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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۳۰تاریخ: 

بحران آب کرمان، درآمدزاترین کاالی صادراتی ایران را به چالش کشید/ کالیفرنیا کرمان را پشت سر 

 گذاشت

آب نیست، »، «خرندام اما نمیچوب حراج به باغم زده»، «اندخشکیده»ها ، درخت«اندبرکت شدهباغات کم» |شهروند -سهیال روزبان

ازار ها در بها شانه به شانه آمریکاییهاست. آنها که سالاین جمالت، توصیف کوچکی از گرفتاری بزرگ کرمانی«... ایمبیچاره شده

درصد از تولید پسته کشور را به خود اختصاص داده ٧٠اند. کرمان که زمانی شده «آب»اند و حاال زمینگیر پسته جهان رقابت کرده

 هایکردن باغکند. آب نیست و باغداران برای سیرابدرصد پسته ایران را تأمین می٣٠بود و پایتخت پسته دنیا لقب داشت، حاال تنها 

اند آب شیرین خود را از دست دادههای هایی که الیهمتر حفر کنند. چاه٢٥٠هایی با عمق بیشتر از خشک و تفتیده پسته ناچارند چاه

ده، گوید: تولید پسته کرمان کم شاند. اسداهلل عسگراوالدی، عضو اتاق بازرگانی ایران و صادرکننده خشکبار میو به آب شور رسیده

نیم قافیه ک شود. همین سه دلیل بزرگ کافی است که اعالمتر تمام میکیفیت شده است. پسته کرمان گرانو بی« شور»پسته کرمان 

« شهروند»ای کرمان به منطقهمحمدرضا بختیاری رئیس سابق آب.ها باختیم و سلطانی پسته جهان را واگذار کردیمرا به آمریکایی

کرمان دوبرابر میانگین  .برابر میانگین مطلوب است٦برابر خط قرمز جهان و ٣گوید: برداشت آب از منابع زیرزمینی درکرمان می

درصد آب آشامیدنی مردمانش هم دچار چالش سرافکار از منابع آب زیرزمینی برداشت کرده و حاال برای تأمین سهکشوری ایران ا

ای منطقهعبور هشداردهنده کرمان از خط قرمز آبمحمدرضا بختیاری، رئیس سابق آب.های پستهکردن باغاست، چه برسد به سیراب

های که متوسط برداشت از آبدرصد رسیده است، درحالی ١١٥رکرمان گفت: به کرمان میزان برداشت از منابع تجدیدپذیر آب د

شود که بدانید میزان برداشت تر میشود. زمانی این موضوع دردناکدرصد خط قرمز تلقی می٤٠درصد بوده و ٢٠زیرزمینی در دنیا 

 .برابر استاندارد جهانی است٦های زیرزمینی درمهد پسته ایران تقریبا از آب

این جمله را بختیاری «. میلیارد مترمکعب افزایش یافته است٦،٥میلیارد مترمکعب به ٥برداشت ازمنابع زیرزمینی در استان کرمان از »

های غیرمجاز نیز طی چند دهه گذشته در استان کرمان به میزان زیادی های غیرقانونی و حفر چاهاعالم کرد و ادامه داد: برداشت

های آب زیرزمینی، کاهش کیفیت آب و شورشدن منابع موجود شده است. بختیاری این اقدامات سبب کاهش سفره رواج یافته است.

در استان  های پستهشدن باغکند: مشکل اینجاست که با وجود مشاهده این وضع و به فنارفتن منابع آبی که منجر به خشکتأکید می

های آب رویه آب از چاهن کرمان، اصالح نشده و ما شاهد ادامه روند برداشت بیکرمان شده است، هنوز مدیریت منابع آب در استا

لیتر میلی٢٥٠سال پیش ساالنه ١٠متوسط بارندگی کشور تا »گوید: کننده دیگری را میاو در ادامه آمار نگران.استان کرمان هستیم

ت. با این وجود، ما همچنان شاهد کشاورزی به شیوه غرقابی لیتر کاهش پیدا کرده اسمیلی٢٠٤سال آخری این رقم به ٤بود، اما در 

   «.لیتر هم مرسوم نیستهزار میلیای که حتی درکشورهای با متوسط بارندگی هستیم. شیوه

 پسته کرمان

 سال دیگر زنده نیست١٠تا 

محصول با ارزش ایرانی خواهد بود. سال دیگر مهد تولید این کرمان که نامش با پسته ایرانی گره خورده بود، معلوم نیست چند 

سال دیگر بیشتر زنده ١٠پور، رئیس انجمن پسته ایران چندی پیش به تجارت فردا گفته بود: پسته ایرانی درکرمان تا محسن جالل

 های رئیسنیست. اظهاراتی که با توجه به کاهش سطح زیر کشت باغات پسته دراین شهر چندان هم بیراه نیست. طبق گفته

ها برداری از باغشدن است و میزان بهرههزار هکتار باغ، در استان کرمان درحال خشک١٥تا  ١٢سال بیش از ای کرمان هرمنطقهآب
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هزار تن است که آمریکا ١٧٠هزار هکتار از اراضی ایران تنها ٤٠٠وجه، قابل قبول نیست. درحالی میزان برداشت پسته از به هیچ

تن توان فهمید به کمتر از نیمهزار هکتار را برداشت کند. با یک حساب کتاب سرانگشتی به خوبی می١٠٠ز هزار تن ا٤٠٠توانسته 

کند. آمریکا که برابر ایران برداشت می٨تن یعنی  ٤که آمریکا به ازای هر هکتار ایم، حال آنبرداشت پسته در هر هکتار رسیده

 .کشدکننده پسته دنیا را یدک میخود عنوان بزرگترین تولید کننده پسته از ایران بود، حاالروزگاری وارد

را  شده تولید پسته در ایرانکند، قیمت تماموپنجه نرم میوری کشاورزی درکشوری که به شدت با بحران آب دستبودن بهرهپایین

 که رودمی مارش به اساسی مشکل نخستین ایران پسته شدهتمام قیمت به شدت باال برده است. آنگونه که کارشناسان براین باورند، 

زند. همچنین توسعه سطح زیرکشت پسته بدون الگوی مناسب وند فعلی رقم میر تداوم با آینده هایسال طی را پسته صادرات مرگ

رده است. وای به وجود آکنندهپذیر آب ازسوی دیگر، وضع نگرانو صرفا متکی به سلیقه کشاورزان از یکسو و مشکالت منابع تجدید

بودن میانگین مالکیت درسطح زیر کشت که درد عمومی های متنوع و درمواردی ناسازگار با شرایط اقلیمی، کمکاشت و برداشت گونه

های سنتی و اعمال سالیق شخصی نیز ازجمله دیگر مواردی است که عمال ما را از ارایه یک کشاورزان ایران است، تکیه به روش

 .از بازار، دور کرده استمحصول منطبق بر نی

 شهرهای جایگزین کرمان

اما اکنون شرایط محیطی تولید پسته درکرمان به حالتی درآمده است که تولیدکنندگان و تجار به فکر این افتادند که برای حفظ 

باره عسگراوالدی دراین .جایگاه تولید پسته ایران با آزمایش خاک سایر مناطق کشور، تولید آن را درشهرهای دیگر کشور توسعه دهند

 اند و از آنجاییو حتی کرج جایگزین شهرهای کرمان و رفسنجان شده قزوین زرند، ساوه، دامغان، شمالی، و جنوبی گوید: خراسانمی

که بحران آب دراین شهرها جدی نبوده و آب مصرفی دراین شهرها از وضع بهتری برخوردار است، کیفیت پسته تولیدشده دراین 

 .ها به مراتب بهتر از کرمان استشهر

 ارزش افزوده صادرات خشکبار

 بیش از صنعت است

 اگر. است ازصنعت بیش ایران برای خشکبار صادرات افزوده ارزش    گوید: داند، میاو که توجه به الگوی کشت در ایران را الزامی می

 به آن افزوده ارزش زمین قیمت احتساب با ولی درصد٩٠ ایران برای پسته صادرات افزوده ارزش نکنیم، محاسبه را باغ و زمین ارزش

بد. به همین دلیل، نباید به همین راحتی این مزیت را از در اقلیم ایران از بین برد. باید فکری کرد که یامی کاهش درصد٧٠ الی ٦٠

 .ضمن حفظ تولیدات محصوالت کشاورزی به بحران آب در ایران دامن نزنیم

 خشکبار از صادات غیرنفتی درصدی٢٥سهم 

کار ایران تاجر کهنه«. کننده این محصول ایرانی هستندکشور اروپایی مصرف ٢٠شود و تمام کشور دنیا صادر می ٨٥پسته ایرانی به »

لیارد آن یعنی می٢شود که میلیارد دالر برآورد می١٠الی  ٨دهد: درحالی صادرات غیرنفتی ایران بین گوید و ادامه میاین جمله را می

 .میلیارد دالر است١،٥درصد آن مربوط به خشکبار است. از این میزان سهم پسته ٢٥

 اشوضعیت ایران و رقیب تجاری

 در تولید پسته

دهد که طی نشان می (٢٠٠٣- ٢٠١٣) ١٣٩٢تا  ١٣٨٢های نگاهی به جدول آمار تولید و صادرات پسته ایران و آمریکا طی سال

 .ابت ایران و آمریکا درتولید این محصول تنگاتنگ شده استسال گذشته رق١٠

هزار تن پسته تولید کرده و به ترتیب این میزان، ١٧٣حدود  ١٣٨٢سال دهد ایران درطور که جداول تولید پسته کشور نشان میهمان

 ٩٣سال هزار تن و در١٧٠حدود  ٩٢سال هزارتن، در ١٨٣حدود  ٩١سال هزار تن، در١٨٤، ٨٨سال هزار تن، در٢١١، ٨٥سال در
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زعم کارشناسان این سال گذشته است. به١٠هزار تن بوده که نشانگر وجود یک نوسان منطقی درتولید پسته طی حدود ٢٣٠حدود 

یزی کنند، به وجود آمده و این موضوع بیش از هرچیاد می« بارسال کم»، یا «سال پربار»عنوان نوسانات به دلیل آنچه از آن به

های مذکور بیندازید، متوجه دهد. ازسوی دیگر، اگر نگاهی به تولید پسته در آمریکا طی سالتأثیر جو آب و هوایی رخ میتحت

 ٩١سال ، در٨٨سال هزار تن در١٦١، ٨٥سال هزار تن در١٠٨، به تولید ١٣٨٢سال هزار تن پسته در٥٤شوید که آمریکا از تولید می

هزار تن رسیده است که این وضع یک روند رو به ٢٤٠به حدود  ٩٣سال هزار تن و در٢١٨حدود  ٩٢سال در هزار تن،٢٥٦حدود 

ها با دهد این روند رو به رشد همچنان ادامه دارد و آمریکاییها نشان میبینیدهد. پیشرشد را درتولید پسته آمریکا نشان می

سال  کنند که بتوانند تولید پسته خود را تابینی میاند، پیشهای خود کردهوری از زمینهایی که در زمینه باالبردن بهرهریزیبرنامه

رشد تولید پسته درکشوری که رقیب اصلی ایران درعرصه تولید این محصول کردن روند رو به هزار تن برسانند. طی٤٥٠، به ٢٠٢٠

 کندا را طی میافتد که کشور ما روند معکوس وضع آمریکاست، درحالی اتفاق می

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٨٨٧/%D٨%A٨%D٨%AD%D٨ 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۹تاریخ: 

 برابری منابع 3بحران آب در ایران و هدر رفت 

رفت آب در کشور که نسبت به استانداردهای جهانی رشد سه برابری داشته ، موجب شکل کارشناسان می گویند: آمار باالی هدر  

گیری خسارت های کالن می شود و ضروری است تا با پیش بینی طرح هایی ، نگاه ویژه ای به مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی 

مدیر دفتر مدیریت مصرف و « علی سیدزاده»،  به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا. به عنوان مصرف کننده اصلی داشت

نظارت بر کاهش هدر رفت آب شرکت آب و فاضالب کشور ، بتازگی اعالم کرده است : برای کاهش هر یک درصد تلفات آب یکهزار 

ه جدی و هزینه هزینه کرد چنین رقم باالیی برای کنترل هدررفت آب زمانی می تواند به مسال .میلیارد تومان بودجه نیاز است ٢٠٠و 

زا برای کشور تبدیل شود که مقایسه بین میزان هدر رفت آب در ایران با متوسط جهانی آن، نشان می دهد که این میزان در کشور 

 .درصد گزارش شده است ١٢تا  ٩درصد یعنی سه برابر جهانی است .درحالی که متوسط هدر رفت آب در دنیا  ٣٠تا  ٢٨ما 

، اندیشمند سوئدی« فالکن مارک»ران در حالی بیش از دو برابر متوسط جهانی آن است که براساس شاخص میزان هدر رفت آب در ای

 ٧٥٥براساس این شاخص کشورهایی که سرانه آب تجدیدپذیر آن ها کمتر از یک هزار و  .ایران در مرحله تنش آبی قرار گرفته است

هزار مترمکعب  ١٤مارها سرانه آب تجدید پذیر ایران در یک سده گذشته از براساس آ .مترمکعب باشد، در مرحله تنش آبی قرار دارند

هر چند که برخی کارشناسان افزایش جمعیت کشور در یک سده گذشته را عامل مهی  .متر مکعب رسیده است ٦٠٠به یک هزار و 

ی است که در منطقه نیمه بیابانی قرار در کاهش سرانه آب تجدید پذیر می دانند اما نباید فراموش کرد که ایران یکی از کشورهای

حال با توجه به چنین شرایطی و در حالی که سازمان یونسکو  .گرفته و میزان بارش ساالنه در آن یک سوم متوسط جهانی است

گرفته  در بحران آب قرار می گیرد باید چه راهکارهایی برای کنترل هدر رفت آب در نظر ٢٠٢٥اعالم کرده است کشور ایران تا سال 

  شود تا بتوان در دراز مدت از تنش های آبی پیشگیری کرد؟

 تغییر در الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی **

  .مدیریت آب به ویژه در بخش کشاورزی یکی از مهمترین الزمه های کنونی کشور برای رهایی از تنش آبی است

درصد آب کشور در بخش کشاورزی مورد استفاده  ٩٠اسالمی،  براساس آمارهای اعالم شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای

 .درصد است ٢و  ٨قرار می گیرد. میزان مصرف آب در بخش خانگی و صنعت نیز به ترتیب 

در شیوه کشت سنتی توسعه کشاورزی از طریق گسترش سطح کشت آبی به جای افزایش تولید در واحد سطح مورد توجه قرار می 

شاورزی در حالی در بین شمار زیادی از کشاورزان کشور مرسوم شده، که بازده مصرف آب در بخش کشاورزی گیرد. این شیوه از ک

کارشناس حوزه آبیاری و از فعاالن « محمد اسماعیل اسدی»در این زمینه .درصد متوسط جهانی آن است ٣٠طور متوسط کمتر از به 

شیوه های  :ش و تحلیل خبری با اشاره به شیوه های کشت در کشور گفتجهاد کشاورزی استان گلستان در گفت وگو با گروه پژوه

رایج کشت و آبیاری در بخش کشاورزی در بسیاری از مناطق کشور قدیمی و سنتی است . الزم است نگرش کشاورزان نسبت به این 

ث کشاورزی حفاظتی است. کشاورزی یکی از مهمترین شیوه های کشت که در ایران باید فراگیر شود بح.شیوه از آبیاری تغییر کند

 «.حفاظتی افزون بر آنکه میزان هزینه کِرد در مراحل سه گانه کشت را کاهش می دهد، نقش مهمی در مدیریت مصرف آب دارد

این کارشناس در ادامه یادآور شد: یکی از مهمترین نمونه هایی که ما در سال های گذشته اجرا کردیم کشت ذرت با روش کشاورزی 

درصد صرفه جویی در مصرف آب داشت و این امر به دلیل  ٣٠اظتی در استان گلستان بود که با توجه به تخمین ها، نزدیک به حف

 .حفظ بقایای محصوالت قبلی در زمین بود که از تبخیر بی رویه ی آب در فصل تابستان جلوگیری به عمل آورد

  تغییر نگرش کشاورزان **
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شت و آبیاری در کشور کار ساده ای نیست بلکه یک فرایند پیچیده است که نیازمند سازوکار فنی، سخن گفتن از اصالح الگوی ک

زراعی و انسانی است که قابلیت اجرایی شدن در کشور داشته باشد. نباید فراموش کرد شمار زیادی از کشاورزان ما قشر سنتی جامعه 

 .کمی سخت و ممکن است همراه با مقاومت باشدهستند و پذیرش تغییر در شیوه آبیاری و کشت برای آنان 

یکی از کارشناسان حوزه کشاورزی استان خوزستان می گوید : برای تغییر نگرش کشاورزان نیاز به  «امید فراز»در این خصوص 

های مصرف  به باور وی، اگر قرار است اتفاقی در نگرش کشاورزان در جهت تغییر شیوه .برنامه های مدون و کمک های دولت داریم

آب در بخش کشت ایجاد شود ناچار هستیم که نوعی فرهنگ سازی انجام دهیم که این فرهنگ سازی خود نیازمند زمینه های 

وی با اشاره به مشکالت پیش روی تغییر سیستم آبیاری گفت: یکی از ایرادهای اساسی در این بخش تغییر شیوه آبیاری .مختلف است

  .وسایل نوین کشاورزی است بدون توجه به استفاده درست

در برخی مناطق کشور، کارشناسان پس از نصب یک سری از وسایل مورد نیاز صنعتی شدن کشاورزی، هیچ توجهی به نحوه کار 

کردن کشاورزان سنتی با این وسایل ندارند. پس از کوتاه مدت که این وسایل دچار مشکل شد کشاورز مجبور است به همان رویه 

 .ردداول خود برگ

  اجرای طرح آب مجازی **

یکی از طرح هایی که کارشناسان از آن به عنوان راه حلی برای جلوگیری از بحران آب نام می برند موضوع استفاده از آب مجازی 

 هاست. با اجرایی شدن طرح آب مجازی می توان محصوالتی که دارای باالترین میزان مصرف آب هستند از کشت یا تولید کنار گذاشت

 .جغرافی دان انگلیسی مطرح شد« تونی آلن»میالدی توسط  ٩٠بار در دهه اصطالح آب مجازی اولین .یا خارج از کشور تهیه شوند

تا به  کندبراساس نظر این اندیشمند آب مجازی، مقدار آبی است که یک کاال یا یک فرآورده کشاورزی در فرایند تولید، مصرف می

کارشناسان، نخستین شرط موفقیت برای اجرای طرح واردات آب، شناسایی محصوالتی است که هدر رفتن  به باور.مرحله تکامل برسد

در این زمینه الزم است نگاهی به آمارهای مرکز پژوهش های مجلس شورای  .آب در کشت آنها بیش از میانگین مصرف جهانی است

ه فرنگی داشته باشیم. از کشت چغندر به عنوان یکی از مهمترین اسالمی در زمینه میزان مصرف آب در دو محصول چغندرقند و گوج

متر مکعب است که بیش از سه برابر  ٤٤٦عامل های هدر رفتن آب در کشور یاد می شود چرا که برای تولید هر تُن چغندر معادل 

ی مصرف آب، می تواند در زمره گوجه فرنگی یکی دیگر از محصوالتی است که با توجه به میزان باال .متوسط مصرف جهانی آن است

هزار تُن است و میزان مصرف آب  650محصوالت وارداتی قرار گیرد. میزان تولید این محصول در کشور نزدیک به پنج میلیون و 

 ٢١٤متر مکعب، بیشتر از میانگین جهانی آن است. میانگین جهانی مصرف آب در تولید هر تُن گوجه فرنگی  ٣٤٩برای تولید هر تُن، 

نگاهی به میزان مصرف آب در این دو محصول نشان از آن دارد که ما در شرایط کنونی به شدت نیازمند پیاده  .متر مکعب آب است

سازی برنامه آب مجازی هستیم. هر چند که برخی منتقدان این طرح، با پیش کشیدن بحث خودکفایی سعی دارند روند کنونی را 

مجازی را برجسته کنند اما نباید فراموش کرد، واردات آب به معنای وابستگی نیست بلکه ایده  ادامه دهند و آسیب های واردات آب

 .ای در راستای توسعه پایدار برای حفظ منابع آبی نسل های آینده است

 اجرای برنامه کشت متناسب با شرایط منطقه ای**

ه های بهینه سازی کشاورزی، ظرفیت های زمین و طی سال های گذشته، کشاورزان در الگوی سنتی کشت، بدون توجه به شیو

نیازهای بازار مصرف، تنها با درنظر گرفتن قیمت و بازار فروش یک محصول، به کشت محصولی خاص پرداخته اند. کشت خودسرانه 

سیستم و آبی، اکو و بدون برنامه ریزی نه تنها برای تعادل بازار آسیب زا است بلکه تاکید بر کشت یک یا چند محصول، برای منابع

یکی از مهمترین اشتباهات راهبردی کشاورزان که در برخی مناطق از دید مسووالن جهاد  .خاک نیز آسیب های زیادی به دنبال دارد

کشاورزی نیز پنهان مانده است، کشت محصوالتی پرآب است که در استان های خشک کشور انجام می شود. کشت برخی محصوالت 
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نج، هندوانه و خربزه در استان های کم آب موجب هدررفت بیش از پیش آب می شود زیرا اندک آب این استان ها کشاورزی مانند بر

هزار لیتر آب است که برای استانی که میزان  ٤برای تولید هر کیلوگرم برنج نیاز به مصرف بیش از  .صرف آبیاری این محصوالت شود

ی تواند یک فاجعه آبی تلقی شوددر پایان باید گفت اجرایی شدن طرح آمایش بارش در آن کمتر از متوسط کشوری می باشد م

سرزمین و اختصاص یافتن کشت یک محصول به منطقه ای خاص در کشور می تواند بسیاری از مشکالتی که در زمینه هدر رفت 

در تمامی استان های کشور انجام البته نباید انتظار داشت که کشت محصوالت مختلف کشاورزی باید  .آب وجود دارد را حل کند

شود. با توجه به اینکه میزان مصرف آب در بخش صنعت کشور تنها دو درصد از آب مصرفی کشور است بخش مرکزی، شرقی و 

 .جنوب شرق ایران می تواند میزبان های خوبی برای تولیدات صنعتی باشند

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٨٨٢/%D٨%A٨%D٨%AD%D٨%B١%D 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۷تاریخ: 

 کالنشهرکشور اجرایی می شود/ حفر چاه مطمئن ترین راه 7طرح های کوتاه مدت رفع تنش آبی 

)آبفا(کشور گفت: تمهیداتی اندیشیده شده است تا با اجرای طرح ها و معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب   

شهر دیگر کشور در تابستان سال آینده به شکل  ٣٠٠پروژه های کوتاه مدت، بخشی از تبعات بی آبی در هفت کالنشهر و بیش از 

 .اضطراری مهار شود

ایرنا با اشاره برنامه ریزی های انجام شده برای رفع تنش آبی امروز )چهارشنبه( در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی « علی اصغر قانع»

در هفت کالنشهر کشور اظهار داشت: این طرح ها شامل حفر چاه، استفاده از خطوط انتقال، مدیریت مصرف آب، اجاره چاه و خرید 

رعباس، بوشهر و مشهد هفت شهرهای اصفهان، شیراز، یزد، کرمان، بند.آب از بخش های مختلف و جایگزینی آن برای شرب است

 .کالنشهر هستند

معاون آبفای کشور افزود: با وجود پایین رفتن سطح آب های زیرزمینی در سال های اخیر، اما اکنون تنها راه مطمئن، کوتاه مدت و 

 ١٣٩٦جه سال میلیون دالر اعتبار در بود ٣٠٠قانع با اشاره به پیش بینی.اضطراری برای حل مقطعی این مشکالت حفر چاه است

برای توسعه آبرسانی روستایی از محل صندوق توسعه ملی، ابراز امیدواری کرد این رقم همچون امسال در صحن علنی مجلس به 

 به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری اواسط دی ماه امسال .میلیون دالر افزایش یابد ٥٠٠

ن اینکه تامین آب شرب مردم سراسر کشور از مهمترین اولویت های دولت است، گفته بود، در جلسه شورای عالی آب کشور با بیا

الزم است وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور ظرف دو هفته، پیشنهادات و راهکارهای اجرایی برای حل مشکل تامین آب 

معاون آب و آبفای وزارت نیرو به ایرنا « رحیم میدانی»پیشتر .شرب را در استان هایی که با بحران مواجه هستند، تدوین و ارایه کنند

گفته بود، برای حل مشکل تامین آب شرب استان های بحرانی پروژه های اضطراری و کوتاه مدت تعریف شده که اجرای آنها نیازمند 

ن زمینه به ایرنا اعالم کرده بود، همچنین مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در ای.پنج هزار میلیارد ریال اعتبار است

برای شهرهایی که تنش آبی  ١٣٩٥قانون بودجه  ١٢و  ١٠میلیارد ریال اعتبار از محل مواد  ٩٠٠هیات وزیران بیش از چهار هزار و 

رمان، ، سال آینده هفت کالنشهر اصفهان، شیراز، یزد، ک«حمیدرضا جانباز»به گفته .در آنها پیش بینی شده است، در نظر گرفت

شهر کوچک دیگر در صورت عادی بودن بارش ها در معرض تنش آبی قرار می گیرند. این  ٣٠٠بندرعباس، بوشهر و مشهد همراه با 

 .شهر بود ٥٠٠شهر متوسط و کوچک را شامل می شد و پارسال بیش از  ٣٠١آمار امسال 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٨١٤/%D٨%B٧%D٨%B١%D 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/40814/%D8%B7%D8%B1%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم بهمن 

 

9 

 آب
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۴تاریخ: 

 پایان رهاسازی آب زاینده رود بر کشاورزان شرق اصفهان

بهمن ماه جاری به اراضی شرق اصفهان رها  ٥رهاسازی آب از سد زاینده رود برای تأمین آب کشت پاییزه کشاورزان اصفهان که از 

 .یابدسازی شده بود، امروز پایان می

به گزارش ایانا، با توجه به پایان دوره رهاسازی آب جهت کشت غالت کشاورزان شرق رهاسازی آب از سد زاینده رود از امروز ) بیست 

ن آب شرب میلیون مترمکعب است که از لحاظ تأمی ٢٠٠رود حدود در حال حاضر ذخیره سد زاینده.یابدو چهارم بهمن( کاهش می

رود که ادامه ها طی یک ماه آتی، امید آن میهمچنین در صورت ادامه بارش.شهرها و روستاهای تحت پوشش مشکلی وجود ندارد

روز در اختیار  ٢٢قرار بر این بود که آب به مدت .ها از سر گرفته شودزمان با فرا رسیدن سال جدید با توجه به بارشرهاسازی هم

شود آب تا اواخر ان باشد و بر همین اساس از امروز خروجی سد زاینده رود کاهش یابد. همچنین پیش بینی میکشاورزان شرق اصفه

 /.هفته در شهر اصفهان جریان داشته باشد

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٦٦٢/%D٩%BE%D٨%A٧%DB%٨ 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۴تاریخ: 

رود را کاهش داد/ آب از نیمه فروردین تا پایان خرداد به مشارکت کشاورزان هدررفت آب در حوضه زاینده

 گرددرود بازمیزاینده

رود کاهش یافته زاینده رود، با مشارکت کشاورزان میزان هدررفت آب در حوضهبرداری زایندهبه گفته مدیر طرح ساماندهی و بهره

 .دلیل هدررفت کمتر، بهره بیشتری عاید کشاورزان شده استرود رها شده، اما بهاست و اگرچه امسال آب کمتری از سد زاینده

یان بوگو با خبرنگار ایانا رسد. اسفندیار امینی در گفتبر اساس اعالم وزارت نیرو، امروز رهاسازی آب از سد زاینده رود به پایان می

کند: وزارت نیرو یک روز زودتر از موعد آب را قطع کرده است و بر اساس قرارهای قبلی تصمیم گرفته شده بود که رهاسازی آب می

برداری از آن مشارکت داشته و سد فردا متوقف شود.وی ادامه داد: کشاورزان در این دوره در ساماندهی رودخانه و حفاظت و بهره

. به همین دلیل با وجود آنکه مدت رهاسازی آب و حجم آن کم بود، کارایی بسیار باالیی داشت.مدیر طرح اندنقش آفرینی کرده

 اند. نزدیک نیم قرن با تصویبساماندهی و بهره برداری زاینده رود بیان کرد: کشاورزان در کل تاریخ با رودخانه و آب سر و کار داشته

ها جدا شدند.وی اضافه کرد: این سیاست، تصمیم ز مشارکت در مدیریت آب و رودخانه، کشاورزان ا٤٧قانون ملی شدن آب در سال 

کند. در این دوره با وجود اینکه حجم کمتری از سد زاینده درستی نبود. کشاورز وقتی دنبال رودخانه است آب را بهتر هدایت می

ودخانه به صورت محدود انجام داده و مختصر الیروبی کردند، رود آب رها کردند اما به خاطر عملیاتی که کشاورزان در بستر و حریم ر

آب زودتر به دست آنها رسید و هدر رفت کمتری نسبت به سال قبل داشت. در واقع استفاده از مشارکت کشاورزان تجربه خیلی 

از  آب بران شکل گرفته است، ای است که امیدواریم ادامه داشته باشد.امینی در پاسخ به این پرسش که آیا در اصفهان تشکلارزنده

بردرای رودخانه زاینده رود به صنف کشاورزان خبرداد.به گفته وی صنف کشاورزان هم در واگذاری طرح ساماندهی، حفاظت و بهره

ست اهای تعاونی است. البته این اقدامات هنوز تکمیل نشده های آب بران یا همان شرکتبرداران در قالب تشکلحال سازماندهی بهره

توان مسایلی که طی نیم قرن فراموش شده را در دو ماه ساماندهی کرد. گذرد و نمیزیرا از عمر این وگذاری اختیارات فقط دو ماه می

 کنیم، مسیر رو به بهبودی را طی کنیم.بینی میاما پیش

کرد، کشت غله در دی و بهمن نیز انجام میکاری در گذشته آبان و آذرماه بوده است است اما در مواقعی که سرما بروز فصل غله

رده های گستشد.مدیر طرح ساماندهی و بهره برداری زاینده رود در این رابطه گفت: با توجه به تغییرات اقلیمی و وقوع یخبندانمی

 اه تغییر دادند.، کشاورزان اصفهانی زمان کشت غله خود را از آبان و آذر م-ها کمتر استکه البته در اصفهان این یخبندان-

کنیم با وجود این تغییرات، کیفیت کشت، افت محسوسی نداشته باشد.امینی گفت: در حال حاضر بر اساس بینی میوی افزود: پیش

درصد  ٤٠تا  ٣٥های خود را زیر کشت نبردند. هر کشاورز شرق اصفهان به طور متوسط ریزی انجام شده کشاورزان تمام زمینبرنامه

روز آب در اختیار کشاورزان برای کشت قرار گرفته بود، تعداد  ٢٨را زیر کشت آبی برد.وی با اشاره به اینکه سال گذشته اراضی خود 

روز آن برای کشت غله مفید بوده است.مدیر طرح ساماندهی  ٢٠روز اعالم کرد که فقط  ٢٢روزهای رهاسازی آب در سال جاری را 

 "خاک و آب"شود. به این مرحله اصطالحاً : برای کشت غله زمین پس از بذرپاشی آبیاری میو بهره برداری زاینده رود ادامه داد

کند.وی افزود: بر اساس وعده وزارت نیرو، از نیمه فروردین تا آخر خرداد ها نیازهای آبی مزارع را تامین میگویند. بعد از آن، بارشمی

اصفهان و نیاز آبی سبزی و صیفی کاران غرب اصفهان آب پشت سد زاینده رود  به منظور تامین نیازهای آبی کشاورزان غله کار شرق

های تامین کننده آب زاینده رود در سال جاری مجددا رهاسازی خواهد شد.به گفته امینی میزان بارش در حوضه کوهرنگ و سرشاخه

 نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر بوده است./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٦٦٦/%D٨٥%٩%D٨%B٤%D٨%A٧%D 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۴تاریخ: 

 یابدرود امروز پایان میرها سازی آب از سد زاینده

 .یابدخاتمه میرها سازی آب از سد زاینده رود برای تأمین آب کشت پاییزه کشاورزان اصفهان امروز 

گزارش ایانا از پاون، با توجه به خاتمه دوره رهاسازی آب جهت کشت غالت کشاورزان شرق رها سازی آب از سد زاینده رود از به

میلیون مترمکعب است که از  ٢٠٠رود حدود یابد.در حال حاضر ذخیره سد زایندهامروز یکشنبه بیست و چهارم بهمن ماه کاهش می

ها طی یک ماه آتی امید ب شرب شهرها و روستاهای تحت پوشش مشکلی وجود ندارد.همچنین در صورت ادامه بارشلحاظ تأمین آ

روز در  ٢٢ها از سر گرفته شود.قرار بود آب به مدت زمان با فرا رسیدن سال جدید با توجه به بارشرود که ادامه رهاسازی همآن می

 یابد.مین اساس از امروز خروجی سد زاینده رود کاهش میاختیار کشاورزان شرق اصفهان باشد و بر ه

 شود آب تا اواخر هفته در شهر اصفهان جریان داشته باشد./پیش بینی می

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٦٤٦/%D٨%B١%D٨٧%٩%D٨%A٧ 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۳تاریخ: 

 رسانی به سه شهر استان بوشهر با همکاری وزارت نفتآب

رسانی به سه شهرستان جم، کنگان و عسلویه طراحی با همکاری وزارت نفت خبر معاون وزیر نیرو درامور آب و آبفا از اجرای طرح آب

جرای طرح انتقال آب از سیراف به شهرستان جم در استان بوشهر گفت: رحیم میدانی در بازدید از روند اایانا از پاون،  گزارشبه.داد

های بزرگ صنعت نفت و گاز، حق مسلم مردم است که آب شرب تأمین آب شرب منطقه وظیفه ماست که در کنار اجرای پروژه

 .خوبی تأمین ودراختیارشان قرار گیردبه

بخشی از آب شرب تأمین  ٩٦ماهه اول سال  ٦رود در رفته است امید میوی افزود: با شتابی که پروژه آبرسانی به شهرستان جم گ

 .شود و به خط انتقال متصل شود

روزی و با چند اکیپ کار کرد و در این راستا از میدانی بیان کرد: برای تسریع در تکمیل پروژه آبرسانی جم، باید به صورت شبانه

 .آب شرب به مردم برسدپیمانکاران پروژه انتظار داریم تا هر چه زودتر 

وی درپایان گفت: طرحی را برای رفع مشکل آب سه شهرستان جم، کنگان و عسلویه طراحی و با حمایت وزارت نفت این طرح را 

در ادامه، مدیر عامل شرکت آبفار استان بوشهر ضمن ارائه گزارشی از روند کار پروژه و پیشرفت های حاصله، .عملیاتی خواهیم کرد

بندی دقیق، در حال اجرای پروژه تخصیص اعتبارات الزم جهت خرید تجهیزات و لوازم فنی این طرح شد و گفت: با زمانخواستار 

 ٦مسعود نصوری با بیان اینکه این پروژه در چند بخش به صورت همزمان در حال انجام است، افزود: .آبرسانی به شهر جم هستیم

، خط انتقال این ٩٦است و انتظار داریم طبق برنامه زمان بندی، تا پایان خرداد ماه  مخزن پمپاژ تا رسیدن آب به جم احداث شده

اشد بوی همچنین اضافه کرد: باتوجه به اینکه اجرای پروژه خط انتقال برق تاحدودی از برنامه زمان بندی عقب می.پروژه تکمیل گردد

 .باشیمخرداد ماه می براتمام برق این پروژه با تاکید برعزم جدی پیمانکارتا پایان

ترین زمان ممکن با تکمیل آب نصوری عنوان کرد: تالش داریم با سرعت و دقت باال، پروژه را به اتمام برسانیم تا بتوان در کوتاه

های عمرانی مناطق نفت خیز نیز در این مهندس محسن امیریان مدیر دفتر نظارت بر طرح.شیرین کن، آب را به جم انتقال داد

 .میلیارد ریال برای تسریع در روند اجرای پروژه پرداخت خواهد شد ٣٠٠اعالم کرد: در هفته آتی مبلغ نشست 

اصغر قانع معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشورضمن تاکید بر مشخص کردن آغاز و پایان همچنین علی

ی دانست و گفت: درصورت جذب اعتبارات الزم، و تسریع در اجرا و ها، پیگیری برای جذب اعتبارات الزم را امری ضرورپروژه

 برداری از پروژه، مشکل آب شرب این شهرستان حل خواهد شد.بهره

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٦٢٣/%D٨%A٢%D٨%A٨%E٨%٨٠%٢ 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۹خ: تاری

 هزار هکتار از نقاط کانونی گردوغبار 3۰تامین آب برای کشت 

دستگاه مقره شور از سایر استان ها عملیات شستشو مقره ها  ٣٠اکیپ و  ١٠٠وزیر نیرو گفت: از همان ساعات اولیه با اعزام بیش از 

به گزارش ایسنا، حمید چیت چیان، وزیر نیرو ضمن تشریح آخرین وضعیت آب و برق استان .و شبکه های توزیع و انتقال شروع شد

درصدی  ٩٠بهمن امسال گرد و غبار شدید به همراه رطوبت  ٩و  ٨خوزستان درپایان سفر روز گذشته به اهواز، اظهار داشت: در تاریخ 

 .صالی در خطوط انتقال و توزیع برق خوزستان شداستان خوزستان را فرا گرفت، همگامی این دو پدیده با هم باعث ات

نیروگاه اصلی استان  ٥وی افزود: از همان ابتدای واقعه مدیران ارشد وزارت نیرو وارد استان شدند و تا بعد از ظهر همان روز تمامی 

گردوغبار دچار مشکل شدند.  پست متاثر از پدیده ١٠٥پست انتقال برق استان، حدود  ٢٠٧وی تصریح کرد: از حدود .وارد مدار شدند

چیت چیان ادامه داد: اما همان .کیلومتر متاثر از این پدیده شدند ٤٨٠٠کیلومتر خطوط انتقال، بیش از  ٨٧٠٠همچنین از حدود 

 دستگاه مقره شور از سایر استان ها عملیات شستشو مقره ٣٠اکیپ و  ١٠٠طور که اشاره شد از همان ساعات اولیه با اعزام بیش از 

ها و شبکه های توزیع و انتقال شروع شد. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر شستشوی شبکه ها و خطوط انتقال و توزیع در نوبت 

دستگاه مقره شور نیز قرار است خریداری شود. وزیر نیرو تاکید کرد: برنامه  ٢٠وی اضافه کرد: حدود .در شبانه روز در حال انجام است

هزار مقره چینی به سیلیکونی تبدیل شوند، و احتماال انجام این کار حدود یک سال طول  ١٢٠آتی بیش از  این است که در ماه های

روز طول می  ١٨ روز و شبکه انتقال  ١٥گوی ویژه خبری افزود: شستشو شبکه توزیع وی با حضور در برنامه گفت.خواهد کشید

هزار عدد است وارد استان خوزستان می  ١٠سیلیکنی که تعداد آن حدود کشد. وی گفت: روز جمعه اولین محموله از این مقره های 

وزیر نیرو تاکید کرد: عملیات تعویض مقره ها تا اردیبهشت انجام می شود اما با شروع فصل گرما از انجا که قطع شدن برق باعث .شود

 .بیندازیم ٩٦به زحمت افتادن شهروندان خوزستانی می شود، سعی خواهد تا بقیه عملیات تعویض مقره ها را به پاییز سال 

هزار هکتار جدید زیرکشت برود که  ٥٥٠معظم رهبری به استان خوزستان قرار شد حدود  چیت چیان ادامه داد: در سفر مقام

 .خوشبختانه تمام مقدمات کار در حال فراهم شدن است

هزار هکتار از نقاط کانونی گردوغبار استان، اظهار داشت: وزارت  ٤٠تا  ٣٠وی با اشاره به دستور رییس جمهور برای زیرکشت بردن 

خود را برای تهیه آب موردنیاز برای زیرکشت بردن این میزان از زمین ها را تامین خواهد کرد. وی در پایان گفت:  نیرو تمام همت

در حادثه استان خوزستان، وزارت نیرو عالوه بر استفاده از دانش و توانایی نیروهای خود سعی کرده از تجربه اساتید دانشگاه، مدیران 

 .رو و همچنین توانایی نیروهای سپاه و ارتش نیز استفاده شودمجرب سابق در مجموعه وزارت نی

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٨٧٣/%D٨%AA%D٨%A٧%D٨٥%٩%DB% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۳۰تاریخ: 

 بورسیشرکت  71بینی سود پیش

واحدی  ١٩٠هزار و  ٧٧واحدی به محدوده ٤٠٠هاشم آردم: شاخص بورس تهران در هفته گذشته با رشد تقریبا  -دنیای اقتصاد

درصد بود. این درحالی بود که ارزش معامالت سهام  ٠/ ٥رسید. به عبارت بهتر بازدهی متوسط بورس تهران در هفته گذشته بیش از 

زد. آنچه بیش از هرچیز دیگر در هفته گذشته بر روند معامالت تاثیرگذار بود، انتظار چنگی به دل نمیخرد در نمادهای عادی چندان 

رسد. اما در این میان نگرش ها از سودآوری در سال آینده است که مثبت به نظر میفعاالن بازار از اولین برآوردهای رسمی شرکت

ها بینیکند. از طرفی شاید نتوان به اولین پیشدهای مثبت قابل توجه جلوگیری میگیری روناحتیاطی در بازار موجود است که از شکل

گیرد، ها روی شبکه کدال قرار میبینی سود که از طرف شرکتدرباره سودآوری در سال آینده اتکای چندانی کرد. اصوال گزارش پیش

وجه شود که با تها، فروضی تعیین میای تهیه این گزارشدهنده برآورد مدیران شرکت از قدرت سودسازی شرکت است. برتنها نشان

کت برای بینی شررسد، اما تضمینی برای تحقق این فروض وجود ندارد. در واقع پیشبه شرایط فعلی شرکت غیرمنطقی به نظر نمی

ای انهبینی محتاطپیش کنندها تالش میسال مالی آتی وابستگی شدیدی به شرایط فعلی شرکت دارد. عالوه بر آن، عموما شرکت

دیران دهد، بلکه به تعبیری برنامه مها را نشان میها نه تنها استنباط مدیران شرکتبینیروانه شبکه کدال کنند. چرا که اولین پیش

بنابراین  .عنوان بودجه اولیه شرکت نگاه کنندبینی بههای اولین پیشکنند به گزارشدهد. در واقع مدیران تالش میرا نیز نشان می

ای تنظیم کنند که قادر باشند نه تنها تا پایان سال مالی پوشش دهند، بلکه ها را به گونهبینیکنند اولین پیشعموما تالش می

 .ها برای تعدیالت مثبت فضای کافی داشته باشندبینیکنند این پیشالمقدور تالش میحتی

 اندازی شکنندهچشم

ها با واقعیت انحراف قابل های سود شرکتبینیسال مالی گذشته اولین پیش ٥دهد که در ان مینش« دنیای اقتصاد»های بررسی

شده آنها در ابتدای سال با بینیها میان سود پیشدهد اختالف زیادی در عمده شرکتها نشان میتوجهی داشته است. نتایج بررسی

وع به ویژه در پنج سال اخیر به علت نوسان شدید نرخ ارز، ناپایداری شود وجود دارد. این موضآنچه در پایان سال مالی محقق می

ها در حالی از بینیاین پیش .های جهانی کاالها و همچنین حجم باالی نقدینگی سرگردان تشدید شده استتورم، افت و خیز قیمت

ها را موسسات مالی بینی سود شرکتو پیش شود که در سایر بازارهای جهانی سهام، چنین امری وجود نداردها ارائه میسوی شرکت

های پیشین نیز به آن اشاره که در گزارش« دنیای اقتصاد»های بررسی.کنندها ارائه میاساس اطالعات مالی شرکتو تحلیلگران بر

دهی نیز در نحوه گزارش ها انحراف دارد، بلکه روند خاصیبینی شرکتپیش دهد که نه تنها عملکرد واقعی از اولینشده بود، نشان می

طور های یک گروه یا یک شرکت در طول سالیان پیشین بهتوان ادعا کرد که مدیران شرکتتر نمیخورد. به عبارت دقیقبه چشم نمی

ات ضها، مفرواند. نکته دقیقا اینجا است که مدیران شرکتبینانه یا بدبینانه روانه کدال کردههای اولیه خود را خوشمنظم گزارش

، اندهایی که بازارهای جهانی رونق داشتهکنند. در سالبینی را از شرایط فعلی کسب و کار استخراج میهای پیشاولیه گزارش

اند. اما در سال مالی های خود تعدیل مثبت اعمال کردهبینیمحورها( مدام در پیشهای جهانی )صادراتهای وابسته به قیمتشرکت

توان روی اند، روند به کلی معکوس بوده است. عالوه بر آنکه نمیهای جهانی رو به نزول گذاشتهکه قیمت ١٣٩٣منتهی به اسفند 

المللی، در بازارهای جهانی نیز اغلب دچار ها از سوی کارشناسان بینبینیای باز کرد، حتی پیشها حساب ویژهبینی شرکتپیش

رد ها در نظر گرفت. این عملکتوان برآوردی شکننده از آینده سودآوری شرکتیه را میهای اولبینیطور کلی، پیششود. بهانحراف می

 .ها شکل دهدتری از نحوه مدیریت شرکتتواند استنباط صحیحهای مالی گذشته است که میها در دورهواقعی شرکت

 تر از گذشتهبینکارشناسان خوش
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سود هر سهم برای سال  بینیها برای تهیه و ارسال اولین پیشفرصت قانونی شرکتبا این توضیحات، باید اشاره کرد که امروز آخرین 

های بورسی و فرابورسی دارای سال مالی منتهی به انتهای اسفند ماه هستند. است. عمده شرکت 1396اسفند  ٢٩مالی منتهی به 

تر خواهد شد.تا ابورسی برای سال مالی آتی مشخصهای بورسی و فرانداز بخش عمده شرکتها، چشمدر واقع با انتشار این گزارش

های سود هر سهم خود برای سال مالی آتی را روانه شبکه کدال بینیشرکت بورسی و فرابورسی اولین پیش ٧١عصر روز گذشته 

است.  تر کردهبینگروه پراکنده هستند، تا حدودی کارشناسان بازار سهام را نسبت به آینده خوش ٢٢نماد که در  ٧١اند. این کرده

شود، گرایش کلی کارشناسان بازار سهام نسبت به روند بازار انجام می« بورسدنیای»در نظرسنجی که هر هفته از سوی سایت 

، بخش عمده کارشناسان بازار معتقد هستند که در هفته جاری بازار سهام «دنیای بورس»شود. طبق آخرین نظرسنجی مشخص می

 .ها از سال مالی آتی دارندهای مثبتی است که مدیران شرکتبینیطی خواهد کرد که دلیل عمده آن پیشتری را روند مثبت

مثبت  هایهای واصله برای بازار سهام مفید بوده و ادامه روند این گزارشبینیدر واقع کارشناسان بر این باور هستند که اولین پیش

که از سوی متولیان بازار گزارش  E بر P ل جذاب کند.نباید فراموش کرد که نسبتهای آخر ساتواند بازار سهام را در هفتهمی

ها رکتبینی سود ششود. در واقع با افزایش پیشها محاسبه نمینگر است و بر اساس عملکرد گذشته شرکتشود، مقیاسی پیشمی

که به  (E بر P) و متوسط نسبت قیمت به عایدی یابدبینی سودآوری بورس و فرابورس افزایش میهای بزرگ( پیش)به ویژه شرکت

تر از ها در بازار ارزندهشود احتماال دچار افت خواهد شد. با کاهش این نسبت ممکن است به نظر برسد که قیمتبازار گزارش می

های جدید را بر اساس E بر P رها اتکا کرد، اما فعاالن بازابینیتوان به این پیشطور که اشاره شد، نمیاند. اگرچه همانگذشته شده

 .کنندها محاسبه میبینی شرکتپیش

 تر از سایرینکنندهها دلگرمها و خودروییسیمانی

اند. انداز بهتری برای فعاالن بازار ترسیم کردههای خودرویی و سیمانی چشمهای منتشر شده در سامانه کدال، شرکتطبق گزارش

اند. در های خود را منتشر کردهبینیها بر اساس شرایط فعلی پیشین نکته توجه داشت که شرکتطور که اشاره شد، باید به اهمان

 ایم. پس از رکود ساخت وهای انجمن صنفی تولیدکنندگان سیمان، شاهد رشد قیمت در بازار سیمان بودههای اخیر و با پیگیریماه

ورهای همسایه، تقاضا برای مصالح ساختمانی از جمله سیمان نیز های اخیر و همچنین کاهش صادرات سیمان به کشساز در سال

های اخیر شد. کار به جایی رسید که در های سیمانی در سالکاهش یافت. این موضوع منجر به کاهش چشمگیر سودآوری شرکت

های تجه سودآوری شرکهای گذشته انجمن صنفی تولیدکنندگان سیمان برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت سیمان و در نتیماه

 ٧٠های تولیدکننده سیمان صورت گرفت، نرخ سیمان از تنی سیمانی، مجبور به کاهش تولید سیمان شد. با توافقی که بین شرکت

های سیمانی قیمت هر تن سیمان را برای سال آتی بین طور متوسط رسید. حال شرکتهزار تومان به ١١٠هزار تومان به تنی  ٨٠تا 

های اخیر به دلیل تصمیم کارتلی تولیدکنندگان اند. نباید فراموش کرد که قیمت سیمان در ماههزار تومان در نظر گرفته 110تا  ١٠٠

توان انتظار داشت که نرخ سیمان سیمان صورت گرفت. چنانچه در سمت تقاضا اتفاق قابل توجهی در سال مالی آتی رخ ندهد، نمی

توان به گسترش صادرات سیمان در ترین حالت در سطوح فعلی باقی بماند. در طرف دیگر اما، میها فراتر رفته و در بداز محدوده

 .های سیمانی را رشد دهدبین بود. شاید این موضوع بتواند سودآوری شرکتسال آینده خوش

های سود سال آینده خود را با تعدیل مثبت نسبت به سود سال مالی بینیکننده سیمان که اولین پیشهای تولیددر کنار شرکت

های بزرگ این گروه اند. اگرچه هنوز شرکتانداز مثبتی طرح کردهسازان نیز چشمها و قطعهاند، خودروییجاری گزارش کرده

ها نیز قادر خواهند بود های مثبت فعلی نشان از آن دارد که احتماال سایر شرکتبینیاند، پیشههای خود را ارائه ندادبینیپیش

های گروه خودرو بیش از هر زمان دیگری در مرکز توجه بازار سهام ، شرکت١٣٩٤بینی مثبتی ارائه کنند. از سه ماه پایانی سال پیش

ند. ای باز کنرجی باعث شده است که فعاالن بازار سهام روی این گروه حساب ویژهها با شرکای خاقرار گرفتند. قراردادهای این شرکت
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 های خودرو واگرچه به نتیجه رسیدن قراردادهای امضا شده در سال گذشته نتوانست تحول قابل توجهی در سود سال جاری شرکت

ج قراردادها به بار بنشیند. در این باره اما، دو نکته منفی رفته در سال مالی آتی نتایرود که رفتهساز ایجاد کند، اما انتظار میقطعه

های سیاسی مورد تهدید قرار بگیرد. از وجود دارد. اوال ممکن است توافقات صورت گرفته با شرکای خارجی به دلیل وجود ریسک

ود شرکت ندارند. در میان بینی ساند که تبحری در پیشهای اخیر نشان دادههای خودروساز در سالطرف دیگر مدیران شرکت

ها عالوه بر آنکه بینی سود دارند. این شرکتاند کمترین دقت را در پیشسال گذشته نشان داده ٥ها در های بورسی خودروییگروه

. این دانهای خود نشان دادهکنند، بیشترین انحراف و کمترین نظم را در پوشش بودجهطور متوسط دست باال اعالم میسود خود را به

هایی ینیبتوان گفت که اولین پیش، به عبارت دیگر به جرأت میهای گذشته اغلب سودهای خود را با زیان تعویض کردهگروه در سال

 .وجه قابل استناد نیستاند به هیچها دادهکه این شرکت

 ها بازار را تکان خواهند داد؟شیمیایی

ان های خود را منتشر کردند. در این میبینیز گروه محصوالت شیمیایی اولین پیشتا عصر دیروز، هشت شرکت بورسی و فرابورسی ا

اند. انداز سال آینده را مثبت ارزیابی کردهها نیز تا حدودی چشمها تعلق دارند. این شرکتها به زیرگروه شویندهتعدادی از این شرکت

بینی شهای جهانی پیهند سود سال مالی آتی را با شرایط فعلی قیمتسازان نیز بخواهای بزرگ پتروشیمی از جمله متانولاگر شرکت

ی بزرگ ها از طرفبینی سودآوری بورس و فرابورس در سال آتی باشیم. این شرکتکنند، احتماال باید شاهد افزایش قابل توجه پیش

ی های جهانهای خود را با شرایط فعلی قیمتبینیکمتر از متوسط بازار دارند. در نتیجه چنانچه پیش E بر P هستند و از طرف دیگر

 .نگر بازار افت قابل توجهی را تجربه خواهد کردپیش E بر P تنظیم کنند، احتماال نسبت

های ینیبترین گروه حاضر در بازار سهام نیز، انحراف قابل توجهی را نسبت به پیشعنوان بزرگسال مالی گذشته این گروه به 5در 

سال  ٥پذیرند، طی های جهانی میهای پتروشیمی و محصوالت شیمیایی که اغلب تاثیر فراوانی از قیمت. شرکتدهدخود نشان می

اند نیز های جهانی وابستههایی که به قیمتاند. در دیگر گروههای سود خود دچار خطاهای بزرگ شدهبینیاخیر همواره در پیش

سال برای پوشش بودجه ثبت کرده  ٥های باالیی را در فلزات اساسی نیز میانگینشود. برای مثال گروه چنین الگویی مشاهده می

تنها ها نشانگر آن هستند که نهدهد. این دادهاست و انحراف معیار میزان پوشش بودجه در پایان سال مالی نیز عدد باالیی را نشان می

 .که انحرافات بودجه نیز به شدت باال استشود، بلپایین اعالم میها دستها قاعدتا سود شرکتدر این صنعت

 فلزات اساسی، فراتر از انتظارات

ی ای برای سال مالی آتاند، اگرچه مفروضات محتاطانههای خود را منتشر کردهبینیهای گروه فلزات اساسی که تا کنون پیششرکت

تر اشاره شد که این صنایع معموال سود خود را پیش اند.اند، اما بودجه خود را اغلب با تعدیل مثبت منتشر کردهدر نظر گرفته

محصوالت  کنند تا در ادامه راه برای پوشش بودجه به مشکل برخورد نکنند. این گروه نیز مانند گروهبینی میپایین پیشدست

 های جهانی فعلیی قیمتطور معناداری سودآوری بازار را افزایش دهد. چنانچه تولیدکنندگان مس، سرب و روتواند بهشیمیایی می

ها در آینده انتظار تعدیالت مثبت داشت. نباید فراموش کرد که توان از این شرکترا برای سال مالی آتی اصل در نظر بگیرند، می

های جهانی دچار نوسان شدید شوند )امری ها تاثیر بسزایی دارد و چنانچه قیمتهای جهانی در میزان سودآوری این شرکتقیمت

 .ها به شدت دستخوش تغییر خواهد شدافتد( سودآوری این شرکتمعموال اتفاق میکه 

 حرکت بازار

 اند، اما بعید است که بازار به سرعت بههای جذابی از سال مالی آتی منتشر کردهبینیهای پیشرسد شرکتبا وجود آنکه به نظر می

ها واکنش نشان دهد. از طرفی در آستانه آغاز سال جدید قرار داریم و اشخاص حقیقی و حقوقی، هر کدام به دالیلی به بینیپیش

رود چنانچه تقاضای قابل توجهی در بازار سهام شکل بگیرد، احتماال به اندازه رند. بر همین اساس انتظار میتامین نقدینگی نیاز دا
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های سود مثبت باشد، نباید انتظار رشد قابل توجه بینیکافی عرضه وجود خواهد داشت. بنابراین حتی اگر برآورد فعاالن بازار از پیش

 ٠/ ٥ها در بازار سهام مثبت بود و شاخص کل تقریبا شیم. در هفته گذشته نیز روند قیمتها در بازار سهام باسطح عمومی قیمت

درصد رشد کرد، اما قدرت عرضه و همچنین احتیاط خریداران در بازار محسوس بود. از طرف دیگر تهدید بازگشایی سایر نمادهای 

های مالی خود را در شبکه های صادرات و اقتصاد نوین صورتبانکی متوقف نیز همچنان در بازار وجود دارد. در هفته گذشته بانک

ی با اهای ملت و تجارت در بازگشایی نخواهند داشت، عمال فاصلهکدال منتشر کردند. این دو بانک که احتماال دست کمی از بانک

مانده بانکی در خرید  ایی نمادهای باقیبازگشایی نماد ندارند. در چنین شرایط این امکان وجود دارد که فعاالن بازار تا زمانی بازگش

 .سهام احتیاط کنند

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٨٨٤/%D٩%BE%DB%٨C%D٨%B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/40884/%D9%BE%DB%8C%D8%25B


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم بهمن 

 

18 

 اقتصادکالن
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۷تاریخ: 

 آدرس غلط برای توسعه بورس

ترین چالش این هاشم آردم: بورس تهران این روزها همچنان با کمبود معامله مواجه است. شاید این موضوع مهم -دنیای اقتصاد 

کننده است و بعضا شاهد ها برای سال مالی آتی تاحدودی دلگرمهای شرکتبینیاگرچه اولین پیش .برهه برای بازار سهام تهران باشد

وجه های قابل تها نیز، عرضهواکنشی مواجه است و در صورت بروز واکنشی هستیم، اما بازار همچنان با کمتعدیالت مثبت قابل توجه

میلیارد تومان رسید.  ١١٦کند. روز گذشته نیز ارزش معامالت خرد سهام به زحمت به محدوده توان بازار را برای صعود کمرنگ می

بسیار ناچیز است. این قبیل مسائل باعث شده است که متولیان بازار دوباره برای  هزار میلیارد تومانی ٣٣٠رقمی که برای بازاری 

مدت باعث رشد بازار یا جلوگیری از افت آن هایی که اگرچه در کوتاههای نه چندان منطقی دست به کار شوند. حمایتحمایت

 .ندرو کاست بازار سهام را با مشکالت بیشتری روبهشود، اما در بلندمدت نه تنها سودی برای بازار نخواهد داشت، بلکه ممکن می

 های تابلوییمنسوخ شدن حمایت

 اند. نحوه برخورد نهاد ناظر با معامالتهای غیرضروری نشان دادههای بازار حساسیتطور سنتی نسبت به شاخصمتولیان بازار سهام به

عنوان ویترین افتخارات مدیران مطرح بوده ماسنج بازار، بلکه بهعنوان دبازار سهام همواره نشان داده است که شاخص بورس نه به

های خود داشته باشند. پیش های بعضا صوری از بازار را در برنامهاند که حمایتاست. بر این اساس متولیان بازار همواره سعی داشته

های کم باعث افت ارتفاع شاخصکل شود یا دست ای هدایت شود تا باعث افزایش شاخصگونهشد که معامالت سهام بهاز این تالش می

شد دهنده بازاری نزولی و غیرجذاب باشد، با استفاده از هر ابزاری تالش میبورسی نشوند. برای مثال، مهم نبود که کلیت بازار نشان

 سی است، همواره فقدانکرد که ریاست سازمان بورس بر عهده چه ککه شاخص کل مثبت بماند یا کمتر نزول نشان دهد. فرقی نمی

شده است. برای جلوگیری از افت شاخص، انجام معامالت بلوک در نمادهای عادی، تشویق شجاعت در پذیرش شاخص نزولی حس می

طور های اخیر بههای بزرگ برای خرید سهام در روزهای سرخ یا جلوگیری از فروش سهام توسط سهامداران بزرگ در سالحقوقی

ز این گرفت، اما استفاده اده قرار گرفته است. این قبیل اقدامات در گذشته نیز مورد انتقاد کارشناسان بازار قرار میمرتب مورد استفا

ابزارهای فراقانونی به حدی تکرار شد که بدنه بازار سهام و اکثریت فعاالن بازار با استفاده از هر تریبونی صدای اعتراض خود را به 

ساز متوقف های اخیر، دستکاری معامالت در نمادهای بزرگ و شاخصند. در اقدامی هوشمندانه و در ماهگوش متولیان بازار رساند

های صوری، همچنان نما برای اعمال حمایتهای نخدهد با وجود منسوخ شدن روششد. اما نحوه برخورد متولیان بازار نشان می

بازار برای ثبات بخشی به بورس فدا شود. در واقع متولیان بازار نشان پذیری و شفافیت تالش بر این است که نقدشوندگی، تحلیل

 .اند که حمایت غیرواقعی از بازار این بار با ابزارهای جدید در برنامه قرار گرفته استداده

 ابزارهای جدید برای حمایت از بازار

نفعان بازار سهام، رسد با اعمال نفوذ و فشار ذینظر میهای جدیدی برای حمایت از بازار ابداع شده است که به های اخیر روشدر ماه

فایده نیست، اگر ابعاد فعلی بازار سرمایه ایران را مرور اند. پیش از معرفی این ابزارهای جدید، بیبه متولیان بازار سهام تحمیل شده

ها در سه سال اخیر روندی دآوری این شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران این روزها حال و روز خوشی ندارند. سوکنیم. شرکت

وجو کرد. برای رسیدن به این هدف توان در تصمیمات دولت برای کنترل تورم جستنزولی را طی کرده است. دلیل عمده آن را می

های اخیر سالاگرچه در  .الزم بود که بازار پول ساماندهی شود و در انتشار پول پرقدرت )چاپ اسکناس( احتیاط به خرج داده شود

رشد نقدینگی ادامه داشته است، اما اوال رشد آن کنترل شده بوده است و در ثانی کانالیزه شده است. بانک مرکزی در برخورد با 

تر بوده است. از طرف دیگر سمت تقاضا در اقتصاد ایران، برای سه سال ها و دولت برای استقراض منابع جدید پولی، محتاطبانک
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عف بوده است. ضعف به وجود آمده به دو دلیل عمده رخ داد. اول کاهش نرخ تورم و افزایش هزینه فرصت پول بود گذشته دچار ض

 های بعد موکول کنند.های بانکی، مصرف خود را به دورهکنندگان ترجیح دهند با اخذ سود بدون ریسک سپردهکه باعث شد مصرف

ای به نحوی رقم خورد که سمت تقاضا را با کاهش ذشته به دلیل مذاکرات هستههای گدوم فضای انتظارات اقتصاد ایران در سال

ای ههای اقتصادی شاهد افت تقاضا بودیم. اقتصاد ایران از منظر خارجی هم در سالمیل به مصرف مواجه کرد. بنابراین در تمام حوزه

های حاضر در بورس با افت سودآوری مواجه که شرکت های جهانی کاالها مواجه شد. بنابراین طبیعی بوداخیر با تهدیدات قیمت

 .شوند. شاید لفظ طبیعی برای اقتصاد ایران چندان مناسب نباشد، اما تبعات این اقتصاد غیرطبیعی، بدون شک طبیعی است

در نتیجه نه  .های بورسی، هزینه فرصت پول نیز در اقتصاد کشور رشد کردطور که اشاره شد، همزمان با افت سودآوری شرکتهمان

های بورسی اصابت کرد، بلکه صرفه خرید سهام نیز به شدت تحت تهدید قرار گرفت. در های قابل توجه مالی به شرکتتنها هزینه

ها و دوم افزایش سود واقع سهام بورسی و فرابورسی در این مدت از دو جهت در فشار قرار گرفت. اول افت سودآوری شرکت

و  های بورسی کمهای جهانی را فعال نادیده بگیریم، شرکتن ریسک. در حال حاضر نیز اگر اثر افزایش قیمتهای بدوگذاریسرمایه

 ٨و  ٧برند. این در حالی است که متوسط نسبت قیمت به درآمد در بورس تهران این روزها بین بیش در همین شرایط به سر می

رسد. در همین حال سازمان بورس قصد دارد ها، باال به نظر مین ریسک بانکمرتبه قرار گرفته است که در مقایسه با نرخ سود بدو

 (های صوری )با ابزارهای قدیمیها به کار ببندد. چنانچه تجربه گذشته بازار از حمایتتمام تالش خود را برای جلوگیری از افت قیمت

های رکودی بازار شده است. پس از ایجاد ه افزایش طول دورهها منجر بیافت که این قبیل حمایترا مورد مرور قرار دهیم، درخواهیم

ها افت نکند. غافل از اینکه بازار ، سازمان و شرکت بورس تمام تالش خود را کردند تا قیمت١٣٩٢حباب در شاخص بورس در سال 

های ال متولیان بازار اگرچه روشها بیش از یک سال به طول انجامید. حامسیر خود را دیر یا زود طی خواهد کرد و دوره افت قیمت

روند که در گذشته طی کرده اند، اما با استفاده از ابزارهای جدید همان مسیری را میقدیمی برای حمایت از بازار را کنار گذاشته

 .کنیمبودند. در ادامه گزارش پیامدهای چهار راهکار حمایتی از بازار سهام را بررسی می

 سهام ها به خریداجبار صندوق 

رآمد گذاری با دهای سرمایههای صندوقدانند، ارزش داراییدر حالی که بسیاری از فعاالن بازار دلیل رکود بورس را نبود نقدینگی می

هزار میلیارد تومان رسیده است. این موضوع نشان از آن دارد که پول هست، اما بازار سهام جذابیتی برای ترغیب ١٢٥ثابت به 

درصد  ٢٦تا  ٢٤توانند ساالنه بین طور که اشاره شد، در حالی که بازارهای بدون ریسک میدر این حوزه ندارد. همانگذاران سرمایه

تر، دوره بازگشت مرتبه است. به عبارت دقیق ٨تا  ٧بازار سهام بین  E بر P گذاران خود سود به ارمغان آورند، نسبتبرای سرمایه

طور متوسط )همراه با سال است، اما دوره بازگشت سرمایه در بورس تهران به ٥تا  ٤ال حاضر بین سرمایه در بازار بدهی و پول در ح

گذاری در اوراق با درآمد ثابت را های سرمایهسال است. در چنین شرایطی سازمان بورس صندوق ٨تا  ٧های مختلف( بین ریسک

رت سهام بورسی و فرابورسی نگهداری کنند. امری که منجر به تزریق صوهای خود را بهدرصد از دارایی ٥ملزم کرده است که دستکم 

تر و ها احتماال از این هم متورمهزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار سهام خواهد شد. در این صورت برای یک دوره قیمت ٥تا  ٤

کننده ناپذیر و کسلروند بازار را بسیار تحلیلدارتر خواهند شد و در بلندمدت در مسیر اصالحی قرار خواهند گرفت. امری که حباب

های بزرگی که به دلیل اجبار نهاد ناظر قادر به فروش سهام خود نبودند از بازار خارج خواهند شد و خواهد کرد. در بلندمدت حقوقی

 .بار به همین سطحی باز خواهد گشت که در حال حاضر دارددر نتیجه بازار در یک دوره کسالت

 تشار اوراق بدهیتوقف ان

یکی از افتخارات بازار سرمایه در زمان ریاست شاپور محمدی، توسعه بازار بدهی بوده است. در سال جاری با انتشار صکوک جدید و 

رسد که قرار است انتشار این اوراق تا اسناد خزانه اسالمی، بازار بدهی ایران توسعه قابل توجهی داشته است. حاال خبر از سازمان می

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم بهمن 

 

20 

توانست عالوه بر رقیق کردن بازار سهام، بازار بدهی را نیز با رشد مواجه کند. به اطالع ثانوی متوقف شود. در حالی که این امر می

اند، بر اولویت توسعه های باال وارد بازار شدهمدت فعاالن بازار سهام را که اغلب در قیمترسد که سازمان بورس، منافع کوتاهنظر می

بازار سهام بسیار بیشتر از نسبت قیمت  E بر P ی مقدم دانسته است. نباید فراموش کرد که در حال حاضر متوسط نسبتبازار بده

 .به عایدی در بازار بدهی و پول است

 های اولیهتوقف عرضه

مانی در سال آینده ساعت پیش از یک عرضه اولیه، این عرضه لغو شد و احتماال به ز ٢٤سابقه، همچنین روز گذشته در اقدامی کم

های اولیه معترض بودند و حتی بعضا استقبال کمرنگ موکول شد. فعاالن بازار در عرضه اولیه قبلی )گروه دارویی برکت( به روند عرضه

سان گران اای از نبود نقدینگی در بازار دانستند. غافل از اینکه عرضه اولیه برکت به زعم بسیاری از کارشناز عرضه اولیه برکت را نشانه

ها موقع. همانطور که اشاره شد به اندازه کافی نقدینگی پارک شده در بورس تهران وجود دارد، صرفا ارزندگی سهمبود و بزرگ، نه بی

های اولیه به بهانه کمبود نقدینگی در آستانه آغاز سال جدید، صرفا فقدان شجاعت در توسعه با توقف عرضه .تردید هستند محل

 .سهام نشان داده شده است عرضی بازار

 تاسیس صندوق تثبیت بازار

در آخرین اخبار آمده است که نخستین جلسه صندوق تثبیت بازار سرمایه، شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. در این جلسه که با 

است که منابع مالی این حضور مسووالن ارشد اقتصادی کشور برگزار خواهد شد، هیات عامل این صندوق انتخاب خواهند شد. قرار 

صندوق از ردیف بودجه سنواتی دولت، دیگر منابع داخلی سازمان بورس، منابع ساالنه صندوق توسعه ملی و برخی کارمزدهای 

داران حقیقی و خرد عنوان ترین وظیفه این صندوق، پوشش ریسک معامالت سهام به خصوص برای سهاممهم .معامالت تامین شود

ها ها و شاخصبخشی به بازار، بلکه برای رشد دادن قیمتنشان داده است که وجود چنین صندوقی نه برای ثباتشده است. تجربه 

رسد که متولیان بازار در حالی تالش دارند از بازار سهام حمایت کنند که بازار سهام حقیقتا برای استفاده خواهد شد. حال به نظر می

های نادرست گذاریاعمال فشار ذینفعان بازار سهام )اغلب سهامداران خرد(، که در سرمایهجذب نقدینگی اشباع شده است، اما با 

چندان ضروری، رکود بازار اند، سازمان حاضر شده است که برنامه اساسی خود را به تعویق انداخته و با حمایت نهور شدهخود غوطه

 .دارتر کندرا در بلندمدت ادامه

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٧٨٨/%D٨%A٢%D٨%AF%D٨%B١%D٨% 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/40788/%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم بهمن 

 

21 

 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۷تاریخ: 

 پذیری اقتصاد، بدون کشاورزی امکان نداردبهبود رقابت

، رئیس دفتر نخست (János Lázár)، یانوش الزار "تواند بهبود یابدپذیری در اقتصاد مجارستان بدون بخش کشاورزی نمیرقابت"

 .شهری در جنوب شرق مجارستان( این خبر را اعالم کرد :Hódmezővásárhely)وزیر مجارستان در هودمزوواسارهیلی 

، رئیس دفتر نخست وزیر مجارستان در انجمن کشاورزان Website of the Hungarian Govermentسایت به گزارش ایانا از وب

)واحد پول  HUFمیلیارد فورینت مجارستان  ٨٠٠هزار و ای به ارزش سهاتحادیه اروپا بودجه"گفت:  "هودمزوواسارهیلی"در 

وری این بخش قابل مالحظه نبوده هرهبه کشاورزی مجارستان اعطا کرد، با این حال، ب ٢٠١٣و  ٢٠٠٧های مجارستان(، بین سال

های تکنولوژیکی مورد استفاده قرار های مالی اتحادیه اروپا برای توسعهاین در حالی است که برای جبران زیان درآمدی، کمک"است.

ید بودجه راین بانگرفته است. الزار به این نکته اشاره کرد که اگر توسعه صورت نگیرد، کشاورزی رقابتی وجود نخواهد داشت و بناب

 روزرسانی فناوری و نوسازی استفاده شود.موجود در درجه نخست برای به

کننده روز شود برای مثال، از طریق ابزار حمایتی برای مصرفهای جدید دوباره بهمنظور ایجاد فرصتبه گفته الزار، این بخش باید به

 فروشان مواد غذایی مجارستانی.منظور حمایت خردهبه

 Miklós Zsolt(، State Secretary for agricultural and rural developmentون وزیر توسعه کشاورزی و روستایی )معا

Kis :میلیارد فورینت مجارستان، مربوط  ٣٠٠هزار و درصد از بودجه توسعه کشاورزی و روستایی به ارزش یک ٩٠بیش از "، گفت

 "میلیارد، به تصویب رسیده است. ٤٥٠ها در حال حاضر با توجه به گیریاست و تصمیمبه بودجه اتحادیه اروپا در حال حاضر موجود 

Miklós Zsolt Kis  :های باغبانی و همچنین پیشنهادات پس از تأیید صالحیت، ارزیابی صنایع غذایی، شهری و طرح"گفت

های پیشنهادی که هنوز در میان طرح"واهد شد.شود، کارها از تابستان آغاز خنوسازی بخش پرورش حیوانات که تا بهار تکمیل می

هکتار در کشور بر  ٦٥٠رود ساالنه کاشت انگور تا های مالی برای کاشت انگور اشاره کرد که انتظار میقابل اجرا است، وی به کمک

تان تواند کلیدی برای مجارسوری تولید می اساس مقررات اتحادیه اروپا انجام شود.این سیاستمدار تأکید کرد که بهبود امنیت و بهره

 HUFمیلیارد  ٨٤طرح پیشنهادی به ارزش بیش از  ١٤"باشد که یکی از ابزارها برای رسیدن به توسعه آبیاری است.وی یادآور شد: 

قاء ، ارتهای مشاورهبرداری از سیستمهای تولیدکننده، بهرهتوان به ایجاد گروهشود که ازجمله آنها میهای آینده منتشر میدر هفته

 /"های تحقیق و توسعه مناسب با نیازهای تولیدکننده و توسعه بازارهای محلی اشاره کرد.فعالیت

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٨١٥/%D٨%A٨%D٨٧%٩%D٨%A٨ 
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 اقتصاد محصوالت
 فارس - ۹۵/۱۱/۲۶ : تاریخ

 ایم اختالف نظر با شورای اقتصاد بر سر افزایش قیمت گندم/ امضای طالیی برای واردات روغن به کسی نداده
ایم که امیدواریم به زودی این اختالف وزیر جهاد کشاورزی گفت: بر سر افزایش قیمت گندم با شورای اقتصاد دچار اختالف نظر شده

به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محمود حجتی در برنامه گفتگوی  خبرگزاری فارسه اقتصادی به گزارش گرو .به تفاهم تبدیل شود

ویژه خبری شبکه دو سیما در بخش تأمین نیازهای کشاورزی به تکیه بر استفاده از تولید داخل اشاره کرد و افزود: در راستای اجرای 

هایی همچون ذخیره سازی، افزایش تولیدات گلخانه ای، افزایش تولیدات اقتصاد مقاومتی به طراحی و اجرای پروژه های کلیسیاست

محصوالت زراعی مانند گندم و نیشکر، سیاست های نوین آبیاری، بخش گلخانه ها، کشت در قفس و افزایش ضریب مکانیزاسیون 

او ادامه داد: پیشتر اعالم کردیم تا در افق چشم انداز تراز تجاری  .مکلف هستیم کشاورزی که در ستاد مربوطه به تصویب رسیده است

میلیارد دالر بود و امسال قرار است  ٩٤،٢میلیارد ریال بوده را به صفر برسانیم. میزان واردات سال قبل حدود  ١،٨بخش غذا که منفی

 .میلیون دالر است 400به صفر برسد که رقمی معادل 

 ار هکتار شبکه آبیاری نوین در اراضی کشاورزیهز ١٤٠اجرای 

نیا هایی داریم که محصوالتمان در دوزیر جهاد کشاورزی با تکیه بر تنوع اقلیمی و منابع کشور تصریح کرد: در بخش کشاورزی مزیت

ر و قبیل کشمش، نیشکها، مصوباتی در زمینه برخی محصوالت کشاورزی از تواند قابل رقابت باشد، امسال با وجود همه کاستیمی

ایم اما بازهم شرایط طوری نیست که بتوانیم به راحتی با رقبای خود در های صادراتی بوده داشتههمینطور شیر که نیازمند یارانه

حجتی گفت: ما همیشه  .الملل رقابت کنیم البته محصوالت صادراتی زیادی همچون زعفران، گوجه فرنگی و غیره داریمبخش بین

های انجام شده ای درصد رسیده است و پروژه ٤٤درصد به  ٣٧بر افزایش بهره وری از آب می گذاریم راندمان آبیاری از  اساس را

هزار هکتار از اراضی کشاورزی را زیر کار ببریم که تاکنون  ٢٥٠مانند شبکه های نوین آبیاری را پیش گرفته و متعهد شده ایم که 

ها و او افزود: امیدواریم بتوانیم در بحث گلخانه .ویل داده شده و بقیه سال آینده تکمیل خواهد شدهزار هکتار از این میزان تح ١٤٠

ناسبی از های متولید صیفی جات به خودکفایی برسیم در این راستا به همراه سه طرح مبنایی که توسط صندوق توسعه ملی حمایت

وزیر جهاد کشاورزی  .درصد رسیده ایم ٩٠ستان و ... ( به راندمان باالی آنها به عمل آمده )طرح های مرزی و طرح سیستان و بلوچ

ایم نه تعیین کننده قیمت بازار اما با این حال عرضه و تقاضا با اشاره به تولید برنج و افزایش هشت درصدی آن گفت: ما تولیدکننده

برخورداریم و به یقین می توان گفت هیچ برنج تراریخته ای  حجتی افزود: در برنج داخلی از استقبال خوبی .تقریباً نسبتی برابر دارد

ه عمل آمده های گسترده ای بتا به حال در کشور تولید نشده است. البته از نظر دانش بنیانی و تحقیقاتی در حوزه تراریختگی فعالیت

ایم تا بتوانیم پنبه را در مقابل کرم قوزه کرده او تصریح کرد: در ارتباط با پنبه کاری اقداماتی را روی بذر شروع .اما تولیدی نداریم

  .مصون کنیم

 توزیع شکر به کشاورزان به جای طلب آنها/ مشکل نقدینگی داریم

حجتی ادامه داد: بیش از یک میلیون تن شکر در کارخانجات وجود دارد اما مشکل کشاورزان این است که بنا داریم به جای پول به 

  .تری بدهیم زیرا مشکل نقدینگی داریمآنها شکر با بهای پایین 

 واردات روغن انحصاری نیست

درصد روغن مصرفی، واردات است تصریح کرد: با این حال در واردات این محصول  ٩٣وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بیش از 

  .باشد می تواند روغن وارد کند انحصاری وجود ندارد زیرا از نظر دولت و قانون هر شهروند ایرانی که دارای کارت بازرگانی

ای ایجاد کند و برای دیگران خیر، اما توانمندی کسانی که در بازار جهانی قدرت او افزود: انحصار این است که دولت برای کسی زمینه

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
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دات این شود، از حیث مقررات محدودیت و یا امضای طالیی ای در وارسرمایه گذاری بیشتری داشته باشند انحصار نامیده نمی

حجتی ادامه داد: تصمیماتی اتخاذ  .محصول وجود ندارد و اگر کسی امضای طالیی ای و یا انحصاری مشاهده کرد به ما اطالع دهد

های روغنی و نهادهای دانه ای که آب بر هستند )آب زیادی مصرف می کنند( واردات سهم بیشتری داشته شده تا در زمینه دانه

دهای دامی هم راه مقابله ای با انحصار ایجاد کرده ایم تا دیگران هم بتوانند پا به پای آنها که قوی ترند در باشد. در ارتباط با نها

هزار تن  ٦٠٠هزار تن به یک میلیون و  ١٠٠وزیر جهاد کشاورزی به افزایش تولید شکر از یک میلیون و .عرصه تولید حضور یابند

در خطه جنوب کشور می داشتیم نیازی به واردات نبود به این منظور تصمیمی اتخاذ کرده اشاره کرد و گفت: اگر امروز کارخانه قند 

حجتی افزود: هرکس چهار کیلو شکر تولید کند می  .ایم که شکر را به کشت پاییزه تبدیل کنیم تا مصرف آب به یک چهارم برسد

به یک است اما درست تر این است که بتوانیم پول  تواند یک کیلو شکر وارد کند یعنی سهم واردات برای تولیدکنندگان چهار

او ادامه داد: بر سر افزایش قیمت گندم با شورای  .تولیدکنندگان را به طور کامل پرداخت کنیم نه اینکه به آنها امتیاز واردات بدهیم

 .اقتصاد دچار اختالف نظر شده ایم که امیدواریم به زودی این اختالف به تفاهم تبدیل شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٥١١٢٦٠٠٠١٥٧ 
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 اقتصاد محصوالت  
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۲۹تاریخ: 

صددرصدی حبوبات در دستور کار تعرفه ابزاری برای کنترل بازار محصوالت کشاورزی/ ضریب خوداتکایی 

 قرار دارد

خاکسار گفت: کاهش و افزایش تعرفه واردات محصوالت کشاورزی ابزاری برای کنترل بازار محصوالت کشاورزی است که در آن باید 

 .سود تولید کننده و مصرف کننده مورد توجه قرار گیرد

اقتصادی باشگاه گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیگو با خبرنگار کاوه خاکسار مدیر کل دفتر غالت وزارت جهاد کشاورزی در گفت

اردات محصوالت کاهش و افزایش تعرفه و :با اشاره به تاثیر کاهش تعرفه واردات حبوبات بر تولید داخل اظهار داشت خبرنگاران جوان،

 امنیت ات گیرد قرار نظر مد کننده مصرف و کشاورزی ابزاری برای کنترل بازار محصوالت کشاورزی است که باید سود تولید کننده 

وی افزود: در صورت افزایش قیمت محصوالت کشاورزی دولت با کاهش تعرفه در صدد کاهش قیمت .نیفتد خطر به کشور غذایی

 .تا مصرف کنندگان متحمل ضرر و زیان نشوند محصوالت در بازار است

درصد چه تاثیری بر روند بازار دارد، گفت: گرچه قیمت حبوبات نسبت به  ٥به  ٢٦خاکسار در پاسخ به این سوال که کاهش تعرفه از 

افزایش تعرفه واردات سال گذشته افزایش داشته اما طی یک ماه اخیر روند کاهشی به خود گرفته که از این رو الزم است کاهش و 

به دلیل کاهش شدید قیمت نخود تصمیماتی  ٩٣مدیر کل دفتر غالت وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در سال .مورد بررسی قرار گیرد

 .هزار تن نخود اتخاذ شد که با این وجود از کاهش شدید قیمت در داخل جلوگیری به عمل آمد ٢٨مبنی بر صادرات 

یمت محصوالت کشاورزی از جمله حبوبات بر حسب تورم امری عادی است چرا که حقوق کشاورزان باید مورد به گفته وی افزایش ق

خاکسار در خصوص ضریب خوداتکایی حبوبات تصریح کرد: با توجه به تشکیل ستاد حبوبات و برنامه ریزی های .توجه قرار گیرد

هاره به پاییزه در نظر داریم که تا پایان برنامه ششم توسعه ضریب خود صورت گرفته در راستای بذور مقاوم به سرما و انتقال کشت ب

 .اتکایی را به صد درصد برسانیم

http://www.yjc.ir/fa/news/٥٩٦٥٤٠٥/%D٨%AA%D٨%B٩%D٨% 
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 اقتصاد محصوالت
 فودپرس ۱۳۹5ماه  بهمن ۲6سه شنبه 

 هزار تن گندم خوراکی ایرانی در بورس کاال 1۰1عرضه 

هزار تن گندم خوراکی  101بهمن ماه میزبان عرضه  ٢٦تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران، روز سه شنبه  <کشاورزی

 .مرکزی است استان های فارس، کرمانشاه، گلستان، خوزستان، البرز، لرستان، آذربایجان شرقی و غربی و

 در نیز روغن انواع تن ٢٠٠و سفید شکر تن هزار ٤ دوروم، گندم تن هزار ٢ همچنین ایران، کاالی بورس عمومی روابط به گزارش

 تاالر در نیز تن ذرت دانه ای در قالب طرح قیمت تضمینی و به صورت فیزیکی  ٢٤٣هزار و  ٧عالوه براین، .شودمی عرضه تاالر این

 .تن انواع مواد پلیمری است ٧٦٧هزار و  ٤٤های نفتی و پتروشیمی شاهد عرضه تاالر فرآورده.شود می عرضه کشاورزی محصوالت

های نفتی و پتروشیمی عرضه هزار تن وکیوم باتوم نیز در تاالر فرآورده ٦هزار تن گوگرد و  ٤تن قیر،  ٢٠٠هزار و  ٣٩در این روز 

تن قیر، گوگرد، وکیوم باتوم، لوب کات و عایق رطوبتی نیز در تاالر صادراتی بورس کاالی ایران  ٤٠٠هزار و  ٥٢عاله براین، .شودمی

آلومینیوم در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی  ٩٩.٨تن شمش هزار پوندی  ٥٠٠کیلوگرم شمش طال و  ١٠همچنین .عرضه می شود

 تن ضایعات فلزی ش ١٢٥عالوه براین، .عرضه می شود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=da٩٤d٦٦٥٨d٥d٤٣١ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۵/۱۱/۲۵ : تاریخ

 دهدفارس از شرایط جوی کشور گزارش می
ها تا جمعه ادامه دارد روز آینده بارش شدید باران با رعد و برق، وزش باد وقوع سیل در برخی استان ها از فردا/ بارشبینی پیش 

ها در شمال و غرب هرمزگان، جنوب بوشهر، نیمه ها و طغیانی ماندن رودخانهشدید همراه با آبگرفتگی معابر، سیالبی شدن مسیل

  .شودبینی میمالی و نیمه غربی کرمان پیشجنوبی فارس، خراسان ش

دهد که امروز دوشنبه سامانه بارشی یابی و هواشناسی نشان میهای پیشبررسی نقشه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

گیرد. همچنین در جنوب و جنوب غرب رقی کشور را در بر میدر نیمه غربی کشور فعال است و به تدریج دامنه فعالیت آن نیمه ش

 .کشور رگبار باران، گاهی با وزش باد شدید و رعدوبرق و در برخی مناطق کوهستانی با تگرگ همراه خواهد بود

ر بعدازظهر در وجود دارد و د های البرز بارش برف و باران های زاگرس مرکزی و جنوبی و دامنهامروز در شمال غرب، غرب، دامنه

برخی نقاط جنوب، جنوب شرق و شرق کشور شاهد وزش باد شدید خواهیم بود ضمن آنکه از بعدازظهر امروز در نوار غربی کشور از 

ها در شرق، شمال شرق و جنوب کشور ادامه خواهد داشت، ضمن آنکه در سواحل شنبه بارشروز سه.شودها کاسته میشدت بارش

 .شودمی بینیپیش و برخی از مناطق غربی کشور نیز بارشغربی خزر، شمال غرب 

ها در شمال غرب ها در برخی مناطق جنوب و شمال غرب کشور ادامه دارد و با ورود سامانه بارشی جدید، بارشروز چهارشنبه بارش

 .گیردشود و به تدریج نیمه غربی و جنوبی کشور را در بر میو غرب تشدید می

امروز بارش شدید باران با رعد و برق، وزش باد شدید .فارس و امروز و فردا دریای عمان و تنگه هرمز مواج است امروز دوشنبه خلیج

ها در بوشهر، فارس، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، ها و طغیان رودخانههمراه با آبگرفتگی معابر، سیالبی شدن مسیل

شود که بارش در ارتفاعات چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد به شکل برف می بینیخوزستان، نیمه غربی کرمان پیش

ها و طغیان رودخانه ها در امروز بارش باران با رعد و برق، وزش باد شدید همراه با آبگرفتگی معابر، سیالبی شدن مسیل.خواهد بود

شود که بارش در شمال خراسان بینی میو شمال خراسان جنوبی پیشیزد، شمال و غرب هرمزگان و از بعد از ظهر در خراسان رضوی 

همچنین امروز بارش برف در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، خراسان شمالی، .رضوی به شکل برف خواهد بود

مال تهران و شمال سمنان، بارش باران بارش برف و باران در لرستان، زنجان، قزوین، همدان، مرکزی، جنوب و غرب اصفهان، البرز، ش

 .و در ارتفاعات برف در گیالن، مازندران و گلستان در حال انجام است

 ها وبارش شدید باران با رعد و برق، وزش باد شدید همراه با آبگرفتگی معابر، سیالبی شدن مسیل ١٣٩٥/١١/٢٦فردا سه شنبه 

 .شودبینی میان، جنوب بوشهر، نیمه جنوبی فارس و نیمه غربی کرمان پیشها در شمال و غرب هرمزگطغیانی ماندن رودخانه

ها در خراسان شمالی ها و رودخانهفردا بارش باران با رعد و برق، وزش باد شدید همراه با آبگرفتگی معابر و سیالبی شدن مسیل

بارش برف و باران در کرمانشاه و غرب کردستان شود که بارش در مناطق شمالی استان به شکل برف خواهد بود؛ فردا بینی میپیش

شنبه در مناطق شرقی کرمان و مناطق غربی سیستان و شود؛ همچنین از بعد از ظهر دوشنبه تا بعد از ظهر سهبینی میپیش

ای خواهد جادههای مذکور موجب اختالل در تردد بارش برف در استان امروز و فردا طی.شودبینی میبلوچستان وزش باد شدید پیش

ویژه شد بر این اساس برای جلوگیری از خسارات احتمالی و کاهش مشکالت ناشی از بارش برف و باران فراهم کردن تمهیدات الزم به

 .شودهنگام تردد از جاده های مواصالتی توصیه می

 رد چهارشنبه روز اما شودمی بینیپیش رابری همراه با مه صبحگاهی، گاهی وزش باد و به تدریج کاهش ابآسمان تهران فردا نیمه

 .و صفر درجه خواهد بود ٨خواهیم داشت؛ بیشینه و کمینه دما فردا در تهران  تهران در باران و برف بارش وقت اواخر

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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بوشهر  درجه باالی صفر و ٢١مراکز استان و بندرعباس با بیشینه دمای  درجه زیر صفر سرترین ٦فردا اردبیل و کرج با کمینه دمای 

 .ترین مراکز استان خواهند بوددرجه باالی صفر گرم ٢٣با بیشینه دمای

متر ثبت شد؛ میزان بارش در سال گذشته میلی ٨٣.٣ماه امسال بهمن 21میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز 

 .سال گذشته استدرصد  ٦٠بنابراین بارش سال جاری  متر بودمیلی ١٣٨.٨در این بازه زمانی 

 .کنند خبرنامه هفتگی هواشناسی کشاورزی را از اینجا مشاهدهتوانند کاربران همچنین می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٥١١٢٥٠٠٠٩٣٠ 
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 اقلیم ومنابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۷تاریخ: 

 پا به پای هم برای نجات جنگل

ای های گذشته تغییرات گستردهسالهای هیرکانی که درپهنه جغرافیای سه استان شمالی کشور گسترده شده، در جنگل |شهروند

رو های عصر ژوراسیک یا نابود شوند یا با نابودی تدریجی روبههای وسیعی از این جنگلهای انسانی موجب شده عرصهداشته و تخریب

و با  لل متحدها، مراتع و آبخیزداری با همکاری برنامه توسعه مباشند. برای رویارویی با این چالش بزرگ چندی پیش سازمان جنگل

ای را کلید زدند که در آن الگوی نوین مدیریت جنگل در ساله٥پروژه مشترک  ٩٢سال زیست جهانی، درحمایت تسهیالت محیط

ای از المللی گردشگری تهران امسال میزبان غرفهنمایشگاه بین.شده استهای هیرکانی به آزمون گذاشته هزار هکتار ازعرصه١٢٠

 های معمول مسئوالنهای پروژه و نه برای خودنماییای که همگام با سیاستهای هیرکانی بود. غرفهمنظوره جنگلپروژه مدیریت چند

های پروژه مدیریت هیرکانی و با های جوامع محلی ساکن درپایلوتهای اینچنینی که برای معرفی ظرفیتدربسیاری از نمایشگاه

وژه گرفته ذیل پرین نمایشگاه با برخی نمایندگان جوامع محلی حاضر از اقدامات صورتحضور جمعی از آنها برپا شده بود. درحاشیه ا

 کشت جایگزین برای حفاظت از خاک در چهل چای.های هیرکانی گفتیم و شنیدیممدیریت چندمنظوره جنگل

با اقدامات در دست انجام ، زن جوان ساکن یکی از روستاهای واقع درپایلوت چهل چای استان گیالن در رابطه «شهربانو طوسی»

هایی بودند که با کمک پروژه هیرکانی در کشاورزان درمنطقه ما یکی از اولین گروه»گوید: های مردم محلی میپروژه و مشارکت

زمینه کشت جایگزین اقدام کردند. بخش زیادی از کشاورزی درمنطقه ما کشت گندم و جو هست که بنا بر نظر کارشناسان برای 

زاست، همچنین بازده کشاورزی به سیاق پیشین چندان زیاد نیست. برای حفظ خاک منطقه و بازدهی بیشتر کشاورزی سیبمنطقه آ

با یاری پروژه به سمت کشاورزی پایدار و کشت محصوالت جایگزین درحال حرکتیم و درحال حاضر کشت محصوالتی چون زعفران، 

کشاورزی معمول دراین منطقه به این سبب که درآن خاک درجهت شیب زمین « یم.لیمو و گیاهان دارویی را درمنطقه شاهد هستبه

های هیرکانی کننده جنگلشود که این موضوع یکی از عوامل تهدیدشدن خاک میشود، منجر به فرسایش و شستهشخم زده می

های آینده خبر کاران طی هفتهفرانطوسی همچنین از اقدامات الزم برای شروع به کار تعاونی زع.شوددراین منطقه شمرده می

درمنطقه ما و دیگر روستاهای واقع درپایلوت »گوید: های جایگزین میها، پیرامون ایجاد معیشتدهد. او در ارتباط با دیگر فعالیتمی

شده و  ستا تشکیلدستی درچندین روهای تولید صنایعرفتن بود اما دراین زمینه گروهدستی تقریبا درحال از میانپروژه، صنایع

میلیون تومان برای مردم ٣٥شده، از راه فروش این محصوالت چیزی درحدود  ها از سر گرفتهدرمدت بیش از دوسالی که این فعالیت

هایی است که درمنطقه مورد گردشگری همسو با طبیعت از دیگر حوزه«.فعال این حوزه درمنطقه چهل چای درآمدزایی داشته است

های خود و گروهی که فته و دراین ارتباط اقداماتی در دست انجام است که خانم طوسی در رابطه با بخشی از فعالیتتوجه قرارگر

 ٤حال ایم. تا بههایی نیز داشتهایم و با تمام مشکالت موجود پیشرفتاقداماتی را شروع کرده» :گویدگرفته، میدراین زمینه شکل 

ایم. درتالشیم گردی را در روستای ده چالش آماده و تجهیز کردهکردیم و درحال حاضر خانه بومگردی درمنطقه برگزار تور طبیعت

ایم و صورت کامل فراهم کنیم. شروع خوبی داشتهتا موارد الزم در زمینه مهیاکردن هرچه بیشتر خود برای پذیرایی شایسته را به 

 «.مند شویمها بهرهکمک به بازاریابی این فعالیت امیدواریم دراین زمینه بتوانیم از یاری مسئوالن درجهت

، یکی دیگر از اعضای جوامع محلی حاضر درغرفه پروژه مدیریت «فهیمه شفیعی»هزار ٣-هزار ٢گردشگری پایدار و همسو با طبیعتدر 

 ای که به همراه، منطقههزار درمازندران استهای هیرکانی درنمایشگاه گردشگری تهران است. او ساکن منطقه سهچندمنظوره جنگل

این های جاری دردهند. شفیعی درباره فعالیتهزار در نزدیکی آن یکی از دوپایلوت واقع درمازندران این پروژه را تشکیل میمنطقه دو

یی هاهایش آغازشده و درحوزهذیل پروژه هیرکانی مشغول ثبت تعاونی روستایی هستیم که از چندی پیش فعالیت»گوید: منطقه می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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هایی چون گیاهان دارویی که مشاورین پروژه هیرکانی درمنطقه چون گردشگری، پرورش آبزیان و... درحال انجام فعالیت است و حوزه

 «.درحال انجام مطالعات آن هستند نیز، بعد از به سرانجام رسیدن مورد توجه ما برای کار در تعاونی خواهد بود

کند. اگرچه روند معمول سال به خود جذب میی از مناطقی است که گردشگر بسیاری را درهزار مازندران یکهزار، سهمنطقه دو

 .تهای هیرکانی درمنطقه شده اسهای بسیاری به جنگلنکردن منجر به آسیبگردشگری دراین منطقه ناپایدار بوده و به دلیل توجه

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٨٠٦/%D٩%BE%D٨%A٧%D- 
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 اقلیم ومنابع طبیعی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۲۵تاریخ: 

 هزار میلیاردی 19احیای دریاچه ارومیه در گرو سرمایه گذاری 

درصورت تخصیص منابع این دریاچه  ١٤٠٤افزوده شده و تا افق کالنتری گفت:طی دو سال اخیر یک متر به عمق و ارتفاع دریاچه 

صنعت، تجارت و عیسی کالنتری دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه و وزیر اسبق کشاورزی در گفتگو با خبرنگار .احیا خواهد شد

 ٨با اشاره به آخرین وضعیت دریاچه ارومیه اظهار داشت: احیای دریاچه ارومیه به  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه کشاورزی

 .سال زمان نیاز دارد که درصورت تخصیص منابع ، دریاچه قابلیت بازگشت به قبل را دارد

میلیارد تومان آن  ٣٠٠میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده که تا کنون تنها  ٨٠٠یا دریاچه هزار و به گفته وی امسال برای اح

دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه با اشاره به وضعیت دریاچه نسبت به دو سال اخیر افزود: طی دو سال اخیر .تخصیص داده شده است

 .هزار میلیارد تومانی احیا خواهد شد ١٩درصورت تخصیص منابع  1404افق  یک متر به عمق و ارتفاع دریاچه افزوده شده و تا

درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی از جمله برنامه های ستاد احیا در پنج سال نخست  ٤٠کالنتری با اشاره به اینکه کاهش 

تجهیز حداکثر اراضی کشاورزی است، بیان کرد: کاهش مصرف آب کشاورزی از طریق ایجاد محدودیت در اراضی کشاورزی جدید، 

به آبیاری نوین در راستای رعایت حق آبه دریاچه ارومیه،تسریع در اجرای پروژه تعادل بخشی ،مدیریت و کنترل برداشت از منابع زیر 

 .زمینی کاهش مصرف آب در این بخش را به همراه دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/5977773/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۵/۱۱/۲۴ : تاریخ

 دهدفارس از شرایط جوی کشور گزارش می
شهرها با فعالیت سامانه بارشی در برخی  هابینی سیالب و طغیان رودخانهفعالیت سامانه بارشی جدید در اغلب مناطق کشور/ پیش 

ها در نیمه جنوبی هایی از جنوب شرق و جنوب کشور ادامه خواهد داشت و بارشها در شرق، شمال شرق، بخششنبه بارشاز روز سه

بر اساس تحلیل  ،خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی  .و خراسان رضوی شدت بیشتری دارد فارس، نیمه غربی کرمان

های جنوبی البرز، سواحل خزر و شمال شرق کشور شاهد ابرناکی و بارش برف های هواشناسی امروز در دامنهها و دادهآخرین نقشه

الیت شود، ضمن اینکه با فعهای جنوبی البرز و شمال شرق کشور کاسته میها در دامنهکه به تدریج موقتاً از ناپایداری و باران هستیم

هایی از جنوب شرق کشور ابرناکی، رگبار باران و گاهی رعدوبرق و وزش باد شروع یک سامانه بارشی در جنوب، جنوب غرب و بخش

گیرد و سبب بارش باران هایی از شمال غرب و زاگرس مرکزی و جنوبی را نیز فرا میغرب، بخش فعالیت آن شده که به تدریج دامنه

 مستعد مناطق در و رعدوبرق و موقت شدید باد وزش با کشور غرب جنوب و جنوب در  شود وو برف و وزش باد در این مناطق می

کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، فارس،  چهارمحال و بختیاری، خوزستان،ها در نیمه شرقی روز آینده بارش.بود خواهد همراه تگرگ با

غرب کرمان، شمال هرمزگان و به تدریج شمال خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی شدت بیشتری خواهد داشت و گستره 

و از بعدازظهر فردا در نوار غربی گیرد های جنوبی البرز، سواحل خزر، شرق و شمال شرق کشور را فرا میها نواحی مرکزی دامنهبارش

روز دوشنبه در برخی نقاط جنوب، شرق و جنوب شرق کشور وزش باد شدید رخ خواهد داد .شودها کاسته میکشور از شدت بارش

 .که در جنوب شرق پدیده باد و گردوخاک دور از انتظار نیست

ها در نیمه جنوبی جنوب کشور ادامه خواهد داشت و بارش هایی از جنوب شرق وها در شرق، شمال شرق، بخششنبه بارشروز سه

فارس، نیمه غربی کرمان و خراسان رضوی شدت بیشتری دارد؛ ضمن آنکه در شمال غرب و سواحل غربی خزر ابرناکی و بارش 

ها چادر زدن کنار رودخانهشود هموطنان از ها، در این ایام تقاضا میبه دلیل احتمال وقوع سیالب و طغیان رودخانه.شودبینی میپیش

شنبه دریای عمان و تنگه فارس و همچنین روزهای دوشنبه و سهشنبه خلیجاز اواخر وقت امروز تا اوایل وقت روز سه.خودداری کنند

فاع موج متر بر ثانیه ارت ١٥تا  ١٠شنبه با افزایش سرعت باد جنوب شرقی حدود از بعدازظهر یکشنبه تا اوایل روز سه.هرمز مواج است

ویژه دوشنبه ارتفاع موج در خلیج رسد، بهمتر می ٢های شرقی، مرکزی و تنگه هرمز به یک و نیم تا ویژه در قسمتدر خلیج فارس به

 بینیابری پیشآسمان تهران فردا ابری همراه با بارش باران و برف گاهی وزش باد و اواخر وقت نیمه.متر خواهد رسید ٣تا  ٢فارس به 

 .درجه خواهد بود ٠و  ٥ابری است؛ بیشینه و کمینه دما فردا در تهران شنبه نیز آسمان تهران نیمهضمن آنکه روز سه شودمی

درجه زیر صفر  ٦درجه زیر صفر و قزوین با کمینه دمای  ٥درجه زیر صفر، زنجان با کمینه دمای  ٩روز آینده اردبیل با کمینه دمای 

 .درجه باالی صفر گرمترین مرکز استان خواهد بود ٢١س و بوشهر با بیشینه دمای سردترین مراکز استان و بندرعبا

متر ثبت شد، میزان بارش در سال گذشته در این میلی ٨٣.٣بهمن ماه  21میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز 

 .ال گذشته استدرصد بارش س ٦٠متر بود بنابراین بارش سال جاری میلی ١٣٨.٨بازه زمانی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٥١١٢٤٠٠٠٨٧٣ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۵تاریخ: 

 های شرق فارسلزوم تخلیه بخشی از ساکنان مجاور رودخانه

های از غرب و جنوب کشور قطعی است. وزارت نیرو نیز تدابیر اعالم سازمان هواشناسی کشور احتمال وقوع سیالب در بخشبر اساس 

 .های احتمالی را از طریق تخلیه به هنگام سدها اندیشیده استالزم برای مقابله با این سیالب

 لیال مرگن: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

ی مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران عالوه بر اینکه به مردم توصیه اما سیف اله آقابیگ

ها و محل عبور سیالب فاصله بگیرند، از ساکنان مناطق پست واقع در شرق استان فارس درخواست کرد، منازل کند از رودخانهمی

سازمان  ٧٧اخطاریه شماره اند، ساکن شوند.های اجرایی برای آنها تدارک دیدههایی که دستگاهخود را تخلیه کرده و در محل

بهمن ماه حکایت داشت. بر اساس  ٢٤ها از بعد از ظهر روز یکشنبه بهمن ماه منتشر شد از شدت یافتن بارش ٢٣هواشناسی که 

بر گرفت، امروز نیز شاهد بارش شدید باران با رعد  هایی از کشور را دربرف و باران که طی دیروز بخش ها، عالوه بر بارشبینیپیش

ها در بوشهر، فارس، چهارمحال و بختیاری، ها و طغیان رودخانهو برق، وزش باد شدید همراه با آبگرفتگی معابر، سیالبی شدن مسیل

تیاری و کهگیلویه و بویر احمد کهگیلویه و بویر احمد، خوزستان، نیمه غربی کرمان خواهیم بود. بارش در ارتفاعات چهارمحال و بخ

ها ودخانهها و طغیان ربه شکل برف خواهد بود. بارش باران با رعد و برق، وزش باد شدید همراه با آبگرفتگی معابر، سیالبی شدن مسیل

در شمال شود. بارش در یزد، شمال و غرب هرمزگان و از بعد از ظهر امروز در خراسان رضوی و شمال خراسان جنوبی مشاهده می

خراسان رضوی به شکل برف خواهد بود. همچنین بارش برف در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، خراسان 

شمالی؛ بارش برف و باران در لرستان، زنجان، قزوین، همدان، مرکزی، جنوب و غرب اصفهان، البرز، شمال تهران و شمال سمنان 

 گیالن، مازندران و گلستان نیز طی امروز شاهد بارش باران و در ارتفاع برف خواهند بود.برای امروز گزارش شده است. 

ها ادامه خواهد داشت به نحوی که بارش شدید باران با رعد و برق، وزش باد بر اساس اطالعیه سازمان هواشناسی فردا هم بارش

ها در شمال و غرب هرمزگان، جنوب بوشهر، نیمه ندن رودخانهها و طغیانی ماشدید همراه با آبگرفتگی معابر، سیالبی شدن مسیل

ها و جنوبی فارس و نیمه غربی کرمان، بارش باران با رعد و برق، وزش باد شدید همراه با آبگرفتگی معابر و سیالبی شدن مسیل

 ها در خراسان شمالی و بارش برف و باران در کرمانشاه و غرب کردستان رخ خواهد داد.رودخانه

 های پرخطرباش در استاناعالم آماده

ها و افزایش احتمال وقوع سیل، وزارت نیرو را بر آن داشت تا تدابیر الزم برای مدیریت سدها و مناطق مجاور شدت گرفتن بارش

تگو با در گف اله آقابیگی مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایرانها انجام دهد. سیفرودخانه

خبرنگار ایانا درباره این احتمال نیاز به تخلیه مناطق در معرض خطر سیالب، بیان کرد: سامانه بارشی که از روز پنجشنبه شرایط آن 

آسا خواهیم بود.وی افزود: جلسات تخصصی از روز شنبه در وزارت نیرو و شرکت های سیلدهد شاهد بارشرصد شده است، نشان می

 ابع آب ایران برگزار شده است. موضوع آبگرفتگی و بارش شدید باران در هشت استان جدی است.مدیریت من

راحمد و های فارس، کهگیلویه و بویبندی که با تکیه بر میزان و حجم بارش صورت گرفته است، استانآقابیگی گفت: بر اساس طبقه

تان های سیستان و بلوچسوقوع آبگرفتگی با شدت کمتر و استانبوشهر با میزان آبگرفتگی شدید، خوزستان و هرمزگان با خطر 

 جنوب کرمان و بخشی از جنوب گیالن دارای شرایط بارندگی شدید و توام با آبگرفتگی خواهند بود.

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم بهمن 

 

33 

ش بخ گرفت توسط همکارانوی اضافه کرد: با توجه به ارایه هشدارهای الزم، اقداماتی که باید قبل از وقوع رخداد سیالب صورت می

ویژه در این هشت استان، انجام شده است.به گفته مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع تخصصی به

 اند.های مدیریت بحران و ستاد مدیریت بحران در این هشت استان تشکیل جلسه دادهها، کمیتهآب ایران استانداری

اند. بنابراین تاکید کرد: مردم های در معرض سیل همواره منتظر آن بودهکرد که مردم استانوی باران را نعمتی خدادادی معرفی 

طح آب ها حتما سها فاصله بگیرند. زیرا با افزایش بارشبرای اینکه این نعمت خدادادی به خسارت تبدیل نشود، باید حتما از رودخانه

ها باید از مجاری تخلیه سیالب و انتقال آب داخل شهرها و روستاها فاصله گرفته آید. مردم عالوه بر فاصله گرفتن از رودخانهباال می

هایی مثل و از نزدیک شدن به آن اجتناب کنند.آقابیگی به عشایر توصیه کرد: از آنجا که فصل کوچ عشایر و استقرار آنها در استان

 باید از استقرار در نقاط پست و آبگیر خودداری کنند.بوشهر، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و فارس است، این گروه حتما 

ربط داشته باشند و هایی نیاز است که مردم نهایت همکاری را مسئوالن ذیوی همچنین اعالم کرد: در شرق استان فارس بخش

اد و های امدحمر سازمانبینی شده توسط هالل اهای پیشمنازل خود را که در نقاط پست قرار گرفته تخلیه کنند. آنها باید در محل

 های خدماتی مستقر شوند.نجات و دستگاه

 سدها آماده پذیرش سیالب

های سد دز به موقع باز نشد و در آخرین فروردین ماه امسال با وجود هشدارهای سازمان هواشناسی در زمینه بروز سیالب، دریچه

های این سد به های مهیب، دریچهافی برای ورود سیالبلحظات برای جلوگیری از خطر شکسته شدن سد و ایجاد فضای خالی ک

یکباره باز شد و برای مردم پایین دست سد دز نظیر دزفول و روستاهای اطراف ان آبگرفتگی به ارمغان آورد. درباره احتمال وقوع 

آب ایران، گفت: چنین  های اخیر، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابعچنین حوادثی در بارش

میلمتر  ٢٠٠ها به بیش از ها میزان بارشدهد در برخی استانهای هواشناسی جهانی نشان میاتفاقی رخ نخواهد داد زیرا تمامی مدل

میلمتر بارش ثبت شده و قطعا با ادامه بارندگی، به ارقام اعالم شده در  ٨٥یا  ٨٠رسد. ضمن آنکه تاکنون در برخی نواحی می

 های احتمالی اندیشیده شده است.رسیم. به همین دلیل تدابیر الزم برای مقابله با سیالبها میبینیشپی

ریزی جامعی برای کنترل سیالب انجام شده تا رهاسازی آب سدها برای پایین دست ها برنامهوی افزود: خوشبختانه در تمامی استان

آسای روزهای اخیر سبب شده سد اورویل های سیلهم مشکل ایجاد نشود.بارش ایجاد مخاطره نکند و برای سد و ساکنین باالدست

هزار نفر از مردم پایین دست این سد آواره شوند. آقابیگی درباره احتمال وقوع  ١٦٠آمریکا به عنوان بلندترین سد این کشور بشکند و 

واهد شد. سدهای ما به اندازه کافی ظرفیت خالی دارند چنین حوادثی در ایران بیان کرد: در سدهای ایران چنین شرایطی ایجاد نخ

 و اگر ظرفیت نزدیک به پر شدن است، قبال همه تمهیدات الزم اندیشیده شده است./

 های شرق فارسلزوم تخلیه بخشی از ساکنان مجاور رودخانه

 شور قطعی است. وزارت نیرو نیز تدابیر های از غرب و جنوب کبر اساس اعالم سازمان هواشناسی کشور احتمال وقوع سیالب در بخش

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٧٢٣/%D٨٤%٩%D٨% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۵تاریخ: 

 هاسازهای غیرمجاز در حریم رودخانهباش سیل/ تشدید سیل در اثر ساخت و استان در وضعیت آماده 10

استان کشور در وضعیت آماده باش برای وقوع  ١٠مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو گفت: در زمان حاضر 

 .هر گونه سیل احتمالی قرار دارند

 توان از مراجعی همچون سازمان هواشناسی،ها را میسیالببه گزارش ایانا از پاون، میثم جعفرزاده با بیان این مطلب که زمان وقوع 

 ها در شرکت آب و نیروی ایران و موسسههای بارش روان آببینی سیالب با استفاده از مدلبینی جهانی هواشناسی، سامانه پیشپیش

ته آغاز شده خبر از وقوع سیالب در ها و برآوردهایی که از چند روز گذشبینی است، بیان کرد: تمام تحلیلتحقیقات آب قابل پیش

 است.ها شدت گرفته است، آماده باش داده شدهاستان که احتمال وقوع سیالب در آن ١٠کشور را دارد و به همین منظور به 

الزم هایی که در معرض خطر قرار دارند، آمادگی وی ادامه داد: با توجه به دبی باالی این سیالب و قدرت تخریب باالی آن، استان

کسان های مختلف یبرای مقابله با این سیالب را داشته باشند.جعفرزاده با بیان اینکه ممکن است میزان حجم آب سیالب در استان

های های خوزستان و هرمزگان در اولویت دوم و استانهای فارس، بوشهر و کهگیلویه در اولویت اول، استاننباشد، افزود: استان

جنوب کرمان و گیالن نیز در اولویت سوم وقوع سیالب قرار دارند. وی گفت: جلسات مدیریت بحران از چند  سیستان و بلوچستان و

ها در حوضه ای که محوریت کار را در استانهای آب منطقهخصوص شرکتهای متبوع بهها با کمک شرکتروز گذشته در استان

ها انجام شده و تمام تالش ما این است تا در درجه اول بندیم کار و اولویتها تقسیها و شهرداریسیالب به عهده گرفت و استانداری

پذیری داشته باشیم و در درجه دوم تاسیسات آب و برق آسیب کمتری را متحمل شوند و در درجه سوم بتوانیم کاهش آسیب

یم.مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند های خود را در حوزه آب و برق بصورت پایدار داشته و قطع آب و برق نداشته باشفعالیت

ها و بجا ماندن وسایل و تجهیزات ها و مسیلغیرعامل وزارت نیرو با اشاره به اینکه ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه

ادی در نع انسدها اخطار شده تا نسبت به برطرف کردن مواشود، گفت: به استانها میپیمانکارها باعث تشدید قدرت تخریب سیالب

های ورودی شهرها اقدام شود تا بتوانیم در کنترل ها، ترمیم سیل بندها، الیروبی رودخانهها و مسیرهای عبور سیالب و رودخانهمسیل

کنیم که سدهای موجود در منطقه پتانسیل ذخیره سیالب را داشته باشند، بینی میتر عمل کنیم.وی با بیان اینکه پیشسیالب موفق

استان مذکور ارتباط مستقیم داریم و کارگروه فرعی سیالب که مسئولیت این کار را به عنوان متولی امر به عهده  ١٠: با تمام گفت

گرفته و با مدیریت مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران هدایت و فرماندهی کنترل سیالب را با نظارت حوزه ستادی وزارت 

بینی هزار مترمکعب بر ثانیه پیش ٢ای تا صورت لحظهاده با اشاره به اینکه دبی ورودی این سیالب بهنیرو به عهده خواهد داشت.جعفرز

تواند مشکل ساز باشد و تا آنجا که شود افزایش دبی سیالب در شهرها میهای گذشته به ما یادآور میشود، گفت: تجربه سیالبمی

نع برطرف کنیم تا آسیب جدی به اماکن مسکونی و ادارات وارد نشده و مخاطراتی را ها و انهار را از وجود مواممکن است باید ورودی

رس های بوشهر، فاخصوص استانبرای مردم نداشته باشد.وی ادامه داد: با توجه به خشکسالی های اخیر و کمبود منابع آبی کشور به

و... باید تالش کنیم تا تهدید سیالب به فرصتی برای جبران و کهگیلویه و بویراحمد و وضعیت اسفبار سدهای مالصدرا، شمیل و نیان 

ها تبدیل شود.مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو با اشاره به اینکه سه شهر اولویت کمبود آب این استان

: سد چشمه عاشق در استان فارس اول از جمله فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد در معرض خطر جدی سیل قرار دارند، افزود

که در مرحله آبگیری است و سد رئیسعلی دلواری در بوشهر و سدشمیل و نیان و... آمادگی کامل برای ذخیره سیالب را خواهند 

ش ب تالای سیالبینی کرد تا چنانچه بیش از میزان مورد نظر سیالب به سدها وارد شود با مدیریت لحظهداشت و از سویی باید پیش

ها صادر شده تا با آمادگی بیشتری ها انجام و دستورالعملکنیم تا از بروز خسارات جدی جلوگیری شود.وی افزود: همه برنامه ریزی
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های مرتبط از جمله نیروهای امدادی، ها شامل حفاظت از تاسیسات آب و برق، آماده باش سازمانبا سیالب مواجه شویم. این آمادگی

هایی که به عنوان اولویت اول ها خواهد بود.جعفرزاده از مردم خواست از سفرهای غیر ضروری در استانشهرداری انتظامی، عمرانی و

 ها بخصوص در خارج از شهرها اجتناب کنند.ها و مسیلنام برده شد بپرهیزند، از برپایی چادر و نزدیک شدن به حریم رودخانه

وزهای دوشنبه و سه شنبه بوده و تا جمعه ادامه خواهد داشت از مردم خواست، در وی با اشاره به اینکه پیک وقوع سیالب در ر

صورتی که در سیالب گرفتار شدند فوراً خودرو خود را ترک کرده و خود را به محل امن برسانند زیرا بیشتر تلفات جانی در زمان 

 اند.خود را از دست دادهوقوع سیالب مربوط به کسانی است که برای نجات خودرو از داخل سیالب جان 

ین های معهای اولویت دار در آماده باش هستند. استانبه گفته مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو استان

 شوند./مند های معین نیز بهرهاند تا چنانچه شدت سیالب قابل کنترل نبود بتوان از نیروی انسانی و تجهیزات استاننیز تعیین شده

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٧١٦/١٠%D-٨%A٧%D٨%B٣%D٨% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۸تاریخ: 

 خوزستانبرنامه های وزارت جهاد کشاورزی برای مقابله با ریزگردهای 

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی هم گفت: هفته گذشته از سوی رئیس جمهوری برای اجرای طرح های مقابله با 

 .ریزگردها به وزارت جهاد کشاورزی ابالغ شد و هم اکنون با همه توان وارد این مساله شده ایم

ی برای بررسی موضوع ریزگردها در خوزستان ماموریت ویژه دارد؛ با محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی که ازسوی رئیس جمهور 

 .حضور در اهواز بازدید خود از کانون ریزگردها در این استان را آغاز کرد

به گزارش ایرنا حجتی به همراه معاون برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگلها و مراتع کشور روز چهارشنبه به 

 .بازدید خود از کانونهای ریزگرد در استان خوزستان را شروع کرد صورت هوایی

ایجاد کمربند سبز و درختکاری یکی از راهکارهای مبارزه با کانون ریزگردهای داخلی است که توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور 

 .بررسی خواهد کرد در استان خوزستان آغاز شده است که وزیر جهاد کشاورزی در این بازدید آخرین وضعیت را

بروز پدیده ریزگردها در استان خوزستان چند سالی است که به یک معضل برای مردم تبدیل شده است و نبود بارندگی هر سال این 

امسال نیز بارندگی در استان خوزستان بخصوص در نواحی منشاء ریزگردها کاهش یافته است و روز هشتم .پدیده را تشدید می کند

معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان مراتع، جنگلها و آبخیزداری نیز گفت: بر اساس .توفان گرد و خاک ایجاد شدبهمن ماه 

 .هزار هکتار از اراضی بیابانی استان خوزستان در پدیده ریزگردها اثرگذار است٢٠٠مطالعات انجام شده حدود یک میلیون و 

مقابله با پدیده ریزگردها در استانداری خوززستان افزود: این بیابان ها که در همه  خداکرم جاللی چهارشنبه شب در نشست بررسی و

نقاط استان خوزستان پراکنده هستند به عنوان منشاء داخلی ریزگردها مطرح هستند که باید طرح های بیابان زدایی به روش های 

 .شودمختلف بیولوژیک، کاشت نهال، رهاسازی آب و مرطوب کردن در آن انجام 

هزار هکتار از اراضی بیابانی استان خوزستان طرح مقابله و تثبیت به روش های گوناگون اجرا شده ١٢٠وی گفت: تاکنون تنها در 

 .است و می طلبد که طرح های تثبیت و مقابله با ریزگردها با سرعت بیشتری انجام شود

ز اراضی بحرانی و بیابانی استان که در یک ماه آینده باید به اتمام هزار هکتار ا٤٠جاللی با بیان اینکه در اجرای طرح فوری تثبیت 

 .برسد گفت: با تاکید رئیس جمهوری و هیات دولت ، باید با همه توان و امکانات بتوانیم این کار بزرگ را به سرانجام برسانیم

رالعظیم و شادگان که به گفته وی چند سالی رئیس سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری با اشاره به بازدیدش از مناطق اطراف هو

است به علت خشکسالی ، با مشکالت زیادی رو به رو شده اند افزود: در گذشته که بارندگی مناسب بوده اطراف این هورها آباد و 

 .سرسبز بوده ولی هم اکنون به کانون های ریزگرد تبدیل شده اند

ق خشکیده اطراف هورها ، آب و بارندگی است افزود: امسال بارندگی خوبی در استان جاللی با تاکید بر این اینکه درمان این مناط

خوزستان حتی در حد نرمال نداشتیم که امیدواریم با نزول برکات الهی، بتوانیم با اجرای طرح های مقابله و بیابان زدایی ، از هجوم 

استان چهار روز است برق ندارند و با مشکالت زیادی دست  وی گفت: برخی از روستاهای اطراف هورهای.ریزگردها جلوگیری کنیم

در این نشست معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهادکشاورزی هم گفت: هفته گذشته از سوی رئیس .و پنجه نرم می کنند

ان وارد این مساله شده جمهوری برای اجرای طرح های مقابله با ریزگردها به وزارت جهاد کشاورزی ابالغ شد و هم اکنون با همه تو

هزار هکتار از اراضی خوزستان که به نوعی در پدیده ریزگردها اثرگذار ٨٠٠عبدالمهدی بخشنده گفت: طرح بیابان زدایی در سطح .ایم

 .هستند یک کار بزرگ و جهادی است که باید در پنج سال به سرانجام برسد
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نشاء داخلی را حضور و مشارکت مردمی و دستگاههای اجرایی دانست و افزود: وی الزمه موفقیت در طرح های مقابله با ریزگردها با م

 .این حق طبیعی مردم است که در مرارت و سختی نباشد و گوش دولت نیز شنوا باشد

 بخشنده با اشاره به اینکه در هفته های اخیر مردم خوزستان از ناحیه ریزگردها و قطعی برق و آب متحمل سختی های فراوانی شده

 .اند اظهار کرد: مردم صدای خود را به مسئوالن رساندند و وظیفه ماست با همه توان وارد میدان شویم

هزار هکتاری مقام معظم رهبری در خوزستان از محل صندوق توسعه ٥٥٠میلیارد دالر برای اجرای طرح ١.٥وی به تخصیص اعتبار 

ر میلیارد ریال در خوزستان هزینه می کند و با اجرای فاز دوم این طرح هزا١٠ملی اشاره و اظهار کرد: دولت در این بخش ساالنه 

فرامند هاشمی زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار .ملی ، سرمایه گذاری بیشتری در بخش کشاورزی استان انجام می شود

، کسبه و همه بخش های اقتصادی استان خوزستان نیز گفت:در جریان هجوم ریزگردها و به تبع آن قطعی برق و آب، صنایع بزرگ 

متحمل ضرر و زیان های فراوانی شدند خواستار احداث تاسیسات تولید برق خورشیدی در مجتمع های مسکونی با هدف تامین برق 

 .اضطراری شد

ws/http://www.iana.ir/fa/ne٤٠٨٦٢/%D٨%A٨%D٨%B١%D٨٦%٩%D٨% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۸تاریخ: 

 هزار هکتار فوق بحرانی در خوزستان 3۰هزار هکتار بحرانی و  1۰۰

روزهای سختی خوزستان این روزها حالش خوب نیست؛ نه حال آبش، نه هوایش و نه مردمش. مردم خوزستان، این هفته   |شهروند

قدر برایشان زیاد شد که چند روز متوالی مقابل استانداری خوزستان را گذراندند و این سختی از نداشتن آب و برق و هوای خوب، آن

اند که از این موضوع نگرانند و آمارهایی را زیست هم درچند روز گذشته بارها گفتهمسئوالن سازمان محیط.تجمع و اعتراض کردند

زیست گفت که زیست انسانی سازمان حفاظت محیط، معاون محیط«سعید متصدی»اش همین دیروز که اند؛ نمونهکرده هم اعالم

جمهوری برای اقدام هزار هکتار کانون فوق بحرانی گردوغبار درخوزستان وجود دارد. او با یادآوری دستور رئیس٣٠درحال حاضر 

کاری پاشی یا نهالار کانون فوق بحرانی گردوغبار خوزستان ازطریق تثبیت خاک با مالچهزار هکت٣٠فوری به منظور مدیریت و کنترل 

ات ها و امکانشدن این موضوع توسط استانداری ازطریق بسیج تمام دستگاهجمهوری به جد پیگیر اجراییمعاون اول رئیس»گفت: 

آبخیزداری و تأمین منابع مالی آن توسط سازمان مدیریت ها، مراتع و محلی، همچنین وزارت جهاد کشاورزی ازطریق سازمان جنگل

 «.اندریزیو برنامه

هزار هکتار فوق بحرانی ٣٠هزار هکتار بحرانی و ١٠٠هزار هکتار کانون گردوغبار شناسایی شده درخوزستان، ٤٠٠به گفته او، ازحدود 

ر فوق بحرانی خوزستان درکمترین زمان ممکن صورت گرفته و هزار هکتار کانون گردوغبا٣٠های الزم برای مهار ریزیبرنامه»است: 

زیست و وزارت متصدی، همکاری سازمان حفاظت محیط«.های مرتبط آغاز خواهد شدزودی عملیات اجرایی آن توسط دستگاهبه 

های بحرانی زمانهزار بشکه نفت در ٣٠نفت درمدیریت واحدهای فرآوری محصوالت نفتی حاشیه شهرهای خوزستان و حذف روزانه 

گرفته برای بهبود و های صورتو باالبودن آلودگی هوا از چرخه فرآوری واحدهای حاشیه شهرهای استان خوزستان را ازجمله اقدام

گرفته دراین راستا، هرس زودهنگام گیاه غیربومی کنوکارپوس های صورتاز دیگر اقدام»ارتقای کیفیت هوای خوزستان دانست: 

 «.ویژه اهواز پس از نخستین باران پاییزی استل اصلی مشکالت تنفسی مردم خوزستان بهعنوان عامبه

ریزی و اقدام برای تأمین برنامه»های مردم خوزستان در زمان جنگ تحمیلی، ادامه داد: ها و فداکاریمتصدی با یادآوری جانفشانی

ها با جنگ و اثرات آن مواجه بودند، ی برای مردمی که سالزیستهای محیطزندگی سالم، معیشت، اقتصاد، اشتغال و رفع چالش

ای در زیستی دولت یازدهم، ساماندهی وضع کارون بود که مصوبات عدیدههای محیطرو یکی از نخستین برنامهوظیفه است و از این

ایران ازجمله کاهش شدید نزوالت  این مقام مسئول تغییر اقلیم و پیامدهای آن در«.شورای عالی آب دراین زمینه اخذ و اجرایی شد

گسترش جنگ و ناامنی »   :های گردوغبار در ایران و منطقه دانستشدن کانونجوی و خشکسالی مستمر را ازجمله عوامل مهم فعال

عراق، در ویژههای گردوغبار بهزیست شده، درکنار تغییر اقلیم منجر به تشدید فعالیت کانوندرمنطقه که منجر به غفلت از محیط

 «.دیده است اردن و سوریه شده و ایران هم به دلیل همسایگی با این کشورها به شدت از این موضوع آسیب

 استان کشور درگیر طوفان گرد و غبار است ٢٣

های داخلی و خارجی است، پایش های گردوغبار ناشی از کانوناستان کشور درگیر طوفان ٢٣که درحال حاضر متصدی با اعالم این

ا و ههای گردوغبار در سطح ملی و جلوگیری از افزایش کانونریزی برای کنترل کانونهای گردوغبار، برنامهمداوم و مستمر کانون

    .گرفته درسطح ملی برای مقابله با پدیده گردوغبار اعالم کردهای صورتسطوح بیابانی درکشور را برخی از اقدام

آگاهی به مردم پیش از وقوع حوادث گردوغباری در راستای رسانی و پیشغبار درکشور و اطالعبه گفته او، تکمیل شبکه پایش گردو

 .گرفته دراین راستاستهای صورتهای گردوغبار برای آنها از دیگر اقدامحفظ سالمت مردم و کاهش مخاطرات طوفان
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ایستگاه  ١٩تا  ١٦استا تنها در استان خوزستان بین که درهمین رزیست با بیان اینزیست انسانی سازمان حفاظت محیطمعاون محیط

طور نمونه برای به» :های پیشگیرانه و کنترلی صورت گیرد، گفتپایش هوا و گردوغبار مستقر است تا براساس غلظت گردوغبار اقدام

های فعال گردوغبار استان کانون هزار هکتار از٨های نفت و جهاد کشاورزی، بار پس از انقالب اسالمی با همکاری وزارتخانهنخستین

 «.کاری کنترل شدپاشی و نهالخوزستان با مالچ

 ٩٦سال تعهد وزارت نفت برای کنترل فلرینگ در

های نفتی، کاهش و کنترل فلرینگ )سوزاندن گازهای همراه(، های ناشی از فعالیتاین مقام مسئول با تأکید بر ضرورت کنترل آلودگی

شدن این موضوع بودیم و اخطارهایی هم نیز دراین زمینه داده شد و درحال حاضر گذشته با جدیت پیگیر اجراییدرچند ماه »گفت: 

 «.برای کنترل فلرینگ خوزستان اقدام کند (٩٦سال آتی )سال  وزارت نفت متعهد شده تا در ابتدای

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٨٤٩/%D٩%A١%D٩%A٠%D٩%A٠%D-٨٧%٩%D٨ 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۵/۱۱/۲۴ : تاریخ

 ها ربطی به ما ندارد فروشیکاری تنظیم بازار بین دو وزارتخانه/ کنترل قیمت کاالهای اساسی در خردهپاس
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام گفت: توزیع، تولید و پشتیبانی کاالهای اساسی از جمله گوشت بر عهده ما است، اما نظارت 

  .هایی همچون سازمان حمایت و اصناف مسئول این کار هستندرد و سازمانها ربطی به ما ندافروشیبر قیمت در خرده

، حسن رکنی صبح امروز در حاشیه مراسم رونمایی از دو دستاورد تحقیقات بذر در خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

 دالر میلیارد ٤ از بیش جاری سال ماهه ٩  ماه گذشته اظهار داشت: در ١٠ مورد آخرین وضعیت صادرات محصوالت دامی طی

 .درصد آن مربوط به حوزه دام و طیور بوده است 25 که ایمداشته کشاورزی محصوالت صادرات

هزار  ٥٩هزار تن شیر،  ٦٥٠مرغ صادر شده است که وی تصریح کرد: یک میلیارد و صد میلیون دالر شیر و مشتقات آن مرغ و تخم

مرغ و وی با اشاره به مشکالتی که طی یکی دو ماه اخیر در حوزه تولید مرغ و تخم.مرغ صادر شده استهزار تن تخم 40تن مرغ و 

ایم که جود آمده خاطرنشان کرد: طی این یکی دو ماه با توقف صادرات این دو محصول مواجه بودهپدیده آنفلوآنزای پرندگان بو

رکنی به این نکته هم اشاره کرد که با وجود واردات محصوالت دامی و صادرات امسال در .امیدواریم این مشکل به زودی حل شود

 .بوده استمیلیون دالر مثبت  ٥٠٠مجموع در بخش دام و طیور تراز تجاری 

پذیر است، وی همچنین در مورد قاچاق دام به داخل یا خارج از کشور از آنجایی که صادرات یا واردات دام به صورت رسمی امکان

دلیلی بر قاچاق دام وجود ندارد، او این نکته را هم گفت که در یک ماه گذشته برای تنظیم بازار عرضه و تقاضا توقف صادرات 

چنین درمورد افزایش قیمت گوشت قرمز و کارهایی که وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار انجام داده گفت: رکنی هم.ایمداشته

کند تا قیمت به ثبات برسد. کما اینکه طی یک ماه اخیر قیمت هزار الشه وارد بازار پایتخت می ٨شرکت پشتیبانی امور دام روزانه 

رس از معاون حجتی پرسید: مجلس معتقد است وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم خبرنگار فا.هزار تومان کاهش یافت ٤گوشت 

ت تولید و توزیع محصوالدهید او گفت وزارت جهاد کشوری وظیفه تامین،بازار ضعیف عمل کرده و شما چگونه این موضوع را پاسخ می

  .ها نیستفروشیخردهکاالهای اساسی از جمله گوشت را برعهده دارد و وظیفه ما نظارت بر قیمت 

 .ها نظارت کنند و این موضوع ربطی به ما نداردهایی همچون سازمان حمایت و اصناف باید بر قیمتوی تصریح کرد: سازمان

معدن و تجارت و وزارت تهاد کشاورزی  ای که بین وزارت صنعت،نامهسال اخیر با اجرای قانون انتزاع و تفاهم ٢به گزارش فارس، طی 

های توزیع، کاالهای اساسی مانند برنج، روغن، شکر، گوشت و نهاده تنظیم بازار، تولید، مضا رسید تمام امور مربوط به واردات،به ا

هایی از آن را به ویژه دامی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد موضوعی که در طی این دو سال تمام مسئول دو وزارتخانه بخش

سروسانی و تنش قیمت در بازار هستیم و نمایندگان مجلس هفته هم انداختند تا حدی که همواره شاهد بیتنظیم بازار را به گردن 

 .امضا برای پرسش از وزیر جهاد کشاورزی درمورد نحوه مدیریت تنظیم بازار را تقدیم هیات رئیسه مجلس کردند ٥٠گذشته بیش از 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٥١١٢٤٠٠٠٥٧٤ 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951124000574


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم بهمن 

 

43 

 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۶تاریخ: 

 قیمت توسط سازمان میادینجلوگیری از توزیع گوشت ارزان

 .شودروز بر تعداد آنها افزوده میبلکه روزبهتنها حذف نشده، دهند که موانع کاهش قیمت گوشت قرمز در پایتخت، نهشواهد نشان می

شه هزار البخشی به بازار گوشت و توزیع روزانه یکوقفه وزارت جهاد کشاورزی در تعادلبه گزارش خبرنگار ایانا، با وجود تالش بی

لبته تا کنندگان و افگوسفند توسط شرکت پشتیبانی امور دام، اما هنوز قیمت این محصول به حالت قبل برنگشته و همچنان مصر

به پنج درصد و کاهش خروج  ٢٦حدودی تولیدکنندگان، متضرر اصلی بازار هستند. در این میان، کاهش تعرفه واردات گوشت قرمز از 

های تنظیمی بر نفوذ دالالن بازار، دام از مرزهای غربی کشور را نیز باید به کل این ماجرا اضافه کرد. با این وجود، قدرت سیاست

امانه کفایتی سکنندگان دام ایران، به بهانه بیگرفته سوارند.با این حال، شورای تأمینهای اوجنچربید و آنها همچنان بر موج قیمت

توزیع گوشت، به بازار ورود کرد و با هماهنگی شرکت پشتیبانی امور دام، قول داد که روزانه بر حسب نیاز، مقداری از این محصول را 

 تومان در هر کیلوگرم( رعایت کند. ٥٠٠هزار و  ٣١گذاری آن )م تهران تزریق کرده و البته شرط انصاف را در قیمتبه میادین مه

های مربوطه از طرف شورای ای گوشت قرمز با اوزان مختلف، توسط ماشینهزار بسته ١٢دیروز، نخستین محموله حاوی 

ختلف، های ما به دالیل گوناگون ازجمله فقدان ساماندهی و هماهنگی دستگاهکنندگان دام، به سمت میادین حرکت کرد، اما بنتأمین

اجازه ورود محموله به داخل میادین صادر نشد و گوشت، روی دست مسئوالن شورا ماند. این در حالی است که چنین اقدامی حداقل 

مده در راستای کاهش قیمت گوشت قرمز نیز وجودآمیلیون تومان برای شورا هزینه در برداشته و ممکن است آخرین فرصت به ٤٠

کننده دام خطور کرده این است که اگر قرار است بخش خصوصی، در از بین برود.حال پرسشی که به اذهان اعضای شورای تأمین

ایستند ی شدن آن میبار در مقابل اجرایهایی مانند میادین میوه و ترهتنظیم بازار دخیل بوده و کنترل آن را بر عهده بگیرد، چرا ارگان

 گیرند؟/کننده را نیز نادیده میو از این طریق، حقوق مصرف

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٧٧٥/%D٨%AC%D٨٤%٩%D٨٨%٩% 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۳۰تاریخ: 

 روانداز مثبت بازار در روزهای پیشچشم

 مدیر معامالت کارگزاری بانک پاسارگاد -مجتبی شهبازی

واحد  ١٩٠هزارو ٧٧واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم  ٣٩٧، شاخص کل با ٩٥ماه در پایان معامالت هفته پایانی بهمن :شرق 

 ٤٣میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل  ٨٥٧هزارو ١٣اوراق بهادار به روز کاری این هفته ارزش کل معامالت  رسید. در پنج

درصد  ٦٢میلیارد ریال معامله شد که  ٧٢٢میلیون برگه اوراق بدهی به ارزش  درصد افزایش یافته است. بر این اساس تعداد یک

درصدی ٦٣های قابل معامله نیز با کاهش وقکاهش نسبت به هفته گذشته داشته است. این در حالی است که در معامالت صند

درصد و خودرو و قطعات با  ١١درصد، فلزات اساسی با  ٣٨های شیمایی با رو بودیم. بیشترین حجم معامالت نیز شامل گروهروبه

یمت قهفته گذشته نخستین معامالت گواهی سپرده زعفران نیز در بورس کاال صورت گرفت تا زمینه کشف  .شش درصد بوده است

  .ای و واقعی زعفران در پی معامالت گواهی سپرده کاالیی فراهم شودلحظه

های پیشین خود را جبران کرد و این نوسان و متعادل را پشت سر گذاشت و اندکی از کاهش شاخص هفتهای کمبازار در کل هفته

طورکلی هنوز امالت اوراق بدهی همراه بود. بهافزایش هرچند اندک با رشدی نسبی در حجم معامالت سهام در کنار کاهش حجم مع

های سیستماتیک داخلی بیشترین تأثیر را در وضعیت رکودی بازار دارند. تأکید مسئوالن سازمان بورس بر جلوگیری از عرضه ریسک

های باالی سود اوراق رختر برای بهبود وضعیت بازار دارد؛ هرچند نهای اولیه نشان از تحرکات جدیاوراق بدهی و نیز ممنوعیت عرضه

ساز وهای مختلف مانند مسکن و ساختهای مولد از بین برده و نیز رکود کلی اقتصاد در بخشگذاریبدهی، انگیزه را جهت سرمایه

  .های عمرانی به نوبه خود موجب کمبود تقاضای کل شده استو اجرای طرح

های خوب اقتصادی بازارهای کامودیتی دنیا بودیم و از دالیل آن هم داده ها دردر هفته گذشته کماکان شاهد افزایش تقاضا و قیمت

آهن بینی قیمت سنگاند و حتی پیشآهن و مس به باالترین حد در سه سال اخیر رسیدهچین بوده است. در این میان قیمت سنگ

های جهانی شد و از طرفی کاهش قیمت رسشود. اخبار مربوط به افزایش نرخ بهره در آمریکا نیز موجب رشد بوصددالری نیز می

ها بودیم. گزارش شرکت ٩٦بینی سود سال های خوب پیشهفته گذشته شاهد گزارش .طالی جهانی را به همین دلیل شاهد بودیم

م که به رویمی ها و سایر نمادها را داشتیم. در حالی به استقبال اسفندماههای مثبت در نمادهایی مانند فوالد، میدکو، پاالیشیتعدیل

  .ودتواند موجب رونق بازار شبینی سال بعد باعث بهبود روند بازار شود. نزدیکی به انتخابات هم میهای خوب پیشآید گزارشنظر می

اما بازار  کاری همراه است،بینی سال بعد با تعدیل مثبت در کنار محافظههای پیششود هرچند گزارشبینی میبا تمام تفاصیل پیش

ها فتههای کامودیتی جهانی است در هبا توجه به روند رو به بهبود وضعیت اکثر صنایع بورسی که بخشی از آن نیز ناشی از رشد قیمت

  .رو انگیزه بیشتری جهت رشد خواهد داشتهای پیشو ماه

fa/news/http://www.iana.ir/٤٠٨٨٨/%DA%٨٦%D٨%B٤%D٩ 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۲۵تاریخ: 

 میوه های ممنوعه با ترفند جدید به بازار عرضه شد

 .مهاجران گفت:اخیرا عرضه این میوه در سبد نارنگی داخلی در میدان میوه و تره بار صورت می گیرد

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه  صنعت، تجارت و کشاورزی سبزی در گفتگو با خبرنگار حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و

ه این میوه در سبد نارنگی داخلی در اخیرا عرض :از فروش نارنگی پاکستانی در میدان مرکزی میوه و تره بار خبر داد و گفت جوان،

قلم میوه ممنوعه در بازار افزود: از اواسط دی ماه مجددا سر و  ١١وی با اشاره به عرضه مجدد .میدان میوه و تره بار صورت می گیرد

اه های قاچاق به همرکله میوه های ممنوعه با قیمت های گزاف در بازار پیدا شد که این امر نگرانی هایی مبنی بر حجم گسترده میوه 

،سیب سبز ترکیه ١٥،شاه بلوط ترکیه 12،لیمو ترش آفریقا ٣٠الی  ٢٥مهاجران ادامه داد: قیمت هر کیلو زردآلو و شبرنگ آفریقا .دارد

 .هزار تومان است ١٣و هر عدد آوکادو  ١٥، انبه آفریقا  ٨،پرتقال آفریقا ٦الی  5،نارنگی پاکستان ٢٥،سیب سبز فرانسوی ١٢

اتحادیه میوه و سبزی درباره تاثیر استمرار توزیع میوه های ممنوعه بر بازار شب عید تصریح کرد: با توجه به بازرسی دستگاه  رئیس

های مربوطه و کشفیات میوه های قاچاق بعید است که توزیع میوه های قاچاق ادامه یابد اما در صورت ادامه روند می تواند بازار شب 

 .قرار دهدعید را تحت شعاع خود 

http://www.yjc.ir/fa/news/٥٩٧٨١٦٤/%D٨٥%٩%DB%٨C%D٩% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۲۸تاریخ: 

 برای آخر سال! + جدولمیوه شب عید به کابوس مردم تبدیل شده است/ ذخیره سازی دالالن 

هزار تومان  ٧تا  ٣بار تهران به طور میانگین با افزایش قیمت بین در روز های آخر بهمن ماه قیمت انواع میوه در میادین میوه و تره

با نزدیک شدن به پایان سال و   اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار  .رسدبه فروش می

ج فرارسیدن نوروز همه ساله شاهد افزایش تب و تاب در بازارهای خرید هستیم، در این میان، بازار برخی اجناس از جمله میوه که جزو مایحتا

اما با توجه  ها تاثیر معناداری ندارد، ها و قیمت آنها در اقتصاد خانوادهتر از بقیه می شود.هر چند در ظاهر میوه ید داغآاولیه مردم به حساب می 

 به اینکه در ایام پایانی سال مصرف میوه و به تبع قیمت آن در یک مقطع زمانی بسیار کوتاه به شدت افزایش می یابد باعث ایجاد جو روانی

سرمازدگی میوه های شمال، واردات بی رویه میوه و نزدیکی شب عید همه و همه دست به دست هم دادند تا قیمت میوه این شود.نامناسبی می 

 ٧تا  ٣بار تهران به طور میانگین با افزایش قیمت بین روزها افزایش پیدا کند.در روزهای آخر بهمن ماه قیمت انواع میوه در میادین میوه و تره

والت چنانی هم نیستند، وقتی محصرسیم که قیمت ها آنالبته با بررسی قیمت میوه بر سر زمین به این موضوع می رسد .ه فروش میهزار تومان ب

 کند.کنندگان قرار می گیرند، تقریبا تا سه برابر افزایش قیمت پیدا میرسد و در اختیار مصرفبه سطح شهر می

رسد، از کشاورز خریداری تر از آنچه در شهرهای بزرگ به فروش میچندین برابر پاییندر واقع اغلب محصوالت کشاورزی با قیمت 

ای در این فضا سودهای دو تا سه دهد که عدههرحال تفاوت قیمت محصوالت کشاورزی از روستا تا سطح شهر نشان میبه.شودمی

که جیب او را کننده خواهد داشت؛ جز اینبرای مصرفرود و نه منفعتی زنند سودی که نه به جیب کشاورز میبرابری به جیب می

فروشندگان در میادین میوه و تره بار می گویند که موز، سیب و پرتقال کمیاب شده و برخی دالالن با مراجعه به میادین .خالی کند

 .ا برای شب عید آغاز کرده اندمرکزی میوه و تره بار در آستانه های جنوبی و شمالی میوه ها را خریداری می کنند و ذخیره سازی ر

در خصوص تفاوت قمیتی میوه از سر صنعت، تجارت و کشاورزی البته حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه در گفتگو با خبرنگار 

ار بر قیمت آن هستند که البته در این میان حضور زمین تا بازار اظهار داشت: موقعیت کشت و کیفیت میوه ها از عوامل تاثیر گذ

سوداگران هم قیمت تولیدات را دستخوش تغییر و افزایش قیمت قرار می دهد.وی همچنین با اشاره به سرمازدگی پرتقال های شمال 

 اما باال رفتن قیمت اظهار داشت: قیمت میوه های بازار شب عید توسط وزرات جهاد کشاورزی که متولی این امر است تعیین می شود

ا دهد که میزان تقاضمیوه ها در ماه اخیر امری طبیعی و کنترل شده است.بررسی متوسط تغییرات عرضه در نیمه دوم سال نشان می

کند و در اسفند ماه به برای میوه هایی همچون پرتقال، سیب قرمز و زرد ، خیار ، موز و نارنگی از دی و بهمن شروع به کاهش می

یابد که با مدیریت مناسب درصد افزایش می ١٩٨رسد ، اما در آخر اسفند ماه میزان تقاضا به طور متوسط حدود ل خود میحداق

 عرضه صورت گیرد تا در پایان سال شاهد قیمت های واقعی باشیم .

 

 کنید  در جدول زیر میتوانید مقایسه قیمت انواع میوه در میادین میوه وتره بار و سطح باز را مشاهده

 

 قیمت در بازار دستچین ١درجه عنوان

 ٩٥،٠٠٠ریال ریال 58,000 ریال 58,000 آناناس جنگلی

 ١٢٥.٠٠٠ریال ریال 105,000 ریال 105,000 آناناس طالیی

 ٥٨.٠٠٠ریال  ریال 42,000 ریال 38,000 انارممتاز

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 ٤٦،٥٠٠ریال ریال 34,000 ریال 31,000 انار

 ٣١،٧٠٠ریال  ریال 29,500 ریال 25,500 انگور شاهرودی

 ٢٥،٠٠٠ریال  ریال 27,000 ریال 25,000 بالنگ

 ٥٠،٠٠٠ریال  ریال 50,000 ریال 47,000 به

 ٤٩،٠٠٠ریال  ریال 45,000 ریال 41,000 پرتقال تامسون جنوب

 ٢٣،٠٠٠ریال  ریال 19,000 ریال 16,500 پرتقال تامسون شمال

 ٣٢،٦٠٠ریال  ریال 28,000 ریال 25,000 پرتقال سانگین

 ٣٠،٠٠٠ریال  ریال 28,000 ریال 25,000 پرتقال بیروتی

 ٤١،٠٠٠ریال  ریال 38,000 ریال 35,000 پرتقال رسمی جنوب

 ٢٤،٠٠٠ریال  ریال 22,000 ریال 19,000 خیار گلخانه ممتاز

 ٣٦،٥٠٠ریال  ریال 32,000 ریال 28,000 سیب سبز

 ٤٣،٠٠٠ریال  ریال 38,000 ریال 34,000 سیب زرد لبنان

 ٤٠،٠٠٠ریال  ریال 33,000 ریال 29,000 سیب قرمز لبنان

 ٢٣،٠٠٠ریال  ریال 23,000 ریال 19,000 سیب سایر انواع

 ٣٥،٠٠٠ریال  ریال 32,000 ریال 29,000 کیوی

 ١٤،٠٠٠ریال  ریال 14,000 ریال 14,000 کیوی دوقلو و مربایی

 ٢٩،٠٠٠ریال  ریال 29,000 ریال 26,000 گریپ فروت تو سرخ

 ١٩،٠٠٠ریال  ریال 19,000 ریال 16,000 گریپ فروت تو سفید

 ٤٥،٠٠٠ریال  ریال 30,000 ریال 27,000 لیمو شیرین

 ٥٨،٠٠٠ریال  ریال 47,000 ریال 44,000 نارنگی خفر و بندری

 ٧٨،٠٠٠ ریال ریال 39,500 ریال 39,500 ٦الی  ٤موز خوشه ای اکوادوری و فلیپینی سایز 

 ٣٦،٥٠٠ریال ریال 29,500 ریال 29,500 ٩الی  ٧موز خوشه ای هندی سایز 

 ٦٥،٠٠٠ریال  ریال 42,000 ریال 38,000 پرتقال والنسیا

 ١٧،٠٠٠ریال  ریال 100,000 ریال 100,000 توت فرنگی بسته بندی

 ٣٠،٠٠٠ریال  ریال 25,000 ریال 21,000 انواع نارنگی شمال

 ٣٩،٠٠٠ریال  ریال 39,000 ریال 36,000 نارنگی جنوبسایر انواع 

 ٥٤،٠٠٠ریال  ریال 32,000 ریال 32,000 نارگیل با پوست سریالنکا هر عدد

 ٤٦،٠٠٠ریال  ٢٠،٠٠٠ریال  ١٩،٠٠٠ریال  خیار مجلسی

http://www.yjc.ir/fa/news/٥٩٨١٣٢٥/%D٨٥%٩%DB%٨C%D٨٨%٩ 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۲۹تاریخ: 

 قیمت انواع میوه و سبزی / واردات پرتقال در هاله ای از ابهام

 .مهاجران نرخ جدید انواع میوه و سبزی در بازار را اعالم کرد

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه صنعت، تجارت و کشاورزی حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار 

هزار و  ٤، والنسیا جنوب ٥٠٠هزار و  ٨تا  ٨نرخ هر کیلو تامسون جنوب  با اشاره به آخرین وضعیت بازار میوه اظهار داشت: جوان،

هزار تومان  ٣تا  ٥٠٠، لیموشیرین هزار و ٣تا  ٥٠٠هزار و  ٢، گریپ فروت جنوب ٥٠٠هزار و  ٨تا  ٨، نارنگی بندرعباس ٥تا  ٥٠٠

تا  ٥٠٠هزار و  ٢ن قیمت هر کیلو خیار گلخانه هزار تومان اعالم کرد و افزود: همچنی ٦تا  ٥وی نرخ هر کیلو سیب درختی را .است

 .تومان است ٦٠٠تا هزار و  ٥٠٠و گوجه فرنگی  ٥٠٠هزار و  ٤تا  ٥٠٠هزار و  ٣، کیوی ٤تا  ٥٠٠هزار و  ٣، موز ٣

 .تومان اعالم کرد ٥٠٠هزار و  ٢هزار تومان و خوردن را  ٢تا  ٥٠٠مهاجران قیمت هر کیلو سبزی جور )پلو، آش، قورمه( از هزار و 

رئیس اتحادیه میوه و سبزی با اشاره به رکود حاکم بر بازار گفت: با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و اینکه مردم به دنبال 

وی از واردات پرتقال مصری برای تامین نیاز شب عید خبر داد و گفت: براساس .خرید هستند رکود سنگینی بر بازار حاکم است

ها در جهت تنظیم بازار شب عید واردات پرتقال صورت گرفته چرا که در صورت مصرف پرتقال طبق روال همه ساله ن شنیدهآخری

ها دپو های غرب مازندران جهت عرضه شب عید در سردخانهمهاجران با بیان اینکه پرتقال.با کمبود در بازار داخل مواجه خواهیم شد

 .های کنسانتره و مصرف کاهش یافته استای شرق مازندران به سبب مصرف در کارخانههشدند، تصریح کرد: عرضه پرتقال

http://www.yjc.ir/fa/news/٥٩٨٠٦٦٨/%D٨٢%٩%DB%٨C%D٨٥%٩ 
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 بازار و قیمت ها
 جوانخبرنگاران  - ۱۳۹۵بهمن  ۳۰تاریخ: 

 توزیع نامحدود برنج و شکر برای تنظیم بازار شب عید

ای و ههای زنجیربراساس مصوبات کارگروه تنظیم بازار، تا پایان فروردین ماه سال آینده برنج و شکر به میزان نامحدود در فروشگاه

 .های مصرف کشور توزیع خواهد شدتعاونی

به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران حسن عباسی معروفان، در خصوص تنظیم  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش

بازار شب عید کاالهای اساسی اظهارداشت: طبق مصوبات کارگروه تنظیم بازارکشور، از ابتدای بهمن ماه توزیع نامحدود برنج وارداتی 

ادامه خواهد  ٩٦های مصرف، آغازشده و تا پایان فروردین ماه سال ای و تعاونیهای زنجیرهدر فروشگاهو شکر توسط این شرکت 

وزیع های تهای تنظیم بازار در هر استان، تعیین فروشگاهمعاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: کارگروه.داشت

عباسی معروفان با تاکید بر اینکه امسال قیمت عرضه کاالهای اساسی برای .ده دارندکننده و نظارت بر توزیع برنج و شکر را بر عه

تنظیم بازار شب عید نسبت به سال قبل افزایشی نداشته است، خاطر نشان کرد: عرضه کاالهای در اختیار با قیمت مصوب و بدون 

 .ها وجود نداردت تنظیم بازار این کاالمحدودیت، آرامش بازار را رقم زده است و در حال حاضر هیچگونه مشکلی باب

وی درخصوص قیمت عرضه کاالی شکر، اظهار کرد: براساس مصوبات کارگروه تنظیم بازار، قیمت شکر سفید تصفیه شده درجه یک 

انی داخلی معاون بازرگ.تومان تعیین شده است ٢٨٥٥ها ها و فروشگاهای در مغازهتومان و برای فروش فله ٢٥٢٠تحویل درب کارخانه 

تومان اعالم کرد و افزود:  ٣٨٠٠هندی را برای مصرف کننده نهایی  ١١٢١شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ قیمت عرضه برنج درجه یک 

عباسی معروفان در پایان .تومان در سراسر کشور به مصرف کننده نهایی فروخته خواهد شد ٢٧٠٠با قیمت نهایی  DMبرنج وارداتی 

االهای اساسی برنج و شکر به حد وفور در کشور وجود دارد و به هر میزان که بازار نیاز داشته باشد، توسط تاکید کرد: ذخایرک

 .های مصرف عرضه و توزیع خواهد شدای و تعاونیهای زنجیرهفروشگاه

http://www.yjc.ir/fa/news/٥٩٨٤٦١٠/%D٨%AA%D٨٨%٩%D٨% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۳۰تاریخ: 

 برگزاری نمایشگاه بهاره در پنج نقطه از شهر تهران/ پیگیری واردات بادام هندی برای بازار شب عید

 شگاهی بهاره برای عرضه محصوالت با کیفیت ازرئیس اتحادیه آجیل و خشکبار فروشان گفت: با نزدیک شدن به ایام عید نوروز نمای

مصطفی احمدی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار فروشان در گفت و گو با .اسفند برگزار خواهد شد ٢٠تا  ١١تاریخ 

های بهاره با نزدیک شدن در خصوص برگزاری نمایشگاه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار

ی آجیل و خشکبار در حکیمیه، مصلی، ترمینال خاوران، پارک ارم و بوستان والیت از ساعت به ایام نوروز اعالم کرد: نمایشگاه بهاره

غرفه  ١١٥وی با اشاره به برگزاری حدود .ی یاد شده آغاز خواهد شداسفند در پنج نقطه ٢٠الی  ١١شب و از تاریخ  ١٠صبح تا  ٩

ی اقالم با در نمایشگاه در ادامه اظهار کرد: برای تامین بازار شب عید و رفع تقاضای مردم مشکل خاصی نخواهیم داشت و عمده

 .کیفیت مطلوب در نمایشگاه بهاره عرضه خواهد شد

درصدی قیمت نسبت به سال  ٨الی  ٧درصد از اقالم با کاهش  ٦٠ل و خشکبار فروشان همچنین ادامه داد: حدود رئیس اتحادیه آجی

های اتحادیه است که در این راستا به غرفه داران ابالغ گذشته همراه بوده است همچنین قیمت خشکبار بر اساس بررسی کارشناس

 .د اقدام به عرضه محصوالتشان کننددرصد سود خرده فروشی خو ٥شده تا با صرف نظر از 

های الزم در پیگیری :احمدی کمبود و نیاز به واردات بادام هندی را عامل اصلی بروز مشکل در بازار شب عید دانست و تصریح کرد

ه شود که در صورت جوابگویی مثبت وزارتخانخصوص ثبت سفارش و واردات این محصول از سوی وزارت جهاد کشاورزی انجام می

 .دست به واردات بادام هندی خواهیم کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/٥٩٨٤٠٨٧/%D٨%A٨%D٨%B١% 
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  ۲5دو شنبه 

 کنند مردم مایحتاج شب عید را با حداقل قیمت تامین می

معاون اجرایی رئیس جمهوری با اشاره به موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامان بخشیدن به وظایف  <مواد غذایی

تنظیم بازار میان این وزارتخانه و جهادکشاورزی گفت: رئیس جمهوری برای تنظیم روابط بخش هایی که احتمال فعالیت متداخل و 

 .به دولت داده استموازی دارند، ماموریت هایی 

 رئیس: گفت تهران فردوسی هتل در ایران اصناف اتاق نمایندگان ششم دوره اجالسیه هشتمین حاشیه در محمد شریعتمداری

 دگیرسی ماموریت دارند موازی و متداخل های فعالیت که هایی بخش روابط تنظیم به رسیدگی برای دولت از هایی بخش به جمهوری

در این ماموریت، برخی فعالیت هایی که به دلیل سنگینی کار ممکن است تحت الشعاع فعالیت های دیگر قرار وی افزود: .است داده

 .گیرد و نیازمند این باشد که به صورت مستقل به آنها رسیدگی شود، مورد توجه قرار گرفته است

تغییر در قانون انتزاع الیحه ای را تدوین می شریعتمداری گفت: اینکه دولت برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و همینطور 

 .کند، باید در آینده دید

 برنامه های دولت و بخش خصوصی برای تنظیم بازار شب عید **

شریعتمداری که ریاست ستاد تنظیم بازار کشور را هم برعهده دارد، درباره تنظیم بازار شب عید گفت: متولیان امر تنظیم بازار شب 

 .صنفی کشور در کنار وزارتخانه های صنعت ،معدن و تجارت و جهادکشاورزی است عید مجموعه نظام

وی با بیان اینکه در عموم کاالها، شرایط مطلوبی وجود دارد و آرامش در بازار حاکم است، افزود: همکاری مناسبی میان شبکه اصناف 

 .قیمت ها وجود داردو دولت برای آرامش و ثبات در بازار و رساندن مایحتاج مردم با حداقل 

معاون اجرایی رئیس جمهوری گفت: در باره برخی اقالم که تمهیداتی برای آن الزم است، اختیار الزم برای کاهش تعرفه ها و ایجاد 

مکان هایی مناسب برای ذخیره سازی محصوالت در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است تا کمبودهای احتمالی به این ترتیب 

 .ادامه داد: از ماه ها پیش در این باره فکر شده و به نظر می رسد امسال با مشکالت کمتری مواجه باشیموی .رفع شود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=٨fcce٦f٠٦٢e٧٤b١e٨ 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۳تاریخ: 

 شهرک شیالتی 1۰شروط تأسیس مجتمع دامپروری اعالم شد/ شناسایی 

 .اندازی واحدهای دامپروری دارندهای خالی بسیاری برای راهها ظرفیتهای کشاورزی در بیشتر استانشهرک

 اکنون متقاضیان ایجاداعالم این خبر گفت: هموگو با خبرنگار ایانا با های کشاورزی امروز در گفتریزی شرکت شهرکمعاون برنامه

توانند با مراجعه به معاونت امور دام استان مربوطه و پس از احراز صالحیت، کسب و کار در این زمینه را واحدهای دامپروری می

ف کشور پراکنده هستند، های مختلهای دامی در استاناندازی کنند.سیدحمید جزایری با اشاره به اینکه تعداد زیادی از مجتمعراه

کرده  گذاریریزی الزم، اقدام به سرمایهتوانند با برنامهمند میهای خالی این واحدها قابل توجه بوده و متقاضیان عالقهافزود: ظرفیت

یاری از تا واحد مورد نظر به آنها واگذار شود.به گفته وی، اگرچه در حال حاضر مجوز جدیدی برای احداث واحد دامپروری در بس

های کشاورزی تامین شده و در انتظار های الزم برای این واحدها از قبل توسط شرکت شهرکشود، اما زیرساختها داده نمیاستان

های کشاورزی عنوان کرد: واگذاری این واحدها به شرط توانایی در تأمین علوفه ریزی شرکت شهرکگذاران است.معاون برنامهسرمایه

که متقاضی باید طرحی برای بازاریابی و فروش محصوالت خود داشته باشد تا پس طوریایجاد زنجیره تولید است، به تر از آنو مهم

ها با آن درگیر هستند، نشود؛ زیرا مسائل بخش شیرخام و گوشت قرمز بر اکنون بیشتر دامداریاز تولید، گرفتار مشکالتی که هم

 رقابت سختی در این بازار حکمفرماست.دانند که کسی پوشیده نیست و همگان می

دهد؛ این هایی که دارد، تنها به طرح گلخانه و پرورش ماهی در قفس، تسهیالت ارائه میجزایری ادامه داد: دولت به لحاظ محدودیت

کلی از نظر ای در نظر گرفته شده که در آن صورت مشدر حالی است که در حوزه دام، به شرط ایجاد زنجیره نیز، تسهیالت ویژه

دلیل استفاده بهتر از های شیالتی تأکید کرد: اکنون طرح پرورش ماهی در قفس، بهواگذاری واحدها وجود ندارد.وی درباره طرح

شهرک شیالتی شناسایی شده و اقدامات اولیه آنها برای  ١٠منابع آبی، در اولویت وزارت جهاد کشاورزی است. در همین راستا حدود 

 ها در حاشیه خلیج فارس، دریای عمان و خزر انجام شده است./تکمیل زیرساخت

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٥٦٤/%D٨%B٤%D٨%B١%D٨%٩ 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۳تاریخ: 

بدون مجوز دامپزشکی، قاچاق است/ خسارت آنفلوآنزا چندین برابر اعتبار  جایی محموله طیورجابه

 تخصیصی

ترین های مکرر سازمان دامپزشکی، مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال طیور زنده، اما این موضوع همچنان یکی از بزرگبا وجود اعالم

های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم سازمان یت بیماریمدیرکل دفتر بهداشت و مدیر.های مسئوالن سازمان متولی استنگرانی

، نقل و کندوگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: آنچه که مسئوالن سازمان را بیش از همه نگران میدامپزشکی امروز در گفت

ای قهبا آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، سابهای مختلف است.فرشاد تهرانی با اشاره به اینکه درگیری ایران انتقال طیور زنده بین استان

ا ها هستند که ببار سویه جدید را وارد کشور کردند، اما اکنون این انسانهای مهاجر برای نخستینساله دارد، افزود: اگرچه پرنده ١١

های بیشتر دامن ها و خسارترعایت نکردن موازین بهداشتی و انتقال طیور از استانی به استان دیگر، روز به روز به گسترش کانون

های متعددی از ورود محموله طیوز زنده، بدون اطالع اداره دامپزشکی مربوطه، به سازمان رسیده که با زنند.به گفته وی، گزارشمی

تر د بیشسازی آن شده است. با این حال، در مواردی دیده شده که با وجود جلوگیری از تردهای قضایی، اقدام به معدومیاری دستگاه

های طیور ور شده است.تهرانی اضافه کرد: محمولهها اما باز هم ویروس، راه خود را پیدا کرده و به واحدهای جدید حملهکامیون

کنند، حکم کاالی قاچاق را داشته و نیروی انتظامی موظف های کشور تردد میای که بدون مجوز سازمان دامپزشکی در جادهزنده

ها مانند اردبیل، آذربایجان بگیرد.وی معتقد است: مدتی است بیماری آنفلوآنزای پرندگان توسط برخی استاناست جلوی آنها را 

هایی مانند اصفهان، خراسان رضوی، تهران و قم در ها در استانتر از همه قزوین گزارش نشده، اما تعداد کانونشرقی، البرز و مهم

 وجو کرد.توجهی به رعایت موازین بهداشتی جستهم باید در بی حال افزایش است؛ دلیل اصلی این اتفاق را

آنفلوآنزا را موردی  H5N8های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم سازمان دامپزشکی، سویه مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری

های فراوانی به بار آورده است. یز خسارتتنها در ایران، بلکه در کشورهای اروپایی نفرد دانست و ادامه داد: این ویروس، نهمنحصربه

کانون گزارش شده است؛ ضمن اینکه آلمان، عالوه  ٢٠٠کانون و در فرانسه نیز بیش از  ١٧٢که طبق آخرین آمارها در آلمان طوریبه

این است که کند.تهرانی تأکید کرد: تفاوت کشورهای اروپایی با ایران در نیز دست و پنجه نرم می H5N5با سویه  H5N8بر 

های وحشی آن کنند؛ عالوه بر اینها تعداد کانونطور کامل آن را رعایت میمرغداران آنها تمام موازین بهداشتی را جدی گرفته و به

 ها کمتر خواهد بود.کشورها از ما کمتر است؛ بنابراین بدون شک، میزان خسارت از طریق این بیماری، برای اروپایی

میلیارد تومان به  ١٠ه دولت برای مهار آنفلوآنزای پرندگان در نظر گرفته است، یادآور شد: تا این لحظه تنها وی درباره اعتباری ک

میلیارد  ٢٠سازمان داده شده که بخشی از این مبلغ، مربوط به بدهی سال گذشته است.تهرانی بیان کرد: البته هفته گذشته دولت 

رسد، اما درخواست سازمان دامپزشکی از دولت میلیارد تومان می ٣٠د که مجموع آنها به تومان دیگر برای این منظور به تصویب رسان

های تر آن را ابالغ کند؛ زیرا ویروس منتظر رتق و فتق بروکراسیاین است که در روند تخصیص اعتبار، درنگ نکرده و هرچه سریع

دهد.وی در پایان عنوان کرد: برخی صورت تصاعدی افزایش میا بهماند و هر لحظه تأخیر در ارائه بودجه، میزان خسارت راداری نمی

شود؛ در صورتی که این پول تنها بخشی کوچکی از پروژه را تامین کرده و کنند مشکل آنفلوآنزا با همین مبلغ حل میتصور می

 چنینی بگنجد./ها بسیار بیشتر از آن است که در قالب مبالغی اینخسارت

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٥٥٧/%D٨%AC%D٨%A٧%D٨%A٨%D٩ 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۷تاریخ: 

 تأسیسات و تجهیزات پرورش طیور در ایران: گذشته، حال و آینده

 .های تولید بسیار مؤثر استفاکتورهایی است که رعایت اصول اولیه آن در کاهش هزینههای مرغداری از مصرف سوخت و تهویه سالن

به گزارش خبرنگار ایانا، هدف اصلی تأسیس و تجهیز سالن مرغداری تأمین نیازهای پرنده برای دستیابی به حداکثر قابلیت ژنتیکی 

بندی، تجهیزات و های تهویه، گرمایشی، عایقفاقد سیستمهای مرغداری احداث شده با طول کم و است. در گذشته بیشتر سالن

ای های مرغدراتوماسیون مناسب بوده است. این موضوع منجر به افزایش مصرف انرژی، تهویه نامناسب و مشکالت پرورشی در سالن

های تهویه، سیستم های انرژی توجه اندکی به کنترل مصرف انرژی از طریقشده است. به همین دلیل پایین بودن قیمت حامل

های کشور، نداشتن سیستم تهویه حداقل یا عدم ها شده است. یکی از مشکالت بیشتر مرغداریگرمایشی، عایق و اتوماسیون سالن

استفاده درست از آن است. این موضوع عالوه بر ایجاد مشکالت در کنترل شرایط محیطی سالن، افزایش مصرف سوخت را به همراه 

ویژه در مناطق مرطوب کاربرد دلیل توانایی در ایجاد سرعت جریان هوای باال در هوای گرم بهستم تهویه تونلی بهداشته است. سی

های مرغداری کشور سرعت جریان هوای دهد در بیشتر سالنها نشان میبیشتری نسبت به انواع دیگر تهویه دارد، با این حال بررسی

های مرغداری مانند اصالح افزایش قیمت سوخت و نیروی کار روند اصالح ساختار سالن شود. بامناسب در فصول گرم ایجاد نمی

 شود./ها دیده میهای گرمایشی، اتوماسیون و تجهیزات سالنهای تهویه، سیستمسیستم

http://www.iana.ir/fa/news/٢٣٤٠٨/%D٨%AA%D٨%A٣%D٨%B٣% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۵تاریخ: 

محیطی به مجلس ارائه شد/ فضای سیاسی برخی از کشورهای منطقه مانع همکاری شده هفت الیحه زیست

 است

مجلس ارائه شده است که  معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: هفت الیحه زیست محیطی تدوین و به

ها در آن به روز رسانی شده و عالوه بر آن، الیحه حفاظت از از جمله آن الیحه هوای پاک در نوبت طرح در مجلس است. مجازات

 .ها و ارزیابی زیست محیطی را نیز داریمخاک و تاالب

ابتکار در نشست با مقامات دادگستری استان به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی حفاظت محیط زیست هرمزگان، معصومه 

هرمزگان، با اشاره به رویکرد دولت برای تعامل با قوه قضائیه، عنوان کرد: سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در زمینه محیط 

های مهمی  زیست، فضایی برای همراهی ملی در زمینه محیط زیست به وجود آورد تا برای تحقق اهداف مهم این سیاست ها گام

برداریم.وی ادامه داد: هفت الیحه زیست محیطی تدوین و به مجلس ارائه شده است که از جمله آن الیحه هوای پاک در نوبت طرح 

در مجلس است که مجازات ها در آن به روز رسانی شده و عالوه بر آن الیحه حفاظت از خاک و تاالب ها و ارزیابی زیست محیطی 

ازمان حفاظت محیط زیست افزود: اگر بخواهیم توسعه را با محیط زیست همسان کنیم راه علمی آن ارزیابی را نیز داریم.رئیس س

نیم تا از بینی کتوانیم مشکالت طرح ها را از قبل پیشایم و میزیست محیطی است که این امر را به یک فرآیند واقعی تبدیل کرده

طی دیده شود.وی با بیان اینکه الیحه حمایت از محیط بانان نیز به زودی در ابتدا در مرحله طراحی و احداث موارد زیست محی

شود، عنوان کرد: همچنین در زمینه حیوان آزاری مشکالتی داشتیم که نیازمند برخورد قوی حقوقی است و الیحه مجلس طرح می

زات اسالمی الحاق خواهد شد و باید با قوانین درست شود که احتماال به قانون مجامقابله با حیوان آزاری نیز در این راستا ارائه می

های ملی در زمینه مسائلی همچون آلودگی هوا و توسعه پیشگیری از مشکالت زیست محیطی داشته باشیم.ابتکار افزود: کارگروه

 مخوانی بسیار خوبی دارد.های ابالغی مقام معظم رهبری و برنامه ششم توسعه هپایدار داریم و اهداف جهانی توسعه پایدار با سیاست

 هایی مواجهمعاون رئیس جمهور تاکید کرد: نباید ابعاد زیست محیطی توسعه را نادیده بگیریم چون رشد کشور ما را با خسارت

شوند و رشد و توسعه باید با نگاه علمی و انجام ارزیابی زیست ای میکند و کشاورزی، صنعت و شهرها دچار مشکالت عمدهمی

تفاق بیفتد.ابتکار با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در زمینه محیط زیست، بیان کرد: امروز در تمامی کالن شهرها بنزین محیطی ا

درصد سوخت نیروگاه ها مازوت بود که امسال این رقم به کمتر از هشت درصد رسیده  ٤٢نزدیک به  ٩٢شود و سال عرضه می ٤یورو 

شود و همه خودروهای تولیدی است.وی گفت: بازرسی مستمر از خطوط تولید خودرو انجام میو موجب کاهش آالیندگی آنها شده 

مرکز معاینه فنی در کشور با هم مرتبط شده است و ضوابط معاینه فنی  ٤٤٤شوند و همچنین تولید می ٤در کشور با استاندارد یورو 

های کاهش آلودگی هوا در کالن شهرها، در بسیاری از این ی برنامهایم.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با اجرارا ارتقا داده

شهرها تعداد روزهای ناسالم هوا کاهش یافته است و تعداد روزهای هوای سالم در کالن شهر اصفهان سه برابر افزایش یافته است و 

 ت.کاهش معنی داری داشته اس ٩٥تا  ٩٢میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا نیز از سال 

ابتکار با اشاره به شهادت دو تن از محیط بانان در استان هرمزگان، اضافه کرد: نیروی انتظامی و قضات دادگستری همکاری بسیاری 

خوبی در این زمینه داشتند و باید تالش کنیم فضا برای متخلفان و متجاوزین به طبیعت نا امن شود چون تخریب محیط زیست 

المللی در زمینه محیط زیست را گسترش دهیم، یادآور شد: های بیناست.وی با بیان اینکه باید همکاریخیانت در امانت عظیم الهی 

فضای سیاسی حاکم بر برخی از کشورهای منطقه مانع همکاری ها شده است در صورتی که مسأله زیست محیطی باید فارغ از مسائل 

اره به اینکه در زمان مدیریت بنده تاکنون دو بار تمامی کشورهای سیاسی نگریسته شود.رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اش
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های ام.وی با بیان اینکه کشورهای همسایه باید به دغدغههمسایه را جهت مذاکره و گسترش همکاری ها به کشورمان دعوت کرده

ارائه خواهیم کرد که امیدواریم این  زیست محیطی ارزش قائل باشند، اضافه کرد: بزودی پیشنهاد مالیات و عوارض سبز از شناورها

 های آتی دانست وطرح در بهبود وضعیت زیست محیطی دریایی موثر واقع شود.ابتکار در پایان مناطق حفاظت شده را حقوق نسل

 عنوان کرد: این مناطق ثروت و میراث ملی کشور بوده و امیدوارم در حفظ آن کوشا باشیم./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٧٢٨/%D٨٧%٩%D٨١%٩%D٨% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۵تاریخ: 

 های بخش آب و فاضالب کشور استهای آب روستایی از اولویتمجتمع

های آب و فاضالب دانست که حمایت ترین طرحهای آب روستایی را از مهممجتمعمعاون حقوق، مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو 

 .جدی کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی را با خود داشت

های آبفای استان تهران شعاع در بازدید اعضای کمیسیون عمران مجلس شواری اسالمی از پروژهگزارش ایانا از پاون، رضا انجمبه

رت نیرو و های وزاامیدنی باکیفیت برای مردم عزیز روستاها که قطب تولید و اشتغال مولد هستند یکی از اولویتگفت: تأمین آب آش

مجتمع آب روستایی  ٣٧٠میلیون دالر اعتبار از محل صندوق توسعه ملی  ٥٠٠شعاع افزود: با مجلس شورای اسالمی است.انجم

 است.هزار شغل برای مدت دو سال ایجاد شده ٥٩ند شدند و مروستا از آب آشامیدنی سالم بهره ٣٠٠٠تکمیل و 

های آب روستایی گام بسیار بزرگی است، گفت: تقاضای ما از کمیسیون عمران مجلس این است که که ایجاد مجتمعوی با بیان این

 تر از تأمین آب آشامیدنی نداریم./مهممیلیون دالر افزایش یابد، زیرا برای ساکنان روستاها، اولویتی  ٥٠٠میلیون دالر به  ٣٠٠اعتبار 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٧٢٦/%D٨٥%٩%D٨%AC%D٨%AA%D٩% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۶تاریخ: 

 مربوط به بازار کاالهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسانات فصلی تعیین ساز و کار کاهش التهابات

نمایندگان مجلس شورای اسالمی، ساز و کار کاهش التهابات مربوط به بازار کاالهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسانات فصلی این 

می در جلسه علنی امروز و در ادامه به گزارش خبرنگار ایانا از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسال.محصوالت را تعیین کردند

این الیحه را  ٤٢ماده « الف»بررسی ایرادات شورای نگهبان به الیحه برنامه ششم توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور، بند 

 .اصالح و ساز و کار کاهش التهابات بازار کاالهای اساسی کشاورزی را تعیین کردند

التهابات بازار کاالهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسانات غیرعادی فصلی محصوالت کشاورزی  به منظور کاهش»بر اساس این بند، 

های تنظیم بازار و تأمین تبعی مورد استفاده در سیاست و به منظورکاهش بار مالی دولت برای تأمین نقدینگی در گردش و هزینه

های دولتی مسئول تنظیم بازار هر محصول به تشخیص از شرکتذخایر محصوالت راهبردی، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا هر یک 

وزارت جهاد کشاورزی، حسب مورد بر اساس برآوردهای ماهانه، فصلی و ساالنه عرضه داخلی و تقاضای هر یک از محصوالت، نسبت 

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری  ١ماده  ٢٤به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سَلَف و ابزارهای مالی موضوع بند 

های مشمول صدر این ماده در چارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام بر روی هر یک از دارایی ١٣٨٤اسالمی ایران مصوب آذر ماه 

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی »الیحه برنامه ششم توسعه، مقرر کردند  ٤٤نمایندگان همچنین با اصالح ماده «کند.می

آوری، نگهداری، آوری، جمعدر امور تولید، پرورش، نگهداری، توزیع، حمل و نقل، عرضه، فروش دام زنده و نیز استحصال، تهیه، عمل

دامی فعالیت دارند، در صورت تخطی از اجرای ضوابط و  های با منشأ دامی و نیز خوراکبندی، توزیع، حمل و نقل فرآوردهبسته

کارگیری مسئول فنی ـ بهداشتی با رأی دادگاه صالح، متعهد به مقررات بهداشتی به تشخیص سازمان دامپزشکی کشور یا عدم به

 کنندگان اقالم غیربهداشتی یا ناسالم هستند.پرداخت خسارت وارده به مصرف

شتی بر اساس شرح وظایف ابالغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور به شرط سببیت در صورت قصور همچنین مسئولین فنی ـ بهدا

 یا تقصیر، مسئول هستند.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٧٨٠/%D٨%AA%D٨%B٩%DB% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۶تاریخ: 

 اختالف نظر جهاد کشاورزی با شورای اقتصاد بر سر افزایش قیمت گندم

ایم که امیدواریم به زودی این اختالف وزیر جهاد کشاورزی گفت: بر سر افزایش قیمت گندم با شورای اقتصاد دچار اختالف نظر شده

 .به تفاهم تبدیل شود

صدا و سیما، محمود حجتی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در بخش تأمین نیازهای کشاورزی به گزارش ایانا به نقل از 

هایی های کلی اقتصاد مقاومتی به طراحی و اجرای پروژهبه تکیه بر استفاده از تولید داخل اشاره کرد و افزود: در راستای اجرای سیاست

ای، افزایش تولیدات محصوالت زراعی مانند گندم و نیشکر، سیاست های نوین آبیاری،  همچون ذخیره سازی، افزایش تولیدات گلخانه

  .بخش گلخانه ها، کشت در قفس و افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی که در ستاد مربوطه به تصویب رسیده است مکلف هستیم

میلیارد ریال بوده را به صفر برسانیم. میزان  ١،٨ا که منفیاو ادامه داد: پیشتر اعالم کردیم تا در افق چشم انداز تراز تجاری بخش غذ

 .میلیون دالر است 400میلیارد دالر بود و امسال قرار است به صفر برسد که رقمی معادل  ٩٤،٢واردات سال قبل حدود 

 هزار هکتار شبکه آبیاری نوین در اراضی کشاورزی ١٤٠اجرای 

نیا هایی داریم که محصوالتمان در دی و منابع کشور تصریح کرد: در بخش کشاورزی مزیتوزیر جهاد کشاورزی با تکیه بر تنوع اقلیم

ها، مصوباتی در زمینه برخی محصوالت کشاورزی از قبیل کشمش، نیشکر و تواند قابل رقابت باشد، امسال با وجود همه کاستیمی

زهم شرایط طوری نیست که بتوانیم به راحتی با رقبای خود در ایم اما باهای صادراتی بوده داشتههمینطور شیر که نیازمند یارانه

حجتی گفت: ما همیشه  .الملل رقابت کنیم البته محصوالت صادراتی زیادی همچون زعفران، گوجه فرنگی و غیره داریمبخش بین

های انجام شده ای و پروژه درصد رسیده است ٤٤درصد به  ٣٧اساس را بر افزایش بهره وری از آب می گذاریم راندمان آبیاری از 

هزار هکتار از اراضی کشاورزی را زیر کار ببریم که تاکنون  ٢٥٠مانند شبکه های نوین آبیاری را پیش گرفته و متعهد شده ایم که 

ها و لخانهاو افزود: امیدواریم بتوانیم در بحث گ .هزار هکتار از این میزان تحویل داده شده و بقیه سال آینده تکمیل خواهد شد ١٤٠

ناسبی از های متولید صیفی جات به خودکفایی برسیم در این راستا به همراه سه طرح مبنایی که توسط صندوق توسعه ملی حمایت

وزیر جهاد کشاورزی  .درصد رسیده ایم ٩٠آنها به عمل آمده )طرح های مرزی و طرح سیستان و بلوچستان و ... ( به راندمان باالی 

ایم نه تعیین کننده قیمت بازار اما با این حال عرضه و تقاضا ید برنج و افزایش هشت درصدی آن گفت: ما تولیدکنندهبا اشاره به تول

حجتی افزود: در برنج داخلی از استقبال خوبی برخورداریم و به یقین می توان گفت هیچ برنج تراریخته ای  .تقریباً نسبتی برابر دارد

ه عمل آمده های گسترده ای به است. البته از نظر دانش بنیانی و تحقیقاتی در حوزه تراریختگی فعالیتتا به حال در کشور تولید نشد

ایم تا بتوانیم پنبه را در مقابل کرم قوزه او تصریح کرد: در ارتباط با پنبه کاری اقداماتی را روی بذر شروع کرده .اما تولیدی نداریم

  .مصون کنیم

 ه جای طلب آنها/ مشکل نقدینگی داریمتوزیع شکر به کشاورزان ب

حجتی ادامه داد: بیش از یک میلیون تن شکر در کارخانجات وجود دارد اما مشکل کشاورزان این است که بنا داریم به جای پول به 

  .آنها شکر با بهای پایین تری بدهیم زیرا مشکل نقدینگی داریم

 واردات روغن انحصاری نیست

درصد روغن مصرفی، واردات است تصریح کرد: با این حال در واردات این محصول  ٩٣بیان اینکه بیش از وزیر جهاد کشاورزی با 

  .انحصاری وجود ندارد زیرا از نظر دولت و قانون هر شهروند ایرانی که دارای کارت بازرگانی باشد می تواند روغن وارد کند

ایجاد کند و برای دیگران خیر، اما توانمندی کسانی که در بازار جهانی قدرت ای او افزود: انحصار این است که دولت برای کسی زمینه
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شود، از حیث مقررات محدودیت و یا امضای طالیی ای در واردات این سرمایه گذاری بیشتری داشته باشند انحصار نامیده نمی

حجتی ادامه داد: تصمیماتی اتخاذ  .الع دهدمحصول وجود ندارد و اگر کسی امضای طالیی ای و یا انحصاری مشاهده کرد به ما اط

های روغنی و نهادهای دانه ای که آب بر هستند )آب زیادی مصرف می کنند( واردات سهم بیشتری داشته شده تا در زمینه دانه

آنها که قوی ترند در  باشد. در ارتباط با نهادهای دامی هم راه مقابله ای با انحصار ایجاد کرده ایم تا دیگران هم بتوانند پا به پای

هزار تن  ٦٠٠هزار تن به یک میلیون و  ١٠٠وزیر جهاد کشاورزی به افزایش تولید شکر از یک میلیون و .عرصه تولید حضور یابند

اشاره کرد و گفت: اگر امروز کارخانه قند در خطه جنوب کشور می داشتیم نیازی به واردات نبود به این منظور تصمیمی اتخاذ کرده 

حجتی افزود: هرکس چهار کیلو شکر تولید کند می  .که شکر را به کشت پاییزه تبدیل کنیم تا مصرف آب به یک چهارم برسد ایم

تواند یک کیلو شکر وارد کند یعنی سهم واردات برای تولیدکنندگان چهار به یک است اما درست تر این است که بتوانیم پول 

او ادامه داد: بر سر افزایش قیمت گندم با شورای  .نیم نه اینکه به آنها امتیاز واردات بدهیمتولیدکنندگان را به طور کامل پرداخت ک

 .اقتصاد دچار اختالف نظر شده ایم که امیدواریم به زودی این اختالف به تفاهم تبدیل شود

ews/http://www.iana.ir/fa/n٤٠٧٦٢/%D٨%A٧%D٨% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۳تاریخ: 

 96درصدی اعتبارات تملک ملی تحقیقات کشاورزی در الیحه بودجه  36افزایش 

یج آموزش و ترومدیر کل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی گفت: اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ملی سازمان تحقیقات، 

 .درصد افزایش نشان می دهد ٣٦دولت  ٩٦کشاورزی و موسسه های تابعه آن در الیحه پیشنهادی بودجه 

 ملی تملک اعتبارات: گفت کشاورزی جهاد وزارت  به گزارش ایانا، حسن قاسمی با اعالم این مطلب به خبرنگار پایگاه اطالع رسانی

وی اعتبارات تملک ملی سازمان تحقیقات، آموزش .میلیارد تومان پیش بینی شده است ١١٧.٩مبلغ  96 بودجه الیحه در سازمان این

قاسمی افزود: برای نخستین بار در بودجه تملکی دارایی .میلیارد تومان عنوان کرد ٩٠.٦و ترویج کشاورزی در بودجه سال قبل را 

ک، آبخیزداری و موسسه تحقیقات برنج دارای طرح مستقل ، موسسه علوم باغی، پژوهشکده حفاظت از خا ٩٦سرمایه ای ملی سال 

سیاست های کلی علم و فناوری، ابالغی مقام معظم رهبری مبنی برافزایش  ٢-٨وی اظهار داشت: به منظور اجرایی کردن بند .شدند

ینه منابع و ارتقای بهره با تاکید بر مصرف به ١٤٠٤درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال  ٤بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل 

میلیارد تومان به سازمان تحقیقات، آموزش و  ٣٩به طور مشخص مبلغ یک هزار و  ٩٦الیحه بودجه سال  ١٤وری در قالب جدول 

میلیارد تومان هزینه ای و  ٥٠١.٨وی تصریح کرد: از این مبلغ .ترویج کشاورزی و موسسه های تابعه آن نیز اختصاص یافته است

مدیر کل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی .رد تومان نیز تملک دارایی و سرمایه ای است که جزو منابع جدید استمیلیا ٥٣٧

 ٣٧و  ٢٥، ٢٤میلیارد تومان نیز برای سایر مباحث مرتبط با بخش کشاورزی در ردیف های  ٣٩١تصریح کرد: عالوه بر این مبلغ، 

میلیارد تومان تملک دارایی سرمایه ای  ٣٤٨میلیارد تومان آن هزینه ای و  ٤٣ه تفکیک الیحه بودجه لحاظ شده که ب ١٤جدول 

 .است

 طرح کشاورزی از صندوق توسعه ملی  4هزار میلیارد تومان به  4پرداخت 

ورزی درصدی وزارت جهاد کشا ١٠نیز گفت: عالوه بر سهم ساالنه  ٩٥وی درباره سهم بخش کشاورزی از صندوق توسعه ملی در سال 

از صندوق توسعه ملی، با دستور ویژه مقام معظم رهبری اعتبارات جداگانه ای در قالب سه طرح عمده احیای اراضی کشاورزی 

  .خوزستان و ایالم،انتقال آب با لوله به دشت های سیستان و مهار و تنظیم آب های مرزی کشوراز این محل اختصاص می یابد

 ٤٤٠هزار هکتاری دشت های خوزستان و ایالم تا آذرماه امسال بالغ بر دو هزار و  ٥٥٠وع طرح قاسمی اذعان داشت: از ابتدای شر

تا آذرماه امسال  ٩٣وی میزان تخصیص اعتبار طرح انتقال آب با لوله به دشت سیستان از سال .میلیارد تومان اختصاص یافته است

 .میلیارد تومان عنوان کرد ٥٧١تا آذرماه سال جاری را  ٩٤میلیارد تومان و طرح مهار آب های مرزی از سال  ٦٤٦.١را 

نیز برای اجرای  ٩٥( قانون بودجه سال ٤تبصره ) (مدیر کل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: از محل بند )د

میلیارد تومان اختصاص  ٦٢٧.٦میلیون دالر معادل  ٢٠٠میلیون دالر مصوب شد که تا آذر ماه امسال  ٥٠٠طرح آبیاری تحت فشار 

 /.میلیارد تومان به این چهار طرح اختصاص یافته است ٢٨٥وی گفت: از محل صندوق توسعه ملی تا کنون مبلغ چهار هزار و .یافت

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٦٠٧/%D٨%A٧%D٨١%٩%D٨%B 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/40607/%D8%A7%D9%81%D8%25B


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم بهمن 

 

62 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۴تاریخ: 

 ریزی دولتی و بخش خصوصی برای حل مشکالت مرغداریراهکارهای اصالح ساختار اجرایی و برنامه

شود؛ بنابراین به ضرورت گسترش صنعت مرغداری بخش عمده پروتئین حیوانی مورد مصرف مردم در ایران از تولیدات طیور تأمین می

 .ریزی و آموزشی و پژوهشی موجود برای حل تنگناهای این صنعت ضروری استآینده اصالح ساختار اجرایی و برنامهدر 

شود و به گزارش خبرنگار ایانا، با توجه به اینکه بخش عمده پروتئین حیوانی مورد مصرف مردم در ایران از تولیدات طیور تأمین می

ریزی و آموزشی و پژوهشی موجود برای حل در آینده، اصالح ساختار اجرایی و برنامه با توجه به ضرورت گسترش صنعت مرغداری

 های زیر است:طور فشرده شامل بخششود که بهتنگناهای این صنعت ضروری است، لذا در این راستا طرح زیر پیشنهاد می

 های دولتیتغییر ساختار دستگاه -1

 ربط.های ذیواحد ویژه در وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی دستگاهریزی در یک گیری و برنامهتمرکز تصمیم -

 های کالن وزارت جهاد کشاورزی در صنعت مرغداری.ریزیها و برنامهتعیین شرح وظایف و مسئولیت -

 واگذاری بخشی از اختیارات دولت به بخش خصوصی. -

 تغییر ساختار بخش خصوصی و تعاونی -2

روز اداره  هایهای مرغداری بزرگ که توانایی تولید بهینه را دارا هستند و با مدیریت علمی و فناوریؤسسهتشویق و پشتیبانی از م -

 شوند.می

 گونه تشکیالت در کشور.( در صنعت مرغداری و گسترش اینintegrationتشویق و پشتیبانی از تولید تلفیقی هماهنگ ) -

 -واگذاری بخشی از اختیارات دولتی به این بخش )برای نمونه تعاونی مرغداران مرکز  های مرغداری وتشویق و پشتیبانی از تعاونی -

 تعاونی مرغداران قم(.

های ( در زنجیرهpoultry unionاستانی، مرکزی و اتحادیه تعاونی مرغداری کشور ) -شهرستانی  -ای های منطقهتشکیل تعاونی -

 مختلف صنعت مرغداری.

های خصوصی که در مقیاس اقتصادی فعالیت دارند و اقتصادی مرغداری و تشویق و پشتیبانی از مرغداری تعیین گستره و اندازه -

 کار مشغول هستند.های کوچک و غیراقتصادی که با مدیریت ضعیف و غیرفنی و غیربهداشتی بهبه مرور حذف مرغداری

 های آموزشی و تحقیقاتی مرغداریتغییر ساختار برنامه -3

 اختار سرفصل دروس و مطالب مربوط به اهمیت تولیدات طیور در دروس دانشگاهی و افزایش واحدهای عملی.اصالح س -

 های مرغداری با توجه به نیاز صنعت مرغداری کشور.گسترش تربیت کاردان و تکنسین -

 انگیزه.سواد و بیها به جای کارگران معمولی و بیتربیت کارگران کارآزموده و ماهر برای استخدام در مرغداری -

 های مختلف کشور.های بازآموزی برای کارشناسان مرغداری در دانشگاهتشکیل دوره -

بینی تسهیالت و امکانات الزم برای شرکت های مربوط به مرغداری ساالنه در کشور و پیشتشکیل کنگره، سمینار و نمایشگاه -

 شود.ارج کشور برگزار میگونه مجامع علمی که در خمتخصصان علوم طیور در این

د نظر های مورهای تحقیقاتی، دانشگاهی و غیردانشگاهی بر پایه نیازها و اولویتهای تحقیقاتی در مؤسسهها و زمینهتمرکز برنامه -

موزش آگونه تحقیقات بر پایه نیاز صنعت مرغداری کشور و ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین مراکز های کشور و بومی کردن اینمرغداری

 های مرغداری و صنایع وابسته به آن./عالی و تحقیقاتی یا بخش خصوصی و تعاونی

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٦٤٣/%D٨%B١%D٨%A٧%D٨٧%٩%DA 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۴تاریخ: 

 موافقت مجلس با تفحص از دو شرکت کشت و صنعت کارون و نیشکر

نمایندگان مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت کشت و صنعت کارون و شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن را به تصویب 

 .رساندند

کشت و صنعت کارون و شرکت  به گزارش ایانا از خانه ملت، در جلسه علنی امروز )یکشنبه( تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت

االسالم مجید توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن مورد بررسی مجلس قرار گرفت که بعد از گزارش کمیسیون کشاورزی، حجت

 .نژاد، نماینده شادگان به بیان توضیحاتی درباره ضرورت این تحقیق و تفحص پرداختناصری

نماینده حاضر  ٢٥٨رأی ممتنع از مجموع  ٣رأی مخالف و  ٢٨رأی موافق،  ١٢٩با نمایندگان بعد از استماع دالیل متقاضیان تفحص 

مهرماه مطرح شد که بعد از انعکاس آن به وزارت  ٢٧این تقاضا در کمیسیون کشاورزی در .در مجلس با این تقاضا موافقت کردند

آبان ضرورت رسیدگی  ٢٤کرده و در نهایت در تاریخ اقتصادی و ارائه مستندات متقاضیان تفحص نیز نظرات خود را به کمیسیون ارائه 

 .به این تفحص به تصویب کمیسیون رسید

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٦٦٣/%D٨٥%٩%D٨٨%٩%D٨%A٧%D٨١%٩ 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۲۷تاریخ: 

 نامه همکاری فائو و سازمان شیالت ایرانامضای تفاهم

و سازمان شیالت ایران به منظور بهبود ژنتیکی قزل آالی رنگین کمان کشورمان تفاهم « فائو»سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

حسن صالحی رئیس سازمان شیالت در مراسم امضای  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه به گزارش.نامه همکاری امضا کردند

هزار ماهی قزل آال در زمینه تولید  ١٤٠تفاهم نامه پروژه بهبود ژنتیکی قزل آالی رنگین کمان در ایران اعالم کرد : کشورمان با تولید 

وی گفت : سازمان فائو برای اجرای پروژه اصالح و بهبود ژنتیک ماهی قزل آال در ایران .آب شیرین در جهان مقام اول را دارداین ماهی در 

درصد نیاز مراکز پرورش ماهی قزل آال به تخم چشم زده از واردات تامین می شد  ٧٠صالحی افزود : .هزار دالر اعتبار اختصاص داده است ٣٣٠

رئیس سازمان شیالت ایران گفت: مراکز .اصالح و بهبود ژنتیک دانش تولید تخم چشم زده قزل آال به ایران منتقل خواهد شدکه با اجرای طرح 

میلیون تخم چشم زده قزل آال نیاز دارد که با انتقال داشن فنی تولید این نهاده، در برنامه  ٥٠٠تا  ٤٠٠پرورش ماهی قزل آال در کشور ساالنه 

 .صالحی افزود: مدت اجرای پروژه بهبود ژنتیکی قزل آالی رنگین کمان در ایران دو سال تعیین شده است.د کفایی می رسیمششم توسعه به خو

 یسرج ناکوزی نماینده سازمان فائو در ایران نیز در این مراسم با اشاره به اینکه افزایش تولید آبزیان در تامین پروتئین مورد نیاز غذا

امنیت غذایی، نقش مهمی دارد، گفت : فائو قصد دارد با انتقال دانش فنی و تولید نژادهای برتر ماهیان از جمله جامعه از آبزیان و 

وی افزود: فائو در نظر دارد در این پروژه ظرفیت های علمی و .قزل آال برای تامین نیاز غذایی در ایران طرحهای مشترک اجرا کند

نماینده سازمان فائو؛ .قزل آال افزایش دهد تا سطح تولید و عرضه این آبزی در ایران تقویت شودفنی ایران را برای بهبود ژنتیک ماهی 

ایران را بزرگترین تولید کننده محصوالت شیالتی در منطقه دانست و گفت: ایران در زمینه تولید و پرورش ماهیان در آب های داخلی 

ن موضوع درصدد اجرای طرح های توسعه ای پرورش در آب های داخلی و در منطقه و جهان پیشرو است و فائو نیز با علم به ای

ناکوزی افزود: پروژه مشترک فائو با سازمان شیالت ایران با رعایت مسایل محیط زیست و افزایش بهره وری از .دریایی ایران است

 .یل شودمنابع طبیعی به ویژه آب اجرا می شود و قصد داریم ایران به الگوی موفق در منطقه تبد

وی گفت: سازمان فائو برنامه های مشترک بلند مدتی را با سازمان شیالت ایران به منظور افزایش تولید و افزایش ضریب امنیت 

 غذایی در دست دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/٥٩٨١٣٠٧/%D٨%A٧%D٨٥%٩% 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  ۲۹جمعه 

 ها در شب عید+ سندگانه ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمت 9مصوبات 

و  ٩٠٠بندی کیلویی با قیمت بسته ٥و  ٣، ١پالستیکی(  ) هزینههای کمرئیس ستاد تنظیم بازار گفت: شکر در بسته <مواد غذایی

ای عرضه های توزیع و فروشگاههای زنجیرهفروشی در شبکهتومان بدون سود عمده و خرده ٣٢٠٠و  ٢٩٥٠گرمی به ترتیب  ١٠٠٠

در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمت ها در ایام پایانی سال تصمیمات متعددی برای کاهش تعرفه واردات و  .شود

 .شد مطرح بازار تنظیم برای دولت توسط ه، برنج و گوشت عرضه االهای اساسی و ضروری مانند مرکبات و موز شکر، کر

در این نشست عالوه بر اعالم تسهیل شرایط واردات برخی از محصوالت مورد نیاز اعالم شده است کاالی مانند شکر که در ماه های 

ظر گرفته شدن سود خرده فروش ای مواجه شده بود، با قیمت مصوب و بدون در نای و یک بارهگذشته با افزایش قیمت قابل مالحظه

 .ای توزیع شودو عمده فروشی توسط شرکت بازرگانی دولتی در سطح خرده فروشی ها مورد نظر صنفی و فروشگاه های زنجیره

ها شرح نامه محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور و رئیس ستاد تنظیم بازار به اعضای ستاد هدفمندی یارانه

 :بازار به شرح زیر استو کارگروه تنظیم 

قانون اصالح قانون تعزیرات حکومتی مصوب  ٣با استناد به بخش نامه های معاون اول رئیس جمهور که با توجه به اختیارات تبصره 

العاده هیئت محترم وزیران جلسه فوق ٩٥/١٠/٢٦صادر شده است و با توجه به تاکید ریاست محترم جمهور در جلسه مورخ  ١٣٧٣

 :تشکیل و مقرر گردید ٩٥/١٠/٢٧تنظیم بازار دوشنبه مورخ  کارگروه

ها به سطح سال و گوشت منجمد گوساله توسط شرکت پشتیبانی امور دام تا رسیدن قیمت توزیع گوشت گرم گوسفندی )الشه(-1

ی ا، کمیل و ...( و واحدهای صنفبار در فرودشگاههای عرضه مستقیم )مالصدرگذشته تداوم یابد و عالوه بر توزیع در میادین میوه و تره

 .منتخب تسری یابد

 .سازمان دامپزشکی و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط تسریع الزم در انجام تشریفات قانونی واردات اعمال نمایند -1-1

زایش میزان با توجه به کاهش تعرفه واردات هماهنگی الزم با واردکنندگان عمده جهت واردات گوشت قرمز مورد نیاز و اف -1-2

 .توزیع با مراکز واردات عمده مصرف اقدام نمایند

التفاوت برنج موجودی برنج بازرگانی دولتی با نرخ مصوب بدون محدودیت از طریق با توجه به کاهش تعرفه به حذف مابه -2-2

وزارت رفاه توزیع گردد )هندی  های مصرف کارمندی و کارگری به همراه با سبد کاالییای و تعاونیهای فروشگاههای زنجیرهشبکه

 .(تومان ٢٠٠٠تومان و سایر  ٢٦٠٠اروگوئه  تومان، ٣٨٠٠

 ٥٠های بندی کره جهت عرضه فوری موجودی کره در قالب بستهکره : هماهنگی الزم با واردکنندگان عمده و واحدهای بسته -3-3

 .تومان به عمل آید ٢٩٠٠و  ١٥٠٠گرمی با قیمت  ١٠٠و 

 .بندی توزیع نمایدهزار تن کره وارد و با قیمت تمام شده و بسته ٥بازرگانی دولتی در اسرع وقت شرکت  -1-3

 ٥و  ٣، ١هزینه ) پالستیکی( های کمعالوه بر عرضه شکر از طریق بورس واحدهای صنعتی در اسرع وقت شکر در بسته - 1-4

 ٩٠٠بندی بسته) .ای عرضه شودی توزیع و فروشگاههای زنجیرههافروشی در شبکهکیلویی با قیمت مصوب بدون سود عمده و خرده

  (تومان ٣٢٠٠و  ٢٩٥٠گرمی به ترتیب  ١٠٠٠و 

های بکههای مصوب و عرضه آنها در شبندی شکر سفید به ذخایر با رعایت نرخشرکت بازرگانی دولتی ایران مکلف است نسبت به بسته

 .منتخب اقدام نماید
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ریزیهای الزم جهت تامین این : وزارت جهاد کشاورزی با توجه به کاهش تعرفه نارنگی، پرتقال و موز برنامهپرتقال، نارنگی و موز -5

هزار تن مرکبات عالوه بر تعهد شدید داخلی قبلی بر اساس مصوبات تنظیم بازار اقدام و در  ١٠٠اقالم طبق دستورالعمل با تامین 

 .ایام نوروز با نرخ مصوب توزیع نماید

 .سازی اقالم فوق را با اولویت تامین نمایدازمان برنامه و بودجه کشور تسهیالت مورد نیاز خرید و ذخیرهس -6

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تسهیالت مورد نیاز دستگاههای مباشر را بدون فوت وقت تامین نمایند. دستورالعمل  1.6

 و های جهاد کشاورزی و صنعت معدن ذیربط حسب مورد در وزارتخانه عملیاتی هر بند و اصالحات آن مستقیما توسط معاونین

 .گیرد قرار عمل مورد بازار تنظیم دبیرخانه تایید از پس و تهیه تجارت

گانه لیست مورد پایش از جمله اقالم فوق در همه مراحل تامین و توزیع از سوی  ٦١اعمال نظارت دقیق بر بازار در همه اقالم  -7

کنندگان و تولیدکنندگان انجام گرفته و گزارشات آن به موقع به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارسال از مصرف سازمان حمایت

های جهاد دستورالعمل عملیاتی هر بند و اصالحات آن مستقیما توسط معاونین ذیربط حسب مورد دو وزارتخانه 1.7.گرددمی

 .یید دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار مورد عمل قرار گیردکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه و پس از تا

به منظور رصد و نظارت در اجرای این تصمیمات جلسات کارگروه ویژه با حضور قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، قائم مقام  -8

 یدکنندگان، رئیس سازمان تعزیراتکنندگان و تولوزیر جهاد کشاورزی، دبیر کارگروه تنظیم بازار، مدیر عامل سازمان حمایت مصرف

 .حکومتی و حسب مورد اعضای مدعو روزانه تشکیل و نتایج آن به اینجانب منعکس گردد

وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با مباشرت اتاق اصناف ایران در سراسر کشور  -9

 .عرضه مستقیم کاال اقدام نماید نسبت به برقراری نمایشگاههای بهاره فروش به

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=eeec١٧c٤٧d٠٠٤٤٠d٨٠١٩٦e 
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 برنج
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۲۸تاریخ: 

 عید/ رقابت ناسالم بازرگانی دولتی با بخش خصوصی تومانی برای شب 38۰۰توزیع برنج دولتی 

تومان به بنکداران از سوی بازرگانی دولتی منجر به رقابت ناسالم با بخش  ٤٠٠هزار و  ٣کشاورز گفت: عرضه برنج خارجی با نرخ 

 .تومان است ١٠٠هزار و  ٤خصوصی شده چرا که بهای تمام شده هر کیلو برنج در بندر برای تجار 

اران اقتصادی باشگاه خبرنگگروه صنعت، تجارت و کشاورزی اورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفتگو با خبرنگار مسیح کش

رنج وارداتی دچار نوساناتی شده بود، اظهار داشت: طی چند ماه اخیر با اشاره به تاثیر آزادسازی برنج در شرایطی که قیمت ب جوان،

وی افزود: در شرایط فعلی که قیمت برنج خارجی در بازار با .کمبود برنج خارجی در سطح عرضه افزایش قیمت را به همراه داشت

قیمت ها باشیم، اما تا حدودی این امر در افزایش روبرو شد اینگونه نیست که یکباره با آزاد سازی واردات به سرعت شاهد کاهش 

کشاورز با اشاره به رقابت ناسالم بازرگانی دولتی با بخش خصوصی گفت: بازرگانی .تعادل بازار و کاهش نگرانی مردم تاثیر گذار است

امر منجر به یک رقابت  تومان می کند که این 800هزار و  ٣هزار تن برنج خارجی در بازار با نرخ  ٤٠دولتی هر ماه اقدام به عرضه 

 .تومان است ١٠٠هزار و  ٤ناسالم با بخش خصوصی شده چراکه بهای تمام شده هر کیلو برنج در بندر برای تجار 

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ادامه داد: با توجه به عدم صرفه اقتصادی واردات برنج برخی تجار تا روشن شدن وضعیت دست نگه 

می تواند افزایش قیمت برنج در شب عید را به همراه داشته باشد، از این رو انتظار می رود ستاد تنظیم بازار می دارند که این امر 

 .صدای ما رابشنود تا تنها در زمانیکه عرضه به بازار از سوی بخش خصوصی کاهش یابد دولت وارد میدان شود

تومان به  ٨٠٠هزار و  ٣داران در نظر داشت این محصول با قیمت تومانی به بنک ٤٠٠هزار و  ٣وی تصریح کرد: دولت با عرضه برنج 

 .هزار تومان به مشتری عرضه می شود ٤دست مصرف کنندگان برسد که متاسفانه به سبب نبود مدیریت الزم برنج خارجی با قیمت 

/fa/news/http://www.yjc.ir٥٩٧٨٩٧٨/%D٨%AA%D٨٨%٩%D٨% 
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 پنبه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم بهمن 

 

70 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۳۰تاریخ: 

 سازمان دامپزشکی و مشکلی به نام بودجه

 های دامی سازمان دامپزشکیو مدیریت بیماریمدیرکل دفتر بهداشت  -پیما داریوش جهان

های دام و طیور، بر اساس قانون و جایگاهی که سازمان دامپزشکی دارد، بر عهده سازمان نامبرده است. البته این مبارزه با بیماری

غل جه ماهیت و محور شکند. در نتیموضوع تنها مربوط به ایران نیست و چنین امر خطیری در تمام دنیا از یک مانیفست تبعیت می

برای  تواند هدفیگیرد که اگر در مسیری درست و منطقی هدایت شود، میای قرار میدامپزشکان دولتی در حیطه اقدامات پیشگیرانه

هایی که در یک اجتماع تک انسانهای آینده قرار بگیرد؛ ضمن اینکه رشد و بالندگی تکهای دارویی و درمانی نسلکاهش هزینه

ه شاید ای کبرفکی؛ واژهشود.تبدهند، از همین جاده تجدید قوا مینشدنی توسعه را شکل میکنند و به نوعی نیروی تماممی زندگی

برد. این صورت ساالنه، سرمایه بسیاری از روستانشینان را به یغما میبرای بسیاری از شهرنشینان ناآشنا باشد، اما همین بیماری به

کنند. درست از همین نقطه است که اهمیت های آن معموالً ساالنه جهش پیدا میدارد که تحت سویه ویروس، هفت سویه اصلی

شود. هرچند این بیماری از روسیه تا جنوب آفریقا و از دامپزشکی نمود یافته و جایگاه کارشناسان خبره در این زمینه تثبیت می

النه از ای که ساگونهی قرار دارد که از لحاظ ژئوپلیتیکی بسیار حساس است. بهاگیرد، اما ایران در منطقهچین تا لبنان را دربر می

های سنتی و صنعتی، ها و مرغداریهای مختلف دام و طیور به داخل کشور هجوم آورده و با نفوذ در دامداریمرزهای اطراف، بیماری

از، های غیرمججاییبرفکی باید گفت که جابهیماری تبزند. در مورد ببه سرمایه دسته بزرگی از فعاالن اقتصادی، دستبرد می

که طوریوجو کرد. بهجست ٩٤و  ٨٩های توان در اپیدمی سالشود. مصداق بارز آن را میترین عامل گسترش ویروس قلمداد میاصلی

ات امنیت زیستی و مدیریت در سال گذشته در میان دوهزار واحد درگیر تنها شش واحد صنعتی وجود داشت؛ عاملی که رعایت الزام

فانه دهد که متأسکشد. به عبارتی این اختالف معنادار، تفاوت وجود یا فقدان قرنطینه را به درستی نشان میبهداشتی را به رخ می

 گیر است. به همین دلیل، نقش سازمانگیرند، چشمای قرار میدر کشور ما درصد کسانی که خارج از حیطه رعایت ضوابط قرنطینه

کند.اما ناگهان سدی به نام کمبود بودجه در مقابل مسئوالن دامپزشکی و چگونگی عملکرد آن، بسیار پررنگ و حائز اهمیت جلوه می

ریزد. البته این موضوع تنها مربوط به بخش کنترل بیماری یا هم میها را بهکند که تمام برنامهسازمان دامپزشکی قد علم می

دهد طور ویژه، برآوردها نشان میکنند، اما بههای سازمان، چنین کمبودی را به شدت احساس میتمام بخششود و واکسیناسیون نمی

میلیارد تومان هزینه احتیاج است. این در حالی است که کل اعتبار اختصاص داده  ١٠٨برفکی، ساالنه به که درباره واکسیناسیون تب

 میلیارد تومان در سال آینده ارتقا پیدا کند. ٦٢یلیارد تومان بود و قرار است به م ٣٥های دامی، شده برای کنترل تمام بیماری

هایی مانند سازمان دامپزشکی نیست که ربط، ارگانبندی و تخصیص اعتبار، اولویت مسئوالن ذیپرسش اینجاست که چرا در بودجه

دانند؟ تا کجا باید کرور کرور اعتبار برای قدم بر درمان میها را به ارمغان آورده و پیشگیری را مبا کار اجرایی خود، سالمت نسل

ها دست و پنجه نرم کند؟ بندد، با مشکالت تأمین هزینهها میها هزینه شود، اما سازمانی که راه را بر بروز بیماریبخش درمان انسان

تمام آنچه که برای محاسبه مقدار ردیف بودجه  های جاری وهرچند که تعداد نیروی کار، سوابق پرسنل، میزان حقوق دریافتی، هزینه

ان نویسی برای مثال با سازمصورت شفاف در اختیار سازمان مدیریت است، اما مقایسه سازمان دامپزشکی در بودجهمورد نیاز باشد، به

 ایی و پیشگیرانه انجام دهد، منطقیدرآمد در ارتباط بوده و نه قرار است در روستاها کار اجراحوال که نه با اقشار کمدیگری مانند ثبت

برد. داند و رعایت قرینگی و برابری در این حیطه، عدالت را از بین مینیست. چارچوب کار کارشناسی، چنین مقیاسی را پسندیده نمی

سحله، منتقدان ها قلمداد کرده و با این اریزی برای عموم سازمانبرخی کوچک کردن دولت را بهانه و دستاویزی برای کاهش بودجه
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قانون اساسی، منطقی کردن اندازه دولت است، نه کوچک کردن آن. به  ٤٤بندند. در حالی که اجرای صحیح اصل را به رگبار می

ای که اگر سازمانی بنا به اقتضای کار و حیطه اختیارات خود، احتیاج به رشد و توسعه دارد، باید دست آن را برای این منظور باز گونه

ای جز افزایش هزینه برای دولت ندارند، جلوگیری کرد. این شرایط های دیگر که نتیجهگونه ارگانو در مقابل، از رشد حبابگذاشت 

دهد، همیشه انگشت بندد و بیماری در کشور جوالن میدر حالی است که در برخی موارد که کمبود بودجه، دست دامپزشکی را می

توان اعتبارات را به سازمان دیگر داد و از سازمان دیگر انتظار کنترل بیماری دامی در رود. نمییاتهام، به سمت سازمان دامپزشکی م

مان اند؛ مصداق هخواهند، متناسب با پولی نیست که برای آن در نظر گرفتهکشور را داشت. به هر ترتیب کاری که از این ارگان می

 گویند بدوش!گوییم نر است، میالمثلی که میضرب

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٨٩٤/%D٨%B٣%D٨%A٧%D٨%B٢% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۶تاریخ: 

 میلیون تومانی بدهکاران بخش کشاورزی 1۰۰بخشودگی سود تسهیالت بانکی 

برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از بخشودگی سود تسهیالت بانکی تا سقف یک میلیارد ریال برای بدهکاران معاون 

 .بخش کشاورزی خبر داد

میلیون تومان  ١٠٠به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، عبدالمهدی بخشنده با بیان این که بدهکارانی که تسهیالت تا سقف 

خورشیدی فقط ملزم به پرداخت اصل بدهی هستند، اظهار  ١٣٩٥قانون اصالح بودجه سال  ٣٥ند، به استناد تبصره دریافت کرده ا

وی اضافه کرد: سود تسهیالت بانکی .داشت: پرداخت سود بر عهده دولت بوده و جریمه تاخیر نیز باید از سوی بانک ها بخشیده شود

اصل تسهیالت بانکی بخشوده می شود و جریمه دیرکرد متعلقه نیز در زمان تسویه تا سقف یک میلیارد ریال منوط به بازپرداخت 

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزرات جهاد کشاورزی با بیان این که در سال های گذشته به دالیل متعددی .بدهی بخشوده خواهد شد

 شکالتی را برای تولید و از جمله تولیدکنندگان بخشتولیدکنندگان موفق به پرداخت اقساط تسهیالت خود نشده اند و این مساله م

کشاورزی ایجاد کرده، خاطرنشان ساخت: دولت در راستای رونق بخشیدن به تولید و کمک به رفع مشکالت و موانع تولیدکنندگان 

 ٣٥ین نامه اجرایی تبصره بخشنده با اشاره به آئ.تالش کرد با همکاری بانک ها، زمینه بخشودگی بدهی بدهکاران بانکی را فراهم کند

هیات وزیران و دستورالعمل اجرایی ابالغی از سوی بانک مرکزی در خصوص نحوه بخشش سود  ١٣٩٥قانون اصالح بودجه سال 

تسهیالت معوق شده بدهکاران تا سقف یک میلیارد ریال، گفت: بخشودگی فقط مشمول افرادی می شود که بدهی آنان مربوط به 

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزرات جهاد کشاورزی با بیان .شد و پرداخت بدهی باید یک جا و نقدی انجام شودبانک های دولتی با

این که اولویت اصلی بخشودگی بدهی با تسهیالت یارانه ای است که دولت برای حمایت از حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی 

انده مطالبات استمهال شده اعطایی به آسیب دیدگان ناشی از حوادث تعیین کرده، خاطرنشان ساخت: اولویت بعدی، شامل م

وی با اشاره به این که مانده مطالبات غیرجاری با اولویت روستائیان و مناطق محروم خواهد بود، .غیرمترقبه سه سال گذشته می شود

 .دریافتی صورت می گیردیادآور شد: بخشش سود و جرایم متعلقه و وجه التزام فقط بابت یک فقره از تسهیالت 

بخشنده خاطرنشان کرد: آن بخش از مانده بدهی که قبل از تاریخ ابالغ دستورالعمل بانک مرکزی توسط بانک های عامل از مشموالن 

وی افزود: همچنین معیار تشخیص مانده بدهی مشمولین، آخرین قراردادی است که بین .دریافت شده، شامل دستورالعمل نمی شود

قانون  35معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزرات جهاد کشاورزی تصریح کرد: از محل تبصره .و بانک عامل منعقد شده استبدهکار 

 ٥٨هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور شده و مبلغ  ٣٨مبلغ  ١٣٩٥اصالح قانون بودجه سال 

 /.دولت به بانک یادشده اختصاص یافته است هزار میلیارد ریال نیز بابت تسویه بدهی

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٧٨٦/%D٨%A٨%D٨%AE%D٨%B٤% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 فارس - ۹۵/۱۱/۲۶ : تاریخ

 تولید بذر جو مقاوم به شوری خاک و سختی آب
تولید کرد که به شوری خاک و « مهر»محقق موسسه اصالح بذر و نهال وزرات جهاد کشاورزی رقم جدیدی از بذر جو با عنوان  

مؤسسه ، در مورد آخرین دستاورد خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی حمیدرضا نیکخواه در گفت .سختی آب مقاوم است

مراحل تحقیقاتی را گذرانده که به شوری و سختی « جو مهر»شده جو گفت: این رقم با عنوان اصالح بذر و نهال در مورد رقم اصالح

هایی که دارای خاک شور و سختی آب باال هستند، با بازده باال در هکتار قابل استفاده مقاوم است و در استان ١٢تا  ١٠آب باالی 

شده دهد که نسبت به آخرین رقم اصالحکیلوگرم بار می ٤٧٠٠طرنشان کرد: این رقم در مناطق شور در هر هکتار نیکخواه خا.است

سمنان،  هایی همچون خراسان رضوی، خراسان جنوبی،وی افزود: این نوع بذر جو برای استان .کیلوگرم عملکرد باالتری دارد ٦٠٠

گرفت که هم دچار آفت سری ارقام بومی مانند رقم افضل و کویر مورد استفاده قرار می قبالً یک .یزد، اصفهان و کرمان کاربرد دارد

هایی که در خاک به گفته این محقق موسسه نهال و بذر با توجه به تنش.تری به دنبال داشتشد و هم عملکرد پایینو بیماری می

 .ی اصالح شده استفاده شودکشور به ویژه شوری وجود دارد، ترجیح بر این است که از بذرهای بوم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٥١١٢٥٠٠٠١٥٠ 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۴تاریخ: 

 ها به زبانسایت اسس اگریکالچر راه یافت/ فیلمایرانی به وبهای کشاورزی هفت دانشجوی دکتری فیلم

 های کشاورزی به زبان فارسی در دستور کار دانشگاه رازیاند/ تولید فیلمانگلیسی تدوین شده

ب وهای با درجه خعنوان پروژهسایت اسس اگریکالچر ارسال کردند که بهدانشجویان دانشگاه رازی هفت فیلم آموزشی را برای وب

اخیراً هفت نفر از دانشجویان دکتری دپارتمان آموزش  Access Agricultureبه گزارش ایانا از .سایت قرار گرفتروی این وب

شان ترجمه و عنوان کارهای مطالعاتیکشاورزی دانشگاه رازی ایران هفت فیلم آموزشی را برای وب سایت اسس اگریکالچر به

وید: گزرافشانی از دپارتمان آموزش کشاورزی که بر کار این دانشجویان نظارت داشته است، میاند.استاد کیومرث صداگذاری کرده

داشتند، هایی نای در تولید چنین فیلمکند و اگرچه آنها هیچ تجربهانجام این پروژه به بهبود زبان انگلیسی دانشجویان کمک می"

 "شوند، یاد گرفتند.یها تولید ممطالب بسیاری در مورد این که چطور این فیلم

ها ها و نصایح خود در زمینه ضبط و ترجمه این فیلمسایت با راهنمایی( از اعضای این وبJosephine Rodgersژوزفین رودگرز )

 ها را برای تهیه نسخه نهایی به زبانهای جدید روی این فیلمهای زیادی را به دانشجویان ارائه داد. سپس او ویرایش صداگذاریکمک

ام، آنها زمان کاملی را صرف انجام هر زده شدهمن واقعاً از کیفیت کار دانشجویان ایرانی حیرت"گوید: فارسی انجام داد.ژوزفین می

ار العاده بود. کار آنها اعتباند، کیفیت ضبط و صدا فوقای دسترسی نداشتهاند و با وجود آنکه به تجهیزات حرفهبخش از کار کرده

 "ها باشد.وجود آورده است که باید الهام بخش سایر دانشگاهی خودشان، استاد و دانشگاه رازی بهزیادی را برا

 "اند.مند شدههای بیشتر به زبان فارسی عالقهتعدادی از دانشجویان به ادامه این کار برای تولید فیلم"گوید: استاد زرافشان می

 های آموزشیآیند. آنها از دیدن این فیلمها میف برای همکاری و تماشای این فیلمکشاورزانی از نواحی اطرا"افزاید: وی همچنین می

 "های خودشان پیاده کنند.اند روی زمینتوانند آنچه را که دیدهبرند و میسود می

 سایت اسسس اگریکالچر به نشانی مراجعه کنید.توانید به وببرای دسترسی به این هفت فیلم آموزشی می

( تهیه و چهار ٢٠١٧ها در سایت مذکور به شرح زیر است. الزم به ذکر است که هفت فیلم نخست امسال )های فیلمنکهمچنین لی

 تهیه شده است. ٢٠١٦فیلم آخر در سال 
http://www.accessagriculture.org/node/4147 
http://www.accessagriculture.org/node/4146 

http://www.accessagriculture.org/node/4145 

http://www.accessagriculture.org/node/4144 

http://www.accessagriculture.org/node/4143 

http://www.accessagriculture.org/node/4142 

http://www.accessagriculture.org/node/4141 

http://www.accessagriculture.org/node/3777 

http://www.accessagriculture.org/node/3607 

http://www.accessagriculture.org/node/3601 

http://www.accessagriculture.org/node/3253 

 اسس اگریکالچر چه نهادی است؟

های آموزشی کشاورزی المللی است که ویترین فیلم( بینNGO( یک سازمان غیردولتی )Access Agricultureاسس اگریکالچر )

 های مختلف محلی در جهان است.به زبان

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.accessagriculture.org/node/4147
http://www.accessagriculture.org/node/4146
http://www.accessagriculture.org/node/4145
http://www.accessagriculture.org/node/4144
http://www.accessagriculture.org/node/4143
http://www.accessagriculture.org/node/4142
http://www.accessagriculture.org/node/4141
http://www.accessagriculture.org/node/3777
http://www.accessagriculture.org/node/3607
http://www.accessagriculture.org/node/3601
http://www.accessagriculture.org/node/3253
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Access Agriculture  کارکنان بخش تحقیقات و توسعه کشاورزی، ارائه دهندگان خدمات و عوامل توسعه، این سازمان برای

کند. همچنین سازمان مذکور درخواست کرده تا های آموزشی ارائه میهای کشاورزان فیلممتخصصان ارتباطات و نمایندگان سازمان

ا شرکت در مسابقه علمی به این سازمان ارسال کنند. های خود را برای نمایش یهای جدید، فیلمهایی به زبانتولیدکنندگان فیلم

 اند./های آموزشی بر مبنای حمایت از کشاورزی پایدار در کشورهای در حال توسعه طراحی شدههمه فیلم

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٦٧٦/%D١٨%٩%DB%٨C%D٨٤%٩%D٨٥%٩% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۴تاریخ: 

 ارقام جدید جو و نخود معرفی شد

تر شدن تحقیقات و پژوهش و انطباق آنها با مسائل روز کشور های جدید در دو محصول جو و نخود، نشان از تخصصیرونمایی رقم

با حضور رئیس  "سعید"و رقم جدید نخود دیم با نام  "مهر"به گزارش خبرنگار ایانا، امروز طی مراسمی، رقم جدید جو با نام .دارد

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاون وزیر در امور تولیدات دامی و محققان برتر عرصه کشاورزی رونمایی شد. رقم 

دسی زیمنس متر برای  ١٢تا  ١٠خاک و آب بین  ECخاک بوده که برای اراضی با میانگین  مهر، متحمل به تنش و شوری آب و

های اصفهان، یزد، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان و سمنان مناسب است. برآوردها نشان های معتدل کشور، مانند استاناقلیم

کیلوگرم در هکتار بوده که نسبت به شاهد آزمایشات در  ٧٠٠دهد که عملکرد این رقم در شرایط تنش شوری برابر چهارهزار و می

دهد.درباره رقم سعید نخود دیم که جزو ارقام پرمحصول به شمار کیلوگرم افزایش عملکرد را نشان می ٦٠٠شرایط مشابه، بیش از 

ی پروتئین مناسب دانه و بازارپسند زدگی و فوزاریوم و همچنینرود، بلند بودن ارتفاع بوته، دانه درشتی، متحمل به بیماری برقمی

هزار هکتار از  ٧٠دهد که اگر الین این نخود در حدود ها نشان میشود. بررسیهای این رقم محسوب میترین ویژگیآن، از مهم

هزار هزار تومان برای هر کیلوگرم نخود و متوسط عملکرد یکاراضی مرتفع دیم کشور در مناطق سرد کشت شود، با فرض قیمت پنج

طور میلیارد تومان ارزش محصول تولیدی خواهد بود.از طرف دیگر، این الین، از نظر عملکرد دانه به ٣٥٠کیلوگرم در هکتار، بیش از 

 کند./پذیر میدرصد نسبت به رقم شاهد جم، برتری دارد که آزادسازی این رقم را توجیه ٢١.٥میانگین، 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٦٧٧/%D٨%A٧%D٨%B١%D٩ 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۶تاریخ: 

 میکوریزی برای کاهش مصرف کود وتولید کود 

درصد و آب را  ١٥مصرف کود فسفره را به میزان بیش از عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب با تولید کود میکوریزی که 

 .المللی خوارزمی شودامین جشنواره بیندهد، توانست برنده سیدرصد در بخش کشاورزی کاهش می ١٠به میزان 

برنگار خوگو با در گفت "تولید نهاده زیستی میکوریزی مناسب برای استفاده در بخش تولیدات گیاهی"فرهاد رجالی، مجری طرح 

ایانا بیان کرد: این کود زیستی به دلیل آنکه بهای آن در مقایسه با کودهای شیمیایی بیشتر است، برای مصرف در بخش باغی توصیه 

 تر است.کنند و مصرف این کود زیستی به صرفهشود؛ زیرا در این بخش، محصوالت ارزش افزوده باالتری تولید میمی

درصد مصرف کودهای فسفره را  ٢٠تا  ١٥عاتی که انجام شده، با مصرف کودهای میکوریزی، بین وی ادامه داد: بر اساس مطال

درصد  ١٠طور میانگین توانیم کاهش دهیم.این عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب اضافه کرد: با مصرف این کود بهمی

زیستی تولید شده حدود هشت هزار تومان است. این نهاده در  ها کاسته خواهد شد.وی افزود: بهای هر کیلو کوداز مصرف آب در باغ

ست پذیری خود را از دمقایسه با کودهای شیمیایی که بهای هر کیلوی آن با توجه به سوبسید دریافتی زیر هزار تومان است، رقابت

تا یک کیلوگرم کود زیستی باید مصرف  ٥٠٠گرم و برای هر درخت بارده در باغ، بین  ١٠٠دهد.به گفته رجالی برای هر نهال باغی می

رود. به همین دلیل تا شود و از بین نمیهای به کار رفته در آن روی ریشه سوار میشود. مزیت این کود آن است که میکروارگانیزم

 زمانی که کاهش رشد در درخت دیده نشود، نیازی به مصرف مجدد این کود زیستی نیست.

شود و زمین شخم زده زده خواهد شد، نیاز داریم از این به دلیل آنکه گیاهان ساالنه برداشت می وی اضافه کرد: در بخش زراعت،

 کود به صورت ساالنه استفاده کنیم. با توجه به فرموالسیون این کود زیستی، فعال استفاده از آن در زراعت توجیه اقتصادی ندارد.

د زیستی تولید شده روی جذب فسفر تاثیر دارد و زمینه جذب سایر این عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب گفت: کو

 کند.عناصر کم تحرک در خاک مثل آهن، مس، روی، منگنز و تا حدودی پتاسیم و نیتروژن را فراهم می

، شوددرصد کودهای فسفره که در کشاورزی مصرف می ٩٠وی ادامه داد: عمده مشکل موجود در ایران روی جذب کود فسفر است. 

شود. کودهای فسفره عموما وارداتی هستند و برای تامین نیازهای داخل، هر ساله قبل از آنکه فرصت جذب پیدا کند، تخریب می

انیم یابد. اگر بتوشود. با استفاده از این کود زیستی مصرف کود فسفره در بخش کشاورزی کاهش میمقادیری ارز از کشور خارج می

 ه واردات کود فسفره را کاهش دهیم، تولید این کود زیستی توجیه اقتصادی باالیی پیدا خواهد کرد.درصد نیاز ب ١٥تا  ١٠بین 

کند، های ایران به دلیل آنکه درجه اسیدیته آن در محدوده قلیایی است و بین هشت تا هشت و نیم تغییر میبه گفته رجالی خاک

ود. شبیش از حد کود، خاک حالت سیمانی پیدا کرده و تخریب می کند. همچنین با مصرفکودهای فسفره را به شدت تخریب می

 دهد.آب ایجاد شده، خاک را فرسایش میبه این معنی که قدرت نفوذ آب را از دست داده و روان

که سطح  رو شده است. اما از آنجابه بازار عرضه شده و با استقبال کشاورزان روبه ٩٢به گفته وی کود میکوریزی تولید شده از سال 

ر حال گیرد. دهای جدید مورد توجه آنها قرار میسواد کشاورزان ایرانی پایین و میانگین تحصیالت آنها دوم ابتدایی است، کمتر ایده

های بزرگ مثل هلدینگ کشاورزی بنیاد مستضعفان یا آستان قدس رضوی است اما تالش حاضر مخاطب این کود کشت و صنعت

 در میان کشاورزان خرده پا ترویج کنیم./ کنیم به تدریج آن رامی
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۵تاریخ: 

 بین المللی خوارزمی شدنددو پژوهشگر علوم دامی و آب و خاک کشور، برگزیده جشنواره 

دکتر مرتضی رضایی رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و دکتر فرهاد جاللی عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب 

المللی خوارزمی معرفی شدندبه گزارش ایانا، اسکندر زند رئیس سازمان و معاون وزیر امین جشنواره بینبه عنوان نفرات برتر سی

 این در برگزیده  طرح ١٩ مجموع از طرح ٣  رزی به عنوان عضو هیات داوران این جشنواره در این مراسم حضور داشت.جهادکشاو

فرهادی در ابتدای سخنان خود ضمن خوش آمدگویی به  .نواره مربوط به گروه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی استجش از دوره

راسم، از حامیان بین المللی جشنواره خوارزمی از جمله ایکاردا )مرکز تحقیقات پژوهشگران و نوآوران داخلی و خارجی حاضر در م

وی با بیان این که برگزاری مراسم اختتامیه سی امین دوره جشنواره  .تشکر و قدردانی کرد ( بین المللی کشاورزی در مناطق خشک

سال برگزاری مستمر این جشنواره،  ٣٠ساخت: طی خوارزمی با جشن پیروزی سالگرد انقالب اسالمی مقارن شده است، خاطرنشان 

وزیر علوم تحقیقات فناوری با بیان این که .ها شناسایی و معرفی شدندنزدیک به یک هزار طرح، نوآوری و پژوهش به عنوان بهترین

ها و گذاریسیاستایجاد سرمایه علمی و اجتماعی عظیم از ثمرات برگزاری این رقابت های علمی است، اظهار امیدواری کرد با 

وی با تاکید بر لزوم شناسایی  .های دقیق و منسجم، بیش از پیش زنجیره دانش، پژوهش و فناوری را تقویت شودریزیبرنامه

خواهیم مستقل و پیش رو باشیم، خواهیم قدرتمند شویم و اگر میهای فکری در جامعه علمی و دانشگاهی بیان داشت: اگر میسرمایه

ی آزاده، هوشیار، کنجکاو و تالشگر داشته باشیم. باید به به دنبال راهکارهای موثرتری برای تربیت نیروی کارآمد باشیم تا باید عالمان

  .آموختگانی تربیت شوند که در بهبود شرایط زیستی اجتماعی فرهنگی و آسایش مردمان خود نقش موثر داشته باشنددانش

کنم که رتبه ایران در دو پایگاه استنادی اسکوپوس یران در دنیا تصریح کرد: با افتخار اعالم میوی با اظهار خرسندی از جایگاه علمی ا

برابر  2014نسبت به  ٢٠١٥و در منطقه و جهان اسالمی رتبه اول است؛ در حالی که رشد علمی دنیا در سال  ١٦و آی اس آی رتبه 

ای محسوب درصد اعالم شده است که رشد کمی قابل مالحظه ١٧/٥ر با درصد گزارش شده است. این میزان برای کشور ما براب ٦با 

های جدید در شیمی ارگانو سیلیکون در جشنواره خوارزمی این مراسم با تقدیر ویژه از دکتر سیدمحمد بلورچیان، کاشف روش.شودمی

تضی رضایی رئیس موسسه تحقیقات علوم طرح دکتر مر  .طرح خارجی ادامه یافت ٦طرح داخلی و  ١٣و اعطای جوایز به برگزیدگان 

 ورزیکشا تخصصی گروه  دامی کشور با عنوان تولید خوراک دام از سرشاخه های نیشکر فرآوری شده رتبه دوم پژوهش های کاربردی

 می سوزانده معمول طور به نیشکر زراعت در که نیشکر های سرشاخه که است این طرح این مزایای از. کرد کسب را طبیعی منابع و

در صنعت  و شده فرآوری باال غذایی باارزش ماده یک عنوان به دارد پی در را خاک بافت تخریب و محیطی زیست آلودگی و شود

هم چنین از محقق دیگر سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی دکتر فرهاد جاللی عضو  .تهیه خوراک دام استفاده می شود

هیأت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب یا اعطای لوح یادبود و تندیس سی امین دوره جشنواره بین المللی خوارزمی تقدیر شد. 

 کسب هب موفق "تفاده در بخش تولیدات گیاهی کشورتولید نهاده های زیستی میکوریزی مناسب برای اس"وی با طرحی تحت عنوان 

 ولیدت به موفق بار نخستین برای کشور در طرح این  .شد طبیعی منابع و کشاورزی تخصصی گروه ای توسعه های طرح دوم رتبه

ها دارای پایداری ژنتیکی قابل قبولی هستند و قابلیت کاربرد  آن از برخی که شد مختلف گیاهی بافت نوع پنج از القایی های ریشه

 /.در سایر فرآنیدهای تولیدی غیر از تهیه مایه تلقیح قارچ های میکوریزی را دارا هستند

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٧٢٤/%D٨%AF%D٨٨%٩ 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۵تاریخ: 

 نخستین مرکز بیوانفورماتیک کشاورزی ایران راه اندازی شد

مرکز بیوانفورماتیک کشاورزی با قابلیت آنالیز و ذخیره سازی حجم عظیمی از داده های کشاورزی در پژوهشکده بیوتکنولوژی 

روابط عمومی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، محمدرضا غفاری، رییس بخش بیولوژی به گزارش ایانا از .کشاورزی راه اندازی شد

سیستم ها پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با اعالم این مطلب خاطرنشان کرد: با پیشرفت های صورت گرفته در حوزه توالی یابی 

یک بیولوژی در حال دگردیسی کامل است، به طوری ژنوم و شناسایی پروتئین ها و متابولیت ها دانش بیولوژی سیستم ها و سنتت

 ٢٠١٩به هشت میلیارد دالر در سال  ٢٠١٥که پیش بینی می شود گردش مالی آن در بازار جهانی، از رقم چهار میلیارد دالر در سال 

این حوزه اقدام به  با هدف همگام شدن با پیشرفت های سریع ١٣٩٤برسد. در این راستا پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی از سال 

در پژوهشکده  (ABC) توسعه سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری خود کرده که به راه اندازی مرکز بیوانفورماتیک کشاورزی

 ٥٠هسته و سه ترا بایت رم و همچنین  ٣٦٠وی خاطرنشان کرد: این مرکز با برخورداری از دو سیستم سرور با  .منجر شده است

 کشاورزی در کشور است.   ( BIG DATA) یره فیزیکی مرکزی منحصر به فرد برای آنالیز داده های حجیمترابایت فضای ذخ

غفاری، برتری منطقه ای و بین المللی ایران در زمینه های مختلف آنالیز های امیکس شامل دادهای ژنومیکس، متابولومیکس، 

ای با ارزش اقتصادی باال در کشاورزی، امکان ایجاد مرکز داده های پروتومیکس، فنومیکس و بیوانفورماتیک، کمک به شناسایی ژنه

متمرکز و کاهش هزینه های نرم افزاری و سخت افزاری بر پایه رایانش ابری را از جمله مزایا و دستاوردهای ایجاد مرکز عنوان و 

گ در حوزه زیست فناوری و کشاورزی که مستلزم تصریح کرد: با راه اندازی مرکز بیوانفورماتیک کشاورزی امکان اجرای پروژه های بزر

تحلیل داده های عظیم است فراهم شده است. عضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی خاطرنشان کرد: آنالیز های داده 

ه های مهم ها، آنالیز های متاژنوم و مطالعات آنزیمی و مدل سازی این داده ها از زمین NGS های نسل جدید تعیین توالی یا

تحقیقات زیست فناوری کشاورزی است که در مرکز بیوانفورماتیک کشاورزی انجام می شوند. از دیگر پروژهای این مرکز می توان به 

مطالعات در حوزه ژنومیکس شامل تعیین خلوص نژادی در اسبهای بومی ایران، طرح ثبت خط شناسه ژنتیکی در ماهیان، جمع 

ما بومی گیاه شورپسند سالیکورنیا و سویدا، تولید آنزیم های نوترکیب خوراک دام و طیور با استفاده از آوری و ارزیابی ژرم پالس

مطالعات در سطح متاژنوم و تغییر ساختار ریشه و تهیه اطلس از ژن های کلیدی درگیر در افزایش تحمل به تنش خشکی جهت 

  .اره کردمعرفی ارقام متحمل به خشکی در گیاهان استراتژیک نیز اش

وی با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته برای ارتقای ظرفیت سیستم های مرکز بیو انفورماتیک کشاورزی به هزار هسته و هشت 

ترابایت فضای ذخیره فیزیکی در آینده نزدیک ابراز امیدواری کرد با تامین منابع مالی الزم، امکان سرویس دهی  ٥٠٠ترابایت رم و 

 راکز تحقیقات کشاورزی کشور فراهم شود.مرکز به تمام م
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۴تاریخ: 

 آیدابزارهای الکترونیک به کمک کشاورزی می

رئیس مؤسسه تحقیقاتی ثبت و گواهی بذر و نهال کشور گفت: نظارت بر کارشناسان مزارع با استفاده از سامانه نظارت الکترونیکی 

 .شودتسهیل می

 شود.نظارت بر کارشناسان مزارع با استفاده از سامانه نظارت الکترونیکی تسهیل می

گواهی بذر و نهال کشور امروز در مراسم رونمایی از دستاوردهای پژوهشی  به گزارش خبرنگار ایانا، رئیس مؤسسه تحقیقاتی ثبت و

های مختلف وجود دارد، الزم است که کشاورزی با اعالم این خبر گفت: با توجه به وسعت و پیچیدگی که برای کشاورزی در پهنه

 افزایش یابد.بنیان به کمک کارشناسان شتافته و گستره وسایل الکترونیکی ابزارهای جدید و دانش

ن ای دارد، افزود: ایالعادهترین مسائلی است که حساسیت و اهمیت فوقمحمدحسن عصاره با اشاره به اینکه تولید بذر یکی از مهم

 رسد.موضوع به قدری حیاتی است که برخی بذور سبزی و صیفی در بعضی کشورها، هر پنج عدد بذر، یک دالر به فروش می

های مختلف باید انتخاب هزار قطعه زمین در اندازه ٥٠یا  ٤٠هزار تن بذر گندم،  ٥٠٠ن نیز ساالنه برای تولید وی بیان کرد: در ایرا

رسد.به گفته رئیس مؤسسه تحقیقاتی ثبت و گواهی بذر و نهال هزار هکتار در سراسر ایران می ٢٢٠شود که وسعت آن به حدود 

های زیادی برای بار به بازدید کارشناسان برای هر مزرعه احتیاج دارند ک هزینه ١٠تا  ها طی فرآیند تولید بین چهارکشور، این زمین

بنیان نظارت در این پروسه الزم است.عصاره ادامه داد: بنابراین با توجه به امکانات اقتصادی دولت، استفاده از ابزارهای جدید و دانش

های ، طی دو سال اپلیکیشنی که بتواند کنترل مزارع را با استفاده از سیستمتواند کمک مؤثری در این راستا باشد؛ به همین دلیلمی

کند روز میگیرنده و فرستنده و تبادل اطالعات تحت نظارت داشته باشد، طراحی شد.وی معتقد است: این نوآوری سرعت عمل را به

از مزارع توسط کارشناس به مرکز مخابره شده و اطالعات ای گیری استانی بسیار مثمرثمر خواهد بود، زیرا تصاویر لحظهو برای گزارش

یم که امنظور تاکنون مزارع گندم و ذرت را در شش استان با این اپلیکیشن پوشش دادهدقیق پروسه در دسترس خواهد بود؛ بدین

ته امانه نظارت الکترونیکی ساخای نزدیک آن را به کل کشور تعمیم دهیم.عصاره تأکید کرد: هرچند که سرود در آیندهالبته امید می

بانان یا های دیگری مانند محیط زیست نیز برای نظارت بر محیطمؤسسه تحقیقاتی ثبت و گواهی بذر و نهال کشور است، اما سازمان

 توانند از این سیستم استفاده کنند./بانان میجنگل

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٦٧١/%D٨%A٧%D٨%A٨%D٨ 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۴تاریخ: 

سازی دستاورد تحقیقاتی تجاری 72محوری/ امسال محوری به خروجیتغییر رویکرد تحقیقات از محصول

 شد

 .محوری تغییر یافته استمحوری به خروجیسال اخیر از محصولرویکرد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در چند 

به گزارش خبرنگار ایانا، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز در مراسم انعقاد 

ای پژوهشی کشاورزی برگزار شد، گفت: یکصدو نود و هشتمین تفاهمنامه و قرارداد انتقال فناوری که همزمان با رونمایی از دستاورده

ه یا ای کگونهاند؛ بهمحور شدههای تحقیقاتی خروجیدر سیاستگزاری جدید، رویکرد سازمان به کلی عوض شده است و اکنون طرح

 جایی مرز علم کمک کند.سازی داشته باشد یا به جابهباید یافته قابل ترویج باشد یا قابلیت تجاری

شاره به اینکه همه این رویکردها باید به پایداری اکوسیستم، بهبود امنیت غذایی و افزایش درآمد کشاورزان ختم شود، اسکندر زند با ا

های مختلف پژوهش و فناوری، رویکرد درستی نداشت و به همین دلیل از نیاز واقعی کشاورز های گذشته، حوزهبیان کرد: در سال

ها و بخش خصوصی از دیگر مواردی بود که وی به آن اشاره اندیشید.استفاده از ظرفیت دانشگاهدور بود و به نوعی تنها به محصول می

های بزرگی در خصوص ارتقای مزارع گندم در دست اقدام است المللی با همکاری سیمیت و ایکاردا پروژهکرد و افزود: در سطح بین

شرکت  ٤٩٥ت، آموزش و ترویج کشاورزی عنوان کرد: اکنون بیش از زودی این عملیات آغاز خواهد شد.رئیس سازمان تحقیقاکه به

 ١٠٠کرد؛ ضمن اینکه در سال بین شرکت تجاوز نمی ٥٥از  ٩٢کنند که این تعداد در سال بنیان در حوزه کشاورزی فعالیت میدانش

 شود.دستاورد قابل عرضه به کشاورز از طریق این سازمان معرفی می ١٥٠تا 

دستاورد  ٥٠طور متوسط در سه سال گذشته هرساله سازی شده است و بهدستاورد تحقیقاتی تجاری ٧٢امسال به گفته زند، 

وری، آموزش بیشتر بنیان کمک کرد.وی ادامه داد: اجرای قانون بهرههای دانشسازی شد که این موضوع به توسعه شرکتتجاری

به کشاورزان آینده از مواردی است که در حوزه آموزش توسط سازمان دنبال کاربردی و توجه  -برداران، کارآفرین کردن علمی بهره

 هزار نفر کاهش یافته و کیفیت آموزشی بیشتر شده است. ٣٥شده در بخش کشاورزی به اکنون تعداد دانشجویان جذبشده و هم

راکز خدمات ترویجی و ترویج تکثرگرا از و ایجاد م ٩٢درصدی واکسن از سال  ١٥تن هسته اولیه بذر، رشد تولید  ٨٠تولید ساالنه 

برند فرمول کود توسط  ٨٠٠هزار و هایی بود که معاون وزیر جهاد کشاورزی به آنها اشاره کرد.زند تأکید کرد: بیش از ششدیگر طرح

همچنین پس از های کشاورزی حذف شوند. اند و باید از استفاده در زمیندرصد آن ها رد شده ١٥سازمان تاکنون بررسی شده که 

تر های مورد استفاده را بیشبرند فرمول سم، هفت درصد آنها تأییدیه نگرفتند که این موضوع، اطمینان کشاورزان از نهاده ٤٠٠بررسی 

شود، یادآور شد: قانون ذخایر ژنتیکی در بانک بزرگ ذخایر ژنتیکی محسوب می ١٠کند.وی در پایان با بیان اینکه ایران یکی از می

 های خوبی در این عرصه بیفتد./رود پس از تصویب این قانون، اتفاقگذراند و امید میس شورای اسالمی، مراحل نهایی را میمجل

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٦٦٧/%D٨%AA%D٨% 
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 تخم مرغ
 فارس - ۹۵/۱۱/۲۹ : تاریخ

 در سبد خانوار/ تعیین قیمت به جای بازار به دالالن سپرده شد« طال»های مرغتخم
کننده شود اما مصرفتومان از تولیدکننده خریداری می ٢٠٠تا  ١٥٠مرغ مرغ در بازار هر عدد تخمدر حالی که با وجود مازاد تولید تخم 

  .انددالالن هستند که بازار را به دست گرفتهمرغ بپردازد این تومان برای هر تخم ٦٥٠تا  ٤٠٠باید بین 

های عریض و طویل دولتی برای ن، ظاهرا نوشتن و مصوب کردن قانون و ایجاد سازمافاطمه بیات- خبرگزاری فارس- گروه اقتصادی

د و در گردگیریم ته آن به عدم نظارت دولت برمیدر بخش اقتصاد میبرد. سر نخ هر مشکلی را که نظارت بر بازار راه به جایی نمی

های تکراری را که در اندازند، تا حدی که دیگر روی آن را نداریم تا حرفکاری خود را به زمین دیگری میها توپ کمنهایت سازمان

 .ا فالن مدیر بر بخوردواقعیت به عنوان مشکل همچنان باقی مانده است بنویسیم که مبادا به فالن وزیر ی

مرغ مسروسامانی بازار تخیک روز گرانی مسکن، روز دیگر گران شدن قوت غالب مردم مانند برنج یا گوشت و حبوبات و اکنون نیز بی

ها در بازار نرختا پیش از این دولت برای کنترل و مهار قیمت.به جایی رسیده است که معلوم نیست باید چه کسی را مقصر دانست

دانست که در برخی موارد آه از نهاد تولیدکنندگان به دلیل افزایش قیمت تولید و ها میگذاری دستوری را عاملی برای کنترل قیمت

معدن و تجارت بر این  زاده وزیر صنعت،نرخ تورم در آورده بود. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم رویکرد بعضی وزراء از جمله نعمت

دانیم این واژه را چگونه را تفسیر اما نمی.گذاری دستوری دولتتقاضا در بازار باید تعیین کننده قیمت باشد نه نرخبود که عرضه و 

 ها دالالن عامل تعیین قیمت شدند؟هکنیم که امروز در همه حوز

فانه گوید: متاسمرغ میتخممرغ در استان اصفهان در مورد وضعیت تولید و توزیع حمید کاشانی یکی از تولیدکنندگان عمده تخم

نفر  ٣-٤کننده برسد باید دست مرغ از تولید تا زمانی که به دست مصرفمرغ با مشکل مواجه است چرا که تخمزنجیره توزیع تخم

تا  ٢٣٠٠ مرغ را کیلوییافزاید: یکسال است که تخموی می.کننددالل بچرخد که آنها با انبار کردن قیمت را در بازار باال و پایین می

تومان و هر  ٥٥٠٠ام در حالی که مردم آن را حداقل کیلویی تومان درب مرغداری فروخته ٢٠٠تا  ١٥٠تومان یعنی هر عدد  ٣٦٠٠

درصد به  ٣٠این سخنان در حالی است که طبق عرف بازار و تجارت از تولید تا مصرف نهایتا باید .خرندتومان می ٦٥٠تا  ٤٠٠عدد 

 .شودقیمت اولیه افزوده 

 بر بازار نهاده« م»و آقای « س»تداوم حکمرانی شرکت*

به دلیل « س»مرغ با عنوان تر اینجاست که به گفته تولید کنندگان تخم مرغ یک شرکت بزرگ دولتی تولید کننده تخماما جالب

تومان هم به فروش  ٦٥٠مرغ تخمتواند محصول خود را تا هر عدد تامین نهاده و توزیع دارد به راحتی میهایی که در تولید،رانت

های مصرفی طیور توسط یک فرد خاص که انحصار واردات مرغ از افزایش قیمت نهادهیکی دیگر از تولیدکنندگان تخم.برساند

با  قرار دارد تا حدی که به راحتی «م»های دامی در دست درصد واردات نهاده ٧٠گوید و اینکه های دامی را در اختیار دارد مینهاده

تومان  ١٢٠٠تومان قیمت خورده را کیلویی  ٦٧٠های رسمی کیفیت خود را که در سایتکمبود نهاده دامی در بازار ذرت دامی بی

مرغ تهاتر کرده و به جای پول به آنها نهاده افزاید: بدتر آنکه برخی بنکداران با تولید کنندگان تخموی می.فروشدبه تولیدکننده می

 .مرغ بدهددهند و تولیدکننده به ناچار تولید یک دوره زمانی خود را باید به بنکداران تخمزومات را میدامی یا سایر مل

 های انباریماجرای تخم مرغ*

ق مرغ است. طبهای تولیدی در برخی مراکز تولید تخممرغتری که حین تهیه گزارش به آن برخوردیم انبار کردن تخمموضوع جالب

روز در انبارها مانده و سپس تاریخ  ٢٠ها تا مرغهای تولیدی چاپ شود، اما ظاهرا این تخممرغقانون تاریخ تولید هر روز روی تخم

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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مرغ در استان خوزستان کنندگان عمده تخمعنایتی یکی از توزیع.شودروز درج شده و روانه بازار می ٢٠صله تولید روی آنها با فا

شد که پس از آن این مرغ به کشورهای عراق و افغانستان ارسال میتن تخم ٤٠٠گوید قبل از شیوع آنفلوانزای پرندگان روزانه می

مرغ نداریم بلکه با میلیون قطعه پرنده هم معدوم شده باشد نه تنها کمبود تخم ٢٠صادرات متوقف شد و در نتیجه اکنون حتی اگر 

میلیون قطعه مرغ بر اثر آنفلوانزا معدوم شده  ٦البته رئیس سازمان دامپزشکی هفدهم بهمن اعالم کرده بود که .مازاد هم مواجهیم

 .است

 احتکار برای گرانی*

مرغداری زندگی مرغداران با بحران مواجه  ٣٠٠سازی ز مرغداران نشده و پس از معدومکند: متاسفانه هیچ حمایتی اوی تصریح می

 .ها خبری نیستشده و هنوز هم از پرداخت خسارت

دهند کنند و به بازار نمیمرغ خود را انبار میتن تخم ١٠٠ها یا دالالن هر کدام روزانه کند که برخی مرغداریعنایتی خاطرنشان می

شود، اما این سوال مطرح است که چرا نباید ها روانه بازار میمرغآرام این تخمکمبود مواجه شود و با افزایش قیمت آرامتا بازار با 

های تولید شده تاریخ تولید نداشته و با این حجم در مرغمسئوالن بهداشتی سازمان دامپزشکی از تولیدکننده بپرسند که چرا تخم

 شود؟انبارها نگهداری می

کننده و شود که چرا متولیان تنظیم بازار از جمله سازمان حمایت از حقوق مصرفطرف دیگر این موضوع مطرح می از

 .کندها اعمال نمیهای الزم را در عرضه بنکداران مواد غذایی یا خرده فروشییا بخش بازرگانی وزارت صنعت نظارت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٥١١٢٧٠٠١٢٩١ 
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 تولیدات باغی )سایر (
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۸تاریخ: 

 کشی در تهران بحران باغ

بهبود شرایط زندگی مردم دنیای اقتصاد : ماه بهمن همواره در روزهای مختلف خود حال و هوای انقالب و همچنین نسلی که با هدف 

 .کندگام در این راه گذاشت را زنده می

کنند. های ثبت شده را مرور میترها نیز روایتزنند و جوانهایشان را ورق میهای انقالب خاطرهدر این روزها همه نسل اول و دومی

 .کندگون این حادثه داغ دل مردم را زنده میتهران به تازگی فاجعه اسفبار پالسکو را تجربه کرده و همچنان تشریح ابعاد گونا

های موجود در شهر که فاقد اصول ایمنی ضروری های مشابه در دیگر بلندمرتبهمسووالن مختلف دائما درخصوص امکان تکرار فاجعه

کسی پوشیده نیست.  های گوناگون بر سر شهر تهران برامروزه دیگر سایه بحران.دهندها هستند، هشدار میگونه ساختمانبرای این

های عظیم گرفته تا آلودگی مستمر و پایدار های فاقد تدابیر ایمنی تا فرونشست زمین یا خطرات مجاور گودبرداریاز عدم ایمنی سازه

ارد. دهای باقیمانده شهر نیز حال خوشی نهای طبیعی، از جمله باغگیر و...و در این راستا سرمایههوا در نیمه دوم سال، ترافیک نفس

گذراند و حکایت تکراری قطع و های شهر را از دم تیغ خود گذرانده و میبیش از یک دهه سیطره مصوبه ویرانگر برج باغ همه باغ

های وسیعی که در های اخیر باغهای خصوصی متاسفانه در سالعالوه بر باغ.سازدهای شهروندان را آزرده میسوزاندن درختان دل

اخیرا نیز خبر صدور مجوز ساخت وساز  .مختلف بوده است نیز دستخوش ساخت وساز و نابودی درختان شده استاختیار نهادهای 

و سوزاندن و قطع درختان باغ بزرگ دیگری در منطقه یک)خیابان فرشته(که ظاهرا  ٢هزارمترمربع در منطقه ٢٠با بیش از در باغی

هایی از سوی فعاالن محیط ها دائما تالشهمه این سال.پیش تلخ کرده است مالک آن نهادی عمومی است کام شهروندان را بیش از

ویژه های مختلف انجام پذیرفته و با تبیین تبعات مصوبه برج باغ برای مسووالن، بهها به شیوهزیست و دوستداران فضاهای سبز و باغ

ری برای ابطال یا حداقل تعدیل این مصوبه حاصل شده در شورای اسالمی شهر به نحوی توفیق در اقناع مسووالن در شورا و شهردا

کنند های خود میهایی که مبادرت به حفظ و صیانت از باغهای غیرکالبدی را برای صاحبان باغتا در نهایت بتوان طیفی از تشویق

الکیت خود دارند دیگر چگونه های تحت مهای عمومی چنین مواجهه و برخوردی با باغاما هنگامی که نهادها یا سازمان.برقرار کرد

های ها و نهادرسد با توجه به اینکه سازمانها را داشت؟ به نظر میتوان از مالکان خصوصی و اشخاص حقیقی انتظار صیانت از باغمی

ت به تر نسبعمومی نسبت به سایر شهروندان عادی اطالعات بیشتری درخصوص ضوابط و قواعد ساخت و ساز دارند باید قدرتمندانه

رعایت این ضوابط و جلوگیری از نادیده گرفتن منافع عموم شهروندان عمل کنند. به هرحال قطع شبانه درختان با لودر و اره برقی، 

های مذکور، اذهان عمومی شهروندان را در این روزها که به نام انقالب مزین است به شدت عالوه بر آشفتگی و شکایت مجاوران باغ

 .امیدواریم متولیان محترم در این خصوص پاسخ مناسبی ارائه کنند آزرده ساخته است.

 اگر زباغ رعیت ملک کند سیبی

 برآورند غالمان او درخت از بیخ

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٨٥٢/%D٨%A٨%D٨%AD%D 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۲۵تاریخ: 

 ارزش تولید بادام ایران به یک میلیارد دالر رسید

 ٢٥٠٠کیلوگرم به  ١٣٠٠مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت:افزایش عملکرد تولید بادام از 

رمضان رویین تن  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروهبه گزارش .کیلوگرم در هکتار در یک برنامه ده ساله پیش بینی شده است

مدیر کل دفتر میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: در این برنامه اصالح باغات موجود، جایگزینی ارقام 

آوری آب باران، افزایش مکانیزاسیون و صنایع فرآوری و افزایش بهره وری مد  برتر، مدیریت تغذیه، کنترل آفات، آبیاری و جمع

هزار هکتار به ویژه در اراضی شیبدار و نقاط پر باران با  ٥٠وی افزود: برای احداث باغات جدید بادام در سطح .نظرقرار گرفته است

رویین تن، با بیان این که سطح باغات بادام کشوربه علت .ماستفاده از آب سبز و ارقام سازگار، پر محصول و با کیفیت برنامه داری

 .هزار تن بادام شیرین تولید می شود ١٦٠هزار هکتار رسیده، اظهار داشت: از این سطح ساالنه  ١٦٠خشکسالی ها به 

کیلوگرم  ١٣٠٠آبی  کیلوگرم در هکتار عنوان و خاطر نشان کرد که عملکرد تولید در اراضی ١١٠٠وی متوسط عملکرد بادام کشور را 

مدیر کل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک معاونت امر باغبانی، سرانه تولید بادام .کیلوگرم در هکتار است ٥٠٠و اراضی دیم 

ک هزار تن تولید بادام ایران را نزدی ١٦٠وی در عین حال ارزش .برابر تولید سرانه جهانی عنوان کرد ٥در ایران را دو کیلو گرم معادل 

رویین تن، استان های فارس، چهارمحال بختیاری، خراسان رضوی، همدان، مرکزی، آذربایجان شرقی، .به یک میلیارد دالر تخمین زد

 .اصفهان، خراسان جنوبی، یزد، کرمانشاه، آذربایجان غربی، قزوین و لرستان را از استان های مهم بادام خیز کشور نام برد

میلیون دالر بوده است، گفت:  ٢٥هزار تن به ارزش  ٥تا  ٤صادرات بادام ایران در سال های اخیر بین  وی با اشاره به این که میزان

 .دالر به فروش می رسد ٦.٥هر کیلوگرم بادام با پوست خشک در بازارهای جهانی با قیمت 

هزار تن صادرات  ٧٠٠رویین تن با بیان این که ایران برای صادرات بادام خود در بازارهای جهانی مشکلی ندارد، اذعان داشت: از 

کشور جهان مانند ترکی، کشور های حوزه خلیج  ٢٦جهانی بادام، ایران یک درصد آن را به خود اختصاص داده و این صادرات به 

وی در همین حال از صادر کنندگان بادام کشور خواست با هم منسجم و متحد باشند و قیمت .یردفارس، هند و آلمان صورت می گ

   .کف این محصول را مشخص کرده و در بسته بندی، درجه بندی، برند سازی و بازاریابی تالش کنند

ری به منظور حفاظت از این منابع و رویین تن در مورد کاشت بادام تلخ نیز تصریح کرد: سازمان جنگل ها، منابع طبیعی و آبخیزدا

جلب مشارکت مردمی و جلوگیری از فرسایش خاک اقدام به جنگل کاری اقتصادی با گونه های مختلف از جمله بادام های بومی، 

 .کوهی، اهلی و تلخ کرده که دارای ارزش اقتصادی باالیی در صنایع دارویی است

هزار هکتار اراضی دنیا بادام کشت شده که از این سطح ساالنه  ٨٠٠یک میلیون و  وی در مورد سطح زیر کشت بادام دنیا گفت: در

 .میلیون تن محصول تولید می شود ٣

کیلوگرم در هکتار عنوان  ١٧٠٠مدیر کل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک معاونت امر باغبانی، عملکرد تولید جهانی بادام را 

کننده بادام شامل آمریکا، آفریقا، استرالیا، ایران، اسپانیا، مراکش، سوریه، ایتالیا، ترکیه، تونس وی افزود: کشورهای عمده تولید .کرد

 .گرم برای هر نفر اعالم کرد ٤٠٠رویین تن سرانه تولید بادام دنیا را .و چین هستند

 .درصد صادرات دنیا را در اختیار دارد ٦٨هزار تن،  ٤٨٠وی اظهار داشت: آمریکا با 

http://www.yjc.ir/fa/news/5977693/%D8%A7%D8%B1%D 
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۲۹تاریخ: 

 میلیون تومان سرمایه گذاری شده است 1۰برای توسعه آبیاری قطره ای در هر هکتار 

میلیون تومان سرمایه گذاری  ١٠ای در هر هکتار های نوین آبیاری طیف و قطرهمنصوری گفت: به طور میانگین برای توسعه سامانه

اقتصادی گروه  کشاورزیصنعت، تجارت و علی اشرف منصوری رئیس جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار .شده است

با اشاره به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: در  باشگاه خبرنگاران جوان،

های مصوب ابالغی را اجرا دارد چرا که تمامی برنامه ایحوزه اقتصاد مقاومتی وزارت جهاد استان تهران در سطح کشور جایگاه ویژه

وی با اشاره به برنامه توسعه سامانه نوین آبیاری در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی افزود: پروژه سهم ابالغی جهاد استان .کرده است

هزار هکتار آن به بهره  ٧ار و تا کنون هزار هکتار به پیمانکاران واگذ ١٠هکتار بوده که بیش از  ٤٠٠هزار و  ٥تهران دراین زمینه 

های نوین آبیاری طیف به گفته منصوری به طور میانگین برای توسعه سامانه.برداری رسید و مابقی تا پایان سال عملیاتی خواهد شد

های سایر برنامهرئیس جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به .میلیون تومان سرمایه گذاری شده است ١٠ای در هر هکتار و قطره

های گلخانه در جهت افزایش بهره وری تولید از دیگر اهداف اقتصاد مقاومتی بوده که در این اقتصاد مقاومتی بیان کرد: احداث واحد

وی ادامه داد: در راستای تحقق اهداف شعار اقتصاد مقاومتی .هکتار بازسازی شده است ١٢٠هکتاراحداث و بیش از  ١٧٣خصوص 

های دام و طیور، صنایع تبدیلی، زارعت و باغداری هزار میلیارد تومان در تمامی بخش ١٨و ماشین آالت با اعتبار بالغ بر دستگاه  ٣٩

های مورد اجرا در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی وزارتخانه بیان کرد: توسعه منصوری با اشاره به دیگر برنامه.جذب شده است

های اقتصادی متوسط و کوچک از محل سامانه بهینه یاب با هداف افزایش ظرفیت و فعال ک به بنگاهصنایع تبدیلی و تکمیلی، کم

به گفته وی در .های وزارت جهاد استان در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی استهای نیمه تعطیل از دیگر برنامهسازی واحد

ر گرفت که براساس گزارش بانک کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی استان تولید گوشت، شیر و تخم مرغ برنامه ابالغی مورد اجرا قرا

 .های آتی ادامه یابدها طی سالرتبه نخست در اهداف اقتصاد مقاومتی را داراست و همواره در تالش است که این برنامه

/news/http://www.yjc.ir/fa٥٩٨٠٧١٠/%D٨%A٨%D٨%B١% 
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 تولیدات دام و طیور )سایر (
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۷تاریخ: 

 هزار راس در برنامه ششم 224هدف گذاری برای افزایش جمعیت گاومیش کشور به 

هزار راس و تولید شیر  ٢٢٤معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از هدف گذاری برای افزایش جمعیت گاومیش کشور به 

 .هزارتن تا پایان برنامه ششم توسعه خبر داد ١٦٠از این محل به 

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، حسن رکنی در سومین همایش توسعه گاومیش داری که امروز در دانشگاه رامین اهواز 

هزار راس آن در  80هفت استان پراکنده است که هزار راس و در  ٢١٤جمعیت گاومیش کشور در حال حاضر  :برگزار شد،گفت

 ١٣٠هزارتن اعالم کرد و افزود: از این میزان نزدیک به  ٦٠٠میلیون و  ٩وی میزان تولید شیر کشور را .استان خوزستان قرار دارد

لیمی سخت استان رکنی با اشاره به ویژگی های سازگار بودن گاومیش با شرایط اق.هزارتن از محل شیر گاومیش تامین می شود

خوزستان، قانع بودن از نظر تغذیه و مقاومت به بیماری، پرورش و توسعه این دام در خوزستان را یکی از مصادیق برنامه های اقتصاد 

وی افزود: شیر گاومیش در خوزستان نزدیک به هفت درصد چربی دارد که بیش از دو برابر چربی موجود در شیر .مقاومتی دانست

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی،تنوع در تغذیه گاومیش از طریق سرشاخه های .ر نقاط کشور استگاومیش سای

نیشکر استان خوزستان را از دیگر برنامه های این معاونت برای توسعه پرورش گاومیش برشمرد و گفت: ساالنه نزدیک به دو میلیون 

وی میزان تولید گوشت گاومیش .ی شود که منبع غذای مناسبی برای این دام استتن سرشاخه نیشکر در مزراع خوزستان تولید م

 ١١با برنامه ریزی های صورت گرفته درصدد هستیم این میزان تولید گوشت را به  :تن اعالم و پیش بینی کرد ٣٠٠هزار و  ٩را نیز 

گاومیش تاکید کرد و اظهار داشت: در این راستا،برای  رکنی بر ارتقای ژنتیکی.تن تا پایان برنامه ششم توسعه برسانیم ٣٠٠هزار و 

وی ادامه داد: به منظور تهیه .دز جنین در واحدهای صنعتی کشور در رحم گاومیش های داخلی کشت شده است ٢٠نخستین بار 

راس تاکنون به ثبت هزار  ٤٧گله تحت ثبت مشخصات قرار گرفته اند که اطالعات اولیه  ٢٠٨٠نقشه راه برای رصد ژنتیکی این دام، 

رکنی در عین حال بهینه کردن سیستم های پرورش گاومیش در کشور به منظور ایجاد شرایط بهتر برای نسل جدید را .رسیده است

بنابراین گزارش، سومین همایش توسعه گاومیش داری با هدف بررسی چالش ها و ارائه راهکارها در دانشگاه رامین .ضروری خواند

 .شداهواز برگزار 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٨٢١/%D٨٧%٩%D٨%AF%D٨١%٩ 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۵تاریخ: 

 سورتر هستند های طیور، بدونواحد از کشتارگاه 14۰کنیم، مرغ هورمونی نداریم!/ باز هم تأکید می

ای بر این امر پافشاری ها هنوز عدهبا وجود اعالم مکرر سازمان دامپزشکی کشور، مبنی بر استفاده نکردن از هورمون در مرغداری

به گزارش خبرنگار ایانا، امروز مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی در نشستی خبری .کنندمی

های گوشتی گفت: سازمان دامپزشکی بارها این موضوع را پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر وجود هورمون در مرغ در پاسخ به

 کند که تاکنون هیچ گزارشی از وجود هورمون در گوشت مرغ وجود نداشته است.تکذیب کرده و اکنون نیز تکرار می

اظهار نظر در این باره، سازمان دامپزشکی است، افزود: اظهار نظر در دار برای عباس عباسی با اشاره به اینکه تنها مرجع صالحیت

ها استفاده از هورمون کامالً منتفی های خدماتی یا حتی پزشکان، در این باره از اعتبار خارج بوده و با توجه به شرایط مرغداریحوزه

، مربوط به داشتن یا نداشتن هورمون نیست، بلکه است.به گفته وی، بحث مرغ سبز که چند صباحی است بین مردم رواج پیدا کرده

ولی های معمطور که در مرغداریبیوتیک آنها به حداقل رسیده و مصرف آنتیای است که بیماریگونهشرایط پرورش در این عرصه به

 ش محصوالت ارگانیک دررایج است، وجود ندارد.عباسی با بیان اینکه سازمان دامپزشکی، تاکنون هیچ مجوزی برای تولید یا پرور

های دیگر کنند، دلیل بر غیرقابل استفاده بودن مرغکشور صادر نکرده است، تأکید کرد: اینکه گروهی مرغ سبز به بازار عرضه می

 اشوند. ضمن اینکه قرار است تهای دارویی مجاز و غیرمجاز کنترل میماندهنیست، بلکه تمام آنها کد رهگیری داشته و از نظر باقی

های خام دامی با شناسنامه وارد بازار شوند.وی درباره طرح کاهش سن و وزن کشتار، ادامه پایان برنامه ششم توسعه، همه فراورده

های مجهز محتاج است، در حالی که اکنون از داد: پیش نیاز تولید مرغ سایز هنوز در کشور فراهم نیست، زیرا این طرح به کشتارگاه

توان روی اجرای این طرح حساب ها ارتقا نیابد، نمیواحد سورتر دارند؛ بنابراین تا زمانی که سطح کشتارگاه ٩٠ا کشتارگاه، تنه ٢٣٠

 مردم موارد مشکوک را گزارش کنندکرد.

مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی در پاسخ به پرسش ایانا مبنی بر چگونگی نظارت این 

های مواد غذایی را ندارد، مگر اینکه از ای اجازه ورود به کارخانههای سوسیس و کالباس، بیان کرد: هیچ ماده اولیهبر کارخانه سازمان

ها نیز موظفند این مواد را از جایی تهیه کنند که مورد تایید طرف سازمان دامپزشکی، گواهی بهداشتی آن صادر شده باشد. کارخانه

های صادر شده برای مبدا و مقصد به ها نیز طبق ضوابط اجرایی وظیفه دارند ضایعات خود را طبق گواهیرگاهسازمان باشد. کشتا

واحد مربوطه تحویل دهند؛ بنابراین مسیری غیر از فرایند گفته شده، تخلف محسوب شده و چنانچه حتی یک مورد مشکوک از طرف 

 عالم کنند.های متولی امردم دیده شد، باید آن را به دستگاه

 حتی یک مجوز برای لبنیات سنتی صادر نشده است

ها پروتکل خاصی نداشته و مسئولیت این امر با خود عباسی معتقد است: سازمان دامپزشکی برای شیرخام برگشتی از کارخانه

 نکه لبنیات سنتی در حوزهدهد؛ ضمن ایها است. دامپزشکی تنها در مبادی ورودی، شیرخام سالم را تحویل صنایع لبنی میکارخانه

 استحفاظی سازمان نبوده و تاکنون حتی یک مجوز هم از طرف این سازمان به واحدهای لبنیات سنتی ارائه نشده است.

ت افتد، بلکه این برگشدلیل خراب یا فاسد بودن محصول اتفاق نمیها همیشه بهوی اضافه کرد: البته برگشت شیرخام از کارخانه

 دنبال شیری با درصد پروتئین و چربی باالتری است.لیل افت پروتئین یا چربی شیر باشد، در حالی که کارخانه بهدتواند بهمی

شان اند که محصوالتشده IRکارخانه لبنی موفق به دریافت کد  ٩شده، های انجامعباسی در پایان یادآور شد: تاکنون طبق بررسی

 شود./به روسیه صادر می

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٧١٩/%D٨%A٨%D٨%A٧%D٨%B٢%D-٨٧%٩%D٨%٩ 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 تولیدات دام و طیور
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۲۷تاریخ: 

 !کشاورزی پیگیر غرامت مرغداران استیوسفی: بیمه غرامت مرغداران را نمی دهد/سجادی: وزیر جهاد 

علی رغم گذشت سه ماه از شیوع آنفوالنزا حاد پرندگان و خسارت واحدهای مرغداری اما تا کنون غرامت مرغداران به سبب عدم 

ت، صنعمحمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار .پرداخت حق بیمه دولت پرداخت نشده است

 :با اشاره به اینکه بیمه مرغداران در دست انداز افتاده است، اظهار داشت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه تجارت و کشاورزی 

های یکروزه خود اقدام نمایند به طوریکه با بیمه نامه از باید نسبت به بیمه جوجهبراساس قانون اجباری مرغداران در مبدا تولید 

وی با اشاره به مشکالت قانون بیمه افزود: طی چند سال اخیر سهم پرداختی مرغدار دوبرابر بود که امسال .جوجه کشی خارج شوند

غداران از بیمه تکمیلی گفت: با توجه به حق بیمه باال به یوسفی با اشاره به کاهش استقبال مر.از سهم بیمه دولت کاسته شده است

کنند و این درحالی است که بیمه اجباری تنها شامل بیماری ازای هر قطعه جوجه، مرغداران استقبال چندانی از این طرح نمی

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به اعتراض مرغداران مبنی بر آنفوالنزای حاد .ها استآنفوالنزا و حذف قطعه

میلیون قطعه  ٨پرندگان و تاخیر در پرداخت دیر هنگام از سوی صندوق بیمه بیان کرد: با توجه به رقم باالی خسارت و معدوم سازی 

های پی در پی در اسرع وقت صورت رد تا پرداخت غرامت مرغداران با وجود زیانای در اختیار ستاد بحران قرار گیمرغ باید اعتبار ویژه

وی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از میزان خسارت در دسترس نیست، عنوان کرد: بخشی از غرامت سال گذشته مرغداران به .گیرد

های اخیر بانک کشاورزی مبالغی را ت که طی سالسبب عدم پرداخت سهم دولت در اختیار مرغداران قرار نگرفته و این در حالی اس

 .دهدبه صورت تنخواه و وام در اختیار صندوق قرار می

 های مرغداری استان تهرانمیلیارد تومانی واحد 2۵خسارت ***

گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیفاضل سجادی مدیرعامل صندوق بیمه محصوالت جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار 

تومانی به ازای  ٢٠گفت: در سال جاری صندوق بیمه مقابل کانون و سایر عوامل قهری حق بیمه  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،

 .شودغرامت پرداخت میهر قطعه در نظر گرفته که در صورت حذف کانون 

های پرورشی خود را بیمه نمایند باید نسبت به بیمه تکمیلی به ازای ها واحدوی افزود: اگر مرغداران بخواهند در قبال سایر بیماری

دگان های مرغداری در پی آنفوالنزای حاد پرنمیلیارد تومانی واحد ٢٥سجادی با اشاره به خسارت .تومان اقدام نمایند ٦٣هر قطعه 

 .بیان کرد: با توجه به اعتراض مرغداران مبنی بر تاخیر در پرداخت غرامت، وزیر جهاد کشاورزی پیگیر غرامت مرغداران است

وی ادامه داد: با توجه به محدودیت منابع مالی دولت بدیهی است که پرداخت غرامت مرغداران با تاخیر مواجه شود، اما دولت قول 

 .اخت غرامت مرغداران تا پایان سال را داده استتخصیص منابع در جهت پرد

تواند غرامت تولیدکنندگان را مدیر عامل صندوق بیمه جهاد کشاورزی استان تهران تصریح کرد: صندوق بیمه با جیب خالی نمی

لبات خود اعتراض پرداخت نماید و با گذشت سه ماه از پرداخت غرامت مرغداران در پی شیوع آنفوالنزا حق دارند که نسبت به مطا

 .نمایند

http://www.yjc.ir/fa/news/٥٩٨٠٩٢٠/%DB%٨C%D٨٨%٩%D٨ 

 

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/5980920/%DB%8C%D9%88%D8


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم بهمن 

 

91 
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 چای
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۳تاریخ: 

 میلیون دالری واردات ۵۵کاهش درصدی تولید چای ایرانی و  6۰افزایش 

جاری نسبت به سال درآمد چایکاران در سال :درصد مطالبات چایکاران کشور خبر داد و گفت ٩٥رئیس سازمان چای کشور از واریز 

 .درصد رشد داشته است ٧٢قبل 

به گزارش مهر، محمدولی روزبهان درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات چایکاران با بیان اینکه امسال درآمد ریالی چایکاران نسبت 

میلیارد تومان برگ سبزچای از کشاورزان به صورت تضمینی  ٢٣٤امسال ما  :درصد رشد داشته است، اظهارداشت ٧٢به سال گذشته 

وی با اشاره به اینکه نرخ خرید تضمینی نسبت به .میلیارد تومان بوده است ١٣٦در سال گذشته حدود خریداری کردیم که این رقم 

 .درصد افزایش تولید داشتیم ٦٠درصد رشد داشته است، گفت: ما امسال نسبت به سال گذشته  ١٢.٥سال قبل از آن حدود 

ران را در نیمه اول اسفندماه تسویه کردیم، افزود: میزان تولید رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه سال گذشته کل مطالبات چایکا

هزارتن برگ تولید کرده بودیم که امسال  ٦٤حدود  ٩٣؛ تقریبا بیش از دو برابر شده، در سال ٩٣برگ سبز چای در مقایسه با سال 

ران روزبهان با اشاره به اینکه در هفته میلیارد تومان دیگر از مطالبات چایکا ٨رداخت .هزارتن رسیده است ١٣٩این عدد به حدود 

میلیارد تومان دیگر از مطالبات چایکاران در سه نوبت به حساب آنان واریز شد، افزود: بنابراین، مجموع مطالبات  ٨جاری حدود 

 ١٣.٥د: حدود وی ادامه دا.درصد بدهی ما به تولیدکنندگان تسویه شد ٩٥میلیارد تومان رسید و حدود  ٢٢١پرداختی چایکاران به 

رئیس .شودمیلیارد تومان دیگر از مطالبات باقی مانده است که این رقم نیز با دریافت قدرسهم کارخانجات به زودی پرداخت می

جاری پرداخت خواهد شد؟ پاسخ داد: قطعا همین طور سازمان چای کشور به این پرسش که آیا مطالبات چایکاران تا پایان سال

روزبهان درباره تعیین .ده مطالبات پرداخت شده و ما در تالش هستیم باقی آن را نیز به سرعت پرداخت کنیمخواهد بود چراکه عم

نرخ خرید تضمینی برای سال زراعی جاری نیز اظهارداشت:هنوز قیمت تضمینی چای و یکی دو محصول دیگر به شورای اقتصاد نرفته 

وی در بخش دیگری از سخنان خود درآمد چایکاران و .شودن محصول اعالم کنیم در اسفندماه نرخ خرید ایاست و پیش بینی می

میلیارد تومان بوده، این  ٤٥، ٩١میزان تولید این محصول را طی سالیان اخیر مورد اشاره قرار داد و گفت: در آمد چایکاران در سال 

جاری نیز به میلیارد تومان و در سال ١٣٦به  ٩٤ل میلیارد تومان، در سا ٨به  ٩٣میلیارد تومان، در سال  ٦٨به  ٩٢عدد در سال 

رئیس سازمان چای کشور اضافه کرد: کمترین میزان تولید برگ سبز چای در کشور مربوط به .میلیارد تومان رسیده است ٢٣٤

؛ این ٩٢هزار تن نرسیده بود اما در سال  ١٠٠بوده است؛ هیچ سالی میزان تولید برگ سبز چای به کمتر از  ٩٣و  ٩٢، ٩١های سال

روزبهان در اظهارنظری جداگانه تشکیل صندوق حمایت .هزارتن کاهش پیدا کرد ٦٥نیز میزان تولید به  ٩٣اتفاق رخ داد و در سال 

ندوق به همراه وام میلیارد تومان وام از محل این ص ١٣جاری تاکنون از صنعت چای کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: ما در سال

وی با بیان اینکه ما کال .رسانیممیلیارد تومان می ٧٠ایم و این عدد را امسال به حدود به زراعی و بهسازی کارخانجات پرداخت کرده

ت برای ها از محل صندوق چای به چایکاران و کارخانجاکنیم، ادامه داد: یکی از این وامنوع وام به چایکاران و کارخانجات پرداخت می

 ١.٩هزارتومان و به کارخانجات تا  ٦٠٠شود؛ براین اساس به چایکاران هکتاری یک میلیون و های جاری آنان داده میتامین هزینه

روزبهان افزود:وام دیگری که پرداخت .درصد است ٤شود که سود آن نیز ای که در صندوق دارند، وام پرداخت میبرابر سرمایه

میلیارد  ٢٠میلیارد تومان است ضمن اینکه  ٣٠رداخت آن آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد؛ میزان این وام پ ٩٣کنیم، از سال می

ساله است، دو سال اول  ٥شود؛ که بازپرداخت آن تومان آن بدون بهره به چایکاران برای انجام عملیات به زراعی و هرس پرداخت می

ئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه امسال برای اولین به کارخانجات نیز وام ر.گیردتنفس دارد و هیچ سودی به آن تعلق نمی

سال بعد از آن، بازپرداخت  ٣کنیم، گفت: دو سال اول این وام نیز تنفس است و در درصد پرداخت می ٤بهسازی کارخانجات را با بهره 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ردن های مناسب و بهداشتی کو سیستم تولید، تهیه دستگاهشود؛ این وام برای بهینه سازی مصرف انرژی، بهینه سازی خط انجام می

 سیستم تولید است

 درصد چای تولیدی کشور را خریداری کردند 8۰مردم .

های درصد چای تولیدی کشور توسط مردم خریداری شده است، ادامه داد: امیدواریم حمایت ٨٠روزبهان با اشاره به اینکه حدود 

رئیس سازمان چای کشور در بخش دیگری از سخنان خود کاهش واردات این محصول .دولت از صنعت چای کشور استمرار پیدا کند

تن چای خشک در کشور تولید  ٢٠٠هزار و  ٣١حدود  تن و امسال ٦٠٠هزار و  ١٩را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: سال گذشته 

دالر را برای هر کیلو چای  ٥روزبهان ادامه داد: اگر قیمت .هزارتن در این زمینه افزایش تولید داشتیم ١١شده است بنابراین بیش از 

گفته رئیس سازمان چای کشور، به .میلیون دالر صرفه جویی ارزی در این زمینه داشتیم ٥٥وارداتی در نظر بگیریم ما امسال حدود 

روزبهان با بیان اینکه زمانی .هزار هکتار از باغات رها شده چای به سیستم تولید بازگشته است ٤٠٠٠طی دو سه سال اخیر، حدود 

درصد کاهش یافت اما  ١٣؛ این عدد به حدود ٩٣شد، افزود: در سال درصد نیاز کشور به چای در داخل تامین می ٧٠حدود 

 .شوددرصد نیاز کشور به چای در داخل تامین می ٢٩تا  ٢٨انه درحال حاضر حدود خوشبخت

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٦١٦/%D٨%A٧%D٨١%٩%D٨% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/40616/%D8%A7%D9%81%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم بهمن 

 

94 

 چای
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۸تاریخ: 

 تومانی خود، بابت بهای برگ سبز چای را پرداخت کرد میلیارد 163دولت سهم 

میلیارد تومانی خود، بابت بهای خریدتضمینی برگ سبز چای را پرداخت  ١٦٣رییس سازمان چای کشور گفت: دولت سهم خود 

 .کرده است و حال نوبت کارخانه داران است که سهم خود را پرداخت کنند

و گو با خبرنگار ایرنا ، پرداخت تسهیالت وام بهزراعی،مساعده زمستانه )تغذیه ونگهداری( محمد ولی روزبهان روز پنجشنبه در گفت 

ازسوی صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور،صدور دفترچه چایکاری،توزیع کودشیمایی و پیگیری روند پرداخت بهای خرید 

  .ذکر کردتضمینی برگ سبزچای را از جمله اقدامات سازمان چای برای بهبود تولید 

میلیاردتومانی خود را بابت بهای خریدتضمینی برگ سبز چای را در مردادماه امسال پرداخت کرده است ١٦٣وی افزود : دولت سهم 

و اگرکارخانه ها نیز سهم خود را سریعا پرداخت کنند این سازمان تا پایان نیمه اول اسفندماه نسبت به پرداخت کامل بهای خرید 

میلیارد تومان بهای خرید تضمینی خرید برگ سبز چای  ٢٢١روزبهان افزود: تاکنون مبلغ  .چای اقدام خواهد کردتضمینی برگ سبز 

میلیارد تومان از طلب کشاورزان چایکار سهم ١٣به حساب کشاورزان چایکار استانهای گیالن و مازندران واریز شده است ولی مبلغ 

وی تاکیدکرد: کارخانه هایی که امسال بموقع  .هرچه سریعتر این مبلغ نیز پرداخت شودکارخانه ها باقی مانده که در تالشیم تا 

نسبت به پرداخت سهم خود اقدام نکنند درسال آینده نسبت به قرارداد با آنها تجدید نظر خواهدشد و با این دسته از کارخانه ها 

سهیالت وام بهزراعی به شهرستان املش یادآورشد: عملیات میلیارد ریال ت ٣٥وی با اشاره به اختصاص  . قرارداد نخواهیم بست

بهزراعی تاثیر بسیار مهمی در افزایش کمی و کیفی محصول چای دارد و از این رو انتظارداریم کشاورزانی که عملیات بهزراعی را 

هزار هکتار باغ چای در گیالن  28حدود  .انجام داده اند به ادارات چای مراجعه تا ازاین تسهیالت تخصیص داده شده بهره مند شوند

تن چای خشک در  ٢٠٠هزار و  ٣١درصد در گیالن واقع است و در سال جاری  ٩٠و مازندران وجود دارد که از این میزان بیش از 

  . میزان مصرف سالیانه چای خشک کشور حدود یکصد هزار تن است .کشور تولید شد

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٨٦١/%D٨%AF%D٨٨%٩%D٨٤%٩%D٨%%-AA 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/40861/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم بهمن 

 

95 

 حبوبات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۲۹تاریخ: 

تعرفه ابزاری برای کنترل بازار محصوالت کشاورزی/ ضریب خوداتکایی صددرصدی حبوبات در دستور کار 

 قرار دارد

گفت: کاهش و افزایش تعرفه واردات محصوالت کشاورزی ابزاری برای کنترل بازار محصوالت کشاورزی است که در آن باید خاکسار 

 .سود تولید کننده و مصرف کننده مورد توجه قرار گیرد

اقتصادی باشگاه گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیکاوه خاکسار مدیر کل دفتر غالت وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

کاهش و افزایش تعرفه واردات محصوالت  :با اشاره به تاثیر کاهش تعرفه واردات حبوبات بر تولید داخل اظهار داشت خبرنگاران جوان،

 امنیت ات گیرد قرار نظر مد کننده مصرف و محصوالت کشاورزی است که باید سود تولید کننده  کشاورزی ابزاری برای کنترل بازار

وی افزود: در صورت افزایش قیمت محصوالت کشاورزی دولت با کاهش تعرفه در صدد کاهش قیمت .نیفتد خطر به کشور غذایی

 .محصوالت در بازار است تا مصرف کنندگان متحمل ضرر و زیان نشوند

درصد چه تاثیری بر روند بازار دارد، گفت: گرچه قیمت حبوبات نسبت به  ٥به  ٢٦خاکسار در پاسخ به این سوال که کاهش تعرفه از 

سال گذشته افزایش داشته اما طی یک ماه اخیر روند کاهشی به خود گرفته که از این رو الزم است کاهش و افزایش تعرفه واردات 

به دلیل کاهش شدید قیمت نخود تصمیماتی  ٩٣ر کل دفتر غالت وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در سال مدی.مورد بررسی قرار گیرد

 .هزار تن نخود اتخاذ شد که با این وجود از کاهش شدید قیمت در داخل جلوگیری به عمل آمد ٢٨مبنی بر صادرات 

رم امری عادی است چرا که حقوق کشاورزان باید مورد به گفته وی افزایش قیمت محصوالت کشاورزی از جمله حبوبات بر حسب تو

خاکسار در خصوص ضریب خوداتکایی حبوبات تصریح کرد: با توجه به تشکیل ستاد حبوبات و برنامه ریزی های .توجه قرار گیرد

یب خود مه ششم توسعه ضرصورت گرفته در راستای بذور مقاوم به سرما و انتقال کشت بهاره به پاییزه در نظر داریم که تا پایان برنا

 .اتکایی را به صد درصد برسانیم

http://www.yjc.ir/fa/news/٥٩٦٥٤٠٥/%D٨%AA%D٨%B٩%D٨% 
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  خاک
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۷تاریخ: 

 توجه بیشتر به خاک در برنامه ششم توسعه

 .های قبلی اندکی توجه به مسئله خاک بیشتر شده استانجمن علوم خاک گفت: در برنامه ششم توسعه نسبت به برنامهرئیس 

ه بار مشخص است که به مسئله خاک توجوگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: در برنامه ششم اگرچه برای نخستینمنوچهر گرجی در گفت

 ایم.آل نرسیدهشده، اما هنوز به حالت ایده

ای دهد. اگر ردیف بودجهوی افزود: همه آنچه در برنامه ششم آمده، روی کاغذ است و باید در عمل ببینیم که چه اتفاقی رخ می

 توانیم بگوییم که به مسئله خاک توجه شده است.گذاشته شد و اعتباری به بخش خاک تخصیص داده شد، می

گفت، هدف از برگزاری این نشست در پژوهشکده ه انجمن علوم خاک سخن میرئیس انجمن علوم خاک که در حاشیه همایش ساالن

ها در این حوزه اعالم ای و رادیوایزوتوپاندرکاران بخش خاک با کاربرد علوم هستهای کشاورزی را آشنایی بیشتر دستعلوم هسته

و آب، اصالح گیاهان، علوم دامی و شیالت و مبارزه ها در چهار زمینه کشاورزی کاربرد دارد. خاک کرد.به گفته گرجی، رادیوایزوتوپ

 گیرد.ها مورد استفاده قرار میهای این حوزهای در فعالیتبا آفات محورهایی هستند که انرژی هسته

 طور انجام تحقیقات دربارهگیری فرسایش و همینای در حوزه خاک، در بحث ردیابی فرسایش خاک، اندازهوی اضافه کرد: علوم هسته

تغذیه گیاه و حاصلخیزی خاک کاربرد دارد.گرجی گفت: امروز همه مسئوالن و دست اندرکاران بخش آموزش، تحقیقات و اجرای 

 های آینده این حوزه به بحث و تبادل نظر بپردازیم.خاک قرار است دور هم جمع شوند تا درباره برنامه

کنیم. معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، مدیر سالیانه صحبت میهای مرتبط با خاک در نشست وی ادامه داد: در همه زمینه

 د.یابنهای تحقیقاتی در نشست امروز حضور میها و مؤسسهها، اعضای انجمن علوم خاک و اعضای هیات علمی دانشگاههای استانکل

الیانه جزء مطالباتی است که امروز درباره تر قانون خاک در برنامه ششم و بودجه سرئیس انجمن علوم خاک بیان کرد: پیگیری جدی

 آن سخن خواهیم گفت./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٧٩٣/%D٨%AA%D٩% 
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 خاک
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۶تاریخ: 

 استکننده رویه خاک از جزیره هرمز نگرانبرداشت بی

  .رویه خاک در جزیره هرمز شدهای نظارتی درخصوص برداشت بیزیست خواستار ورود دستگاهرئیس سازمان حفاظت محیط  :ایسنا

معصومه ابتکار افزود: جزیره هرمز یکی از مناطق ارزشمند کشور است و یکی از مراکز تحقیقاتی مهم دریایی سازمان حفاظت محیط 

رویه خاک از جزیره هرمز است، تصریح کرد: های ما برداشت بیدارد. وی با بیان اینکه یکی از دغدغهزیست در این جزیره قرار 

ت رویه صورایم. ابتکار با اشاره به اینکه حال در هرمز یا برداشت بیخصوص نگرانی خود را از طریق منابع رسمی اعالم کردهدراین

شود هم قاچاق خاک هرمز که امری رویه خاک که موجب تخریب جزیره هرمز میهم برداشت بی :گیرد یا قاچاق، خاطرنشان کردمی

شود. این مقام مسئول با بیان اینکه خواستار بازنگری درخصوص موضوعات محیطی میغیرقانونی است موجب مشکالت زیست

باید ذخایر طبیعی کشورمان به این فارس و کشور است و نجزیره هرمز یکی از جزایر ارزشمند خلیج :شده هستیم، اضافه کردمطرح

ها بر این موضوع افزایش های مهمی همچون گردشگری آسیب ببیند و امیدوارم نظارتبرداری پیدا کنند تا ظرفیتشکل اجازه بهره

 .یابد

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٧٥٥/%D٨%A٨%D٨%B١%D٨%AF% 
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 خاک
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۷تاریخ: 

قول مساعد برای تخصیص ردیف بودجه مستقل خاک/ ورود مباحث خاک به شورایعالی آب/ نیمی از خاک 

 کیفیت استکشاورزی ایران بی

تعیین ردیف بودجه مستقل برای خاک گفت: متولیان معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تالش این مجموعه برای 

میلیارد تومان  ٣٠تا  ١٥ها حدود ریزی قول دادند که اگر ردیف بودجه مستقل تامین نشد، در یکی از پروژهسازمان مدیریت و برنامه

 .برای خاک در نظر گرفته شود ٩٦اعتبار در برنامه سال 

برگزار کرج ای هستهی پژوهشکده کشاورزکه امروز در نجمن علوم خاک اهمایش سالانه در مراد اکبری به گزارش خبرنگار ایانا، علی

 شد، توجه به مسئله خاک را امری ضروری برای دستیابی به امنیت غذایی در کشور اعالم کرد.

ایم. زیرا سئله قایل نشدههای گذشته خاک در ایران مغفول واقع شده است و اهمیت چندانی برای این مبه گفته وی متاسفانه در سال

 ایم.های جدی مواجه شدهمنابع فراوانی در اختیار ما بوده است اما با کاهش این منابع، امروز با چالش

هزار هکتاری خوزستان و ایالم، برای انتخاب عرصه اجرایی نیاز به مشارکت و توجه جدی کارشناسان  ٥٥٠اکبری افزود: در طرح 

است.  "آب در هاون کوبیدن"ریزی برای مسایل آب در کشور بدون توجه به خاک، د وی هر گونه برنامهبخش خاک داریم.به اعتقا

 این هدف در دو جلسه مشترک با کمیسیون کشاورزی مجلس پیگیری شد و در این جلسه اهمیت خاک در مقوله آب تشریح شد.

خاک به صورت توام توجه نشود، امنیت غذایی با مشکل  معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: اگر به مسئله آب و

 گاه به خودکفایی دست نخواهیم یافت.مواجه شده و هیچ

 بهبود وضعیت خاک در برنامه ششم

اکبری با اشاره به اقدامات انجمن علوم خاک گفت: اقدامات این انجمن به مسئوالن اجرایی کشور این پیام را منتقل کرد که باید به 

اک توجه کرده و از آن غفلت نکرد. بنابراین در برنامه ششم مباحث مربوط به خاک بازبینی شد و بحث بهبود وضعیت خاک مسئله خ

کشاورزی در این برنامه، مصوب شد.وی ادامه داد: در چند جلسه در کمیسیون کشاورزی و تلفیق کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی 

برنامه ششم، مباحث مرتبط با خاک گنجانده و به تصویب نمایندگان مجلس رسید. البته  ٤٥نیز حضور یافتند و در نهایت در ماده 

به جز این اقدامات، به دنبال تعریف یک ردیف پایدار برای خاک در بودجه کشور هستیم.معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از 

نیاز بخش خاک خبرداد و افزود: مسئوالن این سازمان قول  ریزی برای تامین اعتبارات موردقول مساعد سازمان مدیریت و برنامه

؛ اعتبار برای بخش ٩٦میلیارد تومان در سال  ٣٠تا  ١٥ها حدود دادند که اگر ردیف مستقل اعتباری تامین نشد، در یکی از پروژه

رداشت غیر علمی و عدم توجه به هایی که به نظر من خیلی کم به آن توجه شد، بخاک در نظر بگیرند.وی اضافه کرد: یکی از چالش

آوری در بخش خاک کشور است.اکبری یادآور شد: برای حل این نقیصه باید کارگروهی با حضور کارشناسان موسسات استفاده از فن

هایی که در بخش خاک تدوین های فعال در این بخش تشکیل شود تا بتوانیم برنامهتحقیقاتی، معاونت آب و خاک و پژوهشکده

های علمی در بخش خاک کشور واقعا مظلوم واقع ود را پشتیبانی کنیم.وی ادامه داد: در نظر گرفتن ردیف اعتباری برای فعالیتشمی

 شده و باید در برنامه ششم، جاسازی مناسبی برای این مسئله داشته باشیم.

 اصالح ساختار معاونت آب و خاک ضروری است

 فزود: در برنامه ششم راهبردهای فرسایش خاک در حال پیگیری است.معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ا

های تحقیقاتی در دست پیگیری است و در اجرای این طرح از به گفته وی طرح مدیریت جامع منابع خاک از طریق اجرای پروژه

سئله مدیریت خاک در کشور بهبود های اجرا شده در این بخش استفاده خواهیم کرد. اما برای اینکه منظرات بخش تحقیقات و پروژه

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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، "اکآب و خ"یابد، باید ساختار معاونت آب و خاک نیز تغییر کند.اکبری در تشریح سخن خود گفت: در معاونت آب و خاک سه دفتر 

 ت.ده اسرسد مسئله خاک در این معاونت هنوز مفغول مانوجود دارد و به نظر می "های آبیاریتوسعه شبکه"و  "سامانه نوین آبیاری"

وی عنوان کرد: آب در برنامه ششم به صورت خاص دیده شده است. در واقع در برنامه ششم سه برنامه آب، محیط زیست و تحقیقات 

 کند.به صورت خاص دیده شده است که دو موضوع اول به ما ارتباط پیدا می

 ایم برای اینلی که در شان خاک کشور باشد را نتوانستهمعاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: متاسفانه هنوز جایگاه اص

کنم که به این مقوله بیشتر توجه بخش پیدا کنیم. بنابراین از اساتید، دانشجویان، محققان انجمن علوم خاک و غیره خواهش می

 گیری شود.شود مطالبات این بخش بهتر و بیشتر پیکنند.به گفته وی وجود یک انجمن خصوصی در بخش خاک سبب می

دهد که یک اراده و عزم جدی برای حفاظت از خاک اکبری افزود تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور به مسئله خاک نشان می

 در کشور شکل گرفته است اما باید بدانیم جایگاه علم و فن آوری در این اراده کجاست.

به بخش اجرا ورود پیدا کند و کمتر از مبانی علمی در عرصه استفاده طور که باید وی عنوان کرد: تحقیقات خاک هنوز نتوانسته آن

کنم که پای کار بیایند و تحقیقات خود را ارایه کنند که از نتایج آنها بهتر استفاده ایم. بنابراین از دانشگاهیان درخواست میکرده

 کنیم.

 برگزاری برنامه بزرگداشت روز جهانی خاک در سراسر کشور

تر شدن مسئله خاک در جامعه دو پیشنهاد خاک وزارت جهاد کشاورزی برای حاضران در نشست امروز به منظور پررنگمعاون آب و 

های های کشور از طریق مشارکت سازمانداشت. پیشنهاد اول این بود که روز جهانی خاک با محوریت این معاونت در تمام استان

شود تا مسئوالن به مسئله خاک بیشتر توجه کنند و پیشنهاد دوم این بود که راه جهاد کشاورزی و مراکز تحقیقاتی گرامی داشته 

ایم که مسایل آب و خاک باید نفوذی برای طرح مسایل خاک در شورایعالی آب ایجاد شود.وی افزود: واقعا هنوز به این اعتقاد نرسیده

خاک باز کنیم، هر سال تعدادی از مسئولین تراز اول کشور در  در کنار هم دیده شود. اگر بتوانیم در شورایعالی آب راه نفوذی برای

توانیم مسایل خاک را به شوند. بنابراین میجلسات این شورا حضور دارند و حتی نمایندگان مجلس نیز به این جلسات دعوت می

میلیون  ٢٠اعتبار دریافت شده که  میلیون دالر از صندوق توسعه ملی ٥٠٠گوش آنها برسانیم.به گفته اکبری برای آبیاری تحت فشار 

تواند به بحث خاک هم کمک کند اما اعتبارات بخش آب ها تخصیص داده شده است. اگرچه بحث مدیریت آب میدالر آن به استان

میلیون دالر برای بحث آب و آبیاری تحت فشار اعتبار تخصیص داده  ٣٠٠؛ ٩٦وضعیت مطلوبی دارد به نحوی که در بودجه سال 

 است. البته قول مساعد داده شده که بخشی از اعتبارات به سمت خاک سوق پیدا کند. شده

 درصد خاک کشور کمتر از نیم درصد ماده آلی دارند 6۰

درصد خاک ایران زیر  ٦٠معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به نقش مواد آلی خاک در کاهش مصرف آب عنوان کرد: 

درصد کاهش  ٣٠ارند. در صورتی که اگر به مدیریت خاک و افزایش ماده آلی آن بپردازیم، مصرف آب بیش از نیم درصد ماده آلی د

توانیم به میزان بیشتری رود و مییابد.وی ادامه داد: اگر میزان ماده آلی خاک را افزایش دهیم، درصد نگهداری آب در خاک باال میمی

دهد. اینها مباحثی است که باید بیشتر به آن توجه زی حفاظتی مصرف آب را کاهش میجویی کنیم.اکبری افزود: بحث کشاورصرفه

میلیون هکتار زمین  ٨.٧های ایران مطرح هستند و از کنیم. متاسفانه عمق خاک و شوری و غیره، به عنوان محدودیت در خاک

هایی هستند که امیدواریم رند. بقیه دارای محدودیتمیلیون هکتار از اراضی ایران وضعیت مطلوبی از نظر خاک دا ٣.٢کشاورزی فقط 

 با استفاده از توان جمعی راهکار مناسب برای اصالح آن اندیشیده شود./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٨٢٨/%D٨٢%٩%D٨٨%٩%D٨٤%٩%D-٨٥%٩% 
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 خرید تضمینی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۷تاریخ: 

نتیجه احتمال اعالم نرخ خرید تضمینی گندم در جلسه امروز هیأت دولت/ تالش وزیر جهاد کشاورزی بی

 بود؟

خرید تضمینی گندم، این نرخ بدون های وزیر جهاد کشاورزی برای افزایش نرخ بر اساس اخبار واصله از مراجع دولتی با وجود تالش

 .تومان( ماند و امروز در هیأت دولت مصوب و ابالغ خواهد شد ٣٠٠هزار و تغییر )همان نرخ یک

وگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی رئیس بنیان ملی توانمندسازی گندمکاران ایران امروز در گفت

تومان کمتر از نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی است و این تصمیم  ٧٨گفت: نرخی که دولت دولت پذیرفته تومان بود،  ١٣٨٧

 کند.تر میدولت شرایط اقتصادی را برای گندمکاران سخت

یمت محصوالت تومان به واقعیت نزدیک است، اما براساس قانون باید نرخ تورم در ق ٣٠٠هزار و قلی ایمانی افزود: هرچند نرخ یکعلی

 شده تولید تأثیرگذار است.های تماملحاظ شود؛ چرا که در افزایش هزینه

درصدی، قیمت مناسب خرید تضمنی گندم برای سال آینده  ١٠یا  ٩تومان به احتساب نرخ تورم  ٤٠٠هزار و به اعتقاد وی، نرخ یک

رسش که با توجه به اینکه نرخ جهانی گندم نسبت به داخل است.رئیس بنیان ملی توانمندسازی گندمکاران ایران در پاسخ به این پ

شده باالتری دانید، بیان کرد: تولید گندم در ایران هزینه تمامتومان را منطقی می ٤٠٠هزار و تر است، چگونه قیمت یککشور پایین

 ی داشته باشد.نسبت به سایر کشورهای تولیدکننده این محصول دارد و بر همین اساس باید نرخ خرید باالتر

 ایمانی ادامه داد: در صورت ناهمخوانی قیمت خرید با هزینه تولید شده کشاورزان تمایلی به کاشت این محصول نخواهند داشت.

وی با اشاره به تأخیر دولت در ابالغ نرخ خرید تضمینی گندم، تأکید کرد: با توجه به تأخیر دولت در ابالغ نرخ خرید تضمنی و قیمتی 

شود در سال آینده شاهد کاهش تولید گندم در کشور باشیم.ایمانی با تأکید بر اینکه خرید تضمینی بینی مین شده است پیشکه تعیی

ری گذاها و سرمایهمحصوالت راهکار مناسب برای پایداری تولید نیست، یادآور شد: وزارت جهاد کشاورزی در صورت تأمین زیرساخت

 مان تولید و کاهش ضایعات بدون نیاز به ورود به خرید تضمینی به خوداتکایی دست یابد./تواند ضمن افزایش راندالزم می

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٨٢٩/%D٨%A٧%D٨%AD%D٨%AA%D٩% 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۲۷تاریخ: 

 یک بام و دوهوای نرخ خرید تضمینی گندم

 .قلی ایمانی گفت: امسال کشت گندم با تعلل دولت برای اعالم نرخ خرید تضمینی انجام شد

اقتصادی باشگاه گروه  جارت و کشاورزیصنعت، تعلی قلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار 

درباره آخرین وضعیت نرخ خرید تضمینی گندم اظهار داشت: براساس اعالم وزیر جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی  خبرنگاران جوان،

 .است گندم در شورای اقتصاد به تصویب رسیده، اما تا کنون ابالغ نشده

تومانی گندم با هزینه  ٣٠٠تومانی گندم افزود: با توجه به آنکه نرخ هزار و  ١٣٠٠وی با اشاره به اعتراض گندمکاران به نرخ خرید 

 .تمام شده و نرخ تورم هم خوانی نداشت، گندمکاران و وزارت جهاد کشاورزی خواستار رسیدگی مجدد به آن شدند

درصدی، قیمت هزار و  ١٠تومان بوده که با احتساب نرخ تورم  ٢٧٠ید تضمینی گندم هزار و به گفته ایمانی سال گذشته نرخ خر

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: نرخ جهانی گندم نسبت به داخل کشور پایین تر است، اما .تومانی متعادل است ٤٠٠

 .ه هزینه های تمام شده تولید در کشور ما بسیار باال استبراساس قانون باید نرخ تورم در قیمت محصوالت لحاظ شود چرا ک

وی با اشاره به اینکه طرفدار افزایش قیمت بی اندازه خرید تضمینی محصوالت نیستم، بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی در صورت 

رخ خرید تضمینی محصوالت را تامین زیر ساخت ها و سرمایه گذاری الزم می تواند ضمن افزایش راندمان تولید و کاهش ضایعات، ن

ایمانی با بیان اینکه امسال کشت گندم با امروز و فردا کردن دولت برای اعالم نرخ خرید تضمینی انجام شد، اظهار کرد: .کاهش دهد

 .اما برای سال آینده در صورت استمرار این روند به طور حتم با کاهش قابل توجه کشت گندم مواجه خواهیم شد

http://www.yjc.ir/fa/news/٥٩٧٨٨٤١/%DB%٨C%DA%A٩%D- 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۲۸تاریخ: 

 تاخیری که چرخ تولید کشاورزی را لنگان تر خواهد ساخت/ همه دلسرد شدند !؟

کشاورزان با پنج ماه تاخیر،اقدامی است که تحقق دیر هنگام آن با هزینه هایی جدی و دردسر ساز برای خرید گندم تضمینی از 

 .زارعان و فعاالن این عرصه همراه خواهد بود

 در همیتا حائز های مولفه از یکی گندم ،تولید اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

های دولت هاو دستگاه های دستاورد از یکی عنوان عرصه،به این در خودکفایی که جایی تا رود می شمار به کشاورزی و زراعت حوزه

و کشاورزی معتقدند با عنایت به سهم بسیار برجسته نان در سفره غذایی  بسیاری از کارشناسان عرصه زراعتربط مطرح می شود.ذی

خانوارها هر آنچه در این بخش به توفیقات بیشتری نائل شویم، روند توسعه و پیشرفت در عرصه کشاورزی و اقتصادی با سرعت و 

ست که به عنوان یک اقدام حمایتی از زارعان شتاب افزون تری همراه خواهد شد.در این میان،خرید تضمینی گندم،از نمونه تدابیری ا

و فعاالن تولیدی در این عرصه مطرح می شود که به واقع،از آن به عنوان یک ضرورتِ جدی و غیر قابل انکار یاد می شود که هر گونه 

 نارسایی در حصول آن،بار مشکالت و مصائب گندم کاران را سنگین تر از گذشته می سازد.

ماهه در خرید تضمینی گندم از سوی دولت معطوف می شود که به اعتقاد برخی کارشناسان به  ٥ها به تاخیر ییکی از این نارسای

 مثابه نوشدارویی دیرهنگام می باشد که باید بسیار زودتر از این ها محقق و انجام می شد.

صول با استراتژیک خواندن این مح  صنعت،تجارت و کشاورزی امیر فروتن نژاد یکی از فعاالن حوزه تولید گندم در گفتگو با خبرنگار

در میان تولیدات زراعی اظهار داشت: به واقع هر اقدامی که مانع خروج تولیدکنندگان از این بخش شود و از ظهور و بروز دلسردی یا 

یری کند موثر،سازنده و ثمربخش خواهد بود و بالعکس تاخیر یا هرگونه مانع در سرخوردگی در میان فعاالن حوزه تولید گندم جلوگ

 باری همراه خواهد بود.مسیر حصول چنین اقدامات سازنده ای با پیامدها و تبعات زیان

ا پذیرد،ام وی افزود: بر اساس اخبار و گزارشات منعکس شده در رسانه ها،مقرر است خرید تضمینی گندم در آینده ای نزدیک انجام

 با عنایت به گذشتن زمان فصل کشت،این اقدام ، اثراتِ موثر و برجسته خاصِ به خود را از دست داده است.

این فعال حوزه تولید گندم گفت: اخبار غیر رسمی موید افزایش سه درصدی نرخ خرید تضمینی گندم در سال آینده می باشد و با 

برای این محصول اعمال شده به تبع با احتساب میزان افزایش مذکور به رقم یک هزار و  تومانی که ٢٧٠ توجه به قیمت یک هزار و

تومانی خواهیم رسید که نمی توان از این رشد و افزایش،به مبلغ چندان قابل توجهی دست یافت که التیام بخش دردها و رنج  ٣٠٠

یطی که باید پیشنهاد قیمت خرید تضمینی به بیش از هزار و فروتن نژاد گفت: در شران زراعی مرتبط با این عرصه باشد.های فعاال

تومان،آن هم در موعدی زودتر برآورد می شد،انتظار می رفت مسئوالن ارشد وزارت جهاد کشاورزی در برابر این تاخیر واکنش  ٣٨٠

ع گیری حمایتی خاصی نداشته و ربط در برابر تاخیر مذکور،موضجدی تری نشان دهند،اما آنچنان که به نظر می رسد وزارتخانه ذی

 یا حداقل اینکه در سطح رسانه ها اظهاراتی که دال بر حمایت و تالش برای تسریع این موضوع تلقی شود را شاهد نبوده ایم.

 دلیل تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم چیست؟

، در صنعت،تجارت و کشاورزی در گفتگو با خبرنگارفریدون اخگر،یکی از فعاالن اقتصادی که سالهاست دستی در تولید گندم دارد 

گفت: ظاهرا دلچسب نبودن نرخ مذکور و احتمال بروز دلسردی و  ٩٦خصوص دالیل عدم اعالم رسمی نرخ خرید گندم در سال 

 می باشد. احتمال طرح برخی انتقادات و گالیه ها عامل اصلی این تاخیر
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وه ها برای نحوی افزود: البته نمی توان با قاطعیت در این خصوص نظر داد زیرا مشروح مذاکرات و محتوای جلسات در خصوص رایزنی

نرخ گذاری خرید تضمینی گندم رسانه ای و منتشر نشده است لذا از نگاه تحلیلی، دلیل دیگری را نمی توان برای این تاخیر مد نظر 

 ماه،این امر تا به امروز محقق نشده است. ٥به نظر می رسد میزان نرخ مذکور آنچنان دلچسب نبوده که بعد از گذشت قرار داد و 

اخگر گفت: برخی کارشناسان معتقدند،خرید تضمینی گندم،اقدام منطقی و معقوالنه ای نیست اما باید به این امر توجه شود که گندم 

می رود که مستلزم اقدامات و بسته های حمایتی است و به تبع یکی از این دستورکارهای  در زمره محصوالت استراتژیک به شمار

حمایتی،مشمول خرید تضمینی می شود.وی افزود: منتقدان طرح خرید تضمینی اعتقاد دارند در شرایطی که شرایط مالی دولت 

وت قیمت میان تولیدات خارجی با نمونه داخلی را مساعد نیست،انتظار افزایش نرخ خرید تضمینی، منطقی نیست و برخی دیگر تفا

 چنینی در میان برخی کارشناسان می انجامد.محسوس عنوان می کنند که این دو دلیل توامان با یکدیگر به طرح مسائل این

ت تن ضروراین فعال اقتصادی گفت: اگرچه بر روی کاغذ این اختالف قیمت مقرون به صرفه به نظر نمی رسد،لذا با در نظر گرف

اقدامات حمایتی از تولید کنندگان گندم به عنوان استراتژیک ترین محصول کشاورزی،بیش از پیش به منطق سازنده چنین اقدامی 

پی خواهیم برد.وی افزود: خروج گندم کاران از مدار تولید و به تبع وابستگی ایران به واردات گندم،از عارضه هایی است که باید از 

 د حتی اگر این امر با صرف هزینه هایی همراه شود که در نگاه اول،مقرون به صرفه به نظر نرسد.آن پیشگیری شو

اخگر عنوان کرد: به واقع این هزینه کرد، نوعی سرمایه گذاری محسوب می شود که استقالل تولید گندم را تقویت می کند که حصول 

 می شود.این امر و در گام بعدی حفظ آن،دستاوردی ارزنده محسوب 

 تغییر الگوی کشت و یا خروج از تولید،مخاطره آمیز و زیان بار است

گفت: طبیعتا در شرایطی که زارع و کشاورز  صنعت،تجارت و کشاورزی رسول محمدی،فعال حوزه کشاورزی در گفتگو با خبرنگار

 ضی برای تولید و کشت محصوالت استراتژیک نباشد،به تغییر الگوی کشت روی خواهد آورد.قادر به تامین هزینه های مقت

وی افزود: این تغییر برای اقتصاد و امنیت غذایی کشور مخاطره آمیز و زیان بار خوهد بود و به تبع هر اقدامی که مانع چنین تغییری 

 باید در تحلیل ها و معادالت به عنوان اولویتی ویژه مد نظر قرار گیرد.شود نه تنها یک مزیت و گامی روبه جلو بلکه ضرروتی است که 

وی در خاتمه یادآور شد: امید آن می رود در آینده تدابیر و تمهیداتی اتخاذ و پیش بینی شود که نتیجه و خروجی آن به هموار 

قطعا حصول این امر،اقدامی سازنده در مسیر  سازی مضاعف مسیر تولید گندم با اتکای به ظرفیت های داخلی و بومی منتهی شود که

 تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

http://www.yjc.ir/fa/news/٥٩٨١٣٣٢/%D٨%AA%D٨%A٧ 
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 خشکسالی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۷تاریخ: 

 برای رفع خشکسالیچند پیشنهاد اجرایی 

 | اقتصاد کارشناس   |سعید افشار  |

دهه پیش دانشمندان و همچنین منابع ناسا رسما اعالم کرده بودند، تغییرات آب و هوایی و همچنین خشکسالی شهروند :بیش از یک

ر مناطق ایران و خاورمیانه خصوص خاورمیانه چهره واقعی خود را نشان خواهد داد که االن دربیشتزمین و بهدربیشتر مناطق کره

 ای که عاملهای فسیلی و انتشار گازهای گلخانهشاهد آن هستیم. یکی از دالیل عمده این وضعیت، استفاده بیش ازحد از سوخت

میالدی دو درجه دیگر گرمتر خواهد شد، بدیهی است  ٢٠٥٠سال  بینی دانشمندان تازمین بوده و طبق پیششدن کرهاصلی گرم

های ویرانگر درمناطق مختلف زمین خواهد های اسیدی و سیلهای طوالنی، بارانتغییرات آب و هوایی سیاره زمین، خشکسالیپیامد 

سال شروع شده، منابع آب  درحال حاضر به دلیل کمبود نزوالت آسمانی که ازچند.طلبدبود که شرح دالیل آن مبحث دیگری می

زمین را آب فرا گرفته، پس جای نگرانی مکن است برخی تصور کنند چون چهارپنجم کرهشیرین به شدت محدود شده است. البته م

چهارم آن هم درمناطق دور درصد آن شیرین است که سه٣های سیاره ما شور و فقط درصد کل آب٩٧نیست. ازجهت اطالع حدود 

ده کننده بقای ملی تبدیل شه یکی از عوامل تعیینها قرار دارد. امروزه داشتن آب مطمئن باز دسترس نظیر مناطق قطبی و یخبندان

بر دهند و کشورهای نزدیک قطب مانند کانادا و روسیه در آینده آب مورد های آبها جای خود را به کشتیو دور نیست که نفتکش

 .خواهد بود روهای پیشنیاز کشورهای دیگر را از این طریق تأمین کنند. آب مسأله اصلی و بسیار گران و امنیتی سال

کشور جهان دچار کمبود جدی آب شیرین و سالم هستند و حتی درمناطقی که آب وجود دارد، مسأله  ٤٠درحال حاضر بیش از 

ها با سموم دفع آفات کشاورزی، ها و دریاچهها، تاالببودن یا نبودن آن است. الزم است بدانیم اغلب رودخانهمهم قابل آشامیدن

هزارنفر ٣٠های حادی را به دنبال دارد، طبق آمار، روزانه حدود اند و مصرف آن، بیماریع انسانی آلوده شدهفاضالب صنعتی و مدفو

سال گذشته  درکشور خودمان، به جز چند استان شمالی تقریبا تمامی مناطق ایران ازچند.میرنددرجهان در اثر مصرف آب آلوده می

هایی به تمامی شهروندان تهرانی سال گذشته شرکت آب و فاضالب طی اخطاریه .گرفتار خشکسالی و در نتیجه کمبود آب هستند

توان حدس زد که با موعظه کار به جایی نخواهیم برد و امسال و درصد مصرف را کاهش دهند. ازهمین االن می٢٠اعالم کرده که 

رسد، مدت و درازمدت به نظر میبرای حل کوتاهراهکارهایی که .های آتی بحران آب ممکن است مسائل حادی را به دنبال آوردسال

مسأله کمبود آب مسأله جهانی و تا حدودی امنیتی است. حل این مشکل نیاز به  -١:شودبه صورت پیشنهاد به شرح ذیل مطرح می

ی باالدستی هاپذیر است. حق آب کشورها باید ازطریق همسایهتعامل با همه کشورهای جهان و ازطریق سازمان ملل متحد امکان

های دجله و فرات دچار مشکل کمبود آب تعیین و تحویل شود. درحال حاضر کشور عراق به دلیل بستن سد درترکیه روی رودخانه

هامون شده، طوری که آن دریاچه و استان های هیرمند باعث قطع حق آب ایران در دریاچه شده یا احداث سد روی سرشاخه

تر ای هرچه سریعالمللی و منطقهشود. ضروری است همکاری و همگامی بینبه بیابان برهوت می وبلوچستان دارد تبدیلسیستان

 .صورت گیرد

های اصلی انتقال آب کرده تا از نشت آب به دلیل ای اقدام به تعویض لولهمنطقههای آبوقت ازطریق شرکتوزارت نیرو در اسرع -٢

شده گردد و مقادیر متنابهی آب تصفیهدهه پیش برمیشهرها مانند تهران به پنجکشی اصلی برخی پوسیدگی جلوگیری شود، لوله

 .رودهدر می

های خانگی و غیره تأسیس شده و ضمن بازیافت، بخشی از آن به چرخه مصرف آوری، انتقال و تصفیه فاضالبشبکه صنعتی جمع -٣

آب مصرفی در ایران  -٤.شودفیه به چرخه مصرف وارد میدرصد فاضالب پس از تص٦٠برگردد. درحال حاضر درکشور آلمان حدود 
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شده ازمردم گرفته شود تا شده آب تصفیهبسیار ارزان است و بنابراین الزم است تعدیل جدی درقیمت آن انجام شود و قیمت تمام

 .مدیریت مصرف را خود مردم انجام دهند

آبی های مقابله با بحران کمای یا موضعی یکی دیگر از راهروش قطرهتغییر روش کشت و نوع آبیاری کشاورزی از روش غرقابی به  -٥

 .ها را که نیاز به آب زیاد دارند، از رده خارج کردتوان برخی کشتاست، حتی می

ابع د و منروهای زایندهبرترین صنایع است، االن میزان زیادی از آب سرچشمهبر: صنایع فوالد یکی از آبتعطیلی برخی صنایع آب -٦

کنند، دقیقا به همین دلیل است که صنایع های فوالد و آهن مناطق مرکزی کویری کشور استفاده میآب زیرزمینی را برای مجتمع

 .شوندفوالد درکشورهای مختلف درکنار دریا تأسیس می

خدمات  شدت افزایش یافته وتوسعه منطقی شهرها: با توجه به تغییر بافت جمعیتی از روستایی به شهرنشینی جمعیت شهرها به  -٧

ساز روست. ساخت شهرها درسطح، در آینده مشکلشهری ازجمله آبرسانی و دفع فاضالب و خدمات دیگر شهری با مشکالت جدی روبه

سازی جا بیفتد تا خدمات شهری بهتر به دست مردم برسد و نیز از تمرکز زیاد درشهرهای خواهد بود و بهتر است فرهنگ ارتفاع

 .نند تهران و مشهد با افزودن امکانات و تسهیالت رفاهی در سایر شهرها پیشگیری کندخاص ما

به مدیریت شهری و شوراهای .سازیهای دیگر ازجمله فرهنگکاری به فعالیتکاری و گلها از چمنتغییر نوع فعالیت شهرداری -٨

نوعی توانند ازچمن مصدهی مثال میر تغییر دهند و برای رنگشود، برنامه فضای سبزسازی را با توجه به بحران اخیشهر پیشنهاد می

 .شوند را کال تعطیل کنندها تبدیل میهایی را که مدتی بعد به محل تجمع پشهاستفاده کنند یا ساخت دریاچه

جدی  کمبود آب کاری کنند، مشکلآموزش از طریق وسایل ارتباط جمعیمردم باید بدانند که نباید درحیاط منزلشان چمن یا گل -٩

های موجود درمنازل باید تعطیل شوند. درحال حاضر، چاه .است. ساخت استخر شنا باید مطلقا ممنوع شود و مستلزم هزینه سنگین

متری زیر زمین رسیده و دیگر آب شیرینی بعد از آن وجود نخواهد داشت و ٤٠٠عمق منابع آبی ایران دربرخی مناطق به بیش از 

های اخیر به دلیل خشکسالی در انگلستان گشت صورت ادامه خشکسالی منابع آبی کشور شور خواهد شد. در سالسال دیگر درچند 

 .جویی درمصرف آب وظیفه همگانی استهوایی پلیس، کسانی را که چمن سبز داشتند، جریمه کردند؛ چراکه صرفه

میلیون کولر آبی درکشور وجود دارد، ١٢حدود  .است های دستشویی فاجعهشیوه هدردهی آب ازطریق کولرهای آبی و سیفون -١٠

رود یا توانید تصور کنید که چه حجمی از آب هدر میلیتر آب هر کولر آبی مصرف کند، می ٢٤٠ساعت، ١٠بر فرض اگر هر 

ای هو آب یا راهتوان با ترکیبی از هوایی فشرده دهند، درصورتی که میهای دستشویی که روزانه صدها لیتر آب را هدر میسیفون

 .زمین هشدارهای الزم را داده است. فردا دیر است.جویی را به حداکثر رسانددیگر صرفه

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٨٠٤/%DA%٨٦% 
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 خشکسالی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۴تاریخ: 

 آبیاری چمن، برای مقابله با خشکسالیاعمال محدودیت 

ها بندی آب توسط شهرداریدر مرکز و جنوب جزیره مایوت وضعیت کمبود آب بسیار نگران کننده است، تا جایی که سیستم جیره

دلیل کمبود آب مدارس فقط چند ساعت در روز دایر هستند، شرایط بهداشتی به شدت در معرض خطر است و اجرا شده است. به

گوید: بحران آب در به گزارش ایانا از لوموند، رئیس محیط زیست مایوت می.عت گردشگری این جزیره به شدت آسیب دیده استصن

های جنوبی و مرکزی مایوت، دچار این جزیره به این دلیل است که منبع آب کامالً به بارش وابسته است. از اواسط ماه دسامبر بخش

عدم بارش و خشکسالی رخ داده است. فصل خشک معموالً از ماه ژوئن تا ماه دسامبر و فصل بارش  دلیلکمبود آب شد.کمبود آب به

شدت به منابع آب جاری در این جزیره فصل بارش با تأخیر مواجه شد. این نواحی بهشود که در سالاز ژانویه تا مارس تعریف می

کنند. برداشت از ها تأمین میمنبع تولید آب آشامیدنی را بارشدرصد از  ٨٠که طوریسطحی ناشی از بارش وابسته هستند، به

 دهد.زدایی آب دریا تنها دو درصد از منابع آب آشامیدنی را تشکیل میدرصد و نمک ١٨های زیرزمینی آب

 شده از طرف مسئوالن برای شرایط بحرانی آباقدامات انجام

ر نظر گرفته شده است که این بودجه صرف خرید مخازن آب و توزیع آب حدود نیم میلیون یورو بودجه برای تامین آب مدارس د

گیری بحران آب، در ماه نوامبر، استاندار دستور محدودیت در آموزان خواهد شد.حتی قبل از شکلآشامیدنی در بطری بین دانش

ه خود را با آب بازچرخانی شده منازل استفاده از آب را صادر کرد و بر طبق این دستور از مردم خواسته شده بود که وسایل نقلی

طور متناوب در های ورزشی و پر کردن استخرهای آب خودداری کنند. این اطالعیه بهبشویند، از آبیاری چمن حیاط منازل و زمین

ارس، یل ماه معمل آمده برای شروع فصل بارش در اواهای بهبینیرو بودند، اعالم شد.با توجه به پیشمناطقی که با خشکسالی روبه

تنها اقدامات سریع مانند آبرسانی با تانکر را مد نظر دارند، بلکه به اقدامات میان مدتی مانند احداث اند که نهمقامات مایوت اعالم کرده

های جدید و تصفیه آب نیز خواهند پرداخت.مایوت جزیره کوچکی بین ساحل شرقی قاره آفریقا و جزیره ماداگاسکار است که چاه

 زء مستعمرات فرانسه بوده و در حال حاضر نیز بخشی از کشورهای فراسرزمینی فرانسه است./ج

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٦٤٠/%D٨%A٧%D٨%B٩% 
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 خشکسالی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۳۰تاریخ: 

 سازی گیاهان در برابر خشکسالیمقاومحلی برای کشف راه

های بالقوه برای حفاظت از ها و تهدید محصوالت کشاورزی شده است. یکی از راهتغییرات اقلیمی باعث بدتر شدن خشکسالی

 .شود گیاهان در برابر خشکسالی مقاوم شوندمحصوالت، اسپری کردن ترکیباتی روی آنهاست که باعث می

سازد تا ، محققان اعالم کردند که درحال حاضر، با شناسایی کلید مکانیسم مولکولی که گیاه را قادر میدیلیساینسبه گزارش ایانا از 

 اند.از دست دادن آب را به حداقل برساند، یک گام به هدف نزدیک تر شده

هایی را به نام اسید آبسزیک و یا توانند یک سپر دفاعی طبیعی داشته باشند. آنها هورموندر مواجه با شرایط خشک، گیاهان می

ABA کنند که به پروتئینی به نام گیرنده تولید میPYL آورد که در انتها وجود میها در گیاه بهمتصل است و یک سری از واکنش

این هورمون "کند که شود.شوکال، دانشجوی دانشگاه ایلینوی از تیم تحقیقاتی عنوان میبرگ گیاهان می باعث بسته شدن منافذ روی

تواند منابع آب را برای مدت شود و به همین روش گیاه میباعث از دست دادن بسیار کم آب و یا حتی از دست ندادن آب در گیاه می

است. به دلیل پایداری و پیچیدگی مولکول، این  ABAاین راه حل هورمون . به گفته وی کلید "تری در خود حفظ کندطوالنی

 ABAتواند مستقیما برای اسپری کردن به کار گرفته شود. محققان امیدوار هستند که بتوانند مولکولی را مانند هورمون هورمون نمی

د از آن برای مقاوم سازی محصوالت خود در برابر بسازند که پایدار بوده و با محیط زیست نیز سازگار باشد، تا کشاورزان بتوانن

 ABAخشکسالی استفاده کنند.شبیه سازی دینامیک مولکولی، برای اولین بار جزئیات مولکولی را در مورد چگونگی اتصال هورمون 

های گیاه نشان تا بسته شدن منافذ برگ ABAسازی همه مراحل فعالیت هورمون نشان داد. با این شبیه PYLبا پروتئین گیرنده 

پیدا  (A. thaliana)را در گیاه کوچکی به نام شاهی گوش موشی  PYLهای اند دو نوع خاص از گیرندهداده شد و محققان توانسته

های که در بسیاری از گونه PYLدلیل ساختار گیرنده پروتئین دهد که بهکنند.تیم تحقیقاتی معتقد است که نتایج مطالعه نشان می

پذیر است و امیدوار هستند با ادامه مطالعات به یه است، امکان اجرای این طرح و ساخت ماده شبیه سازی شده امکانگیاهی شب

 هدف برسند./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٨٩٢/%DA%A٩%D٨%B٤%D٩% 
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 دانه های روغنی
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 روغن
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  ۲6سه شنبه 

 انحصار در واردات روغن نباتی وجود ندارد/ امضاء طالیی ها و انحصار را به ما اطالع دهید

 .ردکوزیر جهاد کشاورزی عملکرد بخش کشاورزی در راستای سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی را قابل قبول ارزیابی  <کشاورزی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمود حجتی نجف آبادی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در بخش تأمین 

نیازهای کشاورزی به تکیه بر استفاده از تولید داخل اشاره کرد و افزود: در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به 

ی همچون ذخیره سازی، افزایش تولیدات گلخانه ای، افزایش تولیدات محصوالت زراعی مانند گندم و طراحی و اجرای پروژه های

نیشکر، سیاست های نوین آبیاری، بخش گلخانه ها، کشت در قفس و افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی که در ستاد مربوطه به 

میلیارد ریال بوده  ١،٨یم تا در افق چشم انداز تراز غذا که منهای او ادامه داد: پیشتر اعالم کرد .تصویب رسیده است مکلف هستیم

میلیارد دالر بود و امسال قرار است به منهای صفر  ٩٤،٢حجتی از میزان واردات سال قبل که حدود  .این رقم را به صفر برسانیم

کیه بر تنوع اقلیمی و منابع کشور تصریح وزیر جهاد کشاورزی با ت .میلیون دالر است ٤٠٠برسد خبر داد و گفت: این رقم معادل 

کرد: در بخش کشاورزی مزیت هایی داریم که محصوالتمان در دنیا می تواند قابل رقابت باشد، امسال علی رغم همه کاستی ها، 

اشته د مصوباتی در زمینه برخی محصوالت کشاورزی از قبیل کشمش، نیشکر و همینطور شیر که نیازمند یارانه های صادراتی بوده

ایم اما بازهم شرایط طوری نیست که بتوانیم به راحتی با رقبای خود در بخش بین الملل رقابت کنیم البته محصوالت صادراتی زیادی 

حجتی گفت: ما همیشه اساس را بر افزایش بهره وری از آب می گذاریم راندمان آبیاری  .همچون زعفران، گوجه فرنگی و غیره داریم

درصد رسیده است و پروژه های انجام شده ای مانند شبکه های نوین آبیاری را پیش گرفته و متعهد شده ایم که  ٤٤درصد به  ٣٧از 

هکتار از این میزان تحویل داده شده و بقیه سال آینده تکمیل خواهد  ١٤٠هکتار از اراضی کشاورزی را زیر کار ببریم، تاکنون  ٢٥٠

بحث گلخانه ها و تولید صیفی جات به خودکفایی برسیم در این راستا به همراه سه طرح مبنایی او افزود: امیدواریم بتوانیم در  .شد

به  ( ...که توسط صندوق توسعه ملی حمایت های مناسبی از آنها به عمل آمده )طرح های مرزی و طرح سیستان و بلوچستان و 

ه تولید برنج به افزایش هشت درصدی معادل دو میلیون تن اشاره وزیر جهاد کشاورزی با اشاره ب .درصد رسیده ایم ٩٠راندمان باالی 

  .کرد و گفت: ما تولیدکننده ایم نه تعیین کننده قیمت بازار اما با این حال عرضه و تقاضا تقریباً نسبتی برابر دارد

ولید یخته ای تا به حال در کشور تحجتی افزود: در برنج داخلی از استقبال خوبی برخورداریم و به یقین می توان گفت هیچ برنج ترار

  .نشده است البته از نظر دانش بنیانی و تحقیقاتی در حوزه تراریختگی فعالیت های گسترده ای به عمل آمده اما تولیدی نداریم

  .یممصون کناو تصریح کرد: در ارتباط با پنبه کاری اقداماتی را روی بذر شروع کرده ایم تا بتوانیم پنبه را در مقابل کرم قوزه 

حجتی ادامه داد: بیش از یک میلیون تن شکر در کارخانجات وجود دارد اما مشکل کشاورزان این است که بنا داریم به جای پول به 

درصد روغن مصرفی،  ٩٣وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بیش از  .آنها شکر با بهای پایین تری بدهیم زیرا مشکل نقدینگی داریم

تصریح کرد: با این حال در واردات این محصول انحصاری وجود ندارد زیرا از نظر دولت و قانون هر شهروند ایرانی که واردات است 

او افزود: انحصار این است که دولت برای کسی زمینه ای ایجاد کند و برای  .دارای کارت بازرگانی باشد می تواند روغن وارد کند

در بازار جهانی قدرت سرمایه گذاری بیشتری داشته باشند انحصار نامیده نمی شود، از حیث  دیگران خیر، اما توانمندی کسانی که

مقررات محدودیت و یا امضاء طالیی ای در واردات این محصول وجود ندارد و اگر کسی امضاء طالیی ای و یا انحصاری مشاهده کرد 

زمینه دانه های روغنی و نهادهای دانه ای که آب بر هستند )آب حجتی ادامه داد: تصمیماتی اتخاذ شده تا در  .به ما اطالع دهد
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در ارتباط با نهادههای دامی هم راه مقابله ای با انحصار ایجاد کرده ایم  .زیادی مصرف می کنند( واردات سهم بیشتری داشته باشد

  .تا دیگران هم بتوانند پا به پای آنها که قوی ترند در عرصه تولید حضور یابند

هزار تن اشاره کرد و گفت: اگر امروز  ٦٠٠هزار تن به یک میلیون و  ١٠٠جهاد کشاورزی به افزایش تولید شکر از یک میلیون و  وزیر

کارخانه قند در خطه جنوب کشور می داشتیم نیازی به واردات نبود به این منظور تصمیمی اتخاذ کرده ایم که شکر را به کشت 

حجتی افزود: هرکس چهار کیلو شکر تولید کند می تواند یک کیلو شکر وارد  .به یک چهارم برسدپاییزه تبدیل کنیم تا مصرف آب 

کند یعنی سهم واردات برای تولیدکنندگان چهار به یک است اما درست تر این است که بتوانیم پول تولیدکنندگان را به طور کامل 

امه داد: بر سر افزایش قیمت گندم با شورای اقتصاد دچار اختالف نظر شده او اد .پرداخت کنیم نه اینکه به آنها امتیاز واردات بدهیم

 .ایم که امیدواریم به زودی این اختالف به تفاهم تبدیل شود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=٦٢b٦٥٦١d٥bdc٤٠a١٩b٣ 
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 زعفران
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۵تاریخ: 

 جزئیات معامالت گواهی سپرده زعفران در بورس کاالی ایران

سپارند و معادل میزان محصول در معامالت گواهی سپرده کاالیی، کشاورزان محصول خود را به انبارهای تحت کلید بورس کاال می

های مجاز، است، گواهی سپرده یا همان قبض انبار دریافت کرده و با مراجعه به کارگزاریانبار شده که دارای استانداردهای الزم 

 .برند تا شاهد ثبت عرضه، تقاضا و کشف واقعی قیمت زعفران در بورس کاال باشیممحصول خود را روی تابلوی معامالت می

به ایجاد بازاری منسجم و رسمی نیاز دارد که این اهمیت کشت زعفران در نیمه شرقی کشور به حدی برجسته است که به تنهایی  

اکبر مهرفرد قائم روز گذشته با حضور جمعی از مقامات ارشد از جمله علی .اکنون در بورس کاالی ایران رقم خورده استضرورت هم

 مرکزی سازمان املمدیرع صفایی حسین همچنین و بهادار اوراق و بورس سازمان معاون امیری حسن  مقام وزیر جهاد کشاورزی،

طور رسمی در شهر مقدس نژاد مدیرعامل بورس کاالی ایران، معامالت گواهی سپرده زعفران بهسلطانی حامد و ایران روستایی تعاون

افزون معامالت محصوالت کشاورزی در بورس کاال به کمک داد و ستد اوراق سپرده کاالیی گندم یا رونق روز .مشهد افتتاح شد

دهنده برتری جایگاه محصوالت کشاورزی در بورس کاالست؛ هرچند که از این پس زعفران و دامی، ذرت یا شکر نشان معامالت جو

د توان گامی جدید در مسیر تقویت داشود. آغاز به کار معامالت گواهی سپرده کاالیی زعفران را میپسته نیز به این لیست افزوده می

ستد این کاال تقویت روز افزونی را تجربه وایجاد این بازار رسمی، جایگاه تولیدکنندگان و دادو ستد زعفران در کشور دانست که با 

های صادراتی کشورمان در بازارهای جهانی زعفران را بتوان با عرضه این کاال در بازاری رسمی پوشش شاید ضعف عرضه .خواهد کرد

دلیل برخی مشکالت، برخی کشورهای همسایه در ان در دنیاست؛ اما بهترین تولیدکننده زعفرواقعیت آن است که ایران مهم.داد

کنون اخود اختصاص دهند. چندی پیش زعفران در بورس کاالی ایران مورد پذیرش قرار گرفت، ولی همتالشند بازار زعفران ایران را به

تانسیلی جدی را برای ایجاد بازاری رسمی و امن شاهد آغاز به کار رسمی داد و ستد اوراق سپرده کاالیی روی این کاال هستیم که پ

تاکنون، خود به تنهایی پتانسیلی جدی برای  ٨٧ستد این محصول کشاورزی در بورس کاالی ایران از سال وکند. ذات دادایجاد می

تین معامله رسمی گواهی به گزارش پایگاه خبری بورس کاالی ایران، در ابتدای این مراسم نخس.امیدواری به این شیوه معامالتی است

عنوان خریدار و اتحادیه تعاون بین نماینده اتحادیه مرکزی تعاون روستایی به www.tsetmc.comسپرده زعفران در سامانه 

گرم زعفران ایرانی به  ١٦٠عنوان فروشنده انجام شد و در نهایت طی معامالت امروز، یک کیلو و روستایی استان خراسان رضوی به

پس از انجام نخستین معامله گواهی سپرده زعفران،  .میلیون ریال در قالب گواهی سپرده کاالیی به فروش رفت 50از  ارزش بیش

هزار  160عنوان میزبان، عنوان کرد: بیش از های روستایی استان خراسان رضوی بهامیر مسعود پژمان پور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی

ریزی مناسب، نوسانات قیمت و نبود عنوان کاالیی ارزشمند، فعال هستند؛ اما به دلیل نبود برنامهبهخانوار کشاورز در حوزه زعفران 

ترین اقشار هستند. برهمین اساس درصدد هستیم با استفاده بازاری متشکل برای کشف واقعی قیمت زعفران، این خانوارها جزو ضعیف

نه بازاریابی، ایجاد بازاری پایدار، کوتاه کردن دست دالالن و حل مشکالت نقدینگی های بورس کاال، حرکتی روبه جلو در زمیاز مکانیزم

نژاد، مدیرعامل بورس کاالی ایران با اعالم قدردانی نسبت به حضور مقامات در این مراسم، حامد سلطانی .کشاورزان کشور انجام دهیم

صورت گواهی سپرده کاالیی و هم در در بورس کاالی ایران هم به ارشد بازار سرمایه و وزارت جهاد کشاورزی گفت: معامالت زعفران

شود. مدیرعامل بورس کاالی ایران به مزایای معامالت زعفران به شیوه گواهی صورت نقد، سلف و نسیه انجام میبازار فیزیکی به

تسهیل در فروش محصول و دریافت سپرده کاالیی اشاره کرد و گفت: امکان ورود کشاورزان به معامالت و فروش محصوالت خود، 

های جابه جایی محصول از سریع وجه، امکان انجام معامالت در سطح خرد و کالن، عرضه مستمر و کشف نرخ روزانه و کاهش هزینه

سازی دارنژاد افزود: همچنین ارتقای کیفی و استانداندازی معامالت گواهی سپرده زعفران در بورس کاال است. سلطانیجمله مزایای راه

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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صورت برخط و از طریق اینترنت در ها و حجم معامالت بهکاال و کمک به ارتقای برند زعفران ایرانی با توجه به انتشار اطالعات قیمت

اندازی معامالت گواهی سپرده زعفران المللی در این معامالت از دیگر مزایای راهنماد زعفران و نیز امکان حضور مستقیم خریداران بین

نژاد در ادامه به جزئیات معامالت گواهی سپرده زعفران اشاره کرد و گفت: در معامالت گواهی سپرده کاالیی، سلطانی .روده شمار میب

سپارند و معادل میزان محصول انبار شده که دارای استانداردهای الزم کشاورزان حصول خود را به انبارهای تحت کلید بورس کاال می

های مجاز، محصول خود را روی تابلوی معامالت یا همان قبض انبار دریافت کرده و با مراجعه به کارگزاری است، گواهی سپرده

برند تا شاهد ثبت عرضه، تقاضا و کشف واقعی قیمت زعفران در بورس کاال باشیم. وی به موارد قابل توجه در نگهداری زعفران در می

صورت نقدی به انباردار هزار ریال به ازای هر کیلوگرم به 150گیری زعفران، مبلغ ابی و نمونهانبارها اشاره کرد و توضیح داد: برای ارزی

گرم از کاال به ازای هر محموله را برای آزمون  ٣دار مجاز است برای ارزیابی محصول حداکثر تا شود. همچنین انبارپرداخت می

دهد و قبض انبار را براساس وزن خالص صادر کند. وی ادامه داد: مدت  های افزودنی را مورد استفاده قراراستخراج و تشخیص رنگ

ماند و امکان ساعت پس از زمان دریافت کاال است که در این مدت محصول در قرنطینه انبار باقی می ٢٤زمان الزم برای ارزیابی کاال، 

شود که ص شده، محصول به مالک بازگردانده میعودت آن به مالک کاال وجود ندارد که در صورت عدم انطباق با استاندارد مشخ

شود. مدیرعامل بورس کاالی ایران گفت: معامالت گواهی سپرده زعفران در روزهای البته در غیر این صورت، قبض انبار صادر می

جام معامله با لحاظ دقیقه انجام شده و وجه حاصل از معامله، ظرف دو روز کاری پس از ان ٣٠و  ١٥تا  ٩شنبه تا چهارشنبه از ساعت 

های انبارداری اشاره نژاد همچنین به هزینهسلطانی .شودهای انبارداری و کارمزد معامالت به حساب دارنده زعفران واریز میهزینه

 یصورت روزانه به ازای هر گرم بوده و حداکثر مدت نگهدارهای انبارداری برای این محصول به مبلغ یک ریال بهکرد و گفت: هزینه

 .است ٩٦های روستایی خراسان رضوی تا پایان بهمن در انبار اتحادیه تعاونی

 9۵آمار معامالت بورس کاال در سال  

اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال  ٩٥مدیرعامل بورس کاالی ایران در ادامه به آمار معامالت بازار فیزیکی بورس کاالی ایران در سال 

هزار میلیارد ریال در بورس کاال مورد معامله قرار  ٣١٦هزار تن انواع محصول به ارزش بیش از  ١٧٠و میلیون  ٢٢بهمن ماه،  ١٥تا 

 ٤٦٨هزار و  ٤٢١بهمن ماه  ١٥گرفته است. وی به آمار معامالت سپرده کاالیی در بورس کاال اشاره کرد و افزود: از ابتدای امسال تا 

میلیارد ریال در بخش معامالت  ٢٠٧هزار و  ٣سکه طال در مجموع به ارزش  عدد ٦٩٥هزار و  ٩تن گواهی سپرده جو و ذرت و 

نژاد در پایان به معامالت بازار مشتقه اشاره کرد و گفت: از سلطانی .گواهی سپرده کاالیی بورس کاال مورد دادوستد قرار گرفته است

میلیارد ریال در  ٥٢٢هزار و  ٣٣٠ارداد مشتقه به ارزش هزار قر ٧٩١میلیون و  ٢بهمن ماه در مجموع بیش از  ١٥تا  ٩٥ابتدای سال 

هزار  ٧٦١میلیون و  2هزار قرارداد مربوط به قراردادهای اختیار معامله و  ٣٠بورس کاال مورد داد و ستد قرار گرفته که از این میان 

 .قرارداد مربوط به قراردادهای آتی بوده است

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٦٩٦/%D٨%AC%D٨%B٢%D٨%A 
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 زعفران
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۷تاریخ: 

 زعفران در بورس

 اکبر رنجبرکارشناس بازار سرمایه

اندازی این معامالت خبر خوبی بودند، راهاندازی معامالت زعفران در بورس کاالی ایران اعتماد :فعاالن بورسی در این هفته شاهد راه

 این زعفران، قیمت بودن گران سابقه  ها امیدوار سازد.شان، بدون دخالت واسطهتواند کشاورزان را به فروش محصولاست که می

است که به دلیل نبود بازاری  این واقعیت ولی هستند، جامعه درآمدپر اقشار از محصول، این کشاورزان که آوردمی وجود به را برداشت

ها و دالالن شده و کشاورزان این محصول عمدتا منسجم و کارا و عدم امکان کشف قیمت واقعی، اکثر سود این محصول نصیب واسطه

 شود، لتبدی صنعت این شکوفایی برای عطفی نقطه به تواندمی کاال بورس در زعفران ستد و داد  جزو اقشار ضعیف جامعه هستند.

شوند، واضح است که حذف دالالن از معامالت ها، خریدار و فروشنده مستقیما با یکدیگر وارد معامله میرا که با حذف واسطهچ

 یاستانداردها تدوین معامالت، این بر کاال بورس نظارت  کننده نهایی را نیز منتفع خواهد کرد.زعفران، عالوه بر کشاورزان، مصرف

چنانچه کشاورزان   .ستاندارد و شفافیت قیمت، ریسک فعالین این صنعت را تا حد زیادی کاهش خواهد دادا انبارداری محصول، کیفی

توان امیدوار بود که این مدل به سایر محصوالت کشاورزی زعفران به بورس کاال اعتماد کرده و این معامالت با موفقیت همراه شود می

 ساز  بورس کاال و وزارت کشاورزی، بسترهای الزم برای توسعه این معامالت فراهم شود.نیز تسری یابد. امیدواریم با همکاری مناسب 

 ستانداردا انبارداری بورس، توسط سپرده گواهی ارایه کاال، بورس توسط محصول کارشناسی مناسب، تضامین اخذ کنار در دقیق کار و

رسد. با این وجود عتماد فعاالن این صنعت کافی به نظر میا جلب برای خارجی، خریداران مستقیم حضور امکان و معقول هزینه با

ای در مورد عدم اعتماد کشاورزان به این بازار وجود دارد، متاسفانه اکثر مردم به هر پدیده جدیدی در ابتدا با دیده تردید نگرانی عمده

عامالت سپرده جو و گندم در بورس کاال نشان م تجربه  کنند و حاضر نیستند رفتار گذشته خود را به راحتی تغییر دهند.نگاه می

ترین قدم در راستای توسعه معامالت کاالهای های این عزیزان مهمداده است که جلب اعتماد کشاورزان و رفع مشکالت و نگرانی

کشاورزان  سازی و جلب اعتمادکشاورزی در بورس است. کمک گرفتن از شورای شهر و روستا و معتمدین محلی، در فرآیند فرنگ

تواند آینده این صنعت در ایران را با تحول بزرگی همراه کند، از این رو بهتر است مسووالن ضروری است، موفقیت معامالت زعفران می

های یکطرفه اکتفا نکرده و در تعاملی پویا با معتمدین محلی، این افراد را با مزایای معامله زعفران در بورس آشنا کنند و به سخنرانی

 ضرورتی کاال بورس به کشاورزی محصوالت تدریجی ورود  از آنها به عنوان سفیران بورس در بین کشاورزان استفاده کنند.

 شاهد زودی به امیدواریم. است پذیرامکان گسترده سازیفرهنگ و مسووالن همه جدی عزم با تنها مهم این است، ناپذیراجتناب

آمیز آن یکی از بسترهای الزم برای پیشرفت بخش اشیم و با اتکا به دستاوردهای موفقیتب بورس در کشاورزی محصوالت سایر عرضه

 .کشاوزی فراهم شود

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٨٠٨/%D٨%B٢%D٨%B٩%D٨١%٩%D٨%B١% 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۲۸تاریخ: 

 مرگ تدریجی طالی سرخ ایرانی/ انحصار تجارت زعفران در دست دو الی سه نفر صحت ندارد

میری گفت: قاچاق پیاز زعفران در سایه غفلت مسئوالن، نگرانی هایی برای فعاالن این بخش ایجاد کرده که توسعه این روند مرگ 

 اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار .همراه داردتدریجی طالی سرخ ایرانی را به 

صادرات آن می تواند ارزآوری مناسبی زعفران یکی از محصوالت استراتژیک کشاورزی در کشورمان محسوب می شود که توسعه 

این درحالی است که مسائل و موضوعات مختلف سد راه توسعه صادرات از سرخی روز افزون زعفران .برای کشور در برداشته باشد

یگری در این میان قاچاق پیاز زعفران در سایه غفلت مسئوالن بیش از هر چیز د.کاسته و آتشی بر جان تولیدکنندگان انداخته است

 .کشاورزان را نگران کرده چرا که توسعه این روند مرگ تدریجی تولید و صادرات را به همراه دارد

با وجود افزایش سطح زیر کشت زعفران در افغانستان بهتر است که مسئوالن با کمی هوشیاری و اعمال نظارت های بیشتر از خروج 

 .جلوگیری نمایند تا در آینده ای نزدیک دچار بالی خانمان سوز نشویم هاغیر قانونی پیاز این محصول در تریلی ها و چمدان

 :در همین راستا با غالمرضا میری نائب رئیس شورای ملی زعفران گفتگویی را بدین شرح ترتیب داده ایم

 .باشگاه خبرنگاران جوان: در خصوص وضعیت تولید زعفران توضیح دهید

تن اعالم  ٣٦٠شاورزی تولید زعفران در سال جاری در دو استان خراسان رضوی و جنوبی براساس آمار معاون وزیر جهاد ک :حسینی

درصد تولید زعفران جهانی را داراست که با این وجود می  ٩٢ها آمار دقیقی در دسترس نیست. ایران شده و در خصوص سایر استان

استان و برنامه وزارت جهاد کشاورزی در  ٢٢عفران در درصد مصرف زعفران جهانی را تامین نماید. با توجه به کشت ز ٩٨تواند 

کیلو در هکتار الزم است که بازاریابی مناسبی صورت گیرد تا با افزایش تولید محصول روی دست  ٨به  ٣.٥راستای راندمان تولید از 

 .کشاورزان باقی نماند

زعفران در دنیا محسوب می شود سهم  باشگاه خبرنگاران جوان: چرا علی رغم اینکه ایران بزرگترین تولید کننده

 چندانی در تجارت جهانی ندارد؟

 

میلیون دالر  ٥٠٠براساس آمارهای موجود ساالنه ارزآوری صادرات طالی سرخ از طریق گمرک و احتساب صادرات چمدانی  :حسینی

 ندگانتولیدکن از ای جانبه همه های حمایت باید است که این میزان برای بزرگترین تولیدکننده زعفران ناچیز است از این رو دولت 

 .آورد عمل به

 باشگاه خبرنگاران جوان: آیا سرمازدگی و یخبندان اخیر تاثیری در میزان تولید داشته است؟

با توجه به آنکه بخش قابل توجهی از تولید در زمان شیوع سرما و یخبندان برداشت شده بود از این رو خسارات قابل توجهی  :حسینی

 .تولید وارد نکرد و تنها توانست کیفیت محصوالت جمع آوری نشده را تا حدی کاهش دهد به

 باشگاه خبرنگاران جوان: عوامل تاثیر گذار بر مدیریت بازار زعفران چیست؟

چرا  ردایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری این محصول استراتژیک نقش چندانی در مدیریت و سهم تجارت از بازارهای جهانی دا :حسینی

شود و در مقابل سایر کشورها با خریداری زعفران ایرانی و تبدیل آن در که در شرایط فعلی ارزش افزوده چندانی نصیب ایران نمی

 .صنایع تبدیلی به سایر محصوالت زعفران ما را به اسم خود در بازارها عرضه می نمایند

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
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ادرات زعفران به چین و هند و همچنین عدم پرداخت درصدی ص 38تا  3۵باشگاه خبرنگاران جوان:در خصوص تعرفه 

 تعرفه واردات زعفران افغان ها به چین و هند توضیح دهید؟

با وجود آنکه کشورهای چین و هند طالب زعفران ایرانی هستند اما برای واردات طالی سرخ ایرانی به کشورشان تعرفه  :حسینی

ل سیاست های ترویحی باید به دنبال حذف تعرفه باشند تا قدرت رقابت و چانه زنی در باالیی اخذ کردند که از اینرو مسئولین با اعما

 .بازارهای هدف افزایش یابد تا دیگر نگرانی از حیث افزایش تولید وجود نداشته باشد

 باشگاه خبرنگاران جوان: آیا طی سال های تحریم محدودیت خاصی در زمینه تجارت طالی سرخ وجود داشت؟

وجود آنکه اقتصاد و سیاست در یک مسیر حرکت می نمایند، لذا طی سال های تحریم بازارهای متعددی از جمله آمریکا  با :حسینی

 .را از دست دادیم که ورود مجدد به این بازارها کار سختی است چرا که رقبا درآنجا رخنه کردند

بسته بندی و صادرات مجدد آن به بازار آمریکا کردند که با طی سال های تحریم کشورهای همچون اسپانیا اقدام به خرید زعفران ، 

 .اجرای برجام تا حدودی مستقیما زعفران به این کشور صادر شد اما حضور پررنگ در این بازار مستلزم زمان است

 باشگاه خبرنگاران جوان: آیا دولت حمایت حدی از فعاالن تولید زعفران را در دستور کار خود قرار داده است؟

درصدی پرداخت می  ٢در پیک برداشت زعفران ایران، سایر دولت ها به تجار کشورهای اروپایی تسهیالت ارزان قیمت  :حسینی  

نماید که با این وجود آنها اقدام به خرید و نگهداری محصول در انبارها می نمایند تا در صورت حباب قیمت در ایران اقدام به صادرات 

ود به سایر کشورها نمایند ، با این وجود دولت باید تسهیالت ارزان قیمت برای دوام تولید و صادرات به تجار زعفران ایرانی به اسم خ

 .پرداخت نماید

 باشگاه خبرنگاران جوان:آیا افغانستان خطر جدی برای شکستن انحصار تولید زعفران ایرانی محسوب می شود؟

نی امری ضروری است چرا که در غیر اینصورت افغانستان به بازارهای دنیا ورود می بازاریابی و بازارسازی برای زعفران ایرا :حسینی

سال  ٣٠کند و درنهایت با نیروی انسانی ارزان قیمتی که دراختیار دارد اقدام به گسترش تولید می نماید که با این وجود داستان 

 .گذشته که برای اسپانیا اجرا شد مجددا برای ما تکرار می شود

هزار هکتار است که سطح زیر  ٩٤س آمارهای موجود سطح زیر کشت زعفران در دو استان خراسان رضوی و جنوبی بالغ بر براسا

تنی زعفران این کشوردر برابر محصول تولیدی ما بسیار ناچیز است اما در صورت عدم حمایت دولت و  ٤کشت افغانستان و تولید 

 .شور ما به شمار رودبازاریابی محصول می تواند خطر جدی برای ک

 باشگاه خبرنگاران جوان: آیا تمهیداتی جهت ایجاد صنایع تبدیلی در کشور به کار گرفته شده است؟

حمایت همه جانبه دولت و سرمایه گذاری در این بخش الزامی است چرا که زعفران تولیدی عالوه بر مصرف خوراکی در  :حسینی

مورد استفاده قرار می گیرد که با این وجود عالوه بر جلوگیری از صادرات خام محصول،اشتغال ...داروسازی، لوازم آرایشی و بهداشتی و 

 .و ارزآوری باالیی در بر دارد

 .باشگاه خبرنگاران جوان: درباره آخرین وضعیت صادرات توضیح دهید

کشور دنیا صادر شد که این  ٤٧ر به میلیون دال ١٣٠تن زعفران به ارزش بالغ بر  ٨٧ماهه گمرک بیش از  ٩طبق آمار  :حسینی

 سال پایان تا میزان این که شود می بینی پیش همواره درصد افزایش را تجربه کرده و  37میزان در برابر مدت مشابه سال گذشته 

 .دارد بر در یزن  رچه برند سازی در این امر هزینه باالیی در بر دارد اما برندسازی مدیریت بازار صادراتی رااگ. برسد درصد ٤٠ به

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 .باشگاه خبرنگاران جوان:درخصوص وضعیت قیمت طالی سرخ و دپوی آن از سوی دالالن در بازار توضیح دهید

میلیون تومان است که براساس سنوات سال  ٦و حداکثر  ٤٠٠میلیون و  ٤در حال حاضر حداقل قیمت هر کیلو زعفران  :حسینی

خرید و ذخیره سازی محصول در انبارها نمودند تا با راه اندازی بازار کاذب بدون در نظر  های گذشته دالالن در ابتدای فصل اقدام به

 .رسانند فروش به دلخواه قیمت به را محصول این خود منافع پی در تنها و گرفتن بازارهای صادراتی 

 گردد؟باشگاه خبرنگاران جوان:آیا قاچاق پیاز زعفران از طریق جیب ها و چمدان ها صورت می 

قاچاق پیاز زعفران با توناژ باال از طریق جیب ها و چمدان ها غیر منطقی است چرا که همانند مواد مخدر در تریلی سایر  :میری

 .محصوالت کشاورزی جا ساز و از مرزها خارج می شود

ان باید به کار باشگاه خبرنگاران جوان؛ چه تمهیداتی در جهت جلوگیری از قاچاق پیاز و مرگ تدریجی تولید زعفر

 گرفته شود؟

نائب رئیس شورای ملی زعفران: در دو استان خراسان رضوی و جنوبی به عنوان قطب اصلی تولید باید نهادی تشکیل شود که از این 

 .طریق خرید و فروش پیاز زعفران کنترل شود چرا که کشاورزان این دو استان با مازاد تولید پیاز روبرو هستند

 ان جوان: راه اندازی بورس زعفران چه مزایایی برای تولید دارد؟باشگاه خبرنگار

حسینی:در گذشته صحبت هایی نظیر راه اندازی بورس زعفران بوده اما به سبب نبود مکانیزم های الزم کارایی چندانی نداشته و در 

 .شرایط کنونی راه اندازی این بورس تنها نیازمند تعریف مکانیزهای الزم است

 برنگاران جوان: آیا بازار تجاری زعفران در انحصار دو الی سه تاجر است؟باشگاه خ

شرکت دارای برندهای مختلف اقدام به صادرات می نمایند و چنین موضوعی که انحصار تجارت  ٥٢براساس آمار صادرات  :حسینی

 .دست دو الی سه نفر است، صحت ندارد

http://www.yjc.ir/fa/news/٥٩٦٧٠٠٧/%D٨٥%٩%D٨%B١%DA%AF 
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 سالمت
 فارس - ۹۵/۱۱/۲۵ : تاریخ

مانده سموم در هزار آزمایش برای باقی 87اجرای طرح تضمین کیفیت محصوالت صادراتی دامی به روسیه/ 

 دامی  فرآورده
و  مانده داروییمرغ و گوشت مرغ نسبت به باقیمعاون تشخیص دارو و درمان سازمان دامپزشکی گفت: طرح پایش شیر، عسل، تخم

زاده امروز ، ایرج هاشمخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی  .شودسموم در حال انجام است که نتایج آن سال آینده اعالم می

های سازمان دامپزشکی در حوزه تشخیص، دارو و درمان دامی در سطح در نشست خبری در محل سازمان دامپزشکی به فعالیت

نتایج آن اعالم  ٩٦یم که در سه ماهه سال امرغ و گوشت مرغ را آغاز کردهتخم طرح پایش شیر، عسل، کشور اشاره کرد و گفت:

خواهد شد، چرا که به دنبال آن هستیم، تا در صورت مشاهده هر گونه مشکلی در این زمینه براساس نتایج آزمایشگاهی، اقدامات 

یه ه کشور روسوی همچنین از اجرای طرح تضمین کیفیت تولید محصوالت دامی به ویژه آنهایی که ب .ها انجام شوداصالحی در استان

شوند، خبر داد و گفت: تا پیش از این، تولیدکنندگان مسئولیت چندانی نسبت به کیفیت برعهده نداشتند، اما اکنون طبق صادر می

قانون جدید مصوبه مجلس، مشارکت تولیدکننده در تضمین کیفیت جدی شده و در کنار آن، مسئوالن سازمان دامپزشکی هم 

معاون سازمان دامپزشکی همچنین  .العموم پیگیر کیفیت محصوالت دامی استکنند و به عنوان مدعیمی های خود را دنبالنظارت

شوند، خبر داد و افزود: با حضور مسئوالن از تدوین فرایند کیفیت محصوالت لبنی به ویژه آنهایی که به کشور روسیه صادر می

کارخانه  ٩صوالت چهار کارخانه لبنی صادر شد که اکنون این تعداد به فدراسیون دامپزشکی روسیه در ایران، در ابتدا سالمت مح

وی در مورد جزئیات طرح فرایند کیفیت محصوالت لبنی گفت: در این طرح ما هر واحد را ملزم  .انددریافت کرده IR رسیده که کد

، تا تمام فرایندهای تولید خوب پیش کردیم که مرحله قبل از خودش را کنترل کند و نسبت به ماده مصرفی، تضمین سپرده شود

ای کرد و زاده همچنین به موضوع ثبت خوراک و اجزای خوراکی هم اشارههاشم .توسعه یابد ٩٦برود و امیدواریم این طرح در سال 

ک کد اظهار داشت: براساس یکسری ضوابطی که انجام شده، تمام اجزای مصرفی دامی در خوراک و مواد غذایی باید ثبت شده و ی

معاون تشخیص، دارو و درمان سازمان دامپزشکی از دستورالعمل ثبت دارویی برای داروهای دامپزشکی خبر داد و گفت:  .واحد بگیرند

شود، ثبت خواهد شد تا بتوانیم آماری از داروهای موجود مصرفی در حوزه دامپزشکی از این پس هر دارویی که تولید یا وارد می

در  .های دامپزشکی که سال گذشته ابالغ شده بود، امسال اجرایی خواهد شدحال سیاست و ضوابط داروخانه داشته باشیم، در عین

ماهه سال  ٩های دامپزشکی گفت: در های مرجع سازمانادامه این نشست همچنین حبیبی مدیرکل مرکز ملی تشخیص و آزمایشگاه

رو، سموم و مواد بیولوژیک روی مواد خام دامی و موارد وارداتی یا صادراتی مانده داهزار آزمایش در حوزه کنترل باقی ٨٧تعداد  ٩٥

ها از موارد تمام ادارات این سازمان در استان هزار آزمایش در حوزه طیور خبر داد و گفت: ٢٨وی همچنین از انجام  .انجام شده است

کنند، وجود فاکتورهای اولیه، آن را به مرکز تشخیص ارسال میکنند و در صورت برداری میمشکوک به ویژه آنفلوانزای پرندگان نمونه

های کشور خبر داد و گفت: آزمایشگاه ملی استانی در استان ٨حبیبی از استقرار  .تر برای تأیید نهایی انجام شودتا آزمایشات پیشرفته

ن و های شتر در سیستا؛ آزمایشگاه ملی بیماریاند، به عنوان مثالهای ملی مستقر شدهبراساس نیاز و آمایش سرزمینی، آزمایشگاه

های طیور در استان مازندران که هرکدام حجم های میگو در استان بوشهر و آزمایشگاه ملی بیماریبلوچستان، آزمایشگاه ملی بیماری

ار تست در حوزه تب برفکی هز ١٤به گفته این مسئول در سازمان دامپزشکی، از ابتدای امسال  .دام مرتبط را دارند، مستقر شده است

  .دام سبک انجام شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٥١١٢٥٠٠٠٩٤٦ 
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 سالمت
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۷تاریخ: 

 ماه حبس 6محکومیت دالل دامی ناشر تب برفکی به 

رئیس شبکه دامپزشکی سرخس گفت: هرگونه حمل و نقل دام نیازمند دریافت مجوز بهداشتی حمل از شبکه دامپزشکی شهرستان 

 .مبداء است و در غیر این صورت به عنوان دام قاچاق تلقی می شود

جاز دام و انتشار تب به گزارش ایانا از روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان سرخس، دالل سرخسی که اقدام به حمل غیرم

برفکی در منطقه کرده بود به شش ماه حبس محکوم شد.عباس باغبان نژاد اظهار داشت: متعاقب شکایت این شبکه از یک دالل دام 

بومی شهرستان که اقدام به حمل غیرمجاز گاو و گوساله مبتال به تب برفکی از شهرستان مشهد به یکی از روستاهای سرخس نموده 

وجود قرنطینه شدن دامداری توسط شبکه دامپزشکی، دام های آلوده را به روستاهای دیگر حمل و فروخته و باعث سرایت و بود و با 

دادگاه کیفری دو شهر سرخس به شش ماه حبس تعزیری محکوم  ١٠١انتشار بیماری تب برفکی در شهرستان شده بود، با رای شعبه 

باب  ٨ده توسط واحد نظارت شبکه دامپزشکی و به دستور دادستان شهرستان، تعداد شد.در همین رابطه با پیگیری های انجام ش

 .فروشگاه عرضه و کشتار غیرمجاز مرغ زنده نیز در شهر سرخس پلمب شدند

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از بیماری های دامی از طریق رعایت شرایط امنیت زیستی و قرنطینه ای تصریح کرد: با متخلفان 

 اشتی سودجو که به دامداران منطقه خسارت وارد می کنند، برخورد و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد. بهد

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٨٢٠/%D٨٥%٩%D٨%AD%DA%A٩% 
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 سالمت

 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۵بهمن  ۲۶تاریخ: 

 آنفوالنزا حاد پرندگان بالی جان صادرات شد

 .نبی پور گفت: طی چند ماه اخیر با شیوع آنفوالنزای حاد پرندگان صادرات تخم مرغ متوقف شد

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت، تجارت و کشاورزیناصر نبی پور رئیس اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو با خبرنگار 

با اشاره به آخرین وضعیت آنفوالنزای حاد پرندگان اظهار داشت: طی چند ماه اخیر با شیوع آنفوالنزای حاد پرندگان، خبرنگاران جوان، 

 .بیماری شدند و تا زماینکه پرندگان مهاجر در کشور هستند این وضعیت ادامه دارد استان اصلی تولید کننده گرفتار این ١٤

هزار تن بوده و این درحالی  ٢٤وی با اشاره به آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ افزود: مجموع صادرات تخم مرغ تا پایان مهر ماه 

 .هزار تن تخم مرغ به بازارهای هدف صادر شده است ٩٣است که سال گذشته 

 .به گفته نبی پور تا زمانیکه کشور عاری از این بیماری نشود روند صادرات متوقف خواهد بود

رئیس اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به روند معدوم سازی واحد های مرغداری گفت: براساس آخرین آمار سازمان 

 .د که رقم معدوم سازی بیش از این رقم استمیلیون قطعه جوجه معدوم شدند، اما به نظر می رس ٩دامپزشکی 

نبی پور درباره وضعیت قیمت تخم مرغ در بازار بیان کرد: طی چند سال اخیر نرخ تمام شده هر کیلو تخم مرغ از سوی وزارت جهاد 

 ٦٠٠هزار و  ٢تومان اعالم شد و این درحالی است که در شرایط کنونی هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری  ٢٥٠هزار و  ٤کشاورزی 

  .تومان به فروش می رسد ٢٦٠تومان، معادل دانه ای 

http://www.yjc.ir/fa/news/٥٩٧٥٠٥٩/%D٨%A٢%D٨٦%٩%D٨١%٩%D 
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 سالمت
 ۹:۲4ساعت  ۱۳۹5بهمن ماه  ۲6سه شنبه 

 برای صبحانه رژیمیها بهترین خوراکی

وزن، متخصصین الغری و تغذیه بر این باورند که مصرف طبق تحقیقات انجام شده روی رژِیم الغری افراد دارای اضافه <مواد غذایی

کند، به این معنا که با خوردن صبحانه، فرد دیگر عالقه و صبحانه در ابتدای روز از روند دریافت کالری در ادامه آن جلوگیری می

های آن را بعد از چند بدن و سلول کنید،می میل صبحانه وقتی شفاف، به گزارش.اشتهایی به خوردن غذای زیاد در ادامه روز ندارد

های مغزی مبنی بر گرسنه بودن دریافت نخواهد شد. به همین علت شخص اید و دیگر پیامساعت گرسنگی در طول شب، تغذیه کرده

شود کاهش وزن و وزن مطلوبی که بعد و چرب تمایلی ندارد. ضمن اینکه خوردن صبحانه باعث می دیگر به خوردن غذاهای شیرین

 .اید، ثابت باقی بماند و دوباره چاق نشویداز رژیم کسب کرده

 ها و سبزیجات مناسب برای صبحانهمیوه

 سیب 

نی فیبر است که از چاقی شکمی تا حد بسیار سیب میوه زیبایی است و برای پوست صورت بسیار مفید است. اما این میوه منبع غ

این صبحانه خودش یک .چرب میل کنیدکند. برای وعده صبحانه یک عدد سیب به همراه یک فنجان ماست کمزیادی جلوگیری می

 .ماسک طبیعی برای پوست است. از فواید ماسک ماست برای زیبایی غافل نشوید

 انواع توت 

یار اکسیدان هستند که برای قلب بسها دارای آنتییکی از بهترین مواد برای الغر شدن است. این میوهمصرف انواع توت برای صبحانه، 

 .ردندگکنند و به این صورت مانع از چاق شدن نیز میهای چربی جلوگیری میگیری سلولها در بدن از شکلباشند. توتمفید می

 .استفاده کنید تا نتیجه دلخواهتان حاصل شودها همراه با بلغور جو دوسر و یا غالت از این میوه

 ایفلفل دلمه 

ن مرغ است. ایای همیشه بهترین همراه برای استفاده در کنار تخمکند فلفل دلمهسبز، قرمز و زرد ، منجمد یا تازه، هیچ فرقی نمی

بسیار مناسب است. از فلفل  سوزی و تبدیل کربوهیدرات به سوختاست که برای چربی C عطر دارای ویتامینسبزیجات خوش

 .ای برای درست کردن انواع املت و سوپ الغری و همچنین تهیه ساالدهای رژیمی کمک بگیریددلمه

 .کنداین ماده کالری کمی دارد و از چاقی جلوگیری می

 بروکلی 

یی و سالمتی شما را دارا است، دهد و بسیاری از مواد مغذی برای زیباشروع روز با یک سبزیجات مفید که وزن شما را کاهش می

فرنگی و پیاز در یک املت خوشمزه از کلم بروکلی برای درست کردن اسموتی الغری و یا همراه با قارچ، گوجه.باشدبسیار عالی می

 .باشداستفاده کنید. کبابی کردن این ماده غذایی در کنار غذاهای دریایی و گوشتی نیز بسیار مفید می

 هندوانه 

و آب آن برای جلوگیری از تجمع چربی در بدن مفید است. طبق تحقیقاتی که روی ورزشکاران قدرتی صورت گرفته است،  هندوانه

تواند از درد عضالنی در بدن بکاهد و چربی اضافی بدن را دفع کند. بنابراین این میوه در کاهش نشان داده شده است که هندوانه می

مبتال به قند خون باال هستید، بهتر است از میوهایی که برای بیماری دیابت مفید هستند، استفاده اما اگر .توده چربی بدن مفید است

 .کنید زیرا ممکن است مصرف هندوانه قند خون را باال ببرد
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 اسفناج 

 هایا تا ساعتتواند حجم معده شما را پر کند و انرژی شما راسفناج سرشار از فیبر است و کالری بسیار کمی دارد. این ماده می 

های قلبی، پوکی استخوان و و فوالت است که از بیماری ٣اسفناج دارای امگا.طوالنی تامین نماید، بدون آنکه بر وزن شما بیافزاید

مرغ و املت استفاده کنید تا سالمتی و ها، ساالدها و یا همراه تخمکند. از این سبزی پرخاصیت در سوپسکته مفزی جلوگیری می

ضمن اینکه زنان برای استفاده از این سبزی بیشتر مورد تاکید هستند زیرا پوکی استخوان در  .ندام بیشتری داشته باشیدتناسب ا

 .تر استزنان شایع

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=٩٦e٤٥٣٨١٢٧٩٩٤eb٧ 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  ۳۰شنبه 

 کنندماده غذایی که به تسکین درد کمک می 1۰

دهنده درد اشاره ترین غذاهای تسکینمورد از مهم ١٠دهنده درد در ادامه به با توجه به اهمیت غذاهای تسکین <مواد غذایی

توان بدنی نمی-های ذهنیاز اوقات حتی با استفاده از داروها و روشدردهای مزمن به حدی نافذ و شدید هستند که گاهی .کنیممی

های جایگزینی مانند خوردن مواد نفر آنها درمان ٤نفری که مبتالبه درد مزمن هستند معموال  ٥از هر  .باعث تسکین موقت آنها شد

با خوردن این غذاها به تسکین درد خود کمک کنند. اند خوشبختانه این افراد توانسته .انددهنده درد را امتحان کردهغذایی تسکین

دهنده درد تا حدودی باعث بهبود درد افراد مبتالبه درد مزمن اند که خوردن مواد غذایی تسکینعالوه بر این، تحقیقات نشان داده

 .کنیمدهنده درد اشاره مینترین غذاهای تسکیمورد از مهم ١٠دهنده درد در ادامه به با توجه به اهمیت غذاهای تسکین.شده است

 کنند که برای تسکین حالتای است. اکثر کارشناسان تغذیه پیشنهاد میزنجبیل یک گیاه دارویی، خوراکی و ادویه :زنجبیل (1

اند که عالوه بر این، در محیط آزمایشگاهی محققان ترکیباتی را در زنجبیل کشف کرده .توان از این گیاه استفاده کردتهوع می

ن در گرفته است، اما تاکنوتوانند درد حاصل از تورم را تسکین دهند. در مورد تاثیر زنجبیل روی درد مفصل نیز تحقیقاتی انجاممی

هیچ تحقیقی به تاثیر منظم و دائم زنجبیل روی درد مفصل اشاره نشده است. این نکته را باید گفت که گنجاندن زنجبیل در رژیم 

 .بیل عوارض جانبی نیز دارد، اما این عوارض بسیار محدود و ناچیز استغذایی یا مصرف قرص زنج

گرم قهوه یا خوردن یک فنجان قهوه( میلی ١٠٠اند که حتی مصرف بسیار کم قهوه )مصرف بعضی از تحقیقات نشان داده :قهوه (2

های غذایی ترین منبعیکی از مرسومکننده و دردناک شود. قهوه تواند باعث کاهش احساس درد در حین انجام وظایف خستهمی

توان در دیگر محصوالت غذایی مانند چای و شکالت نیز یافت. اگرچه کافئین باعث تسکین درد مزمن کافئین است، اما کافئین را می

 .شود، اما در مورد میزان مصرف کافئین باید با پزشک خود صحبت کنیدمی

اند، چون افرادی که رژیم زیتون عالقه بسیاری نشان دادهمزایای ضدالتهابی روغن های اخیر محققان بهدر سال :زیتونروغن (3

اند ظاهرا کمتر دچار مشکالت سالمت مرتبط با التهاب مانند بیماری دژنراتیو مفصل یا دیابت ای سنتی را اتخاذ کردهغذایی مدیترانه

ابراین، تواند به تسکین درد کمک کند، بنه ایبوپروفن است که میزیتون فوق بکر حاوی ترکیباتی شبیه باند. در حقیقت، روغنشده

 .زیتون در غذاها و ساالدهای خود استفاده کنیدتوانید از روغناید میزمانی که به درد مزمن مبتال شده

 ٣ی چرب امگا شود و سرشار از اسیدهاهایی است که در نقاط عمیق دریا یافت میماهی سالمون یکی از ماهی :ماهی سالمون (4

تنها در کاهش التهاب موثر است، بلکه مزایای سالمت دیگری نیز دارد. در مورد است. ماهی سالمون ارزش غذایی فراوانی دارد و نه

تاثیر ماهی سالمون در کاهش درد باید گفت که بر اساس نتایج تحقیقات بالینی ماهی سالمون باعث کاهش التهاب درد مفاصل 

 .مقابل درد حاصل از آرتروز محافظت کند تواند از فرد درشود و میمی

اکسیدان قوی است. ظاهرا زردچوبه از خواص ضدالتهابی برخوردار است و کورکومین جزء فعال زردچوبه و یک آنتی :زردچوبه (۵

ازار در باند که استفاده از زردچوبه یک روش محتمل برای تسکین درد مزمن بیماری آرتریت روماتوئید است. تحقیقات نشان داده

توانند به غذاهای خود زردچوبه را توان به شکل کپسول نیز یافت. عالوه بر این، افراد مبتال به درد مزمن میامروزی زردچوبه را می

 .بیفزایند

 ونهایی همچانگور قرمز حاوی یک ترکیب شیمیایی به نام رسوراترول است که مزایای ضدالتهابی دارد. در خوراکی :انگور قرمز (6

نشان  های آزمایشگاهیگرفته در محیطتوان این ترکیب شیمیایی را یافت. تحقیقات انجامزمینی نیز میهای توت مانند و باداممیوه
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کیب توان گفت که این ترشود که در افزایش درد موثر هستند. درنتیجه میهایی میاند که رسوراترول باعث متوقف ساختن سلولداده

اند که با ترکیب کردن رسوراترول و زردچوبه و مصرف له با درد موثر است. عالوه بر این، تحقیقات اخیر نشان دادهشیمیایی برای مقاب

شود که در رژیم غذایی خود غذاهای حاوی توان توانایی بدن را در مقابله با التهاب افزایش داد، بنابراین، توصیه میاین ترکیب می

 .رسوراترول را بگنجانید

دهنده در بسیاری از غذاها عنوان طعمتوان بههای کوچک و خوشبویی دارد و از آن میآویشن گیاهی است که برگ :نآویش (7

توانند احتمال درد را کاهش دهند، هرچند محققان این دهد که ترکیبات موجود در آویشن میاستفاده کرد. تحقیقات نشان می

ست گرفته اهای آزمایشگاهی انجامشود. در تحقیقاتی که روی موشتسکین درد می دانند که این گیاه چگونه باعثها نمیتحقیق

های دارای درد مزمن عمل کرده است. اگرچه در مورد تاثیر عنوان یک داروی ضدالتهابی برای موشاند که آویشن بهمحققان دریافته

 عنوانشود که از آویشن بهمبتالبه درد مزمن توصیه می آویشن روی درد مزمن همچنان تحقیقاتی در حال انجام است، اما به افراد

 .ها و دیگر غذاهای خود استفاده کنندها، سسدهنده در خورشتطعم

کننده عضالت عمل کند. عنوان یک داروی ضدنفخ و داروی شلتواند بهنعناع: اسانس موجود در گیاه نعناع یا چای نعنا می (٨

 .توان درد حاصل از نفخ و همچنین درد حاصل از گرفتگی عضالت را تسکین دادمیدیگر، با خوردن نعناع عبارتبه

تواند در درمان نقرس مفید باشد. بیماری نقرس یک شکل تحقیقات نشان داده است که خوردن گیالس ترش می :گیالس ترش (9

شوند و دلیل این التهاب و قرمز شدن افزایش کنند و قرمز میهای فرد مبتالبه آن ورم میدردناک از بیماری آرتروز است که مفصل

رفته گاسید در خون است. عالوه بر این، خوردن گیالس ترش برای ورزشکارها مفید است. در یکی از تحقیقات انجامتدریجی اوریک

 .شودمحققان دریافتند که خوردن عصاره گیالس ترش باعث تسکین درد عضله ورزشکاران می

اکسیدانی به نام ها حاوی آنتیاست. عالوه بر این، پرتقال C دانید پرتقال سرشار از ویتامینکه می طورهمان :پرتقال (1۰

شود، ید میهای التهابی مانند آرتریت روماتوئبتاکریپتوزانتین هستند که بر اساس نتایج تحقیقاتی باعث کاهش خطر ابتال به بیماری

 .های التهابی و تسکین درد ناشی از آنها موثر استماریبنابراین، خوردن پرتقال در عدم ابتال به بی
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  ۲۹جمعه 

 روزه چربی های شکم و پهلو را آب کنید 2۰با این ادویه 

زیره یک ادویه درمانی بسیار موثر در کاهش نفخ شکم و البته چاقی است. این ادویه که دارای طعم کمی تلخ است،  <غذا و تغذیه

 ٢٠ر تنها آید. با خوردن زیره دبومی کشورهای آسیایی است و یکی از بهترین مواد موثر در از دست دادن چربی شکم به شمار می

 .توان به طور مستمر شاهد کاهش وزن کلی بدن و کمتر شدن سایز شکم و کمر بودروز، می

 .ها بسیار موثر استاین ماده برای افزایش سوخت و ساز چربی

 به غیر از خواص درمانی نفخ شکم و الغری، زیره دارای خواص دیگری مانند کاهش کلسترول بد خون نیز هست که این خاصیت نیز

 .به نوعی روی کاهش وزن موثر است

 طرز تهیه نوشیدنی زیره برای الغری

 قاشق غذاخوری دانه زیره 2

 قطره آبلیمو ٢٠نصف یک عدد لیمو یا 

های زیره را از عصاره آن خارج این مقدار زیره را از شب قبل در آب خیس کنید و صبح روز بعد، آن را در یک ظرف بجوشانید. دانه

 .را در عصاره زیره حل کنیدکنید و آبلیمو 

 .انگیز آن را ببینیدهفته با معده خالی میل کنید تا نتیجه شگفت ٢این محلول را هر روز صبح به مدت 

 پودر زیره برای الغری 

 .های آن را به پودر تبدیل کنیدتوانید به صورت پودری و آماده تهیه کنید و هم اینکه خودتان دانهزیره را هم می

 .چایخوری از پودر زیره را با یک قاشق غذاخوری ماست مخلوط کنید و قبل از غذا میل کنیدیک قاشق 

 های دیگر استفاده از زیره برای الغریراه 

 .مقداری پودر زیره را در کمی آب حل کنید و به آن نصف قاشق غذاخوری عسل اضافه کنید و این محلول را نوش جان کنید

تواند در الغر شدن و الغر ماندن خورش و ساالدهای رژیمی کمی زیره بریزید و میل کنید. این روش میها و پلوها و انواع در سوپ

 .کننده باشدبسیار موثر و راضی

 کاهش وزن با لیمو، زنجبیل و زیره

 نده کنید و همراهها را بپزید. سپس کمی زنجبیل را رمقداری سبزیجات تازه را خرد و آماده کنید و اگر به پختن نیاز داشتند، آن

 ها بیافزایید. لیمو و زنجبیلسبزیجات کمی بجوشانید. تمام مواد را با هم مخلوط کنید و در نهایت کمی پودر زیره و آبلیمو به آن

این دستور تهیه یک غذای رژیمی عالی و بسیار موثر است که در زمان کوتاهی وزن .کنندسوزی زیره چندین برابر میخاصیت چربی

 .کنیم حتما این شام سبک را تهیه و میل کنید و دستور آن را به دیگران نیز بیاموزیددهد. پیشنهاد میا کاهش میشما ر

 زیره سیاه برای کاهش چربی شکم

این ماده در کاهش چربی دور شکم مفید است  .مقداری پودر زیره سیاه را با کمی آبلیمو و آب مخلوط کنید و پیش از غذا میل کنید

های موجود در زیره، به شکسته شدن بافت اکسیدانمواد مغذی و آنتی.دهدان سوخت و ساز چربی در این ناحیه را افزایش میو میز

 .کنندهای چربی کمک میو سلول

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=cc١٤٠c٧٢aec٥٤acab١٠٧٧af 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  ۲۸پنج شنبه 

 غذای کم کالری برای خوش اندام شدن 10

 .با این مطلب کاری می کنیم هم از غذاهایی که می خورید لذت ببرید و هم چاق نشوید. پس با ما همراه باشید <مواد غذایی

مزه و ناخوشایند است در اشتباه هستند. بگذارید آماده کردن چند غذای  آن هایی که فکر می کنند غذای سالم خسته کننده، بی

آیا شما هم برای الغر و خوش اندام شدن رژیم گرفته .خوشمزه را به شما بیاموزیم که کمک می کنند طرز فکرتان را تغییر دهید

  .وز را بدانید و بفهمیداید؟ پس این برای شما ضروری است که اهمیت کالری های مصرف شده توسط خود در طول ر

با این مطلب کاری می کنیم هم از غذاهایی  .قطعاً یاد می گیرید که غذاهای سالم، خوشمزه و با کالری خیلی کم را دوست بدارید

  .که می خورید لذت ببرید و هم چاق نشوید. پس با ما همراه باشید

  بوقلمون برگر آویشن 

خوری آویشن خردشده نیاز دارید که با گوشت بوقلمون کم چرب ترکیب کنید. ما توصیه می برای تهیه این غذا به دو قاشق چای  

  .کنیم که مقداری لیمو یا عصاره لیمو ترش هم اضافه کنید

کارشناسان پیشنهاد می کنند که به جای نمک از آب لیمو یا عصاره لیمو ترش استفاده کنید. با این وجود، اگر هنوز به نمک نیاز  

، اندکی اضافه کنید ولی نه خیلی زیاد. گوشت را به تکه های کوچک شکل دهید و آنها را در فریزر نگه دارید یا بصورت تازه دارید

  .کباب کنید. آن را با سبزیجات و نان گندم کم کالری بخورید و اصال نگران افزایش وزن نباشید

  بوریتوی صبحانه سفیده تخم مرغ  

یادی پروتئین در اختیار شما قرار می دهد. سه عدد تخم مرغ تازه بردارید، زرده ها را از سفیده های آن ها این نوع صبحانه مقدار ز 

  .جدا کنید، سفیده ها را هم بزنید و با مقداری گوشت کم چربی، مثل گوشت بوقلمون یا مرغ مخلوط کنید

تازه و یک قاشق سس سالسا استفاده کنید. ترجیحاً از یک اگر گوشت نمی خورید، به جای آن از لوبیا، پنیر کم چرب، یا سبزی   

  .نان گندم سالم و کم کالری استفاده کنید

  سالمون کباب شده با سبزیجات به همراه ساالد  

ماهی کباب شده یا پخته شده هم ایده ی خوبی است. از ماهی های روغنی، مثل سالمون، تون یا ساردین اجتناب نکنید. چربی آن 

  .ی پوست، مو و بینایی شما سالمتی آور است. همچنین شما را برای مدت زمان طوالنی تری سیر نگه می دارندها برا

خالق باشید و هر نوع ماهی با طعم بسیار خوبی را با اضافه کردن پونه، رزماری، جعفری، شوید، فلفل، آویشن و هر سبزی یا چاشنی  

  .ب کنید. غذا را با سبزیجات سبز سرو کنیددقیقه کبا ١٥دیگر درست کنید. ماهی را تا 

  ساالد هویج تایلندی  

آیا طرفدار آشپزی تایلندی هستید؟ پس احتماالً می دانید که ادویه کاری سنتی مقدار زیادی کالری دارد. ناراحت نباشید. چیزی که 

ره لیمو ترش، کمی شکر خام شیرین، گرد فلفل می توانید به جای آن استفاده کنید مخلوطی از سس ماهی تایلندی، آب لیمو یا عصا

قرمز، هویج، یک مشت بادام زمینی برشته شده و نودل برنجی پخته شده است. این غذا خوب به نظر می آید و حتی مزه اش هم از 

  !غذاهای تایلندی بهتر است

  آش جو دوسر با میوه  
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کاهش وزن باشید، هرگز از صبحانه خود نگذرید. چیزی که ما پیشنهاد می چه دارای وزن ایده آلی باشید و چه در حال تالش برای  

کنیم این است که روزتان را با یک خوراک کوچک از جو دوسر شروع کنید. صبح زود بدن خود را با ویتامین ها، مواد معدنی و فیبر 

یک تکه گالبی یا یک مشت توت  .ستفاده کنیدممکن است برای اینکه مزه ی بهتری بدهد بخواهید شیر و میوه تازه ا  .شارژ کنید

  .کالری درست می کند و باعث چاقی شما هم نمی شود ١٨٠ – ١٥٠روی آش جو دوسر تان حدود 

 پیتزا با نان ذرت  

حان تاگر نمی توانید منوی غذایی خود را بدون پیتزا تصور کنید، ما پیشنهاد می کنیم که یک نوع سالم از این غذای ایتالیایی را ام

  .کنید. از پنیر و نان ذرت کم چربی استفاده کنید. نان ذرت می تواند بطور موفقیت آمیزی با نان پیتزای کم کالری جایگزین شود

مواد باالی پیتزا را بریزید، آن را در فر بگذارید، اجازه دهید پنیر ذوب شود و وقتی پیتزا هنوز گرم است نوش جان کنید. از ریختن  

  .سوسیس و کالباس بر روی پیتزا خودداری کنید و به جای آن از سویا استفاده کنیدموادی مثل 

  (اسپاگتی کدوسبز خام با سس مارینارا )سس گوجه فرنگی و سیر  

عدد  ١قاشق سوپ خوری از ادویه ی مورد عالقه ی خود، کمی نمک،  ١گوجه فرنگی،  ٣برای دونفر، به دوعدد کدوسبز پوست کنده، 

  .ه قرمز شیرین و یک فنجان گوجه فرنگی خشک شده نیاز داریدفلفل دلم

استفاده از یک وسیله پوست کن سبزیجات باعث می شود نوارهای کدوسبز مثل فتوچینی شوند ) نوعی از پاستا که به اسپاگتی   

  .(هم معروف است

عد سس گوجه فرنگی شما آماده است. سس مارینارای بقیه موادی که در باال ذکر شد را در یک مخلوط کن بریزید. یک یا دو دقیقه ب 

  .خانگی را روی نوارهای کدوسبز بریزید

  سینه ی مرغ پر شده با اسفناج  

قاشق سوپ خوری  ١فنجان پنیر فتا،  ١پیاز زرد خرد شده،  ١فنجان برگ اسفناج،  ١برای تهیه ی این غذا به مقداری فیله ی مرغ،  

دقیقه پیاز را در روغن زیتون سرخ کنید، اسفناج و  ٥الی  ٤روغن زیتون، مقداری فلفل و نمک نیاز دارید. فیله را گرد کنید، سپس 

همه آن ها را در فیله مرغ بپیچید و سپس با یک خالل دندان محکمش کنید. مرغ شکم   .سپس پنیر، فلفل و نمک را اضافه کنید

  .دقیقه بپزید. یادتان باشد که هر لحظه مرغ را بچرخانید. خالل دندان را بردارید و سرو کنید ١٠تا  ٨وی حرارت مالیم پر را بر ر

 سالمون تنوری و گیاه مارچوبه  

 درجه ی فارنهایت گرم کنید. ٤٣٠تا  ٤٢٠شما به مقداری فیله ی سالمون و مقداری برگ مارچوبه نیاز دارید. فر را از قبل بین  

از مقداری فلفل و نمک برای  .مارچوبه را روی سالمون قرار دهید، سپس ماهی را در فویل پوشیده شده با روغن آشپزی قرار دهید

طعم دادن استفاده کنید، یک لیموی کوچک را در باالی فیله فشار دهید و همه آن ها را با باز گذاشتن یک فضای کوچک در فویل 

  .دقیقه یا بیشتر منتظر بمانید. غذا آماده است! آن را با سبزیجات تازه بخورید ١٥ته و بپیچید. ماهی را در فر گذاش

  املت توسکانی  

قاشق سوپ خوری روغن زیتون، یک چهارم از یک پیاز زرد متوسط، اندکی فلفل و  ٢عدد گوجه فرنگی قرمز،  ٢عدد تخم مرغ،  ٣ 

، سپس گوجه ها را اضافه کرده و مخلوط را تا زمانی که آب آن بخار شود بپزید. دقیقه سرخ کنید ٤مقداری نمک بردارید. پیازها را 

 .تخم مرغ های هم زده، فلفل و نمک را اضافه کنید و همه آن را چند دقیقه ای روی حرارت مالیم بپزید
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  ۲۷چهار شنبه 

 فواید خوردن پاستا چیست؟

مورد  ٢٠١٢تا  ٢٠٠١سال به باال را از سال  ١٩محققان موسسه شیوه های غذایی داده های نظرسنجی تغذیه افراد  <مواد غذایی

تیم تحقیق کیفیت رژیم غذایی و مصرف مواد مغذی را در افراد پاستاخور و افرادی که پاستا نمی خوردند مقایسه .بررسی قرار دادند

بررسی ها نشان داد افرادی که پاستا می خوردند دارای مصرف بیشتر ویتامین ها و مواد معدنی از جمله فوالت، آهن، منیزیم .کردند

این تنها گزارش در مورد خواص .کمتر چربی اشباع شده و قند افزودنی مصرف می کردندو فییر رژیمی بودند. همچنین این افراد 

هزار ایتالیایی دریافتند مصرف پاستا با کاهش شاخص توده بدنی مرتبط  ٢٣مصرف پاستا نیست. سال گذشته محققان با بررسی 

م کربوهیدرات به اندازه رژیم غذایی کم چرب مطالعه هم نشان می دهد که رژیم غذایی ک ٥٠همچنین تحلیل و بررسی حدود .است

 .و با کربوهیدرات باال در کاهش وزن موثر است
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  ۲4یک شنبه 

 خوردن ساالد همراه غذا افسردگی می آورد

 .اضطراب، افسردگی و خستگی می تواند از عوارض جانبی ساالدی باشد که همراه با غذا خورده اید <مواد غذایی

منجر به بروز برخی عالئم مشکل ساز به گفته محققان، برخی غذاها و مواد خوراکی طبیعتاً سالم هستند، اما همراه با هم می توانند 

از جمله اضطراب و خستگی شوند. دکتر سوتالنا کوگان، متخصص داخلی در نیویورک، علت آن را وجود باالی مس در برخی مواد 

سبزیجات برگدار، نخود، آووکادو و صدف به طور طبیعی سرشار از مس هستند که بدن ما برای رشد طبیعی .خوراکی عنوان می کند

به گفته دکتر کوگان، مصرف بیش از اندازه این مواد خوراکی می تواند فرد را در معرض ریسک باال قرار دهد و به .ه آن نیاز داردب

دکتر کوگان توصیه می کند بهترین روش درمان مسومیت مس رفتن به سونا است که .اصطالح فرد دچار مسمومیت با مس می شود

 .شونددر نهایت سموم از طریق عرق دفع 

کمبود این عنصر می تواند منجر به مشکل در  .مس عالوه بر کمک به هدایت عصبی به متابولیسم آهن در بدن نیز کمک می کند

سیستم ایمنی و استخوان ها نظیر کم خونی و پوکی استخوان شود. مصرف بیش از اندازه مس هم می تواند منجر به مشکالتی نظیر 

نیز مشخص شد که مصرف بیش از اندازه زیاد مس با تحریک و آغاز ابتال به  ٢٠١٣ک مطالعه در سال در ی.بیماری کلیه و روده شود

 .بیماری آلزایمر در مغز همراه است
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 سالمت
 ۱۳:۲5ساعت  ۱۳۹5بهمن ماه  ۲5دو شنبه 

 چگونه سالم غذا بخوریم، سیر شویم و وزن کم کنیم؟

تمام کسانی که رژیم گرفته ) و شکست خورده اند ( و سعی کرده اند وزن کم کنند، یک مانع بزرگ بر سر راه رسیدن  <مواد غذایی

در این مقاله می خواهیم درباره کنترل سطح گرسنگی بدن و اینکه .دائمی گرسنگی استبه هدفشان داشته اند و آن هم احساس 

  .چه غذاهایی می توانیم بخوریم تا از هجوم غول گرسنگی پیشگیری کنیم صحبت نماییم

 بدن چگونه تشخیص می دهد که سیر است؟ 

مهار می کند. احساس سیری نقش بسیار مهمی  سیری احساس پری است که میل به غذا خوردن را مدتی پس از یک وعده غذایی 

در کنترل مقدار غذایی که می خوریم ایفا می کند. بسیاری از افراد بر این باورند که سیری به زمانی گفته می شود که معده پر شده 

شود جایی که هضم و  باشد اما این تنها بخشی از داستان است. وقتی می خوریم یا می نوشیم، غذا وارد معده و دستگاه گوارش می

  .مواد مغذی اش جذب می شود و یک سری سیگنال به مرکز گرسنگی / سیری مغز فرستاده می شود

سپس در پاسخ وارد شدن مواد مغذی به جریان خون، هورمون ها آزاد می شوند که بدن را به تشخیص اینکه دیگر غذا خوردن  

اینکه بعد  .دقیقه بعد از تجربه احساس پری در معده اتفاق می افتد ٢٠تا  ١٥کافی است تحریک می کند. این فرآیند به طور کلی 

از غذا خوردن تا چه مدت احساس سیری می کنیم، به این بستگی دارد که چه غذایی و چه مقدار می خوریم، همچنین فاکتورهای 

  .داخلی ذخایر چربی نیز اهمیت دارند

  غذاهایی که سیری را تقویت می کنند 

یقات نشان داده غذاهای افزایش دهنده سیری مستقیما کاهش مقدار غذایی دریافتی را بهبود می دهند و همچنین با کاهش تحق 

تاثیر گرسنگی روی انگیزه و خلق و خو به استراتژی های سالم غذا خوردن و کنترل وزن کمک می کنند. فاکتورهایی که در ادامه 

  .می تواند سیرکننده باشد تاثیر دارد می آید روی اینکه یک غذاهای خاص چقدر

  تراکم انرژی 

این فاکتور به عنوان میزان انرژی ) یا کالری ( در هر گرم از یک غذای خاص تعریف می شود. غذاهایی که تراکم انرژی شان پایین  

کنید مقدار زیادی از آنها را میل است، در هر گرم کالری کمتری دارند و این امکان را می دهند تا بدون اینکه کالری زیادی جذب 

کنید. نمونه غذاهایی که تراکم انرژی پایینی دارند عبارتند از میوه ها، سبزیجات و غذاهایی که میزان آبشان زیاد است مانند سوپ و 

  .خورشت ها

  میزان فیبر 

اوی غذاهایی با تراکم انرژی پایین است. یک برنامه غذایی سرشار از فیبر می تواند باعث بهبود سیری و کنترل وزن شود، چون ح 

مانند میوه ها و سبزیجات که وقتی به اندازه یک غذا با تراکم انرژی باال خورده می شوند به همان اندازه سیر کننده هستند اما کالری 

معده را  فیبر خالی شدن کمتری نسبت به آنها دارند. نوع هضم غذاهایی که فیبر باالیی دارند نیز به افزایش سیری کمک می کنند.

  .کند می کند، مدت زمان گوارش را افزایش می دهد و روی آزاد شدن هورمون های سیری تاثیر می گذارد

  میزان پروتئین 

تحقیقات نشان داده غذاهای سرشار از پروتئین بیشتر از غذاهای کربوهیدراتی یا دارای چربی، سیر نگهمان می دارد. پروتئین میزان  

که روی اشتها تاثیر می گذارند. غذاهای سرشار از پروتئین  GLP-1 هورمون سیری را تغییر می دهد از جمله گرلین و چندین

  .عبارتند از گوشت بدون چربی، ماهی، تخم مرغ، حبوبات، آجیل ها و ماست

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم بهمن 

 

132 

  شاخص گلیسمی 

ه و نشان می دهد که کربوهیدرات یک غذا به است که به غذاها اختصاص داده شد ١٠٠تا  ٠شاخص گلیسمی نوعی رتبه بندی از  

به جای غذاهایی که شاخص گلیسمی باالیی دارند مانند نان سفید و پاستا، غذاهایی  .چه سرعت هضم و وارد جریان خون می شود

مان مدت ز با شاخص گلیسمی پایین انتخاب کنید مانند نان و پاستای سبوس دار که به مرور انرژی خود را آزاد می کنند و برای

  .طوالنی تری سیر نگهمان می دارند

 میزان چربی 

چربی نیز سیر کننده است با این حال برچسب هشدار روی آن دیده می شود. چربی تراکم انرژی بسیار باالیی دارد و مصرف بیش  

واند آسیب های زیادی به سالمت از حد آن مسلّماً باعث افزایش وزن می شود. همچنین یک برنامه غذایی سرشار از چربی اشباع می ت

قلب بزند. غذاهایی انتخاب کنید که سرشار از چربی های سالم مناسب برای قلب باشد مانند آجیل ها ) که سرشار از پروتئین هم 

  .هستند ( و روغن زیتون

  سرعت غذا خوردن 

به مغز برسد. بنابراین خیلی سریع خوردن باعث دقیقه طول می کشد تا پیام سیری  ٢٠تا  ١٥وقتی شروع به خوردن غذا می کنید،  

  .افزایش پرخوری می شود و بدون اینکه بدانید چقدر سیر و پر هستید باز به خوردن ادامه می دهید

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=٤٩٢٨٢b٧١f٧٧٤٤١٢e٨٥ce 
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 سیب درختی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۸تاریخ: 

 سیبحکایت باغِ بی

. اندرا دوباره تراشیده« باغ سیب»های آهنی که درختان را از خیابان جدا کرده، پیداست که از پشت نرده |شهروند ، مهتاب جودکی

وسعت سبزی که از  .شودتکرار می« بلوار ارم»این تصویر پشت حصار های بریده روی هم تلنبار شده و شده، شاخهکنار هر تنه قطع

اش تنیدگی گذشتهتر شده و نشانی از درهمشد، اکنون خلوت« مهرشهر»هایی با سقف شیروانی در ها پیش بهانه ساخت خانهسال

های درختان سیب و زمستان شاخه ای از باغ سیب نیست و نابود شده؛ اکنون که دررسد که گوشهوقت خبر میوقت و بی .ندارد

گویند قرار است نهال تازه بکاریم اما از گوشه و کنار این زمزمه اند و میگیالس و گالبی لخت شده، هزاران درخت میوه را قطع کرده

 «.جات اجاره دهندخواهند زمین خالی را برای کاشت صیفیمی»شود که شنیده می

هزار زیست استان البرز به این باغ که دیوارکشی دور آن ادامه دارد، سر نزنند و با فعاالن محیطروزی نیست که مردم دور و نزدیک و 

آیند و آنها گاهی به اعتراض با پالکاردهایی در دست می .اش بسته، رد نشوندخواهش و تمنا از زنجیری که نگهبان جلوی ورودی

که « این باغ هویت ماست»گویند می .آمدها بیشتر شده استواند، رفتکردهبار که درختان سه قطعه زمین بزرگ را از بیخ قطع این

 به مروارید( )شناسند که بعد از انقالب به همراه کاخ شمس پهلوی رود. مهرشهر را با همین باغ بزرگ میاگر چشم ببندیم از دست می

 پیش سال هر کرده، ریشه مهرشهر اهالی خاطره در که غیبا. است کرده رد هم را قرننیم حاال و شده مصادره مستضعفان بنیاد نام

 .«مرگ یعنی» نبودنش و است بند بودنش به همه نفس شده، ترکوچک و کوچک مردم روی

گویند خشکاندن آنها با قصد و غرض بوده است. در آن سوی اتاقک نگهبانی، تنه درختانی نقش بر زمین شده که مردم معترض می

جات هکتارش به دست دانشگاه عالمه طباطبایی زمین صیفی ٨٠هکتاری که خیلی وقت پیش  ٣٤٠سال اخیر از این باغ همین چند 

شده بکارند اما مردم اند که به جای درختان قطعهایی را آماده کردهای از باغ نهالر گوشههکتار دیگر خشک شد و حاال د ٣٥شد، 

شد که اعضای شورای شده باغ سیب هنوز دست به دست میهای درختان قطعتوجهی به باغ چرک است. عکسهنوز دلشان از بی

داری به بازدید از باغ دعوت شدند، هر روز درختان و اهالی شهر که از طرف شهر« تخریب باغ سیب کذب است»شهر کرج گفتند 

 شده مهر ماه گذشته، سوزاندن آنها در چهارشنبه سوری پارسال و قطع دوبینند: چیزی شبیه درختان قطعشده را به چشم میقطع

نان از کاشت دوباره درختان اند که برای اطمیاتفاق افتاد. از اهالی دعوت کرده« سهواً»سال پیش زبان دیگر که دو هزار درخت بی

 فعال کسی اجازه»گوید: شده، بسته است و میای را که با چنارهایی در دو سو از وسط درختان میوه ردباغ بیایند؛ اما نگهبان، جاده

 «.آمدن ندارد

 جات به جای سیبصیفی

روی دور و دراز بلوار دانش در ضلع دیگر ل پیاده نیمی از بلوار ارم که حاال مسیر عبور خودروهاست، قبال جزیی از باغ سیب بود، مث

« اند. کچل شده. کجا دیگر شبیه قدیم است؟ببین چقدر این باغ را به عقب هل داده» .هایش برچیده شدباغ که پاییز امسال درخت

 .کندجاست و از پشت حصار به زمین خالی نگاه میمهدی ساکن همین

شد باغ را دید؛ شهرداری هم بعد از این جا چه کار دارید؟ یک زمانی میاصال این»جو: وه پرسنگهبان راه را سد کرده و ایستاده ب

شود، برای کسانی که اسم یک مهندس را های سنگین باز میزنجیر برای خودرو« شود اما االن نه.خبرها گفته که با هماهنگی می

پس اینها را کی قطع کرده؟ چرا قطع »پرسد: کشد و میرهگذری سرک میهر .دهند، برای پیمانکار دیوار همآورند و آشنایی میمی

ها خشک شدند، گفتند دیگر بار درخت .خود مالک قطع کرده؛ بنیاد مستضعفان»گوید: شده میو نگهبان که دیگر نرم« کرده؟
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رند. آن طرف هم دارند نهال تازه جات بکادهند و شهرداری مجوز قطع داد. قرار است زمین را اجاره بدهند و به جاش صیفینمی

 «.انددهند. تکلیف گردوها هنوز معلوم نیست، شورای شهر جلسه گذاشته اما هنوز مجوز قطع ندادهپرورش می

های قرمز، زرد، سبز و ارنگه و گالب، گردو و بادام دارد و گالبی و گیالس و بادام و چه و چه و شناسد که به جز سیبباغ را خوب می

ها همه خشک شدند. آفت طوری بهشان پیچید که سم هم دیگر جواب نداد. فقط باید درخت به»نها درختان سر پای باغند اما چه. ای

باغ سیب خلوت شده اما تعداد « شان زد.انداختند دور اما این کار را هم نکردند و آفت به همهکندند و میزده را میهای آفتو شاخه

رسد، مزایده هکتاری باقیمانده، از شمارش خارج است. هر تابستان که فصل برداشت محصول می ٢٦٠اش در وسعت درختان زنده

اند اینجا را که خالی کرده»گوید: به زمین خالی چشم دوخته، وقتی می.گذارند و هر که برنده شد محصول یا زمین مال او استمی

اند یختهر« بازکاشت»ای از باغ خراشیده و مسئوالن برای باغ نقشه گوشهزمین بزرگی در « سال دیگر.کارند، شاید امسال درخت نمی

مهدی جوانی دهه هفتادی است .است گرفته دست به را کار گوید،می نگهبان که اینطور ،«مطهری شهید صنعت و کشت شرکت »و 

اگر قرار است »شد: زمستان توی هم قفل میها در بهار و که گذشته این باغ را خوب به خاطر دارد که اصال شبیه حاال نبود و شاخه

صال رود که اسال دیگر یادمان میجات بکارند و ولش کنند به امان خدا، بعد از این هم قرار نیست درخت بکارند. ما هم تا چند صیفی

کردند ز باغ را اجاره میشود که برای برداشت محصول بخشی ادر خیال نگهبان باغ سیب تصویر کودکی او زنده می«.جا باغی بودهاین

 آوردن دوباره اینعمل»اما حاال چی؟ « ها به هم چسبیده بود و باغ از پرپشتی مثل تونل بود.شد. درختبار میوه به سختی رد می»و 

ار تکنند و هر هکشود. بعد قطع میباغ با خداست. کار را باید به دست کاردان سپرد. درختی که ول شده، معلوم است که خشک می

 ٣٥های پیاپی، کردنسال اخیر، جدا از قطع در همین چند« کارند.جات میدهند و جایش صیفیمیلیون تومان اجاره می١٤زمین را 

و حاال پس از اعتراض « بازکاشت»نگرانی مردم را که دید، بنا گذاشت به اجرای عملیات هکتار از باغ میوه خشکیده و شهرداری دل

 .اندها هنوز باور نکردهند که قصدشان احیای باغ است، نه تخریب؛ اما خیلیامردم، آنها گفته

خواهند بار تا باغبان دارد اما وقتی می ١١اینجا اول کارگر و پرسنل رسمی زیاد داشت. االن فقط »گرداند؟ چند کارگر این باغ را می

کردن را تمام کرده و باالخره از گروهی از پیرمرد گله«.فغانستانآورند یا از اتا کارگر از کردستان می ٣٠٠بچینند و حمل کنند، یا 

خبر  سی همبیدانند و حتی بیدیگر همه شهر می»زند که دو ساعت پیش با تابلویی در دست به اعتراض آمده بودند: مردم حرف می

هد که باید تا آخر رفت و به گروهی رسید که در دای را نشان مینگهبان راه را باز کرده و جاده« اند.داده که باغ سیب را قطع کرده

 .کشدتکه شده را بو میهای تکهای شاخهسگی با پنج توله سیاه و قهوهاند. مادهاعتراض به قطع درختان آمده

 اند تا بگویند مال مردم نیستحصارکشیده

مردی با موهای سفیدِ یک دست، نفس نفس « اش را در شهرداری دیدم.کنند تا جایش برج بسازند. خودم نقشهخودشان خشک می»

مان این است ما فقط حرف»ساختمان است و بناست به گروه بپیوندد. وخسرو، مهندس راه .رودزنان زیر سایه درختانِ لخت جلو می

 دفعه بایدشود به جای درخت کلم بکاری؟ درخت سیب سالی دو که حرف سیاسی نیست. آخر مگر میکه درختان را چرا زدید. این

عت شود از وسجلوتر از این مسیر، چشم آدم پر می« سمپاشی بشود و به وقتش آب بخورد اما این کار را نکردند تا خشک خشک شد.

هکتاری  ٨٠ته این جاده به زمینی «. خشک شده بودند»ها درخت تکه تکه که ها و بلکه صددرخت شده؛ دهزمینی که لخت و بی

 .جاتی که متعلق به دانشگاه عالمه طباطبایی استز باغ سیب بود و حاال زمین صیفیرسد که قبال بخشی امی

هزار درخت باغ سیب، چند نفری که معترض بودند، بازداشت شدند. کند که بعد از بریدن دوسال پیش را تعریف میمرد تجمع دو

که  اند تا بگویندجا مال مردم است اما دورش را بستهم اینکردیتر بود. ما خیال میقبال که دیواری نبود، دسترسی به باغ هم راحت»

های آبداری که از این باغ به ما رسید اما حاال هیچ. سرنوشت این باغ درها که گذرمان به این باغ افتاد، چه سیببهنیست. چه سیزده

های لخت را در هوا نشان شاخه« مرده.لشوند، اگر خشک شود، همه دبه زندگی مردم گره خورده. باغ زنده شود، همه سرزنده می
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ان روباهی هراس« گذارد که به باغ آب برسد؟جات میشود. بعد از این مگر صیفیببین، تمام اینها دارد خشک می»گوید: دهد و میمی

 .گریزد اما تا دورها درختی نیست که بینشان قایم شودمی

 باغ ملی سیب

نام این باغ در فهرست میراث طبیعی را پیش کشیدند اما نشد که نشد؛ گفتند نگی بحث ثبتسال پیش بود که فعاالن میراث فره١٠

شود چون باغ سیب در مالکیت بنیاد مستضعفان است. چند روز پیش هم مهناز طاهری، معاون میراث فرهنگی استان البرز ملی نمی

غ اگر مثل با»شود اما اند. او گفت باغ ثبت ملی نمیردهآب پاکی را روی دست همه مردمی ریخت که دلشان را به باغ سیب خوش ک

م بعضی اعضای شورای شهر ه« شد.شان زده نمیشد و تبر به ریشهرسید، بسیاری از درختان آن حفظ میفاتح کرج به ثبت ملی می

وان یک عضو در جلسات ساماندهی عناند و حاال به گفته طاهری، میراث فرهنگی تنها بهدر روزهای گذشته به این ماجرا گالیه کرده

 کند و جز این، نقشی در تعیین وضع آیندهرسد، شرکت میسال آینده به پایان میاین باغ که دو فاز آن اجرا شده و تا دو

این موج « شهروند»وگو با اما فرهاد نظری، مدیر کل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی در گفت.باغ سیب ندارد 

این باغ دو تکه دارد. یک بخش آن کنار اتوبان است و »دهد که باغ سیب ثبت ملی خواهد شد: داند و خبر میدلیل میمیدی را بیناا

دانیم که ثبت ملی است بخشی دیگر به کاخ شمس )مروارید( چسبیده. بخش دوم را چون در حریم کاخ است، جزو الینفک آن می

که ی گذشته ثبت ملی نشده بود و گفته بودند دلیلش این است که مالک رضایت ندارد؛ درحالیهااما باغ اصلی متاسفانه در سال

به گفته او، درحال حاضر از اداره کل میراث فرهنگی استان «.رود، اصال مهم نیسترضایت مالک برای اموالی که عمومی به شمار می

طور عد پرونده به کمیته برود و پس از ثبت به استانداری ابالغ شود. اینالبرز درخواست شده تا پرونده ثبت را بفرستند تا در مرحله ب

 در فهرست آثار ملی ثبت« قطعا»گوید، باغ سیب که نظری می

سبب است چون ما آثار زیادی در مالکیت بنیاد مستضعفان داریم که ثبت این موج ناامیدی از ثبت نشدن این باغ بی»خواهد شد: 

مروارید در کنار همین باغ یا هتل رامسر. بعد از ثبت، این باغ طبق قانون باید برای نسل آینده حفظ شود و  اند، مثل خود کاخشده

 «.هدف از ثبت ملی همین است

 «کاریمبه جایش نهال تازه می»مسئوالن: 

ها را به ها و نهالشته و چالهای گذانفره معترض جلسه ٦-٥مسئوالنی که برای پاسخ به معترضان به باغ سیب آمده بودند، برای گروه 

جا که چال شده قرار است نهال بکاریم. چند قطعه قطعه بزرگی را به ما نشان دادند و گفتند این»شان کنند. اند تا قانعآنها نشان داده

فاز جدید  قطع شدهگویند این قسمتی که اند. ما هم فیلم گرفتیم تا به مردم نشان دهیم. میزمین را گالبی، گیالس و سیب کاشته

زیست است. توضیحات معاون جهاد کشاورزی  دلدار، یکی از فعاالن محیط« جا هم نهال نو بکارند.برنامه بازسازی است و قرار است آن

 «.فهمیدیم حضورمان موثر است»گوید: استان قانعش کرده و می

ماجرای  پس»پرسد اند، مثل حسام که میی هنوز قانع نشدهاند، اما بعضجلسه یک ساعتی است که به پایان رسیده و مسئوالن رفته

 «.ارندککارند که زمین جان بگیرد و بعد نهال میجات میسال صیفیآنها گفتند یک»دهد که و دلدار جواب می« جات چه شد؟صیفی

و  چیدندجاتشان را مییفیما سر همین قضیه درختان بریده شده شاکی بودیم. اینها داشتند مقدمات ص»شود: حسام راضی نمی

کنیم. ما که بچه نیستیم. فقط همین کنار، دو هکتار باغ را نابود کردند. من با چشمم خبرش که پیچید، گفتند دیگر این کار را نمی

 «.بدهد بار توانستمی امسال بینید؟ این درخت بریده را می .کاریمبینم. حاال هی بگویند به جایش درخت میدارم می

زنند. اجازه دادند هر وقت آیند و سر میهمیشه باید حواسمان باشد. چند تا نماینده هم داریم که مدام می»گوید: ار هم میدلد

 «.توانید بگیریدنامه رسمی هم میطور غیررسمی سر بزنیم. گفتند معرفیخواستیم به باغ به
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ای از سبزی این باغ ندارند، همیشه در به رویشان ها خاطرهگوید خودش برای نسل آینده به اعتراض آمده، چون دهه هشتادیمی

 زدند. دور تا دوراگر همین اعتراض هر روزه هم نبود، تیشه به ریشه باقی باغ می»اند. بسته بوده و فقط قطع شدن درختان را دیده

« رفت.یک دیوار. اما چنارها را برداشتند و حصار کشیدند، انگار که این پول باالخره باید توی جیب کسی میاین باغ چنار بود، مثل 

ها که نمرده بودند. چه بالیی ای وای، این درخت»مهدی که از قطع درختان راسته بلوار شهرداری باخبر نبود، حاال گر گرفته است: 

ن برود بی از باغ این اگر» شود در آن نفس کشید: زند که به خاطر این باغ میرف میمرد از مهرشهر ح« آورند؟دارند سرمان می

گویند نگرانند و مردم جانشان به باغ سیب بسته همه می« انسان. ١٠زندگی یعنی چه؟ یعنی مرگ. مرگ یک درخت یعنی مرگ 

 .هایش کمتر از قبل شده استدرخت سالسال پیشش نیست و هر ١٠گوید این باغ اصال شبیه است، مثل زکریا که می

ه تصور کنید که این باغ بیش از س»داند: زیست گلشهر است که باغ سیب را الیق حفاظت بیشتر میانوشه سورن، از فعاالن محیط 

هرشهر ب مسوم پارک چیتگر است. باغ سیدره، چهارده برابر پارک آب و آتش و یکهای سعدآباد، پنج برابر خرگوشبرابر مجموعه کاخ

که حالیکننده دارد، درمیلیون نفر بازدیدسال بیش از بیستجا در کرج، از لحاظ اندازه با پارک مرکزی نیویورک آمریکا برابر است. آن

 «.درختان بود برای دیدن باغ سیب مهرشهر یا باید پنهانی رفت یا باید کشاورز و پیمانکار قطع

د. انها پیر شدهخیلی از درخت»گوید: جا مشغول کاشتند، اما میدهد که آناده را نشان میباغبانی که به جمع پیوسته، پایین ج

 «.سوزانداند، کارگر موقتی که برای باغ دل نمیکارگرها هم موقتی شده

 نهال تازه ٨٠٠هزار و ٢٢٧

طور نگوید، قضیه ایمی« شهروند»رج به رئیسه شورای اسالمی کالنشهر کآورند؟ فاطمه آجرلو، عضو هیأتچه بالیی سر باغ سیب می

نیست.  جاتجات بکارند. حاال که فصل صیفینه! قرار نیست به جای درختان قطع شده صیفی»رسد، تخریب نیست. که به نظر می

ن ها و فضای سبز کرج است و عضو کمیسیواو که ناظر سازمان پارک«.کنندکارند و سریع برداشت میجات را میبعد هم صیفی

سال را رد کرده بودند. درخت میوه تا اندازه مشخصی ٢٥ها زیاد بود و بیشترشان سن درخت»گوید: موضوع ماده هفت شهرداری، می

 هایتدرخ به حتی های پیر افتاده بود، زند. آفتی که به درختشود و بعد هم آفت میاش تمام میکند و باالخره سن اقتصادیعمر می

سیب شده بود و این هزینه برای  باغ ایقطره آبیاری سیستم خرج تومان میلیاردپنج چهار، طرف، یک از. بود هکرد سرایت هم دیگر

شود تا باغ به سرعت احیا شود. این فاز اوایل صرفه نبود. برای همین حاال در قطعات مختلف درخت کاشته میدرختان خشک به

قرار است این درختان میوه جای «. ٨٠٠هزار و  ٢٢٧»دهد این است: های تازه میعددی که آجرلو برای نهال«.شودفروردین تمام می

 مثل نیستند؛ کم اعتمادند،بی حال، شهروندان و فعاالن محیط زیستی که به این ماجرا را بگیرند. با این« پیر و فرسوده»درختان 

 هم اب عمرشان که درختانی باید چرا وگرنه بسازند را شانتجاری - تفریحی مجتمع خواهندمی هنوز آنها»: گویدمی که سورن انوشه

های خوبی دارند که همین حاال هم در بازار است، اما هنوز میوه سال پیش٣٠ا هم قطع شوند؟ این درختان مال ب همه دارد، فرق

کنند اسمش احیا نیست. معنی ری که میدانند با درختان بزرگ گردو چه کنند. این کاهای کوچکند و نمیهست. اینها به فکر نهال

همین دو روز پیش حاجی رضا شاکرمی، دادستان «.کننداحیا قطع همه درختان نیست. به اسم احیا دارند باغ سیب را قلع و قمع می

ربری یا اعمومی و انقالب مرکز البرز گفت که تغییر کاربری این باغ خط قرمز دادستانی است. او گفت شایعات مربوط به تغییر ک

کندن درختان با هماهنگی دستگاه قضائی و با هدف جایگزینی درختان جدید با درختان فرسوده و »تخریب این باغ صحت ندارد و 

مقدمات احیای این باغ و  ٩٦سال اند تا پایان ها موظف شدهسال قبل دستگاه از اواسط»درحال انجام است:  «در آستانه نابودی

های خود تأکید کرد که دادستان عمومی هم در گفته« های جدید را فراهم کنند و آن را به سرانجام برسانند.جایگزین کردن نهال

رئیسه شورای اسالمی کالنشهر کرج، عضو هیأت.اندها قربانی اختالفات چندین دستگاه بود که در آن ذینفع بودهباغ سیب کرج سال

ما از حساسیت مردم »گوید: اند، میتوجه تعلق خاطر اهالی کرج به این باغ شدهمثل دیگر اعضای شورای شهر که چندسالی است م
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و  هایی وجود دارداعتمادیکنیم که درنهایت بیممنونیم، چون باعث شده ما هم موضوع را سفت و سخت بگیریم. البته کتمان نمی

 اعتمادی دور از ذهن نبود. همین حساسیتپیشین، این بی هایگرفتنترسند که باغ از دست برود. با شلافتد، میمردم تا اتفاقی می

درصدش دست  ٧٠درصد باغ پارک عمومی شهرداری بشود و ٣٠شده بود که  مردم کمک کرده حفاظت از باغ بیشتر شود. مثال توافق

ی سر نه معلوم نبود چه بالیبنیاد مستضعفان باشد و هر تصمیمی که خواست بگیرد. مردم اعتراض کردند و این اختیار را ندادند، وگر

آمد. همین که بنیاد مستضعفان تبعات اجتماعی چنین تصمیماتی را دید و همکاری کرد، نتیجه مثبتی است. حاال با باغ سیب می

 توجه به این مالکیت داریم تحت نظارت شهرداری باغ را

 «.کنیماحیا می 

ح نباتات از سرنوشت باغ سیب که از دست یک مستبد آزاد شده و زیست کرج و فوق لیسانس اصالمحمد میرلوحی، فعال محیط 

بار ساخت مجتمع تجاری جا پارک و فضای سبز شود و یکدهند که اینبار پیشنهاد مییک» :گویدحاال به این روز افتاده چنین می

زیست یا کشاورزی ندارد. ال بخش محیط هکتار از باغ را دادند به دانشگاه عالمه طباطبایی که اص ٨٠کنند. مسکونی را مطرح می -

سال گذشته کلک بخشی متر یکی، دو  ١٧رو تندرستی به عرض کارند. پیادهجات میاش داده و در آن صیفیاین دانشگاه هم اجاره

سوری پارسال رو جز آلودگی و ترافیک و قلع و قمع باغ سیب چیزی نداشت. شب چهارشنبهاز باغ را در بلوار دانش کند. این پیاده

ها را آتش زدند تا کسی باخبر نشود. درخت گردویی را در جریان ساخت همین بلوار تندرستی کارگران درختان را بریدند و چوب

ترین درخت این باغ بود، زنده بود و هیچ کم نداشت، نماد قدمت باغ بود. رعنا، مثل شاخ شمشاد اما قطعش قطع کردند که قدیمی

 به مرگ»های دیگر که هنوز معترضند معتقد است او شبیه خیلی« شود.درخت زیاد است که قطع شده یا میکردند. شبیه این 

 «.اند که به تب راضی باشیمگرفته
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۷تاریخ: 

 کمان به امضا رسید/ ایران از واردات تخم چشم زده بی نیاز می شودآالی رنگینپروژه ژنتیکی قزل

کمان توافقنامه همکاری رنگینآالی های شیالت ایران و خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( در زمینه پروژه ژنتیکی قزلسازمان

 .امضا کردند

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در مراسم امضای این توافقنامه همکاری که در محل سازمان 

هزار  330بالغ بر  شیالت ایران برگزار شد،دکتر حسن صالحی معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت:این پروژه دوساله با اعتباری

وی با بیان این که ایران در تولید .دالر از سوی فائو با هدف بهبود اصالح نژاد ماهیان قزل آالی رنگین کمان در ایران اجرا می شود

 هزارتن است و از ١٤٠ماهی قزل آال در آب شیرین در دنیا مقام نخست را دارد،اظهار داشت: تولید ماهی قزل آال در کشور ساالنه 

رئیس سازمان شیالت ایران با اشاره به نیاز کشور به تخم .این رو اصالح نژاد این گونه ماهی برای ما از جایگاه ویژه ای برخوردار است

 ٥٠٠تا  ٤٠٠چشم زده ماهی قزل آال به منظور توسعه کمی و کیفی تولید و پرورش این گونه،تصریح کرد: نیاز ساالنه کشور بین 

درصد آن از خارج تامین می شد که با اقدامات انجام گرفته، این میزان امسال به  ٧٠است و تا سال گذشته  میلیون تخم چشم زده

صالحی ابراز امیدواری کرد: با اجرای این پروژه و انتقال دانش فنی و انتخاب گونه های برتر، در برنامه .درصد کاهش یافته است ٥٠

 .الی رنگین کمان قطع و خودکفایی کامل در زمینه تولید این محصول به دست آیدششم توسعه واردات تخم چشم زده ماهی قزل آ

وی گفت: در چارچوب پروژه ژنتیکی این گونه ماهی به کارشناسان، محققان و بهره برداران در حوزه ماهی قزل آالی رنگین کمان 

، افزایش تولید، بهبودکیفیت ماهی قزل آالی رنگین صالحی اذعان داشت که اجرای این پروژه در رشد.آموزش های الزم ارائه می شود

 .کمان و جلوگیری از بیماری های خسارت زا و همچنین موفقیت در تولید و پرورش این گونه از ماهیان، کمک خواهد کرد

امنیت غذایی به در این مراسم،سرج ناکوزی نماینده سازمان فائو در ایران گفت: این پروژه عالوه بر تامین پروتئین از آبزیان و 

وی با بیان این که مصرف آبزیان در سال های اخیر در دنیا رو به افزایش .اشتغالزایی و افزایش درآمد بهره برداران کمک می کند

گذاشته است،اظهار داشت:سازمان فائو قصد دارد آبزی پروری را از طریق انتقال دانش فنی و انتخاب نژاد برتر گونه های آبزیان از 

ناکوزی تصریح کرد:فائو، سازمان شیالت ایران را از طریق مشارکت علمی و .قزل آال برای تامین امنیت غذایی توسعه دهدجمله 

وی ایران را یکی از بزرگترین تولیدکنندگان .آموزشی در حوزه آبزی پروری به منظور دستیابی بیشتر به ارزش افزوده حمایت می کند

کرد و گفت: پیش بینی می کنیم اجرای این پروژه تاثیر بسزایی در تولید قزل آال در سطح ملی محصوالت شیالتی در منطقه عنوان 

ناکوزی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره نقش این پروژه در بهره وری تولید اذعان داشت: این پروژه از طریق برگزیدن .داشته باشد

فی ایران در برنامه ششم توسعه و همچنین بهره برداری بهینه از منابع آبی و گونه های برتر و انتقال دانش فنی به اهداف کمی و کی

وی افزود: این پروژه استفاده از منابع طبیعی آب و بدون آسیب به محیط زیست ایران در راستای افزایش .خاکی کمک می کند

ت: ما قصد داریم با اجرای این پروژه،الگویی برای نمایده سازمان فائو در ایران گف.ظرفیت آبزی پروری و ارزش افزوده گام برمی دارد

 .منطقه بسازیم تا کشورهای منطقه با الگوبردای از آن به امنیت غذایی در بخش آبزیان دست یابند

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٨١٦/%D٩%BE%D٨%»» 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۳۰تاریخ: 

نیاز به تشکیل بانک اطالعات آبزیان خلیج فارس و دریای عمان/ اطالعات کافی درباره جمعیت آبزیان خلیج 

 فارس در دسترس نیست

مع اای درباره وضعیت زیستمندان خلیج فارس و دریای عمان انجام شده، اما این اطالعات در یک بانک اطالعاتی جمطالعات پراکنده

است. این مسئله شناخت ما از اکوسیستم خلیج فارس و دریای عمان را دچار اشکال کرده و برآورد خسارات  آوری نشدهگردهم جمع

ها شود درباره اثرات اجرای پروژهکند. همچنین سبب میهای عمرانی بر آبزیان این اکوسیستم آبی را با مشکل مواجه میاجرای پروژه

 .زیان، اطالعات کافی در اختیار نداشته باشیمبر انقراض نسل آب

ق وگو با خبرنگار ایانا با اشاره به سوهای دریایی سازمان حفاظت محیط زیست امروز در گفتداوود میرشکار، مدیرکل دفتر زیست بوم

 ، اما ما هم نگران اینشودها موجب شکوفایی اقتصاد کشور میهای اقتصادی به سمت دریاها گفت: این فعالیتپیدا کردن فعالیت

 ها و معیارهای توسعه پایدار در سواحل و دریاها انجام شود.ها، منطبق بر شاخصهستیم که این فعالیت

ایم. به عنوان مثال در حوزه سواحل مکران برای ایم، مطالعاتی انجام دادهوی ادامه داد: در این راستا، در مناطقی که توان داشته

 است. ی فضایی انجام شده و تهدیدهای حاصل از توسعه این سواحل مطالعه شدهبندنخستین بار پهنه

ای میلیون هکتار از اراضی ساحلی و غیر ساحلی مکران مشخص شده و در پهنه ٩میرشکار بیان کرد: وضعیت پراکنش موجودات در 

 است. در این بخش نیز استخراج شده است. همه تهدیدهای توسعه حدود پنج میلیون هکتار هم مطالعات دریایی انجام شده

های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، همه این اتفاقات برای نخستین بار است که در کشور به گفته مدیرکل دفتر زیست بوم

 است. دهد و این مطالعات منجر به ارایه نقشه راهی برای توسعه سواحل مکران شدهرخ می

دهد که شناختی نسبی از منطقه پیدا است، اما یکسری اطالعات در اختیار ما قرار می ت کافی نبودهوی اضافه کرد: البته این مطالعا

های عمرانی بر اساس اصول توسعه پایدار باید یکسری مطالعات مقدماتی انجام شود و کنیم.میرشکار یادآور شد: برای اجرای طرح

 اطالعات ما در این بخش تکمیل شود.

 بودجه نداریم

رسد سازمان حفاظت محیط زیست اطالعات جامعی درباره زیستمندان خلیج فارس و دریای عمان در اختیار ندارد و به ظر میبه ن

س ها و غیره چه تبعاتی برای آبزیان خلیج فارکنشیرینهای صنعتی، نصب آبداند که تغییرات محیطی ناشی از فعالیتدرستی نمی

های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در این رابطه عنوان کرد: خلیج فارس فتر زیست بومو دریای عمان داشته است. مدیرکل د

و دریای عمان اکوسیستمی آبی هستند. شناخت آن مستلزم این است که در محل حضور داشته و پایش مستمر انجام دهیم. نیازمند 

 های ماهانه، فصلی یا ساالنه انجام دهیم.ه پایشهای پایش هستیم تا بر اساس وضعیت زیستگاه، نوع گونه و غیرایستگاه

شود، جمع آوری و مورد استفاده قرار گیرد. اطالعات وی ادامه داد: این اطالعات باید در بانک اطالعاتی که به این منظور تشکیل می

 کند.پذیر میامکانپایه، شناخت ما از اکوسیستم را افزایش داده و مدیریت متناسب با این اکوسیستم را برای ما 

یچ شود و همیرشکار افزود: متاسفانه معاونت محیط زیست دریایی از حیث اعتبارات چند سالی است که بدون اعتبار مدیریت می

های دیگر مثل مناطق آزاد و گرفتن اعتباری در اختیار این مجموعه قرار نگرفته است. اما ما تالشمان بر این بوده که از اطالعات ارگان

 آوری کنیم.های آبی را جمعهای الزم برای مدیریت این اکوسیستمبردار، دادههای بهرهکمک از دستگاه

اند. اگرچه این های جنوب کشور انجام دادههای آبوی اضافه کرد: منطقه آزاد قشم و کیش اقدامات مناسبی در حوزه پایش زیستگاه

 اند.اند اما در بحث پایش آبزیان، خوب عمل کردهرقم زده دو مجموعه توسعه نامتوازن و تخریب محیط را هم

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ها های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: منطقه آزاد قشم در بحث پستانداران دریایی و الکپشتمدیرکل دفتر زیست بوم

 کرده است. های آموزشی برگزارها کارگاهاقدامات خوبی انجام داده است. همچنین در رابطه با حفاظت از کوسه

 های دریایی موظف به ارایه اطالعات به محیط زیست شوندارگان

های به گفته میرشکار سازمان حفاظت محیط زیست باید متولی اصلی پایش جمعیت آبزیان در کشور باشد و اطالعاتی که سازمان

این مجموعه بتواند نقش حاکمیتی و مدیریتی خود آورند باید در اختیار این سازمان قرار گیرد تا المال به دست میدیگر با پول بیت

دهند و سازمان حفاظت محیط هایی را انجام میها نیز درباره جمعیت آبزیان پایشرا در کشور اجرا کند.با وجود آنکه سایر ارگان

ایران با هدف برآورد  ای نظیر موسسه تحقیقات شیالتکند این اطالعات را در کنار هم گردآوری کند، اما مجموعهزیست تالش می

دهد و بودجه کافی برای پایش سایر آبزیان را در اختیار ندارد. سایر نهادها جمعیت ماهیان اقتصادی، پایش جمعیت آبزیان را انجام می

ود های آبزی، دچار اشکال و کمبکنند. در نتیجه وضعیت جمعیت برخی از گونهها دنبال مینیز اهداف خاص خود را در زمان پایش

م ریزی الزهای دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در این رابطه یادآور شد: ما برنامهاطالعات خواهد شد. مدیرکل دفتر زیست بوم

های زیادی از آن نیز به مرحله اجرا نرسیده ها اجرایی شده و بخشایم. بخشی از این برنامهبرای پایش جمعیت آبزیان را انجام داده

مرجانی  هایرد: ما برای نخستین بار جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک و سیری را از حیث وجود زیستگاه آبسنگاست.وی اضافه ک

 در دست مطالعه داریم و گزارش نهایی آن به زودی به دستمان خواهید رسید.

شته باشیم و اکوسیستم ارزشمند آن خواهیم توجه خاصی به دریا دامیرشکار تاکید کرد: کار در حوزه دریا هزینه بردار است. اگر می

کنیم  های آبی را پایشها به صورت مستقیم و غیر مستقیم به آن گره خورده، محافظت کنیم، باید این اکوسیستمرا که حیات انسان

 های جنوبی کشور داشته باشیم.های در معرض خطر انقراض آبها و گونهو بتوانیم مدیریت مناسبی را برای حفظ زیستگاه

های جانوری مورد نظر سازمان حفاظت های فعال در بخش دریا منعقد شده تا گونهوی به این پرسش که آیا قراردادهایی با سایر ارگان

های آنها مورد بررسی قرار گیرد، این گونه پاسخ داد: این مسئله این مستلزم تامین بودجه است. محیط زیست نیز در جریان پایش

 توانیم کاری انجام دهیم./نمیوقتی بودجه نداریم، 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٩٠٤/%D٨٦%٩%DB%٨C%D٨%A٧%D٨ 
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 شکر )چغندر / نیشکر(
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۲۶تاریخ: 

 تنظیم بازارعرضه شکر دولتی با قیمت مصوب برای 

دگان کننهای قندوشکر آمادگی خود را برای همکاری با مصرفصادقی گفت: شرکت بازرگانی دولتی ایران و انجمن صنفی کارخانه

 .اندعمده )صنف و صنعت( شکر اعالم کرده

یداهلل صادقی سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت گفت: ، اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش گروه

براساس تصمیمات جلسات کارگروه تنظیم بازار و به منظور کاهش سطح عمومی قیمت شکر عرضه شکر از محل موجودی کارخانجات 

بازرگانی دولتی ایران و انجمن صنفی  وی افزود: شرکت.گیردهای مصوب صورت میقندوشکر و شرکت بازرگانی دولتی ایران با قیمت

اند و با همکاری این کنندگان عمده )صنف و صنعت( شکر اعالم کردهمصرف  های قندوشکر آمادگی خود را برای همکاری باکارخانه

ثر قیمت سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی خاطر نشان کرد: حداک.های زیر عرضه کردتوان با قیمتدو مرکز شکر را می

هزار  ٢٨ریال،حداکثر قیمت فروش هر کیلوگرم شکر فله درب مغازه  ٢٠٠هزار و  ٢٥فروش هر کیلوگرم شکر فله درب کارخانه 

 کیلوگرم هر فروش قیمت حداکثر و ریال ٥٠٠ و هزار ٢٩ مغازه درب گرمی ٩٠٠ بندیبسته شکر فروش قیمت حداکثر و ریال٥٥٠  و

 .است ریال هزار ٣٢ مغازه درب بندیبسته شکر

http://www.yjc.ir/fa/news/٥٩٧٩٦٣٠/%D٨%B٩%D٨%B١ 
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 شیر و فراوردهها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۳تاریخ: 

 تدوین دستور العمل تولید لبنیات سنتی

 .تدوین دستور العمل تولید لبنیات سنتی و رفع ابهامات در این بخش خبر دادرئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات از 

 .رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات از تدوین دستور العمل تولید لبنیات سنتی و رفع ابهامات در این بخش خبر داد

در حاشیه نخستین همایش لبنیات  صداوسیما خبرنگار با اختصاصی گفتگوی در امروز لبنیات فروشندگان اتحادیه رئیس رجبی،

صنفی و بررسی فرصت ها و چالش ها، با اشاره به اینکه این دستورالعمل پس از تایید در مرکز سالمت محیط کار وزارت بهداشت و 

  .لبنیات در مراکز سنتی به روز رسانی خواهد شد درمان ابالغ خواهد شد، افزود: بر اساس این دستور العمل امکانات تولید

وی دو جداره سازی دیگ پخت شیر و راه اندازی آزمایشگاه سیار را از موارد تعیین شده در این دستورالعمل اعالم کرد و ادامه داد:  

  .نظارت بر تمام مراحل فرآورده های لبنی و محیط کار موضوع اصلی تدوین این دستورالعمل است

واحد صنفی تولید کننده لبنیات سنتی در تهران گفت: نظارت  ١٧٠٠یس اتحادیه فروشندگان لبنیات با اشاره به فعالیت بیش از رئ 

بر فعالیت این واحدها از طریق مراکز بهداشتی تحت نظارت معاونت دانشگاهی و مرکز سالمت و محیط کار وزارت بهداشت و درمان 

سلیمان عباسی مشاور وزیر بهداشت و درمان نیز با اشاره به اینکه تاکنون گزارشی از ایجاد بیماری  .به صورت دوره ای انجام می شود

در اثر مصرف لبنیات سنتی دریافت نشده است، افزود: با توجه به تمایل مردم برای خرید این نوع لبنیات که دارای کیفیت و طعم 

وی حفظ کیفیت و جلوگیری از تغییر و انتقال  .واحدها تالش می کند مناسب است، وزارت بهداشت برای افزایش نظارت بر این

بیماری را از اهداف وزارت بهداشت در نظارت بیشتر بر این واحدها دانست و گفت: با آموزش و رعایت مسائل بهداشتی می توان 

  .کیفیت این محصول را افزایش و با اطمینان خاطر در اختیار مصرف کننده قرار داد

ی، نظارت کامل بهداشتی بر اساس برنامه مدون و ثبت شده هدف اصلی تدوین دستور العمل لبنیات سنتی است و با تشکیل عباس 

 .کارگروه ویژه این دستورالعمل در وزارت بهداشت این موضوع بررسی و در اسرع وقت ابالغ خواهد شد

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٦٣٠/%D٨%AA%D٨%A 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iribnews.ir/
http://www.iribnews.ir/
http://www.iana.ir/fa/news/40630/%D8%AA%D8%25A


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم بهمن 

 

144 

 صادرات و واردات
 فارس - ۹۵/۱۱/۲۷ : تاریخ

 تن گوشت قرقیزستان به ایران 3۵۰بینی صادرات پیش
  .کنندتن گوشت به ایران صادر می ٣٥٠بیش از  ٢٠١٧فعاالن اقتصادی قرقیزستان در سال  ٢٠١٧در سال  

تن  350در بیشکک، دفتر مطبوعاتی وزارت اقتصاد و صنعت قرقیزستان از صادرات بیش از  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار 

 .به ایران خبر داد ٢٠١٧گوشت توسط فعاالن اقتصادی قرقیزستان در سال 

سازی همکاری تجاری و اقتصادی بین یزستان به منظور فعالگذاری و صادرات قرقدر این گزارش آمده است: آژانس پیشبرد سرمایه

 .های زیادی دارددر حوزه صادرات محصوالت کشاورزی فعالیت« تهران»و « بیشکک»

 .قرقیزستان صادرات گوشت گوسفند به ایران را آغاز کرد ٢٠١٥بنابر اطالعات وزارت اقتصاد و صنعت قرقیزستان از جوالی سال 

شناس آژانس دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران به بیشکک سفر کرده و اقدامات الزم در جهت جلوگیری از کار ٢در همان زمان 

 .های عفونی و قرنطینه را اتخاذ نمودندتوزیع بیماری

رئیس جمهور « بک آتامبایفالماس( »١٣٩٥دی سال  ٣) ٢٠١٦دسامبر سال  ٢٣به قرقیزستان در « حسن روحانی»در سفر رسمی 

 .امضا کردند 2026ن و رئیس جمهور ایران برنامه همکاری بلندمدت بین قرقیزستان و ایران را تا سال قرقیزستا

سال آینده از جمله حوزه کشاورزی و دامپزشکی را مشخص و برای  ١٠های همکاری عملی برای به گفته آتامبایف این برنامه حوزه

 .کندهایی ارائه میکشور کمک ٢توسعه همکاری اقتصادی بین 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٥١١٢٧٠٠٠٦١٧ 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۹۵/۱۱/۲۵ : تاریخ

 شوندها در نقطه صفر مرزی کشتار میواردات رسمی دام زنده از پاکستان/ دام
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام گفت: برای افزایش عرضه گوشت قرمز در بازار دام زنده از پاکستان تامین و در نقطه صفر  

در مورد واردات دام  ،خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی حسن رکنی در گفت .مرزی کشتار می شود، تا روانه بازار داخلی شود

در بخش دام کوچک به دنبال آن هستیم که نیاز خود را از بازارهای داخل  :زنده از مبادی رسمی مرز پاکستان به ایران اظهار داشت

ک میلیون راس دام کوچ ٦٤وی افزود: قریب به .شوددرصد نیاز گوشت از بازار داخلی تامین می ٩٥کشور تامین کنیم و هم اکنون نیز 

های بهداشتی کشورهای همسایه به پروتکل .داریم، اما با توجه به شرایط فصلی نیاز به عرضه بیشتر گوشت گوسفندی وجود دارد

 .ایمآنها با ما تطابق دارد، را به عنوان منبع تامین گوشت قرمز تازه در نظر گرفته

ها به صورت ام زنده از پاکستان صادر شده و چرا این دامروز اخیر مجوز واردات د ١٠رسد طی خبرنگار فارس پرسید: به نظر می

 شود؟باشد وارد نمیتر میکشتار شده که از نظر بهداشتی امن

کنند، در نقطه صفر مرزی ایران و پاکستان در رغم آنکه دوره قرنطینه را طی میها علیمعاون حجتی پاسخ داد: تمام این دام

های دامی باید به این نکات توجه شوند، چون اعتقاد داریم برای حفظ سرمایهرد کشور میهای مشخص کشتار شده و واکشتارگاه

ه قیمت بار و برخی نقاط بها را در میادین میوه و ترهرکنی اضافه کرد: شرکت پشتیبانی امور دام مکلف شده تا این گونه گوشت.کنیم

هزار تومان رسید تا  ٥٠یک ماه اخیر قیمت گوشت قرمز به مرز به گزارش فارس، طی .تومان عرضه کند ٥٠٠هزار و  31کیلویی 

تومان به صورت گسترده عرضه کرد که  ٥٠٠هزار و  ٣١حدی که شرکت پشتیبانی امور دام وارد بازار شد و گوشت گرم به قیمت 

 .این طرح همچنان ادامه دارد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٥١١٢٥٠٠٠١١٨ 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۴تاریخ: 

 تعرفه واردات موز اعالم شد

نیز مشمول در حالی وزارت جهاد کشاورزی واردات انواع میوه به کشور به جز چهار میوه از جمله موز را ممنوع کرد که این چهار میوه 

 .شوندپرداخت حقوق ورودی می

درصد حقوق ورودی است. در عین  ١٥بر این اساس، گمرک ایران اعالم کرده است که تعرفه واردات موز به ایران مشمول پرداخت 

 داختحال در صورتی که واردات موز در مقابل صادرات سیب درختی باشد، واردکنندگان تنها الزم است پنج درصد حقوق ورودی پر

به این ترتیب که واردات یک کیلوگرم موز در قبال صادرات یک کیلوگرم سیب درختی مشمول پرداخت عوارض پنج درصدی  .کنند

  .شودمی

 ١٨١٤٩٦/٩٥/٣٢٠نامه شماره پیرو بخش :نامه ابالغی گمرک به گمرکات اجرایی به شرح زیر استبر اساس این گزارش، متن بخش 

به پیوست تصویر مصوبه  ١٣٩٥تاریخ ششم بهمن  ٢٠٣٨٥٩/٩٥/٢٠٣١٢٥/٧٣/٣٥٩نامه شماره و بخش ١٣٩٥تاریخ ششم دی ماه 

مصوبه شماره  ١بند  ٨مبنی بر حذف ردیف  ١٣٩٥به تاریخ ششم بهمن  ٥٣٩٦٨ت /١٣٨٢٥٨هیات محترم وزیران به شماره 

گردد. همچنین بنا بر برای موز ارسال می (%١٥و تعیین حقوق ورودی پانزده درصد ) ١٣٩٥تاریخ دوم بهمن  ٥٣٨٨٥ت /١٣٥٠٢٣

مصوبه مورد اشاره چنانچه واردات موز در ازای صادرات سیب باشد، واردات یک کیلوگرم موز در مقابل صادرات یک کیلوگرم  ٣بند 

   .گردددرصد تعیین می ٥سیب درختی با تعرفه 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٦٦٨/%D٨%AA%D٨%B٩% 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۳۰تاریخ: 

واردات  درصد افزایش و 27ماهه امسال/ صادرات  1۰میلیارد دالری صادرات بخش کشاورزی در  4.7ارزآوری 

 درصدی کاهش یافت 4

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: صادرات بخش کشاورزی تا انتهای دی ماه سال جاری به لحاظ وزنی 

 .افزایش نشان می دهد ٩٤درصد نسبت به مدت مشابه سال  ٤.٣درصد و از نظر ارزشی  ٢٧.٤٥

ماهه نخست امسال  ١٠وزارت جهاد کشاورزی، عبدالمهدی بخشنده با اعالم این خبر افزود: در به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی 

 ٦٥٩وی ارزش این میزان صادرات را چهار میلیارد و .هزار تن محصوالت کشاورزی از کشور صادر شده است ٨٣٨چهار میلیون و 

درصد از  ٤.٧٤اورزی گفت: صادرات بخش کشاورزی معادل معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کش.میلیون دالر عنوان کرد

 ١٠٢بخشنده کل صادرات غیر نفتی کشور را به لحاظ وزنی .درصد از کل ارزش صادرات کاالهای غیر نفتی است ١٣.٢٤کل وزن و 

صادی وزارت جهاد کشاورزی معاون برنامه ریزی و اقت.میلیون دالر اعالم کرد ١٨٦میلیارد و  ٣٥هزار تن و از نظر ارزشی  ٤١میلیون و 

میلیون دالر بوده که در مقایسه با  ٤٧٢تصریح کرد: تراز تجاری بخش کشاورزی تا انتهای دی ماه سال جاری منفی دو میلیارد و 

وی با بیان این که در مدت یاد شده بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی .میلیون دالر بهبود یافته است ٣٠٨سال گذشته این تراز 

 ١٣.٨٤درصد و دام و طیور  ٢٠.٨درصد بوده، اظهار داشت: سهم بخش باغی نیز  ٦٣.٥به لحاظ وزنی مربوط به بخش زراعی با سهم 

به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، بیش ترین میزان صادرات بخش کشاورزی از نظر ارزشی مربوط به زیر بخش .درصد بوده است

وی سیب زمینی تازه یا سرد کرده، گوجه فرنگی .درصد بوده است ٢٣درصد و دام و طیور  ٢٣.٢٢درصد، زراعی  ٤٧.١باغی با سهم 

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد .تازه یا سرد کرده، سیب تازه و پیاز و موسیر را از جمله اقالم عمده صادراتی عنوان کرد

درصد نسبت  ١.٦درصد و از نظر ارزشی  ٣.٦٢ری به لحاظ وزنی کشاورزی گفت: واردات بخش کشاورزی تا انتهای دی ماه سال جا

بخشنده ذرت دامی، لوبیای سویا، کنجاله و سایر آخال های جامد از سویا و جو به .به مدت مشابه سال قبل کاهش نشان می دهد

 .استثنای بذر را از جمله اقالم عمده وارداتی نام برد

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٩٠٣/%D٨%A٧%D٨%B١%D٨%B٢%D٨ 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۴تاریخ: 

درصد جمعیت شترمرغ  12.۵ماهه نخست سال/  1۰میلیون دالری صادرات دام و طیور در  ۵۰۰تراز مثبت 

 شودمیجهان در ایران پرورش داده 

 .مرغ، دام زنده و عسل، تراز تجاری مثبت بوده استدر صادرات محصوالت پروتئینی اعم از مرغ، تخم

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: مجموع صادرات دام و طیور در معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفت

 میلیون دالر مثبت بوده است. ٥٠٠میلیون دالر رسیده که تراز آن به اندازه  ١٠٠و ماهه نخست سال به بیش از یک میلیارد  ١٠

مرغ و عسل پیشرفت خوبی در صادرات داشته است، افزود: امسال حسن رکنی با اشاره به اینکه چهار محصول اصلی لبنیات، مرغ، تخم

 ٧٠٠شود این مقدار تا پایان سال به بیش از بینی میهزار تن محصوالت لبنی به کشورهای مختلف صادر شده که پیش ٦٥٠بیش از 

هزار تن بوده و توانایی کشور در صادرات  ٦٠٠میلیون و  ٩هزار تن برسد؛ این در حالی است که مجموع شیر تولیدی کشور باالی 

هزار مرغ و یکهزار تن تخم ٤٠هزار تن مرغ،  ٦٠این محصول بیشتر از این مقدار است.وی درباره صادرات محصوالت دیگر بیان کرد: 

هزار تن به نقطه قابل قبولی  ٧٨ماهه سال جاری بوده است که در این میان عسل با تولید  ١٠تن عسل، مجموع صادرات  ٣٠٠و 

رسیده و کشش بازار داخلی آن نیز قابل توجه است.معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام با اشاره به اینکه تجارت دام زنده باید 

درصد آن را دام سبک  ٢٥حالتی سیال داشته باشد، ادامه داد: بیشتر تجارت گوشت قرمز در دنیا مربوط به دام سنگین بوده و تنها 

شود.رکنی عنوان کرد: بنا به هر دلیلی، بازار صورت سرد انجام میدرصد تجارت گوشت در جهان به ٩٠دهد؛ عالوه بر آن، تشکیل می

کنندگان بیشتر به مصرف گوشت گرم است؛ بنابراین در ری به استفاده از گوشت سرد داشته و رغبت مصرفداخلی ایران تمایل کمت

دو ماه اخیر با تسهیالتی که برای تجار قائل شدیم، بخشی از نیاز گوشت گرم از طریق کشورهای همسایه تأمین شد که این روند تا 

های جدید تا کمتر از دو ماه دیگر به بازار داخلی یادآور شد: با اشاره به ورود برهبه تعادل رسیدن بازار داخلی ادامه خواهد داشت.وی 

بخشی هزار تومان به تعادل ٣١خوشبختانه شرکت پشتیبانی امور دام از یک ماه پیش با توزیع گوشت قرمز به میادین با قیمت حدود 

 روزانه در میادین توزیع توزیع کرد.رأس دام کوچک سوای برنامه  ٨٠٠قیمتی کمک کرده و روز گذشته نیز 

 تشکیل نخستین زنجیره تولید شترمرغ در ایران

معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی درباره پرورش شترمرغ تأکید کرد: نخستین زنجیره کامل تولید شترمرغ در ایران هفته 

 د.کننده را همزمان دربر داشته باشفاع تولیدکننده و مصرفتواند انتبرداری رسید که این موضوع میگذشته در استان فارس به بهره

هزار  ١٠٠کنند و هزار قطعه آن در آفریقا زندگی می ٤٠٠هزار قطعه شترمرغ در جهان وجود دارد که  ٨٠٠به گفته رکنی، اکنون 

هزار قطعه مادر مولد  ٩این میان دهد. در درصد از کل جمعیت شترمرغ جهان را تشکیل می ١٢.٥قطعه نیز در ایران وجود دارد که 

درصد گوشت مورد نیاز طیور توسط  ١٥اکنون شوند.وی با بیان اینکه همهزار قطعه گوشتی در مزارع کشور پرورش داده می ٩٠و 

جیره نیز زنشود، اضافه کرد: این اتفاق درباره شترمرغ بسیار مبارک بوده و احداث کشتارگاه در کنار زنجیره تولید به بازار عرضه می

 ٤٥صورت مدرن، سنتی و بهداشتی به بازار خواهد شد.رکنی در پایان اظهار داشت: در جهان باعث عرضه محصوالت این پرنده به

درصد اهمیت برخوردار  ٨٠درصد پر شترمرغ است، اما در ایران گوشت شترمرغ از  ٢٠درصد گوشت و  ٤٠درصد تمرکز روی چرم، 

ای انجام نشده است؛ در حالی که تولید کیف از چرم شترمرغ، قیمتی باالتر از مانند چرم یا پَر کار حرفه بوده و برای دیگر محصوالت

سازی استفاده کرد، ضمن اینکه کشورهای همسایه نیز توان در صنایع مختلف ازجمله اتومبیلخود شترمرغ دارد و از پَر آن نیز می

 تند./مشتریان خوبی برای محصوالت مختلف شترمرغ هس

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٦٤٧/%D٨%AA%D٨%B١%D٨%A٧%D٨% 
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 صادرات و واردات
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  ۳۰شنبه 

درصد افزایش و واردات  27ماهه امسال/ صادرات  1۰میلیارد دالری صادرات بخش کشاورزی در  4،7ارزآوری 

 درصدی کاهش یافت 4

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: صادرات بخش کشاورزی تا انتهای دی ماه سال جاری به  <کشاورزی

  .افزایش نشان می دهد ٩٤درصد نسبت به مدت مشابه سال  ٤.٣درصد و از نظر ارزشی  ٢٧،٤٥لحاظ وزنی 

ماهه نخست امسال چهار  ١٠اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، عبدالمهدی بخشنده با اعالم این خبر افزود: در به گزارش پایگاه 

 .هزار تن محصوالت کشاورزی از کشور صادر شده است ٨٣٨میلیون و 

 .میلیون دالر عنوان کرد ٦٥٩وی ارزش این میزان صادرات را چهار میلیارد و 

درصد  ١٣.٢٤درصد از کل وزن و  ٤،٧٤وزارت جهاد کشاورزی گفت: صادرات بخش کشاورزی معادل  معاون برنامه ریزی و اقتصادی

 .از کل ارزش صادرات کاالهای غیر نفتی است

میلیون دالر  ١٨٦میلیارد و  ٣٥هزار تن و از نظر ارزشی  ٤١میلیون و  ١٠٢بخشنده کل صادرات غیر نفتی کشور را به لحاظ وزنی 

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: تراز تجاری بخش کشاورزی تا انتهای دی ماه سال .اعالم کرد

 .میلیون دالر بهبود یافته است ٣٠٨میلیون دالر بوده که در مقایسه با سال گذشته این تراز  ٤٧٢جاری منفی دو میلیارد و 

 ٦٣،٥یزان صادرات بخش کشاورزی به لحاظ وزنی مربوط به بخش زراعی با سهم وی با بیان این که در مدت یاد شده بیشترین م

 .درصد بوده است ١٣.٨٤درصد و دام و طیور  ٢٠.٨درصد بوده، اظهار داشت: سهم بخش باغی نیز 

 ٤٧،١م سه به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، بیش ترین میزان صادرات بخش کشاورزی از نظر ارزشی مربوط به زیر بخش باغی با

 .درصد بوده است ٢٣درصد و دام و طیور  ٢٣.٢٢درصد، زراعی 

وی سیب زمینی تازه یا سرد کرده، گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده، سیب تازه و پیاز و موسیر را از جمله اقالم عمده صادراتی عنوان 

زی تا انتهای دی ماه سال جاری به لحاظ وزنی معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: واردات بخش کشاور.کرد

بخشنده ذرت دامی، لوبیای سویا، .درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نشان می دهد ١.٦درصد و از نظر ارزشی  ٣،٦٢

 .کنجاله و سایر آخال های جامد از سویا و جو به استثنای بذر را از جمله اقالم عمده وارداتی نام برد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=٣٣١ee٧٠c٥c٤٣٤c٤٠٩٩c٣ 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۷تاریخ: 

 رسدهزار تنی تولید خوراک دام از سرشاخه نیشکر فرآوری شده به زودی به بهره برداری می  1۰۰واحد 

مجری طرح تولید خوراک دام از سرشاخه نیشکر فرآوری شده، پایین آوردن هزینه های تولید و خوش خوراک بودن محصول تولیدی 

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، رئیس .برای نشخوارکنندگان را از مزایای این طرح تحقیقاتی برشمرد

کشور که با ارائه طرح تولید خوراک دام از سرشاخه نیشکر فرآوری شده در سی امین جشنواره بین  موسسه تحقیقات علوم دامی

المللی خوارزمی موفق به کسب رتبه دوم پژوهش های کاربردی از گروه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی شد؛ درباره جزییات این 

ضی رضایی که به اتفاق ابوالفضل عباسی، مجتبی زاهدی فر و اسحاق مرت .طرح تحقیقاتی با خبرنگار علمی ایرنا به گفت و گو نشست

سال قبل تاکنون به فعالیت تحقیقاتی روی تولید خوراک دام از سرشاخه نیشکر فرآوری شده پرداخته است، اظهارکرد:  ١٠کرد نژاد از 

محدود است، در نتیجه تولید علوفه ایران یک کشور خشک و نیمه خشک با بارش های آسمانی بسیار اندک و منابع آبی بسیار 

وی افزود: خشکسالی .موردنیاز دام همیشه با مشکالتی روبه رو بوده و در مواردی افزایش قیمت های آنچنانی درپی داشته است

همچنین می تواند موجب گرفتاری هایی برای دامدارها و افزایش قیمت محصوالت دامی مثل شیر، گوشت و تخم مرغ شود و این 

رضایی حجم پسماندهای کشاورزی در کشور را .کمبود مواد خوراکی درحالی است که ظرفیت تولید خوراک دام در کشور وجود دارد

میلیون تن در سال ذکر کرد و گفت: پسماند محصوالتی مانند گندم و جو به صورت کاه باقی می ماند که یا استفاده نمی  ٢٠حدود 

وی یادآور شد: بقایای نیشکر شامل سرشاخه، پیت و باگاس و مالس نیز یکی .غذیه دام قرار نمی گیردشود یا مورد استفاده بهینه در ت

رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی .از پسماندهای کشاورزی است که بخش قابل توجهی از محصول اصلی نیشکر را در برمی گیرد

کر را شامل می شود که در زمان برداشت ساقه این گیاه در مزرعه درصد از کل تولید زراعت نیش ٢٥کشور ادامه داد: سرشاخه، حدود 

باقی می ماند و معموال برای عملیات زراعی ایجاد مزاحمت می کند که در بسیاری مناطق نیشکرکاری برای رفع این مزاحمت، 

حیط زیست مورد انتقاد قرار سرشاخه ها را آتش می زنند؛ هرچند این کار در سال های اخیر از طرف سازمان های حمایت کننده م

به گفته وی سرشاخه نیشکر دارای ارزش غذایی مناسبی بوده به نحوی که پروتئین خام و انرژی زایی آن نسبت به کاه .گرفته است

رضایی مساحت نیشکرکاری در ایران را حدود .غالت باالتر است و می توان آن را در ردیف علوفه های متوسط طبقه بندی کرد

هزار هکتار ذکر کرد و گفت: هنگام برداشت محصول در مزرعه و تولید شکر در کارخانه، همه قسمت ها به جز ساقه  ١٢٠تا  هزار١٠٠

هزار هکتار از زمین  ٢٠وی ادامه داد: هم اکنون حدود .نیشکر بدون استفاده روی زمین می ماند و از چرخه مصرف خارج می شود

استفاده از هاروستر برداشت می شود که هنگام برداشت، سرشاخه و برگ گیاه بر روی زمین های کشت نیشکر در استان خوزستان با 

رضایی با استناد به آمار و اطالعات موجود گفت: در خوزستان، امکان برداشت هشت .انباشته شده و به کمک بیلر قابل برداشت است

هزار تن از این ماده غذایی با  ١٦٠مجموع اکنون امکان برداشت تن در هکتار سرشاخه نیشکر به وسیله بیلر امکان پذیر بوده و در 

وی با بیان اینکه در صورت فرآوری سرشاخه نیشکر به وسیله مواد آلی و شیمیایی، ارزش غذایی آن افزایش .ارزش در سال میسر است

درصد افزایش( و انرژی  ٤٨موع حدود )در مج ٧.٩٨درصد به  ٥.٤می یابد، بیان داشت: در این صورت مقدار پروتئین خام از مقدار 

ساله  ١٠این پژوهشگر به تالش .درصد افزایش( ارتقا می یابد ١١مگاکالری در کیلوگرم )در مجموع  ١.٨٨به  ١.٧قابل متابوبیسم از 

ش به رو خود و همکارانش در این طرح تحقیقاتی و ثبت دانش فنی آن به صورت اختراع اشاره کرد و گفت: نوآوری این طرح مربوط

برداشت و استفاده از محصول و همچنین طراحی خط تولید صنعتی تبدیل این ضایعات به خوراک دام قابل قبول برای نشخوار کننده 

سال روی انواع دام در شرایط فیزیولوژیک مختلف کار کردیم و اثرات تغذیه  ١٠وی ادامه داد: در این طرح تحقیقاتی، نزدیک به .است

دام سبک و سنگین مثل گوسفند و بز، گاومیش و گاو بررسی کردیم که نه تنها اثرات منفی نداشت بلکه برای  ای محصول را روی

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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دام ها بسیار خوش خوراک بوده و می تواند به عنوان بخشی از علوفه جیره دام ها قرار گرفته و هزینه تولید را به میزان زیادی پایین 

عنوان خریدار و سرمایه گذار وارد این طرح شده و با انتقال دانش فنی به این شرکت، گام  به گفته رضایی، شرکت جهاد نصر به.آورد

هزار تن در سال در مرکز تحقیقات صفی آباد دزفول رقم خورده  ٤٠نخست پروژه با راه اندازی یک واحد تولید خوراک دام با ظرفیت 

وی افزود: گام بعدی طرح نیز برای احداث یک واحد .ام می رسداست و محصول تولید شده در واحدهای دامداری مختلف به مصرف د

 .هزار تنی در حال انجام است و همین روزها به اتمام می رسد ١٠٠

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٨١٨/%D٨٨%٩%D٨%A٧%D٨%A 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۷تاریخ: 

 :ها اعالم کردالمللی مسئولیت اجتماعی شرکتمدیرعامل نستله ایران در چهارمین همایش بین

دنبال ایجاد ارزش مشترک برای جامعه ها بهشود/ شرکتزودی رونمایی میهای آینده، بهتعهد نستله به جامعه ایران در سال 21

المللی مسئولیت اجتماعی باشندجوزپه کارال، مدیرعامل نستله ایران، درباره ایجاد ارزش مشترک در چهارمین همایش بینایرانی 

ا با اش ربه گزارش خبرنگار ایانا، مدیرعامل شرکت نستله ایران پس از قدردانی از ابتکار عمل محک، سخنرانی.ها سخن گفتشرکت

سال قبل در سوئیس، تمام دانش خود را وقف اختراع فارین  ١٥٠له، داروسازی آلمانی بود که هنری نست"داستان نستله آغاز کرد: 

اش را نجات دهد. وانر کودکی ناتوان بود که (، غذای کودک بر پایه شیر کرد تا جان کودک همسایهFarine Lactéeالکته )

 "ن، احتمال زنده ماندنش بسیار پایین بود.توانست از شیر مادر تغذیه کند و مانند بسیاری از کودکان آن زمانمی

ها دنیا تغییرات بسیاری را تجربه کرده است. اما وجود و ماهیت در تمام این سال"وی با اشاره به تعهدات نستله در جامعه افزود: 

ت سهیم بودن در ساخ نستله از ابتدا تاکنون تغییری نداشته است. ما همواره به اهداف واقعیمان که بهبود کیفیت زندگی مردم و

 "ایم.تر است، پایبند بودهای سالمآینده

ای از راهبرد تجاری و مسئولیت اجتماعی شرکتی دانست. کار با آمیختهوتوان مفهومی از کسب( را میCSVایجاد ارزش مشترک )

 ٢٠١١در سال  Harvard Business Reviewای در این مفهوم برای نخستین بار توسط مایکل پورتر و مارک کرامر در مقاله

پذیری یک شرکت و خوشبختی جوامع و محیط اطراف آن با یکدیگر معرفی شد. مبحث اصلی این مفهوم، ارتباط انکارناپذیر رقابت

های تجاری، نیازهای جامعه و ساختار یک شرکت را یکپارچه است. این مفهوم، تفکر مدیریتی همه جانبه و جامع است که موقعیت

 تواند ما را در رشد جهانی یاری کند.شناخت این ارتباطات بین جامعه و رشد اقتصادی و تاکید بر آن، می کند.می

وکار بر اساس اصول ایجاد ارزش مشترک، موقعیت نستله در جامعه، با فرصت و نیز مسئولیت همراه است. با نگاهی به طبیعت کسب

نه کلیدی ایجاد ارزش مشترک از جمله تغذیه، سالمتی و تندرستی، منابع آبی، زمی ٥نستله، موقعیت این شرکت به بهترین نحو در 

 توسعه مناطق غیر شهری، پایایی محیط زیست و مردم تثبیت شده است.

به  های آینده ارائه کرد و با اشارهدر این مراسم، جوزپه کارال توضیحاتی درباره بیست و یک تعهد نستله به جامعه ایران در سال

های اجرایی نستله برنامه"و اعالم تعهدات این شرکت در جمهوری اسالمی ایران، افزود:  CSVات مختلف نستله در زمینه اقدام

ها های مختلف را شناسایی نموده و بهبود دهد. ما به زودی از گزارش کامل پیشرفتارزشمندی را در کشور تعریف کرده است تا چالش

 "هیم کرد.در اجرای تعهداتمان رونمایی خوا

 کارال، تعهدات نستله به جامعه در ایران را موارد ذیل برشمرد:

 تغذیه

 . ایجاد راهبری مبتنی بر علم و دانش در تغذیه کودکان١

 . تأمین بیشتر محصوالت مغذی برای کودکان٢

 . کمک به کاهش خطرات سوء تغذیه از طریق تامین مواد مغذی٣

 . کاهش سدیم )نمک( در محصوالت٤

 کاهش شکر در محصوالت. ٥

 های ترانس باال از محصوالتشده و حذف چربیهای اشباع. کاهش چربی٦

 های غذاییها در مورد وعده. انتقال اطالعات در زمینه تغذیه، ارائه پیشنهادها و راهنمایی٧

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 . گسترش آبرسانی سالم به بدن به عنوان قسمتی از سبک و شیوه زندگی سالم٨

 ایی و سبک زندگی سالم. ترویج رژیم غذ٩

 . رعایت ارتباطات بازاریابی مسئوالنه در محصوالت مربوط به کودکان١٠

 های مناسب برای شیر مادرپذیری در نحوه معرفی جایگزین. مسئولیت١١

 استفاده مسئوالنه از منابع/ توسعه روستایی

 یابی در فرایند زنجیره تامین. اجرای مسئوالنه منبع١٢

 استفاده از مواد خام با کیفیت باالی محلی و ملی. ترویج ١٣

 آب

 هایمان و جامعهوری مفید آب در فعالیتیابی به پایایی و بهره. تالش برای دست١٤

 محافظت از منابع آبی -

 های آیندهانتقال دانش و تجربه مدیریت منابع آبی به نسل -

 پایایی محیط زیست

 وری از منابع. بهبود بهره١٥

 بندی محصوالتمحیطی در بستهود کارایی زیست. بهب١٦

 . ارائه راهکارهای ممکن در مقابله با تغییرات اقلیمی١٧

 المللیمردم، کارکنان ما و توافقات بین

 های شغلی برای جوانان ایرانهای بیشتر در ایجاد، رشد و توسعه موقعیت. ارائه فرصت١٨

 . بهبود تعادل جنسیتی در مشاغل١٩

های نستله در سطحی برابر برای ایجاد ایمنی و محافظت از سالمتی های ضروری به تمامی بخشبخشی از ارائه سیستمن. اطمینا٢٠

 همه کارکنان

های مشترک )مسئولیت اجتماعی( و . تامین آموزش مناسب برای کارکنان نستله در مورد پایایی زیست محیطی، ایجاد ارزش٢١

 (/Nutrition Quotientالمتی و تندرستی )ارتقاء آگاهی در زمینه تغذیه، س

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٨٢٢/٢١%D-٨%AA%D٨%B٩%D٨%٩ 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۲۵تاریخ: 

 دولت شیرین تر است؟شیرینی کدام کشورها به دهان مردم و 

تن شیرینی )همچنین شکالت سفید( .بدون کاکائو وارد  974ماه منتهی به آذر ماه سال جاری قریب به  ٩بر اساس آمار گمرک در 

 ٩، بر اساس آمار گمرک در  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش.کشور شده است

 و  ٩٨٧٨٥٤     دالری ارزش به  کاکائو  بدون( .سفید  شکالت  شیرینی )همچنین  تن ٩٧٤ماه منتهی به آذر ماه سال جاری قریب به 

 شیرینی   تن  ٤٥٤ از بیش  کردن صادر با  کشور ترکیه.است شده کشور وارد  ٢٩٩٨٩٩١٨٤٣٦  ریالی ارزش

 از پس و اول رتبه در  ١٤٣٦٩٠١٧٧٤١   ریالی ارزش و   ٤٧٣١٦٣   دالری ارزش به    کاکائو  بدون( .سفید  شکالت  همچنین)

 و  ٢٠٩٤٧٥    دالری ارزش با کشور  به  کاکائو  بدون, (سفید  شکالت  همچنین) شیرینی تن ٢٠٩  از بیش  صادرات با  اوکراین  آن

 .در رده دوم قرار دارد  6350039830  ریالی ارزش

 

 ماه

کشورطرف 

 معامله

ارزش  ارزش ریالی وزن)ک.گ(

 دالری

 41845 1266229700 41845 اوکراین 1

 1814 54773942 420 بلژیک 1

 22206 670473004 22206 ترکیه 1

 26209 794849656 17556 آلمان 2

 83682 2534309370 83682 اوکراین 2

 5342 161903308 4726 ایتالیا 2

 84910 2573402694 84910 ترکیه 2

 87638 2671232647 78823 اسپانیا 3

 83948 2549500760 83948 اوکراین 3

 14310 433613466 3200 بلژیک 3

 227046 6895444391 206207 ترکیه 3

 94955 2894228410 97135 ترکیه 3

 24204 733284384 24204 ترکیه 3

 157879 4788000000 200000 هند 3

 12024 366487846 5323 آلمان 4

 19842 602184858 19915 ترکیه 4

 

http://www.yjc.ir/fa/news/٥٩٧٨٤٢٩/%D٨%B٤%DB%٨C%D٨% 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۲۵تاریخ: 

 اسامی نمک های غیر بهداشتی اعالم شد

 .نمک های غیر بهداشتی به دلیل نداشتن مجوز های الزم به عنوان محصوالت غیر مجاز معرفی شده اند

م طعاداد شرکت مهراز شت درنه دانمک  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  شاورزیصنعت، تجارت و ک به گزارش خبرنگار

ی نمک شرکت تولیددانه، یزد رمجدر کریستاله تبلو، نمک ینزرگوهر با نام تجاری نمک ، سوآنمک ، نهداگل ن با نام تجاری سیارپا

 .ق به دلیل جعل پروانه بهداشتی غیر مجاز هستندیی شرکت طبیعت مشرانانوش و نمک بهتابا نام تجاری تصفیه نمک ی بسته بندو 

با یبا ه دنمک تولید کنندحل، سادار با نام تجاری یده نمک تصفیه شد،  soher سوهربا نام تجاری کی راخودار یده نمک تصفیه شد

یه به دلیل نداشتن مجوز های الزم به عنوان محصوالت غیر مجاز معرفی شده ماروچه یادرشفا با نام تجاری نمک و مالو نام تجاری 

 .اند

http://www.yjc.ir/fa/news/٥٩٧٨٣٣٦/%D٨%A٧%D٨%B 
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 غذایی صنایع
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۵ بهمن ۲۹: تاریخ

 رقابتی فضای اصالح برای ها یارانه حذف/ سنی های گروه ی همه برای نان نوع 1۵۰ تولید

 شده مردم گرایش موجب صنعتی نان تولیدکنندگان عمده توسط نان نوع ۱5۰ تولید: گفت تهران استان صنعتی نان انجمن رئیس

 نان انجمن رئیس محمدی خان مهدی  جوان خبرنگاران باشگاه اقتصادی گروه کشاورزی و صنعت،تجارت خبرنگار گزارش به.است

 نان نوع ۱5۰ حدود تولید با صنعتی واحدهای از برخی: گفت و داد خبر صنعتی نان تولید در تنوع ایجاد از تهران استان صنعتی

 .اند شده صنعتی نان به مردم گرایش و صنعت این گسترش و رونق موجب سنی های گروه عمده برای

 نیبی پیش بخش این در تقاضا افزایش سبب به: داد ادامه صنعتی نان خرید برای مردم استقبال از امیدواری ابراز با همچنین وی
 بهداشت، اداره همکاری به نیاز بهتر هرچه شدن اجرایی برای همچنین و شود می صنعتی نان تولید گسترش برای گذاری سرمایه
 وزارت بهداشت، اداره ناهماهنگی به اشاره با مسئول مقام این.بود خواهد استاندارد سازمان و تجارت و معدن صنعت، وزارت
 از درصد 4۰ باید نامه آئین طبق: داشت اظهار است، شده مشکالتی بروز سبب که یکدیگر با استاندارد سازمان و معدن و صنعت

 دهش مواجه مشکل با برنامه این اجرایی روند سازمان سه این ناهماهنگی جهت به که شود اضافه صنعتی به سنتی نان تولید بخش
 .است

 تحت برای و ها سازمان میان هماهنگی ایجاد برای جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت نظر زیر کانونی: افزود ادامه در وی
 .است شده تشکیل صنعتی و سنتی نان تولیدکنندگان گرفتن قرار پوشش

 شد خواهد فساد کاهش موجب یارانه حذف

 اصالح و فساد کاهش موجب یارانه حذف: کرد تصریح صنعتی و سنتی نان میان رقابتی فضای اصالح به اشاره با محمدی خان
 دلسردی بسب که عللی از تهران استان صنعتی نان انجمن رئیس.شد خواهد نان تولید صنعت توسعه و گسترش سبب و رقابتی فضای

 برخی ات شده موجب تولیدکنندگان از سنگین های مالیات و صنعتی نان از افزوده ارزش دریافت: گفت است، شده نان تولیدکنندگان
 .کنند صنعتی نان انجمن به خود های کارخانه واگذاری به اقدام تعهدات از ناامیدی جهت به تولیدکنندگان

 سالیق و تفاسیر از استفاده با ها ممیزی حالیکه در نبوده مجاز نان برای افزوده ارزش دریافت قانون طبق: کرد تصریح همچنین وی 
 .اندازند می بخش این تولیدکنندگان دوش بر را سنگینی های هزینه خود

 نظارت نیاز پیش ملی عزم

 هبودب برای مضاعف تالش بکارگیری به بر تاکید با استاندارد سازمان غذایی استاندارد بر نظارت مسئول کارشناس منصوری هما
 و مکک ها سیاستگذاری اجرای برای مضاعف تالش همراه به و توان تمام از استفاده با استاندارد سازمان: گفت صنعتی نان وضعیت
 منظم ریزی برنامه و بررسی به نیاز استاندارد کردن اجباری: افزود ادامه در وی.بود خواهد نظارت نیاز پیش ملی عزم همچنین

 .است تولیدی واحدهای بر کنترل ساز مشکل موارد از یکی ها آن بر نظارت و خرد واحدهای وجود و دارد ها زیرساخت بهبود برای

 نظارت افزایش در تسهیل و تسریع موجب مجتمع یک در خرد واحدهای تجمع: کرد تصریح راستا این در راهکار ارائه با منصوری
 .شد خواهد تولیدی واحدهای بر استاندارد سازمان کنترل و

http://www.yjc.ir/fa/news/5۹4۰۹5۸/%D۸%AA%D۹%۸۸%D 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  ۲6سه شنبه 

 سال رنگ عوض کرد 13۰کوکاکوال پس از 

 .خود را عوض کردهای سال رنگ قوطی ١٣٠غول نوشیدنی جهان بعد از  <صنایع غذایی

های مختلف از جمله سال تولید نوشابه 130غول نوشیدنی جهان، کوکاکوال که طرفداران زیادی هم در سراسر جهان دارد، بعد از 

هایی های نوشابه خود را به طور کامل عوض کرد و به جای اینکه مثل همیشه رنگ قرمز با خطمعمولی، رژیمی و غیره رنگ قوطی

 .کندهای مخصوص هر نوشیدنی تولید میها را با رنگشد، آنرنگی داشته با

های رژیمی نوشابه های صفر آن با رنگ مشکی، قوطیهای معمولی این شرکت به رنگ قرمز، قوطی نوشابهبدین ترتیب، قوطی نوشابه

 .های حاوی استویای شرکت کوکاکوال با رنگ سبز تولید خواهند شدبا رنگ سفید و قوطی نوشیدنی

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=٥a٨٦٩a٠٣٣c٠٨٤٦bfab 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  ۲5دو شنبه 

 سال غیبت به بورس بازگشت8شرکت بهپاک پس از 

در  ١٦١به رتبه  ٢٢٠به فاصله کوتاهی پس از انتشار خبر ارتقاء جایگاه شرکت صنعتی بهپاک از رتبه -اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

ساله، بهپاک موفق به ورود به بازار فرابورس  ٨شرکت برتر کشور، اکنون خبرهای جدید حاکی از آن است که در پی غیبت  ٥٠٠بین 

 ریخب نشست هفدهمین در بهپاک شرکت مدیرعامل شریفی علیرضا ،«پرس فود» به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا .شده است

سالن کنفرانس  در شرکت نماد بازگشایی آستانه در رسانه اصحاب و خبرنگاران حضور با که فرابورس "عرضه یک -دیدار یک"

 بدهی هیچ شرکت این اکنون هک نمود اعالم سرمایه بازار به فرابورس برگزار شده بود، ضمن ابراز مسرت از بازگشت شرکت بهپاک

 .است بوده ده سود همواره گذشته، های سال طی و ندارد معوقی

شریفی نگاه و سبک مدیریت بخش خصوصی از جمله تصمیم گیری های سریع و منطقی در کنار شیوه مدیریت مشارکتی و کار 

 .سال گذشته بر شمرد ٨عملکرد مطلوب شرکت در تیمی و از همه مهمتر، برخورداری از نیروی انسانی وفادار و متخصص را عامل 

میلیارد  ٤٢٣٠را ناشی از افزایش فروش شرکت به مبلغ  ١٦١به رتبه  ٢٢٠شرکت برتر از ربته  ٥٠٠وی ارتقاء جایگاه شرکت در بین 

ت که در اثر سیاس ریال در سال مالی گذشته، دانست و ضمن ابراز خوش بینی در مورد آینده صنعت روغنکشی، ابراز امیدواری نمود

در زمینه تعرفه واردات دانه، روغن خام و کنجاله در پیش گرفته، صنعت  ١٣٩٤هایی که وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای سال 

روغنکشی چشم انداز روشنی پیش روی داشته باشد که ضمن اینکه باعث اشتغال مستقیم و غیرمستقیم هزاران نفر می شود، باعث 

 .مایندن مصرف تازه و باال کیفیت با خام روغن نباتی روغن کنندگان تصفیه و تازه و مرغوب کنجاله مرغداران ران وخواهد شد تا دامدا

به گفته شریفی، برآوردها نشان می دهد که در سال جاری دو میلیون تن دانه روغنی در کشور روغنکشی می شود که هر چند نسبت 

 در است کشور روغنکشی صنعت ظرفیت درصد٤٥در هر حال به معنی بالفعل شدن  به سال گذشته ، تفاوت چشمگیری ندارد ولی

 .کشور، فعال بوده است روغنکشی صنعت ظرفیت درصد٨ فقط میانگین طور به ،١٣٩٣ تا ١٣٨٥ های سال حدفاصل در که حالی

معافیت گمرکی واردات روغن خام و دانه درصد افزایش یابد و ضریب ١٥درصد فعلی به ١٠وی اظهار داشت: چنانچه تعرفه کنجاله از 

در ازاء خرید دانه داخلی با نرخ تضمینی به خصوص در مورد دانه سویا، افزایش معنی داری پیدا کند، سال پیش روی، سال افزایش 

مقاومتی  دقابل توجه سطح زیر کشت دانه های روغنی و نیز سال شکوفایی صنعت روغنکشی خواهد بود که این به معنای تحقق اقتصا

 .در حوزه تولید داخلی دانه های روغنی و صنعت روغنکشی است

 ٥٠٠ون زیان انباشته اکن : کرد خاطرنشان بهپاک شرکت معوق های بدهی و انباشته زیان خصوص در سوالی شریفی در پاسخ به

 .طالیی خود شده استمیلیارد ریالی شرکت صفر شده و شرکت وارد دوره  ٧١٠میلیارد ریالی بهپاک و بدهی معوق 

مدیرعامل شرکت بهپاک دسترسی به ریل قطار، نام های تجاری معتبر، موقعیت جغرافیایی مناسب، تکنولوژی منحصر به فرد تولید 

پروتئین، ظرفیت خشک کن ها و سیلوها، برخورداری از بزرگترین پخش های سراسری و کارکنان جوان و متخصص و نزدیکی به 

 .از مهمترین نقاط قوت و فرصتهای شرکت برشمردبندر امیرآباد را 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=٥٠٨٩٦a٦٤ff٢٨٤df٨٩ 
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 قارچ
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۴تاریخ: 

 بورس قارچ در آستانه عید نوروز تعطیل شد

 .شهرداری تهران طی اقدام هماهنگ نشده، در آستانه عید نوروز بورس قارچ را تعطیل کرد

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: در حال حاضر شهرداری و دهندگان قارچ خوراکی امروز در گفترئیس انجمن پرورش

کنند و این های قارچ به داخل محوطه میدان جلوگیری میبار با همکاری نیروی انتظامی از ورود محولهادین میوه و ترهسازمان می

 کننده برای تولیدکنندگان و بازار این محصول شده است.امر باعث انباشت قارچ و ایجاد شرایط نگران

ت وجودآمده وزاری قبلی صورت گرفته است، افزود: مقصران شرایط بهشده بدون هماهنگپناه با بیان اینکه اقدام انجامعلی صدیق

عنوان متولی تولید و عرضه باید پیش از وقوع این موضوع اقدامات الزم را انجام جهاد کشاورزی و شهرداری هستند؛ زیرا هریک به

اند، ادامه داد: شهرداری ین اقدام عنوان کردهدادند.وی در پاسخ به این پرسش که شهرداری و سازمان میادین چه دالیلی را برای امی

بامداد را دلیل این اقدام خود عنوان کرده  ٩تا  ٤های منتهی به میدان از ساعت ایجادشده در خیابان شکایت مردم محل از ترافیک

لسه با نمایندگان شده برای رفع این مشکل را برگزاری جهای انجامدهندگان قارچ خوراکی از اقداماست.رئیس انجمن پرورش

بار و شورایار محله، برشمرد و عنوان کرد: در این جلسه ما از متولیان درخواست کردیم که شهرداری، سازمان میادین میوه و تره

اندازی بورس قارچ تعیین شود، اما با مخالفت حضار، این مهلت فرصتی سه ماهه در اختیار انجمن قرار دهند تا محل جدیدی برای راه

روزه توسط حاضرین جلسه پذیرفته شد و ما رضایت اهالی محل را با  ١٠پناه بیان کرد: هرچند فرصت روز کاهش یافت.صدیق ١٠به 

رو ها روبههای قارچ و بازگشایی غرفهکمک شورایارها جلب کردیم، اما امروز صبح دوباره با ممانعت نیروی انتطامی برای ورود محوله

از اجرای آن سر باز زده  ١٢شده، متأسفانه شهرداری منطقه های انجامهای ما نشان داد با وجود توافقریشدیم.وی یادآور شد: پیگی

 های قارچ را ممنوع کرده است.و نیروی انتظامی بر حسب وظیفه تردد محموله

است با همکاری واحدهای  های خوراکی کوشیدهها بورس قارچپناه با اشاره به اهیمت بورس قارچ تأکید کرد: در این سالصدیق

ها، محصول تولیدی خود را با قیمت واحد و ثابت در تولیدی مختلف شرایطی را فراهم کند تا این واحدها بتوانند ضمن حذف واسطه

این مرکز عرضه کنند.وی همچنین کاهش حضور دالالن در زنجیره و ساماندهی قیمت تولیدات و عرضه محصوالت تازه با نرخ مصوب 

پناه اضافه کرد: تعطیلی بورس کاال در حالی اتفاق افتاده است که هم اکنون در نتایج مثبت تشکیل بورس قارچ دانست.صدیق را از

هزار نفری که در این زنجیره  ١٠٠آستانه ایام نوروز هستم و این امر عالوه بر تحمل زیان بسیار به تولیدکنندگان، وضعیت اشتغال 

 ١٣٨٤کند.به گزارش ایانا، بورس قارچ با هدف انسجام و هماهنگی در توزیع قارچ سال رو میروبه فعال هستند را با مشکل جدی

 نده برسد./کنها را در این زنجیره کوتاه کند و قارچ با قیمت مناسب به دست مصرفشکل گرفت تا با این انسجام بتواند دست واسطه

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٦٧٨/%D٨%A٨%D٨٨%٩%D٨%B١ 
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۶تاریخ: 

درصد افزایش یافت/ مردم لبنان به هر  4۰درصدی قیمت گل به مناسبت ولنتاین/ فروش گل تا  ۵۰افزایش 

 بهانه به یکدیگر گل 

که امسال طی دو روز فروش طوریگیرد؛ بههر سال در ایامی که بین مردم به روز عشق )ولنتاین( معروف شده است بازار گل رونق می

 .درصد افزایش یافته است ٥٠تا  درصد و قیمت آن ٤٠تا  ٣٠گل 

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: از دالیل دیگر افزایش رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه استان تهران امروز در گفت

 قیمت گل در این روزها سرمای اخیر بود که میزان هزینه تمام شده را افزایش داده است.

 ها عنوان کرد.دهی در گلخانهشده را افزایش میزان مصرف سوخت و کاهش گلهزینه تماماکبر شاهرخی علت افزایش 

هزار تومان اعالم کرد و گفت: این قیمت بستگی به نوع گل، کیفیت آن و  ١٥هزار تا های رز را در این روزها از هشتوی قیمت گل

 همچنین محل عرضه دارد.

ر دار تولیدکنندگان گل دهای ادامهتهران ایام جشن و خاص را فرصتی برای جبران زیان رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه استان

کنند؛ در حالی که این های خاص اقدام به خرید و هدیه دادن گل میطول سال دانست و افزود: متأسفانه مردم ایران تنها در مناسبت

 و تسکین روح استفاده شود.ای از محبت عنوان نشانهتواند در تمام طول سال بهمحصول می

شاهرخی روز مادر را نیز از ایام پررونق بازار گل برشمرد و تأکید کرد: سال گذشته تا پایان این روز، دیگر گل رزی در پایانه نمانده 

 های سطح شهر شد.فروشیدلیل کشش خوب بازار، همگی رُزها روانه گلبود و به

عه توصیف کرد و یادآور شد: تا چند سال پیش بیشترین تولید و عرضه گل در کشورهای وی بازار جهانی گل را صنعتی رو به توس

طور مثال بر اساس آخرین آمار از های اخیر این صنعت در سراسر جهان در حال رشد است؛ بهگرفت، اما در سالاروپایی انجام می

تازگی مردم در این کشور به هر بهانه به یکدیگر گل ا بهدرصدی داشته است، زیر ٨٠کشورهای در حال توسعه، بازار گل لبنان رشد 

دهند.شاهرخی با تأکید بر فواید باالی گل و هدیه دادن آن بیان کرد: توسعه فرهنگ خریدن گل، کاشتن گل و هدیه دادن هدیه می

 شود./و اندوه در افراد جامعه میاندیشی و دوری از غم دهد و موجب مثبتآنها احساس شادی، آرامش و طراوت را در جامعه ترویج می

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٧٧٢/%D٨%A٧%D٨١%٩%D٨%B٢% 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/40772/%D8%A7%D9%81%D8%B2%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم بهمن 

 

163 

 گندم
 فارس - ۹۵/۱۱/۲۶ : تاریخ

 هزار تن گندم خوراکی ایرانی در بورس کاال 1۰1دهد عرضه امروز روی می
هزار تن گندم خوراکی استان های  ١٠١بهمن ماه میزبان عرضه  ٢٦تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران، روز سه شنبه  

  .فارس، کرمانشاه، گلستان، خوزستان، البرز، لرستان، آذربایجان شرقی و غربی و مرکزی است

هزار تن شکر سفید  ٤هزار تن گندم دوروم،  ٢، همچنین بورس کاالی ایران به نقل از روابط عمومی خبرگزاری فارسبه گزارش 

تن ذرت دانه ای در قالب طرح قیمت تضمینی و به  ٢٤٣هزار و  ٧ه براین، عالو.شودتن انواع روغن نیز در این تاالر عرضه می ٢٠٠و

 ٧٦٧هزار و  ٤٤های نفتی و پتروشیمی شاهد عرضه تاالر فرآورده.االر محصوالت کشاورزی عرضه می شودت در نیز صورت فیزیکی 

های هزار تن وکیوم باتوم نیز در تاالر فرآورده ٦هزار تن گوگرد و  ٤تن قیر،  ٢٠٠هزار و  ٣٩در این روز .تن انواع مواد پلیمری است

تن قیر، گوگرد، وکیوم باتوم، لوب کات و عایق رطوبتی نیز در تاالر  ٤٠٠هزار و  ٥٢عاله براین، .شودنفتی و پتروشیمی عرضه می

ومینیوم در تاالر آل ٩٩.٨تن شمش هزار پوندی  ٥٠٠کیلوگرم شمش طال و  ١٠همچنین .صادراتی بورس کاالی ایران عرضه می شود

تن ضایعات فلزی شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران نیز در بازار  ١٢٥عالوه براین، .محصوالت صنعتی و معدنی عرضه می شود

 .شودفرعی بورس کاال عرضه می

text.php?nn=http://www.farsnews.com/news١٣٩٥١١٢٦٠٠٠٤٠٥ 
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 گندم
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  ۲۹جمعه 

 شود؟چرا نرخ تضمینی مصوب گندم ابالغ نمی

گذرد و نرخ خرید تضمینی گندم با تاخیر به تصویب رسیده است، به نظر ماه از فصل کشت می ٥در حالی که بیش از  <کشاورزی

تومانی خرید تضمینی گندم همچنان ادامه دارد و تنها عامل ابالغ نشدن آن از  ١٣٠٠های حجتی برای تعیین نرخ رسد مخالفتمی

به تصویب رسید و پس از آن یکی دو بار از  ١٣٦٨ال بر اساس قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی که س.سوی دولت است

سوی دولت مورد اصالح و بازنگری قرار گرفت وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا نیمه تیرماه هر سال نرخ خرید تضمینی محصوالت 

روز قبل از  ١٥عنی کشاورزی را به عنوان پیشنهاد تقدیم هیات دولت کند و دولت نیز موظف است تا نیمه شهریور ماه هر سال ی

های روز از فصل کشت، هنوز نرخ ١٥٠این در حالی است که همچنان و پس از گذشت بیش از .شروع فصل کشت آن را ابالغ کند

های گذشته چندین بار به صورت شفاهی از سوی مسئوالن تصویبش اعالم شده، خرید تضمینی محصوالت کشاورزی که طی ماه

ز این نیز محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرده بود که نرخ خرید تضمینی گندم برای سال گرچه پیش ا.ابالغ نشده است

 .شوددر هیات دولت تصویب شده و تا روزهای آینده ابالغ می ١٣٩٥-١٣٩٦زراعی پیش رو 

 .ای در این خصوص منتشر نشده استروز از این اظهارات هنوز هیچ ابالغیه ٩اما پس از گذشت 

آخرین اطالعات و اخبار به دست آمده خبرنگار ایسنا از پشت پرده این تاخیر در اجرای قانون ادامه داشتن مخالفت حجتی  بر اساس

تومانی گندم عامل ادامه داشتن این تاخیر در ابالغ مصوبه دولتی بوده است. چرا که یکی از مسئوالن ستاد  ١٣٠٠برای تصویب نرخ 

تومانی خود برای نرخ خرید تضمینی  ١٤٨٥رنگار ایسنا گفت: وزیر جهاد کشاورزی همچنان روی قیمت تنظیم بازار در این باره به خب

درصدی قیمت گندم از سال گذشته تا امسال را به نفع کشاورزان و تولید ملی به ویژه در زمینه  ١٧گندم اصرار دارد و افزایش حدود 

 .این زمینه دارد داند اما دولت نظر دیگری دراین محصول استراتژیک می

تومانی گندم است که البته به تصویب رسیده است، افزود: دلیل اینکه  ١٣٠٠وی با بیان اینکه هیات دولت نظرش روی تصویب نرخ 

خواهد نرخ تضمینی گندم افزایش یابد این است که نه تنها بار مالی سنگینی روی دوش دولت برای تامین مطالبات دولت نمی

های سال گذشته گندم نیز قیمت این محصول در داخل بسیار بیشتر از نرخ جهانی اکنون و با قیمتگیرد بلکه هممی کاران قرارگندم

 .آن است و در صورت مازاد تولید آن را باید با ضرر صادر کنیم که این به نفع کشور نیست

اورزی را بدون حساب و کتاب در هر سال افزایش های خرید تضمینی محصوالت کشرسد به جای آنکه نرخوی اظهار کرد: به نظر می

تر کنیم و های داخلی آن را به نرخ جهانی نزدیکتر باشد تا بتوانیم با کنترل قیمتدهیم بهتر است روند افزایش قیمت آنها منطقی

 .تر کنیمقیهای تولید برای کشاورزان این قیمت را برای آنها نیز منطتوانیم با کاهش هزینهاز سوی دیگر نیز می

های وزیر جهاد کشاورزی با دیگر مسئوالن اقتصادی دولت تا کجا ادامه دارد و نرخ خرید مشخص نیست این کشمکش و مخالفت

 خواهد به تصویب برسد؟کی می ١٣٩٥-١٣٩٦تضمینی گندم سال 

www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=dhttp://٧٠٩٢b٩٠٣fa٤٤d٠٦ac٦b٤ 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 فارس - ۹۵/۱۱/۲۷ : تاریخ

 تن گوشت قرقیزستان به ایران 3۵۰بینی صادرات پیش
  .کنندتن گوشت به ایران صادر می ٣٥٠بیش از  ٢٠١٧فعاالن اقتصادی قرقیزستان در سال  ٢٠١٧در سال  

تن  350در بیشکک، دفتر مطبوعاتی وزارت اقتصاد و صنعت قرقیزستان از صادرات بیش از  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار 

 .به ایران خبر داد ٢٠١٧فعاالن اقتصادی قرقیزستان در سال گوشت توسط 

سازی همکاری تجاری و اقتصادی بین گذاری و صادرات قرقیزستان به منظور فعالدر این گزارش آمده است: آژانس پیشبرد سرمایه

 .های زیادی دارددر حوزه صادرات محصوالت کشاورزی فعالیت« تهران»و « بیشکک»

 .قرقیزستان صادرات گوشت گوسفند به ایران را آغاز کرد ٢٠١٥زارت اقتصاد و صنعت قرقیزستان از جوالی سال بنابر اطالعات و

کارشناس آژانس دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران به بیشکک سفر کرده و اقدامات الزم در جهت جلوگیری از  ٢در همان زمان 

 .های عفونی و قرنطینه را اتخاذ نمودندتوزیع بیماری

رئیس جمهور « بک آتامبایفالماس( »١٣٩٥دی سال  ٣) ٢٠١٦دسامبر سال  ٢٣به قرقیزستان در « حسن روحانی»در سفر رسمی 

 .امضا کردند 2026قرقیزستان و رئیس جمهور ایران برنامه همکاری بلندمدت بین قرقیزستان و ایران را تا سال 

سال آینده از جمله حوزه کشاورزی و دامپزشکی را مشخص و برای  ١٠برای  های همکاری عملیبه گفته آتامبایف این برنامه حوزه

 .کندهایی ارائه میکشور کمک ٢توسعه همکاری اقتصادی بین 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٥١١٢٧٠٠٠٦١٧ 
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 گوشت قرمز  
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۶تاریخ: 

 قیمت توسط سازمان میادینجلوگیری از توزیع گوشت ارزان

 .شودروز بر تعداد آنها افزوده میتنها حذف نشده، بلکه روزبهدهند که موانع کاهش قیمت گوشت قرمز در پایتخت، نهشواهد نشان می

شه هزار البخشی به بازار گوشت و توزیع روزانه یکوقفه وزارت جهاد کشاورزی در تعادلبیبه گزارش خبرنگار ایانا، با وجود تالش 

لبته تا کنندگان و اگوسفند توسط شرکت پشتیبانی امور دام، اما هنوز قیمت این محصول به حالت قبل برنگشته و همچنان مصرف

به پنج درصد و کاهش خروج  ٢٦ش تعرفه واردات گوشت قرمز از حدودی تولیدکنندگان، متضرر اصلی بازار هستند. در این میان، کاه

های تنظیمی بر نفوذ دالالن بازار، دام از مرزهای غربی کشور را نیز باید به کل این ماجرا اضافه کرد. با این وجود، قدرت سیاست

امانه کفایتی سدگان دام ایران، به بهانه بیکننگرفته سوارند.با این حال، شورای تأمینهای اوجنچربید و آنها همچنان بر موج قیمت

توزیع گوشت، به بازار ورود کرد و با هماهنگی شرکت پشتیبانی امور دام، قول داد که روزانه بر حسب نیاز، مقداری از این محصول را 

 هر کیلوگرم( رعایت کند.تومان در  ٥٠٠هزار و  ٣١گذاری آن )به میادین مهم تهران تزریق کرده و البته شرط انصاف را در قیمت

های مربوطه از طرف شورای ای گوشت قرمز با اوزان مختلف، توسط ماشینهزار بسته ١٢دیروز، نخستین محموله حاوی 

ختلف، های مکنندگان دام، به سمت میادین حرکت کرد، اما بنا به دالیل گوناگون ازجمله فقدان ساماندهی و هماهنگی دستگاهتأمین

حموله به داخل میادین صادر نشد و گوشت، روی دست مسئوالن شورا ماند. این در حالی است که چنین اقدامی حداقل اجازه ورود م

وجودآمده در راستای کاهش قیمت گوشت قرمز نیز میلیون تومان برای شورا هزینه در برداشته و ممکن است آخرین فرصت به ٤٠

کننده دام خطور کرده این است که اگر قرار است بخش خصوصی، در ای تأمیناز بین برود.حال پرسشی که به اذهان اعضای شور

ایستند بار در مقابل اجرایی شدن آن میهایی مانند میادین میوه و ترهتنظیم بازار دخیل بوده و کنترل آن را بر عهده بگیرد، چرا ارگان

 گیرند؟/کننده را نیز نادیده میو از این طریق، حقوق مصرف

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٧٧٥/%D٨%AC%D٨٤%٩%D٨٨%٩% 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۲۹تاریخ: 

 نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات/ افزایش قیمت مرغ و ماهی در راه است

 .جدیدانواع مرغ و مشتقات آن در بازار را اعالم کردیوسف خانی نرخ 

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار 

هزار و  ٤قیمت هر کیلو مرغ خبر داد و گفت: در دو روز گذشته نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  ٣٥٠از افزایش تومانی  جوان،

 ٧و فروش در مراکز خرده فروشی  ٨٥٠هزار و  ٦های صنفی ، تحویل درب واحد٧٠٠هزار و  ٦، مرغ آماده به طبخ درکشتارگاه ٨٥٠

هزار و  ٧و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  ٥٠٠هزار و  ٥به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر .تومان است ٥٠٠هزار و 

، سینه ٥٠٠هزار و  ١٢یوسف خانی با اشاره به سایر نرخ مشتقات افزود: قیمت هر کیلو سینه بدون استخوان با کتف .تومان است ٥٠٠

 .تومان است ٥٠٠هزار و  ١٥له مرغ و فی ٥٠٠هزار و  ١٣بدون استخوان و بدون کتف 

 .وی کاهش جوجه ریزی و عرضه مرغ در بهمن ماه را دلیل اصلی نوسانات قیمت دانست

رئیس اتحادیه با اشاره به آخرین وضعیت قیمت ماهی در بازار بیان کرد: طی چند ماه اخیر نرخ ماهی تغییر چندانی نداشته و پیش 

به سبب ازدیاد پرورش نوساناتی نداشته باشد و شرایط قیمت ماهیان دریایی بستگی به شرایط شود که نرخ ماهیان پرورشی بینی می

از نیمه دوم اسفند ماه با افزایش  :یوسف خانی با اشاره به پیش بینی وضعیت قیمت مرغ و ماهی در اسفند ماه تصریح کرد.دریا دارد

 .تومان باشد ٥٠٠هزار و  ٧درصدی و مرغ  ١٠شود که قیمت ماهی حداکثر با افزایش تقاضا پیش بینی می

http://www.yjc.ir/fa/news/٥٩٨٠٦١٣/%D٨٦%٩%D٨% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/news/5980613/%D9%86%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم بهمن 

 

169 

 ماشین آالت
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 متفرقه
 فارس - ۹۵/۱۱/۲۷ : تاریخ

 از برق کشی ساختمان تا پرورش قارچ 
میلیون تومان درآمد کسب کرد یک کارآفرین با استفاده از تسهیالت خرد توانست از شغل برق  ٥٠یک کارآفرین با تولید قارچ ساالنه 

  .میلیون تومان درآمد کسب کرد ٥٠کشی ساختمان به پرورش قارچ خوراکی روی آورد و ساالنه 

، تا چندوقت پیش قارچ خوراکی جزء کاالهای خوراکی لوکس محسوب بسیج سازندگیبه نقل از سازمان  خبرگزاری فارسبه گزارش 

مغذی در حال تبدیل شدن به عضو ثابت سبد کاالی خوراکی خانوارهای شهری و روستایی گذرد، این ماده شد، اما هر چه زمان میمی

 .علی قهاری در شهر خرم دره استان زنجان با ایجاد واحد تولید و پرورش قارچ خوراکی قدم در وادی کار تولیدی گذاشته است.است

ثبت کرده است. او پیش از اینکه  ٩٠رسمی شرکتش را سال  کار خود را آغاز کرده، اما به طور ٨٧گوید از سال آن طور که خود می

 ٧٠وارد کار تولیدی شود، کارهای زیادی را تجربه کرده است. کاردانی الکترونیک و کارشناسی مدیریت بازرگانی دارد. ساالنه نزدیک 

نجمن کشوری قارچ محاسبه کرده که گوید، اعلی قهاری می.فروشدهزار تومان می ٥کند و هر کیلو را به قیمت تن قارچ تولید می

تومان هزینه تولید دارد، اما من بدون محاسبه استهالک دستگاه و مکان و بدون محاسبه اجرت خودم،  ٦٠٠هزار و  ٥هر کیلو قارچ 

دارد؛ اما فعال  هزار تومان را ١٠گوید قیمت قارچ ظرفیت افزایش تا او می.امهزار تومان برآورد کرده ٤هزینه تولید هر کیلو قارج را 

علی .آوردمیلیون سود خالص از پرورش قارچ بدست می ٥٠تا  ٤٠کشش خرید با این قیمت وجود ندارد. به گفته قهاری وی ساالنه بین 

به دنبال کار تولیدی بودم که امکانات »گوید: او می.قهاری به پیشنهاد خواهرش وارد این حوزه شده و با پرورش قارچ آشنا شده است

او «.ترین کار، پرورش قارچ باشدریسکدی نخواهد و پس از مدتی بررسی به پرورش قارچ رسیدم. شاید بین کارهای تولیدی، کمزیا

عیت فرستد. نسبت به وضفروشد. چند وقتی است که بیشتر محصولش را به جزیره کیش میهایش را خودش میبازاریاب ندارد و قارچ

عال ها خط تولیدش را غیرفگاهی شده که در تمامی فصول سال تولید دارد و گاهی هم در بعضی فصلکند، بازار تولیدش را تنظیم می

کرد. توانست با پیچیدگی کار تولید کنار بیاید و پس از چندماه کارش را رها میگوید که اگر نبود، نمیاش میاز کمک خانواده.کندمی

گوید که درخواست وام سی میلیون تومانی از بسیج ارش گذاشته است. البته میپدرش زمین و بخشی از سرمایه در گردش را در اختی

های قارچ نسبت به سایر مواد از مزیت.کندسازندگی کرده که هنوز به دستش نرسیده، اما مراحل آخر اداری را برای اخذ وام طی می

گوید که در قارچ مواد مفید آن است. علی قهاری میدهند، ارزش باالی غذایی ها پرورش میخوراکی مشابه که امروزه در گلخانه

 .، آهن، فسفر، منیزیوم، منگنز، روی و مواد آنتی اکسیدان ضد سرطانK ویتامین B زیادی وجود دارد. مانند ویتامین

ر هیج چیز دیگ گوید که چند ماهی را به کارهای شرکتی و پیمانکاری گذرانده، اما لذتی که در کار تولیدی وجود دارد باقهاری می

های زیادی را در شهر خود انجام داده است. او البته او مدتی هم برق کار ساختمان بوده و کارهای برقی ساختمان.قابل مقایسه نیست

اش از بین رفته، اما نا امید نشده و دوباره شروع کرده یک بار هم در همین زمینه پرورش قارچ با شکست مواجه شده و تمامی سرمایه

اینکه چندین ساعت و چندین روز و چندین ماه وقت صرف »گوید: او می.اش به ثبات و سوددهی رسیده استحال زمینه کاریو 

بندی قهاری بسته«.ترین پارامتر استعالقه در کار مهم .کنی و نتیجه تالشت را در یک محصول ببینی، لذتی وصف ناشدنی است

 .نفر هم بازاریاب دارد ١٠ر را مستقیما شاغل کرده و دهد. شش نفقارچ هایش را خودش انجام می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٥١١٢٧٠٠٠٢٧٩ 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۶تاریخ: 

هزار  4۵های حضور انسان در های اولیه/ کشف نشانهانسانشک و تردید در اجباری بودن کشاورزی برای 

 سال پیش در مناطق گرمسیری و انبوه جنگلی

است. در گینه  های قابل توجه توسط انسان شدهتوسعه کشاورزی در باور بسیاری، زیربنای ساختارهایی است که منتهی به پیشرفت

است، محققان به دو  های استوایی کردهولیه شروع به کشاورزی در جنگلهایی است که انسان انو، جایی که یکی از نخستین محل

، مطالعه انجام شده این بود که تنوع آب و هوایی ه اخبار محیط زیستیشبکاز  ایانابه گزارش .انددیدگاه در مورد منشاء کشاورزی شک کرده

تواند آورد که دیدگاه شکارچی اولیه نمیوجود میاست. مطالعه ای که این شک را به های نوآوری بودهپس از آخرین دوره یخبندان از ضرورت

نات دست آموز داشته باشد؛ همچنین که شواهد کمی برای تغییرات های استوایی بدون دسترسی به زراعت و حیواهای جنگلموفقیتی در محیط

های استوایی کوهستانی گینه نو یک منبع پایدار رسد که جنگلسال پیش در دست است. در عوض، به نظر می ١٢٠٠٠تا  ٣٠٠آب و هوا از 

مجله نسخه آنالین  ها دراست. این یافته شدهم میاست، همچنان که کشاورزی نیز در اراضی نزدیک انجا های شکارچی بودهمعاش برای انسان

و  های فقیرها به خاطر خاکهای غیر جذاب برای انسانهای استوایی را زیستگاهاکولوژی طبیعی و تکامل منتشر شده است.دانشمندان جنگل

هایی اند. آن ها در مناطق گرمسیری در مناطق انبوه جنگلی نشانهاند. اما باستان شناسان در گینه نو این ایده را رد کردهتهرطوبت باال در نظر گرف

های پستانداران کوچک مانند در این مطالعه، بقایای دندان "آکسفورد"اند.تیم تحقیقاتی دانشگاه هزار سال پیش یافته ٤٥از حضور انسان در 

است،  سال پیش وجود داشته ١٢٠٠٠تا  ٨٠٠٠دهد کشاورزی در این نواحی از وه خوار را بررسی کرده است و نتایج نشان میهای میخفاش

است. با توجه به اینکه از حیوانات گینه نو به صورت محلی اطالعات خوبی در دسترس  وقتی کشاورزی در این منطقه برای نخستین بار شروع شده

اند که تصویر خوبی از پوشش گیاهی منطقه دهد که این حیوانات، به تغییرات آب و هوا بسیار حساس بودهها نشان میدادهاست، تجزیه و تحلیل 

 دهد. نوع رژیمدهند.نتایج جدید ارائه شده، رکورد محیط زیستی نادری را برای مناطق کوهستانی گینه نو نشان میرا نیز در اختیار قرار می

است. و هیچ نشانه  دهد که برای هزاران سال آب و هوای محلی در این ناحیه پایدار بودهاز دندان پستانداران نشان میدست آمده غذایی به

جود وآشکاری از تغییرات آب و هوایی ناگهانی که ممکن است باعث شده باشد تا انسان این ناحیه را برای تامین مواد غذایی انتخاب کرده باشد، 

اند ور نبودههای اولیه مجبدهد که انساندست آمده نشان میکند که نتایج بهتز از دانشگاه آکسفورد درباره این تحقیقات اعالم میندارد.پاتریک رابر

 ینها بوده است، اما در اهای تغییر دیدگاه انسانها حاکی از آن است که کشاورزی یکی از راهبرای زنده ماندن تبدیل به کشاورز شوند. این یافته

 است./ ناپذیر نبودهزمینه توسعه قطعا اجتناب

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٧٤٩/%D٨%B٤%DA%A٩%D- 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۴تاریخ: 

 شودمعرفی می "صندوق مالی سازگاری تغییر اقلیم"طرح فاضالب تهران به 

برای برخورداری از  (AF) مدیرعامل شرکت فاضالب تهران از معرفی طرح فاضالب تهران به صندوق مالی سازگاری تغییر اقلیم

 .امکانات مالی و تسهیالت این صندوق خبر داد

زیستی، محیط هایجرایی با فعالیتکه شرکت فاضالب تهران به عنوان یک شرکت اگزارش ایانا از پاون، اصغر ریاضتی با تاکید بر اینبه

الب های موجود در شرکت فاضکند، گفت: با توجه به ظرفیتالمللی را دنبال میهای غیردولتی و بینهای بخشگیری از مشارکتبهره

از برخی رد نیالمللی از جمله صندوق مالی سازگاری تغییر اقلیم تالش داریم برای تأمین منابع مالی موو با شناسایی نهادهای بین

 .زیستی استفاده کنیمالمللی محیطهای بینهای حمایتی سازمانها از مکانیسمپروژه

های این شرکت، چهار پروژه برای دریافت تسهیالت به صندوق یادشده شده از میان پروژههای انجامریاضتی افزود: با توجه به بررسی

های تولید برق از خطوط شده با شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، طرحاموی بیان کرد: بر اساس هماهنگی انج.شودمعرفی می

های خانهدر نیروگاه بیوگاز تصفیه (CCS) اکسیدکربنسازی دیبار در کشور، طرح جداسازی و ذخیرهاصلی فاضالب برای نخستین 

د اضالب جنوب تهران و بازیابی متان و تولیخانه ففاضالب برای تولید گاز کربنیک جامد )یخ خشک(، مطالعات مدیریت لجن تصفیه

 .زمان برق و حرارت از تصفیه فاضالب برای معرفی به صندوق مالی سازگاری تغییر اقلیم در حال تکمیل هستندهم

ها و برای تأمین مالی پروژه ٢٠٠١از نهادهای سازمان ملل متحد است که در سال  (AF) صندوق بین المللی سازگاری تغییر اقلیم

ر هستند، پذیهای سازگاری کشورهای در حال توسعه عضو پروتکل کیوتو که در زمینه اثرات ناشی از تغییرات آب و هوایی آسیببرنامه

 تأسیس شد

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٦٤٥/%D٨%B٧%D٨%B١% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۳تاریخ: 

 بان دنا، از کار افتادپایِ زخمی محیط

بار که پیش دکتر رفتم گفت اگر خوب نشود شاید آخرین» :گویدماه قبل زخمی شد، می ٩بان دنا درباره وضعیت پای خود که محیط

بدنت باید گوشت برداریم و بگذاریم روی این گویند از یک جای دیگر ام، میتا دکتر رفته ١٠به سرطان پوست دچار بشوی. پیش 

 «.ساچمه در آن جامانده که دیگر بعید است بیرون بیاید ٧٠زخم، بلکه بسته شود. نزدیک 

 پای به شکارچی اسلحه از ایساچمه تیر ١٠٠ دیروز همین انگار است؛ نخورده جوش هنوز کهنه زخم نویسد:می« شهروند»روزنامه 

 کردن پر برای اندگفته. است کرده خوش جا فرآرامش علی راست پای در تیر ٧٠ و گذشته حادثه از ماه ٩ .شد شلیک دنا بانمحیط

فرزندش را تنگدست کرده  ٤اند شاید این زخم سرطانی شود. زخم عمیق، او و زن و گفته .ای دیگری گوشت برداشتج از باید زخم

 .بان زخمی دنا گرفته استها آرامش را از محیطنیست. این گفتهاند تا زخم خوب نشود، تکلیف دیه معلوم و گفته

متری به پای سرپرست منطقه دنای شرقی شلیک کرد، پای راستش چنان متالشی شد خردادماه امسال وقتی شکارچی از فاصله سه

ه روز و دو شب به بیمارستان ای سکند، هفتهنشین است. از آن وقت، هر روز سه مرتبه پانسمانش را عوض میکه او همچنان خانه

میلیون تومان و هیأت دولت در  ١٢زیست همان اوایل سازمان محیط .دهدرود و پایش را به این دکتر و آن دکتر نشان میشیراز می

نش گوید، برای درمافر میبان آرامشمیلیون تومان برای هزینه درمان به او کمک کردند، اما محیط ٥سفری که به یاسوج داشت، 

 .خوردچنان در مضیقه است که بیشتر از یک ماه به فیزیوتراپی نرفته، پایش دیگر حس ندارد و دیگر مثل چهار ماه پیش تکان نمی

دار را بارها دیده بود و آن روز که را بارها تعریف کرده که پیش از روز حادثه شکارچی سابقه« آن روز نحس»فر داستان علی آرامش

گذشت، در ارتفاعات کوه حجاز، به او فرمان ایست داد اما شکارچی امانش نداد و ماشه را چکاند. آن د پسرش میروز از تول ٢٠فقط 

از درد شدید پایش گفته « شهروند»وگو با فر در گفتهفت ماه پیش، آرامش.بان فقط یک دوربینروز شکارچی اسلحه داشت و محیط

رود. او حاال دست به عصا شده اما حتی به زور برانکارد و با چند همراه به بیمارستان میتواند روی پایش بایستد و که نمیبود و این

ایم پ»شود به کوه زد و از روی قله، دشت را تماشا کرد: خورد و دیگر نمیگوید همچنان نگران است، چون پایش دیگر تکان نمیمی

دهم و وشو میبار شستنگرانم کرده. هنوز روزی سهدارد. همین دلدیگر فلج شده. سه، چهار ماه است که اصال تکان نخورده، حس ن

بار کنم اما دهان زخمم بازِ باز است. من امید داشتم خوب شوم و به کارم ادامه بدهم اما نشد که نشد. آخرینپانسمانش را عوض می

گویند از یک جای دیگر ام، میکتر رفتهتا د ١٠که پیش دکتر رفتم گفت اگر خوب نشود شاید به سرطان پوست دچار بشوی. پیش 

ساچمه در آن جامانده که دیگر بعید است بیرون  ٧٠بدنت باید گوشت برداریم و بگذاریم روی این زخم، بلکه بسته شود. نزدیک 

 «.بیاید

 کشدها سر به فلک میهزینه

زار تومان همیلیون و سیصدار خرج دیگر. مگر حقوق یکهزوآمد، کاردرمانی و کشد؛ فیزیوتراپی، رفتها سر به فلک میگوید هزینهمی

کشم. هزینه فیزیوتراپی هم رسد، چه رسد به دوا و درمان. عذاب میبه زور به خرج خانه و زندگی می»رسد؟ به این همه هزینه می

چطور  ها درست شود اماتا عصب ام. دکتر گفته بود مرتب فیزیوتراپی کنمقدر زیاد است که یک ماه و نیم است از پسش برنیامدهآن

خواستم؟ خواهی برای درمان بیایی تهران؟ چرا نمیزیست یکی، دو بار گفتند میاز سازمان محیط»دهد: او ادامه می«پول؟توانم بیمی

سرت حبا « کنیم، نکردند. چند باری برای پیگیری زنگ زدم، ولی خبری نشد.شان فقط در حد تعارف بود، گفتند خبرت میحرف

، رفتم بیمارستان خصوصیاگر همان وقت می»کند: را تکرار می« نشد»شد و مدام زند که شاید اگر پول داشتم پایم خوب میحرف می

 «.افتادم. اما نداشتم، نشداگر رسیدگی بهتر بود شاید به این روز نمی
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 سازمان گفت بودجه نداریم

میلیون داد و هیأت دولت ١٢زیست میل هم کمکش کردند، سازمان محیطهمان اوایل خودرواش را فروخت و به زخمش زد. فا

 «.میلیون تومان تا االن٨٠بیشتر از »میلیون تومان اما خرج درمان بیش از اینهاست: ٥

شان و چیزی توی دست« گناهی ندارد»زیست استان دلخوش است که های محیطزیست گله دارد و به پیگیریاز سازمان محیط

ام. وحش به این روز افتادهزیست و حیات زیست به فکر ما نیست، انگار نه انگار که به خاطر دفاع از محیطسازمان محیط»نیست: 

ها در کوهستان بودم، بعضی روزها حتی زن یا فرزندانم ها بیشتر روزها و شبام. در این سالسال خدمت کرده١٧انگار نه انگار که 

های دنا برایم مهم بود که همیشه ها و میشقدر کَلکردم. آنبرای کارم ارزش قایل بودم که رهایش نمیقدر شدند اما آنمریض می

 «افتد؟فکرم این بود اگر تیراندازی شود و من نباشم چه اتفاقی می

و گفته: پای تلفن به ا میلیون تومانی خرید دارو را دو هفته پیش به سازمان فرستاده اما بعد که پیگیری کرده کسی ٢٦فاکتور هزینه 

 «.روممی بین از دارم نبودم؟ شما نیروی من مگر»  و او در جواب گفته:« فعال بودجه نداریم.»

روزی است که به کارش برگشته. او بهیار  ١٥-١٠همسرش که هفت ماهی پس از حادثه سر کار نرفت تا از او مراقبت کند، تازه 

روزه را زنم وقتی که تیر خوردم، بچه بیست»خاطر مشکالت معیشتی مجبور است کار کند. گوید به فر میبیمارستان است و آرامش

 «دهد؟رها کرد و آمد شیراز. نوزاد یک ماه تمام شیر نداشت. جواب اینها را کی می

 کندها را پرداخت میفرمانده یگان حفاظت: بیمه هزینه

 های درمانبان و مشکالتش برای هزینهت، درباره وضع مالی این محیطزیسحمیدرضا خیلدار، فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط

 شود و اگر خارجبان که هنگام انجام وظیفه زخمی شده، تحت نظر بیمه پرداخت میهزینه درمان این محیط»گوید: می« شهروند»به 

واند تهای خارج از تعرفه را میای و سندهای بیمهندالتفاوت آن به او پرداخت خواهد شد. سای کرده باشد، مابهاز تعرفه بیمه هم هزینه

 «.کندبفرستد. سازمان همه را محاسبه و با دو، سه ماه تأخیر پرداخت می

های زیست هم هست، درباره گالیهزیست در سازمان حفاظت محیط بانان و حافظان محیطاو که عضو کمیته ستاد حمایت از محیط

نه که کاری انجام نشده، از طرف سازمان حتی او را برای درمان به شیراز بردند. در سفری هیأت »ارد: بان چنین توضیح داین محیط

 «.هایی پرداختدولت هم به او کمک کرد و سازمان هم در دو نوبت هزینه

و  انددیدهآسیب  بانانی که وضع مشابه دارند،زیست از محیطبانان و حافظان محیط به گفته خیلدار، در ستاد حمایت از محیط

چنین بانان اینشود و همه مطالبات محیطسال از طرف دولت پرداخت می شود. بودجه این ستاد اسفند هرمشکالتی دارند، حمایت می

ر فبان آرامشدهد که به فرمانده یگان استان کهگیلویه و بویراحمد درباره وضع محیطاو وعده می.شوددر قالب دیه به آنها پرداخته می

 .بگوید تا با او مالقات کند و گزارشی از وضعیتش بدهد

ده بان دنا که بارها با شکارچیان درگیر ششکارچی حاال که تکلیف پرونده معلوم نیست، طبق قانون با قید وثیقه آزاد شده اما محیط

ن در زندان بود و شاید برای پرداخت خورد که اگر او به طرف شکارچی شلیک کرده بود، االو سرنوشت همکارانش را دیده، قسم می

 .خوردخسارت هم به مشکل برمی

 منتظر پایان درمانیم

سال پیش بود که قصد درگیری مسلحانه داشت. یک هفته بعد شکارچی ضارب را پیش از اتفاق چهار بار گیر انداخته بود. یک بار دو

هم خودش را به کالنتری معرفی کرد اما حاال که تکلیف پرونده هنوز بان با پای متالشی به بیمارستان رفت، شکارچی که محیطاز این

بان زیست کهگیلویه و بویراحمد که هر هفته با محیط هاشمی، مدیرکل محیط اسداهلل.معلوم نیست او به قید وثیقه آزاد شده است
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زخم  ای نداده است چونباره وضعیتش نظریههنوز پزشکی قانونی در»گوید: می« شهروند»زخمی دنا دیدار یا تماس تلفنی داشته به 

تگی چیز به درمان بسماه هنوز خوب نشده و باز است. ما منتظر نظریه پزشکی قانونی هستیم تا تکلیف دیه روشن شود. همه ٩پس از 

 طورکسی که این»تواند با عصا راه برود اما هنوز مشکالتی هست: فر بهتر شده، میبان آرامشگوید حال محیطهاشمی می«.دارد

بان شود. خانم ابتکار هم تا امروز هر بار بازدیدی بوده، پیگیر وضع این محیطدیده و از کار بیکار شده دچار ناراحتی روحی هم میصدمه

گوید در حد نیاز و توان به او کمک فر همچنان تحت درمان است و هاشمی میعلی آرامش«.شده است اما او همچنان گله دارد

ها و گذاریم، اما باالخره محدودیتوآمدش به بیمارستان، با درخواست خودش، خودرویی در اختیارش میبرای رفت»ند: کنمی

 «.هایی هستممنوعیت

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٥٩٧/%D٩%BE%D٨%A٧%DB 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۹تاریخ: 

 دستگیری اعضای باند خرید و فروش گوشت خوک

رییس اداره حفاظت محیط زیست آمل گفت که اعضای یک باند خرید و فروش گوشت خوک در این شهرستان شناسائی و دستگیر 

نفره عصر پنجشبنه توسط ماموران اجرایی محیط زیست آمل به  ٢به گزارش ایرنا، بهمن صادق نژاد افزود : اعضای این باند .شدند

 .این شهرستان دستگیر شدند 'بلیران  'سر تشی در جنگل  ٢راس خوک و  ١٠همراه 

 .مل و شهرهای همجوار بودندوی گفت که متهمان دارای سابقه فعالیت در شکار خوک و خرید و فروش گوشت آن در آ

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آمل اضافه کرد که از متهمان یک قبضه اسلحه شکاری تک لول کشف و برای بازجویی وتحقیقات 

 .بیشتر تحویل دادگستری شدند

r/fa/news/http://www.iana.i٤٠٨٦٩/%D٨%AF%D٨%B٣%D٨%AA%DA%AF% 
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 رکباتم
 فارس - ۹۵/۱۱/۲۶ : تاریخ

 کشتی پرتقال مصری در راه است/ دم خروس را باور کنیم یا سخن آقای وزیر را /اختصاصی فارس/
شود، با وجود آن که شرکت تعاون روستایی از یک ماه پیش اعالم کرده بود که تامین پرتقال شب عید از طریق خرید داخل انجام می 

گروه - زاری فارسخبرگ .هزار تن پرتقال اکنون در راه ایران است٢٠رسد که یک کشتی حامل اما خبرهای موثق از مصر به گوش می

ماه مانده به شب عید موضوع تامین میوه از جمله سیب و پرتقال از جمله مباحث بحث برانگیز در  ٢، هر ساله فاطمه بیات -اقتصادی

ها است، به ویژه آنکه پس از اجرای قانون انتزاع و واگذاری مسئولیت خرید و تامین سیب و پرتقال شب عید به وزارت جهاد رسانه

های سال گذشته به دلیل عدم صدور مجوز واردات و خرید پرتقال داخلی در ایام نوروز شاهد ورود پرتقال.زی سپرده شده استکشاور

قاچاق از مبادی غربی کشور بودیم که سبب افزایش قیمت پرتقال در ایام تعطیل و فاسد شدن حجم زیادی از پرتقال انبار شده از 

درصدی تولید مرکبات در باغات شمال کشور را کرده بود که  ٣٠بینی افزایش وزارت جهاد پیش امسال نیز.محل خرید داخلی بودیم

درصد از محصول مرکبات و کاهش کیفیت بخش دیگری از  ٣٠سابقه در آذر ماه شاهد از بین رفتن حداقل با وجود سرمای بی

م به خبرنگار فارس گفته بود که بابت تامین و تنظی یک ماه پیش حسین صفایی رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی.محصول بودیم

سازی محصول از محل تولید داخل که از ابتدای بهمن ماه آغاز شده، تنظیم بازار را بازار شب عید مشکلی نداریم و با خرید و ذخیره

اد کشاورزی و صفایی رئیس نکته جالب توجه اینجاست که با وجود سکوت آقای مهرفرد معاون بازرگانی وزارت جه.دهیمانجام می

سازمان تعاون روستایی، امروز سید رضا نورانی رئیس اتحادیه صادرکنندگان و وارد کنندگان میوه و سبزی گفت: از منابع مصری 

های دامی جاهد به عنوان نماینده وزارت جهاد کشاورزی مسئول خرید پرتقال از مصر روز پیش شرکت نهاده ١٢مطلع شدیم که 

ای برای ارسال محموله پرتقال دوم فوریه شاهد آنکه شرایط قرنطینه:شرایط قرنطینه ایران برای واردات پرتقال مصری.شده است

در  «یونایتد عرب شیپینگ کمپانی»روز پیش برای طرف مصری ارسال شده و اکنون این محموله توسط شرکت  ١٢یعنی  ٢٠١٧

اتحادیه صادرکنندگان و وارد محصوالت کشاورزی با انتقاد از رویه وزارت جهاد  سید رضا نورانی رئیس.مسیر ایران در حال حمل است

کشاورزی در مورد تنظیم بازار و عدم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی گفت: یک ماه است که سازمان تعاون روستایی از ما قیمت 

کانتینر بار کشتی  ١٦٠تا  ١٠٠زار تن پرتقال معادل ه ٢٠شویم که گیرد، اما به یکباره متوجه میو شرایط برای واردات پرتقال می

وی تصریح کرد: اگر قرار است امر راحت و پرسود واردات نصیب بخش دولتی شود، پس آقایان .رسدشده که تا هفته آینده به ایران می

شود، ی در جاده رها میبهتر است امر پر زحمت صادرات را هم برعهده بگیرند، تا شاهد تخریب و فساد محصوالت داخلی که گاه

زاده عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان محصوالت کشاورزی هم با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه مختار مهدی.نباشیم

های خصوصی و نهادهای نظارتی کجاست که وزارت جهاد واردات تشکل سپاری وظیفه خود به بخش خصوصی گفت: جایگاهبرون

تا  ٧به گزارش خبرنگار فارس، در حال حاضر پرتقال جنوب ایران در بازار کیلویی .سپاردکت نهاده دامی خود میپرتقال را به یک شر

رسد که به گفته نورانی رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصوالت کشاورزی پرتقال مصری اکنون با رقمی هزار تومان به فروش می ١٠

تمام .هزار تومان برای شب عید به طور رسمی در بازار عرضه شود ٦تا  ٥با رقمی بین هزار تومان خریداری شده و قرار است  ٢حدود 

این موضوعات در حالی است که امسال قرار بود، تا در راستای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی برای صادرات مرکبات به 

در .نشد و اکنون نیز شاهد واردات رسمی پرتقال هستیم خارج از کشور مشوق صادراتی در نظر گرفته شود، اتفاقی که عمال محقق

عین حال اقای حجتی وزیر جهاد کشاورزی همواره تاکیدشان بر حمایت از تولید داخل در راستای اقتصاد مقاومتی بوده است و حال 

 .نمی دانیم سند واردات بی سر و صدای پرتقال مصری را و یا سخنان آقای وزیر را باور کنیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٥١١٢٦٠٠١٠٢٠ 
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 مرکبات
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۳تاریخ: 

 96کشی موافقان و مخالفان واردات پرتقال برای نوروز وزن

های بسیاری را درباره های پرتقال شمال کشور، نگرانیسرمازدگی بخشی از باغکاهش ناگهانی دما در ابتدای آذرماه سال جاری و 

وجود آورده است. هرچند بر اساس اعالم وزارت جهاد کشاورزی، به اندازه کافی ویژه پرتقال بهتأمین و تنظیم بازار میوه شب عید به

ها از بر هم خوردن تنطیم بازار میوه شب موضوعی که نگرانی پرتقال برای شب عید در انبارها ذخیره شده و هیچ کمبودی نداریم، اما

شده به های سرمازده و عرضهشده است. کیفیت پایین پرتقالهای ذخیرهدهد، نه میزان ذخیره، بلکه کیفیت پرتقالعید را شدت می

دات پرتقال کیفی برای شب عید را مطرح ای به وزارت جهاد کشاورزی، طرح واربازار، باعث شد تا موافقان واردات این میوه طی نامه

 .کنند

 سپیده قاسمی: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

های بسیاری را درباره های پرتقال شمال کشور، نگرانیکاهش ناگهانی دما در ابتدای آذرماه سال جاری و سرمازدگی بخشی از باغ

ود آورده است. هرچند بر اساس اعالم وزارت جهاد کشاورزی، به اندازه کافی وجویژه پرتقال بهتأمین و تنظیم بازار میوه شب عید به

ها از بر هم خوردن تنطیم بازار میوه شب پرتقال برای شب عید در انبارها ذخیره شده و هیچ کمبودی نداریم، اما موضوعی که نگرانی

شده به های سرمازده و عرضهاست. کیفیت پایین پرتقالشده های ذخیرهدهد، نه میزان ذخیره، بلکه کیفیت پرتقالعید را شدت می

ای به وزارت جهاد کشاورزی، طرح واردات پرتقال کیفی برای شب عید را مطرح بازار، باعث شد تا موافقان واردات این میوه طی نامه

را برای به ثمر رساندن محصول خود کنند.موافقان واردات پرتقال معتقدند هرچند توجه به منافع باغداران که هزینه و زمان بسیاری 

کننده نیز نباید فراموش شود. آنان همچنین تأکید اند از اهمیت زیادی برخوردار است، اما در این میان حق و هزینه مصرفصرف کرده

و  ورود آفات کیفیت، نتایج منفی بزرگی برای اقتصاد کشور به همراه دارد ازجمله باز شدن راه قاچاق ودارند که عرضه محصول بی

های کشور است. موافقان واردات همچنین نتایج اصرار بر استفاده از تولید داخل با وجود کمبود محصول بیماری و خسارت به باغ

 کنند.های با کیفیت توسط افراد سودجو عنوان میباکیفیت در بازار را افزایش غیرمنطقی قیمت میوه

گوید: وگو با خبرنگار ایانا در این باره میبار، از موافقان واردات پرتقال شب عید در گفتحسین مهاجران، رئیس اتحادیه میوه و تره

اکنون گیرد و این اتفاق در پرتقال نیز صادق است، به همین دلیل هممعموالً افزایش عرضه محصوالت قاچاق با افت کیفیت شدت می

های تیم و در صورت ادامه این روند، در آستانه عید حجم این میوههای قاچاق از کشورهای ترکیه و مصر هسشاهد عرضه پرتقال

شود؛ به همین دلیل کننده میکیفیت باعث هدر رفتن پول و حق مصرفافزاید: عرضه محصوالت بییابد.وی میقاچاق افزایش می

یان کند و این فرصت برای قاچاقچدا میکنند و تقاضا برای این محصوالت افزایش پیهای قاچاق پیدا میمردم تمایل بیشتری به میوه

 تر کنند و محصوالت تولید داخل را به حاشیه ببرند.شود که حضور خود را در بازار میوه پررنگفراهم می

 دلیل خطراتیشوند، بهمهاجران بیان کرد: هرچند موضوع قاچاق محصوالت کشاورزی بر خالف سایر کاالهای که هر روز وارد کشور می

ها تر است و تاوان سنگین آن را تولیدکنندگان با هجوم آفت و بیماری جدید به باغهای کشور به همراه دارد، بسیار جدیباغ که برای

بار های مصرفی شب عید پرتقال و سیب هستند، ادامه داد: پیش از این اتحادیه میوه و ترهخواهند داد.وی با تأکید بر اینکه عمده میوه

های تعزیرات حکومتی، بازرسی و اتاق اصناف درباره های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و سازمانرتخانهای به وزاطی نامه

 کیفت هشدار داده، اما هنوز هیچ پاسخی در این باره دریافت نشده است.های بیمشکالت احتمالی ناشی از عرضه پرتقال

 نیازی به واردات پرتقال نداریم
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رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی، از مخالفان واردات پرتقال، واردات میوه از سوی نهادهای غیرتخصصی اما سیدرضا نورانی، 

ها با توجه به اساسنامه و دستور کارشان فعالیت داشته باشند؛ ها و تشکلدارد: بهتر است اتحادیهرا غیرمنطقی دانست و اظهار می

 اردات میوه درخواستی به وزارت جهاد کشاورزی ارائه کرده است، مالک نیست.بنابراین اینکه یک تشکل غیرتخصصی درباره و

افزاید: درباره محصول پرتقال و درخواست واردات این محصول از کشورهای مصر یا ترکیه نیز بد نیست در نظر داشته باشیم وی می

سارت شده است؛ بنابراین تولیدات دیگر مناطق های شمال شرق استان مازندران آسیب دیده و دچار خکه تنها بخش اندکی از باغ

تنها نیازی به واردات شود: بر اساس برآوردهای اتحادیه، امسال نهکننده بازار شب عید باشد.نورانی یادآور میتواند تأمینایران می

واند بازار تزارت جهاد کشاورزی میترین حالت اگر کمبودی هم داشته باشیم با واردات محدود، وپرتقال نداریم، بلکه حتی در بدبینانه

ای شب عید را کنترل کند. از سوی دیگر اگر مسئوالن مجوزهای واردات عام برای واردات پرتقال صادر کنند، در واقع مشکالت عمده

هم خوردن بازار شود که این موارد عبارتند از بهتنها در داخل مرزهای ایران، بلکه خارج از کشور نیز ایجاد میبرای این محصول نه

تر. اتفاقی که برای برخی از محصوالت بارها تکرار شده و حتی تا دلیل حضور یکباره ایران به بازار و در نهایت خرید گرانجهانی به

شود؛ ضمن اینکه با توجه به محدودیت ارزی کشورمان، بازهم شاهد خروج قابل توجه تر محصول وارد ایران شده و میدرصد گران ٣٠

کار های داخل کشور و اشتغال جوانان این مرز و بوم بهتوانیم برای توسعه زیرساختز خواهیم بود. ارزهایی که با مدیریت بازار میار

. گذاری محصول وارداتی داشته باشیمتوانیم نظارتی بر توزیع و قیمتگیریم. در توزیع هم دوباره درگیر مشکالت خواهیم شد و نمی

رو کرده بر خریداران، بلکه تولیدکنندگان را با چالش جدی روبهه از چندنرخی شدن محصوالت کشاورزی، عالوهتجاربی که در گذشت

رویه در نهایت تجربه تلخ فساد را تجربه خواهیم کرد. به این دلیل که اگر دلیل واردات بیتر است. بهاست. اما نکته آخر از همه مهم

تواند به پذیرد که همین امر میهای غیرمنطقی برای دپو و انبار کردن محصوالت صورت میرویه داشته باشیم، شیوهواردات بی

بینیم در کند: بنابراین با در نظر گرفتن تمامی این موارد، میضایعات باال و از بین رفتن منابع ارزی ایران منجر شود.وی تأکید می

تمامی موارد بهترین گزینه مدیریت بازار و کنترل مصرف است، چون واردات طور کلی برای مورد اخیر یعنی بحث واردات پرتقال یا به

 شود.های غیرمنطقی میچاره کار نیست و بعضاً به جای بهبود شرایط باعث نوسان

 رأی ممتنع اتحادیه سراسری باغداران به واردات پرتقال

قوق عنوان حافظ حد که با توجه به مسئولیت و وظیفه وی بهوحیدرضا ابطحی، مدیرعامل اتحادیه سراسری باغداران از دیگر افرادی بو

کنم باغداران خبرنگار ایانا با وی تماس گرفت، اما تنها پاسخی که شنیده شد این بود که نیاز به واردات پرتقال را نه تأیید و نه رد می

 های شمال نیز نظری نداشت!و درباره کیفیت پرتقال

 اخلی انکارناپذیر استکیفیت مطلوب ترکیبات پرتقال د

وگو با ایانا درباره نتایج ارزیابی این پژوهشکده از های گرمسیری نیز در گفتمحمدی، رئیس پژوهشکده و مرکبات و میوهمرتضی گل

 های انباری شب عید آغاز شده، اما هنوز به اتمام نرسیده است.های شب عید، گفت: ارزیابی کیفیت پرتقالکیفیت پرتقال

ی های انباردهد که پرتقالشود، بیان کرد: نتایج اولیه نشان میدر نظر گرفته می ١٠یان اینکه معموالً برای تعیین کیفیت عدد وی با ب

کند، افزود: محمدی با بیان اینکه درخت پرتقال تا دمای صفر درجه را تحمل میاند.گلرا گرفته ١٠و  ٨، ٦، امتیازات ١٠تاکنون از 

یی که در شمال کشور اتفاق افتاد به زیر صفر درجه یا در برخی مناطق به منفی دو درجه نیز رسید، به همین متأسفانه کاهش دما

کبات های مرآبی شدند.به گفته وی، بر اساس تحقیقات پژوهشکده میزان خسارات به باغهای شمال دچار بیدلیل بخشی از پرتقال

 های غرب استان و بیشتر آسیب برای شرق استان ثبت شده است.هدرصد بود و کمترین آسیب برای میو ٧٠تا  ٣٠بین 
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های گرمسیری در توضیح چگونگی تعیین کیفیت پرتقال، عنوان کرد: آنالیز کیفیت به دو روش رئیس پژوهشکده و مرکبات و میوه

در روش شیمیای به میزان گیرد و شود، در روش فیزیکی ظاهر، رنگ و طعم مورد بررسی قرار میفیزیکی و شیمیایی انجام می

های تولید داخل از لحاظ ترکیبات در سطح بسیار باالتری از محمدی ادامه داد: پرتقالشود.گلترکیبات موجود در میوه توجه می

رای ای دابسیار باالی این محصول است که از نظر تغذیه Cهای کشورهای دیگر مانند ترکیه و مصر قرار دارند ازجمله ویتامین پرتقال

تواند توان گفت کیفیت مطلوب ترکیبات پرتقال داخلی انکارناپذیر است، اما از لحاظ فیزیکی میطور قطع میاهمیت زیادی است و به

شده، حال باید دید وزارت جهاد کشاورزی در روزها یا در دو سطح کیفی و بدون کیفیت دسته بندی شوند.با توجه به مسائل مطرح

های تولیدی داخل یا واردات آن هرچند تصمیمی برای تنطیم بازار این محصول خواهد گرفت. اتکا به پرتقالهای پیش رو چه هفته

 به میزان محدود!؟/

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٦١١/%D٨٨%٩%D٨%B٢%D٩% 
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 ، سخنرانی، بازدیدها مصاحبه
 فارس - ۹۵/۱۱/۲۵ : تاریخ

بندی سنتی نداریم/ حمل شبانه ضایعات مرغ و گوشت به کارخانجات پروتکل خاصی برای نظارت بر ماست

 سوسیس و کالباس صحت ندارد
مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت مواد غذایی سازمان دامپزشکی گفت: پروتکل خاصی برای نظارت بر شیر برگشتی از کارخانجات  

خبرگزاری به گزارش خبرنگار کشاورزی  .ایمهای سنتی نداریم و حتی مجوزی هم در این زمینه ندادهلبنی و توزیع آن در لبنیات

دار و شود شیرهای مشکل، عباس عباسی امروز در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر این که گفته میفارس

شوند و سازمان دامپزشکی و کیفیت این شیرها، چه نظارتی های سنتی هدایت میبرگشتی از کارخانجات لبنی به سوی لبنیات

وی تصریح کرد: البته  .وزارت بهداشت و درمان در مورد نظارت بر شیر برگشتی از کارخانجات نداریم کند؟ گفت: پروتکل خاصی بامی

کند و لزوماً شیرهای برگشتی از ای نسبت به چربی، آب یا میزان پروتئین شیر و استفاده آن شیر خود را دریافت میهر کارخانه

ست، اما نظارتی بر شیرهای برگشتی از کارخانجات لبنی نداریم، مضاف بر آنکه صنایع لبنی به مفهوم این نیست که غیرقابل استفاده ا

اگر یک مورد پیدا کردید که به لبنیات سنتی مجوز داده باشیم،  .های سنتی در زیرمجموعه ما نیستنظارت بر فعالیت لبنیات

پالم در کارخانجات لبنی، مردم بیشتر به سمت  شود که پس از اعالم استفاده از روغناین سخنان در حالی عنوان می .اعالم کنید

 های مجهز و عدم نظارت بر کیفیتشود به دلیل نداشتن دستگاهمصرف لبنیات سنتی روی آوردند، موضوعی که این روزها گفته می

  .شیر مصرفی در این بخش، مسائل خاص خود را دارد

 ای کهها گفت: هر ماده اولیهس و کالباس و تهیه آن از این فرآوردهعباسی همچنین در مورد ورود ضایعات مرغ به کارخانجات سوسی

شود، باید گواهی حمل بهداشتی داشته باشد و از مراکز مجاز تهیه شود و ما در سازمان دامپزشکی به این نوع کارخانجات حمل می

ها موظفند اضافه کرد: تمامی کشتارگاه وی .در حوزه نظارت و کنترل بر این امر حساسیت خاص داریم و چنین چیزی وجود ندارد

عباسی همچنین در مورد اجرا نشدن طرح کاهش  .ضایعات دامی خود را مستقیم به کارخانجات فرآوری ضایعات دامی ارسال کنند

، ١.٥٠٠تا  ١.٣٣٠، ٣٠٠تا یک کیلو  ١٠٠های یک کیلو و بندی مرغ با وزنهای دستهوزن مرغ نیز گفت: کشتارگاه ها باید به دستگاه

 اجرای طرح کامل، تجهیز تا و اندشده مجهز تاکنون آنها از مورد ٩٠ فقط کشتارگاه ٢٣٠ مجموع از که شوند مجهز ١.٨٠٠ تا ١.٥٠٠

 مانده داروییمدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت مواد غذایی سازمان دامپزشکی همچنین موضوع باقی .کنیمنمی اجرا را مرغ وزن کاهش

گونه هورمونی در گوشت مرغ ایم، هیچهایی که انجام دادهتاکنون طی پایش ٨٩مرغ را کامالً رد کرد و گفت: از سال  و هورمونی در

اند؟ که وی پاسخ داد: مفهوم مرغ سبز آن است خبرنگار فارس، پرسید، پس چرا برخی به تولید مرغ سبز روی آورده .دیده نشده است

بیوتک نداشته باشد و در این دوره چهار بار کنیم که در دوره چهل روزه نیازی به مصرف آنتیمیکه ما مرغ را در محیطی پاک تولید 

مرغ، گوشت و ماهی دار کردن محصوالت مرغ، تخموی همچنین از اجرای طرح شناسنامه .شودآزمایشات الزم روی مرغ انجام می

اند شده (محصول زیرمجموعه این چهار فرآورده دارای کد یونیک )واحدنوع  ٧٠٠ایم و تاکنون خبر داد و گفت: این کار را آغاز کرده

  .که تا پایان برنامه ششم آن را به طور کامل اجرا خواهیم کرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٥١١٢٥٠٠٠٩٨٩ 
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 ، سخنرانی، بازدیدهامصاحبه
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۵تاریخ: 

 سال آینده/آب خط قرمز کشاورزی ایران ۵کشت نشایی گیاهان زراعی تا 

سال آینده باید کشت تمام گیاهان زراعی به جز گندم، جو و سیب زمینی به  ٥معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت گفت: تا 

 .ریزی ها برای تحقق این موضوع استصورت نشایی صورت گیرد و برنامه 

به گزارش ایرنا، عباس کشاورز روز دوشنبه در گردهمایی ساالنه ذرت و گیاهان علوفه ای که در موسسه تحقیقاتی تهیه، تولید و 

اورزی ب کشاصالح نهال و بذر کشور واقع در کرج برگزار شد، با بیان اینکه آب، خط قرمز کشاورزی کشور است، افزود: برای موضوع آ

  .نسخه ای تهیه شده که بایستی تمام محققین آن را مطالعه و نظرات خود را اعالم کنند

وی اظهار داشت: آینده کشاورزی کشور با وضعیت کنونی که آب دارد، همچون گذشته قابل استمرار نیست و نیازمند نسخه های 

ابله با مشکالت راه حل هایی داشته باشیم که تغییر فصل کشت و وی گفت: بنا داریم تا برای مق .جدیدی برای مدیریت آب هستیم

آرایش کشت از جمله آنان است و بایستی حداقل حضور در مزرعه را داشته و گیاهان را کوتاهتر کرده و کشاورزی حفاظتی را به 

 :وتکل بزرگ تبدیل شود، افزودوی با بیان اینکه بایستی موضوع آب به یک پر .دلیل صرفه جویی در هزینه ها و آب توسعه دهیم

تحقیقات بدون اندازه گیری آب مصرفی، کنترل آبیاری و مدیریت به زراعی در مصرف آب ممکن نیست و مشکل در به زراعی بایستی 

  .هم در مزارع و هم باغات حل شود

  نقش بسیار باالی گیاهان علوفه ای در تولید پروتئین***

مه با اشاره به عنوان گردهمایی گفت: گیاهان علوفه ای همچون ذرت، کنجاله و یونجه نقش زیادی معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادا

  .در تولید پروتئین دارند و به همین دلیل ظرفیت تولید و شرایط تولید آن در کشور یک ارزیابی مجدد می خواهد

درصد  ٢٥به تولید گیاهان علوفه ای اختصاص دارد که میلیون تن  ٢٠میلیون تن تولیدات زراعی کشور حدود  ٨٠وی ادامه داد: از 

  .درصد می رسد ٣٠تولیدات زراعی را شامل می شود که اگر جو و ذرت دانه ای را نیز به آن اضافه کنیم این عدد به 

یر از نظر ولید شکشاورز بیان داشت: تولید شیر در کشور به علوفه حجیم، یونجه، ذرت علوفه ای، سورگوم و شبدر وابسته است و در ت

  سالمت جامعه در وضعیت خوبی نیستیم و یکی از دالیل نامناسب بودن بهداشت جامعه کمبود کلسیم و شیر است

وی گفت: در تولید شیر در کشور با کمبود جدی مواجه هستیم که یکی از دالیل آن عدم دسترسی کافی به این گروه از محصوالت 

رد: این کمبودها در سطح ملی را با هزینه های گزافی در پزشکی، جراحی و شکستن استخوان وی اضافه ک .و تولیدات گیاهی است

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: در جامعه ی ایرانی اکنون گوشت مرغ برای تامین پروتئین  .که هزینه ی ملی است جبران می کنیم

کیلوگرم در سال می  ٢٧ه را جلب کرده است و سرانه مصرف آن به مورد نیاز در درجه اول قرار دارد و این پروتئین اطمینان جامع

رسد ولی این درجه اهمیت به دلیل قیمت باال را گوشت قرمز ندارد و هر روز این دسترسی به این پروتئین حیوانی سخت تر می 

ه مصرف تخم مرغ در کشور ما به وی دومین پروتئین دارای اهمیت و مورد اقبال مردم ایران را تخم مرغ دانست و گفت: سران .شود

کشاورز یادآور شد: برای تامین مواد اولیه تولید شیر پشتوانه خوبی  .کیلوگرم در سال می رسد که باید این عدد افزایش یابد ٩.٥-١٠

بول کنیم و وی اضافه کرد: نمی توانیم کمبود شیر را به هیچ وجه ق .نداریم و آثار آن این است که مصرف بهینه و مناسبی نداریم

این ماده پروتئینی وارد کردنی هم نیست ضمن اینکه علوفه را نیز نمی توانیم وارد کنیم و اگر این وضعیت ادامه یابد دور از انتظار 

  .نیست که مجبور به واردات شیر خشک شویم

  کیلوگرم در سال ١٤٠افزایش سرانه مصرف شیر تا ***
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کیلوگرم برسد، گفت: هیچ کشوری  ١٤٠فراهم شود که سرانه مصرف شیر در کشور به باالی  این مسئول با بیان اینکه باید موجباتی

  .در دنیا به شیر بی اهمیت نیست و برای داشتن جامعه ای با حداقل سالمت و حداقل هوشمندی و رشد نیاز است

  آب بزرگترین چالش جمهوری اسالمی است***

آب و اشتغال به بزرگترین چالش جمهوری اسالمی تبدیل شده، افزود: هر کسی که در فضای کشاورز در ادامه با بیان اینکه هم اکنون 

چالش باشد زیرا آثار کمبود آب کشنده است و همه ی مجموعه ی مدیریتی کشور از این  ٢اجتماعی کار می کند باید مواظب این 

  .موضوع غفلت کرده ایم و عده ای هم توپ را به زمین ما می فرستند

سال است که اشتباه کرده و ما آب را به سمتی برده ایم تا نزدیک یک بحران حل نشدنی  ٥٠بیان داشت: مدیریت آب کشور وی 

برویم؛ هر کسی که برای آب تصمیم می گیرد ابتدا بایستی مواظب کشور و پایداری سرزمین باشد و دوم اینکه مواظب کسب و کار 

هیچکس به جز بخش کشاورزی نمی تواند حل کند و اجرای برنامه هایی همچون سدزدن،  موضوع آب را :وی ادامه داد .خودش باشد

  .شیرین کردن آب و انتقال آب دریا راهکاری اساسی نیست و فقط به شرب بسنده می کند

  نیشکر بزرگترین مصرف کننده آب است***

هزار هکتار  ١٠٠آب برترین مصرف کننده است، گفت: حدود کشاورز در ادامه با بیان اینکه در کشت گیاهان زراعی نیشکر به عنوان 

از اراضی کشور به کشت نیشکر اختصاص دارد و با اشتباهاتی که در مدیریت آب کشور همچون احداث سد گتوند مرتکب شده ایم 

  .سال آینده نیشکر به چغندر قند تبدیل می شود ١٠-١٥تا 

هزار مترمکعب  ٢٥هزار هکتار از اراضی کشور به کشت یونجه با تقاضای حدود  ٦٥٠: وی دومین گیاه آب بر را یونجه دانست و افزود

سال گذشته اصفهان به عنوان اولین استان در کشت یونجه شناخته می شد ولی  ١٥وی ادامه داد: تا  .برای هر هکتار اختصاص دارد

ند و دومین منطقه نیز همدان بوده که تمام دشت اکنون به دلیل نبود آب کشاورزان آن هیچ درآمدی از کشت این محصول ندار

وی اظهار داشت: اکنون تنها منطقه ای که کمی روی پا مانده شمال غرب کشور و استان های  .هایش فوق بحرانی شده است

واهد نیز خآذربایجان است که با مشکل جدی در بارش مواجه نیستند ولی فشار برای نجات دریاچه ارومیه آب کشاورزی آن منطقه را 

  .گرفت

  نیاز به تهیه نسخه اطمینان بخش بسندگی علوفه***

کشاورز در ادامه مجددا به موضوع شیر اشاره کرد و گفت: محققان بایستی به کمک دامداران نسخه اطمینان بخش بسندگی علوفه 

  .را که مورد پسند دام و مطابق با اقلیم باشد و قیمت مناسبی داشته باشد را تهیه کنند

وی یکی از راه های نجات کشت گیاهان علوفه ای را تغییر فصل کشت دانست و افزود: در دیگر گیاهان زراعی همچون گندم در 

بحران آب با مشکل جدی مواجه نبودیم و توانستیم به راهکارهای خوبی برای آن برسیم ولی در مشکل علوفه و کمبود آن نمی توانیم 

  .م و بایستی برای تولید پروتئین این گیاهان تولید شوندجایگزینی برای آن داشته باشی

  ورود بخش خصوصی کمک خوبی است***

وی به رابطه بخش دولتی با بخش خصوصی اشاره کرد و بیان داشت: سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی و به خصوص 

صوصی خوب وارد شده زیرا بخش خصوصی یاور دولت و موسسه تحقیقاتی تهیه، تولید و اصالح نهال و بذر در ارتباط با بخش خ

وی گفت: نیاز است تا سازمان تحقیقات بخش خصوصی را تقویت کند زیرا خیلی از مشکالت بخش کشاورزی به  .کشاورزان هستند

بین  ٦٤٧ در پایان این نشست قرارداد واگذاری امتیاز تکثیر و فروش بذر رقم هیبرید ذرت کرج .کمک بخش خصوصی رفع می شود

  .موسسه تحقیقاتی تهیه، تولید و اصالح نهال و بذر کشور و شرکت سبزآوران مغان منعقد شد

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٧٣٥/%DA%A٩%D٨%B٤%D٨% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۶تاریخ: 

 شودنسل آینده مجبور به مهاجرت می

دولت با وعده احیا پیش آمد و خود را دولتی سال پیش،  ٣ترین شعار دولت در ابتدای کار بود؛ زیستیمحیطاحیای دریاچه ارومیه، 

لمی ای عشدند تا چارهزیست گردهم جمع ارشد حوزه آب و محیطزیستی نامید. ستادی برای این امر تشکیل شد و کارشناسانمحیط

 ...ترین دریاچه داخلی کشور و دومین دریاچه شور دنیابیندیشند برای نجات بزرگ

 غزل حضرتی

دولت با وعده احیا پیش آمد و خود را دولتی سال پیش،  ٣ترین شعار دولت در ابتدای کار بود؛ زیستیمحیطاحیای دریاچه ارومیه، 

لمی ای عزیست گردهم جمع شدند تا چارهارشد حوزه آب و محیطن امر تشکیل شد و کارشناسانزیستی نامید. ستادی برای ایمحیط

بود و امیدی درصد ارومیه خشک شده ٩٠ترین دریاچه داخلی کشور و دومین دریاچه شور دنیا. بیش از بیندیشند برای نجات بزرگ

تراز آب دریاچه تثبیت شده و قرار است اگر بودجه الزم از سوی دولت برای احیا در میان نبود. حاال بعد از سه سال کار کردن ستاد، 

، دبیر ستاد احیای ای که فعال خبری از آن نیست و کارها خوابیده است. عیسی کالنتریبودجهکار احیا شروع شود، تزریق شود، 

واند راهگشایش باشد و اولویت قایل شدن برای تمشکالتی که تنها تدبیر دولت میگوید، ای میاز مشکالت بودجهدریاچه ارومیه، 

مهاجرتی عظیم را درصد جمعیت کشور باشد و مرگش،  ٧تواند ناجی چند شهر بزرگ و جمعیتی معادل نجات حوضه آبی که می

از  ار هنوز فردیگوید که انگاز مشکالت آب کشور میگوید، تنها از ارومیه نمی، «اعتماد»وگو با دربر خواهدداشت. کالنتری در گفت

تر از هر بحرانی خطرناکمسووالن کشوری بوی خطرش را به مشام نشنیده. او معتقد است بحرانی که در حال حاضر با آن مواجهیم، 

اگر تمهیدی اندیشیده نشود برای مصرف درست آب تاثیر قرار دهد. به سخن او، شدت تحتتواند کشور را بهاست و پیامدهایش می

خوانید مشروح این رسد. آنچه در ادامه میمان در کمتر از یک دهه آینده به اتمام میآخرین ذخایر آب زیرزمینیکشاورزی، 

ای روند احیا متوقف شده شود این است که به خاطر مشکالت بودجهآخرین خبرهایی که از دریاچه ارومیه شنیده می وگوست. گفت

 اندازی که در نظر داشتید، تاثیرگذار است؟اچه و رسیدن به چشماست. چقدر این مشکالت در روند احیای دری

تا پایان  ٩٣شود تا آخر شهریور. از مهر دو سال اول برنامه، دوران تثبیت دریاچه بود. سال ما سال آبی است، از اول مهر شروع می

تش تیم و نه تنها دریاچه تثبیت شد که وضعیپایان دوران تثبیت بود. خوشبختانه این دوران را با موفقیت پشت سر گذاش ٩٥شهریور 

سال هم دوران احیا طول خواهدکشید. متاسفانه  ٨به مراتب بهتر از دو سال قبل هم شد. از مهر ماه امسال دوران احیا شروع شده که 

ز حوضه انتقال آب ارود و آن اش که مربوط به بودجه سنواتی نیست، خوب پیش میرو شدیم. یک بخشیپولی شدید دولت روبهبا بی

رود. اما بخش دیگری که مربوط کیلومتر تونل حفر شود که دارد طبق برنامه پیش می ٣٥زاب به دریاچه است؛ باید دو سد زده شود و 

شهرهای  خواهد و بخش انتقال مستقیم آب به درون دریاچه )انتقال پسابگذاری میبه کاهش مصرف آب کشاورزان است، سرمایه

و نیم میلیارد مترمکعب در جمع آب به دریاچه از این طریق برسانیم. آنها با  ٣از تصفیه( است که باید بتوانیم ساالنه اطراف پس 

میلیارد تومان تصویب کرده که در حقیقت پول نیست، اوراق اسالمی است؛ اوراقی که به  ٣٠٠اند. البته دولت یک رو شدهوقفه روبه

 شود.شان پرداخت میهایرند بابت طلبپیمانکارانی که بدهی بانکی دا

 در دوران تثبیت چه اتفاقی افتاد؟

سانتی  ٢٥تنها کاهش پیدا نکرد که افزایش باشیم و به تثبیت برسانیم. آب دریاچه نهدر دوران تثبیت قرار بود کاهش آب نداشته

ه به پولی تداوم پیدا کند و بودجبعد بیر از این بهارتفاع آب هم داشتیم، یعنی نزدیک یک میلیارد مترمکعب آب اضافی وارد شد. اگ

. چون عملیات ١٤٠٤یا  ١٤٠٣شود میاحیا به اتمام برسد،  ١٤٠٢افتد. مثال اگر قرار است در موقع تخصیص داده نشود، احیا عقب می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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نامه پول ندهند، با دست خالی دهد، پیش خواهدرفت. اگر خزانه و سازمان برای که دولت تخصیص میاجرایی ما مستقیما با بودجه

ای، وزارت جهاد کشاورزی هم بدهکارند، به مان خیلی بدهکارند. سازمان آب منطقههای اجراییشود کاری کرد. االن دستگاهنمی

حیطه  درربط های دولتی ذیکردند، به علت کمبود پول نتوانستند کار کنند. عملیات اجرایی را سازمانای هم که باید کار میاندازه

عه مثال به جای توسدهد؛ های آنها را تغییر میکند و سیاستدهد و پشتیبانی میدهد، ستاد احیا تنها برنامه را میوظایفش انجام می

خواهد که بیشتر از مقدار آب یا به جای تخصیص آب نامحدود به کشاورز، میخواهد، کشت، محدودیت کشت یا عدم توسعه می

نشود. مساله غبارهای نمکی و ریزگردها هم در میان است که خوشبختانه سازمان ن از طریق سد و رودخانه دادهمصوب به کشاورزا

 ها خوب عمل کرده، اما االن دستش خالی است.جنگل

 چقدر است؟شود و باعث توقف پروژه شد، مبلغی که برای روند احیا الزم است و قرار بود تخصیص داده

میلیاردش به انتقال آب از زاب  ٣٠٠میلیارد تومان،  ١٨٠٠میلیارد تومان بود. از این  ١٨٠٠ا نزدیک به م ٩٥بودجه مصوب سال 

ها میلیارد تومان بودجه عمرانی خود دستگاه ٣٥٠شده، حدود های مرزی مصوب رهبری تخصیص دادههای آبگشت که از بودجهبرمی

میلیارد  ٣٠٠رد تومان از بودجه حوادث غیرمترقبه بود که از آن مبلغ، اخیرا میلیا ١١٣٠بود که از آن چیزی پرداخت نشده و حدود 

 به شکل اسناد اسالمی تخصیص دادند.

 آید؟این اسناد اسالمی اصال به کارتان می

د و به نتوانند. مشکلش این است که کسانی باید بگیرند که بدهی بانکی دارها نمیکنند، اما خیلیبعضی از پیمانکاران استفاده می

خورد. اینجا کمی مشکل ایجاد شده، امیدواریم شان پرداخت کنند. پیمانکاری که بدهی بانکی ندارد، به دردش نمیجای بدهی بانکی

 مان را جبران کنیم.ماندگیتر پیش برویم و بخشی از عقبروز باقیمانده سال، بهتر برخورد کنند تا بتوانیم سریع ٤٠در 

میلیارد تومان در قالب پول و سند اسالمی دریافت کردید، هنوز دوسومش مانده که باید  6۰۰شما  9۵این یعنی در سال 

 در باقیمانده سال تحویل بگیرید؟

شدند، چون امیدی ندارند پول بگیرند، غیرفعال شدند. بدهی پیمانکاران تر میدادند پیمانکاران فعالاش را ندارند بدهند، اگر میباقی

ا اند، مشان را محدود کردههایشوند. به همین دلیل فعالیتشود و در مقابل دیگران بدهکار میشان اضافه میهایفعالیتما در اثر 

ان، سرو شهای مقابلمان به دردسر بیفتند و با شکایت طرفخواهیم پیمانکارانتر عمل کنند، چون نمیآوریم که فعالهم فشاری نمی

را  کشد. ما هم موافق بودیم علمیاتجایگزین کردن اینها سخت است. تا بیایند با کار آشنا شوند طول میکارشان به دادگاه بیفتد. 

 کند کنند تا دولت تکلیف را مشخص کند.

 انتقال آب از زاب است. این چقدر در احیا تاثیر دارد؟شده، تنها بودجه داده

باید آب  ٩٨شااهلل طبق برنامه اگر عملی شود، از آخر سال آورد. انمی میلیون متر مکعب آب برای دریاچه ٦٥٠این عملیات ساالنه 

 به دریاچه سرازیر شود.

 کند؟میاین حجم چه سهمی از ارومیه را زنده

کند. مقدار خوبی است، چون آبی است که از طریق دجله به خلیج فارس درصد آب مورد نیاز را تامین می ٢٠این آب در سال حدود 

 گردد به حوضه دریاچه ارومیه.ر واقع این آب، اضافه بر سهمیه ارومیه است و قرار است برریزد. دمی

 غیر از زاب قرار است انتقال آب از جای دیگری هم اتفاق بیفتد؟

درصد  ٤٠قتیرود و گدار. وچای، تلخهرود، نازلو، آجیرود، سیمینههای حوضه مثل زرینهآید اما رودخانهها هم آب میاز باقی رودخانه

 ها به دریاچه سرریز شود.تواند از رودخانهوری کاسته شود میاز حقابه کشاورزان و افزایش بهره
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 شود. منظور رودخانه خارج از حوضه است. ها که انتقال محسوب نمیورود آب از این رودخانه

گردد به اضافه اش برمیاند، بخشیبرداشت کردهها علت خشک شدن دریاچه این است که کشاورزان، آب دریاچه را از این رودخانه

 کند.ساله را جبران می ٢٠زاب که عقب ماندگی تاریخی 

 اند هر کدام چه سهمی در پرآب شدن ارومیه دارند؟ها که در حوضه دریاچهاین رودخانه

رود( . در حال حاضر درصد از سیمینه ١٠رود و درصد از زرینه ٤٠آید )رود میرود و سیمینهدرصد آب دریاچه ارومیه از زرینه ٥٠

میلیارد مترمکعب آبی که وارد دریاچه  ٦/١رسد. به جای کنند و چیزی به دریاچه نمیها را برداشت میکشاورزان آب این رودخانه

رسد. می ٦/١وری، این مقدار به شد. با کاهش مصرف آب کشاورزان و افزایش بهرهمیلیون مترمکعب وارد می ٧٠٠شد، کمتر از می

شود. همچنین بخشی از آب آید که با کاهش مصرف آب کشاورزی از آنها وارد میها میمانده هم از بقیه رودخانهدرصد باقی ٤٧

میلیون متر مکعب( که ما این را از فاضالب پساب شهر تبریز پس از تصفیه  ١٢٠شد )سالی دریاچه به شهر تبریز منتقل می

میلیون مترمکعب در سال از پساب شهرهای اطراف آب وارد دریاچه شود. در حال حاضر چیزی  ٣٠٠است  گردانیم چون قراربرمی

 شود.وارد نمی

 رود به چه اعدادی رسیدید؟در مورد زرینه و سیمینه

در جویی شود. ها صرفهرود و دیگر حوضههای سیمینه و زرینهواحد درصد مصرف آب کشاورزی در حوضه ٨قرار است هر سال 

شود. )خوشبختانه دریاچه ارتباطی های سطحی وارد دریاچه میجویی شده، بقیه جاهایی است که آبدرصد صرفه ١٨رود حدود زرینه

های غیرمجاز دارند، چه به هایی که باید آبش وارد دریاچه شود هم، برداشتهای زیرزمینی ندارد(. منتها در حاشیه رودخانهبا آب

دهیم. های غیرمجاز در مسیر رودخانه که داریم سرو سامان میسازی، چه به صورت حفر چاهورت سردهنهصورت پمپاژ، چه به ص

 ماه دوم ما را بسیار محدود کرده، ولی این اتفاقات باید بیفتد که دریاچه احیا شود. ٦البته مشکالت بودجه در 

 تواند این آب را برگرداند؟رزی میجویی در مصرف آب کشاوهایی که نام بردید، بیشتر صرفهدر رودخانه

 درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی است. ٩٠بله، چون 

 برای کشاورزی منطقه دقیقا چه کارهایی کردید؟

کردند، نه تنها اضافه تولید نداشتند که آب چون متاسفانه یا خوشبختانه آب را کشاورزان به مراتب بیش از حد نیازشان مصرف می

واحد درصدی که ما کاهش دادیم، تا به حال طبق اعالم رسمی وزارت جهادکشاورزی،  ١٦بود.  شان شدهولیداتاضافه باعث کاهش ت

شد درصد محصوالت را هم اضافه کرده، چون آب اضافه مانع رسیدن هوا به ریشه خاک می ١٧تنها باعث کاهش محصول نشده که نه

ی آب در حوضه به مراتب بیش از نیاز محصوالت کشاورزی است، یعنی امسال یافت. هنوز مقدار مصرفشدت کاهش میو عملکردها به

درصد آخری یعنی سال چهارم  ١٦تنها محصول کم نخواهد شد که اضافه هم خواهد شد. در هم اگر مصرف آب را کاهش دهیم، نه

ای به یاری بهتر جایگزین کنیم که لطمههای آبوری آب را باال ببریم و سیستمو پنجم اگر بخواهیم آب را کاهش دهیم، باید بهره

 کشاورزان وارد نشود.

 های حوضه ارومیه تنها کاهش مصرف آب بوده و به سمت اصالح سیستم آبیاری نرفتید؟در زمین

ترویجی بود. سال چهارم و پنجم اگر -نه، برای اینکه همین کاهش مصرف، محصول را اضافه کرده. در حقیقت نوعی کار آموزشی

 ها داریم.گذاری برای اصالح سیستمواحد درصدی کاهش دهیم، آن وقت نیاز به سرمایه ٨م دو تا بخواهی

 این اصالح آبیاری به شکل پایلوت هم در روستاها اتفاق نیفتاده؟
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یستم دارد هزار هکتار این س ٢٠هزار هکتار رسیده. ساالنه چیزی حدود  ٥٠٠افتد. کشت حوضه دریاچه ارومیه به چرا، دارد اتفاق می

ین تواند سرعت را بیشتر از اشود که پاسخگوی نیاز منطقه نیست. سرعت تبدیل باید زیاد شود. محدودیت اعتباری نمیاصالح می

 هزار هکتار برسد. ٦٠تا  ٥٠کند. باید به سالی 

 عدد تراز اکولوژیکی دریاچه چند است؟

 ٢٥٠میلیارد متر مکعب شود، شوری آب هم باید به  ٧/١٤دریاچه باید متر از سطح دریا باشد، مقدار آب  ١/١٢٤٧ارتفاع آب باید 

 گرم در لیتر برسد.

 ای که برای اصالح سیستم کشاورزی و تغییر الگوی سنتی الزم دارید چقدر است؟میزان بودجه

تا را اصالح کنیم، چیزی هزار  ٥٠٠هزار هکتار از  ٣٠٠میلیون تومان هزینه دارد. اگر بخواهیم حداقل  ٢٢متوسط هر هکتار حدود 

ای که برای احیای دریاچه به قیمت سال سال الزم داریم. کل بودجه ١٠هزار میلیارد تومان در طول  ٧میلیارد تا  ٦٥٠٠نزدیک به 

نزدیک  شود.هزار میلیارد می ٢٠درصد بگیریم، حدود  ٨تا  ٧هزار میلیارد تومان بود که اگر تورم امسال را  ١٩گذشته نیاز بود، حدود 

هزار میلیارد تومان  ١٨هزار میلیارد. یعنی  ٢شود شده امسال میگذاری شده، با بودجه تخصیص دادهمیلیارد تومان سرمایه ١٥٠٠

 میلیارد دالر. ٥دیگر نیاز است؛ یعنی حدود 

است که دریاچه به هزار میلیارد تومان پول الزم داریم. این به این معنی  18سال وقت داریم و  7فقط  14۰2ما تا سال 

 رسد؟احیا نمی

 ٥٢شود. شما یک منطقه اش تخصیص داده رسد که بودجهشود. دریاچه زمانی به احیا میاگر بودجه تامین نشود، دریاچه احیا نمی

ور درصد جمعیت کش ٧شود میلیون نفر آدم که می ٥شود حدود سه و نیم درصد خاک کشور و حدود هزار کیلومتر مربعی را که می

یش جایی شهر تبریز به تنهایی بمیلیارد دالر معاوضه کنید. هرچه به نفع اقتصاد کالن کشور است تلقی کنید. جابه ٥توانید با را می

شود، دریاچه اگر نباشد آنجا شهر دوروبرش نزدیک دو هزار میلیارد دالر می ٣٠تا  ٢٠خواهد، به اضافه از هزار میلیارد دالر پول می

تواند این دو را تواند تصمیم بگیرد، میباشد، دولت میمیلیارد دالر خرج کردن را نداشته  ٥زیستن نیست. اگر ارزش  دیگر قابل

 معاوضه کند.

 های جهانی چقدر تاثیر دارند؟ بانک جهانی وارد نشده است؟کمک

ها تالمللی و دولهای بینهایی که از ارگانکمکهای جهانی بیشتر برای کشورها تبلیغاتی است. کل بانک جهانی وارد نشد. کمک

ام. بانک جهانی تا به حال وارد نشده چون افسارش ١٧٠٠شود یک میلیارد دالر می ٥رسد، در مقابل میلیون دالر نمی ٣رسیده به 

اچه است که خوب هم های جهانی در حد تبلیغات آن کشورها درباره دریطور. کمکاف همینامایهاست، صندوق دست امریکایی

 ها خیلی کمک کردند.کنند، امریکاییخورد. از نظر فنی و علمی کشورهای مختلف کمک میهست اما به درد احیا نمی

 بیشترین کمک مالی که داشتیم از ژاپن بوده؟

 تنها از ژاپن بوده.

 شود؟چه مصوباتی از برنامه ششم ضد حفظ منابع آب محسوب می

کنم از مجلس که وقت خودش را تلف این برنامه کاالی اساسی که از نظر علمی مسخره است. تعجب می درصد خودکفایی ٩٥مثل 

ساله از بین  ٥،٦ساله خشک شود،  ١٥فایده است. اصال اجرایی نیست، اجرایی هم باشد به جای اینکه کشور حاصل و بیکرد که بی

 رود.می
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د کال گوینتوانیم به خودکفایی برسیم، یکسری دیگر میمیگویند نچند سال است کارشناسان بخش کشاورزی می

 بینید؟کشاورزی باید تعطیل شود. شما نگاه برنامه ششم را ناقض این می

 بینانه فرض کنیم که دستگاه اجرایی هم پیروی کند، امکاناتمجموعه برنامه ششم اگر اتفاق بیفتد، نابودی اکولوژی کشور است. خوش

هزار ساله است. از مجلسی که امیدوار بودیم افراد  ٧اش هم تامین شود، نابودی سرزمین ود بیاید، منابع مالیاش هم به وجاجرایی

ن مدت نفروشند، تصویب چنیپرست، افرادی که منافع ملی کشور را درنظر بگیرند و درازمدت کشور را به کوتاهدانشمند، آگاه، وطن

شدت ازدست داده، کشوری ساری است. این مایه تاسف است کشوری که منابع آبش را بهخصوص در کشاورزی، مایه شرمای بهبرنامه

اش را به کل دارد کند، کشوری که حق و حقوق نسل بعدیکه االن حداقل دو برابر بیشتر از توان خودش دارد آب استحصال می

ها که حتی آبی در ند مهاجرت کنند. با این سیاستهای ما باید مجبور شوهای شما، نوهسوزاند، کشوری که بچهزند و میآتش می

 اکثر نقاط کشور برای بهداشت وجود نخواهد داشت.

 گویید؟قصه همین قدر تلخ است که شما می

ها مجبور خواهندشد خالف قانون عمل کنند، اگر دقیقا همین است، البته اگر عملی شود، خوشبختانه عملیاتی نخواهد شد، دستگاه

 اتفاق خواهد افتاد. عمل کنند این

 توانند عمل کنند؟چون آبی وجود ندارد نمی

 ١١شان از هم گسیخته. مجلس مصوب کرده تا پایان برنامه ساالنه وری آب ارتباطبله، قضیه اینقدر تلخ شده که استحصال و بهره

سال است، توان تجدیدپذیری آبهای میلیارد متر مکعب در  ٩٧مان میلیارد مترمکعب از مصرف آب کم شود، ما االن مصرف آب

 ٤٠کنیم، در حالی که استاندارد جهانی مصرف درصد آبهای تجدیدپذیر را داریم مصرف می ١١٠میلیارد است، ما  ٨٨مان سرزمینی

 ٩٧میلیارد کم کنید، یعنی  ١١زیست، حفظ کیفیت آب. مجلس گفته درصد است، برای حفظ سرزمین، حفظ اکولوژی، حفظ محیط

 درصد است. ٤٠کنیم، در حالی که سقفمان درصد آبهای تجدیدپذیر را استفاده می ١٠٠میلیارد، یعنی  ٨٨ارد بشود میلی

 میلیارد برساند؟ این عدد بزرگی است.  4۰میلیارد را به  97تواند کنید مجلس میفکر می

 شما باید درنظر بگیرید سرزمین محو بشود یا نه.

 کشاورزان باید این مصرف را پایین بیاورند.  از آن طرف شما در نظر بگیرید

هزار سال سابقه. همین االن در شدیدترین  ٧خواهید کشورتان را قربانی کشاورزی کنید؟ شما یک کشوری دارید با باید ببینید آیا می

درصد  ٧٥ال اخیر بیش از س ١٥، ١٠شود. بقای شما در این است که در ظرف برد، ذخایرمان دارد تمام میاش به سر میبحران آبی

میلیارد متر مکعب از این ذخایر باقی مانده. با این روند آن را هم  ٥٠تا  ٤٠اید، چیزی حدود تان را مصرف کردهها سالذخایر میلیون

ظ فکنیم، ذخایری که طبیعت در زیر زمین کشور حمان را تمام میها سالکنیم، یعنی ذخایر میلیونسال آینده مصرف می ٥در 

 کرده.

 پس معتقدید خیلی باید ضربتی عمل کرد. 

 کردیم.سال گذشته ضربتی باید عمل می ٨، ٧در 

های همجوار بودیم. انتقال آب، های آبی در استانشما دیدید در چند سال اخیر چقدر در ایران مرکزی شاهد تنش

میلیارد، اعتراضات زیادی را در پی  88میلیارد بشود  97مشکالت کشاورزی. اگر حرف مجلس هم بخواهد عملی شود و 

 میلیارد.  4۰خواهد داشت چه برسد که بشود 
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های ما، سیاستمداران ما، مسووالن محلی، کشاورزان، مشکل ما هم همین است. هیچکس باور ندارد این اتفاق خواهد افتاد. رسانه

اتفاق خواهد افتاد، دیر و زود دارد، سوخت و سوز ندارد. با این افتد. این کدام باور ندارند این اتفاق میسران کشور، رسانه ملی هیچ

شود. شما حق انتخاب ندارید. باید این کار را بکنید، اما چون سال دیگر خشک می ٥مان را تخلیه کنیم، روند اگر منابع آبی

افتد. این اتفاق میشود، ه آب تمام میشان قابل درک نیست کهای فنی را قبول ندارند و برایکنند یا حرفسیاستمداران باور نمی

رسند. تجدیدپذیری آبهای ها به مقاصدشان نمیدرصد کاهش پیدا کرده، خیلی از رودخانه ٥٣های جاری ما بیش از آباالن روان

د مترمکعب میلیار ٥٢میلیارد مترمکعب. ما سالی بیش از  ٣٠شود اش میمیلیارد مترمکعب است، با بازچرخانی ٢٠مان زیرزمینی

 ١٥٠بود. ها سال، زیر زمین ذخیره شدهکنیم که ظرف میلیونمیلیارد را از آن آب شیرینی برداشت می ٢٢کنیم، این برداشت می

اند، خیلی جاها خشک شده، خیلی جاها شور شده، یکسری جاها هم هنوز شیرین است. اما اگر این روند میلیارد آنها مصرف شده

های زیرزمینی شد، تمام سرزمین از شرق زاگرس تا مرزهای شرقی، از جنوب البرز تا مرزهای آبی جنوبی با آبدار بابرداشت ادامه

کنید، دو، سه تا استان شمالی های زیرزمینی را دارید غارت میرود بود که خشکید. آباند. رودخانه جاری در مرکز کشور زایندهزنده

شوند. حق انتخاب ندارید، حتی انتخاب بین بد و بدتر هم نیست. اصال ماند، بقیه خشک میو دو، سه تا در غرب زاگرس زنده خواهند

 ای نداریم، باید سریع و صحیح تصمیم بگیریم.چاره

 گویید تعطیلی کامل کشاورزی است؟این تصمیم سریعی که می

رصد آب برداشت کنید. قطعا یکسری جاها خشک د ٢٠٠میلیارد آب تجدیدپذیر زیرزمینی دارید، دیگر حق ندارید  ٣٣کامل نه. وقتی 

شود. مثل کشتی است که شکسته، اگر شکستگی اش خشک میناپذیر است، اما اگر این روند را ادامه دهیم، همهخواهد شد، اجتناب

دارد  ستان کرمانشود. امروز ببینید اطور ادامه دهیم، چند ساعت دیگر کشتی غرق میرسیم، اگر همینرا تعمیر کنیم، به مقصد می

شود، شاهد مرگ تدریجی هستیم. کند، باغات مرکبات استان فارس دارد خشک میبر میاش را کفهزار هکتار باغات پسته ١٠٠

کنند؛ نه مجلس، تا کشاورز، کشورم بمیرد، اما اینها درک نمی ٤تا تولید و  ٤خواهم به خاطر بیند. من که نمیفهمد، میکسی که می

 نه مردم، نه کشاورزان.نه دولت، 

درصد مصرف برسیم، باید به همه  4۰لطفا بفرمایید اگر بخواهیم به به محدود کردن کشاورزی اشاره کردید، 

 مان نه بگوییم؟کشاورزان

تایش کشاورزی.  ٤٠تایش مصرف غیرکشاورزی است و  ١٠میلیارد مترمکعب.  ٥٠شود درصد کردیم؛ در وهله اول می ٥٥ما پیشنهاد 

روی، نصف مصرف توانیم با افزایش بهرهاش را افزایش دهیم. نمیوریمان را نصف کنیم، بعدا بهرهر وهله اول باید آب کشاورزید

 ٤/٠سال، سالی  ٢٥درصد رسیده، یعنی در  ٤٠درصد به  ٣٠مان از تا امروز راندمان آبیاری ٧٠باشیم. با روند موجود از سال داشته

در گرم به یک کیلو رسیده،  ٧٥٠سال گذشته از  ١٥مان هم در وری آبیم. این روند پاسخگو نیست، بهرهواحد درصد افزایش داد

 و نیم کیلو برسد. ٣تا  ٣حالی که باید به 

 بینید یا مشکل جدید؟حل میآورند. شما آن را راهدر مناطقی برای جبران کمبود آب به انتقال آب روی می

آن حقابه ما از رودخانه زاب در حوزه سردشت است که بینید در حوضه ارومیه انتقال آب داریم، گر میآب پاسخگو نیست. ا انتقال

کنیم. چون در حوزه سردشت سومش را مصرف میتوانیم مصرف کنیم، اما یکجای مصرف نداریم. ما نصف رودخانه زاب را می

آوریم داریم میمان را برمیکشاورزی و مصرف آب را نداریم. لذا آب های عمیق، جایمتر است، اما به خاطر درهبارندگی هزار میلی

شود. چون آب کم است. االن کارون نمیدهیم. اما اینکه آب را از این حوضه به آن حوضه انتقال دهیم، دریاچه ارومیه را نجات می

متر مکعب به  ١٠یا  ٥کنند، از کارون هم اگر کند، شالیزارهای گیالن دارند مشکل آب پیدا میخوزستان مشکل آب دارد پیدا می
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شود با میلیون متر مکعب که معادل پساب شهرهای حوزه دریاچه ارومیه است، کاری نمی ٣٠٠شود میحوزه مرکزی کشور ببریم، 

ورزی استفاده شود برای کشاهزار تومان را نمی ١٠کنند برای مصارف شرب و صنعتی، آب مترمکعبی آن کرد. آب دریا را شیرین می

اش را باال ببریم، ضایعاتش را کم کنیم. وریگذاری سریع و شدید کنیم، بهرهمان را سرمایهمیلیارد مصرف آب کشاورزی ٤٠کرد. باید

وری یک کیلو در مقابل یک مترمکعب ماند. به جای اینکه با بهرهتا باقی می ٤٠شود به اندازهبا این روش همه کشاورزی تعطیل نمی

درصد بیشتر  ٥٠شود شود. اگر سه کیلو کنیم، میگذاری میسرمایهتوانیم به دو کیلویا سه کیلو برسانیم، آن هم با میبرویم،  پیش

 گذاریشود دوبرابر فعلی. کشورداری سخت است. با راه آسان و بدون سرمایهدرصد می ٦٥درصد بکنیم  ٤٠از االن، راندمانش را به جای 

 .پاشدچیز از هم میاش باید تامین شود وگرنه همهخواهد، هزینهشود. کشورداری هزینه میکرد، با شعار هم نمی شود کشوردارینمی

آورید پایین بدون اینکه تولید دهید، مصرف آب کشاورزی را میشما شبیه این کار را دارید در حوضه ارومیه انجام می

 کم شود. 

شود به بعضی جاها تعمیم داد، مثل خوزستان. جاهایی که از رودخانه آب را مصرف میکردند، این را آنجا آب زیادی مصرف می

سی اش باالتر است. ککنند، زیاد نیست چون هزینهکنند، اما آنجایی که با چاه و آب زیرزمینی مصرف میکنند، زیادی مصرف میمی

درصد هزینه  ٢کند، سی که از رودخانه جاری آب مصرف میاش آب است، اما کدرصد هزینه ٢٥کشد متری آب را باال می ١٠٠که از 

تولیدش آب است. آب جاری هم االن کم داریم، در خوزستان، دشت مغان، گیالن و مازندران آب جاری داریم، بقیه جاها آب زیرزمینی 

ما های شرا بکشد. بچه کشد آدمآید، تصادف و خودکشی نیست که ناگهانی باشد، سرطان است، طول میاست. خشکی به مرور می

 شوند.با ادامه این روند با یک مصیبت بزرگ مواجه می

 بینیم که مهاجرت به خاطر آب اتفاق بیفتد؟آن روزی را می

 بله، مگر اینکه کشور عاقالنه مدیریت شود.

اع ، اما همچنان اوضترین تصمیمات گرفته شوددورانی که باید عاقالنهاالن در دولت تدبیر و امید و مجلس دهم هستیم، 

 کشور در بدترین شرایط آبی است. 

من به شخصه هیچ امیدی ندارم، حتی دولت تدبیر و امید هم حاضر نیست کار ضربتی کند. حاضر نیست آب کشاورزی را نصف کند، 

به نام ایران. آب، های گام به گام در مورد آب به زودی قربانی بزرگی خواهدگرفت ترسد. سیاستاش میاز پیامدهای اجتماعی

ده آب مانها را با تهبردار نیست. االن آب شرب مشهد وابسته شده به سد دوستی افغانستان. سال گذشته آب ندادند، مشهدیشوخی

 دهند و آبی نخواهد آمد.سد دوستی سیراب کردند. اگر خودشان نیاز داشته باشند، به ما نمی

 توانید ضربتی عمل کنید؟کنید اگر در مقام دولتی قرار بگیرید، میشما خودتان وزیر کشاورزی بودید، فکر می

بر را در جایی که آب نیست ممنوع کنند. چغندر در های پرآبگوییم کشتتواند؟ حکومت باید تصمیم بگیرد، نه وزیر. میچرا نمی

وع، برنج در خارج از مازندران و گیالن ممنوع، جا ممنوع شود، خوزستان و مغان که آب دارند، بکارند، خارج از این دو استان ممنهمه

دهند، یا ها را ایجاد کنیم، بعد جاهایی که آب را هدر میبر محدود. اول یکسری ممنوعیتها محدود، باغات پرآبسطح زیرکشت

، ٤٠شودز بین برود، میبرداری کنند. زیر کشت اشان ارزش اقتصادی ندارد، دولت در مناطقی که تهدید باالست، نگذارد بهرهتولیدات

میلیارد  ١٥شود ها را بخرد، میمترمکعب در ثانیه آب چاه ٥٠٠حاصل. چیزی در حدود هزار میلیارد تومان به جای یارانه بی ٥٠

میلیارد. قدم بعدی محدود کردن زراعت و تولیدات کشاورزی  ٢٢شود ها را ممنوع کند، میمترمکعب در سال. از طرفی دیگر کشت

بر شود. از نظر مهندسی زماندرصد می ٦، ٥خواهد، بودجه هم باشد، در سال وری را ناگهانی زیاد کرد، زمان میشود بهرهنمیاست. 

کاره هم نیستند. مسووالن اند، اینخیالاست، فرصت کافی برای آن نداریم. این را باید سران کشور درک کنند، منتها خیلی خوش
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ند، فهمها همه اینها باید وارد عمل شوند. سیاسیون زبان افراد علمی را نمیدیران آب، کشاورزی، دانشگاهکار کشور، ماجرایی محافظه

ی هرکسموقع سروصدا جلو برود، آناند سروصدایی در کشور نشود. بچه درد دارد، گریه نکند، بمیرد. مسائل کشور بیدنبال این

ترین معضل کشور مشکل بیکاری نیست، درست است آید. االن بزرگور در نمیخواهد بکند. این، با سرنوشت کشور جهرکاری می

ار آبی را چکگذاری منابع خارجی اشتغال ایجاد کرد. بیشود با یک مشت مدیر عاقل و سرمایهمعضل بزرگی است، اما بیکاری را می

 مان راهایگاهمیلیارد دالر یک قطره از ذخیره شوند، با این صدآوریم، یک میلیون نفر شاغل میکنیم. صد میلیارد دالر میمی

کنند. یعنی محل ذخیره آب که دارد آن پایین از های کشور دارند نشست میمتر دشتسانتی ٢٥تا  ٢٠توانیم احیا کنیم. سالی نمی

کنند. از رهبری و شود. مسووالن این معضل آب را باید لمس رود، مثل اسفنج که فشاری دایمی از رویش برداشته میبین می

جمهور و دولت و مجلس تا مردم و کشاورز. همه باید درک کنند، کشور دارد تجربه بسیار بسیار سخت، تلخ و خطرناکی را از رییس

 گذراند. جای برگشت هم ندارد.سر می

news/http://www.iana.ir/fa/٤٠٧٥٧/%D٨٦%٩%D٨%B٣%D٨٤%٩ 
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 مصاحبه، سخنرانی ،بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۴تاریخ: 

های الزم درخصوص مهار سیالب پیش رو در حوضه های کارون، مارون و زهره و جراحی استان ریزیبرنامه 

 .خوزستان انجام شده و جای هیچگونه نگرانی نیست

بهمن، در نشست اضطراری کمیته  ٢٤نقل از شبکه خبری آب ایران، محمد حاج رسولیها صبح امروز یکشنبه به گزارش ایانا به 

مدیریت بحران سیالب در اهواز افزود: کانال سیالب بر هندیجان که عملیات اجرایی آن در شهریور امسال به پایان رسید، با عرض 

 گونه نگرانی نیست.متر مکعب بر ثانیه را دارد و از این بابت جای هیچ ٤٠٠٠متر کانال، توانایی ظرفیت عبور سیالب تا  ٣٠٠حدود 

 ٣٠های حفاظتی به طول پنج کیلومتر در دو طرف کانال، دبی سیالب در وی بیان کرد: کانال سیالب بر هندیجان با دارا بودن دایک

تخریب زمین های کشاورزی بین شهرهای زهره و کیلومتری غرب شهرستان هندیجان را منحرف و به سمت دریا هدایت کرده و از 

هزار هکتار جلوگیری می کند.بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی و اعالم هشدار مدیریت بحران استانداری  ٥٠هندیجان به وسعت 

ه و جراحی وجود بهمن تا آخر هفته جاری، احتمال وقوع سیالب در حوضه های کارون، مارون و زهر ٢٤خوزستان، از شامگاه یکشنبه 

کیلومتری  ٢٥خواهد داشت.مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با هیئت همراه، به منظور بازدید از سد چم شیر واقع در 

بهمن، خوزستان را به مقصد استان کهگیلویه و  ٢٤شهرستان گچساران قبل از ورود به رودخانه زهره، پیش از ظهر امروز یکشنبه 

 ./بویراحمد ترک کرد

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٦٨١/%D٨%AA%D٨%AF%D٨%A٧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/40681/%D8%AA%D8%AF%D8%A7


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم بهمن 

 

193 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۵تاریخ: 

 توصیه وزارت بهداشت برای نوشیدن دمنوش به جای نسکافه

اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: گیاهان دارویی باید در سبد غذایی مردم جای خاصی باز کند و معاون امور 

 .ما نیز باید نقش حمایتی در این زمینه داشته باشیم

: بهتر افزوددکتر سیدمحمدهادی ایازی در حاشیه پنجمین همایش طالی سبز در دانشگاه شهیدبهشتی در جمع خبرنگاران  -به ایرنا 

وی خاطرنشان کرد: اگر رویکرد توجه به گیاهان دارویی بطور جدی .است به جای قوه و نسکافه به دمنوش ها توجه بیشتری شود

وی اظهار داشت: هم اکنون برخی از تولیدکنندگان فرآورده های گیاهی، عصاره اصلی .دنبال شود می توان از آن بهره های فراوانی برد

به گفته معاون وزیر بهداشت، اکنون .کشور وارد می کنند درحالیکه خودمان هم می توانیم این عصاره ها را تولید کنیم آن را از خارج

ایازی تاکید کرد: با توجه به جغرافیای ایران و تنوع گیاهان .نسبت تولید گیاهان دارویی در کشور نسبت به واردات آن کمتر است

وی افزود: ذائقه مردم نیز به گیاهان دارویی تمایل دارد و گیاهان .رویی به خوبی استفاده کنیمدارویی، باید از ظرفیت گیاهان دا

به گفته محمود خدادوست، معاون طب سنتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش  .دارویی می تواند در سبدغذایی آنان قرار گیرد

 /.گونه گیاهان دارویی در کشور وجود دارد ٣٠٠پزشکی، دو هزار و 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٧٣٠/%D٨%AA%D٨٨%٩%D٨%B٥ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۴تاریخ: 

 های بخش خصوصیتسهیالت اتاق تهران برای حمایت از رسانه

 خصوصی، موجب می شود تا قدرت مطالبه گری صاحبان کسب و کار افزایش یابدهای بخشتهران گفت: تقویت رسانهرئیس اتاق 

با همین  :مسعود خوانساری در مورد تسهیالت جدید اتاق تهران برای رسانه های بخش خصوصی گفت به گزارش ایانا از اتاق ایران، 

 .خصوصی به عمل آوردهای متعلق به بخشاسبی از رسانههای منانگیزه اتاق تهران سعی دارد تا حمایت

های دقیق و علمی، همزمان با کمک به بهبود فضای کسب و های قوی، کارشناس و توانمند با فعالیترئیس اتاق تهران گفت: رسانه

نوان پارلمان بخش خصوصی سعی آورند. به همین دلیل اتاق تهران به عهای جدی مبارزه با فساد و رانت را نیز فراهم میکار زمینه

 .های بخش خصوصی ایجاد کندهایی را برای توانمندسازی بیشتر رسانهدارد تا زمینه

و  ها پیش شرط مبارزه با فساد استها به این موضوع بیان داشت: تقویت رسانهخوانساری با ابرازی امیدواری برای توجه بیشتر رسانه

های توانمند در سنگر دفاع از بخش خصوصی قوی و پرتالش ی کند و امیدوار است که رسانهاتاق تهران نیز در این جهت حرکت م

الزم به ذکر است، اتاق تهران قصد دارد امکان استفاده از سالن های همایش و خدمات جانبی آن را برای رسانه ها فراهم .ظاهر شوند

ی توانند درخواست خود را با ذکر موضوع و تاریخ برگزاری همایش های متقاضی استفاده از این امکان مآورد. به همین جهت رسانه

در اختیار روابط عمومی اتاق ارائه دهند. بدیهی است که اتاق تهران نیز براساس جدول زمانبندی برگزاری همایش ها و همچنین 

 .ارائه می دهدباتوجه به آیین نامه تدوین شده در این زمینه، تسهیالت الزم را به رسانه های بخش خصوصی 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٦٧٩/%D٨%AA%D٨%B٣%D٨٧%٩% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۷تاریخ: 

محصوالت کشاورزی/ ساختار مقررات گمرکی کشور های ایران در صادرات ضعف بخش بازرگانی سفارتخانه

 نیاز به بازنگری دارد

وگوی ویژه خبری خود از عدم توفیق ایران در صادرات محصوالت کشاورزی با وجود پرداخت وزیر جهاد کشاورزی دیشب در گفت

بازرگانی  - ها و روابط سیاسییارانه صادراتی سخن به میان آورد، موضوعی که کارشناسان علت آن را ضعف در دو بخش زیرساخت

 .دانندالمللی میدر سطح بین

وگو با خبرنگار ایانا با تأکید بر اینکه عدم توفق در صادرات محصوالت کشاورزی ناشی از ضعف بزرگ رئیس خانه کشاورز در گفتنایب

 عنوان اهرمی بهینه در ایجادی هر کشوری بههاهای ایران در بخش بازرگانی است، گفت: معموالً بخش بازرگانی سفارتخانهسفارتخانه

ها با شناسایی بازارهای هدف محل استقرار خود راه شود، بدین معنا که بخش بازرگانی سفارتخانههای صادرات استفاده میزمینه

 ران شده است.زند و تبدیل به خلعی بزرگ در تجارت ایهای ایران لنگ میگشایند، اما این بخش در سفارتخانهصادرات را می

اهلل بیابانی افزود: یک تاجر محصوالت کشاورزی، توان آن را ندارد که در تمام سطوح دولتی و غیردولتی کشور هدف صادراتی عنایت

ضور های تجار برای حها است، به عبارت دیگر بخش بازرگانی رایزنبه مذاکره بپردازد و این نقش بر عهده بخش بازرگانی سفارتخانه

های باال برای واردات محصوالت کشاورزی ایران را از نتایج ضعف در روابط ر کشور هدف صادراتی هستند.وی تعیین تعرفهآنها د

دلیل خلعی که در این حوزه وجود دارد برای بسیاری از محصوالت کشاورزی کشور ما بازرگانی دانست و بیان کرد: به -سیاسی 

 قایسه با سایر کشورها سطح بسیار باالتری دارد.شود که در مای در نظر گرفته میتعرفه

های رئیس خانه کشاورز، بخش دیگر از مشکالت پیش روی صادرات محصوالت کشاورزی ناشی از فراهم نبودن زیرساختبه گفته نایب

و  د بر اساس سفارشداند که محصول را بایرسانی نامناسب هنوز نمیناسب است.بیابانی ادامه داد: تولیدکنندگان به دلیل اطالع

هستند باید بر همان  Aکنندگان کشوری مشتری محصول کالس طور مثال اگر مصرفخواست بازار مصرف صادراتی تهیه کنند، به

ها مثال زد و عنوان کرد: کشمشی بندی کنند.وی محصول کشمش کشور را یکی از این نمونهاساس محصول خود را تولید و درجه

شود از نظر کیفیت در سطح بسیار خوبی قرار دارد، اما آنچه موجب عدم توفق آن در بازارهای جهانی می شود یکه در ایران تولید م

ی ایران رئیس خانه کشاورز مقررات گمرکبندی آن است.نایباطالعی تولیدکنندگان از روش تولید و چگونگی درجهنه کیفیت بلکه بی

تر صادرات باید ساختار مقررات گمرک کشور مطابق با دنیای ر شد: برای ایجاد شرایط آسانرا جا مانده از دنیای امروز دانست و یادآو

های در قوانین وجود دارد که تجار را از صادرات محصوالت کشاورزی پشمان یا آنها را امروز بازسازی شود، گاهی چنان پیچیدگی

ز برای های مورد نیال و نقل مناسب با محصول را از دیگر زیرساختکند.بیابانی فراهم شدن وسایل حمرقبت مینسبت به ادامه راه بی

بهبود صادرات عنوان کرد و اظهار داشت: محصوالت کشاورزی باید با کیفیت و در زمان معین به دست مشتریان خارجی برسند در 

شناسی .وی در پایان تأکید کرد: آسیبشودشود یا با قیمت بسیار پایین خریداری میغیر این صورت در کشور هدف یا برگشت داده می

صادرات محصوالت کشاورزی امر ساده، اما بر طرف کردن مشکالت کاری بسیار دشوار است که همتی ملی در تمام سطوح باال 

 خواهد./می
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۳تاریخ: 

 کاهش ترددهای غیرضروری روستائیان به شهرها با توسعه شعب پست بانک

رای دسترسی برخوردار ب ایران در روستاها و مناطق کم بانکرسانی پستمعاون فرمانداری شهرستان پاوه گفت: حمایت از خدمات

 .هموطنان به این خدمات ارزنده وظیفه همه مسئوالن است

خدمات  ایران، سیدنجیب میرانی معاون فرمانداری شهرستان پاوه در مراسم افتتاح باجهبانکعمومی پستبه گزارش ایانا از روابط

 مناطق محروم و روستائی است که ماهیت آنایران، بانک خدمتگذار در بانکبانکی روستای شمشیر این شهرستان تصریح کرد: پست

  .ها به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی حاضر به ارائه خدمت در آن نیستندحضور مؤثر در مناطقی است که سایر بانک

وی افزود: این بانک با هدف گسترش عدالت اجتماعی در مناطق محروم و روستائی و کاهش شکاف دیجیتالی اقدام به ارائه خدمات 

لی و بانکی بصورت حضوری و آنالین در این مناطق نموده که موجب کاهش تردد های غیرضرور روستائیان برای انجام عملیات ما

اندازی ایران در راستای ایجاد و راهبانکرسانی پستمیرانی در پایان با قدردانی از زحمات و خدمات .بانکی به شهرها شده است

های روستائیان و صرف آن در همان های حاصل از فعالیتها ابراز امیدواری نمود که با جذب سپردههای خدمات بانکی در روستاباجه

پور، رئیس دایره همچنین در ادامه وحید اخوان.مناطق شاهد فقرزدائی، اشتغالزائی و رشد و رونق اقتصادی این مناطق باشیم

انداری و بخشداری مرکزی شهرستان پاوه از این بانک اظهار کرد: های فرمبانکی استان کرمانشاه ضمن قدردانی از حمایتخدمات

به هموطنان به ویژه  ICT ای تخصصی حوزهعنوان بانک عامل وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و بانک توسعهایران بهبانکپست

رسانی جرائی مرتبط با روستاها را در اطالعهای اوی؛ نقش مسئوالن دستگاه.نمایدروستائیان خدمات نوین و متنوع بانکی را ارائه می

بانک را بسیار حائز اهمیت دانست و خواستار حمایت آنان از این بانک های خدمات بانکی پستمندی روستائیان از خدمات باجهو بهره

  .جهت رونق و شکوفائی اقتصادی روستاها شد

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٦٨٣/%D٨١%٩%D٨%B١%D٩ 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۳تاریخ: 

 ایران، قطب تحقیقات گندم و ذرت در خاورمیانه می شود

طرح مشترک با موسسه تحقیقات معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی گفت: با اجرای 

 .سیمیت ، ایران به قطب بزرگ تحقیقاتی در زمینه گندم و ذرت در منطقه خاورمیانه تبدیل می شود

اسکندر زند روز شنبه در حاشیه بازدید از مرکز تحقیقات بین المللی سیمیت )تحقیقات گندم و ذرت( در موسسه تحقیقات اصالح  

در کرج در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ایران با مرکز تحقیقات بین المللی سیمیت مستقر در کشور وتهیه نهال و بذر کشور واقع 

سال کار به منظور توسعه  ٥به مدت  ٩٦وی اظهار داشت: این طرح مشترک از بهار سال  .مکزیک درحال آغاز یک کار مشترک است

زند ادامه داد: در اجرای این طرح محققان بین المللی از کشورهای  .می شودتحقیقات گندم ، ذرت و کشاورزی حفاظتی در ایران آغاز

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: اجرای این طرح بزرگ کشاورزی  .مکزیک، هند و بعضی از کشورهای اروپایی به ایران خواهند آمد

  .ی منطقه خاورمیانه تبدیل خواهد کردبا مشارکت چند کارشناس محقق برجسته بین المللی، ایران را به قطب تحقیقات برا

زند بیان داشت: برای اجرای این طرح دفتر تحقیقات بین المللی سیمیت در موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر وزارت جهاد 

 ٣قاتی وی به اهداف بلندمدت این طرح اشاره کرد وافزود: اجرای این طرح تحقی .کشاورزی مستقردر کرج آماده سازی شده است

معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت:  .هدف بلند مدت را دنبال می کند که یکی توسعه کیفیت تولید بذر گندم در ایران است

اکنون ایران در زمینه تولید بذر محصوالت کشاورزی وضعیت به نسبت خوبی دارد ولی با اجرای این طرح به دنبال ارتقای آن هستیم 

رقم جدید گندم تولید می کنیم، گفت: در  ١٥تا  ١٠وی با بیان اینکه اکنون ساالنه حدود  .قام جدید استو هدف دیگر توسعه ار

رقم گندم در عرصه های زراعی داریم ولی برای برخی مناطق گرم و سرد الزم است از کمک های بین المللی استفاده  ٧٠کشور 

الین و رقم جدید را با استفاده از تحقیقات این موسسه  ٣٠ه داد:هم اکنون رئیس مرکز تحیقاتی، ترویج و آموزش کشاورزی ادام .کنیم

  .برابر برسد ٢رقم است به  ١٠-١٥در حال کار هستیم و امیدواریم که با همکاری این مجموعه تولید رقم که حدود 

ک زراعی کشور در معرض شوری، وی هدف دیگر از اجرای این طرح بین المللی را کشاورزی حفاظتی عنوان کرد وافزود: اکنون خا

فرسایش و کم شدن ماده آلی خاک است که طرحی پیاده می شود به نام کشاورزی حفاظتی که هم ماده آلی خاک اضافه شده و هم 

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: اکنون در حال کنترل شوری خاک کشاورزی کشور هستیم ،  .از فرسایش خاک جلوگیری شود

زند تاکید کرد: در زراعت کشور اگر وضعیت کشت گندم به  .این پروژه به نام سیستم گندم مبنا در کشور اجرا می شودبنابراین تمام 

  .خوبی اصالح شود کل سیستم زراعت و کشاورزی درست می شود زیرا تمام زراعت در کشور به گندم وابسته است

 .به کار کرد آغاز ١٣٨٦دفترتحقیقات بین المللی سیمیت در ایران در سال 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٦٢٩/%D٨%A٧%DB%٨C%D٨% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۸تاریخ: 

 های هیرکانیرأی به نجات جنگل

 پوررضا شیخ

مکرر برنامه ششم توسعه، کاریکاتوری  ٤٨انگیز ماده جاری که مجلس شورای اسالمی با تصویب مفاد حیرتسالدی  ٢٣از غروب  :شرق

های هیرکانی را به نمایش گذاشت، برخی کنشگران منابع طبیعی بالفاصله مذاکره در سطوح عالی نظام را برای از طرح تنفس جنگل

اس اصل ژه براسویند و خوشبختانه پس از تکلیف شورای نگهبان برای مجلس، بهآشکارکردن عواقب خطرناک مصوبه یادشده آغاز کرد

گذاری ایران به نمایندگان پارلمان قانون ٩٥بهمن  ٢٦توان آن را فرمان جمهوری اسالمی نامید، سرانجام قانون اساسی که می ١١٠

برنامه ششم  ٤٨های هیرکانی در ماده ملی برای تنفس جنگلترین اصالحاتی را که با این فرمان مهم .خواسته ملی ایرانیان تن دادند

م ، تعریفی بدون ایها«برداری تجاری و صنعتیبهره»شدنی جای تعبیر تفسیربه ١در بند  :گونه شرح دادتوان اینتوسعه اعمال شد، می

برداری هرگونه بهره»مطابق این بند، درج شده است. « برداری چوبیبهره»های هیرکانی با عنوان و تفسیرنشدنی برای تنفس جنگل

داری مذکور های جنگلهای شمال کشور از ابتدای سال چهارم برنامه ممنوع است. دولت در ارتباط با قراردادهای طرحچوبی از جنگل

  .«باشدرسد، مجاز به تمدید قرارداد نمیکه مدت اجرای آن به اتمام می

برداری را فراهم کرده دی تصویب و راه فرار از توقف بهره ٢٣تر در که نمایندگان مجلس پیشنیز برخالف آنچه  ١در تبصره ذیل بند 

برداری چوبی را از آغاز سال چهارم برنامه ششم توسعه سند ساله، توقف کامل بهرهکردن محدودیت زمانی سهبار با لحاظبودند، این

های اول تا سوم برنامه ششم توسعه صرفا از داری طی سالهای جنگلرحبرداری چوبی در طبهره»زدند. در این تبصره آمده است: 

های بهداشتی، حذف عناوینی مانند برش«. کن در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه خواهد بوددرختان شکسته، افتاده و ریشه

های راده مصمم حاکمیت برای نجات جنگلواقع از اساله، درکردن صریح محدودیت زمانی سهپرورشی و حفاظتی از این تبصره و لحاظ

 داریهای جنگلدولت مکلف شده است نسبت به اصالح آن دسته از طرح»این ماده قانونی نیز  ٢در بند  .کندشمال ایران حکایت می

واتی بودجه سن رسد، تعیین خسارت کارشناسی نموده و خسارت حاصله را درکه مدت اجرای آن تا پایان سال سوم برنامه به اتمام نمی

داری که مدت زمان زیادی از مهلت قراردادشان باقی مانده های جنگلتعیین خسارت کارشناسی برای آن دسته از طرح«. درج نماید

ای بوده است. مطمئنا بدون درج این مهم در بند های مزبور، حائز اهمیت ویژهها و هم برای مجریان طرحنیز هم برای سازمان جنگل

داری در پایان سال سوم میسر نبود. در تبصره یک بند های جنگلبرداری بسیاری از طرحبه لحاظ حقوقی امکان توقف بهره، عمال ٢

برداری چوبی مطابق با تبصره ذیل بند یک درج شد؛ هرچند که دار، محدودیت زمانی بهرهداری مدتهای جنگلنیز برای طرح ٢

هم ها، آنزده با تشخیص سازمان جنگلحذف شد؛ اما برداشت درختان خشک سرپا و آفت خوشبختانه برداشت درختان الپی و پیر،

دار و چه برای آن دسته از داری مدتهای جنگلمطمئنا با توجه به اینکه چه برای طرح .فقط تا پایان سال سوم، مجاز شناخته شد

برداری ساله بهرهرسد، محدودیت زمانی سهرنامه به پایان میداری که مدت قراردادشان تا پیش از آغاز سال چهارم بهای جنگلطرح

  .نیز قابل اغماض است« زدهدرختان خشک سرپا و آفت»چوبی با صراحت قید شده است؛ بنابراین درج عنوان 

جایگزین برای  است؛ ارائه طرحی جامع و« طرح جایگزین»بند دو درج شده، اشاره به ضرورت ارائه  ١ای که در تبصره ترین نکتهمهم

ها حتی در سه سال اخیر بوده است. طرحی که به اعتقاد بسیاری های هیرکانی، همواره پاشنه آشیل سازمان جنگلمدیریت جنگل

  .ها از بخش کشاورزی، تهیه و اجرا شودزمان با اصالح ساختار سازمانی و خروج سازمان جنگلاز کارشناسان، باید هم

تکلیف دولت برای اختصاص ردیف اعتباری مستقل در بودجه سنواتی برای ارتقای پوشش کامل و مؤثر  در دو تبصره بعدی نیز به

  .های کشور و نیز ارائه تسهیالت الزم برای توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع سلولزی اشاره شده استحفاظت از جنگل
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مجلس شورای اسالمی، مبتنی بر اصالحات  ٩٥بهمن  ٢٦به شرح مصوبه  های هیرکانیناگفته نماند که رویکرد قانون تنفس جنگل

مان خواهیم آبادانی مملکتاست. در عصر حاضر، دوره هیجان چه در عرصه سیاست و چه در فن مدیریت، پایان یافته است؛ اگر می

داری کالسیک وقتی قرار است از جنگل .نگری را در صدر تفکرات خود قرار دهیمرا بر اساس توسعه پایدار رقم بزنیم، باید جامع

های ایران را شکل داده بود، عبور کنیم باید با برنامه و البته قرن تاروپود مدیریت جنگلبرداری چوبی که بیش از نیممبتنی بر بهره

ه، صرفا زدسرپا و آفتکن، شکسته، افتاده و حتی خشک گرایی پیش برویم. در این راستا برداشت محدود درختان ریشههمراه با واقع

تواند تاحدودی مخاطرات احتمالی ریزی یا دوره گذار برای ارائه طرح جایگزین است، میدر سه سال اول برنامه ششم که مقطع برنامه

   .ندادن اعتبارات ریالی از سوی دولت در دوره گذار را پوشش دهدتخصیص

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٨٥٤/%D٨%B١%D٨%A٣%DB%٨%-C 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدید ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵بهمن  ۲۶تاریخ: 

 هزار تن پرتقال مصری خبری ندارم 2۰رئیس اتحادیه میوه: از 

 .تن پرتقال در راه ایران برای بازار شب عید ابراز بی خبری کرد هزار ٢٠رئیس اتحادیه میوه در خصوص کشتی حامل 

اینکه یک کشتی در رسانه ها خبری مبنی بر  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

هزار تومان عرضه  ٦تا  ٥هزار تن پرتقال از مصر در راه ایران است و قرار است برای شب عید بطور رسمی در بازار به قیمت  ٢٠حامل 

به دنبال این موضوع به سراغ رئیس اتحادیه میوه حسین مهاجران رفته ایم که وی در .شود در فضای مجازی منتشر گردیده است

با ابراز بی خبری در این مورد اظهار کرد:  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار گفت و گو با

 .به ما ابالغ نشده است و ظاهرا این خبر رنگ و بوی شایعه داردهزار تن پرتقال از مصر  ٢٠خبری مبنی بر خرید و واردات 

http://www.yjc.ir/fa/news/   ٥٩٧٩٧٧٤/%D٨%B١%D٨%A٦%DB 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۵بهمن  ۲۸تاریخ: 

 سازمان حمایت با گرانفروشان برخورد کند/ نگرانی مبنی بر عرضه گوشت شب عید وجود ندارد

رئیس مرکز اصالح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی گفت:با توجه به عرضه مستقیم دام از سوی شورای تامین کنندگان دام زنده و 

مدرضا مالصالحی رئیس مرکز اصالح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی مح .حذف واسطه ها،نگرانی مبنی بر بازار شب عید وجود ندارد

ت عرضه دام و تعادل با اشاره به آخرین وضعی اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه صنعت، تجارت و کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

قیمت در بازار اظهار داشت: با توجه به عرضه مستقیم دام از سوی شورای تامین کنندگان دام زنده و حذف واسطه ها نگرانی مبنی 

این درحالی است  . وی افزود: در حال حاضر همانند سنوات گذشته تولید در وضعیت نرمالی قرار دارد. بر بازار شب عید وجود ندارد

مالصالحی با اشاره به گرانفروشی برخی قصابی ها  .در سال گذشته به سبب شیوع بیماری تب برفکی صدماتی به تولید وارد شدکه 

هزار تومان در برخی مغازه های سطح شهر اجحاف در حق مصرف  ٥٠در سطح خرده فروشی گفت: فروش شقه گوسفندی با نرخ 

رئیس مرکز اصالح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی تصریح .متخلفان باید ورود نمایدکنندگان است که سازمان حمایت در برخورد با 

 ٤٠تومان از سوی شرکت پشتیبانی قیمت آن در خرده فروشی ها از  ٥٠٠هزار و  ٣١کرد: با توجه به عرضه گوشت دولتی با نرخ 

 .هزار تومان نباید تخطی نماید

http://www.yjc.ir/fa/news/٥٩٧٨٢٩٦/%D٨%B٣%D٨%A٧%D٨% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/5978296/%D8%B3%D8%A7%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم بهمن 

 

202 

 نهاده 
 فارس - ۹۵/۱۱/۲۴ : تاریخ

 کیفیت حذف شد/نظارت الکترونیک بر مزارع کشور یک هزار قلم سموم کشاورزی بی
هزار مورد سموم مورد آزمایش قرار گرفته که  ١٤برند فرمول کود و  ٦٨٠٠رئیس سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی گفت: 

خبرگزاری به گزارش خبرنگار کشاورزی  .انددرصد از انواع سموم طی آزمایشات ما مردود اعالم شده ٧درصد از انواع کودها و  ١٥

دستاورد جدید تحقیقاتی و واگذاری صد و نود و هشتمین فناوری و دانش  ٢، اسکندر زند صبح امروز در مراسم رونمایی از فارس

 ٧٢سال گذشته  ٣-٢ایم تا جایی که طی محور کردهتحقیقاتمان را در بخش کشاورزی خروجی :فنی به بخش خصوصی اظهارداشت

ها به صورت رایگان در وی با اشاره به اینکه آخرین یافته.ایمش خصوصی واگذار کرده و تجاری سازی کردهدستاورد علمی را به بخ

المللی در دست داریم که در پروژه بین ٢گیرد، خاطرنشان کرد: برای بهبود تولید گندم در مزارع نیز اختیار بخش کشاورزی قرار می

 .ایمبرای توسعه عملکرد مزارع قراردادهایی منعقد کردههمین راستا با دو سازمان سیمیت و ایکاردا 

های بخش خصوصی سازی سازمان تات را یکی از اهداف وزارت جهاد کشاورزی دانست و افزود: به دنبال استفاده از ظرفیتوی چابک

جذب دانشجویان بخش زند همچنین به کاهش .تر شودهستیم تا هم کارها سرعت بیشتری به خود بگیرد و هم بدنه دولت سبک

هزار نفر کاهش یافته  ٣٥هزار دانشجوی کشاورزی داشتیم که این رقم اکنون به  ٨٥، ٩٣ای کرد و گفت: در سال کشاورزی هم اشاره

معاون حجتی این را هم گفت که از این پس به مرور .کنیماست و از این پس به اندازه مورد نیاز در بخش کشاورزی دانشجو جذب می

هزار فرمول برند سموم برای ثبت به  ١٤زند تصریح کرد: طی این مدت  .شودبر مزارع کشور به صورت الکترونیک انجام مینظارت 

هزار فرمول کود تحت آزمایش  ١٤اند و همچنین های انجام شده رد شدهدرصد طی آزمایش ٧اند که از این تعداد ما مراجعه کرده

اند در حالیکه پیش از این در مزارع مورد استفاده درصد از آنها مردود اعالم شده ١٥مورد یعنی  ١٠٢١اند که از این تعداد قرار گرفته

وی تاکید کرد: ما به دنبال آگاه کردن کشاورزان .گرفتند و این کار توسط موسسه تحقیقات خاک و آب صورت گرفته استقرار می

 .گیرد، هستیممیهایی که در اختیارشان قرار برای سالمت و کیفیت نهاده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=١٣٩٥١١٢٤٠٠٠٦٤٠ 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۷تاریخ: 

 /تر از مشابه داخلیارزاندرصد  2۰تا  1۵درصدی واردات سموم مشابه داخلی/ سموم وارداتی  ۵۰افزایش 

 تولیدگنندگان سم آفات نباتی در آستانه ورشکستگی

تر از سموم مشابه داخلی درصد ارزان ٢٠تا  ١٥ای و تعرفه پایین و عدم درج قیمت روی کاال، سموم وارداتی با برخوداری از ارز مبادله

درصد افزایش یافته است و این افزایش واردات تولیدکنندگان  ٥٠ا شوند؛ به همین دلیل واردات سموم مشابه داخلی تدر بازار عرضه می

 .رو کرده استداخلی و صنایع مرتبط را با مشکالت جدی اقتصادی روبه

وگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه واردات محصوالت مشابه تولید داخل مدیره انجمن تولیدکنندگان سموم امروز در گفتعضو هیأت

اقتصاد مقاومتی است، گفت: سموم وارداتی در حالی از مزایای ذکرشده برخودارند که تولیدکنندگان داخلی عالوه بر پرداخت مغایر با 

 بهره هستند.ای و یارانه نیز بیعوارض برای واردات مواد اولیه از ارز مبادله

جوز واردات سموم آماده مصرف کرد و در مدت وزارت جهاد کشاورزی شروع به صدور م ١٣٨٨نیا افزود: از سال محمدناصر عطایی

 مجوز صادر شد، از آن سال به بعد واردات سموم آماده مصرف به کشور سیر صعودی پیدا کرد. ٨٠کمتر دو سال بیش از 

ات الیحه بودجه مبادرت به اخذ عوارض از وارد ١٦وزارت جهاد کشاورزی به استناد جدول شماره  ٩٤وی بیان کرد: از ابتدای سال 

هزار ریال برای هزار ریال برای تکنیکال ماده مؤثر و هفت ٢٠تکنیکال سم )ماده مؤثره( و سموم آماده مصرف کرد )به ازای هر کیلو 

درصد افزایش داد. این عوامل در مجموع باعث شد بازار  ٢٠تا  ١٥سموم آماده مصرف(، همچنین تعرفه واردات مواد اولیه را از پنج به 

 ت وارداتی برود و هر روز به مشکالت تولیدکنندگان و صنایع داخلی افزوده شود.به سمت محصوال

مدیره انجمن تولیدکنندگان سموم ادامه داد: هرچند واردات سموم آماده به مصرف پیش از این نیز حدود شش درصد عضو هیأت

شد درصد انجام می ٣٠اروپایی و ژاپنی و با تعرفه  های معتبرداد، اما آن زمان واردات این سموم از شرکتبخش تولید را تشکیل می

ای و تعیین تعرفه پایین وارداتی برای محصوالت مشابه داخلی را کمک به نژاد پرداخت ارز مبادلهو فضا بازار کامالً رقابتی بود.عطایی

ه داخلی در نظر گرفته شده است که کارگر و تولیدکننده خارجی دانست و عنوان کرد: در حالی این مزایا برای واردات سموم مشاب

هزاران نفر در تولید و صنایع مرتبط این نهاده مشغول به کار هستند.وی با تأکید بر توقف واردات سموم آماده مصرف مشابه داخلی، 

فتی از درصد و همچنین توقف کامل عوارض دریا ٣٥و  ٣٠درصد به  ٢٠و  ١٥خواستار افزایش تعرفه واردات سموم آماده مصرف از 

ای برای افزایش واردات سموم دفع آفات نژاد با بیان اینکه معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در تدارک برنامهمواد اولیه شد.عطایی

از محل ارز دولتی و یارانه مستقیم تأمین  ٨٤نباتی مشابه داخلی است، یادآور شد: این نهاده مهم اساسی از ابتدای انقالب تا سال 

گذاری بخش خصوصی و توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین و در اختیار اما پس از خروج از بخش دولتی این نهاده با سرمایهشد، می

های مالی از محل حذف یارانه که باید به گونه کمکدرصد سموم بدون هیچ ٩٠ - ٩٥اکنون حدود بخش کشاورزی قرار گرفت و هم

های تولیدکننده سموم دفع آفات نباتی در حال شود.به گزارش ایانا، تعداد شرکترک مییافت؛ تأمین و تدااین صنعت اختصاص می

هزار تن است، اما مصرف بخش کشاورزی با توجه به شرایط  ٣٠٠شرکت است که ظرفیت اسمی تولیدی آنها بیش از  ٦٥حاضر حدود 

واردات هم وجود نداشته باشد، ظرفیت تولیدی بیشتر  هزار تن در سال است؛ بنابراین در حالی که اگر ٢٥ - ٣٠آب و هوایی حدود 

 از مصرف است./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٨٠١/%D٨%A٧%D٨١%٩%D٨%B٢%D٨% 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۷تاریخ: 

های پیشوا کشت شد/ تولید بذر محصوالت سبزی و صیفی، در یکی از گلخانهرقم بذر انتخاب شده از  180

 بار تا سه سال آیندههیبرید برای نخستین

 .تواند تا میزان زیادی از شدت وابستگی به کشورهای خارجی بکاهدبذور هیبرید، از آن دسته محصوالتی است که تولید داخلی آن می

 ١٨٠وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: و منابع طبیعی استان تهران امروز در گفت رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی

رقم بذر انتخاب شده از محصوالت مختلف سبزی و صیفی، پس از ورود به ایران با همکاری و نظارت کارشناسان این مرکز در کنار 

وا کشت های شهرستان پیشازی تکنولوژی تولید بذر، در یکی از گلخانهسمنظور بررسی سازگاری، انتقال و بومیکارشناسان خارجی به

 رود.شمار میشد که قدمی اساسی برای تولید بذور هیبرید در کشور به

درصد وابستگی وجود دارد، افزود: کشت بذور نامبرده به نتایج مطلوبی رسیده  ٩٥پور با اشاره به اینکه برای واردات بذر، جواد حسن

رود تا کمتر از سه سال آینده خبرهای خوشی در این ارتباط منتشر شود؛ زیرا دستیابی به این تکنولوژی در ایران برای میکه امید 

 دار خواهد بود.بار توسط مرکز تحقیقات استان تهران اتفاق افتاده و ادامهنخستین

مناطق تولید شده است، اما تنها در یک نسل دوام داشته و به گفته وی، البته تا پیش از این تعداد معدودی از بذور هیبرید در برخی 

 سازی نشده بود و در نتیجه با اقلیم منطقه کشت شده سازگاری نداشت.تر از آن تکنولوژی مربوطه بومیمهم

زودی به  هرئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران تأکید کرد: اما با تکنولوژی جدیدی که قرار است ب

سازی آن مد نظر قرار گرفته و در همین راستا کارشناسان مربوطه یک دوره دار بودن تولید و هم بومیایران منتقل شود، هم ادامه

پور در حالی است که رئیس سازمان ها را آموزش ببینند.سخنان حسنشوند تا آخرین فناوریسه ماهه به کشور اسپانیا فرستاده می

شود، زش و ترویج کشاورزی پیش از این به ایانا گفته بود: تولید بذور هیبرید که عمده آنها از کشورهای خارجی وارد میتحقیقات، آمو

رود د میکنند که امیای است. البته در حال حاضر محققان کشور برای دستیابی به آن فعالیت مینیازمند تکنولوژی بسیار پیچیده

 ویژه برای کلزا تحقق یابد./مهم به طی برنامه شش یا هفت ساله، این

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٧٩٢/١٨٠%D-٨%B١%D٨٢%٩%D٨%٩ 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۳تاریخ: 

 شوداستاندارد کود اجباری می

ی مؤسسه تحقیقات خاک و آب گفت: وزارت جهاد کشاورزی قصد دارد استاندارد را برای د کوداموکیفی کنترل و دفتر ثبت ئیس ر

وگو ی مؤسسه تحقیقات خاک و آب در گفتد کوداموکیفی کنترل و دفتر ثبت ئیس ری، وودامحمدحسین د.انواع کودها اجباری کند

 ک اقدام داوطلبانه بوده و اجباری نیست.با خبرنگار ایانا بیان کرد: در حال حاضر استاندارد کودها ی

 وی افزود: درباره برخی کاالها نظیر آب معدنی، استاندارد اجباری بوده و این کاال بدون ثبت عالمت استاندارد، اجازه عرضه در بازار را

مؤسسه تحقیقات خاک و  ید کوداموکیفی کنترل و دفتر ثبت ئیس رگونه نیست.ندارد. اما در حال حاضر درباره کودها وضعیت این

آب گفت: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی آب و خاک کشور و تامین کننده امنیت غذایی، به دنبال اجباری کردن استاندارد 

 هکود است. زیرا معتقد است باید برای تامین امنیت غذایی، کود استاندارد و با کیفیت به بازار عرضه شود.وی با اشاره به اینکه مؤسس

تحقیقات آب و خاک در حال تدوین استانداردهای کود است، کنترل میزان آلودگی میکروبی در کودهای آلی و عدم وجود فلزات 

سنگین در کودهای شیمیایی را ضروری دانست.داوودی افزود: به دلیل اینکه استاندارد برای تمام کودها تدوین نشده بود و 

وزارت جهاد کشاورزی تا کنون نتوانسته استاندارد کود را اجباری کند اما مؤسسه تحقیقات استانداردهای تدوین شده قدیمی بود، 

 استاندارد در دست تدوین دارد. اگر اینها به مرحله خاصی برسد، بسیاری از مشکالت حل خواهد شد. ١٢تا  ١٠خاک و آب 

 نظارت گسترده بر بازار کود

مؤسسه تحقیقات خاک و آب درباره اقدامات انجام شده در زمینه کنترل بازار کود و ی د کوداموکیفی کنترل و دفتر ثبت ئیس ر

، آیین نامه نظارت و کنترل کیفی کودها توسط وزیر کشاورزی ابالغ شد. در ٩٣آبان سال  ٢١کیفیت کودهای توزیع شده، گفت: در 

 ده که شیوه نامه ثبت انواع کودها را ابالغ کند.این آیین نامه یک فرصت زمانی سه ماه به مؤسسه تحقیقات خاک و آب داده ش

به مدت یکسال  ٩٣آبان  ٢١آیین نامه تدوین شده توسط مؤسسه به سراسر کشور ابالغ شد. از  ٩٣بهمن سال  ٢١وی اضافه کرد: در 

سسه ثبت به مؤ های تولیدکننده و وارد کننده کود، موظف شدند که محصوالت خود را برای کنترل کیفیت و تقاضایتمام شرکت

 ارجاع دهند. بر اساس آن آیین نامه، مقرر شد هیچ کود بدون شماره ثبت به مصرف کننده عرضه نشود.

 به گفته داوودی چناچه کودی بدون شماره ثبت در بازار عرضه شود، به مفهوم قاچاق بودن آن کاال است.

بند فرمول کود در مؤسسه تحقیقات خاک و آب ثبت شد.  ٨٠٠و  وی ادامه داد: با ابالغ وزیر جهاد کشاورزی نزدیک به چهار هزار

ی مؤسسه د کوداموکیفی کنترل و دفتر ثبت ئیس راین کودها شامل کودهای تولید داخل، وارداتی و کودهای توزیعی در بازار بودند.

 د خبرداد.گروه نظارتی در سراسر کشور برای پایش مرتب بازار کو ٣٠تحقیقات خاک و آب همچنین از تشکیل 

های کود موجود در بازار را برای آنالیز و کنترل کیفی به مؤسسه تحقیقات خاک و آب ها به طور مرتب نمونهوی افزود: این گروه

 کنند.ارسال می

 عرضه خاک به جای کود

ه نحو با متخلفان ب به گفته داوودی در جریان کنترل بازار، تخلفاتی در کیفیت کودهای آلی، زیستی و شیمیایی مشاهده شد که

میلیون تومان جریمه محکوم شد و در سمنان نیز کارخانه دیگری که تولید کننده  ٧٠٠مقتضی برخورد شد. یک کارخانه در ساوه به 

 های متخلف پلمپ شدند.میلیون تومان جریمه پرداخت کرد. همچنین برخی کارخانه ٧٠کود بود، 

اد دکننده کود، خاک معمولی را گرانوله کرده و به جای کود در اختیار کشاورزان قرار میهای تولیدوی اضافه کرد: یکی از کارخانه

ی مؤسسه تحقیقات خاک و آب از تمام کشاورزان د کوداموکیفی کنترل و دفتر ثبت ئیس رکه به پرداخت جریمه محکوم شد.
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 kswir.irس از خرید کود، با استفاده از سامانه درخواست کرد که از خرید کودهای بدون شماره ثبت خودداری کنند. ضمن آنکه پ

 که نام تمام کودهای ثبت شده در آنجا لیست شده است، مشخصات کود خریداری شده خود را بررسی کند.

ت، توانند از طریق ارسال شماره پنج رقمی روی گواهینامه ثبوی اضافه کرد: اگر امکانات اینترنتی در اختیار ندارند خریداران کود می

از غیر جعلی بودن شماره ثبت روی کیسه کود اطمینان حاصل کنند. زیرا اگر شماره ثبت روی کیسه کود  ٣٠٠٦٤٦٤٢٤به سامانه 

 واقعی باشد، مشخصات کود خریداری شده باید برای فرستنده پیامک، ارسال شود.

ر شود. این مجموعه داز قانون تعزیرات استفاده میهای متخلف تولیدکننده کود به گفته وی در حال حاضر برای مقابله با کارخانه

شود. زمینه کود، با وزارت جهاد کشاورزی همکاری خوبی داشته است. همه پرونده تخلفات مرتبط با کود به تعزیرات ارجاع می

رای سالمت مردم، های ارجاع شده توسط مؤسسه تحقیقات خاک و آب به تعزیرات، بر اساس قانون کم فروشی و ایجاد خطر بپرونده

گیرد.داوودی ادامه داد: در قانون جامع خاک نیز به کنترل کیفی کودها اشاره شده و با تصویب این قانون تحت پیگرد قانونی قرار می

بخشی از مشکالت حل خواهد شد.وی تاکید کرد: اگر مردم در گزارش تخلفات با مؤسسه تحقیقات خاک و آب همکاری کنند در 

تر خواهیم بود. البته موارد تخلف قبلی کشف شده نیز با مشارکت مصرف کنندگان و پیگیری مؤسسه تحقیقات موفقکنترل شرایط 

کننده از ی مؤسسه تحقیقات خاک و آب افزود: اگر مصرفد کوداموکیفی کنترل و دفتر ثبت ئیس رخاک و آب محقق شده است.

 شود./ظر اقتصادی برای خودش صرفه دارد، منابع پایه نیز حفظ میکود با شماره ثبت استفاده کند، عالوه بر اینکه از ن

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٦٢١/%D٨%A٧%D٨%B٣%D٨%A 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۶تاریخ: 

 یابد/ آزموده را آزمودن خطاستافزایش میتنوع سموم تا دو سال آینده 

 که برای یک آفت فقططورییکی از مسائل مهم و و جدی در مبارزه با آفات نباتی در کشور، تنوع پایین سموم کشاورزی است؛ به

؛ کندایجاد می محدودیت سموم در سبد کشاورزان دو مشکل اساسی را در امر مبارزه با آفات نباتی .یک یا دو سم به ثبت رسیده است

با  کش غیرمرتبطشود و دیگر اینکه احتمال استفاده آفتکار گرفته شده مینخست اینکه باعث ایجاد مقاومت آفت به سموم به

ر شود و باقیمانده سموم را دکار گرفته شده با محصول میدهد که نتیجه این اتفاق ایجاد عدم تطابق سموم بهمحصول را افزایش می

 .دهد، موضوعی که وزارت بهداشت و آموزش پزشکی درباره آن مکرراً به وزارت جهاد کشاورزی هشدار داده استیش میمحصول افزا

رفت تنوع بخشی به سبد سموم کشاورزی با واگذاری تمامی وظایف تأمین و توزیع سموم به بخش خصوصی، انتظار می ٨٦از سال 

واگذاری، هنوز این امر محقق نشده است، مشکلی که بخش خصوصی دلیل آن را  سال از این ١٠افزایش یابد، اما با گذشت حدود 

 داند.دار بخش دولتی میهای ادامهمتوجه حضور و دخالت

د: تنوع سم گونه توضیح داوگو با خبرنگار ایانا دلیل این تأخیر در ثبت سموم جدید را اینرئیس انجمن تولیدکنندگان سموم در گفت

شود، اما ثبت سموم جدید توسط سازمان حفظ نباتات کشور از پذیر مینها در صورت ثبت انواع مختلف آن امکانهرچند با تأخیر ت

رود تا دو سال آینده تنوع سموم در کشد، انتظار میدو سال پیش آغاز شده است و با توجه به اینکه هر ثبت حدود دو سال طول می

 بازار افزایش قابل توجهی داشته باشند.

قلم سم جدید ثبت و به سبد سموم  ٤٥بیش از  ٩٤محمد عرب ادامه داد: بر اساس اعالم سازمان حفظ نباتات، تا پایان سال علی

 کشاورزی اضافه شده است و این روند همچنان ادامه دارد.

ب تأمین سموم در انحصار یک سال ابتدایی پس از انقال ٢٠گونه توضیح داد: در کیفیت در بازار را نیز اینوی دلیل فراوانی سموم بی

های عمومی سموم را جایگزین اسم تجاری کرد نتیجه آن این شد که ارزش شرکت دولتی بود در این مدت این شرکت دولتی اسم

رنگ شدن ارزش برندها، این شرکت دولتی با برگزاری برندها از بین رفت.رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم اضافه کرد: با کم

قیمت را به جای کیفیت مالک قرار داد، به این ترتیب سموم با کیفیت پایین در بازار جای سموم مرغوب را گرفت و مناقصات، 

 نام تولید سم از رقابت باز ماندند و کشورهای دسته چندمی، بازار این نهاده را تسخیر کردند.های برتر و صاحبشرکت

 ٣٠٠موم داخلی گفت: در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید سم کشاورزی کشور های تولید سهای شرکتعرب با تأکید بر توانمندی

های درصد ظرفیت کارخانه ١٠هزار تن است؛ یعنی حدود  ٣٠هزار تن است، در حالی که حداکثر سم مورد نیاز در کشور ساالنه حدود 

درصد سموم مورد نیاز کشاورزان را دارند، افزود:  ٩٥های داخلی توانایی تولید مجوزدار و فعال در تولید سم.وی با بیان اینکه شرکت

شود، کمتر از پنج درصد آن در ایران امکان تولید ندارد که این سموم شامل مواردی از مجموع سموم جدیدی که در جهان تولید می

شدن  ست و بعد از سپریالمللی در حال حاضر امتیاز و تکنولوژی آن در اختیار شرکت تولیدکننده اهستند که بر اساس قانون بین

 شود.سال( بالفاصله امکان تولید آن در کشور فراهم می ١٠مدت قانونی )معموالً 

دار تأمین سموم کشاورزی بوده است، دوباره تحرکاتی عهده ٨٦به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم، شرکت دولتی که تا سال 

 فت آزموده را آزمودن خطاست./را در جهت ورود به بازار سم آغاز کرده که باید گ

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٧٧١/%D٨%AA%D٨٦%٩%D٨٨%٩% 
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۱۳۹۵بهمن  ۲۷تاریخ: 

 روستاییان به مواد مغذی در کوهستانای برای دسترسی پروژه

مشارکت در بهبود دسترسی به مواد غذایی مغذی برای جوامع  (NMA) های کشاورزی کوهستانیاهداف پروژه تغذیه در اکوسیستم

 .روستایی در نواحی کوهستانی است

از عرصه فعالیت پنج کشور )قرقیزستان، ای صورت شبکهمیالدی( به ٢٠١٥ - ٢٠١٨ساله )؛ این پروژه سهifoamبه گزارش ایانا از 

کند. کشاورزی تثبیت شده و حساس به تغذیه را تسیهل می -پاکستان، نپال، اتیوپی و پرو( است که تنوع و اجرای اقدامات اکولوژیکی 

انجام داده  گذاری این پروژه راسرمایه (٣)(SDCآژانس توسعه و همکاری سوئیس ) (٢)(GPFSبخش برنامه جهانی امنیت غذایی )

عبارت است از تکرار و افزیش اقدامات مرتبط با کشاورزی  "های کشاورزی کوهستانیتغذیه در اکوسیستم"است.تعریف خالصه شده 

قویت دهندگان خدمات روستایی توسیله یک شبکه فعال از ارائهوجودآمده بهپذیری بهشده و انعطافمنظور ارتقاء تغذیه اصالحپایدار به

یله وسهای کشاورزی کوهستانی بههدف تأثیر گسترده بر سطوح کوچک، ملی و جهانی.اجرای پروژه تغذیه در اکوسیستم شده با

 (٦)Helvetasو سازمان سوئیسی  (٥)FiBlو با حضور شرکای کنسرسیوم  (٤)(IFOAMهای جهانی کشاورزی )سازمان جنبش

درکشورهای نپال و  Helvetasروژه همکاری دارند شامل شعبه سازمان هایی که در اجرای این پاجباری شده است. سایر سازمان

 کشور پرو هستند. IFOAMپاکستان، سازمان همگانی خدمات زیستی قرقیزستان، مؤسسه توسعه پایدار اتیوپی و شعبه 

 عبارتند از: NMAاهداف خاص پروژه 

 در سطح داخلی (٧)اجرای کشاورزی حساس به تغذیه -

 مناسب برای کشاورزی حساس به تغذیه در سطح ملیتوسعه محیط  -

 طرفداری از کشاورزی حساس به تغذیه در سطح جهانی -

های کشاورزی کوهستانی عنوان یک اقدام موقت در رسیدگی به فقر و سوءتغذیه در اکوسیستمرا به NMAگیری نمودار زیر موضع

های غذایی متنوع برای جلوگیری از کوتاه شدن قد کودکان و ده از رژیمدر سراسر دنیا، ارتقاء کشاورزی حساس به تغذیه با استفا

های اکولوژیکی وسیله تکرار و افزایش روشهای مرتبط با بازاریابی و کشاورزی بهویژه زنان و آسان کردن فعالیتسوءتغذیه افراد بالغ به

 دهد.اند، نشان میخوبی آزمایش شدهکشاورزی که به -

 در سطوح داخلی، ملی و جهانی عبارتند از: NMAخطوط مداخالتی 

 دهندگان خدمات روستاییگسترش یک برنامه کار آنالین در زمینه دانش، ابزارها، موارد موفق و سرمایه اجتماعی ارائه -

 صورت رودررو و آنالیندهندگان خدمات روستایی بهبخشی و هدایت ارائهتسهیل، پرورش، ایجاد انگیزه، روح -

 گیرندگانمنظور حساس شدن تصمیمراک دانش ملی بهاشت -

 اجباری شدن جهانی و اشتراک دانش./ -

 ترجمه: مهشید جاللیان

 منبع:

www.ifoam.bio 
 نوشت:پی

1- Nutrition in Mountain Agro ecosystems. 
2- Global Program Food Security. 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.ifoam.bio/


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته سوم بهمن 

 

210 

3- Swiss Agency for Development and Cooperation. 

4- International Federation of Organic Agriculture Movements. 

5- An independent, non-profit, research institute with the aim of advancing cutting-edge science 

in the field of organic and sustainable agriculture. 

6- The development organization promoting sustainable agriculture, food security and livelihood 

improvement in more than 30 countries. 

سازی مواد رویکرد مبتنی بر مواد غذایی در جهت توسعه کشاورزی است که غذاهای سرشار از مواد غذایی، تنوع غذایی و غنی -٧

 ها است.آن غلبه بر سوءتغذیه و کمبود ریزمغذی غذایی که هدف

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٨٢٤/%D٩%BE%D٨%B١%D٨٨%٩%DA%٩ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۶تاریخ: 

 ارگانیک در مناطق مرزی اندونزیتوسعه کشاورزی 

وزارت کشاورزی اندونزی در نظر دارد تا توسعه کشاورزی ارگانیک در مناطق مرزی و صادرات محصوالت ارگانیک را به کشورهای 

 .همسایه تسریع بخشد

در نشست امنیت تازگی ، وزیر کشاورزی اندونزی بهAmran Sulaiman، این خبر را antaranewsسایت به گزارش ایانا از وب

 تواند به یک کاالی صادراتی بالقوه تبدیل شوند.غذایی اعالم و اشاره کرد که مواد غذایی آلی می

توان در مناطق مرزی کاشت. همچنین کشورهای همسایه را باید بازارهای هدف برای صادرات برنج و پیاز ارگانیک را می"وی افزود: 

از جزایر ریو اقدام کند.  Linggaین دولت قصد دارد برای ایجاد یک منطقه کشاورزی در همچن"مان قرار دهیم.محصوالت کشاورزی

 شود.توسعه یابد و به احتمال زیاد محصوالت به سنگاپور و مالزی صادر می Linggaقرار است کشاورزی ارگانیک در منطقه 

 انتان، هم مرز مالزی، توسعه داده است.، غرب کالیمEntikongهزار هکتار از زمین ها در  ٥٠همچنین این وزارتخانه 

به تقاضای مالزی تهیه خواهد شد. همچنین یک بازار  Entikongمحصوالت کشاورزی از "وزیر کشاورزی اندونزی خاطرنشان کرد: 

 "کنند.توانند از آنجا محصوالت خود را خریداری ها میایجاد خواهد شد، مکانی که مالزیایی Entikongبزرگ کشاورزی در 

 ( برای پاسخگویی به تقاضا از سوی فیلیپینی ها، تأکید کرد.Sulawesiوزیر توسعه کشاورزی ارگانیک در منطقه سوالوسی )

همچنین با کشت مواد غذایی آلی در پاپوآ، انتظار می رود تا بتوان پاسخگوی تقاضای محصوالت کشاورزی در پاالئو "وی یادآور شد: 

 /"توانیم کاال را مستقیم صادر کنیم.همچنین ما می و پاپوآ گینه نو باشیم.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٧٧٨/%D٨%AA%D٨٨%٩%D٨ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۶تاریخ: 

 سازگاری با تغییرات آب و هوایی باید انجام شود پا برایحمایت بیشتر از کشاورزان خرده

رتر نشود، پذیتازگی هشدار داد چنانچه سیستم غذایی ما نسبت به تغییرات آب و هوا انعطافخوزه گرازیانو داسیلوا، دبیرکل فائو به

لمللی برای پایان دادن به گرسنگی اهای بینتواند تالشرو خواهد شد و میتولید مواد غذایی در بسیاری از مناطق با خطر جدی روبه

 .را با شکست مواجه کند ٢٠٣٠و فقر شدید تا سال 

قر و کن کردن فکشاورزی دارای کلید حل بزرگ ترین مشکالت پیش روی بشریت یعنی ریشه"سایت فائو، به گزارش ایانا از وب

را دبیر  این سخنان "ها کمک کند.واند به رشد تمدنتگرسنگی است و کمک به حفظ شرایط پایدار در برابر تغییرات آب و هوایی می

 ( در دبی گفت.WGSها )کل فائو، به شرکت کنندگان در یک میزگرد درباره تغییرات آب و هوایی در جریان اجالس جهانی دولت

 ب و هوا تأکید کرد.همچنین دبیر کل فائو بر حمایت از کشاورزان خرده پا در کشورهای در حال توسعه برای انطباق با تغییرات آ

بیشتر افراد که امرار معاش شان وابسته به کشاورزی است نسبت به گرم شدن کره زمین و ناپایداری آب و هوایی آسیب "وی افزود: 

 پذیری کشاوزانروش های نوآورانه ای وجود دارد که به بهبود عملکرد و انعطاف"خوزه گرازیانو دا سیلوا یادآور شد: "پذیرتر هستند.

های زراعی، توان به کودهای سبز، گیاهان پوششی برای تثبیت نیتروژن، مدیریت پایدار خاک، تکنیکجمله میکند که از آنکمک می

ه اما کشاورزان با موانع عمد"دبیرکل فائو خاطر نشان کرد: "های کشت اشاره کرد.های دامی و سیستمو یکپارچه سازی تولید فرآورده

به بازار و اعتبار، فقدان دانش و اطالعات، ناامنی در مورد تصرف زمین و هزینه های باالی معامله روبه  ای مانند عدم دسترسی

کشور دارای خدمات هواشناسی  ٧٠وی همچنین به این واقعیت اشاره کرد که برای مثال "روهستند که باید این موارد حل شود.

اسی به منظور توسعه خدمات کم هزینه و کشاورزپسند برای رفع این نیاز نیستند و فائو در حال همکاری با سازمان جهانی هواشن

پا برای مقاومت در برابر تغییرات شدید و در مواردی غیر قابل پیش بینی آب و هوایی، کشاورزان خرده"است.گرازیانو داسیلوا گفت: 

 های کشاورزی داشتهریت بهتر زمین و بهبود زیرساختها و بازار، اطالعات و امور مالی، مدیباید دسترسی بهتر به انواع تکنولوژی

 "تواند روی اقتصاد تأثیرگذار باشد.باشند و پیشگیری بهتراز درمان است. همچنین انطباق با تغییرات آب و هوا می

 مقابله با بحران آب

اس میلیون ها نفر از کشاورزان در مقی"ود: دبیرکل فائو با اشاره به این که مسئله مهم دیگر برای انجام این کار، مدیریت آب است، افز

 "کوچک در جهان در حال حاضر با کمبود آب رو به رو هستند که به احتمال زیاد نتیجه تشدید تغییرات آب و هوایی است.

ود ببه همین دلیل در آخرین کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد، فائو و دیگر شرکا یک چارچوب جهانی در مورد کم

های قوی تر برای ها و برنامهآب در بخش کشاورزی تنظیم کردند که با هدف حمایت از کشورهای در حال توسعه برای ایجاد سیاست

 Climate in Action: Feeding the) "آب وهوا: تغذیه آینده"استفاده پایدار از آب در بخش کشاورزی است.در پانل توضیحی 

Futureا سیلوا، ( همراه با گرازیانو دTshering Tobgay ،نخست وزیر بوتان ،Thani Al Zeyoudi  وزیر تغییرات آب و هوا و ،

( (UNFCCCمحیط زیست امارات متحده عربی، و پاتریشیا اسپینوزا دبیر اجرایی کنوانسیون سازمان ملل در مورد تغییرات آب و هوا 

یاستگزاران را گرد هم می آورد تا روند آینده در خدمات دولتی، (، رهبران و س(WGSهای جهان حضور داشتند.اجالس سران دولت

 رهبری، نوآوری و سیاست های اقتصادی را به نمایش بگذارد./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٧٧٦/%D٨%AD%D٨٥%٩%D٨%A٧ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۳تاریخ: 

 ایران در فهرست بزرگترین تولیدکنندگان کشاورزی جهان

درصد نیاز کشور به محصوالت ٩٠میلیون هکتار اراضی زیر کشت محصوالت کشاورزی دارد و بالغ بر ٦در حال حاضر ایران نزدیک به 

بار کشاورزی )فائو( ایران در تولید بسیاری از محصوالت وشود و بر اساس گزارش سازمان جهانی خوارکشاورزی از داخل ایران تأمین می

درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل ٢٩،١تولید محصوالت کشاورزی  ١٣٣٩سال در .کشور نخست جهان است ٢٠کشاورزی جزو 

یلیون هکتار اراضی زیر م٦در حال حاضر ایران نزدیک به .درصد تولید ناخالص ملی سقوط کرد١.٩به  ٥٦سال دادند. این رقم در می

شود و بر اساس گزارش درصد نیاز کشور به محصوالت کشاورزی از داخل ایران تأمین می٩٠کشت محصوالت کشاورزی دارد و بالغ بر 

  .کشور نخست جهان است ٢٠بار کشاورزی )فائو( ایران در تولید بسیاری از محصوالت کشاورزی جزو وسازمان جهانی خوار

برابر شده و در حال حاضر بالغ بر  ٣آمار وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید محصوالت کشاورزی نسبت به قبل از انقالب بر اساس 

درصدی داشته است و ٥٢های پس از انقالب رشد میلیون تن است. در زمینه تولید کاالهای استراتژیک نیز تولید برنج در سال١٣

 .مرغ و شیر به حداقل ممکن رسیده استغ، تخمواردات اقالمی مانند گوشت قرمز، مر

 .کننده جهان در محصوالتی مانند پسته، زعفران و انار استدر حال حاضر ایران نخستین تولید 

هزار تن گندم تولید کرده است و واردات گندم در ٦٠٠میلیون و ٥معادل  ٥٧-٥٦سال دهد ایران در آمارهای موجود نشان می 

 تن میلیون١٤،٥ تولید به است توانسته رسید؛ در حال حاضر ایران هزار تن می١٤٠میلیون و های قبل از انقالب به بیش از یکسال

 .کند پیدا دست نیز گندم

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٥٤٤/%D٨%A٧%DB%٨C%D٨%B١%D٨%A٧ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۷تاریخ: 

 توسعه هستندهای خالق، به دنبال افزایش دسترسی به آب پاک در کشورهای در حال آوریفن

کنند و این جمعیت میلیارد نفر در جهان در مناطقی با کمبود جدی آب زندگی می ١.٢بحران جهانی آب علل بسیاری دارد، تقریباً 

 .های مختلفی برای مقابله با بحران آب نیاز داردبه راه حل

 (WaterAid)با دو نفر از کارشناسان آب، وینسنت کیسی کارشناس ارشد آب و مشاور بهداشت در واتر اید  گاردینبه گزارش ایانا، 

 وگوییهای خالقانه حل بحران آب گفتهای محیط زیستی، برای ارزیابی برخی از روشگر انرژی و سیاستتحلیلو هانا سافورد، 

 خوانیم.انجام داده است که این گفتگو را با هم می

 کتاب آشامیدنی -1

ریزی راسیون آب را طرحدر همکاری با مؤسسه غیراتفاعی آب یعنی زندگی، محققان از دانشگاه کارنگی ملون همزمان آموزش و فیلت

اند که هر صفحه آن حاوی مبانی پایه آب و تصفیه بهداشتی آب است. مانند اهمیت حفظ هایی را ساختهاند. آنها کتابچهکرده

ا شود. کتاب آشامیدنی بهای بهداشتی که اغلب در کشورهای در حال توسعه رعایت نمیهای منابع آب از قبیل زباله و پسابآالینده

های کافی برای فیلتراسیون در مدت های آب را کاهش دهد. هر کتاب دارای برگهدرصد باکتری ٩٩.٩تواند تا هایی از فیلتر میهبرگ

چهار سال است. این کتاب تا کنون در غنا، کنیا، هائیتی، اتیوپی، هند و تانزانیا توزیع شده است و نسخه فارسی کتاب نیز در حال 

 ساخت است.

 نی، آب یعنی زندگیکتاب آشامید

ها ساخته شده است، ولی نیاز به یک تقاضا از سوی محصوالت بسیاری برای فیلتراسیون آب و حذف باکتری وینسنت کیسی:

کاربران وجود دارد، همچنان که مقرون به صرفه بودن کاالی تولیدی نیز مهم است. این فیلترها نقش مهمی در پاک کردن آب بر 

 ود.شاز فیلترها به خوبی مراقبت نشود و آنها تمیز نگهداری نشود، عمل فیلتراسیون آب به خوبی انجام نمی عهده دارند، اما اگر

 (waterseerآبرایی ) -2

های زیرزمینی، آبرایی از رطوبت محیط استفاده کرده و آب موجود در اتمسفر را این وسیله شبیه چاه است، اما به جای خروج آب

رود و به دلیل خنک بودن در آن محل، بخار ای دارد که به طول شش فوت در خاک فرو میدستگاه استوانه کند. اینآوری میجمع

تواند آب را به سطح زمین برساند. در شرایط شود و با یک پمپ و شلنگ ساده میآوری میآوری شده به حالت مایع جمعآب جمع

 ز ذخیره کند. این دستگاه در آمریکا ساخته و تست شده است.لیتر آب در رو ٣٧تواند حدود آل این دستگاه میایده

 کننده آب از رطوبت هواآوریدستگاه جمع

این دستگاه در مناطقی که سطح آب زیرزمینی باالست، به خوبی کار نخواهد کرد چون با مشکل در خاک مواجه  وینسنت کیسی:

ای آفریقا که آب زیرزمینی در بیشتر مناطق در دسترس است مشکل شده و نیاز به تعمیر خواهد داشت. در چنین مناطقی مثل صحر

رسد بسیار نظر میعدم وجود امکانات برای دسترسی به آب وجود دارد و این بیشتر مشکل مدیریتی و زیرساختی است. این دستگاه به

ت مدیریت صحیح و سیاستگزاری درستواند با حل نیست، اما میشکننده است و این بدین معنی نیست که تکنولوژی بخشی از راه

 تلفیق شود.

 فیلتر گرافن -3

http://iccima.ir/fa/matboat.html
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/feb/13/global-water-crisis-innovation-solution
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/feb/13/global-water-crisis-innovation-solution
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عنوان یک راه حل ساده و قابل اجرا در سطح وسیع بسیار پر هزینه است. با این حال کن، تبدیل آب شور به آب شیرین، بهآب شیرین

های اسمز معکوس است و هزینه انرژی درصد ارزان تر از روش ٢٠نوعی از فیلتر گرافن ساخته شده است که بر اساس ادعای سازنده، 

ها کمتر است. این نوع فیلتر تحمل درجه حرارت باالتر و فشار بیشتر را نیز دارد. منافذ این کنمصرفی آن به نسبت سایر آب شیرین

یشتر است. این درصد ب ٥٠٠های مرسوم شود جریان آب در این فیلترها در مقایسه با روشفیلتر به اندازه یک اتم است و گفته می

تواند ها حاکی از آن است که این نوع فیلتر در تولید غذا و انرژی هم میآوری برای بخش نفت و گاز بسیار کاربرد دارد و تحقیقفن

 مورد استفاده قرار گیرد.

ند، کاهش تلفات آب و های هوشمعنوان آخرین راه حل استفاده شود. تاکید باید بر مدیریتزدایی تنها باید بهنمک هانا سافورد:

توان به آب های کارآمد مدیریت منابع آب باشد. اما در مناطقی که واقعا هیچ آبی وجود ندارد، میافزایش جذب فن آوری در شیوه

 هایی با صرف انرژی کمتر و هزینه کمتر بهتر خواهند بود.کنعنوان یک گزینه نگاه کرد، مطمئنا آب شیرینها بهکنشیرین

 کننده مهآوریجمع -4

کنند. کننده آب منتقل میهای جمعکنند، و پس از متراکم کردن به سینیتورهای گسترده شبکه مانند مه را از هوا جذب می

لیتر  ٣٠٠هزار و در مراکش برپا شده است که روزانه شش Boutmezguidaآوری کننده مه، در شیب کوه ترین پروژه جمعبزرگ

آید و به همین دلیل مخترع این روش جایزه سازمان ملل را در دست میآید. آب، پاک، رایگان و آسان بهآب از این راه بدست می

برای این طرح دریافت کرد. این طرح تاکنون در جنوب آمریکا، شیلی، غنا، اریتره، آفریقای جنوبی و کالیفرنیا اجرا شده  ٢٠١٦سال 

 است.

 های مشبکآوری مه از طریق توریجمع

تواند یک منبع پایدار آب آشامیدنی برای جوامع کوچک باشدکه آب بسیار کمیاب است. اما بعید کننده مه میجمع ا سافورد:هان

نفر در هر روز  ١٦٠است که این میزان آب به اندازه کافی باشد. بزرگترین پروژه اجرا شده این طرح فقط برای تأمین آب مور نیاز 

 های باال خصوصا در کشورهای در حال توسعه چندان قابل توجه نیست.ا جمعیتظرفیت دارد که برای مناطقی ب

 محصول خورشیدی -۵

های زیرزمینی وابسته هستند. استفاده از در آب وهوای بسیار خشک، بسیاری از کشاورزان برای مصارف کشاورزی خود به پمپاژ آب

ها این است که کشاورزان وقتی از انرژی های اخیر در این مناطق رشد کرده است. مشکل این پمپهای خورشیدی در سالپمپ

قاتی گذاری توسط مؤسسه تحقیآوری و سیاستکنند. بخش فنی را نیز برای آبیاری مصرف میکنند، آب بیشتررایگان استفاده می

CGIAR در برنامه آب، زمین و اکوسیستم با همکاری مؤسسه بین( المللی مدیریت آبIWMI کشاورزان را به فروش برق مازاد ،)

ی جلوگیری شود، هم درآمدزایی برای کشاورزان و هم به شبکه تشویق کرده است تا از این طریق هم از مصرف زیاد آب زیرزمین

 تولیدبخشی از برق مورد نساز شبکه در منطقه فراهم گردد.

این روش یک ابتکار خوب برای غلبه بر مشکل جدی از طریق تغییرات در سیاست و مدیریت بوده، نه فقط با تمرکز بر راه  کیسی:

اهی برای ایجاد درآمد برای خانوارهای کشاورز است که می تواند هزینه تعمیر و های فنی. عالوه بر اینکه فروش برق مازاد رحل

 های خورشیدی را تأمین کند.نگهداری این پمپ

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٨١٩/%D٨١%٩%D٨٦%٩%E 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵من به ۳۰تاریخ: 

 بررسی اثر تغییر اقلیم بر کیفیت منابع آب زیرزمینی

ودکان های دستگاه گوارش کمحققان دانشگاه فلوریدا ارتباط بین اثرات تغییر اقلیم و آب آشامیدنی تصفیه نشده را در نرخ بیماری

آشامیدنی، تغییر آب و هوا و دستگاه گوارش کودکان بررسی کردند. این مطالعه در نوع خود از اولین مطالعات در مورد تصفیه آب 

 .های زیرزمینی تصفیه نشده، انجام شده استاست که در جوامع شمالی آمریکا با منبع آب شرب از آب

میلیون نفر دسترسی به آب شرب تصفیه شده ندارند و این جمعیت در زمان  ٢٠، در امریکا بیش از دانشگاه فلوریدابه گزارش ایانا از 

 شوند.های زیرزمینی با مشکل مواجه میها به آببارش و نفوذ آالینده

ی ها است. تیم تحقیقاتی با بیمارستان کودکان میلواکدر دانشگاه فلوریدا، اولین مطالعه از تاثیر بارش بر سالمت انسانمطالعه یوجی 

قیقات در دو بازه زمانی در های گوارشی مطالعه کرده است. این تحروی کودکان پنج سال به پایین در معرض خطر ابتال به بیماری

 (٢٠٦٥تا  ٢٠٤٦های سال آینده بین سال ٣٠و  ٢٠١٠تا  ١٩٩١های سال آینده صورت گرفته است. )بین سال ٣٠زمان معاصر و 

دهد که ایالت ویسکوسین در شمال آمریکا به دلیل شرایط خاص مثل شرایط خاص هیدروژئولوژی زمین که دکتر یوجی توضیح می

 های تصفیه خانه آب شرب انتخاب شده است.کند و دارا بودن شهرهایی بدون سیستمجذب می ها راآلودگی

ها تعریف کرده و در این سه سناریو برای آینده از ابتالی کودکان به تیم تحقیقاتی سه سناریو برای تغییرات آب و هوایی و بارش

 ١٩٩١های های گوارشی بین سالری شده از کودکان مبتال به بیماریآوهای جمعهایی را زده است. دادههای گوارشی تخمینبیماری

روز  ٦٩طور متوسط دهد که تقریباً هفت درصد از کودکان زیر پنج سال در بیمارستان بستری شده و بهدر منطقه نشان می ٢٠١٠تا 

ی آشامیدنی و با ادامه روند فعلی تغییرات هادهد که در صورت عدم تصفیه آباند.نتایج مطالعات نشان میرا تحت درمان سپری کرده

 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. ٣.٦های گوارشی اقلیمی درصد ابتالی کودکان به بیماری

شود که در حال حاضر مهمترین اقدام بهبود کیفیت منابع آب آشامیدنی از طریق تصفیه این منابع است تا دکتر یوجی متذکر می

 ای آب سالم را در اختیار داشته باشیم./هحداقل در آینده زیرساخت

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٨٩٣/%D٨%A٨%D٨%B١%D٨ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۵تاریخ: 

از ساکنین پایین دست سد اورویل در حال فرار از  ها هزار نفربلندترین سد آمریکا در حال شکستن است/ ده

 شهرها و روستاها

 الوقوع بلندتریندست سد اورویل در حال فرار از شهرها و روستاهای خود پس از اعالم شکست قریبها هزار نفر از ساکنین پایینده

، تخلیه مردم از شهرها از دیروز آغاز شد، تنها چهار ساعت بعد از کنفرانس خبری که مهندسان و رویترزبه گزارش ایانا از .سد آمریکا هستند

 کند و سد شکسته نخواهد شد.کالنتر ناحیه در کنفرانس خبری درباره تخلیه مردم ازمدیران سد اعالم کردند که هیچ خطری شهر را تهدید نمی

شهرها و روستاها عنوان کرد: این بدترین حالت ممکن است که رخ داده و ما متأسف هستیم. مردم به سرعت باید منطقه را ترک کنند. در حال 

 حاضر ارتفاع آب حدود هشت اینچ از تاج سد نیز باالتر است.به گفته جی لوند، استاد دانشگاه دیویس، تخلیه پایین دست الزم است و در حال

تر بیاید. در واقع مشکل این است که اگر سرریز سد بشکند، یکپارچگی ساختار سد بهم هدف این است که سطح آب از تاج سد پایین حاضر

ریزد. البته شکست سرریز سد به معنی شکست کامل سد نیست.مقامات دولتی و مهندسین در پنج شنبه گذشته، آب را از سرریزهای سد می

فزایش سطح آب در مخزن سد در پی بارش سنگین برف و باران، رها کردند.مقامات ایالت کالیفرنیا علیرغم شکل گرفتن دریاچه اورویل بعد از ا

رفت هر لحظه بدتر شود، اعالم کرده بودند که هیچ تهدید متر در بخشی از بلندترین سد آمریکا از هفته پیش، که انتظار می ٩یک حفره به عمق 

دست در حال جمع آوری وسایل مهم خود و در پی یافتن جان پناه مطمئن برای ندارد. با این حال مردم در پایینفوری برای شکست سد وجود 

 لحظه اعالم زمان هشدار تخلیه بودند.

 حفره سد اورویل در حال گسترش

ه شده و بلندترین سد ساخت ١٨٩٢تا  ١٨٦٨های متر در بین سال ٢٣٠سد خاکی اورویل در باالدست شهر کوچک اورویل، با ارتفاع 

متر بیشتر است. سخنگوی سازمان منابع آب ایالت کالیفرنیا، کارلسون  ١٢ایاالت متحده آمریکاست، ارتفاع این سد از سد هوور مشهور 

متر با تاج سد فاصله داشت. از سه شنبه هفته پیش، مسئولین سد متوجه  ٧روز جمعه گفته بود: سطح آب در سد، روز جمعه تنها 

متر در  ٩متر طول و عمقی حدود  ٦٠های زیادی از بدنه سرریز سد شدند. این آسیب و تخریب در بدنه سد بیش از شدن تکه جدا

ده شود. فیلم منتشر شنزدیکی سرریز داشت. کارلسون توضیح داد: در حال حاضر از سرریزهای اضطراری برای تخلیه آب استفاده می

مترمکعب در ثانیه( از سرریزها در  ٩٩١هزار فوت مکعب آب در هر ثانیه ) ٣٥دهد که بیش از ن میاز سازمان منابع آب کالیفرنیا نشا

حال تخلیه به رودخانه است. برای تخلیه آب از سرریزهای اضطراری، بخشی از پوشش جنگلی پایین سرریز پاکتراشی شد تا خسارت 

د شود. به گفته مقامات اگر زمان جریان تخلیه آب از سرریز بیشتر کمتری در طول مسیر جریان آب در رودخانه با حمل درختان وار

شود. آخرین خبرها حکایت از آرام شدن شدت جریان آب خروجی از سرریز شود، لزوما باعث جاری شدن سیل در پایین دست می

هزار نفر باید از منطقه سد اورویل تخلیه  ١٦٢نیز گزارش داد: بیش از  نیوزمرکوریدر صبح شنبه در این سد داشت.ساعاتی پیش 

ر هنگام د دانند به کدام سمت باید فرار کنند. یکی از ساکنین پایاب سداند و دقیقاً نمیشوند. برخی از مردم بسیار وحشت زده شده

ترسم. من هرگز چنین چیزی را تصور نکرده بودم. خانه من کنار رودخانه بود و آب تا پشت من از مرگ می"گوید:خروج از منطقه می

های خروجی این منطقه با ترافیک سنگینی روبروست و این امر وحشت مردم در حال در حال حاضر بزرگراه"درب خانه رسیده است.

ه است. دستور تخلیه منطقه برای طغیان رودخانه پایاب سد، در پی تخلیه پایاب ذخیره شده از سد اورویل داده فرار را بیشتر کرد

 شده است. در صورت شکست سرریز سد، سیل وسیعی در منطقه رخ خواهد داد.

a/news/http://www.iana.ir/f٤٠٦٨٨/%D٨%A٨%D٨٤%٩%D٨٦%٩% 
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وری دامداری، شیالت و محصوالت جنگلی/ انتشار جهانی سال آینده افزایش بهره 2۰کلید امنیت غذایی در 

 افزایش یافته است 2۰1۵به یک گیگاتن در  199۰در  ۰.4گازها از 

رویکردی است برای کمک به پیشبرد اعمالی که برای تغییر و بازچینی سیستم  (CSA) و هواکشاورزی هوشمند منطبق با آب 

در تالش برای  CSA .کشاورزی به سیستمی حامی توسعه و امنیت غذایی تضمین شده در شرایط متغیر آب و هوایی الزم است

یجاد قدرت بازیابی و تطبیق با شرایط زیستی جدید وری و درآمد کشاورزی پایدار و فزاینده؛ ارسیدن به سه هدف اصلی است: بهره

 .ای در هر جایی که ممکن استدر برابر تغییرات آب و هوایی و کاهش یا حذف انتشار گازهای گلخانه

منظور تضمین امنیت غذایی پایدار تحت های کشاورزی بهرویکردی برای توسعه استراتژی CSAسایت فائو، به گزارش ایانا از وب

برای شناسایی استراتژی کشاورزی مناسب با شرایط محلی ابزارهای الزم را در اختیار صاحبان  CSAت آب و هوایی است. تغییرا

راستا است و از اهداف فائو برای انداز فائو درباره غذا و کشاورزی پایدار همبا چشم CSAگذارد. المللی میسرمایه محلی، ملی و بین

 کند.کشاورزی، جنگلداری و شیالت پشتیبانی میتر و پایدارتر کردن پربهره

CSA رد کنند. رویکهای کشاورزی حساس به تغییرات آب و هوایی را مدیریت میرویکردی برای کمک به افرادی است که سیستم

CSA نه برسد. گاسه گانه گفته شده است. البته نه به این مفهوم که هر عملیاتی در هر مکانی باید به این اهدافپیشبرد اهداف سه

CSA ها به حلی پذیرفتنی در ابعاد محلی است؛ با جلب توجهدنبال کاهش تعارضات و ایجاد همکاری برای رسیدن به راهبیشتر به

 مدت و بلندمدت.ها در ابعاد محلی و جهانی و با افق کوتاهاین اهداف برای تأثیرگذاری روی تصمیم

ترین منبع درآمدشان است. بیشتر کردن پتانسیل افزایش کنند و کشاورزی مهمندگی میبیشتر فقرای جهان در مناطق روستایی ز

وری و درآمد حاصل از محصوالت صاحبان سرمایه خرد، دامداری، شیالت و محصوالت جنگلی کلید رسیدن به امنیت غذایی بهره

ه کشورهای در حال توسعه آسیب بیشتری وارد کند. رود که تغییرات آب و هوایی بسال آینده خواهد بود. انتظار می ٢٠جهانی در 

تأثیرات تغییرات آب و هوایی شامل دمای باالتر، تغییر الگوهای بارش، افزایش سطح آب دریا و رویدادهای آب و هوایی شدید بیشتر 

تری خواهد شد. ی نگرانی مهمآورد؛ بنابراین قدرت بازیابوجود میها خطراتی را برای کشاورزی و تأمین آب و غذا بهاست. همه این

ای عملی است که با تقویت دستیابی به امنیت غذایی ای است. کاهش گازهای گلخانهکشاورزی منبع مهم انتشار گازهای گلخانه

 CSAهای توسعه ملی برای کشاورزی سازگارند، این امر جنبه مهمی از های کاهشی هم با اولویتمنافع مشترک دارد و بنابراین طرح

 است.

 حقایق کلیدی

 های شدید و سیل.افزایش فراوانی و شدت رویدادهای آب و هوایی شدید اکنون اتفاق افتاده است: خشکسالی، بارش -

 شود.ها را متحمل میدرصد از کل تأثیرات اقتصادی خشکسالی ٨٤بخش کشاورزی  -

شود و کشاورزی را ها میها باعث کاهش جریان رودخانهمصبدلیل افزایش ورود آب شور به دلتاها و افزایش سطح آب دریاها به -

 کند.تهدید می

و قطع  سوزیها )با آتشدلیل از بین رفتن جنگلبا اینکه انتشار جهانی گازها حاصل از قطع درختان کم شده است، انتشار گازها به -

 به یک گیگاتن افزایش یافته است. ٠.٤از  ٢٠١٥و  ١٩٩٠های درخت( بین سال

های چرا در درازمدت باعث آزادشدن کربن خاک در سطح جهانی شده های کشاورزی و زمینها به زمینتبدیل مراتع و جنگل -

 است.
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درصد  ٢٠کند برف و یخ هیمالیا که بخش زیادی از آب الزم برای کشاورزی را در آسیا تأمین می ٢٠٣٠رود که تا سال انتظار می -

 کاهش یابد.

 شود.درصد تأثیرات اقتصادی حاصل از خطرات و بالیای طبیعی را متحمل می ٢٢کشورهای در حال توسعه تقریباً  بخش کشاورزی -

ویژه در زمان کاشت، نوع کشت و آبیاری پتانسیل افزایش محصول را بین هفت سازگاری با این تغییرات در مدیریت تولید غذا، به -

 درصد دارد./ ١٥تا 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٥٨٩/%DA%A٩%D٨٤%٩%DB% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۴تاریخ: 

/ توانمندسازی کشاورزان زن پنبه در هند رقم 2۰16افزایش سود برای کشاورزان پنبه در هند در سال 

 برنامه توانمندسازی زنان به کاهش شکاف نابرابری جنسیتی در جامعه کمک کرد /خورد

المللی که مقر آن در دوبلین است( توانستند به افزایش فروش لباس بینیک خرده) Primark کشاورزان زن با برنامه پایدار پنبه

 .دست یابند ٢٠١٦درصدی سود در سال  ٢٤٧

اندازی شد با هدف حمایت از زنان در استان گجرات هند راه ٢٠١٣، این برنامه در سال drapersonlineسایت به گزارش ایانا از وب

 CottonConnectهای کشاورزی پایدار، بهبود بازده پنبه و افزایش درآمد، با همکاری کارشناسان کشاورزی شرکت و به معرفی روش

فروشان و ایجاد زنجیره تأمین پایدار پنبه فعالیت دارد( و انجمن خود خرده )شرکت بریتانیایی و پیشگام در زمینه کسب و کار برای

درصد در سال گذشته کاهش یافت و کشاورزان هم  ١٩.٢ها نیز ( پرداخت.این در حالی بود که هزینه نهادهSEWAاشتغالی زنان )

 خریداری کردند.های شیمیایی و کود را کاهش دادند و به شیوه جمعی، بذر را کشاستفاده از آفت

اعالم کرد که این برنامه  Primark ٢٠١٦کشاورز در سه سال نخست برنامه شرکت کردند و در سال  ٢٥١هزار و در مجموع، یک

رود شمار میهزار نفر از کشاورزان در طی یک دوره شش ساله توسعه یابد.هند، دومین تولیدکننده پنبه در جهان به ١٠تواند برای می

دهد ( نشان میInternational Trade Centreالملل )مهمی در کشت این گیاه دارند. آمار و ارقام مرکز تجارت بین و زنان نقش

 درصد از چیدن پنبه نقش دارند. ٩٠درصد از کاشت و  ٧٠که زنان هندی در 

برنامه "گفت:  Primark، مدیر بخش پایداری محیط زیست و بهبود کسب و کار شرکت "Katharine Stewart"کاترین استوارت 

 CottonConnectو  SEWAگیرد. ما با ای پایدار در زنجیره عرضه قرار میگونهاطمینان دارد که پنبه به Primarkبلندمدت 

همکاری کردیم؛ زیرا در نظر داشتیم که پروژه را توسعه داده و به تولید پایدار پنبه دست یابیم و تفاوت معنی دار برای کشاورزان 

دانستیم که به حداکثر رساندن تأثیر برنامه، نیاز به همکاری متخصصان روی زمین ما می"وی یادآور شد: "در هند ایجاد کنیم. پنبه

های های آنها دارد. در انجام این کار نشان داده شد که روشمالکان و خانوادههمراه با دانش و تخصص محلی برای تعامل با خرده

ط زیست و درآمد کشاورزان سودمند است، اما بیشتر از آن، این برنامه به توانمندسازی زنان و کاهش کشاورزی پایدار برای محی

 /"شان کمک کرد.شکاف نابرابری جنسیتی در جامعه

 ترجمه: فرحناز سپهری

 

 منبع:
https://www.drapersonline.com/ 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٦٨٠/%D٨%A٧%D٨١%٩%D٨%B٢%D٨ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۸تاریخ: 

 انداز دالرچشم

 دنیای اقتصاد ، دکتر پویا ناظران

سال گذشته، مجموع تورم محقق شده  ٢٠درصد بوده است. در ٤٥سال گذشته، مجموع تورم محقق شده در چین حدود  20در 

 .همین دلیل ساده است که سیاست ارزی مناسب برای چین، سیاست ارزی درستی برای ایران نیستدرصد بوده! به٢٤٠٠ایران قریب 

ارکرد گیرد، تنها کاش چین را گواه میکند و بر اثر بخشیپنهان می« مدیریت شدهشناور »آن سیاست ارزی که دولت ایران پشت نام 

 .مفیدش کسب رای انتخاباتی بوده است

 فایدگی سیاستبینیم که این سیاست ارزی، رشد اقتصادی چین را برای ما به ارمغان نیاورده. پس از مرور علت بیدر عمل هم می

فلسفه سیاست ارزی چین این بود که اگر صادرات بیش از واردات باشد، از محل .رسی خواهیم کردارزی، نحوه اصالح بازار ارز را بر

دهد؛ شود. بخشی از این ثروت درآمد قشر حقوق بگیر و کارگر را افزایش میافزایش درآمد صادرکنندگان، در جامعه ثروت انباشته می

و  ١٩٩٤های کند. تورم سالاز آن درآمد مالیاتی دولت را تقویت می دهد و بخشیبخشی از آن سود تاجر و صنعتگر را افزایش می

درصد بود. ٢آن نیز حول و حوش ، تورم چین نزدیک به صفر و پس از ٢٠٠٤تا  ١٩٩٨درصد بود؛ اما از سال ٢٠چین باالی  ١٩٩٥

درصد رسید، ٢تورم ایران هم به زیر بود. هر زمان  یک دلیل سیاست کاهش تورم چین، فراهم کردن امکان اجرای سیاست ثبات ارزی

تواند از آن به بعد نرخ دالر و یورو را نسبتا ثابت نگه دارد، اما تا آن زمان، قیمت دالر و یورو باید متناسب با تورم رشد کند دولت می

در نکول، بانکداری جز یک دولت چرا آن سیاستی که در چین انباشت ثروت ایجاد کرد، در ایران به.تا انباشت ثروت صورت گیرد

رزی خاطر اینکه سیاست ثابت اهای بازنشستگی در شرف ورشکستگی، چیزی برجای نگذاشته؟ بهبیمار، اقتصاد در رکود و صندوق

توام با پول متورم ایران، ثروت ایرانیان را از کشور خارج کرده است. کاهش ارزش پول، اثر خود را در افزایش قیمت همه چیز، از 

ر نرخ ای در کار است. اگزمینی تا ماشین و مسکن، باید نشان دهد. آنجا که قیمت چیزی افزایش نیافت، احتماال یارانهبگوشت و سی

دهد به خود اقتصاد ایران ای را که دولت ایران به ارز میخاطر یارانه است؛ اما یارانهیابد، بهاندازه قیمت دیگر کاالها افزایش نمیارز هم

ای در اقتصاد ایران باز دهد. به این جهت، سیاست ثبات ارزی، حفرهها میایها و کرهلکه دولت ایران یارانه را به چینیپردازد، بنمی

وانیم بندیم تا بتکند. حفره نشت ثروت را نمیکرده که ثروت جامعه ما از آن طریق به اقتصادهای چین، کره، ترکیه و اروپا نشت می

 .بخش بوده، اما در بلندمدت فقیرمان کردهمدت لذتیشتری بخوریم. در کوتاهچند صباحی اقالم مصرفی ب

چگونه جلوی نشت ثروت را گرفته، شروع به انباشت ثروت کنیم؟ در ایران، قیمت دالر آزاد هم در کنترل دولت است. اگر از 

ولت گویند داز صادرکنندگان بپرسید، میکند و اگر فروشی میگویند دولت گرانواردکنندگان در مورد قیمت دالر بپرسید، می

گویند در بلندمدت قیمت ارز باید چنان باشد که صادرات االمور، اوسطها. اگر از اقتصاددانان بپرسید، میکند؛ اما خیرفروشی میارزان

زان کل کاالهای مصرفی این بدین منظور است که میزان کل ارزش افزوده تولید شده توسط جامعه، با می.و واردات کشور مساوی شود

های ای خریداری شده برابر باشد تا جامعه فقیر نشود. صادرات نفتی بیانگر ارزش افزوده تولید شده نیست، بلکه سرمایه نسلیا سرمایه

مذکور، اما از حیث  .شود. به همین دلیل هم آماری داریم به نام صادرات غیرنفتیاست که استخراج شده و دیر یا زود تمام می آتی

ری برای برقرا«. صادرات غیرذخایرملی»یابیم که واردات باید مساوی شود با مینفت و گاز و میعانات گازی هم فرقی ندارند. پس در

این تساوی نیاز است به یک بازار مرکزی دالر، در بورس یا فرابورس، با یک محدودیت مهم. محدودیت مهم این بازار دالر در این 

نها دالری مجاز به عرضه است که منشا آن ذخایر زیرزمینی ملی نباشد. در رقابت واردکنندگان برای این دالرها، خواهد بود که ت
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عبارت دیگر، قیمت دالر چنان خواهد بود که صادرات ارزش کند. بهقیمتی برای دالر یافته خواهد شد که عرضه را با تقاضا مساوی می

تومان، قیمتی است که جلوی نشت ثروت از  ٩٠٠٠تومان باشد و چه  ١٠٠٠قیمت دالر، چه افزوده مساوی واردات خواهد شد. این 

گذاری کند که صادراتش کمی بیش از وارداتش ای که نیاز به انباشت ثروت دارد باید چنان قیمتگیرد. اگر چه جامعهجامعه را می

ما است، برقراری همین تعادل نیز گام « صادرات غیرذخایرملی» درصد بیش از٢٠باشد، اما با توجه به اینکه امروز واردات ما حدودا 

 .مثبتی در بهبود اوضاع اقتصاد کشور خواهد بود

سیاست ارزی چین حفظ ارزش اسمی نبود. چین با حفظ ارزش واقعی ارز بود که به انباشت ثروت دست یافت. اما چون تورم چین 

نمود. ما با بدفهمیدن سیاست ارزی چین اقعی همانند حفظ ارزش اسمی میدرصد و گاهی حتی صفر درصد بود، حفظ ارزش و٢زیر 

رفته دولت ما را بدهکار کرد. نشت ثروت کشاورزان درصدی، زمینه نشت ثروت را فراهم کردیم. نشت ثروت رفته٢٠های و داشتن تورم

ها را کاهش داد تا بیمار شدند. وت منابع بانکها را ورشکسته کرد. نشت ثرنشینی کشاند. نشت ثروت کارگاهرا از زراعت به زاغه

های بازنشستگی را کاهش داد تا جایی که های کارمندان در صندوقها اقتصاد را به رکود کشاند. نشت ثروت اندوختهبیماری بانک

کارگرانشان نفع داشت،  کننده واز سویی سیاست ارزی چین برای تولید.زودی از عهده تعهداتشان به بازنشستگان بر نخواهند آمدبه

مدت لذت بهره از زندگی را کاهش داد. به بیان دیگر، این سیاست در کوتاهاما از سوی دیگر هزینه مصرف را نیز برایشان افزایش می

بنابراین  .داد. کلیت جامعه چین تصمیم گرفت که در بلندمدت نفع انباشت ثروت از سختی ناشی از کاهش مصرف بیشتر استمی

ت ارزی و پولی درست اتخاذ و اجرایی شد. اگر کلیت جامعه ایران این هزینه و فایده را نفهمد، هر دولتی که سیاست ثبات سیاس

جای سیاست کنونی ثبات ارزش اسمی ارز اتخاذ کند، در انتخابات بعد از قدرت عزل خواهد شد. هر زمان این ارزش واقعی ارز را به

ست. امروز، فهم و اجماع ملی کار آسانی ا« غیرذخایرملی»ر دالر با عرضه محدود به صادرات فهم حاصل شد، اجرایی کردن بازا

 .پیرامون هزینه و فایده انباشت ثروت در جامعه، گلوگاه رشد اقتصادی کشورمان است

s/http://www.iana.ir/fa/new٤٠٨٤٦/%DA%٨٦%D٨%B٤%D٨٥%٩% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۳تاریخ: 

ها در حمایت رود/ نقش کلیدی دولتشمار میبهبود مقررات کشاورزی راهکاری برای تغذیه جمعیت جهان به

 مالکانهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست و کمک به خردهاز سیاست

 World Bank Group’s Enabling the) وکار کشاورزی بانک جهانیترین گزارش بخش توانمندسازی کسبتازهبر اساس 

Business of Agriculture (EBA))  تواند به تغذیه جمعیت منتشر شده، بهبود مقررات کشاورزی می ٢٠١٧که در هفتم فوریه

، این گزارش استدالل finchannelسایت به گزارش ایانا از وب.رو به رشد و بهبود معیشت کشاورزان در سراسر جهان کمک کند

به  توانجمله میکند در حال حاضر بسیاری از کشورها برای داشتن کشاورزی تجاری، اقدامات بیشتری باید انجام دهند که از آنمی

تواند با بهبود سیستم آبیاری رد که میهای درگیر در تجارت داخلی و صادرات اشاره کهای معامالتی کشاورزان و شرکتکاهش هزینه

تواند اطمینانی از ایمنی و های تأمین مالی خرد انجام شود در حالی که مقررات هوشمند میو فراهم کردن شرایط بهتر برای مؤسسه

 World Bank Food and Agricultureمدیر کسب وکار کشاورزی و غذا بانک جهانی ) Preeti Ahujaکنترل کیفیت باشد.

Global Practice :گذاری فراگیر در بخش کشاورزی و مواد غذایی به ایجاد شغل در مزارع، بازارها، پایداری، سرمایه"( گفت

کند که در کنار آن بهبود دسترسی ها، شهرها، روستاها و در سراسر زنجیره تولید و عرضه غذا ازمزرعه تا سفره کمک میشهرستان

 "د.شوم غذایی متنوع که کلیدی برای مبارزه با فقر شدید و افزایش رفاه مشترک است، فراهم میمقرون به صرفه و متعادل، رژی

مالکان دارد؛ که با های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست و کمک به خردهدولت نقش کلیدی در حمایت از سیاست"وی افزود: 

 "ورود کسب و کار کشاورزی به بازار کمک کند. های مواد غذایی وتواند به کاهش هزینهحذف فرآیندهای سنگین می

 ٦٢، اطالعات در مورد موانع قانونی برای کشاورزان، کارآفرینان و عامالن کسب و کار در بخش کشاورزی در EBAترین گزارش تازه

العات و ارتباطات ارائه کشور در مواردی همچون زمین، بذر، کود، ماشین آالت، آب، دام، امور مالی، بازار، حمل و نقل و فناوری اط

تواند روی پایداری محیط زیست ، ارزیابی قوانین و مقررات از نظر جنسیتی و قوانینی که می٢٠١٧کرده است. همچنین در نسخه 

ا شورهتواند به کهای قابل مقایسه در سطح جهان میتوان اشاره کرد، دادهتأثیر گذارد، توسعه داده شده است.همچنین به این نکته می

 در مورد مقایسه عملکردشان با همسایگان خود و بهبود بخش تجارت محصوالت کشاورزی پررونق کمک کند.

شش روز در کشورهای جنوب صحرای طور متوسط عنوان مثال، به دست آوردن اسناد صادرات محصوالت کشاورزی و دامداری بهبه

تنها باعث خواهد.چنین تأخیری نهروز زمان می ٢.٣شمال آفریقا تنها آفریقا، طول می کشد در حالی که در منطقه خاور میانه و 

دلیل فساد یا دهد چراکه محموله به محض ورود بههای مواد غذایی را افزایش میشود، بلکه زبالههای کسب و کار میافزایش هزینه

 شود.دلیل کیفیت پایین پذیرفته نمیبه

درصد  ٦٠٤روز زمان و هزینه  ٢٧٠گیر باشد: حدود تواند بسیار وقتاکتورهای جدید نیز میهمچنین مجوز امن فروش و استفاده از تر

روز زمان و هفت درصد از درآمد سرانه در  ٢١از درآمد سرانه برای تکمیل این فرایند در جنوب آسیا است، در حالی که این میزان، 

رزی و آالت کشاوطوالنی باعث کاهش انگیزه تولیدکنندگان ماشینشرق آسیا و اقیانوس آرام است.این درحالی است که فرآیندهای 

وری تواند از فرآیندهای مدرن کشاورزی و بهبود بهرهشود که این میروز میکنندگان توسعه و واردکننده تراکتور جدید و بهتأمین

 World Bank Vice Presidency for، مدیر برنامه بخش اقتصاد توسعه بانک جهانی )Federica Saliolaبکاهد.

Development Economics :تواند روی توسعه کشاورزی تأثیر گذاشته و از چند روش انجام شود؛ مقررات دولتی می"( گفت

های کشاورزی مانند بذر، کود، زمین و آب و همچنین دسترسی کشاورزان در مناطق دور و کشاورزان توان به نهادهعنوان نمونه میبه

های عمومی و مقررات دارد که به افزایش کسب و کار کشاورزی نیاز به سیاست"وی یادآور شد: "مات مالی اشاره کرد.پا به خدخرده
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رشد بخش کشاورزی و مواد غذایی، بهبود عملکرد بازار، توانمندسازی کسب و کار کشاورزی و کارآفرینان مواد غذایی کمک کند تا 

 "یی پاسخ ند.قادر باشند به رشد تقاضا برای مواد غذا

/http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٦٢٧/%D٨%A٨%D٨٧%٩%D٨%A٨ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵ بهمن ۲۶: تاریخ

 زا بیش هکتار پنج تا مزارع/ شودمی تأمین کشاورزی کوچک مزارع توسط جهان غذایی مواد از نیمی از بیش

 کنندمی تولید را پالم روغن و زمینیبادام جهان تولید درصد 7۵ و برنج جهانی تولید از درصد 8۰
 محیطی زیست تحقیقات سایت در که ایمطالعه حاضر حال در. کند بازی زمین جمعیت تغذیه در حیاتی نقش مالکانخرده

Environmental Research Letters (ERL) رد شده تولید غذایی مواد کالری از نیمی از بیش که زندمی تخمین شده، منتشر 

 .است هکتار پنج از کمتر مزرعه متوسط اندازه که آیدمی دست به مناطقی از جهان سراسر

 محیطی زیست تحقیقات سایت در که ایمطالعه حاضر حال در. کند بازی زمین جمعیت تغذیه در حیاتی نقش مالکانخرده

Environmental Research Letters (ERL) رد شده تولید غذایی مواد کالری از نیمی از بیش که زندمی تخمین شده، منتشر 

 سایتوب از ایانا گزارش به.است هکتار پنج از کمتر مزرعه متوسط اندازه که آیدمی دست به مناطقی از جهان سراسر

environmentalresearchweb، آسیا شرق و جنوب در ویژهبه نفر، هامیلیون غذایی امنیت تأمین در کشاورزی اهمیت وجود با 

 مانجا دشواری به کوچک مزارع این محلی توزیع میزان درباره اطالعات یافتن التین، امریکای و آفریقا صحرای جنوب کشورهای و

 ارمقد از اینقشه کردن فراهم به یکدیگر همکاری با استرالیا و کانادا امریکا، در محققان موضوع، این به پرداختن برای. شودمی

 .شدند روروبه موانع از شماری با دانشمندان راه این در البته.کردند اقدام خانگی کشاورزی هر برای زمین  متوسط

 کشاورزی در "کوچک" آنچه اینکه درباره ایشدهتعریف مجموعه هیچ": گفت سوتا مینه دانشگاه از "Leah Samberg" سمبرگ لیا

 پنج نمونه عنوانبه. باشد داشته متفاوت مفهومی مختلف، هایمکان در تواندمی واژه این که معنا این به و ندارد وجود شود،می نامیده

 ".آیدمی حساب به بزرگ مقداری میزان، این اتیوپی در اما است، کوچک مزرعه معنای به امریکا در هکتار

 توسطم با مزرعه: مثال) کوچک مقیاس در کشاورزی بخش در جهان یافته توسعه مناطق به مربوط ترکیبی خروجی که داد نشان تیم

 عهده بر را پالم روغن و زمینیبادام جهان تولید از درصد ٧٥ و برنج جهانی تولید از درصد ٨٠ از بیش( هکتار پنج از کمتر اندازه

 پنبه ،(درصد ٦٠) کاساوا ،( درصد ٦٠) جهان در ارزن از بزرگی بخش مطالعه، به توجه با متراکم و کوچک مقیاس با مناطق.دارند

 مصرف به مستقیم صورتبه کنندمی تولید که کالری از درصد ٧٠ مناطق این و کنندمی تولید را( درصد ٤٠) نیشکر و( درصد ٤٠)

 بندیطبقه و اراضی دادن قرار پوشش با ایماهواره تصاویر و وب هایداده از استفاده با همکارانش، و سمبرگ.رسدمی انسانی

 کشور ٨٣ در منطقه ٤١٢ و دوهزار ها،داده این. دادند نشان جهان غذای تولید در را پاخرده کشاورزان سهم کشاورزی، هایفعالیت

 .دهدمی پوشش را التین امریکا و آفریقا صحرای جنوب کشورهای آسیا، شرق و جنوب سراسر در

 مامت تیم. کرد استفاده مرجع منبع یک عنوانبه توانمی اطالعات این از و است مزارع جای به کشاورزان شناسایی گروه این رویکرد

 .نباشد درست گاهی اطالعات که دارد وجود امکان این اما دهد،می انجام آمار و داده دقیق آوردن دست به برای را خود تالش

 ".باشد داشته کارخانه یک در شغلی اما کند، زندگی مزرعه یک در کسی دارد امکان چراکه": گویدمی سیمبرگ باره این در

 برندمی بهره "mean agricultural area"(MAA) نام به واحد یک از دانشمندان تر،بزرگ یا ترکوچک مزارع بررسی منظوربه

 .شودمی گفته اند،شده تقسیم کشاورز خانوارهای از تعدادی توسط که کشاورزی هایزمین هکتار مقدار به که

 صحرای جنوب کشورهای در دارد، نقش آسیا مناطق بیشتر در که است میزانی هکتار، پنج از کمتر MAA واحد دریافتند، محققان

 شده محاسبه درصد ٢٦ ، کشاورز خانوارهای  متوسط( چگالی) دانسیته با کندمی تأمین را منطقه غذایی مواد از نیمی که آفریقا
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 در بزرگ بسیار و بزرگ MAAS با مناطق در شده تولید غذایی مواد کالری از درصد ٧٠ تولید با التین، امریکای در مقدار این. است

 مسائلی با مقابله برای فناوری دهندگانتوسعه بلکه سیاستگزاران، به تنهانه نتایج که است امیدوار گروه این.است شده گرفته نظر

 مناطق ات شده منجر که است عواملی شناسایی پروژه این بعدی هایگام از یکی. کند کمک حفاظت و فقر کاهش غذایی، امنیت مانند

 علمی و صنعتی تحقیقات سازمان و کلمبیا بریتیش دانشگاه سوتا، مینه دانشگاه از دانشمندان.یابند دست موفقیت به پاخرده

 سایت در را خود هاییافته( Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization) المنافعمشترک

 ./اندکرده منتشر( ERL) محیطیزیست تحقیقاتی هایمقاله

fa/news/http://www.iana.ir/٤٠٧٥٦/%D٨%A٨%DB%٨C%D٨% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۳تاریخ: 

 پروژه بهبود کیفیت شیر در اسکاتلند کلید خورد

های روژهپای که باعث بهبود کیفیت شیر و افزایش عملکرد پنیر شد، توانستند در فهرست مشاوران و محققان با اجرای طرح نوآورانه

 .قرار بگیرند (Scottish Knowledge Exchange Awards) انتخابی برای جایزه معتبر دانش اسکاتلند

های جوایز است که با یکی از فینالیست Campbeltown، پروژه بهبود کیفیت شیر شهر SRUCسایت به گزارش ایانا از وب

 این حوزه رقم زده است.همکاری بین کسب و کار و دانشگاهیان تغییری مهم را در 

سازی (، اجرا شده است. این پروژه کیفیت شیر را بهینهSRUC، بخشی از کالج روستایی اسکاتلند )SACپروژه توسط مشاوران 

دهد تا از میزان شیر کمتر، پنیر بیشتری تولید کنند. این طرح همچنین با مرکز تحقیقات و کند و به کشاورزان محلی اجازه میمی

درگیر است، بخشی از یک رویکرد گسترده برای حفظ صنعت کشاورزی لبنی محلی که روی اقتصاد این  SRUCلبنی  نوآوری

 Campbeltown)شرکت لبنی بریتانیایی( و مزارع لبنی  First Milkبا شرکت  SACمنطقه بسیار تأثیرگذار است.مرکز مشاوره 

در مقایسه با  Campbeltownبه بررسی بازده پنیر شهر  Dumfriesدر شهر  SRUCو همراه با مرکز پژوهش و نوآوری لبنی 

و بازده پنیر و شناسایی تغییرات اند.این فعالیت مشترک به درک درستی از رابطه بین کیفیت شیر پرداخته First Milkپنیر شرکت 

رای گاوهای شیری ایجاد شد. این نوآوری، سازی کیفیت شیر انجامید.در این مسیر، پروژه دومی برای تغذیه از آب پنیر ببرای بهینه

درشهر  SACشود.جان فورستر، مشاور کشاورزی در دفتر و بازده پنیر میباعث کاهش هزینه خوراک، بهبود کیفیت شیر 

Campbeltown  :ای که همکاری در کنار نظارت و توجهایم، نکتهما واقعاً خوشحال هستیم که برای این جایزه انتخاب شده"گفت 

استفاده از آب پنیر مزارع لبنیات، به بهبود کیفیت شیر کمک کرد و نیز ""دنبال داشته باشد.تواند نتیجه مثبت را بهبه جزئیات می

کند. این پروژه عنوان ماده کلیدی برای تولید پنیر عمل میثابت شد که آب پنیر تحت تأثیر عنصر کازئین مربوط به پروتئین شیر، به

 "ت خوب شیر به تولید پنیر با کیفیت انجامیده است.نشان داد کیفی

بالد در ایجاد یک به خود می SACهایی است که این پروژه یک نمونه از پروژه"گفت:  SACمایک واینبرگ، مدیرعامل مشاوره 

سهیل به نتیجه بهتر ت تفاوت در آن شریک بوده است. این پروژه با تخصص، دانش فنی، امکانات و زنجیره تأمین، کار را برای رسیدن

تواند ( یک رابط سازمان یافته است که میScottish Knowledge Exchange Awardsجایزه تبادل دانش اسکاتلند )"کرد.

 های تحقیقاتی هماهنگ کرده و با یکدیگر ارتباط برقرار کند.کسب و کار ها را با دانشگاه و مؤسسه

Siobhan Jordan :تواند به انقالبی در صنعت بینجامد و جامعه و زندگی دهد که همکاری مین نشان میای"، رابط مدیرعامل، گفت

 /".ها و دانشگاهیان کمک کندتواند به شرکتمردم را تغییر داده و به یک تأثیرگذاری جهانی تبدیل شود. همچنین تبادل دانش می

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٥٩٣/%D٩%BE%D٨% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۳۰تاریخ: 

 ایبرپایی کارگاه کشاورزی طبیعی با حضور استادان کره

فوریه  ٢٦تا  ٢٥ای از اتحادیه کشاورزان هاوایی، بنیاد اتحادیه کشاورزان هاوایی و وزارت کشاورزی هاوایی یک کارگاه دو روزه کره

 .کنندهاوایی برگزار می Hāna در

، سیستم کشاورزی Korean Natural Farming، استاد هان کیوچو از کره جنوبی، mauinowسایت به گزارش ایانا از وب

 دهد.میتنها مروج امنیت غذایی و پایداری در این حوزه است، بلکه هزینه و میزان کار در روز را نیز کاهش ای را که نهنوآورانه

وری های آن و با هدف به حداکثر رساندن بهره(، روی خاک و میکروارگانیسمKorean Natural Farmingکشاورزی طبیعی کره )

 ها و پرورش سالمت خاک و کشاورزی پایدار تمرکز دارد.از منابع مزرعه، بازیافت ضایعات مزارع، و به حداقل رساندن نهاده

آموزند. وری، با استفاده از مواد مغذی و تخمیر، مطالبی مین در مورد چگونگی بهبود سالمت خاک و بهرهکنندگادر این کارگاه، شرکت

ای مانند میکروارگانیسم بومی، باکتری خاک، های مختلف در کشاورزی طبیعی کرههمچنین آنها تجربه خواهند کرد که چگونه نهاده

 شوند.د مغذی گیاهان شرقی فراهم میاسیدهای آمینه ماهی، کلسیم محلول در آب، و موا

ازی سای کشاورزی باغبانی قابل اجرا است. همچنین این کارگاه، به دانش پیادهکشاورزی طبیعی کره در بسیاری از انواع مقایسه

 کشاورزی طبیعی کره مجهز شده است. مربیان این کارگاه دارای گواهینامه کشاورزی طبیعی کره هستند./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٩١٤/%D٨%A٨%D٨%B١% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۷تاریخ: 

 مرکزی برای آموزش و ارتباط دانشجویان با صنعت کشاورزی

در شمال یورکشایر  Askham Bryan Collegeارتباط بین صنعت و دانشجویان، با افتتاح مرکز جدید کشاورزی و مهندسی در کالج 

عنوان ، یک مرکز نوآورانه برای دانشجویان که بهgazetteheraldسایت به گزارش ایانا از وب.میلیون پوند کلید خورد ٢.٤انگلستان به ارزش 

 ارتباط با صنعت، ایجاد شده که در در دانشگاه یورک انگلستان، توسعه داده شده است.یک منبع آموزش و 

نوان عرود و در حال حاضر بهشمار میهمچنین این مرکز واحدی برای آموزش کشاورزی و باغبانی و تحقیقات کسب و کار روستایی به

 شود.فاده میهای پیشرو در ارائه تجهیزات پیشرفته استیک مرکز در زمینه آموزش

های سخنرانی، شود و دارای اتاقدانشجوی کشاورزی و مهندسی زمین انجام می ٣٠٠همچنین در این مکان، مطالعات عملی توسط 

، مدیر این مرکز، درباره تعهد "Tim Whitaker"اتاق اطالعات کشاورزی، و تجهیزات تخصصی است.در مراسم افتتاحیه تیم ویتاکر 

تا  ای بسیار حیاتی استاین مسئله"ری در سرعت بخشیدن به دگرگونی بخش کشاورزی صحبت کرد و افزود: گذاکالج به سرمایه

 "های فنی مورد نیاز برای کشاورزی دقیق داشته باشند.آموختگان درک عمیق و مهارتاطمینان پیدا کنیم که دانش

 باط صنعت و دانشگاه تأکید کرد.در زیرساخت اشاره و بر اهمیت ارت "گذاری قابل توجهسرمایه"وی به 

 "گذاری کرده است.های کشاورزی در منطقه سرمایه( و تکنولوژیbio-economyاین مرکز روی توسعه اقتصاد زیستی )"وی گفت: 

Nigel Pulling :کنیم تا با نیروی مثبت به کمک ما تالش می"، مدیر اجرایی انجمن کشاورزی یورکشایر در این مراسم گفت

خواهیم یک بخش موفق روستایی داشته باشیم، نیاز به یک نیروی کار آموزش ی و پیشرفت صنایع وابسته بیاییم. اگر ما میکشاورز

 /"دیده و تحصیلکرده داریم.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 منبع:
http://www.gazetteherald.co.uk/ 

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٨٣٣/%D٨٥%٩%D٨%B١%DA%A٩% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۷تاریخ: 

 های انگلی در گیاهانهایی از مکانیسمسرنخ

شوند؟ یک تیم تحقیقاتی در ژاپن تحقیقات جامع و کاملی را روی تبدیل به انگل می دارند وچگونه گیاهان از فتوسنتر دست برمی

 .علت تبدیل شدن گیاه به انگل انجام داده استارکیده زال و سبز جهت دستیابی به

لی را روی مشوند؟ یک تیم تحقیقاتی در ژاپن تحقیقات جامع و کادارند و تبدیل به انگل میچگونه گیاهان از فتوسنتر دست برمی

 علت تبدیل شدن گیاه به انگل انجام داده است.ارکیده زال و سبز جهت دستیابی به

خودی ه است. جهش خودبه، این پژوهش توسط سوتسوگو کنجی از دانشگاه کوبه و همکاران انجام شددانشگاه کوبهبه گزارش ایانا از 

های گیاهی عادی، شود. در گونههای گیاهی دیده میای است که در میان بسیاری از گونهدر نتیجه از دست دادن کلروفیل پدیده

های نیمه شود، اما در جهش زال گونهجهش زال باعث فقدان کلروفیل در گیاه بعد از مصرف مواد مغذی ذخیره شده در دانه گیاه می

ها شوند و کامال وابسته به قارچدهی هم ادامه دهند. این گیاهان با جهش زالی، فاقد کلروفیل میتوانند به رشد و حتی به گلگلی میان

( mycoheterotrophsعنوان گیاه انگل )کنند، بهها تغذیه میبرای بقای خود هستند. گیاهانی که فتوسنتز را رها کرده و از قارچ

. گیاهان انگلی رابطه دور ژنتیکی با گیاهان اتوتروف دارند. عالوه بر انطباق تکاملی که با شیوه زندگی انگلی برقرار شوندشناخته می

 شوند. )شکل یک(های مختلف ژنی به سمت زندگی انگلی هدایت میاند، و با جهشکرده

گونی طالعه تطبیقی مشکل است؛ زیرا دگر: مسیر تکاملی تبدیل شدن به یک گیاه انگلی )انگل وابسته به قارچ(. م1شکل 

 های اتروتورف وجود دارد.قابل توجه از خود گیاهان و کمبود ارتباط نزدیک با گونه

های سبز خود را توسعه داده انجام شده است. اگرچه این گونه سطح برگ Epipactis helleborineاین مطالعه روی گونه ارکیده 

فتوسنتز به تنهایی قادر به زندگی باشد، اما زندگی نیمه وابسته به قارچ برای دریافت کربن دارد.  رسد ازو در نگاه اول به نظر می

شوند و کامال خوی به واریته زال تبدیل میهای خودبه. گاهی اوقات تحت جهشhelleborine Eهای گیاهان نیمه انگلی مثل گونه

دار هستند و به همین دلیل بهترین نامزد سبز و افراد زال توالی ژنوم دنباله( افراد ٢دهند. )شکل بخش کلروفیل خود را از دست می

 (٣برای تجزیه و تحلیل ژنتیکی در مورد گیاهان انگلی هستند. )شکل 

شد و توانند به رانگلی این گیاه و وابستگی به قارچ برای تغذیه، افراد زال از این گونه میدلیل حالت نیمهبه -2شکل 

 ادامه دهند.دهی خود گل

ای ای بردار هستند، بنابراین مقایسه آنها راه سادهافراد سبز و افراد زال از یک گونه دارای توالی ژنوم دنباله -3شکل 

 تجزیه و تحلیل ژنتیکی گیاهان انگلی است.

اشند. این د به زندگی انگلی وابسته بشود که آنها بیشتر از افراد سبز به توانایی خواز آنجاکه افراد زال فاقد کلروفیل هستند، تصور می

 مطالعه به بررسی امکان وجود ژن ابراز رفتار مربوط به زندگی انگلی در واریته زال در گیاهان انگلی پرداخته است./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٧٩٧/%D٨%B٣%D٨%B١%D٨٦%٩%D٨%A 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۵تاریخ: 

 توسعه قحطی در چهار کشور آفریقایی

های ها میلیون نفر در یمن، سودان جنوبی، نیجریه و سومالی در حال مرگ هستند و نیاز فوری به کمکگویند دهفعاالن می

 .بشردوستانه دارند

نگی ای از گرسسابقهدهند، قطحی طوالنی مدت در چهار کشور آفریقایی، تهدید بی، کارشناسان هشدار میگاردینبه گزارش ایانا از 

اند. این کشورها عمدتاً درگیر رو نبودهو بحران در سطح جهان است که در حال حاضر امدادهای بشردوستانه با چنین فشاری روبه

های انسانی از این سال گذشته، ولی درد و رنج ٢٠های انسان دوستانه طی جنگ نیز هستند.با وجود افزایش شش برابری کمک

های های بشر دوستانه سازمان ملل، استفان ابرین، اعالم کرد: منابع مالی در بخش کمککها پیشی گرفته است. رئیس کمکمک

 دهد.بشردوستانه در سال گذشته به یک رکورد رسیده است، ولی تنها نیمی از نیازها را پوشش می

دت در چهار کشور آفریقایی گوید: وضعیت سال جاری با قحطی طوالنی مهای بشردوستانه برای کودکان، گرتا اوون، میمدیر کمک

یک تصور واقعاً ترسناک هست که منابع مالی ما را دچار بحران خواهد کرد. ما در یک لحظه واقعاً بحرانی قرار داریم. گرتا اوون که 

ه است ک ٢٠١٢تا  ٢٠١٠های گوید: وضعیت فعلی شبیه قحطی سومالی در بین سالسال سابقه کار در شاخ آفریقا را دارد، می ٢٥

میلیون نفر مبتال به سوء تغذیه وجود دارد. اگر  ١٢هزار نفر کشته شدند. در همین لحظه، در اتیوپی، کنیا و سومالی،  ٢٦٠بیش از 

میلیون نفر  ١٨شود. یمن دارای ها نفر به این تعداد اضافه میسودان جنوبی و نیجریه را نیز به این کشورها اضافه کنیم، میلیون

ها و وضعیت جنگی در این کشور، یک کابوس نگران کننده است و ما در یک بحران بزرگ قرار وضعیت درگیریجمعیت است که با 

را کرده است که  ٢٠١٧میلیارد دالری برای یمن در سال  ٢ایم.سازمان ملل درخواست بودجه داریم که پیش از این شاهدش نبوده

 اکنون است.این بیشترین بودجه در نظر گرفته شده برای یک کشور ت

های مالی به معنی افزایش تعداد افراد داوطلب که ما باور داریم افزایش کمکگوید: در حالیمدیر مؤسسه آکسفام، مارک گلدرینگ می

های مالی به اندازه کافی برای جمعیت فعلی تحت فشار قطحی و گرسنگی نیست. به اعتقاد وی، کمک کننده است، با این حال کمک

داخلی و  هایطور بالقوه با جنگاند. مناطق گرفتار قحطی بهها نقش داشتهفعلی بحران های انسانی نیز در این قحطیهای پیچیدگی

دهد که کار امدادرسانی به قحطی زدگان مناطقی مانند یمن، به دلیل وضعیت ای نیز در ارتباط هستند. گلدرینگ توضیح میمنطقه

 کشی است، دولتاند که در آستانه نسلسودان جنوبی، بازرسان سازمان ملل هشدار دادهجنگی این نواحی، بسیار مشکل است.در 

عنوان های درگیر جنگ داخلی در این کشور از گرسنگی بههمچنان یکی از مهمترین موانع در برابر مقابله با قحطی است. همه جناح

 های مواد غذایی شکایت دارند.کاروان های بشردوستانه از حمله بهکنند و گروهیک سالح جنگی استفاده می

های فعلی امدادرسانی نیاز به بازسازی اساسی دارد تا بتواند کند: سیستممدیر انیستیتو توسعه خارجی، سارا پانتولیونو ابراز می

او ادامه  قادر به مدیریت قحطی در جهان نیستیم. ٢٠١٧پاسخگوی نیازهای جهانی باشد و چقدر مفتضحانه است که ما در سال 

های امدادرسانی برای یک بینی بوده است، با این حال همه مدلدرصد از شرایطی که در آن قرار داریم قابل پیش ٨٠دهد که می

نشان داده است  ٢٠١٤ریزی شده است.نتایج یک تحقیق مشترک از برنامه یونیسف و برنامه غذایی جهان در سال بحران فوری طرح

های بشردوستانه را کاهش درصد از هزینه کمک ٥٠توان تا گذاری در مناطق در معرض خطر مستعد قطحی میکه با افزایش سرمایه

گوید: این منصفانه است که ما امروز های بشردوستانه سازمان ملل در منطقه ساحل آفریقا، تونی النزر میداد.نماینده کمیته کمک

انستند های مالی فراوان نتوهای ما با وجود کمکوضعیت سوریه نشان داد که سرویس ."رو هستیمما بیشتر با مگا بحران روبه"بگوییم 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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که وضعیت امنیت غذایی در سومالی، سودان گوید: درحالیبحران را حل کنند.رییس کمیته بالیای اضطراری، سعید صالح سعید می

 ها برای یمن درخواست بودجه شده است.جنوبی، نیجریه و یمن از طرف سازمان ملل اضطراری اعالم شده است، ولی تن

داند که اگر اندکی های مردمی کافی نیست. هر فردی میها برای دریافت کمککند که پوشش رسانهسعید در ادامه عنوان می

نیم عنوان یک جامعه جهانی ما باید بداتواند درد و رنج مردم بیشتری را در جهان کاهش دهد. بهجویی در زندگی کند، میصرفه

 چگونه قادر خواهیم بود با این قطحی و گرسنگی در جهان مقابله کنیم. چگونه از منابع پیش از دیر شدن استفاده کنیم./

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٧٠٥/%D٨%AA%D٨٨%٩%D٨%B٣ 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۴تاریخ: 

دهند/ سازمان های حمل و نقل مسافران را در معرض مواد مضر قرار میشرکت :انجمن محیط زیست آلمان

 دهدزا همچون آزبست بیرون میبهداشت جهانی: اگزوز موتور دیزل عامل سرطان

طور قابل توجهی گیری کردند؛ نتایج نشان داد که هوا بهدر کشتی کروز را اندازهخبرنگاران تلویزیون فرانسه مخفیانه میزان کیفیت هوا 

وله، کشتی کروز در میان گردشگران از محبوبیت خاصی برخوردار به گزارش ایانا از دویچه.تر از هوای ترافیک سنگین شهری بودآلوده

 ردن از زندگی از نسیم دریا و هوای پاک بهره ببرند.خواهند با مسافرت با آن، برای لذت باست تا آنجا که گردشگران می

دهد که این احتمال وجود دارد هشدار می Naturschutzbund Deutschland (NABU)ولی انجمن محیط زیست آلمان 

 های بزرگیاستفاده از کشت"گوید: رو میها کنند. از اینمسافران به جای استنشاق یک نسیم تازه و پاک، هوای آلوده را وارد ریه

صورت شده توسط خبرنگاران تلویزیون فرانسه، در یک سفر دریایی با کشتی کروز بهگیری انجاماندازه"کند.کروز اروپا را توصیه نمی

های حمل و نقل مسافران خود را شرکت"به این نتیجه رسید که  NABU، مدیرعامل "Leif Miller"پنهانی انجام شد.لیف میلر 

همچنین فعاالن محیط زیست از میزان باالی غلظت آالیندگی که خبرنگاران "دهند.االیی از مواد مضر قرار میدر معرض غلظت ب

 ٢٠٠زدگی ناشی از آن بود که آلودگی هوا پس از ترک مارسی در کشتی کروز، حدود زده شدند. این شگفتاند، شگفتشناسایی کرده

ها عالوه بر گردوغبار و دوده، احتراق سوخت دیزل کشتی دریایی و بود. آالینده بار بیشتر از یک خیابان شهری با ترافیک سنگین

 Helgeشود.این در حالی است که کاپیتان سابق و کارگزار کشتی مواد نفتی، اکسیدهای نیتروژن و فلزات سنگین را نیز شامل می

Grammerstorfالمللی کروز ، مدیر آلمانی خطوط انجمن بینCLIA ما از این "دشگری خود دفاع کرد و گفت: از صنعت گر

صورت انتخابی گیری بهکند که اندازه، استدالل میGrammerstorf "اساس است.ها مطمئن نیستیم و این ادعا کامالً بیگیریاندازه

 تر دارد.ها در طول یک دوره زمانی طوالنیآوری دادهتر برای جمعانجام گرفته و نیاز به اجرای یک آزمون سیستماتیک

های حمل و نقل تغییرات الزم جهت رفع آلودگی برای افزایش راحتی استدالل کرد، شرکت "Rieger"، ریگر NABUسخنگوی 

 یا نفت سنگین باشد. (١)"marine diesel fuel"تواند مربوط به سوخت دیزل دریایی اند. این تغییر میمسافران خود را انجام نداده

های مؤثر برای تصفیه اگزوز آن چنان دشوار نیست؛ چراکه چنین سیستم با دوامی، با نصب سیستم، NABUبر اساس گفته 

گفت:  NABU، کارشناس حمل و نقل در Dietmar Oellingerاستانداردهای تعیین شده برای کامیون و قطار وجود دارد.

تواند یک نمونه برای کل صنعت کشتی کروز می شده توسط خبرنگاران فرانسوی صرفاً یک مثال بود و احتماالًآزمایش انجام"

 آید، وجود دارد.ها بیرون میمعتقدند که این واقعیت برای دوده سیاه و سفیدی که از دودکش NABUفعاالن محیط زیست "باشد.

Oellinger  :ت دارد تا در نهایت این پرسش وجود دارد که آلودگی موجود در کشتی کروز و امثال آن تا چه اندازه نیاز به اثبا"گفت

 اند.اند که فیلترهای ذرات را نصب کنند، اما تاکنون، اقدامی نکردهالبته برخی خطوط کروز متعهد شده "درباره اصالح آن اقدام شود.

ن اند. ایهای کروز در بنادر را اندازه گرفتهالعاده مضر در هوا را در اطراف کشتیذرات ریزگردوغبار فوق NABUپیش از این، 

صاحبان "اند. دانیل ریگر گفت: انجام شده "Rostock-Warnemünde"ها در هامبورگ و نیز و شمال شرقی آلمان گیریاندازه

 "ها را روی کشتی انجام دهند.کنندهگیری آلودهکشتی به آژانس محیط زیست اجازه ندادند اندازه

سوزاندند. از پنج کشتی، چهار کشتی از دستگاه تصفیه مربوط به را می ها نفت سنگینکننده بود؛ در تمام موارد، کشتینتایج نگران

کردند یا از حداقل استاندارد قانونی برای شمال اروپا برخوردار بودند که تنها باعث کاهش انتشار اکسید گوگرد گاز اگزوز استفاده نمی

ذرات و اکسید نیتروژن به مدت طوالنی در بازار موجود  شد.این در حالی است که امکانات و ابزار فنی الزم برای کاهش انتشارمی

تر، باعث دلیل هزینه زیاد نصب سیستم، و عالوه بر این نیاز به استفاده از سوخت گرانکند که عمدتاً بهاستدالل می NABUاست. 
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های اگزوز موتور دیزل ی( نتیجه گرفته است که خروج(WHOها از این کار امتناع کنند.سازمان بهداشت جهانی شده تا شرکت

ترین توانند به کوچکمیکرومتر هستند می ٠.١تر از دهند. ذرات بسیار ریز که کوچکبیرون می (٢)زا همچون آزبستعامل سرطان

باور دارد شرکت  NABUهای دیگر وارد شوند.از نظر لیف میلر نفوذ کرده و از آن جا به جریان خون و اندام (٣)های ریویآلوئول

 نند.کجویی میتی کروز مبالغ کالن برای سرگرمی و خدمات گردشگران خرج کرده، اما در زمینه حفاظت از محیط زیست صرفهکش

 داشته باشد./ ٢٠١٧رود صنعت کشتی کروز آلمان برای فصل بعدی در هامبورگ و کیل، بیش از دو میلیون مسافر در سال انتظار می

 ترجمه: فرحناز سپهری

 نوشت:پی

درصد وزنی(  ١٠های نامرغوب، با گوگرد باال )دو تا پنج درصد وزنی( و مواد آسفالتی باال )پنج تا موتورهای دریایی از سوخت -١

 کنند.استفاده می

یمیایی ها از نظر ترکیب ششود. این کانیهای سیلیکانی فیبری شکل اطالق میآزبست یک نام عمومی است که به تعدادی از کانی -٢

توان به شکل فیبری آنها اشاره کرد که ضخامت این الیاف نسبت به ها میوسیعی دارند. از خواص اختصاصی این کانی تغییرات

دهند. همین امر آنها را دارای قدرت ای کوچک است که این الیاف، خواص مکانیکی شبیه الیاف آلی از خود نشان میطولشان به اندازه

های کاربردی آن کند. میزان خطر این ماده، با تغییر روشاسیدها، بازها و همچنین حرارت می کشش باال و مقاومت زیاد در مقابل

حل برای مقابله با آثار سوء آن، حذف کامل از کلیه صنایع است. در حال حاضر، به کند، بلکه تنها راهدر تولیدات کاهش پیدا نمی

ین ماده به عنوان یک خطر عمده شغلی و یا یک آالینده محیطی بسیار واسطه کاربرد وسیع محصوالت حاوی آزبست در جامعه ما، ا

های خطرناک ورود الیاف تواند بهداشت و سالمتی افراد جامعه را به خطر اندازد. استنشاق الیاف آزبست، یکی از راهخطرناک می

جا هناپذیری از خود بابد و ضایعات جبرانیهای مختلف دستگاه تنفس راه میآزبست به بدن است؛ از این طریق الیاف هوا به قسمت

 گذارد.می

ترین بخش دستگاه تنفسی )بخش دیستال از مجرای آلوئول( و بخشی از : انتهاییalveolusکیسه هوایی یا آلوئول تنفسی ) -٣

در پستانداران وجود پارانشیم شش است. کیسه هوایی در واقع محل اصلی مبادله گازهای هوای تنفسی با گازهای خون است و تنها 

 دارد.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٦٦٤/%D٨%A٧%D٨٦%٩%D٨% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۳تاریخ: 

 کشف راز تکامل ماهیان

گونه از ماهیان دریاچه  ٧٠٠المللی کشف کردند چگونه بیش از آمریکا، در قالب یک تیم بینمحققان دانشگاه وایومینگ ایاالت متحده 

 .اندهزار سال تکامل یافته ١٥٠ویکتوریا در غرب آفریقا، طی بیش از 

ی از ا یکبه گزارش ایانا از دانشگاه وایومینگ، استادیار دانشگاه وایومینگ، کاترین واگنر، تنوع زیستی موجود در این دریاچه ر

وژی اش از دانشگاه برن سوئیس و موسسه علوم آبی و تکنولنامد. وی و تیم تحقیقاتینظیرترین نوع تکامل در تنوع زیستی مدرن میبی

( دریاچه ویکتوریا را کشف کنند. این cichlidهای ماهیان خانواده سیکالید )سوئیس برای اولین بار توانستند تکامل سریع در گونه

گوید ی توسط پیوند بین دو گونه ماهی سیکالید از رودخانه نیل باال و کنگو در این دریاچه تشکیل شده است. واگنر میگونه ماه

ای ماهی از یک جد مشترک به تنوع تکامل رخ داده در این دریاچه دانشمندان را حیرت زده کرده است. چگونه تکامل سریع گونه

ه اجداد این ماهیان از دو گونه ماهی از دو نقطه مختلف در آفریقا هستند بسیار جالب ای منجر شده است. این کشف کگونه ٧٠٠

ای ارائه دهیم که مثال با قطعات یک لوگوی بزرگ توانیم این مقایسه را برای درک این تنوع گونهدهد که میاست.واگنر توضیح می

هایی که تکامل یافته از دو گونه اصلی هستند، دارای ترکیبات رنگی های مختلفی از تراکتور تا هواپیما را ساخت.گونهمیتوان نمونه

هزار سال پیش، زمانی  ١٥٠های مختلفی در اکوسیستم این دریاچه هستند. پیوند دو گونه اصلی احتماال در بسیار متنوع و زیستگاه

 Nature)جام شده در مجله نیچر کامیونیکیشن که دوره مرطوب به نسبت طوالنی در این بخش از افریقا بوده، رخ داده است.مطالعه ان

Communications) روز جمعه پیش چاپ شده است. واگنر در این مطالعه موفق به دریافت جایزهTheodosius 

Dobzhansky شد./ ٢٠١٥شناس برجسته جوان جهان در رشته تکامل و مولکول در زمینه اکولوژی در سال عنوان زیستبه 

 انلوخترجمه: شهره صدری

 منبع: دانشگاه وایومینگ

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٦٢٥/%DA%A٩%D٨%B٤%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۳۰تاریخ: 

 گذار ایالت نیویورک مشوق مالیاتی کربن کشاورزی را معرفی کردقانون

گذار ایالت نیویورک قانونی برای کربن کشاورزی معرفی و اعالم کرد این نوع قانون در نوع خود نخستین قانونی است که معرفی قانون

 .منظور کمک به درامد کشاورزان معرفی شده استهای کشاورزی سازگار با محیط زیست و بهترویج فعالیتشده است. این ایده برای 

الیحه ای است که برای "گوید: از حزب دموکرات مجلس نیویورک می Didi Barrett، دیدی برت wamcبه گزارش ایانا از سایت 

طرح مالیاتی جدید دولت در رسیدن به اهداف تغییر آب و هوا کمک مشوق مالیاتی کربن کشاورزی در نظر گرفته شده است. این 

 -ها در کشور است که این قانون را معرفی کرده است و این یک بازی برد ایالت نیویورک از نخستین ایالت"گوید: وی می"کند.می

اورزی ایاالت متحده اقتداری داد تا با ، به وزارت کش٢٠١٤الیحه کشاورزی امریکا در سال "برد برای محیط زیست و کشاورزان است.

 های فنی به کشاورزان و صاحبان زمین در حمایت از پاسخ به تغییرات آب و هوا کمک کند.ارائه کمک

یاتی اند، اما مشوق مالهایی دیگر مانند کالیفرنیا توسعه برنامه با اهداف مشابه آغاز کردهاین در حالی است که مکان"گوید: برت می

اورزی های کشبرای کشاورزی نیویورک نخستین از نوع خود برای ایجاد یک معافیت مالیاتی برای کشاورزانی است که از روشکربن 

با کشاورزان در طول چند سال گذشته درباره اینکه چنین اعتبار "گوید: برت می"کنند.بر پایه آب و هوای هوشمند استفاده می

وگوها دست آخر به معرفی این الیحه منجر شده است. برت عضو این گفت"؟ صحبت شده است.تواند مفید باشد یا خیرمالیاتی می

هایی هنوز هم نیاز دارد تا روی آنها کار شود، مانند معیارهای گزینه"کمیته حفاظت از کشاورزی و حفظ محیط زیست، افزود: 

گیری در گام بعدی باید چگونگی تغییرات اندازه"یادآور شد: وی "گیری شود.گیری و اینکه چگونه میزان کربن در خاک اندازهاندازه

شود و سپس، طی یک چرخه خاص، برای مشاهده تغییر و افزایش کربن، دوباره گیری میشود، در ابتدا میزان کربن از خاک اندازه

، سخنگوی اداره کشاورزی Steve Ammermanاستیو آمرمان "گیری انجام و پس از آن مالیات بر اساس آن محاسبه شود.این اندازه

های حفاظتی بیشتر برای استفاده کشاورزان است؛ مانند به کار نبردن دهنده شیوهاین یک مفهوم جالب و نشان"نیویورک نیز گفت: 

اره بمحیطی است. برای اینکه این قانون جدید است؛ بنابراین ما قصد داریم درهایی زیستشخم و استفاده از گیاهان پوششی و روش

، از کشاورزان پیازکار در اورنج کانتی و مدیر اجرایی Chris Pawelski"وگو کنیم.جزئیات بیشتر و نحوه کار آن بیشتر گفت

Farmrootبردن از گیاهان پوششی بدیهی است هر چیزی که به ترویج، بهره"گوید: ، سازمانی که حامی مزارع خانوادگی است، می

ای برای حمایت از چنین روش هایی است. در حال ای خوب است چراکه شیوهست؛ مالیات کربن ایدهو شخم کم باشد، بسیار مهم ا

خواهیم اطمینان ما می"گوید: برت می"تواند یک روش خوب باشد؛ چراکه اکنون قانون مالی برای این کار، وجود ندارد.حاضر، این می

ورهای زودی به سناتبه گفته برت، این الیحه به "یابد.وری دست میبهرهپذیری خاک و افزایش پیدا کنیم که نیویورک به انعطاف

 شود تا برای معرفی الیحه در مجلس اقدام شود./ایالتی داده می

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٩١٢/%D٨٢%٩%D٨%A٧%D٨٦%٩% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۳۰تاریخ: 

 های مواد غذایی استفاده کردهای جدید با سوخت زبالهفروشگاه مواد غذایی در بریتانیا از کامیون

فروش در اروپا توانسته از یک نوع جدید از کامیون استفاده کند که سوخت آن عنوان نخستین خردهیک سوپرمارکت بریتانیا به

 .مایل تقریبا دو برابر متوسط فعلی حرکت کند ٥٠٠مواد غذایی است و این امکان را دارد که تا مسافت های زباله

ها مورد استفاده قرار گیرد و به کاهش آالیندگی کمتر تواند در کسب و کار و در کامیونبه گزارش ایانا از رویترز، این سوخت سبز می

( اعالم کرد که یک زنجیره Gas provider CNG Fuels) CNGهای وختکننده سهوا و گرمایش جهانی کمک کند.ارائه

خت که این نوع سوطوریکند، به ناوگان خود اضافه کرده است؛ بهکامیون که از گاز تجدیدپذیر بیومتان استفاده می ١٠فروشگاهی 

 چهارم از گازهایل حمل و نقل حدود یککند.این در حالی است که وسایاکسیدکربن کمتر از موتورهای دیزل تولید میدرصد دی ٧٠

 ٢٠١٥تحت قرارداد آب و هوا  ٢٠٣٠درصد قبل از  ٤٠کند و اتحادیه اروپا تعهد کرده است به کاهش ای اروپا را تولید میگلخانه

 خته شده است.ای، ساهای مواد غذایی که آن هم یک منبع از گازهای گلخانه)بیومتان( از زباله Biomethaneپاریس دست یابد.گاز 

مایل بیشتر از میانگین  ٢٠٠مایل،  ٥٠٠های اسکانیا، تولیدشده سازنده سوئدی، روی سوخت سبز برای مسافت همچنین کامیون

کند، استفاده تر و گاز بیشتری را نگهداری می( که سبکcarbon fiber tankاند که در آن از مخزن فیبر کربن )توسعه داده شده

تر از سوخت موتورهای دیزل تر و پاکبیومتان به مراتب ارزان" :گویدمی CNGهای ، مدیر سوختPhilip Fjeldشده است.

 های دیزلی است.درصد کمتر از سوخت ٤٠گفتنی است، هزینه بیومتان "هستند.

 ١٤٣ای حدود هزینهرود که میلیون تن مواد غذایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا هر سال هدر می ٨٨شود که همچنین برآورد می

میلیون نفر در اروپا را که در فقر غذایی  ٥٥تواند غذای میلیارد دالر( دارد و فعاالن باور دارند که این میزان می ١٥٣.٦١میلیارد یورو )

 برند، تأمین کند./سر میبه

ww.iana.ir/fa/news/http://w٤٠٩١٥/%D٨١%٩%D٨%B١%D٨٨%٩%D٨% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵بهمن  ۲۵تاریخ: 

تقویت زراعت نیشکر در برزیل با مکانیزاسیون کشاورزی/ مکانیزاسیون کارگران را به مناطق روستایی جذب 

 زیستی کمک کردو به کاهش آلودگی ، افزایش بهره وری و حفاظت از تنوع 

، دستخوش دگرگونی شده است؛ این دگرگونی به دلیل بهره بردن از کشاورزی مکانیزه بوده که  ٢١زراعت نیشکر در برزیل در قرن 

 .توانسته به تقویت اقتصاد روستایی و پاسخگویی به تقاضای رو به رشد کمک کند

این دگرگونی به دلیل بهره بردن از کشاورزی مکانیزه بوده که  ، دستخوش دگرگونی شده است؛ ٢١زراعت نیشکر در برزیل در قرن 

 توانسته به تقویت اقتصاد روستایی و پاسخگویی به تقاضای رو به رشد کمک کند.

رو بوده است. امروز نوآوری و به، برزیل با رشد سریع اقتصادی طی چند دهه گذشته روcnhindustrialبه گزارش ایانا از وب سایت 

 ر اقتصاد روستایی، باعث شده تا بزرگ ترین و مهم ترین تغییرات در زراعت نیشکر روی دهد.فناوری د

حقیقت تلخ در مورد صنعت قند این است که طی قرن ها محیط زیست و کسانی که در این بخش کار می کردند، دچار آسیب شدند؛ 

 ٥٠٠رگران با دست ساقه را برش می دادند و این کار با نرخ چراکه از نیروی کار سنتی، در این بخش استفاده می شد به طوری که کا

کیلوگرم در یک ساعت بود که باعث شد تا به یک کار خسته کننده تبدیل شود و همچنین با آلودگی و فرسایش خاک، جان حیوانات 

 و زیستگاه های جانوری در معرض تهدید قرار داشت.

ول، برای از بین بردن برگ های تیغ دار و آفات خطرناک، آتش در مزارع نیشکر در سراسر جهان، کشاورزان پیش از برداشت محص

 برپا کرده و پس از آن کارگران به قطع و قرار دادن ساقه و حمل آن به کارخانه های تولید شکر اقدام می کنند.

دستگاه برداشت و انجام می شود و  درصد از تولید نیشکر این کشور در حال حاضر توسط ٩٥اما در برزیل، با مکانیزاسیون، حدود 

توانسته که کارگران جدید به مناطق روستایی جذب کند و به کاهش آلودگی ، افزایش بهره وری و همچنین حفاظت از تنوع زیستی 

 دهمچنین برداشت مکانیکی امکان می دهد تا برگ ها که پیش از این با آتش زدن می سوختند، برای تولید انرژی مور کمک کند.

 ٢٠٢٠درصد از نیازهای برزیل را تا سال  ٢٠استفاده قرار گیرند، برخی پیش بینی ها حاکی از این است که این منبع می تواند تا 

مکانیزاسیون همراه با سیاست های دولت به ترویج پایداری کمک کرده است؛ در منطقه سائو پائولو که دارای بیشترین  برآورده کند.

درصد از نیشکر از طریق مکانیزاسیون برداشت می شود. امسال قرار است میزان برداشت از زمین با شیب  ٩٥ود تولید نیشکر دارد حد

توانسته  ٢٠١٤درصدی خود به صورت مکانیزه در سال  ١٠٠(، با فعالیت ١) Usina da Mataمرکز  درجه یا کمتر انجام شود. ١٢

  جهیزات برداشت تراکتور، گریدر، لودر، بیل و کامیون بهره برده است.میلیون تن نیشکر در سال را فراهم کند که از ت ٢.٥

در برزیل به چشم می خورد؛ بخشی که از تولید کنندگان  CNH، ازبخش صنعتی Case IHاین روزها، تجهیزات با نام تجاری 

در امتداد خطوط گیاهان، برگ ها تجهیزات برداشت نیشکر به شمار می رود. روشی که این صنعت به کار می برد این گونه است که 

تن در یک ساعت از هم جدا شده که هزار برابر سریع تر از برداشت دستی است و پس از آن ساقه ها به صورت طولی  ١٠٠با نرخ 

  برش داده می شود و با فشار برگ های زاید جدا شده و ساقه ها بر روی واگن که در کنار دستگاه است ، قرار می گیرند.

)ماشین آالت بازیافت( برای جمع آوری  " balers "آن توسط کامیون ها ساقه ها برای فرآوری به آسیاب برده و از بلرس پس از

  برگ و استفاده در تولید انرژی استفاده می شود.

ایدار ودآور و پکه می تواند به ایجاد کشاورزی نیشکر س -تنها پس از چند سال می توان تاثیر مثیت مکانیزاسیون را مشاهده کرد 

بینجامد و آلودگی کمتر گازهای مضر همچون مونواکسید کربن، دی اکسید نیتروژن، اکسیدهای گوگرد و متان را به دنبال داشته 

در منطقه سائوپائولو با استفاده از آب کمتر، شاهد بهبود تنوع زیستی و  Usina da Mataمزارع مرکز این درحالی است که  باشد.

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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وری نیز بهبود یافته و فرآوری برگ ها برای ایجاد انرژی یک جریان درآمد جدید و با ارزش را فراهم بوده، همچنین بهرهترکیب خاک 

  کرده است و به گونه ای که افزون بر تامین کردن انرژی مزرعه ، مقادیر مازاد هم به فروش می رسد.

با سوختن ساقه ها باعث آسیب رساندن به خاک و افزایش فرسایش همچنین برای خاک هم سودمند است. چرا که درجه حرارت باال 

  خاک می شود و همچنین روی منابع آب تاثیر می گذارد.

Newton Antonio Chucri  :روش های جدید به طور مستقیم روی حفظ آب و هوا و محیط زیست "، مدیر مزرعه، می گوید

  "ه ایم به احیای جنگل و حفظ گیاهان و جانوران کمک کنیم. تاثیر گذار است. ما با استفاده از آب کمتر توانست

 ٢.٥برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد نیشکر، وی با استفاده از زمین کمتر و کاهش روش های سنتی توانسته میزان تولید از 

مار می رود، به طوری که به برداشت همواره یک کار خسته کننده به ش میلیون تن به چهار میلیون تن در یک فصل توسعه دهد.

  ساعت شبانه روز باید انجام شود. اما مکانیزاسیون این کار را جذاب تر کرده است. ٢٤مدت هشت ماه در سال، هفت روز هفته، 

Chucri  :سال گذشته در برزیل ایجاد شده که به رشد اقتصاد  ١٠بسیاری از مشاغل در بخش ساخت و ساز و صنعت طی "گفت

ست. این در حالی است که افرادی کشاورزی را ترک کردند و به شهرها امدند. اما باید دانست که می توان از مزرعه به کمک کرده ا

خوبی کسب درامد کرد. با این حال ، مکانیزاسیون در حال تغییر است که می توان ، با بهبود شرایط کار در مزارع و فراهم کردن 

  "اموزش ، وضعیت بهتر شود.

  شیرینموفقیت 

مزارع نیشکر برزیل مزارع وسیعی هستند، که بیشتر در مناطق روستایی دور افتاده قرار دارند. بنابراین ارائه آموزش برای کارگران در 

، توانسته با بهره بردن از تلفن همراه  Case IHچنین شرایطی کار آسانی نیست. اما یک طرح نوآورانه با حمایت دولت، با همکاری با 

همچنین یک شبیه ساز برداشت، تحت یک پایلوت آموزشی کمک می کند تا اپراتورها، مهارت های مورد نیاز و  ارائه کند. آموزش

بهبود بهره وری شان را افزایش دهند و باعث کاهش ضعف ها شده و همچنین با کاهش دادن آسیب رساندن به گیاه ، به بهبود 

زاسیون و بهره مندی از مزایای تجاری پیش می رود. پیشرفت هایی همچون برزیل به سمت مکانی کیفیت محصول کمک کند.

هواپیماهای بدون سرنشین که جایگزین برخی از ماشین آالت سنگین مانند کامیون، تجهیزات حمل و نقل و برداشت شده است که 

 کمک کند. باعث آسیب رساندن به خاک می شود، و می تواند به رشد سریع تر و بهره وری بیشتر نیشکر

  ترجمه: فرحناز سپهری

  پی نوشت:

شرکت برزیلی که روی تولید انرژی پاک و تجدید پذیر، تولید نیشکر با در نطر گرفتن مسائل زیست محیطی و توسعه اقتصادی  -١

 منطقه تمرکز دارد و در سائوپولو واقع است.

http://www.iana.ir/fa/news/٤٠٦٩٨/%D٨%AA%D٨٢%٩%D 
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 گزارشات جهانی
 فودپرس ۱۳۹5بهمن ماه  ۳۰شنبه 

 ها از به تاخیر افتادن صادرات برنج به ایراننگرانی هندی

هند در گزارشی اعالم کرد تاخیر در ازسرگیری واردات برنج باسماتی از سوی ایران،  ICRA آژانس رتبه بندی اعتبار <مواد غذایی

 کاهش و داخلی برنج ناکافی تولید به توجه با آژانس این ایندیا، خبری پایگاه به گزارش.ممکن است مانع بهبود صادرات این کاال شود

 .از سوی این کشور را موقتی ارزیابی کرده استند واردات رو در تاخیر ایران، در تقاضا تامین برای ذخایر سطح

دالر هر تن برنج ممکن است مانع بیشتری برای صنعت برنج باسماتی ایجاد کند زیرا در طول فصل تامین  ٨٥٠، قیمت ICRA از نظر

رش از ایران پس از درصد باال رفته است. با این همه این آژانس معتقد است باید دریافت سفا ٢٥تا  ٢٠اخیر، قیمت برنج باسماتی 

، ایران یک مقصد بزرگ صادراتی برای برنج ICRA به گفته دیپاک جوت وانی، دستیار نایب رییس در.لغو ممنوعیت واردات را دید

 .باسماتی هند است و کاهش تقاضا از سوی ایران، در کاهش صادرات هند نقش داشته است

ند است با این همه طی سالهای گذشته، دولت ایران با توجه به سطح ذخایر ایران یکی از بزرگترین واردکنندگان برنج باسماتی ه

برنج و حمایت از کشاورزان داخلی، گاه به گاه واردات برنج باسماتی را ممنوع کرده است. ایران آخرین بار واردات برنج باسماتی را در 

یک هیات تجاری را برای حل  ٢٠١٧ند در ژانویه سال با توجه به استمرار ممنوعیت مذکور، دولت ه.ممنوع کرد ٢٠١٦ژوییه سال 

این مسئله به ایران اعزام کرد و پس از آن انتظار می رفت که ممنوعیت واردات به زودی رفع شود. در حالیکه هیچ اطالع رسمی از 

دالر در  ٨٥٠باسماتی را به  سوی ایران وجود نداشته است، گروهی از واردکنندگان بزرگ برنج باسماتی در ایران، قیمت واردات برنج

در یک تحول منفی برای صنعت برنج باسماتی هند، آمریکا اخیرا تحریمهای جدیدی را علیه ایران وضع کرده .هر تن محدود کرده اند

به  اتیکه استفاده از دالر آمریکا برای معامله را محدود می کند. تحوالت مذکور ابهاماتی را پیرامون ازسرگیری صادرات برنج باسم

 .ایران به وجود آورده است

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=٩f٦٢٨٣٣٥ae٧٢٤dcfb٤٧٩b 
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	مشارکت کشاورزان هدررفت آب در حوضه زایندهرود را کاهش داد/ آب از نیمه فروردین تا پایان خرداد به زایندهرود بازمیگردد
	رها سازی آب از سد زایندهرود امروز پایان مییابد
	آبرسانی به سه شهر استان بوشهر با همکاری وزارت نفت
	تامین آب برای کشت ۳۰ هزار هکتار از نقاط کانونی گردوغبار

	اقتصاد کلان
	پیشبینی سود 71 شرکت بورسی
	آدرس غلط برای توسعه بورس
	بهبود رقابتپذیری اقتصاد، بدون کشاورزی امکان ندارد

	اقتصاد محصولات
	اختلاف نظر با شورای اقتصاد بر سر افزایش قیمت گندم/ امضای طلایی برای واردات روغن به کسی ندادهایم
	تعرفه ابزاری برای کنترل بازار محصولات کشاورزی/ ضریب خوداتکایی صددرصدی حبوبات در دستور کار قرار دارد
	عرضه ۱۰۱ هزار تن گندم خوراکی ایرانی در بورس کالا

	اقلیم و منابع طبیعی
	فارس از شرایط جوی کشور گزارش میدهد
	پا به پای هم برای نجات جنگل
	احیای دریاچه ارومیه در گرو سرمایه گذاری 19 هزار میلیاردی
	فارس از شرایط جوی کشور گزارش میدهد
	لزوم تخلیه بخشی از ساکنان مجاور رودخانههای شرق فارس
	10 استان در وضعیت آمادهباش سیل/ تشدید سیل در اثر ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانهها
	برنامه های وزارت جهاد کشاورزی برای مقابله با ریزگردهای خوزستان
	١٠٠ هزار هکتار بحرانی و ٣٠ هزار هکتار فوق بحرانی در خوزستان

	انتصابات
	انگور/ کشمش
	بازار و قیمت ها
	پاسکاری تنظیم بازار بین دو وزارتخانه/ کنترل قیمت کالاهای اساسی در خردهفروشیها ربطی به ما ندارد
	جلوگیری از توزیع گوشت ارزانقیمت توسط سازمان میادین
	چشمانداز مثبت بازار در روزهای پیشرو
	میوه های ممنوعه با ترفند جدید به بازار عرضه شد
	میوه شب عید به کابوس مردم تبدیل شده است/ ذخیره سازی دلالان برای آخر سال! + جدول
	قیمت انواع میوه و سبزی / واردات پرتقال در هاله ای از ابهام
	توزیع نامحدود برنج و شکر برای تنظیم بازار شب عید
	برگزاری نمایشگاه بهاره در پنج نقطه از شهر تهران/ پیگیری واردات بادام هندی برای بازار شب عید
	مردم مایحتاج شب عید را با حداقل قیمت تامین می کنند

	برنامه و سیاست ها
	شروط تأسیس مجتمع دامپروری اعلام شد/ شناسایی 10 شهرک شیلاتی
	جابهجایی محموله طیور بدون مجوز دامپزشکی، قاچاق است/ خسارت آنفلوآنزا چندین برابر اعتبار تخصیصی
	تأسیسات و تجهیزات پرورش طیور در ایران: گذشته، حال و آینده
	هفت لایحه زیستمحیطی به مجلس ارائه شد/ فضای سیاسی برخی از کشورهای منطقه مانع همکاری شده است
	هفت لایحه زیستمحیطی به مجلس ارائه شد/ فضای سیاسی برخی از کشورهای منطقه مانع همکاری شده است
	هفت لایحه زیستمحیطی به مجلس ارائه شد/ فضای سیاسی برخی از کشورهای منطقه مانع همکاری شده است
	مجتمعهای آب روستایی از اولویتهای بخش آب و فاضلاب کشور است
	تعیین ساز و کار کاهش التهابات مربوط به بازار کالاهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسانات فصلی
	اختلاف نظر جهاد کشاورزی با شورای اقتصاد بر سر افزایش قیمت گندم
	افزایش 36 درصدی اعتبارات تملک ملی تحقیقات کشاورزی در لایحه بودجه 96
	راهکارهای اصلاح ساختار اجرایی و برنامهریزی دولتی و بخش خصوصی برای حل مشکلات مرغداری
	موافقت مجلس با تفحص از دو شرکت کشت و صنعت کارون و نیشکر
	امضای تفاهمنامه همکاری فائو و سازمان شیلات ایران
	مصوبات ۹ گانه ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمتها در شب عید+ سند

	برنج
	توزیع برنج دولتی 3800 تومانی برای شب عید/ رقابت ناسالم بازرگانی دولتی با بخش خصوصی

	پسته
	پنبه
	پیاز
	تامین منابع مالی
	سازمان دامپزشکی و مشکلی به نام بودجه
	بخشودگی سود تسهیلات بانکی 100 میلیون تومانی بدهکاران بخش کشاورزی

	تحقیقات و نوآوری ها
	تولید بذر جو مقاوم به شوری خاک و سختی آب
	فیلمهای کشاورزی هفت دانشجوی دکتری ایرانی به وبسایت اسس اگریکالچر راه یافت/ فیلمها به زبان انگلیسی تدوین شدهاند/ تولید فیلمهای کشاورزی به زبان فارسی در دستور کار دانشگاه رازی
	ارقام جدید جو و نخود معرفی شد
	تولید کود میکوریزی برای کاهش مصرف کود و
	دو پژوهشگر علوم دامی و آب و خاک کشور، برگزیده جشنواره بین المللی خوارزمی شدند
	نخستین مرکز بیوانفورماتیک کشاورزی ایران راه اندازی شد
	ابزارهای الکترونیک به کمک کشاورزی میآید
	تغییر رویکرد تحقیقات از محصولمحوری به خروجیمحوری/ امسال 72 دستاورد تحقیقاتی تجاریسازی شد

	تخم مرغ
	تخممرغهای «طلا» در سبد خانوار/ تعیین قیمت به جای بازار به دلالان سپرده شد

	تولیدات باغی (سایر )
	بحران باغ کشی در تهران
	ارزش تولید بادام ایران به یک میلیارد دلار رسید
	برای توسعه آبیاری قطره ای در هر هکتار 10 میلیون تومان سرمایه گذاری شده است

	تولیدات دام و طیور (سایر )
	هدف گذاری برای افزایش جمعیت گاومیش کشور به 224 هزار راس در برنامه ششم
	باز هم تأکید میکنیم، مرغ هورمونی نداریم!/ 140 واحد از کشتارگاههای طیور، بدون سورتر هستند
	یوسفی: بیمه غرامت مرغداران را نمی دهد/سجادی: وزیر جهاد کشاورزی پیگیر غرامت مرغداران است!

	تولیدات زراعی (سایر )
	چای
	افزایش 60 درصدی تولید چای ایرانی و کاهش 55 میلیون دلاری واردات
	دولت سهم 163 میلیارد تومانی خود، بابت بهای برگ سبز چای را پرداخت کرد

	حبوبات
	تعرفه ابزاری برای کنترل بازار محصولات کشاورزی/ ضریب خوداتکایی صددرصدی حبوبات در دستور کار قرار دارد

	خاک
	توجه بیشتر به خاک در برنامه ششم توسعه
	برداشت بیرویه خاک از جزیره هرمز نگرانکننده است
	قول مساعد برای تخصیص ردیف بودجه مستقل خاک/ ورود مباحث خاک به شورایعالی آب/ نیمی از خاک کشاورزی ایران بیکیفیت است

	خرما
	خرید تضمینی
	احتمال اعلام نرخ خرید تضمینی گندم در جلسه امروز هیأت دولت/ تلاش وزیر جهاد کشاورزی بینتیجه بود؟
	احتمال اعلام نرخ خرید تضمینی گندم در جلسه امروز هیأت دولت/ تلاش وزیر جهاد کشاورزی بینتیجه بود؟
	احتمال اعلام نرخ خرید تضمینی گندم در جلسه امروز هیأت دولت/ تلاش وزیر جهاد کشاورزی بینتیجه بود؟
	یک بام و دوهوای نرخ خرید تضمینی گندم
	تاخیری که چرخ تولید کشاورزی را لنگان تر خواهد ساخت/ همه دلسرد شدند !؟

	خشکسالی
	چند پیشنهاد اجرایی برای رفع خشکسالی
	اعمال محدودیت آبیاری چمن، برای مقابله با خشکسالی
	کشف راهحلی برای مقاومسازی گیاهان در برابر خشکسالی

	دانه های روغنی
	روغن
	انحصار در واردات روغن نباتی وجود ندارد/ امضاء طلایی ها و انحصار را به ما اطلاع دهید

	زعفران
	جزئیات معاملات گواهی سپرده زعفران در بورس کالای ایران
	زعفران در بورس
	مرگ تدریجی طلای سرخ ایرانی/ انحصار تجارت زعفران در دست دو الی سه نفر صحت ندارد

	زیتون
	سلامت
	اجرای طرح تضمین کیفیت محصولات صادراتی دامی به روسیه/ ۸۷ هزار آزمایش برای باقیمانده سموم در فرآورده دامی
	محکومیت دلال دامی ناشر تب برفکی به 6 ماه حبس
	آنفولانزا حاد پرندگان بلای جان صادرات شد
	بهترین خوراکیها برای صبحانه رژیمی
	۱۰ ماده غذایی که به تسکین درد کمک میکنند
	با این ادویه 20 روزه چربی های شکم و پهلو را آب کنید
	10 غذای کم کالری برای خوش اندام شدن
	فواید خوردن پاستا چیست؟
	خوردن سالاد همراه غذا افسردگی می آورد
	چگونه سالم غذا بخوریم، سیر شویم و وزن کم کنیم؟

	سیب درختی
	حکایت باغِ بیسیب

	سیب زمینی
	شیلات
	پروژه ژنتیکی قزلآلای رنگینکمان به امضا رسید/ ایران از واردات تخم چشم زده بی نیاز می شود
	نیاز به تشکیل بانک اطلاعات آبزیان خلیج فارس و دریای عمان/ اطلاعات کافی درباره جمعیت آبزیان خلیج فارس در دسترس نیست

	شکر (چغندر / نیشکر)
	عرضه شکر دولتی با قیمت مصوب برای تنظیم بازار

	شیر و فراوردهها
	تدوین دستور العمل تولید لبنیات سنتی

	صادرات و واردات
	پیشبینی صادرات 350 تن گوشت قرقیزستان به ایران
	واردات رسمی دام زنده از پاکستان/ دامها در نقطه صفر مرزی کشتار میشوند
	تعرفه واردات موز اعلام شد
	ارزآوری 4.7 میلیارد دلاری صادرات بخش کشاورزی در 10 ماهه امسال/ صادرات 27 درصد افزایش و واردات 4 درصدی کاهش یافت
	تراز مثبت 500 میلیون دلاری صادرات دام و طیور در 10 ماهه نخست سال/ 12.5 درصد جمعیت شترمرغ جهان در ایران پرورش داده میشود
	ارزآوری ۴,۷ میلیارد دلاری صادرات بخش کشاورزی در ۱۰ ماهه امسال/ صادرات ۲۷ درصد افزایش و واردات ۴ درصدی کاهش یافت

	صنایع غذایی
	واحد 100 هزار تنی تولید خوراک دام از سرشاخه نیشکر فرآوری شده به زودی به بهره برداری می رسد
	مدیرعامل نستله ایران در چهارمین همایش بینالمللی مسئولیت اجتماعی شرکتها اعلام کرد:
	شیرینی کدام کشورها به دهان مردم و دولت شیرین تر است؟
	اسامی نمک های غیر بهداشتی اعلام شد
	تولید 150 نوع نان برای همه ی گروه های سنی/ حذف یارانه ها برای اصلاح فضای رقابتی
	کوکاکولا پس از 130 سال رنگ عوض کرد
	شرکت بهپاک پس از 8سال غیبت به بورس بازگشت

	عسل
	علوفه
	قارچ
	بورس قارچ در آستانه عید نوروز تعطیل شد

	گل و گیاهان صنعتی
	افزایش 50 درصدی قیمت گل به مناسبت ولنتاین/ فروش گل تا 40 درصد افزایش یافت/ مردم لبنان به هر بهانه به یکدیگر گل

	گندم
	امروز روی میدهد عرضه ۱۰۱ هزار تن گندم خوراکی ایرانی در بورس کالا
	چرا نرخ تضمینی مصوب گندم ابلاغ نمیشود؟

	گوجه فرنگی
	گوشت قرمز
	پیشبینی صادرات 350 تن گوشت قرقیزستان به ایران
	جلوگیری از توزیع گوشت ارزانقیمت توسط سازمان میادین

	گوشت مرغ
	نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات/ افزایش قیمت مرغ و ماهی در راه است

	ماشین آلات
	متفرقه
	از برق کشی ساختمان تا پرورش قارچ
	شک و تردید در اجباری بودن کشاورزی برای انسانهای اولیه/ کشف نشانههای حضور انسان در 45 هزار سال پیش در مناطق گرمسیری و انبوه جنگلی
	طرح فاضلاب تهران به "صندوق مالی سازگاری تغییر اقلیم" معرفی میشود
	پایِ زخمی محیطبان دنا، از کار افتاد
	دستگیری اعضای باند خرید و فروش گوشت خوک

	مرکبات
	/اختصاصی فارس/ کشتی پرتقال مصری در راه است/ دم خروس را باور کنیم یا سخن آقای وزیر را
	وزنکشی موافقان و مخالفان واردات پرتقال برای نوروز 96

	مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
	پروتکل خاصی برای نظارت بر ماستبندی سنتی نداریم/ حمل شبانه ضایعات مرغ و گوشت به کارخانجات سوسیس و کالباس صحت ندارد
	پروتکل خاصی برای نظارت بر ماستبندی سنتی نداریم/ حمل شبانه ضایعات مرغ و گوشت به کارخانجات سوسیس و کالباس صحت ندارد
	پروتکل خاصی برای نظارت بر ماستبندی سنتی نداریم/ حمل شبانه ضایعات مرغ و گوشت به کارخانجات سوسیس و کالباس صحت ندارد
	کشت نشایی گیاهان زراعی تا 5 سال آینده/آب خط قرمز کشاورزی ایران
	نسل آينده مجبور به مهاجرت ميشود
	برنامهریزیهای لازم درخصوص مهار سیلاب پیش رو در حوضه های کارون، مارون و زهره و جراحی استان خوزستان انجام شده و جای هیچگونه نگرانی نیست.
	توصیه وزارت بهداشت برای نوشیدن دمنوش به جای نسکافه
	تسهیلات اتاق تهران برای حمایت از رسانههای بخش خصوصی
	ضعف بخش بازرگانی سفارتخانههای ایران در صادرات محصولات کشاورزی/ ساختار مقررات گمرکی کشور نیاز به بازنگری دارد
	کاهش ترددهای غیرضروری روستائیان به شهرها با توسعه شعب پست بانک
	ایران، قطب تحقیقات گندم و ذرت در خاورمیانه می شود
	رأی به نجات جنگلهای هیرکانی
	رئیس اتحادیه میوه: از 20 هزار تن پرتقال مصری خبری ندارم
	سازمان حمایت با گرانفروشان برخورد کند/ نگرانی مبنی بر عرضه گوشت شب عید وجود ندارد

	نهاده
	یک هزار قلم سموم کشاورزی بیکیفیت حذف شد/نظارت الکترونیک بر مزارع کشور
	افزایش 50 درصدی واردات سموم مشابه داخلی/ سموم وارداتی 15 تا 20 درصد ارزانتر از مشابه داخلی/ تولیدگنندگان سم آفات نباتی در آستانه ورشکستگی
	180 رقم بذر انتخاب شده از محصولات سبزی و صیفی، در یکی از گلخانههای پیشوا کشت شد/ تولید بذر هیبرید برای نخستینبار تا سه سال آینده
	استاندارد کود اجباری میشود
	تنوع سموم تا دو سال آینده افزایش مییابد/ آزموده را آزمودن خطاست

	نوغان داری
	گزارشات جهانی
	پروژهای برای دسترسی روستاییان به مواد مغذی در کوهستان
	توسعه کشاورزی ارگانیک در مناطق مرزی اندونزی
	حمایت بیشتر از کشاورزان خردهپا برای سازگاری با تغییرات آب و هوایی باید انجام شود
	ایران در فهرست بزرگترین تولیدکنندگان کشاورزی جهان
	فنآوریهای خلاق، به دنبال افزایش دسترسی به آب پاک در کشورهای در حال توسعه هستند
	بررسی اثر تغییر اقلیم بر کیفیت منابع آب زیرزمینی
	بلندترین سد آمریکا در حال شکستن است/ دهها هزار نفر از ساکنین پایین دست سد اورویل در حال فرار از شهرها و روستاها
	کلید امنیت غذایی در 20 سال آینده افزایش بهرهوری دامداری، شیلات و محصولات جنگلی/ انتشار جهانی گازها از 0.4 در 1990 به یک گیگاتن در 2015 افزایش یافته است
	افزایش سود برای کشاورزان پنبه در هند در سال 2016/ توانمندسازی کشاورزان زن پنبه در هند رقم خورد/ برنامه توانمندسازی زنان به کاهش شکاف نابرابری جنسیتی در جامعه کمک کرد
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