جمله محصوالتی است که در

کنند.وی گران، باغداران را مجبور به فروش محصوالت خود با قیمت کمتر از ارزش واقعی و بهای تمام شده محصوالت میکه واسطه

گران پس از معامله پول بسیاری از معاملههای مرتبط با معامالت دوجانبه در بازار پسته است، ادامه داد: معضل بعدی بحث ریسک

نژاد اند که دیگر ارزش زمانی پول منفعت آنها را کم کرده یا از بین برده است.سلطانیخود را دریافت نکرده یا زمانی دریافت کرده

رو به نظر ایندرخصوص کیفیت محصول مورد معامله عنوان کرد: در بازار سنتی نظارت قوی بر کیفیت محصول وجود ندارد، از 

 .های بازار پسته را رفع کندتواند این دست از چالشای بورس میرسد، اتاق شیشهمی

کاران با بورس کاال، بیان کرد: ما انتظار نداریم کشاورزان در اولین سال ورود پسته مدیرعامل بورس کاال در بیان جزئیات ارتباط پسته

های فعال در حوزه های آموزشی بسیاری برای فعاالن بازار پسته در استانکنند. ما دوره به بورس، همه محصول خود را به بورس ارائه

سازی شود و این شفافیت در حوزه ها در حوزه پسته باید شفافپسته، برگزار کردیم و ساز و کار بورس را توضیح دادیم. فعالیت

باید تراکنش مشخصی داشته باشد و این در شرایطی است که  کشاورزی معافیت مالی به همراه دارد، همچنین در حوزه تجارت نیز

مدیرعامل بورس کاالی ایران با تاکید بر اینکه ورود پسته به بورس شفافیت  .هزار میلیارد تومان است 6تا  5گردش مالی پسته بین 

زه پسته، العمل کاری حوخواهیم فعالیت حقه میمالی به همراه دارد، افزود: قرار نیست فعاالن این بازار از بعد مالیاتی ضرر ببینند، بلک

ا سازی معامالت این حوزه رعنوان یک فعالیت سالم و شفاف در کشور شناخته شود و در واقع بورس یک بازار است که قصد شفافبه

شرایطی  ایپسته نژاد درخصوص فرآیند کارشناسی بودن فروش پسته در بورس، اظهار کرد: ما درخصوص تنوع محصوالتسلطانی.دارد

ها انجام شود. وی همچنین درخصوص استقرار نظام انبارداری و معامالت بر پایه ، عرضهایم که بر مبنای اطالعیه عرضهرا فراهم کرده
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 ین میانشوند. در اها پذیرش میها نیستند بلکه در بورسگواهی سپرده پسته نیز گفت: در هیچ کجای دنیا انبارها متعلق به بورس

ت ها در معامالانبارهایی که برای پسته در نظر گرفته شده، از استانداردهای الزم برخوردارند؛ همچنین درخصوص بهبود روند پرداخت

اند. مدیرعامل بورس کاال با اشاره به عرضه فیزیکی و گواهی سپرده محصوالت های کاالیی در نظر گرفته شدهپسته نیز صندوق

ارزش  95که طی سال طوریگفت: درباره محصوالت کشاورزی در بورس ساز و کار مشخصی تعریف شده بهکشاورزی در بورس کاال، 

هزار میلیارد تومان بوده است. وی ادامه داد: در عرضه فیزیکی پسته در بورس  3معامالت محصوالت کشاورزی در بورس کاال بالغ بر 

اید به تعهدات خود عمل کند. اما در بازار گواهی سپرده کاالیی، ما انبارهایی شود و خریدار نیز بکاال از فروشنده تضمین دریافت می

توانند محصوالت خود را به این انبارها بدهند و گواهی خود را دریافت کنند تا پسته تجمیع را پذیرش کرده ایم و خرده مالکان می

 .حل بهتری اندیشیدشده و برای صادرات بتوان راه

 صادرکنندگان پسته وجود نداردمافیایی در بین 

سال  2500وگوی ویژه خبری در ابتدا توضیحاتی درخصوص بازار پسته ارائه کرد و گفت: ایران از عسگراوالدی، دیگر میهمان گفت

به روسیه و قرقیزستان صادر شده است. از  1301پیش تولیدکننده پسته بوده، طبق آمارهای رسمی اولین محموله صادراتی در سال 

ها با کم آبیاستان کرمان هزار تنی یعنی باالترین تولید جهان رسیدیم، در همان سال 300سال گذشته ما به مرز تولید  5آن سال تا 

 .هزار تن سقوط کرد 200مواجه شدیم که در پی آن خشکی باغات پسته رخ داد و سقف تولید پسته ایران به 

هزار تنی  250انتقال قسمتی از تولید این محصول به پنج استان دیگر، امسال تولید  وی افزود: با بهبود شرایط جوی استان کرمان و

بینی کرده بودیم، این در حالی است که در زمان برداشت متاسفانه با پوکی پسته مواجه شدیم که همین مساله باعث شد را پیش

ی بدهد. بنابراین با توجه به میزان تولید، تعیین قیمت هزار تن پسته در سال جار 210هزار تنی جای خود را به تولید  250تولید 

سال اخیر آمریکا با تولید حدود یک و نیم برابری ایران، توانسته نبض بازار پسته را در دست بگیرد و  10جهانی با ایران نیست. در 

پسته از جمله بازار مصرف ژانویه، بازار  بازار جهانی مصرف 4تعیین قیمت کند.رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین عنوان کرد: در واقع 

وجود دارد. اگر هر کدام از این بازارها  (مصرف عید پاك، بازار مصرف عید چین و هند و در نهایت بازار مصرف مسلمانان ) عید قربان

 .های وارد شده، وجود نداردرا در زمان معین خود از دست بدهیم دیگر امکان جبران آسیب

یمت پسته عنوان کرد: درخصوص کشف قیمت باید اضافه کنم که در حال حاضر اکثر تولیدکنندگان، بخش وی درخصوص کشف ق

های جهانی، اند و زیر فشار واسطه گری نیستند. در واقع با دسترسی باغداران به اینترنت و بررسی قیمتصادرات را نیز به عهده گرفته

به  اوالدی درخصوصین اوصاف مساله کشف قیمت در بازار پسته مطرح نیست.عسگردهند. با اآنها هستند که به خریداران قیمت می

درصد در بازار تهران  40تا  36ها گفت: باید اشاره کنم که چنین قرارهای مدت داری با سود تعویق افتادن پرداخت پول در معامله

ندارد.وی با اشاره به اینکه مافیایی در بین صادرکنندگان شوند، بنابراین امکان ضرر باغدار در این نوع از فروش نیز وجود بسته می

س روند، پکنند و خود از کار کنار میپسته وجود ندارد، گفت: در حال حاضر، صادرکنندگان صادرات را به تولیدکنندگان واگذار می

کلمه فکر خوبی است، افزود: ابتدا باید رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه بورس در چارچوب اصلی .مافیایی وجود ندارد

 40ها را داشته باشد. عالوه بر این، سازی پستهترین اقدام، تامین انبارهایی است که توانایی ذخیرهمقدمات کار فراهم شود. اساسی

که طوریوجه قرار گیرد بهها نیز باید مورد تنوع پسته در ایران وجود دارد که باید در بورس کارشناسی شوند. بحث مربوط به پرداخت

شود و درخصوص این موضوع نیز باید دقت شود.به گفته عسگر اوالدی صورت نقدی انجام میکنندگان بهها به تولیداکنون پرداخت

 نشود، بنابرایهایی مانند یزد و خراسان نیز کاشت پسته انجام میدرصد بازار پسته در کرمان است و در استان 30اکنون حدود هم

م رسد با توجه به فراههای بورسی فراهم شود.وی با انتقاد از ورود پسته به بورس کاال گفت: به نظر میباید در آنها نیز زیرساخت
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چرخد؛ همچنین نبودن زیرساخت ها، با این روش در بازار پسته راه به جایی نخواهیم برد زیرا با این سیستم چرخ صادرات نمی

 .ورس نیستمالکیت انبارها برای ب

 وجود انحصار در صادرات پسته ایران

گذاری و حمایت از قشر در همین راستا پورابراهیمی با تاکید بر شفافیت قیمت محصوالت در بورس کاال، ایجاد مکانیزم قیمت

ه غیرشفافی داریم کزحمتکش تولیدکننده را در رأس اهداف عرضه پسته در بورس کاال دانست و گفت: در حال حاضر ما بازار سنتی 

الدی اوشود.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با رد ادعای عسگرا عرضه پسته در بورس کاال تبدیل به یک بازار رسمی شفاف می

صورت رخصوص صادرکننده بودن کلیه تولیدکنندگان افزود: در حال حاضر صادرات پسته در دست افراد محدودی است که بازار را به

شود، کنند.به گفته وی منظور از قیمت شفاف این است که همه بدانند در لحظه، نوع مشخصی از پسته که صادر مینحصاری اداره می

شود و نه تولیدکننده.در اینجا عسگر اوالدی با اشاره به انبار کردن پسته در کننده متضرر میچه قیمتی دارد. در این صورت نه صادر

عنوان ایرانی و تبدیل آمریکا به هایها موجب خراب شدن پستهم بازار گفت: اشتباه آن سالهای گذشته با هدف کنترل و تنظیسال

 .یک رقیب قدرتمند در بازار تولید جهانی شد

پورابراهیمی با رد این مساله، آن را با بحث مورد نظر بی ارتباط دانست و با اشاره به اینکه عرضه پسته در بورس اولین تجربه اقتصادی 

 .ها و کارهای مربوط به انبارداری انجام شده استایم و آموزشست، افزود: ما برای محصوالت دیگری نیز این کار را انجام دادهما نی

های مربوط به گواهی سپرده کاالیی انجام شده و استانداردهای تعریف شده در حال اجرا است.پورابراهیمی اظهار کرد: در ضمانت

ه طبیعی است در حین انجام کار به بهبود و اصالح نیاز پیدا کنیم.وی درخصوص تامین اعتبارات با بیان ابتدای کار بزرگی هستیم ک

داند. همچنین بخشی از اعتبارات از محل بانک کشاورزی خود را متولی می :ها انجام شده است، گفتاینکه بخش عمده زیرساخت

 .هدتواند این کار را انجام دبخشی از بازار سنتی که توانایی داشته باشد میشود و در سال اول نیز، هر صندوق توسعه ملی تامین می

 شودگذاری پسته در ایران انجام نمیقیمت

تصمیمات انجمن پسته روی قیمت پسته تاثیری ندارد،  :مدیره انجمن پسته ایران نیز با تاکید بر شفاف بودن بازار گفترئیس هیات

کنون نیز کند. بنابراین ات عرضه و تقاضا و میزان خرید در بازار جهانی است که قیمت پسته را تعیین میبلکه این مکانیزم بازار و قدر

شود و همگی تابع قدرت تولید پسته جهانی هستیم.به گفته محمود ابطحی، در حال حاضر حدود گذاری انجام نمیدر ایران این قیمت

نژاد توانیم بگوییم که در این بازار شفافیت وجود ندارد.در این زمینه سلطانیمینفر به خرید و فروش پسته مشغول هستند و ن 1500

هزار نفر است که اکثر آنها به بازارهای جهانی دسترسی  75با بیان اینکه اکنون تعداد تولیدکنندگان رفسنجان و سیرجان بالغ بر 

ها بفروشند. این در حالی است که طبق ناعادالنه به واسطه هایندارند، گفت: این کشاورزان مجبور هستند محصول خود را با قیمت

ها در این بازار زیاد است. با این اوصاف تنها کسانی که در این بازار آمارهای به دست آمده از تحقیقات میدانی، احتمال تبانی واسطه

 .ها هستندکنند، تولیدکنندهضرر می

 ها باشیم؟تا چه زمانی پذیرنده قیمت

با توجه به سبقه طوالنی، ایران باید در  :های جهانی بدوزیم، گفترح این پرسش که تا چه زمانی باید چشم به قیمتوی ضمن ط

حوزه زعفران و پسته حرف اول را بزند. اما امروزه شاهد تاثیرگذاری چین در تعیین قیمت جهانی هستیم. ما نیز باید مرجعیت قیمت 

ئیس اتاق بازرگانی ایران و چین درخصوص بورس کاالی چین اظهار کرد: من بورس کاالی چین را در بورس کاال به وجود بیاوریم.ر

ها یک را قبول دارم اما در بورس کاالی ایران زیرساخت الزم برای ساماندهی و عرضه پسته وجود ندارد و فراهم کردن این زیرساخت

ای که درخصوص کاران با بورس اظهار کرد: نکتهص آشنایی پستهبرد.در ادامه ابطحی، فعال بازار پسته نیز درخصوسال زمان می

عرضه پسته در بورس وجود دارد این است که پسته کاران با بورس آشنایی ندارند و باید آموزش ببینند. این فعال بازار در پایان گفت: 
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ت پسته طی صد سال گذشته ایجاد شده و در کننده قیمت و صادرکننده اول نیستیم. ساز و کارهای صادراما در بازار جهانی تعیین

فعال حوزه پسته داریم که متوسط برداشت آنها دو تن است. مشکل در تقاضای پسته نیست، بلکه در عرضه آن  2000ایران حدود 

 .است و باید تعادل بیشتری به آن ببخشیم

http://www.iana.ir/fa/news/48807/%DA%86%D8%A7% 84%D8% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۵تاریخ: 

 هزار میلیارد ریال تسهیالت به بخش کشاورزی تا پایان سال 420هدف گذاری برای ارائه 

هزار میلیارد تومان تسهیالت، برای بخش کشاورزی تخصیص داده شود  42کند که تا پایان سال جاری، بینی میپیشبانک کشاورزی 

گذاری بانک کشاورزی، هزار میلیارد ریال آن پرداخت شده است.رئیس اداره کل اعتبارات و هدایت سرمایه 140که تا آخر شهریور، 

شود. بنابراین درصدی تسهیالت برای بخش کشاورزی پیش بینی می 22ان سال جاری، رشد وگو با خبرنگار ایانا گفت: تا پایدر گفت

 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. 420مبلغ آن به 

نیز  95هزار میلیارد ریال اعتبار برای بخش کشاورزی ارائه شد، افزود: در سال  334بهزاد نیکخواه، با اشاره به اینکه سال گذشته 

 درصد را تجربه کرد. 23بل از آن تسهیالت داده شده رشد حدود نسبت به سال ق

هزار میلیارد ریال به بخش کشاورزی تخصیص داده شده که نسبت به مدت  140به گفته نیکخواه، تا آخر شهریور امسال، حدود 

های بانک، در شش تیدرصد رشد داشته است. این در حالی است که معموال هر سال بیشترین پرداخ 23مشابه سال قبل، حدود 

درصد مربوط به سرمایه بلند مدت با اهداف  21افتد.وی عنوان کرد: به لحاظ ترکیب تسهیالت، نزدیک به ماهه دوم سال اتفاق می

 درصد نیز برای تامین سرمایه جاری است تا اشتغال موجود حفظ شود. 80ای است و حدود توسعه

انک کشاورزی را چهار عنوان دانست و اظهار کرد: ایجاد امنیت غذایی، مبارزه با فقر، حفظ نیکخواه، هدف از ارائه تسهیالت از طرف ب

شود. ترین اهدافی است که توسط بانک کشاورزی دنبال میمنابع پایه با رویکرد حفاظت از محیط زیست و توان افزایی زنان از مهم

تواند برای توسعه بخشی به کشاورزی ی هستند، توجه به این جامعه میگران عمده عرصه کشاورزالبته از آنجا که زنان نیز جزو تالش

های قهای مردم نهاد مانند صندوگذاری بانک کشاورزی، با بیان اینکه باید تشکلموثر باشد.رئیس اداره کل اعتبارات و هدایت سرمایه

ای دولت، هرنده و پیگیری سیاست گذاریحمایت از توسعه محصوالت مختلف شکل بگیرد، گفت: برای تشخیص اهلیت اعتبار گی

برداران وارد عمل شوند.نیکخواه افزود: به عنوان مثال، اگرچه برخی بهتر است که نهادهایی مانند صندوق، برای ارائه تسهیالت به بهره

ای صورت تخصصی برکنند، اما بهتر است که این امر به زنبورداران هنوز به صورت سنتی از بانک کشاورزی تسهیالت دریافت می

های اقتصادی بیش از افزایی بیشتر از طریق صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری دنبال شود. زیرا در این صورت شاخصهم

پیش محقق خواهد شد.این مقام مسئول، اضافه کرد: اکنون نیز با مراودات بانک کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه صنعت 

 یل زنجیره تولید عسل هدفگذاری شده و برنامه تامین مالی برای آن در نظر گرفته شده است.زنبورداری به نوعی تشک

ها مدل خاصی نداشت، اما اکنون برای نخستین بار در حال بومی سازی مدل فائو نیکخواه بیان کرد: البته در ابتدای امر، این زنجیره

 برای ایران هستیم.

http://www.iana.ir/fa/news/48951/%D9%87%D8%A 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۱تاریخ: 

 جزئیات پرداخت سود در هفته گذشته

میلیون ریال انواع سود 607میلیارد و  896هزار و  36گذاری مرکزی در هفته گذشته بیش از معاونت عملیات شرکت سپرده : سمات

مورد اصالح مشخصات  83گذاری مرکزی درهفته گذشته، تعداد سرمایه گذار پرداخت کرد. معاونت عملیات شرکت سپرده789به 

کنون به رقم های ایجاد شده تاکد حقوقی ایجاد شد تا تعداد کد 315کد حقیقی و 887هزار و  24همچنین در هفته گذشته  .انجام داده است

تقدم نفر با استفاده از اوراق حق 5999اساس این گزارش، در معامالت هفته گذشته فرابورس ایران تعداد هزار کد برسد.بر 550میلیون و  9بیش از 

مهر بیش از 7تقدم تسهیالت مسکن در هفته منتهی به رد فرآیند دریافت تسهیالت از بانک مسکن شدند.حجم معامالت حقتسهیالت مسکن وا

اکنون بیش از در شرکت فرابورس ایران آغاز شده است که هم 89تقدم تسهیالت مسکن از سال برگه اوراق بود. معامالت حق 662هزار و  332

شود.براساس بخشنامه بانک مسکن، نرخ سود تسهیالت خرید خانه، فروش اقساطی کن در این شرکت معامله مینماد حق تقدم تسهیالت مس 20

پرداخت تعیین شده است. سقف فردی تسهیالت خرید از محل درصد کاهش یافته و مدت زمان باز 17/ 5به  18/ 5و جعاله تعمیر مسکن از 

میلیون ریال و  500هزار نفر 200ها و شهرهای باالی میلیون ریال، در مراکز استان 600ران تقدم استفاده از تسهیالت مسکن در تهگواهی حق

 .میلیون ریال است 400سایر مناطق شهری 

http://www.iana.ir/fa/news/48832/%D8%AC%DA6% 
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 تامین منابع مالی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۱۱تاریخ: 

 درصد از مطالبات گندمکاران/ صادرات گندم ادامه دارد ۷2پرداخت 

های درصد بهای گندم 72میلیارد ریال معادل  890هزار و  82میلیارد ریال، حدود  840هزار و  115سیف گفت: تا کنون از مجموع 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی سیف مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگاریزدان .تحویلی پرداخت شده است

هزارتن گندم با  865میلیون و  8هار کرد: از آغاز فصل برداشت روبه پایان است، اظ خرید تضمینی گندم، بابیان اینکه باشگاه خبرنگاران جوان

 .میلیارد ریال از گندمکاران خریداری شده است 840هزار و  115ارزش بالغ بر 

درصد بهای گندم های تحویلی پرداخت شده و مابقی همزمان با تامین  72میلیارد ریال معادل  890هزار و  82وی افزود: تا کنون 

مطالبات سیف از پرداخت صددرصدی .واریز خواهد شد گندمکاران سوی دولت و سازمان برنامه و بودجه مستقیم به حساباعتبار از 

تا دو ماه آینده خبر داد و گفت: اکنون در تمامی استان های کشور گندمکارانی که گندم خود را به سیلوها تحویل داده،  گندمکاران

که در سامانه ثبت شدند به  25/3درصد بهای آن را دریافت کردند . در استان های گرمسیری نیز گندم های تحویلی تا  50حداقل 

یون میل 9 حدود معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: براساس آمار مصرف ساالنه خبازی ها.دطور کامل وجوه خود را دریافت کردن

 صادرات گندممدیرعامل بازرگانی دولتی از استمرار .تن برآورد شده که میزان خرید تضمینی کنونی گندم ،جوابگوی نیاز کشور است

 .یلیون تن است که با این وجود صادرات گندم را ادامه خواهیم دادم 11.5بیان کرد: اکنون موجودی ذخایر گندم در سیلوهای کشور 

 .هزارتن گندم دوروم از کشاورزان خریداری شده که این میزان جوابگوی نیاز کشور است 360به گفته وی تا به امروز 

 .لیدکننده گندم دانستسیف خوزستان، گلستان، فارس، کرمانشاه، کردستان، اردبیل و خراسان رضوی را از استان های برتر تو

مرکز خرید در سراسر کشور در قالب یک میلیون  1440هزارتن گندم توسط  865میلیون و  8این مقام مسوول یادآور شد: مجموع 

 .هزار محموله تحویل گرفته شده است 428و 

c.ir/fa/news/http://www.yj6265952/%D9%BE%D8%B1%D8%AF% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۰تاریخ: 

 توسعه سورگوم در ایران ؛ فرصت ها و چالش ها

سورگوم از نظر اهمیت در بین غالت دنیا بعد از گندم، برنج، ذرت و جو در مقام پنجم قرار دارد. آمار سطح زیر کشت سورگوم در 

 .استهزار هکتار افزایش یافته 40این رقم به حدود  1382فقط شش هکتار گزارش شده که در سال  1365ایران در سال 

 وسعهت کنگره اولین ادامه در. شد تاسیس بروکسل در "سورگوم  توسعه المللی بین  اتحادیه" در تاریخ چهارم مهرماه امسال اشاره : 

 مصوبات اساس بر و  شد برگذار بلغارستان در گذشته سال که  Sorghum International Development به موسوم سورگوم

 در  .شد ستاسی بلژیک پایتخت بروکسل در جهان و اروپا در محصول این کاشت توسعه منظور به سورگوم توسعه اتحادیه کنگره همان

تشکیل شده بود، از ایران دکتر محمد حسین FNPSMSو  EC اروپا کمیسیون دعوت به  المللیبین سازمان پنجاه از که نشست این

 .کرد ارائه میانه خاور منطقه و ایران در آن هاىچالش و سورگوم تولید وضعیت از  گزارشی و کرده شرکت   عمادى

( گیاهی از Sorghumاى از غالت اصلی و شناخته شده در جهان است. چائیر، جاروی رشتی )نام علمی: سورگوم یا ذرت خوشه

شود. با توجه به شباهت ظاهری این گیاه با ذرت و ارزن که باعث شده آمار ای نامیده میخانواده غالت است که در ایران ذرت خوشه

ه با هم مخلوط شود، برای ایجاد تمایز میان این دو از اسم سورگوم )که یک اسم جهانی برای این گیاه است( سطح کشت این دو گیا

شود.سورگوم از نظر اهمیت در بین غالت دنیا بعد از گندم، برنج، ذرت و جو در مقام پنجم قرار دارد. آمار سطح زیر کشت استفاده می

است. هزار هکتار افزایش یافته 40این رقم به حدود  1382تار گزارش شده که در سال فقط شش هک 1365سورگوم در ایران در سال 

وفه و شود. تولید علاز همان سال تاکنون تولید این محصول افزایش نیافته است. هم اکنون در جهان سورگوم به سه منظور تولید می

بردارى از دانه آن به منظور تغذیه دام ست. تولید برای بهرههاى بزرگ اولین هدف از تولید سورگوم اسیلوى سورگوم جهت دامداری

دلیل اصالح بذر این محصول و کاهش مواد مزاحم در تغذیه، رو به افزایش است. و طیور دومین دلیل کشت این محصول است که به

 مت بوده و رو به رواج است.در برخى کشورها نیز از دانه سورگوم استفاده صنعتى در تولید نشاسته و الکل تخمیرى دارای قد

های زراعی بومی سورگوم در ایران در مناطق جنوب خراسان، سیستان، کرمان، اصفهان، یزد، گیالن، مازندران و بنادر جنوبی توده

ین ویژه مناطق گرم و خشک و معتدل آن سازگاری خوبی دارد. اطور پراکنده وجود دارد. سورگوم با شرایط آب و هوایی ایران بهبه

ای افشان خیلی وسیع است که در حجم زیادی از خاك نفوذ کرده و رطوبت بیشتری گیاه در مقایسه با ذرت دارای سیستم ریشه

وم است، سورگهای نشان دادهکه آزمایشکند. این گیاه برای رشد و نمو نسبت به سایر غالت به آب کمتری نیاز دارد. چنانجذب می

لیتر، جو چهار هزار و  368لیتر آب نیاز دارد. در صورتی که این نیاز آبی برای ذرت  332ه خشک به برای تولید یک کیلوگرم ماد

لیتر است. ویژگى مهم دیگر سورگوم مقاومت آن در مقابله با استرس حرارت و رطوبت است. رشد سورگوم  514لیتر و گندم  344

شود. این گیاه رطوبت بیش از حد بارندگی یا آبیاری، دوباره شروع میشود و با شروع آبی متوقف میدر دوره خشک در مواجه با کم

گوم رود، سورکند. در مقایسه با ذرت که در صورت زیادی آب در پای بوته از بین میرا نیز بهتر از سایر غالت منهای برنج تحمل می

ب و خاك، خشکی و مسمومیت آلومینیوم در دهد. سورگوم تحمل خوبی نسبت به شوری آدر چنین شرایطی، به رشد خود ادامه می

دست آورد. توان اطالعات مربوط به تولید و سطح زیر کاشت سورگوم را بهمقایسه با ذرت و دیگر غالت دارد.در جداول زیر می

که در جدول و منحنى تولید سورگوم مشخص است در بیست سال گذشته میزان تولید سورگوم در سطح بیست هزار تن همچنان

ابت مانده است. در دهه گذشته جنبش بزرگى جهت ترویج کاشت سُورگم بوجود آمده است. این حرکت با تغییرات آب و هوایی و ث

 تأکیدات زیست محیطى شدت بیشترى یافته است. این جنبش در تمامى ابعاد تحقیقاتى، بازاریابی و تولید سورگوم به چشم میخورد. 

http://awnrc.com/index.php
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 ها: ها و چالشمزیت

خصوص کاهش و اى بیان شد، مقاومت این گیاه در قبال کم آبی، تغییرات اقلیم و بههاى ذرت خوشهطور که در بیان ویژگیهمان

 ها از دالیل اصلى توجه بیشتر به این گیاه است. استرس دما و رطوبت و همچنین در قبال شورى و آلودگی

یب دانه آن بوجود آمده و آن را به یک محصول مورد تقاضاى بازار تبدیل دلیل دیگر توجه به سورگوم اصالحاتی است که در ترک

درصد پروتئین است مقادیر  13تا  10کند و ارقام تجارتی دارای درصد تغییر می 16تا  8کرده است. میزان پروتئین دانه سورگوم از 

 ست.طور متوسط مشابه ذرت الیزین، میتونین، فیبر خام، خاکستر و فسفر سورگوم به

ای ها دارای مادهگیرد. این دانهدانه سورگوم در کشورهایى با کشاورزى پیشرفته به عنوان خوراك دام و طیور مورد استفاده قرار می

آید. میزان تانن ارقام موجود در کشور کمتر از به نام تانن هستند که کمتر از دو درصد آن یک عامل مثبت در تغذیه به حساب می

ارقام اصالح شده در ایران کمتر از نیم درصد است. امروزه تانن در تغذیه نشخوارکنندگان باعث جذب بیشتر پروتئین یک درصد و در 

دوز کند و ضمن پیشگیری از عارضه اسیشود و به عنوان یک آنتی اکسیدان و آنتی بیوتیک طبیعی عمل میو نشاسته خوراك دام می

ای تشکیل درصد خوراك ماکیان از سورگوم دانه 50شود. زمانی که تئین و الکتوز شیر میباعث افزایش تولید شیر، درصد چربی، پرو

ود. عملکرد شهای گوشتی باعث بهبود صفات کیفی نظیر کاهش چربی محوطه بطنی و افزایش کیفیت گوشت میشده باشد، در مرغ

تن در هکتار متغیر است و عملکرد ارقام  2–11از ای بسته به ارقام مختلف، حاصلخیزی خاك، شرایط آب و هوایی سورگوم دانه

تن در هکتار است.مزیت دیگرى که در حوزه تولید سورگوم وجود دارد این است که  55–11اى در ایران بین اصالح شده علوفه

ه گونه اى هیچاى و علوفتاکنون هیچ اقدامى در حوزه دستکارى ژنتیک این گیاه انجام نگرفته و مصرف کنندگان آن اعم از دانه

 دلنگرانى نسبت به ابعاد امنیت زیستى این گیاه ندارند و بنابراین کشت این محصول با مقاومت مصرف کنندگان روبرو نخواهد شد. 

 ها:ها و توصیهچالش

ید و تحقیق بر تول هاىهاى سورگوم از ابعاد بیولوژیک و فیزیولوژیک و با عنایت به تغییرات سریع اقلیمى، جاذبهبا توجه به پتانسیل

روى این گیاه به شدت در حال افزایش است. با توجه به اینکه بحران محدودیت منابع آب در ایران از یکسو و افزایش متوسط دما 

شود طور جد به سیاستگذاران و مدیران بخش کشاورزى ایران توصیه میهاى متعددى براى غالت و ذرت شده، بهباعث ایجاد استرس

 خصوص در حوزه تولید بذر هیبرید آن متمرکز کنند.ی خود را بر این گیاه و توسعه تحقیقات بههابرنامه

http://www.iana.ir/fa/news/48793/%D8%AA%D9 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۵تاریخ: 

به چه معنایی است؟ گیاهان در همزیستی با قارچ ها، تحمل بیشتری پیدا می کنند/ قارچ  "میکروریزای آرباسکوالر "

 ها به شیوه های پایدارتر کشاورزی کمک می کنند

یوه ش با توسعه رابطه همزیستی با قارچ ها، تحمل گیاهان نه تنها نسبت به بیماری ها بیشتر می شود بلکه همچنین می توانند به

 های پایدارتر کشاورزی کمک کنند. این نتیجه ی یک مطالعه جدید در دانشگاه گوتنبرگ است.

به گزارش ایانا از سایت ساینس دیلی، بیشتر محصوالت کشاورزی می توانند همزیستی با قارچ ها را برای بدست آوردن مواد مغذی 

 ه از طریق فتوسنتز گیاهان تولید می شود بدست می آورند.کلیدی ایجاد کنند. قارچ ها در عوض کربوهیدرات هایی را ک

این نوع از همزیستی، میکروریزای آرباسکوالر نامیده می شود و از آنجا که به محصوالت کمک می کند تا از فوسفات موجود در کود 

 بهتر استفاده کنند، از کلیدهای مهم برای کشاورزی پایدار است.

فات از مزارع از آنجاکه نشت فوس"دپارتمان علوم زیستی و محیط زیستی دانشگاه گوتنبرگ می گوید:  کورنلیا اسپتی ویکالند استاد

ی . این هزیست"کشاورزی، به مردابی شدن آسیب زننده رودخانه ها، دریاچه ها و دریاها کمک می کند، این همزیستی بسیار مهم است

نداین همزیستی با قارچ ها همچنین تحمل گیاهان را نسبت به بیماری در مقابل خشکسالی و بیماری ها از گیاهان محافظت می ک

های خاص و عوامل زیست محیطی مانند خشکسالی باالتر می برد.به منظور یادگیری اینکه چگونه استفاده از این همزیستی را در 

 شود. یکی از مکانیزم ها به نظر کشاورزی بهبود بخشیم، این پژوهشگران کشف کردند که چیزی باعث افزایش مقاومت گیاهان می

 می آید این باشد که قارچ ها سطح هورمون های مختلف را هم در ریشه و هم در جوانه های گیاهان باال می برند.

و مطالعات در مورد مدیکاگ»لیسا آدولفسن ، پژوهشگر در دپارتمان علوم زیستی و زیست محیطی در دانشگاه گوتنبرگ می گوید 

ونجه سربریده( نشان می دهد که سنتز و عالمت دهی دو هورمون مهم گیاهی، در گیاهان افزایش می یابد که این ترانکاتوال )ی

( تحمل گیاه را در مقابل خشکسالی باال می برد، به دلیل اینکه تبخیر ABAهمزیستی را شکل می دهد. یکی از این هورمون ها )

( به افزایش تولید مواد ثانویه ای که از گیاهان در jasmonateهورمون دیگر )آب را از طریق روزنه های برگ ها کاهش می دهد. 

 مقابل فشار و بیماری ها محافظت می کند کمک می کند.

 این همزیستی تاثیرات هورمونی بر گیاهان دارد

با  د، و ترکیب این نتایجبا اندازه گیری سطح مواد مختلف در جوانه های گیاهان بنشنی که در همزیستی با قارچ ها زندگی می کنن

مطالعات ژنتیکی در مقیاس بزرگ، این پژوهشگران دریافتند که سطح مواد ثانویه )فالوونیدها و ترپنویدها( در نتیجه ی باال رفتن 

ل ماین یک یافته ی جالب است که می تواند باال رفتن تح"سطح هورمون ها، در جوانه ها افزایش می یابد.اسپتا ویکالند می گوید: 

. بنابراین، این نتایج نشان می دهد که همزیستی با قارچ "گیاهان نسبت به عوامل استرس زا و بیماری های مختلف را توضیح دهد

گیاه بنشنی یونجه سر بریده به عنوان یک مدل "ها بر سطح هورمون ها در محصوالت کشاورزی تاثیر می گذارد.آدولفسن می گوید: 

 ."ستفاده شد. در نتیجه، این یافته ها در مورد محصوالت مهم تجاری مانند سویا قابل استفاده هستندبرای سایر گیاهان بنشنی ا

http://www.iana.ir/fa/news/48964/%D9%85%DB%8C%DA%A9 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۴تاریخ: 

 تولید قاشق دمنوش با خاصیت پروبیوتیک از سوی محققان کشور

ها در اجرای یک طرح ابداعی قاشق حاوی گیاهان دارویی عرضه کردند که به گفته پژوهشگران کشور به منظور تولید بهینه دمنوش

وگو با خبرنگار ایسنا با در گفت« سینرژیکقاشق »بهروز مرادی، مجری طرح .آنها این محصول از خواص پروبیوتیک برخوردار است

های گوارشی به دلیل از بین رفتن های مزمن به ویژه بیماریاظهار کرد: بسیاری از بیماری تاکید بر تقویت سیستم ایمنی بدن،

ا و گیاهان دارویی هدهد استفاده همزمان از پروبیوتیکوی خاطر نشان کرد: تحقیقات علمی نشان می.کندسیستم ایمنی بدن بروز می

مرادی از اجرای تحقیقاتی در این زمینه خبر داد و یادآور .گویندمی« سینرژیک»اثرات بیشتری دارد، از این رو به این مواد محصوالت 

مجری طرح، قاشق سینرژیک را محصولی با کاربرد .را در دستور کار قرار دادیم "قاشق دمنوش سینرژیک"شد: بر این اساس طرح 

 های پروبیوتیک است ومتشکل از گیاهان سالمت بخش دانست و اظهار کرد: این قاشق عالوه بر گیاهان دارویی حاوی باکتریساده 

 .به دلیل خواص درمانی در گروه غذاهای فراسودمند قرار گرفته است

ق تحقیقاتی ما پس از انجام مطالعاتی موفمرادی، با بیان اینکه تکنولوژی این محصول توسط طب سنتی چین آغاز شد، ادامه داد: تیم 

وی به بیان جزئیات این طرح پرداخت و توضیح داد: گیاهان این دمنوش در قالب .سازی این محصول بر طبق طب بوعلی شدبه بومی

های مضر دهای طبیعی استفاده شده است و فاقد قنبندی شده و در این قاشق از شیرین کنندهتجزیه بستهقاشق یکبار مصرف قابل

به گفته وی، این قاشق حاوی نعناع فلفلی، آویشن شیرازی، زیره سبز، زنیان، بادرنجویه، رازیانه، دارچین، گیاه استویا به عنوان .است

این محقق ایجاد طراوت و نشاط، باال بردن سطح انرژی بدن، بهبود .کننده طبیعی و باکتری پروبیوتیک مقاوم به حرارت استشیرین

های های مزمن نظیر چربی خون، قند خون، سکتهسوزی، باال بردن ایمنی بدن و کاهش خطر بیماریاز بدن، افزایش چربیسوخت و س

ها و بهبود مشکالت گوارشی کودکان، درمان یبوست سازی رودهوی پاك.ها را از مزایای این محصول نام بردقلبی و مغزی و سرطان

از پیری زودرس را از دیگر مزایای این قاشق دمنوش ذکر کرد و گفت: عالوه بر آن این پذیر و جلوگیری و سندرم روده تحریک

مرادی، جنس این قاشق را پلیمرهای گیاهی دانست و اضافه کرد: در .ها مؤثر خواهد بودها و ویتامینمحصول در جذب بهتر مکمل

بگ به زدن آن محتوای این قاشق و تیلیوان آب داغ و هم بگ حاوی گیاهان دارویی است که با قرار دادن آن دراین قاشق کاغذ تی

 .فرموالسیون ویژه عرضه شده است 4وی ادامه داد: این محصول با .آب اضافه خواهد شد

 .این محصول با همکاری حامد فراهانی به مرحله تولید رسیده است

http://www.iana.ir/fa/news/48923/%D8%AA%D9%88%D9%8 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۱تاریخ: 

 شودتجهیزات مؤسسه رازی با هدف تضمین کیفیت محصوالت به دقت کنترل می

 تاسیسات مورد استفاده در فرآیند تولیدمعاون تضمین کیفیت مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: تمام تجهیزات و 

 .محصوالت این مؤسسه پس از طی مراحل مختلف، تضمین کیفیت می شوند

به گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دکتر مهرداد راسخی با بیان اینکه کیفیت تمام محصوالت مؤسسه 

ر این مؤسسه عالوه بر رعایت تمام اصول اساسی برای تولید محصوالت و رازی پس از طی مراحل مختلف تضمین می شود، گفت: د

 .فرآورده های بیولوژیک، تأسیسات و تجهیزات مورد استفاده نیز به دقت کنترل و از نظر کیفی، تضمین می شوند

با دقت  مایشگاه کالیبراسیون ووی افزود: بر این اساس، کنترل تجهیزاتی که در فرآیند تولید محصوالت مؤسسه به کار می روند، در آز

معاون تضمین کیفیت مؤسسه رازی اضافه کرد: تجهیزات پس از کالیبره شدن و احراز کیفیت، در مرحله .بیشتری انجام می شود

 .سوم، روش ها و فرآیندهای تولید محصول معتبرسازی می شود و این گامی اساسی برای تضمین کیفیت محصوالت مؤسسه است

ای است ن با اشاره به به تفاوت تضمین کیفیت و کنترل کیفیت یادآور شد: تضمین کیفیت محصوالت فرآیند پیچیدهراسخی همچنی

شود. کنترل کیفیت در بخش نهایی و زمانی که محصول و یا کاالیی تولید شده و باید به که کنترل کیفیت بخشی از آن محسوب می

 .شودیت فرآیندی است که از ابتدا تا انتهای تولید یک کاال یا محصول اعمال میشود ولی تضمین کیفبازار عرضه شود انجام می

وی اجرای طرح شایسته سازی کارکنان را از دیگر اقدامات در راستای تضمین کیفیت عنوان کرد و افزود: برای تمام همکارانی که در 

های آموزشی مرتبط برگزار شده تا از بروز کم ترین  بخش های مختلف مؤسسه مشغول به فعالیت هستند، پس از نیاز سنجی، دوره

ها و تجهیزات  خطا در فرآیند تضمین کیفیت پیشگیری شود؛ ضمن اینکه سالمت همکارانی که درگیر تولید هستند، نوع پوشش آن

 شود.شود نیز کنترل میو ایمنی الزم در ساختمانی که تولید در آن انجام می

http://www.iana.ir/fa/news/48871/%D8%AA%D8%AC%D9%87% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۱تاریخ: 

 امضای دومین تفاهم نامه انتقال دانش فنی فرآورده های طیور مؤسسه رازی با بخش خصوصی

مقام مؤسسه رازی در حوزه فناوری و تجاری سازی از امضای تفاهم نامه انتقال دانش فنی تولیدات طیور این مؤسسه با دومین قائم 

 .شرکت از بخش خصوصی به زودی خبر داد

هم نامه ابه گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دکتر غالمرضا شکری با اعالم این مطلب افزود: پیش نویس تف

با شرکت زاگرس فارمر که یک شرکت داروسازی از مجموعه شستا وابسته به تأمین اجتماعی است، مورد توافق طرفین قرار گرفته 

 .است که پس از انجام اصالحات الزم به زودی تفاهم نامه با این شرکت به امضاء می رسد

مؤسسه رازی با هدف کمک به توسعه صنعت واکسن سازی در بخش  وی افزود: این اقدام در جهت اجرای سند تجاری سازی تولیدات

شکری قائم مقام رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی یادآور شد: ماه گذشته نیز تفاهم نامه .خصوصی انجام شده است

از اخذ  رسید که پس همکاری با شرکت کوثر وابسته به بنیاد شهید به امضای رئیس مؤسسه رازی و مدیرعامل گروه اقتصادی کوثر

 .مجوز طرفین تفاهم نامه از مراجع باالدستی شان، تفاهم نامه منعقد می شود

شکری در پایان تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان با هدف اتکاء به تولید داخل و جلوگیری از واردات واکسن و فرآورده 

 این مؤسسه اعالم کردهای بیولوژیک را از اهداف سند تجاری سازی تولیدات 

http://www.iana.ir/fa/news/48870/%D8%A7%D9%85%D8%B6 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۰تاریخ: 

 شناخت، حفاظت و بهسازی محیط زیست ایران

شناخت ، حفاظت و بهسازی محیط زیست ایران حاصل چندین سال پژوهش پروفسورعلی یخشکی در ایران و خارج از کشور کتاب 

 .است و با هدف پاسخگویی به نیازهای جامعه علمی منابع طبیعی و محیط زیست به رشته تحریر در آمده است

تفاوت آن با سایر انتشارات در این است که مولف سعی دارد در صفحه منتشر شده است.  515به گزارش خبرنگار ایانا، این کتاب در 

کند برای بازسازی و بهسازی های حفاظت از آن را ارائه دهد. مولف تالش میابتدا محیط زیست ایران را شناسایی و سپس راه و روش

رده و تعادل اکولوژیکی آن بهم خورده ها طبیعتش را به شدت تخریب کبعضی مناطق که در اثر تغییرات آب و هوایی و دخالت انسان

های داخلی نیاز است، راهکار ارائه کند. مولف تاکید دارد که برای حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست هر کشور عالوه بر فعالیت

 ن و ایران است والمللی است. به عنوان مثال حل معضل ریزگردها که نیازمند همکاری عراق، عربستاای و بینهای منطقهبه همکاری

فصل است که درفصل اول به  6یا آلودگی خلیج فارس و دریای خزر به همت همه کشورهای همسایه نیاز دارد.این کتاب شامل 

شامل مباحث آب و  2پردازد.فصل مقدمه، تعاریف، وضعیت جغرافیایی و آب وهوایی و تاریخچه حفاظت و بهسازی محیط زیست می

ود.در شهای دفن بهداشتی زباله، تهیه کمپوست و غیره میها، روشهایشان، روشهای مبارزه با آلودگیآالیندهها و خاك وباد، فرسایش

شود و به تفصیل نقش گیاهان را در تولید اکسیژن و تبدیل های اقتصادی اجتماعی جنگل و فضای سبز مطرح میارزش 3فصل 

دهد و ارزش زیست زه با آلودگی هوا و فرسایش، آلودگی صوتی و آب شرح میهای زیرزمینی، اهمیت جنگل در مبارانرژی، ذخیره آب

های ایران، کند وعلل نابودی جنگلها و مراتع ایران را ارائه میکارنامه جنگل 4کند.در فصل محیطی جنگل را به ریال محاسبه می

 کند.ره را بررسی میکشاورزی ابتدایی در مناطق جنگلی، دامداری ابتدایی و اثرات گلخانه ای و غی

های توسعه جنگل و فضای سبز، بهسازی مناطق مسکونی به کمک ایجاد فضای سبز، طرح بهسازی محیط زیست با عنوان 5فصل 

 شود.ها و غیره مطرح میها و رودخانههای جنگلی جنوب تهران و شهرهای بزرگ مرکزی، بهسازی اطراف دریاچهکمان

های دولتی و بخش خصوصی با اهداف زیست های: سازگاری پروژهزیست محیطی با زیر عنوانهای اعمال سیاست 6و در فصل 

های ملی و مناطق حفاظت شده، نحوه انتخاب محل تفرجگاهی، افزایش جمعیت، افزایش سطح درآمد سرانه، محیطی، ایجاد پارك

ریزی جای اقتصاد کالسیک در محاسبات و برنامهارتقای سطح سواد و فرهنگ اجتماعی و به کار گرفتن اقتصاد زیست محیطی به 

های المللی، دگراندیشی سیاست جایگزینی، همکاری با سازمانکالن کشوری، تدوین قوانین مناسب و سازگار با قوانین ملی و بین

 شود.رائه می( ، ا2007( تا بالی )1972های محیط زیست ازاستکهلم )، سلسله کنفرانس21المللی در چارچوب دستور کار بین

 شود.مطالعه این کتاب به کارشناسان ومحققان و دانشجویان منابع طبیعی ومحیط زیست پیشنهاد می

http://www.iana.ir/fa/news/48805/%D8%B4% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۱تاریخ: 

 هاى پرورشى، آب در هاون کوبیدن استامید به احیای جنگل، بدون فعالیت

ترش، ها را گسهاى جنگلى و با اتخاذ تدابیر مناسب سطوح جنگلمتخصصان جنگلدارى قادرند با توجه به شرایط آب و هوایى عرصه

ش سطح و افزایش رشد، نخست کمیت و سپس با مبدل توانند با گسترحجم سرپا و رشد سالیانه درختان آن را ارتقا دهند. آنها می

 .کردن کمیت رشد به کیفت رشد، پایدارى هر چه بهتر جنگل را تضمین کنند

 خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(: مظفر شیروانى، متخصص وکارشناس بین المللى جنگل

حفاظت و ارتقاى کمى ،  "ان جنگلها و مراتع از سازم 96خردادماه سال  16محمود حجتی وزیر کشاورزى طى دستورى در تاریخ 

 . بردارى از این اکوسیستم را خواستار شده استتوام با عدم بهره "کیفى جنگلهاى هیرکانى 

  حفاظت جنگل:

  با توجه به علم جنگلدارى حفاظت از جنگل مبتنى بر استمرار تولید و پایدارى در مقابل عوامل متغیر زنده و غیره زنده طبیعت است

  عوامل طبیعى غیر زنده:

  : ها عبارتند ازمهمترین عوامل غیر زنده و تاثیر گذار بر روى اکوسیستم جنگل

سوزى کند ) دود و صورت آتشآیند. آنها بهها یکى از عوامل مهم از بین بردن جنگل به حساب مىها: آتش سوزىآتش سوزی-1

هاى تند همراه با شعله سوزیآتش. شونددرختچه ها، گرما زدگى در خاك و غیره میهاى صنعتى ( باعث بیمارشدن درختان، فعالیت

ى هاى کشور رخ داده و نابودطور مداوم در جنگلشوند، اتفاقى است که همه ساله بهکه باعث از بین رفتن سطح وسیعى از جنگلها می

جه به افزایش روز افزون ترافیک، گسترش شهرنشینى و توسعه ها با توسوزیسطح وسیعى از آنها را باعث شده است. تعداد این آتش

هاى اسیدى از جمله مشکالتى هستند که رشد اى توام با بارانآلودگی هوا: گازهاى گلخانه-2. اکوتوریسم به شدت افزایش یافته است

اند. اینکه تا چه حد این گازها توام با گرد و ها به وجود آوردهصنایع آلوده کننده هوا همراه با وسائل نقلیه، ترافیک وغیره براى جنگل

گذارند تاکنون به دقت درختان می (Assimilation) میرى هستند و چه اثرات سویى بر روى اسیمیالسیونغبار عامل اصلى جنگل

ا به أسید است که همواره با رطوبت هو (SO2)یکى از مهمترین این گازها، گاز دی اکسید گوگرد . تحقیق و مشخص نشده است

درصد  6.5تا  0.6هاى فسیلى بسیار باال است. مقدار آن در ذغال شود. منابع تولید این گاز با توجه به انواع انرژىسولفوریک تبدیل مى

 صورتیکى دیگر از گازهاى سمى گاز فلور است که به. (FELLENBERG 1977 ).شوددرصد تخمین زده می 1.5و در نفت 

( HF ) شود. از دیگر گازهاى و مواد اى آلومنیوم سازى، سمنت سازى، کود شیمیایى، آجر پزى و غیره تولید میهدر کارخانه

طرناك صورت مواد ختوان به گازهاى آمونیاك، اسید کلریدریک ،ازت و غیره اشاره کرد که با ترکیبات دیگر بهشیمیایى سمى مهم می

 شوند. بار در هوا ظاهر مىو زیان

هاى گرما و افزایش درجه حرارت هوا، سرماى زود رس پاییزى یا دیر رس بهارى باعث خشک شدن زادآورى: هوایى عوامل آب و-3

 هاى پهن برگ و یا سوزنى برگانها، یخ زدگى، شکاف طولى پوست، پارگى و جدا شدن دوایر سالیانه در بیشتر گونهطبیعى و نهال

فان، صاعقه، برف، باران، مه، تگرگ و غیره جز مهمترین عوامل دیگر آب هوایى هستند باد ، طو. هستند Abies alba مانند بلوط و یا

 آورد.ها را بوجود میکه در برخى موارد اثرات مثبت و در مواردى دیگر خسارات جبران ناپذیرى در جنگل

ر شوند. تغییرات عناصدن آنها میها و یا خشک شافزایش و یا نقصان بارندگى که منجر به غرقابى شدن زمین ،خفگى نهال خاك:-4

هاى و نفوذ مواد شیمیایى در زمین نامالیمات و بیماری PH خاك مانند کلسیم، پتاسیوم، ازت، آهن و سایر مواد همراه با اسیدى شدن
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حاصل از  آورى برگ درختان توام با خارج کردن سر شاخه، تششعات مواد رادیو اکتیویتهشود. جمعگوناگون را در جنگل موجب می

 .افزایندها میاى و ناپایدارى جنگلسنگ مادر به اضافه پراکنش ریزگردها جملگى بر فقر تنوع گونه

 : عوامل طبیعى زنده

 (pathophyten ) و یا گیاهى (Pathozpen) ها را به عوامل حیوانىدر جنگل (pathobionten) زاطور کلى عوامل بیمارىبه

شوند معموال به اشکال مختلف مانند پارازیت، انگل، چوب ها باعث میها را در جنگله بیشترین بیماریکنند. این عوامل کتقسیم می

 . ها هستندو برگ خوارها ظاهر و در اکثر مواقع حتى باعث خشک شدن درختان و درهم ریختگى جنگل

 Ramalina زندگى همزیستى جلبک با قارچ مانند Flechtenها، ها، انگلها، قارچها، باکتریمهمترین این عوامل عبارتند از: ویروس

fraxinaو یا دارواش Viscum album هاى هرز مانند،علف Leucobryum glaucum و یا Pteridium aquilinum و یا 

Vaccinium myrtillus ایان، حشرات، ها( هزار پهاى خاکى (، بندپایان ) مخصوصا عنکبوتیان، کنهها )نمانودها، کرموغیره ، کرم

خزندگان، و باالخره پستانداران ) انسان، دام، حیوانات اهلى و حیات وحش(.  "fam. Biber" ها، بیبررهاها، خرگوشها، موشحلزون

 ,Schwerdtfeger , waldkrankheiten1981 ،Hans-Jorgen Otto )براى اطالع بیشتر رجوع شود به

Waldökologie,1994 ه عوامل طبیعى زنده و غیره زنده دریک اکوسیستم جنگلى امرى الزامى است . این طور کلى نیاز ب( . به

هاى شوند که تحت تاثیر عوامل مختلف شدت تاثیرات انها ازحد مجاز افزایش یابد. در جنگلعوامل زمانى باعث ناپایدارى جنگل می

منابع قادرند در صورت وقوع اتفاقات غیر طبیعى  پذیرى جنگل بسیار ناچیز است و اینطبیعى دست نخورده معموال ضریب آسیب

هاى طبیعى تخریب شده و یا دست کاشت تغییرات غیر علمى و دور از مجددا اکوسیستم تخریب شده خود را احیا کنند. در جنگل

 گل شوند.توانند به سرعت باعث درهم ریختگى ساختار، طغیان آفات و امراض و حتى و سیر قهقرایى جنهمگامى با طبیعت می

نگل هاى غیر علمى است. جبردارىهاى نابجاى انسانى از قبیل باز کردن جنگل با توجه به بهرهترین این تغییرات ناشى از دخالتعمده

توان آن را بست و تاریک نمود. درك از مقدار نور مورد نیاز یک اکوسیستم توان در کوتاه مدت باز و روشن کرد اما به سختى میرا می

لى یکى از مهمترین وظائفى است که نیاز به دانش و تجربه فراوان دارد و الزمه آن، تسلط کامل بر تمام علوم جنگلدارى است. جنگ

است.  اىگى، فقدان زادآورى و تنوع گونهانبوهى جنگل باعث کم شدن رشد سالیانه، افزایش ضریب قد کشیدگى، طوفان انداخته

هاى هرز، ها و غیره است. خود باعث گسترش علفها، آتش سوزىهاى بیرویه، طوفان انداختگىیبردارافزایش نور که محصول بهره

شوند. گرچه حفره و اى، در هم ریختن ساختار جنگل و غیره مىسرخس، تمشک، عدم زادآورى طبیعى، ازبین رفتن تنوع گونه

ها علت حضور دام در این عرصهسازد اما بهیعى، فراهم میهاى مناسبى را براى به وجود آمدن زادآورى طبفضاهاى باز شده زمینه

شود. رها تر میهاى هرز مناسبهاى خوش خوراك چریده، سر چر و شرایط براى رشد تمشک و سایر علفنخست گیاهان و نهال

نگل تنها به جلوگیرى از حفاظت از ج. اى را به همراه نخواهد داشتها در این شرایط به حال خود آینده امیدوارکنندهکردن جنگل

اى از تدابیر مختلف احیایى پرورشى هستند که باید شود، بلکه مجموعهقاچاق چوب و یا مبارزه شیمیایى علیه یک آفت محدود نمى

ى گعنوان مثال براى جلوگیرى از طوفان انداختبدون استثنا به اجرا در آورده شوند تا اینکه سالمت و پایدارى جنگل ضمانت شود. به

ها نیستند پرداخته شود. الزم است ویا عوامل دیگر که در اختیار جنگلبان Expositionقبل از اینکه به جهت طوفان و یا نوع خاك ،

هاى ناهمسال، متنوع ساختارى اگر طوفان ها در مقابل این عامل تخریب کننده افزایش داده شوند. در جنگلکه مقاومت جنگل

ماند و اگر این آشکوب نیز در هم ریخته شود آشکوب تحتانى است که بر رهم به ریزد آشکوب میانى میآشکوب فوقانى جنگلى را د

ها ساختارى نیازى به جنگلکارى، مبارزه با علف هرز و سایر اقدامات هزینه بر نخواهد بود. الزمه اجراى کند. در این جنگلقرار می

وردارى کامل از دانش و تجربه علوم جنگلدارى است که تنها از عهده متخصصان هایى برخاین عملیات احیایى و داشتن چنین جنگل
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هاى هیرکانى به دست چندین قرقبان و یا اینکه رها کردن به شود. سپردن سرنوشت جنگلو کارشناسان با تجربه جنگل برآورده می

که یکى از دالیل تصویب طرح استراحت از آنجایی. دحال خود با توجه به عوامل تخریبى، پایدارى آنها را هرگز ارتقا نخواهد بخشی

هاى هیرکانى ذکر شده است، بنابراین اقدامات سریع رویه، قاچاق چوب و متعاقب آن تخریب شدید جنگلهاى بیبرداریجنگل بهره

درختان، سر و شاخه  احیایى، پرورشى این منابع تخریب شده الزم االجرا هستند. هرگونه دخالت در جنگل اعم از جمع کردن برگ

آید که برخى از زنى، چراى دام ،قطع دارواش و یا عملیات احیایى پرورشى جملگى خود به نوعى یک عمل اقتصادى به حساب می

 ود.شآنها در جهت احیا و توسعه جنگل و برخى دیگر در جهت از بین رفتن تنوع زیستى و ناپایدارى بیشتر جنگل بیشتر می

 جنگل: ارتقاى کمى، کیفى 

ها را ارتقا بخشد، افزایش دادن رشد سالیانه کلیه عناصر زنده جنگل با توجه به هم تواند کمیت و کیفت جنگلهاى که مییکى از راه

م آید قوانین طبیعى حاکاهنگى دقیق و منظمى است که بین انها موجود است. در تنها محلى که قانون به معناى واقعى به اجرا در مى

ها رقابت شدید بین عناصر مختلف به حد اکثر ممکن رسیده و هر موجودى اى طبیعى دست نخورده است. در این مکانهبر جنگل

هاى طبیعى دست نخورده عامل اصلى پایدارى برد. این رقابت سالم در جنگلبه اندازه توانایى و نیاز خویش ازامکانات موجود بهره می

هاى پیوندد که قوانین طبیعى به علل مختلفى مانند دخالتتخریب در جنگل زمانى به وقوع می اى در انها است .و گسترش تنوع گونه

هاى ا دخالتتوانند بانسانى، حیوانى و یا گیاهى به نفع یک گروه و به زیان گروه دیگر درهم ریخته شوند. در چنین مواقع مسئولین می

واند تهاى طبیعى دست نخورده سوق دهند. یکى ازتدابیر مهمى که میگلآگاهانه و همگام با طبیعت جنگل را به سمت و سوى جن

توانند با صرف کمترین هزینه، جنگلبانان را در این امر یارى بخشد، اتخاذ عملیات پرورشى است. اجراى آگاهانه این عملیات می

هاى طبیعى ى به طبیعت، بهره جستن از توانابینیازى به جنگلکارى و واگذارى زادآورى طبیعبیشترین دستاوردها را داشته باشد. بى

نماید چوب روى چوب رشد می "ها و افزایش درآمدها است. با استفاده از اصل بر عامل مهمى در کم کردن هزینهدر عملیات هزینه

ى هاى مالمطلقا به کمکها منابع تولیدى هستند و نیازى آید. جنگلهاى کم قطر به عمل مىهاى الزم در مورد تولید چوبممانعت "

ى هاى جهان سومهاى دولتى نخست آنها را به منابع مصرفى و سپس مانند اکثر طرحدولتها ندارند. سپردن سرنوشت آنها به بودجه

هاى جنگلى و با اتخاذ تدابیر متخصصان جنگلدارى قادرند با توجه به شرایط آب و هوایى عرصه مجبور به شکست خواهد ساخت.

توانند با گسترش سطح و افزایش ها را گسترش، حجم سرپا و رشد سالیانه درختان آن را ارتقا دهند. آنها میوح جنگلمناسب سط

رشد، نخست کمیت و سپس با مبدل کردن کمیت رشد به کیفت رشد، پایدارى هر چه بهتر جنگل را تضمین کنند. در کشور ایران 

ها فراهم است. از این امکانات طبیعى به گلى امکانات زیادى براى توسعه جنگلهاى جنمیلیون هکتار عرصه14.2با سطحى حدود 

 هاىبرداریبردارى چندانى به عمل نیامده است. بهرهعلل مختلف استفاده منجله عدم آگاهى از دانش پیشرفته جنگلدارى بهره

ابع منحصر به فرد جهانى را به سمت و سوى سیر قهقرایى تدریج این منها بههاى نابجا، چراى دام، تغییرات کاربرینامتناسب و دخالت

 250ها را از کارگیرى علوم پیشرفته جنگلدارى موجودى سرپاى این جنگلتوان با بههاى هیرکانى میسوق داده است. در جنگل

متر مکعب در سال درهکتار  4الى  2.5مترمکعب در هکتار و رشد سالیانه آنها را نیز از  500الى  400مترمکعب در هکتار به سطح 

ها با توجه به شرایط آب وهوایى و عرض جغرافیایى مترمکعب در سال در هکتار افزایش داد. این جنگل 9به رشد سالیانه کیفى معادل 

ات یفرد جهانى هستند که متاسفانه به علت حضور دایمى دام، عملهاى منحصر بهاى زیاد مخصوصا براى گونهخود، مناسب تنوع گونه

دستیابى به بیشترین اهداف حفاظت و ارتقای کمیت و کیفیت . اندگیرى و غیره رشد چندانى نکرده و یا اینکه کامال از بین رفتهذغال

که این منابع جنگلى تخریب شده، تنها در چهار چوب طرحهاى خودکفایى حفاظتى، پرورشى و بدون حضور دام میسر است. تا زمانی

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مهر 

 

84 

اند، هر گونه امید به احیا و پایدارى هاى پیر و فرتوت هیرکانى به علل مختلف در هم ریخته شدهر دارد و جنگلها حضودام در جنگل

 هاى حفاظتى و پرورشى آب در هاون کوبیدن استآنها بدون فعالیت

http://www.iana.ir/fa/news/48847/%D8% 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۱۲تاریخ: 

 تومان ۹00هزار و  3مرغ غیرمنطقی است/نرخ هر کیلو تخم مرغ تعزیراتی کردن تخم

 رسد که این امر به سببتومان به گوش می 800هزار و  3مرغ با نرخ گذاری دولتی تخمهایی از قیمتیک مقام مسوول گفت: خبر

صنعت،تجارت و  ناصر نبی پور رییس هیات مدیره مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو با خبرنگار.ها غیرمنطقی استنوسان قیمت نهاده

طی دو هفته اخیر در بازار خبر داد و گفت: امروز متوسط نرخ هر کیلو  ثبات نرخ تخم مرغ، از جوانگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران  کشاورزی

 .تومان است 270هزار تومان و دانه ای  8معادل شانه ای  900هزار و  3تخم مرغ درب مرغداری 

تومان اعالم کرده است، افزود: البته برای  580هزار و  4را  نرخ منطقی هر کیلو تخم مرغوی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی 

تومان به گوش می رسد که این امر با وجود نوسان  800هزار و  3نخستین بار خبرهایی از قیمت گذاری دولتی تخم مرغ با نرخ 

 .تولیدکنندگان را به همراه داردقیمت نهاده ها و نبود پرداخت یارانه به مرغداران غیر منطقی است که اجرای این مصوبه دلسردی 

تن تخم مرغ تولید می  600هزار و  2تا  500هزار و  2نداریم، گفت: روزانه  مرغ تخم تولیدنبی پور با اشاره به اینکه کمبودی در 

 توفیق  نکهاین مقام مسوول با بیان ای.شود که به دلیل مشکالت صادرات با مازاد ماهانه هزار تن تخم مرغ در کشور روبرو هستیم

هزار تن تخم مرغ به عراق و افغانستان صادر شده و مقدار محدودی  6کرد: از ابتدای سال تنها حدود  بیان ، نداریم صادرات در چندانی

گذار رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم.محصول به افغانستان صادر می شود که نمی توان آن را جز آمار صادراتی حساب کرد

با اشاره به اینکه خبری از آنفوالنزا حاد پرندگان نیست، افزود: البته با مهاجرت پرندگان آبزی خطر شیوع این بیماری استان تهران 

قیمت مرغ تابع عرضه و تقاضاست، به طوریکه در صورت  :در روزهای آتی را پیش بینی کرد و گفت قیمت تخم مرغوی .باال می رود

 .قیمت تخم مرغ در بازار باال می رود و در غیر این صورت نرخ ها تغییری نخواهند داشت شیوع بیماری آنفوالنزا و کاهش عرضه

http://www.yjc.ir/fa/news/6264549/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB% 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۱۵تاریخ: 

 ایران دهمین کشور تولیدکننده تخم مرغ در دنیا/سرانه مصرف تخم مرغ تعریفی ندارد

هزارتن از این ماده غذایی  950ایران دهمین کشور تولیدکننده تخم مرغ در دنیا محسوب می شود اما باوجود ظرفیت باال ساالنه تنها 

روز جهانی همزمان با ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگاربه گزارش .ارزشمند در کشور تولید می شود

، چرا که تخم مرغ به عنوان ارزانترین غذای پروتئینی تمامی دنیا به اشکال مختلف از این محصول غذایی با ارزش سخن خواهند گفت تخم مرغ

ی ی ممی تواند جایگاه ویژه ای در سبد غذایی خانوار داشته باشد که تنها به سبب باورهای اشتباه آحاد جامعه از مصرف این ماده غذایی خوددار

هزارتن تخم مرغ تولید می  950رغم ظرفیت باال تنها  در دنیا محسوب می شود که ساالنه علی تولید کننده تخم مرغایران دهمین کشور .کنند

یکی از سیاست های ستاد ترویج .کند که البته برخی مسووالن امر صادرات موقتی در کنار کاهش سرانه مصرف را دلیل اصلی این امر می دانند

تاکنون به  که بود مصرف سرانه افزایش و  اصالح باورهای آحاد جامعه نسبت به مصرف تخم مرغ 89مصرف تخم مرغ از بدو تشکیل در سال 

همچنین در روز جهانی تخم مرغ به لحاظ ارزش غذایی این ماده شعار زندگی سالم با مصرف یک .اهداف برنامه ریزی شده دست نیافته است

 .تخم مرغ در روز مطرح شده که مصرف سرانه کشور ما بیانگر آن است که با این شعار فاصله معناداری داریم

عدد در برنامه ششم توسعه هدف گذاری شده است که انتظار  250به  198از  سرانه مصرف تخم مرغالبته ناگفته نماند که افزایش 

فرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با . می رود با فرهنگ سازی مناسب به این رقم برسیم

تخم مرغ به عنوان با انتقاد از سرانه مصرف پایین تخم مرغ اظهار کرد: با توجه به آنکه در دنیا   صنعت،تجارت و کشاورزیخبرنگار

 .و پروتئین ارزشمند یاد می شود اما در کشور ما مصرف تخم مرغ چندان مورد توجه قرار نمی گیرد غذای سالمتی

سال است،افزود: تامین پروتئین ارزان قیمت برای قشر جوان  18میلیون نفر جمعیت کشور کمتر از  24وسط سن وی با بیان اینکه مت

عدد امری  250عدد به  198یکی از دغدغه مسووالن به شمار می رود که بدین منظور افزایش سرانه مصرف تخم مرغ از متوسط 

د سال اخیر با این ماده غذایی ارزشمند آشتی کردند اما سرانه کنونی طالکش ادامه داد: علی رغم آنکه مردم در چن.ضروری است

عدد  250ء تغذیه مواد پروتئینی به رقم سو از جلوگیری برای رضایت بخش نیست که انتظار می رود تا پایان برنامه ششم توسعه 

 افزایش تولید تخم مرغجهاد کشاورزی  دبیرکل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار ادامه داد: در سال های اخیر وزارت.برسیم

را در دستور کار خود قرار داده در حالیکه به افزایش صادرات توجه چندانی نداشته است چرا که به سبب نبود امکان رقابت با رقبا در 

 :حصول را دارد، افزودوی با بیان اینکه کشور ما رتبه اول در سالمت این م.بازارهای هدف توفیق چندانی در امر صادرات نداشته ایم

از آن جا که شرایط ایده آلی در تولید تخم مرغ داریم همواره به مردم توصیه می کنیم که مصرف این ماده غذایی با کیفیت و فاقد 

رد: کمشکلی نداریم، اظهار  افزایش تولید تخم مرغاین مقام مسوول با بیان اینکه در .افزودنی را درسبد غذایی خانوار خود قرار دهند

هزارتن از این میزان مربوط به تخم مرغ محلی، ماکیان، بلدرچین  100هزار تن تخم مرغ در کشور تولید شد که  940سال گذشته 

هزارتن در مرغداری صنعتی تولید می شود که پیش بینی می شود امسال در صورت عدم بیماری آنفوالنزا حاد پرندگان میزان  840و 

 .تولید افزایش یابد

 یش سرانه مصرف استراتژی مناسب حل مازاد تولید تخم مرغافزا

با بیان اینکه ساالنه حدود   صنعت،تجارت و کشاورزیرضا ترکاشوند مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران میهن در گفتگو با خبرنگار

 10.5در کشور  سرانه مصرف تخم مرغهزارتن تخم مرغ در داخل مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: براین اساس متوسط  900
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 930وی با بیان اینکه تولید کنونی تخم مرغ ساالنه .کیلو اعالم می شود 10کیلو گرم است در حالیکه متوسط مصرف جهانی  11تا 

 .هزارتن در کشور وجود دارد 200هزارتن است، افزود: البته ظرفیت تولید باالی یک میلیون و  940تا 

 15ترکاشوند ادامه داد: با توجه به محدودیت تامین سایر کاالهای پروتئینی در سبد غذایی خانوار، سرانه مصرف تخم مرغ باید به   

 آگاه  ه افزایش سرانه مصرف نیازمند فرهنگ سازی است، بیان کرد: رسانه ها بایداین مقام مسوول با اشاره به اینک.کیلوگرم افزایش یابد

مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن با بیان .غذایی ارزشمند را در دستور کار خود قرار دهند ماده این مصرف به نسبت مردم سازی

جارت ت تولید بر مبنای صادرات مناسبتی ندارد، چرا که اینکه افزایش تولید ارتباطی به توسعه صادرات ندارد، اذعان داشت:افزایش

در همه جای دنیا منطقه ای است مگر آنکه به صورت فرآوری شده به بازارهای هدف صادر شود چرا که ممکن است تحت  تخم مرغ

تی تاثیری در میزان وی با بیان اینکه تخصیص مشوق های صادرا.شرایطی کشورهای وارد کننده به صادرکننده تخم مرغ تبدیل شوند

صادرات ندارد، افزود: از آن جا که تمامی مسائل صادراتی در اختیار ما نیست مانند سال های گذشته با شیوع بیماری آنفوالنزا 

 .نیستند خرید تخم مرغحادپرندگان، تجار بازارهای هدف حاضر به 

 .است این محصول د تولیدمازابه گفته ترکاشوند افزایش سرانه مصرف تنها استراتژی مناسب حل 

هزارتن تخم مرغ در کشور وجود دارد، اظهار کرد:  200مدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن با بیان اینکه ظرفیت تولید یک میلیون و 

کیلو گرم به این رقم تولید خواهیم رسید و از این رو سرمایه گذاری تشکل های استانی و  15در صورت افزایش سرانه مصرف به 

را  "هر انسان سالم مصرف یک تخم مرغ در روز"وی .غداران در زمینه آگاه سازی مردم از مصرف این محصول امری ضروری استمر

و نقش آن در سالمت آحاد جامعه، این پیام باید  جایگاه تخم مرغشعار روز جهانی تخم مرغ اعالم کرد و افزود: با توجه به اهمیت و 

ستاد  :د با اشاره به قیمت مناسب این محصول نسبت به سایر پروتئین های موجود در بازار بیان کردترکاشون.مورد توجه قرار گیرد

با همکاری دستگاه های دولتی نظیر وزارت جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش ، سازمان دامپزشکی و رسانه  ترویج مصرف تخم مرغ

 .در دستور کار خود قرار دهند ها باید برنامه جامعی برای تبلیغ و ترویج مصرف تخم مرغ را

 توسعه صنایع تبدیلی تنها راهکار رونق صادرات تخم مرغ

با اشاره به اینکه   صنعت،تجارت و کشاورزیعباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار 

خودکفا هستیم، بیان کرد: کاهش میزان سرانه مصرف و صادرات موقتی محصول، عدم استفاده از ظرفیت تولید  تولید تخم مرغ در

انتظار می رود که با توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری  چالش های مرغدارانوی افزود: با توجه به مازاد تولید و .را به همراه داشته است

ت را افزایش داد تا دغدغه مرغداران به پایان برسد چرا که به اندازه کافی در این زمینه سرمایه گذاری محصول بتوان میزان صادرا

به گفته پاپی زاده نبود یارانه حمل و نقل و معافیت های گمرکی از سوی دولت موجب شده که صادرات چندانی .صورت گرفته است

 .باشیم نداشته  در این زمینه

http://www.yjc.ir/fa/news/6267555/%D8%A7%DB%8C%D8 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۱۱تاریخ: 

 !مشتریان اروپایی زرشک ایرانی را بشناسید

 .تن انواع زرشک تازه، از کشور صادر شده است 137، قریب به  1396ماهه نخست سال  5طبق آمار منتشر شده توسط گمرك در 

 5در  آمار منتشر شده توسط گمرکطبق  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .، از کشور صادر شده استزرشک تازهتن انواع  137، قریب به  1396سال  ماهه نخست

 .بوده است 28367401057و ارزش ریالی آن  872631 صادراتارزش دالری این میزان  

http://www.yjc.ir/fa/news/6264537/%D9%85%D8%B4%D8%AA% 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۱۳تاریخ: 

 ها نیستایران سومین تولیدکننده گردو در جهان/ صادرات پسته به آمریکا جزو اولویت

نخست تولید پسته در جهان را دارا های سردسیری و خشک وزارت جهاد گفت: ایران رتبه سوم تولید گردو و رتبه مدیرکل دفتر میوه

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی شکر اله حاجی وند مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار.است

 .در جهان را دارا است تولید پسته نخست رتبه ایران اظهار کرد: ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 1271هزارتن پسته با ارزش بالغ بر  138سال گذشته  :گفت و خبرداد هزارتن 310 مرز به امسال پسته تولید بینی پیش از وی

 .میلیون دالر رسیده است 273تن با ارزش 16600صادرات به میلیون دالر صادر شد، در حالیکه در چهار ماه نخست سال 

حاجی وند در پاسخ به این سوال که با وجود اخذ تعرفه باالی واردات از سوی آمریکا امکان صادرات پسته به این کشور وجود دارد یا 

وده و به این کشور فاقد اولویت ب ستهصادرات پخیر، بیان کرد: با توجه به آنکه آمریکا جزو کشورهای مهم تولیدکننده پسته است، 

مدیرکل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارتخانه با اشاره به دستاوردهای .افزایش تعرفه تأثیر چندانی در صادرات پسته ندارد

حصول، ود جایگاه مگذاری، بهبعرضه در بورس کاال بیان کرد: ساماندهی بازار پسته، ارتقای استانداردهای بازار، تقویت انگیزه سرمایه

 .کننده از مهم ترین این مزایا به شمار می رودها و تأمین منافع تولیدکننده و مصرفافزایش اشتغال، حذف واسطه

هزارتن گردو، ایران رتبه سوم  261گفت: با توجه به پیش بینی تولید  تولید گردووی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به وضعیت 

تن  1923در سال گذشته را  صادرات گردواین مقام مسوول .ی چین و آمریکا را به خود اختصاص داده استتولید پس از کشورها

مدیرکل دفتر میوه های .هزار دالر صادر شده است 15648تن با ارزش بالغ بر  1822اعالم کرد و گفت: در چهار ماه نخست سال

گذاری محصول پسته، اجرای ی صندوق حمایت از توسعه سرمایهسردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: راه انداز

همراه بهره وری آب، اجرای طرح سرشاخه کاری گردو در سطح کشور به ویژه گردو استان تویسرکان در  باغات پستهمدیریت بهینه 

از جمله برنامه های معاونت  هکتار با ارقام اصالح شده و برنامه ریزی ایجاد باغ مادری برای طرح سرشاخه کاری گردو، 300سطح 

هزار هکتار پیش  60و  66به گفته وی در برنامه ششم توسعه با اصالح باغات پسته و گردو به ترتیب در .باغبانی به شمار می رود

 .بینی شده است

http://www.yjc.ir/fa/news/6263834/%D8%A7%DB%8C 
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 تولیدات زراعی
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۰تاریخ: 

 شده چالش اصلی زنجیره تأمین پروتئین استنبود آمار کارشناسی

ام های غذایی ددارو و مکملای با حضور تولیدکنندگان واردکنندگان کارگروه دام و طیور کمیسیون کشاورزی اتاق ایران طی جلسه

 .درصدی واردات این بخش را مورد بررسی قرار داد 32و طیور موضوع تعرفه 

به گزارش ایانا از اتاق ایران، نشست تخصصی کارگروه دام، طیور و آبزیان کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با حضور مجید موافق قدیری، 

آبادی ابراهیمی رئیس انجمن پروبیوتیک و نمایندگانی از انجمن واردکنندگان دارو ، تاجرئیس کارگروه دام، طیور و آبزیان اتاق ایران

آبادی ابراهیمی در ابتدای این جلسه، تاج.های مطرح تولیدی پروبیوتیک و واردکنندگان پروبیوتیک برگزار شدو مواد بیولوژیک، شرکت

 26ی را طرح کرد. او با اشاره به اینکه صنعت پروبیوتیک ایران جزو سال گذشته نکات 7های انجمن پروبیوتیک در در خصوص فعالیت

ای هرغم رقابت و تعدد شرکتهای سازمان دامپزشکی کشور، بهکشور جهان است و در خاورمیانه رتبه اول را دارد گفت: طبق گزارش

دامه بابیان اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست وی در ا.واردکننده و تولیدکننده، بازار خوبی برای پروبیوتیک در ایران وجود ندارد

آوری هم به دنبال افزایش مصرف پروبیوتیک در کشور است، گفت: در این جلسه سؤال این است که جمهوری و ستاد زیست فن

غاز کرد که آهای خود را با یک سؤال چگونه باید مصرف پروبیوتیک را ترویج کنیم؟خاکپور از بازرگانان پیشکسوت این عرصه صحبت

مشکل تولیدکنندگان پروبیوتیک در کشور چیست؟ وی ادامه داد: واردکنندگان تهدیدی برای تولیدکنندگان نیستند و حتی در جهت 

سال پیش تاکنون متحول شده و دامداران بسیار آگاه  20کنند. او گفت: صنعت دامداری از ها نیز کمک میترویج به توسعه بازار، آن

کامیار منتصر از فعاالن این صنعت .ید خیلی توقع زیادی از حجم بزرگ بازار پروبیوتیک در صنایع دام و طیور داشته باشیماند. نباشده

ای از ثبت انواع پروبیوتیک در سالیان گذشته تاکید کرد: امروزه کلیه مرغداران و دامداران از پروبیوتیک اطالعات نیز بابیان سابقه

شود و قطعاً با افزایش ترویج نیست. وی گفت: در حال حاضر اطالعات درستی به دامدار و مرغدار داده نمی کافی دارند و احتیاج به

منتصر تاکید کرد: برای افزایش سهم بازار باید به سمتی حرکت .تعرفه پروبیوتیک مشکل تولید و مصرف در کشور حل نخواهد شد

ها در این مسیر را کاهش مصرف گان هر سه سود ببرند. منتصر یکی از راهدهندکنیم که واردکنندگان و تولیدکنندگان و پرورش

 .ها و افزایش کیفیت محصوالت داخلی که قابلیت صادراتی داشته باشد دانستها و دامداریبیوتیک در مرغداریآنتی

یان اینکه حمایت غلط باعث ضعف و در ادامه فتاح و مرادی از تولیدکنندگان پروبیوتیک به ارائه نظرات خود پرداختند. مرادی باب

: با شده است. وی اشاره کردخواهیم رقابت کنیم اولین موضوع تولید کیفی و سپس قیمت تمامشود، تاکید کرد: اگر میگمراهی می

های خارجی، تر وجود ندارد بنابراین افزایش تعرفه در برابر سودهای بانکی بعضاً صفر شرکتسودهای باالی بانکی امکان تولید ارزان

همچنین امیری از جامعه دامپزشکان ایران، توکلی از انجمن واردکنندگان دارو و .تواند کمی رقابت در داخل کشور را عادالنه کندمی

مواد بیولوژیک، شهیدی، شکیباپور و خلجی از واردکنندگان پروبیوتیک نیز در خصوص موانع و مشکالت پیش روی واردکنندگان، 

مجید موافق قدیری رئیس انجمن صنایع خوراك دام، طیور و آبزیان ایران که ریاست جلسه را برعهده .مطرح کردندنظرات خود را 

ترین مشکل ما عدم داشتن اطالعات و آمار بندی جلسه و بخشی از مشکالت این حوزه پرداخت. او گفت: یکی از مهمداشت، به جمع

تأمین پروتئین کشور است. این مسئله واقعاً به صنعت و تولید داخلی و تجارت  های مختلف زنجیرهکارشناسی شده در کلیه حلقه

اسان سازی نادرست توسط کارشنکیفیت را نیز آموزش و فرهنگاو ریشه بسیاری از این مشکالت مصرف و تولید کم و بی.زندضربه می

قدر مشکالت آماری در کشور وجود دارد رئیس کارگروه دام، طیور و آبزیان اتاق ایران بابیان اینکه آن.بخش دولتی و خصوصی دانست

 شود نادرست است و پایه وتوان گفت، اکثر آمارهایی که توسط بخش خصوصی و حتی مدیران بخش دولتی ارائه میکه به جرات می

که مواردی که توسط هر یک از ذینفعان طوریدر این جلسه شاهد هستیم بهای از همین مشکل را نیز اساس کارشناسی ندارد. نمونه
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این فعال اقتصادی پیشنهاد کرد جهت سرعت بخشیدن به حل مشکالت، کارگروهی ظرف .شودشود توسط دیگری رد میطرح می

د و مصرف انداز تولیچشممدت یک هفته متشکل از ذینفعان صنعت پروبیوتیک تشکیل و نسبت به تهیه گزارش کامل با محوریت 

ها و تهدیدهای بازارهای منطقه، روند تکنولوژی صنعت پروبیوتیک در برنامه ششم توسعه تهیه تا ، فرصت1404پروبیوتیک در افق 

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران یکی دیگر از مشکالت این صنعت را تخریب یکدیگر .جهت پیگیری به مراجع ذیصالح ارسال شود

دیگر ذینفعان در محافل دولتی دانست و تاکید کرد: تا زمانی که این مشکل حل نشود بخش دولتی خرسند از این اتفاق در  در نبود

رئیس انجمن صنایع خوراك دام، طیور و آبزیان ایران تصریح کرد: زمانی که .جهت حل مشکالت بخش، قدمی برنخواهد داشت

ریب و کنند درواقع به تخهای تخصصی دولتی نسبت به تخریب رقبایشان اقدام مینتولیدکنندگان در غیاب واردکنندگان در سازما

شود قبل از مراجعه به اعتبار خودشان خدشه وارد کرده و این ثمری برای هیچ فرد یا گروهی نخواهد داشت. بنابراین پیشنهاد می

نب دیگر ذینفعان صنعت کارشناسی شده و سپس نسبت های دولتی، موضوع مربوطه را با همفکری یکدیگر بررسی و تمام جواسازمان

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: .حل منطقی و بیان مسائل با همپوشانی بیشتر کلیه ذینفعان مرتبط اقدام شودبه ارائه راه

ور مصرف در جامعه دامپروری کشقطعاً افزایش تعرفه واردات پروبیوتیک تأثیری در افزایش فروش محصوالت تولیدی داخلی و افزایش 

نخواهد داشت؛ ضمن اینکه رویکرد دولت ورود به سازمان تجارت جهانی است و یکی از الزامات ورود به این سازمان جهانی کاهش 

تعرفه است؛ بنابراین یکی از موضوعاتی که در جلسه آتی کارگروه بررسی شود پیشنهاد تعرفه واردات پروبیوتیک باشد تا موضوع 

های تسهیل موافق قدیری بیان کرد: باید راه.وکار نباشدفزایش تعرفه واردات پروبیوتیک، محلی برای دعواهای صنفی و مخل کسبا

شود، تولید و تجارت در این صنعت بازنگری شود و این انتظار وجود دارد حداقل در گزارشی که توسط کارشناسان کارگروه تهیه می

گذاران خارجی، پایین بودن حی با همسایگان و کشورهای منطقه، تزریق پول ارزان، حضور سرمایهموضوعاتی همچون تجارت ترجی

های دولتی، شفافیت و مبارزه با رسانی درست از طرف سازمانشده تولیدات ایرانی، عدم اطالعوری در صنعت، قیمت باالی تمامبهره

 ام، طیور و آبزیان نیز دیده شودوکار در صنعت دهای محیط کسبفساد و رانت، بررسی شاخص

http://www.iana.ir/fa/news/48817/%D9%86%D8 
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 چای
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۵تاریخ: 

 سبز چای در سال جاریهزار تن برگ  ۱05اجرا می شود/ پیش بینی تولید  ۹۷بیمه فراگیر باغات چای کشور در سال 

خبر داد و گفت: قصد داریم در سال  97رییس سازمان چای کشور از برنامه ریزی برای اجرای بیمه فراگیر باغات چای کشور در سال 

 .آینده به نیابت از چایکاران و از محل صندوق توسعه چای، باغات را بیمه کنیم

روزبهان اظهار کرد: با توجه به پدیده خشکسالی که امسال شاهد بودیم و قرار به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، محمد ولی 

 .داشتن اغلب باغات چای در ارتفاعات و کمبود منابع آبی، انتظار داریم بهره برداران در اجرای بیمه فراگیر همکاری کنند

هم بیمه آنان از محل تولیدشان و از وامی که از وی افزود: برای اجرای بیمه فراگیر، چایکاران پول نقد پرداخت نمی کنند بلکه س

درصد باغات چای کشور  95رییس سازمان چای کشور با اشاره به این که .صندوق توسعه چای دریافت می کنند، پرداخت می شود

 .مه کرده انددرصد چایکاران، باغات خود را بی 30نفر معادل  85هزار و  11دیم است، تصریح کرد: به علت باال بودن نرخ بیمه 

روزبهان در عین حال ابراز امیدواری کرد با ادامه روند .هکتار است 6400به گفته وی سطح باغات چای بیمه شده در حال حاضر 

حمایت دولت از چای داخلی و انجام عملیات بهزراعی و تغذیه باغات، تولید این محصول در سال های آینده نیز روند صعودی را طی 

میلیارد تومان تولید شده است، برآورد کرد که در  177هزارتن برگ سبز چای به ارزش  92ا بیان این که تاکنون روزبهان ب .کند

وی پیش بینی  .هزار تن برگ سبز چای از باغات برداشت شود 12تا  10چین سوم یا چین پاییزه که چند روز از آغاز آن می گذرد 

رییس سازمان .هزار تن برگ سبز چای تولید شود 105تا  100شمالی نزدیک به  کرد که امسال با وجود خشکسالی در استان های

میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده  122.5درصد بهای برگ سبز چای به ارزش  70چای کشور اذعان داشت: تاکنون حدود 

امیدواری کرد با افزایش مصرف و تقاضای وی ابراز .درصد قدر سهم کارخانجات است 55درصد قدر سهم دولت و  80که از این میزان 

 .چای سالم و طبیعی داخلی در فصل سرما، کارخانجات چای سازی مابقی قدر سهم خود را به بهره برداران پرداخت کنند

روند صعودی  94و  93، 92روزبهان با اذعان به این که تولید برگ سبزچای در سال جاری نسبت به دوران بارندگی در سال های 

هزار  139شته است، خاطر نشان کرد: به علت افزایش بارندگی در سال گذشته و همچنین آفتاب مناسب، تولید برگ سبز چای به دا

 هزار تن اعالم کرد 87نزدیک به  94هزار تن و سال  63حدود  93وی تولیدات برگ سبز چای کشور را در سال  .تن رسید

http://www.iana.ir/fa/news/48953/%D8%A8%DB%8C%D9%85% 
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 خاک
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۵تاریخ: 

 استفاده از تکنولوژی برای پایش آلودگی خاک

افزارهایی را طراحی کرده است که با داشتن برخی زیست نرمبا توجه به محدودیت منابع خاك در ایران، سازمان حفاظت محیط 

ها یا جلوگیری از ورود آلودگی بیش از توان وضعیت آلودگی خاك را به کمک آنها بررسی و نسبت به رفع این آلودگیها میپارامتر

آب بیشتر و پاك کردن آلودگی از خاك به گزارش خبرنگار ایانا، هزینه پاالیش خاك در مقایسه با .حد استاندارد به خاك اقدام کرد

تر از آب است، بنابراین بسیار مهم است که قبل از ورود آلودگی به خاك، از استانداردها اطالع داشته باشیم تا از به مراتب پیچیده

محیط  ز آلودگیهای ایران به منظور پیشگیری ااستناد اصل پنجاهم قانون اساسی استاندارد خاكآلودگی خاك جلوگیری کنیم. به 

های کشاورزی، صنعتی، جنگل و مرتع ، پارك تفریحی و مسکونی، در زیست ، آلودگی رنجیره غذایی و سالمت انسان برای کاربری

توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه شده است. بر اساس  "بار مجاز آلودگی"و  "ارزیابی استاندارد"، "ارزیابی سریع"های بخش

توان از وضعیت آلودگی سط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه شده است، با داشتن برخی مشخصات خاك، مینرم افزاری که تو

 خاك مطلع شد. نرم افزار طراحی شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست از طریق پورتال اصلی این سازمان قابل دسترسی است.

کند تا به سادگی خطر آلودگی م افزار آنالین به مخاطب کمک میبه منظور ارزیابی سریع آلودگی خاك، این سایت با ارائه یک نر

-خاك منطقه و غلظت یک آالینده برای پنج کاربری )مسکونی، تجاری (PH)درجه اسیدیته  خاك موجود در یک منطقه را با داشتن

این نرم افزار امکان ارزیابی  دهد.آالینده معدنی، مورد ارزیابی قرار  20تفریحی، کشاورزی و جنگل و مرتع( و برای -صنعتی، پارك 

کند.استانداردهای آلودگی خاك نیز از طریق یک نرم افزار آنالین دیگر قابل سریع آلودگی خاك منطقه را برای کاربران فراهم می

 (PH)ه درجه اسیدیت سادگی غلظت یک آالینده در خاك را با داشتنکند تا بهدسترسی است. این نرم افزار به کاربران کمک می

تفریحی، کشاورزی و جنگل و مرتع( و برای بیش -صنعتی، پارك -خاك منطقه و غلظت آالینده برای پنج کاربری )مسکونی، تجاری

های خاك را توانید غلظت آالیندهآالینده آلی و معدنی با مقادیر استاندارد آن آلودگی مقایسه کند. به این ترتیب به راحتی می 90از 

 ندارد آن مقایسه و نسبت به جلوگیری از آلوده شدن خاك اقدام کنید.با مقادیر استا

نیز از طریق نرم افزار دیگری که توسط سازمان حفاظت محیط زیست  حداکثر بار مجاز آلودگی در منابع آالینده قابل تخلیه به خاك

دگی غلظت یک عامل آلوده کننده که در منابع آالینده طراحی شده، امکان پذیر است. با استفاده از این نرم افزار آنالین، کاربران به سا

هدف مورد مقایسه و ارزیابی قرار  12آالینده مهم آلی و معدنی و برای  22قابل تخلیه به خاك وجود دارد را با مقادیر مجاز آن، برای 

ده( و نوع آالینده از منوهای مربوطه در دهند. برای این منظور بعد از انتخاب نوع کاربری )یعنی محل هدف برای ورود منابع آالینمی

نرم افراز طراحی شده و نیز وارد کرد غلظت آن آالینده در منابع آالینده قابل تخلیه به خاك، غلظت آلوده کننده در منابع آالینده را 

ردی مانند لجن فاضالب با مقادیر مجاز آن برای ورود به خاك، بررسی خواهید کرد. منابع آالینده قابل تخلیه به خاك شامل موا

 شهری، پسماندهای صنعتی، کودهای آلی و غیره می باشند.

http://www.iana.ir/fa/news/48938/%D8%A7%D8%B 
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 خاک
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۰تاریخ: 

 در کمین امنیت غذایی است تر از بحران آب کهنابودی خاک، بحرانی جدی

 لیال مرگن 

شود اما کارشناسان خاك بر این باورند که کمبود منابع خاك های مهم کشور نامیده میعنوان یکی از بحراناین روزها بحران آب به 

نابع آب مبود متری نسبت به ککند، وضعیت به مراتب بحرانیمرغوب و مناسب برای کشاورزی که امنیت غذایی ایران را تضمین می

برد؛ هزار سال زمان می متر خاك پنجسانتی 10سال زمان نیاز دارد اما بازگشت  15تا  10دارد. وقتی بدانیم بازگشت منابع آبی به 

شود. با ترسیم این وضعیت وقتی مدیرکل دفتر محیط زیست و سالمت غذای وزارت جهاد تر میبریم، ملموسبحرانی که از آن نام می

های میلیون هکتار از حاصلخیزترین اراضی کشاورزی کشور در معرض خطر ساخت فرودگاه، جاده و پروژه 1،3گوید زی میکشاور

سازی قرار دارد؛ عمق بحرانی که با آن مواجه هستیم و تهدیدی که بر امنیت غذایی کشور سایه افکنده است را بهتر درك انبوه

هکتار از اراضی کشاورزی بدون محدودیت برای کشت هستند و با صرف کمترین هزینه،  میلیون 1.3خواهیم کرد. در ایران فقط 

شود. در سایر اراضی کشاورزی برای کشت محصول باید پول خرج کرد تا خاك را اصالح کنیم. بیشترین محصول از آنها برداشت می

میلیون هکتار از اراضی  دهد در سه دهه گذشته دوان میآمارها نش .یابدشده غذا برای جامعه افزایش میبه این ترتیب هزینه تمام

صدادرآمدن زنگ خطر جدی، برای تأمین ایم و این مسئله به مفهوم بهکشاورزی را که خاك مناسب برای تولید داشتند، از دست داده

 علمی هیئت عضو و کشاورزی جهاد وزارت غذای سالمت و زیست محیط دفتر کل مدیر سعادت سعید امنیت غذایی در ایران است. 

های ترین تهدیدها برای خاكربری، مهمکا تغییر و خاك شورشدن از ناشی تخریب: گویدمی «شرق» به آب و خاك تحقیقات مؤسسه

 اجرای و سازیجاده سازی،ساختمان سازی،فرودگاه مناسب که جاهایی عمدتا: کندمی اضافه وی آیند. حاصلخیز ایران به شمار می

تهدید تغییر  معرض در اراضی این بنابراین،. اندشده واقع مرغوب اراضی و یک کالس هایخاك در هستند، عمرانی بزرگ هایژهپرو

  .اندکاربری در چند دهه اخیر قرار گرفته

میلیون هکتار مبتال  ونیممیلیون هکتار اراضی آبی، شش های ایران شور است. از هشتمیلیون هکتار از کل خاك 44،5به گفته وی، 

 1.3 های ایران رقم زده است. این در حالی است که تنها ای را برای خاكکنندهاند که وضعیت نگرانبه درجات مختلف شوری شده

  .داریم کشور در مرغوب خاك هکتار میلیون

 تر از بحران آببحران خاک جدی

روی ایران چالش اصلی پیش 10جمهوری، یکی از های استراتژیک ریاستشده از سوی مرکز بررسیبحران آب بر پایه مطالعات انجام

به های ساالنه خود سعی دارد توجه مردم را های آینده خواهد بود. اما چندی است که انجمن علوم خاك ایران در نشستدر سال

جلب کند. خاك بستر حیات کره زمین است. اگرچه دانشمندانی هستند که سودای تولید « بحران خاك»تری به نام بحران جدی

پرورانند اما هنوز علم نتوانسته برای خاك، جایگزین مناسبی به بشر معرفی کند. از محصول در محیطی خارج از خاك را در سر می

دانشگاه تهران و انجمن علوم خاك ایران، سرعت پایین تجدیدپذیری خاك، عاملی است که نگاه حسین اسدی عضو هیئت علمی 

سال  15 تا 10 در که است تجدیدپذیری منبع آب: گویدمی «شرق» با وگوگفت در وی کند. تر از آب میوضعیت آن را بحرانی

متر خاك در شرایط اقلیمی کشور، شدن یک سانتیتوان با مدیریت صحیح، بحران آن را در ایران مدیریت کرد اما برای ساختهمی

 گفته به هزار سال زمان نیاز داریم.  متر خاك، به پنجسانتی 10سال زمان صرف شود. بنابراین برای تشکیل  600تا  500باید بین 

تاکنون در ایران  -پس احتماال از دقت زیادی برخوردار نیست-براساس مطالعاتی که مقیاس آن ریز نیست  خاك، انجمن عضو این

میلیون هکتاری  164ترتیب، با درنظرگرفتن وسعت اینمیلیون هکتار زمین قابل کشت برای کشاورزی شناسایی شده است. به 18
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کشت محصوالت کشاورزی است. بنابراین سرانه زمین زراعی برای هر ایرانی درصد وسعت کشور مناسب برای  11برای ایران، کمتر از 

هکتار است. درباره سرانه زمین زراعی برای مردم سایر کشورهای جهان در  0،22میلیون نفر جمعیت( حدود  80)با درنظرگرفتن 

درصد کمتر از سایر  50ی مردم ایران حداقل منابع مختلف اعداد متفاوتی اعالم شده اما آنچه مسلم است، سرانه زمین کشاورزی برا

  .نقاط جهان است

 ای بزرگفاجعه

بیات مشاور عالی خاك و آب، سطح کند اما مجتبی بنیمیلیون هکتار اعالم می 18اگرچه اسدی سطح اراضی کشاورزی ایران را 

 60میلیون هکتار مربوط به دهه  18کند: رقم ید میتأک« شرق»وگو با داند. او در گفتاراضی کشاورزی ایران را کمتر از این رقم می

میلیون هکتار )براساس آمارهای  16حاضر سطح زیر کشت به حدود درحال .شدها نیز کشت میو زمانی بود که مراتع و کوهستان

 این از بین رفته است.  میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور مرکز آمار ایران( رسیده است. یعنی در سه دهه، حداقل دو 93سال 

 ایفاجعه مفهوم به که رودمی بین از فرسایش اثر بر خاك تن میلیارد دو حدود ساالنه ایران در: شودمی یادآور آب و خاك عالی مشاور

یران به ا در زمین هکتار هزار 30 ساالنه همچنین. است بیشتر برابر هفت تا پنج جهان به نسبت ایران فرسایش سرانه. است بزرگ

  .شودکویر و موات تبدیل می

 ترین تهدید اراضی کشاورزیتغییر کاربری و شورشدن اراضی مهم

داری نسبت به جهان قرار دارد و سرانه اراضی کشاورزی در کشور نیز نسبت به سایر سرانه فرسایش خاك در ایران با فاصله معنی

میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور بدون هیچ محدودیتی برای  1،3نقاط جهان وضعیت مطلوبی ندارد. به گفته اسدی صرفا 

ها و بدون داشتن قانون ودلبازیشود. با وجود این دستکشت هستند و با صرف کمترین هزینه، بیشترین محصول از آنها برداشت می

مانده مشغول ك منابع باقیسازان به تخریب همین اندمدون برای حفاظت از خاك، فعاالن بخش کشاورزی و حتی تصمیم

 نجاما و ایران اقلیم به نکردنتوجه آب، و خاك عالی مشاور بیات،بنی مجتبی نگاه از. دارد مختلفی دالیل خاك، شورشدن هستند. 

  .کندمی شورشدن مستعد را حاصلخیز هایخاك کشاورزی، هایزمین در متراکم کشت چند

شود )یعنی بدون درنظرگرفتن استراحت زمین دو یا سه بار کشت در به گفته او وقتی بدون توجه به اقلیم، الگوی کشت انتخاب می

آالت کشاورزی و ازحد ماشینشود(، خاك متراکم شده و به علت تردد بیشزمین انجام و گیاه نامناسب برای کشت انتخاب می

انیم از توشود. برای رفع این معضل میکند و دارای زهکشی ضعیف میر، آب به داخل آن نفوذ نمیتهای پایینناپذیرشدن الیهنفوذ

های مختلف، استفاده کنیم و برای خاك زهکش طبیعی ایجاد کنیم های کشت اقلیمبلند مانند لگومینوز در تناوبکشت گیاهان ریشه

 45بیات خاك خوب از حدود بنی اعتقاد به ف، مشکل خاك را رفع کنیم. آالت زیرشکن با صرف هزینه گزایا با استفاده از ماشین

درصد هوا و پنج درصد مواد آلی پوسیده و موجودات زنده تشکیل شده است که اگر  25درصد آب،  25درصد مواد معدنی، حدود 

  .شودها بین پنج تا هفت درصد تغییر کنند، تولید در خاك دچار مشکل میاین نسبت

از  های خاكهای دیگر رسانده نشود، میکروبوید: اگر به خاك، به میزان کافی ماده آلی از طریق تناوب مناسب کشت یا راهگوی می

کنند. عدم تأمین اکسیدکربن، زمینه کاهش این مواد را فراهم میمواد آلی موجود در آن استفاده کرده و با تبدیل ماده آلی به دی

که درصد برسد، درحالیکشاورزی ایران، سبب شده است میزان آن در اراضی کشاورزی کشور به زیر نیمهای مناسب ماده آلی در خاك

  .نیم تا دو درصد باشدومیزان مناسب ماده آلی خاك کشاورزی باید بیش از یک

 نشدن اصول فنیدلیل رعایتآلودگی خاک به
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شمرد. یکی از دالیلی که او به آن اشاره های کشاورزی برمیخاك شدناین مشاور عالی خاك و آب، دالیل مختلفی را برای آلوده

وم ای، میزان سمعنوان کودهای ریشهبیات مصرف زیاد کودهای فسفاته بهازحد انواع کودهاست. به گفته بنیکند، مصرف بیشمی

نهایت زود جذب است، میزان ودی که بیعنوان کدهد. همچنین استفاده زیاد از کود اوره بهشدت افزایش میکادمیوم در خاك را به

 شود و به مصرفهای خاك به نیترات تبدیل میدهد. آمونیوم از طریق میکروبآمونیوم و نیترات را در خاك افزایش میآمونیاك، دی

ارد و پس از های ریز خاك دافعه دماند، اما نیترات با رسشود و در آنجا باقی میهای منفی خاك میرسد یا جذب رسگیاه می

یابد و از طریق نوشیدن آب، ترتیب میزان نیترات در آب زیرزمینی افزایش میاینبه .یابدشدن در آب به منابع زیرزمینی راه میحل

ایجاد « سندروم کودك آبی»ازحد در آب، بیماری نیترات بیش .شودبدون تغییر به شیر مادر راه یافته و به بدن نوزادان منتقل می

ارد و مانع گذکند: نیترات در بدن نوزادان روی هموگلوبین خون تأثیر میآبی بیان می کودك سندروم بیماری تشریح در وی د. کنمی

دلیل اختالل در کار هموگلوبین، کودك دچار کشد، اما بهشود. به این ترتیب، اگرچه بچه نفس میها میجذب اکسیژن از سوی سلول

شدن آن را از ها و منتقلت خودروها و سوخت فسیلی کارخانهسوخ از حاصل هایدوده بیاتبنی کند. خفگی درونی شده و فوت می

های خارج، استفاده از فاضالبکند. مصرف سموم ازردهطریق باد یا آب به روی خاك، عامل دیگری برای آلودگی آن معرفی می

سماند و دیریت مناسب پاند، همچنین عدم مدرستی تصفیه نشدهها که حاوی عناصر سنگین است و بهشده در سپتیک تانکتصفیه

  .شودترین عوامل آالینده خاك از نگاه این مشاور خاك و آب معرفی میبازیافت آن، مهم

 خاک مدیریت در دولت نقش ضعیف 

حاضر ادارات جهاد کشاورزی به پذیر است، اما درحالراحتی امکانبیات مدیریت خاك با استفاده از دانشمندان خاك بهاز نگاه بنی

اند که این رفتار غلط است. حسین اسدی، عضو انجمن خاك ایران نیز اطالعات علمی در ها تبدیل شدهننده کود اوره کارخانهتجویزک

 :گویدمی «شرق» به وی کند. داند، اما نقش حاکمیت در حفاظت از خاك را ضعیف توصیف میزمینه مدیریت خاك را کافی می

جای کند، وزارت جهاد کشاورزی نیز اعتبارات را بهای میطور که وزارت نیرو بودجه خود را صرف کارهای سازهمتأسفانه همان

 خاك و آب معاونت: دهدمی ادامه اسدی ای سوق داده است. افزاری و مدیریتی، به سمت کارهای سازهکردن در کارهای نرماستفاده

شود. ب متمرکز شده و در این معاونت کمتر به خاك توجه میآ مدیریت و ایسازه کارهای روی بیشتر کشاورزی جهاد وزارت

  .افتاده است و وزارت جهاد کشاورزی نیز درگیر کارهای روزمره مانند توزیع کود، سم و... شده استکشاورزی ایران سنتی و عقب

http://www.iana.ir/fa/news/48802/%D9%86%D8% 
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 خاک
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۲تاریخ: 

 بدون کالیبره کردن قابل اطمینان نیستند "های خاکفست تست "

کنترل به گفته رئیس دفتر ثبت و  .شودهای کوچکی برای آزمون سریع خاك و تعیین عناصر آن در فضای مجازی تبلیغ میدستگاه

شوند، بدون کالیبره های خاك نامیده میها که فست تستهای این دستگاهکیفیت مواد کودی موسسه تحقیقات خاك و آب، داده

کند، بر سالمت مواد غذایی نیز استفاده بیش از حد کود شیمیایی عالوه بر اینکه خاك را تخریب می.کردن قابل اطمینان نیستند

ها کنند، خریدار با کمک این دستگاهشود که فروشندگان آن ادعا میی کوچکی در فضای مجازی تبلیغ میهاتاثیرگذار است. دستگاه

ند که ها مدعی هستگیری کرده و کود کمتری استفاده کنند. فروشندگان این دستگاهتواند عناصر غذایی خاك را اندازهبه سرعت می

ریع گیری سهای ناشی از مصرف کود در مزارع را با اندازهریداری کرد و هزینهتوان دستگاه فست تست را خبا پول یک کیسه کود می

های چنین دستگاهی، فقط در موارد نیاز، کود به خاك اضافه خواهد شد. کنند که با استفاده از دادهعناصر کاهش داد. آنها ادعا می

کند: ات خاك و آب در گفتگو با خبرنگار ایانا بیان میاما حسین داوودی رئیس دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی موسسه تحقیق

گیری عناصر به خوبی انجام ها را به صورت دقیق انجام نداده و اندازهها آزمونکنند. این دستگاهها مثل کیت عمل میفست تست

ه عنصری ها بستگی بت این دستگاههای مرجع نیاز است.وی افزود: دقشود. بنابراین برای تعیین دقیق عناصر خاك، به آزمایشگاهنمی

ها متفاوت است. برخی عناصر درصد حساسیت باالیی دارند و برخی شود. درصد خطای دستگاهدارد که توسط دستگاه سنجیده می

ونه توان استفاده کرد، این گدیگر از عناصر این گونه نیستند.داوودی به این پرسش که برای سنجش چه عناصری از فست تست می

سخ داد: این مسئله تقریبی است و بستگی به نحوه آنالیز توسط دستگاه و عناصر مورد نظر کشاورز دارد. در کشورهای مختلف پا

ها خواهد بداند خاکش چقدر فسفر دارد. به خصوص در گلخانههای زیادی برای آزمون خاك ساخته شده است. کشاورز میدستگاه

گیرند تا میزان آن در محلول خاك مشخص شود. بنابراین با استفاده از فست تست خیلی یمرتب فسفر و پتاسیم خاك را اندازه م

 آورند اما برای اینکه این عدد قابل اتکا باشد، باید حتما دستگاه کالیبره شود.سریع یک عددی بدست می

 کافی برخوردار نبوده است.به گفته وی تا کنون چندین مدل دستگاه در موسسه تحقیقات خاك و آب تست شده که از دقت 

د، حتما باید ها را دارنرئیس دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی به کشاورزان توصیه کرد: اگر کشاورزان قصد استفاده از فست تست

 ستفادهها را استخراج کنند و دستگاه را قبل از اآزمون خاك را یک بار انجام دهند. باید محدوده عناصر خاك، به خصوص در گلخانه

کالیبره کنند. به این مفهوم که کشاورز باید میزان عناصر واقعی خاك را بداند و با مقایسه اعداد دستگاه و میزان عناصر واقعی، خطای 

 از استاندارد بودن آن اطمینان حاصل شود. دستگاه را محاسبه کند.وی گفت: باید قبل از خرید دستگاه

http://www.iana.ir/fa/news/48894/%D9%81%D8%B3% 
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 خرما
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۱۴تاریخ: 

 داران از خرید تضمینی خرما توسط تعاون روستاییدلهره نخل

به گوش می رسد که این امر ضرر و زیان  رییس انجمن خرما گفت: امسال زمزمه های خرید تضمینی خرما از سوی تعاون روستایی

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی محسن رشیدفرخی رییس انجمن خرما در گفتگو با خبرنگار.کشاورزان و دولت را به همراه دارد

 .اظهار کرد: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی، امسال مشکلی در زمینه تولید خرما نداریم ،ه خبرنگاران جوانباشگا

 .هزارتن برسد 200در نخلستان های کشور به یک میلیون و  تولید خرماشود که مجموع به گفته وی امسال پیش بینی می

داریم، افزود: از دولت تقاضا داریم که در بحث قیمت گذاری خرما مداخله ن خرید تضمینی خرمارشید فرخی با بیان اینکه نیازی به 

 .از تعادل نسبی برخوردار بوده است خرما قیمت  نکند، چراکه سال گذشته در تمامی فصول به سبب نبود خرید تضمینی،

گوش می رسد که این امر ضرر و رییس انجمن خرما ادامه داد: امسال زمزمه های خرید تضمینی خرما از سوی تعاون روستایی به 

کننده قیمت ها است، گفت: در تمامی این مقام مسوول با بیان اینکه عرضه و تقاضا تعیین.زیان کشاورزان و دولت را به همراه دارد

ید ردولت خریداری می شود که این امر بیانگر آن است که اقتصاد سالم، نیازی به خ سوی از  کشورها تنها کاالهای استراتژیک

درصد مجموع تولید خرما به  20بیان کرد: سال گذشته  صادرات خرما رشید فرخی درباره آخرین وضع.تضمینی محصول ندارد

قیمت  تعادل صورت در شود می بینی پیش امسال که شد صادر هند و آسیا شرق  شمالی، آمریکای اروپا، جمله از هدف  بازارهای

هزار تومان اعالم کرد و گفت: البته در مناطق  13تا  300هزار و  2را  منطقی هر کیلو خرمانرخ وی .درصد برسیم 23ها به رقم 

هزار تومان عرضه می شود  20مختلف قیمت های متفاوتی دارد، به طوریکه در برخی مغازه ها به سبب سرقفلی، اجاره بها و ... تا نرخ 

 .که به سبب بحث عرضه و تقاضا مشتریان خاص خود را دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/6263920/%D8%AF%D9%84%D9% 
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 خرید تضمینی/خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۰تاریخ: 

 درصد مطالبات کشاورزان ۷2خرید تضمینی گندم رو به پایان است/ پرداخت 

میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران  890هزار و  82روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: از این میزان تاکنون « یزدان سیف»

هزار میلیارد ریال بدهی گندمکاران باقیمانده  33وی تصریح کرد: اکنون نزدیک  .درصد کل بهای گندم پرداخت شده است 72معادل 

درصد مطالبات خود را بابت  50وی اظهار داشت: تمامی گندمکاران کشور حداقل .ان واریز می شودکه بزودی به حساب کشاورز

خردادماه امسال تحویل داده اند، توانسته  25فروش گندم به دولت دریافت کرده اند و حتی گندمکارانی که گندم خود را در تاریخ 

بازرگانی دولتی ایران اضافه کرد: طبق آمارها نیاز مصرفی خبازی ها،  مدیرعامل شرکت.درصد مطالبات خود را دریافت کنند 100اند 

 .میلیون تن گندم در سال است که این میزان خرید تضمینی گندم مورد نیاز کشور را تامین می کند 9صنف و صنعت نزدیک 

نده که حتی اگر بخشی از آن را این درحالیست که نزدیک پنج میلیون تن از ذخایر گندم مازاد سال گذشته باقی ما :سیف افزود

به گفته وی؛ اکنون .صادر کنیم امسال نه تنها به خودکفایی در تولید گندم رسیده ایم بلکه می توانیم صادرات را استمرار دهیم

 360وی درباره میزان خرید گندم دوروم نیز گفت: امسال بیش از .صادرات یک میلیون تن گندم در دست اجراست و ادامه دارد

هزارتن گندم ذخایر سال گذشته  800هزارتن گندم دوروم با کیفیت از کشاورزان خریداری شده است این درحالیست که نزدیک 

وی ادامه داد: تاکنون استان های خوزستان، گلستان، فارس، کرمانشاه .گندم دوروم است بنابراین ما هیچ کمبودی دراین زمینه نداریم

 .اول تا پنجم بیشترین میزان خرید تضمینی گندم را به خود اختصاص داده اند و کردستان به ترتیب مقام های

 .هزارتن گندم دوروم از کشاورزان خریداری شده است که کفاف نیاز داخلی را می دهد 360سیف اظهارداشت: تاکنون 

هزار  147میلیون تن گندم به ارزش  11.5میلیون تن گندم تولید شد که از این میزان  14.5به گزارش ایرنا، سال گذشته بیش از 

هزار تن بذر گندم بوجاری و فرآوری شده برای کشت سال زراعی جدید  450همچنین تاکنون حدود .میلیارد ریال خریداری شده بود

ن اخرید گندم در سال زراعی جاری از بیست و یکم اسفندماه پارسال از شهرستان سرباز بخش پیشین سیست.تامین و توزیع شده است

بررسی ها نشان می دهد برداشت گندم در استان های اقلیم سرد رو به پایان .و بلوچستان آغاز شد و تا اواخر مهرماه امسال ادامه دارد

ریال و گندم دوروم  705هزار و  12قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی  1395در سال .است اما کماکان تا اواخر مهرماه ادامه می یابد

 .ال بودری 68هزار و 13

http://www.iana.ir/fa/news/48831/%D8%AE%D8%B1%DB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/48831/%D8%AE%D8%B1%DB


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مهر 

 

102 

 خرید تضمینی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۵تاریخ: 

 مزایای اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کاال

ای پرداخت صورت دو مرحلهفروردین ماه سال جاری آغاز و مقرر شد مطالبات کشاورزان به 14خرید تضمینی گندم توسط دولت از 

 .شود تا آنها نیمی از بهای محصولشان را پس از تحویل، دریافت کنند

ت خبه گزارش خبرگزاری تسنیم طبق اعالم شرکت بازرگانی دولتی به نمایندگی از دولت، امسال سیستم و مکانیزم جدیدی برای پردا

مطالبات کشاورزان گندمکار در نظر گرفته شده تا آنها بتوانند بهای محصولشان را در دو مرحله دریافت کنند؛ یعنی نیمی از بهای 

 .محصول خود را در هنگام تحویل گندم به دولت دریافت کنند و مابقی مطالباتشان در اسرع وقت به حسابشان واریز شود

هزار میلیارد  3ای سیاست خرید تضمینی گندم حاکی از آن است که دولت طی سال گذشته حدود آمارهای موجود در رابطه با اجر

میلیارد تومان از طریق فروش اوراق بهادار در بازار سرمایه برای پرداخت مطالبات کشاورزان  2650تومان از محل تسهیالت بانکی و 

با چالش وصول مطالبات خود مواجه بوده و دولت نیز برای تامین  های گذشته هموارهتامین کرد. با این حال، کشاورزان طی سال

شده است. به همین دلیل طرح قیمت تضمینی در قالب منابع مالی مورد نیاز اجرای این سیاست، فشار مالی هنگفتی را متحمل می

یل شده بر دوش دولت، پرداخت وری بخش کشاورزی به میان آمد تا ضمن کاهش بار مالی تحمقانون افزایش بهره 33اجرای ماده 

 1396وزیران نحوه خرید تضمینی گندم برای سال  مطالبات کشاورزان نیز سروسامان یابد. از این رو طی خرداد ماه سال جاری هیات

 صورت پایلوت درهای مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل و زنجان بهرا تعیین و بر این اساس، دولت مقرر کرد محصول گندم استان

قانون افزایش  33ماده »قالب سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کاالی ایران برای مصارف صنف و صنعت معامله شده و طبق 

وی التفاوت آن از سدر صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعالم شده از سوی دولت، مابه« وری بخش کشاورزیبهره

 .دولت به کشاورزان پرداخت شود

 افزایش انبارهای استاندارد اهمیت 

در همین ارتباط، رئیس امور بازرگانی و خدمات مالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیرامون مراحل پرداخت پولکشاورزان 

وری بخش کشاورزی و به عبارتی قانون افزایش بهره 33اظهار کرد: اساسا سیاست خرید تضمینی در کشور به سمت اجرای ماده 

که این طرح طی دو سال گذشته برای دو محصول ذرت و جو در بورس کاال به اجرا طوریقیمت تضمینی در حرکت است. به سیاست

آزمایشی این طرح  عملکرد خانلو مژگان صورت پایلوت عملیاتی شده است. استان به 4در آمده و امسال نیز برای محصول گندم در 

 صورت آزمایشی مشاهدهو گفت: طی این مدت عملکرد قابل قبولی از اجرای طرح مذکور بهرا برای محصول گندم مثبت ارزیابی کرد 

های الزم از جمله انبارهای استاندارد ذخیره ها باید زیرساختشده، اما نکته حائز اهمیت اینجاست که برای گسترش آن به کل استان

 در جو و ذرت محصول دو با گندم محصول متفاوت ضرورت و یتماه به اشاره ضمن وی محصول در تمام مناطق کشور افزایش یابد. 

 در آن تولید حجم و بوده محدود کشور در جو و ذرت کاشت زمینه در فعال هایاستان تعداد: کرد عنوان تضمینی، قیمت طرح

میلیون تن است. از این رو،  10رسد؛ این در حالی است که برداشت محصول گندم بیش از میلیون تن می 1 /5 حدود به مجموع

فرآیند اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کاال با افزایش قابل توجه حجم و نیاز به انبارهای استاندارد بیشتر برای ذخیره 

 .محصول، تفاوت دارد. با این حال، این فرآیند تاکنون نتایج خوبی را از خود به نمایش گذاشته است

 ندمکاراندرصد مطالبات گ66پرداخت  

وی با اشاره به پرداخت پول کشاورزان و گندم کاران طی دو مرحله گفت: علت اینکه چه در بحث سیاست خرید تضمینی و چه 

درخصوص بخشی از طرح قیمت تضمینی پول کشاورزان با اندکی تاخیر پرداخت شده، تاخیر یا عدم وصول درآمدهای دولتی بوده و 
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میلیارد تومان تاکنون از  580درصد مطالبات آنها به مبلغ هفت هزار و  66ین حال در مجموع بیش از تعمدی در کار نبوده است؛ با ا

وری برای عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال به روش سیاست قانون افزایش بهره 33بابت اجرای سیاست خرید تضمینی و ماده 

شود. این مقام مسوول افزود: دولت، ز طی مرحله دوم به آنها پرداخت میزودی مابقی مبالغ نیقیمت تضمینی، پرداخت شده است و به

عنوان بازارساز مکلف کرد حداکثر تا دو هفته پس از اولین عرضه هر محموله گندم شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران را به

د. اما به دلیل تاخیر در وصول درآمدهای در تابلوی بورس، در صورت عدم خرید از سوی متقاضیان، نسبت به خرید آن اقدام کن

 33 دهما اجرای متولی اینکه بیان ضمن وی تری محقق شد. بودجه دولتی، واریز بخشی از این مبالغ قدری با فاصله زمانی طوالنی

های ست زیرساختقانون مذکور الزم ا 33وری کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی است، اظهار کرد: برای اجرای ماده قانون افزایش بهره

موجود توسعه بیشتری یابد؛ با این حال قانونگذار در تعیین نوع کاالهای مشمول این ماده قانونی برای عرضه در بورس، هوشمندانه 

 .تصمیم گرفته است و جای نگرانی در نحوه اجرا و رسیدن پول کشاورزان در کمترین زمان وجود ندارد

 «قیمت تضمینی»موفقیت  تقویت بازاریابی و رشد تقاضا، رمز 

وری کشاورزی، تاکید قانون افزایش بهره 33خانلو درخصوص ابراز نگرانی برخی افراد از عرضه محصوالت در بورس کاال براساس ماده 

 .دانند، درست و منطقی نیستکرد: اینکه دالالن و همچنین تعداد محدودی از فعاالن بازار، گندم را قابل عرضه در بورس کاال نمی

دهد که ساالنه فهرست کاالهای قابل عرضه در بورس کاال طبق این ماده زیرا وقتی قانون این اختیار را به وزارت جهاد کشاورزی می

های الزم صورت طور قطع درباره وضعیت آن محصول و کاالی کشاورزی بررسیقانونی را پس از تصویب هیات دولت اعالم کند، به

با این حال برای آنکه کاالی عرضه شده روی تابلوی بورس بدون خریدار باقی نماند، باید بازاریابی بیشتری  گرفته است.وی ادامه داد:

ین توان گفت تحقق اها را بپردازد که میالتفاوت بین قیمتصورت بگیرد تا خریدار برای آن کاال وارد معامله شده و دولت تنها مابه

 .مذکور در بورس است امر، شاکله موفقیت اجرای ماده قانونی

 اندکشاورزان راضی 

وری کشاورزی خبر داد و قانون افزایش بهره 33کاران از اجرای سیاست قیمت تضمینی طبق ماده وی از رضایت کشاورزان و گندم

عنوان کرد: دو محصول جو و ذرت در آزمون این طرح با موفقیت عرضه شدند و کشاورزان نیز با داشتن اطالعات و آشنایی کافی با 

دمات خ کنند. رئیس امور بازرگانی وبورس، برای فروش محصول خود به سیاست دیگری به جز سیاست قیمت تضمینی، فکر نمی

ریزی کشور با اشاره به نبود مرزبندی کشاورزان در کاشت محصول گندم، ذرت و جو اظهار کرد: مالی سازمان مدیریت و برنامه

ه بینی شده و تجربه سال گذشتکشاورزان با در نظر گرفتن شرایط مختلف اعم از روند قیمتی محصوالت، شرایط آب و هوایی پیش

کنند. از این رو کشاورزانی که در بحث عرضه جو و ذرت در خاصی مانند گندم، ذرت و جو اقدام میخود، هر سال به کشت محصول 

قالب سیاست قیمت تضمینی حضور داشتند، با این سیاست آشنا بوده و با تجربه و رضایت خود در عرضه دو محصول جو و ذرت، 

 .برای عرضه گندم طبق این سیاست نیز راغب هستند

http://www.iana.ir/fa/news/48937/%D9%85%D8%B2%D 
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 خرید تضمینی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۵تاریخ: 

 اعالم قیمت خرید تضمینی سال زراعی جدید با احتساب هزینه های تولید و بهره وری؛ هفته آینده / ورود بخش

ای میلیون تن گندم در سال زراعی جاری/ بهبود دو درجه ۱4خصوصی به چرخه خرید گندم از سال آینده/ تولید 
 کیفیت نان

های پاییزه در سال زراعی جاری، ضمن اعالم اینکه دولت تا هفته مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به وضعیت مناسب بارش

اعی جدید گندم را بر اساس هزینه های تمام شده تولید و بهره وری اعالم می کند، از پیش بینی آینده قیمت خرید تضمینی سال زر

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، یزدان سیف در نشستی خبری که .میلیون تن گندم در کشور خبرداد 14تولید 

ه کاهش شتاب تحویل محصول به مراکز خرید گندم بیان کرد: در سال امروز در محل شرکت بازرگانی دولتی برگزار شد، با اشاره ب

هزار هکتار تدارك کشت دیده شد، اما به دلیل تنش محیطی و سرمای فصل گذشته، همچنین  900میلیون و  5حدود  95-96زراعی 

ی کشور، کشت دچار مشکل شد هاهای غربی و شرقی و بسیاری از استانخشکی ناشی از کمبود بارندگی در استان های آذربایجان

میلیون هکتار زمین قابل کشت، برداشت گندم انجام شد.وی افزود: این میزان کمی نسبت به برآورد تولید قبلی به دلیل  5.5تا  5و از 

هولت مرکز خرید تدارك دیده شد که کشاورزان بتوانند به س 112متغیرهای خارج از اختیار ما، کاهش پیدا کرد. برای این منظور 

هزار  864گندم خود را تحویل دهند.مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی حجم کل گندم خریداری شده تا دیروز را هشت میلیون و 

هزار میلیارد ریال معادل  85میلیارد ریال مبلغ گندم دریافتی از کشاورزان است و تاکنون  858هزار و  115تن اعالم کرد و گفت: 

ریزی دولت و تالش سازمان برنامه و بودجه درصد آن باقی مانده است. با برنامه 26اب کشاورزان واریز و درصد پول گندم به حس 74

ترین زمان ممکن مطالبات کشاورزان پرداخت شود.وی ادامه داد: در سال زراعی گذشته، سه استان خوزستان، کنیم در سریعتالش می

هزار تن و  100هزار تن، گلستان یک میلیون و  350تان خوزستان یک میلیون و گلستان و فارس بیشترین تولید را داشتند. در اس

هزار تن، رکورددار عرضه گندم خرید تضمینی به شرکت بازرگانی دولتی ایران بودند.به گفته سیف، تمام کشاورزانی که  900فارس 

اند. درصد پول خود را دریافت کرده 50است،  نام آن ها در سامانه ثبت شده و شماره ملی و شماره حساب آن ها مشکلی نداشته

اند.وی از ورود بخش خرداد ماه اسم شان در سامانه ثبت شده است، تمام پول خود را دریافت کرده 28همچنین کشاورزانی که تا 

 تولیدکنندگانکنیم که خصوصی به چرخه خرید گندم از سال آینده خبر داد و گفت: از سال آینده ما صرفا شرایطی را فراهم می

ت شود. کاران در آن ثبای داریم که اطالعات گندمگندم فقط بتوانند محصول خود را عرضه کنند. برای مقابله با فساد، نیاز به سامانه

کاران به آن وارد خواهد شد.معاون وزیر جهاد این سامانه با مشارکت بورس طراحی شده و ظرف دو ماه آینده مشخصات کامل گندم

کنیم از امکانات مراکز جهاد کشاورزی روستایی و یا دفاتر خدمات الکترونیک دولت نظیر پست بانک، ی اضافه کرد: تالش میکشاورز

برای خرید گندم استفاده کنیم. مذاکرات ما در این زمینه نهایی خواهد شد. وی با اشاره به اینکه تا پایان آذرماه اطالعات گندم کاران 

هایی شدن برآورد میزان تولید گندم در سراسر کشور تا پایان بهمن و اوایل اسفند خبرداد.به گفته سیف، از نهایی خواهد شد، از ن

کنند و تمام خریداران گندم سال آینده محصول گندم در بورس عرضه خواهد شد. کشاورزان محصول خود را به بورس عرضه می

ریداری کنند. بنابراین کشاورزان قسمت اول پول خود را از بخش خصوصی توانند بر اساس قیمت مصوب این محصول را از بورس خمی

کنند. مابه التفاوت پول کشاورزان نیز از طریق دولت پرداخت خواهد شد.وی افزود: این طرح بار مالی دولت را به نصف دریافت می

اخت کند.مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی یادآور تواند سریع تر پول کشاورزان را به آنها پرددهد. به همین علت دولت میتقلیل می

اقدام اجرایی سامان یافته و زمان بندی شده است. برای دستیابی به اهداف تعیین شده، یک بسته اطالع  39شد: این پروژه در قالب 

ی تامین منابع مالی بخش رسانی و ترویجی تهیه کرده ایم. در این رابطه اطالع رسانی برای ما مهم خواهد بود.وی گفت: در راستا

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مهر 

 

105 

خصوصی برای خرید گندم، چهار هزار میلیارد تومان تسهیالت برای کارخانجات آرد، سیلوها و غیره در نظر گرفته شده است. بخش 

زم الها تهیه خواهد شد.سیف امیدوار است: تا پایان مهر و اواسط آبان مصوبه دیگری از منابع مورد نیاز نیز از منابع داخلی این شرکت

برای ورود بخش خصوصی به مسئله خرید گندم توسط هیات وزیران تصویب می شود.وی در ادامه نشست از کاهش دو میلیون و 

هفتصد هزار تنی خرید تضمینی گندم در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبرداد.معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ 

ی که قیمت گندم ثابت است، این گونه سخن گفت: بورس شفاف است. خریدار و فروشنده به پرسشی درباره کارایی بورس در شرایط

آن مشخص است. این مسئله گلوگاه فساد را می بندد.وی ورود بخش خصوصی به مسئله خرید گندم را عامل ایجاد رقابت و تسهیل 

ار کرده تر کتاثیر نگذارد، اما کشاورزی که کیفی شرایط برای کشاورزان معرفی کرد و افزود: شاید عرضه گندم در بورس روی قیمت

ممکن است تسهیالتی نظیر حمل از مزرعه، حمل کاال از مزرعه و غیره را از سوی خریدران دریافت کنند.مدیر عامل شرکت بازرگانی 

ندارد برای بقیه  دولتی پیش بینی کرد: بخش عمده گندم عرضه شده در بورس را کارخانجات آرد خریداری کنند اما دولت قصد

های انجام شده در زمینه بارش مطلوب پاییز امسال گفت: برآورد ما این بینیخریداران هم محدودیتی ایجاد کند.وی با اشاره به پیش

میلیون تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان باید توسط  12تا  11میلیون تن گندم تولید شود.  14است که در سال زراعی جاری قریب 

 ت از آن ها خریداری شود. دول

 کیفیت گندم تولیدی بهبود یافته است

های گذشته معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بهبود کیفیت گندم کشور بیان کرد: یک نظر سنجی از کیفیت نان کشور در سال

ال خواهی از این افراد باید بگویم که در سانجام شده است. برخی معتقدند کیفیت گندم داخلی توان تولید نان کیفی را ندارد. با عذر 

که هیچ گندمی به کشور وارد نشد و تمام گندم خبازی از تولیدات داخلی تامین شد بررسی کیفی نان نشان داد که کیفیت این  96

نسبت به  96د های ما در مرداای که کیفیت نانمحصول بهبود یافته است.وی افزود: در بررسی و ارزیابی کیفیت نان کشور، نمره

که بخشی از گندم ما از محل واردات تامین شد، باالتر بود. در واقع کیفیت نان کشور امسال دو نمره ارتقاء یافت. در سال  95مرداد 

جاری پروتئین گندم کشور بین یک تا یک و نیم درصد افزایش داشته است. سیف گفت: شکل اندازه خمیر، کشش خمیر، ویژگی 

شود.وی نگ بافت، قابلیت جویدن، عطر و بو طعم و ماندگاری متغیرهایی است که برای ارزیابی کیفیت نان لحاظ میسطح رویی نان، ر

شود، کشت گندم را عامل ایجاد اشتغال برای کشاورزان همچنین با اشاره به اینکه بخش قابل توجه گندم کشور از طریق دیم تولید می

.به اعتقاد این مقام مسئول اگر در زمستان اراضی کشاورزی کشت نشود، آب به جای نفوذ در های زیرزمینی اعالم کردو تغذیه سفره

وری در تولید به جای افزایش سطح زیر کشت زمین، جاری خواهد شد.وی همچنین به تالش وزارت جهاد کشاورزی برای ارتقای بهره

 ر کاهش یافته است.هزار هکتا 300اشاره کرد و افزود: سطح زیر کشت گندم در سال جاری 

 صادرات گندم ایران به مهد تولید پاستای جهان

های اصلی این مجموعه صادرات یک میلیون تن گندم در سال مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به اینکه یکی از سیاست

ترین خبرداد.وی افزود: کشور ایتالیا از کیفی جاری است، از صادرات گندم دروم ایران به کشور ایتالیا به عنوان مهد تولید پاستای جهان

برداری کرده و اعالم کردند که کند. کارشناسان این کشور از سیلوهای ما نمونهگندم جهان برای تولید محصوالت خود استفاده می

 رات یک میلیون تن گندمریزی انجام شده برای صادهای دنیا است.سیف امیدوار است: تا پایان سال برنامهگندم ایران جزء بهترین

میلیارد تومان  525هزار تن دانه روغنی تحویل گرفتیم.  200های روغنی بیان کرد: تاکنون محقق شود.وی درباره خرید تضمینی دانه

مبالغ مربوط به خرید تضمینی کلزا آفتابگردان و گلرنگ به کشاورزان پرداخت شده است. دانه سویا هم در حال رسیدن است و تا 

میلیارد  20های روغنی بسیار اندك و حدود هزار تن سویا خریداری شود. حجم بدهی دولت به کشاورزان در بخش دانه 100ون کن
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هزار تن روغن خام در شرایطی  30تومان است.معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسشی درباره دلیل تنظیم درخواست واردات 

های روغن کشی انجام های روغنی توسط کارخانهکنند، گفت: واردات دانهاز ظرفیت کار میهای روغن کشی با نیمی که کارخانه

هزار تن  200هزار تن دانه روغنی وارد کردیم و تا نیمه مهر ماه امسال، یک میلیون و  400شود. در سال گذشته دو میلیون و می

کشور باشد و نیاز ذخایر استراتژیک کشور را تامین کند، وارداتی دانه روغنی وارد شده است. اگر بخش خصوصی بتواند پاسخگوی نیاز 

 های روغن کشی است.شود و اولویت ما واردات دانه روغنی توسط بخش خصوصی و کارخانهتوسط دولت انجام نمی

http://www.iana.ir/fa/news/48961/%D8%A7%D8%B 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۱۴تاریخ: 

دولت به تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی عادت کرده است/وزیر جهاد کشاورزی: اجازه نمی دهیم گندم وارد کشور 

 شود

-96اقتصاد برای اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی سال زراعی با گذشت دوازده روز از آغاز کشت پاییزه و مهلت شورای 

، با گذشت دوازده جوان گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.خبری از نرخ های جدید نیست 97

خبری از نرخ های  97-96سال زراعی  نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزیروز از آغاز کشت پاییزه و مهلت شورای اقتصاد برای اعالم 

مر ابراساس قانون دولت موظف است که نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را قبل از آغاز فصل کشت اعالم کند چرا که این .جدید نیست

 را با مشکالت فراوانی در تصمیم گندمکاران در اقبال کشاورزان به کاشت محصول رابطه مستقیمی دارد که در سال های اخیر تعلل در اعالم نرخ

ی ابسیار دیر هنگام اعالم شد، رقم آن بر خرید تضمینی گندمالبته ناگفته نماند که سال گذشته عالوه بر اینکه قیمت .گیری روبرو کرده است

 در تاخیر  حال .کشاورزان و وزارت جهاد کشاورزی بسیار غافلگیر کننده بود و تالش وزیر جهاد کشاورزی برای اصالح قیمت راه به جایی نبرد

سوی گندمکاران همراه است چرا که آنها باز هم نگران تکرار داستان سال گذشته در  از فراوانی انتقادات با گندم تضمینی خرید مجدد نرخ اعالم

تواند واردات گندم را به دنبال  می گندم تضمینی خرید نرخ اعالم در تاخیر استمرار  کارشناسان معتقدند که.میزان نرخ خرید تضمینی هستند

ن گردهمایی کشت پاییزه در جمع خبرنگاران با اشاره به تولید و ذخایر مناسب داشته باشد در حالیکه وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه پنجمی

 گندم افزود: اگرچه امسال نسبت به سال گذشته میزان تولید مقداری کاهش یافته است اما این امر در روند خودکفایی خللی ایجاد نمی کند و

 .ر شودهمچنان واردات گندم ممنوع است و اجازه نمی دهیم گندم وارد کشو

 علت تعلل اعالم نرخ گندم از سوی شورای اقتصاد مشخص نیست ***

ر در اعالم نرخ با بیان اینکه تاخیصنعت،تجارت و کشاورزیعلیقلی ایمانی رییس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار 

تاثیری ندارد، اظهار کرد: براساس قانون خرید تضمینی همه ساله نرخ محصوالت کشاورزی  کشت گندمخرید تضمینی در سیاست 

 .قبل از آغاز کشت پاییزه باید اعالم شود چرا این امر در در آمد گندمکاران تاثیر گذار است

نرخ های پیشنهادی خود را به شورای اقتصاد اعالم کرده اما علت تعلل اعالم نرخ  ت جهاد کشاورزیوزار آنکه رغم علی وی افزود: 

ایمانی ادامه داد: شورای اقتصاد پس از اعالم نرخ پیشنهادی وزارت جهاد موظف به بررسی .از سوی شورای اقتصاد مشخص نیست

وی با اشاره به دیگر .شود اعالم ماه  تا پایان شهریور نرخ گندم آنالیز قیمت از سوی کارشناسان در هر استان است تا در نهایت

پرداخت نشده است که همین امر آنها را در تامین  مطالبات گندمگارانمشکالت پیش روی تولیدکنندگان بیان کرد: اکنون بخشی از 

نهاده ها و بذور مورد نیاز کشت پاییزه با مشکالتی مواجه کرده به طوریکه گندمکاران تقاضا دارند که سازمان تعاون روستایی و شرکت 

 .ه آن را پرداخت کنندخدمات حمایتی به صورت نسیه نهاده را در اختیار آنها قرار دهد تا پس از دریافت مطالباتشان وج

 در این رییس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با اشاره به اثرات منفی تاخیر اعالم نرخ خرید تضمینی در تاریخ کاشت گندم افزود: 

موقع نرخ خرید تضمینی عالوه بر افزایش عملکرد در واحد سطح، اجرای سیاست الگوی کشت در استان ها  به اعالم که است حالی

را زیر سوال ببرد، اذعان داشت: گرچه  خودکفایی گندموی در پاسخ به این سوال که تاخیر در اعالم نرخ می تواند . ه همراه داردرا ب

واند تا ت می  اعتقادی به تاثیر تاخیر اعالم نرخ خرید تضمینی در کشت گندم ندارم اما به هرحال به سبب بالتکلیفی کشاورزان

به گفته ایمانی دلیل اصلی تاخیر دو الی سه ماهه نرخ خرید تضمینی گندم از سوی .تاثیر خود قرار دهدتولید را تحت  میزان  حدی

 .شورای عالی اقتصاد مشخص نیست
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 خودکفایی گندم دوامی ندارد

تاخیر در اعالم  :گفت صنعت،تجارت و کشاورزیعلی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

میلیون تن سال  14نرخ خرید تضمینی گندم از سوی شورای اقتصاد در عملکرد تولید تاثیر گذار است، همانگونه که میزان تولید از 

 .رسید 96-95میلیون تن  9به  95-94زراعی 

طالبات پرداخت مت، افزود: براین اساس تعلل در اعالم نرخ خرید تضمینی و وی با اشاره به اینکه سالی که نکوست از بهارش پیداس

 .به سبب سرگردانی کشاورزان ، پایداری تولید را زیر سوال می برد گندمکاران

را  92میلیون تنی گندم در سال  6خان محمدی ادامه داد: در سال های اخیر تاخیر در اعالم نرخ و نبود حمایت های الزم، واردات 

مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با اشاره به ضرورت حمایت از گندمکاران بیان کرد: گرچه به افزایش بیش  .به همراه داشت

امین در ت گندمکاران از حد نرخ خرید تضمینی گندم اعتقادی ندارم اما انتظار می رود که مسووالن امر برای ایجاد انگیزه و دلگرمی

 .یاز کمک کنندنهاده ها و بذور مورد ن

 .به گفته وی انگیزه و رسیدگی کشاورزان به مزارع ، بیش از شرایط اقلیمی در میزان تولید گندم تاثیر گذار است

خان محمدی با بیان اینکه استمرار روند تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی واردات گندم را به همراه دارد، تصریح کرد: اگر مسووالن 

نداشته باشند ، تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی موجب خواهد  حمایت از گندمکاران یقی برای پایداری تولید وامر برنامه ریزی دق

 .شد که برای دومین بار خودکفایی گندم به پایان برسد

http://www.yjc.ir/fa/news/6266930/%D8%AF%D9%88% 
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 خدمات
 فارس– ۹۶/۰۷/۱۱ : تاریخ

 میلیون رأس دام سبک و سنگین در کشور/ فعالً خبری از آنفلوآنزای پرندگان نیست 35واکسیناسیون رایگان 
 30میلیون رأس دام سنگین و  5معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی گفت: طرح فراگیر واکسیناسیون تب برفکی برای  

  .میلیون رأس دام سبک در حال اجراست و با تشکیل ستادهای ملی آنفلوآنزای پرندگان در حال پایش است که فعالً خبری نیست

مقابله  شده برایهای انجامبه آخرین فعالیت زاده امروز در نشستی خبری، قاسم رضائیانخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

هایی همچون تب برفکی و آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان که همه ساله با شروع فصل پاییز و سرما احتمال وقوع آن دو چندان با بیماری

کی نشدیم و طرح به صورت موفق به واکسیناسیون کامل و فراگیر تب برف 96شود، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه در ابتدای سال می

کانونی اجرا شد، اما در دوره دوم واکسیناسیون امسال که از دوم مهرماه آغاز شده، طرح واکسیناسیون تب برفکی به صورت فراگیر و 

لیون می 4بینی شده که کامالً رایگان در حال اجراستوی با اشاره به آمار حجم واکسن مصرفی برای مقابله با این بیماری گفت: پیش

میلیون  30عنوان دام سنگین مورد استفاده قرار گیرد و همچنین میلیون دز واکسن تب برفکی برای گاو و گوساله به 5هزار تا  700و 

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی همکاری نهادهایی .های سبک مانند گوسفند و بز انجام خواهد شددز واکسن برای دام

های جهاد های تولید شیر و گوشت، اتحادیه تعاونی دامداران کشور و سایر سازمانر عشایر کشور، مجتمعهمچون مدیریت امو

زاده پیش از این به گفته رضائیان.ها را در توزیع و تأمین بهای واکسن مصرفی بسیار مؤثر دانستها و شورایاریکشاورزی، استانداری

اجرا شده بود و این برای نخستین بار است که به صورت کامالً رایگان و فراگیر در کشور فاز به صورت نیم بها  5واکسن تب برفکی در 

 60شاهد بودیم که حداقل  2017های پیشگیری از آنفلوآنزای پرندگان هم گفت: در سال وی همچنین در مورد راه.شوداجرا می

کشور ما بودند، درگیر آنفلوآنزای پرندگان شدند؛ چراکه با  ویژه کشورهای اروپایی که در مسیر داالن هوایی ورود بهکشور جهان به

تواند بر جای بگذارد، ساختار طیور بومی ما این احتمال را های فیزیکی آنفلوآنزا و حمل آن توسط پرندگان و بقایایی که میویژگی

یشگیری سازمان دامپزشکی از تشکیل معاون بهداشتی و پ.دارد که در فصل پاییز مجدداً شاهد وقوع آنفلوآنزای پرندگان باشیم

بر فعالیت جاری، امر پایش و بررسی نکات ستادهای ملی، استانی و شهرستانی از دو ماه پیش خبر داد و گفت: این ستادها عالوه

 نون مشکلحال اعتبارات الزم با هماهنگی دولت اختصاص یافته و اکاند. در عینمربوط به وقوع آنفلوآنزای پرندگان را آغاز کرده

وی همچنین به برخی اخبار مبنی بر از بین رفتن مزارع پرورش میگو در کشورمان اشاره کرد و .خاصی در این زمینه وجود ندارد

توانستیم با حداقل خسارت از آن عبور کنیم،  هایی که در مورد بیماری لکه سفید میگو )وایت اسپات( انجام شده،افزود: با کنترل

های سیستان و بلوچستان، گلستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان در پایان فصل ا وجود مزارع پرورش میگو در استانای که بگونهبه

 .مزرعه بود 202این رقم  94که در سال مزرعه است که درگیر بیماری لکه سفید میگو شدند، درحالی 8برداشت میگو فقط 

از بین رفتن حجم زیادی از مزارع پرورش میگو در کشور در فضای مجازی به گزارش فارس، طی دو هفته اخیر شایعاتی مبنی بر 

 .زاده امروز با ارائه آخرین آمار و ارقام این موضوع را رسماً رد کردمنتشر شد که رضائیان

p?nn=http://www.farsnews.com/newstext.ph13960711000806 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۶تاریخ: 

 تسهیالت ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی بدون محدودیت پرداخت می شود

وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد: موافقت اصولی و تسهیالت برای ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی بدون محدودیت ارائه می 

هکتاری  830گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در آیین بهره برداری از پروژه آبیاری کم فشار و تحت فشار شودبه 

میدانک در شهرستان فریدونشهر استان اصفهان اعالم کرد: موافقت اصولی و تسهیالت برای ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی 

یر جهاد کشاورزی در جمع کشاورزان و بهره برداران شهرستان فریدونشهر نیز گفت: اختصاص وز.بدون محدودیت ارائه می شود

درصد می تواند منبع مناسبی برای توسعه بخش کشاورزی  10میلیارد دالر تسهیالت از منابع صندوق توسعه ملی با سود کمتر از 1.5

مناسبی در کشت موسیر،کرفس و باریجه دارد و کشت این  وی تاکید کرد: فریدونشهر ظرفیت.و مناطق روستایی و عشایری باشد

حجتی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که .محصوالت باید از مرتعی به شیوه زراعی تبدیل و با برنامه ریزی انجام شود

ب ود را با قیمت مناسقیمت سیب زمینی در چند سال اخیر به پایین تر از قیمت خرید تضمینی نرسیده و کشاورزان محصوالت خ

به فروش رسانده اند، اظهار کرد: هر زمان قیمت سیب زمینی به پایین تر از قیمت خرید تضمینی برسد، دولت برای جلوگیری از 

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: دولت در راستای حمایت .زیان کشاورزان این محصول را با قیمت تضمینی خریداری می کند

 .کاران، نسبت به تحریک تقاضا، توسعه صنایع تبدیلی و گسترش صادرات با تخصیص یارانه صادراتی اقدام کرده استاز سیب زمینی 

http://www.iana.ir/fa/news/48772/%D8%AA%D8%B3%D9%87 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۵تاریخ: 

های مخصوص مصالح ساختمانی/ اصالح سیستم حمل و نقل کاالهای کشاورزی در حمل کاالهای کشاورزی با ماشین

 هزار کیلومتر راه روستایی جدید ۱3دستور کار دولت و مجلس/ احداث 

ره های مفقوده زنجیی ویژه محصوالت کشاورزی از حلقههاهای بار صنعتی و غیرصنعتی مختلفی در کشور وجود دارد، اما پایانهپایانه

 .همچنین سیستم حمل و نقل کاالهای کشاورزی باید در دستور کار مجلس و دولت قرار گیرد .شودتولید تا مصرف محسوب می

وستایی وسعه پایدار ربه گزارش خبرنگار ایانا، چهارمین همایش ملی روز روستا و عشایر با رویکرد نخبگان روستایی، ظرفیت پنهان ت

امروز با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش 

 و پرورش و جمعی از مقامات لشگری و کشوری و نخبگان روستاها و عشایر کشور در سالن اجالس برگزار شد.

جا نشدن در گفت: بخشی از کاالها و محصوالت کشاورزی فسادپذیر هستند و در صورت جابهوزیر راه و شهرسازی در این همایش 

شوند.عباس آخوندی با اشاره به اینکه عمده درخواست و فشار روی احداث راه روستایی است، افزود: های مشخص، ضایع مییخچال

زایش درآمد روستاییان موثر باشد. برخی کاالهای کشاورزی تواند در افمدل حمل و نقل کاالهای کشاورزی به اندازه احداث راه می

های مخصوص حمل و نقل بسیاری از محصوالت شوند، اما ماشینجا میهای مخصوص جابهنظیر گوشت و مواد پروتئینی با ماشین

ه محصولی فسادپذیر است، کشاورزی در کشور وجود ندارد.وی با اشاره به اینکه تعداد زیادی از محصوالت کشاورزی نظیر هندوانه ک

جایی کاالهای کشاورزی و سیستم حمل و نقل شود، بیان کرد: سامانه جابهجا میهای حمل و نقل مصالح ساختمانی جابهبا ماشین

 ند.وگو کنهای مربوطه در این باره گفتمحصوالت این بخش باید به تدریج در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد و باید بخش

های بار صنعتی و وری تولیدات ملی در حوزه کشاورزی را بسیار مهم دانست و ادامه داد: پایانهراه و شهرسازی افزایش نرخ بهرهوزیر 

شود، اما تصور این است که کاالهای کشاورزی ها انجام میغیرصنعتی مختلفی در کشور وجود دارد که تخلیه و بارگیری مجدد در آن

 های خاص داشته باشند.ویژه در مناطق گرمسیری نیاز به پایانهی بهدلیل ماهیت فسادپذیربه

ای آخوندی با اشاره به اینکه پایانه ویژه کاالهای کشاورزی تاکنون مطرح نبوده است، عنوان کرد: محصوالت کشاورزی باید پایانه

های مفقوده در زنجیره ن پایانه ویژه از حلقههای نگهداری داشته باشند، اما ایبندی و یخچالخاص برای خشک کردن، توزیع، بسته

خاص  ایصورت نمونه پایانهها بودیم که بهدنبال تحقق احداث یکی از این پایانهتولید محصوالت کشاورزی است.وی یادآور شد: به

زه حمل و نقل توان شاهد حجم اقتصادی قابل توجهی در حوبرای محصوالت کشاورزی ایجاد کنیم که در صورت حمایت مجلس می

دهد.آخوندی تأکید کرد: روستاها و مراکز زا بودن، فساد محصوالت کشاورزی را کاهش میکاالهای کشاورزی بود که عالوه بر اشتغال

عنوان مراکزی خودکفا که قدرت تأمین مایحتاج خود و عالوه بر آن ای در تولیدات ملی دارند و در گذشته بهروستایی سهم عمده

شدند، اما خودکفایی و خوداتکایی این مراکز به تدریج مورد تردید قرار گرفته و غذایی مردم کشور را دارند، محسوب می تأمین مواد

هزار کیلومتر راه روستایی به راه  107درصد جمعیت روستایی از طریق  93در حال متکی شدن به شهرها هستند.وی با بیان اینکه 

هزار کیلومتر دیگر راه احداث کرد که البته  100اخت: برای باقی مانده جمعیت روستایی باید آسفالته دسترسی دارند، خاطرنشان س

 بینی شده است./هزار کیلومتر راه روستایی جدید پیش 13در برنامه ششم احداث 

http://www.iana.ir/fa/news/48969/%D8%AD%D 
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 خشکسالی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۱تاریخ: 

 استان خشک و بی بارش مانده اند ۱8

استان ایران شاهد بارش حتی یک قطره باران هم نبودند و درحالی ثلث مهر را  18از ابتدای مهرماه تا روز گذشته )نهم(  |تسنیم

ن سال آبی جاری تا روز گذشته میزااست، از ابتدای بارش است. گفتنی گذاریم که بیشتر پهنه کشورمان خشک و بیپشت سر می

میلیمتر رسیده است. اصفهان، ایالم، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، سیستان و بلوچستان،  1،5های ایران به بارش

استانی هستند که از  18زد فارس، قم، کرمان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکزی، هرمزگان، همدان و ی

 .اندابتدای مهرماه تا روز گذشته را بدون بارش سپری کرده

http://www.iana.ir/fa/news/48837/%D9%A1%D9%A8%D-8% 
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 خشکسالی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۱تاریخ: 

 ها نسبت به سال گذشتهدرصدی بارش 55رود/ کاهش بینی خشکسالی خفیف در حوضه آبریز زایندهپیش

رود هم پیوسته منابع آب حوضه آبریز فالت مرکزی گفت: براساس گزارشات سازمان هواشناسی انتظار میمدیرکل دفتر مدیریت به

با خشکسالی خفیف مواجه باشیم و در مقایسه با سال آبی گذشته چشم انداز بهتری  رودبرای سال آبی جدید در حوضه آبریز زاینده

ها در منطقه سال گذشته و کاهش بارش 10های به گزارش ایانا از پاون، مهرزاد احسانی، با تاکید بر اینکه خشکسالی.نخواهیم داشت

شدید آبی قرار گیرند، گفت: این منطقه که همواره به عنوان یکی رود در کمبود آبریز زاینده فالت مرکزی باعث شده تا سد و حوضه

های متفاوتی در شاهد بارش 96-95های مهم کشور مورد توجه مسئوالن استانی و ستاد آب کشور بوده است، در سال آبی از حوضه

میلیمتر  54رود را ریز زایندهدر پایین دست حوضه آب 96-95های سال آبی وی حجم بارش.باال دست و پایین دست خود بوده است

 55های جوی این منطقه نسبت به متوسط بلندمدت و افت درصدی ریزش 40برشمرد و افزود: این اعداد و ارقام حکایت از کاهش 

هم پیوسته منابع آب حوضه آبریز فالت مرکزی میزان بارش باال مدیرکل دفتر مدیریت به.درصدی نسبت به سال آبی گذشته دارد

های این حوضه آبریز کاهش چندانی را های سرشاخهدانست و گفت: بررسی میزان بارش 350رود را هزار و حوضه آبریز زایندهدست 

احسانی با تاکید بر اینکه شرایط روان .دهد و نسبت به متوسط بلندمدت نیز برابری می کندنسبت به سال آبی گذشته نشان نمی

میلیون  200ورودی به سد زاینده رود هزار و  96-95مال نبوده است، عنوان کرد: در سال آبی های منطقه در سال آبی گذشته نرآب

رود تا پایان شهریورماه وی حجم مخزن سد زاینده.درصدی داشته است 13مترمکعب بوده است که نسبت به متوسط درازمدت کاهش 

میلیون مترمکعبی آن در  775گذشته سد و حجم مخزن میلیون مترمکعب برشمرد و افزود: در این بخش نیز رجوع به  206را 

هم پیوسته منابع آب مدیرکل دفتر مدیریت به.درصدی مخزن این سد فالت مرکزی دارد 70متوسط درازمدت حاکی از کاهش 

رود دارد، دهد زاینحوضه آبریز فالت مرکزی با تاکید بر اینکه بررسی اعداد و ارقام ارائه شده بیانگر تداوم مشکالت در حوضه آبریز س

لی رود با خشکسارود برای سال آبی جدید در حوضه آبریز زایندهبیان کرد: متاسفانه براساس گزارش سازمان هواشناسی انتظار می

 .خفیف مواجه باشیم و در مقایسه با سال آبی گذشته چشم انداز بهتری نخواهیم داشت

برای تمامی اراضی کشاورزی پایین دست و نیز تامین کامل نیازهای زیست  احسانی در پایان گفت: عدم امکان تامین آب مطمئن

 روندهای این حوضه آبریز به شمار میترین چالشمحیطی به عنوان مهم

http://www.iana.ir/fa/news/48859/%D9%BE%DB%8C%D8% 
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 دانه های روغنی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۱تاریخ: 

 دستورالعمل ضوابط اجرایی آموزش کشت کلزا

دستورالعمل ضوابط اجرایی برنامه آموزش کشت کلزا از سوی دکتراسکندر زند رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 

 .به سازمان های جهاد کشاورزی سراسر کشور ابالغ شد

کارکنان این مؤسسه با اعالم  ازمؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی، مدیر کل دفتر آموزشبه گزارش ایانا 

این خبر گفت: به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در زمینه محصوالت استراتژیک به ویژه دانه های روغنی که نقش مهمی در 

نفر از  220کاری معاونت ترویج برنامه آموزشی توسعه کشت کلزا را برای آموزش خودکفایی روغن خوراکی دارد، این موسسه با هم

 کارشناسان پهنه، کارشناسان ترویج و کارشناسان زراعت و کارشناسان معین دانه های روغنی در سراسر کشور تدوین کرده است. 

 رضوی، گلستان و دزفول تحت آموزش قرار می گیرند.محمد میثمی تبار افزود: در این برنامه آموزشی فراگیران در سه مرکز خراسان 

وی در پایان خاطر نشان کرد: دستورالعمل ضوابط اجرایی کشت کلزا با تأیید مهاجر مشاور وزیر و مجری طرح دانه های روغنی به 

 سازمان های جهاد کشاورزی سراسر کشور ابالغ شده است.

http://www.iana.ir/fa/news/48848/%D8%AF%D8%B3%D8 
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 روغن
 فودپرس ۱۳۹6مهر ماه  ۱5شنبه 

 بررسی عوامل افزایش قیمت روغن سویا

هفتم سپتامبر نرخ پیش فروش روغن وسویا  در است یافته افزایش جهانی بازار در هم باز  سویا روغن قیمت   -اقتصادغذا  <کشاورزی

 .سنت معامله شد 36.06رسید و هر پوند آن  2017برای تحویل در دسامبر به باالترین سطح در سال 

فرآورده از مبدأ آرژانتین و اندونزی موجب رشد تقاضا  این بر وارداتی تعرفه وضع ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

برای روغن سویا در بازار آمریکا گردید.در بازار آمریکا روغن های نباتی از جمله روغن سویا برای تولید سوخت با منشأ گیاهی نیز 

ن پوند افزایش به هفت میلیو 550مصرف روغن سویا به منظور تولید سوخت با  2017-2018مصرف می شوند.در سال کشاورزی 

میلیارد پوند رسید.این وضعیت از عوامل ترقی بهای روغن سویا بود.اما ابراز نگرانی حامیان مجیط زیست از مصرف روغن سویا برای 

درصد  0.6سپتامبر نرخ پیش فروش آن در بورس شیکاگو بار دیگر ترقی کرد و با  12در ناریخ .سوخت موجب افت قیمت آن گردید

عامل دیگری که موجب تقویت نرخ روغن سویا گردید افزایش بهای روغن پالم به عنوان رقیب روغن سویا بود زیرا .مواجه شد افزایش

رینگیت رسید.تضعیف ارزش دالر امریکا سبب گردید نرخ روغن پالم از روغن  2713درصد افزایش به هر تن  1.1نرخ روغن پالم با 

  .سویا بیشتر شود

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=be00d6729fb1de 
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 زعفران
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۲تاریخ: 

 مهر/ شناسایی بازارهای جدید زعفران 20خرید توافقی و امانی زعفران از 

کارگروه ملی زعفران اظهار داشت: مشکل اصلی در حوزه زعفران مربوط به بازار محمدعلی طهماسبی امروز چهارشنبه در نشست 

 .است و از این روتمام تالش ها و توانمندی های مان را باید بر روی توسعه بازار و فرآوری این محصول بگذاریم

تاکید کرد و گفت: زعفران ایران به صورت معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی بر فرآوری و شناسایی بازارهای جدید زعفران 

  .بسته بندی در بازار های جهانی به فروش می رسد

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، مهندس محمدعلی طهماسبی امروز چهارشنبه در نشست کارگروه ملی زعفران اظهار داشت: 

م تالش ها و توانمندی های مان را باید بر روی توسعه بازار و فرآوری مشکل اصلی در حوزه زعفران مربوط به بازار است و از این روتما

طهماسبی بر آرامش بازار زعفران تاکید کرد و گفت: اگر هنگام برداشت این محصول تنشی در بازار ایجاد شود .این محصول بگذاریم

این که بخش خصوصی باید در حوزه زعفران  وی با بیان.و اطالع رسانی نادرست صورت گیرد، منجر به ضرر تولید کنندگان می شود

به خصوص مکانیزاسیون سرمایه گذاری کند، اذعان داشت: بهره برداران نباید فقط منتظر سرمایه گذاری های دولت در این زمینه 

آبیاری درست  معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی افزود: راه طوالنی پیش روی زعفران کشور است و کشاورزان باید با.باشند

وی درباره طرح جامع زعفران نیز گفت: در تدوین این .کود دهی و تکنولوژی مناسب عملکرد تولید این محصول را افزایش دهند

طرح، بخش های مختلف دولتی و خصوصی مشارکت کردند و برای اجرای موفق آن باید ردیف اعتباری توسط مجلس ایجاد شود و 

در این نشست، مجری طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی .برای حوزه زعفران بدست آوریم ما باید این ظرفیت مالی را

دکتر پیمان یوسفی آذر درباره صادرات .میلیارد دالر عنوان کرد 8نیز سهم زعفران از کسب و کارهای کشاورزی در تجارت جهانی را 

 .از کشور صادر شده است 95میلیون دالر در سال  286به ارزش  تن زعفران 203زعفران ایران در سال گذشته گفت: بیش از 

هزار هکتار سطح  105از  95کیلوگرم در هر هکتار عنوان کرد و اذعان داشت: سال  3.3وی متوسط عملکرد تولید زعفران کشور را 

سیون، عدم نهاده پذیری زعفران به گفته یوسفی آذر عدم توسعه مکانیزا.تن از این محصول تولید شد 336زیر کشت زعفران، حدود 

مجری طرح ملی گیاهان دارویی با بیان .و خستگی زمین به دلیل کشت ممتد می تواند منجر به کاهش عملکرد این محصول شود

 .این که در زمینه راه اندازی صنعت پیاز زعفران باید فکر شود، اظهار داشت: استان های مختلف کشور متقاضی پیاز زعفران هستند

در این نشست مدیر عامل  .افزود: ما ساالنه با مازاد تولید پیاز زعفران روبرو هستیم و باید برای آن در داخل کاری انجام دهیم وی

مهر ماه امسال خبر داد و گفت: از این تاریخ  20سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز از ورود این سازمان در بازار زعفران کشور از 

اشیه بازار برای خرید زعفران اقدام می کنند و این محصول حداقل در سه ماهه اول کار در داخل کشور عرضه مراکز خرید ما در ح

مهندس صفایی با بیان این که سازمان مرکزی تعاون روستایی با دو شیوه خرید زعفران را انجام می دهد، تصریح کرد: .نخواهد شد

رعان خریداری می شود و در شیوه دیگر زعفران را به امانت از بهره برداران می در شیوه نخست با قیمت توافقی، این محصول از زا

وی بر ساماندهی صادرات زعفران کشور تاکید کرد و اظهار داشت: برای این .گیریم و در رینگ بین المللی بورس عرضه می کنیم

ی پژوهشی در زمینه زنجیره ارزش زعفران را ضروری صفایی در عین حال انجام مطالعات و کارها.منظور باید سازمان کار ایجاد کنیم

در ادامه، غالمرضا میری نایب رییس شورای ملی زعفران بر .خواند و گفت: نتایج کارهای پژوهشی باید در اختیار زارعان قرار گیرد

زعفران را مدیریت و جایگاه آماده سازی زیر ساخت ها برای توسعه صادرات این محصول تاکید ورزید و تصریح کرد: اگر می خواهیم 

 .آن را ارتقا دهیم باید با بکارگیری مکانیزاسیون برداشت، کیفیت و سالمت این محصول را افزایش و هزینه های تولید را کاهش دهیم

م، یوی تثبیت قیمت زعفران در توسعه صادرات آن را مهم دانست و اذعان داشت: اگر ما نتوانیم به مشتری های خارجی، قیمت بده

http://awnrc.com/index.php
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 .درصد افزایش یابد 20تا  15حدود 95میری پیش بینی کرد تولید زعفران نسبت به سال .آنها را از دست خواهیم داد

نایب رییس شورای ملی زعفران گفت: اگر متوسط راندمان .هزار هکتار عنوان کرد 120وی سطح کشت زعفران را در سال جاری 

 .تن تولید خواهیم داشت که برای بازار آن باید فکر اساسی کرد 700 تولید این محصول به شش کیلوگرم برسد ساالنه

وی عوارض زیاد برخی از کشورها برای زعفران ایران را از موانع توسعه صادرات عنوان کرد و از دولتمردان خواست برای کاهش این 

  .گرم صادر می شود 500هم گرم تا د2میری اظهار داشت:تمام زعفران ایران به صورت بسته بندی از .تعرفه ها تالش کنند

میلیارد تومان سرمایه گذاری  600تا  500وی در مورد سرمایه گذاری در حوزه زعفران گفت:برای مدیریت بازار زعفران حداقل به 

 تبنابراین گزارش در این نشست بخش خصوصی بر حمایت و تقویت صادرکنندگان داخلی و ورود تجار خارجی برای صادرا.نیاز است

 .زعفران ایران،شفافیت قیمت و انجام کارهای تحقیقاتی تاکید کرد

http://www.iana.ir/fa/news/48911/%D8%AE%D8%B1%DB%8C% 
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 زیتون
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۱۳تاریخ: 

 هزارتن روغن زیتون از مجاری غیر رسمی 5زیتون ارزان شد/واردات 

درصد افزایش یافت و البته با شروع برداشت رسمی زیتون، قیمت به روال عادی خود  25های اخیر نرخ زیتون عباسی گفت: در ماه

، با اشاره گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی مهدی عباسی رییس شورای ملی زیتون در گفتگو با خبرنگار.بازگشت

ن ناشی از نرخ درصد آ 10درصد در بازار افزایش یافت که  25اظهار کرد: در ماه های اخیر نرخ زیتون خام  نرخ زیتون در بازار به دالیل گرانی

شهریور ماه نرخ زیتون  15تورم و مابقی به سبب کمبود ذخایر در آستانه فصل برداشت حباب کاذب قیمت است که با برداشت رسمی زیتون از 

شود  ی مینداریم، افزود: تا پایان فصل برداشت پیش بین واردات میوه زیتونوی با اشاره به اینکه نیازی به .به روال عادی خود بازگشته است

 .هزارتن زیتون برداشت شود که با این وجود کمبودی در داخل نخواهیم داشت 90تا  85که 

عباسی با بیان اینکه امکان پیش بینی دقیق تولید روغن زیتون در کشور وجود ندارد، گفت: طبق روال همه ساله پس از فصل برداشت، 

 .تامین شود تونروغن زیکسری نیاز داخل باید از کشورهای تولیدکننده 

هزار تن به صورت قاچاق از استان  5تا  4هزار تن روغن زیتون از طریق مجاری رسمی و  6رییس شورای ملی زیتون ادامه داد: ساالنه 

در دستور کار است، بیان کرد: شورای ملی زیتون با همکاری وزارت  توسعه روغن زیتونوی با بیان اینکه .های مرزی وارد می شود

سال  12تا  10جهاد کشاورزی نقشه راهی برای توسعه روغن زیتون ترسیم کرده که بدین منظور پیش بینی می شود ظرف مدت 

رمای هوا و مدیریت وزارت با توجه به گ :در باغات تصریح کرد مگس زیتونعباسی درباه آخرین وضع .آینده به خودکفایی برسیم

 .گونه خسارتی به باغات وارد نخواهد کردجهاد کشاورزی، مگس زیتون به ندرت در باغات مشاهده شد به طوریکه هیچ

http://www.yjc.ir/fa/news/6265536/%D8%B2%DB%8C%D8%A 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6مهر ماه  ۱۲چهار شنبه 

 هایی که نباید در پائیز و زمستان مصرف شوندمیوه

ها که دارای مزاج سرد و تر هستند باید پرهیز کرد و این پرهیز در افراد در فصل پاییز و زمستان از مصرف برخی میوه <غذا و تغذیه

زده )فریزری(، خصوص غذاهای صنعتی، یخموادی که مزاج سرد و مرطوب دارند به خوردن زیاد غذاها و.تر استبا مزاج بلغم ضروری

فودها(، غذاهایی که مواد نگهدارنده و بنزوات سدیم دارند، خوردن گوشت گوساله، مرغ صنعتی و... موجب بروز بلغم ها )فستزودپخت

نند خیار، هندوانه، کیوی، گوجه، کاهو، تره و ... در فصول ها و سبزیجات سردی ماهمچنین افراط در مصرف میوه.شودزیاد در بدن می

، حضور (air pollution)خراش، آلودگی هواآلودگی صوتی، شنیدن صداهای گوش.شودپائیز و زمستان به تشدید بلغم منتهی می

 .افزایدوزد هم بلغم را میدر محیط سرد و مرطوب و قرار گرفتن در معرض باد سرد و مرطوب مخصوصاً بادی که از کوههای شمالی می

 .کندها در حین غذا خوردن و نیز ناشتا یا همراه با میوه و سبزیجات، تولید بلغم مضاعف مینوشیدن آب، دوغ و نوشابه

دیم ه بوتر در باشگاه خبرنگاران تسنیم منتشر کردتوانید این مصاحبه که پیشهای مزاج بلغم میبرای آگاهی بیشتر از ویژگیها و نشانه

های مختلف سرد و خشک. گرم و سید جواد علوی درباره مزاج سرد و تر اظهار کرد: از دیدگاه طب ایرانی افراد به مزاج:را بخوانید

گفته وی کسانی که مزاج سرد و تر دارد. نبضی ضعیف و سست دارند و فاصله زمانی به.شوندخشک. سرد و تر. گرم و تر تقسیم می

افراد زیاد است؛ این افراد پوستی سرد و عمدتاً مرطوب دارند، بدن این افراد بیشتر از چربی تشکیل شده تا ها در این بین ضربان

این کارشناس طب سنتی ادامه داد: بدن افرادی که دچار غلبه سردی و .عضله، به همین دلیل بدن این افراد عمدتاً عضالنی نیست

علوی تصریح کرد: خواب .ماندد و سرما تا مدت زیادی در بدن این افراد، باقی میشوراحتی گرم نمی تری هستند، در هوای سرد به

اند و عموماً افرادی آرام، افرادی که دارای مزاج سرد و تر هستند یا غلبه سردی و تری دارند. زیاد بوده و عمدتاً افرادی تنبل و سست

وی یادآور شد: زمستان دارای طبع سرد .شودح عامیانه بلغمی گفته میتودار و در عین حال کُند هستند؛ به افراد سرد و تر در اصطال

شود در هر وعده، تنها یک نوع غذا مصرف کند چرا که و تر است و افرادی که دارای مزاج سرد و تر یا غلبه بلغم دارند. توصیه می

این کارشناس .شوندهای معده مییماریکند چرا که چنین طبعی بیشتر دچار ببهتر هضم شود و مشکالت گوارشی کاهش پیدا می

گفت: افرادی که دچار مشکالت گوارشی هستند؛ بهتر است که فقط یک نوع میوه در هر  (Traditional medicine)طب سنتی

زا ها و سرعت هضم مختلف، باعث ضعف معده، نفخ، درد شکم و تولید مواد بیماریوعده مصرف کنند زیرا مصرف چند نوع میوه با مزاج

 .های تابستانه مانند هندوانه و خیار، پرهیز شودشود. در زمستان، از خوردن میوهعلوی در پایان یادآور شد: توصیه می.شودمی

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=6800bd20c1674f2a9f2187 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6مهر ماه  ۱۱سه شنبه 

 با افزودن این ماده غذایی به قهوه معجزه الغری را تجربه کنید

توانید از این نوشیدنی خوش طعم و پرطرفدار به عنوان مکمل الغری استفاده اگر از دوستداران نوشیدن قهوه هستید می <غذا و تغذیه

سیلیکون در سفر به کشور تبت با مصرف یک نوشیدنی سنتی که درمیان اهالی آن منطقه شهرت دارد یکی از کارآفرینان دره .کنید

عادی و افزودن مقداری کره (Coffee) نوشیدنی او شامل قهوه.به ترکیب جدیدی از نوشیدنی با خاصیت الغری دست یافته است

های مختلفی از قهوه وجود دارد که برخی از در جهان گونه هااین روز.شودحیوانی است که سبب الغری و کاهش وزن در افراد می

برای الغری با استفاده از قهوه کافی است مقداری .دهندها صنعتی است، اما عده زیادی از مردم تهیه قهوه خانگی را ترجیح میآن

ها از جمله مزایای این س پژوهشبراسا.کره به لیوان نوشیدنی خانگی خود اضافه کنید و پس از حل شدن کامل کره آن را بنوشید

از این ایده  (Dave Asprey) آقای دیوی اسپری.، افزایش انرژی و تمرکز ذهنی است(Weight)نوشیدنی کاهش چشمگیر وزن

های جهان نوشیدنی قهوه به همراه کره طرفداران فراوان برای راه اندازی یک کسب و کار استفاده کرده و اکنون دربسیاری از کشور

اده های طوالنی گرسنه بمانند با استفخواهند برای ساعتهای الغری نتیجه نگرفته و یا نمیبسیاری از افرادی که از گرفتن رژیم.ددار

توانید برای تهیه نوشیدنی چربی سوز به جز کره از روغن نارگیل خوراکی نیز می.از این روش در مدت کوتاهی وزن کم کرده اند

دانند، روغن موجود در قهوه به سرعت بهترین زمان مصرف نوشیدنی قهوه الغری را به همراه صبحانه می کارشناسان.استفاده کنید

با وجود تمامی مزایای درمانی .شودکند که سبب افزایش سوخت و سازبدن میشود وانرژی باالیی تولید میتوسط کبد شکسته می

حفظ تناسب اندام و الغری، ورزش و تحرك مناسب داشته، مواد غذایی سالم کنند برای قهوه با کره، دانشمندان به افراد توصیه می

های تازه مصرف کنند، خودداری از مصرف بیش از اندازه مواد شیرین و پرچرب، کنترل استرس و مصرف نکردن حاوی میوه وسبزی

باال برای مصرف قهوه به همراه کره با پزشک  افراد مبتال به چربی خون.های حفظ تناسب اندام استمواد دخانی نیز از جمله دیگر راه

 .متخصص قلب مشاوره انجام دهند و با نظر او این نوشیدنی را مصرف کنند

 .یابیدبا استمرار در مصرف قهوه با کره حیوانی یا روغن نارگیل طی بازه زمانی کوتاهی به وزن مطلوب خود دست می

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=d8c463388a3b4e47b 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6مهر ماه  ۱۰دو شنبه 

 !الغری با رژیم آجیلی را تجربه کنید

سالمتی از جمله چاقی و اگر در رژیم غذایی روزانه شما مصرف آجیل جایی ندارد به زودی شاهد مشکالت مختلف  <غذا و تغذیه

های آجیل شامل بادام، گردو، فندق، پسته، ها افرادی که به طور منظم دانهبراساس جدیدترین پژوهش.شویداضافه وزن ناگهانی می

 .شوندمند میهای ورزش بهرهکنند از تناسب اندام مطلوبی بدون نیازبه رفتن به کالسبادام هندی وزمینی مصرف می

 .تواند جایگزین مناسبی برای گوشت و مواد لبنی باشدهای آجیل میصرف دانهبراین اساس م

ها به طور کامل دارای چربی مفید هستند و های آجیل، اما این خوراکیدهند با وجود کالری باالی موجود دردانهها نشان میپژوهش

ها حاصل پژوهش دانشمندان دانشکده سالمت دانشگاه هاین یافت.دهندبه این ترتیب خطر چاقی و اضافه وزن را در افراد کاهش می

های مختلف از جمله های آجیل سرشار از پروتئین، ویتامیندانه.کالیفرنیا در آمریکا بوده و در مجله تغذیه اروپا به چاپ رسیده است

دن، معکوس کردن فرآیند پیری ها است که سبب افزایش انرژی و سوخت و ساز ب، کلسیم، روی، مواد معدنی و فیتو کمیکالB گروه

کارشناسان این نتایج را با بررسی برروی رژیم غذایی و وزن بیش .شودهای بدن و نیز تقویت سالمت و زیبایی پوست و مو میسلول

صرف از جمله دیگر مزایای م.اندسال داوطلب از ده کشور اروپایی به دست آورده 70الی  25هزار فرد بزرگسال در رده سنی  373از 

بی های قلهای آجیل در رژیم غذایی کاهش سطح کلسترول و فشارخون، کاهش میزان توده بدنی و نیز جلوگیری ازبروز بیماریدانه

 .شودها به سرطان پروستات میهای آجیل در مردان سبب کاهش ابتالی آنمصرف دانه.عروقی و سرطان روده بزرگ است

 .ی از ابتال به بیماری دیابت و نز پیشگیری از پوکی استخوان استاز جمله دیگرمزایای مصرف آجیل جلوگیر

کنند قبل از مصرف آجیل تست آلرژی به مواد غذایی های آجیل کارشناسان به افراد توصیه میباوجود مزایای بسیار مفید مصرف دانه

 .وك آنافالکسی شوندانجام دهند، زیرا بسیاری از افراد به آجیل حساسیت دارند و حتی امکان دارد دچار ش

های آجیل اکتفا نکنند و ورزش منظم و رژیم کنند برای حفظ تناسب اندام تنها به دانهدرعین حال کارشناسان به افراد توصیه می

 .غذایی سالم داشته باشند

aspx?Id=bbhttp://foodpress.ir/Post.00e5c17ffb424f944e4 
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 سیب زمینی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۰۹تاریخ: 

 هزارتنی تولید سیب زمینی/صنایع تبدیلی جهت رونق صادرات توسعه یافت 53افزایش 

سال  مشابهیک مقام مسوول گفت: علی رغم کاهش سطح زیر کشت سیب زمینی،پیش بینی می شود که تولید نسبت به مدت 

حسین اصغری مدیر کل دفتر محصوالت علوفه ای و جالیزی معاونت زارعت وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو .هزارتن افزایش یابد 53گذشته 

یکی از مهم ترین محصوالت در جهت  سیب زمینیبا اشاره به اینکه  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی با خبرنگار

ور کار با توجه به محدودیت منابع آبی، افزایش عملکرد و کاهش مصرف آب در واحد سطح در دست :تامین امنیت غذایی کشور است، اظهار کرد

هزار هکتار سطح زیر کشت  150خبر داد و گفت: سال گذشته از مجموع  سطح زیر کشت سیب زمینیهزار هکتار  4وی از کاهش .قرار گرفت

هزارتن محصول بدست آمد که امسال پیش بینی می شود علی رغم کاهش سطح زیر کشت تولید نسبت به مدت مشابه  940میلیون و  4حدود 

 .درصد سیب زمینی در فصل پاییز و مابقی سایر فصول تولید می شود 70به گفته اصغری  .رتن افزایش یابدهزا 53سال گذشته 

از سال گذشته تاکنون بیان کرد:براساس آمار اخذ شده از میدان مرکزی  قیمت سیب زمینی  این مقام مسوول با اشاره به تغییرات

تومان بود، در حالیکه این رقم امسال  600نگین قیمت عمده هر کیلو سیب زمینی میوه و تره بار هفته اول مرداد ماه سال گذشته میا

یک راهکار حمایتی در زمانی است که قیمت محصول  محصول تضمینی خریدوی با بیان اینکه .تومان افزایش یافته است 800به 

اصلی تولید برای مدیریت عرضه محصول از  افت می کند، افزود: باتوجه به گسترش صنایع تبدیلی و انبارهای سرد در استان های

 .سوی کشاورزان به خرید تضمینی سیب زمینی نیازی نیست

تصریح کرد: براساس آمار گمرك تا صادرات سیب زمینی مدیرکل دفتر محصوالت علوفه ای و جالیزی وزارتخانه درباه آخرین وضع 

 . میلیون دالر به بازارهای هدف صادر شد 19.4الغ بر تن سیب زمینی با ارزش ب 6هزار و  79پایان مرداد ماه امسال 

http://www.yjc.ir/fa/news/6254083/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7 
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 شیالت
 فارس - ۹۶/۰۷/۰۹ : تاریخ

 های بوشهر و خوزستان در مرز هشدار/ مشکلی در ذخایر ماهیان خلیج فارس نداریم زیان در آبذخایر کف
گویند ذخایر ماهیان خلیج فارس به خطر افتاده درست نیست، چرا که مدیرکل امور صید و صیادی سازمان شیالت گفت: اینکه می

  .روندشود که در صورت برداشت نشدن و عمر کوتاه از بین میمتری داده می 200ماهیان در عمق تنها مجوز برداشت فانوس

، به وضعیت صید در آبهای جنوبی کشور از جمله خلیج فارس و خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی مختار آخوندی در گفت

هزار تن آبزی از آبهای جنوبی کشور صید  600از مجموع صید کشور یعنی رقمی حدود  درصد 94دریای عمان اشاره کرد و گفت: 

  .دهندمایلی از ساحل کشورمان و در دریای عمان کار صید را انجام می 800فروند ناوگان صید در فاصله  800شود که می

ایران  :دهند، تصریح کردبرداری و صید را انجام میبهره کشور دنیا از جمله ایران در آبهای اقیانوس هند امر 40وی با اشاره به اینکه 

  .برداری و صید در اقیانوس هند بعد از اندونزی رتبه دوم را دارددر حوزه بهره

چینی،  هایرویه از ذخایر خلیج فارس توسط کشتیکنند که به دلیل صید بیخبرنگار فارس پرسید که برخی از صیادان ادعا می

هزار فروند شناور داریم که با پرچم ایران  11حوزه مطلوب نیست که آخوندی با رد این موضوع گفت: همین االن  وضعیت ذخایر این

درصد سهم چین دارند که  49درصد سهم ایرانی و  51شود، هایی که عنوان میدر سازمان بنادر ثبت شده است و حتی همان چینی

متری آب صید  200شده است که در عمق ماهیان و ذخایر کمتر برداشتید فانوسکنند و وظیفه آنها صبا پرچم ایران فعالیت می

هزار  500ماهی برداشت کنیم که سال گذشته فقط هزار تن فانوس 300توانیم ساالنه وی اضافه کرد: طبق برآوردها ما می .شوندمی

  .رودر برداشت نشود از بین میمدت دارد که اگتن صید کردیم، مضاف بر آنکه این این گونه ماهی عمر کوتاه

زی در استان های بوشهر و خوزستان از نظر ذخایر تحت فشار هستند که عواملی آخوندی اذعان داشت که یکسری ماهیان کف

  .های صنایع نفتی و پتروشیمی سبب این مسئله شده استهمچون صید غیرمجاز، آلودگی آب به دلیل ورود پساب

های مرداد و شهریور خبر درصدی صید میگو در بوشهر طی ماه30ی سازمان شیالت همچنین از افزایش مدیرکل امور صید و صیاد

  .داد و گفت: با مدیریتی که روی صید این محصول انجام شده، ذخایر همچنان در حد مطلوب برآورد شده است

ttp://www.farsnews.com/newstext.php?nn=h13960706000516 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۱تاریخ: 

تدوین سند پروژه تحقیقاتی مشترک میان مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی و دانشگاه واخنینگن هلند در زمینه 

 اصالح نژاد و ژنتیک ماهیان گرمابی

کارشناس متخصص اصالح نژاد و ژنتیک آبزیان دانشگاه واخنینگن هلند از پژوهشکده ( Hans Komen) پروفسور هانس کومن

به گزارش ایانا از پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، در راستای توسعه همکاری های بین .آبزی پروری جنوب کشور بازدید کرد

( اصالح نژاد  Hans Komenنژاد آبزیان، پروفسور هانس کومن ) المللی و ارتقاء دانش محققان و سیاست گذاری در زمینه اصالح

و ژنتیک آبزیان از دانشگاه واخنینگن هلند، جواران کارشناس بخش کشاورزی سفارت هلند در تهران، دکتر سیدرضا سید مرتضایی 

مکانات و برای بازدید از ارئیس بخش آبزی پروری مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور و دکتر گلشن کارشناس بخش آبزی پروری 

پتانسیل های تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی به عنوان یکی از قطب های صنعت آبزی پروری کشور و تدوین سند پروژه تحقیقاتی 

 مشترك میان مؤسسه مزبور و دانشگاه واخنینگن در زمینه اصالح نژاد و ژنتیک ماهیان گرمابی وارد استان خوزستان شدند. 

آزمایشگاه ها، تجهیزات، سالن تکثیر و استخرهای پژوهشکده بازدید کرد و از نزدیک   کومن از  هانس  ین گزارش، پروفسوربر اساس ا

در این بازدید همچنین دکتر سیمین دهقان مدیسه، معاون  با فعالیت های تحقیقاتی پژوهشکده و توان تخصصی محققان آشنا شد.

ها و تحقیقات انجام شده در پژوهشکده و همچنین تاریخچه ای از فعالیت آبزی پروری در  پژوهش و فناوری، خالصه ای از فعالیت

استان خوزستان را ارائه کرد.براساس این گزارش، در این بازدید مشکالت مربوط به کپور ماهیان از قبیل بلوغ زودرس، کیفیت گوشت 

 ت.ماهی و بیماری های آن و نیازهای بخش پرورش مورد بحث قرار گرف

http://www.iana.ir/fa/news/48850/%D8%AA%D8%AF%D9%8 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۵تاریخ: 

 خزر سمی

ارسالن قاسمی، مدیرعامل اتحادیه تکثیر،  .فروشندمیهای صیادی را صیادان خزر تورهایشان را از دریا جمع کرده و لنج |شهروند

گوید: صید ماهی از دریای خزر به دلیل افزایش آلودگی این می« شهروند»پرورش و صادرات آبزیان ایران با اعالم این موضوع به 

 رحالید موضوع این اند. آورده های صیادی و تغییر شغل رویقدر که صیادان به فروش لنجشود، آنسال کمتر میبهسالدریاچه بسته 

 به او. کندمی رد را خزر دریای هایآب آلودگی از ناشی صید کاهش شیالت تحقیقات موسسه رئیس پورکاظمی که دهدمی رخ

رفتن ذخایر ماهیان خاویاری در دریای خزر وجود بین از عامل که دارد این از حکایت آمده عمل به هایبررسی: گویدمی «شهروند»

ایر رفتن ذخشوند که این امر باعث از بینریزی برسند، صید میها به سن بلوغ و تخمکه این ماهیصید غیرمجاز است و قبل از آن

آلودگی در دریای خزر هشدار داده  با این وجود پرویز کردوانی تحلیلگر آب هم درباره روند افزایش.آنها شده و قابل کنترل نیز نیست

ترین بخش خزر دانسته و گفته است؛ سالمت ماهی پرورشی در این نقطه نسبت به ماهی صیادی بیشتر های نوشهر را ناسالمو آب

های نفتی است و همین های صنعتی و آلودگیهای کشاورزی و کارخانههاست که درگیر آلودگی پسابهای خزر سالحاال آب.است

 .کندسأله حیات ذخایر صیادی و اقتصاد آن را تهدید میم

 خطر نابودی جوامع صیادی

است. این موضوعی است که حاال با ورود گسترده پساب کشاورزی و شیمیایی ماهیان خزر را در معرض انقراض قرار داده هایآلودگی

آید. ارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه تکثیر، شمار می های جدی بهسموم و کودهای شیمیایی به دریاچه بسته خزر یکی از نگرانی

حدی رسیده که دیگر قابل زندگی برای برخی گوید: آلودگی دریای خزر این روزها به می« شهروند»پرورش و صادرات آبزیان ایران به 

ای اخیر، ادامه داد: درحال حاضر هتوان شاهد تبعات آن بود. او با اشاره به کاهش صید ماهی طی سالآبزیانش نیست و در عمل می

های دریای خزر مواجه هستیم. این کاهش در شرایطی است که کیلکا در زنجیره غذایی ماهیان با افت شدید صید کیلکا در آب

خاویاری قرار داشته و کاهش آن زنگ خطری برای تولید ماهیان خاویاری است، اما زنگ هشدار برای تولید ماهیان خاویاری در 

ها در شرایطی است های دریای خزر ممنوع بوده و اما این گفتهسال گذشته در آب5یطی صورت گرفته که صید این ماهی طی شرا

 .کندهای دریای خزر را رد میکه پورکاظمی رئیس موسسه تحقیقات شیالت کاهش صید ناشی از آلودگی آب

گوید: می« شهروند»های دریای خزر دانست و به دهنده سالمت آبنشانها را او با اشاره به تولید ماهی در قفس، تولید این ماهی

ماهیان یا ماهیان خاویاری های ارزشمندی مانند فیلتوان گونهکننده نرسیده است و در دریای خزر میهنوز آلودگی خزر به مرز نگران

های غیرمجاز است، نه یا کاهش یافته، ناشی از صیدکه ذخایر درکه مطالعات آنها در پشت سدها انجام شده را پرورش دهیم اما این

عنوان که ساالنه جمعیتی چندمیلیونی بهشهرهای شمالی ایران به دلیل تراکم باالی جمعیت و البته به دلیل این.افزایش آلودگی

ست. کمبود زمین در شمال ها مواجه ابیند، با انبوهی از زباله، آلودگی و تخریب به خاطر توسعه زیرساختگردشگر را به خود می

های عفونی در کنار ها و البته دریا هدایت شود. ورود زبالهها به سمت رودخانهایران البته خود مزید بر علت شده تا انواع آالینده

ی مهای شهری و فاضالب بسیار به دریای خزر باعث شده هشدار وضع قرمز حاال از سوی فعاالن این صنف به صدا درآید. قاسپساب

سال آینده روند تخریب دریای خزر ادامه داشته باشد، جوامع  اگر تا چند :با اشاره به وضع نامساعد اکوسیستم دریای خزر گفت

شود. درحال حاضر، کاهش صید ماهی بسیاری از صیادان را به های زیستی حتی در کشور ویران میرود و ظرفیتصیادی از بین می

 .دهدهای جاری را نمیده است؛ چراکه میزان صید روزانه در بسیاری از مواقع کفاف هزینههای خود مجبور کرفروش لنج

http://awnrc.com/index.php
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ساله سقف مجاز صید ماهی از دریای خزر را مورد اشاره قرار داد و گفت: صیاد وقتی به دریا او در ادامه سخنان خود کاهش همه

استفاده کند که نامتعارف است و این باز فشار مضاعفی به  چیز نیست و مجبور است از ابزاریبیند در تورش هیچ رود، میمی

برد و زادآوری را در دریا های مولد را صید کند و منابع را از بین میکند گونهکند. به صورت بالفعل سعی میزیست وارد میمحیط

 .رودکند و منابع هر روز کاهش شدید دارد و نسل آنها برای همیشه از بین میمتوقف می

 های دریایی؟ترند یا ماهیهای پرورشیسالمهیما

ناسی گویند. پرویز کردوانی پدر علم کویرشاما این تنها فعاالن این حوزه نیستند که با نگرانی از وضع اکوسیستم دریای خزر سخن می

های گیی خزر قربانی فاضالب و آلودشود و دریاروز بیشتر میباره گفته بود: آلودگی دریای خزر روزبهایران و کارشناس آب پیشتر دراین

دریای خزر بشدت  :او با اشاره به مشکالتی که در پی آلودگی آب دریای خزر به وجود آمده است، گفت.نفتی کشورهای حاشیه است

رد دریا اهای صنعتی و شهری وکه فاضالبهای دریایی به دلیل اینتواند منکر این آلودگی شود. درواقع محیطآلوده است و کسی نمی

عنوان نمونه در شهر نوشهر بیشترین آلودگی دریایی وجود دارد و میزان آلودگی دریا در این شهر گیرد. بهتأثیر قرار میشود، تحتمی

تر از ماهی دریای خزر است. اما پورکاظمی، بشدت رو به افزایش است و بارها اعالم کردم که ماهی پرورشی در این منطقه بسیار سالم

 هایهای دریای خزر را رد کرده و به مردم این اطمینان را داده که مصرف ماهیموسسه تحقیقات شیالت هرگونه آلودگی ماهی رئیس

 .توانند آن را مصرف کنندگونه آلودگی ندارد و افراد میدریای خزر هیچ

 تورم قوانین و ضعف نظارتی

عنوان در تهران تشکیل شد و خزر را به (میالدی 2003نوامبر  5) 1382سال  ماهآبان 13زیست دریای خزر روز کنوانسیون محیط 

بزرگترین دریاچه دنیا با تنوع زیستی، منابع نفتی و شیالتی غنی معرفی کرد. در این اجالس تأکید شد خزر از نظر استراتژیک به 

 زیست دریای خزر به جهتو شکنندگی محیط های اخیر تبدیل شده است، اما حساسیت ویژه در سالیکی از مهمترین نقاط جهان به

رده است. رو کهای مختلف، این دریا را با بحران اکولوژیک روبهرویه از منابع آن و انباشته شدن آالیندههای بیبرداریبسته بودن، بهره

های عالوه بر تبعات آلودگی .های بیمارستانی به مرحله حادتری رسیده استسال بعد از اجالس تهران، آلودگی خزر با پساب14حاال 

که محوطه آبی مشترکی میان پنج کشور آسیای میانه و ایران است، مدیریت بحران خزر را نفتی، وضع استراتژیک خزر به دلیل این

تالش  شود وبرداری و البته میزان آالیندگی از سوی کشورهای همسایه اساسا نادیده گرفته میتر کرده است، چراکه میزان بهرهسخت

فایده تلقی شده است. این درحالی است زیستی از سوی همسایگان ایران امری بی های محیطزیست در ایران و پروتکلفعاالن محیط 

رو کند که اعمال المللی را با این واقعیت روبههای ساحلی و جامعه بینقرار بود دولت 82سال  که توافق حقوقی کنوانسیون تهران در

محیطی میسر است، اما متاسفانه عدم رعایت این پیمان محیطی در خزر صرفا در چارچوب یک پیمان حقوقی زیستتمدیریت زیس

گوید: در شرایطی باره میرو کرده است. قاسمی در اینهای شمالی خزر اساسا حیات خزری را با تهدید مرگ روبهحقوقی از سوی دولت

شود و این بدین معناست که در بحث های دریای خزر هر روز بدتر میکه وضع آلودگی آبما با تورم قوانین در کشور مواجه هستیم 

نظارت و اجرای این قوانین با مشکل مواجه هستیم. این رفتار تنها مختص ایران نیست و دیگر کشورهای همجوار دریاچه خزر نیز 

کنند، خاطرنشان مینه حفظ ذخایر خاویاری کوتاهی میدر ز خزر دریای حاشیه کشورهای است معتقد که او بدان متعهد نیستند. 

کرد: متاسفانه سیستم منسجمی بین کشورهای اطراف دریای خزر یعنی ایران، جمهوری آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان 

در  که کشور مااره به اینبا اش ایران آبزیان صادرات و پرورش تکثیر، اتحادیه مدیرعامل برای حل این مشکل به وجود نیامده است. 

زمینه بازسازی و رهاسازی ذخایر، جلوگیری از صید قاچاق و همچنین جلوگیری از آلودگی دریای خزر اقدامات مثبتی انجام داده 

 دهند و در ایناست، گفت: هرچند از نظر بنده این اقدامات کافی نبوده اما متاسفانه کشورهای دیگر همین مقدار را هم انجام نمی

 .کنندزمینه کوتاهی می
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 5های کارخانجات های نفت کشور جمهوری آذربایجان، ورود ناوگان تجاری کشتیرانی، ورود فاضالب و پسابآنچه مسلم است چاه

 .کشور و مواردی از این قبیل ازجمله دالیل آلودگی دریای خزر است

های شهری، صنعتی و نفتی به خزر از همه جوانب، مسأله انواع آالیندهها در حاشیه خزر و ورود مسئولیتی برخی دولتبه هر روی، بی

ها، محیطی از سوی شهرداریای و نه محلی تبدیل خواهد کرد و انتقاد از رعایت نکردن استانداردهای زیستخزر را به بحرانی منطقه

 5کند چراکه آلودگی خزر بیش از هر چیز متوجه ها، کارخانجات و مردم در شهرهای شمالی ایران، دردی را از خزر دوا نمیسازمان

کشور ساحلی ازجمله ایران است. چراکه به دلیل شیب خزر که به سمت جنوب تمایل دارد، بیشترین آلودگی به سمت مرزهای ایرانی 

هر زمان نیاز است رو، بیش از کند. از اینرا متوجه کشورمان می ...محیطی، اقتصادی وشود و بیشترین لطمات زیستسرازیر می

 .های حقوقی، رژیم حقوقی خزر را متوجه مباحث توسعه پایدار و حفاظت از تنوع زیستی و آلودگی کنددولت با اعمال مکانیسم

http://www.iana.ir/fa/news/48940/%D8%AE%D8%B2%D8%B1%- 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۱۴تاریخ: 

 افزایش سه برابری صادرات قزل آال در راه است

هزارتن قزل آال صادر شد، گفت: امسال هدف گذاری شده که این  10یک مقام مسوول با بیان اینکه سال گذشته برای اولین بار 

عیسی گلشاهی مدیر کل دفتر بهبود کیفیت و فرآوری و توسعه آبزیان در گفتگو با خبرنگار .افزایش یابدهزارتن  40الی  30میزان به 

 هزارتن 110ه آخرین وضع صادرات آبزیان اظهار کرد: سال گذشته با اشاره ب،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی

هزارتن انواع آبزیان با ارزش  39به گفته وی در پنج ماه نخست سال .میلیون دالر به بازارهای هدف صادر شد 412با ارزش بالغ بر  انواع آبزیان

 .درصد رشد داشته است 28درصد و ارزشی  19قبل  میلیون دالر صادر شد که از نظر وزنی نسبت به مدت مشابه سال 121بیش از 

 17هزار تن اعالم کرد و گفت: امسال پیش بینی می شود که میزان صادرات به  15سال گذشته را  صادرات میگوگلشاهی میزان 

شرقی،امارات،روسیه،اتحادیه درصد میگوی تولیدی به آسیا جنوب  65این مقام مسوول از صادرات همه ساله .هزارتن ارتقا یابد

صادرات ماهیان مدیرکل دفتر بهبود کیفیت و فراوری و توسعه آبزیان ادامه داد: امسال .اروپا،ویتنام و چین، لبنان و کانادا خبر داد

ل آال ت قزبه عنوان کاالهای اصلی صادرات در دستور کار قرار گرفته است که انتظار می رود با تسهیل شرایط صادرا ریز و قزل آال

هزارتن قزل آال صادر شد، افزود:  10وی با بیان اینکه سال گذشته برای اولین بار .حضور خود در بازار های هدف را پررنگ کنیم

 .هزارتن افزایش یابد 40الی  30امسال هدف گذاری شده که این میزان با رشد چشمگیری به 

 واردات آبزیان کاهش می یابد

هزارتن انواع  70گفت: براساس آمار گمرك سال گذشته  واردات انواع آبزیان ان خود درباه میزانگلشاهی در بخش دیگر سخن

 .آبزیان به کشور وارد شد که در جهت حمایت تولید داخل در نظر داریم میزان واردات آبزیان مشابه تولید داخل را کاهش دهیم

مستقیم وارد بازار نمی شود و به سمت صنایع تبدیلی سوق داده می شود تا درصد واردات آبزیان به طور  90وی ادامه داد: بیش از 

عه توسمدیر کل دفتر بهبود کیفیت و فرآوری و توسعه آبزیان تصریح کرد: امسال با .با ارزش افزوده باالتری در بازار به فروش رسد

تا با تامین مواد اولیه کارخانه کنسروی میزان واردات  در نظر داریم که میزان تولید تن ماهیان را افزایش دهیم صید در آب های دور

 .کاسته شود

http://www.yjc.ir/fa/news/6266547/%D8%A7%D9%81%D8%B2% 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۵تاریخ: 

 هزار تن تا پایان برنامه ششم ۷50افزایش سهم شیر بز به 

 هزار تن در سال برسد. 750طبق برنامه وزارت جهاد کشاورزی، قرار است تولید شیر بز در کشور تا پایان برنامه ششم به حداقل 

هزار تن شیر بز و گوسفند به طور  750در حال حاضر وگو با خبرنگار ایانا گفت: رئیس مرکز اصالح نژاد دام کشور، امروز در گفت

های صورت گرفته، این مقدار تنها از طریق واحدهای پرورش بز ریزیشود که قرار است طبق برنامهمتوسط در کشور استحصال می

درصد مربوط به  60ریبا هزار تن شیر به دست آمده از دام سبک، تق 750شیری تولید شود.محمدرضا مالصالحی، با اشاره به اینکه از 

درصد  98گیرد. این در حالی است که بیش از بز است، افزود: این مقدار تنها هشت درصد از کل حجم شیر تولیدی کشور را در بر می

 رورشریزی برای پشود.به گفته وی، به همین دلیل از دو سال قبل، برنامههای سنتی تولید، فراوری و بازاررسانی میآن در سیستم

های بسته و به روش صنعتی و نیمه صنعتی در دستور کار قرار گرفته است. بنابراین برای رسیدن به اهداف تعیین شده، بز در سیستم

افتاد، در مورد پرورش  60و  50های جدید پرورش بز شکل گرفته و درست مانند اتفاقی که برای گاو شیری در دهه الزم است سامانه

 برداری رسیده که یکی در فیروزکوه وصالحی عنوان کرد: البته اکنون دو واحد صنعتی کامل در ایران به بهرهاین دام نیز بیفتد.مال

اند و در آینده نیز توسعه خواهند یافت. ضمن اینکه به زودی دیگری در ورامین با حدود یک هزار راس بز مولد، کار خود را آغاز کرده

برداری خواهد رسید.رئیس مرکز اصالح نژاد دام کشور، ادامه د هم در اطراف قزوین به بهرهیک واحد در منطقه قلعه گنج و یک واح

گری با نژادهایی مانند داد: بر همین اساس، برنامه معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی بر این مبنا استوار است که از طریق آمیخته

های بسته نگهداری کرد. البته برخی نژادهای بومی نیز در ن آنها را در سیستمسانن و آلپاین، جمعیت بز کشور را ارتقا داده و بتوا

که  گیرد؛ نژادیحال اصالح نژاد است، مانند بز مهابادی که با همکاری دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران به صورت مشترك انجام می

اکنون اسپرم این نژاد در برخی مناطق در حال رچند همتوان آن را دومنظوره نامید و آینده خوبی را برایش پیش بینی کرد. همی

 100توزیع است.مالصالحی معتقد است که برای رسیدن به اهداف تعیین شده باید جمعیت بز مولد شیری خالص کشور به حدود 

ین در حالی است های مورد نیاز صورت بگیرد. اهزار راس رسیده و برای احداث واحدهای جدید پرورش و فراوری لبنیات، همکاری

 شود.یابند، کمتر از شش هزار راس برآورد میهای صنعتی پرورش میکه اکنون تعداد بزهایی که در سیستم

کیلوگرمی  60تا  50های بز را امکان تغذیه توسط علوفه با ارزش پایین دانست و اظهار کرد: از یک راس بز نژاد سانن وی یکی از مزیت

ته شود و طبق گفکیلوگرم شیر استحصال کرد. ضمن اینکه ارزش آن تا دو برابر شیر گاو برآورد می 750 توان در یک دوره، حدودمی

 کند.کارشناسان، با کاهش تولید گاز متان، فشار کمتری به محیط زیست وارد می

ن گوشت قرمز، متعهد درصد ضریب خوداتکایی تامی 90این مقام مسئول، با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی برای حفظ حداقل 

است، گفت: بنابراین با توجه به افزایش جمعیت کشور در آینده باید جوابگوی نیازها بود. به همین دلیل تولید این محصول طبق 

 تواند یکی از منابع تامین گوشت قرمز باشد.چشم انداز باید به یک میلیون تن برسد که گوشت بز نیز می

http://www.iana.ir/fa/news/48965/%D8%A7%D9%81%D8% 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۱۳تاریخ: 

 خبری از مشوق صادراتی لبنیات نیست/ افزایش بی سابقه قیمت جهانی کَره

میلیارد تومان پرداخت شده و مابقی به دلیل کمبود نقدینگی  44میلیارد تومان مشوق صادراتی، تنها  150باکری گفت: از مجموع 

با  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفتگو با خبرنگار. بالتکلیف است

کننده همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: براساس شنیده ها مصرف حمایت سازمان سوی از لبنی کاالی یک گروه قیمت بررسی  اینکه اشاره به 

نتیجه بررسی قیمت تمام شده سه قلم کاالی لبنی گروه یک شیر، ماست و پنیر در جلسه ستاد تنظیم بازار یکشنبه هفته آینده اعالم خواهد 

سال وزیر صنعت و معدن  4یمت نیست، افزود: پس از گذشت وی با اشاره به اینکه بررسی دفاتر قانونی شرکت های لبنی به معنای افزایش ق.شد

 .ها دستور دادند که دفاتر قانونی مورد بررسی قرار گیردبرای افزایش قیمت های لبنیکارخانهبه دنبال درخواست 

باکری ادامه داد: تا اعالم نتایج نهایی بررسی دفاتر قانونی کارخانه های لبنی نمی توان اظهار نظری راجع به قیمت ها کرد، چراکه از 

 .اطالع نداریم کارخانه های لبنیتمامی گزارش های 

 رشد چشمگیر صادرات محصوالت لبنی در چهار ماه نخست سال 

 مركگ آمار براساس گفت:  صادرات محصوالت لبنیر سخنان خود با اشاره به آخرین وضع دبیر انجمن صنایع لبنی در بخش دیگ

درصد  28میلیون دالر صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل  342 بر بالغ ارزش با هزارتن 171 سال، نخست ماه چهار در

 .محصوالت لبنی به یک میلیارد دالر برسدبه گفته وی تا پایان سال پیش بینی می شود که ارزش صادرات .افزایش یافت

نیست، بیان کرد: براساس تصویب مصوبه هیأت وزیران در تیر  مشوق صادراتی لبنیاتباکری با بیان اینکه خبری از پرداخت مابقی 

میلیارد  44 میلیارد تومان مشوق صادراتی برای کارخانه های لبنی در نظر گرفته شد که تا کنون تنها 150، رقمی معادل 95ماه 

 . تومان از این میزان پرداخت شده و مابقی به دلیل نبود نقدینگی بالتکلیف است

دبیر انجمن صنایع لبنی در ادامه افزود: علی رغم آنکه مشوق صادراتی در توسعه صادرات محصوالت لبنی تأثیر بسیار زیادی دارد، 

 .اد استاما به سبب کمبود نقدینگی احتمال عدم تخصیص آن بسیار زی

  افزایش قیمت جهانی کره بی سابقه بوده است

هزار دالر رسیده که این رقم در طول تاریخ تولید  8خبر داد و گفت: اکنون قیمت جهانی کره به  افزایش قیمت جهانی کره وی از

وجود دارد یا  بازار داخلدر  افزایش قیمت کرهاین مقام مسوول در پاسخ به این سوال که احتمال مجدد .کره، بی سابقه بوده است

خیر، گفت: کارخانه های لبنی با کاهش مصرف کره از سوی مردم روبرو هستند، به همین خاطر نمی توان پیش بینی دقیقی از نرخ 

 .کره در بازار داشت

s/http://www.yjc.ir/fa/new6265313/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8 

 

 

 

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/6265313/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%258


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مهر 

 

132 

 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۸تاریخ: 

هزار دالری از  ۱4۹های ایرانی/درآمد صادرات محصوالت کشاورزی ایران به پاکستان / بازار گرم سیب و آبمیوه
 صادرات محصوالت لبنی

میلیون دالر  297مروری بر آمارهای صادراتی پنج ماهه اول سال جاری گویای آن است که حجم صادرات ایران به پاکستان حدود 

 .درصد نسبت به مدت مشابه پارسال کم شده است 11بوده که بیش از 

هزار تن کاال  793به گزارش ایسنا، آمارهای منتشر شده از سوی گمرك گویای آن است که تا ابتدای شهریور ماه سال جاری بالغ بر 

 .به مقصد پاکستان صادر شده و بر این اساس این کشور همسایه در رتبه هشتم بازارهای صادراتی ایران قرار گرفته است

 میلیون نفری پاکستان 200سهم ایران از بازار 

درصد بوده است که البته در قیاس با مدت مشابه سال  1.73و  1.65سهم پاکستان از مجموع صادرات وزنی و ارزشی ایران به ترتیب 

قبل حجم و ارزش صادرات به این کشور هر دو دچار کاهش شده است چرا که در پنج ماهه اول سال گذشته حجم صادرات به این 

های صورت ریزیهزار دالر داشته است اما با وجود برنامه 800میلیون و  333هزار تن بوده است که ارزشی بالغ بر  872کشور حدود 

درصد کاهش یافته  11.6درصد و از نظر ارزش  9.03گرفته برای افزایش حجم صادرات سهم این کشور از بازار ایران از نظر وزنی 

ی آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت در ارتباط با تبادالت تجاری ایران و پاکستان به پیش از این مدیرکل دفتر بازرگان.است

تواند برای صادرات کشورهای دیگر فراهم کند میلیونی کشور پاکستان و بازار خوبی که می 200ایسنا گفت: با توجه به جمعیت 

یش اقالم لیست کاالهای تعرفه ترجیحی بتوانیم ظرف پنج سال هایی صورت گرفته تا از طریق مذاکرات تجاری و افزاریزیبرنامه

های گذشته پاکستان سید مجتبی موسویان با بیان اینکه در ماه.صادرات به این کشور را تا حدود پنج میلیارد دالر افزایش دهیم

حجم صادرات به این کشور تا چندین شده است، تاکید کرد: همچنان این امکان وجود دارد که نهمین بازار صادراتی ایران محسوب می

 برابر افزایش پیدا کند.

   هاقلم کاالی ایرانی میهمان پاکستانی ۱۱۹

کند که این صادرات قلم کاالیی را با حجم و ارزش های متفاوت به پاکستان صادر می 119به استناد آمارهای گمرکی ایران بیش از 

االهای پتروشیمی گسترده است.بخشی از صادرات ایران به پاکستان را احشاء خوراکی از پنیر و میوه گرفته تا مصالح ساختمانی و ک

دالر صادر  644هزار و  13تن کاال به ارزش  23دهد که در این حوزه حدود حیوانات از نوع گاو منجمد غیر از زبان و جگر تشکیل می

دست دیگر کاالی صادراتی ایران به پاکستان بوده که حجم  شده است. عالوه بر آن شیر و خامه بدون افزودن قند و موادی از این

شود. شیر خشک صنعتی دیگر کاالی صادراتی ایران به هزار دالر محسوب می 28تن و ارزش آن بیش از  9صادرات آن بالغ بر 

 هزار دالر در این بخش صادر شده است. 270تن کاال به ارزش  67.5پاکستان است که بالغ بر 

 گیرد، دیگر کاالی صادراتیهای صنعتی که به شکل پودر، دانه ر یز یا اشکال جامد مورد استفاده قرار میهمچنین سایر شیرخشک

 هزار دالر بوده است. 100تن و ارزش آن  25ایران بوده که وزن آن 

 هزار دالری از صادرات محصوالت لبنی ۱4۹درآمد 

 هزار دالر ارزش اقتصادی داشته است. 19ه پاکستان صادر شده است و حدود تن ب 20ماست ایرانی نیز در حجمی حدود 

هزار دالر در این حوزه  63هزار تن که بالغ بر  126اند که بالغ بر بندی شده از دیگر کاالهای صادراتی بودهدوغ شیر و خامه بسته

 حوزه این  هزار دالر در 103تن کاال با ارزشی بالغ بر  125صادر شده است. عالوه بر این آب پنیر از دیگر محصوالتی است که بالغ بر 
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دهنده شیر نیز بخشی دیگر از صادرات ایران به پاکستان را تشکیل . محصوالت متشکل از اجزای طبیعی تشکیلاست شده صادر

 دالر به این کشور همسایه وارد شده است. 500هزار و  110تن کاال با ارزشی حدود  175دهد که در این حوزه بالغ بر می

هزار دالر ارزش داشته  35تن وزن و بالغ بر  10پنیر تازه )نگرفته یا نبسته( دیگر کاالی صادراتی ایران به پاکستان است که بیش از 

و شکمبه حیوانات  دالر به پاکستان صادر شده است. رودر، بادکنک 3500است. سایر پنیرها نیز بیش از یک تن به ارزشی حدود 

 دالر داشته است. 500هزار و  27تن به ارزشی بیش از  11دیگر کاالی صادراتی بوده است که در این مدت وزنی بالغ بر 

 تن پسته و خرما ۱000بیش از 

پیاز و موسیر  هزار دالر وارد پاکستان شده است. 11تن و با ارزشی حدود  47گوجه فرنگی تازه نیز کاالی صادراتی است که بالغ بر 

تن به ارزشی  24کنده به وزن دار خشک شده یا پوستهزار دالر، سایر سبزیجات غالف 14تن و ارزشی حدود  69به وزنی حدود 

اند.همچنین پسته با پوست تازه خشک دیگر کاالی صادراتی بوده که بالغ هزار دالر از دیگر کاالهای صادراتی ایران بوده 77بالغ بر 

تن و به  13هزار دالر ارزش داشته است. عالوه بر این مغز پسته تازه یا خشک نیز به وزنی حدود  781زن و بیش از تن و 89بر 

هزار دالر دیگر  240تن به ارزش حدود  177.5کرده به وزنی بالغ بر هزار دالر، خرمای مضافتی تازه خشک 196ارزشی بالغ بر 

تن و با  729اند. البته عالوه بر این خرمای زاهدی تازه خشک کرده نیز در حجمی حدود کاالهای صادراتی ایران به پاکستان بوده

دالر به  137تن به ارزشی بالغ بر  203.5هزار دالر به این کشور وارد شده و به غیر از آن سایر خرماها بیش از  364ارزشی بیش از 

 اند.ستان صادر شدهپاک

 ها به سیب ایرانیعالقه پاکستانی

تن به ارزشی بیش از یک  4190دالر، سیب تازه با حجمی حدود  500هزار و  119تن و ارزشی بالغ بر  520هندوانه با وزنی حدود 

های صادراتی ایران خی از میوههزار دالر بر 19تن و ارزشی بالغ بر  23دالر و کیوی تازه به حجمی حدود  653هزار و  141میلیون و 

توان گفت که سیب تازه یکی از کاالهایی است که اند که بر اساس اعداد و ارقام اعالم شده از سوی گمرك میبه پاکستان بوده

تن انار تازه با  39دهد.همچنین در پنج ماهه اول سال جاری حدود بیشترین حجم صادراتی به پاکستان را به خود اختصاص می

هزار دالر به این کشور صادر شده و سایر  565تن، آلوی خشک کره به ارزشی حدود  219.6هزار دالر، حدود  23زشی بالغ بر ار

 اند.دالر وارد پاکستان شده 500هزار و  133تن و با ارزشی حدود  167های خشک شده نیز در حجمی حدود میوه

هزار دالر دیگر کاالی صادراتی  361تن و به ارزشی بیش از  361بالغ بر  تخم گشنیز به شکل خرد نشده و سابیده نشده با حجمی

هزار دالر به پاکستان  11تن و با ارزشی بیش از  2.5های روغنی در حجمی بالغ بر ایران به پاکستان بوده است. عالوه بر این میوه

هزار دالر دیگر کاالی صادراتی  44شی بالغ بر تن و با ارز 9اند.گل خشک و گلبرگ تازه محمدی نیز در حجمی حدود صادر شده

های حیوانی و نباتی دیگر کاالی صادراتی ها یا روغنهای خوراکی از چربیایران به این کشور همسایه بوده است.مخلوط یا فرآورده

 است. دالر به پاکستان ارسال شده 560هزار و  42تن کاال به وزنی به ارزش  22ایران است که در این مدت بالغ بر 

 تن آدامس!  500صادرات 

دالر دیگر کاالی صادراتی بوده و در کنار آن انواع شیرینی،  2000همچنین آدامس در حجمی حدود نیم تن و با ارزشی بالغ بر 

دهند. به پاکستان را تشکیل میهزار دالر بخشی دیگر از صادرات ایران  409تن به ارزشی بالغ بر  136شکالت سفید با وزنی حدود 

هزار دالر وارد این کشور همسایه شده  747تن و با ارزشی بیش از  115.5عالوه بر این شکالت دیگر کاالیی است که در وزنی حدود 

 56تن و با ارزشی بالغ بر  15های غالت که با عمل پفک کردن یا تف دادن به دست آمده، در حجمی حدود است.همچنین فرآورده

ی اند بخشهایی که بر اساس غالت پیش پخته تهیه شدهاند. از سوی دیگر سایر فرآوردههزار دالر به این کشور همسایه صادر شده
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دالر این  500کیلو و با ارزش کمتر از  97دهد که البته در وزنی بسیار پایین حدود دیگر از صادرات ایران به پاکستان را تشکیل می

تن و ارزشی بالغ  139ها دیگر کاالی صادراتی ایران به پاکستان بوده که با وزنی حدود است.انواع بیسکوییت صادرات صورت گرفته

دالر دیگر کاالی صادراتی ایران  7500هزار دالر منتقل شده است. انواع ویفرها نیز در وزنی بالغ بر پنج تن و با ارزشی بالغ  232بر 

 اند.به پاکستان بوده

 231تن و با ارزشی حدود  120هایی مانند فتیر یا خمیر برای الك و مهر خمیرهای خشک کرده در وزنی حدود نان عالوه بر این

تن و با ارزشی حدود  7هزار دالر، سایر لوبیاها در وزنی بالغ بر  54تن و با ارزشی حدود  27هزار دالر، نخود فرنگی در وزن حدود 

هزار دالر بخشی دیگر از کاالهای  436تن و با ارزشی حدود  99، مارماالت در وزنی حدود دالر، انواع مربا، ژله 500هزار و  14

 دهند.صادراتی ایران به پاکستان را تشکیل می

 تن آبمیوه و کنسانتره 3200

تن از صادرات ایران به  3266 از بیش( میچی فرود، پشن گالب، انبه، موز، کنستانتره) استثنای به شده غلیظ هایآبمیوه سایر 

 22.5هزار دالر داشته است. مخمرهای فعال نیز در حجمی حدود  920دهند که ارزشی حدود سه میلیون و پاکستان را تشکیل می

های یخ زده در حجمی دهند. بستنی و سایر شربتکهزار دالر بخشی دیگر از صادرات ایران را تشکیل می 45تن و با ارزشی بالغ بر 

تن و ارزشی بالغ بر  28های گاز دار شده در حجمی بالغ بر و آب معدنیهزار دالر انواع آب 80تن و با ارزشی بالغ بر  22.5ز بیش ا

 112.5های معدنی و گازدار شده که به آن قند شیرین کننده و ... ( افزوده شده باشد در حجمی بالغ بر دالر آب )همچنین آب 3000

هزار دالر دیگر محصوالت صادراتی به پاکستان بوده است.همچنین سیمان سفید پورتلند دیگر کاالیی بوده  40تن و ارزشی بالغ بر 

  هزار دالر داشته است.  911تن وارد پاکستان شده و ارزشی بالغ بر یک میلیون و  500هزار و  52است که در حجمی بیش از 

دالر وارد پاکستان شده است. عالوه  500هزار و  188تن و با ارزشی بیش از  500هزار و  11سیمان پوزوالنی نیز در حجمی بیش از 

دالر، سایر  3500 ود حد  تن و به ارزشی 20های زغال سنگ، لیمیت یا تورب زغال به حجمی بیش از ککها و نیمهبر این سایر کک

هزار دالر دیگر کاالی  520الغ بر یک میلیون و تن و با ارزشی ب 3839های بجز بنزین در حجمی حدود های سبک و فرآوردهروغن

هزار دالر، گریس به وزنی  260تن و با ارزشی حدود  323 حدود حجمی در موتور روغن رود.صادراتی ایران به پاکستان به شمار می

با ارزشی بالغ بر یک  تن و 1773های غیرمذکور نفتی و به حجمی بر هزار دالر، سایر فرآورده 18تن و ارزشی بالغ بر  45بیش از 

هزار دالر، بوتان مایع  500هزار تن به ارزشی بالغ بر چهار میلیون و  10هزار دالر، پروپان مایع شده به حجمی بیش از  80میلیون و 

 اند.هزار دالر دیگر کاالهای صادراتی ایران به پاکستان بوده 281 و میلیون  تن و با ارزشی بالغ بر دو 4974شده در حجمی بالغ بر 

 صادرات انواع الستیک

ها اشاره کرد که در این حوزه در نهایت بالغ توان به مواردی مانند انواع الستیکاما در میان سایر کاالهای صادراتی به پاکستان می 

های همچنین سایر الستیک .شوددالر می 16000ه که ارزش آن حدود تن الستیک رویی چرخ، بادی از نوع کائوچو صادر شد 3.9بر 

هزار دالر از صادرات ایران به این کشور بوده که در کنار آن  80تن و به ارزشی بیش از  20ر ویی چرخ بادی و ... در حجمی بالغ بر 

 .رسددالر می 700هزار و  45شی بالغ بر تن و ار ز 14انواع تایرهای بادی نو از کائوچو برای اتومبیل سواری به حجم حدود 

 هزار دالر صادرات انواع پوست ۷00

صادرات پوست انواع حیوانات دیگر بخش صادرات به پاکستان است که در این حوزه پوست خام حیوانات از جنس گوسفند و بره در 

چنین پوست دباغی شده یا تازه دباغی شده یا دالر بوده است هم 600هزار تن و  286تن و با ارزشی بیش از  206.7حجمی بالغ بر 
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هزار دالر، پوست گوسفند یا بره به حالت خشک شده یا تازه از دباغی  189تن و ار زشی بالغ بر  95.5رنگ نشده به حجمی بالغ بر 

 .شودهزار دالر از دیگر صادرات ایران به پاکستان محسوب می 169تن و به ارزشی بالغ بر یک میلیون و  33درآمده به حجمی بالغ بر 

 های غیرمخملی با وزنیها بخشی دیگر از صادرات به این کشور همسایه است که در این حوزه کفپوشهمچنین صادرات انواع کفپوش

هزار دالر،  597ارزشی بالغ بر  تن و با 167های بافته نشده با حجمی حدود هزار دالر، کفپوش 281تن و ار زشی حدود  32حدود 

هزار دالر از دیگر صادرات ایران به پاکستان بوده  74تن و ارزشی بالغ بر  7های توری به حجمی حدود ها و سایر پارچهانواع توربافت

هزار دالر از دیگر  62 حدود زشی ار و تن پنج از بیش حجمی در پالستیک یا کائوچو از تخت با هایکفش سایر این  است. عالوه بر

اشیای ساخته شده از آسفالت یا مواد همانند آن بخش دیگری از واردات پاکستان بوده .شودصادرات ایران به پاکستان محسوب می

 از بیش کاشی واردات حوزه در این بر عالوه. است گرفته صورت دالر  هزار 269تن و با ارزشی بیش از  396که در حجمی بالغ بر 

 .هزار دالر وارد این کشور همسایه شده است 808کاال با ارزشی حدود یک میلیارد و تن  1380

 صادرات پرحجم و کم ارزش فلزات

 در شده نورد گرم هایمیله سایر دالر،  هزار 40تن و با ارزشی بالغ بر  95محصوالتی از آهن یا فوالد غیرمنزوج نیز در حجمی حدود 

های آهنی یا فوالدی گرم نورد شده دارای دندانه در حجمی حدود هزار دالر، میله 347تن و با ارزشی حدود  991 بر بالغ حجمی

تن و با ارزشی  308های گرم نورد شده به صورت طومارهای نامنظم با حجمی حدود هزار دالر میله 506تن و با ارزشی بالغ بر  1601

عالوه بر این سرب تصفیه شده به صورت کار نشده .روندراتی ایران به پاکستان به شمار میهزار دالر از دیگر کاالهای صاد 21بالغ بر 

تن و با  50هزار دالر و روی به صورت کار نشده غیرممزوج در حجمی بالغ بر  588تن و با ار زشی بیش از  208در حجمی بالغ بر 

هزار دالر از دیگر واردات پاکستان  517ن و به ارزشی بالغ بر ت 207هزار دالر، روی غیرممزوج به حجمی حدود  78ار زشی بیش از 

 .در پنج ماه اول سال جاری بوده است

 آب معدنی ایران در راه پاکستان

های معدنی و تن آب 28شود که در این حوزه حدود های معدنی مربوط میاما بخش دیگری از واردات پاکستان به واردات انواع آب

هزار دالر به  40های معدنی و گازدار شیرین شده با ارزشی بالغ بر تن آب 112.5دالر و بیش از  3000ی بالغ بر گاز دار شده با ارزش

و با ارزشی بیش از دو  680هزار و  5سایر گازهای نفتی و هیدروکربرای گازی در حجمی بالغ بر .این کشور همسایه صادر شده است

ها به جز گرید دارویی، سایر دهند. همچنین سایر وازلیندالر بخشی دیگر از واردات ایران به پاکستان را تشکیل می 186میلیون و 

که برای  های داروییترکیبات اکسیژن دار غیرعالی، سولفور سدیم، استیرن، ایتلین گولی خور، آنیدریک ستافیلیک، سایر مکمل

)قالبی(،  هایبری، گالب، سدیم الورااتر، الکیل بنزن، دترژنتابه ندارند، بتانه های شیشهفروشی تهیه شده و تولید داخلی مشخرده

، پوشش کف های مالمینیها گرید بادی، سایر ربینهای تانسیواکتیو، پودر مایع گرانول برای شستشو، سایر پلی اتیلینسایر فرآورده

ای ار کاست تصویری، التکس استیل بوتادین، فروسیلیسیوم، ظروف شیشهاز مواد پالستیکی، پلیمرهای پرو پیلن، پد پالستیکی نو

دار شده، های ساینده، ریسمان، طناب و کابل، نخ تکستوره تخته با رشته جهتها به شکل فالسک، پودر یا دانهمختلف، انواع بطری

اه دهند. همچنین در پنج متان را تشکیل میآخال خرده ریز و دم قیچی کائوچوی سفت نشده، بخشی دیگر از صادرات ایران به پاکس

 .است شده صادر  هزار دالر به این کشور 20تن شامپو با ارزشی بیش از  17اول امسال بالغ بر 

http://www.iana.ir/fa/news/48784/%D8%B5%D8%A7%D8%AF% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۱۴تاریخ: 

 میلیاردی کشور از فروش سیر 40درآمد 

 .تن سیر، از کشور صادر شده است 271، قریب به یک هزار و  1396ماهه نخست سال  5طبق آمار منتشر شده توسط گمرك در 

 5در  آمار منتشر شده توسط گمرکطبق  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .تن سیر، از کشور صادر شده است 271، قریب به یک هزار و  1396ماهه نخست سال 

 .بوده است 40549235581ارزش ریالی آن و  1247017 صادراتارزش دالری این میزان  

http://www.yjc.ir/fa/news/6267599/%D8%AF%D8%B1%D8% 
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 صنایع غذایی
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶مهر  ۱۵تاریخ: 

 خرید تضمینی گندم در هفته آیندهنمره کیفیت نان ارتقا یافت/اعالم 

،تمامی گندم های خبازی از 96سیف گفت: علی رغم اظهار نظر برخی افراد که کیفیت گندم برای تولید نان مناسب نیست، در سال 

یزدان سیف مدیر عامل بازرگانی دولتی ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .تولید داخل بود

هزارتن گندم با ارزش بالغ بر 864میلیون و 8در نشست خبری امروز با بیان اینکه خرید تضمینی گندم روبه پایان است،اظهار کرد: تا کنون 

 بهای گندم های تحویلی درصد74هزار میلیارد ریال معادل85وی افزود: تا به امروز .خریداری شد گندمکارانیارد ریال از میل858هزار و 115

 .پرداخت و مابقی با توجه به برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل کشور در اسرع وقت پرداخت خواهد شد

هزار هکتار تدارك کشت دیده شد،گفت: البته به دلیل تنش های 900میلیون و 5قریب  96-95سیف با بیان اینکه در سال زراعی 

هزار هکتار صورت گرفت که این امر تا حدی تولید  500میلیون و 5تا 5محیطی استان های آذربایجان غربی و شرقی برداشت از 

هزارتن و 100هزارتن،گلستان با یک میلیون و 353مدیرعامل بازرگانی دولتی خوزستان با یک میلیون و .تحت تاثیر خود قرار داد

 .هزارتن از استان های برتر در عرضه خرید تضمینی گندم به بازرگانی دولتی هستند900فارس 

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به آخرین وضع بررسی نظر سنجی کیفیت نان بیان کرد:علی رغم اظهار نظر برخی افراد که 

  .،تمامی گندم های خبازی از تولید داخل بود96لید نان مناسب نیست، در سال کیفیت گندم برای تو

در مرداد ماه سال کنونی ارتقا یافت که این امر حاصل تالش 84در مرداد ماه سال گذشته به  82از  کیفیت نانوی افزود: لذا نمره 

یفیت نان شکل،اندازه، رنگ نان،بافت نان،طعم و ماندگاری به گفته وی در ارزیابی ک.گندمکاران و معاونت امور زراعت وزارتخانه است

 .مورد توجه قرار گرفت

 پیش بینی صادرات یک میلیون تن گندم تا پایان سال 

هزارتن گندم به صورت مستقیم و سایر مشتقات صادر شده است،افزود: همچنین شب گذشته یک 400وی با بیان اینکه تاکنون 

رتن برای یک شرکت ایتالیایی بارگیری شده است،این امر بدان معناست که کارشناسان به این هزا14کشتی گندم دوروم معادل 

 .نتیجه رسیده اندکه گندم دوروم ایران جزو برترین ها در دنیا به شمار می رود

 .به گفته سیف تا پایان سال پیش بینی می شود که یک میلیون تن گندم صادر شود

 دارد عرضه گندم در بورس کاال ادامه

معاون وزیر جهاد در پاسخ به این سوال که انتقاداتی نسبت به طرح قیمت تضمینی گندم وارد است،اظهار کرد:با استمرار قیمت 

تضمینی اهدافی نظیر کوچک شدن دولت، ارائه خدمات بهتر به کشاورزان،کاهش بار مالی دولت و سرعت در پرداخت مطالبات 

 .تن راهکارهای مناسب انتظار می رود این امر محقق شودگندمکاران است که با به کار گرف

شرایطی فراهم خواهد شد که تنها تولیدکنندگان بتوانند اقدام به عرضه  عرضه گندم در بورس کاالوی ادامه داد: بر این اساس با 

ی می شود که اطالعات به گفته سیف تا دو ماه آینده سامانه ای طراح.کنند و ورود بخش خصوصی گلوگاهی برای فساد نباشد

 .گندمکاران برای عرضه در بورس کاال فراهم شود و همچنین با استفاده از جی پی اس در زمین میزان تولید برآورد خواهد شد
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مدیرعامل بازرگانی دولتی با بیان اینکه عرضه گندم در بورس کاال بار مالی دولت به کمتر از نصف تقلیل می دهد،گفت: براین اساس 

 .رداخت اول کشاورزان و مابه التفاوت دولت با سرعت بیشتری به گندمکاران پرداخت می شودبحث پ

سیف با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی ناشی از .هفته آینده اعالم خواهد شد97-96وی افزود:قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی 

اید این دو امر را در دستور کار خود قرار دهد ضمن آنکه وزارت قیمت تمام شده و بهره وری است، گفت: براین اساس شورای اقتصاد ب

 .جهاد کشاورزی برنامه متعددی برای تامین نهاده ها،بذر و کود و سم و ارتقای بهره وری دارند

 هزار تن می رسد 100تولید سویا به 

هزار تن کلزا، آفتاب گردان و گلرنگ با ارزش بالغ بر  200گفت: تا کنون  خرید دانه های روغنیوی با اشاره به آخرین وضعیت 

برآورد شده امسال که  :در روزهای آتی خبر داد و گفت برداشت سویاسیف از .میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده است 525

 .دانه های روغنی و پایداری تولید استهزار تن سویا از کشاورزان خریداری شود که این امر بیانگر توسعه کشت  100حدود 

تن دانه روغنی وارد کشور  400هزار و  2سال گذشته  :معاون وزیر جهادکشاورزی درباره وضعیت واردات دانه های روغنی بیان کرد

ه روغنی واردات دان صدد در خصوصی بخش اگر و  هزار تن وارد شده 200شد، درحالیکه تا نیمه اول مهرماه امسال یک میلیون و 

وی ادامه داد: دولت به عنوان تنظیم کننده کاالی .است باید به میزانی واردات داشته، جوابگوی ذخایر استراتژیک کشور باشد

استراتژیک نقش اساسی در کنترل بازار ایفا می کند، به طوریکه با عرضه کاال از سوی بازرگانی دولتی در بورس کاال بازار از شفافیت 

ماهه نخست  6مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به وضعیت فروش کاالهای استراتژیک در .برخوردار استو آرامش نسبی 

هزار تن برنج در بورس  35هزار تن روغن و  105هزار تن شکر،  216ماهه بیانگر آن است که از مجموعه  6سال تصریح کرد: آمار 

 آرامش بر بازار کاالهای اساسی حاکم است.است رفته فروش به روغن تن زاره 20 شکر، تن هزار 106 تنها که کاال عرضه شده 

سیف با اشاره به اینکه آرامش بر بازار کاالهای اساسی ایام محرم حاکم بود، بیان کرد: باتوجه به افزایش تقاضا در ایام محرم شاخص 

ه که این امر ناشی از عملکرد ستاد تنظیم بازار، وزارت جهاد های بازار بیانگر آن است که آرامش بر بازار شکر، روغن و برنج حاکم بود

 .کشاورزی و بازرگانی دولتی در امر عرضه این محصوالت بود که توانست از شوك قیمت ها جلوگیری کند

هزار تن  15ه هزار تن برنج در قالب طرح تنظیم بازار توزیع می شود ک 25مدیرعامل بازرگانی دولتی ادامه داد: در ایام محرم و صفر 

به گفته سیف ستاد تنظیم بازار برای هیأت های مذهبی دارای مجوز از .آن از سوی بخش خصوصی و مابقی بازارگانی دولتی است

 .هزار تومان عرضه می شود 4با نرخ  1521تومان و  150هزار و  3با نرخ  PR11 سازمان تبلیغات هرکیلو برنج

 خودکفایی شکر در راه است

 12دیگر سخنان خود با اشاره به میزان ذخایر استراتژیک گندم بیان کرد: اکنون موجودی ذخایر گندم در سیلوها وی در بخش 

سیف با اشاره به اینکه رقم افزایش .میلیون تن است و همچنین در سایر کاالها بخش خصوصی و دولتی از ذخایر خوبی برخوردار است

هزار تن برسد که با  900د می شود که شکر استحصالی از چغندرقند خریداری شده به تولید شکر بی نظیر است، گفت: امسال برآور

هزار  650هزار تن افزایش خواهد داشت، به گونه ای که رقم تولید از یک میلیون و  200احتساب میزان نیشکر، تولید شکر حدود 

مسوول ادامه داد: باتوجه به کاهش ضریب وابستگی این مقام .هزار تن ارتقا خواهد یافت 850تن سال گذشته، به یک میلیون و 

مدیرعامل بازرگانی دولتی با بیان اینکه آماری .ساله میزان واردات به صفر رسد 5انتظار می رود که طی یک برنامه  واردات شکر،

هداشت سوال کرد، اما ناگفته نماند که های آلوده ندارد، افزود: آمار و ارقام دقیق در این زمینه را باید از وزارت باز میزان واردات برنج

گونه وی با بیان اینکه هیچ.به سبب تغییر سیاست های تعرفه ای حجم قاچاق برنج کاهش چشمگیری داشته است 96و  95در سال 
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هه ما 5ماهه نخست سال صورت نگرفته است، افزود: اگرچه آمار گمرك در  5افزایشی در واردات محصوالت شکر، روغن و برنج در 

درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته  102درصد و برنج  105درصد، روغن  174نخست سال بیانگر آن است که واردات شکر 

افزایش یافته است، اما این امر شاخص مناسبی برای عملکرد نیست، چراکه سقف مشخصی برای واردات این محصوالت تعیین شده 

گونه افزایشی نداشته است، سیف با اشاره به اینکه نرخ برنج جهانی هیچ.الك ما نیستو اینکه چه زمان، چه میزانی وارد شود، م

یک هفته قبل از آغاز محرم تنها به سبب سودجویی و رانت در عرضه و تقاضا نوساناتی را تجربه  نرخ برنج وارداتی :تصریح کرد

 .کرد که با توزیع برنج از سوی ستاد تنظیم بازار این امر کنترل شد

http://www.yjc.ir/fa/news/6270299/%D9%86%D9%85%D 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹6مهر ماه  ۱۲چهار شنبه 

 های بسته بندی تا سه سال هم قابلیت مصرف داردآب

آب  شود، گفت: در علم آب و فاضالبآبهای معدنی و آشامیدنی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان افزودنی به آب اضافه نمیدبیر انجمن 

 .چیز افزودنی ندارد، تنها کار اینکه ضدعفونی و داخل بطری شده و بسته بندی می شود

بسته بندی شده اظهار داشت: جامعه علمی جهان  هایپیمان فروهر در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره کیفیت آب

هاست که در حوزه آب های بسته بندی این موضوع را حل کرده اند، ضمن اینکه در هیچ استاندارد بین المللی در جهان، سال

های و تمامی آب استانداردهای ملی کشورها و اتحادیه اروپا و امریکا برای آب های بسته بندی تاریخ تولید و مصرف لحاظ نشده است

 .بسته بندی فاقد تاریخ تولید و مصرف هستند، یعنی درج تاریخ تولید و انقضا برای آنها در استانداردها تعریف نشده است

وی افزود: علت این است که اگر آب بسته بندی به درستی تصفیه و ضد عفونی شده بوده و سایر شرایط تولید هم مطلوب باشد، در 

بسته و نگهداری صحیح می تواند حتی تا سه سال نگهداری شود، به همین دلیل بهترین و اولین گزینه تمام شرایط پلمپ، درب 

 .سازمان های امدادی جهان آب بسته بندی است و به میزان زیاد آن را انبارش می کنند

فاضالب آب چیز افزودنی ندارد، آب مایعی فروهر با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان افزودنی به آب اضافه نمی شود، گفت: در علم آب و 

خنثی، بی رنگ، بی بو و بی طعم است و مثل غذاهای کنسروی نمی توان چیزی به آن اضافه کرد و تنها کار اینکه ضدعفونی و داخل 

دن قرار وی یادآور شد: هر زمان که درب بطری باز شود مثل هر ماده غذایی در معرض آلوده ش.بطری شده و بسته بندی می شود

دارد، بنا بر این توصیه می شود هرکس درب بطری را باز می کند در کوتاه ترین مهلت آن را مصرف کند، زیرا نگهداری طوالنی مدت 

 .منجر به انتقال آلودگی می شود

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=9ce2952cb3144c51852e2a5616 
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 صنایع غذایی
 ایران اکونا - ۱۳۹۶مهر / /  ۱۲چهارشنبه , 

 ماه اجباری می شوداستانداردهای بسته بندی در صادرات کشاورزی از نیمه آبان

اورزی و بندی محصوالت کشکشاورزی گفت: با توجه به نامناسب بودن بستهرئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان محصوالت 

انواع میوه که این ضعف سبب شده بود صادرات آنها با مشکل مواجه شود، استانداردهای بسته بندی با سازمان توسعه تجارت بررسی 

: یکی از مشکالت اساسی برای صادرات محصوالت سید رضا نورانی اظهار کرد.شودو تدوین شد که از نیمه آبان ماه امسال اجباری می

ا به کند و در این راستکشاورزی، بسته بندی نامناسب و نه چندان استاندارد آنهاست که بعضا مشکالتی را در این زمینه ایجاد می

 .بودیم دنبال تدوین استانداردهایی برای بهبود وضعیت بسته بندی محصوالت صادراتی، کشاورزی به ویژه انواع میوه

وی افزود: در این راستا با سازمان توسعه تجارت جلسات متعددی برگزار کردیم و موفق شدیم تا استانداردهای بسته بندی صادرات 

 .شودماه اجباری میها را تدوین کنیم که رعایت این استانداردها از پانزدهم آبانمحصوالت کشاورزی و انواع میوه

شود تا محصوالت صادراتی و ارزآور ایرانی از جمله ادرات انواع محصوالت کشاورزی بعضا سبب میبندی مناسب در صنبود بسته 

ای مجددا بسته بندی و به کشورهای هدف صادر ای صادر شود و به نام دیگر کشورهای واسطهزعفران و حتی پسته به صورت فله

ایران خواهد شد، بلکه ارزش افزوده و ارزآوری بیشتر را از آن  شود که البته این ضعف نه تنها باعث از بین رفتن برندی به نام

کشورهایی خواهد کرد که هیچ نقشی در تولید این محصوالت ندارند و تنها واسطه صادرات محصوالت کشاورزی ایرانی گمنام به 

 .دیگر کشورها هستند

http://iranecona.com/78071/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8% 
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 عسل
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۹تاریخ: 

 گذاری در توسعه صنعت زنبورداریهزارتن عسل در کشور/ نقش موثر صندوق حمایت از سرمایه 80تولید بیش از 

موندیا در استانبول ترکیه، گفت: المللی آپیکنگره بین های ایران در چهل و پنجمینحسن رکنی امروز پس از بازدید از غرفه

خوشبختانه در چند سال اخیر، صنعت زنبورداری کشور، پیشرفت قابل قبولی داشته که عملکرد مثبت صندوق حمایت از توسعه 

جهاد کشاورزی، عملکرد معاون امور تولیدات دامی وزارت .رودترین عوامل آن به شمار میگذاری در این بخش، یکی از مهمسرمایه

ترین عامل توسعه این های اخیر مثبت ارزیابی کرد و اقدامات آن را مهمصندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور را در سال

های ایران در چهل و پنجمین کنگره به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، حسن رکنی امروز پس از بازدید از غرفه.صنعت دانست

موندیا در استانبول ترکیه، گفت: خوشبختانه در چند سال اخیر، صنعت زنبورداری کشور، پیشرفت قابل قبولی داشته المللی آپیینب

وی با اشاره به .رودترین عوامل آن به شمار میگذاری در این بخش، یکی از مهمکه عملکرد مثبت صندوق حمایت از توسعه سرمایه

های مالی در مواقع خاص هستند، افزود: به عنوان مثال، تامین دارو یا غذا برای گذران کندوها یازمند کمکاینکه گاهی زنبورداران ن

های در زمستان اگرچه شاید به مقدار جزئی باشد، اما اهمیت زیادی دارد که چنانچه به موقع و سریع تامین نشود، ممکن است خسارت

های خود، طی سازی فعالیتهای غیرضروری و چابکراین صندوق با خروج از بروکراسیجبران ناپذیری به زنبوردار وارد کند. بناب

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: با .های گذشته توانست این موضوع را به درستی مدیریت کندسال

زنبور عسل در استان اصفهان شکل گرفت و  هایهای صورت گرفته توسط مدیران صندوق، نخستین زنجیره تولید فراوردهتالش

رکنی با اشاره به حضور پرقدرت زنبورداران ایرانی .تواند موفقیت بیشتر زنبورداران در بازار را به همراه داشته باشدچنین حرکتی می

ن، یکی دیگر از اقدامات آموزش و ارتقای سطح علمی زنبوردارا :موندیای ترکیه اظهار کردالمللی آپیدر چهل و پنجمین کنگره بین

در  موندیامثبت و قابل تقدیری است که صندوق در اجرای آن از هیچ اقدامی فروگذار نکرد. حتی حضور ایرانیان در نمایشگاه آپی

افزایی تواند در راستای دانشوی افزود:همین عمل می.وقفه صندوق و تسهیل روند کارها بوده استهای بیسال جاری، مرهون تالش

روزترین تجهیزات این صنعت بسیار موثر باشد و شاید اگر اقدام صندوق نبود، این اتفاق به راحتی نبورداران ایرانی و آشنایی با بهز

ور، از های دو کشرکنی یادآور شد: البته مراودات با دیگر کشورها از جمله آفریقای جنوبی و ایجاد ارتباط بین تولیدکننده.افتادنمی
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، معتقد است تامین نیاز مالی .ی است که صندوق برای زنبورداران فراهم کرده استدیگر تسهیالت

گیری از جمله اقدامات صندوق است که ارتقای توان مالی تولیدکنندگان و های استانی بر اساس نیازشان، با کمترین بروکراسی و سختاتحادیه

های زیربخش دام، صندوق حمایت از توسعه وری در کل صنعت را به همراه داشته به طوری که در مقایسه با دیگر صندوقیش بهرهدر نتیجه افزا

هایی که صندوق حمایت از توسعه صنعت به گفته وی، یکی از برنامه.تر عمل کرده استهنگامتر و بهگذاری صنعت زنبورداری بسیار چابکسرمایه

رکنی .های اصالح نژاد ملکه زنبورعسل در راستای افزایش عملکرد کندوها استکند، تجاری سازی دستاوردهای ایستگاهدنبال می زنبورداری کشور

ی که دهد؛ در عین حال، فعاالنها تولید ملکه زنبور عسل را در دستور کار داشته و آنها را در اختیار تولیدکنندگان قرار میاضافه کرد: این ایستگاه

یته فنی های کمهای روز برای تولید ملکه بهره ببرند، بعد از بررسینژادی هستند و یا قصد دارند از ژنمند به استفاده از خون جدید برای بههعالق

در سال گذشته معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه .پذیر خواهد بوددفتر طیور، واردات ملکه یا مواد ژنی برای آنها امکان

های گذشته تولید ژل رویال در کندوهای ایران بسیار ناچیز بود، اما با ورود صندوق هزار تن عسل در کشور تولید شد، گفت: در سال 80بیش از 

درصد  10کیلوگرم در سال رسیده است. بنابراین حتی اگر  200برداران، اکنون تولید این محصول به بیش از به این عرصه و آموزش بهره

 .کندزنبورداران به ازای هر کندو، یک کیلوگرم ژل رویال به بازار عرضه کنند، ارزش افزوده ایجاد شده با کل عسل تولیدی برابری می

http://www.iana.ir/fa/news/48796/%D8%AA%D9%88% 
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 عسل
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۰تاریخ: 

 شودفراکسیون حمایت از صنعت زنبورداری تشکیل می

الملل حرفی برای گفتن داشته باشد. بنابراین با تواند در عرصه بینای رسیده که میصنعت زنبورداری کشور در حال حاضر به نقطه

 .کمی حمایت بیشتر، از رقبایی مانند ترکیه پیشی خواهد گرفت

یا در موندیانا، دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی، با حضور در چهل و پنجمین کنگره آپیبه گزارش خبرنگار ا

وگو با خبرنگار ایانا گفت: در حال رایزنی برای تشکیل فراکسیون حمایت از صنعت زنبورداری در مجلس استانبول ترکیه، در گفت

شاره به اینکه اکنون صنعت زنبورداری کشور به همت و یاری بخش خصوصی، از شورای اسالمی هستیم.علی کاظمی باباحیدری، با ا

کند، افزود: حمایت هرچه بیشتر از این صنعت، موجب ای برخوردار بوده و شانه به شانه با رقبای جهانی حرکت میرشد قابل مالحظه

بورداری و اتحادیه سراسری زنبورداران در کنار ارتقای جایگاه آن خواهد شد. بنابراین اگرچه صندوق حمایت از توسعه صنعت زن

تواند با تشکیل این فراکسیون، تقویت منابع مالی صندوق را در دستور کار قرار داده و فعاالن این عرصه هستند، اما مجلس نیز می

 بود. دور از دسترس نخواهدتوان زنبورداران ایرانی را هرچه بیشتر به رخ جهانیان بکشد. حتی پیشی گرفتن از رقیبی مانند ترکیه 

گذرد، اما امسال برای نخستین بار است که کشور موندیا میکاظمی باباحیدری، عنوان کرد: اگرچه پنج سال از عضویت ایران در آپی

ر از ایران زنبوردا 300غرفه را در این کنگره در اختیار بگیرد که رتبه سوم بعد از چین و ترکیه را اخذ کرده و بیش از  12ما توانست 

ای در تولید عسل جهان دارد. به عنوان مثال، در استان چهارمحال و بختیاری، اند.به گفته وی، ایران جایگاه ویژهدر آن شرکت کرده

نظیر است، همان گیاهانی که به عنوان یکی از غذاهای اصلی زنبور محسوب شود که در دنیا کمهایی یافت میها و آویشنگون

های ایران در کنگره امسال، ادامه داد: خوشبختانه در مقام نماینده مجلس شورای اسالمی، با اشاره به بازدید از غرفهشوند.این می

المللی معرفی های جهانی ندارد و حتی کندوهای جدیدی را به بازارهای بینمقایسه، صنعت زنبورداری ایران، دست کمی از نمونه

ی فاصله آل، کمهایی صورت گرفته، اما هنوز برای رسیدن به سطحی ایدهبندی نیز پیشرفتستهکرده است. البته اگرچه در زمینه ب

ط تواند نقاوجود دارد.دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: بنابراین حمایت از صنعت زنبورداری، می

افزایش دهد. در همین راستا به غیر از تشکیل فراکسیون، الزم است ضعف تولیدکنندگان را برطرف کرده و قدرت آنها را روز به روز 

 ای مستقل برایکه مانند بخش طیور یا دام، اداره کل مستقل برای زنبورداری در وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفته و ردیف بودجه

یه، با همکاری مشترك صندوق حمایت از موندیای ترکآن ترتیب داده شود.کاظمی باباحیدری تاکید کرد: حضور ایران در کنگره آپی

های اصفهان، فارس و آذربایجان شرقی مهیا شده که این های زنبورداران به ویژه اتحادیهها و تعاونیتوسعه صنعت زنبورداری، اتحادیه

موندیا پیای برگزاری کنگره آرود.وی در پایان با بیان اینکه کشور اسلوانی برخود برگی از افتخارات صنعت زنبورداری ایران به شمار می

ای نزدیک یکی از میزبانان کنگره بوده رود که ایران نیز در آیندهریزی است، گفت: امید میاکنون در حال برنامهاز هم 2021در سال 

 های مختلف این کنگره باشند.و اعضای صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری بتوانند جزو هیات مدیره جشنواره

 شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.موندیا دیروز )جمعه هفتم مهرماه( کار خود را آغاز کرد و تا سهان ذکر است که کنگره آپیشای

http://www.iana.ir/fa/news/48797/%D9%81%D8%B1%D8 
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۳تاریخ: 

 میلیون هکتار اجرا می شود ۹.۶اصالح رویشگاه های گیاهان دارویی در سطح 

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت: در برنامه ششم توسعه، طرح های اصالح و احیای رویشگاه  

 .میلیون هکتار اجرایی می شود 9.6سطح  های گیاهان دارویی در

به گزارش ایرنا، ابوالفضل یاوری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در بجنورد در باره برنامه های این دفتر برای حمایت از توسعه کشت 

برنامه ریزی و هدف گذاری هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی  250گیاهان دارویی اظهار کرد: کشت گیاهان دارویی نیز در سطح 

هزار گونه گیاهی وجود دارد که از این تعداد هشت هزار گونه در ایران  30وی با بیان اینکه در سطح جهان بیش از  .شده است

شناسایی شده است گفت: تنوع گیاهان در ایران سه برابر بیش از تنوع این گونه ها در اروپا است و این مزیتی برای این منطقه به 

گونه گیاهی از این تعداد، ارزش دارویی  300هزار و  2به گفته یاوری هشت هزار گونه گیاهی در ایران وجود دارد که .مار می رودش

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری تاکید .گونه از این گیاهان منحصر ایران است 782دارد و یک هزار و 

 .ظرفیت های فراوانی در زمینه توسعه و کشت گیاهان دارویی دارد کرد: خراسان شمالی هم

 100این رقم  2010میلیارد دالر و در سال  60، 1996به گفته یاوری ارزش بازاری و اقتصادی گیاهان دارویی در جهان در سال 

به پنج هزار  2050در جهان طی سال  میلیارد دالر بوده است و بر اساس برآورد بانک جهانی گردش مالی و اقتصادی گیاهان دارویی

میلیون دالر از ارزش  20میلیون دالر است که  350وی تصریح کرد: سهم ایران گردش مالی گیاهان دارویی .میلیارد دالر می رسد

زعفران  میلیون دالر از ارزش اقتصادی گیاهان دارویی مربوط به 10اقتصادی گیاهان دارویی ایران مربوط به منابع طبیعی است که 

  .است

 توسعه واحدهای فراوری گیاهان دارویی نیاز به حمایت های ویژه دارد *

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به اینکه ایران در ایجاد واحدهای فراوری و صنایع تبدیلی 

  .گیاهان دارویی نیاز به حمایت های ویژه دارد گیاهان دارویی جایگاه خوبی ندارد گفت: توسعه واحدهای فراوری

  .وی اظهار کرد: برای توسعه کشت گیاهان دارویی، باید از ایجاد صنایع و واحدهای فراوری نیز حمایت کرد

 یاوری افزود: اکنون بخش عمده ای از گیاهان دارویی این کشور به صورت خام صادر و از کشور خارج می شود و بر این اساس ارزش

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری تاکید کرد: .افزوده زیادی نصیب بهره برداران این بخش نشده است

  .ایجاد واحدهای فراوری سبب می شود تا ارزش افزوده گیاهان دارویی در داخل و نصیب بهره برداران کشور شود

میلیون  18میلیون هکتار از این سطح طرح تهیه و  33ون هکتار دانست و گفت: در میلی 84.7وی گستره مراتع در سطح کشور را 

هزار فقره پروانه  300میلیون هکتار هم طرح ها اجرایی و  14وی گفت: در سطح .هکتار از این طرح ها به مردم واگذار شده است

جنگل ها، مراتع و آبخیزداری به منظور بازدید از طرح  مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان .چرا نیز برای بهره برداران صادر شده است

 .روزه به خراسان شمالی داشت 2های گیاهان دارویی سفری 

http://www.iana.ir/fa/news/48921/%D8%A7%D8%B5%D9%84 
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 گل و گیاهان صنعتی
 فودپرس ۱۳۹6مهر ماه  ۱۲چهار شنبه 

 شرایط صادرات گیاهان دارویی اعالم شد

جدید صادرات گیاهان دارویی را به  شرایط ای بخشنامه در ایران اسالمی جمهوری گمرك صادرات دفتر - اقتصاد غذا <کشاورزی

جدیدی را برای  تسهیالت که بخشنامه ینا متن ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا .گمرکات سراسر کشور اعالم کرد

و  27/4/1396مورخ  342651/96/94های شماره شود، بدین شرح است: پیرو مفاد بخشنامهصادرات گیاهان دارویی شامل می

 هایموضوع ضوابط صادرات گیاهان دارویی، صنعتی و عطری به پیوست تصویر رونوشت نامه 3/5/1396مورخ  376541/96/101

معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاروزی وزارت  28/5/1396مورخ  2305/501/96و  4/6/1396مورخ  2430/501/96ه شمار

شود با تأیید صادرات آن دسته از گیاهان دارویی که از طریق زراعت یا باغبانی تولید می -1:داردجهاد کشاورزی ارسال و اعالم می

مربوطه مبنی بر دست کاشت بودن بالمانع است و با رعایت سایر مقررات نیازمند استعالم از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 

موسسه ثبت گواهی بذر و نهال  17/5/1396مورخ  253/4079مطابق نامه شماره  -2.ها، مراتع و آبخیزداری نیستسازمان جنگل

گیاهان زینتی اعم از شاخه بریده و گلدانی )به شرح  نهال، و بذر گواهی و کنترل و گیاهی ارقام ثبت قانون 10 ماده ضمیمه( و مفاد)

تلقی « بذر و نهال»شوند، عمدتاً به عنوان بندی میطبقه 0603مندرج در فهرست پیوست نامه موصوف( که ذیل ردیف تعرفه شماره 

 .بذر ونهال( نیستنشده و صادرات آنها موکول به ارائه مجوز وزارت جهاد کشاورزی )گواهی مؤسسه ثبت گواهی 

توانند جهت تشخیص گیاهان اشاره شده و تمایز آنها از سایر گیاهان مشمول ارائه مجوز، بدیهی است در صورت نیاز، همکاران می

 .مراتب را از سازمان جهاد کشاورزی استعالم کنند

/foodpress.ir/Post.aspx?Id=http:/32e2e8bd044a4726ab2089 
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 گندم
 فارس - ۹۶/۰۷/۱۵ : تاریخ

 اندازی سامانه جامع آماری تولید گندم در کشور شود/ راهقیمت تضمینی گندم هفته آینده اعالم می
  .شودتا هفته آینده اعالم می 96-97قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی  :مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت

 ادرم شرکت محل در خبری نشست در امروز صبح ، یزدان سیف مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران،خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .شودتا هفته آینده اعالم می 96-97ل زراعی سا برای گندم تضمینی قیمت : داشت اظهار ایران، دولتی بازرگانی شرکت تخصصی

هزار تن گندم  864میلیون و  8رو به پایان است، اظهار داشت:  95-96سیف با اشاره به اینکه خرید تضمینی گندم در سال زراعی 

یارد ریال است میل 858هزار و  115مراکز خرید گندم در سراسر کشور تحویل داده شده است که ارزش آن  1112مهرماه به  14تا 

درصد باقی مانده پول  26وی اظهار امیدواری کرد، .درصد پول گندمکاران پرداخت شده است 74هزار میلیارد ریال آن معال  85و 

های مرتبط پیگیر پرداخت مطالبات گندمکاران خرید گندم هر چه زودتر به حساب کشاورزان واریز شود، چرا که همه سازما

بازرگانی دولتی ایران همچنین به افزایش کیفیت و پروتئین گندم اشاره کرد و گفت: طبق آزمایشات انجام مدیرعامل شرکت .هستند

ایم، کیفیت نان واردات گندم نداشته 96شده پروتیین گندم ما امسال یک تا یک و نیم درصد افزایش یافته است و با آنکه در سال 

سیف به این نکته اشاره کرد .ثمره زحمات معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی استافزایش یافته است که  84به  82ایرانی از نمره 

هزار تن، گلستان با  353های خوزستان با یک میلیون و که در سال زراعی گذشته بیشترین میزان برداشت گندم مربوط به استان

ی آن توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران انجام شده هزار تن بوده که خرید تضمین 900هزار تن و استان فارس با  100یک میلیون و 

وی همچنین تأکید کرد که کیفیت گندم به لحاظ کارکرد آسیابانی و به لحاظ پخت برای نان مورد توجه قرار گرفته و افزود:  .است

ارداتی گلوتن گندم و گویند کیفیت ورغم آنکه برخی میشود، علیهایی که در مورد کیفیت نان در کشور انجام میطبق نظرسنجی

داشت  82شد، نمره که بخشی از گندم از طریق واردات سالهای قبل تأمین می 95های ما در مردادماه سال بهتر است، اما کیفیت نان

  .رسیده است 84به نمره  96که در مرداد 

 ریزی برای صادرات یک میلیون تن گندم تولید داخلبرنامه

اشاره کرد و گفت: برای صادرات  96ریزی برای صادرات گندم ایرانی در سال ی ایران همچنین به برنامهمدیرعامل شرکت بازرگانی دولت

هزار تن به صورت مستقیم و مشتقات گندم به فروش رفته است  400ایم که تا به امروز قریب به ریزی کردهیک میلیون گندم برنامه

ها را ن گندمتریلوی ایتالیا که مهد تولید پاستای دنیاست و معموال کیفیو همین االن نیز یک کشتی گندم ما برای شرکت کاسی

وی در مورد کند بودن روند صادرات گندم نیز این گونه توضیح داد که اکثر مشتریان خارجی  .کند بارگیری شده استاستفاده می

 رو بوده و مشتریانکه این امر با موفقیت روبه کنندبرداری میبرای اطمینان از سالمت گندم و کیفیت آن، از سیلوهای ما نمونه

سیف همچنین در مورد  .هزار تن دیگر گندم صادر شود 600اند و تا پایان سال نیز امیدواریم خارجی به کیفیت گندم ما واقف شده

امنیت سیاسی،  میلیون تن! موجودی گندم کشور است که از لحاظ 12در حال حاضر باالی  :میزان ذخایر استراتژیک گندم گفت

وی همچنین در مورد قیمت گندم صادراتی با توجه به کاهش قیمت جهانی  .اقتصادی و اجتماعی برای ما بسیار حائز اهمیت است

کنند، به عنوان مثال؛ هفته گذشته روسیه های پنهانی را برای عرضه گندم به بازار ارائه میگندم هم گفت: کشورهای دیگر یارانه

کند، اما کیفیت گندم ما به جایی رسیده هزینه حمل گندم از سیلوها تا مقصد صادراتی را به گندمکارانش پرداخت میاعالم کرد که 

شود، درصد که هیچ جای دنیا این گونه به کشاورز تحمیل نمی 24های باالی تمام شده از جمله بهره بانکی است که با وجود هزینه

 .رسددالر به فروش می 212آسیابانی  FOB  دالر و هر تن گندم 243تی ما به قیمت هر تن صادرا FOB امروز هر تن گندم در بندر
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یک هزار میلیارد تومان یارانه صادراتی برای این امر در نظر گرفته بود و اگر  84به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، دولت در سال 

  .ید فکری برای یارانه صادراتی بکندخواهد، به اهداف خود در این حوزه برسد، بااکنون دولت می

 شودتکلیف نرخ خرید تضمینی گندم هفته آینده مشخص می *

وی در مورد تصمیم دولت برای تعیین نرخ تضمینی گندم که تاکنون نیز با تأخیر مواجه شده است، گفت: تا هفته آینده تکلیف این 

های خوبی برای خرید تضمینی گندم داریم که در راستای برنامه شود، اما برای سال آیندهمسئله در شورای اقتصاد مشخص می

شود، چرا که اکنون صددرصد منابع خرید گندم را تر رسیدن کشاورزان به بخشی از پولشان انجام میکاهش بار مالی دولت و سریع

وی در مورد سیاست  .شودمیکند، اما در روش قیمت تضمینی، نیمی از این موضوع توسط بخش خصوصی پرداخت دولت تأمین می

وری دو موضوعی است که دولت های تمام شده و میزان بهرهنیز گفت: هزینه 96ـ97دولت برای تعیین قیمت گندم در سال زراعی 

 دکنیم که فقط تولیدکنندگان گندم بتواننکند و ما در این روش صرفاً شرایطی را فراهم میدر تعیین نرخ جدید گندم آن را لحاظ می

  .ای خارج از شبکه تولید به وجود نیایدگندمشان را عرضه کنند و عرضه

 اندازی سامانه جامع آماری تولید گندم در کشورراه*

آوری آماری از میزان سطح زیرکشت گندم در کشور با مشارکت شرکت بورس کاالی ایران ای برای جمعاندازی سامانهسیف از راه

شود و در پایان آذرماه زنی مینقطه GPSشود و با ینده مشخصات گندمکاران در این سامانه وارد میخبر داد و گفت: ظرف دو ماه آ

وی با اشاره به اینکه با این روش میزان تولید  .فروشند را خواهیم داشتنیز اطالعات گندمکاران که برای سال آتی به ما گندم می

وان توانند به عنشود و کشاورزان مید هر کشاورز به طور تقریبی مشخص میکنیم، تصریح کرد: همچنین تولیگندم را برآورد می

کنندگان در بورس کد رجیستری بگیرند یا کارخانجات آرد تا یک سقف مشخصی گندم را تحویل بگیرند و قیمت مصوب را به عرضه

مالً سهم دولت با سرعت بیشتری پرداخت یابد و عکشاورز بپردازند که با این کارها بار مالی دولت به کمتر از نصف کاهش می

های روغنی نیز گفت: تا به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران همچنین در مورد آخرین وضعیت خرید تضمینی دانه .شودمی

هزار تن  100ایم و قرار است تا میلیارد تومان پرداخت کرده 525ایم و هزار تن دانه روغنی از کشاورزان تحویل گرفته 200امروز 

وی با اشاره به اینکه امسال بخش زیادی از فروش شرکت بازرگانی دولتی برای تنظیم بازار از طریق .دانه سویا نیز خریداری شود

سازی عملکرد ما و آرامش در بازار کمک شایانی کرده است، مضاف بر بورس کاال انجام شده، خاطرنشان کرد: این مسئله به شفاف

هزار تن برنج نیز در بورس به فروش رفته است و شاخص قیمت در  35هزار تن روغن خام  20هزار تن شکر و  106آنکه نزدیک به 

هزار تن برنج در قالب طرح  25سیف همچنین از توزیع  .دهد که آرامش خوبی در حوزه کاالهای اساسی برقرار استبازار نشان می

معدن و تجارت هر ها با معرفی سازمان تبلیغات و سازمان صنعت،گفت: این هیئتهای مذهبی خبر داد و تنظیم بازار در میان هیئت

 10فروشی بازار دریافت کنند که درصد زیر قیمت خرده 12تومان یعنی  3150را به قیمت کیلویی  PR11 توانند برنجاستان می

به گفته معاون وزیر  .ش خصوصی تأمین شده استهزار تن نیز توسط بخ 15هزار تن از این برنج از محل ذخیره بازرگانی دولتی و 

های مذهبی تا آخر ماه تومان برای تحویل درب انبار به هیئت 2520هزار تن شکر با قیمت هر کیلو  20جهاد کشاورزی، همچنین 

  .شودصفر تحویل می

 ۹۶هزار تنی تولید شکر در سال  200افزایش  *

یم امسال کنبینی میور و همچنین افزایش میزان شکر تولیدی خبر داد و گفت: پیشوی همچنین از افزایش تولید چغندرقند در کش

هزار تنی در این حوزه خواهیم داشت و امیدواریم تا پنج سال  200هزار تن شکر در کشور تولید شود که افزایش  850یک میلیون و 

  .آینده وابستگی ما برای واردات شکر به صفر برسد
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 ستند نیاز ما را تأمین کنندها نتوانکشیروغن *

کنند و کشی با نیمی از ظرفیت خود کار میخبرنگار فارس از مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی پرسید اکنون اکثر کارخانجات روغن

د و ایهای خارجی برگزار کردههزار تن روغن خام سویا از شرکت 30ای را برای خرید مهرماه مناقصه 11های موجود شما طبق نامه

های اقتصاد مقاومتی نیست؟ که سیف پاسخ داد: دولت و مجموعه حاکمیت باید از تأمین کاالهای اساسی آیا این کار برخالف سیاست

کرد، اگرچه برای ما هزینه در پی خاطر داشته باشد و اگر بخش خصوصی به میزان تأمین نیاز کشور دانه وارد میکشور اطمینان

ها حداقل باید در شش کشیپذیرفت، اما مسئله اینجاست که روغننه را برای کمک به اشتغال کشور میداشت، اما دولت این هزی

کردند که ظاهراً این کشش وجود نداشته که بتوانند ذخایر استراتژیک ما را هزار تن دانه روغنی بیشتر وارد می 500ماهه اول امسال 

الی کشور را برهم بزنیم تا افزایش تقاضا منجر به تنش قیمتی در بازار شود و طبق توانیم تراز کاوی ادامه داد: نمی .تأمین کنند

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران  .هزار تن دانه روغنی وارد کشور شده است 200میلیون و  2آمارها تا نیمه مهرماه تنها 

اما متأسفانه مجلس در بودجه سال  :داخل برشمرد و گفتهای روغنی و تولید را سال رؤیایی برای حمایت از دانه 95همچنین سال 

وزارت جهاد کشاورزی( بندی را اضافه کرد که برای واردات دانه روغنی و روغن خام )بدون هماهنگی با بخش اصلی این حوزه  96

رگانی حدی که شرکت باز التفاوت دریافت شود که همین موضوع سبب شد تا سیاست بازرگانی ما در بخش خارجی به هم بریزد تامابه

 .هزار تن دانه روغنی را خودش بخرد و وارد کند 200دولتی امسال مجبور شد تا 

 های شمالی صحت نداردرویه برنج وارداتی به استانورود بی*

اال دهد لزوماً آماری نیست که کسیف همچنین در مورد افزایش واردات برنج طی سال جاری هم گفت: آماری که گمرك نشان می

هزار تن آن در بنادر  250ترخیص شده باشد، بلکه کاالی اظهارشده است؛ به عنوان مثال از بیش از یک میلیون تن برنج وارداتی 

موجود است که ترخیص نشده و باید فصل برداشت تمام شود تا اجازه ترخیص آن هم داده شود و در حقیقت واردات برنج افزایش 

شور های شمالی کشود با وجود فصل برداشت برنج، حمل برنج وارداتی به استاناسخ به اینکه گفته میوی در پ .چندانی نیافته است

استان شمالی کشور چیزی  3داریم، کل برنج وارداتی به مقصد  95افزایش یافته، با رد این موضوع گفت: طبق آماری که از سال 

پسندد، مضاف بر آنکه اکنون آمار صادرات کشورها ل کشور برنج ایرانی را میهزار تن بوده است، چرا که کالً ذائقه مردم شما 40حدود 

  .با آمار رسمی واردات برنج ما همخوانی دارد که این خود نشانگر کاهش قاچاق برنج به کشور است
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۱۲تاریخ: 

 گرانی با افزایش عرضه گوشت منجمد به پایان می رسد

 2تا  2پیش بینی می شود که نرخ گوشت گرم با کاهش یک تامین کننده دام زنده و گوشت گفت:با افزایش عرضه گوشت منجمد 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار با گفتگو در گوشت و منصور پوریان یک تامین کننده دام زنده .تومانی در بازار روبرو شود 500هزار و 

 29کماکان همانند سابق است، اظهار کرد: اکنون نرخ هر کیلو الشه گرم وارداتی  نرخ گوشتبا بیان اینکه  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 بسته سردست و ران و  36تا  35ه داخلی با دنبه ، شق38تا  37تومان و شقه داخلی بدون دنبه  500هزار و  35هزار تومان، گوشت وارداتی 

بعد از ایام تاسوعا و عاشورای حسینی خبر داد و گفت: البته تقاضا  کاهش تقاضا برای خرید دام زندهوی از .هزار تومان است 42 وارداتی بندی

و داخلی گرم اشباع است اما به سبب  شت وارداتیگو به گفته پوریان علی رغم آنکه بازار از.در ایام محرم همچنان برای گوشت منجمد باالست

ش افزاییک تامین کننده دام و گوشت قیمت گوشت در بازار را پیش بینی کرد و افزود: با  .افزایش تقاضا گرانی همچنان در قصابی ها حاکم است

 .تومانی در بازار روبرو شود 500هزار و  2تا  2پیش بینی می شود که نرخ گوشت گرم با کاهش  واردات و عرضه گوشت منجمد

هزار تومان عرضه می شود، تصریح کرد: با توجه به  50تا  45در قصابی ها با نرخ  گوشت گرم داخلیوی در پاسخ به این سوال که 

 ها تقیم نوسان ها قصابی در  امین می کند از این رو کاهش عرضهآنکه گوشت های وارداتی تنها نیاز شرکت های بسته بندی را ت

 .افزایش واردات دیگر خبری از گرانی گوشت نباشد با رود می انتظار که دارد همراه به را
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 گوشت مرغ
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
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 متفرقه
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 مرکبات
 جوانخبرنگاران  - ۱۳۹۶مهر  ۱۱تاریخ: 

 سرمازدگیدرصدی تولید مرکبات در راه است/ راهکارهای جدید برای مقابله با  ۷افزایش 

 .میلیون تن برسد 5درصدی به  7یک مقام مسوول گفت: طبق آمار پیش بینی می شود که تولید انواع مرکبات امسال با افزایش 

صنعت،تجارت  ابوالقاسم حسن پور مدیر کل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار

با اشاره به آخرین وضع تولید مرکبات اظهار کرد: طبق آمار پیش بینی می شود ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان و کشاورزی

درصد از این میزان در استان مازندران و مابقی در استان های جنوبی خواهد  48تن برسد که میلیون  5به  مرکبات انواع تولیدکه 

 68هزارتن گریپ فروت و  110هزارتن لیمو ترش،  550،نارنگی هزارتن 780 امسال که  شود می بینی پیش به گفته وی .بود

متوسط مصرف جهانی است، افزود: بنابراین صادرات و ذخیره برابر  6حسن پور با بیان اینکه تولید مرکبات .هزارتن نارنج تولید شود

این مقام مسوول با اشاره به تاثیر سرمازدگی سال گذشته باغات مرکبات بر تولید بیان .سازی به موقع مرکبات امری ضروری است

از  ، استفادهت اصالح باغ هاعملیاکرد: براثر سرمازدگی برخی از شاخه های درختان آسیب دیدند که با اقداماتی نظیر به باغی، 

 .شود خواهد روبرو درصدی 7افزایش با برنامه تغذیه، مبارزه با آفات به روش های نوین تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

بیان کرد: برگزاری کارگاه های آموزشی و افزایش  سرمازدگی درختان مرکباتوی با اشاره به راهکارهای پیش گیری و مقابله با 

گاهی باغداران،به کارگیری روش به باغی هرس، استفاده از ارقام اصالح شده با عملکرد باال، تولید نهال مرغوب و سالم، اصالح عملیات آ

باغداری، توسعه سردخانه ها، بهبود روش صادرات، اصالح روش نگه داری در سردخانه و انبار های فنی، بهبود روش صادرات و حمل 

بخاری های مخصوص و متحرك قابل استفاده در باغات از سوی بخش خصوصی می تواند از سرمازدگی درختان  و نقل در کنار ساخت

مال ش ترکیدگی مرکبات مدیرکل دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری در بخش دیگر سخنان خود تشدید.جلوگیری کند

ی کشاورزان، همه ساله تولید محصوالت کشاورزی با مشکالتی وی افزود: علی رغم زحمات باال.در اثر سرمازدگی باغات را رد کرد

 با رود می انتظار و است شده برانگیز بحث ها رسانه در که نیست حدی به آن میزان اما هست روبرو... و  نظیر ترکیدگی ، سرمازدگی

 .برسد ممکن حداقل به مشکالت این شده اندیشیده تمهیدات بکارگیری

http://www.yjc.ir/fa/news/6264001/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7% 

 

 

 

 

 

 

 

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/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/6264001/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مهر 

 

156 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۶/۰۷/۱۱ : تاریخ

 کنیم ها را در حوزه دامپزشکی تشدید میرزیابی و نظارتا
  .کنیمها را در حوزه دامپزشکی تشدید میسازمان دامپزشکی در مراسم معارفه خود قول داد، ارزیابی و نظارترئیس 

پور با حکم محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی بعدازظهر دیروز بر ، علیرضا رفیعیخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

 .ریاست سازمان دامپزشکی کشور تکیه زد و مهدی خلج از این سازمان خداحافظی کرد صندلی

هایی از جمله زابل، ایرانشهر، چابهار و تربت حیدریه را بر عهده داشته های دامپزشکی شهرستانپور پیش از این مدیریت شبکهرفیعی

 .کرده استیت میبه عنوان مدیرکل دامپزشکی استان خراسان جنوبی فعال 93و از سال 

های خود در این سازمان نکته جالب توجه اینکه او اولین روز کاری خود را به نشست خبری با خبرنگاران اختصاص داد و از برنامه

سازی دلیل بر اینکه مردم را نگران کنیم یا تشویش اذهان عمومی ایجاد شود، نیست و پور تأکیدی کرد که شفافرفیعی.سخن گفت

اران همان قدر که یک سوزن برای پیشگیری از بیماری دام ارزش دارد، جوهره خودکار شما نیز در راستای سالمت جامعه شما خبرنگ

رئیس جدید سازمان نظام پزشکی با اذعان بر اینکه در ساختار و نیروی انسانی و اعتبارات مشکل داریم، خاطرنشان کرد: .مؤثر است

ور جد ها باید به طشود. در همین راستا خودارزیابی و بازرسیکه مشکل فقط با گفتن حل نمیباید به دنبال حل مشکل برویم، چرا 

وی همچنین خاطرنشان کرد: باید به دنبال اسناد راهبردی جایگزین در حوزه دام، طیور، زنبور عسل و کرم .در دستور کار قرار گیرد

باید باشد که اگر الزامات بهداشتی، تجارت جهانی را تأمین کنیم کلیدی ها ما ابریشم هستیم و همچنین توسعه تجارت از اهم فعالیت

خاطر داد  وی همچنین با اشاره به کارهای کنترلی که در سازمان دامپزشکی انجام شده اطمینان.برای ورود به بازارهای جهانی است

 در ادامه خداوردی دبیر نخستین .تب برفکی نداریم که مشکلی در حوزه دام و طیور وجود نداشته و موردی از آنفلوآنزای پرندگان یا

جشنواره بیطار و معاون سازمان دامپزشکی به برگزاری نخستین جشنواره فیلم و عکس حوزه دامپزشکی همزمان با روز جهانی 

 1470همچنین  فیلم خارجی در این حوزه به دستمان رسیده و 219اثر داخلی و  397مهر ماه( اشاره کرد و گفت:  14دامپزشکی )

مهر ماه در معرض نمایش قرار  18تا  14کننده به جشنواره ارسال شده که آثار منتخب از روزهای شرکت 328قطعه عکس توسط 

مهر ماه در پارك شفق  13شنبه وی ادامه: نخستین جشنواره بیطار )دامپزشک( به همت سازمان دامپزشکی روز پنج.خواهد گرفت

ند. قرار است تا در این جشنواره اقالم تشخیصی در حوزه دامپزشکی با عنوان گنجینه بیطار که قدمت تاریخی کتهران آغاز به کار می

  .همچنین روزهای هفته برای تأکید بر مباحث دامپزشکی نامگذاری شده است .دارد در معرض دید عموم قرار گیرد

دامپزشکی، توسعه خدمات »مهر ماه  15، «ت غذا از مزرعه تا سفرهدامپزشکی، سالم»مهر ماه با عنوان  14به گزارش خبرنگار فارس، 

دامپزشکی، بهداشت »مهر ماه  17، «ای و حقوق حیواناتدامپزشکی، اخالق حرفه»مهر ماه  16، «در مناطق روستایی و عشایری

مگذاری شده است که هر روز مطالب نا« دامپزشکی، اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال پایدار»مهر ماه  18، «عمومی و توسعه پایدار

 .مرتبط با این عناوین ارائه خواهد شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960711000381 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۶/۰۷/۱۰ : تاریخ

 کند/ خبری از افزایش قیمت گندم نیستتورم را از جیب کشاورز کنترل میدولت 
کنند، نایب رئیس کمیسیون تولید ملی گفت: ظاهراً قرار نیست که قیمت گندم افزایش یابد و برای همین فعالً موضوع را اعالم نمی 

  .ت اعالم شودای کشاورز با امید به افزایش قیمت کشت خود را انجام دهند و بعد قیمتا عده

، در مورد علت اعالم نشدن نرخ خرید تضمینی گندم با وجود آغاز خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی زاده در گفتعباس پاپی

نیت غذایی کشور با فعال کردن سال زراعی جدید و کشت پاییزه خاطرنشان کرد: یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی تأمین ام

 .رود که دولت با توجه به بسترهای قانونی موجود از تولید داخلی حمایت کندهای داخلی است و انتظار میظرفیت

وی با اشاره به اینکه یکی از مسائل بسیار مؤثر در افزایش تولید گندم در کشور انگیزه قیمتی است، افزود: دولت طبق قانون موظف 

قیمت محصوالت اساسی از جمله گندم را متناسب با نرخ تورم اعالم کند، ولی در حوزه کشاورزی اکثر مواقع خالف این است که 

گری و تأثیرگذاری اصناف دولت بر اساس میزان البی :عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد.افتدمسئله اتفاق می

نمونه آن افزایش هرساله قیمت محصول خودروسازانی است که  که کندگیری میها تصمیممختلف و حضورشان در رسانه

کننده داخلی دهند و هرساله نیز افزایش قیمت خود را دارند و مصرفخودروهای غیرایمنی مانند پراید تولید کرده و دست مردم می

 .توان گفت عمالً نظارتی در این حوزه وجود نداردناچار به خرید این محصوالت است و می

ها حضور ندارند، البی قوی نداشته و توان دفاع از حقوق خود را هم که این کشاورزان هستند که در رسانهضافه کرد: در حالیوی ا

توانند وکیل میلیاردی مانند خودروسازان بگیرند تا حقوق خود را احیا کنند، بنابراین دولت تالش چندانی برای حل ندارند و نمی

 .ردمشکالت کشاورزان نخواهد ک

دولت چند سالی است که به صورت غیرقانونی از جیب کشاورز برداشت نایب رئیس کمیسیون تولید ملی با تأکید بر اینکه 

رسد مطالبات طرف دولت چون زورش میکند، اما از آنهای تولید کشاورزان هرساله افزایش پیدا می، اظهار داشت: هزینهکندمی

شود که نمونه آن این است که اگر کند و کنترل تورم توسط کشاورز مظلوم انجام میپرداخت نمیکشاورزان را متناسب با نرخ تورم 

 .درصد افزایش یافته و جایی وجود ندارد که بگوید باید این موضوع رعایت شود 2.2درصد بوده، نرخ گندم  10تورم در یک سال 

است روی تولید خود کار کرده، محصول روی دستش مانده و مجبور زاده ادامه داد: از طرف دیگر کشاورز بینوا که چند سال پاپی

پاپی زاده خاطرنشان کرد: ما در کمیسیون تولید ملی از وزیر جهاد کشاورزی خواستیم تا .است آن را با هر نرخی به دولت بفروشند

م ایوالن وزارت جهاد کشاورزی دعوت کردهکننده نبود و در هفته آینده از مسئدر این زمینه گزارش بدهد که گزارش او برای ما قانع

خواهند از تولید ملی و خودکفایی گندم دفاع کنند، وی با تأکید بر اینکه ظاهراً برخی در بدنه دولت نمی.تا موضوع بررسی شود

ر ردکنندگان بقیمت وارد کنند و ظاهراً این وسط گفتمان دالالن و واتصریح کرد: برخی هستند که قصد دارند گندم خارجی ارزان

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به .چربد که اگر این وضعیت ادامه یابد، قطعاً در کشت گندم تأثیر منفی داردفریاد کشاورزان می

این نکته هم اشاره کرد که در دو سال گذشته انگیزه کشت کشاورزان به واسطه رشد نکردن قیمت تضمینی گندم کاهش پیدا کرده 

رسد و علت تأخیر در اعالم قیمت تضمینی گندم نیز کامالً ای از عدم افزایش قیمت گندم به گوش میناامیدکننده و امسال نیز اخبار

ای دهکنند تا عوی در پایان گفت: ظاهراً قرار نیست که قیمت گندم افزایش یابد و برای همین فعالً موضوع را اعالم نمی.مشخص است

صورت بخش زیادی از کشاورزان به خود را انجام دهند و بعد قیمت اعالم شود که در این کشاورز با امید به افزایش قیمت کشت

 .آورندکشت محصوالت غیرضروری روی می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960710000372 
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 ، بازدیدهامصاحبه، سخنرانی

 آیانا – ۱۳۹۶مهر  ۱۱تاریخ: 

میلیارد دالر به بخش  ۶00مجری طرح گندم: دولت از حمایت ها دریغ نکند، کشورهای عضو اتحادیه اروپا ساالنه 
 کنند/استاد اقتصاد دانشگاه: حمایت ازبخش کشاورزی در تمام دنیا ویژه استکشاورزی یارانه پرداخت می

ه تر از تولید داخل، اجازبرای محصول گندم دریغ کند و نباید اجازه دهد گندم وارداتی هرچند با قیمت پایینها دولت نباید از حمایت

ورود داشته باشد، در حالی که خرید امسال، ذخیره برای سال آینده را تأمین کرده و موجودی گندم با ادامه خریدها افزایش خواهد 

خرید امسال، ذخیره برای سال آینده را تأمین کرده و موجودی گندم  مژگان ستار: با آن که -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( .داشت

های دولت از این محصول ابعاد با ادامه خریدها افزایش خواهد داشت بااین همه، برای حفظ امنیت غذایی ضروری است، حمایت

ی کشت محصوالت استراتژیک فراهم شود. مجری طرح گندم بیشتری را دربر بگیرد تا امنیت الزم و آرامش شغلی برای کشاورز برا

در حالی که سطح زیر کشت گندم آبی در سال گذشته "معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار ایانا می گوید: 

کشت گندم دیم نیز از سه هزار هکتار رسید و سطح زیر  50هزار هکتار بود، امسال با کاهش ،به دو میلیون و  100دو میلیون و 

های بینیای قابل قبول است که به پیشهزار هکتار کاهش یافت، اما عملکردها به اندازه 560هزار هکتار به سه میلیون و  870میلیون و 

 "هزار تن است خواهیم رسید. 400میلیون و  13برنامه ششم توسعه که رقم 

ها برای محصول گندم دریغ کند و نباید اجازه دهد گندم وارداتی هرچند د از حمایتدولت نبای"اسماعیل اسفندیاری پور می افزاید: 

تر از تولید داخل، اجازه ورود داشته باشد، در حالی که خرید امسال، ذخیره برای سال آینده را تأمین کرده و موجودی با قیمت پایین

م رو هستیاله با تأخیر در پرداخت بهای خرید تضمینی گندم روبههرس"وی می افزاید: "گندم با ادامه خریدها افزایش خواهد داشت.

 "که این امر انگیزه کشاورزان را برای تولید کاهش داده است.

های تولیدکننده بذر، های مختلف زنجیره همچون ثبت و گواهی نهال و بذر، شرکتاسفندیاری پور هماهنگ بودن با بخش

دولت باید همچون کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای عضو "گوید: ب ارزیابی کرده و میهای سم و کود و... را خوکنندهتأمین

OECD طور درصدی را اعمال کند، زیرا کشورهای فوق به 21تا  18های های تسهیالتی صفر تا چهار درصد به جای حمایتحمایت

در استفاده از "اسفندیاری پوردر ادامه تاکید می کند: "کنند.میلیارد دالر به بخش کشاورزی یارانه پرداخت می 600متوسط ساالنه 

ای که ضریب اسب بخار در ادوات کشاورزی در این کشورها، سه گونهسال از ایران جلوتر هستند؛ به50ادوات مکانیزه کشورهای فوق 

پنج خط اعتباری هنوز با جهان فاصله  تا چهار اسب بخار به ازای هر هکتار زمین است، اما در ایران با وجود اختصاص تسهیالت در

ها اعمال شود، منجر به توسعه خواهد اگر این حمایت"گوید: کند و میزا را برای کشاورزی ایران نسخه میوی حمایت درون"داریم.

 20تا  15 ها باال است، کشاورزان ایرانی از فروش محصول خود، سود خالصشد، به دلیل آن که شرایط تولید سخت بوده و هزینه

ای منفی برای ادامه اسفندیاری پور معطل ماندن بهای خرید تضمینی محصول گندم را نکته"شود .درصدی نیز عایدشان نمی

با وجود آنکه گندم محصولی استراتژیک بوده و برای حفظ امنیت غذایی ضروری است، "داند و معتقد است: مسیرخوداتکایی می

 "نیز نیست. 120ی شروع ابتدای طرح دارای نسبت یک به هاها در مقایسه با سالحمایت

 نبود اطالعات دقیق، راه خوداتکایی را خدشه دار می کند

غالمرضا خانکشی پور، استاد دانشگاه اما حمایت از کشاورز و تولید محصوالت استراتژیک را تنها به موارد باال محدود نمی داند و 

ال عنوان مثریزی کرد. بهمعتقد است در شرایط حاضر هیچ آمار و اطالعات دقیقی در دسترس نیست که بتوان بر اساس آن برنامه

ریزی چون برنج، گندم و... مدنظر است باید آمار دقیقی از میزان تولید و مصرف داشته باشیم تا بتوان برنامهوقتی خودکفایی محصوالتی 

گاه آمار درستی از میزان تولید و مصرف در محصوالتی چون برنج نداریم تا بدانیم چقدر محصول باید وارد کرد، اما متأسفانه هیچ
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یی شود نتوان راه خوداتکارزی وزارت جهاد کشاورزی است که نبود اطالعات دقیق، باعث میکنیم ،این نقطه نظر استاد دانشگاه کشاو

های صحیح در آن موجود باشد، اگر داند که دادهپور تشکیل ستاد برای محصوالت استراتژیک را وقتی موثر میرا هموار دید.خانکشی

م در حالی که اطالعات درستی موجود نباشد، راه به جایی نخواهیم تنها کمیته یا شورایی را مسئول محصوالت استراتژیک معرفی کنی

های مختلف کشاورزی را مرتفع کنیم تا های تحقیقاتی در ابتدا اختالف آماری موجود در بخشبرد؛ بنابراین الزم است با انجام پروژه

اه بتواند میزان نیاز واقعی را مشخص کند راگر تیمی کارشناس "بتوانیم نوع حمایتی که مدنظر است تعریف کنیم.وی معتقد است: 

 "تر به سرمنزل مقصود خواهد رسید.خودکفایی سریع

 حمایت ازبخش کشاورزی در تمام دنیا ویژه است

ت ای که بخش اصلی حمایگونهنگاهی به میزان حمایت هایی که سایر کشورها از بخش کشاورزی می کنند نشان از نگاه ویژه دارد،به

های تأثیرگذار بر شود، بلکه عمدتاً از طریق سیاستکشاورزی در اتحادیه اروپا مستقیماً از بودجه پرداخت نمی واقعی از بخش

ای، شود و برای دستیابی به اهداف سرمایههای صادراتی اعمال میهای دریافتی تولیدکنندگان بر اساس حمایت قیمتی و یارانهقیمت

ای، اعتبارات بانکی ارزان، ای حمایت مستقیم سرمایههای یارانهی مختلفی کل ارائه نهادهبخش کشاورزی این اتحادیه از ابزارها

ترین خصوصیات اعتبارات بانکی کشاورزی در اتحادیه برد و عالوه بر آن مهمگذاری سود میهای سرمایههای اعتباری و صندوقضمانت

فعالیت خود  1994صندوق حمایت از کشاورزی و جنگلداری که از سال  عنوان رهن و حمایت دولتی است،اروپا استفاده از زمین به

های عمده آن یارانه نرخ بهره به میزان را آغاز کرده است، یکی از کارآمدترین ابزارهای حمایت سرمایه در اروپا بوده که از سیاست

های مستقیم درآمدی ه سمت پرداختهای اخیر بهای حمایتی در سالگیری کلی سیاستدرصد است و همچنین جهت 80تا  50

کننده مواد غذایی نیز از طریق برنامه کمک غذایی تکمیلی و سایر بوده است و دولت آمریکا نیز عالوه بر تولیدکننده، از مصرف

و  سازیکند. دولت فرانسه نیز در موضعی هماهنگ با اتحادیه اروپا فرایند پرشتاب خصوصی های کمک غذایی حمایت میبرنامه

ای و پرداخت یارانه به کشاورزان را در دستور کار دارد و در کشورهایی چون های تعرفهکند و حمایتتوسعه بازار آزاد را دنبال می

اش در بخش کشاورزی اشتغال دارند، نوسازی و اهداف خودکفایی و رهایی از میلیون نفری 5.9اردن که پنج درصد از جمعیت 

های حمایتی از بخش کشاورزی از چند سال گذشته ا مدنظر دارد.در کشورهایی چون روسیه نیز سیاستهای گزاف واردات رهزینه

های داخلی بیش از ها از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا، دولت روسیه تصمیم گرفت از ظرفیتآغاز شده، اما بعد از اعمال تحریم

های متقابلی را در بخش کشاورزی علیه کشورهای اروپایی اعمال کرد ریمپیش استفاده کند و برای این منظور، دولت روسیه نیز تح

ای که طرح خودکفایی غالت، شکر، روغن گیاهی، گوشت، شیر، پنیر گونههای حمایتی از کشاورزی را بیشتر کرده است؛ بهو سیاست

وییس، کره جنوبی، ایسلند و ژاپن همچنان درصد تعیین کرده است و کشورهایی چون نروژ، س 95تا  80و محصوالت آبزی را در سطح 

دهند.نکته قابل توجه آنکه میزان حمایت درصد دریافتی ناخالص کشاورزان ادامه می 50به حمایت از کشاورزان در سطحی نزدیک به 

بیش  ین وجودهای حمایت کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است؛ بنابراترکیه از بخش کشاورزی باالتر از میانگین

 های خود را در بخش کشاورزی گسترش دهد./طلبد که دولت ایران نیز حمایتبردار در بخش کشاورزی ایران میازچهار میلیون بهره

http://www.iana.ir/fa/news/48826/%D9%85%D8% 
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 بازدیدها مصاحبه، سخنرانی،
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۱تاریخ: 

 / اسناد راهبردی جایگزین در بخش دامپزشکی تدوین می شود/ آغاز به کار ستاد ملی آنفلوانزای پرندگان

 میلیون راس دام سنگین علیه تب برفکی 5واکسیناسیون رایگان 

ال ارایه اسناد راهبردی جایگزین در حوزه دام، طیور، رییس جدید سازمان دامپزشکی کشور گفت: با توجه به تغییرات اقلیمی، به دنب

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، دکتر علیرضا رفیعی پور در نشست خبری خود به  .آبزیان، زنبور عسل و کرم ابریشم هستیم

اب ناپذیر است و امیدواریم با مهر روز ملی دامپزشکی اظهار داشت: تغییرات اقلیمی در جهان و ایران اجتن 14مناسبت گرامیداشت 

وی کمک به توسعه تجارت .همکاری محققان و خانواده دامپزشکی کشور، اسناد راهبردی جایگزین را در حوزه دامپزشکی تدوین کنیم

 همحصوالت غیر نفتی را از رویکردها و برنامه های مهم در بخش دامپزشکی عنوان و تصریح کرد: با رعایت الزامات حیاتی در حوز

رفیعی پور بر توسعه سرمایه گذاری در حوزه نظارت و مدیریت بهداشتی .بهداشت دامی جهانی، کلید تجارت در دست ما خواهد بود

بر صنایع تبدیلی و محصوالت استراتژیک برای ایجاد ارزش افزوده،عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی و تولید موفق تاکید کرد و 

رییس سازمان دامپزشکی کشور در عین حال نگاه .مفقوده صنایع تبدیلی، ارزش افزوده و تولید استگفت: مدیریت بهداشتی حلقه 

نو به اجزای ساختار سازمان و تجهیزات و امکانات دامپزشکی را از برنامه ها و اقدام ها در دوره ریاست خود عنوان و تصریح کرد: در 

وی با بیان این که فعالیت های دامپزشکی شفاف است، .ور جدی تقویت می کنیماین این دوره خود ارزیابی و سیستم بازرسی را به ط

 .اذعان داشت: بیماری های دامی قابل کتمان نیستند، اما شفاف سازی دلیل خوبی برای نگران کردن و تشویش اذهان عمومی نیست

 دوم واکسیناسیون دام سنگین علیه تب برفکیدر این نشست معاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور از آغاز اجرای فاز 

در کشور به طور رایگان خبر داد و پیش بینی کرد که در فاز دوم واکسیناسیون دام که از دوم مهرماه آغاز شده است، نزدیک به 

با اشاره به این  دکتر رضاییان زاده.هزار تا پنج میلیون راس دام سنگین علیه بیماری تب برفکی واکسینه شوند 700چهارمیلیون و 

میلیون  30که واکسیناسیون دام سبک نیز علیه تب برفکی در کشور آغاز شده است، پیش بینی کرد که در این فاز واکسیناسیون 

وی در مورد کنترل بیماری لکه سفید میگو نیز اظهار داشت: در استان هایی نظیر سیستان و .راس دام سبک صورت می گیرد

بوشهر و خوزستان به پایان برداشت میگو نزدیک می شویم و با کنترل بیماری لکه سفید از طریق ارایه خدمات بلوچستان، هرمزگان، 

 .و توصیه های دامپزشکی و همکاری صاحبان واحدهای تولید توانسته ایم خسارت را از ناحیه این بیماری به حداقل برسانیم

: درگیری واحدهای تولید میگو به بیماری لکه سفید با ارایه خدمات معاون بهداشت و پیشگیری سازمان دامپزشکی اعالم کرد

وی در همین حال از تشکیل و آغاز به کار ستاد ملی .رسیده است 96به هشت مزرعه در سال  94مزرعه در سال  202دامپزشکی از 

صنعت مرغداری کشور برای مقابله با  آنفلوانزای پرندگان خبر داد و گفت: در این ستاد، برگزاری نشست های آموزشی و مهیا کردن

رضاییان زاده درباره مسایل مربوط به بودجه اذعان داشت: در حال حاضر در زمینه بودجه برای مقابله .این بیماری مد نظر قرار دارد

ر ایران به وی خاطر نشان کرد: د.با بیماری آنفلوانزای پرندگان مشکل خاصی نداریم و خدمات در این حوزه در حال گسترش است

 .علت ساختارها و مدیریت سنتی در واحدهای مرغداری، این بیماری به شکلی متفاوت از سایر کشورهای اروپای بروز می کند

در این نشست دکتر خداوردی معاون مدیریت منابع انسانی سازمان دامپزشکی با بیان این که امسال هفته دامپزشکی در کشور با 

ومی و توسعه پایدار برگزار می شود از برگزاری نخستین جشنواره تخصصی فیلم و عکس بیتار در این شعار دامپزشکی،بهداشت عم

عکس در  1470اثر هنری در قالب فیلم و  397وی گفت: در این جشنواره .مهرماه امسال خبر داد 14حوزه در فرهنگسرای شفق در 

 .هفته دامپزشکی در فرهنگسرای شفق به نمایش در می آید

http://www.iana.ir/fa/news/48874/%D8%A7%D8%B3%D9%8 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۱تاریخ: 

 سرانه مصرف نان در ایران باالتر از میانگین جهانی/ شرایط بسیار بحرانی در کمین منابع آبی

کنند،به طوری که سهم مواد غذایی در هزینه ها برای مواد خوراکی شان هزینه میبرابر آمریکایی 4ها ایرانی"گوید: کاوه زرگران می

خانواده های ایرانی نسبت به میانگین خاورمیانه و کشورهای منطقه عدد باالیی است که نشان دهنده گران بودن مواد غذایی در 

ها و متخصصان آن های اخیر اهمیت آن افزایش پیدا کرده و اقتصاددانآب یکی از مسائلی است که در سالبحران .".کشور ما است

ها معتقدند برای بهبود وضعیت، شیوه های آبیاری در ایران باید تغییر ترین چالش های کشور ارزیابی می کنند. آنرا یکی از خطرناك

رف آب در بخش کشاورزی به وجود بیاید. این در حالی است که در کشور ما، کشاورزی کند و برنامه ریزی های الزم برای مدیریت مص

همچنان به روش سنتی انجام می شود و کشت های محصوالت کشاروزی پرمصرف نیز بدون درنظر گرفتن شرایط بارندگی و میزان 

ه کشور ما ب»و صنابع غذایی معتقد است  مصرف آب در برخی مناطق انجام می شود. کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی، آب

ترین شرایط را در میان کشورهای دیگر دارد. بنابراین جلوگیری از وخیم تر شدن این شرایط، باید در لحاظ منابع آبی، بحرانی 

ن دلیل اگر میبه ه« ریزی داشته باشیم و منابع آبی کشور را به بهترین شکل ممکن مصرف کنیم.وری برنامه مدیریت کشت و بهره 

  .این راه کارهایی که ارائه تحقق پیدا نکند، کشور می تواند با شرایط بحرانی در بخش آب رو به رو شود

کاوه زرگران رییس کمیسیون کشاورزی با حضور در کافه خبر، درباره امنیت غذایی ایران صحبت و راه کارهایی را برای بحران آب 

 :ا بخوانیدکشور مطرح کرد. متن این گفت وگو ر

کنید؟ آیا شرایط کشاورزی کشور وضعیت صادرات و واردات محصوالت کشاورزی در سال گذشته را چطور ارزیابی می

 پیشرفت کرده است؟

میلیارد دالر آن به صادرات محصوالت  7.5میلیون دالری سال گذشته کشور،  930میلیارد و  43از مجموع صادرات غیرنفتی 

کشور  95درصدی از کل صادرات غیرنفتی سال  13کشاورزی و غذایی اختصاص داشته است؛ محصوالت غذایی و کشاورزی سهم 

ن میلیارد دالر انواع محصوالت غذایی و کشاورزی به کشور وارد شده است و تراز تجاری ما در ای 6.8اند. سال گذشته مجموعاً داشته

 200میلیون و  3هزار تن گندم به کشور وارد شده است که نسبت به واردات  420، یک میلیون و 95در سال  .حوزه منفی بوده است

های ، روند کاهشی داشته است. اما با توجه به اینکه به طور قانونی ثبت سفارش گندم ممنوع بوده و ثبت سفارش94هزار تنی سال 

سال باطل شده است، این میزان واردات گندم محل اشکال است؛ با وجود خودکفایی در تولید گندم گذشته نیز در سه ماه اول 

در حال حاضر با توجه به رشد باالی تولید گندم در کشور، با مازاد تولید این محصول روبرو . همچنان واردات صورت گرفته است

مازاد تولید بیش از هر زمانی احساس می شود. ناگفته نماند که در هستیم، به طوری که لزوم اتخاذ تصمیمات و تدابیری برای این 

 95های متعددی در ارتباط با تولید و مصرف آن وجود دارد. در سال در مورد برنج، حکایت .ایمتاکنون واردات گندم نداشته 96سال 

  .هزار تن رشد واردات داشته است 100شته، هزار تن برنج به کشور وارد شده است که در مقایسه با سال گذ 840به طور کلی حدود 

هزار تن جو به کشور وارد  330اما میزان واردات محصول جو کشور روند کاهشی داشته است. در این سال یک میلیون و  95در سال 

ا داشته است؛ بمیلیون تن ذرت به کشور وارد شده است که نسبت به سال گذشته روند افزایشی  5/6سال گذشته حدوداً .شده است

توجه به وضعیت وخیم منابع آب کشور و قیمت تمام شده باالی تولید چنین محصوالتی در داخل، سیاست کاهش تولید محصوالت 

واردات کنجاله در سال گذشته روندی کاهشی را پیموده است؛  .بر کشاورزی باید در دستور کار نهادهای تصمیم گیرنده قرار گیردآب

های روغنی در همین سال افزایش داشته هزار تن کنجاله به کشور وارد شده، در حالی که واردات دانه 600یلیون و در این سال یک م

های روغنی به کشور وارد شده است که سبب ایجاد ارزش افزوده و اشتغال است؛ به عبارتی به جای واردات کنجاله به کشور، دانه

http://awnrc.com/index.php
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هزار  123تن انواع روغن به کشور وارد شده است که در مقایسه با واردات یک میلیون و ، یک میلیون 95در سال  .باالتری شده است

هزار تن قند و شکر به کشور وارد شده  667در مورد کاالهای قند و شکر نیز در سال گذشته  .تنی سال قبل، کاهش داشته است

  .است که عمده آن را شکر تصفیه نشده تشکیل داده است

ه در برنامه ششم ارائه و هدف هایی که برای تولید در داخل تعیین شده، آیا با توجه به شرایط کنونی هایی کهدف گذاری

 شود؟در کشور محقق می

های برنامه ششم در مورد محصوالت غذایی و کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی هدف گذاری

ده است. با توجه به اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی، در پایان این برنامه میزان تولید گندم باید کشاورزی را مورد بررسی قرار دا

 .میلیون تن، برسد 11میلیون تن و ذرت به حدود  3میلیون تن، شلتوك تقریباً  5.3میلیون تن، جو  14. 5به 

منابع  شویم که محدودیتت کشاورزی و غذایی متوجه میبا نگاهی به اهداف در نظر گرفته شده در این برنامه برای تولید محصوال

 .کشور، از قبیل منابع آبی، برای تولید محصوالت کشاورزی در این برنامه در نظر گرفته نشده است

 با توجه به اینکه این موضوع را در نظر بگیریم که تولید بسیاری از محصوالت کشاورزی در کشور ما قیمت تمام شده بسیار باالیی

گذاری تولید این محصوالت تجدیدنظر گذاری و هدفدارد و از اینرو ما در تولید این محصوالت مزیتی نداریم. از اینرو باید در سیاست

های وزارت جهاد کشاورزی در حال حاضر بر عدم پافشاری در تولید محصول ذرت، که بسیار در حالی که سیاست.جدی صورت گیرد

های وزارت کشاورزی مبنی دفگذاری تولید محصول ذرت در برنامه ششم توسعه اقتصادی حتی با سیاستآب بر است، قرار دارد، ه

  .بر محدودیت تولید این محصول، نیز مغایرت دارد

 طور دقیق باید در چه بخش هایی تغییرات ایجاد کنیم؟به

آن را با ارز آزاد محاسبه کنید، قیمت تمام شده  دالر است که اگر قیمت 200طور مثال، قیمت گندم در فوب دریای سیاه حدود به

تومان از کشاورز  1300تومان است. اما در سیستم خرید تضمینی کشور ما، دولت گندم را به قیمت کیلویی  700این محصول حدود 

ندم خوردار است و گتری برکند. این درحالی است که گندم تولیدی ما نسبت به استانداردهای جهانی از کیفیت پایینخریداری می

 .شودبا گلوتن باال در مقیاس محدودی در کشور تولید می

 در حال حاضر شرایط منابع آبی کشور برای تولید محصوالت کشاورزی چگونه است؟

ت؛ سرویه از منابع آبی تجدیدناپذیر در سی سال گذشته، شرایط بسیار بحرانی را برای منابع آبی کشور ما ایجاد کرده ااستفاده بی

ترین شرایط را در میان کشورهای دیگر دارد. بنابراین جلوگیری از وخیم تر شدن این شرایط، کشور ما به لحاظ منابع آبی، بحرانی

 .ریزی داشته باشیم و منابع آبی کشور را به بهترین شکل ممکن مصرف کنیموری برنامهباید در مدیریت کشت و بهره

های بخش کشاورزی کشور ما بر تولید کلیه محصوالت کشاورزی در داخل کشور قرار نگرفته ترغم اینکه در حال حاضر سیاسعلی

است، اما اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ششم توسعه اقتصادی بر افزایش تولید این محصوالت، که محصوالت آب بر را نیز شامل 

ی کشور به ما اجازه رسیدن به اهداف تولیدی محصوالت زراعی و شود، قرار گرفته است، که به طور قطع محدودیت در منابع آبمی

گذاری تولید محصوالت گوشت و تخم مرغ در این برنامه به عنوان مثال، هدف .باغی در نظر گرفته شده در این برنامه را نخواهد داد

ارند. هر برنامه ریزی نیاز به آمار دارد؛ از افزایشی است. در حالی که این محصوالت در زمره محصوالتی با آب بری بسیار باال قرار د

باست یک برنامه جامع آماری در کشور داشته باشیم که میزان تولید و مصرف کاالها در این برنامه مشخص شده باشد و اینرو می

ولی ت به تولید محصریزی برای تولید و مصرف و صادرات کاالها با توجه به آن صورت گیرد. به بیان دیگر قبل از اینکه دسبرنامه

  .بزنیم باید میزان نیاز کشور به آن محصول و منابع موجود برای تولید آن را در نظر بگیریم
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 به نظر شما در بخش کشاورزی چه مواردی را باید دولت در اولویت خود قرار دهد؟

ذیر ماست و باید برای برداشت از منابع تجدیدناپمدیریت منابع آب کشور باید در اولویت اول قرار گیرد؛ آب نیز مانند نفت سرمایه ملی 

ریزی داشته باشیم. طبیعتاً با ادامه روند فعلی برداشت آب از منابع زیرزمینی، با بحران جدی منابع آبی روبرو خواهیم شد. آن برنامه

 اند، با ادامه این روند احتمالدههای بی رویه نشست کرهای کشور به دلیل کشتطبق اعالم سازمان آب و وزرات نیرو بسیاری از دشت

میزان صادرات محصوالت غذایی و کشاورزی کشور در پایان برنامه ششم توسعه .وقوع بالیای طبیعی در کشور افزایش خواهد یافت

، 95 میلیارد دالری این محصوالت در سال 7/5گذاری شده است. از سوی دیگر با توجه به صادرات میلیارد دالر هدف 5/14اقتصادی 

برابر وضع موجود شود که نیازمند انجام زیرساختهای بسیار  5/2صادرات محصوالت کشاورزی و غذایی باید در پایان برنامه ششم، 

  رسد.بزرگی است و در شرایط حال حاضر دور از دسترس به نظر می

دقیق این شاخص را توضیح شود شاخص امنیت غذایی است. به طور هایی که در صنایع غذایی مطرح مییکی از شاخص

 دهید؟ ایران در بخش امنیت غذایی چه جایگاهی را در جهان دارد؟می

با توجه به شاخص جهانی امنیت غذایی، عوامل موثر بر امنیت غذایی تنها در دسترس بودن مواد غذایی نیست، بلکه کیفیت محصوالت 

کنند اگر در کشوری مردم برخی گمان می .شوندمنی غذایی محسوب میو میزان استطاعت پذیری شهروندان نیز از عوامل موثر بر ناا

از فقر غذا نمیرند یعنی امنیت غذایی دارند. اما شاخص جهانی امنیت غذایی دارای سه زیر مجموعه است: توان خرید غذا، در دسترس 

د. با توجه آمار بانک مرکزی، سهم در بخش در دسترس بودن غذا در کشور ما مشکل زیادی وجود ندار.بودن غذا و کیفیت غذا

درصد بوده است. این سهم نسبت به متوسط جهانی، سهم باالیی است. این  23، حدود 95ها از کل هزینه خانوار در سال خوراکی

  .کنندبدان معناست که مردم کشور ما مواد غذایی را در مقایسه با بسیاری دیگر از کشورهای جهان گرانتر خریداری می

 دهیم؟به این معنا نیست که ما بیشتر به خورد و خوراکمان اهمیت میآیا 

در محاسبه این شاخص متوسط میزان مصرف غذا در نظر گرفته شده است، از اینرو باال بودن سهم خوراکی در هزینه کل خانوار، تنها 

ایی باالیی دارند اما به طور میانگین هزینه به دلیل باال بودن قیمت کاالهای غذایی است. درست است که ایرانیان سرانه مصرف غذ

ها برای مواد خوراکی برابر آمریکایی 4ها درصد است؛ در واقع ایرانی 6/6بیشتری نیز برای خوراکی می پردازند. این آمار در آمریکا 

بات الکلی، نیز در آن لحاظ کنند. این در حالی است که برخی از اقالم غیرضروری خوراکی آمریکایی ها، مانند مشروشان هزینه می

شود. به هر حال سهم مواد غذایی در هزینه خانواده های ایرانی نسبت به میانگین خاورمیانه و کشورهای منطقه عدد باالیی است می

 کند نیز امنیت غذایی کشور درکه نشان دهنده گران بودن مواد غذایی در کشور ما است. از حیث شاخص هایی که فائو بررسی می

 .دالمللی بررسی کنیم شرایط مناسبی ندارتوان گفت اگر امنیت غذایی کشور را به صورت منطقی و با شاخص های بینخطر است. می

 این موضوع ربطی به نوع تغذیه ایرانی و ذائقه ما ندارد؟

 ی برای خرید خوراکشان پرداختها هزینه بیشترشود ایرانیباال بودن قیمت مواد خام مورد نیاز صنایع تبدیلی در کشور سبب می

یگر ها نسبت به کشورهای دکنند. به طور مثال گوشت در کشور ما قیمت بسیار باالیی دارد در حالی که سرانه مصرف گوشت ایرانی

ر واقع دتر است. در کشور ما میزان مصرف کاالهای با پروتئین باال، مانند شیر و گوشت، از میانگین کشورهای دیگر کمتر است. پایین

تنها سرانه مصرف نان  .لیتر است 80کند در حالی که این آمار در ایران لیتر در ماه لبنیات مصرف می 150یک فرد اروپایی باالی 

کیلوگرم در سال است، در حالی که متوسط  70الی  60ایرانیان بسیار باالتر از میانگین جهانی است. میانگین جهانی مصرف نان 

تر از در سال نیز در کشور ما ثبت شده است؛ ایرانی ها عمدتاً از هیدروکربن هایی از قبیل نان و برنج، بیش کیلوگرم 170مصرف 

درصد بوده است، در حالی که متوسط  22.9، 95سهم خوراکی در هزینه خانوارهای ایرانی در سال  .پروتئین ها استفاده می کنند
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های درصدی خوراکی از هزینه کل خانوار خانواده 13دن این سهم به دلیل سهم ناچیز درصد است. باال بو 30این شاخص در دنیا حدود 

 17.7درصد و در خاورمیانه  17.5آفریقایی است و به این معنی نیست که ما از شرایط خوبی برخوردار هستیم. این سهم در اروپا 

درصد  10درصد است. کشورهای فقیر دنیا متوسط سهم جهانی را باال می برند. در اغلب کشورهای توسعه یافته مواد غذایی کمتر از 

 . دهدهزینه خانوار را به خود اختصاص می

 یکی از مشکالتی که در کشور وجود دارد این است که در صنایع غذایی ایران ذائقه سنجی نشده است. برخی از مواد

خوراکی های در مغازه ها هستند که فروشی بین نسل های جوان ندارند و درواقع ذائقه سنجی نشدند. چرا شرکت های 

 کنند؟صنایع غذایی برای افزایش فروش خود یا برای رقابت پذیری در جهان، ذائقه سنجی نمی

در بازار سهمی را کسب کنند و همچنان در  شونددر مورد محصوالت غذایی بحث برندیگ مطرح است. برخی از برندها موفق می

بندی تالش هستند که این سهم بدست آمده را حفظ کنند. طبق اصول بازاریابی، در صورت موفقیت یک محصول در بازار نباید بسته

را از گذشته  های خودهستند، بسته بندی ترین محصوالت، حتی در خاورمیانهآن را تغییر داد. برخی از محصوالت که جزء پرفروش

کنند که سهم محصول خود را در بازار حفظ کنند. به طور مثال شیالت ایران های بزرگ تمام تالش خود را میتغییر ندادند. شرکت

بندی محصوالت خود را به طور آزمایشی تغییر داد، کند، در مقطعی طرح روی قوطی بستهکه به نقاط مختلف جهان خاویار صادر می

برخی از محصوالت، سهم بازاری دارند که شرکت را  .بندی قبلی را داشتندهمچنان تمایل به خرید کاال با طرح و بستهولی مشتریان 

بندی دهند همان بازار را حفظ کنند و تغییری در کیفیت یا بستهکند، در نتیجه تولیدکنندگان ترجیح میاز نظر اقتصادی راضی می

کشور با وجودی که از حیث کیفیت قدرت رقابت با اروپایی ها را نداشتند، اما توانستند برای ایجاد نکنند. برخی از محصوالت در 

گیرند. در ها در بازار مورد استقبال قرار میها و نوآوریبرخی از خالقیت..محصوالت خود در داخل کشور بازار بسیار خوبی پیدا کنند

 های پیشین جایگاه بسیار خوبی پیدا کند. گرچه اینتوانسته در میان نسلگذشته محصوالت غذایی در کشور ما تولید شده است که 

های گذشته در داخل کشور همچنان خواهان این محصوالت هستند و المللی جایگاهی ندارند، اما نسلمحصوالت در بازارهای بین

ذائقه آنها آشناست، تولید کنند. از طرفی  کنند آنها را مخاطب قرار داده و محصول را با همان طعمی که باها سعی میاین شرکت

 کنندبرای نسل جدید نیز محصوالتی مطابق با ذائقه نسل جوان تولید کرده و روانه بازار می

http://www.iana.ir/fa/news/48849/%D8%B3%D8% 
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 سخنرانی، بازدیدهامصاحبه، 
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۱تاریخ: 

بخشی از بهبود تراز غذایی کشور و رشد صادرات محصوالت کشاورزی، مرهون تالش همکاران در سازمان دامپزشکی 

 کشور است

ر خوبی که دمحمود حجتی در مراسم معارفه و تودیع رییس سازمان دامپزشکی کشور ، با اشاره به بهبود تراز غذایی کشور و رشد 

صادرات محصوالت کشاورزی بویژه در زمینه لبنیات و آبزیان در چند سال اخیر اتفاق افتاده است، گفت:بدون تردید بخش قابل 

 .توجهی از این توفیق مرهون تالش همکاران در سازمان دامپزشکی کشور بوده است

رفه و تودیع رییس سازمان دامپزشکی کشور که در محل سالن به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی در مراسم معا

جلسات این وزارتخانه برگزار شد، با اشاره به بهبود تراز غذایی کشور و رشد خوبی که در صادرات محصوالت کشاورزی بویژه در زمینه 

این توفیق مرهون تالش همکاران در لبنیات و آبزیان در چند سال اخیر اتفاق افتاده است، گفت:بدون تردید بخش قابل توجهی از 

وی افزود: باید با بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های موجود،حداکثر بهره وری را برای .سازمان دامپزشکی کشور بوده است

م مهندس حجتی خاطرنشان ساخت:باید با اتخاذ روش ها و سازوکارهای نوین شرایطی را فراه.رشد و توسعه سازمان داشته باشیم

کنیم که مراجعه مخاطبان به سازمان ها به حداقل ممکن رسیده و کارها توسط مردم و بدون نیاز به سازوکارهای غیر ضروری اداری 

در این مراسم، دکتر علیرضا رفیعی پور رییس جدید سازمان دامپزشکی کشور اظهار امیدواری کرد که بتواند با حمایت .انجام پذیرد

در ادامه این مراسم،دکتر مهدی خلج رییس .کارانش در سازمان دامپزشکی تحولی را در این حوزه ایجاد کندوزارتخانه و همراهی هم

شایان ذکراست،وزیر جهاد .سابق سازمان دامپزشکی کشور نیز گزارشی از دستاوردهای این سازمان در چهار سال اخیر ارائه کرد

با توجه به حسن سوابق اجرایی،طی حکمی دکتر علیرضا رفیعی پور را به کشاورزی در راستای سیاست جوانگرایی دولت دوازدهم و 

 .سمت رییس سازمان دامپزشکی کشور منصوب کرد

سال سابقه کار و تخصص در سمت های  20ساله، دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و دارای  45دکتر رفیعی پور 

ان های مختلف است و در دولت یازدهم مدیرکل دامپزشکی استان خراسان جنوبی کارشناسی و مدیریتی سازمان دامپزشکی در است

 .وزیر جهاد کشاورزی در حکمی جداگانه،دکتر خلج را نیز به عنوان مشاور خود منصوب کرد .بوده است

http://www.iana.ir/fa/news/48846/%D8%A8%D8%AE 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۴تاریخ: 

 بازدید وزیر جهاد کشاورزی از بزرگترین نمایشگاه دام جهان در فرانسه

 .ردکوزیر جهاد کشاورزی که به فرانسه سفر کرده است، از بزرگترین نمایشگاه دام جهان در شهر کلرمون فران این کشور بازدید 

به گزارش ایانا از خبرگزاری صدا و سیما،محمود حجتی در حاشیه این نماشگاه آشنایی و ارتباط تولیدکنندگان ایرانی با تولیدکنندگان 

جهانی را با اهمیت عنوان و اظهار امیدواری کرد این آشنایی و ارتباط در آینده به همکاری، سرمایه گذاری مشترك و تبادل محصوالت 

شرکت فعال در تمامی حوزه های مربوط به دام به ارائه و نمایش آخرین  1400در این نمایشگاه بین المللی .شود دامی منجر

 .محصوالت و دستاوردهای خود پرداخته اند

 .دامدار و شرکت فعال دامداری کشورمان نیز با حضور در نمایشگاه دام قرانسه،محصوالت و تولیدات خود را عرضه کرده اند 130

http://www.iana.ir/fa/news/48927/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۱تاریخ: 

 شودبرگزار می "دانش بومی منابع آبسازگاری با تغییرات اقلیم و "المللی نشست بین

للی از هفت المبا حضور کارشناسان و صاحب نظران بین "سازگاری با تغییرات اقلیم و دانش بومی منابع آب"نشست تخصصی علمی 

 .شودهای تاریخی آبی یزد برگزار میالمللی قنات و سازهنشست جداگانه علمی در مرکز بین 6کشور جهان طی 

انا، این نشست علمی با حضور متخصصانی از کشورهای ایران، آلمان، سوئیس، فرانسه، کنیا و پاکستان به منظور جستجوی به گزارش ای

  .شودهای بومی ومحلی برگزار میراهکارهای پایدار برای مقابله با تأثیرات منفی تغییرات اقلیم در منطقه از طریق 

سازگاری با "نشست علمی جداگانه با عناوین:  6اری بهتر با تغییرات اقلیم طی های دانش بومی برای سازگدر این نشست ظرفیت

رتبط با های مابتکارات و برنامه"، "جنبه های اجتماعی و مدیریتی سازگاری با تغییرات اقلیمی"، "تغییرات اقلیمی از طریق فناوری

 "قلیمیآبیاری سنتی و سازگاری با تغییرات ا"، "ظرهای فرهنگیتغییرات اقلیمی، اکولوژی انسانی و من"، "سازگاری با تغییرات اقلیمی

های تاریخی آبی یزد، دفتر المللی قنات و سازهاین نشست با همکاری مرکز بین.شودو نیز جمع بندی و گزارش نهائی تشکیل می

 شودزار مییونسکو در تهران، شرکت سهامی آب منطقه ای یزد و دانشگاه یزد از امروز به مدت سه روز برگ

http://www.iana.ir/fa/news/48843/%D9%86%D8%B 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۱تاریخ: 

 برگزار می شود های ایران اول آبانها و چشم اندازهای هرباریومهمایش چالش

ترین ترین و متنوعترین، غنی، یکی از قدیمی"IRAN" همزمان با هفتاد و دومین سال تاسیس هرباریوم وزارت جهاد کشاورزی

 Iranian Herbaria: Prospects and" های تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی ایران، همایشی یک روزه با عنوانمجموعه

Challenges"  پزشکی کشور، با مشارکت موزه تاریخ طبیعی وین، اول آبان ماه سال جاری در تهران گیاهدر مؤسسه تحقیقات

به گزارش ایانا از مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، این همایش بر اساس دعوت بعمل آمده از اساتید و .برگزار خواهد شد

فراهم آوردن زمینه گفت و گو و تبادل نظر در خصوص پژوهشگران فعال در زمینه حفاظت از ذخایر ژنتیکی گیاهی کشور و با هدف 

 های ایران به ویژه در حوزه مدیرت نوین و تعامالت ملی و بین المللی برگزار خواهد شد.ها و چشم اندازهای هرباریومچالش

http://www.iana.ir/fa/news/48864/%D9%87%D9%85%D8%A7 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مهر  ۱۳تاریخ: 

 تومان 8500شوند/ نرخ منطقی هر کیلو مرغ پشتیبانی امور دام برای خرید وارد میدان می

رود که در روزهای امور دام و خرید مرغ از مرغداران انتظار می رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: با ورود پشتیبانی

صنعت،تجارت  محمد یوسفی رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار.آینده وضعیت قیمت مرغ در بازار بهبود یابد

رکود  از بازار مرغ، با بیان اینکه با وجود افزایش تقاضای مصرف در ایام سوگواری ماه محرم، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان و کشاورزی

و غرفه  500هزار و  5به طبخ میدان بهمن ، مرغ آماده  200هزار و  4تا  100هزار و  4نسبی برخوردار است، اظهار کرد: قیمت نقدی مرغ زنده 

تا هزار تومانی در هر کیلو مرغ روبرو هستند، افزود: با  800وی با اشاره به اینکه مرغداران با زیان .تومان است 380هزار و  6های سطح شهر 

 .در بازار بهبود یابد ت مرغقیم رود که در روزهای آینده وضعیتورود پشتیبانی امور دام و خرید مرغ از مرغداران انتظار می

تومان  800هزار و  7تابع عرضه و تقاضا در بازار است، گفت: ستاد تنظیم بازار برای هر کیلو مرغ، نرخ  نرخ مرغیوسفی با بیان اینکه 

منطقی هر  به گفته وی با احتساب نرخ تورم و نهاده ها قیمت.را تعیین کردند که با وجود افزایش هزینه ها این نرخ منطقی نیست

کاهش رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی تصریح کرد: با توجه به .تومان است 500هزار و  8کیلو مرغ برای مصرف کننده 

و مرغ آماده به طبخ یک  2.500، دستورالعمل های وزارت جهاد کشاورزی و برنامه سامانه حداکثر وزن مرغ زنده از  قیمت جوجه

 . بیشتر باشد نباید  گرم 200تا دو کیلو  800کیلو و 

http://www.yjc.ir/fa/news/6266617/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/6266617/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مهر 

 

170 

 نهاده
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مهر 

 

171 

 نوغان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مهر 

 

172 

 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۰تاریخ: 

 قیمت جهانی گندم به کمترین سطح در یک هفته گذشته رسید

خبرگزاری رویترز اعالم کرد، قیمت گندم بامداد روز دوشنبه در بازار شیکاگو برای سومین جلسه متوالی کاهش یافت و به کمترین  

افزایش تولید گندم در آمریکا عامل اصلی کاهش قیمت صبح امروز به گزارش ایرنا، پیش بینی .سطح خود در یک هفته گذشته رسید

میلیون بوشل گندم بهاره تولید می کند که از پیش  416به گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، این کشور امسال .این محصول است

میلیون بوشل گندم  382سال میانگین پیش بینی تحلیلگران این است که آمریکا ام .میلیون بوشلی آن بیشتر است 402بینی قبلی 

 .مهر( پایان می یابد 23بهاره تولید می کند؛ فصل برداشت گندم بهاره در آمریکا در نیمه نخست اکتبر )

امروز به وقت گرینویچ روی تابلو تجاری بازار شیکاگو، قیمت گندم در فعال ترین قراردادها )قراردادهایی با بیشترین  03:07در ساعت 

 .سنت در هر بوشل رسید 47درصد کاهش نسبت به جمعه گذشته به چهار دالر و  0.2 حجم معامله( با

 55امروز در ساعت یاد شده، روی تابلو تجاری بازار شیکاگو، قیمت هر بوشل ذرت سه دالر و .کیلوگرم است 25.4هر بوشل معادل 

 .سنت بود 12سنت و هر بوشل برنج  65دالر و  9سنت، هر بوشل سویا 

http://www.iana.ir/fa/news/48818/%D9%82%DB% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۰تاریخ: 

کشاورزان و کشورهای عضو آ سه آن دنبال تحقق نتیجه کنفرانس هانوی/ نتیجه کنفرانس هانوی تامین منافع 

 کشاورزی پایدار است

بهبود کیفیت محصوالت کشاورزی، حصول اطمینان از منافع کشاورزان و کشاورزی پایدار و در حال توسعه که از نتایج کنفرانس بین 

این  ،"اگریکالچر این نیوز"قرار گرفت.به گزارش ایانا از سایت  (ASEAN)1( بود، در دستور کار آ سه آن Hanoiالمللی هانوی )

آلمان  (Rosa Luxemburg Stiftung)3و مؤسسه رزا لوگزامبورگ استیفتانگ  (VPDF)2رویداد را بنیاد صلح و توسعه ویتنام 

به طور مشترك برگزار کردند. یکپارچگی اقتصاد جهانی با اقتصاد آ سه آن؛ منافع، فرصت ها و چالش هایی را برای کشاورزی ویتنام 

 تحادیه به همراه دارد. و سایر کشورهای عضو این ا

 در فنّاوری و علم نقش: کردند وگو گفت پایدار شرکت کنندگان در این کنفرانس درباره بخشی از مسائل مربوط به توسعه کشاورزی

در بخش کشاورزی میانمار از طریق یکپارچگی با آ  پذیری رقابت ترویج کشاورزان، و تجّار میان روابط کاال، بر مبتنی کشاورزی رشد

سه آن، اثر پیوستن جامعه اقتصادی آ سه آن به بخش کشاورزی ویتنام، حالت های مختلف کشاورزی، و کشاورزی سبز و طرفدار 

ت سرمایه تایلند، در میان کشورهای عضو آ سه آن، رهبر به کارگیری علم و فنّاوری در بخش کشاورزی است. هیامحیط زیست.

گذاری تایلند، تأمین امتیازات ویژه تبلیغاتی برای سرمایه گذاری در پروژه های مرتبط با خدمات و تولیدات پیشرفته کشاورزی را 

تأیید کرده است. کشاورزان به ارتقاء روش های تولید و کیفیت محصوالت شان تشویق می شوند تا به استانداردهای مورد نظر بین 

 ، دست یابند. 22000انند شیوه درست کشاورزی و گواهینامه سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی، ایزو المللی کیفیت م

در ساختار جدید امتیازات، کسب و کارهایی که از فنّاوری برای کمک به پیشرفته شدن بخش کشاورزی بهره می برند به مدت پنج 

عیت ویتنام را کشاورزان تشکیل می دهند که بخش مهمی در این کشور درصد جم 70سال از مالیات بر درآمد معاف خواهند شد. 

 درصد از تولید ناخالص داخلی مشارکت دارند.  20است و در 

ویتنام، ابتکاراتی را برای حل مسائل مرتبط "، معاون وزیر کشاورزی و توسعه روستایی گفت: (Le Quoc Doanh)لی کوك دوآن 

کرده است. در این برنامه، ویتنام، کشاورزی خود را برای کسب ارزش افزوده بیشتر و توسعه پایدار با توسعه پایدار کشاورزی ارائه 

همچنین این کشور، محصوالت اصلی در ترکیب با بکارگیری علم و فنّاوری را جهت افزایش بهره وری توسعه  "بازسازی کرده است.

بازار را ارتقاء می بخشد؛ سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را با می دهد؛ سیستم های اطالعاتی را گسترش می دهد؛ پیش بینی 

 تبلیغات تجاری تشویق می کند و اثرات تغییرات آب و هوایی را کاهش می دهد. 

 پانوشت:

1 .Association of Southeast Asian Nations 

2 .Vietnam Peace and Development Foundation 

 م سیاسی در آلمان. مؤسسه پایه در زمینه آموزش علو. 3

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/48809/%DA%A9%D8%B4%D9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۰تاریخ: 

 نخست به چین رسید/ایران هشتم شد کشور تولید کننده بزرگ میوه و سبزیجات جهان / جایگاه 10

جمعیت جهان در حال افزایش ، در حالی که منابع آن در حال کاهش است، در این میان نقش کشورهای تولید کننده میوه و 

در طول چند دهه گذشته، افزایش تولید سبزیجات، میوه ها و مواد غذایی  .سبزیجات در جهان ازاهمیت ویژه ای برخوردار هستند

زندگی انسان ها اهمیت پیدا کرده است، برخی از بزرگترین کشورهای کشاورزی، مانند چین، ایاالت متحده امریکا و تایلند، در 

کشورهایی هستند که بسیاری از محصوالت شان را به تمام نقاط جهان عرضه می کنند. با این وجود، این بدان معنا نیست که بدون 

حال در اینجا به  .جه می شویم بلکه باید همه کشورها مدیریت درستی را در این زمینه پیش بگیرندوجود ان ها، ما با نبود غذا موا

کشوری که توانسته اند جزو بزرگترین تولید کننده میوه وسبزیجات باشند، اشاره می کنیم.به گزارش ایانا از سایت  10

"insidermonkey"،از آمار جهانی تولید محصوالت کشاورزی، مربوط به سازمان  ، الزم به یادآوری است که برای تهیه این فهرست

بهره گرفته شده است با بررسی اطالعات  2014غذا و کشاورزی ملل متحد استفاده شده، به طوری که از جدیدترین اطالعات از سال 

مد، که در زیر به آن ها اشاره می مربوط به میوه ها و سبزیجات، امتیازاتی برای هر کشور قرار داده شد. و نتایج نهایی به دست آ

 کشور بزرگ درا ین فهرست آمده است که این لیست با دهمین کشور آغاز می شود( 10شود.:) اشاره: 

 22مصرامتیازات:  .۱0

مصر مقدار  .میلیون تن سبزیجات تولید کند 19.3میلیون تن میوه و  11.6توانست بیش از  2014مصر، کشوری است که طی سال 

از میوه های خود را از جمله مرکبات، توت فرنگی، تمشک، شاتوت و سایر میوه ها همچون انگور، خرما، انجیر به صورت تازه زیادی 

در زمینه سبزیجات ، بزرگترین گروه صادراتی مصر پیاز، موسیر، سیر، تره فرنگی و سایر سبزیجات مشابه .یا خشک را صادر می کند

 .نی، بنشن خشک شده و گوجه فرنگی به صورت تازه ، سرد و یخ زده اشاره کرداست همچنین می توان به سیب زمی

 24.اسپانیاامتیازات:  9

این کشور اروپایی به طور عمده  .میلیون تن سبزیجات تولید کرده است 14.1میلیون تن میوه و  17.7اسپانیا، کشوری است که 

شاتوت و سایر میوه ها مانند زردآلو، گیالس، هلو، شلیل، آلو صادر  مرکبات، به صورت تازه و خشک و همچنین توت فرنگی، تمشک،

اسپانیا همچنین در زمینه صادرات سبزیجات گوجه فرنگی، کاهو و کاسنی، خیار، پیاز، سیر،تره فرنگی به صورت تازه ، سرد  .می کند

 .و یخ زده شناخته شده است

 24امتیازات:  ایران .8

میوه و  میلیون تن 12.7کشورهای تولید کننده میوه و سبزیجات در جهان قرار دارد. کشوری که که ایران در فهرست بزرگترین 

میلیون تن سبزیجات تولید کرده است. این کشور به طور عمده انواع مختلف آجیل )مغزها(، انگور، خرما، انجیر، توت فرنگی  21.4

از نظر سبزیجات، بیشترین صادرات ایران ، خیار .بی نیز صادر می کندتازه، تمشک، شاتوت و میوه هایی همچون طالبی، سیب و گال

و خیار ترشی)برای تهیه خیار شور استفاده می شود(، کلم، گل کلم، گوجه فرنگی، پیاز، سیر، تره فرنگی و سایر سبزیجات مشابه، به 

 صورت تازه، سرد و یخ زده است.

 24امتیازات:  برزیل .7

 .میلیون تن سبزیجات شده است 11.7میلیون تن میوه در سال گذشته و همچنین  37.4این کشور موفق به تولید 

صادرات میوه کشور روی طالبی، خرما، انجیر، آووکادو، گواوا، انبه و آناناس، و همچنین نارگیل، آجیل برزیلی و این درحالی است که 

خشک، سبزیجات ریشه ای و غده ای کاساوا، سیب زمینی  بادام هندی، مرکبات و انگور، موز، مترکز است. همچنین برزیل بنشن

http://awnrc.com/index.php
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چینی ، سیب زمینی شیرین و دیگر محصوالت مشابه، همچون پیاز، سیر، تره فرنگی، هویج، شلغم به صورت تازه، سرد و یخ زده را 

 .صادر می کند

 2۶امتیاز ها:  .ترکیه۶

 .زیجات تولید کردمیلیون تن سب 28.1میلیون تن میوه و  14.2، ترکیه 2016در سال 

عمده صادرات میوه ترکیه انواع مختلفی از آجیل، مرکبات، انگور، زردآلو، آلو خشک، سیب، هلو، گالبی و همچنین خرما، انجیر، 

از نظر سبزیجات، ترکیه بُنشن ، گوجه فرنگی، خیار، سیب زمینی، پیاز، هویج، شلغم به شکل تازه .زردآلو، گیالس، هلو و شلیل است

 .سرد، خشک، برش داده شده یا پودر صادر می کندیا 

 2۶امتیاز ها:  مکزیک .5

 میلیون تن سبزیجات تولید کرده است. 14.2میلیون تن میوه و  17.8، 2016مکزیک ، کشوری است که در سال 

جهان به شمار می رود.  این کشور که در جنوب ایاالت متحده قرار دارد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان میوه ها و سبزیجات در

مکزیک میوه ها یی از جمله خرما، انجیر، آووکادو، انبه، گواوا، توت فرنگی، تمشک، شاتوت و دیگر میوه های مشابه، همچنین آجیل، 

 مدر زمینه سبزیجات، این کشور گوجه فرنگی، خیار وخیارترشی ، پیاز، سیر، تره فرنگی، کلم، گل کل.طالبی و مرکبات صادر می کند

 .و بسیاری دیگر سبزیجات ، به شکل تازه و سرد یا یخ زده صادر می کند

 33امتیاز ها:  ایاالت متحده امریکا .4

 .میلیون تن سبزیجات تولید کرد 36.5و  2016میلیون تن میوه در سال  26ایاالت متحده امریکا، کشوری که تقریبا 

، اما از سویی کشور صادر کننده ، از جمله میوه ها محسوب می شود. به ایاالت متحده یکی از بزرگترین واردکنندگان جهان است

طور خاص، شماره یک محصول صادرات ایاالت متحده در زمینه میوه آجیل، تازه یا خشک است، و سپس انگور، سیب، گالبی، 

 .ز صادر می کندمرکبات، توت فرنگی، تمشک، شاتوت و محصوالت مشابه است. همچنین زردآلو، گیالس، هلو، موز نی

ایاالت متحده همچنین سبزیجات را صادر می کند که می توان به کلم، کاهو، گوجه فرنگی، پیاز، موسیر، سیر، تره فرنگی، سیب 

 زمینی و بیشتر، به صورت تازه یا سرد، و همچنین به شکل بخار پز و یخ زده اشاره کرد.

 3۶.هندامتیاز ها: 3

 2016میلیون تن میوه در سال  88یوه و سبزیجات در جهان، هند است، این کشور تولید کننده سومین کشور بزرگ تولید کننده م

میلیون تن سبزیجات است.هند یکی از بزرگترین تولید کنندگان سبزیجات در دنیا است، این کشور صادر کننده نارگیل و  126.5و 

اتوت و محصوالت مشابه، و همچنین موز و انواع دیگر آجیل به بادام هندی، و همچنین انگور، خرما، انجیر، توت فرنگی، تمشک، ش

شکل تازه و خشک و یا شیرین است.از لحاظ سبزیجات، این کشور پیاز، موسیر، سیر و تره فرنگی، و بنشن خشک، گوجه فرنگی، 

 سیب زمینی صادر می کند. همچنین سبزیجات خشک و یا به شکل ترشی از صادرات هند در این زمینه است.

 38امتیاز ها:  هنگ کنگ .2

 میلیون تن سبزی تولید کرده است. 596میلیون تن میوه و  158هنگ کنگ در جایگاه دوم قرار دارد و 

صادرات میوه این کشور همچون توت فرنگی، تمشک، شاتوت، زردآلو، گیالس، هلو، انگور، مرکبات، سیب، گالبی، خرما، انجیر، نارگیل 

 .خشک استهم به صورت تازه و هم 
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از لحاظ سبزیجات، هنگ کنگ مقادیر زیادی سبزیجات خشک را به صورت کامل، برش شده، خُرد یا پودر صادر می کند. عالوه بر 

این، کاهو و کاسنی، سبزیجات پخته شده، پیاز، موسیر، سیر، تره فرنگی، هویج، شلغم، کلم، گل کلم و انواع مختلفی از سبزیجات 

 ن کشور به شمار می روند.ریشه ای از صادرات ای

 40امتیاز ها:  .چین 1

 ، قرار دارد. 2016میلیون تن سبزیجات در سال  598میلیون تن میوه و  160سرانجام، در باالی این فهرست چین، کشوری با تولید 

وه های مشابه، میوه چین به طور خاص، انگور، خرما، انجیر، طالبی، آجیل، سیب، گالبی، زردآلو خشک، آلو خشک، سیب، هلو و می

 های یخ زده، نارگیل، مرکبات را صادر می کند.

از نظر سبزیجات، صادرات اولیه چینی ها در زمینه سبزیجات خشک، ، برش داده یا خرد یا پودر است و در عین حال پیاز، موسیر ، 

 سیر، تره فرنگی، کلم، گل کلم، هویج، شلغم ، بنشن خشک، تازه یا سرد است.

http://www.iana.ir/fa/news/48806/10%DA%A-9%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۸تاریخ: 

ک ها خطرات آنتی بیوتیمشکالت مربوط به مقاومت ضد میکروبی نباید نادیده گرفته شود/ همه فعاالن دامپزشکی به 

 آگاه باشند

به گفته عضو ایرلندی و معاون رئیس پارلمان اروپا ، همه کسانی که در بخش پزشکی و دامپزشکی فعالیت می کنند، باید از خطرات 

یرید مک وپا، م، معاون رئیس پارلمان ار"اگری لند"استفاده نامناسب از آنتی بیوتیک ها آگاهی داشته باشند.به گزارش ایانا از سایت 

قطعا، برای بخش دام، باید از آنتی بیوتیک "(، گفت:  AgriLand، در گفتگو با اگری لند)  Mairead McGuinnessگینس 

هایی که مناسب هستند استفاده کنیم. درحالی که همیشه با کشاورزان در این مورد که چه کسی باید مجوز آنتی بیوتیک ها را صادر 

 "نظر وجود داشته است و از سویی کشاورزان توان پرداخت هزینه های اضافی را ندارند. و تجویز کند، اختالف

البته از سویی آنتی بیوتیک ها از سالمت ما محافظت می کنند و باید هزینه ای را برای محافظت جامعه و سالمت افراد "وی افزود:

ای این مشکل سرزنش شوند، بلکه باید در این زمینه آگاهی منصفانه نیست که کشاورزان بر"این مسئول همچنین گفت :"بپردازیم.

خود را افزایش و تحقیقات الزم را انجام دهیم؛ البته چالش بزرگی نیز در این زمینه وجود دارد که صنعت با آنتی بیوتیک های جدید 

 گرفته شوند. کسانی که محصوالت ما را ما باید از این مسائل آگاه باشیم و نباید این مسایل نادیده"گینس یادآور شد:"مواجه است.

خریداری می کنند، از ما در مورد این مسائل سوال می کنند، بنابراین درا ین زمینه ما نیاز به آگاهی داریم و باید آماده پاسخگویی 

. به خود جلب کرده اند در سرتاسر اروپا، مناطق کشاورزی به صورت فشرده وجود دارند، که بیشترین توجه را"وی ادامه داد: "باشیم. 

اولین چیزی که ما باید "معاون رئیس پارلمان اروپا گفت:"به طوریکه نیاز است تا دراین روش ، از بهداشت حیوانات محافظت شود.

انجام دهیم ، تشخیص مواد مورد استفاده است و همچنین باید کشاورزان را به صورت جداگانه یا جمعی تشویق کرده تا در مورد 

ده از آنتی بیوتیک با آن ها گفتگو کنیم و به طوری که آگاه شوند که تنها این چالش مربوط به مزرعه نیست؛ بلکه عواقبی در استفا

به باور وی ، همه ما دراین زمینه مسئول هستیم ، و البته دامپزشکان نقش مهمی دارند .بنابراین "خارج از مزرعه هم به دنبال دارد.

 "ه این مساله واقعا به مشکل جدی تبدیل شود، بهتر عمل کرده و آن را جدی بگیریم.بهتر است پیش از این ک

http://www.iana.ir/fa/news/48787/%D9%85%D8%B4%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۱تاریخ: 

 اهداف کشاورزی سبز را تعیین کرد/ طبق این دستورالعل کیفیت زمین های زراعی باید حفظ شودچین 

چین، روز شنبه این هفته، دستورالعمل های توسعه سبز در کشاورزی، تنظیم اهداف حفاظت از منابع و حمایت از محیط زیست را 

را دفاتر کل حزب کمونیست کمیته مرکزی چین و شورای دولتی  ، این دستورالعمل"چاینادیلی"به گزارش ایانا از سایت منتشر کرد.

 منتشر کردند. طبق این دستورالعل، کشور باید زمین های زراعی را حفظ و از بدترشدن کیفیت آن ها جلوگیری کند. 

های کشاورزی  درجه بهبود یابد؛ در حالی که وسعت کل زمین 0.5، کیفیت زمین های زراعی به طور میانگین 2020باید تا سال 

 است. 10میلیون هکتار باشد. معیار درجه بندی کیفیت زمین های زارعی در کشور چین از یک تا  124آنها نباید کمتر از 

 اهداف دولت، پشگیری از بهره برداری بیش از حد آب های زیرزمینی و بهبود بهره وری در آبیاری است. 

به  2020شیمیایی و آفت کش های مورد استفاده برای محصوالت اصلی تا سال هدف این سند آن است که رشد مصرف کودهای 

 درصد افزایش یابد. 23صفر برسد. همچنین، پوشش جنگلی تا 

 میلیون تن تثبیت شود.  550باید، با بهبود قابل توجه کیفیت مزار، بیش از  2020ظرفیت کامل تولید غالت تا سال 

 پسماندهای حیوانی و فیلم های پالستیکی کشاورزی باید به طور کامل استفاده شود.  همچنین، طبق این دستورالعمل، کاه،

در این سند گفته شده است در حالی که عرضه محصوالتی با باالترین کیفیت و تولیدات سبز مزرعه نمی تواند تقاضای در حال رشد 

دگی و تخریب اکولوژیکی آنها را در بر نگرفته است. کشاورزی را برآورده کند، بخش کشاورزی همچنان منابع متنوعی دارد که هنوز آلو

 باید پایدارتر ، کشاورزان بهتر و حاشیه شهرها زیباتر و قابل سکونت تر شوند. 

http://www.iana.ir/fa/news/48865/%DA%86%DB%8C%D9 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۵تاریخ: 

 دانشمندان می گویند کشاورزی آفریقا به تحوالت فنّاورانه نیاز دارد

 دانشمندان خواستار تحوالت فنّاورانه در تولیدات کشاورزی آفریقائیان شده اند تا به بهبود امنیت غذایی در این قاره کمک کند.

، آنان خطر شکست کارهایی در زمینه تغذیه مردم این قاره در آینده و توقف توسعه را "مای جوی اون الین"به گزارش ایانا از سایت 

هشدار دادند. دانشمندان فقدان پیشرفت های سریع در بخش کشاورزی در طول سالیان را به دلیل عدم تمایل ذی نفعان در پذیرش 

 می گویند باید تغییر کند، سرزنش می کنند.  نوآوری های جدید، که آنان

، مدیر اجرایی انجمن تقویت تحقیقات کشاورزی در شرق و مرکز آفریقا (Cyprian Ebong)دکتر کیپریان اِبونگ 
1(ASARECA)  مدعی است شواهد کافی وجود دارد که دولت و کشاورزان آفریقایی تعهدی به استفاده از علم در بخش کشاورزی

وی در همایشی با باالترین سطح در زمینه کاربرد علم، فنّاوری و نوآوری در تحقق تحوالت کشاورزی آفریقا سخنرانی کرد که ندارند. 

 کشور اوگاندا برگزار شد. (Munyonyo)شهر مونیونیو  (Speke Resort)در مرکز همایش های اسپک رسورت 

ادغام مسیر در تحول کشاورزی "، با موضوع (AATF)2وزارت علوم، فنّاوری و ابداعات کشور اوگاندا و بنیاد فنّاوری کشاورزی آفریقا 

نفر از دانشمندان، نمایندگان جوامع مدنی و مقامات دولتی از سراسر قاره آفریقا در  100، این همایش را برگزار کردند. حدود "آفریقا

 ر داشتند تا درباره چگونگی کاربرد فنّاوری برای کمک به تحول کشاورزی در این قاره گفت وگو کنند. این همایش حضو

میلیارد دالر از این محصوالت را وارد می  35اگر چه قاره آفریقا ظرفیت تولید مقدار بسیار زیادی مواد غذایی را دارد، ساالنه بیش از 

ز نیروی کار این قاره است که به تولیدات کشاورزی برای امرار معاش خود مشغول اند. درصد ا 70کند. این مسئله به رغم بیش از 

 میلیاردی این قاره همچنان در فقر و سوءتغذیه زندگی می کنند. 1.2میلیون نفر از جمعیت  200برآورد شده است که بیش از 

ر گزارشی از این همایش اعالم می کند که د (Joy news)از خبرگزاری جوی  (Joseph Opoku Gakpo)جوزف اُپُکو گاکپو 

دانشمندان درباره افزایش میزان استفاده از مواد شیمایی جهت کنترل آفات در این قاره نگران اند. همچنین آنان درباره گسترش 

به  لمزارع کشاورزی آفریقا که با تخریب محیط زیست مرتبط است و همین طور پاکسازی بخش وسیعی از جنگل ها برای تبدی

مزارع ابراز نگرانی کرده اند. مشکل دیگر، میزان زیاد تلفات پس از برداشت محصول است که سبب می شود هزینه های انجام شده 

برای ورودی ها جهت تولید محصوالت کشاورزی در سراسر این قاره تلف شود. دانشمندان می گویند که پذیرش نوآوری های فنّاورانه 

، ورزیر علوم، فنّاوری و ابداعات اوگاندا در (Elioda Tumwesigye)می کند. دکتر اِلیودا تاموسیگی به حل این مشکالت کمک 

ناامنی فزاینده غذایی به دلیل ناتوانی بخش کشاورزی و سیاست های ضعیف آفریقا و همچنین تأثیرات تغییرات "این همایش گفت: 

مطمئناً، چنین چالش هایی " "د کرم برگخوار، پیچیده تر شده است.اقلیمی و پیدایش بیماری های جدید محصوالت زراعی مانن

وی افزود؛ بنابراین، مسیر اصلی مورد نیاز در آفریقا، بکارگیری علم،  "نیازمند بکارگیری علم و فنّاوری برای کاهش اثرات آن است.

، هماهنگ کننده انجمن (Rose Maxwell)فنّاوری و نوآوری ها برای تحول کشاورزی است. همچنین دکتر رُز مکس ول 

بیوتکنولوژی کشاورزی نیجریه، از اثرات منفی گرمایش جهانی بر تولیدات کشاورزی قاره آفریقا ابراز نگرانی کرد. وی در کنفرانس 

ءتغذیه وتغییرات اقلیمی سبب تشدید آفات و شیوع بیماری ها می شود ... ما مسئولیم تا آفریقا را از فقر، گرسنگی و س"مذکور گفت: 

  "خارج کنیم. سرمایه گذاری در بخش علوم و پذیرش آن را تشویق کنیم.

به طور کلی، پیشرفت ها در "، مدیر اجرایی بنیاد بیوتکنولوژی کشاورزی آفریقا، ذکرکرد: (Denis Kyetere)دکتر دنیس کایتر 

م زراعی، زیست شناسی، مهندسی شیمی و فنّاوری های علوم زیستی و فنّاوری های کشاورزی بی حد و اندازه اند، باید از نزدیکی علو

پیشرفته سپاسگذار باشیم. برای بهره مندی از مزایای کامل تحوالت هیجان انگیز و جدید در بخش کشاورزی، خطی مشی های 
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زی غنا، ، معاون اسبق وزیر غذا و کشاور(Ahmed Alhassan Yakubu)دکتر احمد الحسن یاکوبو  "سیاسی نیازمند تغییر است.

 از افزایش سرمایه گذاری در فنّاوری های جدید از سوی دولت، کشاورزان و ذینفعان در بخش کشاورزی حمایت کرد. 

ما باید اطمینان "، مدیر انجمن علوم، در سخنان خود در این کنفرانس گفت: (Sarah Davidson Evanega)سارا داویدسون اِوانگا 

  "ا عبور نمی کند. این به معنای عدالت اجتماعی است.یابیم که این نوع فنّاوری از فقر

 پانوشت:

1 .Association for Strengthening Agricultural Research in Eastern and Central Africa 

2 .African Agricultural Technology Foundation 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/48960/%D8%AF%D8%A7% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۵تاریخ: 

در برابر کاهش جهانی جمعیت دانشگاه ریچموند برنامه پرورش زنبورداری راه اندازی می کند/راهکار آموزشی 

 زنبورهای عسل

کاهش جهانی جمعیت زنبورعسل  راهکار آموزشی در برابردانشگاه ریچموند، دو کندوی زنبور عسل را در محوطه دانشگاه به عنوان 

، شمار زنبورهای عسل در ویرجینیا و در سرتاسر جهان در وضعیت بحرانی قرار "ریچموند"فراهم کرده است.به گزارش ایانا از سایت 

 مدارد به طوری که از آن به عنوان اختالل فروپاشی کلنی یاد می شود؛ این لی است که زنبورهای عسل می توانند در ثبات سیست

های مواد غذایی منطقه ای و جهانی تاثیر گذار باشند. در همین راستا، ابتکار نگهداری زنبور عسل دانشگاه ریچموند، پاسخی به این 

 روند کاهش است که با جذب استادان، کارکنان و دانشجویان و ایجاد فرصت های تحقیق انجام می دهد.

کار نگهداری کندوها در دانشگاه ریچموند این امکان را به دانشجویان  "گفت: کریستین بربن، مدیر آزمایشگاه های زیست شناسی 

 "می دهد تا با یک آزمایشگاه زنده کار کنند در عین حال با نقش این گونه ها در اکوسیستم آشنا شوند.

 "نه ها تاثیر گذارد.امکانات تحقیقاتی شامل مشاهده اعمال کندو و بررسی شرایط محیطی است، که می تواند بر گو"او گفت :

ما در نظر داریم تا دانشجویان را با این مسائل درگیر و آن ها را تشویق کنیم تا "ران آندره یوسیکی، مدیر بخش پایداری، گفت: 

ه ب، توسعه دهند. با ایجاد آگاهی و تفکر می توان به دانشجویان کمک کرد تا را که می توان به عنوان پایلوت اجرا کرد راهکارهایی 

بربن و جو ایسید، کسانی هستند که که تحت نظارت دانشگاه ریچموند، "حفظ سرزمین مان و رشد گیاهان و حیوانات کمک کنند.

به عنوان پرورش دهندگان زنبور خدمت می کنند. همچنین ایسید در حوزه مدیریت پایدار زمین در شهرستان خودش، گوچلند و 

من فکر می کنم برای موسساتی همچون دانشگاه "نبور مشغول بوده است.ایسید گفت: سال به نگه داری ز 16همچنین به مدت 

ریچموند مهم است که به یک سازمان اجتماعی تبدیل شود، زیرا بحران بزرگی وجود دارد و باید به افراد درباره نگهداری کندوها 

 "با کمک زنبورهای عسل به دست می آید.  آگاهی داده شود تا آن ها را به کار بندند؛ چراکه یک سوم مواد غذایی ما

گفتنی است ، بودجه این طرح نوآورانه، توسط دپارتمان زیست شناسی، اداره پایداری، خدمات غذا و مدرسه مطالعات تکمیلی و حرفه 

 ای تامین می شود.

/fa/news/http://www.iana.ir48950/%D8%AF%D8%A7%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۰تاریخ: 

 شوددر ژاپن برگزار می 20۱8نمایشگاه جهانی آب 

 .شوددر توکیوی ژاپن برگزار می (IWA) المللی آبانجمن بین 2018کنگره و نمایشگاه جهانی آب 

ال شود. در ساین کنگره و نمایشگاه هر دو سال یک بار در شهرهای مختلف جهان برگزار می به گزارش ایانا از شبکه خبری آب ایران،

 .( در شهر توکیوی ژاپن برگزار خواهد شد1397شهریور ماه  25 -30سپتامبر ) 21تا  16این کنگره و نمایشگاه از تاریخ  2018

 اد به سایت زیر مراجعه کنند.توانند برای کسب اطالعات بیشتر در مورد این رویدعالقه مندان می
http://www.iwa-network.org/news/tokyo-2018-first-announcement 

http://www.iana.ir/fa/news/48811/%D9%86%D9%85%C%D  
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 جهانیگزارشات 
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۱تاریخ: 

توسعه مهارت ها، رهبری و تخصص های راهبردی با هدف  /(AGCO) معیارهای جدید کسب و کار کشاورزی اَگکو

 موفقیت کشاورزی آفریقاست/ دانش آموزان سراسر آفریقا تحت آموزش قرار می گیرند

تجهیزات کشاورزی در سراسر جهان، یک شریک رهبر در برنامه ای ، تولیدکننده و توزیع کننده (AGCO)شرکت کشاورزی اَگکو 

آموزشی با نام تجاری جدیدی است که در راستای توسعه استعدادها برای پر کردن نقش حیاتی مدیریت پیشرفته در کشاورزی آفریقا 

 ای آفریقاست.و زنجیره تأمین راه اندازی شده است. در حال حاضر، این مسئله شکاف اصلی در منابع مهارت ه

سپتامبر امسال با شرکای خود؛ کسب و کار  25، این شرکت، تفاهم نامه ای را در "اگریکالچر این نیوز"به گزارش ایانا از سایت 

کنیا،  (The Bridge Africa)انگلستان و مؤسسه بریج آفریکا  (Harper Adams)کنیا، دانشگاه هارپر آدامز  (SBS)استارثمور 

مه هایی برای آماده سازی جوانان فارغ التحصیل برای اشتغال، امضاء کرد تا دوره آموزشی مهم و جدیدی برای مشاغل اجرا کننده برنا

نام گرفت. سرعت تغییر شیوه های کشاورزی، از تقاضا برای تولید  (AAP)1کشاورزی برپا کند که برنامه کسب و کار کشاورزی اگکو 

گیرد. برنامه کسب و کار کشاورزی اَگکو، برای تمامی دانش آموزان سراسر آفریقاست و  مواد غذایی بیشتر در کشاورزی نشأت می

 پاسخ مستقیمی به نیاز برای ورود استعدادهای جوان به بخش مشاغل کشاورزی آفریقاست.

 ن برنامه جدید و جامعما به راه اندازی چنی"نورالدین عثمان، معاون رئیس شرکت اَکگو و مدیر عامل این شرکت در آفریقا، می گوید:

کسب و کار کشاورزی بسیار افتخار می کنیم. اَگکو، رهبر جهانی در طراحی، تولید و توزیع راه حل های کشاورزی، به خوبی از کمبود 

ر دمهارت های مدیریت در بخش زنجیره تأمین کشاورزی آفریقا آگاه است. بنابراین، ما ابتکار عملی برای رویارویی با این چالش که 

آغاز می شود.  2018این طرح از ماه مارس سال  "رأس آن تعهدی بلند مدت جهت توسعه مهارت ها در آفریقاست را آغاز کرده ایم.

، برنامه کسب و کار کشاورزی معتبر و دو ساله ای با مشارکت اس بی اس، در نایروبی، زامبیا و آفریقای جنوبی است (AAP)آ آ پی 

ساله را در بر می گیرد تا با کمک اَگکو فرصت های شغلی بالقوه ای به وجود آید. هدف در حال  20-30ان نفر از دانش آموز 25که 

 پیشرفت آن است که این برنامه را به شکل واحدهای آموزشی به کمک فنون یادگیری از راه دور و ترکیبی گسترش دهند. 

نی بر کسب و کار است تا آموزش مهارت های حیاتی و توسعه رهبری آقای عثمان تشریح می کند که این طرح، برنامه ای قوی و مبت

و تخصص های راهبردی برای پیشبرد موفقیت کشاورزی آفریقا را فراهم کند. این امر تأکیدی بر رویکرد ما، یعنی اطمینان از اداره 

سازمان آفریقایی اَگکو به دست خواهند آفریقا توسط خودش است. پس از اتمام این دوره، دانش آموزان فرصت هایی برای حضور در 

بردی برای تمامی مشارکت کنندگان در -آورد که جنبه های شغلی بسیار خوبی را برای آنان فراهم می کند. این طرح، موقعیت برد

ما مطمئنیم که از طریق این "، رئیس مدرسه کسب و کار استارثمور، گفت:(George Njenga)آن است. دکتر جورج انجنگا 

مشارکت، ظرفیت پرداختن به نیازهای بخش کشاورزی را داریم. این برنامه ارتباط صنعت با دروس نظری را برای رسیدگی به روند 

  "فعلی در این بخش با یکدیگر هماهنگ می سازد.

 درباره شرکت اَگکو:

هانی در طراحی، تولید و توزیع راه حل های کشاورزی و حمایت از کشاورزی حاصلخیزتر از طریق خطول کامل اَگکو، رهبری ج

، (®Challenger)تجهیزات و خدمات مرتبط با این بخش است. محصوالت شرکت اَگکو، با پنج نام تجاری اصلی به نام های چلنجر 

به فروش می رسد و  (®Valtra)و والترا  (®Massey Ferguson)، مسی فرگوسن (®GSI)، جی اس آی (®Fendt)فِندتی 

از آنها پشتیبانی می کند و در سطح جهانی از طریق ترکیب حدود  (®Fuse)خدمات بهینه سازی مزرعه و فنّاوری های دقیق فیوز 

أسیس شده و دفتر ت 1990کشور توزیع می شود. این شرکت در سال  140هزار نمایندگی و توزیع کننده مستقل در بیش از 100

http://awnrc.com/index.php
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آمریکا واقع شده است. فروش خالص این شرکت در سال  (Georgia)در ایالت جورجیا  (Duluth)مرکزی آن در شهر دولوث 

 میلیارد دالر بوده است.  7.4، 2016

 پانوشت: 

1 .AGCO Agribusiness Program 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/48860/%D9%85%D8%B9%DB%8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۲تاریخ: 

 المللی پول پنج تجربه عبور از میخکوب ارزی را بررسی کردراه رهایی از حبس دالری/ صندوق بین

شده بررسی کرده است. تجربیاتی که المللی پول تجربه پنج کشور را در عبور از نظام ارزی میخکوبصندوق بین : دنیای اقتصاد

واسطه شباهت مختصات و مالحظات اقتصادی این کشورها در دوران میخکوب ارزی با وضعیت فعلی ایران، چه به واسطه ارائه به

آموز باشد. بر مبنای بررسی این نهاد کشورهای مختلف در تواند درساورسازی، میواسطه رفع فوبیای شنالگوی گذار ارزی و چه به

 روزرسانی این اقدامات. الگویی که کارآیی آن مستلزم بهاندشده عموما از الگوی مشابهی استفاده کردهعبور از نظام ارزی میخکوب

ازار ارز، مداخله هدفمند در دوران گذار ارزی، استفاده از متناسب با مختصات اقتصادی هر کشور است. افزایش عمق و نقدپذیری ب

توان عنوان لنگر اسمی جایگزین و تعیین محدوده مجاز دخالت در بازار در دوران نظام ارزی منعطف را میگذاری تورمی بههدف

ن مجموعه مشترك اقدامات، المللی پول معرفی کرد. با وجود ایعنوان مخرج مشترك تجربیات بررسی شده از سوی صندوق بینبه

اند. نتایج های مختلف، با مالحظات گوناگون و در گستره زمانی متفاوتی تغییر دادهتاثیر انگیزهاین پنج کشور نظام ارزی خود را تحت

یسک رپذیری محصوالت، کاهش صورت ایجاد محیط باثبات اقتصادی، افزایش رقابتمشترك تغییر نظام ارزی در این کشورها نیز به

  .کرده است پیداناشی از تغییرات نرخ ارز و نقدینگی، استحکام اقتصادی و رفع عدم تراز تجاری نمود 

است. تر طی دو دهه گذشته شده کفه پربارتر فواید شناورسازی نرخ ارز، باعث حرکت بسیاری از کشورها به سمت نظام ارزی منعطف

 کشور را در این زمینه بررسی کرده 5تجربیات « حرکت به سمت نرخ ارز منعطف»ن در گزارشی با عنوا« المللی پولصندوق بین»

ها حکایت از وجود الگویی مشترك و در عین حال متفاوت در حرکت به سمت نظام ارزی شناور دارد. این است. نتایج این بررسی

خورد؛ افزایش عمق و نقدپذیری بازار ارز، چشم می شده بهالگوی مشترك چهار اقدامی است که ردپای آنها در تمام تجربیات بررسی

عنوان لنگر اسمی جایگزین و تعیین محدوده دخالت در بازار پس از گذاری تورمی بهمداخله هدفمند در دوران گذار، استفاده از هدف

ات رزی، متناسب با مختصشناورسازی ارز. البته این چارچوب مشترك باید بر مبنای تصویر اقتصادی هر کشور پیش از دگردیسی ا

سازی شود. برخی کشورها با توجه به این مختصات دوران گذار ارزی را در مدت کوتاهی بازار ارز و ساختار اقتصادی هر کشور بومی

 اند.سازی تدریجی نظام ارزی شناور نیاز داشتهاند این در حالی است که سایر کشورها به چند دهه زمان برای پیادهسپری کرده

المللی پول در تجربه کشورهای شیلی، لهستان، برزیل، جمهوری چک بیندر این گزارش با نگاه به کنکاش صندوق« دنیای اقتصاد»

 .استو اروگوئه در تغییر نظام ارزی، چارچوب شناورسازی نظام ارزی را ردیابی کرده 

 فوبیای شناورسازی

اند. تجربیات این کشورها نشان تر تغییر دادها به یک نظام ارزی منعطفطی سه دهه گذشته بسیاری از کشورها نظام ارزی خود ر

فراهم شده و از سوی دیگر استحکام  بانک مرکزیهای ارزی از یکسو امکان استقالل دهد که همزمان با منعطف کردن نظاممی

های نهادی و فنی مناسب از یکسو توان گفت در صورت وجود زیرساختیابد. میهای خارجی افزایش میاقتصادی در مقابله با شوك

نظر وری و اثرگذار بهگذاری ضرو برآوردهای صحیح از نحوه مدیریت روند تغییر نظام ارزی از سوی دیگر، این اقدام برای هر سیاست

به انتشار رسیده  2007که در سال « ترحرکت به سمت نظام پولی منعطف»در گزارشی با عنوان  پولالمللی رسد. صندوق بینمی

آمیز بودن چنین ترین ابزارها و مالحظات موجود برای موفقیتنظام ارزی، مهماست، با بررسی تجربه برخی از کشورها در تغییر 

داخت، کاهش همبستگی های اصلی بدون داشتن دغدغه تراز پربر فعالیت دولتاست. ایجاد امکان تمرکز بیشتر کرده تغییری را بررسی

از  کسری تجاریهای خارجی و کاهش مقدار مازاد و و شوك نقدینگیبین تورم، کاهش ریسک ناشی از تغییرات قیمت ارز، 

اند. با وجود فواید یاد شده، برخی از ترین مزایایی است که کارشناسان در رابطه با استفاده از نظام ارزی شناور معرفی کردهمهم
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عه شود. توسیاد می« ترس شناورسازی»رزی تردید دارند، تردیدی که از آن با عنوان سازی نظام اگذاران نسبت به منعطفسیاست

ها، نگرانی از شکست بالقوه در اثر عدم پاسخ مناسب ساختار موجود گذارینیافتن بازارهای مالی، ترس از از دست رفتن اعتبار سیاست

 خصوص در کشورهای کمتر توسعهار تهدید برخی اهداف تورمی بهبه تغییرات ارزی و نبود ابزار مناسب برای کاهش این ریسک در کن

 المللی پول این مالحظات نقشهای صندوق بینشوند. برمبنای بررسییافته مالحظاتی هستند که به ترس شناورسازی منجر می

کشورها تغییر نظام ارزی را که برخی نحویاثرگذاری در طراحی الگو و سرعت تغییر نظام ارزی در کشورهای مختلف داشته است؛ به

 .اندمدت نظام ارزی خود را تغییر دادهدر فرآیندی تدریجی و برخی دیگر از کشورها در فرآیندی کوتاه

 چارچوب تغییر نظام ارزی 

 یالمللی پول، در گزارش یاد شده، پس از بررسی تجربیات برخی کشورها در پیرایش نظام ارزی، چارچوب مشخصی را براصندوق بین

المللی، این چارچوب های این نهاد بیندگردیسی ارزی در ابعاد مختلف نهادی، فنی و فرآیندی ارائه کرده است. بر مبنای توصیه

 طورسازی شود. این چارچوب کلی بهمشخص باید براساس مختصاتی چون وضعیت و ساختار اقتصادی کشورهای مختلف بومی

گذاران باید ضمن افزایش عمق بازار ارز در کشور، درجه گیرد. در نخستین گام سیاستت میخالصه در قالب چهار اقدام متوالی صور

گذار در بازار ارز نقدپذیری در بازارهای ارزی را افزایش دهند. در گام دوم باید چارچوب مشخصی برای نحوه دخالت نهاد سیاست

ابزار مالی موردنیاز، وجود سطحی از مدیریت در بازار ارز را  مشخص شود. در این مرحله ممکن است عدم توسعه بازار ارز و برخی

ایتی گذاری پولی و توسعه بازارهای حمبرای مدتی ناگزیر کند. در گام سوم نیز باید لنگر اسمی جایگزین با توجه به چارچوب سیاست

کنترل و و قوانین ضروری برای  ارزازار گذاران در بتعیین شود. در مرحله پایانی نیز باید چارچوب مشخصی برای مشارکت سرمایه

تنش دهد که این اقدامات باید با حساسیت و در یک محیط کمها نشان مییافته تدوین شود. بررسیبر نظام تغییر شکل ظارتن

اقتصاد و تجربه دالری شدن  2003در سال  ونزوئال، نظام ارزی 5199در سال  روسیهاقتصادی صورت گیرد. عقبگرد نظام ارزی 

 .دهنده عاقبت ناخوشایند هر گونه برآورد اشتباه در تغییر نظام ارزی استنشان 2000زیمبابوه در نیمه نخست دهه  کشور

بازار ارزی طراحی یک نظام ارزی شناور تنها زمانی اثرگذار خواهد بود که بازار ارز از عمق و نقدپذیری کافی برخوردار باشد. یک 

دهد تا با کمترین نسبت به نیروی بازار واکنش دهد. از سوی دیگر چنین بازاری به ساخت به متغیرهای ارزی اجازه میخوش

سازی امکان مدیریت ریسک در بازار ارز کمک خواهد کرد. توسعه چنین بازاری مدت ارزی و بیشینهسازی نوسانات کوتاهحداقل

 .اهیت بازار، تقویت ساختار خرد بازار و توسعه زیرساخت موردنیاز برای گردش اطالعات در بازار ارز استنیازمند حذف قوانین ضد م

گذار گذار است. نحوه مداخله نهاد سیاستافزون بر این حرکت به سمت نظام ارزی شناور نیازمند طراحی مکانیزم مداخله نهاد سیاست

ها تنظیم شود. این اهداف ممکن است شامل ایجاد هماهنگی، کاهش نوسانات استگذاری سیدر بازار ارزی باید متناسب با هدف

سازی ارز باشد.با توجه به نیاز وجود آلترناتیوی برای مدت ارزی، تامین تقاضای عمومی ارز و برآورده کردن اهداف ذخیرهکوتاه

ز های پولی پس ابندی سیاستین برای چارچوبگذاری پولی در فرآیند شناورسازی نرخ ارز، وجود یک لنگر اسمی جایگزسیاست

گذاری تورمی در چنین با یک چارچوب هدف نرخ ارزرسد. در واقع جایگزینی لنگر حرکت به سمت شناورسازی ضروری به نظر می

ی است گذار پولرسد. ضرورتی که نیازمند اصالحات نهادی در ساختار ارتباط بین حاکمیت و نهاد سیاستنظر میشرایطی ضروری به

توان انتظار باشد. تنها در چنین شرایطی میرا داشته تورمکه براساس آن بانک مرکزی اختیار و قدرت مانور موردنیاز برای کنترل 

 .باشدهای پولی هماهنگی وجود داشته ارزی و سیاست داشت بین سیاست
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 دو رویکرد در تغییر ارزی 

کشور مورد بررسی استخراج  5پذیر از تجربه دگردیسی المللی پول در گزارش خود تالش کرده است تا الگوریتمی تعمیمصندوق بین

روزرسانی براساس پذیر، نیازمند بهکشیدن صفت تعمیمالمللی با وجود یدكکند. الگوریتمی که بر مبنای نظر کارشناسان این نهاد بین

صورت و نمونه از این تغییرات بهدهد که دمختصات بومی ساختار اقتصادی و نظام ارزی است. بررسی تجربیات این کشورها نشان می

است. این در حالی است که سه کشور تحت اثر از یک دهه( به وقوع پیوسته بیش)تغییرات تدریجی در یک افق زمانی بلندمدت 

و اروگوئه  چکمدت تغییر دادند. این کشورها شامل کشورهای برزیل، جمهوری نیروی بازار، نظام ارزی خود را در بازه زمانی کوتاه

ه است. البته این به این معنا نیست کوستهتدریج به وقوع پیای و بهصورت پلهاین تغییرات به لهستانهستند. در کشورهای شیلی و 

صورت آنی اتفاق افتاده باشد؛ چراکه تغییر نظام ارزی برای کشورهای برزیل، جمهوری این تغییرات در کشورهای دسته اول هم به

ساله در  10بیش از  ای نظام ارزی نیز با وجود تطویل زمانیچک و اروگوئه نیز بیش از یک سال زمان برده است. در موارد تغییر پله

کشورهای مورد بررسی، آثار نظام ارزی شناور از همان آغاز در وضعیت اقتصادی این کشورها بروز کرده است. بر مبنای بررسی 

در ارزآوری، عمق بازارهای ارزی و ساختار اقتصادی  بخش خصوصیبانک مرکزی، سهم  استقاللالمللی پول میزان صندوق بین

توجه در کشورهایی نظیر شیلی و لهستان اصالح تدریجی ارزی است. نکته قابل های اثرگذار در دامنه زمانی تعویض نظامازجمله مولفه

 .و تقویت عمق بازارهای مالی است اقتصادزدایی از در نظام ارزی به موازات اصالح ساختار اقتصادی، بهبود قاعده مالی، مقررات

های تغییر نظام ارزی ترسیم چارچوب مداخله بانک مرکزی در بازار ارز چه طی دوره گذار ارزی و چه پس از ترین چالشیکی از مهم

صورت دهد که این چالش در کشورهایی که نظام ارزی خود را بهبرقراری نظام ارزی شناور است. بررسی تجربیات جهانی نشان می

اند بیشتر بر مساله نحوه دخالت بانک مرکزی بدون به خطر انداختن منطق عرضه و تقاضا در بازار ارز ای تغییر دادهتدریجی و پله

اند، مساله اصلی تعیین محدوده مجاز متمرکز است. این در حالی است که در کشورهایی که نظام ارزی خود را به یکباره تغییر داده

ارزی  کنندهمدت نرخ ارز و تامین اهداف تورمی بدون بازگشت مالحظات میخکوبک مرکزی در کنترل نوسانات کوتاهبرای دخالت بان

گذارانه در پروسه گذار و پس از آن تا فروکش کردن دهد که در چنین شرایطی مداخالت سیاستها نشان میسابق است. بررسی

شده نظام ارزی شناور . برای مثال در جمهوری چک مقامات ارزی در ابتدا شیوه مدیریتدار خواهد بودنیروی اولیه ناشی از بازار ادامه

از آن، بانک  تجاوزرا در دستور کار قرار دادند. در این روش دامنه مجاز مشخصی برای نوسانات نرخ ارز مشخص شد که در صورت 

کرد. بررسی نوسانات نرخ ارز در بازه حرکت به سمت نظام ارزی در این کشور مرکزی در طرف عرضه و تقاضای نرخ ارز دخالت می

دهد که این میدان مجاز متناسب با شیب حرکت متغیر ارزی به نحوی تنظیم شده بود که تمایل نرخ ارز به کاهش یا نشان می

 .یش را تغییر ندهدافزا

 دو تجربه متفاوت 

را بررسی کرده است. نقطه افتراق  برزیلاین گزارش در ادامه برای تشریح بیشتر فرآیند تغییر نظام ارزی، تجربه دو کشور شیلی و 

توان در زمان صرف شده برای عملیات تغییر نظام ارزی دانست. روند شناورسازی نرخ ارز در شیلی با معرفی یک ر را میاین دو کشو

صورت ای شیلی به سمت نظام ارزی شناور بهحرکت پله .آغاز شد 1984در سال  (crawling band) نظام ارزی خزنده در کریدور

ی در های اصالح ساختاربرای انجام این تغییرات، احساس نیاز به اجرای برخی سیاستگسترش طول این کریدور بود. انگیزه شیلی 

فت توان گپذیر کردن نظام ارزی بود. در واقع میآمیز بودن آن، انعطافنیازهای موفقیتهایی که یکی از پیشاقتصاد بود. سیاست

ن انگیزه تریکار بردند. مهمریسک اتصال به بازارهای جهانی به گذاران برای کاهششناورسازی نرخ ارز در شیلی ابزاری بود که سیاست

بود. به عقیده کارشناسان وارد شدهآسیا بر بدنه اقتصاد شیلی  جنوب شرقیخارجی این تغییر نیز شوکی بود که در اثر بحران 
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سال به طول انجامید که ساختار اقتصادی این کشور پیش از  15المللی پول، تغییر نظام ارزی در شیلی در حالی حدود صندوق بین

ر ناشی از ییشده برای این تغبود. بنابراین بخشی از زمان صرفشده خوبی آماده ایجاد دگردیسی ارزی برای پذیرش این تغییرات به

گذاران روی توسعه ابزارهای پشتیبان نظام ارزی شناور بود. این ابزارها شامل نظام مالی مستحکم، بازار مشتقات حساسیت سیاست

در دوره حرکت به سمت نظام ارزی شناور، افزایش  .یافته، سطح پایین دالری بودن اقتصاد و نظام اقتصادی بازارمحور بودتوسعه

که گردش مالی بازار مشتقات ارزی در نحویتوجهی بر توسعه بازار ارز در این کشور داشت؛ بهز در این کشور، اثر قابلانعطاف نرخ ار

و  2003از کمتر از نیم درصد به بیش از یک و نیم درصد افزایش یافت. این رقم در سال  1998تا  1993های این کشور طی سال

نیاز شناورسازی نرخ ارز همزمان با شود که این پیشدرصد رسید؛ بنابراین مالحظه می 3د پس از شناورسازی کامل نرخ ارز به حدو

 .استحرکت به سمت نظام ارزی شناور تقویت شده

 های پولی پس از تغییرسیاست 

معتبر نیازمند وجود یک لنگر اسمی معتبر بود. طی این دوره و پس از  سیاست پولیبا کلید خوردن پروژه تغییر نظام ارزی، اجرای 

 1990گرفت. بر این اساس بانک مرکزی و دولت شیلی از سال  نقش این لنگر را بر عهده (IT) گذاری تورمیآزادسازی نرخ ارز هدف

بینی کردن نرخ تورم، انتظارات تورمی در گذاری تورمی با قابل پیششده توافق کردند. در نتیجه هدفگذاریروی یک نرخ تورم هدف

می ر توانست با توجه به انتظارات توراین کشور را در سطح با ثبات و معقولی نگه داشت. به این ترتیب نظام ارزی جدید در این کشو

لمللی پول، اخوبی عمل کند و اقتصاد این کشور از نوسانات و تغییرات شدید ارزی مصون بماند. به عقیده کارشناسان صندوق بینبه

است را از  مالیهای پولی و تواند بخشی از فوبیای شناورسازی که ناشی از ازدست رفتن اعتبار سیاستخوبی میاین لنگر تورمی به

یکی دیگر از نکات قابل توجه در تجربه تغییر نظام ارزی در شیلی بررسی مکانیزم دخالت بانک مرکزی این کشور در .بین ببرد

متغیرهای ارزی است. در زمان خزندگی نرخ ارز در این کشور، بانک مرکزی در صورت وجود احتمال خروج نرخ ارز از محدوده نوسان 

کرد تا هسته نوار محدوده مجاز تورم را با توجه به کرد. البته بانک مرکزی این کشور تالش میدخالت در بازار ارز میمجاز اقدام به 

سازی شود که در نمودار تغییرات ارزی این کشور پیش و پس از یکسانعوامل بنیادین به روز رسانی کند. به همین دلیل مشاهده می

خورد. شناورسازی نرخ ارز در این کشور )مانند تمامی کشورهای یب بلندمدت نرخ ارز به چشم نمینظام ارزی، تفاوت معناداری در ش

دیگر( به معنای حذف کامل دخالت بانک مرکزی در نظام ارزی این کشور نبود بلکه بانک مرکزی شیلی پس از شناورسازی کامل 

رین تتوان مهمبل توجیه بودن نرخ ارز از منظر بنیادهای اقتصادی را میکند. غیر قانرخ ارز نیز در موارد خاصی در بازار ارز دخالت می

 .شودگذاری تورمی تنظیم میدلیل برای این دخالت دانست. نحوه دخالت نیز در هماهنگی با چارچوب سیاستی هدف

 تغییر نظام ارزی در برزیل 

)واحد پول برزیل(، کارکرد خود را از « رآل»افت شدید قیمت با  1998نظام ارزی برزیل پس از بروز بحران اقتصادی در انتهای سال 

گذاران برزیلی برای برخورد با بحران اقتصادی سه اقدام در دستور کار قرار دادند؛ استفاده از قاعده مالی کارآ، دست داد. سیاست

های های پولی، سیاستثبات در سیاست گذاری تورمی و شناورسازی نظام ارزی. افزون بر بحران اقتصادی عدماستفاده از لنگر هدف

توان از بود را میشده 1990مالی و نوسانات شدید نرخ ارز که باعث تشدید روز افزون عدم تعادل اقتصادی در این کشور در دهه 

ی بود. نظامی که یک نظام ارزی با کریدور افق 1995های تغییر نظام ارزی در برزیل دانست. نظام ارزی این کشور از سال دیگر انگیزه

ور قهوه، گذاران کشدر پاسخ به بحران اقتصادی و برای تسهیل ورود این کشور به بازارهای جهانی در دستورکار قرار گرفته بود.سیاست

توان گفت کنترل تصمیم به تغییر نظام ارزی خود گرفتند. می 1999پس از فروپاشی نظام خزنده در کریدور در روزهای ابتدایی سال 

گذاران المللی و بازگشت دوران تورمی سه چالش اصلی سیاستگذاران بینکنش بازار به تغییر نظام ارزی، حفظ اعتماد سرمایهوا
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گذاران برزیل از تمامی ابزارهای ممکن برای کاهش دوره برزیلی در مدیریت نظام ارزی بود. این سه واهمه باعث شد تا سیاست

درصدی در برزیل پس  80زی استفاده کنند. اگرچه برخی از برآوردها با بدبینی حکایت از بروز تورم نااطمینانی پس از تغییر نظام ار

 هایهای پولی و مالی انقباضی، حمایتگذاری تورمی در کنار سیاستاز شناورسازی نرخ ارز داشتند اما استفاده از سیستم هدف

در مرز  1999گذاران باعث شد تا نرخ تورم در فصل آخر سال و سرمایه المللی و بازتعریف رابطه دولت، بانک مرکزینهادهای بین

 رمایهسالمللی پول نیز در چنین شرایطی نقشی اثرگذار در بازگشت جریان رقمی نوسان کند.بسته حمایتی صندوق بیناعداد تک

لی و اجرای الملهای بینها در کنار بسترسازی برای گسترش رابطه نظام مالی برزیل با گرهبه این کشور ایفا کرد.اجرای این سیاست

 .های آزادسازی اقتصادی باعث شد تا واهمه تورمی شناورسازی نظام ارزی خیلی زود از اقتصاد این کشور رخت بربنددسیاست

 برای ایراندرسی  

عنوان الگوی یکتای خروج از نظام ارزی ثابت پیشنهاد توان توالی مشخصی از عملیات را بهشده نمیبا توجه به بررسی تجربیات یاد

دهد که برخی از اقدامات همواره در مجموعه مشترك اقدام صورت کشور یاد شده نشان می 5کرد، با این وجود بررسی تجربیات 

شود. ایجاد زمینه برای تعیین یک میای به سمت نظام ارزی شناور مشاهدهای نظام ارزی و روند حرکت پلهمرحلهیکگرفته در تغییر 

افزون بر  .لنگر اسمی جایگزین، تعمیق بازار ارز و تعیین چارچوب مشخص برای مدیریت ریسک ارزی از جمله این اقدامات هستند

تر از ریسکبرخی از ابزارهای شناورسازی، اجرای سطحی از شناورسازی به مراتب کم دهد در شرایط نبودها نشان میاین بررسی

اجرای حداکثری این نظام ارزی است؛ چراکه در روند تدریجی، ابزارهای موردنیاز نیز به موازات روند دگردیسی ایجاد خواهد شد، اما 

نظام  عنوان یکزل نظام ارزی شود. با وجود معرفی نظام ارزی ایران بهتواند تبدیل به کانون تزلدر تغییر آنی خأل برخی از ابزارها می

ارزی شناور مدیریت شده، چه به گواه آمارهای اقتصادی و چه به گواه نظرات کارشناسانه سطح مدیریت نرخ ارز در ایران به حدی 

سیاری دهد که بسی تجربیات یادشده نشان میاست. بررشده تبدیل کردهاست که نظام ارزی ایران را عمال به یک نظام ارزی تثبیت

و مالحظاتی مشابه با مالحظات کنونی  ایراناز این کشورها پیش از شروع دوران گذار ارزی، تصویری مشابه با وضعیت فعلی اقتصاد 

ی تواند الگویی برای تغییر نظام ارزاند، بنابراین نگاه به تجربه این کشورها، ضمن رفع فوبیای شناورسازی میداشته اقتصاد ایران

م کند. تغییری که از یکسو به بهبود محیط اقتصادی ایران منجر خواهد شد و از سوی دیگر استحکام نظام اقتصادی ایران را در فراه

 .های مخرب افزایش خواهد دادمقابل شوك
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۲تاریخ: 

وری نیتروژن، منجر به افزایش عملکرد ذرت و گندم شد/ بهبود بهره 2017محقق چینی، برنده جایزه نورمن بورالگ 

 شده است

مند محقق دانشگاه کشاورزی چین، اعالم کرد، کوئی ژنلینگ، دانش (World Food Prize Foundation) بنیاد جایزه جهانی غذا

سپتامبر در محل اقامت سفیر  29در زمینه تحقیق و کاربرد شده است. این مراسم  2017موفق به دریافت جایزه نورمن بورالگ 

 .ایاالت متحده در چین در پکن برگزار شد

 کوئی ژنلینگ، محقق دانشگاه کشاورزی چین، موفق به دریافت جایزه نورمن بورالگ شد.

سال داده می شود ، که به  40، این جایزه که توسط بنیاد راکفلر تأمین می شود، به افراد زیر "چاینا دیلی"به گزارش ایانا از سایت 

دست یافته باشند. لی یای فی، عضو هیأت  در حوزه کشاورزی و تولید مواد غذایی بین المللی  دست آوردهای استثنایی و علمی 

ن ششمین سال است که این جایزه داده می شود و برندگان گذشته از هند، آفریقا و آمریکای مرکزی بودند . ای"امناء بنیاد، گفت: 

 "من خوشحالم که دریافت کننده امسال از چین است.

 کند.در پکن سخنرانی می 20۱۷سپتامبر  2۹یای فی، عضو هیأت امنای بنیاد راکفلر، در مراسم لی

و توسعه کار به منظور بهبود سالمت خاك و افزایش تولید محصول از طریق اجرای استراتژی های ساله، برای تحقیق  39کوئی، 

مدیریت نوآورانه در زمینه کوددهی قدردانی شده است. نوآوری های وی، منجر به بهبود بهره وری نیتروژن، منجر به افزایش عملکرد 

همزمان کاهش آلودگی خاك و آلودگی آب، برای هزاران کشاورز ذرت و گندم در سراسر دشت شمال چین شده است، در حالی که 

کشاورز هستند و من به همین دلیل شروع به تحقیق در علوم  پدر و مادرم "مراسم گفت:  در چین روی داده است.وی در این 

 "کشاورزی کردم.آن ها نه تنها پدر و مادرم ، بلکه مربیان من در زندگی هستند.

ا باالتر دانه ه تالش های کشور برای دستیابی به عملکرد   کوئی، جزو مهم این درحالی است که نوآوری های پایدار محیط زیست 

 است. ( پذیرفته شده 1بوده و در سال های اخیر توسط دولت های محلی و همچنین پروژه های ملی تست خاك و کود)

 کند.در پکن سخنرانی می 20۱۷سپتامبر  2۹تری برنستاد، سفیر ایاالت متحده در چین، 

چین و ایاالت متحده هم اکنون یکی از مهمترین همکاران علمی به شمار می "تری برنستاد، سفیر ایاالت متحده در چین، گفت: 

 "نشریات منتشر کرده اند .  روند، به طوریکه مقاالت مشترکی در 

افراد، نه تنها برای کشورهایمان، بلکه کل دنیا  تا پیشرفت علمی را برای سایر  ه ادامه داد همکاری   به این ما باید "سفیر افزود: 

 "فراهم کنیم.

 ترجمه: فرحناز سپهری
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۲تاریخ: 

انقراض ششم حیات وحش تهدیدی برای محصوالت غذایی جهان است/انواع گونه های گیاهی و حیوانی پایه و اساس 

 تامین مواد غذایی حیات بشری هستند

به گفته کارشناسان، انقراض ششم حیات وحش که در حال حاضر در حال وقوع است، می تواند تهدیدی جدی برای عرضه مواد 

، Bioversity International(، مدیر کل Ann Tutwiler، ان تاتوایلر) "د هیندو "به گزارش ایانا از سایت .ایی جهان باشدغذ

انواع بیشماری از گونه های گیاهی و حیوانی پایه و اساس تامین مواد غذایی ما را تشکیل می دهند و چنانچه حیات وحش و "گفت: 

 "معرض خطر باشند ، تهیه مواد غذای ما هم مشکل ساز می شود.گونه های جانوری و گیاهی در 

آنچه که می تواند ما را زنده نگه دارد، گونه های مختلفی از مواد غذایی است که "گاردین منتشر شد نوشت:  که دروی در یک مقاله 

یک منبع ارزشمند است که "کشاورزی تنوع زیستی  "می تواند هر یک از هفت میلیارد نفر را در سیاره ما حفظ کند. در عین حال

می تواند به حل بسیاری از چالش هایی که در حال حاضر در جهان وجود دارد، کمک کند. در حالی که نقش ما در بهبود تغذیه 

 12امروز سه چهارم غذای جهان از "جهانی، کاهش اثرات زیست محیطی و سازگاری با تغییرات آب و هوایی نباید نادیده گرفته شود.

محصول و پنج گونه حیوانی به دست می آید، در حالی که این منابع نسبت به بیماری ها و آفات آسیب پذیر شده اند؛ به طوری که 

می توانند روی مناطق وسیع کشاورزی تاثیر بگذارند، مانند قحطی سیب زمینی ایرلندی که اتفاق افتاد و یک میلیون نفر گرسنه 

ا رشد جمعیت و افزایش تقاضا، تکیه کردن بر منابع محدود و بروز تغییرات اقلیمی می تواند بازده را برجای گذاشت. درحالی که ب

کاهش دهد.باید اشاره کرد، که ده ها هزار گونه و جود دارند که به ندرت کشت می شوند ، در حالی که می توانند طیف متنوعی از 

پذیری محیط زیست را فراهم کنند. اما تخریب چنین مناطقی ، آلودگی و شکار غذاهای مغذی، مقاوم در برابر بیماری ها و انعطاف 

سال  40بی رویه ، باعث انقراض گروهی از گونه ها شده است. تمرکز و فشار بر روی حیات وحش، باعث شده تا نیمی از آن ها طی 

د تهیه غذای انسان ها را به خطر اندازد، به طوری اما گزارش جدید نشان می دهد که فشارهای مشابه، می توان -گذشته از بین بروند 

صرفه جویی در تنوع زیستی "گونه کشت شده در حال حاضر در معرض خطر انقراض قرار دارند.تاتوایلر گفت:  1000که حداقل 

که شامل غذای رژیم غذایی نامناسب،  -کشاورزی در جهان نیز راهکار شماره یک مقابله با مرگ و میر و سو ءتغذیه در جهان است

ما در مبارزه با چاقی و سوء "وی یادآور شد: "بیش از حد و کمبود مواد مغذی است ، می تواند در این زمینه مساله ای حیاتی باشد. 

تغذیه درست عمل نکرده ایم و رژیم های غذایی ضعیف در بیشتر نقاط وجو ددارد، به طوری که رژیم های غذایی ما مبتنی بر 

گزارش جدید نشان می دهد که چگونه دولت ها و شرکت ها می توانند، انواع "ود از محصوالت و بدون تنوع است.مجموعه ای محد

مختلف محصوالت غذایی کمتر شناخته شده را ترویج و بهبود بخشند.این گزارش نشان می دهد که چگونه با حمایت از کشاورزان 

ت کنند به طوری که آن ها را از بیماری ها و یا آب و هوای شدید محافظت می در پرو، توانستند انواع مغذی و مقاوم کینوا را کش

در اتیوپی، محققان دو نوع گندم دوروم را  2017کند.محصوالت اصلی همچنین می توانند از تنوع برخوردار شوند. در اوایل سال 

نوع ماهیان نیز بسیار ارزشمند است، به طوری یافتند که با بازده مناسب حتی در مناطق خشک هم می توان تولید کرد. همچنین ت

تنوع زیستی مواد غذایی شامل انواع مواد غذایی است، اما "که گونه های محلی بنگالدشی اکنون بسیار مغذی هستند.تاتوایلر گفت: 

 "شاید مساله مهم تر این است که این غذاها باید به آسانی در دسترس و با شرایط محلی محلی سازگار باشند.

آخرین گزارش سازمان همکاری و توسعه "پیر فرانسسکو ساکو، نماینده دائم ایتالیا در سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، گفت: 

( نشان می د هد ایتالیا پس از ژاپن و کره جنوبی، پایین ترین میزان سطح اضافه وزن را دارد. این در حالی  OECDاقتصادی ) 

است که این سه کشور از سنت های دیرینه رژیم های سالم بر اساس تنوع مواد غذایی محلی، زنجیره های تامین مواد غذایی کوتاه 
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یافتن و پرورش دامنه گسترده ای از غذاها نقش کلیدی دارد و بر خالف حفظ  "گفت :او "و انواع محصوالت محلی استفاده می کنند.

 "پانداها و کرگدن ها، هر چه بیشتر از تنوع زیستی کشاورزی استفاده کنید و متنوع تر بخورید، بهتر عمل کرده اید.

.iana.ir/fa/news/http://www48883/%D8%A7%D9%86% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۰تاریخ: 

 سناریوهای احتمالی شیوع جهانی بیماری ویرانگر محصوالت کشاورزی مشخص می شوند

کند، برای قرن ها قبل از این که توسط قارچ کش ها و ژن های زنگ ساقه، که نام دانه های سیاهی است که ساقه گیاه را آلوده می 

 .مقاوم مهار شود موجب شیوع بیماری های ویرانگر و قحطی می شده است

زنگ ساقه، که نام دانه های سیاهی است که ساقه گیاه را آلوده می کند، برای قرن ها قبل از این که توسط قارچ کش ها و ژن های 

 شیوع بیماری های ویرانگر و قحطی می شده است.مقاوم مهار شود موجب 

که برای  "ug99"مانند  -، با این حال از آغاز این قرن، گونه های جدید تهاجمی ظهور یافتند"یوراکلرت"به گزارش ایانا از سایت 

ری ها تهدیدی هستند که که گونه های وسیعی از گندم ها را آلوده کردند. این بیما -در اوگاندا یافت شد 1999اولین بار در سال 

تریلیون ها هاگ قارچ های بیماری زا را توسط باد در سرتاسر کشورها و قاره ها پخش می کنند. خسارات فعلی اقتصادی جهانی ناشی 

 از بیماری زنگ ساقه گندم تقریبا یک بیلیون دالر در سال است.نگرانی این است که این گونه ها که از طریق هوا منتقل می شوند و

بسیار زهرآگین هستند، می توانند از مکان های شناخته شده به برخی از مهمترین مناطق حاصلخیز جهان گسترش یابند، مانند 

ایالت پنجاب در آسیای جنوبی که این گونه ها هنوز به آنجا نرسیده اند.اکنون تیمی از دانشمندان دانشگاه کمبریج، دفتر هواشناسی 

بهبود بین المللی ذرت و گندم( یک سیستم مدل سازی را که سابقا برای پیش بینی پراکندگی )مرکز  CIMMYTبریتانیا و 

 UG99خاکسترهای آتش فشان های فعال و تشعشعات تصادف های اتمی استفاده می شد، برای پیش بینی اینکه چه زمانی و چگونه 

( چاپ nature plantsوهش که در مجله ی گیاهان طبیعی )و سایر گونه های مشابه احتمال دارد گسترش یابند اتخاذ کردند.این پژ

را بر اساس اینکه کدام گونه های خطرناك زنگ ساقه می  -ریشه ها، زمان بندی و میزان شیوع -شده است، برای اولین بار شرایط 

نقش  د سنجیده اند. این نتایجتوانند از مسافت های دور خارج از آفریقای شرقی به مناطق وسیع تولید گندم در هند و پاکستان برسن

ی بالقوه برای انتقال بیماری ها بین قاره ها را برجسته می کند. سناریوی کلیدی در مورد گسترش این  "جای پا"یمن به عنوان 

 30بیماری ها از یمن به طور مستقیم به پاکستان یا هند است. در شرایط شیوع گسترده در شرق یمن نتایج پیش بینی می کند که 

درصد شانس برای اینکه این انتقال اتفاق افتد وجود دارد.یک سناریوی مهم دیگر در مورد گسترش زنگ ساقه ی گندم از یمن در 

بیش از  -شیوع متوسطی در ایران پیدا کند ug99طول کشورهای خاور میانه، به ویژه ایران، آسیای مرکزی و جنوبی است. اگر 

به افغانستان و از آنجا به طور بالقوه به دشت های شمالی پاکستان و هند نیز گسترش می سپس هاگ ها احتماال  -هکتار 1000

یابند. با این حال، انتقال در امتداد این مسیر در ماه های مارچ و ایپریل، قبل از اینکه برداشت گندم در جنوب آسیا انجام شود به 

زنگ  نژادهای جدید"گاه کمبریج و نویسنده این سناریو می گوید: نحوی محدود است.پروفسور کریس گلیگان از علوم گیاهی دانش

بر اساس نتایج کار، ما اکنون باور "."گندم تمام گندم های جهان را تهدید می کند و ما باید بدانیم که کدام مناطق در خطر هستند

اهده کنیم، اقدام فوری برای کاهش دادن یا سایر گونه های زنگ گندم جدید را در اوایل بهار در یمن مش ug99داریم که اگر ما 

. با این حال، این کار مدل سازی چندین خبر خوشحال کننده نیز دارد: انتقال هوایی این "خطر گسترش بیشتر باید انجام شود

ر کمتر از د بیماری از کشورهای آفریقای شرقی به طور مستقیم به آسیای جنوبی بسیار بعید است و با رویدادهای انتقال دهنده تنها

یک روز در سال امکان پذیر است.این تیم پژوهشی از پیمایش های میدانی این بیماری در مرکز بین المللی بهبود ذرت و گندم و 

داده های آب و هوایی دفتر هواشناسی بریتانیا به عنوان داده های کلیدی برا چارچوب مدل سازی استفاده کردند.مارسل میر از 

این پژوهش به ما اجازه داده است که اولین برآوردهای کمی از فراوانی های "نویسنده اول این مطالعه می گوید:  دانشگاه کمبریج و

سناریوهای متفاوت شیوع در مورد انتقال هوایی هاگ ها در مسافت های طوالنی را بدست آوریم. ما از ارزیابی های خطرات برای 
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یدی این بیماری به کشورهای مهم تولید کننده گندم پیروی کردیم. این ارزیابی ها می پراکندگی عوامل بیماری زا از مکان های کل

.این تیم می گویند کار آن ها از جمله انیمیشن های سه بعدی "توانند به طور موثر استراتژی های نظارت و کنترل را شکل دهند

و میزان عوامل بیماری زای احتمالی را نشان می دهد( راه پراکندگی هاگ ها و یک کاتالوگ از روند گسترش )جهت های، فراوانی ها 

های جدیدی را برای باالبردن آگاهی، خطرات سرایت و آگاه کردن ذی نفعان بخش کشاورزی فراهم می کند.چارچوب مدل سازی 

 مناطق جغرافیایی پوشش آن ها می تواند به عنوان یک ابزار برای تحلیل خطرات در زمینه گونه های بیماری جدید که باید در سایر

داده شوند به کار رود. این کار هم اکنون نیز به برآورد خطرات شیوع از مناطقی در اروپا و سیبری که بیماری های دیگر در آنجا 

وجود دارد کمک می کند. در کاری که در آینده انجام خواهد گرفت این تیم یک سیستم هشداردهنده اولیه را که خطر زنگ گندم 

تیوپی، بزرگترین کشور تولید کننده گندم در آفریقای شرقی، پیش بینی می کند توسعه خواهند داد.دکتر ماتیو هورت، یکی از در ا

ترکیب تخصص های علوم گیاهی و علوم پراکندگی اتمسفر، ابزارهای "نویسندگان این مطالعه از دفتر هواشناسی بریتانیا می گوید:

 ."رجسته می کند را ایجاد کرده است و از مدیریت پتانسیل ویرانگر این بیماری ها حمایت می کندنوآورانه ای که این خطرات را ب

http://www.iana.ir/fa/news/48823/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D 
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 جهانیگزارشات 
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۰۸تاریخ: 

 انتشار جهانی گاز متان ناشی از کشاورزی بیشتر از میزان گزارش شده است

، انتشار جهانی متان و  Carbon Balance and Managementبراساس مطالعه منتشر شده در مجله با دسترسی آزاد به نام 

، طی پروژه ای همراه با "Phys.org "شده است.به گزارش ایانا از سایت میزان کربن تولید شده توسط دام، بیش از میزان گزارش 

حمایت مالی طرح تحقیقاتی سیستم نظارت بر کربن سازمان ملی هوا و فضا امریکا )ناسا(، محققان از موسسه تحقیقاتی تغییر اقلیم 

بیشتر از تخمین هایی است که  درصد، 11،  2011در سال  (CH4)( دریافتند که میزان انتشار جهانی گاز متان JGCRIجهانی )

ارایه شد.به طوری که این  2006( در سال 2( ) (IPCCبر اساس دستورالعمل ها توسط هیأت بین المللی تغییرات آب و هوایی )

 36.7درصدی متان مربوط به تخمیر روده )روند هضم غذا( در گاوهای شیری و سایر گاو ها و افزایش  8.4میزان شامل افزایش 

 2011است. بازنگری در باره انتشار متان ناشی از کود حیوانی در سال  IPCCدرصدی در مدیریت کود حیوانی، در مقایسه با برآورد 

دکتر جولی ولف، از وزارت کشاورزی ایاالت متحده بود. IPCCدرصد بیشتر از تخمین های مبتنی بر  71.8در ایاالت متحده 

(USDAپژوهشگر بخش تحقیقات ک ،) :در بسیاری از مناطق جهان، تعداد حیوانات در "شاورزی ، نویسنده ارشد این مطالعه گفت

حال تغییر است و پرورش دام به افزایش حیوانات بزرگتر با مصرف غذایی بیشتر منجر شده است. این، مساله همراه با تغییرات در 

متان مهمترین عامل افزایش دمای اتمسفر زمین است. این گاز "د:وی افزو"مدیریت دام، می تواند منجر به انتشار بیشتر متان شود.

حدود چهار برابر پتانسیل گرم شدن جو را نسبت به دی اکسید کربن دارد. این درحالی است که اندازه گیری های مستقیم از انتشار 

وش ها و مفروضات مختلف گزارش می گازهای متان برای همه منابع متان در دسترس نیست .. بنابراین، میزان انتشار بر اساس ر

در این مطالعه، فاکتورهای جدیدی برای هر فاکتور مربوط به انتشار حیوانی ایجاد شده است، که مقدار "این پژوهشگر گفت:"شود.

ی اندازه گیری می کند و در عین حال به عنوان برآوردها، که توسط حیوانات به جو برگشت داده می شود ) (CH4متوسط متان 

همچنین نویسندگان به بررسی مجدد فاکتورهای مورد استفاده "جدیدی از انتشار جهانی گاز متان ناشی از دام به شمار می رود. 

( پرداخته اند، عواملی  IPCCهیات بین المللی تغییرات آب و هوایی ) 2006مربوط به برآورد  CH4برای محاسبه عوامل انتشار گاز 

ر گاوهای شیری و سایر گاو ها ، مدیریت کود مربوط به گاوهای شیری، انواع گاوها و خوك بودند. آن ها که ناشی از تخمیر روده د

نشان می دهند که برآورد انتشار گاز متان حیوانی با فاکتورهای تولید شده در این مطالعه، در مقایسه با محاسبات انجام شده ، در 

 ت ، البته این میزان انتشار برحسب مناطق مختلف ، متفاوت خواهد بود.در اکثر مناطق باالتر اس IPCCتوسط  2006سال 

در میان مناطق جهان، طی دهه های اخیر تغییرات قابل "و یکی از نویسندگان این مطالعه گفت:  JGCRIدکتر قاسم عاصر، مدیر 

یم که انتشار متان مربوط به دام در مناطق توجهی در روند تخمین میزان انتشار گازها وجود داشته است. به عنوان مثال، ما دریافت

درحال توسعه آسیا، آمریکای التین و آفریقا به سرعت درحال افزایش است. در مقابل، میزان انتشاردر ایاالت متحده و کانادا کمتر 

سیری مناطق گرمشد و در اروپای غربی کمی کاهش یافته است. همچنین دریافتیم که بیشترین افزایش تولید انتشار ساالنه در 

درصد بیشتر از از  15همچنین تخمین های ارائه شده در این مطالعه "شمال، و سپس مناطق گرمسیری جنوبی روی می د هد.

درصد بیشتر از میزان  4( است، در عین حال EPAبرآوردهای جهانی ارائه شده توسط آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا )

درصد بیشتر از پیش بینی  3( است، به طوری که EDGAR( )3های گلخانه ای تحقیقات جو زمین )برآورد پایگاه داده انتشار گاز

برای ایالت کالیفرنیا است. این درحالی است که  EDGARدرصد بیشتر از تخمین های 54برای ایاالت متحده و  EDGARهای 

EPA  وEDGAR  در ارائه برآوردشان استفاده کرده ، 2006ال ساز اطالعات پیش فرض هیأت بین المللی تغییرات آب و هوایی

 اند.
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 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

1- Joint Global Change Research Institute (JGCRI) 

توسط دو  1988(، در سال  (Intergovermental Panel on Climate Change: IPCCهیأت بین دولتی تغییر اقلیم -2

( و برنامه World Meteorological Organization: WMOشامل؛ سازمان جهانی هواشناسی )سازمان وابسته به سازمان ملل 

(تاسیس شد. همچنین اعضای این هیأت از  United Nation Environment Program: UNEPمحیط زیست سازمان ملل )

 هستند. UNEPو  WMOتمامی کشورهای عضو 

3- EDGAR: Emissions Database for Global Atmospheric Research بانک انتشار گازهای گلخانه ای تحقیقات :

یک  EDGARتوسعه فعلی جو زمین، تولید گازهای گلخانه ای و آلودگی هوا را بر اساس کشور و مختصات فضایی ارایه می دهد. 

 پروژه مشترك توسط بخش تحقیقات کمیسیون اروپا و سازمان ارزیابی محیط زیست هلند انجام شده است.

http://www.iana.ir/fa/news/48786/%D8%A7%D9%86%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۰تاریخ: 

 تازه بر روی زنان گشوده می شوند؟میزان اشتغال زنان روستایی در بخش کشاورزی افزایش یافته است/ درهای 

وجود دارد که مشارکت زنان در بخش  "شواهد قانع کننده ای"سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد )فائو(، 2016براساس گزارش 

 خشکشاورزی افزایش یافته است، چرا که مردان از کارهای کشاورزی خارج شده اند و از این رو زنان در فعالیت های مختلف در این ب

یب ما مقدار زیادی یام)نوعی س"، زن کشاورز به نام رزالینا بالسترس می گوید: "بی بی سی"به گزارش ایانا از سایت درگیر شده اند.

کشاورزان در مونتس دو ماریا، منطقه تپه ای در ساحل شمالی کلمبیا که "رمینی( داریم، اما برای این میزان محصول خریدار نداریم.

کار می کند، در سال جاری برداشت خوبی داشتند اما به دلیل تقاضا ی کم ، یام ها فاسد شده اند. بنابراین تصمیم در آن زندگی و 

ما می خواهیم شما "ثانیه ای اعالم کردند:  40گرفتند تا از طریق یوتیوب درخواست کمک کنند.کشاورزان کلمبیایی در یک ویدیو 

 "و به ما کمک کنید. یام برای آرتریت، یبوست و در طول یائسگی مفید است. را دعوت کنیم که یام ها ی ما را بخرید 

به طوری که تعداد نسبی کارگران  –این در حالی است که در مزارع و کشورها، زنان بخشی از یک روند بزرگتر را تشکیل می دهند 

درصد از نیروی کار کشاورزی را در کشورهای در حال توسعه  43زنان زن روستایی در جهان رو به افزایش است..به طور متوسط 

 feminisationتشکیل می دهند و طی دو دهه گذشته، کارشناسان روند افزایش مشارکت زنان را در بخش کشاورزی که به اصطالح 

of agriculture  شواهد قانع "ملل متحد )فائو(،  سازمان غذا و کشاورزی 2016نامیده می شود، مشاهده کرده اند.براساس گزارش

وجود دارد که کشاورزی زنان افزایش یافته است، چرا که مردان از کارهای کشاورزی خارج شده از این رو زنان در فعالیت  "کننده ای

 ": دهای مختلف در این بخش مشارکت می کنند.لیبور ستلوکال، مسئول سیاست دپارتمان توسعه اقتصادی و اجتماعی فائو می گوی

روند در کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که زنان نقش بیشتری را در کشاورزی بازی می کنند و نسبت آن ها در اشتغال 

آمار سازمان بین المللی کار نشان می دهد یک چهارم از زنان فعال اقتصادی "کشاورزی به طور قابل مالحظه ای افزایش یافته است.

در کشاورزی مشغول به کار بودند.اگرچه در کشورهای کم درآمد، کشاورزی مهمترین بخش اشتغال  2015در سراسر جهان در سال 

 را تشکیل می دهد، اما در کشورهای دارای درآمد باال، زنان و مردان بیشتر به سمت مشاغل در صنایع و خدمات می روند.

 میزان سهم اقتصادی زنان در بخش کشاورزی

)از آخرین نظرسنجی  2010تا  1980آفریقا مشهود است، جایی که سهم زنان در کشاورزی بین سال های  این روند به ویژه در شمال

درصد رسیده  48درصد به  35درصد افزایش یافته ، همچنین در خاور نزدیک، جایی که این میزان  43درصد به  30جامع( از حدود 

 ق و جنوب شرق آسیا ، همچنین آمریکای التین قابل توجه است.است.این درحالی است که میزان کار زنان در کشاورزی در شر

در اکثر کشورهای جنوب صحرای آفریقا، سهم زنان در کشاورزی در سه دهه به طور قابل توجهی تغییر نکرده ، به طوری که این 

 درصد در کشورهایی مانند لسوتو، سیرالئون و موزامبیک مشاهده شده است. 60میزان بیش از 

 2010و  1990درصد میزان کار زنان روی زمین در سال  مقایسه

حضور زنان در مزارع و کشت گیاهان می تواند یک پیشرفت مثبت محسوب شود. به طوری که برخی از آن ها می توانند با دستمزدی 

د. سازی زنان کمک نمی کنکه دریافت می کنند ، کمکی برای خانواده و جوامع شان باشند.با این حال این مساله همیشه به توانمند 

جوانان، مردان روستایی "درحالی که یکی از عوامل کلیدی این روند، خروج مردان از این بخش و مهاجرت است.ستلوکال می گوید: 

بیش از زنان به مراکز شهری مهاجرت می کنند. مشارکت زنان تا حدودی مربوط به افزایش شغل های سودآور تر برای مردان در 

 "صنعت و خدمات و همچنین درگیری های مسلحانه است که تأثیر بیشتری بر کاهش جمعیت مردان دارد.بخش های 

 کارشناسان معتقدند که برای جبران خسارت نیروی کار مرد ان، زنان اغلب باید ساعت ها کار کنند.
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 میزان درصد مشارکت زنان در شغل های مختلف از جمله کشاورزی 

مکن است سهم بیشتری از نیروی کشاورزی را در اختیار داشته باشند، اما این نوع شغل روستایی ، دارای درحالی که زنان اکنون م

 ثبات نیست.به طوری که شاید بتوان گفت اکثر زنان در این بخش، بدون حقوق به صورت فصلی و نیمه وقت حضور دارند.

مانی که زنان استخدام هم شوند ، بیشتر در انجام کارهای توسط بانک جهانی نشان می دهد، حتی ز 2016تحلیل آماری در سال 

 "فشرده و شغل های با مهارت پایین مشغول می شوند و در حالی که برخی موقعیت های مدیریتی درا ختیار مردان قرار می گیرد.

مانی  "(، افزود:  ICARDAدینا نجار، متخصص حوزه اجتماعی و جنسیتی در مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی مناطق خشک )

 "که زنان کشاورزی می کنند ، این مردان هستند که بازاریابی می کنند و نقدینگی را تحت کنترل دارند.

 شواهد موجود نشان می دهد که زنان اغلب برای کار برابر، کمتر از مردان دستمزد دریافت می کنند. 

 14در مناطق روستایی محدود است، با این حال با نمونه گیری از با وجود داده های ثبت شده مربوط به شکاف درآمد جنسیتی 

 درصد کمتر است. 28دستمزد زنان،  کشور نشان می دهد که به طور متوسط 

وجود دارد به طوری که میزان راندمان زنان در کشور های در حال توسعه به طور  "شکاف بهره وری "کارشناسان می گویند که 

 صد پایین تر است درحالی که باید کارهای خانه را نیز انجام دهند.در 30تا  20متوسط 

به گفته فائو ، در اکثر جوامع، زنان مسئول انجام فعالیت های خانواده و فرزندپروری هستند. در عین حال در مناطق روستایی ممکن 

دیت فعالیت زنان برای کسب درآمد می است دارای وظایف اضافی نظیر جمع آوری آب و سوخت نیز باشند، که این امر به محدو

انجامد.با این وجود گسترش نقش زنان در کشاورزی می تواند مزایایی برای آنان به همراه داشته باشد. یکی از از این افراد، سانیهان 

ان پایان فصل نیستم امروز من دیگر نگر "ساله چهار فرزند در روستای برامادوگو، در مالی مرکزی است ، وی می گوید: 28ترا، مادر 

ر که توسط پروژه فائو د "کیت کشاورزی"ترا یک "... ما در فعالیت های جدید شرکت می کنیم که باعث شده تا توانمندتر شویم.

لوبیا چشم بلبلی، ارزن و سبزیجات با ارزش تغذیه ای باال بود  –مالی و بورکینافاسو ارائه کرده، را دریافت کرده است که شامل بذرها 

همچنین در زمینه انتقال پول و بهبود امنیت غذایی آموزش دیده است. تکنیک های جدید اجازه می دهد که این زنان اهل مالی،  -

مسئول تغذیه خانواده باشند در حالی که مردان دور از منزل هستند، به طوری که برای نخستین بار می توانند تمام قطعه زمین شا 

 "مطمئنا میزان برداشت برای ذخیرۀ غذا ، برای ماه ها کافی خواهد بود. "ورز می گوید: ن را کشت کنند.این زن کشا

همانطور که برخی از این زنان گفته اند، این امر به آن ها اجازه داده تا صدای شان در  "فاتوما سید، سخنگوی این پروژه می گوید: 

یجاد کرده است تا آن ها بتوانند درباره مسائلی از تغذیه کودکان گرفته جامعه شنیده شود. همچنین این پروژه یک انجمن برای زنان ا

از سازمان های بین المللی گرفت تا سازمان های غیر دولتی و  -طیف وسیعی از سازمان ها "تا مشکالت خانوادگی مشاوره بگیرند.

وی کار و ارائه خطوط اعتباری برای زنان در حال تالش برای معرفی فناوری ها برای صرفه جویی در نیر -دولت های منطقه ای 

دو عنصری که می تواند روی تغییر زندگی آن ها تاثیر داشته باشد.مساله حیاتی توانمند سازی اجتماعی زنان ، مالکیت  -هستند 

 یستند.زمین است این درحالی است که در بخش وسیعی از کشورهای در حال توسعه زنان دارای حقوق مالکیت برابر با مردان ن

 میزان زمین کشاورزی تحت کنترل زنان در مناطق مختلف

مسئله مالکیت زمین با نبود منابع ارتباط دارد. به طور کافی زمین برای همه وجود ندارد و مردان "می گوید. ICARDAدینا نجاراز 

  "؟برای این منبع رقابت می کنند، در حالی که زنان چگونه می توانند این کار را انجام دهند

افرادی که در تصمیم گیری اساسی در  –یک نقشه جهانی براساس داده های در درسترس نشان می دهد که مالکان زن کشاورز 

 نسبتا پایین تر از مردان است . -مورد منابع و مدیریت یک شرکت کشاورزی مشارکت دارند
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مسایلی هستند که به توانمندسازی افراد کمک می کند. تغییر شواهد نشان می دهد که مالکیت و مدیریت زمین از "نجار می گوید: 

سیاست باید به زودی شروع شود، اما ما باید بیشتر روی هنجارهای اجتماعی کار کنیم که مانع از به ارث بردن یا خرید زمین توسط 

 ر روی زنان باز کنند، خوشبین هستند.با این وجود ، متخصصان در مورد گزینه هایی که بتوانند درهای کشاورزی را ب"زنان می شود.

در جوامعی مانند روستاها، جایی که نسلی درآ نجا به کارهای روستایی مشغول به "ماری لوییز هایک، دستیار برنامه فائو می گوید: 

بریم. درحالی که کار نیستند از جوانان نباشند، دشوارتر خواهد بود تا در آینده نزدیک، بتوانیم هنجارهای اجتماعی را از بین ب

 "(می تواند شکاف جنسیتی را متوقف کند، امااین مساله به زمان نیازدارد.1]فمینیسم کشاورزی[ )

http://www.iana.ir/fa/news/48825/%D9%85%DB%8C%D8%B2 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۲تاریخ: 

 پساب روغن زیتون از یک آلوده کننده به کود زیستی و سوخت زیستی تبدیل می شود

روغن زیتون از زمان های گذشته یک ماده مصرفی اساسی محبوب در آشپزخانه بوده است. تا امروز تولید این روغن جریان عظیمی 

از پساب را که می تواند آبراهه ها را مسدود کند ایجاد کرده است، حاصلخیزی خاك را کاهش می دهد و باعث ایجاد آسیب گسترده 

منتشر شده است، دانشمندان  ACSشیمی و مهندسی پایدار . اکنون در یک مطالعه که در مجله ی به اکوسیستم های مجاور می شود

یک فرآیند در حال توسعه دوستدار محیط زیست را که می تواند این آلوده کننده را به یک سوخت سبز، کود زیستی و آب سالم 

 برای استفاده در آبیاری کشاورزی تبدیل شود گزارش کرده اند.

در طول پردازش، زیتون ها خرد شده و با آب مخلوط می شوند. این روغن از این مخلوط  "ساینس دیلی"زارش ایانا از سایت به گ

درصد روغن زیتون جهان در آن  97جدا می شود و آب کثیف و تفاله های جامد دور ریخته می شوند. در کشورهای مدیترانه ای که 

بیلیون گالون از این پسماندها را تولید می کند و رفع آن مشکل ساز شده است.  8ه حدود جا تولید می شود، این فرآیند، ساالن

ریختن آن ها به رودخانه ها و رودها می تواند به طور بالقوه آب آشامیدنی را آلوده کند و به زندگی آبی آسیب رساند. پمپ کردن آن 

ت را کاهش می دهد. برخی پژوهشگران تالش کرده اند که به زمین های کشاورزی به خاك آسیب می رساند و بازده محصوال

پسماندها را با مخلوطی از زباله های جامد ناشی از این فرآیند یا پسماندهای چوب بسوزانند. اما این رویکردها یا بسیار هزینه بر 

را اتخاذ کردند. آنها می خواستند  هستند یا آلودگی هوای بیش از حد ایجاد می کنند. مجدی جگویریم و همکارانش رویکرد متفاوتی

 ببینند که آیا می توانند پسماند روغن زیتون را از یک آلوده کنده به تولیدات پایدار برای استفاده های عملی تبدیل کنند یا خیر.

ولید می شود این پژوهشگران ابتدا این پسماندها را در خاك اره درخت سرو که یکی دیگر از مواد زائدی است که در مدیترانه ت

جاسازی کردند. سپس آنها به سرعت این مخلوط را خشک کردند و آب تبخیر شده را جمع آوری کردند که می گویند می تواند با 

اطمینان برای آبیاری محصوالت استفاده شود. در مرحله بعد، این پژوهشگران این مخلوط را به آذر کافت تبدیل کردند، پروسه ای 

در غیاب اکسیژن در معرض درجه حرارت باال قرار می گیرند. بدون اکسیژن، این مواد نمی سوزند، اما به صورت  که در آن مواد آلی

گرمایی به گازهای قابل احتراق و زغال چوب تجزیه می شوند. این پژوهشگران این گاز را جمع آوری کرده و آن را به شکل یک روغن 

هایت به عنوان منبع گرما برای فرآیند خشک کردن و آذرکافت در خشک کردن زیست محیطی فشرده کردند که می تواند در ن

پسماند زیتون ها در خاك اره درخت سرو استفاده شود. در پایان، آنها حبه های زغال چوب را که با پتاسیم، فسفر، نیتروژن و دیگر 

ت بارگیری شدند را جمع آوری کردند. با استفاده از مواد مغذی استخراج شده از تجزیه ترکیبات این مخلوط در طول فرآیند آذر کاف

آن به عنوان کود زیست محیطی، پژوهشگران دریافتند که بعد از پنج هفته این حبه ها به طور قابل مالحظه ای رشد گیاهان را بهبود 

 بخشیدند، از جمله برگ های بزرگتر، در مقایسه با گیاهانی که بدون آنها رشد می کنند.

http://www.iana.ir/fa/news/48902/%D9%BE%D8%B3% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۰تاریخ: 

 کشف یک قاره گمشده زیر آب

برای کاوش به این سرزمین سفر کردند، با اسرار قاره هشتم زمین را فاش کرد؛ دانشمندانی که  "زیالندیا"یک سفر تحقیقاتی به 

ستر های رسوبی باطالعات فراوانی درباره این هشتمین قاره بازگشتند. در اینجا اکتشافات دانشمندان را که بر اساس مطالعه هسته

، این قاره "الندیازی"به گزارش ایسنا و به نقل از تک تایمز، دانشمندانی که برای کاوش   .کنیماقیانوس به دست آمده، بیان می

  .کندگمشده در بستر دریا سفر کرده بودند، با اطالعات مهمی بازگشتند که برخی از اسرار آن منطقه را عیان می

 شده زیر آب اقیانوس است کههایی غرقشود و در شرق استرالیا قرار دارد، زمینکه نیوزلند و جزایر کالدونیا را شامل می "زیالندیا" 

 3280های آن )حدود دانشمندان در اوایل سال جاری بحث کردند که این نوار باریک که عمده زمین .ندازه هند استتقریبا به ا

، "نیک مورتیمر"در ماه فوریه سال جاری،   .تواند برادر گمشده هفت قاره شناخته شده تا کنون باشدفوت( زیر آب قرار دارد، می

محققان نوشتند: جدایی   .واجد شرایط شناخته شدن به عنوان یک قاره است "یالندیاز"شناس و همکارانش، مدعی شدند که زمین

 "دیازیالن"کند. میلیون کیلومتر مربع(، از تعریف شدن آن به عنوان یک قاره پشتیبانی می 4.5از استرالیا و وسعت آن ) "زیالندیا"

ای است که پس از تقسیم ابرقاره نام ابر قاره "گوندوآنا"  .ر آب استدرصد آن زی 94بوده و امروزه  "گوندوآنا"قبال بخشی از ابر قاره 

کرد پر می "تتیس"تشکیل شد. فاصله بین این دو ابرقاره جدید را دریایی به نام دریای  "لوراسیا"و  "گوندوآنا"به دو ابرقاره  "آپانگه"

آفریقا، اقیانوسیه، آمریکای جنوبی، قطب   .دانندیای بزرگ میهای این درکه دریای خزر، دریای سیاه و دریای مدیترانه را بازمانده

آغاز به  "کرتاسه"میلیون سال پیش و در دوره  115هستند که در  "گوندوآنا"هایی از شبه جزیره هند، همان قاره جنوب و بخش

  .منطقه را بررسی کردند، برای دو ماه (IODP) المللی اقیانوس اطلسدانشمند از برنامه کشف بین 32  .تقسیم شدن کرد

ی راجع هایها سال پیش هستند و یافتن سرنخهای رسوب که حاوی سابقه و تاریخچه زندگی میلیونمحققان برای رسیدن به هسته 

  .در طول زمان تکامل یافته است، بستر اقیانوس آرام را حفاری کردند "زیالندیا"ها، جغرافیا و آب و هوای به اینکه چگونه آتشفشان

 یک قاره غرق شده در اقیانوس است که تا کنون "زیالندیا"شناسی بخش علوم ملی آمریکا، گفت: ، مدیر برنامه اقیانوس"جیمی آلن" 

شود که تصور می  .کندمیلیون ساله خود را از طریق حفاری علمی اقیانوس فاش می 60به عنوان یک قاره شناخته نشده بود و اسرار 

اما اکنون مشخص شده که  .میلیون سال پیش از جنوبگان و استرالیا جدا شده، غرق شده است 80ه از حدود زمانی ک "زیالندیا"

شود که پیرامون قطب جنوب، ای گفته میجنوبگان به قاره  .بینیمای شده است که امروزه میگیری قارهرویدادهای بعدی باعث شکل

ه کره زمین است و کمابیش تمام سطح آن با یخ پوشیده شده است. کشف این قاره زمین را دربر گرفته است. این قاره سردترین نقط

جنوبگان پنجمین قاره بزرگ کره زمین پس از آسیا، آفریقا،   .صورت گرفت "جیمز کوك"توسط کاپیتان  1820در اواخر ژانویه 

ها دارد. همچنین بلندترین میانگین ه قارهآمریکای شمالی و آمریکای جنوبی است؛ ولی با این وجود کمترین جمعیت را میان هم

اکتشافات جدید   .های جهان به این قاره تعلق داردترین میانگین دما در میان همه قارهبلندی، کمترین میانگین رطوبت و پایین

 وسکوپی که در دریاهایهای میکرای زیر آب نبوده که امروزه هست. صدفهمیشه و از ابتدا به اندازه "زیالندیا"فسیلی نشان داد که 

در گذشته  "زیالندیا"دهد که آب و هوا و جغرافیای های گیاهان زمینی نیز نشان میها و گردهکنند، هاگعمق زندگی میگرم و کم

اقیانوس  "حلقه آتش"گیری دهد شکلدانشمندان همچنین دریافتند که شواهد نشان می  .به طور چشمگیری متفاوت بوده است

های آتشفشانی و عمق اقیانوس و همچنین تغییر شکل میلیون سال پیش باعث تغییرات چشمگیر در فعالیت 50تا  40آرام بین 

های آتشفشانی در حوضه اقیانوس ها و فورانلرزهای است که در آن شمار زیادی از زمینمنطقه "حلقه آتش"  .شده است "زیالندیا"

ها، قوس آتشفشانی و ای از درازگودالهزار مایلی( با مجموعه 25)هزار کیلومتری  40 دهد. این حلقه در یک نعل اسبآرام رخ می
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های فعال و نهفته در جهان درصد از آتشفشان 75آتشفشان و خانه بیش از  452ای همراه است. حلقه آتش دارای حرکات پوسته

شن شدن نحوه گسترش حیوانات و گیاهان در اقیانوس گویند که تغییرات جغرافیایی بزرگ ممکن است سبب رودانشمندان می  .است

 .نداهای قدیمی نشان داد که گیاهان و حیوانات چگونه خود را با تغییرات وفق دادهآرام جنوبی شود. کشف دریاهای کم عمق و زمین

/http://www.iana.ir/fa/news48830/%DA%A9%D8%B4% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۰۸تاریخ: 

 ها ارائه کردهای جدیدی به کشورهای عضو برای پایش ملی جنگلفائو دستورالعمل

ای ارائه کرد که جایگاه ویژه "ملی جنگلنظام پایش "های داوطلبانه جدیدی با هدف کمک به کشورها برای توسعه فائو دستورالعمل

به گزارش ایانا از دفتر نمایندگی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( در ایران، .های توسعه پایدار دارددر سنجش پیشرفت آرمان

تری درباره های مشروحجمع آوری دادههایشان در توافق اقلیمی پاریس و برنامه توسعه پایدار متعهد به کشورهای جهان با هدف عمل به وعده

ها همچون ها بلکه دربرگیرنده ابعاد کلیدی مدیریت پایدار جنگلتنها شامل اطالعات اندازه و رشد یا تخریب جنگلها نهاند. این دادهها شدهجنگل

 سیستمی است.ها در حفظ تنوع زیستی، کاهش تأثیرات تغییرات اقلیمی و نیز ارائه دیگر خدمات اکونقش جنگل

ها به معیشت و کاهش فقر نیز اهمیت اجتماعی شامل کمک جنگل-های اقتصادیها با محوریت جنبهعالوه بر این، اطالعات جنگل

آوری، انباشت و حمایت از کشورها در جمع "های داوطلبانه پایش ملی جنگلدستورالعمل"ریزی ملی دارد.هدف از بسیاری در برنامه

به  ها پیاده کرده وها و اقداماتی بر اساس مدارك و دادهمرتبط با منابع جنگلی است تا این کشورها بتوانند سیاستهای تحلیل داده

گوید: یها و منابع جنگلی فائو، مهای توسعه پایدار دست یابند.اوا مولر، مدیر بخش سیاستمدیریت پایدار منابع جنگلی مطابق با آرمان

های تحلیلی قوی در سطح ملی ها و نیز ظرفیتدرباره جنگل های قابل اعتماد، جدید و متنوعرای دادههای اخیر تقاضا بدر سال"

های رشد چشمگیری داشته است. شناخت منابع جنگلی و چگونگی تغییر آنها در مقابله با تغییرات اقلیمی و حرکت به سمت آرمان

ها و تجربیات کشورهای عضو فائو و نیز اموختهها که بر اساس درسرالعملاین دستو"وی افزود: "توسعه پایدار نقشی کلیدی دارند.

 سازی پایش ملیریزی و پیادهاند، اقداماتی مناسب و یک چارچوب و ابزار الزم برای برنامهها تدوین شدههای ملی پایش جنگلپروژه

سته به طیف گوناگونی از منابع اطالعاتی و داده است. معموال هایی پیچیده بوده و پایش آنها وابها نظامجنگل"کند.ها ارائه میجنگل

کشور جهان قادر بودند از  45، تنها 2010شوند.در سال آوری میمتغیر جمع 100های بیش از ها دادهدر اطالعات مرتبط با جنگل

. این امر نشان دهنده یک خال های آن دسترسی داشتندها به تغییرات در مناطق جنگلی و شاخصهبرداری از جنگلطریق فهرست

ها آوری شده ناقص باشند.هدف از دستورالعملهای جمعبزرگ اطالعاتس است. عالوه بر این، این احتمال نیز وجود دارد که داده

ی نگلاندازی در بخش جهای بیشتر و بهتر و نیز تدوین چشمآوری دادههایی درباره جمعبرطرف کردن این خال با ارائه اصول و روش

درباره مسائل مربوطه به مانند تقاضا برای غذا، انرژی و چوب و نیز مسائل حوزه اشتغال و توسعه روستایی است. این اطالعات 

ها به منظور نیل به انرژی پایدار و امنیت غذایی را افزایش دهند.شایان ذکر است که سازد کمک به جنگلسیاستگذاران را قادر می

های های زاگرس در مقابل خشکیدگی بلوط و جنگلتقویت سازگاری جنگل"ای با عنوان اکنون پروژهدر ایران همدفتر نمایندگی فائو 

اری ها، مراتع و آبخیزدرا با همکاری سازمان جنگل "خزری در مقابل بیماری آتشک شمشاد و همچنین ایجاد سیستم ملی پایش جنگل

و با هدف شناسایی  1394هزار دالر از محل منابع فائو از آبان ماه  360ی به میزان کشور در حال اجرا دارد. پروژه فوق با اعتبار

 اندازی سیستم ملی پایش جنگل است، شروع شده است./های کنترل زوال بلوط و آتشک شمشاد و راهروش

/news/http://www.iana.ir/fa46817/%D9%81%D8%A7%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مهر  ۱۱تاریخ: 

درصد از تولید شکر  ۱0محدودیت های شرکت های شکر اروپا برای تولید و صادرات برداشته می شوند/اتحادیه اروپا 

 جهانی را در فصل گذشته به خود اختصاص داد

برداشتن محدودیت های اتحادیه اروپا ، شرکت های شکر در اتحادیه اروپا اکنون می توانند به پس از یک دهه از سهمیه بندی، با 

، حذف محدودیت های اتحادیه اروپا برای "ایندیپندنت"به گزارش ایانا از سایت اندازه ای که می خواهند شکر تولید و صادر کنند.

فرانسه و  Tereosنبال داشته باشد.شرکت هایی مانند شرکت های شکر می تواند پیامدهایی برای مصرف کنندگان به د

Suedzucker  آلمان ، عملیات خود را برای تغییر ات به کار می گیرند، که این امر می تواند به عرضه مازاد شکر جهانی

همچنین ممکن است منجر به تغییرات عمده در تجارت جهانی شکر شود.با افزایش تولید  - –بینجامد.معافیت از سهمیه بندی 

اتحادیه اروپا، نیاز کمتری به واردات از مکان هایی مانند آفریقا و کارائیب خواهد بود.در حالی که صنعت برای سال ها آماده تغییر 

اتحادیه اروپا، برداشت چغندرقند اکنون به باالترین میزان رسیده  درصد کاهش یابد.در 28تا  2017بوده وممکن است قیمت در سال 

روبرو شده اند.روود است و به طوریکه که فرانسه و آلمان، به عنوان تولید کنندگان مهم منطقه، با میزان تولید باالتر از حد متوسط 

با میزان باالی محصول مواجه هستیم و این ما "در اوترخت هلند، گفت:  Rabobank Internationalشرس، تحلیلگر رابوبانک 

طبق ادعای "درصد با اغاز فصل در یکم اکتبر افزایش قابل توجهی داشته باشد. 23بانک پیش بینی می کند که تولید اتحادیه اروپا 

درصد و  50قریبا وزارت کشاورزی ایاالت متحده، برداشتن محدودیت ها به اتحادیه اروپا کمک می کند تا صادرات را در این فصل ت

 FranceAgriMerمیلیون تن برساند. در عین حال تحلیلگران حتی میزان باالتری را نیز پیش بینی می کنند.اداره کشاورزی  2.2به 

پیش بینی می کند که صادرات فرانسه به بیش از یک میلیون تن و تقریبا سه برابر می شود.به گفته وزارت کشاورزی ایاالت متحده، 

درصد از تولید شکر جهانی را در فصل گذشته به خود اختصاص داده است. این منطقه شکر را از چغندر  10اروپا حدود  اتحادیه

محلی و یا پاالیش )تصفیه( مواد خام وارداتی از کشورهای دارای آب و هوای گرمسیری تولید می کند.این درحالی است که همچنان 

اف از مالیات برای تصفیه کننده ها از برخی از کشورهای توسعه یافته وجود دارد و از دارای محدودیت هایی روی محموله های مع

، قیمت شکر اتحادیه اروپا که سال ها با قیمت Rabobankسویی مالیات واردات از کشورهای خاص کاهش یافته است. طبق گفته 

رود.به گفته کمیسیون اروپا، میانگین قیمت های باالتری نسبت به قیمت جهانی معامله شده است، به سمت نرخ جهانی پیش می 

یورو برای یک تن طی معامالت آتی شکر  271پوند( در یک تن است.این میزان می تواند با  441یورو ) 500اتحادیه اروپا در حدود 

کالوم "اشد.، لغو مجوزها می تواند خبر خوبی برای مصرف کنندگان بInvestec Bankسفید در لندن مقایسه شود.طبق گفته 

این می تواند منجر به کاهش هزینه برای تولید کنندگان  "در لندن، توسط ایمیلی اعالم کرد: Investecمکپرسون، سرپرست کاالدر 

مواد غذایی، داروسازی و سایر تولید کنندگان که از شکر استفاده می کنند و همچنین باعث کاهش هزینه برای مصرف کننده نهایی 

 "شود.

http://www.iana.ir/fa/news/48851/%D9%85%D8 %AF%D9%88% 
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	کاهش 4.3 میلیارد مترمکعبی حجم روانآبهای کشور/ بیشترین کاهش جریان در حوضه دریاچه ارومیه
	رودخانههای غرب و جنوب غرب کشور در معرض خطر آلودگیهای نفتی
	خروج از تله زیستمحیطی راهحلهای گذشته
	رئیس پژوهشکده اقلیمشناسی: بارش پاییزه کاهش مییابد
	امسال شکار پرندگان آبزی در تمام مناطق استان فارس ممنوع است
	وضعیت بحرانی جمعیت نشخوارکنندگان کشور
	تاکید بر توسعه همکاریهای محیط زیستی ایران و سازمان ملل
	دریاچه ارومیه با مرگ دست و پنجه نرم میکند/ بیم و امیدهای احیای دریاچه
	نقش اساسی ریزگردها در بیابانی شدن دریاچه ارومیه

	درد و رنج دریاچه ارومیه به خاطر بی پولی دولت
	دولت 100 درصد هزینه سیستم آبیاری قطره ای را متقبل شد

	طرح های احیا دریاچه ارومیه علاجش دردش نشد
	تامین اعتبار کلید حل مشکل دریاچه ارومیه
	راهکارهای جدید برای مقابله با سرمازدگی باغات

	انتصابات
	رفیعیپور رئیس سازمان دامپزشکی شد
	انتصاب یک زن در سازمان جنگلها

	انگور/کشمش
	بازار و قیمت ها
	قیمت شکر افزایش یافت/ کاهش 2 دلاری گندم در بازارهای جهانی
	آخرین تحولات بازار میوه و صیفی/ انار در مغازهها نایاب است
	قیمت جوجه یکروزه 1200 تومان ارزان شد
	آخرین تحولات بازار مرغ و انواع مشتقات آن/ مرغ گران می شود
	قیمت مصوب مرغ و تخم مرغ اعلام شد

	برنامه و سیاست ها
	گسترش همکاری های تجاری بخش کشاورزی ایران و ویتنام
	راه های افزایش همکاری های ایران و فرانسه در زمینه کشاورزی و دامپروری
	هشدار مدیریت بحران کشور به باغداران و کشاورزان
	جلسه بررسی عملکرد رفع تداخلات در 6 استان کشور برگزار شد
	اجرای برنامه اشتغال فراگیر و طرح کارورزی در بخش کشاورزی
	۲۸ بخشنامه تجارت در ۲۵ روز
	بورس کالا، بستر تحقق اولویتهای دولت در بخش کشاورزی
	امضای تفاهم نامه تأسیس مرکز رشد مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی
	ارسال لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استانهای ساحلی و کلان شهرها به مجلس
	اولویت موادغذایی در بررسی نوسانات قیمتی
	تنظیم بازار محصولات اساسی، میان دو وزارتخانه سرگردان است
	وزارت صنعت متولی نظارت بر قیمت  کالاها
	تفاوت زیاد قیمت شمال تا بازار تهران ناشی از چیست؟
	صفر تا صد نظارت قیمت باید به وزارت جهاد واگذار شود



	آخرین وضعیت ذخایر استراتژیک کالایی

	برنج
	مسئولیت گرانی برنج بر عهده جهاد کشاورزی است
	تقلب در کیسه های برنج/دلالانی که با اختلاط سودهای آنچنانی به جیب میزنند
	وجود اراده ای جدی برای ریشه کن نمودن اختلاط برنج احساس نمی شود


	پسته
	تولید 240 هزارتن پسته در سال جاری
	باغداران خواهان آغاز معامله پسته در بورس کالا هستند
	٤٥ درصد صادرات پسته افت کرد
	چالش های عرضه پسته در بورس کالای کشاورزی/ وجود انحصار در صادرات پسته ایران/قیمتگذاری پسته در ایران انجام نمیشود
	چالش های عرضه پسته در بورس کالای کشاورزی/ وجود انحصار در صادرات پسته ایران/قیمتگذاری پسته در ایران انجام نمیشود
	چالش های عرضه پسته در بورس کالای کشاورزی/ وجود انحصار در صادرات پسته ایران/قیمتگذاری پسته در ایران انجام نمیشود

	پنبه
	تامین منابع مالی
	هدف گذاری برای ارائه 420 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش کشاورزی تا پایان سال
	جزئیات پرداخت سود در هفته گذشته
	پرداخت ۷۲ درصد از مطالبات گندمکاران/ صادرات گندم ادامه دارد

	تحقیقات و نوآوری ها
	توسعه سورگوم در ايران ؛ فرصت ها و چالش ها
	" میکروریزای آرباسکولار" به چه معنایی است؟ گیاهان در همزیستی با قارچ ها، تحمل بیشتری پیدا می کنند/ قارچ ها به شیوه های پایدارتر کشاورزی کمک می کنند
	تولید قاشق دمنوش با خاصیت پروبیوتیک از سوی محققان کشور
	تجهیزات مؤسسه رازی با هدف تضمین کیفیت محصولات به دقت کنترل میشود
	امضای دومین تفاهم نامه انتقال دانش فنی فرآورده های طیور مؤسسه رازی با بخش خصوصی
	شناخت، حفاظت و بهسازی محیط زیست ایران
	امید به احیای جنگل، بدون فعالیتهاى پرورشى، آب در هاون كوبیدن است

	تخم مرغ
	تعزیراتی کردن تخممرغ غیرمنطقی است/نرخ هر کیلو تخم مرغ ۳ هزار و ۹۰۰ تومان
	ایران دهمین کشور تولیدکننده تخم مرغ در دنیا/سرانه مصرف تخم مرغ تعریفی ندارد
	افزایش سرانه مصرف استراتژی مناسب حل مازاد تولید تخم مرغ
	توسعه صنایع تبدیلی تنها راهکار رونق صادرات تخم مرغ


	تولیدات باغی
	مشتریان اروپایی زرشک ایرانی را بشناسید!
	ایران سومین تولیدکننده گردو در جهان/ صادرات پسته به آمریکا جزو اولویتها نیست

	تولیدات زراعی
	تولیدات دام و طیور
	نبود آمار کارشناسیشده چالش اصلی زنجیره تأمین پروتئین است

	چای
	بیمه فراگیر باغات چای کشور در سال 97 اجرا می شود/ پیش بینی تولید 105 هزار تن برگ سبز چای در سال جاری

	حبوبات
	خاک
	استفاده از تکنولوژی برای پایش آلودگی خاک
	نابودی خاک، بحرانی جدیتر از بحران آب که در کمین امنیت غذایی است
	" فست تستهای خاک" بدون کالیبره کردن قابل اطمینان نیستند

	خرما
	دلهره نخلداران از خرید تضمینی خرما توسط تعاون روستایی

	خرید تضمینی/خدمات
	خرید تضمینی گندم رو به پایان است/ پرداخت 72 درصد مطالبات کشاورزان
	مزایای اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا
	اعلام قیمت خرید تضمینی سال زراعی جدید با احتساب هزینه های تولید و بهره وری؛ هفته آینده / ورود بخش خصوصی به چرخه خرید گندم از سال آینده/ تولید 14 میلیون تن گندم در سال زراعی جاری/ بهبود دو درجهای کیفیت نان
	دولت به تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی عادت کرده است/وزیر جهاد کشاورزی: اجازه نمی دهیم گندم وارد کشور شود
	*** علت تعلل اعلام نرخ گندم از سوی شورای اقتصاد مشخص نیست
	خودکفایی گندم دوامی ندارد

	واکسیناسیون رایگان ۳۵ میلیون رأس دام سبک و سنگین در کشور/ فعلاً خبری از آنفلوآنزای پرندگان نیست
	تسهیلات ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی بدون محدودیت پرداخت می شود
	حمل کالاهای کشاورزی با ماشینهای مخصوص مصالح ساختمانی/ اصلاح سیستم حمل و نقل کالاهای کشاورزی در دستور کار دولت و مجلس/ احداث 13 هزار کیلومتر راه روستایی جدید
	حمل کالاهای کشاورزی با ماشینهای مخصوص مصالح ساختمانی/ اصلاح سیستم حمل و نقل کالاهای کشاورزی در دستور کار دولت و مجلس/ احداث 13 هزار کیلومتر راه روستایی جدید
	حمل کالاهای کشاورزی با ماشینهای مخصوص مصالح ساختمانی/ اصلاح سیستم حمل و نقل کالاهای کشاورزی در دستور کار دولت و مجلس/ احداث 13 هزار کیلومتر راه روستایی جدید

	خشکسالی
	١٨ استان خشک و بی بارش مانده اند
	پیشبینی خشکسالی خفیف در حوضه آبریز زایندهرود/ کاهش 55 درصدی بارشها نسبت به سال گذشته

	دانه های روغنی
	دستورالعمل ضوابط اجرایی آموزش کشت کلزا

	روغن
	بررسی عوامل افزایش قیمت روغن سویا

	زعفران
	خرید توافقی و امانی زعفران از ۲۰ مهر/ شناسایی بازارهای جدید زعفران

	زیتون
	زیتون ارزان شد/واردات ۵ هزارتن روغن زیتون از مجاری غیر رسمی

	سلامت
	میوههایی که نباید در پائیز و زمستان مصرف شوند
	با افزودن این ماده غذایی به قهوه معجزه لاغری را تجربه کنید
	لاغری با رژیم آجیلی را تجربه کنید!

	سیب زمینی
	افزایش 53 هزارتنی تولید سیب زمینی/صنایع تبدیلی جهت رونق صادرات توسعه یافت

	شیلات
	ذخایر کفزیان در آبهای بوشهر و خوزستان در مرز هشدار/ مشکلی در ذخایر ماهیان خلیج فارس نداریم
	تدوین سند پروژه تحقیقاتی مشترک میان مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی و دانشگاه واخنینگن هلند در زمینه اصلاح نژاد و ژنتیک ماهیان گرمابی
	خزر سمی
	افزایش سه برابری صادرات قزل آلا در راه است
	واردات آبزیان کاهش می یابد


	شکر
	شیر و فرآورده ها
	افزایش سهم شیر بز به 750 هزار تن تا پایان برنامه ششم
	خبری از مشوق صادراتی لبنیات نیست/ افزایش بی سابقه قیمت جهانی کَره
	رشد چشمگیر صادرات محصولات لبنی در چهار ماه نخست سال
	افزایش قیمت جهانی کره بی سابقه بوده است


	صادرات و واردات
	صادرات محصولات کشاورزی ایران به پاکستان / بازار گرم سیب و آبمیوههای ایرانی/درآمد ۱۴۹ هزار دلاری از صادرات محصولات لبنی
	درآمد 40 میلیاردی کشور از فروش سیر

	صنایع غذایی
	نمره کیفیت نان ارتقا یافت/اعلام خرید تضمینی گندم در هفته آینده
	پیش بینی صادرات یک میلیون تن گندم تا پایان سال
	عرضه گندم در بورس کالا ادامه دارد
	تولید سویا به 100 هزار تن می رسد

	خودکفایی شکر در راه است

	آبهای بسته بندی تا سه سال هم قابليت مصرف دارد
	استانداردهای بسته بندی در صادرات کشاورزی از نیمه آبانماه اجباری می شود

	عسل
	تولید بیش از 80 هزارتن عسل در کشور/ نقش موثر صندوق حمایت از سرمایهگذاری در توسعه صنعت زنبورداری
	فراکسیون حمایت از صنعت زنبورداری تشکیل میشود

	علوفه
	گل و گیاهان صنعتی
	اصلاح رویشگاه های گیاهان دارویی در سطح 9.6 میلیون هکتار اجرا می شود
	شرایط صادرات گیاهان دارویی اعلام شد

	گندم
	قیمت تضمینی گندم هفته آینده اعلام میشود/ راهاندازی سامانه جامع آماری تولید گندم در کشور

	گوجه فرنگی
	گوشت قرمز
	گرانی با افزایش عرضه گوشت منجمد به پایان می رسد

	گوشت مرغ
	مکانیزاسیون/ماشین آلات
	متفرقه
	مرکبات
	افزایش 7 درصدی تولید مرکبات در راه است/ راهکارهای جدید برای مقابله با سرمازدگی

	مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
	ارزیابی و نظارتها را در حوزه دامپزشکی تشدید میکنیم
	دولت تورم را از جیب کشاورز کنترل میکند/ خبری از افزایش قیمت گندم نیست
	مجری طرح گندم: دولت از حمایت ها دریغ نکند، کشورهای عضو اتحادیه اروپا سالانه 600 میلیارد دلار به بخش کشاورزی یارانه پرداخت میکنند/استاد اقتصاد دانشگاه: حمایت ازبخش کشاورزی در تمام دنیا ویژه است
	اسناد راهبردی جایگزین در بخش دامپزشکی تدوین می شود/ آغاز به کار ستاد ملی آنفلوانزای پرندگان / واکسیناسیون رایگان 5 میلیون راس دام سنگین علیه تب برفکی
	سرانه مصرف نان در ایران بالاتر از میانگین جهانی/ شرایط بسیار بحرانی در کمین منابع آبی
	بخشی از بهبود تراز غذایی کشور و رشد صادرات محصولات کشاورزی، مرهون تلاش همکاران در سازمان دامپزشکی کشور است
	بازدید وزیر جهاد کشاورزی از بزرگترین نمایشگاه دام جهان در فرانسه
	نشست بینالمللی "سازگاری با تغییرات اقلیم و دانش بومی منابع آب" برگزار میشود
	همايش چالشها و چشم اندازهاي هرباريومهاي ايران اول آبان برگزار می شود
	پشتیبانی امور دام برای خرید وارد میدان میشوند/ نرخ منطقی هر کیلو مرغ ۸۵۰۰ تومان

	نهاده
	نوغان
	گزارشات جهانی
	قیمت جهانی گندم به کمترین سطح در یک هفته گذشته رسید
	کشورهای عضو آ سه آن دنبال تحقق نتیجه کنفرانس هانوی/ نتیجه کنفرانس هانوی تامین منافع کشاورزان و کشاورزی پایدار است
	10 کشور تولید کننده بزرگ میوه و سبزیجات جهان / جایگاه نخست به چین رسید/ایران هشتم شد
	مشکلات مربوط به مقاومت ضد میکروبی نباید نادیده گرفته شود/ همه فعالان دامپزشکی به خطرات آنتی بیوتیک ها آگاه باشند
	چین اهداف کشاورزی سبز را تعیین کرد/ طبق این دستورالعل کیفیت زمین های زراعی باید حفظ شود
	دانشمندان می گویند کشاورزی آفریقا به تحولات فنّاورانه نیاز دارد
	دانشگاه ریچموند برنامه پرورش زنبورداری راه اندازی می کند/راهکار آموزشی در برابر کاهش جهانی جمعیت زنبورهای عسل
	نمایشگاه جهانی آب 2018 در ژاپن برگزار میشود
	معیارهای جدید کسب و کار کشاورزی اَگکو (AGCO)/ توسعه مهارت ها، رهبری و تخصص های راهبردی با هدف موفقیت کشاورزی آفریقاست/ دانش آموزان سراسر آفریقا تحت آموزش قرار می گیرند
	راه رهایی از حبس دلاری/ صندوق بینالمللی پول پنج تجربه عبور از میخکوب ارزی را بررسی کرد
	فوبیای شناورسازی
	چارچوب تغییر نظام ارزی
	دو رویکرد در تغییر ارزی
	دو تجربه متفاوت
	سیاستهای پولی پس از تغییر
	تغییر نظام ارزی در برزیل
	درسی برای ایران
	محقق چینی، برنده جایزه نورمن بورلاگ 2017 شد/ بهبود بهرهوری نیتروژن، منجر به افزایش عملکرد ذرت و گندم شده است
	انقراض ششم حیات وحش تهدیدی برای محصولات غذایی جهان است/انواع گونه های گیاهی و حیوانی پایه و اساس تامین مواد غذایی حیات بشری هستند
	سناریوهای احتمالی شیوع جهانی بیماری ویرانگر محصولات کشاورزی مشخص می شوند
	انتشار جهانی گاز متان ناشی از کشاورزی بیشتر از میزان گزارش شده است
	میزان اشتغال زنان روستایی در بخش کشاورزی افزایش یافته است/ درهای تازه بر روی زنان گشوده می شوند؟
	پساب روغن زیتون از یک آلوده کننده به کود زیستی و سوخت زیستی تبدیل می شود
	کشف یک قاره گمشده زیر آب
	فائو دستورالعملهای جدیدی به کشورهای عضو برای پایش ملی جنگلها ارائه کرد
	محدودیت های شرکت های شکر اروپا برای تولید و صادرات برداشته می شوند/اتحادیه اروپا 10 درصد از تولید شکر جهانی را در فصل گذشته به خود اختصاص داد


