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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۴تاریخ: 

 آغاز صدور قبض آب هوشمند برای روستاییان

ند، در کبروزترین سیستم قرائت کنتور و صدور قبض آب که ظرف کمتر از سه دقیقه صدور قبض مشترکان در محل را ممکن می

 .کار کرده است بخش روستایی آغاز به

به گزارش ایانا، رییس اداره خدمات مشترکان و درآمد شرکت آبفای روستایی استان فارس اظهار کرد: در پی اجرای سامانه جامع 

  .ایممیلیارد تومان در طول یک سال کاهش هزینه داشته ۳.۵قرائت کنتورهای آب هوشمند روستایی در استان فارس 

که شرکت های صنعت آب و فاضالب روستایی استان فارس در جمع خبرنگاران با بیان اینگاران از فعالیتعلی رمضانی در بازدید خبرن

آب و فاضالب شهر شیراز این کار را برای نخستین بار اجرایی کرد، گفت: در شرکت آب و فاضالب به شهر شیراز این عملیات نه تنها 

 ۵۰گیرد به عبارت دیگر شهر شیراز این کار را در محدوده نزدیک به صورت نمی شود بلکه چاپ در محل نیزبا این وسعت انجام نمی

کیلومتر مربعی استان با بیش  ۶۰۰تا  ۵۰۰کیلومتر مربعی اجرایی کرد در حالی که شرکت آبفای روستایی فارس آن را در محدوده 

ز گوشی های تلفن همراه هوشمند، میزان آب مصرفی وی با بیان اینکه در حال حاضر با استفاده ا.هزار مشترک اجرایی کرد ۴۰۲از 

مشترکان با مراجعه مامور در منزل افراد محاسبه شده و همان جا قبض صادر می شود، گفت: با اجرای این پروژه، ماموران قرائت از 

ام تان برای انجکنتورها عکس گرفته و به صورت آنالین )برخط( به سرور مستقر در شرکت مهندسی آب و فاضالب روستایی اس

رمضانی در پاسخ به این پرسش که .محاسبات الزم ارسال می کنند که همین موضوع شفاف سازی هزینه ها را به دنبال داشته است

درصد زیر  ۱۰۰طور که قرائت کنتورهای هوشمند بهآیا امکان کالهبرداری در این نوع فعالیت وجود دارد، ادامه داد: با توجه به این

رییس اداره خدمات .کردن این برنامه وجود ندارد آب و فاضالب روستایی استان فارس است، به هیچ عنوان امکان هک نظر شرکت

درصد از سوی مرکز تحت نظارت  ۱۰۰ماموران به طور  که فعالیتمشترکان و درآمد شرکت آبفای روستایی استان فارس با بیان این

 .دهدتمام فعالیت مامور را تحت نظارت قرار می GPS نجام قرائت کنتور با وجود یکقرار دارد، گفت: این سیستم همزمان با ا

 ۲۵طور میانگین مدت قرائت، محاسبه، چاپ و توزیع قبوض آب روستایی که بهبه گفته رمضانی با اجرای این پروژه چرخه طوالنی 

تواند در همان زمان که با استفاده از این سیستم مشترک میوی با بیان این.برد به حدود سه تا پنج دقیقه کاهش یافتروز زمان می

 .سازی هزینه با توجه به این سیستم بسیار افزایش یافته استقبض خود را به صورت آنالین پرداخت کند، افزود: شفاف

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۵۳۶/%D8% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۶تاریخ: 

 شدن آب در ایرانهای هیدروپلیتیک؛ امنیتی چالش

تر  ردهتر و گستژرف« ایران فرابحران آب»را بگنجاند، اما وضعیت « نیاز ناگزیر»هر چند دولت کوشیده که در قالب برنامه ششم این 

کردن آب مورد نیاز شهرها،  پایه، ناتوانی در فراهمهای اجتماعی آبیش تنشرو، افزاایناز آن است که به آن پرداخته شده است؛ از

 «ایران فرابحران آب»ها، پیامدهای ناگزیر وضعیت کاری برخاسته از کوچ روستاییان به حاشیه شهرها و افزایش ناامنیافزایش بی

 .اند ن مؤثر بودهشدن آب در ایرا خواهد بود. این وضعیت و پیامدهای احتمالی آن در امنیتی

، کاهش محور به توسعههایی مانند گرمایش زمین، دگرگونی الگوی بارش، ناکارآمدی مدیریت منابع، رویکرد کمّیتنیدگی پدیدهدرهم

شدن وضعیت منابع آب کشور های غیرمجاز در چند دهه اخیر، به بحرانی رویه چاههای زیرزمینی و کندن بیبارندگی و افت سطح آب

گوی نیازهای فزاینده سال پاسخ ۱۰بینی ها، منابع آب موجود تنها برای کمتر از که بر پایه برخی پیشای گونهجامیده است؛ بهان

های محدوده زاگرس و حوضه آبریز مرکزی با محوریت آب کم چندین اعتراض خیابانی در استانجاری دستکنونی است. در سال 

ریب دوباره خط لوله انتقال آب کوهرنگ به یزد توسط کشاورزان شهر اژه اصفهان در آبان جاری بود. رخ داد که واپسین مورد آن تخ

ای و حتی همکاری و  های هیدروپلیتیک بنیاد هرگونه سیاست توسعهدهند بحران آب و چالششده نشان میواکاوی رخدادهای یاد

ویژه مسئله آب، از این پس به سمت مدیریت امنیتی پیش یست بهزتعامل در سیاست خارجی کشورمان خواهد بود و بحران محیط

 .ردازدپ شدن آب در ایران می های هیدروپلیتیک و امنیتیهای مؤثر در فزایندگی چالشِرو به واکاوی زمینهخواهد رفت. نوشتار پیش

 مقدمه

دهند در های موجود نشان میبنیادی دارند. داده دهی به آنها نقشدر پیدایش مناسبات قدرت و جهت« نیاز»و « کمبود»های مؤلفه

ورهایی ای، کشهایی مانند دگرگونی آب و هوا در مقیاس جهانی و تغییر الگوی بارش در مقیاس منطقهچند دهه گذشته به دلیل پدیده

آب زیرزمینی، افت سطح  رویه از منابعبارش داشتند، با کاهش بارش در نتیجه برداشت بیهوای خشک و کموکه پیش از این، آب

رود. این پدیده از یک سو در مقیاس ها جهان رو به خشکیدن میاند. بر بنیاد همین دادهرو شده ها و فرونشست زمین روبهآبخوان

های اجتماعی و در مقیاس ملی و فراملی با افزایش تنش با همسایگان بر سر رودهای مرزی و مشترک فروملی به گسترش تنش

تری دارند؛ برای نمونه ایران از کشورهای دیگر کنندهمیان، کشورهای واقع بر نوار خشک جهان، وضعیت نگرانه است. دراینانجامید

نابع آب زیرزمینی آن به پایان رسیده و مصرف آب با م درصد  8۵ای که بیش از پذیری بیشتری دارد؛ به گونهاین محدوده آسیب

افزایش جمعیت، رو به فزونی نهاده است. وضعیتی که نگرانی زیادی درباره مدیریت و امنیت آبی  توجه به ناکارآمدی الگوی مصرف و

زیست در قالب برنامه ششم توسعه، ای که جستارهای آب و محیط کشور در میان کارگزاران و کارشناسان برانگیخته است؛ به گونه

های مدیریت منابع آب تر به تبیین مسائل و چالشبه گونه گشوده  ۱۳و  ۱۲های میان مادهاند. دراین اولویت راهبردی خاصی یافته

ام سازی الزم انجها گویای آن هستند که نبود آب در میان مردم هنوز جدی گرفته نشده یا فرهنگها و یافتهاند. دیدهکشور پرداخته 

رباره بحران آب نمودی لوکس و تجملی دارند. این وگو دمحیطی و گفتای که نزد افکار عمومی مسائل زیستنشده است؛ به گونه

آورند و در زمان، خود را بر جامعه تحمیل  محیطی، چون یکباره سر بر نمی وضعیت چه بسا به این خاطر است که گزندهای زیست

ده، ره نبود آب آشامیدنی رخ دااند. هرگاه نیز چالشی درباکنند، بیشتر شهروندان ایرانی هنوز ژرفای این رویداد ناگوار را درنیافتهمی

های عمیق بوده است، اما چالش شکنی چاهاند با هر ابزاری نیاز آبی را برآورده کنند که گاه همراه با کف نهادهای دولتی کوشیده

 ه بحرانبنیادی آنجاست که در بسیاری از جاها دیگر آبی نمانده یا در چند سال آینده به پایان خواهد رسید. واقعیت آن است ک

 هایسازی لولهها و مطالبات همگانی قرار نگرفته است. آبان امسال دو مسئله ویرانیزیست، هنوز در دستورکارِ درخواستمحیط 
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ته گفانتقال آب به یزد از سوی کشاورزان اژه اصفهان و سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره آب، نمودهایی از بحران پیش

 ه نیز بَسامد بیشتری خواهند یافتبودند که در آیند

 های زیرزمینیپایان آب.

بودن اقلیم آن زیرزمینی است و کمتر از پنج درصد منابع آب بر روی خشک درصد منابع آب کشورمان با توجه به خشک و نیمه ٩۵

درصد  ٩۵جود دارد، اما درباره زمین روان است. به دیگر سخن، در صورت برداشت آب رودها امکان تأمین آب آن در بارندگی بعدی و

 .کند شده را جبرانتواند مقادیر برداشتآب زیرزمینی، مسئله چنین نیست. به این معنا که در صورت برداشت آب، بارش بعدی نمی

ده، بازگردد. شهزار سال هم شکیبایی داشت تا منابعی که از آن برداشته هزاران سال به درازا کشیده که این منابع تشکیل شوند و باید 

محور و رشد جمعیت، برداشت از منابع آب افزایش  در چند دهه اخیر، به علت مدیریت ناکارآمد در بخش کشاورزی، توسعه کمّی

هزار رسیده  8۰۰هزار حلقه چاه در ایران وجود داشت که امروزه این عدد به  ۵۰، ۵٧های موجود، در سال یافته است. بر بنیاد داده

، های زیرزمینی تجدیدپذیر را داشتهاور کارشناسان، ایران در صدر کشورهایی است که بیشترین میزان برداشت منابع آباست. به ب

 8۵رو بوده است. بر بنیاد برآوردهای موجود، بیش از های آب شیرین روبهای که در پنج دهه اخیر با کاهش هنگفت اندوختهبه گونه

نابع آبی ای که مشور پایان یافته است و وضعیت منابع آبی در شرایط بحرانی قرار دارد؛ به گونهدرصد منابع آب شیرین زیرزمینی ک

میلیون نفر کافی  ۵۰میلیونی کنونی نیست. به باور کارشناسان وضعیت بارش و منابع آب کنونی برای 8۰گوی جمعیت کشور پاسخ

های غیرمجاز در کشور در یک نابع آب زیرزمینی در قالب کندن چاهاندازی به مدرازی و چنگ است. جای درنگ اینجاست که دست

هزار حلقه چاه  8۰۰اکنون نیمی از شده، همای که بر پایه برآوردهای انجام  و نیم دهه اخیر با شتاب رو به فزونی نهاده است؛ به گونه

ای سیاسی چند سال پیش، جای درنگ و بازنگری های مجاز، خود به واسطه رویکردهکشور غیرمجاز هستند، هر چند که مجوز چاه

درصد آن در بخش کشاورزی  ٩۳درصد رسیده که نزدیک به  8۵های موجود، میزان برداشت از منابع زیرزمینی به دارند. بر بنیاد داده

رود؛ هر چند می درصد آن هدر ۶۰های سنتی آبیاری، نزدیک به است که در این میان، به واسطه ضعف مدیریت و استفاده از روش

رسد. در نتیجه چندین دهه ناکارآمدی مدیریت در بخش منابع آب و کشاورزی، وضعیت به درصد نیز می ٧۰ها، به در برخی استان

است. از ای است که ایران در صدر کشورهایی قرار دارد که بیشترین میزان برداشت را از منابع آب زیرزمینی تجدیدپذیر داشته  گونه

، کشاورزی در بیشتر نواحی کشور نادرست و ناکارآمد است؛ اما با وجود این، باز هم ادامه دارد و همین امر سبب شده است تا این رو

درصدی، به مصرف  ۳۰وری ناچیز درصد آن با بهره ٩۰های زیرزمینی به سطح زمین پمپاژ و میلیارد مترمکعب از آبساالنه چهار

پوشانی وظایف درصد برسد. از سوی دیگر، به واسطه هم ۴۰قرار بود تا پایان برنامه پنجم توسعه به  ای کهوریکشاورزی برسد؛ بهره

 .ای وجود ندارد که به طور ویژه به مسئله آب بپردازدمتولیان و کارگزاران پُرشمار بخش آب، سازمان یا وزارتخانه

 ایران  در  وضعیت منابع آب

درصد گستره قاره آسیاست. میانگین بارش در  ۳/۳۵های کره زمین و درصد پهنه خشکی۱/۱ن های موجود، وسعت ایرابراساس داده

سوم متوسط بارش های ایران، کمتر از یکمتر است. به سخن دیگر، میانگین بارندگیمیلی ۲۵۰متر و در ایران میلی 8۶۵جهان، 

در چهار  ای که بارندگی فقطگونهز پراکنش مناسبی ندارد؛ بهجهانی است. این در حالی است که میانگین بارندگی ناچیز در کشور نی

رسد. با این متر هم نمیمیلی ۲۰۰مانده میزان بارندگی، حتی به درصد باقی ٩۶درصد از خاک کشور بیش از این میانگین است و 

تبخیر محیط است. هر اندازه مقدار ترین سنجه تعیین درجه خشکی در یک منطقه، رابطه میزان بارش ساالنه و توانش حال، بنیادی

ای محدود دریای خزر، در ایران، به جز مناطق کرانه  .بارش نسبت به توان تبخیر کمتر باشد، درجه خشکی آن منطقه بیشتر است

ست، حال آنکه متر امیلی ۶۰در دیگر مناطق توانش تبخیر بسیار فراتر از میزان بارش است؛ برای نمونه، در یزد میانگین بارش ساالنه 

ونیم دهه اخیر کم در یکمتر برآورد شده است. این در حالی است که دست ۴توانش تبخیری محیط منطقه یادشده، نزدیک به 
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سنجی با چند سال که در هم ٩۵–٩۴متر بوده است. برای نمونه در سال آبی میلی ۲۵۰میانگین بارش کشور در بیشتر موارد کمتر از 

متر گزارش شد. دیگر آنکه فزایندگی گرمایش جهانی به تفدیدگی و تبخیر میلی ۲۳۱به نسبت مناسب بود، گذشته وضعیت بارش 

های آینده دمای کشور دو درجه افزایش خواهد داشت که های موجود، در سالبینیآب بیشتر در کشور انجامیده است. بر بنیاد پیش

درجه افزایش  ۱/۱های کشور است. این میزان، در چند سال اخیر نزدیک به میلیارد مترمکعب از آب ۲٧به معنی تبخیر بیش از 

داشته است که به معنای فرابحران منابع آب شیرین در کشور است؛ وضعیتی که با گذشت هر سال و افزایش روند گرمایش جهانی، 

واسطه افزایش جمعیت، افزایش شهرنشینی،  افزاید. این در حالی است که در همین مدت، بهبر ژرفا و گستره فرابحران آب کشور می

های آبی کشور در عمل پایان یافته است. ویژه در بخش کشاورزی، اندوختهمحور به توسعه و ناکارآمدی الگوی مصرف، بهرویکرد کمّی

د. وضعیتی که رسمترمکعب می ۵٩۰مترمکعب است که این میزان در ایران، به  ۱٧۰برای نمونه، میانگین جهانی سرانه مصرف آب 

ها مانند ها و تاالبهای کشور در پی داشته است. در همین بازه زمانی، بسیاری از دریاچهفرونشینی زمین را در نیمی از دشت

های کشور مانند کارون و ترین رودخانههورالعظیم، ارومیه، بختگان، پریشان، هامون، جازموریان، طشک و مهارلو خشکیده و بزرگ

درصد  ۱۰های سطحی حقابه محیط زیست است؛ اما این رقم در ایران درصد از جریان آب ۳۰اند. در جهان اموش شدهرود خزاینده

ای یافته است. این در حالی است که کارشناسان بر این باور هستند خشکیدن است و همین اندازه نیز در یک دهه گذشته روند کاهنده

، ٩۶-٩۵کند. نگرانی آنجاست که براساس برآوردها، در سال آبی جاری ت به کشور وارد میمیلیارد دالر خسار۱۶ها، ساالنه تاالب

ویژه استان فارس، کرمان، های واقع در حوضه آبریز مرکزی، بهدرصد رخ خواهد داد. در این میان، استان ۴٧کاهشی نزدیک به 

بارشی مانند اصفهان میزان بارش در برای نمونه در استان کمگیرند. خراسان جنوبی و اصفهان، در وضعیت حاد و فرابحرانی قرار می

های بنیادی همراه کرده است؛ درصدی داشت، وضعیتی که حتی مدیریت آب آشامیدنی را با چالش۳۰سنجی با بلندمدت، کاهشی هم

اورزان کوهرنگ به یزد از سوی کش در این میان تأمین آب کشاورزی برای کشت پاییزه در اصفهان که در آبان به تخریب لوله انتقال آب

های گذشته، کاهش بارش و ها در سالشود که بدانیم این استانکند. ابعاد بحران زمانی دریافت میتر میانجامید، وضعیت را وخیم

ه در نتیجها فزونی نهاده است. دیگر آنکه همین استانها به خاطر نبود آب، رو به ها و کشمکشتنش آبی داشتند و میزان تنش

شوند که در کنار تر تلقی میهشدارهای داخلی زمانی جدی .رو هستندبهرویه از ذخایر زیرزمینی، با بحران فرونشست روبرداشت بی

های آژانس فضایی آمریکا قرار گیرد. این سازمان هشدار داده است در سه دهه آینده، بحران آب در کشورهای خاورمیانه به بررسی

 رفتسازی را در میان کارگزاران کشوری، الزمه برونحال، شماری از کارشناسان، فرهنگلش تبدیل خواهد شد. بااینترین چابزرگ

گذاری شود، درصد برای جلوگیری از تبخیر سرمایه ۱۰معنا که اگر در کشور ساالنه ایناند. بهاز بحران کنونی و فزاینده آب دانسته

 .ج خواهد بودبرابر سد کر ۱۱میزان سوددهی آن 

 تخریب لوله آب انتقالی به یزد

ام هنگدر نیمه آبان گذشته، در اژیه اصفهان، لوله خط انتقال آب از کوهرنگ به استان یزد برای دومین بار در چهار سال اخیر، شب

این رویداد نخستین بار  .از سوی کشاورزان شکسته و در نتیجه این اقدام، آب آشامیدنی مردم یزد و فوالد مبارکه اصفهان قطع شد

دست گروهی از کشاورزان، برای چندین روز آب انتقالی نیز به دلیل شکستن خط لوله انتقال آب کوهرنگ به ٩۱نبود، بلکه در سال 

 سنجی بادر هم٩۵-٩۴بارش اصفهان، میزان بارش سال آبیشود که در استان کمبه یزد قطع شد. این بار نیز داستان از آنجا آغاز می

دلیل مدیریت آب آشامیدنی مردم با دشواری همراه شد. این وضعیت سبب شد همیندرصدی داشت. به۳۰بلندمدت، کاهشی 

آبی نخواهیم داشت. این درحالی است که بخشی از آب کوهرنگ اندرکاران اعالم کنند امسال کشت پاییزه در اصفهان به علت کمدست

رود به طور سنتی، بخشی از آب زاینده .شودصفهان است، از طریق لوله به استان یزد برده میرود و شهر اکننده آب زایندهکه تأمین

های موجود، قرار بوده در قالب گشایش تونل سوم شود. بر پایه گزارشدر پاییز برای کشت پاییزه نواحی شرق اصفهان استفاده می
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سال است آب کوهرنگ به یزد انتقال داده شده  ۱٧شود نزدیک به کوهرنگ آب به یزد منتقل شود، اما بدون اینکه تونلی ساخته 

ذخیره  ٩۵میلیون مترمکعب آب در بهار تا بهار  ۴۰۰که مسئوالن »... است. نماینده کشاورزان شهر اژیه )اصفهان( بر این باور است 

ه در مدیریتی مسئوالن، این آب ککنند، اما با بیکرده بودند تا در پاییز، کشاورزان شرق اصفهان از آن استفاده و کشت پاییزه را آغاز 

رود ذخیره شده بود، نابود شد و سپس به کشاورزان اعالم کردند آب نیست و کشت پاییزه نکنید. مردم شرق گرفتار هستند سد زاینده

هان آب صاف کوهرنگ را هزار نفر در شرق اصفهان کشاورز هستند. حتی خود شهر اصف ۳۵۰و اگر کشاورزی نکنند درآمدی ندارند، 

رود برای شرب بود مشکلی نبود، اما آب رود. اگر آبی که به یزد میها است و آب کوهرنگ برای یزد میندارد و آب آن مخلوط با چاه

های یک و نیم دهه که آسیب هنگفتی متوجه کشاورزان سالیبه یاد داشته باشیم خشک«. رودبرای صنعت، گلخانه و کشاورزی می

رود و اعالم خبر نبود آب برای کشت پاییزه، اصفهان کرده است، به همراه وابستگی جمعیت کالن کشاورزان منطقه به آب زاینده شرق

به همراه هشدارهای پیشین کشاورزان درباره تخریب خط لوله انتقال آب به یزد، زمینه روانی الزم برای ویرانی این خط لوله را فراهم 

اصفهان با یک  آبان سال جاری، شماری از اهالی شهر اژه ۱۵شب  ۱۰چنین بسترهای اقتصادی و روانی، ساعت کرده بود. بر بنیاد 

کند. ها آب فوران این رخداد باعث شد ساعت .های لوله انتقالی آب به استان یزد را شکستنددستگاه تراکتور، لوله یکی از حوضچه

د وسیله آنها شکسته شعدد تیربرق ایستگاه پمپاژ شماره چهار واقع در شهر ورزنه هم بهزمان با تخریب شیر لوله آب انتقالی، دو هم

که در نتیجه این اقدام برق این ایستگاه قطع شد. این اقدام کشاورزان، قطع آب انتقالی و افت کیفیت آب شهرهای میبد، یزد و 

هزار مترمکعب آب دارند. این میزان ستان یزد نزدیک به صد مبارکه را در پی داشت. بنا بر گفته مسئوالن یزدی، مخازن شهر و ا

کشید، شهر و استان ذخیره آب استان برای چهار تا پنج ساعت است و اگر عملیات بازسازی خط انتقال آب بیش از یک روز طول می

غماض نسبت به این اقدام از سوی کند به نوعی اشد. اما آنچه بیش از همه جلب توجه میآبی رو به رو مییزد با چالش بنیادی بی

را  ٩۱های چند روزه آنها، تکرار اقدام سال مسئوالن استان است. زیرا بسترهای روانی و تنگنای معیشت کشاورزان به همراه اعتراض

عوت از د های آبی یادشده با قطعی آب، افت کیفیت آب وکرد. تخریب سازهپذیر میبینینزد مسئوالن سیاسی و امنیتی استان پیش

مردم برای تأمین آب در نقاط خاصی از شهرهای میبد و یزد همراه شد. وضعیت یادشده واکنش گسترده مسئوالن یزدی و مردم در 

 .های مجازی را در پی داشتویژه رسانهها بهقالب رسانه

 شدن آبامنیتی 

منیت و پایداری جامعه، نظام سیاسی، همبستگی ملی محیطی و نظامی؛ ثبات، اای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زیستهرگاه پدیده

ای که نتوان در قالب قوانین و قواعد موجود آن را مهار و هدایت کرد، و پیوستگی سرزمینی کشوری را به مخاطره بیفکند، به گونه

ه یابد که رفع آن استفادد میشود. بدین معنا که آن پدیده در افکار عمومی آنچنان تهدیدی نموپدیده یادشده وارد حوزه امنیتی می

نماید. امروزه راهبردشناسان بر این موضوع هم داستان هستند که مسئله امنیت آب در گونه ابزار زور را توجیه و مشروع میاز هر

 اهدهای این مناطق را برخوهای بنیادی است که امنیت دولتدهد، یکی از چالشجنوب غرب آسیا که فالت ایران را نیز پوشش می

های پیاپی به همراه ناکارآمدی مدیریت آب، جستار آب را به یکی سالیهای موجود، کمبود منابع آبی، خشکآشفت. بر بنیاد گزارش

محیطی ایران تبدیل کرده است که در آینده نزدیک نیز فزایندگی و گستردگی بیشتری خواهد یافت. ترین ابعاد بحران زیستاز مهم

میلیون نفر خواهد رسید که ۱۰۵به  ۲۰۲۵دهند با توجه به روند کنونی رشد جمعیت، جمعیت ایران تا سال یها نشان مهمین داده

شدن آّب به حوزه امنیتی در کشورمان را در پی چنین وضعیتی کشیده  .میلیارد متر مکعب خواهد بودهااین رقم به معنای کمبود ده

رفع »آبان جاری اعالم کرد که  ۱۶عالی امنیت ملی در یک مصاحبه به تاریخ یر شورایای که دریادار شمخانی دبداشته است به گونه

های زیرزمینی در دستور کار این های مرزی و آبمشکالت موجود در چهار محور آب شرب شهرهای پرجمعیت، آب شرب تهران، آب

ه تهران ویژشهرهای ایران بهی امنیت ملی، تقریبا همه کالنعالشده از سوی دبیر شورایبر پایه محورهای ارائه«. شورا قرار گرفته است
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های کشور دیگر توانش و گنجایش نگهداری این بارگذاری سازگاندر دستور کار قرار دارند. به دیگر سخن، به دلیل نبود آب، بوم

که از این پس هیدروپلیتیک شالوده جمعیت را ندارند. شاید این جمله ناخوشایند نماید اما واکاوی وضعیت موجود گویای آن است 

ملی پیروی خواهد کرد. بنا به گفته کارشناسان، سیاست خارجی ایران خواهد بود و ژرفای راهبردی کشورمان از منابع آب برون

ست امیلیون نفر با محدوده معین از دیگر شهرهای پیرامونی گنجایش تهران یا به دیگر سخن توان اکولوژیک این شهرنزدیک به دو

میلیون نفر است و محدوده آن دیگر ۱۳ای که جمعیت آن نزدیک به ها به هم خورده، به گونهاما امروز همه این برآوردها و پایش

شهرهاست و باید پروای این مسئله را داشت که در این شهر جز چند سد مشخص نیست. مشکل منابع آب تهران بیش از دیگر کالن

رای گویی بو(، دیگر گنجایش ساخت سد ندارد و اگر جمعیت تهران بیش از این افزایش یابد، امکان پاسخموجود )لتیان، الر و مامل

های بزرگ در پایتخت و پیرامون آن هستیم تأمین آب تهران وجود ندارد. حتی امروزه شاهد فاجعه فرونشست زمین و ایجاد فروچاله

 .اندادههای زیرزمینی رخ درویه آبکه در نتیجه برداشت بی

 گیری نتیجه

رو، کمبود آب همواره بخشی از سرشت جغرافیایی ایران بارش است؛ ازاینذات کم ای است که به موقعیت جغرافیایی ایران به گونه

رویه از منابع آب زیرزمینی، های اقلیمی و کاهش بارش و افزایش برداشت بیبوده است. اما در چند دهه اخیر، به واسطه دگرگونی

ای که بسیاری از رودهای  اند؛ به گونه های روزمینی نیز رو به کاستی گذاشتهدرصد منابع آب کشور پایان یافته است. آب 8۵بیش از 

بارگذاری بیش از توان آنها به نابودی بنیادهای بوم  .اند یا دیگر بسان گذشته در همه مسیر رود روان نیستند دائمی، یا فصلی شده

رو، بهترین گزاره برای تبیین وضعیت منابع آب ایران این است که مردم و اینشهرها انجامیده است؛ ازژه منابع آب کالنویشناسی، به

استوار باشند؛ زیرا از منابع آب « فرابحران آب»ها در ایران بر ها و برنامهو همه واکاوی «دیگر آبی وجود ندارد»کارگزاران بپذیرند 

های اقلیمی و کاهش بارش، رویکرد ی و بقیه روزمینی است. بر بنیاد آمارهای موجود، افزون بر دگرگونیدرصد زیرزمین ٩۵کشور 

پروایی در زمینه هزینه آب در تولید نشدن فرهنگ استفاده درست از آب، بی ناکارآمد سنتی به مدیریت آب و آبیاری، نهادینه

اند که  ها نقش داشتهدرصد منابع آب زیرزمینی یا همان آبخوان 8۵یش از شدن بهای کشاورزی، پرداخت یارانه آب در تهیمحصول

سوم کشور دچار فرونشست شده است. پیامدهای ای که بیش از یکپیامد آنها تهدید امنیت و ثبات درازمدت کشور است؛ به گونه

عالی امنیت ملی  د، سخنان رئیس شورایاجتماعی آن یک دهه است که آغاز شده است. در اینجا آنچه بیش از همه جای درنگ دار

تر است که اعالم کرد مسئله آب در دستورکار این شورا قرار گرفته است؛ زیرا هشدار درباره بحران آب را کارشناسان چند دهه پیش

دک موجود وان منابع انتگو باشند. بر این پایه، دیگر بسان گذشته نمیامروزه دیگر آبی نمانده که رویکردهای سنتی پاسخ.داده بودند

انجامد، باید  های آب شهری میویژه شبکهرو، آنچه به کاهش پرت آب در بخش کشاورزی، بخش آشامیدن، بهرا مدیریت کرد؛ ازاین

از نی»ای و حتی امنیتی کشور قرار گیرد. هر چند دولت کوشیده که در قالب برنامه ششم این  های توسعهدر اولویت همه برنامه

ایش رو، افزاینتر از آن است که به آن پرداخته شده است؛ ازتر و گسترده ژرف« ایران فرابحران آب»را بگنجاند، اما وضعیت « یرناگز

کاری برخاسته از کوچ روستاییان به حاشیه کردن آب مورد نیاز شهرها، افزایش بی پایه، ناتوانی در فراهمهای اجتماعی آبتنش

 خواهد بود. این وضعیت و پیامدهای احتمالی آن در امنیتی« ایران فرابحران آب»ها، پیامدهای ناگزیر وضعیت نیشهرها و افزایش ناام

  .اند شدن آب در ایران مؤثر بوده

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۶۲۲/%DA%8۶%D8%A٧% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۶ریخ: تا

بیش از دوسوم اراضی آبی در حال شور شدن/ باید بحران شوری خاک را قبول کنیم/ افت کیفیت خاک، 

 عامل کاهش توان تولید

میلیون هکتار در معرض شوری  ۶.8مقام مؤسسه تحقیقات خاک و آب گفت: از هشت میلیون هکتار اراضی آبی کشور حدود قائم

میلیون  ۴.۵میلیون هکتار اراضی آبی در معرض شوری،  ۶.8وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر افزود: از در گفتسعید سعادت .است

میلیون هکتار عالوه بر شوری با مسائل دیگری نظیر عمق کم خاک، آهکی یا گچی بودن و  ۲.۳هکتار فقط مشکل شوری دارند، اما 

 رو هستند.ههای دیگری برای کشت و کار روبمحدودیت

دهد که اراضی کشاورزی به تدریج به سمت شور های ایران بحرانی است. خاک به ما هشدار میوی بیان کرد: وضعیت امروز خاک

مقام مؤسسه تحقیقات خاک و آب، روند شور شدن خاک در ایران را غیرطبیعی دانست و به تشریح دالیل این روند.قائمشدن می

های زراعی شوند. البته بخش کمی از خاکدلیل ساختار خود زمین شور میها بهسعادت، برخی از خاکوضعیت پرداخت. به گفته 

های زراعی به دلیل مدیریت نامناسب، عملیات زراعی نادرست، استفاده نامتعارف از ایران چنین وضعیتی دارند، اما بخش عمده خاک

های ها وخاکادامه داد: مدیریت نامناسب عامل اصلی شور شدن آبشوند.وی زمین همچنین آبیاری غلط دچار مشکل شوری می

زراعی کشور است. سوءمدیریت و درست مصرف نکردن آب و عناصر غذایی، عدم رعایت بستر کشت و دالیل متعدد دیگر زمینه شور 

ر شدت گرفته و با گسترش های اخیهای کشور را فراهم کرده است.سعادت عنوان کرد: روند شور شدن در سالها و خاکشدن آب

ت های شور به سمهای زیرزمینی افزایش یافته است. در نتیجه یک شیب هیدرولیکی منفی از طرف آبخشکسالی، برداشت از آب

های ما که آب غیرشور داشتند، این روزها مورد هجمه های شیرین زیرزمینی، در حال رخ دادن است. به همین دلیل بعضی چاهآب

 رود.گیرند و کیفیت آب آنها از دست میمی آب شور قرار

های شور نیز تواند آب را شور کند، اما استفاده از پسابآوریم، میهای شوری که از عمق زمین باال میوی یادآور شد: استفاده از آب

تانداردهای ش کشاورزی اسمقام مؤسسه تحقیقات خاک و آب در پاسخ به این پرسش که آیا بختأثیر نیست.قائمدر افت کیفیت آب بی

مورد نیاز برای درجه شوری پساب حاصل از تصفیه فاضالب را به متولیان ارائه کرده است، با تأکید بر اینکه استفاده از فاضالب خام 

 در بخش کشاورزی ممنوع است، درباره معیارهای مختلف تصفیه فاضالب آب سخن گفت.

)نرخ مصرف اکسیژن در داخل آب توسط  BODها، عیار بهداشتی از نظر میزان باکتریسعادت تأکید کرد: گاهی برای تصفیه پساب م

ریم، گیهای سنجش آلودگی فاضالب است( را در نظر میترین شاخص)اکسیژن خواهی شیمیایی که یکی از مهم CODها( یا ارگانیزم

 ر این عناصر باال باشد، تبدیل پساب شور شده است.اما اگر پساب حتی حاوی برخی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه باشد، ولی مقدا

کند؛ زیرا شوری چیزی نیست جز اینکه میزان عناصر غذایی خاک یا آب بیش وی گفت: تکرار آبیاری با این پساب، خاک را شور می

ی در تدوین استانداردهای مقام مؤسسه تحقیقات خاک و آب درباره اعمال نظرات وزارت جهاد کشاورزاز حد مورد نیاز گیاه باشد.قائم

ه کند و بپساب افزود: متولی استاندارد، سازمان ملی استاندارد است. سازمان حفاظت محیط زیست استاندارد پساب را تدوین می

دهد تا در شورای این سازمان تصویب شود. در این شورا مؤسسه تحقیقات خاک و آب هم حضور سازمان متولی استاندارد تحویل می

 و نقش مشورتی دارد، اما تدوین استانداردهای پساب جزء وظایف ما نیست. داشته

 کند.سعادت اضافه کرد: اگر پساب دارای استاندارد الزم باشد مشکلی برای خاک ایجاد نمی

ثر اتوسعه خشکسالی در ایران ما را به سمت استفاده بیشتر از پساب در بخش کشاورزی هدایت خواهد کرد به همین دلیل باید 

ها، با دقت بررسی شود. وی در این باره بیان کرد: استفاده های زراعی و کیفیت خروجی تصفیه خانهها به روی خاکاستفاده از پساب

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 شود و اثر منفی آنها درها کمتر دیده میاز پساب شور خیلی توسعه ندارد، اما آمار دقیقی در این ارتباط نداریم. این شکل از پساب

 ک، ممکن است بین دو تا پنج درصد باشد.شور شدن خا

 خاک شور عامل افت تولید در بخش کشاورزی

ه مقام مؤسستوان برداشت. درباره اثر شوری خاک بر افت تولید، قائمهرچه درجه شوری خاک بیشتر شود، محصول کمتری از آن می

افت تولید متفاوت است. جداولی در این باره تهیه  تحقیقات خاک و آب عنوان کرد: بسته به مقاومت گیاه به درجه شوری، میزان

 شود.شده که از روی این جداول، میزان افت تولید محاسبه می

سعادت ادامه داد: گندم یک گیاه متحمل به شوری است. اگر درجه شوری خاک از شش باالتر رود، به ازای هر واحد افزایش درجه 

ین محصول در مقایسه با گیاهی نظیر ذرت که به شوری حساس است، کمتر خواهد شوری کاهش عملکرد داریم، اما افت عملکرد ا

بود.وی اضافه کرد: یکی از دالیل پایین بودن راندمان در بخش کشاورزی افزایش درجه شوری خاک است. اگر زمینی داشته باشیم 

ت کنیم، اما اگر این زمین شور شده و درجه توانیم برداشکه درجه شوری آن دو باشد، گندم را با عملکرد هشت تن در هکتار می

 توان فقط چهار تن در هکتار گندم برداشت کرد.شوری آن به هشت برسد، میزان عملکرد در هکتار کاهش یافته و می

سعادت یادآور شد: یکی از دالیل نداشتن عملکرد اپتیمم در کشاورزی ایران، خاک و آب شوری است که متأسفانه به آن دقت 

 نیم.کنمی

 بینیمبحران خزنده خاک را نمی

عنوان مقام مؤسسه تحقیقات خاک و آب تأکید کرد: خاک مظلوم است. بالیای طبیعی مثل سیل، زلزله، تگرک و سرما را همه بهقائم

ا می که بشود فقط عده کها را حل کنند، اما خاک که شور میشوند که مشکالت ناشی از این بحرانبحران قبول دارند و بسیج می

ی حل کنیم و برابرند؛ بنابراین بحران خاک را قبول نمیشوند، سایرین به وجود بحران پی نمیآن سر و کار دارند متوجه مشکل می

ح یزرع شوند و سطشود که اراضی لمداریم.وی گفت: فقط در شرایطی بحران در بخش خاک پذیرفته میمشکالت آن گامی بر نمی

 دلیل کاهش بارندگی خاک شور شده است.کنیم که بهدر چنین شرایطی نیز عموماً اعالم میزیر کشت کاهش یابد. 

ضی توانیم از شور شدن بیشتر اراپذیر است. اگر از امروز با آن مقابله کنیم، مطمئن هستیم که میسعادت افزود: بحث شوری مدیریت

 نجات دهیم.جلوگیری کنیم. بحران را کاهش دهیم و در خیلی مواقع خاک را 

های مؤثر در کنترل شوری خاک، مدیریت صحیح مزرعه است. شوری ثانویه که عامل اصلی شور شدن وی بیان کرد: یکی از راه

دهد. این عامل از طریق مدیریت مزرعه قابل مدیریت کردن است. با عملکرد هاتی انسانی رخ میدلیل فعالیتهای ایران است بهخاک

توان کیفیت آن را بهبود داد، اما باید قبول کنیم که بحران خاک داریم و ان مانع شور شدن خاک شد؛ بلکه میتوتنها میمناسب نه

 بخواهیم با شوری مبارزه کنیم./

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۶۳٧/%D8%A8 
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 آّب
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۴تاریخ: 

 یک فاز دیگر آب کشف شد

 .گروهی از دانشمندان کشف کرده اند احتماال آب در حالت مایع دو حالت دیگر ماده را نیز داشته باشد

شان می منتشر شده، ن« ژورنال بین المللی نانوتکنولوژی»به گزارش مهر به نقل از ورج، نتایج تحقیق این گروه بین المللی که در 

 .درجه سانتیگراد تغییر می کند ۶۰تا  ۵۰یژگی های فیزیکی آب میان دمای دهد تعدادی از و

حالت های ماده که فاز نیز نامیده می شوند،  .احتمال تغییر به حالت دوم مایع، بحث های زیادی در جوامع علمی ایجاد کرده است

ل سیستمی که از مولکول ها تشکیل شده را به طور معمو.مفاهیم کلیدی در مطالعه سیستم هایی متشکل از اتم و مولکول هستند

در دمای باالتر، مولکول ها درهم ریخته تر هستند و آزادانه تر در .می توان با توجه به کل انرژی آن در حالت های مختلف مرتب کرد

اما اگر .ری دارنداطراف حرکت می کنند. از سوی دیگر در دمای پایین حالت های جایگزینی کمتری دارند و به اصطالح فاز مرتب ت

دما از حد خاصی پایین تر برود، مدل های ترکیب مولکول ها محدودتر می شود و در نتیجه فاز مرتب تر خواهد بود. به این ترتیب 

سانتیگراد و در  ۱۰۰جامد به وجود می آید. در این تحقیق دانشمندان برخی ویژگی های فیزیکی خاص آب را در دمای بین صفر تا 

درجه  ۵۰آنها در کمال تعجب متوجه ویژگی های جالبی مانند تنش در سطح آب در دمای  .معمول بررسی کردند شرایط جوی

در هرحال اگر این یافته ها تایید شود موارد استفاده فراوانی برای آن وجود خواهد داشت. به عنوان مثال اگر تغییر .سانتیگراد شدند

ای کاربردهای سنجشی استفاده کرد. بر توان می را ویژگی این شود، منجر ویژگی های ماده در محیط )مانند تغییر دما( به تغییر در 

 .یا آنکه بتوان سیستم های بیولوژیکی را از آب ساخت

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۵۴۰/%DB%8C 
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 آب

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۱تاریخ: 

کاهش اکسید نیتروژن در آب های زیرزمینی وکشاورزی / تبدیل اکسید نیتروژن به گازی کم خطرتر برای 

 ای ناشی از کشاورزیمحیط زیست / کاهش انتشار گلخانه

اورزی ای در بخش کشانهدانشمندان از نیوزیلند و ایاالت متحده دریافتند که می توان با روش های جدید به کاهش انتشار گازهای گلخ

کمک کرد. آنها دریافتند که چگونه واکنش نیتروژن می تواند از نظر شیمیایی به گاز دی نیتروژن غیرفعال تبدیل شده، که گازی کم 

 .خطرتر است

ش از ، بخش کشاورزی به طور عمده در انتشار اکسید نیتروژن ، بی Radio New Zealand به گزارش ایانا به نقل از وب سایت

 .سایر بخش ها در سراسر جهان نقش دارد که عمدتا از طریق کودهای نیتروژن انجام می شود

برابر بیشتر از گاز متان در جذب گرما در جو موثر است. این گاز به سمت  ۱۰برابر بیشتر از دی اکسید کربن و  ۳۳۰اکسید نیتروژن  

نیوزیلند، می گوید:  Landcare ، ازموسسه تحقیقاتی دکتر ربکا فیلیپس.( حرکت می کند و ازن را از بین می برد۱استراتوسفر )

 "این تحقیقات در راستای یافتن راه های کنترل انتشار گازها در مزارع، و جایگزین برای نیتروژن اضافی آب های زیرزمینی است."

ر دارد که در درجه نخست به دلیل کود و بخش کشاورزی بیش از هر بخش دیگر در انتشار گازهای گلخانه ای تاثی"فیلیپس گفت: 

آب تولید می شود، وجود دارد. با تحقیقات   راه هایی برای تبدیل نیتروژن که به طور معمول از هوا یا"وی افزود: " فضوالت دام است.

محیط   کم خطر تر برایاین روش ها می توانیم کشاورزی در شرایطی انجام دهیم که در آن نیتروژن به ماده ای   برای یافتن  بیشتر

این درح الی است که دانشمندان ترکیبات طبیعی مختلف در خاک، مواد آلی و گیاهی آزمایش می کنند تا راهی "زیست تبدیل شود.

،طرح مالی را به منظور ادامه پژوهش های به تصویب رسانده است.  Landcare مرکز تحقیقات. خنثی سازی نیتروژن بیابند برای 

 "و نیم آتی به آنچه می خواهیم دست خواهیم بافت.  با تامین مالی، در یک سال"گر خاطر نشان کرد: این پژوهش

 ترجمه: فرحناز سپهری
http://www.radionz.co.nz/news/country/320876/research-could-lead-to-agriculture-emission-

reduction 
 :نوشتپی 

از  شود. افزایش تدریجی دماتروپوسفر و پایین مزوسفر قرار دارد، استراتوسفر نامیده می ی بزرگ اتمسفر که باالیدومین الیه -۱

 ی استراتوپوز استویژه در اطراف الیهبهo ) ۳های استراتوسفر میزان نسبتاً زیاد گاز اوزون )های آن است. یکی دیگر از ویژگیویژگی

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۴۲۳/%D٩%8۳% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۸تاریخ: 

ها کنشیریندرصد آب شرب مناطق جنوبی با آب 30یابد/ درصد افزایش می 30وری مصرف آب تا سقف بهره

 شودمیکن در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان ساخته شیریندستگاه آب 70شود/ تأمین می

وری مصرف آب را در طول برنامه ششم برداری از آب آشامیدنی دولت را مکلف کرد بهرهمجلس شورای اسالمی برای اصالح نظام بهره

به گزارش خبرنگار ایانا، نمایندگان ملت در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسالمی و .درصد افزایش دهد ۳۰تا سقف 

رأی موافق، شش رأی  ۱۵۳ه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، با الیح ۴۶در بررسی ماده 

 نماینده حاضر در صحن، با این ماده موافقت کردند. ۲۲۴مخالف و شش رأی ممتنع از مجموع 

برداری در جهت اصالح نظام بهره ۴۴های کلی اصل دولت مکلف است اقدامات الزم را با رعایت سیاست ۴۶بر اساس بند )الف( ماده 

درصد آب آشامیدنی  ۳۰درصد ارتقاء دهد و نیز حداقل  ۳۰وری مصرف آن را حداقل معادل وری استحصال، بهرهآب آشامیدنی و بهره

 مناطق جنوبی کشور از طریق شیرین کردن آب دریا تا پایان برنامه تأمین کند.

، وزارت نیرو موظف است تا پایان برنامه ششم توسعه، تمهیدات الزم را برای تأمین همچنین براساس تبصره بند )الف( این ماده

کن مورد نیاز در شهرهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان از طریق خرید شیریندرصد آب ٧۰طراحی و ساخت حداقل معادل 

 ل فناوری به داخل انجام دهد.کن از طریق انتقاشیرینتضمینی آب شیرین شده و مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب

 شود.بنیان انجام میهای دانشها، مراکز پژوهشی و شرکتمدیریت انتقال فناوری از طریق جهاد دانشگاهی، دانشگاه

های آب معدنی و درمانی و موارد این الیحه که مربوط به عوارض حاصل از چشمه ۴۶همچنین با رأی موافق نمایندگان بند )ب( ماده 

 ن بود به کمیسیون مربوط ارجاع شد./مصرف آ

http://www.iana.ir/fa/news/۳8٧۴۴/%D8%A8%D٩%8٧%D8%B۱%D٩%8٧ 
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 آب

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۶تاریخ: 

درصد/ مصرف غیراصولی منابع مالی آب  20کیه شده در ایران دو درصد؛ در تربندیمصرف آب بسته

 شده برای امور غیرشربتصفیه

ه است. شده، نهادینه نشدبندیهای بستهگوید: در ایران، فرهنگ استفاده از آبسیدناصر رئیسی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران می

 .تقاضای پایین این محصول توان رقابت ندارددلیل شده مشکل دارد. بهبندیهای بستهبازار عرضه و تقاضا در حوزه آب

ا( معدنی پاک آب سبالن )واتبه گزارش خبرنگار ایانا، سیدناصر رئیسی، عضو هیأت نمایندگان اتاق اردبیل و مدیرعامل شرکت آب

خست. نه اولویت نبندی آن، اولویت آخر دولت است، آب آشامیدنی و بسته"گوید: بندی آب میدرباره مشکالت آب آشامیدنی و بسته

های مصرفی در حوزه صنعت، کشاورزی و خانگی توجه دارد، نه حوزه شود درنهایت به آبریزی راهبردی که انجام میهر برنامه

شده، بندیهای بستهمتأسفانه در ایران، فرهنگ استفاده از آب"وگو کرده، معتقد است: وی که با پایگاه خبری اتاق ایران گفت"دیگر.

 "ه نشده است تا با حداقل قیمت و باالترین کیفیت به آب آشامیدنی دست یابند.نهادین

کند و خواند، گالیه میزیست و اقتصاد سبز اتاق ایران از فرهنگی که درنهایت آن را هرز رفتن سرمایه میعضو کمیسیون آب، محیط

د، اما حدود چند درصد از این آب در حوزه مصرف فردی کنشده میدولت ساالنه مبالغ بسیار هنگفتی را صرف آب تصفیه"گوید: می

 "شده در آن حوزه، نیازی نیست.رسد که به آب تصفیهشود، ولی مابقی آب به مصارف دیگری میاستفاده می

ح یشناسند؛ عضو هیأت نمایندگان اتاق اردبیل تصرهای معدنی را نمیشده و آببندیهای بستهمردم هنوز فرهنگ استفاده از آب

شده، سهم شرب مردم است و مابقی به شستشو اختصاص دارد؛ در حالی که به جای آن های تصفیهحدود دو درصد از آب"کند: می

 "شده در اختیار مردم قرار گیرد.بندیهای بستهها، باید کمک کنند که آبهزینه

دارند؛ بازار عرضه و تقاضا همه آنها با بازار فروش مشکل کنند کهمعدنی در ایران فعالیت میکارخانه آب ۱۰۰حدود "او معتقد است: 

 "دلیل تقاضای پایین این محصول توان رقابت ندارد.شده مشکل دارد. بهبندیهای بستهدر حوزه آب

این در ایران میزان آب مصرفی حدود دو درصد است، اما در ترکیه "گوید: های معدنی و آشامیدنی ایران میرئیس انجمن آبنایب

 "توانیم انتظار تأثیرگذاری داشته باشیم.درصد است. اگر این سهم باالتر رود ما می ۲۰میزان حدود 

 مشکل اصلی کدام است؟

 مشکل اصلی ما تقاضای پایین"گوید: بندی آب میمعدنی پاک آب سبالن )واتا( از مشکالت اصلی حوزه بستهمدیرعامل شرکت آب

ر شیرهای شده دمشکلی نداریم؛ تقاضای پایین، قدرت خرید پایین مردم و دسترسی آسان به آب تصفیهگذاری ما است. از بعد سرمایه

 "ها تهدید شود.شده یا ورشکسته شوند یا بقای آنبندیهای آب بستهشود که کارخانهخانگی، باعث می

 چه باید کرد؟

 سازی دارد.این حوزه نیاز به حمایت دولت و فرهنگ

 حمایت کرد؟ اما چگونه باید

بندی شده و بستهتواند به مردم آموزش صحیح استفاده از آب تصفیههای عمومی میدرسی و رسانه -دولت از طریق سیستم آموزشی 

ش ها، بختنهایی نیست. باید تشکلسازی کار دولت بهرا بدهد. آموزش به حمایت و بودجه دولتی نیاز دارد. از طرف دیگر فرهنگ

 ها در این آموزش درست سهیم باشند.ران و شهرستانخصوصی، اتاق ای

 ها در این حوزه چیست؟نقش تشکل
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یک دغدغه عمومی است بین بخش خصوصی و دولت. گذاری کنند؛ اینسازی، سرمایههای عضو این تشکل برای فرهنگباید شرکت

 بینم.ای برای حل این مشکل نمیاما من انگیزه

فاده سازی استشود، اما برای فرهنگبرای اجرای این سیاست ندارد. دولت سه برابر هزینه را متحمل می دولت هم اقبالی"گوید: وی می

 "کند.شده تالشی نمیبندیاز آب بسته

ها به تقاضا بستگی دارد؛ از طرف دیگر دولت چگونه دولت باید به این نتیجه برسد که بقای این کارخانه"کند: رئیسی تأکید می

به گفته وی، این شیوه مدیریتی نادرست است  "مبود آب را جبران کند و برای جبران کسری بودجه خود چه باید بکند؟خواهد کمی

 و سیاست غلطی که باید اصالح شود.

 گذارهای خارجی به این حوزه چگونه است؟گذاری و اقبال سرمایهنحوه سرمایه

های تجاری خارجی در ایران گذاری جدید نیست. در دوره حضور هیأتز سرمایهدر ایران از قبل نستله و دنا حضور دارند، اما خبری ا

بندی این محصول توجهی نشد. آب محصولی است که صادرات و واردات آن به دلیل گران بودن هم خیلی به حوزه آب و بسته

 صرفه نیست.ونقل بهحمل

 شده چگونه است؟بندیصادرات آب بسته

اندیشند، بازاری که خود حدود دو درصد است. رئیسی سطح ها بیشتر به بازار داخلی میاست؛ تولیدکنندهحجم صادرات بسیار پایین 

 داند./تر از مصرف داخلی میصادرات به کشورهایی مثل آذربایجان را پایین

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۶۰٩/%D٩%8۵%D8 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۷تاریخ: 

 شرکت بازرگانی دولتی مسئول تنظیم بازار محصوالت کشاورزی شد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی تصویب کردند: شرکت بازرگانی دولتی ایران مسئول تنظیم بازار هر محصول به تشخیص وزارت 

 4رأی مخالف و  ٧رأی موافق،  ۱۵۶ایانا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح سه شنبه مجلس با به گزارش .جهاد کشاورزی است

نمایندگان تصویب  ۴۲در بند الف ماده .الیحه برنامه ششم توسعه موافقت کردند ۴۲نماینده حاضر با ماده  ۲۳۳رأی ممتنع از مجموع 

کشاورزی و کاهش نوسان غیرعادی فصلی محصوالت کشاورزی و به منظور کردند که به منظور کاهش التهاب بازار کاالهای اساسی و 

های تنظیم بازار و تأمین ذخایر های تبعی مورد استفاده در سیاستکاهش بار مالی دولت برای تأمین نقدینگی در گردش و هزینه

ظیم بازار هر محصول به تشخیص های دولتی مسئول تنمحصوالت استراتژیک، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا هر یک از شرکت

وزارت جهادکشاورزی، حسب مورد، براساس برآوردهای ماهانه، فصلی و ساالنه عرضه داخلی و تقاضای هر یک از محصوالت، نسبت 

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

 .های مشمول صدر این ماده در چارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام کنندتیار معامله روی هر یک از داراییاخ

 گذاران محصوالت کشاورزیهمچنین در بند ب این ماده، دولت مکلف شد که نسبت به ایجاد ردیف مستقل پرداخت خسارت به بیمه

درصد تخصیص یافته در طول برنامه اقدام  ۱۰۰بینی اعتبار به صورت و پیشو دامی صندوق بیمه کشاورزی در لوایح بودجه سنواتی 

های نوین آبیاری و انجام گیری از روشای سالیانه با بهره را که به ارایه برنامه کشت منطقه ۴۲نمایندگان ملت در بند )د( ماده .کند

پرداخت، برای بررسی بیشتر به و صادرات تولیدات میاقدامات مربوط به خرید تضمینی محصوالت کشاورزی و کمک به بازاریابی 

 .نمایندگان مجلس شورای اسالمی بند ج را نیز حذف کردند.کمیسیون تلفیق ارجاع کردند

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۶88/%D8%B۴%D8%B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/38688/%D8%B4%D8%25B


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

p://iccima.ir/fa/matboat.htmlhtt                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته اول دی 

 

16 
 

 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۶تاریخ: 

 فسادهایی که تیتر یک رسانه ها شدند

سال از انقالب اسالمی در سال های اخیر شاهد پررنگ شدن مچ گیری، بررسی،  ۳8پس از گذشت  :سید هادی کسایی زاده

 .تشکیل پرونده و محاکمه مفسدان اقتصادی و حتی یقه سفیدها بودیم

ای مدیران دولتی در پرونده ها سال به سال بیشتر می شود و این واقعا برای کشور تاسف بار بوده نکته قابل تامل در این است که ردپ

 .و نشان دهنده شکست در پیشگیری از وقوع جرم است

 میلیارد تومانی 123فساد *

ند روزنامه ها و تقابل دو سالهایی که شاهد تیترهای ت .بازگردد ۱۳٧۴شاید قدیمی ترین و البته رسانه ای ترین پرونده فساد به سال 

میلیارد تومان  ۱۲۳جناح چپ و راست سنتی بودیم. در همان سال فردی به نام فاضل خداداد با همکاری کارمندان بانک صادرات 

اختالس کرد که این پول در آن سالها بسیار ارزش داشت. یکی از حاشیه های این دادگاه عنوان نام مرتضی رفیق دوست برادر محسن 

میلیارد اختالس نبود  ۱۲۳اما در حقیقت  .ق دوست وزیر سابق سپاه بود که برخی از این آب ماهی های سیاسی صید کردندرفی

چراکه این مبلغ در گردش بوده و پول برداشته شده تنها یک میلیارد تومان بود که در نهایت فاضل خداداد با حکم قاضی دادگاه 

آزاد  8۲اعدام می شود. مرتضی رفیق دوست هم به حبس ابد محکوم شد و در سال  ۱۳٧۴ حجت االسالم محسنی اژه ای در آذرماه

 .شد

 دادگاه یکی از مدیران بانک ملی در پرونده المکاسب*

بعد از پرونده فساد فاضل خداداد پرونده دیگری تیتر رسانه ها قرار می گیرد که المکاسب نام داشت. شرکت المکاسب وابسته به بانک 

به موسسه خصوصی همیاری کوثر واگذار شدند.  ۱۳٧۵تاسیس شد و به همراه چند شرکت دیگر در سال  ۱۳۶۳ان در سالملی ایر

نکته قابل تامل این بود که شرکت کوثر هم با استعانت مدیران بانک ملی شکل گرفته بود اما دستگاه قضایی هرچه تالش کرد نتوانست 

 .ع پرونده را مختومه کردمدارکی به دست آورد برای همین قاضی زار

 سال زندان 4شهردار تهران و *

هنوز تب و تاب این پرونده پر حاشیه که پای برخی آقازاده ها هم در میان بود در تیتر رسانه ها قرار داشت که یک بمب خبری کشور 

غالمحسین کرباسچی شهردار وقت  ۱۳٧۶را تا چند سال در فضای اخبار قضایی فرو برد. داستان از این قرار بود که در همان سال 

پرونده از چنان اهمیت سیاسی و اقتصادی برخوردار بود که قوه قضائیه دستور  .تهران به جرم فساد مالی دستگیر و روانه زندان شد

 برگزاری علنی دادگاه را صادر کرد و صدا و سیما هر شب دادگاه کرباسچی را پخش می کرد. شهردار تهران به اتهام برداشت

تومان به میلیون۶۰تومان به تاجران و تقوامنش نامزدهای انتخابات مجلس، میلیون۲۵تومان جهت ستاد کارگزاران، میلیون۲۶۰

اسالمی در هزاردالر از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری٩۰تومان برای خود، خرید میلیون8٧بهزادیان، 

سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن ۱۰سال زندان و به تعدادی از مدیران شهرداری به سهتومان میلیون۵۰نیویورک، پرداخت 

 .ضربه شالق تعلیقی محکوم شد ۶۰میلیارد به چهار سال حبس و ونیماموال محکوم شد. او همچنین به دلیل تضییع سه

می به عنوان سکاندار دولت اصالحات موجب شد کمتر به بعد و انتخاب سید محمد خات ٧٧فضای سیاسی حاکم بر کشور در سالهای 

رسانه ها به پرونده های قضایی روی آوردند اما قتل های زنجیره ای، واقعه برلین و کوی دانشگاه باز هم کشور را با فضای امنیتی 

 .قضایی روبرو کرد

 سال زندان 10شهرام جزایری و *

http://iccima.ir/fa/matboat.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

p://iccima.ir/fa/matboat.htmlhtt                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته اول دی 

 

17 
 

دیگر خبری از پرونده های بزرگ فساد  8۱تا  ٧٧ارزه با فساد بود اما از سال سالهای تیترهای قضایی و مب ٧۶و  ٧۵، ٧۴سال های 

ساله را منتشر کردند که بزرگترین فساد اقتصادی کشور را رقم زده  ۲٩تصویر جوانی  ۱۳8۱شنیده نشد. تا اینکه رسانه ها در سال 

شور دریافت کند. اتهامات شهرام جزایری اعم از تاسیس میلیارد تومان وام از بانک های ک 8۰است. جوانی دستفروش که توانسته بود 

ریال به دفعات مختلف و پرداخت میلیون۱۰میلیارد و۳8شرکت بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت  ۵۰

ر امر صادرات و واردات و ایجاد کارگیری تسهیالت دآن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد و تبانی در معامالت دولتی و عدم به

نفر دیگر را که فرزندان مسئوالن بودند روانه دادگاه کرد و  ۵۰رکود در امر صادرات واردات اعالم شد. شهرام جزایری همراه با خود 

 .محکوم شد میلیون دالر( ٩٧میلیون دالر آمریکا به بانک ملی و جزای نقدی دو برابر مبلغ ) ۴8سال زندان و رد  ۱۰باالخره به 

 فساد در خیابان فاطمی و دستگیری معاون اول رئیس جمهوری*

تا اینکه قطار پرونده های فساد از دولت هشتم به دولت نهم رسید. دولت نهم به ریاست محمود احمدی نژاد خود را پاک ترین دولت 

شد که شالوده مدیریت کشوری را زیر سوال برد.  پرونده ای رونمایی ۱۳8٩در انقالب اسالمی نامید، اما پس از مدتی در پاییز سال 

نخستین بار سید هادی کسایی زاده خبرنگار وقت مهر بود که در خبری محرمانه اعالم کرد، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس 

این خبر  جمهوری )محمدرضا رحیمی( در پرونده بیمه ایران در خیابان فاطمی نقش داشته و چندین میلیارد فساد کرده است که

موجب بازداشت یک روزه مدیرعامل مهر و تکذیب سخنگوی قوه قضائیه شد. اما این ماجرا خاموش نماند و در جریان رسیدگی به 

پرونده موسوم به بیمه ایران متهمان نام محمدرضا رحیمی را در دادگاه اعالم کردند. فشارها از سوی برخی نمایندگان مانند الیاس 

گاه قضا زیاد شد و محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه اعالم کرد که اگر الزم باشد رحیمی بازداشت می شود. نادران بر روی دست

جالب اینکه رحیمی از نادران شکایت کرد و احمدی نژاد هم رحیمی را خط قرمز دولت نامید و از قوه قضائیه خواست به شکایت 

 .رحیمی رسیدگی کند

دولت بود بیکار ننشست و در گزارش هایی پای محمدرضا باهنر را هم به میدان کشید که او هم پول  البته روزنامه ایران که رسانه

جلسه  ۱۳متهم در  8۰دادگاه کیفری استان تهران با  ٧۶گرفته است. این پرونده به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی در شعبه 

 .بس ابد محکوم شدندمتهم اصلی هم به ح ۲متهم شد و  ۲۲منجر به صدور حکم برای 

ار داده قر« رحیمی»یکی از متهمان اصلی پرونده، در جریان انتخابات مبالغی را در اختیار آقای « جابر ابدالی»روزنامه ایران نوشت که 

ر داست. پس از این گزارش،خبرگزاری ها اعالم کردند که اشاره روزنامه ایران به حمید رسایی، نماینده مجلس است. حمید رسایی، 

واکنش به این گزارش گفت که در جریان انتخابات مجلس هشتم، از طرف محمدرضا رحیمی برای کمک مالی با وی تماس گرفته 

آقای رحیمی برای من پیغام فرستاد که اگر نیاز به کمک مالی دارید، مالقاتی با آقای رحیمی بکنید و از »شده بود. رسایی گفت: 

 «الزمه پرداخت کمک، دیدار با آقای رحیمی است. من آن موقع این مسئله را نپذیرفتم ایشان کمک بگیرید دوستان گفتند

چک  ۲های کرج و فاطمی تهران با به کاربردن ترفندهای گوناگون مانند صدور ایران شعبه در این پرونده چند تن از مدیران بیمه

به  هاییهای خسارت واهی و صدور چکی خود، تشکیل پروندهبابت خسارت و دیه در یک پرونده، یکی برای زیان دیده و دیگری برا

گزاران، مبادرت به برداشت وجوه از حساب شرکت دیده و عدم واریز حق بیمه برخی بیمهنام بستگان و آشنایان خود به عنوان زیان

 .اندایران در این شعبه کرده بیمه

صادر و به واحد تایپ دادگستری فرستاده شد؛ بر اساس حکم دادگاه  ۱۳٩۱مهر ماه  ۴صفحه حکم متهمان پرونده در  ۲۰۰سرانجام 

سال زندان  ۲سال و سومین اتهامش  ۵جابر ابدالی معروف به آقای خاص در رابطه با یکی از اتهاماتش به حبس ابد، اتهام دیگرش 

ل رد مال محکوم شد و محمد رضا میلیارد ریا ۲8میلیارد ریال جزای نقدی و بیش از  ۱۰۱محکوم شد. همچنین وی به بیش از 

میلیارد تومان جزای نقدی محکوم  ۱میلیون تومان رد مال و  8۵۰میلیارد و  ۲سال حبس، پرداخت  ۱۵رحیمی در دادگاه نخست به 
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میلیون  8۵۰میلیارد و  ۲روز حبس و پرداخت  ٩۱سال و  ۵رحیمی طبق رای دادگاه تجدید نظر به  ۱۳٩۳دی  ۲۴شد و سرانجام در 

 .میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد و یک ماه بعد توسط ماموران پلیس به زندان منتقل شد ۱مان رد مال و تو

 !هزار میلیارد تومانی 3فساد کوچک *

حجت االسالم پورمحمدی رئیس وقت سازمان بازرسی  ۱۳٩۰هنوز یک سال از خبر فساد در بیمه ایران نگذشته بود که در شهریور 

ی از مدیران دولتی خبر از فساد و اختالس بزرگ در کشور دادند. اختالسی که توسط فردی به نام مه آفرید خسروی کل کشور و برخ

بانک کشور اعم از بانک ملی، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسیان و غیره ... در آن دخیل  ٧شکل گرفت و 

در شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی  ٩۰بهمن ماه سال  ۲٩نده فساد مالی بانکی روز شنبه بودند. اولین جلسه از محاکمه متهمان پرو

االرض از طریق شرکت در اخالل در نظام اقتصادی کشور با تبانی به فساد در شبکه بانکی به شرح پرونده و فساد فی.تهران برگزارشد

نونی با علم به موثر بودن موضوع به مقابله با نظام و مردم و مشارکت های متقلبانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقاتوسل و روش

تریلیون  ۲8میلیون ریال یا به زبان عرفی  400میلیارد و  ۵۵۴هزار و  ۲8در کالهبرداری کالن و تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ 

، ارتکاب جرائمی نظیر ارتشاء، اختالس، کالهبرداری میلیون ریال با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان یافته برای ۴۰۰میلیارد و  ۵۵۴

جعل و استفاده از سند مجعول بخشی از اتهامات خسروی بود. همچنین شرکت در پولشویی، پرداخت رشوه و معاونت در جعل اسناد 

یی و جعلی اقدام به پولشوهم دیگر اتهامات این متهم در کیفرخواست بود. به نوعی گروه امیرمنصور آریا با ایجاد ال سی های تقلبی 

در طول جلسه دادگاه فساد بزرگ بانکی نام افرادی مانند وزیر سابق راه و ترابری، معاون وزیر صنایع، قائم .و کالهبرداری کرده بود

جلس م مقام سابق بانک مرکزی، معاون سابق وزیر اقتصاد، وزیر سابق صنایع، معاون سابق وزیر راه و ترابری و برخی از نمایندگان

اشاره شد. البته مه آفرید خسروی نام رئیس سابق قوه قضائیه و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را بعنوان یکی از مطلعین برد که 

بعد ها تکذیب شد. جهرمی رئیس وقت بانک صادرات که خود جزو متهمان بعدی پرونده است و هنوز دادگاه آن برگزار نشده در طول 

ری مدیر فراری بانک ملی را مقصر اصلی عنوان کرد و نام خواهر زاده اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رسیدگی به پرونده خاو

متهم در میان بود اما تنها بخشی از متهمان در  200رئیس جمهور وقت را رسانه ای کرد. دادگاه به کار خود ادامه داد هر چند پای 

 .مه دارد با این حال حکم نهایی برخی از متهمان صادر شدمرحله نخست محاکمه شدند و هنوز این پرونده ادا

با حکم نهایی دادگاه مه آفرید خسروی به اتهام اخالل در نظام اقتصادی کشور و مفسد فی االرض شناخته شدن به اعدام محکوم و 

م شد. بهداد بهزادی معاون حقوقی میلیارد تومان به عنوان جریمه محکو ۲۵۰۰به اتهام پولشویی به رد اموال و به پرداخت یک چهارم 

میلیارد تومان مبلغ اختالس به عنوان جریمه محکوم  ۲۵۰۰شرکت آریا به اعدام و به اتهام شرکت در پولشویی به پرداخت یک چهارم 

یی به قانون تشدید کالهبرداری و ارتشاء محکوم اعدام و به اتهام پولشو ۴ایرج شجاعی معاون مالی شرکت به استناد ماده  .شد

میلیارد تومان به عنوان جریمه محکوم شد و سعید کیانی رضازاده رئیس بانک صادرات شعبه گروه ملی  ۲۵۰۰پرداخت یک چهارم 

همچنین این فرد به بازگرداندن وجوهی که به عنوان رشوه  .اهواز هم به عنوان مفسد فی االرض شناخته شد و به اعدام محکوم شد

 .میلیون ریال جریمه محکوم شد ۵۰۰میلیارد و  ۲۳دریافت کرده محکوم و به 

بر این اساس اعالم سایت دادسرای عمومی و انقالب تهران حکم محکومیت به اعدام محکوم علیه زندانی مه آفرید امیرخسروی فرزند 

 .در محل زندان اوین اجرا شد ۱۳٩۳منصور، سحرگاه روز شنبه، سوم خردادماه 

بر متهم دیگر این پرونده خبر داد و گفت: در احکام صادره داریوش نیشانی ۱۰از تائید حکم  ٩۴سال سخنگوی دستگاه قضا خردادماه 

سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. همچنین بهنام بهزادی مدیر عامل  ۱۰سال حبس و  ٧معاون رئیس بانک صادرات اهواز به 

همچنین غالمحسین نوایی نایب  .فعالیت های اجتماعی محکوم شدسال محرومیت از  ۲سال حبس و  ۳شرکت تجارت گستر نیز به 

رئیس گروه توسعه فوالد ایران و عباسعلی احمدی هر یک به اتهام معاونت در جرم به دو سال حبس محکوم شدند. جعفر دارابی 
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حکوم شدند. کاوه نژاد مسئول واحد خرید این شرکت و یارمحمد محمدی مدیرعامل شرکت اسپادانا نیز هر یک به دو سال حبس م

 .دهقان سه سال، امیررضا طارمی یک سال، محمدحسین اوغلی دو سال و شیدا مردعلی به یک سال حبس محکوم شدند

 (پرونده فساد بزرگ نفتی )بابک زنجانی

اد بزرگ دولتی نام رقم خورد. روزی که دادگاه ترکیه در میان هزاران برگ از پرونده فس ۱۳٩۲اما پاییز سرد فساد در کشور در سال 

تن طال از ایران به  ۱.۵فردی به نام بابک زنجانی مدیرعامل شرکت سورینت کیش که عامل انتقال  .یک ایرانی را رسانه ای کرد

خبر دست به دست و پاراگراف به پاراگراف از البالی حروف ترکی و انگلیسی به رسانه های ایران رسید.  .فرودگاه آتاتورک بوده است

تدا موضوع زیاد مورد توجه قرار نگرفت اما شرکت نفت که سالها بود از بابک زنجانی طلب داشت این فرصت را غنیمت دانسته و در اب

طی نامه  ۱۳٩۲دی ماه  ٩رسما شکایت خود را رسانه ای کرد. غوز باال غوز بابک زنجانی آنجا بود که عده ای از نمایندگان مجلس 

پرونده بابک زنجانی هم می توان جزو برزگترین و ماندگارترین !د که بابک زنجانی بازداشت شودای به سران قوا درخواست کردن

 جزئیات کامل این پرونده شاید چند جلد کتاب شود اما خالصه آن را در گزارش .پرونده های فساد در بعد از انقالب عنوان کرد

 .منتشر کردم که می توانید بسیار ساده و روان کل پرونده را ورق بزنید ا موهای طالییشعبده بازی ب

 ... پرونده های رنگارنگ فساد ادامه دارد

در سال های اخیر پرونده های رنگارنگی با طعم فساد یا تخلف در قوه قضائیه تشکیل شده که می توان به پرونده صندوق ذخیره *

الئمه، بانک دی، پدیده، مدیران نفتی، شرکت دارویی رشد، شرکت ملی مس، موسسه میزان، فساد در فرهنگیان، موسسه ثامن ا

 .فوتبال، فساد در شهرداری تبریز، فساد ارزی، تامین اجتماعی، کرسنت و غیره ... نام برد

s/http://www.iana.ir/fa/new۳8۶۰۴/%D٩%8۱%D8%B۳ 
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 اقتصاد محصوالت
 :فارس - ۹۵/۱۰/۰۷ : تاریخ

 شودگندم ایران از فردا در بخش صادراتی بورس کاال عرضه می
  .براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، صادرات گندم ایرانی از طریق رینگ صادراتی بورس کاالی ایران از فردا آغاز خواهد شد 

به نقل از روابط عمومی بورس کاالی ایران، امسال با توجه به خودکفایی در تولید گندم، صادرات این  خبرگزاری فارسبه گزارش 

دی  8محصول از طریق بورس کاالی ایران در ستاد تنظیم بازار مصوب شد که براین اساس رینگ صادراتی بورس کاال از چهارشنبه 

براساس اطالعیه عرضه مندرج در سایت رسمی بورس کاالی ایران، رینگ صادراتی در .ه میزبان عرضه های این محصول خواهد بودما

هزار تنی نخست تولید استان خوزستان و با قیمت  ۱۰هزار تنی گندم دورم است. عرضه  ۱۰روز چهارشنبه میزبان عرضه دو محموله 

 .دی ماه در انبار شوش خوزستان اعالم شده است ۱۵اهد بود که موعد و محل تحویل این گندم دالر و به صورت نقدی خو ۲۳۵پایه 

در بندر امام  (FOB) هزار تن با تحویل بر روی عرشه کشتی ۱۰همچنین دومین محموله گندم تولید استان خوزستان نیز به میزان 

براساس اطالعیه عرضه گندم صادراتی در بورس .کاال می روددالر به صورت نقدی روی تابلوی بورس  ۲۴۵خمینی و با قیمت پایه 

 .کاال، نرخ تسعیر ارز، آزاد و تسویه به صورت ریالی است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳٩۵۱۰۰٧۰۰۰٩8۳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951007000983


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

p://iccima.ir/fa/matboat.htmlhtt                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته اول دی 

 

21 
 

 اد محصوالتاقتص
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۵تاریخ: 

 اری تنظیم بازار به شرکت تعاونی بوقلمونذامکان واگ

 .وزارت جهاد کشاورزی، از امکان واگذاری تمام امور تولید و مدیریت بازار صنعت بوقلمون، به شرکت تعاونی مربوطه خبر داد

ایم وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: آمادهی امروز در گفتمدیرکل دفتر طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم وزارت جهاد کشاورز

 تا امورات صنعت بوقلمون را به شرکت تعاونی مربوط به این صنعت واگذار کنیم.

ها و حبیب امینی با اشاره به اینکه اکنون چهار یا پنج تعاونی در این صنعت وجود دارد، افزود: در صورت انسجام بیشتر این تعاونی

توان مدیریت تولید و تنظیم بازار را همانند اتفاقی که برای مرغ و تخم مرغ های مختلف تولید، مییکپارچه شدن نظر آنها در قسمت

ها، جلوگیری از ایجاد انحصار در تولید و پیگیری مجدانه صادرات افتاد، به بخش خصوصی واگذار کرد.وی عنوان کرد: تقویت تشکل

 کند.هایی است که وزارت جهاد کشاورزی درباره این صنعت دنبال میترین برنامه، از مهممحصوالت بوقلمون

های مختلف چندین درخواست برای به گفته مدیرکل دفتر طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم وزارت جهاد کشاورزی، تاکنون از تعاونی

انسجام مورد نظر ایجاد نشده و صادرات، آنچنان که باید و صادرات به کشورهای همسایه شمالی و جنوبی صورت گرفته، اما هنوز 

 شاید شکل رسمی به خود ندیده است.

گیری واحدهای مادری در ایران، توانمندی صادرات وجود دارد. ضمن اینکه اکنون ظرفیت مناسبی امینی ادامه داد: با توجه به شکل

سمت گرایش پیدا کند. البته کشورهای خریدار نیز همانند مرغ، شرایط  ها به اینریزیریزی ایجاد شده و باید برنامهبرای جوجه

 رود تولیدکنندگان بتوانند نظرات آنها را تأمین کنند.کنند که امید میسختی را برای خرید تعیین می

وان روی آن حساب تپذیر بوده و میوی تأکید کرد: در صورت هماهنگ بودن واحدهای گوشتی و مادری، دستیابی به صادرات، امکان

 کرد، اما هنوز برای صادرات اقدام خاصی انجام نشده است./

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۵8۲/%D8%A٧% 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۲تاریخ: 

 ذرت وارداتی به بورس کاال رسید

با هدف توسعه و تسهیل معامالت نقدی در بورس کاالی ایران و استفاده از ابزارهای مالی و اوراق بهادار مبتنی بر کاال برای تحقق 

یک هزار تن محصول وارداتی  .این هدف، دیروز در نخستین روز معامالت مستمر گواهی سپرده، یک هزار تن ذرت برزیلی معامله شد

 .بار از طریق معامالت گواهی سپرده کاالیی در بورس کاال معامله شد ذرت برزیلی برای نخستین

ی بورس کاالی ایران، با هدف توسعه و تسهیل معامالت نقدی در بورس کاالی ایران و استفاده از ابزارهای مالی خبر پایگاه به گزارش 

 لیبرزی ذرت تن هزار یک سپرده، گواهی مستمر امالتمع روز نخستین در دیروز و اوراق بهادار مبتنی بر کاال برای تحقق این هدف، 

با توجه به تامین بیش از دو سوم ذرت مصرفی کشور از طریق واردات، معامالت گواهی سپرده کاالیی ذرت برزیلی، روند .شد معامله

 .معامله این محصول و کشف قیمت آن را تسهیل می کند

یی در بازار داخل کشور، به صورت بین المللی نیز معامالت گواهی سپرده کاالیی قرار است افزون بر استفاده از گواهی سپرده کاال

( امروز روی سامانه معامالتی قرار گرفت که کل حجم ۰۱-٩۶۰۳بر این اساس، یک هزار تن ذرت برزیلی با نماد )ذرو.اجرایی شود

 .ریال به ازای هر کیلوگرم معامله شد ٧۰۰عرضه شده با قیمت هشت هزار و 

هر روز( روی اوراق گواهی ذرت برزیلی امکان  ۱۲:۳۰تا  ٩داران پس از خرید به طور مستمر در زمان معامالتی این نماد )ساعت خری

معامالت گواهی سپرده کاالیی به این دلیل فراهم شده است که تولیدکنندگان بتوانند کاالی خود را در .معامالت ثانویه را دارند

 .خود را دریافت کنند کرده و قبض کاالی انبار شدهانبارهای استاندارد ذخیره 

بدین ترتیب، تولیدکنندگان با استفاده از گواهی سپرده کاالیی می توانند موجودی انبارهای خود را به نقدینگی نزدیک کنند و این 

 وش کاال )قبض انبار یا همان گواهیدر حالی است که خریداران نیز می توانند تا زمانی که کاال ماندگاری دارد نسبت به نگهداری و فر

بر این اساس، چنین معامالتی برای سرمایه گذارانی که قصد مصرف کاال را نداشته و فقط با هدف .سپرده( خود به دیگران اقدام کنند

 .سرمایه گذاری به بازار کاالیی وارد می شوند، بسیار مناسب است

هادار از امکان معامالت پیوسته ثانویه برخوردار است؛ به طوری که می توان این همچنین گواهی سپرده کاالیی مانند دیگر اوراق ب

 .ورقه بهادار را همانند سایر اوراق بهادار مانند سهام در بازار ثانویه معامله کرد

ذاری گبا سرمایه گذاری فراهم می کند که بتوانندهای سرمایههمچنین، تبدیل شدن کاال به اوراق بهادار این امکان را برای صندوق

 .روی این اوراق، امکان تامین مالی بازار کاالیی را از طریق بازار سرمایه فراهم کنند

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۴٧۵/ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۶تاریخ: 

 میلیارد تومانی به کشاورزی خراسان رضوی 866کرد/ خسارت سرما همه را غافلگیر 

های گذشته خسارات بسیار کاهش یکباره دما در اوایل آذرماه امسال و سرد شدن شدید هوا در هفته -دنیای اقتصاد، زهرا صفدری

ظار روزهای برداشت محصوالت پاییزه های خراسان وارد کرد، بسیاری از کشاورزان و باغدارانی که در انتزیادی را به کشاورزان استان

  .شان از بین رفتخود بودند، با افت شدید دما غافلگیر شدند و متاسفانه حاصل زحمات یکساله و چندماهه

کاران مناطق گرمسیری نیز با خسارت در میان محصوالت باغی پاییزه، بیشترین میزان خسارت به باغداران انار وارد شد و زعفران

شدند. موضوعی که در این بین اهمیت دارد، بیمه نبودن بخش زیادی از اراضی آسیب دیده است. بسیاری از کشاورزان  زیادی روبرو

 هایهای بیمه و یا مهم نداستن موضوع بیمه، مزارع و باغات خود را تحت پوشش آن قرار ندادند و امروز پس از آسیببه دلیل هزینه

های خراسان شوند. امروز مسئوالن مرتبط با بخش کشاورزی در استانباالیی را متحمل می وارد شده به محصوالتشان ضرر و زیان

کنند و برای به بار نشستن دهند، کشاورزانی که تمام سال تالش میآمار و ارقام بزرگی از خسارات وارد شده بر کشاورزان می

 شوند.محصوالتشان زحمات زیادی را متحمل می

را شود، چهای دقیقی که از دمای روزهای آینده اعالم میبینیهای علم هواشناسی و پیشبا وجود پیشرفتاما پرسش اینجاست که 

های هواشناسی و یا بخش کشاورزی، کشاورزان را از وضعیت هوا در سرمای شدید آذرماه مطلع یک از مسئوالن امر در حوزههیچ

و راه حلی برای جلوگیری از این میزان خسارت و یا دست کم کاهش این میزان ای نکرده و هشدارهای الزم را ندادند؟ تا آنها چاره

ده توانند از پس زیانهای وارهای خود را بیمه نکرده بودند چطور میضرر و زیان بیاندیشند و دست به کار شوند. کشاورزانی که زمین

 پاسخگو باشند.برآیند؟ امروز دیگر زمان غافلگیری از وضعیت هوا نیست و مسئوالن باید 

 میلیارد تومانی به کشاورزی خراسان رضوی 866خسارت 

میلراد تومانی سرما به کشاورزی این  8۶۶وگو با دنیای اقتصاد از خسارت رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در گفت

نار استان شده و موجب از بین رفتن های اگوید: بخش زیادی از خسارت سرمای نابهنگام آذرماه، متوجه باغاستان خبر داده و می

های استان به طور جدی آسیب دید و بخش هکتار از انارستان ٧۰۰هزار و  ٩ها شده است. بر اثر سرما بیش از بسیاری از این باغ

وارد شده به  میلیارد تومان از مجموع خسارات ۳٩٩مجتبی مزروعی می افزاید: بالغ بر بر شود.ها باید کفختان این باغزیادی از در

هزار و  ۲٩کند: کشاورزی استان، مربوط به باغات انار است. وی با اشاره به خسارات وارد شده به مزارع زعفران استان نیز اظهار می

میلیارد تومان  ۳۰۳ع بیش از اند که میزان خسارت وارد شده به این مزارع در مجموهکتار از اراضی زعفران دچار آسیب شده ۴٧۱

درصد از غالت  ۱۰گوید: میلیارد تومان اعالم کرده و می ۱۱٧وعی سهم محصوالتی چون گندم و جو از خسارات وارد شده را مزراست.

 ۲۰رزش درصدی به ا ۴۰هزار هکتار از اراضی زیرکشت کلزا در خراسان رضوی آسیب  ٩استان دچار خسارت شده است، همچنین 

درصدی  ۱۰۰دهد: متاسفانه چغندر پاییزه با خسارت کشاورزی خراسان رضوی ادامه میرئیس سازمان جهاد میلیارد تومان دیده است.

 8۰۰میلیارد و  ۵درصد به ارزش  ۱۵میلیارد تومان در این زمینه به کشاورزان ضرر وارد شد و چغندر قند بهاره هم  ۱٩روبرو شده و 

مک به کشاورزان و باغداران خسارت دیده تمهیداتی کند: به منظور کمزروعی خاطرنشان میسارت دیده است.میلیون تومان خ

 هایی در حال انجام است.ریزیها برنامهاندیشیده شده که در این راستا با همکاری صندوق بیمه بانک کشاورزی برای بیمه این باغ

صندوق بیمه تهران  گوید: در این خصوص در هفته جاری نشستی با دست اندرکاران این بخش در وزارت جهاد کشاورزی ووی می

رصت اند اما مهلت بیمه نیافته و فود تا برای رفع مشکل کشاورزانی که در سال گذشته بیمه داشته و متقاضی بیمه بودهشبرگزار می

 .زیادی از بیمه سال قبل آنها نگذشته، تدبیر شود

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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های کشاورزان و نیز ارائه کمکی به آنان ل وامشود با استمهاکند: تالش میرئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح می

های مورد نیاز کشاورزان ها، بذر و نهالوی تامین نهاده .مدیریت بحران استان به این بخش کمک شود ۱۲از محل اعتبارات ماده 

الت افزاید: تامین تسهییها به این کشاورزان دانسته و مبر شود را از دیگر کمکخسارت دیده به ویژه در بخشی که درختان باید کف

ها ریزیهای محیطی پایدارتر باشد، از دیگر برنامههای نوین، به نوعی که در مقابل تنشها به روشبهره برای بحث جایگزینی باغکم

 در این حوزه است.

 تن زعفران دچار سرمازدگی شد 40

سرمای شدید هوا در اوایل آذرماه امسال به زعفران مناطق گوید: مسئول واحد زعفران سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز می

هی بودند، خسارت شدیدی وارد دوالت، کاشمر، گناباد، بجستان، رشتخوار، خواف و بردسکن که در آغاز فصل گلگرمسیری مثل مه

ها در مناطق سردسیر شکسالیتن از این محصول به دلیل سرما در مناطق گرمسیر و نیز خ ۶۱افزاید: در مجموع رامین اسمی میکرد.

 تن از این مقدار به دلیل سرمازدگی از بین رفت. ۴۰تا  ۳۵دچار خسارت شد که حدود 

میلیون تومان در سال جاری به فروش رفته است و با این حساب، ضرر بسیار  ۵کند: هر کیلوگرم زعفران به مبلغ اسمی اظهار می

 ار تن از محصوالتشان از بین رفت، وارد شده است.هز ۶۱کارانی که در مجموع زیادی به زعفران

کند: گل زعفران حساس است و کاهش شدید دما در میزان برداشت و کیفیت آن اثرگذار است. با کاهش شدید وی خاطرنشان می

 فتند.سانتیمتری زمین بوده یخ زده و گلهایی که بیرون خاک بودند نیز به طور کلی از بین ر ۵دما، گلهایی که در عمق 

گوید: برای جبران خسارت وارده، متاسفانه سطح بیمه بسیار پایین بوده و مسئول واحد زعفران جهاد کشاورزی خراسان رضوی می

 هکتار از اراضی زعفران ما بیمه بودند که این مقدار به نسبت اراضی زیرکشت بسیار کم است. ۲۵۰۰تنها 

 میلیارد تومانی در خراسان شمالی 80خسارت 

گوید: در مناطق شمال شرق استان با افت بسیار ون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خراسان شمالی نیز به دنیای اقتصاد میمعا

درجه زیر صفر را تجربه کرد و این دما یک هفته در استان ما  ۱٧که شهرستان مانه و سملقان دمای زیاد دما مواجه شدیم بطوری

میلیارد تومان خسارت ناشی از سرمازدگی بر  8۰های ما ورزی تاثیر گذاشت که طبق بررسیمستقر شد و روی محصوالت کشا

درصدی بارندگی در سال  ۵۰افزاید: از طرفی به دلیل کاهش محمدجواد تشکری میت کشاورزی خراسان شمالی وارد شد.محصوال

ات دچار خسارت شدیم. به ویژه کشت پاییزه چغندر گذشته و عقب بودن کشت پاییزه از زمان خود، هم درکشت پاییزه و هم در باغ

وی ادامه کتار زیرکشت این محصول نابود شد.ه ۴۲۳بار در سطح استان انجام شد، به طور صد در صدی و تمام قند که برای اولین

ی مناطق به دلیل درصدی روبرو شد که در برخ ۴۲هکتار از اراضی موجود در استان با خسارت  ۴۲۰۰دهد: در محصول کلزا نیز می

 درصد هم افزایش پیدا کرد که رقم باالیی بود. ۶۰اینکه محصول به مرحله مقاومت نرسیده بود، این مقدار خسارت تا 

 ۲۰و  ۳۵هزار هکتار اراضی گندم دیم نیز به ترتیب دچار خسارت  ۳۰هزار هکتار از اراضی گندم آبی و  ۲۰کند: تشکری اظهار می

تواند خود را با آن دما وفق دهد. اگر ه نمیگیا شودمی مواجه شدید افت با یکباره به هوا دمای وقتی: ایدافزمی وی درصدی شد. 

د و قابل رومی دهد اما با سرمای یکباره مکانیسم تحمل گیاه از دستکاهش دما به صورت تدریجی اتفاق بیافتد، گیاه خود را وفق می

هزار هکتار از اراضی جو آبی استان  ۱۱کند: جهاد کشاورزی خراسان جنوبی عنوان می معاون بهبود تولیدات گیاهیمقاومت نیست.

درصد دچار خسارت شد. عالوه بر این، در محصوالتی مثل پیاز برداشتی نداشتیم  ۳۵تا  ۱۴هکتار از اراضی جو دیم نیز بین  ٧۵۰۰و 

هکتار دچار خسارت شده و در زمین  ۵۰۰بهاره هم در سطح و تقریبا به بخشی از پیازهای انبار شده خسارت وارد شد. چغندرهای 

هکتار از باغات زیتون  ۲۰۰کند:یخ زد.وی با بیان اینکه در باغاتی مثل انار، زیتون و گردو هم خساراتی به باغداران وارد شد، اضافه می
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های سه هزار متری استان که در سیستم هدرصدی شد، افزون بر این، یکی از گلخان ۴۰هکتار از باغات انار نیز دچار خسارت  ۱۵۰و

 گرمایشی دچار مشکل بود، تمام محصوالتش از بین رفت.

ه گوید: متاسفانهای سازمان جهاد کشاورزی برای جبران خسارات کشاورزان از مجاری بیمه و تسهیالت، میتشکری با اشاره به تالش

درصد از اراضی بسیار زیاد گندم و جو زیر پوشش بیمه قرار داشتند  ۲۰نها هیچ یک از باغات زیتون، انار و یا گردو بیمه نبودند و ت

 اما در زراعت چغندر پاییزه و کلزا خوشبختانه بیمه بودیم.

درصد جبران  ۵۰افزاید: در محصول چغندر قند پاییزه تقریبا تا معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خراسان شمالی می

ای هم کامل باشد، تعهدات هزار تومان تعهد بیمه ای وجود دارد اما اگر پوشش بیمه ۶۰۰در کلزا تا سقف خسارت خواهیم داشت و 

خشی تا بها و تسهیالت اعتباری به کشاورزان کمک کنیم ها را جبران کند و باید از مجاری دیگر مانند وامتواند خسارتای نمیبیمه

توانیم کمبود این د: در محصوالتی مثل کلزا زمان برای کشت مجدد وجود دارد و میکنوی خاطرنشان میاز زیان آنها جبران شود.

محصول را جبران کنیم و در مورد گندم و جو هم امکان کشت مجدد با تغییر رقم هست اما با همه این اقدامات و تدابیر، خسارت 

 بینی کرد.ن پیشتوادرصدی غیرقابل جبرانی را برای محصوالت کشاورزی خراسان شمالی می ۱۰

 میلیارد تومانی باغات خراسان جنوبی 321زیان 

گوید: در اثر سرمای شدید هوا در آذرماه امسال خسارتی بالغ بر معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز می

 ٧هزار هکتار اراضی باغی و  ۱۱ر مربوط به میلیارد تومان از این مقدا ۳۲۱میلیارد تومان به کشاورزی این استان وارد شد که  ۳۲8

 هکتار از اراضی بخش زراعی بوده است. ۵۵۰۰میلیارد تومان مربوط به 

شدن ها را دیدند، در انار عالوه بر خشکافزاید: زعفران، پیاز زعفران و انار محصوالتی بودند که بیشترین خسارتپور میمهدی عصمتی

های سال آینده، محصولی نخواهیم داشت. زیتون و خرما و بخشی از مرکبات باغ ۵رختان، تا بر شدن ددرخت، به دلیل لزوم کف

کند: برای جبران خسارت محصوالتی که بیمه وی اظهار میاند.ما هستند که دچار خسارت شدهطبس هم از دیگر محصوالت باغی 

تی شود اما برای محصوالبخشی از اراضی زعفران استان میشود که این موضوع شامل کلزا و بودند از طریق صندوق بیمه پیگیری می

کند: پور عنوان میعصمتیبهره به کشاورزان کمک کرد.ت کمکنیم تا بتوان با تسهیالکه بیمه نبودند از طریق ستاد بحران پیگیری می

ر و برخی دیگر از سبزیجات نیز بیشترین خسارت وارد شده به بخش زراعت، مربوط به محصول کلزا بوده و گندم، ذرت، جو، چغند

های سربیشه، سرایان، فردوس، طبس، زیرکوه، بشرویه، قاین و درمیان در بخش کشاورزی دچار آسیب شدند آسیب دید. شهرستان

 معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خراسانارد شده است.میلیارد تومان خسارت به باغات انار فردوس و ۲٧۱که در این میان 

تن از محصوالت ما از بین رفت که  ٧۰۰هزار و  ۱۲درصدی به اراضی زراعی استان،  ۴۲افزاید: در مجموع با خسارت جنوبی می

  برداران توانایی چندانی برای بیمه نداشتند به طور کلی سطح اراضی از میزان بیمه بیشتر است.متاسفانه به دلیل اینکه برخی از بهره
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 اقیلم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۷تاریخ: 

 روند مطلوب احیای دریاچه ارومیه بر اساس نقشه راه ادامه خواهد یافت

ن طرح نجات نگین شمالغرب کشور به دلیل عدم اختصاص بودجه خبر بارها ستاد احیای دریاچه ارومیه درباره احتمال تعطیل شد

ها درباره خشک داده است اما معاون اول رییس جمهوری در جلسه امروز کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با اشاره به کاهش نگرانی

 .هد یافتشدن دریاچه ارومیه گفت: روند مطلوب احیای دریاچه ارومیه بر اساس نقشه راه ادامه خوا

به گزارش ایانا، هشتمین جلسه کار گروه ملی نجات دریاچه ارومیه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد. بر اساس گزارش 

پایگاه اطالع رسانی معاون اول رییس جمهور، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به شرایط مطلوب دریاچه ارومیه در مقایسه 

گفت: اقدامات انجام شده برای احیای دریاچه ارومیه بسیار پراهمیت و قابل توجه بوده و باید بر اساس  یازدهم، با سال شروع دولت

نقشه راه تدوین شده این مسیر ادامه یابد.وی با بیان اینکه احیای دریاچه ارومیه از مطالبات مردم و شعار رییس جمهوری در انتخابات 

های گذشته همه کسانی که به ایران عالقمند هستند، نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه و سالپیشین بوده است، بیان کرد: در 

دهد که با برنامه ریزی و ای نشان میها و تصاویر ماهوارهکردند که خوشبختانه گزارشپیامدهای زیست محیطی آن ابراز نگرانی می

کند در این جلسه تاکید کرد که دولت با تمام مشکالت مالی تالش می توان بر مشکالت فایق آمد.معاون اول رییس جمهوریتدبیر می

بودجه الزم برای احیای دریاچه پرداخت شود.وی افزود: امیدواریم همه ساکنان اطراف دریاچه ارومیه و دست اندران احیای آن با 

 همکاری و هماهنگی در جهت حفظ زیست بوم طبیعی کشور تالش کنند.

های برنامه آبگیری و آبرسانی به دریاچه و عملکرد وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی به دلیل اجرای طرح جهانگیری همچنین از

 نیز برنامه ریزی برای مصرف بهینه آب در اراضی کشاورزی منطقه تشکر کرد.

ما برخی نمایندگان مجلس نسبت های گذشته افزایش یافته ادهد تراز آبی دریاچه ارومیه نسبت به مدت مشابه سالآمارها نشان می

اند. ورود فاضالب به ورود فاضالب خام و تبعات زیست محیطی ناشی از ورود فاضالب به دومین دریاچه بزرگ شور جهان هشدار داده

خام به دریاچه ارومیه از سوی برخی کارشناسان آب نیز بسیار خطرناک توصیف شده اما پرویز آراسته مدیر کل محیط زیست 

ایجان غربی با تایید ورود فاضالب به این دریاچه، روند کنونی را نگران کننده ندانست زیرا اگرچه در روزهای بارانی بخشی از آذرب

شود اما کم بودن آب دریاچه ارومیه سبب شده که این فاضالب با آب دریاچه فاضالب تصفیه نشده به سمت پایین دست سرازیر می

 مخلوط نشود.

 برای تامین بودجه مورد نیاز درخواست کالنتری

در این جلسه امروز ستاد احیای دریاچه ارومیه، وزرای نیرو، صنعت، معدن و تجارت ، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رییس سازمان 

ومیه گزارشی از آخرین وضعیت دریاچه ار حفاظت از محیط زیست و رییس سازمان برنامه و بودجه نیزحضور داشتند. در این جلسه،

ارایه شد. در گزارش دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با اشاره به پایان مرحله تثبیت این دریاچه پس از دو سال و آغاز 

طور یقین خشک خواهد شد اما تجربه جاری، عنوان شد: تا پیش از این برخی افراد تاکید داشتند که این دریاچه بهاحیای آن از سال

 ها به نتایج قابل قبولی دست یافت.ریزی صحیح، مشارکت مردم و دستگاهتوان با برنامهمینشان داد که 

ریزی ساله با برنامه ۱۰شود در یک برنامه بینی میمتر بهبود یافته و پیشسانتی ۱۲۰تراز آبی دریاچه از ابتدای شروع کار دولت یازدهم 

ها و خود باز گردد.عیسی کالنتری دبیر کارگروه نیز ضمن تشریح برخی از کاستیو مدیریت منابع آب دریاچه ارومیه، به دوران اوج 

 های جداگانه اینیازها برای تسریع در احیای دریاچه ارومیه، خواستار تامین بودجه مورد نیاز این طرح ملی شد.در این جلسه گزارش

ها تنها زارت جهاد کشاورزی ارایه شد. بر اساس این گزارشهای در دست اجرای وزارت نیرو و واز آخرین وضعیت روند اجرایی پروژه
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درصد کاهش یافته است. همچنین با وجود صرفه  ۱۵درصد به  ۳۶ها میزان تلفات آب واریزی به دریاچه ارومیه از با الیروبی رودخانه

میزان برداشت محصوالت  و بذر،درصدی در مصرف آب کشاورزی به دلیل استفاده از سیستم آبرسانی نوین و اصالح کشت  ۱۶جویی 

 ./درصد افزایش یافته است ۱٧

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۶8۶/%D8%B 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۶تاریخ: 

سانتی تراز آبی  120درصد کاهش یافت/ بهبود  15درصد به  36از میزان تلفات آب واریزی به دریاچه ارومیه 

 دریاچه از ابتدای شروع کار دولت یازدهم

معاون اول رییس جمهوری در جلسه کارگزوه ملی نجات دریاچه ارومیه از عملکرد وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی در احیای 

 .این دریاچه تقدیر کرد

اطالع رسانی معاون اول رییس جمهوری، هشتمین جلسه کار گروه ملی نجات دریاچه ارومیه بعد از ظهر روز  به گزارش ایانا از پایگاه

اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به شرایط مطلوب دریاچه ارومیه  .دوشنبه( به ریاست معاون اول رییس جمهوری برگزار شد)

مات انجام شده برای احیای دریاچه ارومیه بسیار پراهمیت و قابل توجه بوده و باید گفت: اقدا در مقایسه با سال شروع دولت یازدهم،

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه احیای دریاچه ارومیه از مطالبات مردم .بر اساس نقشه راه تدوین شده این مسیر ادامه یابد

سال های گذشته همه کسانی که به ایران عالقمند هستند،  و شعار حسن روحانی در انتخابات پیشین بوده است، اظهار داشت: در

نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه و پیامدهای زیست محیطی آن ابراز نگرانی می کردند که خوشبختانه گزارش ها و تصاویر 

دولت با وجود همه مشکالت  وی با تاکید بر اینکه.ماهواره ای نشان می دهد که با برنامه ریزی و تدبیر می توان بر مشکالت فایق آمد

مالی و کمبودها تالش خواهد کرد تا بودجه الزم برای احیای دریاچه پرداخت شود، اظهار امیدواری کرد؛ همه ساکنان اطراف دریاچه 

معاون اول رییس .ارومیه و دست اندران احیای آن با همکاری و هماهنگی در جهت حفظ زیست بوم طبیعی کشور تالش کنند

مچنین از عملکرد وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی به خاطر اجرای طرح های برنامه آبگیری و آبرسانی به دریاچه و جمهوری ه

در این جلسه که وزرای نیرو، صنعت، معدن و تجارت، .نیز برنامه ریزی برای مصرف بهینه آب در اراضی کشاورزی منطقه تشکر کرد

گزارشی از  سازمان حفاظت از محیط زیست و رییس سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رییس

در گزارش دبیرخانه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با اشاره به پایان مرحله تثبیت این  .آخرین وضعیت دریاچه ارومیه ارایه شد

: تا پیش از این برخی افراد تاکید داشتند که این دریاچه به طور دریاچه پس از دو سال و آغاز احیای آن از سال جاری، عنوان شد

یقین خشک خواهد شد، اما تجربه نشان داد که می توان با برنامه ریزی صحیح و مشارکت مردم و دستگاه ها به نتایج قابل قبولی 

نت بهبود یافته و پیش بینی می شود در سا ۱۲۰بر اساس این گزارش تراز آبی دریاچه از ابتدای شروع کار دولت یازدهم .دست یافت

عیسی کالنتری دبیر کارگروه نیز .ساله با برنامه ریزی و مدیریت منابع آب دریاچه ارومیه به دوران اوج خود باز گردد ۱۰یک برنامه 

 .ز این طرح ملی شدضمن تشریح برخی از کاستی ها و نیازها برای تسریع در احیای دریاچه ارومیه، خواستار تامین بودجه مورد نیا

در این جلسه گزارش های جداگانه ای از آخرین وضعیت روند اجرایی پروژه های در دست اجرای وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی 

درصد  ۱۵درصد به  36ارایه شد. بر اساس این گزارش ها تنها با الیروبی رودخانه ها میزان تلفات آب واریزی به دریاچه ارومیه از 

درصدی در مصرف آب کشاورزی به دلیل استفاده از سیستم آبرسانی نوین و  ۱۶یافته است. همچنین با وجود صرفه جویی  کاهش

 .درصد افزایش یافته است ۱٧میزان برداشت محصوالت  اصالح کشت و بذر،

s/http://www.iana.ir/fa/new۳8٧۱۴/%D٩%8۵%DB% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۴تاریخ: 

 ایران به سمت یک باتالق فجایع بزرگ آبی و زیست محیطی در حال حرکت است

 کشور غرب در است؛ جمعیت تخلیه حال در کشور مرزهای. است ایرانی اقوام انتظار در گسترده مهاجرت|شهروند –سهیال روزبان 

 کند و مهاجرتای حیات در این منطقه را تهدید می، بمب نمکی ایجاد کرده است که با سرعت پیش روندهارومیه دریاچه نشدخشک

نکردن شکنی ترکیه در رعایتشدن دریاچه ارومیه است. از آن سو قانوناز آذربایجان، مناطقی از ترکیه و کردستان عراق تبعات خشک

فرات به شدت کاهش پیدا کند و رودخانه کارون رو به خشکی رود. این اتفاق موجب وه دجلهحقابه موجب شده است آب ورودی ب

فارس آغاز شود. در شرق کشور نیز افغانستان با بستن آب رود هیرمند و کشف رود به شده است که سیکل مرگبار در شمال خلیج

دی وبلوچستان و خراسان با تهدید جبند نیست و این باعث شده سیستانهایی که با ایران امضا کرده است، پاینامهها و مقاولهنامهتعهد

دهد که برداشت آب رو شده است. این موضوع در حالی رخ میاکنون کشاورزی در خراسان با تهدید جدی روبهرو شود و همآب روبه

 .های فسیلی رسیده استتیک و حتی الیهبار باال بوده است و سطح برداشت به ذخایر استااز منابع زیرزمینی کشور در حد جنون

پور، مشاور عالی اتاق بازرگانی ایران هنوز مدیران و مردم هشدارهای ای از فاجعه آبی است که به باور محمدحسین کریمیاین خالصه

وید ما هیچ استراتژی دقیقی گداند و میزده ایران را عامل این فاجعه آبی میاند. او حکمرانی بحرانمرگبار آن را به تمامی درک نکرده

های وار در برنامهاند و طوطیایم که هرگز اجرا نشدههای بلندمدتی نوشتهایم و تنها آمال و آرزوهایمان را در برنامهبرای کشور نداشته

 .که مدیری بابت این موضوع موأخذه و برکنار شودآناند، بیبعدی تکرار شده

 :خوانیداور عالی اتاق بازرگانی را در ادامه میبا مش« شهروند»گوی ومشروح گفت

ساز کشور شرایط بحرانی را پشت های تمدنایم و بنا به آمار وزارت نیرو غالب دشتبارشی را پشت سر گذاشتهپاییز خشک و کم   

 برد؟اندازی پیش میگذارند. تداوم خشکسالی ایران را به سمت چه چشمسر می

سرعت به سمت فروپاشی در حرکت است. این فروپاشی فجایع بزرگی را برای ایران به همراه ایران به زیست دروضعیت آب و محیط

خواهد داشت. برای درک این موضوع کافی است به بحران نمک در ارومیه اشاره کنم. سطح آب ارومیه به دنبال افزایش سطح 

تر از سطح ایمن قرار دارد. اگر همین وضع در ارومیه ادامه پیدا کند، نها و انتقال آب کمی باال آمده اما همچنان بسیار پاییبارندگی

 محیطی کافی است که بدانید کهبردن به آثار تخریب این فاجعه زیستمیلیارد تنی فعال خواهد شد. برای پی یک ابربمب نمک چند

ت دریاچه اورال که ذخیره نمک به مراتب قدرت تخریب حیاتی این پدیده نمکی بیش از انفجار چند بمب بزرگ اتمی است. عاقب

ابعاد تخریبی فاجعه ارومیه به مراتب بیشتر از اورال  .تر بود پیش روی ماستجمعیتاش به مراتب از ارومیه کمکمتری داشت و حومه

 .ترین فجایع جهان استخواهد بود. سونامی نمک از وحشتناک

شک تواند کن فیکون کند. بیمردمان ایران، ترکیه، آذربایجان و کردستان را میمیلیون نفر از ۵۰شدن دریاچه ارومیه زندگی خشک

که از مقوالت مفهومی « آذربایجان»بروز سونامی نمک در ارومیه موجی از مهاجرت را در ایران به راه خواهد انداخت و به موجودیت 

 .کندایران است، ضربه کاری وارد می

های جنوبی و همجوار دریا نیز با این مشکل اکنون استانشود و همدریاچه ارومیه خالصه نمی اما گویا مشکل آب غرب کشور به   

 ....کننددست و پنجه نرم می

ون شدن آب کارکنید. با کاهش آب ورودی به حوضه دجله و فرات و شورتر از چیزی است که تصور میبله؛ ابعاد فاجعه بسیار وسیع

زایی در ابعاد وسیع فارس رخ داده، شمال خلیج به سیکل مرگ ورود کرده و بروز پدیده جلبکیجهای که در شمال خلو دگرگونی

های فارس نابود خواهد شد. آنچه در شرق کشور به آن متکی هستیم منابع آبکه کشتیرانی در شمال خلیجپیش روی ماست. تا جایی
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ما  .لی، تخریب جمعیت مرزی سرعت گرفته استخشکسا دلیل به یجنوبخراسان در. است شده رها هم مسأله این خارجی بوده که 

ایم. نه در داخل مرزها و نه در خارج آن، مشغول کار روی منافع این ملت در حوزه رویم، وسط معرکه ایستادهبه سوی فاجعه نمی

اید؟ چهار دهه است این مفهوم دهشما تا به حال عبارت دیپلماسی آب را در ادبیات دولتمردان ما شنی .نیستیم زیستمحیط و آب 

 .هاستاز محورهای سیاست خارجی صهیونیست

تأثیر قرار داده ایم. این موضوع چقدر وضع منابع آبی ما را تحتدرواقع ما دیپلماسی آب موفقی در خارج از مرزهای کشور هم نداشته

های مرزی لبا صرف بخش کشاورزی شده است، در مورد آبهای زیرزمینی و روزمینی که غارویه از آبهای بیاست؟عالوه بر برداشت

ها های شرق کشور متأسفانه افغانستان با بستن آب رود هیرمند و کشف رود به تعهدنامهتوجهی شده است. در آبمرزی هم بیو برون

رو بهو خراسان با تهدید جدی آب رو وبلوچستانهایی که با ایران امضا کرده است، پایبند نیست و این باعث شده سیستاننامهو مقاوله

 .رودآبی میرسد. شهر مشهد با سرعت به طرف بیمتأسفانه زور ایران هم به آنها نمی .شود

های سوریه و سال گذشته از حقابه۲۵های متعدد در مسیر آب ورودی دجله و فرات، در طول در غرب کشور نیز ترکیه با زدن سد

اکنون عراق و سوریه نیز با کمبود آب مواجه شوند. در حال حاضر به ت کرده است و باعث شده تا همعراق به صورت غیرمجاز برداش

ها و کاهش پوشش گیاهی در این کشورها شاهد ظهور مراکز قدرتمند ایجاد ریزگردها عالوه بر ایران در شدن تاالبدلیل خشک

هایت باید پذیرفت که ایران به سمت یک باتالق فجایع بزرگ آبی و در ن.زیست کشورمان باشیمسوریه و عراق و تأثیر آن بر محیط

جایی جمعیتی در سطح گسترده رخ خواهد داد. البته مهاجرت زیست محیطی در حال حرکت است. با توجه به شرایط پیش آمده جابه

 .هاست که آغاز شده استطور مرزی کشور سالدر مناطق بیابانی و همین

 نی قابل احیاست؟آیا ذخایر آب زیرزمی 

ی تر استاتیک و حتهای عمیقهای کشور برداشت آب از توان آبدهی عبور کرده و به الیهبه سادگی قابل احیا نیست. در غالب دشت

رفتن ها و از بینها، باعث فرونشست دشتهای عمیق و اضافه برداشتدست درازی به این الیه .گاهی به ذخایر فسیلی رسیده است

شود؛ یعنی اگر بعدها اضافه برداشت را قطع کنی، بخشی از توان ذخیره سفره قابل بازسازی نخواهد بود. خاک می خلل و فرج

سال گهواره اقوام ایرانی بوده، عمال پتانسیل هایی که هزارانرود و دشتهای خاک از بین میترتیب پتانسیل ذخیره آب در الیهبدین

 .رودشان از کف میحیاتی

 گیرد؟ای نشأت میهای توسعهنشدن برنامهی ایران چقدر از نبود برنامه یا اجرابحران آب

گردد. در سطح حکمرانی کالن، ایران فاقد استراتژی مشخصی است که به صورت توأمان در واقع همه ماجرا به همین موضوع برمی

 .تایی را مورد توجه قرار داده باشدزیست، کشاورزی و امنیت غذایی، آمایش سرزمین و جمعیت روسمسائل آب و محیط

درصد مهار اضافه برداشت و همچنین ۲۵متأسفانه اسناد باالدستی سرشار از تغایر و تضاد است. در برنامه چهارم، پنجم با تعیین هدف 

ر برنامه است که دبخشی تأکید شده است. این در حالی ای کشور بر کاهش برداشت از منابع زیرزمینی و تعادلدر برنامه ششم توسعه

درصد بر میزان برداشت آب از منابع زیرزمینی افزوده ۶۴تنها این هدف محقق نشد، بلکه در طول مدت اجرای این برنامه چهارم نه

ای تکرار های توسعهوار در برنامهبا وجود این شکست، این هدف عینا در برنامه بعدی خود تکرار شد. اهداف به صورت طوطی .شد

گذاری برود یا حتی مسئولی بابت آن برکنار شود. بسیاری از احکام پنج که کسی به دنبال تحلیل ناکامی در هدفآند بیشونمی

گاه عملی نشد. احکام برنامه ششم هم قرار نیست در کشور اجرا شود. شد، شد، نشد هم نشد! بنابراین ای قبلی هیچهای توسعهبرنامه

 .زده ایرانی استهای حکمرانی بحرانبرد. این یکی از شاخصهفقدان استراتژی رنج میباید پذیرفت که این کشور از 

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۴٩۶/%D8%A٧%DB%8C% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۳تاریخ: 

 گیالن موجب حفظ جنگل ها و اشتغالزاییاعت چوب در رتوسعه ز

بر ضرورت فعال کردن زراعت چوب در استان گیالن تاکید و خاطرنشان کرد که  کشور آبخیزداری و مراتع ها، رئیس سازمان جنگل

 .کنداین اقدام به اشتغالزایی، حفظ جنگل و درآمدزایی کمک می

رت فعال کردن زراعت چوب در استان گیالن تاکید و خاطرنشان کرد که ها، مراتع و آبخیزداری کشور بر ضرو رئیس سازمان جنگل

 .کنداین اقدام به اشتغالزایی، حفظ جنگل و درآمدزایی کمک می

خداکرم جاللی در دیدار با استاندار گیالن با بیان اینکه در چارچوب قوانین، توقعات و انتظاراتی برای توسعه وجود  ایسنا،  به گزارش

 .ن کرد: اگر دریا، جنگل و زیبایی های مناطقی همچون گیالن را از دست دهیم، طراوت کشور از بین خواهد رفتدارد خاطرنشا

های راهبردی و ای و اشتغال نیازمند سیاسترئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه نیازهای توسعه

های شمالی به عنوان نماینده عالی دولت هار کرد: برای این منطقه استانداران استانهای شمالی است، اظاستراتژی خاص برای استان

 .ها مشخص شودوی گفت: باید افق کار برای توسعه، اشتغال، صنعت و راه.و نظام باید ورود کنند

لیان اخیر ارتقای خوبی جاللی افزود: به دلیل تاکیدات مقام معظم رهبری فرهنگ حفاظت از اراضی منابع طبیعی در کشور در سا

 .یافته است و مسئوالن نظام و جامعه نسبت به مسائل زیست محیطی و جنگل ها حساسیت خاصی دارند

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: کارگروهی با عضویت معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، معاون جنگل های سازمان 

ان جهادکشاورزی، مدیرکل منابع طبیعی و دستگاه ذی ربط تشکیل خواهد شد تا در جنگلها، مراتع و آبخیزداری، رئیس سازم

چارچوب قانون برای رفع مشکالت منابع طبیعی در پروژه های مهم و ضروری که به اختیارات خارج از استان نیاز دارد، تصمیم گیری 

های امروز و آینده است و نباید اجازه دهیم در برای نسلرئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اضافه کرد: منابع طبیعی .کنند

 .هایی که ضرورتی ندارد حتی یک درخت قطع شود و باید در حفظ سرمایه های کشور کوشا باشیممکان

وی بر ضرورت فعال کردن زراعت چوب در استان نیز تاکید و خاطرنشان کرد: این اقدام عالوه بر زیباسازی سیمای استان به 

 کندلزایی، حفظ جنگل و درآمدزایی کمک میاشتغا
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۱تاریخ: 

 جزئیات اجالس ملی روز جهانی تاالبها

 .ن، جزئیات برگزاری اجالس ملی روز جهانی تاالب ها در خوزستان را تشریح کردمدیرکل محیط زیست خوزستا

 ها تاالب جهانی به گزارش مهر، احمد رضا الهیجان زاده عصر امروز در جلسه هماهنگی روز جهانی تاالب ها اظهار کرد: بحث روز 

 .بهمن همزمان است ۱۴ با امسال( فوریه دوم)

کشور عضو  ۱۶٩به میزبانی رامسر برگزار شد که به همین اسم نامگذاری شد و  ۱٩٧۱تاالب ها در سال وی افزود: اولین اجالس برای 

سایت در کل دنیا وجود دارد و تاالب های مهم در کنوانسیون رامسر با شاخص  ٧۰۰الهیجان زاده عنوان کرد: یک هزار و .آن هستند

یون هکتار مساحت تاالب های به ثبت رسیده در این کنوانسیون است که میل ۱۵۰ .های مختلف از جمله تاالبی و آبی ثبت می شود

هزار هکتار  ۴۰۰هزار هکتار بوده که  ٧۰۰تاالب ثبت شده است. مساحت تاالب های ثبت شده ایران یک میلیون و  ۲۰از ایران نیز 

للی شادگان، تاالب هورالعظیم که مکمل مدیرکل محیط زیست خوزستان عنوان کرد: عالوه بر تاالب بین الم.آن تاالب شادگان است

تاالب های بین النهرین در عراق است و اکوسیستم فوق العاده با ارزشی دارد. این دو تاالب در دو دهه اخیر مشکالت بسیاری برای 

اهمیت داده  سال اخیر خیلی به برگزاری مراسم روز جهانی تاالب ۱۰الهیجان زاده عنوان کرد: در ایران طی .آن ایجاد شده است

به میزبانی زابل و سال قبل نیز به میزبانی اصفهان مراسم روز  ٩۳نمی شد ولی سه سال اخیر خیلی مصمم پای کار بودند. سال 

وی بیان کرد: مراسم اجالس روز جهانی تاالب ها امسال به میزبانی خوزستان برگزار می شود، پنج .جهانی تاالب ها را برگزار کردیم

سیون رامسر، دو نفر از عراق، دو نفر از ترکیه، دو نفر از افعانستان، سفرای کشورهای عراق، ترکیه، سوریه، آلمان، نروژ، نفر از کنوان

مدیرکل استان های تاالبی و نماینده تشکل های  ۱۵نفر نماینده از وزارتخانه های مختلف،  ۱۰بلژیک، ژاپن، نماینده سازمان ملل، 

بهمن برنامه افتتاحیه اجالس را داریم که صبح  ۱۴الهیجان زاده افزود: .ن دعوت شده خواهند بودزیست محیطی از جمله مهمانا

سخنرانی و بعد هم مراسم افتتاحیه ساختمان و مرکز بازدیدکنندگان و موزه تاریخ طبیعی تاالب شادگان داریم. در نهایت بازدید 

داریم. در اهواز نیز یک نشست هم اندیشی بین المللی و در نهایت نیز  شرکت کنندگان از تاالب شادگان و بعد برگشت به اهواز را

حضور در جشن آب میراث فرهنگی خوزستان خواهد بود. پیش بینی شده تا اجالس و صرف ناهار را در تاالر امام رضا شرکت نفت 

 .برگزار شود

www.iana.ir/fa/news/http://۳8۴٧۲/%D8%AC%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۵/۱۰/۰۲ : تاریخ

 دهد فارس از شرایط جوی کشور گزارش می
از روز یکشنبه   های حساس تا روز شنبه ناسالم استبرای گروه اهو بارش باران و برف در اغلب مناطق کشور و تهران از هفته آینده/

های ایالم، کرمانشاه، لرستان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری، بارش باران و برف و ماه در استانم دیپنج

بینی های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، همدان، مرکزی، زنجان، قزوین، البرز و تهران بارش برف پیشدر استان

ای و رادارهای هواشناسی امروز بینی و تصاویر ماهوارههای پیش،براساس نقشهخبرگزاری فارس خبرنگار اقتصادیبه گزارش  .شودمی

های جنوبی دما در بیشتر مناطق کشور به خصوص نیمه غربی روند افزایش نسبی خواهد و فردا به سبب نفوذ جریانات گرم از عرض

های شت و جوی آرام و پایدار در اغلب مناطق کشور حاکم خواهد بود براین اساس در شهرهای صنعتی به سبب افزایش آالیندهدا

روز شنبه با ورود سامانه بارشی از سمت غرب .های حساس خواهد رسیدجوی شاخص کیفیت آلودگی هوا به سطح ناسالم برای گروه

های جنوبی البرز مرکزی افزایش ابر، ای زاگرس مرکزی، شمال غرب و از اواخر وقت در دامنهههای واقع در غرب، دامنهکشور استان

ها عالوه بر مناطق ذکر شده جنوب غرب کشور را در برخواهد روز یکشنبه دامنه بارش.شودمی بینیپیش بارش باران و برف و وزش باد

ال ایالم، لرستان، چهارمحال و بختیاری، شمال خوزستان و جنوب های کرمانشاه، کردستان، شمهای در استانگرفت و شدت بارش

روز شنبه هفته آینده به وزش شدید باد گرم جنوبی بر روی سواحل خزر افزایش محسوس دما به طور .آذربایجان غربی خواهد بود

های به سواحل غربی دریا در استان شدن جریانات روی دریای خزر و نفوذ آن دهد و روز یکشنبه با شمالیموقت در این مناطق رخ می

های پیش یابی هواشناسی، از بر اساس تحلیل آخرین نقشه.شودمی بینیپیش اردبیل، گیالن و غرب مازندران بارش باران و وزش باد

اگرس مرکزی های زهای غربی و دامنهبعدازظهر شنبه هفته آینده با ورود سامانه بارشی از سمت غرب، بارش باران و برف در استان

های واقع در جنوب البرز مرکزی و آغاز خواهد شد و روز یکشنبه گستره آن عالوه بر این مناطق، جنوب غرب، شمال غرب، استان

بارش برف و باران در ایالم، کرمانشاه،  ٩۵/۱۰/۴روز شنبه  بر این اساس .سواحل مرکزی و غربی دریای خزر را نیز در بر خواهد گرفت

 بینیپیش تهران و البرز قزوین، زنجان، مرکزی، همدان، در بتدریج و کردستان در برف بارش هار محال و بختیاری، لرستان و چ

بارش برف و باران در ایالم، کرمانشاه، لرستان، چهار محال و بختیاری و بارش برف در آذربایجان غربی،  ٩۵/۱۰/۵روز یکشنبه .شودمی

ن، همدان، مرکزی، زنجان، قزوین، البرز و تهران و بارش باران در گیالن و نیمه غربی مازندران و آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستا

 شودمی بینیپیش آسمان تهران روز آینده صاف و غبارآلود.شودبینی میبارش باران و برف در خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد پیش

 کمینه و بشینیه شود؛می بینیپیش ، اواخر وقت بارش باران و برف در ارتفاعاتان تهران کمی ابری و غبارآلودآسم شنبه روز همچنین

درجه زیر صفر سردترین شهرهای کشور  ۱۰روز آینده اردبیل و شهرکرد با کمینه دمای .بود خواهد درجه ۴ و ۱۱ تهران در فردا دما

میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی .بود ترین شهر کشور خواهددرجه باالی صفر گرم ۲8و بندرعباس با بیشینه دمای 

 .درصد بارش سال گذشته ثبت شد ۲۲.٩تا روز سوم آذرماه امسال 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳٩۵۱۰۰۲۰۰۰۶۲۳ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۵/۱۰/۰۵ : تاریخ

 های شمالآفت خطرناک در جنگل 45ساله از بین رفت/ طغیان  300میلیون اصله درخت شمشاد  40
های شمال طغیان کرده هزار هکتار جنگل ۳۵۰گونه آفت در سطح  ۴۵سال گذشته  ۵رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران گفت: در  

، هادی کیادلیری پیش از ظهر امروز خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .استکه برای سالمت انسان نیز بسیار خطرناک 

سال اخیر با مشکالتی  ۱۰ها و طرح استراحت جنگل، اظهار داشت: جنگلها طی های حفاظت از جنگلدر همایش تبیین سیاست

احتیاج  رویم و جنگلشود، یک گام به سمت بیابانزایی میتوجه کرد که هر یک درختی که قطع میاند و باید به این نکته مواجه شده

ایم رو بودههای شمال روبههزار هکتار از جنگل ۳۵۰گونه آفت در سطح  ۴۵وی افزود: در پنج سال اخیر با طغیان  .به استراحت دارد

ناک است و حتی ممکن است در آینده، صنعت گردشگری را با مشکل مواجه که برخی از آنها حتی برای سالمت انسان نیز بسیار خطر

  .هزار هکتار افزایش یافته است ۱٩۰سال اخیر به  ۱۰ها در مجموع طی سوزی جنگلمیزان آتش به گفته کیادلیری، .کند

های ایران است که می جنگلهای گیاهی جنگل های شمال کشور اشاره کرد و گفت: شمشاد یکی از درختان بووی به اهمیت گونه

دهنده نابودی جمعی، نشانایم و مرگ و میر دستههای گذشته از دست دادهساله را طی سال ۳۰۰میلیون اصله از این درخت  ۴۰ما 

  .های ما و فرسایش بسیار شدید استاکوسیستم جنگل

شوند که ها تغذیه مینه و تاالب در کشور از جنگلرودخا ۱۳۰رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران به این نکته هم اشاره کرد که 

  .انداکثراً اکنون از حالت دائمی به صورت فصلی تغییر کرده

ها را تهدیدی برای حفاظت از منابع جنگلی کشور برشمرد و گفت: در کشور خشکی مانند ایران، برداری بیش از حد از جنگلوی بهره

های زیرزمینی باعث خشکسالی در کشور شده، های آببرداری از سفرهنیست و اگر بهره های شمال مانند کمان ابرویی بیشجنگل

  .های شمالی نیز سبب خشکسالی در آینده خواهد شدهای طبیعی در قسمتاز بین رفتن یخچال

ی سازبلکه باید سالمبرداری چوب نیست، استراحت جنگل، تنها عدم بهره :ها گفتکیادلیری در مورد ضرورت استراحت و تنفس جنگل

ها، تنفس و استراحت جنگل را در ها و مراتع طی سه سال اخیر طرح احیای جنگلبه گزارش فارس، سازمان جنگل .هم اتفاق بیفتد

های عمرانی که به مناطق حساس جنگلی آسیب ها و یا اجرای طرحبرداری از چوب جنگلدستور کار قرار داده که در این طرح بهره

  .شودد، ممنوع میرسانمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳٩۵۱۰۰۵۰۰۰8۶۶ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۵/۱۰/۰۶ : تاریخ

 دهدفارس از وضعیت جوی کشور گزارش می
شنبه هفته ادامه دارد از بعدازظهر سه هاهای کوهستانی/بارش/احتمال اختالل در تردد جادهر حوضه کارونها دسیالبی شدن رودخانه 

مرکز،  غرب،غرب، جنوبهای غربی، شمالجاری، با ورود سامانه بارشی دیگری به کشور، بارش برف و باران و وزش باد در استان

  .شودبینی میکشور پیش هایی از شمال شرقهای البرز و بخشدامنه

 یابی هواشناسی، امروز در مناطقی از جنوب غرب،های پیش، براساس تحلیل نقشهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

از شمال شرق بارش باران و در نقاط  هاییهای البرز مرکزی و شرقی و بخشدامنه های زاگرس مرکزی،هایی از مرکز، دامنهبخش

به در شنشود که این وضعیت به تناوب تا ظهر روز سهبینی میسردسیر بارش برف و در مناطق جنوبی رعد و برق و وزش باد پیش

زش باد در شنبه هفته جاری، با ورود سامانه بارشی دیگری به کشور، بارش برف و باران و واز بعدازظهر سه .این نواحی ادامه دارد

 هایشود که در استانبینی میهایی از شمال شرق کشور پیشهای البرز و بخشمرکز، دامنه غرب،غرب، جنوبهای غربی، شمالاستان

ها در حوضه کارون آبگرفتگی معابر عمومی و سیالبی شدن رودخانه ٩۵/۱۰/۶امروز دوشنبه  .جنوبی با رعد و برق هم همراه است

 .شود که این وضعیت در روز سه شنبه با شدت بیشتر تداوم داردمی بینیبزرگ پیش

 از  های کوهستانی چهار محال و بختیاری، لرستان، شمال شرق خوزستان وهمچنین با توجه به بارش برف امروز و فردا در جاده

 مازندران زنجان، قزوین، سمنان، تهران، رز،الب هایاستان در مرکزی البرز ارتباطی هایراه در چهارشنبه روز طی و شنبهسه بعدازظهر

 زا جلوگیری جهت شودمی توصیه روشود؛ از این، اختالل در تردد و کاهش دید پیش بینی می، لغزندگی جادهکشور غرب شمال و

شرق رخ خواهد درجه در شمال  ٧تا  ۴شنبه کاهش نسبی هوا بین روز سه  .آید عمل به الزم اقدامات ،احتمالی خطرات و خسارات

ها روز چهارشنبه به تدریج از میزان بارش  .شودبینی میداد و روز چهارشنبه وزش باد نسبتاً شدید در شمال شرق و شرق کشور پیش

های البرز مرکزی و شرقی و شمال شرق کشور فعال هایی از مرکز، دامنهدر شمال غرب و غرب کاسته شده و این سامانه در بخش

ابری همراه با غبار محلی، به تدریج ابری و ساعات اوایل آسمان تهران روز آینده نیمه .شودخر این روز از کشور خارج میاست و در اوا

شود بینی میآلود پیششود، همچنین روز چهارشنبه آسمان تهران ابری و مهبینی میشب، همراه با بارش باران و گاهی وزش باد پیش

 ۶درجه و روز چهارشنبه  ۳و  ۶بیشینه و کمینه هوا فردا در تهران به ترتیب .بر و وزش باد خواهیم بودو در بعدازظهر شاهد کاهش ا

درجه زیر صفر  ۶درجه زیر صفر و پس از آن ارومیه با کمینه دمای  8روز آینده، تبریز با کمینه دمای  .و صفر درجه خواهد بود

  .درجه باالی صفر گرمترین شهر کشور خواهد بود ۲8سردترین شهرهای کشور و بندرعباس با بیشینه دمای 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳٩۵۱۰۰۶۰۰۰٩۱۲ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۱تاریخ: 

 خستین هفته زمستانیتوصیه های هواشناسی کشاورزی برای ن

دی ماه به کشاورزان کشور برای مدیریت فصل سرما  ٧دی تا  ۲روزه را برای مقطع زمانی  ۵هایی اداره هواشناسی کشاورزی توصیه

ارائه کرد. در این اطالعیه مجموعه مراقبت ها و پیشگیری های الزم برای محصوالت کشاورزی و مدیریت دام برای مقابله با سرما و 

 .دگی به کشاورزان سراسر کشور اعالم شده استیخ ز

دی ماه به کشاورزان کشور  7دی تا  2روزه را برای مقطع زمانی  5هایی به گزارش ایانا، اداره هواشناسی کشاورزی توصیه

برای مدیریت فصل سرما ارائه کرد. در این اطالعیه مجموعه مراقبت ها و پیشگیری های الزم برای محصوالت کشاورزی 

 و مدیریت دام برای مقابله با سرما و یخ زدگی به کشاورزان سراسر کشور اعالم شده است.

 استان های آذربایجان های شرقی و غربی و زنجان:· 

 :باغبانی· 

 خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش برف و وزش باد · 

 فت زده کف باغ و روی درختان جهت کاهش جمعیت و خسارت کرم گلوگاه انارجمع آوری انارهای آ· 

 تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاههای پرورش قارچ و تامین سوخت گلخانه ها با توجه به کاهش دما · 

 خود داری از هرس درختان میوه با توجه به کاهش دما· 

 یخبندان در روزهای آتی برقراری تمهیدات الزم جهت مواجهه با سرما و· 

 پوشش تنه درختان در باغات جدیداالحداث به منظور جلو گیری از ایجاد خسارت حیوانات جونده· 

 و نواری تا قبل از آغاز بارش ها  تغذیه باغات میوه با ترکیب کودی مناسب به روش چال کود· 

 از بارش ها و کاهش دما کارتن بندی دور تنه و شاخه های اصلی درختان میوه تا قبل از آغ· 

 رنگ آمیزی تنه درختان با استفاده از رنگ سفید جهت جلوگیری از ترک پوسته در اثر اختالف دمای شبانه روزی· 

 زراعی:· 

 پوشش چغندر های سیلو شده در حاشیه مزارع جهت جلوگیری از یخ زدگی· 

 تسریع در تحویل چغندر قند به کارخانجات قند · 

 ی گیاهی در اراضی دیم با استفاده از خاک ورزهای حفاظتی مدیریت بقایا· 

 انجام عملیات خاکورزی )شخم( در اراضی آیش آبی · 

 :دام داری و طیور· 

 تنظیم دما در مرغداری ها ،گاوداری ها و انبارهای نگه داری محصوالت کشاورزی با توجه به کاهش دما· 

 ام و طیورتنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن د· 

 زنبورداری:· 

 تنظیم دریچه کندو های زنبور عسل با توجه به افت محسوس دما در روزهای آتی · 

 محافظت از کندو ها بوسیله روش های مرسوم به دلیل کاهش دما · 

 ماشین آالت:· 
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 محافظت از تاسیسات کشاورزی با توجه به کاهش دما و بارش · 

فشار و خطوط انتقال آب با لوله ، برای جلوگیری از ترکیدگی لوله ها و صدمات  تخلیه آب درتاسیسات آبیاری تحت· 

 ناشی از یخ زدگی در روزهای آتی

 خاموش کردن سیستم آبیاری تحت فشار و تخلیه لوله ها و افزودن ضد یخ به آب رادیاتور ماشین آالت کشاورزی· 

 استان اردبیل:· 

 باغبانی:· 

 محلول پاشی و سم پاشی در روز های یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش برف و وزش بادخودداری از انجام عملیات · 

 خودداری از هرس درختان· 

 تهیه سوخت و تنظیم دمای گلخانه ها ، مرغداری ها و دامداری ها و انبار ها بویژه انبار سیب زمینی · 

 پوشاندن ساقه نهال های جوان با کارتن بویژه در روزهای آتی· 

 ع آوری و از بین بردن شاخه های آلوده )به قارچ،کنه و سایر بیماری ها(وبقایای گیاهی از سطح باغاتجم· 

 زراعی : · 

 خوداری از انجام آبیاری در مزارع کاشته شده کلزا و غالت · 

 دامداری:· 

 تهیه سوخت و تنظیم دمای گلخانه ها ، مرغداری ها و دامداری ها و انبار ها· 

 گاه در مکان آغل ها جهت جلوگیری از صدمه زدن سوز باد به د ام ها ایجاد پناه· 

 شیالت:· 

 در نظر گرفتن مسئله کاهش دما و تنظیم جیره غذایی در مزارع پرورش ماهی · 

 ماشین آالت:· 

 اتصدم و ها لوله ترکیدگی از جلوگیری برای لوله، با آب انتقال خطوط و فشار تحت آبیاری درتاسیسات آب تخلیه· 

 زدگی یخ ناشی از

 خاموش کردن سیستم آبیاری تحت فشار و تخلیه لوله ها و افزودن ضد یخ به آب رادیاتور ماشین آالت کشاورزی· 

 زنبورداری:· 

 محافظت از کندوها به دلیل کاهش شدید دما و استفاده از خمیر شیرین در صورت نیاز به تغذیه · 

 مرسوم با توجه به کاهش دما  محافظت از کندو ها به وسیله روش های· 

 استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد: · 

 باغبانی:· 

خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های کرمانشاه، کردستان و لرستان از بعد از ظهر شنبه · 

ش باران و وزش باد و در استان همدان از بعد از ظهر شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش وبرف و در تا دوشنبه به دلیل بار

استان کهگیلویه و بویر احمد در روز یکشنبه به دلیل بار ش باران و وزش باد و احتیاط در روز دوشنبه به دلیل بارش 

 از ظهر شنبه تا دوشنبه به دلیل بار ش پراکنده پراکنده و وزش باد و در استان چهار محال و بختیاری احتیاط از بعد
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کلیه باغداران پس از برداشت میوه بقایاوشاخه های شکسته وآلوده به بیماری قارچی راازمحیط باغ خارج ومعدوم · 

 نمایند

 مبارزه با جوندگان کشاورزی در زراعت های آبی · 

 بانه روز متعادل نمودن دمای محیط گلخانه ها به علت اختالف دمای ش· 

 تسریع در برداشت باغاتی که تا کنون برداشت میوه صورت نگرفته نظیر سیب ،گالبی، انگور · 

 استفاده از یخ آب زمستانه جهت از بین بردن جوندگان موذی نظیر موش صحرایی· 

 احداث و ترمیم تشتک های پای درختان جهت حفظ و ذخیره رطوبت با توجه به بارش برف و باران· 

 صورت خشک بودن خاک )گاورو بودن( باغات میوه استفاده از کودهای فسفاته و سولفات پتاسیم به روش چالکود در· 

 زراعی:· 

 محافظت محصول و تنظیم دما و رطوبت و انجام تهویه در انبارها ی سیب زمینی · 

وفه ای استفاده شده واز در زراعت گندم دیم ضمن رعایت تناوب زراعی از محصوالتی مثل نخود،عدس و ماشک عل· 

 خودداری گردد "کشت متوالی گندم اکیدا

استفاده از کودهای حیوانی به همراه کود فسفاته وسولفات پتاسیم در باغات میوه به روش چالکود بر اساس نتایج · 

 آزمون خاک تا قبل از بارش ها 

 کاربرد ترکیبات پتاسه بصورت محلول پاشی در زراعت های آبی پاییزه· 

 ادامه کاشت مزارع گندم و جو در مناطق معتدل و گرم بعد از اتمام بارش ها و مناسب شدن رطوبت مزرعه · 

 :دام داری· 

 تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام وطیور· 

 اگیرداررعایت مسایل بهداشتی در دامداری ها )صنعتی و سنتی( و مرغداری ها برای جلوگیری از شیوع بیماری های و· 

 و مسری

 ایجاد پناهگاه در مکان آغل ها جهت جلوگیری از صدمه زدن سوز باد به د ام ها · 

 زنبورداری:· 

 تنظیم دریچه کندو های زنبور عسل با توجه به افت محسوس دما در روزهای آتی · 

 خودداری از جابجایی کندوها در روزهای آتی · 

 ماشین آالت:· 

یاری تحت فشار و خطوط انتقال آب با لوله، برای جلوگیری از ترکیدگی لوله ها و صدمات تخلیه آب درتاسیسات آب· 

 ناشی از یخ زدگی و افزودن ضد یخ به آب رادیاتور ماشین آالت کشاورزی

 خاموش کردن تاسیسات آبیاری تحت فشار · 

 استان گیالن: · 

 باغبانی: · 
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ی در روز های یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش باران و در روز شنبه خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاش· 

 به دلیل بارش پراکنده

 باغداران مرکبات و کیوی استان جهت جلوگیری از یخبندان نسبت به بستن و قیم گذاری درختان اقدام نمایند· 

 ت مگس زیتون جمع آوری کلیه محصول در تاج و پای درخت با هدف جلوگیری از زمستان گذرانی آف· 

 باغداران استان پس از پایان برداشت محصول نسبت به نمونه برداری از خاک جهت آنالیز و توصیه کودی اقدام نمایند.· 

مرکبات کاران عزیز با توجه به فعالیت مگس مدیترانه ای ضمن جمع آوری و معدوم کردن میوه های آلوده پای درختان · 

مراکز خدمات و کلینیک های گیاه پزشکی نسبت به نصب کارت زرد و طعمه پاشی  با راهنمایی کارشناسان مدیریت،

 اقدام نمایید.

 زراعی:· 

 انجام عملیات شخم، آماده سازی و بذرپاشی محصول گندم)رقم گنبد( تا قبل از آغاز بارش ها· 

 تا قبل از آغاز بارش هابرداشت از مزارع سبزیجات برگی و ریشه ای · 

 حفظ نباتات:· 

مرکبات کاران عزیز با توجه به فعالیت مگس مدیترانه ای ضمن جمع آوری و معدوم کردن میوه های آلوده پای درختان · 

با راهنمایی کارشناسان مدیریت، مراکز خدمات و کلینیک های گیاه پزشکی نسبت به نصب کارت زرد و طعمه پاشی 

 اقدام نمایید.

 دامداری و مرغ داری:· 

به جمع آوری دام های خود اقدام و نسبت به استحکام و گرمایش مکان های نکهداری آن اطمینان  دامداران نسبت· 

 حاصل نمایند.

 ها اقدام نمایند. ها با توجه به کاهش دما در منطقه نسبت به تنظیم دما و تهویه فارممرغداری · 

 نوغان داری:· 

 وجین علف هرز توتستان های تا قبل از آغاز بارش · 

اتوجه به بارش باران طی روزهای آتی و تجمع آب در پای درختان توت نوغان داران نسبت به پاکسازى دهانه ى ب· 

 زهکش ها وخروج آب اضافى اقدام نمایند.

با توجه به مشاهده آفت شپشک در توتستان ها نسبت به شناسایی شاخه های آلوده و حذف آن اقدام الزم را به عمل · 

 آورند.

 شیالت: · 

 های سردآبی تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی· 

 ماشین آالت:· 

کشاورزان نسبت به استحکام جایگاه قرارگیری ادوات و ماشین آالت کشاورزی خود اقدام تا درصورت افزایش شدت · 

 باد به این ادوات آسیب وارد نگردد. 

 استان های مازندران: · 
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 باغبانی: · 

 نجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز های یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش باران خودداری از ا· 

 برداشت پرتقال تامسون و تحویل به سازمان تعاون روستایی · 

 هاکنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب در گلخانه· 

 محکم کردن قیم نهال های جوان· 

ر شکاف و پارگی شده با چسب باغبانی پس از محلول پاشی با پوشاندن محل شکاف نهال هایی که پوست ساقه دچا· 

 ترکیبات مسی

 باز گذاشتن پوشش دور ساقه در نهال های جوان برای جلوگیری از پوسیدگی پوست· 

تجهیز سازه های گلخانه ها و پوشش آنها و همچنین تجهیز سیستم گرمایشی گلخانه ها )پیش بینی دوگانه سوز کردن · 

 نفت و گاز(و تأمین سوخت 

 زراعی: · 

 برداشت از مزارع سبزیجات برگی و ریشه ای · 

 کاشت گندم و جو تا قبل از آغاز بارش ها· 

 مصرف کود سرک )اوره( در مزارع کلزا با نظر کارشناس تا قبل از آغاز بارش· 

 احداث زهکش های مناسب در داخل و اطراف مزارع تا قبل از آغاز بارش· 

 حفظ نباتات: · 

کنترل فیزیکی و مکانیکی آفت حلزون در باغ ها و مزارع کلزا و سبزیجات و کنترل شیمیایی آفت حلزون تا قبل از · 

 آغاز بارش 

 وجین دستی و مکانیکی علف های هرز مزارع کلزا · 

 دام و طیور: · 

 تنظیم جیره غذایی طیور بر اساس اسیدهای آمینه· 

ها خصوصاً کف ریزی و مطمئن شدن از گرم شدن سالنعت قبل از جوجهسا 48های پرورش طیور گرم کردن سالن· 

 آنها؛

ها به هنگام شب و اوایل پرورش جوجه بمنظور خروج گازهای ها و اعمال حداقل تهویه در مرغداریتنظیم دمای سالن· 

 اینلت؛سازی مصرف سوخت با استفاده از دریچه های تنفسی و بهینهمضر و همچنین پیشگیری از بیماری

 های کاغذی ضخیم متر و یا رولسانتی 5تا  3ریزی با استفاده از تراشه چوب به قطر بسترریزی قبل از جوجه· 

 اطمینان از عملکرد موتور ژنراتور برق· 

 اطمینان از عملکرد هیترهای دوگانه سوز· 

 ذخیره سوخت جایگزین· 

 کردن و تحویل سریع شیر به سکوی جمع آوری شیر صاف· 

 زنبورداری:· 
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 در اختیار گذاشتن کیک تغذیه ای برای زنبور عسل· 

 شیالت: · 

 های سردآبیتنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی· 

 هاهای سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماریرعایت نکات مدیریت بهداشتی در مزارع پرورش ماهی· 

 آبیدر ماهیان گرم«  کلروفونتری» مبارزه با انگل لرنا با سم · 

 آبی و افزایش میزان غذادهی در ماهیان سردآبیدرصد ( در ماهیان گرم 10کاهش میزان غذادهی ) به مقدار · 

 استان گلستان: · 

 باغبانی :· 

 خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده · 

توجه به وقوع بارندگی های فصلی جهت حفظ و ذخیره رطوبت خاک نسبت به احداث و ترمیم تشتک های  باغداران با· 

 پای درختان اقدام نمایند . 

 باغداران با توجه به برودت هوا از هرس درختان باغات هسته دار، زیتون و مرکبات خودداری نمایید . · 

 ان خودداری کنید.باغداران تا ماه اسفند از کوددهی و تغذیه درخت· 

 زراعی: · 

کشاورزان گرامی جهت بهبود و ترمیم و الیه روبی زهکش های اراضی باال دست با توجه به بارندگی های اخیر اقدام · 

 شود.

کشاورزانی که اقدام به کشت غالت نموده اند در صورت عدم مصرف کود ازته در زمان کاشت در صورت رطوبت کافی · 

 کیلوگرم کود اوره استفاده نمایند. 75تا  50به میزان 

پیمانکاران تکثیر بذر گندم و جو حتما با کارشناسان ناظر هماهنگی نسبت به بازدید و توجیه الزم در خصوص سموم · 

 علف کش مصرفی انجام فرمایند.

 پنبه و دانه های روغنی :· 

کردن بقایای پنبه و شخم زمین به افزایش ماده  با توجه به شرایط مساعد هوا تا اوایل هفته آینده کشاورزان با خرد· 

 آلی خاک ، ذخیره بارش های جوی، آبشویی خاک و نابودی آفات زمستان گذران کمک نمایند.

 ماشین آالت:· 

 کشاورزان با توجه به برودت هوا در روزهای آینده نسبت به تخلیه آب رادیاتور ماشین آالت کشاورزی اقدام نمایند. 

 تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:استان های · 

 :باغبانی· 

خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های تهران ، قزوین و البرز در روز یکشنبه به دلیل · 

یل لبارش باران و برف و در استان سمنان در روز یکشنبه به دلیل بارش پراکنده و در استان قم در روز دوشنبه به د

 بارش پراکنده 
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اتخاذ تدابیر الزم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستم های گرمایشی و تامین سوخت گلخانه ها جهت تنظیم دما و · 

 رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ 

باغداران پسته، جهت جلوگیری از افزایش شوری خاک در اثر ذوب تدریجی برف در خاکهای شور، نسبت به آبیاری · 

 باغات جهت تسریع ذوب برف اقدام نمایند.

 ایجاد پوشش بر روی ساقه نهال های جوان با توجه به کاهش دمای هوا· 

 آماده سازی وسایل مواجهه با سرما و یخبندان · 

 زراعی:· 

 عدم آبیاری مزارع کلزا تازه کشت شده · 

ی در گندم و جو و محصوالت سبزی و صیفی تقویت مکانیزم های مقاومت به تنش های محیطی از جمله سرما و خشک· 

کیلوگرم در هکتار همراه با سایر کودها )فسفر  75-100با استفاده از کود پتاس بصورت پایه ) قبل از کاشت ( به میزان 

 و ازت(

 دام داری: · 

با توجه به کاهش تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها و تهیه خوراک پر انرژی · 

 دما

 محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما· 

 ماشین آالت:· 

 اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آالت کشاورزی، موتور های چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها · 

ز ترکیدگی لوله ها و صدمات تخلیه آب درتاسیسات آبیاری تحت فشار و خطوط انتقال آب با لوله، برای جلوگیری ا· 

 ناشی از یخ زدگی

 زنبورداری:· 

تنگ کردن کندوهای زنبور عسل )کوچک کردن فضا( و کوچک نمودن دریچه پرواز جهت آمادگی کندوها برای زمستان · 

 گذرانی 

 شیالت· 

 در آبشکستن یخ ها و هوادهی استخرها جهت جلوگیری از یخ بستن آب استخرها و کاهش اکسیژن محلول · 

 استان اصفهان:· 

 :باغبانی· 

 احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در غرب استان از بعد از ظهر شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش · 

جهت جلوگیری ازگسترش آفت زنبور مغزخوار بادام نسبت به جمع آوری و ازبین بردن بادام های باقی مانده درباغ · 

 اقدام نمایند.

خاذ تدابیر الزم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستم های گرمایشی و تامین سوخت گلخانه ها جهت تنظیم دما و ات· 

 رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ 
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به منظور افزایش مقاومت درختان به سرما، گرما و خشکی و کم آبی و با توجه به آزمون خاک از کودهای پتاسه استفاده · 

 گردد.

 زبین بردن پوره های زنجره مو نسبت به یخ آب زمستانه اقدام کنند.جهت ا· 

جهت کاهش جمعیت و خسارت کرم گلوگاه انار و نیز مگس مدیترانه ای نسبت به جمع آوری و از بین بردن انار های · 

 آفت زده کف باغ و روی درختان اقدام شود.

 زراعت : · 

،دانه های روغنی و علوفه در مناطق مرکزی وشرقی استان انجام  آبیاری محصوالت کشت شده پاییزه شامل غالت· 

 گیرد.

 پیاز و... ( بادقت انجام گیرد.–کنترل دما وتهویه انبارهای محصوالت انباری )سیب زمینی · 

 :دام داری· 

 تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها · 

 سوزباد و کاهش دما محافظت از احشام در مقابل· 

 زنبورداری:· 

به منظور جلوگیری ازوقوع بیماریهای کندوهای زنبورعسل ،زنبورداران کلیه مناطق استان ازسرکشی وبازبینی · 

 کندوهای خوددرمواقع سردی هوا جدا خوداری نمایند.

 ماشین آالت:· 

 آب و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آالت کشاورزی، موتورهای چاه · 

 خاموش کردن سیستم آبیاری بارانی بویژه در روزهای پایانی· 

 استان یزد:· 

 باغبانی :· 

 احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل وزش باد · 

 یسه های نایلونی سفید رنگ در نهالستان ها اقدام شود.با توجه به کاهش دمای هوا نسبت به پوشاندن نهال ها با ک· 

جهت مقابله با اثر سرما در سایر باغ ها نسبت به پوشاندن تنه درختان دو تا چند ساله با کاه و کلش ، گونی یا نایلون · 

 اقدام گردد.

بز گلخانه ای، به هوادهی به منظور کاهش اختالف دمای شب و روز و جلوگیری از عارضه المپی شدن میوه های خیار س· 

 بموقع و نظارت بر دما با بکارگیری دماسنج اقدام گردد.

 زراعی: · 

کلزاکاران نسبت به کنترل شیمیایی علف های هرز کلزا در ساعات گرم ، آرام و بدون بارندگی با مشورت کارشناسان · 

 مراکز خدمات جهاد کشاورزی اقدام نمایند.

 مرغداری ها و دامداری:· 
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با توجه به شروع فصل سرما و تغییرات زیاد دمای شبانه روز الزم است سالن های مرغداری به سیستم های مختلف · 

 18درجه از سیستم تهویه انتقالی و کمتر از  28تهویه تجهیز شوند، لذا توصیه می گردد در صورت افت دما به کمتر از 

 ت به ذخیره سوخت جایگزین اقدام نمایند.درجه از سیستم تهویه حداقلی استفاده گردد. ضمنا نسب

جهت جلوگیری از شیوع بیماری های تنفسی ) پنومونی = ذات الریه ( در مواقع بارندگی ووزش باد های سرد به ویژه · 

 در روزهای پایانی هفته نسبت به نگه داری گوساله ها در محیط بسته اقدام گردد.

 ش دمامحافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاه· 

انگل های گوارشی و ریوی در دام ها در شرایط سرما و یخبندان فعالیت بیشتری دارند لذا خوراندن داروهای ضد انگل · 

 به دام زیر نظر دامپزشک ضروری می باشد.

 درجه سلسیوس( در اختیار گوساله ها قرار گیرد. 15در هوای سرد حتی المقدور آب با دمای مناسب ) حداقل · 

اقع سرما بخشی از غذای مصرفی دام صرف گرم نگه داشتن بدن می شود لذا محل های ورود هوای سرد به سالن در مو· 

 دامداری حفاظت و تهویه مناسب انجام شود.

 زنبورداری:· 

زنبورداران نسبت به برداشت قاب های اضافی و محدود کردن دریچه های پرواز اقدام کنند و ضمنا فضای داخل کندو · 

 استفاده از پوشش مناسب برروی قاب ها محدود گردد. ها با

 ماشین آالت:· 

 اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آالت کشاورزی، موتور های چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها · 

 استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:· 

 :باغبانی· 

شی در استان خراسان شمالی در روز های یکشنبه و دوشنبه به دلیل احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پا· 

 بارش خفیف و در استان خراسان رضوی از روز یکشنبه تا سه شنبه به دلیل بارش پراکنده 

اتخاذ تدابیر الزم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستم های گرمایشی و تامین سوخت گلخانه ها جهت تنظیم دما و · 

 سالن های پرورش قارچ  رطوبت گلخانه ها و

 زراعت: · 

 عدم آبیاری مزارع کلزا تازه کشت شده در مناطق سرد و معتدل · 

آماده سازی بستر بذر گندم و جو در مناطق گرم به منظور حفظ رطوبت خاک ترجیحاً از ادوات خاک ورزی حفاظتی ) · 

  (خاک ورزی مرکب و کم خاک ورزی

 :دام داری· 

 و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها و تهیه خوراک پر انرژی  تأمین سوخت و تنظیم· 

 گرم نمودن آغل های نگه داری گوسفندان در شب هنگام · 

 زنبورداری:· 
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تنگ کردن کندوهای زنبور عسل )کوچک کردن فضا( و کوچک نمودن دریچه پرواز جهت آمادگی کندوها برای زمستان · 

 گذرانی 

 ندوها و انتقال کندو های زنبور عسل از مناطق ییالق به قشالق محافظت از ک· 

 ماشین آالت:· 

 اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آالت کشاورزی، موتور های چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها · 

 دگی لوله ها و صدماتتخلیه آب درتاسیسات آبیاری تحت فشار و خطوط انتقال آب با لوله، برای جلوگیری از ترکی· 

 ناشی از یخ زدگی

 استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:· 

 :باغبانی· 

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خراسان جنوبی از روز پنج شنبه تا سه شنبه به دلیل · 

 وزش باد 

 ل قارچ عامل بیماری گومور در باغات به سایر درختان انجام شودایجاد تشتک دور درختان چهت جلوگیری از انتقا· 

با توجه به کاهش دما در سطح خاک ، جهت کاهش فرم زمستان گذران آفات در خاک، نسبت به شخم و یخآب زمستانه · 

 اقدام گردد

 ه به شرایط دماییانجام اقدامات الزم جهت کنترل دمای فضای گلخانه وسالن های تولیدواستحکام تاسیسات باتوج· 

 آخرهفته

 پیاز و ...( و نهاده های کشاورزی  –کنترل دمای انبارهای محصوالت انباری )سیب زمینی · 

 به کشاورزان و باغداران توصیه می شود· 

خودداری از هر گونه سم پاشی و محلول پاشی در دماهای پایین تر از دمای درج شده بر روی قوطی های سم و کود · 

 مصرفی 

باغداران پس از برداشت مرکبات جهت جلوگیری از سرمازدگی، محصوالت را در شرایط مناسب انبارداری نگه داری  ·

 نمایند.

هرس شاخه های آلوده و خشک شده از محل زیر خشکیدگی و همچنین سم پاشی جهت مبارزه با بیماری شانکر · 

 باکتریایی درختان هسته دار

برداشت زعفران در مناطق توصیه میگردد جهت باالبردن کیفیت محصول برداشت گلها با توجه به فرا رسیدن زمان · 

قبل از طلوع آفتاب انجام گیرد. و زعفران کارانی که محصول خود را برداشت نموده اند نسبت به آبیاری دوم مزارع 

 اقدام نمایند

 تسریع در کشت جو در مناطق سردسیر· 

در درختان ، بعد از ریزش برگ ها ، سم پاشی با اکسید کلرور مس و زیر نظر کارشناسان جهت مبارزه با شانکر باکتریایی · 

 کشاورزی 
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در مناطق ساردوئیه، جبالبارز و دلفارد کرمان بعد از ریزش برگ ها، با مشورت کارشناسان کشاورزی جهت سم پاشی · 

 باغات اقدام گردد.

چوب های هرس شده بعنوان تله برای سوسگ سرشاخه خوار در در باغات پسته هرس پس از برداشت انجام گیرد و · 

 قسمت هایی از باغ به صورت دسته جات گذاشته شود.

 زراعی: · 

 برداشت مزارع کورپه ذرت به صورت سیلویی جهت جلوگیری از سرمای زودرس پائیزه· 

 ت با توجه به تداوم هوای سردانجام تمهیدات الزم و بالخص آبیاری مزارع جهت جلوگیری از خسارت در مزارع ذر· 

محصول ذرت دانه ای، نسبت به  690کشاورزان جهت دست یابی به حداقل هکتولیت) وزن یک متر مکعب ذرت( · 

 آبیاری در مرحله خمیری توجه خاص نمایند

رزان جهت آذر است . لذا کشاو 15آبان تا  15زمان کشت گندم با توجه به شرایط آب و هوایی در مناطق گرمسیری از · 

 انتخاب رقم و میزان بذر مناسب جهت کشت گندم با کارشناسان مرکز خدمات کشاورزی مشورت گردد.

 آبیاری محصوالت کشت شده پاییزه شامل غالت ،دانه های روغنی و علوفه درمناطق گرمسیری · 

 خودداری از مصرف کود های ازته در مزارع کلزا بمنظور جلوگیری از خسارت سرمازدگی· 

 دامداری:· 

 تهویه وتنظیم دما و رطوبت دامدرای ها، مرغداری ها و گاوداری ها · 

با توجه به سرد شدن هوا دامداران نسبت به خشک کردن گوساله ها و بره ها بالفاصله بعد از تولد اقدام گردد. دامداران · 

 د.به ایجاد حفاظ در آغل ها برای جلوگیری از سوز باد بر دام ها اقدام نماین

 زنبورداری:· 

به منظور جلوگیری از وقوع بیماریهای کندوهای زنبورعسل، زنبورداران کلیه مناطق استان ازسرکشی و بازبینی · 

 .کندوهای خوددرمواقع سردی هوا جدا خوداری نمایند

 حفاظت از کندوها درمقابل نوسانات دمایی· 

 ماشین آالت:· 

الت کشاورزی، موتور های چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها به اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آ· 

 ویژه در مناطق مرتفع 

 مراقبت از سیستم های آبیاری تحت فشار · 

 استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:· 

 :باغبانی· 

 باد شدید و در استان احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان هرمزگان در روز شنبه به دلیل وزش· 

 های فارس و بوشهر از روز شنبه تا سه شنبه به دلیل وزش باد 

اتخاذ تدابیر الزم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستم های گرمایشی و تامین سوخت گلخانه ها جهت تنظیم دما و · 

 رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ 
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 زراعت : · 

انجام شود و سم پاشی در مزارع گندم و کلزا انجام شود)در ساعات آرام روز( و برداشت  در مزارع کلزا و گندم آبیاری· 

 محصول ذرت ادامه یابد.

آماده سازی بستر بذر گندم و جو در مناطق گرم به منظور حفظ رطوبت خاک ترجیحاً از ادوات خاک ورزی حفاظتی · 

  ()خاک ورزی مرکب و کم خاک ورزی

 دام داری و مرغداری:· 

 تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها · 

 محافظت از احشام در مقابل سوز باد و کاهش دما· 

 ماشین آالت:· 

 اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آالت کشاورزی، موتور های چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها · 

 :استان های ایالم و خوزستان· 

 :باغبانی· 

خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان ایالم از بعد از ظهر شنبه تا یکشنبه به دلیل بارش باران · 

 و وزش باد و در استان خوزستان در روز یکشنبه به دلیل بارش باران و در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده

 جمع آوری مرکبات · 

 شت باغات زیتون قبل از ورود توده هوای سرد زمستانه تسریع در بردا· 

اتخاذ تدابیر الزم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستم های گرمایشی و تامین سوخت گلخانه ها جهت تنظیم دما و · 

  رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ با توجه به کاهش دما

 جمع آوری مرکبات با توجه به کاهش دما · 

 هو در استان خوزستان بالمانع است.کاشت کا· 

 زراعی:· 

 تعجیل در کشت گندم -در مزارع جنوب خوزستان تعجیل در توزیع کود سرک · 

 تعجیل در کشت گندم -در مزارع شمال خوزستان تعجیل در برداشت ذرت · 

 دام داری و مرغداری:· 

اری ها و تهیه خوراک پر انرژی با توجه به کاهش تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامد· 

 دما

 محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما· 

 ماشین آالت:· 

 اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آالت کشاورزی، موتور های چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها· 

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۴۶۵/%D8%AA%D٩% 
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 انتصابات
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۷تاریخ: 

 رییس جدید گروه جامعه شناسی روستایی انجمن جامعه شناسی انتخاب شد

ستادان ور اانتخابات گروه جامعه شناسی روستایی انجمن جامعه شناسی که نزدیک به سه سال فعالیت اش متوقف شده بود، با حض

 .و اعضای این رشته در دفتر انجمن جامعه شناسی برگزار شد

امروز برگزار شد، دکتر  ۳۰/۱۴به گزارش خبرنگار ایانا از محل انتخابات در انجمن جامعه شناسی ایران در این انتخابات که ساعت 

میده دباغی، دکتر موسی عنبری، دکتر رفیع فر، مصطفی ازکیا به عنوان رییس گروه و آقایان دکتر علی اکبر مهرابی، خانم دکتر ح

 دکتر فیروز آبادی، وحید اسالم زاده، و یونس اکبری به عنوان شورای مدیریت گروه جامعه شناسی روستایی انتخاب شدند.

لیت ایونس اکبری به عنوان دبیر گروه جامعه شناسی روستایی انتخاب شد. این گروه به مدت سه سال فع بر اساس این گزارش 

شناس ایرانی، استاد بازنشسته گروه توسعه روستایی دانشگاه تهران دوره در تهران( جامعه ۱۳۲۰خواهد کرد.مصطفی ازکیا )متولد 

در دانشگاه آبردین به پایان برد. ازکیا بنیانگذار رشته توسعه روستایی در ایران است و آثارش  ۱۳۵٩شناسی را در سال دکتری جامعه

 شناسی توسعه و روش تحقیق هستند.شناسی روستایی، جامعهجامعه عمدتاً در حوزه

پیش از برگزاری انتخابات گروه جامعه شناسی روستایی، دکتر مصطفی ازکیا پشت تریبون قرار گرفت و در ضرورت راه اندازه گروه 

دارد و وظیفه گروه جامعه شناسی در کشور ما جایی برای ساماندهی به بحث های روستایی وجود ن "جامعه شناسی روستایی گفت: 

  "روستایی انجمن جامعه شناسی این است که در مرتبه نخست، پریشانی حاضر را سامانمند کند.

متاسفانه پایان نامه هایی ارائه می شود که راهنما و دانشجوی مربوطه حتی یک بار قدم به روستا نگذاشته اند،  "وی در ادامه گفت: 

نظریه پردازی می کنند که این خود معضل بزرگی است که باید گروه جامعه شناسی توسعه روستایی به آن  و در باره معیشت روستا

افرادی که این گونه مدرک می گیرند چگونه می توانند در حوزه تدریس برای دانشجویان و مخاطبان  "او تاکید کرد: "رسیدگی کند.

با ساماندهی سازوکارهای علمی در گروه "ازکیا در ادامه گفت: "مطرح کنند.خود مثال های ملموس در ارتباط با اوضاع روستا را 

مایلیم نظامی ایجاد کنیم تا کسانی که در حوزه روستایی در حال کسب درجه دکترا هستند، تز خود را در کمیته علمی گروه جامعه 

 "یک سازند.شناسی روستایی ارائه کرده و بحث های خود را به آن چه در واقعیت می گذرد نزد

http://www.iana.ir/fa/news/۳8٧۱۶/%D8%B۱%DB 
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 انتصابات
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۳۰تاریخ: 

 المللانتخاب اعضای هیات مدیره اتاق بازرگانی بین

نژاد، هوتی، سیدحسین سلیمی، علی اشرف افخمی، حامد سلطانیغالمحسین شافعی، مسعود خوانساری،محمدمهدی بهکیش،محمد ال

 .الملل انتخاب شدندیونس مظلومی به عنوان اعضای هیات مدیره اتاق بازرگانی بین

نتخاب الملل ااز روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، اعضای جدید هیات مدیره کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین به گزارش ایانا

بر این اساس، غالمحسین شافعی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مسعود خوانساری از اتاق بازرگانی، صنایع، .شدند

معادن و کشاورزی تهران، محمد الهوتی از کنفدراسیون صادرات ایران، حامد سلطانی نژاد از بورس کاال، یونس مظلومی از بیمه رازی، 

انک صنعت و معدن، سیدحسین سلیمی و محمدمهدی بهکیش، اعضای جدید هیات مدیره کمیته ایرانی اتاق علی اشرف افخمی از ب

پیش از این اسداهلل عسگراوالدی و مسعود دانشمند در هیات مدیره کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل .الملل هستندبازرگانی بین

 حضور داشتند

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۴۰8/%D8%A٧%D٩% 
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 انگور/ کشمش
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  ۰۳تاریخ: 

 جدال بر سر افزایش قیمت نان/ زنگ خطر واردات مرکبات به صدا درآمد

های حجیم و نیمه حجیم بر افزایش قیمت نان به سبب باال رفتن هزینه ها تاکید دارد اما در مقابل ه رئیس اتحادیه نانبا توجه به آنک

 .معاون داخلی بازرگانی دولتی با افزایش قیمت نان تا نیمه اول سال آینده مخالف است

از مهم ترین رویدادهای کشاورزی در هفته  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه تجارت و کشاورزی صنعت،به گزارش خبرنگار 

ای که گذشت می توان به درخواست نانوایان مبنی بر افزایش قیمت نان اشاره کرد چرا که طی سه سال اخیر علی رغم افزایش مولفه 

رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم صنعتی معتقد است که اگر با درخواست .ای تولید، قیمت نان افزایشی نداشته استه

از دیگر اخبار مهم کشاورزی می توان به زمزمه واردات مرکبات برای بازار .نانوایان موافقت صورت نگیرد ، کیفیت نان کاهش می یابد

ما و یخبندان اخیر بهانه ای برای کاهش قیمت و سودجویی برخی افراد برای واردات مرکبات شده شب عید اشاره کرد چرا که سر

 .است

http://www.yjc.ir/fa/news/۵٩۰۶۱۱۰/%D8%AC%D8%AF% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  ۰۷تاریخ: 

 آرامش بر بازار میوه حاکم است

رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت: قیمت انواع میوه و صیفی به سبب کاهش تقاضا و کسادی بازار نسبت به هفته گذشته تغییری 

اه اقتصادی باشگگروه صنعت، تجارت و کشاورزی حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار .نداشته است

 سادیک و تقاضا کاهش سبب به با اشاره به اینکه رکود بر بازار حاکم است، اظهار داشت: قیمت انواع میوه و صیفی  خبرنگاران جوان،

 .است نداشته تغییری گذشته هفته به نسبت  بازار

وی با اشاره به اینکه عرضه پرتقال در میدان همچنان باال است، گفت: سرمازدگی اخیر باغات مازندران منجر به عرضه باال و کاهش 

 .قیمت محصول در بازار شده که در صورت استمرار افزایش عرضه وضعیت قیمت ها تغییری نخواهد داشت

 ۵۰۰هزار تومان اعالم کرد و اضافه کرد: قیمت هر کیلو پرتقال رسمی جنوب هزار و  ۲تا  ۶۰۰ل را مهاجران نرخ هر کیلو پرتقال شما

 .تومان است ۵۰۰هزار و  ۲تا  ۵۰۰تومان،گریپ فروت توسرخ هزار و  500هزار و  ۲تا  ۲تومان،نارنگی  ۵۰۰هزار و  ۲تا 

 ۴تا  ۵۰۰هزار و  ۲هزار تومان است، افزود: هر کیلو سیب سفید از  ۴تا  ۵۰۰وی با اشاره به اینکه نرخ هر کیلو سیب قرمز از هزار و 

هزار تومان در میادین میوه و تره بار  ۳تا  ۵۰۰و خیار بوته ای و گلخانه ای هزار و  8۰۰هزار و  ۳تا  200هزار و  ۳،موز ۵۰۰هزار و 

با توجه به آنکه نرخ هر   :زار خبر داد و گفترئیس اتحادیه میوه و سبزی از استمرار کاهش قیمت گوجه در با.به فروش می رسد

 .تومان است اما کارخانه ها حاضر به خرید محصول نیستند ۵۰۰تا هزار و  ۶۰۰کیلو گوجه 

 .هزار تومان است ۲تومان و سبزی جور)پلو،آش،قورمه(  ۵۰۰هزار و  ۲به گفته وی نرخ هر کیلو سبزی خوردن 

http://www.yjc.ir/fa/news/۵٩۱۳٩۳۶/%D8%A۲%D8 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۵/۱۰/۰۷ : تاریخ

در چارچوب برنامه ششم توسعه و از سوی مجلس دولت موظف به تکمیل زنجیره های صنایع تبدیلی 

 محصوالت کشاورزی شد
های ارزش، اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به ایجاد زمینه گسترش و تکمیل زنجیره مجلس دولت را مکلف کرد که در 

  .اساسی کشاورزی در قطبهای تولیدی، سردخانه و انبارهای فنی چند منظوره بپردازدتبدیلی، تکمیلی، و نگهداری محصوالت صنایع

، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی نوبت بعد از ظهر امروز سه شنبه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار پارلمانی 

نمایندگان با تصویب بخشی از این ماده، .را بررسی کردند ۴۳هفتم دی در ادامه رسیدگی به مواد الیحه برنامه ششم توسعه، ماده 

سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی، منظور متنوعقتصاد مقاومتی و بهدولت را مکلف کردند که در اجرای بند سوم سیاستهای ا

ش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش ارز و کشاورزی گذاری، افزایش صادرات محصوالتتأمین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایه

اسی استکمیلی، و نگهداری محصوالت تبدیلی، های ارزش، صنایعمحصوالت کشاورزی به ایجاد زمینه گسترش و تکمیل زنجیره

همچنین صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی .کشاورزی در قطبهای تولیدی، سردخانه و انبارهای فنی چند منظوره بپردازد

 .درصد از منابع خود را به عنوان تسهیالت برای این بخش اختصاص دهد ۲۰موظف است 

های تجاری و اختصاص مشوق صادراتی به صادرات های صادراتی،ایجاد نشانن خوشهبه عالوه طبق این مصوبه دولت موظف به تعیی

التفاوت قیمت تولید داخل با قیمت کاالی کشاورزی نمایندگان مجلس در تبصره این بند مقرر کردند که مابه.محصوالت کشاورزی شد

ها پرداخت نماید؛ وزارت جهادکشاورزی دفمندی یارانهعنوان مشوق صادراتی محاسبه و از منابع هدر بازارهای هدف را سالیانه به

الیحه برنامه، شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت  ۴۳طبق بندهای دیگر ماده .کندکاالهای مشمول این بند را تعیین می

 .بد(درصد کاهش یا%۱۰پرداختی مصرف کنندگان نهائی این محصوالت باید در طول برنامه به میزان حداقل ده )

ها در مقابل بیماریهای مشترک و واگیردار، پرداخت حداقل دولت در ادامه این مصوبه، موظف به پوشش بیمه اجباری کلیه دام

 .های آلوده شدگر توسط دولت و اجرای برنامه حذف دام در کانون (درصد سهم بیمه%۵۰پنجاه)

ششم توسعه به پیشنهاد علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی  الیحه برنامه پنج ساله ۴۳به گزارش فارس، سایر بندهای ماده 

 .و موافقت نمایندگان جهت بررسی مجدد و اصالح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳٩۵۱۰۰٧۰۰۱۱٧۵ 
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 برنمه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵ دی ۰۶: تاریخ

 فشکا/ بخشی برنامه به راهبردی برنامه فروکاهی/ روستایی توسعه درباره ششم برنامه هایقوت و هاضعف

 ریزیبرنامه نوع از ناشی تعارض و تمایز خطوط بیانگر روستایی مناطق در ایتوسعه
 پنج حال به تا. شوندمی محسوب سیاسی و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، هایزمینه در راه نقشه کشور ساله پنج توسعه هایبرنامه

 خوبی به آنها تکاملی روند ها،برنامه این مطالعه با. است اسالمی شورای مجلس در بررسی حال در ششم برنامه و شده اجرا برنامه

 رزیابیا مورد را مذکور برنامه روستایی پایدار توسعه بینش اب و مطالعه مورد را توسعه ششم برنامه افتخاری دکتر. شودمی مشاهده

 فیدم پیشنهادهای آخر دست و پرداخته روستایی پایدار توسعه قبال در برنامه این قوت و ضعف نقاط به باره این در و است داده قرار

 وسعهت ششم برنامه در روستا پایدار توسعه رایب که مباحثی حاضر، مقاله در. است کرده ارائه ششم برنامه به الصاق برای ایارزنده و

 .است شده واقع بررسی مورد گرفته، قرار غفلت یا توجه مورد

 قطب و روستایی توسعه علمی انجمن مدیرههیأت عضو مدرس، تربیت دانشگاه علمی هیأت عضو - افتخاریالدینرکن عبدالرضا دکتر

 حسوبم سیاسی و فرهنگی اقتصادی، اجتماعی، هایزمینه در راه نقشه کشور ساله پنج توسعه هایروستاییبرنامه ریزیبرنامه علمی

 وندر ها،برنامه این مطالعه با. است اسالمی شورای مجلس در بررسی حال در ششم برنامه و شده اجرا برنامه پنج حال به تا. شوندمی

 رنامهب روستایی پایدار توسعه بینش با و مطالعه مورد را هتوسع ششم برنامه افتخاری دکتر. شودمی مشاهده خوبی به آنها تکاملی

 ستد و پرداخته روستایی پایدار توسعه قبال در برنامه این قوت و ضعف نقاط به باره این در و است داده قرار ارزیابی مورد را مذکور

 وستار پایدار توسعه برای که مباحثی حاضر، لهمقا در. است کرده ارائه ششم برنامه به الصاق برای ایارزنده و مفید پیشنهادهای آخر

 .است شده واقع بررسی مورد گرفته، قرار غفلت یا توجه مورد توسعه ششم برنامه در

 ملی توسعه ساله پنج هایبرنامه از معقول انتظار

 فرایندی و والگ برنامه این. است..( .و اندازچشم اساسی، قانون) ملی هایمیثاق از عملیاتی برشی حقوقی، سند مثابه به ساله پنج برنامه

 رو نای از. زندمی رقم سال پنج برای را کشور سرنوشت که سانبدین است؛ آینده سال پنج برای امروز هایگیریتصمیم از برآمده

 اهبردیر اولویت چند و باشد برخوردار محیطیزیست و اقتصادی اجتماعی، هایهزینه حداقل از راهبردی نگاه با دارد ضرورت

 هاسیاست مورد در عمومی گفتمان کنندهروشن مذکور برنامه دارد ضرورت برنامه، به نگاه این با. دهد قرار توجه مورد را پذیرامکان

 برنامه تدوین زا هدف بنابراین باشد؛ آمایشی رهیافت با مناسب نتایج به دستیابی و تعیین برای عمومی حقوق مثابه به هاریزیبرنامه و

 امه،برن اجرای از پس و طول در آن پیامد و عمل و هاسکونتگاه و مردم راهبردی نیازهای بر مبتنی راهبردی ریزیبرنامه تفکر ثیرتأ

 ریزیبرنامه در مدیریتی و شناسی روش ای،اندیشه  تجربه دهه چندین از بیش سابقه وجود با راستا، این در.است جمعی رفتار عنوانبه

 روستایی جدید کارکرد و ساختار گیریشکل و نفر میلیون ۲۲ جمعیت با روستا هزار ۶۰ وجود روستایی؛ توسعه ینهمچن و توسعه و

 عاداب در روستایی و روستا مسائل و مشکالت هنوز ایران، و جهان در اجتماعی اقتصادی، تحوالت و علم از ناشی تحوالت به توجه با

 شغلی، هایفرصت کمبود چون اقتصادی، مسائلی و مشکالت وجود میان این در. تاس پابرجا اجتماعی و اقتصادی اکولوژیکی،

 دهه چند در... و درآمد سطح و وریبهره بودن پایین و گذاریسرمایه برای منابع و انگیزه نبود تولیدی، هایفعالیت بودن غیراقتصادی

 دیگر بارتع به. است ملی اقتصاد پذیریآسیب آن تبع به و روستاییان و روستا دیدگیآسیب و پذیریآسیب روند تشدید از نشان

 با ریزی،برنامه شیوه و نوع که است تعارضی و تمایز خطوط بیانگر روستایی مناطق در اقتصادی جنبه از ایتوسعه شکاف

 فرآیند در وستاهار اقتصادی واقعی جایگاه و آن ومردم روستایی جامعه هایواقعیت به توجه بدون محوردولت هایبندیاولویت

 بر ملی ایتوسعه فرآیند از روستایی جامعه ایتوسعه بازماندگی آن نتیجه که آورده وجودبه پایداری لحاظ به( ملی) کالن ریزیبرنامه
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 وسعهت به علمی توجه راهبردی جنبه از نخست که است این روستا درباره برنامه از انتظار چارچوب، این در. است جدید پارادایم اساس

 جنبه از سوم و شود روستایی پایدار توسعه به( فضایی ریزیبرنامه) آمایشی توجه حقوقی ازجنبه دوم. شود روستایی پایدار

 .شود روستایی پایدار توسعه به اخالقی و ارزشی توجه سیاستگزاری،

 راهبردی جنبه از روستایی پایدار توسعه به علمی توجه مورد اصول

 :از عبارتند راهبردی جنبه از روستایی پایدار توسعه به علمی توجه مورد اصول

 ار زیر راهبردی سطوح کندمی تالش محلی و ایمنطقه و ملی راهبردی ریزیبرنامه: برنامه تدوین در توجه مورد راهبردی سطوح -۱

 :(جدول) کند رعایت

 (گیریتصمیم) سیاستگزاری یا ساختاری سطح -

 (ویژه و خاص به عام و کالن تصمیمات و هااستسی تبدیل) ریزیبرنامه سطح -

 وظیفه سطح -

 (programmers) برنامه هایبسته درچارچوب راهبردی هایاولویت گرفتن نظر در با

 مشخصات

 راهبرد سطح

 سیاستگزاری -۱

 ریزیبرنامه -۲

 (ایوظیفه) اجرایی -۳

 راهبردی نوع

 مفهومی

 ترکیبی

 عملیاتی

 (پذیریسنجش) داوری

 (کیفی) ارزشی قضاوت

 ترکیبی

 کمی قضاوت

 تعداد

 

 موردی/ ادواری

 ترکیبی

 ادواری

 هافعالیت با ارتباط

 نوآوری

 متوسط

 کنندهتکمیل
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 ریسک

 وسیع دامنه

 متوسط

 پایین

 منافع

 زیاد

 متوسط

 کم

 هزینه

 زیاد

 مدتمیان

 زیاد چنداننه

 زمانی افق

 بلندمدت

 متوسط

 مدتکوتاه

 پذیریانعطاف

 باال

 متوسط

 پایین

 همکاری

 زیاد

 کم تا متوسط

 کم

 سازگاری

 پایین

 متوسط

 باال

 :ریزیبرنامه عملیاتی فرایند در توجه مورد اصول -۲

 کنندهگوندگر و کنندهتعیین اثر روستا نظام عملکرد و ساختار وضعیت، بر که موضوعاتی همه شناسایی: راهبردی موضوع شناسایی -

 .گذارندمی

 .است وابسته زنی آن به روستا بقا و حیات که روستا نظام فراروی بالفعل و بالقوه مسایل شناسایی: دیراهبر مسئله/ مشکل شناسایی -

 (محورفرصت و مسئله) ترکیبی رهیافت با راهبردی مسئله/ مشکل اولویت -
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 .شخصم مدیریت و منابع و مکان با شدهزمانبندی هایطرح و( برنامه بسته) هاگزاریبرنامه راهبردها، ها،سیاست به هااولویت تبدیل -

 :برنامه هایبایسته -۳

 (Right - based Approach) یافتگیتوسعه حقوق بر مبتنی رهیافت با پایدار توسعه به توجه -

 هایریزبرنامه و هاسیاستگزاری در کالن بعد دو در شودمی یاد آن از یافتگی توسعه حق به که هامکان و مردم حقوق رهیافت، این در

 :گیردمی قرار توجه مورد هابرنامه و

 .شودمی وضع ملی و المللیبین نهادهای توسط عموماً حقوق نوع این .(Civil &Political Right) سیاسی و مدنی حقوق -

 (Cultural & Economic & Social&Enviromental Right) محیطی زیست و فرهنگی - اقتصادی اجتماعی، حقوق -

 و مردان دولت برای تعهداتی ای،توسعه حقوق دیدگاه از ،(هامکان) زیست محیط حقوق و روستایی پایدار توسعه به جهتو واقع در

 در هالتدو تعهدات و هارسالت از و است ریزیبرنامه فرایند در بازآفرینی مدیریت به مربوط موضوعی که کندمی ایجاد سیاستگزاران

 .شودمی اشاره آنها مورد چند به که است ملی و المللیبین سطوح

 .جهت این در هاسیاست و راهبردها مسیر تغییر و مختلف سطوح در مکانی تبعیض نبود و اهمیت شناخت تسهیل -۱

 منابع جاییجابه و تغییرات منابع، تخصیص و تجهیز در سیاستگزاری امر در آن گرفتن قرار اولویت در -

 .است سیاستگزاران و مردان دولت دهیپسحساب و پاسخگویی مستلزم و دارد داللت مسئولیت بر آن شدن حقوقی -

 هایایهپ از یکی هادولت- هاملت بین همبستگی همانند نیز سرزمین یک گستره در ملی همبستگی حقوق چارچوب در برداشت این

 رتوپ در جز آن کیفیت ارتقای و انسانی اتحی استمرار برای افزاریسخت و افزارینرم امکانات کردن فراهم. است توسعه حق اصلی

 .نیست مقدور ملی همبستگی

 :ملی همبستگی جنبه از روستایی حقوق به توجه -۲

 عمل هبرنام و توسعه و زیست محیط اعالمیه برابر خویش زیست محیط با انسان تعامل و طبیعت و انسان رابطه بر تأکید واقع در

 محیط اعالمیه هشتم فصل و ۱۴ اصل کهطوریبه دارد؛( توسعه جغرافیای) فضایی -مکانی توسعه حق از نشان هم( ۲۱ کار دستور)

 ذیرناپتفکیک توسعه حق با را زیست محیط( بشری حقوق) حقوقی موضوعات همه در و توسعه اصلی موضوع را تعامل این زیست،

 :از عبارتند که کرد مطرح اصل چهار در نتوامی را توسعه حق مبنای عنوان به همبستگی حقوق دیگر، سخن به. داندمی

 ارچگییکپ و پیوستگی هم به فرآیند و حاصل که هامکان بودن مکمل اصل یا مکان - فضاها متقابل وابستگی: جغرافیایی اصل -

 .است هامکان بین هاجریان

 مسائل حلراه عنوانبه توسعه تلقی اصل -

 علمی شدهپذیرفته مسائل حلراه عنوانبه توسعه تلقی: پایدار توسعه در هاتدول و علمی هاینهاد جانبههمه تکلیف اصل -

 .توسعه حق مبنای عنوانبه آن قلمرو و هاسکونتگاه و انسانی زیست محیط از حفاظت اصل -

 سیاستگزاری در روستا اقتصاد حوزه حقوق به توجه -۳

 مالی بازارهای توسعه روند در تسهیل برای حمایتی و تشویقی هایشیوه و هاابزار انواع از گیریبهره و مناسب حقوقی تمهیداتی اتخاذ

 بانکی؛ تسهیالت و استانی - ملی اعتبارات به دسترسی در تسهیل و گذاریسرمایه روستایی،

 صنعت، ویژهبه غیرکشاورزی و کشاورزی بخش در درآمدی و شغلی هایفرصت افزایش و هافعالیت به بخشی تنوع کردن حقوقی -

 بازرگانی و توریسم
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 هاینهاده توزیع ترویج، و آموزش) سبز کشاورزی هایفراورده و محصوالت تولید پشتیبان هایزیرساخت توسعه کردن حقوقی -

 ایهپ عوامل از) وریبهره بهبود اقدام حقوقی برنامه تقویت فضایی، اقتصاد رهیافت با ؛...(و تجهیزات و آالتماشین انبار، استاندارد،

 بومی دانش همچنین و بنیاددانش مدرن هایفناوری و هاروش از استفاده با کشاورزی بخش در تولید کردن رقابتی و( تولید

 مدنی - صنفی هایتشکل بر تأکید با روستایی بازاررسانی و رسانیاطالع شبکه حقوقی کارهای و ساز تقویت-

 (غیرکشاورزی و کشاورزی) اقتصادی هایفعالیت هایزمینه در روستایی مناطق ایشبکه کارآفرین مدنی نهادهای تقویت -

 روستایی مناطق در ششم برنامه ازجمله فقرزدایی هایبرنامه در هدف هایگروه تعیین و فقر حقوقی تعریف -

 تولیدی هایبخش در ضایعات کاهش برنامه کردن حقوقی -

 انرژی مصرف کاهش جهت کشاورزی بخش آالتماشین و تجهیزات زینوسا و جایگزینی حقوقی هایکار و ساز تقویت -

 آن راندمان افزایش با کشاورزی بخش انرژی مصرف حقوقی ساختار اصالح -

 گردشگری و کشاورزی محصوالت و تولیدی منابع بیمه نظام توسعه -

 توسعه ششم برنامه الیحه ضعف و قوت

 :هاقوت -۱

 از را امهبرن و گرفته قرار توجه مورد راهبردی اندیشه و تفکر درستیبه نخست، آن در که دهدیم نشان ششم برنامه الیحه به نگاهی

 ردیراهب مسئله پنج آن در که جایی تا است کرده برنامه وارد را محوری مسئله و ساخته خارج کالسیک و بخشی جاری، برنامه حالت

 رامتک) فرهنگ ،(مخدر مواد و بهداشت) سالمت ،...(و ارتباطات زیربناها، ی،اعتبار هایمؤسسه و اعتبارات مالی، شفافیت) اقتصاد چون

 عدالت خوداتکایی، تمرکززدایی،) آمایش و( هوا و خاک و آب) زیست محیط ،(خانواده نهاد و فرهنگی میراث شهروندی، حقوق انسانی،

 .است شده دیده مواد قالب در توجه مورد( "بیرون و درون" مکانی

 احکام و دهش تعیین راهبردی حوزه چند که سانبدین شده، تبدیل عملیانی برنامه به راهبردی اندیشه و تفکر الیحه این در اینکه دوم

 سازیمیک شده، داده تطبیق رهبری معظم مقام ابالغی کلی هایسیاست همانند باالدست اسناد با شده، تفکیک برنامه احکام از دائمی

 .است دهش دیده آن در مشروح طور به بخشی تفصیلی برنامه سرانجام و گرفته قرار توجه مورد برنامه کردن ارزیابی و سنجش قابل و

 8۰ لیک هایسیاست با تطبیقی برنامه ،(عملیاتی) برنامه احکام دائمی، احکام در هرچند روستا مورد در آمایشی جنبه از نگاه این اما

 طقمن و اصول نظر از اما( جداول) است، شده مطرح هاییرگه صورتبه راهبردی هن و ایحاشیه صورتبه بخشی تفصیلی سند و گانه

 راموشیف به آنها ارگانیک ارتباط و گانهپنج مسائل دیدن فرایندی و کرده خارج راهبردی حالت از را برنامه راهبردی، ریزیبرنامه علمی

 .است شده سپرده

 گانه 8۰ کلی هایسیاست

 برنامه در روستا جایگاه

 ردیف

 جایگاه

 بندها و قانونی ماده

۱ 

 دائمی احکام

 عوارض از روستایی هایجاده کردن استثنا: الف بند ۳۳ ماده -۱

 وظیفه مشموالن خدمات از استفاده با انسانی نیروی تأمین ۳۶ ماده -۲
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 (عملیاتی) برنامه احام۲

 گرفتن نظر در الف، بند افزوده ارزش بر مالیات قانون ۳8 ماده موضوع عوارض ۲ بند ،(عمومی هایهزینه در جوییصرفه) ۱ ماده -۱

 ارزش بر مالیات قانون ۳8 ماده ۱۰ تبصره موضوع عوارض ج، بند روستاها، درصدی ۳۰ سهم ب، بند دهیاری، فاقد روستاهای سهم

 آالینده واحدهای درخصوص افزوده

 ایحومه مسافری ریلی نقل و حمل یهاشرکت ایجاد ب، بند ریلی، نقل و حمل اقتصاد تقویت ۱۳ ماده -۲

 روستایی خانوارهای توسط درصدی ٧ به هاپرداخت شدن محدود ،۳ بند سالمت، کلی هایسیاست تحقق ۱۵ ماده -۳

 اقتصادی

 گانه 8۰ کلی هایسیاست با تطبیقی هایبرنامه۳

 مناطق ملی نقش تعیین و کار تقسیم ،۱٩ بند -۱

 کشور روستایی توسعه جهت اجرایی داماتاق و هابرنامه اتخاذ ،۲۰ بند -۲

 ایرانی - اسالمی معماری بازآفرینی و روستا و شهر سیمای به بخشیهویت ،۴8 بند -۳

 (بخشی) برنامه تفصیلی سند۴

 (روستاییان مشارکت ارتقای طبیعی، منابع از حفاظت و صیانت) تولیدی امور -۱

 اولویت با کشاورزی غیررسمی هایآموزش توسعه از حمایت روستایی، نجوا کشاورزان تربیت) کشاورزی کردن بنیاندانش -۲

 (روستازادگان

 (روستایی مسکن بیمه توسعه روستایی، فنی نظام کردن فراگیر مالی، تأمین نظام بهبود) مسکن -۳

 (مدیریت نظام اصالح آب، قیمت اصالح ها،طرح تهیه در ارتباط برقراری و یکپارچگی) روستایی عمران -۴

 عشایر و روستاییان بیمه صندوق -۵

 (ورزشی المپیادهای و هاجنشواره همگانی،) روستایی ورزش -۶

 (تاریخی روستاهای بهسازی در مشارکت گردشگری، اطالعات بانک تشکیل گردیفطبیعت امکانات ایجاد اسناد، تدوین) گردشگری -٧

 هایبرنامه تهیه برای مطالعه روستایی، بردارانبهره با ایحرفه نیف غیررسمی آموزش انطباق مرکزی، روستا مدارس طرح) آموزش -8

 (استان چند در روستایی زنان آمورزش گسترش مناسب

 (هاکاربری سازیمناسب و یابیمکان مسئول، نهادهای آمادگی ارتقای پیشگیری،) بحران مدیریت -٩

 :هاکاستی -۲

 :کالن( الف

 سئلهم چند بر تأکید وجود با احکام در نه و تطبیق در فرابخشی هایبرنامه دیدن در بخشی مهبرنا به راهبردی برنامه فروکاهی -۱

 سیستمیبرون و درون جنبه دو از راهبردی حوزه پنج ارتباط نبودن مشخص فرابخشی، حوزه

 اقدامات و هاسیاست فراوانی) مهبرنا کلی هایسیاست با( قانونی هایماده) برنامه احکام فرایندی و ارگانیکی ارتباط نبودن کامل -۲

 (برنامه اجرای پذیریامکان ضریب آوردن پایین و راهبردی نگرش از برنامه کردن خارج و انطباق شیوه و

 (آمایشی) فضایی و فعالیتی توازن و تعادل به دستیابی برای گانهپنج هایراهبرد سهم و وزن نبودن مشخص -۳

 راهبردی اقدام یکپارچه برنامه شیوه یک تا هابخش سایر کنار در شیبخ فعالیت یک به آمایش فروکاهی -۴

 یکدیگر با دو این ارتباط و وسکونتگاها هافعالیت آمایشی کار تقسیم نبودن مشخص -۵

 (اختالف حل شوراهای) مدنی هاینهاد نقش گرفتن نادیده و هازندان به قضایی عدالت فروکاهی -۶
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 از و زمین فعالیت و مالکیت توسعه، سیستم) آمایش راهبردی ریزیبرنامه کانون عنوانبه هاسکونتگاه زمین مدیریت به توجهیکم -٧

 (زمین اطالعات مدیریت و زمین اداره ترتیبات منابع، مدیریت قانونی، چارچوب زمین، سیاست اطالعات به نهادی دیدگاه

 برنامه هایبسته چارچوب در راهبردی هایاولویت تننگرف درنظر با راهبردی برنامه ایوظیفه سطح به توجهیکم -8

(programmers) 
 :(روستا) خرد( ب

 احکام در مطرح راهبردی مسایل در نهادی رهیافت و -روستا انسانی هایسکونتگاه- زیست فضاهای حقوق پذیرش نبود -۱

 و هااستسی تبدیل با ریزیبرنامه سطح) خشیب تفصیلی برنامه و کلی هایسیاست با( قانونی هایماده) احکام همسویی نبود -۲

 (همسو صورتبه ویژهبه و خاص به عام و کالن تصمیمات

 دادن ارقر توجه مورد برای احکام در آمایشی شیوه و گانه چهار راهبرد با سازگاری و یکپارچگی با روستایی توسعه خاص ماده نبود -۳

 روستایی کارآفرینی مدیریت -۳ روستایی گذاریسرمایه مدیریت -۲ زدایی رراتمق ازطریق روستایی تولیدگری مقرات و قوانین -۱

 ایشبکه ترهیاف با روستایی بازارهای و گردشگری ارگانیک، محصوالت و بنیاد دانش روستایی صنعتی ونواحی خالق مناطق تقویت با

 روستایی خانواده نهاد -۵ و روستا فرهنگی میراث -۴ درآمدزایی و

 از نشان( اقدامات و هاسیاست راهبردها، اهداف،) کشور روستایی توسعه جهت اجرایی اقدامات و هابرنامه هایگام اوانیفر واقع در

 برنامه تأکید مورد راهبردی مسائل هایحوزه با ارگانیک ارتباط و احکام از نشده استنتاج و برنامه هایگام بین فراوانی تناسب نبود

 .دارد

 موفق راهبردهای

 بازآفرین برنامه با موفق راهبرد به توجه -۱

 راهبردهای توسعه و تدوین -۲ مدت،میان اهداف تنظیم و شناسایی -۱ گام سه برداشتن بازآفرین برنامه موفق راهبرد تدوین برای

 .است ضروری حقوقی - نهادی رهیافت با فضایی، سازیظرفیت و توانمندسازی ارتباطی، هایسیاست -۳ و ایوظیفه ریزیبرنامه

 برنامه تدوین در راهبردی سطوح به توجه -۲

 اریسیاستگز یا ساختاری سطح( الف راهبردی گانهسه سطوح کندمی تالش محلی و ایمنطقه و ملی فضایی راهبردی ریزیبرنامه

 ظرن در با را وظیفه سطح( ج و( ویژه و خاص به عام و کالن تصمیمات و هاسیاست تبدیل) ریزیبرنامه سطح( ب( گیریتصمیم)

 .کند رعایت برنامه هایبسته چارچوب در راهبردی هایاولویت گرفتن

 برنامه تدوین در حقوقی رهیافت به توجه -۳

 شناخت،) اصول بر هارهیافت این. دارد اهمیت آن نتیجه اندازه به شود،می تأمین حقی آن در که فرآیندی رهیافت، این در

 و سانیان و مکانی تبعیض نبود و شفافیت شان، زیست هایمکان با حق صاحبان پذیریمسئولیت و زیتوانمندسا و سازیظرفیت

 ککم کنندهدریافت منفعل نفعانذی نه هستند، حق صاحبان افراد،: مردم فرآیندی مشارکت اصل ها،کاربری و زمین حقوق رعایت

 .ورزدمی تأکید( نددار خود توسعه در فعال و کلیدی نقش رو، همین از و خدمات و

 پیشنهادها

 خصصت نوعی به که روستا کارکردهای و ساختارها به توجه: روستا کردن بندیمنطقه با مناطق ملی نقش تعیین و کار تقسیم -۱

 است؛ همراه هامزیت خلق و کارکردها و هامزیت شناسایی با هامکان یابی
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 فعالیت و مالکیت توسعه، سیستم سه به آن و فضایی راهبردی ریزیبرنامه کانون عنوانبه هاسکونتگاه زمین مدیریت به توجه -۲

 و زمین اداره ترتیبات منابع، مدیریت قانونی، چارچوب زمین، سیاست اطالعات آن؛ نهادی دیدگاه از و شودمی بندیتقسیم زمین

 شود؛می شامل را زمین اطالعات مدیریت

 گردشگری ک،ارگانی محصوالت و بنیاددانش روستایی صنعتی نواحی و خالق مناطق تقویت با اییروست کارآفرینی مدیریت به توجه -۳

 درآمدزایی؛ و ایشبکه رهیافت با روستایی وبازارهای

 روستایی؛ گذاریسرمایه مدیریت به توجه -۴

 زدایی؛مقررات ازطریق روستایی تولیدگری مقررات و قوانین به توجه -۵

 .ادینه رهیافت و انسانی هایسکونتگاه زیست فضاهای حقوق پذیرش با روستایی توسعه جهت اجرایی اقدامات و هابرنامه اتخاذ -۶

 این است علنی صحن در اسالمی شورای مجلس در مردم نمایندگان واکاوی مورد الیحه که حاضر شرایط در گفت باید پایان در

 هابرنامه اتخاذ) رهبری معظم مقام ابالغی کلی هایسیاست ۲۰ بند از استفاده با ایماده قالب در حداقلی صورتبه تواندمی پبشنهادها

 ./گیرد قرار توجه مورد( کشور روستایی توسعه جهت اجرایی اقدامات و

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۶۳۰/%D8%B۶%D8%B٩%D٩%8۱% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۷تاریخ: 

 امنیت غذایی خودکفایی و مدیریت آب مجازی

( ۴٧تا  ۴۱بخش هفتم و هشتم الیحه برنامه ششم توسعه به موضوعات کشاورزی و آب پرداخته که شامل هفت ماده )مواد :شرق 

توان دریافت که اهداف و الگوهای مختلفی از منظر امنیت غذایی، ن الیحه میاست. با بررسی کلی مواد و بندهای مذکور در ای

بحران »خودکفایی، صادرات محصوالت کشاورزی، تأمین و عرضه منابع آبی جدید در کنار مسئله حفظ منابع آبی داخلی و مقابله با 

بازنگری مدیریتی در راستای اهداف فوق  دهد تعامل بخش کشاورزی و صنعت آب نیازمندمطرح شده است که نشان می« آبیکم

 نمیزا آبی،کم بحران با مقابله منظوربه است مکلف دولت توسعه، ششم برنامه الیحه ۴۵ ماده هفتم، بخش در طورمثال،به هستند. 

زی تأمین کند. ظیر مدیریت آب مجان اقداماتی طریق از را( کشور تجدیدشونده آبی منابع درصد۱۰ حدود) آب مترمکعب میلیارد ۱۱

در بند الف این ماده نیز به افزایش تولید محصوالت کشاورزی با اولویت مزیت نسبی و ارزش صادراتی باال پرداخته شده است. در 

، دولت موظف است جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصوالت اساسی و زراعی، دامی و آبزی به میزان ۴٧ماده 

ویژه محصوالت دارای مزیت نسبی صادراتی و توسعه صادرات اقداماتی را برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی بهدرصد در پایان ٩۵

، امنیت غذایی، دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن ۱٩8۶انجام دهد. طبق تعریف سازمان ملل در سال 

، دسترسی به غذا و پایداری در دریافت غذا سه عنصر اصلی هستند. خودکفایی یک جسم سالم است. طبق این تعریف، موجودبودن غذا

دهد نیز به حالتی اشاره دارد که در آن اجبار به هیچ کمک خارجی، حمایت یا تعاملی برای بقا نیاز نباشد. از طرفی آمارها نشان می

ه گندم سخت، برنج، دانه ذرت، روغن خام، شکر بیشترین واردات ساالنه کشور مربوط به محصوالت کشاورزی اساسی نظیر دان

شود این است که اگر قرار باشد برای نیل به خودکفایی و تأمین امنیت نشده و گوشت است. سؤالی که در اینجا مطرح میتصفیه

آب و  منابع درصد، اکثر محصوالت کشاورزی در داخل کشور تولید شوند، آیا شرایط اقلیمی و وضعیت اکولوژیک ٩۵غذایی در سطح 

خاک کشور توان و امکان این افزایش تولید در محصوالت مختلف را دارد یا خیر؟ تناقض دیگری که در الزامات و تکالیف دولت در 

نوعی صادرات آب مجازی را دربر دارد، در کنار خورد این است که افزایش صادرات محصوالت کشاورزی که بهاین مواد به چشم می

مدیریت آب مجازی  .آبی آمده استمیلیارد مترمکعب آب برای مقابله با بحران کم۱۱أمین منابع آبی جدید به میزان تکلیف دولت بر ت

خشک منظور کاهش فشار وارده بر منابع آبی کشورهای خشک و نیمهالملل بهابزاری برای مبادالت محصوالت کشاورزی در سطوح بین

 هایرا به کشور وارد کرده تا بتوان منابع آبی داخلی را ذخیره و حفظ کرد و در بخش ای که محصوالت پرمصرف آبگونهاست، به

درصد و صادرات محصوالت پرمصرف آب در تناقض است که نیازمند  ٩۵دیگر استفاده کرد. این امر با دستیابی به خودکفایی در سطح 

 .آبی در کشور استاقلیمی کشور در راستای مدیریت کمهای اقتصادی و مزیت -گذاری اجتماعیهای سیاستدرنظرگرفتن اولویت
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۵/۱۰/۰۷ : تاریخ

 گذاران ت خسارت به بیمهطبق مصوبه مجلس در برنامه ششم دولت مکلف به ایجاد ردیف مستقل پرداخ
محصوالت کشاورزی شد نمایندگان مجلس در برنامه ششم دولت را مکلف کردند که نسبت به ایجاد ردیف مستقل پرداخت خسارت 

 بینی اعتبار به صورت صددرصدگذاران محصوالت کشاورزی و دامی صندوق بیمه کشاورزی در لوایح بودجه سنواتی و پیشبه بیمه

، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار پارلمانی  .در طول برنامه اقدام کندیافته تخصیص

ه این الیحه را پس از بحث و بررسی ب ۴۲شنبه( پارلمان و در ادامه رسیدگی به الیحه برنامه ششم توسعه، ماده علنی امروز )سه

به موجب مصوبه مجلس، به منظور کاهش التهاب بازار کاالهای اساسی و کشاورزی و کاهش نوسان غیرعادی فصلی .تصویب رساندند

های های تبعی مورد استفاده در سیاستمحصوالت کشاورزی و به منظور کاهش بار مالی دولت برای تأمین نقدینگی در گردش و هزینه

ازار های دولتی مسئول تنظیم بحصوالت استراتژیک، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا هر یک از شرکتتنظیم بازار و تأمین ذخایر م

هر محصول به تشخیص وزارت جهادکشاورزی، حسب مورد، براساس برآوردهای ماهانه، فصلی و ساالنه عرضه داخلی و تقاضای هر 

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

 .نمایندهای مشمول صدر این ماده در چارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام میآتی یا قراردادهای اختیار معامله روی هر یک از دارایی

 گذاران محصوالت کشاورزیسارت به بیمههمچنین در بند ب این ماده، دولت مکلف شد که نسبت به ایجاد ردیف مستقل پرداخت خ

بینی اعتبار به صورت صددرصد تخصیص یافته در طول برنامه اقدام و دامی صندوق بیمه کشاورزی در لوایح بودجه سنواتی و پیش

ی و انجام اقدامات های نوین آبیارگیری از روشای سالیانه با بهرهرا که به ارائه برنامه کشت منطقه ۴۲وکالی ملت بند )د( ماده .کند

ن پرداخت، برای بررسی بیشتر به کمیسیومربوط به خرید تضمینی محصوالت کشاورزی و کمک به بازاریابی و صادرات تولیدات می

 .تلفیق ارجاع کردند

nn=http://www.farsnews.com/newstext.php?۱۳٩۵۱۰۰٧۰۰۰۵۳۴ 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۵/۱۰/۰۷ : تاریخ

 طبق مصوبه مجلس تولید، واردات و مصرف محصوالت تراریخته بدون مجوز قانونی ممنوع شد
نونی را ممنوع نمایندگان مجلس در برنامه ششم توسعه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصوالت تراریخته بدون مجوز مراجع قا 

  .و دولت را مکلف کردند خطرات احتمالی این محصوالت را که بر اساس آزمایشات معتبر معلوم می شود به مردم اعالم کند

ن و سه شنبه( پارلما، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست علنی صبح امروز )خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار پارلمانی 

این الیحه را پس از بحث و بررسی به  ۴۱در ادامه رسیدگی به جزئیات الیحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران، ماده 

های اقتصاد مقاومتی به موجب مصوبه مجلس، دولت موظف شد برای حصول به اهداف بند ششم و هفتم سیاست.تصویب رساندند

درصد در  (%95)غذایی و نیل به خودکفایی در محصوالت اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان نود و پنج در جهت تأمین امنیت 

پایان برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی به ویژه محصوالت دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل 

های کمی به شرح آب و خاک کشاورزی اقدامات زیر را جهت حصول به شاخص وریهای تولید و توسعه صادرات و ارتقای بهرهزنجیره

 :مندرج در جداول ذیل انجام دهد

در  کارگیری ارقام مقاوم، خود اتکاییزراعی، تولید و تأمین و به نژادی و به الف ـ توسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشایی، به

 دن ساالنه حداقل دوازده صدم اسب بخار در هکتارتولید بذر و نهال، افزایش ضریب ماشینی کر

انجام به موقع خرید تضمینی محصوالت کشاورزی و در صورت وقفه در پرداخت خرید تضمینی، پرداخت مطابق تبصره یک ماده  -ب

 همین قانون به عنوان جبران خسارت ناشی از تأخیر در نظام بانکی ۱۱

 هزار هکتار از اراضی شیب دار به باغات ۵۰۰ل افزایش تولید محصوالت راهبردی و تبدی -ج

فراهم نمودن امکانات مصرف مناسب سموم بهینه دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی و استفاده بیشتر از کود آلی )کمپوست( و  -د

 مبارزه زیستی و تدوین ضوابط ورود، ساخت، ترکیب ساخت )فرموالسیون( کود و سم

تقرار بنیان، اسهای دانشز جهت انجام امور تحقیقاتی و نظام نوین ترویج و انتقال فناوری، تقویت شرکتگذاری مورد نیاسرمایه -هـ

 مدیریت دانش و تجهیز مراکز جهادکشاورزی

رزه های کشاورزی گسترش مباتوسعه کشت محصوالت سالم و ارگانیک، اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده -و

ها از جمله انواع سم و کود و حمایت از درمانگاه های گیاه پزشکی در راستای ا آفات و بیماریهای گیاهی، مصرف بهینه نهادهتلفیقی ب

 ارتقای سالمت انسان و جامعه

ممنوعیت هر گونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصوالت تراریخته، بدون مجوز مراجع قانونی و رعایت مقررات و موازین  -ز

المللی. دولت موظف است اقدام الزم برای آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآورده های غذایی وارداتی را جهت تشخیص لی و بینم

مواد تراریخته به عمل آورد و با اطالع رسانی مردم را از مواد غذایی تراریخته با خبر سازد و خطرات احتمالی این مواد را که بر اساس 

 .لوم می شود به مردم اعالم نمایدآزمایشات معتبر مع

های گازدار مصرفی و صرف های وارداتی دارای اسیدهای چرب اشباع و ترانس بیش از حد مجاز ونوشابهأخذ عوارض از انواع چربی -ح

 ۴8ه منابع حاصل از آنها در جهت افزایش سرانه مصرف شیر. میزان مصرف و نحوه هزینه آن مطابق بودجه سنواتی با رعایت ماد

 .( مشخص خواهد شد۲قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

 های سبک و سنگین و پرداخت یارانه مورد نیاز آنها مطابق قانون بودجه ساالنهتأمین الزامات مورد نیاز انجام واکسیناسیون دام -ی
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دامی صنعتی و نیمه صنعتی تا رسیدن به  گذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کاال و نهاده کشاورزی وزیرساخت شناسه -ک

 اندازی و فهرست کاالهای مشمول این بندکننده نهایی روزآمد کردن شناسه این کاالها را راهمصرف

 .وزارت جهاد کشاورزی فهرست کاالهای مشمول این بند را اعالم می نماید -تبصره

ش کشاورزی مانند کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان و صنایع حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخ -ل

 های طبیعی، نسبی و رقابتی این صنایعبندی محصوالت کشاورزی باتوجه به مزیتبسته

 تاییروس و کشاورزی فراگیر هایتشکل به اعتباری –های فنی تکمیل زنجیره تولید محصوالت کشاورزی از طریق اعطای کمک -م

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳٩۵۱۰۰٧۰۰۰۳۰۵ 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۱تاریخ: 

 95هزار هکتار کشاورزی حفاظتی در سال  600اجرای 

هزار هکتار اراضی طی سال جاری در صورت  ۶۰۰عی از اجرای طرح کشاورزی حفاظتی در رییس ستاد معاونت امور تولیدات زرا

 .تامین اعتبار خبر داد

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، فرزاد زلقی با اعالم این مطلب به خبرنگار ما گفت: محور برنامه کشاورزی 

 .هزار هکتار در این استان ها اجرا می شود ۶۰۰درصد از این  ۵۰استان قطب است که  ۱۰حفاظتی بر روی 

استان سردسیر کشور مانند زنجان، چهارمحال بختیاری، کردستان و کرمان  ٩وی افزود: طی بازدیدهایی که داشتیم در حال حاضر 

 .هزار هکتار کشاورزی حفاظتی را اجرا کرده اند ۴٩8نزدیک به 

 .هزار هکتار با روش بی خاک ورزی و مابقی با روش کم خاک ورزی کار شده است ۴۶هزار هکتار،  ۴٩8زلقی اظهار داشت: از این 

وی ادامه داد: طرح کشاورزی حفاظتی اغلب در اراضی کشت کلزا، گندم، حبوبات به خصوص لوبیا، آفتابگردان و ذرت عملیاتی شده 

مسیر مانند فارس، لرستان و کهگیلویه و بویر احمد و همچنین با و پیش بینی ما این است که با شروع این طرح در استان های گر

به گفته مسئول کشاورزی حفاظتی، اگر این طرح از سوی دولت ردیف بودجه دریافت .حمایت مالی دولت، هدف امسال محقق شود

هزار هکتار اراضی زراعی  ۶۰۰وی تصریح کرد: برای اجرای کشاورزی حفاظتی در .کند از سرعت باالتری در اجرا برخوردار خواهد شد

درصد یارانه به خرید  ۳۰زلقی گفت: در صورت تامین اعتبار، بسته حمایتی این طرح شامل اعطای .میلیارد تومان اعتبار نیاز است ۶۰

اک ی خادوات و ابزار کار در حوزه کشاورزی حفاظتی و همچنین حمایت از حفظ بقایای گیاهی برای ایجاد انگیزه و بکارگیری روش ب

 .ورزی صورت می گیرد

وی پایداری تولید با وجود نوسانات جوی، افزایش یک دهم مواد آلی خاک، کاهش هزینه ها و انرژی، بذر، کود و نهاده ها، کاهش 

 درصدی آب در اراضی و جلوگیری از فرسایش آبی و خاکی را از پیامدهای اجرای طرح کشاورزی حفاظتی برشمرد ۳۰مصرف 

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۴۱۴/%D8%A٧%D8%AC 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۵تاریخ: 

کننده پیوندد/ فائو برای کشت کینوا در ایران برنامه دارد/ کینوا تأمینایران به تولیدکنندگان کینوا می

 ا در نسل آیندهمطلوب غذ

ی و عنوان یک گیاه دارویی، غذایتواند بهبا توجه به شرایط خشکسالی حاکم بر کشور و ارزش غذایی باالیی که گیاه کینوا دارد، می

 .سازگار و مناسب به شرایط اقلیمی مختلف در اراضی کشور کشت شود

 ضرورت کشت کینوا در ایران چیست؟

است که به دو دلیل مورد توجه مردم جهان قرار گرفته است: الف(  Amaranthaceaeسیان یا خروکینوا گیاهی از خانواده تاج

های مورد نیار انسان و همچنین محصول کینوا که بذر آن است دارای ارزش غذایی زیادی است، پروتئین باال و تعادل اسیدآمینه

تاسیم، روی، منیزیم، آهن و بر است. عالوه بر این محصول، وجود عناصر غذایی مورد نیاز بدن به میزان مناسب ازجمله کلسیم، پ

عنوان یک گیاه دارویی شناخته شده است و همچنین مناسب برای افراد مبتال به بیماری سیلیاک است. ب( قدرت سازگاری مناسب به

یزی محصول در اراضی دارای حاصلخویژه نسبت به شرایط مختلف اقلیمی است. قدرت تولید های غیرزنده کینوا بهو مقاومت به استرس

 ای یا دارای محدودیت از نظر شوری خاک یا آب یا دارای محدودیت آبی از خصوصیات مهم این گیاه است.کم و حاشیه

با توجه به اینکه ایران نیازمند محصوالتی است که بتواند هم دارای توان تولید مناسب و کیفیت غدایی مطلوب باشد و در عین حال 

صورت جدی بروز کرده است، کینوا جه به تغییر اقلیم و محدودیت در اراضی مناسب وجود دارد و بحران آب هم در کشور بهبا تو

 تواند مورد توجه قرار گیرد و در تأمین نیاز غذایی کشور یک گزینه مطلوب به حساب آید.عنوان یک گیاه زراعی مطلوب میبه

 ونه است؟های تولیدی کینوا در کشور چگپتانسیل

در ایران و در مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر شروع  ۱۳88های کینوا و بررسی سازگاری آن از سال تحقیقات روی ویژگی

های زراعی و ژنتیکی، ارقام های تولیدی آن، ویژگیشده است. طی هفت سال گذشته اطالعات ارزشمندی از این گیاه، پتانسیل

دست آمده است. در تحقیقات اولیه ارقامی که در دسترس ما در ایران بود ر مناطق مختلف اقلیمی ایران بهمختلف و سازگاری آن د

های اهواز، اندیمشک و دزفول و همچنین در استان سیستان و بلوچستان در مناطق جنوب کشور مانند استان خوزستان در شهرستان

رستان جیرفت سازگاری مناسبی نشان داد. کشت این گیاه در پاییز در مناطق در شهرستان ایرانشهر و در جنوب استان کرمان در شه

عنوان را به ۲۰۱۳آمیزی تولید محصول مناسبی کرد. البته پس از اینکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال فوق به نحو موفقیت

ای را برای معرفی و توسعه کشت و از آن پروژهپس  (FAO)المللی کینوا اعالم کرد سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد سال بین

گیری از این پروژه اقدامات مفیدی در کشور انجام شد مصرف کینوا در منطقه با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی شروع کرد و با بهره

ن داد که تعدادی از آنها دست آوردیم. بررسی تحقیقاتی روی این ارقام جدید نشاپالسم و ارقام جدیدی از کینوا را بهو ما هم ژرم

های مشابه وجود دارد و این نتیجه بسیار ارزشمندی عنوان کشت بهاره مانند شهر کرد و اقلیمبرای تولید در مناطق دیگر کشور به

ی بدست آمد؛ بنابراین با این تحقیقات نخست( ما مناطق مناسبی را برای تولید کینوا شناختیم. دوم( ارزیابود که برای کشور به

 ها و ارقام بیشتر باعث دستیابی کشور به ارقام مناسب و با عملکرد و محصول بیشتری برای مناطق بیشتری از کشور شد.ژنوتیپ

 وضعیت کشت کینوا در حال حاضر در ایران و جهان چگونه است؟

لیدکنندگان ترین تواکنون مهمد. هممنشاء و مرکز تنوع ژنتیکی گیاه کینوا کشورهای بولیوی، پرو و شیلی در آمریکای جنوبی هستن

کنند. کشور در دنیا کینوا را کشت یا مصرف می ۱۰۰و صادرکنندگان کینوا کشورهای پرو و بولیوی هستند، البته االن در حدود 

ارد. ز دکنندگان مهم کینوا است، اما در عین حال صادرات نیکشور ایاالت متحده آمریکا از تولیدکنندگان، واردکنندگان و مصرف
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شود. از کشورهای آسیایی چین، هند، پاکستان و ترکیه تولید، فرآوری و کینوا در کشور کانادا و چندین کشور اروپایی نیز کشت می

ها و در مراحل متفاوتی هستند. در منطقه خاورمیانه عالوه بر ایران کشورهای مصر، لبنان و یمن در کننده کینوا به روشمصرف

اند. در ایران در سال اند، اما در کشت ترویجی در مزارع کشاورزان دو کشور نخست اقدام کردهری کینوا موفق بودهتحقیقات و سازگا

های دلگان و ایرانشهر، سیستان و بلوچستان مزارع ترویجی کینوا در شهرستان اندیمشک، استان خوزستان و در شهرستان ۱۳٩۴

تولیدی سال قبل نیز برای تولید محصول توسط کشاورزان در همان مناطق  توسط کشاورزان کشت و محصول برداشت شد. بذر

استفاده شده است. در حال حاضر کشورمان جزو کشورهای تولیدکننده اصلی کینوا نیست، ولی در آینده ایران هم به تولیدکنندگان 

 کینوا خواهد پیوست.

 شود؟گیاه به کشاورزان ایرانی در چه زمانی انجام میهایی تاکنون در کشور انجام شده و زمان ترویج این چه پایلوت

انجام شده و در سال  ۱۳٩۴عنوان الگو از سال مند ایرانی بهترویج کشت و انتقال دانش و فناوری تولید کینوا به کشاورزان عالقه

م است با حمایت و مدیریت وزارت ریزی جامعی دارد که الزتر محصول نیاز به برنامهجاری ادامه دارد، اما برای توسعه کشت وسیع

 عنوان یک محصول جدید انجام گیرد.جهاد کشاورزی به

 شود؟هایی از کشاورزان برای توسعه کشت کینوا انجام میچه حمایت

 ۲۰۱۴ - ۲۰۱۵های اجرای پروژه فنی مشترک کینوا توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در سال

تر و با توان دستیابی به منابع ژنتیکی بیشتر، متنوعان دارای نتایج مثبت و ارزندهای بود. چند نتیجه مفید آن برنامه را میدر ایر

عملکرد باالتر این محصول و آشنایی بیشتر با تکنولوژی تولید، فرآوری و تبادل اطالعات در زمینه تحقیقات در کشورهای منطقه و 

ای در ایران با حضور محققان، کارشناسان هشت کشور منطقه خاورمیانه و برگزاری کارگاه آموزشی منطقهکشورهای منشاء کینوا و 

ینوا در المللی و تولید کهای تحقیقاتی، برگزاری کارگاه آموزشی بینشمال آفریقا و خواربار و کشاورزی ملل متحد بود. انجام فعالیت

ورزی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه های وزارت جهاد کشامزارع ترویجی با حمایت

الن سازی و اطالعات بیشتر در بین مسئوهایی که درباره کینوا انجام شد، باعث آگاهینهال و بذر بوده است. نتایج تحقیقات و فعالیت

مند به فناوری زراعت به تولید کینوا بوده زش کشاورزان عالقهصورت تأمین بذر و آموهای دولت بهو مردم شد. البته تاکنون حمایت

های ارزشمند غذایی و زراعی کینوا ها و ویژگیاست. با توجه به دستاوردهای ارزشمند تحقیقاتی در کشور و باال رفتن آگاهی از ارزش

معاونت زراعت وزارت قرار گرفته و جلساتی  وزیر کشاورزی دستورات الزم را برای توسعه کشت کینوا در کشور صادر و در دستور کار

نیز در این باره تشکیل شده و برای پیشیرد امر و کمک به تولید غذا و ایجاد امنیت غذایی در کشور این برنامه ادامه خواهد یافت تا 

 تر شود.نقش حمایتی و هدایتی وزارت جهاد کشاورزی و دولت مشخص

 شود؟هایی در زمینه تحقیقات، ترویج و توسعه کشت کینوا انجام میطقه فعالیتآیا در منطقه خاورمیانه و کشورهای من

برنامه خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( برای معرفی تولید و استفاده از کینوا و نهادینه کردن آن در هشت کشور منطقه خاورمیانه 

دان و یمن انجام گرفت. البته ایران و مصر دو کشوری از این منطقه و شمال آفریقا شامل ایران، الجزایر، مصر، لبنان، عراق، مالی، سو

بودند که قبالً برنامه تحقیقات کینوا را شروع کرده بودند. در عین حال در بین این کشورها ایران، مصر، لبنان و یمن تحقیقات موفقی 

د ندگان و کشاورزان منتقل و کینوا را در مزارع ترویجی تولیجز یمن توانستند که نتایج تحقیقات را به تولیدکنرا انجام دادند و آنها به

کنند. البته فائو در چند کشور آسیای میانه نیز برنامه مشابهی را اجرا کرده است. در کشورهای دیگر منطقه مثل کشورهای حاشیه 

های دارای محدودیت از نظر بافت و ای برای تولید کینوا برای شرایط خاکهای تحقیقاتی و برنامهجنوبی خلیج فارس هم فعالیت

تری دارد. در یک مرکز تحقیقاتی به نام مرکز تحقیقات شوری شوری و همچنین آب شور دارند که امارات عربی متحده برنامه گسترده

دهند و در سال ای روی کینوا انجام میتحقیقات گسترده International Center for Biosaline Agricultureکشاورزی 
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با همکاری فائو و چند واحد علمی و دانشگاهی  ۱۳٩۵آذرماه  ۱8تا  ۱۶یعنی از  ۲۰۱۶اری آن مرکز از ششم تا هشتم دسامبر ج

از  های تحقیقاتی خود را ارائه و بعضیالمللی کینوا را برگزار کردند. در این کنفرانس نتایج تعدادی از پروژهمنطقه کنفرانس بین

و  های تحقیقاتیم بازدید شد. البته در این کنفرانس هم تعدادی از محققان و اعضای هیأت علمی مؤسسههای تحقیقاتی آنها هپروژه

 ای در این کنفرانس داشتندهای پژوهشی خود را ارائه کردند و نقش ارزندههای کشور شرکت کردند و نتایج تعدادی از پروژهدانشگاه

های علمی و بالندگی تحقیقات در کشورمان توسط آنها ارائه شد که نشانه فعالیت و تعداد هشت مقاله از کشورمان در این کنفرانس

 است./

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۵۶8/%D8%A٧%DB%8C%D8 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۴تاریخ: 

ساله ایران و قرقیزستان در بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و منابع طبیعی منتشر  10جزییات سند همکاری 

 شد

ساله  ۱۰حوزه های متنوع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، یک سند همکاری ایران و قرقیزستان برای توسعه همکاری های خود در 

ر جریان سفر رسمی حسن روحانی رییس جمهوری اسالمی ایران به بیشکک سند همکاری بلند مدت میان دو کشور، دکردند. منتشر 

سند همکاری بلند مدت میان دو کشور، در جریان سفر رسمی حسن روحانی رییس جمهوری اسالمی ایران به بیشکک نهایی شد.

ساله  ۱۰رقیزستان که برای یک دوره به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، در نقشه راه همکاری های ایران و قنهایی شد.

حمل "، "نیرو و صنعت "،"تجاری و اقتصادی "،"سیاسی"شده، مسیرهای توسعه سریع همکاری های دو کشور در بخش های تدوین 

گردشگری و فرهنگی و بشردوستانه، علمی و فنی،  "،"همکاری های استانی "، "صنایع تبدیلیکشاورزی و  "،"و نقل و ارتباطات

متن برنامه همکاری های بلند هدفگذاری شده است. "زیستامنیت و مبارزه با بالیای طبیعی و حفاظت محیط  "و "حوزه بهداشت

بسم اهلل الرحمن الرحیمجمهوری ( به این شرح است:۲۰۱۶-۲۰۲۶) ۱۳٩۵ - ۱۴۰۵قرقیزستان برای سال های مدت بین ایران و 

نام برده می شوند بر اساس تالش های متقابل برای توسعه  "طرف ها"ه پس از این به عنوان اسالمی ایران و جمهوری قرقیزستان و ک

روابط دوستی دیرینه و همکاری متقابل و بر پایه مقررات بیانیه مشترک روسای جمهوری اسالمی :آینده روابط دوجانبه، مبنی بر

ن به جمهوری اسالمی ایران در مورخ سیزدهم و چهاردهم ایران و جمهوری قرقیزستان که طی سفر رسمی رئیس جمهوری قرقیزستا

منتشر شد؛ همچنین، طبق اصول و مقررات پذیرفته شده حقوق بین  ۲۰۱۵برابر با چهارم و پنجم سپتامبر سال  ۱۳٩۴شهریورماه 

میالدی در  ۲۰۲۶تا  ۲۰۱۶هجری شمسی برابر با  ۱۴۰۵تا  ۱۳٩۵المللی، تصمیم گرفتند همکاری های دو جانبه را در دوره زمانی 

طرف ها تقویت روابط دوجانبه را ادامه داده، از ارتباطات نزدیک در سطوح عالی حمایت  -1سیاسی -1:زمینه های زیر گسترش دهند

خواهند کرد و به طور منظم در خصوص توسعه روابط دوجانبه، همکاری های بین المللی و منطقه ای مورد عالقه دو طرف تبادل 

طرف ها از افزایش تبادل هیات های متقابل بین مجلس شورای اسالمی جمهوری اسالمی ایران و پارلمان  -2.مودنظر خواهند ن

 .جمهوری قرقیزستان، کمیته های مربوطه و گروه های دوستی در سطوح مختلف حمایت می کنند

طات منظم بین نهادهای دولتی دو کشور طرف ها به طور منظم نشست های سیاسی بین دو کشور را برگزار خواهند کرد و ارتبا -3

طرف ها همکاری در چارچوب سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و منطقه  -4.را تشویق نموده و گسترش می دهند

 ها درای را تقویت کرده، از نقش سازمان ملل متحد در ایجاد صلح، ثبات و امنیت در جهان حمایت می نمایند و به تقویت همکاری 

 .بهبود کارایی و اصالح ساختار سازمان ملل متحد و در سایر موارد ادامه می دهند

 تجاری و اقتصادی -2

طرف ها ضمن تداوم و فعال سازی همکاری های دوجانبه تجاری و اقتصادی، از اجرای طرح های بزرگ دوجانبه و چند جانبه به  -1

 .صورت مشترک پشتیبانی می نمایند

صورت پیوسته در زمینه تبادل داده های آماری در خصوص تجارت دوجانبه، تبادل اطالعات در خصوص قوانین  طرف ها به -2

مدیریت تجارت خارجی، راهبردهای توسعه اقتصادی و اقدامات انجام شده و همچنین اطالعات مرتبط با مناقصه ها و رویدادهای 

جهت توسعه معامالت تجاری، بهینه سازی ساختار تجارت و توسعه متوازن طرف ها اقدامات الزم را  -3.تجاری همکاری می نمایند

 .تجارت دوجانبه انجام می دهند
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طرف ها به منظور ایجاد شرایط مساعد برای تجارت دوجانبه، بهبود متقابل فضای سرمایه گذاری، حفظ حقوق قانونی و منافع  -4

 .سرمایه گذاران به صورت مشترک تالش خواهند نمود

رف ها همکاری بین موسسات مالی و اعتباری را تقویت و نسبت به برگزاری نمایشگاه ها و همایش های تجاری و سرمایه گذاری ط -5

و تبادل هیات های تجاری تاکید می نمایند. همچنین، از ایجاد و توسعه شرکت های مختلف از جمله در بخش تجارت کوچک و 

 .متوسط حمایت می نمایند

وسعه روابط بانکی و تشویق بانک های تجاری دو کشور برای ارائه خطوط اعتباری کوتاه مدت و بلند مدت جهت طرف ها از ت -6

 .توسعه روابط تجاری و بررسی شیوه های مناسب از پول های ملی )محلی( در تجارت دوجانبه حمایت می نمایند

تبادل هیات های تخصصی در زمینه معادن و برگزاری  طرف ها در خصوص توسعه همکاری های معدنی، اکتشاف، زمین شناسی و -7

طرف ها برای ایجاد کمیته مشترک سرمایه گذاری بین دو کشور تالش خواهند  -8.دوره ها و کارگاه های آموزشی تفاهم نمودند

 .نمود

یل صدور روادید بر اساس اقدام طرفین توافق کردند به ارائه دستورالعمل به نهادهای مرتبط خود به اتخاذ اقدامات الزم برای تسه -9

 .متقابل برای رانندگان شرکت های حمل و نقل بین المللی دو کشور جهت تسریع و تسهیل در تجارت بین دو کشور اقدام نمایند

 نیرو و صنعت -3

یرو از جمله طرف ها موافقت نمودند همکاری های دوجانبه در زمینه های نفت و گاز، صنعت برق، برق آبی و منابع جدید ن – 1

 .همکاری در زمینه اجرای طرح های مشترک در زمینه های نیرو و صنایع را گسترش دهند

طرف ها درچارچوب یادداشت تفاهم همکاری در زمینه نیرو و منابع برق آبی بین وزارت نیروی جمهوری اسالمی ایران و وزارت  -2

 ۱۴س جمهوری قرقیزستان به جمهوری اسالمی ایران در تاریخ انرژی جمهوری قرقیزستان و منعقده در جریان سفر رسمی رئی

همکاری خواهند کرد. در این چارچوب راهکار ضمانت تعامالت بلند مدت طرف ها طبق  ۲۰۱۵سپتامبر  ۵برابر با  ۱۳٩۴شهریورماه 

 .قوانین و مقررات داخلی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری قرقیزستان ایجاد خواهد شد

کاری در زمینه آموزشی از جمله احداث نیرو گاه های برق آبی، خطوط انتقال برق و بهره برداری از منابع جایگزین طرف ها هم -3

 .انرژی های خورشیدی، بادی و انرژی زیستی را گسترش می دهند

 د شرکت های مشترکطرف ها توافق نمودند سرمایه گذاری در زمینه تولید لوازم خانگی، صنایع فلزی، مصالح ساختمانی، ایجا -4

 .در زمینه کشاورزی، صنایع تبدیلی، گردشگری و تبادل تجربه در زمینه احداث مسکن و شهرسازی را بررسی نمایند

 حمل و نقل و ارتباطات -4

طرف ها در برنامه های کمیته های شورای هماهنگی و حمل و نقل سازمان همکاری های اقتصادی )اکو( به منظور ایجاد  -۱

جایگزین حمل و نقل، حمل و نقل چند وجهی و توسعه ظرفیت حمل و نقل بین المللی، فعاالنه شرکت خواهند داالن های 

 .کرد

طرف ها برای ایجاد شرایط مطلوب جهت فعالیت شرکت های حمل و نقلی که در امر حمل و نقل جاده ای بین دو  -2

حفظ کامل حقوق قانونی و منافع کارکنان را انجام می کشور فعال هستند، تالش نموده و اقدامات الزم را جهت تامین و 

 .دهند

طرف ها بر اجرایی شدن یادداشت تفاهم همکاری در زمینه حمل و نقل هوایی بین سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری  -3

نعقده در اسالمی ایران و آژانس های هواپیمایی کشوری وابسته به وزارت حمل و نقل و ارتباطات جمهوری قرقیزستان، م

 .در ارتباط با برقراری پرواز مستقیم بین دو کشور تاکید نمودند ۲۰۱۵سپتامبر  ۵برابر با  ۱۳٩۴شهریور ماه  14
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طرف ها آمادگی خود را در زمینه های برگزاری دوره های آموزشی برای کارشناسان راه آهن، مشارکت و مطالعه در  -4 -۲

مشترک تعمیر واگن، صدور خدمات فنی و مهندسی و فروش واگن مسافربری  طراحی و احداث خطوط راه آهن، ایجاد کارگاه

 .و تعمیر و بازسازی واگن های باری، مسافربری، لوکوموتیو و بوژی اعالم نمودند

 کشاورزی و صنایع تبدیلی-5 -۳

 14طرف ها همکاری های دو کشور را بر مبنای یادداشت تفاهم همکاری کشاورزی منعقده در تاریخ  -1 -۴

بین وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسالمی ایران و وزارت کشاورزی  2015سپتامبر  5برابر با  1394ورماه شهری

 .و احیای اراضی جمهوری قرقیزستان از طریق تدوین و تکمیل بیش از پیش پایه های حقوقی فعال می نمایند

کشاورزی، صنایع تبدیلی  طرف ها همکاری در چارچوب پروژه های مشترک در زمینه مکانیزاسیون بخش -2

و فرآوری محصوالت کشاورزی را مورد تشویق و حمایت قرار می دهند. همچنین از اجرای پروژه ها در زمینه 

علوم کشاورزی و نیز ایجاد شرکت های تبدیلی و فرآوری، مراکز نمایشگاهی تبدیلی، فرآوری محصوالت 

طرف ها شرکت های دو کشور را برای توسعه  -3.یندکشاورزی و مراکز لجستیک در قرقیزستان حمایت می نما

بخش دامداری تشویق می نمایند. هم چنین، دو طرف در زمینه رعایت استانداردهای گیاهی و بازرسی 

دامپزشکی بر مبنای مقررات مربوطه بین المللی و قوانین ملی دو کشور و مطابق با استانداردهای بهداشتی 

طرف ها تالش می نمایند ساز و کار تعامل و همکاری  -4.اری خواهند نمودگیاهی و بازرسی دامپزشکی همک

ادارات بازرسی دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری قرقیزستان را به منظور ایجاد شرایط و صدور 

 .مجوز برای انجام صادرات و واردات دیگر محصوالت کشاورزی بین دو کشور ایجاد نمایند

الزم را برای حل و فصل مسائل مربوط به استفاده از بنادر جمهوری اسالمی ایران جهت طرف ها اقدامات  -5

صادرات و حمل و نقل محصوالت کشاورزی و سایر محصوالت صنعتی جمهوری قرقیزستان را به بازارهای 

ارب طرف ها همکاری در زمینه توسعه آبیاری، بکارگیری فن آوری های جدید و تج -6.جهانی انجام می دهند

 .در اجرای پروژه های آبیاری را تقویت می نمایند

طرف ها همکاری در توسعه تجارت متقابل محصوالت کشاورزی بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری  -7 -۵

 .قرقیزستان را گسترش خواهند داد

 همکاری های استانی – 6 -۶

افزایش روابط دوستانه بین جمهوری اسالمی طرف ها ضمن تالش برای توسعه همکاری های دوجانبه استانی، نسبت به  -1 -٧

 .ایران و استان های جمهوری قرقیزستان از طریق وزارت خانه های امور خارجه دو کشور اقدام می نمایند

طرف ها بر همکاری بین استان های مازندران و خراسان رضوی جمهوری اسالمی ایران با استان های ایسیکول و اوش  -2

توسعه روابط دوجانبه از طریق روابط خواهر خواندگی از طریق وزارتخانه های امور خارجه دو کشور جمهوری قرقیزستان و 

طرف ها بر مبنای یادداشت  -1فرهنگی و بشردوستانه، علمی و فنی، گردشگری و حوزه بهداشت - 7.تاکید می نمایند

الع رسانی و گردشگری جمهوری قرقیزستان، تفاهم همکاری بین صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و وزارت فرهنگ، اط

اقدام به تبادل برنامه های تلویزیونی از جمله فیلم، سریال، فیلم  ۲۰۱۵سپتامبر  ۵برابر با  ۱۳٩۴شهریورماه  14منعقده در 

طرف ها ضمن تالش در زمینه گسترش همکاری های فرهنگی و هنری از جمله  -2.های کارتونی و موسیقی می نمایند

ی هفته های فیلم، جشنواره ها، همایش ها و نمایشگاه های فرهنگی و هنری، برای سازماندهی سفر گروه های برگزار
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فرهنگی و هنری از جمله گروه های سینمایی و موسیقی به کشور دیگر و نیز توسعه همکاری در زمینه آموزش، تبادل و 

طرف ها نسبت به تبادل اطالعات خبری  -3.ل می آورندتکمیل تحصیالت فعاالن فرهنگی و هنری، مساعدت الزم را به عم

 .بین خبرگزاری ها در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و ورزشی و جوانان اقدام خواهند کرد

طرف ها ضمن تحکیم همکاری موسسات و سازمان های جوانان، حسن تفاهم و دوستی بین جوانان دو کشور را تعمیق  -4

طرف ها ضمن توسعه همکاری آموزشی، از برقراری روابط بین دانشگاه های دو کشور حمایت می  -5.خواهند بخشید

 .نمایند

طرف ها همکاری در زمینه های آموزشی متخصصان بهداشت، محیط زیست، ساخت و ساز، مخابرات، معادن،  -6

 .صنایع تبدیلی و فرآوری مواد غذایی و سیستم تامین اجتماعی را توسعه می بخشند

طرف ها بر اجرایی شدن یادداشت تفاهم همکاری در زمینه های بهداشت، پزشکی، دارو سازی و تجهیزات پزشکی  -7 -8

بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسالمی  ۲۰۱۶دسامبر  ۲۳برابر با  ۱۳٩۵دی ماه  ۳منعقده در تاریخ 

طرف ها ضمن تحکیم همکاری ورزشی و تربیت بدنی، از  -8.دایران و وزارت بهداشت جمهوری قرقیزستان تاکید نمودن

 .اعزام تیم ها برای شرکت در مسابقات ورزشی در قلمرو یکدیگر حمایت می نمایند

طرف ها همکاری در بخش گردشگری را از طریق تبادل تجربه بین شرکت های گردشگری و تبادل اطالعات در خصوص  -9

شبکه های تلویزیونی معتبر جمهوری اسالمی ایران و جمهوری قرقیزستان و را  ظرفیت های گردشگری در نشریه ها و

طرف ها بر ارتقاء همکاری های دوجانبه ورزشی از جمله تبادل کارشناسان، داوران، مربیان، تیم  -10 .توسعه می بخشند

ی و تبادل تجارب فنی و های ورزشی، شرکت کارشناسان و متخصصان دو کشور در رویدادهای بین المللی علمی و ورزش

 .آموزشی تاکید نمودند

طرف ها بر تبادل تجربیات و اطالعات در خصوص نحوه حفاظت و مرمت بناها، محوطه های تاریخی و فرهنگی دو  -11

کشور و همکاری های فرهنگی از جمله برگزاری نمایشگاه های موزه ای، فرصت آموزشی، برگزاری همایش های تخصصی 

طرف ها بر تشویق بخش های خصوصی گردشگری دو کشور  -12.آموزشی در زمینه موزه تاکید می نمایندو کارگاه های 

برای حضور فعال متقابل در نمایشگاه های بین المللی گردشگری یکدیگر و توسعه همکاری های گردشگری تاکید می 

  .نمایند

سازمان های ذیربط اجتماعی و تحکیم روابط  در چارچوب دیپلماسی عمومی، طرفین نسبت به توسعه همکاری بین -13

 .بین مردمی متقابل طبق قوانین و مقررات دو کشور اقدام و از آن حمایت می نمایند

 امنیت و مبارزه با بالیای طبیعی و حفاظت محیط زیست -8 -٩

دفاعی و سازمان های طرف ها همکاری در زمینه امنیت از طریق نهادهای انتظامی، ارگان های اطالعات مالی، ادارات  -1 -۱۰

طرف ها همکاری های تنگاتنگ در زمینه مقابله با تروریسم، افراط گرایی، تجزیه طلبی،  -2.امنیتی را ادامه خواهند داد

قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان و پیش سازهای آن و نیز جرائم سازمان یافته فرامرزی، مهاجرت غیر قانونی، قاچاق 

پولشوئی، پوشش مالی تروریسم و افراط گرایی، تامین امنیت انرژی طبق قوانین داخلی هر یک از انسان، جرائم سایبری، 

طرف ها در چارچوب سند  -3.طرف ها و از طریق برگزاری دوره ها و سمینارهای مشترک آموزشی ادامه خواهند داد

)اکو(، همکاری های مشترک همکاری های محیط زیستی و گرمایش جهانی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی 

پیرامون مدیریت محیط زیستی، گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوا را به منظور حفاظت از منابع طبیعی و کاهش انتشار 
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طرف ها آمادگی خود را برای همکاری متقابل در زمینه های آموزش مدیریت  -4.گازهای گلخانه ای گسترش خواهند داد

  .ی طبیعی و ارائه کمک های انسان دوستانه اعالم می نمایندبحران و مقابله با بالیا

 سایر مقررات - 9 -۱۱

های متقابل اجرایی خواهند کرد. به ها و ظرفیتطرف ها این برنامه را بطور دقیق اجرا و آن را با توجه به نیازها، اولویت -1 -۱۲

های ذیربط، اسناد جداگانه همکاری شرکت ها وهای دو کشور، نهادهای دولتی و همچنین سازمانهمین منظور بین دولت

های مربوطه منعقد خواهد شد. مدت اعتبار سندهای مذکور از طریق قوانین معتبر هر دو کشور تعیین خواهد در زمینه

 .شد

های توسعه همکاری بین دو این برنامه با توافق طرف ها با توجه به نتایج به دست آمده و همچنین نیازها و ظرفیت -2

های جداگانه که بخش الینفک این برنامه محسوب هر تغییر و تکمیل با پروتکل .باشدر قابل تکمیل و تشخیص میکشو

سازوکار همکاری بر مبنای این برنامه و کنترل اقدامات پیش بینی شده در این برنامه توسط  -3.شودشود انجام میمی

ی بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری قرقیزستان انجام کمیسیون مشترک همکاری تجاری و اقتصادی، فرهنگی و علم

می گردد که به صورت منظم موضوعات مذکور را بررسی و توصیه های الزم جهت اجرای موفقیت آمیز این برنامه را تهیه 

 .نمایند

اجرای مفاد  اختالفات مربوط به تفسیر و اجرای مفاد برنامه از طریق مذاکرات بین طرف ها حل و فصل خواهد شد. -4

 .برنامه بر سایر قراردادهای بین المللی که توسط طرف ها منعقد شده است، تاثیری نخواهد داشت

اجرایی خواهد شد و برای مدت ده سال  ۲۰۱۶دسامبر  ۲۳برابر با  ۱۳٩۵این برنامه همکاری از تاریخ سوم دی ماه  -5 -۱۳

ماه قبل از تاریخ انقضاء مورد نظر بطور رسمی و کتبی از  ۶ا معتبر خواهد بود. هر یک از طرف ها می توانند خاتمه آن ر

این سند در تاریخ سوم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج هجری .طریق مجاری دیپلماتیک به طرف دیگر اعالم نمایند

و انگلیسی  میالدی، در شهر بیشکک، در دو نسخه به زبان های فارسی، قرقیزی، روسی ۲۰۱۶دسامبر  ۲۳شمسی برابر با 

تنظیم گردید که همه آن ها از اعتبار یکسان برخوردار می باشند. در صورت بروز هر گونه اختالف در تفسیر، متن انگلیسی 

 .مالک خواهد بود

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۵۰۰/%D8%AC%D8% 
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 امه و سیاست هابرن
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۷تاریخ: 

 وزیر کشاورزی نیوزیلند به ایران می آید

نشستی با شرکت رییس سازمان دامپزشکی کشور و امون شونسی سفیر کشور نیوزیلند در جمهوری اسالمی ایران در محل سازمان 

 .دامپزشکی کشور انجام شد

دامپزشکی کشور، در این نشست طرفین بر گسترش روابط بین تشکیالت دامپزشکی به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی سازمان 

دو کشور و تشکیل کارگاه ها و کمک در تسهیل تجارت دام و فرآورده های دامی بین کشور نیوزیلند و جمهوری اسالمی ایران مورد 

 حدود دو ماه دیگر خواهد بود به امضاء طرفین برسد. بررسی قرار گیرد و در صورت امکان در سفر وزیر کشاورزی نیوزیلند به ایران که

 جان کی، وزیر کشاورزی نیوزیلند

الزم به ذکر است که نیوزیلند از نظر تشکیالت دامپزشکی و کنترل بیماری های دامی، یکی از کشورهای موفق در جهان محسوب 

 .می شود و دام و فرآورده های دامی در اقتصاد آن کشور اهمیت زیادی دارد

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۶٩۲/%D٩%88% 
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 برنامه و سیاست ها 
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۷تاریخ: 

بخشی منابع آب شکل نگرفته است/ حذف بخشی از ها در تعادلمندی از ظرفیت تشکلباور الزم در بهره

 بران در برنامه ششمهای آبای مربوط به تشکلبنده

، بخشی منابع آبهای مردمی در تعادلمدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اهمیت تقویت جایگاه مشارکت تشکل

 .بر توجه بیشتر دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی به این موضوع تأکید کرد

ی استقرار الگو"ها در کارگاه تخصصی رسولیط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، محمد حاجبه گزارش ایانا به نقل از رواب

در مشهد، با بیان اینکه مدیریت منابع آب  "مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی و نشست دوره ای معاونان حفاظت و بهره برداری

های این وزارتخانه زه آب را وابسته به مشارکت سایر در برنامهدر کشور یک موضوع فرابخشی است، موفقیت وزارت نیرو در حو

های مختلف اجرایی برگزار و هفت محور اصلی در های اخیر جلسات متعددی بین دستگاهها دانست.وی عنوان کرد: طی سالدستگاه

اً های زیاد انجام شده، صرفوجود تالش این زمینه استخراج شد. گزارش این جلسات نیز به مقام معظم رهبری نیز ارائه شد. تاکنون با

عالی است.این مقام مسئول افزود: توافق درباره هفت محور یاد شده، سبب شد جلسات شورایچهار محور آن به مرحله اجرا رسیده

نی ابع آب زیرزمیآب در دولت یازدهم با قوت بیشتری به اجرا در آید که در پانزدهمین جلسه این شورا، پروژه احیا و تعادل بخشی من

میلیارد مترمکعب کسری در مخازن  ۱۲۰به تصویب رسید.حاج رسولیها در خصوص وضعیت منابع آب کشور گفت: در حال حاضر 

ای هاست که دو سوم مصارف آب به منابع آب زیرزمینی و الباقی به منابع آبهای کشور وجود دارد. این در حالیآب زیرزمینی دشت

الوه بر برداشت های روزافزونی که به دلیل افزایش جمعیت و سایر عوامل صورت گرفته است، متاسفانه سطحی وابسته است. ع

 است.تر کردههای غیرمجاز از منابع آب سطحی و زیرزمینی نیز وضعیت منابع آب را وخیمبرداریبهره

بران اختصاص یافته است اما های آبجاد تشکلوی افزود: چهارمین پروژه طرح ملی احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی به ای

های اجرایی مختلف در این زمینه نتوانسته اند به سطح مطلوبی برسند. در این میان استان خراسان رضوی نسبت به هنوز دستگاه

دستاوردهای بهتری  تر بوده وهای مردم نهاد فعالبردار و سازمانهای بهرهمندی از پتانسیل تشکلها در خصوص بهرهسایر استان

وان های مردمی عناست.مشاور وزیر نیرو با انتقاد از عدم باور دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی به اهمیت نقش آفرینی تشکلداشته

شود که در صورت کم توجهی به اصل تقویت مشارکت های چشمگیری صرف میکرد: در حال حاضر در توسعه بخش کشاورزی بودجه

 ها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.بسیاری از این پروژهها، تشکل

دهد که با اصالح الگوی کشت و راهکارهایی از این دست مطابق های مختلف نشان میوی ادامه داد: مطالعات صورت گرفته در استان

ریزی را کاهش داد که از رنامههای کنونی در بخش آب قابل بدرصد از برداشت ۳۰الی  ۲۵توان سازی مصرف آب، مینامه بهینهآیین

 یابد.این طریق هم بخش اعظم کسری مخازن آب زیرزمینی جبران می شود و هم اقتصاد بخش کشاورزی بهبود می

و  بردارانبران، بهرههای آبمدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در پایان عنوان کرد: در برنامه ششم توسعه به نقش تشکل

ای شده بود، اما اصالحات و حذفیاتی در آن صورت گرفت که امید است در زمان باقی مانده بتوان نهاد توجه ویژه های مردمسازمان

 مجددا این موضوع را تقویت کرد./

http://www.iana.ir/fa/news/۳8٧۰۰/%D8%A8%D8% 
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 ها برنامه و سیاست
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۴تاریخ: 

 گذاری خارجی در توسعه زنجیره عرضه کشاورزی؛ بررسی نمونه قزاقستاننقش سرمایه

توان ، می(Supply Chain) تجربه کشور قزاقستان نشان داد به منظور ساماندهی و توسعه زنجیره عرضه محصوالت کشاورزی/شرق 

اری گذبهره برد. برای این منظور در قزاقستان پنج گام برای تشویق و جذب سرمایه گذاری خارجی با مدیریت بهینه آناز سرمایه

وکارهایی در زنجیره عرضه به عنوان پایلوت سنجی کسبخارجی در بخش کشاورزی برداشته شده است. گام اول انتخاب و امکان

 ی عوامل کلیدی که باعث موفقیت پایلوت انتخاببرای طرح آزمایشی بود که در شماره قبلی به آن پرداخته شد. گام دوم شناسای

وکارهای فراوری و میان با تجزیه و تحلیل پویای کسبشوند. دراینفروشی مواد غذایی( میوکارهای فراوری و خردهشده )کسب

گذاری خارجی هآمیز برای جذب سرمایفروشی مواد غذایی در سطح جهانی و ملی و در زنجیره عرضه به بررسی عوامل موفقیتخرده

ها و عوامل کلیدی موفقیت و نقاط ضعف و بازدارنده برای پایلوت های انتخاب شده، پرداختند. شناسایی ویژگیدر این فعالیت

کند. گذاری را نیز تعیین میشده نه فقط به درک درستی از وضعیت موجود منجر شده، بلکه عوامل مؤثر بر ارتقای رشد سرمایهانتخاب

های اصلی )برای مثال، فروشی مواد غذایی از جمله شاخصوکارهای فراوری و خردههای مختلف کسبایند تحلیلی، ویژگیدر این فر

، جریان FDI میزان درآمد، درآمد به تفکیک منطقه جغرافیایی و بخش، نرخ رشد بخش، درجه تمرکز، جریان ورودی و خروجی

های اقتصادی و اجتماعی، روند تولید محصول و خدمات و از جمله روند شاخصواردات و صادرات(، روند جهانی مؤثر بر صنعت )

لی الملهای بینهای چندملیتی مهم جهان و نگاهی به استراتژیهای توسعه شرکت، توجه به استراتژی(حاضرهای صنعت درحالچالش

 .قیت فعالیت استوار استگیری و موفبرای توسعه فعالیت موردنظر و نکات کلیدی آن برای معیارهای تصمیم

فروشی مواد غذایی قزاقستان نسبت به کشورهای وکارهای فراوری و خردهدر گام سوم به ارزیابی نقاط قوت و ضعف مزیت رقابتی کسب

رقیب و منتخب پرداخته و براساس آن راهنمای اصالحات سیاستی در کشور ارائه شده است. برای این منظور به صورت مستمر با 

گذاران داخل کشور که فعال بوده یا به ها، سرمایهها به منظور اصالحات سیاستی مشورت شده است که از جمله این شرکتشرکت

در این گام هدف آن بوده که نقاط قوت و  .اند، هستندگذارانی که کشور را ترک کردهگذار بوده و دیگری، سرمایهطور بالقوه سرمایه

گذاری مناسب برای مرحله بعد مهیا شود. برای جه به موقعیت رقابتی کشور ارزیابی شده و سیاستشده با توضعف فعالیت انتخاب

ای هاین هدف معیارهایی برای موفقیت با توجه به کشورهای رقیب و منتخب تعریف شده و وضعیت و عملکرد کشور در سیاست

گذاری در شناسایی عوامل موفقیت بر جذب سرمایهشده مشخص شده است. برای گذاری براساس معیارهای تعیینجذب سرمایه

( عوامل محیط سیاسی مناسب ۱فروشی مواد غذایی با توجه به کشورهای رقیب و منتخب در دو حوزه وکارهای فراوری و خردهکسب

 رسی و تحلیلها( بر( عوامل شرایط و محیط اقتصادی مناسب )برای مثال، تولید ناخالص داخلی سرانه، درجه صنعتی، زیرساخت۲

 گذاران بالقوهگذاری فعال، سرمایههای سرمایهشده است. شناسایی نقاط ضعف از طریق بازخورد و گفتمان از سه دسته از شرکت

عانی نفگذاری خارج از کشور اخذ شده است. این شیوه استخراج نقاط ضعف از نظر نهادی روش تعامل با ذیهای سرمایهآینده و شرکت

هایی را برای کاهش نقاط ل قرار دارند، است. دستاورد تحلیل نقاط قوت و ضعف مشخص کرده کشور چه سیاستکه در سطح او

گذاران بالقوه پرداخته شده که برای این منظور از ضعف و تقویت نقاط قوت طراحی و اجرا کند. در گام چهارم به شناسایی سرمایه

به  های مرتبطشده )توانایی( شرکت در مقیاس جهانی، حضور فعال در فعالیتمعیارهایی مانند گردش مالی شرکت، قابلیت اثبات

های با تعهد مسئولیت اجتماعی نسبت به بازار در بلندمدت استفاده شده فروشی مواد غذایی و شرکتوکارهای فراوری و خردهکسب

های منتخب زنجیره عرضه شناسایی شده و برای گذاران بالقوه مناسب برای فعالیتاست. هدف این مرحله آن بوده است که سرمایه

گذارانی گذاران بالقوه شامل سه مرحله است: انتخاب معیارهایی برای تعیین سرمایهگذاری شود. شناسایی سرمایهمرحله بعد سیاست
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دار برای های اولویتهای چندملیتی در بخش( شناسایی معیارهایی برای انتخاب شرکت۲که در داخل کشور متمرکز شده 

شده، بوده است. گام گذاران بالقوه براساس معیارهای تعریفگذاری خارجی و در نهایت، تدوین یک فهرست کوتاه از سرمایهسرمایه

در  گذاریگذاری )که به صورت کلی بوده( به تمرکزبخشی و ترویج و هدایت سرمایهپنجم اصالح و تعدیل سازمان توسعه سرمایه

نتخب دارای منافع ملی( است. این فرایند نیازمند اصالحات سیاستی است که نتیجه بررسی و تحلیل و شناسایی های خاص )مفعالیت

گذاری در کشور الزم هایی که به طور مستمر برای بهبود پایدار ارتقای سرمایههای نسبی موجود بوده و در کنار آن فعالیتضعف

  .است، انجام شود

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۴٩8/%D٩%8۶% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۲تاریخ: 

 گیری مقاصد صادراتی ؛ محصوالت کشاورزی و غذایی در صدربازپس

گروه  ٧منتشر شد. طبق آمار منتشر شده،  ۱۳٩۲-۱۳٩۵ی هادرجه نفوذ کاالهای برتر صادراتی ایران در بازارهای هدف طی سال

در مدت  «کشاورزی، غذایی، کاالهای غیرنفتی، برق و مکانیک، نساجی، پوشاک، فرش و چرم، پتروشیمی و معدن»کاالیی شامل 

بررسی   .ستیمهای یادشده همذکور مورد بررسی قرار گرفته که براساس آن، شاهد نفوذ باالی ایران در تجارت جهانی طی سال

ها، اند پس از لغو تحریمدهد تجار ایرانی توانستهنشان می ٩۵تا  ٩۲های های کاالیی و کشورهای هدف صادراتی در فاصله سالاولویت

جدیدترین گزارش سازمان توسعه تجارت حاکی است که با ازسرگیری روابط ایران با دنیا به واسطه رایزنی .بازارهای خود را احیا کنند

کاالهای »، «غذایی»، «کشاورزی»های سیاسی و تجاری، ایران توانسته بازارهای صادراتی از دست رفته خود را در هفت گروه کاالیی 

بازپس گیرد و با چرخش از منطقه آسیا به « معدن»و « پتروشیمی»، «نساجی، پوشاک، فرش و چرم»، «برق و مکانیک»، «غیرنفتی

 .برداردسمت کشورهای اروپایی نیز گام 

گروه  ٧منتشر شد. طبق آمار منتشر شده،  ۱۳٩۲-۱۳٩۵های درجه نفوذ کاالهای برتر صادراتی ایران در بازارهای هدف طی سال

در مدت  «کشاورزی، غذایی، کاالهای غیرنفتی، برق و مکانیک، نساجی، پوشاک، فرش و چرم، پتروشیمی و معدن»کاالیی شامل 

های یادشده هستیم. این آمار نشان که براساس آن، شاهد نفوذ باالی ایران در تجارت جهانی طی سالمذکور مورد بررسی قرار گرفته 

دهد ایران در فضای پسابرجام، با ازسرگیری روابط سازنده خود با دنیا به واسطه رایزنی تجاری با سایر کشورها توانسته به این می

دار صادراتی و بازارهای صادراتی ز متولیان تجاری کشور بر کاالهای مزیتدهد تمرکرو نشان میموفقیت دست یابد. تحلیل پیش

دار از سوی دیگر، سبب شده ایران بتواند بازارهای صادراتی از دست رفته خود را باز پس گیرد و با چرخش از منطقه آسیا به اولویت

دار صادراتی قلم کاالی اولویت 59ان توسعه تجارت سمت کشورهای اروپایی نیز گام بردارد. براساس آمار منتشرشده از سوی سازم

 .شاهد هستیم« گروه کاالهای غیرنفتی»مورد تحلیل قرار گرفته که بیشترین چرخش صادراتی را در 

 گروه کشاورزی

ی از سوی سازمان توسعه تجارت مورد بررس ۱۳٩۲-۱۳٩۵های دار که بازارهای صادراتی آن طی سالنخستین گروه کاالیی اولویت

پسته و مغز »زیر گروه کاالیی  ٧اشاره کرد. این گروه کاالیی شامل « محصوالت کشاورزی»توان به گروه قرار گرفته است، می

پسته و مغز »است. بازارهای هدف صادراتی ایران در زیر گروه « آبزیان»، و «خرما»، «زعفران»، «کشمش»، «بارتره»، «میوه»،«پسته

آلمان، »از سوی سازمان توسعه تجارت، بدون تغییر کشورهای  ۱۳٩۲-۱۳٩۵های ولت یازدهم یعنی طی سالدر ابتدا و پایان د «پسته

ترین بازارهای صادراتی ایران در ، مهم۱۳٩۵ماه منتهی به مهر  ٧عنوان شده است. همچنین در  «کنگ و هندامارات، عراق، هنگ

ستان، روسیه و ترکیه است. این در حالی است که در ابتدای دولت یازدهم به ترتیب پنج کشور عراق، امارات، افغان« میوه»صادرات 

 .ترکیه جایگزین هند برای واردات میوه از ایران شده است

به ترتیب بازارهای عراق، امارات، روسیه،  ۱۳٩۵از دیگر کاالهای اولویت دار صادراتی در بخش کشاورزی است که در سال  «بارتره»

ن بازارهای تریرا به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، پنج کشور امارات، عراق، اسپانیا، روسیه و ترکیه مهم افغانستان و پاکستان

ایران، امارات، اسپانیا، چین، « زعفران»روند. همچنین بازارهای صادراتی به شمار می ۱۳٩۲-۱۳٩۵های طی سال« کشمش»صادراتی 

دهد تغییری در بازارهای صادراتی ایران در صادرات این نوع محصول که نشان می است ۱۳٩۲-۱۳٩۵کنگ و افغانستان طی هنگ

رخ نداده است. شاید عمده مشکل صادراتی این نوع محصول، باال بودن تعرفه واردات کشورهای هند و چین و نبود برند واحد ملی و 

هند، افغانستان و قزاقستان گزارش شده است. البته  ترکیه، امارات، «خرما»ای است. از طرفی بازارهای هدف محصولی چون منطقه
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طوری که عراق از بازارهای صادراتی ما حذف شده و امارات جایگزین در این گروه کاالیی شاهد چرخش بازارهای صادراتی بودیم؛ به

امارات، کویت و چین به شمار  از ایران، عراق، ویتنام،« آبزیان»کشور عمده واردکننده  ۵شده است. همچنین مطابق آمار منتشرشده، 

توان متکی بودن به بازارهای سنتی صادرات میگوی ایران و عدم فعالیت ترین مشکل صادراتی این نوع محصول را میرود. عمدهمی

 .جدی برای ایجاد بازارهای جدید عنوان کرد

 گروه غذایی

زیر گروه کاالیی  ٩رود که شامل دار صادراتی ایران به شمار میاز دیگر کاالهای اولویت« محصوالت غذایی»براساس آمار منتشرشده، 

های پخته شده، سوسیس و کالباس، کنسرو گوشت حیوانات خوراکی)حالل(، انواع میوه»است. بازارهای هدف در گروه کاالیی 

نستان، روسیه، پاکستان و ترکیه کشور، عراق، افغا ۵، به ترتیب 1395ماه منتهی به مهر سال  ٧، در «های بسته بندی شده و...ماهی

 .انددهد که دو کشور روسیه و ترکیه جایگزین سوریه، ترکمنستان و ازبکستان شدهاست. آمار منتشرشده نشان می

به ترتیب کشورهای عراق، افغانستان، روسیه، ۱۳٩۵تا  ۱۳٩۲های ، طی سال«فرنگیرب گوجه»ترین بازارهای صادراتی همچنین مهم

نده کنترین کشورهای واردکشور عراق، افغانستان، پاکستان، آذربایجان و ترکمنستان، جزو عمده ۵از سوی دیگر، .یت استامارات و کو

در مدت مذکور است. مطابق آمارها، نکته « جزگندم و...آرد گندم، آرد غالت به»و « جات بدون کاکائو و خمیر کاکائوانواع شیرینی»

بازار هدفی برای این  ٩۵ماه منتهی به مهر  ٧این است که در « جز گندم و...رد گندم، آردغالت بهآ»قابل تامل در گروه کاالیی 

بیشتر کشورهای عراق، افغانستان، آذربایجان،  ٩۴تا  ٩۲های محصول وجود نداشته است، اما بازار هدف این گروه کاالیی در سال

، طی «انواع شیر وخامه، دوغ، ماست و...»بازارهای صادراتی گروه کاالیی  امارات و ترکیه گزارش شده است. همچنین براساس آمارها،

دهد ترکیه جایگزین امارات در واردات این ، به ترتیب عراق افغانستان، پاکستان، ترکیه و سوریه ثبت شده که نشان می۱۳٩۵سال 

، هیچ بازار هدفی برای گروه کاالیی ۱۳٩۵ ماه منتهی به مهر ٧براساس آمار منتشر شده در .نوع محصوالت از ایران شده است

ترین بازار هدف این نوع از محصوالت ترکیه، ، مهم۱۳٩۴تا  ۱۳٩۲های وجود نداشته است. البته طی سال «جاتکنسانتره میوه»

کننده وارد کشور افغانستان، عراق، سومالی و ترکمنستان ۴عراق، افغانستان، پاکستان، روسیه و آلمان گزارش شده است. همچنین 

اند. از بوده ۱۳٩۵ماه منتهی به مهر  ٧از ایران در « غذایی، مخمرهای غذایی انواع ماکارونی و پاستا و...خمیر»عمده انواع محصوالت 

گزارش نشده است. این در حالی است که در سال  ۱۳٩۵ماه منتهی به مهر  ٧ایران در « عسل»سوی دیگر، هیچ بازار هدفی برای 

عربستان و آذربایجان  ۱۳٩۲- ۱۳٩۳های های امارات، عراق، ترکیه افغانستان و مالزی گزارش شده است. البته طی سالکشور ۱۳٩۴

ماءالشعیر،آب »اند. همچنین برای گروه کاالیی حذف شده ۱۳٩۵از ایران بوده که در سال « عسل»کننده نیز جزو کشورهای وارد

 مالزی، کشورهای البته. است نشده گزارش هدفی بازار نیز ۱۳٩۵ مهر به منتهی ماه ٧ در «...و نشده تخمیر هاینوشابه –انگور تازه 

 .گزارش شده است ۱۳٩۴تا ۱۳٩۲های بازارهای صادراتی ایران در سال جزو استرالیا و کویت امارات، آذربایجان، گرجستان افغانستان،

 گروه کاالهای غیرنفتی

داروهای »، «تجهیزات و ملزومات پزشکی»توان به آن مورد تحلیل قرار گرفته است، میسومین گروه کاالیی که بازارهای هدف 

 ٧از ایران، در  «تجهیزات و ملزومات پزشکی»کننده ترین کشورهای وارداشاره کرد. براساس آمار، مهم« و مواد اولیه دارویی« انسانی

دهد کشورهای اروپایی روس گزارش شده است. این تحلیل نشان می، لهستان، امارات، آلمان، مالزی و بال۱۳٩۵ماه منتهی به مهر 

 از دیگر محصوالت دارویی است که« داروهای انسانی»اند. جایگزین بازارهای آسیایی از جمله کشورهای افغانستان و ترکمنستان شده

دهد بازارهای ده است. این آمار نشان میکشور افغانستان، آلمان، روسیه، سوریه و عراق صادر ش ۵به  ۱۳٩۵ماه منتهی به مهر  ٧در 

ترتیب  از ایران به« مواد اولیه دارویی»کننده ترین کشورهای واردصادراتی این محصول تغییر چندانی نداشته است. از سوی دیگر، مهم
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جزو بازارهای صادراتی  دهد افغانستان و تایوان کهکشورهای هند، یمن، امارات، سوریه و چین گزارش شده است. این تحلیل نشان می

 .اندبوده که حذف شده ۱۳٩۲ -۱۳٩۴های طی سال

 گروه برق و مکانیک

ترین گروه کاالیی اولویت دار است که به تشریح عمده ۱۴است که شامل « برق و مکانیک»چهارمین گروه اولویت دار صادراتی ایران 

ماه منتهی به  ٧از ایران در « خودرو سواری»کننده ای عمده واردبراساس آمارها، کشوره.بازار هدف این محصوالت خواهیم پرداخت

، کشورهای عراق، الجزایر، لبنان، ترکمنستان و ساحل عاج گزارش شده است. این در حالی است که دو کشور ونزوئال و ۱۳٩۵مهر 

 .ی حذف شدندیونان که جزو بازارهای صادراتی ما در این محصول بودند از گردونه صادراتی ما در سال جار

کشور امارات متحده، افغانستان،  5، 1395ماه منتهی به مهر  ٧در « تریلر و نیمه تریلر و تراکتور»همچنین عمده بازارهای هدف 

حذف و هلند  ٩۵جزو بازارهای صادراتی ما بوده که در سال  ۱۳٩۳البته آلمان در سال  .عراق، سودان و هلند گزارش شده است

 «قطعات منفصله سواری»کننده ترین کشورهای واردت. از سوی دیگر، سه کشور عراق، فرانسه و چین جزو عمدهجایگزین آن شده اس

سه کشور یونان، آلمان و ونزوئال نیز جزو بازارهای  ٩۴و  ٩۳گزارش شده است. البته در سال  ۱۳٩۵ماه منتهی به مهر  ٧از ایران در 

به ترتیب کشورهای عراق، « قطعات و لوازم یدکی انواع خودرو»کننده کشور عمده وارد ۵مطابق آمارها، .اندصادراتی ما نیز بوده

ایتالیا  ۱۳٩۴تا  ۱۳٩۲، گزارش شده است. البته در سال ۱۳٩۵ماه منتهی به مهر  ٧افغانستان، امارات متحده، ترکمنستان و ترکیه در 

 .تکننده این محصول از ایران بوده اسنیز جزو کشورهای عمده وارد

ماه  ٧ترین بازارهای هدف آن در از دیگر محصوالت این گروه کاالیی است که عمده« الستیک، تایر و تیوب برای انواع وسایط نقلیه»

ترین ، کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، ترکیه و نیجریه عنوان شده است. همچنین در مدت مذکور، عمده۱۳٩۵منتهی به 

کشور افغانستان، عراق، سوریه، ترکمنستان و عمان گزارش شده است. از سوی  ۵از ایران، « ع سیم و کابلانوا»کننده کشورهای وارد

تابلو و تجهیزات برق »کننده انواع دیگر، کشورهای عراق، افغانستان، سوریه، آفریقای جنوبی و سودان جزو کشورهای عمده وارد

کشور اوگاندا، عراق، چین، افغانستان و اندونزی جزو کشورهای  ۵آمار، ثبت شده است. مطابق  ۱۳٩۲-۱۳٩۴های در سال« صنعتی

در مدت مذکور ثبت شده است. بازار عمده صادراتی محصوالت « انواع سوئیچ، تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی»کننده عمده وارد

 ۱۳٩۵ماه منتهی به مهر  ٧ستان و ارمنستان در به ترتیب کشورهای امارات، عراق، آذربایجان، افغان« لوستر، چراغ و لوازم روشنایی»

ان از ایر« لوازم خانگی انرژی بر»کننده ترین واردکشور عراق، افغانستان، ترکیه، امارات و الجزایر عمده ۵گزارش شده است. همچنین 

از ایران « ی غیر انرژی برلوازم خانگ»گزارش شده است. در مدت مذکور، کشورهای عمده واردکننده  ۱۳٩۵ماه منتهی به مهر  ٧در 

ر عمده دهد ترکیه جزو بازانیز کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و آذربایجان گزارش شده است. این تحلیل نشان می

 .بوده، حذف شده است ۱۳٩۴تا  ۱۳٩۲صادراتی این محصول در سال 

مبلمان، »وارد کنند اصلی  ۱۳٩۵ماه منتهی به مهر  ٧و تاجیکستان نیز در کشور عراق، افغانستان، امارات، آذربایجان  ۵مطابق آمارها، 

آالت صنایع ماشین»ترین بازار صادراتی ایران برای گزارش شده است. در همین مدت، مهم« آالتدکوراسیون اداری و منزل و یراق

آالت و سایر ماشین»شده است. در نهایت برای به ترتیب کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه، ترکمنستان و امارات گزارش « غذایی

 ٧ترین بازارهای صادراتی کشورهای عراق، افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان و امارات در از این گروه کاالیی مهم« تجهیزات صنعتی

 .گزارش شده است ۱۳٩۵ماه منتهی به مهر 

 نساجی، پوشاک، فرش و چرم

است. براساس آمار منتشر شده از « نساجی، پوشاک، فرش و چرم»ن مورد تحلیل قرارگرفته، دیگر گروه کاالیی که بازارهای هدف آ

، ۱۳٩۵ماه منتهی به مهر  ٧زیر گروه کاالیی اولویت دار صادراتی است که در  ۶سوی سازمان توسعه تجارت، این گروه کاالیی شامل 
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رش از ایران گزا« فرش ماشینی و موکت»کشورهای واردکننده ترین کشور افغانستان، عراق، ترکمنستان، پاکستان و چین عمده ۵

کشور هند، ترکیه، پاکستان، اسپانیا و برزیل  ۵، «وت بلوتا چرم»ترین بازارهای صادراتی شده است. همچنین در مدت مذکور، مهم

عراق، افغانستان، قرقیزستان،  کشور ۵گزارش شده که نشان از چرخش صادراتی ایران به سمت کشورهای اروپایی دارد. از سوی دیگر 

روند. مطابق آمار منتشر شده، بازارهای ایران در مدت مذکور به شمار می« پوشاک» امارت و ترکمنستان نیز جزو بازارهای صادراتی 

ن و پاکستا ، به ترتیب کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه، آذربایجان۱۳٩۵ماه منتهی به مهر  ٧ایران در  «محصوالت نساجی»صادراتی 

از ایران در همین مدت، عراق، افغانستان، آذربایجان، « کفش»کننده ترین کشورهای واردعنوان شده است. از سوی دیگر، مهم

ماه منتهی به مهر  ٧کشورمان در « فرش دستباف»کننده اند. همچنین کشورهای عمده واردترکمنستان و گرجستان گزارش شده

و  ۱۳٩۲های ده آمریکا، امارات، آلمان، پاکستان و لبنان ثبت شده است. این در حالی است که در سالمتحبه ترتیب ایاالت ۱۳٩۵

 .انداز ایران گزارش شده« فرش دستباف»کننده دو کشور انگلستان و ایتالیا نیز جزو کشورهای وارد ۱۳٩۴

 گروه پتروشیمی

روه کاالیی اولویت دار که بازارهای هدف آن نیز مورد بررسی قرار براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت دیگر گ

کننده ترین کشورهای واردزیر گروه کاالیی است. مطابق آمارها، عمده ٧است. این گروه کاالیی شامل « گروه پتروشیمی»گرفته است، 

کستان، عمان و اندونزی گزارش شده است. در ، به ترتیب کشورهای هند، امارات، پا۱۳٩۵ماه منتهی به مهر  ٧از ایران در « قیر» 

کشور عراق، افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و ترکیه ثبت شده  ۵از ایران « محصوالت پالستیکی» همین مدت بازارهای صادراتی 

رنگ، »الیی ترین واردکنندگان گروه کااست. همچنین کشورهای ترکمنستان، افغانستان، قزاقستان، تاجیکستان و عراق جزو عمده

، بازارهای عمده صادراتی ایران در گروه کاالیی ۱۳٩۵ماه منتهی به مهر  ٧از ایران گزارش شده است. از سوی دیگر، در « رزین، چسب

کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و تاجیکستان عنوان شده که نسبت به « انواع محصوالت شیمیایی نظیر شوینده» 

 .تغییر محسوسی در بازارهای صادراتی این گروه کاالیی شاهد نیستیم ٩۴ا ت ٩۲های سال

از ایران هستند. همچنین « متانول -محصوالت پتروشیمی»کنندگان ترین واردکشور هند، ترکیه و چین جزو عمده ۳در همین مدت، 

، به ترتیب کشورهای چین، ترکیه، ۱۳٩۵هر ماه منتهی به م ٧در « محصوالت پتروشیمی مواد اولیه پلیمری»کننده کشورهای وارد

کننده این محصول روسیه نیز جزو کشورهای عمده وارد 1394تا  ۱۳٩۲های افغانستان، هند و عراق ثبت شده است، البته در سال

، ۱۳٩۵ر ماه منتهی به مه ٧آخرین زیر گروه محصوالت پتروشیمی است که در « روغن موتور صنعتی پارافین» .از ایران بوده است

کشورهای چین، امارات و  ۱۳٩۴تا  ۱۳٩۲های توانسته بازارهای افغانستان، هند، عراق و ترکیه را تصاحب کند. البته در فاصله سال

 .اندترین کشورهای واردکننده این محصول از ایران بودههند نیز جزو عمده

 دار معدنیکاالهای اولویت

جاری عمده بازارهای ای اولویت است. بر این اساس، در پنج ماه منتهی به مرداد سالزیرگروه کاالیی دار ۱۳گروه معدن شامل 

، ترکیه، تایوان، عراق، هند و چین بوده است. این در حالی است که در «آلومینیوم شمش و صفحه، ورق و نوار»صادراتی برای کاالی 

 .بازار صادراتی این کاال بوده است ۵فغانستان جزو ا ٩۳امارات نیز در بین این بازارها حضور داشته و در سال  ٩۴سال 

ماه منتهی به مرداد امسال شامل عراق، افغانستان، کویت، پاکستان و ترکمنستان  ۵نیز در « سیمان و کلینکر»بازارهای عمده صادراتی 

مصر و آذربایجان هم از عمده  ٩۳ ، قطر نیز در ترکیب این بازارها قرار داشت و در سال٩۴و بنگالدش بوده است. حال آنکه در سال 

 «کاتد مس»اند. ایرانی بوده« سیمان و کلینکر»میزبان  ٩۲بازارهای صادراتی این کاال بودند. از سویی روسیه و عربستان هم در سال 

استرالیا بوده  دار معدنی است که در پنج ماه نخست امسال عمده صادراتش به چین، ترکیه، امارات، عمان واز دیگر کاالهای اولویت

 .هند نیز از جمله بازارهای عمده صادراتی برای این محصول بود ٩۴است. درسال 
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بخشی از  ٩۴بازار چین و فیلیپین را در اختیار داشت. در سال  ۲جاری ماه منتهی به مرداد سال ۵نیز در « سنگ و کنسانتره مس»

ت ایران در این محصول فقط به چین بوده و این در حالی است که در صادرا ٩۳شد اما در سال این محصول به ترکیه نیز صادر می

 .این کاال سه مقصد عمده صادرات را در اختیار داشت که شامل چین، فیلیپین و عمان بود ٩۳سال 

. این در ماه نخست امسال به بازارهای عراق، هند، افغانستان، ترکیه و ترکمنستان بوده است ۵در « شیشه ساختمانی»عمده صادرات 

 .، گرجستان نیز در ترکیب عمده بازارهای صادراتی این کاال جای گرفته بود٩۳و  ٩۲حالی است که در سال 

پاکستان و تایوان  نیز شامل هند، امارات، کره جنوبی، ٩۵ماه منتهی به مرداد سال  ۵در « سرب کار نشده»بازار عمده صادراتی  5

 .هم در زمره عمده مقاصد صادراتی این کاال قرار داشتترکیه  94و  ٩۳، ٩۲های است. در سال

ماه نخست امسال به کشورهای عراق، ترکمنستان، ترکیه، آذربایجان و قزاقستان  ۵نیز در « سنگ ساختمانی کارنشده»عمده صادرات 

 .یکی از بازارهای مقصد صادراتی این کاال بود 94بوده است، حال آنکه امارات در سال 

ماه نخست امسال شامل عراق،  ۵اش در دار معدنی بوده که عمده بازارهای هدف صادراتیاز دیگر کاالهای اولویت« یچینی بهداشت»

به  ٩۲این کاال در سال  .اند، ازبکستان و ترکمنستان نیز میزبان این کاالی ایرانی بوده٩۴و  ٩۳افغانستان و آذربایجان است. در سال 

ماه نخست سال جاری به سه کشور ترکمنستان، عراق و  ۵در « فوالد وپروفیل فوالدی»صادرات  عمده.شدقزاقستان نیز صادر می

و  ٩۲دو کشور تاجیکستان و آذربایجان نیز از عمده مقاصد صادراتی کاالی مذکور بودند. در سال  ٩۴افغانستان بوده است. درسال 

 .، پاکستان هم در بین مقاصد صادراتی این کاال حضور داشت٩۳

جاری به کشورهای ایتالیا، امارات، عمان، در پنج ماه منتهی به مرداد سال« فوالد و آهن )شمش تا مقاطع و فروآلیاژ(»مده صادرات ع

عنوان عمده بازارهای صادراتی ، عراق، اردن و افغانستان نیز به٩۴اسپانیا و تایلند صورت گرفته است. این در حالی است که در سال 

ماه نخست امسال به عراق، افغانستان، سوریه و لبنان بوده  ۵نیز در « شیرآالت بهداشتی»عمده صادرات .شدندمیاین کاال محسوب 

به بازارهای عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و گرجستان صادر  ٩۵ماه نخست سال  ۵در « کاشی و سرامیک و آجر».است

مدت زمان مذکور به بازارهای ترکیه، هند، امارات، کره جنوبی، پاکستان و  هم در همین« روی کار شده»شده است. عمده صادرات 

 .تایوان بوده است

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۴٧8/%D8%A8%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۷تاریخ: 

ارزش درصد  35شاورزی ارزش گذاری می شود/ سطح کلی حمایت از کشاورزی به حداقل کل تولیدات ک

 تولید ارتقاء می یابد

بند از ماده مربوط به نحوه حمایت از بخش کشاورزی در الیحه برنامه ششم توسعه را به دلیل  ۱۰نمایندگان مردم در خانه ملت 

 شنبه زارش ایانا از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز )سهبه گ.ابهامات متعدد به کمیسیون تلفیق ارجاع کردند

الیحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ارجاع بندهای ح، ط، ی، ک، ل،  ۴۳دی ماه( مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی ماده  ٧

الیحه برنامه ششم  ۴۳اینکه در برخی از بندهای ماده  م، ن، س و ع این ماده به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.الریجانی با اشاره به

و توسعه ابهام و اشکال وجود دارد، گفت: به عنوان مثال در بند )ح( عنوان شده سطح کلی حمایت از کشاورزی به حداقل سی

ی چقدر است و ارزش تولید این بخش ارتقاء یابد، در حالی که اصال مشخص نیست ارزش کل تولیدات کشاورز( %۳۵درصد )پنج

درصدی ارزش تولید نامفهوم  ۳۵رییس مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه ارتقاء س نمی توانند با ابهام رای دهند.نمایندگان مجل

 ۴۳با بیان اینکه بندهای تکراری در ماده  الریجانی  در ادامهکه این افزایش بر چه مبنایی است.است، تصریح کرد: باید اذعان شود 

 غیرمترقبه حوادث که کشاورزی بخش هایفعالیت بدهی اینکه بر مبنی  حه مذکور وجود دارد، اظهار کرد: به عنوان مثال بند )ط(الی

 .قبال مورد بررسی قرار گرفته است  گردد تسویه است شده بانکی سیستم به آنان بدهی ماندن معوق و ناپذیرجبران خسارت موجب

 اصالح به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع کرد. الیحه مذکور را برای بررسی مجدد و ۴۳بندهای ماده از این رو باید بخشی از 

کشاورزی،  های بخشفعالیت بر اساس این گزارش، بندهای مذکور ناظر به چگونگی ارتقاء حمایت از کشاورزی، نحوه تسویه بدهی

 تأمین نقدینگی مورد نیاز بخش کشاورزی و ... بود.

 ند )و( این ماده نیز به کمیسیون تلفیق ارجاع شده بود.همچنین ب

ر منظوالیحه مذکور به اقداماتی اشاره شده که دولت مکلف است در اجرای بند سوم سیاست های اقتصاد مقاومتی و به ۴۳در ماده 

، افزایش صادرات محصوالت گذاریسازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی، تأمین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایهمتنوع

 کشاورزی و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی انجام دهد./

http://www.iana.ir/fa/news/۳8٧۱۳/%DA%A٩ 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۶تاریخ: 

 اندازی سامانه ثبت حقوق مقاماتراهموافقت مجلس با 

نمایندگان مردم در خانه ملت با راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی 

المی در دی ماه( مجلس شورای اس ۶به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز )دوشنبه، .موافقت کردند

الیحه برنامه ششم توسعه کل کشور با پیشنهاد کمیسیون تلفیق برنامه ششم مبنی بر افزودن نیروهای سازمان  ۳۵جریان بررسی ماده 

نماینده  ۲۴۳رأی ممتنع از مجموع  ۱۲رأی مخالف و  ۲۵رأی موافق،  ۱٧۱انرژی اتمی به عنوان یکی دیگر از مستثنئات این ماده با 

وافقت کردند.نمایندگان همچنین با پیشنهاد محمدرضا پورابراهیمی مبنی بر حذف انعکاس پرداختی مقامات، رؤسا، حاضر در جلسه م

 ۲۴8رأی ممتنع از مجموع  ٧رأی مخالف و  ۴۳رأی موافق،  ۱۴۳های اجرایی در یک فیش حقوقی با مدیران و کارکنان کلیه دستگاه

 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 الیحه برنامه ششم توسعه به شرح زیر اصالح شد: ۳۵ماده 

ها به اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداختدولت مکلف است ظرف یک سال نسبت به راه

ها، سازمان ها و تخانهگانه جمهوری اسالمی ایران اعم از وزارمقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی، قوای سه

مؤسسات و دانشگاه ها، شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه 

نمایند(، دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی )در مواردی که آن بنیادها و نهادهایی که از بودجه کل کشور استفاده می

عمومی، بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی، مجلس شورای اسالمی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که  مؤسسات

م از اعشوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، زیرنظر ولی فقیه اداره می

یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند. نظیر؛ وزارت جهادکشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، اینکه قانون خاص خود را داشته و 

بانک مرکزی، سازمان بنادر و  شرکت ملی گازایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،

و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی  سازمان توسعه و نوسازی معادنکشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، 

ایران و شرکت های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که 

ظارتی و عموم مردم فراهم شود. میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای ن

 وزارت اطالعات و نیروهای مسلح و نیروهای انرژی اتمی از شمول این حکم مستثنی هستند.

های غیرماهانه و مزایای ناخالص ها، کارانه، پرداختها، کمک هزینهها، هزینهالعادههای مشمول این قانون مکلفند حقوق، فوقدستگاه

مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی )معادل ریالی آن( و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان پرداختی ماهانه اعم از 

موضوع این ماده را از هر محل )از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، 

های ( قانون مالیات۲۱٧و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده ) های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومیاعتبارات کمک

ا اعتبارات خاص ناشی از ی و  قانون امور گمرگی ۱۶۲تا  ۱۶۰( قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد ۳٩ماده )« ۱»مستقیم، تبصره 

کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر های سازی، اعتبارات مربوط به ردیفها در سازمان خصوصیواگذاری و فروش شرکت

درآمدها و موارد مشابه(، منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه 

 به هر یک از افراد بالفاصله در سامانه اطالعاتی هر دستگاه مشخص باشد./

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۶۲۰/%D٩%8۵%D 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/38620/%D9%85%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

p://iccima.ir/fa/matboat.htmlhtt                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته اول دی 

 

86 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۴تاریخ: 

 ارائه خدمات بیمه تخصصی کشاورزی الکترونیکی شد

ت خدمات ه کیفیتوافقنامه همکاری بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و شرکت سهامی بیمه ایران درباره ارائ

 .و نرخ حق بیمه جهت ایجاد بیمه تخصصی بخش کشاورزی منعقد شد

های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور امروز شنبه در باغی، مدیرعامل صندوق مشترک استانمحمدرضا خلف

های میدانی و تدوین ضوابط و دستورالعمل بیمه وگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه با صرف زمان بیش از یک سال جهت مطالعاتگفت

های کشاورزی و کسب تجارب ارزنده در فاز اجرایی و ارائه خدمات های فعالیت مختلف زیربخشطور تخصصی برای زمینهتجاری به

طور کنون بهایجاد شد، گفت: تا ۱۳٩۴ماه ها در آباندر سطح ملی، مدیریت بیمه تجاری کشاورزی مؤسسه صندوق مشترک استان

ای را به فعاالن این بخش به واسطه واحدهای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی در سطح کشور متمرکز تمامی خدمات بیمه

برداران بخش کشاورزی و سهولت ارتباط و توسعه بیمه در این بخش، ارائه کرده است. با توجه به ارتباط مستقیم این واحدها با بهره

 ری کشاورزی از شهریورماه سال جاری در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور مستقر شد.واحد بیمه تجا

عنوان ها تحت برند و باپشتوانه شرکت سهامی بیمه ایران بهنامهگرفته، تمامی بیمهوی با اشاره به اینکه طبق مفاد توافقنامه صورت

طور های بشود، افزود: اهمیت ایجاد شبکه سراسری ارائه خدمات بیمهر کشور صادر میرسانی صنعت بیمه دترین شبکه خدمتبزرگ

ای را برطرف و جایگاهی مطمئن در های بیمهکاری با سایر شرکتای مرسوم، امکان موازیتخصصی به همراه سایر نیازهای بیمه

های سازمان نظام مهندسی ندوق مشترک استانافزایش ضریب نفوذ بیمه در بخش کشاورزی را فراهم کرده است.مدیرعامل ص

کشاورزی و منابع طبیعی کشور با بیان اینکه با ایجاد سامانه الکترونیکی در سطح ملی، روند توسعه و ارائه خدمات بیمه ای تسریع و 

بار خستینتخصصی برای ن هایها، ضوابط و شرایط ارائه بیمههای تخصصی، دستوالعملتسهیل شده است، بیان کرد: با تشکیل کارگروه

در بخش کشاورزی با عنوان بیمه تجاری کشاورزی تدوین و اجرا شده که موجبات استقبال فعاالن بخش کشاورزی رافراهم کرده 

ای کیفی و تخصصی و شرکت بیمه با شناخت برداران بخش کشاورزی با اطمینان خاطر از دریافت خدمات بیمهاست، چرا که بهره

گرفته جهت توسعه شبکه سراسری ارائه باغی بخشی از اقدامات صورترو هستند.خلفو کاهش ریسک در این بخش روبهموازین الزم 

های صورت آنالین در سراسر کشور را شامل ایجاد شبکه سراسری ارائه بیمه تخصصی در تمامی بخشخدمات بیمه تجاری کشاورزی به

رونیک جامع ارائه خدمات بیمه تجاری کشاورزی بدون محدودیت زمانی و مکانی در اندازی شبکه الکتکشاورزی در سطح کشور؛ راه

اران گزنامه با بانک کشاورزی جهت ایجاد شبکه سراسری تحت پوشش قرار دادن بیمهعقد تفاهم (؛www.Agribin.irسراسر کشور )

های فروش، های واریز )پایانهبدون واسطه بر اساس شناسه ها جهت اخذ وجوه حق بیمهها و شهرستانبخش کشاورزی در استان

توانند ضمن اعالم ها میهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استاندرگاه الکترونیک( برشمرد و ادامه داد: تمامی سازمان

ق شاورزی، از طریق مؤسسه صندومندی و استفاده از شبکه الکترونیک خدمات بیمه تجاری کشاورزی به مدیریت بیمه تجاری کبهره

های تابعه خود را فراهم ها امکان ایجاد کاربری استفاده از این سامانه را برای سازمان استان و تمامی دفاتر شهرستانمشترک استان

پزشکی بزیان، گیاههای مختلف کشاورزی )گلخانه و باغبانی، دام، طیور و آبرداران و فعاالن بخشکنند.به گفته وی، تمامی اعضاء، بهره

توانند از طریق ارتباط با شبکه سراسری بیمه تجاری کشاورزی از و فروشندگی سموم، آبیاری، صنایع تبدیلی و تکمیلی و...( می

 مند شوند./ای در حوزه فعالیت خویش بهرهتسهیالت و خدمات بیمه

tp://www.iana.ir/fa/news/ht۳8۵۰٧/%D8%A٧%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۸تاریخ: 

 های آب و خاک استان مرکزی در انتظار پرداخت اعتبارات مصوبطرح

حت مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: امسال اعتبار مصوب برای اجرای آبیاری ت

میلیارد تومان پرداخت شده و برای اجرای  ۱۱میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که تاکنون از این رقم، تنها  ۴۴فشار در استان 

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر اکبر خسروی امروز در گفت.تعهدات مورد نظر همچنان در انتظار دریافت بودجه مصوب هستیم

هزار هکتار از اراضی مجهز به آبیاری تحت فشار شده و  ۵٧تار اراضی مستعد اجرای آبیاری نوین در استان، تاکنون هک ۱۶۲گفت: از 

هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان مرکزی تحت پوشش آبیاری تحویل کشاورزان قرار گرفته است.وی افزود: امسال قرار است هفت

 هکتار آن به مورد اجرا درآمده است. ۱۰۰هزار و نوین قرار گیرد که تاکنون یک

های آبیاری مورد استفاده در اراضی با اشاره به شیوه مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

ی هااز ماشینگیرد و مابقی با استفاده ای صورت میصورت قطرهدرصد شیوه آبیاری اراضی استان به ٧۰کشاورزی استان بیان کرد: 

میلیارد تومان  ۴۴گفت: امسال اعتبار مصوب برای اجرای آبیاری تحت فشار در استان  شود.ویآبیاری همچون سنترپیوت آبیاری می

میلیارد تومان پرداخت شده و برای اجرای تعهدات مورد نظر همچنان در  ۱۱در نظر گرفته شده است که تاکنون از این رقم، تنها 

رشته قنات در استان  ٧۰میلیون تومان اعتبار برای احیا و مرمت  ٩۰۰بودجه مصوب هستیم.خسروی تأکید کرد:  انتظار دریافت

های تجهیز و نوسازی در استان مرکزی تصویب شده است که در حال انجام آنها هستیم.به گفته وی، چون اعتباری برای اجرای طرح

 گیرد.لیتی در این زمینه صورت نمیبینی و ابالغ نشده است، از این رو هیچ فعاپیش

http://www.iana.ir/fa/news/۳8٧۴٧/%D8%B٧%D8%B۱% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۵تاریخ: 

طرح تمدید  15کننده آب است/ ل تأمینها برای حفاظت جنگل/ جنگاستفاده از کارگزاران جدید و تشکل

 قرار داد نشد

رئیس شورای عالی جنگل از تغییر رویکردهای مدیریتی در جنگل خبر داد و گفت: برای دستیابی به این اهداف از کارگزاران جدید 

 .های مردم نهاد استفاده خواهیم کردو تشکل

ها که امروز در سازمان جنگل "ه اجرایی ساختن طرح استراحت جنگلنحو"به گزارش خبرنگار ایانا، ناصر مقدسی در نشست خبری 

 برگزار شد، تنفس جنگل را یک اقدام کالن راهبردی برای امنیت و حیات ایران دانست.

های هیرکانی به عنوان یک گام استراتژیک مشخص است. در سه سال اخیر بیشترین تبادل اندیشه وی افزود: نیت ما از نجات جنگل

سال تجربه مدیریت در  ۵۰ایم.رئیس شورای عالی جنگل بیان کرد: بر اساس پیشینه های مختلف داشتهنظران در حوزهصاحب را با

های شمال و دو تا سه سال کار با نهادهای علمی و اساتید، ما به این نقطه رسیدیم که باید تحولی عظیم در شیوه مدیریت جنگل

 ۱۰های شمال طی برداری تجاری و صنعتی از تمام سطوح جنگلاینکه در رویکرد جدید بهره جنگل صورت گیرد.مقدسی با اشاره به

شود، بر عدم رهاسازی جنگل در طی این مدت تأکید کرد.به گفته وی، فقدان مدیریت و طراحی حتی برای یک سال متوقف می

آفرین خواهد بود.مقدسی ادامه داد: تمام مسئله مشکلشود؛ زیرا این ها تأیید نمیوجب از خاک جنگل توسط مدیران سازمان جنگل

های شمال کشور تحت حفاظت قرار خواهد گرفت و با مجریان دارای سالمت و صالحیات قراردادهای دو میلیون هکتار سطح جنگل

ت پایدار استفاده ها برای مدیریها از کارگزاران جدید و تشکلحفاظتی منعقد خواهد شد.وی عنوان کرد: در دوره جدید فعالیت

سال برای جنگل زمان طوالنی  ۱۰گذاریم. اعتقاد داریم ها، سنگ بنای مدیریت جدید جنگل را میکنیم. در خالل این همکاریمی

 ریزی الزم انجام شود.نیست و در طی این مدت کوتاه، باید برای مدیریت پایدارو آمایش جنگل برنامه

شود درباره هایی از جنگل مطلقاً حفاظتی میسال و انجام مطالعات، بخش ۱۰س از اتمام رئیس شورای عالی جنگل تأکید کرد: پ

 گیری خواهد شد.ها نیز بر اساس مطالعات انجام شده، تصمیمسایر کاربری

ها لشود، به ضعف یگان حفاظت سازمان جنگبرداری از جنگل گرفته میمقدسی درباره اینکه چگونه جلوی قاچاق چوب با قطع بهره

هزار هکتار عرصه طبیعی یک  ۶۵ها اعالم شده که برای هر اشاره کرد و یادآور شد: این مسئله بارها توسط ریاست سازمان جنگل

 یابد.نیروی حفاظتی داریم. وقتی رژیم حقوقی مالکیتی در کشوری دولتی است، میل به تصرف و تجاوز هم افزایش می

دهد افراد حتی در است، اما گارد جنگل یکی از مقتدرترین نهادهایی است که اجازه نمیوی اضافه کرد: در اروپا جنگل خصوصی 

های خصوصی از قوانین تخطی کنند.مقدسی گفت: به کرات درباره توانمندسازی یگان حفاظت مسائلی مطرح شده، اما به آن جنگل

ان حفاظت را تأمین کنیم. سازمان باید قد و قواره این وظیفه جامه عمل پوشانده نشده است. باید استانداردها و تجهیزات مورد نیاز یگ

 مهم را پیدا کند. باید برای حاکمیت جا بیفتد که منابع طبیعی ثروت عمومی است و ضروری است که برای نسل آینده حفظ شود.

آینده ما، صنایع بزرگ در کنار وی درباره از دست رفتن مشاغل با اجرای طرح تنفس به ویژه در صنایع چوب افزود: در الگوی مدل 

های کوچک شمال که در هندسه خشک ایران یک کمان های هیرکانی هیچ جایگاهی ندارند. استقرار صنایع بزرگ برای جنگلجنگل

 های شمال را از سرزمین ایران منفک کند.ابروی باریک است، منطقی نبوده و کسی حق ندارد جنگل

توانیم های هیرکانی درست نیست. ما هرگز برای صنایع بزرگ نمیاستقرار صنایع بزرگ در جنگل رئیس شورای عالی جنگل بیان کرد:

هزار متر مکعب چوب تامین کنیم. جنگل طبیعی کارکرد حیاتی برای ما دارد. تأمین آب کالنشهری مثل تهران، دامنه  ۳۰۰ماهانه 

درصد نیاز  ۱۰های شمال فقط موجب اعداد رسمی میزان چوب جنگلجنوبی و شمالی البرز را به عهده دارد.مقدسی ادامه داد: به

http://iccima.ir/fa/matboat.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

p://iccima.ir/fa/matboat.htmlhtt                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته اول دی 

 

89 
 

های درصد منابع سلولزی کارخانه 8۰دانیم، اما بیش از کند. اگرچه به قاچاق اذعان داریم و آن را یک نقیصه میصنایع را تأمین می

بینیم. جایی برای صنایع بزرگ در هیرکان نمی شود.وی عنوان کرد: بنابراین در آیندهشمال از طریق واردات یا سایر منابع تأمین می

های زایی جوامع محلی در دستور کار ما خواهد بود. با زراعت چوب و گونههای کوچک برای اشغالتوسعه صنایع کوچک یا کارگاه

اطر ت. به همین خهای ایران نیسهای کوچک تداوم خواهند یافت. استقرار صنایع بزرگ متناسب با شرایط جنگلالرشد کارگاهسریع

 های اخیر در موافقت اصولی صنایع نوشته شده که منابع اولیه کارخانه از واردات باید تأمین شود.در دهه

 هزار هکتار جنگل 140عقد قرارداد حفاظتی برای 

 ۱۵ورزی، یادآور شد: ای وزیر جهاد کشاماده ۱۰رئیس شورای عالی جنگل با اشاره به اقدامات انجام شده برای اجرایی شدن ابالغیه 

ناپذیر در دستور کار سازمان فقره طرح با اتمام مدت قرارداد، تمدید نشد. در حال حاضر عقد قرارداد حفاظت و فعالیت فنی اجتناب

 ناپذیربهای حفاظتی و اجتناهای شمال تمام شده و باید قرارداد فعالیتهزار هکتار از جنگل ۱۴۰برداری از ها است. قرارداد بهرهجنگل

رسانی گذاریم سرمایه است و منبعی که این همه فایدهبرای آنها منعقد شود.مقدسی تاکید کرد: اعتبارات و منابعی که برای جنگل می

کند باید حفظ شود.وی در پایان اظهار امیدواری کرد که جلسه امروز پیامی برای کمیسیون تلفیق مجلس باشد و منجر به این می

 آمیز برای نجات جنگل بگیرند./گان مردم در زمان بررسی قوانین مرتبط با جنگل، تصمیم تحولشود که نمایند

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۶۰۰/%D8%A٧%D8%B۳%D8 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۴تاریخ: 

 ها مخالفمبا مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره جنگل

ه های شمال کشور ببرداری از جنگلکمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی مصوب کرده که از ابتدای برنامه ششم توسعه، بهره

کنیم تالش می :گفتها، مراتع و آبخیزداری کشور ضمن اعالم مخالفت خود با این مصوبه یکباره ممنوع شود. رئیس سازمان جنگل

 .نظر کمیسیون تلفیق را اصالح کنیم

به گزارش خبرنگار ایانا، خداکرم جاللی در مراسم یادبود و نکوداشت استاد کریم ساعی که در سالن مطهری دانشکده منابع طبیعی 

 های این سازمان درباره طرح تنفس جنگل پرداخت.دانشگاه تهران برگزار شد، به تشریح برنامه

برداری برنامه پنجم آمده که هر نوع بهره ۱۴8برداری از آن، در ماده های کشور و نحوه بهرهیان کرد: درباره بحث مدیریت جنگلوی ب

ای داریم مصوبه ٩۲پذیر است. به همین دلیل در ابتدای فعالیت دولت یازدهم در سال از جنگل صرفاً با تصویب هیأت وزیران امکان

 دیده همچنین برداشت درختان حاصل از عملیات پرورشی مبنای حرکت باشد.شکسته، بادافتاده، آسیبکه برداشت از درختان 

ها، مراتع و آبخیزداری کشور افزود: تالش کردیم این سیاست را با کمک شورای عالی جنگل، معاونت جنگل و رئیس سازمان جنگل

های شمال را برداری از جنگلایی فعالیت دولت یازدهم میزان بهرهاندرکاران اجرایی کنیم. به همین دلیل در سال ابتدهمه دست

های گذشته مطرح برداری تجاری و صنعتی از سالدرصد کاهش دادیم.جاللی اضافه کرد: بحث توقف بهره ۳۴نسبت به سال قبل، 

جمهور نیز در سفر به گیالن بحث  اند و رئیسبرداری غیر مجاز تذکراتی داشتهبوده است. مقام معظم رهبری نسبت به مسائل بهره

عامل  ۱۵شود را شامل های وارده به جنگل که منجر به تخریب این اکوسیستم طبیعی میاند.وی آسیبتنفس جنگل را مطرح کرده

 شود.برداری فقط یکی از عواملی است که سبب تخریب جنگل میدانست و ادامه داد: بهره

دهد و به هیچ وجه قصد ساله رخ می ۱۰تجاری )تنفس جنگل( برای یک مدت محدود پنج یا برداری جاللی عنوان کرد: توقف بهره

آورد.وی یادآور شد: در دوران توقف، هشت محور و حدود وجود میرهاسازی مدیریت جنگل را نداریم؛ زیرا هرج و مرج در جنگل به

قرار های کشور استبه طبیعت انجام شود و این شیوه در جنگلبرداری باید در چارچوب نزدیک شاخص داریم که بر اساس آنها بهره 8۰

هایی که دارای طرح یا بدون طرح هستند را تحت پوشش های شمال اعم از بخشیابد. برای این کار باید طرح تهیه شود و تمام جنگل

آبخیزداری کشور تأکید کرد: برای  ها، مراتع وهای جنگلداری قرار دهیم.رئیس سازمان جنگلهای مدیریتی جنگل یعنی طرحبرنامه

های های هیرکانی، نیازمند اعتبار هستیم تا بتوانیم آن را ساماندهی کنیم. بر اساس مطالعات انجام شده، در جنگلمدیریت تمام جنگل

و  پایداری ها در راستایبینی شده در دفترچه طرح عمل کرده باشد، جنگلدارای طرح اگر مجری بر اساس اصول علمی و فنی پیش

 و مجری حضور ندارد، خسارات بیشتری به جنگل وارد شده است. جوانسازی مدیریت شده است، اما در نقاطی که فاقد طرح بوده

یز های دارای طرح نها هستند و بر این باورند که ممکن است جنگلجاللی با اشاره به اینکه مخالفان تنفس نگران رها شدن جنگل

 ها تأکید کرد.بدون طرح دچار شود، برای بار چندم بر عدم رهاسازی جنگل هایبه سرنوشت جنگل

های جنگلی و های دارای طرح، وضعیت مناسب نیست و در برخی عرصهگویند که در برخی جنگلوی گفت: موافقان تنفس هم می

 ها مفید باشد.ی جنگلتواند برااراضی در اختیار مجریان، توان جنگل بیش ازاین نیست و یک استراحت کوتاه می

ها از اساتید دانشگاه درخواست کرد که انرژی خود را صرف تدوین طرح برای کل منابع جنگلی کشور اعم از رئیس سازمان جنگل

های هیرکانی و زاگرس کنند.جاللی بیان کرد: در مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس یک عبارت غیر اجرایی بدون مشورت با جنگل

های شمال را ممنوع اعالم کرده است. به این برداری از جنگلگنجانده شده است. مصوبه کمیسیون تلفیق، بهرهها سازمان جنگل

های شمال، برای مصارف سوخت برداری از چوب درختان خشک جنگلکمیسیون اعالم کردیم که هشت میلیون متر مکعب بهره
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روستاها سوخت فسیلی را جایگزین کنیم، اما با توجه به وضعیت موجود، شود. البته باید تالش کنیم که در این روستایی انجام می

اجرای این مصوبه ممکن نیست.وی افزود: درحال پیگیری اصالح مصوبه کمیسیون تلفیق هستیم؛ زیرا در این مصوبه گفته شده که 

های طبیعی ها حکم جنگلگلهای دست کاشت برای سازمان جنپذیر است. جنگلهای دست کاشت امکانبرداشت چوب از جنگل

 کند.های دست کاشت، کار مبارزه با قاچاق چوب را دشوار میکنیم مجاز بودن برداشت درختان جنگلرا دارد و تصور می

 پذیرش قصور دستگاه اجرایی در واتاشان

اره قطع نخواهد شد، ابالغیه وزیر برداری از جنگل به یکبها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه بهرهرئیس سازمان جنگل

 های شمال را بر مبنای کار کارشناسی انجام شده در این سازمان دانست.برداری از جنگلجهاد کشاورزی برای توقف بهره

یان رکنیم در یک دوره پنج ساله با اتمام قرارداد مجریان فعلی، صالحیت آنها را بررسی کرده و با مججاللی اضافه کرد: ما تالش می

 ذیصالح قراردادهای حفاظتی منعقد کنیم تا جنگل به هیچ وجه رها نشود.

دلیل اتمام قرارداد ها در مسئله واتاشان که منجر به قطع تعداد زیادی درخت در مدت کوتاه بهوی با پذیرش کوتاهی سازمان جنگل

 آمدهانگاری کرده و بخشی از مسائل پیشندکی سهلهای بازرسی امجری طرح شده، ادامه داد: مجری طرح واتاشان بر اساس گزارش

 های الزم را برای تداوم طرح انجام نداده است.بینیدلیل اشتباهات سازمان است؛ زیرا قبل از منقضی شدن قراردادها، پیشنیز به

 کرار نخواهد شد.های آینده تها، مراتع و آبخیزداری کشور تأکید کرد: قطعاً این مسئله برای طرحرئیس سازمان جنگل

رت صوها را دعوت کرد تا وظیفه هدایت و راهبری دستگاه اجرایی را به عهده بگیرند. همچنین بهجاللی بار دیگر اساتید دانشگاه

 رسمی از اساتید تهران دعوت کرد که به این سازمان در اجرای طرح تنفس کمک کنند.

های درصد از سطح طرح ۲۰های شمال را متوقف کنیم. یعنی ساالنه ز جنگلبرداری اوی یادآور شد: قصد داریم طی پنج سال بهره

 جنگلداری را تغییر وضعیت دهیم تا با یک حرکت علمی و کار کارشناسی درست، به هدف نهایی خود دست یابیم.

ج چوب، عنوان کرد: روسیه پنهای موجود در همسایگان شمالی ایران ازجمله کشور روسیه در زمینه تولید جاللی با اشاره به پتانسیل

 هزار مترمکعب آب مجازی است.برابر وسعت ایران جنگل دارد و واردات هر مترمکعب چوب به کشور، معادل ورود یک

کنیم در هایی برای تسهیل زراعت چوب و واردات آن به کشور هستیم. تالش میدنبال ایجاد مشوقوی گفت: در برنامه ششم به

فاصله دارد، بر اساس نظر سازمان حفظ نباتات، قرنطینه مناسب برای واردات چوب و پوست کنی ایجاد کنیم. با بنادری که از جنگل 

شود مشکلی برای صنعت هم پیش نخواهد آمد. در حال حاضر مجوزهای برداری از جنگل به تدریج متوقف میتوجه به اینکه بهره

ت چوب به کشور بوده و باید این صنایع تمهیدات الزم را برای فعالیت خود داشته شود نیز با شرط وارداجدیدی که به صنایع داده می

 باشند.

 کمبود اطالعات در کشور

ها، مراتع و آبخیزداری کشور در ابتدای سخنان خود به کمبود منابع و اطالعات در کشور اشاره کرد؛ زیرا وی رئیس سازمان جنگل

ده های الزم را به دست نیاورکند، دادهرا پیگیری می "ریزی تعاملی در منابع طبیعیبرنامه"برای پایان نامه دکترای خود که موضوع 

وان نسخه تطبیعی نمیهای مختلف منابعاست.جاللی تعامل با مردم را اقدامی بسیار پیچیده توصیف کرد و افزود: درباره مسائل حوزه

های خود پنج محور عمده را طراحی کرده ها برای فعالیتسازمان جنگلواحدی برای پیشگیری و مقابله مطرح کنیم.وی بیان کرد: 

های های آبریز، اولین استراتژی این سازمان است زیرا عدم توجه همه جانبه به مسائل حوضهنگری در حوضهاست.به گفته جاللی، جامع

 شده و به کانون گرد و غبار تبدیل شوند. های ایران خشکناپذیری به کشور وارد شود. تاالبآبریز باعث شده خسارات جبران

ها، منابع درصدی بارش ۲۰شود، اما باید گفت که کاهش ها اعالم میوی ادامه داد: اگرچه خشکسالی دلیل اصلی خشک شدن تاالب

رای وضعیت فعلی بایم. به این ترتیب آبی کشور را کاهش داده، اما ما مصارف خود را متناسب به این افت میزان بارندگی، کم نکرده
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دلیل انتزاعی ها، مراتع و آبخیزداری کشور اضافه کرد: در دریاچه ارومیه بههای کشور رقم خورده است.رئیس سازمان جنگلتاالب

های مختلف اجرایی، برخی مشکالت کنونی به وجود آمده است. سدهایی زدیم که امروز به این نتیجه رسیدیم عمل کردن دستگاه

هایی بیش از توان سرزمینی حفر کردیم در حالی که باید در یک حوضه آبریز با رعایت دی از آنها تعطیل شود. چاهکه باید تعدا

صورت کنیم مدیریت جامع حوضه آبریز را بهها تالش میها، یک مدیریت پایدار داشته باشیم.جاللی ادامه داد: ما در تمام استاناولویت

های سراسر ه مدیریت جامع حوضه آبریز فرماندار و دبیر این کمیته مدیران کل منابع طبیعی استانپایلوت اجرایی کنیم. رئیس کمیت

 ها برای مدیریت منابع آب ایجاد شود.کشور هستند تا هماهنگی الزم بین دستگاه

ز، مهار مفاهیم اقتصاد سببه گفته وی، حفاظت با استفاده از توان جوامع محلی، توسعه مشارکت مردمی در منابع طبیعی با تکیه بر 

 ها است.های سازمان جنگلبینی شده برای فعالیتهای جنگلی دیگر محورهای پیشعوامل ناپایداری منابع طبیعی و مدیریت عرصه

یی زادرصد افزایش داشته، در فصل مقابله با بیابان ۱۰۰بیش از  ٩۶ها در بودجه جاللی در پایان عنوان کرد: اعتبارات سازمان جنگل

ایم، اما هنوز هم با توجه به وسعت سرزمینی، این درصد افزایش اعتبار داشته ۱۲۰درصد و در آبخیزداری بیش از  ۵۰۰بیش از 

 ها کافی نیست./اعتبارات برای انجام وظایف سازمان جنگل

http://www.iana.ir/fa/news/۵۲۱۳8/%D8%A8%D8 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵ دی ۰۱: تاریخ

 تنفس طرح اجرای برای درآمدزایی کمیته تشکیل
 چوب، قطع از حاصل درآمدهای کنون تا زیرا است؛ مالی منابع کمبود تنفس، طرح اجرای روی پیش هایچالش ترینمهم از یکی

 را کاریجنگل یا طرح تدوین از ناشی هایهزینه و داده انجام حفاظتی اقدامات جنگل در هک کردمی ترغیب را خصوصی بخش

 .بود جایگزین هایروش فکر به باید درآمدی، منبع این حذف با. شود دارعهده

 :مرگن لیال -( ایانا) ایران کشاورزی خبرگزاری

 چوب، قطع از حاصل درآمدهای تاکنون زیرا است؛ مالی عمناب کمبود تنفس، طرح اجرای روی پیش هایچالش ترینمهم از یکی

 را کاریجنگل یا طرح تدوین از ناشی هایهزینه و داده انجام حفاظتی اقدامات جنگل در که کردمی ترغیب را خصوصی بخش

 باور این بر جنگلبانی انجمن رئیس کیادلیری، هادی. بود جایگزین هایروش فکر به باید درآمدی، منبع این حذف با. شود دارعهده

 در درختان قطع از ناشی مالی خسارات توانمی موجود، قراردادهای اصالح با که دارد وجود جنگل در زیادی درآمدی منابع که است

 .کندمی تشریح را درآمدی منابع این ایران، کشاورزی خبرگزاری با خود مشروح وگویگفت در وی. کرد جبران راحتیبه را جنگل

 مترمکعب هر قیمت اگر که شودمی برداشت کشور هایجنگل از چوب مترمکعب هزار ۵۰۰ ساالنه جنگلبانی، انجمن رئیس تهگف به

 برای اما آید،می بدست چوب برداشت از درآمد تومان میلیارد ۲۰۰ حدود بگیریم، نظر در تومان هزار ۴۰۰ متوسط طوربه را چوب

 .کندمی برآورد را تومان میلیارد ۵۰۰ تا ۴۰۰ رقم هاجنگل سازمان تنفس، طرح اجرای مخارج محاسبه

 .دهدمی ادامه شده، محاسبه چگونه تومان میلیارد ۵۰۰ تا ۴۰۰ عدد که پرسش این طرح با را خود سخنان کیادلیری هادی

 اختصاص طبیعی هایصهعر از حفاظت متولی سازمان به هاجنگل از حفاظت برای رقم این باید حتماً معتقدم اگرچه: گویدمی وی

 و طرح بدون مناطق برای برنامه تدوین چرا است، تومان میلیارد ۲۰۰ فقط چوب فروش از حاصل درآمد که شرایط در اما یابد،

 .نویسیممی ایده این اجرای هایهزینه و تنفس پای به را دیگر هایهزینه بسیاری

 .نیستیم حلراه کردن پیدا دنبالبه و کنیمنمی صحبت منطقی ما که دهدمی نشان رفتار این: کندمی اضافه کیادلیری

 مانده مغفول میلیاردی درآمدهای

 درآمدزایی هکمیت باید هاجنگل سازمان دولتی، اعتبارات به اتکا عدم و تنفس ایده اجرای برای: کندمی تأکید جنگلبانی انجمن رئیس

 .شود اجرایی شده اعالم هایبرنامه و احصاء کمیته این توسط شود، ددرآم کسب به منجر تواندمی که مواردی تا دهد تشکیل

 این باید. هستند بدهکار دولت به و نکرده عمل خود تعهدات به موارد از بسیاری در جنگلداری هایطرح مجریان: دهدمی ادامه وی

 سازمان دهه، یک گذشت از پس و اندهنکرد عمل خود تعهدات به نیز جنگلداری هایطرح مجریان از بخشی. شود وصول هابدهی

 مبالغ این که حالی در. است کرده حساب قبل سال ۱۰ بهای فهرست اساس بر را مجری بدهی خسارت، دریافت زمان در هاجنگل

 .شود رسیدگی نیز موارد این به باید. شدمی حساب روز قیمت به باید

 وی گفته به. داندمی جنگل نگهداری هایهزینه تامین برای گزینه بهترین ار گردشگری هایطرح مالکانه بهره در بازنگری کیادلیری

 است منطقه طبیعی جاذبه بر متکی کامال گردشگری مناطق درآمدهای و دارد را توریستی هایزمین زیباترین از یکی کشور شمال

 .نیست مقایسه قابل گردشگری، هایطرح خصوصی مجریان برای حاصله درآمدهای با مقایسه در دریافتی مالکانه هایبهره اما

 که داریم گردشگری طرح و جنگلی پارک ۴۰ حدود نوشهر طبیعی منابع کل اداره حوزه در: دهدمی ادامه جنگلبانی انجمن رئیس

 فروردین ۳۱ و شده منعقد آن قرارداد 8۶ فروردین ۳۱ که گردشگری هایطرح این از یکی. شودمی گرفته آنها از ناچیزی مالکانه بهره

 پرداخت هاجنگل سازمان به بها اجاره تومان هزار ۲۰۰ و میلیون ۲۰ معادل ریال میلیون ۲۰۲ ساالنه رسد،می اتمام به قرارداد این ٩۶
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 دو از کمتر ماهانه اما دارد درآمد تومان میلیاردها ساالنه گردشگر، و هاماشین ورودی محل از طرح این: کندمی اضافه وی.کندمی

 هایبهانه به هم امراض و آفات حمله زمان در طبیعت حفظ برای و کندمی پرداخت طبیعی منابع بخش به هزینه تومان یونمیل

 آن قرارداد 8۶ سال اسفند دوم که دارد وجود نوشهر حوزه در دیگری طرح: کندمی عنوان کیادلیری.پردازدنمی بهایی هیچ مختلف

 8۰۰ و میلیون هفت معادل یعنی ریال میلیون ٧8 حدود طرح این. رسدمی پایان به آن راردادق آینده سال اسفند سوم و شده منعقد

 .نیست قبول قابل وجه هیچ به که کندمی پرداخت بها اجاره سال در تومان هزار

 اندشده لکانهما بهره پرداخت از معاف هم برخی و شده فسخ نوشهر حوزه هایجنگل گردشگری هایطرح برخی قرارداد: گویدمی وی

 .شود بررسی قراردادها فسخ یا هاتخفیف این دالیل دقت به باید جدید شرایط در که

 .کندمی اعالم هاجنگل سازمان برای درآمد ایجاد در مؤثر هایراه از یکی را بانیدروازه عوارض اخذ جنگلبانی انجمن رئیس

 هر از تومان هزار معادل عوارضی چالوس تا آباد مرزن جاده. شود اصالح یا و تصویب یا باید مسئله این با مرتبط قوانین: گویدمی وی

 عبور این هزینه باید بنابراین کند،می عبور طبیعت از جاده این. است رسانده تومان هزار ۶ به را رقم این که کردمی دریافت خودرو

 نادرست شدت به هم عمرانی هایپروژه اجرای از ناشی خسارات محاسبه شیوه کیادلیری گفته به.کند پرداخت طبیعیمنابع به را

 هزینه ساالنه باید که حالی در کنندمی محاسبه را جنگل از شده حذف چوب قیمت فقط شفارود، مانند سدی در مثال زیرا. است

 .شود پرداخت هاپروژه مجریان توسط هم شودمی متوقف درختان قطع با که جنگل رویش

 معرفی هاجنگل سازمان برای درآمد کسب منابع از دیگر یکی هم را شمال در موجود معدن ۵۳۰ از ترمعقول انهمالک بهره دریافت وی

 پرداختی مالکانه بهره چرا کنندمی کسب درآمد تومان میلیون ۱۰۰ روزی معادن اگر: دهدمی ادامه جنگلبانی انجمن رئیس.کندمی

 است؟ کم اینقدر هاجنگل سازمان به آنها

 کتشر هاینهالستان از یکی: کندمی عنوان و دانسته درآمد کسب برای دیگری منبع را هانهالستان بهای اجاره اصالح همچنین وی

 درآمدی کاشتیم،می کاهو زمین این در اگر. کندمی پرداخت هکتاری ٩۰ نهالستانی برای اجاره تومان میلیون پنج فقط ساالنه شفارود

 .شدمی هاجنگل سازمان عاید نهال تولید از بیش

 ایمکرده جنگل خود خرج را جنگل

 رفاه و ارک تعاون، وزارت وظیفه را اشتغال ایجاد شود، برداریبهره هایشرکت حفظ قربانی جنگل نباید اینکه بر تاکید با کیادلیری

 انجام هم حفاظت کار که طرح مجری هایشرکت زیرا مخالفند برداریبهره توقف با گروهی: کندمی اضافه وی.کندمی اعالم اجتماعی

 .ندارد معنی شود، تامین حفاظت پول که کنیم قطع درخت ما اینکه اما.شد خواهند مواجه تعطیلی با دهندمی

 هاشرکت این که شودمی اعالم بالفاصله بردار،بهره هایشرکت شرایط در تغییر کوچکترین با: دهدمی ادامه جنگلبانی انجمن رئیس

 خود اتتعهد به مالی منابع کمبود توجیه با گذشته در هاشرکت این چرا است، صحیح گفته این اگر. اندکرده ضرر تومان هانمیلیو

 دولت که دانستنمی شرکت این آیا. است کرده استخدام نیرو ۱۰۰ از بیش قبل سال چند شفارود شرکت: گویدمی وی.اندنکرده عمل

 .کنندمی ایجاد اجتماعی مشکل و کنندمی اخراج را نیروها این حال کرد؟ خواهد اجرا را تنفس طرح

 دهش اجرا ایران هایجنگل در طبیعت به نزدیک جنگلشناسی که هستند مدعی هاطرح مجریان از گروهی: کندمی اضافه کیادلیری

 بنابراین شود، اجرایی طبیعت به نزدیک یجنگلشناس که نبود صرفه به اقتصادی لحاظ به ایران در که گفت باید آنها به پاسخ در. است

 .باشد داشته صرفه آنها برای طرح اجرای تا دادند انجام علمی غیر و متمرکز صورت به را درختان برداشت مجریان

 مالی ابعمن دولت زیرا بگیرد دست در را شمال هایجنگل مدیریت دولت فعال اینکه جز نیست گریزی ما کشور در: کندمی تاکید وی

 ندکمی سقوط سرعت به پول ارزش و باالست ایران در بانکی سود نرخ. دارد اختیار در خصوصی بخش به نسبت تریقیمت ارزان

. یردگمی قرار مدت بلند هایگذاریسرمایه گروه در هم جنگل در گذاریسرمایه. نیست صرفه به مدت بلند گذاریسرمایه بنابراین

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 گذارانیسرمایه از اندکی گروه: شودمی آور یاد جنگلبانی انجمن رئیس.شود وارد حوزه این در که نیست مایل خصوصی بخش پس

 کنند، جبران را خود آالتماشین هزینه و کرده کسب درآمد سرعت به خواهندمی آنکه دلیل به هم اندشده جنگل عرصه وارد که

 .است شده جوان ما هاجنگل نتیجه در اندکرده کوتاه را برداریبهره دوره

 برای ماا است کابلی سیستم از استفاده ایران هایجنگل کوهستانی وضعیت به توجه با نقل و حمل شیوه بهترین: دهدمی ادامه وی

 این اهگ هیچ نداشت، وجود ایران جنگلداری هایطرح در شیوه این که آنجا از. شود یکسره قطع جنگل باید شیوه این بودن اقتصادی

 شدهن هاجنگل حفاظتی ضریب افزایش به منجر گاههیچ ایران هایجنگل در سازی جاده کیادلیری گفته به.نشد وارد ایران به سیستم

 خوش را روستاها جنگلی، هایجاده اما است حریق سریعتر اطفای برای مناسب امکانات ایجاد جاده ساخت فلسفه که حالی در. است

 ایجاد ار متعددی مشکالت و کرده بیشتر را جنگل به قاچاقچیان دسترسی هاجاده این. نداداده افزایش را جنگل تخریب و کرده نشین

 سریع دهی گزارش به منجر و کندمی تبدیل جنگل محافظ به را مردم همه که داندمی عاملی را تنفس طرح اجرای وی.است کرده

 به. کرد مسدود را جنگلی هایجاده توانمی قاچاق با مقابله برای تنفس طرح اجرای با: گویدمی کیادلیری.شودمی تخلف موارد

 قاچاقچیان فعالیت مانع حفاظتی، اقدامات تشدید با و است قاچاق منزله به جنگلی، هایگونه چوب خرید که داد هشدار هاکارخانه

 سایر چوب قاچاق از انعم توانمی جرایم، اصالح با شودنمی خریداری سنگین جرایم دلیل به سرخدار چوب که گونههمان. شد

 این وهاینیر تمام باید بنابراین است جنگلی هایعرصه از حفاظت هاجنگل سازمان تشکیل فلسفه وی گفته به.شد جنگلی هایگونه

 حاضر حال در: کندمی اضافه جنگلبانی انجمن رئیس.کنند مشارکت جنگل از حفاظت امر در دفتری نیروهای معدود جز به سازمان

 .شود اصالح باید مسئله این که هستند عرصه داخل نیروهای از بیش استانی کل ادارات نیروهای

 ایمگرفته فاصله جنگل از اما کنندمی اشاره مجموعه این اجرایی سوابق به هاجنگل سازمان نیروهای آنکه وجود با: کندمی بیان وی

 خشب به را کارها تمام اجرای فعلی شرایط در. کنیم اعزام جنگل هب را نیرو این تا بگیریم جدید نیروی که منتظریم همین برای

 عرصه مدیریت هایبحث از هاجنگل سازمان نیروهای عمال و شودمی نوشته خصوصی بخش توسط هاطرح ایم،کرده واگذار خصوصی

 ./داریم واهمه جنگل در حضور از هم دلیل همین به اندگرفته فاصله

http://www.iana.ir/faن/news/۳8۴۳۶/%D8%AA%D8% 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  ۰۵تاریخ: 

 افزایش قیمت برنج همچنان ادامه دارد +جدول

ممنوع شده و در صورت استمرار این  پنج ماه است که واردات برنج در جهت حمایت از کشاورزان :عضو اتحادیه مواد غذایی گفت

 .روند با افزایش قیمت برنج ایرانی و خارجی و پدیده شوم قاچاق روبرو خواهیم شد

ت از کشاورزان و تولید داخل دوره ممنوعیت واردات برنج به منظور حمای ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش خبرنگار گروه

از سوی وزارت جهاد کشاورزی اجرا می شود اما در سال جاری با وجود گذشت زمان قانونی از اتمام این دوره ممنوعیت هنوز دولت 

 .واردات برنج را آزاد نکرده که این امر در آینده ای نه چندان دور ضربه مهلکی از حیث نوسانات قیمت به بازار وارد می کند

کارشناسان معتقدند که در شرایط کنونی، تاخیر در آزاد سازی واردات برنج افزایش قیمت برنج داخلی و خارجی، کمبود برنج شب 

عید و افزایش قاچاق را به همراه خواهد داشت که وزارت جهاد برای متعادل کردن بازار همانند سال های گذشته باید هر چه سریع 

 .ات اقدام نماید تا دود تاخیر در واردات و گرانی ها به چشم مردم نرودتر نسبت به آزاد سازی وارد

اقتصادی باشگاه گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیبراین اساس،مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفتگو با خبرنگار 

با اشاره به آمار بانک مرکزی مبنی بر افزایش قیمت برنج خارجی اظهار داشت: در حال حاضر هر کیلو برنج هندی  خبرنگاران جوان

تومان در فروشگاه های سطح شهر عرضه می  ۵۰۰هزار و  ۶هزار الی  ۶تومان و پاکستانی  ٩۰۰هزار و  ۴الی  ٧۰۰هزار و  ۴با نرخ 

درصد سهم بازار را به خود اختصاص داده است، افزود: آمار بانک مرکزی  ۲۰و پاکستانی  8۰با اشاره به اینکه برنج هندی وی .شود

 .بر مبنای میانگین نرخ برنج های خارجی صورت گرفته که این امر غیرکارشناسی است

است که واردات برنج در جهت حمایت از کشاورزان کشاورز از ثبات قیمت برنج خارجی از زمان ممنوعیت خبر داد و گفت: پنج ماهی 

 .ممنوع شده و در صورت استمرار این روند با افزایش قیمت برنج ایرانی و خارجی و پدیده شوم قاچاق روبرو خواهیم شد

ارت : تا کنون وزدبیر انجمن واردکنندگان برنج در پاسخ به این سوال که باید از ابتدای دی ماه واردات برنج آزاد می شد، بیان کرد

جهاد کشاورزی رفع ممنوعیت واردات برنج از ابتدای دی ماه را ابالغ نکرده که این امر درنهایت منجر به گرانی برنج و فشار به مصرف 

 .کنندگان می شود

 درصدی قیمت برنج خارجی 5افزایش  

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیهمچنین قاسمعلی حسنی عضو اتحادیه مواد غذایی در گفتگو با خبرنگار 

درصد افزایش در  ۵گفت: نرخ برنج خارجی به نوسانات نرخ دالر در بازار بستگی دارد و به همین دلیل طی ماه های اخیر با  جوان،

الی  ۲۰۰هزار و  ۴تومان و برنج خارجی  ۵۰۰هزار و  ۱۲به گفته وی حداکثر قیمت برنج ایرانی در حال حاضر .بازار مواجه شده است

حسنی تصریح کرد: با رفع ممنوعیت و ورود محموله های جدید برنج خارجی شاهد کاهش و تعادل قیمت .تومان است ٩۰۰هزار و  ۴

 .در بازار خواهیم بود
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 قیمت )کیلو( صولمح

  تومان ٩۵۰هزار و  ۴ برنج هندی دانه بلند

 تومان ۵۰۰هزار و  ۳ برنج هندی دانه کوتاه

 هزار تومان ۵ برنج پاکستانی معطر

 تومان ۶۰۰هزار و  ۲ وارداتی اروگوئه  برنج

 هزار تومان ۴ برنج وارداتی تایلندی
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 برنج
 فارس - ۹۵/۱۰/۰۴ : تاریخ

 رویه برنج به کشور/ تأمین برنج مصرفی کشور با تولیدات داخلیتأکید بر ممانعت ورود بی
شود و بیش از نیاز این کار صورت نکه برنج در حد نیاز وارد مینماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسالمی با اشاره به ای 

  .رویه را بگیردگیرد، گفت: به وزارت جهاد کشاورزی نیز تأکید شده جلوی واردات بینمی

هر چند در مدت ممنوع بودن واردات برنج با از شهرستان ساری، واردات برنج از اول دی ماه آزاد شد،  خبرگزاری فارسبه گزارش 

تنها خواسته کشاورزان این است که در این مدت واردات زیادی صورت نگیرد تا در فصل .های خارجی در بازار مواجه بودیمانبوه برنج

د قیمت پایین است که های خارجی گرایش دارنبیشترین دلیلی که افراد به سمت برنج.کاران متضرر شوندبرداشت آینده باز هم برنج

با توجه به شرایط اقتصادی توانایی خرید برنج با قیمت باالتر را ندارند؛ البته به این معنا نیست که برنج داخلی گران است بلکه برنج 

 .شوندتر به نفع کشاورز نیست کما اینکه با این قیمت نیز متضرر میداخلی با قیمت پایین

کاران است و همه نیز این موضوع را قبول دارند اما باز هم شاهد روزی برنجزحمت و تالش شبانه با وجود اینکه همه جا صحبت از

 .های خارجی سوق دهندهای خارجی هستیم که سعی دارند افراد را به سمت مصرف برنجتبلیغات خوش آب و رنگ برنج

ارس، با بیان اینکه بخش عمده برنج توسط کشاورزان وگو با فباره در گفترئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در این

 .به فروش رسیده است، اظهار کرد: واردات برنج از پایان تیر ماه تا پایان آذر ماه ممنوع بود و بعد از آن آزاد شد

ایرانی  عی کنیم برنجها باید سسازی و الگوسازی مناسب در مصرف برنج ما ایرانیرسانی، فرهنگعلی محمد شاعری بیان کرد: با اطالع

های مناسب اجازه واردات وی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی باید با تعرفه.را مصرف کرده و از تولید داخل حمایت کنیم

کند نباید وارد شود و وزارت جهاد کشاورزی نباید دهد، اضافه کرد: برنج بدون کیفیت و یا آلوده که به تولید داخل ضربه وارد می

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی با اعالم اینکه در این زمینه دو وظیفه .رویه و با تعرفه پایین را دهداجازه واردات بی

اگر این مهم رعایت شود به طور حتم برنج تولیدی برای نیاز داخل کافی است و نیاز  :را برای دولت و مردم قائل هستیم، تصریح کرد

های خارجی موجود در بازار در شاعری در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره انبوه برنج.محصول در کشور نداریم چندانی به واردات

تدریج وارد مدت ممنوع بودن واردات، بیان کرد: واردات این محصوالت مربوط به قبل از دوره پنج ماهه بود که در انبار ذخیره و به

ت برنج از پایان تیر ماه تا پایان آذر ماه طی دوره پنج ماهه از مرزهای گمرکی ممنوع است و اجازه وی ادامه داد: واردا.بازار شده است

نماینده مردم شرق مازندران در مجلس با اعالم اینکه برنج ایرانی با هر قیمتی که باشد بهتر و با .شودترخیص برنج خارجی داده نمی

رانی مصرف کنیم که برنج ایها افتخار میالمللی است و ما ایرانیایرانی یک برند بین تر از برنج خارجی است، اضافه کرد: برنجکیفیت

شاعری با تأکید بر اینکه سیاست حمایتی دولت باید در زمینه مصرف تولید داخلی تقویت شود، خاطرنشان کرد: براساس .کنیممی

تواند نیاز داخل را اساس الگوی مناسب مصرف حمایت شود میهزار تن است که اگر بر ۴۰۰میلیون و  ۲آمارها تولید برنج در داخل 

هایی را اعمال کند که قیمت وی یادآور شد: اگر نیاز به واردات برنج در حد محدود باشد وزارت جهاد کشاورزی باید تعرفه.تأمین کند

 .های خارجی در بازار داخل قابل رقابت باشدبرنج داخل با برنج

 شود و بیش از نیاز این کارران در مجلس شورای اسالمی در پایان با اشاره به اینکه برنج در حد نیاز وارد مینماینده مردم شرق مازند

رویه را بگیرد و واردات برنج باید در حد متعارف و گیرد، گفت: به وزارت جهاد کشاورزی نیز تأکید شده جلوی واردات بیصورت نمی

 .رف باشدبه اندازه نیاز داخل براساس سرانه مص

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳٩۵۱۰۰۴۰۰۰۳٩٩ 
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 برنج  
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۶تاریخ: 

 96نرخ خرید تضمینی برنج برای سال 

تا  ۲8۶۰، ٩۶ر کیلوگرم ارقام مختلف پرمصرف برنج را برای سال کمیسیون تخصصی سازمان برنامه و بودجه نرخ خرید تضمینی ه

 .شودزودی ابالغ میتومان تعیین کرد که با تصویب نهایی به ۳8۴۰

 ۳8۴۰تا  ۲8۶۰به نرخ  96-95 زراعی سال برای  به گزارش تسنیم، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم ارقام مختلف پرمصرف برنج

ازمان برنامه و بودجه تعیین که در صورت تصویب نهایی توسط این شورا به بخش کشاورزی ابالغ تومان، توسط کمیسیون تخصصی س

با مقایسه این نرخ ها با قیمت سال  که بود  تومان 3680  تا تومان ۲۶۲۵ قیمت خرید تضمینی برنج در سال زراعی گذشته .شودمی

 .را در هر کیلوگرم در نظر گرفته است "تومان ۲۳۵"و  "تومان ۱۶۰"شود که این کمیسیون افزایش اندک زراعی جاری مشاهده می

بنابراین گزارش، با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی، تنها به نرخ اعالمی خرید تضمینی گندم به شورای اقتصاد اعتراض کرده 

 .است به نظر می رسد که ابالغ قیمت یاد شده برای سال زراعی جاری قطعی باشد

 که ستا حالی در این. گرفت قرار مربوطه هایتشکل و کشاورزان اعتراض مورد نیز گذشته سال در برنج  ضمینی پاییننرخ خرید ت

گیزه ای برای فروش محصوالت برنج کشاورزان به دولت ایجاد ان نرخ این و است رفته باال شدتبه بازار در ایرانی برنج نرخ امسال

 درصد ۱۵ با کشوری و فجر شیرودی، خزر، برنج کیلوگرم هر تضمینی خرید نرخ ( ٩۵ -٩۴ بنابراین گزارش، سال گذشته).کندنمی

 هزار ۳۱  یسه با سال قبل خودمقا در افزایش درصد ۱۱ با گوهر و سپیدرود برنج ریال، 8۰۰ و هزار ۳۶  خود قبل سال به نسبت رشد

 اقتصاد شورای جلسه در ریال ۲۵۰ و هزار ۲۶ کیلوگرم هر فیروز امک و سازندگی نجفی، عنبر دانیال، کوهسار، ندا، برنج و ریال ۶۳۵ و

 .بود شدهتصویب

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۶۰۵/%D٩%8۶%D8 
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 برنج
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۱تاریخ: 

شود/ راهکار ثابت برای واردات دولت، باعث ایجاد تشنج در بازار برنج میای از مصوبات ای کردن پارهرسانه

 هزار تن برنج اتخاذ شود 800

هزار تن است اعمال شود، زمان واردات  8۰۰دنبال راهکاری باشد که نیاز واقعی واردات برنج که حدود وزارت جهاد کشاورزی باید به

وگو با خبرنگار ایانا درباره اعالم وزارت جهاد کشاورزی درخصوص تصمیم اخیر گفت دبیر انجمن برنج کشور امروز در.کندفرقی نمی

شود و طبق مصوبه وزارت جهاد کشاورزی، از ابتدای آبان تا اوایل آزاد سازی واردات برنج گفت: مطابق تقویمی که هرساله اعالم می

 اتفاقی غیر منتظره و جدید نیست. مردادماه سال بعد واردات برنج هرساله آزاد بوده است و این تصمیم

های توان تاریخ واردات را کنترل کرد، زیرا ثبت سفارش در زمانگونه که بارها گفته شده، نمیشایق افزود: همانجمیل علیزاده

د، به دست دلیل توفانی بودن دریا و سایر مشکالت، محموله برنج در زمانی که بایای مواقع بهشود، اما در پارهمشخص انجام می

هزار تن برنجی که نیاز  8۰۰رسد.وی خاطرنشان کرد: الزم است وزارت جهاد کشاورزی راهکاری را پیدا کند که فقط مشتریان نمی

واقعی کشور است بتواند وارد شود و مقدار بیش از این راهی بازار نشود.دبیر انجمن برنج کشور ادامه داد: باید راهکاری پیدا شود تا 

شایق تصریح کرد: در شرایط حاضر که از سوی کند.علیزادهج هر لحظه دچار تشنج نشود. اعالم زمان مشکلی را حل نمیبازار برن

وزارت جهاد کشاورزی زمان واردات دوباره اعالم رسمی شده، بازار این محصول استراتژیک نیز در جریان خدشه قرار گرفته است و 

 ۴۰ها را افزایش دهند؛ در حالی که اگر تعرفه واردات در طول سال فکر آن هستند که قیمتای از سودجویان و واردکنندگان در عده

تومان برای هر کیلوگرم برنج است، اعالم دوباره آن تنها فرو کردن  ۵۰۰درصد اعالم شده و عوارض گمرکی نیز همچون سال گذشته 

بینی قیمت برنج بدون تغییر مانده بود، اما از این پس پیش انگشت در النه زنبور است.وی یادآور شد: طی یک ماه و نیم گذشته

دولت،  ای از مصوباتای کردن پارهشایق در پایان تأکید کرد: رسانهشود که دیگر شاهد بازار آرامی در محصول برنج باشیم.علیزادهنمی

 زی با تدبیری مناسب از آن جلوگیری کند./شود، اما امیدواریم که وزارت جهاد کشاورتنها باعث ایجاد تشنج در بازار برنج می

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۴۲۴/%D8%B۱%D8%B۳%D8%A٧%D٩%8۶% 
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 پنبه
 فارس - ۹۵/۱۰/۰۵ : تاریخ

 در داخل تولید می شود  1404پنبه مورد نیاز کشور در افق  درصد 100
از  ۱۴۰۴های انجام شده تا افق درصد پنبه مورد نیاز کشور با برنامه ریزی ۱۰۰مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: 

ابراهیم هزار جریبی  ،وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از پایگاه اطالع رسانی  ارسخبرگزاری فبه گزارش  .تولید داخلی تامین می شود

 .درصد پنبه مورد نیاز کشور در داخل تولید شود ٧۰گفت: پیش بینی می کنیم تا پایان برنامه ششم توسعه 

کیلوگرم در هکتار عنوان  ۲8٩۴هزار تن و عملکرد تولید را  ۲٩۲وی پیش بینی تولید این محصول در پایان برنامه ششم توسعه را 

وی توسعه کشت نشایی را یکی .هزار هکتار خواهد رسید ۱۰۰زیر کشت پنبه در برنامه ششم توسعه به هزار جریبی افزود: سطح .کرد

هزار هکتار پیش بینی سطح زیر  ۱۰۰از راهکارهای افزایش تولید پنبه در کشور دانست و اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه از 

هزار جریبی، افزایش بهره وری و عملکرد .مستقیم انجام خواهد شدهزار هکتار کشت  ۶۰هزار هکتار کشت نشایی و  ۴۰کشت پنبه، 

تولید را از مزایای کشت نشایی برشمرد و تصریح کرد: با کشت نشایی یک یا دوبار، سمپاشی نیز کاهش می یابد و مبارزه با آفات در 

هکتار کشت نشایی به صورت  ۶به وی ادامه داد: هم اکنون در شش استان کشور نزدیک .سطح کوچکی از خزانه صورت می گیرد

مجری طرح پنبه معاونت امور .الگویی داریم که از این سطح حداکثر بهره وری را برای ترویج، آموزش و اطالع رسانی انجام داده ایم

لگویی ا زراعت با اشاره به این که در استان های گلستان، خراسان رضوی، فارس، اردبیل، قم و خراسان جنوبی کشت نشایی به صورت

وی .ایمدرصد افزایش عملکرد تولید در مقایسه با کشت مستقیم بذر داشته ۳۰تا  ۲۵انجام می شود، گفت: در این استان ها نزدیک به 

کاهش هزینه های تولید پنبه را یکی از برنامه های معاونت امور زراعت عنوان کرد و اذعان داشت: ایجاد بانک نشا به صورت متمرکز 

 .صوصی، تهیه ماشین های نشاکار و استفاده از خاک های معمولی هزینه تولید پنبه را کاهش می دهدتوسط بخش خ

 ۲۵۰۰هزار جریبی توسعه کشت حفاظتی را از دیگر برنامه ها برای افزایش تولید این محصول عنوان و تصریح کرد: سال گذشته 

هزار هکتار  8ر هکتار از اراضی اجرا شده ضمن آن که نزدیک به هزا ۴هکتار کشت حفاظتی پنبه داشتیم و امسال کشت حفاظتی در 

وی با بیان این که کشاورزان به توسعه کشت این محصول اعتقاد دارند، گفت: ما با .هم کشت کم خاک ورزی صورت گرفته است

در این راستا قصد داریم از طریق هزار جریبی افزود: .انجام شده تالش می کنیم اعتقاد کشاورزان به مرجله اجرا برسد ریزیبرنامه

 .نشست ها و مذاکره با صنعت نساجی، مسایل بازرگانی پنبه را برطرف کنیم و ارتباط صنعت و تولید را بهبود ببخشیم

وی اضافه کرد: ما به دنبال آن هستیم که زنجیره تولید نساجی از کشت پنبه تا تهیه پوشاک در داخل کشور به منظور اشتغالزایی 

هزار جریبی اظهار داشت: پنبه مانند کلزا از گیاهانی است که در تناوب با محصوالت استراتژیک مانند گندم است و در .د شودایجا

 .تولید این محصوالت تاثیر می گذارد

=http://www.farsnews.com/newstext.php?nn۱۳٩۵۱۰۰۵۰۰۰۱۵۲ 
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 پنبه
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۶تاریخ: 

 رغبتی کشاورزان به کشت پنبهتر از پنبه داخلی/ دالیل بیتومان گران 600تا  400پنبه وارداتی 

خرند، این درحالی است که قیمت تومان می ۲۰۰هزار هزار تا هفتدر حال حاضر صنایع نساجی هر کیلوگرم پنبه داخلی را هفت

 .تومان است ۶۰۰هزار و ه وارداتی حداقل هفتپنب

هزار  ۴۰هزار تن است، گفت:  ۱۰۰وگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه نیاز صنایع نساجی کشور مدیرعامل صندوق پنبه امروز در گفت

ن و ترکمنستان تأمین هزار تن آن از طریق واردات از کشورهای ازبکستان، تاجیکستا ۶۰تن از این نیاز در داخل کشور تولید و 

ش از چندان دور، پنبه ایران به بیهای نهشود.محمدحسین کاویانی با تأکید بر کیفیت باالی پنبه تولیدی کشور، افزود: در سالمی

شد، اما امروز با کاهش سطح زیر کشت این محصول، صنایع نساجی برای تامین نیاز خود مجبور به واردات کشور جهان صادر می ۲۰

رغبتی کشاورزان به کشت پنبه دانست و بیان کرد: این ه هستند.وی بذر نامرغوب و هزینه باالی برداشت را از دالیل اصلی بیپنب

 تری برخودار باشد.عوامل باعث شده است که پنبه در مقایسه با سایر محصوالت از صرفه اقتصادی پایین

کند اضر در اختیار کشاورزان است حداقل هشت ماه از سال زمین را اشغال میای که در حال حهای پنبهکاویانی ادامه داد: کشت رقم

 شود.برد، زیرا محصول یکدست نبوده و به تدریج آماده برداشت میو فقط برداشت آنها دو تا سه ماه زمان می

ود که شو افزایش دستمز می وی عنوان کرد: زمان برداشت پنبه مصادف با زمستان است که این امر باعث سختی کار برای کارگران

دهد.مدیرعامل صندوق پنبه با بیان اینکه برداشت سنتی و با دست پنبه باعث ریزش این شده را افزایش میدر نهایت قیمت تمام

آالت برداشت پنبه، امکان دسترسی همه کشاورزان به این دلیل گرانی ماشینشود، یادآور شد: بهمحصول و کاهش تولید می

 الت وجود ندارد.آماشین

کاویانی خواستار توزیع بذر باکیفیت و تأمین ادوات برداشت پنبه با قیمت مناسب برای کشاورزان شد و تأکید کرد: تأمین بذور 

نبه تواند عملکرد پآالت برداشت میهای برای خرید ماشینشده که رشد یکدست داشته باشند و پرداخت یارانهباکیفیت و اصالح

واحد سطح تا بیش از دو برابر افزایش دهد.وی بر استفاده از پنبه در تناوب کشت تأکید کرد و اظهار داشت: در توسعه و کشور را در 

کشی خودکفایی کشت گندم عالوه بر استفاده از کلزا باید به کشت پنبه نیز توجه شود؛ زیرا دانه پنبه هم مانند کلزا در صنایع روغن

های پنبه در عمق بیشتری از شود، ضمن اینکه ریشهها در گندم میگندم باعث کاهش آفات و بیماریاستفاده شده و تناوب آن با 

هزار هکتار از  ۶۶سازد.کاویانی در پایان اضافه کرد: امسال حدود های احیاء خاک را فراهم میگیرد که زمینههای گندم قرار میریشه

هزار تن و پنبه محلوج استحصالل  ۱۵۰میزان تولید پنبه وش در سال جاری به رسد نظر میمزارع کشور زیر کشت پنبه رفت و به

 هزار تن برسد./ ۴۰شده از آن به حدود 

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۶۴8/%D٩%BE%D٩%8۶%D 
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۹۵/۱۰/۰۶ : تاریخ

 96میلیارد تومان برای افزایش کف حقوق بازنشستگان/ حداقل حقوق بازنشستگان در سال  1000اختصاص 

 هزار بازنشسته 100درصد سهم بیمه ملت به  12.5یک میلیون تومان/ واگذاری 
میلیارد تومان عالوه بر بودجه مصوب به ما کمک کرده تا  ۱۰۰۰مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور گفت: برای سال آینده دولت  

، محمود اسالمیان صبح امروز خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .حقوق حداقل بگیران را به یک میلیون تومان برسانیم

در سالن وزارت کار برگزار شد، به واگذاری بیمه ملت به بازنشستگان اشاره در حاشیه همایش امنیت غذایی، سالمت و توسعه که 

کرد و گفت: قرار شده تا بخشی از سهام بیمه ملت به صندوق بازنشستگی واگذار شود و هدف از این طرح آن است که بازنشستگان 

 ۱۰۰درصد سهم بیمه ملت به  ۱۲.۵ت: وی در مورد جزئیات بیشتر این طرح گف.های اقتصادی صندوق شرکت داده شونددر طرح

کنیم سهامی که ریسک کمتری ها است و سعی میشود که این جزء اولین طرحالحسنه واگذار میهزار بازنشسته در قالب وام قرض

 .دارند، را به بازنشستگان بدهیم

هزار نفر از بازنشستگان از این  ۲۵ذشته گیرد و ظرف چند روز گهزار تومان سهام تعلق می ٧۵۰اسالمیان افزود: به هر بازنشسته 

 .های اقتصادی دیگری را هم به مرور اجرا کنیماند و امیدواریم طرحطرح استقبال کرده

دارید، گفت:  ٩۶ای برای افزایش کف حقوق بازنشستگان در سال مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور در پاسخ به اینکه چه برنامه

هزار  ٧۰۰د تومان عالوه بر بودجه مصوب به ما کمک کرد، تا کف حداقل حقوق بازنشستگان را از میلیار ٧۰۰دولت  ٩۵در سال 

میلیارد تومان اضافه بر بودجه  1000نیز رقم  ٩۶گفت: برای سال  ٩۶وی در مورد بودجه سال .هزار تومان برسانیم ٩۰۰تومان به 

درصد افزایش دهیم و در نتیجه کف حقوق بازنشستگی  ۱۰گان را بیش از اند، تا از این محل بتوانیم حقوق پایین بازنشستمصوب کرده

 .هزار تومان نخواهد بود ۵۰برای سال آینده زیر یک میلیون و 

 .درصد از کل بازنشستگان کشور حداقل بگیر هستند ۲۵به گفته اسالمیان حدود 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳٩۵۱۰۰۶۰۰۰۴۱۱ 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۴تاریخ: 

 نحوه پرداخت تسهیالت به کشاورزان بسیار سختگیرانه است

 بد، این در حالی است که دولتها همراه با افزایش نرخ تورم باعث شد که قیمت تولید برای کشاورزان افزایش یاافزایش قیمت نهاده

 ها با تأخیر سه ماهه و در چند قسط صورتدر تعیین قیمت خرید تضمینی تورم را در نظر نگرفته است، ضمن اینکه برخی از پرداخت

وگو ، امروز در گفتمهوری مورد تقدیر قرار گرفتکه در جشن برداشت محصول امسال از سوی رئیس ج ٩۶گندمکار نمونه سال .گرفت

با خبرنگار ایانا بابیان اینکه شرایط حاکم بر تولید و بازار انگیزه کشاورزان را کاهش داده است، گفت: قیمت خرید تضمنی تنها دو 

اند.حسین د افزایش داشتهدرص ۱۲تا  ۱۰های کشاورزی درصد افزایش یافته است، در حالی که با توجه به نرخ تورم قیمت نهاده

نصیری افزود: کشاورزان هر چقدر هم در مدیریت مزارع دقت داشته باشند، وقتی منابع ملی پاسخگوی نیاز مزرعه نباشد و آنها نتوانند 

ر در ز تأخیپذیر نخواهد بود.وی با انتقاد اوری مناسب و افزایش تولید امکانها را در فصل مناسب تهیه کنند، رسیدن به بهرهنهاده

ه کنند تا محصولشان بپرداخت بهای خرید تضمینی به کشاورزان، تأکید کرد: گندمکاران هر سال زراعی شش ماه تالش و هزینه می

رسد. ماه می ٩ثمر بنشیند که اگر این زمان را به تأخیر سه ماهه پرداخت بهای خرید تضمینی اضافه کنیم، خواب سرمایه آنان به 

ه در حالی است که بیشتر کشاورزان در پرداخت مطالبات به بانک کشاورزی و بسیاری دیگر دچار مشکل هستند و این خواب سرمای

مجبور به پرداخت دیرکرد و سود باال به این بانک هستند.این گندمکار نمونه خواستار هماهنگی دولت با بانک کشاورزی در دریافت 

ولت در پرداخت بهای خرید تضمینی به کشاورزان و تأمین منابع مالی آن مشکل دارد مطالبات از کشاورزان شد و ادامه داد: اگر د

های ذی ربط ازجمله بانک کشاورزی انجام دهد تا در این میان کشاورزان به دلیل دیرکرد پرداخت های الزم را با ارگانباید هماهنگی

 نحوه پرداخت تسهیالت به کشاورزان بسیار سختگیرانه است، بیان سود باال دچار سختی و زیان در تولید نشوند.نصیری با بیان اینکه

درصد تسهیالت پرداختی به کشاورزان را از این سود کم  ۱۶تا  ۱۴درصد است که اگر سود  ۲۰ای بانکی کرد: میزان سود سپرده

شما آیا این سود برای زحمات ماند، از نظر ماهه سرمایه کشاورز سودی معادل شش تا چهار درصد باقی می ٩کنیم، برای خواب 

ساله کشاورز منطقی است؟ آیا این روند سختگیرانه پرداخت تسهیالت، دریافت سودهای باالی تسهیالت و بهای خرید تضمینی یک

 نباید انگیزه کشاورزان برای تولید را کاهش دهد؟

وگو با خبرنگار ایانا با رد ادعای تأخیر سه ماه تعباس کشاورز، معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی در گف: تکذیب تأخیر در پرداخت

های اردیبهشت، خرداد و تیر خریداری و به انبار منتقل شدند، بهای هایی که در ماهدر پرداخت مطالبات گندمکاران، اظهار کرد: گندم

داد به بعد بود که دولت دچار کمبود روزه به کشاورزان پرداخت شد.وی عنوان کرد: تقریباً از مر ۱۲تا  ۱۰آنها در یک فاصله زمانی 

شد، اما در مجموع هیچگاه تأخیر در پرداخت منابع مالی در پرداخت شد و این تأخیر در پرداخت بیشتر مربوط به مناطق سردسیر می

یمت خرید یین قها مطابق با نرخ تورم افزیش یافته، چرا در تعبه سه ماه نرسید.کشاورز در پاسخ به این پرسش که وقتی قیمت نهاده

نی است. شده عدد پایینظر ما نیز قیمت تعیینتضمینی به نرخ تورم توجه نشده است، یادآور شد: این انتقاد قابل پذیرش است و به

تومان( باالتر باشد و  ۳۰۰هزار و اکنون تعیین شده )یکقیمت خرید تضمینی گندم حداقل باید پنج تا شش درصد از نرخی که هم

تومان تعیین شود.معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ایانا که آیا فکر  ۱۴٧۰ار و هزحدود یک

کنید این شرایط باعث افت تولید و از دست رفتن خوداتکایی گندم بشود، اضافه کرد: خیر این اتفاق نخواهد افتاد و بر اساس نمی

تولید هم خواهیم بود، زیرا این دستاورد درحالی اتفاق افتاد که ما کاهش سطح زیر کشت های انجام شده حتی ما شاهد رشد برنامه

 وری ادامه خواهد داشت./ایم و این کاهش سطح زیر کشت و افزایش بهرهداشته

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۵۰۱/%D٩%8۶%D 
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 ن منابع مالیتامی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۱تاریخ: 

 های عشایری آسیب دیده از خشکسالیمیلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت به تشکل 150اختصاص 

 .های عشایری آسیب دیده از خشکسالی اختصاص دادمیلیارد تومان تسهیالت ارزان قیمت به تشکل ۱۵۰هیات وزیران، 

میلیارد  ۵۰۰هزار و رسانی دولت، هیات دولت در جلسه روز چهارشنبه خود، با اختصاص مبلغ یک از پایگاه اطالع به گزارش ایانا 

 های عشایری آسیب دیده از خشکسالی با سودقیمت توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به تشکلریال تسهیالت بانکی ارزان

 .و کارمزد چهار درصد موافقت کرد

 .یاد شده حداکثر پنج سال است طول دوره بازپرداخت تسهیالت

 العاده اضافه کار آنها به تصویب رسیدنامه اجرایی نحوه محاسبه حق بیمه کسر شده کارکنان دولتی از فوقآیین

نامه نحوه اجرای جمهور برگزار شد، دولت همچنین آییندر این جلسه هیات دولت که به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رییس

 .های اجرایی را به تصویب رساندالعاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تأمین اجتماعی شاغل در دستگاهاز فوقکسر حق بیمه 

 .کندهای دولت به این شرکت تسویه میهای دولتی از شرکت خدمات هوایی کشور را با بدهیدولت مطالبات خود و شرکت

( از جمله شرکت ملی پاالیش و پخش ۱۳٩۴های دولتی )تا پایان سال با تصویب هیات وزیران، مطالبات قطعی دولت و شرکت

های نفتی ایران از شرکت خدمات هوایی کشور، با بدهی دولت به شرکت مذکور از طریق صدور اوراق تسویه خزانه تسویه فرآورده

 .شودمی

 شوندوالی و اضافه کار نمیهای ساعات انجام کار متکارکنان عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی مشمول محدودیت

وری کارکنان بالینی نظام سالمت، مندی کارکنان اورژانس از تسهیالت قانون ارتقای بهرهبا تصویب دولت و به منظور امکان بهره

 .شوندهای ساعات انجام کار متوالی و اضافه کار نمیکارکنان عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی مشمول محدودیت

 جرایی قانون دریایی ایران به تصویب رسیدنامه اآیین

نامه نشوند، آییها و شناورهای غیرکنوانسیونی که مشمول مقررات قانون دریایی ایران میهیات دولت با هدف ساماندهی ثبت کشتی

 .اجرایی مربوط به این قانون را به تصویب رساند

 .پردازدتن می ۲۵ها و شناورهای با ظرفیت غیرخالص کمتر از تینامه به چگونگی تهیه و تدوین مقررات مربوط به کشاین آیین

 تصویب تعداد دیگری از مواد الیحه اصالح و دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده

 .هیات دولت در ادامه جلسه، تعداد دیگری از مواد الیحه اصالح و دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده را بررسی و تصویب کرد

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۴۵۴/%D8%A٧%D8%AE 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۴تاریخ: 

 کشاورزی، به کمیسیون تلفیق رفت افزایش سرمایه بانک

بانک سپه، کشاورزی، ملی و پست بانک را برای تعیین تکلیف نهایی به  نمایندگان مجلس، ماده مربوط به افزایش سرمایه چهار

به گزارش ایانا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز در جریان بررسی جزئیات الیحه برنامه ششم توسعه .کمیسیون تلفیق ارجاع دادند

رای ممتنع  ۳رای مخالف و  ۲٩رای موافق،  ۱۴۲و رفع ایرادات با  این الیحه برای اصالح ۲۲کل کشور با پیشنهاد الریجانی، رئیس مجلس ماده 

الریجانی در این زمینه اظهار داشت: با توجه به پشنهاداتی که  .نماینده حاضر به کمیسیون تلفیق الیحه برنامه ششم ارجاع دادند ۲۱٧از مجموع 

  .شودده میشود به منظور رفع ابهام این ماده به کمیسیون تلفیق ارجاع دامطرح می

  :این الیحه ۲۲براساس ماده 

شود به منظور افزایش سرمایه بانک های کشاورزی، ملی، سپه و پست بانک ایران اقدامات الف: به دولت )بانک مرکزی( اجازه داده می

  :ذیل را انجام دهد

محاسبه و  ۱۳٩۴مذکور تا پایان سال های تامین مالی منابعی که از محل خطوط اعتباری بانک مرکزی توسط بانک های هزینه .۱

ها ثبت گردیده به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک منظور نماید. بانک مرکزی موظف است پس از تأیید اقالم در حساب

، اراییتر خود اقدام نماید. سهم بانک های موصوف با توافق وزارت امور اقتصادی و دها در دفامذکور نسبت به کاهش و اصالح حساب

  .شودبانک مرکزی و سازمان تعیین می

هزار  ۱۰بردار آن وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات است را با رعایت قوانین موضوعه کشور تا سقف  اموال غیرمنقولی که بهره .۲

سهم دولت در پست بانک  داری کل کشور به افزایش سرمایهمیلیارد ریال به فروش رسانده و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه

ب: دولت موظف است به منظور ارتقاء مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرایی الزم برای تعاون و همکاری  .ایران اختصاص دهد

آحاد مردم در قالب تشکلهای اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه و تعاون از سال اول برنامه از محل فروش اموال 

  .زاد وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی و سود ساالنه و مطالبات بانک مرکزی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک منظور نمایدما

نماینده حاضر حذف  ۲۱۴رای ممتنع از مجموع  ۳رای مخالف و  ۱۰رای موافق،  ۱۵۵الیحه برنامه ششم توسعه با  ۲۱همچنین ماده 

  .شد

  :آمده است ۲۱در ماده 

های متفاوت نوع قرارداد با ماهیت ۱۲های عملیاتی و تسهیل اجرای صحیح عقود، بانک مرکزی موظف است به منظور کاهش هزینه .۱

ای با سود معین، مشارکتی با سود متغیر و سرمایه گذاری مستقیم را متناسب با نیازهای تمامی مشتریان بانکی غیرانتفاعی، مبادله

  .داد تجمیع کندحداکثر در شش نوع قرا

ها و الزامات اجرایی و نهادی عقود بانکداری اسالمی به صورت صحیح از ایجاد دولت موظف است به منظور فراهم کردن زیر ساخت .۲

های مشارکتی، شرکتهای وصول و توسعه نهادهای مکمل بازارهای پولی )نهادهای اعتبار سنجی، نهادهای ناظر و امین در پروژه

ها و ارزیابی بانک مرکزی مکلف است با ارائه استاندارد -تبصره .حمایت کند (ق و مشاوره تامین مالی سرمایه گذاریمطالبات معو

  .ها با بخش پولی و بانکی را صادرکندها، مجوزهای الزم برای همکاری آنها این موسسات و نهادتوانایی و قابلیت

های با ثبات بازاریابی بانکی به عنوان ت پولی و اعتباری را به طراحی استراتژیها و موسسابانک مرکزی مجاز است تمامی بانک .۳

 .واسطه بین جذب و تخصیص منابع بر مبنای معیارهای عملکردی مکلف کند

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۵۳۱/%D8%A٧%D٩%8۱ 
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 نوآوری ها تحقیقات و
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۴تاریخ: 

 گیری عملکرد دقیق میوه در مزرعهاستفاده از ربات برای اندازه

آویو توسعه داده شده است که برای پروژه ای جدید، توسط محققان موسسه مهندسی کشاورزی رژیم صهیونیستی و دانشگاه تل

 .رودشناسایی دقیق تر بازده میوه به کار می

شود که موفقیت دیگری در بخش استفاده می  ۱ یانا به نقل از وب سایت دیجیتال ترند، در این پروژه از تکنولوژی سوناربه گزارش ا

 "AGRYbot" سونار  محققان به سرپرستی دکتر آویتال بشار، در حال کار بر روی یک سیستم اتوماتیک.آیدکشاورزی به شمار می

یک   شود. به طور خالصه، آن یک ربات نصب شده رویملکرد و وضعیت گیاهان استفاده میهستند. روباتیک سونار برای ارزیابی ع

  .مختلف صوتی از اشیاء بر روی یک قطعه کوچک کشاورزی است  هایسیستم سونار است که قادر به شناسایی مشخصه

وتی و سپس تجزیه و تحلیل آن ها با استفاده با ارسال امواج ص"گفت:  دکتر بشار، در مورد چگونگی کار این ربات به دیجیتال ترند

ای، تفاوت بین برگ یک گیاه و میوه ای که دارد، از الگوریتم های هوشمند، قادر به تشخیص تفاوت بین درختان میوه و گلخانه 

 ".کیلو گرم است ۱۰۰  محاسبه دقیق تعداد برگ یک درخت، وزن میوه آن، در محدوده

و گمان انجام می دادند، یا با ابزار برآورد که دقیق نبودند،   حدس  کشاورزان این اطالعات را بر اساستا پیش از این، "وی افزود: 

درصد دچار خطا شود  ۵۰دریافتیم که این می تواند تا "این محقق افزود: " .مانند نگاه کردن به یک نمونه کوچک با چشم غیر مسلح

اند مکان تودهد. عالوه بر این، این سیستم مینتیجه را می  باال با توجه به وزن و بازدهو در مقایسه با آن، این فناوری با دقت بسیار 

تر یقتواند دلیلی برای بررسی دقها میدقیق در مورد عملکرد بیشتر یا کمتر را در یک قطعه کشاورزی شناسایی کند، بنابراین این

قادر به کار در فضای باز و بسته باشد و امیدوارند که   ونه اولیه است کهکار روی نم  در حال حاضر، تیم بشار، درحال" .پروژه باشد

 .یک مدل خطی در ظرف چند سال آینده تولید کنند و در دسترس افراد قرار دهند

 ترجمه: فرحناز سپهری
http://www.digitaltrends.com/cool-tech/sonar-farming-robots/ 

 ز استفاده از انتشار امواج صوتی اشیاء را تشخیص دهدسونار: تکنیک است که با استفاده ا-۱ 

  http://www.iana.ir/fa/news/۳8۵۱۵/%D8%A٧%D8%B 
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 تولیدات باغی )سایر (
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۷تاریخ: 

WIPO ماننداوه، معطل تدوین قوانین گمرکی/ درختان انار ساوه تا سه سال بدون محصول میانار س 

 (WIPO) های بسیار در خردادماه سال جاری، موفق به دریافت گواهی ثبت جهانی نشان جغرافیاییانار ساوه در حالی پس از پیگیری

تدوین نشده است و هر روز غفلت در تدوین آن، به زیان از سازمان جهانی مالکیت فکری شد که هنوز قوانین گمرکی آن در کشور 

وگو با خبرنگار ایانا با اشاره به مدیرعامل تعاونی باغداران و صادرکنندگان انار ساوه امروز در گفت.شودصادرات انار ایران تمام می

تولیدکننده، امتیاز انحصار صادرات های ثبت جهانی یک محصول، صادرات محصول با نام کشور ، گفت: از مزیتWIPOمزایای گواهی 

افزایش قیمت صادراتی محصول و در نهایت افزایش ارزش افزوده محصول است.محمد فصولی با محصول برای کشور تولیدکننده، 

های مناسب کیفیت انار تولیدی استان نسبت به سال گذشته بهبود دلیل شرایط خوب آب و هوایی و بارندگیبیان اینکه امسال به

درصد صادرات  ۱۰یافت، افزود: امسال میزان دانه سفیدی و سوختگی انار استان در حداقل میزان ممکن بود. به همین دلیل با افزایش 

تن و از طریق  ۴۰۰رو بودیم.به گفته وی، میزان صادرات انار ساوه از طریق مبادی رسمی استان حدود نسبت به سال گذشته روبه

 هزار تن انار ساوه از کشور صادر شد.تن بود، که در مجموع رقمی حدود یک ۶۰۰تهران بیش از  مبادی سایر استان ازجمله

مدیرعامل تعاونی باغداران و صادرکنندگان انار ساوه با اشاره به کاهش شدید دما در آذر ماه گذشته، بیان کرد: این افت دما موجب 

ای است که باغداران مجبور به قطع دیدگی تا اندازهقه آسیب ببیند، این آسیبهای انار منطهزار هکتار از باغ ۱۰شد که تنه درختان 

هزار هکتار است، ادامه داد: اقدام به قطع تنه درختان  ۱۱های استان حدود تنه درختان از بن هستند.فصولی با بیان اینکه مجموع باغ

درصد  ۵۰ه باشد و پس از این مدت نیز تولید محصول به شود که تا سه سال امکان تولید محصول در باغات وجود نداشتباعث می

تومان،  ۲۰۰هزار و هزار تا یکتومان، هر کیلوگرم انار خطی یک ۶۰۰تا  ۵۰۰کاهش یابد.وی قیمت فروش هر کیلوگرم انار صنعتی را 

 ر تومان عنوان کرد./هزاهر کیلوگرم انار سایز متوسط دوهزار تومان و هر کیلوگرم انار صادراتی را چهارهزار تا پنج

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۶٩٩%D-/wipo8%A 
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 تولیدات دام و طیور )سایر (
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۵تاریخ: 

 تغییر کاربری واحدهای گوشتی بوقلمون به مادری در چارچوب قانونی

ان صنعت بوقلمون ایران، دیروز طی نشستی با مدیرکل دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی، به همراه رئیس گروه سایر ماکیان نمایندگ

 .های خود را با این مقام مسئول در میان گذاشتندخواسته

این وزارتخانه، در مراسم  به گزارش خبرنگار ایانا، مدیرکل دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی، به همراه کارشناسان طیور و بوقلمون

 افتتاحیه ساختمان شرکت تعاونی، حضور داشته و از نزدیک با مشکالتی که این صنعت را درگیر کرده آشنا شدند.

گیری مسئوالن وزارتخانه درباره تغییر کاربری واحدهای گوشتی به مادری های این صنعت، چگونگی تصمیمترین دغدغهیکی از بزرگ

ی است که صدور مجوز بیش از حد و افزایش ظرفیت واحدهای مادری در چنین شرایطی که هنوز مصرف سرانه به است. این در حال

اکنون بیشتر تولیدکنندگان مرغ با کشد که همای میمیزان دلخواه نرسیده، تعادل بازار را به هم زده و عاقبت این صنعت را به ورطه

صنعت،  های وزارتخانه در حمایت از تولیدکنندگان اینقلمون گوشتی، ضمن تأکید بر تالشآن درگیر هستند.بنابراین تولیدکنندگان بو

مندی درباره تغییر کاربری واحدها اعمال کنند. منطقی است که همیشه ظرفیت از مسئوالن خواستار شدند تا برنامه منسجم و قانون

ین بازار، با سوپاپ واردات جوجه یکروزه از خارج از کشور صورت تر از واحدهای گوشتی باشد و تنظیم اها کمی پایینتولید مادری

عنوان مثال، شاید روزی برسد که با بروز مشکالت و خسارات سنگین و کاهش گیرد؛ بنابراین تعطیلی واردات خطرناک است، زیرا به

. چون رابطه با کشورهای خارجی در آن تولید جوجه یکروزه صنعتی بوقلمون در ایران، نتوان نیاز واحدهای گوشتی را برآورده کرد

برهه از بین رفته و ایجاد ارتباط مجدد، دشوار و شاید غیرممکن باشد. در همین روزها که بیماری آنفلوآنزا در کشور شیوع یافته، الزم 

وان به سرعت برای تاست تا در صورت نیاز، دست به دامان واردات جوجه شد و اگر در چنین شرایطی، راه تجارت بسته باشد، نمی

هزار قطعه بوقلمون در  ۴٧اکنون ظرفیت پرورش ریزی داشت.وزارت جهاد کشاورزی معتقد است با توجه به اینکه همواردات برنامه

آمارها  کند. هرچند طبق آخرینریزی میهای مولد و گوشتی برنامهکشور وجود دارد، این وزارتخانه بیشتر با تکیه بر تولید داخلی گله

گرم برسد؛ بنابراین رشد متوسط  ۴۰۰گرم است، اما این مقدار باید تا پایان برنامه ششم به بیش از  ۳۵۰صرف سرانه کشور حدود م

درصد برای مصرف بوقلمون در نظر گرفته شده که در حال حاضر، چهار واحد فعال مادری در کشور هستند و تولید دو  ۱۰ساالنه 

ا بر عهده دارند. با این حال، برخی واحدهای مادری، درخواست تولید برای سن دوم را داشتند که هزار قطعه جوجه ر ۲۰۰میلیون و 

فعال در سال جاری، مجوزی برای آن صادر نشده است.به گفته تولیدکنندگان، تا زمانی که بازار کشش تولید بیشتر بوقلمون را ندارد، 

شود؛ زیرا شرایط بوقلمون و مدیریتی که در این وجب به هم ریختن بازار میافزایش ظرفیت مادری، تصمیم به جایی نخواهد بود و م

 توان آن را کاالی استراتژیکصنعت وجود دارد با صنعت مرغ بسیار متفاوت بوده و تحت حمایت شرکت پشتیبانی نیست و نمی

ن در هر کیلوگرم( متعادل بوده و نباید توما ۵۰۰هزار و محسوب کرد. اکنون نیز قیمتی که برای بوقلمون زنده تعیین شده )هفت

 کننده رقم بخورد.هزار تومان باشد تا حاشیه سود مطمئنی برای تولیدکننده و مصرفهزار و بیشتر از هشتکمتر از هفت

گرمی گوشت  ۳۵۰در ادامه این نشست، مدیر ترویج و فرهنگ سازی تعاونی صنعت بوقلمون ایران، ضمن اشاره به سرانه مصرف 

 دهد.کیلوگرمی برای اروپا و هشت کیلوگرمی برای آمریکا را نشان می ۱۱لمون در ایران، گفت: این در حالی است که آمارها مصرف بوق

 ها باشد؛ زیرا پایین بودنعنوان زنگ هشدار درباره سالمت در تغذیه ایرانیتواند بهکامبیز جعفری معتقد است: چنین آمارهایی می

نی ترین منابع پروتئیعلت عدم آگاهی عموم و نبود اطالع رسانی این گوشت با ارزش است که یکی از سالمبه سرانه مصرف در داخل،

رود.به گفته وی، در همین راستا مسئوالن دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی، با درک این مسئله و رابطه مستقیم شمار میجهان به

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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گیری از راهکارهای ه و با درایت و تعامل با تولیدکنندگان شریف این بخش و بهرهغذای سالم و جامعه سالم، عزم خود را جزم کرد

 بخشند.های تولید( شرایط را برای تولیدکنندگان گوشت بوقلمون، بهبود میروز دنیا )زنجیره

رهای و نزدیک به آما آلرود که مصرف این گوشت با کمک مسئوالن و تولیدکنندگان به سطحی ایدهجعفری در پایان افزود: امید می

جهانی برسد. بنابراین در جلسات فشرده کارشناسی در تعاونی صنعت بوقلمون، تبادل نظر واقعی صورت گرفته و با استفاده از خرد 

 جمعی، بهترین تصمیمات برای ارتقای این صنعت، اتخاذ خواهد شد./

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۵8۰/%D8%AA%D8%BA 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۵آبان  ۰۱تاریخ: 

 ظرفیت تولید ساالنه بیش از سه میلیون قطعه بوقلمون در کشور/ قیمت تولید داخلی، کمتر از روسیه

با تجهیزات و امکانات فعلی توانایی تولید حداقل یک میلیون قطعه،  یکی از فعاالن بخش خصوصی تولیدکننده بوقلمون گفت: ایران

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر مدیرعامل شرکت تعاونی صنعت بوقلمون ایران امروز در گفت.بیش از نیاز داخلی را دارا است

ده، ایران توانایی تولید بیش از سه میلیون قطعه در برداری که در صنعت بوقلمون صادر شپروانه بهره ۲٧۰افزود: اکنون با توجه به 

اکنون باید فکری به حال بازار فروش گوشت بوقلمون کرد، ادامه داد: در حالی سال را دارد.سیدمهدی آذرمؤید با اشاره به اینکه از هم

نابراین شود؛ ببه تعداد قبلی اضافه میپروانه جدید نیز در زمینه پرورش بوقلمون صادر شده که در یک بازه زمانی چند ساله  ۳٧۰که 

باید انتظار افزایش تولید تا سه برابر میزان فعلی را داشت.به گفته وی، نباید اجازه داد که آشفتگی مشابه در صنعت مرغ، در صنعت 

وزارت جهاد  ندیشیده شده وهای قبلی، الزم است که در این زمینه تدابیر مقتضی ابوقلمون نیز تکرار شود؛ بنابراین با توجه به تجربه

ها زیر بار فشار برخی گیریطور که تا امروز میزان تولید را مدیریت کرده، به کار خود ادامه دهد و در تصمیمکشاورزی، همان

ر است، وهای قلبی رایج در کشهای جلوگیری از بیماریداران نرود.آذرمؤید با بیان اینکه تغذیه با گوشت بوقلمون، یکی از راهسرمایه

شود، در حالی که مصرف این محصول کیلوگرم برآورد می ۱۰طور میانگین خاطرنشان کرد: سرانه مصرف گوشت بوقلمون، در دنیا به

کند؛ آن هم در شرایطی که تعداد کل عمل قلب باز در کشور، برابر با میزان آن در چین گرم در سال تجاوز نمی ۳۵۰در ایران، از 

میلیارد نفر جمعیت دارد.وی معتقد است: بوقلمون، تنها گوشتی است که چربی اشباع آن صفر بوده و کمترین است که بیش از یک 

تای آگاهی گذاری در راسای مانند آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان و کانادا با سرمایهکلسترول را دارد. به همین دلیل کشورهای پیشرفته

اند. البته اند و در این راه بسیار موفق بودههای مرتبط با تغذیه داشتهآن، سعی در کاهش بیماریبخشی به جامعه در ارتباط با مصرف 

داری در جویی معنیدر ایران نیز، وزارت بهداشت باید در افزایش سرانه مصرف، اقدامات الزم را انجام دهد تا از این طریق، صرفه

ت که هم ای اساونی صنعت بوقلمون ایران تصریح کرد: ساختار بوقلمون به گونههای درمانی اتفاق بیفتد.مدیرعامل شرکت تعهزینه

تواند جایگزین مناسبی برای گوشت دیگر احشام باشد؛ در حالی که قیمت آن هم تقریباً گوشت سفید دارد و هم قرمز. بنابراین می

 هر کیلوگرم است.بار به ازای تومان در میادین تره ٧۰۰هزار و  ٩سوم گوشت قرمز و حدود یک

اکنون آمار درصد به تولید گوشت این پرنده در کشور افزوده شود، یادآور شد: هم ۱۰آذرمؤید با اشاره به اینکه قرار است ساالنه 

سازی و گسترش آگاهی مردم، هزار قطعه است که باید با فرهنگ ۴۰۰صورت ساالنه حدود دو میلیون و ریزی برای بوقلمون بهجوجه

آن را نیز رونق بخشید.وی صادرات گوشت بوقلمون را بسیار ضعیف و در مراحل مقدماتی دانست و تأکید کرد: این در شرایطی بازار 

ها تواند آن را تأمین کند، اما در این زمینه باید ابتدا زیرساختاست که کشوری مانند روسیه، تقاضای باالیی برای خرید دارد و ایران می

 ده شود؛ چرا که هنوز در کشور کشتارگاه استانداردی برای بوقلمون وجود ندارد.و تجهیزات الزم آما

 تر از نرخ آن در کشورهای دیگر نظیراین کارشناس در پایان اظهار داشت: برخالف گوشت مرغ، قیمت تولید بوقلمون در ایران، پایین

 زودتر برای رونق گرفتن صادرات، برنامه چید./ روسیه است؛ بنابراین باید از فرصت به وجود آمده استفاده کرد و هرچه

http://www.iana.ir/fa/news/۳۵٩۶٧/%D8%B8%D8% 
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 تولیدات دام و طیور
 فودپرس ۱۳۹5دى ماه  ۷سه شنبه 

 کنیمپشتیبانی امور دام: تکذیب می های غیررسمی از کاهش ذخایر کاالهای استراتژیک/شرکتگزارش

برخی گزارشات غیررسمی از کاهش ذخایر برخی کاالهای استراتژیک خبر می دهد که مدیرعامل شرکت  درحالی <مواد غذایی

 .پشتیبانی امور دام شب گذشته با انتشار یک مصاحبه ضرب االجلی در سامانه جهاد کشاورزی این موضوع را رد کرد

د ذخایر استراتژیک برخی کاالهای اساسی در کشور به گوش رسیده و برخی خبرهای تایید نشده از به حداقل زمزمه کاهش شدی

 .رسیدن ذخایر کاالهایی چون ذرت، کنجاله سویا، گوشت قرمز و مرغ حکایت دارد

مسئوالن وزارت جهاد  ای منتشر نشده است، ولی ظاهراً زمزمه آن به گوشهر چند این خبرها تاکنون به طور رسمی در رسانه

کشاورزی هم رسیده، به طوری که مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در یک گفتگوی ضرب االجلی هر گونه کاهش در ذخایر 

علیرضا ولی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام همزمان با درز غیر رسمی این اخبار به .کاالهای استرتژیک کشور را تکذیب کرد

هزار  ۵۰هزار تن و مرغ را  ۲۵کفایت میزان ذخایر کاالهای اساسی داد و رقم ذخیره استراتژیک گوشت قرمز را حدود باره خبر از یک

وی افزود: در حال حاضر موجودی .گونه کمبودی برای مصرف بازار کنونی و شب عید این محصوالت نداریمهیچ :تن دانست و گفت

هزار تن ذخیره مرغ  ۵۰که هزار تن است، ضمن آن ۵بانی امور دام نزدیک به هزارتن و شرکت پشتی ۲۰گوشت قرمز بخش خصوصی 

ها منظور مصرف و متعادل کردن قیمتولی اظهار داشت: برای ایام نوروز و هر زمان که بازار نیاز داشته باشد این محصوالت به.داریم

در بازار کشور را رد کرد و آن را سروصدایی از سوی وی موضوع کمبود و گرانی گوشت .شودها عرضه میاز طریق بورس و فروشگاه

هزار تن است، تصریح کرد: با توجه به نیاز ساالنه  8۰۰ولی بابیان اینکه تولید داخلی گوشت قرمز باالی .دالالن برای واردات دانست

 .هزار تن واردات این محصول نیاز است ۱۰۰تا  ٩۰هزار تن گوشت قرمز تنها به  ٩۰۰

هزار تنی گوشت قرمز با مشارکت این شرکت و بخش خصوصی  ۱۰۰ت پشتیبانی امور دام ادامه داد: کسری حدود مدیرعامل شرک

صورت منجمد وارد و باقیمت درصد کسری گوشت قرمز توسط بخش خصوصی از برزیل به 8۰وی گفت: بیش از .جبران خواهد شد

هزار تن گوشت موردنیاز  ۱۰۰: طی هشت ماهه امسال از حدود ولی خاطرنشان کرد.شودمورد تأیید ستاد تنظیم بازار عرضه می

مضان، های رهزار تن توسط بخش خصوصی و شرکت پشتیبانی امور دام تأمین شده که بخشی از آن برای تنظیم بازار ماه ۶۰وارداتی، 

شب عید در حال ورود به کشور وی افزود: مابقی کسری گوشت قرمز موردنیاز نیز برای تنظیم بازار .شده استمحرم و صفر توزیع

ها و تکالیف این شرکت عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه هزار تن گوشت قرمز را از برنامه ۶ولی ذخیره .است و جای نگرانی نیست

 .کنیمهزار تنی شرکت پشتیبانی امور دام، یک هزار تن باقیمانده را تأمین می ۵به موجودی 

هزار  ۳هزار تن برنامه ذخیره گوشت قرمز،  ۶راستای اقتصاد مقاومتی و حمایت از دامداران از این  وی اضافه کرد: تالش کردیم در

 .تن از محل تولیدات داخلی و دام بومی کشور تأمین شود

 .کنیممدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: بخشی از ذخایر گوشت قرمز را از طریق دام بومی سیستانی تأمین می

 .شودتومان عرضه می ۵۰۰هزار و  ۲۲داشت: گوشت گوساله منجمد شده توسط شرکت پشتیبانی امور دام با قیمت هر کیلو  وی اظهار

بار خبر داد و این اقدام را حرکتی های میادین میوه و ترهای و غرفههای زنجیرهولی در ادامه از عرضه گوشت مرغ از طریق فروشگاه

وی افزود: در مناطقی که تولید مرغ بیش از مصرف .ول و کوتاه کردن دست دالالن عنوان کردمنظور عرضه مستقیم این محصبه

 .منظور تنظیم بازار، متعادل کردن قیمت و عرضه در ایام پیک استباشد، این شرکت آماده خریداری مرغ اضافی به

 افزایش عرضه ذخایر استراتژیک برنج و باال رفتن قیمت کنجاله

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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و نیم درصدی قیمت برنج خارجی در چند ماه  77افزایش "ازمان برنامه و بودجه به شورای اقتصاد نیز اشاره به در گزارش اخیر س

 .شده است  "افزایش توزیع ذخایر استراتژیک برنج کشور"و  "اخیر نیز با توجه به ممنوعیت واردات در فصل برداشت برنج داخلی

تومان  8۴۴هزار و  ۵یک تومان و برنج پاکستانی درجه ٩۱۳هزار و  ۴یک ج هندی درجهافزاید که نرخ هر کیلوگرم برناین گزارش می

 .تومان بوده است ۶۵۰هزار و  ۵تومان و  8۲۱هزار و  ۴که نرخ این محصوالت در سال گذشته به ترتیب است، درحالی

درصد افزایش نرخ را  ۲۰اخیر است که حدود گزارشات میدانی نیز حاکی از افزایش قیمت کنجاله سویا در بازار داخل طی یک هفته 

ه کشی طی هفتشده توسط کارخانجات روغنبنا بر این گزارش کنجاله خارجی در بازار کمیاب شده و کنجاله عرضه.تجربه کرده است

ه حدود تومان ب ۱۴۰۰ -۱۴۵۰درصدی را رقم زده است و قیمت کنجاله سویا از رقم حدود کیلویی  ۲۰ماه افزایش حدود اول دی

 .تومان رسیده است ۱٧۰۰

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=cdd۵٧a۰۶ 
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 تولیدات دام و طیور
 فارس - ۹۵/۱۰/۰۴ : تاریخ

 لت توجهی دودهد مرگ خاموش صنعت مرغداری در سایه بیفارس گزارش می
  .کندتوجهی دولت به مرگ خاموش نزدیک میهای سنواتی، صنعت مرغداری را در سایه بیروند انباشته شدن بدهی

 اند این روزها با کاهش شیبمرغداران گیالن و کشور که سه سال بحرانی را پشت سر گذاشته از رشت، خبرگزاری فارسبه گزارش 

 مدیره تٔ  رئیس هیا.شوندکنند و با ادامه این روند دچار مرگ خاموش میهای سنواتی خود را انباشته و اضافه میزیان عمالً بدهی

 افزایش به توجه با و شودمی تصور که آنچه عکس بر: کرد اظهار صنعت این وضعیت به اشاره با گیالن مرغداران صنفی انجمن

 زیان و ضرر حال در مرغداران و ندارد همخوانی آن فروش قیمت با مرغ شده تمام قیمت اکنون ه،جوج قیمت و تولید هایهزینه

عالوه بر آنکه تعهدات و بدهی بانکی و غیربانکی پیشین مرغداران معوق مانده، بدهی جدید نیز به  :نژاد افزودحبیب اسداهلل.هستند

اند و اگر تولید قطع شود بحران مالی اند به تولید زندهخه فعالیت حفظ کردهتدریج به آن افزوده شده و مرغدارانی که خود را در چر

شوند و های اورژانسی صورت نگیرد واحدهای کوچک و تک شغلی مرغداری حذف میبه گفته وی، اگر اقدام.گیردگریبان آنها را می

 .شوددر هر دو حالت بحران ایجاد شده به سادگی برطرف نمیشوند که ها و ... در درون آنها هضم مییا در قالب عقد قرارداد با زنجیره

 های سنگین سنواتی مرغداران به فراموشی سپرده شدندزیان

 و هابانک تفاوتیبی و مرغداران سنواتی سنگین هایزیان شدن فراموش به گیالن مرغداران صنفی انجمن مدیره تٔ  رئیس هیا

 ردنک برطرف با هابانک همکاری عدم برای تولید موانع رفع کارگروه: گفت و کرد نتقادا و اشاره زمینه این در مسؤول هایدستگاه

های سررسید گذشته مرغداران و تزریق نع جدید عمالً نتوانست کمک قابل توجهی به حل مشکل بدهیموا ایجاد و موانع از برخی

اره بیماری آنفلوآنزای طیور تصریح کرد: در بحث وی درب.دهد انجام مرغداران نقدینگی مینٔ  سرمایه در گردش جدید برای تا

کدام از واحدهای مرغ گوشتی کشور گزارش شود و تاکنون هیچ موردی از آنفلوآنزای طیور در هیچنمایی میآنفلوآنزای پرندگان بزرگ

است و بیماری مشترک  h5n8 نام نژاد ادامه داد: سویه جدید آنفلوآنزا که در پرندگان مهاجر و بومی گزارش شده بهاسداهلل.نشده است

کاهش  ای برایرسد این عامل ویروسی نیز وسیلهنظر میزایی در انسان گزارش نشده و بهبین انسان و پرنده نیست و قدرت بیماری

هش شود انتشار برخی چنین اخباری موجب ایجاد جو روانی در جامعه و کاقیمت مرغ شده و هر گاه مرغ به قیمت واقعی نزدیک می

های تولید در برطرف کردن مشکالت و وی با اشاره به چرایی عدم موفقیت تشکل.شود که امیدواریم عامدانه نباشدمصرف می

ها های اجرایی در دست تشکلآفرینی آنها برای عبور صنعت از بحران ایجاد شده گفت: بخش اعظم این مشکالت به نبود اهرمنقش

خصوصی واگذار نشده که آن هم به بخش نیمه دولتی واگذار گری به بخشقانون اساسی تصدی ۴۴گردد و در راستای اصل بر می

 ضرورت ایجاد تشکل جدید با رویکرد بدون دخالت در صنعت مرغداری.شده است

را صدور یا تمدید پروانه  این مسؤول با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی کشاورزی که بر اساس طرح جامع دامپروری مسؤولیت

ا سازی آنهها و... ظهور و بروز و تصمیمشود، گفت: اتحادیهخصوصی برخاسته از دل صنعت محسوب نمیعهده دارد به عنوان بخشبه

باید ساز و  :وی خاطرنشان کرد.ها و اعالم نظرهای گاهی غیرکارشناسی و غیرحقوقی آنهاستنیازمند موافقت بخش دولتی و دخالت

تشکل جدید با ماهیت و رویکرد تازه بدون نیاز به نظارت و دخالت فراهم شود و اختیارات در راستای اصل  کار الزم برای ایجاد یک

قانون اساسی به این تشکل واگذار و ابزارهای الزم برای مدیریت تولید از ابتدا تا انتها در اختیار آن قرار گیرد و هر چه در ایجاد  ۴۴

 صاداقت برای شده ایجاد هایآسیب و صنعت بر وارده هایزیان شود، خیرٔ  تارهای قبلی است تااین ساختار و قالب که متفاوت با ساخ

 .شودتر میبران آن سختج و ترجدی کشور

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳٩۵۱۰۰۴۰۰۰٩٧8 
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 دام و طیورتولیدات 
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۷تاریخ: 

تن جو از شرکت پشتیبانی امور  4000وشت دامی سبک توسط عشایر تهرانی/ خریداری گهزار تن  12تولید 

 دام

های مورد نیاز جامعه عشایری ازجمله خریداری جو، آبرسانی سیار و سایر ملزومات تأمین است و مشکل در شرایط حاضر تأمین نهاده

وگو با خبرنگار ایانا از بهبود وضعیت مراتع این استان خبر داد و مسئول امور عشایر استان تهران امروز در گفت.ود نداردخاصی وج

 ها، وضعیت مراتع نیز مناسب است.گفت: تمامی عشایر استان تهران در قشالق مستقر شدند و با توجه به بارندگی

های تولید با قیمت مصوب تهیه و تأمین شده ها و تعاونیهای عشایر از طریق اتحادیههای مورد نیاز دامسیروس نصیری افزود: نهاده

است و هیچ محدودیتی از نظر میزان آن وجود ندارد.وی خاطرنشان کرد: مجوز خرید چهارهزار تن نهاده جو در مرحله نخست با 

 آن افزایش خواهد یافت. قیمت مصوب دولتی از شرکت پشتیبانی امور دام اخذ شده و به تدریج مقدار

رسد که البته این نهاده در مراکز فراوری، هزار تن جو توسط عشایر استان تهران به مصرف می ۱۵تا  ۱۰نصیری ادامه داد: ساالنه 

هزار  ۱۲شود.وی تصریح کرد: تولید ساالنه گوشت دامی سبک توسط عشایر استان تهران تبدیل به کنسانتره شده و تحویل عشایر می

 شود.تن برآورد شده که بخشی از آن به بازار وارد شده و تا ماه آینده مابقی آن وارد می

 خانوار عشایری تهرانی در کوچ 3000خانوار از  2000شرکت 

هزار تن انواع محصوالت زراعی، باغی، لبنیات و گوشت دام  ۶۵مسئول امور عشایر استان تهران یادآور شد: در سال گذشته بیش از 

شود به همین مقدار تولید داشته بینی میتوسط این جامعه تولید شد و مشکل خاصی نیز وجود نداشت و امسال نیز پیشسبک 

هزار خانوار عشایری در استان تهران داریم که حدود دوهزار باشیم.نصیری درباره وضعیت اسکان عشایر تهرانی تأکید کرد: بیش از سه

 ند.ککنند و مابقی آنها ساکن هستند و تنها سرپرست خانوار به همراه گله اقدام به کوچ میخانوار آن در فرایند کوچ شرکت می

های عشایری اظهار داشت: آبرسانی سیار در برخی مناطق وی در پایان درباره وضعیت آبرسانی و تأمین آب و همچنین بیماری دام

های سبک و سنگین نیز تأمین و استفاده شده است؛ از برای دامهای مورد نیهای عشایری در حال انجام است و واکسنتوسط تشکل

 بنابراین هیچ گزارشی از بیماری در دام و طیور عشایر وجود ندارد./

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۶٩۶/%D8%AA%D٩%88 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۱تاریخ: 

 میلیارد تومانی با اجرای طرح کاهش سن و وزن کشتار مرغ 759جویی صرفه

میلیارد  ٧۵٩روز منجر به صرفه جویی  ۴۲معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد: کاهش سن کشتار مرغ به 

رسانی وزارت جهاد کشاورزی، حسن رکنی در نشست کارگروه ملی پایگاه اطالعبه گزارش ایانا از .شودها میتومانی در واردات نهاده

طرح کاهش سن و وزن کشتار مرغ که امروز در سالن نعمتی جم برگزار شد، ضمن اعالم این مطلب گفت: در فاز نخست این طرح با 

 کاهش می یابد. ۱.8۵به  ۲.۰٧روز، ضریب تبدیل دان به گوشت مرغ از  ۴۲روز فعلی به  ۵۲کاهش سن کشتار مرغ از 

روز را به صرفه ندانست و تصریح کرد: در بعضی از مرغداری های پیشرو کشورمان ضریب تبدیل  ۴۲رکنی، کشتار مرغ در سن باالی 

 است که این عدد باید در سایر واحدهای مرغداری محبوبیت یابد. ۱.٧دان به گوشت 

دستیابی عدد یک به یک  ۲۰۲۵مینه ضریب تبدیل غذایی گوشت مرغ برای سال وی ادامه داد: هدفگذاری کشورهای پیشرفته در ز

 است یعنی در ازای یک کیلو دانی که مرغ می خورد یک کیلو وزن پیدا کند.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی افزایش تعداد دفعات جوجه ریزی، فراهم شدن زمینه صادرات، افزایش سود خالص 

گان مرغ گوشتی، افزایش کیفیت، طعم و کاهش ضایعات را از دیگر مزایای اجرای طرح کاهش سن و وزن کشتار مرغ تولید کنند

عنوان کرد.وی در همین حال بر مدیریت بازار جوجه تاکید ورزید و اظهار داشت:بازار جوجه به منظور شفاف سازی در قیمت، عرضه 

جاد تقاضا برای مرغ سایز را ضروری خواند و گفت: در این زمینه باید در جامعه و توزیع باید به سمت بورس هدایت شود.رکنی ای

اطالع رسانی و فرهنگ سازی شود.وی اجرای موفق طرح کاهش وزن و سن کشتار مرغ را مستلزم عزم ملی، مشارکت سایر دستگاه 

 دانست.و همراهی مصرف کنندگان، تولید کنندگان، کشتارگاه ها و میادین میوه و تره بار 

رکنی با بیان این که اثر گذاری این طرح فوق العاده باال است، خاطر نشان کرد که در بعضی از استان ها مانند استان اصفهان، پیشرفت 

 اند.در اجرای فاز نخست این طرح باالتر از حد انتظار بوده و بعضی استان ها هم مشکالتی داشته

گرم  ۲۰۰گرم تا دو کیلو و  ٩۰۰ورالعمل اجرایی این طرح وزن مرغ کشتار بین یک کیلو و وی با اشاره به این که در فاز نخست دست

 گرم است. ٩۰۰در نظر گرفته شده است، اعالم کرد: افق طرح رسیدن به وزن کشتار یک کیلو 

شگاهی در اجرای این معاون وزیر جهاد کشاورزی ضمن امیدواری در تداوم این طرح، خواستار همکاری و مشارکت مراکز علمی و دان

ندارند، گفت: ما نباید این موضوع را نادیده  (طرح شد.وی با اشاره به این که برخی از کشتارگاه های کشور سورتر)درجه بندی کننده

 بگیریم و این کشتارگاه ها در یک محدوده زمانی باید به سورتر مجهز شوند.

 زها و تشویق تولیدکنندگان مرغ سایتثبیت قیمت نهاده

در این نشست، دکترکمالی دبیر ستاد کاهش سن و وزن کشتار مرغ و مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی های کشاورزی و مرغداران 

گوشتی ایران، اجرای این طرح را برای تولید کنندگان سودآور عنوان کرد و اظهار داشت: بررسی ها نشان می دهد نژادهای تجاری 

 روز است. ۴۲تا  ۳٧بازارشان سن بین  که در اختیار داریم بهترین

وی بهبود کیفیت گوشت، روند رشد سود با تغییر سن پرورش و قیمت جوجه، فراهم کردن زمینه صادرات و دستیابی به بازارهای 

 هدف را از اهداف طرح کاهش سن و وزن کشتار مرغ عنوان کرد.

سایز برای تشویق مرغداران، کنترل و ارزیابی مبادی و ورود مرغ در  کمالی جلوگیری از زنده فروشی، ابالغ قیمت باالتر برای مرغ

 میدان بهمن تهران و ارایه خدمات به مرغداران را از سیاست ها برای اجرای این طرح برشمرد.

http://iccima.ir/fa/matboat.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

p://iccima.ir/fa/matboat.htmlhtt                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته اول دی 

 

120 
 

وی در عین حال کارشکنی واسطه ها به دلیل کم شدن سودهای غیر متعارف، عدم ثبات در قیمت نهاده ها به خصوص جوجه یک 

وزه، زیاد بودن تعداد واحدهای پرورش مرغ در کشور و آماده نبودن برخی زیرساخت ها و تجهیزات کشتارگاه ها را از مشکالت ر

موجود در زمینه تولید مرغ سایز اعالم کرد.دبیر ستاد کاهش سن و وزن کشتار مرغ خواستار عرضه جوجه در بورس کاال و کنترل و 

امور دام در اجرای طرح شد.بنا بر این گزارش، نشست کار گروه ملی کاهش سن و وزن کشتار مرغ نظارت دقیق دامپزشکی و معاونت 

با حضور تولید کنندگان مرغ،معاونان امور دام و مدیران دامپزشکی با هدف بررسی دستورالعمل طرح کاهش سن و وزن کشتار مرغ 

 ماه گذشته، بر گزار شد./و رصد مشکالت و اقدامات انجام شده در استان های کشور ظرف یک 

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۴۴۶/%D8%B۵%D8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/38446/%D8%B5%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

p://iccima.ir/fa/matboat.htmlhtt                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته اول دی 

 

121 
 

 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۶تاریخ: 

غ دارای کلسترول کمتر در گذاری روی پرورش شترمرغ در بوتسوانا/ گوشت شترمرسودآوری با سرمایه

 مرغ استمقایسه با گوشت گاو و تخم

 .ترین جمعیت شترمرغ وحشی در جهان را داردمحیطی، بزرگبوتسوانا با داشتن خاک شنی، آب و هوای گرم و شرایط زیست

 Dibete Ostrichبا نام( نوشت که دولت برای تحقق این هدیه طبیعت، یک مزرعه شترمرغ allafricaبه گزارش ایانا، آل آفریقا )

Multiplication Unit (DOMU) آغاز کرد. ۲۰۰8تاسیس و فعالیت خود را در سال  ۲۰۰۶، در سال 

های شتر مرغ و فروش هدف از این مزرعه تولید جوجه"های دامی گفت: توپولوگو دیتشوپو، مسئول بخش علمی گروه تولید فرآورده

 "ست.شان ابه کشاورزان برای پرورش در مزارع

گذاری کسب و کار عنوان یک سرمایهتواند بهتواند باشد و هم میپرندگان و تخم مرغ خریداری شده هم برای مصرف می"وی افزود: 

یکی دیگر از اهداف ایجاد مزرعه، تنوع بخشیدن به اقتصاد کشور و کاهش وابستگی به "دیتشوپو بیان کرد: "سودآور استفاده شود.

مزرعه، شغل دائمی برای شماری از افراد فراهم کرده و همچنین با ایجاد اشتغال "وی ادامه داد: "گاو است. الماس و صادرات گوشت

 "موقت به سودآوری جامعه محلی کمک کرده است.

مزرعه با داشتن تولید کنندگان و پرندگان جوان آماده است تا با "های دامی عنوان کرد: مسئول بخش علمی گروه تولید فرآورده

 "یمت یارانه ای به کشاورزان فروخته شود و به عنوان یک مزرعه اقتصادی و آموزشی بتواند خدمت رسانی کند.ق

اند، رام شدند؛ پرندگان در مزرعه به خوبی توسط کارکنانی که یک دوره آموزشی مدیریت شتر مرغ دیده"دیتشوپو اشاره کرد: 

گوشت شتر مرغ از نظر تغذیه ای سودمند است دارای کلسترول "ی یادآور شد: و"خطری برای افراد ندارند. که هیچ گونهطوریبه

 "کمتر در مقایسه با گوشت گاو و تخم مرغ و دارای کربوهیدرات، مواد معدنی و ویتامین هاست.

ا بازار عامله بجدیت دولت برای تنوع اقتصادی باعث شده تا بتواند م"های دامی تأکید کرد: مسئول بخش علمی گروه تولید فرآورده

 "ها نیازمند نوآوری کشاورزان است.اتحادیه اروپا و شرایط صادرات گوشت شترمرغ را فراهم سازد، که همه این

ایجاد یک مزرعه شترمرغ نیاز به امکانات چندانی ندارد، با توجه به این واقعیت که آب و هوا به شدت "دیتشوپو اظهار داشت: 

شترمرغ می تواند در برابر شرایط آب و هوایی خشن "وی اضافه کرد: "گذاری هم باید دگرگون شود. تغییرکرده، ایده ها و سرمایه

 "مقاومت کند بنابراین بوتسوانا به سرمایه گذاری در پرورش شترمرغ اقدام کرده، که هزینه چندانی هم ندارد.

این کار می تواند از مزرعه کوچک آغاز و سپس توسعه "ت: ها در فناوری در این باره اشاره کرد و گفدیتشوپو به استفاده از نوآوری

 تواند به آنها کمک کند./مند هستند، اداره پرورش حیوانات در هر مرحله از راه مییابد؛ کسانی که عالقه

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۶۲۳/%D8%B۳% 
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 ولیدات زراعی )سایر (ت
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۸تاریخ: 

 هزار تن محصول ذرت دانه ای از مزارع جنوب کرمان 70تولید 

رئیس سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان گفت: شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان مباشر خرید محصول ذرت دانه ای برنامه ریزی 

 .منطقه را به عهده گرفته استمرکز خرید در سطح  ۱۰الزم برای راه اندازی 

به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، سید یعقوب موسوی با بیان این مطلب اظهار داشت: کار 

هکتار مزارع جنوب کرمان از نیمه دوم آبان ماه از منطقه اسفندقه آغاز شده است و  ۲۰۰هزار و  ۱۱برداشت ذرت دانه ای از سطح 

تن عنوان کرد و افزود: پیش بینی  8تا  ٧.۵وی متوسط عملکرد ذرت در هر هکتار را .ا پایان دی ماه در دشت جیرفت ادامه داردت

 .هزار تن محصول ذرت دانه ای از مزارع منطقه تولید شود ٧۰می شود بیش از 

ر و قیمت مناسب ذرت علوفه ای پیش بینی رئیس سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان خاطرنشان ساخت: با توجه به نیاز آبی کمت

 .می گردد سطح قابل توجهی از مزارع به صورت علوفه ای برداشت شود

درصد  ۱۴قیمت هر کیلو گرم ذرت دانه ای با رطوبت  ۱۳٩۵وی بیان داشت: مطابق دستور العمل خرید تضمینی ذرت دانه ای سال 

  .قبل هشت درصد رشد داشته است تومان تعیین شده است که نسبت به سال ۳۶یک هزار و 

مرکز خرید در سطح  ۱۰موسوی تصریح کرد: شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان مباشر خرید برنامه ریزی الزم برای راه اندازی 

 منطقه را به عهده گرفته است.

ws/http://www.iana.ir/fa/ne۳8٧۴۶/%D8%AA%D٩% 
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 حبوبات
 فارس - ۹۵/۱۰/۰۱ : تاریخ

 ها دهد حبوبات باز هم گران شد/ افزایش قیمت برنج در خرده فروشیفارس گزارش می
هزار تومان  ۱۴ایرانی را کیلویی  ترین نقطه پایتخت برنج درجه یکهای سطح شهر حتی در جنوبیفروشیدر حالی که برخی خرده

  .هزار تومان است ۱۲تا  ۵۰۰هزار و  ۱۱فروشان مولوی همچنان کیلویی فروشند، اما قیمت این محصول در بازار عمدهمی

بفروشیم، این روزها هر کیلو برنج را از بازار  خریم که باید گرانگوید گران می، میفاطمه بیاتـ گروه اقتصادی ـ  خبرگزاری فارس

تهران است  ۱٩این سخنان صاحب سوپرمارکتی در منطقه  .هزار تومان به شما بفروشیم ۱۴تومان بخریم، تا  ۵۰۰هزار و  ۱۲باید 

  .کندر عنوان میهزار تومان قیمت زده است و علت گرانی را افزایش قیمت در بازا ۱۴که هر کیلوگرم برنج درجه یک ایرانی را 

میلیون  ۲.۵کند که حدود شود که با عرضه این همه برنج ایرانی که رئیس انجمن برنج ایران اذعان میاما این سؤال در ذهن ایجاد می

 تواند داشته باشد؟ها وارد بازار شده، این افزایش قیمت چه معنی میتن برنج به مدد کشت دوم و افزایش بارندگی

شاهد دیگری بر این مدعا محدود  .کند و با افزایش عرضه باید قیمت کمی تعدیل شودرضه و تقاضا قیمت را تعیین میمگر نه اینکه ع

کردن واردات برنج از سوی وزارت جهاد کشاورزی در فصل برداشت برنج ایرانی است تا کشاورزان بتوانند برنج خود را به راحتی در 

فروشان مولوی تهران برخالف ادعای فروشنده در مرکز ، از بازار عمدهخبرگزاری فارسقتصادی به گزارش خبرنگار ا. بازار عرضه کنند

 ۵۰۰هزار و  ۱۲شهر، اصالً خبری از افزایش قیمت برنج نیست و در آخرین گزارشی که تهیه کرده بودیم، قیمت برنج به کیلویی 

دارانی که مستقیماً برنج را از ا این بار خبری از افزایش قیمت در این کاال نبوده و حتی در برخی موارد، مغازهتومان رسیده بود، ام

  .فروشندتومان می ۵۰۰هزار و  ۱۱گری، برنج درجه یک ایرانی را کیلویی دهند، با حذف هزینه واسطهشمال به مغازه خود انتقال می

تومان قیمت زده، در مورد وضعیت قیمت برنج  ۵۰۰هزار و  ۱۱بهترین برنج خود را نهایتا کیلویی  یکی از فروشندگان بازار مولوی که

گوید: آن قدر وضعیت بازار کساد و خراب است که حاضریم سود چندانی نبریم، ولی انبارهایی که مملو از روغن، برنج و حبوبات می

کند که با افزایش قیمت دالر، بازار به یک مرتبه با یک جالبی اشاره می وی به نکته .است، را خالی کرده و پول خود را نقد کنیم

به گفته این فروشنده بازار مولوی، به عنوان مثال شرکت تولیدکننده روغن الدن  .شود و کسی میل به خرید نداردتوقف مواجه می

ایم، اما تمام کاال دهد و ما هم بسیار خرید کردهیه میسکه تمام بهار آزادی هد ۲کنیم، میلیون تومان بار که خرید می ۶۰به ازای هر 

ای را عامل کسادی های زنجیرهیکی دیگر از فروشندگان بازار مولوی، توسعه فروشگاه .در انبار مانده است، چرا که مشتری نداریم

ط شاید بر روی دو کاالی روغن و برنج اند و فقها تمام مشتریان ما را به خود جذب کردهافزاید: این فروشگاهداند و میبازار می

هزار تومان  ۳٧دهند، اما بقیه کاالهای خرد به شدت قیمت باالتری دارند، مثالً ما یک کیلوگرم فلفل را های اساسی میتخفیف

یه گزارش یکی دیگر از نکاتی که در ته .هزار تومان است ۱۲ای های زنجیرهگرم از این محصول در فروشگاه ۱۰۰فروشیم، اما می

کند، افزایش قیمت حبوباتی همچون نخود، لپه و لوبیا چیتی است. قیمت نخود که جزو ارزانترین حبوبه محسوب جلب توجه می

هزار تومان رسیده است. همچنین لوبیاچیتی  ۱۰تومان به  ۵۰۰هزار و  8هزار تومان و لپه از  ٩هزار تومان به  ۶شود، از کیلویی می

رسد که قاعدتاً در مراکز مرکز شهر فروشان مولوی به فروش میتومان در بازار عمده ۵۰۰هزار و  ۱۰تا  ۵۰۰ار و هز ٩هم از کیلویی 

هزار تومان  ٩تا  8هزار تومان باقی مانده و عدس ایرانی از کیلویی  ٧اما قیمت لوبیا قرمز همان کیلویی  .قیمت به مراتب باالتر است

فته است که محمدی یکی از فروشندگان بازار مولوی دلیل آن را اجازه واردات عدس از کانادا هزار تومان کاهش یا ٧به کیلویی 

  .شودتر میها کمی متعادلافزاید: اگر دولت برای سایر حبوبات هم اجازه واردات دهد، قیمتداند و میمی

  .تواند بر کاهش قیمت برنج ایرانی مؤثر باشدله میالبته از روز گذشته نیز خبر آزاد شدن واردات برنج خارجی اعالم شد که این مسئ
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های شود که در کنار آن برنج اروگوئه نیز وارد بازار شده و بستههزار تومان عرضه می ۴٧کیلویی درجه یک هندی  ۱۰هر کیسه برنج 

ویژه حبوبات و برنج را فعالیت  ها بهبرخی از فروشندگان، عامل اصلی افزایش قیمت.رودهزار تومان به فروش می ۳۰کیلویی آن  ۱۰

خرند، یکی دو ماه در انبار ها هستند که کاال را از کشاورز در سرِ زمین به قیمت ناچیز میگویند این واسطهدانند و میها میواسطه

گوید: است، او میمردی میانسال مشغول خرید برنج با حجم زیاد برای خانواده خود  .زننددارند و افزایش قیمت را دامن مینگه می

ر هر کنیم تا دکنند و بین افراد تقسیم میافراد خانواده ما به طور مشترک و یکجا برنج عمده را از مولوی و به طور ساالنه خرید می

م که ایتومان خریده ۵۰۰هزار و  ۱۱جویی شود. اکنون برنج درجه یک ایرانی را کیلویی هزار تومان برای ما صرفه ۳تا  ۲کیلو حداقل 

ها نگاه یکی دیگر از مشتریان که فقط به قیمت .رسدهزار تومان به فروش می ۱۴همین برنج در محله ما در غرب تهران کیلویی 

هزار تومان را با برنج  ۴گوید: آن قدر برنج ایرانی گران شده که من کارمند با سه فرزند مجبورم برنج خارجی کیلویی کند، میمی

هزار  ۱۰در خانه استفاده کنیم، اما حبوبات که دیگر ایرانی و خارجی ندارد و هر کیلو حبوبات را باید حدود دودی مخلوط کرده و 

ای زدیم. قیمت برنج درجه یک های زنجیرهبرای تهیه این گزارش سری هم به فروشگاه .تومان بخریم که عمالً برایمان مقدور نیست

هزار تومان  ٧تومان، برنج مروارید شمال کیلویی  ۲۰۰هزار و  ۱۲تومان، برنج هاشمی 850هزار و  ۱۲دم سیاه رودسر گیالن هر کیلو 

هایی هزار تومان، همچنین برنج اروگوئه در کیسه ۴۶هزار تومان و هندی درجه دو  ۵۱کیلویی  ۱۰و برنج هندی درجه یک در کیسه 

درصد طبق  ٧۰تا  ۵۰نج و حبوبات سیر صعودی داشته و طی یک سال اخیر قیمت بر .هزار تومان قیمت خورده است ۳۲کیلویی  ۱۰

 . است داشته افزایش کند،می تأیید را آن هم مرکزی که آمارهای بانک خبرگزاری فارسگزارشات ماهانه میدانی 

 .زیر جهاد کشاورزی واردات برنج آزاد شده استهم اکنون نیز با توجه به اتمام فصل برداشت برنج داخلی، به گفته معاون و

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳٩۵۰٩۳۰۰۰۰8۴۵ 
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  خاک
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۴تاریخ: 

 زیر پوشش عملیات آبخیزداری قرار گرفتهای آبخیز جنوب پایتخت هزار هکتار از حوزه38

هزار هکتار از  ۳8های آبخیزداری در جلوگیری از فرسایش خاک و کنترل سیالب، تاکنون بیش از با توجه به اهمیت اجرای پروژه

 .های آبخیز این شهرستان زیر پوشش عملیات آبخیزداری قرار گرفته استمساحت حوزه

های آبخیزداری انجام شده در سطح این بع طبیعی و آبخیزداری استان تهران ضیاء نصرتی افزود: پروژهکل منا به گزارش ایانا از اداره

چین و همچنین عملیات فاروئینک و نهالکاری بوده است. وی شهرستان شامل احداث بندهای خاکی، سنگی مالتی، گابیونی، خشکه

هزار هکتار و از نوع قشالقی است، ظرفیت چرای مجاز دام در این مراتع  ۱۵۴با اشاره به اینکه مساحت مراتع این شهرستان بیش از 

 ۲۶هزار هکتار از مراتع این شهرستان در وضعیت ضعیف و  128هزار واحد دامی اعالم کرد و اظهار داشت: بیش از  ۲۵را بالغ بر 

 88های مرتعداری تهیه شده است که تع طرحهزار هکتار این مرا ۱۳۲هزار هکتار آن در وضعیت متوسط قرار دارد که برای بیش از 

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ری با ابراز نگرانی از اینکه پدیده .برداران واگذار شده استهزار هکتار آن به بهره

مبود های اخیر و کلیگیری است تصریح کرد: خشکساهائی از مراتع ضعیف و فقیر این شهرستان در حال شکلزائی در بخشبیابان

 .زائی در این مراتع گردیده استهای زیرزمینی سبب افزایش روند بیابانرویه از آبهای بیبرداریهای جوی و همچنین بهرهبارش

نصرتی در ادامه اضافه کرد: این شهرستان فاقد اراضی بیابانی شناسایی شده است اما با توجه به اهمیت موضوع، بررسی و شناسایی 

 .زدائی و احیای اراضی مرتعی در دستور کار قرار گرفته استین اراضی و متعاقب آن تهیه و اجرای طرح های بیابانا

ها و پیشگیری از بیابانی شدن این اراضی وی احیاء و اصالح این مراتع را راهکاری علمی و مناسب برای جلوگیری از ادامه تخریب

محیطی آورد که از لحاظ زیستین موضوع مشکالتی همچون پدیده گرد و غبار را به بار میعدم توجه به ا :دانست و خاطرنشان کرد

های اصالح و توسعه مراتع با کند تا طرح ها و پروژهآید که بر این اساس ضرورت ایجاب میتهدیدی جدی برای پایتخت به شمار می

 .زم به مرحله اجرا در آیدها و مسئوالن ذیربط و تخصیص اعتبارات الحمایت و همکاری دستگاه

هکتار در سطح این شهرستان در  ۶٧8کاری به میزان یکهزار و طرح جنگل ٧نصرتی یادآور شد: با هدف افزایش سرانه فضای سبز 

 .های اجرائی در حال انجام استها با مشارکت دستگاهدست اجراست که عمده این طرح

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۵۱۲/۳8%D-٩ 
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 خرید تضمینی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۶تاریخ: 

 96نرخ خرید تضمینی برنج برای سال 

تا  ۲8۶۰، ٩۶رای سال کمیسیون تخصصی سازمان برنامه و بودجه نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم ارقام مختلف پرمصرف برنج را ب

 .شودزودی ابالغ میتومان تعیین کرد که با تصویب نهایی به ۳8۴۰

 ۳8۴۰تا  ۲8۶۰به نرخ  96-95 زراعی سال برای  به گزارش تسنیم، قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم ارقام مختلف پرمصرف برنج

غ تصویب نهایی توسط این شورا به بخش کشاورزی ابالتومان، توسط کمیسیون تخصصی سازمان برنامه و بودجه تعیین که در صورت 

با مقایسه این نرخ ها با قیمت سال  که بود  تومان 3680  تا تومان ۲۶۲۵ قیمت خرید تضمینی برنج در سال زراعی گذشته .شودمی

 .م در نظر گرفته استرا در هر کیلوگر "تومان ۲۳۵"و  "تومان ۱۶۰"شود که این کمیسیون افزایش اندک زراعی جاری مشاهده می

بنابراین گزارش، با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی، تنها به نرخ اعالمی خرید تضمینی گندم به شورای اقتصاد اعتراض کرده 

 .است به نظر می رسد که ابالغ قیمت یاد شده برای سال زراعی جاری قطعی باشد

 که ستا حالی در این. گرفت قرار مربوطه هایتشکل و کشاورزان اعتراض دمور نیز گذشته سال در برنج  نرخ خرید تضمینی پایین

گیزه ای برای فروش محصوالت برنج کشاورزان به دولت ایجاد ان نرخ این و است رفته باال شدتبه بازار در ایرانی برنج نرخ امسال

 درصد ۱۵ با کشوری و فجر شیرودی، خزر، رنجب کیلوگرم هر تضمینی خرید نرخ ( ٩۵ -٩۴بنابراین گزارش، سال گذشته) .کندنمی

 هزار ۳۱  یسه با سال قبل خودمقا در افزایش درصد ۱۱ با گوهر و سپیدرود برنج ریال، 8۰۰ و هزار ۳۶  خود قبل سال به نسبت رشد

 اقتصاد شورای جلسه در ریال ۲۵۰ و هزار ۲۶ کیلوگرم هر فیروز کام و سازندگی نجفی، عنبر دانیال، کوهسار، ندا، برنج و ریال ۶۳۵ و

 .بود شدهتصویب

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۶۰۵/%D٩%8۶%D8 
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 خرید تضمینی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۶تاریخ: 

رده های غذایی وارداتی پرداخت خسارات ناشی از دیرکرد خرید تضمینی محصوالت کشاورزی/ آزمایش فرآو

  برای تشخیص مواد تراریخته

الیحه برنامه ششم توسعه اقتصادی،  ۴۱نمایندگان درنشست علنی نوبت عصر دوشنبه مجلس شورای اسالمی، درجریان بررسی ماده  

 ۱۶8کشاورزی، با اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران با پیشنهاد جبران خسارات ناشی از دیرکرد خرید تضمینی محصوالت 

 .نماینده حاضر در صحن موافقت کردند ۲۲٩رای ممتنع از مجموع  ۴رای مخالف و  ۴رای موافق، 

نمایندگان مردم در خانه ملت وظایف و اقداماتی که دولت برای تحقق خودکفایی در محصوالت کشاورزی را باید انجام دهد، تعیین 

 ۴۱ان درنشست علنی نوبت عصر دوشنبه مجلس شورای اسالمی، درجریان بررسی ماده به گزارش ایانا از خانه ملت، نمایندگ.کردند

الیحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران با پیشنهاد رفع ابهام بند )ب( این ماده مبنی بر 

رای ممتنع از مجموع  ۴رای مخالف و  ۴وافق، رای م 168جبران خسارات ناشی از دیرکرد خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، با 

 .نماینده حاضر در صحن موافقت کردند ۲۲٩

نمایندگان مردم همچنین با پیشنهاد محمد دهقان نماینده مردم چناران، طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسالمی مبنی بر افزودن 

آزمایش مواد غذایی وارداتی جهت تشخیص مواد تراریخته با  الیحه برنامه ششم توسعه، مبنی بر ۴۱بند الحاقی به بند )ز( ماده 

 .نماینده حاضر در صحن موافقت کردند ۲۱۱رای ممتنع از مجموع  ۵رای مخالف و  ۳8رای موافق، ۱۳۱

محمد دهقان در توضیح پیشنهاد خود یادآوری کرد: آزمایشگاهی برای محصوالت تراریخته در کشور وجود ندارد، وضع قانون و اخذ 

مجوز قانونی برای تولید یا واردات به تنهایی اکتفا نمی کند، در گمرکات ما آزمایشگاه وجود ندارد، همچنین وزارت بهداشت که مدعی 

تایید محصوالت تراریخته است اذعان دارد که آزمایشگاهی در این زمینه فعال نیست. وزارت جهاد کشاورزی نیز علی رغم وظیفه 

کشور در جهان ۶8عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی گفت: .ن اقدامی انجام نداده استخود در این زمینه تاکنو

کشور نیز واردات محصوالت تراریخته را ممنوع کرده اند، بنابراین  ۴۲یا  ۳8برچسب گذاری محصوالت تراریخته را الزامی کرده و 

الیحه برنامه ششم توسعه عبارت است از؛ دولت  ۴۱ماده .آن ضروری استآزمایش مواد غذایی وارداتی برای تعیین تراریخته بودن 

های اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در موظف است برای حصول به اهداف بند هفتم سیاست

ولیدات کشاورزی بویژه محصوالت (درصد درپایان برنامه و افزایش ت%٩۵محصوالت اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان نودو پنج)

خاک  وری آب وهای تولید و توسعه صادرات و ارتقاء بهرهدارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیره

 :های کمی به شرح مندرج در جداول ذیل انجام دهدکشاورزی اقدامات زیر را جهت حصول به شاخص

 کارگیری ارقام مقاوم، خود اتکایی درزراعی، تولید و تامین و بهنژادی و بهظتی،توسعه کشت نشایی، بهالف ـ توسعه کشاورزی حفا

 صدم اسب بخار در هکتارتولید بذر و نهال، افزایش ضریب ماشینی کردن ساالنه حداقل دوازده

ینی وقفه ایجاد شود دولت موظف است انجام به موقع خرید تضمینی محصوالت کشاورزی و درصورتی که در پرداخت خرید تضم -ب

 .این قانون نسبت به جبران خسارت ناشی از دیرکرد اقدام کند ۱۱ماده  ۱مطابق تبصره بند 

 (هزار هکتار از اراضی شیبدار به باغات۵۰۰افزایش تولید محصوالت راهبردی و تبدیل) -ج

ودهای شیمیایی و استفاده بیشتر از کود آلی )کمپوست( و فراهم نمودن امکان مصرف بهینه سموم بهینه دفع آفات نباتی و ک -د

 مبارزه زیستی و تدوین ضوابط ورود، ساخت، ترکیب ساخت )فرموالسیون( کود و سم
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تقرار بنیان، اسهای دانشگذاری مورد نیاز جهت انجام امور تحقیقاتی و نظام نوین ترویج و انتقال فناوری، تقویت شرکتسرمایه -هـ

 ش و تجهیز مراکز جهادکشاورزیمدیریت دان

رزه های کشاورزی گسترش مباتوسعه کشت محصوالت سالم و ارگانیک، اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده -و

 ستایرا رد پزشکی گیاه های¬ها از جمله انواع سم و کود و حمایت از کلینکتلفیقی با آفات و بیماریهای گیاهی، مصرف بهینه نهاده

 انسان و جامعه سالمت ارتقای

ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصوالت تراریخته، بدون مجوز مراجع قانونی در چارچوب قانونی ایمنی  -ز

 المللیزیستی با رعایت مقررات و موازین ملی و بین

ست اقدام الزم برای آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآورده الیحه مذکور؛ دولت موظف ا ۴۱براساس بند الحاق شده به بند )ز( ماده 

های غذایی وارداتی را جهت تشخیص مواد تراریخته به عمل آورد و با اطالع رسانی مردم را از مواد غذایی تراریخته باخبر ساخته و 

 .دخطرات احتمالی این مواد را که براساس آزمایشات معتبر معلوم می شود به مردم اعالم نمای

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۶۶۵/%D٩%BE%D8% 
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 خرید تضمینی
 فودپرس ۱۳۹5دى ماه  ۱چهار شنبه 

 های خرید تضمینی ربطی به وزارت جهاد کشاورزی نداردابالغ دیرهنگام نرخ

های خرید تضمینی ربطی به وزارت جهاد کشاورزی ندارد و مطالبه ورزی گفت: ابالغ دیرهنگام نرخوزیر جهاد کشا <کشاورزی

 .های خرید تضمینی را باید از دیگران پیگیری کردموقع نرخکشاورزان درباره اعالم به

ز اقدامی در این خصوص صورت های خرید تضمینی گذشته است اما هنومهلت قانونی دولت برای تصویب و ابالغ نرخماه از آخرین 3 

 .نگرفته است و کشاورزان را برای انتخاب کشت محصول در وضعیت بالتکلیفی قرار داده است

موقع نرخ خرید تضمینی محصوالت مطالبه به حق کشاورزان برای اعالم به"محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به 

شده است اما ابالغ  کشاورزان بابت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی پرداخت توسط دولت اظهار کرد: مطالبات مالی "کشاورزی

های پیشنهادی خود را به دولت ارائه موقع نرخوی افزود: وزارت جهاد کشاورزی به.های خرید تضمینی ربطی به ما نداردموقع نرخبه

های بنابراین گزارش نرخ.کشاورزان باید از آنها خواسته شود شود بحث دیگری است و این مطالبههای ابالغ نمیداده اما اینکه این نرخ

شود تا کشاورزان بتوانند برای خرید تضمینی هرساله با مصوبه شورای عالی اقتصاد به وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان ابالغ می

 .ماهه دارد ۳کم سابقه تاخیر  ریزی الزم کشت را داشته باشند اما در سال زراعی جاری طی اتفاقیسال زراعی جدید برنامه

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=8c۲e8b 
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 خشکسالی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۷تاریخ: 

 حران آب شدمخالفت مجلس با انتقال آب خزر به حوضه های داخلی جدید/ دولت مکلف به مقابله با ب

نمایندگان مجلس شورای اسالمی دولت را مکلف به مقابله با بحران کم آبی و رهاسازی حقابه های زیست محیطی برای پایداری 

 .سرزمین کرده و در عین حال با انتقال آب دریای خزر به حوضه های داخلی جدید مانند سمنان و ... مخالفت کردند

رای موافق،  ۱۵۱ه ملت، نمایندگان در نوبت سوم جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسالمی با به گزارش خبرنگار ایانا از خان  

 ۴۵بر اساس ماده .الیحه برنامه ششم توسعه موافقت کردند ۴۵نماینده حاضر با ماده  ۲۰۰رای ممتنع از مجموع  ۶رای مخالف،  ۶

محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش  های زیستحقآبهمنظور مقابله با بحران کم آبی، رهاسازی دولت مکلف شد به 

میزانی که در سال پایانی وری و جبران ترازنامه آب، به های زیرزمینی و ارتقای بهرهبخشی به سفره تولید در بخش کشاورزی، تعادل

کرد در واحد سطح و افزایش بهره وری در تولید افزایش عمل -الف:عمل آوردمیلیارد متر مکعب شود، اقدامات زیر را به ۱۱برنامه 

محصوالت کشاورزی با اولویت محصوالت دارای مزیت نسبی و ارزش صادراتی باال و ارقام با نیاز آبی کمتر و سازگار با شوری، مقاوم 

ای(، ای و غیرسازهزههای آبیاری نوین، اجرای عملیات آب و خاک)ساتوسعه روش -به خشکی و رعایت الگوی کشت مناسب با منطقهب

های آبیاری نوین برای توسعه روش -( هکتار در سالتبصره۶۰۰.۰۰۰های سطوح آبگیر حداقل به میزان)توسعه آب بندها و سیستم

 .شودعنوان کمک بالعوض توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین و پرداخت می(درصد به %8۵حداقل هشتاد و پنج )

 میزان ساالنه پانصد هزار هکتارکشاورزی و افزایش کربن)ماده آلی( خاک به اصالح و بهبود خاک -پ

و  های نامتعارفها، مدیریت آبها و انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترل شده و بازچرخانی پسابحمایت از توسعه گلخانه -ت

 مدیریت آب مجازی

وری آب درچارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ی و ارتقاء بهرهطراحی و اجرای الگوی کشت با تأکید بر محصوالت راهبرد -ث

 های مناسب فقط در چارچوب الگوی کشت و تأمین منابع و الزامات مورد نیاز درقالب بودجه سنواتی و اعمال حمایت و مشوق

بر برنامه های آبخیز و آبخوانداری درصد وضع موجود درطول برنامه با تاکید  ۵احیاء، مرمت و الیروبی قنوات به میزان ساالنه  -ج

 برای قنوات

های شیالتی و ایجاد هزارتن ماهی در قفس تا پایان برنامه و توسعه فعالیتایجاد زیرساخت مورد نیاز برای پرورش دویست -چ

 تأسیسات زیربنایی در سواحل کشور

 ارایه کمک های فنی و اعتباری برای نوسازی باغ های فرسوده کشور  -خ

 .برداریهای کشاورزی دارای پروانه بهرهدار کردن چاه رقب -د

پذیر و ( قانون رفع موانع تولید رقابت۱۲های فسیلی موضوع ماده)جویی در مصرف سوختمنابع مورد نیاز آن از محل صرفه -تبصره

عطای تسهیالت از وجوه اداره نصب کنتور هوشمند و حجمی آب با ا -ذ.گرددتأمین می 1/2/1394ارتقای نظام مالی کشور مصوب 

استفاده از آب استحصالی سدها، با اولویت تأمین آب شرب مورد  -ر .برداری تا پایان برنامهشده بر روی چاه های دارای پروانه بهره

ک های ورودی ساالنه صندوق توسعه ملی نزد بان (%۱۰درصد )اختصاص معادل ریالی ده  -نیاز در حوضه آبریز محل استقرار سد ز

 گذار بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلیعامل مطابق ضوابط صندوق جهت پرداخت تسهیالت به متقاضیان غیردولتی سرمایه

( ۱۰-۴طبیعی و احداث بندهای انحرافی و سدهای کوچک مطابق بند )زیست مرتبط با بخش کشاورزی و منابعاین بخش، محیط

چوب اساسنامه صندوق توسعه ملینمایندگان همچنین بند ژ این ماده را نیز به کمیسیون های کلی برنامه ششم و در چارسیاست

 .نمایندگان مجلس همچنین با بند ح این ماده مخالفت کرده و آن را حذف کردند.تلفیق برای بررسی بیشتر بازگردانند

http://iccima.ir/fa/matboat.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

p://iccima.ir/fa/matboat.htmlhtt                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته اول دی 

 

133 
 

ها و سایر های بسته به ویژه خزر، تاالبالیحه برنامه ششم توسعه، برداشت و انتقال آب از دریاچه ۴۵براساس بند ح ماده 

محیطی، تأمین نیازهای مبداء و ای داخلی جدید پس از ارزیابی اثرات زیستهای حساس کشور و انتقال آب بین حوضهگاهزیست

وری فقط برای تأمین آب شرب در شرایط بحران دائمی مدیریتی منابع آب و افزایش بهره محیطی و اعمال روش هایحقآبه زیست

 .و با هدف مدیریت جامع منابع آب کشور مجاز می شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند

http://www.iana.ir/fa/news/۳8٧۲۰D/%٩%8۵%D8%AE% 
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 دانه های روغنی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۴تاریخ: 

 درصدی تولید سویا در کشور 50هزار هکتار رسید/ افزایش  150سطح سبز کلزا به 

های سایر دانه و گیرد، دارد، توسعه کشت کلزابا توجه به آنکه پایداری تولید گندم بستگی به گیاه زراعی که در تناوب با آن قرار می

های روغنی در جهت خوداتکایی وگو با خبرنگار ایانا درباره توسعه دانههای روغنی امروز در گفتمجری طرح دانه.روغنی مدنظر است

 آبی بوده و الزم است محصولی را بکاریم که از نزوالت جوی استفاده کند و از آنجاروغن و پایداری تولید گندم گفت: ایران کشور کم

که خودکفایی در تولید گندم نیز مهم است، باید غیر از غالت، محصول دیگری که در پاییز قابلیت کشت داشته باشد، در تناوب با 

 شود.گندم قرار گیرد؛ بنابراین محصول کلزا بهترین گزینه محسوب می

، بلکه افزایش تولید این محصول های روغنی به معنای کاهش سطح کشت گندم نیستعلیرضا مهاجر افزود: توسعه کشت دانه

های هرز موجود در اراضی، سم کمتر و استراتژیک مدنظر است و عالوه بر آن اگر کلزا در تناوب با گندم قرار گیرد، با کاهش علف

 کند.رسد؛ بنابراین تولید گندم پایدار شده و کیفیت آن نیز افزایش پیدا میعالوه بر آن کود کمتری نیز به مصرف می

ی خاطرنشان کرد: از دالیل دیگری که توسعه کشت کلزا در کشور مدنظر است، کمبود علوفه در دام و طیور است که کنجاله و

 کننده باشد تا جیره غذایی دام و طیور تأمین شود.تواند در این بخش کمکویژه کلزا میهای روغنی بهدانه

 توانیم نیازهایرسد که با افزایش تولید میبت واردات روغن در کشور به مصرف میمهاجر ادامه داد: ساالنه حدود چهار میلیارد دالر با

 کشور را تأمین کنیم.

 درصدی به روغن در کشور 94وابستگی بیش از 

درصد در زمینه روغن وابسته هستیم که برای کاهش وابستگی،  ٩۴مشاور وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 

رده های روغنی را در کشور الزامی ککننده باشد.وی یادآور شد: یکی دیگر از دالیلی که توسعه کشت دانهتواند کمکمیتوسعه کشت 

است، بحث سالمت روغن مصرفی مردم است که متأسفانه ساالنه میلیاردها دالر از درآمد کشور برای رفع مشکالت قلبی و عروقی 

 الشعاع قرار داده است.داتی خام کیفیت مناسبی نداشته و سالمت مردم را تحتهای وارشود، زیرا روغنمردم هزینه می

 های روغنیای به دانههای گذشته هیچ یارانهویژه کلزا در کشور تأکید کرد: از سالهای روغنی بهمهاجر درباره سطح زیر کشت دانه

مهوری و وزیر جهاد کشاورزی، توسعه کشت کلزا در اولویت گرفت، اما پس از فرمایشات مقام معظم رهبری و تأکید رئیس جتعلق نمی

های ای که در حال حاضر سطح سبز کلزا در استانگونههای دولتی اختصاص یافت؛ بهقرار گرفت و به این دانه روغنی یارانه و حمایت

هزار هکتار کشت  ۲۰۰حی معادل هزار هکتار است، در حالی که در برنامه داشتیم این دانه روغنی در سط ۱۵۰مختلف کشور حدود 

 شود.

 هزار هکتار از اراضی سرمازده مغفول ماند 30کاشت مجدد کلزا در 

هزار هکتار از اراضی  ۳۰دلیل سرمای هوا و مناسب نبودن شرایط آب و هوایی، های روغنی اظهار داشت: متأسفانه بهمجری طرح دانه

 اند.ر نتوانستند کشت مجدد کنند و ناگزیر گندم را جایگزین کلزا کردهکشت دانه روغنی کلزا از بین رفت و کشاورزان دیگ

وان کلزا، تتواند در تناوب با گندم قرار گیرد، عنوان کرد: پنج محصول در تناوب با گندم قرار دارد که میوی درباره محصوالتی که می

 های خاصی برای چهار دانه روغنی نخست لحاظ شده است.های فنی و حمایتسویا، آفتابگران، گلرنگ و کنجد را نام برد که توصیه

 ۵۰هزار هکتار سویا کشت شده است که در مقایسه با سال گذشته حدود  ۴۰مهاجر اضافه کرد: در سال جاری در سطحی معادل 

است؛  درصدی برخوردار ۴۰ایم.وی همچنین گفت: در سال جاری سطح زیر کشت کلزا از افزایش درصد افزایش محصول داشته

 هزار تن برسد. ٧۰شود تولید به بینی میهزار تن محصول تولید شد و امسال پیش ۴۶ای که در سال گذشته گونهبه

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 روزهای پایانی برداشت آفتابگردان در کشور

زان ی از میبندی کلشود، اما هنوز جمعمشاور وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: برداشت آفتابگردان نیز به روزهای پایانی نزدیک می

تواند شود و اگر باران مناسبی داشته باشیم، این محصول میتولید نداریم.مهاجر در ادامه افزود: تولید گلرنگ در مناطق دیم انجام می

 تواند مؤثر باشد.ها و جلوگیری از فقر اراضی کشاورزی میای که از روغن، رنگ گلبرگگونهمنظوره عمل کند؛ بهسه

 : سطح زیر کشت این محصول نیز در مقایسه با سال گذشته از افزایش شش درصدی برخوردار است.وی خاطرنشان کرد

درصد از نیاز کشور در داخل تأمین  ۱۴تا  ۱۲های روغنی درباره ضریب خوداتکایی روغن ادامه داد: در سال گذشته مجری طرح دانه

 شد که امیدواریم امسال این رقم بهبود پیدا کند.

ای که بذر دانه روغنی گونههای روغنی نیز اقدامات مؤثری به انجام رسیده، بهح کرد: در زمینه انتقال تکنولوژی دانهمهاجر تصری

 استان کشور توسعه این دانه روغنی مدنظر است. ۱۰شده بین کشاورزان توزیع شده است و در حال حاضر در آفتابگردان اصالح

شود و عالوه بر آن بر اساس های شمالی و اردبیل کشت میایی، سویا در حال حاضر در استاندلیل شرایط آب و هووی یادآور شد: به

 هزار هکتار است. ۱۵۰شده، سطح سبز زیر کشت کلزا در حال حاضر آخرین آمار ارائه

های کشور از دانه مهاجر در پایان تأکید کرد: در راستای خوداتکایی در تولید روغن و توسعه کشت پایدار گندم، تمامی مسئوالن

کنند که نباید این حمایت به معنای نادیده گرفتن محصول استراتژیک گندم و سایر محصوالت تلقی شود؛ زیرا روغنی حمایت می

 گیرد./اگر گندم پایدار نباشد، کشاورزی در خطر قرار می

w.iana.ir/fa/news/http://ww۳8۵۱8/%D8%B۳%D8%B٧% 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  ۰۳تاریخ: 

 صادرات پیاز زعفران امری مهم در جلوگیری از قاچاق

ام به خرید، بسته بندی و صادرات عضو شورای ملی زعفران گفت: سازمان های متولی همانند سایر کشورها در فصل برداشت باید اقد

علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار .پیاز زعفران نمایند تا با این وجود از قاچاق این محصول جلوگیری شود

با اشاره به اینکه راهکارهای اساسی در جهت جلوگیری از قاچاق  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه صنعت، تجارت و کشاورزی 

پیاز زعفران اظهار داشت: همه ساله در فصل کشت زعفران ، مسئوالن امر نگرانی هایی از حیث قاچاق پیاز این محصول دارند که با 

 .ر کنترل شودهمکاری تشکل ها و مرزبان ها باید این ام

وی با اشاره به اینکه برندسازی تاثیر چندانی در جلوگیری از قاچاق این محصول ندارد، گفت: همه ساله در فصل برداشت با مازاد پیاز 

زعفران روبرو هستیم که از این رو الزم است تمهیدات بکری در این جهت به کار گرفته شود تا دغدغه خاطر زعفران کاران و مسئوالن 

درصدی سطح زیر کشت زعفران خبر داد و افزود: همه ساله به طور خودکار سطح زیر کشت  ۱۰حسینی از افزایش .حداقل برسد به

 .درصدی روبرو می شود که از این رو دالالن اقدام به خرید پیاز و خروج غیر قانونی آن از مرزها می نمایند ۱۰زعفران با افزایش 

د: با این وجود سازمان های متولی باید اقدام به خرید ،بسته بندی و صادرات پیاز زعفران همانند عضو شورای ملی زعفران ادامه دا

  .سایر کشورها اعم از استرالیا و نیوزلند به بازارهای مختلف نمایند

پیاز زعفران در  تایی به کشورها صادر شود و درغیر این صورت قاچاق ۱۰گفتنی است که این پیازها تنها باید در بسته بندی کوچک 

وی با اشاره به اینکه صادرات پیاز زعفران در بسته بندی های کوچک امری مهم در .سال های آتی همچنان ادامه خواهد داشت

مدیریت پیاز زعفران محسوب می شود، بیان کرد: با وجود صادرات پیاز زعفران در بسته بندی های کوچک می توان گفت که برای 

 .کشورها خرید آن در حجم گسترده ای از بسته بندی ها توجیه اقتصادی نداردتولیدکنندگان دیگر 

http://www.yjc.ir/fa/news/۵٩۰۳8۲۳/%D8%B۵% 
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 سالمت
 فارس - ۹۵/۱۰/۰۶ : تاریخ

 رد با وزارت جهاد برای مبارزه با آلودگی مواد غذایی/ اجرای استاندارد ذبح و صیدهمکاری استاندا
رئیس سازمان ملی استاندارد از اجرا شدن استاندارد ذبح و صید با همکاری وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: از این پس در  

  .فقیه امضای استاندارد را نیاز داردعی ولیبر تأیید نماینده شرتمام کشتارها و صید برای خروج از مراکز عالوه

، نیره پیروزبخت امروز در همایش امنیت غذایی سالمت و توسعه به توسعه کشورها خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

فراورده  ۳٧۱ایم و اکنون گرانی فقر غذایی در کشور عبور کردههای اخیر از ندر سال کنی فقر غذایی اشاره کرد و گفت:برای ریشه

جانبه به روی مواد غذایی مشمول مقررات اجباری استاندارد است، اما فقط نباید به این موضوع بسنده کنیم و قطعاً توجه همه

ه وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی هایی با سازمان غذا و دارو در زیرمجموعنامهوی به امضای تفاهم.استانداردها داشته باشیم

 .ایمهایی داشتهنامهها با وزارت جهاد کشاورزی تفاهماشاره کرد و گفت: اخیراً در بحث غذای حالل و مبارزه با آلودگی

شده که مرکز اجرایی  ۱۰فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در پیروزبخت گفت: همچنین استاندارد ذبح و صید با همکاری نماینده ولی

شود و دام و صید دو امضاءِ از مراکز جانبه بر نکات استاندارد و بهداشتی هم اعمال میبر نظارت شرعی، توجه همهاز این پس عالوه

رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین از همکاری با وزارت بهداشت برای کاهش مصرف نمک و شکر در تولید مواد .شودخارج می

 .ایم که گزارش آن به شورای عالی سالمت ارائه شده استکاهش این اقالم در استانداردها را اعمال کرده :تغذایی خبر داد و گف

 .به گفته وی همچنین استاندارد نان سنتی با مسئولیت وزارت بهداشت نیز اجباری اعالم شده است

پایش محصوالت لبنی از نظر استفاده از چربی  نامه توسعه کشاورزی ارگانیک خبر داد و گفت: همچنینپیروزبخت از تدوین آیین

های محصوالت کشاورزی و پایش آب شرب مناطق مختلف کشور از موارد دیگری است که به انجام صدور مجوز برای آلودگی گیاهی،

های بسیار خوبی ایم تا حدی که پس از ارائه گزارش ما در زمینه آب شرب که به دولت ارائه کردیم، وزارت بهداشت فعالیترسانده

رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین گفت: نباید فقط به ایمنی و امنیت غذایی مردم فکر کنیم، بلکه .در این زمینه داشته است

 .گیردسازی هم مهم است که سه مؤلفه اصالت، کیفیت و ایمنی را در برمیبحث یکپارچه

آن توجه جدی شود و اظهار داشت: چند سال پیش در بحث پسته کشورهای سنجی را یکی از مواردی برشمرد که باید به وی اصالت

خارجی برای ما بازی درآوردند و آخرکار حد مجاز اعالمی از سوی ایران را در مورد پسته قبول کردند؛ اما نگرانیم که وقتی از راه 

 .گونه موارد با کشور ما مقابله کنندسیاسی به جایی نرسند، از این

کشور مسلمان مراوده داشته باشیم، فقط کیفیت مطرح نیست، بلکه باید استاندارد حالل  ۳۶کید کرد: اگر بخواهیم با پیروزبخت تأ

 .بودن آن را هم جدی بگیریم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳٩۵۱۰۰۶۰۰۰٧8٩ 
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 سالمت
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۷تاریخ: 

سازی، در صورت مبتال نشدن استان درگیر آنفلوآنزای پرندگان هستند/ تأمین مرغ شب عید، بدون ذخیره 9

 ها به آنفلوآنزاگوشتی

 .های کشور خبر داددهندگان مرغ گوشتی، از گسترش آلودگی در استاننماینده بخش خصوصی پرورش

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: متأسفانه دهندگان مرغ گوشتی امروز در گفته انجمن صنفی پرورشمدیررئیس هیأت

 اند.استان کشور گزارش شده و واحدهای استان تهران نیز در چند منطقه این بیماری را تجربه کرده ٩تاکنون بیماری آنفلوآنزا در 

اند، افزود: تنها یک واحد گوشتی آلوده در استان گذار بودهحاضر، تمام واحدهای درگیر، تخم محمد یوسفی با اشاره به اینکه در حال

دار است. حتی دیروز که نماینده سازمان دامپزشکی، از مرغ نطفهمازندران مشاهده شده که آن هم مرغ مادری و تولیدکننده تخم

 د.داد، این مورد را تأیید کرنحوه شیوع آنفلوآنزا گزارش می

شود. این در حالی است که هم دامپزشکی ایران مرغ تنها به افغانستان، آن هم در حجم محدود صادر میاکنون تخمبه گفته وی، هم

من اند. ضمرغ ایرانی را ممنوع کردهطور کلی نقل و انتقال تخمو هم دامپزشکی کشورهای دیگر مانند عراق و حاشیه خلیج فارس، به

 ده به خاطر بیماری، صادرات مرغ را نیز به صفر رسانده است.اینکه موج ایجاد ش

هزار تن ذخیره احتیاج دارد، بیان کرد: اگر  ۴۵تا  ۴۰یوسفی با بیان اینکه شرکت پشتیبانی برای شب عید و ماه رمضان، حدود 

ت سازی شرکو نیازی به ذخیره های پرورشی وجود داشتهها در سالنبیماری آنفلوآنزا به واحدهای گوشتی نرسد، بیشترین ذخیره

گذار دانست و ادامه داد: کشتار مرغ گوشتی، امری بدیهی است و پشتیبانی نیست.وی بیشترین خسارت را شامل حال واحدهای تخم

طعا ق گذار بسیار متفاوت بوده وشوند، اما این موضوع برای واحدهای تخمها تا سن دو ماهگی به کشتارگاه فرستاده میدر نهایت مرغ

 های سنگینی به آنها وارد خواهد شد؛ بنابراین الزم است که بیمه در پرداخت خسارت آنها کوتاهی نکند./خسارت

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۶8۴/٩%D-8%A٧%D8%B۳% 
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 کشف ویروس آنفلوآنزای پرندگان در چهار منطقه جدید

نون یابد، اکهای جدید وارد کشور شده و بیشتر از طریق پرندگان مهاجر شیوع میویروس آنفلوآنزای پرندگان که هرساله با سویه

 .چهار کانون تازه را درگیر کرده است

هزار قطعه طیور  ۵۱۳سازی بیش از بود که رئیس سازمان دامپزشکی کشور از معدومبه گزارش خبرنگار ایانا، دهه ابتدایی آذرماه 

گذار تازگی وارد کشور شده و تنها واحدهای تخمدلیل شیوع آنفلوآنزا خبر داد. این موضوع مربوط به زمانی بود که این بیماری بهبه

های آنفلوآنزا افزایش یافته و اکنون تی حدود یک ماه، کانونمنطقه مالرد شهریار را درگیر کرده بود.حال با گذشت زمان و طی مد

گوید. این در حالی است که طبق گفته نمایندگان رئیس سازمان دامپزشکی کشور، از کشف این ویروس در چهار منطقه جدید می

دران ی در استان مازنمرغ به صفر رسیده و تاکنون درگیری یک واحد گوشتدلیل گسترش بیماری، صادرات تخمبخش خصوصی، به

نیز گزارش شده است.رئیس سازمان دامپزشکی کشور در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما گفت: ویروس آنفلوآنزای فوق حاد 

 های قزوین و گلستان و در دو تاالب میانکاله و میقان گزارش شده است.پرندگان در استان

های تهران، کرمانشاه و قم با تالش ادارات دامپزشکی، استاندارها و ستانمهدی خلج با اشاره به اینکه ویروس آنفلوآنزا در ا

دهندگان طیور مهار شده است، افزود: بر اساس گزارش بازرسان دامپزشکی یک واحد مرغداری در قزوین و یک واحد نیز در پرورش

 آلوده شده است. H5N8استان گلستان به ویروس آنفلوآنزای 

ه پرندگان مهاجر عامل اصلی انتقال بیماری هستند کارشناسان سازمان دامپزشکی و سازمان حفاظت محیط وی بیان کرد: از آنجا ک

زیست در مشاهدات و نتایج آزمایش ها از دو تاالب میانکاله در استان گلستان و تاالب میقان در استان مرکزی، وجود این بیماری 

جلوگیری از انتشاری بیماری، مأموران سازمان حفاظت محیط زیست در تمام منظور مدیریت و اثبات شده است.خلج ادامه داد: به

بندهای کشور مستقر شده اند تا در صورت مشاهده عالئم بیماری و تلفات پرندگان وحشی موارد را به ادارات دامپزشکی ها و آبتاالب

آوری الشه پرندگان وحشی، الشه را جمع اطالع دهند.وی عنوان کرد: ماموران سازمان حفاظت محیط زیست در صورت مشاهده

کنند تا مورد هجوم حیوانات گوشتخوار قرار نگیرد.رئیس سازمان دامپزشکی کشور یادآور شد: صیادان از شکار پرندگان وحشی می

 نکنند. های گلستان و گیالن خریداریویژه در استانمهاجر خودداری کنند و مردم نیز این پرندگان را از بازارهای محلی به

 خلج تأکید کرد: مرغداری نیز به محض مشاهده بیماری در واحد پرورشی، موارد را به ادارات دامپزشکی اطالع دهند.

وی اظهار داشت: مرغداران به هیچ وجه از ماشین مشترک برای حمل تخم مرغ و گوشت مرغ و یا نهادهای دیگر مثل کود و آب 

نتشار و تلفات بیماری را به حداقل برسانند.رئیس سازمان دامپزشکی کشور اضافه کرد: در کشور استفاده نکنند و با رعایت این نکات ا

مرکز عرضه پرنده زنده صید غیرمجاز پرندگان وحشی و تراکم باالی مراکز صنعتی  ۱۰۰ما تنوع طیور بومی زیاد است و با وجود 

 تشار بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان انجام شود.تری باید برای جلوگیری از انپرورش مرغ مدیریت و کنترل دقیق

مرغ و گوشت مرغ را از مراکز مجاز خریداری و بدون نگرانی مصرف کنند.وی همچنین گفت: کنندگان خواست تخمخلج از مصرف

کنند و برای کشتار و حمل ها را معاینه میها حضور دارند و پیش از کشتار مرغها و مرغداریناظران سازمان دامپزشکی در کشتارگاه

در جهان  H5N8کنند.خلج در پایان افزود: تاکنون موردی از ابتالی انسان به ویروس آنفلوآنزای فوق حاد گواهی بهداشتی صادر می

 گزارش نشده است، اما باید برای جلوگیری از احتمال عبور این بیماری از پرنده به انسان جانب احتیاط رعایت شود./

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۵۵۶/%DA%A٩  
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 کشور در هابیماری شیوع وضع از جدید گزارش ها/بیماری قاتل نیمی از ایرانی 4

-بیهای قلشود؛ یعنی درست همان جایی که میزان شیوع بیمارییکننده مرسد، نگرانآمارها وقتی به سالمت ایرانیان می  |شهروند

روز شود. دیها اعالم میشود و وضع ابتالی ایرانیان به انواع و اقسام بیماریدر میان ایرانیان تشریح می ...ها وعروقی و تنفسی، سرطان

د. ها در کشور خوانده شای از وضع شیوع بیماریازهکه همایش تغذیه سالم در انستیتو تغذیه و صنایع غذایی برگزار شد، گزارش ت

چاقی  گیریزمانی که مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت و رئیس انستیتو تغذیه و معاون بهداشت وزارت بهداشت به همه

 تنفسی هایبیماری و رطانس عروقی،–های قلبیدیابت، بیماری»های کشنده در کشور اشاره کردند: و اضافه وزنی و شیوع بیماری

درصد از موارد سرطان در ایران است؛ به طوری ۳۰های بد غذایی عامل ند. همچنین عادتهست کشور در میرهاومرگ درصد۵۲ عامل

آیند. تغدیه ناسالم ها که مربوط به دستگاه گوارش است، به دلیل تغذیه ناسالم به وجود میدرصد سرطان۱٩شود که گفته می

درصد میانساالن چاق هستند ٧۰بیش از » :بدالهی اعالم کردع زهرا را اینها «.است عروقی–های قلبیدرصد بیماری۳۱ین عامل همچن

براساس اعالم این مسئول در وزارت « شود.سال کشور هم دیده میدرصد کودکان زیر دو ۲۰یا اضافه وزنی دارند، این موضوع در میان 

درصد مردان، دچار اضافه ۵۴درصد زنان و ۵۴طوری که شود؛ بهافه وزن با افزایش سن در ایران بیشتر میبهداشت، شیوع چاقی و اض

به گفته عبدالهی، یکی از عوامل مهم بروز  .سال به این مشکل گرفتارند۴۵درصد زنان و مردان باالی 8۰تا  ٧۰وزن یا چاقی هستند و 

درصد ایرانیان الزام مصرف روزانه پنج وعده 88طوری که سبزی و میوه است؛ به عروقی مصرف اندک-های قلبیسرطان و بیماری

گرم شکر مصرف  ۶۶که ایرانیان روزانه گرم است، در حالی ۲۵حد مجاز مصرف شکر در روز »کنند: سبزی و میوه را رعایت نمی

شده که میزان توصیهکند در حالیگرم روغن مصرف می ۴۶کنند که بیش از دو برابر حد استاندارد است. همچنین هر ایرانی روزانه می

 «.گرم است ۳۵آن 

 متوسط طوربه» درصدی میزان نمک در نان خبر داد، با این توضیح که: ۵۰این مقام مسئول در وزارت بهداشت همچنین از کاهش 

 این اب و است یافته کاهش درصدیک هب آن اجباری استاندارد اکنون که داشت نمک گرم سه تا دو بین نان گرم صد هر گذشته در

کننده سالمتی ایرانیان هم منجر شد تا بسیج ملی تغذیه سالم وضعیت نگران« شود.نمک مردم کم می مصرف از گرم سه روزانه کار

 «.شودمی اجرا ماهدی ۱۵ تا ماه آذر ۲٩ از سالم تغذیه ملی بسیج» اندازی شود: راه

 درصد مرگ ایرانیان۱۶ عروقی عامل-های قلبیبیماری*

که استاندارد نمک، شکر و روغن در مواد غذایی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت هم در این همایش حضور داشت. او با بیان اینعلی

های خصوص بیماریهای غیرواگیر بهنمک، شکر و چربی سه عامل مهم تغذیه ناسالم و بروز بیماری»مصرفی مردم اصالح شد، گفت: 

عروقی و سرطان است و با توجه به میزان باالی مصرف این مواد مضر در ایران، حد مجاز آنها در اقالم غذایی کاهش یافته -لبیق

برابر میانگین جهانی است و همین مسأله باعث  ۲،۵به گفته او، در حال حاضر میزان مصرف نمک در میان ایرانیان حدود « است.

به گزارش ایرنا، سیاری در ادامه به سیمای مرگ در کشور اشاره « ی به فشار خون باال مبتال باشند.میلیون ایران۱۰شده که بیش از 

 غیرطبیعی مرگ مورد ۳8۰ از دارد؛ قرار اول رتبه در که است عروقی-قلبی هایبیماری علت به کشور در میرهاومرگ درصد۱۶» کرد: 

هزار مورد ۳۰ مغزی، سکته به مربوط مورد هزار۴۳ عروقی،-قلبی هایبیماری هب مربوط مورد هزار٩۳ حدود ،٩۰ سال در کشور در

 «.های بعدی بودندهای مزمن تنفسی هم در رتبهسرطان بود و دیابت و بیماری

 تهرانی ۱۵مرگ غیرطبیعی روزانه 

د قادی پاشا، مدیر کل پزشکی معاون بهداشت وزیر بهداشت، دیروز تنها کسی نبود که درباره مرگ های غیرطبیعی حرف زد، مسعو

نفر در استان تهران به صورت  ۲8۰۰قانونی استان تهران هم درباره مرگ های غیرطبیعی حرف زد و گفت که در نیمه اول امسال، 

 غیرطبیعی جانشان را از دست داده اند. بر اساس اعالم او، مرگ ناشی از حوادث ناشی از تصادفات، سوء مصرف مواد مخدر، سقوط از

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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بلندی، سوختگی، مصرف مواد رونگردان مسمومیت دارویی، سالح سرد، مصرف الکل و ...در گروه مرگ های غیرطبیعی قرار می 

نفر در تصادفات  ٧۵۶در این میدت » گیرند. او این را هم گفت که تصادف، عامل اصلی مرگ ساکنان تهران در نیمه اول امسال بود:

مورد  ۲۰8سوء مصرف مواد مخدر، دومین عامل مرگ تهرانی هاست، به طوریکه در این مدت، « ند.رانندگی جانشان را از دست داده ا

 «.های بعدی قرار داردمورد فوتی، سقوط از بلندی و... در رتبه ۱۲۴مواردی همچون سوختگی با » فوتی گزارش شد:

 ترندچاق کشور غرب شمال و های شمالی اهالی استان

درصد ۴۵بیش از »هایی کرد و گفت: ایت حسینی، رئیس انستیتو تغذیه و صنایع غذایی ایران، هم صحبتدر ادامه این همایش، هد

ه داد: او ادام« های شمالی و شمال غربی کشور شیوع بیشتری دارد.ایرانیان درگیر چاقی یا اضافه وزنی هستند؛ این عارضه در استان

کالری و گرسنگی و نیز اضافه وزن و چاقی خودنمایی دو صورت مصرف کم سوءتغذیه یک چالش و مسأله مهم جهانی است که به»

کیلوکالری اضافه دریافتی  ۴۰۰طور متوسط هر ایرانی روزانه به»او به نبود تعادل در مصرف غذا در میان ایرانیان اشاره کرد: « کند.می

به گفته او، سرانه قند، شکر، نمک و « لف متفاوت است.های سنی، جنسی و جغرافیاهای مختانرژی دارد و البته این میزان در گروه

درصد ۳۰درصد و روغن ۲۱طوری که سرانه مصرف نمک حدود دو برابر، شکر چربی در ایران نسبت به متوسط جهانی باالتر است؛ به

ان است؛ میزان آن در هاست که عامل مهم بروز سرطاسید چرب ترانس یکی از خطرناکترین روغن»بیشتر از میانگین جهانی است: 

سال آینده به صفر ۱۰درصد رسیده و تا پنج تا ۳تا  ۲درصد بود که اکنون به حدود ۲٧های مصرفی مردم حدود دو دهه پیش روغن

 «.رسدمی

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۴8۰/%D٩%A۴ 
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 درصد سرطان ها در ایران30بد غذایی عامل 

 .درصد موارد ابتال به سرطان در ایران ناشی از عادات بد غذایی است ۳۰مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، گفت: 

ش شیوع چاقی و اضافه وزن همراه با افزایش سن در به گزارش مهر، دکتر زهرا عبداللهی در همایش تغذیه سالم با اشاره به افزای

 .سال به چاقی و اضافه وزن مبتال هستند ۴۵درصد زنان و مردان باالی  8۰تا  ٧۰کشور، گفت: 

دی اجرا می شود، افزود: دیابت، بیماری های قلبی عروقی، سرطان و  ۱۵آذر تا  ۲٩وی با بیان اینکه بسیج ملی تغذیه سالم از 

 .درصد مرگ ها در ایران است ۵۲نفسی عامل های تبیماری

درصد سرطان ها که سرطان  ۱٩ :درصد از موارد سرطان در ایران ناشی از عادات بد غذایی است، گفت ۳۰عبداللهی با بیان اینکه 

 .درصد بیماری های قلبی و عروقی است ۳۱آیند و این عامل، موجب گوارشی هستند به علت تغذیه ناسالم به وجود می

درصد ایرانیان الزام مصرف  88های قلبی عروقی را مصرف کم سبزی و میوه دانست و گفت: وی یکی از عوامل بروز سرطان و بیماری

گرم است، افزود: ایرانیان  ۲۵عبداللهی با بیان این که حد مجاز مصرف شکر در روز .کنندروزانه پنج وعده سبزی و میوه را رعایت نمی

کند در حالی گرم روغن مصرف می ۴۶برابر حد استاندارد است و هر ایرانی روزانه  ۲کنند که بیش از صرف میگرم شکر م ۶۶روزانه 

درصدی میزان نمک در نان خبر  ۵۰مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت از کاهش .گرم است ۳۵که میزان توصیه شده آن 

گرم نمک داشت که اکنون استاندارد اجباری آن به یک درصد  ۳تا  ۲بین  گرم نان ۱۰۰داد و افزود: به طور متوسط در گذشته هر 

 .شودکاهش یافته و با این کار روزانه سه گرم از مصرف نمک مردم کم می

درصد میانساالن چاق هستند یا اضافه وزن دارند و حتی  ٧۰بیش از وی ضمن اشاره به افزایش چاقی و اضافه وزن در کشور افزود: 

 .سال کشور هم وجود دارد ۲درصد کودکان زیر  ۲۰در  این مساله

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۴٧۰/%D8%A8%D8%%-AF 
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 یک نوشیدنی ضداسترس + روش تهیه

یار نارفیق این روزهای خیلی از ماست. گاهی تصور می کنم اگر روزی استرس نداشته باشم دچار خأل خواهم استرس  <مواد غذایی

  .اصالح تغذیه و گنجاندن مکمل های طبیعی در رژیم غذایی می تواند راهی برای کاهش استرس باشد.شد و روزم شب نمی شود

جاد آرامش شده و تا حدی استرس را کاهش دهد. در این مطلب یک می تواند باعث ای C و B ترکیب مواد غذایی حاوی ویتامین

 .نوشیدنی ساده معرفی می کنیم که مصرف آن شما را در کنترل استرس هایتان یاری می رساند

 نوشیدنی ضداسترس

شد و روزم استرس یار نارفیق این روزهای خیلی از ماست. گاهی تصور می کنم اگر روزی استرس نداشته باشم دچار خأل خواهم 

شب نمی شود. این یار دیرینه انسان به سالمتی اش ضربه می زند و اگر فرد فکری به حال آن نکند چیزی نمی گذرد که از پا در می 

آید. اصالح تغذیه و گنجاندن مکمل های طبیعی در رژیم غذایی می تواند راهی برای کاهش استرس باشد. خوشبختانه ترکیب مواد 

ما در این مطلب یک  .می تواند باعث ایجاد آرامش بیشتر شده و تا حدی استرس را کاهش دهد C و Bین غذایی حاوی ویتام

 .نوشیدنی ساده معرفی می کنیم که مصرف آن شما را در کنترل استرس هایتان یاری می رساند. لطفاً با ما همراه باشید

 یک نوشیدنی برای روزهای پراسترس

شارهای کاری، شلوغی و سروصدا و غیره بدترین دشمنان اعصاب و روان انسان هستند. اگر می دانید که اجبارها و فشارهای روزانه، ف

بدانید که مصرف یک غذای .روزهای پرمشغله و پراسترسی در پیش رو دارید این نوشیدنی طبیعی را وارد برنامه غذایی تان بکنید

کملی موثر بر ضد استرس باشد. یادتان باشد که خداوند مواد غذایی سالم و استراحت به همراه مصرف این نوشیدنی می تواند م

مفیدی خلق کرده است که خواص درمانی دارند. اگر شما از درون احساس آرامش داشته باشید مغز اندورفین تولید می کند. در 

د. ی تان نیاز به ویتامین و مواد مغذی دارینتیجه این هورمون نیز دنیا را بهتر و زیباتر می بینید. شما برای بهتر شدن حالت های درون

 :در ادامه بیشتر با ترکیبات و خواص نوشیدنی ضداسترس مان آشنا می شوید

 بهترین های مبارزه کننده با استرس

برای تهیه نوشیدنی ضداسترس در گام اول بهتر است از محصوالت غذایی ارگانیک و سرشار از مواد مغذی الزم برای سالمت روحی 

 :تفاده کنیداس

 تخم شربتی

خوشبختانه تخم شربتی جزو دانه های در دسترسی است که در هر عطاری پیدا می شود. این دانه های ریز سالمت عمومی بدن را 

تضمین می کنند و داروهای موثر و طبیعی برای مقابله با استرس محسوب می شوند. تخم شربتی حاوی مواد معدنی مفیدی مانند 

است که این دو ماده مغذی برای کاهش استرس الزم و ضروری هستند. بزرگتری و مهمترین خاصیت  B نین ویتامینمنیزیم و همچ

موجود در آن ها است. این ترکیبات مغذی باعث بهبود وضعیت روحی و عصبی  ۳تخم شربتی در میزان باالی اسیدهای چرب امگا 

 .شده و حافظ سالمت قلب است

 بادام 

رهای خوشمزه و که سرشار از منیزیم است که ماده معدنی الزم و ضروری برای کنترل استرس محسوب می شود. بادام جزو خشکبا

بادام همچنین حاوی میزان قابل توجهی فیبر است. حتماً می دانید که فیبرها برای تنظیمی میزان قند خون بسیار موثر هستند. 

ترکیب کنید راحت تر و سریع تر می  C و دیگر مواد غذایی حاوی ویتامین B تامینعالوه بر این اگر بادام را با مواد غذایی حاوی وی

 .توانید با استرس و اضطراب مقابله کنید

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 توت فرنگی

محسوب می شوند. اگر روزانه  C توت فرنگی نیز به نوبه خود سرشار از منیزیم هستند و در عین حال جزو منابع خوشمزه ویتامین

را تأمین خواهید کرد. این توت های خوش رنگ و  C فرنگی میل کنید میزان نیاز روزانه خود به ویتامینعدد توت  ۲۰تا  ۱۵بین 

آبدار همچنین سرشار از آنتی اکسیدان ها، اسید فولیک، پتاسیم، فسفر، آهن، کلسیم، زینک و سلنیوم هستند. توت فرنگی به طور 

  .ی که دچار استرس و تنش های روحی هستیم را تأمین می کندباورنکردنی مغذی است و نیازهای روزانه ما در دوران

 پودر پروتئین شکالت سیاه 

در واقع این پودر مکمل پروتئین است که از  .احتماالً اگر به چند داروخانه سر بزنید بتوانید این پروتئین شکالتی را گیر بیاورید

اضافه وزن تأمین می کند. زمانی که ما دچار استرس می شویم و یک  شکالت سیاه تهیه شده و بخشی از نیازهای بدن را بدون ایجاد

دوره زمانی پرتنش را سپری می کنیم سیستم ایمنی بدنمان ضعیف می شود. بنابراین برای مقابله با اثرات مخرب استرس به مواد 

سرشار منیزیم است. در نتیجه برای  مغذی بیشتری نیاز داریم. فراموش نکنید که شکالت سیاه قدرت افزایش اندورفین را دارد و

  .مقابله با استرس موثر است

 عسل درخت پرتقال

همان طور که می دانید انواع متنوعی از عسل وجود دارد. یکی از انواع پرخاصیت آن عسل درخت پرتقال است که به علت خواص 

   .ی توانید از عسل های معمولی استفاده کنیدآرام بخشی شهرت زیادی دارد. البته اگر موفق به خرید این نوع عسل نشدید م

 روش تهیه نوشیدنی ضداسترس

 میلی لیتر ۲۰۰لیوان معادل  ۱شیر بادام: 

 عدد ۱۰توت فرنگی: 

 گرم ۵قاشق چای خوری معادل  ۱تخم شربتی: 

 گرم ۵۰قاشق غذاخوری معادل  ۲عسل: 

 گرم ۵قاشق چای خوری معادل  ۱پودر پروتئین شکالت سیاه: 

 یخ

 تهیه روش

توجه داشته باشید که توت فرنگی هایتان  .اولین کاری که باید بکنید این است که توت فرنگی را به دقت شسته و دو نیم کنید

 C اگر به توت فرنگی دسترسی نداشتید می توانید به جای آن از هر میوه سرشار از ویتامین .ارگانیک بوده و زیاد نرسیده باشد

آناناس نیز استفاده کنید. سپس کافی است که یک لیوان شیر بادام را داخل مخلوط کن ریخته و توت فرنگی، دیگری مانند پاپایا یا 

تخم شربتی، دو قاشق عسل و یک قاشق پودر پروتئین شکالت سیاه را به آن اضافه کنید. مواد را به مدت چند ثانیه میکس کنید تا 

توجه داشته باشید .م چند قالب یخ داخل آن انداخته و در آرامش میل کنیدیک نوشیدنی یکدست و صاف حاصل شود. در صورت لزو

که الزم است روزانه یک ساعت زمان به خودتان اختصاص داده و فقط به آرامش روحی تان توجه کنید. خواهید دید که احساس 

 .بهتری داشته و استرستان کمتر خواهد شد

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۵۵٧/% 
 

 سالمت
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۷تاریخ: 
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های مشترک انسان و دام به دامپزشکان/ بیماری های پا و دهان، تب خوکی و آنفلوآنزا آموزش درباره بیماری

روس آنفلوآنزای پرندگان می توانند اقتصاد را فلج می کنند/ چهار میلیارد دالر برای ریشه کن سازی وی

 مرغی در امریکا هزینه شد

محققان کالج دامپزشکی دارو دانشگاه ایالتی کانزاس، برای بهبود آگاهی دامپزشکان روستایی از بیماری های مشترک انسان و دام، 

 .اندحدود یک چهارم میلیون دالر موسسه ملی غذا و کشاورزی کمک مالی دریافت کرده

دالری از سوی موسسه ملی غذا و کشاورزی به یک  ۶۵۶هزار و  ۲۳٩کمک مالی  ت غذا و کشاورزی امریکا،به گزارش ایانا از وب سای

داده  Beef Cattle Institute تیم دانشگاه ایالتی کانزاس، به ریاست برد وایت، استاد در زمینه تولید دارو و مدیر موقت موسسه

ستاد برجسته و مدیر مرکز علمی بیماری های مشترک انسان و دام و درک شد. مدیران همکار پروژه عبارتند از: یورگن ریچت، ا

های سازمان یافته و ایجاد ماژول های آنالین که کارگاه  این تیم با کمک مالی، به برگزاری.موسیر، استاد آسیب شناسی دامپزشکی

ند. از کسروکار دارند، اقدام می  وانات و یا دامحی  موجب افزایش آموزش و توسعه حرفه ای برای دامپزشکان روستایی و کسانی که با

با توجه به گزارش این تیم تحقیقاتی، اقدامات پزشکی .اهداف دیگر ، افزایش فرصت های شغلی برای دامپزشکان روستایی خواهد بود

 فاقد دسترسی به خدمات بسیاری از مناطق محروم  برای حیوانات، نقش مهمی در جوامع روستایی ایفا می کند این در حالی است که

م های مشترک انسان و دادامپزشکی محلی هستند. دامپزشکان روستایی می توانند به عنوان افراد کلیدی در جلوگیری از بیماری

( و آنفلوآنزا پرندگان ۳(، تب خوکی آفریقایی)۲(، تب خوکی )۱نقش مهمی داشته باشند. بیماری هایی همچون بیماری پا و دهان)

افراد عالقه   های آنالین، برای دامپزشکان وهای آموزشی در منهتن و ماژولکارگاه.شدن اقتصاد هم شود  می تواند باعث فلج( که ۴)

مند قابل دسترس خواهد بود. با ارائه منابع و اطالعات به دامپزشکان، تیم دانشگاه ایالتی کانزاس امیدوار است تا بتواند نقش حیاتی 

 .مواد غذایی و امنیت غذایی، حفاظت از منابع حیوانی و زیست محیطی و اقتصاد دامپروری را نشان دهددامپزشکان در ایمنی 

همکاری نزدیک با دامپزشکان به استفاده از ابزار تصمیم گیری و اطالعات   این کمک مالی به ما اجازه خواهد داد تا با"وایت گفت: 

این برنامه امکان می دهد تا با توانمندسازی دامپزشکان "ریچت گفت: ".مجدید برای کاهش اثرات بیماری های گاو دست یابی

اورزی های کشمشترک انسان و دام و بیماری های فرا مرزی، که یک تهدید دائمی برای سیستم  روستایی بتوان در برابر بیماری های

بیماری، تاثیر ویرانگری روی اقتصاد خواهد داشت. با توجه به گفته محققان، پیامدهای شیوع یک ".ایاالت متحده هستند، مقابله کرد

میلیارد دالر تا چهار  ۲.٧  اقتصاد ایاالت متحده نشان می دهد  مدل های مختلف برای برآورد تاثیر شیوع بیماری پا و دهان در

 .ینه می شودای، هزمیلیارد دالر در هر سال بسته به شدت و طول مدت شیوع بیماری، با میزان کمتر برای شیوع منطقه

 آنفلوآنزای مرغی در ایاالت غرب میانه شیوع پیدا کرد، برای کنترل و ریشه کن کردن ویروس آنفلوآنزای مرغی ۲۰۱۵در سال 

HTN2 و HTN8برای جمعیت مرغ و بوقلمون، چهار میلیارد دالر هزینه شد،. 

و با برگزاری کارگاه ها و ماژول های آموزشی،   ی کندپروژه دانشگاه ایالتی کانزاس فرصت های آموزشی برای دامپزشکان فراهم م 

یت موفق  بیماری برای  بیماری حیوانات آموزش ببینند؛ چراکه مدیریت  دربرابر  هامدیریت  دامپزشکان می توانند در مورد انواع

 طوالنی مدت دامپزشکان از اهمیت حیاتی برخوردار است./

 

 

 

 ترجمه: فرحناز سپهری
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 نوشت:پی
1- Center of Excellence for Emerging and Zoonotic Animal Diseases 

2- foot-and-mouth disease 

3- classical swine fever 

4- African swine fever 

5- avian flu 

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۶8۱/%D8%A۲%D٩% 
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 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۶تاریخ: 

 دنبال تبلیغ محصوالت مضر مانند چیپس و پفکها به پوکی استخوان/ رسانه ملی بهدرصد ایرانی 90تهدید 

 .ای در جامعه سخن گفتمدیرعامل هلدینگ صنایع غذایی، کشاورزی و دارویی صندوق بازنشستگی از مشکالت کمبودهای تغذیه

ها دچار درصد ایرانی 8۰به گزارش خبرنگار ایانا، علی رومی امروز در نخستین همایش امنیت غذایی، توسعه و سالمت گفت: متأسفانه 

درصد آنها در معرض پوکی  ٩۰شود؛ در عین حال های غذایی آنها یافت میکمبود کلسیم بوده و این ماده معدنی کمتر در وعده

 تواند این کمبودها را جبران کند.های لبنی میحصوالت شیر و فرآوردهاستخوان قرار دارند که م

درصد  ۴٧داند، افزود: باید اعتراف کرد که وی با اشاره به اینکه درباره الگوی مصرف غذایی کشور هیچ دستگاهی خود را مسئول نمی

 رسانیفی ازجمله مسائل مادی، فرهنگی و اطالعهای مختلکنند که این موضوع به جنبهها رژیم غذایی غلطی را دنبال میایرانی

 ۱۶۰شود.به گفته مدیرعامل هلدینگ صنایع غذایی، کشاورزی و دارویی صندوق بازنشستگی، مصرف سرانه نان در ایران مربوط می

ی بیشتر مصرف داخل توان درباره شکر، نوشابه، نمک و روغن نیز مطرح کرد کهکیلوگرم است. همین مورد را می ۲۵کیلوگرم و در دنیا 

 مرغ و سویا قضیه کامالً برعکس است.برابر میانگین جهانی است، اما درباره مواد مغذی مانند شیر، ماهی، میوه، تخمچندین

رومی با انتقاد از عملکرد صداوسیما بیان کرد: متأسفانه این رسانه ملی آنطور که باید و شاید در فرهنگ سازی مصرف شیر کمک 

جز ارائه یارانه از طرف دولت به دنبال تبلیغات محصوالت مضر مانند چیپس و پفک است.وی ادامه داد: راهی بهیشه بهنکرده و هم

دامدار یا صنعت وجود ندارد؛ بنابراین باید بخشی از هزینه درمان به پیشگیری اختصاص یابد تا از آن طرف مردم میلیاردها تومان 

ر های صنایع شیر ایران بندهند.رومی با بیان اینکه رئیس جمهوری در بازدید یکی از کارخانههایشان را هزینه شکستگی استخوان

 ای برایاکنون متوقف شده و بودجهاستمرار شیر مدارس تأکید کرده است، عنوان کرد: با این وجود طرح توزیع شیر در مدارس هم

 ا از سال قبل طلب دارند.هاین منظور اختصاص داده نشده است؛ ضمن اینکه هنوز کارخانه

وی در پایان تأکید کرد: با توجه به توانایی تأمین شیر و لبنیات در داخل کشور الزم است که توزیع شیر مدارس در اولویت قرار گرفته 

 ای تضمین شود./گونهآموز از این طریق غذای سالم دریافت کنند تا سالمت آینده آنها نیز بهمیلیون دانش ۱۲و 

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۶۴٧/%D8%AA%D٩%8٧ 
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 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  ۰۵تاریخ: 

 مرغ ارزان شدآخرین وضعیت آنفوالنزای حاد پرندگان/ تخم

گفت: براساس آمار سازمان دامپزشکی، آنفوالنزای حاد پرندگان استان مرکزی  رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران

ت و صنعت، تجارناصر نبی پور رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو با خبرنگار .را نیز درگیر کرده است

براساس  :با اشاره به شیوع آنفوالنزای حاد پرندگان در استان مرکزی اظهار داشت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروهکشاورزی 

 .استان درگیر آنفوالنزای حاد پرندگان هستند 8آمار سازمان دامپزشکی تا کنون 

ز سوی مرغداران و معدوم سازی از سوی سازمان دامپزشکی در حال انجام است اما پرنده وی افزود: اقدامات کنترلی و قرنطینه ای ا

 .های مهاجر عامل اصلی انتقال این ویروس هستند

تومان اعالم کرد و گفت: مصرف مرغ و تخم مرغ باعث سرایت انتقال  8۰۰هزار و  ۳نبی پور نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری را 

ی شود اما در بازارهای داخلی و خارجی مردم از مصرف آن در هراسند که درنهایت این امر کاهش قیمت را به آلودگی به انسان نم

رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در خصوص آخرین وضعیت صادرات بیان کرد: سازمان .همراه داشته است

می دهند اما الزم است که سازمان دامپزشکی مذاکراتی در خصوص صادرات دامپزشکی بازارهای هدف هنوز اجازه ورود تخم مرغ را ن

 .تخم مرغ از استان هایی که درگیر بیماری نیستند، ترتیب دهد

  گذار تخم طیور شیوع آنفوالنزا پرندگان در  

گاه اقتصادی باشگروه صنعت، تجارت و کشاورزی محمد علی کمالی مدیر عامل اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار 

طی سال های اخیر شاهد بیماری آنفوالنزای حاد پرندگان بوده ایم که هم اکنون سازمان دامپزشکی به  :گفتخبرنگاران جوان، 

 بر مبنی گزارشی کنون تا وی با اشاره به اینکه .نسبت به معدوم ساختن طیور اقدام می کندمحض دریافت شواهد در مرغداری 

ن ای به ایدب و شود می دیده گذار تخم طیور در بیشتر بیماری این: کرد بیان ایم، نداشته گوشتی مرغداری در پرندگان حاد آنفوالنزای

 .م مرغ وجود ندارد چرا که این بیماری قابل سرایت به انسان نیستنکته اشاره کرد که جای هیچ نگرانی برای مصرف مرغ و تخ

کمالی در پاسخ به این سوال که شیوع این بیماری چه تاثیری بر قیمت مرغ داشته است، تصریح کرد: با توجه به آنکه در مرغداری 

 .یر چندانی نداردگوشتی گزارشی مبنی بر آنفوالنزا حاد پرندگان نشده است لذا این امر در قیمت مرغ تاث

http://www.yjc.ir/fa/news/۵٩۰٩۶۶8/%D8%A۲ 
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 فودپرس ۱۳۹5دى ماه  5ک شنبه ی

 هایی که دوست کلیه هستندمیوه

ها، پیروی از تغذیه متعادل و یک برنامه غذایی ایی از کلیهزدهای طبیعی برای پاکسازی کلیه و سمیکی از موثرترین راه <مواد غذایی

امروزه زندگی در شهرهای بزرگ و صنعتی، استرس های کاری، غذاهای حاضری و ناسالم، مصرف کافئین بیش از حد .مناسب است

 .و الگوی نامناسب خوابیدن، همگی باعث ورود سموم مختلف به بدن می شود

 امی از بدن مجبور است این میزان از سم را تحمل کند؟اما سوال اینجاست که چه اند

روز هفته به کار مشغول بوده و همانند یک فیلتر،  ٧ساعت  ۲۴جواب این سوال کلیه ها می باشد. این عضو از بدن به طور پیوسته در 

عضو کوچک شود، عملکرد کلیه زمانی که میزان مواد سمی بدن بیشتر از حد توان سم زدایی این .تمام سموم بدن را خارج می کند

ها آهسته می شود و در نتیجه به مرور مستعد تولید سنگ، عفونت، کیست و تومور شده و در نهایت مرگ این عضو حیاتی را به 

 .دنبال خواهد داشت

 مصرف آب زیاد

 .ترین کار برای سم زدایی منظم کلیه ها، مصرف هر چه بیشتر آب طبیعی استمهم

ب در روز می تواند کار کلیه ها را در پاکسازی سموم بدن آسان کند که در نتیجه، ادراری شفاف و فاقد هرگونه لیوان آ 8نوشیدن 

وقتی رنگ ادرار، زرد بسیار تیره می شود، یعنی دچار غلظت شده و سموم به اندازه کافی از بدن .بوی تند و زننده ایجاد می شود

دهد که کلیه ها کار خود را به خوبی انجام داده و سموم با موفقیت از بدن خارج شده اما رنگ زرد شفاف نشان می .خارج نشده اند

 .اما، اگر رنگ ادرار شفاف باشد، یعنی اینکه سیستم به خوبی فیلتر شده و سم زدایی با موفقیت صورت گرفته است.اند

 کافئین و نوشیدنی های گازدار به جای آب

 .نوشیدنی های حاوی کافئین هرگز نمی توانند جایگزین های مناسبی برای آب باشند مایعاتی مثل نوشابه های گازدار و یا

همچنین، بسیاری بر این باورند که انواع چای و آبمیوه های مختلف می توانند به سم زدایی کلیه ها کمک کنند. اما از لحاظ پزشکی 

ینکه این دسته از نوشیدنی ها، انواع ویتامین و مواد معدنی علیرغم ا.ثابت شده که تنها آب طبیعی به این فرآیند یاری می رساند

مختلفی دارند اما به دلیل داشتن کافئین و شکر زیاد، به کلیه ها آسیب رسانده و نمی توانند وظیفه آب را در روند سم زدایی کلیه 

 .ها به درستی انجام دهند

 میوه ها، دوست کلیه ها

 .دنی پتاسیم هستند و نقش مهمی در پاکسازی کلیه ها ایفا می کندمیوه ها و سبزیجات سرشار از ماده مع

مرکباتی مثل انگور، لیموشیرین، پرتقال، طالبی، موز، کیوی، زردآلو و آلو بخارا و همچنین شیر و ماست حاوی مقدار زیادی پتاسیم 

لکترولیتی خون را حفظ کرده و عملکرد بهینه گنجاندن این دسته از مرکبات و میوه ها در برنامه غذایی روزانه، تعادل ا.می باشند

مثال، نوشیدن یک لیوان آب انگور، صبح ها و عصرها می تواند به کلیه ها کمک کند تا بدن را از شر .کلیه ها را در پی خواهد داشت

 که می تواند باعث البته جذب پتاسیم بیش از حد نیز باعث بروز اختاللی بنام هایپرکالمی شده.اسید اوریک اضافی خالص نماید

بلند(،  T کوتاه و P از عالئم افزایش پتاسیم در خون می توان به نامنظمی ضربان قلب و اختالالت نوار قلب )موج.ایست قلبی شود

 .کاهش هوشیاری، خستگی و ضعف عضالنی اشاره کرد

 .گرم است ۴/٧نیاز روزانه یک فرد سالم به پتاسیم، 

 افزودن جو به رژیم غذایی
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ه از خانواده غالت کامل می باشد، می تواند کلیه ها را از سموم پاک کرده و از رسیدن آسیب به کلیه ها در بیماران دیابتی با جو ،ک

بنابراین، از جوی کامل و یا آرد تهیه شده از آن به جای آرد جوی تصفیه شده در برنامه غذایی روزانه .قند کنترل نشده، ممانعت کند

 .ثال می توانید مقداری جوی کامل را در یک لیوان آب ریخته و آن را شب تا صبح به حال خود رها کنیدم.خود استفاده کنید

سپس صبح ناشتا، مایع را صاف کرده و بنوشید. مطالعات نشان می دهد که مصرف منظم این مایع، باعث تثبیت سطح کراتین خون 

 .در بیماران دیابتی می شود

 از حد اجتناب از مصرف پروتئین بیش

 .تحقیقات پزشکی ثابت کرده است که تنها غذایی که باعث ایجاد آسیب در کلیه ها می شود، مصرف بیش از حد پروتئین می باشد

 .زیرا، بدن برای سوخت و ساز پروتئین ها باید زحمت زیادی بکشد

 .در نتیجه مواد اضافی زیادی موسوم به کراتین ایجاد می شود

 .راتین خون باال برود، کلیه ها به خوبی نمی توانند آن را فیلتر کنند و دچار اختالل می شوندبدین ترتیب، اگر مقدارک

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=d۱c٧٧aff۱c٧ 
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 سالمت
 پرسفود ۱۳۹5دى ماه  ۲پنج شنبه 

 !میوه های پاییزی دشمن چاقی و سکته مغزی

فصل، فصل مرکبات است. بازار میوه پر است از نارنگی، پرتقال، لیموترش و لیموشیرین و دیگر اعضای این خانواده.  <مواد غذایی

وترش ی کنند و آب لیمفایده این میوه ها بر کسی پوشیده نیست. خیلی از افراد مرکبات را به صورت آب میوه یا میوه کامل مصرف م

یکی از چاشنی های ثابت غذاها است. البته بهتر است بدانید برای بهره مندی هرچه بیشتر از خواص مرکبات بهتر است آن ها را به 

صورت میوه کامل نه آب میوه مصرف کنید و اینکه تالش کنید از میوه های ارگانیک و طبیعی استفاده کنید. خبر مهم تر اینکه 

 .ه است پرتقال و لیموترش بیشترین تأثیر را در پیشگیری از چاقی مفرط داردکشف شد

در ادامه به تأثیر این میوه ها و هم خانواده هایشان روی دو مشکل اساسی روزگار ما یعنی چاقی و سکته مغزی بیشتر صحبت می 

 .کنیم. لطفاً با ما همراه باشید

 آنچه باید بدانید

و بهترین دوستان سالمت کبد و قلب هستند. تمام خواص این میوه ها ناشی از یک ماده مغذی به نام باید بدانید که مرکبات جز

فالوونوئیدها است. یادتان باشد که بیشترین خواص را از مرکبات و به طور کلی میوه هایی دریافت می کنید که طبیعی و ارگانیک 

 .بوده و از آفت کش ها دور هستند

 سالمتی مامرکبات هدیه ای برای 

بررسی ها نشان داده است برای برخورداری از خواص ضدسکته این میوه ها باید آن ها را به صورت میوه کامل مصرف کرد. مصرف 

 این میوه ها به صورت آب میوه های آماده و صنعتی برعکس عمل کرده و خطر چاقی مفرط و دیابت را افزایش می دهد

نتایج بررسی هایی که روی خواص مرکبات انجام  Société Américaine de Santé et de Chimie در آخرین جلسه

شده اعالم شد. نکته مشترک تمام این پژوهش ها این است که مصرف منظم مرکبات برای سالمتی بسیار مفید است و هدیه ای برای 

 .بدن محسوب می شود

 پرتقال و لیموترش برای تنظیم چربی بدن

عمومی در سرتاسر جهان است. امروزه مردم بیشتر از چاقی رنج می برند. یادتان باشد که چاقی خطر  چاقی مفرط یکی از مشکالت

مشکالتی مانند بیماری های قلبی، مشکالت کبدی و دیابت را افزایش می دهد. بنابراین نباید صرفاً به عنوان یک مشکل صرفاً ظاهری 

 .و مربوط به زیبایی اندام تصور شود

ث افزایش استرس اکسیداتیو )فعالیت رادیکال های آزاد( و التهاب های بدن می شود. این مشکل نیز واکنش های چاقی مفرط باع

 :خطرناکی ایجاد می کند که برای سالمتی مضر است

در نتیجه باید خیلی زود نسبت به برطرف  .داشتن ذخیره سلول های چربی زیاد یکی از مشکالت مهم و جدی برای سالمتی است *

 .ردن آن اقدام کردک

کم خوردن و یا لب به غذا نزدن راه حل مناسبی برای این مشکل نیست. الزم است که درست غذا بخورید. مواد غذایی مصرفی  *

 .تان را به دقت انتخاب کنید و هر چیزی که دم دستتان می آید نخورید

 .نتی اکسیدان ها و مهم تر از همه فالوونوئیدها هستندمرکباتی مانند لیموترش، پرتقال یا گریپ فروت حاوی میزان زیادی آ *

فالوونوئیدهای موجود در مرکبات باعث کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از چربی زیاد می شود. اگر به طور مرتب مرکبات مصرف  *

 .کنید مقاومت ذخیره این چربی ها به مرور کمتر و کمتر می شود
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ته باشید مثالً با مصرف آب لیموترش مانند کوره چربی بسوزانید و به طور معجزه آسایی مانکن اما یادتان باشد که نباید انتظار داش

شوید. اما مصرف لیموترش در چهارچوب یک رژیم غذایی سالم به کاهش وزن و چربی سوزی کمک زیادی می کند. در واقع مصرف 

تر شود. در نتیجه آب شدن آن ها راحت تر می شود. این ماده غذایی باعث می شود که گره های چربی حساس تر و آسیب پذیر

 .عالوه بر این مرکبات باعث بهبود عملکرد کبد شده و میزان قند خون را کاهش می دهند و از چاقی شکمی پیشگیری می کنند

 فالوونوئیدهای موجود در مرکبات برای کاهش سکته مغزی در خانم ها

ت که سالمت کل مردم جهان را تهدید می کند. متأسفانه این نوع سکته در بین خانم سکته های مغزی یکی از بزرگترین خطراتی اس

 .ها خطرناک و سخت است. تنها راه مقابله با سکته مغزی نیز پیشگیری است

لیموترش و پرتقال یک بخش سفیدرنگی دارند که معموالً دور ریخته می شوند. اما راز اصلی سالمتی این میوه ها در این بخش 

یدرنگ قرار دارد. توصیه می کنیم برای بهره مندی از بیشترین میزان فالوونوئیدها از این پس این بخش های سفید را دور سف

 نیانداخته و مصرف کنید

درصد کاهش می دهد. این ترکیبات آنتی اکسیدانی مانع از  ۱٩فالوونوئیدهای موجود در مرکبات خطر سکته مغزی را به میزان 

 .ی خونی شده و رگ های خونی مغز را سالم تر نگه می داردتشکیل لخته ها

به چاپ رسیده است نشان می دهد خانم هایی که پرتقال، لیموترش و گریپ فروت  Live Science نتایج پژوهشی که در مجله

رند که باید از درصد کمتر در معرض سکته مغزی قرار می گیرند. البته محققان تأکید دا ۱٩بیشتری مصرف می کنند به میزان 

مصرف آب میوه های صنعتی حاوی این میوه ها خودداری کرد. چون آب میوه های صنعتی حاوی میزان زیادی قند بوده و سالم 

بررسی ها نشان داده است برای برخورداری از خواص ضدسکته این میوه ها باید آن ها را به صورت میوه کامل مصرف کرد. .نیستند

 .صورت آب میوه های آماده و صنعتی برعکس عمل کرده و خطر چاقی مفرط و دیابت را افزایش می دهد مصرف این میوه ها به

 بخش های سفید مرکبات را نیز مصرف کنید

لیموترش و پرتقال یک بخش سفیدرنگی دارند که معموالً دور ریخته می شوند. اما راز اصلی سالمتی این میوه ها در این بخش 

توصیه می کنیم برای بهره مندی از بیشترین میزان فالوونوئیدها از این پس این بخش های سفید را دور  سفیدرنگ قرار دارد.

نیانداخته و مصرف کنید. فالوونوئیدها عالوه بر مقابله با چاقی مفرط و پیشگیری از سکته های مغزی، به پیشگیری از ابتال به سرطان 

نتی اکسیدان های قوی به دلیل دارا بودن خواص ضدانعقادی باعث تحریک گردش کولون و سرطان سینه نیز کمک می کند. این آ

یادتان باشد از این پس زمانی که پرتقال مصرف می کنید پوست آن را بکنید اما بخش سفیدی که آن را .خون در رگ ها می شوند

یک شیوه جدیدی برای بهره مندی از این ماده فراگرفته است را دور نریزید. اگر جزو عالقه مندان به لیموترش هستید می توانید 

برای این کار کافی است چند عدد لیموترش را در قسمت یخ زن یخچالتان قرار دهید تا یخ .غذایی را امتحان کنید: شیوه یخ زدن

مقداری از این بزنند. سپس هر بار که می خواهید از آن ها برای تهیه اسموتی، ساالد یا هر چیز دیگر استفاده کنید کافی است 

لیموترش یخ زده را رنده کنید. در این صورت پوست، گوشت و قسمت سفید آن را یکجا مصرف کرده و از خواص آن بیشترین استفاده 

 .را خواهید داشت. باز نیز تأکید می کنیم که از میوه های طبیعی و ارگانیک استفاده کنید

 حرف آخر

کته مغزی و غیره حتماً رژیم غذایی متعادل و سالمی داشته باشید. به صورت هوشمندانه و برای سالم بودن و دور ماند از چاقی و س

 .آگاهانه غذا بخورید. حتماً میوه هایی را که به شیوه طبیعی و ارگانیک کشت می شوند خریداری و مصرف کنید

odpress.ir/Post.aspx?Id=http://www.fo۶۶۶ccd٩b۱8 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5دى ماه  ۱چهار شنبه 

 آنتی اکسیدان قدرتمند به تاخیر بیندازید 8پیری را با 

قرار گرفتن در معرض سیگار و دود سیگار، آلودگی ها، مواد شیمیایی غیر ضروری، اشعه و حتی استرس، منجر به  <مواد غذایی

 .زاد در بدن و ایجاد آسیب از طریق اکسیدان ها می شودتولید رادیکال های آ

اکسیدان ها در طوالنی مدت ایجاد کننده بسیاری از بیماری های مزمن هستند. در این میان، آنتی اکسیدان ها از عواملی هستند که 

ه انواع سرطان ها، بیماری های سلول ها را در مقابل اکسیدان ها محافظت کرده و مانع از تخریب سلولی و آسیب های مزمن از جمل

 .قلبی، دیابت و... می شوند. عالوه بر این، تحقیقات جدید نقش آنتی اکسیدان ها در به تاخیر انداختن روند پیری را ثابت کرده است

نها رین آکند که مصرف روزانه حداقل پنج نوبت از غذاهای سرشار از آنتی اکسیدان که مهمتآکادمی ملی علوم آمریکا، توصیه می

نوبت در روز افزایش داد اما با این حال اکثر  ٩توان به ها هستند، ضروری است. بعالوه مصرف این مواد غذایی را می  ها و سبزیمیوه 

 .کنندهای مفید و سالم استفاده می  مردم فقط یک تا دو نوبت در روز از این خوردنی

ی فیتوکمیکال ها یا مواد شیمیایی گیاهی و آنتی اکسیدان ها برای محافظت در این میوه به خصوص نوع تیره رنگ آن حاو :انگور

برابر سرطان و بیماری های قلبی است. دو ماده شیمیایی گیاهی موجود در انگور شناخته شده به عنوان آنتوسیانین و پروآنتوسیانیدین 

 .سلنیوم؛ دو آنتی اکسیدان بسیار قوی است برای تقویت سیستم ایمنی بدن مفیدند. انگور همچنین حاوی ویتامین ث و

مطالعات اخیر نشان می دهد که مصرف این میوه منجر به حفاظت از سلول ها در برابر آسیب ها و کمک به رفع التهاب  :زغال اخته

ه ن این کمی شود. زعال اخته حاوی بسیاری از ویتامین ها و مواد معدنی شناخته شده برای تقویت سیستم ایمنی بدن است ضم

 .مواد شیمیایی گیاهی کلیدی برای حفاظت در برابر سرطان و بیماری های قلبی دارد

انواع توت بخصوص تمشک و توت فرنگی حاوی اسید االژیک؛ یک ماده شیمیایی گیاهی دیگر هستند که ممکن است  :توت قرمز

 .ت کمک کندبه محافظت در برابر برخی از عوامل سرطان زا در رژیم غذایی و محیط زیس

یکی از متعادل ترین غذاهای شناخته شده برای بشر است که دوز خوبی از چربی های سالم همراه با مقادیر کمتر پروتئین  :آجیل

و کربوهیدرات دارد. مواد معدنی مثل سلنیوم و مواد شیمیایی گیاهی مثل رسوراترول و استرول ها موجود در آجیل بعالوه اسیدهای 

 .کاهش سطح کلسترول خون کمک می کندبه  ۳چرب امگا 

کلم بروکلی و اسفناج حاوی ویتامین های آ، ث و ای بعالوه کلسیم هستند که با منیزیم و پتاسیم نیز لود  :سبزیجات تیره رنگ

 قمی شوند. این سبزیجات سرشار از مواد شیمیایی گیاهی و آنتی اکسیدان هایی مانند کامفرول هستند که باعث گشاد شدن عرو

خونی می شوند و خاصیت ضد سرطانی دارند. این سبزیجات حاوی لوتئین و کوئرستین؛ دو آنتی اکسیدان قوی هستند. عالوه بر 

این، به گفته پزشکان، مصرف کارتنوئیدها موجب بهبود قدرت و شفافیت بینایی، سالمت بیشتر پوست، جلوگیری از پیری زودرس 

)عارضه چشمی ناشی از پیری( و نیز موجب کاهش خطر بروز آب مروارید و نابینایی می پوست، کاهش خطر تحلیل ماکوالر چشم 

توان های سبز تیره هستند که از مهمترین آنها می  های حاوی کارتنوئیدها اغلب به رنگهای زرد، قرمز، نارنجی و یا برگ شود. سبزی

 .شیرین اشاره کرد زمینی به اسفناج، کلم بروکلی، فلفل سبز و قرمز، هویج و سیب

آنتوسیانین و پروآنتوسیانیدین موجود در چای به مبارزه با التهاب در بدن کمک می کنند. همچنین چای حاوی کاتچین؛ یک  :چای

 .آنتی اکسیدان قوی است که تصور می شود به جلوگیری از آسیب سلولی منجر به سرطان کمک می کند

مانند نان سبوس دار به جای نان سفید و برنج قهوه ای به جای برنج سفید حداقل  مصرف نوع سبوس دار غالت :غالت سبوس دار

برای یک وعده در روز، خطر ابتال به بیماری های قلبی از قبیل سکته قلبی را کاهش می دهد. این نوع غالت حاوی روی و سلنیوم 
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به جلوگیری از بیماری های التهابی مانند بیماری در آن منجر  ۳ماهی: اسیدهای چرب امگا .برای محافظت در برابر سرطان است

 .عروق کرونر قلب می شود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=8۱۵8۴c۳۲ef۳۱۴ 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5دى ماه  ۷سه شنبه 

 ماده غذایی را قبل از مصرف حرارت ندهید 8این 

اکثر مردم این تصور را دارند که میزان .ماده غذایی که به صورت خام حاوی ویتامین و مواد مغذی زیادی هستند 8 <مواد غذایی

در اینجا .تاس ویتامین ث در پرتقال از همه میوه ها و سبزیجات بیشتر است در حالی که فلفل در این زمینه از پرتقال سبقت گرفته

 :ماده غذایی را که به صورت خام حاوی ویتامین و مواد مغذی بیشتری هستند، معرفی شده اند 8

دالیل بسیاری برای مصرف چغندر وجود دارد: این گیاه سرشار از فیبر، ویتامین ث، پتاسیم، منگنز، فوالت و ویتامین ب  :چغندر

باید  .ت سیستم ایمنی بدن، جلوگیری از التهاب و کاهش فشار خون موثر استاست و نشان داده شده مصرف منظم آن برای تقوی

را  است موثر جنین رشد و ایمنی سیستم تقویت برای که خود فوالت چهارم یک شود می باعث چغندر این نکته را بدانید که طبخ 

 .ضافه کنیداز دست بدهد. به همین دلیل باید چغندر را به صورت خام به وعده های غذایی خود ا

سرشار از ویتامین ث، کلسیم، پتاسیم و حتی پروتئین است. مطالعات زیادی تاکید کرده اند که کلم بروکلی بهتر است  :کلم بروکلی

خام مصرف شود چون این روش خوردن آن ماده موجود در کلم بروکلی به نام سولفورافان را که یک ترکیب برای کاهش فشار خون 

 .به برخی سرطان ها است را بیشتر جذب می کندو کاهش خطر ابتال 

حاوی ماده مغذی گیاهی به نام آلیسین است که می تواند منجر به کاهش میزان گرسنگی شود، از سرطان جلوگیری کند،  :پیاز

ین بیشتربهبود سالمت قلب را افزایش دهد و حتی از فشار خون باال جلوگیری کند. خوردن پیاز به صورت خام باعث می شود که 

 .میزان از این ترکیب را جذب بدن کنید

اکثر مردم این تصور را دارند که میزان ویتامین ث در پرتقال از همه میوه ها و سبزیجات بیشتر است در حالی که فلفل  :فلفل قرمز

و منیزیوم است. پخت Eامین، ویت۶در این زمینه از پرتقال سبقت گرفته است. فلفل بعالوه سرشار از ویتامین های گروه ب مانند ب 

و پز فلفل حتی به مدت کوتاه باعث می شود که خواص ویتامین ث خود را از دست بدهد و برای همین شما باید آن را خام به رژیم 

 .غذایی تان اضافه کنید

لسترول، جلوگیری از انواع آجیل مانند بادام، گردو، بادام زمینی، فندق و ... سرشار از چربی های ضروری برای کاهش ک :آجیل

تشکیل لخته خون و حفظ سالمت عروق است. آجیل همچنین منبع بسیار مفید پروتئین است. باید بدانید که بو دادن و تفت دادن 

 .آجیل باعث از بین رفتن برخی مواد معدنی در آن مانند آهن و منیزیوم می شود

ال تبدیل شدن به گزینه های محبوب به عنوان میان وعده است. مخلوط میوه های خشک مانند توت و آجیل به سرعت در ح :توت

اما باید دانست که خشک کردن میوه هایی مانند توت باعث از بین رفتن آب آنها و کاهش میزان سیری می شود. همچنین ویتامین 

 .ها و مواد معدنی توت با خشک کردن آن از بین می رود

که آب نارگیل حاوی مواد مغذی زیادی است و گوشت آن دارای اسیدهای چرب سالمی  محققان به این نتیجه رسیده اند :نارگیل

 .است که به سالمت قلب و مغز کمک زیادی می کند. بنابراین بهتر است نارگیل به صورت خام و میوه معمولی مصرف شود

نیوم و فیبرها است و مصرف آن به صورت ، ویتامین ث، سل۶۶سیر شهرت جهانی دارد و سرشار از آلیسین؛ منگنز، ویتامین ب  :سیر

خام خیر زیادی برای بدن دارد. نتایج پژوهش ها نشان می دهد که مصرف سیر خام به میزان دو تا سه بار در هفته خطر ابتال به 

 .سرطان ریه را کاهش می دهد. توصیه می کنیم در افزودن سیر خام به ساالدها و ساندویج هایتان شک نکنید
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۶تاریخ: 

 رشته دام فلسدار توسط یگان حفاظت گلستان 1500رکمن/ ضبط کیلوگرم ماهی خاویاری از بندر ت 24کشف 

های گمیشان، خواجه های خاویاری در حوزهمأموران یگان ویژه حفاظت شیالت استان طی عملیات شبانه دریایی، با هدف حفظ دام

 .نفس و میانقلعه به دریا اعزام شدند

ستان، فرمانده یگان حفاظت شیالت استان با اعالم این خبر گفت: این عملیات کل شیالت گلرسانی ادارهبه گزارش ایانا از پایگاه اطالع

های نامبرده انجام های تعاونی پره در حوزههای خاویاری و شرکتهای غیرمجاز، حفاظت از دامآوری دامدر جهت لنگرکشی، جمع

کیلوگرم ماهی استخوانی  ۱۶شاخه لنگر و  ۱۲ار، رشته دام فلسد ۱۰۰شد که طی آن مأموران گشتی یگان توانستند تعداد دوهزار و 

 ماهی غضروفی زنده در دریا رهاسازی شد.قطعه بچه ۲٧کشف و ضبط کنند و 

نسب بیان داشت: در عملیاتی دیگر با همین مضمون نیز مأمورین یگان حفاظت شیالت گلستان، در سرهنگ پاسدار غفار سعیدی

قطعه ماهی غضروفی زنده  ۲8شاخه لنگر کشف و ضبط و  ۱٩رشته دام فلسدار و  ۵۰۰ر و هزاقلعه، تعداد یکحوزه گمیشان و میان

نیز در دریا رهاسازی کردند.همچنین یک مرحله گشت مشترک با هدف مبارزه با قاچاق کاال و ارز )ماهیان خاویاری و خاویار( در 

ماهیان، کیلوگرم گوشت ماهی خاویاری از نوع تاس ۲۴ار فروشان بندرترکمن، انجام شد که طی بازدید از غرفه ها مقدبازار ماهی

صورت مشترک و با حضور فرمانده یگان حفاظت شیالت استان، مأموران این یگان، نماینده کشف و ضبط شد.در این عملیات که به

ن حفاظت شیالت استان کل صنعت معدن و تجارت استان و نمایندگان پلیس آگاهی انجام شد، فرمانده یگاکل شیالت، ادارهاداره

های الزم، پرونده تشکیل شده، جهت گفت: گوشت ماهی خاویاری کشف شده در این عملیات بالصاحب بوده که پس از بررسی

 رسیدگی قضایی به اداره حقوقی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان ارسال شد./

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۶۳8/%DA%A٩%D8 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۶تاریخ: 

درصدی صادرات آبزیان ایران، همزمان با کریسمس/ کاهش قدرت خرید اروپا و تغییر فرآیند  17افزایش 

 تقاضا به سمت جنوب شرق آسیا

حدود یک میلیون تن آن که معادل نیم درصد است، به ایران تعلق دارد که در سال  میلیون تن تولید جهانی آبزیان، ۱٩۰از مجموع 

 .رو نبوده و همچنان وجود داردجاری با کاهش روبه

درصدی صادرات آبزیان در مقایسه با ایام  ۱٧وگو با خبرنگار ایانا از رشد دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران امروز در گفت

شته خبر داد و گفت: قبل از ایام کریسمس شاهد صادرات مناسبی در محصوالت آبزی به کشورهای مختلف بودیم که ژانویه سال گذ

 درصدی برخوردار است. ۱٧این رقم در سال جاری از رشد حدود 

هزار تن آن  ۵8میلیون دالر برآورد شده است که  ۱۶۱ماهه، امسال ارزش صادرات آبزیان اکبر خدایی افزود: مطابق آمار هشتعلی

میلیون تن کپورماهیان و مابقی را ماهیان تجاری مأکولی تشکیل  ۲۵میلیون تن مربوط به میگو،  ۲۵مربوط به ماهیان غیرمأکول، 

 دهند که به کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای عربی صادر شده است.می

ون ای که در سال گذشته یک میلیگونهسبی برخوردار بوده است؛ بهوی خاطرنشان کرد: ایران در تولید خاویار پرورشی نیز از رشد منا

 هزار تن خاویار پرورشی صادر شد. ٧۰۰و 

 کاهش قدرت خرید اروپاییان، یکی از عوامل کندی رشد تولید آبزیان در جهان

دنبال آن کاهش تقاضا و بهمیالدی ادامه داد: شاید کاهش قدرت خرید مردم  ۲۰۱۵خدایی درباره رشد آرام تولید آبزیان در سال 

 باعث شده است که تولید و عرضه آبزیان در بازارهای جهانی از رشد کندی برخوردار باشد.

میلیون تن تولید جهانی، یک میلیون تن یعنی حدود نیم درصد از این بازار سهم تولیدی آبزیان ایرانی  ۱٩۰وی بیان کرد: از مجموع 

 با سال گذشته شاهد کاهش محسوسی در این بخش نبودیم. دهد که البته در مقایسهتشکیل می

ویژه در بخش میگو از افزایش برخوردار بوده، زیرا میگو ها بهدبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران یادآور شد: امسال قیمت

 شود و ممکن است مردم قدرت خرید باالیی نداشته باشند.کاالی لوکس محسوب می

: تقاضا در سال جاری به سمت کشورهای جنوب شرقی آسیا رفته است و مردمان اروپایی با کاهش قدرت خرید خدایی تأکید کرد

اند.وی در پایان اظهار داشت: در سال گذشته قیمت میگو باال نرفته بود، اما در سال جاری قیمت این محصول از رشد رو بودهروبه

 ت ایرانی نیز هست./مناسبی برخوردار بود که این امر به نفع تولیدا

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۶۳۲/%D8%A٧%D٩% 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/38632/%D8%A7%D9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

p://iccima.ir/fa/matboat.htmlhtt                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته اول دی 

 

162 
 

 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۴تاریخ: 

 ها آغازنشینهای خوراکی به کشور کلید خورد/ طرح مطالعاتی افزایش درآمد ساحلورود تکنولوژی صدف

 شودمی

هزار تن دیگر میگو در کشور تولید  ۲۰هزار تن آبزی پرورشی و  ۴۴۰درصد افزایش در مقایسه با سال گذشته، حدود  ۲۰امسال با 

وگو با خبرنگار ایانا درباره توسعه پرورش ماهی در قفس و ایجاد پروری سازمان شیالت ایران امروز در گفتمعاون توسعه آبزی.شودمی

دنبال حل مسائل و نشینان دریای جنوب که مورد تأیید وزیر جهاد کشاورزی نیز قرار گرفته است، گفت: بهساحلاشتغال برای 

 مشکالت زیرساختی در این بخش هستیم و سپس اقدامات مطالعاتی الزم در این زمینه را انجام خواهیم داد.

است را انتخاب خواهیم کرد و مجوزهای الزم را از مراجع مختلف عنوان سایت پشتیبان مورد نیاز حسین عبدالحی افزود: نقاطی که به

 کنیم.گذار برای این منظور تعریف میهای سرمایهسازی آنها، شرکتکنیم و پس از آمادهاخذ می

و  نشینانگذار بزرگ واگذار کنیم و سپس ساحلهای سرمایهدنبال آن هستیم که این منطاق را به شرکتوی خاطرنشان کرد: به

 پروری را ادامه دهند.های آبزیها بتوانند فعالیتمتقاضیان با عضویت در این شرکت

 خورد.طور قطع تا اوایل سال آینده اجرای آن کلید میتازگی آغاز شده و بهعبدالحی ادامه داد: این طرح به

های یم برای پرورش ماهی در قفس نیز به موفقیتای داشتیم که امید است بتوانوی تصریح کرد: در زمینه پرورش میگو تجربیات ارزنده

 چنینی دست یابیم.این

 شودزودی آغاز مینشینان بهمطالعه برای افزایش درآمد ساحل

های پیشرفته انجام نشده پروری سازمان شیالت ایران یادآور شد: هنوز برآورد هزینه و طرح مطالعاتی و بررسیمعاون توسعه آبزی

کرد: در دریای شمال نیز کارگروهی در معاونت صید و صیادی تشکیل شده تا بتوانیم از طریق جذب اعتبارات  است.عبدالحی تأکید

 های موجود اشتغال مولد برای صیادان منطقه ایجاد کنیم.از بنیاد مستضعفان و سایر زیربخش

دهد، اما در ترین تولیدات دنیا را تشکیل میهای خوراکی نیز در دستور کار است، زیرا یکی از بزرگوی اظهار داشت: تولید صدف

پروری سازمان شیالت ایران اضافه کرد: صدف خوراکی از های شرعی خواهان ندارد.معاون توسعه آبزیدلیل معذوریتکشور ما به

م تا ارد بحث شدیترین آبزیان بوده و دارای صرفه اقتصادی برای تولید است که در این راستا با یکی از شرکای خارجی وهزینهکم

های مرواریدسازی اقدامات مؤثری در دانش و تجارب مورد نیاز را به ایران بیاورد.عبدالحی بیان کرد: در گذشته تنها در زمینه صدف

شود.وی همچنین گفت: در سال گذشته حدود های خوراکی موفقیت دیگری محسوب میکشور به انجام رسیده است و تولید صدف

 ۴۴۰پروری به درصدی، میزان تولید آبزی ۲۰شود امسال با افزایش بینی میزی پرورشی در کشور تولید شد و پیشهزار تن آب ۴۰۰

 هزار تن برسد./ ۲۰بینی کرد که در سال جاری تولید میگو به هزار تن برسد.عبدالحی در پایان پیش

://www.iana.ir/fa/news/http۳8۵۰۴/%D٩%88%D8%B۱ 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۵تاریخ: 

 ای دارد/ مصرف جهانی ماهی از نرخ رشد جمعیت جهان پیش گرفتبازار تولید ماهی رشد آهسته

رود که امسال تظار میالمللی و اخبار بازار ماهی(، انمنبع قابل اعتماد در حوزه تجارت بین) FAO Globefish بر اساس گزارش

 و "Alaska Pollock" های وحشی مانند پوالک آالسکاای همراه باشد، همچنین صید گونهتولید جهانی ماهی، با رشد آهسته

"anchoveta" (کمتر شده است )سایت به گزارش ایانا از وب.ماهی سواحل اقیانوس آرام در امریکا از جنوب کالیفرنیا تا پرو

thefishsiteهمچنان با نرخ بیش از پنج درصد در حجم کل، روبه رو باشد. افزایش ۲۰۱۶رود تولید آبزی پروری در سال نتظار می، ا ،

درآمد و شهرنشینی، باعث شده تا مصرف جهانی ماهی از نرخ رشد جمعیت جهان، پیش بگیرد و به این معناست که مصرف سرانه 

کیلوگرم در سال باشد که در مقایسه  ۲۰.۵رود مصرف سرانه ، انتظار می۲۰۱۶ال ساالنه حدود یک درصد افزایش یافته است. در س

شود، نسبت دهد.پیش بینی می، افزایش را نشان می ۲۰۰۶کیلوگرم یک دهه پیش در سال  ۱٧.۶و  ۲۰۱۵کیلوگرم در سال  ۲۰.۳با 

سد، این روند رو به رشد برای آینده نیز قابل درصد در سال جاری بر ۵۳ماهی تولید شده توسط بخش آبزی پروری برای مصرف ، به 

میلیارد دالر امریکا  ۱۴۰، امسال به ۲۰۱۵پیش بینی است.ارزش کل تجارت جهانی محصوالت دریایی با توجه به یک افت در سال 

است.این بازگشت  ۲۰۱۴میلیارد دالر امریکا درسال  ۱۴8.۴درصد افزایش دارد ، اگر چه این مقدار کمتر از  ۴.۴رسد که نشان از می

رخ داد، اما در این میان  ۲۰۱۵رشد، تا حدی به دلیل تثبیت دالر آمریکا پس از یک افزایش شدید در برابر ارزهای مختلف در سال 

رسید؛ قیمت  ۲۰۱۶قیمت برخی از کاالهای دریایی بهبود یافت، به طور خاص قیمت ماهی سالمون، به باالترین میزان قیمت در سال 

ای افزایش یافت. همچنین به این نکته اشاره باید کرد؛ نروژ که از تولید کنندگان عمده غذاهای دریایی نیز پس از یک دوره ماهی تن

در جهان به شمار می رود، به روند تنظیم رشد درآمد حاصل از صادرات، با در نظر گرفتن قیمت های باال برای گونه های کلیدی 

CODماهی سالمون، ماهی خال م ،( خالیmackerel ( و شاه ماهی )herring ادامه می دهد. در واقع، امسال افزایش )درصدی  ۱۵

میلیارد دالر امریکا باشد. اگر چه این  ۱۰.۴پیش بینی می شود در مجموع  ۲۰۱۵در صادرات غذاهای دریایی نروژ در مقایسه با سال 

جه ارز نروژی در برابر دالر آمریکا باید دانست.نروژ از تحوالت نرخ ارز است که دلیل آن تضعیف قابل تو ۲۰۱۴میزان پایین تر از رقم 

و همچنین محدودیت عرضه و افزایش قیمت ها سود برده که این سود را از طریق تالش های بازاریابی هماهنگ و سرمایه گذاری در 

بازار اتحادیه اروپا و توسعه مداوم بازار کوچکتر  ، از یک سو توسط ۲۰۱۶توسعه بازار در سطح دولت به دست آورد. رشد بازار در سال 

در شرق و جنوب شرق آسیا و همچنین در خاور )شرق( نزدیک هدایت شده و از سویی دیگر جذب حجم فزاینده ای از غذاهای 

ر اینده ای ددریایی، با توجه به رشد درآمد و گسترش طبقه متوسط روی داده است. صادرکنندگان عمده در سراسر جهان به طور فز

 حال رقابت با بازارهای سنتی بزرگ برای اقالم غذاهای دریایی مانند ماهی سالمون و میگو هستند.

یایی در میان مدت شود. کاهش عرضه پایین و ثابت بسیاری از گونه ها می تواند باعث افزایش قیمت جهانی غذاهای در

به افزایش قیمت خوراک ماهی می انجامد و به نوبه خود افزایش هزینه  به دلیل پدیده ال نینو، به احتمال زیاد anchovetaعرضه

تولید گونه های پرورشی در سراسر جهان و کاهش زنجیره عرضه را به دنبال دارد.تغییر آب و هوا و تاثیر آن بر ذخایر ماهی، به 

ان در سراسر جهان را به خود جلب خصوص تغییر دمای آب و جابه جایی گونه ها موضوع دیگری است که توجه بیشتر کارشناس

 کرده است./

 منبع:
http://www.thefishsite.com/ 

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۵۶٧/%D8%A8%D8%A٧ 
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 شیالت
 یاناآ - ۱۳۹۵دی  ۰۱تاریخ: 

 نروژ، یونان و فرانسه؛ ایران را به پرورش دهنده بزرگ ماهی در قفس بدل می کنند

یک مقام مسئول ازحضور سرمایه گذارانی از نروژ، یونان و فرانسه در بخش آبزی پروری کشور خبر داد و گفت: تا پایان برنامه ششم 

 .قفس خواهیم بودهزار تن ماهی از طریق پرورش در  ۲۰۰توسعه، شاهد تولیدساالنه 

ه یز در مطالعات توسعن ما و است پیشرو دنیا  در قفس در ماهی پرورش امر در نروژ: کرد تصریح حقیقی اهلل سیف به گزارش ایانا،

ایم.قائم مقام سازمان شیالت ایران اظهار داشت : هم اکنون نیز مند شدهپرورش ماهی در قفس از نظر کارشناسان این کشور بهره

های جنوبی و شمالی کشور هستیم.وی گفت: عمده های پرورش ماهی در آبور سرمایه گذارانی از نروژ برای اجرای طرحشاهد حض

شود و همین امر باعث شده است تا مراودات با مسئوالن شیالتی و نیز تجهیزات الزم برای پرورش ماهی در قفس از نروژ تأمین می

به پروش ماهی در قفس افزایش یابد.حقیقی همچنین از حضور سرمایه گذاران فرانسوی  سرمایه گذاران آن در خصوص مباحث مربوط

ها نیز بیشتر در امور مربوط به تأمین بچه ماهی فعالیت های پرورش ماهی در قفس خبر داد و گفت: فرانسویبرای اجرای پروژه

در این زمینه اعالم کرد.این مقام مسئول در سازمان شیالت  کنند.حقیقی، سرمایه گذاران یونانی را از دیگر سرمایه گذاران خارجیمی

تواند در توسعه هر چه بیشتر این ایران تصریح کرد: بدون شک حضور سرمایه گذاران خارجی در کنار سرمایه گذاران داخلی می

کشور  گیرم اکنون گریبانصنعت نقش مهمی ایفا کند.وی اذعان داشت: با توجه به کمبود منابع آب شیرین و بحران کم آبی که ه

تواند شده است، پرداختن و تمرکز بر پرورش ماهیان از طریق منابع آبی موجود در دریای عمان، خلیج فارس و دریای عمان؛ می

پرورش  کهکمک شایانی به بخش آبزی پروری و توسعه اقتصاد کشور کند.مجری طرح پرورش ماهی در قفس تاکید کرد : در صورتی

فس به طور کامل و بر اساس اصول تعیین شده در مطالعات صورت گرفته پیش رود، تا پایان برنامه ششم توسعه شاهد ماهی در ق

 ۴۰۰به ساالنه  ۴۰۴هزار تن ماهی از طریق پرورش در قفس خواهیم بود.وی گفت : این رقم تا پایان سال هزار و  ۲۰۰تولید ساالنه 

اره به اینکه پروژه پرورش ماهی در قفس هم اکنون در حال رونق گرفتن است، اعالم کرد: هزار تن افزایش خواهد یافت.حقیقی با اش

با افزایش  ٩۴تن ماهی دریایی از طریق پرورش در قفس تولید شد.وی با اشاره به اینکه این رقم در سال  ۱۲۳در مجموع  ٩۳سال 

هزار تن ماهی دریایی از  ۲۰، گفت : امسال شاهد تولید چشمگیر به چهار هزار تن رسید که حاکی از رشد چشمگیر این صنعت بود

های پرورش ماهی دریایی در قفس، سود مناسبی طریق پرورش در قفس خواهیم بود.حقیقی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در طرح

ها دیده ین پروژهرا عاید سرمایه گذاران بخش خصوصی خواهد کرد، گفت: استقبال چشمگیر سرمایه گذاران بخش خصوصی از ا

 شود و امیدواریم همچنان ادامه داشته باشد.می

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۴۵٧/%D٩%8۶%D8%B۱%D٩%88 
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 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۸تاریخ: 

 ثبت جهانی ماهی کور بهبهان

شناس کشور توانستند گونه کمیابی از ماهی کور ایران را توصیف و ثبت جهانی کنند؛ ه تحقیقاتی پژوهشگران ماهیگرو  |شهروند

رش زیستی گزاای که مردم محلی شهرستان بهبهان اوایل تابستان امسال با پیداکردن این غار، وجودش را به مسئوالن محیطگونه

شناسی توانستند اثبات کنند که ماهی از ماهیان غار بهبهان و مطالعات ژنتیکی و ریختبرداری این گروه چهارنفره با نمونه.کردند

گونه موجود در این غار یک گونه جدید از ماهی کور است. کشف این ماهی دربخش تشان این شهرستان، درحالی است که این

دیگر ماهیان کور موجود دراین حوضه آبریز در شود؛ چراکه حقیقی موجود درحوضه آبریز دجلهاد می« غارماهی»عنوان تنها به

 .شوندها دیده میکنند و معموال به هنگام سرریز آب چشمههای آب زیرزمینی زیست میچشمه

بوم خبر داده است، تیم تحقیقاتی به سرپرستی حامد موسوی ثابت، عضو هیأت علمی دانشگاه گیالن و با سایت زیستاینطور که وب

ی شناسدوست عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل، یاسر فاطمی پژوهشگر و کارشناس ارشد زیستهمکاری صابر وطن

گونه را دریا و سهیل ایگدری عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران پس از ثبت جهانی ژن این ماهی نام علمی این

 .رفته از نام منطقه تشان است، نامگذاری کردکه بر گ Garra tashanensis  با توجه به خاستگاه

زمینی به نام غار آبی لِوِن در بخش پیش از این در ایران سه گونه ماهی کور توصیف شده بودند که هر سه گونه در یک چشمه آب زیر

کپورماهیان و یک گونه از کنند. دو گونه از سه گونه ماهی کور موجود در غار آبی لِوِن از خانواده پاپی استان لرستان زندگی می

 .خانواده سگ ماهیان جویباری هستند

http://www.iana.ir/fa/news/۳8٧۲۶/%D8% 
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 فارس - ۹۵/۱۰/۰۳ : تاریخ

ر است/ تبارنامه اسب ترکمن در گیر و میلیارد ریال اعتبا 400های آبرسانی سایت میگو نیازمند تکمیل کانال

 ایدار مسائل حاشیه
 ۴۰۰های آبرسانی سایت پرورش میگو نماینده مردم کردکوی، ترکمن و بندرگز در مجلس شورای اسالمی گفت: برای تکمیل کانال 

پور صبح از گرگان، رامین نورقلی خبرگزاری فارسبه گزارش  .میلیارد ریال اعتبار نیاز است که امیدواریم به زودی تامین منابع شود

بینی هزار هکتار پیش ۴امروز در جمع مردم گرگان اظهار کرد: توسعه سایت میگو یک موضوع مهم است، برای سایت میگو تا االن 

وی ابراز امیدواری کرد .ها مانده استشی از آن کانالهای آبرسانی از دریا به سمت سایت وجود دارد که توسعه بخشده و توسعه کانال

 .های آبرسانی سایت میگو بتواند با تامین اعتبارات تکمیل شودهایی که در گذشته داده شده کانالکه با توجه به قول

 هزار هکتاری میگو 4هزار هکتار دیگر به سایت  2بینی افزایش پیش *

هزار  ۲در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: بنا داریم صرفا برای صیادان بومی منطقه  نماینده مردم کردکوی، ترکمن و بندرگز

اش بیان کرد: شغل مردم پور با اشاره به یکی از معضالت حوزه انتخابیهنورقلی.هزار هکتاری میگو اضافه کنیم ۴هکتار دیگر به سایت 

های اخیر ظرفیت به شدت کاهش کردند با توجه به اینکه در سالمنطقه سنتی است و آنها از طریق صید منابع دریایی ارتزاق می

 .شودپیدا کرده است صیادان به صید غیرمجاز روی آوردند که به دلیل ناچاری این کار انجام می

 .وی افزود: امیدواریم از طریق توسعه سایت میگو در خشکی بتوانیم شغل دیگری برای مردم منطقه ایجاد کنیم

میلیارد تومان است که امیدواریم  ۴۰های آبرسانی سایت پرورش میگو های باقیمانده برای تکمیل کانالپور؛ هزینهیبه گفته نورقل

 .تامین اعتبار شود

 های عظیم گلستانمیلیارد دالری برای پروژه 2گذاری آمادگی سرمایه *

آزاد و آشوراده نیز در توسعه اقتصادی و اجتماعی  نماینده مردم کردکوی، ترکمن و بندرگز در مجلس شورای اسالمی گفت: منطقه

گذاری از اروپا برای اجرای پور به پروژه تبدیل گاز به پروپیلن اشاره کرد و افزود: اخیرا سرمایهنورقلی.استان گلستان نقش زیادی دارند

گذاری کنند تا به می استان گلستان سرمایههای عظیم از جمله پتروشیمیلیارد دالر برای پروژه ۲این پروژه اعالم آمادگی کردند که 

توانیم جذب سرمایه خارجی داشته گذاران از طریق هیأت دولت حمایت شوند میوی بیان کرد: اگر این سرمایه.سود معقول برسند

 .گذاری کنندتوانند در نقاط مختلف استان سرمایهباشیم آنها محدودیتی ندارند و می

 ز مسائل مهم استان در ایجاد اشتغالتوسعه شهرک شیالتی یکی ا *

گذاران تضمین نماینده مردم کردکوی، ترکمن و بندرگز در مجلس شورای اسالمی گفت: یکی از مهمترین دغدغه سرمایه

 پور توسعه شهرک شیالتی را یکی از مسائل مهم استاننورقلی.گذاری است و اینکه آنها بتوانند به سود معقول دست پیدا کنندسرمایه

در ایجاد اشتغال برشمرد و ابراز کرد: شهرک شیالت در شمال استان و در گمیشان واقع شده است، شهرک صنعتی بسیار تخصصی 

وی ابراز امیدواری .بینی شده و کارهای مقدماتی آن انجام شده استاست که در کنار دریا و در مجاورت سایت میگوی گمیشان پیش

 .گذاران را دعوت به احداث واحدهای صنعتی در شهرکک شیالتی کنیمم کنیم و سرمایهکرد تا پایان سال واحدها را اعال

 های اصیل ترکمن کامل نیست/ حمایت از صنعت اسب راهی برای توسعه صادرات غیرنفتیتبارنامه اسب *

کی از موضوعات مهم نماینده مردم کردکوی، ترکمن و بندرگز در مجلس شورای اسالمی همچنین پرورش اسب نژاد ترکمن را ی

 .بینیمخواند و گفت: در این زمینه کارهایی را برخی افراد متخصص انجام دادند، ما زمینه تولید سرمایه بسیار خوبی را در این کار می

بر سر راه  ای کهپور با بیان اینکه پرورش اسب ترکمن توان صادراتی و اشتغالزایی باالیی دارد، ابراز کرد: یکی از موانع عمدهنورقلی

 .های اصیل ترکمن استتوسعه پرورش اسب ترکمن وجود دارد عدم کامل بودن تبارنامه اسب

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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شود ها را کامل کند، وقتی اسب به خارج از کشور صادر میتواند تبارنامهای رسیده که میوی افزود: البته االن علم ژنتیک به مرحله

 .ز چندین نسل گذشته را بدانند که اسب به چه نژادهایی تعلق داشته استخریداران کامال مایل هستند که تبارنامه اسب ا

 دراسیونف و بدنی تربیت همچنین و امر این متولیان از یکی  پور گفت: متاسفانه مسائلی بین وزارت جهاد کشاورزی به عنواننورقلی

 ها را کامل کنیممهارناتب این نتوانیم که شده سبب مسائل این و دارد وجود موضوع کشور سوارکاری

تواند منبع بسیار خوب برای توسعه صادرات وی اظهار کرد: باید به مقوله پرورش اسب اصیل ترکمن از این دیدگاه نگاه کنیم که می

 .غیرنفتی و اشتغال مولد در کشور باشد و این صنعت باید مورد حمایت قرار بگیرد

http://www.farsnews.com/نnewstext.php?nn=۱۳٩۵۱۰۰۳۰۰۰۰۴۳ 
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 درصدی کشت چغندر قند 17هزار هکتار اراضی چغندر قند خسارت دیدند/ افزایش  2

بی سابقه باعث بروز خسارت صد در صدی بیش از دو هزار هکتار اراضی چغندر قند در استان  مجری طرح چغندر قند گفت:سرمای

گروه صنعت، تجارت و کشاورزی علیرضا یزدانی مجری طرح چغندر قند در گفتگو با خبرنگار .های شمال غرب و شمال شرق شد

درصدی کشت چغندر قند پاییزه نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: تا کنون بیش  ۱٧از رشد اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، 

 ۱٧هزار تن چغندر قند به کارخانه های قند و شکر تحویل داده شده که در مقایسه با سال گذشته با رشد  ۶۰۰میلیون و  ۵از 

پیش بینی می شود که تولید  :وی با اشاره به اینکه برداشت چغندر قند و نیشکر همچنان ادامه دارد، افزود.ی برخوردار استدرصد

هزار تن نیاز داخل از طریق واردات  ۶۰۰الی  ۵۰۰هزار تن برسد که با این وجود تنها  ۶۰۰شکر در سال جاری به یک میلیون و 

به خسارت وارده حاصل از سرمازدگی اخیر بیان کرد: سرمای بی سابقه باعث بروز خسارت هایی در یزدانی با اشاره .تأمین خواهد شد

 درصد ۱۰۰  مزارع استان های شمال غرب و شمال شرق کشور شده به طوریکه بیش از دو هزار هکتار اراضی چغندر این استان ها

مشکل یخ زدگی اراضی، کارخانه ها برای جلوگیری از بروز بحران  مجری طرح چغندر قند ادامه داد: با توجه به.اندشده خسارت دچار

به گفته وی با توجه به اهمیت توسعه کشت چغندر پاییزه در .و زیان کشاورزان به سرعت نسبت به دریافت چغندر قند اقدام کردند

ه سریع تر نسبت به ارزیابی دقیق و راستای افزایش بهره وری و تولید از صندوق بیمه محصوالت کشاورزی انتظار می رود که هر چ

یزدانی با اشاره به وضعیت مطالبات کشاورزان تصریح کرد: بخش اعظم مطالبات کشاورزان پرداخت شده .پرداخت غرامت اقدام نماید

 .و از طرفی بخشی از مطالبات کارخانجات از دولت با پیگیری های صورت گرفته به حساب آنها واریز شده است

http://www.yjc.ir/fa/news/۵٩۰۶۱۵۳/۲%D-٩%8٧% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شیر و فراوردهها
 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۵دی  ۰۱تاریخ: 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5906153/2-%D9%87%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

p://iccima.ir/fa/matboat.htmlhtt                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته اول دی 

 

169 
 

 افزایش قیمت لبنیات در فضای غفلت مسئوالن

بی سر و صدا قیمت برخی محصوالت لبنی نرخ خرید شیر  رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت:طی چند روز اخیر، با وجود افزایش

گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیاحمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با خبرنگار .تومان کاهش یافته است ۵۰خام 

با انتقاد از کاهش نرخ خرید شیر خام از دامداران اظهار داشت: با وجود افزایش بی سر و  صادی باشگاه خبرنگاران جوان،اقت

تومان کاهش نرخ خرید  ۵۰تومانی اجرا نشده بلکه با  1440 مصوبه تنها نه اخیر روزهای طی لبنی محصوالت برخی قیمت  صدای

 .تتومان رسیده اس 1200از دامداران به 

کارخانه های لبنی عالوه بر کاهش نرخ خرید شیر مطالبات دامداران با تاخیر پرداخت می نمایند که این امر ضربه  :وی در ادامه افزود

مقدسی با اشاره به اینکه دستگاه های مسئول از افزایش قیمت محصوالت لبنی اظهار بی اطالعی .مهلکی به تولید وارد کرده است

د: وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده نسبت به اقدام کارخانه های لبنی مبنی کرده اند، بیان کر

بر افزایش قیمت محصوالت لبنی و کاهش نرخ خرید شیر خام اظهار بی اطالعی کردند که این امر جواب قانع کننده ای برای دامداران 

ن در پایان تصریح کرد: درصورت استمرار این روند، دامداران از گردونه تولید خارج رئیس انجمن صنفی گاودارا.محسوب نمی شود

 .می شوند از این رو الزم است که وزارت جهاد کشاورزی اقداماتی در جهت اجرای نرخ مصوب خرید شیر خام از دامداران انجام دهد

ttp://www.yjc.ir/fa/news/h۵٩۰۵۱۳٧/%D8%A٧%D٩% 
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 جزئیات ورود تعاون روستایی به اجرای طرح شیر مدارس

مادگی معاون وزیرجهاد کشاورزی با بیان اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی برای اجرای طرح شیرمدارس اعالم آ <صنایع غذایی

 .کرده است، گفت: البته هنوز دولت تصمیمی در این زمینه نگرفته است

حسن رکنی با بیان اینکه سال گذشته آموزش و پرورش از طریق پیمانکارانی که با آنان قرارداد بسته بود، اقدام به اجرای طرح شیر 

ود و امسال نیز، ب شده گرفته نظر در طرح این برای ، میلیارد تومان اعتبار ۵۰۰تا  ۴۰۰مدارس کرد، اظهارداشت: سال گذشته حدود 

وی با اشاره به اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور اعالم آمادگی کرده در صورتی .این طرح در اولویت کارهای دولت است

های مویرگی که سازمان شبکه دار شود، افزود: با توجه بهکه الزم است، به اجرای این طرح ورود کند و عملیات اجرایی آن را عهده

انجام کار، هیچ مشکلی در این زمینه  های مختلف دارد، از نظر توانمندی و ظرفیتمرکزی تعاون روستایی در سطح کشور و استان

یفیت تواند شیر باکمعاون وزیرجهاد کشاورزی ادامه داد: قراردادهایی بین این سازمان و کارخانجات مختلف وجود دارد که می.ندارد

ود؟ شرکنی به این پرسش که آیا شیر مورد نیاز برای طرح مذکور از محل خرید توافقی شیرخام تامین می.را برای مدارس تامین کند

تواند از این محل تامین شود، یا اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی در این زمینه مستقل از خرید پاسخ داد: شیر مورد نیاز می

 .هزار تن شیر مورد نیاز است۴۰۰. آنچه مسلم است برای اجرای این طرح، بیش از توافقی اقدام کند

وی با بیان اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی برای تسهیل روند انجام این کار اعالم آمادگی کرده است، افزود: در نهایت، دولت 

خیر؛ این در حالی است که مسئوالن وزارت آموزش و  تصمیم خواهد گرفت که این سازمان اجرای طرح فوق را بر عهده بگیرد یا

 .اند، اما اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی به طرح ورود کند، هنوز قطعی نیستپرورش، مقدمات اجرای این طرح را فراهم کرده

ح، سازمان فوق جایگزین رکنی درباره اینکه آیا در صورت موافقت دولت با ورود سازمان مرکزی تعاون روستایی به اجرای این طر

عنوان دستگاه متولی بردار طرح شیرمدارس است؛ در واقع بهآموزش و پرورش بهره :وزارت آموزش و پرورش خواهد شد؟ گفت

وی اضافه کرد: آموزش و پرورش باید طرح را در قالب قراردادهای مختلف اجرایی .مند خواهد شدآموزان از طرح مذکور بهرهدانش

واند به جای انعقاد چندین قرارداد، طی یک قرارداد کلی با سازمان مرکزی تعاون روستایی، عملیات اجرایی طرح را به تکند که می

 .این سازمان واگذار کند
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 کندصنعت لبنیات صنعت فداکار در کشور است/افزایش قیمت لبنیات قشر ضعیف را از شیر هم محروم می

اد دارند داری انتقهای بازنشستگی برای شرکتتعاون و رفاه اجتماعی گفت: در پاسخ به آنهایی که به صندوقوزیر کار، <صنایع غذایی

هم  پذیر حتی از یک شیر سادهایم تا قشر آسیبد گفت حسن ما در این است که با تمام مشکالت جلوی افزایش قیمت را گرفتهبای

 تسیاس عنوان به نه رفاهی سیاست یازدهم دولت در: داشت اظهار توسعه و سالمت غذایی، امنیت همایش در علی ربیعی.محروم نشود

وی با اشاره به بهبود رتبه جهانی ایران در فقر غذایی اظهار داشت: منحنی .است شده دنبال صلیا سیاست عنوان به بلکه شده ضمیمه

 .درصد تنزل پیدا کرده است ۶.8به  ۱8.۵فقر غذایی کاهش داشته و از 

از  و ربیعی همچنین به اهمیت زیرمجموعه کاری خود به وضعیت تغذیه نقاط محروم اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در برخی نقاط

ایم یک وعده غذای گرم به همراه لبنیات را در این مناطق به طور روزانه توزیع طریق مدارس مناطق شناسایی شده و سعی کرده

کنیم، خاطرنشان کرد: وزیر کار با بیان اینکه ما در جامعه انواع سالمت را دنبال می.شودکنیم و این طرح دو سال است که دنبال می

کند. اگرچه ها مشکالتی را در جامعه ایجاد میاجتماعی و سالمت روانی بسیار مهم است و فقدان هر یک از این سالمت جسم، سالمت

های درمانی طرح پرافتخار بیمه سالمت و طرح تحول سالمت ایم اما در بحث بیمهگویم در این زمینه به طور کامل عمل کردهمن نمی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکالت صنایع به ویژه صنایع .ا پوشش دهدتوانسته است تا حدود زیادی بخش درمان ر

لبنی اشاره کرد و گفت: صنایع فداکار هستند و نرخ بازده در این شرایط بسیار پایین است اما نباید تولیدات لبنی دچار خلل شود و 

ربیعی خطاب به منتقدانی که به فعالیت .شوندار مشکل میاگر قیمت را هم باال ببریم طبقات پایین جامعه که قدرت خرید ندارند دچ

 ها شرکت دارند این را هم ببینند که اینداری انتقاد دارند، گفت: آنهایی که نقد دارند چرا صندوقهای بازنشستگی در شرکتصندوق

ه شیر پذیر بسترسی قشر آسیبدهیم چون با افزایش قیمت محصوالت دحسن وجود دارد که ما تمایلی به افزایش قیمت نشان نمی

به آرم شرکت  ۴۰و  ۳۰وی در پایان سخنان خود با اشاره به نوستالژی نسل دهه .شوندساده هم سخت شده و از آن محروم می

کنیم آن را ریالی گذشت و عکس گاو نوستالژی نسل قدیم است که توصیه می ۵صنایع ایران گفت: کودکی ما با شیر پاستوریزه 

 .یا کننددوباره اح

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۱d۲f۰۳۴ed۱eb 
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 عرضه فراوان شیر عامل کاهش قیمت/ صادرات لبنیات به روسیه روی کاغذ مانده است 
نجمن صنایع لبنی گفت: کارخانجات مجبور هستند، شیر مازاد دامداران را خریداری کرده و به شیرخشک تبدیل کنند که آن دبیر ا

  .خرندتومان ارزان تر برای فرآوری می ۵۰هم در بازار مشتری ندارد، پس به ناچار با توافق دامدار کیلویی 

عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران، هفته گذشته به خبرنگار فارس گفته بود: صنایع لبنی از   ،خبرگزاری فارسبه گزارش 

تومان را هم  ۱۲۵۰اند، بلکه قیمت سابق یعنی تومانی دولت برای خرید شیر را اجرا نکرده ۱۴۴۰دو ماه پیش نه تنها قیمت مصوب 

های سربار دامداران برای تأمین علوفه وارداتی، کاهش با توجه به هزینه.خرندتومان از دامدار می ۱۲۰۰کاهش داده و شیر را کیلویی 

 .ها در پی ندارد، موضوع را از رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی پیگیری کردیمقیمت شیر چیزی جز زیان و از بین رفتن دامداری

ای را مستقیماً در پاسخ به این موضوع اظهار داشت: یک ماه اخیر نامه ،خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی رضا باکری در گفت

ایم که با توجه به میزان عرضه و تقاضا بین دامدار، کارخانجات لبنی و ایم و مسئله را مطرح کردهبه وزارت جهاد کشاورزی فرستاده

 ۱۴۴۰التفاوت قیمت شیر دیم که اوراق بدهی در اختیار انجمن صنایع لبنی قرار دهند، تا ما از این محل مابهکننده توصیه کرمصرف

گوید دامدار به کارخانه میهای کشور اشاره کرد و گفت:وی همچنین به تولید شیر مازاد در دامداری.تومانی را به دامدار پرداخت کنیم

رو است و سقف فی کارخانجات برای تولید شیر پاستوریزه و عرضه آن در بازار با محدودیت روبهشیر مازاد من را هم بخرید و از طر

تن در روز است، در نهایت مجبور است که مازاد شیر خریداری شده از دامدار را با صرف هزینه بیشتر  ۱۰۰ظرفیت آن نهایت برای 

ن صنایع لبنی با بیان اینکه هم اکنون انبار کارخانجات لبنی مملو از دبیر انجم.به شیرخشک تبدیل کرده و در انبارها نگهداری کند

 .ها در انبارها تلنبار شده استرود و شیرخشکتولیدی است، افزود: بازار شیرخشک آن قدر خراب است که فروش نمی شیرخشک

توافق برای افزایش  خاطر نشان کرد: نید،کوی در پاسخ به اینکه چرا این شیرخشک را به بازارهای منطقه از جمله روسیه صادر نمی

شود، چرا که ما توان ایجاد بازار صادراتی را نداریم و صادرات ادبیات خاص خود صادرات برای روسیه روی کاغذ مانده و عملیاتی نمی

ان ع، خرید و مصرف شیر عنوباکری همچنین ایجاد سامانه زنجیره شیر را عاملی برای سر و سامان دادن به وضعیت تولید، توزی.را دارد

ای داده است تا سامانه الکترونیکی یکپارچه زنجیره شیر و صندوق حمایت از تولید شیر دولت از تیرماه امسال مصوبه :کرد و گفت

ها شیفرودولت و خرده کننده، کارخانجات، شبکه توزیع،ایجاد شود، از مزایای این سامانه آن است که تمام تضادهایی که بین مصرف

 .وجود دارد، در این سامانه از بین رفت و هیچ آسیب به ذینفعان آن نخواهد رسید

از محل صندوق حمایت زنجیره  هر کس در تولید، خرید و یا مصرف دچار ضرر و زیان شود، وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت:

 .ه و بودجه استشیر جبران خواهد شد که مجری آن وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنام

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳٩۵۱۰۰۴۰۰۰۳٩۴ 
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 کشوردرصدی مصرف لبنیات در  43جمهور توزیع شیر مدارس چه شد؟/ کاهش آقای رئیس
انی جمهور که زممدیرعامل صنایع شیر ایران گفت: دولت از سال گذشته بدهی شیر مدارس را به ما نداده و باید پرسید آقای رئیس 

 دانست، آیا از توقف این طرح خبر دارد؟ توزیع شیر مدارس را افتخار دولت خود می

، علی رومی ظهر امروز در همایش امنیت غذا، سالمت و توسعه به افت شدید استفاده خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 43سرانه مصرف لبنیات در کشور از شیر و لبنیات در کشور اشاره کرد و گفت: پس از حذف یارانه شیر، بنابر آمار بانک مرکزی 

 .کیلوگرم است ۳۰۰که در دنیا این رقم کیلوگرم است، در حالی 8۰ر و در ایران ساالنه سرانه مصرف شیدرصد کاهش یافته 

درصد مردم با مشکل سوءتغذیه مواجه هستند، خاطرنشان  8۰وی با اشاره به اینکه با کاهش مصرف لبنیات در پی افزایش قیمت، 

عات ه ویژه کنند؛ چراکه در آینده تبهای مختلف به این موضوع توجکمبود کلسیم نیز از مشکالت دیگری است که باید دستگاه :کرد

اشاره کرد و تصریح کرد: در آن موقع آقای  ٩۳جمهور از صنایع شیر ایران در سال رومی به بازدید رئیس.ناپذیری خواهد داشتجبران

ه و باید دید جمهور یکی از افتخارات دولت خود را توزیع شیر در مدارس اعالم کرد، اما اکنون توزیع شیر مدارس متوقف شدرئیس

جمهور از این موضوع اطالع دارد؟مدیرعامل صنایع شیر ایران اظهار داشت: برای افزایش مصرف شیر و تأمین سالمت جامعه آیا رئیس

باید یارانه شیر پرداخت شود و در کنار آن نیز موضوع توزیع شیر مدارس توسط دولت جدی گرفته شود، اما متأسفانه شاهدیم از سال 

 .وز بدهی صنایع شیر ایران بابت توزیع شیر مدارس پرداخت نشده استگذشته هن

وی با انتقاد از عملکرد صداوسیما برای ترویج مصرف شیر در کشور، گفت: صداوسیما باید برای سالمت جامعه تالش کند، نه اینکه 

خواهند هایی که میایت از غذای سالم به شرکترومی افزود: دولت باید برای حم.صرفاً با گرفتن پول اقدام به تبلیغ چیپس و پفک کند

 .پذیر نیستدرصدی امکان ۳۲های غذای سالم ارائه کنند، باید تسهیالت با سود کم ارائه کند؛ چراکه در شرایط کنونی تولید با وام

/newstext.php?nn=http://www.farsnews.com۱۳٩۵۱۰۰۶۰۰۰٩۲٩ 
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 گردد/ مقدمات توزیع شیر در مدارس فراهم شدقیمت شیرخام با مشوق صادراتی به حالت قبل برمی

 .خبر داد هاالوقوع افزایش قیمت خرید شیرخام توسط کارخانهمعاون وزیر جهاد کشاورزی از احتمال قریب

معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی امروز در حاشیه نخستین همایش امنیت غذایی، توسعه و سالمت به خبرنگار ایانا گفت: با توجه 

 به جلساتی که با انجمن صنایع لبنی برگزار شده، قرار شد، قیمت شیرخام همراه با پرداخت مشوق صادراتی به حالت قبل برگردد.

ها قیمت خرید شیرخام را کاهش داده بودند، افزود: متأسفانه به خاطر های اخیر برخی کارخانهاشاره به اینکه طی ماهحسن رکنی با 

دهند وری، در نخستین فرصت، قیمت شیرخام را کاهش میها این اتفاق افتاده و به جای افزایش بهرههای جاری کارخانهافزایش هزینه

سیب جدید به سالمت اقشار مختلف جامعه بگذارد.به گفته وی، دامداران با نجابتی که بیش از دو سال تواند در بلندمدت آکه این می

اند؛ بنابراین وزارت جهاد کشاورزی منتقد کاهش قیمت ها سپردهاند، قیمت محصول خود را بدون تغییر به دست کارخانهبه خرج داده

های نظارتی نیز نباید اجازه دهند تا این اتفاقات ناگوار برای صنعت لبنیات دستگاه داند. پسشیرخام بوده و آن را اتفاقی نامبارک می

 ٩ای در این صنعت آسیب نبیند.رکنی با اشاره به توزیع شیر مدارس بیان کرد: با توجه به تولید بیفتد و از این طریق هیچ حلقه

االمکان محصوالت مختلف، اما ترجیح ما این است که حتی هزار تن ۶۰۰هزار تن شیر در کشور و صادرات بیش از  ۶۰۰میلیون و 

اده توان از آن برای مصرف شیر استفهایی که میمحصوالت لبنی به جای صادرات به مصرف داخلی برسد؛ بنابراین یکی از پتانسیل

اختیار آموزش و پرورش قرار ای درباره توزیع شیر در مدارس در کرد، مدارس است.وی در پایان عنوان کرد: اگرچه تاکنون بودجه

 شود./دار در دولت محسوب میهای اولویتنگرفته است، اما مقدمات آن فراهم شده و یکی از بحث

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۶۴۵/%D٩%8۲%DB%8C%D٩%8۵ 
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 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۶تاریخ: 

فرنگی ایران به عراق با کشت در بصره و کربال/ گالیه از حمایت غیرقانونی هزار تنی گوجه 221توقف صادرات 

 از کشاورزان و غفلت نسبت به بازارهای هدف

 .داخترج از فصل در کشور پرفرنگی خاهای کشت گوجهکمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران طی نشستی به بررسی چالش

ها باید طبق قانون به وظایف ها و سازمانفرنگی خارج از فصل در کشور به آنجا رسید که همه بخشهای کشت گوجهبررسی چالش

 خود عمل کرده و کشاورزان با در نظر گرفتن شرایط بازار، اقدام به تولید و کشت کنند.

های انفرنگی استدلیل دیر سرد شدن هوا در پاییز سال جاری، محصول گوجهآمده بهدستبه هایبه گزارش خبرنگار ایانا، طبق گزارش

یل ورود دلشده سر زمین برای کشاورز مناسب بود، اما بهجنوبی کشور زودتر از همیشه آماده عرضه به بازار شدند. در ابتدا قیمت تمام

 کننده باالدلیل هزینه باالی حمل، همچنان قیمت برای مصرفرچند بهها کاهش پیدا کرد. همحصوالت همه مناطق زیرکشت، قیمت

فرنگی و در عین حال تولید بیشتر این محصول، شاهد مازاد تولید گوجه در شهرهای بوشهر، منظور کاهش صادرات گوجهاست.به

ن بخش زیادی از این محصول را هرمزگان، زاهدان، فارس و جنوب کرمان هستیم. از سوی دیگر سرمای اخیر موجبات از بین رفت

های مالی برای کشاورزان به بار آورده است. در همین راستا طی هفته گذشته گروهی متشکل از نمایندگان فراهم کرده و آسیب

از این،  های آنها آشنا شدند. پسمجلس در کمیسیون کشاورزی و فعاالن اقتصادی عازم بوشهر و از نزدیک با کشاورزان و چالش

 ارشی توسط مجلس تهیه و در اختیار سخنگوی دولت قرار گرفت.گز

گیری بر اساس اظهارات احمدعلی کیخا، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، دولت باید برای حل این معضل تا دو هفته آینده تصمیم

 کرد. های قانونی خود برای مواجهه با این چالش استفاده خواهدمجلس از سایر راه کند در غیر این صورت

گیر سال قبل نیز همین مشکالت گریبان ۳۰رو هستیم، فرنگی روبههای مازاد تولید گوجهوی تصریح کرد: همین امروز که با چالش

ها و نهادهای عمومی به توجهی دستگاهبخش کشاورزی کشور بود. به اعتقاد من دلیل اصلی این معضل، عدم رعایت قانون و بی

م در گیریم، باید شرایط بازار آن را هین نماینده مجلس یادآور شد: زمانی که تصمیم به کشت محصولی میتکالیف قانونی خود است.ا

 نظر داشته باشیم. اتاق ایران باید در این رابطه فعاالنه عمل کند.

ن مردم بوشهر ای توجهی دولت به این امر گفت:کیخا با اشاره به اعتراضات کشاورزان بوشهری مبنی بر سرمازدگی محصوالت و بی

ها اخبار را مخابره شود، رسانههای شمالی دچار سرمازدگی میکنند که چرا وقتی محصوالت کشاورزی در استانپرسش را مطرح می

دهد، اما امروز که همین مشکل برای کرده و دولت واکنش نشان داده و منابع حمایتی خود را در اختیار کشاورزان منطقه قرار می

 کند؟کس رسیدگی نمیداده هیچبوشهری رخکشاورزان 

 کننده نیست.بر اساس اظهارات وی پاسخ دولت در مقابل این پرسش، برای مجلس قانع

در ادامه محمدباقر سعادت، عضو دیگر کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان این که دولت اهتمام الزم برای رسیدگی به این مسئله را 

انیم اگر دریزی درستی در کشور وجود داشت، امروز با مشکالتی در این سطح روبرو نبودیم. ما میرنامهندارد، تصریح کرد: اگر نظام ب

ای برنامه، نتیجههای بیفردا نوبت محصول دیگری است. ادامه حرکت فرنگی مطرح هست، فردا نوبت خرما و پسامروز بحث گوجه

 اهد داشت.گریبان هستیم، نخوبهجز آنچه در بحث آب با آن دست

وی بر این باور است که کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی نباید پشت میزها بنشینند، بلکه محل فعالیت آنها در دل مزارع و در کنار 

 های الزم را در اختیار کشاورزان قرار دهند.کشاورزان است. آنها باید راهنمایی

http://iccima.ir/fa/matboat.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

p://iccima.ir/fa/matboat.htmlhtt                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته اول دی 

 

176 
 

در طول کمترین زمان ممکن، دولت اقدام به حل این چالش کند.  گفتنی است، فعاالن این حوزه در بخش خصوصی انتظار دارند

تواند راهکار منطقی باشد. چراکه دولت نه چنین منابعی در اختیار دارد و نه انبار مناسبی البته از نظر کشاورزان خرید حمایتی نمی

 .فرنگی، بدین ترتیب باید سازوکار بهتری اتخاذ شودبرای نگهداری از این میزان گوجه

فرنگی در کمترین های دولت برای آغاز خرد حمایتی محصول گوجهریزیخدنگی از معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، از برنامه

دلیل کشت این هزار تن گوجه فرنگی به عراق صادر شد که امسال به ۲۲۱زمان ممکن خبر داد و گفت: طی سال گذشته بیش از 

 فرنگی مناسب بود.به عراق نداشتیم. از سوی دیگر شرایط آب و هوایی برای تولید گوجهمحصول در بصره و کربال، صادراتی 

 فرنگی را دارد.های حمل و خرید تضمینی گوجهوی تأکید کرد: وزارتخانه آمادگی پرداخت هزینه

رد: قلیمی است، عنوان کمحمدتقی منوچهری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی بوشهر با بیان اینکه بحث کشاورزی وابسته به شرایط ا

در مورد سطح زیر کشت محصوالت، خردادماه جلسات برگزار شد و در همان ماه قراردادهای کشت برای کشاورزان ارسال گردید. 

ها، غیرمجاز هستند و از هیچ قانونی تبعیت درصد چاه ۴۰هرچند متأسفانه در این رابطه ضمانت اجرایی کافی وجود ندارد. بیش از 

د.وی پیشنهاد داد: باید اجرای قانون را جدی گرفته و از کشاورزانی که بیش از میزان سطح زیر کشت ذکرشده در قرارداد کنننمی

گونه حمایتی صورت نگیرد. با این کار هم انصاف رعایت شده و از حقوق افرادی که طبق قانون اند، هیچاقدام به کشت محصول کرده

 کند که سال بعد طبق قرارداد عمل کنند.هم سایر کشاورزان را وادار می شود واند، حمایت میرفتار کرده

گفتنی است، نمایندگان مجلس حاضر در این جلسه نیز با تأیید اظهارات منوچهری خاطرنشان کردند که مجلس نیز نسبت به حمایت 

فرنگی به عراق نیز تصریح کرد: وزارتخانه گوجه از همه کشاورزان مدعی نبوده و اجرای قانون را خواستار است. کیخا در مورد صادرات

نشده جامروزه انفرنگی در عراق یکباید قبل از قرارداد با کشاورز مطالعه دقیقی نسبت به بازار داخل و خارج داشته باشد. کشت گوجه

حوالت بازارهای هدف خود اطالع طور حتم کشاورزان ایرانی باید از تگیری در مورد آن در ایران غیرممکن باشد. بهاست که تصمیم

 داشته باشند./

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۶۱۱/%D8%AA%D٩% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  ۰۳تاریخ: 

 صادرات گاو شیری به افغانستان و ترکمنستان

 .تُن گاو شیری از کشور صادر شده است ۱۶۳ماه منتهی به مهر ماه امسال بیش از  ٧بق آمار گمرک در ط

؛طبق آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری   واناقتصادی باشگاه خبرنگاران ج گروه صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

ارزش دالری این میزان .است شده صادر کشور از  شیری گاو  نتُ  ۱۶۳ماه منتهی به مهر ماه امسال بیش از  ٧اسالمی ایران در 

کشورهای  الزم به ذکر است که عمده صادرات این محصول به.است بوده ۲٧،8۰٧،٩٧٧،٩۰۰ آن ریالی ارزش و  ٩۰۶،٧۰۰صادرات 

 .افغانستان ، ترکمنستان ، بوده است

ارزش  ارزش ریالی  وزن)ک.گ( کشورطرف معامله ماه

 دالری 

 72,900 2,205,954,000 16,200 افغانستان 1

 135,000 4,097,115,000 19,000 ترکمنستان 2

 60,000 1,818,540,000 17,650 ترکمنستان 2

 132,300 4,032,504,000 24,500 افغانستان 3

 35,000 1,065,365,000 7,500 ترکمنستان 3

 99,900 3,073,761,000 17,850 افغانستان 4

 188,000 5,791,125,000 26,500 ترکمنستان 4

 70,200 2,176,078,500 12,500 افغانستان 5

 59,400 1,845,617,400 11,000 افغانستان 6

 1,701,918,000 11,219 افغانستان 7
 

http://www.yjc.ir/fa/news/۵٩۰٧8۵٧/%D8%B۵%D8%A 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  ۰۵تاریخ: 

 مجوزی برای واردات بادام هندی صادر نشده است

قلم خشکبار با کیفیت در داخل  ۲۲: با وجود آنکه بالغ بر مدیر کل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت

تن مدیر کل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت رمضان روئین.تولید می شود از این رو نیازی به واردات بادام هندی نیست

با اشاره اینکه وزارت جهاد  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه و کشاورزی صنعت، تجارتجهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

 با خشکبار قلم ۲۲  تولید وجود با کشاورزی هیچ مجوزی برای واردات بادام هندی و اقالم دیگر صادر نکرده است، اظهار داشت: 

 .نیست هندی بادام واردات به نیازی رو این زا کشور داخل در کیفیت

وی افزود: هیچ مجوزی برای واردات بادام هندی از سوی وزارت جهاد کشاورزی صادر نشده که با این وجود باید گفت؛ تمامی محموله 

مینی، بادام درختی، گردو، قلم خشکبار کشور اعم از پسته، بادام ز ۲۰تن ادامه داد: ساالنه تولید روئین.های بادام هندی قاچاق است

هزار تن از این میزان صادر و مابقی  ۴۰۰هزار تن است که حدود  185فندق، کشمش، نخودچی، توت و انجیر بالغ بر یک میلیون و 

مدیر کل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی سرانه مصرف خشکبار به .در داخل مورد استفاده قرار می گیرد

کیلو اعالم کرد و گفت: با توجه به کیفیت باالی خشکبار تنها برخی افراد به سبب سودهای موقتی در پی  ۱۰الی  ٩.۵نفر را  ازای هر

 .واردات اقالم هستند که با این وجود ضربه مهلکی به تولید داخل وارد می کنند

به سبب تولید باالی اقالم خشکبار در کشور تاکنون وی تصریح کرد: با توجه به آنکه مردم به مصرف بادام هندی گرایش دارند اما 

مجوزی مبنی بر واردات بادام هندی و دیگر اقالم صادر نشده و تنها ممکن است به سبب تقاضای افراد سیاست بازار در ازای بازار 

 .اخذ شود

s/http://www.yjc.ir/fa/new۵٩۱۰۳۱۰/%D٩%8۵%D8 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  ۰۷تاریخ: 

 !صادرات آناناس به مالزی و استرالیا

تُن آناناس از کشور صادر  ۵ماه منتهی به مهر ماه امسال بیش از  ٧طبق آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسالمی ایران در 

؛ طبق آمار منتشر شده توسط   اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی نگاربه گزارش خبر.شده است

ارزش دالری این .است شده صادر کشور از آناناس  تُن  ۵ماه منتهی به مهر ماه امسال بیش از  ٧گمرک جمهوری اسالمی ایران در 

الزم به ذکر است که عمده صادرات این محصول به کشورهای .است بوده ۱۵٧،۴۰۳،۳8۴ آن ریالی ارزش و  ۵،۰۱۶میزان صادرات 

 .مالزی و استرالیا بوده است

ارزش  ارزش ریالی  وزن)ک.گ( کشور طرف معامله ماه

 دالری 

 1,400 44,045,400 700 استرالیا 7

 3,616 113,357,984 4,550 مالزی 7

  
http://www.yjc.ir/fa/news/۵٩۱۲۵۰٧/%D8%B۵ 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۵تاریخ: 

 وزیع گوشت باید اصالح شودها غیرقانونی است/ نظام تمنع صادرات دام زنده، در برخی استان

 .ددانها را غیرقانونی میوزارت جهاد کشاورزی، هیچ منعی برای صادرات دام زنده قائل نیست و جلوگیری از صادرات در برخی استان

وازین اساس موگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: خروج دام زنده از کشور، بر رئیس مرکز اصالح نژاد دام کشور امروز در گفت

 قانونی انجام شده و کسی حق ندارد جلوی آن را بگیرد.

ای بخواهد بر اکنون قانون، اجازه صادرات به تجار را صادر کرده است، افزود: اگر منطقهمحمدرضا مالصالحی با اشاره به اینکه هم

ای راه خود را پیش تواند جزیرهنبوده و نمی خالف قانون عمل کرده و از خروج دام با نظارت دامپزشکی، ممانعت کند، قابل قبول

افتاد و وضعیت اقتصادی فعاالن، از این هم بدتر داد، دامدار به فالکت میهای گذشته رخ نمیببرد.از نظر وی، اگر صادرات در سال

 ی است که روند صادرات، تداومالمللی، بسیار ضرورشد؛ بنابراین هم از لحاظ کنترل تولید داخلی و هم از نظر قول و قرارهای بینمی

 ای و فردی.ای و قانونی باید وارد میدان شود، نه اظهار نظرهای سلیقهمنطقی داشته باشد و برای کاهش آن، ساز و کارهای تعرفه

ها مانند نوگویی با خبرنگار ایانا، از احتمال ممانعت برخی استاالزم به ذکر است، رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام کشور، در گفت

 خوزستان، لرستان، کرمانشاه و ایالم در صادرات دام زنده خبر داده بود.

 هیاهوی قیمت گوشت قرمز

هزار و هزار تا یکبه گفته مالصالحی، سه سال بود که قیمت دام زنده افزایش نیافت، اما به محض اینکه در سال جاری، به میزان یک

ی عجیبی در بازار به وجود آمد که به هیچ عنوان ربطی به تولیدکننده ندارد. اینها همه تومان به نرخ آن افزوده شد، هیاهو ۵۰۰

کنند. به همین دلیل های متعدد، قیمت را از حالت طبیعی منحرف میمشکالتی است که در نظام توزیع خلل ایجاد کرده و واسطه

 اصالح آن باید در اولویت قرار بگیرد.

 ۳۰ها حدود هزار تومان برای هر کیلوگرم باشد، نرخ شقه برای قصابی ۱۳ی قیمت دام زنده در دامداری، وی در پایان تأکید کرد: وقت

هزار تومان در هر کیلوگرم به  ۳۴شود. در حالی که اکنون محصول مورد نظر، با قیمتی بیش از هزار تومان تخمین زده می ۳۲تا 

 نده است./کنرود که این به معنی اجحاف در حق مصرفقصابی می

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۵۴٩/%D٩%8۵%D٩ 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۶تاریخ: 

 صنایع غذایی الگوی دیگر صنایع است

 .ا الگوی خود قرار دهدمدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور گفت: باید صنایع کشور، صنعت غذا ر

ر خاطبه گزارش خبرنگار ایانا، محمود اسالمیان امروز در نخستین همایش امنیت غذایی، توسعه و سالمت افزود: صنایع غذایی به

 عنوان الگوی دیگر صنایع معرفی شود.تواند بهوقفه ای که در چند سال اخیر داشته، میهای بیرویکرد و تالش

های کنند که بدون رقابت پیروز میدان هستند، اما قطعاً یک روز زمین خورده و با تحمل هزینهاز صنایع فکر میوی بیان کرد: بعضی 

سنگین صحنه را ترک خواهند کرد.مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور با تأکید بر کارکرد ویژه صنایع لبنی ادامه داد: این فضای 

والت ای در محصکننده با کیفیت و تنوع فزایندهکند، در نتیجه مصرفحصول جدید میها را مجبور به تولید مرقابتی که کارخانه

 های رقابتی موجود در بازار، حق انتخاب بیشتری خواهد داشت.رو خواهد شد که در آن صورت طبق قیمتویژه لبنیات روبهغذایی به

ر آنها وری و نوآوری دسیاری صنایع از دنیا فاصله داریم و بهرهاسالمیان با تأکید بر رقابتی بودن صنایع غذایی عنوان کرد: ما در ب

معنای درستی پیدا نکرده است، اما این موضوع برای صنایع غذایی با وجود مشکالت و مسائل فراوان این عرصه رقابت سالم و در 

ت تجلیل شد که مدیرعامل پگاه فارس، شود.در این مراسم از هفت نفر از تالشگران عرصه لبنیاکننده تمام مینهایت به نفع مصرف

 /.پگاه آذربایجان غربی پگاه گلپایگان و کشت و صنعت و دامپروری فارس از جمله آنها بودند

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۶۴۴/%D8%B۵% 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  ۰۳تاریخ: 

 درصدی نرخ کره در راه است 60افزایش 

درصدی هزینه های تمام شده از سه سال گذشته تا کنون نرخ کره ثابت بوده  ۶۰دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: علی رغم افزایش 

 .ستاد تنظیم بازار باید مجوز این افزایش قیمت را به کارخانه ها بدهد

ا باقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه صنعت، تجارت و کشاورزی ایع لبنی در گفتگو با خبرنگار رضا باکری دبیر انجمن صن

: داشت اظهار است، بوده ثابت آن نرخ امروز تا کره شده تمام بهای در شده ایجاد تغییرات رغم علی ٩۲ تابستان از اینکه به اشاره 

نظیر افزایش تعرفه گمرکی، حذف ارز مبادله ای واردات، افزایش نرخ جهانی و هزینه های سربار و بسته  تغییراتی اخیر سال سه طی

رائه اسناد معتبر افزایش هزینه وی افزود: کارخانه ها با ا.کارخانه ها را باال برده است درصد هزینه های تمام شده  ۶۰بندی حدود 

 .های تمام شده را به سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده مطرح کردند چرا که با این روند قادر به ادامه فعالیت نیستند

صویب رسی و تباکری ادامه داد: با توجه به توافق کارخانه های لبنی با سازمان حمایت، دالیل مستند به ستاد تنظیم بازار برای بر

 .درصدی قیمت برای مصرف کننده اعمال شود ۶۰نهایی، فرستاده شده که درصورت عدم حذف کره از سبد خانوار باید تغییرات 

دبیر انجمن صنایع لبنی در پاسخ به این سوال که برخی برندها نسبت به افزایش قیمت محصول خود در بازار اقدام کردند، تصریح 

 .بازار خالف مقررات است تنظیم ستاد و حمایت سازمان از مجوز اخذ زمان تا لبنی های کارخانه سوی زا  قیمت افزایش کرد: 

 محصوالت لبنی بی سر و صدا گران شد 

اقتصادی باشگاه گروه  کشاورزی صنعت، تجارت وهمچنین علیرضا عزیزاللهی مدیر عامل اتحادیه دامداران در گفتگو با خبرنگار 

گفت: با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت کره در بازار جهانی، قیمت برخی محصوالت لبنی از جمله کره  خبرنگاران جوان،

 .در بازار داخل بدون هیچ سر و صدایی افزایش یافته است

هزار تنی کره از سوی شرکت های واردکننده، در شرایط فعلی واردات کره ضرورتی ندارد چرا  ۱۵الی  ۱۰با توجه به خرید وی افزود: 

 و حمایت سازمان موافقت بدون کره عزیزاللهی با اشاره به اینکه افزایش قیمت .که تا شب عید ذخیره به میزان کافی موجود است

ت برخی محصوال قیمت خام، شیر نرخ کاهش رغم علی که است مدتی: کرد تصریح است، فتهگر صورت لبنی های کارخانه مجوز اخذ

به گفته مدیر عامل اتحادیه دامداران، دستگاه های مربوطه باید  .لبنی از جمله کره در بازار بدون هیچ دلیلی افزایش یافته است

 .قانونی محصوالت لبنی در بازار نباشیمنظارت کافی بر کارخانه های لبنی داشته باشند تا شاهد افزایش غیر 

http://www.yjc.ir/fa/news/۵٩۰٧۲۰8/%D8% 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹5دى ماه  4شنبه 

 بهبود کیفیت نان در گرو حذف یارانه است/ امکان صدور مایه خمیر

ات مدیره اتحادیه نان های صنعتی استان تهران مشکل اصلی تولید کیفی آرد و نان کشور را پرداخت یارانه رییس هی <مواد غذایی

دولتی دانست و گفت: تصمیم امسال دولت برای جلوگیری از گران شدن نان با پرداخت یارانه، موجب رقابت ناسالم بین تولیدکنندگان 

 تیمنداش پروتئین و سبوس و گلوتن دارای آرد کیفیت در مشکلی نان دولتی انهیار حذف با پارسال: افزود مهدی خان محمدی.شد

 .ا این اقدام به رقابت مثبت بین کارخانه های تولیدکننده انجامیدزیر

وی ادامه داد: در واقع کارخانه های آردسازی سعی می کردند با عرضه آرد کیفی رضایتمندی خبازی ها و در نهایت مردم را جلب 

ن محمدی اضافه کرد: امسال دولت تالش کرد با پرداخت یارانه از گران شدن این محصول جلوگیری کند اما با پرداخت خا.کنند

تفاوت گذاری در نرخ ها راهکار مناسبی نبود و رقابت »وی تاکید کرد .هزار ریالی شکافی در این بخش ایجاد شد ٩هزار تا  ۶یارانه 

افزود: دولت باید شرایط را برای رقابت سالم مهیا کند اما پرداخت یارانه موجب فساد می شود  وی.«ناسالمی را در تولید ایجاد کرد

 .و صنعت دیگر رشد نمی کند

  درصد ماشین های تولید نان صنعتی در داخل تولید می شود 70 

نان کشور در داخل تولید  درصد ماشین های تولیدی در صنعت ٧۰رییس هیات مدیره اتحادیه نان های صنعتی استان تهران گفت: 

 .می شود که نسبت به خارجی ها دارای کیفیت مناسب و قیمت یک سوم است

خان محمدی افزود: آرد سازی ما خودکفا و مکانیزه شده است؛ به طوری که اکنون در مایه خمیر و بهبوددهنده ها بیش از نیاز داخلی 

 .های هدف هستیمتولید داریم و به دنبال صادرات این محصوالت به کشور

 ۵۰سال پیش از خارج وارد می شد و به شکل کوپنی در اختیار تولیدکنندگان قرار می گرفت اما امروز  ۲۰به گفته وی، مایه خمیر 

در همه  :وی درباره کیفیت تولید نان های حجیم ایران در همسنجی با نمونه های خارجی گفت.درصد تولید، مازاد نیاز داخلی است

 .یفیت نان ها با یکدیگر تفاوت دارد اما نسبت به سال های گذشته این صنعت رشد قابل توجهی کرده استجای دنیا ک

  نرخ نان صنعتی کمتر از سنتی 

رییس هیات مدیره اتحادیه نان های صنعتی استان تهران درباره قیمت نان های صنعتی گفت: اگر منصفانه قضاوت کنیم نان های 

  .هزار ریال می فروشند ۱۵است زیرا بیشتر سنتی پزها نان بربری را تا  صنعتی ارزان تر از سنتی

خان محمدی تاکید کرد آمار دقیق مصرف نان حجیم مشخص نیست و افزود: طبق برآورد ها سهم نان صنعتی در کشور هفت درصد 

ه صفر رسانده اند اما بقیه همچنان وی اعالم کرد: برخی واحدهای نان صنعتی کیفی ضایعات خود را ب .درصد است ۱۲و در تهران 

شانزدهم آذرماه مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران سهم نان صنعتی در سبد تغذیه ای خانوار را .با مشکل ضایعات روبرویند

 .هفت درصد اعالم کرد

ماه نانوایی های کشور تامین  ۲۰از هزار تنی گندم از کشاورزان، آرد مورد نی ۵۰۰میلیون و  ۱۱افزود: با توجه به خرید « علی قنبری»

با این همه به گفته رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران، گندم تولید شده در کشور از نظر کیفیت برای .است

وگیری از را جلتولید نان های سنتی مناسب است اما برای تولید نان های حجیم کاربرد ندارد و بنابراین به واردات گندم نیاز است؛ زی

  .واردات این محصول، کیفیت محصوالتی مانند نان حجیم را کاهش می دهد

کیلوگرم  ۱۶۲بیست و پنجم مهرماه اعالم کرد: پیش از هدفمندسازی یارانه ها، سرانه مصرف نان در ایران نزدیک به « کاوه زرگران»

 .یی ارزیابی می شوددر سال بود که نسبت به متوسط مصرف کشورهای دیگر رقم بسیار باال

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 ٩به گفته زرگران، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مصرف نان خانوارها را تا اندازه ای کاهش داد؛ به گونه ای که به طور متوسط 

سرانه  1383 -٩۲وی یادآوری کرد: بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در دوره .درصد از مصرف نان کشور کم شد

 .درصد کاهش پیدا کرد ۱8ان هر فرد در خانوار شهری کشور، مصرف ن

میلیون  ٩هزار تا  ۵۰۰زرگران اضافه کرد: نیاز سالیانه کشور به نان با توجه به سرانه مصرف، جمعیت و ضایعات کشور هشت میلیون و 

 .تن در بخش نانوایی و سه میلیون تن در امور صنفی و صنعتی است

کمتر از دو درصد نیاز کشور را تامین می کند، در حالی که دولت موظف شده بود در پایان برنامه پنجم  وی گفت: اکنون نان صنعتی

  .درصد برساند ۴۰(، سهم مصرف نان صنعتی را به ۱۳٩۰ -٩۴توسعه )

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۶۶eeec۲d۱ 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹5دى ماه  6دو شنبه 

 هشت هزار لیتر آبلیمو غیرمجاز در همدان جمع آوری شد

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: هشت هزار لیتر آبلیمو غیرمجاز در سطح این استان جمع  <صنایع غذایی

 دنبال به و ها شهرستان محیط بهداشت بازرسان توسط امسال آذرماه آبلیمو مقدار این: افزود امیریالدین دکتر جالل.آوری شد

تی دانشگاه علوم پزشکی استان مبنی بر توزیع آبلیموهای غیرمجاز و فاقد استاندارد بهداش امور معاونت با دارو و غذا معاونت مکاتبه

بازدید در این مدت از مراکز فروش آبلیمو در سطح استان همدان  ۲٧۰ار و وی اضافه کرد: هز.در استان، ضبط و جمع آوری شد

دکتر امیری اظهار کرد: این آبلیموها با .محصول پس از بررسی صورت گرفته غیرمجاز و جمع آوری شد ۱۰انجام شد و در مجموع 

 .یکتابخش عرضه شده بود عنوان بهینه نوش، دستچین، شادبخش، اییپک، ناملی، لوف، عدالت، شهرنوش، حکیم و لوف

لیتر به ترتیب بیشترین و کمترین میزان جمع آوری محصول آبلیمو  ۶۰لیتر و فامنین با  ۱۴٩وی بیان کرد: همدان با سه هزار و 

وی از شهروندان خواست تا هنگام خرید به اخذ پروانه بهداشت، .غیرمجاز را در این مدت طرح اجرایی بازرسان بهداشت داشته اند

این طرح به همت و تالش بازرسان بهداشت محیط .اندارد و سایر مشخصات معتبر محصوالت غذایی توجه جدی داشته باشنداست

 .شهرستان ها همدان در ساعت های اداری و غیراداری انجام شد

Id=http://www.foodpress.ir/Post.aspx?۴۱۱۳٧d۵۶۴ 
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 صنایع غذایی
 فارس - ۹۵/۱۰/۰۴ : تاریخ

 هاها و جلبکشیرین برگ تولید شیرینی گیاهی بدون آرد، شکر و گلوکز/ استویا و اسپیرولینا معجزه
یرینی به ثبت عت تولید شداران اقتصاد مقاومتی توانسته با استفاده از استویا و اسپرولینا اختراعاتی در صنیک برگزیده همایش طالیه 

  .برساند و آرد، شکر و گلوکوز را به طور کامل از چرخه تولید کنار بگذارد

، امید نگینی یکی از برگزیدگان همایش طالیه داران اقتصاد مقاومتی ازمان بسیج سازندگیسبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

است که در رشته صنایع غذایی و گیاهان دارویی تحصیل کرده است. این فعال اقتصاد مقاومتی با استفاده از استویا و اسپرولینا 

ند و آرد، شکر و گلوکوز را به طور کامل از چرخه تولیداتش کنار توانسته اختراعات مهمی در صنعت تولید شیرینی جات به ثبت برسا

ومی روند. استویا بهای آن بمب شیرینی طبیعی به شمار میبرگ یا استویا گیاهی از تیره کاسنیان است که برگشیرین.بگذارد

شود یاری خوبی برای شکر محسوب میکننده است و جایگزین بسبرگ، شیرینآمریکای جنوبی است و تاب سرما را ندارد. گیاه شیرین

 .شوداین گیاه به طور معمول برای بهتر کردن طعم دارو، نوشابه و چای استفاده می .کندچرا که هیچ کالری به غذا اضافه نمی

رگ ب»روید و در آن مناطق به گیاه های بلند مناطق مرزی بین برزیل و پاراگوئه میبرگ به طور وحشی در سرزمینگیاه شیرین

برگ، این گیاه به شدت از نظر اقتصادی به دلیل خاصیت شیرین کنندگی و درمانی شیرین.معروف است (honey leaf) «عسلی

از استویوزاید به عنوان شیرین کننده در صنایع غذایی و دارویی  ۱٩٧۰مورد توجه قرار دارد. ژاپن اولین کشور آسیایی بود که در سال 

شت استویا در چین، مالزی، سنگاپور، کره جنوبی، تایوان و تایلند گسترش یافت. این گیاه در آمریکا، کانادا استفاده کرد. پس از آن ک

ای است. شیرینی قند حاصل از دانه این برگ مناسب مناطق جنوبی ایران و نیز شرایط کشت گلخانهشیرین.کندو اروپا نیز رشد می

برابر آنهاست. در اصفهان به  ۱۵۰چون نیشکر و چغندر قند و میزان قند موجود در آن  برابر دیگر گیاهان قندآور ۳۰۰تا  ۲۵۰گیاه 

های مصنوعی روش کشت بافت تکثیر شده و بسرعت وارد صنعت گزسازی گردیده است. این قند جایگزین مناسبی برای شیرین کننده

 .د به کاهش قند خون و فشار خون یاری رساندچون آسپارتام، سدیم ساخارین و سیکالمات بوده چون قابلیت جذب کمتری دار

 آشنایی با جلبک اسپرولینا یا طالی سبز

پس از استویا باید با اسپرولینا آشنا شوید. اسپیرولینا یک جلبک به رنگ سبز تیره و حاوی با میزان زیادی ویتامین و مواد معدنی 

 ۱٩٧۰کردند و سپس از سال قرن بیستم از این جلبک استفاده میها از همان اوایل است و به معدن طالی غذایی شهرت دارد. آزتک

ی محصوالت غذایی پای این جلبک را به های تولیدکنندهنخستین شرکت ۱٩٧٩ی آن به بیشتر کشورهای دنیا رسید. در سال آوازه

بک های این جلترین تولیدکنندهجزو بزرگ آمریکا، چین، تایلند، ویتنام، هند، مکزیک و شیلی متحده آمریکا باز کردند. امروزه ایاالت

درصد پروتئین است و به همین  ٧۰اسپیرولینا حاوی حدود  .هستند. خوشبختانه کشت این جلبک در ایران نیز شروع شده است

زایش فها باعث ای متخصصان پروتئینکند. به عقیدهگیرد. در واقع مانند یک ضداشتها عمل میدلیل جلوی احساس گرسنگی را می

ها کند. ترکیبات دیگر این جلبک مانند تریپتوفانشوند و همین امر هم به کنترل وزن کمک میسرعت ارسال احساس سیری به مغز می

اند. بتاکاروتن به خصوص برای پیشگیری از خشکی پوست موثر العادهشوند برای پوست ما فوقتبدیل می A که در بدن به ویتامین

های بدن به اثبات رساندند. در واقع این جلبک عالوه بر کمک به ققان تأثیر اسپیرولینا را روی تقویت بافتمح ۲۰۰۶است. در سال 

امید نگینی یکی از برگزیدگان همایش طالیه داران اقتصاد مقاومتی است که .های بدن نیز خواهد بودالغری، مراقب پوست و بافت

کرده است. این فعال اقتصاد مقاومتی با استفاده از استویا و اسپرولینا توانسته در رشته صنایع غذایی و گیاهان دارویی تحصیل 

 .اختراعات مهمی در صنعت تولید شیرینی جات به ثبت برساند و آرد، شکر و گلوکوز را به طور کامل از چرخه تولیداتش کنار بگذارد

من در مقطع کاردانی در رشته صنایع غذایی و در » :گویدمیاو درباره نحوه ورودش به عرصه تولید شیرینی جات ارگانیک و رژیمی، 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.sazandegi.ir/main/index.php?Page=detailnewsarchive&UID=4599286
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ایم در این دو همقطع کارشناسی در رشته گیاهان دارویی تحصیل کردم. بعد از اتمام تحصیل به این فکر افتادم که با تلفیق دانسته

از این ایده آغاز شد و ابتدا مجوز  رشته، محصوالت جدیدی تولید کنم و از این طریق درآمد داشته باشد. تولید شرینی جات گیاهی

مشاغل خانگی را دریافت کردم. سپس یک شرکت دانش بنیان ثبت کردم و به مرور کار را گسترش دادم، در حال حاضر در مرحله 

 «.جات گیاهی هستمتولید صنعتی شیرینی

 تولید محصوالت فراسودمند و گیاهی

بنیان ما تولید محصوالت غذایی فراسودمند، گیاهی و بدون قند برای بیماران حوزه فعالیت شرکت دانش»افزاید: آقای نگینی می

های متعدد توانستیم در انواع شیرینی جات اصالح فورموالسیون را اعمال کنیم و دیابتی و سیلیاکی است. ما با تحقیقات و آزمایش

که اگر از یک قناد شکر، آرد و کلوگوز را بگیریم، هیچ شکر، آرد و گلوکوز را از چرخه تولید شرینی حذف کنیم. این در حالی است 

امید نگینی و همکارانش در شرکت «.دهندها را این سه محصول تشکیل میتواند تولید کند زیرا بافت همه شیرینیشیرینی نمی

دون هان دارویی معطر و گز باند اختراعاتی چون سوهان بدون شکر داریم، شیرینی لوز غنی شده با گیاسالمت گستران آرایان توانسته

یعی و کننده طبما از گیاه استویا به عنوان شیرین»کند: سازی کنند. او در این باره خاطرنشان میقند را به ثبت برسانند و تجاری

ران دیابتی تر از شکر است اما مضرات آن را ندارد و برای بیمابرابر شیرین ۳۰۰گیاهی جایگزین استفاده کردیم. برگ خشک این گیاه 

درصد وزن  ٧8ها هم از جلبک دریایی اسپرولینا استفاده کردیم که مفید است. برای غنی سازی محصوالت و افزایش ارزش غذایی آن

 «.دهد و سرشار از آهن استهای آمینه تشکیل میدرصد وزن آن را اسید ۱8آن را پروتئین و 

 از صفر شروع کردیم

ما کار را از صفر و از درون منزل شروع کردیم و هیچ سرمایه کالنی در اختیار نداشتیم. »کند: ر میاین فعال اقتصاد مقاومتی، اظها

نفر شغل  ۱۰ای برای ما بود. در حال حاضر در کارگاه صنعتی برای میلیون تومانی بسیج سازندگی کمک قابل مالحظه ۳۰البته وام 

های مختلف کشور فعال های فروشمان هم در شهرا همکاری دارند. نمایندگینفر هم به صورت پاره وقت با م ۲۰ایم و ایجاد کرده

 شود. محصوالتهای اجتماعی تسهیل میهستند. بخش عمده ای از فروش محصوالت با استفاده از اینترنت و فضای مجازی و شبکه

ما با دست خالی شروع »افزاید: او می«.ر داردروند و بازار خوبی دارند اما این حوزه ظرفیت بسیار زیادی برای کابه خوبی فروش می

گیری کردیم اما امروز همه تجهیزات تولید صنعتی از قبیل دستگاه داغ زدن، پیلوپک، شیرینی پک، تجهیزات آزمایشگاهی برای عصاره

رات است و در حال گذاری اصلی مان صادگیری و محیط پرورش جلبک اسپرولینا را به طور کامل در اختیار داریم. هدفو اسانس

 «.ریزی برای آن هستیمبرنامه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳٩۵۱۰۰۴۰۰۰۶۶۳ 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۷تاریخ: 

 شودرآمد حاصله برای افزایش سرانه مصرف شیر هزینه میهای گازدار مشمول اخذ عوارض شدند/ دنوشابه

های های با ترانس باال و نوشابهنمایندگان مردم در خانه ملت به منظور افزایش سرانه مصرف شیر در کشور با اخذ عوارض از انواع چربی

 .گازدار موافقت کردند

 ۴۱ ماده( ح) بند با اسالمی شورای مجلس( ماه دی ٧ شنبه، هس) امروز علنی نشست در نمایندگان ملت، خانه از ایانا گزارش به 

 .کردند موافقت توسعه ششم برنامه الیحه

 برنامه ششم توسعه آمده است: ۴۱بنابراین گزارش در بند )ح( ماده 

های وارداتی ی( أخذ عوارض از انواع چرب۲قانون الحاقی برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) ۴8با رعایت ماده 

های گازدار مصرفی و صرف منابع حاصل از آن در جهت افزایش دارای اسیدهای چرب اشباع و ترانس بیش از حد مجاز و نوشابه

 سرانه مصرف شیر میزان عوارض و نحوه هزینه آن مطابق بودجه سنواتی مشخص خواهد شد.

کشاورزی مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی این الیحه با تأکید جالل محمودزاده نماینده مردم مهاباد و نایب رئیس کمیسیون 

 گرم است. ۲8کنند، گفت: سرانه مصرف شیر در ایران تنها برابر مصرف سرانه دنیا نوشابه مصرف می ۴بر اینکه ایرانیان 

 الیحه ۴۱ ماده( ح)بند تصویب اسالمی شورای مجلس در میمه و شهر شاهین مردم نماینده دلیگانی، حاجی حسینعلی همچنین 

 مصرف بسیار کم شیر دچار دلیل به مردم از بسیاری: گفت و دانست مفید بسیار مردم عموم و دامداران برای را توسعه ششم برنامه

 اند و تولیدات دامداران آن طور که باید به فروش نرسیده و این تولیدکنندگان با مشکالت متعددی روبرو هستند.پوکی استخوان شده

ها برای دسترسی مردم جامعه به زاده هاشمی به عنوان مخالف تصویب این ماده، گفت: شاید برخی ایدههمچنین امیرحسین قاضی

توان به مردم بگوییم یک سری سموم مانند اسید غذای سالم مفید باشد اما باید از راه خودش این مهم را پیگیری کرد چرا که نمی

 را استفاده کرده و در کنار آن مصرف شیر خود را باال ببرید. چرب اشباع شده و دارای ترانس

عضو هیأت رئیسه مجلس همچنین گفت: این بند عالوه بر ایجاد گرانی واردات کاالهای ممنوعه را مشروع و عوارض جانبی دیگری را 

 ایجاد خواهد کرد.

http://www.iana.ir/fa/news/۳8٧۰٧/%D٩%8۶%D٩%88%D8% 
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 علوفه
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۱تاریخ: 

ماه پاسخگوست/ نیاز به منابع جدید برای تأمین علوفه و آب های عشایر تا اواخر دیعلوفه کنونی برای دام

 عشایر

ای دامی افزایش یافته، الزم است منابع جدیدی برای تأمین نیازهای جامعه عشایری تخصیص یابد یا هاز آنجا که قیمت جهانی نهاده

 .شرکت پشتیبانی امور دام احیا شود که مشکالت این جامعه کاهش پیدا کند

: جامعه عشایری به گفت ها برایوگو با خبرنگار ایانا درباره وضعیت فعلی نهادهمدیرعامل اتحادیه مرکزی عشایر ایران امروز در گفت

 ای از مناطق کشور مشکل تأمین علوفه وجود دارد.ها وسرمای طوالنی در پارهبا توجه به کمبود سرمایه در جامعه عشایری و یخبندان

یر اهای دامی نیز مزید بر علت شده و باعث شده که با قدرت مالی فعلی، عشسیدجمیل میرزاهد افزود: باال رفتن قیمت جهانی نهاده

تومان افزایش داشته است،  ٧۰۰تا  ۵۰۰ها برای هر کیلوگرم نتوانند نیازهای خود را برآورده کنند.وی خاطرنشان کرد: قیمت نهاده

 ۵۰هزار تومان افزایش پیداکرده و قیمت هر گوسفند تنها  ۲۰تا  ۱۰در حالی که قیمت دام از افزایش دوهزار تومانی و قیمت گوشت 

های ای از دیگر عواملی است که باعث شده هزینههای حمل جادهداشته است.میرزاهد ادامه داد: باال بودن هزینه هزار تومان افزایش

های سردسیری باید علوفه دستی انجام شود، در شماری بر عشایر متحمل شود.وی تصریح کرد: در شرایط حاضر که در استانبی

 م است تعلیف دستی انجام شود.دلیل فقر مراتع الزهای گرمسیری نیز بهاستان

 دهدفصلی بودن سرمایه عشایر امکان تأمین علوفه در تمامی سال را نمی

مدیرعامل اتحادیه مرکزی عشایر ایران یادآور شد: سرمایه عشایر فصلی بوده و در شرایط حاضر امکان فروش دام نیز وجود ندارد؛ 

 ماه شروع به خرید والت فعلیمرتفع شود.میرزاهد تأکید کرد: از اواخر آبانبنابراین تنها راه آن است که دولت کمک کند تا مشک

ماه علوفه فعلی تکافوی نیاز جامعه عشایری را بدهد، اما برای فصل زمستان شود تا پایان دیبینی میسازی علوفه کردیم و پیشذخیره

نیز وجود دارد که باید در بهار نیز فکری به حال تعلیف  الزماست تمهیدات خاصی اندیشیده شود و عالوه بر آن، فقیر بودن مراتع

های شرکت پشتیبانی امور دام اقدامات مناسبی های گذشته از طریق حمایتهای عشایری بکنیم.وی اظهار داشت: دولت در سالدام

 ت،رو شده اسکت با مشکالت مالی روبهداد، اما در شرایطحاضر که این شررا برای خرید دام مازاد عشایر و تهاتر آن با علوفه انجام می

 ای اندیشیده شود.های الزم به جامعه عشایری قطع شده و الزم است دوباره برای احیای این شرکت چارهمایت

 قیمت برای تأمین نیازها احتیاج دارندعشایر به تسهیالت ارزان

قیمت از سوی دولت برای حمایت از جامعه دن تسهیالت ارزانمدیرعامل اتحادیه مرکزی عشایر ایران اضافه کرد: در اختیار قرار دا

ای سودجو و دالل در بازار وجود دارند که در زمینه علوفه و تواند بخشی از مشکالت را مرتفع کند، اما نکته دیگرآنکه عدهتولید می

ری، های عشایه بخش خصوصی در قالب اتحادیهها را بکنند.میرزاهد همچنین گفت: اگر دولت تأمین نهادهها پیشتازی میواردات نهاده

 روستایی و تولیدی واگذار کند و تسهیالت الزم را به این قشر اختصاص دهد، بخش بزرگی ازمشکالت مرتفع خواهد شد.

میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی به بخش تولیدی اختصاص یافت که تمامی سهم  ۱۰۰وی عنوان کرد: در سال گذشته 

قیمت در اختیار جامعه عشایری قرار گیرد تا مشکلی یر بازپرداخت شد؛ بنابراین برای سال جاری نیز امیدواریمکه تسهیالت ارزانعشا

های دولتی و درصد از کمک ۳۰های مورد نیاز جامعه عشایری، وجود نیاید.میرزاهد در پایان بیان کرد: برای تأمین نهادهدر تولید به

 موجود جامعه عشایر تخصیص یافته، اما الزم است مابقی آن ازطریق منابع جدیدی تأمین شود./ درصد از سرمایه ۳۰

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۴۱۶/%D8%B٩%D٩ 
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 گندم
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۸تاریخ: 

 هزار تن گندم دوروم خوزستان در تاالر صادراتی 20عرضه 

 .هزار تن گندم دوروم استان خوزستان است ۲۰دی ماه میزبان عرضه  8تاالر صادراتی بورس کاالی ایران روز چهارشنبه 

هزار تن سنگ آهن دانه بندی مجتمع سنگ آهن جالل آباد  ۵۵، به گزارش ایانا از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران

 ۲۰۰هزار تن انواع قیر شعب مختلف شرکت نفت پاسارگاد، فومن شیمی گستر، پاالیش نفت شیراز، قیرآکام، عایق اصفهان و  ۳8و 

 .شود تن عایق رطوبتی شرکت های صدف گستر دلیجان و عایق باران خرمدشت نیز در تاالر صادراتی عرضه می

 8۳۰هزار و  ۲تن شمش هزار پوندی،  ۵۰۰تن بیلت،  ۲۴۰شرکت فوالد خوزستان،  Cهزار تن تختال ۱۰این گزارش حاکی است، 

تن کک متالورژی شرکت کک  ٧۰۰تن شمش آلیاژی شرکت ایرالکو، یک هزار تن شمش هزار پوندی شرکت هرمزال، یک هزار و 

 .شوران در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی عرضه می شودکیلوگرم شمش طالی معدن زر ۲۱سازی زرند و 

هزار تن گندم خوراکی و  ۲۱تن شکر سفید، یک هزار تن کنجاله سویا پلیت،  8۰۰تن روغن خام سویا،  ۱۰۰بر اساس این گزارش 

 ۱۴ود. عالوه براین، تن ذرت دانه ای نیز در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه می ش ۱۵۰تن جو دامی و  ٩۰هزار تن گندم دوروم،  ۲

تن ذرت دانه  ۲٧۳هزار و  ۳۴تن ذرت دانه ای نیز در قالب طرح قیمت تضمینی و به صورت فیزیکی و ٧۵هزار و  8تن جو دامی و 

 .ای در قالب گواهی سپرده کاالیی در این تاالر عرضه می شود

تن انواع قیر، وکیوم باتوم، لوب کات، گوگرد و  ٩۴۲و هزار  ۱۱۶تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز در این روز شاهد عرضه 

  .مواد شیمیایی است

http://www.iana.ir/fa/news/۳8٧۴8/%D8%B 
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 گندم
 فودپرس ۱۳۹5دى ماه  ۱چهار شنبه 

 میلیون تن گندم درکشور خریداری شد 4.5

تعاونی روستایی و کشاورزی درکشور خبرداد  ٧۰۰هزار و  ۶مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از فعالیت  <کشاورزی

 .هزار تن گندم خریداری شده است ۵۰۰میلیون و  ۴وگفت: امسال توسط این شرکت ها 

 ٩۰۰سنندج با اشاره به اینکه بیش از  وگو با جمعی از خبرنگاران خبرگزاری های کردستان درحسین صفایی سه شنبه شب در گفت

 .مرکز مربوط به تعاون روستایی بوده است ٧۰۰مرکز درکشور کار خرید گندم را انجام دادند، گفت: از این تعداد مرکز خرید 

هزار  ۵۰۰میلیون و  ۴هزار تن ذکر کرد و اظهارداشت: از این میزان بیش از  ۴۰۰میلیون و  ۱۱وی میزان کل خرید گندم امسال را 

 .تن آن توسط شرکت های تعاونی روستایی خریداری شد که این اقدام خوبی در راستای کمک به کشاورزان بود

وی با بیان اینکه شرکت های تعاونی امسال در خرید گندم بسیار موفق عمل کردند، بیان کرد: میزان کل گندم خریداری شده در 

 .هزار تن آن توسط شرکت های تعاونی خریداری شده است ۴٩8 هزار تن بوده که از این میزان 8۵۶کردستان 

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به جایگاه این سازمان در زمینه خرید گندماضافه کرد: شرکت های تعاونی 

مه داد: شرکت های تعاون صفایی ادا.روستایی کردستان امسال رتبه سوم خرید گندم در سطح کشور را به خود اختصاص دادند

درصد از گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در این استان را خریداری کردند که میانگین کشوری  ۵8روستایی استان کردستان در مجموع 

تعاونی روستایی و کشاورزی فعالیت  ٧۰۰هزار و  ۶وی با بیان اینکه در سطح کشور در مجموع .درصد بوده است ۴۰آن در حدود 

 .تعاونی در کردستان فعال است ولی باید شمار تعاونی ها در کردستان افزایش یابد ۱8۰ند، اظهارداشت: از این تعداد، می کن

وی با اشاره به اینکه زنجیره تولید بخش کشاورزی در کشورما کامل نیست و نیاز به تکمیل زیرساخت ها الزم در این رابطه داریم، 

رکت های تعاون روستایی در زمینه سیلوی مناسب برای نگهداری گندم دارای مشکل هستند و در بیان کرد: در بحث تولید گندم، ش

 .فصل خرید گندم از کشاورزان، مکان های مناسب و استاندارد برای نگهداری گندم خریداری شده ندارند

انند برای بهره وری بیشتر و سود اعضای مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ادامه داد: شرکت های تعاون روستایی می تو

 .خود، محصول را فراوری کنند و به جای فروش گندم، آن را پس از تبدیل کردن به آرد به فروش برسانند

صفایی بیان کرد: در ارتباط با دیگر محصوالت کشاورزی و باغی نیز می توان با ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی، محصوالت تولید شده 

وی یکی دیگر از نیازهای شرکت های تعاون روستایی را .یوه استاندارد فراوری و بسته بندی کرده و سپس به فروش رساندرا به ش

حضور در بازارهای داخلی و خارجی و رقابت با سایر تولید کنندگان خواند و اضافه کرد: اگر حمایت های از سوی مسئوالن از شرکت 

 .شرکت ها می توانند توان رقابت داشته باشندهای تعاون روستایی صورت گیرد این 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=c٧e٩۰f۰۰bcbe۴۲8d88٧۰ 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=c7e90f00bcbe428d8870


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

p://iccima.ir/fa/matboat.htmlhtt                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته اول دی 

 

195 
 

 گندم
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۶تاریخ: 

ور دولت در کنار گندمکاران خوداتکایی را تضمین سطح زیر کشت گندم امسال نیز بدون تغییر ماند/ حض

 کندمی

شده از سوی دولت همچنان بالتکلیف است، اما گندمکاران امیدوار به لطف دولت بوده و با وجود آنکه نرخ خرید تضمینی اعالم

گو با خبرنگار ایانا با اعالم ورئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران امروز در گفت.همچون سال گذشته اراضی گندم را زیر کشت بردند

این خبر گفت: امیدواری کشاورزان به دولت و وزارت جهاد کشاورزی باعث شد که امسال نیز سطح زیر کشت گندم حدود شش 

 نقلی ایمانی افزود: مطابق قانون، خرید تضمینی گندم باید منطبق با تورم افزایش یابد که امیدواریم ایمیلیون هکتار باقی بماندعلی

زودی محقق شود.وی خاطرنشان کرد: از آنجا که کشت گندم در برخی مناطق کشور امکان جایگزینی ندارد، بنابراین اتفاق به

ی برای ترها اصالح شود، شرایط آرامکنند تا تولید در همین مقدار پایدار باقی بماند.ایمانی ادامه داد: اگر قیمتگندمکاران تالش می

تومان بوده و پیشنهاد وزارت جهاد  ۴۰۰هزار و هد شد.وی تصریح کرد: قیمت پیشنهادی گندمکاران یکگندمکاران فراهم خوا

تومان است که امیدواریم دولت با توجه به نرخ تورم هفت تا هشت درصدی که از سوی بانک مرکزی اعالم  ۳8٧هزار و کشاورزی یک

 ها را متعادل اعالم کند.شده، نرخ

 ها یکی از عوامل پایداری گندمهم بودن نهادهافزایش عملکرد و فرا

رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران یادآور شد: یکی از دالیلی که باعث شد تولید گندم طی سه ساله اخیر از رشد مناسبی برخوردار 

عالوه بر آن افزایش موقع آن و ها و تأمین بهشده و خودکفایی محقق شود، فراهم بودن ملزومات مورد نیاز کشت همچون نهاده

شده باعث شد که عملکرد در واحد سطح با وجود آنکه سازی تحقیقات انجامعملکرد در واحد سطح بوده است.ایمانی تأکید کرد: پیاده

افزایش سطحی نداشته باشیم، باال رود و همچنین رعایت اصول ترویجی و حضور کارشناسان در کنار کشاورزان نقش بسزایی در 

داشت.وی اظهار داشت: برای آنکه خوداتکایی در معرض خطر قرار نگیرد، الزم است حضور دائمی دولت در کنار کشاورزان  خوداتکایی

 عنوان فاکتور اساسی لحاظ شود.ها و سایر ملزومات نیز بهوجود داشته باشد و نهاده

نخواهد آمد، اما نارضایتی کشاورزان طی چند سال وچود ها در سال جاری اصالح شود، مشکل خاصی بهایمانی اضافه کرد: اگر قیمت

 پذیر نیست.سرعت انجامتواند تغییر الگوی کشت را رقم بزند که البته این فرایند بهمی

یط اند و در شراوی در پایان بیان کرد: در سال جاری تمامی کشاورزان گندمکار با رعایت اصول فنی محصول گندم خود را کشت کرده

 ها و سایر ملزومات تولید نداریم./ل خاصی از لحاظ نهادهحاضر هیچ مشک

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۶۳۴/%D8%B۳%D8%B٧%D8%%D-AD8% 

 
 گندم

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۱تاریخ: 

 رساندتومانی گندم، سخاوت دولت را می 1380تصویب نرخ درصدی گندم در اراضی کشاورزی/  100کاشت 

 ٧۵۰شود که اندکی از پنج میلیون و بینی میدرصد از برنامه ابالغی برای کشت محصول گندم محقق شده است و پیش 100تاکنون 

برنامه کشت گندم در کشور درصدی  ۱۰۰وگو با خبرنگار ایانا از تحقق مجری طرح گندم امروز در گفت.هزار هکتار نیز فراتر رویم

هزار هکتار از اراضی کشور به زیر کشت گندم رفته است که حدود دو  ٧۵۰خبر داد و گفت: بر اساس برنامه ابالغی، پنج میلیون و 

 ریماه سال جاپور افزود: تا پنجم دیدهد.اسماعیل اسفندیاریهزار هکتار آن را آبی و مابقی را گندم دیم تشکیل می ۵۰میلیون و 

رسد و ممکن است اندکی از این سطح نیز افزایش یابد.وی خاطرنشان کرد: گندم در کشت گندم در تمامی اراضی کشور به پایان می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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های هرز آغاز شده است و در این راستا به گندمکاران مناطق گرم و خشک جنوب به مرحله داشت نزدیک شده و مبارزه با علف

 ورد نیاز را از مراکز استانی خود تهیه کنند.کش مشود که سموم علفتوصیه می

 کاران خوزستانی، آماده آبیاری دوم و کود سرک شوندگندم

شود های با اقلیم گرم همچون خوزستان، گندم به مرحله آبیاری دوم و کود سرک نزدیک میمجری طرح گندم ادامه داد: در استان

را انبار کنند تا در صورت مساعد شدن شرایط آب و هوایی، اقدامات الزم را انجام شود کود سرک مورد نیاز که به کشاورزان توصیه می

 زنی قرار دارد.دهی و پنجهپور تصریح کرد: گندم در مناطق فوق در مرحله ساقهدهند.اسفندیاری

تژیک نسبت به شرایط وی یادآور شد: با ادامه سرد شدن شرایط آب و هوایی گندم دچار تنش نخواهد شد؛ زیرا این محصول استرا

روز کشت گندم به تعویق  ۲۵پور تأکید کرد: بارش دیرهنگام باران باعث شد که در سال جاری حدود سرد مقاوم است.اسفندیاری

های موجود مرتفع شود.وی به گندمکاران در مناطق گرم و خشک آبیها در فصل زمستان، کمبیفتد که امیدواریم با ادامه بارندگی

 ار ساحلی خزر توصیه کرد که کود سرک مورد نیاز را انبار کنند تا در زمان نیاز دچار کمبود نشوند.جنوب و نو

 برگ نیز مورد تأکید است.برگ و نازکهای هرز پهنها برای مقابله با علفپاشپور اظهار داشت: تجهیز سماسفندیاری

 امیدواری برای کمبود بارش در کرمانشاه و خراسان رضوی

رو ها روبههایی چون کرمانشاه و خراسان رضوی با کمی بارشها اضافه کرد: استانطرح گندم درباره کمبود آب در برخی استانمجری 

 های زمستانه نیاز آبی این منطقه را تأمین کند.بودند که تاکنون مشکل خاصی نیست، اما امیدواریم که بارش

درصد رشد نسبت به رقم  ٩مینی گندم نیز گفت: اگر اعالم قیمت تضمینی گندم های دولت برای اعالم نرخ تضوی درباره همکاری

 های دولت هستیم.دنبال همکاریتواند کشاورزان را راضی کند و در این راستا بهتومانی داشته باشد، می ۲٧۰هزار و یک

که بخواهیم نیاز کشور به گندم را از طریق های دولت راضی باشند، بهتر از آن است پور گفت: اگر کشاورزان از حمایتاسفندیاری

 واردات تأمین کنیم.

 تومانی برای هر کیلوگرم گندم موافقت کند./ ۳8۰هزار و وی در پایان بیان کرد: امیدواریم که دولت با نرخ یک

http://www.iana.ir/fa/news/8۴۴٩۳/%DA%A٩%D8%A٧%D8% 
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 گوجه فرنگی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۱تاریخ: 

 تومان 300فرنگی فرنگی از امروز/ هر کیلوگرم گوجهگوجه "خرید حمایتی"آغاز 

 ها با دستور وزیر جهاد کشاورزیفرنگی در سال جاری و افت قیمت این محصول در برخی از استانبا توجه به افزایش تولید گوجه

 .شودخرید حمایتی این محصول از امروز آغاز می

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: بر اساس ریزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران امروز در گفتمعاون بازرگانی و برنامه

 تومان تعیین شده است. ۳۰۰فرنگی در مراکز خرید سازمان تعاون روستایی بررسی انجام شده، قیمت خرید هر کیلوگرم گوجه

شوند، افزود: در حال حاضر فرنگی میهایی شامل طرح خرید حمایتی گوجهمهین ابراهیمی در پاسخ به این پرسش که چه استان

 اند تا در صورت نیاز تعاونی روستاییهای دیگر نیز در این طرح گنجانده شدهفقط استان بوشهر شامل این خرید شده است، اما استان

رای خرید حمایتی ورود پیدا کند.وی میزان خرید حمایتی گوجه فرنگی را بدون سقف اعالم کرد و ادامه داد: این خرید تا زمانی که ب

 بازار این محصول به تعادل برسد، ادامه خواهد داشت و برای میزان این خرید حدی مشخص نشده است.

شود و ها ابالغ میوستایی ایران بیان کرد: امروز دستور خرید به تعاون روستاییریزی سازمان مرکزی تعاون رمعاون بازرگانی و برنامه

 ترین تعاونی روستایی محل اقامت خود اقدام به فروش محصوالت کنند.توانند با مراجعه به نزدیککشاورزان می

رد و ی را از دیگر اقدامات انجام گرفته برشمفرنگی تولیدمنظور ایجاد تقاضا برای گوجهرسانی گسترده بهابراهیمی نیازسنجی و اطالع

 ند.شوگیرد و محصوالت پس از خرید به کارخانه تولید رب تحویل داده مییادآور شد: این خرید با هدف مصارف صنعتی صورت می

ر بازار و کود دفرنگی نسبت به سال قبل در کشور، تأکید کرد: بحث روی در پایان با اشاره به روند افزایشی تولید محصول گوجه

فرنگی در مناطق مختلف کشورمان کاهش تقاضا و از طرفی افزایش حجم عرضه، باعث شد تا سال جاری شاهد کاهش قیمت گوجه

فرنگی در استان بوشهر قرار گرفته هکتاری که زیرکشت گوجه ۵۰۰هزار و  ۱۲از جمله استان بوشهر باشیم.گفتنی است، امسال از 

 آمده که نسبت به سنوات گذشته رشد داشته است./دستمحصول بههزار تن  ۱۴۰تقریباً 

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۴۲۲/%D8%A۲%D8%BA 
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 گوجه فرنگی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۶تاریخ: 

 ها بر زمین ماندند، صادرات متوقف شدگوجه

تومان را اعالم کرد  ۳۰۰با قیمت هر کیلوگرم  "فرنگیخرید حمایتی گوجه"ذشته سازمان مرکزی تعاون روستایی خبر آغاز هفته گ

انا های خبرنگار ایو استان بوشهر نخستین استانی بود که این خرید در آن آغاز شد، اما با گذشت چند روز از اعالم این خرید، یافته

ها را در مزارع رها کنند اند گوجهاند و ترجیح دادهطرح خرید حمایتی جهاد کشاورزی استقبال نکرده دهد که کشاورزان ازنشان می

 .ها و پرندگان دیگر شودتا خوراک کالغ

 سپیده قاسمی: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

تومان را اعالم کرد  ۳۰۰با قیمت هر کیلوگرم  "فرنگیخرید حمایتی گوجه"آغاز هفته گذشته سازمان مرکزی تعاون روستایی خبر 

انا های خبرنگار ایاعالم این خرید، یافتهو استان بوشهر نخستین استانی بود که این خرید در آن آغاز شد، اما با گذشت چند روز از 

ها را در مزارع رها کنند اند گوجهاند و ترجیح دادهدهد که کشاورزان از طرح خرید حمایتی جهاد کشاورزی استقبال نکردهنشان می

روستایی  هایی از تعاونیها و پرندگان دیگر شود.احمد رضایی، یکی از کشاورزان استان بوشهر که مسئولیتی هم در یکتا خوراک کالغ

گر گوید: کاردهد، میهای برداشت را هم نمیوگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه قیمت اعالمی حتی کفاف هزینهدارد، امروز در گفت

تومان است، در مجموع فقط  ۱۰۰گیرد و هزینه خرید هر کیلوگرم سبد نیز تومان می ۲۰۰فرنگی برای چیدن هر کیلوگرم گوجه

 شود.تومان تمام می ۳۰۰برداشت این محصول برای کشاورزان حدود 

 توجه استجهاد کشاورزی به الگوی کشت بی

هزار تومان شده این محصول یکفرنگی اضافه کنیم، قیمت تمامکند: اگر هزینه برداشت را به هزینه کاشت و داشت گوجهوی بیان می

 ها و پرندگان شود.اند محصول خود را در مزارع رها کنند تا خوارک کالغداده شود. به همین دلیل بیشتر کشاورزان ترجیجمی

افزاید: با توجه به استقبال کم کشاورزان از کند و میهزار تن عنوان می ۱۵۰فرنگی در این استان را حدود رضایی میزان تولید گوجه

تن از شهر  ۱۰۰فرنگی از منطقه بردخون، تن گوجه ۱۵۰طرح خرید حمایتی، تعاون روستایی تاکنون تنها موفق به خرید حدود 

 تن از کاکی شده است که در مقابل حجم تولید در استان بوشهر عدد بسیار کوچکی است. ٧۰بندی و هشت

 داند.توجهی جهاد کشاورزی به تعیین الگوی کشت میبرنامگی متولیان تولید و بیهای خود را بیصنفیوی مسبب حال امروز هم

 رم حاکمیتی برای اجرای الگوی کشت نداریماه

گوید: زاده، معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، با رد ادعای مطرح شده از سوی این کشاورز، به ایانا میاما فرهود ملک

نبود اهرم حاکمیتی، امکان  دلیلشود، اما بهها ابالغ میالگوی کشت هرساله زراعی از سوی وزارت جهاد کشاورزی تعیین و به استان

 کنترل بر اجرای آن وجود ندارد.

شت، رود، بدون توجه به الگوی کفرنگی باال میکند: کشاورزان امسال نیز با تصور اینکه مانند سال گذشته قیمت گوجهوی عنوان می

 کند.ها افت میخورد و قیمتمی رویه این محصول کردند، غافل از اینکه با این کار تنظیم بازار بر هماقدام به کاشت بی

دو  های درجهفرنگیدهد: این قیمت برای گوجهکند و ادامه میشده برای خرید حمایتی را مناسب توصیف میزاده قیمت تعیینملک

ن توما ۵۵۰تا  ۵۰۰فرنگی درجه یک خود را با قیمت اکنون کشاورزان بوشهر گوجهو سه با مصارف صنعتی تعیین شده است و هم

شود و بر عهده کشاورز است، اما شده محسوب میرسانند.به گفته وی، هرچند هزینه برداشت جزو هزینه تمامدر بازار به فروش می

التفاوت آن و ضرر زیان حاصل بر عهده جهاد کشاورزی درصد افت بار و مابه ۱۰هزینه حمل و نقل محصول خریداری شده، هزینه 

تومان خریداری  ۲۰۰تا  ۱٩۰فرنگی را د کشاورزی استان بوشهر با بیان اینکه صنایع هر کیلوگرم گوجهاست.معاون زراعت سازمان جها

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 کنند، امااکنون دو کارخانه تولید رب در استان بوشهر وجود دارند که بخشی از محصول را دریافت میشود: همکنند، یادآور میمی

 کند.شود که هزینه بیشتری را بر مجری طرح تحمیل میمی ها به استان اصفهان ارسالفرنگیمقداری از گوجه

 کندرسانی نمیجهاد کشاورزی، الگوی کشت را اطالع

رنگار وگو با خبحسین کریمی، یکی دیگر از کشاورز استان بوشهر است که از چیدن محصول خود صرف نظر کرده است. وی در گفت

گوید: هر روز کشاورزان از صبح تا شب در کند و میوزان از الگوی کشت عنوان میاطالعی کشاوجودآمده را بیایانا دلیل شرایط به

وان عنگذرد. این جهاد کشاورزی است که بههای دیگر چه میکنند بدون اینکه بدانند در مزارع شهرهای اطراف یا استانمزارع کار می

 رسانی کند.الگوی کشت را اطالعمتولی تولید باید نسبت به کشاورزن احساس مسئولیت کند و به آنها 

ها و ادارات جهاد کشاورزی شود، فقط بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمانکند: اگر الگوی کشتی هم تعیین میوی تصریح می

 رسد.گاه به اطالع کشاورز نمیشود و هیچدست میبهها دستاستان

کننده بازار یا صادرات نیست. نیازسنجی و برآورد میزان تولید برای سال افزاید: کشاورز یک تولیدکننده است و تعییناین کشاورز می

 آینده با توجه به بازار داخلی و صادراتی از وظایف جهاد کشاورزی است و این ارگان باید در فکر حمایت از تولید و کشاورزان باشد.

 سکوت سازمان تعاون روستایی بوشهر در مقابل مشکل کشاورزان

دیر سازمان تعاون روستایی استان بوشهر از دیگر افرادی بود که خبرنگار ما برای پیگیری مطالبات کشاورزان و رساندن علی قنبری، م

درد دل آن به گوش مسئوالن استانی به سراغ وی رفت، اما با وجود دو روز پیگیری و هماهنگی با سازمان مرکزی تعاون روستایی و 

ها نشد و در حالی ترجیح داد در مقابل مشکالت کشاورزان سکوت ها و پاسخ به پرسشتهای متعدد حاضر به شنیدن صحبتماس

 ترین واردکننده محصوالت کشاورزی ایران، تعرفهعنوان بزرگفرنگی و اوضاع نابسامان بازار داخلی عراق بهکند که با مازاد تولید گوجه

های کشت اونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی در نشست بررسی چالشفرنگی را باال برده است و امروز خدنگی از معواردات گوجه

 با اقدام به کشت در بصره و کربال خبر داد./ هزار تنی گوجه فرنگی ایران به عراق ۲۲۱توقف صادرات فرنگی در اتاق ایران، از گوجه

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۶۵۵/%DA%AF%D٩%8 
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 گوجه فرنگی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۶تاریخ: 

فرنگی ایران به عراق با کشت در بصره و کربال/ گالیه از حمایت غیرقانونی هزار تنی گوجه 221توقف صادرات 

 از کشاورزان و غفلت نسبت به بازارهای هدف

 .ترنگی خارج از فصل در کشور پرداخفهای کشت گوجهکمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران طی نشستی به بررسی چالش

ها باید طبق قانون به وظایف ها و سازمانفرنگی خارج از فصل در کشور به آنجا رسید که همه بخشهای کشت گوجهبررسی چالش

 خود عمل کرده و کشاورزان با در نظر گرفتن شرایط بازار، اقدام به تولید و کشت کنند.

های انفرنگی استدلیل دیر سرد شدن هوا در پاییز سال جاری، محصول گوجهآمده بهدستهای بهارشبه گزارش خبرنگار ایانا، طبق گز

یل ورود دلشده سر زمین برای کشاورز مناسب بود، اما بهجنوبی کشور زودتر از همیشه آماده عرضه به بازار شدند. در ابتدا قیمت تمام

 کننده باالدلیل هزینه باالی حمل، همچنان قیمت برای مصرفکرد. هرچند به ها کاهش پیدامحصوالت همه مناطق زیرکشت، قیمت

فرنگی و در عین حال تولید بیشتر این محصول، شاهد مازاد تولید گوجه در شهرهای بوشهر، منظور کاهش صادرات گوجهاست.به

بین رفتن بخش زیادی از این محصول را هرمزگان، زاهدان، فارس و جنوب کرمان هستیم. از سوی دیگر سرمای اخیر موجبات از 

های مالی برای کشاورزان به بار آورده است. در همین راستا طی هفته گذشته گروهی متشکل از نمایندگان فراهم کرده و آسیب

این، از  های آنها آشنا شدند. پسمجلس در کمیسیون کشاورزی و فعاالن اقتصادی عازم بوشهر و از نزدیک با کشاورزان و چالش

 گزارشی توسط مجلس تهیه و در اختیار سخنگوی دولت قرار گرفت.

گیری بر اساس اظهارات احمدعلی کیخا، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، دولت باید برای حل این معضل تا دو هفته آینده تصمیم

 ه خواهد کرد.های قانونی خود برای مواجهه با این چالش استفادمجلس از سایر راه کند در غیر این صورت

گیر سال قبل نیز همین مشکالت گریبان ۳۰رو هستیم، فرنگی روبههای مازاد تولید گوجهوی تصریح کرد: همین امروز که با چالش

ها و نهادهای عمومی به توجهی دستگاهبخش کشاورزی کشور بود. به اعتقاد من دلیل اصلی این معضل، عدم رعایت قانون و بی

م در گیریم، باید شرایط بازار آن را هد است.این نماینده مجلس یادآور شد: زمانی که تصمیم به کشت محصولی میتکالیف قانونی خو

 نظر داشته باشیم. اتاق ایران باید در این رابطه فعاالنه عمل کند.

 مر گفت: مردم بوشهر اینتوجهی دولت به این اکیخا با اشاره به اعتراضات کشاورزان بوشهری مبنی بر سرمازدگی محصوالت و بی

ها اخبار را مخابره شود، رسانههای شمالی دچار سرمازدگی میکنند که چرا وقتی محصوالت کشاورزی در استانپرسش را مطرح می

دهد، اما امروز که همین مشکل برای کرده و دولت واکنش نشان داده و منابع حمایتی خود را در اختیار کشاورزان منطقه قرار می

 کند؟کس رسیدگی نمیداده هیچاورزان بوشهری رخکش

 کننده نیست.بر اساس اظهارات وی پاسخ دولت در مقابل این پرسش، برای مجلس قانع

در ادامه محمدباقر سعادت، عضو دیگر کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان این که دولت اهتمام الزم برای رسیدگی به این مسئله را 

انیم اگر دریزی درستی در کشور وجود داشت، امروز با مشکالتی در این سطح روبرو نبودیم. ما مینظام برنامه ندارد، تصریح کرد: اگر

ای برنامه، نتیجههای بیفردا نوبت محصول دیگری است. ادامه حرکت فرنگی مطرح هست، فردا نوبت خرما و پسامروز بحث گوجه

 یم، نخواهد داشت.گریبان هستبهجز آنچه در بحث آب با آن دست

وی بر این باور است که کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی نباید پشت میزها بنشینند، بلکه محل فعالیت آنها در دل مزارع و در کنار 

 های الزم را در اختیار کشاورزان قرار دهند.کشاورزان است. آنها باید راهنمایی
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ر دارند در طول کمترین زمان ممکن، دولت اقدام به حل این چالش کند. گفتنی است، فعاالن این حوزه در بخش خصوصی انتظا

تواند راهکار منطقی باشد. چراکه دولت نه چنین منابعی در اختیار دارد و نه انبار مناسبی البته از نظر کشاورزان خرید حمایتی نمی

 خاذ شود.فرنگی، بدین ترتیب باید سازوکار بهتری اتبرای نگهداری از این میزان گوجه

فرنگی در کمترین های دولت برای آغاز خرد حمایتی محصول گوجهریزیخدنگی از معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، از برنامه

دلیل کشت این هزار تن گوجه فرنگی به عراق صادر شد که امسال به ۲۲۱زمان ممکن خبر داد و گفت: طی سال گذشته بیش از 

 فرنگی مناسب بود.ادراتی به عراق نداشتیم. از سوی دیگر شرایط آب و هوایی برای تولید گوجهمحصول در بصره و کربال، ص

 فرنگی را دارد.های حمل و خرید تضمینی گوجهوی تأکید کرد: وزارتخانه آمادگی پرداخت هزینه

: شرایط اقلیمی است، عنوان کردمحمدتقی منوچهری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی بوشهر با بیان اینکه بحث کشاورزی وابسته به 

در مورد سطح زیر کشت محصوالت، خردادماه جلسات برگزار شد و در همان ماه قراردادهای کشت برای کشاورزان ارسال گردید. 

ها، غیرمجاز هستند و از هیچ قانونی تبعیت درصد چاه ۴۰هرچند متأسفانه در این رابطه ضمانت اجرایی کافی وجود ندارد. بیش از 

کنند.وی پیشنهاد داد: باید اجرای قانون را جدی گرفته و از کشاورزانی که بیش از میزان سطح زیر کشت ذکرشده در قرارداد نمی

گونه حمایتی صورت نگیرد. با این کار هم انصاف رعایت شده و از حقوق افرادی که طبق قانون اند، هیچاقدام به کشت محصول کرده

 کند که سال بعد طبق قرارداد عمل کنند.شود و هم سایر کشاورزان را وادار مییاند، حمایت مرفتار کرده

گفتنی است، نمایندگان مجلس حاضر در این جلسه نیز با تأیید اظهارات منوچهری خاطرنشان کردند که مجلس نیز نسبت به حمایت 

فرنگی به عراق نیز تصریح کرد: وزارتخانه صادرات گوجه از همه کشاورزان مدعی نبوده و اجرای قانون را خواستار است. کیخا در مورد

نشده جامروزه انفرنگی در عراق یکباید قبل از قرارداد با کشاورز مطالعه دقیقی نسبت به بازار داخل و خارج داشته باشد. کشت گوجه

ید از تحوالت بازارهای هدف خود اطالع طور حتم کشاورزان ایرانی باگیری در مورد آن در ایران غیرممکن باشد. بهاست که تصمیم

 داشته باشند./

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۶۱۱/%D8%AA%D٩% 
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 گوجه فرنگی
 فودپرس ۱۳۹5دى ماه  6دو شنبه 

 های انباشت شدهفرنگیهای رب به گوجهدست رد کارخانه

های رسیده در بازار و افت قیمت این محصول مواجه هستیم که با توجه به تعطیلی در حالی با انباشت گوجه فرنگی <صنایع غذایی

 .های کنسرو رب گوجه فرنگی و فعالیت فصلی آنها، امکان کنسرو این محصول وجود نداردکارخانه

ی و افت قیمت این محصول در بازار و امکان فرنگگوجه انباشت رهدربا  -دبیرکل سندیکای صنایع کنسرو ایران  -محمد میررضوی 

کند و دوره زمانی مربوط به های کنسرو رب گوجه فرنگی به صورت فصلی کار میکارخانه :کنسرو این محصول غذایی، اظهار کرد

ربوط به شهرهای گرمسیری ایران از جمله وی ادامه داد: گوجه فرنگی انبار شده م.فعالیت آنها از اردیبهشت ماه تا پایان تابستان است

 .بندرعباس و بوشهر است و باید بدانیم که در هیچ مقطع زمانی تا این حد قیمت گوجه فرنگی کاهش پیدا نکرده است

ه ب میررضوی با تاکید بر اینکه امکان فعالیت کارخانجات کنسرو رب گوجه فرنگی در این مقطع زمانی وجود ندارد، بیان کرد: با توجه

فعالیت  شوند در حال حاضر شرایطکنند و کارگران آنها نیز به صورت فصلی استخدام میاینکه کارخانجات به صورت فصلی فعالیت می

های مختلف جبران شود، چرا که آنها وجود ندارد مگر اینکه دولت تدبیری در این زمینه بیاندیشد تا ضرر و زیان مربوط به بخش

 برند وشان در مرخصی فصلی به سر میاند و کارگرانوشو دادههای خود را شستضر تعطیل هستند و دستگاهها در حال حاکارخانه

گیری کرد و با تامین های سرمازده تصمیموی ادامه داد: همانگونه که دولت در مورد پرتقال.کنندهای دیگری فعالیت میدر شغل

جلوگیری شود باید در مورد گوجه فرنگی نیز چنین تدبیر مشابهی اتخاذ شود، چرا  اعتبار تا حد ممکن از خسارت وارده به باغداران

 .ها در مقطع زمانی فعلی امکان انبار آنها نیز وجود نداردکه با توجه به رسیده بودن گوجه فرنگی

ل ریکه حدود یک ماه قبهای سطح شهر کاهش یافته است؛ به وطفرنگی، قیمت این محصول در مغازهبه دلیل انباشت تولید گوجه 

 .تا هزار تومان کاهش یافته است ۵۰۰تومان بود که طی روزهای اخیر به کیلویی  ۴۰۰۰فرنگی به ازای هر کیلوگرم قیمت گوجه

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۱e۴ee۲b۵٩۳ 
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 شت قرمزگو
 فارس - ۹۵/۱۰/۰۷ : تاریخ

 خورند؟ هرج و مرج در بازار گوشت قرمز/ گوسفندها هم دالر می
قیمت گوشت قرمز طی هفته گذشته نه تنها افزایش داشته بلکه قیمت در هر نقطه از تهران متفاوت است و بهانه این است که با 

، همه چیز به همه چیز در فاطمه بیات- گروه اقتصادی- خبرگزاری فارس .افزایش نرخ دالر، قیمت گوشت هم افزایش یافته است

د. کافی شواقتصاد ایران گره خورد است. طی سالهای اخیر شکنندگی اقتصاد به جایی رسیده که به آسانی از هر تغییری متاثر می

د، تا از قیمت ارز و ریال گرفته تا قیمت انواع کاالهای اساسی و مسکن دستخوش است تا یک انتخابات در آن سر دنیا اتفاق بیفت

ایم. طی هفته گذشته تا کنون نیز صرف نظر از آن که از ابتدای امسال شاهد افزایش ناگهانی قیمت شکر و برنج بوده.تغییر شود

گرچه خوراک دام .وشنی برای علت آن پیدا کردگیر است که نمی توان پاسخ رافزایش قیمت کره و گوشت قرمز هم به حدی چشم

 شود،می سیر  وارداتی است ولی دام صنعتی و گاو پرورشی صنعتی، نه گوسفندی که از علف صحرا می خورد و با خوراک دام دستی

بر حسب .تیمارز، به یکباره شاهد خیز قیمت گوشت قرمز در بازار هس نرخ نوسان با که است شده دالر هم گوسفندان خوراک گویی

ای بارها و بارها با مسئوالن تنظیم بازار گوشت قرمز از جمله معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی تماس گرفتیم، اما وظیفه رسانه

جالب تر آنکه علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی هم ترجیح داد تا در پاسخ سواالتمان .کسی پاسخگو نبود

اید، منتشر او گفت: شما هر آنچه را که مستند در گزارشات میدانی خود مشاهده کرده.یل گرانی گوشت سکوت اختیار کندبرای دل

روز گذشته نیز علیرضا ولی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، تولید داخلی .کنید و فعالً ترجیح میدهم تا ثبات بازار حرفی نزنم

هزارتن و شرکت  ۲۰کرده و گفته بود: در حال حاضر موجودی گوشت قرمز بخش خصوصی  گوشت قرمز و مرغ را خوب ارزیابی

وی میزان تولید داخلی گوشت قرمز را .هزار تن ذخیره مرغ داریم ۵۰هزار تن است، ضمن آن که  ۵پشتیبانی امور دام نزدیک به 

هزار تن واردات  ۱۰۰تا  ٩۰زار تن گوشت قرمز تنها به ه ٩۰۰هزار تن اعالم کرده و گفته است: با توجه به نیاز ساالنه  8۰۰باالی 

درصد کسری گوشت قرمز توسط بخش خصوصی از برزیل به صورت منجمد وارد و با قیمت  8۰این محصول نیاز است و بیش از 

ها به نقاط مختلفی از پایتخت از جمله منطقه مالصدرا، قیمت برای رصد خبرگزاری فارس.مورد تایید ستاد تنظیم بازار عرضه می شود

بازار بهجت آباد در منطقه کریم خان، میادین میوه و تره بار و میدان شهدا مراجعه کرد و جالب اینجاست که گوشت قرمز عالوه بر 

 تومان هزار ۴۵ یک درجه مالصدرا منطقه در هر کیلوگرم گوشت شقه گوسفندی.شودهای متفاوتی عرضه میافزایش قیمت با قیمت

در بازار بهجت آباد در منطقه کریم خان نیز هر کیلوگرم گوشت شقه گوسفندی بدون .رسد می فروش به تومان هزار ۵۰ ران گرد و

آن ها یکی از فروشندگان این دو منطقه در پاسخ به اینکه چرا قیمت.شودهزار تومان عرضه می ۴8هزار تومان و گردران  ۴۳دنبه 

گوید: عرضه دام زنده به تهران کم شده و ما برای تهیه گوشت مرغوب که عمدتاً از استان کردستان تهیه قدر افزایش داشته می

دهند بدون دردسر و پرداخت کرایه حمل دام وی می افزاید: دامدان استانهای غربی ترجیح می.کنیم، باید پول بیشتری بپردازیممی

قیمت گوشت بسته .تومانی بگیرند و از وقتی دالر گران شده این روند شدت گرفته است ۴۱۰۰هند و دالر خود را سر مرز تحویل بد

آذرماه قیمت هر کیلوگرم  ۲۳بنار بر گفته مسئول غرفه گوشت بسته بندی از .گیری نکرده استبندی در میادین تره بار تفاوت چشم

 ۴۶۵۰۰استخوان گوسفندی هرکیلوگرم گوشت خورشتی بی.داشته است هزار تومان افرایش ۲گوشت گوسفندی پنج درصد و حدود 

های مرکز شهر از جمله منطقه خیابان هر کیلوگرم گوشت شقه گوسفندی نیز در قصابی.هزار تومان است ۳۴تومان و گوشت گوساله 

 .هزار تومان است ۴۵هزار تومان و هر کیلو گرد ران گوسفندی  ۴۰انقالب اسالمی و میدان شهدا 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳٩۵۱۰۰٧۰۰۰٧۲٧ 
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 گوشت قرمز
 فارس - ۹۵/۱۰/۰۶ : تاریخ

 هزارتن گوشت قرمز و مرغ برای تنظیم بازار  75ذخیره سازی و عرضه 
هزار تن است،  ۵۰هزار تن و مرغ  ۲۵با اعالم این که هم اکنون میزان ذخایر گوشت قرمز حدود مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام 

به  خبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصادی  .هیچ گونه کمبودی برای مصرف بازار کنونی و شب عید این محصوالت نداریم :گفت

رسانی وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا ولی تولید داخلی گوشت قرمز و مرغ را خوب ارزیابی کرد و افزود: در حال نقل از پایگاه اطالع 

 ۵۰هزار تن است، ضمن آن که  ۵هزارتن و شرکت پشتیبانی امور دام نزدیک به  ۲۰حاضر موجودی گوشت قرمز بخش خصوصی 

وز و هر زمان که بازار نیاز داشته باشد این محصوالت به منظور مصرف و وی اظهار داشت: برای ایام نور.هزار تن ذخیره مرغ داریم

 .شودمتعادل کردن قیمت ها از طریق بورس و فروشگاه ها عرضه می

 .ولی موضوع کمبود و گرانی گوشت در بازار کشور را رد کرد و آن را سر و صدایی از سوی دالالن برای واردات دانست

هزار تن گوشت قرمز  ٩۰۰با توجه به نیاز ساالنه  :هزار تن است، تصریح کرد 8۰۰لی گوشت قرمز باالی وی با بیان اینکه تولید داخ

هزار  ۱۰۰مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام ادامه داد: کسری حدود .هزار تن واردات این محصول نیاز است ۱۰۰تا  ٩۰تنها به 

درصد کسری گوشت قرمز توسط  8۰وی گفت: بیش از .خواهد شد تنی گوشت قرمز با مشارکت این شرکت و بخش خصوصی جبران

 .بخش خصوصی از برزیل به صورت منجمد وارد و با قیمت مورد تایید ستاد تنظیم بازار عرضه می شود

هزار تن توسط بخش خصوصی و  ۶۰هزار تن گوشت مورد نیاز وارداتی،  ۱۰۰ولی خاطر نشان کرد: طی هشت ماهه امسال از حدود 

 .پشتیبانی امور دام تامین شده که بخشی از آن برای تنظیم بازار ماه های رمضان، محرم و صفر توزیع شده استشرکت 

 .وی افزود: مابقی کسری گوشت قرمز مورد نیاز نیز برای تنظیم بازار شب عید در حال ورود به کشور است و جای نگرانی نیست

هزار تنی  ۵ا و تکالیف این شرکت عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به موجودی هزار تن گوشت قرمز را از برنامه ه ۶ولی ذخیره 

وی اضافه کرد: تالش کردیم در راستای اقتصاد مقاومتی و .شرکت پشتیبانی امور دام، یک هزار تن باقیمانده را تامین می کنیم

 .از محل تولیدات داخلی و دام بومی کشور تامین شودهزار تن  ۳هزار تن برنامه ذخیره گوشت قرمز،  ۶حمایت از دامداران از این 

 .مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام در عین حال افزود: بخشی از ذخایر گوشت قرمز را از طریق دام بومی سیستانی تامین می کنیم

تومان عرضه می  ۵۰۰هزار و  ۲۲وی اظهار داشت: گوشت گوساله منجمد شده توسط شرکت پشتیبانی امور دام با قیمت هر کیلو 

ولی در ادامه از عرضه گوشت مرغ از طریق فروشگاه های زنجیره ای و غرفه های میادین میوه و تره بار خبر داد و این اقدام را .شود

وی افزود: در مناطقی که تولید مرغ بیش از .حرکتی به منظور عرضه مستقیم این محصول و کوتاه کردن دست دالالن عنوان کرد

ولی با .شد، این شرکت آماده خریداری مرغ اضافی به منظور تنظیم بازار، متعادل کردن قیمت و عرضه در ایام پیک استمصرف با

اشاره به این که این شرکت تمام زمینه ها را برای خرید مرغ سایز فراهم کرده است، گفت: هم اکنون در حال جمع آوری این محصول 

 .ین بار، مرغ منجمد قطعه بندی شده خریداری می کنیمهستیم، ضمن این که امسال برای نخست

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳٩۵۱۰۰۶۰۰۱۴۴٩ 
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 گوشت قرمز
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۵تاریخ: 

 های توزیع دام در ماه جاریا/ جزئیات برنامههمیلیارد تومانی دامداران از قصاب 370طلب 

 .ها به دامداران خبر دادکنندگان دام زنده، از بدهی قصابنماینده بخش خصوصی توزیع

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: از عید قربان تاکنون، بسیاری کنندگان دام زنده ایران امروز در گفترئیس شورای تأمین

ها طلب میلیارد تومان از قصاب ۳٧۰دهندگان، بیش از ها به دامداران، پاس نشده و پرورشصادر شده از طرف قصابهای از چک

ک دهنده دام سبشک آنها پرورشاند به حق خود برسند، افزود: بیدارند.منصور پوریان با اشاره به اینکه دامداران تا امروز نتوانسته

 از مواردی است که دامداران را از نظر اقتصادی در مضیقه قرار داده است. لطفی هم یکی دیگربوده و این کم

دهنده بود، اما امروز این شرایط در حال تغییر کننده قیمت و نحوه پرداخت پول به پرورشوی معتقد است: در گذشته خریدار، تعیین

ها دلیل ناهماهنگیین در حالی است که شبکه توزیع، بهکند. ااست و دامدار تا حدودی در نقل و انتقال دستمزد خود، نقش ایفا می

ورت صهای اخیر، سیر صعودی به خود بگیرد؛ بنابراین بهکند، کاری کرد که قیمت گوشت در ماهو فشارهایی که به دامدار وارد می

 غیرمستقیم، قصد دارند از اقتصادی شدن این حرفه جلوگیری کنند.

 ماهرای دیتعداد رئوس در نظر گرفته شده ب

هزار رأس گوسفند برای  ۳۵۰کنندگان دام زنده ایران درباره نحوه تأمین دام زنده در ماه جاری، عنوان کرد: رئیس شورای تأمین

ها ریزیهزار رأس نیز میش است. این در حالی است که طبق برنامه ۶۰هزار رأس آن بز و  ۵۰کشتار داخلی در نظر گرفته شده که 

 هزار رأس گوساله در این ماه کشتار شود. ۲۰۰قرار است تنها 

ر نظهای اخیر ادامه داد: در دام سنگین به دلیل نبود بازار، هیچ صادراتی نداریم، اما بهپوریان با اشاره به کاهش صادرات دام در ماه

 هزار رأس برسد. ٧۰ماه به کمتر از رسد، این صادرات برای دام سبک در دیمی

 برای هر کیلوگرم خواهد بود./ ۵۰۰هزار و  ۱۲هزار تومان و دام سنگین  ۱۳نقد دام سبک در دامداری، به گفته وی، قیمت 

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۵۴8/%D 
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 گوشت قرمز
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۷تاریخ: 

 !کنیمتر توزیع میدرصد ارزان 25تومان تأمین کنند، ما هزار  25الشه گوشت گوسفندی را 

گی کنندگان دام کشور، مبنی بر قیمت گوشت و چگونیکی از نمایندگان بخش خصوصی توزیع گوشت، به سخنان رئیس شورای تأمین

 .واردات آن، واکنش نشان داد

اظهارات نماینده بخش خصوصی ور در واکنش به بندی مواد پروتئینی کشدبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت تولید و بسته

توانید گوشت با قیمت مناسب به مردم عرضه کنید آمار، اخبار و وگو با خبرنگار ایانا گفت: اگر نمی، امروز در گفتکنندگان دامتأمین

و  ، گرجیهای زمینی و هوایی واردات گوشت ارمنیدلیل سرما، کوالک و بسته بودن راهرسولی افزود: بهاطالعات غلط ندهید.مسعود 

درصد و همچنین آالیش  ۳۱های گمرکی و جانبی حدود ... بسیار کم و ناچیز است.گوشت گوسفندی وارداتی با هزینهقرقیزستانی و

 هزار تومان که شورای تأمین دام زنده کشور اعالم کرده است. ۴۵، نه هزار تومان است ۳۰دورریز در همان کشور مبداء حدود 

آید خاطر پوست و آالیش، پایین میدرصد به ۲۰رسولی ادامه داد: متأسفانه در حالی که قیمت دام در داخل کشور با توجه به اینکه 

کنندگان دام شود، اما رئیس شورای تأمینضه میهزار تومان در کشتارگاه عر ۳۶های گمرکی و جانبی ندارد، امروز حدود و هزینه

 ها برسد.هزار تومان در هر کیلوگرم به دست قصابی ۲۵کشور، گفته که محصول داخلی باید با قیمت 

به گفته وی، اگر چنین چیزی وجود دارد ما خبر نداریم! و این تشکل کشوری آمادگی دارد در صورت تأمین الشه گوشت گوسفندی 

درصدی قیمت به  ۲۵هزار تومان توسط شورای تأمین کنندگان، الشه گوشت گوسفندی را خریداری کرده و با کاهش  ۲۵به قیمت 

 سراسر کشور توزیع کند./

http://www.iana.ir/fa/news/۳8٧۰۲/%D٩%8۴%D8% 
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 گوشت قرمز
 فودپرس ۱۳۹5دى ماه  ۷به سه شن

 ها گوشت را گران کردند/کمبود عرضه نداریمدالالن و کشتارگاه

ها، قیمت گوشت گوسفند را افزایش داده و مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: دالالن با همدستی کشتارگاه <مواد غذایی

 ۲۲  کیلوگرم هر قیمت با منجمد قرمز گوشت: اظهارداشت ولی علیرضا سیما، و صدا به گزارش.بازار این محصول را ملتهب کرده اند

 ۲۰این مقام مسئول با اشاره به اینکه بیش از .شودبار عرضه میای و میادین میوه و ترههای زنجیرهتومان در فروشگاه ۵۰۰هزار و 

ز و براساس تصمیم ستاد تنظیم هزار تن گوشت قرمز منجمد ذخیره سازی شده است، افزود: به منظور مدیریت قیمت گوشت قرم

یچ شود و های و میادین میوه و تره بار عرضه میهای زنجیرهبازار، گوشت قرمز منجمد وارداتی به هر میزان که نیاز باشد در فروشگاه

آموزشی و  وی گفت: شرکت پشتیبانی امور دام آمادگی دارد تا هر میزان گوشت قرمز که مراکز.کمبود و محدودیتی نیز وجود ندارد

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام افزود: تا هر زمان که در .ها نیاز دارند در اختیارشان قرار دهدها و رستورانها، پادگاندانشگاه

 .بازار برای خرید گوشت قرمز تقاضا وجود داشته باشد گوشت قرمز منجمد وارداتی توزیع خواهد شد

 .عید نیز آمادگی داریم و تدارکات الزم دیده شده استولی گفت: برای تأمین نیاز بازار شب 

ویژه گوشت گوسفند محدودیت و کمبودی در کشور وجود مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، افزود: در زمینه تولید گوشت قرمز به

 .ندارد و افزایش قیمت گوشت گوسفند مقطعی است

ویژه گوشت گوسفند به همین شکل ادامه یابد شرکت پشتیبانی امور دام هوی گفت: در صورتی که روند افزایش قیمت گوشت قرمز ب

ولی درباره علت افزایش قیمت گوشت گوسفند افزود: برخی صادرات .کندبرای عرضه گسترده گوشت قرمز در سراسر کشور اقدام می

رسد عامل گرانی کاذب گوشت قرمز، نظر می دانند اما در فصل صادرات قرار نداریم و بهو قاچاق دام را علت اصلی افزایش قیمت می

ها، قیمت گوشت گوسفند را مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: دالالن با همدستی کشتارگاه.ها هستنددالالن و کشتارگاه

ایی در اردبیل، ولی افزود: بخشی از گرانی گوشت گوسفند به علت شرایط آب و هو.افزایش دادند و بازار این محصول را ملتهب کردند

وی تاکید کرد: .شودکردستان و تبریز و وقوع سیل در مناطق جنوب کشور است ضمن اینکه این رخدادها مقطعی است و برطرف می

 .هیچگونه کمبودی در زمینه دام و گوشت قرمز نداریم و افزایش قیمت نیز مقطعی است

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=ea۴b۰۴ce۱۱ 
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 گوشت مرغ
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 ماشین آالت
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۷تاریخ: 

تالش بزرگان صنعت مکانیزاسیون کشاورزی برای خروج از انزوای تحمیلی/ چشم مدیران وزارت صنعت و 

 رایشی و خودروهای شهریتجارت، مبهوت زرق و برق لوازم آ

اش که با مقاومت مدیرهاندازی محسوس اخیر در هیأتهای کشاورزی کشور، پیش از پوستانجمن تراکتور، کمباین و ادوات و ماشین

 های صنفیها و تشکلها بود به نسبت سایر انجمنرفت تا به انحالل انجمن بیانجامد، سالشدید بازندگان انتخابات مجمع، می

 ...راند تاسالنه به سمت مقصدی نامعلوم در جاده پر سنگالخ کشاورزی میرزی، چراغ خاموش و سالنهکشاو

 علیرضا صفاخو: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

اش که با مقاومت مدیرهاندازی محسوس اخیر در هیأتهای کشاورزی کشور، پیش از پوستانجمن تراکتور، کمباین و ادوات و ماشین

 های صنفیها و تشکلها بود به نسبت سایر انجمنرفت تا به انحالل انجمن بیانجامد، سالید بازندگان انتخابات مجمع، میشد

بسا در طول راه توسعه راند تا چهسالنه به سمت مقصدی نامعلوم در جاده پر سنگالخ کشاورزی میکشاورزی، چراغ خاموش و سالنه

برای  ٩۲های سال خود را هم فعال و دلسوز بخش نشان دهد، اما تصمیم محمود حجتی در نیمه کشاورزی، امتیاز اندوزی کند و

های شکسته و موسفید کرده سیما در جمع چهرهبیان و خوشرئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و اعتماد او به حضور یک جوان خوش

زنی باال. کامبیز دارای دانش فنی مکانیزاسیون و قدرت چانهای قد علم کند که هم جوان بود و هم جهاد کشاورزی؛ باعث شد چهره

هایی هم برای رئیس آالت کشاورزی منجر به دشواریهای داخلی انجمن تخصصی ماشینتنها و در حالی که چالشعباسی دست

ح که این بار به اصالشد، با پشتیبانی ویژه محمود حجتی جدید و جویای افزایش اقتدار مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی می

های مهمی مانند ایجاد خطوط اعتباری ویژه ترسیم کردند های کشاورزی ازجمله نهاده مکانیزاسیون بسیار راسخ بود، گامزیرساخت

تا فصل نوینی در توسعه خطوط مکانیزاسیون ایجاد شود. خطوطی که باعث تزریق خونی تازه به قلب از نفس افتاده این صنعت شد. 

آالت صنعتی و خودرویی، با انگیز مدیران وزارت صنعت که در قیاس میان تمام ماشینهای وسوسهکه در میان جاذبهصنعتی 

 شود.های تخصصی آن به مانند طفل سرراهی برخورد میماشین

 اندیشی مدیران مرکز توسعه و بخش خصوصیهم

شترک مدیران مرکز توسعه مکانیزاسیون به ریاست کامبیز عباسی و آن گردهمایی م ٩۵های سال اتفاقی نو رقم خورد در واپسین ماه

ای که ای ماندگار شد به نوبه خودش. تجربههای کشاورزی بود. اتفاقی که تجربهبا اعضای انجمن تراکتور، کمباین و ادوات و ماشین

ادی. اگرچه حضور محمودی، نماینده بانک ها و فشارهای اقتصکنندگان آن در کرج، گوارا آمد با وجود برخی کاستیبرای همه شرکت

هایی غیر از استان تهران بودند. کننده که قاطبه آنها از استانها شرکتکشاورزی در این نشست نقطه قوت و امیدی شد برای ده

ها و الیهگکرد به ارائه توانست آنها را تشویق و تحریض میکنندگانی که عباسی، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون تا میشرکت

های کشاورزی به مسیر درست و مورد اتفاق اهل فن. مسیری که به گفته عباسی، برای راهکارهای پیشنهادی جهت آوردن ماشین

ای که عباسی آن را چنین جمله "بازار مطلوب شما، هدف غایی ماست."مرکز توسعه و اعضای انجمن در یک نقطه مشترک است: 

ها و مزارع اثرگذارتر خواهد بود، اما این هرچه فروش شما بیشتر باشد، خروجی آن در سطح باغ" شرح و بسط داد برای حاضران:

درخواستی که پس از بالیدن  "تان را.دهیخواهی خود را بیشتر کنیم و شما مشورتفروش زمانی بیشتر خواهد شد که ما مشورت

های نو، با یاد کردن از ای پویا و دارای ایدهمدیرهو گزینش هیأت درصدی اعضا در انتخابات مجمع 8۰کابلی، دبیر انجمن به حضور 

یاد میربلوک مدیرمسئول مرحوم ماهنامه برزگر، وارد فاز تبادل آرا شد که سرآغاز آن با سخنان کامبیز عباسی رئیس مرکز توسعه زنده
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ا در وری، تحقق این مهم را هزینه کمتر و حداکثر بهرهوری و تولید بمکانیزاسیون کشاورزی بود.عباسی با اشاره به هدف ارتقای بهره

های ایجاد ستاد توسعه مکانیزاسیون به ریاست وزیر جهاد کشاورزی گرو توسعه کمی و کیفی مکانیزاسیون برشمرد و با یادآوری انگیزه

دید رسید که برای قریب به دو دولت تدبیر و امید و دبیری آن از سوی خودش، گفت: در حالی این صنعت از نقطه قبل به نقطه ج

میلیارد تومانی در سال  ۵۰۰هایی که با وجود نیاز بخش به تسهیالت حداقل یک هزار و ها بود. یارانهدهه تکیه این صنعت به یارانه

 شد.یرفت و سوخت الزم برای تحرک این صنعت به دشواری تأمین اعتبار و تزریق هم ممیلیارد تومان در سال فراتر نمی ۲۰از 

که تأمین اعتبار خطوط توسعه مکانیزاسیون  ٩۴تا اوایل  ٩۲گذاری از نیمه دوم سال عباسی با اشاره به رونق گرفتن فضای سرمایه

های مجدانه وزیر جهاد کشاورزی دوباره ماهه شد، بیان کرد: خوشبختانه بعد چندماه دشوار، با پیگیریای چهار تا پنجدچار وقفه

هزار میلیارد تومان تا پنج ۵۰۰درصد، چهارهزار و  ۱۵رت گرفت تا ضمن کاهش سود تسهیالت بانکی به اصالحات الزم صو

 های کشاورزان و بانک کشاورزی به خطوط بانک کشاورزی تزریق شود.گذاری به همراه آوردهسرمایه

نوسان مشابه در بازار جهانی کوشید از دلواپسی های اخیر در بازار که وی با استناد به البته دغدغه تولیدکنندگان داخلی از نوسان

گردد هرچند این کاهش تقاضا نیز موقتی است، فعاالن این صنعت بکاهد و بگوید این اتفاق به کاهش برخی از تقاضاها در بازار برمی

باقیاسی میان نگاه به صنایع های کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اما افزود: البته از آنجا که متولی اصلی حوزه ماشین

هایی که با هدف رسیدن کشور به خوداتکایی های صورت گرفته در حق ماشینتوان به حجم اجحافخودرو یا سایر صنایع سنگین می

زنی ایران مشابه آنچه رئیس جمهوری در آیین جشن برداشت محصول بر آن تأکید کرد، محصوالت مهم غذایی و افزایش قدرت چانه

ای گذاشت.عباسی با ابراز تأسف از اینکه وزارت صنعت بر خالف تأکیدات ویژه رئیس جمهوری در مواردی مانند حذف ارز مبادلهصحه 

آالت کشاورزی شروع کرده است، عنوان کرد: قرار نیست وزارت صنعت، نرخی کردن ارز، این اقدام را از ماشینو حرکت به سمت تک

شوند، ای مین صنعت آخر ببیند و در حالی که بسیاری از کاالهای تجملی و لوکس مشمول ارز مبادلهعنواصنایع مکانیزاسیون را به

مؤلفه مهم مکانیزاسیون را در تحقق امنیت غذایی مدنظر مسئوالن ارشد نظام جمهوری اسالمی نادیده انگارد. کمااینکه این اجحاف 

ر جهاد کشاورزی شد و ایشان به اینجانب مأموریت داد تا طی یک هفته، در حق صنعت مکانیزاسیون کشاورزی منجر به دلخوری وزی

 مذاکرات روشنی را برای حصول نتیجه و رسیدن به سر منزل مقصود به سرانجام برسانم.

های اخیر و جایگاه آن در تحقق اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبری و مسئوالن ارشد وی با اشاراتی به تحوالت مکانیزاسیون طی سال

 "خواهم سهم خودشان را از وزارت صنعت بخواهند.در همین جا من از تولیدکنندگان می"ظام یادآور شد: ن

گذاری شده است، از هزار نیرومحرکه کشاورزی پالک ۱8۰تا  ۱٧۰رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون با بیان اینکه در حال حاضر 

افی های سازنده و شفکرد: البته در حوزه استانداردسازی نیز باید گام های تأمین سوخت نیرومحرکه خبر داد و اضافهپیگیری چالش

 .های کشاورزی هستند، تباه نشودکننده ماشینبرداشته شود تا حقی از تولیدکنندگان این صنعت و همچنین کشاورزان که مصرف

استانداردسازی است، ادامه داد: البته در های تولیدی در حوزه شرکت و واحد همکار شرکت ۱8اکنون عباسی با یادآوری این که هم

شود و از نیمه دوم سال گذشته هیچ فردی برای خرید پاش غیراستانداردی مشمول دریافت تسهیالت نمیکشور ما هیچ سم

های نهاهای غیراستاندارد نتوانسته تسهیالتی بگیرد.وی با اعالم اینکه با استفاده از این خطوط اعتباری و همکاری مجری دپاشسم

دهم قیمت بذرکارهای خارجی وارد مزارع ایران شده است، هزار دستگاه بذرکار تولید داخلی با یکروغنی وزارت جهاد کشاورزی، یک

تأکید کرد: با توجه به نقش رونق صادرات در پویایی واحدهای تولیدی، وزارت جهاد کشاورزی مصمم به مثبت کردن تراز تجاری 

 های وارداتی به حق انتخاب و رقابت سالم لطمه وارد نشود.های ماشینود واحدهای صنعتی، با افزایش تعرفهاست تا ضمن افزایش س
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ها، تجهیزات و ادوات کشاورزی، با اشاره به مدیره انجمن تولیدکنندگان تراکتور، کمباین، ماشینحمیدرضا نامی، رئیس جدید هیأت

ه ها و... است؛ به نخستین تجربهای مختلف اعم از بانکطی و سیاستدرهای باز با ارکانسیاست جدید انجمن که ایجاد فضای باز ارتبا

 های صنفی دو طرف شده است.مشترک تیمی اعضای انجمن به ترکیه اشاره کرد که منجر به توافقاتی میان انجمن

درصد  8۵تا  8۰هستند، اما در ایران واحد عضو انجمن آن کشور  ۲۵۰شرکت فعال آن کشور  ٩۰۰وی با بیان اینکه در ترکیه از 

توان به تأثیرات مثبت باور جمعی اعضای این انجمن خوش بین بود تولیدکنندگان داخلی عضو افناک هستند، گفت: با این وجود می

 خواهیم!های گذشته پوزش اساسی میهای رخ داده طی ماهو البته ضمن ایجاد اعتماد تازه، بابت برخی ناهماهنگی

با اشاره به درخواست مالقات با شهیدزاده، مدیرعامل بانک کشاورزی که در روز نشست مشترک، قریب به یک ماه از مدت زمان نامی 

ور مشابه آالت کشاورزی کشگذرد، افزود: با تداوم روند کنونی، سرنوشت تولیدکنندگان ماشینانتظار برای تعیین این وقت مالقات می

های خود را پیرامون مدیره انجمن، به ترتیب سایر اعضا نیز دیدگاهد.پس از اظهارات رئیس هیأتصنایع نساجی رقم خواهد خور

ران ای که کشاورزی ایهای پیش روی توسعه مکانیزاسیون با رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون در میان گذاشتند تا در زمانهچالش

اندرکاران تیاج است، فصل نوینی در سیاستگزاری و همیاری تمام دستهای تولید احبیش از پیش به یکپارچگی تمام عوامل و نهاده

های کشاورزی آغاز شود. فصلی که وزارت صنعت، معدن و تجارت به تراکتورها و ویژه مدیران وزارت صنعت با صنایع ماشینبه

 ای، قربانی نخست و آخر اینرز مبادلههایی مانند حذف اگیریها به مانند بچه سرراهی اقتصاد ملی نگاه نکند و در تصمیمکمباین

 های غیرمدبرانه، این صنعت پایه و کلیدی بخش کشاورزی نباشد./تصمیم

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۶8۵/%D8%AA%D٩% 
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 ماشین آالت
 آیانا - ۱۳۹۵ دی ۰۷: تاریخ

 و صنعت وزارت مدیران چشم/ تحمیلی انزوای از خروج برای کشاورزی مکانیزاسیون صنعت بزرگان الشت

 شهری خودروهای و آرایشی لوازم برق و زرق مبهوت تجارت،
 تمقاوم با که اشمدیرههیأت در اخیر محسوس اندازیپوست از پیش کشور، کشاورزی هایماشین و ادوات و کمباین تراکتور، انجمن

 یصنف هایتشکل و هاانجمن سایر نسبت به بود هاسال بیانجامد، انجمن انحالل به تا رفتمی مجمع، انتخابات بازندگان شدید

 ...تا راندمی کشاورزی سنگالخ پر جاده در نامعلوم مقصدی سمت به سالنهسالنه و خاموش چراغ کشاورزی،

 :صفاخو علیرضا -( ایانا) ایران کشاورزی خبرگزاری

 تمقاوم با که اشمدیرههیأت در اخیر محسوس اندازیپوست از پیش کشور، کشاورزی هایماشین و ادوات و کمباین تراکتور، انجمن

 یصنف هایتشکل و هاانجمن سایر نسبت به بود هاسال بیانجامد، انجمن انحالل به تا رفتمی مجمع، انتخابات بازندگان شدید

 عهتوس راه طول در بساچه تا راندمی کشاورزی سنگالخ پر جاده در نامعلوم مقصدی سمت به سالنههسالن و خاموش چراغ کشاورزی،

 برای ٩۲ سال هاینیمه در حجتی محمود تصمیم اما دهد، نشان بخش دلسوز و فعال هم را خود و کند اندوزی امتیاز کشاورزی،

 ردهک موسفید و شکسته هایچهره جمع در سیماخوش و بیانخوش جوان یک حضور به او اعتماد و مکانیزاسیون توسعه مرکز رئیس

 کامبیز. باال زنیچانه قدرت و مکانیزاسیون فنی دانش دارای هم و بود جوان هم که کند علم قد ایچهره شد باعث کشاورزی؛ جهاد

 رئیس برای هم هاییدشواری به منجر کشاورزی آالتماشین تخصصی انجمن داخلی هایچالش که حالی در و تنهادست عباسی

 صالحا به بار این که حجتی محمود ویژه پشتیبانی با شد،می کشاورزی مکانیزاسیون توسعه مرکز اقتدار افزایش جویای و جدید

 ندکرد ترسیم ویژه اعتباری خطوط ایجاد مانند مهمی هایگام بود، راسخ بسیار مکانیزاسیون نهاده ازجمله کشاورزی هایزیرساخت

. شد نعتص این افتاده نفس از قلب به تازه خونی تزریق باعث که خطوطی. شود ایجاد مکانیزاسیون خطوط توسعه در نوینی فصل تا

 با خودرویی، و صنعتی آالتماشین تمام میان قیاس در که صنعت وزارت مدیران انگیزوسوسه هایجاذبه میان در که صنعتی

 .شودمی برخورد اهیسرر طفل مانند به آن تخصصی هایماشین

 خصوصی بخش و توسعه مرکز مدیران اندیشیهم

 یعباس کامبیز ریاست به مکانیزاسیون توسعه مرکز مدیران مشترک گردهمایی آن و ٩۵ سال هایماه واپسین در خورد رقم نو اتفاقی

 که ایتجربه. خودش نوبه به شد ماندگار یاتجربه که اتفاقی. بود کشاورزی هایماشین و ادوات و کمباین تراکتور، انجمن اعضای با

 کبان نماینده محمودی، حضور اگرچه. اقتصادی فشارهای و هاکاستی برخی وجود با آمد گوارا کرج، در آن کنندگانشرکت همه برای

. دبودن تهران ناستا از غیر هاییاستان از آنها قاطبه که کنندهشرکت هاده برای شد امیدی و قوت نقطه نشست این در کشاورزی

 و هاالیهگ ارائه به کردمی تحریض و تشویق را آنها توانستمی تا مکانیزاسیون توسعه مرکز رئیس عباسی، که کنندگانیشرکت

 برای عباسی، گفته به که مسیری. فن اهل اتفاق مورد و درست مسیر به کشاورزی هایماشین آوردن جهت پیشنهادی راهکارهای

 چنین را آن عباسی که ایجمله ".ماست غایی هدف شما، مطلوب بازار": است مشترک نقطه یک در انجمن یاعضا و توسعه مرکز

 این اما بود، خواهد اثرگذارتر مزارع و هاباغ سطح در آن خروجی باشد، بیشتر شما فروش هرچه": حاضران برای داد بسط و شرح

 بالیدن از پس که درخواستی ".را تاندهیمشورت شما و کنیم بیشتر را خود خواهیمشورت ما که شد خواهد بیشتر زمانی فروش

 از کردن یاد با نو، هایایده دارای و پویا ایمدیرههیأت گزینش و مجمع انتخابات در اعضا درصدی 8۰ حضور به انجمن دبیر کابلی،

 توسعه زمرک رئیس عباسی کامبیز سخنان با آن رآغازس که شد آرا تبادل فاز وارد برزگر، ماهنامه مرحوم مدیرمسئول میربلوک یادزنده

 رد را مهم این تحقق وری،بهره حداکثر و کمتر هزینه با تولید و وریبهره ارتقای هدف به اشاره با عباسی.بود کشاورزی مکانیزاسیون

http://iccima.ir/fa/matboat.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

p://iccima.ir/fa/matboat.htmlhtt                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته اول دی 

 

213 
 

 کشاورزی جهاد وزیر ریاست به اسیونمکانیز توسعه ستاد ایجاد هایانگیزه یادآوری با و برشمرد مکانیزاسیون کیفی و کمی توسعه گرو

 دو هب قریب برای که رسید جدید نقطه به قبل نقطه از صنعت این حالی در: گفت خودش، سوی از آن دبیری و امید و تدبیر دولت

 سال در انیتوم میلیارد ۵۰۰ و هزار یک حداقل تسهیالت به بخش نیاز وجود با که هایییارانه. بود هایارانه به صنعت این تکیه دهه

 .شدمی هم تزریق و اعتبار تأمین دشواری به صنعت این تحرک برای الزم سوخت و رفتنمی فراتر سال در تومان میلیارد ۲۰ از

 مکانیزاسیون توسعه خطوط اعتبار تأمین که ٩۴ اوایل تا ٩۲ سال دوم نیمه از گذاریسرمایه فضای گرفتن رونق به اشاره با عباسی

 دوباره کشاورزی جهاد وزیر مجدانه هایپیگیری با دشوار، چندماه بعد خوشبختانه: کرد بیان شد، ماههپنج تا ارچه ایوقفه دچار

 تومان میلیارد هزارپنج تا ۵۰۰ و چهارهزار درصد، ۱۵ به بانکی تسهیالت سود کاهش ضمن تا گرفت صورت الزم اصالحات

 .شود تزریق کشاورزی بانک خطوط به کشاورزی بانک و کشاورزان هایآورده همراه به گذاریسرمایه

 واپسیدل از کوشید جهانی بازار در مشابه نوسان به استناد با وی که بازار در اخیر هاینوسان از داخلی تولیدکنندگان دغدغه البته

 است، یموقت نیز تقاضا اهشک این هرچند گرددبرمی بازار در تقاضاها از برخی کاهش به اتفاق این بگوید و بکاهد صنعت این فعاالن

 نایعص به نگاه میان باقیاسی اما است، تجارت و معدن صنعت، وزارت کشاورزی، هایماشین حوزه اصلی متولی که آنجا از البته: افزود

 یکایخودات به کشور رسیدن هدف با که هاییماشین حق در گرفته صورت هایاجحاف حجم به توانمی سنگین صنایع سایر یا خودرو

 رد،ک تأکید آن بر محصول برداشت جشن آیین در جمهوری رئیس آنچه مشابه ایران زنیچانه قدرت افزایش و غذایی مهم محصوالت

 ایمبادله ارز حذف مانند مواردی در جمهوری رئیس ویژه تأکیدات خالف بر صنعت وزارت اینکه از تأسف ابراز با عباسی.گذاشت صحه

 صنعت، وزارت نیست قرار: کرد عنوان است، کرده شروع کشاورزی آالتماشین از را اقدام این ارز، نکرد نرخیتک سمت به حرکت و

 شوند،یم ایمبادله ارز مشمول لوکس و تجملی کاالهای از بسیاری که حالی در و ببیند آخر صنعت عنوانبه را مکانیزاسیون صنایع

 حافاج این کمااینکه. انگارد نادیده اسالمی جمهوری نظام ارشد مسئوالن ظرمدن غذایی امنیت تحقق در را مکانیزاسیون مهم مؤلفه

 فته،ه یک طی تا داد مأموریت اینجانب به ایشان و شد کشاورزی جهاد وزیر دلخوری به منجر کشاورزی مکانیزاسیون صنعت حق در

 .مبرسان سرانجام به مقصود منزل سر به رسیدن و نتیجه حصول برای را روشنی مذاکرات

 دارش مسئوالن و رهبری مدنظر مقاومتی اقتصاد تحقق در آن جایگاه و اخیر هایسال طی مکانیزاسیون تحوالت به اشاراتی با وی

 ".بخواهند صنعت وزارت از را خودشان سهم خواهممی تولیدکنندگان از من جا همین در": شد یادآور نظام

 از است، شده گذاریپالک کشاورزی نیرومحرکه هزار ۱8۰ تا ۱٧۰ حاضر حال در اینکه بیان با مکانیزاسیون توسعه مرکز رئیس

 فافیش و سازنده هایگام باید نیز استانداردسازی حوزه در البته: کرد اضافه و داد خبر نیرومحرکه سوخت تأمین هایچالش پیگیری

 .نشود اهتب هستند، کشاورزی هایماشین ندهکنمصرف که کشاورزان همچنین و صنعت این تولیدکنندگان از حقی تا شود برداشته

 در البته: داد ادامه است، استانداردسازی حوزه در تولیدی هایشرکت همکار واحد و شرکت ۱8 اکنونهم که این یادآوری با عباسی

 خرید برای فردی هیچ گذشته سال دوم نیمه از و شودنمی تسهیالت دریافت مشمول غیراستانداردی پاشسم هیچ ما کشور

 هایدانه مجری همکاری و اعتباری خطوط این از استفاده با اینکه اعالم با وی.بگیرد تسهیالتی نتوانسته غیراستاندارد هایپاشسم

 است، شده ایران مزارع وارد خارجی بذرکارهای قیمت دهمیک با داخلی تولید بذرکار دستگاه هزاریک کشاورزی، جهاد وزارت روغنی

 تجاری تراز کردن مثبت به مصمم کشاورزی جهاد وزارت تولیدی، واحدهای پویایی در صادرات رونق نقش به توجه با: کرد تأکید

 .شودن وارد لطمه سالم رقابت و انتخاب حق به وارداتی هایماشین هایتعرفه افزایش با صنعتی، واحدهای سود افزایش ضمن تا است

 به ارهاش با کشاورزی، ادوات و تجهیزات ها،ماشین کمباین، تراکتور، تولیدکنندگان انجمن مدیرههیأت جدید رئیس نامی، حمیدرضا

 جربهت نخستین به است؛... و هابانک از اعم مختلف هایارکان با باز سیاستدرهای و ارتباطی باز فضای ایجاد که انجمن جدید سیاست

 .است شده طرف دو صنفی هایانجمن میان اتیتوافق به منجر که کرد اشاره ترکیه به انجمن اعضای تیمی مشترک
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 درصد 8۵ تا 8۰ ایران در اما هستند، کشور آن انجمن عضو واحد ۲۵۰ کشور آن فعال شرکت ٩۰۰ از ترکیه در اینکه بیان با وی

 بود بین وشخ انجمن این اعضای جمعی باور مثبت تأثیرات به توانمی وجود این با: گفت هستند، افناک عضو داخلی تولیدکنندگان

 !خواهیممی اساسی پوزش گذشته هایماه طی داده رخ هایناهماهنگی برخی بابت تازه، اعتماد ایجاد ضمن البته و

 مانز مدت از ماه یک به قریب مشترک، نشست روز در که کشاورزی بانک مدیرعامل شهیدزاده، با مالقات درخواست به اشاره با نامی

 مشابه شورک کشاورزی آالتماشین تولیدکنندگان سرنوشت کنونی، روند تداوم با: افزود گذرد،می القاتم وقت این تعیین برای انتظار

 پیرامون را خود هایدیدگاه نیز اعضا سایر ترتیب به انجمن، مدیرههیأت رئیس اظهارات از پس.خورد خواهد رقم نساجی صنایع

 یرانا کشاورزی که ایزمانه در تا گذاشتند میان در مکانیزاسیون سعهتو مرکز رئیس با مکانیزاسیون توسعه روی پیش هایچالش

 اندرکاراندست تمام همیاری و سیاستگزاری در نوینی فصل است، احتیاج تولید هاینهاده و عوامل تمام یکپارچگی به پیش از بیش

 و تراکتورها به تجارت و معدن صنعت، وزارت که فصلی. شود آغاز کشاورزی هایماشین صنایع با صنعت وزارت مدیران ویژهبه

 این خرآ و نخست قربانی ای،مبادله ارز حذف مانند هاییگیریتصمیم در و نکند نگاه ملی اقتصاد سرراهی بچه مانند به هاکمباین

 ./نباشد کشاورزی بخش کلیدی و پایه صنعت این غیرمدبرانه، هایتصمیم

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۶8۵/%D8%AA%D٩%8۴ 
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 ماشین آالت
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۸تاریخ: 

مکانیزاسیون/ آغاز پرداخت تسهیالت به  4میلیارد تومان تقاضا برای خط اعتباری شماره  1510ایجاد 

 یارد تومانیمیل 100ها با سهمیه مکانیزاسیون در عرصه جنگل

میلیارد تومان تقاضا برای خط اعتباری شماره چهار مکانیزاسیون در بانک کشاورزی  ۵۱۰هزار و تا پایان آذرماه سال جاری بیش از یک

 .میلیارد تومان آن جذب قطعی شده است ۵۲۵ایجاد شده که 

رباره وضعیت خط اعتباری شماره چهار مکانیزاسیون وگو با خبرنگار ایانا درئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی امروز در گفت

های کشاورزی همچنان گذاری کشاورزی، خوشبختانه تقاضا برای خرید ماشینهای اولیه در حوزه سرمایهگفت: با توجه به ارزیابی

 باال است و پاسخگویی به این تقاضاها یکی از الزامات کشور در این بخش است.

میلیارد تومان تقاضا برای خط اعتباری شماره چهار  ۵۱۰ایان آذرماه سال جاری بیش از یک هزار و کامبیز عباسی افزود: تا پ

هزار و درصد از اعتبار یک ۱۲۶مکانیزاسیون ایجاد شده و به بانک کشاورزی ارسال شده است.وی خاطرنشان کرد: این رقم معادل 

در  ریزان حوزه مکانیزاسیونگاهی برای برنامهاست که نقطه قوت و تکیهمیلیارد تومانی خط اعتباری شماره چهار مکانیزاسیون  ۲۰۰

شود.رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ادامه های مکانیزاسیون و بهبود وضعیت در کشور محسوب میجهت ارتقای شاخص

درصد خط اعتباری شماره  ۴۴که معادل  میلیارد تومان از این اعتبارات جذب قطعی شده ۵۲۵داد: تا پایان آذرماه سال جاری حدود 

های بانکی و چهار مکانیزاسیون است.عباسی تصریح کرد: جا دارد بانک کشاورزی در جهت تطبیق هرچه بیشتر دستورالعمل

ر دنبال تطابق هرچه بیشتریزی خود مبتنی بر ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشاورزان اقدام کند و بههای برنامهسیاست

ضوابط بانکی با ساختار بخش کشاورزی باشد؛ زیرا عدم توان کشاورزان به پاسخگویی بر ضوابط بانکی به منزله نبود تقاضا نیست، چرا 

میلیارد تومان تقاضا در بانک کشاورزی ثبت شده که مسلماً بخشی از کشاورزان قادر به گذر  ۵۱۰هزار و که تا این تاریخ بیش از یک

سهیالت و ضوابط بانکی نیستند.وی یادآور شد: الزم است بانک کشاورزی ضوابط بانکی خود را متناسب با شرایط از مسیر دریافت ت

 کشاورزان تعدیل کند تا تسهیلگری در امر اعتبارات صورت گیرد.

 آغاز پرداخت تسهیالت مکانیزاسیون به عرصه جنگل، مرتع و منابع طبیعی

ی با اعالم اینکه از امروز پرداخت تسهیالت مکانیزاسیون در عرصه جنگل، مرتع و منابع رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورز

طبیعی از محل خط اعتباری مکانیزاسیون محقق شده است، تأکید کرد: پرداخت تسهیالت از محل خط اعتباری مکانیزاسیون حداقل 

مراتع  ها،آمده بین مرکز توسعه مکانیزاسیون و سازمان جنگللعمهای بههزار میلیارد ریال با توجه به هماهنگیبا سهمیه شناور یک

شود.عباسی اظهار داشت: در این راستا جلسات متعدد کارشناسی مبتنی بر پروژه تجهیز و نوسازی و آبخیزداری کشور محقق می

مراتع و منابع طبیعی کشور  ها،ناوگان بخش کشاورزی با محوریت مباحث اقتصاد مقاومتی و در جهت حفاظت، احیا و توسعه جنگل

عمل آمده است.وی اضافه کرد: ها و تجهیزات مورد نیاز مکانیزاسیون در این عرصه بهمنظور مأمین ماشینهای الزم بهریزیو برنامه

، مراتع و هاها با هماهنگی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور جنگلهای جهاد کشاورزی استاننامه مربوطه امروز به سازمانشیوه

ها، مراتع و بخش آبخیزداری، احیای آبخیزداری کشور تنظیم شده است.عباسی بیان کرد: در راستای اطفای حریق، حفاظت از جنگل

گیرد.گفتنی است، با توجه به تفاوت ماهوی متقاضیان این حوزه های مورد نیاز تسهیالت فوق تعلق میمراتع و جنگلکاری و ماشین

لسات ها و در جهای کشور ابالغ و با هماهنگی ادارات کل منابع طبیعی استاننامه مذکور به استانکشاورزی، شیوهبا متقاضیان بخش 

 مشترک مقرر شد که پیگیری و اصالحات الزم صورت گیرد./

http://www.iana.ir/fa/news/۳8٧۲8/%D8%A٧%DB%8C 
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 ماشین آالت
 فارس - ۹۵/۱۰/۰۴ : تاریخ

آالت کشاورزی در داخل با یک سوم قیمت مشابه خارجی/ افزایش محصول و کاهش فرسایش تولید ماشین

 آالتخاک مزیت ماشین
ا قیمت امهای تولید داخل کشاورزی هم تراز مشابه خارجی است، تولیدکننده نمونه ادوات کشاورزی گفت: با آنکه کیفیت دستگاه 

  .شودآن یک سوم بوده و همچنین سبب کاهش مصرف آب و افزایش عملکرد در هکتار می

اظهار داشت: کار ما تولید ادوات کشاورزی حفاظتی برای حفظ  ،خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی سید عارف سیادت در گفت

 .ایمنوین کشورهای دنیا استفاده کرده ها از تکنولوژیآب است و برای تولید این دستگاهخاک و مصرف کمتر 

آالت قبال با این ماشین ایم، خاطر نشان کرد:آالت کشاورزی تولید کردهنوع ماشین ۲۰وی با اشاره به اینکه به مدد مهندسان داخلی 

شود. مضاف بر آنکه ها در داخل و با فناوری داخلی تولید میتمام این دستگاهشد، اما اکنون ارزبری زیاد از خارج از کشور وارد می

  .قیمت آن یک سوم مشابه خارجی است، در حالی که کیفیت آن در تراز نوع خارجی آن قرار دارد

 کشت هایدستگاه امتم: گفت کرده، دریافت جمهوررئیس دست از این تولیدکننده نمونه ادوات کشاورزی که هفته گذشته لوح تقدیر

 خاک و داده کاهش سوخت مصرف ویژه به مختلف هایبخش در را کشاورز هزینه که است محصول برداشت و ورزیخاک غالت،

رطوبت خاک، جلوگیری از فرسایش خاک و  حفظهای داخلی را سیادت همچنین یکی دیگر از مزایای دستگاه. رودمی هدر کمتری

ایم که اکنون عالوه بر تأمین غاز کردهآالت کشاورزی را آتولید ماشین ۶8م کاشت برشمرد و افزود: از سال وری بیشتر نهاده هنگابهره

 .کنیمآالت را صادر مینیاز داخل بخشی از ماشین

شن ج آالت کشاورزی تقدیر و به آنها درجمهور از تولیدکننده نمونه چغندر، گندم و ماشینبه گزارش فارس، طی هفته اخیر رئیس

آالت نوین کشاورزی در کشت محصول به ویژه گندم و چغندر قند مزایایی همچون استفاده از ماشین.برداشت محصول لوح تقدیر داد

  .کاهش مصرف آب و هدررفت کمتر محصول در هنگام برداشت و همچنین افزایش عملکرد در هکتار را به دنبال دارد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳٩۵۱۰۰۴۰۰۰۱٩٩ 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۵تاریخ: 

شود / یاوران معروف شامل گروه مدیران، های یاوران معروف در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل میگروه

 نخبگان و ایثارگرانبانوان، بسیجان )برادران و خواهران(، 

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر، ابتدا قلبی، سپس زبانی و در 

 .مرحله سوم اعمال قدرت باید صورت گیرد

اندیشی نقش و جایگاه ستین نشست هماهلل حسن عالمی در نخرسانی وزارت جهاد کشاورزی، آیتبه گزارش ایانا از پایگاه اطالع

مدیران در امر به معروف و نهی از منکر که در سالن نعمتی جم وزارتخانه برگزار شد، با بیان این که امر به معروف و نهی از منکر، 

وف امر به معرهای اجرایی، کند، گفت: بزرگترین تکلیف و وظیفه حکومت و دستگاههای دینی و اخالقی حفظ میجامعه را از آسیب

وی با بیان این که امر  .و نهی از منکر است، بنابراین کسی که مجری قانون است باید بر عملی شدن آن در جامعه تاکید داشته باشد

به معروف از دیدگاه معارف دینی اهمیت زیادی دارد، افزود: در آیات قرآنی به امر به معروف و نهی از منکر اشاره و تاکید شده است 

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی .کنندطوری که از دیدگاه قرآن، بهترین مردم کسانی هستند که در این راه تالش میبه 

 .خاطرنشان کرد: برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر، ابتدا قلبی، سپس زبانی و در مرحله سوم اعمال قدرت باید صورت گیرد

نمایندگی ولی فقیه وزارت جهاد کشاورزی نیز در این مراسم، از اجرای قانون امر به معروف و نهی از پیمان فلسفی مدیر کل دفتر 

های دولتی خبر داد و گفت: با توجه به ابالغ دستورالعمل قانون امر به معروف و نهی از منکر، این قانون باید در منکر در دستگاه

ور اهلل عالمی با حضهای شورای امر به معروف و نهی از منکر به ریاست آیتنشستهای مختلف اجرایی شود که در این راستا دستگاه

به گفته وی، معاون توسعه و منابع انسانی، رئیس مرکز حراست، رئیس مرکز روابط .اعضای این شورا در وزارتخانه برگزار شده است

ان، فرمانده بسیج وزارتخانه و تنی چند از افراد حقوقی و دو عمومی و اطالع رسانی، مشاور وزیر در امور زنان، مدیر کل امور ایثارگر

فلسفی خاطرنشان کرد: برای عملیاتی کردن این قانون، قانونگذار .نفر از معتمدین منتخب شورا از جمله اعضای این شورا هستند

ها، بازوان اجرایی این قانون هستند و گروه یاور معروف تشکیل شود. این گروه ٩بینی کرده که بر اساس آن باید ساختارهایی را پیش

های یاور معروف شامل گروه مدیران، بانوان، بسیجان )برادران و خواهران(، وی ادامه داد: گروه.عضو داشته باشد ۱۰هر گروه باید 

ین قانون، گفت: مدیر کل دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به جامع بودن ا.نخبگان و ایثارگران هستند

ند مموضوع امر به معروف و نهی از منکر، یک موضوع دینی و واجب الهی است و برای نخستین بار است که قانونی به صورت نظام

 .های اجرایی دولت و بخش نظامی موظفند، در جهت اجرای این قانون تالش کنندبه گفته وی، دستگاه.برای آن تعریف شده است

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۵۵۰/%DA%AF%D8%B۱%D٩%8 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/38550/%DA%AF%D8%B1%D9%258


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

p://iccima.ir/fa/matboat.htmlhtt                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته اول دی 

 

218 
 

 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۶تاریخ: 

 کاریکاتور ایرانی با موضوع علت عقب ماندگی ایرانیان و پیشرفت اروپا

 ( سال قبل ۱۱۶) ۱۳۲۰شعبان  ۲۰ان و پیشرفت اروپا منتشره در کاریکاتور ایرانی با موضوع علت عقب ماندگی ایرانی

 ( سال قبل 116) 1320شعبان  20کاریکاتور ایرانی با موضوع علت عقب ماندگی ایرانیان و پیشرفت اروپا منتشره در 

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۶۵8DA%A/%٩%D8% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۶تاریخ: 

 پیام تسلیت وزیر جهاد کشاورزی به دبیرکل خانه کشاورز

 .وزیر جهاد کشاورزی با صدور پیامی درگذشت پدر عیسی کالنتری دبیرکل خانه کشاورز را تسلیت گفت

 :ی، متن پیام محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به این شرح استبه گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورز

 جناب آقای دکتر عیسی کالنتری دبیرکل محترم خانه کشاورز

درگذشت پدر گرامیتان موجب تاسف و تالم خاطر گردید. اینجانب این مصیبت را به جنابعالی و خانواده محترمتان تسلیت عرض 

ز از دست رفته و سالمتی و شکیبایی برای همه بازماندگان بویژه حضرتعالی مسالت می نموده،آرامش و رحمت الهی برای آن عزی

 .نمایم

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۶٩۰/%D٩%B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/38690/%D9%25B


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

p://iccima.ir/fa/matboat.htmlhtt                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته اول دی 

 

220 
 

 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۱تاریخ: 

 فی شدنددانشگاه های سبز کشور معر

های سبز کشور با حضور معصومه ابتکار معرفی و در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش در سازمان حفاظت محیط زیست، دانشگاه

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست، صدرالدین علیپور مشاور رییس و مدیرکل دفتر پژوهش و .تقدیر شدند

آذر در پردیسان برگزار شد، با تشریح فرآیند انتخاب دانشگاه  ۳۰ت در این مراسم که روز سه شنبه های محیط زیستوسعه فناوری

نامه همکاری برای انتخاب و معرفی دانشگاه سبز، گفت: های انجام شده با وزارت علوم و در راستای اجرای مفاد تفاهمسبز با هماهنگی

تفاهم نامه منعقد شده میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت علوم، فناوری  های سبز برتر در کشور در راستایایجاد دانشگاه

ای های سبز برتر در کشور هستیم و این موضوع نوید بخش آیندهو تحقیقات است وامسال برای نخستین بار شاهد انتخاب دانشگاه

طه برای استانها ارسال و با هماهنگی ادارات کل های مربوبه گفته وی ، دستورالعمل دانشگاه سبز و فرم.روشن در این حوزه است

ها، نسبت به دریافت و ممیزی اولیه مدارک و بازدید از دانشگاهها اقدام شد. و سپس نتایج توسط کمیته علمی محیط زیست استان

  در ستاد بررسی و دانشگاههای برتر در این حوزه انتخاب شدند

زنجان رتبه اول، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات بطور بنا بر این گزارش، در این مراسم دانشگاه 

مشترک رتبه دوم، دانشگاه علوم پزشکی قزوین و دانشگاه بوعلی سینا همدان بطور مشترک حائز رتبه سوم در کشور شدند و روسای 

 .رئیس سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفتند این دانشگاه ها مورد تقدیر معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و

خلیل جمشیدی، محمود مدرس هاشمی، علی عباسپور طهرانی فرد، منوچهر مهرام، منصور غالمی به ترتیب روسای دانشگاه های  

این  ه درزنجان، صنعتی اصفهان، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی، علوم پزشکی قزوین و بوعلی سینا همدان هستند ک

های سبز به امضاء معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت متن لوح تقدیر دانشگاه.مراسم مورد تقدیر قرار گرفتند

حفظ و حراست از محیط زیست در گرو تالش انسان هایی است که دلشان سرشار از عشق به خداوند :محیط زیست بدین شرح است

بدیهی است نقش دانشگاه در فرآیند ارتقاء تفکر و اندیشه حفاظت و صیانت از محیط زیست ممتاز و بی  تعالی و مخلوقات اوست.

 .بدیل است. در این راستا، تالشتان را در راه پیشبرد اهداف محیط زیست در دانشگاه و کسب عنوان دانشگاه سبز ارج می نهیم

 گاهی، مفهوم واقعی توسعه پایدار در سرزمین عزیزمان محقق شود.امید است با ادامه این راه و همیاری همه همراهان دانش

  http://www.iana.ir/fa/news/۳8۴۵۲/%D8%AF%D8%A٧%D٩% 
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 مرکبات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  ۰۲تاریخ: 

 واردات مرکبات منتفی است

درصد خسارت  ۲۰های اولیه حاکی از آن است که سرمازدگی اخیر عامل اتحادیه مرکزی نظارت تعاونی روستایی گفت: بررسی مدیر

 .به باغ مرکبات وارد کرده ، اما با این وجود نیازی به واردات برای بازار شب عید نیست

صادی اقتگروه صنعت، تجارت و کشاورزی و با خبرنگار رحمت اله بنار مدیر عامل اتحادیه مرکزی نظارت تعاونی روستایی در گفتگ

 تولید افزایش برآورد به توجه با: داشت اظهار ندارد، وجود عید شب میوه واردات به نیازی با بیان اینکه  باشگاه خبرنگاران جوان،

و  دگان متحمل ضررتولیدکنن تا کرد اتخاذ را بازار ازای در بازار سیاست کشاورزی جهاد وزارت یخبندان، و سرما بروز از قبل مرکبات

 نیازی وجود این با اما کرده وارد خسارت درصد ۲۰ اخیر سرمازدگی که است آن از حاکی اولیه هایبررسی  وی افزود:.زیان نشوند

بنار ادامه داد: با توجه به آنکه تاکنون خرید تضمینی میوه از سوی دولت اجرا نشده اما .نیست عید شب بازار برای کباتمر واردات به

در سال جاری وزارت جهاد در جهت حمایت از کشاورزان با وجود سرمای بی سابقه اقدام به خرید تضمینی مرکبات از باغداران کرده 

ظارت تعاونی روستایی در پاسخ به این سوال که چرا خرید میوه برای تنظیم بازار شب عید با تاخیر مدیر عامل اتحادیه مرکزی ن .است

سرمازدگی اخیر تاخیر در خرید میوه برای بازار شب عید را رقم زده است که طی چند روز آینده  :روبرو شده است، تصریح کرد

روی درخت و سورتینگ ها می دهند و درنهایت از اوایل دی ماه خرید  کارشناسان اطالعاتی دقیق از میزان میوه موجود درانبارها،

 .آغاز می شود

http://www.yjc.ir/fa/news/۵٩۰۳٧٧٩/%D٩% 
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 مرکبات
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۷تاریخ: 

 خ در تهران/ کشف میوه قاچاق در میدان مرکزی به صفر رسیدهای تلبرخورد با عامالن فروش پرتقال

مورد گزارش  ۱۵شود، تاکنون های سالم مصداق تخلف تقلب محسوب میهای تلخ و ضعیف با قیمت پرتقالاز آنجا که فروش پرتقال

وگو اتاق اصناف امروز در گفتبار رئیس بازرسی میدان تره.از واحدهای صنفی در این زمینه دریافت شده که در حال پیگیری هستیم

 زده را خریداریهای تلخ و یخهای موجود در بازار گفت: قرار بود وزارت جهاد کشاورزی پرتقالبا خبرنگار ایانا درباره وضعیت پرتقال

های قالجا که پرتکند که تنها بخش کوچکی از آن را خرید کرد و مابقی به بازار مصرف راه پیدا کرده است.سعید سبزعلی افزود: از آن

یافته  شود، کاهشگرفته که مصداق تقلب محسوب میهای سالم مخلوط شده است، امکان پیگیری برای تخلف صورتفوق با پرتقال

کنند.وی های مردمی و خریداران را رصد میبار مستقر هستند و گزارشاست، اما بازرسان ویژه در سطح شهر و میدان میوه و تره

بار اصلی صورت محموله به میدان میوه و ترهشود و بهفروشان خرید و فروش میهای فوق توسط دستپرتقال خاطرنشان کرد:

 ٧۰۰تا  ۴۰۰های کنسانتره به مصرف برسد، حدود های ضعیف که باید در کارخانهآید.سبزعلی ادامه داد: قیمت خرید پرتقالنمی

تومان به  ۵۰۰هزار و هزار تا یکهای سالم با قیمت یکقرار باشد همچون پرتقال تومان است که مشتریان خاص خود را دارد، اما اگر

 نظام صنفی باید فروشندگان به تعزیرات حکومتی معرفی شوند. ۵٩شود و طبق ماده فروش برسد، تخلف تقلب محسوب می

بار در این باره گزارش میدان میوه و تره مورد شکایت از واحدهای صنفی ۱۵وی تصریح کرد: از ابتدای فصل سرمازدگی تاکنون حدود 

شود و در مراحل بعدی در صورت ادامه تخلف، مراجع شده است که در مرحله نخست عودت محموله و دریافت مبلغ آن انجام می

 قضایی مسئولیت فوق را بر عهده خواهند گرفت.

 تشکیل کمیته کارشناسی برای بررسی نیاز به واردات پرتقال

بار خبر داد و بار اتاق اصناف از تشکیل کمیته کارشناسی برای تأمین میزان نیاز پرتقال در میدان میوه و ترهمیدان تره رئیس بازرسی

ای های شرق مازندران، نیاز برای این محصول وجود دارد و در این راستا نامهیادآور شد: با توجه به از بین رفتن بخش زیادی از پرتقال

رزی ارسال شده که در صورت نیاز، اجازه واردات داده شود، اما هنوز هیچ مقداری پرتقال وارداتی در میدان میوه به وزارت جهاد کشاو

بار مرکزی خبر داد و تأکید کرد: در سال مشابه گذشته های قاچاق در میدان میوه و ترهبار وجود ندارد.سبزعلی از صفر شدن میوهو تره

شد، اما در حال حاضر این عدد به کمتر از یک کیلوگرم میوه قاچاق کشف می ۳۰۰دیم که حدود در این مدت، روزانه شاهد آن بو

بار هیچ پرتقال خارجی موجود نیست، زیرا درصد رسیده است.وی در پایان اظهار داشت: در حال حاضر در سطح میدان میوه و تره

 کردند./گاه در این فصل اقدام به واردات نمیواردکنندگان هیچ

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۶8۳/%D8%A8%D8%B۱%D8 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۵/۱۰/۰۶ : تاریخ

 کندبهبود رتبه فقر غذایی ایران /افزایش قیمت لبنیات قشر ضعیف را از شیر هم محروم می
ت داری انتقاد دارند باید گفهای بازنشستگی برای شرکتتعاون و رفاه اجتماعی گفت: در پاسخ به آنهایی که به صندوقوزیر کار، 

پذیر حتی از یک شیر ساده هم محروم ایم تا قشر آسیبحسن ما در این است که با تمام مشکالت جلوی افزایش قیمت را گرفته

علی ربیعی پیش از ظهر امروز در همایش امنیت غذایی، سالمت و توسعه اظهار ،خبرگزاری فارسدی به گزارش خبرنگار اقتصا .نشود

 .در دولت یازدهم سیاست رفاهی نه به عنوان سیاست ضمیمه شده بلکه به عنوان سیاست اصلی دنبال شده است :داشت

درصد تنزل  ۶.8به  ۱8.۵انی ایران در فقر غذایی اظهار داشت: منحنی فقر غذایی کاهش داشته و از وی با اشاره به بهبود رتبه جه

ربیعی همچنین به اهمیت زیرمجموعه کاری خود به وضعیت تغذیه نقاط محروم اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در .پیدا کرده است

یم یک وعده غذای گرم به همراه لبنیات را در این مناطق به طور ابرخی نقاط و از طریق مدارس مناطق شناسایی شده و سعی کرده

کنیم، وزیر کار با بیان اینکه ما در جامعه انواع سالمت را دنبال می.شودروزانه توزیع کنیم و این طرح دو سال است که دنبال می

ها مشکالتی را در جامعه یک از این خاطرنشان کرد: سالمت جسم، سالمت اجتماعی و سالمت روانی بسیار مهم است و فقدان هر

های درمانی طرح پرافتخار بیمه سالمت ایم اما در بحث بیمهگویم در این زمینه به طور کامل عمل کردهاگرچه من نمی .کندایجاد می

ت وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکال.و طرح تحول سالمت توانسته است تا حدود زیادی بخش درمان را پوشش دهد

صنایع به ویژه صنایع لبنی اشاره کرد و گفت: صنایع فداکار هستند و نرخ بازده در این شرایط بسیار پایین است اما نباید تولیدات 

 .شوندلبنی دچار خلل شود و اگر قیمت را هم باال ببریم طبقات پایین جامعه که قدرت خرید ندارند دچار مشکل می

ها داری انتقاد دارند، گفت: آنهایی که نقد دارند چرا صندوقهای بازنشستگی در شرکتعالیت صندوقربیعی خطاب به منتقدانی که به ف

دهیم چون با افزایش قیمت شرکت دارند این را هم ببینند که این حسن وجود دارد که ما تمایلی به افزایش قیمت نشان نمی

 .شوندز آن محروم میپذیر به شیر ساده هم سخت شده و امحصوالت دسترسی قشر آسیب

 ۵به آرم شرکت صنایع ایران گفت: کودکی ما با شیر پاستوریزه  ۴۰و  30وی در پایان سخنان خود با اشاره به نوستالژی نسل دهه 

 .کنیم آن را دوباره احیا کنندریالی گذشت و عکس گاو نوستالژی نسل قدیم است که توصیه می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳٩۵۱۰۰۶۰۰۰٧۱٧ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۵/۱۰/۰۶ : تاریخ

بازار تا پایان  24برداری از دهیم مردم آزمایشگاه محصوالت تراریخته سایر کشورها شوند/ بهرهاجازه نمی

 امسال 
دهیم مردم ما آزمایشگاه محصوالت تراریخته سایر کشورها بار شهرداری تهران گفت: اجازه نمیمدیرعامل سازمان میادین میوه و تره

به گزارش خبرنگار  .شوند، باید در همان کشور آزمایش شوندشوند، اگر در سایر کشورها بعضی از محصوالت دستکاری ژنتیکی می

بار شهرداری تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رحیمی مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهاجتماعی فارس، عبدالحسین 

غرفه محصوالت  ۱۰۰شود و بیش از وگو برگزار میماه به مدت یک هفته در بوستان گفتدی ۱۱نهمین جشنواره ارگانیک امسال از 

شود دیگر هایی تقاضا میفزود: با توجه به برگزاری چنین نمایشگاهوی ا.کندطبیعی و ارگانیک خود را در این نمایشگاه عرضه می

تر در این زمینه که با سالمت مردم عجین است وارد شوند و تولید محصوالت ارگانیک روز به های ذیربط نیز به صورت جدیدستگاه

شود که باید محصوالت غذایی ارگانیک عرضه میبار شهر تهران تره بازار میادین میوه و  ۲۳رحیمی گفت: امروز در .روز افزایش یابد

وی با تأکید بر اینکه سالمت .سازی استفاده از غذای سالم در کشور و به خصوص پایتخت اقدامات الزم صورت بگیردنسبت به فرهنگ

توانند غذایی سالم میمردم قابل معامله نیست، گفت: نیاز هر شهر سالم شهروند سالم است و شهروندان نیز با استفاده از محصوالت 

بار شهرداری تهران بیان داشت: نباید اجازه دهیم مردم ما آزمایشگاه مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره .سالمت خود را حفظ کنند

 ور خودکنند باید در کشکاری ژنیکی بر روی محصولی ایجاد میمحصوالت تراریخته سایر کشورها بشوند. اگر در دیگر کشورها دست

: در جشنواره محصوالت ارگانیک نیز وی افزود.نسبت به آزمایش آن محصول اقدام کنند نه اینکه در دیگر کشورها آزمایش شود

باشد  گیریم اگر غیر ارگانیکشود آزمایش میایم و از محصوالتی که به نمایشگاه وارد میهای بازرسی و کنترل را مستقر کردهکمیته

 ۲۳۰بار در سطح شهر تهران دایر است که تا پایان سال به بازار میادین میوه و تره ۲۰۶ رحیمی بیان داشت:.دبا آنها برخورد خواهد ش

بار شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: از اسفند ماه سال گذشته وی به تکریم خریدار در میادین میوه و تره .بازار افزایش خواهد یافت

ها با گل و ریشه به دست شود و با توجه به اینکه بعضی از سبزیچین شده عرضه میتمحصوالت در این میادین به صورت دس

رسید از سال گذشته مقرر شد هیچگونه سبزی با گل و ریشه در میادین عرضه نشود و افزایش قیمتی نیز در این کننده میمصرف

ها درصد سبزی ۳۰شود که بار عرضه میوه و ترهتن سبزی در طول سال در میادین می ۱۳۰وی تأکید کرد: .خصوص نداشته باشند

مدیرعامل .شدمیلیارد تومان پول از جیب مردم برای خرید سبزی با گل و ریشه خرج می ۱8.۵گل و ریشه بودند که در یکسال 

د در ردم نیست و بایبار شهرداری تهران تأکید کرد: استفاده از محصوالت تراریخته در کشور ما به صالح مسازمان میادین میوه و تره

بار و همین طور مواد سال گذشته تمامی محصوالت میوه و تره ۵رحیمی بیان داشت: از  .این خصوص اقدامات جدی صورت بگیرد

فصل سال در اختیار اعضای شورای شهر برای دیگر اقدامات قرار  ۴شوند و نتایج آن در لبنی و پروتئینی در شهر تهران پایش می

یک  گفت: اینشود،در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا نمایشگاه محصوالت ارگانیک در شهر آفتاب برگزار نمیوی  .گیردمی

ار شده وگو برگزشود برای همین در بوستان گفتنمایشگاه کوچک مقیاس است و نمایشگاه تخصصی با جمعیت زیاد محسوب نمی

  .است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳٩۵۱۰۰۶۰۰۰٧۰۲ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۵/۱۰/۰۵ : تاریخ

های بردار از جنگلشرکت بهره 15دهیم/ لغو حق برداشت های شمال نمیهای عمرانی در جنگلمجوز به طرح

 شمال 
های عمرانی که مناطق حساس جنگلی های شمال، به پروژهساله جنگل ۱۰ها و مراتع گفت: طی طرح تنفس جنگلقائم مقام سازمان 

به گزارش خبرنگار اقتصادی  .ایمبردار را هم تمدید نکردهشرکت بهره ۱۵دهیم و حتی قرارداد تأثیر قرار دهد، مجوز نمیرا تحت

در محل « طرح تنفس جنگل»ها با عنوان های اصالح جنگل، ناصر مقدسی امروز در گردهمایی تبیین سیاستگزاری فارسخبر

ای است که باید بازسازی ساختاری، ها در کشور اشاره کرد و گفت: اکنون شرایط به گونهسازمان جنگلها به وضعیت بحرانی جنگل

سال اول این طرح،  ۱۰برای  :وی با اشاره به اجرای طرح تنفس جنگل اظهار داشت .داجرایی و مدیریتی در این مقطع انجام شو

گیرد. در کنار آن شود و تمام سطوح جنگل، رهاسازی صورت میها به شکل تجاری و صنعتی متوقف میبرداری چوب از جنگلبهره

  .قرادادشان تمدید نشد بردار بود،رههزار هکتار که تاکنون در دست به ۱۴۰برداری به مساحت طرح بهره 15امسال 

نشان شود، خاطرها دیگر تمدید نمیها و مراتع با تأکید بر اینکه اکنون قراردادها در راستای حفاظت از جنگلقائم مقام سازمان جنگل

های شمال ون هکتار جنگلمیلی ۲برداری از جنگل، قراردادشان تمدید نشده و برای مدیریت بر کل شده برای بهرههای تمامکرد: طرح

های عمرانی از وی همچنین در پاسخ به اینکه پروژه .ساله طرح های حفاظتی و مدیریت پایدار را اجرا خواهیم کرد ۱۰در مقطعی 

های عمرانی در مناطق پرتراکم و حساس عبور نکرده و از این ها آسیب وارد کرده، گفت: پروژهجمله آزادراه شمال چقدر به جنگل

های عمرانی را که با تناسب جنگل سازگاری نداشته باشد، امکان پیشروی نخواهد داشت و تمام طرح های عمرانیهم پروژه پس

ای که مالزم کاربری جنگل باشد، موافقت ما را نخواهد گرفت و شاید مجبور مقدسی تأکید کرد: هیچ طرح عمرانی .کنیمبازنگری می

آزادراه تهران ـ  ۴این سخنان در حالی است که فاز به گزارش خبرنگار فارس، .رای امتداد جاده شوندبه استفاده از پلها و تونلها ب

شمال در منطقه هزار چم تا چالوس دقیقاً از محل پرتراکم جنگل های شمال عبور کرده است. همچنین آزادراه سمنان به شمال نیز 

ها و مراتع، در مورد ایجاد رکود در صنایعی های سازمان جنگلمور جنگلهمچنین نوبخت معاون ا .از جنگل ابر در حال عبور است

درصد چوب مصرفی صنایع از  ۱۳طبق برآوردها، فقط  کنند، گفت:که چوب مورد نیاز خود را از جنگل های شمال تأمین می

وی در توضیح دیگر این موضوع  .توان از طریق مزارع چوب یا واردات تأمین کردشود که آن را میهای شمال برداشت میجنگل

هزار مترمکعب چوب برای صنایع فعال کشور  ۴۲میلیون و  ۱۳، ۱۳٩٧ها در سال گفت: طبق محاسبات کارشناسی سازمان جنگل

هزار مترمکعب آن  ٧٩۶میلیون و  ۴شود که هزار مترمربع چوب در کشور مصرف می ۵٩۱میلیون و  ۱۰الزم است و اکنون نیز 

به  .ای به صنایع چوب وارد شودکنیم صدمهگلی و وارداتی است و اگر در مباحث تنفس جنگل ورود کنیم، فکر نمیهای غیرجنچوب

هزار مترمکعب آن به واسطه  ۵۵۰مترمکعب چوب صادر شده که از این میزان  ۲٧8هزار و  ٧۰۴گفته نوبخت، اکنون پروانه قطع 

  .های جنگلداری استطرح

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳٩۵۱۰۰۵۰۰۱۱8۱ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۲تاریخ: 

 رییس جمهوری: کشت فراسرزمینی ایران در قزاقستان توسعه پیدا کند

ر مهم اسالمی در منطقه آسیای مرکزی و همسایه ای خوب در دریای خزر برای ایران رییس جمهوری، قزاقستان را کشور بسیا

اسالمی دانست و تاکید کرد که این روابط خوب دو کشور باید با تسهیالت در بخش های تجاری ، همکاری های بانکی و تسهیل دور 

کشاورزی به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، حسن  به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد.روادید ، بیش از پیش تقویت شود

روحانی که روز پنجشنبه و پس از امضای پنج سند همکاری میان مقام های ارشد دو کشور در جمع خبرنگاران سخن می گفت، با 

هران در بایف به تسپاسگزاری از استقبال گرم و صمیمانه از سفر هیات ایرانی به این کشور گفت: پس از سفر آقای نورسلطان نظر

دکتر .آوریل گذشته و امضای اسناد همکاری متعدد، شاهد حرکت رو به توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی و علمی بین دو کشور بودیم

روحانی با اشاره به اینکه امروز شرایط برای توسعه بیش از پیش روابط بین دو کشور مهیاست، افزود: اولین مسأله مهم در این زمینه 

رییس .گاه ترانزیتی دو کشور است.تقویت خطوط ریلی و جاده ای و برقراری پروازهای مستقیم میان دو کشور در همین راستا استجای

جمهوری ادامه داد: همانطور که آقای نظربایف اشاره کردند در آینده بین آستانه و تهران نیز پرواز مستقیم برقرار خواهد شد و 

و تواند به توسعه اقتصادی دریای خزر بین بنادر قزاقستان و ایران در جریان است که این روابط میهمچنین روابط کشتیرانی در د

کشور منجر شده و همچنین برای کل منطقه بسیار مفید باشد. امروز مسیر حمل و نقلی بین چین تا خلیج فارس و دریای عمان 

روابط ترانزیتی را توسعه دهیم، باید مسایل گمرکی را تسهیل کنیم. باید روحانی اظهار داشت: برای اینکه این  .بسیار کوتاه شده است

پنجره واحد در گمرک ایجاد کنیم و همچنین تسهیالت مورد نظر قزاقستان در اینچه برون و بندرعباس در اختیار این کشور قرار 

رییس جمهوری تصریح کرد: در زمینه نفت .ته باشندخواهیم داد تا دو کشور بتوانند حداکثر استفاده را از داالن ترانزیتی منطقه داش

توانیم در این زمینه به یکدیگر کمک کنیم. و گاز، ایران و قزاقستان دو کشور تولیدکننده و صادرکننده نفت و گاز هستند و می

قزاقستان  مشتریان نفت توانیم سوآپ نفت در بنادر دریای خزر داشته باشیم. نفت قزاقستان را بگیریم و در خلیج فارس نفت بهمی

هایی که قزاقستان در این ریزیهای ایران و برنامهروحانی خاطرنشان کرد: در زمینه پتروشیمی با توجه به پیشرفت.،تحویل دهیم

های ایرانی در قزاقستان فعال های مشترکی داشته باشیم. در زمینه خدمات فنی و مهندسی شرکتتوانیم فعالیتحوزه دارد، می

تواند به توسعه خدمات و همکاری های فنی و مهندسی و د و تصمیمی که امروز دو کشور برای مسایل بانکی اتخاذ کردند میهستن

رییس جمهوری گفت: همچنین تصمیمی که امروز برای تسهیل صدور ویزا اخذ .رونق مسیر تجاری بین دو کشور بسیار کمک کند

، مسأله ویزا و لغو روادید برای تجار و بازرگانان ۲۰۱٧تصمیم جدید مقرر شده است تا فوریه  کردیم، بسیار کارگشا خواهد بود. بنابر این

های گروهی دو کشور نیز ارایه کنیم که این باعث پیشرفت همچنین بتوانیم این خدمات را به توریست .و فعاالن اقتصادی حل شود

روحانی با اشاره به اینکه در زمینه کشاورزی روابط خوبی با  .د شدگذاری و اقتصادی بین دو کشور خواهدر زمینه تجارت، سرمایه

یکدیگر داریم، اضافه کرد: ایران در قزاقستان کشت فراسرزمینی دارد و امیدواریم این مسأله توسعه پیدا کند تا کشاورزان ما بتوانند 

رییس جمهوری اظهار داشت: ایران و .طقه باشددر قزاقستان به فعالیت کشاورزی ادامه دهند و محصوالت آن برای دو کشور و من

قزاقستان باید در زمینه علمی، فناوری و دانشگاهی روابط خود را توسعه دهند. در این زمینه دو کشور آمادگی این را دارند که روابط 

تصریح کرد: در مسایل روحانی   .علمی و فرهنگی را با توجه به تمدن و تاریخ مشترک و روابط بسیار کهن دو کشور گسترش دهند

ای، ایران تمایل خود را برای عضویت در سازمان همکاری شانگهای و همچنین جموعه اتحادیه اورآسیا اعالم کرده های منطقهفعالیت

رییس جمهوری خاطرنشان کرد: همچنین در زمینه مسایل دریای .جمهور قول مساعدت دادند است که در هر دو زمینه آقای رییس

های مشترکی داریم و باید مسایل حقوقی دریای خزر و زیربستر را با کمک همدیگر و سایر کشورهای ساحلی دریای عالیتخزر ما ف
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مان درباره مسایل منطقه، معضالتی که در منطقه وجود دارد و روحانی گفت: در مذاکرات.خزر به حل و فصل نهایی برسانیم

تواند خطری برای منطقه و برای همه کشورها باشد، توافق زمینه مبارزه با تروریسم که میهایی که باید انجام دهیم، بویژه در همکاری

رییس جمهوری اضافه کرد: شرایطی که امروز مردم عراق و سوریه شاهد آن هستند، .هایمان را ادامه و گسترش دهیمکردیم همکاری

 .ت و بازگشت ثبات و امنیت به کل منطقه کمک کنندموجب نگرانی همه ماست. همه جهان اسالم باید برای رفع این مشکال

روحانی اظهار داشت: فعالیت های مشترک و روابط اقتصادی نزدیک ایران و قزاقستان به عنوان دو کشور مهم اسالمی و منطقه آسیا، 

 .همکاری ها را ادامه دهیم ها بتوانیم مسیر توسعهمی تواند به نفع دو کشور و به نفع کل منطقه باشد و امیدواریم در همه زمینه

رییس جمهوری قزاقستان نیز در این نشست، با اشاره به اینکه در مذاکراتش با رییس جمهوری کشورمان موضوعات گسترده ای مورد 

ه نبحث و تبادل نظر قرار گرفت ، اظهار داشت: سفر امروز دکتر روحانی به قزاقستان باعث خواهد شد در همکاری ها و تعامالت دوستا

 .ایران و قزاقستان که در بستر روابط تاریخی و اشتراکات فرهنگی همواره رو به رشد بوده است، تحرک جدی و مفیدی ایجاد شود

نورسلطان نظربایف، سفرهای پرشمار بین مقامات عالی دو کشور را گواه سطح باالی روابط ایران و قزاقستان دانست و گفت: ایران 

ه استقالل قزاقستان را به رسمیت شناخت و امروز در آستانه بیست و پنجمین سالگرد روابط دو کشور، اولین کشور اسالمی بود ک

رییس جمهوری قزاقستان، ایران را دوست و .شاهد تعامالت و همکاری های گسترده در زمینه های مختلف بین دو طرف هستیم

قزاقستان داشته است و افزود: ما هیچگاه، حتی زمانی که ایران همسایه ای مطمئن توصیف کرد که همواره روابط رو به گسترشی با 

تحریم بود، روابط مان با این کشور را کاهش ندادیم. در جریان مذاکرات هسته ای هم دو بار میزبان مذاکرات بودیم و تا آنجا که از 

ربایف در ادامه با اشاره به مذاکرات خود با نظ.عهده ما بر می آمد به حل مساله و برای کمک به کشور دوست و همسایه اقدام کردیم

 ریاست روحانی آقای که زمانی از ویژه به آستانه –رییس جمهوری کشورمان درباره توسعه روابط، اظهار داشت: همکاری های تهران 

 و ادیاقتص روابط به مانگفتگوهای در را خاصی توجه نیز امروز ما و است یافته توسعه خوبی به اند، گرفته عهده بر را ایران جمهوری

وی تصریح کرد: گسترش روابط ترانزیتی و احداث خط آهن بین دو کشور، نه فقط روابط ایران و قزاقستان را .داشتیم گذاری سرمایه

رییس جمهوری قزاقستان با اشاره به فعالیت .توسعه می دهد، بلکه به یک عامل خیلی مهم برای نزدیکی منطقه ای تبدیل شده است

تهای ایرانی در قزاقستان در زمینه کشاورزی گفت: شرکتهای ایرانی در حال حاضر پروژه هایی در زمینه کشاورزی و به ارزش شرک

قزاقستان نیز عالقمند به صادرات محصوالت کشاورزی از جمله غالت و سایر  .میلیون دالر در قزاقستان در حال اجرا دارند ۴8۰

اشاره به همکاری های دو کشور در زمینه متالوژی و معادن و ذوب آهن اضافه کرد: ایران و  نظربایف با.محصوالت به ایران است

قزاقستان پروژه های صنعتی متعددی را به صورت مشترک در دست اجرا دارند. همچنین قزاقستان از عالقه ایران برای فعالیتهای 

 او سفر در شده حاصل توافق از پس آلماتی –پروازهای تهران وی با اشاره به برقراری .زمین شناسی در این کشور حمایت می کند

رییس جمهوری قزاقستان .شد خواهد برقرار نیز آستانه –گذشته اظهار داشت: در آینده نزدیک پرواز مستقیم تهران  آوریل در تهران به

 .سفر دکتر روحانی به کشورش عنوان کردموافقتنامه هایی در زمینه توسعه گردشگری و توسعه روابط بانکی را از دیگر دستاوردهای 

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۵۰۲ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۶تاریخ: 

المت درازمدت کننده سروز نخست زندگی، تعیین 1000ساله در بررسی سبد غذایی مردم ایران/ تأخیر پنج

 آدمیان

 .ساله بررسی سبد غذایی مردم ایران خبر دادای و صنایع غذایی کشور از تأخیر پنجرئیس انستیتو تحقیقات تغذیه

سال  ۱۰به گزارش خبرنگار ایانا، هدایت حسینی امروز در حاشیه نخستین همایش امنیت غذایی، توسعه و سالمت گفت: در دنیا هر 

سال است که این بررسی درباره ایران انجام نشده و سبد غذایی مردم  ۱۵شود، اما اکنون کشورها ارزیابی میبار وضعیت غذایی یک

جامعه نیاز به بازنگری اساسی دارد.وی با اشاره به اینکه ارتقای امنیت غذایی در حاشیه شهرها از اهمیت بیشتری برخوردار است، 

نشین در کشور وجود دارد، باید ارتقای سالمت غذایی درباره این اقشار مورد توجه قرار یهمیلیون حاش ۱۱بیان کرد: با توجه به اینکه 

 رود.شمار میگرفته و برای این منظور، آموزش بانوان و توانمندسازی آنها در خرید و طبخ غذا یکی از اقدامات اساسی به

ن راستا، کاهش ضایعات نیز یکی از مواردی است که توجه به ای و صنایع غذایی کشور افزود: در همیرئیس انستیتو تحقیقات تغذیه

کننده درصد کل تولیدات گوشت جهان از طریق مصرف ۲۰آن باعث ارتقای امنیت غذایی خواهد شد؛ چرا که طبق آمارهای موجود، 

 ۴۵ا جات داخلی تیعات در میوهافتد. ضمن اینکه ضادورریز شده و همین مقدار ضایعات درباره شیر و صنایع لبنی در ایران اتفاق می

 تواند در کاهش ضایعات تأثیر بسزایی داشته باشد.های آموزشی میها و همایشرسد، بنابراین برگزاری کارگاهدرصد نیز می

ذایی غ حسینی با تأکید بر اینکه ناامنی غذایی در کشور همیشه توأم با فقر نیست، عنوان کرد: بسیاری از ثروتمندان نیز دچار ناامنی

دلیل تغذیه غلط تأمین های مورد نیاز بههای بدنشان گرسنه بوده و ریزمغذیهستند، زیرا اگرچه سیری شکمی دارند، اما سلول

میلیون گرسنه در دنیا  8۰۰اکنون در حالی که حدود شود، زیرا همشود.وی ادامه داد: البته این موضوع تنها مربوط به ایران نمینمی

برند که بیشتر آنها دارای گرسنگی پنهان هزار نفر نیز از افزایش وزن و چاقی رنج می ۲۰۰، در مقابل یک میلیارد و کنندزندگی می

توان امنیت غذایی را شامل حال این افراد دانست.حسینی با بیان اینکه میزان الغری در خاطر توزیع ناعادالنه غذا نمیبوده و به

های تنها در دهک، کلسیم، آهن و... نهAو  Dهای قبول است، اضافه کرد: متأسفانه کمبود ویتامین کودکان زیر پنج سال ایرانی قابل

 سازی را بسیار جدیشود؛ بنابراین الزم است بحث فرهنگهای باال و ثروتمند جامعه نیز دیده میپایین مطرح است، بلکه در دهک

اضر به هزار روز نخست زندگی بسیار توجه شود؛ زیرا در همین روزها که گرفت.وی در پایان یادآور شد: بر این اساس، در حال ح

ها در آینده افراد شکل گرفته و اگر تغذیه در این ایام ریزی متابولیک برای سوزاندن قندها و چربیها و برنامهتکامل مغز، رشد ماهیچه

 ای دامنگیر آنها خواهد شد./مناسب نباشد، بدون شک مشکالت عدیده

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۶۴۶/%D8%AA%D8%A۳% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۵تاریخ: 

 کند+ اعالم مصادیقگذاری میدر ایران سرمایه (AGRIAL) اتحادیه کشاورزی فرانسه

 .کندگذاری میدر تولید شیر بز و سیب ارگانیک در ایران سرمایه (AGRIAL) اورزی فرانسهاتحادیه کش

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: مدیران اتحادیه کشاورزی فرانسه رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران امروز در گفت

یک شدند و اعالم کردند که حاضر به ایجاد بازار این محصول در کشورهای گذاری در تولید سبزیجات ارگانهمچنین خواستار سرمایه

ها و اتحادیه اروپایی هستند.حسین صفایی افزود: مذاکراتی نیز درباره انتقال دانش فنی تولید بذر، کود و سم و همچنین تولید نهاده

بر  گذاریت.وی خاطرنشان کرد: این جذب سرمایهمحصوالت کشاورزی تحت لیسانس فرانسه با نمایندگان این اتحادیه انجام گرف

( تحت پوشش AGRIALهای تولید روستایی با اتحادیه کشاورزی فرانسه )اساس هماهنگی و همکاری مشترک بین اتحادیه تعاونی

سازمان مرکزی تعاون روستایی صورت گرفت.رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پاسخ به این پرسش که میزان 

طور قطع این شود، اما بهگذاری در جلسه بعدی مشخص میگذاری چقدر خواهد بود، ادامه داد: مقدار و حجم سرمایهسرمایه

های تعامل با کشورهای موفق در دانش سازی زمینهگذاری در حجم قابل توجهی خواهد بود.صفایی با تأکید بر ضرورت فراهمسرمایه

های های فرآوردهویژه در حوزه محصوالت زراعی و دامی، احداث کارخانهبیات و انتقال دانش فنی بهکشاورزی بیان کرد: با تبادل تجر

بندی ، بازاریابی وتکمیل چرخه تولید از محصوالت کشاورزی و دامی، انتقال دانش فنی تولید محصوالت سالم وارگانیک، بسته

 فق روشنی را در مقابل تولیدکنندگان صنعت کشاورزی ایران قرار داد.توان اکشورهای پیشرو در صنعت کشاورزی مانند فرانسه، می

 ها و ساختار اجرایی شبکهگیرد، یادآور شد: توانمندیها انجام میهای کشاورزی فرانسه در تعاونیوی با بیان اینکه دوسوم فعالیت

شده را در تولید روستایی و توانمندسازی ی جذبهاگذارد که سرمایههای روستایی و کشاورزی این فرصت را در اختیار میتعاونی

تواند به یهای تولید روستایی این اتحادیه مکار گرفته شود.صفایی در پایان تأکید کرد: با توجه به جایگاه اتحادیه تعاونیروستاییان به

قال وزشی تولید محصوالت ارگانیک، انتهای آممزارع عملیاتی جهت تولید و تکثیر بذور، سم و کود، سیستم کشت نشاء و اجرای برنامه

 و دانش فنی برای همکارهای مشترک تبدیل شود./

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۵٧٧/%D8%A٧%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۶تاریخ: 

های صداوسیما ماه در مرکز همایشدی 13ن آیین تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی ویکمیسی

 کندشود/ بانک کشاورزی بازهم امتیازهای ویژه اعطا میبرگزار می

ویکمین آیین تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی با حضور رئیس مجلس شورای اسالمی، وزیر جهاد کشاورزی و دیگر سی

های صدا و سیما به رسم هر سال برگزار و از این تالشگران عرصه اقدام و عمل ماه در مرکز همایشدی ۱۳ولتمردان روز دوشنبه د

شود که اهمیت بخش کشاورزی به لحاظ نقش ویکمین آیین در حالی برگزار میبه گزارش خبرنگار ایانا، سی.قدردانی خواهد شد

عنوان نیروی محرکه رشد ویژه تأمین غذا دارد بر کسی پوشیده نیست و بهل، ارزآوری، بازار، و بهاساسی که در تأمین درآمد، اشتغا

 های اقتصادی دیگر فراهم خواهد شد.اقتصادی است که با رشد و توسعه آن، زمینه رشد دیگر بخش

اند را با هدف تحقق آنچه ابزار داشتههای خود را شناسایی کرده و هر ها و ظرفیتهای بخش کشاورزی داشتهاز سوی دیگر نمونه

خش های کالن اقتصادی در باند و این پیام را به دولت یازدهم منتقل کردند که آمادگی کامل برای تحقق برنامه، بسیج کردههابرنامه

قتصادی شدن سوق وری و اتواند کشاورزی کشور را به سمت بهرهکشاورزی را داشته و سرشار از دانش و تجربیاتی هستند که می

ها و الگوسازی در بخش کشاورزی با هدف پیروی سایر منظور ارائه توانمندیساله بهدهد.بر این اساس، وزارت جهاد کشاورزی همه

آمیز کشاورزان برتر، نسبت به شناسایی، انتخاب و معرفی تولیدکنندگان برتر همچنین برگزاری های موفقیتبرداران از روشبهره

 کند تا از فعاالن عرصه تولید کشور قدردانی شود.های بخش کشاورزی در سطح ملی و استانی اقدام مییل از نمونهمراسم تجل

 های اقتصادی ازجمله بانککننده بستر فعالیتهای تسهیلویژه ارگانها و نهادها بهبه گزارش ایانا، البته در این وادی دیگر سازمان

ه خدمات و تسهیالت ویژه برای این دسته از فعاالن عرصه اقتصادی کشور، نقش مؤثر و سازنده ایفا توانند با ارائکشاورزی نیز می

ساله کننده جریان منابع مالی داخلی و خارجی به بخش کشاورزی، همهعنوان تنها نهاد مالی تسهیلکنند. در واقع بانک کشاورزی به

ا برای ای ریق توانمندی کشور در تحقق اقتصاد مقاومتی که امتیازات ویژهضمن مشارکت فعاالنه در برپایی مراسم تجلیل از مصاد

های تشویقی ضمن دلگرمی کشاورزان نمونه به انگیزه کشاورزان جوان یا جویای گونه سیاستتواند با تداوم اینشود، میآنان قائل می

 موفقیت نیز کمک محسوسی کند.

 در بخش کشاورزی را دارندکشاورزان نمونه توان تحقق اقتصاد مقاومتی 

 بردارانهای اقتصادی و خدمات مالی به بهرهمدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی که در کنار فعالیتمرتضی شهیدزاده، رئیس هیأت

بخش که نمونه ملموس و عینی اخیر آن ایفای نقش در خوداتکایی دوباره کشور به محصول استراتژیک گندم بود، معتقد است 

ای کشاورزان نمونه پیام امید برای خودکفایی کشور است و کشاورزان نمونه در عمل نشان دادند که توان تحقق اقتصاد هموفقیت"

 "کنند.های خود تکیه میها و تواناییمقاومتی در بخش کشاورزی را دارند و نشان دادند برای موفقیت بر ظرفیت

عنوان تنها نهاد مالی تخصصی بخش کشاورزی کشاورزی، بانک کشاورزی بهبه گزارش ایانا، به گواه بسیاری از صاحبنظران بخش 

 رو است که اینکند. از اینها را برای آنها کوتاه میهمواره در کنار کشاورزان حاضر بوده و مسیر تحقق و دستیابی به اهداف و برنامه

 کند.اری در بخش کشاورزی عملیاتی و اجرایی میگذهای سرمایهمهم را با استفاده از نهادسازی و شناسایی نیازها و فرصت

 خورشیدی 1394امتیازهای ویژه برای کشاورزان نمونه کشوری و استانی در سال 

خورشیدی قائل شده است که  ۱۳٩۴ای برای کشاورزان نمونه کشوری و استانی در سال بر این اساس بانک کشاورزی امتیازهای ویژه

میلیون ریال  8۰۰ترتیب تا سقف یک میلیارد و تسهیالت ضمانتی کشاورزان نمونه کشوری و استانی بهتوان به افزایش ازجمله آن می

های تولیدی گذاری کشاورزان نمونه اعم از کشوری و استانی در اجرای طرحمیلیون ریال، کاهش سهم سرمایه ۲۰۰و یک میلیارد و 
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رمایه در گردش(، وصول حق بیمه محصوالت کشاورزان نمونه در سه قسط ای و سگذاری )سرمایههای سرمایهدرصد هزینه ۱۰معادل 

شود درصد می ۱۰از طریق صندوق بیمه کشاورزی و تخفیف در سهم حق بیمه محصوالت کشاورزی برای کشاورزان نمونه به میزان 

ونیکی بانکی و بخشودگی کارمزد های خدمات الکترمندی از بخشودگی کارمزد و هزینه صدور انواع کارتاشاره کرد.همچنین بهره

سال، بررسی درخواست کشاورزان نمونه کشوری و استانی خارج از نوبت و جز سود و کارمزد تسهیالت به مدت یکخدمات بانکی به

ده ش عنوان ناظران ویژه بانک از دیگر امتیازهایی است که بانک کشاورزی برای کشاورزان نمونه قائلوقت و تعیین آنها بهدر اسرع

ویکمین آیین تجلیل از این سربازان جبهه است.بر اساس اطالعات دریافتی از منابع موثق در این بانک، در سال جاری نیز و در سی

 کند تا به نوعی قدرشناس تولیدکنندگان برتر کشور نیز باشد./اقتصاد مقاومتی، بانک کشاورزی در برپایی این مراسم مشارکت می

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۶۵٩/%D8%B۳%DB% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۴تاریخ: 

 روایت ابتکار از تحقق برجام محیط زیستی

های اریگذر حوزه محیط زیست کشور و افزایش مبادالت و سرمایهرئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تشریح تاثیرات برجام د

معصومه ابتکار در .ساله آمریکا علیه ایران در حوزه محیط زیست اظهار نظر کرد ۱۰های المللی، در مورد تاثیر تمدید تحریمبین

ها ره به اینکه تعداد بسیار زیادی از شرکتهای برجام در حوزه محیط زیست ایران با اشاوگو با ایسنا در مورد تاثیرات و خروجیگفت

گذاری، انتقال فناوری و حوزه سرمایه :المللی و بخش خصوصی تمایل به حضور در ایران دارند، گفتگذاری بینو موسسات سرمایه

ندی ممحورهای عالقههای نو، بازیافت، حفاظت و تصفیه منابع آب، تکنولوژی نوین در بخش کشاورزی و... از های سبز، انرژیفناوری

های خارجی در بسیاری از این وی با بیان اینکه در حال حاضر موسسات و شرکت .کشورهای مختلف برای فعالیت در ایران است

های های مشترک و تفاهمنامهاند، افزود: عالوه بر این در حوزه دولتی آموزش را سرلوحه فعالیتها فعالیت خود را شروع کردهحوزه

ایم که حرکت بانان برگزار کردهالمللی در ایران و خارج با حضور کارشناسان، مدیران و محیطدوره بین 60ایم. حدود ر دادهخود قرا

ها را شود که جریانی برای انتقال تجربیات به ایران در حوزه محیط زیست است. بنابراین این دورهنظیری در نوع خود محسوب میبی

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با اشاره به برگزاری .ای برجام در این موضوع موثر استادامه خواهیم داد که فض

های شد اما رشد فعالیت، اظهار کرد: این نمایشگاه قبل از برجام هم برگزار می٩۵المللی محیط زیست در اسفندماه سال نمایشگاه بین

های قبل تفاوت چشمگیری فوق العاده خواهد بود و نسبت به دوره ٩۵ر پایان سال المللی دهای بینالمللی، حضور وزراء و شرکتبین

دهنده تعامل با سایر کشورها برای انتقال فناوری و تجربیات به منظور حل و فصل مشکالت محیط زیست خواهد داشت که نشان

ها با کشورهای رسش که آیا همه این روابط و همکاریابتکار در پاسخ به این پ .است که اهمیت بسیاری دارد و قطعا راهگشا خواهد بود

تواند حاصل برجام باشد. طبیعی است داند؟ گفت: نه همه، اما بخشی از این روابط میو برجام می ۱+۵مختلف را محصول مذاکرات 

زوما ما باید تاکید کرد که لها اعالم آمادگی کنند؛ اگذاری و همکاری در فعالیتکه کشورهای مختلف در فضای بهتر نسبت به سرمایه

های مختلف از جمله بخش نفت برای جمع آوری فلرها، در ها در حوزه سازمان حفاظت محیط زیست نیست بلکه در بخشهمه این

 المللی مطرح شدههای بینهای نو پیشنهاداتی از سوی شرکتهای صنعتی و آلودگی هوا و انرژیحوزه صنعت برای مدیریت پساب

 بر را خود ها تاثیر چون محیط زیست یک مقوله میان بخشی است، رویدادها و اتفاقات منفی یا مثبت در هریک از حوزهاست اما 

های خارجی نسبت به گذشته بیشتر شده است؛ این موضوع باعث گذاریوی تاکید کرد: مبادالت و سرمایه.گذاردمی زیست محیط

شود. در مجموع فضای خوبی های جدید و تجربیات کشورهای مختلف میوریهای داخلی، دسترسی به فناتحرک بیشتر شرکت

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه در پاسخ به .های موثر برداریمفراهم شده است تا در آن بتوانیم برای منافع کشور گام

مشارکت با کشورهای مختلف در حوزه محیط ساله آمریکا علیه ایران، بر روند همکاری و  ۱۰های این پرسش که آیا تمدید تحریم

ساله قبال هم بوده و چیز جدیدی نیست. بنابراین  ۱۰های زیست تاثیر منفی دارد یا خیر؟ اظهار کرد: کارشناسان معتقدند تحریم

فاهم و همکاری تواند تها از جمله در حوزه محیط زیست داشته باشد و نمیها و تفاهمتواند خیلی تاثیر چشمگیری در همکارینمی

به گفته ابتکار، در بسیاری از .ما با کشورهای مختلف را تحت الشعاع قرار دهد چون آنها بسیار عالقمند برای فعالیت در ایران هستند

 هها طرف خارجی با قوت اعالم آمادگی برای همکاری کرده و معتقدند که باید با ایران کار کنند برای بسیاری از آنها تجربتفاهمنامه

ها های ملی، مناطق حفاظت شده و حیات وحش جالب است و عالقمندند اتفاقات صورت گرفته در این حوزهایران در حفاظت از پارک

 .ساله قرار نخواهد گرفت ۱۰های های محیط زیستی تحت تاثیر تحریمها و ارتباطدر ایران را ببینند. به نظرم فعالیت

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۴٩۰/%D8%B۱%D٩%8 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۸تاریخ: 

 موافقت وزیر جهاد کشاورزی با افزایش قیمت خرید حمایتی گوجه فرنگی غیر درجه یک

افزایش قیمت خرید حمایتی، وزیر جهاد کشاورزی با افزایش قیمت  در نشست درخواست استاندار بوشهر با محمود حجتی، مبنی بر

 .تومان موافقت کرد ۴۰۰خرید حمایتی گوجه غیر درجه یک برای حمل به خارج از استان مبلغ 

به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، در نشست مشترک استاندار و رئیس سازمان جهاد کشاورزی 

 تان با وزیر جهاد کشاورزی، مشکالت و هزینه های گوجه کاران استان بوشهر مطرح شد.اس

براساس این گزارش، در این نشست درخواست استاندار بوشهر مبنی بر افزایش قیمت خرید حمایتی بود که وزیر جهاد کشاورزی با 

 تومان موافقت کرد.  ۴۰۰مبلغ  افزایش قیمت خرید حمایتی گوجه غیر درجه یک برای حمل به خارج از استان

 این افزایش هم اکنون قابل اجراء و شامل خریدهای قبل نیز می شود. 

 گفتنی است این افزایش قیمت شامل فروش گوجه در استان بوشهر نمی شود. 

http://www.iana.ir/fa/news/۳8٧۴٩/%D٩%8۵%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۸تاریخ: 

 شوندهای تولیدی تصفیه میدرصد فاضالب 20فقط 

درصد فاضالب تولیدی در کشور تصفیه  ۲۵تا  ۲۰ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو گفت: در حال حاضر فقط معاون دفتر برنامه

الب های فاضخانهوگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر افزود: در حال حاضر ظرفیت اسمی تصفیهوز در گفتهدایت فهمی امر.شوندمی

میلیون تا یک میلیارد مترمکعب فاضالب را  ٧۰۰ها حدود خانهمیلیارد مترمکعب است، اما عمالً این تصفیه ۱.۲ایجادشده در کشور 

درصد آن تصفیه  ۲۵تا  ۲۰کنیم که از این رقم حدود ر میلیارد مترمکعب فاضالب تولید میکنند.وی بیان کرد: ساالنه چهاتصفیه می

آوری فاضالب باعث شده ظرفیت ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو، کامل نبودن شبکه جمعشود.به گفته معاون دفتر برنامهمی

آوری درصد از جمعیت جامعه شهری تحت پوشش شبکه جمع ۴۳ها کامل نشود.فهمی ادامه داد: در حال حاضر فقط خانهاسمی تصفیه

های تصفیه فاضالب عنوان کرد: هزینه تصفیه فاضالب بسیار باال است. دولت فاضالب قرار دارند.وی درباره دالیل کندی اجرای پروژه

زه وارد گذاران به این حو، سرمایهها را تأمین کند و باید با تشویق بخش خصوصی از طریق فروش پساببه تنهایی قادر نیست هزینه

 ند.گر را ایفا کشده و با تصفیه فاضالب، پساب حاصل را به صنایع بفروشند. در واقع دولت باید در این باره نقش یک تسهیل

ی نظیر مللالهای بینتوان تصفیه فاضالب در ایران را تسریع بخشد. ارگانهای خارجی نیز میفهمی یادآور شد: استفاده از فاینانس

های مشابهی در ایران مشارکت داشته و با تصویب بندهای مربوط به اصالح مصرف آب بانک جهانی و بانک توسعه اسالمی در پروژه

 گذاری کند.در برنامه ششم توسط مجلس شورای اسالمی، به احتمال زیاد صنعت انگیزه خواهد داشت در این باره سرمایه

 هاهعدم توجه به مصرف آب نیروگا

رود. بخش عمده شمار میکنندگان آب بخش صنعتی بهترین مصرفوزارت نیرو که متولی تأمین آب و تولید برق است، یکی از بزرگ

شود، اما در برنامه ششم که قاعدتاً بخشی از آن با پیشنهاد وزارت نیرو تهیه شده ها مصرف میتر نیروگاهآب بخش صنعتی در برج

های مصرف آب در صنعت فوالد توجه شده است. هدایت فهمی به این پرسش که چرا وزارت نیرو، نیروگاه فقط به اصالح ساختار

گونه پاسخ داد: اینکه منظور از استفاده از پساب در صنعت شامل تمام تر را مکلف به استفاده از پساب نکرده است، ایندارای برج

 ه صنایع فوالد اشاره کرده و نامی از سایر صنایع برده نشده است.شود.این در حالی است که قانون مشخصاً بصنایع می

های بخار و... به نحوی نیست که پساب برای ها سیستمریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو تأکید کرد: در نیروگاهمعاون دفتر برنامه

یفیت طور است صنایعی که کد. در دنیا هم همینهر صنعتی کارساز باشد. چون بسیاری از فرآیندها صنعتی نیاز به آب با کیفیت دار

که  های آنها آبیتوانند استفاده کنند، اما برخی صنایع بسیار حساس هستند. در سیستمآب برای آنها اهمیتی ندارد، پساب را می

 کند.شود روی خوردگی و... مؤثر است و فعالیت این صنعت را بسیار پرهزینه میمصرف می

 ه کرد: در مسئله استفاده از پساب باید صنایع حساس و غیرحساس مورد توجه قرار دهیم./وی در پایان اضاف

http://www.iana.ir/fa/news/۳8٧۴۳/%D٩%8۱%D٩ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۱تاریخ: 

 نای دانش و پژوهش کاربردی منجر به کاهش ضریب خطا می شودتصمیم گیری بر مب

های سبز و پژوهشگران و فناوران برتر سازمان حفاظت محیط زیست مراسم گرامیداشت هفته ملی پژوهش و فناوری، تقدیر از دانشگاه

ات و فناوری در محل سالن عصر سه شنبه با حضور معصومه ابتکار و وحید احمدی معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیق

های سبز و مراسم گرامیداشت هفته ملی پژوهش و فناوری، تقدیر از دانشگاه.همایش های سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد

پژوهشگران و فناوران برتر سازمان حفاظت محیط زیست عصر سه شنبه با حضور معصومه ابتکار و وحید احمدی معاون پژوهشی و 

 ت علوم، تحقیقات و فناوری در محل سالن همایش های سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.فناوری وزار

لی در الملهای ملی و بینبه گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست، ابتکار در این مراسم با اشاره به هدف گذاری

است المللی و ملی بر همگان روشن شدهویت این حوزه در سطح بینحوزه محیط زیست، گفت: بحرانی بودن مسائل محیط زیست و اول

های محیط های اجرایی و دانشی و پژوهشی،ضروری است در ارائه راهکارها برای حل بحرانو بر حسب همین آگاهی فعاالن عرصه

 .یمرکتی دانش بنیان داشته باشزیست چه در بعد جبران گذشته که بسیار سخت است و چه در بعد برنامه ریزی برای آینده، باید ح

های محیط های حاکمیتی به دلیل همین آگاهی از چالشمعاون رئیس جمهور با بیان اینکه امروز دولت و سایر نهادها و دستگاه

های کلی محیط زیست توجه ویژه ای به زیستی و آثار آن، همچنین تاکیدات مقام معظم رهبری در این حوزه به ویژه ابالغ سیاست

اند، بیان کرد: تنها از زاویه نگاه علمی می توان با چالش ها و مسائل متعدد و روز افزون حوزه محیط موضوع محیط زیست پیدا کرده

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: امروز دنیا نیز برای حل مسائل محیط .زیست برخورد کرد و برای آن ها راه حل ارائه داد

الدول تغییر آب و هوا( به عنوان نهادی علمی سال ها در )هیات بین  IPCCآورده است و به همین دلیل زیست به نگاه علمی روی

درصد یقین اعالم کرد که پدیده تغییر آب و  ٩٩خصوص اثبات علمی واقعیت تغییر اقلیم و گرمایش زمین تالش کرد و با ضریب 

می، اقدام ها و همکاری های بین المللی برای مقابله با گرمایش زمین هوا، پدیده ای انسان ساخت است و در نتیجه همین تالش عل

 .همچون توافق تغییرات آب و هوا پاریس شکل گرفت

 شودریزی بر مبنای دانش و پژوهش کاربردی منجر به کاهش ضریب خطا میتصمیم گیری و برنامه

ژوهش کاربردی منجر به کاهش ضریب خطا می شود، عنوان کرد: ریزی بر مبنای دانش و پگیری و برنامهوی با تاکید بر اینکه تصمیم

گانه توسعه  ۱٧تصمیم های ما در حوزه توسعه اگر پایدار نباشد، آسیب های بسیاری را به همراه دارد و به همین دلیل در اهداف 

در تصمیم گیری و برنامه ریزی  پایدار جهانی که بر سه ضلع اجتماع، اقتصاد و محیط زیست است، بر نگاه علمی و دانایی و دانش

 .تاکید شده است تا اقدام ها و تصمیم ها در جهت حفاظت از محیط زیست و کره زمین باشد

های غلط که حتی در تعدادی از موارد دارای پشتوانه دانشگاهی و گیریاین مقام مسئول با اشاره به اینکه آثار مخرب برخی تصمیم

یا به سختی قابل جبران و بازگشت است یا غیر قابل جبران است، گفت: به همین دلیل ضروری است  نگری بودندعلمی اما فاقد جامع

در کنار توسعه گرایش های مختلف همچون حقوق در رشته های محیط زیست و منابع طبیعی، دانشجویان سایر رشته ها از جمله 

از آن و توسعه پایدار آشنا شوند تا بتوانیم روند تصمیم گیری رشته های فنی و مهندسی نیز با مبانی و اهمیت محیط زیست، حفاظت 

 .های ناپایدار توسعه ای در حوزه های مرتبط را کنترل و متوقف کنیم

ابتکار با بیان اینکه ماهیت محیط زیست، میان رشته ای است، اظهار کرد: به همین دلیل ضروری است مباحث و نگاه محیط زیستی 

 .شگاهی تعریف شوددر تمامی رشته های دان

  های علم استنگری از مهم ترین ویژگیجامع
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ها از پس از بازدید آن ٩۳ها در سال معاون رئیس جمهور ضمن ذکر خاطره دیدار با جمعی از دانشجویان دوره دکترا مهندسی سازه

این بازدیدها و بازدید از سد گتوند در  استاد برتر این حوزه با دانشجویان در ۱۰رغم حضور و همراهی سدسازی های کشور، گفت: به

ای برای دانشجویان ارائه نشده بود و این در حالی های توسعهاین بازدیدها، هیچ توضیحی در خصوص آثار محیط زیستی این طرح

 .نگری استهای علم در تعریف کنونی جهان، جامعترین ویژگیاست که یکی از مهم

ها در رشته های به ظاهر غیر مرتبط مه داد: به همین دلیل بسیار ضروری است که دانشگاهرئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادا

های سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت علوم، هم مباحث محیط زیستی ارائه دهند و البته این موضوع نیازمند افزایش همکاری

 .کاری ها وجود داردتحقیقات و فنآوری است که البته در حال حاضر هم سطح خوبی از این هم

گیری شورای پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست در دوره نخست مدیریت خود بر سازمان وی ضمن یادآوری آغاز فعالیت و شکل

حفاظت محیط زیست توسط معاونت آموزش و پژوهش وقت، بیان کرد: گرچه پژوهش و علم در جای خود بسیار ارزشمند هستند 

 .توانند به حل بحران های متعدد حوزه محیط زیست کمک کننداربردی نباشند نمیاما اگر مطالعات علمی و ک

دیده المللی گاوخونی و مقابله با پابتکار اشاره ای هم به سفر روز دوشنبه خود به استان اصفهان و تشکیل کارگروه احیای تاالب بین

وب ارائه شده در این کارگروه مربوط به پژوهش و مطالعه گرد و غبار در این استان داشت و افزود: یکی از گزارش های بسیار خ

دانشگاه استان در خصوص ارزیابی پتانسیل تاالب گاوخونی برای تولید گرد و غبار بود که نشان می داد به رغم آنکه تاالب گاوخونی 

دوران دولت یازدهم و وجود مستعد تبدیل شدن به کانون گرد و غبار داخلی است به دلیل تخصیص چند نوبت حق آبه تاالب طی 

نم و رطوبت در خاک تاالب، هنوز این اتفاق رخ نداده و گاوخونی تبدیل به کانون گرد و غبار نشده است و از این رو احیا و حفاظت 

جهت گذاران و تصمیم گیران معاون رئیس جمهور ادامه داد: این مطالعه علمی به سیاست.این تاالب باید در دستور کار قرار گیرد

خواهید اصفهان تحت تاثیر آثار مخرب گرد و غبار قرار نگیرد باید حق آبه تاالب پرداخت شود و این از جمله آثار دهد که اگر میمی

به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، همکاری با .مطالعه کاربردی است که از جمله نیازهای مهم حوزه محیط زیست است

طالعات علمی و کاربردی به منظور ارائه راهکارهای کم هزینه، با حداقل زمان و موثر برای رفع چالش های دانشگاه ها برای انجام م

 .مختلف در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سایر حوزه ها به ویژه محیط زیست ضروری است

 های ارزیابی زیست محیطی باشندها پشتوانه علمی و پژوهشی شرکتدانشگاه

ترین راهکارهای انطباق طرح های توسعه ای با محیط زیست و حرکت در بیان اینکه ارزیابی زیست محیطی که یکی از مهموی با 

مسیر توسعه پایدار است، موضوعی کامال علمی است، اظهار کرد: دانشگاه ها می توانند با کسب مهارت های الزم، پشتوانه علمی و 

ها و تخریب ها به محیط زیست باشند و به کاهش خطاها در این حوزه، کاهش آسیب پژوهشی شرکت های ارزیابی زیست محیطی

های علوم، فناوری و تحقیقات این مقام مسئول ضمن تقدیر از حرکت وزارتخانه.و قرار گرفتن کشور در مسیر توسعه پایدار کمک کنند

: دانشگاه ها همواره در حوزه های علمی و پژوهشی و و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ایجاد دانشگاه های سبز، عنوان کرد

فرهنگی پیشرو و نقش آفرین هستند و از این رو این اقدام، در ارائه و توسعه شیوه صحیح زندگی در کشور بسیار حائز اهمیت است. 

سراف و هدر رفت منابع مهم زیرا شیوه زندگی ایرانیان در مصرف منابع انرژی، آب و غذا دارای نواقص فراوانی است که منجر به ا

ابتکار با اشاره به رونمایی از کمپین ملی مقابله با اسراف غذا در کشور طی سفر روز دوشنبه خود به اصفهان، گفت: .کشور می شود

دامه ااین کمپین که از زنجان آغاز به کار کرده، در صورت فراگیری می تواند الگوی مصرف مواد غذایی در کشور را تغییر دهد زیرا 

درصدی محصوالت  ۳۰هدر رفت .های بسیاری در حوزه های مختلف همچون اقتصاد می شودشیوه و الگوی کنونی منجر به آسیب

 میلیارد متر مکعب آب است ۲٧.۵غذایی و کشاورزی از مزرعه تا سفره به معنای هدر رفت 
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میلیارد  ۲٧.۵ی از مزرعه تا سفره به معنای هدر رفت درصدی محصوالت غذایی و کشاورز ۳۰به گفته معاون رئیس جمهور، هدر رفت 

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یکی از مهم .متر مکعب آب است و این برای کشور خشک و بی آبی مثل ایران، فاجعه است

رژی، منابع انترین اهداف شکل گیری دانشگاه های سبز در کنار دالیل علمی و پژوهشی را اصالح و بازسازی الگوی زندگی و مصرف 

آب و غذا در کشور دانست و خاطرنشان کرد: اصالح و بازسازی الگوی مصرف منابع انرژی، آب و غذا در کشور از جمله تاکیدات مقام 

وی افزود: دستور العمل دانشگاه سبز برای تمامی دانشگاه های کشور ابالغ شده است و امیدواریم با رتبه بندی .معظم رهبری است

 .و ایجاد زمینه های رقابتی و انگیزشی در این حوزه، گامی مهم برای رواج الگوهای درست زندگی در کشور برداریم دانشگاه ها

این مقام مسئول با تاکید بر ضرورت نگاه ویژه آموزش عالی به محیط زیست و توسعه پایدار، تصریح کرد: خوشبختانه تشکل های 

تشکل خاص محیط زیست در دانشگاه  ۱۰۰از کرده اند و در حال حاضر بالغ بر دانشجویی حرکت خوبی در حوزه محیط زیست آغ

های کشور در حال فعالیت هستند و این نشان دهنده رشد جریان بیداری محیط زیستی در دانشگاه ها و جریان های دانشجویی 

 .است

 علم و فناوری و پژوهش باید در خدمت محیط زیست باشد

ی معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز با بیان اینکه علم و فناوری و پژوهش بنابراین گزارش، وحید احمد

باید در خدمت محیط زیست باشد، گفت: اگر می خواهیم علم و فناوری در زندگی ما اثرگذار باشد باید علم و فناوری را به حوزه 

 .دانش بنیان باشد محیط زیست پیوند بزنیم و نگرش ما به محیط زیست باید

وی افزود: امروزه شاهد تکامل علم و فناوری و پژوهش در جهان هستیم و علم و پژوهش مسیر خود را به سوی رشد و تکامل طی 

 می کند، اما پرسش اینجاست که رابطه علم و فناوری و پژوهش با محیط زیست چیست؟

و تغییر زندگی روزمره و دیدگاه ما نسبت به خود و محیط پیرامونی را به  احمدی ادامه داد: اگر بپذیریم علم فناوری تحول در زندگی

همراه دارد، پس در اصل علم و فناوری در حوزه محیط زیست نیز تاثیر دارد اما اینکه تاثیر این پیشرفت و رشد فناوری و علم در 

 .محیط زیست مثبت یا منفی است نیاز به بررسی ها و دقت نظر بیشتر دارد

پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: اگر علم و فناوری سبز باشد و زایش علم همراه با رویش  معاون

 .زندگی پر نشاط و سالم و حفظ اکوسیستم و طبیعت باشد، می توان گفت علم و فناوری در خدمت به انسان موفق بوده است

وری جزئی از پازل اکوسیستم طبیعت و حیات است، اظهار کرد: پس به عنوان عالمان، محققان این مقام مسئول با بیان اینکه علم و فنا

و پژوهشگران حوزه علم و فناوری باید در تعامل با محیط زیست حرکت کنیم. زیرا بسیاری از بحران های کنونی که با آن مواجه 

 .هستیم ناشی از جهل و غفلت ما نسبت به اکوسیتم خودمان است

ی با تاکید بر این موضوع که اگر روش های نوین فکری اتخاذ نشود، علم و فناوری به بیراهه می رود، تصریح کرد: آینده نگری احمد

وی با ارائه آمارهایی از فعالیت های صورت گرفته در حوزه محیط .و آینده نگاری در پیشگیری از بحران ها نقشی بسیار مهم دارد

موسسه علمی و  ۱۳انجمن علمی،  ۴مرکز رشد،  ٧پارک علم و فناوری،  ۴یه علمی و پژوهشی، نشر ۱۲زیست، گفت: هم اکنون 

موسسه پژوهشی غیر دولتی و یک موسسه پژوهشی وابسته به دستگاه ها در حوزه محیط زیست فعال هستند که البته  ۳پژوهشی، 

فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: معاون پژوهشی و .در حال برنامه ریزی برای ارتقاء کمی و کیفی آن هستیم

حفظ محیط زیست و بهبود و ارتقاء آن باید هدف نخست برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها کشور قرار گیرد و از این رو وزارت علوم، 

گاه سبز، ابراز امیدواری کرد: احمدی با استقبال از ایده دانش.تحقیقات و فناوری در این مسیر از هیچ همکاری دریغ نخواهد کرد

 .توسعه و رشد این ایده در دانشگاه های سراسر کشور را شاهد باشیم

 های سبز برتر برای نخستین بار در کشورانتخاب دانشگاه
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، ردر ادامه، صدرالدین علیپور مدیر دفتر پژوهش و توسعه فناوری سازمان حفاظت محیط زیست با ارائه گزارشی از عملکرد این دفت

گفت: با اعالم اولویت های پژوهشی سازمان در حوزه های مختلف، برنامه ریزی ویژه ای برای همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی و 

استارتآپ محیط زیستی در کشور توسط  ۳ای هم به برگزاری علیپور اشاره.پژوهشی برای تحقق این اولویت ها صورت پذیرفته است

داشت و افزود: تالش شد تا از طریق این استارتآپ ها، دانشگاهیان، جوانان، نخبگان و متخصصان فعال سازمان حفاظت محیط زیست 

و عالقمند در این حوزه شناسایی شوند و برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت و توانمندی آن ها در رفع بحران های محیط زیستی 

ای سبز برتر در کشور در راستای تفاهم نامه منعقد شده میان سازمان حفاظت وی با بیان اینکه ایجاد دانشگاه ه.کشور صورت پذیرد

محیط زیست و وزارت علوم، فناوری و تحقیقات است، گفت: امسال برای نخستین بار شاهد انتخاب دانشگاه های سبز برتر در کشور 

اسم از دانشگاه های سبز و پژوهشگران و همچنین در این مر.هستیم و این موضوع نوید بخش آینده ای روشن در این حوزه است

فناوران برتر سازمان حفاظت محیط زیست تقدیرشد. دانشگاه های زنجان، صنعتی اصفهان، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد 

ا مورد ه اسالمی، علوم پزشکی قزوین و بوعلی سینا همدان حائز عنوان دانشگاه های سبز برتر در کشور شدند و روسای این دانشگاه

 .تقدیر معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفتند

خلیل جمشیدی، محمود مدرس هاشمی، علی عباسپور طهرانی فرد، منوچهر مهرام، منصور غالمی به ترتیب روسای دانشگاه های 

ی، علوم پزشکی قزوین و بوعلی سینا همدان هستند که در این زنجان، صنعتی اصفهان، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالم

حمیدرضا سوداگر پژوهشگر برتر سطح یک و مهدی بلوکی کورنده پژوهشگر برتر سطح دو سازمان .مراسم مورد تقدیر قرار گرفتند

اداره کل حفاظت  همچنین اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان با کسب رتبه برتر،.حفاظت محیط زیست معرفی شدند

محیط زیست استان اصفهان با کسب رتبه اول، اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز با کسب رتبه دوم، اداره کل حفاظت 

محیط زیست استان خراسان جنوبی با کسب رتبه سوم، اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان با کسب رتبه 

 رتر در حوزه فناوری معرفی شدندسوم به عنوان ادارات کل ب
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۷تاریخ: 

 دانش کم، ما را به بیراهه برد

شناس پیشکسوت را در اختیار خبرگزاری ایانا قرار داد. در این نامه متن نامه داریوش خانلری جنگل رئیس انجمن جنگلبانی ایران

 .های شمال ایران تشریح شده استدالیل عدم موفقیت علم جنگلداری در جنگل

 ست:به گزارش خبرنگار ایانا، در نامه داریوش خانلری به هادی کیادلیری، رئیس انجمن جنگلبانی ایران آمده ا

 ها درختان ناب جنگلیگذاری میلیونپیرو گفتمان بسیار گسترده اخیر، در امر جنگل شمال و پیامد حاصله ناشی طراحی، نشانه

گیری جنگل شمال همانا برداری متمرکز انجام شده در پنج دهه اخیر که تماماً ناشی از عدم شناخت بنیان شکلشمال و قطع و بهره

واقع عوامل اصلی آن های جنگلی رخ داده است، بهویژه اکوسیستمهای اکولوژیکی بهو بزرگ و ایستگاه واحدهای هیدرولوژیک خرد

 های درون و برون منابع جنگلی شمال برشمرد!خبری از پدیدهتوان ناشی از بیاتفاق را می

زی ریشناسی، جنگلداری، طراحی و برنامههای منابع طبیعی کشور، در امر جنگلهای گذشته و حاضر در دانشکدهویژه نوع آموزهبه

 های درختی،گیری گروهشناسی در جهت چگونگی شناخت بنیان شکلازجمله نبود آموزش جنگل-جنگل و دالیل عدیده دیگر، 

های مادری و نوع بافت، ساختمان وعمق متنوع های سنگای، علفی و جانوری و نحوه شناخت و نقش اقلیم، تنوع کانیدرختچه

توان از عوامل اصلی را می -های منابع جنگلیجای عرصهها در جایهای علت تنوع رویش گونههای جنگل شمال در بروز پدیدهکخا

های درختی در عوارض توپوگرافی و جغرافیایی خبری از عظمت ظهور گروهنگری بر جنگل در پی رکود علمی و بیتداوم سطحی

شناسی دیکته شده وارداتی، های جنگلگذاری درخت با شیوهمزبور صرفاً در امر نوع نشانه دانیم تمامی آموزهمتفاوت دانست.می

همچنین قطع و حمل درخت بوده و متأسفانه آن آموزه اشتباه تداوم دارد! که خود باعث شد امروزه سطح وسیعی از جنگل شمال، 

دلیل وجود اقلیم زاگرس در این است که در جنگل زاگرس، بهدانیم، تنها فرقش با طور که میشود. همان "جنگل زاگرس"همانند 

گرم و خشک، در فضای باز ایجاد شده، پوشش علفی قادر به رشد نیست! اما در جنگل شمال به لحاظ فراهم بودن اقلیم، گیاهان 

را پوشانده است! به پیامد آن، در ها، سرخس پنجه عقابی، تمشک، النا، و... فضای باز بین درختان علفی مهاجم همانند انواع گرامینه

 کنند!نوازی میهای در معرض خطر بادافتادگی، صرفاً نمایی از جنگل سبز شمال را چشمپایههای باز با تکفضای سبز دروغین، عرصه

ته، اما داش های علمی ازجمله پزشکی، الکترونیک، مکانیک، نانو، ژن درمانی و... رشد چشمگیرعلت نیست بشر در تمامی زمینهبی

 شود، بلکه باعث تخریب آن نیز شده است.تنها رشدی دیده نمیچرا در زمینه علوم جنگل، مرتع و محیط زیست نه

جوع کند، نه از دانش راست و از اسرار طبیعت پیروی می "قوانین جاودانه طبیعت"زیرا بشر هنوز نپذیرفته، جنگل و طبیعت تابع 

ساله جنگل شمال  ٧۰۰، ۵۰۰، ۳۰۰های درختی علت پیشینه ظهور نقاط گروهویژه بهویش و زایش، بههای رعلت پدیدهنکرده بشر به

و چون بر نوع ایستادن درختان عیب نگاشتیم، پس از !درستی فرمودند هر که عیب نبیند! غیب بیند ایران!بزرگان اهل معرفت به

 خبر ماندیم./اسرار درون و برون آن بی
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۵تاریخ: 

 اثر کرد/ برداشت پنج برابر استاندارد از جنگلهای علمی را بینیافتگی در گذشته، روشتوسعه

ا کار گرفته شده برای مدیریت جنگل رهای علمی بهگذشته عدم توسعه یافتگی جامعه، روش رئیس انجمن جنگلبانی ایران گفت: در

 .آیدقاعده تهدیدی برای این اکوسیستم به حساب میاثر کرده بود و امروز توسعه بیبی

ها ز در سازمان جنگلکه امرو "نحوه اجرایی ساختن طرح استراحت جنگل"به گزارش خبرنگار ایانا، هادی کیادلیری در نشست خبری 

 های شمال ایران اعالم کرد.قاعده را تهدید جدی برای جنگلبرگزار شد، توسعه یافتگی بی

های چوب شمال کشور مجوز فعالیت ندارند و بخشی از آنها نیز با شرط واردات چوب، مجوز دریافت به گفته وی، بسیاری از کارخانه

 ها را با نیاز صنایع هماهنگ کنیم؟ال این پرسش مطرح است که آیا ما باید جنگلاند.رئیس انجمن جنگلبانی افزود: حکرده

دلیل مالحظات موجود در زمینه میلیون متر مکعب نیاز چوبی وجود دارد، اما برای واردات چوب به ۱۰کیادلیری بیان کرد: در ایران 

 هایی اعمال شده است.ای، محدودیتهای قرنطینهورود آفات و بیماری

ها برداری از جنگل همه دستگاهگونه که در زمان بهرههاست. همانهای طبیعی وظیفه همه ارگانوی ادامه داد: حفظ اکوسیستم

 حضور دارند، باید برای حفظ جنگل هم همه حضور داشته باشند.

ف ایجاد شده برای واردات چوب با کیادلیری عنوان کرد: در شرایط کنونی سازمان حفظ نباتات باید وارد عمل شده و در زمینه اختال

رای ای بپوست یا بدون پوست، دستورالعمل بدهد تا مشکل واردات حل شود. این سازمان نباید مسئله ورود آفت به کشور را بهانه

ه کمقابله با واردات چوب کند.وی یادآور شد: وضعیت نامناسب طبیعت ایران به لحاظ بصری هم قابل تشخیص است. منابع طبیعی 

 ها بود اما امروز منشاء تهدیدهایی نظیر گرد و غبار شده است.عنوان مولد فرصتدر گذشته به

شوند و این سطح کوچک، ارزشی جهانی های شمال فقط یک درصد وسعت کشور را شامل میبه گفته رئیس انجمن جنگلبانی، جنگل

وضعیت ایران و اثرات تغییر اقلیم در کشور حتی اگر یک درخت از داشته و میراث طبیعی جهان است که باید حفظ شود. با توجه به 

 ایم.این اکوسیستم زیبا حذف شود، یک گام به بیابان شدن نزدیک شده

سال گذشته در زاگرس  ۲۰هایی که در کنیم. نشانهکیادلیری تأکید کرد: در حال حاضر مسیر زوال زاگرس را در شمال کشور طی می

هزار هکتار جنگل شمال گزارش شده  ۳۵۰گونه آفت در  ۴۵ال قابل مشاهده است. در پنج سال اخیر طغیان داشتیم، امروز در شم

هزار هکتار  ۱٩۰سوزی در شمال کشور در حدود ساز است. آتشها برای سالمت انسان خطرناک بوده و مشکلکه برخی از این گونه

ساله شمشاد که بومی شمال ایران است، در این مدت  ۳۰۰صله درخت میلیون ا ۴۰از اراضی جنگلی طی یک دهه اخیر رخ داده و 

های جنگلی نشانه اضمحالل این اکوسیستم است، فرسایش جمعی گونهایم.وی با اشاره به اینکه مرگ و میر دستهکوتاه از دست داده

 های شمال کشور را فاجعه نامید.درصد ازجنگل ۵۰شدید در بیش از 

شوند. در کنار تغییرات اقلیمی که منجر به آسیب رسیدن ها تغذیه میتاالب از جنگل ۱۲رودخانه دائمی و  ۱۳۰کیادلیری اضافه کرد: 

ها شود، اقدامات بشر هم زمینه تخریب بیشتر را فراهم کرده است یکی از این اقدامات مخرب برداشت بیش از توان جنگلبه جنگل می

 ایم.ندارد از جنگل چوب برداشت کردهبوده زیرا در برخی موارد پنج برابر استا

اما  های زیرزمینی نمود پیدا کرده استرئیس انجمن جنگلبانی گفت: اگرچه خشکسالی در فالت مرکزی با پایین رفتن سطح سفره

طرح  ن درها را بیماری دانست که باید به آن کمک کرد؛ بنابرایها در حال ایجاد است.کیادلیری جنگلدر شمال کشور با ذوب یخچال

ارزشمند  ای در پیش بگیریم که به حفظ این اکوسیستمتنفس جنگل، باید رویکردها تغییر کرده و به جای توجه به تولید چوب، رویه
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ای چهره ماندگار منابع طبیعی ، مرحوم دکتر محمد حسین جزیره8۴منتهی شود.وی افزود: ضرورت اجرای طرح تنفس را در سال 

 نجمن جنگلبانی برگزار کرده بود، به حاضران در برنامه گوشزد کرده بود.کشور در همایشی که ا

 های پایداریعدم توجه به شاخص

وب ها ایجاد شود. در گذشته صرفاً با میزان تولید چبه گفته رئیس انجمن جنگلبانی، در شرایط موجود باید تغییر بنیادین در نگرش

های سنجش وضعیت سالمت و توان تولید این مجموعه باید رویکرد جدید، شاخصشد، اما در وضعیت اکوسیستم جنگل سنجیده می

 بر اساس معیارهای پایداری باشد. متأسفانه تاکنون به این مسئله توجهی نشده است.

ی ودی قبلگردیم؛ زیرا برای بازیابی موجساله به هیچ وجه به شرایط ما قبل تخریب باز نمی ۱۰کیادلیری بیان کرد: با یک دوره گذار 

ای که قطع شده، به طبیعت ایران باز نخواهد ساله ۱۵۰سال زمان نیاز داریم. ضمن آنکه به هیچ وجه یک درخت  ۱۵۰جنگل به 

ها، باید آمایش سرزمین انجام شده و ارزیابی مناسبی از ریزیگشت.وی در پایان یادآور شد: برای تعیین اهداف محوری برای برنامه

ها تالش ها، باید اهداف محوری خود را مشخص کرده و برای دستیابی به این هدفته باشیم. بر اساس این ارزیابیتوان اکوسیستم داش

 ساله گذار، صرفاً باید مطالعه برای شناخت اکوسیستم انجام شود./ ۱۰کنیم. در واقع در دوره 

www.iana.ir/fa/news/http://۳8۵٩٩/%D8%AA%D٩% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۵تاریخ: 

برداری کردیم/ مخاطره های شمال سرمایهپذیر نیست/ از جنگلبدون توافق جمعی اجرای تنفس امکان

 های شمالزیست مردم منطقه با حذف جنگل

طبیعی دانشگاه تهران گفت: اگر توافق جمعی وجود نداشته باشد، تزریق اعتبارات برای اجرای طرح تنفس  استاد دانشکده منابع

 .ارزش است؛ بنابراین باید در راستای مقبولیت این تفکر تالش کنیمبی

رگزار شد، بر ها بکه امروز در سازمان جنگل "نحوه اجرایی ساختن طرح استراحت جنگل"مهاجر در نشست خبری محمدرضا مروی

 های مدیریت جنگل تأکید کرد.ایجاد همگراهی بیشتر برای تغییر شیوه

هزار سال پیش  ۶۰۰ای است که از شناسی مصون مانده و ذخیرههای شمال ایران از یخبندان دوران سوم زمینبه گفته وی، جنگل

 هزار سال دارند. ۱۰دمتی در حدود های اروپا قاست؛ این در حالی است که جنگل برای ما به ارث گذاشته شده

گاه ارزشمندی است که تنوع زیستی باالیی داشته و اطالعات ژنتیکی های هیرکانی ذخیرهاین استاد دانشگاه تهران افزود: جنگل

 های شمال، اطالعات کافی در اختیار نداریم.های ارزشمند جنگلارزشمندی دارد. هنوز درباره خیلی از ویژگی

دنبال مدل اولیه جنگل برای تحقیق ها بهبا اشاره به آغاز نهضت جنگلداری نزدیک به طبیعت در اروپا بیان کرد: اروپایی مهاجرمروی

 تواند محلی برایکره شمالی است که میهای طبیعی در نیمهای هیرکان شاید تنها جنگل مصون مانده از یخچالگردند. جنگلمی

های شمال را برداری از جنگلبهره ۱۳۴۰به نیم قرن سابقه جنگلداری در ایران ادامه داد: از سال  تحقیقات اروپا باشد.وی با اشاره

 آغاز کردیم، اما از همان ابتدا دو اشتباه کردیم. البته این اشتباهات عمدی نبوده و حاصل نقص در دانش بشری است.

های اروپا انسان ساخت بوده و یکی از اقدامات اشتباه ما بود. جنگلهای اروپا مهاجر عنوان کرد: الگوبرداری مدیریتی از جنگلمروی

دانستند و های طبیعی را نمیاند؛ بنابراین نوع مدیریت جنگلهایشان را تراشیدهتمام جنگل ۱٧و  ۱۶ساکنان این قاره در قرن 

 را نداشتند.توانستند برای ما نسخه بپیچند. این کشورها علم الزم برای مدیریت جنگل طبیعی نمی

ایم. برداری کردههای شمال سرمایهبرداری از جنگل با برداشت چوب مترادف شده است، اما ما از جنگلوی یادآور شد: در ایران بهره

رداری ببرداری از اکسیژن، آب، منظر و... را به حساب نیاوردیم و در زبان فارسی بهرهایم. بهرهبه اندازه بهره جنگل از آن برداشت نکرده

از جنگل با برداشت چوب مترادف شد.استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران تأکید کرد: امروز تجربه الزم برای تغییر نگرش 

های شمال در پیش روی ما قرار های شمال داریم. بر اساس همین تجربه استراحت دادن به جنگلمدیریتی علمی و فنی برای جنگل

اند. تاج پوشش آنها کاهش یافته، حجم برداری شدید قرار گرفتههای شمال مورد بهرهگفت: تاکنون جنگلمهاجر گرفته است.مروی

های ایران در مسیر انحطاط اکولوژیکی قرار گرفته است. در واقع سرپا و تنوع زیستی گیاهی و جانوری روند نزولی داشته و جنگل

توان تشبیه کرد که امروز ترمز آن بریده شده و نخستین کاری که تومبیلی میهای ایران را به اوضعیت مدیریت فنی و علمی جنگل

 باید بکنیم آن است که ترمز دستی را بکشیم.

سال سابقه مدیریت جنگل، امروز از نظر علمی، اجرایی و  ۴۰سال به خود و جنگل فرصت دهیم. بعد از  ۱۰وی اضافه کرد: باید 

 ساله دارند. ۱۰های شمال نیاز به استراحت نگلتحقیقاتی به این نتیجه رسیدیم که ج

 های ایران بکر استدرصد جنگل 10

اید مهاجر، بهای شمال کشور تأکید کرد. به گفته مرویاستاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران بر اجرای طرح آمایش جنگل

های درصد سطح جنگل ۱۰اشته باشیم. بر اساس برآوردها های شمال واقعاً بکر است تا برای آن برنامه دبدانیم چه قسمتی از جنگل

فرد است.وی افزود: در هیچ جای دنیا جنگل بکر راش و بلوط نداریم. کره شمالی منحصربهایران بکر بوده که این سطح در کل نیم
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 ایجاد کنیم. در هر استان یکعنوان ذخیره گاهی طبیعی ارزشمند، های شمالی یک پارک ملی بهبنابراین باید برای هریک از استان

ر کند. به این ترتیب در آینده اگحوضه آبخیز جنگلی را به حال خود بگذاریم تا از طبیعت یاد بگیریم و ببینیم طبیعت چه می

الگوگیری  رایایم، بهایی که برای آنها به جا گذاشتهگاهتوانند از این ذخیرهها نیافتند، میهای خود را در کتابکارشناسان پاسخ پرسش

اری بردتوان از چوب آنها بهرههای احیایی و نقاطی که احتماالً میمهاجر بیان کرد: بعد از دوران گذار باید جنگلاستفاده کنند.مروی

توان آب تصفیه کننده آب هستند و در آینده حتی میهای طبیعی تصفیههای شمال کارخانهکرد را مشخص کنیم.به گفته وی، جنگل

بندی شده، درآمد کسب کرد.این استاد دانشگاه تهران ادامه داد: نباید بندی کرد و از این آب بستهخروجی از جنگل را بسته شده

ی ها وجود آن ضرورجنگل را پرورشگاه چوب ببینیم. جنگل یک اکوسیستم ارزشمند با خدمات گسترده است که برای رفاه انسان

های شمال بیشتر تخریب شود، وضعیت هیرکان از زاگرس بدتر شود.وی م از روزی که اگر جنگلترسمهاجر هشدار داد: میاست.مروی

متر بارندگی داریم. اگر میلیمتر بارش داریم، اما در برخی نقاط شمال تا دوهزار میلی ۶۰۰در پایان عنوان کرد: در زاگرس حداکثر 

 ./بردهای شمالی کشور را از بین میها در استانانجنگل نباشد ریزش یکباره باران و وقوع سیل امکان زیست انس

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۵٩٧/%D8%A8%D8%AF% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۴تاریخ: 

 بیه ملی شدن صنعت نفت/ به اغتشاش کشیده شدن مراسم یادمان کریم ساعیعطفی شطرح تنفس؛ نقطه

 عطفی شبیه به ملی شدن صنعترئیس انجمن جنگلبانی ایران در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره کریم ساعی طرح تنفس را نقطه

حمد صفت و ماصغر درویشمخی، علینفت برای کشور دانست. در این مراسم بخشی از اساتید دانشگاه تهران ازجمله دکتر تقی شا

عواطفی به سخنان رئیس انجمن جنگلبانی که در موافقت با طرح تنفس مطرح شده بود، اعتراض کردند و برای لحظاتی این جلسه 

 .به اغتشاش کشیده شد

 لیال مرگن: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

 عطفی شبیه به ملی شدن صنعتخاطره کریم ساعی طرح تنفس را نقطه رئیس انجمن جنگلبانی ایران در مراسم گرامیداشت یاد و

حمد صفت و ماصغر درویشنفت برای کشور دانست. در این مراسم بخشی از اساتید دانشگاه تهران ازجمله دکتر تقی شامخی، علی

ه دند و برای لحظاتی این جلسعواطفی به سخنان رئیس انجمن جنگلبانی که در موافقت با طرح تنفس مطرح شده بود، اعتراض کر

ای بسیار طوالنی دارند. قبل از پیروزی انقالب اسالمی و تحریم صنعت هوایی به اغتشاش کشیده شد.سوانح هوایی در ایران سابقه

اموریت مگذار علم جنگلداری ایران را از جامعه جنگلبانی ایران گرفت. کریم ساعی در جریان بازگشت از ای هوایی بینانکشور، سانحه

خود در شیراز، بر اثر سقوط هواپیما چشم از جهان فروبست و امروز در مراسم یادبودش، گروهی حادثه آفریدند. این روزها بحث 

های طبیعی کشور، به صحنه اردوکشی موافقان و مخالفان بدل شده به نحوی که همه برداری از عرصهتنفس جنگل و توقف بهره

کنند. اغلب سخنرانان مراسم یادبود دکتر کریم ای ارایه نظرات خود در رابطه با این طرح استفاده میکارشناسان از هر فرصتی بر

هم به مسئله تنفس داشتند اما دفاع هادی کیادلیری رئیس انجمن جنگلبانی ایران از طرحی  ساعی در جریان سخنرانی نیم نگاهی

های جنگلی شمال کشور است، زمینه بروز د جدید در مدیریت اکوسیستمشود ولی هدف اصلی آن ایجاد رویکرکه تنفس نامیده می

 وجود آورد.اغتشاش در مراسم یادبود بنیانگذار علم جنگل را به

رئیس انجمن جنگلبانی ایران در این مراسم بیان کرد: همه ما به ضرورت حفظ محیط زیست واقفیم حیات بشر بدون محیط زیست 

ها در مسئله محیط زیست نقش پدافندی یط زیست را از ارکان اصلی امنیت ملی دانست و افزود: انجمنمعنی ندارد.وی حفاظت از مح

 رسانی و آگاهی بخشی دارند.سازی کنند. این تشکیالت وظیفه پیامداشته و باید گفتمان

ه زی کالمی در شرایطی که گرگ بساکیادلیری با اشاره به اینکه ساماندهی شرایط بحرانی نیازمند قرارگاه عملیاتی است، فرهنگ

 افتد را غیر منطقی توصیف کرد.زند یا آتش به کاشانه کسی میای میگله

کند، دولت و ملت را به حرکت بیند، مطالبه میسال خسارت می ۳۰۰روز به اندازه  ۳۰هایش در کمتر از وی افزود: کسی که جنگل

ئیس انجمن جنگلبانی اضافه کرد: با توجه به بحران زیست محیطی و مطالبه افکار کند.ردارد و به چند سوژه خبری بسنده نمیوا می

عمومی، در آستانه تحول عظیمی هستیم. این تحول مثل ملی شدن صنعت نفت نقطه عطفی بزرگ در کشور است استراحت جنگل 

 ت.به معنی رهاسازی یا پشت کردن به مردم نیست بلکه به معنی تغییر رویکردهای گذشته اس

اران را بردخواست؟ ساعی اگر امروز بود پاسخگویی به بهرهوی تأکید کرد: به راستی ساعی اگر امروز بود، این تغییر رویکرد را می

 کنیم؟کرد. با کدام دلیل فنی ادامه روند فعلی را طلب میکرد بلکه حفظ سرزمین را مطالبه میمطالبه نمی

ن تفکر خوابیده است. اگر پاردایمی باید شکسته شود و دکترین جدید مطرح شود، قطعا سال خسارت در پشت ای 40کیادلیری گفت:

نند. کهای کشور با وجود تجربه زیاد، به جای حمایت، با تفکر جدید مقابله میهزینه دارد. مقاومت و درگیری دارد.وی افزود: دانشگاه

های جدید ارایه کنند، اصرار و پافشاری به ادامه موزشی خود، مدلهای آهایی که باید بعد از چهار دهه تحقیق در جنگلدانشگاه
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برداری دارند.رئیس انجمن جنگلبانی با اشاره به مباحث مطرح شده در زمینه فقر مردم از سوی مخالفان تنفس، بیان کرد: مردم بهره

ان ایم؟ ساالنه هزارا ممنوع کنیم، مردم را فقیر کردهبرداری چوب رراستیاگر بهرهشوند. بهایم. مردم هر روز فقیرتر میرا وسیله کرده

 برند؟ای میشود، از این رویه مردم چه بهرهالوار چوب از جنگل خارج می

وی گفت: آیا به راستی سازمانی که مدعی وزارتخانه شدن است، با رفتن چهار مجری باید از هم بپاشد؟ آیا طرح چنین مسایلی 

 یست؟ها نتوهین به سازمان جنگل

کیادلیری اضافه کرد: تنفس جنگل به معنی رهاسازی جنگل نیست ما به دنبال تغییر رویکرد اکوسیستمی هستیم. در حال حاضر 

 شود. این رقم کم چرا باید تمام ساختارها را به هم بزند؟های طبیعی تامین میدرصد چوب از جنگل ۱۰

میلیارد تومان هم کمبود منابع داریم  ۵۰۰بینی شده حتی بر اعتبارات پیشاگرچه وی معتقد است که برای اجرای طرح تنفس عالوه 

میلیارد تومان است، برای  ۲۰۰اما این پرسش را هم مطرح کرد که با کدام استداالل در شرایطی که درآمد حاصل از فروش چوب 

 شود.میلیارد تومانی می ۴۰۰اجرای تنفس درخواست بودجه 

میلیارد تومان هزینه  ۵۰۰ه داد: دولت برای ساخت یک سد با قدرت ذخیره چند میلیون متر مکعب آب، رئیس انجمن جنگلبانی ادام

 کند؟کند هیچ پولی پرداخت نمیکند اما برای جنگلی که هر هکتار آن هزار متر مکعب آب ذخیره میمی

محیط زیست که اجرای طرح تنفس را به  های علمی منابع طبیعی ووی در واکنش به سخنان علی سالجقه مسئول اتحادیه انجمن

دلیل وجود عدم قطعیت در علوم، عجوالنه توصیف کرده بود، عنوان کرد:عدم قطعیت در طبیعت باالست بنابراین باید هر اقدامی در 

 جنگل به دقت انجام شود. تنفس جنگل به معنی دستکاری کمتر در طبیعت و حفظ فرایندهای اکولوژیکی است.

کید کرد: نیاز به اجرای تنفس در جنگل، نظر چهار کارشناس نیست. صدای طبیعتی است که مردم قبل از همه آن را کیادلیری تأ

 های مخالفان تنفس، نمودشود در حالی که بحثاند. اگر کسی صدای طبیعت را مطرح کند به پوپولیستی بودن متهم میشنیده

افزایی آغاز شده راه برگشت ندارد. به جای اینکه در مقابل آن بیایستید، هم رفتارهای پوپولیستی است.وی یادآور شد: مسیری که

 های کشور را از مرگ حتمی نجات دهید.کنید تا باقیمانده جنگل

 آغاز اغتشاش

پایان سخنان رئیس انجمن جنگلبانی و قبل از آغاز سخنان شاهسوندی همسر مرحوم رضا حجازی از اساتید دانشگاه تهران، مراسم 

ادبود کریم ساعی با لحظاتی اغتشاش همراه شد. فردی در میانه سخنان کیادلیری تالش کرد با طرح پرسش، ادامه سخنرانی وی را ی

متوقف کند. بعد از خاتمه سخنان رئیس انجمن جنگلبانی هم سه تن از اساتید دانشگاه تهران یعنی دکتر تقی شامخی، علی اصغر 

کردند تا در پشت تریبون قرار گرفته و نظرات خود را در رابطه با مسئله تنفس و سخنرانی درویش صفت و محمد عواطفی تالش 

کیادلیری مطرح کنند. مجری برنامه که وحید اعتماد یکی دیگر از اساتید دانشکده منابع طبیعی بود، پیوسته تالش کرد تا جو متشنج 

اور بود که رئیس انجمن جنگلبانی نظرات شخصی خود را مطرح کرده شده را آرام کند. محمد عواطفی از اعتراض کنندگان بر این ب

و آنچه پشت تریبون اعالم شده، نظر اعضای انجمن علمی جنگلبانی نیست. علیرضا درویش صفت هم به آن بخش از سخنان کیادلیری 

که  هایی. درویش صفت گفت: در سالهای دارای جنگل آموزشی، اعتراض داشتدر رابطه با عدم ارایه برنامه جایگزین توسط دانشگاه

کرده ها به وی فشار وارد میخیرود کنار نوشهر )جنگل آموزشی دانشگاه تهران( را داشته، سازمان جنگل مسئولیت مدیریت جنگل

 عمل نکرده و شدت برداشت از این اکوسیستم طبیعی را بیشتر کند.وی خطاب به خداکرم جاللی رئیس "مینیاتوری"که در جنگل 

های ارایه شده از سوی ما عمل نکرد.تقی شامخی نیز یکی دیگر از ها بیان کرد: متاسفم که دستگاه اجرایی به توصیهسازمان جنگل

اساتید دانشگاه تهران بود که سخنی به زبان نیاورد اما در جلوی تریبون حاضر شد و بعد از اعتراض دکتر محمد رضا مروی مهاجر در 

دن نظم برنامه، به جایگاه خود بازگشت.در هیاهوی ایجاد شده، شاهسوندی همسر مرحوم رضا حجازی از اساتید ارتباط با بر هم خور
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رای های خود بدانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران که این روزها فعال محیط زیست است، پشت تریبون قرار گرفت و از فعالیت

ها برای ونه سمنا )ستاد مردمی نجات آشوراده( در برابر زیاده خواهیحفظ محیط زیست ایران سخن گفت.وی تعریف کرد که چگ

کند.به گفته شاهسوندی وی به خاطر اینکه همسر رضا تصرف این جزیره که زیستگاه پنج میلیون پرنده مهاجر است، ایستادگی می

تالش کرد به دعوای مخالفان و تپد.شاهسوندی است، فعال محیط زیست شده و قلبش برای حفظ محیط زیست ایران می حجازی

موافقان تنفس ورود پیدا نکند و فقط از اینکه یادی از رضا حجازی نیست، گله کرد.وی ادامه داد: تمام حقوق دریافتی همسر مرحومش 

-ز هیاهودهد تا همچنان در سکوت و به دور اهای مالی به دانشجویان ممتاز دانشگاه تهران میاز دانشگاه تهران را در قالب کمک

 ، نقش موثر همسر مرحومش در اعتالی دانش منابع طبیعی ایران حفظ شود.-خواستگونه که حجازی میهمان

 مگذارید گل یاس لگدمال شود

ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز که شاعری توانمند است، سخنران دیگری بود که عباسعلی نوبخت معاون امور جنگل سازمان جنگل

هایی یاد کرد که طی های ایران را گوشزد کرد و از گونهجلسه را تغییر دهد. وی با اشعار خود، وضعیت وخیم جنگلتالش کرد فضای 

اند.نوبخت با اشاره به اینکه با اقتدار به اعتقادات خود عمل های اخیر مجبور به کوچ اجباری شده یا از طبیعت ایران حذف شدهسال

متری حفر کنیم.  ۵۶۰های روز را چنین تشریح کرد: در جهرم برای رسیدن به آب ناگزیریم چاههای دنیای امخواهد کرد، واقعیت

توان آن را دوباره مثل قبل و یا متر رسیده است. اگر تهران خراب شود، با صرف هزینه به راحتی می ۲۶۰ها در پاکدشت به عمق چاه

ها فرو بنشینند( ، با هیچ مبلغی خسارات آن قابل جبران نیست. تهای زیرزمینی تخریب شوند)دشحتی بهتر ساخت اما اگر مخزن

بینیم، بنابراین به آنها فکر چندین دریاچه ارومیه در زیر زمین داریم که در حال خشکیدن است اما ما آنها را با چشمان خود نمی

چگونه  نیم که در پارک سیسنگان درختان داغداغانکنیم.وی یادآور شد: باید به فکر بهبود اکوسیستم و رفاه مردم باشیم. باید ببینمی

ها متری در سرشاخهسانتی ۵۰ها( در حال خشک شدن هستند. ممرز بعد از قطر کنند. کلهوها )خرمندیبرای زنده ماندن مبارزه می

التر رفته و مهاجرت متر از رویشگاه اصلی با ۶۰۰های ون )زبان گنجشک( و راش حدود کند. در سنگده گونهشروع به خشک شدن می

های ایران های موجود در جنگلها نیز حد معینی است. اینها واقعیتاند که به حیات خود ادامه دهند. اما توان مهاجرت جنگلکرده

گیریم به جای اینکه جلوی هم بایستیم، باید یک مشت واحد ها عنوان کرد: ما از هم فاصله میاست.معاون امور جنگل سازمان جنگل

ماست  مادر"بینم. ویم و برای پویایی طبیعت تالش کنیم.وی به ارایه شعری از زبان جنگل پرداخت و گفت: جنگل را خسته میش

 "نگذاریم گل یاس لگدمال شود". نوبخت سخنان خود را با این شعر "طبیعت که از او زاده شدیم، وای از دامن آن غارت اموال شود

 پایان داد.

 یر اقلیم نداریمای برای تغیبرنامه

طبیعی و محیط زیست هم یکی دیگر از سخنرانان برنامه امروز بود که طرح های علمی منابععلی سالجقه مسئول اتحادیه انجمن

 تنفس را تصمیم عجوالنه اعالم کرد.

در در ریزی کرده اما چقهکند و آمریکا برای این مسئله برنامبه گفته وی پنتاگون اعالم کرده که خشکسالی دنیا را دچار آسیب می

 ایران برای تغییرات اقلیم برنامه داریم.

ها برای دهد اما آیا از دانشگاهسالجقه افزود: بر اساس اعالم پنتاگون تغییر اقلیم قرن حاضر خزنده نیست و به صورت یکباره رخ می

 یم.ایم. در ایران خیلی به کار علمی اعتقاد ندارمقابله با این روند کمک گرفته

ع ترین مسایل مربوط به منابوی تأکید کرد: علم عدم قطعیت باالیی دارد مخصوصا منابع طبیعی که متغیرهای باالیی دارد. سخت

شود اما آیا مسایل اقتصادی اجتماعی در این طرح دیده شده طبیعی است اما امروز مسایلی مثل تنفس و استراحت جنگل مطرح می

کنند آیا قبل ازاینکه این تفکرات تنفس و غیره یت ایران یا در جنگل یا مرتع یا حوضه آبخیز زندگی میاست؟سالجقه ادامه داد: جمع
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تفاقی کنند، چه اایم که برای مردمی که از جنگل استفاده میایم. آیا به این فکر کردهرا مطرح کنیم، به مباحث جانبی آن توجه کرده

های خوبی در کشور مطرح وفقیت طرح خروج دام از جنگل اشاره کرد و افزود: ایدهافتد؟وی در تکمیل سخنان خود به عدم ممی

توانیم تبعات اجرای این های اقتصادی نیز نمیشود اما اجرای آنها مشمول زمان شده و با میلیاردها تومان خسارات مالی و بحثمی

یم. معموال قرق آخرین تیری است که از ترکش یک کارشناس کنها را جمع کنیم.وی تأکید کرد: یکباره بحث تنفس را اعالم میایده

 ای پیچید.توان چنین نسخهبرداری است. برای جنگل هم نمیشود زیرا قرق کردن، محدود کردن بهرهرها می

ت شوند تقویوی یادآور شد: اگر دولت اعتقاد دارد که جنگل باید بماند، باید اعتباراتی اختصاص دهد که ساکنان جنگل از نظر مالی 

تا مسایل ثانویه در این اکوسیستم طبیعی رخ ندهد.وی همچنین بر اصالح ساختار منابع طبیعی کشور برای موفقیت در اجرای وظایف 

ذاتی خود، تأکید کرد.خداکرم جاللی، آخرین سخنران مراسم بزرگداشت کریم ساعی بود که تالش کرد با رعایت اعتدال نظر موافقان 

های کشور و مقابله با روند تخریب این جلب کند تا همه در کنار هم، به تدوین الگوی جدیدی برای مدیریت جنگلو مخالفان را 

میلیارد تومان برای اجرای طرح  ۴۰۰اکوسیستم ارزشمند فکر کنند. جاللی همچنین در پاسخ به کیادلیری درباره دلیل اعالم رقم 

میلیارد تومان است اما در  ۲۰۰ی ایران طرح داریم که درآمد حاصل از فروش چوب آن هاتنفس، یادآور شد: ما برای نیمی از جنگل

ها که طرح ندارد را تحت پوشش های کشور طرح تهیه کنیم و نیم دیگری از جنگلکنیم برای تمام جنگلطرح تنفس تالش می

شده است.مراسم یادبود استاد کریم ساعی با بینی میلیارد تومان بر این اساس پیش ۴۰۰های مدیریتی ببریم. پس رقم برنامه

ها را معطوف به این پرسش کرد که به راستی اگر کریم ساعی زنده بود با اجرای طرح هایی که داشت به پایان رسید اما ذهنحاشیه

 گرفت؟/کرد یا در صف مخالفان جا میتنفس همراهی می
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۶تاریخ: 

 درصدی رتبه گرسنگی در ایران 12بهبود 

 .وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کاهش گرسنگی در ایران خبر داد

رتبه  ۲۰۱۵تا  ۱٩٩۰امروز در نخستین همایش امنیت غذایی، توسعه و سالمت گفت: از سال به گزارش خبرنگار ایانا، علی ربیعی 

درصد تنزل یافته است.وی با اشاره به وظیفه دولت در ایجاد رفاه در جامعه افزود: باید  ۶.8درصد به  ۱8.۵گرسنگی در ایران از 

های خود قرار داده است، ساسی، رهایی از گرسنگی را جزو اولویتطور که قانون افقرزدایی در دستور کار مسئوالن قرار گرفته و آن

مسئوالن در این امر تالش کنند.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تأکید بر ضرورت تأمین نیازهای اساسی و برطرف ساختن 

ین و ترمنیت غذایی که البته مبناییای عنوان کرد: فقر انواع مختلف دارد. از فقر مسکن و آموزش گرفته تا اهای تغذیهمحرومیت

تن تواند در برطرف ساخترین نوع آن فقر غذا است؛ به عبارتی تا زمانی که بدن انسان نتواند مایحتاج روزانه را تأمین کند، نمیمهم

ه به منابع عی، با توجشود.به گفته ربیها مفید و موفق باشد. بنابراین فقر مربوط به غذا بدترین نوع محسوب میفقر در دیگر زمینه

عه پذیر جاممحدودی که دولت در اختیار دارد، این مسئله مهم است که برای رفع ناامنی غذایی ابتدا به سراغ محرومان و اقشار آسیب

کنند، یک وعده شان را طی میرفت؛ به همین دلیل، دو سال است که در مناطق محروم به کودکانی که هزار روز ابتدایی زندگی

عاً ای تضمین نشود، قطای و ریشهصورت پایهصورت روزانه دریافت کنند، زیرا اگر سالمت جسمانی بهویژه لبنیات بهی گرم بهغذا

های لبنی برای ارتقای سالمت های روانی و اجتماعی در آینده به خطر خواهد افتاد.وی معتقد است: برخی صنایع مانند کارخانهسالمت

ز کنند، البته ازیرا آنها با نرخ بازده بسیار اندک همچنان به تولید خود ادامه داده و این راه دشوار را طی می کنند؛مردم فداکاری می

ایت کنند که باید دولت ا زآنها نیز حمای دست و پنجه نرم میطرف دیگر صنایع باالدستی یعنی دامداران نیز با مشکالت مالی عدیده

یابد، کل صنعت دچار اختالل خواهد شد. در عین حال، باید از لحاظ قیمت محصول نهایی، توان مالی کند، زیرا اگر تولید آنها کاهش 

طبقات پایین جامعه را نیز مدنظر داشت که اتفاقاً یکی از دالیل بروز صندوق بازنشستگی این صنعت، همین عامل است.ربیعی بیان 

نام امنیت غذایی سنجید؛ به عبارتی وقتی شاخص امنیت غذایی درجه  توان با معیاری بهکرد: میزان شکنندگی هر جامعه را می

های شیر اظهار آوری جامعه درباره مشکالت باال خواهد رفت.وی در پایان با اشاره به عکس گاو روی شیشهباالیی داشته باشد، تاب

کس ری داشته و بسیار شکیل شده است، اما عهای چشمگیهای صنایع لبنی پیشرفتبندیداشت: متأسفانه امروزه با وجود اینکه بسته

کنم که دوباره آن را احیا نوعی برای نسل ما نوستالژی بود؛ بنابراین درخواست میشد، بههای شیر دیده میگاوی که روی شیشه

 کنیم./
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۵تاریخ: 

 برگزاری همایش امنیت غذایی در تهران

مدیرعامل هلدینگ صنایع غذایی، دارویی و کشاورزی، در یک نشست خبری ضمن بیان این خبر افزود: این همایش به منظور تبیین 

حرکت به سمت مدیریت فرآیندی و کارآمد و ارائه راهکارهای افزایش راندمان و تشریح دستاوردهای تخصصی شدن اقتصاد در جهت 

ه نظران حوزهای عمومی غیردولتی با حضور مسووالن کشوری، صاحبان صنایع، استادان و کارشناسان صنعت غذا و صاحبدر شرکت

به گزارش روابط عمومی  .شودزار میاقتصاد از سوی هلدینگ صنایع غذایی، دارویی و کشاورزی صندوق بازنشستگی کشوری برگ

هلدینگ صنایع غذایی، دارویی و کشاورزی صندوق بازنشستگی کشوری، علی رومی گفت: موضوع محور قرار گرفتن تخصص در 

های یک مجموعه، مبحث اصلی و اساسی است که باید مورد توجه و عنایت ویژه صاحبان مناصب و صنایع قرار بگیرد و ضمن شرکت

 .فکری در راستای ارتقای بنگاه داری اقتصادی بر پایه تخصص در جامعه نهادینه شوددقانه دستاوردها، تشریک مساعی و همتبیین صا

تجمیع و ادغام و سپس مدیریت و  :مدیرعامل هلدینگ صنایع غذایی، دارویی و کشاورزی صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرد

ترین اقدامات در راستای خروج از مدیریت سنتی و تغییر رویکرد به سمت ه، یکی از مهمهایی با فرآیند عملکردی مشابهدایت شرکت

های موثری که در زمانی کوتاه )یک سال( از زمان رومی ضمن تبیین دستاوردهای این هلدینگ گفت: با گام .مدیریت فرآیندی است

سویه، برداشته شد امروز با تدوین راهبردها و نبه و همهجاصورت همهتشکیل هلدینگ تخصصی صنایع غذایی، کشاورزی و دارویی به

های سالمت محور دولت تدبیر و امید، پس از گذشت قریب به یک سال های اجرایی بر مبنای سودآوری و همسو با سیاستاستراتژی

کشاورزی صندوق  مدیرعامل هلدینگ صنایع غذایی، دارویی و .از تشکیل این هلدینگ، شاهد دستاوردهای امیدبخشی هستیم

ونقل را در گذاری و بورس و حملشرکت تولیدی، دامپروری، بازرگانی و فروش، سرمایه ۴۰بازنشستگی کشوری گفت: این هلدینگ 

ها با تعریفی واحد و استراتژی مشترک، در خدمت تولید و توزیع و فروش محصوالت غذایی زیرمجموعه خود دارد که همه این شرکت

 .کیفیت و سالمت محور هستندو دارویی دارای 

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۵۴۳/%D8%A8%D8%B۱%DA%A 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  ۰۳تاریخ: 

 هر چیست؟عامل اصلی مهاجرت جوانان روستایی به ش

مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی گفت: نبود حمایت های الزم مانند بیمه موجب شده که جوانان روستایی برای کسب سود 

 .بیشتر از طریق مشاغل کاذب به کالنشهرها مهاجرت کنند

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت، تجارت و کشاورزیمحمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفتگو با خبرنگار علی خان

کشاورزی از معدود بخش هایی است  :با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در اشتغال جوانان روستایی اظهار داشت خبرنگاران جوان

 .ه فرد در آن بازگردانده می شودکه در مدت زمان کوتاه سرمای

 تا کشت زمان از نفر ۲۰ حداقل برای  وی افزود: یک هکتار مزرعه کشاورزی عالوه بر ایجاد اشتغال افراد در حوزه حمل و نقل، بازار

 .ستا ه به سبب فقدان مدیریت و برنامه ریزی صحیح این بخش مورد غفلت واقع شدهک کند می ایجاد اشتغال نیز محصول برداشت

محمدی ادامه داد: با وجود سرمایه گذاری سنگین در بخش کشاورزی تنها با مدیریت صحیح شاهد اشتغالزایی بسیاری از جوانان خان

 .روستایی و امنیت غذایی کشور خواهیم بود

 شهرها به غلش کسب برای روستایی جوانان مهاجرت مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در پاسخ به این سوال که دلیل 

 اغلمش طریق از بیشتر سود کسب برای روستایی جوانان که شده موجب بیمه مانند الزم های حمایت نبود: کرد تصریح چیست،

 .کنند مهاجرت کالنشهرها به کاذب

http://www.yjc.ir/fa/news/۵٩۰٧۱۰٧/%D8 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  ۰۲تاریخ: 

 زنجیره طوالنی تولید تا مصرف، دسترنج کشاورزان را به یغما برد

مدیر عامل شرکت بازرگانی تعاونی کشاورزی ایران گفت: زنجیره طوالنی فاصله تولید تا مصرف، نسبت به سایر کشورها و حضور 

 در ایران کشاورزی تعاونی بازرگانی شرکت عامل مدیر هدایت اصغری .شده که دسترنج کشاورزان به هدر رودگسترده دالالن موجب 

با انتقاد از ساختار ناکارآمد بازار محصوالت  جوان اقتصادی باشگاه خبرنگارانگروه  صنعت، تجارت و کشاورزی خبرنگار با گفتگو

کشاورزی اظهار داشت: زنجیره طوالنی فاصله تولید تا مصرف نسبت به سایر کشورها و حضور گسترده دالالن موجب شده که دسترنج 

 طریق از محصوالت درصد ۵ تنها درصد محصوالت کشاورزی ودر کشور ما  8۰در کشور روسیه  :وی افزود.کشاورزان به هدر رود

اصغری با اشاره به .دارد همراه به را مصرف تا تولید قیمت نجومی فاصله امر این درنهایت که شود می توزیع ای زنجیره های فروشگاه

راهکارهای موثر در جهت حذف واسطه های اضافی، گفت: برگزاری جشنواره های محصوالت کشاورزی و ایجاد نمایشگاه های دائمی 

مدیر عامل شرکت بازرگانی تعاونی کشاورزی  .ارائه محصوالت تازه، کاهش هزینه سبد خانوار به سبب عرضه مستقیم در بردارد عالوه بر

ن آنالی خرید و ایران ادامه داد: با وجود آنکه ترافیک یکی از معضالت شهرهای بزرگ محسوب می شود، از این رو ایجاد نمایشگاه ها 

وی در پایان تصریح کرد: فرهنگ سازی و همکاری شهرداری در ایجاد .محصوالت کشاورزی را مرتفع نماید می تواند ساختار ناکارآمد

خدمات جانبی برای برگزاری نمایشگاه های دائمی می تواند تاثیر بسزایی در کاهش هزینه خانوار و جلوگیری از سود کشاورزان داشته 

 .باشد

http://www.yjc.ir/fa/news/۵٩۰۶۶۶۱/%D8%B۲% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  ۰۴تاریخ: 

 آموزش و ترویج؛ حلقه مفقوده بخش کشاورزی

وزش و ترویج در بخش کشاورزی دبیر مجمع ملی نخبگان کشاورزی گفت: چند سالی است که به سبب نبود بودجه مستقل آم

گروه صنعت، تجارت و کشاورزی علی خان محمدی دبیر مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفتگو با خبرنگار .عملیاتی نشده است

با اشاره به وضعیت آموزش و ترویج بخش کشاورزی اظهار داشت: چند سالی است که به سبب  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

وی افزود: با تقویت معاونت ترویج، سایر معاونت های .نبود بودجه مستقل، آموزش و ترویج در بخش کشاورزی عملیاتی نشده است

کارآمدتر خواهند شد چرا که در شرایط فعلی علی رغم بالعوض این بخش اعم از تولیدات گیاهی، سیستم های نوین آبیاری و... نیز 

درصد تسهیالت سیستم های نوین آبیاری به سبب فقدان آموزش کشاورزان، بهره برداری چندانی از این سیستم ها برده  8۵بودن 

کشاورزی کشور سنتی و  خان محمدی با اشاره به اینکه آموزش و تحقیقات از کشاورزان دور است، گفت: در حال حاضر.نمی شود

دبیر مجمع ملی نخبگان کشاورزی با اشاره به توسعه .رها شده است که با این روند به اهداف اقتصاد مقاومتی دست نخواهیم یافت

شرکت های دانش بنیان اظهار داشت: با توجه به آنکه ترویج مکانیزاسیون،بذر، سیستم های نوین آبیاری در بخش کشاورزی از اهمیت 

 .یی برخودار است از این رو توسعه شرکت های دانش بنیان باید با آموزش و انتقال تکنولوژی به بخش همراه باشدباال

http://www.yjc.ir/fa/news/۵٩۰۶٩۱۴/%D8%A۲%D 
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 دهامصاحبه، سخنرانی، بازدی
 فودپرس ۱۳۹5دى ماه  4شنبه 

 ساختار کشاورزی ایران با صنعتی شدن بیگانه است

زودی محقق صنعتی شدن کشاورزی ایران هدف مناسبی است اما به دلیل ساختار معیشتی کشاورزی کشورمان به <کشاورزی

 یپاسخگوی عدم بر جمهوررئیس تأکید و ایران کشاورزی از دولت هایحمایت درباره رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران.شودنمی

ساختار کشاورزی ایران معیشتی است و تغییر این ساختار نیازمند اقداماتی از سوی دولت  :گفت امروز نیازهای به سنتی کشاورزی

شاورز بر زرگران گفت: تا زمانی که بخواهیم محصول کشاورزی را از ک.ها تجدیدنظر درباره خرید تضمینی استاست که ازجمله آن

تی شود. پایه کشاورزی ما معیشای برای رشد و صنعتی کردن کشاورزی ایجاد نمیاساس شیوه خرید تضمینی خریداری کنیم انگیزه

 .گیرداست و با این روش در مسیر صنعتی شدن و مکانیزاسیون قرار نمی

ی اسخگویی کشاورزی به این شیوه درست است اما صنعتعضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه تأکید مسئوالن بر عدم پ

 هایشده بیشتر سیاستهایی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعمالزودی ممکن نیست گفت: سیاستشدن کشاورزی ایران به

 .های توسعه کشاورزیحمایتی بوده است تا سیاست

د که بخشی از جامعه روستایی و اقتصاد ایران دچار معضل شود زرگران ادامه داد: در کشاورزی معیشتی همیشه این خطر وجود دار

تواند حمایتش را قطع کند. تحقق کشاورزی صنعتی هدفی عالی است اما دسترسی با آن در حال حاضر با توجه درنتیجه دولت نمی

 .بر استبه ساختار فعلی کشاورزی ما ممکن نیست و زمان

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۳۶bb۱٩۲٧b۴ 
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 نهاده 
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۷تاریخ: 

 قیمت و بیمه کاربردی راهکاری برای بهبود وضعیت مرغدارهاهای ارزاننهاده

ی دامی هاها نیازمند توسعه هستند، گفت: نهادهمرغداری عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه بیمه

 .ریزی منطقی عملیاتی شودها باید با یک برنامهارزان قیمت و بیمه کاربردی در مرغداری

قیمت و پرداخت بیمه محصوالت کشاورزی، از مواردی است که مرغدارها با آن دست های ارزانبه گزارش خبرنگار ایانا، مسئله نهاده

 خواستند با خریدارانها در دست افراد معدودی بود که به هر طریقی که میکنند. تا همین چند سال پیش، بازار نهادهنجه نرم میو پ

زدند که سودشان به خطر نیفتد. این موضوع اما با همت مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی ای رقم میگونهکردند و شرایط را بهرفتار می

های مختلف را وارد کند. با این حال، تواند بنا بر نیاز کشور، نهادهاکنون با شکستن انحصار، هر تاجری میکم رنگ باخت و کم

عیین هاست که برای مرغدار، تها هنوز پابرجا بوده و این باال و پایین شدن قیمتکارشناسان معتقدند که نوسانات قیمتی در بازار نهاده

شده نیز تأثیر گذاشته و تولیدکننده را نسبت به آینده این ده. همین نوسانات در قیمت تمامکننکند، نه خواست مصرفتکلیف می

تر قریزی دقیها به مجلس هم باز شده و نمایندگان در این باره خواستار برنامهکند. حال پای این نوسانصنعت، گنگ و سرگردان می

ت قیمهای دامی ارزاندرباره وضعیت صنعت مرغداری در کشور، گفت: نهاده وگو با خانه ملتالباجی در گفتنسباند.جواد کاظمشده

تواند معنا مرغدار عالوه بر اشباع بازار داخلی میریزی منطقی عملیاتی شود؛ زیرا بدینها باید با یک برنامهو بیمه کاربردی در مرغداری

ند.نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای مازاد تولید را نیز به نحو مطلوبی به بازارهای صادراتی ارسال ک

توان بازارهای صادراتی عراق، سوریه، عمان و اسالمی، تصریح کرد: ظرفیت صنعت مرغداری درکشور به حدی است که به سادگی می

 دست گرفت.کشورهای حوزه خلیج فارس را با صادرات مازاد تولید، به

برند و این در حالی است که تعطیلی متأسفانه از ابتدای تولید تا فروش محصول در استرس به سرمیوی ادامه داد: مرغدارها 

ها تعطیل شوند بدیهی است که در شرایط تحریم ها برخالف اقتصاد مقاومتی و اصل امنیت غذایی است؛ زیرا اگر مرغداریمرغداری

د: صنعت مرغداری برای بهبود نیازمند بیمه جامعی است که مرغدارها الباجی یادآور شنسبتوان عملکرد مناسبی داشت.کاظمنمی

 بتوانند در شرایط بحرانی تولید سر پا بمانند./

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۶٩۱/%D٩%8۶%D٩%8٧% 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۴تاریخ: 

 ها به نصف کاهش یافتدهی در گلخانهفروشی گازوئیل به کشاورزان/ گلخلف کم

داده  ها، تولید گل را به نصف کاهشافت فشار گاز در آستانه فصل سرما و تعیین سهمیه ناکافی گازوئیل برای تأمین گرمای گلخانه

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: با آغاز فصل سرما  رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه استان تهران امروز در گفت.است

ه ها بدهی در گلخانهرو شدند که این امر باعث شده گلداران با افت فشار گاز روبهو کاهش دما، در بسیاری از نقاط کشور گلخانه

داران بسیار زیاد است، اما فشار گاز تا حدی لخانهنصف کاهش یابد.اکبر شاهرخی افزود: با اینکه انتقال لوله گاز و هزینه آن برای گ

 زنند.ها یخ نمیکاهش پیدا کرده است که فقط گل

هم دهد، بیان کرد: با توجه به سها را نمیداران کفاف تأمین گرمای گلخانهشده برای گلخانهوی با بیان اینکه سهم گازوئیل تعیین

کنند، تولیدکنندگانی که از سوخت گازوئیل برای گرم کردن گلخانه خود استفاده می کند،ها تعیین میاندکی که دولت برای گلخانه

 تومان تأمین کنند. ٧۰۰تا  ۵۰۰های هر لیتر مجبور هستند مقداری از نیاز خود را از بازار آزاد با قیمت

نوان کرد: با کاهش دما و افزایش تومانی در قیمت هر لیتر گازوئیل چیست، ع ۲۰۰شاهرخی در پاسخ به این پرسش که دلیل فاصله 

برند به همین دلیل قیمت هر لیتر گازوئیل داران سودجویان از فرصت استفاده کرده و قیمت این حامل انرژی را باال مینیاز گلخانه

شی فرویر کمتومان متغیر است.وی ادامه داد: این افزایش و نوسان قیمت در حالی است که تخلفاتی نظ ۳۰۰تا  ۲۰۰در فصل سرما از 

را آنها آید؛ زیدهد و با توجه به شرایط فعلی کاری از دست تولیدکنندگان برنمیدارن رخ مینیز در حجم تحویلی سوخت به گلخانه

 مجبور به تأمین نیاز سوخت خود از این افراد فرصت طلب هستند.

 های گلپوشش ناقص بیمه گلخانه

ناقص  ویژه گل، اضافه کرد: پوششای بهتهران با انتقاد از پوشش بیمه محصوالت گلخانهرئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه استان 

ه طور مثال یکی از مشکالتی کداران نسبت به بیمه محصوالت خود رغبت چندانی نشان ندهند، بهبیمه باعث شده است که گلخانه

های لشبه تمام گتواند یکآید، دودزدگی است که میمی ها با منبع تامین گرمای سوخت گازوئیل پیشدر فصل سرما برای گلخانه

شاهرخی در پاسخ به این پرسش که چرا گیردپرداخت خسارت بیمه قرار نمییک گلخانه را نابود کند. این حادثه تحت پوشش 

وجود  هاییحاضر گلخانهشوند، یادآور شد: در حال ها به تجهیزات و تکنولوژی روز دنیا برای کاهش سوخت مصرفی تجهیز نمیگلخانه

های آب گرم برای هایی که از لولهاند، مانند گلخانهمندی از تکنولوژی و دانش روز دنیا مصرف سوخت را کاهش دادهدارند که با بهره

اران به دنهکنند، اما استفاده از دانش و تکنولوژی روز دنیا هزینه زیادی را برای گلخامتعادل نگاه داشتن دمای گلخانه استفاده می

تر از همراه دارد که با توجه به بازار کم رمق گل بسیاری قادر به تأمین آن نیستند.وی با بیان اینکه در بازار کنونی فروش گل سخت

موقع د را بهتوانند محصوالت خوسختی میتولید شده است، تأکید کرد: رکود بر بازار گل نیز تأثیر گذاشته است و تولیدکنندگان به

داران با قیمت مناسب به فروش برسانند.شاهرخی اظهار داشت: شرایط سخت تولید و بازار در حالی است که هریک از گلخانهو 

کند، ها از کارگر گلخانه تا راننده که محصول را بازار منتقل میکارآفرینانی هستند که با تولید هر شاخه گل برای سرپرست خانواده

دهند.وی در پایان خواستار توجه بیشتر دولت به بازار های اجتماعی ناشی از آن را کاهش میر و آفتکنند و فقایجاد اشتغال می

داخلی و صادراتی گل شد و تصریح کرد: با توجه به چهار فصل بودن کشور، ما پتانسیل بسیار خوبی در تولید انواع گل داریم اما 

طور نمونه فلسطین با کمک مسئوالن دولتی خود توانسته بالفعل برسد، بههمتی در سطوح باالی دولت می خواهد تا این پتانسیل 

 است صادرات گل به هلند را آغاز کند و با وجود شرایط سخت منطقه تحول خوبی در بازار گل خود ایجاد کند./

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۵۱٧D/%8%AA%D8 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۵تاریخ: 

 های پنجگانه صنایع تکمیلی برای حل چالش تامین مواد اولیهدرخواست

صنایع باالدستی و به اصطالح مادر موظف هستند مواد اولیه موردنیاز صنایع پایین دستی و تکمیلی را فراهم کنند نه انیکه به نیت 

تولید کاالهای صنعتی، اقدام به صادرات مواد اولیه حتی به قیمت کمتر از بهای جهانی کنند؛ کسب سود با وجود نیاز داخلی برای 

 .این اقدام خالف منافع ملی و سیاست های اقتصاد مقاومتی است

صنعتی  تشکل ۱۴به گزارش خبرنگار ایانا به نقل از روابط عمومی اتاق ایران، در این جلسه که در اتاق ایران برگزار شد، نمایندگان 

ریزی دقیقی در راستای تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع نسبت به شرایط کنونی اعتراض کرده و اعالم کردند سیاست و برنامه

 .«گیران از وظایف صنایع مادر نادرست استشناخت تصمیم»تکمیلی وجود ندارد چرا که 

ان این مطلب که رانت بزرگی در اختیار صنایع مادر قرار دارد علیرضا کالهی صمدی، رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق با بی

سازان دولتی و دولت حمایت های ویژه خود را معطوف به این بخش از صنعت که حلقه اول در زنجیره تامین است کرده، از تصمیم

 های تشکل پیشنهادات و نظرات از بخش هر ریزی برایخواست که طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، در حین برنامه

وی تاکید کرد: صنایع باالدستی نباید درپی کسب سود باال به هر قیمتی باشند، تکلیف آنها تامین .کنند استفاده حوزه همان تخصصی

یک  ومواداولیه موردنیاز صنایع تکمیلی است. متاسفانه در ایران این صنایع منابع ارزان قیمتی در اختیار دارند و رفتار سوداگرانه 

کشور در سه شاخص بازار سرمایه،  ۱۴۴پذیری از بین این فعال اقتصادی رتبه ایران در گزارش رقابت.طرفه ای در پیش گرفته اند

 مربوط قانون کار و زنجیره تامین را بسیار پایین و نامطلوب ارزیابی کرد و گفت: بخش بیشتر آمار صادراتی که در کشور اعالم می شود

 می فروخته هدف بازارهای به جهانی بهای از تر ارزان قیمتی با باالدستی صنایع همین سوی از که است خامی مواد صادرات به

های خود به مواداولیه نیاز دارند و برای تامین آن به ناچار از مواد به گفته کالهی، صنایع پایین دستی برای چرخاندن کارخانه  .شود

درصدی داشته و موجب گران تر شدن این مواد و در نهایت افزایش قیمت نهایی محصول  ۲۰وارداتی استفاده می کنند که تعرفه 

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق تصریح کرد: اشتغال معضل کنونی اقتصاد ایران است. از طرفی صنایع اشتغالزا، .خواهد شد

ال نابود کردن آنهاست. تشکل های صنعتی همان صنایع تکمیلی، کوچک و متوسطی هستند که دولت با دست های خود در ح

در ادامه امیرحسین کاوه، دبیرکل سندیکای لوله و پروفیل .خواهان توزیع عادالنه منابع اولیه و صادرات مواد به بهای جهانی هستند

قدامات خود ا فوالدی، با تاکید بر این نکته که صدای بخش خصوصی واقعی به گوش دولت نمی رسد، گفت: مسئوالن باید پاسخگوی

باشند چرا در حال حاضر در داخل با گران فورشی و سهمیه بندی مواد اولیه روبرو هستیم درحالی که همین مواد در خارج با بهایی 

 .ارزان تر فروخته می شوند

ان مالیات، بانک ها وی ادامه داد: واحدهای کوچک و متوسط در این روزها با انواع چالش ها و فشارها از جانب تامین اجتماعی، سازم

   .ده استش روبرو اولیه مواد نبود عنوان به جدیدی معضل با متاسفانه و و غیره مواجه هستند

تهیه شده گفت: این تشکل ها از تشکل صنعتی برای ارائه به رئیس جمهور  ۱۴یانیه ای که از سوی این فعال اقتصادی با نگاهی به ب

قانون رفع موانع تولید اجرایی شود، صنایع و زنجیره ارزش افزوده داخلی در اولویت قرار گیرد، معافیت  ۳٧دولت می خواهند که ماده 

در حوزه قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار  ۳و  ۲مالیاتی صادرات مواد خام لغو شود و یا از آن عوارض دریافت گردد، ماده 

دستی و استفاده از ظرفیت های اتاق و تشکل ها اجرا شود، تعرفه واردات مواد اولیه گذاری برای مواد اولیه و صنایع پایینسیاست

کاوه تاکید کرد: به منظور ایجاد شفافیت در قیمت و نحوه صادرات مواد اولیه، صادرات .اصالح و به حداقل ممکن کاهش پیدا کند

 .ستی از طریق رینگ صادراتی بورس کاالی ایران صورت گیردشرکت های باالد

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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در همین رابطه حقیقی، دبیرکل سندیکای صنایع آلومینیوم با نگاه به سیاست های کشورهای مختلف دنیا در خصوص صادرات و 

ده و برای صادرات های بازدارنده از صادرات مواد خام جلوگیری کرواردات محصوالت، تشریح کرد: همه کشورها با وضع تعرفه

 .محصوالت نهایی با ارزش فزوده، مشوق های صادراتی درنظر می گیرند. متاسفانه در ایران این تفاوت ها و تدابیر لحاظ نمی شود

 هب و داده دست از را خود هدف بازارهای تولید، در الزم اولیه منابع نبود دلیل به حاضر حال در ایران اقتصادی، فعال این به گفته

 .دارد را آنها تولید توان خودش که شده تبدیل کاالهایی واردات برای زاریبا

حقیقی روند فعالیت بورس کاال را نیز مورد انتقاد قرار داد و مدعی شد که عدم شفافیت در این بخش موجب شده تا قیمت ها واقعی 

 .نباشند

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۵٧۱/%D8%AF%D8%B۱% 
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 نوغان داری
 فارس - ۹۵/۱۰/۰۶ : تاریخ

 تن واردات  183تن پیله در قبال  920اندازی صندوق حمایت از پیله کرم ابریشم/ تولید راه
سال اخیر برای پرروش پیله کرم ابریشم انجام شد، در  ۳ی هایی که طرئیس مرکز نوغانداری وزارت جهاد کشاورزی گفت: با حمایت

  .تن پیله خشک وارد شده است ۱8۳تن پیله کرم ابریشم تولید شده و در مقابل تنها  920، 94سال 

وزارت جهاد کشاورزی برای پرورش کرم  یت، در مورد حماخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی پور در گفتاصغر داداشعلی

ابریشم اظهار داشت: تا چند سال اخیر وضعیت به جایی رسیده بود که عمده پیله کرم ابریشم و نخ مصرفی از کشورهایی همچون 

 .ایم، وضعیت پرورش پیله کرم ابریشم رو به بهبود بوده استشد، اما با کارهای حمایتی که انجام دادهچین وارد می

کنیم، تصریح کرد: ارزش افزوده در محصوالت نهایی پیله کرم وی با اشاره به اینکه نوغانداری را در قالب زنجیره ارزش پیگیری می

نها های ابریشمی و صادرات آابریشم نهفته است یعنی ما باید بتوانیم با فرآوری و تولید محصوالتی همچون فرش ابریشم یا پارچه

های کارشناسی در اندازی شبکهرئیس مرکز نوغانداری وزارت جهاد کشاورزی از راه.کشور داشته باشیم آوری بیشتری برایارز

های جهاد کشاورزی هر استان خبر داد و گفت: این مراکز در توانمندسازی نوغانداران و آموزش برای تولید پیله کرم ابریشم سازمان

فی آذربایجان شرهای گیالن، خراسان رضوی، گلستان، مازندران، خراسان شمالی،اناند و اکنون بیشترین تولید ما در استورود کرده

وی گفت: توزیع نهال توت رایگان بین پرروش دهندگان کرم ابریشم و در اختیار قراردادن نهاده با حداقل قیمت از .و اصفهان است

تومان در اختیار  ٧۵۰۰ایم و اکنون هر جعبه تخم نوغان را جمله کارهایی است که برای حمایت از تولید پیله کرم ابریشم انجام داده

السهم تعرفه بیمه پرورش پیله کرم ابریشم را دولت پرداخت پور همچنین دو سوم حقبه گفته داداش.دهیمپرورش دهندگان قرار می

 ودب دیگری خبر کشور ابریشم ندارینوغا توسعه و گذاریسرمایه از حمایت  تاسیس صندوق.کند، تا این صنعت جانی دوباره بگیردمی

ای داشته باشد تا در در حال رایزنی هستیم تا این صندوق همانند صندوق چای سرمایه اولیه :گفت و کرد اشاره آن به پورداداش که

ابریشم تولید  تن نخ ۱۴٧، ٩۴وی گفت: با کارهای انجام شده در سال .مواقع اضطراری برای توانمندسازی جامعه نوغانداران ورود کند

تن نخ ابریشم  ۳۵٩تن پیله خشک کرم ابریشم و  ۱8۳تن پیله تر کرم ابریشم نیز تولید شده است و در مقابل  ٩۲۰ایم و بالغ بر کرده

کشی هم به این نکته اشاره کرد که بیشتر تمایل داریم، تا به جای پور درمورد رونق صنایع ابریشمداداش .خام وارد کشور شده است

ابریشم پیله کرم ابریشم را وارد کرده و آن را برای فرآوری و ابریشم کشی در اختیار صنایع قرار دهیم، تا هم اشتغالزایی انجام نخ 

درصد تولید پیله کرم ابریشم و نخ ابریشم را در  8۴به گزارش فارس، در حال حاضر چین .شود و هم رونق در این زمینه به وجود آید

 .دنیا برعهده دارد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳٩۵۱۰۰۵۰۰۱۳۲۴ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۲تاریخ: 

 !گردو شکست "بمب"سال با  25کشاورزی که 

ل برای شکستن گردو از آن استفاده می کرده، یک بمب سا 25ی که به مدت "چکش"دانست یک کشاورز چینی نمی

  .بوده است

زاری قلیم شانگزی متوجه شد که ابا در انکانگ روستای اهالی از یکی: نوشت چینی روزنامه به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، یک

 .را پلیس محلی منتشر کرد که با قدرت تمام برای شکستن گردو از آن استفاده می کند، شبیه بمبی است که تصویر آن

 گرفته دوستانش از یکی از پیش سال ۲۵ را آن که کرده می استفاده بمبی از گردو شکستن برای به گفته کشاورزان منطقه، این مرد

 .خیر ای است منفجره مواد حاوی بمب این آیا که نیست مشخص هنوز اما بود، نشده منفجر بمب، این که کرده تاکید محلی پلیس.بود

 منفجر شان داخلی فتیله سوختن با شوند، می پرتاب هوا در و شود می برداشته آنها ضامن که زمانی معموال قدیمی این نوع بمب های

 ۲۵ زیرا کردند توصیف "خوش شانس"در چین، این کشاورز را فردی بسیار  "ویبو"بسیاری از کاربران شبکه اجتماعی .شوند می

 .ببرد بدر سالم جان آن از توانست اما شکست، می هم گردو آن با و داشت می هنگ خود دستان در را بمبی سال

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۵۶۰/%DA% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۱تاریخ: 

نیا/ کشاورزان سامبورو بیشترین عملکرد را در سه سال به دست معجزه آموزش در منطقه خشک شمال ک

 آوردند

ماهه با هدف افزایش امنیت غذایی در منطقه مرکزی سامبورو )قبیله سامبورو یکی از اقوام آفریقای شرقی که در مرکز و  42پروژه 

هزار کیسه در سال  ۴۲اری، در مقایسه با هزار کیسه ذرت در سال ج ٧۰شمال کنیا مستقر است( اجرا و منجر به برداشت بیش از 

 .شد ۲۰۱۳

، کشاورزان این میزان برداشت را از مزرعه ذرت و خود کفایی را به برنامه سازمان غیردولتی thestarسایت به گزارش ایانا از وب

یت تهیه کرد و توصیه های فنی سازمان به طور رایگان دانه های با کیف"گویند: ، کشاورزان میPorroاند.در منطقه محلی نسبت داده

 "ای ارائه داد.را با بهترین روش های کشاورزی، از جمله آبیاری قطره

ه ما آبیاری آنها ب"وی گفت:  "من توانستم از این برنامه بسیار سود ببرم."ایزابال لرت از خانوارهای ذی نفع کنیایی این برنامه گفت: 

 "ما توانستیم امسال برداشت با بازده خوب داشته باشیم. قطره ای از طریق سمینارها آموزش دادند و

ای را به دست آورده، عالوه بر این با عرضه رایگان بذرهای های فنی در مورد آبیاری قطرهمهارت"گفت که او توانسته ماسس لیسایون 

 "ازده مورد نظرش دست یابد.)سازمان غیر دولتی( در سه جریب )حدود یک هکتار( خود، توانست به ب NGOبا کیفیت توسط 

ایش ام افزام نیستم؛ چرا که بازده مزرعهمن یک نبرد موفقیت آمیز با گرسنگی داشتم. امسال نگران عذا برای خانواده"وی ادامه داد: 

 ۵۰۰ار و هز ۲۱در شهرستان سامبورو، "الرنس کیگورو دستیار مدیر برنامه، گفت: "یافته و حتی مجبورم مقداری از آن را بفروشم.

منطقه دارای پتانسیل برای کشت محصول به ویژه سیب زمینی، "وی افزود: "مند شوند.اند از زمان آغاز طرح، از آن بهرهنفر توانسته

این در حالی است که دیدگاهش توسط هماهنگ کننده اتحادیه اروپا جورج اوتینو انعکاس داده شد. جورج اوتینو "ذرت و گندم دارد.

ای با مواد غذای اضافی تبدیل و این از طریق فعالیت های برنامه ، منطقه مرکزی سامبورو از کمبود مواد غذایی به منطقهعنوان کرد 

 کشاورزی میسر شده است، فعالیت هایی که توسط اتحادیه اروپا تامین مالی شد.

شد تا اجرای این طرح در مناطق روستایی در  وی خواستار همکاری دولت سامبورو با اداره مدیریت خشکسالی ملی و اتحادیه اروپا

شمال سامبورو وشهرستان های شرقی گسترش یابد.ریوبن لمانیته مدیر ارشد شهرستان سامبورو در وزارت کشاورزی و دام گفت: 

 "دهد.یدولت به حمایت چنین پروژه هایی از طریق ارائه خدمات فنی به کشاورزان برای بهبود زندگی ساکنان منطقه، ادامه م"

اکنون به شدت در حال کار برای ریشه کنی فقر در کل شهرستان سامبورو هستیم تا آن را به منطقه ای مطمئن تبدیل "وی گفت: 

 /"کنیم.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 منبع:
star.co.ke/-http://www.the 

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۴۴۴/%D٩%8۵%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۵تاریخ: 

 کشاورزی ارگانیک رفاه را برای زنان کشاورز هندی به ارمغان آورد

 Professional Assistance for evelopment های کشاورزی ارگانیک معرفی شده از سوی یک سازمان غیردولتی به نامشیوه

Action (Pradan)باعث شده تا شادی و رفاه برای زنان کشاورز این منطقه به  ۲۰۰٩ای از ایالت بالغت هند، از سال ، در منطقه

نفی مها استفاده از مواد شیمیایی بر سالمت محیط زیست منطقه تاثیر سایت هندوستان تایمز، سالبه گزارش ایانا از وب.همراه آورد

 گذاشته، در نتیجه بهره وری پایین را به دنبال داشته است.

Pradan های خودیاری، توسعه فعالیت های اقتصادی به صورت محلی، و بسیج منابع مالی از طریق طرح های دولتی با ترویج گروه

روستای کتالی منطقه بالغت، در سال  ساله از ۳8به جوامع محروم برای رهایی فقر و زندگی بهتر کمک می کند.سیتاال بای، کشاورز 

روپیه در هر کوینتال بود. امسال حدود هفت هزار روپیه در هر کوینتال )هر  ۶۰۰اش گذشته ذرت و خردل کاشته و عملکرد برداشت

حاضر  کیلوگرم( به دست آورده است.این در حالی است که، حدود سه هزار نفر از زنان کشاورز منطقه، در حال ۴٩کوینتال حدود 

سازی و سالمت خاک آموزش می آفت کش و کودهای آلی برای مزارعشان می سازند، همچنین شماری دیگر در مورد غنی

در حالی که مردان معموال در جستجوی کار به شهرها مهاجرت می کنند، "گفت:  Pradanبینند.سابودهه ورما، هماهنگ کننده 

های افت کش )از بین بردن آفت ها( را بر عهده دارند. همچنین از آن جا که نهادهزنان، مشاغلی از کاشت دانه گرفته تا اسپری 

کشاورزی به شدت وابسته به بازار هستند، و زنان اجازه خارج شدن خانه برای خرید بذر، آفت کش ها، کود و غیره ندارند این 

ها استفاده از مواد شیمیایی سال"دی، می گوید: دوارکا بایی، از روستای ساورجی هو"محدودیت آن ها بیشتر به چشم می خورد.

باعث از دست دادن بذر بومی شد و در نتیجه وابستگی به مواد خارجی افزایش و نفوذ زنان در فعالیت های کشاورزی تا حد زیادی 

ساخت  مورد روندوی در "کاهش یافت. حال کشاورزی ارگانیک با کاهش نابرابری جنسیتی توانست به اصالح این وضعیت کمک کند.

و آفت  (۱)های آلیشود؛ همچون انواع کودمواد محلی و طبیعی برای ساخت این محصوالت استفاده می"ها می گوید: این آفت کش

پس از "سایتال بایی ازروستای سایتال کتالی می گوید: "آید.که از ادرار گاو )قارچ کش آلی( و مواد دیگر به دست می (۲)های آلیکش

کشاورزی ارگانیک آغاز شد، طعم و مزه محصوالت تغییر کرده است و محصوالت به صورت محلی و در سطح بازار فروخته این که 

 "شود و خریداران هم عالقه مند به چنین محصوالتی هستند چرا که طعم و مزه خوبی دارند.می

زنان مالکیت محصوالت ارگانیک را دارند. در حال  هزینه های کشت کاهش یافته است و"راجو چاوودهری از روستای التومارا گفت: 

 "حاضر تقاضا برای محصوالت ما در بازار بسیار زیاد است.

در حال حاضر ما موفق به صرفه جویی نقدینگی به اندازه کافی شده ایم. می توانیم کودکان "چایتی از روستای ساورجودی می گوید: 

 /"مان هم کاهش یافته است.ی خانواده هم افزایش، مشکالت مرتبط با سالمتیخود را به مدارس بهتر بفرستیم و دارایی ها

 ترجمه: فرحناز سپهری

 منبع:

http://www.hindustantimes.com/ 
 نوشت:پی

1- Jeewamrite (organic fertilizer), matka khad(organic fertilizer 
2- neemastra (pesticide), aageneyastra (pesticide), bramhastra (pesticide) 

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۵٧8/%DA%A٩%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۱تاریخ: 

 تاکنون 2013 نفر به آنفلوآنزای پرندگان از سال 807بتالی ا

 .ها به آنفلوآنزای پرندگان خبر دادای از افزایش ابتالی انسانسازمان بهداشت جهانی در اطالعیه

های بسیاری کند، نگرانیهای مالی فراوانی که بر تولیدکنندگان وارد میبه گزارش خبرنگار ایانا، موج جدید آنفلوآنزا عالوه بر خسارت

 رده که بر میزان مصرف محصوالت طیور نیز تأثیرگذار بوده است.وجود آورا بین مردم عادی به

را تأیید  H7N9، اداره بهداشت چین، یک مورد عفونت انسانی مبتال به آنفلوآنزای سویه ۲۰۱۶دسامبر  ۱۴خبرها حاکی است که در 

فروشی وانگدونگ چین، در یک بازار عمدهای از پرندگان در استان گکرد. این در حالی است که درست یک روز قبل از این تاریخ، دسته

 های انجام گرفته دادند و از این طریق آلوده بودن آنها اثبات شد.و در طول بازرسی معمولی، پاسخ مثبت به تست

 هایهای بهداشتی وجود دارد، تحقیقات اپیدمیولوژیک آغاز شد و آلودگیطبق این گزارش، بر اساس ضوابط و مقرراتی که در پروتکل

انسانی که یکی از آنها فروشنده مرغ و دیگری راننده بود، شناسایی شدند. البته این فروشنده همان کسی است که در ابتدای این خبر 

دسامبر، یک دسته مرغ را از کامیون مخصوص تخلیه کرده و در  ۱۳از مراجعه وی به بیمارستان گفته شد؛ او قبل از طلوع آفتاب 

 را تأیید کردند. H7N9برداری، آزمایشگاه آلودگی وی به ویروسمتخصصان بعد از سه نمونهمراجعه به بیمارستان، 

 H7N9نفر در جهان، با آنفلوآنزای سویه 8۰٧تاکنون ابتالی عفونت انسانی  ۲۰۱۳دهند که از سال های سازمان ملل نشان میآمار

یری از گسترش این بیماری در میان مردم، مواردی را درابره رعایت اند.به همین منظور، اداره بهداشت چین، برای جلوگرا گزارش داده

 موازین بهداشتی عنوان کرده و از مردم درخواست کرده که آنها را جدی بگیرند.

بوده و خوشبختانه تاکنون گزارشی از ابتالی  H5N8کننده در چین، در حالی است که سویه وارد شده در ایران، از نوع اتفاقات نگران

 انی مشاهده نشده است./انس

 منبع:

www.who.int/ 

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۴۱۳/%D8%A٧% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۴تاریخ: 

 از نگاه اکونومیست 2016جهان 

از  اینامه کریسمس خود، به مروری بر وقایع یک سال گذشته پرداخته است. در این شماره که مجموعهنشریه اکونومیست در ویژه

ها را در خود جای داده است، رویدادهایی همچون برگزیت، انتخاب دونالد ترامپ، تحوالت نفت و فریز نفتی اوپک، پوپولیسم، سرمقاله

های جمهوری اوباما، قراردادهای تجارت آزاد، بحران پناهندگان، کودتای ترکیه و نرخبا جهانی شدن، ریاست هاگرایی و مخالفتملی

نامه کریسمس خود به مروری بر وقایع یک سال گذشته پرداخته نشریه اکونومیست در ویژه.بهره پایین، مورد تحلیل قرار گرفته است

میالدی را مورد تحلیل قرار داده است. این شماره از نشریه اکونومیست تنها  ۲۰۱۶سال های متفاوتی از رویدادهای جهان در و جنبه

، «دنیای اقتصاد»الملل روزنامه ها را در خود جای داده است. به گزارش گروه اقتصاد بینای از سرمقالهیک سرمقاله ندارد و مجموعه

میالدی تجربه کردند مورد 2016ها در سال رداخته و روندی را که لیبرالها به آینده لیبرالیسم پاکونومیست در یکی از این سرمقاله

رخ داد، بازنده  ۲۰۱۶ها در اغلب مجادالتی که طی سال توضیح و تفسیر قرار داده است. در این سرمقاله با اشاره به اینکه لیبرال

ند. اکونومیست با اشاره به تحوالتی همچون شدند، آمده است که آنها نباید احساس شکست کنند چون از برخی جهات قدرت گرفت

در « دموکراسی غیرلیبرال»جمهوری آمریکا، تراژدی سوریه و حمایت گسترده از عنوان رئیسبرگزیت، انتخاب دونالد ترامپ به

رد را پشت ها، سالی پر از عقبگمجارستان، لهستان و برخی دیگر کشورها به این موضوع اشاره کرده است که جهان در بحث آزادی

در  گرایی که حتی استبدادسازی شد و نه تنها ملیسر گذاشته است. بر این اساس، در سالی که گذشت انگشت اتهام متوجه جهانی

تمام مورد انتقام قرار گرفتند. در جهان خودنمایی کرد. اکونومیست نوشت در سال گذشته در ترکیه عوامل یک کودتا با خشونت

جمهوری را برگزیدند که نیروهای مرگ را در کشور مستقر کرد بلکه به کشیدن ماشه توسط نه فقط رئیس دهندگانفیلیپین رای

روسیه دموکراسی غرب را هک کرد و چین زیردریایی بدون سرنشین آمریکا را توقیف و تاکید کرد که لیبرالیسم  .آنان هم اقدام نمود

های بازارهای آزاد دستخوش ناامیدی شدند و برخی از ی بسیاری از لیبرالصرفا یک پوشش برای توسعه غرب است. در چنین شرایط

اما به عقیده اکونومیست در جهانی که مدام در حال تغییر است، مجادله .آنان از تهدیدی که متوجه دموکراسی جهان است، نوشتند

 خواهد شد، لیبرالیسم باید پاسخی برای بدبینان و بحث غیرقابل اجتناب است و مورد استقبال، چون در نهایت منجر به زایشی دوباره

ت خواهد شد بینی اکونومیست، ثابگشایند کشف کند. بنا به پیشهایی را که تکنولوژی و نیازهای اجتماعی میها باید راهبیابد. لیبرال

یت گرایی، حاکم، تلفیق ملیجمهوری ترامپ پرهزینه و مضر هستند. آنچه اکونومیست را امروز نگران ساختهکه برگزیت و ریاست

 ها در دگرگونیسال تقاضا برای تغییر بود. نباید هرگز ظرفیت لیبرال ۲۰۱۶های مردمی است، اما از سوی دیگر ها و نارضایتیاتحادیه

باید  زیت،کامل را نادیده گرفت. نباید قدرت مردم را نیز دست کم گرفت چه در مورد دولت ترامپ و چه در مورد بریتانیای پسا برگ

اما، جمهوری باراک اوبرفت از مشکالت یافت. اکونومیست در سرمقاله دیگری با عنوان انعکاس دوران ریاستبا تفکر راهی برای برون

گرایی و خشم آغاز کرد اما برخی از دستاوردهای آلجمهوری خود را در دورانی بین ایدهدرباره نقاط قوت اوباما نوشت که وی ریاست

جمهوری سیاه پوست آمریکاست، جرات خاصی را در برخی موضوعات از ین دوران همیشگی خواهد بود. او که نخستین رئیساو در ا

حاال اینجا، یعنی در کاخ سفید زندگی »و « آمریکایی و پسر یک مادرتنها هستم.-من یک آفریقایی»خود نشان داد و علنا گفت 

قایسه با سایر روسای جمهوری آمریکا بود. اکونومیست در سرمقاله دیگری پربازدیدترین های او معموال غیرقابل مسخنرانی« کنم.می

 :را مورد بررسی قرار داده است که به ترتیب عبارتند از ۲۰۱۶توضیحات ارائه شده از سوی این نشریه در سال 

درحال حاضر پاسخ به این پرسش  :ادها به خروج از اتحادیه اروپا، چه اتفاقی رخ خواهد دبا توجه به رای بریتانیایی -1

داند چه مدت طول خواهد کشید. یک کس نمیاست. این مساله به مذاکرات طوالنی مدتی بستگی خواهد داشت که هیچ« هیچ»
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دجه در این صورت بریتانیا باید به بو .گزینه این است که بریتانیا الگوی نروژ را در پیش بگیرد که عضو اتحادیه اقتصادی اروپا است

طور کامل از اتحادیه اروپا خارج شود و تحت قوانین سازمان اتحادیه اروپا تحرک آزادانه افراد متعهد باشد. گزینه دیگر این است که به

 .تجارت جهانی با این اتحادیه تجارت کند

رخ داد.  ۱۰۵۴ جدایی رسمی مسیحیان غرب و مسیحیان شرق در سال :های کلیسای کاتولیک و کلیسای ارتدوکستفاوت -2

ی التین یا بیزانس و اروپای غرب« رم شرقی»های فرهنگی و ژئوپلیتیکی بین امپراتوری یونانی زبانکننده رقابتاین جدایی منعکس

ترین تفاوت این دو کلیسا این است که پاپ بر کل جهان مسیحیت ادعای نفوذ دارد، اما کلیسای ارتدوکس بر این زبان است. مهم

 .ه همه مراکز باستانی جهان مسیحیت تقریبا در وضعیت برابری قرار دارندعقیده است ک

گیرند، براین در تعادل نش همه افراد یک گروه برای خود بهترین تصمیم را می :چیست و چه اهمیتی دارد« نش»تعادل  -3

گروه  تصمیم بهتری بگیرد: هر عضو تواند با تغییر استراتژی،کنند و کسی نمیکنند بقیه نیز چنین کاری میاساس که فکر می

ها به رکتکنند شبینی میکارگیری تعادل نش در دنیای واقعی پیشتوانند. اقتصاددانان با بهکنند که احتماال میهمانگونه عمل می

رد خوب ف کند بفهمند چطور تصمیمی که برای یکقیمت رقبای خود چگونه پاسخ خواهند داد. این نظریه به اقتصاددانان کمک می

 .بار باشدتواند برای یک گروه زیاناست، می

 استفاده« عمر متین»اتوماتیک است که توسط این سالح یک سالح نیمه :کندرا یک سالح هجومی می« 15-آرآی»چه چیز  -4

 .نفر را کشت ۴٩شده است. او در حمله به یک کلوپ شبانه 

رای  ۵۳8شود. بلکه مهوری آمریکا از طریق رای مستقیم مردم انتخاب نمیجرئیس :کندکالج الکترال آمریکا چطور کار می-5

 ۵۵پرجمعیت کالیفرنیا دارای  رای الکترال و ایالت ۳های کم جمعیت دارای شود. ایالتایالت آمریکا تقسیم می ۵۰کالج الکترال بین 

 .ت رای مردمی بیشتری به دست آورده باشدشود که در آن ایالرای است. تمام رای الکترال هر ایالت به فردی داده می

این اسناد از سوی فردی ناشناس فاش شد و مربوط به پولشویی، فرار مالیاتی و دور  :اسناد پاناما چیست و چرا اهمیت دارد -6

 .ها ستها و هویت اصلی مالکان و مدیران تراستالمللی است. این اسناد حاوی نام شرکتهای بینزدن تحریم

شود. زمانی که وزیر های اقتصادی خود تحسین میدولت کانادا به دلیل سیاست :سیاست اقتصادی کانادا طرفدار دارد چرا -7

میلیارد  ۲۲/ ۴تقریبا  ۲۰۱۶-۲۰۱٧دارایی این کشور در ماه آوریل اولین بودجه خود را ارائه کرد، کسری بودجه فدرال برای سال مالی 

از اعضای خود خواسته است از الگوی کانادا  ۲۰ه را سیاست مالی کامال منطقی توصیف کردند. جیدالر بود. اقتصاددانان این مسال

جهان در سالی که »اکونومیست در سرمقاله دیگری تحت عنوان  .پیروی کنند و برای تقویت رشد اقتصادی، بیشتر هزینه کنند

 .پیوست، پرداخته استبه توضیح رویدادهایی که طی یک سال گذشته در جهان به وقع « گذشت

، سالی پرماجرا بود که در میان رویدادهایی که اتفاق افتاد تعدادی از آنها بیش از همه چشم دنیا ۲۰۱۶سال  :اکونومیست نوشت

ا جمهوری آمریککردند، پیروزی ترامپ در انتخابات ریاستبینی میها پیشرا به خود خیره کردند. بر خالف آنچه تمام نظرسنجی

ها در سراسر دنیا رقم زد. او که با شعارهای پوپولیستی همچون برگرداندن مشاغل به خاک آمریکا یروزمندانه برای پوپولیستسالی پ

ها را دارد. یکی دیگر از جمهوری خود چقدر توانایی اجرای این سیاستدست آورد، باید دید که در دوران ریاسترأی مردم را به

رو ساخت، برگزیت )جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا( بود که در آن دولت انگلیس یا را با شوک روبهدن ۲۰۱۶رویدادهایی که در سال

وزیری استعفا کرد و درصد از دست داد. پس از این اتفاق دیوید کامرون از نخست ۵۲رفراندوم جدایی کشورش از اتحادیه اروپا را با 

کشور را سروسامان دهد. از طرفی بالفاصله پس از این اتفاق ارزش پوند بیشترین  جای او را گرفت تا اوضاع نابسامان این ترزا می

سال اخیر در مقابل دالر آمریکا تجربه کرد. در این سال قراردادهای تجارت آزاد، کاری از پیش نبردند. قراردادهایی  ۳۱کاهش را طی 
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که به  (TTIP)گذاری و تجارت حوزه اقیانوس اطلس ایهو پیمان سرم (TPP) همچون پیمان تجاری کشورهای حوزه اقیانوس آرام

 .پاسیفیک و آمریکا و اروپا بود در شکل فعلی خود مردود واقع شد-حوزه آسیا ترتیب بر مبنای رابطه میان آمریکا و کشورهای

کشورهای اروپایی نیز تمایل گیرد، جمهوری خود این قراردادها را نادیده میدر کنار اظهارات ترامپ که گفته است در دوران ریاست

های پذیرش پناهندگان دولت آلمان، چندان به مزاج مردم این اند. در سالی که گذشت، سیاستچندانی به این قرارداد نشان نداده

کشور خوش نیامد، عاملی که باعث شد تا محبوبیت صدراعظم این کشور، آنگال مرکل به شدت کاهش یابد. همچنین در این سال، 

سالگی  ٩۰بود که به کوبا سفر کرد. فیدل کاسترو رهبر کوبا نیز در این سال در  ۱٩۲8جمهوری آمریکایی از سال ما اولین رئیساوبا

بود. بر این اساس، قیمت طالی سیاه  ۲۰۱۶های اقتصادی جهان در سال ترین چالشدر گذشت. پایین بودن قیمت نفت یکی از مهم

سال گذشته رسید؛ عاملی که سبب شد صادرکننده بزرگی همچون عربستان با  ۱۲حد خود طی  تریندر ژانویه امسال به پایین

المللی شود. اما در نهایت اعضای رو و برای فائق آمدن بر آن دست به دامان انتشار اوراق قرضه بینای روبههای مالی گستردهبحران

های مرکزی بانک ، سیاست۲۰۱۶یدند. از دیگر نکات اقتصادی سال اوپک به توافق فریز نفتی برای بهبود در شرایط قیمت نفت رس

ی رشد عنوان عامل اصلهای بهره بود )در سطح بسیار پایین و حتی منفی( که مخالفان این سیاست از آن بهدر پایین نگه داشتن نرخ

 .اندپایین دنیا در این سال یاد کرده

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۵۳۰/%D8%AC%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۴تاریخ: 

 های بزرگهای پالستیکی دریاچهن، سهم ساالنه زبالهتزار ه10

های بزرگ، از سوی ایاالت یاچهمیلیون پوند زباله های پالستیکی ساالنه، وارد در ۲۲هزار تن یا  ۱۰محققان دریافتند که حدود 

 .شودمتحده و کانادا می

(، RIT :Rochester Institute of Technologyمتیو هافمن، استادیار دانشکده علوم ریاضی انستیتو تحقیقات روچستر )

صویر مطالعه، نخستین تاین "گوید: ، در این باره می"های باقی مانده پالستیکی در دریاچه های بزرگثبت و انتقال زباله"نویسنده 

هافمن با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری میزان حجم زباله "از مقیاس واقعی آلودگی های پالستیکی در دریاچه های بزرگ است.

ه دهای پالستیکی در حال حرکت در سراسر مرزهای ایالتی و بین المللی از ایلینوی به میشیگان و از کانادا به ایاالت متحده برآورد کر

هزار تن پالستیک واردشده به اقیانوس ها در امتداد خط ساحلی ایاالت متحده  ۱۱۰هزار تا  ۴۰مطالعات پیشین، "است.هافمن افزود: 

گزارش شده که نیمی از آلودگی های  RITدر مطالعه هافمن و اریک هیتینگر استادیار سیاست عمومی در "برآورد کرده است.

 ۱۴۰۰تن به دریاچه ایری و  ۲۵۰۰تن به دریاچه میشیگان ،  ۵۰۰۰ی بزرگ شامل ورودی ساالنه پالستیکی ورودی به دریاچه ها

 تن پالستیک ساالنه دریافت می کنند. ۳۲تن پالستیک و دریاچه سوپریور  ۶۰۰تن به دریاچه انتاریو است، همچنین دریاچه هرن 

تن به دریاچه  ۱.۴۴تن به دریاچه ایری،  ۴.۴۱چه ها نشان می دهد؛برآورد ورود ساالنه ذرات پالستیکی به میزان یک میلیمتر به دریا

نه های پالستیکی در دریاچه میشیگان تقریباً ساالآلودگی"کیلوگرم به دریاچه سوپریور وارد می شود.هیتینگر گفت:  ۱٩هرن و حدود 

استخر  ۲8الستیک در دریاچه انتاریو برابر با های پالستیکی است، در حالی که مقدار ساالنه پاستخر المپیک پر از بطری ۱۰۰معادل 

های پالستیکی است.در مطالعات پیشین غلظت موضعی آلودگی های پالستیکی در شاخه های فرعی و در المپیک پر شده از بطری

ان طول زم امتداد سواحل اندازه گیری شد. مطالعه جدید با استفاده مدل سازی ریاضی برای نخستین بار به منظور توسعه هدف در

ای ها و مرزهها و بین ایالتو مقیاس فضایی انجام شد.این روش ثبت، مسیرهای زباله های پالستیکی را در حال حرکت بین دریاچه

 المللی برآورد می کند و نتایج می تواند میزان واقعی پالستیک در دریاچه های بزرگ را نشان بدهد.بین

ان می دهد باقی مانده پالستیک در دریاچه های بزرگ با اقیانوس متفاوت است؛ به جای یافته های این مطالعه نش"هافمن گفت: 

 "شناوری تکه های زباله در اقیانوس، پالستیک در دریاچه های بزرگ توسط باد دائما با جریان دریاچه، به ساحل برده می شود.

دهد که پالستیک ریز و د دارد. این مطالعه نشان میدرصد زباله های پالستیک در بستر سواحل دریاچه های بزرگ وجو 8۰حدود 

 قطعات پالستیکی می تواند توسط حیات وحش مصرف و وارد زنجیره غذایی شود.

مایلی  ۶۲کیلومتری یا  ۱۰۰برآورد آلودگی های پالستیکی در سراسر دریاچه های بزرگ با استفاده از جمعیت دینامیکی در محدوده 

نامیکی برای شبیه سازی توزیع باقی مانده های زباله های پالستیکی در سراسر دریاچه های بزرگ از ساحل، و مدل سازی هیدرودی

انجام شد. برای این شبیه سازی داده های سیستم پیش بینی ساحلی دریاچه بزرگ و اقیانوسی مورد استفاده  ۲۰۱۴تا  ۲۰۰٩سال 

 قرار گرفت./

 ترجمه: فرحناز سپهری

 منبع:
https://www.sciencedaily.com/ 

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۵۰۵/۱۰%D-٩%8٧%D 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
https://www.sciencedaily.com/
http://www.iana.ir/fa/news/38505/10-%D9%87%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

p://iccima.ir/fa/matboat.htmlhtt                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته اول دی 

 

267 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۵تاریخ: 

 گونه جدید ماهی به نام باراک اوباما ثبت شد

ندان هاوایی پس از کشف گونه جدید از یک نوع ماهی در صخره های مرجانی این گونه جدید را به نام رئیس جمهوری سابق دانشم

به گزارش ایانا، این گونه رنگارنگ کشف شده از این پس یادآور نام رئیس جمهوری سابق امریکا باراک اوباما خواهد  .آمریکا نام گذاری کردند

باراک اوباما همواره به حفظ محیط زیست اهمیت زیادی می داد و به همین خاطر تصمیم گرفتیم این "حققان پروژه گفت: از م "ریچاردپایل.بود

اوباما با امضای موافقت نامه ای اهمیت بیشتری به حفظ گونه های جانوری کشور کرد و در حال حاضر پناهگاه حیات .گونه را به نام او ثبت کنیم

گاو دریایی در این پناهگاه در کنار  ۱۰۰در هاوایی به خوبی تحت حفاظت قرار گرفته است و می توان گفت بیش از  " اپاپاهانوموکوآک "وحش 

گونه ای که به نام اوباما نام گذاری شده از گونه ماهی های زرد و و صورتی رنگی است که به دلیل .دیگر گونه های مختلف نگهداری می شوند

 /.قه مردم بوده و برخی از آنها در تجارت ماهی های آکواریومی به فروش می رسندرنگارنگ بودنشان مورد عال

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۵٩۶/%DA%AF%D٩%8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۰۴تاریخ: 

 ایره برای کنترل گازهای گلخانهارسال ماهوا

دسامبر( یک ماهواره نظارت بر انتشار جهانی دی اکسید کربن را از طریق یک  ۲۲شنبه )مقامات چین اعالم کردند که روز پنج :ایسنا

گبی  صبح از مرکز پرتاب ماهواره ژیوکوان در صحرای ۰۳:۲۲به فضا ارسال کردند. این ماهواره در ساعت  D2 موشک النگ مارچ

کیلومتری از سطح زمین فرستاده  ٧۰۰نام دارد، به مدار خورشید آهنگ در  TanSat کیلوگرمی که ۶۲۰اندازی شد. این ماهوارهراه

شد که غلظت، توزیع و جریان دی اکسید کربن در جو را مورد بررسی قرار خواهد داد. مدار خورشیدآهنگ یک نوع مدار قطبی به 

یگر( است که همواره نسبت به زمین )سیاره میزبان( در یک ساعت خاص قرار دارد. این ماهواره به درک مرکزیت زمین )یا سیارات د

روز  ۱۶در طول ماموریت سه ساله خود، هر  TanSat .تغییرات آب و هوایی کمک کرده و اطالعات مستقلی را ارائه خواهد کرد

رداخت. چین سومین کشور پس از ژاپن و ایاالت متحده بوده که از طور کامل به بررسی میزان دی اکسید کربن جهانی خواهد پبه

 .کندای نظارت میهای خود بر گازهای گلخانهطریق ماهواره

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۴٩۳/%D8%A 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵ی د ۰۸تاریخ: 

 دهدچین مشارکت بخش دولتی و خصوصی در بخش کشاورزی را ترویج می

تازگی اعالم کرد که ترویج مشارکت بخش دولتی و خصوصی در صنعت کشاورزی، آخرین گام برای باز کردن و نوسازی دولت چین به

ای مشترک گفتند حمایت از یدی دولتی در بیانیهمیل، دو بخش کلسایت دیلیبه گزارش ایانا از وب.بخش کشاورزی در کشور است

های کشاورزی ها و بهبود کیفیت زمینهای همچون محصوالت کشاورزی و حفاظت دام، توسعه زیرساختسرمایه خصوصی از بخش

رشد  های دیگر برای(، برای افزایش رشد بخشpublic-private partnerships) PPPباید انجام شود.چین از مدل تأمین مالی 

های جدید برای تأمین مالی رشد اقتصاد روستایی به دومین اقتصاد بزرگ جهان استفاده کرده است.بر اساس این گزارش یافتن راه

کند.این بیانیه از سوی کمیسیون ملی توسعه و اصالحات ترین صنایع کشور و نقدینگی دولت، کمک میتوسعه یکی از بزرگ

(NDRC: National Development and Reform Commissionبرنامه ،) ریز ارشد اقتصادی و صنعتی چین و وزارت

ها قرار نگرفته است.در زمینه ترویج اصالحات ساختاری کشاورزی منتشر شده، که جزئیات بیشتری هنوز روی خروجی خبرگزاری

هدف این است که برای جذب " ، تحلیلگر ارشد بانک کشاورزی چین، گفت:"Ma Wenfeng"عرضه در بخش کشاورزی، همراه با 

ت با مشارک"وی افزود: "ها و نظارت و ارتباط نزدیک روی اجرای آنها فراهم کند.گذاران، دولت باید بودجه بیشتری برای پروژهسرمایه

مچنین ه وری توسعه اقتصادی باالتر خواهد بود. اما هنوز هم دولت باید سهم بیشتری به این مناطق کلیدی وسرمایه خصوصی، بهره

 /"ها اختصاص دهد.تقویت نظارت در اجرای این پروژه

http://www.iana.ir/fa/news/۳8٧۴۵/%DA8۶ 
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	آموزش درباره بيماريهاي مشترك انسان و دام به دامپزشكان/ بیماری های پا و دهان، تب خوکی و آنفلوآنزا پرندگان می توانند اقتصاد را فلج می کنند/ چهار میلیارد دلار برای ریشه کن سازی ویروس آنفلوآنزای مرغی در امریکا هزینه شد
	تهدید 90 درصد ایرانیها به پوکی استخوان/ رسانه ملی بهدنبال تبلیغ محصولات مضر مانند چیپس و پفک
	آخرین وضعیت آنفولانزای حاد پرندگان/ تخممرغ ارزان شد
	میوههایی که دوست کلیه هستند
	میوه های پاییزی دشمن چاقی و سکته مغزی!
	پیری را با 8 آنتی اکسیدان قدرتمند به تاخیر بیندازید
	این 8 ماده غذایی را قبل از مصرف حرارت ندهید

	سیب درختی
	سیب زمینی
	شیلات
	کشف ٢٤ کیلوگرم ماهی خاویاری از بندر ترکمن/ ضبط ١٥٠٠ رشته دام فلسدار توسط یگان حفاظت گلستان
	افزایش 17 درصدی صادرات آبزیان ایران، همزمان با کریسمس/ کاهش قدرت خرید اروپا و تغییر فرآیند تقاضا به سمت جنوب شرق آسیا
	ورود تکنولوژی صدفهای خوراکی به کشور کلید خورد/ طرح مطالعاتی افزایش درآمد ساحلنشینها آغاز میشود
	بازار تولید ماهی رشد آهستهای دارد/ مصرف جهانی ماهی از نرخ رشد جمعیت جهان پیش گرفت
	نروژ، یونان و فرانسه؛ ایران را به پرورش دهنده بزرگ ماهی در قفس بدل می کنند
	ثبت جهانی ماهی کور بهبهان
	تکمیل کانالهای آبرسانی سایت میگو نیازمند 400 میلیارد ریال اعتبار است/ تبارنامه اسب ترکمن در گیر و دار مسائل حاشیهای

	شکر (چغندر / نیشکر)
	2 هزار هکتار اراضی چغندر قند خسارت دیدند/ افزایش 17 درصدی کشت چغندر قند

	شیر و فراوردهها
	افزایش قیمت لبنیات در فضای غفلت مسئولان
	جزئیات ورود تعاون روستایی به اجرای طرح شیر مدارس
	صنعت لبنیات صنعت فداکار در کشور است/افزایش قیمت لبنیات قشر ضعیف را از شیر هم محروم میکند
	عرضه فراوان شیر عامل کاهش قیمت/ صادرات لبنیات به روسیه روی کاغذ مانده است
	آقای رئیسجمهور توزیع شیر مدارس چه شد؟/ کاهش ۴۳ درصدی مصرف لبنیات در کشور
	قیمت شیرخام با مشوق صادراتی به حالت قبل برمیگردد/ مقدمات توزیع شیر در مدارس فراهم شد

	صادرات و واردات
	توقف صادرات 221 هزار تنی گوجهفرنگی ایران به عراق با کشت در بصره و کربلا/ گلایه از حمایت غیرقانونی از کشاورزان و غفلت نسبت به بازارهای هدف
	صادرات گاو شیری به افغانستان و ترکمنستان
	مجوزی برای واردات بادام هندی صادر نشده است
	صادرات آناناس به مالزی و استرالیا!
	منع صادرات دام زنده، در برخی استانها غیرقانونی است/ نظام توزیع گوشت باید اصلاح شود

	صنایع غذایی
	صنایع غذایی الگوی دیگر صنایع است
	افزایش 60 درصدی نرخ کره در راه است
	بهبود کیفیت نان در گرو حذف یارانه است/ امکان صدور مایه خمیر
	هشت هزار لیتر آبلیمو غیرمجاز در همدان جمع آوری شد
	تولید شیرینی گیاهی بدون آرد، شکر و گلوکز/ استویا و اسپیرولینا معجزه شیرین برگها و جلبکها
	نوشابههای گازدار مشمول اخذ عوارض شدند/ درآمد حاصله برای افزایش سرانه مصرف شیر هزینه میشود

	عسل
	علوفه
	علوفه کنونی برای دامهای عشایر تا اواخر دیماه پاسخگوست/ نیاز به منابع جدید برای تأمین علوفه و آب عشایر

	قارچ
	گل و گیاهان صنعتی
	گندم
	عرضه 20 هزار تن گندم دوروم خوزستان در تالار صادراتی
	۴.۵ میلیون تن گندم درکشور خریداری شد
	سطح زیر کشت گندم امسال نیز بدون تغییر ماند/ حضور دولت در کنار گندمکاران خوداتکایی را تضمین میکند
	کاشت 100 درصدی گندم در اراضی کشاورزی/ تصویب نرخ 1380 تومانی گندم، سخاوت دولت را میرساند

	گوجه فرنگی
	آغاز "خرید حمایتی" گوجهفرنگی از امروز/ هر کیلوگرم گوجهفرنگی 300 تومان
	گوجهها بر زمین ماندند، صادرات متوقف شد
	توقف صادرات 221 هزار تنی گوجهفرنگی ایران به عراق با کشت در بصره و کربلا/ گلایه از حمایت غیرقانونی از کشاورزان و غفلت نسبت به بازارهای هدف
	دست رد کارخانههای رب به گوجهفرنگیهای انباشت شده

	گوشت قرمز
	هرج و مرج در بازار گوشت قرمز/ گوسفندها هم دلار میخورند؟
	ذخیره سازی و عرضه 75 هزارتن گوشت قرمز و مرغ برای تنظیم بازار
	طلب 370 میلیارد تومانی دامداران از قصابها/ جزئیات برنامههای توزیع دام در ماه جاری
	لاشه گوشت گوسفندی را 25 هزار تومان تأمین کنند، ما 25 درصد ارزانتر توزیع میکنیم!
	دلالان و کشتارگاهها گوشت را گران کردند/کمبود عرضه نداریم

	گوشت مرغ
	ماشین آلات
	تلاش بزرگان صنعت مکانیزاسیون کشاورزی برای خروج از انزوای تحمیلی/ چشم مدیران وزارت صنعت و تجارت، مبهوت زرق و برق لوازم آرایشی و خودروهای شهری
	تلاش بزرگان صنعت مکانیزاسیون کشاورزی برای خروج از انزوای تحمیلی/ چشم مدیران وزارت صنعت و تجارت، مبهوت زرق و برق لوازم آرایشی و خودروهای شهری
	ایجاد 1510 میلیارد تومان تقاضا برای خط اعتباری شماره 4 مکانیزاسیون/ آغاز پرداخت تسهیلات به مکانیزاسیون در عرصه جنگلها با سهمیه 100 میلیارد تومانی
	تولید ماشینآلات کشاورزی در داخل با یک سوم قیمت مشابه خارجی/ افزایش محصول و کاهش فرسایش خاک مزیت ماشینآلات
	تولید ماشینآلات کشاورزی در داخل با یک سوم قیمت مشابه خارجی/ افزایش محصول و کاهش فرسایش خاک مزیت ماشینآلات
	تولید ماشینآلات کشاورزی در داخل با یک سوم قیمت مشابه خارجی/ افزایش محصول و کاهش فرسایش خاک مزیت ماشینآلات

	متفرقه
	گروههای یاوران معروف در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل میشود / یاوران معروف شامل گروه مدیران، بانوان، بسیجان (برادران و خواهران)، نخبگان و ایثارگران
	کاریکاتور ایراني با موضوع علت عقب ماندگی ایرانیان و پیشرفت اروپا
	پیام تسلیت وزیر جهاد کشاورزی به دبیرکل خانه کشاورز
	دانشگاه های سبز کشور معرفی شدند

	مرکبات
	واردات مرکبات منتفی است
	برخورد با عاملان فروش پرتقالهای تلخ در تهران/ کشف میوه قاچاق در میدان مرکزی به صفر رسید

	مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
	بهبود رتبه فقر غذایی ایران /افزایش قیمت لبنیات قشر ضعیف را از شیر هم محروم میکند
	اجازه نمیدهیم مردم آزمایشگاه محصولات تراریخته سایر کشورها شوند/ بهرهبرداری از 24 بازار تا پایان امسال
	مجوز به طرحهای عمرانی در جنگلهای شمال نمیدهیم/ لغو حق برداشت ۱۵ شرکت بهرهبردار از جنگلهای شمال
	رییس جمهوری: کشت فراسرزمینی ایران در قزاقستان توسعه پیدا کند
	تأخیر پنجساله در بررسی سبد غذایی مردم ایران/ 1000 روز نخست زندگی، تعیینکننده سلامت درازمدت آدمیان
	اتحادیه کشاورزی فرانسه (AGRIAL) در ایران سرمایهگذاری میکند+ اعلام مصادیق
	سیویکمین آیین تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی 13 دیماه در مرکز همایشهای صداوسیما برگزار میشود/ بانک کشاورزی بازهم امتیازهای ویژه اعطا میکند
	روایت ابتکار از تحقق برجام محیط زیستی
	موافقت وزیر جهاد کشاورزی با افزایش قیمت خرید حمایتی گوجه فرنگی غیر درجه یک
	فقط 20 درصد فاضلابهای تولیدی تصفیه میشوند
	تصمیم گیری بر مبنای دانش و پژوهش کاربردی منجر به کاهش ضریب خطا می شود
	دانش کم، ما را به بیراهه برد
	توسعهنیافتگی در گذشته، روشهای علمی را بیاثر کرد/ برداشت پنج برابر استاندارد از جنگل
	بدون توافق جمعی اجرای تنفس امکانپذیر نیست/ از جنگلهای شمال سرمایهبرداری کردیم/ مخاطره زیست مردم منطقه با حذف جنگلهای شمال
	طرح تنفس؛ نقطهعطفی شبیه ملی شدن صنعت نفت/ به اغتشاش کشیده شدن مراسم یادمان کریم ساعی
	بهبود 12 درصدی رتبه گرسنگی در ایران
	برگزاری همایش امنیت غذایی در تهران
	عامل اصلی مهاجرت جوانان روستایی به شهر چیست؟
	زنجیره طولانی تولید تا مصرف، دسترنج کشاورزان را به یغما برد
	آموزش و ترویج؛ حلقه مفقوده بخش کشاورزی
	ساختار کشاورزی ایران با صنعتی شدن بیگانه است

	نهاده
	نهادههای ارزانقیمت و بیمه کاربردی راهکاری برای بهبود وضعیت مرغدارها
	خلف کمفروشی گازوئیل به کشاورزان/ گلدهی در گلخانهها به نصف کاهش یافت
	درخواستهای پنجگانه صنایع تکمیلی برای حل چالش تامین مواد اولیه

	نوغان داری
	راهاندازی صندوق حمایت از پیله کرم ابریشم/ تولید 920 تن پیله در قبال 183 تن واردات

	گزارشات جهانی
	کشاورزی که 25 سال با "بمب" گردو شکست!
	معجزه آموزش در منطقه خشک شمال کنیا/ کشاورزان سامبورو بیشترین عملکرد را در سه سال به دست آوردند
	کشاورزی ارگانیک رفاه را برای زنان کشاورز هندی به ارمغان آورد
	ابتلای 807 نفر به آنفلوآنزای پرندگان از سال 2013 تاکنون
	جهان 2016 از نگاه اکونومیست
	10هزار تن، سهم سالانه زبالههای پلاستیکی دریاچههای بزرگ
	گونه جدید ماهی به نام باراک اوباما ثبت شد
	ارسال ماهواره برای کنترل گازهای گلخانهای
	چین مشارکت بخش دولتی و خصوصی در بخش کشاورزی را ترویج میدهد


