
 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم دی 

 

 

 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

 ویر اتصال رایانه به اینترنتدرصورت  خبرهای مرتبط احتمالیبرای دستیابی به خبردر منبع اصلی و 
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انتشار مطالب خبری لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطالع کاربران از فضای 

 .شودای بازنشر میرسانه
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۳تاریخ: 

 جزئیات جلسه شورای عالی آب

در این جلسه که وزرای نیرو و جهاد کشاورزی و استانداران سیستان و بلوچستان و فارس نیز حضور داشتند، مقرر شد وزارت نیرو و 

و بودجه کشور جلسه ای در خصوص پیشنهادهای اولویت دار برای رفع دغدغه های آب شرب استان های سیستان و  سازمان برنامه

بلوچستان و فارس، مطالعات صورت گرفته درباره تاالب هامون و نیز سایر استان هایی که در معرض تنش آبی قرار دارند برگزار و 

 .آب مطرح کنندنتایج این جلسه را در نشست آینده شورای عالی 

معاون اول رئیس جمهور عصر امروز )دوشنبه( در جلسه شورای عالی آب، با اشاره به گزارش های ارائه شده از وضعیت آب استان 

سیستان و بلوچستان و مشکالت مردم این استان برای تامین آب شرب، گفت: مردم این استان از نظر تامین آب شرب در وضعیت 

 .و باید کاری کنیم که از این وضعیت خارج شوند و دغدغه آنها درباره تامین آب شرب برطرف شود نامناسبی قرار دارند

رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری همچنین با اشاره به سفر چندی پیش خود به استان به گزارش ایانا از پایگاه اطالع

ین استان، مشکل کمبود آب در استان فارس را جدی ارزیابی و فارس و طرح مشکالت مرتبط با کمبود آب در جلسه شورای اداری ا

 .بر ضرورت توجه ویژه وزارت نیرو برای رفع دغدغه های این استان تاکید کرد

معاون اول رئیس جمهور با یادآوری اینکه موضوع آب و محیط زیست جزو موضوعات اصلی و محوری در برنامه ششم توسعه و 

دارد، از وزارت نیرو خواست طرح های اولویت دار مرتبط با تامین آب شرب در استان سیستان و  کل کشور قرار 96بودجه سال 

 .بلوچستان و سایر استان ها را که وضعیت مشابه دارند به طور جدی پیگیری کند

ان را این است رئیس شورای عالی آب، پیشنهادهای وزارت نیرو و استاندار سیستان و بلوچستان برای حل مشکالت تامین آب شرب

مثبت ارزیابی کرد و با اشاره به مشکالت مشابه در استان فارس، خواستار تشکیل جلسه ای با حضور وزارت نیرو و سازمان برنامه و 

بودجه کشور شد تا پیشنهادها و راهکارهای حل مشکل کمبود آب در این استان ها و راهکارهای تامین مالی برای اجرای این 

جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش رئیس سازمان هواشناسی  ررسی و در جلسه آینده شورای عالی آب ارائه کنندپیشنهادها را ب

تامین آب شرب مورد نیاز مردم  :در معرض تنش آبی قرار دارند، تصریح کرد 95کشور از وضعیت استان ها و شهرهایی که در سال 

و الزم است وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور ظرف دو هفته،  سراسر کشور از مهم ترین اولویت های دولت است

 .پیشنهادها و راهکارهای اجرایی برای حل مشکل تامین آب شرب را در استان هایی که با بحران مواجه هستند تدوین و ارائه کنند

دی ماه سال  13ای کشور از ابتدای مهر تا در ابتدای این جلسه رئیس سازمان هواشناسی کشور گزارشی از تحلیل بارش و دمای هو

 .پرداخت 96تا اردیبهشت  95جاری ارائه کرد و به تشریح پیش بینی آنها برای سه ماهه اسفند 

تشریح و گزارشی در خصوص  95در گزارش سازمان هواشناسی کشور، وضعیت استان ها و شهرهای در معرض تنش آبی در سال 

 .نتایج این اقدامات ارائه شداقدامات اجرایی صورت گرفته و 

نماینده معاونت امور آب و آبفای وزارت نیرو نیز در این جلسه گزارشی از سیمای منابع آب استان سیستان و بلوچستان، وضعیت 

موجود و راهکارهای حل مشکالت کمبود آب ارائه کرد و به تشریح وضعیت استان از منظر کشاورزی، وضعیت و اهداف کمی 

 .ان و وضعیت آب قابل برنامه ریزی ابالغی در استان پرداختسدهای است

استاندار سیستان و بلوچستان هم ضمن بیان چالش ها و تنگناهای آبی استان، جمع آوری روان آب ها، جلوگیری از تبخیر آب، 

م استان درخصوص کمبود برق دار کردن چاه های آب و ایجاد شبکه آب شرب را به عنوان پیشنهادهایی برای رفع دغدغه های مرد
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در این نشست رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز با اشاره به وضعیت تاالب هامون و آسیب ها و تهدیدات .آب مطرح کرد

ناشی از آسیب های زیست محیطی این تاالب برای مردم استان سیستان و بلوچستان، گفت: برای حل مسائل تاالب هامون 

 .باید در کارگروه تخصصی شورای عالی آب بررسی و پس از تصویب برای اجرا ابالغ شود مطالعاتی انجام شده است که

در این جلسه که وزرای نیرو و جهاد کشاورزی و استانداران سیستان و بلوچستان و فارس نیز حضور داشتند، مقرر شد وزارت نیرو و 

دار برای رفع دغدغه های آب شرب استان های سیستان و سازمان برنامه و بودجه کشور جلسه ای در خصوص پیشنهادهای اولویت 

بلوچستان و فارس، مطالعات صورت گرفته درباره تاالب هامون و نیز سایر استان هایی که در معرض تنش آبی قرار دارند برگزار و 

 .نتایج این جلسه را در نشست آینده شورای عالی آب مطرح کنند

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۹۵2/%D8%AC% 
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 آب

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱2تاریخ: 

 شودهای ابالغی بخش آب بازنگری میسیاست

های ابالغ شده در بخش گرفته مقرر شده است سیاستمدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: طبق برنامه ریزی صورت 

های مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته مقرر شده است سیاست.آب بازنگری شود

 .ابالغ شده در بخش آب بازنگری شود

در آیین تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت آب  عصر امروز )یکشنبه(« هامحمد حاج رسولی»به گزارش شرکت آب منطقه ای تهران، 

خدمت رهبر معظم انقالب ارسال  1391ای سال صفحه 32ای تهران هفت مشکل جدی بخش آب کشور را که در گزارش منطقه

با  1384های جدی مربوط به ساختار بخش آب کشور است؛ از سال به گفته این مسوول، یکی از چالش.شده بود، بازخوانی کرد

ای شیرازه آب کشور در حال از هم گسیختن بود و برای برونرفت از این مشکل باید راهکار های آب منطقهانی شدن شرکتاست

های زیرزمینی را یکی دیگر از هفت چالش مطرح برشمرد و افزود: مصوبات مشاور وزیر نیرو صیانت از آب .شدمناسبی اندیشیده می

های زیرزمینی روی میز دولت قرار بگیرد و ی آب موجب شد طرح احیا و تعادل بخشی آبنشست های هشتم و پانزدهم شورای عال

  .های زیرزمینی هستیمطرح در تالش برای صیانت هر چه بیشتر از آب 15اکنون نیز با 

ن دولت یازدهم های بخش آب دانست و گفت: با روی کار آمدها و بازنگری در آنها را یکی دیگر از چالشها تعدد طرححاج رسولی

رها شده یا باقی مانده بود که با اولویت بندی مناسب توانستیم  شاهد حجم بسیار باالیی از طرح ها بودیم که به صورت نیمه کاره

 .هزار مترمکعب باشیم 130سد با حجم باالی پنج میلیون و  50در سال آخر برنامه پنجم توسعه شاهد بهره برداری از 

ها، بکارگیری فناوری های نوین و کاربردی، توجه به اقتصاد و بهره وری آب و همچنین ها و روستاهروی تامین آب شرب ش

های هفتگانه این بخش معرفی و بیان کرد: با درایت رهبر معظم انقالب نقشه راه بخش آب کشور دیپلماسی آب را از دیگر چالش

  .کامل بتوانند مشکالت موجود در این بخش را برطرف کنندکنند با رصد تدوین شده است و همه همکاران ما تالش می

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: رهبر معظم انقالب در پاسخ به این گزارش به موضوع تشکیل نامنظم نشست های 

این شورا تشکیل شده  جلسه 20شورای عالی آب اشاره کرده بودند که براین اساس از تاریخ یاد شده تا اواسط دی ماه امسال 

ها درباره مشکالت آبی استان تهران اعالم کرد: بخش آبی پایتخت دچار معضالت و مخاطراتی همچون تجاوز به حاج رسولی .است

 .ها، فرونشست زمین، جمع آوری و جایگزینی پساب و اجرای طرح احیا و تعادل بخشی استحریم و بستر، دخل و تصرف رودخانه

مدیرعامل پیشین شرکت آب منطقه ای تهران، « خسرو ارتقایی»رش، در این مراسم با قدردانی از تالش های برپایه این گزا

 .به عنوان جانشین وی معرفی شد «محمدرضا بختیاری»

http://www.iana.ir/fa/news/۳88۹6/%D8%B۳%DB%8C 
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 آب

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱2تاریخ: 

ها، دولت و کشاورزان را متضرر بخشی دشتهای آبیاری میکرو/ عدم تعادلافزایش گرایش به توسعه روش

 کندمی

های آبیاری میکرو افزایش یافته با این وجود، مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر گرایش کشاورزان به توسعه روش

 .های آبیاری در مزارع پیاده خواهد شدمشاوران روشتنها با توصیه 

 های کشور دچاردانند که باعث شده دشتهای نوین آبیاری را عاملی میبه گزارش خبرنگار ایانا، مسئوالن وزارت نیرو توسعه روش

باس رسد. عهای زیرزمینی نمیفرههای آبیاری بارانی میزان تبخیر را افزایش داده و آبی به سبحران شود؛ زیرا آنها معتقدند که روش

 وگو با ایانا توضیحاتی ارائه داد.های نوین آبیاری در گفتزارع مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح سامانه

درصد آب به سفره برگردد. زارع  25به گفته وی، وزارت نیرو مایل است که کشاورزان از روش غرق آبی در آبیاری استفاده کنند تا 

قیمت متری با صرف هزینه و انرژی گران 150: به لحاظ علمی، منطقی و هیچ فرمولی مجاز نیستیم که آب را از عمق افزود

درصد را به سفره برگردانیم.وی ادامه داد: آب استفاده شده در مزارع اگر با سم و کود آلوده نشود، حتما با  25استخراج کنیم و 

آبی، میزان آب برگشتی غرق کیفیت خواهد داد. بنابراین معتقدیم به جای استفاده از روشامالحی که در مسیر وجود دارد، تغییر 

به سفره را روی بیالن سفره حساب کنید و از همان ابتدا، از مجوز حجم برداشت کم کنید. به این ترتیب در محاسبات خود الزم 

لیتر بر ثانیه آب به کشاورزان  40رد: مثالً اگر قرار بوده نیست روی آب برگشتی حساب کنید.مشاور وزیر جهاد کشاورزی اضافه ک

 درصد آب برگشتی از ابتدا از سفره خارج نشود. 30لیتر بر ثانیه آب تحویل دهند تا  35تحویل داده شود؛ 

برنامه  42و  41برنامه چهارم و ماده  18و  17برنامه سوم، ماده  107و  106برنامه دوم، ماده  19تبصره  "ط"وی عنوان کرد: بند 

دهد. یکی از این موارد تحویل حجمی آب به بخش ها سه موضوع اصلی را مورد توجه قرار میپنجم در مورد تعادل بخشی دشت

 ها مورد تأکید قرار گرفته است.کشاورزی است و سپس به تعادل رساندن سفره

از  هاگیرد. بنابراین باید اضافه برداشتآب شدت می های نوین آبیاری گفت: اگر سفره متعادل نشود، بحرانمجری طرح سامانه

کند، کنترل بشود. آب باید به بخش کشاورزی حجمی های مجازی که بیش از ظرفیت و مجوز برداشت میهای غیر مجاز یا چاهچاه

 تحویل داده شود تا این بخش دائما در مضان اتهام مصرف بیش از حد آب قرار نگیرد.

 گوییم وزارت نیرو که موظف به تعادل بخشی سفره است، بر اساس وضعیت تعادل سفره، آب تخصیص دهد.یوی اضافه کرد: ما م

 آبیاری بارانی نامناسب برای مناطق بادخیز

 های نوین آبیاری در سراسر جهان، برای مدیریت بهینه آب در بخش کشاورزی متداول است.به گفته زارع، استفاده از سیستم

گیرند و اخیرا هند و چین هم ها در کشورهای پیشرفته نظیر آمریکا، آلمان و استرالیا مورد استفاده قرار مییستموی افزود: این س

اند.مشاور وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: وزارت نیرو یک برداشت غلط از ها یارانه در نظر گرفتهبرای توسعه این سیستم

صالح بر اساس شرایط اقلیم داند که یک مشاور ذیای را مناسب آبیاری میکشاورزی سامانههای نوین آبیاری دارد. وزارت سامانه

شامل دما، تبخیر، باد، کیفیت منابع آب و خاک، الگوی کشت و مسایل اقتصادی و اجتماعی طراحی کرده باشد.وی ادامه داد: ما در 

ایم. ت به آنها صالحیت داده و یا خودمان از آنها امتحان گرفتهمشاور داریم که یا سازمان مدیری 400های نوین آبیاری بخش روش

 کنند. اگرهای آبیاری را به کشاورزان معرفی میاین مشاوران بر اساس اقلیم، منابع آب و خاک و شرایط اقتصادی اجتماعی، شیوه

 کنیم.جایی تبخیر باال نباشد از روش بارانی هم استفاده می
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گیری بخش ن آبیاری یادآور شد: از آنجا که عمدتا مناطق ما خشک، نیمه خشک و بادخیز است، سمتهای نویمجری طرح سامانه

های زراعی کاربر داشته و دو سه سالی است که در کشاورزی به سمت آبیاری موضعی و میکرو است. این روش در باغات و زمین

: کشاورزان به دلیل آنکه در روش آبیاری میکرو در هر هکتار شود.وی افزودمزارع هم به شکل گسترده از این شیوه استفاده می

درصد افزایش عملکرد دارند، همچنین به کمک این روش مصرف سم،  30شود و متر مکعب آب صرفه جویی می 400چهار هزار و 

 اند.یابد، از این سیستم استقبال کردهکود و بذر در مزارع کاهش می

های نوین آبیاری توسط نکه تخصیص دولت کم بود، معادل برنامه از محل منابع مردم سیستمزارع گفت: سال گذشته با وجود آ

 ها از دولت مطالبه دارند.های مشاور در مزارع پیاده شد و در حال حاضر این شرکتشرکت

گذاری مشترکی که هوی تأکید کرد: دشت که واحد کار مشترک وزارت نیرو و جهاد کشاورزی است، محل مطالبه ماست. زیرا سرمای

های زیرزمینی ادامه یابد، هدر خواهد رفت. دهند اگر روند افت سفرهها انجام میکشاورزان و دولت)وزارت جهاد کشاورزی( در دشت

های های نوین آبیاری گفت: اول باید سفرههای کرمان، کرمانشاه و یزد رخ داده است.مجری طرح سامانهاین اتفاق در استان

 800متعادل شود و تحویل آب به بخش کشاورزی حجمی شود. وزارت جهاد کشاورزی هم وظیفه دارد به جای اینکه  زیرزمینی

گرم ماده خشک به ازای هر متر مکعب آب از مزارع و  700گرم ماده خشک به ازای هر متر مکعب تولید کند، یک کیلو و 

ها در کشور های میکرو، گرایشبه دلیل رضایت کشاورزان از روش های کشاورزی برداشت کند.وی عنوان کرد: در حال حاضرزمین

به سمت این سیستم آبیاری رفته است اما در بعضی مناطق نظیر ایالم و قسمتی از خوزستان و کرمانشاه توپوگرافی زمین، ارتفاع 

 1.5انه آبیاری اجرا شده در کشور کل سام 94دهد روش دیگری اجرا کنیم.زارع افزود: تا پایان سال کم خاک و غیره اجازه نمی

 55ای بوده است. در حال حاضر این نسبت برعکس شده و درصد به صورت قطره 45درصد بارانی و  55میلیون هکتار بوده که 

های آبیاری درصد بارانی هستند.وی تأکید کرد: در آبیاری بارانی نیز به دنبال ماشین 45ای و درصد اراضی دارای آبیاری قطره

توان پیچید. به همین هستیم که تلفات آن کمتر است. اما باید توجه داشت که در نهایت نسخه واحدی برای هیچ جای کشور نمی

جویی در آب، حفاظت کمی و کیفی منابع پایه آب و خاک و تولید پایدار محصوالت کشاورزی در زمان خاطر سه اصل صرفه

 گیرد./دی قرار میهای نوین آبیاری مورد توجه جطراحی سیستم

http://www.iana.ir/fa/news/۳88۵۹/%D8%A7%D۹%8۱%D8 
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 آب

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۳تاریخ: 

ترین هدف مهمها انتقال آب خزر به سمنان فقط با مجوز محیط زیست/ ساماندهی بستر و حریم رودخانه

 سال آینده/ ارسال اطالت پروژه سبز کوه به کمیسیون ماده دو

های نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی جزئیات الیحه برنامه ششم توسعه، ممنوعیت انتقال آب خزر و دریاچه

ایران در این باره گفت: آنچه تصویب  بسته برای تأمین نیازهای شرب را به تصویب رساندند. مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب

 .شده اتفاق خاصی نبوده و بدون تأیید رسمی سازمان حفاظت محیط زیست این پروژه اجرایی نخواهد شد

ویژه دریاچه های بسته بهقانون برنامه ششم توسعه، مجوز انتقال آب از دریاچه 45ماده  "ح"به گزارش خبرنگار ایانا، بر اساس بند 

هایی را به همراه داشت و برخی مقامات استان ولت صادر شده بود. رد این بند از الیحه برنامه ششم در مجلس واکنشخزر برای د

شده خزر باشند در واکنش به این مصوبه مجلس اعالم کردند اتفاق خاصی رخ نداده و سمنان که قرار بود دریافت کننده آب شیرین

شود هم برای انتقال آب که فقط تامین نیازهای شرب منطقه گیرنده را شامل می با مصوبه اخیر مجلس محدودیت اعمال شده

ها رسولیبرداشته شده و از این پس برای اهدافی نظیر کشاورزی و صنعت نیز امکان انتقال آب خزر فراهم شده است. محمد حاج

برگزار شد، در پاسخ به سئوال خبرنگار ایانا در مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در نشستی خبری که امروز در این شرکت 

ای بیان کرد: پروژه انتقال آب رابطه با مباحث مطرح شده در زمینه انتقال آب خزر و تأثیر این مصوبه مجلس بر اجرای چنین پروژه

محیطی، با این دریاچه خزر به سمنان در مرحله مطالعه قرار دارد.وی افزود: به دلیل حساسیت دریای خزر از نظر مسایل زیست 

توان مشابه خلیج فارس و دریای عمان رفتار کرد.حاج رسولیها ادامه داد: عربستان در حاشیه جنوبی خلیج فارس و دریای نمی

هزار متر مکعب آب از دریا دارند. ما هم در ایران  450هایی نصب کرد که در شبانه روز توانایی استحصال کنعمان آب شیرین

هزار متر مکعب در روز  100ها با ظرفیت کنایم و برخی آب شیرینسازی آب دریا در جنوب را آغاز کردهمتعدد شیرینهای پروژه

 هایی وجود دارد.در حال احداث است. اما در زمینه دریای خزر یکسری معذوریت

هزار متر مکعب است،  20یا  10حد ای و تا وی گفت: در دریای خزر برداشت آب توسط کشورهای همسایه به صورت محلی و نقطه

بنابراین برای اجرای پروژه انتقال آب خزر به سمنان بدون تاییدیه رسمی سازمان حفاظت محیط زیست، هیچ اقدام اجرایی انجام 

ده رنخواهد شد.مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران تأکید کرد: تاکنون هیچ عملیات عمرانی برای اجرای این پروژه کلید نخو

سازی آب خزر برای مصرف شرب کند که با رد این است. مجلس هم قصد داشت بر اساس یک بند قانونی دولت را مکلف به شیرین

 بند در مجلس، به شرایط قبل از مصوبه مجلس بازگشتیم و در واقع اتفاق خاصی رخ نداده است.

 وارد دهمین سال خشکسالی شدیم

رقام از ورود ایران به دهمین سال خشکسالی خبرداد. وی افزود: امیدواریم بودیم که دوره خشکسالی حاج رسولیها با تکیه بر آمار و ا

 های کشور از متوسط کمتر است.در ایران هفت ساله باشد اما متاسفانه این دهمین سالی است که میزان بارش

ایم که نسبت به مدت ارندگی در سراسر کشور داشتهمیلیمتر ب 51آغاز شده،  96به گفته وی در سال آبی جاری که از مهرماه سال 

 دهد.درصد کاهش بارش را نشان می 29درصد کاهش یافته و نسبت به درازمدت  52مشابه سال قبل 

درصد کاهش بارش نسبت به متوسط دراز مدت  4مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: در حوضه دریاچه ارومیه با 

ایم زیرا در این حوضه نسبت به دراز مدت با ر حوضه مرزی شرق و قره قوم نیز بیشترین کاهش بارندگی را داشتهایم. دمواجه بوده

 ایم.ایم. در سال جاری در حوضه مرزی شرق فقط یک تا دو میلیمتر بارندگی داشتهدرصدی بارش مواجه بوده 95کاهش 
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فالت مرکزی که محل تمرکز بخش زیادی از جمعیت کشور بوده و وی اضافه کرد: دو حوضه مهم خلیج فارس و دریای عمان و 

ها وضعیت مطلوبی ندارند. در حوضه خلیج فارس بارندگی نسبت به دراز اکثر سدها نیز در این دو حوضه واقع هستند، از نظر بارش

 دی مواجه بوده است.درص 34درصد کاهش یافته و در فالت مرکزی نیز میزان بارش نسبت به بلند مدت با کاهش  37مدت 

درصدی خروجی سدها خبرداد و افزود: امسال هفت و نیم میلیارد متر مکعب آب از سدهای  21ها همچنین از افزایش حاج رسولی

میلیون متر مکعب آب در مخازن سدها ذخیره داریم. در تمام مخازن سدها  300میلیارد و  21کشور خارج شده و در حال حاضر 

 ورودی آب نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. البته کاهش ورودی در سدهای برخی مناطق بیشتر است.یک تا دو درصد 

 ایگیری بودجه به سمت کارهای غیرسازههدف

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به عدم تخصیص اعتبارات تملک دارایی به این شرکت، گفت: در سال جاری 

 ها قرار دادیم.لیارد تومان اوراق خزانه دریافت کردیم که آن را در اختیار مشاوران و مجریان پروژهمی 400عددی حدود 

نیز در کالن بودجه، اعتبارات شرکت مدیریت منابع آب تغییر چندانی نداشته اما گرایش  96وی اضافه کرد: در بودجه سال 

 حاکمیتی است. ای و کارهای مدیریتی واعتبارات به سمت کارهای غیر سازه

های شرکت مدیریت منابع آب است را حدود سه هزار میلیارد ها حجم کل اعتبارات فصل آب که مرتبط با فعالیتحاج رسولی

این  هاست، اعتباراتهای برنامه ششم ساماندهی حریم و بستر رودخانهتومان اعالم کرد.به گفته وی با توجه به اینکه یکی از اولویت

 میلیارد تومان در سال بعد افزایش خواهد یافت. 300لیارد تومان سال جاری به می 100بخش از 

از به های نیمه تمام این شرکت نیالبته مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران به این نکته نیز اشاره کرد که برای تکمیل پروژه

های مرتبط با ساخت و احداث دارد اما برای خروج کارگاه طرح نیمه تمام 500هزار میلیارد تومان اعتبار است زیرا این شرکت  180

 بندی ساماندهی کرد.های زخمی شده را با اولویتتوان این پروژهتا هفت هزار میلیارد تومان می 6سد و شبکه با تزریق ساالنه 

ساخت پنج سد متوقف شده که  های انجام شدهسد بزرگ ردیف اجرایی داریم. در بازنگری 128وی ادامه داد: در حال حاضر برای 

سد با سرعت  86بریم و اصرار داریم که سد را با سرعت کمتری پیش می 37اند. حدود این سدها عمدتا در دریاچه ارومیه بوده

بیشتری در طول برنامه ششم تکمیل شوند.حاج رسولیها در پاسخ به پرسشی درباره بازنگری در حجم مخازن سدهای کشور، عنوان 

های میلیون متر مکعب آب را داشتند که در بازنگری 100اند قابلیت تنظیم دو میلیارد و دهایی که مورد بازنگری قرار گرفتهکرد: س

 میلیون متر مکعب کاهش یافت. 600تا  500انجام شده و کوچک شدن احجام سدها، قدرت تنظیمی این سدها حدود 

امه پنجم خبرداد و افزود: این میزان سد افتتاح شده باالترین عملکرد در سد تا انتهای برن 53یا  52وی همچنین از افتتاح 

 شناسند، فقطای کشور بوده است و حتی در برنامه سوم توسعه که همه آن را به عنوان برنامه عمرانی کشور میهای توسعهبرنامه

 بود. سد افتتاح شده 35

 امه ششممیلیارد متر مکعبی مصرف تا پایان برن 20تا  10کاهش 

 20مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در پاسخ به پرسشی درباره هدف تعیین شده در برنامه ششم توسعه برای احیای 

میلیارد متر مکعب تعیین  80ریزی کشور حدود های بحرانی کشور گفت: در حال حاضر حجم کل آب قابل برنامهدرصد از تاالب

آبه محیط زیست در نظر گرفته شده است که تا انتهای برنامه ششم باید به نیز به عنوان حق میلیارد متر مکعب آب 10.8شده و 

میلیارد متر مکعبی حجم آب  11برنامه ششم که بر کاهش  45هدفگذاری انجام شده دست یابیم.وی افزود: بر اساس تکلیف ماده 

میلیارد متر مکعب از حجم آب  20تا  10در طول این برنامه بین کنیم مصرفی در کشور تا پایان برنامه ششم تأکید دارد، تالش می

 ها کنترل شود.ریزی برسیم و اضافه برداشتمصرف شده در کشور را کاهش دهیم تا به عدد تعیین شده برای آب قابل برنامه
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کنیم در و تالش می آبه تعیین شده برای محیط زیست به طور کامل محقق نشدهحاج رسولیها یادآور شد: در حال حاضر حق

های مثبتی که در شرکت مدیریت منابع آب انجام شده در سال گذشته انتهای برنامه ششم به این عدد دست یابیم. هرچند با تالش

حدود یک میلیارد متر مکعب آب از سدها رهاسازی و به پیکره دریاچه ارومیه تزریق شد. همچنین برای احیای هورالعظیم هم آب 

 اسازی شد.از سدها ره

 بخشیعدم تخصیص اعتبار برای طرح تعادل

های وزارت نیرو در سال جاری اعالم شده اما مدیرعامل شرکت ها یکی از مهمترین برنامهاگرچه طرح احیاء و تعادل بخشی دشت

 مدیریت منابع آب ایران از عدم تخصیص اعتبار برای این طرح خبرداد.

 تزریق اعتبار به این طرح طی یک تا دو هفته آینده داده شده است. های مساعدی در زمینهوی افزود: قول

های طرح تعادل بخشی را اجرا ها و ایجاد تعهد، بخشی از پروژهحاج رسولیها عنوان کرد: تا کنون با استفاده از منابع داخلی شرکت

 ایم.میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکار شده 150ایم و حدود کرده

میلیون متر مکعبی مصرف آب با اجرای طرح تعادل بخشی خبرداد و گفت: نیمی از کاهش مصرف به  750تا  700وی از کاهش 

 ها بوده است.های غیر مجاز و نیم دیگر، ناشی از کنترل اضافه برداشت ونصب کنتور به روی چاهدلیل مسدود کردن چاه

هزار حلقه مجهز  54ر چاه مجاز موجود در کشور تا این لحظه حودد هزا 400به گفته مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از 

های این شرکت قرار بود در سال جاری هفت هزار حلقه چاه کنتوردار شود که به دلیل ریزیاند. بر اساس برنامهبه کنتور شده

 اند.حلقه چاه دارای کنتور شده 600کمبود منابع و عدم تزریق اعتبارات، حدود سه هزار و 

 تکذیب تداوم فعالیت کارگاه پروژه بهشت آباد

های قزوین، البرز و تهران گفت: این طرح در حاج رسولیها درباره سرنوشت طرح انتقال آب از البرز شمالی به جنوبی شامل استان

نیم که آیا در این خواهیم بدادرصد مطالعات آن انجام شده است. هدف صرفا مطالعه است و می 25فاز مطالعاتی و شناخت بوده و 

 منطقه آب قابل انتقالی وجود دارد یا خیر.

وی افزود: در استان مازندران با وجود بارندگی مناسب منبع آب مطلوبی برای تامین نیازهای شرب غرب این استان شامل شهرهای 

شود، آب استان مازندران انجام میتنکابن، رامسر و غیره وجود ندارد. بنابراین بیشتر هدف ما این است که با مطالعاتی که در 

 ریزد را جمع آوری کرده و منبع مطمئنی برای تامین نیازهای شرب غرب این استان ایجاد کنیم.مازادی که به دریا می

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در پاسخ به پرسشی درباره دلیل فعال شدن مجدد کارگاه پروژه بهشت آباد)که قرار است 

های چهار محال و بختیاری را به اصفهان و فالت مرکزی منتقل کند( با وجود ممنوع شدن انتقال آب از طریق تونل، ودخانهآب ر

 ها در حال انجام است.گفت: کارگاه این پروژه فعال نیست و مطالعات روی سایر گزینه

ار محال و بختیاری برای صنایع واقع شده در نزدیکی وی درباره پروژه انتقال آب سبزکوه )انتقال آب تاالب چغاخور در استان چه

میلیون متر مکعب آب  49بروجن( نیز یادآور شد: میزان تخصیص آب در این پروژه مورد بازنگری قرار گرفته و در حال حاضر باید 

ررسی سیون ماده دو برای برا منتقل کنیم. درباره نحوه انتقال آب تخصیص یافته نیز مطالعات به پایان رسیده و گزارش آن به کمی

 پروژه و اثرات زیست محیطی آن ارسال شده است./

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۹26/%D8%A7%D 
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 آب

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱2تاریخ: 

کند/ تشریح مدل بهبود محیط زیست کمک نمی کند/ ایجاد بازار آب بهبازار آب، الگوی کشت را اصالح می

 موفق استرالیا در ایجاد بازار آب

آب و  گذاریعضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با تشریح وضعیت بازار آب در استرالیا، قیمت

 .م کردگیری کشاورزان برای کشت محصول اعالگیری این بازار را عامل موثری در تصمیمشکل

روزه اقتصاد آب که در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی به گزارش خبرنگار ایانا، محمد وصال در نخستین نشست نیم

 کند.گیری در راستای کشت بهتر را فراهم میشریف برگزار شد، بازار آب استرالیا را ابزاری دانست که برای کشاورزان امکان تصمیم

میلیون  220حدود  2009و  2008های کشور استرالیا پس از تشکیل بازار آب تولید ناخالص داخلی بین سال وی بیان کرد: در

 30ای موفق است که برای ایجاد آن دالر رشد داشته است. به گفته این عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد، بازار آب استرالیا نمونه

گیری چنین بازاری اصالح شده کاربرد داشته و قوانین این کشور برای شکل سال وقت صرف شده است. این بازار برای آب سطحی

، اثرات شوداست.عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف افزود: بر اساس مدلی که در استرالیا اجرا می

کند که در شرایط نفعان فراهم میذی شود. بازار آب این امکان را برایمحیطی نقل و انتقاالت آب هم سنجیده میزیست

 رود.های آنها از بین نمیخشکسالی باغداران آب مورد نیاز خود را از زارعان خریداری کرده و سرمایه

کند. حتی ممکن است به بدتر شدن شرایط محیط زیست وصال عنوان کرد: ایجاد بازار آب لزوماً به بهبود محیط زیست کمک نمی

 محیطی باید توسط یک نهاد مرتبط پیگیری شود.ن دلیل مسئله استراداد آب زیستبیانجامد. به همی

وی ادامه داد: بازار آب سطحی ایجاد شده در استرالیا هیچ اثر منفی روی آب زیرزمینی نداشته، اما اگر این مدل در ایران اجرایی 

 سمت برداشت از آب زیرزمینی هدایت شوند.شود، شاید اگر با خرید آب از کشاورزان در سازو کار بازار، افراد به 

این عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد تأکید کرد: در کشور استرالیا برای جلوگیری از اثرات منفی بازار آب بر محیط زیست یک 

اساس  های یک حوضه آبریز را در اختیار داشته و برآبهدرصد حق 20نهاد دولتی شکل گرفته که بسیار فعال است. این نهاد 

ها چگونه باشد و یا نیازی هست برای محیط زیست تخصیصی خریداری گیرد تخصیصهایی که استخراج کرده، تصمیم میفرمول

دانند؛ زیرا دولت در این بازار ناگزیر به پرداخت یارانه ای ناموفق مینظران بازار آب استرالیا را تجربهشود یا خیر.اگرچه برخی صاحب

 کند.ای موفق معرفی میزار استرالیا را تجربهاست، اما وصال با

ترین بحران امروز ایران، آب زیرزمینی و افت وی به این پرسش که چرا به روی بازار آب استرالیا مطالعه شده در حالی که بزرگ

 ی بازار آب هند هم داشتیم،گونه پاسخ داد: ما مطالعاتی به روها است و شرایط ایران و استرالیا به هیچ وجه مشابه نیست، اینسفره

اما مشکل عمده ما در دریاچه ارومیه، در تخصیص منابع آب سطحی است و استرالیا الگوی مناسبی برای تخصیص منابع آب زرینه 

 دهد.رود و سیمینه رود در اختیار ما قرار می

وجود دارد که افراد تمام سهم یا بخشی از سهم این عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد یادآور شد: در بازار آب استرالیا این امکان 

ود تواند تخصیص امسال خشود و حتی افراد میتخصیص یافته خود را در بازار بفروشند. برای مبادالت، بازه زمانی در نظر گرفته می

د برای سال بعد ذخیره ها، میزان تبخیر و... هم محاسبه شده و سهم فررا برای سال آینده ذخیره کنند. البته در ذخیره تخصیص

شود.وصال اضافه کرد: در بازار این کشور قوانین به نحوی تدوین شده که حق مبادله آب با زمین یا بدون زمین فراهم است. می

یابد. این کار توسط یک نهاد دولتی انجام ها، سهم تخصیص افراد نیز کاهش میالبته در زمان تخصیص منابع، با کاهش میزان بارش

است. اولویت نخست تأمین آب شرب شهری و  ها اولویت هم تعیین شدهود.وی در پایان بیان کرد: در استرالیا برای تخصیصشمی
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ر گیرند. دها در ذیل این دو اولویت قرار میروستایی است. دومین اولویت تأمین آب مورد نیاز دام روستاییان است و سایر اولویت

شود و سپس در صورت کسری منابع، برخی آبه دو اولویت نخست پرداخت میابد، ابتدا حقیشرایطی که میزان آب کاهش می

های آخر تعیین شده در جداول، تخصیصی از منابع آب دریافت های خشک اولویتشوند و ممکن است در سالها حذف میآبهحق

 نکنند./

http://www.iana.ir/fa/news/۳88۹4/%D8%A8%D8% 
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 آب-

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱2تاریخ: 

استفاده از ردپای آب برای فرهنگسازی کاهش مصرف، اشتباهی بزرگ است/ صادرات پنج میلیون مترمکعب 

 آب از ایران

پژوهشگر انرژی گفت: استفاده از ردپای آب در تولید محصوالت برای انتقال استادیار اقتصاد مالی انستیتو فناوری استیونس و 

 .هایی در زمینه کاهش مصرف، اقدامی نادرست بوده و مسئله ردپای آب نباید ابزار دست روابط عمومی شودپیام

باره شریف برگزار شد، درروزه اقتصاد آب که در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی حامد قدوسی در نخستین نشست نیم

شود و هدف آنها تشویق کاهش مصرف های رایج شده در فضای مجازی که به کمک ردپای آب محصوالت مختلف تهیه میپیام

هزار لیتر آب  15دهد که برای تولید یک کیلوگرم گوشت قرمز است، هشدار داد.وی بیان کرد: این مسئله به مصرف کننده پیام می

 شود.لیتر آب ذخیره می 100اما اگر شیر منزل خود را تعویض کنید، فقط  مورد نیاز است،

رود و یا دنبال تعویض شیر منزل خود نمیکننده بهاستادیار اقتصاد مالی انستیتو فناوری استیونس افزود: در چنین شرایطی مصرف

 مصرف کند. تواند آبکند که اگر یک روز دیزی نخورد، هر چقدر بخواهد میچنین برآورد می

شود با آبی قدوسی ادامه داد: این در حالی است که ارزش آبی که از سدهای تهران یا منابع آب زیرزمینی برای شرب استحصال می

رود، کامالً متفاوت است. بخش زیادی از آب صرف شده برای تولید گوشت قرمز آب سبزی که برای تولید گوشت قرمز به کار می

کند( است که از برزیل و گویند. به عبارتی کشاورزی دیم از آب سبز تغذیه میاطق غیراشباع آب سبز می)به رطوبت خاک در من

شود، آب سبز و حاصل کشت دیم شود.وی عنوان کرد: عمده آب مجازی که از کشورهای ثروتمند صادر میاسترالیا به ایران وارد می

 های زیرزمینی( است.حاصل از آب آبی )آب موجود در پشت سدها یا سفرهشود، است، اما آنچه از کشوری نظیر ایران صادر می

شوند و تراز صادراتی قدوسی یادآور شد: در آمریکا و کانادا محصوالت صادراتی عمدتاً از مزارع دیم با استفاده از آب سبز تولید می

 شود.اند، به خارج صادر میاده از آب سبز تولید شدهاین کشورها به نفع آب سبز است، اما در ایران خیلی کم محصوالتی که با استف

 کنیمآب زیرزمینی با ارزش بین نسلی را صادر می

کنیم و استادیار اقتصاد مالی انستیتو فناوری استیونس تأکید کرد: در ایران ساالنه حدود پنج میلیون متر مکعب آب آبی صادر می

 کنیم.د میدر مقابل محصوالت تولید شده با آب سبز را وار

وی اضافه کرد: آب زیرزمینی و آبی که ارزش بین نسلی دارد را تبدیل به کاالهای صادراتی کرده و در مقبل ذرت و گندمی وارد 

کنیم که به صورت دیم تولید شده است. ایران یکی از کشورهایی است که بخش اعظم آب آبی خود را برای تولید محصوالت می

یم دهآید، به کشاورزان عالمت میدست میوسی گفت: با صادرات آب و محصوالتی که از کشت آبی بهکند.قدکشاورزی مصرف می

کننده حاضر نیست برای آب، هزینه حمل و نقل که بحران آب نداریم.به اعتقاد وی، کمیابی آب با نفت بسیار متفاوت بوده و مصرف

ستیونس افزود: در مسئله آب، عدم تطابق فضایی داریم. یعنی جایی که آب باالیی بپردازد.استادیار اقتصاد مالی انستیتو فناوری ا

خواهد های آینده جهان بر سر آب، اما مفهوم آب مجازی میشود نزاعهست، جمعیت مستقر نشده است. به همین دلیل تصور می

بر، نیاز توانند با تولید محصوالت آبمیهای آینده بر سر آب نیست و کشورهایی که دارایی منابع آب بیشتر هستند، بگوید که جنگ

 راحتی تأمین کنند.مناطق کم آب را به

های روغنی را اقالمی دانست که بیشترین تبادالت آب مجازی را به خود اختصاص قدوسی سه محصول غالت، گوشت و دانه

های اقتصادی و شود فرمولبب میهای قابل کشت سدهند.به گفته وی، عدم تطابق میزان آب موجود در کشورها با زمینمی

 ها همخوانی نداشته باشد.های ارائه شده تئوری، به طور کامل با واقعیتمدل
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قدوسی در پایان بیان کرد: در کشورهایی که آب مازاد داریم، اما زمین مناسب برای کشت محصول نداریم، شاهد هدررفت آب 

 کنند./آب مجازی هستند و محصوالت مورد نیاز خود را وارد می هستیم. همچنین کشورهای پرآبی هستند که واردکننده

http://www.iana.ir/fa/news/۳88۹۱/%D8%A7%D8%B۳ 
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 آب

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱2تاریخ: 

ای/ کمبود اطالعات آب/ غیراقتصادی بودن انتقال آب بین حوضه ورود اقتصاددانان به مسئله بحران

 ترین سد پیش روی تشکیل بازار آببزرگ

ان عنوسازان کشورهای مختلف در رویکردهای جدید، به این ماده حیاتی بهبا توجه به گسترش بحران آب در سراسر جهان، تصمیم

ای اقتصادی، برای توزیع بهتر این منبع، راهکارهایی بیابد. عضو هیأت علمی هکند با فرمولکاالیی اقتصادی نگاه کرده و تالش می

ها حتی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف نیز در این باره گفت: با توجه به رویکردهای اقتصادی راه یافته به مسئله آب، دولت

 .اندبرای اهداف محیط زیستی نیز به خرید آب روی آورده

روزه اقتصاد آب که امروز در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف خبرنگار ایانا، در نخستین نشست نیمبه گزارش 

های برگزار شد، سید فرشاد فاطمی اردستانی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف پیشنهاد کرد: تئوری

 های دانشجویی، پیگیری شود.نامهیا موضوعات پایان های آزمایشی واقتصادی مرتبط با آب به صورت طرح

 ها پیش روی سیاستگذاران قرار داشته باشد.ای از انتخابآید مجموعهوی افزود: برای حل بحران آب به نظر می

غییر الگوی تآوری و به گفته فاطمی مسئله خرید آب، اجرای طرح نکاشت یا بازنشستگی زمین، انتقال نیروی انسانی، استفاده از فن

ای و تشکیل بازار آب راهکارهایی اقتصادی است که برای های بازار محصوالت کشاورزی، انتقال آب بین حوضهکشت، تغییر سیاست

 حل بحران آب و مدیریت تخصیص منابع، در سراسر جهان به آن توجه شده است.

نیم، باید حتما توجه داشته باشیم که اجرای این طرح با آزاد وی ادامه داد: در ایران اگر قصد داشته باشیم طرح نکاشت را اجرا ک

کنند با انتقال نیروی کردن آب و زمین همراه باشد.این عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد اضافه کرد: برخی کشورها تصور می

نجا که در ایران درصد تملک توانند به حل این بحران کمک کنند اما از آانسانی )کشاورزان( از یک منطقه دارای بحران آب می

 زمین نسبت به افراد بسیار کم است، این شیوه مدیریتی در کشور ما کارایی ندارد.

آوری و تغییر الگوی کشت از حالت آبی به دیم گفت: با تبدیل کردن اراضی آبی به دیم، بدون شک به وی درباره استفاده از فن

ها شود. در ایران اجرای این شیوهسازی آب نمیهای نوین آبیاری منجر به ذخیرهایم. اما استفاده از روشذخیره آب کمک کرده

 ایم.رو بودهممکن است در یک مزرعه مصرف آب را کاهش داده باشد اما در کل حوضه آبریز با افزایش مصرف آب روبه

ن های مختلف ایگوییم، به جنبهری سخن میفاطمی افزود: واقعیت این است که در ایران باید زمانی که درباره تکنولوژی در آبیا

ها نیز در تمایل کشاورزان برای کشت یا عدم کشت مسئله هم توجه کنیم.وی بیان کرد: اعمال محدودیت در بازار محصول و نهاده

 ک منطقه بهبر از یکنند با ایجاد محدودیت در نقل و انتقال محصوالت آبها تالش مییک محصول تاثیرگذار است. معموال دولت

منطقه دیگر، سطح زیر کشت این محصوالت را کنترل کنند. در حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز ما قصد داشتیم برای کشت چغندر 

 چنین محدودیتی را اعمال کنیم.

 آفریندای تنش اجتماعی میانتقال آب بین حوضه

ای برای حل بحران آب، عنوان کرد: مسئله انتقال آب بین حوضه ها بهاین عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد با اشاره به توجه دولت

ات شود اما مالحظای میای توجه ویژهدر کشورهایی که توزیع جمعیت و منابع آبی یکسان نیست به مسئله انتقال آب بین حوضه

 ها وجود دارد.جدی در زمینه اقتصادی بودن این طرح

 ای ممکن است منجر به تنش اجتماعی شود.پرآب نیست و انتقال آب بین حوضه وی همچنین تأکید کرد: اقلیم ایران خیلی
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این عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد گفت: بازار آب نیز یکی از ابزارهایی است که در مناطق کم آب به آن توجه شده است. یکی 

 کند.به چه منظوری آب برداشت می دانیم چه کسی، کجا واز معضالت اصلی ایران در تشکیل بازار آب این است که نمی

د، کنندهد: اگر خرید آب قانونی شود باید مطمئن باشیم که کشاورزان از منابع دیگر آب مورد نیاز خود را تامین نمیوی ادامه می

 تواند در نظام توزیع این ماده حیاتی تاثیرگذار باشد.گیری بازار آب میشکل

آبه زیست محیطی در شرایط کنونی ایران یک ضرورت باشد. برای دستیابی به این مهم رسد خرید حقفاطمی گفت: به نظر می

های های غیر مجاز را مشخص کنیم. دستگاهنیازمند تشکیل بازار آب هستیم. برای تشکیل بازار آب نیز ابتدا باید تکلیف برداشت

آبه، از ستحصال شده داشته باشیم و سپس قبل از خرید حقبردار ایجاد کنیم. تخمینی از میزان آب اگیری آب در سطح بهرهاندازه

نفعان تحویل شده است، اما این های ما به صورت حجمی به ذیآبهمیزان برداشت مطمئن شویم.وی ادامه داد: در ایران عموما حق

کننده، حجمی از ز مصرفو از افت سطح آب تاثیر نگرفته است. بلکه بر اساس نیا حجم تحویل شده، درصدی از آب حوضه نبوده

 است.آب، بدون توجه به پتانسیل سرزمین به وی تحویل شده

گذاری آب در ایران به منظور ایجاد بازار آب باید به دنبال ساز و این عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد تأکید کرد: برای قیمت

 های مالی و اجرایی بسیار ضروری است.در دستگاه زا برویم.وی ادامه داد: برای تشکیل بازار آب جدیت الزمکارهای درون

 ترسیم مدلی تجربی برای بحران آب

سازان، مشکل داریم. از فاطمی تأکید کرد: ما در ایران هنوز برای ارایه یک تصویر کلی از منابع آب با جزییات مورد نیاز تصمیم

ه باید مقابل سیاستگذاران قرار دهیم تا وضعیت آب کشور های آبریز اطالعات زیادی داریم اما تصویر کلی کوضعیت تمام حوضه

 ریزی کند.داند که چگونه باید برنامهمشخص شود، در دسترس نیست. بنابراین سیاستگذار نمی

وی گفت: برای شناسایی عوامل موثر بر بحران آب ایران، نیازمند مدلی تجربی هستیم که تاثیر عوامل مختلف موثر بر بروز بحران، 

منظور اثبات وجود بحران آب در این مدل مشخص شود.این عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد تأکید کرد: باید مدل کمّی، بهدر 

 ها بحران را فراموش نکنیم.ایران، حتی در بهترین شرایط اقلیمی نیز تعریف شود. تا به محض بهبود وضعیت بارش

هاست با وجود اینکه خرید و فروش آب در ایران تر بشناسیم. سالبهتر و دقیقوی اضافه کرد: باید حقوق مالکیت آب در ایران را 

کنند. به همین دلیل باید ابزارهای سیاستگذاری در موضوع آب ممنوع است اما مردم به صورت غیر قانونی مبادرت به این کار می

 شناخته شود تا بتوانیم در راه تشکیل بازار آب گام برداریم.

رد: از برنامه سوم توسعه، تشکیل بازار آب در دستور کار دولت بوده است اما سیاستگذاری اجرایی برای تشکیل بازار فاطمی عنوان ک

 آید باید به تعیین جایگاه آب در چشم انداز توسعه کشور بیشتر توجه شود./ایم.وی یادآور شد: به نظر میآب نداشته
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 آب

 آیانا - ۱۳۹۵دی  08تاریخ: 

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

 شوددریای عمان ساخته میکن در حاشیه خلیج فارس و شیریندستگاه آب 70شود/ تأمین می

وری مصرف آب را در طول برنامه 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 .درصد افزایش دهد 30ششم تا سقف 

رأی موافق،  153الیحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، با  46ررسی ماده اسالمی و در ب

 نماینده حاضر در صحن، با این ماده موافقت کردند. 224شش رأی مخالف و شش رأی ممتنع از مجموع 

در جهت اصالح نظام  44های کلی اصل سیاستدولت مکلف است اقدامات الزم را با رعایت  46بر اساس بند )الف( ماده 

درصد  30درصد ارتقاء دهد و نیز حداقل  30وری مصرف آن را حداقل معادل وری استحصال، بهرهبرداری آب آشامیدنی و بهرهبهره

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

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

کن مورد نیاز در شهرهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان از طریق خرید شیریندرصد آب 70طراحی و ساخت حداقل معادل 

 کن از طریق انتقال فناوری به داخل انجام دهد.ینشیرتضمینی 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

مانی و های آب معدنی و دراین الیحه که مربوط به عوارض حاصل از چشمه 46همچنین با رأی موافق نمایندگان بند )ب( ماده 

 موارد مصرف آن بود به کمیسیون مربوط ارجاع شد./

http://www.iana.ir/fa/news/۳8744/%D8%A8%D۹%87%D8%B۱%D۹%87 
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 آب

 آیانا - ۱۳۹۵دی  08تاریخ: 

 شوندتولیدی تصفیه میهای درصد فاضالب 20فقط 

درصد فاضالب تولیدی در کشور تصفیه  25تا  20ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو گفت: در حال حاضر فقط معاون دفتر برنامه

 .شوندمی

 های فاضالبخانهوگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر افزود: در حال حاضر ظرفیت اسمی تصفیههدایت فهمی امروز در گفت

میلیون تا یک میلیارد مترمکعب فاضالب را  700ها حدود خانهمیلیارد مترمکعب است، اما عمالً این تصفیه 1.2ایجادشده در کشور 

درصد آن  25تا  20کنیم که از این رقم حدود کنند.وی بیان کرد: ساالنه چهار میلیارد مترمکعب فاضالب تولید میتصفیه می

 آوری فاضالب باعث شدهریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو، کامل نبودن شبکه جمعون دفتر برنامهشود.به گفته معاتصفیه می

درصد از جمعیت جامعه شهری تحت پوشش  43ها کامل نشود.فهمی ادامه داد: در حال حاضر فقط خانهظرفیت اسمی تصفیه

 آوری فاضالب قرار دارند.شبکه جمع

های تصفیه فاضالب عنوان کرد: هزینه تصفیه فاضالب بسیار باال است. دولت به تنهایی قادر ژهوی درباره دالیل کندی اجرای پرو

گذاران به این حوزه وارد شده و با ها را تأمین کند و باید با تشویق بخش خصوصی از طریق فروش پساب، سرمایهنیست هزینه

 گر را ایفا کند.ت باید در این باره نقش یک تسهیلتصفیه فاضالب، پساب حاصل را به صنایع بفروشند. در واقع دول

نظیر  المللیهای بینتوان تصفیه فاضالب در ایران را تسریع بخشد. ارگانهای خارجی نیز میفهمی یادآور شد: استفاده از فاینانس

ای مربوط به اصالح مصرف آب های مشابهی در ایران مشارکت داشته و با تصویب بندهبانک 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

 هاعدم توجه به مصرف آب نیروگاه

رود. بخش شمار میبهکنندگان آب بخش صنعتی ترین 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 ها مصرف میتر نیروگاهعمده آب بخش صنعتی در برج

شده فقط به اصالح ساختار مصرف آب در صنعت فوالد توجه شده است. هدایت فهمی به این پرسش که چرا وزارت نیرو، 

گونه پاسخ داد: اینکه منظور از استفاده از پساب در صنعت تر را مکلف به استفاده از پساب نکرده است، اینای برجهای دارنیروگاه

 شود.این در حالی است که قانون مشخصاً به صنایع فوالد اشاره کرده و نامی از سایر صنایع برده نشده است.شامل تمام صنایع می

های بخار و... به نحوی نیست که پساب برای ها سیستمآبفای وزارت نیرو تأکید کرد: در نیروگاهریزی کالن آب و معاون دفتر برنامه

طور است صنایعی که هر صنعتی کارساز باشد. چون بسیاری از فرآیندها صنعتی نیاز به آب با کیفیت دارد. در دنیا هم همین

های آنها ه کنند، اما برخی صنایع بسیار حساس هستند. در سیستمتوانند استفادکیفیت آب برای آنها اهمیتی ندارد، پساب را می

 کند.شود روی خوردگی و... مؤثر است و فعالیت این صنعت را بسیار پرهزینه میآبی که مصرف می

 وی در پایان اضافه کرد: در مسئله استفاده از پساب باید صنایع حساس و غیرحساس مورد توجه قرار دهیم./
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 آب

 آیانا - ۱۳۹۵دی  08تاریخ: 

 ها به سمت صنایع فوالدشود/هدایت پسابهای فوالدی اصالح میمصرف آب شرکت

 .های فوالدی و معدنی کردنده تغییر ساختار مصرف آب شرکتنمایندگان مردم در خانه ملت دولت را مکلف ب

آبان ماه( مجلس شورای اسالمی در جریان  8به گزارش ایانا از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز )چهارشنبه، 

رأی مخالف و  43رأی موافق،  134این الیحه با  45بررسی جزئیات الیحه برنامه ششم توسعه کل کشور با الحاق یک بند به ماده 

نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس این مصوبه دولت مکلف به تغییر سیستم خنک  238رأی ممتنع از مجموع  16

 .های فاضالب شدهای فوالدی از طریق استفاده از پسابکنندگی شرکت

الیحه گفت: در شرایط کنونی حجم  45الحاق این بند به ماده در این نشست حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان پیشنهاد دهنده 

شود این در حالی است که با توجه به وضعیت کم آبی در های فوالدی میزیادی از آب خام برای خنک کردن و استفاده در شرکت

اده از آب خام باید از ها تغییر کند از این رو به نظر من به جای استفکشور باید سیستم و ساختار مصرف آب در این شرکت

 های فاضالب استفاده شود.پساب

ای هاست دولت مکلف است اقدامات الزم را تا پایان برنامه نسبت به تغییر ساختار مصرف آب شرکتدر بند الحاقی مذکور آمده

 فوالدی و معدنی و آلیاژی و اصالح سیستم خنک کنندگی و شستشوی مواد خام اقدام کند.

http://www.iana.ir/fa/news/۳872۹/%D۹%8۵%D8%B۵% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱2تاریخ: 

 آخرین وضعیت دخل و خرج کشور

گذاری میلیون دالر سرمایه 700میلیارد و 5تا ابتدای دی پارسال  92مهر نوشت:رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: از سال 

 .میلیارد دالر بوده است 11طرح صورت گرفته که این رقم دریک سال اخیر بیش از  113خارجی در 

محمدباقر نوبخت در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: نمایندگان مجلس همچنین نظردولت در خصوص هدفمندی  

هزار میلیارد تومانی اضافه شده بر دولت، در تعیین قیمت خوراک پاالیشگاه ها را با پیشنهاد ما  88و بار  یارانه ها را تصویب کردند

درصد است؛ این در حالی است 7.7رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال آینده .برداشتند

 . درصد بود 4/5درصد و بدون محاسبه آن  6/5 نفت احتساب با امسال ماهه شش اقتصادی رشد که

 60درصدی تولید گندم،  19ی به افزایش . درصد بود 9و صنعت  6نوبخت گفت: رشد اقتصادی بخش کشاورزی در همین مدت 

سال درصدی تولید شلتوک و برنج در نیمه اول امسال در مقایسه با پار 18درصدی تولید دانه های روغنی و  71درصدی تولید چای، 

درصد  17درصد و اتوبوس و مینی بوس  23درصد، وانت  37اشاره کرد و افزود: درزمینه تولید خودروهای سواری نیز در همین مدت 

درصد افزایش  16درصد و یخچال فریزر  14سخنگوی دولت گفت: در نیمه اول امسال همچنین تولید الستیک .افزایش تولید داشتیم

 .هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شد 13هزار واحد صنعتی غیر فعال،  19ای فعال کردن نوبخت افزود: امسال بر.یافت

درصدی در بخش ساختمان داشتیم  10وی با اذعان به رشد منفی در بخش ساختمان گفت: اگر چه در نیمه اول امسال رشد منفی 

 .گذاران امید بخش استاما قیمت مسکن در حال حرکت به سمت نرخ تورم است و این برای سرمایه 

هزار میلیارد تومان به صورت نقد، اسناد خزانه و اوراق مشارکت به پیمانکارانی  32امسال  :رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود

میلیون دالر سرمایه  700میلیارد و  5، 94تا ابتدای دی  92نوبخت با اشاره به اینکه از سال .که از دولت طلب داشتند پرداخت شد

میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی  11طرح صورت گرفت گفت: پس از برجام و دریک سال گذشته بیش از  113گذاری خارجی در 

و نیم درصدی در سرمایه گذاری داخلی را در  18وی رشد منفی .در کشور صورت گرفته که ْآثارش در آینده مشخص خواهد شد

رئیس سازمان برنامه .درصد در شش ماه اول امسال کاهش یافت 8افزود: با اقدامات دولت این رشد به منفی سال قبل یادآور شد و 

و بودجه کشور نظام بانکی کشور را دارای مشکل دانست و گفت: سرمایه اولیه بانک ها کم است و در سال های اخیر افزایش سرمایه 

نوبخت افزود: دولت از دو مسیر پرداخت بدهی .ها هم مزید بر علت شده است دولت در آنها صورت نگرفته و مطالبات معوقه بانک

 50وی با اشاره به .هایش به بانک ها از طریق اوراق بدهی و افزایش همزمان سرمایه بانک ها در حال تقویت بانک های کشور است

هزار میلیارد تومان کاهش  21قانونی این مبلغ به هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت از محل هدفمندی یارانه ها گفت: با کسورات 

هزار میلیارد تومان یارانه به خانواده ها پرداخت می  42می یابد و با اضافاتی که دولت از محل های مختلف به این منابع دارد ساالنه 

 .کند

ت افزود: بر اساس مصوبه مجلس سخنگوی دولت با اشاره به تصویب ادامه طرح هدفمند کردن یارانه ها در مجلس به همین صور

 .دولت هر ساله باید در الیحه بودجه سنواتی منابع درآمدی و هزینه های طرح هدفمندی یارانه ها را لحاظ کند

نوبخت افزود: رئیس جمهور به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و .وی تصریح کرد: یارانه هیچ فرد نیازمندی در کشور قطع نخواهد شد

ر کرده است که حقوق کارکنان دولت هر ماه پیش از پایان ماه به آنان پرداخت شود و حتی برای یک روز به ماه بعد بودجه اخطا

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین نرخ ارز در بازار را واقعی ندانست و گفت: برخی .نیفتد که از دی ماه اینگونه خواهد شد
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الر هستند در حالی که افزایش قیمت دالر همه سیاست های کنترلی دولت و افزایش تولید صادر کنندگان در پی افزایش قیمت د

 .وی افزود: دولت به هیچ وجه به خاطر تامین ریال مورد نیازش نرخ دالر را افزایش نمی دهد.کشور به هم می خورد

 .نوبخت گفت: از نظر دولت بسیار مهم از که پول ملی کشور تقویت شود

http://www.iana.ir/fa/news/۳8864/%D8%A2%D8%AE 
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 اقتصاد کالن

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۱تاریخ: 

 المللی پول از اقتصاد ایران/اینفوگرافیکبینی صندوق بینپیش

بینی ، اقتصاد سال آینده کشور را پیش95ها در سال های اقتصادی ایران و نوسان آنشاخصصندوق بین المللی پول بر اساس  

 .کردند

http://www.iana.ir/fa/news/۳882۳/%D۹%BE%DB%8C%D 
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 اقتصاد کالن

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۱تاریخ: 

 13٩٦دانان ایران درباره بودجه سال بیانیه انجمن اقتصاد

شود در بودجه سال آینده توجه و اهتمام تأمین و مصرف درست آب از معضالت اساسی حال و آینده کشور است. توصیه می

  .بیشتری بر روی آن صورت گیرد

جمهور و رئیس مجلس شورای اسالمی نوشته خطاب به رئیس ای را، بیانیه96انجمن اقتصاددانان ایران در رابطه با بودجه سال 

 .هایی برای اصالح این الیحه به نگارش درآمده استاست. در این بیانیه، توصیه

های مختلف بودجه از اولویت باالیی با توجه به جهات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بحران اشتغال، توجه ویژه به آن در بخش .1

ساز رشد پایدار در کشور نیز خواهد بود. در این راستا، از آنجا که ایجاد شغل پایدار و مولد در ن مهم زمینهبرخوردار است که ای

گذاری در پذیر است توصیه ما بر آن است تالش و تمرکز بیشتری بر رفع موانع تولید و سرمایهکشور توسط بخش خصوصی امکان

 .مواد مرتبط در بودجه صورت گیرد

عمرانی امسال نسبت به سال گذشته افزایش یافته است که شایسته قدردانی است. متأسفانه بودجه عمرانی مصوب  رقم بودجه .2

شود با تفاهم مجلس و دولت های جاری انتقال یافته است. توصیه میگاه کامال تخصیص نیافته و به ردیفهای گذشته هیچسال

 .ودجه عمرانی به بودجه جاری ممنوع شودهای بای تصویب شود که انتقال ردیفمحترم، ماده

شود در بودجه سال آینده توجه و اهتمام تأمین و مصرف درست آب از معضالت اساسی حال و آینده کشور است. توصیه می .3

  .بیشتری بر روی آن صورت گیرد

های اولویت بیشتری یابد و زمینه های اجتماعی در کشور، تخصیص بودجه به امور اجتماعیبا توجه به حادشدن مسائل و آسیب .4

 .اند، بیشتر مهیا شودهای موجود، عملکرد خوبی داشتهنهاد به خدمات اجتماعی، که با وجود محدودیتهای مردمورود سازمان

. میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی به امور روستایی اجتناب شود 1،5نشده مانند تخصیص زده و مطالعهاز اقدامات شتاب .5

های زودبازده است که خاطره ناخوشایندی را در اذهان زنده های خوداشتغالی و بنگاههایی یادآور واماختصاص چنین بودجه

 .کندمی

ها و وظایف موازی، غیرضرور و ای ادغام و حذف سازمانهای بودجهسازی دولت در دستور کار قرار گیرد و از اهرمامر کوچک .6

 .فاده شودغیرمرتبط به دولت است

http://www.iana.ir/faم/news/۳8806/%D8%A8%D۹%8A 
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 اقتصاد کالن

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۱تاریخ: 

 فرمول ضدالتهاب در بازار دالر

آذر را تجربه کرد تا کمترین بازدهی هفتگی این ارز از میانه آبان ماه  11دنیای اقتصاد: دالر در هفته گذشته بیشترین افت روزانه از 

دهد فعال انتظارات کاهشی تقویت شده است و از این رو بازارساز نیازمند اتخاذ تصمیم جدید است. به ثبت شود. این امر نشان می

قیمت در اندیشه مدیریت نوسان در سطوح  گفته کارشناسان بازارساز بهتر است در روزهای پیش رو به جای تمرکز بر کاهش

کند، اما اصرار بر کاهش قیمت های آتی کاهش پیدا میدر این حالت با افت دامنه نوسان احتمال التهاب در هفته .کنونی باشد

 .بازی باشدای برای حمالت جدید سفتهتواند انگیزهمی

ماه ثبت را تجربه کرد تا کمترین بازدهی هفتگی این ارز از میانه آبان آذر 11در نهمین روز دی ماه، دالر بیشترین افت روزانه از 

تومان رسید. البته بخش زیادی از افت شاخص ارزی در معامالت  30هزار و 4تومان کاهش به قیمت  65شنبه، دالر با شود. روز پنج

پشت خطی آن بود. در ششمین روز هفته، ترین نشانه ریزش شنبه مهمخطی رقم خورد. شروع کاهشی این ارز در روز پنجپشت

تومان کمتر از روز چهارشنبه بود. به گفته فعاالن، پس از پایین آمدن  55تومان کلید خورد که  40هزار و  4معامالت دالر با قیمت 

ر آن در ابتدای روز تومان در پنجمین روز هفته، میزان فروش در ساعات انتهایی همان روز باال رفت و اث 100هزار و  4دالر از مرز 

 0/ 6شنبه انعکاس یافت. ادامه افت دالر در نهمین روز دی ماه موجب شد که میزان رشد هفتگی آن محدودتر و در نهایت به پنج

فروشان، اظهارات درصد برسد که کمترین بازدهی از میانه آبان ماه بود. به گفته فعاالن، افزایش عرضه ارز، رشد تحرکات خالی

 .ساز سقوط دالر بودندمبنی بر ادامه کاهش قیمت و انتظار افت تقاضا با پایان سال میالدی چهار عامل زمینه بازارساز

با توجه به چنین عواملی انتظارات کاهشی تقویت و روند افزایشی فعال متوقف شده است. در این شرایط، بازارساز برای جلوگیری از 

گیرد تا تغییرات کاهشی دالر محدودتر شود. به گفته کارشناسان، اگر بازارساز به جای افزایش سطح نوسان، باید موقعیت جدیدی ب

نجام بازانه اهای سفتهتر، حملهای در سطوح پایینها باشد، ممکن است عدهها، در اندیشه پایین بردن قیمتتمرکز بر کاهش نوسان

شنبه همسو با افت قیمت دالر، سکه ثباتی مواجه خواهد شد. پنجدهند. در چنین شرایطی، بازار بار دیگر با افزایش نوسان و کم

 3هزار تومان رسید. این بیشترین افت فلز گرانبهای داخلی از  167میلیون و هزار تومان افت به قیمت یک 37تمام بهار آزادی با 

شنبه گذشته رقم خورد که سکه سه هزار تومان شد. این کاهش در حالی 70بود و موجب کاهش حباب آن تا آستانه  92آذر سال 

درصدی را به 1/ 7هزار تومان باال رفته بود و با وجود افت دو روز انتهایی هفته توانست رشد هفتگی  217تا قیمت یک میلیون و 

ار ت فشها تحهای طال در بازار داخلی است، هفتهکننده قیمت سکهبهای جهانی اونس که یکی از دو عامل اصلی تعیین.ثبت برساند

شنبه پس از تعطیالت اونس طال که روز سه .ماهه را تجربه کرده است 10بوده، اما در آخرین هفته سال میالدی، رشد از کف 

دالر تعدیل  1159و  1158های شنبه تا قیمتدالر رسیده بود، روزهای چهارشنبه و پنج 1138دالر رشد به بهای  5کریسمس، با 

دالر آغاز کردند و بعد به نوسان پیرامون همین مرز ادامه دادند. بهایی که تا ساعت 1160عه را با قیمت شد. بازارهای جهانی روز جم

دالر بود، گرچه قیمت نهایی آخرین روز کاری سال میالدی است که 1156جمعه شب به وقت تهران برای اونس طال ثبت شد،  8

تومان رفته بود، در آخرین روز هفته، به مرز 100هزار و  4شته به باالی مرز بازار داخلی شنبه را متاثر خواهد کرد. دالر که هفته گذ

خطی موجب شد که دالر روز انتهایی هفته، افزایش فروش ارز در معامالت پشت2هزار تومان نزدیک شد. در ادامه روند کاهشی  4

خطی این باور دارند، روند کاهشی معامالت پشتهزار تومان معامله شود. برخی فعاالن  4های مجازی حتی زیر ظهر جمعه در اتاق

ارز به معامالت نقدی هفته جاری نیز سرایت خواهد کرد. با این حال، تعداد زیادی از کارشناسان باور دارند، بازارساز بهتر است 
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ی که شاخص دالردر هیجانات کاهش قیمت را مدیریت کند و مانع از افزایش سطح نوسانات شود. به گفته برخی از آنها، تا زمان

 .بازارهای جهانی قوی باشد، منطقی نخواهد بود که ارزش این ارز در بازار داخلی نیز افت زیادی را تجربه کند

http://www.iana.ir/fa/news/۳87۹8/%D۹%8۱%D8%B۱ 
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 اقتصاد کالن

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۳تاریخ: 

 بانک اطالعات اقتصادی وزارت امور خارجه تا پایان سال راه اندازی می شود

مرتضی سرمدی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، تاکید کرد، با راه اندازی این بانک اطالعاتی دو هدف توسعه 

 .مختلف جهان و برقراری تماس لحظه ای با شرکت های خارجی مد نظر قرار گرفته استهمکارهای اقتصادی با کشورهای 

وی افزود: اطالعات اقتصادی تمام کشورهای جهان در این بانک برای همه فعاالن اقتصادی کشور به سهولت قابل دسترسی خواهد 

ارتباطی فعاالن اقتصادی ایران خواهد بود که از طریق قائم مقام وزیر امورخارجه ایران افزود: این بانک مهمترین قطب )هاب( .بود

 .سفارت و کنسولگری ایران در خارج از کشور می توانند به اطالعات مورد نیاز خود در هر کشوری دست پیدا کنند 140

ادی ول بخش اقتصسرمدی با بیان اینکه برای راه اندازی این بانک اطالعات در نمایندگی ها و کنسولگری ها یک نفر به عنوان مسو

تعیین شده است، گفت: هر فعال اقتصادی می تواند با تلفن و ایمیل با این فرد تماس بگیرد و اطالعات مورد نیاز خود را با وی 

قائم مقام وزیر امورخارجه ایران ابراز امیدواری کرد این بانک اطالعاتی تا پایان امسال به بهره برداری .مطرح و پاسخ را دریافت کند

رسد تا فعاالن اقتصادی کشورمان با مراجعه به این بانک به اطالعات مورد نیاز در فعالیت های تجاری و اقتصادی شان دسترسی ب

 .یابند

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۹2۳/%D8%A8%D8%A7 
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 کالناقتصاد 
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۳تاریخ: 

 حمایت مجلس از توسعه ابزارهای مالی کشاورزی در بورس کاال

های بورس کاال برای ابزارهای مالی بخش کشاورزی در دستور کار رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حمایت از ایجاد فعالیت

 .ار نیز در صحن مورد توجه واقع شده استقرار گرفته و موضوع استفاده از سلف، سلف موازی و معامالت اختی

های بورس کاال برای ابزارهای مالی بخش کشاورزی در دستور کار رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حمایت از ایجاد فعالیت

 .قرار گرفته و موضوع استفاده از سلف، سلف موازی و معامالت اختیار نیز در صحن مورد توجه واقع شده است

های یانا از پایگاه خبری بورس کاالی ایران ، محمدرضا پورابراهیمی، در دومین همایش مالی و اسالمی گفت: حرکتبه گزارش ا

خوبی در حوزه بازار سرمایه در حیطه قانونگذاری صورت گرفته که آثار مثبت آن هنوز هم قابل مشاهده است، این در حالی است 

متوقف شد که نقطه عطف آن تصویب قانون بازار سرمایه بود، البته در قانون رفع  که در دوران جنگ تحمیلی مباحث مرتبط با آن

البته انتقادهایی به بازار بدهی  :موانع تولید نیز طراحی بازار بدهی در کشور صورت گرفت.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود

ر اولویت قرار گرفته است و به نوعی نرخ شکنی وجود دارد، چرا که تامین مالی بخش دولتی به جای بخش خصوصی در این بازا

تی که به شد؛ البته اقدامااکنون افزایش یافته، در حالی که باید این مسیر اصالح میکند.وی تصریح کرد: نرخ سود بین بانکی هممی

ت که شفافیت اطالعات اس های اقتصادی در کشور اصلتازگی انجام شده قابل تایید است، به نحوی که یکی از ارکان توسعه فعالیت

به گفته پورابراهیمی، تمام نهادهایی که در حوزه فعالیت عمومی هستند، باید اطالعات .متاسفانه شاهد عدم افشای اطالعات هستیم

کنند. وی اظهار های مالی خود را افشا نمیرا افشا کنند، در حالی که اکنون هفت هزار خیریه در کشور داریم که هیچ یک صورت

های مالی را افشا کنند که متولی افشا ها باید صورتها و موقوفهکرد: بر اساس قانون تمام نهادهای انقالبی و سیاسی و حتی خیریه

های بانکی آنها محدود خواهد شود و حسابنیز سازمان بورس است که اگر این کار را نهادها انجام ندهند، تغییرات آنها ثبت نمی

های بورس کاال برای ابزارهای مالی بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفته و موضوع از ایجاد فعالیت وی افزود: حمایت.شد

استفاده از سلف، سلف موازی و معامالت اختیار نیز در صحن مورد توجه واقع شده است، این در حالی است که برای اصالح قانون 

می گفت: دغدغه فعاالن اقتصادی حوزه نظام بانکی و ساختارهای آن است که بر بانکداری نیز اقداماتی در حال انجام است.پورابراهی

درصد از فعاالن اقتصادی  80کند که های مجلس هر سه ماه یکبار مشکالت کسب و کار را بررسی میاین اساس در مرکز پژوهش

بانکداری جلساتی برگزار شد که با استقبال دانند.وی افزود: سه هفته قبل با مراجع عظام برای قانون ها میمشکل خود را بانک

ایشان مواجه شد؛ االن این ظرفیت وجود دارد که این نظرات کارشناسی را دریافت کنیم. تا به حال خبری از لوایح دولت نیست و 

 .رسد تا پایان دولت هم آن را ارائه کنندبه نظر هم نمی

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۹08/%D8%AD%D۹%8۵%D8%A7 
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 اقتصاد کالن

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۳تاریخ: 

 دستورالعمل ساماندهی بازار ارز ابالغ شد/ تضمین ارزی به تجار

در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار گرفته و دنیای اقتصاد: همزمان با نوسانات بازار ارز طی یک ماه اخیر، ساماندهی این بازار 

بند به منظور تضمین ارزی به تجار برای کاهش ریسک تجارت ابالغ شده است. این بخشنامه که از سوی معاون  14ای در بخشنامه

 رصد بازار ارز»کند. نخست؛ جمهوری پیرو جلسه شنبه شب او با ستاد اقتصادی دولت ابالغ شد، چهار هدف را دنبال میاول رئیس

ان تامین ارز در جری»، سوم؛ «مقابله با دپوی ارزی ناشی از احتمال افزایش قیمت توسط واردکنندگان»، دوم؛ «برای مقابله با نوسان

 .«مقابله با پولشویی در بازار ارز»و چهارم؛ « تجاری

های مناسبی را در پیش در این خصوص بتواند سیاستدر واقع با توجه به نوسانات اخیر بازار ارز، دولت عزم خود را جزم کرده تا 

بندی مذکور با چهار محور ابالغ شده است. براساس این بخشنامه، تکالیفی بر عهده نظام بانکی قرار داده شده  14گیرد. بخشنامه 

. محور دیگر این بخشنامه نیز ها و از حواله به اعتبارات اسنادی استها به بانککه هدف آن خروج نظام تامین ارز واردات از صرافی

ها در نظر گرفته شده است که ارز حاصل از صادرات این مواد را به نرخ آزاد و با هماهنگی بانک تکلیفی است که برای پتروشیمی

ها، نهادها و مرکزی به منظور تعیین محل مصرف آنها به بازار عرضه کنند. در محور سوم با تکالیف محول شده به سازمان

ها و تبادل اطالعات رو هستیم که نقش اتصال سامانههای دخیل در تجارت خارجی و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز روبهگاهدست

مورد نظر درخصوص جریان ورود و خروج سرمایه مدنظر قرار گرفته است. محور چهارم و آخرین محور این بخشنامه نیز به همکاری 

 .گرددهای سوداگرانه برمیی و امنیتی با بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی و فعالیتهای اطالعاتو هماهنگی دستگاه

جمهوری مبنی بر ای به منظور تحقق دستور رئیسجمهوری در ابالغیهساماندهی بازار ارزاسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس

های ها، موسسات و شرکتها، سازمانی اجرا به کلیه وزارتخانهساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی، دستورالعملی را برا

های سراسر کشور ابالغ کرد. ها و موسسات اعتباری، موسسات عمومی غیردولتی، نهادهای انقالب اسالمی و استانداریدولتی، بانک

کزی باید دستورالعمل الزم برای در بند نخست این بخشنامه، بانک مرکزی مورد خطاب قرار گرفته است. بر این اساس، بانک مر

اقدام نظام بانکی نسبت به انجام گشایش اعتبار را برای واردات کاالهایی که واردات آن با نرخ آزاد مجاز است، با ضوابطی صادر کند. 

 طورتومان به3600پرداخت براساس نرخ دالر درصد پیش 10از جمله ضوابط مطرح شده برای این بند به دریافت حداقل 

گردد. کارشناسان اعتقاد دارند این ضابطه به دلیل دونرخی بودن الحساب با توجه به وضعیت اعتبار متقاضی توسط بانک برمیعلی

همان روز یا با نرخ روز صدور  حال حاضر نظام ارزی کشور است. از سویی صددرصد اعتبار اسنادی در زمان معامله اسناد با نرخ

ه الحساب تسویه خواهد شد کپرداخت علیکمتر باشد(، پس از احتساب مبلغ ریالی دریافتی بابت پیش گواهی ثبت آماری )هر کدام

ماه برای واردکنندگان تثبیت 6ماه از زمان گشایش اعتبار دارد. در واقع با این تصمیم نرخ ارز به مدت  6این امتیاز حداکثر برای 

ی که دولت در این باره در پیش گرفته است، جهت درستی است اما به نظر نظران اقتصادی معتقدند جهتشود. برخی از صاحبمی

 .بینی شده است، قابلیت اجرایی کمی داردرسد با تاکتیک و ابزاری که پیشمی

 

 تومان است. هرچند این نرخ 3600اند. نخست اینکه نرخی که در نظر گرفته شده در این راستا انتقاداتی را به این بند وارد دانسته

ها با نرخ ارز تعیین شده تومان بوده و بالطبع بانک 3900قرار است در اسفند ماه اجرایی شود، اما در حال حاضر نرخ ارز در کانال 

نکه دهد. مگر ایها را برای باز کردن اعتبارات اسنادی کاهش میریسک باالیی را باید بپذیرند. در نتیجه این موضوع، انگیزه بانک

 .ین موضوع اندیشیده شده باشدتدابیری برای ا
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جمهوری، به منظور ترغیب واردکنندگان به گشایش بندی معاون اول رئیس 14در همین راستا بانک مرکزی پس از ابالغ بخشنامه 

ی اطور کلی انتقال عملیات پرداخت و تسویه فعاالن اقتصادی به سیستم بانکی، تسهیالتی را برو استفاده از اعتبارات اسنادی و به

صورت درصد از مبلغ اعتبار اسنادی به 10ها اجازه داده است با دریافت حداقل واردکنندگان با نرخ بازار در نظر گرفته و به بانک

تنها ماه از تاریخ گواهی ثبت آماری مربوط حمل کنند نه 6الحساب، گشایش اعتبار کنند. همچنین چنانچه کاال را ظرف مدت علی

هر کدام که کمتر  -رز را نخواهند داشت بلکه با نرخ روز صدور گواهی ثبت آماری یا نرخ روز معامله اسناد ریسک نوسانات نرخ ا

 .وجه اسناد را با بانک تسویه کنند -باشد 

های حاصل شده از برجام درخصوص ایجاد روابط بانکی و استقرار روابط با توجه به گشایش»در بخشی از این بخشنامه آمده است: 

های خارجی که امکان گشایش اعتبارات اسنادی برای واردات کاالها فراهم شده است و با توجه به اینکه اعتبارات زاری با بانککارگ

المللی برای تسویه و پرداخت قراردادهای خرید خارجی بوده و ترین ابزار در بانکداری بیناسنادی مکانیزم متعارف و متداول و امن

 ها ابالغ شدهای در این خصوص صادر و به بانکشد، بخشنامهطور گسترده از این ابزار استفاده میور ما بهها در کشقبل از تحریم

در بخش دیگری از این بخشنامه نیز به این موضوع اشاره شده که تامین ارز اعتبار اسنادی در زمان معامله اسناد بر مبنای « است.

یا نرخ ارز آزاد در روز صدور گواهی ثبت آماری هر کدام که کمتر باشد و به شرط عدم  درصد وجه اسناد به نرخ روز ارز آزاد 100

پذیرد. نرخ ارز آزاد در روز صدور گواهی ثبت آماری، میانگین نرخ ماه از تاریخ تایید گواهی ثبت آماری صورت می 6گذشت بیش از 

خواهد بود. درصورت  www.sanarate.ir ج در پایگاه اینترنتیفروش ارز آزاد یک روز کاری قبل از تاریخ صدورگواهی مزبور مندر

ماه از تاریخ تایید گواهی ثبت آماری، تامین ارز بابت معامله اسناد بر مبنای نرخ روز ارز آزاد خواهد بود. در این  6گذشت بیش از 

ثبت اطالعات گشایش اعتبارات اسنادی ارتباط الزم است تعهد الزم از متقاضی اخذ شود. همچنین براساس بخشنامه بانک مرکزی، 

 .در سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور )سمتاک( الزامی است

ا ها تضمین داده که ببر این اساس، بانک مرکزی گواهی ثبت آماری را که یکی از مراحل گشایش اسنادی است قبول دارد و به بانک

ها نرخ ارز را تضمین کرده است. البته با توجه به در نظر دف ترغیب بانکنرخ اولیه ارز را به آن بفروشد. ظاهرا بانک مرکزی با ه

 .ماهه برای تثبیت نرخ ارز، در این خصوص ریسک واردکنندگان نیز کاهش خواهد یافت 6گرفتن بازه 

 ابزار ناکافی برای اجرا 

 نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و های پتروشیمی )به جز بنزین،بند دوم این بخشنامه صادرکنندگان محصوالت و فرآورده

ها را مکلف کرده تا آهن و کنسانتره آهن و گاز مایع تولیدی پتروشیمیسوخت هوایی( و محصوالت فوالد، مس، آلومینیوم، سنگ

، گذاری و هماهنگی بانک مرکزی به مصرف یا به فروش برسانند. عالوه بر اینارز حاصل از صادرات را براساس سیاست

های نفتی به جز بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و های نفتی ویژه )شامل انواع فرآوردهصادرکنندگان فرآورده

سوخت هوایی( نیز مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به ترتیبی که گفته شد به مصرف یا فروش برسانند. البته صاحب نظران بر 

ای از اجرای این بند سرباز بزند، ابزاری برای برخورد با او ی برای این بند دیده نشده و چنانچه صادرکنندهاین اعتقادند که مکانیزم

 .بینی نشده استپیش

ارز حاصل از صادرات  1395/ 12/ 25بند دیگر بخشنامه نیز بانک مرکزی را مکلف کرده است ترتیبی اتخاذ کند حداکثر تا 

 .ها به وظایف متعارف خود برگردندها خریداری شود و صرافینکمحصوالت عمده صادراتی توسط با

عنوان متولی مدیریت ارز کشور الزم است با مدیریت منابع و مصارف همچنین در این بخشنامه آورده شده است: بانک مرکزی به

ویژه وزارت صنعت، های مرتبط بهزهها و حوهای ارزی را برقرار کند. از این رو تمامی دستگاهها و پرداختارزی، موازنه دریافت

برداری کامل و معدن و تجارت، وزارت نفت و گمرک موظفند حداکثر ظرف دو ماه با محوریت و مدیریت بانک مرکزی امکان بهره
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کزی مر گیری از سامانه جامع تجارت فراهم کنند. عالوه بر این ستادایجاد ارتباط سیستمی و بر خط مسافری و نظایر آن را با بهره

اندازی کامل سامانه شناسایی و مبارزه با کاالی قاچاق را در دستور کار قرار مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیز مکلف شده است که راه

داده و اقدامات تشدیدکننده مبارزه با این پدیده را از مبادی ورودی تا سطح عرضه عمده به کار گیرد. براساس این بند، کلیه 

های موجود، اطالعات مورد نیاز را نامهمرتبط با تجارت خارجی کشور موظفند ظرف یک ماه مطابق ضوابط و آیینهای دستگاه

سفارش خودرو و سایر کاالهای بادوام نیز از دیگر موارد یاد شده شرط ثبت.صورت سیستمی و بر خط در سامانه مذکور وارد کنندبه

وری است که در این راستا هرگونه ثبت سفارش خودرو و کاالهای بادوام به تشخیص جمهدر بخشنامه ابالغ شده معاون اول رئیس

وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش خواهد بود و ضروری است در اسرع وقت 

بند دیگر این بخشنامه را به خود مبارزه با پولشویی، .شرط مذکور ممنوع شودواردات خودرو و کاالهای مشمول بدون پیش

اختصاص داده است. در این بند، بانک مرکزی موظف است در راستای مبارزه با پولشویی، ظرف دو هفته نسبت به برقراری ضوابط 

 های پرداخت الکترونیکی به منظور رعایت کامل قوانین و مقررات پولشویی اقدام و گزارش مربوط را ارائه کند.الزم در سیستم

وانتقال فیزیکی ارز و وجوه عمده را براساس ضوابط ناظر بر دستگاه مذکور مکلف است با همکاری واحد اطالعات مالی، ضوابط نقل

مبارزه با پولشویی ظرف یک ماه ارائه کند. وزارت اطالعات نیز در این بخشنامه تکلیفی را بر عهده دارد که براساس آن مکلف است 

 .صورت هفتگی به بانک مرکزی ارائه کندهای مربوط را بهوضعیت بازار ارز، گزارشنسبت به پایش و بررسی 

طور که باید، مورد های اخیر آندر حالی یوزانس، بخشی از این بخشنامه را به خود اختصاص داده است که این روش در سال

 .به تجارت خارجی کشور برگشته استها در حال حاضر یوزانس بعد از مدت .استقبال تجار ایرانی قرار نگرفته بود

صورت نسیه به فروشنده کاال در تعریف یوزانس آمده است: در اعتبار اسنادی یوزانس خریدار کاال یا خدمات مبلغ پرداختی را به

بلغ فرع مکند و اصل و عنوان بهره که مورد تایید خریدار است، به قیمت کاالی خود اضافه میکند، فروشنده مبلغی بهپرداخت می

پیش از این اعتقاد بر این بود که یوزانس تورم زاست و تورم مخفی را  .کندکاالی فروخته شده را هنگام سررسید مطالبه می

رسد یوزانس نیز اما در حال حاضر به نظر می .شدندهای دیگر تشویق میدنبال دارد. بنابراین فعاالن اقتصادی به استفاده از روشبه

کارگیری این روش با هدف کاهش فشار تقاضا به بازار ارز جه قرار گرفته است که برخی از کارشناسان اعتقاد دارند بهمجددا مورد تو

سال یوزانس برای واردات مواد اولیه و قطعات یدکی بدون سقف برای یک» در یکی از بندهای این بخشنامه آمده است:.بوده است

 «گیرد.ردی و با بررسی و توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی صورت میصورت موسال بهمجاز است و بیش از یک

از سویی استفاده از اعتبارات  .سال افزایش یافته استماه بوده و در حال حاضر به یک 6حال آنکه این مدت زمان در گذشته 

تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی موجود تا  میلیون دالر در هر مورد برای واردات، تکمیل و 50یوزانس حداکثر به مبلغ 

 .سقف سه سال )در صورتی که به تشخیص بانک توجیه مالی داشته باشد( مجاز است

های خدماتی غیرتجاری محدود کند، به ضوابطی را که فعالیت صرافان را در حوزه 1395/ 12/ 10بانک مرکزی مکلف است تا تاریخ 

جمهور )رئیس(، رئیس کل بانک مرکزی، وزیران صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و یی رئیسکارگروهی متشکل از معاون اجرا

دارایی، اطالعات، کشور و دادگستری، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و اعضای 

مینان از اجرا و تحقق این ابالغیه، بوده و باید کلیه این تصمیمات را مدعو )برحسب مورد(، ارائه کند. این کارگروه به منظور اط

جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه کند. در پیگیری و گزارش هفتگی اقدامات انجام شده را به معاون اول رئیس

رافان با اعالم بانک مرکزی مکلفند ورود و بخش دیگری از این ابالغیه آمده است: سیستم بانکی، موسسات مالی و اعتباری و ص

خروج هرگونه ارز به میزان تعیین شده توسط بانک مذکور محل تامین ریال و محل مصرف ارز، طی سند کتبی از متقاضیان 

ر بر اظهای بعدی نگهداری کنند. عدم اجرای این بند برابر مقررات مشمول مقررات نوانتقال برای رسیدگیدریافت و در سوابق نقل
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شود، عمال یک قاچاق ارز خواهد بود. حال آنکه به عقیده کارشناسان، به دلیل اینکه عمل قاچاق، براساس قانون جرم محسوب می

براساس بند دیگر نیز بانک مرکزی نسبت به تغییر نرخ ارز برخی از کاالها از آزاد .تواند برای قانون تعیین تکلیف کندبخشنامه نمی

ای استفاده توانند از ارز مبادلهردیف کاالیی نام برده شده است که می45کند. در این بخشنامه از ای( اقدام می)مبادلهبه رسمی 

ای هستند، کنند. این در حالی است که پیش از این مرکز مبادله قصد داشت تعداد کاالهایی را که مشمول استفاده از ارز مبادله

 .کاهش دهد

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۹0۳/%D8%AF%D8%B۳%D 
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 اقتصاد کالن

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  0۹تاریخ: 

 چه عواملی توسعه پایدار بخش کشاورزی را به همراه دارد؟

اولویت های مهم وزارتخانه به شمار می رود که تحقق آن تنها از طریق تحوالت بنیادی همه جانبه رشد و توسعه پایدار کشاورزی از 

 .در ساختار کشاورزی،مدیریت و بهره برداری مطلوب از منابع و امکانات پذیر است

رشد و توسعه پایدار کشاورزی از  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

رود که تحقق آن تنها از طریق تحوالت بنیادی همه جانبه در ساختار اولویت های مهم وزارت جهاد کشاورزی به شمار می

و امکانات ، سازماندهی و هدایت سنجیده فعالیت ها در چارچوب برنامه ریزی کشاورزی،مدیریت و بهره برداری مطلوب از منابع 

 صنعت، خبرنگار احمد کبیری رئیس سازمان نظام مهندسی و کشاورزی منابع طبیعی در گفتگو با.های دقیق امکان پذیر است

با اشاره به عوامل موثر در توسعه پایدار بخش کشاورزی اظهار  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروهتجارت و کشاورزی 

 .داشت: استفاده از دانش و تکنولوژی های روز دنیا توسعه پایدار در این حوزه را به همراه دارد

رداشت بی رویه از منابع زیر زمینی را به همراه داشته، این درحالی است که وی افزود:طی سال های اخیر شرایط اقلیمی کشور، ب

 .برای رسیدن به خودکفایی و افزایش تولید به هر قیمتی نباید منابع پایه را از دست داد

بخش باید شرایطی  هزار نفر در حوزه های مختلف بهره بردار داریم، گفت: برای توسعه پایدار این 4کبیری با اشاره به اینکه بیش از 

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تصریح  .ایجاد نماییم که با ورود دانش به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم

کرد: در صورت عدم استفاده از دانش روز دنیا تنها ممکن است در برخی از سال های زراعی به سبب شرایط جوی با افزایش تولید 

 .روبرو شویم

 ارتقای مکانیزاسیون امری مهم در توسعه پایدار

صنعت، تجارت و همچنین عباسعلی عامری معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار 

گفت: در سال زراعی جاری به سبب بهبود شرایط جوی،همت کشاورزان و  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروهکشاورزی 

 .اقدامات مدیریتی از سوی وزارت جهاد شاهد افزایش تولید محصوالت مختلف کشاورزی بوده ایم

 شده تعریف ای ویژه برنامه  مقاومتی، اقتصاد های سیاست  برای استمرار پایداری تولید در سال های آتی در چارچوب :وی افزود

عامری همچنین عنوان کرد: با توجه به محدودیت منابع آب و خاک باید مدیریت الزم .یت تمام در حال پیگیری استجد با که

ها به کار گرفته شود چرا که بخش کشاورزی نقش اساسی در جهت توسعه اقتصادی کشور درجهت پایداری تولید و رفع محدودیت

 سامانه های پروژه  آبی منابع محدودیت رفع جهت در: داد ادامه معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان تهران .رددا

 .است قرارگرفته توجه مورد ای گلخانه و بسته محیط در تولید و آبیاری نوین های

ارتقا ضریب مکانیزاسیون، به کارگیری ماشین آالت و  :وی با اشاره به دیگر عوامل موثر در پایداری تولید بخش کشاورزی بیان کرد

 .ادوات پیشرفته می تواند افزایش عملکرد در واحد سطح را به همراه داشته باشد

 ضرورت توسعه پایدار بدون آسیب به محیط زیست 

 خبرنگار صنعت، تجارت وعلیرضا بزرگی رئیس سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با 

 هب آسیب بدون  کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: توسعه پایدار به معنای ارتقای کارایی و بهره وری

وی افزود: علی رغم پیشرفت ، بهره وری در بخش کشاورزی، آن .است آینده های نسل منافع انداختن خطر به و زیست محیط

محصوالت موفق و در مقابل تولید و بازار برخی محصوالت را از دست داده  برخی تولید در که چرا و شاید باال نبوده چنان که باید 
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بزرگی ادامه داد: ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی با استفاده از سموم و کودهای شیمیایی همراه بوده که این امر سالمت .ایم

س سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جهاد کشاورزی استان تهران تصریح کرد: رئی.جامعه را به مخاطره انداخته است

برای تحقق پایداری تولید به معنای واقعی الزم است که قانون افزایش بهره وری به درستی اجرا شود چرا که در غیر اینصورت با 

 .مشکالت متعددی در منابع پایه روبرو خواهیم شد

http://www.yjc.ir/fa/news/۵۹۱۱8۳۳/%DA% 
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 اقتصاد کالن

 فارس - ۹۵/۱0/۱0 : تاریخ

 درپی افزایش نرخ ارز، کره هم گران شد/ آخرین تصمیم ستاد تنظیم بازار برای قیمت کره
 .برای کاهش قیمت کره و رفع کمبود آن در بازار اتخاذ کرد ستاد تنظیم بازار در نشست چهارشنبه تصمیماتی

 ، در مورد آخرین وضعیت تصمیمات ستادخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی یک منبع آگاه و عضو ستاد تنظیم بازار در گفت

تشکیل شده بود، اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد تا تعرفه واردات کره  تنظیم بازار که روز چهارشنبه برای تعیین قیمت کره

 .درصد افزایش یافته بود 20درصد به  16کاهش یابد، چرا که از ابتدای امسال تعرفه واردات کره از 

 .همچنین قرار شد تا مجدداً ارز مبادالتی برای واردات کره اختصاص یابد :وی اضافه کرد

درصد مالیات بر ارزش افزوده تصمیم دیگری بود که اعضای ستاد تنظیم بازار همگی بر سر آن به  9منبع آگاه حذف به گفته این 

این منبع آگاه تأکید کرد: تمام این سه تصمیم قرار شد تا طی یک هفته از نظر کارشناسی بررسی شود و هفته آینده .توافق رسیدند

 5100یورو به  3850، طی دو ماه اخیر قیمت جهانی کره در هر تن از خبرگزاری فارسبه گزارش .تصمیم نهایی اخذ خواهد شد

یورو در هر تن رسیده و ا ین در حالی است که قیمت کره طی سه سال اخیر بنابر تصمیم سازمان حمایت ثابت مانده است. در عین 

درصد افزایش یافته  20به  16تی برای واردات کره به ارز متقاضی تغییر یافته و تعرفه واردات نیز از حال از ابتدای امسال ارز مبادال

 .است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۵۱0۱0000۳۹۹ 
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 اقتصاد کالن

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۳تاریخ: 

میلیون مترمکعبی آب با  800جویی درصد/ صرفه 13به  ٩افزایش سهم بخش کشاورزی در رشد اقتصادی از 

 وریارتقای یک درصدی بهره

درصد است و عمده مشکالت بخش کشاورزی، نتیجه نبود زنجیره  20تا  18سهم بخش کشاورزی در فضای اشتغال کشور حدود 

 .تولید است

ویکمین دوره انتخاب، معرفی و گزارش خبرنگار ایانا، وزیر جهاد کشاورزی امروز در نخستین جشنواره ملی کشاورزی ایران و سیبه 

 20تا  18های ملی بخش کشاورزی در جمع خبرنگاران گفت: سهم بخش کشاورزی در فضای اشتغال کشور حدود تجلیل از نمونه

آفرینی درصد در ارتقای فضای کسب و کار، نقش 34های این بخش بیش از زی، فعالیتدرصد است و بر اساس گزارش بانک کشاور

درصد بوده است، بیان کرد:  10تا  9های گذشته سهم بخش کشاورزی در رشد اقتصادی کردند.محمود حجتی با بیان اینکه در سال

 درصد افزایش پیدا کرده است. 13در سال جدید این سهم به 

توان به ازای درصد افزایش پیدا کرده است، افزود: می 44درصد به  38های اخیر راندمان آبیاری نیز از طی سال وی با بیان اینکه

 جویی کنیم.میلیون مترمکعب آب در سال صرفه 800وری آب، بهبود یک درصدی در بهره

ه ایم کاین دوره تولیدکنندگانی داشته وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تولیدکنندگان نمونه بخش کشاورزی عنوان کرد: ما در

ای داشتیم طور مثال در بخش چغندرقند و انجام اقدامات مدیریتی نمونهاند بیش از متوسط کشوری تولید داشته باشند. بهتوانسته

تن  50کشوری تن برساند، در صورتی که متوسط  160که با انجام اقدامات مدیریتی مناسب، تولید چغندرقند را در هر هکتار به 

آبی و وری حتی در شرایط سخت کمتوان با افزایش بهرهاست.حجتی ادامه داد: کشاورزان نمونه این اعتماد را ایجاد کردند که می

دهد بحران، تولید را افزایش داد.وی عمده مشکل بخش کشاورزی را نبود زنجیره تولید دانست و تأکید کرد: تجربه جهانی نشان می

 دگان خود باید در این زمینه ورود پیدا کرده و زنجیره تولید را از مزرعه تا بازار مدیریت کنند.که تولیدکنن

 های خبرنگاران درباره تعیین زمان اعالم نرخ خرید تضمینی سکوت کرد./حجتی در پاسخ به پرسش
a/news/http://www.iana.ir/f۳8۹22/%D8%A7%D۹ 
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 اقتصاد کالن

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  ۱0تاریخ: 

 اصالح نظام تعرفه ای بخش کشاورزی ضامن حضور در بازارهای بین المللی

یک کارشناس اقتصادی حضور محصوالت کشاورزی کشور در بازارهای خارجی و افزایش بهره وری را نیازمند کنترل واردات و 

اقتصادی  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار کاوه زرگران کارشناس کشاورزی در گفتگو با.نظام تعرفه ای دانستاصالح 

ل واردات بی رویه محصوالت در بیشتر اقالم بر طبق نیاز سیاست گذاری های دولت برای کنتر :گفت باشگاه خبرنگاران جوان

این کارشناس کشاورزی بیان کرد: تولید محصوالت زراعی .های بازار بوده و امسال در تولیدات داخلی با مازاد عرضه مواجه شدیم

از محصوالت اختصاص یافته خش عمده واردات برای تعادل در بازار به این گروه ب  مثل ذرت در داخل صرفه اقتصادی ندارد لذا

وی با اشاره به صدور مجوز پیله وری در برخی مناطق اظهار داشت: این مجور موجب شده تا واردات بی رویه میوه صورت .است

 .گیرد و به جهت کمبود نظارت، باغداران کشور را با مشکل مواجه کرده است

 تمحصوال نباید پی در پی های خشکسالی جهت به: کرد تصریح  زرگران با تاکید بر اینکه کشور در منطقه خشکی قرار دارد،

وی در پایان ضمن بیان .شوند صرف کشور در داخل نیاز رفع برای باید محصوالت این بلکه شود صادر کشور زراعی

یدات قیمت تول، تاکید کرد: اگر دولت قیمت محصوالت کشاورزی را با است تحقق شرف در محصوالت از برخی در خودکفایی اینکه 

 .خارجی یکسان کند موجب حضور محصوالت ایران در بازارهای بین المللی شده و در آمد قابل توجهی به همراه دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/۵۹۱۵400/%D8%A7%D8%B۵% 
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 اقتصاد کالن

 فودپرس ۱۳۹5دى ماه  ۱2شنبه یک 

دستورالعمل اقدام نظام بانکی جهت انجام گشایش اعتبار برای واردات کاال با نرخ آزاد/ نحوه فروش ارز 

 حاصل از صادرات+ لیست کامل کاالهای کشاورزی و مواد غذایی مشمول ارز مبادله ای

فرآورده های  و محصوالت صادرکنندگان کردن مکلف ضمن ای ابالغیه در جمهور رییس اول معاون -اقتصاد غذا  <مواد غذایی

پتروشیمی، فوالد، مس، آلومینیوم، سنگ آهن و کنسانتره آهن، گاز مایع تولیدی پتروشیمی برای به فروش رساندن ارز حاصل از 

ارزه با پولشویی، صادرات بر اساس سیاست گذاری و هماهنگی بانک مرکزی، این بانک را موظف کرد ظرف دو هفته در راستای مب

 .گزارش مربوط به اقدامات انجام شده به منظور برقراری ضوابط الزم و اجرای کامل قوانین و مقررات را ارائه کند

دستورالعمل اقدام نظام بانکی جهت انجام گشایش اعتبار برای واردات کاال با نرخ آزاد ابالغ شد / تعیین واردات کاال با ارز آزاد از 

ریال به طور علی الحساب/صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات را بر اساس  36000د پیش پرداخت با نرخ دالر درص 10طریق 

سیاست گذاری و هماهنگی بانک مرکزی به فروش برسانند/ ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اقدامات تشدید کننده مبارزه با این پدیده 

وظایف متعارف خود برگردند / تکلیف بانک مرکزی برای ارائه گزارش برنامه های مبارزه با  را در دستور کار قرار دهد/ صرافی ها به

پولشویی ظرف دو هفتهدکتر اسحاق جهانگیری امروز)یکشنبه( در ابالغیه ای به منظور تحقق دستور رییس جمهور مبنی بر ساماندهی 

همه دستگاه های اجرایی و بانک ها و موسسات اعتباری، موسسات  بازار ارز و حمایت از تولید داخلی، دستورالعملی برای اجرا به

در بخشی از مصوبه معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد .عمومی غیردولتی و نهادهای انقالب اسالمی ابالغ کرد

اد ات کاالهایی که واردات آن با نرخ آزمقاومتی، ضمن تعیین دستورالعمل اقدام نظام بانکی نسبت به انجام گشایش اعتبار برای وارد

ارز  1395/12/25بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید حداکثر تا »مجاز است، تصریح شده است: 

 «.حاصل از صادرات محصوالت عمده صادراتی توسط بانک ها خریداری شود و صرافی ها به وظایف متعارف خود برگردند

اندازی کامل سامانه شناسایی و مبارزه ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز مکلف است راه»ابالغیه همچنین خاطرنشان شده است: در این 

با کاالی قاچاق را در دستور کار قرار داده و اقدامات تشدید کننده مبارزه با این پدیده را از مبادی ورودی تا سطح عرضه عمده به 

 «.کار گیرد

الغیه شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کاالهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، داشتن نمایندگی مجاز در این اب

 .و خدمات پس از فروش اعالم شده است

در بخش دیگری از ابالغیه رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه یوزانس برای واردات مواد اولیه و قطعات یدکی 

میلیون دالر در هر مورد برای  (50استفاده از اعتبارات یوزانس حداکثر به مبلغ )» بدون سقف برای یک سال مجاز شده، آمده است: 

 «.واردات، تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی موجود تا سقف سه سال مجاز است

 :متن کامل ابالغیه معاون اول رییس جمهور بدین شرح است

 عالیبسمه ت

 "با صلوات بر محمد و آل محمد"

ها و موسسات اعتباری، موسسات عمومی غیردولتی، نهادهای  های دولتی، بانک ها، موسسات و شرکت ها، سازمانکلیه وزارتخانه 

 های سراسر کشورانقالب اسالمی و استانداری 

ها و موسسات اعتباری، موسسات عمومی ای اجرایی و بانک ه به منظور ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی همه دستگاه

 :غیردولتی و نهادهای انقالب اسالمی مکلف به انجام اقدامات زیر )حسب مورد( هستند
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بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران دستورالعمل الزم برای اقدام نظام بانکی نسبت به انجام گشایش اعتبار برای واردات کاالهایی  -1

 :نماید ات آن با نرخ آزاد مجاز است، به شرح زیر صادر میکه وارد

 .الحساب ( ریال به طور علی36000پرداخت براساس نرخ دالر )( درصد پیش 10با توجه به وضعیت اعتباری متقاضی، حداقل ) -الف

گواهی ثبت آماری )هر کدام کمتر درصد اعتبار اسنادی در زمان معامله اسناد با نرخ همان روز و یا با نرخ روز صدور  (100) -ب

 .الحساب موضوع بند )الف( تسویه شودپرداخت علی  باشد(، پس از احتساب مبلغ ریالی دریافتی بابت پیش

 .این امتیاز حداکثر برای شش ماه از زمان گشایش اعتبار دارد -پ

فت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی( و های پتروشیمی )به جز بنزین، نفت گاز، نصادرکنندگان محصوالت و فرآورده  -2

ها مکلفند ارز حاصل از صادرات را  آهن و کنسانتره آهن، گاز مایع تولیدی پتروشیمی محصوالت فوالد، مس، آلومینیوم، سنگ

 .گذاری و هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به مصرف و یا به فروش برسانندبراساس سیاست

های نفتی به جز بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز  های نفتی ویژه )شامل انواع فرآورده ادرکنندگان فرآوردهص –تبصره 

 .مایع و سوخت هوایی( نیز مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به ترتیب فوق به مصرف یا فروش برسانند

ارز حاصل از صادرات محصوالت  1395/12/25خاذ نماید حداکثر تا بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است ترتیبی ات -3

 .ها به وظایف متعارف خود برگردند ها خریداری شود و صرافیعمده صادراتی توسط بانک 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به عنوان متولی مدیریت ارز کشور الزم است با مدیریت منابع و مصارف ارزی، موازنه دریافت -4

های مرتبط به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، ها و حوزه  های ارزی را برقرار نماید. بدین منظور تمامی دستگاه تپرداخ  ها و 

وزارت نفت و گمرک جمهوری اسالمی ایران موظفند حداکثر ظرف دو ماه با محوریت و مدیریت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

گیری از سامانه جامع تجارت فراهم نمایند.  ل و ایجاد ارتباط سیستمی و بر خط مسافری و نظایر آن را با بهرهبرداری کامامکان بهره 

 .(نامه اجرایی قانون مذکور( آیین35( و )3( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و مواد )6ماده ) ()موضوع بند )الف

اندازی کامل سامانه شناسایی و مبارزه با کاالی قاچاق )موضوع تبصره  است راهستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز مکلف  -5

( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز( را در دستور کار قرار داده و اقدامات تشدیدکننده مبارزه با این پدیده را از مبادی 5( ماده )3)

 .ورودی تا سطح عرضه عمده به کار گیرد

های موجود، اطالعات  نامه ای مرتبط با تجارت خارجی کشور موظفند ظرف یک ماه مطابق ضوابط و آیینه کلیه دستگاه -تبصره

 .مورد نیاز را به صورت سیستمی و بر خط در سامانه مذکور وارد نمایند

گی مجاز و شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کاالهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به داشتن نمایند -6

شرط مذکور ممنوع خدمات پس از فروش خواهد بود و ضروری است در اسرع وقت واردات خودرو و کاالهای مشمول بدون پیش 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است در راستای مبارزه با پولشویی ، ظرف دو هفته نسبت به برقراری ضوابط  -7.گردد

 .به منظور رعایت کامل قوانین و مقررات پولشویی اقدام و گزارش مربوط را ارایه نماید الکترونیکی پرداخت هایسیستم الزم در 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است با همکاری واحد اطالعات مالی، ضوابط نقل و انتقال فیزیکی ارز و وجوه  –تبصره 

 .یک ماه ارایه نمایدعمده را براساس ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی ظرف 

های مربوط را به صورت هفتگی به بانک مرکزی وزارت اطالعات مکلف است نسبت به پایش و بررسی وضعیت بازار ارز، گزارش -8

 .جمهوری اسالمی ایران ارایه نماید
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ی صورت موردی و با بررس یوزانس برای واردات مواد اولیه و قطعات یدکی بدون سقف برای یکسال مجاز است و بیش از یکسال به -9

 .گیرد و توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران صورت می

( میلیون دالر در هر مورد برای واردات، تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای 50استفاده از اعتبارات یوزانس حداکثر به مبلغ ) -10

 .صورتی که به تشخیص بانک توجیه مالی داشته باشد( مجاز استاقتصادی موجود تا سقف سه سال )در 

های خدماتی ضوابطی را که فعالیت صرافان را در حوزه  1395/12/10بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است تا تاریخ  -11

 .( این ابالغیه ارایه نماید14غیرتجاری محدود کند، به کارگروه موضوع بند )

، موسسات مالی و اعتباری و صرافان با اعالم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلفند ورود و خروج هرگونه سیستم بانکی -12

ارز به میزان تعیین شده توسط بانک مذکور محل تأمین ریال و محل مصرف ارز، طی سند کتبی از متقاضیان دریافت و در سوابق 

یند. عدم اجرای این بند برابر مقررات مشمول مقررات ناظر بر قاچاق ارز خواهد های بعدی نگهداری نما نقل و انتقال جهت رسیدگی

 .بود

  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نسبت به تغییر نرخ ارز کاالهای موضوع فهرست پیوست از آزاد به رسمی -13

 .کندای( اقدام می مبادله)

کارگروهی متشکل از معاون اجرایی رییس جمهور )رییس(، رییس کل بانک به منظور اطمینان از اجرا و تحقق این ابالغیه،  -14

مرکزی جمهوری اسالمی ایران، وزیران صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، اطالعات، کشور و دادگستری، رییس سازمان 

)برحسب مورد(، کلیه این تصمیمات را پیگیری برنامه و بودجه کشور و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و اعضای مدعو 

 .و گزارش هفتگی اقدامات انجام شده را به معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارایه کند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=024866۵4e۱6۳44b 
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 .اقتصاد محصوالت
 فارس - ۹۵/۱0/۱4 : تاریخ

 قاچاق دام تأثیری در افزایش قیمت گوشت ندارد/ زمینه واردات گوشت گوسفندی فراهم است
 معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: قاچاق دام زنده از کشور به حدی نیست که بر قیمت گوشت گوسفندی تأثیر چندانی

وگو با خبرنگار کشاورزی اکبر مهرفرد در گفتعلی.بگذارد، اما قبول داریم که عرضه گوشت گوسفند در بازار کم شده است

اده و انجام د، در پاسخ به اینکه بخش بازرگانی وزارت جهاد کشور چه کاری برای کنترل تنظیم بازار گوشت قرمز خبرگزاری فارس

سابقه داشته، با تأیید این موضوع اظهار داشت: قبول دارم که قیمت چرا قیمت گوشت گوسفندی طی دو هفته اخیر افزایش بی

رای گونه نگرانی بگوشت گوسفندی به یک مرتبه افزایش داشته، اما گوشت گوساله به مقدار زیادی در کشور وجود دارد و جای هیچ

خبرنگار فارس پرسید؛ برخی قاچاق دام  .منتهی در این مقطع مقداری عرضه گوشت گرم گوسفند کم شده استتنظیم بازار نیست. 

زمان با افزایش قیمت دالر بیشتر شده، عامل اصلی افزایش قیمت های مرزی به کشورهایی همچون عراق را که همزنده از استان

توان نفی کرد، اما میزان قاچاق دام به حدی نیست قاچاقی اتفاق بیفتد، نمیدانند که مهرفرد پاسخ داد: قطعاً اینکه ممکن است می

  .بزند که بخواهد به عرضه دام زنده در این سطح آسیب

معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به اینکه برای تنظیم بازار چقدر مجوز واردات گوشت گرم گوسفند از کشورهای 

اید، گفت: ما مشکلی برای واردات گوشت گرم گوسفندی از کشورهای همسایه یا فراتر از آن که دادهاطراف از جمله ارمنستان 

 38به گزارش فارس، طی دو هفته اخیر قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی تازه از  .های دامپزشکی ما اجازه بدهد، نداریمپروتکل

  .ین مسئله هم زمان با افزایش دالر رخ دادهزار تومان رسیده است که ا 45هزار تومان در هر کیلو به 

روز گذشته حسن رکنی معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد که این وزارتخانه از امروز برای تعادل و تنظیم بازار 

  .گوشت، عرضه گوشت گرم را افزایش داده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۵۱0۱4000۳42 
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 اقتصاد محصوالت

 آیانا - ۱۳۹۵دی  0۹تاریخ: 

 های اخیرنوسان ارزی و تغییرات قیمت مواد خوراکی در هفته

گو با افراد، از اثر شدید افزایش نرخ وگفتهای خبری در قالب گزارش و ها و سایتدنیای اقتصاد: در روزهای اخیر، برخی از رسانه

فروشی در تهران نشان این ادعا در حالی است که مستندترین گزارش از تغییرات قیمت خرده .ارز در مواد خوراکی خبر دادند

 8/ 7د ارز ماه، نرخ آزانداشته است. برای نمونه طی یک ماه منتهی به هفته نخست دی وجود معناداری ارتباط دهد که بین می

ها ایر گروهرو شده و ستوجه روبهدلیل نوسان فصلی و تقاضای یلدا، با افزایش قیمت قابلها بهدرصد افزایش یافته؛ اما تنها گروه میوه

ل ها از محها و مقاالت مستقل نیز اگرچه افزایش قیمتبه خصوص اقالم با پایه وارداتی، دارای نوسان طبیعی بودند. اکثر پژوهش

د که در رسنظر میپذیرند، اما تاکید دارند این رشد در مقایسه با دیگر متغیرهای اثرگذار بر تورم، باال نیست. بهشد نرخ ارز را میر

گیری است. در شرایط کنونی بیش از آنکه افزایش چند روز اخیر، نسبت به فشار قیمتی نوسان ارزی، بزرگنمایی در حال شکل

زند. ها دامن میآمیز، به نوسان قیمتهای غیرمستند و اظهارنظرهای اغراقننده ثبات قیمتی باشد، گزارشکقیمت دالر عامل تهدید

ی، ماه را در سه مقطع هفتگفروشی بانک مرکزی، تغییرات قیمتی منتهی به ابتدای دیبا استناد به گزارش خرده« دنیای اقتصاد»

فروشی بانک مرکزی در سه بازه هفتگی، ماهانه و ساالنه نشان گزارش خرده بررسی آمارهای.ماهانه و ساالنه بررسی کرده است

خصوص اقالم وارداتی اثر قابل توجهی نداشته است. مطابق این های اخیر در بازار مواد خوراکی بهدهد که نوسان ارزی هفتهمی

افزایش تقاضا در »و « اثر فصلی»تاثیر دو عامل تحتها بوده که های هفتگی و ماهانه بیشتر در اقالم میوه و سبزیها، نوسانبررسی

اند. این در حالی است که برخی از خبرهای منتشر شده با نوسان بودهبوده است و مواد خوراکی پرتقاضای دیگر کم« شب یلدا

ش ری کنند، اگر چه افزایگیبزرگنمایی اثر دالر بر تورم مصرفی و بدون استناد به آمار رسمی، سعی دارند که تورم انتظاری را هدف

های توان عنوان کرد که در هفتهنرخ ارز در نرخ تورم موثر است، اما اثر آن محدود بوده است و مطابق آمار رسمی بانک مرکزی، می

 .های خوراکی منعکس نشده استاخیر اثر هیجانی در قیمت

 های تورمی نوسان ارزواقعیت

سه  هایاند، بررسیهای متفاوت، اثر تورمی افزایش نرخ ارز را پذیرفتهانجام شده با درجههای مستقل و رسمی با آنکه اکثر پژوهش

دهد که اثرات تورمی رشد نرخ ارز در اقتصاد ایران با بزرگنمایی همراه بوده است. مطابق این پژوهش در حوزه ارزی نشان می

تا  3دهد و این اثر در بلندمدت نیز حدود صد تورم را افزایش میواحد در 1 /2مدت درصدی نرخ ارز در کوتاه 10ها، افزایش بررسی

کنند که واقعی کردن نرخ ارز را در طی زمان گذاران توصیه میواحد درصد خواهد بود. از همین جهت کارشناسان به سیاست 4

ن فنر به یکباره در اقتصاد ایجاد انجام دهند و اجازه ندهند که انباشت تورمی سبب جمع شدن فنر قیمت ارز شود زیرا رها شدن ای

ای نرخ ارز است. در چند گیری از بزرگنمایی در فشارهای هزینهشوک خواهد کرد. اما آنچه در حال حاضر دارای اهمیت است فاصله

بانک  های مستند و رسمیدرحالی که گزارش .اندها درخصوص اثر نوسان بزرگنمایی کردهها و شخصیتروز اخیر بسیاری از رسانه

های غیرواقعی تبلیغ شود با دهد که در حال حاضر چنین ادعاهایی قرین با واقعیت نیست اما اگر این ادعامرکزی نشان می

گذاران از یکسو و فعاالن اقتصادی ها و سیاستبنابراین باید رسانه .تواند اثر تورمی باالیی داشته باشدگیری انتظارات منفی میشکل

بر  کند که اختالالت مقطعی آثار بزرگیها تحلیل کنند زیرا این فضای منطقی کمک میند و با تکیه بر واقعیتاز سوی دیگر مست

 .اقتصاد کشور ایجاد نکند

 تغییرات هفتگی
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درصدی داشته است. این افزایش  1/ 3دی ماه میانگین نرخ ارز در هفت روز، نسبت به هفته قبل از آن رشد  3در هفته منتهی به 

که نتایج به دست ارز سبب شد که گروهی مدعی شوند اقالم مصرفی خوراکی نیز با افزایش قیمت مواجه بوده است، درحالینرخ 

دهد که این نوسانات روند طبیعی خود را داشته است و اثری از رفتار هیجانی در آمده از گزارش جدید بانک مرکزی نشان می

، «های تازهسبزی»، «های تازهمیوه»، «حبوب»، «برنج»، «مرغتخم»، «لبنیات»غذایی  گروه 11در میان .شودها مشاهده نمیقیمت

گروه غذایی  2گروه غذایی افزایش،  7متوسط قیمت « روغن نباتی»و « چای»، «قند و شکر»، «گوشت مرغ»، «گوشت قرمز»

دی متوسط  3دهد در هفته منتهی به یگروه غذایی نیز بدون تغییر باقی مانده است. گزارش بانک مرکزی نشان م 2کاهش و 

های تازه تورم باالی یک های تازه و سبزیغذایی افزایش یافته است که در میان آنها چهار گروه لبنیات، حبوب، میوه گروه 7قیمت 

 2ای تازه هدرصد، سبزی 4/ 1طور متوسط های تازه بهاند. بر همین اساس در هفته مذکور به ترتیب میوهدرصد را ثبت کرده

اند. با توجه به درصد تورم داشته 0/ 1درصد و برنج 0/ 6درصد، گوشت مرغ و گوشت قرمز  1/ 5درصد، لبنیات  1/ 9درصد، حبوب

 .توان این افزایش را به نرخ ارز نسبت دادتاثیر نوسان فصلی قرار دارند، نمیها، بیشتر تحتها و سبزیاینکه دو گروه میوه

 نوسان بودنداقالم وارداتی کم

طور مثال برنج و چای وارداتی دهد که در میان این اقالم گزارش شده برخی کاالها مشخصا وارداتی بوده است بهها نشان میبررسی

دهد این دو گروه غذایی تغییرات قیمتی چندانی را تجربه نکرده است. در گروه توانند کامال متاثر از ارز باشند، اما آمار نشان میمی

 0/ 9درصد کاهش و برنج داخله درجه دو 0/ 1بهای برنج داخله درجه یک معادل  .نج قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی ثابت بودبر

گرمی چای خارجی نیز در سطح  500درصدی را به همراه داشت. قیمت هر بسته  0/ 1درصد افزایش یافت که در مجموع افزایش 

نکرده است. از سوی دیگر حتی گروه تومان رسید که در یک هفته گذشته تغییر قیمتی را تجربه  41هزار و  20شهر تهران به 

تاثیر افزایش قیمت دالر باشد با افزایش دلیل افزایش نرخ خوراک مرغ تحتتواند بهمرغ و گوشت قرمز نیز که میمرغ، تخمگوشت

ان توم 190هزار و  6مرغ در سطح شهر تهران به قیمت چشمگیری مواجه نبوده است. در گروه گوشت مرغ متوسط قیمت هر کیلو 

درصد در هفت روز داشته است. همچنین متوسط قیمت هر  0/ 6رسیده است، به این ترتیب گروه غذایی گوشت مرغ تورمی معادل 

درصدی را نسبت به هفته قبل از آن، ثبت  0/ 6تومان به فروش رسید و رشد  425هزار و  40کیلو گوشت گوسفند با استخوان نیز 

هزار  10درصدی به  0/ 4مرغ در هفته مذکور با کاهش کیلوگرمی تخم 2بهای هر شانه حدود دی،  3کرده استدر هفته منتهی به 

دهد که افزایش چشمگیر قیمتی در کاالهای خوراکی ها نشان میتومان در سطح شهر تهران رسیده است؛ بنابراین آمار 341و 

 4/ 1های تازه با تورم دی، گروه میوه 3در هفته منتهی به اتفاق نیفتاده است. حتی با وجود آنکه گزارش مذکور بیانگر آن است که 

توان مشاهده کرد که تورم قیمتی در این گروه بیشتر متاثر از اقالمی مانند درصدی مواجه بوده اما با بررسی اقالم این گروه می

رسد این دو نظر میزایش داشته که بهدرصد اف 6/ 4درصد و قیمت انار  12هندوانه و انار بوده است. در این گروه، قیمت هندوانه 

 .دلیل تقارن هفته مورد بررسی با شب یلدا با تقاضای بیشتری همراه بوده استقلم میوه به

درصد بوده است که بیشترین افزایش قیمت به خیار و  4/ 3درصد تا  1/ 1های تازه نیز تغییرات قیمتی از منفی در گروه سبزی

درصدی همراه بود که اقالم این گروه  1/ 9لق دارد. گروه حبوبات نیز در هفته مورد بررسی با افزایش کمترین آن به لوبیا سبز تع

درصد را ثبت کرده است. همچنین در هفته مذکور در گروه لبنیات نیز افزایش قیمتی  2/ 9درصد تا  0/ 6تغییرات قیمتی از منفی 

درصدی در کره پاستوریزه بوده است. براساس  22/ 1دلیل رشد ن گروه بهدرصدی را شاهد بودیم که افزایش متوسط قیمت ای 1/ 5

رسد نظر میتومان بوده است. به 300هزار و  29گزارش رسمی بانک مرکزی متوسط قیمت هر کیلو کره پاستوریزه در سطح شهر 

ای گذشته صورت گرفته است. درحالی ههای توزیعی کره در هفتهاین افزایش قیمت ناشی از افزایش قیمت ازسوی تعدادی از واحد

ها( قرار دارد و هرگونه تغییرات افزایشی در این های سازمان هدفمندی یارانهکه کره در گروه اول اولویت کاالیی )مطابق با بخشنامه
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وده و یمت غیرقانونی باند که این افزایش قربط اعالم کردهها صورت بگیرد، مسووالن ذیگروه باید با تایید سازمان هدفمندی یارانه

 .با دخالت سازمان تعزیرات حکومتی در حال بازگرداندن قیمت به سطح قبل از افزایش هستند

درصدی  0/ 1درصد کاهش یافت که در مجموع تورم منفی  0/ 3دی، قیمت قند بدون تغییر بود و بهای شکر  3در هفته منتهی به 

 .بازه مذکور، انواع قیمت روغن نباتی نیز ثابت بوده استهمچنین در  .را برای گروه قند و شکر ثبت کرد

دی بیانگر  3فروشی برخی مواد خوراکی در یک ماه منتهی به تغییرات قیمتی ماهانهگزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده 

رم منفی و تنها متوسط گروه تورم مثبت، یک گروه غذایی تو 9گروه غذایی،  11آن است که در بازه زمانی مورد بررسی در میان 

درصد بوده  8/ 7دی  3دهد که متوسط رشد قیمت ارز در یک ماه منتهی به ها نشان میقیمت یک گروه ثابت بوده است. بررسی

درصد، بیشتر از رشد نرخ دالر افزایش داشته است. همچنین در بازه  11 /5های تازه با رشد است که بر این اساس تنها گروه میوه

اند. با توجه به های تازه و گوشت مرغ تورم باالی یک درصد را ثبت کردهمرغ، برنج، حبوب، سبزیهای لبنیات، تخموهمذکور گر

دهد که افزایش قیمت دالر در مدت مذکور تاثیر چندانی بر قیمت ها نشان میدی بررسی 3نوسان نرخ ارز در یک ماه منتهی به 

های تازه که بیشترین تورم دی در گروه میوه 3سمی بانک مرکزی در یک ماه منتهی به ها نداشته است. بررسی گزارش رخوراکی

درصد و  13/ 7درصد، نارنگی  18/ 1درصد، انگور  53/ 3دهد که در این گروه هندوانه در این یک ماه را داشته است، نشان می

درصدی همراه  6/ 3های تازه نیز با رشد ه سبزیهمچنین در بازه مذکور، گرو .درصد رشد داشته است 12/ 1سیب قرمز لبنان 

رسد افزایش نظر میدرصد رشد داشته است. به 20 /4های برگی بوده که بوده که این افزایش بیشتر متاثر از افزایش قیمت سبزی

چنین براساس هم .ها در ابتدای فصل زمستان بوده استها و سبزیشدن عرضه میوهقیمت در این دو گروه بیشتر ناشی از کم

/ 8درصد،  3/ 3دی به ترتیب رشد  3مرغ، گوشت مرغ و گوشت قرمز در یک ماه منتهی به گزارش منتشر شده متوسط قیمت تخم

توان نتیجه گرفت که این دی می 3درصدی داشته است که با توجه به رشد قیمت دالر در یک ماهه منتهی به  0/ 7درصد و  1

موثر نبوده است. همچنین براساس آخرین گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت چای خارجی در یک رشد قیمتی بر این اقالم نیز 

درصد، برنج  0/ 6درصدی همراه بوده است. در گروه برنج نیز برنج وارداتی غیرتایلندی رشد  0/ 2دی با رشد  3ماهه منتهی به 

دهد که همراه بوده است. بررسی این اقالم نیز نشان می درصدی 0/ 2درصد و برنج داخله درجه دو با افت  1/ 4داخله درجه یک 

 .های وارداتی نیز چندان موثر نبوده استتغییرات قیمت دالر در مدت مورد بررسی بر کاال

درصدی همراه بوده که در نتیجه  1/ 2دی ماه سال جاری قیمت قند بدون تغییر و قیمت شکر با کاهش  3در یک ماه منتهی به 

 .دی را ثبت کرده است. قیمت انواع روغن نباتی نیز در مدت مذکور بدون تغییر باقی مانده استدرص 0/ 5افت 

 تغییرات قیمتی ساالنه

 2دی متوسط قیمت  3سال منتهی به دهد در یکفروشی برخی مواد غذایی نشان میگزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده

درصد  7/ 5دی  3ه است. همچنین میانگین رشد قیمت ارز در یک سال منتهی به گروه غذایی افزایش یافت 9گروه غذایی کاهش و 

 .انددهد چهار گروه در مدت مذکور رشد قیمتی کمتر از رشد میانگین قیمت دالر داشتهها نشان میبوده که بررسی

ه بررسی، مربوط به گرو سال گذشته منتهی به تاریخ موردبراساس گزارش رسمی بانک مرکزی بیشترین افزایش قیمت در یک

درصد افزایش یافته است. در  45/ 7سال که متوسط قیمت این گروه غذایی در طول یکطوریغذایی برنج بوده است؛ به

درصد و متوسط قیمت برنج  1/ 3سال گذشته متوسط قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی منفی زیرمجموعه این گروه غذایی در یک

دهد که قیمت برنج وارداتی که متاثر افزایش یافته است. این آمار نشان می 54/ 9و برنج داخله درجه دو درصد  50داخله درجه یک

رنج های بتنها با رشد همراه نبوده بلکه کاهش متوسط قیمت نیز داشته است. اما قیمتاز تغییرات قیمت ارز است در این مدت نه

 .ته استتاثیر نرخ ارز است، رشد داشداخلی که کمتر تحت
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براساس گزارش  .درصد رشد بوده است 36/ 3پس از گروه غذایی برنج، بیشترین افزایش قیمت مربوط به گروه غذایی قند و شکر با 

درصد افزایش  39/ 5سال گذشته بانک مرکزی در زیرمجموعه گروه غذایی این گروه، متوسط قیمت هر کیلوگرم قند در طول یک

تومان در سطح شهر تهران  720هزار و  3درصد رشد به قیمت  32/ 5تومان و هر کیلوگرم شکر با  230هزار و  4یافته و به قیمت 

 18درصد، چای  23/ 6درصد، حبوب  25/ 3دی ماه متوسط قیمت گوشت مرغ  3سال منتهی به رسیده است. عالوه بر این در یک

درصد افزایش یافته است. گزارش بانک مرکزی  4/ 8ازه های تدرصد و میوه 6درصد، لبنیات  9/ 5قیمت گوشت قرمز  درصد،

درصدی و کاهش  13/ 3مرغ با کاهش های تازه و گروه تخمسال گذشته متوسط قیمت گروه سبزیحکایت از آن دارد که در یک

 .رو بوده استبهدرصدی رو 0/ 8

p://www.iana.ir/fa/news/htt۳877۱/%D۹%86%D۹%88%D 
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 اقتصاد محصوالت

 آیانا - ۱۳۹۵دی  08تاریخ: 

 هزار تن گندم دوروم خوزستان در تاالر صادراتی 20عرضه 

 .استان خوزستان است هزار تن گندم دوروم 20دی ماه میزبان عرضه  8تاالر صادراتی بورس کاالی ایران روز چهارشنبه 

هزار تن سنگ آهن دانه بندی مجتمع سنگ آهن جالل  55به گزارش ایانا از روابط عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایران، 

هزار تن انواع قیر شعب مختلف شرکت نفت پاسارگاد، فومن شیمی گستر، پاالیش نفت شیراز، قیرآکام، عایق اصفهان و  38آباد و 

 .یق رطوبتی شرکت های صدف گستر دلیجان و عایق باران خرمدشت نیز در تاالر صادراتی عرضه می شودتن عا 200

 830هزار و  2تن شمش هزار پوندی،  500تن بیلت،  240شرکت فوالد خوزستان،  Cهزار تن تختال 10این گزارش حاکی است، 

تن کک متالورژی شرکت کک  700رمزال، یک هزار و تن شمش آلیاژی شرکت ایرالکو، یک هزار تن شمش هزار پوندی شرکت ه

 .کیلوگرم شمش طالی معدن زرشوران در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی عرضه می شود 21سازی زرند و 

هزار تن گندم خوراکی و  21تن شکر سفید، یک هزار تن کنجاله سویا پلیت،  800تن روغن خام سویا،  100بر اساس این گزارش 

 14تن ذرت دانه ای نیز در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه می شود. عالوه براین،  150تن جو دامی و  90دم دوروم، هزار تن گن 2

تن ذرت دانه  273هزار و  34تن ذرت دانه ای نیز در قالب طرح قیمت تضمینی و به صورت فیزیکی و 75هزار و  8تن جو دامی و 

 .ر عرضه می شودای در قالب گواهی سپرده کاالیی در این تاال

تن انواع قیر، وکیوم باتوم، لوب کات، گوگرد و  942هزار و  116تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز در این روز شاهد عرضه 

  .مواد شیمیایی است

http://www.iana.ir/fa/news/۳8748/%D8%B۹%D8%B۱ 
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 اقتصاد محصوالت

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  ۱0تاریخ: 

 عرضه گندم داخلی در بورس کاال کلیدخورد/ بازار گوشت قرمز متالطم است

هزار تنی گندم برای فروش به شرط صادرات در بورس  10معاون داخلی بازرگانی دولتی گفت: امروز برای اولین بار سه محموله 

از مهم ترین اخبار  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .عرضه شدکاال 

بورس کاال اشاره کرد که براساس خودکفایی گندم در سال کشاورزی در هفته ای که گذشت می توان به عرضه گندم صادراتی در 

هزار تن  500گفتنی است که از مجموع این میزان صادرات .میلیون تن گندم مازاد بر نیاز مصرف داخلی صادر می شود 3جاری 

ان به افزایش نجومی از دیگر اخبار مهم این حوزه می تو.تن دیگر به گندم معمولی اختصاص دارد 500هزار و  2آن گندم دروم و 

قیمت گوشت اشاره کرد که وزارت جهاد کشاورزی سودجویی دالالن در بازار توزیع را عامل اصلی گران فروشی می داند و این 

درحالی است که رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی افزایش صادرات و کمبود دام در میادین را عامل اصلی نوسانات قیمت طی ماه 

 .های اخیر دانست

http://www.yjc.ir/fa/news/۵۹۱۵48۳/%D8%B۹%D8%B۱%D8%B6%D۹ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  0۹تاریخ: 

 دهند؟کشاورزان کدام استان ، کدام عملیات مراقبتی و پیشگیری را انجام 

روزه را به کشاورزان کشور ارائه کرد. در این اطالعیه هر کدام از استان ها و مناطق  6هایی اداره هواشناسی کشاورزی توصیه

کشاورزی، بسته به پیش بینی هواشناسی کشاورزی و شرایط آب و هوایی، مجموعه مراقبت ها و عملیات الزم کشاورزی توصیه 

روزه را به کشاورزان کشور ارائه کرد. در این اطالعیه هر کدام از استان ها و  6هایی رزی توصیهاداره هواشناسی کشاو.شده است

مناطق کشاورزی، بسته به پیش بینی هواشناسی کشاورزی و شرایط آب و هوایی، مجموعه مراقبت ها و عملیات الزم کشاورزی 

ها برای روزهای نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم و ن توصیهبه گزارش ایانا از اداره هواشناسی کشاورزی، ای.توصیه شده است

 :ماه به شرح زیر ارائه شده استچهاردهم دی

 :غربی و زنجانشرقی، آذربایجان های آذربایجاناستان

 :باغبانی

 احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روزهای شنبه و سه شنبه به دلیل بارش پراکنده

 های قارچیها و آمادگی در برابر گسترش بیماریهای پرورش قارچ، تأمین سوخت گلخانهها و کارگاهدما و تهویه گلخانهتنظیم 

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

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

 دادن یخ آب زمستانی در باغات

 های آلوده وبقایای گیاهی از سطح باغاتجمع آوری واز بین بردن شاخه

 هااستفاده از المپ نور مصنوعی در گلخانه

 :زراعی

 پوشش چغندرهای سیلو شده در حاشیه مزارع جهت جلوگیری از یخ زدگی

 تسریع در تحویل چغندر قند به کارخانجات قند

 قایای گیاهی در اراضی دیم با استفاده از خاکورزهای حفاظتیمدیریت ب

 انجام عملیات خاکورزی )شخم( در اراضی آیش آبی

 :دامداری و طیور

 ها در جهت کنترل بیماری تب برفکیجلوگیری از نقل وانتقال دام

 رهای نگه داری محصوالت کشاورزیها و انباها، گاوداریتنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام وطیور در مرغداری

 ها وجود داردبا توجه به باال رفتن دما امکان گسترش بیماری در مرغداری

 :زنبورداری

 تنظیم دریچه کندوهای زنبور عسل با توجه به افت محسوس دما در روزهای آتی

 های مرسوموسیله روشمحافظت از کندوها به

 :ماشین آالت

 های پراکندهبا توجه به بارشمحافظت از تاسیسات کشاورزی 
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 :شیالت

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

 :استان اردبیل

 :باغبانی

خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز شنبه به دلیل بارش و وزش باد و در روز یکشنبه به دلیل بارش 

 و احتیاط در روزهای دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش پراکندهپراکنده و وزش باد شدید 

 های قارچیها و آمادگی در برابر گسترش بیماریهای پرورش قارچ، تأمین سوخت گلخانهها و کارگاهتنظیم دما و تهویه گلخانه

 های جوان با کارتنپوشش ساقه نهال

 دادن یخ آب زمستانی در باغات

 های آلوده و بقایای گیاهی از سطح باغاتشاخهجمع آوری و از بین بردن 

 خوداری از هرس زود هنگام درختان

 : زراعی

 خوداری از انجام آبیاری در مزارع کاشته شده کلزا و غالت

 :دامداری

 ها و انبارهاها، دامداریها، مرغداریتهیه سوخت و تنظیم دمای گلخانه

 هاصدمه زدن سوز باد به دامها جهت جلوگیری از ایجاد پناهگاه در مکان آغل

 :شیالت

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

 :ماشین آالت

 گیها و صدمات ناشی از یخ دتخلیه آب درتاسیسات آبیاری تحت فشار و خطوط انتقال آب با لوله، برای جلوگیری از ترکیدگی لوله

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

 :زنبورداری

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

 های مرسوممحافظت از کندوها به وسیله روش

 :چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمدهای کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، استان

 :باغبانی

های لرستان و کرمانشاه در روز شنبه به دلیل بارش باران و احتیاط از خودداری از انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان

 روز یکشنبه تا سه شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

شنبه به دلیل بارش بر ف و احتیاط از روز یکشنبه تا سه شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش  در استان کردستان خودداری در روز 

 باد

 در استان همدان خودداری در روز شنبه به دلیل بارش بر ف 

 رچیقا هایبیماری گسترش برابر در آمادگی و هاگلخانه سوخت تأمین و های پرورش قارچ ها و کارگاهتنظیم دما و تهویه گلخانه

 های شکسته وآلوده به بیماری قارچی را از محیط باغ خارج ومعدوم نمایندکلیه باغداران پس از برداشت میوه؛ بقایا وشاخه
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 های قارچیها به علت افزایش نسبی دما و امکان گسترش بیماریمتعادل نمودن دمای محیط گلخانه

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

 های پای درختان جهت حفظ و ذخیره رطوبت با توجه به بارش برف و باراناحداث و ترمیم تشتک

 های کشاورزی که در محیط قابل تجزیه هستنداعمال تمهیداتی نظیر کارتن پیچ نمودن، رنگ آمیزی با رنگ

 :زراعی

شود نسبت به کنترل دما و رطوبت و انجام تهویه در انبارها اقدام به انبارداران سیب زمینی و سایر محصوالت انباری توصیه می

 نمایند

 های آبیمبارزه با جوندگان کشاورزی در زراعت

 متوالی کشت واز شده استفاده ایعلوفه ماشک و عدس نخود، در زراعت گندم دیم ضمن رعایت تناوب زراعی از محصوالتی مثل 

 گردد خودداری اکیداً گندم

های مناسب و متعارف در منطقه و یا انتقال به اماکن مسقف توصیه اکید محصوالت برداشت شده نظیر چغندرقند پوششبرای 

 گرددمی

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

 هاقبل از بارش

 های آبی پاییزهپتاسه بصورت محلول پاشی در زراعتکاربرد ترکیبات 

 :دامداری

 تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام وطیور و آمادگی دربرابر بروز آلودگی با توجه به افزایش نسبی دما

 گیردار و مسریها برای جلوگیری از شیوع بیماریهای واها )صنعتی و سنتی( و مرغداریرعایت مسائل بهداشتی در دامداری

 :زنبورداری

 دما محسوس تنظیم دریچه کندوهای زنبورعسل با توجه به تغییرات 

 :ماشین آالت

 .شود ماشین آالت و ادوات کشاورزی را در اماکن سرپوشیده نگهداری نمایندبه کشاورزان توصیه می

 یخ زا ناشی صدمات و ها ری از ترکیدگی لولهتخلیه آب درتاسیسات آبیاری تحت فشار و خطوط انتقال آب با لوله، برای جلوگی

 کشاورزی آالت ماشین رادیاتور آب به یخ ضد افزودن  و زدگی

 خاموش کردن تاسیسات آبیاری تحت فشار

 :شیالت

های ورودی و خروجی باز بینی شده و از مسدود شدن آنها های آبگیری ومسیرهای عبور آب مخصوص در محل دریچهکانال

 ای جلوگیری گرددسوبات رودخانهر و گیاهان برگ و شاخ توسط 

 در هنگام سیالب وگل آلودگی منابع آبی ماهیان از غذا دادن به ماهیها خودداری شود

 :ها گیالناستان

  :باغبانی

 احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای شنبه تا سه شنبه به دلیل بارش پراکنده

 های قارچیها و آمادگی در برابر گسترش بیماریهای پرورش قارچ، تأمین سوخت گلخانهها و کارگاهگلخانهتنظیم دما و تهویه 
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کوددهی درختان پس از برداشت با استفاده از کود دامی و کودهای شیمیایی فسفره و پتاسه به روش چالکود در بخش بیرونی تاج 

 .درختان تا نیمه دی ماه اقدام نمایند

یتون نسبت به جمع آوری کلیه محصول در تاج و پای درخت با هدف جلوگیری از زمستان گذرانی آفت مگس زیتون باغداران ز

 اقدام نمایند

 باغداران استان پس از پایان برداشت محصول نسبت به نمونه برداری از خاک جهت آنالیز و توصیه کودی اقدام نمایند

 .از یخبندان نسبت به بستن و قیم گذاری درختان اقدام نمایندباغداران مرکبات و کیوی استان جهت جلوگیری 

 های قارچیها و آمادگی در برابر احتمال بروز بیماریکنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب در گلخانه

 :زراعی

محصول با توجه به شرایط پیش رو در مناطق جنوبی استان زارعین نسبت به انجام عملیات شخم، آماده سازی و بذرپاشی 

 .گندم)رقم گنبد( اقدام نکنند و بعد از مناسب شدن شرایط جوی کشت ادامه داشته باشد

 .کشاورزان شالیکار با استفاده از نزوالت جوی نسبت به انجام عملیات شخم زمستانی اقدام نمایند

 :حفظ نباتات

های آلوده پای درختان با راهنمایی دن میوهای ضمن جمع آوری و معدوم کرمرکبات کاران، با توجه به فعالیت مگس مدیترانه

 .های گیاه پزشکی نسبت به نصب کارت زرد و طعمه پاشی اقدام نماییدکارشناسان مدیریت، مراکز خدمات و کلینیک

 :دامداری و مرغداری

ام دهند چون احتمال ها و همچنین مراقبت از روکش سازه خود در این ایام دقت بیشتری انجمرغداران نسبت به تنظیم دمای سالن

 .بروز بیماری وجود دارد

 :دارینوغان

ها وخروج ی زهکشداران نسبت به پاکسازی دهانهباتوجه به بارش باران طی روزهای آتی وتجمع آب در پای درختان توت نوغان

 .آب اضافی اقدام نمایند

 .لوده و حذف آن اقدام الزم را به عمل آورندهای آها نسبت به شناسایی شاخهبا توجه به مشاهده آفت شپشک در توتستان

 :شیالت

 های سردآبیتنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی

 :مازندران استان

 :باغبانی

 احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای شنبه تا سه شنبه به دلیل بارش پراکنده

 های قارچیها و آمادگی در برابر گسترش بیماریهای پرورش قارچ، تأمین سوخت گلخانهکارگاهها و تنظیم دما و تهویه گلخانه

یا انبارداری فنی ( 3، 2، 1ادامه برداشت پرتقال تامسون و تحویل به سازمان تعاون روستایی بر اساس قانون خرید تضمینی )درجه 

 های سالم برای ایام نوروزمیوه

 هامناسب در گلخانهکنترل دما، رطوبت، تهویه 

 های جوانمحکم کردن قیم نهال

 هایی که پوست ساقه دچار شکاف و پارگی شده با چسب باغبانی پس از محلول پاشی با ترکیبات مسیپوشاندن محل شکاف نهال

 های جوان برای جلوگیری از پوسیدگی پوستباز گذاشتن پوشش دور ساقه در نهال
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ها )پیش بینی دوگانه سوز کردن و تأمین شش آنها و همچنین تجهیز سیستم گرمایشی گلخانهها و پوهای گلخانهتجهیز سازه

 (سوخت نفت و گاز

 :حفظ نباتات

 ها و مزارع کلزا و سبزیجات توصیه و کنترل شیمیایی آفت حلزونکنترل فیزیکی و مکانیکی آفت حلزون در باغ

 های هرز مزارع کلزاکنترل شیمیایی علف

 م اکسی کلراید مس در باغات مرکبات بعد از برداشتمحلول پاشی س

  روغن پاشی درختان هلو، شلیل و کیوی

 :زراعی

 عملیات محلول پاشی جهت تغذیه یا کنترل شیمیایی در مناطق دشت

 ایبرداشت از مزارع سبزیجات برگی و ریشه

 کاشت گندم، جو و پیاز

 سبزیجاتمصرف کود سرک )اوره( در مزارع کلزا، سیر و سایر 

 های مناسب در داخل و اطراف مزارعاحداث زهکش

 انجام شخم و شیار زمستانه اراضی شالیزاری

 :دام و طیور

 تنظیم جیره غذایی طیور بر اساس اسیدهای آمینه

 ها خصوصاً کف آنهاریزی و مطمئن شدن از گرم شدن سالنساعت قبل از جوجه 48های پرورش طیور گرم کردن سالن

منظور خروج گازهای مضر و هنگام شب و اوایل پرورش جوجه بهها بهها و اعمال حداقل تهویه در مرغداریی سالنتنظیم دما

 سازی مصرف سوخت با استفاده از دریچه اینلتهای تنفسی و بهینههمچنین پیشگیری از بیماری

 های کاغذی ضخیممتر 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؛

    شیر اوری جمع سکوی به شیر کردن و تحویل سریع صاف

 ساعت بعد و هفت روز بعد 48های انگلی داخلی در گوسفندان و تکراران در مبارزه با بیماری

 های تازه متولد شدهها و گوسالهمراقبت از بره

 ای برای زنبور عسلدر اختیار گذاشتن کیک تغذیه

 :شیالت

 های سردآبیتنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی

 هاهای سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماریرعایت نکات مدیریت بهداشتی در مزارع پرورش ماهی

 در ماهیان گرمابی« کلروفونتری»ا با سم مبارزه با انگل لرن

 آبی و افزایش میزان غذادهی در ماهیان سردآبیدرصد( در ماهیان گرم 10کاهش میزان غذادهی )به مقدار 

 :استان گلستان
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 : باغبانی

 احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای یکشنبه تا سه شنبه به دلیل بارش پراکنده

 های قارچیها و آمادگی در برابر گسترش بیماریهای پرورش قارچ، تأمین سوخت گلخانهها و کارگاهدما و تهویه گلخانه تنظیم

های پای درختان های فصلی جهت حفظ و ذخیره رطوبت خاک نسبت به احداث و ترمیم تشتکباغداران با توجه به وقوع بارندگی

 . اقدام نمایند

 . برودت هوا از هرس درختان باغات هسته دار، زیتون و مرکبات خودداری نماییدباغداران با توجه به 

 .باغداران تا ماه اسفند از کوددهی و تغذیه درختان خودداری نمایید

 .تولید کنندگان نهال و گیاهان زینتی نسبت به زیر پوشش قرار دادن تولیدات خود اقدام نمایید

های نایلونی سفید رنگ و تنه درختان چند ساله با کاه و کلش و گونی یا نایلون انجام پوشاندن درختان یک و دوساله با کیسه

 .گیرد

 .ها جلوگیری نمایندهای آبرسانی با ایجاد پوشش از ترکیدگی لولهباغداران بر روی لوله

 : حفظ نباتات

ات برگی مانند اسفناج و جعفری خودداری کش در مزارع سبزیجکش و قارچکش، حشرهکشاورزان سبزی کار از کاربرد هرگونه علف

 .نمایید

 مشورت با ها از قارچ کش آمفینیتو به میزان دو در هزار کشاورزان سبزی کار در صورت مشاهده سفیدک داخلی در سطح برگ

 . نمایند استفاده نباتات حفظ کارشناسان

 هایکش با کارشناسان حفظ نباتات و کلینیکقارچکش و کشاورزان در صورت نیاز جهت سم پاشی مزارع کلزا با سموم علف

 .گیاهپزشکی مشورت نمایند

 : زراعی

 . پیمانکاران تکثیر بذر گندم و جو به کارگزاران کود شهرستان مراجعه و کود سرک خود را تهیه نمایند

 50رت رطوبت کافی به میزان اند در صورت عدم مصرف کود ازته در زمان کاشت در صوکشاورزانی که اقدام به کشت غالت نموده

 .کیلوگرم کود اوره استفاده نمایند 75تا 

کاران تکثیر بذر گندم و جو حتماً با کارشناسان ناظر هماهنگی نسبت به بازدید و توجیه الزم در خصوص سموم علف کش پیمان

 .مصرفی انجام فرمایند

 . شود خودداری بارندگی از قبل فرنگی نخود و باقال از وجین، مصرف کود سرک در مزارع 

 .توانند در روزهای آتی نسبت به کشت اقدام و از مصرف کود سولفات پتاسیم قبل از کاشت پرهیز نمایندسیب زمین کاران می

 : های روغنیپنبه و دانه

و نابودی آفات های جوی، آبشویی خاک کشاورزان با خرد کردن بقایای پنبه و شخم زمین به افزایش ماده آلی خاک، ذخیره بارش

 .زمستان گذران کمک نمایند

 :ماشین آالت

های آبیاری و زهکشی و تعمیر، بازسازی و سرویس شبکه کشاورزان با توجه به شرایط مساعد جوی تا اوایل هفته آینده جهت 

 . نمایند ریزی ماشین آالت کشاورزی برنامه

 :های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمناناستان
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 :باغبانی

 احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای جمعه، یکشنبه و دو شنبه به دلیل بارش پراکنده

 های قارچیگسترش بیماری برابر در آمادگی و هاگلخانه سوخت تأمین و های پرورش قارچ ها و کارگاهتنظیم دما و تهویه گلخانه

های شور، نسبت به آبیاری باغات جهت زایش شوری خاک در اثر ذوب تدریجی برف در خاکباغداران پسته، جهت جلوگیری از اف

 .تسریع ذوب برف اقدام نمایند

 های جوانایجاد پوشش بر روی ساقه نهال

منظور جلوگیری از عارضه آفتاب سوختگی درختان میوه در اراضی پوشیده از برف نسبت به پوشاندن تنه درختان یا باغداران به

 ستفاده از دوغاب اقدام نمایندا

انبار داران محصوالت کشاورزی با توجه به پایین بودن دما و هجوم جوندگان به سمت انبار محصوالت غذایی، نسبت به بستن منافذ 

 .ها اقدام نمایندو کنترل دریچه

 .کنند بیشتری دقت درجه و تنظیم شدت نور  16 از باالتر به هاسالن دمای تنظیم داران با توجه پایین بودن دما، نسبت به گلخانه

 :زراعی

های محیطی از جمله سرما و خشکی در گندم و جو و محصوالت سبزی و صیفی با استفاده های مقاومت به تنشتقویت مکانیزم

 (کیلوگرم در هکتار همراه با سایر کودها )فسفر و ازت 75-100به میزان  (کاشت از قبل) پایه صورتبه پتاس کود از 

 :دامداری

 هاها و دامداریتأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری

 تهیه خوراک پر انرژی با توجه به کاهش دما 

 محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما

 :ماشین آالت

 یخ از ناشی صدمات و  هالوله ترکیدگی از جلوگیری برای  و خطوط انتقال آب با لوله،  تخلیه آب درتاسیسات آبیاری تحت فشار

 زدگی

 :زنبورداری

 تنگ کردن کندوهای زنبور عسل )کوچک کردن فضا( و کوچک نمودن دریچه پرواز جهت آمادگی کندوها برای زمستان گذرانی

 :شیالت

 بستن آب استخرها و کاهش اکسیژن محلول در آبها و هوادهی استخرها جهت جلوگیری از یخ شکستن یخ

 :استان اصفهان

 :باغبانی

 احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای پنج شنبه، جمعه، یکشنبه و دوشنبه به دلیل وزش باد

 هاین سوخت گلخانهتأم و های پرورش قارچ ها و کارگاهتنظیم دما و تهویه گلخانه

 ویه انبارهای محصوالت انباری )سیب زمینی و پیاز( بادقت انجام گیردکنترل دما وته

 .های باقی مانده درباغ اقدام نمایندجهت جلوگیری ازگسترش آفت زنبور مغزخوار بادام نسبت به جمع آوری وازبین بردن بادام

 .خاک از کودهای پتاسه استفاده گردد به منظور افزایش مقاومت درختان به سرما، گرما و خشکی و کم آبی و با توجه به آزمون

 .های زنجره مو نسبت به یخ آب زمستانه اقدام نمایندجهت ازبین بردن پوره
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ای نسبت به جمع آوری و از بین بردن انارهای آفت زده کف جهت کاهش جمعیت و خسارت کرم گلوگاه انار و نیز مگس مدیترانه

 .باغ و روی درختان اقدام شود

 : زراعت

 .های روغنی وعلوفه درمناطق مرکزی وشرقی استان انجام گیردی محصوالت کشت شده پاییزه شامل غالت، دانهآبیار

 زی درمناطق غربی وجنوبی نسبت به یخ آب زمستانه اقدام شودهای زنجره مو و آفات خاکجهت ازبین بردن پوره

 .ا دقت انجام گیردکنترل دما وتهویه انبارهای محصوالت انباری )سیب زمینی و پیاز( ب

 :دامداری

 هاها و دامداریتأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری

 محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما

 :زنبورداری

ر د های کندوهای زنبورعسل، زنبورداران کلیه مناطق استان ازسرکشی وبازبینی کندوهای خودبه منظور جلوگیری ازوقوع بیماری

 .مواقع سردی هوا جدا خوداری نمایند

 :ماشین آالت

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

 زدگی

 : استان یزد

 : باغبانی

 یکشنبه تا سه شنبه به دلیل وزش باداحتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روزهای پنج شنبه و 

 .ها اقدام شودهای نایلونی سفید رنگ در نهالستانها با کیسهبا توجه به کاهش دمای هوا نسبت به پوشاندن نهال

 .دها نسبت به پوشاندن تنه درختان دو تا چند ساله با کاه و کلش، گونی یا نایلون اقدام گردجهت مقابله با اثر سرما در سایر باغ

موقع و ای، به هوادهی بههای خیار سبز گلخانهبه منظور کاهش اختالف دمای شب و روز و جلوگیری از عارضه المپی شدن میوه

 .کارگیری دماسنج اقدام گرددنظارت بر دما با به

 :زراعی

شورت کارشناسان مراکز خدمات های هرز کلزا در ساعات گرم، آرام و بدون بارندگی با مکلزاکاران نسبت به کنترل شیمیایی علف

 .جهاد کشاورزی اقدام نمایند

 : ها و دامداریمرغداری

های مختلف تهویه تجهیز های مرغداری به سیستمبا توجه به شروع فصل سرما و تغییرات زیاد دمای شبانه روز الزم است سالن

درجه از سیستم تهویه  18تهویه انتقالی و کمتر از  درجه از سیستم 28گردد در صورت افت دما به کمتر از شوند، لذا توصیه می

 حداقلی استفاده شود ضمناً تولیدکنندگان نسبت به ذخیره سوخت جایگزین اقدام نمایند

ویژه در روزهای پایانی دگی ووزش بادهای سرد بهبارن مواقع در( الریه ذات=  پنومونی) های تنفسی جهت جلوگیری از شیوع بیماری

 .گردد اقدام بسته محیط در هاگوساله داری نگه هب نسبت هفته 

 محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم دی 

 

ها در شرایط سرما و یخبندان فعالیت بیشتری دارند لذا خوراندن داروهای ضد انگل به دام زیر نظر های گوارشی و ریوی در دامانگل

 دامپزشک ضروری است

 . ها قرار گیرددرجه سلسیوس( در اختیار گوساله 15در هوای سرد حتی المقدور آب با دمای مناسب )حداقل 

های ورود هوای سرد به سالن دامداری شود لذا محلدر مواقع سرما بخشی از غذای مصرفی دام صرف گرم نگه داشتن بدن می

 .حفاظت و تهویه مناسب انجام شود

 : زنبورداری

های پرواز اقدام کنند و ضمناً فضای داخل کندوها با استفاده از های اضافی و محدود کردن دریچهان نسبت به برداشت قابزنبور دار

 .ها محدود گرددپوشش مناسب برروی قاب

 :ماشین آالت

 یخ زا ناشی دماتص و ها تخلیه آب درتاسیسات آبیاری تحت فشار و خطوط انتقال آب با لوله، برای جلوگیری از ترکیدگی لوله

 زدگی

 :های خراسان شمالی و خراسان رضویاستان

 :باغبانی

 احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز شنبه تا سه شنبه به دلیل بارش پراکنده

أمین بینی تهای پرورش قارچ وپیش ها و سالنهای گرمایشی، تهویه وتنظیم دما و رطوبت گلخانهتعمیر پوشش و تجهیز سیستم

 سوخت موردنیاز

 های انبارهای نگهداری میوه جهت جلوگیری از یخ زدگیها و تهویهبستن دریچه

 ساعت قبل از کاهش دمای هوا، اجرای یخ آب زمستانه 24

 خودداری از رساندن آب به تنه درختان در یخ آب زمستانه

 خودداری از انجام هرس پاییزه درختان

 :زراعی

 های سیاهک پنهان و آشکارهای مناسب رشد و ضد عفونی بذور گندم به منظور پیشگیری از آلودگی به بیماریالاستفاده از بذر م

 تعجیل و تسریع در کاشت مزارع جو وگندم و اجرای کشت حفاظتی

ام ندم و جو )ارقاند با مساعد شدن شرایط آب و هوایی نسبت به کاشت جایگزین ترجیحاً گمزارع کلزا که بر اثر سرما خسارت دیده

 .مناسب( اقدام نمایید

 :دامداری

 .ها و تهیه خوراک پر انرژیها و دامداریتأمین سوخت، تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری

 محافظت از کندوها در مقابل سرما

 های تازه متولد شده در مقابل سوزبادها و گوسالهمراقبت الزم از بره

 .صبحگاهی انتقال دام توسط کامیون اواسط روز با پوشش مناسب صورت گیرد با توجه به هوای سرد لحظات

 :زنبورداری

 تنگ کردن کندوهای زنبور عسل )کوچک کردن فضا( و کوچک نمودن دریچه پرواز جهت آمادگی کندوها برای زمستان گذرانی

 محافظت از کندوها و انتقال کندوهای زنبور عسل از مناطق ییالق به قشالق
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 :آالت ماشین

 هااضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آالت کشاورزی، موتورهای چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاش

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

 زدگی

 :وچستان و کرمانهای خراسان جنوبی، سیستان و بلاستان

 :باغبانی

   احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز پنج شنبه تا سه شنبه به دلیل وزش باد

 آماده سازی وسایل مواجه با سرمازدگی در باغات و مزارع با توجه به افت محسوس دما از اواخر هفته آینده

 اهش فرم زمستان گذران آفات در خاکشخم و یخ آب زمستانه با توجه به کاهش دما جهت ک

 های تولید و استحکام تاسیسات باتوجه به شرایط دمایی آخرهفتهانجام اقدامات الزم جهت کنترل دمای فضای گلخانه وسالن

 کشاورزی هاینهاده و( پیاز کنترل دمای انبارهای محصوالت انباری )سیب زمینی و 

  های سم و کود مصرفیتر از دمای درج شده بر روی قوطیپاشی در دماهای پایینخودداری از هر گونه سم پاشی و محلول 

 نگهداری محصوالت در شرایط مناسب انبارداری توسط باغداران پس از برداشت مرکبات جهت جلوگیری از سرمازدگی

شانکر باکتریایی درختان  های آلوده و خشک شده از محل زیر خشکیدگی و همچنین سم پاشی جهت مبارزه با بیماریهرس شاخه

 دارهسته

 ها و زیر نظر کارشناسان کشاورزی جهت مبارزه با شانکر باکتریایی درختانسم پاشی با اکسید کلرور مس بعد از ریزش برگ

 ها، با مشورت کارشناسان کشاورزیدلفارد بعد از ریزش برگ و جبالبارز ساردوئیه، مناطق سم پاشی باغات در 

هایی از باغ به صورت دسته جات به عنوان تله های هرس شده پسته در قسمتپس از برداشت و قرار دادن چوب هرس باغات پسته

 برای سوسک سرشاخه خوار

 ایجاد تشتک دور درختان جهت جلوگیری از انتقال قارچ عامل بیماری گومور در باغات به سایر درختان

 :زراعی

 الت جویآبیاری مزارع و باغات با توجه به عدم نزو

 مزارع در خسارت از جلوگیری جهت سرد، هوای تداوم به توجه با ذرت تمهیدات الزم و بویژه آبیاری مزارع 

 برداشت زعفران قبل از طلوع آفتاب جهت باالبردن کیفیت

 .اندها برداشت شدهآبیاری دوم مزارع زعفران در مزارعی که گل

 تعجیل در کشت جو مناطق سردسیر

 کورپه ذرت به صورت سیلویی جهت جلوگیری از سرمای زودرس پائیزهبرداشت مزارع 

 ای جهت دست یابی به حداقل هکتولیت)وزن یک متر مکعب ذرت( محصولآبیاری در مرحله خمیری ذرت دانه

 های روغنی وعلوفه درمناطق گرمسیریآبیاری محصوالت کشت شده پاییزه شامل غالت، دانه

 با توجه به کاهش دما به منظور جلوگیری از خسارت سرمازدگی در مزارع کلزا خودداری از مصرف کودهای ازته

 :زنبورداری

 های کندوهای زنبورعسلخودداری ازسرکشی و بازبینی کندوهای خود درمواقع سردی هوا به منظور جلوگیری ازوقوع بیماری

 حفاظت از کندوها درمقابل نوسانات دمایی در مناطق مرتفع
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 :دامداری

 هاگاوداری و هامرغداری ها،دامداری های پرورشی مانند وتنظیم دما ورطوبت در سالنتهویه 

 ها بالفاصله بعد از تولد با توجه به سرد شدن هواها و برهخشک کردن گوساله

 هاها برای جلوگیری از سوزباد بر دامایجاد حفاظ در آغل

 :ماشین آالت

 مناطق در ویژهبه ها اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آالت کشاورزی، موتورهای چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاش

 مرتفع

 های آبیاری تحت فشارمراقبت از سیستم

 :های فارس، بوشهر و هرمزگاناستان

 :باغبانی

 از روز پنج شنبه تا سه شنبه به دلیل وزش باداحتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان فارس 

 های قارچیهای پرورش قارچ جهت جلوگیری از شیوع بیماریها و سالنتنظیم دما و رطوبت گلخانه

 آماده سازی وسایل مواجه با سرمازدگی در باغات و مزارع با توجه به افت محسوس دما از اواخر هفته آینده

 : زراعت

 با توجه به عدم نزوالت جویآبیاری مزارع و باغات 

 آبیاری مزارع چغندر قند

در مزارع کلزا و گندم آبیاری انجام شود و سم پاشی در مزارع گندم و کلزا انجام شود)در ساعات آرام روز( و برداشت محصول ذرت 

 ادامه یابد

 خاکورزی) حفاظتی خاکورزی دواتا از ترجیحاً خاک رطوبت حفظ منظور به آماده سازی بستر بذر گندم و جو در مناطق گرم 

   (خاکورزی کم و مرکب

 :دامداری و مرغداری

 هاها و دامداریتأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری

 محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما

 :ماشین آالت

 هاتخلیه محتویات داخل سم پاش اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آالت کشاورزی، موتورهای چاه آب و

 :های ایالم و خوزستاناستان

 :باغبانی

 احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان ایالم در روزهای شنبه به دلیل بارش پراکنده

 های قارچیهای پرورش قارچ جهت جلوگیری از شیوع بیماریها و سالنتنظیم دما و رطوبت گلخانه

 مزارع و باغات در استان خوزستان با توجه به عدم نزوالت جویآبیاری 

 های قارچی در مزارع سیر، پیاز و کاهو استان خوزستان وجود داردبا توجه به بارندگی و مرطوب بودن مزارع امکان بروز بیماری

  جمع آوری مرکبات

 تسریع در برداشت باغات زیتون قبل از ورود توده هوای سرد زمستانه
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 ه سازی وسایل مواجه با سرمازدگی در باغات و مزارع با توجه به افت محسوس دما از اواخر هفته آیندهآماد

 :زراعی

 خودداری از ورود ماشین آالت کشاورزی به مزراع به دلیل مرطوب بودن اراضی در استان خوزستان

 مرحله رویشی گندم کود سرک داده شوددر مزارع جنوب استان سم پاشی و در مزارع شمالی استان خوزستان با توجه به 

 مبارزه با آفات و علفهای هرز مزارع کلزا مناطق جنوب ایالم

 ای برداشت شودها ذرت دانهپس از اتمام بارش

 ها و نهرهای آبیاریپاکسازی زهکش

 :دامداری و مرغداری

 هاها و دامداریتأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری

 خوراک پر انرژی با توجه به کاهش دماتهیه  

 محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما

 :ماشین آالت

 هااضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آالت کشاورزی، موتورهای چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاش

 :زنبور عسل

 حفاطت کندوها در برابر رعد و برق و بارندگی

 :شیالت

 تخرهای پرورش ماهیهوا دهی اس

http://www.iana.ir/fa/news/۳8788/%DA%A۹%D8%B 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - ۱۳۹۵دی  0۹تاریخ: 

یک مسئله حاکمیتی مطرح  عنواناستفاده از نسخه های جهانی برای نجات دریاچه ارومیه/ مسئله آب ،به

  کنیم؟ احیا را ارومیه دریاچه خواهیممی چرا نیست/

گو نیست و اگر هم جایی نتیجه داد، آن نتیجه پایدار نخواهد بود، ما مدت اصال جوابدر باره دریاچه ارومیه راه حل سریع و کوتاه

برای مثال باید پاسخ مشخصی به این سؤال داشته باشیم  باید برای حل مشکل، برنامه پایدار و بلندمدت و هدفمند داشته باشیم.

خواهیم دریاچه ارومیه را احیا کنیم؟ سؤالی که من معتقدم کمتر مسئول یا دستگاهی در ایران برای آن جواب که اساسا چرا می

احیای دریاچه ارومیه، زیست شامل یک مسئول در ستاد عصر روز چهارشنبه ، چهار کارشناس و فعال محیط  .درست و دقیقی دارد

ای رودرروی خبرنگاران نشستند تا درباره موضوع دریاچه ارومیه حرف دان و یک هنرمند در مناظرهیک استاد دانشگاه، یک حقوق

ر زیست، مسعود تجریشی، مدیر دفتخبر خبرآنالین برگزار شد، رضا کیانیان هنرمند و فعال محیط بزنند. در این برنامه که در کافه

زیست امپریال کالج لندن و شهرام ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه، دکتر کاوه مدنی، استاد مدیریت آب و محیط فیق و برنامهتل

در این نشست هر کدام از حاضران از دیدگاه، مسئولیت یا تخصص خود  .زیست حضور داشتنددان در حوزه محیط مهاجر، حقوق

های هایی از صحبترضا کیانیان در بخش.های خبرنگاران پاسخ دادندد و در ادامه نیز به پرسشباره موضوعاتی را مطرح کردندراین

کند و از طریق حساب زیست و مسئله آب فعالیت میعنوان هنرمندی که چهار ماه است به شکلی فعاالنه در حوزه محیط خود به

در هشت سال »کند، چنین طرح موضوع کرد: مطالبی را منتشر می ای که داردهزار خواننده 441کاربری خود در اینستاگرام برای 

گرفتند. در همان دوران جوانان زیادی را در زد، او را میقبل از این دولت، مسئله دریاچه ارومیه امنیتی شده بود و هرکس حرف می

های بسیاری کردم که اینها را ن صحبتارومیه زندانی کردند؛ چون رفتند یک لیوان آب در دریاچه ارومیه ریختند. من با مسئوال

 گوییم و این ستاد احیایاند، االن ما داریم میگفتند و برایش زندانی شدهآزاد کنند، به آنها گفتم همان چیزهایی که آنها روزی می

 که این ستاد بهدریاچه هم برای همان موضوع درست شده است، حاال نکته دیگر این است که باید پرسید چه تضمینی وجود دارد 

قوت خود باقی بماند و کارش را انجام بدهد، ما از کجا بدانیم مثال اگر دولت روحانی تمام شد و مشکل دریاچه حل نشد، این ستاد 

شود برای این ستاد یک ساختار و سازوکار حقوقی تعریف شود که کارکردنش به رفتن و ماند؟ آیا میسر جای خودش باقی می

ستگی نداشته باشد؟ اصال از کجا معلوم که دوباره دولتی سر کار نیاید که مسئله دریاچه را دوباره امنیتی نکند؟ ها بآمدن دولت

زیستی ایران، نبود اطالعات کافی و دقیق درباره هر کدام است، موضوع دیگر از نظر من درباره این دریاچه و دیگر مشکالت محیط 

مند به عنوان یک شهروند عالقهشوید که من بهید با حجم زیادی ماجرا و روایت مواجه میروی هر کدام از این مشکالت دست بگذار

بافی و شایعه است؟ چرا باید درباره موضوعاتی تا این اندازه مهم در کشور اطالعات شفاف دانم صحت دارند یا قصهموضوع اصال نمی

شود زیستی که مربوط به مردم است، گفته میو مشکالت محیط و دقیقی در دست نباشد؟ به غیر از این همیشه درباره مسائل 

گوید علتشان چیست و آیا اساسا واقعیت ای در پس پرده وجود دارد، این مسائل چیست و چرا شفاف کسی نمیمسائل پیچیده

اد احیای دریاچه ریزی و تلفیق ستمسعود تجریشی مدیر دفتر برنامه.«دارند یا فقط توهم و ساخته ذهن کسانی خاص هستند؟

احیای دریاچه سه فاز داشت که فاز اول تثبیت وضعیت دریاچه به مدت دو سال آبی یا سه »ارومیه نیز در این نشست چنین گفت: 

وضعیت دریاچه تثبیت نشود دیگر قابل  95شد اگر در سه سال آینده یعنی تا شهریور ماه سال شمسی بود؛ چراکه گفته می

متر افزایش یافته بود که نشان از تثبیت وضعیت دریاچه دارد، سانتی 45تراز دریاچه  94نسبت به  95بازگشت نیست. شهریورماه 

ه رود بود کزرینه هایی مثلای گفتند دلیل آن بارندگی بوده، اما بارندگی همراه با اقدامات ما، از جمله الیروبی رودخانهالبته عده
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شود مؤثر واقع شد. ما توانستیم طبق برنامه، دریاچه را در شرایط تثبیت حفظ کنیم، البته معتقدم کار سخت ما از االن شروع می

  .«حال معیشت مردم هم حفظ شودکه باید فرایند اصالح الگوی مصرف را آغاز کنیم و درعین

هایی توسط دولت های خارجی برای احیای دریاچه توضیح داد: کمکیزان کمکتجریشی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره م

میلیارد تومان هزاروصد  ای که خود دولت به میزانهای خارجی در مقایسه با هزینهژاپن و برخی نهادها انجام شده اما این کمک

ها انجام میان فعالیت نهادی ما با استرالیاییدراین انجام داده، چندان نیست و سیاست ستاد، استفاده از تجربیات جهانی بوده است.

شود که هدفمان ایجاد یک مرکز مشترک تحقیقات آب با تمرکز بر دریاچه ارومیه است. همچنین در حوزه معیشت و مباحث می

دهند. ای انجام میهای پیچیدهکنند و فعالیتهست که هفت نوبلیست در آن کار می« یاسا»ای به نام اقتصادی مجموعه-اجتماعی

ایم که در موضوع معیشت اقتصاد با ما همکاری کنند؛ یعنی نویسند. ما نیز توافق کردههای انرژی آلمان را آنها میمثال سیاست

ها هم دستچین های علمی از سوی دیگر کشورها برویم و همین کمکهای مالی به سمت کمکمجموعا سعی کردیم به جای کمک

داد: زمانی که فعالیت ستاد شروع شد متخصصان گفتند اگر دریاچه در دو، سه سال احیا نشود برای همیشه از باشد. وی ادامه 

ترین منبع در دسترس، آب پشت سدهاست و همچنین اگر میزان آب کشاورزی را محدود دست خواهد رفت. ما هم گفتیم نزدیک

در کارگروه هم از «. به کاشت»به دریاچه هم برود و اسم این شد طرح  توانند کشت خود را داشته باشند اما آبکنیم کشاورزان می

نماینده مجلس در ماه مبارک رمضان پیش آقای روحانی رفتند و ایشان دستور دادند صبر کنید یا  14این موضوع حمایت شد اما 

م توانیشده جایزه گرفته بودند. ما چطور میها و سدسازهای انجامرو بودیم که مسئوالن برای تعداد چاهمثال ما با این موضوع روبه

عنوان یک مسئله حاکمیتی مطرح نیست. هنوز مسئوالن جلوی آنها را بگیریم. باید باور کنیم هنوز مسئله آب در داخل کشور به

د: یک د. او تصریح کرزنکه ما باید آنها را توجیه کنیم که این تولید به اقتصاد ملی ضربه میگویند چرا چغندر نکاریم؛ درحالیمی

حال تازه به جایی ایم؛ ما یک منطقه خشک هستیم، بااینوقت برای آن فکری نکردهتدبیری در امورات ما هست که هیچبی

کرد هرچه آب را بیشتر مصرف کند خدمت شود. زمانی کشاورز ما فکر میهایی درباره آب و دریاچه مطرح میایم که سؤالرسیده

رود فکر نکنیم، مشکالتی که آب برای سوریه ایجاد کند؛ برای مثال اگر به مسئله زایندهطور فکر میمسئول ما این کند، هنوز هممی

گوییم مسئله آب پیچیده است؛ یعنی باید ببینیم آیا نظام تحمل آن را دارد که به شود. وقتی میکرده، برای ما هم تکرار می

  ود؟کشاورز آب کمتر بدهد تا دریاچه احیا ش

زیست امپریال کالج لندن نیز که در این نشست حاضر بود، از منظری دیگر موضوع دکتر کاوه مدنی، استاد مدیریت آب و محیط 

متأسفانه به دالیل ساختار فکری و فرهنگی مردم و مسئوالن در کشور ما همیشه رویکرد و »دریاچه ارومیه را مطرح کرد و گفت: 

تر و بدون دردسرتر حل کرد، توان آن را سریعترین مشکالت این است که از چه راهی میین و درازمدتترنگاه حتی درباره پیچیده

میلیاردها دالر هم برای جایی مانند دریاچه ارومیه هزینه شود، من که واقعا اینها راهکار نیست؛ با این نوع نگاه حتی اگر صورتیدر

ای هایی به صورت فرهنگی و ریشهزمانی که ما رویکرد خودمان را به چنین وضعیتمعتقدم هیچ مشکلی از آن حل نخواهد شد، تا 

ها و نهادهای مختلف به دنبال تحقق اهداف حل نکنیم. مسئله اینجاست که در همین مورد دریاچه ارومیه، هم مردم و هم دستگاه

خواهد آبی که ی دارد، وزارت نیرو فقط میهای خودشان هستند، کشاورز تمایل به دریافت آب کافی برای کشاورزو برنامه

های خود تخصیص بدهد، وزارت جهاد کشاورزی دنبال افزایش میزان تولید کشاورزی مسئولیتش را در اختیار دارد طبق برنامه

، دتر به هدفشان برسنبیند، هرکدام هم در پی این هستند که سریعاست و...؛ یعنی در حقیقت هر دستگاهی فقط خودش را می

گذارد و ما فقط با داشتن برنامه هماهنگ و که اگر در این فرایند همه ما یاد بگیریم اقدام و عمل کدام بر دیگری اثر میصورتیدر

شود. نکته دیگر این است که درباره موضوعی مانند دریاچه رسیم، آن موقع مشکل حل میمشخص و پیوسته با هم به هدف می

گو نیست و اگر هم جایی نتیجه داد، آن نتیجه پایدار نخواهد بود، ما باید برای حل مدت اصال جواباهارومیه راه حل سریع و کوت
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مشکل، برنامه پایدار و بلندمدت و هدفمند داشته باشیم. برای مثال باید پاسخ مشخصی به این سؤال داشته باشیم که اساسا چرا 

من معتقدم کمتر مسئول یا دستگاهی در ایران برای آن جواب درست و دقیقی خواهیم دریاچه ارومیه را احیا کنیم؟ سؤالی که می

اگر قرار است موضوع دریاچه ارومیه و ستاد »دان نیز در این نشست در این زمینه در سخنانی گفت: شهرام مهاجر، حقوق.«دارد

در نظر گرفته شود، باید این ستاد از اساس خود را  احیای آن پایدار و دائمی باشد، باید برای آن سازوکار و زیربنایی حقوقی و پایدار

تعریف کند که آیا دولتی است یا ملی، اگر صرفا نهادی وابسته به این دولت خاص باشد، هیچ بعید نیست در دولت بعدی منحل 

د، دافی که در نظر دارهای حقوقی مستحکمی برای ستاد و اهاکنون پایهدلیل معتقدم باید از همهمینشود یا جدی گرفته نشود. به

 .«کند، پیش نیایدلحاظ شود تا در آینده با هر تغییری که در دولت رخ داد، مشکلی برای ستاد و هدفی که دنبال می
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱2تاریخ: 

 کشاورزان کدام استان، کدام عملیات مراقبتی و پیشگیری را انجام دهند؟

روزه را به کشاورزان کشور ارائه کرد. در این اطالعیه هر کدام از استان ها و مناطق  6هایی اداره هواشناسی کشاورزی توصیه

کشاورزی، بسته به پیش بینی هواشناسی کشاورزی و شرایط آب و هوایی، مجموعه مراقبت ها و عملیات الزم کشاورزی توصیه 

 .شده است

به کشاورزان کشور ارائه کرد. در این اطالعیه هر کدام از استان ها و  روزه را 6هایی به گزارش ایانا، اداره هواشناسی کشاورزی توصیه

مناطق کشاورزی، بسته به پیش بینی هواشناسی کشاورزی و شرایط آب و هوایی، مجموعه مراقبت ها و عملیات الزم کشاورزی 

 توصیه شده است.

 استان های آذربایجان های شرقی و غربی و زنجان:· 

 :باغبانی· 

 انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی بالمانع است. · 

تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ و تامین سوخت گلخانه ها و آمادگی در برابر گسترش بیماری های · 

 قارچی 

 ختان اقدام شود.جهت کاهش جمعیت و خسارت کرم گلوگاه انار نسبت به جمع آوری انارهای آفت زده کف باغ و روی در· 

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

 خودداری از هرس درختان میوه تا پایان فصل سرما· 

 ردیابی پروانه مینوز در گلخانه ها· 

 دادن یخ آب زمستانی در باغات · 

 وبقایای گیاهی از سطح باغات جمع آوری و از بین بردن شاخه های آلوده · 

 استفاده از المپ نور مصنوعی در گلخانه ها · 

 زراعی:· 

 هماهنگی با کارختانه جات جهت برنامه ریز برداشت چغندر قند· 

 پوشش چغندر های سیلو شده در حاشیه مزارع جهت جلوگیری از یخ زدگی با رعایت اصول فنی· 

 جات قند تسریع در تحویل چغندر قند به کارخان· 

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

 انجام عملیات خاکورزی )شخم( در اراضی آیش آبی · 

 :دام داری و طیور· 

 جلوگیری از نقل وانتقال دام ها در جهت کنترل بیماری تب برفکی · 

 در مرغداریها ،گاوداریها و انبارهای نگهداری محصوالت کشاورزی تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام وطیور · 

 تامین خوراک پر انرزی· 

 زنبورداری:· 

 تنظیم دریچه کندو های زنبور عسل با توجه به افت محسوس دما در روزهای آتی و انجام تغذیه مصنوعی · 
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 محافظت از کندو ها بوسیله روش های مرسوم · 

 ماشین آالت:· 

 محافظت از تاسیسات کشاورزی با توجه به بارش های پراکنده · 

 شیالت:· 

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

 استان اردبیل:· 

 باغبانی:· 

 انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی بالمانع است. · 

رش قارچ و تامین سوخت گلخانه ها و آمادگی در برابر گسترش بیماری های تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاههای پرو· 

 قارچی 

 پوشش ساقه نهال های جوان با کارتن · 

 دادن یخ آب زمستانی در باغات · 

 جمع آوری واز بین بردن شاخه های آلوده وبقایای گیاهی از سطح باغات· 

 خوداری از هرس زود هنگام درختان· 

 زراعی : · 

 ری از انجام آبیاری در مزارع کاشته شده کلزا و غالت خودا· 

 دامداری:· 

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

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

 شیالت:· 

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

 ماشین آالت:· 

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

 زدگی 

 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 · 

 محافظت از کندو ها به وسیله روش های مرسوم · 

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

 باغبانی:· 

 احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده· 

 در صورت گاو رو شدن خاک بعد از بارندگیها استفاده از کودهای فسفاته و سولفات پتاسیم و کودهای آلی به صورت چالکود · 

 تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاههای پرورش قارچ و تامین سوخت گلخانه ها · 
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 ری قارچی را ازمحیط باغ خارج ومعدوم نمایند کلیه باغداران پس از برداشت میوه بقایاوشاخه های شکسته وآلوده به بیما· 

 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 · 

 نگهای کشاورزی که در محیط قابل تجزیه هستند اعمال تمهیداتی نظیر کارتن پیچ نمودن ،رنگ آمیزی با ر· 

 به میادین میوه و تره بار توصیه میشود تمهیدات الزم بمنظور کنترل یخ زدگی میوه های خود در نظر داشته باشند. ایجاد · 

 زراعی:· 

 ام تهویه در انبارها اقدامبه انبارداران سیب زمینی و سایر محصوالت انباری توصیه میشود نسبت به کنترل دما و رطوبت و انج· 

 نمایند 

نوارهای کنتور و یا بانکت در مزارع شیب دار و عمود بر جهت شیب بمنظور حفظ و نگهداری روان آبهای ناشی از نزوالت احتمالی · 

 پیشنهاد میگردد. 

 کشت نخود انتظاری در صورت گاورو بودن خاک و بعد از بارندگیها· 

 در زراعت های آبی  مبارزه با جوندگان کشاورزی· 

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

 خودداری گردد "گندم اکیدا

ید یه اکبرای محصوالت برداشت شده نظیر چغندرقند پوشش های مناسب و متعارف در منطقه و یا انتقال به اماکن مسقف توص· 

 میگردد.

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 · 

 :دام داری· 

 ه در اماکن دام وطیور و آمادگی دربرابر بروز آلودگی با توجه به افزایش نسبی دما تنظیم دما و بهبود شرایط تهوی· 

 رعایت مسایل بهداشتی در دامداری ها )صنعتی و سنتی( و مرغداری ها برای جلوگیری از شیوع بیماریهای واگیردار و مسری · 

 زنبورداری:· 

 تنظیم دریچه کندو های زنبور عسل با توجه به تغییرات محسوس دما · 

 ماشین آالت:· 

 به کشاورزان محترم توصیه میشود ماشین آالت و ادوات کشاورزی را در اماکن سرپوشیده نگهداری نمایند. · 

دگی لوله ها و صدمات ناشی از یخ تخلیه آب درتاسیسات آبیاری تحت فشار و خطوط انتقال آب با لوله ، برای جلوگیری از ترکی· 

 زدگی و افزودن ضد یخ به آب رادیاتور ماشین آالت کشاورزی 

 خاموش کردن تاسیسات آبیاری تحت فشار · 

 شیالت:· 

کانالهای آبگیری ومسیرهای عبور آب مخصوص در محل دریچه های ورودی و خروجی باز بینی شده واز مسدود شدن آنها توسط · 

 ن ورسوبات رودخانه ای جلوگیری گردد شاخ وبرگ گیاها

 در هنگام سیالب وگل آلودگی منابع آبی ماهیان از غذا دادن به ماهیها خود داری شود · 
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 استان ها گیالن: · 

 باغبانی: · 

 خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز سه شنبه به دلیل بارش پراکنده· 

 منجیل و لوشان نسبت به یک مرحله آبیاری زمستانه در طول هفته اقدام نمایند.باغداران زیتون منطقه · 

باغداران زیتونی که در تیرماه امسال موفق به نمونه برداری برگ در باغات نشده اند می توانند در طول هفته جاری نسبت به · 

 نمونه برداری به منظور توصیه کودی اقدام نمایند.

خانه ها و کارگاه های پرورش قارچ و تامین سوخت گلخانه ها و آمادگی در برابر گسترش بیماری های تنظیم دما و تهویه گل· 

 قارچی 

کوددهی درختان پس از برداشت با استفاده از کود دامی و کودهای شیمیایی فسفره و پتاسه به روش چالکود در بخش بیرونی تاج · 

 درختان تا نیمه دی ماه اقدام نمایند. 

ران زیتون نسبت به جمع آوری کلیه محصول در تاج و پای درخت با هدف جلوگیری از زمستان گذرانی آفت مگس زیتون باغدا· 

 اقدام نمایند. 

 باغداران استان پس از پایان برداشت محصول نسبت به نمونه برداری از خاک جهت آنالیز و توصیه کودی اقدام نمایند· 

 ستان جهت جلوگیری از یخبندان نسبت به بستن و قیم گذاری درختان اقدام نمایند. باغداران محترم مرکبات و کیوی ا· 

 زراعی:· 

با توجه به شرایط پیش رو در مناطق جنوبی استان زارعین نسبت به انجام عملیات شخم، آماده سازی و بذرپاشی محصول · 

 مه داشته باشد. گندم)رقم گنبد( اقدام ننمایند و بعد از مناسب شدن شرایط جوی کشت ادا

 کشاورزان شالیکار با استفاده از نزوالت جوی نسبت به انجام عملیات شخم زمستانی اقدام نمایند. · 

 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:· 

نسبت به تنظیم دمای سالن ها و همچنین مراقبت از روکش سازه خود در این ایام دقت بیشتری انجام مرغداران عزیز · 

 دهند.واحتمال بروز بیماری وجود دارد. 

 نوغان داری:· 

باتوجه به بارش باران طی روزهای آتی وتجمع آب در پای درختان توت نوغان داران نسبت به پاکسازى دهانه ى زهکش ها · 

 اضافى اقدام نمایند.  وخروج آب

 با توجه به مشاهده آفت شپشک در توتستان ها نسبت به شناسایی شاخه ها ی آلوده و حذف آن اقدام الزم را به عمل آورند. · 

 شیالت: · 

 های سردآبی تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی· 

 استان های مازندران: · 

 باغبانی: · 

 ملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز دو شنبه به دلیل بارش خفیف باران احتیاط در انجام ع· 
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( یا انبارداری فنی 1،2،3ادامه برداشت پرتقال تامسون و تحویل به سازمان تعاون روستایی بر اساس قانون خرید تضمینی )درجه · 

 میوه های سالم برای ایام نوروز 

 هاگلخانهکنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب در · 

 محکم کردن قیم نهال های جوان ؛· 

 پوشاندن محل شکاف نهال هایی که پوست ساقه دچار شکاف و پارگی شده با چسب باغبانی پس از محلولپاشی با ترکیبات مسی · 

 باز گذاشتن پوشش دور ساقه در نهال های جوان برای جلوگیری از پوسیدگی پوست · 

پوشش آنها و همچنین تجهیز سیستم گرمایشی گلخانه ها )پیش بینی دوگانه سوز کردن و تأمین تجهیز سازه های گلخانه ها و · 

 سوخت نفت و گاز( 

 میوه های ضایعاتی مرکبات به همراه کود مرغی، می تواند به کمپوست تبدیل گردد · 

رداشت، محلولپاشی شامل پس از برداشت میوه مرکبات در صورت مساعد بودن وضعیت جوی، جهت جبران کمبود پس از ب· 

 ترکیبات )ازت،فسفر، پتاسیم، ریز مغذی ها( توصیه می گردد

)رفع شبنم(  9محلولپاشی سم اکسی کلراید مس در باغات مرکبات بعد از برداشت در مناطق مرکزی و شرقی استان بعد از ساعت · 

 بالمانع می باشد ؛

 )رفع شبنم( بالمانع می باشد  9روغن پاشی درختان هلو ، شلیل و کیوی در مناطق مرکزی و شرقی استان بعد از ساعت · 

 زراعی: · 

 عملیات محلولپاشی جهت تغذیه یا کنترل شیمیایی به دلیل بارش پراکنده توصیه نمی شود ؛· 

 برداشت از مزارع سبزیجات برگی و ریشه ای ؛· 

 کاشت پیاز ؛ · 

مصرف کود سرک )اوره( در مزارع کلزا ، سیر و سایر سبزیجات با در نظر گرفتن شدت ابری بودن تا روز چهار شنبه در مناطق · 

 مرکزی و شرقی استان بالمانع است ؛

 احداث زهکش های مناسب در داخل و اطراف مزارع توصیه می شود · 

 شود انجام شخم و شیار زمستانه اراضی شالیزاری توصیه می · 

 )رفع شبنم( بالمانع می باشد  9کنترل شیمیایی علف های هرز مزارع کلزا در مناطق مرکزی و شرقی استان بعد از ساعت · 

 دام و طیور: · 

 تنظیم جیره غذایی طیور بر اساس اسیدهای آمینه؛· 

 ها خصوصاً کف آنهاالنریزی و مطمئن شدن از گرم شدن سساعت قبل از جوجه 48های پرورش طیور گرم کردن سالن· 

ها بهنگام شب و اوایل پرورش جوجه بمنظور خروج گازهای مضر و ها و اعمال حداقل تهویه در مرغداریتنظیم دمای سالن· 

 سازی مصرف سوخت با استفاده از دریچه اینلتهای تنفسی و بهینههمچنین پیشگیری از بیماری

 های کاغذی ضخیم متر و یا رولسانتی 5تا  3تراشه چوب به قطر  ریزی با استفاده ازبسترریزی قبل از جوجه· 

 اطمینان از عملکردموتور ژنراتور برق · 

 اطمینان از عملکرد هیترهای دوگانه سوز· 

 ذخیره سوخت جایگزین· 

 کردن و تحویل سریع شیر به سکوی جمع اوری شیر صاف· 
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 ساعت بعد و هفت روز بعد 48تکرار ان در  های انگلی داخلی در گوسفندان ومبارزه با بیماری· 

 مراقبت از بره ها و گوساله های تازه متولد شده· 

 در اختیار گذاشتن کیک تغذیه ای برای زنبور عسل· 

 شیالت: · 

 های سردآبیتنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی· 

 هاسردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماریهای رعایت نکات مدیریت بهداشتی در مزارع پرورش ماهی· 

 آبیدر ماهیان گرم« کلروفون تری» 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 :· 

 پاشی و سم پاشی در روز های دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش پراکنده احتیاط در انجام عملیات محلول· 

باغداران محترم با توجه به وقوع بارندگی های فصلی جهت حفظ و ذخیره رطوبت خاک نسبت به احداث و ترمیم تشتک های · 

 پای درختان اقدام نمایند . 

 هسته دار ، زیتون و مرکبات خودداری نمایید .  باغداران محترم با توجه به برودت هوا از هرس درختان باغات· 

 باغداران گرامی تا ماه اسفند از کوددهی و تغذیه درختان خودداری نمایید.· 

 تولید کنندگان نهال و گیاهان زینتی نسبت به زیر پوشش قرار دادن تولیدات خود اقدام نمایید.· 

ید رنگ و تنه درختان چند ساله با کاه و کلش و گونی یا نایلون انجام پوشاندن درختان یک و دوساله با کیسه های نایلونی سف· 

 گیرد.

 باغداران محترم بر روی لوله های آبرسانی با ایجاد پوشش از ترکیدگی لوله ها جلوگیری نمایند.· 

 حفظ نباتات :· 

بزیجات برگی مانند اسفناج و کشاورزان محترم سبزی کار از کاربرد هرگونه علف کش و حشره کش و قارچ کش در مزارع س· 

جعفری خودداری نمایید ولی در صورت مشاهده عالئم سفیدک داخلی در سطح برگها در مزارع سبزیجات برگی با نظر کارشناسان 

 حفظ نباتات از قارچ کش اینفینیتو به میزان دو در هزار جهت کنترل بیماری سفیدک استفاده نمایید .

 ود نسبت به جمع آوری میوه های ریخته کف باغ و کنترل علفهای هرز کف باغ اقدام نمایند باغداران گرامی توصیه می ش· 

در باغاتی که در اثر سرمازدگی دچار ترکیدگی در تنه و شاخه ها شده اند طبق دستورالعمل حفظ نباتات و با مشورت کارشناسان · 

 ب اقدام نمایند. حفظ نباتات نسبت به پانسمان نواحی آسیب دیده با قارچ کش مناس

کشاورزان محترم در صورت نیاز جهت سمپاشی مزارع کلزا با سموم علفکش و قارچ کش با کارشناسان حفظ نباتات و کلینیک · 

 های گیاهپزشکی مشورت نمایید.

 پنبه و دانه های روغنی :· 

زا ، محلول پاشی با اسید هیومیک ، اسید کشاورزان با توجه به کاهش دما در روزهای اخیر و کندی رشد بوته ها در مزارع کل· 

 آمینه و اوره طبق نظر کارشناسان بمنظور افزایش سرعت رشد کلزا توصیه می شود. 

خرد کردن بقایای پنبه و شخم زمین به افزایش ماده آلی خاک ، ذخیره بارشهای جوی ، آبشویی خاک و نابودی آفات زمستان · 

 گذران کمک می کند .
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شرایط مساعد جوی هفته جاری جهت تعمیر ، بازسازی و سرویس شبکه های آبیاری و زهکشی و ماشین آالت کشاورزان از · 

 کشاورزی استفاده نمایند .

 ماشین آالت:· 

کشاورزان با توجه به شرایط مساعد جوی تا اوایل هفته آینده جهت تعمیر ، بازسازی و سرویس شبکه های آبیاری و زهکشی و · 

 ورزی برنامه ریزی نمایند .ماشین آالت کشا

 استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:· 

 :باغبانی· 

 انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی بالمانع است· 

تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ و تامین سوخت گلخانه ها و آمادگی در برابر گسترش بیماری های · 

 قارچی 

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· 

یده از برف نسبت به پوشاندن تنه باغداران عزیز به منظور جلوگیری از عارضه آفتاب سوختگی درختان میوه در اراضی پوش· 

 درختان یا استفاده از دوغاب اقدام نمایند

 3انبارداران محصوالت کشاورزی با توجه به کاهش دما، نسبت به بستن منافذ و عایق بندی دریچه ها جهت تنظیم دما در حدود · 

 درجه اقدام نمایند 4تا 

درجه و تنظیم شدت  16ناکی آسمان ، نسبت به تنظیم دمای سالنها به باالتر از گلخانه داران عزیز با توجه پایین بودن دما و ابر· 

 نور دقت بیشتری اعمال نمایند.

 زراعی:· 

تقویت مکانیزم های مقاومت به تنش های محیطی از جمله سرما و خشکی در گندم و جو و محصوالت سبزی و صیفی با استفاده · 

 کیلوگرم در هکتار همراه با سایر کودها )فسفر و ازت( 75-100( به میزان  از کود پتاس بصورت پایه ) قبل از کاشت

 دام داری: · 

 تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها و تهیه خوراک پر انرژی با توجه به کاهش دما· 

 محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما· 

 ماشین آالت:· 

یه آب درتاسیسات آبیاری تحت فشار و خطوط انتقال آب با لوله، برای جلوگیری از ترکیدگی لوله ها و صدمات ناشی از یخ تخل· 

 زدگی

 زنبورداری:· 

 تنگ کردن کندوهای زنبور عسل )کوچک کردن فضا( و کوچک نمودن دریچه پرواز جهت آمادگی کندوها برای زمستان گذرانی · 

 شیالت· 

 و هوادهی استخرها جهت جلوگیری از یخ بستن آب استخرها و کاهش اکسیژن محلول در آب شکستن یخ ها· 

 استان اصفهان:· 
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 :باغبانی· 

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و احتیاط در روز سه شنبه به دلیل · 

 وزش باد

 و کارگاه های پرورش قارچ و تامین سوخت گلخانه ها تنظیم دما و تهویه گلخانه ها · 

 پیازو....(بادقت انجام گیرد.–کنترل دما وتهویه انبارهای محصوالت انباری )سیب زمینی · 

 جهت جلوگیری ازگسترش آفت زنبور مغزخواربادام نسبت به جمع آوری وازبین بردن بادام های باقی مانده درباغ اقدام نمایند.· 

 افزایش مقاومت درختان به سرما، گرما و خشکی و کم آبی و با توجه به آزمون خاک از کودهای پتاسه استفاده گردد. به منظور· 

 جهت ازبین بردن پوره های زنجره مو نسبت به یخ آب زمستانه اقدام نمایند.· 

تولید قارچ درمناطق مختلف استان توصیه باتوجه به شرایط دمایی،وزش بادشدید وبارش اواسط هفته به گلخانه داران ،سالن های · 

 می شوداقدامات الزم جهت استحکام و کنترل دمای داخل گلخانه رابه عمل آورند.

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.

 داران مناطق مختلف استان اقدامات اولیه جهت تغذیه خاکی )چالکود( باغات راانجام دهند.باغ· 

 زراعت : · 

کشاورزان مناطق مرکزی استان درصورت عدم بارندگی مکفی)موثر(کماکان نسبت به آبیاری محصوالت پاییزه · 

 خود)گندم،جو،کلزا،گلرنگ ( اقدام نمایند.

 جهت ازبین بردن پوره های زنجره مووآفات خاکزی درمناطق غربی وجنوبی نسبت به یخ آب زمستانه اقدام نمایند · 

 پیازو....(بادقت انجام گیرد.–کنترل دما وتهویه انبارهای محصوالت انباری )سیب زمینی · 

 :دام داری· 

 اری ها تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامد· 

 محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما· 

 زنبورداری:· 

به منظور جلوگیری ازوقوع بیماریهای کندوهای زنبورعسل ،زنبورداران کلیه مناطق استان ازسرکشی وبازبینی کندوهای · 

 خوددرمواقع سردی هوا جدا خوداری نمایند.

 ماشین آالت:· 

ت فشار و خطوط انتقال آب با لوله، برای جلوگیری از ترکیدگی لوله ها و صدمات ناشی از یخ تخلیه آب درتاسیسات آبیاری تح· 

 زدگی

 استان یزد :· 

 باغبانی :· 

 احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز سه شنبه به دلیل وزش باد · 

 و کوددهی باغ ها فعال خود داری گردد. بمنظور جلوگیری از خسارت سرما ، از انجام عملیات هرس ، شخم عمیق· 

 با توجه به کاهش دمای هوا و یخبندان و بمنظور کنترل آفات، در روزهای پنجشنبه و جمعه نسبت به یخاب زمستانه اقدام گردد.· 

 جهت جلوگیری از شیوع سرخک در گلخانه، نسبت به هوادهی به گلخانه، مخصوصا در سپیده دم اقدام گردد.· 
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منظور جلوگیری از عارضه المپی شدن میوه های خیار سبز گلخانه ای، به هوادهی بموقع و نظارت بر دما با بکارگیری دماسنج به · 

 اقدام گردد.

 با توجه به وزش باد در این هفته از استحکام گلخانه ها اطمینان حاصل گردد.· 

 زراعی: · 

 حصوالت، کود پتاسه به صورت محلول پاشی استفاده شود.مزارع کلزا و غالت، آبیاری و جهت افزایش مقاومت م· 

 گندم کاران و کلزاکاران نسبت به کنترل شیمیایی علف های هرز مزرعه در ساعات گرم و آرام روز اقدام نمایند.· 

 زارعین زیره وسیر در کشت تسریع نمایند.· 

 مرغداری ها و دامداری :· 

 نسبت به تست مکرر و اطمینان از سالم بودن موتورهای برق اضطراری، اقدام گرددمرغداران خصوصا در نواحی کوهستانی · 

با توجه به شروع فصل سرما و تغییرات زیاد دمای شبانه روز الزم است سالن های مرغداری به سیستم های مختلف تهویه تجهیز · 

درجه از سیستم تهویه  18هویه انتقالی و کمتر از درجه از سیستم ت 28شوند، لذا توصیه می گردد در صورت افت دما به کمتر از 

 حداقلی استفاده گردد. ضمنا نسبت به ذخیره سوخت جایگزین اقدام نمایند.

جهت جلوگیری از شیوع بیماری های تنفسی ) پنومونی = ذات الریه ( در مواقع بارندگی ووزش باد های سرد بویژه در روزهای · 

 وساله ها در محیط بسته اقدام گردد.پایانی هفته نسبت به نگه داری گ

 محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما· 

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.

. ازخوراندن آب 1درجه سلسیوس( در اختیار گوساله ها قرار گیرد .  15دمای مناسب ) حداقل در هوای سرد حتی المقدور آب با · 

 سرد به دامها بخصوص در صبح خودداری نمایند.

در مواقع سرما بخشی از غذای مصرفی دام صرف گرم نگه داشتن بدن می شود لذا محل های ورود هوای سرد به سالن دامداری · 

 نجام شود.حفاظت و تهویه مناسب ا

 در مواقع وزش باد شدید، دام ها در ارتفاع پایین و دامنه کوه چرانده شوند و جهت چرا، به مراتع نزدیک آغل برده شوند.· 

 زنبور داری :· 

زنبور داران نسبت به برداشت قاب های اضافی و محدود کردن دریچه های پرواز اقدام کنند و ضمنا فضای داخل کندو ها با · 

 از پوشش مناسب برروی قاب ها محدود گردد. استفاده

 ماشین آالت:· 

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

 زدگی

 پرورش ماهی · 

س )وزن ماهیان داخل استخر( ، میزان و سایز خوراک با توجه به دمای مناسب در این هفته به بیومتری نوبت دوم ، تعیین بیوما· 

 ماهیان قزل آالی پرورشی اقدام شود.

با توجه به ابرناکی در این هفته و خطر کاهش اکسیژن در استخرهای پرورش قزل آال از دستگاه های هواده استفاده شده و جریان · 

 آب ورودی به استخر در تمام طول شبانه روز برقرار باشد .
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 · 

 استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی: ·

 :باغبانی· 

 خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز دو شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و برف · 

 بینی وپیش قارچ پرورش های سالن و ها گلخانه رطوبت و دما وتنظیم تعمیر پوشش و تجهیز سیستم های گرمایشی، تهویه· 

 موردنیاز سوخت تامین

 بستن دریچه ها و تهویه های انبارهای نگهداری میوه جهت جلوگیری از یخ زدگی· 

 ساعت قبل از کاهش دمای هوا، اجرای یخ آب زمستانه  24· 

 خودداری از رساندن آب به تنه درختان در یخ آب زمستانه· 

 خودداری از انجام هرس پاییزه درختان· 

 زراعی:· 

 از بذر مال های مناسب رشد و ضد عفونی بذور گندم به منظور پیشگیری از آلودگی به بیماریهای سیاهک پنهان و آشکاراستفاده · 

 حفاظتی کشت اجرای و وگندم جو مزارع کاشت در تسریع و تعجیل· 

جایگزین ترجیحاً گندم و جو مزارع کلزا که بر اثر سرما خسارت دیده اند با مساعد شدن شرایط آب و هوایی نسبت به کاشت · 

 )ارقام مناسب( اقدام نمایید.

 :دام داری· 

 تامین سوخت، تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها و تهیه خوراک پر انرژی.· 

 محافظت از کندوها در مقابل سرما· 

 مراقبت الزم از بره ها و گوساله های تازه متولد شده در مقابل سوزباد· 

 با توجه به هوای سرد لحظات صبحگاهی انتقال دام توسط کامیون اواسط روز با پوشش مناسب صورت گیرد.· 

 زنبورداری:· 

 تنگ کردن کندوهای زنبور عسل )کوچک کردن فضا( و کوچک نمودن دریچه پرواز جهت آمادگی کندوها برای زمستان گذرانی · 

 محافظت از کندوها و انتقال کندو های زنبور عسل از مناطق ییالق به قشالق · 

 ماشین آالت:· 

 اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آالت کشاورزی، موتور های چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها · 

یری از ترکیدگی لوله ها و صدمات ناشی از یخ تخلیه آب درتاسیسات آبیاری تحت فشار و خطوط انتقال آب با لوله، برای جلوگ· 

 زدگی

 استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:· 

 باغبانی:· 

 احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان کرمان در روز سه شنبه به دلیل وزش باد · 

 ع با توجه به افت محسوس دما از اواخر هفته آینده آماده سازی وسایل مواجه با سرمازدگی در باغات و مزار· 

 شخم و یخ آب زمستانه با توجه به کاهش دما جهت کاهش فرم زمستان گذران آفات در خاک· 

 انجام اقدامات الزم جهت کنترل دمای فضای گلخانه وسالن های تولیدواستحکام تاسیسات باتوجه به شرایط دمایی آخرهفته· 
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 های محصوالت انباری )سیب زمینی، پیاز و....( و نهاده های کشاورزی کنترل دمای انبار· 

 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 · 

و خشک شده از محل زیر جهت مبارزه با بیماری شانکر باکتریایی درختان هسته دار، نسبت به هرس شاخه های آلوده · 

 خشکیدگی و همچنین سم پاشی )با درنظر گرفتن وضع هوا( اقدام گردد 

 نگهداری محصوالت در شرایط مناسب انبارداری توسط باغداران پس از برداشت مرکبات جهت جلوگیری از سرمازدگی· 

بارزه با بیماری شانکر باکتریایی هرس شاخه های آلوده و خشک شده از محل زیر خشکیدگی و همچنین سم پاشی جهت م· 

 درختان هسته دار 

 پس از برداشت مرکبات جهت جلوگیری از سرمازدگی، محصوالت را در شرایط مناسب انبارداری نگه داری شود· 

  سم پاشی با اکسید کلرور مس بعد از ریزش برگ ها و زیر نظر کارشناسان کشاورزی جهت مبارزه با شانکر باکتریایی درختان· 

 سم پاشی باغات در مناطق ساردوئیه، جبالبارز و دلفارد کرمان بعد از ریزش برگ ها، با مشورت کارشناسان کشاورزی· 

هرس باغات پسته پس از برداشت و قرار دادن چوب های هرس شده پسته در قسمت هایی از باغ به صورت دسته جات به عنوان · 

 تله برای سوسک سرشاخه خوار

 ایجاد تشتک دور درختان جهت جلوگیری از انتقال قارچ عامل بیماری گومور در باغات به سایر درختان · 

شرایط جوی جهت انتقال نهال ها به باغ مناسب می باشد. لذا با بعمل آوردن تمهیدات الزم جهت وزش باد، در زمینه انتقال نهال · 

 ها اقدام گردد.

 زراعی:· 

 با توجه به عدم نزوالت جوی آبیاری مزارع و باغات· 

با توجه به آغاز فصل مبارزه شیمیایی با علف های هرز مزارع کلزاو گندم در مناطق گرمسیری، توصیه میگردد هنگام وزش باد از · 

 سم پاشی خودداری گردد

 مزارع تمهیدات الزم و بالخص آبیاری مزارع ذرت با توجه به تداوم هوای سرد، جهت جلوگیری از خسارت در · 

 برداشت زعفران قبل از طلوع آفتاب جهت باالبردن کیفیت · 

 آبیاری دوم مزارع زعفران در مزارعی که گل ها برداشت شده اند.· 

 تعجیل در کشت جو مناطق سردسیر · 

 .با توجه به مناسب بودن شرایط جوی مزارع کلزا جهت کنترل آفت شته مومی بصورت مستمر مورد بازدید قرار گیرند· 

 برداشت مزارع کورپه ذرت به صورت سیلویی جهت جلوگیری از سرمای زودرس پائیزه· 

 آبیاری در مرحله خمیری ذرت دانه ای جهت دست یابی به حداقل هکتولیت) وزن یک متر مکعب ذرت( محصول· 

 آبیاری محصوالت کشت شده پاییزه شامل غالت ،دانه های روغنی وعلوفه درمناطق گرمسیری · 

 دداری از مصرف کود های ازته با توجه به کاهش دما به منظور جلوگیری از خسارت سرمازدگی در مزارع کلزاخو· 

 زنبورداری:· 

 خودداری ازسرکشی و بازبینی کندوهای خوددرمواقع سردی هوا به منظور جلوگیری ازوقوع بیماریهای کندوهای زنبورعسل· 

 در مناطق مرتفعحفاظت از کندوها درمقابل نوسانات دمایی · 

 دامداری:

 تهویه وتنظیم دماورطوبت در سالن های پرورشی مانند دامدرای ها، مرغداری ها و گاوداری ها · 
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 خشک کردن گوساله ها و بره ها بالفاصله بعد از تولد با توجه به سرد شدن هوا · 

 ایجاد حفاظ در آغل ها برای جلوگیری از سوزباد بر دام ها · 

 ماشین آالت:· 

اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آالت کشاورزی، موتور های چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها بویژه در مناطق · 

 مرتفع و مراقبت از سیستم های آبیاری تحت فشار 

 استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:· 

 :باغبانی· 

 انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بالمانع می باشد. · 

 تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ جهت جلوگیری از شیوع بیماری های قارچی· 

 آماده سازی وسایل مواجه با سرمازدگی در باغات و مزارع با توجه به افت محسوس دما از اواخر هفته آینده · 

 زراعت : · 

 آبیاری مزارع و باغات با توجه به عدم نزوالت جوی· 

 آبیاری مزارع چغندر قند · 

در مزارع کلزا و گندم آبیاری انجام شود و سم پاشی در مزارع گندم و کلزا انجام شود)در ساعات آرام روز( و برداشت محصول ذرت · 

 ادامه یابد.

ر حفظ رطوبت خاک ترجیحاً از ادوات خاک ورزی حفاظتی )خاک ورزی آماده سازی بستر بذر گندم و جو در مناطق گرم به منظو· 

 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 سوزباد و کاهش دما· 

 ماشین آالت:· 

 اتور ماشین آالت کشاورزی، موتور های چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها اضافه کردن ضد یخ به رادی· 

 استان های ایالم و خوزستان:· 

 :باغبانی· 

 احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در شمال شرق استان خوزستان در روز دو شنبه به دلیل بارش پراکنده · 

 الن های پرورش قارچ جهت جلوگیری از شیوع بیماری های قارچیتنظیم دما و رطوبت گلخانه ها و س· 

 آبیاری مزارع و باغات در استان خوزستان با توجه به عدم نزوالت جوی· 

 با توجه به بارندگی و مرطوب بودن مزارع امکان بروز بیماری های قارچی در مزارع سیر، پیاز و کاهو استان خوزستان وجود دارد· 

 جمع آوری مرکبات و تسریع در برداشت باغات زیتون قبل از ورود توده هوای سرد زمستانه · 

 آماده سازی وسایل مواجه با سرمازدگی در باغات و مزارع با توجه به افت محسوس دما از اواخر هفته آینده · 

 زراعی:· 

 راضی در استان خوزستانخودداری از ورود ماشین آالت کشاورزی به مزراع به دلیل مرطوب بودن ا· 

 با توجه به بارندگی هفته گذشته و مرطوب بودن مزارع امکان بروز بیماری های قارچی در مزارع سیر، پیاز و کاهو وجود دارد· 
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 در مزارع جنوب استان سم پاشی و در مزارع شمالی استان با توجه به مرحله رویشی گندم کود سرک داده شود· 

 صادره ، عملیات زراعی در اوایل هفته آینده صورت گیرد با توجه به پیش بینی· 

 مبارزه با آفات و علفهای هرز مزارع کلزا مناطق جنوب ایالم · 

 پاکسازی زهکش ها و نهر های آبیاری· 

 دام داری و مرغداری:· 

 انرژی با توجه به کاهش دماتأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها و تهیه خوراک پر · 

 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 · 

 زنبور عسل:· 

 حفاطت کندوها در برابر رعد و برق و بارندگی· 

 شیالت· 

 دهی استخر های پرورش ماهیهوا · 

http://www.iana.ir/fa/news/۳8886/%DA%A۹%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱4تاریخ: 

 است« سمی»غبار دریاچه ارومیه 

در »این هشداری است که عضو ستاد احیای دریاچه ارومیه اعالم می کند و می گوید:« غبار دریاچه ارومیه سمی است.»  |شهروند

کنند، این سموم همراه آب به دریاچه هزار هکتار اراضی کشاورزی وجود دارد که از سموم استفاده می 500باالدست دریاچه ارومیه 

 »مسعود تجریشی، توضیح بیشتری به ایلنا می دهد:« شوند.م همراه غبار وارد هوا میشود؛ این سموآید و آب که تبخیر میمی

او درباره خطراتی که با خشک شدن دریاچه ارومیه « کنند.شوند، به طور قطع سموم را هم با خود بلند میزمانی که غبار بلند می

ها اشاره های اجرایی متولی، در این باره سوال کردیم و آناز دستگاه 1393در سال »می تواند بر سالمت مردم بگذارد، می گوید:

با فرض درست بودن  93کردند که ما مشکل غبار نداریم و از نظر سالمت هم کسی در این باره چیزی به ما نگفته است. در سال 

به گفته « که مشکل غبار وجود دارد.هایی رسید؛ مبنی بر اینبه ما گزارش 94ها کار را ادامه دادیم تا اینکه در سال این اظهار نظر

 بررسی در ما »:شد شناسایی غبار هایکانون برخی و  او، پس از آن بود که با استفاده از فناوری سنجش از راه دور مطالعاتی انجام

ها را ماه این کانون 6ر داریم، بنابراین طی غبا ایجاد پتانسیل هامکان برخی در و دریاچه اطراف در که شدیم متوجه هایمان

ها نیز مطالعات میدانی را انجام دادند و متوجه شدیم که وضعیت ها اطالع دادیم و آنشناسایی کردیم و به سازمان مراتع و جنگل

 «.کردند، نیست و وضعیت بسیار اسفبار استهای اجرایی فکر میغبار نمکی آن گونه دستگاه

 کند، نشانای انجام شده و آثار اشعه فرابنفش را بررسی میا استفاده از تصاویر ماهوارهمطالعه دیگری که ب»او تاکید می کند: 

است. انعکاس برگشتی و نیم برابر اشعه ماوراء بنفش در اطراف دریاچه افزایش پیدا کرده2ناگهان حدود  2007دهد بعد از سال می

هایی همچون آب مروارید، سرطان پوست، و افزایش بیماریتواند آثاری بر این اشعه از کف دریاچه خشک شده و نمکی، می

هند اند تا اوایل اسفند بدهای چشمی بگذارد، بنابراین ما منتظریم که جامعه پزشکی نتایج مطالعات سریعی را که قول دادهبیماری

این تحقیق  »:توضیح می دهد 93-92تجریشی با اشاره به تحقیق سازمان انرژی اتمی در سال «.تا یک جمع بندی داشته باشیم

به دلیل نگرانی از وجود مواد رادیو اکتیو انجام شد و نشان داد که از این بابت هیچ نگرانی وجود ندارد و چه گرد و غبار بلند شده و 

شرق چه رسوبات، هیچ کدام آثاری از رادیو اکتیو ندارند. خشک شدن درختان، به دلیل خشک شدن دریاچه ارومیه به ویژه در 

دریاچه در تابستان کامال مشهود است، اکنون با شور شدن خاک نیز روبرو هستیم و همچنین این اتفاقات بر روی جمعیت 

تواند بر اکولوژی و کشاورزی منطقه آثار زیانباری داشته باشد. همچنین زنبورهای عسل در منطقه نیز اثر گذاشته که این مساله می

ه تر را در منطقهای گرمتر و تابستانهای سردی اقلیم منطقه اثر داشته است به طوری که زمستانخشک شدن دریاچه ارومیه بر رو

 «.شاهد هستیم

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۹6۳/%D8%BA%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۳تاریخ: 

 خبرهای خوب از دریاچه ارومیه

نسبت به سال قبل تراز دریاچه  :آب کشور از بهبود وضعیت دریاچه ارومیه، خبر داد و گفت مدیرعامل شرکت مدیریت منابع 

بهبود وگو با ایسنا، با اشاره به اقدامات صورت گرفته، برای ها در گفترسولیمحمد حاج.درصد مثبت اعالم شده است 32ارومیه 

 ایم کههای متعددی برای بهبود وضعیت این دریاچه در نظر گرفتهریزیهای اخیر، برنامهوضعیت دریاچه ارومیه اظهار کرد: طی ماه

های کشور های کشور، عنوان کرد: بر اساس آمار میزان بارشوی با اشاره به وضعیت بارندگی.تا حد زیادی مثمرثمر واقع شده است

 .درصد کاهش داشته است که این مسئله نشان از افزایش بحران آبی کشور دارد 29نسبت به میانگین بلندمدت متر میلی 52با 

های زیرزمینی نیز در کشور مواجه هستیم، گفت: نقشه راه های سطحی با کاهش آبها با بیان اینکه عالوه بر کاهش آبرسولیحاج

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب کشور در .مسئله در نظر گرفته است آب کشور محورهای متعددی را برای رسیدگی به این

سد افتتاح  50تاکنون  1390ماه سال خصوص اقدامات صورت گرفته در برنامه پنجم توسعه خاطرنشان کرد: از تاریخ اول فروردین

وی با اشاره به فرونشست زمین و .ه بودسد افتتاح شد 36و یا آبگیری شده که این در شرایطی است که در برنامه پنجم توسعه تنها 

توان با یک مدیریت خوب آن را کنترل کرد. در جایگزینی پساب به ویژه در استان تهران گفت: این مسئله موضوعی است که می

 .های متعددی برای این مسئله در نظر گرفته شده استریزیهمین راستا نیز برنامه

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۹20/%D8%AE%D8%A8%D8%B۱% 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۱تاریخ: 

 آماده باش برای مهارآلودگی هوا

 ایران ، مژگان جمشیدی

و تشدید آالینده های هوا کمیته مواقع    ی جار  هفته در جوی پایدار شرایط بروز به در پی هشدار سازمان هواشناسی نسبت 

قرار داشت تشکیل  94اضطرار آلودگی هوا عصر روز پنجشنبه و در شرایطی که شاخص کیفیت هوای تهران در وضعیت سالم و 

ته پیش رو اتخاذ کرد. به گزارش جلسه داد و تدابیری جدی و بازدارنده را برای ترددهای ترافیکی در سطح پایتخت برای هف

ها در پایتخت از روز جمعه عمالً آغاز شده به طوریکه شاخص کیفیت هوا روز گذشته این در حالی است که تشدید آالینده« ایران»

 توسط گاز احتمالی قطع بر مبنی نفت وزیر معاون سخنان حال همین در اعالم شد.  123با وجود تعطیلی ادارات و مدارس 

 یجادا هوا آلودگی تشدید و نیروگاهها در مازوت دوباره مصرف به نسبت را ها نگرانی از موجی گذشته روز سه دو در نیز منستانترک

 .کنند می اعالم امر اضطرار آلودگی هوا را همین  کمیته پنجشنبه جلسه تشکیل علت کارشناسان برخی که کرد

بینی علت تشکیل این جلسه را پیش« ایران»گو با واما معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گفت

ها عنوان کرد و گفت: البته مسأله تهدید سازمان هواشناسی مبنی بر ایجاد شرایط پایدار هوا در هفته آینده و افزایش غلظت آالینده

 نجشنبهپ عصر جلسه مطرح بوده که خوشبختانه موضوع اکنون دیگر حل شده است.ابتکار افزود:  ترکمنستان به قطع گاز ایران هم

 خودروهای با برخورد و ترافیکی هایمحدودیت فعالً رو این از بود هوا آلودگی بحران از پیشگیری برای دولت های سیاست ادامه در

 .آلودگی شدید هوا در پایتخت در روزهای آتی استاینه فنی اولویت نخست ما برای پیشگیری از بروز مع فاقد

« ایران»گو با وفروش طرح ترافیک ممنوع شدمعاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران نیز در گفت

ه مقرر ن جلسها در ایمنظور جلوگیری از افزایش غلظت آالینده به: گفت تهران استانداری درباره مصوبات جلسه عصر پنجشنبه در 

شد فعالیت واحدهای شن و ماسه از روز شنبه ممنوع شده و فروش مجوز روزانه ورود به محدوده طرح ترافیک پایتخت از شنبه تا 

وده طرح ترافیک به محدوده محد افزایش جلسه، مصوبه ترینجدی و مهمترین اما: افزود رستگاری محمد شنبه متوقف شود. سه

در تهران است. بر اساس این تصمیم با تمامی خودروهایی که بدون  19دیماه و تا ساعت  14شنبه زوج و فرد از امروز شنبه تا سه

آرم طرح ترافیک وارده محدوده زوج و فرد شوند و تمامی خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی از سوی پلیس راهور تهران برخورد 

بینی جدی شده و جریمه می شوند.در همین حال رئیس پلیس راهور تهران نیز از شهروندان تهرانی خواسته با توجه به پیش

های هوا از امروز تا اواسط هفته از حمل و نقل عمومی برای تردد استفاده کرده و از خودروهای شخصی خود افزایش غلظت آالینده

رسد تنها مشکل پایتخت نبوده و برخی دگی هوای تهران در روزهای آتی که به نظر میکمتر استفاده کنند. چالش بزرگ آلو

های کشور را هم به واکنش واداشته به طوری شهرهای دیگر را هم در روزهای پیش رو درگیر خواهد کرد حتی مرکز مدیریت راه

های جوی بویژه امروز آینده، شاهد افزایش آالیندهکه این مرکز اعالم کرده با اشاره به پایداری و سکون نسبی هوا در سه روز 

)شنبه(در شهرهای صنعتی و پرجمعیت اصفهان، اراک، تهران و کرج خواهیم بود و از سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی خواسته 

 .در روز شنبه از تردد غیرضروری و فعالیت در فضای آزاد اجتناب کنند

 مازوت همچنان مصرف می شود

یکه حذف مازوت به عنوان سوخت مصرفی بسیاری از نیروگاههای کشور یکی از مهمترین اقدامات سازمان محیط زیست در حال

 شاید و شده استفاده درنیروگاهها مازوت گذشته روز چند در دهد می نشان ها زنی گمانه برخی اما شده عنوان گذشته یکسال در 

معصومه ابتکار در پاسخ به این پرسش که چرا به رغم وعده  . امر نیز بوده باشد همین گذشته روزهای در هوا آلودگی تشدید علت
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گوید: در فصل زمستان به دلیل برودت هوا و افزایش های داده شده همچنان در نیروگاهها مازوت مصرف می شود به ایران می

جویی در مصرف سوخت و انرژی، انند با صرفهمصرف گاز شهری، بعضا مصرف مازوت در نیروگاهها را شاهد بودیم اما مردم می تو

میلیون مترمکعب در سال  350امکان مصرف مازوت را به حداقل برسانند. او افزود: چرا باید میزان گاز مصرفی روزانه ما در ایران از 

وپاست و اگر مردم میلیون مترمکعب برسد؟ این در حالی است که این رقم معادل کل گاز مصرفی ار 500گذشته اکنون به بیش از 

درجه سانتیگراد که استاندارد همه دنیا است برسانند و لباس گرمتر  20تا  18جویی کنند و دمای خانه و محل کارشان را به صرفه

 .بپوشند اصالً دیگر کمبودی در گاز مصرفی کشور نخواهیم داشت

به حداقل رساندن مصرف مازوت در نیروگاه ها بوده و  سازمان محیط زیست بزرگترین افتخارش در این سال ها»ابتکار می افزاید:

درصد 7-8اکنون نیز بشدت پیگیر این موضوع است که حتی االمکان نیروگاه ها از مازوت استفاده نکنند. در حال حاضر نیز حدود 

ده و حتی االمکان اجازه ای بررسی ششود. ولی حتی این میزان مصرف نیز در کمیته ویژهاز سوخت نیروگاه ها از مازوت تأمین می

اما اظهارات مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی نیز « شود.مصرف مازوت در شرایطی که آلودگی هوا شدید است داده نمی

میلیون لیتر سوخت مایع که بخش قابل توجهی از آن مازوت است تحویل  95در روزهای اخیر مؤید این مطلب است که روزانه 

درصد افزایش پیدا کرده است.ابتکار همچنین در  60چرا که میزان مصرف نیروگاه های کشور به دلیل سرمای هوا  شدهنیروگاه ها 

کنم چرا که طبق اعالم مورد برخی شایعات در مورد بازگشت دوباره بنزین پتروشیمی به ایران می گوید: این موضوع را رد می

دیگر وارد  93گیرد عمالً بنزین پتروشیمی از سال گاه های سوخت صورت میوزارت نفت و نمونه گیری هایی که مرتباً از جای

البته استاندارد بنزین نوسان داشته اما هرگز بنزین پتروشیمی نداشتیم و در حال حاضر میزان بنزن  .چرخه مصرف نشده است

 .بوده است 1000در هوای منطقه تجریش  89کمتر از یک است در حالی که این رقم در سال 

http://www.iana.ir/fa/news/۳88۱4/%D8%A2%D۹%8۵ 
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 انتصابات
 آیانا - ۱۳۹۵دی  07تاریخ: 

 رییس جدید گروه جامعه شناسی روستایی انجمن جامعه شناسی انتخاب شد

انجمن جامعه شناسی که نزدیک به سه سال فعالیت اش متوقف شده بود، با حضور استادان  انتخابات گروه جامعه شناسی روستایی

 .و اعضای این رشته در دفتر انجمن جامعه شناسی برگزار شد

امروز برگزار شد، دکتر  30/14به گزارش خبرنگار ایانا از محل انتخابات در انجمن جامعه شناسی ایران در این انتخابات که ساعت 

ازکیا به عنوان رییس گروه و آقایان دکتر علی اکبر مهرابی، خانم دکتر حمیده دباغی، دکتر موسی عنبری، دکتر رفیع فر،  مصطفی

 دکتر فیروز آبادی، وحید اسالم زاده، و یونس اکبری به عنوان شورای مدیریت گروه جامعه شناسی روستایی انتخاب شدند.

ن دبیر گروه جامعه شناسی روستایی انتخاب شد. این گروه به مدت سه سال فعالیت یونس اکبری به عنوا بر اساس این گزارش 

شناس ایرانی، استاد بازنشسته گروه توسعه روستایی دانشگاه تهران دوره در تهران( جامعه 1320خواهد کرد.مصطفی ازکیا )متولد 

ازکیا بنیانگذار رشته توسعه روستایی در ایران است و در دانشگاه آبردین به پایان برد.  1359شناسی را در سال دکتری جامعه

 شناسی توسعه و روش تحقیق هستند.شناسی روستایی، جامعهآثارش عمدتاً در حوزه جامعه

پیش از برگزاری انتخابات گروه جامعه شناسی روستایی، دکتر مصطفی ازکیا پشت تریبون قرار گرفت و در ضرورت راه اندازه گروه 

در کشور ما جایی برای ساماندهی به بحث های روستایی وجود ندارد و وظیفه گروه جامعه شناسی  "جامعه شناسی روستایی گفت: 

  "است که در مرتبه نخست، پریشانی حاضر را سامانمند کند. روستایی انجمن جامعه شناسی این

متاسفانه پایان نامه هایی ارائه می شود که راهنما و دانشجوی مربوطه حتی یک بار قدم به روستا نگذاشته اند،  "وی در ادامه گفت: 

ه جامعه شناسی توسعه روستایی به و در باره معیشت روستا نظریه پردازی می کنند که این خود معضل بزرگی است که باید گرو

افرادی که این گونه مدرک می گیرند چگونه می توانند در حوزه تدریس برای دانشجویان و  "او تاکید کرد: "آن رسیدگی کند.

 با ساماندهی سازوکارهای علمی"ازکیا در ادامه گفت: "مخاطبان خود مثال های ملموس در ارتباط با اوضاع روستا را مطرح کنند.

در گروه مایلیم نظامی ایجاد کنیم تا کسانی که در حوزه روستایی در حال کسب درجه دکترا هستند، تز خود را در کمیته علمی 

 "گروه جامعه شناسی روستایی ارائه کرده و بحث های خود را به آن چه در واقعیت می گذرد نزدیک سازند.
http://www.iana.ir/fa/news/۳87۱6/%D8%B۱% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  08تاریخ: 

 اعالم نرخ جدید انواع مرغ و مشتقات آن / ماهی ارزان شد

هزار و  6و مرغ آماده به طبخ در مراکز خرده فروشی  500هزار و  4زنده رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ 

گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار .تومان است 950

هزار و  4نرخ جدید انواع مرغ و مشتقات آن را اعالم کرد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،

 6و مراکز خرده فروشی  300هزار و  6تومان. درب واحد های صنفی  150هزار و  6تومان،مرغ آماده به طبخ درب کشتارگاه  500

هزار و  6و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  200هزار و  6به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر .تومان است 950هزار و 

 13هزار تومان، سینه بی استخوان  7یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: قیمت هر کیلو کتف و بال .تومان است 950

رنده و ماهی در خصوص وضعیت بازار مرغ طی روزهای آتی بیان کرد: با توجه به رئیس اتحادیه پ.هزار تومان است 15و فیله مرغ 

 .شویم روبرو بازار در مرغ کیلو هر نرخ تومانی 100 افزایش افزایش تقاضا در اواخر هفته پیش بینی می شودکه با 

گذشته به سبب افزایش تقاضا با سیر وی از کاهش قیمت انواع ماهی در بازار خبر داد و اضافه کرد: قیمت انواع ماهی در هفته 

 .درصد کاهش قیمت را تجربه کرد 10الی  5درصدی قیمت همراه شد که از اوایل هفته جاری مجددا قیمت ماهی  20صعودی 

http://www.yjc.ir/fa/news/۵۹۱۵۵7۵/%D8%A7%D8%B 
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 بازار و قیمت ها

 فارس - ۹۵/۱0/۱۳ : تاریخ

 مرغدالالن عامل افزایش قیمت گوشت گوسفندی/ آنفلوانزای پرندگان متهم اصلی افزایش قیمت تخم
ها عامل افزایش قیمت گوشت مرغ گفت: واسطهمعاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام در مورد علت افزایش قیمت گوشت و تخم

 .مرغ در بازار استآنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور علت افزایش قیمت تخمقرمز و شیوع 

های صدا ، حسن رکنی امروز در حاشیه جشنواره ملی کشاورزی که در سالن همایشخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

در مورد علت افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار، گفت: در حوزه گوشت گوساله هیچ  و سیما برگزار شد، در جمع خبرنگاران

مشکل افزایش قیمت نداریم، اما در مورد گوشت گوسفندی با نوسان قیمت مواجه شدیم که ربطی به صادرات دام زنده ندارد، بلکه 

  .ه استها افزایش یافتای واسطه در سیستم توزیع اختالل ایجاد کردند و قیمتعده

میلیون رأس دام سبک از جمله گوسفند در کشور  60وی با اشاره به حجم تولید گوشت گوسفند در کشور خاطرنشان کرد: ساالنه 

تواند مشکلی در بازار ایجاد کند، مضاف بر آنکه در مقابل، واردات گوشت قرمز نیز انجام شود که صادرات جزئی نمیتولید می

بخشی بازار گوشت قرمز خبر داد و گفت: در این طرح، توزیع گوشت قرمز تازه گوسفندی را طرح تعادلمعاون حجتی، از  .شودمی

به صورت گرم در دستورکار داریم و چند روزی است که این اقدام آغاز شده که در سطح ملی گسترش خواهد یافت و امیدواریم 

  .سبب تعادل در بازار گوشت قرمز شود

های زیرمجموعه وزارت ها ورود کنند، چرا که دستگاههای نظارتی باید بر بازار گوشت قرمز و کنترل قیمتدستگاهوی تأکید کرد: 

  .جهاد کشاورزی تمام توان خود را به کار گرفتند

ن گیر شدهای اخیر، گفت: آنفلوانزای فوق حاد پرندگان سبب درمرغ در بازار طی هفتهاو همچنین در مورد علت افزایش قیمت تخم

  .گذار شده، تا حدی که آنها از مدار تولید خارج شده استهای مولد واحدهای پرورش مرغ تخمگله

هزار تن تخم مرغ صادر کردیم، ولی اکنون به دلیل شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان صادرات  90وی اضافه کرد: سال گذشته ما 

، که همین عوامل دست به دست هم داده و سبب تنش و نوسان قیمت در تن بوده، قطع شده است 400این محصول که ماهانه 

مرغ به شرایط عادی برگردد، تا بازار هم پرندگان تولید تخمآنفلوانزای وی اظهار امیدواری کرد: تا با کنترل بیماری  .بازار شده است

تومان رسیده و هر  450تا  400تومان به  350ز مرغ ا، طی دو هفته اخیر قیمت هر عدد تخمبه گزارش فارس .به ثبات خود برسد

  .هزار تومان رسیده است 45هزار تومان به  38کیلوگرم گوشت گوسفندی از کیلویی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۵۱0۱۳00۱076 
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 و سیاست ها برنامه
 فارس - ۹۵/۱0/۱2 : تاریخ

 پیشنهاد ما ممنوعیت مطلق تولید و واردات محصوالت تراریخته بود
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد مصوبه اخیر به مجلس برای تولید و واردات محصوالت تراریخته گفت: پیشنهاد 

 .تراریخته بود که بعداً قیدهایی برای آن گذاشته شدکمیسیون کشاورزی، ممنوعیت کامل تولید و واردات محصوالت 

در پاسخ به اینکه چرا مجلس قید تولید یا واردات محصوالت  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی محمد شاعری در گفتعلی

لیدات محصوالت تراریخته در برنامه ششم گذاشته و این شائبه بوجود تراریخته با مصوبه مجلس را در قانون ممنوعیت واردات و تو

آید که راه فراری برای سودجویان این حوزه است، این گونه توضیح داد که در پیشنهاد اولیه کمیسیون کشاورزی مجلس می

 اند کهرسی قیدهایی گذاشتهممنوعیت کامل برای تولید، رهاسازی و واردات محصوالت تراریخته بود، منتهی در مراحل بعدی بر

 .واردات محصوالت تراریخته بدون رعایت قوانین و مقررات ممنوع شود

این  های دقیقی درنامهخبرنگار فارس پرسید این قیدها دقیقاً چه نکاتی است؟ که شاعری در پاسخ به این موضوع گفت: اگر آئین

هایی که داریم، وزارت جهاد کشاورزی با حساسیت ویژه گزارشوی اضافه کرد: طبق .زمینه تدوین شود، مشکل حل خواهد شد

تر ورود کند و در کنار آن وزارت بهداشت و سازمان محیط زیست نیز محکمروی تولید و واردات محصوالت تراریخته نظارت می

لی که وارد گمرکات کشور وی یکی از مواردی که در رعایت قوانین دیده شده را ارزیابی خطر برشمرد و گفت: هر محصو.اندکرده

های پیشرفته از محصوالت وارداتی نمونه برداری شود، باید تحت ارزیابی خطر قرار گیرد و وزارت بهداشت باید با ایجاد آزمایشگاهمی

 .کرده تا در صورت تشخیص خطری برای سالمت مردم از ورود آن جلوگیری کرده و مجوز ندهند

ه به نظر شما آیا نیاز نبود که واردات محصوالت تراریخته بدون هیچ قیدی ممنوع شده و این کارهای خبرنگار فارس با انتقاد از اینک

کشور به طور کامل تولید و واردات محصوالت تراریخته را ممنوع کردند و برخی فقط  38اضافی به کشور تحمیل نشود، گفت: 

کشور دنیا از جمله روسیه، تولید، واردات روی محصوالت تراریخته را  7 به گزارش خبرنگار فارس، اخیراً.اندتولید آن را ممنوع کرده

اند. قرار بود تا در برنامه ششم کشور دیگر با شروط تولید محصوالت تراریخته را ممنوع کرده 38به طور کامل ممنوع اعالم کرده و 

مصوبه هفته اخیر مجلس به طور صریح در قانون توسعه هرگونه تولید و واردات محصوالت تراریخته به کشور ممنوع شود اما در 

 .پذیر استعنوان شده که واردات و تولید محصوالت تراریخته ممنوع بوده، اما در موارد خاص با مجوز مجلس امکان

 ترین مسائل در علوم بیوتکنولوژیهای اخیر تولید و به کارگیری محصوالت تراریخته در بخش کشاورزی یکی از پر بحثطی سال

 ها مضر بوده و کشت واست و بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی معتقدند که تولید این گونه محصوالت برای سالمت انسان

در حال حاضر، کنجاله سویا، روغن و برخی محصوالت وارداتی از کشورهایی همچون آمریکای  .استفاده از آن به صالح نیست

 .التین، حاصل محصوالت تراریخته است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۵۱0۱200078۵ 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۳تاریخ: 

 کشور جهان 17کشاورزی فراسرزمینی ایران در 

درصد ازکل هزینه ایران باشد. با اجاره زمین در خارج  10خارج از کشور شاید این هزینه قیمت اجاره زمین در ایران گران است. در 

کنیم و در اینجا، صادراتی مثل بذر، کود، سم، ها را به کشور وارد میو کشت محصوالت در آنجا توسط خودمان، سپس همان

 .گیردآالت و تکنولوژی هم توسط ما به کشور هدف صورت میماشین

 یاسینی ریحانه 

ها کار و تجربه، شان را پوشانده است. هر کدام بعد از سالاند و گرد سپیدی روی موهای تمامچند فعال کشاورزی دور هم نشسته

آب نداریم. سیب زمینی آب »گوید:محور اصلی دغدغه هایشان است. یکی از آنها می« تولید»ای از بخش خاصی دارد و گله و شکوه

 هایمان کشتدر بعضی از استان»کند:دیگری از فرسایش خاک صحبت می« خواهد. باید الگوی مصرف عوض شود.میخیلی زیادی 

های بیشتر فعاالن گالیه از واردات نیز ترجیع بند حرف« بیش از حد و فرسایش خاک کار را برای آینده سخت کرده است.

تر. از آن طرف اما واردات خیلی زیاد و ساده ورزان از آن هم پایینهای خرید داخل پایین است و سود کشاقیمت»کشاورزی است: 

درصد از اشتغال نقاط روستایی را به خود اختصاص داده،  52.8درصد از کل اشتغال کشور و  19.4کشاورزی که «.گیردصورت می

ا بحران آب و خشکسالی اوج گرفته و های اخیر بهایی که در سالگالیه .های اقتصاد بوده استترین بخشهمیشه یکی از پرگالیه

ای از واردات کشور را کشاورزی تشکیل داشته است. بر اساس آمار گمرک، بخش عمدههشدار کارشناسان مختلف را هم در پی

دهد و دو ردیف اول اقالم عمده وارداتی، متعلق به این بخش است. ذرت دامی با ارزش یک میلیارد دالر، نخستین قلم عمده می

میلیون دالر قرار دارد. در این شرایط، چند وقتی است که صحبت  656رداتی به کشور است و پس از آن نیز لوبیای سویا با ارزش وا

عنوان « کشاورزی فرا سرزمینی»از راه حلی برای کاهش واردات و حل مسائل داخلی کشاورزی در حوزه منابع داغ شده است. 

 2کشور دنیا در مساحتی بیشتر از  17ود و بنا به گفته مسئوالن دولتی، تاکنون با شهمان کلیدی است که از آن صحبت می

 .میلیون هکتار، برای اجرای آن تفاهم شده است

 کشاورزی فراسرزمینی چیست؟

میلیارد  12تا  8ساله دارد. این نوع کشت برای ایران اهمیت زیادی دارد. ما در سال حدود  20بحث کشت فراسرزمینی قدمت »

مجید رزم آرا که تا چند ماه پیش « شود.اهمیت کار در همین جا مشخص می .الر واردات محصوالت کشاورزی داریمد

 نوع این از «ایران» برای چنین است، داشته فعالیت کشاورزی جهاد وزارت زراعت معاونت فراسرزمینی کشت مسئول عنوان به

 ازکل درصد 10 هزینه این شاید کشور از خارج در. است گران ایران در زمین اجاره قیمت»: دهدمی ادامه او. دهدمی توضیح کشت

کنیم و در ها را به کشور وارد می. با اجاره زمین در خارج و کشت محصوالت در آنجا توسط خودمان، سپس همانباشد ایران هزینه

 «.گیردور هدف صورت میآالت و تکنولوژی هم توسط ما به کشاینجا، صادراتی مثل بذر، کود، سم، ماشین

 ایران سرزمینی است»دهد: توضیح می« ایران»عبداهلل حاتمیان، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز درباره این نوع کشت برای 

 55حتی ما در شهرستان درگز با ساالنه  .گفتند خشک و نیمه خشک است، اما االن تقریباً در وضعیت خشک هستیمکه زمانی می

توانیم محصوالتی مثل چغندر تولید کنیم. هایمان کاهش پیدا کرده و نمیهای زیرزمینی مواجه هستیم. بارندگیت آبسانتی متر اف

 «.های زیادی خواهیم داشتسال آینده تنش 5اگر با این روند پیش رویم، تا 

د محصوالت ندارند اما بستر تولید در ای به تولیهایی هستند که عالقهدر این شرایط، سرزمین»دهد:نماینده مجلس دهم ادامه می

 «.مان را مدیریت کنیمتوانیم با استفاده از آنها، تولید محصوالت را بهینه کنیم و بحران آبآنها فراهم است. می
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 شود. نیازی که نه تنها در حوزه کشاورزیعنوان یک نیاز ضروری دیده میبر اساس این توضیحات، کشت فراسرزمینی برای ایران به

دهد از سال ها نشان میوجود دارد، بلکه تمام اقتصاد، محیط زیست و حتی زندگی اجتماعی را هم درگیر خود کرده است. بررسی

میلیون تن گندم وارد ایران شده است. این در شرایطی است که  3الی 2، به طور متوسط هر سال در حدود 1394تا سال  1380

ها نیز موفق شده است نسبت به کاهش قابل لید گندم را در دستور کار دارد و در برخی سالهاست برنامه خودکفایی توایران سال

ها وضعیت را به حالت سابق برمی توجه واردات گندم اقدام کند، اما از میان رفتن شرایط مناسب اقلیمی و افزایش خشکسالی

 .گرداند

 در حال حاضر کشاورزی فراسرزمینی چه وضعیتی دارد؟

 ما در»چنین از وضعیت این نوع کشاورزی توضیح داده بود: « ایران»گو با وحجتی، وزیر کشاورزی، سال گذشته در گفتمحمود 

روسیه، قزاقستان و برزیل طرح کشت فراسرزمینی را عملیاتی کردیم و در اوکراین، غنا و برخی کشورهای دیگر هم در حال رایزنی 

ها از دولت و دوباره سراغ این طرح رفته و حاال پیگیری «ایران»حاال پس از یک سال، « هستیم و مقدمات کار انجام شده است.

 .دهد کشاورزی فراسرزمینی در پیچ و خم بوروکراسی، گرفتار آمده استمجلس نشان می

ن در مرحله کار اال»گوید:دهد و میعبداهلل حاتمیان، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از صحبت با مقامات و تعلل آنها خبر می

تدوین دستورالعمل در وزارت جهاد کشاورزی است. چند مجموعه باید با هم همکاری کنند تا این طرح عملیاتی شود و برای همین 

کند. وقت ها باید ورود داشته باشد اما خیلی ناامیدانه حرکت میکار طول کشیده است. وزارت امور خارجه برای ساخت پروتکل

 «.ما نگرانیم این قضیه تا جایی با تأخیر پیش رود که دیگر در داخل کشور آبی نداشته باشیم .کشی زیادی وجود دارد

الملل قرار دارد. هومن فتحی، مدیرکل دفتر امور وظیفه پیگیری این طرح در وزارت جهاد کشاورزی، بر عهده بخش امور بین

توضیح « ایران»های خوبی صورت گرفته و چنین برای های تخصصی این وزارتخانه معتقد است پیشرفتالملل و سازمانبین

های بسیار خوبی صورت گرفته است. کشورهای طی یکی دو سال اخیر که این بحث در دستور کار دولت بوده، فعالیت»دهد: می

اند. در شدههای مشترک که برای مذاکره بوده حاضر ها و کمیسیونشان در مالقاتاند. مسئوالن و مقاماتهدف شناسایی شده

های خوبی حاصل شده است. به لحاظ وظایف حاکمیتی دولت باید فضای کار را برای بخش خصوصی فراهم ای تفاهمبخش عمده

کشور مختلف دنیا  17تواند نام ببرد اما با گوید ازکشور خاصی نمیفتحی می« کند و این کار تا حدود زیادی پیشرفت داشته است.

ای که دولت در اردیبهشت تصویب کرد، نامهبر اساس آیین»ن هکتار، جهت این نوع کشت تفاهم شده است. میلیو 2برای بیشتر از 

های اجرایی فراهم شده است. اراضی خوبی هم در هایی برای فعاالن اقتصادی کشت فراسرزمینی و تکالیفی برای دستگاهمشوق

 «.ی و غله زیر کشت قرار داردهای روغنبعضی از کشورها برای محصوالتی مانند ذرت، دانه

 بوروکراسی، مانع عملیاتی شدن طرح

های مختلف را با هم هماهنگ ها و وزارتخانهکنند که باید دستگاهای صحبت میاما از طرفی دیگر، نمایندگان مجلس از آیین نامه

ساز وکار بسیار » :گویدباره نیز میهای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی در این الملل و سازمانکند. مدیرکل دفتر امور بین

های دیگر مانند وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد ای وجود دارد که االن در مراحل پایانی تصویب و ابالغ است. دستگاهپیچیده

 دبای کارهایشان و ساز هم هاوزارتخانه این از کدام هر. دهند صورت باید را هاییفعالیت و تکالیف نامهآیین طبق هم تعاون وزارت و 

ا هکشاورزی فراسرزمینی موضوع جدیدی است و به احتیاط نیاز دارد. هر کدام از دستگاه»گوید: فتحی در انتها می«.بگیرد صورت

دهند. مهم است محصولی در این چارچوب توسط ایرانیان تولید شود و بدون دغدغه خاصی به کشور وارد هم نظرات خودشان را می

 «.بحث اقتصاد مقاومتی قدم مهمی برداشته باشیمشود تا در 

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۹2۵/%DA%A۹% 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۱۳۹۵دی  07تاریخ: 

گرفته است/ حذف بخشی از بخشی منابع آب شکل نها در تعادلمندی از ظرفیت تشکلباور الزم در بهره

 بران در برنامه ششمهای آببندهای مربوط به تشکل

، 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

استقرار "ها در کارگاه تخصصی رسولیگزارش ایانا به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، محمد حاج به

در مشهد، با بیان اینکه مدیریت  "الگوی مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی و نشست دوره ای معاونان حفاظت و بهره برداری

های این ست، موفقیت وزارت نیرو در حوزه آب را وابسته به مشارکت سایر در برنامهمنابع آب در کشور یک موضوع فرابخشی ا

های مختلف اجرایی برگزار و هفت های اخیر جلسات متعددی بین دستگاهها دانست.وی عنوان کرد: طی سالوزارتخانه دستگاه

اد های زیبری نیز ارائه شد. تاکنون با وجود تالشمحور اصلی در این زمینه استخراج شد. گزارش این جلسات نیز به مقام معظم ره

است.این مقام مسئول افزود: توافق درباره هفت محور یاد شده، سبب شد انجام شده، صرفاً چهار محور آن به مرحله اجرا رسیده

پروژه احیا و تعادل  عالی آب در دولت یازدهم با قوت بیشتری به اجرا در آید که در پانزدهمین جلسه این شورا،جلسات شورای

میلیارد  120بخشی منابع آب زیرزمینی به تصویب رسید.حاج رسولیها در خصوص وضعیت منابع آب کشور گفت: در حال حاضر 

است که دو سوم مصارف آب به منابع آب های کشور وجود دارد. این در حالیمترمکعب کسری در مخازن آب زیرزمینی دشت

های سطحی وابسته است. عالوه بر برداشت های روزافزونی که به دلیل افزایش جمعیت و سایر ع آبزیرزمینی و الباقی به مناب

 ترهای غیرمجاز از منابع آب سطحی و زیرزمینی نیز وضعیت منابع آب را وخیمبرداریعوامل صورت گرفته است، متاسفانه بهره

بران اختصاص یافته های آبشی منابع آب زیرزمینی به ایجاد تشکلاست.وی افزود: چهارمین پروژه طرح ملی احیا و تعادل بخکرده

های اجرایی مختلف در این زمینه نتوانسته اند به سطح مطلوبی برسند. در این میان استان خراسان رضوی است اما هنوز دستگاه

تر بوده و دستاوردهای ی مردم نهاد فعالهابردار و سازمانهای بهرهمندی از پتانسیل تشکلها در خصوص بهرهنسبت به سایر استان

 هایاست.مشاور وزیر نیرو با انتقاد از عدم باور دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی به اهمیت نقش آفرینی تشکلبهتری داشته

شود که در صورت کم توجهی به های چشمگیری صرف میمردمی عنوان کرد: در حال حاضر در توسعه بخش کشاورزی بودجه

 ها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.ها، بسیاری از این پروژهاصل تقویت مشارکت تشکل

دهد که با اصالح الگوی کشت و راهکارهایی از این دست های مختلف نشان میوی ادامه داد: مطالعات صورت گرفته در استان

ریزی را کاهش های کنونی در بخش آب قابل برنامهدرصد از برداشت 30الی  25توان سازی مصرف آب، مینامه بهینهمطابق آیین

 یابد.داد که از 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 های مردم نهاد توجه ویژهسازمان

 مجددا این موضوع را تقویت کرد./

http://www.iana.ir/fa/news/۳8700/%D8%A8%D8 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۱۳۹۵دی  08تاریخ: 

 نقش زنان در توسعه اجتماعی بررسی می شود

ا طور بعنوان نیمی از جمعیت تأثیرگذار جامعه توسط کارشناسان، صاحبنظران و همیننقش بانوان درتوسعه اجتماعی کشور به

 .ایران بررسی خواهد شدحضور زنان موفق و تأثیرگذار در کنگره ملی زنان موفق 

به گزارش ایانا از واحد خبری نخستین کنگره ملی زنان موفق ایران، عضو و رئیس کمیته اجتماعی شورای اسالمی تهران با اشاره به 

شود، گفت: نقش بانوان درتوسعه اجتماعی کشور ماه امسال برگزار میعنوان یک اتفاق مهم در حوزه زنان دیاینکه این کنگره به

طور با حضور زنان موفق و تأثیرگذار در کنگره عنوان نیمی از جمعیت تأثیرگذار جامعه توسط کارشناسان، صاحبنظران و همینبه

فردی است که در های منحصربهها و ویژگیفاطمه دانشور افزود: در وجود زنان توانمندیملی زنان موفق ایران بررسی خواهد شد.

 تواند به سمت سعادت نهایی میل کند.گذاشتن به آنها، جامعه خیلی بهتر و با سرعت بیشتری می صورت شکوفایی کامل و احترام

وی بیان کرد: هریک از دو گروه مردان و زنان همواره نقش و جایگاه با اهمیت و غیرقابل انکار خود را دارند، اما زنان تا همین چند 

های یافتند که توانمندیری مطلق در بیشتر مناطق جهان، کمتر فرصت میدهه قبل شاید در نتیجه وجود فرهنگ دیرینه مردساال

های پرورش و تربیت فرزندان، کارهای اقتصادی، خود را به اثبات برسانند.دانشور ادامه داد: هرچند همواره از نیروی زنان در همه زمینه

متأسفانه درک مناسبی از نقش مهم زنان در پدید آمدن شد، اما هنری، فرهنگی و حتی گاهی اوقات سیاسی و نظامی بهره گرفته می

های حاکم اجتماعی در جامعه وجود نداشت.وی عنوان کرد: مشاهده وضع کلی بانوان ایرانی در حال حاضر، ما را به این نتیجه نظام

ی های اجتماعی به بسیاری از عرصهرساند که در مجموع زنان ایرانی در دوران بعد از انقالب در مسیر رشد قرار گرفته و ورود موفقمی

های کلی را تغییر دهد تا سطوح مدیریت زنان افزایش تواند سیاستهای سیاسی و اجتماعی میاند، حضور پررنگ زنان در عرصهداشته

های ان در عرصهگیری از حضور فعال آنیابد.عضو شورای اسالمی شهر تهران یادآور شد: برای استفاده از مشارکت اجتماعی زنان و بهره

ها را از مناسبات دموکراتیک بین زن و مرد برخوردار کرد تا زنان بتوانند عالوه بر پاسخگویی به انتظارات اجتماعی مختلف باید خانواده

 های خویش نیز بپردازند و بدان پاسخ مثبت دهند.به نیازها و خواسته

ید کرد: ابتدا باید زنان را از موقعیت اجتماعی و منافع خود آگاه ساخت و دانشور با توجه به موقعیت اجتماعی بانوان کشورمان تأک

های ها و تخصصدلیل آنکه مهارتها و توانمندسازی آنان انجام داد چرا که زنان همواره بهمنظور کسب مهارتهای الزم را بهآموزش

کرد: نگرش سنتی حاکم بر جوامع درباره زن، اساساً هیچ  اند.وی اضافهها نداشته به کنار رانده شدهالزم را برای تصدی مسئولیت

وجود نیاورده است.رئیس کمیته اجتماعی شورای اسالمی تهران اظهار ای را برای متخصص شدن و توانمندیسازی زنان بهزمینه

سیاسی و اجتماعی در های امیدواری کرد که در این کنگره بتوان شناسایی راهکارهایی جهت افزایش حضور پررنگ زنان در عرصه

ره هرچه ها، این کنگها و بخشهای کلی داشت.دانشور اظهار داشت: تالش بر این است تا با مشارکت کلیه طیفراستای تغییر سیاست

های تخصصی با موضوعات مختلف ازجمله پنل مهم زنان و آموزش با تر برگزار شود، الزم به ذکر است که برگزاری پنلبا شکوه

فراهم کردن بستر ارتباطی مستمر میان مراکز سیاستگزاری و نظام آموزش عالی در حوزه زنان، بررسی استانداردهای محورهای 

های سازنده به توانمندی مدیریتی بانوان کشور، با حضور پررنگ و گسترده اعضای جهانی در زمینه پژوهش مدیران بانو و ارائه طرح

مللی، الهای معتبر در عرصه مدیریت رهبری و سازمانی، مشارکت سیاسی و تعامالت بینمهفراکسیون زنان مجلس با اعطای گواهینا

های حائز اهمیت این رویداد خواهد بود. با حضور اندیشمندان این حوزه و ارزش نهادن به توانمندی مدیریتی بانوان کشور از بخش

جود در های موموفق نبوده، بلکه با هدف بررسی موانع و رفع چالششایان ذکر است این کنگره به منزله تجلیل و قدردانی از بانوان 

 شود.راستای حضور تأثیرگذار زنان در سطوح مختلف مدیریتی کشور برگزار می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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توانند با توجه به محورهای کنگره ازجمله سبک زندگی زنان، امنیت اجتماعی، مندان و پژوهشگران میوی خاطرنشان کرد: عالقه

به دبیرخانه  www.topwomeni.irزنان و... مقاالت خود را برای شرکت در این کنگره از طریق پایگاه اینترنتی  امنیت اجتماعی

-4های توانند به پایگاه اینترنتی کنگره مراجعه یا با شمارهمندان برای کسب اطالعات تکمیلی میکنگره، ارسال کنند. عالقه

 تماس بگیرند. 021-36621318-9و  33699093-021

مندی جامعه از سرمایه انسانی بانوان برنامه ششم توسعه، با هدف بهره 31المللی زنان موفق ایران همگام با ماده نخستین کنگره بین

وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ توانمند در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، با حمایت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، 

و ارشاد اسالمی، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، وزارت نفت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان 

 هالل احمر،ای کشور، سازمان بهزیستی، سازمان تبلیغات اسالمی، مرکز آمار ایران، جمعیت صداوسیما، سازمان آموزش و فنی حرفه

های مدیریتی، با محوریت ارتقاء ها، سازماندانشگاه الزهرا، کانون زنان بازرگان ایران، با همکاری دفتر امور بانوان و خانواده و وزارتخانه

 و المللی، با دعوت گسترده از مقامات ملیهای اجرایی در عرصه ملی، دیپلماسی و تعامالت بینمدیریت و رهبری زنان در دستگاه

در تهران، برگزار  95ماه المللی توسعه؛ دیهای بینهای اجرایی کشور، به همت مرکز همایشالمللی، وزرا، مدیران زن در دستگاهبین

 شود./می

http://www.iana.ir/fa/news/۳87۳0/%D۹%86%D۹%82% 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱2تاریخ: 

نامه به دیوان ریزی شکایت کرد + متن شکایتسازمان نظام مهندسی کشاورزی از سازمان مدیریت و برنامه

 محاسبات کشور

قانونی خود به دیوان های فراوان، برای احقاق حقوق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، بعد از پیگیری

به گزارش خبرنگار ایانا، رئیس سازمان نظان مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران، خطاب به رئیس دیوان .محاسبات کشور، متوسل شد

شاورزی، با بندی در حوزه کریزی انتقاد کرده و اقدامات آن نهاد را مبنی بر رتبهمحاسبات کشور، از نحوه عملکرد سازمان مدیریت و برنامه

احتراماً، به "آمده است:  /س/ن95/3606 داند.در متن این شکوائیه به شمارهخالف قانون می 89وری مصوب سال استناد به قانون افزایش بهره

 مجلس محترم شورای اسالمی( که 1389وری و منابع طبیعی )مصوب ( قانون افزایش بهره2( ماده )6رساند بر اساس تبصره )استحضار می

 ها و مراکز موضوعبندی شرکتعنوان قانون مؤخر مورد استناد است )صفحات شماره دو و سه پیوست(، تعیین صالحیت و صدور گواهی رتبهبه

بندی این مراکز نیز نامه اجرایی نحوه رتبهطور خاص، به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی واگذار شده است و آییناین ماده به

 هـ به تصویب هیأت محترم دولت رسیده است )صفحات شماره چهار تا شش پیوست(.46997/ت189219به شماره  1391آذرماه  28اریخ در ت
( قانون برنامه 22ریزی کشور بر اساس ماده )با وجود موارد ذکر شده، کماکان سازمان مدیریت و برنامه"دهد: این شکوائیه ادامه می

( 224ماده  "ل"و بند  215ماده  "الف"( )صفحه شماره هفت پیوست( و حکم مواد )بند 1351اسفندماه  10و بودجه )مصوب 

بندی را به سازمان مدیریت و صورت عام صالحیت و رتبهپیوست(، که به 10و  9ت شماره قانون برنامه پنجم توسعه )صفحا

( 2داند. این در حالی است که ماده )بندی در همه امور میدار رتبهریزی کشور واگذار کرده است، خود را تنها مرجع صالحیتبرنامه

بندی در حوزه ای و رتبهموضوع صالحیت حرفه 1389 وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سالقانون افزایش بهره

( 224و  215اوالً دایره شمول حکم مواد )"بنابراین با عنایت به اینکه: "طور خاص به این سازمان واگذار کرده است.کشاورزی را به

و منابع طبیعی عام است، ثانیاً وری بخش کشاورزی ( قانون افزایش بهره2( ماده )6قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به حکم تبصره )

( قانون برنامه پنجم توسعه، 224و  215با توجه به عدم نسخ حکم خاص مقدم به وسیله حکم عام مؤخر و اینکه در تصویب مواد )

نون مذکور ( قا2( ماده )6نامه اجرایی تبصره )وری را در نظر نداشته است و ثالثاً آیین( قانون افزایش بهره2( ماده )6نسخ تبصره )

( به تصویب هیأت وزیران رسیده و مورد ایراد مراجع نظارتی 1391مهرماه  30نیز در زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه )

پیوست(،  13نامه مذکور در سامانه ملی قوانین و مقررات )صفحه شماره ربط نیز قرار نگرفته است و رابعاً با توجه به درج آیینذی

های متعدد و همچنین تأیید موضوع توسط معاونت رغم پیگیریباشد.با این حال، علیاالجرا ربط الزمهای ذیاهباید برای دستگ

 22تا  15ها )صفحات شماره پیوست( و همچنین نظرات اداره کل بازرسی برخی استان 14حقوقی ریاست جمهوری )صفحه شماره 

( قانون افزایش 2( ماده )6بندی مراکز مربوط به تبصره )رای قانون رتبهریزی کشور از اجپیوست(، سازمان مدیریت و برنامه

منظور اجرای قانون و تخصصی شدن کند.لذا با عنایت به موارد ذکرشده، خواهشمند است بهوری و منابع طبیعی خودداری میبهره

پیوست( و  22وضوع )صفحات شماره یک تا بندی و تعیین صالحیت در حوزه کشاورزی، دستور فرمایید نسبت به بررسی مامر رتبه

الزم به ذکر است که پیش از این معاون آموزش و فناوری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و "پیگیری آن اقدام الزم معمول دارند.

ف باید این موضوع از طر"بندی توسط این سازمان انتقاد کرده و گفته بود: منابع طبیعی کشور، از به رسمیت نشناختن رتبه

اجرایی سازمان مدیریت پیگیری شود و اگر این اتفاق نیفتد، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، مدیریت فنی و 

 /"های دیگری دنبال خواهد کرد.بندی مهندسان را از کانالبه رسمیت شناختن رتبه

http://www.iana.ir/fa/news/۳8874/%D8%B۳%D8%A7 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۱۳۹۵دی  08تاریخ: 

 ساله در اختیار ایران قرار گرفت ۴۵هزار هکتار زمین زراعی قزاقستان با قرارداد  700

هزار هکتار با  700یرفت و حدود نظر صورت پذگذاری بحث و تبادلدر مذاکرات برای یک و نیم میلیون هکتار اراضی برای سرمایه

 . گذاری ایرانی ادامه خواهد داشتساله در اختیار قرار گرفت که در ادامه هم روند این سرمایه 45قراردادهای بلندمدت 

های جدید روندی بدیع در گیری جمهوریبه گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، از آنجا که منطقه آسیای مرکزی با شکل

شود کشورهای بسیاری های متعدد این منطقه باعث میتوسعه و تحول شروع کرده است و تا به امروز نیز ادامه دارد؛ ظرفیت مسیر

عالقه مند حضور در این منطقه و توسعه روابط با بازیگران آن باشند. در این میان ایران به خاطر نزدیکی به این کشورها و 

تواند نقش به سزایی در حوزه اقتصاد و تبادالت ها دارد و میت بسیاری برای گسترش روابط با آنها دارد، ظرفیاشتراکاتی که با آن

جمهوری اقتصادی با این کشورها داشته باشند. به گزارش ایانا، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی که در سفر اخیر همراه رییس

درباره یک میلیون و نیم هکتار اراضی  :گویدستاوردهای این سفر میرسانی دولت در مورد دبوده است در گفتگو با پایگاه اطالع

ساله در اختیار ایران  45هزار هکتار با قراردادهای بلندمدت  700نظر صورت گرفت و حدود گذاری ایران بحث و تبادلبرای سرمایه

وید: گشده میورد دیگر مذاکرات انجامحجتی که رییس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قزاقستان نیز هست، در م. قرار گرفت

رانی، موضوعات مرتبط با روادید بازرگانی و گردشگران دو پروری، کشتیدر زمینه مسایل مربوط به گردشگری، کشاورزی و دام

 . های مختلفی هم به امضا رسیده استکشور مذاکرات خوبی داشتیم و توافقنامه

لغو روادید برای بازرگانان و تجار دو کشور بوده است این مذاکرات به کجا آقای حجتی یکی از محورهای مهم مذاکرات 

 رسید؟

های خوبی شکل گرفت و در دستور کار مذاکرات دو در خصوص ویزای تجار و بازرگانان هم در جلسات کمیسیون بحث

ک ماه آینده بتوان توافقات و جمهوری هم قرار گرفت و خوشبختانه در این زمینه هم دستورات الزم صادر شد تا ظرف یرییس

 .تسهیالت الزم را ارائه کرد

 در حوزه خود شما یعنی کشاورزی به چه توافقاتی رسیدیم ؟

های الزم به وجود آمد و در مذاکرات برای یک و نیم میلیون هکتار اراضی گذاری در بخش کشاورزی هم زمینهدر مورد سرمایه

ساله در اختیار قرار  45هزار هکتار با قراردادهای بلندمدت  700رت پذیرفت و حدود نظر صوگذاری بحث و تبادلبرای سرمایه

 . گذاری ایرانی ادامه خواهد داشتگرفت که در ادامه هم روند این سرمایه

شما رییس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قزاقستان هم هستید در بحث تبادالت اقتصادی به چه نتایجی 

 رسیدیم ؟

توان از این مهم نیز استفاده کرد و تا اآلن های ارزشمندی در ارتباط با معادن است که میستان دارای امکانات و زمینهکشور قزاق

گذاری برای شیشه و ... برداری معدن در اختیار طرف ما قرار گرفته که از جمله معادن سیمان و یا سرمایهمجوز بهره 14حدود 

فارس و دریای عمان امکانات و هماهنگی الزم فتی هم نتایج خوبی داشت تا بتوان در خلیجهای نموضوعات همکاری.خواهد بود

برای تحویل نفت برای ورود به بازارهای جهانی در اختیار طرف قزاقی قرار گیرد که وزرای نفت دو کشور در این ارتباط اقدامات 

  .اندخوبی را انجام داده

های هواپیمایی دو کشور در این مله محورهای مذاکرات و توافقات بود که مقرر شد شرکتافزایش تعداد پروازهای دو کشور از ج

 . های الزم را به انجام رسانندریزیزمینه اقدامات و برنامه
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 در ارتباط با تبادالت بانکی هم دستاوردی داشتیم؟

کردند تا این مشکالت هم به زودی حل و  جمهور قزاقستان در این زمینه و رفع مشکالت موجود دستورات خوبی را صادررییس

های جدید روندی بدیع در مسیر توسعه و تحول شروع کرده است که تا به گیری جمهوریمنطقه آسیای مرکزی با شکل.فصل شود

با  شود کشورهای بسیاری عالقمند حضور در این منطقه و توسعه روابطهای متعدد این منطقه باعث میامروز ادامه دارد. ظرفیت

ها دارد، ظرفیت بسیاری برای گسترش روابط با بازیگران آن باشند. ایران به خاطر نزدیکی به این کشورها و اشتراکاتی که با آن

 .تواند نقش به سزایی در حوزه اقتصاد و تبادالت اقتصادی با این کشورها داشته باشندها دارد و میآن

http://www.iana.ir/fa/news/۳8767/%DB%B7%D 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۳تاریخ: 

شود/ میزان فساد موجود در ایران اندازی میگذاری در دادستانی کل کشور راهدفتر حمایت قضائی از سرمایه

 بسیار گسترده نیست

های استانی حمایت قضائی در محل دادستانی کل کشور و اجرای گذاری در راستای کمیتهتأسیس دفتر حمایت قضایی از سرمایه

 های مباحثهای تجاری با قضاوت قضات آشنا به پیچیدگیوکار در راستای ایجاد دادگاهقانون بهبود مستمر محیط کسب 29ماده 

 .ن اقتصادی بود که در نشست صبحانه کاری با دادستان کل کشور مطرح شدهای فعاالترین خواستهاقتصادی، مهم

  :سارا ترابی از اتاق ایران -ایانا 

ای با حضور دادستان کل ماه را در جلسهجمعی از اعضای هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی، صبحانه سیزدهمین روز از دی

گذاری در دادستانی کل کشور، در راستای ایجاد وحدت رویه و حمایت از سرمایهکشور صرف کردند و در مورد لزوم ایجاد دفتر 

تر نسبت تر و منطقیهای اقتصادی برای رسیدگی جامعها و تشکیل دادگاههای حمایت قضائی در استانانسجام بین فعالیت کمیته

ور، در این جلسه با اشاره به رابطه غالمحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی کش.به تخلفات اقتصادی، سخن گفتند

امل طور حتم از عوبه»روز و مستقل، گفت: گذاری و داشتن قوه قضائیه بهتنگاتنگ اقتصاد و امینت، ایجاد اشتغال و رشد سرمایه

اقدامات بسیار ای، وجود دستگاه قضا و نهادهای کارا و سالم در این رابطه است. باوجود وکار در هر جامعهکننده محیط کسبتسهیل

ها ها که سربازان جبهه اقتصادی هستند، درخورشان و منزلت آناساسی در کشور، همچنان برخورد محاکم قضائی با صاحبان بنگاه

وکار را در راستای تحقق این هدف واال و بهبود برخورد محاکم با فعاالن قانون بهبود مستمر محیط کسب 29او اجرای ماده «.نیست

های اقتصادی و تجاری برای رسیدگی به جرائم مربوط به این حوزه، طبق قانون تشکیل باید دادگاه»ست و ادامه داد: اقتصادی دان

زنند و از نزدیک با فعالیت واحدهای ها سر میها به کارخانهتازگی قضات کشور در استانرئیس اتاق ایران با اعالم این که به«.شوند

باال رفتن سطح آگاهی و اطالعات قضات کشور از مسائل » کت را مثبت توصیف کرد و ادامه داد:شوند، این حراقتصادی آشنا می

صورت مستمر ادامه پیدا کند. از طرف دیگر دستگاه تازگی در سطح کشور اجرایی شده و باید بهاقتصادی امر مبارکی است که به

 «.های اقتصادی کندتر پروندهتواند با پرداختم به بحث داوری، کمک خوبی به حل سریعقضا می

گذاری های حمایت قضائی از سرمایهخورشیدی در خصوص تشکیل کمیته 1387شافعی در ادامه به دستورالعمل مربوط به سال 

درخواست بخش غیردولتی از دادستانی کل کشور، احیا و توجه ویژه به برگزاری جلسات این کمیته در سطح »اشاره کرد و گفت: 

های اقتصادی در سطح استانی برطرف ها بخش زیادی از چالش. خوشبختانه از زمان تأسیس و فعالیت این کمیتههاستاستان

بر اساس ماده پنج دستورالعمل تشکیل کمیته حمایت قضائی، دفتر این کمیته »رئیس پارلمان بخش خصوصی تأکید کرد: « .شدند

توجه در این رابطه وحدت رویه و انسجام بین همه دفاتر در سطح کشور ابلاندازی شود. نکته قنیز باید در دادستانی مرکز راه

 «.است

 تأکید بر انسجام بین نهادهای قضائی کشور

های تخصصی پارلمان بخش خصوصی و طرح بندی کمیسیونرئیس اتاق ایران در مورد جمعدر ادامه محمدرضا انصاری، نایب

اند به توطورقطع، تعامل و انتقال اطالعات بین اتاق ایران و دادستانی میبه»، گفت: های این بخش از دادستانی کل کشوردرخواست

 «.ها با عملکرد و رویکرد طرف مقابل، رونق و توسعه اقتصادی منتهی شودآشنایی بیشتر این بخش

تصمیمات مشترک و توسعه  بر اساس اظهارات انصاری، ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی بین نهادهای قضائی در سطح کشور با اتخاذ

 .اقتصادی، رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند
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، مقابله با معارضان -های جامعه افتاده است که به تعبیر او، مانند موریانه به جان اقتصاد و سایر بخش -انصاری مبارزه با فساد 

های اتاق از دادستانی کل کشور عنوان یونهای کمیسمحلی نسبت به معادن و مبارزه با پدیده شوم قاچاق را ازجمله درخواست

 .کرد

 وکار قابل دفاع نیستهای محیط کسبهای ایران در شاخصرتبه

اشاره و بر اساس آن محورهای افزایش رشد اقتصادی،  44های اصل رئیس اتاق ایران نیز به سیاستحسین سالح ورزی، نایب

گذاری بوده و امر رشد اقتصادی نیازمند سرمایه»قرار داد و گفت: ارتقای کارآیی و افزایش سطح اشتغال را مورد تأکید 

 «.دست است، نیاز داردپذیر که حامی مالکیت فکری و اموری ازاینگذاری نیز به محیطی رقابتسرمایه

ت رای شناخهایی را بالمللی شفافیت، شاخصساله مؤسسات معتبر جهانی، مانند سازمان بینورزی، همههای سالحبر اساس گفته

وکار است، در بین این نماگرهای ها مربوط به سهولت محیط کسبکنند. یکی از این شاخصگیری میبهتر از کشورها، اندازه

شود، چند نماگر به حوزه فعالیت قوه قضائیه مربوط است، ازجمله اجرای گیری این بخش استفاده میگانه که برای اندازهیازده

طبق »شده در این بخش گفت: نائب رئیس اتاق ایران با نگاه به اطالعات ارائه.و حمایت از سهامداران خرد قراردادها، ثبت مالکیت

های شود و خوشبختانه طی سالمی 92و  91های بوده که مربوط به سال 120کشور، رتبه ایران  190شده در بین بندی انجامرتبه

سالح ورزی در ادامه به موضوع «.ت که البته هنوز این رتبه نیز درشان ایران نیستپله ارتقا پیداکرده اس 8اخیر رتبه ایران حدود 

رکن  12پذیری هر محیط اقتصادی، گیری رقابتدر حال حاضر برای اندازه» :پذیری جهانی اشاره کرد و ادامه دادگزارش رقابت

کشور منطقه، رتبه  20و از بین  76رتبه ایران کشور  138شود که بر اساس جدیدترین گزارش در این رابطه از بین بررسی می

رتبه اول منطقه را به خود  1404ساله در سال  20است. این در حالی است که ایران قصد دارد طبق سند چشم اندازه  13ایران 

را  پذیری که رکن اول آن مربوط به نهادهاست، نقش قوه قضائیههای مربوط به رقابتوی در مورد شاخص« اختصاص دهد.

و  86های اندازی کمیته را مربوطه به سالگذاری و راهرئیس اتاق ایران موضوع کلی حمایت از سرمایهنایب.انکار عنوان کردغیرقابل

گذاری در سطح کشور های حمایت قضائی از سرمایهشاهد فعالیت کمیته 1391در عمل بعد از سال »دانست و تأکید کرد:  87

به گفته سالح ورزی، ایجاد کمیته مشترک بین دادستانی و اتاق ایران «.اندیج خوبی هم در پی داشتههستیم که خوشبختانه نتا

های کنونی است و باید پیگیری شود. از اندازی کمیته از الزمهتواند مؤثر باشد و از طرفی دیگر اصالح دستورالعمل مربوط به راهمی

 .یز در سطح کشور متبلور خواهد شداین طریق وحدت رویه مورد درخواست بخش خصوصی ن

 هایهای حل اختالف مالیاتی و کمیسیونهای خود پرداختند. عملکرد هیئتبعدازآن، فعاالن اقتصادی به بیان نکات و درخواست

های مباحث ها از برخی پیچیدگیحل اختالف تأمین اجتماعی از منظر عدم حضور قضات و برخوردهای ناشی از عدم اطالع آن

زاده، دبیر انجمن صنایع نساجی، از برخی اقدامات محمدمهدی رئیس.صادی از سوی بخش خصوصی موردانتقاد قرار گرفتاقت

هنگام »وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص روند ثبت سفارش و نرخ ارز موردتوافق به هنگان ترخیص کاال سخن گفت: 

ای از طرف بانک مرکزی، مجبور شویم با ارز باشد نه اینکه با بخشنامه ترخیص باید همان نرخ ارز زمان ثبت سفارش مورد تأیید

های متنوع در بازه زمانی کوتاه آزاد این کار را انجام دهیم. باید سیستم دقیقی بر این روند نظارت داشته باشد و از صدور بخشنامه

نوان در عرصه اقتصاد را موردتوجه قرار داد و حضور فاطمه مقیمی از انجمن ملی زنان کارآفرین، جایگاه و نقش با«.جلوگیری کند

خألهای قانونی در حوزه فعالیت بانوان به دلیل محدودیت »تر دانست و گفت: زنان در جامعه اقتصادی را نسبت به مردان پرریسک

بانوان در سطح خورد. درخواست ما حمایت قضائی از تولید ثروت و تقویت حضور ای به چشم میدر مالکیت در سطح گسترده

زاده، رئیس اتاق کرمان از دادستان کل کشور درخواست کرد که دبیرخانه کمیته حمایت قضائی را در مهدی طبیب.«اقتصادی است

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم دی 

 

ها تر شود چراکه درحال حاضر این دبیرخانه در دادگستریها گستردههای استانی مستقر کند تا از این طریق روند فعالیت آناتاق

 .نشده استها در اولویت کاری دادگستری تعریفاقدامات آن مستقر بوده و

ا های اجرایی رهای نظارتی بر روند فعالیت دستگاههای ریز و غیراصولی دستگاهاصغر زبردست، رئیس اتاق همدان نیز دخالتعلی

 .عامل کند شدن حرکت چرخه در بخش اقتصاد عنوان کرد و خواستار رفع این مشکل شد

ت: ها داشت و گفها و قراردادهای خالف قانون و پیچیده آن، عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز نگاهی به فعالیت بانککیوان کاشفی

ند ککند به دلیل نیاز به منابع مالی، قراردادهای بانکی را امضا میزمانی که متقاضی دریافت تسهیالت به بانک مراجعه می»

درک برای فرد متقاضی نیست. متأسفانه ل قانون رعایت نشده و به دلیل پیچیده بودن، قابلکه در متون این قراردادها اصودرحالی

 «.گیردعنوان مدرک اصلی موردتوجه قرار میهنگام درگیری، قرارداد مذکور در دادگاه به

 شوداندازی میگذاری راهدفتر حمایت قضائی از سرمایه

های اقتصاد مقاومتی را رویکرد اصلی قوه کشور رشد اقتصادی در راستای سیاستاالسالم محمدجعفر منتظری، دادستان کل حجت

چنانچه حلقه اقتصاد ایران نازک شده باشد، قوه قضائیه این آمادگی را دارد که طبق چارچوب قانون و »قضائیه برشمرد و گفت: 

ن این اصل است که منابع و اموال آن در اختیار بقای هر جامعه مرهو»وی ادامه داد: «.وظایف خود، به تقویت این حلقه کمک کند

توانند مسیر درست را از مسیر نادرست تشخیص دهند، زمام اهل قرار گیرد. به این معنا که افراد دارای دانش اقتصادی که می

  .شوداقتصاد کشور را بر عهده بگیرند. درواقع وضعیت اقتصاد در هر کشوری از بعد بقا و فنای آن جامعه بررسی می

های دستگاه قضا، نواقص و کمبودهای آن دادستان کل کشور در واکنش به اظهارات فعاالن اقتصادی که هرکدام به بعدی از فعالیت

عنوان چالش مطرح شد، به دلیل رفتارها و اقدامات فعاالن اقتصادی در فراموش نکنیم که بخشی از آنچه به»اشاره کردند، گفت: 

انتقادپذیر باشید و از طریق »شناسی در حل مشکالت را مورد تأکید قرار داد: وی اهمیت آسیب«.استسطح جامعه بروز کرده 

های خود را شناسی دقیق، اقدام به حل مشکالت موجود کنید. بخش خصوصی باید مطالبه گر باشد و با جدیت خواستهآسیب

نکته دیگری بود که از سوی منتظری موردتوجه قرار تقویت پایه دانش اقتصادی در بین فعاالن بخش خصوصی «.پیگیری کند

اندازی دفتر ها و راههای حمایت قضائی در استاناین مقام مسئول در ادامه به درخواست اتاق ایران مبنی بر احیای کمیته.گرفت

عنوان مأمور را بهگذاری در دادستانی مرکز پاسخ داد و پیمان نوری، معاون اقتصادی دادستانی کل کشور حمایت از سرمایه

رسیدگی به این موضوع معرفی کرد. وی یادآور شد: این مرکز باید در تعامل با اتاق ایران حرکت کند و اشراف کامل به آنچه در 

منتظری اصل مشورت در امور قضاوت را در حین رعایت کامل استقالل قضات، بااهمیت توصیف .دهد، داشته باشدها رخ میاستان

نظام قضائی کشور از اهمیت باالیی برخوردار است و نظم، انسجام و وحدت رویه بین همه ارکان و نهادهای مربوط به»کرد و گفت: 

دادستان کل کشور در بخش پایانی سخنان خود به اظهارات فعاالن اقتصادی در خصوص فساد حاکم بر کشور «.باید رعایت شود

ن بسیار گسترده نیست اما همین میزان از این پدیده شوم در کشور اسالمی مانند میزان فساد موجود در ایرا» :اشاره و تشریح کرد

 هک زمانی پذیرش نبوده و باید برطرف شود. در حقیقت وجود بخشی از این چالش به دلیل نوع رفتار خود ماست؛ تا ایران قابل

وجود هر فعال اقتصادی در دی رخ نخواهد داد. بااینهای خارج از عرف و قانون فرد مقابل تن ندهد، فساا به خواستهت نباشد فردی

 «.هرکجا فسادی دید آن را مستند کرده و گزارش دهد

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۹۳6/%D8%AF%D۹%8۱%D8 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱2تاریخ: 

 ٩٦ردیف مستقل برای صندوق بیمه کشاورزی در بودجه 

گوید: بیمه محصوالت کشاورزی بخشی از مشکالت این حوزه است نه عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس می

 سنتی به ونقل مشکل جدی وجود دارد. جهاد کشاورزی باید زمینه را برای عبور از کشتبندی و حملهمه مشکالت. در حوزه بسته

به گزارش ایانا از اتاق ایران، احمدعلی کیخا، عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای .مکانیزه فراهم کند

اند و دولت باید برای حل این معضل کشاورزان بوشهری گرفتار شده» :گویدوگو با پایگاه خبری این اتاق میاسالمی، در گفت

دولت برای رفع مشکالت گوجه کاران استان بوشهر ورود نکند کشاورزان بوشهری به شدت آسیب گیری جدی کند؛ اگر تصمیم

 «.های قانونی خود برای مواجهه با این چالش استفاده خواهد کردمجلس از سایر راهبینند. در غیر این صورتمی

در بازار منعکس کننده تقاضای واقعی نیست؛ قیمت گوجه فرنگی »گوید: فرنگی میاو درباره قیمت محصوالت کشاورزی مثل گوجه

کند؛ سال بعد به دلیل زیان و ضرر و شناخت بازار کشت آن محصول کنند، قیمت افت میوقتی کشاورزان محصولی را تولید می

 «.شودرود و این چرخه معیوب هرسال تکرار میشود و در این زمان قیمت محصول باال میمتوقف می

 دالگوی کشت تغییر کن

باید این چرخه معیوب اصالح شود؛ برخی نهادها مثل صندوق بیمه محصوالت کشاورزی »گوید: کیخا برای کنترل این وضعیت می

های الزم اقدام به رفع مشکالت گوجه کاران به گفته کیخا، دولت باید با تدوین سیاست« ریزی درستی داشته باشند.باید برنامه

 .استان بوشهر کند

ایط بازار گیریم باید شرزمانی که تصمیم به کشت محصولی می»کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد:  عضو کمیسیون

اری های آبیآن را هم در نظر داشته باشیم. اتاق ایران باید در این رابطه فعال عمل کند. اصالح الگوی کشت و استفاده از سیستم

 «.تواند انجام دهدوری آب میرای افزایش بهرهتحت فشار از جمله اقداماتی است که دولت ب

 مشکل چیست؟

سال قبل نیز همین مشکالت گریبان گیر بخش کشاورزی کشور بود.  30همین امروز با چالش مازاد تولید گوجه مواجه هستیم، 

 .است ها و نهادهای عمومی به تکالیف قانونی خودتوجهی دستگاهدلیل اصلی این معضل عدم رعایت قانون و بی

 چرا محصوالت کشاورزی بیمه نیست؟

همه فاکتورهای تولید کشاورزی در اختیار زارعان نیست؛ برخی از مسائل و مشکالت خارج از کنترل آنهاست. کیخا به سیل و سرما 

 .کند که باید در این موارد بیمه کشاورزی، این خطر را از کشاورزان بخرد و از کشاورزان حمایت کنداشاره می

 کند؟در عمل صندوق بیمه محصوالت کشاورزی چنین نمی چرا

برای اینکه سیستم کشاورزی در ایران سنتی است و ریسک تولید در آن خیلی باالست؛ از طرف دیگر صندوق بیمه اعتبار الزم برای 

 .شودموقع دچار مشکل میمعموالً صندوق، در تأمین اعتبار به .پوشش ریسک کشاورزی را ندارد

 ها چه تأثیری بر روند دوباره بیمه شدن محصوالت کشاورزی دارد؟موقع خسارتاخت بهعدم پرد

ن دهد. همیموقع از بیمه دریافت کند، بار دیگر رغبتی برای این کار نشان نمیوقتی کشاورزی نتواند خسارت یا طلب خود را به

 .ها و باغات بیمه نبودنده خیلی از زمینهای جنوبی مالحظه شد کهای شمالی و همه در استانامسال هم در استان

 شده است؟آیا در قانون بودجه ردیفی برای بیمه محصوالت کشاورزی در نظر گرفته
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ها در بودجه بیاید تا این معضل تا حدی برطرف شود. به گفته شده است؛ امیدواریم سایر تبصرهدر قانون بودجه چنین ردیفی دیده 

ه ونقل و نبود برنامبندی و حملبخشی از مشکالت این حوزه است نه همه مشکالت. در حوزه بسته کیخا، بیمه محصوالت کشاورزی

و استراتژی کشت هم از موانع و مشکالت جدی است که کشاورزان ساالنه با آن درگیر هستند که باید رویکرد دولت و جهاد 

موانع و مشکالت جدی است که کشاورزان ساالنه با آن درگیر  کشاورزی در اصالح این امور باشد. نبود برنامه و استراتژی کشت از

 .هستند. باید رویکرد دولت و جهاد کشاورزی در اصالح این امور و تغییر از کشت سنتی به کشت مکانیزه باشد

http://www.iana.ir/fa/news/۳886۹/%D8%B 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۱تاریخ: 

 درصد از تولیدکنندگان کشاورزی خسارت می بینند/ افزایش حق بیمه از توان کشاورزان خارج است 90

ن دو میلیوقائم مقام صندوق بیمه کشاورزی کشور با اشاره به روند رو به رشد پوشش بیمه ای کشاورزی؛ گفت: هم اکنون حدود 

 .گذار در سطح کشور زیر پوشش بیمه کشاورزی هستندبیمه

های کشاورزی رودان هرمزگان افزود: به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، محمدابراهیم حسن نژاد در حاشیه بازدید از عرصه

میلیون واحد دامی و حدود  14یش از هزار هکتار محصوالت باغی، ب 520هزار هکتار محصوالت زراعی،  800بیش از سه میلیون و 

 .میلیون قطعه طیور؛ زیر پوشش بیمه صندوق بیمه کشاورزی کشور قرار دارد 700

وی با بیان اینکه بیمه کشاورزی کشور در زمینه توسعه کمی؛ از رشد خوب و قابل قبولی برخوردار است؛ توسعه کیفی بیمه، واقعی 

 .نارسایی های موجود را از اولویت های کاری این صندوق برشمردکردن غرامت ها و برطرف کردن مشکالت و 

وی خاطر نشان کرد: بیمه کشاورزی در کشور بیمه حمایتی است و بخش قابل توجهی از حق بیمه بعلت ریسک های باالی موجود 

کشاورزی کشور سپس  قائم مقام صندوق بیمه.در بخش کشاورزی از طریق دولت و به شکل یارانه ای تامین و پرداخت می شود

درصد از حق بیمه ها توسط بیمه گذار  30درصد از حق بیمه ها توسط دولت و کمتر از  70اظهار داشت: بطور میانگین بیش از 

حسن نژاد اضافه کرد: در بخش حق بیمه دریافتی از سوی بیمه گذار و کشاورزان؛ مشکلی وجود ندارد و .پرداخت می شود

شرکت های بیمه گر و شعب بانک کشاورزی نسبت به پرداخت حق بیمه و بیمه کردن محصوالت کشاورزی متقاضیان با مراجعه به 

وی ادامه داد: در بخش یارانه ای طی دو سال اخیر دولت در زمینه تامین اعتبار با تنگناهایی مواجه .و تولیدی خود اقدام می کنند

اما وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به طور جدی پیگیر شده و روند پرداخت غرامت ها با کندی صورت گرفته است 

هستند با تامین اعتبار الزم، پرداخت حق بیمه و پرداخت به موقع غرامت ها؛ اعتماد کشاورزان و تولیدکنندگان این بخش را جلب 

راه و همگام با دولت به دنبال به حداقل وی یادآور شد: کشاورزان با مشارکت در ریسک ها و بیمه کردن محصوالت خود؛ هم.کنند

رساندن میزان خسارت هستند و دولت و صندوق بیمه کشاورزی نیز در این میان در تالش هستند با پرداخت و جبران بخشی از 

ت در این مسئول با اشاره به وجود مشکال.خسارت؛ بستر و زمینه را برای بازگشت مجدد تولیدکنندگان به چرخه تولید هموار کنند

زمینه تامین اعتبارات و پرداخت خسارت ها طی دو سال اخیر؛ تاخیر در پرداخت غرامت ها را ناشی و متاثر از وضعیت اقتصادی و 

حسن نژاد با بیان اینکه متولیان امر همواره به جد پیگیر هستند تا این نارسایی ها برطرف شود و .تنگناهای مالی کشور دانست

خود در قبال بیمه گذار عمل کند؛ اظهار داشت: صندوق تمام تالش خود را به کار بسته تا با تامین به  صندوق بیمه به تعهدات

وی از پرداخت کامل غرامت به تولیدکنندگان بخش .موقع اعتبارات و پرداخت خسارت ها؛ اعتماد بیمه گذاران را جلب کند

نیز در دست بررسی و اقدام است و با تامین اعتبار  94-95راعی خبر داد و افزود: خسارت سال ز 93-94کشاورزی در سال زراعی 

فعالیت کشاورزی و بخشی از عوامل  153حسن نژاد در ادامه با بیان اینکه هم اکنون .الزم؛ غرامت بیمه گذاران پرداخت خواهد شد

 .خوب و قابل قبولی داشته است تولید زیر پوشش بیمه قرار دارند؛ خاطرنشان کرد: بیمه کشاورزی کشور از لحاظ کمی، توسعه

وی افزود: تعداد بسیار اندک و انگشت شماری از بیمه های کشاورزی در دنیا وجود دارند که این تعداد محصول را زیر پوشش بیمه 

حسن نژاد درخصوص آن دسته از محصوالت کشاورزی که فاقد بیمه هستند؛ اظهار داشت: با توجه به اینکه بیمه .قرار داده اند

کشاورزی در کشور بیمه حمایتی است؛ توسعه چتر حمایتی بیمه و زیر پوشش بردن این محصوالت نیازمند مقدمات، اقدامات و 

مصوبات الزم است و با توجه به توسعه کشت های گلخانه ای و محصوالت سبزی و صیفی؛ صندوق به دنبال آن است با فراهم 

 .اکنون بیمه پذیری و تعرفه آنها ابالغ نشده نیز مشمول بیمه شوندآوردن بستر الزم آن دسته از محصوالتی که ت
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وی درخصوص پایین بودن سقف و میزان غرامت پرداختی صندوق بیمه کشاورزی؛ اظهار داشت: میزان غرامت پرداختی متناسب با 

قرار است تعهد باال برود باید حق حسن نژاد افزود: اگر .حق بیمه است و افزایش تعهد؛ بدون باال بردن حق بیمه امکانپذیر نیست

بیمه نیز افزایش یابد؛ اما از آنجائی که پرداخت این افزایش حق بیمه در برخی مواقع و درخصوص برخی از محصوالت از توان 

کشاورزان خارج است؛ صندوق به منظور عدم افزایش حق بیمه و توان استفاده کشاورزان از بیمه محصوالت کشاورزی؛ تعهدات را 

این مسئول اظهار داشت: از سوی دیگر صندوق بیمه کشاورزی به دنبال ایجاد و تعریف گزینه برای کشاورزانی .افزایش نداده است

که توان باالتری دارند و خواستار پرداخت خسارت واقعی از سوی بیمه هستند؛ است تا این تولیدکنندگان با دست باز گزینه های 

 .و محصوالت خود را بیمه کنند و از مزایای بیمه برخوردار شوند باالتر و مورد نظر را انتخاب

حسن نژاد افزود: این مهم درخصوص برخی از محصوالت انجام شده و صندوق در تالش است با توسعه این امر؛ بستری را فراهم 

 .کند تا کشاورزان با اختیار؛ تعهدات باالتر را انتخاب و محصوالت خود را بیمه کنند

محصوالت کشاورزی را راهکاری مطمئن برای امنیت خاطر کشاورزان برشمرد و از تولیدکنندگان این بخش خواست  وی بیمه

حسن نژاد اظهار داشت: با توجه به ریسک های باال در بخش کشاورزی بیش از .موضوع بیمه محصوالت کشاورزی را جدی بگیرند

 .ضرورت و اهمیت بیمه کردن محصوالت کشاورزی را دو چندان می کند درصد از تولیدکنندگان خسارت می بینند که این امر 90

وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به توسعه کشت گلخانه ای در رودان؛ بیان کرد: بخشی از تولیدات گلخانه ای این شهرستان 

قرار دادن این محصول؛ صندوق به محصول فلفل اختصاص دارد و با توجه به درخواست تولیدکنندگان درخصوص زیر پوشش بیمه 

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی از .تمام تالش خود را به کار خواهد بست تا این محصول نیز زیر چتر حمایتی بیمه قرار بگیرد

)نماینده سازمان برنامه و بودجه، وزارت  -بازدید اعضای کمیته فنی صندوق بیمه کشاورزی کشور، نمایندگان مجمع صندوق بیمه

عت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی( از عرصه های کشاورزی و شرکت خدمات بیمه ای نخلستان سبز صن

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی کشور؛ بازدید از عرصه های کشاورزی و شرکت های خدمات بیمه ای و .شهرستان رودان خبر داد

 .اهداف سفر به استان هرمزگان و شهرستان رودان عنوان کردبررسی مشکالت شرکت های بیمه ای را از جمله 

http://www.iana.ir/fa/news/۳8824/۹0%D-8% 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۱۳۹۵دی  08تاریخ: 

 پرداخت بدهی به تأمین اجتماعی تا سه ماه آیندهبخشودگی جرایم متعلقه کارفرمایان مشروط به 

هیات دولت در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری، مصوب کرد کارفرمایانی که تا سه ماه آینده 

 .شوندبدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند، مشمول بخشودگی جرایم متعلقه می

پایگاه اطالع رسانی دولت، در این جلسه مقرر شد؛ کارفرمایان واحدهای مشمول این مصوبه، در صورتی که کل به گزارش ایانا از 

نامه مربوطه باشد، چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصویب، در مورد پرداخت و جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تصویب آیین

و مستندات ابرازی با سازمان توافق کنند، از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این  یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده براساس مدارک

نامه مذکور، مدت بررسی صورت همچنین درخصوص جرایم حق بیمه مربوط به قبل از تصویب آیین.نامه برخوردار خواهند شدآیین

 .ماه خواهد بود 18ماه از  4مزد و حقوق بیمه شدگان و پرداخت حق بیمه متعلقه 

های مشمول قانون این پیشنهاد از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت حفظ و نگهداشت نیروی کار موجود در کارگاه

مندی تعداد بیشتری از کارفرمایان واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی از مزایای بخشودگی ارایه و به تأمین اجتماعی و بهره

 درباره پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت گزارش بررسی به دولت هیات  ادامه این جلسه،در .تصویب هیات وزیران رسید

  ماه از اجرای آن پرداخت. این طرح با حمایت 31 گذشت از پس سالمت نظام تحول طرح راهکارهای و هاچالش دستاوردها،

مندی از خدمات سالمت بود که از در مقابل بهرهترین این محورها حفاظت مالی مردم  از اصلی.همه جانبه دولت شکل گرفت 

میلیون نفر بیمار بستری، افزایش پوشش بیمه، رایگان شدن زایمان طبیعی برای یک  21توان به حمایت از دستاورد ملی آن می

رصد در د 40درصد به  53تر دستیابی به بیشترین کاهش پرداخت از جیب مردم از  هزار نفر و از همه مهم 300میلیون و 

بر پایه این گزارش، در حوزه دسترسی به خدمات سالمت، می توان به دستاوردهایی مانند .جمهوری اسالمی ایران اشاره نمود

های اولیه سالمت در سراسر کشور، ساخت دو هزار  افزایش سه برابری پزشکان در مناطق محروم، توسعه و بازطراحی شبکه مراقبت

 .بکه به حاشیه شهر و شهرهای بزرگ با ارتقای بسته خدمتی اشاره کردخانه بهداشت جدید، گسترش ش

هزار تخت بیمارستانی جدید، نوسازی  12هزار پایگاه سالمت، دو هزار مرکز جامع خدمات سالمت و بیش از  4اندازی بیش از راه

صی و فوق تخصصی و توسعه خدمات های تخصهای زایمان، کلینیکهای ویژه، بلوکبیمارستان موجود، افزایش چشمگیر تخت600

 .اورژانس بیمارستان، پیش بیمارستانی و اورژانس هوایی ، از دیگر دستاوردهای ارزشمند دولت در این حوزه عنوان شد

ها و درصدی مردم از طرح تحول نظام سالمت براساس گزارش سازمان 80افزایش رضایتمندی مردم نیز به رضایتمندی بیش از 

 .از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از جمله نتایج حاصل از این طرح بوده استنهادهای خارج 

 .های پیش روی طرح تحول نظام سالمت مورد بررسی هیات وزیران قرار گرفتدر ادامه، مشکالت و چالش 

های طرح تحول نظام سالمت  شهیات دولت ضمن تشکر از اقدامات انجام شده مقرر نمود در جلسه آتی، راه کارهای مقابله با چال

اعضای دولت همچنین در ادامه جلسه خود، مواد دیگری از الیحه اصالح و دائمی کردن قانون مالیات بر .مورد بررسی قرار گیرد

 .ارزش افزوده را بررسی و به تصویب رساندند

http://www.iana.ir/fa/news/۳876۵/%D8%A8%D8% 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۱۳۹۵دی  08تاریخ: 

یابد/ پسماندهای رها شده در جنگل درصد افزایش می 10ها در طول برنامه ششم ضریب حفاظت جنگل

 شوندساماندهی می

 .ها به صورت سالیانه کردنددرصدی ضریب حفاظت از جنگل 10نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را مکلف به ارتقای 

به گزارش ایانا از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسالمی، در جریان بررسی جزئیات برنامه ششم توسعه 

های کشور هکتار از جنگل هزار 850این الیحه موافقت کردند که بر اساس آن دولت ضمن احیای  48بند از ماده  6کل کشور، با 

 .ها به صورت سالیانه شددرصدی ضریب حفاظت از جنگل 10طی برنامه ششم توسعه مکلف به ارتقای 

  :اقدامات زیر را انجام دهد  زیستاین الیحه، دولت موظف است جهت حفاظت از محیط 48طبق ماده 

های کشور باید ها درسطح هشتصد و پانزده هزارهکتار از جنگلسازی جنگلاین ماده آمده است: احیاء، توسعه و غنی "ی"در بند 

میلیون  10این ماده؛ عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل درسطح  "س"پیگیری شود. همچنین بر اساس بند 

شم توسعه در طول برنامه ش شوددولت مکلف می 48ماده  "ع"های طبیعی اجرا خواهد شد.در بند هکتار از عرصه

های طبیعی پیگیری کند. هزار هکتار از عرصه 140های بحران را در سطح یک میلیون و زدایی و کنترل کانونبیابانعملیات

طبیعی و اراضی کشاورزی حداقل درسطح یکصد و های حدنگاری)کاداستر( منابعاین ماده تهیه نقشه "ف"همچنین بر اساس بند 

گیرد.در بند ص این ماده آمده است: ارتقاء ها قرار میبرنامه ششم در دستور کار سازمان جنگل سی و دو میلیون هکتار در طول

محیطی با مشارکت جوامع محلی ها، مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زیستدرصدی حفاظت از جنگل 100پوشش 

بخشی دام و مرتع ساالنه ها و همچنین تعادلیداری جنگلمنظور پاها و مراتع کشور بهانجام پذیرد و ضریب حفاظت از جنگل

( قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی 54این ماده؛ رفع تداخل موضوع ماده) "ق"ارتقاء یابد.بر اساس بند  درصد  10حداقل 

ضی که در خصوص آنها حکم درصد در تمام موارد، از جمله ارا 10ساالنه حداقل   1394مصوب اول اردیبهشت ماه سال   کشور

 .قضایی صادر شده است

 درصد از حجم پسماندهای موجود با روش مناسب 20مدیریت حداقل 

درصد از حجم  20الیحه برنامه ششم توسعه، با مدیریت ساالنه حداقل  48نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ادامه بررسی ماده 

 .کردندهای مناسب موافقت پسماندهای موجود با روش

ها و ها، جنگلویژه در سواحل دریاها، رودخانههای جامع مدیریت پسماند بهدولت مکلف است بر اجرای طرح 48ماده  "ز"در بند 

های مناسب نظارت کند. بر ها و مدیریت ساالنه حداقل بیست درصد از حجم پسماندهای موجود با روشهای حاشیه تاالبدشت

ها در ها و دهیاریزیست موظف است بر اقدامات شهرداریدوده و حریم شهرها، سازمان حفاظت محیطاساس تبصره این بند در مح

تحت  است: طراحی و اجرای طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق در عرصهتأکید شده "ح"در بند .این خصوص نظارت کند

با همکاری دستگاههای اجرائی، نظامی)در زمان زیست ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیطمدیریت سازمان جنگل

آوری، تصفیه، بازچرخانی و عنوان کردند: اجرای تأسیسات جمع "ط"و انتظامی پیگیری شود. همچنین نمایندگان در بند   صلح(

 ندگیهای صنعتی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و سایر واحدهایی که فاضالب با آالیمدیریت پساب و فاضالب در شهرک

 .نمایندبیش از حدمجاز از استانداردهای ملی تولید می
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آوری، گذاران بخش خصوصی نسبت به اجرای سیاست جمعبر اساس تبصره این بند دولت مجاز است ازطریق تشویق سرمایه

ی با آالیندگ صنعتی، خدماتی و سایر واحدهایی که فاضالب-تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضالب در واحدهای تولیدی

 بیش از حد مجاز از استانداردهای ملی را تولید می کنند، اقدام کند.

http://www.iana.ir/fa/news/۳8762/%D8%B6%D8% 
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 برنامه و سیاست ها

 فارس - ۹۵/۱0/07 : تاریخ

دولت موظف به تکمیل زنجیره های صنایع تبدیلی  در چارچوب برنامه ششم توسعه و از سوی مجلس

 محصوالت کشاورزی شد
های ارزش، مجلس دولت را مکلف کرد که در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به ایجاد زمینه گسترش و تکمیل زنجیره

 .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 43مواد الیحه برنامه ششم توسعه، ماده هفتم دی در ادامه رسیدگی به 

سازی ابزارهای حمایت از بخش منظور متنوعدولت را مکلف کردند که در اجرای بند سوم سیاستهای اقتصاد مقاومتی و به

زایش صادرات محصوالت کشاورزی و ارزش افزایی و تکمیل گذاری، افکشاورزی، تأمین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایه

تبدیلی، تکمیلی، و نگهداری های ارزش، صنایعزنجیره ارزش محصوالت کشاورزی به ایجاد زمینه گسترش و تکمیل زنجیره

 .اساسی کشاورزی در قطبهای تولیدی، سردخانه و انبارهای فنی چند منظوره بپردازدمحصوالت 

درصد از منابع خود را به عنوان تسهیالت برای این بخش  20یت از توسعه بخش کشاورزی موظف است همچنین صندوق حما

های تجاری و اختصاص مشوق های صادراتی،ایجاد نشانبه عالوه طبق این مصوبه دولت موظف به تعیین خوشه.اختصاص دهد

التفاوت قیمت تولید داخل با بند مقرر کردند که مابه نمایندگان مجلس در تبصره این.صادراتی به صادرات محصوالت کشاورزی شد

ها پرداخت نماید؛ عنوان مشوق صادراتی محاسبه و از منابع هدفمندی یارانهقیمت کاالی کشاورزی در بازارهای هدف را سالیانه به

رنامه، شکاف قیمت دریافتی الیحه ب 43طبق بندهای دیگر ماده .کندوزارت جهادکشاورزی کاالهای مشمول این بند را تعیین می

(درصد کاهش %10تولیدکنندگان و قیمت پرداختی 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.یابد

 .های آلوده شدگر توسط دولت و اجرای برنامه حذف دام در کانون (درصد سهم بیمه%50اه)پنج

الیحه برنامه پنج ساله ششم توسعه به پیشنهاد علی الریجانی رئیس مجلس شورای  43به گزارش فارس، سایر بندهای ماده 

 .جاع شداسالمی و موافقت نمایندگان جهت بررسی مجدد و اصالح به کمیسیون تلفیق ار

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۵۱00700۱۱7۵ 
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 برنامه و سیاست ها

 فارس - ۹۵/۱0/۱۳ : تاریخ

تان برای نرخ خرید تضمینی سکوتماه از فصل زراعی نیامد/ آقای حجتی 3.۵نرخ تضمینی با وجود گذشت 

 شکندکی می
ها نیست و وزیر جهاد کشاورزی هم در ماه از زمان مقرر برای اعالم نرخ خرید تضمینی گندم، هنوز خبری از اعالم نرخ 4با گذشت 

فاطمه بیات، پاییز تمام شد و اکنون به اواسط اولین  -اقتصادی گروه- خبرگزاری فارس.ای اختیار کرده استاین مورد سکوت رسانه

ایم، اما همچنان اعالم رسمی نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در روی میز دولتمردان گویی یخ بسته ماه از زمستان رسیده

تا پایان شهریور اعالم  هر ساله طبق قانون دولت سیاست حمایتی خود را در قالب اعالم خرید نرخ تضمینی محصوالت.است

ها هنوز که هنوز است، خبری از اعالم نرخ خرید تضمینی نیست. انگار نه انگار که رغم پیگیری مکرر رسانهکرد، ولی امسال علیمی

 .گیری کندها عاملی باشد، تا کشاورز بتواند براساس آن برای کف زیر کشت محصول خود تصمیمقرار بود، اعالم به موقع نرخ

زیر جهاد کشاورزی در آخرین اظهار نظر خود درمورد نرخ خرید تضمینی گفته بود که ما مرداد ماه پیشنهادات خود را برای و

  .درصد برای محصولی همچون گندم است 10تا  9ایم که رقمی بین افزایش نرخ خرید تضمینی در سال زراعی جدید اعالم کرده

ای آن ریزی کشور و بازخورد رسانهنی گندم توسط نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامهاما پس از اعالم تلویحی نرخ خرید تضمی

 .دهد تا تایید نهایی قیمت توسط شورای اقتصاد اظهارنظری نکندحجتی دیگر در این باره اظهارنظر نکرده و گفت: که ترجیح می

را حمایتی نادرست و ناکارآمد دانست و گفت: دولت  او امروز نیز در جشنواره ملی کشاورزی رسما سیاست خرید تضیمنی دولت

 .های کشاورزی را در پیش بگیردبهتر است سیاست حمایت از زیرساخت

شود و همچنین حجتی همچنین امروز در پاسخ به خبرنگاران درمورد اینکه چرا نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی اعالم نمی

 .سکوت اختیار کرد وضعیت تنظیم بازار گوشت قرمز طبق معمول

گیری در مورد نرخ خرید تضمینی محصوالتی امروز در جلسه شورای اقتصاد برای تصمیم 11آقای وزیر قرار بود، تا از ساعت 

 .همچون برنج و گندم و همچنین وضعیت بازار حضور یابد

www.farsnews.com/newstext.php?nn=http://۱۳۹۵۱0۱۳00۱046 
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 برنج
 برنج

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  ۱2تاریخ: 

 ت برنجااما و اگرهای آزاد سازی وارد

رئیس انجمن واردکنندگان برنج گفت: با توجه به برگزاری جلسه شورای اقتصاد طی چند روز آتی مبنی بر اخذ مابه التفاوت از 

 .واردکنندگان پیش بینی می شود که ثبت سفارش برنج از اوایل هفته آینده آزاد شود

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار احمد به حق رئیس انجمن واردکنندگان برنج در گفتگو با

،با اشاره به وضعیت واردات برنج اظهار داشت: با گذشت فصل برداشت و زمان آزاد سازی واردات، مصوبه شورای  خبرنگاران جوان

از اعالم مصوبه شورای اقتصاد ثبت وی با اشاره به اینکه پس .تومانی اعالم نشده است 500اقتصاد مبنی بر اخذ مابه التفاوت 

سفارش آزاد می شود، افزود: با توجه به برگزاری جلسه شورای اقتصاد طی چند روز آتی پیش بینی می شود که ثبت سفارش برنج 

مابه  درصدی و 40به حق ادامه داد: در صورت تخصیص ارز مبادله ای واردات برنج با تعرفه گمرکی .از اوایل هفته آینده آزاد گردد

 .درصدی مابه التفاوت از واردکنندگان اخذ می شود 26الی  20تومانی و همچنین در صورت عدم تخصیص ارز تعرفه  500التفاوت 

رئیس انجمن واردکنندگان برنج در پاسخ به این سوال که اخذ مابه التفاوت می تواند بر افزایش قیمت برنج ایرانی تاثیر گذار باشد 

موع برخی عوامل نظیر قیمت برنج کشور مبدا، نرخ دالر و تعرفه گمرکی بر افزایش قیمت برنج وارداتی تاثیر یا خیر، گفت: در مج

 .گذار است

روز اخیر، نرخ برنج خارجی با نوساناتی همراه بود به  20وی ادامه داد: با وجود گذشت فصل برداشت و آزاد نشدن واردات برنج طی پ

 .ند قیمت برنج وارداتی گران تر خواهد شدطوریکه در صورت استمرار این رو

http://www.yjc.ir/fa/news/۵۹207۳6/%D8%A7%D۹%8۵%D 
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 پنبه
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  ۱2تاریخ: 

 پنبهمرگ تدریجی تولید 

مدیر عامل صندوق پنبه گفت: در سالیان نه چندان دور پنبه تولیدی به برخی از کشورها صادر می شد و این درحالی است که در 

 .شرایط کنونی صنایع برخی نیاز خود را از طریق واردات تامین می نمایند

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی محمد حسین کاویانی مدیر عامل صندوق پنبه در گفتگو با خبرنگار

، با اشاره به وضعیت تولید پنبه در کشور اظهار داشت: به دلیل طوالنی بودن زمان زارعت پنبه و مقرون به صرفه  خبرنگاران جوان

 .کشاورزان تمایل چندانی به کشت این محصول ندارند نبودن تولید،

هزار تن از این میزان در داخل و باقی آن از  40هزار تن است، افزود:  100وی با اشاره به اینکه نیاز ساالنه صنایع نساجی به پنبه 

شده تا صنایع نیاز خود را از طریق واردات تامین می شود از این رو افزایش قیمت پنبه براساس قیمت تمام شده در داخل موجب 

کاویانی ادامه داد: در سالیان نه چندان دور پنبه تولیدی به برخی از کشورها صادر می شد؛ این درحالی .طریق واردات تامین نمایند

 .است که در شرایط کنونی صنایع برخی نیازهای خود را از کشورهای ازبکستان و تاجیکستان تامین می کنند

وق بیمه پنبه با اشاره به عوامل موثر در کاهش سطح زیر کشت پنبه بیان کرد: برداشت سنتی و قیمت باالی مدیر عامل صند

 .است زده رقم را پنبه تولید کاهش  ماشین آالت و نبود دسترسی تمامی کشاورزان به تجهیزات روز

تن در  2.5ماشین آالت در دسترس کشاورزان تا سقف وی ادامه داد: تامین بذر با کیفیت، پرداخت یارانه و در اختیار قرار دادن 

هکتار عملکرد را افزایش می دهد اما با توجه به باال بودن قیمت ماشین آالت و پایین بودن سطح زیر کشت، تهیه ماشین آالت 

ی ا کیفیت از سوصرفه اقتصادی ندارد و فعال سازی شرکت های مکانیزه و فعالیت آن به صورت دستمزدی و همچنین واردات بذر ب

 .وزارت جهاد همانند سال گذشته می تواند تاثیر بسزایی در افزایش تولید داشته باشد

هزار تن و امسال با  27وی با اشاره به وضعیت تولید پنبه بیان کرد: سال گذشته تولید پنبه در کارخانه های مجاز پنبه پاک کنی 

 .هزار تن خواهد رسید 30این میزان به توجه به افزایش عملکرد در راستای واردات بذر 

 .شود می تمام داخلی از تر گران خارجی پنبه  گفتنی است به دنبال نوسانات قیمت ارز،

http://www.yjc.ir/fa/news/۵۹۱602۳/%D۹%8۵%D8%B۱% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۳تاریخ: 

میلیارد تومانی بانک سینا در قبال توسعه روستایی اجرایی شد/ سرنوشت الیحه دوفوریتی  ٦20تعهدات 

 میلیارد دالر برای اشتغالزایی روستاییان و عشایر 1.۵اعطای 

میلیارد تومان تعهدات خود را اجرایی  620نیز  "بانک سینا"ی، تاکنون میلیارد تومان از محل صندوق توسعه مل 500عالوه بر مبلغ 

میلیارد دالر برای اشتغالزایی روستاییان و عشایر به مجلس داده  1.5ای دوفوریتی برای اعطای معادل ریالی کرده و دولت نیز الیحه

 .است که البته مجلس با قید یک فوریت آن موافقت کرده و در دست بررسی است

های روستاییان و عشایر روستاها که عصر امروز دوشنبه برگزار به گزارش خبرنگار ایانا از نشست خبری دومین نمایشگاه توانمندی

ریزی شد، سیدابوالفضل رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، روستاییان و عشایر کشور اظهار داشت: نظام برنامه

عث شد با وجود رفع برخی مشکالت فیزیکی و ظاهری روستاها مثل فقدان برق، مشکل اصلی روستاییان و ناعادالنه و غیرعالمانه با

عنوان یکی از نشینی در شهرها بهعشایر یعنی شغل مناسب و درآمد کافی همچنان مورد غفلت واقع شود.وی بیان کرد: حاشیه

شود و همچنان عمق آن مورد غفلت است، معلول برخی وده میروز بر شدت و گسترش آن افزمعضالت بزرگی که متأسفانه روزبه

 ریزی کشور است.های اشتباه برنامهسیاست

ای به ترک زادگاه و وطن خود ندارد، افزود: پس از پیروزی کس تا مجبور نشود، عالقهرضوی با بیان اینکه واقعیت این است که هیچ

های هرسانی و آسفالت جادده و نسبت به رفع آنها اقدامات قابل توجهی مثل برقانقالب ما مشکالت فیزیکی روستاها را شناسایی کر

روستایی انجام دادیم، اما همچنان از شناخت عمق و اصل مشکل روستاییان که وجود شغل مناسب با درآمد کافی بود، غافل ماندیم 

 استفاده در صنایع مورد نیاز و مناسب روستاها نبود. و مثالً برقی که به روستاها بردیم صرفاً برای تأمین روشنایی بود و قابل

وی با تأکید بر اینکه مسأله شغل مناسب و افزایش درآمد روستاییان و عشایر عامل اصلی تخلیه روستاها باوجود تأمین برخی 

ها، کنار تحمل همه کاستیکشی برای روستاها بود، عنوان کرد: از سوی دیگر روستاییان در امکانات اولیه مثل برق و آب شرب لوله

کردند و همین مسائل آنها را به شهرها دیدند، احساس تبعیض میوقتی سراب وجود امکانات و شغل و درآمد بهتر را در شهرها می

نشینی کشید.معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ادامه داد: در حالی که جمعیت روستایی کم توقع و و حاشیه

دلیل احساس تبعیضی که بین خودشان و جمعیت شهرنشین مشاهده کننده بوده و بهنشینان مصرفت، حاشیهتولیدکننده اس

نی یکی از نشیکنند، متوقع نیز هستند.رضوی بروز چنین وضعیتی را آسیبی جدی برای کشور توصیف کرد و یادآور شد: حاشیهمی

ها برای ایجاد اشتغال و جمعیت جویای کار را برهم تعادل تالش دالیل افزایش غیرمنطقی جمعیت بیکار و جویای کار است که

های تولید ثروت و محصول در میان روستاییان و عشایر از بین توجهی به رفع مشکل اصلی روستاها، کانونزند. امروز بر اثر کممی

 اند.رفته و جمعیت بیکار ایجاد شده به حاشیه شهرها منتقل شده

 ی و مکانی عشایر و روستاییان در یک نمایشگاههمه استعدادهای انسان

وی اضافه کرد: معاونت توسعه روستایی نظر به تالش برای رفع مشکل اصلی روستاییان از دو سال قبل برای برگزاری نمایشگاه 

 ر کشور در یکهای عشایر و روستاییان اقدام کرد تا از این طریق نخست اینکه همه استعدادهای انسانی و مکانی سراستوانمندی

سو های عشایر و روستاییان کشور شناخته شود و در مرحله بعد نیز از یکنمایشگاه در معرض دید همگانی قرار گیرد و توانمندی

های روستاییان و عشایر برای استفاده عرضه شود و از سوی دیگر فرهنگ و آداب و رسوم غنی موجود در امکانات و پتانسیل

ویژه در روستاها و عشایر عرضه شود.معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تأکید کرد: این بههای مختلف کشور بخش
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های مختلف کشورمان با وجود تنوع فرهنگی و آداب و رسوم متنوع کند مردم ببینند که چگونه مردم در بخشنمایشگاه کمک می

کنند.رضوی جمعیت تحت پوشش این نمایشگاه را بیش از دگی میدر کنار یکدیگر، یکپارچه و متحد در کمال آرامش و امنیت زن

روستای  266هزار و  38آبادی و  325هزار و  63شهرستان،  430استان،  31هزار نفر از روستاییان و عشایر  500میلیون و  22

اسر کشور همه جمعیت کشور عنوان کرد و گفت: تا به حال هیچ نمایشگاهی در ایران برگزار نشده که در این وسعت و از سر

 روستایی و عشایر کشور با انواع تولیدات و محصوالتش در آن شرکت کند.

های این نمایشگاه معرفی کرد و افزود: های فرهنگی برای نمایش آداب و رسوم مناطق مختلف را از دیگر برنامهوی اجرای برنامه

 تصاد مقاومتی است.نمایشگاه امسال نمایشگاه توانمندی روستاییان و عشایر در اق

 شود.های اجرایی و با محوریت معاونت توسعه روستایی برگزار میرضوی بیان کرد: این نمایشگاه با همکاری همه دستگاه

 میلیارد تومانی ٦20پایبندی بانک سینا به تعهدات مالی 

ه تسهیالت مالی وعده داده شده برای معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری دربار

اشتغال روستاییان و عشایر یادآور شد: معاونت توسعه روستایی مفتخر است که تا امروز در زمینه اعطای این تسهیالت حتا فراتر از 

 "بانک سینا"میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی، تاکنون  500تعهدات خود اقدام کرده است.وی عنوان کرد: عالوه بر مبلغ 

میلیارد  1.5ای دوفوریتی برای اعطای معادل ریالی دولت نیز الیحهمیلیارد تومان تعهدات خود را اجرایی کرده و  620نیز 

که البته مجلس با قید یک فوریت آن موافقت کرده و در دست  دالر برای اشتغالزایی روستاییان و عشایر به مجلس داده است

 بررسی است.

 کندشهرداری روستاهای ما را تخریب می

های روستاییان و رضوی در پاسخ به پرسش دیگری درباره عدم همکاری شهرداری تهران با برگزارکنندگان نمایشگاه توانمندی

 د.کنبرگزاری این نمایشگاه همکاری نکرده است، بلکه روستاهای ما را هم تخریب میتنها با ما برای عشایر ادامه داد: شهرداری نه

آب و را تحت مدیریت خود درآورده و حاال سراغ روستاهای زیبا و خوش 22وی اضافه کرد: شهرداری تهران همه روستاهای منطقه 

گوییم، ما را به ما کمک کند، ما به شهرداری تهران میخواهیم شهرداری برای نصب بنرها به هوای کن و سولقان رفته است. ما نمی

 خیر تو امید نیست.

 های دولت نباشنددنبال توانمندسازی اقتصادی مردم هستیم تا منتظر کمک

وان دنبال تمعاون توسعه روستایی و مناطق محروم در پاسخ به پرسشی درباره تجمیع روستاها اظهار داشت: دولت تدبیر و امید به

وسعه عنوان معاونت تی اقتصادی روستاییان است. شخصاً مدافع این نیستیم که رزق و روزی مردم را به دولت وابسته کنیم. بهافزای

های حفظ انقالب را های دولت نباشند. اساساً یکی از راهروستایی دنبال توانمندسازی اقتصادی مردم هستیم تا منتظر کمک

 دانیم.بدون کمک دولت می توانمندسازی مردم برای تأمین معاش

رضوی در پاسخ به پرسش دیگری درباره عدالت آموزشی برای روستاییان تأکید کرد: متأسفانه کیفیت و حتی کمیت آموزش در 

سو کنند و از آنکننده نیست. روستاییان کمک هزینه کمتری برای آموزش تا مقطع دیپلم دریافت میروستاها به هیچ وجه راضی

 وند هزینه بیشتری برای تحصیل در مقاطع عالی پرداخت کنند./شمجبور می

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۹47/%D8%AA%D8%B۹%D۹%87%D8% 
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 تامین منابع مالی

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  ۱4تاریخ: 

 اراضی نیازمند تامین منابع مالی طرح یکپارچه سازی

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت: روند کند اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی ناشی از مشکل تامین 

صنعت،تجارت و  محمد صادق حسنی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار.منابع مالی است

؛ با حمایت از طرح تجهیز و یکپارچه سازی اراضی گفت: این طرح به معنای اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه کشاورزی

ورزی است که شامل تهیه بذر، کود، سم و ماشین آالت کشاورزی و استفاده صحیح ایجاد هماهنگی میان تمامی فعالیت های کشا

 وری بهره افزایش و آب مصرف در جویی صرفه ، ها هزینه کاهش موجب تواند می وی ادامه داد: اجرای دقیق این طرح .از آنهاست

باید در اولویت طرح تجهیز و یکپارچه سازی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: از جمله مناطقی که .شود کشاورزی در

 .قرار گیرد، شالیزار های گیالن و مازندران است چراکه در حال حاضر مصرف آب و هزینه های تولید باالیی دارند

حسنی تخصیص ناچیز بودجه را مانعی دانست که سبب کندی روند اجرایی این طرح شده است و افزود: بودجه تخصیص داده شده 

درصد از مطالبات پیمانکاران در سال قبل بوده و یکی از مهمترین دالیل کند بودن روند  70خش کشاورزی فقط جوابگوی برای ب

 .است مالی منابع تامین مشکل اجرایی طرح یکپارچه سازی اراضی، 

http://www.yjc.ir/fa/news/0440۹۵۹/%D8%B7%D8% 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  ۱۱تاریخ: 

 تخم مرغ هم گران شد

رئیس هئیت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفت: قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری نسبت به هفته های گذشته 

ناصر نبی پور رئیس هئیت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو .تومان افزایش یافته است 100

تومانی نرخ تخم مرغ خبر داد  100از افزایش   ،ناقتصادی باشگاه خبرنگاران جوا گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار با

تومان افزایش نسبت به هفته های  100و گفت: با توجه به آنفوالنزای حاد پرندگان، قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری با 

که در سال به گفته وی قیمت کنونی تخم مرغ به نرخ مصوب وزارت جهاد کشاورزی .تومان رسیده است 200هزار و  4گذشته به 

وی با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر مرغداری های استان قم درگیر .تومان اعالم شده بود، نرسیده است 250هزار و  4گذشته 

استان آلوده به این بیماری شده اند که در این راستا ، همواره از سوی  10بیماری آنفوالنزا حاد پرندگان شدند، بیان کرد: تاکنون 

 .مرغداران معدوم سازی و قرنطینه واحد ها انجام می شوددامپزشکی و 

نبی پور در پاسخ به این سوال که احتمال افزایش قیمت تخم مرغ طی روزهای آتی وجود دارد یا خیر، گفت: با توجه به این بیماری 

 بر چرا که است سوال جای اما دارد وجود بازار در آتی روزهای طی خانمان سوز و کمبود عرضه، احتمال افزایش قیمت تخم مرغ 

 .است همراه بازار در زیادی صداهای و سر با محصول این گرانی تنها محصوالت سایر نرخ افزایش خالف

http://www.yjc.ir/fa/news/۵۹۱۹222/%D8%AA%D8%AE%D۹%8۵- 
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 تخم مرغ

 فارس - ۹۵/۱0/۱۱ : تاریخ

 تومان ۴۵0هزار و  10ای مرغ شانهمرغ در بازار پس از گرانی کره/ تخمافزایش قیمت تخم
تومان  450تا  400تومان در هر عدد به  350مرغ طی دو هفته اخیر از دهد قیمت تخمهای میدانی از سطح شهر نشان میگزارش

، طی دو هفته اخیر قیمت برخی محصوالت غذایی از جمله خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی .در هر دانه رسیده است

ای، های زنجیرهاز فروشگاه رسخبرگزاری فاهای میدانی گزارش .مرغ روند رو به افزایش داشته استبرنج، کره، گوشت قرمز و تخم

هزار تومان  12های مرکز شهر مرغ در سوپرمارکتعددی تخم 30اکنون شانه دهد که همها نشان میفروشیبار و خردهمیادین تره

های منطقه شمالی شهر از جمله گاندی، میدان ونک و خیابان البته سوپرمارکت .رسدتومان به فروش می 400یعنی هر عدد 

ای از جمله های زنجیرهاما فروشگاه .رسانندتومان نیز به فروش می 650های مختلف تا بندیمرغ را در بستهعصر هر عدد تخمولی

 20تومان و هر شانه  450هزار و  10عددی  30مرغ سپه، شهروند و اتکا که خبرنگار فارس به آن مراجعه کرده، هر شانه تخم

توجه اینکه کره پاستوریزه که طی یک هفته اخیر کمیاب شده است، در  نکته جالب .رسدوش میتومان به فر 975هزار و  8عددی 

 200هزار و  3گرمی را به قیمت  100ها کره شود، اما برخی از سوپرمارکتبار عرضه نمیای و میادین ترههای زنجیرهفروشگاه

  .کنندتومان عرضه می 1600گرمی را  50تومان و 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951011001295 
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 تولیدات دام و طیور )سایر (
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۳تاریخ: 

 های واسط انتفاعاست/ ایجاد تعادل قیمتی در گوشت قرمز تا چند روز آینده/ حلقهتولید دام به اندازه کافی 

 کنندجستجو می خود را در تنش

 .وزارت جهاد کشاورزی در بهبود عرضه گوشت قرمز اقدامات مؤثری را انجام داد

های کشاورزی در یه مراسم انتخاب نمونهبه گزارش خبرنگار ایانا، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی امروز در حاش

المللی صداوسیما در جمع خبرنگاران گفت: من اعتقادی به کمبود تولید دام ندارم؛ زیرا اکنون تولیدکنندگان های بینمرکز همایش

 .شودمیلیون رأس در سال تولید می 60ویژه در دام سبک به اندازه کافی محصول خود را به بازار عرضه کرده و به

ل عنوان مثاحسن رکنی با اشاره به اینکه ممکن است در بازار عرضه مشکالت متنوعی باعث گرانی گوشت شده باشد، افزود: به

های واسط تنها انتفاع جایی و انتقال دام به تهران محدودیت ایجاد کند یا برخی حلقهشرایط آب و هوایی ممکن است برای جابه

 های نظارتی است که با آنها مقابله کند.د، اما در این برهه وظیفه دستگاهکنها جستجو میخود را در تنش

روز  10تازگی شرکت پشتیبانی امور دام در جهت تأمین دام سبک و عرضه گوشت گرم اقدام کرده و حداکثر تا به گفته وی، به

دامی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: شقه آینده قیمت این محصول در بازار به تعادل منطقی خواهد رسید.معاون امور تولیدات 

نظر شود که بهفروشی عرضه میهزار تومان در هر کیلوگرم در مراکز عمده 30بدون دنبه توسط شرکت پشتیبانی امور دام به مبلغ 

 زودی این تفاوت را در بازار احساس خواهند کرد.رسد این مبلغ قیمتی منطقی و متعادل باشد و مردم بهمی

شود، ادامه داد: این گوشت یا از دام سنگین یا سبک به درصد گوشت مورد نیاز کشور در داخل تولید می 90با اشاره به اینکه رکنی 

 آید که در دام سنگین به هیچ وجه مشکلی از نظر قیمتی و تولیدی وجود ندارد.دست می

تومان در هر کیلوگرم در هر استانی  500هزار و  22مت وی عنوان کرد: شرکت پشتیبانی امور دام آماده است گوشت سرد را با قی

 های قیمتی ایجادشده در بازار را به گردن تولید انداخت.که متقاضی باشد، تحویل دهد؛ بنابراین نباید چالش

 مرغ قطع شدصادرات تخم

یادآور شد: اکنون تولید این محصول در مرغ در بازار معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی درباره افزایش قیمت تخم

 هزار تن نیز در سال گذشته صادرات داشتیم. 90رسد، ضمن اینکه هزار تن در سال می 920کشور به 

ها دانست و تأکید کرد: متأسفانه از دو ماه پیش که این اتفاق افتاد، رکنی تنش آنفلوآنزا را یکی از عوامل چالشی در مدیریت گله

مرغ به کشورهای مختلف قطع شد و بسیاری از واحدهای فعال از گردونه تولید خارج شدند؛ این در ن در ماه تخمت 400صادرات 

 مرغ بیشتر است.حالی است که معموالً در فصول سرد تقاضا برای مصرف تخم

ت، اما با توجه به به گفته وی، وقتی عرضه و تقاضا به هم بخورد، مطمئناً نخستین تأثیرگذاری را در قیمت خواهد داش

زودی شاهد خالص شدن از شر این بیماری خواهیم بود؛ بدون شک بعد از این گرفته در مهار آنفلوآنزا بههای صورتریزیبرنامه

 گردد./اتفاق شرایط بازار به حالت عادی برمی

ana.ir/fa/news/http://www.i۳8۹24/%D8%AA%D۹%88%D۹% 
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 تولیدات دام و طیور

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۳تاریخ: 

 های کیسه خیاری به کجا انجامید؟کنند/ سرنوشت مرغاستان، مرغ سنگین به تهران صادر می 10

 .بخش خصوصی پرورش دهندگان مرغ گوشتی، از آخرین تحوالت طرح کاهش سن و وزن کشتار خبر داد

 بخش خصوصی پرورش دهندگان مرغ گوشتی، از آخرین تحوالت طرح کاهش سن و وزن کشتار خبر داد.

 10وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: در حال حاضر مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی امروز در گفت

فرستند.محمدعلی کمالی با اشاره به اینکه طرح مورد تهران میتر از وزن تعیین شده به استان های سنگیناستان هستند که مرغ

ها و معاون امور دام وزارت جهاد ای که هفته گذشته با مسئوالن استانها آغاز شده است، افزود: در جلسهنظر در تمام استان

یدگی کرده و نظارت بیشتری بر های مذکور درخواست شد تا به این موضوع رسکشاورزی برگزار شد، این مسئله مطرح و از استان

ها کارهای تبلیغاتی خود را آغاز کرده و در راستای اهمیت و های ارسالی به تهران داشته باشند.به گفته وی، خوشبختانه استانمرغ

کنار  رکنند. البته در این مسیر سازمان دامپزشکی نیز درسانی میکنندگان، اطالعمزایای مرغ سایز به تولیدکنندگان و مصرف

ها کنترل شده و مرغ کند؛ زیرا بهتر است که این موضوع در کشتارگاهاتحادیه و معاونت امور دام بوده و وقایع را از نزدیک رصد می

 با وزن مناسب به بازار توزیع شود.

یگر به بازار نیامد، زیرا عنوان کیسه خیاری معروف بودند تنها سه روز دوام داشت و پس از آن دهایی که بهکمالی معتقد است: مرغ

تایی مرغ است که دامپزشکی آن را تنها برای مصارف صنعتی توصیه  10های شد، بستهها که از قبل هم استفاده میاین بسته

 شود.بندی عرضه میگرم، به صورت قطعه 200های باالتر از دوهزار و کند؛ بنابراین اکنون مرغمی

ان مرغ گوشتی در پایان با ابراز خرسندی از عملکرد سازمان دامپزشکی در کنترل آنفلوآنزا تأکید مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغدار

کرد: خوشبختانه تاکنون این بیماری به واحدهای گوشتی نفوذ نکرده و برای جلوگیری از انتقال احتمالی، به مرغداران توصیه شده 

 یندازند./ریزی را از نظر زمانی عقب بکه در مناطق آلوده، جوجه

http://www.iana.ir/fa/news/۳8888/۱0%D-8%A7%D8% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/38888/10-%D8%A7%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم دی 

 
 تولیدات دام و طیور

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۳تاریخ: 

در کشور/ چوبدار و کننده بزرگ دام سبک تأمین ۴۵0گیرند/ حضور تولیدکنندگان دام بزرگ کارت ویژه می

 قصاب، عامل گرانی گوشت قرمز

 .کنندگان دام کشور، عامالن اصلی گرانی گوشت قرمز در بازار را معرفی کردنماینده بخش تأمین

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: در دام سبک، چوبدار و در دام سنگین، کنندگان دام امروز در گفترئیس شورای تأمین

 ها عامل اصلی گرانی گوشت هستند.کنند و همینها با بازار بازی میقصاب

شود، تر از آن چیزی است که در بازار گوشت دیده میمنصور پوریان با اشاره به اینکه قیمت عرضه دام در دامداری، بسیار ارزان

رسانند و از این بابت، ، دام زنده را به فروش میافزود: اکنون دامدارها بر اساس نرخ مصوب هماهنگ شده با وزارت جهاد کشاورزی

مام رو شده و تآور روبهافتد، با رشدی سرسامهیچ اتهامی متوجه آنها نیست.به گفته وی، قیمت دام سبک وقتی به دست چوبدار می

هزار و  14مدار خریده و با نرخ هزار تومان در هر کیلوگرم، از دا 10که آنها میش را با نرخ طوریریزد. بهها را به هم میمحاسبه

هزار و  17هزار تومان قیمت دارد، در دست چوبدار به  13تا  12فروشند. بره نیز که در دامداری، بین تومان به کشتارگاه می 500

 شود.ها آغاز میرسد. بنابراین اختالف فاحش قیمتی از همین قسمتتومان به ازای هر کیلوگرم می 500

 ها مانور بیشتری روی الشهکنندگان دام کشور بیان کرد: اما در دام سنگین که چوبدار جایگاهی ندارد، قصابنرئیس شورای تأمی

ها شاهد آن رسانند که اکنون در قصابیتومان در هر کیلوگرم گوساله زنده به نرخی می 500هزار و  12تا  12داده و نرخ آن را از 

گیرد. البته این گروه، در افزایش نرخ گوشت گوسفندی نیز سهم دارند. آنها صورت نمی هستیم و هیچ نظارتی هم بر نحوه عملکرد

ا های غیرتولیدی بازار، ببرند، چرا باید بخشحال وقتی تولیدکنندگان بر نرخ تعیین شده پایبند بوده و سود چندانی هم نمی

 اسطه کاهش مصرف مواد پروتئینی به خطر بیندازند؟سودهای کالن، جیب مردم را به ناحق خالی کرده و سالمت آنها را به و

واحد بزرگ دام سبک در کشور فعال هستند که هر کدام، توانایی عرضه دوهزار گوسفند در هر هفته  450پوریان ادامه داد: اکنون 

میلیون  13ولدشده به بیش از های تازه مترا دارند؛ بنابراین نگرانی از بابت تأمین دام وجود ندارد؛ آن هم در شرایطی که آمار بره

مورد از بازار گوشت را ضروری دانست و تأکید کرد: اکنون در های بیرسد.وی در پایان ساماندهی چوبداران و حذف واسطهرأس می

 ششود که نرخ فروای صادر میحال ساماندهی تولیدکنندگان بزرگ دام هستیم. به این ترتیب که برای هرکدام از آنها کارت ویژه

کنندگان باشد. البته اصرار بر این است که چوبدارها نیز چنین کارتی دام بر اساس قیمت مصوب و با هماهنگی شورای تأمین

 های معقول، فعالیت کنند./دریافت کرده و تحت مدیریت شورا با قیمت
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 تولیدات زراعی )سایر (
 آیانا - ۱۳۹۵دی  08تاریخ: 

ترین رویکرد دولت در خرید ترین سال زراعی/ تأمین حداکثری نیاز مصرفی از منابع داخلی، اصلیسیاه 88

 تضمینی

های مذکور ربط کند. سیاسترو میامنیت غذایی روبهکننده افزایش جمعیت همه کشورها را در حوزه امنیت ملی با بحث تعیین

گذاری محصوالت استراتژیک کشاورزی وثیقی با روستا، روستایی و نحوه حمایت از توسعه روستایی دارد. در این چارچوب قیمت

 .رزی داردبرداری از اراضی کشاوهای حمایتی دولت است و نقش مؤثری در جهت دادن به الگوی کشت و بهرهیکی از سیاست

 سعیده فتحی: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

های مذکور ربط کند. سیاسترو میکننده امنیت غذایی روبهافزایش جمعیت همه کشورها را در حوزه امنیت ملی با بحث تعیین

الت استراتژیک کشاورزی گذاری محصووثیقی با روستا، روستایی و نحوه حمایت از توسعه روستایی دارد. در این چارچوب قیمت

برداری از اراضی کشاورزی دارد. در های حمایتی دولت است و نقش مؤثری در جهت دادن به الگوی کشت و بهرهیکی از سیاست

ویژه ای، باعث کاهش واردات این محصوالت بههای روغنی و ذرت دانهواقع اختصاص دادن خرید تضمینی به گروه حبوبات، دانه

های اتخاذ شده با رویکرد صرفاً اقتصادی نبوده و رویکرد اصلی دهد که سیاستهد شد. این موضوع نشان میروغن خام خوا

د. یابسیاستگزاران، افزایش حجم تولید با هدف تأمین حداکثری نیاز مصرفی از منابع داخلی است که در بلندمدت تحقق می

مایتی از بخش کشاورزی، به تولید پنج محصول ذرت، سویا، گندم، پنبه و درصد هزینه ح 80عنوان مثال در کشور آمریکا بیش از به

 درصد از ارزش کل تولیدات بخش کشاورزی است. 30برنج اختصاص دارد. در حالی که مجموع ارزش تولیدی این محصوالت فقط 

ه که بیشترین مقدار ، قیمت محصول بهار138۴زمینی و پیاز در سال : از بین انواع خرید تضمینی مربوط به سیب"1"

 خرید را به خود اختصاص داده ارائه شده است.

نسبت به سال گذشته رشد باالیی را  1395(، قیمت خرید تضمینی محصوالت در سال 1طبق آخرین آمار شورای اقتصاد )جدول 

زمینی ین میزان رشد در سیبدرصد و کمتر 15تجربه کرده است که بیشترین رشد در پنبه وش، سویا، کلزا، عدس و لوبیا قرمز با 

نیز اتخاذ شد و دولت بیشترین میزان افزایش قیمت خرید  1393و پیاز )شش درصد رشد( است. مشابه همین روند در سال 

درصدی نسبت به سال  97.8تا  86.3های روغنی و ذرت دانه ای اختصاص داده بود که از افزایش تضمینی را به گروه حبوبات، دانه

حدود هفت میلیون تن گندم با قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری شد. این رقم در سال  1393دار بودند. در سال برخور 1392

میزان قیمت مشخص شده برای خرید هر  1394 - 1395میلیون تن و بیش از نیاز ساالنه افزایش یافت. در سال  11به  95

درصد رشد داشت. در واقع با اختصاص دادن خرید  10، 1384ت به سال ریال بود و میزان آن نسب 705هزار و  12کیلوگرم گندم 

میلیون  1.5ویژه روغن خام خواهیم بود، طوری که ساالنه حدود تضمینی به این محصوالت، باعث کاهش واردات این محصوالت به

 شود.تن روغن خام به کشور وارد می

 تغییر الگوی کشت در راستای افزایش خرید تضمینی

عنوان سیاست حمایتی دولت یاد کرد و گفت: گذاری روی محصوالت اساسی بهمقام خانه کشاورز از قیمتاهلل بیابانی، قائمتعنای

دهد که این موضوع نشان می "برداری از اراضی کشاورزی دارد.این سیاست نقش موثری در جهت دادن به الگوی کشت و بهره"

اقتصادی نبوده و رویکرد اصلی سیاستگزاران، افزایش حجم تولید با هدف تأمین حداکثری های اتخاذشده با رویکرد صرفاً سیاست

درصد هزینه حمایتی از  80عنوان مثال در کشور آمریکا بیش از یابد. بهنیاز مصرفی از منابع داخلی است که در بلندمدت تحقق می
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ج اختصاص دارد، در حالی که مجموع ارزش تولیدی این بخش کشاورزی، به تولید پنج محصول ذرت، سویا، گندم، پنبه و برن

 درصد از ارزش کل تولیدات بخش کشاورزی است. 30محصوالت فقط 

 ناپذیری بههای گذشته افزایش قیمت خرید تضمینی منحصر به یک یا دو محصول بود که در بلندمدت خسارات جبراندر سال

رو درصد رشد روبه 20قیمت خرید تضمینی پنبه وش و چغندرقند با  1390سال شد. در کشاورزان و تولید ناخالص داخلی وارد می

درصد( رشد داشتند. رشد منفی قیمت تضمینی در  6.2زمینی )منفی درصد( و سیب 2.8بود. در عوض دو محصول سویا )منفی 

ه باشند. )وزارت جهاد های بعد کاهش داشتباعث شد که سطح زیر کشت و میزان تولید این محصوالت در سال 1390سال 

گذاری کشاورزی(. در حوزه گندم برای جبران آنچه در گذشته رخ داده است، جداول آماری حکایت از رشد باالیی در حوزه قیمت

درصد رشد را  221حدود  1391نسبت به سال  1395کنند. بر اساس آمار ارائه شده میزان نرخ خرید تضمینی گندم در سال می

 رسیده است. 1394 - 1395ریال در سال  705هزار و  12به  1390 - 1391ریال در سال  950هزار و ز سهتجربه کرده و ا

 خرید تضمینی سیاستی برای مدیریت منابع آب زیرزمینی

آب  عدر کشت گیاهان به موضو"بدیلی برخوردار است، افزود: بندی و تناوب در کشاورزی از اهمیت بیبیابانی با اشاره به اینکه آیش

 1392. طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی، در سال "رو استباید توجهی ویژه شود، چون کشور با کمبود شدید منابع آبی روبه

درصد رشد بود. افزایش خرید تضمینی گندم باعث افزایش موقتی سود  90.5بیشترین قیمت خرید تضمینی مربوط به گندم با 

داری شود و سود ناپایشود. این موضوع باعث تشویق کشاورزان به کاشت بیشتر گندم مییکشاورزان و افزایش ارزش اقتصادی آب م

کند، زیرا در طول زمان، اُفت منابع آب زیرزمینی از طریق اضافه برداشت از آنها باعث کاهش درآمد برای کشاورز ایجاد می

حصوله )گندم( باعث خواهد شد که خسارت زیادی به مکشاورزان به کمتر از حتی مقدار اولیه خواهد شد؛ بنابراین تمرکز تک

 "کشاورزان، منابع آبی و در نهایت تولید ناخالص داخلی وارد شود که اثرات آن تاکنون باقی ست.

بندی محصوالت مورد کشت از نظر شرایط کرد که اولویتدر واقع دولت، قبل از شروع دوره زراعی جدید، باید مدیریتی اتخاذ می

ترین سال زراعی برای کشاورزان به حساب سیاه 1388رری به محصوالت و منابع آبی وارد نکند، اما برعکس، سال بازاری، ض

درصد  89.7تا  53.1ای که قیمت انواع برنج بین گونهقیمت خرید تضمینی غالت بسیار بیشتر بود به 1387آمد؛ زیرا در سال می

ویژه از بابت محصول آبی برنج متحمل شدند، اما دولت رو و خسارات زیادی بهوبهبا خشکسالی ر 1388افزایش یافت، اما در سال 

وین ای را تدوقت هیچگونه برنامه حمایتی از کشاورزان نداشت و برای سال بعد هم برای برای افزایش قیمت خرید تضمینی برنامه

ور میزان تولیدات داخلی و سطح زیر کشت محصوالت نکرد. کامالً مشخص است که بعد از اعمال این فشارها به کشاورزان، به مر

به  1388درصد در سال  9.38های کشاورزی و تولیدی از طوری نرخ مشارکت مردمی در فعالیتاُفت قابل توجهی داشته باشد. به

 رسید که اثرات کاهشی آن همچنان باقی است )وزارت جهاد کشاورزی(. 1389درصد در سال  3.38

 کننده حجم مورد نیاز برای وارداتتعیین حجم خرید تضمینی،

میلیون تن گذشت  10علی قنبری، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه خرید تضمینی گندم در سال جاری از مرز 

بار طی چند سال اخیر، خرید تضمینی گندم داخلی از میزان مصرف ساالنه پیشی گرفته و از واردات این برای نخستین"گفت: 

میلیون تن رسید. در واقع  11در نهایت این رقم از سوی وزارت جهاد کشاورزی به  "ایم.نیاز شدهکاالی استراتژیک به کشور بی

واسطه افزایش حجم تولیدات داخلی است. چون حجم خرید تضمینی گندم، ی گندم، افزایش ضریب خودکفایی بهرویکرد دولت برا

کننده حجم مورد نیاز برای واردات این محصول نیز خواهد بود. بر اساس آمار منتشر شده از سوی گمرک، شرکت بازرگانی تعیین

(، در همان محصول 1391و  1387های ویژه در سالتری داشت )بهاییندولتی ایران، در هر سالی که دولت حجم خرید تضمینی پ
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کرد. نکته قابل توجه اینکه در کنار خرید تضمینی گندم با قیمت مناسب توسط دولت، نباید اقدام به بیشترین حجم واردات می

 های تولید مغفول واقع شود.های کاهش هزینهسیاست

دولت، اما همچنان شاهد افزایش فشارها برای واردات بیشتر توسط بخش غیردولتی  با در نظر گرفتن خرید تضمینی از طرف

دلیل هستیم؛ تفاوت فاحش بین قیمت خرید تضمینی و قیمت واردات گندم، بخش غیردولتی تمایلی برای ورود به بازار نداشته و به

در نهایت باعث به هم ریختن تعادل بازار داخلی و کند اقدام به واردات بیشتری کند که قیمت پایین واردات محصوالت، سعی می

شود. برای درک بهتری از موضوع نمودار تفاوت بین قیمت خرید تضمینی و قیمت ریزی دولت برای تأمین نیاز کشور میبرنامه

 وارداتی گندم در زیر آورده شده است:

 های گذشتهنرخ تورم سقفی برای نرخ قیمت خرید تضمینی در سال

میزان افزایش قیمت خرید تضمینی باید با توجه به نرخ تورم ساالنه مشخص شود. بررسی قیمت خرید تضمینی دو محصول تعیین 

درصد در سال  11.9دهد. بر مبنای افزایش نرخ تورم از به بعد متأسفانه هیچ تطابقی نشان نمی 1385اساسی گندم و جو از سال 

به رشد صفر درصدی در سال  1385درصد در سال  10ت خرید تضمینی گندم از ، نرخ قیم1387درصد در سال  25.4تا  1385

درصد دو سال پیش خود نائل شد. همچنین رشد قیمت خرید تضمینی  10مجدداً به رشد  1387رسید و سپس در سال  1386

افزایش یافت که  درصد 9در نهایت به  1387رسید و در سال  1386درصد در سال  0.08به  1385جو از شش درصد در سال 

با اینکه نرخ تورم افزایش  1387تا  1385نسبت به دو سال قبل خود تنها سه درصد رشد نشان داد؛ این در حالی است که در سال 

زیادی داشت، اما به جای اینکه دولت قیمت خرید تضمینی دو محصول گندم و جو را افزایش دهد برعکس، یا کاهش داشت یا 

 .کردتغییری پیدا نمی

درصد( برنامه ریزی شده  10.8درصد و باالتر از نرخ تورم ) 64درصد و جو  36نرخ قیمت تضمینی گندم  1388هرچند در سال 

دلیل خشکسالی خسارات زیادی به کشاورزان وارد شد و دولت هیچ حمایتی از آنان نشان نداد. حتی آمارها بود، اما در این سال به

که نرخ قیمت تضمینی گندم به طورینرخ قیمت تضمینی محصوالت را کاهش داد؛ به 1389 حاکی از آن هستند که برای سال

همچنان نرخ تورم، سقفی برای نرخ قیمت  1392تا  1388هشت درصد و جو به منفی چهار درصد کاهش پیدا کرد. از سال 

بود که نرخ تورم به نسبت  1393ط به سال ها اتفاق افتاد، مربوترین جهش مثبتی که طی این سالتضمینی محصوالت بود و بزرگ

رسید( و تمرکز دولت عمدتاً به سمت  1393درصد در سال  15.6به  1392درصد در سال  34.7بسیار باالیی کاهش یافت )از 

اورزان شای با توجه به نرخ تورم، بیشتر شد تا از کهای روغنی و ذرت دانهافزایش نرخ قیمت تضمینی مربوط به گروه حبوبات، دانه

های مذکور یعنی انطباق تعیین نرخ (. سیاست2از نظر تأمین محصوالت داخلی و کاهش دادن میزان واردات حمایت کنند )نمودار 

های نهم و دهم و بازگشت به سیاست های اصالحات و عدم انطباق سیاست مذکور در دولتخرید تضمینی با میزان تورم، در دولت

کننده ثباتی در وابستگی و خوداتکایی به غذا و امنیت غذایی نقش تعیینکی از آن است که ثبات و بیمذکور در دولت یازدهم حا

دارد. در یک فرایند طوالنی ثبات در سیاست انطباقی میان تورم و نرخ خرید تضمینی در دولت اصالحات منجر به جشن 

ثباتی در سیاست مذکور، وابستگی شدید دلیل بیم و دهم بههای نهشکرگزاری و خوداتکایی در تولید و مصرف گندم شد. در دولت

ها تن گندم وارد کشور شد. در دولت یازدهم با برگشت به سیاست ثبات در دولت اصالحات، و به واردات گندم ایجاد و میلیون

 شکرگزاری شد. میلیون تن گندم و برگزاری جشن 14تعیین نرخ خرید تضمینی در انطباق با نرخ تورم، منجر به تولید 
http://www.iana.ir/fa/news/۳8760/88 
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 چای
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱2تاریخ: 

 میلیارد تومان تسهیالت برای بهزراعی باغ ها و نوسازی صنایع فرآوری چای کشور 30پرداخت 

زراعی باغ ها و همچنین نوسازی صنایع فرآوری این میلیارد تومان وام برای عملیات به 30رییس سازمان چای کشور از اختصاص 

 .محصول خبر داد

 از: دافزو خبر این اعالم ضمن کشاورزی جهاد وزارت رسانی اطالع پایگاه به گزارش ایانا، محمد ولی روزبهان در گفت و گو با خبرنگار

 10 و ها باغ نوسازی و سازی جوان منظور به زراعیبه عملیات به درصد صفر کارمزد با تومان میلیارد 20 تومان، میلیارد 30 مبلغ

درصد به صنایع فرآوری چای در راستای بهینه سازی مصرف انرژی، بهبود خط تولید، خرید دستگاه های  4ارد تومان با کارمزد میلی

 باغ زراعیبه وی با بیان این که پرداخت وام برای عملیات.چای سازی و بهداشتی کردن فرآیند تولید و محیط اختصاص یافته است

 وزیر حمایت با بار دومین برای امسال و شود می اجرا ساله پنج برنامه یک در زراعیبه  ملیاتع: گفت است، شده آغاز چای های

روزبهان تصریح کرد: برای .شد داده اختصاص امر این به تومان میلیارد 20 مبلغ کشور بودجه و برنامه سازمان و کشاورزی جهاد

بازپرداخت این وام دو سال تنفس اعالم شده و کشاورزان فرصت دارند از سال سوم و از محل فروش برگ سبز چای بازپرداخت وام 

 میلیون تومان به ازای هر هکتار کف بر و کمر بر کردن 6زراعی وی اظهار داشت: از وام مربوط به عملیات به.خود را انجام دهند

 70تا  60روزبهان با اذعان به این که باغ های چای با عمر باالی .درختچه های چای به منظور جوان سازی باغ ها پرداخت می شود

 زراعیبه وی هرس احیا را از دیگر اقدامات برای.سال نیاز به جوان سازی دارند، گفت: با این اقدام گیاه به راحتی غذیه را انجام می دهد

رییس سازمان چای کشور در .شود می پرداخت نیز تومان میلیون سه احیا، هرس هکتار هر برای: کرد اعالم و دانست چای های باغ

وی به باغ های چای رها شده .درصد باغ هر کشاورز وام برای بازسازی و جوان سازی اختصاص می یابد 20تا  10عین حال افزود: به 

میلیون تومان وام نیز  6چای رها شده به عرصه تولید بازگردد برای احیای هر هکتار باغ  نیز اشاره کرد و گفت: برای آن که باغ های

 زراعی،کمیتبه  روزبهان پیش بینی کرد که با عملیات.در نظر گرفته شده و این وام بدون بهره برای کل یک باغ می تواند دریافت شود

میلیارد تومانی نوسازی صنایع  10وی درباره وام یابد ارتقا برابر دو هب محصول این کیفیت و یابد افزایش درصد 40 تا 30 چای برگ

 .برای بازپرداخت این وام، دو سال تنفس اعالم شده و از سال سوم بازپرداخت آن شروع خواهد شد :فرآوری چای نیز اظهار داشت

کارخانه فرآوری  150وی با اشاره به این که .روزبهان گفت: پرداخت وام به صنایع فرآوری از ابتدای بهمن ماه امسال آغاز می شود

کارخانه با سازمان چای کشور قرار داد خرید  149چای در استان های گیالن و مازندران فعالیت می کنند، تصریح کرد: از این تعداد 

فرآوری برگ سبز چای  وی ظرفیت خرید و.برگ سبز چای امضا کرده اند که همه آنها برای بازسازی و نوسازی به وام احتیاج دارند

هزار تن برگ سبز چای از باغداران خریداری  139روزبهان یادآور شد: امسال .تن اعالم کرد 4200توسط این کارخانه ها را روزانه 

کیلوگرم عنوان کرد و گفت: هر کیلوگرم چای سفید در سال جاری به قیمت  100وی میزان تولید چای سفید در سال جاری را .شد

 .هزار تومان فروش رفت که بخش زیادی از آن صادر شد 200ن و یک میلیو

http://www.iana.ir/fa/news/۳8880/%D۹%BE%D8% 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/38880/%D9%BE%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم دی 

 
 چای

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱2تاریخ: 

 ها از مطالبات چایکاران تا یک ماه آیندهپرداخت سهم کارخانه

میلیارد تومان آن باقی  20میلیارد تومان آن پرداخت و  50میلیارد تومان بوده است که  70های چای مطالبات چایکاران از کارخانه

 .مانده است که تا پایان ماه به تدریج به حساب چایکاران واریز خواهد شد

هزار تن  31وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: امسال حدود های چای شمال امروز در گفتمدیر اجرایی سندیکای کارخانه

بوده است که این میزان تولید رکوردی جدید  93و دو برابر بیشتر از سال  94هزارتن بیشتر از سال  12چای خشک تولید شد که 

 ثبت رساند و افزایش درآمد چایکاران را در پی داشت.را در تولید چای کشور به 

میلیارد تومان  234صادق حسنی با تأیید اینکه دولت سهم خود را از مطالبات چایکارن پرداخت کرده است، افزود: تاکنون بیش از 

درصد از  17ا حدود ها تنهبرگ سبز چای از چایکاران خریداری شده است و با پرداخت سهم دولت و مقداری از سهم کارخانه

 ها به حساب تولیدکنندگان واریز خواهد شد.صورت روزانه و هفتگی با فروش چای کارخانهمانده که بهمطالبات چایکاران باقی

طور کامل مطالبات را پرداخت و کارخانه بزرگ به 40اند، خرید چای را انجام داده 95کارخانه که در سال  149وی تأکید کرد: از 

صورت رخانه دیگر که معموالً در ابعاد کوچک مشغول به کار هستند در حال پرداخت مطالبات همزمان با فروش محصول بهکا 109

های چای در پرداخت مطالبات های چای شمال در دفاع از تأخیر کارخانهروزانه و هفتگی هستند.مدیر اجرایی سندیکای کارخانه

ها بودند که پرداخت بهای خرید تضمینی چای را آغاز کردند تا دولت فرصت تأمین خانهتولیدکنندگان، بیان کرد: امسال این کار

 شود.اعتبار را داشته باشد، ضمن اینکه پرداخت بهای خرید تضمینی با فاصله یک ماه، تأخیر محسوب نمی

های تولید تا عرضه در یک از حلقهحسنی ادامه داد: هدف ما ایجاد تعامل با دولت، سازمان چای و چایکاران است؛ زیرا بقای هر 

ان تا هزار تومزنجیره این محصول وابسته به یکدیگر است.به گفته وی، در حال حاضر قیمت فروش هر کیلوگرم چای در بازار از پنج

 ی چایهاهزار تومان در نوسان است.حسنی در پایان با بیان اینکه کیفیت در تعیین قیمت مؤثر است، اظهار داشت: کارخانه 30

برای جلوگیری از انباشت محصول در انبارها و پرداخت مطالبات چایکاران گاهی مجبور به فروش چای با بهای بسیار پایین هستند 

 شود./به همین دلیل نوسانات قیمت زیادی در بازار چای دیده می
a.ir/fa/news/http://www.ian۳8868/%D۹%BE%D8%B۱ 
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 چای

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  ۱2تاریخ: 

 درصد افزایش یافت/ افزایش استقبال مردم از چای ایرانی ٦0تولید چای 

 درصدی تولیدو استقبال مصرف کنندگان باید گفت که 60رئیس سازمان چای گفت: با توجه به کیفیت باال چای تولیدی و افزایش 

صنعت،تجارت  محمد ولی روزبهان رئیس سازمان چای در گفتگو با خبرنگار.فروش چای کارخانه ها فراتر از حد انتظار بوده است

از افزایش استقبال مردم نسبت به مصرف چای ایرانی خبر داد و گفت: ، اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه و کشاورزی

میلیارد  196میلیارد تومان از چایکاران خریداری شد که تا کنون  234هزار تن برگ سبز چای با ارزشی بالغ بر  139امسال حدود 

 .درصد بهای برگ سبز به چایکاران پرداخت شد 83تومان معادل 

ک سوم چایکاران بهای برگ سبز خود را به طور کامل دریافت کردند، افزود: بخش دیگری از مطالبات وی با اشاره به اینکه ی

چایکاران فردا به حسابشان واریز خواهد شد و مابقی مطالبات با پرداخت قدرالسهم کارخانه ها به تدریج واریز می شود که دولت 

هزار تن  31رئیس سازمان چای از تولید .ختیار چایکاران قرار داده استپیش از این قدراسهم خود را به طور کامل پرداخت و در ا

هزار تن از این میزان به فروش رسید که این امر نشان دهنده  26الی  25چای خشک در کشور خبر داد و گفت: تاکنون بیش از 

درصدی تولید و  60ولیدی و افزایش وی ادامه داد: با توجه به کیفیت باالی چای ت.افزایش استقبال مردم از چای تولیدی است

 .استقبال مصرف کنندگان باید گفت؛ فروش چای کارخانه ها فراتر از حد انتظار بوده است

پرداخت تسهیالت زراعی در راستای  :روزبهان با بیان اینکه پرداخت تسهیالت زراعی به چایکاران آغاز شده است، تصریح کرد

سال تنفس  2میلیون بدون بهره با  3میلیون تومان و کمر بر  6افزایش بهره وری و توسعه باغات به چایکاران در ازای هرس کف بر 

جاری و میلیون تومان به کارخانه ها و چایکاران جهت تامین هزینه های  300میلیارد و  6آغاز شده و همچنین از دو هفته اخیر 

 .درصد پرداخت شده است 4بهینه سازی تولید تسهیالت با بهره 

http://www.yjc.ir/fa/news/۵۹20708/%D8%AA%D۹%88%D۹% 
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  خاک
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  08تاریخ: 

 !جنجالی به نام صادرات خاک حاصلخیز کشور؟

 .معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: صادرات هر گونه خاک کشاورزی، جنگلی و مرتعی ممنوع است

صنعت، خداکرم جاللی رئیس سازمان امور جنگل ها، مراتع و امورآبخیزداری و معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار  

 اظهار  با اشاره به ممنوعیت صدور هر گونه خاک کشاورزیاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه تجارت و کشاورزی 

ی هیچ گونه مجوزی در این کشاورز جهاد وزارت سوی از کنون وتا است ممنوع مرتعی و جنگلی کشاورزی، خاک صادرات: داشت

وی با اشاره به پدیده قاچاق خاک کشاورزی گفت: مرزبانی باید مراقبت های الزم در جهت جلوگیری از .زمینه صادر نشده است

 .ع وارد نمایدقاچاق خاک را به عمل آورد چرا که توسعه این امر می تواند خسارت سنگینی به عرصه های طبیعی و مرات

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که سازمان جنگل ها با خروج غیر قانونی خاک از کشور توسط افراد مواجه شده، 

بیان کرد: جلوگیری از قاچاق و هر گونه برداشت خاک از عرصه های جنگلی از سوی یگان حفاظتی در دستور کار سازمان جنگل 

حفاظتی در این زمینه گزارشی ارائه نشده و این درحالی است که به دنبال این   و تا کنون از سوی یگان های ها قرار گرفته است

این مقام مسئول با اشاره به اینکه مراتع و اراضی کشاورزی نباید .کرد خواهند جدی برخورد امر خاطیان با  جرم مشهود، ماموران

شت خاک در حوزه وظایف جهاد کشاورزی است اما اگر برداشت خاک صورت گرفت دچار دست خوردگی شود، گفت: مقابله با بردا

 .و به شکل قانونی یا قاچاق از کشور خارج شود، دستگاه های مربوطه باید با متخلفان برخورد نمایند

 صادرات خاک معدنی قانونی است 

صنعت، تجارت و  آبخیزداری در گفتگو با خبرنگارهمچنین مسعود منصور معاون حفاظت امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و 

گفت: در مقرراتی که در این زمینه تا کنون تدوین شده، برداشت خاک تحت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه کشاورزی

 .حتی برای افراد درون سازمانی نیز ممنوع است هر عنوانی

 برخورد متخلفان با باید اغماضی هیچ بدون  خاک صادرات بودن قانونی غیر وجود با به گفته وی متولیان امر مبارزه با قاچاق 

مرتعی و جنگلی منصور با اشاره به اینکه صادرات خاک معدنی مجاز است، افزود: براساس قانون، صادرات هر گونه خاک .کنند

 .ممنوع است از این رو هر گونه دخل و تصرف در منابع طبیعی غیر قانونی بوده و جرم محسوب می شود

گمرک ، ستاد مبارزه با قاچاق کاال ، سازمان امور اراضی و جنگل ها باید نقاط ضعف و قوت این پدیده را آسیب   :وی ادامه داد

 10اون حفاظت امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در ادامه افزود: هر ساله مع.شناسی و نسبت به رفع آن اقدام کنند

هزار تن خاک صنعتی با وجوز وزارت صنعت و معدن از کشور خارج می شود؛ انتظار داریم این وزارتخانه درصدور مجوز نظارت 

 . وان خاک صنعتی وجود داردکافی را داشته باشد چرا که احتمال صادرات خاک جنگلی و مرتعی تحت عن

منصور ادامه داد: در شرایط اقلیمی و مشکالت زیست محیطی فعلی برای تشکیل مقدار جزئی خاک دارای پوشش گیاهی باید قرن 

 .ها زمان بگذرد لذا از دست دادن خاک دارای پوشش گیاهی می تواند خسارت جبران ناپذیری به کشور وارد نماید

http://www.yjc.ir/fa/news/۵۹۱۳84۹/%D8%AC%D۹%86%D8 
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 خاک

 آیانا - ۱۳۹۵دی  08تاریخ: 

 مدیریت خاک برای بهبود ظرفیت نگهداری آب

)بارش، آبیاری، آب  "افتیآب دری"میزان آب درون خاک پارامتری دینامیک است. در مقیاس مزرعه این میزان آب از تعادل بین 

)تبخیر، آب مازاد جاری و آبی که جذب سطوح  "دهدآبی که زمین از دست می"جاری و آب حاصل از خاصیت مویینگی خاک( و 

 .شودشود( حاصل میمختلف می

 نویسندگان:

Marcello Mastrorilli, Gottlieb Basch, Martin Collison, Janjo de Haan, Marek 

Krysztoforski, Linda Larsson, Paolo Mantovi, Vaseleios Takavakoglou, Laima 

Taparauskiene 
 حلخالصه مشکل و راه

)بارش، آبیاری، آب  "آب دریافتی"میزان آب درون خاک پارامتری دینامیک است. در مقیاس مزرعه این میزان آب از تعادل بین 

)تبخیر، آب مازاد جاری و آبی که جذب سطوح  "دهدآبی که زمین از دست می"خاک( و جاری و آب حاصل از خاصیت مویینگی 

شود. ظرفیت نگهداری آب درون خاک در نهایت تابعی از عمق و بافت خاک است، اما مشکالتی مانند شود( حاصل میمختلف می

برای یک محصول به عمق سیستم ریشه  دهد. البته ظرفیت خاک برای نگهداری آبساختار ضعیف هم این ظرفیت را کاهش می

های مناسب مدیریت کنند. اگر روشآن محصول و تخلخل خاک بستگی دارد و هر دو این پارامترها در مقیاس مزرعه تغییر می

دهد وجود دارد. مشکل شود و کاهش آبی که زمین از دست میخاک اعمال شود، امکان افزایش میزان آبی که در خاک ذخیره می

حل اصلی این مشکل به کارگیری عملیات مدیریت خاکی است که تخلخل خاک است: اندازه و شکل منافذ در خاک. راه اصلی

 کند.دهد و ماده آلی خاک را تولید و از آن محافظت میبخشد، فشردگی را کاهش میساختار خاک را بهبود می

 هابررسی آخرین روش

هایی که ری آب درون خاک برای رشد محصوالت در دسترس است. با وجود محدودیتهای زیادی برای بهبود ظرفیت نگهداگزینه

های های فیزیکی اصلی هستند( روشهای آب و هوایی محدودیتدر هر شرایط محیطی وجود دارد )مشخصات خاک و ویژگی

 الت کشاورزی هستند.درست کشاورزی ابزارهای مناسبی برای بهبود ظرفیت ذخیره آب درون خاک برای سیراب کردن محصو

کردن تعرق سطحی گیاهان است. با ها افزایش نفوذ آب و کاهش آب مازاد جاری، تبخیر و زهکشی خاک و بهینههدف از این روش

 کنند.گذارند اصالح میهای درست کشاورزی کشاورزان پارامترهایی را که بر میزان آب موجود در خاک اثر میکارگیری روشبه

 دازهای جدیدتوسعه چشم ان

روش مدیریت خاک عامل تأثیرگذاری روی فرآیندی است که هم ریزش آب را در یک حوضه آبریز یا  (1)پوشجز استفاده از تاجبه

کند. هرچند که دست بردن گذارند، کنترل و تنظیم میزمین و هم پارامترها یا فرآیندهایی را که روی آب موجود در خاک تأثیر می

های کردن آب اضافی از زمین( یا در خارجBluewaterشود )ها که برای آبیاری استفاده میزمین از رودخانهدر آب ورودی به 

کشاورزی از دیدگاه حفظ و نگهداری از آب مطلوب نیست. بنابراین هدف از مدیریت خاک باید بهبود سرعت نفوذ آب باشد. برای 

شود یا با بافت خاک. اگر آب با سیستم وذ آب با سطح خاک کنترل میرسیدن به این هدف الزم است تشخیص دهیم که آیا نف

آبیاری )با مقدار و شدت ثابت( تأمین شود، کنترل نفوذ آب در سطح خاک ممکن است. در شرایط دیم نفوذ آب با هدایت 

 .های مدیریت خاک این پارامتر را اصالح کردتوان با روششود که میهیدرولیکی بافت خاک کنترل می
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یابد و هم با افزایش زمانی که آب برای نفوذ به خاک دارد. روش نخست در صورت نفوذ آب هم با افزایش سرعت نفوذ بهبود می

اند( کارآمد است و روش های ریشه گیاهان قبلی ایجاد شدهوجود منافذ درشت )منافذی که از فعالیت جانوران ماکروسکوپی و کانال

 کاریصورت غیرعمدی طی هر شکلی از شخمزمین بستگی دارد. سختی سطح خاک معموالً به دوم به سختی سطح خاک و شیب

دار برای ایجاد سطح صاف قابل کشت )تراس( است. هرچند که بهبود های شیبیابد یا تعمداً حاصل شخم زدن زمینافزایش می

 ر نقش داشته باشد:پذیر است که مدیریت خاک در موارد زیهایی امکانسرعت نفوذ فقط در مکان

ها به دلیل اثرات جنبشی بارش باران )یا بار باالسری دادن ریزدانهشدن و تغییر شکلالف( پایداری تراکم سطح خاک: باید از خراب

 شدنها( یا اثرات مکانیکی شخم زدن زمین که منجر به از هم گسیختگی، به هم چسبیدگی و خشکروی خاک یا آب بین کرت

 شود پرهیز کرد.ذرات خاک می

 کند.های باران را قبل از آن که به سطح خاک برسند کم میب( تأمین پوشش دائمی برای خاک که انرژی وزن دانه

 ( عبارت است از:1های مدیریتی که در بهبود نفوذ آب نقش دارند )شکل بنابراین هدف روش

 گسیختگی خاککاهش از هم -

 افزایش ماده آلی خاک -

 برای رسیدن به پایداری تراکم خاکاصالح خاک  -

 مانده محصوالت برای پوشش خاکاستفاده از باقی -

های زنند )در خاکهای نفوذ آب به دلیل بافت خاک زمین را تا عمقی بیشتر از عمق معمول شخم میبرای مقابله با محدودیت

(. 2شکند )شکل خاک را که مانع نفوذ آب هستند می های سفت و سختای یا در صورت وجود الیه خاک فشرده(. این کار الیهالیه

های حاصل از بافت خاک شامل دو راه است، نخست افزایش منافذ استراتژی بلندمدت بهبود سرعت نفوذ آب در برابر محدودیت

سکوپی و دوم های زمین و فعالیت دیگر جانوران ماکروماکروسکوپی که به صورت عمودی در خاک قرار دارند با استفاده از کرم

 ها در صورت انسجام خاک مؤثر هستند.های ریشه قبلی که هر دو این راهنگهداری و حفظ کانال

بعد از این که آب به خاک نفوذ کرد، حرکت آن در خاک بیشتر به نیروهای گرانشی و کشش شیب بستگی دارد. میزان آب درون 

اد منافذ در اینجا نقش دارند( و حجم خاکی که ریشه گیاه به آن خاک که در دسترس گیاه است به تخلخل خاک )مقدار و ابع

های خاک مانند بافت، ساختار و ماده آلی آن شدت متاثر از ویژگیرسد بستگی دارد. در حالی که نقش ابعاد منافذ خاک بهمی

راین برای افزایش آب در دسترس کند به عمق موثر رشد ریشه بستگی دارد. بناباست، حجم کلی منافذ که گیاه از آن آب جذب می

 توان روش های مدیریتی مشخصی با هدف افزایش موارد زیر انجام داد:گیاه می

های سنگین بر های فشرده خاک است. برای شخم زدن غالباً از ماشیندوانی. شخم زدن عمودی قادر به شکستن الیهعمق ریشه -1

بردن (. اگرچه این روش برای از بین3کنند )شکله است استفاده میکاری شدروی خاک خیس یا روی خاکی که قبالً شخم

مدت است. مخصوصاً اگر کردن عمق خاک معموالً کوتاههای زیرین خاک موثر است، اما اثرات شلهای فیزیکی الیهمحدودیت

ی خاک یا کاهش و کنترل کننده خاک )مثل گچ( یا قراردادن محصوالت قبلی رواقدامات اضافی بعدی مانند استفاده از نرم

 وآمد روی خاک انجام نشود.رفت

رفتن منافذ درشت و درصد منافذ درشت و نیمه درشت. شخم زدن خاک خیس نخستین علت فشردگی و انسجام خاک و از بین -2

درون  هایحفرههای ریشه قبلی و های زمین، کانالکاری منافذ بیولوژیکی، کرمنیمه درشت است. در سیستم کشاورزی بدون شخم

پذیر است. هرچند که شخم زدن تنها شوند. در این شرایط حرکت موثر آب در عمق خاک و جذب آن امکانساختار خاک حفظ می
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 توان علت اصلیداشتن باقیمانده محصوالت کشاورزی روی سطح خاک را میکند، اما نگهدر زهکشی خاک تفاوت کوچکی ایجاد می

 سیستم حفاظت از خاک دانست.کاهش خروج آب از خاک در 

ویژه در شرایطی که شدت تاثیر بگذارد، بهتواند روی آب در دسترس محصول بهرفتن آب درون خاک به خاطر تبخیر میاز دست

دهد. هرچند که در کاری( برای کشت رخ میسازی زمین )شخمدهد. تبخیر آب بالفاصله بعد از هرنوع آمادهتبخیر زیاد رخ می

کند. در های زیرین جلوگیری میکند )مالچ خاک( که از تبخیر آب الیهشده مانعی ایجاد میعدی خاک سطحی خشکمراحل ب

شود مگر این که پوشش خشک روی خاک این مانع را برای تبخیر شرایط کشاورزی بدون شخم کاری فرآیند تبخیر آب متوقف نمی

بهبود ظرفیت نگهداری آب، به روش آبیاری دیمی یا غیردیمی، باید کاهش طور خالصه هدف از مدیریت خاک برای ایجاد کند. به

های شیمیایی دوانی عمیق و ابعاد منافذ باشد. جدای از مکملتبخیر و آب مازاد جاری و بهبود حجم آب در دسترس گیاه با ریشه

تر آب باران و آب مدتداری طوالنیگهدهند، شخم زدن زمین، یا برای نکه ظرفیت نفوذ و نگهداری آب را در خاک افزایش می

 ای در کاهشهای زیرین فشرده استفاده گستردهحاصل از آبیاری زمین در سطح زمین و یا برای شکستن سطح خشک خاک و الیه

لف به نظر های مختتر خاک برسند. با مقایسه گزینههای عمیقها به الیهدهد که ریشهروند و اجازه میهایی دارد که از دست میآب

ترین راه مدیریت خاک برای بهبود ظرفیت نگهداری آب در مقیاس مزرعه رسد راهکار کشت محافظتی از نظر اقتصادی به صرفهمی

 است.

 های مناسبهایی از روشمثال

 شوند:بندی میها در دو دسته طبقهاین مثال

 شده در بافت خاکهایی برای افزایش حجم آب ذخیرهالف( روش

های سخت و افزایش عمق در دسترس خاک ( برای شکستن الیه2کاری عمیق )شکل  های زیرین خاک. شخمهم بازکردن الیهاز  -

های ها امکان رشد در الیهبا بریدن عمودی تخته خاک با تیغه، بلندکردن خاک و مجددآً ریختن آن به زمین. این روش به ریشه

آالت یی که درخت هست مناسب نبوده و عملیاتی پرهزینه است )انرژی زیاد و ماشیندهد. اما این روش برای جاتر را میعمیق

 های سخت در خاک ایجاد شدند تکرار شود.خاصی برای آن الزم است(. همچنین این عملیات باید هر بار که الیه

است که آن هم به ساختار (. ظرفیت نگهداری آب درون خاک تابع مستقیمی از تخلخل خاک 4افزایش ماده آلی خاک )شکل  -

خاک بستگی دارد و چگونگی ساختار خاک هم به میزان ماده آلی خاک برمی گردد. جدای از منابع سنتی )کود گیاهی و حیوانی(، 

کومپوست، کاور گیاهی، مالچ گیاهی، لجن فاضالب و پسماندهای شهرداری مواد اورگانیک جایگزین هستند. حد استفاده از منابع 

 های اورگانیک،ده آلی خاک به میزان ماده مغذی موثر، نسبت کربن به نیتروژن و خطر آلودگی )فلزات سنگین، آالیندهخارجی ما

های اورگانیک جایگزین باید به مقدار زیادی استفاده شوند از این رو هزینه ها( بستگی دارد. بیشتر مکملبیوتیکها، آنتیکشحشره

 باید در این روش در نظر گرفته شود.حمل و نقل آن محدودیتی است که 

شدن مواد اورگانیک موجود در خاک شامل کاهش حفظ و نگهداری ماده آلی خاک. استراتژی مدیریت خاک برای پرهیز از کانی -

ن یکند، اما به روشی جایگزآالت و هزینه کارگر را کمتر میشود. این تکنیک ماشیننزدن( میزیر و رو کردن خاک )مشخصاً شخم

برای کنترل علف های هرز نیازمند است. همچنین شرایط اقلیمی خاک )شامل تاثیر ترکیبی دمای خاک، آب درون خاک و 

کند و به پروسه پوسیدگی ناهوازی ای است. آب اضافی نیز از تشکیل گیاخاک جلوگیری میکنندههوادهی خاک( فاکتور تعیین

کند. در عمل زمانی که و آزادشدن کربن دی اکسید از خاک به جو را تسریع می کند. خشکی و دمای زیاد تجزیه هوازیکمک می
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شده به خاک )یا حداقل بخشی از آن( ممکن است با شخم شدن وجود داشته باشد ماده اورگانیک خارجی اضافهشرایط برای کانی

 زدن خاک در گرما و رطوبت بسوزد. 

روند باید از کنند و تمام وسایل نقلیه که روی خاک میئمی را در زمین ایجاد میآالت رد چرخ داشده. ماشینوآمد کنترلرفت -

های دیگر را کند ساختار خاک در قسمتکنند. در حالی که این کار خاک قسمت رد چرخ را فشرده میروی آن رد چرخ عبور 

متر از سطح خاک است و بنابراین بیشتر از درصد یا ک 20ها هدف محدودکردن قسمت رد چرخ به دهد. در بیشتر سیستمبهبود می

یابد و بنابراین برای شده مزرعه در طول زمان افزایش میدرصد زمین خاک غیرفشرده خواهد داشت. مزایای رفت و آمد کنترل 80

مغذی، شده عبارتند از بهبود و پیشرفت ساختار خاک، جذب بهتر مواد گسترش این مزایا به زمان نیاز است. مزایای گزارش

شده در خاک مورد نظر و رشد و آب ذخیره -فرسایش خاک کمتر و نهایتاً محصول بیشتر. برای رسیدن به فشردگی کمتر خاک

ها باید با رعایت این نکات روی رد چرخ حرکت کنند: آالت زراعی استاندارد استفاده شود؛ بنابراین همه چرخباید از ماشین -ریشه

اس استفاده کنند تا مطمئن شوند روی رد چرخ معین پیو فاصله چرخ استاندارد داشته باشند و از جیآالت باید عرض همه ماشین

ای اجرایی شود. اگر به کشاورزان در تواند به صورت گستردهکنند. این عملیات در مزارع انجام شده است و میحرکت می

 آالت موجود کمک شوند.سازی ماشین منطبقآالت جدید یا وآمد و خرید ماشینسازی طراحی نقشه رفتبهینه

 هایی برای تنظیم باالنس آبب( روش

کاری یا حذف کلی آن،  ای از عملیات است؛ کاهش زیر و رو کردن خاک، کاهش شخمکشت حفاظتی. این روش حاصل مجموعه -

. این عملیات (4)یض مرتب گیاه زراعی، تعو(3)، نگهداری پسماند محصوالت زراعی روی خاک(2)زار و مراتعبذرکاری مناسب چمن

دهد. مزیت اصلی این روش برای کشاورزان ثبات شدن آب مازاد را کاهش می( و تبخیر و جاری1دهد )شکل نفوذ آب را بهبود می

ین آالت و نیروی کار است. اگرچه انجمن کشاورزان اهای کمتر ماشینها( و هزینهتقریبی بازده محصول )تغییر کمتر طی سال

های آالت مخصوص و مدیریت جامع علفها به دلیل نیاز به ماشینرسانند، اما گسترش این روشها را به اطالع کشاورزان میروش

های رسی سنگین در شرایطی که گیرد. همچنین استفاده از این تکنیک در کاشت محصوالت در خاکهرز به آهستگی صورت می

های زیتون و کند. استفاده از این روش در باغحصوالت زیاد است مشکالتی را ایجاد میهای مخاک خیس است و مقدار پسماند

 برای کشت حبوبات موفق بوده است.

دهد )به دهد و سرعت اولین مرحله رشد گیاه را افزایش میاستفاده از مالچ روی خاک. این کار تبخیر آب از خاک را کاهش می -

های های باالی این روش را جبران کند، از مالچزیر پوشش مالچ(. اگر درآمد حاصله هزینهدلیل دمای باالتر خاک و رطوبت 

از  کنند. این در حالی است که استفادههای گیاهان باغی( استفاده میپالستیکی در سیستم آبیاری محصوالت )بیشتر برای گونه

های پالستیکی بدون منفذ استفاده کرد توان از مالچت. هم میاند هم در حال افزایش اسهایی که از مواد گیاهی ساخته شدهمالچ

ها وجود های شناور استفاده کرد که امکان عبور آب باران از آنتوان از مالچدارد و هم میکه آب درون خاک را در خاک نگه می

 دارد.

یت یابند. مزدارند و به خاک بیشتری دست میای عمیقی های زراعی. استفاده از محصوالت زراعی که سیستم ریشهانتخاب گونه -

 های اضافی بعد از کاشت محصول نیاز ندارد./اصلی این روش برای کشاورزان این است که به هزینه

 (EIP-Agriهمکاری نوآوری اروپا ) -تهیه شده در گروه تمرکز کشاورزی 

 

 ترجمه: صبا نائلی
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 منبع:

ttps://ec.europa.eu/h 
 

 نوشت:پی

 شود.بان مانع از دست دادن زیاد آب در مقابل تابش شدید خورشید میسقف متشکل از تاج درختان. این سایه -1

یک روش مدیریت منابع است. موفقیت در آن حاصل ایجاد تعادل ظریفی بین سطح رطوبت خاک، باروری خاک، نوع خاک،  -2

 هان قبلی موجود در آن منطقه و کنترل آفات و کوشش در عملیات بذرکاری است.رقابت بذر جدید با گیا

 شود.داشتن پسماند محصوالت کشاورزی روی سطح خاک باعث حفظ رطوبت در خاک زیر آن مینگه -3

ن زراعتی تنها شود که زمیهای مختلف در یک منطقه در فصول متناسب. این کار باعث میهان از گونهای از گیاهکشت مجموعه -4

 کند.از یک ماده مغذی استفاده نکند و به کاهش فرسایش خاک و افزایش باروری و رشد محصوالت کمک می
http://www.iana.ir/fa/news/۳87۵۳/%D۹%8۵%D8%AF% 
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 خرما 
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱2تاریخ: 

 بازار گرم داخلی برای خرما در مقابل بازار سرد صادراتی

ترین مشتریان خرمای ایران همچون روسیه، کمتر از قیمت آن در داخل کشور و ای صادرشده در بازارهای بزرگقیمت خرمای فله

 .حتی شهر تهران است

ای ایران همچون روسیه، کمتر از قیمت آن در ترین مشتریان خرمای صادرشده در بازارهای بزرگقیمت خرمای فله

 داخل کشور و حتی شهر تهران است.

تر از بازار صادراتی توصیف کرد و وگو با خبرنگار ایانا، بازار داخلی خرمای ایران را گرمدبیرکل انجمن خرمای ایران امروز در گفت

هزار تومان است، در حالی که این محصول در  10هشت تا گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم خرمای ایران در بازار داخلی، 

 رسد.کشورهای مقصد صادراتی، کمتر از دو دالر به فروش می

ای و واردات کاالهای پرسود ای برای برخورداری از ارز مبادلهاصغر موسوی با بیان اینکه صادرات خرما برای تجار فقط بهانهعلی

ای برخوردار شوند و اجازه واردات توانند از ارز مبادلهسودی ندارد و آنها به این بهانه می است، افزود: صادرات خرما برای تجار

 دست آورند.کاالهای پرسود دیگر را از کشور مبداء به

تری در بازار شود تا با قیمت مناسبهای مناسب صادر نمیبندیوی در پاسخ به این پرسش ایانا که چرا خرمای کشور در بسته

گرمی )نیم پوند(  250تا  227های مناسب صادراتی با وزن ، خرمای ایران در بسته70به فروش برسد، بیان کرد: تا دهه  جهانی

 2.5سنت بود و در بازار جهانی به قیمت دو تا  25تا  20شده برای هر بسته خرما در داخل شد؛ در آن زمان قیمت تمامعرضه می

 های صادراتی برای ایران سودآور بود.بندیب صادرات در بستهرسید، به این ترتیدالر به فروش می

های مناسب صادراتی برای کشور بیش از پنج دبیرکل انجمن خرمای ایران ادامه داد: اما در حال حاضر عرضه خرما به شکل بسته

ی هال از تکنولوژی و فناوریدلیل استفاده کشورهای تولیدکننده این محصوشود؛ در حالی که قیمت جهانی آن بهدالر تمام می

 دالر کاهش یافته است. 1.5جدید به زیر یک تا 

ی طورهای اخیر، عنوان کرد: افزایش قیمت دالر هزینه تولید را افزایش داده است؛ بهموسوی با اشاره به افزایش قیمت دالر در سال

 برابر افزایش یافته است. 175ها، که تنها هزینه حمل و نقل طی این سال

هزار تن آن در  550تا  500اکنون میزان تولید خرما در کشور بیش از یک میلیون تن است که از این میزان حدود به گفته وی، هم

 رو است./هزار تن تولید روبه 450شود و کشور با مازاد هزار تن آن صادر می 80داخل مصرف و 
http://www.iana.ir/fa/news/۳88۳7/%D8%A8%D8%A7%D8% 
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 خشکسالی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۳تاریخ: 

 قرمز آبیسد در شرایط  ۵

رود، درودزن، استقالل، دوستی، شمیل و نیان در شرایط قرمز مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: پنج سد زاینده

 .منابع آبی قرار دارند

ی که پنج سد در کل کشور از شرایط حساس در زمینهها امروز در نشستی خبری با بیان اینبه گزارش ایسنا، محمد حاج رسولی

 26کننده آب بندرعباس هستند میزان ذخیره آبی ذخیره منابع آبی قرار دارند، اظهار کرد: در سد استقالل، شمیل و نیان که تامین

 .میلیون مترمکعب بوده است 66این درحالی است که در سال گذشته ذخیره این دو سد بیش از  میلیون مترمکعب عنوان شده و

میلیون  345کننده آب شرب شیراز است نیز گفت: در حال حاضر ذخیره آب این سد وی در خصوص سد درودزن که تامین

 .ره آبی داشته استمیلیون مترمکعب ذخی 440مترمکعب تخمین زده شده در حالی که سال گذشته این سد 

میلیون مترمکعب و سد دوستی نیز در  225رود نیز در سال جاری مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: سد زاینده

 356میلیون مترمکعب و  240میلیون مترمکعب ذخیره آبی دارد، در حالی که این دو سد به ترتیب در سال گذشته  260امسال 

 .ذخیره آبی داشته است میلیون مترمکعب

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۹42/%DB%B۵%- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/38942/%DB%B5-%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم دی 

 

 دانه های روغنی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  08تاریخ: 

 روغنی های دانه خرید برای کشاورزان مطالبات تمامی هزار تن انواع دانه های روغنی در کشور/ 211خرید 

 شده پرداخت

 211امسال برای اولین بار خرید انواع دانه ها ی روغنی تولید داخلی به این شرکت واگذار شد و مراکز خرید دولتی توانستند مقدار 

 .تن انواع دانه ی روغنی کلزا، آفتابگردان، سویا و گلرنگ از کشاورزان خریداری کنند 282هزار و 

بازرگانی دولتی ایران گفت: امسال برای اولین بار خرید انواع دانه ها ی روغنی تولید داخلی به این شرکت واگذار مدیر عامل شرکت 

تن انواع دانه ی روغنی کلزا، آفتابگردان، سویا و گلرنگ از کشاورزان  282هزار و  211شد و مراکز خرید دولتی توانستند مقدار 

بط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ علی قنبری با اشاره به اینکه ارزش ریالی دانه های به گزارش ایانا از روا.خریداری کنند

میلیارد ریال است، گفت: تمامی مطالبات کشاورزان بابت خرید دانه های روغنی  717هزار و  4خریداری شده در مجموع  روغنی

هزار تن  137استان کشور، مقدار  31افزود: تاکنون در معاون وزیر جهاد کشاورزی در تشریح چگونگی خرید .پرداخت شده است

مرکز خرید از  169میلیارد ریال توسط  1600هزار تن کلزا به ارزش  66مرکز و 5میلیارد ریال توسط  2931سویا به قیمت 

 .کشاورزان خریداری کرده و تحویل کارخانجات روغن کشی و تصفیه روغن داده ایم

 و مرکز  13تن آفتابگردان در  6700مقدار  :انه های روغنی آفتابگردان و گلرنگ ، نیز اظهار کردقنبری در خصوص میزان خرید د

 .ه کشاورزان پرداخت کرده ایمب نیز را آن بهای ریال میلیارد 177 مبلغ مجموع ودر شده خریداری مرکز 2 در گلرنگ تن 957

معاون وزیرجهاد کشاورزی با بیان اینکه قطب اصلی تولید کلزا، سویا و آفتابگردان کشور در حال حاضر استان گلستان می باشد 

 . دارند تولید کمی مقدار هم اظهار کرد: در زمینه تولید گلرنگ نیز استان فارس تولیدکننده عمده و استان مرکزی 

درصدی خوداتکایی در تولید دانه های روغنی کشور تاکید کرد: برای  7اشاره به رقم  مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با

اینکه بتوانیم در تولید دانه های روغنی خوداتکایی بیشتری کسب کنیم نیازمند برنامه ریزی دقیق تر و حمایت همه جانبه از 

 .کشاورزان هستیم

http://www.iana.ir/fa/news/۳8768/%D8% 
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 روغن
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۱تاریخ: 

 المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون برای ایران چیست؟نتایج امضای موقت موافقتنامه بین

با ایانا، نتایج مصوبه هیأت وزیران، در مجاز کردن وزارت جهاد کشاورز یبه  صاحبنظران بخش های خصوصی و دولتی در گفت و گو

 .( را مورد بحث و بررسی قرار دادند1394) 2015المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ امضای موقت موافقتنامه بین

 :سپیده قاسمی -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

المللی روغن زیتون و کنسرو چند روز پیش با تصویب هیأت وزیران، وزارت جهاد کشاورزی مجاز به امضای موقت موافقتنامه بین

المللی روغن و کنسرو زیتون در ( شد. قانون الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به موافقتنامه بین1394) 2015زیتون مورخ 

از  1387ماه آبان 11مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  1387ماه وپنجم اردیبهشتجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست

سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام، تشخیص داده شد و طی نامه به مجلس شورای اسالمی و اصل و جهت 

سال یکبار اساسنامه  10المللی هر شد. این نهاد بین المللیو نهاده بین NGOاجراء ابالغ شد و از این تاریخ ایران رسماً عضو این 

دهد تا نظرات و پیشنهادات خود را درباره تغییرات اساسنامه به اطالع این ساله میکند و به اعضا فرصت یکخود را بازنگری می

پور، ننسرو با حضور ابوالقاسم حسالمللی روغن زیتون و کنهاده برسانند.آذرماه سال گذشته جلسه بازنگری اساسنامه موافقتنامه بین

عنوان نمایندگان ایران در کشور نروژ برگزار شد. در این جلسه طبق گرمسیری و هیأت همراه بههای گرمسیری و نیمهمدیرکل میوه

ر د ساله داده شد تا نسبت به تغییرات اساسنامه نظرات و پیشنهادات خود را بیان کنند وقوانین به کشورهای عضو فرصت یک

زاده، مشاور معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی و صورت تمایل با پرداخت حق عضویت در این نهاد باقی بمانند.محمدرضا ملک

گوید: المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون، میوگو با ایانا درباره نتایج امضای دوباره موافقتنامه بینمجری سابق طرح زیتون در گفت

منظور توسعه یکپارچه و پایدار تولید جهانی زیتون المللی بههای بینامه در درجه نخست باعث تحکیم همکاریامضای این موافقتن

سازی، انبارداری و بازاریابی روغن زیتون و های تولید صنعتیشود، همچنین امکان هماهنگی در سیاستدر تمام کشورهای عضو می

انتقال فناوری روز تولید و فرآوری زیتون به کشور و ایجاد امکان ترویج و آموزش  سازد.وی بیان کرد:کنسرو زیتون را فراهم می

 المللی است.منظور بهبود کیفیت تولید از دیگر نتایح مثبت ادامه عضویت ایران در این نهاد بینبه

اد روابط همکاری نزدیک با نمایندگان دهد که با ایجالمللی به ایران این امکان را میزاده افزود: حضور در جلسات این نهاد بینملک

آوری زیتون و محیط زیست تعادل ایجاد کند، همچنین برای حفظ و نگهداری خاک که در سایر کشورهای عضو بین بهبود عمل

المللی شراط کنونی از اهمیت زیادی برخودار است اقدامات الزم را انجام دهد.وی عنوان کرد: رسیدن به استانداردهای بین

های آزمایش فیزیکی، شیمیایی و افزایش دانش خصوصیات کیفی و کمی محصوالت زیتون از والت زیتون با همکاری در زمینهمحص

شود.مشاور معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی تسهیل در دیگر مواردی است که با ادامه عضویت ایران در این نهاده میسر می

منظور ( بهwipoها برای تعیین و اعطاء عالئم جغرافیایی )سازی معیارتشویق هماهنگ بازاریابی روغن و کنسرو زیتون و همچنین

 المللی عنوان کرد.المللی از تولید زیتون کشور را از دیگر نتایج حضور ایران در این نهاد بینحمایت بین

: این نهاد جهت مبارزه با هرگونه تقلب در زاده با اشاره به افزایش تخلفات عرضه روغن زیتون در بازارهای داخلی ادامه دادملک

ش نفع در بخهای نزدیک در این زمینه با نمایندگان ذیالمللی محصوالت خوراکی زیتون اقدام به ایجاد روابط همکاریتجارت بین

رو و کنسمحصوالت زیتون کرده است.وی تأکید کرد: ایجاد تعادل بین تولید و مصرف و فرهنگسازی برای افزایش مصرف روغن 

 های این نهاد به ایران است.ای، بهداشتی این محصوالت از کمکزیتون با درک بهتر خواص تغذیه
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رو المللی روغن زیتون و کنسمجری سابق طرح زیتون در پایان یادآور شد: با توجه به نتایج مثبت و فراگیر امضاء موافقتنامه بین

عنوان مرکز هماهنگی و همکاری کشورهای المللی بهان در این نهاد بینزیتون برای بخش کشاورزی کشور، تداوم حضور ایر

 تولیدکننده زیتون ضروری است.

 المللی با تداوم عضویتتأمین منافع بین

المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون برای کشور به نادر جاللت، عضو شورای ملی زیتون، درباره نتایج امضای موقت موافقتنامه بین

رود و گیاه زیتون جزو ذخایر ژنتیکی و بومی کشور ما شمار میایانا گفت: ایران یکی از مناطق کشت زیتون در جهان بهخبرنگار 

های آنها متکی به حفظ و توسعه کشت و مصرف شود.وی بیان کرد: زندگی بسیاری از باغداران کشور و خانوادهمحسوب می

 زش شرایط اشتغال و اقتصاد این افراد را بهبود می بخشد.محصوالت زیتون است و توجه به این گیاه با ار

دهد که همراه با المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون به ایران این فرصت دوباره را میجاللت افزود: امضای موقت موافقتنامه بین

ای پیشرو حاضر در این نهاد های این محصول پرارزش بازارهای مصرف جدیدی را تعریف کند، همچنین تعامل با عضوهتوسعه باغ

 کند.امکان انتقال و استفاده از تکنولوژی روز دنیا را برای ما فراهم می

های شود که اساسنامه جدید باید به امضاء دولتبار در اساسنامه این نهاد تغییراتی ایجاد میسال یک 10وی عنوان کرد: هر 

شود تا در صورت اعتراض به محتویات، موضوع مورد اعتراض را به می کشورهای عضو برسد و یک سال نیز به آنها فرصت داده

اطالع رؤسای نهاد برسانند.عضو شورای ملی زیتون در پاسخ به این پرسش که آیا پیشنهاد یا انتقادی درباره اساسنامه از سوی ایران 

ی ایران تولید پومیس و عرضه آن بود که باعث ایجاد مطرح شد و این پیشنهاد یا انتقاد چه بود، ادامه داد: یکی از موارد مهم اعتراض

شود، این مورد از سوی ایران با درخواست قطع تولید مطرح شد کننده میتخلفاتی در بازار و مشکالتی برای تولیدکننده و مصرف

ر، اضافه های زیتون برای کشوغکه با کلیات موافقت و در جزئیات اختالفاتی باقی ماند.جاللت با تأکید بر اهمیت توسعه و پایداری با

تواند باعث فقرزدایی در مناطق روستایی های که امکان تولید محصوالت دیگر وجود ندارد میکرد: توسعه کاشت زیتون در زمین

دگان یدکننتواند منافع تولالملی میشود.وی در پایان تأکید کرد: نظم بخشی به تولید، بازار و کیفیت محصوالت زیتون در سطح بین

تواند توسعه اقتصادی کنندگان را در جهان تأمین کند، با در نظر داشتن اینکه هرگونه ناهماهنگی و عملکرد انفرادی میو مصرف

 کشورهای تولیدکننده این محصول را به مخاطره بیاندازد عضویت در این نهاد ضروری است./
http://www.iana.ir/fa/news/۳88۱7/%D۹%86%D8%AA% 
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 روغن

 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۵دی  ۱2تاریخ: 

 دستاوردهای امضای موافقت نامه بین المللی روغن زیتون

ون کنسرو زیتعضو شورای ملی زیتون گفت: مصوبه اخیر هئیت وزیران در خصوص امضای موافقت نامه بین المللی روغن زیتون و 

صنعت،تجارت و  نادر جاللت عضو شورای ملی زیتون در گفتگو با خبرنگار.می تواند دستاوردهایی را برای کشور به ارمغان بیاورد

، با اشاره به نتایج امضای موقت موافقت نامه بین المللی روغن زیتون و کنسرو گاران جواناقتصادی باشگاه خبرن گروه کشاورزی

زیتون اظهار داشت: با وجود آنکه ایران یکی از مناطق کشت زیتون در جهان به شمار می رود، امضای این موافت نامه می تواند 

لحاقیه پیوستن ایران به شورای بین المللی زیتون از سوی مجلس ا 87به گفته وی از سال .دستاوردهایی برای کشور به ارمغان آورد

جاللت ادامه داد: امضای موقت این موافقت نامه به کشورهای تولیدکننده زیتون .و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید

 .نداین فرصت را می دهد که همراه با توسعه باغ های این محصول، بازارهای جدیدی را نیز به دست آور

عضو شورای بین المللی زیتون با اشاره به اینکه امضای این موافقت نامه امکان انتقال دانش و تکنولوژی های روز دنیا را به همراه 

 جمله از دارد، گفت: فرهنگ سازی و تشویق و ترغیب افراد به مصرف روغن زیتون و سرمایه گذاری در کشورهای تولیدکننده 

گفتنی است که با امضای این موافقت نامه عالوه بر سالمت مردم، بحث اشتغالزایی نیز .است زیتون المللی بین شورای اقدامات

جاللت تصریح کرد: نظم بخشی به تولید، بازار و کیفیت محصوالت در سطح بین المللی می تواند منافع تولیدکننده و  .مطرح است

 .مصرف کننده را به همراه داشته باشد

http://www.yjc.ir/fa/news/۵۹20۱8۳/%D8%AF%D8%B۳%D8%AA%D8%A7 
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 زعفران
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۱تاریخ: 

 دادیمبیشتر تجار زعفران افغانستان، ایرانی هستند/ ما خود مزارع زعفران در افغانستان را توسعه 

 های گذشته در قالب کمک بهتوسعه کشاورزی و انتقال دانش تولید محصوالتی مانند زعفران ازجمله اقداماتی بود که ایران در سال

دیده منطقه همچون افغانستان انجام داد و با انتقال پیاز زعفران ایرانی، نخستین سنگ بنای تبدیل شدن کشورهای آسیب

 .در تولید این محصول با مزیت را گذاشت افغانستان به یک کشور رقیب

وگو با خبرنگار ایانا قاچاق زعفران را بسیار اندک عنوان کرد و گفت: مزارع زعفران در حال عضو شورای ملی زعفران امروز در گفت

ی که با اهکند، مدیون تصمیمات غیرکارشناسی گذشته هستند، تصمیمات اشتبای که اکنون در افغانستان خودنمایی میتوسعه

 نیت خوب، اما نتیجه نامطلوب برای تولید کشاورزی کشور گرفته شد.

نظر تنی ایران رقم کوچکی به 300علی حسینی افزود: هرچند تولید سه تا چهار تنی ساالنه زعفران کشور افغانستان در برابر تولید 

 پر مصرف این محصول است.آید، اما این کشور در حال توسعه سریع مزارع خود و تصاحب بازارهای می

کننده، بیان کرد: تعرفه واردات زعفران وی با اشاره به تفاوت تعرفه واردات زعفران از ایران و افغانستان در کشورهای مصرف

 30افغانستان در برخی کشورهای پرمصرف مانند هند نزدیک به صفر است، اما این کشور برای واردات زعفران از ایران تعرفه باالی 

رصدی را در نظر گرفته است.عضو شورای ملی زعفران با اشاره به قوانین سهل و آسان صادرات زعفران در کشور، ادامه داد: د

های بسیار پایین گمرکی در محصوالت کشاورزی، باعث شده است که مندی افغانستان از تعرفهصادرات آسان زعفران از ایران و بهره

 را به افغانستان انتقال دهند و سپس اقدام به صادرات آن از این کشور به کشورهای متقاضی کنند. تجار ایرانی ابتدا زعفران کشور

حسینی در پاسخ به این پرسش که وقتی کیفیت زعفران ایرانی شناخته شده است و مشتریان خارجی حاضر به پرداخت قیمت 

پذیر درات از کشور ثالث را برای تجار ایرانی تا چه اندازه توجیهباالتر به آن هستند آیا صرفاً برخوداری از تعرفه پایین گمرکی صا

است، یادآور شد: مطمئناً زعفران ایرانی برندی شناخته شده است و مشتریان خارجی حاضرند قیمت باالتری برای خرید آن 

کنند، تولید ایران است، داری میدانند زعفرانی که از تجار خریپرداخت کنند، اما جالب است بدانید کشورهای واردکننده خوب می

 کند از پیاز ارزشمند زعفران ایرانی است.نه افغانستان؛ ضمن اینکه محصولی که در حال حاضر افغانستان تولید می

های زعفران با وزن بیش تا دوهزار یورو عنوان کرد و اظهار داشت: بسته 300هزار و وی قیمت زعفران ایرانی در بازار جهانی را یک

گرم دوهزار یورو به فروش  100های کمتر از یورو دارند و بسته 500هزار و تا یک 300هزار و گرم قیمتی حدود یک 100ز ا

 800هزار تومان تا پنج میلیون  800رسند.حسینی همچنین قیمت امروز هر کیلوگرم زعفران در بازار داخلی را چهار میلیون می

با بیان اینکه با توجه به توسعه سطح زیر کشت زعفران و افزایش دانش فنی کشاورزان تا هفت هزار تومان عنوان کرد.وی در پایان 

 سال آینده تولید کشور به دو برابر افزایش خواهد یافت، خواستار توجه دولت به توسعه بازار صادراتی شد./
http://www.iana.ir/fa/news/۳882۵/%D8%A8%DB%8C% 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  ۱4تاریخ: 

 میلیون تومان رسید ٦درصدی صادرات طالی سرخ/ هر کیلو زعفران به  ۴2رشد 

 42رشد  نائب رئیس شورای ملی زعفران گفت: در هفت ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل، صادرات زعفران با

صنعت،تجارت و  خبرنگار غالمرضا میری نائب رئیس شورای ملی زعفران در گفتگو با.درصدی مواجه بود

فصل برداشت و وضعیت نهایی تولید زعفران اظهار داشت: ، با اشاره به پایان اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه کشاورزی

تن اعالم شد و در حال حاضر حداقل قیمت هر کیلو طالی سرخ  360تولید زعفران در سال جاری از سوی وزارت جهاد کشاورزی 

تا پایان سال  میلیون تومان است که در صورت استمرار ثبات قیمت ها پیش بینی می شود صادرات 6و حداکثر  650میلیون و  4

وی با اشاره به تاثیر سرما و یخ زدگی اخیر در میزان تولید، .درصد رشد داشته باشد 60الی  50نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 .رفتند بین از ها زعفران این درصد 10 تنها  درصد محصول تا شروع سرمازدگی جمع آوری شده بود 90افزود: با وجود آنکه 

درصدی صادرات در هفت ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: براساس آمار  42میری از افزایش 

کشور دنیا صادر شد و این  47هزار دالر به  200 و میلیون  113کیلو زعفران با ارزش  513تن و  88ماه نخست سال  7گمرک در 

 .هزار دالر بوده است 337میلیون و  79کیلو با ارزش  273تن و  55درحالی است که این میزان در سال گذشته 

وی در توصیه ای به خریداران زعفران گفت: به خریداران توصیه می شود که زعفران با عالمت استاندارد را خریداری کنند چرا که 

 .درصورت تخلف امکان برخورد با کارخانه متقلب وجود دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/۵۹۱۵2۳0/%D8%B۱%D8%B4%D 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5دى ماه  ۱۳دو شنبه 

 با این نوشیدنی آلودگی هوا را از خود برانید

شیر بسیاری دیگر از خوراکی ها را نیز باید مصرف کنید تا سموم موجود در هوا از  هنگام آلودگی هوا به جز نوشیدن <مواد غذایی

همزمان با آلودگی هوا یکی از مشکالت شایع بروز انواع بیماری ها از جمله بیماری های تنفسی است، در هوای .بدنتان تخلیه شود

 .بیماری های مختلفی را ایجاد کنند آلوده هزاران ماده سمی می توانند همراه با تنفس وارد بدن انسان شده

عالوه بر استفاده از ماسک های فیلتر دار استفاده از برخی از خوراکی ها هم می تواند مانند یک سپر حفاظتی جلوی ورود مواد سمی 

روت، مرکبات، گریپ ف از جمله مفید ترین خوراکی ها در این زمان انواع کلم بویژه کلم بروکلی، پونه کوهی، پرتقال و.به بدن را بگیرد

 و ها ویتامین انواع مغذی، مواد از غنی منبع همگی ها خوراکی این برد، نام توان می را فرنگی توت چغندر، هویج، سیب، آووکادو و 

 .های داخلی انجام دهند اندام از زدایی سم نوعی و کرده خارج بدن از را ریه و کبد در موجود سموم توانند می و هستند آلی مواد

یکی دیگر از خوراکی های مفید در این زمان مصرف انواع ادویه به همراه غذا است، از جمله برترین ادویه های پاک کننده سموم از 

بدن می توان زنجبیل، زردچوبه، رازیانه و خردل را نام برد که عالوه بر پاکسازی کبد می توانند از بروز واکنش های آلرژیک در بدن 

از نوشیدنی های مفید در این زمان می توان چای زنجبیل و چای سبز را نام برد که باعث نابودی عوامل التهاب .هم جلوگیری کنند

 .زا و خنثی کردن عفونت های ریوی می شوند
WhatsAppLineGoogle+TwitterFacebookShare 
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 سالمت

 فارس - ۹۵/۱0/08 : ریخ

 واکسن داخلی دو برابر مشابه خارجی استاختصاص ردیف بودجه خاص برای تأمین واکسن دام/ قیمت 
سال گذشته به دلیل توقف تولید واکسن از  رئیس سازمان دامپزشکی در مورد واردات واکسن تب برفکی علیرغم تولید داخل گفت:

 .استکشورهایی چون چین و ترکیه واکسن وارد کردیم اما در عین حال قیمت واکسن داخلی چیزی حدود دو برابر مشابه خارجی 

، مهدی خلج پیش از ظهر امروز در همایش تبیین مقابله با تب برفکی که در دانشکده خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

رده و داخل استفاده کهای اقتصاد مقاومتی مایلیم ابتدا از ظرفیت دامپزشکی دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار داشت: طبق سیاست

سازی رازی و یک وی با اشاره به اینکه واکسن تب برفکی در دو مؤسسه سرم.شود مصرف کنیمآنچه در داخل کشور تولید می

شود، خاطر نشان کرد: امیدواریم با الزامی که نمایندگان مجلس برای دولت در نظر مؤسسه بخش خصوصی در کردستان تولید می

 .ای برای خرید این واکسن داشته باشیمهای دامی تأمین شده و اعتبار ویژهکسیناسیون برای بیماریاند بهای واگرفته

سازی رازی که چرا سازمان دامپزشکی به جای خرید از این مؤسسه اقدام به خلج در پاسخ به انتقاد کهرام رئیس مؤسسه سرم

ید واکسن تب برفکی در داخل کشور متوقف شد که یا باید غصه کند، گفت: در یک مقطعی بنا به دالیلی تولواردات واکسن می

 .زدیم و در شرایط نیاز سازمان دامپزشکی مجبور به واردات شدخوردیم یا دست به واردات میمی

کیفیت از چین و هند گفت: مجموع های بیها مبنی بر واردات واکسنرئیس سازمان دامپزشکی در پاسخ به برخی شائبه

میلیون واکسن مجانی در اختیار ما  2وارداتی از رتال ترکیه، بریالنت هند و مریال انجام شده که حتی شرکت مریال های واکسن

های های وارداتی تصریح کرد: بازدیدهای گروه کارشناسی سازمان دامپزشکی از شرکتوی با اشاره به تأیید کیفیت واکسن .قرار داد

  .ها در هند تولید شده، اما کیفیت آن بسیار باالسترخی واکسنخارجی مبنی بر این بود که اگر چه ب

های تولیدی توسط بخش خصوصی در کشور و نداشتن مشتری و یا ندادن مجوز صادرات توسط خلج در مورد انبار شدن واکسن

رد تومان پول دادیم واکسن میلیا 10اندازی تولید واکسن تب برفکی سال گذشته در ابتدای راه سازمان دامپزشکی هم اظهار داشت:

خریدیم و آن را به طور رایگان در اختیار دامداران گذاشتیم، تا جایی که سازمان بازرسی بر سر همین مورد که چرا بدون مناقصه 

به  وی اضافه کرد: اکنون کار به جایی رسیده که برای امسال مجبور .اید، به ما خرده گرفتخریده کرده و چرا رایگان توزیع کرده

تومان چگونه  2500تومان و واکسن داخلی  1400برگزاری مناقصه و گرفتن قیمت از دستگاه نظارتی شدیم وقتی واکسن خارجی 

رئیس سازمان دامپزشکی .تومان است 1800توانیم تصمیم بگیریم، در حالی که قیمت مصوب شده روز گذشته دولت هم می

ی وجود دارد که مرجع تأیید صالحت امور مربوط به دام و طیور است و دیگران تصریح کرد: یک جایی به نام سازمان دامپزشک

  .توانند به جای آن تصمیم بگیرندنمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۵۱00800۱۱۱0 
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 سالمت
 فارس - ۹۵/۱0/08 : تاریخ

 مرغهای میانکاله، میقان و قم/توقف صادرات مرغ و تخممشاهده آنفلوانزای حاد پرندگان در تاالب
های میانکاله مازندران، میقان استان رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان مهاجر در تاالب

ه شده که کارهای پیشگیری از انتشار ویروس با کمک وزارت جهاد کشاورزی انجام شده ای در استان قم مشاهدمرکزی و مجموعه

، در مورد خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی مهدی خلج در گفت.مرغ نباشنداست ولی مردم نگران استفاده از مرغ و تخم

حاد پرندگان که طی یک ماه اخیر در برخی مرغداری های کشور مشاهده شده، اظهار داشت: آخرین وضعیت آنفلوانزای فوق 

که توسط پرندگان مهاجر به  H5N8 براساس پایشی که انجام داده بودیم، ویروس در گردش آنفلوانزای پرندگان نداشتیم، اما تیپ

 .غ آنها امحاء شداست، برخی واحدهای پروروش را آلوده کرده بود که مر کشور وارد شده

این ویروس در بسیاری از کشورهای جهان تلفات ایجاد کرده است و زمانی پرندگان مهاجر آزاد، مخزن این ویروس  وی اضافه کرد:

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه در بسیاری از تاالب ها و نقاط  .کنندبوده، اما اکنون ایجاد بیماری و تلفات هم می

ای در قم یا مرگ و میر پرندگان مهاجر دیده شده، افزود: این اتفاق در تاالب میانکاله مازندران، میقان استان مرکزی و مجموعهدن

  .اندبوده H5N8 شده و بیمار ناشی از آنفلوانزایهایی از پرندگان تلفدیده شده است که نمونه

اری را در بین پرندگان اهلی هم انتشار دهند و از آنجایی که ما کشوری توانند به سرعت بیموی اضافه کرد: پرندگان مهاجر می

اند، باید مراقب این های صنعتی ما انبوهی از طیور را در خود جای دادههستیم، با پرندگان بومی و تراکم زیاد و همچنین مرغداری

ها، وانزای فوق حاد پرندگان را در بین مرغداریآفرین در سرعت انتشار ویروس آنفلوی یکی دیگر از عوامل مشکل .مسئله باشیم

های حمل مرغ و خوراک دام عنوان کرد و افزود: این مسئله، ها به یکدیگر و همچنین رفت و آمد ماشیننزدیک بودن مرغداری

ده و گزارشات استان موارد مشاهده شده، با کمک وزارت جهاد کشاورزی، محصور و محدود ش 8، 7کند، اما در سرعت را بیشتر می

وی در پاسخ به سؤال دیگر فارس مبنی بر اینکه با این وضعیت، سرانجام  .آن به سازمان جهانی بهداشت هم ارسال شده است

شود، به طور تلویحی خبر از توقف صادرات داد و گفت: ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در عرف مرغ چه میصادرات مرغ و تخم

کند و در تالشیم تا بیماری را زودتر کنترل کنیم، تا بتوانیم صادرات را از سربگیریم، اما هایی را ایجاد میتتجارت جهانی محدودی

ای برای مصرف خاطر داد که هیچ مشکل و مخاطرهمرغ اطمینانکنندگان مرغ و تخموی به مصرف .صادرات به افغانستان ادامه دارد

 .شودمینه انجام میهای الزم در این زوجود ندارد و کنترل

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۵۱008000888 
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 سالمت
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱2تاریخ: 

 سامانه تخصصی برای سازمان دامپزشکی راه اندازی شده است 11

سامانه تخصصی الکترونیک مرتبط با فعالیت های  11مدیریت و منابع انسانی سازمان دامپزشکی کشور از راه اندازی معاون توسعه 

روز یکشنبه در نشست دولت الکترونیک و محیط زیست « خالد خدا ویردی» به گزارش خبرنگاراقتصادی ایرنا، .این سازمان خبر داد

ود: سازمان دامپزشکی تالش دارد همه فعالیت های خود را به سمت الکترونیکی کردن در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، افز

 .ببرد و براین اساس اقدام های خود را آغاز کرده است

وی راه اندازی سامانه دارویی بخش دامپزشکی را در این راستا ارزیابی کرد و گفت: سامانه مذکور همه اطالعات دارویی بخش 

 .هد کرد و بدین ترتیب بانک اطالعات دارویی این بخش ایجاد خواهد شددامپزشکی را رصد خوا

اشاره کرد و گفت: در زمینه صدور گواهی های بهداشتی برای واردات  1388خداویردی به راه اندازی سامانه قرنطینه از سال 

 .محصوالت دامی و ترانزیت آنها نیز سامانه ای تخصصی ایجاد شده است

 .وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای ادامه فعالیت شدوی خواستار مساعدت 

نشست تخصصی دولت الکترونیک و محیط زیست امروز یکشنبه با حضور محمود واعظی وزیرارتباطات و فناوری اطالعات، نصراهلل 

اطالعات و نمایندگان جهانگرد رییس سازمان فناوری اطالعات ایران و رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری 

وزارتخانه های جهادکشاورزی و نیرو، سازمان محیط زیست برای بررسی خوشه کشاورزی در دولت الکترونیک درمحل وزارت 

 .ارتباطات و فناوری اطالعات برگزارشد

http://www.iana.ir/fa/news/۳88۹7/۱۱%D-8%B۳% 
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 سیب زمینی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱4تاریخ: 

ها کمیته انحالل اتحادیه زمینی در کشور تولید شد/ با وجود مخالفتمیلیون تن سیب ۴.۵امسال بیش از 

 کاران تشکیل شدزمینیسیب

زمینی در کشور میلیون تن سیب 4.5هزار هکتار بیش از  150هزار هکتار به  180زمینی از امسال با کاهش سطح زیر کشت سیب

 .هزار تن نسبت به سال گذشته کمتر بود 500تولید شد که 

کاران در گفت وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: کاهش دمای روزهای پایانی شهریور نیز، که زمینیرئیس اتحادیه سیب

 های تولیدکننده این محصول شد، در کاهش تولید امسال مؤثر بود.زمینی در استانع سبز سیبباعث آسیب به مزار

 کاران مانند سه سال گذشته زیان دیدند.زمینیمحمد صادقی افزود: با وجود کاهش سطح زیر کشت و تولید کمتر، امسال هم سیب

زمینی از ر تومان است در حالی که قیمت خرید سیبهزازمینی یکشده تولید هرکیلوگرم سیبوی بیان کرد: قیمت تمام

 تومان بود. 300تومان و پایان آن )آذرماه(  150ماه( تولیدکنندگان در ابتدای فصل برداشت )اردیبهشت

زمینی از مزارع تا بازار مصرف را قابل توجه عنوان کرد و ادامه داد: کاران ایران تفاوت قیمت سیبزمینیرئیس اتحادیه سیب

رسد و سود سرشاری را عاید تومان به فروش می 500تا دوهزار و  500هزار و زمینی درجه یک انباری در بازار یکاکنون سیبمه

توان با تعیین الگوی کیلوگرم عنوان کرد و یادآور شد: می 50تا  45زمینی در کشور را کند.صادقی سرانه مصرف سیبدالالن می

 توازن و از استمرار زیان کشاورزان جلوگیری کرد.کشت مناسب عرضه و تقاضا را م

 بر است و با توجه به شرایط اقلیمیزمینی محصولی آبزمینی را مغایر با مصالح کشور دانست و عنوان کرد: سیبوی صادرات سیب

ور زه نیاز مصرف کشزمینی را به انداریزی درست سیبآبی صادرات به صالح کشور نیست. بهتر است با برنامهکشور و بحران کم

ها از کاران تأکید کرد: با وجود تمام مخالفتزمینیتولید کنیم و از مازاد تولید جلوگیری شود.صادقی درباره سرنوشت اتحادیه سیب

ی زودکاران ایران با انتخاب اعضاء تشکیل شده است و بهزمینیاتحادیه استانی و اعضاء آنها، کمیته انحالل اتحادیه سیب 19سوی 

 این اتحادیه منحل خواهد شد./
http://www.iana.ir/fa/news/۳8۹6۱/%D8%A7%D۹%8۵% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/38961/%D8%A7%D9%85%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم دی 

 

 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۵دی  08تاریخ: 

 های شیالت ایران و سریالنکابررسی راه های گسترش فعالیت

 .همکاری های شیالتی ایران و سریالنکا بررسی شدراه های گسترش 

به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان شیالت ایران، صالحی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیالت ایران در مالقات 

ی، پروری صیادی، آبزیهابا نظیر احمد سر وزیر ایاالت شرقی سریالنکا، ضمن اعالم آمادگی برای همکاری با سریالنکا در زمینه

 .های دوجانبه با سریالنکا استقبال کردفرآوری و تجارت آبزیان، از گسترش همکاری

 .پروری به سریالنکا را به منظور انتقال دانش اعالم کردهای صید و صیادی و آبزیوی همچنین آمادگی اعزام گروه

های دولتی و خصوصی وضعیت ایاالت خود خواستار همکاری بخشهمچنین در این دیدار طرف سریالنکایی ضمن ارایه گزارشی از 

 .های کشاورزی از جمله شیالت شدایران در زمینه

 .کنندهای شیالتی بازدید میهای کشاورزی استان مازندران از جمله پروژهاین هیات به مدت چهار روز از توانمندی

http://www.iana.ir/fa/news/۳8764/%D8%A8%D8%B۱%D8 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  08تاریخ: 

 صادرات ماهی کپور به عراق و کویت

از  تُن ماهی کپور 932ماه منتهی به مهر ماه امسال بیش از  7طبق آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسالمی ایران در 

؛طبق آمار   اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.کشور صادر شده است

 صادر کشور از کپور ماهی  تُن  932ی به مهر ماه امسال بیش از ماه منته 7منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسالمی ایران در 

 .است شده

 .است بوده 136،456،523،929 آن ریالی ارزش و  4،378،270ارزش دالری این میزان صادرات 

 .الزم به ذکر است که عمده صادرات این محصول به کشورهای عراق و کویت بوده است

 

 ارزش دالری  ارزش ریالی  وزن)ک.گ( کشورطرف معامله ماه

 463,723 14,332,914,618 98,591 عراق 5

 3,892,991 121,447,249,895 828,296 عراق 6

 5,550 172,505,618 1,500 کویت 6

 11,026 347,296,134 2,980 کویت 7

 4,980 156,557,664 1,380 کویت 7

  
http://www.yjc.ir/fa/news/۵۹۱44۵4/%D8%B۵%D8%A7%D8 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۵دی  08تاریخ: 

 ثبت جهانی ماهی کور بهبهان

کور ایران را توصیف و ثبت جهانی کنند؛  شناس کشور توانستند گونه کمیابی از ماهیگروه تحقیقاتی پژوهشگران ماهی  |شهروند

رش زیستی گزاای که مردم محلی شهرستان بهبهان اوایل تابستان امسال با پیداکردن این غار، وجودش را به مسئوالن محیطگونه

اهی ت کنند که مشناسی توانستند اثبابرداری از ماهیان غار بهبهان و مطالعات ژنتیکی و ریختاین 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

شود؛ چراکه دیگر ماهیان کور موجود دراین حوضه آبریز در حقیقی موجود درحوضه آبریز دجلهاد می« غارماهی»عنوان تنها به

 .شوندها دیده میکنند و معموال به هنگام سرریز آب چشمهیست میهای آب زیرزمینی زچشمه

بوم خبر داده است، تیم تحقیقاتی به سرپرستی حامد موسوی ثابت، عضو هیأت علمی دانشگاه گیالن و سایت زیستاینطور که وب

هشگر و کارشناس ارشد دوست عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل، یاسر فاطمی پژوبا همکاری صابر وطن

شناسی دریا و سهیل ایگدری عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران پس از ثبت جهانی ژن این ماهی نام زیست

 .که بر گرفته از نام منطقه تشان است، نامگذاری کرد Garra tashanensis  گونه را با توجه به خاستگاهعلمی این

زمینی به نام غار آبی لِوِن در گونه ماهی کور توصیف شده بودند که هر سه گونه در یک چشمه آب زیر پیش از این در ایران سه

کنند. دو گونه از سه گونه ماهی کور موجود در غار آبی لِوِن از خانواده کپورماهیان و یک گونه بخش پاپی استان لرستان زندگی می

 .از خانواده سگ ماهیان جویباری هستند

http://www.iana.ir/fa/news/۳8726/%D8%AB 
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 شکر )چغندر / نیشکر(
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۱تاریخ: 

 رسدهزار تن می ٦00شود/ تولید شکر به شش میلیون تن نیشکر تا پایان سال برداشت می

هزار تن  600شش میلیون تن نیشکر از مزارع استان برداشت شود که از این میزان نیشکر حدود  شود تا پایان سالبینی میپیش

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم معاون کشاورزی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان امروز در گفت.شکر تولید خواهد شد

ه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان تولید شد که هزار تن شکر در مجموع 588این خبر گفت: در سال زراعی گذشته 

 دهد روند تولید شکر در کشور رو به رشد است.مقایسه آن با میزان تولید در سال زراعی جاری نشان می

با هزار تن عنوان کرد و افزود: طبق برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی  800حسین آمیلی نیاز کشور به شکر را حدود یک میلیون 

 هزار تن است. 400تا  350توجه به میزان تولید، نیاز ساالنه کشور به واردات شکر حدود 

وی با بیان اینکه خوشبختانه دولت با مدیریت مناسب توازن خوبی بین تولید و مصرف شکر ایجاد کرده است، ادامه داد: موانعی بر 

توان با رفع آنها جهش بزرگی در های مختلف وجود دارد که میگانسویی ارسر راه تحقق تولید پایدار شکر همچون هماهنگی و هم

تولید شکر ایجاد کرد.معاون شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان با بیان اینکه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی 

مستعدترین مناطق دنیا برای کشت خوزستان یکی از  :ترین تولیدکننده شکر در کشور است، بیان کردخوزستان همچنان بزرگ

 کرد. نیاز از واردات شکرگذار در کشت و تولید نیشکر کشور را بیتوان با ایجاد انگیزه و جذب سرمایهاین گیاه جادویی است که می

 32ت سآمیلی با اشاره به سایر تولیدات شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان یادآرو شد: سال گذشته این مجموع توان

 تولید کند. MDFهزار مترمکعب  67هزار تن خوراک دام و  40هزار تن خمیر مایه، میلیون لیتر الکل طبی، هفت

میلیون تن نیشکر در اراضی زیرکشت نیشکر واحدهای کشت  23حدود  1394تا پایان سال  1388وی در پایان تأکید کرد: از سال 

 بی برداشت و حدود پنج میلیون تن شکر تولید شده است./و صنعت تابع شرکت توسعه نیشکر و صنایع جان
http://www.iana.ir/fa/news/۳88۱۵/%D8%B4%D8 
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 شیر و فراوردهها
 فارس - ۹۵/۱0/08 : تاریخ

درصد افزایش یافته که یکی از دالیل افزایش قیمت آن افزایش  ۵0ها قیمت کره در هفته اخیر در سطح مغازه

 .های جهانی استقیمت

، طی هفته اخیر قیمت کره به عنوان یکی از محصوالن لبنی سیر صعودی داشته خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

دهد که هم اکنون کره حیوانی در ای نشان میهای زنجیرهس از سطح سوپرمارکتها و فروشگاههای میدانی خبرنگار فارگزارش.است

 .شودبسیاری از فروشگاه ها موجود نیست و تنها کره گیاهی عرضه می

رضه ع ها از چهارشنبه هفته گذشته، کرهیکی از فروشندگان سازمان میادین تره بار در مورد علت عدم عرضه کره می گوید: کارخانه

ایم و سازمان تعزیرات حکومتی در این مورد با ما برخورد گویند: ما افزایش قیمت دادهشویم، میکنند و وقتی علت را جویا مینمی

 2500گرمی از  100و کره  1700به  1100گرمی از  50او توضیح می دهد: قیمت کره .کرده و در نتیجه امکان عرضه وجود ندارد

 .است تومان رسیده 3700به 

ورد گوید: از ترس برخکنند، اما صاحب مغازه میهای شمال پایتخت کره را به دو برابر قیمت قبل عرضه می البته برخی سوپرمارکت

فروشیم. مگر یک قالب کره چقدر برای ما سود دارد دهند، میماموران تعزیرات کره را فقط به مشتریان خاص که تلفنی سفارش می

یورو رسید و این  4600یورو در هر تن به  3850ماه قبل از  2به گزارش خبرنگار فارس قیمت جهانی کره از .مکه به دردسر بیفتی

 .یورو ایستاد 5100رقم در دو هفته اخیر روی عدد 

 ربا رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در مورد علت گران شدن کره تماس گرفتیم و او هم ترجیح داد در این مورد سکوت اختیا

های صنایع غذایی ایران در مورد علت گران شدن کره و نبود آن در بازار به خبرنگار فارس اما کاوه زرگران دبیر کانون انجمن.کند

وی با اشاره به اینکه تعرفه واردات .با تصمیم سازمان حمایت قیمت کره در داخل افزایش نیافته و ثابت مانده است 92گفت: از سال 

درصد افزایش یافته تصریح کرد: این در حالی است که ارز موجود برای واردات کره از  20درصد به  16از  95ل کره از ابتدای سا

به گفته رئیس .مبادله ای به ارز متقاضی تغیر یافته و تمام این موضوعات دست به دست هم داده تا قیمت کره افزایش یابد

 .ه که هیچ کس رقبتی برای واردات کره نداشته باشدکمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران نتیجه آن شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۵۱008000۳0۹ 
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 شیر و فرآورده ها

 فارس - ۹۵/۱0/۱2 : تاریخ

هزار تن فرآورده دامی در  2۵سازی ساالنه شیر وجود ندارد/ معدوم باقیمانده دارویی یا فلزات سنگین در

 کشور
درصد شیر توزیعی کشور در وضعیت مطلوب بوده و  96و پایش شیر  رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: طی آخرین بررسی

قیمانده سموم کشاورزی دیده شده درصد موارد با 4هیچ گونه باقیمانده دارویی یا فلزات سنگین در شیر مشاهده نشده و تنها در 

های انجام شده از سوی در پاسخ به اینکه طبق آخرین پایش ،خبرگزاری فارسگو با خبرنگار کشاورزی ومهدی خلج در گفت.است

هزار  800میلیون و  2اید، اظهار داشت: ساالنه رسیدهشما در مورد باقی مانده دارویی یا هورمونی در شیر و مرغ به چه نتایجی 

هزار تن از  25شود که رقمی حدود های دامی از جمله شیر، مرغ و گوشت انجام میبازرسی و بازدید از مراکز تهیه و توزیع فرآورده

پزشکی از چرخه مصرف حذف ها که قابلیت مصرف انسانی دارد، به دلیل عدم تطابق با استانداردهای سازمان داماین فرآورده

ی هایوی اضافه کرد: در کنار آن یکسری برنامه برای پایش میزان باقیمانده سموم کشاورزی، باقیمانده دارویی و آالینده.شودمی

ن واتهای دامی در این زمینه چه وضعیتی دارند، چرا که از ظاهر محصول نمیمانند فلزات سنگین و سرب داریم، تا ببینیم فرآورده

 96رئیس سازمان دامپزشکی کشور در مورد آخرین نتایج پایش شیر خام گفت: طبق آخرین پایش .چنین مواردی را تشخیص داد

های شیر، باقیمانده دارو ها با وضعیت مطلوب انطباق دارند و وضعیت خوبی در این زمینه داریم و در هیچ یک از نمونهدرصد نمونه

 .درصد باقیمانده سموم کشاورزی دیده شده است 4تنها در و فلزات سنگین وجود نداشته و 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۵۱0۱2000۳۹۳ 
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 شیر و فرآورده ها

 آیانا - ۱۳۹۵دی  0۹تاریخ: 

 آموزاندانشتصویر ضعیف شیر در ذهن 

گذرد، اما هنوز خبری از توزیع شیر در مدارس کشور به گوش با وجود اینکه بیش از سه ماه از آغاز سال تحصیلی جدید می

درباره بالتکلیفی توزیع بودجه آذرماه امسال بود که معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی،  28به گزارش خبرنگار ایانا، .رسدنمی

ای به این مهمی به تعویق افتاده، گالیه داشت. شدت نگران بود و از اینکه مسئلهحسن رکنی، به وگو کرد.شیر مدارس، با خبرنگار ما گفت

ن مسئله کماکان ای تعیین نشده و ای، بودجه966متأسفانه هنوز برای شیر مدارس در بودجه سال "وی در بخشی از سخنان خود گفت: 

دهد؛ زیرا هم سالمت نسل آینده را دربر دارد رکنی، این طرح را مانند تیری دانست که در یک زمان، دو نشان را هدف قرار می "بالتکلیف است.

وگویی با خبرگزاری ماه، این مقام مسئول، در گفتر تاریخ سوم دیدارد.چند روز بعد، یعنی دو هم چرخ اقتصاد دامداران را به حرکت وامی

میلیارد تومان اعتبار، برای این طرح در نظر گرفته شده بود و  500تا  400سال گذشته حدود "، دوباره به این نکته اشاره کرد و گفت: مهر

 "یمی در این زمینه نگرفته است.امسال نیز، این طرح در اولویت کارهای دولت است، اما هنوز دولت تصم
شنبه همین هفته نیز در همایش امنیت غذایی، توسعه و سالمت، توسط مدیرعامل هلدینگ صنایع غذایی، یکاین موضوع در 

فته تر مسئوالن متولی. به گقدام سریع، مجدداً عنوان شد تا تالشی باشد برای اکشاورزی و دارویی صندوق بازنشستگی کشور

های صنایع شیر ایران بر استمرار شیر مدارس تأکید کرده، علی رومی، با وجود اینکه رئیس جمهوری در بازدید یکی از کارخانه

ای برای این منظور اختصاص داده نشده است؛ ضمن اینکه هنوز اکنون متوقف شده و بودجهطرح توزیع شیر در مدارس هم

در حاشیه همایش مذکور، این بحث را ها از سال قبل طلب دارند.اما ماجرا به اینجا ختم نشد و معاون امور دام وزارتخانه، ارخانهک

آموزش و پرورش قرار  ای درباره توزیع شیر در مدارس در اختیاراگرچه تاکنون بودجه": به میان کشید و به خبرنگار ما گفت

البته درست همزمان با نخستین "شود.دار در دولت محسوب میهای اولویتنگرفته است، اما مقدمات آن فراهم شده و یکی از بحث

در ایانا منتشر شد که از تعلل در تخصیص اعتبار و  "بودجه ابرپیشگیری"مصاحبه رکنی در این ارتباط، یادداشتی با عنوان 

های کالن، انتقاد کرد. حال با وجود تأکید مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی و شروع سه ماهه دوم سال گیریها در تصمیماولویت

ست. این در حالی است ای گیر افتاده اهای بودجههای ردیفتحصیلی، اما بحث توزیع شیر در مدارس کشور، همچنان در پیچ و خم

 ترین نوع محصول تلقیکیفیتشود، بیکه طبق گفته مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران، شیری که در مدارس توزیع می

آموزان کشور نیست. با این حال، وزارت آموزش و پرورش، از بهبود کیفیت شیر توزیعی مدارس ممانعت کرده و شده و سزاوار دانش

دیل ترین محصول به شیرخشکی تبی که باشد، تمایلی برای ارتقای کیفیت شیر ندارد. آن هم در شرایطی که باکیفیتبه هر علت

 شود که قرار است به کشورهای خارجی صادر شود.می

چنین  اویژه برای کودکان است، چرا باید به این شکل و بسازی افزایش مصرف شیر، بهحال پرسش اینجاست که اگر قرار به فرهنگ

سازند، مستحق برخورداری از شیر باکیفیت ریزی ضعیفی، صورت بگیرد؟ آیا کودکان ما که نسل فردای این مرز و بوم را میبرنامه

د داشت که در توان امیشوند، چگونه میرو میکیفیت روبهایرانی نیستند؟ گذشته از اینها وقتی در سنین پایین، کودکان با شیر بی

فیت تنها باید از بهترین کیرسد، نهآموزان میرستی نسبت به این ماده مغذی داشته باشند؟شیری که به دست دانشآینده ذهنیت د

بندی و چگونگی توزیع آن نیز بسیار اهمیت دارد. شکل و شمایل جذاب و ها برخوردار باشد، بلکه نحوه بستهو لذیذترین مزه

ویژه اگر این عمل، با آموزش مزایا و فوائد شیر در مصرف شیر خواهد کرد؛ بهمتناسب با سن کودک، مطمئناً او را مجاب به 

 های درسی همراه باشد. بیایید تصویر درستی از شیر، در ذهن کودکان بسازیم./کالس
http://www.iana.ir/fa/news/۳876۳/%D8%AA%D8% 
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 رات و وارداتصاد
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۱تاریخ: 

 328/ تراز تجارت خارجی بخش کشاورزی ٩۵میلیارد دالر محصوالت کشاورزی در هشت ماه  3.۵صادرات 

 میلیون دالر بهبود یافت

هشت ماه میلیون دالر محصوالت کشاورزی ایران در  532معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: سه میلیارد و 

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، عبدالمهدی بخشنده با بیان این که صادرات بخش .امسال به سایر کشورها صادر شده است

درصد از نظر ارزشی  4.15درصد به لحاظ وزنی و  25.22 قبل سال مشابه مدت به نسبت کشاورزی از ابتدای امسال تا پایان آبان

 532هزارتن محصوالت کشاورزی به ارزش سه میلیارد و  805تصریح کرد: در این مدت، سه میلیون و افزایش نشان می دهد، 

وی خاطرنشان کرد: مجموعه صادرات بخش کشاورزی در این مدت معادل .میلیون دالر از ایران به دیگر کشورها صادر شده است

 .ای غیر نفتی بوده استدرصد از کل ارزش صادرات کااله 12.58درصد از کل وزن و  4.65سهم 

 صادرات باغی به لحاظ ارزشی اول شد، به لحاظ وزنی دوم

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در این مدت، بیشترین میزان صادرات کشاورزی به لحاظ وزنی مربوط 

 .درصد بوده است 14.52با سهم درصد و دام و طیور  18.88درصد، باغی با سهم  64.95به زیربخش زراعی با سهم 

درصد و  24.61درصد، دام و طیور با سهم  45.09وی بیشترین میزان صادرات از نظر ارزشی را مربوط به زیر بخش باغی با سهم 

از نظر وزنی  94درصد عنوان و تصریح کرد: صادرات در بخش های دام و طیور نسبت به مدت مشابه سال  24.32زراعی با سهم 

درصد از نظر ارزشی 113درصد به لحاظ وزنی و  14.3درصد کاهش، دامپزشکی  1.73صد افزایش و به لحاظ ارزشی در 4.67

 .افزایش داشته است

 درصد افزایش صادرات محصوالت شیالتی؛ پیشتاز تمام زیر بخش ها

افزایش، محصوالت زراعی از  درصد 68.8درصد و ارزشی  68به گفته بخشنده، محصوالت شیالتی طی مدت یادشده به لحاظ وزنی 

درصد و ارزشی نزدیک به  38.6درصد کاهش و محصوالت باغبانی به لحاظ وزنی  10.25درصد افزایش و ارزشی  26.5نظر وزنی 

 .درصد افزایش نشان می دهد 33.65درصد و ارزشی نزدیک به  13.6درصد افزایش و جنگل و مرتع از لحاظ وزنی نزدیک به  12

درصدی واردات محصوالت کشاورزی به لحاظ وزنی  4.98ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی همچنین از کاهش معاون برنامه 

 .درصدی داشته است 3.18واردات از نظر وزنی نیز کاهش  :طی این مدت خبر داد و اظهار داشت

میلیون  130الر، رب گوجه فرنگی به ارزش میلیون د 604بخشنده، اقالم عمده صادراتی از نظر اررزشی را پسته با پوست به ارزش 

وی اقالم عمده وارداتی به لحاظ وزنی را شامل ذرت دامی به .میلیون دالر اعالم کرد 106دالر و مغز پسته تازه یا خشک به ارزش 

میلیون  381زش میلیون دالر و کنجاله و سایر آخال های جامد از سویا به ار 593میلیون دالر، لوبیای سویا به ارزش  874ارزش 

میلیارد دالر منفی است که در  2.16دالر عنوان کرد و گفت: تراز تجارت خارجی بخش کشاورزی تا انتهای آبان ماه سال جاری 

 .هزار دالر بهبود یافته است 800میلیون و  327مقایسه با مدت مشابه سال قبل نزدیک به 

http://www.iana.ir/fa/news/۳88۱۹/%D8%B۵%D8%A7%D8%AF% 
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 صادرات و واردات

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  08تاریخ: 

 !واردات تور ماهیگیری از تایلند

تن ،تور ماهیگیری وارد کشور شده  ۵٦0ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از  7بر اساس آمار گمرک در 

 .است

ماه منتهی  7بر اساس آمار گمرک در اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

وارد کشور  39،059،802،898 ریالی ارزش و 1،274،132 دالری ارزش به ماهیگیری تور ، تن  560به مهر ماه سال جاری بیش از 

و ارزش  830،247کیلوگرم تورماهیگری به کشور با ارزش دالری  567تن و  387کشور تایلند با صادرات .شده است

 ارزش با کشور به کیلوگرم 805 و تن 68 صادرات با جنوبی کره آن از پس و اول رتبه در  25،484،420،536  ریالی

 .در رده دوم قرار دارد 5،020،657،843  و ارزش ریالی 164,218  دالری

 

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری  ارزش ریالی  وزن)ک.گ(

 79,884 2,416,238,440 36,900 تایلند 1

امارات  2

متحده 

 عربی

24,035 2,313,056,295 76,349 

امارات  2

متحده 

 عربی

11,960 724,680,320 23,920 

 233,635 7,077,330,372 107,080 تایلند 2

جمهوری  2

 کره 

22,320 1,907,072,589 62,921 

جمهوری  2

 کره 

11,563 760,927,960 25,116 

امارات  3

متحده 

 عربی

7,900 503,612,360 16,594 

 57,143 1,741,044,806 26,500 تایلند 3

 6,450 196,596,000 2,150 ترکیه 3

جمهوری  3

 کره 

11,700 810,950,400 26,601 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 33,434 1,024,369,849 10,745 چین 4

 94,105 2,882,461,748 44,067 تایلند 4

 20,152 616,449,864 9,400 تایلند 4

 14,895 454,744,350 4,965 ترکیه 4

جمهوری  4

 کره 

10,578 692,349,987 22,486 

                 24094 چین 5
2,133,300,545  

                  
69,117  

امارات  5

متحده 

 عربی

18500                 
1,204,364,800  

                  
38,908  

                 67700 تایلند 5
4,437,748,335  

                
143,559  

                   9782 تایلند 5
640,922,100  

                  
20,706  

                 32400 تایلند 6
2,184,771,440  

                  
70,192  

                 53736 تایلند 7
3,487,453,431  

                
110,871  

جمهوری  7

 کره 

12644                   
849,356,907  

                  
27,094  

http://www.yjc.ir/fa/news/۵۹۱۵۹4۳/%D۹%88%D8%A7% 
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 صادرات و واردات

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  ۱2تاریخ: 

 !صادرات شتر به کویت

تُن شتر از کشور صادر  68ماه منتهی به مهر ماه امسال حدود  7جمهوری اسالمی ایران در طبق آمار منتشر شده توسط گمرک 

، طبق آمار منتشر شده  اناقتصادی باشگاه خبرنگاران جو گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش.شده است

 .است شده صادر کشور از شتر تُن  68ماه منتهی به مهر ماه امسال حدود  7توسط گمرک جمهوری اسالمی ایران در 

 .است بوده 3،023،320،540 آن ریالی ارزش و  98،258ارزش دالری این میزان صادرات 

 .بوده استالزم به ذکر است که عمده صادرات این محصول به کشور کویت 

 

ارزش  ارزش ریالی  وزن)ک.گ( کشورطرف معامله ماه

 دالری 

 9,790 296,491,205 6,800 کویت 1

 14,241 433,481,799 9,890 کویت 3

 6,710 204,245,690 4,660 کویت 3

 29,232 896,939,280 20,500 کویت 4

 13,099 406,658,455 9,097 کویت 5

 12,312 381,822,621 8,550 کویت 5

 4,896 153,014,688 3,400 کویت 6

 2,938 92,103,362 2,040 کویت 6

 158,563,440 3,500 کویت 7
 

http://www.yjc.ir/fa/news/۵۹۱840۳/%D8%B۵%D8%A7%D8%AF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5918403/%D8%B5%D8%A7%D8%AF


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم دی 

 
 صادرات و واردات

 فارس - ۹۵/۱0/۱۱ : تاریخ

 دهدآستارا بارانداز صادرات محصوالت کشاورزی ایران به روسیهفارس گزارش می
 .ویژه میوه و سبزی تولید داخل از نقاط مختلف کشور به روسیه استآستارا بارانداز صادرات محصوالت کشاورزی به

آستارا، این شهرستان به دلیل برخورداری از مرز زمینی مشترک با جمهوری آذربایجان و استقرار از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 های استاناداره کل گمرک در آن به لحاظ صادرات، واردات و ترانزیت محصوالت غیرنفتی از امتیاز خوبی در بین دیگر شهرستان

رز زمینی گمرک این شهرستان به کشورهای روسیه، جمهوری از عمده محصوالت غیرنفتی که از طریق م.گیالن برخوردار است

ویژه صادرات میوه اشاره کرد که در این شهرستان مرزی به توان به محصوالت کشاورزی بهشود میآذربایجان و بالروس صادر می

والت کشاورزی، وجود فراهم بودن بسترهایی نظیر فعالیت صادرکنندگان محص .دار تبدیل شده استیک تجارت با ثبات و آینده

ها و اندازی سردخانههای زیرکشت، ایجاد و راهگمرک و مرز زمینی مشترک با کشورهای همسایه، تولید و برداشت میوه از باغ

در آینده نزدیک نیز با .های میوه شرایط را برای افزایش صادرات میوه از مرز زمینی گمرک آستارا فراهم کرده استسورتینگ

ـآستارا و ایجاد گمرک ریلی برداری از خط آهن آستاراهای موجود در مرز دریایی منطقه ویژه اقتصادی و با بهرهتکمیل ظرفیت

توان به صادرات محصوالت کشاورزی از مرزهای زمینی، دریایی و ریلی این شهرستان به عنوان شاهرگ اقتصادی آستارا می

 .نگریست

 هصادرات میوه مزیت رقابتی آستارا در منطق

ازی اندمدیرکل گمرک آستارا درباره ظرفیت باالی این شهرستان در صادرات محصوالت کشاورزی به ویژه میوه گفت: با ایجاد و راه

 .بندی میوه در آستارا شرایط خوبی برای اشتغالزایی جوانان فراهم شده استداری و واحدهای بستهانبارهای نگه

گمرک آستارا به کشورهای حوزه قفقاز را یک مزیت رقابتی خوب در منطقه دانست و  رسول امیدی، صادرات میوه از مرز زمینی

های موجود برای صادرات میوه شاهد افزایش چشمگیر صادرات محصوالت افزود: با توجه به فراهم بودن امکانات و زیرساخت

یش صادرات محصوالت کشاورزی دانست وی مشکل کمبود ساعت کاری گمرک را در نتیجه افزا.کشاورزی از این شهرستان هستیم

 .و خاطرنشان کرد: به همین منظور خواهان افزایش ساعت کاری در گمرک این شهرستان هستیم تا بار میوه در گمرک انبار نشود

 مدیرکل گمرک آستارا با اشاره به اینکه افزایش چشمگیر صادرات میوه به خاطر کششی است که در بازارهای خارج از کشور نظیر

گذاری در گذاران اقدام به سرمایهها سرمایهروسیه، جمهوری آذربایجان و داغستان وجود دارد، بیان کرد: به خاطر این کشش

 .کنندبازارهای آستارا و تالش می

 سردخانه در آستارا ۴فعالیت 

های میوه توسط این نهاد پیگیری و  ها و سورتینگمدیر جهاد کشاورزی آستارا نیز با بیان اینکه مجوز احداث و فعالیت سردخانه

 .شود، اظهار کرد: اکنون در آستارا چهار سردخانه با مجوز جهاد کشاورزی مشغول به فعالیت هستندصادر می

های جهاد کشاورزی در راستای کنترل کیفیت محصوالت ایرج شیارکار، بازدید و صدور گواهی بهداشتی و قرنطینه را از دیگر اقدام

 .شودهای مذکور با همکاری واحد قرنطینه مستقر در اداره کل گمرک انجام میرزی عنوان کرد و گفت: اقدامصادره کشاو

های های آستارا است، افزود: از بین میوههای قابل کشت در باغوی با بیان اینکه کیوی، فندق، خرمالو، ازگیل و گردو از جمله میوه

درصد آن به کشورهای حوزه قفقاز  95ادراتی استان و شهرستان است که بالغ بر ترین محصول صتولیدی شهرستان، کیوی مهم

های صادراتی از مدیر جهاد کشاورزی آستارا هلو، آلوچه، آلو، آلبالو، گیالس، انار، سیب، خیار و پرتقال را از دیگر میوه.شودصادر می
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مذکور به واسطه صادرکنندگان از شهرهای دیگر خریداری و های طریق مرز زمینی گمرک این شهرستان دانست و اضافه کرد: میوه

 .شوندبندی به خارج از کشور صادر میپس از بسته

 تن میوه از آستارا  ٦0صادرات روزانه بالغ بر 

صادر کننده محصوالت کشاورزی آستارا نیز وضعیت صادرات میوه در این شهرستان را خوب ارزیابی کرد و گفت: درباره تمام رویه

های گمرکی و صدور مجوزهای الزم برای صادرات هرگونه میوه، اداره کل گمرک آستارا نهایت همکاری را با صادرکنندگان 

تن انواع میوه  60احد حسینجانی با اشاره به اینکه به دلیل در پیش بودن سال نو میالدی روزانه بالغ بر  .محصوالت کشاورزی دارد

تصریح کرد: صادرات میوه به کشورهای همسایه با توجه به نیاز و تقاضای بازارهای کشورهای کنیم، به خارج از کشور صادر می

هزار تنی در نظر  8های صادراتی از جمله کیوی سردخانه بندی میوهداری و بستهوی با بیان اینکه برای نگه.شودهدف انجام می

نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغالزایی صورت  110گرفته شده است، گفت: در سردخانه مذکور به طور میانگین برای 

این صادر کننده میوه، صادرات محصوالت کشاورزی را از مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل مورد نظر مقام .گرفته است

توسعه اقتصادی کشور های توان چرخگذاری در صادرات محصوالت کشاورزی میمعظم رهبری دانست و خاطرنشان کرد: با سرمایه

 .را به حرکت درآورد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۵۱0۱۱0004۵8 
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 صادرات و واردات

 آیانا - ۱۳۹۵دی  08تاریخ: 

 میلیون تن گندم و آرد از فردا 3آغاز صادرات 

معاون وزیر جهاد کشاورزی از مصوبه ستاد تنظیم بازار برای صادرات سه میلیون تنی گندم، آرد و مشتقات آن تا پایان  :ایسنا

ام دالری هر تن گندم اگر بتوانیم این میزان صادرات را تا پایان سال انج 200امسال خبر داد و گفت: با توجه به متوسط قیمت 

علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی اظهار کرد: .میلیون دالری از این محل نصیب کشور خواهد شد 600دهیم، درآمد 

براساس مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار مقرر شد تا سه میلیون تن گندم مازاد معمولی، دوروم، آرد و مشتقات آن تا پایان امسال با 

 .المللی صادر شودبورس و مزایده بین اولویت قرار گرفتن عرضه در

توانیم به کشورهای وی افزود: برای گندم دوروم کشورهایی مانند ترکیه و ایتالیا مشتری آن هستند و گندم معمولی و آرد را می

اد ملی ی و اقتصتواند به نفع تولید ملمنطقه و همسایه صادر کنیم و با توجه به مازاد بیش از سه میلیون تن گندم، صادرات آن می

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: گندم تولید شده ایرانی از نظر کیفیت در سطح مناسبی قرار دارد و همین عامل شرایط .باشد

ای را به نام ایران در سابقهمساعدی برای صادرات آن فراهم کرده است که اگر بتوانیم سه میلیون صادرات را انجام دهیم، رکورد بی

 .ایمجهان در زمینه افزایش تولید و صادرات گندم به ثبت رسانده

سال گذشته کمتر از یک میلیون تن گندم مازاد صادر شد؛ اما صادرات سه میلیون تن  10قنبری گفت: پیش از این نیز در حدود 

در  ایقرار خواهد گرفت و جایگاه ویژه مازاد تاکنون در ایران سابقه نداشته است و ایران با این صادرات در جمع صادرکنندگان گندم

 .این زمینه به دست خواهد آورد

http://www.iana.ir/fa/news/۳87۳۵/%D8% 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹5دى ماه  ۱2یک شنبه 

 واحدهای نان صنعتی می شودتبعیض در اختصاص یارانه، مانع توسعه 

دبیرکل کانون صنایع غذایی ایران گفت: تبعیض در اختصاص یارانه به واحدهای تولیدی نان صنعتی، مانع از توسعه این <مواد غذایی

قانون برنامه پنجم توسعه، واحدهای نان سنتی و صنعتی باید از مزایای  110ر اساس ماده ب: افزود کاوه زرگران.بخش شده است

انونی یکسانی در ضرایب بیمه، مالیات و مواد اولیه برخوردار باشند اما در عمل، دولت، آرد یارانه ای را به واحدهای نان سنتی ق

تومان در هر کیلوگرم آرد ، تفاوت قیمت وجود  800اختصاص داده و واحدهای صنعتی از آرد آزاد استفاده می کنند که در مواردی تا 

 ظرفیت شود، می موجب که رود می ا این تفاوت قیمت، مصرف کننده به سمت نان سنتی که ارزانتر استوی اضافه کرد: ب.دارد

زرگران گفت: سیاست های کلی بر این بود که نحوه تولید نان از روش سنتی به .باشند متوقف و تعطیل ها گذاری سرمایه از کالنی

درصد از نان مصرفی کشور به روش صنعتی  40، حدود 94در پایان سال  صنعتی سوق یابد و بر همین اساس برنامه ریزی شده بود که

سال  4تولید شود اما امروز نه تنها این برنامه محقق نشد بلکه عقبگرد داشتیم و سهم نان صنعتی از نان مصرفی مردم کمتر از حدود 

میلیارد  600هزار و  11آینده در حوزه کشاورزی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با بیان اینکه در الیحه بودجه سال  .قبل است

میلیارد تومان مربوط به دو نوع یارانه نان است که در  500هزار و  10تومان یارانه درنظر گرفته شده است ، افزود: از این میزان 

  .درصد افزایش یافته است 60مقایسه با سال گذشته تا 

  .انه نان برای ثابت نگه داشتن قیمت این ماده غذایی دانستوی افزایش قیمت گندم را علت اصلی افزایش یار

انه رزرگران گفت: یارانه نان بیشتر باید بعنوان یارانه تنظیم بازاری و یارانه کاالی اساسی درنظر گرفته شود و نمی توان این یارانه را یا

 .در بخش کشاورزی باشیمکشاورزی تلقی کرد زیرا باید یارانه کشاورزی شاهد افزایش تولیدی بهره وری 

وی افزود: اگر یارانه نان را از یارانه کشاورزی جدا کنیم ، آن بخش از یارانه ای که برای بخش کشاورزی می ماند در مقایسه با دیگر 

  .کشورها نشان می دهد به بخش کشاورزی اهمیت الزم داده نشده است

پیشرفت هایی که در دو سال اخیر در افزایش راندمان و بهره وری بخش رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران گفت: با تالش ها و 

زراعت شاهد بودیم ، انتظار این بود دولت از بخش کشاورزی حمایت بیشتری کند تا با خودکفایی، تحقق سیاست های اقتصاد 

تومان خریداری  1270نی کیلویی زرگران افزود: امروز دولت گندم را به صورت تضمی .مقاومتی در حوزه کشاورزی را شاهد باشیم

تومان به کارخانه های آرد تحویل می دهد که یارانه نان صرف مابه التفاوت قیمت  660می کند و همان گندم را به قیمت کیلویی 

  .سال است قیمت نان و آرد تغییر نکرده است 3گندم می شود تا قیمت نان ثابت بماند ،همچنان که حدود 

نوبت  70رح شیر مدارس ، طرحی ملی و موفق در کنار طرح تغذیه رایگان مدارس در مناطق مردم بود ، گفت: وی با بیان اینکه ط

شیر در دوره ابتدایی و راهنمایی توزیع می شد و در مقطعی، دوره دبیرستان هم اضافه شد و طرح آن قدر عالی بود که بسیاری از 

سال اخیر موجب شد توزیع شیر کاهش یابد و توزیع  5تا  4اما کسری بودجه های  وی اظهار داشت :.کشورها از ما الگوبرداری کردند

  .شیر از برخی مناطق و مقاطع تحصیلی و برخی مناطق کالن شهرها حذف و کمرنگ شود

غذیه تمیلیارد تومانی اختصاص یافته برای توزیع شیر در مدارس بسیار ناچیز است زیرا شیر مدرسه صرفاً  200وی افزود: بودجه 

نیست بلکه راهکاری برای ارتقای رشد دانش آموزان به ویژه در مناطق محروم و جلوگیری از مشکالتی مانند پوکی استخوان در 

زرگران گفت: راهکارهای جدید بخش خصوصی این است که کارت های اعتباری میان دانش آموزان توزیع شود تا  .بزرگسالی است

 200ارت، در زمان الزم، شیر را با قیمت پایین تر از سوپرمارکت ها و فروشگاه ها تأمین کند اما بودجه دانش آموز با استفاده از این ک
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اجرای طرح با کارت اعتباری هزینه های حمل را حذف می کند و با این صرفه .میلیارد تومانی برای این طرح کفایت نخواهد کرد

نان صنعتی هم در کنار شیر  88و  87زرگران گفت: سال های  .رساند جویی می توان شیر بیشتری به دست مصرف کننده نهایی

  .مدارس دراختیار دانش آموزان قرار می گرفت که این طرح هم به علت کسری بودجه لغو شد

 نوی افزود: با توجه به افزایش قیمت نفت درخواست ما این است در بودجه نان و شیر مدارس بازنگری صورت گیرد تا طرح تغذیه نا

 .و شیر مدارس دوباره اجرایی شود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=۳e۳00۵2۱۱8b۳4۵04b۱a 
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 صنایع غذایی

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۱تاریخ: 

 عادی ساالنه سندیکای صنایع کنسرو ایران برگزار شدمجمع عمومی 

ماه با حضور نماینده اتاق ایران برگزار شد، بازرسان در مجمع عمومی عادی ساالنه سندیکای صنایع کنسرو ایران که روز هشتم دی

کنسرو ایران که روز هشتم به گزارش خبرنگار ایانا، در مجمع عمومی عادی ساالنه سندیکای صنایع .این سندیکا انتخاب شدند

مدیره و ماه با حضور نماینده اتاق ایران برگزار شد، بازرسان این سندیکا انتخاب شدند.در این جلسه گزارش عملکرد هیأتدی

عنون روزنامه به "کار و کارگر"خورشیدی تصویب رسید و روزنامه  1394اسفندماه  29های مالی منتهی به گزارش صورت

میلیون  10عنوان حق ورودیه و و مبلغ میلیون ریال به 30های سندیکا انتخاب شد.همچنین مبلغ جهت درج آگهیکثیراالنتشار 

تعیین و تصویب شد.ادامه جلسه به برگزاری انتخابات بازرس اختصاص یافت و بر  1395عنوان حق عضویت برای سال ریال به

عنوان بازرس به "کرمعلی اسعدیان"به عنوان بازرس اصلی و  "زادهلکپیروز م"اساس آرای به دست آمده از انتخابات بازرس، 

 البدل تعیین شده و قبول سمت کردند./علی

http://www.iana.ir/fa/news/۳8822/%D۹%8۵%D8%AC% 
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 عسل
 فارس - ۹۵/۱0/08 : تاریخ

 کندوی اصالح نژاد شده/ کارنیکا زنبوری با خرطوم بلند و کیسه بزرگ11٦7تن عسل از  70تولید ساالنه 
کند و از ملکه کارنیکا، زنبوری با تن عسل تولید می 70کندوی اصالح نژاد شده ساالنه  167یک کارافرین اقتصاد مقاومتی از هزار و 

، تاثیری که یک بسیج سازندگیبه نقل از سازمان  خبرگزاری فارسبه گزارش .کندتفاده میخرطوم بلند و کیسه بزرگ در تولید اس

و تلفات دارد، امروزه بر هیچ زنبورداری پوشیده نیست، اما بهترین نژاد نژاد خوب زنبور عسل بر افزایش بازدهی و کاهش بیماری 

  .های هر زنبورداری باشدترین سواالت و دغدغهزنبور عسل کدام است؟ نژاد روسی، قفقازی، ایتالیایی یا کارنیکا؟ این یکی از مهم

شود، توجه به اقلیم و شرایط آب و هوایی ن غفلت میترین نکاتی که در انتخاب نژاد زنبور عسل از آباید توجه داشت یکی از مهم

 .منطقه زنبورداری است. هر نژاد زنبور عسل در یک شرایط آب و هوایی خاص بهترین عملکرد را داراست

مثال نباید انتظار داشته باشیم نژادی که در آب و هوای معتدل مدیترانه عملکرد خوبی دارد در آب و هوای گرم و خشک نیز دقیقا 

همان عملکرد را به نمایش بگذارد. پس برای انتخاب بهترین نژاد زنبور باید توجه کنیم که هر نژاد در چه شرایط محیطی و دمایی 

توان چند ویژگی عمومی را برای شناسایی یک نژاد خوب، فهرست کرد. زنبورهای یک اما به طور کلی می.بهترین عملکرد را دارد

های شهددار را به سرعت دهند، گلزنند، پر محصولند، به اندازه الزم )نه کم و نه زیاد( بچه مینیش مینژاد خوب آرامند و به ندرت 

شان را هرچه زودتر حتی در اواخر ها کم است، در مقابل امراض مقاومند و رشد ساالنهکنند، مصرف عسل زمستانی آنپیدا می

 .کنندزمستان شروع می

 سال زنبورداری 1٦تجربه 

داران اقتصاد مقاومتی و یکی از زنبورداران موفق کشور است. او با اصالح یاری یکی از برگزیدگان سومین همایش ملی طالیه امیر

 .های اقتصادی خوبی به دست آوردنژاد زنبورهای بومی و استفاده از نژاد کارنیکا در کرمانشاه توانسته موفقیت

م و کرداز کودکی در زنبورداری عمویم کارگری می»گوید: د به عرصه زنبورداری، میاین فعال اقتصاد مقاومتی درباره چگونگی ورو

آوردم. سال سوم راهنمایی عمویم زنبورداری را جمع کرد و به کارش پایان داد و من از این طریق هزینه تحصیل را به دست می

کندوی زنبور عسل خریدم و  5ورداری را شروع کنم. های تحصیل. از همان موقع تصمیم گرفتم به صورت مستقل زنبماندم و هزینه

سال است که در عرصه زنبورداری مشغول هستم و آن قدر دانش و  16امروز »افزاید: او می«.با آنچه آموخته بودم کار را آغاز کردم

کندوی زنبور عسل  167ار و تجربه دارم که به تنهایی کار اصالح نژاد زنبورها و کوچ دادنشان را انجام دهم. در حال حاضر یک هز

کندوی دیگر هم دارم که از  300اصالح نژاد شده دارم. این زنبورها با نژاد کارنیکا توسط خودم اصالح شده است. یک هزار و 

 «.ها را هم به مرور انجام دهمنژادهای متفرقه هستند و باید کار اصالح نژاد آن

 اصالح نژاد زنبورها با لقاح مصنوعی

گوید: سال سن دارد. او درباره اصالح نژاد زنبورهایش می 32آموخته رشته مهندسی برق و اهل کرمانشاه است و دانش امیر یاری

چند سال قبل دو ملکه کارنیکا را خریداری کردم و از طریق لقاح مصنوعی نژاد زنبورها را اصالح نژاد کردم. زنبورهای کارنیکا »

ای کشورما نیز سازگارند. زنبورهای این نژاد خرطوم بلندتری نسبت به سایر نژادها دارند. شهد های زیادی دارند و با آب و هومزیت

ها برای نژاد ها نهفته است و خیلی از زنبورها به آن دسترسی ندارند، اما دسترسی به شهد این گلبسیاری از گلها در عمق آن

ها هم بزرگتر است و لذا آوری شهد دارند. عالوه بر این کیسه شهد آندر نتیجه قابلیت بیشتری برای جمع .کارنیکا کار آسانی است

ر ریزی زیادی دارند، دتوانند شهد بیشتری به کندو بیاورند. زمستان گذرانی زنبورهای کارنیاکا بهتر است و تخمدر هر پرواز می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
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 «.برداشت بیشتر عسل بسیار حائز اهمیت استنتیجه شما در آغاز فصل شهد جمعیت بیشتری از زنبورها در اختیار دارید که برای 

 .شغل پاره وقت ایجاد کرده است 3شغل ثابت و  7بندی نیز تأسیس و در مجموع این فعال اقتصاد مقاومتی یک کارگاه بسته

منظور از کنم. تن عسل ارگانیک و غیر ارگانیک تولید می 30ساالنه »کند: اش، خاطرنشان میآقای یاری درباره محصوالت تولیدی

ها هایی تغذیه کرده اند که انسان هیچ گونه دخالتی در رشد آنعسل ارگانیک، عسلی است که زنبورهای تولیدکننده آن از شهد گل

های حاصل از آن در نداشته است، یعنی این گیاهان وحشی هستند و هرگز سموم آفت کش و کود دریافت نکرده اند که آلودگی

اش از شهد دست آمده وجود داشته باشد. عسل غیر ارگانیک هم عسلی است که زنبورهای تولیدکنندهشهد و در نهایت عسل به 

 «.کش مصون نمانده استگیاهانی تغذیه کرده اند که از دخالت انسان و مصرف کود و آفت

 هزار تومانی ٩های ماجرای عسل

و  شودای. در تهیه این عسل از روش تغذیه مصنوعی استفاده مینوع دیگری از عسل هم وجود دارد به نام عسل تغذیه»افزاید: او می

ا هایی که بدهد، مزه این عسل کامال شبیه مرباست و حاوی ضرر است و ساکاروز باالیی دارد. عسلزنبوردار مدام به زنبورها شکر می

 «.. من این نوع از عسل را تولید نمی کنمای هستندهای تغذیهشود، همین عسلهزار تومان در بازار یافت می 9قیمت هر کیلوگرم 

میلیون  100کندو دارند به راحتی ساالنه  500زنبوردارانی که باالی »کند: برگزیده همایش طالیه داران اقتصاد مقاومتی اظهار می

ت. عالقه مندان به هزار تومان متغییر اس 120هزار تومان تا  15های ما از کیلویی کنند. قیمت عسلتومان سود خالص برداشت می

زنبورداری باید بدانند که رسیدن به سود خوب دراین عرصه نیازمند صبر و پشت کار است و در ابتدای کار نباید منتظر سود کالن 

میلیون تومانی بسیج  25توسعه تعداد کندوها با کمک وام »گوید: او درباره حمایت از فعاالن اقتصادی مقاومتی، می«.باشند

ام که تفاوت بسیج سازندگی ها کمک بزرگتری هم به من کردند. من همه جا گفتهقق شد. اما واقعیت این است که آنسازندگی مح

با سایر نهادهایی که قرار است از فعاالن اقتصادی حمایت کنند، در کارکنان آن است. بارها وقتی مشغول کار بودم ناگهان زنگ 

ها بزرگترین اند و خدا قوت گفته اند. این حمایت و دلگرمی آنهای پاسدار و بسیجی آمدهتا از بچه 6-5کارگاه به صدا در آمده و 

پرسند و کنند و از مشکالت میها مدام سرکشی میکردم. آن« احساسِ بودن»های بسیج کمک است، من با همین کارهای بچه

 «.دهندراهکار ارائه می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۵۱0080006۳0 
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 علوفه
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۱تاریخ: 

 گرانی سویا هیچ ربطی به نرخ دالر ندارد/ شرکت پشتیبانی ورود کند

 .ابراز نگرانی کرددهندگان مرغ گوشتی، درباره افزایش نرخ سویا نماینده بخش خصوصی پرورش

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: متأسفانه در چند روز مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران مرغ گوشتی امروز در گفت

 تومان به ارزش آن افزوده شده است. 400اخیر، نرخ سویا روندی افزایشی داشته و حدود 

ها باال رفتن نرخ دالر و تغییر واردات این بدون دلیل باال رفته است، افزود: برخی محمدعلی کمالی با اشاره به اینکه نرخ سویا

یز اکنون نکنند. در حالی که این موضوع هیچ ارتباطی با مسائل گفته شده ندارد و همای به ارز آزاد را بهانه میمحصول از ارز مبادله

افتاد، باز هم نباید نرخ آن وی، اگر هم بر فرض محال، چنین اتفاقی میشود.به گفته ای وارد کشور میاین محصول با ارز مبادله

کرد، زیرا سویایی که در حال حاضر در بازار وجود دارد، سه تا چهار ماه پیش وارد کشور شده و باید با همان نرخ افزایش پیدا می

د شده سوءاستفاده کرده و تنها در راستای منافع خود سری افراد سودجو از جو روانی ایجاقبلی به فروش برسد؛ بنابراین مطمئناً یک

کند و دارند.کمالی ادامه داد: با توجه به اینکه صنعت مرغداری گوشتی، در سال حدود دو میلیون تن سویا مصرف میقدم برمی

ینه اضافی جهت تومان هز 150تا  100دهد، قطعاً گران شدن آن تا این حد، درصد سهم خوراک را تشکیل می 25تا  20حدود 

 یابد.شده افزایش میتولید هر کیلوگرم گوشت، برای مرغدار به همراه خواهد داشت؛ بنابراین قیمت تمام

منظور تنظیم بازار، از شرکت پشتیبانی امور دام درخواست وی در پایان ضمن تأکید بر وجود سویای کافی در بازار، اظهار داشت: به

 صول را در بازار توزیع کرده و نقشه احتکارگران را نقش بر آب کند./ایم تا مقداری از این محکرده
http://www.iana.ir/fa/news/۳87۵۵/%DA%AF%D8% 
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱4تاریخ: 

 هزار میلیاردریالی تولید گل و گیاه در مازندران ۵0ارزش اقتصادی 

عزیزاهلل شهیدی فر شامگاه دوشنبه در حاشیه بازدید از سومین نمایشگاه گل و گیاه ، مبلمان شهری و ماشین آالت وابسته   :ایرنا

ر هزار نفر در مازندران به صورت مستقیم و در مرکز تخصصی نمایشگاه دائمی آمل به خبرنگار ایرنا گفت : هم اکنون بیش از چها

 .شمار زیادی نیز به طور غیرمستقیم در این بخش فعالیت دارند

هکتار از این  700هکتار اعالم و اضافه کرد : حدود  980وی سطح زیرکشت و تولید گل و گیاهان زینتی در مازندران را بیش از 

 .فضا ، روباز و بقیه فضای بسته گلخانه ای است

هزار هکتار اعالم کرد و گفت : با وجود این که در کمتر از  480هیدی فر سطح زیر کشت محصوالت زراعی و باغی در مازندران را ش

درصد تولید کشور در  7.5یک درصد از این مساحت گل و گیاه پرورش می یابد ، اما مازندران با همین مقدار سطح تولید بیش از 

 .این بخش را در اختیار دارد

 میلیون اصله گل و گیاه در مازندران 360تولید ساالنه  **

میلیون اصله درخت ، درختچه ، 360معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران همچنین گفت که ساالنه بیش از 

درصد گل  50نون حدود وی با اظهار این که هم اک.شاخه بریده ، پیاز ، پیازچه و نشای فصلی زینتی در این استان تولید می شود

های شاخه بریده و زینتی کشور توسط تولید کنندگان مازندرانی تامین می شود ، اضافه کرد : بهره گیری تولیدکنندگان گل و گیاه 

استان از دانش روز و مکانیزه کردن فرآیند تولید در شرایط رقابتی بازارهای هدف خارجی یک اصل مهم و حیاتی است تا بتوان 

به گزارش خبرنگار ایرنا، سومین نمایشگاه کشاورزی گل و گیاه ، .درات این بخش را در بازارهای بین المللی افزایش دادحجم صا

تولید کننده از سراسر کشور روز دوشنبه در مرکز دائمی نمایشگاههای تخخصی  40مبلمان شهری و ماشین آالت وابسته با حضور 

 .دی ماه صبح و عصر برای بازدید عالقه مندان برپاست 17این نمایشگاه تا روز .آمل گشایش یافت

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۹7۱/%D8%A7%D8%B۱ 
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 گل و گیاهان صنعتی

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  ۱4تاریخ: 

 و اسپانیا صادرات اسانس روغنی گل محمدی آلمان

کیلوگرم اسانس روغنی  77ماه منتهی به مهر ماه امسال حدود  7طبق آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسالمی ایران در 

 اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.گل محمدی از کشور صادر شده است

کیلوگرم اسانس روغنی  77ماه منتهی به مهر ماه امسال حدود  7، طبق آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسالمی ایران در 

 .بوده است 9،786،005،000 آن ریالی رزشا و  315،000ارزش دالری این میزان صادرات .گل محمدی از کشور صادر شده است

 .الزم به ذکر است که عمده صادرات این محصول به کشورهای بلغارستان ، اسپانیا ، فرانسه و آلمان بوده است

 

 ارزش دالری  ارزش ریالی  وزن)ک.گ( کشورطرف معامله ماه

 30,000 920,370,000 6 بلغارستان 4

 190,000 5,886,400,000 40 اسپانیا 5

 90,000 2,821,410,000 30 فرانسه 6

 5,000 157,825,000 1 آلمان 7

  
http://www.yjc.ir/fa/news/۵۹22۳02/%D8%B۵%D8%A7%D8%AF%D8 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5922302/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم دی 

 

 گندم
 فارس - ۹۵/۱0/۱0 : تاریخ

 با وجود کاهش سطح کشت گندمدالیل افزایش تولید 
سال اخیر برداشت گندم و خرید تضمینی دولت امسال نسبت  3مجری طرح گندم گفت: با وجود کاهش سطح زیر کشت نسبت به 

، یکی از دالیل خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی اسماعیل اسفندیاری پور در گفت.برابر شده است 3، حدود 92به سال 

افزایش تولید گندم در کشور را اصالح وضعیت آبیاری و استفاده از مکانیزاسیون به طور ویژه در مزارع گندم عنوان کرد و افزود: 

ار کشاورزان قرار درصد افزایش یافته و همچنین کود در بهترین شرایط در اختی 62میزان توزیع بذر مناسب بین کشاورزان 

کش مناسب وارد کشور شده و در اختیار ها سموم علفوی اضافه کرد: پس از برجام و برداشته شدن یکسری از محدودیت.گیردمی

 .گیرد و همه این مسائل سبب شده تا شاهد افزایش عملکرد در واحد سطح باشیمکشاورزان قرار می

ماه بین کشاورزان های گندم از دهه سوم دیکشرای سال زراعی جدید نیز سموم علفپور به این نکته اشاره کرد که باسفندیاری

 .کش دارد که همه نیاز آن به اندازه کافی تأمین شده استمیلیون هکتار گندم نیاز به سموم علف 6شود و طبق برآورد ما توزیع می

هزار هکتار زیر کشت گندم رفت و از  400میلیون و  6، 92 سال ای کرد و گفت:وی به منحنی رشد تولید گندم در کشور هم اشاره

مجری طرح گندم با بیان اینکه امسال سطح زیر .هزار تن گندم به صورت خرید تضمینی انجام شده است 800میلیون و  4آن 

م، تا جایی که با وجود کاهش سطح زیر کشت شاهد افزایش برداشت بودی هزار هکتار بوده افزود: 930میلیون و  5کشت گندم 

 .هزار تن گندم از کشاورزان به صورت تضمینی خریداری کرد 500میلیون و  11دولت 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۵۱0۱000042۱ 
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 گندم

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱2تاریخ: 

 . حجم واردات گندم در چهارده سال گذشته به بزرگترین مصرف کننده نان در جهان اعالم شد  

میلیون تن گندم وارد  3تاکنون، به طور متوسط هر سال در حدود  1380ها نشان می دهد از سال به گزارش خبرآنالین،بررسی 

م را در دستور کار دارد و در برخی سال ها نیز موفق شده است نسبت ایران سال هاست برنامه خودکفایی تولید گند. ایران شده است

به کاهش قابل توجه واردات گندم اقدام کند، اما از میان رفتن شرایط مناسب اقلیمی و افزایش خشکسالی ها سبب می شود وضعیت 

تا پایان مهر ماه  1380از ابتدای سال بر اساس این گزارش بررسی وضعیت واردات گندم به ایران  . مجددا به حالت سابق بازگردد

میلیون تن گندم وارد ایران شده است . ارزبری ورود این حجم گندم به  42نشان می دهد در این دوره زمانی بیش از  1395سال 

از یک  میلیون دالر گزارش شده است . به این ترتیب در این مقطع زمانی هر سال اندکی کمتر 600میلیارد و  12کشور برابر با 

نان قوت غالب ایرانیان محسوب می شود و اهمیتی استراتژیک در سبد غذایی  . میلیون دالر صرف واردات گندم در کشور شده است

ایرانیان دارد. هر چند ایرانیان را نان خورترین ملت جهان لقب می دهند اما بررسی ها نشان می دهد حجم دور ریز نشان نیز در 

اتخاذ تدابیری برای بهبود کیفیت نان ، خود می تواند مانع از خروج ارز از کشور شود . سرانه مصرف نان در  ایران بسیار باالست و

  .کیلو در سال برآورد شده است 160تا  150ایران حدود 

دم هزار تن گن 105شکسته شده است و در این سال در حدود  1384بررسی ها نشان می دهد رکورد کاهش واردات گندم در سال 

هزار  249میلیون و  7شکست و در این مقطع زمانی بیش از  1393از سوی دیگر رکورد افزایش واردات گندم در سال .وارد ایران شد

صرف  1391با این حال از منظر هزینه دالری بابت واردات گندم ، ایران بیشترین هزینه را در سال  . تن گندم وارد کشور شده است

میلیون دالر ارز از کشور خارج شد این در حالی است  580میلیارد  2هزار تن گندم  700میلیون و  6زای ورود کرد . در این سال به ا

  .میلیون دالر در بر داشت 379میلیارد و  2هزار تن گندم هزینه ای برابر با  249میلیون و  7واردات  1393که در سال 

نشان می دهد . این نمودار بر حسب وزن گندم  1395پایان مهر ماه سال تا  1380نمودار زیر وضعیت واردات گندم را از سال  

 (وارداتی به کشور طراحی شده است . وزن گندم بر حسب هزار تن است . )منبع : گمرک جمهوری اسالمی ایران 

ws/http://www.iana.ir/fa/ne۳886۳/%D8%A8%DB%8C%D8%B4% 
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 فودپرس ۱۳۹5دى ماه  ۱۳دو شنبه 

 خودکفایی گندم واقعیت ندارد/ دولت یازدهم برخی از گندم های وارداتی را به نام تولید داخل محاسبه کرد

باعث شد تا برای اولین بار جشنی تحت عنوان جشن خودکفایی گندم برگزار  83میلیون تن گندم در سال  10.5تولید  <کشاورزی

شود جشنی که چه در آن سال و چه در سال های آتی هراز چندگاهی برگزار و البته در برخی از سال ها به واسطه عدم تحقق 

امین امنیت غذایی موضوعی است که خودکفایی برگزار نشد. گندم و واردات آن به عنوان یک محصول استراتژیک در کشاورزی و ت

در طول دو دهه اخیر به یکی از مهمترین دغدغه های کشور تبدیل شده است. موضوعی که یک روز صادرات آن، یک روز خودکفایی 

 سال از این ماجرا افزایش واردات 10با گذشت حدود .شود می بیان  و دیگر روز واردات مدیریت شده آن به عنوان استراتژی کشور

وارداتی که هزینه ای برابر با  .هزار تن گندم در این سال وارد کشور شد 249میلیون و  7رکورد زده و بیش از  1393گندم در سال 

وارداتی که حاال دولت یازدهم مدعی است که با گذشت حدود دو سال از آن تاریخ به  .میلیون دالر در بر داشت   379میلیارد و  2

توانسته در تولید گندم به خود کفایی برسد. موضوعی که با واکنش های منفی برخی از  95ددا در سال صفر رسیده و ایران مج

عبدالمجید شیخی نویسنده کتاب برنامه ریزی اقتصادی که از موی سپیدان حوزه اقتصاد کشاورزی  .کارشناسان این حوزه مواجه شد

 جاری سال در جوی شرایط و هوا و آب چه اگر: گوید می فایی گندمکشور محسوب می شود با رد ادعای دولت یازدهم مبنی خودک

ل توجهی داشته و تولید گندم افزایش داشته است اما آمار اعالمی دولت از میزان تولیدات گندم غیرواقعی و قاب بهبود گذشته و

جمهور مبنی بر میزان تولیدات گندم و دستکاری شده است. وی در ادامه افزود: ما به خودکفایی گندم نرسیده و عدد اعالمی رئیس 

 .خودکفایی کشور در گندم عدد غلطی بوده و چنین رقمی صحیح نمی باشد

این کارشناس اقتصادی با بیان این موضوع که دولت یازدهم بخشی از گندم وارداتی خود را در آمار گندم های تولید شده در داخل 

و گزارشات میدانی در اختیار دارم که محموله های گندم در حجم وسیعی از بندر  بنده اطالع موثق :کشور آورده است اظهار داشت

میلیون تن گندم از این بندر و سایر بندرها به  1.5امیر آباد وارد کشور شده است. وی خاطرنشان کرد: در این مدت چیزی حدود 

سال گذشته به  3.5اقتصاد منفی بوده و اقتصاد را در کشور وارد شده است. اما متاسفانه این قدر عملکرد دولت یازدهم در زمینه 

 .سمت سراشیبی برده است با جعل آمار سعی در توجیه برخی از اقدامات خود دارند

وی با اشاره به انتظار بیش از حد دولت از میوه های برجام گفت: این موضوع باعث ورود کشور به سراشیبی حباب انتظار شده است 

سال گذشته متوقف شد رشد قیمت ها و تولید نیز به نوعی متوقف شد که این موضوعات به رکود و توقف  3و چون اقتصاد در 

شایان ذکر است چندی پیش یزدجردی ریاست هیات مدیره کانون صنایع آرد کشور نیز در .معامالت و مبادالت انجامیده است

 یخودکفای کنند،می صحبت آن از دولت و جهاد وزارت که اییکف خود: بود گفته گندم خودکفایی  واکنشی با رد اخبار مربوط به

 .ر بخش کیفی به خودکفایی نرسیدیم و هنوز گندم هایمان برای پخت نان از نظر کیفی مناسب نیستد چون نیست کافی و کامل

 داشت؟باید دید دولت یازدهم در برابر این اظهارنظرات کارشناسی مبنی بر خودکفایی گندم چه پاسخی خواهد 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=46۳4aa26۳۱f 
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 گندم

 فودپرس ۱۳۹5دى ماه  ۱۱شنبه 

 طی کمتر از یک ماه بعد از جشن خودکفایی تولید گندم

 تولیدکنندگان نمونه کشاورزی تقدیر می کندبانک کشاورزی از 

شود که دوشنبه در حالی برگزار می روز کشاورزی بخش برتر کنندگان تولید از تجلیل آیین ویکمینسی -اقتصاد غذا  <کشاورزی

گذرد. این بار اما چنان که در خبرها آمده است، عوض رئیس جمهوری در جمع نزدیک به یک ماه از جشن خودکفایی تولید گندم می

د معیشت اها به قصد تشکر از فعاالن عرصه اقتصکشاورزان و تولیدکنندگان این حوزه، رئیس قوه مقننه قرار است سخن براند و زبان

 .محور هستندهای معیشتی دارای نقشی مهم در تامین امنیت غذایی و تولید صادراتبچرخد که در کنار تامین زیرساخت

ناگفته پیداست که بخش کشاورزی به لحاظ نقش اساسی که در تامین درآمد، اشتغال، ارزآوری، بازار، و به ویژه تامین غذا اهمیتی 

ه نیست و به عنوان نیروی محرکه رشد اقتصادی است که با رشد و توسعه آن، زمینه رشد دیگر بخش دارد که دارد بر کسی پوشید

جهادکشاورزی همه ساله به منظور ارائه توانمندی ها و الگوسازی در  وزارت اساس، این بر های اقتصادی دیگر فراهم خواهد شد. 

موفقیت آمیز کشاورزان برتر، نسبت به شناسایی ، انتخاب و معرفی  روشهای از برداران بهره سایر پیروی هدف با بخش کشاورزی 

 از برگزاری مراسم تجلیل از نمونه های بخش کشاورزی در سطح ملی و استانی اقدام می کند تا  تولید کنندگان برتر همچنین 

انند با ارائه خدمات و تسهیالت ویژه برای اما در این میان دیگر سازمان ها و نهادها نیز می تو.شود قدردانی کشور تولید عرصه فعاالن

این دسته از فعاالن عرصه اقتصادی کشور نقش موثر وسازنده ای ایفا کنند. به عنوان نمونه بانک کشاورزی نیز به عنوان تنها نهاد 

یل ایی مراسم تجلکنندۀ جریان منابع مالی داخلی و خارجی به بخش کشاورزی همه ساله ضمن مشارکت فعاالنه در برپمالی تسهیل

هید دکتر مرتضی ش باور به زیرا شود، می قائل آنان برای از مصادیق توانمندی کشور در تحقق اقتصاد مقاومتی امتیازات ویژه ای را 

زاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این بانک موفقیت های کشاورزان نمونه پیام امید برای خودکفایی کشور است و کشاورزان نمونه 

 هایاناییتو و هاظرفیت بر موفقیت برای در عمل نشان دادند که توان تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی را دارند و نشان دادند 

عنوان تنها نهاد مالی تخصصی بخش کشاورزی همواره در کنار کشاورزان حاضر بوده و مسیر بانک کشاورزی به.کنندمی تکیه خود

رو است که و این مهم را با استفاده از نهادسازی و شناسایی کند. از اینها را برای آنها کوتاه میتحقق و دستیابی به اهداف و برنامه

 .کندگذاری در بخش کشاورزی عملیاتی و اجرایی میسرمایه هاینیازها و فرصت

قائل شده است که از جمله  1394بر این اساس بانک کشاورزی امتیازهای ویژه ای برای کشاورزان نمونۀ کشوری و استانی در سال 

میلیون ریال و  800لیارد و ترتیب تا سقف یک میضمانتی کشاورزان نمونۀ کشوری و استانی به تسهیالت افزایش آن می توان به 

های تولیدی گذاری کشاورزان نمونه اعم از کشوری و استانی در اجرای طرحمیلیون ریال، کاهش سهم سرمایه200یک میلیارد و 

ای و سرمایه در گردش(، وصول حق بیمۀ محصوالت کشاورزان نمونه در سه قسط گذاری )سرمایههای سرمایهدرصد هزینه10معادل 

شود درصد می10ق صندوق بیمۀ کشاورزی و تخفیف در سهم حق بیمۀ محصوالت کشاورزی برای کشاورزان نمونه به میزان از طری

های خدمات الکترونیکی بانکی و بخشودگی کارمزد مندی از بخشودگی کارمزد و هزینۀ صدور انواع کارتهمچنین بهره.اشاره کرد

سال، بررسی درخواست کشاورزان نمونۀ کشوری و استانی خارج از نوبت و ه مدت یکجز سود و کارمزد تسهیالت بخدمات بانکی به

 شده لقائ عنوان ناظران ویژۀ بانک از دیگر امتیازهایی است که بانک کشاورزی برای کشاورزان نمونه وقت و تعیین آنها بهدر اسرع

سربازان جبهه اقتصاد مقاومتی ، بانک کشاورزی در برپایی بدیهی است در سال جاری نیز و در سی ویکمین آیین تجلیل از این .است

 .بود خواهد برتر تولیدکنندگان زحمات قدردان خود نوبه به هرچه باشکوه تر این مراسم مشارکت خواهد داشت و 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=cce۹۱d6۹۹a064bb۵b۱7۱b۳4۱۱۳a۱badd& 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=cce91d699a064bb5b171b34113a1badd&
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  08تاریخ: 

 !هزار تومان؟ ۵0تب قیمت، گریبانگیر گوشت شد/ هر کیلو گوشت قرمز 

 .خود رسیده و التهاباتی در بازار ایجاد کرده استطی ماه های اخیر قیمت گوشت گوسفندی به اوج 

وزارت جهاد کشاورزی گران فروشی اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه صنعت، تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار

دالالن در بازار توزیع را عامل اصلی گران فروشی می دانند و این درحالی است که رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی و سودجویی 

محمدرضا مالصالحی رئیس مرکز اصالح نژاد دام وزارت جهاد .افزایش صادرات و کمبود دام در میادین را علت این امر می داند

درصد گوشت  90ن جوان با اشاره به بازار متالطم گوشت گوسفندی اظهار داشت: کشاورزی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگارا

وی با اشاره به .قرمز از تولیدات داخلی و مابقی از طریق واردات تامین می شود از این رو در تامین دام مشکلی در کشور وجود ندارد

است، افزود: در حال حاضر قیمت هر کیلو دام زنده سبک با  تا چند ماه اخیر تغییری نداشته 93اینکه نرخ دام زنده از ابتدای سال 

 .هزار تومان به فروش می رسد 34هزار تومان که با احتساب سود مغازه دار حداکثر با کیلویی  14کیفیت 

قه بدون اکنون هر کیلو ش :هزار تومان است، ادامه داد 28مالصالحی با اشاره به اینکه حداکثر قیمت منطقی برای هر کیلو الشه 

 در دالالن سودجویی بیانگر امر این که شود می عرضه مشتری به هزارتومان 50 تا ی ها قصاب و مناطق برخی در بعضا و  40دنبه 

 دلیل بی و شود نمی دامدار نصیب گرانی این از نفعی که چرا است تولیدکننده و کننده مصرف حق در اجهاف و توزیع شبکه

مرکز اصالح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در دام سنگین هیچ گونه افزایش قیمتی رئیس .است گرانی این  متهم

هزار تومان در قصابی ها  32هزار تومان است اما با قیمت  12 (نداشته ایم، افزود: با توجه به آنکه نرخ هر کیلو دام سنگین) گوساله

ده بیان کرد: صحبت های مبنی بر افزایش صادرات دام زنده و کبمود آن وی با اشاره به وضعیت صادرات دام زن.عرضه می شود

برای گرانی ها مطرح است اما باید گفت که طی ماه های اخیر به سبب شرایط جوی و صادرات دام از طریق دریا به کشورهای 

 .حاشیه خلیج فارس میزان صادرات به یک پنجم فصول دیگر رسیده است

ی اخیر قصابی ها، با تاخیر مطالبات دامداران را پرداخت می کردند اما در شرایط فعلی پول خود را گفتنی است که طی ماه ها

 .نقدی دریافت می کنند که درنهایت سیستم داللی برای حاشیه سود بیشتر شایعه کمبود دام در بازار را به راه انداختند

 کمبودی در ذخیره دام زنده وجود ندارد

اقتصادی باشگاه گروه صنعت، تجارت و کشاورزی  رای تامین کنندگان دام زنده در گفتگو با خبرنگارمنصور پوریان رئیس شو

است و هیچ گونه کمبودی در ذخیره تامین دام بیان کرد: در حال حاضر دام به فراوانی در دامداری ها موجود  خبرنگاران جوان،

 نظر در  وی افزود: عرضه دام به صورت نقدی از سوی دامداران با خواسته قصابی ها سازگار نیست چرا که آنها.زنده وجود ندارد

 آن پذیرش به حاضر آنها بدقولی خاطر به دامداران که دهند انجام دار مدت های چک صورت به را خود های خرید که دارند

 .پوریان اخالل در شبکه توزیع را عامل اصلی گرانی گوشت در بازار تهران اعالم کرد.نیستند

هزار راس دام سبک را دارد که با این وجود  70رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده تصریح کرد: روزانه این شورا توانایی عرضه 

 .تنها نیاز است که ساختار سیستم توزیع اصالح شود

http://www.yjc.ir/fa/news/۵۹۱482۹/%D8%AA%D 

 

 

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/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5914829/%D8%AA%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم دی 

 
 گوشت قرمز

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  ۱۱تاریخ: 

 ۵00هزار و  22سودجویی دالالن عامل اصلی گران فروشی/ گوشت قرمز منجمد کیلویی 

دام گفت: سودجویی دالالن و کشتارگاه ها عامل اصلی نوسانات قیمت است چرا که هیچ کمبودی مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور 

صنعت،تجارت  خبرنگار علیرضا ولی مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام در گفتگو با.در عرضه گوشت گرم و منجمد وجود ندارد

، با اشاره به ذخیره سازی گوشت قرمز در جهت تنظیم بازار، اظهار داشت:  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان وهگر و کشاورزی

 .تنظیم بازار مواد پروتئینی و ذخیره سازی تولیدات داخل و وارداتی از جمله وظایف شرکت پشتیبانی امور دام است

 شرکت سوی از گوشت سازی ذخیره: ندارد،افزود وجود قرمز گوشت عرضه در محدودیتی و کمبود گونه هیچ اشاره به اینکه  وی با

 .ز نیاز بازار استا فراتر سنگین و سبک دام ، گرم گوشت عرضه همچنین و دام امور پشتیبانی

سودجویی دالالن و کشتارگاه ها، نوسانات قیمت را به ولی با بیان اینکه نوسانات قیمت گوشت گوسفندی مقطعی است، گفت: 

 .همراه داشته چرا که در فرآیند تولید و عرضه دام مشکلی به وجود نیامده است

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام ادامه داد: شرایط آب و هوایی مناطق غرب کشور، تاخیر در عرضه دام و نوسانات قیمت را 

حال حاضر واردات گوشت گرم و منجمد آزاد است و بسیاری از واردکنندگان می توانند از کشورهایی که از ایجاد کرده است اما در 

 .سوی سازمان دامپزشکی پروتکل بهداشتی دریافت کردند گوشت گرم با کیفیت وارد نمایند

طریق فروشگاه های زنجیره ای و میادین ولی در ادامه یادآور شد: به منظور مدیریت و تنظیم بازار گوشت قرمز منجمد وارداتی از 

 .تومان عرضه می شود 500هزار و  22میوه و تره بار با قیمت 

مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام تصریح کرد: برای تامین بازار شب عید تدارکات الزم دیده شده و مشکلی از این حیث وجود 

 .ندارد

http://www.yjc.ir/fa/news/۵۹۱868۱/%D8%B۳%D۹%88%D8%AF%D8 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۱تاریخ: 

 کنمطلبه بندر گزی : با درآمد پرورش شترمرغ ، کار فرهنگی می

توان طلبه جوان بندرگزی ثابت کرده که می «سید هادی علوی»توان یک کار تولیدی را آغاز کرد. خالی هم میمجله مهر: با دست

اندازی کاری را شروع کرد و در آن موفق هم بود. این طلبه که به قول خودش قبالً تجربه با همت و حتی بدون هیچ پس

اش، کار کند و از درآمد کار اقتصادیداری داشته، حدود دو سال گذشته شانس خود را در پرورش شترمرغ امتحان میکارخانه

تواند در این کار موفقیت کسب کند. کند و در مدت کمی میخالی کار خود را شروع میکند. آقای علوی با دستفرهنگی می

نامد، او را دچار مشکالت زیادی کرده است؛ تا جایی که وپاگیر میهای دستهای کار که او خودش آنها را قانونهمه سختیبااین

میلیون جریمه شده است! این طلبه جوان کار  53سازی غیرمجاز محکوم و مینش، به ساختمانکشی دور زخاطر فنساآلن فقط به

شترمرغ هنوز در ایران .وسخت آزاد شدشرط اینکه بتوان از قوانین سفتداند؛ بهپرورش شترمرغ را همچنان شغلی پرسود می

ه باشید و مقداری هزینه اول که بتوانید با آن جوجه کار در این شغل اول باید یک زمین داشتناشناخته استشما برای شروع به

 ماش امکانات و بودجه به اولیه هزینه میزان. کنیدمی بخرید و پرورش دهید و در ادامه هم به یک دستگاه جوجه کشی احتیاج پیدا 

شترمرغ تقریبا به هفت  عدد جوجه 40 تهیه برای و میلیون ده به حداقل متری دوهزار زمین یک خریدن برای اما دارد؛ بستگی

 60دهد و عالوه بر آن باید در هر تن غالت، ها را ذرت، سویا و یونجه تشکیل میمیلیون احتیاج دارید. مواد غذایی موردنیاز شترمرغ

ها ن مکملقبالً که ایتر رشد کنند و به سن پروار برسند. ها سریعکند که شترمرغها کمک میکیلو هم ویتامینه اضافه کرد. ویتامینه

ماه بود که اآلن به هفت ماه رسیده است. شترمرغ در  14شد، سن رشد و پروار این حیوان در ایران ها اضافه نمیبه غذای شترمرغ

چگونه از شترمرغ .کنندای است و پرورش آن در کشور هنوز تخصصی نیست و بیشتر افراد سنتی کار میایران حیوان ناشناخته

گذاری ماه شروع به تخمها کافی است. شترمرغ از بهمنشترمرغ، یک نفر برای رسیدگی به آن 50الی  40نیم؟برای هر مراقبت ک

کشد کشی طول میروز در دستگاه جوجه 42گذاری ادامه دارد. تقریباً کند و تا مهرماه و زمانی که هوا هنوز گرم است، این تخممی

نید؛ کوسیله دستگاه تنظیم میید در این قسمت مراقب رطوبت و دمای هوا باشید. دمای هوا را بهها سرازتخم دربیاورند. باکه جوجه

خورد های سرمایشی کمک بگیرید. هر شترمرغ روزانه تقریباً دو کیلوگرم غذا میتوانید از دستگاهاما اگر رطوبت هوا زیاد است، می

ثر حیوانات، شترمرغ هم باید در فضایی تمیز و ساکت پرورش پیدا کند و تا مثل اک .های ابتدایی کمتر استکه این میزان در ماه

ماهگی هم باید در مکانی سیمانی رشد کند؛ چراکه ممکن است ها رسیدگی کرد و تا پنجماهگی باید مستمر و روزانه به آنسه

ین حیوانات باید تازه و سالم باشد و غذای شان بمیرد. غذای اوالی در رودهوالی بخورد و درنهایت به خاطر انباشت این گلگل

ر وخرجشان برابها نباشد. کسانی که تازه کار هستند باید این نکته را بدانند که در سال اول فقط دخلزده در دسترس آنکپک

چهار کیلو  کیلو گوشت و سه تا 90الی  80شترمرغ دورریختنی نداردپرورش شترمرغ از هر نظر سوددهی دارد. هر شترمرغ .شودمی

البته روغن شترمرغ از گوشتش هم پرطرفدارتر است و پوست و  .هزار تومان است 50الی  40روغن دارد و هر کیلو گوشت شترمرغ 

ها خراب بودند و ها را پروار کرد؛ اما اگر این تخمتوان آنها به جوجه تبدیل شدند که میاستفاده است. اگر تخمهم قابلمرغ آنتخم

ها برای مصارف تزیینی استفاده ها را خالی کرد و از آنتوان به روش خاصی این تخمیلی جوجه نشدند، نگران نباشید! میبه هر دل

عنوان مکمل به زیاد آن بیشتر به 3و امگا 6توان تخم شترمرغ را برداشت کرد که به خاطر امگاصورت جداگانه هم میکرد. البته به

 .توان درآمدزایی کردهم میه بر گوشت و روغن و تخم شترمرغ از پوست آنخورد. عالودرد ورزشکاران می

http://www.iana.ir/fa/news/۳88۱8/%D8%B7%D۹%8 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱4تاریخ: 

 هااسامی کامل نمونهکشاورزان نمونه کشوری و درسی که به ما آموختند + 

ویکمین های بخش کشاورزی معرفی و تقدیر شدند.سینفر از نمونه 118دیروز در حضور وزیر جهاد کشاورزی و معاونان وی تعداد 

های مختلف ازقبیل زراعت، باغبانی، دام، طیور و آبزیان، ترویج و های ملی بخش کشاورزی در زیربخشدوره معرفی نمونه

 .های بازرگانی نیز به آن اضافه شدبنیان و شرکتهای دانشر شد که امسال بخش پژوهش و فناوری، شرکتآبخیزداری برگزا

های مختلف ازقبیل زراعت، باغبانی، های ملی بخش کشاورزی در زیربخشویکمین دوره معرفی نمونهبه گزارش خبرنگار ایانا، سی

های بنیان و شرکتهای دانشکه امسال بخش پژوهش و فناوری، شرکتدام، طیور و آبزیان، ترویج و آبخیزداری برگزار شد 

 بازرگانی نیز به آن اضافه شد.

 زراعت

ای، محصوالت جالیزی و حبوبات در زیربخش زراعت قرار گرفته که یکی از های روغنی، نباتات صنعتی، محصوالت علوفهغالت، دانه

 11.83دهند که سطح زیر کشت این محصوالت، د. آمارها نشان میدهترین قسمت پیکره بخش کشاورزی را تشکیل میمهم

آبی برای کشور رقم زده است، لزوم توجه هر میلیون تن است.با توجه به بحرانی که کم 74میلیون هکتار و میزان کل تولیدات آنها 

اورزی به ویژه معاونت زراعت آن را هایی است که وزارت جهاد کشوری در تولید، یکی از سیاستچه بیشتر به آن و افزایش بهره

 3.5به  4میلیون هکتار و گندم دیم، از  1.9میلیون هکتار به  2.5کند. به این منظور، سطح زیر کشت گندم آبی، از دنبال می

های شمالی، سطح زیر کشت این محصول از میلیون هکتار کاهش یافته است. عالوه بر آن با متمرکز شدن کشت برنج در استان

هزار هکتار افزایش پیدا کرده است. این  60هزار هکتار رسیده و سطح زیر کشت پاییزه چغندرقند نیز تا  485هزار هکتار به  600

تن در هکتار را  18تن افزایش یافته و این عدد درباره کشت پاییزه، ارتقای  55تن به  43در حالی است که عملکرد چغندرقند از 

 94 - 95وری در سال زراعی لکرد گندم آْبی و دیم، برنج و کلزا همگی نشان از شیب رو به باالی بهرهتجربه کرده است.افزایش عم

گیری از تکنولوژی نوین، تدوین دارد. اعمال رویکرد پایداری در بخش کشاورزی با منعادل کردن سطوح و اجرای الگوی کشت، بهره

اسی،تکیه بر مشارکت بخش خصوصی، برآورد میزان تقاضا و تقویت میزان های افزایش ضریب خودکفایی تولید محصوالت اسبرنامه

ترین اقداماتی است که از طرف معاونت زراعت دنبال درصد از مهم 20خواتکایی کشور در تامین انرژی مورد نیاز جامعه در حدود 

 شود.می

 باغبانی

 19هزار هکتار است که ساالنه بیش از  680ون و طبق آمارهای موجود، مجموع سطح زیر کشت محصوالت باغی کشور دو میلی

 کند.ای تولید میمیلیون تن انواع محصوالت سردسیری، گرمسیری و گلخانه

وجود تنوع اقلیمی و ژنتیکی، کیفیت باالی محصوالت تولیدی، دانش بومی و سابقه تولید، صادرات و ارزآوری، وجود منابع انسانی 

 توان برای باغبانی برشمرد.هایی است که میشده از مزیتی کنترلهاکارآمد و امکان کشت در محیط

در این بخش نیز اقتصادی کردن تولید به ازای مصرف بهینه آب، کاهش فرسایش خاک، بهبود کیفیت محصوالت، همکاری علمی و 

های ترین سیاستت از مهموری و کاهش ضایعاریزی جهت افزایش بهرهفنی با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و همچنین برنامه

 شده این زیربخش در سال جاری عمومیت دارد.های انتخابدر نمونهمعموالً رود؛ چیزی که شمار میمعاونت باغبانی به

 دام، طیور و آبزیان
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ها و بیماریای در پیشگیری از تواند سهم ویژهکند، میسوم پروتئین مورد نیاز انسان را تأمین میمحصوالت دامی که حدود یک

های سوءتغذیه داشته باشد؛ بنابراین با رشد جمعیت و افزایش درآمد همراه با تغییر در ترجیحات غذایی، تقاضا برای مصرف فرآورده

مرغ و عسل رتبه نخست را داشته و در تولید دامی نیز افزایش خواهد یافت. این در حالی است که ایران در گوشت طیور، شیر، تخم

طورکلی، در حال حاضر تولیدات اصلی دامپروری گوشت طیور، رتبه هفتم جهانی را به خود اختصاص داده است. به گوشت بز و

ای و مراتع داخل کشور و واردات شود که این میزان از طریق جمعیت دامی موجود و منابع علوفهمیلیون تن برآورد می 13حدود 

 شود.برخی اقالم خوراکی حاصل می

درصد از ارزش  37درصد از ارزش افزوده و  24های بانک مرکزی، زیربخش دامپروری حدود کز آمار ایران و گزارشطبق آمار مر

 تولید بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده و سهم مهمی در اشتغال پایدار دارد.

اشیه خلیج فارس و دریای عمان های دریایی و تجاری، رتبه نخست در میان کشورهای حدر بخش شیالتی نیز با توجه به ظرفیت

های خود را در این زمینه مخصوص به ایران است سازمان شیالت ایران با توجه به ذخایر موجود در منابع آبی کشور، سیاست

 هزار هکتار و همچنین 180برداری از های بالقوه بهرهپروری، پرورش میگو با داشتن ظرفیتکند؛ البته در بخش آبزیریزی میپایه

های های غیرساحلی کشور و سایر فعالیتآبی و سردآبی در استانهای دیگر در تولید ماهی در قفس، پرورش ماهیان گرمقابلیت

به  طورکلی، میزان کل تولید محصوالت شیالتیتواند سهم بسزایی در تولید پروتئین دریایی داشته باشد. بهپروری میمتنوع آبزی

 دهد.پروری تشکیل میدرصد را آبزی 40درصد آن را محصوالت صیادی و  60رسیده که حدود یک میلیون تن در سال 

 رسد.میلیون دالر می 291گفتنی است که ارزش صادرات انواع ماهی و آبزیان به 

کلید اینجا  PDFها و مشخصات مدیریتی آنها از طریق فایل توانند برای دریافت اسامی کامل نمونهمندان میعالقه

 کنند./

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۹72/%DA%A۹ 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱2تاریخ: 

ریزان، سیاستگزاران و کارشناسان کشاورزی و تولید ناب برای برنامهالمللی نظام برگزاری کارگاه آموزشی بین

 غذایی کشور

ط در های کوچک و متوسوری و ارتقاء سطح پایداری بنگاهنظام تولید ناب در کشاورزی برای بهبود بهره"المللی کارگاه آموزشی بین

رسول نورالنساء، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران و دکتر المللی شامل پروفسور با حضور اساتید مجرب بین "کسب و کار کشاورزی

وگو با خبرنگار ایانا، با بیان اینکه کارگاه آموزشی مختاری امروز در گفت.وری آسیا آغاز به کار کردویلیام لی، استاد سازمان بهره

ار های کوچک و متوسط در کسب و کاری بنگاهوری و ارتقاء سطح پایدنظام تولید ناب در کشاورزی که برای بهبود بهره"المللی بین

وزارت جهاد کشاورزی آغاز شده است و تا روز  )ره(در مرکز آموزش عالی امام خمینی 95ماه دی 11از صبح دیروز شنبه  "کشاورزی

المللی تید مجرب بینشود، اساالمللی که به زبان انگلیسی برگزار میماه ادامه خواهد داشت، گفت: این کارگاه بیندی 15چهارشنبه 

 اند.وری آسیا حضور یافتهشامل پروفسور رسول نورالنساء، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران و دکتر ویلیام لی، استاد سازمان بهره

ریزان، سیاستگزاران و کارشناسان کشاورزی و غذایی کشور، نفر از برنامه 50وی با بیان اینکه کارگاه آموزشی با حضور 

های علمی مرتبط و طراحان های صنفی و انجمنکنندگان محصوالت کشاورزی و غذایی، نمایندگان اتحادیهنندگان و عرضهتولیدک

ها و تجهیزات کشاورزی و غذایی و مروجان و محققان بخش کشاورزی از سراسر کشور برگزار و تولیدکنندگان و فروشندگان ماشین

های ها و رویههای تولید ناب در کشاورزی، آشنایی با ابزارها، فناوریفاهیم و فلسفه سیستمشود، افزود: ارتقاء دانش در زمینه ممی

ی گذارهای تولید ناب در کشاورزی، به اشتراکسازی و ارزیابی سیستمهای پیادههای تولید ناب، روشمورد استفاده در سیستم

های عملیاتی راهبردی مرتبط از اهداف ر کشاورزی و طراحی برنامههای تولید ناب دسازی سیستمتجربیات نوآورانه درباره پیاده

ماه از صبح تا غروب بازدید و دی 14شنبه گرفته، سههای صورتبرگزاری این کارگاه آموزشی است.به گفته مختاری، پیرو هماهنگی

 ندگان این کارگاه گذاشته خواهد شد./کنبه معرض دید شرکت "زرماکارون"سازی سیستم عملی تولید ناب از کارخانه نحوه پیاده
http://www.iana.ir/fa/news/۳88۵6/%D8%A8%D8%B۱%DA 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۳تاریخ: 

 !روستاهایی که نیستند، و این شهری که بی صدا می خشکد

اند. از اش کوچ کردهخیلی وقت است اهالی .آباد و خیلی از روستاهای منطقه فیروزه سیرجان، دیگر آباد نیستندعلیامیرآباد و 

یزرع مانده. وقتی آب نباشد، دار و درختی نباشد، ماندن هم های بایر و لمها فقط چند باغ پسته خشکیده و زمینروستاها و آبادی

سال پیش آغاز شد؛ زمانی که اخطار دادند نباید هیچ  40آبی منطقه سیرجان از ران، داستان بیبه گزارش روزنامه ای.معنی استبی

خاطر  های پسته اطراف سیرجان بهتنها باغهای زیرزمینی صورت بگیرد و کسی آن را اصالً جدی نگرفت. حاال نهبرداشتی از سفره

تا حدی که مسئوالن استان کرمان  دچار مشکل جدی شدهشوری و تلخی در حال خشک شدن است، آب شرب شهرنشینان هم 

 .اندتصفیه آب در نقاط مختلف سیرجان نصب کرده برای مرتفع کردن بخشی از مشکالت، هشت دستگاه

اند. چندی پیش تصاویری از آب شرب یادمان نرود سیرجان نمونه است و بسیاری از مناطق کشور همان مسیر را در پیش گرفته

. کاربری در شرح یکی از رنگی به خاکی تغییر کردهداد رنگ آب از بیتصاویر نشان می .ا در فضای مجازی منتشر شدهسیرجانی

کنند از آب معدنی یا آب گویند آرسنیک دارد. مسئوالن به ما توصیه مینوشیم که میهر روز آبی را میما»ها نوشته بود: عکس

 «ما با این مشکل چه کنیم؟تصفیه شده استفاده کنیم. شما بگویید 

 آرسنیک در آب سیرجان

شود حقیقت دارد. مزه های اجتماعی دست به دست میهایی که در شبکهها و عکسمان به سیرجان گویای این است که کلیپسفر

 .هاآید حتی محلیها خوش نمیزند و به مذاق خیلیآب شرب این شهر به تلخی می

مان کند. بومی سیرجان است و دستی هم بر قلم دارد. همراه با او قرار است برای تهیه گزارش کمک آید.به پیشوازمان می« احمد»

خاطر بازار لوازم  ترین جای شهر است. آن هم بهنظر اینجا شلوغکنیم. به شروع می« مهیار»زنیم. از خیابان گشتی در شهر می

 .امپرسم. انگار سؤال عجیبی پرسیدهفروشی دارد درباره کیفیت آب میبایلخانگی و بازار خرید عروس و دامادها! از مجتبی که مو

خیلی وقت است مزه آب تغییر کرده و حاال رنگش هم عوض شده. با این آب فقط حمام »گوید: رود و میهایش توی هم میسگرمه

مصرف  دار شده وگویند آب سیرجان آرسنیکای یک باکس. میخریم. هفتهشوییم. آب نوشیدنی را از بقالی میکنیم و لباس میمی

 «دانم تا کی باید آب معدنی بخریم؟نمی .دهدآن احتمال ابتال به سرطان را افزایش می

هایی را در از مهیار تا خیابان امام رضا)ع( راه زیادی نیست. مسئوالن آب و فاضالب شهر با همکاری شرکت پیمانکار دستگاه

ها دبه .اندتومان است. چند نفری توی صف آب ایستاده 30کند. قیمت هر لیتر آب هم آب را تصفیه می اند کهروها گذاشتهپیاده

اش در سیرجان شود. از مرد جوانی به نام حسن لشگری که اهل بروجرد است و چند سالی است به خاطر شغلیک به یک پر می

ام. کیفیت آب اینجا خوب نبود تا اینکه ل است که به این شهر آمدهسا 2من »گوید: پرسم. میکند درباره کیفیت آب میزندگی می

 «.ها را نصب کردند. کیفیت آب تصفیه شده عالی است، دیگر نیازی نیست آب معدنی بخریمچند ماهی پیش این دستگاه

اند و ی ایستادهروم؛ وضعیت یکسان است. چند نفرهای تصفیه آب در منطقه غربی شهر میبه مقابل یکی دیگر از دستگاه

ال از چند س»کند: کنند. علیرضا نورآبادی که استاد دانشگاه است درباره وضعیت آب سیرجان عنوان میهایشان را از آب پر میدبه

 رویه و وجود معادن آهن وهای بیپیش کیفیت آب به مرور بد شد تا اینکه مسئوالن به زبان آمدند و گفتند آب به دلیل برداشت

 ها را نصب کردند کهخاطر این دستگاهدار شده و بهتر است مردم از این آب برای آشامیدن استفاده نکنند. به همین نیکمس، آرس

 «.کندنظرم مشکل آب را برای مدتی برطرف میبه 

 شوندآبی خشک میهایی که از بیباغ
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او همه مناطق حاشیه سیرجان را وجب به وجب احمد، اطالعات خوبی درباره خشکسالی و کمبود آب در منطقه سیرجان دارد. 

گوید: المللی برای ساخت مستند خشکسالی در ایران را هم دارد. احمد میشناسد و سابقه همکاری با چند شبکه تلویزیونی بینمی

مشکل جدی  آب در این منطقه تا چند سال دیگر سیرجان با خاطر برداشت داد بهسال پیش تحقیقات پژوهشگران نشان می 40»

آبی روی نامهربانش را نشان سال پیش خشکسالی و بی 10و اخطارها نکرد تا اینکه از  رو خواهد شد و کسی توجهی به توصیهروبه

ای کنم به موقعیت قبل از هر چیزی باید اشاره.های پسته خشک شد و باید منتظر اتفاقات بدتر هم باشیمداد و کم کم باغ

شود و در ن شهر شیب مالیمی از غرب به شرق دارد؛ یعنی اگر باران ببارد آب به سوی شرق جاری میجغرافیایی سیرجان. ای

های های گذشته آنقدر از آبهای زیر زمینی منطقه شرق سیرجان قاعدتاً باید آب بیشتری هم باشد ولی در طول دههسفره

 400سال گذشته مجوز حفر هزار و  30دهد در طول شان میآمارها ن.زیرزمینی برداشت شده که دیگر کفگیر ته دیگ خورده است

های پسته صادر شده و این در حالی است که همین اندازه چاه غیرمجاز نیز در اطراف سیرجان چاه آب برای توسعه و نگهداری باغ

آرسنیک رسیده؛ به همین خاطر اند تا به های زیرزمینی پایین و پایین رفتهها زیاد بوده که سفرهاست. آنقدر برداشت حفر شده

خشکسالی تا اینجا پیش «. کف نمک»ای باریک سمت دریاچه رویم؛ جادهبه منطقه فیروزه می«.است که آب اینجا شور و تلخ است

 اند یا در حال تسلیم شدنها یا خشک شدهاند بیشتر باغای که مالکانش پنجه در پنجه خشکسالی کردهآمده. جز چند باغ پسته

اند. این روستا چند سالی است مردمش کوچ کرده»گوید: احمد می«. آبادعلی»بینم که روی آن نوشته ند. میانه راه تابلویی میهست

کمی جلوتر از آبادی خشک شده، راننده به  «.باشد اند جای دیگری بروند که آب داشتههایشان شور شد و مجبور شدهآب چاه

دهد که این چندتا باغ کردند. احمد نشان میاینجا زندگی می دهد قبالً چند خانوادهد نشان میپیچد که شواهسوی جاده خاکی می

ای بود برای کند درخت خشکیده پسته است. باغی که زمانی بهانهتا چشم کار می.اندو رفته و مالکانش آنها را رها کرده خشک شده

هایی که های خشک و شکسته درختها نمانده جز شاخهز سکنه. چیزی از باغای است خالی ازندگی در این آبادی که حاال ویرانه

ها در حال کیلومتر جلوتر تراکتوری که در یکی از باغ 2باید از اینجا عبور کنیم. .ها، بیابان را به تسخیر درآوردههمراه با شن و رمل

های خشک جا کردن شاخهتور نشسته و در حال جابهداری پشت فرمان تراک کند. مرد سن و سالکار است نظرمان را جلب می

طرز مرموزی ناپدید رویم، بهافتد که پیش میها. تا چشمش به ما میدرختان پسته است. مرد دیگری هم در حال هرس شاخه

هکتار باغ  15ساله است و مالک  64اش معذوریم حاج حسن که از گفتن فامیلی.شویم که افغانستانی استشود. بعد متوجه میمی

ها آبی آنپرسم در بین این چند باغی که بیهکتار از باغش در طول چند سال گذشته از بین رفته. از او می 2پسته. به گفته خودش 

سال پیش آب فیروزه تلخ و  8 - 7هایش را سرپا نگه دارد؟با بدبختی! با قرض و بدهی! وقتی را خشک کرده چطور توانسته درخت

کیلومتر فاصله دارد چاه آب خریدیم. مسیر آب را تا  50د باغدار دیگر رفتیم آن طرف سیرجان که با اینجا شور شد با چن

ما شانس آوردیم که توانستیم آب بخریم آنهایی که  .کنیمها را آبیاری میکشی کردیم و هر چند ماه یکبار زمینهایمان لولهزمین

م سکته کردند. الکی نیست یک عمر برای بزرگ شدن درخت پسته زحمت بکشی و ها ههایشان از بین رفت. خیلینداشتند باغ

آبی باغت را نیست و نابود کند. درخت پسته از زمان کاشت تا به بار ای خشکسالی و بیاش استفاده نکردههنوز چند سال از ثمره

 «.بردسال زمان می 7 - 6نشستن 

کیلومتر  50تی خشکسالی است از چاه آب بکشند و سر زمین بیاورند، آن هم پرسد که آیا درست است وقاحمد از حاج حسن می

شاءاهلل تا آن وقت مشکل ان»دهد: آیند باید چه کنند؟ حاجی با خنده جواب میدنیا میهای بعد بهتر؟ پس آنهایی که سالطرفآن

 «!انددنیا نیامدهها هستیم که هنوز به تر از آیندهفعالً ما واجب .شودحل می

کیلومتر  3دهیم. درست کنیم و به راهمان ادامه میبا حاجی و کارگری که خودش را ال به الی درختان پنهان کرده خداحافظی می

ای آفتاب سوخته دارد مثل کنیم. اسمش مصطفی است. چهرهزند توقف میای که مردی داخل آن قدم میجلوتر، کنار باغ خشکیده
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اش از ساله کامالً متفاوت است. با لهجه شیرین سیرجانی 56است. داستان این مرد  گوید صاحب باغهای اینجا. میبیشتر آدم

هکتار باغ پسته داشتم که آن هم از پدر خدا بیامرزم ارث رسیده بود که از بین رفت. زمینم  2از دار دنیا »گوید: هایش میبدبختی

کردم تا نگذارم این اتفاق بیفتد اما نشد که نشد. چند تا چاه زدم ولی  آمدسه سال است خشک شده. هر کاری از دستم بر می

ور آشنا داشتند آب را به سر ور و آنآنهایی که این .اش را نفروختخواستم آب بخرم، کسی سهمیههمگی شور و تلخ بودند. می

یاد  آیم اینجا ون خشکید. حاال هرازگاهی میشازمینشان آوردند ولی آنهایی که مثل من آشنایی نداشتند و دستشان تنگ بود، باغ

 «.ام را از بین بردکنم. خشک شدن باغ، زندگیگذشته می

دست آوردن آب با خشکسالی شان یک چیز است؛ آب. برای بههای عجیب و غریبی دارند ولی مشکل همگیهای اینجا حکایتآدم

دچار خشکسالی شدید  2040ناسا اعالم کرد منطقه خاورمیانه تا سال ای جز تسلیم شدن ندارند! وقتی جنگند اما گویی چارهمی

مزه ها یک فانتزی بود. یک شوخی بیزار لم یزرعی تبدیل خواهد شد شاید برای خیلیشود و نیمی از ایران به بیابان و شورهمی

 ...اما

 هافرونشست زمین و پدیدار شدن فروچاله

و این درحالی  سال گذشته خشک شده 8هزار هکتار آن در طول  6هزار هکتار باغ پسته دارد که بیش از  58سیرجان نزدیک به 

ها فقط یک روی خشکسالی است اما سال پیش، شدت گرفته است. خشک شدن باغ 3های پسته از است که خشک شدن باغ

کندند به آب متر زمین را می 40یا  30سال پیش اگر  15به گفته مصطفی، شود زیر زمین است. چیزی که به آن زیاد توجه نمی

 !متر بکنند تا به آب برسند و معلوم نیست آب شیرین باشد یا شور یا تلخ 300تا  200رسیدند ولی حاال باید می

معضل دیگری تبدیل  است و همین موضوع بتازگی بههای زیرزمینی برداشت شده سال گذشته آب زیادی از سفره 40در طول 

سانتیمتر  50تا  30ها از کنارش گذشت. به گفته یک منبع آگاه، سیرجان و اطرافش ساالنه بین شود به این راحتیشده که نمی

ر د« میرزای شیرازی»اش دبیرستان پسرانه توان در گوشه و کنار این شهر دید؛ نمونهکند و شواهد آن را براحتی مینشست می

کند این است که اگر سفرانم را مشغول میش فرو رفته. سؤالی که ذهن من و همکه یک طرف حیاط (ؤمنین)عشهرک امیرالم

 ...آموزی توی آن بیفتدخدای ناکرده زمین فرو برود و دانش

قدم اند. وقتی روی خاک این منطقه های بزرگ و کوچکی دارد که حتی تا کنار جاده پیشروی کردهجاده کویری فیروزه، چاله

های بزرگتری را نشانم مان که خودش خبرنگار حوزه محیط زیست است فرو چالهرود. همراهزنیم زمین چند سانتی پایین میمی

های ها آب و سفرهباشد. خب زمانی زیر این زمین آیند که زیر آن خالی شدهها زمانی به وجود میفروچاله»گوید: دهد و میمی

دوسال پیش خیلی -مثالً همین یکی .رودطور فرو مینماند و هر روز زمین همینی حاال چیزی باقیزیرزمینی جریان داشت ول

ها برابر خواهد شد. نشست و فروچاله 2. مطمئن باشید سال بعد متر رسیده 4اش به متر و عمق 20کوچک بود ولی حاال قطرش به 

ر اینکه چند سال باران و برف بیاید و کسی هم از منابع زیرزمینی خطری جدی هستند و عمالً دیگر برای مهار آنها دیر شده مگ

گو با ووری از آب شور در کشاورزی در گفتدکتر کریم سلیمانی، استاد دانشگاه و مجری طرح استفاده و بهره«.برداشت نکند

مزارع کشاورزی و از طرفی رقابت رقابت برای وسعت دادن به باغ و »گوید: درباره فرونشست زمین در استان کرمان می« ایران»

به  شود، بیش از پیشبرای برداشت آب و همچنین کاشت محصوالت غیراستراتژیکی که برای تولیدشان هزاران لیتر آب مصرف می

 .ای است که امروز شاهدش هستیم؛ فرونشستاین رقابت به مرور زمان همین پدیده منابع آبی کشورمان ضربه زده است. نتیجه

های زیرزمینی در بسیاری از مناطق کشور بویژه استان ها و سفرهرویه از قناتهای غیرمجاز و استفاده بیگفت وجود چاهباید 

های رفسنجان و سیرجان به برخی از رویه آب در باغطور مثال برداشت بی . بهکرمان، خیلی وقت است که از خط قرمز عبور کرده
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رویه منجر به فرونشینی زمین شده و همین موضوع در آینده بسیار نزدیک، . برداشت بید کردهها آسیب جدی وارها و سازهجاده

 .های وحشتناک زمین را در پی خواهد داشتگذشته از درگیری بر سر آب، تهدیدات دیگری همچون بروز زلزله و فرونشست

شود؛ یا مدیریت بهینه ت دو راهکار پیشنهاد میرویه آب استدبیری و برداشت بیبرای حل این مشکل که حاصل چهار دهه بی

ه های زیرزمینی را کمنابع آب مثل ساز و کار دوران باستان و براساس اقلیم آن منطقه اداره شود یا اینکه با تغذیه مصنوعی، سفره

 «.ترمیم کنیم سپر دفاعی و گنجینه ارزشمندی هستند و متأسفانه در بیشتر مناطق کشور آسیب جدی به آنها وارد شده

مان را ترمیم کنیم؟ طبیعت، سیر اکولوژیکی خودش را دارد و در بحث منابع آبی توانیم با تغذیه مصنوعی منابع زیر پایچگونه می

شود. ولی جاری می شود و بخش دیگری در رودخانههای زیرزمینی میطور طبیعی وارد سفره بارد بخشی از آن بهوقتی بارانی می

توانیم با ساخت کانال و سدهای زیر زمینی و با کنترل و مدیریت آبی و کاهش بارندگی هستیم، میای شاهد بینطقهوقتی در م

ود. شآید و زمین پایدار میای زیرزمینی منتقل کنیم. با این کار سطح آب باال میآوری آب باران، آنها را به سفرهها و جمعسیالب

 «.رفته و فقط منتظر تزریق بودجه و اجرایی شدن آن هستیمدر این بخش مطالعات خوبی صورت گ

های خالی که بدون آب هستند و حائل دهند. در رخدادهای طبیعی مثل زلزله، سفرهکارشناسان بسیاری در این زمینه هشدار می 

شند. این هشدار یعنی احتمال کها و تأسیسات را به درون میریزند و خانهاند، بدون هیچ مقاومتی فرو میبین زیر زمین و زمین

 است. چه باید کرد؟فاجعه. هنوز زلزله بم فراموش نشده 

متأسفانه معضل آب »گوید: درباره بحران آب در این منطقه می« ایران»آبادی، فرماندار ویژه سیرجان در مصاحبه با منصور مکی

شد. با ریزی میباید از آن زمان برای چنین روزهایی برنامهمربوط به امروز و دیروز نیست و مربوط به دهه های گذشته است و 

ایم با اجرای چندین طرح برای رفع این های اساسی است سعی کردهتوجه به اینکه در دولت تدبیر و امید موضوع آب یکی از دغدغه

ایم. بودند پر کرده ی گذشته حفر شدههای غیرمجاز را که در دهه هاعنوان مثال تعداد زیادی از چاهمشکل گامی بزرگ برداریم. به

جویی و ابعاد بحران خشکسالی را های مردم نهاد، فرهنگ صرفهایم و با همکاری تشکلرا هم اجرایی کرده« همیاران آب»طرح 

 بردارینند بهرهتواای میایم که چگونه از آبیاری مکانیزه و قطرهایم و به آنها آموزش دادهبرای کشاورزان و باغداران تشریح کرده

 .باشندشان داشته هایبیشتر از زمین

ای و قصد داریم این عدد را در آینده درصد از اراضی پسته مجهز به آبیاری مکانیزه شده 30البته باید یادآوری کنم که تاکنون 

لوگرم است و اگر باغداران با ما کی 500تا  400درصد برسانیم. در حال حاضر برداشت پسته از هر هکتار حدود  50بسیار نزدیک به 

 .تن پسته برداشت کنند 12طور متوسط توانند از هر هکتار بهمان اهمیت بدهند میهای کارشناسانهمکاری کنند و به مشاوره

درباره وجود آرسنیک در آب هم باید بگویم استان کرمان دارای معادن بسیار زغال سنگ و آهن و مس است که همین موضوع 

است که در مقیاس  60تا  50اکنون متوسط وجود آرسنیک در آب سیرجان بین هم .شود امالح آب بیشتر از حد شودمیباعث 

است ولی آنها از چنین آبی  150است رقم نسبتاً باالیی است. البته باید اشاره کنم این عدد در چین بیش از  20متوسط جهانی که 

دهیم. و اما برای برطرف کردن این مشکل با دستور دکتر رزم نی را مدنظر قرار میکنند ولی ما میانگین جهاهم استفاده می

هایمان را در این حوزه افزایش دادیم و در مرحله نخست با نصب هشت دستگاه تصفیه آب در سطح شهر تا حسینی فعالیت

ها بیشتر هم خواهد شد. با توجه به اینکه های مردم بکاهیم و البته در فازهای بعدی تعداد دستگاهحدودی توانستیم از دغدغه

خاطر کاهش شدید مخزن سد این دستگاه بال نصب شده بود ولی به« تنگویه»خانه بزرگی در مسیر سد های گذشته تصفیهسال

س از یم و پها را به سد تنگویه منتقل کناستفاده مانده بود، با استفاده از تجربیات کارشناسان اهل فن قرار است آب برخی از چاه

 «.های شهری کنیمتصفیه شدن، آب را وارد لوله
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است؛ رفسنجان، همدان، ساری و خیلی از ای است که دچار خشکسالی و فرونشست زمین شدهها منطقهسیران تنها یکی از ده

ه پیش برویم کنند ولی شواهد گویای این است که اگر با همین سرعت بمناطق دیگر هم با این مشکل دست و پنجه نرم می

 .زار خواهد شدها درست از آب درخواهد آمد و نیمی از کشور تبدیل به شورهبینیپیش

http://www.iana.ir/fa/news/۳8۹۳2/%D8%B۱%D۹%88%D8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/38932/%D8%B1%D9%88%D8


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم دی 

 

 مرکبات
 فارس - ۹۵/۱0/۱۱ : تاریخ

درصد پیشنهاد کمک بالعوض به باغداران را تصویب  1۵کنند/ دولت تنها مرکبات باغات شمال را دفن می

 کرد
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: وضعیت مرکبات شمال بحرانی است تا حدی که باغداران بیشتر محصول خود را دفن 

 .مجلس را برای کمک بالعوض به کشاورزان تصویب کرده استدرصد پیشنهاد کمیسیون کشاورزی  15کنند و دولت تنها می

، درمورد آخرین وضعیت باغات مرکبات شمال که پس از بارش خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی علیمحمد شاعری در گفت

: حال مرکبات شمال اصال خوب نیست و بحران کامل در باغات برف سنگین یک ماه اخیر با مشکل مواجه شده بود اظهار داشت

 .کنندآوری و دفن میشمال حاکم است تا جایی که پس از سرمازدگی بسیاری از مرکبات ریزش کرده و کشاورزان مرکبات را جمع

در استان مازندران  بخش عمده :های شمالی برآورده شده اظهار داشتوی در پاسخ به اینکه بیشترین خسارت در کدام استان

اند مشتری ندارد و آنهایی اند و حتی مرکباتی هم که روی درخت سالم ماندههای گلستان و گیالن هم آسیب دیدهاست اما استان

 .اند فاسد شده است و اکنون هیچ متولی مشخصی پیگیر مشکالت باغات مرکبات شمال نیستکه ریزش کرده

میلیارد تومان برای کمک بالعوض به باغداران  30حمایت از مرکبات شمال نیز گفت: دولت های دولت برای شاعری درمورد کمک

  .درصد رقمی است که کمیسیون کشاورزی مجلس پیشنهاد داده بود 15مرکبات شمال تصویب کرده که این رقم تنها 

و تا حد امکان برای فرآوری راهی کم خریداری شده ها از سوی دولت کمرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: پرتقال

به گفته شاعری همچنین قرار است تا تسهیالتی با بهره کم برای بهسازی و اصالح باغات مرکبات در اختیار .شودکارخانجات می

کاران به شاعری این را هم گفت که امهال بدهی مرکبات.های عامل آن مشخص نشده استکشاورزان قرار گیرد که هنوز بانک

به .ها نیز یکی دیگر از کارهایی است که برای حمایت در دستور کار قرار گرفته که امیدواریم زودتر دستورالعمل آن ابالغ شودبانک

بینی شده باغات گزارش خبرنگار فارس، در آذر ماه با بارش سنگین برف و کاهش شدید دما به مدت چند روز پیش از موعد پیش

درصد مرکبات آسیب  30ه در همان موقع با برآورد ستاد مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی زدگی شد کمرکبات شمال دچار یخ

ان رسد باغداربینی هم بود که پس از دو هفته میزان خسارت بیشتر شود. اتفاقی که اکنون به نظر میدیده بودند اما این پیش

ه فکر صادرات بود بلکه این نگرانی وجود دارد که برای تنظیم توان بگیر کرده تا حتی که نه تنها نمیمرکبات را در شمال زمین

ود ششب عید هم با مشکل مواجه شویم. هم اکنون بیشتر مرکبات شمال با قیمت یک هزار تومان در هر کیلو به مردم فروخته می

 .که اغلب بر اثر سرما دچار تلخی شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۵۱0۱۱0007۹۱ 
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 مرکبات
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱2تاریخ: 

 ها کشاندها را به جویاعتمادی پرتقالزیان شکست مناقصه تعاون روستایی را باغداران دادند/ بی

ر ها دسازی پرتقال شب عید را از طریق روزنامهآگهی مناقصه خرید و ذخیرهسازمان مرکزی تعاون روستایی در هفته پایانی آذرماه 

اختیار متقاضیان قرار داد، اما با توجه به حجم باالی آن استقبالی از سوی مردم صورت نگرفت. این تصمیم غیرکارشناسی که بدون 

 .عید و زیان بیشتر باغداران شد توجه به شرایط موجود گرفته شده بود، باعث تأخیر در خرید تضمینی پرتقال شب

وگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه هر روز تأخیر در خرید تضمینی هزینه مدیرعامل اتحادیه باغداران استان مازندران امروز در گفت

انبار آن در  کند، گفت: ترس از تکرار سرما باغداران را وادار به چیدن محصول ودیده تحمیل میبیشتری را به باغداران آسیب

 سیلوها کرده است که این اقدام هزینه روزشمار را برای تولیدکننده در پی داشته است.

های سرمازده روز پیش با اعالم خرید تضمینی پرتقال 20های آب، افزود: های رهاشده در جویمحمدرضا شعبانی در توضیح پرتقال

و پرداخت پول کارگر و سبد و هزینه حمل، روزها در صف مراکز خرید  های روستایی، باغداران پس از چیدن محصولتوسط تعاون

های مانند وجود پرتقال پوسیده در بار، از خرید آنها سر باز زدند، های روستایی منتظر ماندند و در نهایت این مراکز با بهانهتعاونی

بیعی است و این اقدام تعاون روستایی فقط باعث های پوسیده در بار محصول سرمازده امری طاین در حالی بود که وجود پرتقال

اعتمادی در باغداران شد.وی با اشاره به تأخیر در پرداخت بهای خرید تضمینی گندم به گندمکاران، بیان کرد: این ایجاد بی

حصول در اعتمادی همراه با نگرانی از تأخیر در پرداخت بهای محصول باعث شد که باغداران پس از مدتی، رها کردن مبی

 بار باشیم.های آب را به فروش آن به تعاون روستایی ترجیح دهند و شاهد مناظری چنین اسفجوی

وجودآمده برای باغداران در دست مردم است، ادامه داد: بخش دولتی از حل مشکل شعبانی با بیان اینکه کلید حل مشکل به

اگر هر خانواده سه تا پنج کیلوگرم پرتقال بخرد کمک بزرگی به باغداران  باغداران عاجز مانده و امید باغداران فقط به مردم است.

 ها را ندارند.اند توان پرداخت مخارج نگهداشت باغاکنون تولیدکنندگانی که از سرما آسیب دیدهکرده است؛ زیرا هم

دلیل ناتوانی در تأمین مخارج، درختان وند بهمدیرعامل اتحادیه باغداران استان مازندران در پایان تأکید کرد: اگر باغداران مجبور ش

رو خواهیم بود که بار هزینه آن بر دوش خود مردم خواهد خود را نیز رها کنند با افت تولید و افزایش قیمت در سال آینده روبه

 افتاد./

/http://www.iana.ir/fa/news۳88۳8/%D8%B2%DB% 
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 مرکبات
  آیانا - ۱۳۹۵دی  07تاریخ: 

 های تلخ در تهران/ کشف میوه قاچاق در میدان مرکزی به صفر رسیدبرخورد با عامالن فروش پرتقال

مورد  15شود، تاکنون های سالم مصداق تخلف تقلب محسوب میهای تلخ و ضعیف با قیمت پرتقالاز آنجا که فروش پرتقال

 .گزارش از واحدهای صنفی در این زمینه دریافت شده که در حال پیگیری هستیم

 های موجود در بازار گفت: قرار بودوگو با خبرنگار ایانا درباره وضعیت پرتقالبار اتاق اصناف امروز در گفترئیس بازرسی میدان تره

که تنها بخش کوچکی از آن را خرید کرد و مابقی به بازار مصرف  زده را خریداری کندهای تلخ و یخوزارت جهاد کشاورزی پرتقال

های سالم مخلوط شده است، امکان پیگیری برای های فوق با پرتقالراه پیدا کرده است.سعید سبزعلی افزود: از آنجا که پرتقال

ار بح شهر و میدان میوه و ترهشود، کاهش یافته است، اما بازرسان ویژه در سطگرفته که مصداق تقلب محسوب میتخلف صورت

 کنند.های مردمی و خریداران را رصد میمستقر هستند و گزارش

بار اصلی صورت محموله به میدان میوه و ترهشود و بهفروشان خرید و فروش میهای فوق توسط دستوی خاطرنشان کرد: پرتقال

 700تا  400های کنسانتره به مصرف برسد، حدود ید در کارخانههای ضعیف که باآید.سبزعلی ادامه داد: قیمت خرید پرتقالنمی

تومان  500هزار و هزار تا یکهای سالم با قیمت یکتومان است که مشتریان خاص خود را دارد، اما اگر قرار باشد همچون پرتقال

 یرات حکومتی معرفی شوند.نظام صنفی باید فروشندگان به تعز 59شود و طبق ماده به فروش برسد، تخلف تقلب محسوب می

بار در این باره مورد شکایت از واحدهای صنفی میدان میوه و تره 15وی تصریح کرد: از ابتدای فصل سرمازدگی تاکنون حدود 

شود و در مراحل بعدی در صورت ادامه تخلف، گزارش شده است که در مرحله نخست عودت محموله و دریافت مبلغ آن انجام می

 مسئولیت فوق را بر عهده خواهند گرفت. مراجع قضایی

 تشکیل کمیته کارشناسی برای بررسی نیاز به واردات پرتقال

بار خبر داد بار اتاق اصناف از تشکیل کمیته کارشناسی برای تأمین میزان نیاز پرتقال در میدان میوه و ترهرئیس بازرسی میدان تره

های شرق مازندران، نیاز برای این محصول وجود دارد و در این راستا دی از پرتقالو یادآور شد: با توجه به از بین رفتن بخش زیا

ای به وزارت جهاد کشاورزی ارسال شده که در صورت نیاز، اجازه واردات داده شود، اما هنوز هیچ مقداری پرتقال وارداتی در نامه

بار مرکزی خبر داد و تأکید کرد: در اق در میدان میوه و ترههای قاچبار وجود ندارد.سبزعلی از صفر شدن میوهمیدان میوه و تره

شد، اما در حال حاضر این کیلوگرم میوه قاچاق کشف می 300سال مشابه گذشته در این مدت، روزانه شاهد آن بودیم که حدود 

بار هیچ پرتقال خارجی تره عدد به کمتر از یک درصد رسیده است.وی در پایان اظهار داشت: در حال حاضر در سطح میدان میوه و

 کردند./گاه در این فصل اقدام به واردات نمیموجود نیست، زیرا واردکنندگان هیچ
http://www.iana.ir/fa/news/۳868۳/%D8%A8%D8%B۱%D 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۵/۱0/08 : تاریخ

کنند/ ورود واکسن روغنی و بدون پروتئین تب واکسن تب برفکی را با وجود تلنبار شدن در انبارها وارد می

 به بازار ٩٦برفکی تا سال 
میلیون دوز  6سازی رازی با انتقاد از عملکرد سازمان دامپزشکی در واردات واکسن تب برفکی گفت: رئیس مؤسسه تحقیقات سرم

 .کنندکیفیت را از خارج وارد میسن تب برفکی در انبارهای شرکت روناک تلنبار شده، اما واکسن بیواک

های مقابله با تب برفکی که در ، حمید کهرام ظهر امروز در همایش تبیین شرکتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

به دنبال افزایش  ی دانشگاه تهران برگزار شد، به آخرین تحوالت در تولید واکسن تب برفکی اشاره کرد و گفت:دانشکده دامپزشک

کیفیت تب برفکی هستیم و بنا داریم تا سال آینده واکسن روغنی تب برفکی را وارد بازار کنیم و این واکسن اکنون مراحل 

واکسن روغنی میزان مصرف را کاهش داده و تنها  ع واکسن اشاره کرد و گفت:وی به مزایای این نو.کندآزمایشگاهی را سپری می

های بدون پروتئین را از دیگر سازی رازی همچنین تالش برای تولید واکسنرئیس مؤسسه سرم .سالی دو بار قابل تزریق است

ه و تحقیقات قرار دارد و امیدواریم در سال های بدون پروتئین در مرحله توسعتولید واکسن کارهای این مؤسسه اعالم کرد و گفت:

ها وی با اشاره به نیاز کشور برای مصرف واکسن تب برفکی بین دام.را هم وارد بازار کنیم واکسن تب برفکی بدون پروتئین 96

میلیون دوز از  13میلیون دوز واکسن تب برفکی مصرف شده و ما هم امسال تا کنون  20تا  18سال اخیر ساالنه بین  15در  گفت:

 .ایم، اما انبار شرکت دوم در مهاباد مملو از واکسن تب برفکی است که مشتری ندارداین واکسن را تحویل داده

کهرام با انتقاد از واردات واکسن تب برفکی از کشورهای دیگر علیرغم ظرفیت موجود خاطر نشان کرد: سال گذشته در حالی که 

افتاده که سویه بیماری در آن موجود نبود، واکسن تب برفکی بخرند، مجبور شدند از کشورهای عقب زدیم تا از ما واکسنله میله

میلیون دوز واکسن  6، هم اکنون به گفته کهرام.واکسن صادر کنیم 96وارد کنند و با همین رویه به دنبال آن هستیم تا پایان سال 

سازی رازی یکی از نقاط ضعف سازمان دامپزشکی عدم استفاده از سه سرمرئیس مؤس .تب برفکی در کارخانه مهاباد دپو شده است

ها برشمرد و افزود: موضوع و مشکل فقط بودجه نیست، بلکه برنامه و ریزیکارشناسان علمی و تحقیقاتی مؤسسات رازی در برنامه

  .مدیریت مناسب نداریم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۵۱00800۱۱27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951008001127


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم دی 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۳تاریخ: 

حمایتی از  زنجیره تولید، گمشده امروز بخش کشاورزی است/ خریدهای تضمینی، بدترین روش

 های بازرگانیتولیدکنندگان است/ سهامدار کردن کشاورزان در شرکت

المللی صداوسیما گفت: بخش های بینهای برتر کشاورزی در مرکز همایشوزیر جهاد کشاورزی در سخنرانی مراسم انتخاب نمونه

 .ور که باید و شاید قدم برداریمزنجیره تولید گمشده بخش کشاورزی است و متأسفانه در این حوزه نتوانستیم آن ط

های های برتر کشاورزی در مرکز همایشبه گزارش خبرنگار ایانا، وزیر جهاد کشاورزی امروز در سخنرانی مراسم انتخاب نمونه

شی و های آموزاندرکاران صداوسیما گفت: امروز پس از یک وقفه طوالنی دوباره پخش برنامهالمللی صداوسیما با سپاس از دستبین

ترویجی کشاورزی به کشاورزان عزیزمان در دستور کار قرار گرفت، که امیدوارم با کمک این عزیزان و همکاری فعال دوستان بخش 

ها هست، توسط همکاری دوستانمان ترویج ضرورت و نیاز مملکتمان است را ایفای نقش کنیم و آنچه که تحت عنوان انتقال یافته

 برداران عزیز بخش کشاورزی در سرتاسر کشور شود.ردم شریف و بهرهدر صداوسیما تقدیم حضور م

 های کشاورزیدرس اعتماد به نفس از نمونه

خاطر بزرگداشت یا پاسداشت از زحمات این ها که امروز به نحوی بهکنم ما یک درسی را از این نمونهمحمود حجتی افزود: فکر می

العاده مؤثر است و آن چگونگی مدیریت کشور و جوهر مایه هر حرکتی که بگیریم و فوقتوانیم عزیزان این محفل برگزار شده، می

گیریم، اعتماد به نفس خواهند اعمال کنند. آن جوهر مایه اعتماد به نفس است. درسی که ما از عزیزان نمونه میمدیران کشور می

دهد که حالی است، دست به دست هم میطر تنبلی و بیای به خااست. در فضای شاید غبارآلودی که همه مقدمات که بخش عمده

روز آبی روزبهآب و خشک است. تغییر اقلیم در حال وقوع است. مشکالت کمتوانیم بکنیم. کشور ما کشور کمما کاری نمی

ند و آن اینکه ما با گرتر هست. دوستان با این حرکتی که انجام دادند، تالشی که انجام دادند، درس بزرگی را به ما آموختنمایان

کنیم و در آینده باید مصرف کنیم در راستای حفاظت از منابع پایه، همین منابع محدود آب و کمتر از آنچه که امروز مصرف می

 خاطر پایداری تولید، باید قطعاً کمتر از امروز آب مصرف کنیم و کمتر از امروز از خاک حفاظت کنیم.آب و خاک و به

 های فنی با ابزار و امکانات موجودرعایت توصیه دستاوردهای بزرگ

توانیم با همین فضا، ابزار و امکانات در اختیار، تولید کرد، اما قطعاً وی بیان کرد: این عزیزان این آموزش را به ما دادند که ما می

کار گرفتند و امروز شاهد را به های فنیدقت توصیههای الزم را که ضروری بوده، فرا گرفتند. بهاصول فنی، مهندسی و آموزش

ها را یک ارزیابی کنیم، نسبت به متوسط تولیدی که امروز در کشور داریم، در واحد نتیجه کار و تالش آنها هستیم. ما اگر این نمونه

تولید  مانمتوسط ملیتوانند چندین برابر های ما میسطح، درباره زراعت، باغبانی، درباره ضریب تبدیلی که اشاره کردند و...، نمونه

برابر متوسط ملی تولید کرده است. در گندم دیم بیش از پنج برابر متوسط ملی تولید کنند. نمونه ما در تولید گندم آبی بیش از سه

 های امروزی هم آبیاریشود و... این ارقام دو برابر و شدنی است و با روشبرابر می 100شده. در محصوالت باغی بیش از هفت تا 

کنیم، کاهش مصرف آب را خواهیم داشت. حجتی ادامه داد: تجربه چند سال اخیر این را به ما آموخت. شما ببینید در حالی نمونه 

اش بوده که متوسط آن هفت تن است. سیستم آبیاری تیپ است و مصرف آب را ایتن تولید ذرت دانه 17ای ما باالی ذرت دانه

برابر متوسط ملی در محصولی که کشت تابستانه است و آب زیاد  2.5رف کمتر و تولید بیش از شدت کاهش داده است. یعنی مصبه

 خواهد.می

 نوعان بگویندهای کشاورزی راز توفیق خود را به همنمونه
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ی که نمونه های کشاورزی ادامه داد: میزان شلتوکبه گزارش ایانا، وزیر جهاد کشاورزی در ادامه تأکیدات خود بر دستاوردهای نمونه

توانند برداشت کنند؟ چرا همسایه همین تن شلتوک برداشت کرده. چرا بقیه نمی 11، 10ما برداشته است را نگاه کنید. نمونه ما 

ایم که پاسخ همین پرسش را تواند برداشت کند؟ ما همه دور هم جمع شدهکشاورز نمونه که همان آب، خاک و اقلیم دارد، نمی

را به همه معرفی کنیم و او را راهنمای خودمون و کشور قرار دهیم و این اعتماد به نفس را در خودمان و در  بدهیم و این نمونه

طور که عزیزان ما، بزرگان ما و رهبر ما درباره بخش کشاورزی، نگاه به تولید ملی، نگاه به امنیت غذایی، ملت ایجاد کنیم و همین

غذایی( را غذای خودمان را خودمان تولید کنیم. این اعتماد به نفس را پیدا کنیم که  نگاه به اینکه تولید نان خودمان )شاخص

های ما باید بتوانند مصاحبه کنند و تجربیات خود را ارائه دهند. درباره چگونگی های ما این را به ما آموختند. نمونهتوانیم. نمونهمی

 که حال کارآفرین و تولیدکننده نمونه بشده اند بحث و صحبت کنند. فروشیتوانمندی امروز در اغاز کار با یک موتور و دست

 شدهدستاورد تأمین بذر مرغوب و گواهی

ستیم خواحجتی با اشاره به اینکه یکی از مشکالت و معضالت تولید گندم ما بذر بود و در همین چند سال گذشته بذری را که می

 12بذر سیلو هم بدترین بذر بود، تأکید کرد: حال نمونه تولیدکننده بذر ما باالی  گرفتیم ودر اختیار مردم قرار دهیم از سیلو می

های تولید نبود؟ آیا آب بیشتر مصرف کرده؟ متأسفانه فرهنگی هست که بخش ها گلوگاهکند. مگر اینتن بذر گواهی شده تولید می

شود که آب زیاد رود، در باال سروصدا بلند میمیاطالعی است. وقتی تولید محصولی در بخش کشاورزی اش از روی کممهمی

 شده است.مصرف شد. حاال با آب بیش از این داشته تا دیروز مصرف می

 بهبود مصرف آب برای کشت گندم در روش تیپ

د و صورت تیپ تولید شووی در ادامه دفاع از بخش کشاورزی علمی و تأثیر آن در کاهش مصرف آب، یادآور شد: این که گندم به

صورت توانستیم بکنیم که ما یک روز به اینجا برسیم که گندم را بهمصرف آب به مصرف خودش برسد، باورکردنی نبود و تصور نمی

ها هزار تن کشت گندم در چارچوب تیپ تولید کنیم و امسال هم تا آنجا که اطالع دارم، البته گزارش نهایی را هنوز نگرفته ام، ده

 ایم.رت تیپ داشتهصوسیستم آبیاری به

ه کنیم، عنوان کرد: بای در بخش کشاورزی داریم که از آنها استفاده نمیالعاده زیاد بالقوههای فوقحجتی با بیان اینکه ما ظرفیت

عضی کنیم. بمحیطی خوب استفاده نمیشود از نظر فنی و زیستنسبت سایر کشورها آب کمتر داریم و همین آبی که توصیه می

 کنیم.بد استفاده میها وقت

 درصد ۴3درصد به  37وری آب در بخش مزرعه از افزایش بهره

درصد به به  37وری آب در بخش مزرعه طی گزارشی که معاونت آب و خاک تهیه کرده، از وزیر جهاد کشاورزی با اعالم اینکه بهره

وری می دهید، حدود یک میلیارد مترمکعب آب درصد در مزرعه رسیده است، اظهار داشت: هر درصدی که شما افزایش بهره 43

 جویی می شود. یعنی تولید و خلق آب جدید با فشار کمتر به ذخایر حیاتی کشور یا بهبود آبیاری.صرفه

شده است، اضافه کرد: با کمک  هزار حلقه چاه غیرمجاز بسته 16های وزارت نیرو سال گذشته وی با بیان این که طبق گزارش

دانند که همین هزار چاه غیر مجاز هم امسال گزارش بستند. یعنی آب کمتری مصرف شده است. عزیزان می 10کشاورزان 

 کنند.اش کمتر شده. این هم دلیل آن ادعا که دوستانمان در بخش آب مطرح میدهیهایی که هست، آبچاه

 رسانی کنندها بازدهی تولید اقتصادی کشاورزی را اطالعرسانه

دیده در بخش وران آموزشها خواهش کرد در عرصه و میدان عملیات عزیزان کاردان ما در بخش کشاورزی و بهرهنهحجتی از رسا

ا ور در مقایسه بکشاورزی به اطالع مردم رسانده شود و اعالم گردد که بخش کشاورزی اقتصادی شده، به سمت تولید انبوه و بهره

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم دی 

 

های بینیم حمایتی بیشتری را به همراه خواهد داشت و وقتی که به اینجا برسیم، میگذاری کمتر، بازدهسایر بخش ها با سرمایه

 دولت، مجلس و مقام معظم رهبری را نیز داریم که امیدواریم بتوانیم این مسیر را به همین شکل ادامه دهیم.

 تولید کشاورزی بدون زنجیره، ابتر است

تاکید قرار داد و گفت: بخش زنجیره تولید گمشده بخش کشاورزی است که  به گزارش خبرنگار ایانا، وی نکته دومی را مورد

خواهیم، پیشگام خواهیم، پیشرو میمتأسفانه در این حوزه نتوانستیم آنطور که باید و شاید قدم برداریم و آنجا هم نمونه می

نجیره، ابتر است. ما زنجیره را باید دقت و خواهیم و شاید در محافل ما کمتر به آن پرداخته می شود. تولید کشاورزی بدون زمی

مندی خیلی بیشتر از گذشته انجام دهیم. این گمشده ما است. عزیزان نمونه اینجا گذاری تشکیالتی، ساختاری، نظامسرمایه

عمل بهها با حمایتی که همکاران ها یا جنس همین نمونهکنم همین نمونههستند. شاید هم توقع درستی نباشد، اما فکر می

ها را تا سفره جلو برویم. سفره هم چه در داخل کشور و چه خارج کشور و تا زمانی که به این موضوع آورند، ما باید این زنجیرهمی

های شویم. با جلوهرو میشویم. با کفران نعمت خداوند متعال روبهرو مینپردازیم، کار ما ناقص است و خدای ناکرده با شکست روبه

بینیم تولیدکننده ما محصولش را تولید کرده با هزار زحمت و مشقت، با شویم که میرو میباری در مزارع روبهو مصیبتاشک بار 

طور مثال تولید تن گوجه فرنگی به 20همه مشخصات فنی که گفتید و گفتیم. بعد یک روزی در عرصه با مصرف بیش از حد آب 

ولید کند. با همان سیستم نوین آبیاری، با سیستم نشاءکاری، با بذر مرغوب، با تیمار تواند تتن می 150تن  120کرد، امروز می

 العاده، اما محصولش خریدار ندارد.فوق

 ایمدر تأمین زنجیره تولید کاهلی و تنبلی کرده

اهد این وضع خواهیم شتا کی می"وزیر جهاد کشاورزی با سخنانی که حاکی از تأسف شدیدش بابت این مشکل داشت، افزود: 

زمینی محدود نیست، در خیار محدود نیست، در سبزی و صیفی محدود باشیم؟ حاال فقط در گوجه فرنگی نیست، در پیاز و سیب

نیم. کنیست. در مرکبات مگر شاهدش نیستیم، تازه چیزی که در آب و خاک اختصاص دادیم در مرکبات خیلی کم داریم تولید می

، 10هفتم است. اگر بتوانیم این ششم، یکمان یکی وضعمان خوب است، اما نسبت به عملکرد نمونهالبته نسبت به متوسط جهان

تن به باالی  20تن تبدیل کنیم. همین نهال را مهندسی بکاریم، آب کمتری مصرف کنیم، این  40تنی که داریم در هکتار به  15

خواهیم چکار کنیم؟ االن که در پنج میلیون تن شود. آن وقت می 10تن رسانده شود. یعنی پنج میلیون تن تولید مرکبات  60، 50

 "خواهیم چکار کنیم؟میلیون تن برای بازارش مانده ایم. در آن صورت می

ما به قاعده مزرعه تا سفره آن طور که باید و شاید نپرداختیم. تمام امکاناتش را هم داریم، اما کاهلی کرده ایم و "حجتی بیان کرد: 

 "کنیم. در دستور کار خودمان قرار ندادیم.توجهی کرده ایم و می. بیکنیممی

ما چه آنها که در ستاد و میدان هستیم؛ اعم از های اصلی همهوی ادامه داد: امروز بیاییم با هم پیمان ببندیم که یکی از موضوع

م حقیقی، نتوانستیم حقوقی. راهی هم جز این ندارد. این ها را تا سفره ببریم. اگر توانستیبرداران و تولیدکنندگان، این زنجیرهبهره

یم. مدت هم نگاه نکنتجربه تمام آنهایی است که این مسیر را زودتر از ما رفتند و جواب مثبت گرفتند. ما راهی جز این نداریم. کوتاه

 10ست، شته باشد، عنوان کرد: اگر نتوانزمینی ما خودش باید سردخانه دابلندمدت نگاه کنیم.حجتی با بیان اینکه تولیدکننده سیب

مان زمینی تولید کنیم و هتوانیم شش میلیون تن سیبتولیدکننده را کنار هم بگذارید سردخانه برای آن ها احداث کنیم. ما نمی

بازار. بخشی  خوری مصرف کنیم. بخشی را باید بگذاریم در سردخانه تا در دوره های سه یا چهار ماهه عرضه کنیم درروز هم تازه

 هم باید برود به سمت صنایع تبدیلی. 

 خریدهای تضمینی، بدترین روش حمایتی از تولیدکنندگان است
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کنیم، منتظریم از ما بخرند، اما اگر نخریدند چه باید کرد؟ باید منتظر خرید وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: یا وقتی پنبه تولید می

وری را دارد. خریدهای ر دولت است، بیش ترین هزینه را برای مملکت و کمترین بهرهتوسط دولت شوند؟ بدترین شکل بازا

سخه بپیچیم توانیم ندهیم، بدترین روش حمایتی از تولیدکنندگان است. بدترین روشی که میتضمینی که به شکل سنتی انجام می

آموزشی الزم از تولید اقتصادی در کشاورزی و تمام  این است.وی بهترین روش را این دانست که دولت با ایجاد ساختارهای فنی و

های تولید داشتیم، غلط است. های سنتی هم که درباره روشهای آن به صورت حقیقی یا حقوقی حمایت کند. این روشحلقه

ر مزرعه باشم، اما دتوانم مالک باشم، اما مدیر الیقی نباشم. پول دارم و ممکن است در مالکیت و مدیریت لزوماً یکی نیست. من می

المللی نتوانم و در مزرعه نباشم. یا ممکن است در بازار داخلی بتوانم مدیر خوبی باشم، اما در بازار بین بازار نباشم. یا در بازار باشم

 لهامدیر موفق و خوبی باشم. خیلی از همکارانی که خیلی توانمند بودند و رفیق یکدیگر هم بودیم طی این دوره هفت، هشت س

ها را در کنم اینگذشت به بازار رفتند اما نتوانستند. هرکسی که جایی موفق هست، جای دیگر لزوماً موفق نیست. خواهش می

ور طالملل هم خوب عمل کند؟ اینکند، آیا باید در تجارت بینها فرمول ننویسیم. آن کشاورزی که گوجه فرنگی تولید میروش

توانیم بکنیم و نکردیم. بنده باورم این است و با این درسی که شرکت بازرگانی شود... و این کارها را مینیست. او می تواند سهامدار 

توانیم در این مسئله از مزرعه تا سفره در چارچوب زنجیره با مشارکت تولیدکننده امروز گرفتم این باور را بیشتر دریافت کردم، می

 توانیم انجام دهیم.با عنایت پروردگان میو لحاظ اهلیت و حمایت دولت این کار را 

های جاری، سرفصلی را برای امور الی مشغلهگیر در البهساز و تصمیماندرکاران تصمیمحجتی در ادامه خواستار این شد که دست

 الی همه کارهایشان باز کنند.نگری بخش در البهای و آیندهراهبردی، توسعه

م، اما یکی از آن هایی هستم که به اندازه یکی از متوسط های شما گرفتاری کاری دارم و بخش من ادعایی ندار"وی تأکید کرد: 

توانید مدیریت کنید. ولی اصرار دارم برای اینکه بخشی ای از وقت من از اختیار خودم نیز خارج است. شما وقت بیشتری را میعمده

ای و آینده نگری باشد. درگیر دغدغه های روزمره نباشد. روزها ، توسعهتوانیم مدیریت کنیم در امور راهبردیاز این وقتی که می

 یابی کنیم،ها را ریشهمی آید و می رود. اما اگر امروز را خوب تدبیر کنیم، در آینده نگرانی نخواهیم داشت. خیلی از این روزمرگی

پرداختیم، از نظر زمانی و منابع، امروز این همه هزینه یبینیم دیروز نپرداختیم، امروز مبتال به بالیای آن شدیم. اگر دیروز ممی

 "گذرد.دادیم که امروز همه وقت ما به امور جاری،انفعالی و ابتکاری مینمی

 زمینی همه کار شد، جز احداث سردخانه و صنایع تبدیلی کافیبرای افزایش جهشی تولید سیب

داشتیم و در این دور وقتی شروع به کار کردیم، در سفر سال نخست ریاست  وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه یکی از معضالتی که

فصل برداشت بود. پرسیدم چقدر "زمینی بود، اظهار داشت: جمهوری به اردبیل مسئله تولید محصول عمده اردبیل یعنی سیب

 خواهیمفهمیم که میچی. از این میسردخانه دارید؟ گفتند حدود هفت و هشت هزار تن سردخانه! فقط انبار است که این یعنی هی

زند به سر کشاورز...، اما حاال بذر را روزه بدهیم به بازار که در واقع شامل دالل می شود و او هم میزمینی را یکهزار تن سیب 900

زمینی را به باال و سیب وری آب را بردیمکه قبالً وابسته بودیم، تولید کردیم، کشت استمرار ایجاد کردیم، نظام تولید کردیم، بهره

هزار تن در یک نقطه داریم  900زمینی به وفور تولید شده، تازه عزا گرفته ایم که کنیم. اما حاال که سیبصورت تیپ تولید می

هزار تن سردخانه گزارش شده است، اضافه کرد: این در حالی است که  160، 150.حجتی با بیان اینکه نیاز باالی "!کنیمتولید می

های جهاد کشاورزی این است که پا به زمین بکوبید. است و تا آخر باید برویم . انتظار ما از رؤسای سازمان سردخانه فقط یک حلقه

ها ایجاد شود تا بتوانیم تضمینی برای اینکه آنچه از عزیزان تولیدکننده حاضر و غایب بخواهیم با نظارت شما و حمایت ما این نظام

 ن یعنی تولیدکنندگان حاصل دسترنج تان است، تضمینی باشد که بیش ترین بهره را از دسترنج خودتان ببرید.را که شما عزیزا
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وی با بیان اینکه یکی دو دستور کار کشاورزی هنوز در شورای اقتصاد تشکیل نشده است، گفت: یکی از دستورات برنج است که 

کنم از همه محققان، مروجان و مدیران در همین جا، به سهم خودم تشکر می درباره بازار، تولیدکننده و قیمت پیگیری شود. و من

بردارانی که مرارت کشیدید و تالش کردید، تر بهرهها را در اختیار قرار دادند و از همه مهمکه پیگیری و پشتیبانی کردند و نهاده

 توانیم./نگ عمومی ایجاد کنید که ما میآبروی افتخار برای کشور باشید. شمایی که توانستید این باور را در فره

http://www.iana.ir/fa/news/38914/%D8%B2%D9%86% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فارس - ۹۵/۱0/۱۳ : تاریخ

تکلیف نرخ خرید تضمینی گندم ایم/ جلسه با شورای اقتصاد برای تعیینکردهبازار را در بخش کشاورزی رها 

 و برنج
ایم، گفت: برای تعیین تکلیف قیمت تضمینی برنج و گندم وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که بازار را در بخش کشاورزی رها کرده

، محمود حجتی صبح امروز در خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی .جلسه مشترکی با شورای اقتصاد برگزار شده است

های بخش کشاورزی در تهران، به وضعیت کشاورزی در ایران اشاره کرد و گفت: تغییر جشنواره ملی کشاورزی و تقدیر از نمونه

شود، اما با تالشی که کشاورزان انجام دادند، درسی به ما آبی روز به روز بیشتر میماقلیم در کشور در حال وقوع است و مشکالت ک

 .اندآموختند که با همین منابع محدود آبی و با مدیریت آب و خاک، چنین محصوالتی را برداشت کرده

ر متوسط ملی تولید داشته است، براب 5برابر متوسط ملی و در گندم دیم بیش از  3وی گفت: در گندم آبی، نمونه کشوری بیش از 

تن در هکتار تولید  17ای برابر و تولیدکننده نمونه ذرت دانه 10تا  7مضاف بر آنکه تولیدکننده نمونه ملی ما در محصوالت باغی 

  .تن است، پس باید گفت این امر شدنی است 7داشته، در حالی که متوسط کشوری 

یاری تیپ )نواری( را در کاهش مصرف آب و افزایش محصول بسیار مؤثر دانست و افزود: وزیر جهاد کشاورزی استفاده از سیستم آب

ایم که پاسخ این سؤال را توانند به این میزان تولید کنند و همه ما امروز دور هم جمع شدهباید پرسید چرا بقیه کشاورزان نمی

تأکید بر اینکه نگاه تمام مسئوالن کشور به تولید ملی و امنیت حجتی با  .های کشاورزان نمونه استفاده کنیمبدهیم و از راهنمایی

 .غذایی است، تصریح کرد: رسانه ملی و اصحاب رسانه باید در انتقال تجربیات کشاورزان نمونه به میدان آمده و کمک کنند

ل صریح کرد: وقتی تولید یک محصوکنند، تآبی را بهانه میوی با انتقاد از آنهایی که هنگام افزایش تولید در بخش کشاورزی، کم

هزار هکتار کاهش  600های اخیر سطح زیر کشت گندم گویند آب زیادی مصرف شده، در حالی که اکنون طی سالرود، میباال می

 7تا  6هزار هکتار آن در بخش گندم دیم است، در حالی که یک زمانی  400هزار هکتار آن در بخش گندم آبی و  200یافته که 

های بالقوه بخش حجتی با انتقاد از اینکه از ظرفیت .ایمکردیم، اما امسال به این حد تولید رسیدهون تن گندم وارد میمیلی

 37وری آب طی چند سال اخیر از شود، افزود: طبق گزارشات مؤسسه آب و خاک، بهرهکشاورزی آن طور که باید استفاده نمی

هزار حلقه چاه غیرمجاز بسته شد و  16وی گفت: در همین راستا سال گذشته .ه استدرصد افزایش یافت 43درصد در مزارع به 

 .هزار حلقه شناسایی و بسته شده است 10امسال نیز 

درصد کاهش  3۵ترویج کشت نشایی از مواردی است که به شدت مصرف آب را تا به گفته حجتی، اصالح بذر و همچنین 

وری و تولید وی با بیان اینکه باید به سمت افزایش بهره .رساندرشد را به یک سوم می مضاف بر آنکه کشت نشایی، دوره دهد،می

شده بخش کشاورزی است و متأسفانه در این حوزه آنطور که باید کنم زنجیره تولید، گمانبوه پیش برویم، خاطرنشان کرد: فکر می

 ها را تا سفره مردمشود، بدون زنجیره ابتر است، اما باید زنجیره ایم قدم برداریم، چرا که تولید کشاورزی هر چند انبوهنتوانسته

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه چرا کشاورز با .های تولیدکننده بر سر مزارع باشیمپیش ببریم واال باید شاهد اشک و مصیبت

داشته باشد، افزود: این معضل فقط مختص به کند نباید خریدار وجود مشقات بسیار، تهیه بذر، کود وقتی محصولش را تولید می

جات و سبزیجات نیست، بلکه در محصوالت باغی و مرکبات نیز شاهد آن هستیم و باید پرسید، چرا عملکرد ما در هکتار در صیفی

تن  40ا به توانیم آن رهای مهندسی و آبیاری میهای جدید و اجرای روشتن است، در حالی که با کاشت نهال 19تولید مرکبات 

ایم و زنجیره مزرعه تا سفره را آن های بخش کشاورزی دانست و افزود: ما بازار را رها کردهحجتی، بازار را یکی از دغدغه .برسانیم

کنیم و امروز با همه آنهایی که در ستاد، صف و تولید توجهی کرده و میایم و در برخی جاها بیطور که باید و شاید پیش نبرده
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هایی در بخش تولید گفت: اگر کارخانه لبنی، مواد اولیه وی با ذکر مثال .بندیم که زنجیره تولید را پیگیری کنیمعهد می هستند،

تواند تولید شیر را متوقف کند دامدار نمیکند، اما نداشته باشد، نهایتاً میزان تولید را کاهش داده و کارگران خود را تعدیل می

  .و به گاوها مرخصی بدهد

هزار تن  900وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سفر استانی هیأت دولت در سال اول به استان اردبیل گفت: اردبیل ساالنه 

هزار تن آن هم در حد انباری و نه سردخانه فضا برای نگهداری  6کند، در حالی که وقتی پرسیدیم، تنها برای زمینی تولید میسیب

خوری وارد هزار تن محصول خود را در مدت کوتاهی برای تازه 900است که تولیدکننده توقع دارد محصول داشتند و این در حالی 

 .خرندها به میدان آمده و محصول را به بهای اندک میشود که داللبازار کند، نتیجه آن می

عرض سه چهار ماه روانه بازار وی ادامه داد: در حالی که اگر سردخانه برای نگهداری محصول وجود داشته باشد، محصوالت در 

  .توانیم صنایع تبدیلی ایجاد کنیمشود و حتی میمی

د و وری را دارکه بیشترین هزینه و کمترین بهره بدترین شکل حمایت، حضور دولت در خرید تضمینی است :وی تصریح کرد

یجاد ساختارها حمایت و پشتیبانی کند، به خرید تضمینی بدترین روش حمایت از تولیدکننده است، در صورتی که اگر دولت در ا

های سنتی در زنجیره تولید را غلط دانست و گفت: صادرات، شرکت بازرگانی خود حجتی، استفاده از روش .رسیمجاهای خوبی می

 آینده اضطرابخواهد، چرا که تولید با کیفیت و مدیریت، لزوماً یکی نیست و اگر امروز خوب تدبیر کنیم، در و اهلیت الزم را می

  .های امروز ما مربوط به گذشته استنخواهیم داشت و خیلی از دل مشغولی

وی همچنین به جلسه امروز خود در شورای اقتصاد برای تعیین تکلیف قیمت برنج، وضعیت بازار و قیمت خرید تضمینی اشاره کرد 

به  اند کهروزی خود سبب شدههای شبانهبا فعالیت و گفت: دست همه مروجین، تولیدکنندگان و محققانی که در بخش کشاورزی

 .بوسماینجا برسیم، را می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۵۱0۱۳0004۳6 
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 مصاحبه، سخنرانی ،بازدیدها

 فارس - ۹۵/۱0/۱۳ : تاریخ

 امروز در تهرانجشنواره ملی کشاورزی آغاز به کار کرد/
پژوهشگر این بخش، امروز در سالن 16تولیدکننده نمونه بخش کشاورزی و  102نمونه کشاورزی در کشور 118تقدیر از  

 .های صدا و سیما با حضور وزیر جهاد کشاورزی تقدیر شدندهمایش

، افزایش عملکرد در هکتار، کاهش مصرف آب، رعایت الگوهای اقتصاد مقاومتی، خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

 های مختلف لحاظرسیدن به مرز خودکفایی در تولید محصول از جمله فاکتورهایی است که برای انتخاب کشاورزان نمونه در بخش

هزار  101تن در هکتار، باغدار نمونه انار با برداشت  12.4ده نمونه کشوری گندم آبی با برداشت امسال تولیدکنن .شده است

  .اندتن شلتوک در هکتار بیشترین عملکرد را داشته 11کار نمونه با برداشت کیلوگرم در هکتار و برنج

تن،  1.7ز )با وزن استاندارد( با ضریب تبدیل همچنین تولیدکننده نمونه مرغ گوشتی از استان کردستان به دلیل تولید مرغ سای

شده نمونه با تولید نیم تن بذر از دستان حجتی وزیر تن میگو در هر دوره صید و تولیدکننده بذر گواهی 14صیاد نمونه با برداشت 

  .جهاد کشاورزی لوح تقدیر گرفتند

صدا و سیما که با حضور مدیران استانی وزارت جهاد  هایکشاورز نمونه کشوری در سالن همایش 118تا عصر امروز به تدریج 

 .شودکشاورزی، معاونان وزیر و تولیدکنندگان نمونه بخش کشاورزی در حال برگزاری است تقدیر می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=00۳88۱۳۹۵۱0۱۳0 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فارس - ۹۵/۱0/۱۱ : تاریخ

درصد محصول کشاورزی به ضایعات تبدیل  30میلیارد دالر محصوالت تراریخته به کشور/  ۵.۵واردات 

 شودمی
رئیس انجمن ارگانیک با ابراز تأسف از عدم حمایت از تولید محصوالت ارگانیک در کشور خطاب به مسئوالن گفت: به جای 

 .میلیارد دالر محصوالت تراریخته از تولید محصوالت ارگانیک حمایت کنید 5.5پرداخت یارانه برای واردات کود و واردات 

، سیدرضا نورانی امروز در آیین آغاز به کار نهمین نمایشگاه محصوالت ارگانیک که خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

میلیون هکتار  15خوش بختانه سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی به  وگو تهران برپا شده است، اظهار داشت:در بوستان گفت

 .شودت کشاورزی و غذایی تولید میتن محصوال 128رسیده است که از آن 

 .بندی هفتم و هشتم جهان قرار داریمشود که در این زمینه و در ردهنوع محصوالت باغی در ایران تولید می 20وی ادامه داد: 

ن تأمیهای اخیر در حوزه غذایی از طریق واردات رئیس انجمن ارگانیک با اشاره به اینکه بخشی از نیاز کشور متأسفانه طی سال

تواند عالوه بر تأمین غذایی خود، نیاز کشورهای حوزه خلیج شده، تصریح کرد: این در حالی است که فائو اعالم کرده ایران می

درصد تولید محصوالت کشاورزی در کشور به دالیل مختلف از جمله حمل و  3۵تا  30متأسفانه فارس را نیز تأمین کند و 

  .شودبه ضایعات می بندی نامناسب تبدیلنقل و بسته

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد مسئوالن دولتی در راستای ترویج تولید محصوالت ارگانیک، خاطرنشان 

ود، شبرند و ارزش افزوده محصوالت ما نصیب آنها میهای ما به حدی باالست که کشورهای دیگر نهایت استفاده را میکرد: ظرفیت

ان ها به عنومثال؛ متوجه شدیم که کره جنوبی انار ایران را خریداری کرده و کنسانتره آن را به قیمت گزاف در نمایشگاهبه عنوان 

به گفته رئیس انجمن ارگانیک ایران، این انجمن توانسته است برای جنگل گسته وحشی سرخس  .فروشدمحصوالت ارگانیک می

گذرد که تأثیری روستای حومه این جنگل از این محل می 17وپا را اخذ کند که معاش در استان خراسان رضوی، گواهی اتحادیه ار

وی با اشاره ظرفیت باالی ایران در تولید محصوالت ارگانیک افزود: ایران در تولید محصوالتی  .بر بهبود معیشت منطقه داشته است

ذشته، فرهنگ غلطی بین تولیدکنندگان رواج یافته بود که فرنگی ظرفیت باالیی دارد و در گفرنگی و رب گوجهمانند چای، گوجه

  .هایی از جمله بذر ارگانیک صرف شودتواند برای بخشدادند، در حالی که این یارانه میتولیدکننده برای خرید کود یارانه می

دنیا استفاده از محصوالت تراریخته کشور  37نورانی با انتقاد از واردات محصوالت تراریخته به کشور نیز اظهار داشت: در حالی که 

کنند، در حالی که ظرفیت ها میمیلیارد دالر محصوالت تراریخته را بدون توجه به سالمت مردم وارد سفره 5.5اند، را منع کرده

 .باالیی برای تولید محصوالت ارگانیک در کشور وجود دارد

وگوی تهران واقع در محله ماه در بوستان گفتدی 17از امروز تا  به گزارش خبرنگار فارس، نهمین نمایشگاه محصوالت ارگانیک

 .کنندغرفه محصوالت ارگانیک را در این نمایشگاه عرضه می 100گیشا برپا شده و بیش از 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۵۱0۱۱000۹۹2۱۳۹ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱2تاریخ: 

تر است/ اخذ گواهی اتحادیه اروپا برای جنگل گسته وحشی محصوالت تراریخته از تریاک هم خطرناک

 سرخس در استان خراسان رضوی

رئیس و اعضای انجمن ارگانیک ایران و  در نهمین نمایشگاه محصوالت ارگانیک که با حضور رئیس شورای اسالمی شهر تهران،

وگو آغاز به کار کرده است، سخنرانان بر لزوم مصرف محصوالت ارگانیک و پرهیز از جمعی از مدیران شهری در بوستان گفت

 .محصوالت تراریخته در کشور تأکید کردند

واره محصوالت ارگانیک با بیان اینکه انجمن به گزارش خبرنگار ایانا، رئیس انجمن ارگانیک ایران در آیین افتتاح نهمین جشن

خورشیدی تنها تشکل ملی بود که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ثبت شده است،  1385ارگانیک ایران از سال 

ن زمینه مؤثر سال گذشته تاکنون توانسته در ای 10گفت: این انجمن با شعار سالمت جامعه، حفظ محیط زیست و امنیت غذایی از 

 واقع شود، چراکه ضروری است به سمت واکسیناسیون سالمت جامعه برویم.

تن تولید  128میلیون هکتار رسیده است.  15سیدرضا نورانی افزود: خوشبختانه سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی به 

 اقلیم در ایران قرار دارد. 11اقلیم تولیدکننده محصوالت غذایی ایران  12محصوالت کشاورزی و غذایی داشتیم. از 

بندی جهانی بین رده هفتم و هشتم شود که کشور ما از این نظر در ردهنوع محصوالت باغی در ایران تولید می 20وی بیان کرد: 

د. تواند عالوه بر تأمین غذایی خود، کشورهای حوزه خلیج فارس را نیز تأمین کنقرار دارد. فائو اعالم کرده که کشور ایران می

 کننده است.درصد ضایعات وجود دارد که این مسئله ناراحت 35تا  30همچنین بر اساس اعالم فائو در محصوالت کشاورزی ایران 

نورانی با اشاره به اینکه تا به امروز هیچ حمایتی ازسوی دولت برای تولید محصوالت کشاورزی ارگانیک صورت نگرفته است، ادامه 

 توانستیم این جشنواره را برگزار کنیم.های انجمن ارگانیک اگر شورای شهر نبود امروز نمیفعالیتسال  10داد: پس از 

 اخذ گواهی اتحادیه اروپا برای جنگل گسته وحشی سرخس در استان خراسان رضوی

راسان در استان خ رئیس انجمن ارگانیک ایران نورانی تأکید کرد: انجمن ارگانیک ایران توانسته برای جنگل گسته وحشی سرخس

روستا حومه این جنگل از این محصول می گذرد و خوشبختانه با این عمل  17رضوی گواهی اتحادیه اروپا را اخذ کند که معاش 

های گذشته متوجه شدیم که کره جنوبی انار ایران را خریداری معیشت آنها بهبود پیدا کند.وی یادآور شد: پس از تحقیقات در سال

 فروشد.عنوان محصول ارگانیک میها بهسانتره آن را به قیمت گزاف در نمایشگاهکند و کنمی

نورانی با اشاره به پتانسیل باالی ایران در تولید محصوالت ارگانیک عنوان کرد: کشور ایران در تولید محصوالتی مانند چای، 

رد. در گذشته فرهنگ غلطی بین تولیدکنندگان رواج فرنگی و رب آن، صنایع دارویی و محصوالت سالمتی پتانسیل باالیی داگوجه

دادند و آنها با اضافه کردن کود و سموم شیمیایی پیدا کرده بود به این صورت که به تولیدکنندگان برای خرید کود یارانه می

کشور دنیا  37حالی که  کنند.وی با انتقاد از واردات محصوالت تراریخته به کشور اظهار داشت: درمحصوالت غیرارگانیک تولید می

ها میلیارد دالر محصوالت تراریخته را بدون توجه به سالمت مردم وارد سفره 5.5اند استفاده از محصوالت تراریخته را منع کرده

 کنند و کشوری با این پتانسیل باال برای تولید محصوالت ارگانیک، نباید محصوالت تراریخته تولید کند.می

تکنولوژی پزشکی، با اشاره به اینکه قصد افشای حقایقی درباره واردات محصوالت تراریخته به کشور دارد، علی کرمی متخصص بیو

های خطرناکی سالمت سال اخیر دچار اختالل شده و اگر اقدامی صورت نگیرد، قطعاً بیماری 10گفت: سبک زندگی مردم ایران از 

تواند سالمت آنها را تأمین کند. به گفته امام م صادق افزود: خوراک مردم میمردم را تهدید خواهد کرد.وی با تأکید بر گفته اما
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غذای شما دوای شماست. غذای مصرفی مردم ایران اسالمی نیست و محصوالت تراریخته در خوراک مردم استفاده  )ع(صادق

لی که این کار برای سالمت مردم کشور شود، در حاشود. بر اساس تحقیقات من، در مزارع شمال کشور برنج تراریخته کاشته میمی

 هایی مانند سرطان گوارشی را به همراه خواهد داشت.بسیار مضر بوده و بیماری

کرمی اصول اساسی سالمت را برشمرده و بیان کرد: در یک زندگی سالم تغذیه سالم، کاهش استرس و اضطراب، ورزش، دعا و 

 تر و بهتر از سالمت و امنیت وجود ندارد.یچ موضوعی مهمطور اساسی نقش دارند. باید بگویم هنیایش به

وی با اشاره به تأثیرات منفی صنعتی شدن در تمام مسائل زندگی مردم عنوان کرد: صنعتی در کشور ما باعث تغییر سبک زندگی، 

طراب، از بین رفتن آرامش، استفاده از غذای ناسالم، کاهش تحرکات، آلودگی )هوا، آب، خاک و مواد غذایی(، افزایش استرس و اض

 90وند. شراحتی در صدا و سیما تبلیغ میها شد. محصوالت ناسالم متأسفانه به مشکالت اقلیمی و در نهایت بیمارتر شدن انسان

 اند.های مصرفی تراریختهدرصد روغن

 جنبش اصالح سبک زندگی

دی به دولت نیست و باید از فرد و خانواده شروع کرد، ادامه داد: این پروفسور با تأکید بر اینکه در حفظ سالمت و امنیت غذایی امی

من معتقدم باید جنبشی با عنوان جنبش اصالح سبک زندگی بین مردم رواج پیدا کند. نباید به امید دولت نشست و این کار 

 نیازمند جنبش فردی است.

دانند محصوالت ارگانیک را از کجا تهیه و مردم نمیکرمی تأکید کرد: محصوالت ارگانیک در ایران هیچ برچسب مشخصی ندارد 

کنند قدر که بای پوشاک هزینه میکنند. البته برخی از قیمت باالی این محصوالت گله دارند، اما در پاسخ به آنها باید بگویم همان

 باید برای تهیه محصوالت ارگانیک که تأثیر بسزایی در سالمت دارد نیز هزینه کنند.

محیط  اند که اگر غذا وتأکید بر عدم استفاده از محصوالت تراریخته یادآور شد: تمام کشورهای پیشرفته به این نتیجه رسیدهوی با 

یابد. تولید محصوالت تراریخته به این طریق است که ژن یک باکتری ها شش درصد کاهش میزندگی سالمی داشته باشیم، بیماری

کند و به این ترتیب محصول تراریخته تولید کنند. این باکتری در ژن گیاه مانده و رشد میق میرا گرفته و درون سلول گیاه تزری

 شود. این ژن یک سم بوده و برای سالمت تهدیدی بسیار خطرناک است.می

ا محصوالت در دنیشود. تولید صورت ناعادالنه انجام میکرمی اضافه کرد: در دنیا کمبود غذای سالم وجود ندارد، بلکه توزیع آن به

میلیارد نفر را تأمین کند. باید از واردات محصوالت تراریخته جلوگیری شود تا مردم ما هم بتوانند غذای سالم  14تواند غذای می

شود و مسئوالن باید پاسخگو استفاده کنند. قانون تصویب شده برای ممنوعیت واردات محصوالت تراریخته در کشور اجرا نمی

 باشند.

 ه رئیس شورای اسالمی شهر تهران از انجمن ارگانیک ایرانگالی

رئیس شورای اسالمی شهر تهران نیز در آیین افتتاح جشنواره ارگانیک نهم تهران گفت: گالیه من از انجمن ارگانیک ایران این 

 ست.است که چرا در تولید محصوالت ارگانیک افزایشی حاصل نشده و در سطح همان یک درصد تولید مانده ا

 کند و باید در تولیداتمهدی چمران با تأکید بر افزایش تولیدات محصوالت ارگانیک افزود: یک درصد تولید دردی از مردم دوا نمی

 کنند.محصوالت ارگانیک افزایش داشته باشیم. اگر محصوالت ارگانیک افزایش پیدا کند، قطعاً مردم استقبال می

های شیمیایی در تولید محصوالت عنوان کرد: استفاده از کودهای شیمیایی در تولیدات باید وی با اشاره به عدم استفاده از کود

 طور کامل مهار شود.یافته و در حد نیاز باشد. امیدواریم در مجلس شورای اسالمی واردات محصوالت تراریخته بهصورت سامانبه
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 هاییز در این مراسم بیان کرد: این روزها شاهد آسیبرئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی ن

 شود.علت واردات محصوالت تراریخته هستیم. در تولید و عملیات زراعی استانداردها انجام نمیجدی به امنیت غذایی کشور به

نسان سالم است. انسان ترین عنصر در کشور امحمدعلی شاعری با اشاره به اهمیت استفاده از محصوالت ارگانیک ادامه داد: مهم

 کنیم.طور جدی در مجلس پیگیری میسالم هم باید غذای سالم بخورد و ما موضوع محوصالت ارگانیک را به

ه توان بهایی در این باره داشتیم که میهای اخیر مجلس تأکید کرد: اخیراً در مجلس شورای اسالمی مصوبهوی با اشاره به مصوبه

 ممنوعیت واردات و تولیدات محصوالت تراریخته در آنها اشاره کرد. توسعه محصوالت ارگانیک و

تر توانند حتی از تریاک هم خطرناکشاعری با تأکید بر خطرناک بودن محصوالت تراریخته یادآور شد: محصوالت تراریخته می

زه کرد. نخستین گام در این راه هم کشی سودجویانه و استثمار مبارتوان با هر نوع بهرهباشند. اگر آگاهی مردم باال برود می

 جشنواره محصوالت ارگانیک است./

http://www.iana.ir/fa/news/۳887۳/%D۹%8۵%D8%AD%D8 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱2تاریخ: 

 مرغ در مرغداری تغییر نکردمرغ را گران کرد/ قیمت تخمسازی مرغ به واسطه آنفلوآنزا تخممعدوم

 .برداری کردها پردهمرغ در مغازهنماینده بخش خصوصی تولیدکنندگان استان تهران، از علت باال رفتن قیمت تخم

متأسفانه شیوع آنفلوآنزا  گو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت:وگذار تهران امروز در گفتمدیره اتحادیه مرغ تخمرئیس هیأت

 موجب معدوم کردن حداقل پنج میلیون قطعه مرغ شد.

گذار بودند، افزود: بنابراین عالوه بر اینکه تولید این محصول کاهش یافت، پور با اشاره به اینکه تمام واحدهای آلوده تخمناصر نبی

 رود.ه تا شعاع سه کیلومتری کانون بیماری نیز به قرنطینه میهای تولیدشدمرغتخم

مرغ موجود در بازار را گران کنند. این در ها شده تا با این بهانه، تخمها و واسطهآویزی برای داللبه گفته وی، همین عامل، دست

تومان در هر کیلوگرم به  200ارهزار و حالی است که قیمت محصول مورد نظر در مرغداری، تغییر محسوسی نداشته و تقریباً چه

تومان بوده  250رسد، اما نرخ تعیین شده توسط کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی، از حدود دو سال پیش چهارهزار و فروش می

 500تا  400گذار تهران با بیان اینکه تولیدکنندگان چند سالی است که این محصول را با مدیره اتحادیه مرغ تخماست.رئیس هیأت

آالت مربوط به این صنعت نیز رسانند، عنوان کرد: چند روز که دالر باال رفت، قیمت ماشینتومان ضرر در هر کیلوگرم به فروش می

یا  100مرغ به اندازه سیر صعودی گرفت و از هیچ نهادی صدای اعتراض برنخاست، اما به محض گران شدن محصولی مانند تخم

های واهی باشد، باید با آن شوند تا جلوی آن را بگیرند. البته اگر گرانی با بهانهها به صف میام رسانهتومان در کیلو، تم 200

 شمار رود، دیگر اعتراض، معنایی ندارد.مقاومت کرد، اما وقتی علت باال رفتن قیمت، رسیدن مرغدار به حق واقعی خود به

گذار، اظهار داشت: طی چند سال اخیر، آنقدر واحدهای تولیدی رداری مرغ تخمبپور در پایان با انتقاد از تعداد مجوز بهرهنبی

ی و سازمرغ کل خاورمیانه کافی باشد. به همین دلیل، تنها با معدومرسد برای تامین تخمنظر میگذار افزایش یافته که بهتخم

 کمی افزایش یابد./ خسارت دیدن همکاران در سطحی وسیع، شاید قیمت این محصول برای دیگر واحدها

http://www.iana.ir/fa/news/۳8887/%D۹%8۵%D8%B۹%D8 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱2تاریخ: 

 !عرضه دام، کافی نیست

خبری امروز، در حالی است که مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی، از وجود دام به اندازه های رئیس سازمان حمایت در نشست گفته

 .دهندها خبر میکافی در بیشتر استان

کنندگان و تولیدکنندگان، امروز در جمع خبرنگاران، با تکرار ادعاهای اتحادیه به گزارش خبرنگار ایانا، رئیس سازمان حمایت مصرف

بود عرضه دام به میزان کافی، گرانی گوشت قرمز را توجیه کرد تا با این روش از اعمال قانون در گوشت گوسفندی، مبنی بر ن

هزار تومان در هر کیلوگرم گفت:  20ها شانه خالی کند.محمود نوابی درباره گران شدن گوشت قرمز تا فروشی قصابیارتباط با گران

انی در حوزه صنعت و معدن به وزارت جهاد کشاورزی محول شد؛ بنابراین برمبنای قانون تمرکز بخشی از وظایف بازرگ 91در سال 

 های کشاورزی ازجمله گوشت قرمز به عهده وزارت جهاد کشاورزی است.تأمین و صادرات فرآورده

 گیرد.وی بیان کرد: نرخ گوشت قرمز در بازار متصل به نرخ عرضه دام است و باید دید عرضه دام به چه قیمتی صورت می

ایم که عرضه دام زنده کافی نیست، ادامه داد: بنابراین اگر وابی با بیان اینکه با رصدهای انجام شده به این نتیجه دست یافتهن

جاهایی الزم است، باید با واردات کاهش تولیدات داخلی جبران شود.وی عنوان کرد: اگر تقاضا بیش از عرضه باشد، یک گرانی 

مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت ا این گرانی گرانفروشی نخواهد بود.معاون وزیر و رئیس هیأتآید و قطعوجود میطبیعی به

کننده باشد و این موضوع را وزارت جهاد کنندگان و تولیدکنندگان تأکید کرد: حمایت از تولید داخلی نباید به زیان مصرفمصرف

وزارت جهاد کشاورزی، از عرضه کافی دام در مناطق مختلف کشور  های نوابی در حالی است که بارهاکشاورزی باید بداند.صحبت

نژاد دام کشور، بهتر از هر مقام داند. رییس مرکز اصالحای خاص میخبر داده و گرانی گوشت را تنها مربوط به سودجویی عده

هزار تومان برای هر کیلوگرم باشد، نرخ شقه  13دیگری به این بحث ورود کرد و به ایانا گفت: وقتی قیمت دام زنده در دامداری، 

هزار  34شود. در حالی که اکنون محصول مورد نظر، با قیمتی بیش از هزار تومان تخمین زده می 32تا  30ها حدود برای قصابی

 کننده است.رود که این به معنی اجحاف در حق مصرفتومان در هر کیلوگرم به قصابی می

 13کنندگان و تولیدکنندگان پرسید اکنون که قیمت دام زنده مشخص بوده و بیشتر از ان حمایت مصرفحال باید از رئیس سازم

هزار تومانی برای این  34افتد که ناگهان قیمت هزار تومان برای هر کیلوگرم نخواهد رسید؛ بنابراین بعد از کشتارگاه چه اتفاقی می

 کنند؟ریزی میاین مبنا پایه ها نرخ فروش را برکند و قصابمحصول قد علم می

گذشته از اینها وقتی این مقام مسئول، مدعی کمبود عرضه دام است، پس باید مقدار توزیع آن در بازار، کاهش یافته و مردم 

 -درست مانند روزهای قبل از گرانی-افتد و عرضه گوشت راحتی این کمبود را لمس کنند. اما در عمل چنین اتفاقی نمیبه

ادامه داشته و به اندازه کافی است. پس افزایش تقاضا بیش از عرضه، بر چه مبنا و پارامتری صورت گرفته است؟ آیا بهتر  همچنان

نیست به جای متهم کردن وزارت جهاد کشاورزی و انتقاد از نحوه اجرای قانون انتزاع، نگاهی به فرایند توزیع گوشت انداخت و 

راستی، سازمان حمایت در کجای این داستان ایستاده است که ه این بازار کوتاه کرد؟ بهمورد را از سفرهای بیدست واسطه

 تواند بین عرضه گوشت قرمز و قیمت واقعی آن، توازن ایجاد کند؟/نمی

http://www.iana.ir/fa/news/۳8872/%D8%B۹%D8%B۱% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱2تاریخ: 

 میزان افزایش حقوق کارکنان دولت اعالم شد

سخنگوی دولت گفت: با توجه به اینکه دولت موظف است هر ساله با توجه به نرخ تورم میزان حقوق و دستمزد را افزایش دهد 

درصد افزایش یابد و برای کلیه بازنشستگان  10درصدی تدابیری اتخاذ شد حقوق کارمندان  7٫6امسال با وجود پیش بینی تورم 

 .نیز ردیف ویژه ای در نظر گرفته شد تا نابرابری های پرداخت حقوق در طی برنامه توسعه تغییر یابد

می گفت: بعد از بحث های به گزارش ایانا محمدباقر نوبخت در خصوص جلسه امروز کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسال

 80با  96کارشناسی در کمیسیون تلفیق بودجه و اظهارنظر نمایندگان فهیم و پرتالش مردم در مجلس کلیات الیحه بودجه سال 

سخنگوی دولت ادامه داد: نمایندگان موافق و مخالف و همچنین سوال کننده در خصوص الیحه .درصد رای مثبت به تصویب رسید

نده نظرات خود را درباره کلیات بودجه در این جلسه مطرح کردند و همچنین مرکز پژوهش های مجلس اظهارنظر بودجه سال آی

نوبخت افزود: دولت در خصوص پیش بینی منابع و تطبیق سیاست های بودجه ای با سیاست .کارشناسی در این رابطه ارائه داد

 320وی ادامه داد: اینکه به چه ترتیب می شود بودجه .انه ملت ارائه دادهای اقتصاد مقاومتی توضیحاتی به نمایندگان مردم در خ

دست  96درصدی در سال  7٫7میلیارد تومانی کل کشور می تواند به رشد اقتصادی  1085هزار میلیارد تومانی از لحاظ منابع و 

درصد باشد نیز در این جلسه برای  19درصدی و اینکه رشد نقدینگی در حد  7٫6یابد بررسی شد همچنین دستیابی به نرخ تورم 

نوبخت تصریح کرد: کلیات الیحه بودجه با رای کم نظیری و با بیش از سه چهارم رای نمایندگان حاضر در .نمایندگان تشریح شد

 جلسه کمیسیون تلفیق مصوب شد و در ادامه با همکاری نمایندگان این کمیسیون سعی خواهیم کرد در موعد مقرر گزارش را به

صحن علنی مجلس ارائه دهیم و امیدواریم در جلسه علنی نیز مساعدت های الزم انجام شود تا قانون بودجه مناسبی به دولت ابالغ 

درصد از طریق مالیات و حقوق گمرکی حاصل  50رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: عمده منابع بودجه ای ، بیش از .شود

دالر برای هر بشکه پیش بینی  55تا  50میلیارد تومان خواهد شد و قیمت نفت در شرایطی بین  هزار 160می شود که بالغ بر 

 .هزار بشکه نفت در روز باشد 500میلیون و  2شده که برآورد می شود مقدار فروش حدود 

 .وی ادامه داد: در ماه گذشته بیش از رقم مذکور در خصوص تولید نفت، تولید صورت گرفت

دالر را برای هر  60دالر برای هر بشکه نفت در نظر گرفته و صندوق بین المللی پول قیمت  55نوبخت افزود: کشور عربستان قیمت 

 8دالر پیش بینی شده بود که در  40بشکه پیشنهاد داده بود و باید توجه داشت در سال گذشته قیمت هر بشکه نفت در بودجه 

دالر بود و در حال حاضر نیز قیمت هر بشکه  42سط قیمت هر بشکه نفت به فروش رفته باالی ماه گذشته سال جاری به طور متو

 .دالر است 50نفت باالی 

 درصد خواهد بود 10افزایش حقوق کارمندان دولت در حدود 

ان میز سخنگوی دولت در خصوص حقوق بازنشستگان گفت: با توجه به اینکه دولت موظف است هر ساله با توجه به نرخ تورم

درصد  10درصدی تدابیری اتخاذ شد حقوق کارمندان  7٫6حقوق و دستمزد را افزایش دهد امسال با وجود پیش بینی تورم 

افزایش یابد و برای کلیه بازنشستگان نیز ردیف ویژه ای در نظر گرفته شد تا نابرابری های پرداخت حقوق در طی برنامه توسعه 

لحاظ شده و این با توجه به بضاعت  96میلیارد تومان برای ترمیم حقوق بازنشستگان در بودجه سال  وی ادامه داد: هزار.تغییر یابد

و امکانات دولت بوده و امیدواریم شرایط به نحوی باشد که منابع بیشتری حاصل شود تا عالوه بر توجه به سرمایه گذاری نسبت به 

هزار میلیاردتومان  48بودجه بالغ بر  14نوبخت افزود: در تبصره .اقدام شودافزایش قدرت خرید تمامی مردم به ویژه کارکنان دولت 

امکان ایجاد منابع برای دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی شده بود اما دولت نسبت به افزایش قیمت حامل های انرژی 
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نیز در خصوص افزایش  96وی ادامه داد: برای سال .اقدام نکرد و اعتقاد داریم می توانیم با همین منابع به نحو شایسته عمل کنیم

 .قیمت حامل ها باید کمیسیون تلفیق بودجه ابالغ الزم را انجام دهد تا به چه نحوی عمل شود

 قیمت ارز در بازار کاهش خواهد یافت

ها برای دالر و سایر ارزها از  نوبخت در خصوص کنترل بازار ارز گفت: قطعا کنترل بازار ارز ادامه خواهد یافت به دلیل اینکه قیمت

سخنگوی دولت افزود: در خصوص قیمت ارز رئیس کل بانک مرکزی سیاست های اقتصادی را تشریح .نظر ما غیر واقعی است

 .خواهد کرد، انشاءاهلل نسبت به کاهش قیمت دالر و واقعی کردن نرخ ها اقدام خواهد شد

http://www.iana.ir/fa/news/38885/%D9%85%DB%8 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۱تاریخ: 

 شود/ اعالم جزئیات تازه برنامه تجلیل از کشاورزان نمونههزار نفر از تعداد کشاورزان کاسته می ۵0ساالنه 

 .های اخیر خبر دادجهاد کشاورزی از کاهش تعداد کشاورزان در سالمعاون وزیر 

به گزارش خبرنگار ایانا، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی امروز در نشست خبری گفت: متأسفانه طی چند سال 

ورزی در اشتغال نسبت به کشورهای شود و چون سهم کشاهزار نفر در هر سال از تعداد کشاورزان کاسته می 50طور متوسط اخیر به

 رسد، این موضوع هنوز تأثیر چندانی در تولید نداشته است.درصد می 20پیشرفته باالتر بوده و حدوداً به 

ارچه و های یکپاسکند زند با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته سهم کشاورزی و اشتغال دو تا پنج درصد است، افزود: سیستم

 ر کشورهای پیشرفته باعث شده با وجود کم بودن تعداد شاغالن در این رشته، اما تولید در حد باالیی باشد.کشت و صنعتی د

اورزی های بخش کشویکمین دوره انتخاب کشاورزان برتر را یکی از اولویتوی برگزاری نخستین جشنواره ملی کشاورزان ایران و سی

 شود که از اینها، جشنواره همزمان با انتخاب کشاورزان نمونه برگزار میزایش هزینهدانست و بیان کرد: امسال برای جلوگیری از اف

ای با کشاورزی مرتبط بودند، معرفی گونههایی که بهبنیان، تاجران موفق و بخشهای دانشهای جدیدی مانند شرکتطریق رشته

ایجاد انگیزه و رقابت سالم میان شاغالن بخش کشاورزی،  شوند.زند ارج نهادن به زحمات و تالش روستاییان و تولیدکنندگان،می

معرفی الگوی عملی و قابل اعتماد بین تولیدکنندگان، تقویت ارتباط و تعامل بیشتر تولیدکنندگان، گردشگران و فناوران عرصه 

تر ای واسط و تعامل بیشهکشاورزی، ترسیم چهره واقعی و جایگاه بخش کشاورزی، شناسایی تولیدکنندگان علوم کشاورزی و حلقه

 نفعان زنجیره تولید را از اهداف برگزاری جشنواره عنوان کرد.بین ذی

ها، پنج رشته جدید در رشته جدید در زیربخش زراعت و باغبانی، چهار رشته جدید در زیربخش ترویج و تشکل 9از نظر وی، تعداد 

 ک دام و طیور ایجاد شده است.زیربخش منابع طبیعی و آبخیزداری و نیز تولیدکنندگان خورا

های مطوری که اقلیبه گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، امسال بحث تفاوت اقلیم در تولید کشاورزان نمونه نیز دخیل بوده است؛ به

 د گندممتر در یک مجموعه و باالتر از آن در یک مجموعه دیگر بررسی شده است و طبق این روند، تولیمیلی 400با بارش کمتر از 

 102صورت جداگانه مورد نظارت قرار گرفتند.زند ادامه داد: در سال جاری از بین تولیدکنندگان مطرح کشاورزی دیم و آبی نیز به

 دهند.نفر کشاورز نمونه را تشکیل می 118اند که در مجموع پژوهشگر و فناور برتر انتخاب شده 16نفر به همراه 

نفر، شیالت و آبزیان پنج  12نفر، امور تولیدات دامی و عشایری  21نفر، باغبانی  21ان کرد: در زراعت ها عنووی در ارائه آمار نمونه

نفر، منابع طبیعی و آبخیزداری و  10های بخش کشاورزی هرکدام نفر، ترویج، آب، خاک و صنایع کشاورزی و همچنین تشکل

 رکدام دو نفر انتخاب شدند.های پژوهشی هنفر، امور اراضی و مؤسسه 11پژوهشگران برتر 

های نمونه رتبه نخست و استان 13های خراسان رضوی با رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی یادآور شد: استان

 های تهران، مرکز و اصفهان با پنج نمونه رتبه سوم را کسب کردند.مازندران و آذربایجان غربی با هفت نمونه رتبه دوم و استان

هزار و  12های ملی در چند محصول زراعی و باغی تأکید کرد: امسال تولیدکننده نمونه گندم آبی درباره مقایسه عملکرد نمونه زند

هزار کیلوگرم در هکتار تولید داشته که تقریباً چهار برابر متوسط عملکرد کشور است. عملکرد گندم دیم برای کشاورز نمونه پنج 435

هزار کیلوگرم بوده  154هزار کیلوگرم و چغندرقند  18ای حدود هزار کیلوگرم، ذرت دانه 13برنج بیش از کیلوگرم، برای  621و 

نفر مرد و  94تولیدکننده برتر،  102سال است، اظهار داشت: از  54برداران است.وی با بیان اینکه میانگین سنی کشاورزان و بهره

درصد نیز ابتدایی و  22درصد دیپلم و کاردانی و  36صیالت لیسانس و باالتر، درصد تح 42هشت نفر زن بودند که از این تعداد 

ها تنها شامل تولید و کمیت تولید نیست، بلکه یک کشاورز نمونه هم باید کمیت اند.زند معتقد است: انتخاب برترینراهنمایی داشته

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ویژه ین بههای نویگران برتر باشد؛ بنابراین استفاده از روشتولید را مدنظر داشته باشد و هم در ارتقای کیفیت و سالمت محصول از د

های برتر های مناسب و نقش کشاورز در افزایش دانش کشاورزان اطراف خود و استفاده از روشکارگیری تکنولوژیدر آبیاری، به

 ./مدیریتی ازجمله پارامترهایی هستند که در انتخاب کشاورز نمونه در سال جاری نقش داشته است

http://www.iana.ir/fa/news/38821/%D8%B3%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۳تاریخ: 

 نیاز به اخذ مجوز برای کاالهای عمومی آزمایشگاهی لغو شد

اداره کارشناسی تجهیزات و فراورده های آزمایشگاهی سازمان غذا و دارودر گفتگو با ایفدانا با اشاره به مصوبّه کمیته فنی  رئیس

تجهیزات پزشکی از عدم نیاز به اخذ مجوز برای کاالهای عمومی آزمایشگاهی از اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات 

 تهداش آزمایشگاهی عمومی کاربرد به گزارش ایانا، محمد علی حیدری در توضیح بیشتر اظهار داشت: کاالهایی که .پزشکی خبر داد

نیز شناخته می شوند و می توانند شامل انواع روپوش، ترازو، برس، بورت،  General Laboratory Use عنوان تحت  و

، سمپلرها، سرنگ ها و سیستم های تهویه، انکوباتورها و... باشند نیاز به سانتریفیوژ، چمبر، کلمپ، دانسیتومتر، ترانس سنج، یخچال

 اخذ مجوز از اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی این سازمان ندارند.

انی کمپ وی عدم نیاز به مجوز را مشروط به این دانست که حیطه کاربرد کاالهای ذکر شده، با توجه به مستندات ارائه شده توسط

 ده و جزء وسایل پزشکی محسوب نگردند.نش تعریف تحقیقاتی صرفاً یا و  پزشکی  تشخیص  زمینه سازنده، در 

حیدری خاطرنشان کرد: مطالب فوق به همراه فهرست کاملی از کاالهای عمومی آزمایشگاهی پیرو نامه ای، به رویت دفتر مقررات 

 ردات سازمان توسعه تجارت ایران نیز رسیده است./صادرات و واردات دفتر مقررات صادرات و وا

http://www.iana.ir/fa/news/38934/%D9%86%DB%8C% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۵دی  08تاریخ: 

 الگوی کشت/کشت سنتی معضل بخش کشاورزیلزوم اصالح 

وحید اردکانیان کارشناس کشاورزی گفت: کشت سنتی مشکالتی را برای بهره وری بهتر از بخش کشاوزی بوجود آورده و باید از 

 .روش های نوین بهره برد

 اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار وحید اردکانیان کارشناس کشاورزی در گفت و گو با

 .گفت: عمده مشکل بخش کشت در کشاورزی نداشتن الگوی مناسب و استفاده کشاورزان از روش های کشت سنتی است

بازار اقدام به تولید محصوالتی می کنند که با اقلیم منطقه و شرایط آب تناسبی ندارد،که وی افزود: کشاورزان تحت تاثیر شایعات 

اردکانیان تصریح کرد: عمده زمین های زراعی کشور کوچک .این امر موجب مازاد عرضه و افت قیمت در بازاررا به دنبال دارد

با بهره گیری از کارشناسان مجرب ضمن تولید محصول هستند و الگوی کشت علمی و دقیقی ندارند اما زمین های بزرگ زراعی 

مناسب از الگوهای کشت مدرن و به روز استفاده می کنند که باید این امر در تمام زمین های زراعی با حضور کارشناسان مسلط به 

ر کاهش هزینه و کارشناس مسائل کشاورزی با تاکید بر توسعه تصریح کرد: کشت گلخانه ای مشکل کشور د.بازار انجام گیرد

 . مصرف را حل نکرده و توسعه ی این روش تنها برای تولید اقالم اندکی از محصوالت مناسب است

وی افزود: برای اصالح الگوی کشت و رفع مشکل باید متناسب با اقلیم مناطق ، به تولید محصوالت پرداخت و با توجه به 

ب مصرفی آن کم تر و زمان اندکی برای رشد می برند مطلوب تر خواهد قرارداشتن کشور در منطقه خشک ، کشت محصوالتی که آ

اردکانیان در پایان تاکید کرد: کاشت گیاهان دارویی که با شرایط آب و هوای خشک هم سو هستند برای صادرات وعرضه در .بود

    .بازار های جهانی بسیار مناسب اند و کمک شایانی به اقتصاد کشور خواهد کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/5913560/%D9%84%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  0۹تاریخ: 

 بسته حمایتی دولت از باغداران مازندران مرهم درد شد

مازندران گفت: دولت بسته های حمایتی درجهت کمک به باغداران خسارت دیده مازندران به کار رئیس سازمان جهاد کشاورزی 

اقتصادی  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار با گفتگو در مازندران کشاورزی دالور حیدرپور رئیس سازمان جهاد .گرفت

میلیارد تومانی با  200با اشاره به بسته حمایتی دولت از باغداران مازندران اظهار داشت: تصویب تسهیالت  باشگاه خبرنگاران جوان

ه درصد و استمهال سررسید بازپرداخت یکساله از جمله حمایت های دولت یازدهم برای باغداران خسارت دید 10نرخ سود 

وی افزود: دولت برای تسریع در پرداخت بیمه محصوالت خسارت دیده باغداران از سوی صندوق بیمه .مازندرانی بشمار می رود

 .میلیارد ریال مصوب و در اختیار صندوق قرار خواهد داد 200محصوالت کشاورزی اعتباری بالغ بر 

میلیارد ریالی برای پرتقال  300زندرانی گفت: پرداخت نقدی بالعوضحیدرپور با اشاره به دیگر بسته حمایتی دولت از باغداران ما

میلیارد ریالی برای کیوی های خسارت دیده از دیگر بسته های حمایتی  200های دور ریختنی و فاسد و همچنین تخصیص اعتبار 

باغداران خریداری و از چرخه مصرف هزار تن پرتقال یخ زده که قابلیت مصرف نداشته از  13به گفته وی تا کنون .به شمار می رود

الی  500هزار تن پرتقال یخ زده برای آبگیری با قیمت  10مه داد: تا کنون ادا رئیس جهاد کشاورزی مازندران .خارج شده است

 .تومان خریداری شد 350تومان و پرتقال های غیر قابل مصرف جهت کمک بالعوض به باغداران با نرخ  550

سارت باغداران را جبران خ از بخشی تواند می اما است دولت حمایتی رقم از بیش باغداران به وارده خسارت  وی در ادامه افزود:

هزار تن پرتقال برای تنظیم بازار شب عید فراهم  20حیدرپور در خصوص خرید پرتقال شب عید بیان کرد: مقدمات خرید .نماید

محصول از طریق مناقصع خرید از سوی سازمان تعاون روستایی آغاز شده که ظرف یک الی دو روزآینده پس از قیمت گذاری 

 .خواهد شد

  http://www.yjc.ir/fa/news/5915307/%D8%A 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  ۱۱تاریخ: 

 محصوالت ارگانیک در گرو حمایت دولتتوسعه 

رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی گفت: در جهت توسعه محصوالت ارگانیک باید بخشی از یارانه کود و سموم به 

صنعت،تجارت و  رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفتگو با خبرنگار.تولیدکنندگان اختصاص یابد

با اشاره به وضعیت تولید محصوالت ارگانیک طی سال های اخیر اظهار داشت:  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه کشاورزی

محصوالت ارگانیک نداشته؛ اما امروزه بعد از گذشت طی چند سال گذشته کشور ما جایگاهی در رتبه بندی جهانی در زمینه تولید 

وی افزود: در چندین دهه گذشته دولت یارانه قابل توجهی را به کود و سموم .سال رتبه خوبی در این بخش کسب کرده است10

 یارانه از یبخش رود می انتظار ارگانیک، محصوالت تولید به نسبت کشاورزی اختصاص داده است که با توجه به تاکید مسوالن نظام 

نورانی ادامه داد: با وجود پتانسیل باالی کشور .یابد اختصاص تولیدکنندگان به محصوالت  این کشت توسعه جهت در سموم و کود

در زمینه تولید محصوالت ارگانیک، حمایت دولت می تواند تاثیر بسزایی در افزایش سطح زیر کشت این محصوالت داشته باشد که 

رئیس انجمن ارگانیک محصوالت کشاورزی با بیان اینکه .وه بر ایجاد اشتغال ارزش افزوده باالیی را در بر خواهد داشتاین امر عال

نهاده های کشاورزی ارگانیک از نهاده های سنتی است، گفت: با وجود باال بودن قیمت نهاده های ارگانیک، مصرف کنندگان در 

یشتری بپردازند و از طرفی دولت نیز باید در راستای پرداخت یارانه و همچنین ارائه جهت واکسینه کردن محصوالت باید مبلغ ب

حمایت های الزم در جهت تولید این محصوالت بکوشد،چرا که در صورت عدم حمایت دولت قیمت تمام شده این محصوالت باالتر 

 .خواهد رفت

http://www.yjc.ir/fa/news/5914872/%D8%AA%D9%88%D8 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۵دی  ۱2تاریخ: 

 مرغ ارزان شد/ جذام مرغی صحت ندارد

 .بازار روبرو بود تومانی در 50رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: از ابتدای هفته جاری نرخ هر کیلو مرغ با کاهش 

اقتصادی باشگاه خبرنگاران  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با

تومانی نسبت به  50هفته جاری خبر داد و گفت: نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری با کاهش ، از کاهش قیمت مرغ در  جوان

و برای  300هزار و  6، توزیع درب واحدهای صنفی 150هزار و  6، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 500هزار و  4هفته گذشته 

 .تومان است 900هزار و  6مصرف کننده در مراکز خرده فروشی 

یوسف .تومان است 900هزار و  6و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  800هزار و  5ه وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر به گفت

هزار  13هزار تومان، سینه بدون استخوان  12خانی با اشاره به قیمت سایر مشتقات مرغ، افزود: قیمت هر کیلو سینه با استخوان 

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در خصوص وضعیت قیمت مرغ طی روزهای آتی، بیان .تومان است 500هزار و  15تومان و فیله مرغ 

هزار تومان خواهد بود و تغییر محسوسی را  7الی  800هزار و  6تومانی بین  200کرد: طی روزهای آتی بازار با تلورانس قیمت 

: برخی افراد با چنین شایعاتی در شبکه های مجازی قصد وی با بیان اینکه جذام مرغی کذب است، تصریح کرد.تجربه نخواهد کرد

دارند تا با کاهش بی رویه قیمت ضربه مهلکی به تولید وارد کنند، چرا که سازمان دامپزشکی به عنوان متولی امر، این موضوع را رد 

 .کرد

/fa/news/http://www.yjc.ir5920132/%D9%85%D8%B1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5920132/%D9%85%D8%B1


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم دی 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۵دی  ۱۳تاریخ: 

 ضرورت توسعه زنجیره های توزیع در بخش کشاورزی

مردم هدف مدیر عامل شرکت بازرگانی تعاونی کشاورزی ایران گفت: حذف واسطه ها و توزیع مستقیم محصول از مزرعه تا سفره 

صنعت، هدایت اصغری مدیر عامل شرکت بازرگانی تعاونی کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار .اصلی این زنجیره تولیدی است

با اشاره به وضعیت تشکیل زنجیره های تولید کشاورزی توسط سازمان  ان جوان،اقتصادی باشگاه خبرنگارگروه  تجارت و کشاورزی

تعاون روستایی اظهار داشت: کشاورزی را به دو بخش تولید و بازرگانی می توان تقسیم کرد از این رو در بخش بازرگانی سعی بر آن 

بی و بازارسازی و شبکه توزیع در قالب زنجیره های است که با برخی اقدامات ساز و کارهای حفظ تولید، فرآوری محصول، بازاریا

 توزیع و اصغری با اشاره به هدف تشکیل این زنجیره تولیدی گفت: حذف واسطه ها .تولید و مطابق سلیقه مشتری را فراهم کنیم

 تولید و تکمیل زنجیره فروشگاه، برپایی با تنها که بوده تولیدی زنجیره این اصلی هدف مردم سفره تا مزرعه از محصول مستقیم

وی با اشاره به اینکه حضور در بازارهای داخلی و خارجی و رقابت بین تولیدکنندگان از دیگر اهداف توسعه زنجیره . محقق می شود

 .نیاز دارند تولیدکنندگان برای رقابت در بازارهای داخلی و خارجی به حمایت  :های تولیدی و شرکت ها است، عنوان کرد

 یره های تولید، ارزش افزوده باال به دنبال خواهد داشتتوسعه زنج

مدیر عامل شرکت بازرگانی تعاونی کشاورزی ایران ادامه داد: با توسعه این زنجیره های تولیدی به ارزش افزوده قابل قبولی دست 

 .می یابیم که این امر به نفع تولید کننده و مصرف کننده است

 و روسیه جمله از هدف بازارهای به صادرات برای  این شبکه در نظر داریم پایانه های داخلی راوی همچنین بیان کرد : با ایجاد 

این مقام مسئول با اشاره به اینکه بخش کشاورزی نقش بسزایی در رشد اقتصاد دارد، بیان کرد: با توجه به آنکه .کنیم تقویت عراق

با ارائه برخی راهکارها و رفع نواقص در نظر داریم که این نقش را بیش از بخش کشاورزی از ظرفیت باالیی برخودار است از این رو 

 .پیش پررنگ کنیم

 ناقص بودن زنجیره توزیع مشکل اساسی بخش کشاورزی

همواره سازمان تعاون روستایی برای رفع  به گفته وی ناقص بودن زنجیره های ارزش یکی از مشکالت بخش به شمار می رود که 

درصد و مابقی سهم خرده  5می کند، چرا که در شرایط فعلی سهم فروشگاه های زنجیره ای در بازار توزیع این مشکل تالش 

با فراهم شدن زیر ساخت های الزم تعداد اتحادیه ها و تعاونی ها در سطح استان و شهرستان  : اصغری در ادامه افزود.فروشان است

 .سزایی در توزیع مستقیم محصول و جلوگیری از حضور دالالن در بازار داشته باشدها افزایش می باید که این امر می تواند تاثیر ب

مدیر عامل شرکت بازرگانی تعاونی کشاورزی ایران با اشاره به مزایای توسعه زنجیره تولید بیان کرد: با توسعه زنجیره های تولیدی، 

کنندگان است چرا که همه ساالنه سودهای هنگفتی به جیب بازار مصرف و تولید به هم نزدیک می شوندکه این امر به نفع تولید

 .دالالن می رود

 تولید محصوالت فساد پذیر باید براساس سفارش مشتری باشد

این مقام مسئول با بیان اینکه در اقتصاد پویا محصوالت فساد پذیر برمبنای سفارش مشتری تولید می شود، گفت: چنین شرایطی 

  .ر نهایت این امر ضایعات محصول و ضرر و زیان تولیدکنندگان را به همراه دارددر کشور ما حاکم نیست و د

بازاریابی و سفارش تولید بر   :وی با اشاره به اینکه این امر مازاد تولید و ضایعات بخش کشاورزی را به حداقل می رساند، عنوان کرد

 .سریع تر اتفاق می افتد مبنای نظر مشتری عالوه بر کاهش ضایعات بخش، برگشت نقدینگی نیز

 .اصغری در ادامه یادآور شد: با توزیع مستقیم، محصول با کیفیت باالتری به دست مشتری می رسد
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 درصدی صادرات در راه است 1۵الی  10افزایش 

و می درصدی روبر 15الی  10وی همچنین عنوان کرد: با ایجاد شبکه مستقیم و توزیع محصوالت کشاورزی، صادرات با افزایش 

مدیر عامل شرکت بازرگانی تعاونی کشاورزی ایران در خصوص صادرات .شود که با این وجود بازار داخل به تعادل می رسد

محصوالت کشاورزی اظهار داشت: عمده محصوالت زراعی، باغی و دامی به کشور عراق و خشکبار و میوه و تره بار به روسیه صادر 

ه های تولیدی در قالب جشنواره ها و نمایشگاه برگزار می شود، افزود: برای توسعه و برپایی این اصغری با بیان اینکه زنجیر.می شود

نمایشگاه ها با محدودیت مالی و اعتباری مواجه هستیم که در صورت رفع آنها در برخی مناطق تهران اقدام به ایجاد و برپایی 

گاه ها و جشنوارهای دائمی محصوالت کشاورزی و مواد غذایی نیاز به وی ادامه داد: برپایی نمایش.نمایشگاه های دائمی می کنیم

فرهنگ سازی دارد چرا که عرضه و خرید مستقیم محصول از سوی تولیدکنندگان و خریداران نقش بسزایی در پایداری این 

 .نمایشگاه ها و پایانه های خرید ایفا می کند

 میلیارد تومانی 1۵ذاری توسعه و تکمیل زنجیره های تولید در گرو سرمایه گ

 فروشگاهی و ای سردخانه های ساخت زیر وضعیت مدیر عامل شرکت بازرگانی تعاونی کشاورزی ایران در پاسخ به این سوال که 

 و جامع امکانات کلی طور به  و فروشگاهی ، ای سردخانه های زیرساخت: کرد تصریح است، چگونه تولیدی های زنجیره تشکیل

 .ایجاد زنجیره های تولیدی در نظر گرفته شده که با مشارکت بخش خصوصی کار را پیش خواهیم برد برای کاملی

اصغری با اشاره به میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای توسعه و تشکیل زنجیره های تولیدی عنوان کرد: طبق برآوردهای اولیه 

 .میلیارد تومان نیاز است 15الی  10بر برای ایجاد پایانه و زنجیره های تولیدی سرمایه ای بالغ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فودپرس ۱۳۹5دى ماه  ۱۳دو شنبه 

 :های برتر کشاورزیکشاورزی در مراسم انتخاب نمونهاظهارات مهم وزیر جهاد 

المللی صداوسیما گفت: بخش های بینهای برتر کشاورزی در مرکز همایشوزیر جهاد کشاورزی در سخنرانی مراسم انتخاب نمونه

 .داریمزنجیره تولید گمشده بخش کشاورزی است و متأسفانه در این حوزه نتوانستیم آن طور که باید و شاید قدم بر

های های برتر کشاورزی در مرکز همایشبه گزارش خبرنگار ایانا، وزیر جهاد کشاورزی امروز در سخنرانی مراسم انتخاب نمونه

شی و های آموزاندرکاران صداوسیما گفت: امروز پس از یک وقفه طوالنی دوباره پخش برنامهالمللی صداوسیما با سپاس از دستبین

شاورزان عزیزمان در دستور کار قرار گرفت، که امیدوارم با کمک این عزیزان و همکاری فعال دوستان بخش ترویجی کشاورزی به ک

 ها هست، توسط همکاری دوستانمان درترویج ضرورت و نیاز مملکتمان است را ایفای نقش کنیم و آنچه که تحت عنوان انتقال یافته

 .عزیز بخش کشاورزی در سرتاسر کشور شودبرداران صداوسیما تقدیم حضور مردم شریف و بهره

 های کشاورزیدرس اعتماد به نفس از نمونه

خاطر بزرگداشت یا پاسداشت از زحمات این ها که امروز به نحوی بهکنم ما یک درسی را از این نمونهمحمود حجتی افزود: فکر می

است و آن چگونگی مدیریت کشور و جوهر مایه هر حرکتی که العاده مؤثر توانیم بگیریم و فوقعزیزان این محفل برگزار شده، می

گیریم، اعتماد به نفس خواهند اعمال کنند. آن جوهر مایه اعتماد به نفس است. درسی که ما از عزیزان نمونه میمدیران کشور می

دهد که ست به دست هم میحالی است، دای به خاطر تنبلی و بیاست. در فضای شاید غبارآلودی که همه مقدمات که بخش عمده

گرتر مایانروز نآبی روزبهآب و خشک است. تغییر اقلیم در حال وقوع است. مشکالت کمتوانیم بکنیم. کشور ما کشور کمما کاری نمی

ع منابهست. دوستان با این حرکتی که انجام دادند، تالشی که انجام دادند، درس بزرگی را به ما آموختند و آن اینکه ما با همین 

کنیم و در آینده باید مصرف کنیم در راستای حفاظت از منابع پایه، آب و خاک و محدود آب و کمتر از آنچه که امروز مصرف می

 .خاطر پایداری تولید، باید قطعاً کمتر از امروز آب مصرف کنیم و کمتر از امروز از خاک حفاظت کنیمبه

 بزار و امکانات موجودهای فنی با ادستاوردهای بزرگ رعایت توصیه

توانیم با همین فضا، ابزار و امکانات در اختیار، تولید کرد، اما قطعاً اصول وی بیان کرد: این عزیزان این آموزش را به ما دادند که ما می

ار و شاهد نتیجه ک کار گرفتند و امروزهای فنی را بهدقت توصیههای الزم را که ضروری بوده، فرا گرفتند. بهفنی، مهندسی و آموزش

ها را یک ارزیابی کنیم، نسبت به متوسط تولیدی که امروز در کشور داریم، در واحد سطح، درباره تالش آنها هستیم. ما اگر این نمونه

نمونه ما  .مان تولید کنندتوانند چندین برابر متوسط ملیهای ما میزراعت، باغبانی، درباره ضریب تبدیلی که اشاره کردند و...، نمونه

برابر متوسط ملی تولید کرده است. در گندم دیم بیش از پنج برابر متوسط ملی تولید شده. در در تولید گندم آبی بیش از سه

های امروزی هم آبیاری کنیم، کاهش شود و... این ارقام دو برابر و شدنی است و با روشبرابر می 100محصوالت باغی بیش از هفت تا 

ای تجربه چند سال اخیر این را به ما آموخت. شما ببینید در حالی نمونه ذرت دانه :مصرف آب را خواهیم داشت. حجتی ادامه داد

شدت کاهش سیستم آبیاری تیپ است و مصرف آب را به .آن هفت تن استاش بوده که متوسط ایتن تولید ذرت دانه 17ما باالی 

 .خواهدبرابر متوسط ملی در محصولی که کشت تابستانه است و آب زیاد می 2،5داده است. یعنی مصرف کمتر و تولید بیش از 

 نوعان بگویندهای کشاورزی راز توفیق خود را به همنمونه

های کشاورزی ادامه داد: میزان شلتوکی که نمونه زی در ادامه تأکیدات خود بر دستاوردهای نمونهبه گزارش ایانا، وزیر جهاد کشاور

توانند برداشت کنند؟ چرا همسایه همین تن شلتوک برداشت کرده. چرا بقیه نمی 11، 10ما برداشته است را نگاه کنید. نمونه ما 

ایم که پاسخ همین پرسش را د برداشت کند؟ ما همه دور هم جمع شدهتوانکشاورز نمونه که همان آب، خاک و اقلیم دارد، نمی
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بدهیم و این نمونه را به همه معرفی کنیم و او را راهنمای خودمون و کشور قرار دهیم و این اعتماد به نفس را در خودمان و در ملت 

، نگاه به تولید ملی، نگاه به امنیت غذایی، نگاه به طور که عزیزان ما، بزرگان ما و رهبر ما درباره بخش کشاورزیایجاد کنیم و همین

یم. تواناینکه تولید نان خودمان )شاخص غذایی( را غذای خودمان را خودمان تولید کنیم. این اعتماد به نفس را پیدا کنیم که می

ا ارائه دهند. درباره چگونگی توانمندی های ما باید بتوانند مصاحبه کنند و تجربیات خود رهای ما این را به ما آموختند. نمونهنمونه

 .فروشی که حال کارآفرین و تولیدکننده نمونه بشده اند بحث و صحبت کنندامروز در اغاز کار با یک موتور و دست

 شدهدستاورد تأمین بذر مرغوب و گواهی

ستیم خواحجتی با اشاره به اینکه یکی از مشکالت و معضالت تولید گندم ما بذر بود و در همین چند سال گذشته بذری را که می

تن  12گرفتیم و بذر سیلو هم بدترین بذر بود، تأکید کرد: حال نمونه تولیدکننده بذر ما باالی در اختیار مردم قرار دهیم از سیلو می

های تولید نبود؟ آیا آب بیشتر مصرف کرده؟ متأسفانه فرهنگی هست که بخش ها گلوگاهکند. مگر ایند میبذر گواهی شده تولی

شود که آب زیاد مصرف رود، در باال سروصدا بلند میاطالعی است. وقتی تولید محصولی در بخش کشاورزی میاش از روی کممهمی

 .شده استیشد. حاال با آب بیش از این داشته تا دیروز مصرف م

 بهبود مصرف آب برای کشت گندم در روش تیپ

صورت تیپ تولید شود و وی در ادامه دفاع از بخش کشاورزی علمی و تأثیر آن در کاهش مصرف آب، یادآور شد: این که گندم به

صورت ا بهم که گندم رتوانستیم بکنیم که ما یک روز به اینجا برسیمصرف آب به مصرف خودش برسد، باورکردنی نبود و تصور نمی

ها هزار تن کشت گندم در چارچوب تیپ تولید کنیم و امسال هم تا آنجا که اطالع دارم، البته گزارش نهایی را هنوز نگرفته ام، ده

 از ای در بخش کشاورزی داریم کهالعاده زیاد بالقوههای فوقحجتی با بیان اینکه ما ظرفیت.ایمصورت تیپ داشتهسیستم آبیاری به

محیطی شود از نظر فنی و زیستکنیم، عنوان کرد: به نسبت سایر کشورها آب کمتر داریم و همین آبی که توصیه میآنها استفاده نمی

 .کنیمها بد استفاده میکنیم. بعضی وقتخوب استفاده نمی

 درصد ۴3درصد به  37وری آب در بخش مزرعه از افزایش بهره

درصد به به  37وری آب در بخش مزرعه طی گزارشی که معاونت آب و خاک تهیه کرده، از م اینکه بهرهوزیر جهاد کشاورزی با اعال

وری می دهید، حدود یک میلیارد مترمکعب آب درصد در مزرعه رسیده است، اظهار داشت: هر درصدی که شما افزایش بهره 43

 .ذخایر حیاتی کشور یا بهبود آبیاری جویی می شود. یعنی تولید و خلق آب جدید با فشار کمتر بهصرفه

شده است، اضافه کرد: با کمک  هزار حلقه چاه غیرمجاز بسته 16های وزارت نیرو سال گذشته وی با بیان این که طبق گزارش

یی هادانند که همین چاههزار چاه غیر مجاز هم امسال گزارش بستند. یعنی آب کمتری مصرف شده است. عزیزان می 10کشاورزان 

 .کننداش کمتر شده. این هم دلیل آن ادعا که دوستانمان در بخش آب مطرح میدهیکه هست، آب

 رسانی کنندها بازدهی تولید اقتصادی کشاورزی را اطالعرسانه

ش دیده در بخوران آموزشها خواهش کرد در عرصه و میدان عملیات عزیزان کاردان ما در بخش کشاورزی و بهرهحجتی از رسانه

ا ور در مقایسه بکشاورزی به اطالع مردم رسانده شود و اعالم گردد که بخش کشاورزی اقتصادی شده، به سمت تولید انبوه و بهره

های بینیم حمایتگذاری کمتر، بازدهی بیشتری را به همراه خواهد داشت و وقتی که به اینجا برسیم، میسایر بخش ها با سرمایه

 .رهبری را نیز داریم که امیدواریم بتوانیم این مسیر را به همین شکل ادامه دهیم دولت، مجلس و مقام معظم

 تولید کشاورزی بدون زنجیره، ابتر است
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به گزارش خبرنگار ایانا، وی نکته دومی را مورد تاکید قرار داد و گفت: بخش زنجیره تولید گمشده بخش کشاورزی است که متأسفانه 

شاید  خواهیم وخواهیم، پیشگام میخواهیم، پیشرو میور که باید و شاید قدم برداریم و آنجا هم نمونه میدر این حوزه نتوانستیم آنط

کیالتی، گذاری تشدر محافل ما کمتر به آن پرداخته می شود. تولید کشاورزی بدون زنجیره، ابتر است. ما زنجیره را باید دقت و سرمایه

شته انجام دهیم. این گمشده ما است. عزیزان نمونه اینجا هستند. شاید هم توقع درستی مندی خیلی بیشتر از گذساختاری، نظام

ها را تا آورند، ما باید این زنجیرهعمل میها با حمایتی که همکاران بهها یا جنس همین نمونهکنم همین نمونهنباشد، اما فکر می

سفره هم چه در داخل کشور و چه خارج کشور و تا زمانی که به این موضوع نپردازیم، کار ما ناقص است و خدای  .سفره جلو برویم

رو وبهباری در مزارع رهای اشک بار و مصیبتشویم. با جلوهرو میشویم. با کفران نعمت خداوند متعال روبهرو میناکرده با شکست روبه

ما محصولش را تولید کرده با هزار زحمت و مشقت، با همه مشخصات فنی که گفتید و گفتیم. بعد بینیم تولیدکننده شویم که میمی

تواند تولید تن می 150تن  120کرد، امروز طور مثال تولید میتن گوجه فرنگی به 20یک روزی در عرصه با مصرف بیش از حد آب 

 .العاده، اما محصولش خریدار نداردر مرغوب، با تیمار فوقکند. با همان سیستم نوین آبیاری، با سیستم نشاءکاری، با بذ

 ایمدر تأمین زنجیره تولید کاهلی و تنبلی کرده

خواهیم شاهد این وضع تا کی می" :وزیر جهاد کشاورزی با سخنانی که حاکی از تأسف شدیدش بابت این مشکل داشت، افزود

زمینی محدود نیست، در خیار محدود نیست، در سبزی و صیفی محدود باشیم؟ حاال فقط در گوجه فرنگی نیست، در پیاز و سیب

نیم. کنیست. در مرکبات مگر شاهدش نیستیم، تازه چیزی که در آب و خاک اختصاص دادیم در مرکبات خیلی کم داریم تولید می

 15، 10م است. اگر بتوانیم این هفتششم، یکمان یکالبته نسبت به متوسط جهانی وضعمان خوب است، اما نسبت به عملکرد نمونه

، 50تن به باالی  20تن تبدیل کنیم. همین نهال را مهندسی بکاریم، آب کمتری مصرف کنیم، این  40تنی که داریم در هکتار به 

خواهیم چکار کنیم؟ االن که در پنج میلیون تن شود. آن وقت می 10تن رسانده شود. یعنی پنج میلیون تن تولید مرکبات  60

 "خواهیم چکار کنیم؟یلیون تن برای بازارش مانده ایم. در آن صورت میم

تمام امکاناتش را هم داریم، اما کاهلی کرده ایم و  .ما به قاعده مزرعه تا سفره آن طور که باید و شاید نپرداختیم"حجتی بیان کرد: 

 ".مکنیم. در دستور کار خودمان قرار ندادیتوجهی کرده ایم و میکنیم. بیمی

ما چه آنها که در ستاد و میدان هستیم؛ اعم از های اصلی همهوی ادامه داد: امروز بیاییم با هم پیمان ببندیم که یکی از موضوع

ها را تا سفره ببریم. اگر توانستیم حقیقی، نتوانستیم حقوقی. راهی هم جز این ندارد. این برداران و تولیدکنندگان، این زنجیرهبهره

مدت هم نگاه نکنیم. کوتاه .م آنهایی است که این مسیر را زودتر از ما رفتند و جواب مثبت گرفتند. ما راهی جز این نداریمتجربه تما

 .بلندمدت نگاه کنیم

تولیدکننده را کنار  10زمینی ما خودش باید سردخانه داشته باشد، عنوان کرد: اگر نتوانست، حجتی با بیان اینکه تولیدکننده سیب

 خوریزمینی تولید کنیم و همان روز هم تازهتوانیم شش میلیون تن سیبگذارید سردخانه برای آن ها احداث کنیم. ما نمیهم ب

مصرف کنیم. بخشی را باید بگذاریم در سردخانه تا در دوره های سه یا چهار ماهه عرضه کنیم در بازار. بخشی هم باید برود به سمت 

 .صنایع تبدیلی

 ی، بدترین روش حمایتی از تولیدکنندگان استخریدهای تضمین

کنیم، منتظریم از ما بخرند، اما اگر نخریدند چه باید کرد؟ باید منتظر خرید وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: یا وقتی پنبه تولید می

ینی دارد. خریدهای تضم وری راتوسط دولت شوند؟ بدترین شکل بازار دولت است، بیش ترین هزینه را برای مملکت و کمترین بهره

 .م این استتوانیم نسخه بپیچیدهیم، بدترین روش حمایتی از تولیدکنندگان است. بدترین روشی که میکه به شکل سنتی انجام می
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ای هوی بهترین روش را این دانست که دولت با ایجاد ساختارهای فنی و آموزشی الزم از تولید اقتصادی در کشاورزی و تمام حلقه

مالکیت و  .های تولید داشتیم، غلط استهای سنتی هم که درباره روشبه صورت حقیقی یا حقوقی حمایت کند. این روشآن 

توانم مالک باشم، اما مدیر الیقی نباشم. پول دارم و ممکن است در مزرعه باشم، اما در بازار نباشم. مدیریت لزوماً یکی نیست. من می

المللی نتوانم مدیر موفق و نباشم. یا ممکن است در بازار داخلی بتوانم مدیر خوبی باشم، اما در بازار بین و در مزرعه یا در بازار باشم

گذشت به بازار  خوبی باشم. خیلی از همکارانی که خیلی توانمند بودند و رفیق یکدیگر هم بودیم طی این دوره هفت، هشت ساله

ها فرمول ها را در روشکنم اینست، جای دیگر لزوماً موفق نیست. خواهش میرفتند اما نتوانستند. هرکسی که جایی موفق ه

د طور نیست. او می توانالملل هم خوب عمل کند؟ اینکند، آیا باید در تجارت بینآن کشاورزی که گوجه فرنگی تولید می .ننویسیم

. بنده باورم این است و با این درسی که امروز گرفتم این باور توانیم بکنیم و نکردیمسهامدار شرکت بازرگانی شود... و این کارها را می

توانیم در این مسئله از مزرعه تا سفره در چارچوب زنجیره با مشارکت تولیدکننده و لحاظ اهلیت و حمایت را بیشتر دریافت کردم، می

 گیرساز و تصمیماندرکاران تصمیماین شد که دست حجتی در ادامه خواستار.توانیم انجام دهیمدولت این کار را با عنایت پروردگان می

 .الی همه کارهایشان باز کنندنگری بخش در البهای و آیندههای جاری، سرفصلی را برای امور راهبردی، توسعهالی مشغلهدر البه

گرفتاری کاری دارم و بخش من ادعایی ندارم، اما یکی از آن هایی هستم که به اندازه یکی از متوسط های شما "وی تأکید کرد: 

توانید مدیریت کنید. ولی اصرار دارم برای اینکه بخشی ای از وقت من از اختیار خودم نیز خارج است. شما وقت بیشتری را میعمده

می  وزهاای و آینده نگری باشد. درگیر دغدغه های روزمره نباشد. رتوانیم مدیریت کنیم در امور راهبردی، توسعهاز این وقتی که می

بینیم یابی کنیم، میها را ریشهآید و می رود. اما اگر امروز را خوب تدبیر کنیم، در آینده نگرانی نخواهیم داشت. خیلی از این روزمرگی

م که یدادپرداختیم، از نظر زمانی و منابع، امروز این همه هزینه نمیدیروز نپرداختیم، امروز مبتال به بالیای آن شدیم. اگر دیروز می

 ".گذردامروز همه وقت ما به امور جاری،انفعالی و ابتکاری می

 زمینی همه کار شد، جز احداث سردخانه و صنایع تبدیلی کافیبرای افزایش جهشی تولید سیب

 
یاست ر وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه یکی از معضالتی که داشتیم و در این دور وقتی شروع به کار کردیم، در سفر سال نخست

پرسیدم چقدر  .فصل برداشت بود"زمینی بود، اظهار داشت: جمهوری به اردبیل مسئله تولید محصول عمده اردبیل یعنی سیب

 خواهیمفهمیم که میسردخانه دارید؟ گفتند حدود هفت و هشت هزار تن سردخانه! فقط انبار است که این یعنی هیچی. از این می

زند به سر کشاورز...، اما حاال بذر را روزه بدهیم به بازار که در واقع شامل دالل می شود و او هم میزمینی را یکهزار تن سیب 900

زمینی را به وری آب را بردیم باال و سیبکه قبالً وابسته بودیم، تولید کردیم، کشت استمرار ایجاد کردیم، نظام تولید کردیم، بهره

هزار تن در یک نقطه داریم تولید  900زمینی به وفور تولید شده، تازه عزا گرفته ایم که سیبکنیم. اما حاال که صورت تیپ تولید می

هزار تن سردخانه گزارش شده است، اضافه کرد: این در حالی است که سردخانه  160، 150حجتی با بیان اینکه نیاز باالی ."!کنیممی

از عزیزان  .های جهاد کشاورزی این است که پا به زمین بکوبیدرؤسای سازمانانتظار ما از  . است و تا آخر باید برویم فقط یک حلقه

ها ایجاد شود تا بتوانیم تضمینی برای اینکه آنچه را که شما تولیدکننده حاضر و غایب بخواهیم با نظارت شما و حمایت ما این نظام

 .ترین بهره را از دسترنج خودتان ببریدعزیزان یعنی تولیدکنندگان حاصل دسترنج تان است، تضمینی باشد که بیش 

وی با بیان اینکه یکی دو دستور کار کشاورزی هنوز در شورای اقتصاد تشکیل نشده است، گفت: یکی از دستورات برنج است که 

مدیران  کنم از همه محققان، مروجان ودرباره بازار، تولیدکننده و قیمت پیگیری شود. و من در همین جا، به سهم خودم تشکر می

بردارانی که مرارت کشیدید و تالش کردید، تر بهرهها را در اختیار قرار دادند و از همه مهمکه پیگیری و پشتیبانی کردند و نهاده

 .توانیمآبروی افتخار برای کشور باشید. شمایی که توانستید این باور را در فرهنگ عمومی ایجاد کنید که ما می
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 اعالم قیمت خریدهای تضمینیسکوت حجتی در خصوص زمان 

 حدود کشور اشتغال فضای در کشاورزی بخش سهم: گفت خبرنگاران جمع در وزیر جهاد کشاورزی همچنین در حاشیه این مراسم و

درصد در ارتقای فضای کسب و کار،  34های این بخش بیش از درصد است و بر اساس گزارش بانک کشاورزی، فعالیت 20تا  18

درصد بوده  10تا  9های گذشته سهم بخش کشاورزی در رشد اقتصادی آفرینی کردند.محمود حجتی با بیان اینکه در سالنقش

 درصد افزایش پیدا کرده است. 13است، بیان کرد: در سال جدید این سهم به 

توان به ازای درصد افزایش پیدا کرده است، افزود: می 44درصد به  38نیز از های اخیر راندمان آبیاری وی با بیان اینکه طی سال

 جویی کنیم.میلیون مترمکعب آب در سال صرفه 800وری آب، بهبود یک درصدی در بهره

که  مایوزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تولیدکنندگان نمونه بخش کشاورزی عنوان کرد: ما در این دوره تولیدکنندگانی داشته

ای داشتیم طور مثال در بخش چغندرقند و انجام اقدامات مدیریتی نمونهاند بیش از متوسط کشوری تولید داشته باشند. بهتوانسته

تن  50تن برساند، در صورتی که متوسط کشوری  160که با انجام اقدامات مدیریتی مناسب، تولید چغندرقند را در هر هکتار به 

ی و آبوری حتی در شرایط سخت کمتوان با افزایش بهرهکشاورزان نمونه این اعتماد را ایجاد کردند که میحجتی ادامه داد: است.

دهد وی عمده مشکل بخش کشاورزی را نبود زنجیره تولید دانست و تأکید کرد: تجربه جهانی نشان میبحران، تولید را افزایش داد.

 پیدا کرده و زنجیره تولید را از مزرعه تا بازار مدیریت کنند.که تولیدکنندگان خود باید در این زمینه ورود 

 های خبرنگاران درباره تعیین زمان اعالم نرخ خرید تضمینی سکوت کرد.حجتی در پاسخ به پرسش
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 نهاده 
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۳تاریخ: 

 درصدی ایران در تولید بذر پنج محصول مهم کشاورزی 100خودکفایی 

درصدی رسیده است و تنها در  100بذور محصوالت مهم همچون گندم، جو ،پنبه، ذرت و برنج به خودکفایی کشور در تولید اکثر 

 .برخی از بذور به واردات وابسته است که محققان به طور جد بر روی رفع این وابستگی کار می کنند

درصدی رسیده است و تنها در  100دکفایی کشور در تولید اکثر بذور محصوالت مهم همچون گندم، جو ،پنبه، ذرت و برنج به خو

 برخی از بذور به واردات وابسته است که محققان به طور جد بر روی رفع این وابستگی کار می کنند.

به گزارش ایانا، رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی در حاشیه مراسم نخستین جشنواره ملی کشاورزان ایران و سی و یکمین دوره 

ورزان برتر که در محل سالن همایش های صداو سیما برگزار شد با اشاره به نقش تامین بذور مرغوب در انتخاب و معرفی کشا

درصد خودکفایی تولید گندم مرهون تامین بذر با کیفیتی بود که در اختیار کشاورزان قرار  15خودکفایی کشور، گفت: حداقل 

میلیارد تومان صرفه جویی  200سال گذشته حدود یک هزار و  4طی گرفت.اسکند زند تاکید کرد: طبق براوردهای جهاد کشاورزی 

هزارتن بذرگواهی شده کیفی به  500از محل استفاده از بذور کیفی داشته ایم و امسال برای اولین بار در کشور نزدیک به 

 6ه برابری بخش زراعی و کشاورزان تحویل داده شده است.وی اظهارداشت: تالش کشاورزان نمونه کشور با دستیابی به تولید س

 برابری بخش باغبانی نسبت به متوسط ملی نشان میدهد گام های خوبی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته ایم.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: اکنون برنامه نظام نوین ترویج برای انتقال یافته ها و دانش فنی در دست 

پهنه کشور برای انتقال دانش و  10درصد نیروهای لیسانس به باال هستند( در  80هزار نیروی جدید )که  10که اجراست به طوری 

 118میلیون تن، گفت: امسال  117میلیون تن به  93هدایت آن فعالیت میکنند.زند با اشاره به افزایش تولیدات چند سال اخیر از 

تلف زراعی، باغبانی ، دام و طیور، آبزیان، تولیدی ، فناوری، شرکت های دانش تولید کننده برتر کشور در تمامی بخش های مخ

بنیان و بخش های بازرگانی و سرمایه گذاری بودند که توانستند با استفاده از بذر مرغوب، شرایط مستعد آب و هوایی و کاهش 

 مصرف آب تولیدات خود را به شکل چشمگیری افزایش دهند.

رزی خاطر نشان کرد: افزایش تولید در واحد سطح ، کاهش مصرف آب، سالمت و کیفیت تولید، انتقال و معاون وزیر جهاد کشاو

 آموزش دانش و استفاده از تکنولوژی های نوین را از معیارهای انتخاب تولید کنندگان و پژوهشگران برتر عنوان کرد.

رج از مزرعه، موضوع زنحیره تولید است که باید با کمک وی افزود: همچنین یکی از برنامه های مهم وزارت جهاد کشاورزی خا

تشکل ها عملیاتی شود یعنی خود تشکل های کشاورزی )کشاورزان( محصول را از زمان تولید تا مصرف در اختیار مردم قرار بدهند 

روی این موضوع متمرکز  تا سود حاصل از این عرضه به دست خود کشاورزان برسد.زند با بیان اینکه اکنون وزارت جهاد کشاورزی

شده و امیدواریم توفیقات خوبی حاصل شود، تاکید کرد: در واقع قانونی که اختیارات بازرگانی را به وزارت جهاد کشاورزی داده 

 باعث شده برنامه های گسترده ای درخارج از مزرعه و زنجیره تولید داشته باشیم.

http://www.iana.ir/fa/news/38946/%D8%AE%D9%88% 
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۹۵/۱0/۱4 : تاریخ

 رسدمیلیون تومان می 1.۴درآمد ماهانه یک سوم از کشاورزان فرانسه به سختی به 
هزار  400رئیس اتحادیه کشاورزان جوان فرانسه اعالم کرد: درآمد حدود یک سوم از کشاورزان فرانسه به سختی به یک میلیون و 

ئیس اتحادیه به نقل از اسپوتنیک، ساموئل وندال ر خبرگزاری فارسالملل به گزارش خبرنگار اقتصاد بین.رسدتومان در ماه می

یورو در ماه  350توانند درآمد خود را به حدود یک سوم از کل کشاورزان فرانسه به سختی می کشاورزان جوان فرانسه اعالم کرد:

هزار کشاورز فرانسوی به سختی  468هزار نفر از  130وندال تأکید کرد: حدود .هزار تومان برساند 400معادل حدود یک میلیون و 

 های اینیورو دارند و بسیاری از آنها امیدی به پایان بحران که بخش تولید لبنیات، گوشت و همچنین دامداری 350 درآمد ماهانه

تواند به آنها در سپری برند میاکنون در بحران به سر میوی افزود: کمک به این کشاورزان که هم.کشور را در بر گرفته است، ندارند

حادیه کشاورزان جوان فرانسه ادامه داد: ما در اتحادیه کشاورزان جوان به خوبی متوجه هستیم کردن این بحران کمک کندرئیس ات

توان به آنها کمک کرد و نگرانی اصلی ما این است که کل بخش کشاورزی کشور به این اکنون مزارعی وجود دارد که دیگر نمیهم

در آینده شرایط کشاورزان بهبود یابد ما باید یاد بگیریم که چگونه وندال ادامه داد: اتحادیه ما امیدوار است .مسئله دچار شوند

وی همچنین گفت که ما خواستار حمایت دولت از کشاورزان داخلی .بخش کشاورزی را سازماندهی کنیم که قربانی بحران نشود

ری ی هستند و باید اهتمام برابهای جنگهای رافائل و کشتیکشور هستیم چرا که دولتمردان فرانسه به شدت درگیر فروش جنگنده

رئیس اتحادیه کشاورزان جوان فرانسه همچنین .برای صادرات محصوالت کشاورزی فرانسه نیز از سوی دولت وجود داشته باشد

 .تأکید کرد: مردم ما باید از تولیدات داخل استفاده کنند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951013001230 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱2تاریخ: 

 گذاری بیشترافزایش مکانیزاسیون کشاورزی در امریکای التین همراه با سرمایه

پتانسیل بهتر و افزایش درآمد خانوار باشد. در امریکای  تواند راهکاری برای کمک به پایداری مزارع و دستیابی بهتجهیزات بهتر می

تواند ای گوناگون است، بهبود سیستماتیک دسترسی به تجهیزات میطور گستردهالتین، جایی که سطح مکانیزاسیون کشاورزی به

 .مزایایی در سراسر منطقه به همراه داشته باشد

مکانیزاسیون کشاورزی حال و "لی تحقیقات سیاست غذایی( سمیناری با عنوان المل)مؤسسه بین ifpriسایت به گزارش ایانا از وب

، چهار نوامبر در IFPRIو  (1)های کشاورزیبا حمایت مالی مؤسسه بین امریکایی در حوزه همکاری "آینده در امریکا التین

د. کشاورزی رقابتی و پایدارتر بررسی ش واشنگتن دی سی برگزار شد که در آن درباره چگونگی مقابله با این چالش و دستیابی به

 در این سمینار تولید کنندگان، کارخانه داران، ارائه دهندگان ماشین آالت خدمات و سیاستگزاران شرکت داشتند.

ای هوری، فرصتمکانیزاسیون کشاورزی این قابلیت را دارد که امریکای التین را به سوی توسعه پیش برده و با افزایش بهره

ها در حوزه کشاورزی فراهم کند. همچنین به افزایش دستمزد باالتر برای تربیت نیروی کار ماهر گذاریی را برای سرمایهبیشتر

کمک کرده و به تقویت ارتباط با دیگر بخش های خدماتی مانند تامین کنندگان نهاده ها، فروشگاه های تعمیرات و تامین کنندگان 

 راین، مکانیزاسیون می تواند به توسعه بازار کشاورزی کمک کند.قطعات ماشین آالت بینجامد. بناب

وری در کشاورزی امریکای التین به مراتب فاصله اش با بهره وری کشاورزی کنندگان معتفد بودند، در حال حاضر میزان بهرهشرکت

حده ایجاد شده است. در امریکای التین، در ایاالت متحده بسیار عمیق تر است و این شکاف با وجود ماشین آالت برتر در ایاالت مت

مزرعه، و بهره وری بین کشورها به دلیل سطح گوناگون مکانیزاسیون، سیستم های تولید و محصوالت کشاورزی، اندازه متوسط 

ابزارشان  هندشرایط آگرواکولوژیکی با یکدیگر تفاوت دارد. این تفاوت ها باعث شده تا موانع بسیاری را برای کشاورزانی که می خوا

را بروزرسانی کنند، ایجاد کند.تقاضای منطقه ای برای ماشین آالت، براساس تجهیزات استاندارد شده مناسب برای محصوالت 

 ها.کنندههای محصول و اسپریکنندهکشاورزی مختلف است: مانند تراکتورها، برداشت

از صندوق منطقه ای فناوری کشاورزی  "Hugo Lipun"وهوگو لیپون  "Carlos Pomareda"کارلوس پوماردا

(FONTAGROگفتند که زمین )ای و با مقیاس کوچک و با فاصله دور، به کشاورزان اختصاص دارد که های کشاورزی تپه

آالت گران هستند.عالوه بر این، تولیدکنندگان کوچک از نظر مالی برای بیشترین نیاز به تجهیزات دارند، در حالی که ماشین

های بهینه توزیع بذر و نظارت بر گیاهان )مانیتورینگ( فاقد اعتبار های هوشمند مانند آنالیز خاک، سیستمگذاری در فناوریسرمایه

کافی هستند.دولت در سراسر منطقه با شناسایی این محدودیت ها برنامه هایی برای کمک به افزایش دسترسی کشاورزان کوچک 

نماینده وزارت کشاورزی، دام،  "Verónica Santillán"به عنوان مثال، ورونیکا سانتیالن به تسهیالت مالی فراهم کرده است. 

آبزی پروری و شیالت اکوادور، برنامه دولت اکوادور را تشریح می کند. دولت اکوادور امکان خرید ماشین آالت کشاورزی را فراهم 

اشاره کرد؛ همچنین انجمن کشاورزان برای خرید این تجهیزات کرده است که می توان به خرید ماشین آالت بدون پرداخت مالیات 

درصد استفاده کنند.در این کنفرانس بر اهمیت افزایش یکپارچگی بین تولید کنندگان، کارخانه  9می توانند از وام های با نرخ بهره 

نقش مهمی در جذب کشاورزان به فن داران، و ارائه دهندگان خدمات تاکید شد. برای مثال ارائه دهندگان خدمات ماشین آالت، 

آوری را بازی می کنند. قرارداد موقت و پشتیبانی فنی آن ها، بر اساس افزایش دسترسی کشاورزان به ماشین آالت مدرن با 
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ا ب مکانیزم تامین مالی تنظیم شده است. تولیدکنندگان در امریکای التین در اجاره ماشین آالت و استفاده از مراکز خدمات بیشتر،

 در آفریقا(. (3)و سالم تراکتور (2)در هند Trringoاستفاده از برنامه مکانیزه تلفن همراه اقدام می کنند )شبیه به برنامه تلفن همراه 

شرکت کنندگان توافق کردند برای سرعت بخشیدن استفاده از ماشین آالت، باید سرمایه گذاری بیشتری از سوی بخش دولتی و 

نظارتی شفاف تر انجام شود. همچنین بر کاهش مقررات و افزایش سرمایه گذاری، مشارکت تولید کننده و  خصوصی، و محیط های

فراهم ساختن مقررات برای حمایت از کشاورزان تاکید کردند.بهبود زیرساخت ها از جمله جاده ها، بنادر، سیستم های آبیاری، 

 María Lucila"ی مکانیزاسیون اهمیت دارد. ماریا لوسیال کوئینتانا تجهیزات ذخیره سازی، و ارتباطات، در زمینه فراهم ساز

Quintana " نماینده ،Conveagro یک سازمان تولیدی در پرو، اشاره کرد که محدودیت زیرساخت های جاده ای، دسترسی به ،

حصوالت با بازده تولید شده باالتر ماشین آالت را در برخی از مناطق دشوار می کند. بهبود زیرساخت می تواند اطمینان بدهد که م

از طریق مکانیزاسیون کشاورزی می تواند به گونه ای مطلوب تر به بازارها خواهند رسید. شرکت کنندگان همچنین توافق کردند 

 که تولیدکنندگان باید درباره چگونگی استفاده بیشتر از فناوری مدرن کشاورزی آموزش ببینند./

 ترجمه: فرحناز سپهری

 نوشت:پی

1- Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA) موسسه بین امریکایی برای همکاری در :

حوزه کشاورزی به شمار می رود، ازاهداف آن تشویق و حمایت از تالش های کشورهای عضو برای رسیدن به توسعه کشاورزی و 

 رفاه برای مردم روستایی است.

2- Trringo سیستم اجاره ای تجهیزات کشاورزی در هند است و برای کشاورزانی که نیاز به یک تراکتور یا هر گونه تجهیزات :

مزرعه دارند راه اندازی شده به طوری که آن ها می توانند به سادگی بااستفاده از نرم افزار تلفن همراه خود جهت سفارش تراکتور 

 ند. همراه با یک راننده حرفه ای اقدام کن

از مالکان  "تراکتورهوشمند Smart"یک شرکت فن آوری کشاورزی است که در بهبود امنیت غذا و درآمد با ایجاد یک شبکه  -3

و کشاورزان حمایت کرده به این ترتیب، زمین داران خرده پا دسترسی به خدمات ماشین کشاورزی مقرون به صرفه برای افزایش 

 بهره وری خواهند داشت.

http://www.iana.ir/fa/news/38877/%D8%A7%D9 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱2تاریخ: 

میلیون هکتار در سطح  3.2دستیابی به کیفیت باالی محصوالت و کشاورزی سازگار با محیط زیست/ حدود 

 آلودگی قرار دارند/ مشکالت آلودگی آب و خاک ناشی از استفاده بیش از حد سموم و کودمتوسط و باالیی از 

نوان عمنظور بهبود کیفیت محصوالت کشاورزی و توسعه یک سیستم سازگار و پایدار با محیط زیست بهرهبران ارشد چین به

تازگی ای که به، با توجه به بیانیهtodayonlineسایت به گزارش ایانا از وب.های خود برای سال آینده متعهد شدندبخشی از برنامه

صادر شد، قرار است همراه با تأمین امنیت غذایی کشور، روند صنعت کشاورزی به سمت سیستمی برای بهبودبخشیدن کیفیت 

ای حصول دانهسال متوالی، دولت با برداشت مازاد م 12محصوالت کشاورزی تغییر کند. این در حالی است که در حال حاضر طی 

تولید دانه  "در مصاحبه با خبرگزاری رسمی شین هوا گفت:  ، وزیر کشاورزی چین،"Han Changfu"رو است.هان چانگفو روبه

است، این در حالی است  حبوبات و غالت در سال آینده افزایش نمی یابد. کشور ما دارای محصوالت کشاورزی با کیفیت متوسط 

 "ا کیفیت باال و محصوالت مارک دار)برند( داریم.که نیاز به محصوالت ب

برای افزایش کیفیت محصوالت کشاورزی، فشار بر روی تولید بیش از حد محصوالت خاص برداشته و تمرکز، بیشتر بر "وی افزود: 

در حدود دو  در همین راستا، اوایل سال جاری، وزارت کشاورزی تولید ذرت را"وی گفت: "ارتقاء کیفیت محصوالت خواهد بود.

این میزان را به هفت میلیون جریب )حدود دو میلیون  2017میلیون هکتار از زمین های کشاورزی کاهش داد و قرار است در سال 

، تحلیلگر شرکت مشاوره کشاورزی پکن )مسئولیت محدود( "Ma Wenfeng"ما ونفنگ "هکتار( برساند.799هزار و  832و 

(Beijing Orient Agribusiness Consultant Ltdکه با وزارت کشاورزی ارتباط دارد، در مصاحبه ) :ای در ماه نوامبر گفت

 "درصد ذخایر، باالترین میزان در جهان است. 80نسبت مصرف چین به ذخایر دانه در حال حاضر با "

کلیدی برای ثبات اجتماعی ذخیره محصوالت زراعی، مربوط به تفکر حزب کمونیست است، چرا که آنها باور دارند امنیت غذایی 

رود. به گفته تحلیلگران، آلودگی آب و خاک، همراه با استفاده بیش از حد سموم و کود، باعث شده تا مشکالت شدید شمار میبه

های میلیون هکتار از زمین 3.2، حدود  2013زیست محیطی را در پی داشته باشد.معاون وزیر زمین و منابع نشان داد که در سال 

درصد از  20و باالیی از آلودگی قرار دارند. همچنین با توجه به اطالعات رسمی، حدود اورزی این کشور در سطح متوسط کش

 های زراعی کشور دارای سطح باالیی از مواد شیمیایی نسبت به استانداردهای مجاز بود.خاک

دولت برداشت بیش از "علوم اجتماعی چین گفت: ، محقق مؤسسه توسعه روستایی از آکادمی "Li Guoxiang"لی گوشیانگ 

 "ویژه استان هبی مهار کرده است.های زیرزمینی را برای آبیاری بخش شمال شرقی کشور، بهاندازه از آب

میلیون دالر سنگاپور( میان کشاورزان توزیع  311میلیارد یوان ) 1.5ای به ارزش حدود در ژوئن، دولت مرکزی یارانه"وی افزود: 

 "هزار هکتار در هبی بود. 77های کشاورزی، ازجمله بیش از میلیون هکتار از زمین 0.4د که در راستای بازیابی )سالمت( کر

اش، توزیع یارانه برای تشویق کشاورزان به کشت دولت مرکزی برای سرعت بخشیدن به برنامه"وزیر کشاورزی به شین هوا گفت: 

 /"دستور کار خود دارد.محصوالت سازگار با محیط زیست را در 

http://www.iana.ir/fa/news/38871/%D8% 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۱تاریخ: 

سبز های دونالد ترامپ اقتصاد انجام شود/ سیاست 2022تا  2018و مالیات انتشار کربن، از سال  گذاریقیمت

 کندکانادا را منزوی می

 10گذاری با قیمت 2018دولت فدرال کانادا تصمیم به اخذ مالیات مربوط به انتشار کربن گرفته است. این برنامه قرار است از سال 

 .دالر برای هر تن کربن برسد 50به  2022دالر برای هر تن کربن آغاز شود و تا سال 

درصد از انتشار  25( این درحالی است که تولید مواد غذایی مسئول حدود leaderpostت )سایت لیدر پسبه گزارش ایانا از وب

دلیل مالیات بر کربن افزایش یابد. اما اند که هزینه های انرژی باید بهای در جهان است. بسیاری افراد اشاره کردهگازهای گلخانه

انادا با مالیات بر کربن احتماالً از نظر قیمت، خریدار کمتری را به های مواد غذایی توجه کمی شده است.اما محصوالت کروی هزینه

 - loonieخود جلب کند. امکان دارد تا فروشندگان به واردات مواد غذایی بیشتری روی آورند، که صرف نظر از وضعیت لونی )

 ذشته روی داده است.( خواهد بود. گفتنی است این روند در طی چند سال گ1987سکه یک دالری کانادایی در سال 

گذاری کمتری روی کربن دارند که البته این نگرانی واردکنندگان احتماالً دنبال خرید محصوالت از مناطقی باشند که قیمت

آورد، تنها امکان دارد این موضوع روی وجود نمیکند. مالیات کربن در کانادا ناامنی غذایی را بهمحیطی را بیشتر میزیست

چند هفته قبل از  "Justin Trudeau"اثر بگذارد.مالیات بر کربن از سوی نخست وزیر کانادا جاستین ترودئو  های خاصیبخش

انتخابات ایاالت متحده اعالم شد. حال با دانستن این موضوع که مستأجر جدید کاخ سفید چه کسی است، مفاهیم مالیات بر کربن 

شود.دونالد ترامپ به احتمال زیاد در برابر تغییر آب و هوا واکنشی نشان کننده میبرای کشاورزی کانادا و مواد غذایی بیشتر نگران

ها، رو خواهد شد. همراه با کاهش احتمالی در نرخ مالیات شرکتهای کشاورزی و غذایی ما با کاهش رقابت روبهدهد و سیستمنمی

 شود.تصاد سبز متمرکز در شمال امریکا به انزوا کشیده میمالیات بر کربن در شرکت غذایی و کشاورزی کانادا به عنوان تنها اق

ماند. با افزایش لونی، قیمت مواد پذیر باقی میاز دیگر مسائل این که اقتصاد مواد غذایی ما با توجه به نوسانات نرخ ارز، آسیب

بدان معنی است که بازار کانادا باید کمتر  ویژه در انتاریو،ای، بههای جدید در بخش گلخانهرود. با وجود پروژهغذایی هم باال می

 تواند این روند را کند کند.ها باشد. در عین حال قیمت کربن میفروشیمستعد به نوسانات ناگهانی قیمت خرده

یم. رود، اما ما نیاز به حرکت رو به جلو ولی با احتیاط دارشمار میاین در حالی است که حفاظت از محیط زیست از مسائل مهم به

 توان به سمت یک سیستم مواد غذایی پایدار پیش رفت.با در نظر گرفتن نرخ ارز روی کربن می

درصد برای مواد غذایی تاثیر گذار روی  40تا  15مطالعه اخیر اتحادیه اروپا نشان می دهد مالیات بر کربن، با افزایش قیمت بین 

درصد برای  15ه های لبنی همراه بوده است. با افزایش قیمت، مصرف تا گازهای گلخانه ای مانند گوشت گاو، گوشت بره و فرآورد

 های عمده اقتصادی تأثیر گذارد.تواند روی بخشرو شده است که البته میبرخی از محصوالت با کاهش روبه

 گذاری( کربنلیات )قیمتها باید همراه با چگونگی تعیین ماهای اقتصای از سوی دولت برای کاهش آالیندهها و مشوقحلارائه راه

ای دشوار باشد. با این حال، مالیات مؤثرترین ابزار دولت فدرال برای شود که کاهش تولید گازهای گلخانهبینی میباشد، اما پیش

 توانددهد، میهایی که در آنها بخش قابل توجهی از اقتصادشان را کشاورزی تشکیل میها برای این کار است.استانجلب استان

عنوان مثال، کشاورزی بدون شخم، استفاده از کشاورزی دقیق و تجهیزات ها داشته باشند. بهتأثیر مهمی در کاهش انتشار آالینده

 تواند ازجمله راهکارهای تأثیرگذار باشد./بهتر، می

 ترجمه: فرحناز سپهری

http://www.iana.ir/fa/news/38816/%D9%82%DB%8C%D9%85% 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۳تاریخ: 

از انواع مواد  ۴33محدودیت برای  ۴٩0تدابیر جدید چین درباره پسماندهای سموم محصوالت کشاورزی/ 

 شیمیایی

 .غذایی با استاندارد ملی جدید وزارت کشاورزی خبر دادهای شیمیایی در مواد چین از انجام مقررات تازه درباره باقیمانده

از  433محدودیت برای  490شده شامل ، استانداردهای اضافه2014، در مقایسه با نسخه chinadailyسایت به گزارش ایانا از وب

 -از مواد بسیار سمی استکه - fenamiphosتر در ممنوعیت مواد شیمیایی و محدود مانند انواع مواد شیمیایی، با اقدامی سخت

ماده شیمیایی غیرخطرناک را  33خواهد بود.این دستورالعمل مواد شیمیایی مورد تأیید در چین و محصوالت کشاورزی عمده، با 

هزار نوع پسماند مواد شیمیایی عمدتاً از سبزیجات، دهد.چین دنبال آن است که روی ششکه از این دستور معاف است پوشش می

شود محدودیت اعمال کند، این کشور در عین حال تولید می 2020 - 2016های طور کلی محصوالت کشاورزی طی سالمیوه و به

 ها روی مواد غذایی وارداتی در دستور کار قرار دارد.اجرای محدودیت

ت تر از مواد بیولوژیکی آفادلیل استفاده گستردهدهد که امسال افزایشی در استفاده از مواد شیمیایی بهآخرین اطالعات نشان می

 مشاهد نشده است./

http://www.iana.ir/fa/news/38918/%D8%AA%D8%AF% 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۱۳۹۵دی  08تاریخ: 

 آنفلوآنزا اختصاص دادبرابر بودجه ایران، به کنترل  ۵۴آمریکا 

شود، اما در ایران هنوز مشکل تأمین اعتبارات اگرچه کنترل آنفلوآنزای پرندگان، از طرف کشورهای پیشرفته بسیار جدی گرفته می

 .های مربوط به آن، دست سازمان دامپزشکی را بسته استو هزینه

حاد پرندگان، چند هفته است که بر واحدهای مرغداری، آنفلوآنزای فوق  H5N8به گزارش خبرنگار ایانا، سایه ویروس جدید 

که تاکنون سازمان دامپزشکی مجبور به انتشار چهار اطالعیه جداگانه از وضعیت گسترش بیماری شده و طوریکند. بهسنگینی می

ستان کشور با این ا 9نسبت به رعایت اصول ایمنی، به فعاالن این صنعت هشدار داده است. طبق آخرین آمارها در حال حاضر 

ار را های پنهان ککنند؛ بنابراین الزم است تا تیمی قدرتمند و تخصصی، موضوع را رصد کرده و گوشهبیماری دست و پنجه نرم می

را  شانکند تا سکوتآید و کارشناسان طیور را مجبور میببینند.در چنین وضعیتی، ساز ناکوک تأمین اعتبار، به صدا در می

آوری را هزینه های سرسامها در کشوری مانند آمریکا، برای کنترل آنفلوآنزا بودجهدر حالی است که آن طرف آب بشکنند. این

هزار تن  100صورت ساالنه حدود دو میلیون و کنند که به هیچ عنوان قابل قیاس با ایران نیست. طبق آمارهای موجود، بهمی

طور کلی تعداد قطعات مرغ رسد. بهمیلیون تن می 18ار در آمریکا به بیش از شود که این مقدگوشت مرغ در ایران تولید می

 گذار، پنج برابر کشور ما است.برابر ایران بوده و این میزان در مرغ تخم 10طور تقریبی، گوشتی در این کشور به

و برای کنترل و ریشه کن کردن  آنفلوآنزای مرغی در ایاالت غرب میانه شیوع پیدا کرد 2015ها در سال طبق آخرین گزارش

ویروس آن، برای جمعیت مرغ و بوقلمون، چهار میلیارد دالر هزینه شد. این در حالی است که بودجه در نظر گرفته شده ایران، 

گر میلیارد تومان بود که بخشی از آن هم در سال جاری، تأمین اعتبار شد. به عبارتی ا 300برای این منظور در سال گذشته، تنها 

کرد. میلیارد تومان پول خرج می 500برابر ما یعنی چهارهزار و  15قرار بود آمریکا همانند ایران در کنترل آنفلوآنزا هزینه کند، باید 

در حالی که اگر هر دالر را معادل چهارهزار تومان در نظر بگیریم، این کشور برای مهار آنفلوآنزا آن هم تنها در ایاالت غرب میانه، 

 برابر ایران هزینه کرده است! 54زار میلیارد تومان و به بیانی دیگر، ه 16

ت، بلکه رو استنها با کمبود بودجه روبهافتد که سازمان دامپزشکی در راستای کنترل بیماری، نهتمام این شرایط در حالی اتفاق می

رغبتی مرغدارانی که شود برای بین عاملی میرسد. همیهمین مقدار کم هم در زمان مقتضی و درست سر بزنگاه، به دستش نمی

شوند که غول آخر آن، مرغدار را رو میخوان رستمی روبهاند، اما برای گرفتن خسارت، با هفتسر وقت، پول بیمه را پرداخت کرده

 له مالی./ماند و چند سالن جوجه معدوم شده و هزار و یک مسئطلبد. حال مرغدار میهای آینده به مبارزه میدر سال

http://www.iana.ir/fa/news/38752/%D8%A2%D9% 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۱۳۹۵دی  08تاریخ: 

 دهدچین مشارکت بخش دولتی و خصوصی در بخش کشاورزی را ترویج می

ترویج مشارکت بخش دولتی و خصوصی در صنعت کشاورزی، آخرین گام برای باز کردن و تازگی اعالم کرد که دولت چین به

ای مشترک گفتند میل، دو بخش کلیدی دولتی در بیانیهسایت دیلیبه گزارش ایانا از وب.نوسازی بخش کشاورزی در کشور است

های ها و بهبود کیفیت زمینهای همچون محصوالت کشاورزی و حفاظت دام، توسعه زیرساختحمایت از سرمایه خصوصی از بخش

های دیگر (، برای افزایش رشد بخشpublic-private partnerships) PPPکشاورزی باید انجام شود.چین از مدل تأمین مالی 

های جدید برای تأمین مالی رشد اقتصاد برای رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان استفاده کرده است.بر اساس این گزارش یافتن راه

وسعه و تکند.این بیانیه از سوی کمیسیون ملی ترین صنایع کشور و نقدینگی دولت، کمک میروستایی به توسعه یکی از بزرگ

ریز ارشد اقتصادی و صنعتی چین و (، برنامهNDRC: National Development and Reform Commissionاصالحات )

 ها قرار نگرفته است.وزارت کشاورزی منتشر شده، که جزئیات بیشتری هنوز روی خروجی خبرگزاری

، تحلیلگر ارشد بانک کشاورزی چین، "Ma Wenfeng"در زمینه ترویج اصالحات ساختاری عرضه در بخش کشاورزی، همراه با 

ها و نظارت و ارتباط نزدیک روی اجرای گذاران، دولت باید بودجه بیشتری برای پروژههدف این است که برای جذب سرمایه"گفت: 

ز هم دولت باید سهم وری توسعه اقتصادی باالتر خواهد بود. اما هنوبا مشارکت سرمایه خصوصی، بهره"وی افزود: "آنها فراهم کند.

 /"ها اختصاص دهد.بیشتری به این مناطق کلیدی و همچنین تقویت نظارت در اجرای این پروژه

http://www.iana.ir/fa/news/38745/%DA% 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۱۳۹۵دی  08تاریخ: 

 هاهشدار جهانی درباره احتمال انقراض یوزپلنگ

است و این حیوانات سریع را در ها دچار کاهشی ناگهانی شدهالمللی از محققان اعالم کردند جمعیت جهانی یوزپلنگگروهی بین

تاسر جهان باقی یوزپلنگ دیگر در سر 7100اند تنها به گزارش همشهری آنالین،محققان دریافته.استآستانه انقراض قرار داده

است. بیشترین میزان های طبیعی و همیشگی خود بیرون رانده شدهدرصد از زیستگاه 91است، درحالی که این جاندار از مانده

اند و مابقی جمعیت جهانی این جانداران یوزپلنگ در ایران باقی مانده 50به شکلی که تنها  است،کاهش جمعیت در آسیا رخ داده

دهند فضای زیادی که ها نشان میبه گفته سارا دورانت از جامعه جانورشناسی لندن، این یافته.اندریقایی پراکنده شدهکشور آف 6در 

های جانوری است هایی که در طبیعت متوجه گونهای از تهدیددر کنار طیف پیچیدهاین جانداران برای زندگی به آن نیاز دارند،

پذیرتر شوند و در صورتی که تالشی برای محافظت از آنها صورت نگیرد، به زودی گذشته آسیبها نسبت به باعث شده تا یوزپلنگ

المللی محافظت از طبیعت را وادار به بروزرسانی محققان امیدوارند نتایج این تحقیق بتواند اتحادیه بین.تمامی آنها نابود خواهند شد

ه درحال انقراض سازد. به گفته محققان این پژوهش جدید اطالعاتی دقیق پذیر بها در جهان از آسیبوضعیت محافظت از یوزپلنگ

کند. با توجه به طبیعت مخفیانه این گربه گریزپا، گردآوری اطالعات درباره آنها کار ها تا به امروز ارائه میرا از وضعیت یوزپلنگ

درصد از  77عالوه بر این بیش از .شود شود که وضعیت حقیقی آنها نادیده گرفتهبسیار دشواری است و همین باعث می

ها در خارج از مناطق محافظت شده قرار دارند و همین موضوع محافظت از آنها در برابر شکارچیان های باقی مانده یوزپلنگزیستگاه

است و رسیده 170به  1200سال از  16های زیمبابوه طی براساس این تحقیق جمعیت یوزپلنگ.استرا به کاری دشوار تبدیل کرده

ها و شکار بیش از اندازه حیواناتی که غذای درصدی که بخش بزرگی از این آسیب به واسطه انسان 85این یعنی کاهشی 

کنند و دامداران نیز به ها حمله میها به دامیوزپلنگاست. اگر حیوانی برای شکار کردن باقی نماند،ها هستند رخ دادهیوزپلنگ

های محققان گردآوری این اطالعات را از پارک.کنندفارس قاچاق میکرده و به کشورهای حوزه خلیجتالفی آنها را شکار 

نشده شدند تا چگونگی تغییر وضعیت جمعیت شده در سرتاسر جهان آغاز کردند و به تدریج وارد مناطق محافظتمحافظت

درصد  10ها ساالنه دهد جمعیت یوزپلنگکنند که نشان می ای را طراحیها در مرور زمان را بررسی کنند و مدلی رایانهیوزپلنگ

 .کندکاهش پیدا می

http://www.iana.ir/fa/news/38770/%D9%87%D8% 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۳تاریخ: 

 آمریکا خواستار اصالح قانون برای تأمین آب و هوای پاکیزه شدندهای دوستدار محیط زیست گروه

 .های طرفدار محیط زیست در نیویورک خواستار اصالح قانون اساسی برای تضمین پاکیزگی هوا و آب شدندگروه

با پخش فیلم ویدئویی از روستایی  EffectiveNY(1)، طرفداران محیط زیست نیویورک و news24سایت به گزارش ایانا از وب

 در نیویورک اقدام کردند، مکانی که چاه آب توسط یک ماده شیمیایی صنعتی آلوده شده است.

کنندگان خواستار گذاران ایالتی و تنظیمدهد تا از قانونگویند اصالح قانون اساسی به ساکنان این امکان را میاین گروه می

 شوند.دستیابی به محیط زیست سالم 

Peter Iwanowicz  :هایی در نیویورک بودیم که به ، شاهد گروه2016در سال "مدیر اجرایی طرفداران محیط زیست گفت

مبارزه برای داشتن آب آشامیدنی تمیز و هوای پاک برخاستند؛ آن چیزی که در قانون اساسی باید گنجانده شود چرا که مردم حق 

 "را دارند.داشتن هوای پاک و نوشیدن آب سالم 

است، چرا که آلبانی به  2012همچنین وزارت حفاظت از محیط زیست در ماه سپتامبر اعالم کرد نیاز به بازنگری در مجوز سال 

مفهوم حفاظت در قانون اساسی بدان معنی است "های نفت خام از داکوتای شمالی تبدیل شده است.یک مرکز بزرگ برای محموله

ها برای اعالم آن را گذاری کاری نادرست، انجام داد مردم توانایی استفاده از دادگاهتی و یا مکان قانونکه حتی اگر یک اداره دول

 این سخنان را لیز کروگر سناتور دموکرات و حامی اصالحات گفت. "داشته باشند.

John Dernbach استاد حقوق دانشگاه ،Widener  :کند، کمک می اصالح حقوق محیط زیست به حفظ محیط زیست"گفت

اما این میزان کمک بستگی دارد به اینکه چه میزان در انجام این اصالحات دقت شود، چگونه دادگاه آن را اعمال کند و چگونه 

 گفتنی است وی اصالح قانون اساسی پنسیلوانیا را نوشته شده است. "سازی کنند.بازیگران مختلف دولت آن را پیاده

Dernbach  :ها بیشتر به حفاظت از محیط زیست اقدام توان امیدوار بود که دولتوانین و مقررات جدید میبا تصویب ق"گفت

 /"کنند.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 نوشت:پی

1- EffectiveNYهایی های عمومی عمده در ایالت نیویورک در حوزه: یک اتاق فکر غیرانتفاعی است که در تغییر سیاست

 یست، تأمین بازنشستگی، عدالت کیفری و طیف وسیعی از مسائل دیگر متمرکز است.ازجمله آموزش و پرورش، محیط ز

http://www.iana.ir/fa/news/38916/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9% 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱2تاریخ: 

 محیط زیست بروندی ترور شدوزیر 

 .وزیر محیط زیست این کشور را ترور کرد« امانوئل نیونکورو»مقام های بروندی روز یکشنبه اعالم کردند که یک فرد مسلح،  

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس از بوجومبورا، سخنگوی پلیس بروندی گفت که وزیر محیط زیست شامگاه شنبه در مقابل 

وی یادآور شد که سه نفر از جمله محافظ شخص وزیر پس از ترور وی بازداشت شده  .لوله فرد مسلح کشته شدمنزلش به ضرب گ

پییر انکرونزیزا رئیس جمهوری بروندی در یک پیام توئیتری خبر کشته شدن وزیر محیط زیست را تائید کرد و نوشت: این  .اند

اعالم تصمیم انکرونزیزا برای نامزدی دوباره در انتخابات ریاست جمهوری، بروندی از زمان  .جنایت بدون مجازات نخواهد ماند

بلوای سیاسی در این کشور که با خشونت و مرگ توام بوده، انتقادهای بین المللی را برانگیخته .صحنه اعتراض و ناآرامی بوده است

و حمالت تالفی جویانه بین دولت و هواداران صدها نفر در بروندی در جریان اعتراض های خیابانی، یک کودتای نافرجام .است

  .مخالفان دولت، کشته شدند

http://www.iana.ir/fa/news/38895/%D 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱2تاریخ: 

فضای شهری به سه  2030و امرار معاش شهروندان/ تا سال  کشاورزی شهری؛ حافظ زنجیره تولیدات محلی

 برابر اندازه کنونی می رسد

بررسی پژوهشی جدید که گاردین منتشر کرده است هشدار می دهد که آینده محصوالت کشاورزی در جهان، نه تنها از جانب 

 2030محدودیت شدید است. گمان می رود که تا سال تغییرات آب و هوایی تهدید می شود، بلکه به دلیل رشد شدید شهرها دچار 

فضای شهری به سه برابر اندازه کنونی می رسد، رخدادی که به مفهوم کاهش اراضی کشاورزی حاصلخیز اطراف شهرهای کنونی 

ایی یک بررسی پژوهشی جدید هشدار می دهد که آینده محصوالت کشاورزی در جهان، نه تنها از جانب تغییرات آب و هو.است

فضای شهری به سه  2030تهدید می شود، بلکه به دلیل رشد شدید شهرها دچار محدودیت شدید است. گمان می رود که تا سال 

درصد  60برابر اندازه کنونی می رسد، رخدادی که به مفهوم کاهش اراضی کشاورزی حاصلخیز اطراف شهرهای کنونی است. تقریبا 

 حقیقاتیت بنیاد از کرویتزیگ فلیکس. است کننده نگران نکته یک این و اند شده واقع شهرها هحوم در  از زمین های حاصلخیز دنیا

ما انتظار داریم که زمین های حومه شهر حاصلخیزتر از "در برلین و مدیر گروه این بررسی پژوهشی می گوید:  Mercator اقلیمی

ه بتوانیم به کشاورزی بپردازیم؛ اما نسبت به اهمیت این واقعیت بی دیگر مناطق باشند و از این رو تمایل داریم آنجا ساکن شویم ک

از  درصد 4تا  3بنا بر محاسبات در گزارش نامبرده مقدار زمین های کشاورزی از دست رفته موجب کاهش  ".اعتنا هستیم

لی تصویر دیگری نشان می دهد. محصوالت کشاورزی دنیا می شوند. این رقم شاید در نگاه اول بزرگ نباشد، اما در مقیاس های مح

به ویژه در آفریقا و آسیا که بنا به  .در کشورهای دنیا با محصوالت متفاوت، تأثیر این کاهش متغیر است و شدیدتر جلوه می کند

از زمی نهای کشاورزی از دست رفته به دلیل توسعه شهرنشینی در آنجا را شامل می  درصد 80این بررسی پژوهشی در مجموع 

نقاطی مانند مصر، نیجریه، کشورهای  .رشد شهرها کشاورزان را با واقعیت های سخت تری روبرو می کند .ندشو

بنا بر  (از زمین های کشاورزی را احتماال از دست می دهد 1/4ویکتوریا در شرق آفریقا و شرق چین )که به تنهایی _پیراموندریاچه

  .محاسبات، در بدترین شرایط قرار دارند

ی اصلی در ارتباط با مفقود شدن زمین های حاصلخیز تأثیر آن بر محصوالت مهمی مانند ذرت، برنج، سویا و گندم است که نگران

بسیاری از آنها در مناطقی وجود دارند که در طول سال های آینده شهرنشینی در  .پایه های امنیت غذایی دنیا به شمار می روند

درصد از تولید ذرت را  12از تولید گندم و  درصد 17شهرنشینی در نیجریه "کرویتزیگ می گوید: آنجا گسترش پیدا خواهد کرد. 

  ".درصد از ذرت خود را از دست خواهد داد 60درصد از گندم و  40مانع خواهد شد. مصر بیش از 

درصدی در جهان، بیش از  9با کاهش  درصد خواهد رسید. برنج، بنا بر پیش بینی ها، 26در کل قاره آفریقا از دست رفتن گندم به 

 .دیگر محصوالت از بین می رود، و آسیا که بزرگ ترین توده برنج را پرورش می دهد، بیشتر از نقاط دیگر رنج خواهد برد

کرویتزیگ اضافه می کند که می توان تا حدی این از دست دادن ها را از طریق گسترش کشاورزی جبران کرد. اما این چیزی 

ه در همه نقاط دنیا امکان پذیر باشد: در بسیاری از مناطق به دلیل ناتوانی تطبیق آنها با گسترش شهری، زمین های نیست ک

حاصلخیز بسیار محدود شده اند. برای مثال در آسیای جنوبی نمی توان به سادگی زمین های کشاورزی را هر کجا گسترش داد، 

تند. در هندوستان، گسترش کشاورزی به این معناست که از مناطقی مانند تاالب ها زیرا مناطق حاصلخیز در حال پایان یافتن هس

استفاده شود که خود یک حائل مهم در برابر سیل و باال آمدن سطح آبها محسوب می شوند. و در شمال آفریقا، وخیم تر شدن 

  .کندشرایط به دلیل تغییرات جوی، زمین های مناسب موجود برای کشاورزی را کمتر می 

مانند میلیون ها کشاورز های کوچک که با بزرگ -کرویتزیگ تأثیرات حساس تری در این میان برای امنیت غذایی مشاهده می کند
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ترشدن شهرها به حاشیه کشیده می شوند و از بین می روند. این کشاورزها در کشورهای در حال رشد بخش اعظم خوراک را تولید 

ری برای امنیت خوراک جهانی هستند. با تبدیل زمین های حاصلخیز در حومه شهرها، صاحبان آنها این و از این رو ابزا -می کنند 

زمین ها را از دست می دهند. کالن شهرهای در حال رشد به مرور به کشاورزی صنعتی محتاج تر می شوند و سوپرمارکت های 

  .زنجیره ای جایگزین محصوالت خوراکی محلی

می تواند بخشی از حل این مشکل باشد.  "کشاورزی های شهری"معتقد است که  "نقشه غذایی آینده"این  کرویتزیگ با مشاهده

البته این نوع کشاورزی برای تغذیه جمعیت شهرها نارساست، اما برای حفظ زنجیره تولیدات محلی و امرار معاش کشاورزان شهری 

شتن شهرنشینی تا آنجا که امکان پذیر باشد، بزرگ ترین امتیاز برای بسیار مهم است. اما کنترل گسترش شهرها و محدود نگه دا

شهرها به شمار می آید. با حفظ زمین های حاصلخیز در حومه شهرها امنیت غذایی آنها تأمین می شود که خود یکی از نکات مهم 

 /.در نقشی کلیدی شهرها در مبارزه با جهان گرمایی است

http://www.iana.ir/fa/news/38889/%D9%83%D8%B4%D8% 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱4تاریخ: 

 زنندمی "رودآیلند"صنایع لبنی حرف نخست را در 

 .رودشمار میاولویت باال برای اداره لبنی رودآیلند بهرود آیلند ممکن است صنایع لبنی بزرگ نداشته باشد، اما شیر یک 

 هزار مزارع تولید شیر داشت. ، یک قرن پیش، رود آیلند بیش از سهlancasterfarmingسایت به گزارش ایانا از وب

Henry B. Wright  رئیس اداره مزرعه رودآیلند، در یکی از آن مزارع، در وست گرینویچ"West Greenwich" شده و  بزرگ

 در حال حاضر به کشاورزی مشغول است.

یرات در توان به تغیکاهش لبنی در رود آیلند علل بسیاری دارد که می"رایت در باره دالیل کاهش تولیدات لبنی در رودآیلند گفت: 

 ".های تولید شیر بیشتر از قیمت فروش آن استگذاری اشاره کرد. این در حالی است که هزینههای قیمتسیاست

کنند. به باور کنند و دو گاوداری به صورت پاستوریزه شیر را به بازار عرضه میگاوداری، هفت گاوداری شیر تازه ارائه می 11از 

منطقه  ترین تعاونیکنند پول کمتری نسبت کشاورزی که شیر خود را به بزرگصورت تازه شیر را فراهم میرایت، کشاورزانی که به

گذاری شیر محلی بود، اما با شکایت مزارع ، رود آیلند دارای هیأت امنای قیمت1959تا "کنند.رایت گفت: میفروشند، دریافت می

های محلی اعالم شده خالف قانون اساسی است، باعث شدند تا این روند از کامبرلند و سانیبروک به دادگاه مبنی بر این که قیمت

و پرداخت به گذاری شیر ند مؤسسه لبنیات شمال شرقی را تشکیل دادند، که قیمت، نیویورک و نیوانگل1990در دهه "تغییر کند.

 شد.کشاورزان را بر عهده داشت که تفاوت بین قیمت توافقی و قیمت حمایتی فدرال را شامل می

وب نبود، تغییر کرد. دلیل این که محبشد، اما این برنامه بهنامیده می "order pricing"گذاری سفارشی رایت افزود: این قیمت

های تولید را پوشش کند و قیمت فدرال به ندرت هزینهگذاری فدرال تکیه میدر حال حاضر رود آیلند برای شیر روی قیمت

داران لبنی( برای اعمال فشار بر دهد. رایت با دیگر ادارات مزرعه در اوایل سال جاری در راستای کمک به گاوداران )مزرعهمی

سناتور تابستان امسال، با امضای  61یاالت متحده اقدام کردند.سناتور رود آیلند، جک رید و شلدون وایتهاوس، همراه با سناتورهای ا

ای به ویلساک، وزیر کشاورزی ایاالت متحده، خواستار کمک به صنایع لبنی شدند. پس از آن ویلساک اعالم کرد که وزارت نامه

 های مواد غذایی توزیع شده است.ر در زمینه پنیر چدار هزینه کرده که میان بانکمیلیون دال 20کشاورزی ایاالت متحده 

در نشست ساالنه، نصب پانل های خورشیدی به تصویب رسید. همچنین، عنوان شد تا به تشویق کشاورزان برای عضویت "او گفت: 

م شود. عالوه بر این اعضا به ادامه حمایت از رود، اقداشمار میدر طرح جامع برای حفظ کشاورزی که از اهداف طرح جامع به

 "معافیت مالیات فروش برای گیاهان و بذر که برای تأمین مواد غذایی هستند، رأی دادند.

( است که یک میلیارد nursery industryاین در حالی است که پرسودترین بخش کشاورزی دولت در صنعت نگهداری گیاه )

 های دارای رشد بوده است.هزار شغل است. البته پرورش دام از بخشاز هشتدالر درآمد دارد و دارای بیش 

ترین کشورها برای تولیدات محصوالت کشاورزی است، اما با وجود این، واقعیت آن است که رود آیلند یکی از کوچک"رایت گفت: 

عنوان یک درصد از در فروش مستقیم به های خاص رتبه باالیی دارد. رود آیلندبندیهنوز هم در سراسر کشور در برخی دسته

هزار دالر  13های کشاورزی، ارزشی کمی بیش از گذاری زمیندرآمد مزرعه، رتبه نخست کشور را دارد. همچنین در زمینه ارزش

 "برای هر جریب دارد، که از این نظر نیز رتبه نخست را دارا است.

ددی را به رشد یک محصول اختصاص دهند، اما در رود آیلند بسیاری از ایاالت دیگر ممکن است مناطق متع"رایت یادآور شد: 

 شود، بنابراین باید مدیران مزرعه به بسیاری از مسائل آگاه باشد./ها در یک منطقه کوچک انجام میمحصوالت و فعالیت

 ترجمه: فرحناز سپهری
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 نوشت:پی

1- Rhode Island Farm Bureau ها تجزیه و نهادی مستقل، غیر دولتی، است که ازجمله فعالیت: اداره مزرعه رود آیلند

 تحلیل مشکالت و تدوین کارهایی برای پیشرفت و ترویج رفاه ملی است.

http://www.iana.ir/fa/news/38959/%D8%B5%D9% 
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 گزارشات جهانی

 فودپرس ۱۳۹5دى ماه  ۱2یک شنبه 

 درصد ضایعات در محصوالت3۵گزارش فائو از وضعیت کشاورزی ایران/وجود

درصد ضایعات  35تا  30رئیس انجمن ارگانیک ایران با اشاره به اینکه بر اساس اعالم فائو در محصوالت کشاورزی ایران  <کشاورزی

 .وجود دارد گفت: در تولید محصوالت باغی، بین رتبه هفتم و هشتم جهان قرار داریم

سید رضا نورانی در آیین افتتاح نهمین جشنواره محصوالت ارگانیک گفت: محصوالت ارگانیک پیوند ناگسستنی با سالمت مردم  

که در اتاق بازرگانی ایران ثبت شده و با شعار سالمت جامعه، حفظ  تنها تشکل ملی بود 1385دارند. انجمن ارگانیک ایران از سال 

 .سال گذشته تا کنون توانسته در این زمینه موثر واقع شود 10محیط زیست و امنیت غذایی از 

میلیون هکتار رسیده است.  15رئیس انجمن ارگانیک ایران خاطرنشان کرد: خوشبختانه سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی به 

 .اقلیم در ایران قرار دارد 11اقلیم تولید کننده محصوالت غذایی ایران  12تن تولید محصوالت کشاورزی و غذایی داشتیم. از  128

نوع محصوالت باغی در ایران تولید می شود که کشور ما از این نظر در رده بندی جهانی بین رده هفتم و هشتم  20وی ادامه داد:

که کشور ایران می تواند عالوه بر تامین غذایی خود، کشورهای حوزه خلیج فارس را نیز تامین کند. همچنین  قرار دارد. فائو اعالم کرده

 .درصد ضایعات وجود دارد که این مسئله ناراحت کننده است 35تا  30بر اساس اعالم فائو در محصوالت کشاورزی ایران 

لت برای تولید محصوالت کشاورزی ارگانیک صورت نگرفته تاکید کرد: پس وی با اشاره به اینکه تا به امروز هیچ حمایتی ازسوی دو

 .سال فعالیت های انجمن ارگانیک اگر شورای شهر نبود امروز نمی توانستیم این جشنواره را برگزار کنیم 10از 

ضوی گواهی اتحادیه نورانی خاطرنشان کرد: انجمن ارگانیک ایران توانسته برای جنگل گسته وحشی سرخس در استان خراسان ر

روستا حومه این جنگل از این محصول می گذرد و خوشبختانه با این عمل معیشت آن ها بهبود پیدا  17اروپا را اخذ کند که معاش 

رئیس انجمن ارگانیک ایران گفت: پس از تحقیقات در سال های گذشته متوجه شدیم که کره جنوبی انار ایران را خریداری می .کند

 .تانتره آن را به قیمت گزاف در نمایشگاه ها به عنوان محصول ارگانیک می فروشدکند و کنس

وی با اشاره به پتانسیل باالی ایران در تولید محصوالت ارگانیک افزود: کشور ایران در تولید محصوالتی مانند چای، گوجه فرنگی و 

گذشته فرهنگ غلطی بین تولید کنندگان رواج پیدا کرده بود رب آن، صنایع دارویی و محصوالت سالمتی پتانسیل باالیی دارد. در 

به این صورت که به تولیدکنندگان برای خرید کود یارانه می دادند و آن ها با اضافه کردن کود و سموم شیمیایی محصوالت غیر 

کشور دنیا استفاده  37ت:در حالی که وی در ادامه با انتقاد از واردات محصوالت تراریخته به کشور اظهار داش.ارگانیک تولید می کنند

میلیارد دالر محصوالت تراریخته را بدون توجه به سالمت مردم وارد سفره ها می کنند  5.5 از محصوالت تراریخته را منع کرده اند 

 .و کشوری با این پتانسیل باال برای تولید محصوالت ارگانیک، نباید محصوالت تراریخته تولید کند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=f2457fd4d4194c01b19b6c72050 
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 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۳تاریخ: 

 کشاورزی ماالوی اندازپا در چشمو بهبود معاش کشاورزان خرده سازی کشاورزیتجاری

طور قابل توجهی به اشتغال، رشد اقتصادی، درآمد حاصل از صادرات، دهد که بهکشاورزی بخش اصلی اقتصاد ماالوی را تشکیل می

کند. همچنین نقش مهمی در حصول اطمینان از استفاده پایدار از منابع طبیعی ایفا کاهش فقر، امنیت غذایی و تغذیه کمک می

های آب و هوایی و مدیریت ضعیف وری پایین کشاورزی، شوکهای متعددی در این بخش، ازجمله بهرهحال، چالش کند. با اینمی

 .زمین، آب و خاک وجود دارد

، همه این موارد تهدیدی برای امنیت غذایی و تغذیه در مواجهه با جمعیت رو به رشد، افزایش فشار reliefwebبه گزارش ایانا از 

 ات آب و هوایی هستند.بر زمین و تغییر

دنبال یک دگرگونی پایدار وتبدیل بخش کنونی بازار به ( بهNational Agriculture Policy) NAPسیاست ملی کشاورزی 

های مشتریان از طریق ترکیب محصوالت است که در راستای افزایش تولید سمت بازار با تمرکز بر کشف و برآوردن نیازها و خواسته

 ی، بازار مازاد عرضه کاالها، و درآمد واقعی خواهد بود.محصوالت کشاورز

با توجه به اهمیت امنیت غذایی، مسئولیت اصلی کشاورزی تولید مواد غذایی متنوع و مغذی کافی، ارائه به بازارهای مواد غذایی 

و تغذیه با یک رویکرد هماهنگ  برای تأمین امنیت غذایی NAPانداز قابل اعتماد، و افزایش درآمد کشاورزی است؛ بنابراین، چشم

منظور پا تمرکز اصلی این سیاست خواهد بود که بهسازی کشاورزی است.تجاری کردن کشاورزان خردهو متنوع از طریق تجاری

 از کارآفرینی کشاورزان حمایت خواهد کرد و برای NAPشود. با این حال، پا انجام میسازی منابع مربوط به کشاورزان خردهبهینه

 کند.پا تالش میشان، با ترویج پیوند بین امالک با مقیاس بزرگ و کشاورزان خردهافزایش کیفیت محصوالت

 50در این راستا مشاوره در سراسر کشور در منطقه و در سطح ملی در راستای توسعه سیاست، انجام شد که این امر با بیش از 

های غیردولتی و جامعه مدنی، بخش خصوصی، جوانان، شرکای ان، سازمانگروه متمرکز شامل کشاورزان، کارکنان دولت، متخصص

از  NAPدرصد از نمایندگان زن انجام شد. عالوه بر این، پیشنهادات برای  22های تحقیقاتی، همراه با ها و سازمانتوسعه، دانشگاه

 بکنند. NAPهای اساسی به ها کمکزمانهای ملی و محلی نیز درخواست شد.این منجر به این شد که افراد و ساطریق رسانه

NAP توان به ها انجام داده است که میها و سازمانهای کشاورزی را با شرکتالمللی و پروتکلهای بینتوافقنامهCAADP 

 )مرکز توسعه جنوب SADCای تحت )برنامه توسعه کشاورزی جامع آفریقا(؛ اتحاد جدید امنیت غذایی و تغذیه؛ تعهدات منطقه

 )بازار مشترک شرق و جنوب آفریقا( اشاره کرد. COMESAآفریقا( و 

گرا تبدیل رسد با این مشارکت و تعهد قوی دولت ماالوی، کشاورزی در ماالوی به یک بخش پر جنب و جوش و تجارینظر میبه

 شود.

http://www.iana.ir/fa/news/38917/%D8%AA%D8% 
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	باور لازم در بهرهمندی از ظرفیت تشکلها در تعادلبخشی منابع آب شکل نگرفته است/ حذف بخشی از بندهای مربوط به تشکلهای آببران در برنامه ششم
	نقش زنان در توسعه اجتماعی بررسی می شود
	سازمان نظام مهندسی کشاورزی از سازمان مدیریت و برنامهریزی شکایت کرد + متن شکایتنامه به دیوان محاسبات کشور
	۷۰۰ هزار هکتار زمین زراعی قزاقستان با قرارداد ۴۵ ساله در اختیار ایران قرار گرفت
	دفتر حمایت قضائی از سرمایهگذاری در دادستانی کل کشور راهاندازی میشود/ میزان فساد موجود در ایران بسیار گسترده نیست
	ردیف مستقل برای صندوق بیمه کشاورزی در بودجه 96
	90 درصد از تولیدکنندگان کشاورزی خسارت می بینند/ افزایش حق بیمه از توان کشاورزان خارج است
	بخشودگی جرایم متعلقه کارفرمایان مشروط به پرداخت بدهی به تأمین اجتماعی تا سه ماه آینده
	ضریب حفاظت جنگلها در طول برنامه ششم 10 درصد افزایش مییابد/ پسماندهای رها شده در جنگل ساماندهی میشوند
	در چارچوب برنامه ششم توسعه و از سوی مجلس دولت موظف به تکمیل زنجیره های صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی شد
	نرخ تضمینی با وجود گذشت ۳.۵ماه از فصل زراعی نیامد/ آقای حجتی سکوتتان برای نرخ خرید تضمینی کی میشکند

	برنج
	اما و اگرهای آزاد سازی واردات برنج

	پسته
	پنبه
	مرگ تدریجی تولید پنبه

	پیاز
	تامین منابع مالی
	تعهدات 620 میلیارد تومانی بانک سینا در قبال توسعه روستایی اجرایی شد/ سرنوشت لایحه دوفوریتی اعطای 1.5 میلیارد دلار برای اشتغالزایی روستاییان و عشایر
	طرح یکپارچه سازی اراضی نیازمند تامین منابع مالی

	تحقیقات و نوآوری ها
	تخم مرغ
	تخم مرغ هم گران شد
	افزایش قیمت تخممرغ در بازار پس از گرانی کره/ تخممرغ شانهای ۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان

	تولیدات باغی (سایر )
	تولیدات دام و طیور (سایر )
	تولید دام به اندازه کافی است/ ایجاد تعادل قیمتی در گوشت قرمز تا چند روز آینده/ حلقههای واسط انتفاع خود را در تنش جستجو میکنند
	10 استان، مرغ سنگین به تهران صادر میکنند/ سرنوشت مرغهای کیسه خیاری به کجا انجامید؟
	تولیدکنندگان دام بزرگ کارت ویژه میگیرند/ حضور 450 تأمینکننده بزرگ دام سبک در کشور/ چوبدار و قصاب، عامل گرانی گوشت قرمز

	تولیدات زراعی (سایر )
	88 سیاهترین سال زراعی/ تأمین حداکثری نیاز مصرفی از منابع داخلی، اصلیترین رویکرد دولت در خرید تضمینی

	چای
	پرداخت 30 میلیارد تومان تسهیلات برای بهزراعی باغ ها و نوسازی صنایع فرآوری چای کشور
	پرداخت سهم کارخانهها از مطالبات چایکاران تا یک ماه آینده
	تولید چای 60 درصد افزایش یافت/ افزایش استقبال مردم از چای ایرانی

	حبوبات
	خاک
	جنجالی به نام صادرات خاک حاصلخیز کشور؟!
	مدیریت خاک برای بهبود ظرفیت نگهداری آب

	خرما
	بازار گرم داخلی برای خرما در مقابل بازار سرد صادراتی

	خرید تضمینی
	خشکسالی
	۵ سد در شرایط قرمز آبی

	دانه های روغنی
	خريد 211 هزار تن انواع دانه هاي روغني در كشور/ تمامي مطالبات كشاورزان برای خريد دانه هاي روغني پرداخت شده

	روغن
	نتایج امضای موقت موافقتنامه بینالمللی روغن زیتون و کنسرو زیتون برای ایران چیست؟
	دستاوردهای امضای موافقت نامه بین المللی روغن زیتون

	زعفران
	بیشتر تجار زعفران افغانستان، ایرانی هستند/ ما خود مزارع زعفران در افغانستان را توسعه دادیم
	رشد 42 درصدی صادرات طلای سرخ/ هر کیلو زعفران به 6 میلیون تومان رسید

	زیتون
	سلامت
	با این نوشیدنی آلودگی هوا را از خود برانید
	اختصاص ردیف بودجه خاص برای تأمین واکسن دام/ قیمت واکسن داخلی دو برابر مشابه خارجی است
	مشاهده آنفلوانزای حاد پرندگان در تالابهای میانکاله، میقان و قم/توقف صادرات مرغ و تخممرغ
	11 سامانه تخصصی برای سازمان دامپزشکی راه اندازی شده است

	سیب درختی
	سیب زمینی
	امسال بیش از 4.5 میلیون تن سیبزمینی در کشور تولید شد/ با وجود مخالفتها کمیته انحلال اتحادیه سیبزمینیکاران تشکیل شد

	شیلات
	بررسی راه های گسترش فعالیتهای شیلات ایران و سریلانکا
	صادرات ماهی کپور به عراق و کویت
	ثبت جهانی ماهی کور بهبهان

	شکر (چغندر / نیشکر)
	شش میلیون تن نیشکر تا پایان سال برداشت میشود/ تولید شکر به 600 هزار تن میرسد

	شیر و فراوردهها
	قیمت کره در هفته اخیر در سطح مغازهها ۵۰ درصد افزایش یافته که یکی از دلایل افزایش قیمت آن افزایش قیمتهای جهانی است.
	باقیمانده دارویی یا فلزات سنگین در شیر وجود ندارد/ معدومسازی سالانه 25 هزار تن فرآورده دامی در کشور
	تصویر ضعیف شیر در ذهن دانشآموزان

	صادرات و واردات
	صادرات 3.5 میلیارد دلار محصولات کشاورزی در هشت ماه 95/ تراز تجارت خارجی بخش کشاورزی 328 میلیون دلار بهبود یافت
	واردات تور ماهیگیری از تایلند!
	بر اساس آمار گمرک در 7 ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از 560 تن ،تور ماهیگیری وارد کشور شده است.
	صادرات شتر به کویت!
	فارس گزارش میدهدآستارا بارانداز صادرات محصولات کشاورزی ایران به روسیه
	آغاز صادرات ۳ میلیون تن گندم و آرد از فردا

	صنایع غذایی
	تبعیض در اختصاص یارانه، مانع توسعه واحدهای نان صنعتی می شود
	مجمع عمومی عادی سالانه سندیکای صنایع کنسرو ایران برگزار شد

	عسل
	تولید سالانه ۷۰ تن عسل از ۱۱۶۷کندوی اصلاح نژاد شده/ کارنیکا زنبوری با خرطوم بلند و کیسه بزرگ

	علوفه
	گرانی سویا هیچ ربطی به نرخ دلار ندارد/ شرکت پشتیبانی ورود کند

	قارچ
	گل و گیاهان صنعتی
	ارزش اقتصادی 50 هزار میلیاردریالی تولید گل و گیاه در مازندران
	صادرات اسانس روغنی گل محمدی آلمان و اسپانیا

	گندم
	دلایل افزایش تولید گندم با وجود کاهش سطح کشت
	حجم واردات گندم در چهارده سال گذشته به بزرگترین مصرف کننده نان در جهان اعلام شد .
	خودکفایی گندم واقعیت ندارد/ دولت یازدهم برخی از گندم های وارداتی را به نام تولید داخل محاسبه کرد
	طی كمتر از يك ماه بعد از جشن خودكفايي توليد گندم
	بانك كشاورزي از تولیدکنندگان نمونه کشاورزی تقدير مي كند

	گوجه فرنگی
	گوشت قرمز
	تب قیمت، گریبانگیر گوشت شد/ هر کیلو گوشت قرمز 50 هزار تومان؟!
	سودجویی دلالان عامل اصلی گران فروشی/ گوشت قرمز منجمد کیلویی 22 هزار و 500

	گوشت مرغ
	ماشین آلات
	متفرقه
	طلبه بندر گزی : با درآمد پرورش شترمرغ ، کار فرهنگی میکنم
	کشاورزان نمونه کشوری و درسی که به ما آموختند + اسامی کامل نمونهها
	برگزاری کارگاه آموزشی بینالمللی نظام تولید ناب برای برنامهریزان، سیاستگزاران و کارشناسان کشاورزی و غذایی کشور
	روستاهایی که نیستند، و این شهری که بی صدا می خشکد!

	مرکبات
	مرکبات باغات شمال را دفن میکنند/ دولت تنها 15 درصد پیشنهاد کمک بلاعوض به باغداران را تصویب کرد
	زیان شکست مناقصه تعاون روستایی را باغداران دادند/ بیاعتمادی پرتقالها را به جویها کشاند
	برخورد با عاملان فروش پرتقالهای تلخ در تهران/ کشف میوه قاچاق در میدان مرکزی به صفر رسید

	مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
	واکسن تب برفکی را با وجود تلنبار شدن در انبارها وارد میکنند/ ورود واکسن روغنی و بدون پروتئین تب برفکی تا سال 96 به بازار
	واکسن تب برفکی را با وجود تلنبار شدن در انبارها وارد میکنند/ ورود واکسن روغنی و بدون پروتئین تب برفکی تا سال 96 به بازار
	واکسن تب برفکی را با وجود تلنبار شدن در انبارها وارد میکنند/ ورود واکسن روغنی و بدون پروتئین تب برفکی تا سال 96 به بازار
	زنجیره تولید، گمشده امروز بخش کشاورزی است/ خریدهای تضمینی، بدترین روش حمایتی از تولیدکنندگان است/ سهامدار کردن کشاورزان در شرکتهای بازرگانی
	بازار را در بخش کشاورزی رها کردهایم/ جلسه با شورای اقتصاد برای تعیینتکلیف نرخ خرید تضمینی گندم و برنج
	امروز در تهرانجشنواره ملی کشاورزی آغاز به کار کرد/
	واردات ۵.۵ میلیارد دلار محصولات تراریخته به کشور/ ۳۰ درصد محصول کشاورزی به ضایعات تبدیل میشود
	محصولات تراریخته از تریاک هم خطرناکتر است/ اخذ گواهی اتحادیه اروپا برای جنگل گسته وحشی سرخس در استان خراسان رضوی
	محصولات تراریخته از تریاک هم خطرناکتر است/ اخذ گواهی اتحادیه اروپا برای جنگل گسته وحشی سرخس در استان خراسان رضوی
	محصولات تراریخته از تریاک هم خطرناکتر است/ اخذ گواهی اتحادیه اروپا برای جنگل گسته وحشی سرخس در استان خراسان رضوی
	معدومسازی مرغ به واسطه آنفلوآنزا تخممرغ را گران کرد/ قیمت تخممرغ در مرغداری تغییر نکرد
	عرضه دام، کافی نیست!
	میزان افزایش حقوق کارکنان دولت اعلام شد
	سالانه 50 هزار نفر از تعداد کشاورزان کاسته میشود/ اعلام جزئیات تازه برنامه تجلیل از کشاورزان نمونه
	نیاز به اخذ مجوز برای کالاهای عمومی آزمایشگاهی لغو شد
	لزوم اصلاح الگوی کشت/کشت سنتی معضل بخش کشاورزی
	بسته حمایتی دولت از باغداران مازندران مرهم درد شد
	توسعه محصولات ارگانیک در گرو حمایت دولت
	مرغ ارزان شد/ جذام مرغی صحت ندارد
	ضرورت توسعه زنجیره های توزیع در بخش کشاورزی
	اظهارات مهم وزیر جهاد کشاورزی در مراسم انتخاب نمونههای برتر کشاورزی:

	نهاده
	خودکفایی 100 درصدی ایران در تولید بذر پنج محصول مهم کشاورزی

	نوغان داری
	گزارشات جهانی
	درآمد ماهانه یک سوم از کشاورزان فرانسه به سختی به 1.4 میلیون تومان میرسد
	افزایش مکانیزاسیون کشاورزی در امریکای لاتین همراه با سرمایهگذاری بیشتر
	دستیابی به کیفیت بالای محصولات و کشاورزی سازگار با محیط زیست/ حدود 3.2 میلیون هکتار در سطح متوسط و بالایی از آلودگی قرار دارند/ مشکلات آلودگی آب و خاک ناشی از استفاده بیش از حد سموم و کود
	قیمتگذاری و مالیات انتشار کربن، از سال 2018 تا 2022 انجام شود/ سیاستهای دونالد ترامپ اقتصاد سبز کانادا را منزوی میکند
	تدابیر جدید چین درباره پسماندهای سموم محصولات کشاورزی/ 490 محدودیت برای 433 از انواع مواد شیمیایی
	آمریکا 54 برابر بودجه ایران، به کنترل آنفلوآنزا اختصاص داد
	چین مشارکت بخش دولتی و خصوصی در بخش کشاورزی را ترویج میدهد
	هشدار جهانی درباره احتمال انقراض یوزپلنگها
	گروههای دوستدار محیط زیست آمریکا خواستار اصلاح قانون برای تأمین آب و هوای پاکیزه شدند
	وزیر محیط زیست بروندی ترور شد
	كشاورزي شهري؛ حافظ زنجيره توليدات محلي و امرار معاش شهروندان/ تا سال ٢٠٣٠ فضاي شهري به سه برابر اندازه كنوني مي رسد
	صنایع لبنی حرف نخست را در "رودآیلند" میزنند
	گزارش فائو از وضعیت کشاورزی ایران/وجود۳۵درصد ضایعات در محصولات
	تجاریسازی کشاورزی و بهبود معاش کشاورزان خردهپا در چشمانداز کشاورزی مالاوی


