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 آب

 فارس - ۹۵/۰۹/۲۵ : تاریخ

وری مطلوب از آب قرار دهیم وزیر جهاد کشاورزی گفت: اساس وری مطلوب از آب قرار دهیم وزیر جهاد کشاورزی گفت: اساس اساس تولید در کشور را باید بر پایه بهرهاساس تولید در کشور را باید بر پایه بهره

    ..تولید را در کشور باید بر پایه استفاده هوشمندانه از آب قرار دهیمتولید را در کشور باید بر پایه استفاده هوشمندانه از آب قرار دهیم

بندرعباس، محمود حجتی صبح امروز در حاشیه سفر به استان هرمزگان در جمع خبرنگاران اظهار از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

آبی و وری مطلوب از آب قرار دهیم تا بتوانیم بر میزان تولید افزوده و بر چالش بیکرد: اساس تولید در کشور را باید بر پایه بهره

وری در زمینه آب باشد، افزود: ها و منابع مالی ما باید رشد بازدهی و بهرهشوی با بیان اینکه تمام تال.آبی در کشور غلبه کنیمکم

رود و بخصوص تری تولید کنیم، ارزش اقتصادی در حوزه کشاورزی باال میاگر بتوانیم با آب کمتری، محصول بیشتر و با کیفیت

 .زمینه کارهای اساسی انجام دادبرای کشوری مانند ایران که میزان بارندگی در آن پائین است، باید در این 

وزیر جهاد کشاورزی با تقدیر از نگاه مثبت رهبر معظم انقالب اسالمی و مجلس شورای اسالمی و دولت یازدهم در زمینه توجه به 

تا  8کشاورزی در کشور و تخصیص مطلوب اعتبارات این بخش، عنوان کرد: میزان رشد بودجه کشور نسبت به سال گذشته حدود 

ها شاهد هستیم که باید ها و حوزهرصد است اما در حوزه اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی رشد چند برابری را در برخی شاخصد 9

حجتی خاطرنشان کرد: در سفر وزیر زیرساخت هلند به ایران موضوعی که از سوی وی بارها مورد .قدردان این نگاه و همکاری بود

کیلوگرم گوجه  250آب در این کشور پر باران بود به طوری که از یک متر مکعب آب بیش از وری اشاره قرار گرفت، میزان بهره

 .کنند و این شرایط را باید ما نیز در زمینه کشاورزی در کشورمان محقق کنیمتولید می

های جدیدی ... عرصه وی تأکید کرد: کشت جلبک، تولید ماهی و میگو در قفس در دریا و یا در مزارع در ساحل، گیاهان دارویی و

در حوزه فعالیت وزارت جهاد کشاورزی هستند که هر کدام از آنها قادرند رشد اقتصادی کشور را افزایش داده و تأثیر چشمگیری در 

وری در زمینه استفاده از آب، متوجه وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: باید همزمان با رشد بهره.سرانه درآمد ملی داشته باشند

دگی خاک نیز باشیم و قدر خاک را در کشورمان بسیار بیشتر بدانیم تا آینده تولیدات گیاهی ما با چالش کیفیت نامناسب فرسو

حجتی همین طور بر اهمیت توجه به تولیدات ارگانیک در کشور تأکید و بهترین ظرفیت برای تولید محصوالت .خاک مواجه نباشد

ترین گلخانه جنوب ه گزارش فارس، وزیر جهاد کشاورزی قرار است تا ساعاتی دیگر بزرگب.ای عنوان کردارگانیک را کشت گلخانه

 .برداری قرار دهدکشور را در رودان مورد بهره

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950925000296 
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 آب
 فارس - ۹۵/۰۹/۲۷ : تاریخ

ها و به خطر افتادن جان ها و به خطر افتادن جان های صنعتی را نخواهیم داد/ سمی شدن رودخانههای صنعتی را نخواهیم داد/ سمی شدن رودخانهاجازه انتقال آب کارون برای مصرفاجازه انتقال آب کارون برای مصرف

  های نیشکر های نیشکر آبآبمردم توسط زهمردم توسط زه

مردم توسط ها و به خطر افتادن جان نماینده مردم خرمشهر و مینوشهر در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر سمی شدن رودخانه

  .های صنعتی را نخواهیم دادهای نیشکر، گفت: اجازه انتقال آب کارون برای مصرفآبزه

پروران شهرستان در جمع خبرنگاران با تاکید بر از خرمشهر، عبداهلل سامری در حاشیه نشست با آبزی خبرگزاری فارسبه گزارش 

های پرورش ماهی در شهرستان به صورت کارشناسی کار انجام نشده است، اظهار کرد: مسؤوالن هنگام ایجاد حوضچهاینکه 

 .های الزم نیز در این حوزه تامین نشده و این امر باعث متضرر شدن تولید کنندگان شهرستان شده استهمچنین زیرساخت

های مختلف باید برای های خرمشهر عنوان کرد: دولتتوجهی به ظرفیتبیمندی از مسؤوالن نسبت به وی در ادامه با ابراز گله

نماینده مردم خرمشهر و مینوشهر در مجلس شورای .برنامگی خود نسبت به شهرستان خرمشهر، جواب مناسبی را بیان کنندبی

طبیعی شهرستان که مورد نیاز  اسالمی گفت: با توجه به وضعیت کنونی شهرستان خرمشهر، ظرف چند سال تمام امکانات و منابع

های نیشکر اذعان کرد: اگر آبپروری و زههای آبزیوی در رابطه با ادغام پساب.مردم شهرستان است، از بین خواهند رفت

پروری های آبزیهای حوضچههای کمتری نسبت به پسابهای نیشکر با یکدیگر ادغام شوند، خسارتآبپروری و زههای آبزیپساب

های سطحی شهرستان شده است های نیشکر باعث سمی شدن رودخانه و آبآبسامری افزود: زه.شودهای نیشکر وارد میآبهبه ز

 .کنداندازد و آنها را دچار بیماری و مسمومیت میو این امر همچنین جان مردم شهرستان را به خطر می

های الزم و مهم گذشت، خاطرنشان کرد: رفع مشکالت زیرساختوی با تاکید بر اینکه ما به راحتی از این مسائل نخواهیم 

پروری و... باید در مراتب های متفاوت مردم خرمشهر مانند بازرگانی، کشتی سازی، آبزیشهرستان، انجام و ایجاد طرح برای فعالیت

یان در رابطه با بحث انتقال آب نماینده مردم خرمشهر و مینوشهر در مجلس شورای اسالمی در پا.اولویت مسؤوالن و دولت باشد

ای مبنی بر انتقال کارون تصریح کرد: بر اساس قانون انتقال آب به دیگر شهرها برای شرب فقط قانونی است و ما هیچ گونه اجازه

 .های صنعتی را نخواهیم دادآب کارون به اصفهان برای مصرف

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950927000362 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۳۰تاریخ: 

  !!سازی الگوی مصرف آب کشاورزی اعتبار نگرفتسازی الگوی مصرف آب کشاورزی اعتبار نگرفتبهینهبهینه

پنجم و نیاز مبرم  های این وزارتخانه از ابتدای برنامهمدیرکل دفتر امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: با وجود پیگیری

های آب و خاک در اراضی کشاورزی، متأسفانه شاهد عدم تخصیص اعتبار به بخش کشاورزی به اعتبارات برای اجرای برخی پروژه

سازی الگوی مصرف آب کشاورزی از برنامه پنجم بودیم و امید است با مساعدت و های مرتبط با بهینهها ازجمله طرحبرخی طرح

 .ان مجلس شورای اسالمی این مهم در برنامه ششم مد نظر قرار گیردهمکاری نمایندگ

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر افزود: دفتر امور آب و خاک کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی برای رضا سرافرازی امروز در گفت

، پایش کیفیت اراضی کشاورزی، مدیریت بران، حفاظت خاک کشاورزیهای آبهایی مانند ایجاد و ساماندهی تشکلاجرای طرح

های اراضی کشاورزی، استفاده از آب نامتعارف، شناسی، احیاء، اصالح و بهسازی خاکهای کشاورزی، مطالعات خاکماده آلی خاک

که در  سازی سند ملی الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی اعتباری در اختیار نداردهنگامها و اجرایی کردن و بهبندانتوسعه آب

هنگام و اجرایی کردن سند ملی الگوی مصرف های خود رادر این بخش اجرا کند.وی بیان کرد: برای بهنتیجه قادر نیست برنامه

میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.مدیرکل  480هزار هکتار از اراضی کشور، سه هزار و  900بهنیه آب کشاورزی در دو میلیون و 

ها ربط با توجه به نیاز گسترده بخش کشاورزی برای اجرا و پیگیری این طرحکشاورزی ادامه داد: مراجع ذیدفتر امور آب و خاک 

های الزم انجام شد که به اند و در زمینه تخصیص اعتبارات حتی در برنامه پنجم هم پیگیریاعتباری برای این دفتر مصوب نکرده

 ای نرسید.نتیجه

های هزار هکتار طرح 500گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم، وزارت جهاد کشاورزی ساالنه باید سرافرازی عنوان کرد: براساس 

مرتبط با اصالح و بهبود خاک کشاورزی را اجرا کند. از آنجا که بهبود کیفیت خاک، عاملی حیاتی در اصالح مصرف آب کشاورزی 

 شور ضروری است.هایی با توجه به بحران آب کرود، اجرای چنین طرحشمار میبه

های موجود در بخش کشاورزی است شده در برنامه ششم یادآور شد: اعداد ذکر شده در برنامه پتاسیلگذاری انجاموی درباره هدف

 های مرتبط با آن را اجرایی کنیم.کنیم برنامهکه در صورت تأمین اعتبار، تالش می

ها خاک تدوین شده است. اهداف و بودجه مورد نظر برای تحقق این پروژههای متعددی در بخش آب و سرافرازی اضافه کرد: پروژه

 است. نیز در برنامه ششم گنجانده و به مجلس تقدیم شده

هزار هکتار از این  550زار در طول برنامه ششم قرار است سرجمع وی تأکید کرد: برای تجهیز و نوسازی اراضی مدرن و خشکه

 میلیارد ریال انجام شود. 100هزار و 23اراضی با صرف اعتباری بیش از 

هزار هکتار از اراضی شالیزاری  150به گفته این مقام مسئول، برای تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در سه استان شمالی کشور 

 میلیارد ریال اعتبار نیاز است. 400هزار و  11شود و برای تحقق این هدف به اجرا می

هزار هکتار از مزارع کشور اجرا  300ل برنامه ششم اجرای طرح های زهکشی اراضی کشاورزی در سرافرازی عنوان کرد: در طو

 میلیارد ریال است. 800هزار و  16شود و اعتبار پیش بینی شده برای اجرای این طرح می

های تولید، ح تعاونیهای کشاورزی طرحی است که از ادغام سه طروی در پایان افزود: اجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل

هزار هکتار از اراضی کشاورزی  450سهامی زراعی و احیاء و توسعه اراضی کشاورزی تشکیل شده و در طول برنامه ششم در 

 میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم./ 500هزار و 31ریزی شده و برای تحقق این هدف به برنامه

http://www.iana.ir/fa/news/38403/%D8%A8%D9%87% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۴تاریخ: 

  9696آب تکان خورد: سهم پررنگ در بودجه آب تکان خورد: سهم پررنگ در بودجه 

 85های حافظ عنوان یکی از دستگاهها، مراتع و آبخیزداری کشور بهبر اساس اعداد مندرج در الیحه بودجه بودجه سازمان جنگل

 17رو بوده است.بودجه سازمان حفاظت محیط زیست رشد حدود درصدی روبه 85های طبیعی کشور با رشد عرصه درصد از

درصدی  216شود رشدی حدود آوری و بازچرخانی آب را شامل میدرصدی را تجربه کرده و اعتبارات فصل آب و فاضالب که جمع

 .را در بودجه سال آینده نسبت به امسال تجربه خواهد کرد

آذرماه امسال توسط رئیس جمهوری به مجلس تقدیم شد و همانطور که وی در صحن  14الیحه بودجه سال آینده، 

علنی اعالم کرده بود، آب و محیط زیست در این الیحه پررنگ دیده شده است. بر اساس اعداد مندرج در الیحه 

های درصد از عرصه 85های حافظ کی از دستگاهها، مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان یبودجه بودجه سازمان جنگل

درصدی را  17درصدی مواجه بوده است. بودجه سازمان حفاظت محیط زیست رشد حدود  85طبیعی کشور با رشد 

 216شود رشدی حدود آوری و بازچرخانی آب را شامل میتجربه کرده و اعتبارات فصل آب و فاضالب که جمع

 نسبت به امسال تجربه خواهد کرد. درصدی را در بودجه سال آینده

 769هزار و  605میلیون و  10ها، بینی شده برای سازمان جنگل، کل اعتبار پیش96به گزارش خبرنگار ایانا، در الیحه بودجه سال 

ین میلیون ریالی سال جاری ا 401هزار و  623بینی شده است. این اعتبار نسبت به بودجه پنج میلیون و میلیون ریال پیش

 درصد مواجه بوده است. 88.6سازمان، با رشدی معادل 

درصدی مواجه است به طوری که اعتبارات این  16.94بودجه در نظر گرفته شده برای سازمان حفاظت محیط زیست هم با رشد 

ن ریالی در سال میلیو 292هزار و  956میلیون ریالی سال حاری به یک میلیون و  805هزار و  672سازمان از رقم یک میلیون و 

خواهد رسید. اگرچه در ایران خشک بازچرخانی آب بسیار اهمیت داشته و اعتبارات فصل آب و فاضالب که شامل آبرسانی به  96

آوری و تصفیه آب و فاضالب و غیره است در بودجه سال آینده نسبت به امسال بر اساس اعداد مناطق شهری و روستایی، جمع

دهد اما عامل انگیزشی بخش خصوصی که قیمت خرید تضمینی آب استحصالی رشد چشمگیری نشان میمندرج در جداول بودجه 

و پساب تصفیه شده از بخش خصوصی است، چندان رشدی ندارد. بر اساس اعداد مندرج در الیحه بودجه سال آینده، دولت تصمیم 

درصد رشد داشته باشد. یعنی بر  2.1دولتی فقط گرفته قیمت خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده از بخش غیر 

هزار میلیون ریال برای خرید تضمینی آب و پساب در  940اساس جداول بودجه در سال آینده دولت اعتباری معادل یک میلیون و 

 هزار میلیون ریال بود. 900نظر گرفته که این رقم در سال گذشته یک میلیون و 

 ر الیحه بودجهتوجه ویژه به محیط زیست و آب د

همانطور که رئیس جمهوری هم در صحن علنی مجلس مطرح کرده، با توجه به مخاطرات زیست محیطی که سالمت جامعه و 

کند، دولت تالش کرده با در نظر گرفتن اعتبارات و تسهیالت ویژه برای نجات محیط زیست و منابع ایران، زندگی آنها را تهدید می

شود، مبلغ دو هزار میلیارد دلیل در تبصره یک ماده واحده الیحه بودجه سال آینده، وزارت نفت را مکلف میگام بردارد. به همین 

ها، مراتع و آبخیزداری کشور برای عملیات مالچ پاشی و مقابله با میلیارد تومان( قیر در اختیار سازمان جنگل 200ریال )معادل 

ها قادر طی فعالیت دولت نهم و دهم به دلیل افزایش یکباره مالچ نفتی، سازمان جنگل زایی قرار دهد. این در حالی است کهبیابان

های بحرانی داخلی نیز به همراه گرد و غبار با منشا عراق و زایی در کشور وارد عمل شود و کانوننبود نسبت به عملیات بیابان

 سوریه، تنفس را برای ایرانیان دشوار کرده بود.
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های دانش بنیان ای با اولویت طرحهای زیربنایی و توسعهبند ب تبصره سه الیحه بودجه سال آینده برای طرحدولت همچنین در 

های علوم و تحقیقات، کشاورزی، آب و خاک، محیط زیست و فرهنگ و هنر با رعایت سقف مقرر در بند الف این تبصره در بخش

دهد نسبت به اخذ تضمین تسهیالت مالی بالعوض یا متولی اجازه می هایمیلیارد دالر است، دولت به دستگاه 50که معادل 

 المللی اقدام کنند.ها، موسسات مالی خارجی و بیناعتباری تا مبلغ پنج میلیارد دالر از دولت

شود با یهای جهاد کشاورزی و نیرو اجازه داده مهای تابعه و وابسته وزارتخانهبر اساس تبصره پنج الیحه بودجه نیز به شرکت

هزار  10به تصویب رسیده، تا سقف یک صد هزار میلیارد ریال ) 76شهریور سال  30رعایت قوانین نحوه انتشار اوراق مشارکت که 

کن، شیرین های آبرسانی و تامین آب، احداث و تکمیل شبکه آبهای مرزی، طرحهای مهار آبمیلیارد تومان( برای اجرای پروژه

های تولید همزمان آب و برق اوراق مشارکت های آب و فاضالب، نیروگاهآوری و انتقال فاضالب، تصفیه خانههای جمعتکمیل شبکه

و برای  80بهمن ماه سال  27قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  88ریالی و یا صکوک اسالمی و با رعایت ماده 

 مین خود در خصوص اصل و سود، اوراق مشارکت منتشر کنند.رسد، با تضهایی که به تصویب شورای اقتصاد میطرح

 های آبتالش برای جلب مشارکت بخش خصوصی در پروژه

های کالن این مجموعه های آب، بدهییکی از بزرگترین مشکالت وزارت نیرو برای جلب مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژه

آینده تالش کرده تا حدودی این مشکل را رفع کند. بنابراین در بند به فعاالن بخش خصوصی است. دولت در الیحه بودجه سال 

تبصره پنج دولت مجاز شده اسناد خزانه اسالمی را با حفظ قدرت خرید سررسید یک تا سه سال بی نام و بانام، صادر کند و به  "ه"

های یمت تمام شده آب و برق به شرکتای و مابه التفاوت قهای تملک دارایی سرمایهمنظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح

طلبکاران واگذار کند. این اسناد از پرداخت مالیات  هزار میلیارد ریال برای توسیه بدهی 75آب و برق به قیمت اسمی تا سقف 

و بدهکار را شوند و قابلیت واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار معاف بوده و با امضای وزیر امور اقتصاد و دارایی صادر می

های اجرایی و موسسات دولتی مورد ها دستگاههای اشخاص یاد شده به شرکتدارند. این اسناد صرفا به منظور تسویه بدهی

 گیرد. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی نیز از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.استفاده قرار می

های آبفای سراسر کشور و سازمان امور عشایر ایران مکلف است واحده یک نیز وزارت نیرو از طریق شرکت ماده 6در بند ج تبصره 

ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه  150بهای شهری به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ عالوه بر دریافت نرخ آب

میلیارد تومان از حساب یاد شده صرفا برای آبرسانی شرب  70ال معادل میلیارد ری 700کل واریز کند. کل وجوه دریافتی تا سقف 

های کشور در مقاطع سه ماهه یابد. این اعتبار بر اساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانروستایی و عشایری اختصاص می

ریزی سازمان مدیریت و برنامهشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین از طریق شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور توزیع می

ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. این وجوه مشمول مالیات های آب و فاضالب روستایی استانها و شرکتاستان

 شوند.نمی

 نصب کنتور حجمی اقساطی برای کشاورزان

زیست کشور است که بر اثر برداشت  های بخش آب و محیطبحران آب زیرزمینی و فرونشست زمین یکی از مهمترین دغدغه

، به 96رویه از منابع آب زیرزمینی رقم خورده است. در همین راستا دولت راهکارهایی را اندیشیده و تالش کرده در بودجه سال بی

زارت به و 96های مرتبط با کنترل برداشت از منابع آب زیرزمینی کمک کند. بر اساس تبصره هشت قانون بودجه تسهیل برنامه

های کشاورزی را از محل اعتبارات طرح های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یا هوشمند چاهشود کل هزینهنیرو اجازه داده می

داری ها دریافت و به حساب خزانهماه بدون سود از صاحبان چاه 36پرداخت و طی  "تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل "
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وجوه واریزی صرفا برای اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار وزارت نیرو قرار  درصد 100کل واریز کند. 

 گیرد.می

 رشد منفی اعتبارات فصل منابع آب

های امور ، اعتبارات فصل منابع آب با رشد منفی مواجه است. در فصل منابع آب به عنوان یکی از زیرشاخه96در الیحه بودجه سال 

 32حه بودجه جمع کل هزینه از محل منابع عمومی و اعتبار از محل درآمدهای اختصاصی در سال آینده دو میلیون و اقتصادی الی

درصدی داشته است. در سال گذشته  1.1بینی شده است که نسبت به سال گذشته رشد منفی میلیون ریال پیش 400هزار و 

بینی کرده بود. الزم به یادآوری است که ای پیشریال اعتبارات هزینه میلیون 379هزار و  56دولت برای این بخش دو میلیون و 

رسد با کاهش این اعتبارات، دولت اندکی نگاه شود و به نظر میاعتبارات سدسازی در فصل منابع آب الیحه بودجه گنجانده می

 خود به مقوله آب را تغییر داده است.

در فصل کشاورزی و منابع طبیعی هزینه از محل منابع عمومی و اعتبار از محل  بر اساس آنچه در الیحه بودجه آمده است، دولت

میلیون  25میلیون ریال برآورد کرده است. این عدد در سال گذشته  228هزار و  44میلیون و  28را  96منابع اختصاصی در سال 

درصدی نسبت به سال  11.2سال آینده با رشد  بینی شده بود. بنابراین بودجه این بخش درمیلیون ریال پیش 951هزار و  220و 

های های مدیریت پسماند، کاهش آلودگی، حفاظت از گونهجاری روبرو شده است.در فصل امور محیط زیست که شامل زیر مجموعه

صی دو زیستی، تحقیق و توسعه در امور محیط زیست است، کل رقم پیش بینی شده از محل منابع عمومی و اعتبارات منابع اختصا

دهد. در سال درصد رشد را نشان می 15.46، 95میلیون ریال است. این اعتبار نسبت به بودجه سال  84هزار و  875میلیون و 

 بینی کرده بود.میلیون ریالی را پیش 193هزار و  490گذشته دولت برای امور محیط زیست بودجه دو میلیون و 

 جهش چشمگیر بودجه آب و فاضالب

ها و اعتبار از محل منابع های امور مسکن، عمران و شهرسازی مجموع هزینهفاضالب به عنوان یکی از زیرشاخه در فصل آب و

خواهد رسید. سال گذشته برای این  96میلیون ریال در سال  950هزار و  262درصدی به  216.8عمومی و اختصاصی با رشد 

 بود. بینی شدههزار میلیون ریال پیش 83بخش اعتباری معادل 

شود. های اجرایی ختم نمیبینی شده برای دستگاههای مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی فقط به اعتبارات پیشالبته بودجه

ها لحاظ شده است. در الیحه بودجه سال آینده در راستای اجرای بلکه در بخش تحقیقات نیز اعتباراتی برای مطالعه در این حوزه

ای و تملک دارایی در نظر گرفته شده برای فناوری، ابالغی مقام معظم رهبری مجموع اعتبارات هزینههای کلی علم و سیاست

بینی شده است. برای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج هزار میلیون ریال پیش 200های پژوهشی مرتبط با آلودگی هوا فعالیت

وری آب و تحمل به خشکی و شوری در محصوالت کشاورزی بهره های پژوهشی در زمینه افزایشکشاورزی به منظور اجرای طرح

هزار میلیون ریال،  350های ژن ملی کشور هزار میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است. تقویت ذخایر توارث و بانک 480

هیزات در وزارت نیرو نیز در روزآوری تجوری آب و انرژی، اقتصاد مقاومتی و بهای بهرههای کاربردی و توسعهحمایت از پژوهش

 هزار میلیون ریال اعتبار دریافت خواهند کرد./ 990سال آینده یک میلیون و 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۴تاریخ: 

  به رنگ سیاستبه رنگ سیاست««آب آب 

دیروز همایش آب بود؛ اما باالترین مقام حاضر در این همایش ترجیح داد بخشی از سخنانش را صرف پاسخ به منتقدان کند.  :شرق

کند که آن فرقی نمی .دهدناچار پاسخ مخالفان و ادعاهای آنها را مییابد، بهروزها هرکسی در دولت هر تریبونی را که می این

ای در دفاع از دولت دارد. او روزها اسحاق جهانگیری نقش ویژههای میانی، اما این در ردهشخص، رئیس دولت باشد یا مدیری 

سازی با کشور کره، در جمع مدیران وزارت االنبیا و پاسخ به حواشی قرارداد کشتیدوشنبه بعد از حضور در همایش مدیران خاتم

اسحاق اصرار بر رکود.«آب نباید سیاسی شود»کند: ید مینیرو حاضر شد تا به همایش آب رنگی سیاسی دهد؛ هرچند او تأک

ای پاسخ نگذاشت. نخست خطاب به مدعیان رکود گفت: عدهجهانگیری در شانزدهمین همایش مدیران این وزارتخانه دو انتقاد را بی

شود؟ البته نه اینکه از نظر ن میدانم که چه عایدشاها تعطیل هستند. نمیاصرار دارند که بگویند در کشور رکود وجود دارد و بنگاه

قدر علیه دانم دنبال چه چیز است. چرا اینگوید، میای میای که دارم، هرکسی که جملهدانم. با سابقه سیاسیسیاسی نمی

های قبلی او برای او دومین پاسخ را به کسانی داد که از گفتهقدرت خرید.ها هستندهای اجرائی کشور دنبال این حرفبخش

 1390ها باید تالش کنیم تا قدرت خرید مردم به سال تر گفته بود، سالاند. جهانگیری پیشریب دولت سوءاستفاده کردهتخ

کنند که باور ما این است که در آن سال شرایط جمهور برای این هم پاسخی داشت: منتقدان تصور میبازگردد. معاون رئیس

اتفاقاتی در اقتصاد کشور رخ  92و  91های معنی درست این سخن آن است که در سالآلی برای مردم وجود داشته است؛ اما ایده

درصد کاهش یافت. منظور من این است که برای جبران این اتفاقات و بازگرداندن قدرت خرید مردم  21داد که درآمد افراد جامعه 

 .جبران شود 92و  91های ها تالش کنیم تا اتفاقات نامطلوب سالباید سال 90به میزان سال 

 کنندداران انتقاد میمشکل

جمهوری در توصیف این اند. معاون اول رئیسهای مختلف هم کمر همت به انتقاد از دولت بستهروزها به جز افراد، دستگاه این

م از آنها چقدر هایی که بیشترین اشکاالت را در عملکردشان دارند و مشخص نیست که میزان رضایت مردها گفت: دستگاهدستگاه

 .کنندوتاز میای کشور تاختاست به مدیران حرفه

کنند. در این آنها به تصور اینکه نزد مردم بتوانند جایگاهی پیدا کنند، از هر تریبون برای حمله به مدیران مظلوم کشور استفاده می

خواهیم ای در کشور بسیار باالست و اگر مییر حرفهای باید به کار و فعالیت ادامه دهند؟ ارزش یک مدشرایط مدیران با چه دلگرمی

های کشور اهمیت دهیم و فرصت فعالیت برای آنها فراهم کنیم. عنوان سرمایهای بهاقتصاد کشور حرکت کند، باید به مدیران حرفه

ت شفاف از عملکرد بنگاه خود با گویی فرار نکند و آنها باید بتوانند به صوراو در ادامه خطاب به مدیران گفت، هیچ مدیری از پاسخ

  .همه جزئیات دفاع کنند

آب، خط قرمز نظاماسحاق جهانگیری در ادامه درباره آب گفت: موضوع آب از موضوعاتی است که باید برای حل آن و برای 

است و اگر این موضوع ای که باشد، با اجماع ملی حل مشکالت با هر درجه .آید گذاری اجماع ملی به وجودریزی و سیاستبرنامه

عنوان دعوای کس نباید اجازه داشته باشد، از موضوع آب بهتواند به کشور آسیب بزند. هیچهای سیاسی شود، میتبدیل به کشمکش

 توان چشم دوختبه بودجه دولت نمی .ای استفاده کند. این موضوع باید به خط قرمز نظام تبدیل شودسیاسی و جناحی و منطقه

را با الیحه  95دانند، اظهار کرد: قانون بودجه ای رسیده که همه میجمهوری با بیان اینکه بودجه دولت به نقطهل رئیسمعاون او

  .توان به بودجه دولت برای کارهای دیگر چشم دوختمقایسه کنید، مشاهده خواهید کرد که نمی 96بودجه 

کننده ارزیابی کرد و کاری در کشور را نگرانهمچنین وضعیت بی جمهوریکاری رسیدمعاون اول رئیسنرخ مشارکت به داد بی
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کاری هزار نیروی جدید متقاضی کار به بازار کار وارد شده است. البته این میزان بی 200و میلیونافزود: در سال جاری حدود یک

درصد است که اگر نرخ مشارکت  15د درصد و نرخ مشارکت فعال زنان نیز حدو 38در شرایطی است که نرخ مشارکت فعال جامعه 

کار هزار نفر بی 700و حاضر دومیلیونکاری از این هم بدتر خواهد شد. عالوه بر اینکه درحالدر کشور افزایش پیدا کند، وضعیت بی

کاری که بیدر کشور وجود دارد که افراد متقاضی جدید شغل نیز به این میزان اضافه خواهند شد و با ادامه این روند موضوع 

 وری صفرسال، بهره 20 .تواند به مسائل اجتماعی و دیگر مشکالت تبدیل شوداکنون یک مسئله و چالش اقتصادی است، میهم

وری در کشور ما حدود صفر بوده و این در حالی است که در سال گذشته بهره 20جمهوری خاطرنشان کرد: در معاون اول رئیس

 .شودوری تأمین میاز میزان رشد اقتصادی از محل بهرهدرصد  50برخی کشورها حدود 

http://www.iana.ir/fa/news/38183/%D8%A2%D8%A 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۳۰تاریخ: 

  استان خوزستاناستان خوزستاندرصدی حجم آب ورودی به سدهای درصدی حجم آب ورودی به سدهای   4343کاهش کاهش 

شرکت مدیریت منابع آب ایران اعالم کرد: از ابتدای سال آبی تا هفته سوم آذرماه جاری، حجم آب ورودی به سدهای استان 

 .درصد کاهش داشته است 43خوزستان، 

آذرماه جاری،  24 های کشور از ابتدای سال آبی جاری تادرصدی بارش 60گزارش ایانا به نقل از پاون، با توجه به کاهش حدود به

 .درصد کاهش داشته است 43 حجم آب ورودی به سدهای استان خوزستان در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته،

میلیون متر مکعب بوده که  988بر اساس این گزارش، حجم آب ورودی به سدهای استان خوزستان در سال گذشته سه میلیارد و 

 .میلیون متر مکعب ثبت شده است 256میلیارد و درصد کاهش در سال جاری، دو  43با 

اند و سد مارون بیشترین است: سدهای کرخه و سیمره با بیشترین میزان کاهش حجم ورودی آب مواجه بودهدر این گزارش آمده

 .میزان افزایش حجم ورودی آب را داشته است

میلیون متر مکعب بود که با توجه به ورودی یک  342جاری، بنابراین گزارش، حجم آب ورودی به سدهای کرخه و سیمره در سال 

 .درصد کاهش داشته است 72میلیون متر مکعبی سال گذشته،  230میلیارد و 

 .استدرصد کاهش بوده 56پس از سدهای کرخه و سیمره، بیشترین کاهش حجم ورودی آب مربوط به سد دز با 

میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با ورودی یک میلیارد  567آذرماه جاری  24از ابتدای مهرماه تا  حجم آب ورودی به سد دز،

 .درصد کاهش داشته است 56میلیون متر مکعبی سال قبل،  281و 

درصد کاهش نسبت به سال  12، شهید عباسپور، مسجد سلیمان و گتوند علیا نیز با 3، کارون 4حجم آب ورودی به سدهای کارون 

 .میلیون مترمکعب بوده است 198و  گذشته، یک میلیارد

 20درصد کاهش، ورودی آن به  7میلیون متر مکعب حجم آب ورودی برخوردار بود، امسال با  22سد جره نیز که در سال قبل از 

 .میلیون مترمکعب رسید

درصد افزایش حجم آب  35سد موجود در استان خوزستان فقط سد مارون با  10بر پایه گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران: از 

 .اندسد دیگر با کاهش حجم آب ورودی مواجه بوده 9ورودی نسبت به سال گذشته روبرو بوده و 

 129درصد افزایش،  35میلیون مترمکعب آب ورودی برخوردار بوده است، در سال جاری با  95سد مارون که در سال گذشته از 

 میلیون متر مکعب ورودی داشته است

http://www.iana.ir/fa/news/38397/%DA%A9%D8% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۶تاریخ: 

های مسدود شده/ افزایش سهم صنعت در تخصیص آب/ مشاغل های مسدود شده/ افزایش سهم صنعت در تخصیص آب/ مشاغل تأمین معیشت جایگزین برای صاحبان چاهتأمین معیشت جایگزین برای صاحبان چاه

  شودشودیی مییی میشناساشناسا  9595سبز تا پایان اسفندماه سبز تا پایان اسفندماه 

های کشور است. این سیاست باعث بخشی دشتهای اصلی طرح احیا و تعادلهای غیرمجاز یکی از سیاستمسدود کردن چاه

برداری شرکت ویژه در حوزه کشاورزی از دست برود. به گفت جهانگیر حبیبی، معاون حفاظت و بهرهشود که بخش از مشاغل بهمی

رود، شغل جایگزین متناسب با شرایط ایران کند برای افرادی که مشاغل آنها از دست میش میمدیریت منابع آب ایران دولت تال

 .معرفی کند

 لیال مرگن: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

های وزارت نیرو است که با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی در ترین طرحبخشی یکی از بزرگطرح احیا و تعادل

ها در دست اجرا است. بر اساس تصمیم دولت، منابع آب زیرزمینی و مقابله با فرونشست دشتراستای نجات بخشی 

ها، وزارت نیرو مکلف است با هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور و عدم رعایت حریم چاه 300دلیل وجود بیش از به

 ها را مسدود کند.کمک نیروهای نظامی این چاه

کند، یکی از حاضران در کننده آب کشاورزان بوده و معیشت آنها را تأمین میها تأمینچاهاز آنجا که بخش عمده این 

شود، پرسشی را اندیشی سیاستگذاران منابع آب درباره سرنوشت کشاورزانی که چاه آنها مسدود میسومین هم

آب ایران اعالم کرد: دولت در برداری شرکت مدیریت منابع مطرح و در این باره جهانگیر حبیبی معاون حفاظت و بهره

 تالش است شغل جایگزین برای این دسته از کشاورزان معرفی کند.

های در مرکز همایش "اقتصاد سبز و حکمرانی پایدار"اندیشی سیاستگذاران منابع آب با عنوان به گزارش خبرنگار ایانا، سومین هم

ای تخصصی متعدد برگزار و محورهای همایش از دیدگاه حکمرانان هسازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد. در این همایش پنل

نقش و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد "مختلف بخش آب بررسی شد. حاضران در پنل اتاق بازرگانی تالش کردند به سه پرسش 

برای گسترش اقتصاد های نظام از بخش خصوصی حمایت"و  "رویکرد اقتصاد سبز در ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ملی"، "سبز

 پاسخ دهند. "سبز

 افزایش چهار درصدی حقابه صنعت در برنامه ششم

ویژه صنایع سبز با برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران از افزایش سهم حقابه صنعت بهجهانگیر حبیبی، معاون حفاظت و بهره

آبه صنعت از دو درصد کنونی به شش ششم سهم حق هدف دستیابی به اهداف اقتصاد سبز خبر داد. به گفته وی در طول برنامه

درصد افزایش خواهد یافت.حبیبی معتقد است: استقرار صنایع پرآب طلب در مرکز ایران سیاستی نادرست بوده و از این پس 

اهد شد تا از شود. در این راه تالش خوتر از آب با حفظ ارتقای کیفیت زیست محیطی در وزارت نیرو، پیگیری میاستفاده اقتصادی

طور کامل استفاده شود.وی در پاسخ به پرسشی درباره سیاست افزایش جمعیت و تأثیر آن بر بحران پتانسیل بخش خصوصی به

خواهیم به های آینده اتخاذ شده است، بیان کرد: میدلیل کاهش نیروی جوان در سالآب، با اشاره به اینکه این سیاست به

 استقرار و جانمایی جمعیتی شهرها و نحوه توسعه آنها کمک کنیم. مسئوالن و سیاستگذاران در

شود از تالش دولت برای معرفی مشاغل جایگزین های غیرمجاز آنها مسدود میحبیبی در پاسخ به وضعیت معیشتی افرادی که چاه

 توان به این هدف دست یافت.بز میهای توسعه صنایع سمتناسب با شرایط اقلیمی کشور خبر داد و افزود: با استفاده از پتانسیل
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 بندی شودهای بخش آب اولویتفعالیت

عنوان یکی دیگر از حاضران در پنل تخصصی اتاق بر این باور است که به عباس کشاورز، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی به

های تعاون، کار و رفاه ب، برای وزارتخانهجای ارائه سخنان کلی باید پنج تا شش اولویت کاری برای فعالیت در مباحث مرتبط با آ

 عنوان نماینده بخش خصوصی تعریف شود.اجتماعی و نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و اتاق ایران به

های موجود نتوانسته های شهری اعالم کرد و گفت: رویهوی یکی از مشکالت محیط زیست، کشاورزی و مردم را عدم تصفیه پساب

تولید فاضالب را بگیرد. توسعه صنعت تصفیه یکی از مصادیق اثرگذار در حوزه اقتصاد سبز است که با مشارکت جلوی مصرف آب و 

 پذیر است.بخش خصوصی امکان

دلیل ارزش اقتصادی باالی این بخش و ها روی مدیریت پسماند شهری بهمعاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت تمرکز فعالیت

منظور تأمین نیازهای گسیخته انتقال آب بههای لجامب با کمک بخش خصوصی برای مقابله با اجرای پروژهاصالح سرانه مصرف آ

 توان روی آن تمرکز کرد.عنوان محورهای همکاری میشرب شهری دیگر محورهایی دانست که به

حدهای دولتی یا شهرهای دارای های بزرگ، واتواند اصالح الگوی مصرف آب را در مجتمعبه گفته کشاورز، بخش خصوصی می

 کنندگان یا دولت دریافت کند.جویی شده، مبالغی را از مصرفتمرکز دولتی آغاز کرده و از محل آب صرفه

شود. این مصادیقی است طور رسمی انرژی در کشور تلف میوی عنوان کرد: در بخش انرژی نیز مصرف در ایران بسیار باالست و بع

 ل روی آنها تمرکز کنیم تا بتوانیم در کالس ملی برای کشور منفعت ایجاد کنیم.که باید یک یا دو سا

 مشاغل سبز را معرفی کنید

ای که با محمد شریعتمدار، رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در این پنل اعالم کرد: بر اساس جلسه

 های سبز را شناسایی خواهیم کرد.ایان اسفندماه شغلایم تا پمتولیان سازمان حفاظت محیط زیست داشته

گذاری و رشد اقتصادی پذیر بوده و توجیه اقتصادی داشته باشند تا منجر به سرمایهوی با اشاره به اینکه مشاغل سبز باید سرمایه

 ازرگانی ایران اعالم کنند.شناسند را به اتاق باندیشی درخواست کرد تا مشاغل سبزی که میکشور شوند از همه حاضران در هم

محمدرضا کارگر، مدیرکل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز درباره نقش اقتصاد سبز در 

بحث ایجاد اشتغال و درآمد ملی با اشاره به وجود بحران اشتغال در ایران، تأکید کرد: باید ابتدا فرصت شغلی ایجاد شود بعد 

 دوستدار محیط زیست بودن آن را تقویت کنیم.

های شغلی ایجادشده نسبت های شغلی توفیق قابل توجهی نداشتیم. برآیند فرصتوی ادامه داد: در یک دهه اخیر در ایجاد فرصت

های از شاخصدهد. بسیاری از مشاغل درحوزه اقتصاد غیررسمی هستند و بسیاری ها، خالص قابل توجهی را نشان نمیبه ریزش

 محیط زیست و پایداری، کمتر در آن قابل لحاظ کردن و پیگیری است.

کارگر یادآور شد: برای تحقق اهداف توسعه پایدار، یکسری فرصت شغلی متناسب با تحوالت تکنولوژی نیاز داریم. در حوزه آی تی 

د قواعد مورد نیاز این مسئله را در حوزه روابط کار گیرند اما بایهای شغلی جدیدی داریم که در گروه مشاغل سبز قرار میفرصت

ساماندهی کنیم.وی توسعه انرژی پاک در کشور را در گروه مشاغلی دانست که در حوزه انرژی قابل ایجاد است و آالیندگی هم 

شغلی سبز  رتی که فرصتندارد.مدیرکل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: در صو

ای داشته باشیم، امکان جذب نیروی انسانی بیشتری نسبت به صنایع آالینده بیشتری در کشور ایجاد کنیم و قوانین خوب و سازنده

اند کارکردهای خوبی داشته باشند این در حالی است که در شود، اما متأسفانه در کشور ما قوانین نتوانستهبرای کشور فراهم می

های گذشته، فرصت شغلی های سبز در بهترین حالت در سطح فعالیتشورهای پیشرو قوانین اثرگذار بوده و به همین دلیل، حوزهک
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هایی دارد که متناسب با آن، باید انداز بازار کار ما در چارچوب اقتصاد سبز نگرانیکنند.کارگر همچنین گفت: چشمایجاد می

محیطی را در شورای اقتصاد مصوب کردیم های زیستهود: سال گذشته بسته انرژی و کاهش آالیندالزاماتی در نظر بگیریم.وی افز

های کشاورزی و... ها، ساماندهی چاهها بهسازی موتورخانههزار فرصت شغلی را ساماندهی کنیم. در حوزه کاهش آالینده 200که 

 اند.سیدهتعریف شد، اما خیلی از این موارد به ساز و کارهای عملی نر

 یارانه ابزاری برای استثمار محیط زیست

حسینی، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی دیگر عضو پنل بود که درباره حمایت نظام از سیدحسین میرشجاعیان

 بخش خصوصی برای گسترش اقتصاد سبز سخن گفت.

کنند، اما اقتصاد بازار همیشه موفق های اقتصادی را هدایت میخشها در چارچوب استانداردها، بوی بر این باور است که دولت

دهنده قیمت واقعی بازار نیست؛ بنابراین نیاز به ها نشانشویم. در این شرایط قیمتای دچار شکست بازار مینیست و در نقطه

 شود.مداخله دولت احساس می

شود یا ها میی طبیعی که باعث حذف ارزش تفرجگاهی این عرصههامیرشجاعیان برای فهم بهتر سخنان خود ویالسازی در عرصه

هایی ذکر کرد که نیاز به مداخله عنوان مثالکند را بهایجاد آلودگی در محیط که استفاده بهینه از منابع طبیعی را دچار انحراف می

 دهند.ها ارزش واقعی آن پدیده را نشان نمیدولت دارند، زیرا قیمت

صورت کمی و قیمتی قابل استفاده هستند که ابزارهای مختلفی برای کنترل این وضعیت وجود دارد. این ابزارها بهوی یادآور شد: 

ایم. با استفاده از مالیات سبز های زیست محیطی نرفتهعنوان مثال ما سراغ مالیاتایم. بهالبته در ایران به سراغ بسیاری از آنها نرفته

 یابد.کنند و با اعمال این سیاست، مصرف محصوالت سبزتر در کشور افزایش میگیری میهدفبازارها به سمت بازار سبز 

 توان استفاده کرد.معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد ادامه داد: برای توسعه اقتصاد سبز در ایران مجوزهای قابل مبادله را هم می

ریم حداقل یارانه برای استثمار محیط زیست هم نباید بدهیم. قیمت گیمحیطی نمیمیرشجاعیان تأکید کرد: اگر ما مالیات زیست

 دهد و این مسئله بعدا ما را دچار مشکل خواهد کرد.رویه را افزایش میغیرواقعی آب مصرف بی

د سبز وی ارائه یارانه موقت به محصوالت سبز برای دسترسی به بازار این محصوالت را گامی در راستای دستیابی به اهداف اقتصا

تواند بر هدایت های مالی دولت میگذاری و مخارج دولت و استفاده از سیاستمعرفی کرد.میرشجاعیان اضافه کرد: بحث سرمایه

 اقتصاد به سمت اقصاد سبز تأثیرگذار باشد.

کرد: در وضعیت  وی در پاسخ به پرسش یکی از حاضران درباره اقدامات عملی دولت برای استقرار اقتصاد سبز در ایران، عنوان

ها معموالً های کاری ما قرار ندارد. دالیل مختلفی هم برای این مسئله وجود دارد. افراد و دولتکنونی محیط زیست در صدر اولویت

دهند. در ایران کمبود منابع طبیعی مثل آب ریزی کرده و به تدریج نیازهایشان را ارتقا میبرای نیازهای فوری و حیاتی خود برنامه

طور مستقیم با منابع که منافع اقتصادی آنها به-های اقتصادی نظیر گردشگری وجود دارد، اما این مسئله برای مردم با وجود بخش

 هنوز لمس نشده است. -طبیعی گره خورده است

اما بخش خصوصی در شود، رسد در شهرهای بزرگ، تازه به این مسئله توجه مینظر میمعاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: به

ایران پایدار و محکم نیست که بتواند مشارکت جدی در حل این مسائل داشته باشد؛ زیرا این بخش در بستر اقتصاد نفتی شکل 

 گرفته و با رشد قیمت نفت، بخش خصوصی هم رشد کرده است.

های زیادی در باب بودجه کند و تالطمتامین میهای خود را میرشجاعیان ادامه داد: دولت از استحصال منابع طبیعی )نفت( بودجه

گیرد که شکستن آن کار بسیار دشواری بوده و تالش ای شکل میو سیاستگذاری داخلی و خارجی دارد. در چنین شرایطی منظومه

 های فکری تغییر کند.های زیادی بپردازیم تا قالبخواهد. برای تغییر روندها باید هزینهای میالعادهفوق

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم آذر 

 

14 
 

های دولت به روی کند اثر سیاستهای پولی و ارزی است تالش میی بیان کرد: البته وزارت اقتصادی از آنجا که مجری سیاستو

ها چه آثار زیست ها مشخص و به دولتمردان اعالم کند. دولت باید بداند که اعمال برخی سیاستمحیط زیست را با مدلسازی

های چند برابری پرداخت گرداند. زیرا با تخریب محیط زیست ناگزیریم هزینهیستم باز میهای باالیی به سمحیطی دارد و هزینه

 کنیم تا اثرات آن را اصالح کنیم.

 رویه منابعلزوم حذف یارانه و اخذ مالیات سبز برای جلوگیری از مصرف بی

ومان در سال است، افزایش نقدینگی را عاملی هزار میلیارد ت 40میرشجاعیان با اشاره به پرداخت یارانه نقدی به مردم که حدود 

رویه منابع نخستین گام حذف یارانه، سپس افزایش برای تحریک بخش مصرف اعالم کرد و افزود: برای جلوگیری از مصرف بی

است.  ها مخالف هستند؛ زیرا سطح درآمد آنها ثابتقیمت و در نهایت اخذ مالیات سبز است، اما مردم به شدت با افزایش قیمت

دهد جامعه به ها نشان میشدت موافق است، اما همه نظر سنجیها بهای با حذف یارانهوزارت اقتصاد به دلیل کاهش فشار بودجه

 دهد.دهد و دولت نیز به رضایت افکار عمومی بسیار اهمیت میحذف یارانه حساسیت نشان می

دانم این آینده نزدیک دقیقاً در تر کنیم. نمیها را واقعیم جز اینکه قیمتای نداریرسد در بلندمدت چارهنظر میوی عنوان کرد: به

کنیم. با این شیوه رفتاری، اقتصاد سبز در بازار شکل دهی اشتباه در بازار میچه زمانی خواهد بود، اما در حال حاضر جهت

 گیری اقتصاد سبز هستیم.گیرد و مانع شکلنمی

 تالش برای سبز کردن مشاغل

ا جواهریان، مدیرکل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست نیز با اشاره به تالش این سازمان برای شناسایی مشاغل سبز در زهر

 نامه با وزارت تعاون گفت: قصد داریم مشاغل سبز را در ایران توسعه دهیم.چارچوب تفاهم

ها و آموزش نیروها تبدیل به مشاغل سبز کنیم. زی فعالیتکنیم مشاغل موجود را نیز با استانداردساوی تأکید کرد: تالش می

 500راهکارهای سبز کردن مشاغل در حال بررسی است و از چهارهزار شغل شناسایی شده، در حال تدوین استاندارد سبز برای 

تر از نیم درصد شغل هستیم.جواهریان یادآور شد: درصد کمی از سهم اقتصاد ما مربوط به مشاغل سبز است. در حال حاضر کم

اقتصاد ما مربوط به مشاغل سبز است.وی مذاکره با انجمن کارآفرینی برای توسعه مشاغل سبز، دریافت مالیات سبز از صنایع 

گذاری در زمینه مشاغل سبز و یا حمایت از صنایع سبز با کمک تر و تشویق سرمایهویژه دریافت مالیات از صنایع آالیندهآالینده به

 محیط زیست را دیگر اقدامات سازمان محیط زیست برای تحقق اهداف اقتصاد سبز در ایران اعالم کرد. صندوق ملی

ماه همایش بانکدرای سبز را برگزار خواهیم کرد. دی 19مدیرکل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست در پایان اضافه کرد: در 

ها ارایه شود تا آنها بتوانند به سمت حمایت از محیط زیست و مشاغل بانکهدف از برگزاری این همایش آن است که الگویی به 

 سبز حرکت کنند./

http://www.iana.ir/fa/news/38259/%D8%AA%D8%A3% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۳۰تاریخ: 

قی برای استفاده مجدد پساب شهری؛ مکانیزاسیون کشاورزی و آبیاری قی برای استفاده مجدد پساب شهری؛ مکانیزاسیون کشاورزی و آبیاری تولیدکنندگان آذربایجان شرتولیدکنندگان آذربایجان شر

  هیدروپونیک دست به کار شدندهیدروپونیک دست به کار شدند

هفتمین جلسه کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و منابع طبیعی با دستور جلسات مدیریت استفاده مجدد از پساب شهری؛ 

 .مشکالت واحدهای صادراتی، تشکیل شدمکانیزاسیون کشاورزی و آبیاری هیدروپونیک و بررسی مسائل و 

عضو هیأت نمایندگان و رئیس کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

عمل بتواند وگو با خبرنگار ایانا با اظهار امیدواری از اینکه جلسات کمیسیون در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و تبریز امروز در گفت

مشکالت بخش کشاورزی را به اتکاء به دانش و تجربه کارشناسان این کمیسیون که از سه حوزه دانشگاه، دولت و بخش خصوصی 

حضور دارند مرتفع کند؛ به فاصله معنادار بین تفکر بخش خصوصی و دولتی در کشور اشاره کرد و گفت: ماهیت اصلی کمیسیون، 

 های مختلف جامعه است.خش خصوصی و دولتی برای مرتفع شدن مشکالت پیش رو حوزهرسیدن به زبان مشترک بین ب

افزایی بین بخشی منجر خواهد شد که علیرضا آقاباالیی در این باره افزود: رسیدن به زبان مشترک بخش خصوصی و دولتی به هم

 می تواند صادرات محصوالت کشاورزی را تا یک میلیارد دالر افزایش دهد.

فر از کارشناسان اظهار داشت: آقای آرمان "مدیریت استفاده مجدد از پساب شهری"درباره نخستین دستور جلسه کمیسیون وی 

حوزه آب در این جلسه با یادآوری چهار نگرانی بشر در روی کره زمین؛ افزایش جمعیت، آب و غذا، تغییرات آب و هوایی و تخریب 

شهری خواستار مدیریت مجدد پساب شهری، افزایش میانگین دسترسی شهروندان به  محیط زیست درباره استفاده مجدد پساب

آب تصفیه شده و سالم شهری، ارتقاء فرهنگ عمومی در استفاده بهینه از منابع آبی، استفاده از تجارب سایر کشورها و تبیین ارزش 

 امر تصفیه فاضالب توسط مسئوالن و مردم شد. کنندگان و برخورداری از تکنولوژی نوین درذاتی و اقتصادی آب برای مصرف

شده در جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق تبریز، بیان رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تبریز در ادامه با ارائه گزارش مباحث مطرح

رزی آالت کشاورزی و عضو کمیسیون صنعت، معدن و کشاوکرد: در این جلسه همچنین آقای زیدی از کارشناسان حوزه ماشین

 اتاق تبریز، مکانیزاسیون را یک ضرورت در امر کشاورزی خواند.

 توانند نیازهای خود را برآورده کنند.زیدی ادامه داد: در عصر حاضر، جامعه انسانی بدون مکانیزه کردن کشاورزی نمی

دروپونیک با استناد به مزیت های کشت هیآقاباالیی به نقل از زیدی، کارشناس یادشده اضافه کرد: این کارشناس درباره مزیت

های کشت درصد بر میزان تولید محصوالت کشاورزی برشمرد و درباره سایر مزیت 12ای، تأثیر آن را افزایش چهار تا کشت گلخانه

دهد که حجم و هیدروپونیک نیز به حاضران در جلسه کمیسیون عنوان کرد: کشت هیدروپونیک به تولیدکننده این امکان را می

 برد تعیین کند.ب محصوالت تولید را با استفاده از امالحی که در پرورش محصوالت به کار میترکی

به گفته وی، سومین دستور هفتمین جلسه کمیسیون کشاورزی؛ بررسی مسائل و مشکالت واحدهای صادراتی محصوالت کشاورزی 

ه صادرات محصوالت کشاورزی را مشکل حمل و نقل شهرستان بناب بود که فعاالن این حوزه اساسی ترین مشکل خود را در حوز

های حمل و نقل استان راه کار مناسب برای ها و تشکلدر ایام پایان سال خوانده که در این باره مقرر شد از طریق نهادها و سازمان

 صادرات در ایام پایان سال ارائه شود./

http://www.iana.ir/fa/news/38375/%D8%AA%D9%88%D9%84 
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 اقتصاد کالن

 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۳۰تاریخ: 

  خبر خوش مالیاتی برای تعاونی هاخبر خوش مالیاتی برای تعاونی ها

خبرداد  95رئیس سازمان مالیاتی کشور از بخشودگی جرائم شرکت های تعاونی در صورت پرداخت اصل مالیات خود تا پایان سال 

 .درصد رشد داشته است 25ماهه امسال 8و گفت: وصول مالیات ها در 

به گزارش مهر، سید کامل تقوی نژاد امروز در نشست مشترک با اعضای اتاق تعاون ایران با تاکید بر نقش تعاونی ها در اقتصاد 

نین، بخشنامه ها، آئین نامه ها و تصمیم کشور گفت: در تصمیمات و سیاست گذاری های نظام مالیاتی و همچنین در تنظیم قوا

 گیری های نظام اقتصادی کشور قطعا نقطه نظرات شرکت های تعاونی و فعاالن این بخش مد نظر قرار می گیرد.

وی خطاب به روسای اتحادیه های تعاونی و فعاالن این بخش که مهمترین مشکل آنها در حوزه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 

 مالیات خود را پرداخت کنند صد درصد جرایم آنها بخشیده می شود. 95اگر شرکت های تعاونی تا پایان سال است، گفت: 

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: نظام تعاون و نظام مالیاتی یک فصل مشترک دارند به این معنا که در گفتار همگان بر 

دریافت مالیات برای اداره کشور تاکید می شود اما در عمل همانطور که بر اساس  اهمیت بخش تعاون اصرار دارند در عین حال بر

برآورده  برنامه های توسعه ای وقوانین باالدستی سهم تعاون از اقتصاد ملی محقق نشد، در بخش وصول مالیات ها نیز انتظارات

نشد.وی با بیان اینکه قطع به یقین نظام تعاونی و مالیاتی هر دو از ظرفیت های بسیار زیادی برخوردار هستند، گفت: اگر بخش 

قانون اساسی و  44تعاون در اقتصاد کشور به درستی فعالیت کند نجات دهنده اقتصاد کشور خواهد بود؛ اگر سیاست های اصل 

نیز در خصوص فعالیت بخش تعاون به صورت دقیق اجرا می شد، اقتصاد مقاومتی زودتر از آنچه که  فرامین رهبر معظم انقالب

 انتظار می رفت قابل تحقق بود.

و تقویت بخش تعاون استوار است، ادامه داد: اگر بدنبال مردمی  44تقوی نژاد با تاکید بر اینکه شالوده اقتصاد مقاومتی بر اصل 

دالت و پررنگ کردن ابعاد اجتماعی اقتصاد هستیم باید بدنبال احیای بخش تعاونی به عنوان یکی از ارکان کردن اقتصاد، برقراری ع

 اقتصادی باشیم.تشکیل کمیته مشترک برای بررسی مشکالت مالیاتی تعاونی ها

ی بررسی مشکالت مالیاتی معاون وزیر اقتصاد همچنین از تشکیل کمیته مشترک بین سازمان مالیاتی کشور و اتاق تعاون ایران برا

شرکت های تعاونی خبر داد.رئیس سازمان امور مالیاتی کشور درباره آخرین وضعیت قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: 

ماده از آن به تصویب رسیده است. این  4در حال حاضر الیحه دائمی کردن این قانون در دولت در حال بررسی است که تاکنون 

بسیاری از مشکالت فعلی را رفع می کند ضمن اینکه اگر بدرستی اجرا شود می تواند برای بخش تولید، صادرات و اشتغال قانون 

بسیار مهم و اثر بخش باشد.وی همچنین ادامه داد: قانون مالیات های مستقیم نیز اصالح شده که قانون بسیار پیشرفته ای است و 

بر اساس این قانون اطالعات صحیح از فعاالن اقتصادی دریافت می شود و همه فعاالن  ضمانت های اجرایی بسیار خوبی دارد؛

اقتصادی باید به عنوان مودی شناسایی شوند. البته شناسایی مودیان صرفا به معنی دریافت مالیات از همه آنها نیست بلکه ممکن 

ص شود که چه کسانی در چرخه اقتصادی کشور فعالیت است برخی از آنها شامل تخفیف یا معافیت مالیاتی شوند اما باید مشخ

درصد رشد  25ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته  8دارند.تقوی نژاد با بیان اینکه میزان وصول مالیات ها در 

لیات ها از داشته است، گفت: سعی کردیم در جریان وصول این مالیات ها کمترین مشکل متوجه مردم شود و بخش عمده این ما

 گذشته بود. طریق شناسایی مودیان جدید و وصول مالیات های

http://www.iana.ir/fa/news/38407/%D8%AE%D8% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۳۰تاریخ: 

میلیارد میلیارد   هزارهزار  449449هزار و هزار و   1212کشاورزی/ وزارت جهاد کشاورزی کشاورزی/ وزارت جهاد کشاورزی بودجه وزارت بهداشت سه برابر بودجه جهاد بودجه وزارت بهداشت سه برابر بودجه جهاد 

  گیردگیردریال بودجه میریال بودجه می

های اقتصادی به استثنای وزارت کار ای که دولت برای سال آینده تنظیم کرده است بودجه تمام وزارتخانهبر اساس الیحه بودجه

 .کمتر از بودجه وزارت بهداشت و درمان است

 ایانا(:خبرگزاری کشاورزی ایران )

های اجتماعی و اقتصادی و... است که در سطح یکی از مباحث همواره مورد توجه در حوزه اقتصادی، تخصیص بودجه به دستگاه

 های آنها حائز اهمیت است.رجوع و کارکنان آنها و همچنین فعالیتها به اربابخدمات آن ارگان

های اختصاص یافته م کرده است و روزنامه شهروند نیز به قیاس بودجهای که دولت برای سال آینده تنظیبر اساس الیحه بودجه

های اقتصادی کشور به استثنای وزارت کار، کمتر از بودجه وزارت بهداشت و درمان است. بر مبادرت کرده، بودجه تمام وزارتخانه

 19،8وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات،  برابر بودجه 33هزار میلیارد ریالی وزارت بهداشت و درمان حدود  99این اساس بودجه 

 برابر بودجه وزارت صنعت و سه برابر بودجه وزارت جهاد کشاورزی است.

های اقتصادی نیز وزارت کار، راه و شهرسازی و نیرو بیشترین بودجه را در دهد که در میان وزارتخانهاین موضوع در حالی رخ می

ای که سازمان دهد که بودجههای کشور نیز نشان میکنند. بررسی بودجه سایر دستگاههای اقتصادی دریافت میمیان وزارتخانه

گیرد، بیشتر است. این موضوع در حالی رخ ای که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی میکند، از تمام بودجهصدا و سیما دریافت می

بینی شده برای تومان است همچنین رقم پیشهزار میلیارد  320معادل  96دهد که سقف منابع عمومی الیحه بودجه می

هزار  46هزار میلیارد تومان مالیات و حقوق ورودی و  113رسد که از این میزان هزار میلیارد تومان می 159درآمدهای دولت به 

 96ود در بودجه درصد درآمدهای مورد نظر خ 70میلیارد تومان مربوط به سایر درآمدها است. بر این اساس دولت بنا دارد بیش از 

شود. همچنین بر این اساس بیشترین افزایش مالیات مربوط هزار میلیارد تومان می 112را از مالیات تأمین کند که این رقم شامل 

درصد بوده است. این در حالی است که بنا بر الیحه  21درصد و مالیات کارمندان واصناف با سهم  50به مالیات بر ثروت با سهم 

 درصد افزایش داشته است. 10حقوق کارمندان برای سال آینده تنها  96بودجه 

 96سال میلیارد ریالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در  4000کاهش 

هایی است که برای نهادهای فرهنگی های فرهنگی کشور درنظر گرفته، شامل بودجهبرای بخش 96ای که دولت در الیحه بودجه

میلیارد ریال است. بنیاد دعبل خزعلی، مرکز دائرةالمعارف  787هزار و ت و درمجموع بیشتر از یکغیردولتی در نظر گرفته اس

بزرگ اسالمی، مؤسسه تحقیقاتی اسرا، دانشگاه امام صادق، جشنواره مردمی عمار و مدارس معارف اسالمی صدرای نور ازجمله این 

 شود.ما محدود به این رقم نمیروند. بودجه نهادهای فرهنگی کشور، اشمار مینهادها به

میلیارد ریال افزایش یافته است. به این ترتیب  986هزار و  15به  95سال میلیارد ریال در  358هزار و  13بودجه صداوسیما از 

ه وزارت میلیارد ریال است. این میزان از کل بودج 773هزار و  17مجموع بودجه فرهنگی نهادهای غیردولتی و صداوسیما حدود 

 96سال ای که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز بیشتر است. در صورت تصویب مجلس بودجه

 میلیارد ریالی صداوسیما کمتر است. 986هزار و  15میلیارد ریال است که این رقم حتی از بودجه  هزار 11گیرد، حدود می

کنند. بر این اساس، در های زیادی وجود دارند که بودجه فرهنگی از دولت دریافت می، دستگاههای فرهنگیعالوه بر این بودجه

 290هزار و های علمیه خواهران دوگذاری حوزهمیلیارد ریال، شورای سیاست 676هزار و العالمیه دوجامعه المصطفی 96سال 
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میلیارد ریال،  230ارد ریال، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی میلی 775هزار و میلیارد ریال، سازمان تبلیغات اسالمی سه

هزار میلیارد ریال، مؤسسه نشر آثار های علمیه قم هفتمیلیارد ریال، مرکز خدمات حوزه 68اهلل مرعشی نجفی کتابخانه آیت

میلیارد ریال، شورای عالی  880های علمیه خراسان قم ریزی مدیریت حوزهمیلیارد ریال، شورای برنامه 769 )ره(حضرت امام

میلیارد ریال و دفتر تبلیغات اسالمی  432میلیارد ریال، شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی  670هزار و های علمیه قم سهحوزه

بر کنند. همچنین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی مشتمل میلیارد ریال اعتبار دریافت می 119هزار و های علمیه قم یکحوزه

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی، مجمع جهانی اهل بیت، دانشگاه اهل بیت، دانشگاه مذاهب اسالمی و بنیاد سعدی بیش از 

 میلیارد ریال پول دریافت خواهند کرد. 851دوهزار و 

 567انقالب فرهنگی میلیارد ریال، دبیرخانه شورای عالی  246هزار و ها بیش از یکنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

میلیارد  831های دفاع مقدس میلیارد ریال، بنیاد حفظ آثار و ارزش 244میلیارد ریال، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 

کنند. بودجه فرهنگستان علوم ایران، فرهنگستان زبان و میلیارد ریال بودجه دریافت می 550هزار و  11ریال و سازمان بسیج نیز 

عنوان نهادهای فرهنگی زیرمجموعه نهاد شناسی و فرهنگستان هنر بهدب فارسی، فرهنگستان علوم پزشکی ایران، بنیاد ایرانا

 میلیارد ریال است. 620ریاست جمهوری نیز، بیش از 

رت کار بیشتر است. بر های اقتصادی به استثنای وزاای که دولت برای وزارت بهداشت درنظر گرفته، از بودجه تمام وزارتخانهبودجه

های اقتصادی تنها وزارت کار با میلیارد ریال تعیین شده است که درمیان وزارتخانه هزار 99این اساس بودجه وزارت بهداشت 

گیرد. بر این اساس، همچنین بودجه وزارت بهداشت هزار میلیارد ریالی باالتر از این وزارتخانه از نظر بودجه قرار می 240بودجه 

 برابر وزارت صنعت است. 19،8برابر وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و  33دود سه برابر بودجه وزارت جهاد کشاورزی، ح

 و شهرسازی و وزارت نیرو های اقتصادی به ترتیب به وزارت کار، راهبیشترین بودجه وزارتخانه

و شهرسازی و وزارت نیرو اختصاص یافته است.  وزارت کار، راههای اقتصادی به ترتیب به بیشترین بودجه وزارتخانه 96در الیحه 

های کمترین بودجه نیز به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و وزارت صنعت رسیده است. مقایسه میزان افزایش بودجه وزارتخانه

 ت که افزایش خاصی نداشته است.دهد تنها بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اسسال گذشته نیز نشان می اقتصادی با

میلیارد ریال،  467هزار و  240هزار میلیارد ریال، وزارت کار  86بودجه وزارت راه و شهرسازی  96بر این اساس در الیحه بودجه 

 میلیارد ریال، وزارت ارتباطات و فناوری 905هزار و  33میلیارد ریال، وزارت جهاد کشاورزی  898هزار و وزارت صنعت پنج

میلیارد ریال تعیین شده  990هزار و  15هزار میلیارد ریال و وزارت اقتصاد  75میلیارد ریال، وزارت نیرو  124هزار و اطالعات سه

میلیارد  هزار 216میلیارد ریال، وزارت کار  هزار 75شهرسازی  و سال جاری، بودجه وزارت راهاست.این در حالی است که برای 

میلیارد ریال، وزارت ارتباطات و  هزار 449هزار و  12میلیارد ریال، وزارت جهاد کشاورزی  400هزار و شش ریال، وزارت صنعت

میلیارد ریال  675هزار و هزار میلیارد ریال و وزارت اقتصاد هشت 72میلیارد ریال، وزارت نیرو  745هزار و فناوری اطالعات سه

ویژه که عالوه بر بودجه تقریباً دهد، بههای اقتصادی کشور خبر نمیدر عملکرد حوزهتعیین شده بود. این آمار از تحولی اساسی 

 کند./های اقتصادی، نیروی انسانی آنان از رأس تا ذیل تغییر ویرانگری نمیثابت وزارتخانه

http://www.iana.ir/fa/news/38410/%D8%A8%D9%88% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۳۰تاریخ: 

استفاده از نشاسته سیب زمینی همدان در غذای چینی )نودِل( و سیر به عنوان ماده موثر در داروهای ضد استفاده از نشاسته سیب زمینی همدان در غذای چینی )نودِل( و سیر به عنوان ماده موثر در داروهای ضد 

  سرطانسرطان

آشنایی با پتانسیل های نشست رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان با سرمایه گذاران کشور چین در خصوص 

 .سرمایه گذاری استان همدان در سالن جلسات اتاق همدان تشکیل شد

محصول "پرداخت و  "پتانسیل های بازرگانی همدان"روابط عمومی اتاق همدان، علی اصغر زبردست به معرفی ایانا از به گزارش 

ده و متمایز همدان در بازار جهانی معرفی کرد که می سیب زمینی، سیر، کشمش و گردو را به عنوان محصول کشاورزی شناخته ش

 ".تواند نقطه قوت تجارت با این استان قرار گیرد

پتانسیل همدان برای امور سیاحتی و گردشگری را بیان و سفال و سرامیک، فرش و صنایع دستی "رییس اتاق همدان همچنین 

 ".ه گذاری معرفی کرد همدان را به عنوان خدمات و کاالی مورد توجه در امر سرمای

 joint شرکت های چینی عالقه مند هستند که در امور سرمایه گذاری با شرکت های ایرانی"محمد حسین عمادی اعالم کرد : 

venture شوند و به دنبال صادرات از چین و یا واردات از ایران نیستند." 

استان قزوین و آذربایجان شرقی تعامالت بازرگانی زیادی را با  در حال حاضر دو"مشاور وزیر جهاد کشاورزی در ادامه اظهار کرد: 

 ".چین دارند

 :در ادامه شرکت مشاور سرمایه گذار چینی دو پیشنهاد زیر را مطرح کرد

 استفاده از نشاسته سیب زمینی در غذای چینی )نودِل(  •

 استفاده از سیر به عنوان ماده موثر در داروهای ضد سرطان • 

متاسفانه در چین مردم تصور غلطی از ایران در ذهن دارند و "اعالم کرد:  Liang shanshan سرمایه گذاری چینمشاور امور 

ایران را کشور ناامن و دارای امکانات اولیه و محدود تصور می کنند که کامال با واقعیت متفاوت است و آن دسته از افرادی که موفق 

 ".سفرای ایران این کشور را تبلیغ می کنندبه بازدید از ایران شده اند، همانند 

در حال حاضر بیش ترین توریست جهان متعلق به چین است که با توجه به فرهنگ این کشور که با فرهنگ ایران "وی اظهار کرد: 

 "هماهنگی دارد، می تواند منبع درآمد زایی برای ایران باشد.

می تواند سیاست های حمایتی را در این زمینه اعمال نماید و یا از تورهای  ایران"مشاور امور سرمایه گذاری چین پیشنهاد داد: 

 ".تخصصی برای آشنایی دو جانبه مردم ایران با کشور چین و یا بالعکس استفاده کند

همچنین هّوا، دیگر سرمایه گذار در هیات همراه چینی بود که حوزه تخصصی وی در بحث کشاورزی و مخصوصا در مدیریت 

 .و تبدیل آن به آب سبز و نیز بحث کود و پمپ های آب بود پسماند

شرکت های عالقه مند به این حوزه توسط اتاق همدان معرفی شوند و اطمینان داد که می توانند با هزینه "وی ابراز عالقه کرد که 

های سایز کوچک انجام  به مراتب کمتر )حدود یک سوم هزینه های فعلی( مدیریت پسماند را در حوزه کشاورزی برای شرکت

بودند که به دلیل تسلط بر زبان  EXGLANCE این هیات دارای یک شرکت مشاوره در امور سرمایه گذاری به نام".دهند

انگلیسی و چینی و نیز آشنایی با فرهنگ و مسایل ایران راهنمای هیات چینی بود و در آینده نیز واسط ارتباط اتاق بازرگانی، 

 اورزی ایران و یا شرکت های ایرانی با سرمایه گذاران چینی قرار خواهد گرفت. صنایع، معادن و کش

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم آذر 

 

20 
 

این گروه مشاوره در سه حوزه سرمایه گذاری کالن و متوسط و خرد مشاوره می دهد و به دلیل آن که بتواند در امور بین الملل نیز 

 .استمشاوره بدهد شرکت در چین ثبت شده و در کشور هنگ کنگ نیز دارای دفتر 

امور بین الملل اتاق همدان با این هیات چینی ارتباط خود را حفظ نماید تا بتواند در حوزه های تخصصی "در این جلسه مقرر شد  

مورد نیاز پل ارتباطی متخصصان همدانی با گروه سرمایه گذاری چین باشد و همچنین فعالین اقتصادی در حوزه کشاورزی به 

 گذاری و مدیریت پسماند به سرمایه گذار چینی معرفی گرددمنظور بررسی امکان سرمایه 

http://www.iana.ir/fa/news/38374/%D8%A7%D8% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/38374/%D8%A7%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم آذر 

 

21 
 

 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۹تاریخ: 

  9595در سال در سال « « رشدرشد»»تخمین تخمین 

و ثبت یک رکورد در مقایسه با پنج سال  95درصدی در شش ماه نخست، سناریوی مثبت شدن رشد اقتصادی در سال  7 /4رشد 

با بررسی جزئیات آمارهای بانک مرکزی تالش کرده بازه مورد تحقق رشد در پایان  «دنیای اقتصاد»گذشته را تقویت کرده است. 

تر نخواهد آمد. درصد پایین 5/ 5ترین حالت رشد اقتصادی کشور از د در بدبینانهدهها نشان میسال را تخمین زند. بررسی

درصد در سال جاری افزایش یابد. این  7بینی کرد که رقم رشد اقتصادی تا حدود توان پیشهمچنین در حالت خوش بینانه نیز می

 .بیرونی امکان انحراف از این سطح وجود دارد هایتخمین با توجه به روندهای کنونی انجام شده است و تنها در صورت شوک

درصد خواهد بود. این روند با توجه به عملکرد  7تا  5/ 5دهد رشد اقتصادی در سال جاری رقمی بین ها نشان میبینیپیش 

از بخش نفت بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی،  .ها متغیر خواهد بوداقتصاد در زمستان سال جاری و ارائه جزئیات سایر گروه

دنیای » .های بخش معدن و مسکن، در جهت مثبت شدن حرکت خواهند کردخواهد بود، همچنین به گفته مسووالن، رشد گروه

 .در یک گزارش به بررسی جزئیات رشد اقتصادی در سال جاری پرداخته است« اقتصاد

 فرآیند مثبت شدن رشد اقتصادی 

نیمه نخست سال جاری منتشر شد که بر این اساس، آمار رشد اقتصادی در نیمه آمارهای بانک مرکزی درخصوص رشد اقتصادی 

درصد 9/ 2درصد رسیده است. همچنین در این آمارها عنوان شده که رشد اقتصادی تابستان سال جاری معادل  7/ 4نخست به 

ی از سوی بانک مرکزی منتشر شد و طور کلفصل اخیر بیشترین مقدار بوده است. آماری که به 50بوده است. رقم رشد فصلی در 

توان های گذشته، میها به میان نیامده است، اما از اظهارنظرهای مسووالن و روند رشد اقتصادی در فصلجزئیاتی از تغییرات گروه

در ترین اظهارنظر درخصوص رشد اقتصادی از سوی رئیس کل بانک مرکزی روند رشد اقتصادی را تا پایان سال مشخص کرد. مهم

کانال تلگرامی خود منتشر شد. در این پیام فرآیند حصول رشد اقتصادی مثبت، تشریح شده است. این یادداشت با اشاره به اینکه 

ها هستند، مهار تورم، دستیابی به رشد مثبت و باالی اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و ثبات در بازار ارز از جمله اهداف مهم دولت

های سیف به رشد در کاهش نرخ تورم و ثبات نرخ ارز را به تصویر کشیده است. قسمت سوم صحبت های بانک مرکزیسیاست

شود که احتماال دلیل نگارش این پیام هم توضیح درخصوص این متغیر بوده است. به گفته سیف، رشد اقتصادی مربوط می

، رشد «شوک برون زای کاهش بهای نفت»دلیل درصد، به سطوح مثبت بازگشت، اما به 3با ثبت رقم  1393اقتصادی در سال 

شد. البته در  1394ها، باعث کاهش رشد اقتصادی در سال تضعیف شد و با تداوم اثرتحریم 1393اقتصادی از انتهای فصل سال 

رهای نفتی ترین موفقیت اقتصاد کشور در مقایسه با سایر کشونشد و مهم 1394ای به آمارهای رشد اقتصادی این پیام نیز اشاره

های های خود، به سیاستثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی عنوان شده است. رئیس کل بانک مرکزی در بخش بعدی صحبت

، «مشارکت در بسته تحریک رشد اقتصادی»هایی نظیر کند؛ سیاستاشاره می 1394بانک مرکزی برای عبور از رکود سال 

هدایت منابع مالی به سمت »و « های اعتباری در حوزه تحریک بخش مسکناستهای کوچک و متوسط و سیحمایت از بنگاه»

های اقتصادی باعث شد که در دو ماه پایانی از نگاه سیف، این موارد در کنار تصویب برجام و عبور از تحریم«. های خالیظرفیت

داوم یافته است. این مقام مسوول پس از ارائه ، روند تولید و صادرات نفتی تغییر یابد و این امر در سال جاری نیز ت1394سال 

ها توجه بخش نفت در تولید ناخالص داخلی، از روند بهبودی سایر بخشآمارهای رشد اقتصادی در سال جاری و اثرگذاری قابل

های خود نیز مانند کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات در تابستان نسبت به بهار خبر داد. رئیس کل بانک مرکزی در پایان صحبت
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کار، اهداف اقتصادی و تورمی کشور در سال وهای اقتصادی کشور و تسهیل کسبابراز امیدواری کرد که با هماهنگی در سیاست

 .جاری محقق شود

 های غیرنفتیتمرکز بر بخش 

همچنین مستثنی شدن ایران  بینی افزایش قیمت نفت در سال آینده میالدی ورسد با افزایش صادرات نفتی ایران و پیشنظر میبه

ها نسبت به اثرگذاری مثبت بخش نفت بر رشد اقتصادی کاهش یافته و مسووالن اقتصادی، تمرکز خود را بر از فریز نفتی، نگرانی

های اخیر، رشد اقتصادی بخش کشاورزی تقریبا مثبت بوده، هر چند این رقم دچار نوسان ها معطوف کردند. در سالسایر بخش

ها مانند مسکن و صنعت و دهد که روند این بخش صعودی بوده است. در سایر بخشها نشان میست، اما آمارها و گزارشبوده ا

رقمی شده و در بخش مسکن نیز معدن نیز از شدت رشد منفی کاسته شده است و عدد منفی رشد اقتصادی در بخش صنعت تک

نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و پیمان قربانی، های سیف، علی طیبتدرصد گزارش شده است. در کنار صحب 5بیشتر از منفی 

توان روند سایر معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز توضیحاتی درخصوص جزئیات رشد اقتصادی در سال جاری ارائه کردند که می

گذاری شده است، درصد هدف 5ادی رشد اقتص 95نیا با بیان اینکه برای سال علی طیب .های اقتصادی را نیز تحلیل کردبخش

گذاری شده عبور کردیم. او وضعیت رشد اقتصادی بخش کشاورزی را مناسب و مثبت اعالم کرد که در حال حاضر از سطح هدف

گیری دولت را بر فعال کردن بخش مسکن عنوان کرد. از نگاه او، با توجه به اینکه صنایع زیادی به بخش مسکن ارزیابی کرد و هدف

تواند منجر به رشد اقتصادی شود که در زندگی عامه مردم قابل لمس است. معاون بسته هستند فعال شدن بخش مسکن میوا

های کشاورزی، صنعت و خدمات اقتصادی بانک مرکزی نیز درخصوص جزئیات رشد اقتصادی با اشاره به این موضوع که رشد بخش

عدن هنوز منفی است و بخش ساختمان نیز به عنوان زیرگروه مهم صنعت و ماه اول مثبت بوده است، توضیح داد: رشد م 6در 

بینی کرد که رشد اقتصادی در فصل سوم، مانند سه ماه دوم در سطح باالیی پیش معدن از رکود خارج نشده است. پیمان قربانی

در نتیجه آمار رشد اقتصادی در سه ماه  باشد، اما با توجه به اینکه در دو ماه پایانی سال گذشته صادرات نفت رشد یافته است،

 .چهارم امسال کمی کاهش خواهد یافت

  95بینی رشد اقتصادی پیش 

حتما رقم مثبتی ثبت خواهد کرد، اما درخصوص  95ها حکایت از این دارد که رشد اقتصادی سال بینیاگر چه تمام پیش

های مجلس منتشر شد با هایی که از سوی مرکز پژوهشز گزارششود. یکی ابینی رقم این رشد آمارهای مختلفی شنیده میپیش

واحد درصد از رشد  3/ 9بینی کرده است. در این گزارش درصد پیش 6/ 6ها رشد اقتصادی سال جاری را بررسی جزئیات گروه

درصد، بخش  3/ 5دلیل رشد صادرات نفتی عنوان شده است. همچنین ارزش افزوده بخش کشاورزی معادل با اقتصادی به

درصد عنوان شده است. این ارقام بر اساس برآوردهای صنایع مختلف شامل  4 /6درصد و بخش خدمات  9/ 8ساختمان منفی 

خودروسازی، محصوالت پتروشیمی، سیمان، فوالد خام و محصوالت فوالدی و سایر صنایع صورت گرفته است. مسعود نیلی، مشاور 

شود و حتی امکان درصد می 6تا  5، به احتمال زیاد 1395کرد که رشد اقتصادی در سال  بینیاقتصادی رئیس جمهور نیز پیش

داند و معتقد است که در حال درصد نیز گزارش شود. او مشکل کنونی اقتصاد کشور را رکود نمی 7تا  6دارد این رقم بین اعداد 

المللی نیز های داخلی، مراکز معتبر بینبینیحاضر، رشد اقتصادی پایین، مشکل اقتصاد کشور است. در کنار این پیش

های کنونی اقتصاد کشور کمی فاصله دارد؛ رسد با واقعیتنظر میهایی درخصوص اقتصاد ایران ارائه دادند که البته بهبینیپیش

و بانک جهانی نیز ارزیابی  المللی پولرسد که با ارائه آمارهای جدید بانک مرکزی، نهادهایی مانند صندوق بیننظر میبنابراین به

المللی پول، رشد های صندوق بینبینیهای آتی ارائه خواهند کرد. مطابق پیشتری از اقتصاد ایران در سال جاری و سالمناسب
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بینی بانک جهانی نشان درصد خواهد بود. همچنین آخرین پیش 4/ 5میالدی( معادل با  2016-2017اقتصادی در سال جاری )

دهد که آمار نشان می« دنیای اقتصاد»های درصد خواهد رسید. بررسی 4/ 6میالدی به  2016ه رشد اقتصادی در سال دهد کمی

رشد اقتصادی در پاییز سال گذشته، بسیار پایین بوده است و با توجه به روند با ثبات در پاییز و رشد صادرات در بخش نفت، 

درصد باشد، اما از این رشد در فصل زمستان کاسته خواهد  9حتی باالتر از رقم  شود رشد اقتصادی در فصل پاییزبینی میپیش

شود افزایش رشد اقتصادی در زمستان ، در دو ماه آخر ثبت شد و این موضوع باعث می1394شد، زیرا خیز صادرات نفتی در سال 

تر نخواهد درصد پایین 5/ 5رشد اقتصادی کشور از  ترین حالتنسبت به مدت مشابه سال قبل، افت یابد. اما در بدبینانه 1395سال 

درصد افزایش یابد. البته این  7بینی کرد که رقم رشد اقتصادی تا حدود توان پیشهمچنین در حالت خوش بینانه نیز می .آمد

د باعث شود که رقم ها در اقتصاهای اقتصادی در شرایط کنونی است و ممکن است که برخی شوکروند با توجه به آمارها و گزارش

 .بینی خارج شودرشد از این چارچوب پیش

http://www.iana.ir/fa/news/38359/%D8%AA%D8% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۹تاریخ: 

  درجه چرخید؟درجه چرخید؟  1414چرا رشد اقتصادی چرا رشد اقتصادی 

درجه ای رشد اقتصادی از  14درصدی در پایان نیمه اول امسال، چگونگی چرخش حدود  7.4ایسنا نوشت: با اعالم رشد اقتصادی 

که سال برخالف این .درصد فعلی سوالی مورد بحث میان کارشناسان خواهد بود 7.4درصد از ابتدای دولت یازدهم تا  6.8منفی 

یلی به اعالم تغییرات رشد اقتصادی نداشت و حتی یکبار هم نسبت به آن اقدام نکرد، برای بهار و پایان گذشته بانک مرکزی تما

در اواخر مهرماه بود که رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد .تابستان امسال ارقام قابل توجهی از رشد اقتصادی را منتشر کرده است

صد رسیده است. این اعالم سیف، در شرایطی بود که در سال گذشته برخالف در 5.4که رشد اقتصادی طی سه ماهه اول امسال به 

که رشد تا مثبت سه درصد پیش رفته بود، منفی شده و در نهایت تا حداکثر حدود یک درصد مثبت ثبت شد. با این  1393سال 

انتهای سال جاری، اعالم اخیر حال با پیش بینی مدیران اقتصادی و بانکی دولت مبنی بر نرخ هشت درصدی رشد اقتصادی در 

روز گذشته بعد از اعالم رئیس جمهوری مبنی بر افزایش رشد .درصدی این نرخ است 0.6دهنده پیشرفت رشد تا حدود نشان

طور رسمی اعالم کرد. نرخ نیز این خبر را هر چند به مانند قبل بدون انتشار جزئیات اما به بانک مرکزی درصد، 7.4اقتصادی تا مرز 

درصدی پایان نیمه اول نسبت به رشد بهار حدود دو درصد، در مقایسه با رشد اقتصادی سال گذشته تا شش درصد و در  7.4

درصدی ثبت  6.8درصد افزایش دارد. این در حالی است که در قیاس با رشد منفی  4.5تا  1394قیاس با مثبت سه درصد سال 

این تغییر روند به ویژه در سال جاری در شرایطی .درصد حرکت مثبت دارد 14ا ت 1392شده در ابتدای دولت یازدهم و در سال 

ها که خود موجبات افزایش تولید و صادرات نفت را فراهم آورد، رخ داده که کارشناسان معتقدند با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم

ادی را ایجاد کرده است. این در حالی است که بعد با اهمیتی که این شاخص در رشد اقتصادی دارد موجبات روند سریع رشد اقتص

رئیس کل بانک مرکزی نیز در کانال تلگرامی خود توضیحاتی را درباره چرایی ثبت این تغییرات ارائه   از اعالم روز گذشته رشد، 

فظ ارزش پول ملی و ها مبنی بر دستیابی به رشد مثبت و باالی اقتصادی، حدر توضیحات سیف، ضمن اشاره به وظایف دولت.کرد

درصد و همچنین کاهش ارزش پول ملی به یک سوم  40درصدی رشد اقتصادی و تورم باالی  6.8ثبات در بازار ارز از رشد منفی 

در ابتدای دولت یازدهم نیز سخن به میان آمده است به طوری که وی با اشاره به اقداماتی که در راستای حرکت به سمت 

ش نوسان بازار ارز و همچنین افزایش رشد اقتصادی انجام شده، عنوان کرده است که با این حال شوک رقمی شدن تورم، کاهتک

درصد در پایان این سال  0.6آغاز شد موجبات کاهش این رشد تا  1393برون زای ناشی از کاهش قیمت نفت که از نیمه دوم سال 

 .های اقتصادی باعث کاهش رشد اقتصادی شدر تمدید تحریمرا رقم زد که استمرار کاهش قیمت نفت در سال گذشته در کنا

رغم شوک منفی قیمت نفت و افت رشد اقتصادی ناشی از آن ایران توانسته ثبات وی در ادامه این گونه توضیح داده که علی

ز کشورهای صادرکننده نفت اقتصادی خود را استمرار داده و بازار ارز با کمترین تالطم مواجه باشد، آن هم در شرایطی که بسیاری ا

 .در منطقه عالوه بر افت شدید رشد اقتصادی با از دست دادن ذخائر و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی مواجه شدند

یادداشت تلگرامی رئیس کل بانک مرکزی حاوی توضیحات دیگری نیز است. وی گفته که این بانک در شرایط سخت و تحریمی به 

ز رشد اقتصادی اقدامات متنوعی انجام داده است از جمله مشارکت در بسته تحریک رشد اقتصادی، وجود آمده برای حمایت ا

های اعتباری در حوزه تحریک بخش مسکن و همچنین هدایت منابع مالی به های کوچک و متوسط و سیاستحمایت از بنگاه

دیگر موارد مورد بحث سیف درچرایی رقم خوردن ها و ماجراهای بعد از آن از اما شکسته شدن تحریم.های خالیسمت ظرفیت

درصد  9.2رشد اقتصادی است. وی در اظهارات خود اعالم کرده که رشد اقتصادی تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته به 

و در سال جاری  افزایش یافته است. بر اساس اظهارات سیف، از دو ماه پایانی سال گذشته روند تولید و صادرات نفتی تغییر کرده
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در ادامه  .شوددرصدی تولید ناخالص داخلی ثبت می 5.4ادامه داشته است. در نهایت در پی افزایش عرضه افزوده بخش نفت، رشد 

های تولیدی کار گرفته شده جهت بهبود فعالیت بخشهای بهبا بهبود شرایط و گسترش پیامدهای ناشی از آن و ظهور آثار سیاست

درصدی را  7.4رشد یافت و در مجموع در پایان نیمه اول امسال رشد  9.2ل جاری نیز تولید ناخالص داخلی حدود در فصل دوم سا

های اقتصادی اعم از کشاورزی، صنایع و کند که از تابستان امسال عملکرد رشد سایر گروهرئیس کل بانک مرکزی عنوان می.رقم زد

ها برای تحریک بخش واقعی گیریاول بهبود یافته که این حاکی از تایید جهت معدن و خدمات در مقایسه با عملکرد رشد فصل

 .غیرنفتی است

http://www.iana.ir/fa/news/38322/%DA%86%D8% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۳۰تاریخ: 

  ها به بورسها به بورسورود رسمی کوچکورود رسمی کوچک

میان  (SME) های کوچک و متوسطاندازی بازار شرکتجانبه در راستای راهنامه همکاری سهپس از انعقاد تفاهم :دنیای اقتصاد

، روز گذشته در یک 94های صنعتی در اسفند سال سازمان بورس و اوراق بهادار، فرابورس و سازمان صنایع کوچک و شهرک

خبری ضمن تشریح مزایای تفکیک بازارها، از آغاز معامالت اولین شرکت زیرمجموعه آنها در هفته آینده خبر داده شد. با  نشست

شود، بلکه با های کوچک و متوسط از طریق بازار سهام فراهم میتنها امکان تامین مالی بنگاهایجاد تابلویی جداگانه در فرابورس، نه

 .ذاری فعاالن اقتصادی به تعمیق بازار سرمایه کشورمان کمک خواهد شدگسازی سبد سرمایهمتنوع

ها است که برای تامین مالی و کسب نقدینگی از کانال بانکی اقدام های کوچک و متوسط اقتصادی فعال در ایران سالبنگاه 

تسهیالت به واحدهای تولیدی نه تنها های مختلف، جریان اعطای اند. با این حال با توجه به تصویب قوانین و دستورالعملکرده

های ثبت شده در درصد از تعداد شرکت 98دهد که ها نشان میهای آن نیز افزوده شده است. بررسیروان نشده که بر پیچیدگی

 ها در تولید ناخالص داخلی بسیار کمتر ازدهند، با وجود این، سهم این بنگاههای کوچک و متوسط تشکیل میکشور را شرکت

های کوچک و متوسط ظرفیت آنها است. کارشناسان یکی از دالیل این امر را فقدان سازوکار هدایت منابع مالی به سمت شرکت

توان هایی مشخص، میهای اقتصادی نشان از آن دارد که با استفاده از مکانیزمدانند. این در حالی است که تجربه جهانی بنگاهمی

ردش واحدهای تولیدی را از طریق منابع مالی موجود در بازار سرمایه تامین کرد. طبق اظهارات ای از سرمایه در گبخش عمده

های کوچک و متوسط است. در جهانی در اختیار این بنگاه GDP درصد از 33درصد از اشتغال جهانی و همچنین  45کارشناسان، 

عنوان نهاد مکمل نظام بانکی، ایجاد بازار مجزا برای سرمایه به حال حاضر نیز در بسیاری از کشورهای جهان، به منظور توسعه بازار

های کوچک از مسیر بورس در فرآیند شارژ مالی بنگاه .نیز در دستور کار قرار گرفته است (SME) های کوچک و متوسطبنگاه

های پیشین در گزارش« اقتصاددنیای»در دنیا مرسوم شده بود؛  1990حالی به تازگی در ایران آغاز شده که این روش از اوایل دهه 

های کوچک پرداخته بود. نتیجه به بررسی تجربه پنج کشور انگلستان، کانادا، آمریکا، هند و ترکیه در ایجاد بازار مجزا برای بنگاه

ر با سرعت بیشتر دهنده این مطلب بود که با ایجاد یک بازار مجزا نه تنها نقدینگی مورد نظر از این مسیها نشانکلی این گزارش

گیری آگاهانه و کاهش ریسک را برای تامین خواهد شد بلکه چنین بازاری با ایجاد شفافیت و دسترسی به اطالعات، امکان تصمیم

 .کندگذاران فراهم میسرمایه

 SME اهمیت ایجاد بورس 

کنند، عالوه بر ساختار توسط بازی میهای کوچک و منقش حیاتی و کم نظیری در تامین مالی شرکت SME هایاز آنجا که بورس

های تامین مندی از مزایای تامین مالی موثر است. آموزش روشها در بهره، آنچه در بهبود و ارتقای توانایی شرکتSME هایبورس

اعد پذیرش تر بودن قوتوان به برخی مزایای این بازار از جمله سادههای کوچک و متوسط است. در این راستا میمالی به شرکت

گذاران آگاه به دلیل ریسک باالی این بازارها، های بزرگ، مشارکت سرمایههای کوچک و متوسط نسبت به پذیرش شرکتشرکت

کارآتر بودن روش تامین مالی مبتنی بر سرمایه نسبت به روش تامین مالی مبتنی بر وام در ایران، اهمیت فعالیت مشاوران مجاز و 

 .های خطرپذیرتر اشاره کردین ایجاد بازاری برای حضور فعالیتحسابرسان خبره و همچن

 SME نیازهای ورود به بازارتسهیل پیش 

های کوچک و در این راستا امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس در اظهارات قبلی خود با تاکید بر تسهیل شرایط و الزامات ورود شرکت

ها و صنایع بیشتری در بازار سرمایه عه بازارهای مالی این است که شرکتهای توسگفت: یکی از شاخص SME متوسط به بازار
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های اقتصادی که در بسیاری از های کوچک و متوسط فرابورس طیف وسیعی از بنگاهبا وجود بازار شرکت .حضور داشته باشند

 .و استفاده از تمامی مزایای آن را دارند نیازهای حداقلی امکان حضور در بازار سرمایهکنند با کسب پیشصنایع مختلف فعالیت می

هایی که جمع حقوق صاحبان و شرایط آنها پرداخت و گفت: در بازار سرمایه شرکت SME هایوی در ادامه به توضیح شرکت

ها حتی اگر شوند. این شرکتبندی میهای کوچک و متوسط طبقهمیلیارد تومان است در دسته شرکت 50سهام آنها کمتر از 

های مالی حسابرسی شده امکان حضور در این بازار را خواهند انداز روشن از سودآوری صورتده باشند، در صورت ارائه چشمانزی

 .داشت

 از هفته آینده SME آغاز به کار بازار 

و شرکت فرابورس  جانبه میان سازمان بورس اوراق بهادارنامه همکاری سهسال ازانعقاد تفاهمبا وجود این پس از گذشت حدود یک

 اندازی رسمی تابلویهای صنعتی ایران، سرانجام نخستین شرکت این بازار هفته آینده با راهایران با سازمان صنایع کوچک و شهرک

SME های در فرابورس ایران، شاهد شروع معامالت خود خواهد بود. در این راستا روز گذشته نشست خبری برای تشریح ظرفیت

برگزار شد. در این مراسم  (SME) عنوان نخستین شرکت پذیرش شده در بازار صنایع کوچکبه« ت گامرونپتروصنع»شرکت 

های کوچک و بهنام محسنی، معاون شرکت فرابورس ایران اظهار کرد: طبق تعاریف به ثبت رسیده نزد سازمان بورس برای شرکت

دی، حقوق صاحبان سهام لحاظ خواهد شد. بر این اساس حداقل بنها در تقسیممتوسط، به جای درنظرگرفتن سرمایه این شرکت

میلیارد تومان است. وی با اشاره به اینکه ارزش اسمی هر  50میلیارد تومان و حداکثر 100ها معادل SME حقوق صاحبان سهام

تواند به خرید سهام این میگذار خردی نبرگه سهام نیز همان هزار ریال درنظر گرفته شده، گفت: طبق قوانین موجود هیچ سرمایه

را دارند. محسنی در ادامه با اشاره به (SME) های حقوقی امکان خرید سهام در بازارها اقدام کند و در مقابل تمامی شرکتشرکت

ها، ینگگذاران نهادی از جمله هلدگذاری در این بازار گفت: بر اساس این قانون سرمایهگذاران نهادی به سرمایهمجاز بودن سرمایه

توانند وارد گذاری، نهادهای دولتی و عمومی میهای سرمایههای بازنشستگی و صندوقهای بانک و بیمه، صندوقها، شرکتلیزینگ

میلیون تومان از ارزش اسمی شرکت را  500درصد یا بیش از 5گذاران حقیقی و حقوقی که این بازار شوند. همچنین سرمایه

گذار نهادی اعضای هیات مدیره شرکت گیرند.به گفته وی در موضوع سرمایهگذاران نهادی قرار میایهخریداری کنند در زمره سرم

 .شوندگذار نهادی محسوب میمدیران ناشر و افرادی که وظایف مشابه مدیر عامل را دارند نیز جزو سرمایه

 SME اختصاص دو تابلو به 

بنیان و تابلوی رشد ها گفت: این بازار شامل دو تابلوی دانشزا به این شرکتمحسنی در ادامه با اشاره به تخصیص دو تابلوی مج

تک دارند. این دسته صرفا به ایجاد بنیان است که عموما خصوصیت هایهای دانشخواهد بود؛ تابلوی اول شامل شرکت

ی و نهایی استقرار اصول حاکمیت ها کمک خواهند کرد.وی در ادامه افزود: در تابلوی رشد نیز هدف غایSME سازی برایشاخص

شده خواهد بود.معاون شرکت فرابورس ایران درخصوص معامالت این سهام نیز اظهار کرد: پذیرش SME هایشرکتی برای شرکت

هام گردان دارند و معامالت سایم؛ آن دسته از سهامی که بازارها در نظر گرفتهاز نظر معامالتی نیز دو نوع معامله برای این شرکت

گردان رسمی ندارند. هایی هستند که بازارآنها پیوسته و به شیوه معامالت بازار اول و دوم فرابورس خواهد بود. دسته دوم نیز شرکت

 9صبح ثبت سفارش شده و در ساعت  9تا  8:30ها در ساعت وی درخصوص جزئیات معامالت دسته دوم، توضیح داد: این شرکت

شود تا قیمت گیری مجدد از بازار انجام مینیز سفارش 12قابل معامله است. در ساعت  12تا ساعت  شود وقیمت آپشن تعیین می

 .مجددا بازنگری شود

 معامالت توافقی است
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محسنی در ادامه اظهاراتش با اشاره به توافقی بودن معامالت در این بازار گفت: معامالت این بازار بدون دامنه نوسان قیمت انجام 

توافقی خواهد بود و علت اصلی این موضوع نیز آن است که سهامداران  SME گرفته در بازارهمچنین معامالت صورت شود ومی

اندیشی برسند. وی درخصوص اینکه چرا سهامداران فعلی باید به دلیل مسائل استراتژیک شرکت، در ورود سهامدار جدید به هم

مدت نیست بلکه با یک دید گذاری در این بازار کوتاهدارند، گفت: هدف از سرمایهگذاری در این سهام را نخرد حق ورود و سرمایه

بنیان بودن شرکت، باید آگاهی و بازی خواهد بود. همچنین خریداران با توجه به ماهیت دانشمدت و به دور از هرگونه سفتهبلند

 .سوی سهامداران جزء به سختی رعایت خواهد شد اطالعات کافی از نحوه و نوع فعالیت آن داشته باشند که این موضوع از

 SME در راه« پتروصنعت گامرون»

های کوچک و متوسط ترین مشکل شرکتگفت: مهم« پتروصنعت گامرون»مدیره مجتمع همچنین در این نشست، رئیس هیات

دهند، افزود: ای بزرگ تسهیالت میهها اغلب به شرکتتامین منابع مالی و نقدینگی است. حامد واحدی با اشاره به اینکه بانک

های کوچک و شرکت :های کوچک و متوسط باید از بازار پول جدا شده و از طریق بازار سرمایه موفق باشند. وی اضافه کردشرکت

به  جهانی GDP درصد 33گذاری دارند. وی با اشاره به اختصاص زایی را با کمترین سرمایهمتوسط در تمام دنیا بیشترین اشتغال

های کوچک و متوسط، این بازار را متعلق به بخش خصوصی دانست. عضو اتاق تهران همچنین با اشاره به ضرورت تسهیل شرکت

ها و بوروکراسی اداری نباید در این زمینه زیاد باشد. وی گفت: از هر پنج شغل دنیا که در ها افزود: نظارتقوانین برای این شرکت

ها و... ایجاد شده و این موضوع در سیها، ویآپهای کوچک و متوسط همانند استارتازسوی شرکت حال ایجاد است، چهار شغل

 91مدیره مجتمع پتروصنعت گامرون با اشاره به سابقه تاسیس این شرکت در سال رئیس هیات.ایران نیز در حال گسترش است

کند.وی در پاسخ به سوال هزار تن اوره فرمالدهید تولید می 10تن فرمالین و  600هزار و  5هزار تن هگزامین،  5« گامرون»گفت: 

ترین محصول شرکت با کمتر از ظرفیت اسمی افزود: تا سال گذشته به دلیل عنوان مهمبر دالیل تولید هگزامین بهخبرنگار ما مبنی

طور کامل افزایش خواهیم داد. وی با اشاره ها و عدم صادرات تولید را محدود نگه داشتیم، اما اکنون ظرفیت تولید خود را بهتحریم

به مصرف دارویی، آرایشی و بهداشتی هگزامین گفت: درجه خلوص تولید هگزامین شرکت ما بسیار باالست که نشان از کیفیت 

زامین شرکت برداری از واحد جدید تولید هگشود. وی با اشاره به بهرهدرصد تولید آن صادر می 95تر دارد و به همین دلیل مناسب

تا دو سال آینده گفت: هندوستان، اندونزی، مالزی، استرالیا، اسپانیا و برزیل مشتری این محصول هستند. وی تصریح کرد: برند 

های رسد. وی درباره خوراک شرکت گفت: متانول را از شرکتبه فروش می« سابیک»گامرون در هندوستان و اندونزی در کنار 

 .درصد مصرف داریم 10کنیم و کمتر از س تهیه میپتروشیمی شیراز و زاگر

صورت صادراتی بوده و دو محصول دیگر درصد از فروش هگزامین به 95واحدی درخصوص نحوه فروش محصوالت نیز عنوان کرد: 

قدی با دوره صورت نقد و بخشی هم غیرنرسد. وی ادامه داد: بخشی از فروش بههم در بازار داخلی و هم بازار خارجی به فروش می

وصول مطالبات یک ماهه است. وی درباره اهداف این مجموعه اظهار کرد: تولید با کیفیت براساس استانداردهای جهانی، صادرات و 

های تولیدی، رقابت با محصوالت مشابه خارجی و حضور در بازارهای جهانی، رفع نیاز و خودکفایی هر چه بیشتر کشور از فرآورده

فروشی و افزایش ارزش افزوده، وری، جلوگیری از خامجویی انرژی و افزایش بهرهو کاهش آلودگی، صرفهزیست حفظ محیط

اهداف این شرکت  ترینگسترش برند ایرانی در بازارهای معتبر پتروشیمی و حرکت در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مهم

کننده فرمالین در کشور و خاورمیانه یاد کرد و گفت: استفاده از تولیدترین واحدهای عنوان یکی از بزرگبه« شگامرن»وی از .است

، وجود دانش فنی و توانایی در احیای کاتالیست برای تداوم تولید، توانایی در تولید اوره PLC و BCS سیستم کنترل گسترده

عنوان مواد اولیه واحدهای محصوالت تولیدی بهفرمالدهید با مشخصات مورد نظر مشتری، بازیابی مواد از پساب صنعتی، استفاده از 

های این مجموعه است.مدیرعامل این شرکت همچنین درخصوص کاربرد ویژگی تریندیگر صنایع شیمیایی رزین و سیمان از مهم
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کننده، نیسازی، رزین و پلیمر، ماده ضدعفومحصوالت این مجموعه توضیح داد: کاربرد محصوالت برای صنایع شیمیایی، چوب، رنگ

صنایع آرایشی و بهداشتی، صنایع سیمان، صنایع آزمایشگاهی، حوزه پتروشیمی و صنایع الستیکی و پالستیکی است.واحدی در 

توضیح طرح و توسعه این مجموعه نیز گفت: شرکت گامرون در نظر دارد نسبت به احداث طرح توسعه محصوالت جدید با 

ه همگی جزو صنایع فناوری برتر هستند و ارزش افزوده فراوانی دارند، اقدام کند.به گریدهای تخصصی آزمایشگاهی و دارویی ک

گفته وی در زمینه تیومتانول این شرکت برای اولین بار در ایران قصد فعالیت دارد و امید است در حداقل زمان طرح توسعه آن 

 .انجام شود و به سمت صادرات حرکت کنیم

 به بازار VC ورود اولین 

همراه بود.در این « رویش لوتوس»ین نشست روز گذشته فرابورس با برگزاری جلسه معارفه نخستین صندوق جسورانه به نام همچن

الهدی، معاون پذیرش ناشران فرابورس، اظهار کرد: عالوه بر این صندوق، چند صندوق جسورانه دیگر نیز مهدی علمجلسه سید

های نویسی آنها خواهیم بود. وی در ادامه با اشاره به اینکه صندوقیک شاهد پذیرهاند که در آینده نزددرخواست تاسیس داده

گذاری جسورانه یکی از های سرمایهاندازی صندوقکند،گفت: راهجسورانه به رشد و اعتالی علم و دانش جدید در کشور کمک می

ختارهای رایج دنیا در آن رعایت شود تا اگر ها سعی شده ساگیری این صندوقاهداف فرابورس بوده و در شکل ترینمهم

های جسورانه برای تشکیل و الهدی گفت: صندوقگذار خارجی به ایران آمد، با موضوع ناآشنا و جدیدی مواجه نباشد. علمسرمایه

اده کنند. معاون های بازار سرمایه ایران استفتوانند از ظرفیتاجازه نیازی به صدور مجوز و نظارت سازمان بورس ندارند و می

تایید قرار شده و موردپذیرش و ناشران فرابورس ادامه داد: اساسنامه و امیدنامه پیشنهادی سازمان بورس در هیات مدیره مطرح

اداره  که بورس به این مقوله ورود کرد، این بود که فعاالن این حوزه با توجه به الزامات قانون تجارت دربارهگرفته است. علت این

هایی را با اساسنامه مصوب اند. قانون توسعه ابزارها اجازه ویژه را به سازمان بورس داده بود که صندوقها مشکالتی داشتهکتشر

هاست در کشورهای های جسورانه سالالهدی اظهار کرد: صندوقسازمان ایجاد کنند و این اساسنامه امکان تغییر دارد.علم

نویسی اولین شد. خوشبختانه در حال حاضر در مقطع تاسیس و پذیرهر کشور ما نیز ایجاد مییافته وجود دارد و باید دتوسعه

 .صندوق جسورانه هستیم که رویداد مهمی برای بازار سرمایه است

 VC عنوان نخستیننویسی صندوق جسورانه رویش لوتوس بهپذیره 

بنیان و براساس فناوری را ضرورتی های دانشرکتمدیرعامل تامین سرمایه لوتوس پارسیان نیز در این جلسه حضور ش

 85ها ایجاد شود. علی تیموری شندی افزود: گذاری در این شرکتناپذیر دانست و گفت: باید بسترهای الزم برای سرمایهاجتناب

سال  7د: در طول بنیان هستند. وی همچنین اضافه کرهای فناورانه و دانشهای رشد اقتصادی در دنیا از حوزهدرصد از محرک

ها بوده است. وی تصریح کرد: در کشوری مثل ویژه در آمریکا مربوط به این شرکتزایی در دنیا بهدرصد از اشتغال 43گذشته 

 .کنددالر درآمد ایجاد می 6گذاری در بخش مزبور بیش از آمریکا هر یک دالر سرمایه

المللی فعالیت کنند سازی رسیده و در ابعاد ملی و بینه مرحله تجاریهای بزرگی که بوی با اشاره به اینکه در ایران شرکت

ها در زمینه حاکمیت شرکتی، راهبری نداشتیم، گفت: بازار سرمایه در حال رشد است و نهادهای مالی همانند تامین سرمایه

رویش »اشاره به صندوق جسورانه  اند و کمک بزرگی در این زمینه هستند.وی بابخشی ابزارهای جدید فعال شدهشرکتی و تنوع

شود. وی کشور گفت: این صندوق در حوزه سالمت با رویکرد زیست فناوری فعال می VC عنوان نخستین صندوقبه« لوتوس

عنوان یکی از چهار پژوهشگاه معتبر دنیا گفت: بخش عمده پرتفوی ما در همچنین با تاکید بر مشارکت و همکاری موسسه رویان به

های دیگر نخواهیم بود. کنیم و از این بابت شبیه صندوقصورت انحصاری با رویان همکاری میدرمانی است که بهسلول هایبخش
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تواند گذاری در این صندوق باید با دید بلندمدت صورت گیرد.تیموری افزود: این صندوق در بلندمدت میوی تصریح کرد: سرمایه

میلیارد  15در سال اول هیچ سودی تقسیم نخواهد کرد.وی افزود: در مرحله اول قرار است  درصد بازدهی داشته باشد اماباالی صد

 .میلیارد تومان افزایش خواهیم داد 35تومان سرمایه جذب کنیم اما اگر بازار تمایل داشته باشد این عدد را در همان مرحله به 

tp://www.iana.ir/fa/news/ht38402/%D9%88 
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 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵آذر  ۲۸تاریخ: 

  در بودجه سال آینده خبری از محصوالت ارگانیک نیستدر بودجه سال آینده خبری از محصوالت ارگانیک نیست

خبری از  96بودجه سال عضو هئیت رئیسه ارگانیک گفت: با وجود اهمیت باالی محصوالت ارگانیک در سالمت افراد جامعه، در 

گروه  صنعت، تجارت و کشاورزی آزاد عمرانی عضو هئیت رئیسه ارگانیگ در گفتگو با خبرنگار.توسعه تولید این محصوالت نیست

با اشاره به اینکه تولید محصوالت ارگانیگ به شدت در اروپا در حال گسترش است، اظهار داشت:  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،

تولید و مصرف محصوالت ارگانیک در دنیا به ویژه کشورهای اروپایی در حال افزایش است، به طوریکه ساالنه گردش مالی این 

به تولید  ایش هزینه های درمان منجر به تغییر رویکرد کشورها وی افزود: افز.میلیارد دالر ارزیابی شده است 10محصوالت حدود 

به سمت و سوی توسعه   محصوالت ارگانیک شده از این رو الزم است جهت جلوگیری از بروز امراض و بیماری ها در کشور

باید هزینه بیشتری به خرید عمرانی ادامه داد: با توجه به هزینه های باالی تولید، مصرف کنندگان .محصوالت ارگانیک گام برداریم

هزار هکتار زمین در کشور ما برای  140عضو هئیت رئیسه ارگانیک با بیان اینکه براساس آمار .این محصوالت اختصاص دهند

کشت محصوالت ارگانیک مطابق با استانداردهای دنیا وجود دارد، گفت: گرچه وزارت جهاد کشاورزی در تالش است که تولید 

یک را به سرعت افزایش دهد، اما توسعه آن نیازمند هزینه های باال و حمایت های بودجه ای است که در شرایط محصوالت ارگان

 .کنونی علی رغم تالش های وزارتخانه سازو کارهای مالی مناسبی در این جهت به کار گرفته نشده است

و برنامه ششم  96حصوالت ارگانیک، اما در بودجه سال وی در ادامه یادآور شد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر تولید م

 .توسعه خبری از توسعه تولید محصوالت ارگانیک نیست

 .به گفته عمرانی در برنامه ششم توسعه تولید انبوه محصوالت تراریخته در کانون توجه دولت قرار گرفته است

http://www.yjc.ir/fa/news/5892014/%D8%AF%D8%B1%- 
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 اقتصاد محصوالت

 فارس - ۹۵/۰۹/۲۴ : تاریخ

  شود شود سال قبل در دنیا فقط در بورس کاالیی داد و ستد میسال قبل در دنیا فقط در بورس کاالیی داد و ستد می  1010غالت از غالت از 

کشاورزی در نشست مدیران ارشد و روسای سازمان های جهاد کشاورزی استان ها گفت: غالت در دنیا فقط قائم مقام وزیر جهاد 

  .پذیر استدر بورس ها معامله می شود و فرهنگ سازی و تنظیم بازار محصوالت کشاورزی از طریق بورس کاال امکان

قانون افزایش بهره  33به نقل از پایگاه خبری بورس کاالی ایران، علی اکبر مهرفرد با اشاره به ماده  خبرگزاری فارسبه گزارش 

وری بخش کشاورزی که به جایگزینی قیمت های تضمینی به خرید تضمینی اختصاص دارد، گفت: در این قانون که امسال در 

محصول پس از بررسی و کشف قیمت در بورس کاال، در  برخی از محصوالت مثل جو و ذرت به صورت کشوری اجرا شده است،

ساعت بهای محصول خود را مطابق تابلوهای بورس دریافت و در صورت  48انبارهای مجهز نگه داری می شود و کشاورزان ظرف 

ت در دنیا بیش از مهرفرد اضافه کرد: غال.پایین تر بودن قیمت ها از نرخ خرید تضمینی، دولت مابه التفاوت آن را پرداخت می کند

سال است که فقط در بورس داد و ستد می شود و برای اجرای کامل این قانون در ایران ضمن ایجاد و توسعه ساختارها باید  10

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در .مزایای آن فرهنگ سازی و تنظیم بازار محصوالت کشاورزی از طریق بورس کاال صورت بگیرد

داشته باشد،تصریح کرد: در این بسته با پایش میزان تولید و « بسته بازار»تاکید بر این که تولید هر محصول باید  امور بازرگانی با

مصرف، از تولید محصوالتی که بازار مصرف داخلی و یا صادراتی نداشته باشد،پرهیز و نسبت به تولید محصوالتی که کمبود وجود 

رگزاری نشستی با حضور وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت،معدن و تجارت و معاون مهرفرد با اشاره ب.دارد، اقدام می شود

اجرایی رئیس جمهوری در خصوص تنظیم بازار محصوالت کشاورزی اظهار داشت: براساس تصمیمات این نشست، مسئولیت تامین 

فروشی و بازار مصرف به وزارت صنعت،معدن  و تنظیم بازار تا مرحله عمده فروشی برعهده وزارت جهاد کشاورزی و مسئولیت خرده

گفت:کنترل واردات دستاورد مهم اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در سه سال اخیر   وی.و تجارت سپرده شده است

محصول راهبردی خبر داد و گفت: با ایجاد این سامانه، میزان ذخایر  9وی از ایجاد سامانه پایش ذخایر راهبردی .بوده است

محصوالت راهبردی نظیر گندم،برنج،روغن،شکر،گوشت و... پایش و در صورت نیاز با عرضه و یا جمع آوری این محصوالت،تنظیم 

مهرفرد، با بیان این که توسعه صادرات محصوالت کشاورزی،دستاورد دیگر اجرای قانون تمرکز بوده .بازار انجام می شود

ظیم بازار محصوالت کشاورزی بر عهده تعاونی ها،تشکل ها و اتحادیه هاست و الزم است،خاطرنشان کرد: در کشورهای پیشرفته تن

 .است با تشکیل و تقویت زنجیره های پس از تولید در کشور،تنظیم بازار توسط تولیدکنندگان صورت گیرد

s.com/newstext.php?nn=http://www.farsnew13950924000865 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۸تاریخ: 

  های تضمینیهای تضمینیتوسعه کشاورزی پایدار در اسارت قیمتتوسعه کشاورزی پایدار در اسارت قیمت

 منصور انصاری

 و ریزیبرنامه معاونت بخشنده، دکتر طریق از و گذشته ماه آبان آمد، میان به تضمینی قیمت اعالم از صحبت که باری آخرین

 اعالم اقتصاد عالی شورای و دولت هیات به ماه مرداد در و قبال را هاقیمت " :کرد اظهار که بود کشاورزی جهاد وزارت اقتصادی

 ."است نشده داده پاسخی هنوز دالیلی به بررسی، ولیبا وجود ایم،کرده

 و تصویب دولت هیات در هاقیمت گذشته، ماه آبان 17 یعنی روز همان ظهر از بعد جلسه در که بود کرده امیدواری ابراز ایشان

 این نوشتن از منظور گرچه  !است نشده اعالم هنوز نیز ماه یک از بیش گذشت با یعنی مطلب، این تحریر هنگام تا که شود اعالم

 طور به خبر همین در بخشنده دکتر ولی شود،می اعالم کی یا و نشده اعالم تضمینی هایقیمت چرا بگوییم که نیست این سطور

 کشت فصل از قبل یعنی ماه درشهریور گذشته سال روال به و قانون اساس بر بایستمی هاقیمت این » که کرد اعتراف ضمنی

 البته و اندیش درست و بین واقع منتقدان از بعضی توسط که دولت عملکرد این از انتقاد تلویحی پذیرش با «شدمی اعالم پائیزه

 خرید قیمت موقع به اعالم» :گفت بود، گرفته قرار اشاره مورد ضعف یک عنوان به نیز دولت مخالف سیاسی جویان بهانه از تعدادی

 همچون نیز ایشان یعنی ؛«دارد کشور درکشاورزی افزون تری مثبت تأثیر قانون، این در برشمرده اساسی محصوالت تضمینی

 تولید در راهگشا و موثر امری کشاورزی محصوالت تضمینی هایقیمت موقع به اعالم کندمی فکر گذاران سیاست از دیگر بسیاری

 اساسی محصوالت بازار اگر راستی به باشد؛ تضمینی هایقیمت اعالم اسیر و متکی نباید کشور کشاورزی گفت باید گرچه است

 بازار و تقاضا و عرضه فرایند مختلف مراحل در ثبات نسبی وضعیت یک از کشاورزی کاالهای سایر و تضمینی قانون متن در مندرج

تعیین و مهم اندازه این تا ماه، شهریور در و کاشت فصل از قبل تضمینی هایقیمت نابهنگام یا هنگام به اعالم بودند، برخوردار

 و متوازن واردات و صادرات و داخلی مصرف بازار حوزه در راهبردی سیاستی چارچوب در کشاورزی محصوالت بازار بود؟اگر کننده

 آن همه و بود مناسب سازکشور تصمیم ساختار و قدرت هایمؤلفه کالً و دولت شاکله برای راهبرد این و داشت قرار یافته سازمان

مصرف و کشاورزی کاالهای قیمت برای نسبی ثبات راهبرد، این چارچوب در که ایگونه به کردند،می حمایت و پذیرفتندمی را

 آمد؟می میان به تضمینی هایقیمت اعالم و بازار در دولت مداخله همه این به نیازی شد،می حاصل کنندگان

 رشد هم روز هر و ایستاده پا سر تضمینی قیمت زور و ضرب با طیور، و دام هایفراورده و کشاورزی بازرگانی دنیا، جای همه در آیا

 به دارد است، کشاورزان زیان از جلوگیری برای امنیتی حاشیه یک که « تضمینی قیمت » ما کشور در متاسفانه کند؟می کیفی

 یا مجلس اقتصادی هایپژوهش بخش مثال دانشگاهی، یا دولتی فرا نهاد هیچ آیا شود،می تبدیل کشاورزی بازرگانی اصل به تدریج

 تضمینی خریدهای منفی یا مثبت اثرات موضوع خواهندنمی یا ندارند قصد مختلف، انواع در وزارتخانه طویل و عریض مؤسسات

 کشاورزی یعنی نظرکنند؟ تجدید آن مضمون و درمحتوا دهه دو از پس و بررسی است مصوب قانونی که را کشاورزی محصوالت

 دارند قصد تدبیرگرا، و معقول تا شیفته خود و زده عمل از اعم ها،دولت همه و خواهدنمی پایداری و تحول توسعه، مملکت،

 با من نخرید کسی اگر کن، تولید شما » که کنند تعریف کنندهمصرف و کشاورز دولت، میان خطی ساده توافق یک را کشاورزی

 کنممی خریداری مطمئن چندان نه سودی حاشیه با است، ترپایین درمواردی بسا چه و شده تمام قیمت درمرز که تضمینی قیمت

 ؟« کنم تنظیم مصرف و تولید نفع به را بازار بتوانم تا کنممی امحاء یا فروشممی کمتر قیمت با و
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 وارد را کشور کشاورزی توانمی است، کرده محاط خود درچنبره و داده قرار درتنگنا را دولت که ایبرنامه و سیاست چنین با آیا

 متعارف سودی با که یابد دست قدرتمندی بازرگانی چنان به تواندمی اداره شیوه این با کشاورزی آیا کرد؟ جهانی هایرقابت عرصه

 یابد؟ توسعه و کند جذب خود به را بیشتری سرمایه اقتصادی هایفعالیت سایر با همطراز و منطقی و

 یا تضمینی هایقیمت دیرهنگام یا موقع به اعالم از فراتر مدبر، هایدولت مسئولیت مسلماً گفت؛ باید بگذاریم کنار را تعارف اگر

 در و بورس در کشاورزی کاالهای عرضه برای هاییتالش اگرچه . است بازار تنظیم برای آنان اقدام و کشاورزی محصوالت خرید

 خاطر به بحث این طرح ولی است، بحث قابل آن نتایج و گرفته صورت «تضمینی قیمت به خرید» عنوان با ذرت و جو مورد

 بخش که است کشاورزی محصوالت بازرگانی به نسبت تراساسی رویکرد و «تضمینی خرید» قانون در تغییر و ایریشه برخورد

 فعالیت یک به تبدیل فراگیر صورت به بلکه محدود، درحد نه کشور کشاورزی و فصل و حل بازار فرایند در مشکل از ایعمده

 نمایشی اقدامات در شدن گرفتار عبارتی، به شود؛ خارجی و داخلی گذاری سرمایه جلب جذابیت با صرفه به مقرون اقتصادی

 بود یازدهم دولت اصلی شعارهای از یکی که «تدبیری» نیست، «امور در تدبیر » نشانه تکراری و روزمره

http://www.iana.ir/fa/news/38315/%D8% 
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 طبیعیاقلیم و منابع 

 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۴تاریخ: 

  توصیه های هواشناسی کشاورزی از امروز تا پایان تعطیالت ابتدای هفته بعدتوصیه های هواشناسی کشاورزی از امروز تا پایان تعطیالت ابتدای هفته بعد

آذر ماه جاری به کشاورزان کشور برای مدیریت فصل  28تا  24روزه را برای مقطع زمانی  5هایی اداره هواشناسی کشاورزی توصیه

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

 .سرما و یخ زدگی به کشاورزان سراسر کشور اعالم شده است

آذر ماه جاری به کشاورزان  28تا  24روزه را برای مقطع زمانی  5هایی ش خبرنگار ایانا، اداره هواشناسی کشاورزی توصیهبه گزار

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

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

 استان های آذربایجان های شرقی و غربی و زنجان:· 

 :باغبانی· 

 خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز های چهارشنبه و پنج شنبه به دلیل بارش باران و برف · 

 تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ و تامین سوخت گلخانه ها به دلیل کاهش دما · 

 خود داری از هرس درختان میوه به دلیل کاهش دما · 

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

 و نواری بعد از پایان بارش ها و از روز شنبه  ل کودتغذیه باغات میوه با ترکیب کودی مناسب به روش چا· 

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

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

 زراعی:· 

 حویل چغندر قند به کارخانجات قندتسریع در ت· 

 مبارزه با آفت کک در کلزا در ساعات گرم روز · 

 :دام داری و طیور · 

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

 تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام وطیور· 

 وانتقال دام ها در روزهای پایانی هفته جلوگیری از نقل · 

 زنبورداری:· 

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

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

 ماشین آالت:· 

 محافظت از تاسیسات کشاورزی با توجه به کاهش دما و بارش · 
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تخلیه آب درتاسیسات آبیاری تحت فشار و خطوط انتقال آب با لوله ، برای جلوگیری از ترکیدگی لوله ها و صدمات · 

 ناشی از یخ زدگی در روزهای آتی

 خاموش کردن سیستم آبیاری تحت فشار و تخلیه لوله ها در روزهای پایانی هفته · 

 افزودن ضد یخ به آب رادیاتور ماشین آالت کشاورزی· 

 استان اردبیل: ·

 باغبانی:· 

 خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز های پنج شنبه به دلیل بارش برف و باران · 

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

 ه در روزهای آتیپوشاندن ساقه نهال های جوان با کارتن بویژ· 

 زراعت : · 

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

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

 دامداری:· 

 بار هاتهیه سوخت و تنظیم دمای گلخانه ها ، مرغداری ها و دامداری ها و ان· 

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

 شیالت:· 

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

 ماشین آالت:· 

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

 زدگی یخ ناشی از

 خاموش کردن سیستم آبیاری تحت فشار و تخلیه لوله ها در روزهای آتی· 

 افزودن ضد یخ به آب رادیاتور ماشین آالت کشاورزی· 

 زنبورداری:· 

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

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

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

 باغبانی:· 

 خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به دلیل بارش باران و برف · 

 خودداری از استفاده از کودهای سولفات پتاسیم و فسفات آمونیم و گوگرد گرانوله در باغات میوه به روش چالکود · 

 به گلخانه داران توصیه میشودنسبت به متعادل نمودن دمای محیط سالن ها در روزهای پایانی هفته اقدام نمایند · 
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 با سرمای شبانه بویژه در روزهای آتی  به کارگیری بخاری باغی و بقایای گیاهی جهت مقابله· 

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

 زراعی:· 

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

 مام بارش ها آزمون خاک بعد از ات

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

 مبارزه با جوندگان کشاورزی در زراعت های آبی در ساعات میانی روز تا روز چهارشنبه · 

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

 خودداری شود. "کشت متوالی گندم اکیدا

 :دام داری· 

 جلوگیری از نقل و انتقال دام هادر جهت کنترل بیماری تب برفکی بویژه در روزهای آتی · 

 تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام وطیور· 

و سنتی( و مرغداری ها برای جلوگیری از شیوع بیماریهای واگیردار رعایت مسایل بهداشتی در دامداری ها)صنعتی · 

 و مسری

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

 زنبورداری:· 

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

 از جابجایی کندوها در روزهای آتی خوداری کنند .  زنبور داران ساکن در منطقه· 

 ماشین آالت:· 

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

 ناشی از یخ زدگی و افزودن ضد یخ به آب رادیاتور ماشین آالت کشاورزی

 ری تحت فشار خاموش کردن تاسیسات آبیا· 

 استان های گیالن: · 

 باغبانی: · 

 خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به دلیل بارش باران · 

 تسریع در برداشت مرکبات )نارنگی، لیمو شیرین و گریپ فروت( · 

 ضرورت پوشاندن شاخه های مرکبات که از برف قبل آسیب دیده اند · 

ها و درختان جوان با بستن قیم یا استحکام آن جهت مواجه با اثرات مکانیکی باد محافظت از نهالباغداران نسبت به · 

 اقدام نمایند. 
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های پای درختان جهت جلوگیری از زمستان گذرانی آفات تمهیدات الزم را آوری میوهباغداران زیتون نسبت به جمع· 

 اعمال نمایند.

 باغداران مرکبات و کیوی استان با توجه به شرایط جوی نسبت به برداشت محصول خود اقدام نمایند. · 

های خود اقدام داران نسبت به تنظیم دما، مراقبت از روکش سازه و همچنین الیروبی حاشیه بیرونی سالنگلخانه· 

 نمایند. 

بستن قیم یا استحکام آن جهت مواجه با اثرات باد اقدام ها و درختان جوان با باغداران نسبت به محافظت از نهال· 

 نمایند. 

باغداران در صورت تامین کودهای شیمیایی )فسفره و پتاسه( و دامی نسبت به انجام چالکود در حاشیه تاج درختان · 

 اقدام نمایند

ات مسی، محل شکاف با برای نهال هایی که پوست ساقه دچار شکاف و پارگی شده، پس از محلول پاشی با ترکیب· 

 چسب باغبانی پوشانده شود. 

 زراعی:· 

با توجه به شرایط پیش رو در مناطق جنوبی استان زارعین نسبت انجام عملیات شخم، آماده سازی و بذرپاشی · 

 محصول گندم)رقم گنبد( اقدام ننمایند و بعد از مناسب شدن شرایط جوی کشت ادامه داشته باشد.

 سبزیجات برگی و ریشه ای  برداشت از مزارع· 

 حفظ نباتات:· 

مرکبات کاران عزیز با توجه به فعالیت مگس مدیترانه ای ضمن جمع آوری و معدوم کردن میوه های آلوده پای · 

درختان با راهنمایی کارشناسان مدیریت، مراکز خدمات و کلینیک های گیاه پزشکی نسبت به نصب کارت زرد و طعمه 

 .پاشی اقدام نمایید

 دامداری و مرغ داری:· 

دامداران نسبت به جمع آوری دام های خود اقدام و نسبت به استحکام و گرمایش مکان های نکهداری آن اطمینان · 

 حاصل نمایند.

 ها اقدام نمایند.ها با توجه به کاهش دما در منطقه نسبت به تنظیم دما و تهویه فارممرغداری· 

 ان عبور سامانه بارشی و از روز چهارشنبه به بعد در مرغداری ها و دامداری هاقرار دادن کشیک شبانه در زم· 

 نوغان داری:· 

 نوغان داران نسبت به وجین علف هرز توتستان های خود اقدام نمایند.· 

 باتوجه به برف وباران طی روزهای آتی به بعد وتجمع آب در پای درختان توت نوغان داران نسبت به پاکسازى دهانه· 

 ى زهکش ها وخروج آب اضافى اقدام نمایند.

با توجه به مشاهده آفت شپشک در توتستان ها نسبت به شناسایی شاخه ها ی آلوده و حذف آن اقدام الزم را به · 

 عمل آورند.
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 شیالت: · 

 های سردآبی تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی· 

 ماشین آالت:· 

کشاورزان نسبت به استحکام جایگاه قرارگیری ادوات و ماشین آالت کشاورزی خود اقدام تا درصورت افزایش شدت · 

 باد به این ادوات آسیب وارد نشود. 

 استان مازندران: · 

 باغبانی: · 

 خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به دلیل بارش باران · 

 عرضه میوه ها به صنایع تبدیلی یا انبار داری فنی و کوتاه مدت )متناسب با شدت آسیب(برداشت پرتقال تامسون و · 

 ها؛کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب در گلخانه· 

 محکم کردن قیم نهال های جوان؛· 

پوشاندن محل شکاف نهال هایی که پوست ساقه دچار شکاف و پارگی شده با چسب باغبانی پس از محلولپاشی با · 

 ترکیبات مسی؛

 باز گذاشتن پوشش دور ساقه در نهال های جوان برای جلوگیری از پوسیدگی پوست؛· 

تجهیز سازه های گلخانه ها و پوشش آنها و همچنین تجهیز سیستم گرمایشی گلخانه ها )پیش بینی دوگانه سوز · 

 کردن و تأمین سوخت(

 زراعی: · 

 کنترل شیمیایی )به غیر از روز پنجشنبه( بالمانع میباشد؛انجام عملیات محلولپاشی جهت تغذیه یا · 

 برداشت از مزارع سبزیجات برگی و ریشه ای توصیه میشود؛· 

 کاشت گندم و جو توصیه میشود؛· 

 مصرف کود سرک )اوره( در مزارع کلزا با نظر کارشناس )به غیر از روز پنجشنبه( بالمانع میباشد؛· 

 اخل و اطراف مزارع توصیه میشود؛احداث زهکش های مناسب در د· 

 حفظ نباتات: · 

کنترل فیزیکی و مکانیکی آفت حلزون در باغها و مزارع کلزا و سبزیجات توصیه و کنترل شیمیایی آفت حلزون )به · 

 غیر از روز پنجشنبه( بالمانع میباشد؛

 خود داری از کنترل شیمیایی علف های هرز مزارع کلز ا در روزهای آتی · 

 لولپاشی سم اکسی کلراید مس در باغ مرکبات بعد از برداشت )به غیر از روز پنجشنبه( بالمانع میباشد؛مح· 

 دام و طیور: · 

 تنظیم جیره غذایی طیور بر اساس اسیدهای آمینه؛· 
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ها خصوصاً کف ریزی و مطمئن شدن از گرم شدن سالنساعت قبل از جوجه 48های پرورش طیور گرم کردن سالن· 

 ا؛آنه

ها بهنگام شب و اوایل پرورش جوجه بمنظور خروج گازهای ها و اعمال حداقل تهویه در مرغداریتنظیم دمای سالن· 

 سازی مصرف سوخت با استفاده از دریچه اینلت؛های تنفسی و بهینهمضر و همچنین پیشگیری از بیماری

 های کاغذی ضخیم؛ متر و یا رولسانتی 5تا  3ریزی با استفاده از تراشه چوب به قطر بسترریزی قبل از جوجه· 

 اطمینان از عملکردموتور ژنراتور برق ؛· 

 اطمینان از عملکرد هیترهای دوگانه سوز؛· 

 ذخیره سوخت جایگزین؛· 

 کردن و تحویل سریع شیر به سکوی جمع اوری شیر؛ صاف· 

 ساعت بعد و هفت روز بعد؛ 48های انگلی داخلی در گوسفندان و تکرار ان در مبارزه با بیماری· 

 مراقبت از بره ها و گوساله های تازه متولد شده؛· 

 در اختیار گذاشتن کیک تغذیه ای برای زنبور عسل؛· 

 شیالت: · 

 های سردآبی؛تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی· 

 ها؛جلوگیری از بروز بیماریهای سردآبی جهت رعایت نکات مدیریت بهداشتی در مزارع پرورش ماهی· 

 آبی؛در ماهیان گرم« کلروفون تری» مبارزه با انگل لرنا با سم · 

 آبی و افزایش میزان غذادهی در ماهیان سردآبی؛درصد ( در ماهیان گرم 10کاهش میزان غذادهی ) به مقدار · 

 استان گلستان: · 

 باغبانی :· 

 سم پاشی در روز های چهارشنبه و پنج شنبه به دلیل بارش باران  خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و· 

 باغداران محترم با توجه به برودت هوا در روزها و هفته آتی از هرگونه هرس درختان سیاه ریشه خودداری نمایند . 

 زراعی:· 

شکی در گندم ، جو ، کشاورزان محترم به منظور تقویت مکانیزم های مقاومت به تنش های محیطی از جمله سرما و خ

کیلوگرم در هکتار همراه با سایر  75-100محصوالت سبزی و برگی کود پتاس بصورت پایه ) قبل از کاشت ( به میزان 

 کودها) فسفر و ازت(مصرف شود.

 50کشاورزانی که جو و تریتیکاله را با هدف برداشت بصورت قصیل کشت نموده اند ، مصرف کود ازته به میزان 

 در هکتار کیلوگرم 

 حفظ نباتات : · 

با توجه به برودت هوا در روزهای آینده کشاورزان گرامی از انجام کوددهی و وجین در سبزیجات پاییزه خودداری 

 نمایند.
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کشاورزان محترم با توجه به برودت هوا در روزهای آینده زمین های آیش را غرقاب تا با یخ آب زمستانه نسبت به 

 امراض موثر واقع شود.ازبین بردن آفات و 

کشاورزان گرامی در صورتیکه در اثر سرما زراعت کلزای آنها خسارت دیده است و تصمیم به شخم زمین و کشت 

زراعت جایگزین دارند توصیه میشود در صورتیکه قبل از کاشت از علفکش ترفالن استفاده کرده اند بعنوان کشت 

آفتابگردان بکارند و در صورتیکه بعد از کاشت از علفکش بوتیزان استفاده  جایگزین می توانند نخودفرنگی ، باقال و یا

کرده اند بعنوان کشت جایگزین می توانند بعد از شخم زمین یک ماه بعد از مصرف علفکش می توانند گندم کشت 

 نمایند.

شت حتما با کشاورزان گرامی توصیه می شود جهت استفاده از قارچ کش یا علف کش در مزارع کلزای زودکا

 کارشناسان حفظ نباتات و کلینیک های گیاه پزشکی مشورت نمایند.

 پنبه و دانه های روغنی :· 

کشاورزان عزیز در صورت خاتمه برداشت وش، با خرد نمودن بقایای پنبه ، حذف علف های هرز حاشیه مزرعه و شخم 

 ند. زمین ، به نابودی آفات زمستان گذران به واسطه یخبندان کمک نمای

 شیالت:· 

با توجه به شرایط حاکم جوی و ناپایداری از روز پنجشنبه به بعد که همراه با بارش و افت دما و وزش باد است به کلیه 

پرورش دهندگان محترم بخصوص سرد آبی توصیه می شود نسبت به قطع به موقع غذا در هنگام بارش و همچنین 

 ایند . مدیریت غذادهی با توجه به افت دما دقت نم

به نیروهای عملیاتی و صیادان عزیز توصیه اکید می شود از هرگونه عملیات و تورریزی در روز پنجشنبه تا اواسط روز 

 یکشنبه پرهیز نمایند و از تردد غیر ضرورری پرهیز نمایند .

 ماشین آالت:· 

یاتور ماشین آالت کشاورزی اقدام کشاورزان گرامی با توجه به برودت هوا در روزهای آینده نسبت به تخلیه آب راد

 نمایند. 

 استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:· 

 :باغبانی· 

 خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز پنج شنبه به دلیل بارش باران و و برف · 

تامین سوخت گلخانه ها جهت تنظیم دما و اتخاذ تدابیر الزم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستم های گرمایشی و · 

 رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ با توجه به برودت روزهای پایانی هفته 

 ایجاد پوشش بر روی ساقه نهال های جوان با توجه به برودت روزهای آینده· 

 آماده سازی وسایل مواجهه با سرما و یخبندان· 

 زراعی:· 

 عدم آبیاری مزارع کلزا تازه کشت شده · 
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آماده سازی بستر بذر گندم و جو به منظور حفظ رطوبت خاک ترجیحاً از ادوات خاک ورزی حفاظتی ) خاک ورزی · 

 تا روز چهارشنبه  (مرکب و کم خاک ورزی

ت سبزی و صیفی تقویت مکانیزم های مقاومت به تنش های محیطی از جمله سرما و خشکی در گندم و جو و محصوال· 

کیلوگرم در هکتار همراه با سایر کودها )فسفر  75-100با استفاده از کود پتاس بصورت پایه ) قبل از کاشت ( به میزان 

 و ازت(

 بهترین زمان برای مبارزه با علف های هرز و جوندگان و از بین بردن کانون های زمستانگذرانی آنها تا روز چهارشنبه · 

 ت در مناطق سردسیر و معتدل تا روز چهارشنبه اتمام کاشت غال· 

 دام داری: · 

تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها و تهیه خوراک پر انرژی با توجه به کاهش · 

 دما

 محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما· 

 ماشین آالت:· 

 ماشین آالت کشاورزی، موتور های چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها  اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور· 

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

 ناشی از یخ زدگی

 زنبورداری:· 

ودن دریچه پرواز جهت آمادگی کندوها برای تنگ کردن کندوهای زنبور عسل )کوچک کردن فضا( و کوچک نم· 

 زمستان گذرانی 

 انتقال کندو های زنبور عسل از مناطق ییالق به قشالق · 

 استان اصفهان:· 

 :باغبانی· 

 احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده · 

اتخاذ تدابیر الزم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستم های گرمایشی و تامین سوخت گلخانه ها جهت تنظیم دما و · 

 رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ 

باتوجه به وزش بادشدید درروز پنج شنبه به گلخانه داران مناطق غرب وشرق استان توصیه می شود اقدامات الزم · 

 رابعمل آورند. جهت استحکام گلخانه

به منظور افزایش مقاومت درختان به سرما، گرما و خشکی و کم آبی و با توجه به آزمون خاک از کودهای پتاسه · 

 استفاده شود.

 خودداری از انجام شخم عمیق در باغات· 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم آذر 

 

43 
 

ردن انار های جهت کاهش جمعیت و خسارت کرم گلوگاه انار و نیز مگس مدیترانه ای نسبت به جمع آوری و از بین ب· 

 آفت زده کف باغ و روی درختان اقدام شود.

 زراعت : · 

آبیاری محصوالت کشت شده پاییزه شامل غالت ،دانه های روغنی وعلوفه درمناطق مرکزی وشرقی استان انجام · 

 گیرد.

 :دام داری· 

 تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها · 

 از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دمامحافظت · 

 زنبورداری:· 

تنگ کردن کندوهای زنبور عسل )کوچک کردن فضا( و کوچک نمودن دریچه پرواز جهت آمادگی کندوها برای · 

 زمستان گذرانی 

 انتقال کندو های زنبور عسل از مناطق ییالق به قشالق · 

 ماشین آالت:· 

 اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آالت کشاورزی، موتور های چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها · 

 خاموش کردن سیستم آبیاری بارانی بویژه در روزهای پایانی· 

 استان یزد :· 

 باغبانی :· 

 اد شدیدمحدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز پنج شنبه به دلیل وزش ب· 

در درختانی که اثرات سرمازدگی) مثل قهوه ای شدن بافت زیر پوست و خشک شدن سرشاخه ها ( مشاهده شده · 

 نسبت به آبیاری اقدام ، ولی در سایر درختان که احتمال سرمازدگی وجود ندارد از انجام آبیاری خودداری شود.

 شخم عمیق در باغ ها خودداری شود.به منظور کاهش آسیب سرمازدگی از انجام عملیات هرس و · 

با توجه به احتمال یخبندان در روزهای آخر هفته نسبت به عملیات یخاب زمستانه در باغ ها )همزمان با وقوع · 

 یخبندان( اقدام شود.

های  با توجه به کاهش دمای هوا در روز های آینده نسبت به استفاده از بخاری های باغی و پوشاندن نهال ها با کیسه· 

 نایلونی در نهالستان ها اقدام شود.

جهت مقابله با اثر سرما در سایر باغ ها نسبت به پوشاندن تنه درختان دو تا چند ساله با کاه و کلش ، گونی یا نایلون · 

 اقدام گردد.

 زراعت: · 

 ذرت کاران هرچه سریع تربه برداشت ذرت دانه ای اقدام نمایند.· 

 م نسبت به کوددهی با کودهای سرک همراه با آبیاری اقدام شود.جهت پنجه زنی بهتر گند· 
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 مرغداری ها و دامداری :· 

با توجه به شروع فصل سرما و تغییرات زیاد دمای شبانه روز الزم است سالن های مرغداری به سیستم های مختلف · 

 18از سیستم تهویه انتقالی و کمتر از درجه  28تهویه تجهیز شوند، لذا توصیه می شود در صورت افت دما به کمتر از 

 درجه از سیستم تهویه حداقلی استفاده شود. ضمنا نسبت به ذخیره سوخت جایگزین اقدام نمایند.

جهت جلوگیری از شیوع بیماری های تنفسی ) پنومونی = ذات الریه ( در مواقع بارندگی و وزش باد های سرد بویژه · 

 نگه داری گوساله ها در محیط بسته اقدام شود.در روزهای پایانی هفته نسبت به 

 محافظت از احشام در مقابل سوز باد و کاهش دما· 

 زنبور داری :· 

زنبور داران نسبت به برداشت قاب های اضافی و محدود کردن دریچه های پرواز اقدام کنند و ضمنا فضای داخل · 

 شود.کندو ها با استفاده از پوشش مناسب برروی قاب ها محدود 

 بمنظور محافظت از کندو ها از وزش باد شدید و بارندگی، اقدامات الزم به عمل آورده شود. · 

 شیالت:· 

پرورش دهندگان ماهی قزل آال بمنظور تعیین میزان خوراک ماهیان نسبت به انجام بیومتری )زیست سنجی( مطابق · 

 با جدول درج شده روی کیسه غذا اقدام نمایند.

 آالت:ماشین · 

 اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آالت کشاورزی، موتور های چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها · 

 گلخانه داران: · 

به منظور کاهش اختالف دمای شب و روز و جلوگیر از عارضه المپی شدن میوه های خیار سبز گلخانه ای، نسبت به · 

 ای گرمایشی و تنظیم دما با بکارگیری دماسنج اقدام شود.هوادهی بموقع و مراقبت از دستگاه

 با توجه به وزش باد شدید در این هفته از استحکام گلخانه ها اطمینان حاصل گردد.· 

 استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:· 

 :باغبانی· 

خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خراسان رضوی در روز های آینده به دلیل بارش · 

پراکنده و وزش باد و در استان خراسان شمالی در روز پنج شنبه به دلیل بارش باران و وبرف و در روز های شنبه و 

 یکشنبه به دلیل بارش پراکنده 

یر پوشش، تجهیز سیستم های گرمایشی و تامین سوخت گلخانه ها جهت تنظیم دما و اتخاذ تدابیر الزم جهت تعم· 

 رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ از روز چهارشنبه به بعد به دلیل کاهش دما

 زراعت : · 

 عدم آبیاری مزارع کلزا تازه کشت شده در مناطق سرد و معتدل · 
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ناطق گرم به منظور حفظ رطوبت خاک ترجیحاً از ادوات خاک ورزی حفاظتی ) آماده سازی بستر بذر گندم و جو در م· 

 تا روز چهارشنبه  (خاک ورزی مرکب و کم خاک ورزی

 :دام داری· 

تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها و تهیه خوراک پر انرژی با توجه به کاهش · 

 شدید دما در روزهای آینده 

 گرم نمودن آغل های نگه داری گوسفندان در شب هنگام از چهارشنبه به بعد · 

 محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما· 

 زنبورداری:· 

تنگ کردن کندوهای زنبور عسل )کوچک کردن فضا( و کوچک نمودن دریچه پرواز جهت آمادگی کندوها برای · 

 زمستان گذرانی 

 و انتقال کندو های زنبور عسل از مناطق ییالق به قشالق محافظت از کندوها · 

 ماشین آالت:· 

 اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آالت کشاورزی، موتور های چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها · 

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

 ناشی از یخ زدگی

 استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:· 

 :باغبانی· 

 احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد در سیستان و بلوچستان· 

تامین سوخت گلخانه ها جهت تنظیم دما و اتخاذ تدابیر الزم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستم های گرمایشی و · 

 رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ با توجه به کاهش دما

 صیفی کاران مناطق جنوبی مراقب باشند · 

 خودداری از انجام هرس بویژه در مناطق مرتفع · 

 زراعت : · 

 جام گیرد.آبیاری محصوالت کشت شده پاییزه شامل غالت ،دانه های روغنی وعلوفه ان· 

 عدم آبیاری مزارع کلزا تازه کشت شده در مناطق سرد و معتدل · 

آماده سازی بستر بذر گندم و جو در مناطق گرم به منظور حفظ رطوبت خاک ترجیحاً از ادوات خاک ورزی حفاظتی ) · 

 تا روز چهارشنبه  (خاک ورزی مرکب و کم خاک ورزی

 :دام داری· 

 تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها · 

 محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما· 
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 ماشین آالت:· 

اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آالت کشاورزی، موتور های چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها · 

 بویژه در مناطق مرتفع 

 از سیستم های آبیاری تحت فشار بویژه در روزهای پایانی هفته مراقبت · 

 استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:· 

 :باغبانی· 

خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان بوشهر در روز چهارشنبه به دلیل بارش پراکنده و در · 

 وزش باد شدیداستان فارس در روز پنج شنبه به دلیل بارش باران و 

اتخاذ تدابیر الزم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستم های گرمایشی و تامین سوخت گلخانه ها جهت تنظیم دما و · 

 رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ 

 خوداری از انجام هرس بویژه در مناطق شمالی استان · 

 زراعت : · 

به و پنج شنبه به دلیل وقوع بارش در روز های چهارشنبه و پنج عدم آبیاری مزارع و باغات در روز های چهارشن· 

 شنبه 

آماده سازی بستر بذر گندم و جو در مناطق گرم به منظور حفظ رطوبت خاک ترجیحاً از ادوات خاک ورزی حفاظتی ) · 

 تا روز چهارشنبه  (خاک ورزی مرکب و کم خاک ورزی

 دام داری و مرغداری:· 

 تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها · 

 محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما· 

 ماشین آالت:· 

 اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آالت کشاورزی، موتور های چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها · 

 طق معتدل و سرد در روزهای پایانی هفته خاموش شود. سیستم آبیاری تحت فشار در منا· 

 استان های ایالم و خوزستان:· 

 :باغبانی· 

خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان ایالم در روز چهار شنبه به دلیل بارش باران و در · 

 استان خوزستان احتیاط در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده

اتخاذ تدابیر الزم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستم های گرمایشی و تامین سوخت گلخانه ها جهت تنظیم دما و · 

 رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ با توجه به کاهش دما

 جمع آوری مرکبات با توجه به کاهش دما · 

 کاشت کاهو در استان خوزستان بالمانع است.· 
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 زراعی:· 

 برداشت مزارع ذرت و انتقال به سیلو تعجیل در · 

 انجام عملیات قارچ کشی در مزارع کاهو در اهواز با توجه به باال بودن رطوبت مزارع· 

 دام داری و مرغداری:· 

تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها و تهیه خوراک پر انرژی با توجه به کاهش · 

 دما

 از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دمامحافظت · 

 ماشین آالت:· 

 اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آالت کشاورزی، موتور های چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها · 

http://www.iana.ir/fa/news/38215/%D8%AA%D9% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۸تاریخ: 

  تغییرات آب و هوایی در مزارع و باغات کشاورزی کشور، از امروز تا فردای شب یلداتغییرات آب و هوایی در مزارع و باغات کشاورزی کشور، از امروز تا فردای شب یلدا

آذر تا یکم دی ماه به کشاورزان کشور برای مدیریت فصل  27روزه را برای مقطع زمانی  5هایی اداره هواشناسی کشاورزی توصیه

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

 .سرما و یخ زدگی به کشاورزان سراسر کشور اعالم شده است

آذر تا یکم دی ماه به کشاورزان کشور برای  27روزه را برای مقطع زمانی  5هایی ایانا، اداره هواشناسی کشاورزی توصیه به گزارش

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

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

 استان های آذربایجان های شرقی و غربی و زنجان:· 

 :باغبانی· 

خودداری از عملیات سمپاشی و محلول پاشی در باغات طی روزهای پنجشنبه و جمعه بدلیل بارندگی و وزش باد · 

 شدید.

انارهای آفت زده کف باغ و روی درختان اقدام جهت کاهش جمعیت و خسارت کرم گلوگاه انار نسبت به جمع آوری · 

 شود.

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

 خود داری از هرس درختان میوه به دلیل کاهش دما · 

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

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

 و نواری بعد از پایان بارش ها و از روز چهار شنبه  تغذیه باغات میوه با ترکیب کودی مناسب به روش چال کود· 

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

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

 زراعی:· 

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

 تسریع در تحویل چغندر قند به کارخانجات قند · 

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

 انجام عملیات خاکورزی )شخم( در اراضی آیش آبی · 

 :دام داری و طیور · 

 لیل کاهش دماتنظیم دما در مرغداریها ،گاوداریها و انبارهای نگه داری محصوالت کشاورزی به د· 

 تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام وطیور· 

 جلوگیری از نقل وانتقال دام ها در روزهای پایانی هفته · 
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 زنبورداری:· 

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

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

 ماشین آالت:· 

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

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

 ناشی از یخ زدگی در روزهای آتی

 خاموش کردن سیستم آبیاری تحت فشار و تخلیه لوله ها در روزهای پایانی هفته · 

 افزودن ضد یخ به آب رادیاتور ماشین آالت کشاورزی· 

 استان اردبیل:· 

 باغبانی:· 

 خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی · 

 خودداری از هرس غیر ضروری· 

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

 پوشاندن ساقه نهال های جوان با کارتن به ویژه در روزهای آتی· 

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

 زراعت : · 

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

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

 دامداری:· 

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

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

 شیالت:· 

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

 ماشین آالت:· 

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

 زدگی یخ ناشی از

 خاموش کردن سیستم آبیاری تحت فشار و تخلیه لوله ها · 

 افزودن ضد یخ به آب رادیاتور ماشین آالت کشاورزی· 

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

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

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

 باغبانی:· 

ومعدوم کلیه باغداران پس از برداشت میوه بقایاوشاخه های شکسته وآلوده به بیماری قارچی راازمحیط باغ خارج · 

 نمایند

 مبارزه با جوندگان کشاورزی در زراعت های آبی توصیه می شود· 

 نسبت به بیمه زراعت های دیم اقدام گردد.· 

به گلخانه داران توصیه می شودنسبت به متعادل نمودن دمای محیط سالن ها به علت اختالف دمای شبانه روز اقدام · 

 نمایند.

وه صورت نگرفته نظیر سیب ،گالبی، انگور الزم است باغداران در عمل جمع آوری در باغاتی که تاکنون برداشت می· 

محصول تعجیل نموده و طی شبهای جاری نسبت به کاربرد بخاری باغی و یاسوزاندن الستیک و بقایای گیاهی جهت 

 مقابله با سرمای شبانه اقدام نمایند.

 دلیل بارش باران و برفخودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به · 

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

 به گلخانه داران توصیه می شود نسبت به متعادل نمودن دمای محیط سالن ها در روزهای پایانی هفته اقدام کنند· 

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

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

 چالکود. 

 زراعی:· 

به انبارداران سیب زمینی توصیه می شود نسبت به محافظت محصول و تنظیم دما و رطوبت و انجام تهویه در انبارها · 

 یند. اقدام نما

انجام نهایی تهیه بستر بذر در زراعت آبی و سرویس و تنظیم خطی کارهای غالت همچنین در زراعت دیم پیش از · 

کشت سرویس و تنظیم عمیق کارها مطابق نظر کارشناسان به منظور اجرای زراعت دیم پاییزی در نقاط گرم استان 

اسب بذر در عمق الزم صورت میگیرد شایسته است اجرای توصیه می شود تنظیمات یاد شده با هدف کاربرد میزان من

 کشت های پاییزه باجدیت تداوم یابد

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

 خودداری گردد "کشت متوالی گندم اکیدا

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

 آزمون خاک بعد از اتمام بارش ها 
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 در زراعت های آبی پاییزه کاربرد ترکیبات پتاسه به صورت محلول پاشی توصیه می گردد.· 

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

 :دام داری· 

 جلوگیری از نقل وانتقال دام هادر جهت کنترل بیماری تب برفکی به ویژه در روزهای آتی · 

 تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام وطیور· 

داری ها برای جلوگیری از شیوع بیماری های رعایت مسایل بهداشتی در دامداری ها)صنعتی و سنتی( و مرغ· 

 واگیردار و مسری

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

 زنبورداری:· 

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

 کندوها در روزهای آتی خوداری کنند . زنبور داران ساکن در منطقه از جابجایی · 

 ماشین آالت:· 

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

 ناشی از یخ زدگی و افزودن ضد یخ به آب رادیاتور ماشین آالت کشاورزی

 خاموش کردن تاسیسات آبیاری تحت فشار · 

 استان گیالن: · 

 باغبانی: · 

 مرکبات و کیوی استان جهت جلوگیری از یخبندان نسبت به بستن و قیم گذاری درختان اقدام نمایند  باغداران· 

جهت حفاظت از تنش یخبندان روز سه شنبه، پیچیدن تنه درختان جوان با گونی، کلش، فوم، برگ خرما،   باغداران· 

ایجاد حرارت و دود با سوزاندن مواد نفتی یا چوب، آب پاشی مستمر روی تاج قبل از آغاز یخ زدگی تا پایان تنش 

 اشاره کرد.

و پای درخت با هدف جلوگیری از زمستان گذرانی آفت باغداران زیتون نسبت به جمع آوری کلیه محصول در تاج · 

 .مگس زیتون اقدام نمایند

باغداران استان پس از پایان برداشت محصول نسبت به نمونه برداری از خاک جهت آنالیز و توصیه کودی اقدام · 

 نمایند.

 ایند.باغداران مرکبات و کیوی استان در صورت برداشت محصول از انبارداری آن اجتناب نم· 

باغداران مرکبات و کیوی استان با توجه به شرایط جوی برداشت محصول خود را به بعد از مناسب شدن شرایط جوی · 

 موکول کنند.
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مرکبات کاران با توجه به فعالیت مگس مدیترانه ای ضمن جمع آوری و معدوم کردن میوه های آلوده پای درختان با · 

خدمات و کلینیک های گیاه پزشکی نسبت به نصب کارت زرد و طعمه پاشی  راهنمایی کارشناسان مدیریت، مراکز

 اقدام نمایید.

 زراعی:· 

با توجه به شرایط پیش رو در مناطق جنوبی استان زارعین نسبت انجام عملیات شخم، آماده سازی و بذرپاشی · 

 مه داشته باشد.محصول گندم)رقم گنبد( اقدام ننمایند و بعد از مناسب شدن شرایط جوی کشت ادا

 برداشت از مزارع سبزیجات برگی و ریشه ای پس از اتمام بارش ها · 

 حفظ نباتات:· 

مرکبات کاران عزیز با توجه به فعالیت مگس مدیترانه ای ضمن جمع آوری و معدوم کردن میوه های آلوده پای · 

پزشکی نسبت به نصب کارت زرد و طعمه  درختان با راهنمایی کارشناسان مدیریت، مراکز خدمات و کلینیک های گیاه

 پاشی اقدام نمایید.

 دامداری و مرغ داری:· 

دامداران نسبت به جمع آوری دام های خود اقدام و نسبت به استحکام و گرمایش مکان های نکهداری آن اطمینان · 

 حاصل نمایند.

 ها اقدام نمایند.ه فارمها با توجه به کاهش دما در منطقه نسبت به تنظیم دما و تهویمرغداری· 

 قرار دادن کشیک شبانه در زمان عبور سامانه بارشی و از روز دوشنبه به بعد در مرغداری ها و دامداری ها· 

 نوغان داری:· 

 پس از بارش ها نوغان داران نسبت به وجین علف هرز توتستان های خود اقدام نمایند.· 

بعد و تجمع آب در پای درختان توت نوغان داران نسبت به پاکسازى دهانه  باتوجه به برف و باران طی روزهای آتی به· 

 زهکش ها و خروج آب اضافى اقدام نمایند.

با توجه به مشاهده آفت شپشک در توتستان ها نسبت به شناسایی شاخه ها ی آلوده و حذف آن اقدام الزم را به · 

 عمل آورند.

 شیالت: · 

 های سردآبی رهای پرورش ماهیتنظیم ورودی و خروجی آب استخ· 

 ماشین آالت:· 

کشاورزان نسبت به استحکام جایگاه قرارگیری ادوات و ماشین آالت کشاورزی خود اقدام تا درصورت افزایش شدت · 

 باد به این ادوات آسیب وارد نگردد. 

 استان مازندران: · 

 باغبانی: · 

 برداشت پرتقال تامسون و تحویل به سازمان تعاون روستایی · 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم آذر 

 

53 
 

 هاکنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب در گلخانه· 

 محکم کردن قیم نهال های جوان· 

پوشاندن محل شکاف نهال هایی که پوست ساقه دچار شکاف و پارگی شده با چسب باغبانی پس از محلولپاشی با · 

 ترکیبات مسی

 دور ساقه در نهال های جوان برای جلوگیری از پوسیدگی پوست باز گذاشتن پوشش· 

تجهیز سازه های گلخانه ها و پوشش آنها و همچنین تجهیز سیستم گرمایشی گلخانه ها )پیش بینی دوگانه سوز · 

 کردن و تأمین سوخت نفت و گاز(

 زراعی: · 

 بالمانع است عملیات محلول پاشی جهت تغذیه یا کنترل شیمیایی از روز چهارشنبه· 

 برداشت از مزارع سبزیجات برگی و ریشه ای توصیه می شود· 

 کاشت گندم و جو توصیه می شود· 

 مصرف کود سرک )اوره( در مزارع کلزا با نظر کارشناس از روز چهارشنبه بالمانع است· 

 احداث زهکش های مناسب در داخل و اطراف مزارع توصیه می شود· 

 حفظ نباتات: · 

فیزیکی و مکانیکی آفت حلزون در باغ ها و مزارع کلزا و سبزیجات توصیه و کنترل شیمیایی آفت حلزون به  کنترل· 

 غیر از روز یکشنبه توصیه می گردد؛

 وجین دستی و مکانیکی علف های هرز مزارع کلزا بالمانع است.· 

 دام و طیور: · 

 تنظیم جیره غذایی طیور بر اساس اسیدهای آمینه؛· 

ها خصوصاً کف ریزی و مطمئن شدن از گرم شدن سالنساعت قبل از جوجه 48های پرورش طیور ردن سالنگرم ک· 

 آن ها؛

ها بهنگام شب و اوایل پرورش جوجه بمنظور خروج گازهای ها و اعمال حداقل تهویه در مرغداریتنظیم دمای سالن· 

 رف سوخت با استفاده از دریچه اینلت؛سازی مصهای تنفسی و بهینهمضر و همچنین پیشگیری از بیماری

 های کاغذی ضخیم؛ متر و یا رولسانتی 5تا  3ریزی با استفاده از تراشه چوب به قطر بسترریزی قبل از جوجه· 

 اطمینان از عملکردموتور ژنراتور برق ؛· 

 اطمینان از عملکرد هیترهای دوگانه سوز؛· 

 ذخیره سوخت جایگزین؛· 

 کردن و تحویل سریع شیر به سکوی جمع اوری شیر؛ صاف· 

 ساعت بعد و هفت روز بعد؛ 48های انگلی داخلی در گوسفندان و تکرار ان در مبارزه با بیماری· 

 مراقبت از بره ها و گوساله های تازه متولد شده؛· 
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 در اختیار گذاشتن کیک تغذیه ای برای زنبور عسل؛· 

 شیالت: · 

 های سردآبی؛و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی تنظیم ورودی· 

 ها؛های سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماریرعایت نکات مدیریت بهداشتی در مزارع پرورش ماهی· 

 آبی؛در ماهیان گرم« کلروفون تری» مبارزه با انگل لرنا با سم · 

 و افزایش میزان غذادهی در ماهیان سردآبی؛آبی درصد ( در ماهیان گرم 10کاهش میزان غذادهی ) به مقدار · 

 استان گلستان:  ·

 باغبانی :· 

باغداران محترم با توجه به وقوع بارندگی های فصلی جهت حفظ و ذخیره رطوبت خاک نسبت به احداث و ترمیم · 

 تشتک های پای درختان اقدام نمایند . 

 ه سه شنبه به دلیل بارش باران خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز· 

 با توجه به پیش بینی کاهش دما گلخانه داران و نهالستان داران نسبت به راه اندازی سیستم گرمایشی اقدام نمایند.· 

 در باغات یک ساله: باغداران نسبت به پوشاندن نهال با کیسه های نایلونی سفید رنگ تا سطح زمین اقدام نمایند.· 

 درختان چندساله با کاه و کلش و گونی یا نایلون. پوشاندن تنه· 

باغداران با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر ورود هوای سرد در روزهای آتی از جابجایی و کاشت نهال و انجام · 

 هرس و تغذیه خودداری نمایند. 

 سیاه ریشه خودداری نمایند . باغداران با توجه به برودت هوا در روزها و هفته آتی از هرگونه هرس درختان · 

 زراعی:· 

کشاورزان به منظور تقویت مکانیزم های مقاومت به تنش های محیطی از جمله سرما و خشکی در گندم ، جو ، 

کیلوگرم در هکتار همراه با سایر  75-100محصوالت سبزی و برگی کود پتاس بصورت پایه ) قبل از کاشت ( به میزان 

 رف شود.کودها ) فسفر و ازت(مص

 50کشاورزانی که جو و تریتیکاله را با هدف برداشت بصورت قصیل کشت نموده اند ، مصرف کود ازته به میزان 

 کیلوگرم در هکتار

با توجه به برودت هوا و احتمال بارش در روزهای آینده کشاورزان گرامی از انجام کوددهی و وجین در سبزیجات 

 پاییزه خودداری نمایند.

 انه های روغنی:پنبه و د· 

کشاورزان در صورت خاتمه برداشت وش، با خرد نمودن بقایای پنبه، حذف علف های هرز حاشیه مزرعه و شخم زمین، 

 به نابودی آفات زمستان گذران به واسطه یخبندان کمک نمایند. 

 شیالت:· 
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رش و افت دما و وزش باد می باشد به با توجه به شرایط حاکم جوی و ناپایداری از روز پنجشنبه به بعد که همراه با با

کلیه پرورش دهندگان محترم بخصوص سرد آبی توصیه میگردد نسبت به قطع به موقع غذا در هنگام بارش و 

 همچنین مدیریت غذادهی با توجه به افت دما دقت نمایند . 

وز سه شنبه نمایند و از تردد غیر به نیروهای عملیاتی و صیادان عزیز توصیه اکید می گردد از عملیات و تورریزی در ر

 ضرورری پرهیز نمایند.

 ماشین آالت:· 

کشاورزان گرامی با توجه به برودت هوا در روزهای آینده نسبت به تخلیه آب رادیاتور ماشین آالت کشاورزی اقدام 

 نمایند. 

 استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:· 

 :باغبانی· 

 خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز سه شنبه · 

اتخاذ تدابیر الزم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستم های گرمایشی و تامین سوخت گلخانه ها جهت تنظیم دما و · 

 رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ با توجه به برودت روزهای پایانی هفته 

 اقه نهال های جوان با توجه به برودت روزهای آیندهایجاد پوشش بر روی س· 

 آماده سازی وسایل مواجهه با سرما و یخبندان· 

باغداران عزیز می توانند هرس بهداشت یعنی حذف شاخه ها ی آلوده ، خشک ، سرما زده ، آفت زده از روی درختان · 

 میوه را انجام دهند.

 زراعی:· 

 شده  عدم آبیاری مزارع کلزا تازه کشت· 

تقویت مکانیزم های مقاومت به تنش های محیطی از جمله سرما و خشکی در گندم و جو و محصوالت سبزی و صیفی · 

کیلوگرم در هکتار همراه با سایر کودها )فسفر  75-100با استفاده از کود پتاس بصورت پایه ) قبل از کاشت ( به میزان 

 و ازت(

ی دما ، جهت جلوگیری از خطر سرمازدگی و یخ زدگی مزارع غالت از انجام کشاورزان عزیز با توجه به کاهش نسب· 

 عملیات آبیاری خودداری ورزند.

 دام داری: · 

تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها و تهیه خوراک پر انرژی با توجه به کاهش · 

 دما

 کاهش دمامحافظت از احشام در مقابل سوزباد و · 

 ماشین آالت:· 

 اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آالت کشاورزی، موتور های چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها · 
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تخلیه آب درتاسیسات آبیاری تحت فشار و خطوط انتقال آب با لوله، برای جلوگیری از ترکیدگی لوله ها و صدمات · 

 ناشی از یخ زدگی

 زنبورداری:· 

تنگ کردن کندوهای زنبور عسل )کوچک کردن فضا( و کوچک نمودن دریچه پرواز جهت آمادگی کندوها برای  ·

 زمستان گذرانی 

 انتقال کندو های زنبور عسل از مناطق ییالق به قشالق · 

 شیالت· 

شکستن  پرورش دهندگان ماهی جهت جلوگیری از یخ بستن آب استخرها و کاهش اکسیژن محلول در آب نسبت به· 

 یخها و هوادهی استخرها اقدام نمایند.

 استان اصفهان:· 

 :باغبانی· 

جهت جلوگیری ازگسترش آفت زنبور مغزخواربادام نسبت به جمع آوری وازبین بردن بادام های باقی مانده درباغ · 

 اقدام نمایند.

 احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز سه شنبه به دلیل بارش پراکنده · 

اتخاذ تدابیر الزم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستم های گرمایشی و تامین سوخت گلخانه ها جهت تنظیم دما و · 

 رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ 

سرما، گرما و خشکی و کم آبی و با توجه به آزمون خاک از کودهای پتاسه به منظور افزایش مقاومت درختان به · 

 استفاده گردد.

 جهت ازبین بردن پوره های زنجره مونسبت به یخ آب زمستانه اقدام نمایند.· 

جهت کاهش جمعیت و خسارت کرم گلوگاه انار و نیز مگس مدیترانه ای نسبت به جمع آوری و از بین بردن انار های · 

 زده کف باغ و روی درختان اقدام شود. آفت

باتوجه به وزش نسبتا شدیدبادشدیددرروز سه شنبه به گلخانه داران مناطق غرب وشرق استان توصیه می · 

 شوداقدامات الزم جهت استحکام گلخانه رابعمل آورند.

 زراعت : · 

مناطق مرکزی وشرقی استان انجام آبیاری محصوالت کشت شده پاییزه شامل غالت ،دانه های روغنی وعلوفه در· 

 گیرد.

 پیازو....(بادقت انجام گیرد.–کنترل دما وتهویه انبارهای محصوالت انباری )سیب زمینی · 

 :دام داری· 

 تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها · 

 محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما· 
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 :زنبورداری· 

به منظور جلوگیری ازوقوع بیماریهای کندوهای زنبورعسل ،زنبورداران کلیه مناطق استان ازسرکشی وبازبینی · 

 کندوهای خوددرمواقع سردی هوا جدا خودداری نمایند.

 ماشین آالت:· 

 اش ها اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آالت کشاورزی، موتور های چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پ· 

 خاموش کردن سیستم آبیاری بارانی بویژه در روزهای پایانی· 

 استان یزد :· 

 باغبانی :· 

 به منظور کاهش آسیب سرمازدگی از انجام عملیات هرس و شخم عمیق در باغ ها خود داری گردد.· 

زمستانه در باغ ها با توجه به وقوع یخبندان در این هفته جهت کنترل آفات خاک زی، نسبت به عملیات یخاب · 

 )همزمان با وقوع یخبندان( اقدام گردد.

 با توجه به کاهش دمای هوا نسبت به پوشاندن نهال ها با کیسه های نایلونی سفید رنگ در نهالستان ها اقدام شود.· 

، گونی یا نایلون جهت مقابله با اثر سرما در سایر باغ ها نسبت به پوشاندن تنه درختان دو تا چند ساله با کاه و کلش · 

 اقدام گردد.

با توجه به کاهش دمای هوا در این هفته از دستگاه های گرمایشی گلخانه مراقبت شده و کمینه دما در گلخانه در · 

 درجه نرسد. 15اواخر شب و اوایل صبح به کمتر از 

ار سبز گلخانه ای، به به منظور کاهش اختالف دمای شب و روز و جلوگیری از عارضه المپی شدن میوه های خی· 

 هوادهی بموقع و نظارت بر دما با بکارگیری دماسنج اقدام گردد.

 با توجه به وزش باد شدید در این هفته از استحکام گلخانه ها اطمینان حاصل گردد· 

 زراعت: · 

مشورت کارشناسان کلزاکاران نسبت به کنترل شیمیایی علف های هرز کلزا در ساعات گرم ، آرام و بدون بارندگی با · 

 مراکز خدمات جهاد کشاورزی اقدام نمایند.

 مرغداری ها و دامداری:· 

با توجه به شروع فصل سرما و تغییرات زیاد دمای شبانه روز الزم است سالن های مرغداری به سیستم های مختلف · 

 18سیستم تهویه انتقالی و کمتر از درجه از  28تهویه تجهیز شوند، لذا توصیه می گردد در صورت افت دما به کمتر از 

 درجه از سیستم تهویه حداقلی استفاده گردد. ضمنا نسبت به ذخیره سوخت جایگزین اقدام نمایند.

جهت جلوگیری از شیوع بیماری های تنفسی ) پنومونی = ذات الریه ( در مواقع بارندگی ووزش باد های سرد بویژه · 

 داری گوساله ها در محیط بسته اقدام گردد. در روزهای پایانی هفته نسبت به نگه

 محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما· 
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انگل های گوارشی و ریوی در دام ها در شرایط سرما و یخبندان فعالیت بیشتری دارند، لذا خوراندن داروهای ضد · 

 انگل به دام زیر نظر دامپزشک ضروری است.

 درجه سلسیوس( در اختیار گوساله ها قرار گیرد . 15با دمای مناسب ) حداقل  در هوای سرد تا حد امکان آب· 

در مواقع سرما بخشی از غذای مصرفی دام صرف گرم نگه داشتن بدن می شود، لذا محل های ورود هوای سرد به · 

 سالن دامداری حفاظت و تهویه مناسب انجام شود.

 · 

 زنبور داری:· 

شت قاب های اضافی و محدود کردن دریچه های پرواز اقدام کنند و ضمنا فضای داخل زنبور داران نسبت به بردا· 

 کندو ها با استفاده از پوشش مناسب برروی قاب ها محدود گردد.

 بمنظور محافظت از کندو ها از وزش باد شدید و بارندگی، اقدامات الزم به عمل آورده شود. · 

 شیالت:· 

ن هفته و خطر کاهش اکسیژن در استخر های پرورش قزل آال ، توجه به رفتار ماهیان با توجه به افزایش ابر در ای· 

ضروری بوده و نسبت به نصب دستگاه های هوادهی و یا اعمال سیستم فواره ای جهت آب ورودی اقدام شود و در 

 صورت مشاهده عالیم ناشی از کاهش اکسیژن در ماهیان، سریعا غذادهی قطع گردد.

 :ماشین آالت· 

 اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آالت کشاورزی، موتور های چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها · 

 گلخانه داران: · 

به منظور کاهش اختالف دمای شب و روز و جلوگیر از عارضه المپی شدن میوه های خیار سبز گلخانه ای، نسبت به · 

 گرمایشی و تنظیم دما با بکارگیری دماسنج اقدام گردد. هوادهی به موقع و مراقبت از دستگاهای

 با توجه به وزش باد شدید در این هفته از استحکام گلخانه ها اطمینان حاصل گردد.· 

 استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:· 

 :باغبانی· 

گلخانه ها جهت تنظیم دما و اتخاذ تدابیر الزم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستم های گرمایشی و تامین سوخت · 

 رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ از روز چهارشنبه به بعد به دلیل کاهش دما

 زراعت : · 

 عدم آبیاری مزارع کلزا تازه کشت شده در مناطق سرد و معتدل · 

ات خاک ورزی حفاظتی ) آماده سازی بستر بذر گندم و جو در مناطق گرم به منظور حفظ رطوبت خاک ترجیحاً از ادو· 

 تا روز چهارشنبه  (خاک ورزی مرکب و کم خاک ورزی

 :دام داری· 
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تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها و تهیه خوراک پر انرژی با توجه به کاهش · 

 شدید دما در روزهای آینده 

 نگام از چهارشنبه به بعد گرم نمودن آغل های نگه داری گوسفندان در شب ه· 

 محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما· 

 زنبورداری:· 

تنگ کردن کندوهای زنبور عسل )کوچک کردن فضا( و کوچک نمودن دریچه پرواز جهت آمادگی کندوها برای · 

 زمستان گذرانی 

 محافظت از کندوها و انتقال کندو های زنبور عسل از مناطق ییالق به قشالق · 

 ماشین آالت:· 

 اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آالت کشاورزی، موتور های چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها · 

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

 ناشی از یخ زدگی

 استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:· 

 :باغبانی· 

اتخاذ تدابیر الزم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستم های گرمایشی و تامین سوخت گلخانه ها جهت تنظیم دما و · 

 به کاهش دمارطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ با توجه 

 صیفی کاران مناطق جنوبی مراقب باشند · 

 خودداری از انجام هرس به ویژه در مناطق مرتفع · 

با توجه به کاهش دما در سطح خاک، جهت کاهش فرم زمستان گذران آفات در خاک، نسبت به شخم و یخآب · 

 زمستانه اقدام گردد

ربرابر وزش باد نسبت به تجهیز و تعمیر وسایل گرمایشی گلخانه داران استان ضمن بررسی استحکام پوشش ها د· 

 گلخانه ها اقدام نمایند.

به کشاورزان و باغداران توصیه می شود از هر گونه سم پاشی و محلول پاشی در دماهای پایین تر از دمای درج شده · 

 بر روی قوطی های سم و کود مصرفی خودداری کنند

هت جلوگیری از سرمازدگی، محصوالت را در شرایط مناسب انبارداری نگه داری باغداران پس از برداشت مرکبات ج· 

 کنند.

جهت مبارزه با بیماری شانکر باکتریایی درختان هسته دار، نسبت به هرس شاخه های آلوده و خشک شده از محل · 

 زیر خشکیدگی و همچنین سم پاشی اقدام شود.
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پاجوش از تولیدکنندگان دارای مجوز اقدام گردد. گفتنی است  جهت توسعه باغات زرشک نسبت به تهیه و کشت· 

بهترین زمان برای انتقال نهال ها به نهالستان ها مهیاست.لذا جهت تهیه نهال از نهالستان های معتبر و دارای مجوز 

 اقدام گردد.

 زراعت : · 

 طق گرمسیری انجام گیرد.آبیاری محصوالت کشت شده پاییزه شامل غالت ،دانه های روغنی وعلوفه درمنا· 

 امکان کشت ارقام هیبرید زودرس کلزا در مناطق گرمسیری وجود دارد.لذا کشاورزان نسبت به کشت اقدام نمایند.· 

 عدم آبیاری مزارع کلزا تازه کشت شده در مناطق سرد و معتدل · 

ترجیحاً از ادوات خاک ورزی حفاظتی آماده سازی بستر بذر گندم و جو در مناطق گرم به منظور حفظ رطوبت خاک · 

 تا حداکثر تا پایان هفته  ()خاک ورزی مرکب و کم خاک ورزی

 :دام داری· 

 تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها · 

 محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما· 

 ماشین آالت:· 

ور ماشین آالت کشاورزی، موتور های چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها اضافه کردن ضد یخ به رادیات· 

 بویژه در مناطق مرتفع 

 مراقبت از سیستم های آبیاری تحت فشار بویژه در روزهای پایانی هفته · 

 زنبورداری· 

ازسرکشی وبازبینی به منظور جلوگیری ازوقوع بیماریهای کندوهای زنبورعسل ،زنبورداران کلیه مناطق استان · 

 کندوهای خوددرمواقع سردی هوا جدا خوداری نمایند.

 استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:· 

 :باغبانی· 

اتخاذ تدابیر الزم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستم های گرمایشی و تامین سوخت گلخانه ها جهت تنظیم دما و · 

 رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ 

 زراعت : · 

در مزارع کلزا و گندم آبیاری انجام شود و سمپاشی در مزارع گندم و کلزا انجام شود و برداشت محصول ذرت ادامه · 

 یابد.

آماده سازی بستر بذر گندم و جو در مناطق گرم به منظور حفظ رطوبت خاک ترجیحاً از ادوات خاک ورزی حفاظتی · 

  ()خاک ورزی مرکب و کم خاک ورزی

 م داری و مرغداری:دا· 

 تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها · 
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 محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما· 

 ماشین آالت:· 

 اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آالت کشاورزی، موتور های چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها · 

 یاری تحت فشار در مناطق معتدل و سرد در روزهای پایانی هفته خاموش شود. سیستم آب· 

 استان های ایالم و خوزستان:· 

 :باغبانی· 

خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان ایالم در روز دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش باران و · 

 به دلیل بارش پراکندهدر استان خوزستان احتیاط در روز پنج شنبه 

 جمع آوری مرکبات · 

 تسریع در برداشت باغات زیتون قبل از ورود توده هوای سرد زمستانه در اواخر هفته · 

اتخاذ تدابیر الزم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستم های گرمایشی و تامین سوخت گلخانه ها جهت تنظیم دما و · 

 در ارتفاعات با توجه به کاهش دمارطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ 

 جمع آوری مرکبات با توجه به کاهش دما · 

 کاشت کاهو در استان خوزستان بالمانع است.· 

 زراعی:· 

 تعجیل در کشت گندم -در مزارع جنوب خوزستان تعجیل در توزیع کود سرک · 

 تعجیل در کشت گندم -در مزارع شمال خوزستان تعجیل در برداشت ذرت · 

 ام داری و مرغداری:د· 

تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها و تهیه خوراک پر انرژی با توجه به کاهش · 

 دما

 محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما· 

 ماشین آالت:· 

 اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آالت کشاورزی، موتور های چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها · 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۸تاریخ: 

  اثرات گرد و غبار نمکی ناشی از خشکی دریاچهاثرات گرد و غبار نمکی ناشی از خشکی دریاچه

 کارشناس ارشد سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور -پریسا پیروز فر

بررسی تجارب جهانی نشان می دهد که مهم ترین عامل ایجاد اثرات مخرب زیست محیطی و بیماری در ساکنین حواشی دریاچه 

که در اثر فرسایش رسوبات نهشته شده در کرانه های دریاچه به هوا بر می خیزد. های خشک شده، گرد و غبار سمی است 

ریزگردها از عوامل زمین شناسی موثر در ایجاد بیماری ها بوده و بر اساس اندازه ذرات، شدت و مدت زمان تماس، ترکیب کانی 

  .متفاوتی هستندشناسی و میکروارگانیسم های بیماری زای همراه، دارای پتانسیل بیماری زایی 

میالدی، اتحاد  60کنند. در دهه کارشناسان شرایط دریاچه ارومیه را با وضعیت دریاچه آرال در منطقه آسیای مرکزی قیاس می

جماهیر شوروی با هدف توسعه کشاورزی و صنایع، مسیر دو رود اصلی ورودی به دریاچه آرال را منحرف کرد و موجب خشک 

های بیولوژیک و شیمیایی به دریاچه رهاسازی شده ت سنگین محلول در آب که از صنایع سازنده سالحشدن دریاچه گردید. فلزا

های بود بعد از خشک شدن دریاچه با وزش باد به مناطق مختلف منتقل شد و موجب شیوع بیماری هایی چون افزایش معلولیت

تالل در عملکرد غدد درون ریز، سرطانهای کبد، کلیه و مجاری ذهنی، ناباروری، سل مقاوم به دارو، کم خونی، بیماری تنفسی، اخ

  .های پوستی گردیدرفتاری و سرطان _ادراری، حصبه، تغییرات عصبی

کشاورزی ایران واقع شده است اما به دلیل عدم وجود سیستم فاضالب صنعتی و نظارت _دریاچه ارومیه در یکی از مناطق صنعتی

این مساله، محیط زیست  کنند کهها فاضالب خود را به سوی دریاچه ارومیه هدایت میهای زیست محیطی، بسیاری از کارخانه

است. سموم دفع آفات نباتی مزارع کشاورزی در بستر رودخانه رسوب کرده که به طور حتم با  دریاچه را در معرض تهدید قرار داده

خشک شدن کامل آن، بوسیله باد منتقل خواهند شد. در حال حاضر به دلیل وجود رطوبت در خاک اطراف دریاچه، زمینه برای 

دانی خبر از بروز گرد و غبار در مقیاس محلی و به بروز طوفان های گرد و غبار در مقیاس وسیع فراهم نشده اما مشاهدات می

صورت جریان های سیکلونی در روستاها می دهد که موجب از بین رفتن رنگ خودروها و درب و پنجره ساختمان ها، خشک شدن 

 10درختان میوه، سوزش چشم، ریزش مو و افزایش حساسیت شده است. در سال های گذشته قطر ریزگردهای دریاچه از حدود 

میکرون رسیده که این مساله خطر بروز آسیب های ناشی از آن را افزایش داده است. گرد و غبار نمک نخستین تاثیر  5میکرون به 

 خود را روی سیستم بینایی و تنفسی مردم منطقه خواهد داشت. 

لر، ببر جانلو و آق گنبد گزارش شده طبق آمار خانه های بهداشت منطقه در سال های اخیر افزایش ابتال به آسم از روستاهای کرد

است. در آینده ای نه چندان دور احتمال بروز بیماری هایی مانند آسم و سیلیکوز )بیماری ناشی از تنفس ذرات کوچک سیلیکایی(، 

ن عروقی )بی نظمی های قلبی، افزایش ضربان و فشار خون(، عفونت های چشمی و سنگ کلیه در میان ساکنی_بیماری های قلبی

این منطقه می رود. عالوه بر این، پدیده گرد و غبار خساراتی بر بخش کشاورزی وارد خواهد نمود که شور شدن و کاهش 

حاصلخیزی خاک کشاورزی و ورود ترکیبات سمی به زنجیره غذایی از جمله این موارد است. وقوع گرد و غبار موجب نشست ذرات 

و امکان استفاده مناسب توسط حیوانات از بین می رود. در شرایطی که دام مجبور به نمک و خاک بر سطح برگ ها و ساقه ها شده 

تغذیه از علوفه آلوده شود ایجاد مشکالت متعدد گوارشی و بیماری های متابولیک اجتناب ناپذیر خواهد بود. افزایش انتشار عامل 

له مواردی است که شیوع آن در دام های منطقه محتمل ایجاد شاربن که در خاک وجود دارد و افزایش بیماری های تنفسی از جم

کند زیرا حوضه آبریز آن جمعیتی های کشور فرق میاست. در هر حال باید در نظر داشت که بحران دریاچه ارومیه با تمامی تاالب

 .تاثیر این بحران قرار خواهند گرفتمیلیون نفر را در خود جای داده که تحت  5بالغ بر 
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  گرد و غبار در منطقهطوفان های 

گرچه نام دریاچه های خشک شده با ایجاد کانون ریزگردها عجین شده است، اما باید در نظر داشت که در سال های اخیر دانش 

در آمریکا  owens بشر تا حد زیاد قادر به کنترل این بحران قابل بوده است. به عنوان مثال اقدامات صورت گرفته در مورد دریاچه

می دهد استفاده از روش هایی چون شناسایی کانون های تولید ریزگرد، نمونه برداری از رسوبات دریاچه، استفاده از نشان 

فیلترهای جمع کننده ریزگرد و مطالعه عناصر شیمیایی موجود در ذرات، در اتخاذ روش های مناسب در مهار ریزگرد موثر بوده 

  .یه نیز انجام شده انداست که این مطالعات تاحدی در دریاچه اروم

باید در نظر داشت که تمام مساحت بیرون مانده از دریاچه ارومیه قابلیت تولید ریزگرد را ندارند. رسوبات نمکی حدودا 

کیلومترمربع از سطح دریاچه را تشکیل می دهند که بعد از بارندگی و خشک شدن به حدی سفت می شوند که با ماشین 1088

ه همین دلیل این بخش پتانسیل تولید ریزگرد را ندارد. عمده مشکل تولید ریزگرد مربوط به بخش هایی است قابل تردد هستند. ب

که خاک و ذرات نمک توسط آب زهکشی به درون دریاچه شسته شده است. ذرات نمک مطمئنا در اثر فرسایش بادی از این بخش 

رقی دریاچه، جزایر، منطقه جبل و بخشی از شهرک صنعتی تا بلند خواهند شد. طبق مطالعات، محدوده های شرقی و جنوب ش

پشت مجتمع باری باالترین پتانسیل تولید ریزگرد را دارند. بنابراین در گام اول باید مناطق حاشیه دریاچه را با توجه به ویژگی 

رای هر زون، از روش های مختلفی های زمین شناسی از لحاظ پتانسیل تولید ریزگرد زون بندی نمود و با انتخاب راهکار مناسب ب

چون غرقاب کردن، ایجاد پوشش گیاهی، استفاده از کف پوش های نانوسیلیس، گراول و فنس شنی برای کنترل ریزگردها استفاده 

 .نمود

  پیامد تاخیر در برنامه آتی ستاد احیا

خشک شدن دریاچه با همکاری سازمان ها و  خوشبختانه در سال های اخیر اقدامات خوبی در راستای شناسایی مخاطرات ناشی از

مراکز تحقیقاتی مختلف صورت پذیرفته که در بسیاری از موارد با ارائه روش های کاربردی جهت تقلیل عوامل بحران ساز همراه 

طرح 19 بوده است. به عنوان مثال می توان از طرح پیشگیری از طوفان های نمکی، گرد و غبار و فرسایش خاک به عنوان یکی از

احیای دریاچه ارومیه نام برد که در اولویت قرار دارد. اما در صورتی که پیشرفت پروژه ها مطابق برنامه ستاد پیش نرود باید انتظار 

داشته باشیم تا با کاهش میزان رطوبت خشکی های اطراف دریاچه، کانون های تولید گرد و غبار توسعه یابند و به صورت فعال وارد 

کاهش رطوبت خاک با بیابان زایی و پیشروی تیه های شنی همراه است که در اثر آن نواحی بیشتری غیر قابل سکونت  عمل شوند.

شده و مهاجرت خیل کثیری را از مناطق روستایی به شهرهای همجوار در بر خواهد داشت. از دیگر سو با افت کیفیت آبخوان ها 

ا از دست داده و عمال بدون استفاده رها خواهند شد. استفاده از آب با امالح باال، نیز بسیاری از منابع آبی منطقه کیفیت خود ر

کشاورزی و دامپروری را در منطقه از میان خواهد برد. مجموع عوامل فوق الذکر موجب شیوع انواع بیماری ها در میان سکنه 

 گردیده و اکوسیستم منطقه را غیرقابل سکونت خواهد کرد
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۴تاریخ: 

  !!راهکارهای لندن و نیویورک برای مهار آلودگی هوا/ احتمال تبدیل ابر آالینده به مه دودهای مرگبارراهکارهای لندن و نیویورک برای مهار آلودگی هوا/ احتمال تبدیل ابر آالینده به مه دودهای مرگبار

آمریکا هیچ راننده ای حق ندارد در نزدیکی مدارس خودروی خود را بیش از یک دقیقه بدون حرکت روشن نگاه بر اساس قوانین 

 .دالر جریمه خواهد شد 350دارد و در صورت نقض این قانون مجبور به پرداخت 

هانی مدیریت آلودگی بررسی راهکارهای ج»به گزارش ایانا از انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، چندی است سلسله نشست های 

با حضور جمعی از کارشناسان، اساتید دانشگاهی و اصحاب رسانه در دبیرخانه انجمن علمی اقتصاد شهری ایران برگزار می « هوا

گردد.در نشست قبلی برنامه های شهر مکزیکوسیتی برای مهار آلودگی هوا مورد بررسی قرار گرفت که اهم آنها عبارت بود از: 

، ترویج دوچرخه سواری، کاهش زمان تست آالیندگی BRTنقل عمومی با تاکید بر مترو، ایجاد سامانه گسترده توسعه حمل و 

های آالینده از شهر. در نشست امروز نیز وضعیت لندن و نیویورک به عنوان دو ها و خروج کارخانهخودروها، نوسازی تاکسی

 کالنشهر جهانی در زمینه آلودگی هوا مورد بررسی و پایش قرار گرفت. 

سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در این نشست با اشاره به عملکرد شهر لندن در حوزه  

هزار نفری یکی از نقاط پرجمعیت اروپایی به حساب می آید و با توجه  674میلیون و  8مهار آلودگی هوا گفت: این شهر با جمعیت 

های قرن بیستم مهار آلودگی های زیست محیطی در این شهر در اولویت قرار گرفت به نحوی به صنعتی بودن این شهر، از نیمه 

 الیحه هوای پاک در پارلمان این کشور تصویب شد.  1956که در سال 

به  وی با اشاره به اینکه بر اساس این قانون سوزاندن زغال سنگ در منازل محدود شد، افزود: همچنین کارخانه ها نیز از درون شهر

بیرون منتقل شدند.این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در قوانین جدید افرادی که قصد دارند با خودروی شخصی به مناطق 

مرکزی لندن وارد شوند باید عوارض پرداخت کنند گفت: این عوارض به حدی سنگین است که اغلب شهروندان لندن را مایل به 

است؛ ضمن آنکه این شهر تحت نظارت برنامه های اتحادیه اروپایی مقررات بسیار سختی در  استفاده از حمل و نقل عمومی کرده

 زمینه تولید خودرو با سوخت پاک اعمال می کند و تعویض وسائل نقلیه با آالیندگی باال را در دستور کار خود قرار داده است. 

ه این نشست به وضعیت نیویورک اشاره کرد و گفت: داستان مدیر مسئول فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری در ادام

در این شهر که بر اثر وارونگی هوا پدید آمده بود منجر شد تا کنگره آمریکا الیحه هوای  1963مرگ چند ده نفر در مه دود سال 

 منتج شد. (EPA)پارک را به تصویب برساند که در نهایت این قانون به تاسیس سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا 

 دقیقه 1منع روشن نگه داشتن خودروی روشن در نزدیکی مدارس در آمریکا بیش از 

طباطبایی گفت: بر اساس قوانین آمریکا هیچ راننده ای حق ندارد در نزدیکی مدارس خودروی خود را بیش از یک دقیقه بدون 

 دالر جریمه خواهد شد.  350 حرکت روشن نگاه دارد و در صورت نقض این قانون مجبور به پرداخت

خودروهای دیزلی مجبور شدند از  2005نائب رئیس هیئت مدیره انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه از سال 

ونقل عمومی سوخت جدید با گوگرد اندک استفاده کنند که اغلب خودروهای مدارس را نیز شامل می شد، گفت: با تسهیل حمل

درصد کاهش 23نزدیک به  2007ذشته میل به خرید اتومبیل شخصی در میان ساکنان نیویورک نسبت به سال های گدر سال

 درصد کاهش پیدا کرده است. 69بیش از  2008اکسیدگوگرد تولیدی خودروها نیز نسبت به سال نشان می دهد و دی

اوگان اتوبوسرانی هیبریدی آمریکا را به خود اختصاص این متخصص مباحث شهری با تاکید بر اینکه امروز نیویورک بزرگ ترین ن

هزار  2داده ، گفت: تاکسی های هیبریدی نیز به بخشی از بدنه حمل و نقل عمومی این شهر تبدیل شده به طوری که بیش از 

 تاکسی هیبریدی امروز در این شهر مشغول به فعالیت هستند. 
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آلودگی هوا می تواند تبدیل به یک بحران جدی برای سالمت بشر شود، گفت: حادثه طباطبایی با بیان اینکه تاریخ نشان داده است 

در لندن که در عرض یک هفته چند صد نفر  1952دره میوز در بلژیک، دونورا پنسیلوانیا و از همه مهم تر فاجعه دسامبر سال 

 در اشتباهات خودمان غرق خواهیم شد.  کشته شدن نشان می دهد اگر امروز به دنبال رفع آلودگی هوا نباشیم، در نهایت

وی با تاکید بر اینکه قانون گذاری های زیست محیطی در ایران نوپا و اغلب ناکارآمد است، گفت: این امیدواری وجود دارد که در 

 گیرد.  الیحه هوای پاک این نقایص برطرف شود و به طور جامع و مانعی مساله آلودگی هوا با تمامی عللش مورد بررسی قرار

http://www.iana.ir/fa/news/38240/%D8%B1%D8%A7% 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۹تاریخ: 

  اجراستاجراستهای بزرگ کشور در دست های بزرگ کشور در دست های مقابله با ریزگردها در استانهای مقابله با ریزگردها در استانطرحطرح

های بزرگ درگیر این پدیده زیست های مقابله با پدیده ریزگردها در استانرئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: طرح

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست اصفهان، معصومه ابتکار در جلسه کارگروه .محیطی در دست اجراست

های مقابله با ریزگردها در خونی و مقابله با پدیده گردو غبار در استان اصفهان افزود: برنامهالمللی گاومشترک احیای تاالب بین

های خارجی هایی نظیر کرمان، یزد، فارس، سیستان بلوچستان و خراسان نیز در دست اجراست در حالی که نباید از کانوناستان

  .نظیر عراق و عربستان نیز غافل شد

نیز از مناطق درگیر و در معرض خطر ریزگردها دانست و گفت: استان اصفهان دارای ظرفیت بزرگی از وی استان اصفهان را 

ابتکار در عین حال .رودترین مسائل این استان به شمار میترین و اصلیگردشگری است که گردو غبار و ریزگردها از جمله جدی

حوزه  96یزگردها با منشاء داخلی دانست و گفت: در اعتبارات سال ها را از دالیل انتشار رهای آبی و تاالبخشک شدن کانون

وی ادامه داد: احیای .استالمللی گاوخونی و مقابله با گردو غباردیده شدهزیست محیطی سهم قابل توجهی برای احیای تاالب بین

لی همکاری بین دستگاهی و میان عالی آب است همچنین نگاه مها در سراسر کشور نیازمند اجرایی شدن مصوبات شورایتاالب

معاون رئیس جمهوری عنوان کرد: تغییر اقلیم و شرایط .روداستانی و اصالح الگوی مصرف از دیگر ملزومات آن به شمار می

است وتخریب نامناسب زیست محیطی آلودگی هوا و خشکسالی نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان به یک بحران تبدیل شده

معاون رئیس جمهور بابیان اینکه  .استترین معضل بشری رسیدهسال اخیر به اوج خود رسیده و به جدی 100در  محیط زیست

 سال اخیر با رشد جمعیت همزمان شده است گفت:  50ها در افزایش دما کاهش بارندگی و روان آب

ها با شرایط ناگواری روبرو شده و شده که تاالبرویه کشاورزی و همچنین رشد یک سویه صنعت باعث ها رشد بیدر کنار این مقوله

توان انتظار داشت که انسان شیره جان طبیعت را ابتکار تاکید کرد: نمی.خود به کانون انتشار ریزگردها و گردو غبار مبدل شود

ان انتظار یک رودخانه شو، نمی توها داده نمیآبه تاالببگیرد و در عین حال از آن انتظار بخشندگی داشته باشد؛ وقتی که حق

  .جاری و پرآب را داشت

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اصالح الگوی زندگی، اصالح الگوی کشاورزی و صنعتی را از جمله الزمات حفظ محیط زیست 

 دانست و گفت: 

برای باز چرخانی وری است.وی گفت: درصدی منابع آبی بدون شک نیازمند اصالح و افزایش بهره 85صنعت و کشاورزی با مصرف 

های مختلف در آب و استفاده از منابع آبی نیازمند به اصالح و استفاده از فناوری جدید هستیم و در عین حال شیوه زندگی و روش

های ابتکار افزود: دنبال کردن شرایط و روش. صنعت و کشاورزی باید منطبق بر شرایط کنونی و تغییر اقلیم و خشکسالی باشد

  .رت به دنبال نخواهد داشتقبلی جز خسا

ها با تمامی رویکردهای های ابالغی رهبر معظم انقالب با محوریت حافظت محیط زیست گفت: این سیاستابتکاربا اشاره به سیاست

 های تدوین شده در توافق پاریس هماهنگ است.وی تاکید کرد: المللی و برنامهبین

قتصادی، تولید، اشتغال، رشد اقتصادی و حل و فصل مناظرات بین المللی دولت دکترحسن روحانی نیز با وجود توجه به مباحث ا

های مختلف کشور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست احیای تاالب.خود را دولتی زیست محیطی و حافظ این عرصه نامیده است

ها دانست و های مختلف و استاندستگاه همچون ارومیه، بختگان، جازموریان و هورالعظیم و گاوخونی را نیازمند همکاری نهادها و
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توان این مناطق را مختص یک استان های تولید ریز گرد و گرد و غبار برای همه مناطق کشور مضر است، بنابراین نمیگفت: کانون

بار استان اصفهان المللی گاوخونی و مقابله با پدیده گرد و غبنابراین گزارش کارگروه مشترک احیای تاالب بین.و یا یک شهر دانست

 ها برای احیای این تاالب در محل استانداری اصفهان برگزار شدروز دوشنبه با هدف بررسی راه کارها و ارائه برنامه

http://www.iana.ir/fa/news/38335/%D8%B7%D8%B1%D8% 
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 طبیعیاقلیم و منابع 
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۹تاریخ: 

  تنان خلیج فارس/ ساحل مکران محل مناسبی برای توسعه صنایع نفت نیستتنان خلیج فارس/ ساحل مکران محل مناسبی برای توسعه صنایع نفت نیستانقراض نسل بخشی از نرمانقراض نسل بخشی از نرم

رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان با اشاره به اینکه فعالیت صنایع در ساحل بیشترین تهدید برای آبزیان نوار 

 .تنان خلیج فارس خبر داداز انقراض نسل بخشی از نرم رودشمار میساحلی به

پذیرترین آبزیان در وگو با خبرنگار ایانا موجودات ساکن در حد فاصل جذر و مد دریا را آسیبمرتضوی امروز در گفتمحمد صدیق

پذیرند. تأثیرات زیادی میزی که تحرک ندارند از توسعه صنایع ها و آبزیان کفبرابر توسعه صنایع دانست.وی بیان کرد: صدف

شود، ابتدا باید تصفیه شود. در این فرآیندها تمام های صنعتی از دریا بر داشته میعموماً آبی که برای خنک کردن سیستم

تر است و در درجه گرم 10رود ضمن آنکه آب خروجی از واحدهای صنعتی حدود هشت تا موجودات زنده موجود در آب از بین می

 برد.کند و موجودات بستر را از بین میگی حرارتی ایجاد میدریا آلود

تنان خلیج فارس چاپ اطلس نرم 1375تا  1370های به گفته رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، حدود سال

ن اطلس نام آنها ذکر شده، از بین هایی که در آداد، اما امروز بسیاری از گونهشده که لیستی از این آبزیان را در دسترس ما قرار می

هایی که با توسعه صنعتی نسل آنها در خلیج فارس منقرض شده، انجام مرتضوی افزود: بررسی دقیقی درباره گونهرفته است.صدیق

این صدف دهد ذخایر ای انجام شده و نشان میهای اقتصادی نظیر صدف مرواریدساز مطالعهایم. فقط در ارتباط با برخی گونهنداده

های خوراکی وضعیت مطلوبی دارد و برای آگاهی یافتن از روند تغییر جمعیت سایر نرم تنان کاهش یافته است. جمعیت صدف

 های صنعتی، نیازمند پایش دوباره جمعیت آنها هستیم.خلیج فارس بر اثر فعالیت

ر ساحلی غرب بندرعباس، آلودگی زیادی ایجاد کرده است. ایم، توسعه صنعت در نواوی ادامه داد: بر اساس مطالعاتی که انجام داده

های منطقه شده و مشکل در این منطقه مقدار زیادی از ترکیبات نفتی روغن ترانسفورماتور در کنار نیروگاه خلیج فارس وارد آب

 کند.ایجاد می

 کندتوسعه خلیج مکران به صیادی آسیب وارد می

عنوان یکی از مناطق مناسب برای توسعه ایران انتخاب شده است. ، خلیج مکران به1404های دولت در افق بر اساس برنامه

ها با هدف تأمین آب شرب جمعیتی که در منطقه کنشیرینهای آزاد و تأثیر مخرب کمتر استقرار آبدسترسی منطقه به آب

نتخاب مخالفت چندانی نداشته باشند، اما مستقر خواهد شد، دالیلی است که باعث شده حتی متولیان محیط زیست هم با این ا

رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان تأکید کرد: با توسعه خلیج مکران مخالفیم و معتقدیم خلیج مکران محل 

 مرتضوی گفت: در حال حاضر بیشترین صید را در دریایویژه صنعت نفت نیست.صدیقهای صنعتی بهمناسبی برای توسعه فعالیت

شود.وی در پایان عنوان هزار تن ماهی از سمت دریای عمان برداشت می 180هزار تن حجم صید فعلی حدود  220عمان داریم از 

ویژه کرد: نخستین تهدید توسعه صنعتی خلیج مکران برای صنعت شیالت است. به همین دلیل در این باره نگرانی جدی داریم. به

 با استانداردهای محیط زیستی نباشد، برای صنعت شیالت مشکل ایجاد خواهد کرد./ توسعه صنایع نفت و گاز اگر مطابق

http://www.iana.ir/fa/news/38331/%D8%A7%D9 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۴تاریخ: 

های طبیعی طی سه ماهه ابتدای سال های طبیعی طی سه ماهه ابتدای سال پایش حریق/ کاهش حریق در جنگلپایش حریق/ کاهش حریق در جنگلعضویت ایران در شبکه جهانی عضویت ایران در شبکه جهانی 

  جاری نسبت به سال قبلجاری نسبت به سال قبل

های سوزی عرصهالمللی در زمینه اطفای آتشهای بینبه گفته فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور، برای استفاده از ظرفیت

 .درآمده استطبیعی، ایران در سال جاری به عضویت شبکه جهانی پایش حریق 

ها همواره در العبور زیادی دارد. این جنگلهای ایران به دلیل قرار گرفتن در ارتفاعات نقاط صعببه گزارش خبرنگار ایانا، جنگل

های طبیعی در صدر همه خبرها جا خوش سوزی عرصهمعرض وقوع حریق هستند. به این ترتیب در فصول خشک سال، اخبار آتش

های ها، مراتع و آبخیزداری کشور تعداد دفعات وقوع حریق در جنگلآمارهای ارایه شده توسط سازمان جنگلکند. بر اساس می

درصدی داشته است. در این مدت وقوع حریق  57طبیعی طی سه ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش 

درصدی مواجه بوده است.  38درصدی و اراضی جنگلی با کاهش  15درصدی، مراتع با رشد  29های دست کاهش با رشد در جنگل

های طبیعی کشور رخ داده که این رقم در مدت مشابه سال قبل فقره حریق در عرصه 270در مجموع  95در سه ماهه ابتدای سال 

 فقره بوده است. 363

 المللیهای بینتجهیز جوامع محلی و استفاده از پتانسیل

های طبیعی کشور است. در همین راستا سوزی در عرصهترین دلیل بروز آتشها، عامل انسانی مهمان جنگلبه گفته متولیان سازم

کند تا از طریق جلب مشارکت جوامع محلی و رو است، تالش مییگان حفاظت این سازمان که با کمبود نیروی انسانی و بودجه روبه

های طبیعی در مواقع ک مردم برای جلوگیری از ورود خسارت بیشتر به عرصهتجهیز آنها به امکانات ابتدایی اطفای حریق، از کم

کارگیری سایر ابزارها هم تالش خود را کرده است. یکی از این ابزارها سوزی استفاده کند. البته این سازمان برای بهبروز آتش

المللی مدیریت بحران، خبر آن را ینپیوتسن به شبکه جهانی پایش حریق است که سرهنگ قاسم سبزعلی در دومین همایش ب

 شود.های منابع طبیعی کشور طعمه حریق میهزار هکتار از عرصه 15اعالم کرده است. به گفته سبزعلی، ساالنه 

سازی و آموزش مردم محلی را ها منشاء انسانی دارد، فرهنگسوزیدرصد این آتش 90این مقام مسئول با بیان اینکه بیش از 

 ها و مراتع برشمرد.ار برای پیشگیری از بروز حریق درجنگلبهترین راهک

های الزم را ها و مراتع حضور دارند و تاکنون بخش اعظمی از آنان آموزشهزار جوامع محلی در حاشیه جنگل 60وی گفت: 

 فراگرفته و تجهیزات و امکانات اطفای حریق در اختیار آنان قرار داده شده است.

منظور ایجاد انگیزه بیشتر در میان مردم، تالش ها بهها همچنین یادآور شد: سازمان جنگلسازمان جنگلفرمانده یگان حفاظت 

 دارد معیشت و زندگی مردم محلی را با منابع طبیعی گره زند تا میزان خسارت به آن کاهش پیدا کند.

ریق درخواست خشن میلیارد تومان اعتبار کردیم، وی عنوان کرد: در سال گذشته برای پیشگیری و تأمین و تجهیز ناوگان اطفای ح

های اندازی و تجهیز پایگاهکارگیری بالگرد و راهاما تنها بخشی از آن اختصاص یافت.سبزعلی گفت: در سال جاری بنا داریم با به

موجود در کشور، این  ها و مراتع را کاهش دهیم زیرا با توجه به ابزارها و تکنولوژیسوزی در جنگلاطفای حریق، میزان آتش

 زا در حوزه منابع طبیعی کاهش پیدا کند./توانمندی وجود دارد تا مخاطرات چالش

http://www.iana.ir/fa/news/38203/%D8%B9%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۳۰تاریخ: 

  درختان تناور خیابان ولیعصر در دی ماه سرد زمستان رفتدرختان تناور خیابان ولیعصر در دی ماه سرد زمستان رفتطراح طراح 

بر اثر سانحه سقوط هواپیما چشم از جهان  1331کریم ساعی بنیانگذار پارکی به همین نام و از اساتید دانشگاه تهران، در دیماه 

 .فروبست

انشکده مزار مردی را می شناسند که آنهایی که در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران تحصیل کرده اند، در محوطه سرسبز د

کرد، حاال در پناه که روزگاری در دانشکده کشاورزی تحصیل می« مهندس کریم ساعی»پایه گذار جنگلداری علمی در ایران است. 

گل است. مردی که اولین مدیر جنگلبانی کشور بود و برای اولین بار آماری از مساحت جنسایه درختان کهنسال دانشکده آرمیده

های کل کشور را تهیه کرد. یادگارهای زنده اش هنوز وجود دارند : پارک ساعی و درختان تناور خیابان ولیعصر تهران به ابتکار و 

در مشهد متولد شد.  1289ها، ساعی در سال به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان جنگل.طراحی او ایجاد شدند

با درجۀ  1310را در مدرسه عالی )دانشکده( فالحت دانشگاه تهران )واقع در کرج( گذراند و در سال  تحصیالت دانشگاهی خود

التحصیل شد. با قبولی در چهارمین دوره اعزام محصالن به خارج از کشور برای مدت دو سال به مونپلیه در انستیتو مهندسی فارغ

های تحصیلی او باعث شد تا مجله علمی تخصصی در فرانسه، موفقیت .شد اگرونومیک فرانسه رفت و با درجه ممتاز فارغ التحصیل

های شاخص علم جنگل در آن سالها معرفی کند. پس از آن فوق لیسانس خود در رشته آمار جنگل را او را به عنوان یکی از چهره

به عنوان اولین نهاد مدیریت « دایره جنگل» 1317وقتی در  .ازدانشگاه برکلی کالیفرنیا گرفت و به کشور بازگشت 1316در سال 

اداره »اندازی شد، ساعی تصدی آن را برعهده گرفت و بر اثر اقدامات او یک سال بعد این نهاد کوچک به ها در کشور راهجنگل

را تدوین کردند ارتقاء یافت. در همان سال ها او و همکارانش قوانین و مقررات جنگل « اداره کل جنگل ها»و بعدها به « جنگلبانی

و به تصویب مجلس آن زمان رساندند.اما ریاست او بر این اداره کل دوام چندانی نداشت و برخی از سودجویان که قوانین و مقررات 

جنگل منافع اقتصادی شان را به خطر انداخته بود، با استفاده از نفوذ برخی افراد پرونده شکایتی از ساعی را به دیوان کیفری بردند 

او را از کار برکنار کردند. با این حال ساعی خانه نشین نشد و پیشنهاد کرد تا در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران رشته و 

  .جنگل ایجاد شود و خود نیز به عنوان استاد در این دانشکده مشغول به کار شد

جلد اول و  1327را تخمین بزند. پس از آن در سال  برای اولین بار مساحتی از جنگل های ایران 1325ساعی موفق شد تا در سال 

را منتشر کرد که با نشر این کتاب اساس اطالعات علمی جنگلبانان کشور پی « جنگل شناسی»جلد دوم کتاب  1329در سال 

  .یت شداو با سمت رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل این بنگاه، مشغول فعال 1328با تأسیس بنگاه جنگل ها در سال  .ریزی شد

ها منتشر کرد که اولین نشریۀ ها را با عنوان خبرنامۀ بنگاه جنگلنشریۀ مخصوص کارکنان بنگاه جنگل 1328در پانزدهم آذرماه 

ایرانی در زمینۀ منابع طبیعی بود. این نشریه پس از سالیان دراز هنوز هم با نام فصلنامه جنگل و مرتع به حیات خود ادامه داده 

های ساعی باعث شده بود تا او دائماً برای تحقیق و پژوهش در سفر باشد و در یکی از همین سفرها نیز از دنیا مسئولیت  .است

هنگام بازگشت از شیراز به تهران و بر اثر سانحۀ سقوط هواپیما اتفاق افتاد. گویی خود می  1331رفت. وفات او در چهارم دی ماه 

سالگی وصیت کرده بود تا او را در دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه  42کوتاه دارد و در دانست که به دلیل سفرهای پی در پی عمری

مرگ زود هنگام مهندس کریم ساعی باعث تأسف فراوان همکاران، شاگردان و مجامع علمی کشور شد و  .تهران به خاک بسپارند

 .ضایعه درگذشتش در مطبوعات و محافل کشورهای دیگر نیز بازتاب داشت

 مکث
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نبه چهارم دی ماه دلسوختگان طبیعت، دوستداران جنگل، اساتید دانشگاه و دانشجویان درشصت و چهارمین سال درگذشت ات ش

در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ) کرج( گرد مزارت حلقه می زنند و همنوا با هزاران درختان سرو قامت نجوای فاتحه سر 

 .دهندمی

 روحت شاد ابرمرد مشرقی

http://www.iana.ir/fa/news/38405/%D8%B7%D8%B1% 
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 انتصابات

 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۳۰تاریخ: 

  المللالمللانتخاب اعضای هیات مدیره اتاق بازرگانی بینانتخاب اعضای هیات مدیره اتاق بازرگانی بین

 .الملل انتخاب شدندایرانی اتاق بازرگانی بیناعضای جدید هیات مدیره کمیته 

غالمحسین شافعی، مسعود خوانساری،محمدمهدی بهکیش،محمد الهوتی، سیدحسین سلیمی، علی اشرف افخمی، حامد 

 .الملل انتخاب شدندنژاد، یونس مظلومی به عنوان اعضای هیات مدیره اتاق بازرگانی بینسلطانی

الملل انتخاب کنفدراسیون صادرات ایران، اعضای جدید هیات مدیره کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین از روابط عمومی به گزارش ایانا

بر این اساس، غالمحسین شافعی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مسعود خوانساری از اتاق بازرگانی، .شدند

اسیون صادرات ایران، حامد سلطانی نژاد از بورس کاال، یونس مظلومی از صنایع، معادن و کشاورزی تهران، محمد الهوتی از کنفدر

بیمه رازی، علی اشرف افخمی از بانک صنعت و معدن، سیدحسین سلیمی و محمدمهدی بهکیش، اعضای جدید هیات مدیره 

 .الملل هستندکمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین

 در هیات مدیره کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل حضور داشتند پیش از این اسداهلل عسگراوالدی و مسعود دانشمند

http://www.iana.ir/fa/news/38408/%D8%A7%D9%86%D8 
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 انتصابات
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۸تاریخ: 

  های خوراک دام، طیور و آبزیان کشور منصوب شدهای خوراک دام، طیور و آبزیان کشور منصوب شداتحادیه تعاونیاتحادیه تعاونیمقام جدید مقام جدید قائمقائم

 .های خوراک دام، طیور و آبزیان کشور، با صدور حکمی قائم مقام خود در این اتحادیه را منصوب کردمدیرعامل اتحادیه تعاونی

ام، طیور و آبزیان کشور، مسعودی های خوراک دکار؛ مدیرعامل اتحادیه تعاونیبه گزارش خبرنگار ایانا، طی حکمی از سوی نیک

 های خوراک دام، طیور و آبزیان کشور شد.مقام اتحادیه تعاونیقائم

های خوراک دام، طیور و آبزیان کشور، مهدی مدیره اتحادیه تعاونیهیأت 95آذرماه  24در این حکم که به استناد مصوبه مورخ 

رسانی نعت، دنیای کشاورزی، دامپزشکی نوین، پایگاه اطالعمسعودی مدیرمسئول گروه نشریات تخصصی دنیای کشت و ص

مقام عنوان قائمالمللی فیداکسپو )خوراک دام، طیور و آبزیان( بهکشاورزی ایران )اگنا( و همچنین بنیانگذار همایش و نمایشگاه بین

 های خوراک دام، طیور و آبزیان منصوب شده است.اتحادیه تعاونی

های تأثیرگذار در صنعت خوراک دام های خوراک دام، طیور و آبزیان کشور، یکی از چهرهید اتحادیه تعاونیمقام جدمسعودی، قائم

 های پررنگی داشته است./شود که با پیشینه بیش از دو دهه در این صنعت فعالیتمحسوب می

http://www.iana.ir/fa/news/38318/%D9%82%D8%A7% 
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 انتصابات
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۳۰تاریخ: 

  ها منصوب شدها منصوب شدمدیرکل دفتر فناوری و تحول اداری سازمان جنگلمدیرکل دفتر فناوری و تحول اداری سازمان جنگل

مدیرکلی دفتر فناوری ها، مراتع و آبخیزداری کشور طی حکمی علی جمشیدیها را به سمت خداکرم جاللی رییس سازمان جنگل

 .اطالعات، ارتباطات و تحول اداری منصوب کرد

های مختلف ها، مراتع و آبخیزداری کشور، جمشیدیها پیش از این در بخشبه گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی سازمان جنگل

 .ستهای منابع طبیعی بیگانه نیمدیریتی و کارشناسی این سازمان خدمت کرده و با سایه روشن

ها برگزارشد، نگهدار اسکندری ریزی و منابع انسانی سازمان جنگلدر این مراسم که صبح امروز )سه شنبه( در دفتر معاونت برنامه

مدیرکل حوزه ریاست، سالمت اداری و رعایت حقوق شهروندی را دو مطالبه مهم از بخش تحول اداری دانست و خواستار ایجاد 

 .ها شدرسی در سازمان جنگلدفتری مستقل تحت عنوان باز

علی جمشیدیها نیز درسخنانی کوتاه گفت: باید تالش کنیم به سمت سیستمی کردن کامل تشکیالت پیش برویم و در این مسیر 

وی افزود: برای حل مشکالت مردم و ارباب رجوع باید مرکز جامع .های بوروکراسی نجات دهیمها را از کاغذ بازیسازمان جنگل

ایجاد شود تا ارباب رجوع درخواست خود را از طریق سیستم هوشمند پیگیری کند و نیاز نباشد تا به منابع طبیعی رفت پاسخگویی 

 وی آموزش و تحول در نیروی انسانی را مهم ارزیابی کرد و گفت: تحول بدون آموزش معنا ندارد.و آمد داشته باشد

http://www.iana.ir/fa/news/38392/%D9%8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/38392/%D9%258


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم آذر 

 

75 
 

 انتصابات
 فودپرس ۱۳۹5آذر ماه  ۲4چهار شنبه 

  !!انتصاب مدیران بدون پارتی در بانک کشاورزیانتصاب مدیران بدون پارتی در بانک کشاورزی

 .های اخیر روندی جالب برای انتصاب مدیران خود در پیش گرفته استبانک کشاورزی در ماه <کشاورزی

های مدیریتی را پایگاه خبری اخبار بانک، این بانک با انتشار فراخوان در بدنه کارکنان خود، داوطلبان تصدی پستبه گزارش 

های شناسایی نموده و پس از برگزاری جلسات مصاحبه تخصصی و فرایند قانونی الزم، نسبت به صدور حکم افراد برای جایگاه

از ابتدای روی کار آمدنش « ده، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزیمرتضی شهیدزا».کندمدیریتی مربوطه اقدام می

ساالری ها و روند شایستهوعده داده بود که بانک کشاورزی را توسط اعضای این خانواده بزرگ اداره خواهد کرد و مسیر انتصاب

سبب شده است که تمامی پرسنل خانواده بانک این اتفاق که در بانک کشاورزی در حال اجراست .نشان از عمل به وعده فوق دارد

کشاورزی بدانند در صورت توانمند سازی فردی قادر به رشد و پیشرفت در یک سازوکار استاندارد و بدون هرگونه سفارش و توصیه 

نظارت نفر از مدیران بانک کشاورزی در سراسر کشور بر اساس نظام فراخوان و تحت  100تاکنون حدود .پذیری خواهند داشت

 .اندای تخصصی از مشاوران و متخصصان در حوزه سرمایه انسانی این بانک منصوب شدهکمیته

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=0341b 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=0341b


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم آذر 

 

76 
 

 انگور/ کشمش
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 قیمت هابازار و 

 فارس - ۹۵/۰۹/۲۹ : تاریخ

  دهددهدفارس از بازار میوه شب یلدا گزارش میفارس از بازار میوه شب یلدا گزارش می

کند تا ببیند برای هر کیلو انار یا هندوانه به نام یلدا به کام فروشندگان/تیپ خریدار مالک تعیین قیمت نگاهی به سرتا پایت می 

هزار تومان را پیشنهاد  12د و برای هر کیلو انار قیمت چه قیمتی بگوید! در نهایت می گوید ظاهرا شما ساکن این منطقه نیستی

هر ساله در پایان آذر ماه طبق یک رسم قدیمی مردم دور هم جمع  :فاطمه بیات - گروه اقتصادی - خبرگزاری فارس .دهدمی

شود. اما چند سالی است ها گذاشته میانواع تنقالت و آجیل بر سر سفرههایی همچون انار، خرمالو و هندوانه به همراه شده و میوه

جالب اینجاست که امسال با توجه به سرمازدگی .آورندفروشان تالفی کاسبی یک سال خود را در این ایام در میکه برخی میوه

ها برایت قابل باور شوید، قیمتمغازه میمرکبات شمال فروش پرتقال جنوب هم داستان خاص خود را دارد و در مرتبه اول که وارد 

های روی کیلویی هزار تومان به قیمت میوهنیست. برای تهیه گزارش نقاط مختلف پایتخت بازدید کردیم و هر خیابان که باالتر می

دارد، هر چین های دستفروشی مخصوص که میوه؛ میوه12اولین مقصد میدان خراسان و منطقه .شودمخصوص شب یلدا اضافه می

 .فروشدتومان می 1600تومان و هندوانه را کیلویی  4500تومان، خرمالو  5500کیلو انار درجه یک را به مشتریان خاص خود 

گذارم، چرا که تمام مشتریان من کیفیت آن را در سبد نمیهای بیچین کرده و بخشها را دستگوید: میوهفروشنده این مغازه می

اند و باید برای حفظ مشتری جنس باکیفیت عرضه کنم، در ت تلفنی سفارش خود را از یک هفته قبل دادهثابت هستند و به صور

آباد که باید قاعدتاً قیمت تهران و عبدل 19های منطقه فرشیهای شب یلدا در میوهقیمت میوه.رودها کمی باالتر مینتیجه قیمت

 4000کند. قیمت هر کیلو خرمالو در این منطقه تومان عرضه می 1200ن و هندوانه توما 6000در آنجا ارزان باشد، هر کیلو انار را 

تومان و  6500تومان، خرمالو  8500های شب چله در منطقه شرق تهران و فلکه دوم تهرانپارس؛ هر کیلو انار قیمت میوه.تومان

های نوبرانه به ویژه های گذشته میوه؛ برخالف سالبار خیابان ایرانشهر مقصد بعدی ما استمیدان تره.تومان است 2000هندوانه 

تومان، خرمالو  3300شود. قیمت هر کیلو انار درجه یک انار و خرمالو در اینجا به وفور یافت می برای شب یلدا از جمله هندوانه،

 .ای سطح شهر استهشود. کیفیت هم در حد مغازهتومان به مردم عرضه می 1350تومان، هندوانه کیلویی  3800کیلویی 

 .رودتومان به فروش می 1800اما اینجا خبری از عرضه پرتقال جنوب نیست و هر کیلو پرتقال دستچین شمال 

 :گویدبار خیابان ایرانشهر است، در مورد کیفیت انار و هندوانه عرضه شده در اینجا میخانمی میانسال که مشغول خرید در تره

توانستیم برای پذیرایی از میهمان به ویژه برای کردند که ما نمیعرضه می 3و  2بار اجناس درجه رهو ت های قبل میادین میوهسال

 .ها بهتر شده استشب چله از اینجا خرید کنیم، اما امسال کیفیت

هزار  6کیلو انار را مان خرید کنم، اما دیدم هر فروشی سر کوچهخواستم، از میوهافزاید: ابتدا برای بُعد مسافت تا منزل میوی می

 .تومان است 3300تومان قیمت زده در حالی که در اینجا کیلویی 

 .فروشگاه شهروند هم امسال ابتکار به خرج داده و در فضای باز مکانی را برای عرضه انار و هندوانه با قیمت مناسب دایر کرده است

 .تومان است 1150تومان و هر کیلو هندوانه  3850هر کیلو انار در این غرفه 

های شب چله هستند، اما های انار، خرمالو و هندوانه و همه منتظر مشتریهای خیابان مزین شده به قیمتفروشیتمام میوه

 .گیردها هم کمی جای تأمل دارد و هر کسی هر چقدر تیغش ببرد، از مشتری میقیمت

 8700تومان و پرتقال جنوب را کیلویی  5800تومان، خرمالو  7800فروشی در خیابان میرزای شیرازی هر کیلو انار را میوه 2

 .رسدتومان در این منطقه به فروش می 1950اند و هندوانه هم کیلویی تومان برچسب قیمت زده
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انارها  .فروشدتر میکند که انگار از همه جا ارزانها سر به فلک کشیده، اما فروشنده به نوعی برخورد میآباد نیز قیمتمنطقه یوسف

 12800پرسیم که چرا انار کیلویی وقتی علت را می« دماوند شیرین»چین کرده و زیر آن نوشته های یک کیلویی دسترا در کاسه

 .ایمچین کرده و کلی هزینه نگهداری دادهگوید ما این انارها را از یک ماه پیش از باغات دماوند دستتومان، می

 12000آباد ساکن هستی، انار کیلویی گوید وقتی منطقه یوسففروش خوش نیامده و میی میوهظاهراً این پرسش ما به مزاج آقا

 .های خود را داریمتومان نباید برای شما گران باشد، پس ظاهراً اهل این منطقه نیستی ما هم هزینه

ها به جز انار و هندوانه برچسب ه میوهنزدیک به میدان ونک نیز ابتکار کرده و برای هم فروشی در یکی از خیابانهای فرعیمیوه

 .دهدکند و قیمت میپرسی، ابتدا نگاهی به سر و رویت میقیمت زده است وقتی قیمت را می

هزار تومانی به او تحویل داد و آب  300کیلویی انار را تحویل گرفت و فروشنده فاکتور  10های آقایی با یک ماشین خارجی کیسه

تومان. قیمت هر کیلو  10000گوید: کیلویی میلی میپرسم و فروشنده با بیم قیمت هر کیلو انار را میمن ه!از آب تکان نخورد

های خیابان قطعاً کمی باالتر و جلوتر برویم در فرعی!تومان 10800تومان است و هر کیلو پرتقال جنوب  2500هندوانه نیز اینجا 

جالب اینجاست که نهادهای عریض و طویلی .عجیب و غریب تر هم بشودزعفرانیه، نیاوران ممکن است قیمت هر کیلو میوه 

فروشان و بازرسان اصناف در این روزها کننده، اتحادیه میوه و سبزیهمچون تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از حقوق مصرف

وش میوه باید وجود داشته باشد و نرخ برای فر 10پرسد، چرا یک شهر و اند، چرا که هیچ کس نمیظاهراً به خواب زمستانی رفته

 .داران را بدهندهای سنگین مغازهچرا باید مردم تاوان هزینه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950929000593 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۴تاریخ: 

میلیارد تومانی برای آبیاری تحت فشار/ سال آینده میلیارد تومانی برای آبیاری تحت فشار/ سال آینده   24002400نگران پرتقال شب عید نیستیم/ اختصاص اعتبار نگران پرتقال شب عید نیستیم/ اختصاص اعتبار 

  شودشودهزار هکتار به اراضی مجهز به سیستم نوین آبیاری افزوده میهزار هکتار به اراضی مجهز به سیستم نوین آبیاری افزوده می  400400

 .تلویزیونی سخن گفتهای بخش کشاورزی در برنامه زنده ها و چالشوزیر جهاد کشاورزی درباره فرصت

به گزارش خبرنگار ایانا، وزیر جهاد کشاورزی امشب به فاصله یک روز بعد جشن برداشت محصول، در برنامه تیتر شب شبکه خبر 

های این بخش در کشور گفت: خوشبختانه ایران در بسیاری از محصوالت مانند زعفران، پسته، سیما حضور یافت و با اشاره به مزیت

 شود.ما معموالً جزو کشورهای نخست جهان محسوب میانار و خر

مرغ و های نسبی کشور دانست و افزود: محصوالت دامی مانند گوشت سفید، تخممحمود حجتی محصوالت باغی را نیز جزو مزیت

مرغ صادر و تخم هزار تن مرغ 90میلیون دالر لبنیات و  500که تاکنون حدود طوریگیرند. بهلبنیات نیز در این حیطه قرار می

شده است. همینطور تراز محصوالت شیالتی نیز مثبت بوده و در محصوالت زراعی اگرچه کمبود آب، محدودیت ایجاد کرده، اما در 

میلیون تن بیش از نیاز داخلی از کشاورزان خریداری  1.5ایم. به طوری که محصول استراتژیکی مانند گندم، به تراز مثبت رسیده

وری، میزان تولید افزایش دلیل افزایش بهرهگفته وی، هرچند از سطح زیر کشت گندم در کشور کاسته شده، اما بهشده است.به 

میلون تن آن نیز به خودمصرفی  2.5میلیون تن از آن توسط دولت خریده شد و  11.5میلیون تن تولید شد.  14یافته و بیش از 

 میلیون تن است. 10کنند، حدود ایی که گندم مصرف میهرسید. البته نیاز داخل با احتساب تمام بخش

 برنج و شکر و روغن

هزار هکتار به کشت دوم  40وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: امسال تولید برنج هشت درصد افزایش داشته که در استان مازندران، 

های گیالن و مازندران است و از کشت آن استانهای آبی، سیاست ما کشت این محصول تنها در دلیل محدودیترسیده است، اما به

توان در آن به خودکفایی راحتی میکنیم.حجتی ادامه داد: شکر یکی از محصوالتی است که بههای دیگر حمایت نمیدر استان

ار تن هز 520این مقدار به یک میلیون و  94هزار تن بود که در سال  100حدود یک میلیون و  92رسید. تولید آن در سال 

های شکر به ویژه در خوزستان، محدودیت افزایش یافت. این روند در سال جاری هم ادامه خواهد داشت؛ هرچند در تعداد کارخانه

اندازی های تعطیل شده را دوباره راهوجود دارد، اما با همکاری وزارت صنایع سعی داریم این محدودیت را از بین برده و کارخانه

 ها خواهیم داشت.برد، قطعاً نیاز بیشتری به این کارخانهه به کشت پاییزه چغندرقند که آب کمتری میکنیم؛ زیرا با توج

درصد از این وابستگی کاهش یابد.  70ساله، تا  10العاده وابسته هستیم، قرار است در یک افق وی عنوان کرد: در روغن که فوق

های زیر کشت کلزا سه برابر سال گذشته شد. با این امه داریم که امسال، زمینبرای این منظور تناوب کشت کلزا با گندم را در برن

خودکفایی را از شش به هشت درصد رساندیم که رقمی بسیار پایین است. البته سال آینده با توجه به  95-94حال در سال زراعی 

 کند.درصد عبور می 11بینی شده، این مقدار از های پیشبرنامه

 نیکشت فراسرزمی

 25ساله و  49حجتی انتظار از کشت فراسرزمینی را بیشتر مربوط به ذرت دانست و اضافه کرد: اکنون چند صد هزار هکتار قرارداد 

ترین محصوالت آنها ذرت است، ها در کشورهای مختلف برای کشت فراسرزمینی منعقد شده که یکی از مهمساله توسط ایرانی

 کند.هزار هکتار از این محصول کاشته و محصول خود را به ایران منتقل می 60برزیل،  که اکنون یک ایرانی درطوریبه

 وری آببهره
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وری در پیوند با آب، توسعه مکانیزاسیون و ترین مقام وزارت جهاد کشاورزی، سیاست این وزارتخانه را بر مبنای افزایش بهرهعالی

ایم تا از هیچ تالشی برای توسعه ال است که به مدیران زیرمجموعه اعالم کردهاقتصادی کردن تولید معرفی کرد و یادآور شد: دو س

 96میلیارد تومان برای آبیاری تحت فشار در بودجه  400های نوین آبیاری، فروگذار نکنند. امسال نیز به میزان دوهزار و سیستم

ملی خواهد بود. در صورت تأمین این اعتبار، سال میلیارد تومان آن از محل صندوق توسعه  500بینی شده که یک هزار و پیش

شود؛ بنابراین با توجه به قابلیت چهار میلیون هکتار از هزار هکتار به اراضی مجهز به سیستم نوین آبیاری افزوده می 400آینده 

ی اقتصاد مقاومتی ارائه ساله تدوین و به دولت و ستاد فرمانده 10اراضی کشور برای برخورداری از چنین تجهیزاتی، یک برنامه 

وری بیشتر شده است.وی تأکید کرد: به غیر از یارانه گفته شده، توسعه کشت گلخانه نیز از دیگر مواردی است که در راستای بهره

ها یابد. البته سرعت توسعه گلخانهدرصد مصرف آب کاهش می 90از آب مورد نظر است؛ زیرا به ازای یک کیلوگرم تولید محصول، 

 هکتار دارد. 100هکتار در سال برسد. در حالی که اکنون سرعتی معادل یکهزار و  500م است و باید به دوهزار تا دوهزار و ک

حجتی درباره ارائه تسهیالت به کشاورزان معتقد است در کشت گلخانه، مانند مکانیزاسیون، خط اعتباری تعریف شده و در صورت 

 600که تاکنون در مکانیزاسیون، بیش از دوهزار و طوریائه تسهیالت مشکلی نخواهد بود؛ بهکامل بودن مدارک کشاورزان، در ار

میلیارد تومان تسهیالت داده شده است، اما چنانچه خطوط اعتباری تعریف نشده باشد، ممکن است در پرداخت وام، محدودیت 

ای، یکی از موارد جالبی بود که وزیر به سیستم تیپ قطره وجود داشته باشد.خبر تجهیز مزرعه چهارهزار هکتاری یک کشاورز نمونه

تن گندم برداشت کرده که اگر این اتفاق  9مترمکعب آب،  500جهاد کشاورزی به آن اشاره کرد. این کشاورز، با مصرف چهارهزار و 

 گیرد.برای کل کشور بیفتد، تحولی جدی در تولید گندم صورت می

 232لید در کشوری مانند هلند را با ایران مقایسه کرد، اظهار داشت: بارندگی در کشور ما حدود توان تووی با بیان اینکه نمی

میلیارد یورو تنها از صادرات گل، درآمد کسب  5.5تواند ساالنه متر در سال بارندگی دارد و میمیلی 750متر است، اما هلند میلی

 ایم.های خوبی داشتهیم، در تولید بسیاری از محصوالت، پیشرفتکند؛ بنابراین ما نسبت به منابعی که در اختیار دار

میلیارد مترمکعب عدم تعادل در  10های وزارت نیرو قلمداد کرد و گفت: حدود های غیرمجاز را از برنامهحجتی برخورد با چاه

ها از طریق آبخیزداری، د تغذیه سفرههای کشور، پایین رفته است، اما با تشدیهای زیرزمینی وجود دارد و آب در بیشتر دشتسفره

 100توان تاحدودی این کمبود را جبران کرد که اعتبار در نظر گرفته شده برای حفظ آب و خاک و محیط زیست، رشدی می

 درصدی داشته است.

 گیاهان دارویی

هزار و بی در جهان داریم، افزود: یکهای نسبار مزیتوزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در محصوالتی مانند باغی، خشکبار و تره

صورت علمی صورت خودرو است. اگر بتوان از تولید آنها بهای از آن بهشود که بخش عمدهنوع گیاه دارویی در ایران تولید می 450

خوبی هم گیرد و هم درآمدزایی. ضمن اینکه در حفاظت از آب و خاک مؤثر است، بازار زایی صورت میحمایت کرد، هم اشتغال

صورت ریالی برای پرداخت تسهیالت به درصد از منابع صندوق توسعه ملی، به 10برای آن در دنیا وجود دارد.وی با بیان اینکه 

گیرد، بیان کرد: ظرفیت تولید حداقل یک میلیون تن ماهی در قفس در کشور وجود کشاورزان در اختیار بانک کشاورزی قرار می

هزار تن برسیم.حجتی در پایان عنوان کرد:  20تن تولید دست یافتیم و قرار است امسال به  900هزار و هدارد که سال گذشته به س

 شان را بفروشند./هیچ نگرانی از بابت تأمین میوه شب عید وجود ندارد و اکنون کشاورزان دغدغه بعد از تولید دارند تا محصول

http://www.iana.ir/fa/news/38164/%D9%86%DA%AF 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۳۰تاریخ: 

  درصدی قیمت ماهی در مقابل کاهش قیمت مرغدرصدی قیمت ماهی در مقابل کاهش قیمت مرغ  2020اثرات یلدا بر بازار مرغ و ماهی/ افزایش اثرات یلدا بر بازار مرغ و ماهی/ افزایش 

درصدی در قیمت این محصول  20تا  15در آستانه شب یلدا با افزایش تقاضای مردم برای خرید انواع ماهی، شاهد افزایش 

 .رو بودپروتئینی بودیم و در مقابل قیمت مرغ در مقایسه با هفته گذشته با کاهش روبه

دلیل کاهش عرضه و این خبر گفت: قیمت انواع ماهی بهوگو با خبرنگار ایانا با اعالم رئیس اتحادیه پرنده و ماهی امروز در گفت

 درصد افزایش قیمت داشته باشد. 20تا  15افزایش تقاضای مردم برای شب یلدا و با توجه به سرمای هوا، باعث شد که انواع ماهی 

 500هزار و  58حاضر به هزار تومان بود، در حال  43خانی افزود: قیمت ماهی سفید که تا هفته گذشته هر کیلوگرم مهدی یوسف

هزار تومان  28درصدی در قیمت به  20تومان افزایش یافته است.وی خاطرنشان کرد: قیمت ماهی شیر جنوب نیز با افزایش 

 رسیده است.

 درصد گران شد 20ماهی کفال 

 رو بوده است.دی قیمت روبهدرص 20رئیس اتحادیه پرنده و ماهی ادامه داد: ماهی کفال نیز از دیگر آبزیانی است که با افزایش 

 هزار تومان است و در مقایسه با هفته گذشته، تغییری نداشته است. 40خانی تصریح کرد: قیمت ماهی سالمون همچنان یوسف

 هزار تومان در هفته جاری رسیده است. 15هزار تومان افزایش به آال با یکوی یادآور شد: قیمت ماهی قزل

های آینده دوباره با شود که افزایش قیمت آبزیان در هفته جاری مقطعی باشد و در هفتهبینی میخانی تأکید کرد: پیشیوسف

شود؛ بنابراین میزان عرضه نیز کم دلیل برودت هوا، صید با کندی انجام میرو خواهیم بود.وی اظهار داشت: بهکاهش قیمت روبه

خانی اضافه کرد: با ها منطقی است.یوسفباال است، پس افزایش قیمت شده، اما تقاضا در فصل سرما برای انواع آبزیان همچنان

های آینده شاهد کاهش قیمت و بازگشت آن به شود که هفتهبینی میدنبال آن افزایش عرضه، پیشافزایش دریاروی صیادان و به

 های هفته قبل باشیم.قیمت

 فروشیتومانی قیمت مرغ در مراکز خرده 300کاهش 

یه پرنده و ماهی درباره وضعیت قیمتی مرغ نیز گفت: در مقابل آبزیان که شاهد افزایش قیمت در بازار هستیم، در هفته رئیس اتحاد

هزار کننده به ششای که قیمت برای مصرفگونهتومان کاهش داشته است؛ به 300جاری قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته حدود 

خانی همچنین ه مرغ در بازار مناسب بوده، اما تقاضا برای آن کاهش یافته است.یوسفتومان رسیده است.وی بیان کرد: عرض 850و 

صورت تومان و در واحدهای صنفی این قیمت به 100هزار و صورت نقدی ششفروشی مرغ درب کشتارگاه بهافزود: قیمت عمده

هزار تومان، بال و کتف  11م فیله مرغ با کتف رسد.وی در پایان عنوان کرد: نرخ هر کیلوگرتومان می 250هزار و نقدی به شش

 فروشی گزارش شده است./تومان در مراکز خرده 850هزار و هزار تومان و ران مرغ پنج 12هزار تومان، سینه بدون کتف هفت

http://www.iana.ir/fa/news/38384/%D8%A7%D8%AB% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵آذر  ۲۴تاریخ: 

  آجیل و خشکبار گرانتر شد/ممنوعیت واردات بازار سودجویان را گرم کردآجیل و خشکبار گرانتر شد/ممنوعیت واردات بازار سودجویان را گرم کرد

 درصد انواع اجیل و خشکبار منطقی است 15الی  10رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار گفت: با توجه به آستانه شب یلدا افزایش نرخ 

اقتصادی باشگاه گروه صنعت، تجارت و کشاورزی محمد ارزانی ممقانی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار در گفتگو با خبرنگار .

درصدی  15الی  10 آستانه شب یلدا اظهار داشت: افزایش نرخ  با توجه به وضعیت قیمت آجیل و خشکبار در خبرنگاران جوان،

وی ادامه داد: با وجود درآمد کم و پایین بودن قدرت خرید خانوار، تقاضای چندانی برای این .انواع آجیل و خشکبار منطقی است

ر داشت: آجیل و خشکبار محصول ارزانی ممقانی با بیان اینکه آجیل و خشکبار نرخ مصوبی ندارد، اظها.ایام پیش بینی نمی شود

 .کشاورزی است که کیفیت های متفاوتی دارد، از این رو نمی توان نرخ مصوبی برای آن اعالم کرد

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار در پاسخ به این سوال که نبود نرخ مصوب برای این محصوالت، سودجویی برخی افراد را به همراه 

د سودجو درایامی مانند شب یلدا و نوروز،اقدام به عرضه اجناس بی کیفیت با رنگ های غیر مجاز با افرا  خواهد داشت، ادامه داد:

ارزانی ممقانی با .نرخ های باال می کنند که از مردم تقاضا داریم تا از واحد های صنفی دارای پروانه کسب، خرید خود را انجام دهند

بادام هندی یکی از اقالم اساسی آجیل و خشکبار شب یلدا است  :بازار داخل گفتاشاره به تاثیر ممنوعیت واردات بادام هندی در 

 .زمینه را برای قاچاق و افزایش قیمت محصول فراهم می کند  که ممنوعیت واردات و کمبود آن در داخل، 

آنکه تولیدات مشابه بادام هندی  با بیان اینکه در ازای واردات بادام هندی صادرات پسته افزایش می یابد، تصریح کرد: با وجود وی 

در داخل وجود ندارد می توان گفت: ممنوعیت واردات این محصول غیر کارشناسی بوده چرا که زمینه را برای سودجویی افراد 

 .فراهم کرده است

http://www.yjc.ir/fa/news/5895523/%D8%A2%D8% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵آذر  ۲۵تاریخ: 

  9595قیمت آجیل و شیرینی شب یلدای قیمت آجیل و شیرینی شب یلدای 

 .طی چند روز گذشته با توجه به نزدیک شدن به شب یلدا بازار آجیل و شیرینی رونق خاصی گرفته است

،آجیل و شیرینی پای ثابت مراسم شادی اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت، معدن و کشاورزی خبرنگار به گزارش

ر این محصوالت در آستانه بلندترین شب سال رونق ایرانیان است و در سفره شب یلدا نیز به وفور یافت می شود به همین علت بازا

در این ارتباط علی بهره مند رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان با اشاره به اینکه قیمت شیرینی افزایش .خاصی گرفته است

گفت: با نزدیکی شب یلدا و افزایش تقاضا برای خرید شیرینی، تمامی  ،اناقتصادی باشگاه خبرنگاران جو نیافته است به خبرنگار

رئیس اتحادیه قنادان در پاسخ به این سوال که نرخ کیک و شیرینی های  .قنادی ها آمادگی الزم برای تامین نیاز این شب را دارند

و میوه ای و همچنین کیک براساس دسری بر چه معیاری است، تصریح کرد: قیمت برخی اقالم همانند شیرینی تر دسری 

 15بر اساس این گزارش در حال حاضر نرخ هر کیلو شیرینی تر .درخواست مشتری و متریال کار توافقی است و نرخ مشخصی ندارد

 .تومان است 500هزار و  12 هزار تومان، زبان، پاپیون و برنجی نیز  9هزار تومان، کیک یزدی  12هزار تومان، گل محمدی 

محمد ارزانی ممقانی رئیس اتحادیه آجیل و  است در این چند روز بازار آجیل و خشکبار نیز حسابی داغ می شود و به گفته گفتنی

درصدی قیمت منطقی است که براین اساس اتاق اصناف با  15الی  10با توجه به افزایش تقاضای نسبی در بازار افزایش  خشکبار

فوق العاده به مناسبت این شب را در برخی واحد های صنفی اجرا نماید تا با این وجود  همکاری اتحادیه در نظر دارد که فروش

هزار تومان،مغز آجیل  50تا  40بر اساس این گزارش نرخ هر کیلو آجیل مخلوط درجه یک .تخلف سودجویان به حداقل برسد

هزار تومان و  22تا  17ومان،مغز بادام زمینی ایرانی هزار ت 75تا  35هزار تومان،پسته  40تا  32هزار تومان،فندق  75تا  50شیری 

 19هزار تومان ، هر کیلو تخمه کدو گوشتی از  12همچنین هر کیلو کشمش را .هزار تومان است 12تا  9مغز بادام زمینی خارجی 

 .هزار تومان به فروش می رسد 18تا  7هزار تومان و نخودچی  20تا  10هزار تومان،تخمه ژاپنی  24تا 

 قیمت مصوب آجیل و خشکبار در میادین میوه و تره بار

 قیمت )ریال( نوع محصول ردیف

 

 درجه یک

 درجه دو

 75000 95000 آلبالو خشک 1

 173000 188000 آلو بخارا ممتاز 2

 130000 150000 آلو بخارا رسمی 3

 80000 90000 آلو جنگلی درشت 4

 50000 60000 آلوچه جنگلی ریز 5

 340000 390000 پرک( %30انجیر خشک ) 6

 240000 280000 انجیر خشک معمولی 7

 125000 135000 انجیر آردی 8
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 117000 132000 بادام با پوست )بادام سنگ( 9

 127000 167000 بادام زمینی غالف دار 10

بادام منقا دوپوست )بادام پوست  11

 کاغذی(

320000 280000 

)بادام پوست بادام منقا یک پوست  12

 کاغذی(

380000 340000 

 170000   190000 ممتاز  برگ زردآلو  

  130000 150000   برگ زردآلو  

  150000 180000  سکه ای  برگ قیسی  

  120000  140000 معمولی  برگ قیسی  

  115000  135000  برگ هلو  

 70000 80000 برنجک ) برنج بو داده( 19

 310000 360000 آقاییپسته احمد  20

 330000 380000 پسته اکبری 21

 255000 310000 پسته فندقی 22

 315000 365000 پسته کله قوچی 23

تخمه آفتابگردان کله قوچی )سیاه و  24

 دور سفید(

70000 60000 

 50000 60000 تخمه آفتابگردان ریز 25

 80000 90000 تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز 26

 170000 220000 تخمه جاپانی شور 27

 160000 210000 تخمه جاپانی گلپر 28

 190000 250000 تخمه جاپانی ممتاز 29

 130000 170000 تخمه کدو درشت مرمری خام 30

 120000 160000 تخمه کدو درشت مرمری شور 31

 110000 140000 تخمه کدو طرح مشهدی و قلمی 32

 150000 180000 تخمه کدو گوشتی 33

 125000 155000 تخمه کدو مشهدی ریز 34

 75000 105000 تخمه محبوبی 35

 180000 220000 توت خشک سفید 36
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 310000 380000 توت خشک سفید )ممتاز( 37

 80000 100000 پودر نارگیل 38

 100000 120000 خالل بادام زمینی 39

 * 800000 خالل پسته ممتاز 40

 630000 730000 خالل پسته 41

 390000 490000  خالل بادامی 42 

ذرتک )ذرت شیرین بو داده و ذرت  43

 توپی(

70000 60000 

 150000 170000 سنجد 44

 49000 59000 سویا آجیلی 45

 82000 92000 شاهدانه 46

 65000 85000 عدسک )عدس بو داده( 47

 160000 190000 عناب ممتاز 48

 220000 270000 فندق با پوست 49

 60000 70000 کشمش پلویی 50

 62000 72000 کشمش پلویی طالیی 51

 95000 108000 کشمش سبز پیکانی 52

 80000 95000 کشمش سبز معمولی 53

 85000 105000 کنجد بو داده 54

 75000 95000 کنجد خام سفید 55

 65000  85000  کنجد خام سیاه 56

 140000 190000 گردو با پوست سوزنی 57

 200000 260000 گردو با پوست کاغذی 58

 29000 39000 گندم بو داده  59

 34000 44000 شیرین گندمک 60

 45000 55000 گندمک توپی 61 

 100000 110000 گوجه برغان طالیی 62

 110000 120000 گوجه برغان سیاه 63

 360000 430000 23 - 25مغز بادام )سایز  64
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 95000 115000 زمینی درشت پوست کندهمغز بادام  65

 90000 110000 مغز بادم زمینی )پسته شام( درشت 66

 65000 85000 مغز بادام زمینی )پسته شام( ریز 67

 500000 600000 مغز پسته 68

 70000 90000 مغز تخمه آفتابگردان 69

 210000 250000 مغز تخمه کدو درشت مرمری 70

 250000 290000 مشهدیمغز تخمه کدو ریز  71

 130000 170000 مغز تخمه محبوبی 72

 430000 490000 مغز فندق 73

 450000 520000 مغز گردو 74

 * 570000 مغز گردو دوپر سفید 75

 300000 350000 مغز گردو خورشتی و دندانه 76

  190000 240000   مغز هسته زردآلو  77

 140000 170000 مویز بدون هسته 78

 90000 110000 مویز با هسته 79

 10000 135000 نخودچی دوآتیشه )شور و بی نمک( 80

 95000 120000 نخودچی با روکش طعم دار 81

 95000 130000 نخودچی سفید بدون پوست )گل( 82
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵آذر  ۲۵تاریخ: 

  اقالم اساسی همچنان از نردبان قیمت باال می رونداقالم اساسی همچنان از نردبان قیمت باال می روند

 .کنندبراساس گزارش منتشر شده بانک مرکزی، قیمت مواد خوراکی همچنان روند صعودی را طی می

نتایج گزارش هفتگی از متوسط قیمت خرده فروشی، برخی از مواد خوراکی در  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش گروه

رغ نسبت و گوشت م حاکی از افزایش قیمت تخم مرغ،چای،حبوبات،میوه ها ،سبزیجات تازه  95آذر   19تهران طی هفته منتهی به

 .به هفته ماقبل است

 لبنیات و تخم مرغ 

درصد کاهش یافته و قیمت سایر اقالم  0.8در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای پنیر پاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل 

ل فروش می ریا 110000الی  95000درصد افزایش داشت و شانه ای  201بهای تخم مرغ معادل  .این گروه بدون تغییر بود

 برنج و حبوب.رفت

درصد، لوبیا چشم بلبلب  0.1در این هفته در گروه برنج قیمت اقالم این گروه ثابت بود در گروه حبوب بهای لوبیا چیتی معادل 

 .درصد افزایش یافت 0.1درصد تا  0.1درصد کاهش ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین  0.1درصد و لوبیا قرمز  0.4

 میوه ها و سبزی های تازه  

در هفته مورد بررسی ، در میادین زیر نظر شهردای هندوانه عرضه نمی شد و انگور و لوبیا سبز عرضه کمی داشت ولی سایر اقالم 

ین از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروش ها متفاوت بودند؛ به نرخ مصوب سازمان میاد  میوه و سبزی تازه که تعدادی

میوه و تره بار عرضه می گردید. میوه فروشی های سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های 

درصد تا  1.2درصد کاهش ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین  2.8درصد و میوی  3.9درصد، موز  1.5تازه بهای نارنگی معادل 

درصد  5درصد، بادنجان . درصد و کدو سبز  21.2ه سبزی های تازه بهای گوجه فرنگی معادل درصد افزایش داشت. در گرو7.9

 .درصد افزایش یافت 24.5درصد تا  1.8کاهش ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین 

 گوشت قرمز و گوشت مرغ 

درصد  2.1ت گوشت مرغ معادل در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود. قیم

 .افزایش داشت

 قند ، شکر، چای و روغن نباتی  

درصد افزایش یافت. بهای قند و انواع روغن  0.2درصد کاهش ولی قیمت چای خارجی معادل   0.9در این هفته بهای شکر معادل 

 .نباتی ثابت بود

 واردات بی رویه خشکبار بازار را دچار نوسان کرد

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار ضو هیئت رئیسه بنکداران مواد غذایی در گفتگو باقاسمعلی حسنی ع

داشت:هفته گذشته برخی اقالم مواد غذایی با رشد قیمت در مورد قیمت مواد غذایی در هفته های گذشته اظهار  خبرنگاران جوان

خشکبار و آجیل نیز با  وی افزود:برخی اقالم در بخش .درصد مواجه بوده و این روند در روزهای آتی تعدیل خواهد شد 10تا  5

ریکا قابل توجه بوده که مانند بادام هندی،فندق ترکیه و گردو آم  افزایش قیمت روبرو بوده و عالوه بر آن واردات برخی اقالم

عضو هیئت رئیسه بنکداران مواد غذایی تصریح کرد: حبوبات،بازار مواد .مشکالتی را برای بازار این نوع محصول ایجاد کرده است

 .غذایی را تحت تاثیر خود قرار داده و رشد قیمتی غیر معقولی را داشته است
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 میوه های انبار شده به تدریج وارد بازار می شود

اقتصادی باشگاه خبرنگاران  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار ین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو باحس

رتقال و نارنگی با افزایش قیمت محسوسی مواجه بوده اما سایر میوه ها بیان کرد: در هفته های پیش برخی میوه ها ازجمله پ جوان

گفت:   وضعیت مطلوب فاصله دارد،  وی با اشاره به اینکه بازار میوه وسبزی با.و سبزیجات رشد قیمتی قابل توجهی نداشته است

روزهای آینده هیچ گونه افزایش قیمتی پیش برای شب عید این روزها به تدریج وارد بازار خواهد شد و برای   میوه ها انبار شده

رئیس اتحادیه میوه و سبزی تاکید کرد: در هفته های آینده برخی میوه ها با افزایش متقاضی مواجه خواهد بود اما .بینی نمی شود

 .با توجه به عرضه مناسب میوه ها احتمال افزایش قیمت وجود ندارد

http://www.yjc.ir/fa/news/5899445/%D8%A7%D9%82% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵آذر  ۲۵تاریخ: 

  ماهی در بازارماهی در بازار/ثبات نرخ انواع میوه و افزایش قیمت /ثبات نرخ انواع میوه و افزایش قیمت 9595قیمت اقالم اساسی شب یلدا قیمت اقالم اساسی شب یلدا 

در آستانه شب یلدا مسئوالن مرتبط در صدد تنظیم بازار اقالم اساسی و مورد نیاز این مراسم سنتی هستند اما در برخی موارد 

در  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .افزایش قیمت کاال نیز به چشم می خورد

بازار، افراد را برای خرید آجیل و شیرینی مخصوص شب یلدا با   چند سال اخیر گرانی ها ، کاهش روز افزون توان خرید و هرج مرج

بر این اساس مسئولین .ره خانواده های ایرانی قرار می گیردتنگناهایی مواجه کرده و خوراکی های سنتی این شب به سختی بر سف

بخش های مختلف که در آستانه این شب با تقاضای بیشتری روبه رو می شوند، توان خود را برای کنترل بازار به کار می گیرند تا 

 بار در گفتگو با خبرنگارمحمد ارزانی ممقانی رئیس اتحادیه آجیل و خشک.شرایط سهل تری برای خرید هموطنان فراهم کنند

با اشاره به وضعیت نرخ انواع آجیل و خشکبار اظهار داشت: نرخ  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروهصنعت، تجارت و کشاورزی 

 .م هندی،نخودچی و فندق در مقایسه با سال گذشته دوبرابر افزایش یافته استبرخی اقالم اعم از بادا

هزار  40تا  32هزار تومان،فندق  75تا  50هزار تومان،مغز آجیل شیری  50تا  40وی افزود: نرخ هر کیلو آجیل مخلوط درجه یک 

هزار تومان  12تا  9ن و مغز بادام زمینی خارجی هزار توما 22تا  17هزار تومان،مغز بادام زمینی ایرانی  75تا  35تومان،پسته 

هزار  24تا  19هزار تومان اعالم کرد و اضافه کرد: هر کیلو تخمه کدو گوشتی از  12ارزانی ممقانی نرخ هر کیلو کشمش را .است

 .هزار تومان به فروش می رسد 18تا  7هزار تومان و نخودچی  20تا  10تومان،تخمه ژاپنی 

یل و خشکبار با اشاره به پیش بینی وضعیت قیمت در آستانه شب یلدا بیان کرد: با توجه به افزایش تقاضای رئیس اتحادیه آج

درصدی قیمت منطقی است که براین اساس اتاق اصناف با همکاری اتحادیه در نظر دارد که  15الی  10نسبی در بازار افزایش 

 .های صنفی اجرا نماید تا با این وجود تخلف سودجویان به حداقل برسدفروش فوق العاده به مناسبت این شب را در برخی واحد 

به گفته وی در کالن شهرها به منظور سهولت دسترسی افراد در نظر داریم که در برخی غرفه های میوه و تره بار شهرداری عرضه 

 .آجیل و خشکبار از سوی اتحادیه انجام صورت گیرد

 ثبات نرخ میوه در شب چله 

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار حسین مه

تومان  800تا  600حاضر نرخ هر کیلو هندوانه میناب در میادین از ثبات نرخ هندوانه در شب یلدا خبر داد و گفت: در حال  جوان،

هزا رتومان، نارنگی هزار  5تا  500هزار و  4وی با اشاره به نرخ سایر اقالم پرتقاضا شب یلدا افزود: نرخ هر کیلو انار درجه یک .است

هزار  3تا  2هزار تومان ، خرمالو شمال 6تا  500هزار و  5تومان،خرمالو کندی  500تا هزار و  600هزار تومان،پرتقال شمال  2تا 

به گفته مهاجران نرخ هر کیلو سبزی خوردن و سبزی جور)پلو،آش،قورمه( هزار و .تومان است 500هزار و  8تا  6تومان و ازگیل 

پیش   راوان میوه،رئیس اتحادیه میوه و سبزی تصریح کرد: با توجه به رکود حاکم بر بازار و توزیع ف.هزار تومان است 2تا  500

 .بینی می شود که افزایش قیمتی را در بازار شب یلدا شاهد نباشیم

 تب مرغ و ماهی باال رفت

اقتصادی باشگاه خبرنگاران  گروهصنعت، تجارت و کشاورزی مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار 

بیان کرد: با توجه به افزایش تقاضا برای خرید ماهی پیش بینی می شود که از ابتدای هفته جاری قیمت انواع ماهی در بازار جوان، 

هزار تومان،تیالپیا وارداتی  14ای هزار تومان، شیر نیزه  32وی افزود: در حال حاضر نرخ هر کیلو شیر جنوب .درصد افزایش یابد 5

 40هزار تومان و سالمون  16هزار تومان،قزل سالمون  12هزار تومان، آزاد دزفول  19هزار تومان،هامور 24هزار تومان،حلواسیاه  19
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تومان،مرغ آماده  600هزار و  4وی با اشاره به تحوالت بازار مرغ گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری .هزار تومان است

 150هزار و  7تومان و مراکز خرده فروشی  550هزار و  6تومان، توزیع درب واحد های صنفی  400هزار و 6به طبخ درکشتارگاه 

یوسف خانی ادامه داد: با توجه به شروع مجالس .تومانی در بازار روبرو شده است 300تومان که نسبت به روزهای گذشته با افزایش 

 .تومانی قیمت در بازار وجود دارد 200مناسبت مبعث پیامبر و شب یلدا احتمال افزایش و مراسم به 

 کفه قیمت حبوبات باال و برنج پایین آمد

 اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیقاسمعلی حسنی عضو اتحادیه مواد غذایی در گفتگو با خبرنگار 

از افزایش غیر متعارف حبوبات در بازار خبر داد و افزود: نرخ انواع حبوبات به ویژه عدس و لوبیا چیتی به سبب استقبال مردم، 

 .ش یافته استافزایش صادرات و عرضه محدود از سوی کشاورزان در هر کیلو هزار تومان افزای

وی با اشاره به وضعیت قیمت برنج ایرانی گفت: در شرایط کنونی نرخ برنج ایرانی از ثبات نسبی در بازار برخوردار است و از طرفی با 

 .لغو ممنوعیت واردات از ابتدای ماه آینده پیش بینی می شود که همین روند در بازار ادامه داشته باشد

بازار   شب یلدا با مشکل خاصی در حوزه اقالم اساسی روبرو نخواهیم شد چرا که تقاضا به سمتحسنی تصریح کرد: در آستانه 

 .آجیل و خشکبار، شیرینی و میوه پیش می رود

http://www.yjc.ir/fa/news/5897374/%D9%82%DB%8C%D9% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵آذر  ۲۶تاریخ: 

  9595قیمت مرغ و ماهی شب یلدای قیمت مرغ و ماهی شب یلدای 

مرغ و ماهی از اقالم مورد نیاز مردم برای رسم شب یلدا به شمار می رود به همین دلیل بازار این محصوالت طی روزهای گذشته 

مرغ و ماهی از اقالم مورد  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.رونق گرفته است

 .ی گذشته رونق گرفته استنیاز مردم برای رسم شب یلدا به شمار می رود به همین دلیل بازار این محصوالت طی روزها

با توجه به افزایش تقاضا برای خرید ماهی پیش بینی می شود که از  مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه میوه و سبزی  به گفته

یوسف خانی اظهار داشت:در حال حاضر نرخ هر کیلو ماهی شیر .درصد افزایش یابد 5ابتدای هفته آتی قیمت انواع ماهی در بازار 

هزار تومان،  19هزار تومان،هامور 24هزار تومان،حلواسیاه  19هزار تومان،تیالپیا وارداتی  14هزار تومان، شیر نیزه ای  32جنوب 

وی با اشاره به تحوالت بازار مرغ گفت: امروز .هزار تومان است 40هزار تومان و سالمون  16هزار تومان،قزل سالمون  12آزاد دزفول 

تومان، توزیع درب واحد  400هزار و 6تومان،مرغ آماده به طبخ درکشتارگاه  600هزار و  4مرغداری نرخ هر کیلو مرغ زنده درب 

تومانی در  300تومان که نسبت به روزهای گذشته با افزایش  150هزار و  7تومان و مراکز خرده فروشی  550هزار و  6های صنفی 

 .بازار روبرو شده است

http://www.yjc.ir/fa/news/5899829/%D9%82%DB%8C%D9% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵آذر  ۲۶تاریخ: 

  قیمت هندوانه افزایش نخواهد یافت + جدولقیمت هندوانه افزایش نخواهد یافت + جدول

 .درصدی روبروشده است 50با کاهش قیمت قیمت هندوانه با توجه به تولید مناسب نسبت به سال گذشته 

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار در گفت و گو با  حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزیجات

هندوانه با توجه به عرضه  :ر خصوص امکان افزایش قیمت هندوانه با توجه به در پیش بودن شب یلدا گفتد  خبرنگاران جوان

تومان  800تا  600درصدی روبروخواهد بود و اکنون قیمت این میوه در بازار  50مناسب نسبت به سال گذشته با کاهش قیمت 

ه اکثر شهرهای کشور بوده و کمبودی از جهت عرضه این میوه در شهرهای دزفول و میناب تامین کننده هندوان  وی افزود:.است

تومان عنوان کرد و گفت: هیچ  1100الی  1050رئیس اتحادیه میوه و سبزیجات قیمت نهایی هندوانه را .شودبازار احساس نمی

به در پیش بودن شب یلدا و گمانه  مهاجران تاکید کرد: با توجه.فروشنده ای نباید هندوانه را باالتر از این قیمت به فروش برساند

 .زنی ها در خصوص افزایش قیمت میوه بخصوص هندوانه باید گفت که هیچ گونه افزایش قیمت محسوسی پیش بینی نمی شود

http://www.yjc.ir/fa/news/5900121/%D9%82% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5900121/%D9%82%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم آذر 

 

93 
 

 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵آذر  ۳۰تاریخ: 

  تحوالت بازار مرغ و ماهی/ ماهی گران شد+جدولتحوالت بازار مرغ و ماهی/ ماهی گران شد+جدول

درصدی انواع  20رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: افزایش تصاعدی تقاضا و عرضه نامناسب ماهی در دو هفته اخیر، افزایش 

 گروهصنعت، تجارت و کشاورزی مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار .ماهی در بازار را رقم زد

آستانه شب یلدا اظهار داشت: نرخ هر کیلو مرغ زنده با و ماهی در  با اشاره به وضعیت بازار مرغ  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،

تومان و قیمت مرغ درب  100هزار و  6تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه  450هزار و  4تومانی درب کشتارگاه  400کاهش 

ه افزایش تقاضا در وی افزود: با توجه ب.تومان است 850هزار و  6وخرده فروشی های سطح شهر  250هزار و  6واحد های صنفی 

 20یوسف خانی از افزایش .تومان افزایش یابد 200الی  100آستانه شب یلدا پیش بینی می شود که قیمت هر کیلو مرغ در بازار 

هزار  15هزار تومان،کپور  28در حال حاضر نرخ هر کیلو شیر جنوب  :درصدی نرخ انواع ماهی در دو هفته اخیر خبر داد و گفت

هزار  28هزار تومان، حلواسیاه  10هزار تومان، آزاد  18هزار تومان، سفید پرورشی  19هزار تومان، تیالپیا  15 تومان، قزل آال

 58هزار تومان، سفید دریایی  43هزار تومان، سالمون نروژ  30هزار تومان، راشگو  28هزار تومان، شوریده  17تومان، قزل سالمون 

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی تصریح کرد: با توجه به افزایش تصاعدی تقاضا و عرضه .بازار است هزار تومان در 48هزار تومان و کفال 

 .نامناسب ماهی در دو هفته اخیر نرخ ماهی در بازار افزایش یافته است

http://www.yjc.ir/fa/news/5903572/%D8% 
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 برنامه و سیاست ها

 فارس - ۹۵/۰۹/۲۹ : تاریخ

  پیشنهاد ایتان برای اصالح برنامه ششم توسعهپیشنهاد ایتان برای اصالح برنامه ششم توسعه  3300با انتشار یک گزارش تحلیلی مطرح شد با انتشار یک گزارش تحلیلی مطرح شد 

پیشنهاد برای اصالح گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره  30شبکه کانون های تفکر ایران )ایتان( با انتشار یادداشتی تحلیلی،  

و  بخش مسکن، شفافیت، سالمت، جمعیت، انرژی، صنعت، کشاورزی، حقوقی و قضایی، آموزش 10الیحه برنامه ششم توسعه در 

های تفکر ایران )ایتان( با انتشار ، شبکه کانونخبرگزاری فارسه گزارش خبرنگار اقتصادی ب .پرورش و علم و فناوری ارائه داد

بخش مسکن،  10پیشنهاد برای اصالح گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره الیحه برنامه ششم توسعه در  30یادداشتی تحلیلی، 

و پرورش و علم و فناوری ارائه داد. متن کامل این  نرژی، صنعت، کشاورزی، حقوقی و قضایی، آموزششفافیت، سالمت، جمعیت، ا

    از اینجا« پیشنهادهایی برای اصالح گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره الیحه برنامه ششم توسعه»یادداشت تحلیلی با عنوان 

در مقدمه این یادداشت تحلیلی آمده است: .قابل دریافت است و شامل توضیحات مربوط به هر یک از پیشنهادات مذکور است

سازوکارهای تحقق اهداف نظام را در افق ها و ترین قوانین باالدستی کشور هستند که برنامههای توسعه، یکی از مهمقوانین برنامه»

تاکنون، پنج قانون برنامه توسعه به تصویب مجلس رسیده و اجرایی شده است. تأخیر دولت  68از سال  .کنندپنج ساله مشخص می

الیحه در اواخر به جای این « الیحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه»در ارائه الیحه برنامه ششم توسعه و نهایتاً ارائه 

موجب شد تا بررسی و تصویب این الیحه به امسال موکول شود. الیحه برنامه ششم توسعه که اوایل مردادماه امسال بار  94ماه دی

 144به  35دیگر تقدیم مجلس شد، در کمیسیون تلفیق مجلس حدود چهار ماه مورد بررسی قرار گرفت و تعداد مواد آن از 

های اخیر، گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره الیحه برنامه ششم توسعه منتشر شده است و جزئیات این افزایش یافت. در روز

رود که دولت و مجلس در تهیه و تصویب الیحه به صورت کلی، انتظار می.گزارش در صحن علنی مجلس در حال بررسی است

ها و ساله را رعایت کنند و احکام، بخشهای کلی برنامه پنجهای کلی نظام به خصوص سیاستساله توسعه، مفاد سیاستبرنامه پنج

های کلی به طور روشن و شفاف در آن اهداف مختلف این الیحه را به نحوی تنظیم نمایند که نحوه تحقق و اجرای سیاست

ابالغی مقام « سعههای کلی برنامه ششم توسیاست»رود که مشخص باشد. به صورت خاص، در برنامه ششم توسعه نیز انتظار می

ریزی مبنای برنامه 92ماه ابالغی مقام معظم رهبری در بهمن« های کلی اقتصاد مقاومتیسیاست»و  94معظم رهبری در تیرماه 

 .قرار گیرند

حه پیشنهاد برای اصالح گزارش کمیسیون تلفیق درباره الی 30های تفکر ایران )ایتان( با توجه به اهمیت این موضوع، شبکه کانون

و پرورش  بخش مسکن، شفافیت، سالمت، جمعیت، انرژی، صنعت، کشاورزی، حقوقی و قضایی، آموزش 10برنامه ششم توسعه در 

شوند که پیشنهاد، الحاقی محسوب می 16پیشنهاد از میان این پیشنهادها اصالحی است و  14و علم و فناوری تهیه کرده است. 

 :اند ازاجماالً عبارت

 در حوزه زمین و مسکن «(CGT) مالیات بر عایدی سرمایه»حاق یک ماده با موضوع افزودن پایه مالیاتی ال :بخش مسکن

 با موضوع اعالم عمومی حقوق و مزایای مدیران 38ماده  5اصالح جزئی تبصره  :بخش شفافیت

ای درمان در خرید خدمات و هبا هدف تأکید بر مسئولیت بیمه 86ماده « ب»پیشنهاد شامل اصالح جزئی بند  5 :بخش سالمت

های دولتی و غیردولتی، مدیریت الحاق دو بند به این ماده با موضوعات یکسان شدن تعرفه حق فنی خدمات سالمت در بخش

وقتی پزشکان فعال در بخش دولتی و با موضوعات تمام 89ماده « ب»ای و همچنین اصالح جزئی بند منابع از طریق نظام بیمه

 .نفعان بخش خصوصی در جایگاه حاکمیتین عدم حضور ذیعمومی و همچنی

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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با محوریت تقویت نقش مادری و حمایت از همه اقشار  116پیشنهاد شامل اصالح جزئی پاراگراف ابتدایی ماده  3 :بخش جمعیت

این ماده با موضوع  با موضوع افزایش نرخ باروری و الحاق یک بند به 117ماده  5زنان به جای عدالت جنسیتی و اصالح جزئی بند 

 های درمان ناباروریتأمین هزینه

با موضوع کاهش یارانه پنهان انرژی مشترکین پرمصرف، اصالح بندهای  49پیشنهاد شامل الحاق یک بند به ماده  3 :بخش انرژی

با موضوع ادغام  56با موضوع تعیین قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی و الحاق یک تبصره به ماده  53ماده « ب»و « الف»

 های نفت و نیرو و تشکیل وزارت انرژیوزارتخانه

با موضوع الزام مناطق آزاد به حفظ تراز تجاری مثبت با سرزمین  27پیشنهاد شامل الحاق یک تبصره به ماده  2 :بخش صنعت

 کننده روی کاالهای وارداتیاصلی و الحاق یک ماده با موضوع الزام درج قیمت مصرف

های اساسی کشاورزی، با موضوع ایجاد تنوع در مبادی واردات نهاده 41پیشنهاد شامل الحاق یک بند به ماده  4 :زیبخش کشاور

های انتقال و توزیع آب و الحاق با هدف تأکید بر کاهش حجم تبخیرها و کاهش اتالف شبکه 45اصالح جزئی پاراگراف ابتدایی ماده 

 داریرسانی پشت سد و افزایش بودجه آبخیزداری و آبخوانهای آباتالف شبکهدو بند به این ماده با موضوعات کاهش 

با موضوع کاهش تعداد زندانیان و اصالح  129ماده « د»بند  3پیشنهاد شامل اصالح جزئی جزء  4 :بخش حقوقی و قضایی

ماده با موضوعات شفافیت آرا  2الحاق با هدف تعیین عناوین دعاوی الزم االرجاع به داوری و همچنین  136ماده « الف»جزئی بند 

 قضات برای عموم و ایجاد بانک اطالعات دسترسی به اشخاص حقیقی و حقوقی

با هدف تأکید بر جایگاه سند تحول  79ماده « الف»بند  3و  1پیشنهاد شامل اصالح جزئی اجزای  3 :و پرورشبخش آموزش 

با موضوع مستثنی کردن خدمات آموزشی و  29ماده  1اق یک تبصره به بند وپرورش و الحوپرورش و وزارت آموزشبنیادین آموزش

 سازیپرورشی از خصوصی

های قانونی با موضوعات منوط کردن حمایت 80ماده « و»و « ج»پیشنهاد شامل اصالح جزئی بندهای  4 :بخش علم و فناوری

سمات و همچنین مکلف کردن دولت به حمایت مالی از ها به ورود اطالعات در سامانه دولت از فعالیت تحقیق و توسعه شرکت

بند به این ماده با  2های تقاضامحور مشترک با مراکز آموزشی و پژوهشی در موارد ناظر به حل مشکالت کشور و الحاق پژوهش

 .«بنیان داخلیسازی فناوری و حمایت از تولید دانشموضوعات افزایش تخصیص بودجه پژوهش و همچنین تجاری

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950929000385 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۴تاریخ: 

  شودشودپنج سامانه الکترونیکی سازمان دامپزشکی معرفی میپنج سامانه الکترونیکی سازمان دامپزشکی معرفی می

اندازی عنوان سازمانی پیشرو به راهرجوع، بهمنظور تحقق دولت الکترونیک در راستای تکریم ارباببهسازمان دامپزشکی کشور 

 .کندودومین نمایشگاه الکامپ اقدام میهای الکترونیکی و معرفی آنها در بیستسامانه

رسانی و خوبی است که در حوزه خدماتهای به گزارش خبرنگار ایانا، حضور سازمان دامپزشکی در نمایشگاه الکامپ، یکی از اتفاق

تواند از حجم کارهای حضوری کاسته و ثبت مراحل مختلف گیرد. الکترونیکی شدن خدمات، میهای بهداشتی صورت میکنترل

های رجوع، به میزان قابل توجهی کاهش یافته و دسترسی به فرمتر کند. از طرفی مراجعه اربابتر و هوشمندانهیک رویداد را دقیق

پذیر خواهد بود. ضمن اینکه با توسل به سامانه ردیابی دام زنده، امکان قاچاق به حداقل رسیده و ها امکانمورد نیاز، در تمام زمان

ها به پنج دسته های قابل انتقال، قوت خواهد یافت. این سامانهها کاهش و جلوگیری از انتشار ویروسبر این اساس، کنترل بیماری

 طور مختصر تعریف و کاربرد هر کدام از آنها جداگانه ذکر شده است.ود که در زیر بهشتقسیم می

 سامانه صدور پروانه

رجوع اقدام به طراحی سامانه صدور پروانه سازمان دامپزشکی کشور در راستای گسترش دولت الکترونیک و کاهش مراجعه ارباب

صورت کامل در سطح کشور عملیاتی شده است. در چند استان اجرا و سپس به صورت آزمایشی ابتداکرد. در این راستا اجرای آن به

برداری، صدور گواهی ثبت دارو، خوراک و / بهرهتوان به صدور پروانه مسئوالن فنی، صدور پروانه تأسیسهای این سامانه میاز آیتم

 مکمل و صدور گواهی ساخت دارو، خوراک و مکمل اشاره کرد.

 و ردیابی دام زندهسامانه شناسایی 

سامانه شناسایی و ردیابی دام زنده که در راستای کنترل حمل و نقل دام و جلوگیری از قاچاق و حمل غیرمجاز دام در کشور اجرا 

ای الکترونیکی با یک شماره شناسنامه تواند برای هر دام در داخل کشور شناسنامهشده است، سیستمی یکپارچه بوده که می

توان طراحی شده و می IP، تولید و در هر لحظه از زمان محل آن دام را تعیین کند. این سیستم بر پایه شبکه فراگیر فردمنحصر به

 های دامی نیز استفاده کرد.از سیستم پیام کوتاه برای کنترل محموله

 GISسامانه 

سازی، نمایش، د )کامپیوترها( جهت ورود، ذخیرهای از ابزارهای توانمناین سامانه بر اساس سیستم اطالعات جغرافیایی که مجموعه

های آماری، اپیدمیولوژیک و تصاویر های متفاوت )اطالعات مورد نیاز شامل گزارشویرایش، تجزیه و تحلیل و تولید خروجی

های توانمند افزارهای یک منطقه با توجه به هدف کاربرهای فنی طراحی شده و اجزای این سیستم شامل سختجغرافیایی( از داده

زمانی، آماری و  -افزارهای نمایش و تحلیل مکانی های بزرگ، نرمبه منظور اجرای آنالیزهای اپیدمیولوژیک روی دیتابیس

 اپیدمیولوژیک، مدیریت استراتژیک و نیروی انسانی متخصص است.

فرآیندهای اصلی و کالن عملیاتی، نظارتی و مزایای این سامانه شامل هدایت سریع و صحیح ماموریت و اهداف سازمان، انجام 

های های تشکیالتی و اداری سامانه، قابلیتکنترلی درباره مأموریت سازمان، استراتژی سازمان در توسعه فناوری اطالعات، قابلیت

های وع بیماریهای آینده و پیامدهای زیستی و اقتصادی ناشی از وقگیری سریع و اثر بخش، تعیین چالشعلمی سامانه، تصمیم

ها، تعیین عوامل خطر مدیریتی و محیطی ویژه در زمان اپیدمیکنی بههای مؤثر کنترل و ریشهحل مناسب، روشدامی و ارائه راه

های اهلی و انسان، ایجاد و تفکیک مناطق مختلف مرتبط با یک بیماری خاص، تعیین خطر انتقال بیماری از حیوانات وحش به دام

 بیماری و انتقال از روش تأخیری سنتی به سریع مدرن است. بر اساس وقوع
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 سامانه خدمات دارو و درمان

شروع به کار کرد. مخاطبان این سامانه  d.ivo.irپس از طراحی و مطالعات اولیه به آدرس  1390این سامانه در سال 

 ژیک دامپزشکی گیاهی و شیمیایی هستند.کنندگان دارو و مواد بیولوواردکنندگان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و توزیع

صدور گواهی بهداشتی واردات دارو، واکسن و مواد بیولوژیک، صدور گواهی بهداشتی صادرات دارو، واکسن و مواد بیولوژیک، صدور 

این سامانه گواهی بهداشتی ترخیص دارو، واکسن و مواد بیولوژیک و صدور گواهی توزیع دارو، واکسن و مواد بیولوژیک از مزایای 

 است.

 سیستم شبکه یک پارچه قرنطینه

های موجود در کشور اقدام به طراحی سیستم شبکه یک پارچه گیری از پتانسیلبا بهره 1384سازمان دامپزشکی کشور از سال 

طح کشور صورت کامل در سابتدا در چند استان اجرا و سپس به 1387صورت آزمایشی از سه ماهه چهارم سال قرنطینه کرد. به

المللی و رسانی عمومی و تخصصی، صدور گواهی بهداشتی بینهای اصلی این سامانه شامل بخش اطالععملیاتی شده است.آیتم

کنترل اصالت آنها، صدور گواهی بهداشتی حمل داخل کشور، تأیید خودرو حمل توسط دامپزشکی و ارسال اطالعات از طریق 

ترین رویداد تجاری در عرصه تولید و عرضه محصوالت و خدمات صنایع امپ بزرگپیامک است.گفتنی است، نمایشگاه الک

اندرکاران این حوزه و مخاطبان آنها در محل ساله با حضور گسترده و چشمگیر دستالکترونیک و کامپیوتر کشور است که همه

افزار افزار و نرمتاوردهای این صنعت اعم از سختشود. در این نمایشگاه آخرین دسالمللی تهران برگزار میهای بیندائمی نمایشگاه

آذرماه  25از روز پنج شنبه  24غرفه  B 38شود.الزم به ذکر است، سازمان دامپزشکی کشور در سالن مندان عرضه میبه عالقه

 شود./ان برگزار میالمللی تهردر نمایشگاه بین 95آذر ماه  28تا  25حضور خواهد داشت. این دوره نمایشگاه الکامپ در فاصله 

http://www.iana.ir/fa/news/38176/%D9%BE 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۸تاریخ: 

اشتباه است/ تالش اشتباه است/ تالش قوانین آب در عمل مورد غفلت واقع شده/ گره خوردن توسعه روستایی به کشاورزی قوانین آب در عمل مورد غفلت واقع شده/ گره خوردن توسعه روستایی به کشاورزی 

  های بخش آبهای بخش آبروز کردن فرمولروز کردن فرمولبرای بهبرای به

کس عباس زارع مشاور وزیر جهاد کشاورزی در پنل تخصصی وزارت نیرو تأکید کرد که با وجود قوانین خوب در زمینه آب، هیچ

 .کند که چرا این قوانین اجرایی نشده استاین پرسش را مطرح نمی

 لیال مرگن: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

های خوبی برای بخش آب کشور تدوین شده، اما در زمان اجرا، به مجموعه کارشناسان آب کشور بر این باورند که قوانین و برنامه

دهیم. عباس زارع ها پس میگی را هم با فرونشست دشتبرنامهایم. تاوان این بیتوجه بودهتمام آنچه به روی کاغذ نوشته شده، بی

ر جهاد کشاورزی در پنل تخصصی وزارت نیرو تأکید کرد که با وجود قوانین خوب در زمینه آب، هیچ کس این پرسش را مشاور وزی

 کند که چرا این قوانین اجرایی نشده است.مطرح نمی

عنوان  اندیشی سیاستگذاران منابع آب بادر پنل تخصصی وزارت نیرو که با ریاست معاون آب و آبفای وزیر نیرو در سومین هم

ای و تشکیل شد، باز هم رحیم میدانی بر مواضع قبلی خود در زمینه انتقال آب بین حوضه "اقتصاد سبز و حکمرانی پایدار"

 سدسازی تأکید کرد.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو بر این باور است که برای ایران خشک با بارش نامنظم ناگزیر به ساخت سدها هستیم. انتقال آب بین 

ناپذیر است؛ زیرا اگر آب را به مراکز جمعیتی شرق کشور منتقل نکنیم، باید منتظر ای اجتنابای هم برای چنین منطقهحوضه

 باشیم این نواحی خالی از سکنه شود.

 عباس زارع، مشاور وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به اظهارات معاون وزیر نیرو اگرچه باید به پرسشی درباره مدیریت تقاضا در

 کند.ای در بخش آب اشاره میگفت، اما به نکاتی جذاب درباره تأکید قوانین درباره اقدامات غیرسازهبخش کشاورزی پاسخ می

بران، تحویل های آببرداران توجه کرده، تشکیل تشکلبه گفته وی در برنامه سوم، چهارم و پنجم قانونگذار به مشارکت واقعی بهره

ها به مرحله اجرا گذاشته نشده است. مشاور وزیر جهاد یک از این برنامهتوجه قرار داده، اما در عمل هیچحجمی آب و... را مورد 

مجمع تشخیص مصلحت نظام قوانینی را در  79کند: در قوانین و مقررات بخش آب چیزی کم نداریم. در سال کشاورزی تأکید می

ها اجرایی شده است یا پرسد که آیا برنامهین را ابالغ کرده، اما کسی نمیبخش آب تدوین کرده و مقام معظم رهبری نیز این قوان

کند اما به این نکته اشاره دارد که برای های کشور را اجرای موفق طرح تعادل بخشی معرفی میخیر.وی تنها راه نجات دشت

 ها در دستور کار باشد.سازیمیمها و تصگیریبرداران در تصمیمموفقیت این طرح باید مشارکت واقعی و اصولی بهره

 توسعه روستایی نباید به کشاورزی گره بخورد

های طرح احیا و برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران که قرار است به بررسی چالشجهانگیر حبیبی، معاون حفاظت و بهره

های اصلی پیش ابع آب را یکی از چالشتعادل بخشی بپردازد، گره خوردن مسئله توسعه روستایی به کشاورزی و سپس تامین من

 کند.روی طرح احیا و تعادل بخشی معرفی می

ها تدوین کرده و بودجه این طرح افزایش یافته است. یکسری ای برای احیا و تعادل بخشی دشتبه گفته وی دولت برنامه گسترده

های کشور، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، انههای مرتبط و درگیر نظیر وزارتخاحکام ابالغ و تکالیف برای تمام دستگاه

ها توسط وزارت نیرو تعیین شده است ها مشخص شده و حجم آب قابل برداشت دشتسازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری
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طرح  میلیارد تومانی برای طرح احیا و تعادل بخشی، در سال جاری هنوز یک ریال هم به این 401اما با وجود تعیین بودجه 

 اختصاص نیافته است.

پروژه را در  11پروژه به تصویب شورایعالی آب رسیده است، اجرای  15حبیبی با اشاره به اینکه طرح احیا و تعادل بخشی در قالب 

را نیز  -هامرتبط با فرونشست دشت-حیطه وظایف وزارت نیرو، سه پروژه در چارچوب وظایف وزارت جهاد کشاورزی و یک پروژه 

 کند.شناسی معرفی میاختار وظایف سازمان زمیندر س

میلیارد متر مکعب اضافه برداشت را  11ریزی انجام شده در طول برنامه ششم توسعه، ساالنه دهد: بر اساس برنامهوی ادامه می

میلیارد متر  120اله، س 20ها مهار شود. به این ترتیب در یک افق میلیارد متر مکعبی از سفره 6دهیم تا اضافه برداشت کاهش می

 سال گذشته جبران خواهد شد. 40مکعب اضافه برداشت از مخازن آب زیرزمینی طی 

ها، نیاز به برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران برای اجرای موفق طرح احیا و تعادل بخشی دشتبه اعتقاد معاون حفاظت و بهره

 ها وجود دارد.همکاری همه دستگاه

 ف ایجاد اشتغالانتقال آب با هد

های مختلفی معرفی رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا نیز اجرای طرح احیا و تعادل بخشی را توام با مسایل و چالش

ها غیر هزار حلقه آن مجاز است و بقیه چاه 460هزار حلقه است که  700های مجاز و غیر مجاز کشور کند. به گفته وی کل چاهمی

 هایی است که در تهران داخل منازل حفاری شده است.ها کم عمق بوده و یا چاههزار حلقه از این چاه 150ستند. حدود مجاز ه

های غیر مجاز را مسدود کرده و اضافه برداشت را کنترل کنیم و به معیشت کشاورزان نیز کند: ما باید تالش کنیم چاهوی اضافه می

وری، کشاورزی حفاظتی و نظام الگوی کشت که توسط وزارت جهاد اف از طریق ارتقای بهرهتوجه داشته باشیم. تحقق این اهد

های وزارت جهاد کشاورزی باشیم، اما پذیر است. امیدواریم تا پایان سال شاهد نتایج مثبت برنامهشود، امکانکشاورزی پیگیری می

 های خاص خود را دارد.اجرای طرح احیا و تعادل بخشی چالش

کند اما معاون آب و آبفای وزارت نیرو انتقال بین جود آنکه وزارت نیرو تنها راه نجات منابع آب کشور را مدیریت تقاضا اعالم میبا و

برداری از معادن مرکز کشور را یک ای آب شیرین شده خلیج فارس و دریای عمان با هدف ایجاد اشتغال برای مردم و بهرهحوضه

ها برای کنترل تقاضاست، خود به مصرف بیشتر یاست وزارت نیرو که به دنبال همراه کردن سایر وزارتخانهداند. با این سضرورت می

 زند.آب دامن می

ای مخالفت کرد زیرا به یک توزیع منطقی به گفته معاون آب و آبفای وزیر نیرو، به طور مطلق نباید با انتقال آب بین حوضه

ای در ایران فقط زنند که انتقال آب بین حوضهالی که مسئوالن وزارت نیرو همواره فریاد میجمعیت در کشور نخواهیم رسید. در ح

 شمرد.برداری از معادن را نیز مجاز میشود، میدانی انتقال آب برای بهرهبا هدف تامین نیازهای شرب جامعه انجام می

کنیم روش مونتانا را که برای محاسبه گوید: تالش میکرده و میریزی در ایران اشاره وی در ادامه به نحوه محاسبه آب قابل برنامه

 شود، با کمک بخش خصوصی بومی سازی کنیم.میزان آب قابل تخصیص از آن استفاده می

آبه در سال جاری به محیط گوید چرا این حقدهد اما نمیآبه محیط زیست به روی کاغذ خبر میمیدانی باز هم از تخصیص حق

 خصیص داده نشده است.زیست کشور ت

 های اجتماعیعدم توجه به هزینه

زیست نیز به عنوان یکی از اعضای پنل به تشریح مسعود باقرزاده کریمی معاون دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیط

 پردازد.ای میدالیل مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با انتقال بین حوضه

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم آذر 

 

100 
 

ها، گونه نیست زیرا در طرحای باید آخرین گزینه در مدیریت منابع آب باشد اما در ایران اینحوضهبه گفته وی انتقال بین 

کند: وقتی فقط شود.باقرزاده کریمی تاکید میهای اجتماعی طرح توجهی نمیشود اما به هزینههای اقتصادی محاسبه میهزینه

شود، یعنی طرحی پر هزینه را اجرا االب منطقه یعنی چغاخور خشک میکنیم و بزرگترین تمتر از تونل سبزکوه را حفر می 100

کند: قبل از اجرای های خشک، عنوان میایم.وی با اشاره به تصمیم وزیر جهاد کشاورزی در زمینه توقف کشت برنج در استانکرده

های اجتماعی در آن لحاظ شود. باشد و هزینهای باید این راهکارها اجرایی شود. مطالعات باید دقیق های انتقال آب بین حوضهطرح

های جانبی، شاید به این نتیجه رسیدیم که پروژه انتقال آب به جای تونل با لوله انجام شود اما از نظر با در نظر گرفتن هزینه

گوید: یست میزاقتصادی هزینه بیشتری برای اجرای آن پرداخت شود.معاون دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیط

شود از روی بیکاری نیست. در این کشور برای توسعه خط آهن از اگر در سوئیس برای توسعه خط آهن از مردم نظر سنجی می

های کمتری از نظر اقتصادی برای مردم نظر سنجی شد و جامعه تصمیم گرفت که به جای دو خطه شدن مسیر قبلی که هزینه

کرد، قطارها دو طبقه شوند تا خسارات زیست محیطی کاهش یابد. یعنی جامعه به ریب میکشور داشت اما محیط زیست را تخ

 تر از نظر اقتصادی رای داد تا محیط زیست حفظ شود./روش گران

http://www.iana.ir/fa/news/38304/%D9%82%D9%8 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۴تاریخ: 

  ای رویکرد اصلی وزارت نیرو در بخش آبای رویکرد اصلی وزارت نیرو در بخش آبایجاد مدیریت حوضهایجاد مدیریت حوضه

ای است و نگاه استانی در این هم پیوسته حوضهمقام وزیر نیرو گفت: رویکرد وزارت نیرو در مدیریت آب کشور ایجاد مدیریت بهقائم

 .زمینه مخرب خواهد بود

امروز در پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران که با مشارکت شرکت آب  "ستار محمودی"گزارش ایانا به نقل از پاون، مهندس  به

ترین المللی امام خمینی )ره( قزوین برگزار شد، مباحث مربوط به آب و هیدرولیک را از مهمای قزوین در دانشگاه بینمنطقه

گیری بهتر از منابع آبی در خدمت بشر قرار زود: اصوالً علوم آب و هیدرولیک برای کمک و بهرهموضوعات روز جامعه دانست. وی اف

ها بوده و به طبع آن این مقام مسئول ادامه داد: امروز مجموعه مدیریتی دولت به دنبال مدیریت مشارکتی در سازه.گرفته است

 .لف مباحث مربوط به استفاده بهینه از منابع آبی استهای مختوزارت نیرو به دنبال مشارکت مستقیم مردم در زمینه

 .استوی یادآور شد: وزارت نیرو نیز راهکارهایی را در این زمینه پیاده سازی و اجرایی کرده

های مختلف به مقام وزیر نیرو افزود: با پیشرفت تکنولوژی و دسترسی به ابزار جدید و بروز، مدیریت کالن کشور در زمینهقائم

جای استفاده از ای رفتار کرده که بهاست، ولی در زمینه آب، طبیعت و محیط زیست به گونهای دست یافتههای قابل توجهفتپیشر

 .استگیری کردهمنابع تجدیدشونده طبیعت از خود طبیعت بهره

توان به است که از جمله آن میهای طبیعت در قبال این نوع رفتار العملوی اضافه کرد: هم اکنون نیز انسان شاهد آثار و عکس

 .های آب زیرزمینی و به طبع آن فرونشست اشاره نمودها و کاهش سفرهخشک شدن تاالب

محمودی در خصوص پساب حاصل از واحدهای تولیدی گفت: این پساب باید با استفاده از راهکارهای اصولی و عملی تصفیه و 

 .طبیعت بازگردانده شود های زیرزمینی به چرخه آبیسپس جهت تعادل سفره

ها و کاهش کیفیت منابع آبی برشمرد و در ادامه با رویه از منابع آبی را افزایش میزان آالیندهوی پیامدهای حاصل از برداشت بی

که میلیارد متر مکعب بوده  130ساله یادآور شدند: بر اساس آمار و اطالعات بلند مدت میزان آب تجدید شونده  48اشاره به آمار 

 .میلیارد متر مکعب رسیده است 90  های بی رویه بهدر شش سال اخیر این میزان بدلیل برداشت

های مربوطه فرصت بسیار شود و این کنفرانس و همایشوی ادامه داد: این موضوع خود سبب ایجاد ناپایداری در منابع آبی می

 .دی خواهد بودخوبی جهت هم فکری در راستای حفظ و صیانت از این منبع خدادا

آید، شمار میمهندس محمودی در ادامه با اشاره به اهمیت بخش آب که یکی از چهار اولویت اصلی دولت در بودجه سال آینده به

 20جلسه بوده است، حال آنکه فقط در دولت یازدهم  8عنوان داشتند: جلسات شورای عالی آب در سه دوره گذشته دولت فقط 

جمهوری تشکیل شده و این خود نشان دهنده اهمیت موضوع آب و محیط زیست در دولت ا حضور رییسجلسه شورای عالی آب ب

ای به استانی اشتباه بوده است، ای از حوضههای آب منطقههای شرکتوی در خاتمه به بیان این موضوع که تغییر سیاست.است

 .ای استاشاره داشت: در حال حاضر رویکرد وزارت نیرو ایجاد مدیریت حوضه

ای در پایان این مراسم مهندس محمودی ضمن افتتاح نمایشگاه جانبی پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک از غرفه شرکت آب منطقه

 قزوین و اقدامات صورت گرفته بازدید کرد

http://www.iana.ir/fa/news/38211/%D8%A7%DB% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۳تاریخ: 

  اصالح مصرف آب در کشاورزی نباید صرف توسعه سطح زیر کشت شوداصالح مصرف آب در کشاورزی نباید صرف توسعه سطح زیر کشت شود

وری کشاورزی بایستی دوبال پرواز یک پرنده و در راستای هم وزیر نیرو با اشاره به اینکه طرح های تعادل بخشی و ارتقای بهره

 .جویی در مصرف نباید صرف توسعه سطح زیرکشت شودمصرف آب در بخش کشاورزی و صرفهباشند، گفت: افزایش راندمان 

جویی شده در چیان در همایش سراسری مدیران ارشد وزارت نیرو بیان کرد: آب صرفهبه گزارش ایانا به نقل از پاون حمید چیت

 .های سطحی احیا شودی و آببخش کشاورزی باید در طبیعت باقی بماند تا تعادل از دست رفته آب زیرزمین

میلیارد تومان اختصاص داده است، اما این  2500های آبیاری کشاورزی مبلغی معادل وی یادآور شد: دولت برای ارتقای سیستم

 3500چیزی حدود  90میلیارد تومان است. در حالی که این رقم در سال  800رقم برای سدسازی وزارت نیرو چیزی حدود 

وزیر نیرو با اشاره به تشکیل جلسات مکرر شورای عالی آب در سه سال گذشته گفت: از ابتدای دولت .بوده استمیلیارد تومان 

های است، این در حالی است که در سالبار برای بررسی مشکالت آب کشور تشکیل جلسه داده 20یازدهم شورای عالی آب حدود 

 .د و این نشان دهنده اهمیت جایگاه مسئله آب برای دولت استجلسه در این مورد برگزار شده بو 8پیش از این تنها 

داند، بلکه آمادگی این را دارد تا در وی تأکید کرد: وزارت نیرو تنها خود را ملزم به رفع نیازهای روزمره مردم در این صنعت نمی

 .رفع مشکل آلودگی هوا در کالنشهرهای کشور وارد شود

ا در کالنشهرها یا ناشی از دود وسایل نقلیه است و یا میزان انرژی ای که در ساختمان های چیت چیان افزود: مشکل آلودگی هو

کشور برای گرمایش استفاده می شود، وزارت نیرو آمادگی دارد با قیمت منطقی و در صورتی که مردم همان مبلغی را که در حال 

ر عوض برق کلیه وسایل حمل و نقل هیبریدی و گرمایشی حاضر برای خرید بنزین یا نفت و گاز می پردازند دریافت کند و د

 های کشور را تأمین کند و ما دیگر شاهد آلودگی هوا در کشور نباشیم.ساختمان

وقوع پیوسته های مکرر و تغییر اقلیم بهوی ادامه داد: در حوزه صنعت آب و برق کشور دو مسأله اصلی وجود دارد؛ اول خشکسالی

 .ها و درآمدهای صنعت آب و برق کشور استگری؛ بحث عدم تعادل میان هزینهسال اخیر و دی 15در 

وی اضافه کرد: اقتصاد صنعت آب و برق نیازمند بازنگری جدی است و دولت بایستی برای متحول کردن این صنعت و رسیدن به 

 صنعت را به تعادل برساند یک ارزش افزوده مناسب در آن جهت حصول اهداف اقتصادی کشور، هزینه ها و درآمدهای این

http://www.iana.ir/fa/news/38147/%D8%A7%D8%B5 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۳تاریخ: 

  9696بودجه سال بودجه سال حل مسئله آب در گرو اجماع ملی است/ آب و محیط زیست محورهای اصلی حل مسئله آب در گرو اجماع ملی است/ آب و محیط زیست محورهای اصلی 

شود، اما تجربه دنیا نشان داده که ها امر بسیار مهمی است که متاسفانه کمتر به آن توجه میای در بنگاهحاکمیت مدیران حرفه

 .برای گام نهادن در مسیر توسعه باید به چنین مدیرانی میدان داد

مسئله آب در گرو یک اجماع ملی است و نباید از معاون اول رییس جمهور در جمع مدیران ارشد آب و برق کشور گفت: حل 

 .برداری شودموضوع آب به عنوان یک امر سیاسی و جناحی بهره

گزارش ایانا به نقل از پاون، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور صبح امروز )سه شنبه( در همایش سراسری مدیران ارشد به

های اخیر جلسات متعددی برای ل کمبود منابع آبی بیان کرد: شورای عالی آب در سالوزارت نیرو با اشاره به تهدید ایران به دلی

تواند این است، اما باید گفت حل این مسأله در گرو یک اجماع ملی است و تنها یک سازمان یا قوا نمیحل این مسأله برگزار کرده

 .مسأله را به تنهایی به سرانجامی نیک برساند

و محیط زیست هم در برنامه ششم و هم در بودجه سال آینده موضوع اصلی کشور است، اضافه کرد: هیچ  وی با بیان اینکه آب

برداری کند چرا که این مسأله یک مسئله ملی بوده و با امنیت کس نباید از موضوع آب به عنوان یک امر سیاسی و جناحی بهره

 .قرار گیرد ملی کشور در ارتباط است و این موضوع باید جزو خط قرمزها

های عمرانی صنعت آب و برق، دولت حمایت الزم را خواهد داشت، معاون اول رییس جمهور عنوان کرد: برای تأمین بودجه پروژه

گذاری بخش خصوصی وری و جذب سرمایهاما با توجه به کمبود منابع مالی دولت، وزارت نیرو باید سعی کند با افزایش بهره

ها باید برای این های آب و برق وارد شود، اما این طرحای عمرانی خود باشد. بخش خصوصی باید در طرحدنبال تکمیل پروژه هبه

 .بخش سودآور باشد تا انگیزه ورود داشته باشد

 عدم تحقق رشد هشت درصدی

ساله،  20شم انداز های مختلف توسعه و سند چدرصدی در برنامه 8های گذشته برای رشد بینیاین مقام مسئول با اشاره به پیش

های مختلف توسعه و سند چشم انداز بیست ساله همواره بر رشد هشت درصدی تاکید شده است اما متاسفانه عنوان کرد: در برنامه

 .درصد بوده است 3.7در بیست سال گذشته متوسط رشد اقتصاد کشور حدود 

، بالطبع محقق کردن آن در شرایط رکود کنونی کمی استوی افزود: وقتی در شرایط رونق اقتصادی چنین رشدی محقق نشده

 .رسدسخت به نظر می

درصدی در اقتصاد کشور است و  8جهانگیری افزود: اقتدار ایران در منظقه از نظر اقتصادی و حتی سیاسی در گرو تحقق رشد 

 .امیدواریم بتوان با تحقق این رشد به مشکالتی چون بیکاری و سایر مسائل موجود فائق آمد

درصد  15درصد و نرخ مشارکت فعال زنان حدود  38وی ادامه داد: نرخ مشارکت جمعیت فعال در کشور در حال حاضر حدود 

است که در صورت عدم تحقق رشد اقتصادی و فراهم کردن بازار کار برای جمعیت جوان و فعال کشور این نرخ بسیار پایین تر 

 .خواهد آمد

 کاهش صعودی درآمد روستاییان

 2های مهم کشور است، تأکید کرد: پیش از این حدود اکنون مشکل بیکاری یکی از چالشجمهور با بیان اینکه همعاون اول رییسم

هزار نفر افزوده  200هزار نفر بیکار در کشور وجود داشت که به این میزان نیز در حال حاضر حدود یک میلیون و  800میلیون و 

درصد از درآمد مردم کاهش یافت و این میزان برای روستاییان به  21حدود  92و  91در سال وی خاطر نشان کرد: . شده است
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درصدی و بیشتر  8مراتب باالتر بود. با این حال ترمیم این وضعیت و واقعی کردن دوباره درآمد مردم در گرو رشد اقتصادی حدود 

 .است

کشور امری غیرقابل دسترس نیست، گفت: تجربه چین و  جهانگیری با بیان اینکه تحقق رشد هشت درصدی برای اقتصاد

درصدی و باالتر بود و بالطبع  8توان در یک بازه زمانی چندساله به طور مداوم شاهد رشد اقتصادی هندوستان نشان داد که می

 .ت را تکرار کندکشور ایران با وجود داشتن منابع زیرزمینی و معدنی غنی و نیروی انسانی توانمند می تواند این تجربیا

شود، اما تجربه دنیا نشان ای در بنگاه ها امر بسیار مهمی است که متاسفانه کمتر به آن توجه میوی افزود: حاکمیت مدیران حرفه

 داده که برای گام نهادن در مسیر توسعه باید به چنین مدیرانی میدان داد

http://www.iana.ir/fa/news/38138/%D8%AD%D9%84%- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/38138/%D8%AD%D9%84-%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم آذر 

 

105 
 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۹تاریخ: 

  تعیین کرسی جهانی برای بخش خصوصیتعیین کرسی جهانی برای بخش خصوصی

سازمان ملل متحد شد. اعطای این عنوان نخستین نهاد غیردولتی، عضو ناظر به (ICC) المللیاتاق بازرگانی بین :دنیای اقتصاد

 .شناسددهد سازمان ملل متحد، تجارت را به منزله یک شریک حیاتی خود میجایگاه یک عالمت قوی است که نشان می

کند و عنوان دستاوردی مهم برای بخش خصوصی دنیا یاد می، از این تصمیم بهICC محمدمهدی بهکیش، دبیر کمیته ایرانی

ها و نظرات خود تواند دیدگاهمیلیون عضو در جهان است، از این پس می 6المللی که نماینده بیش از زرگانی بینمعتقد است اتاق با

 .های مختلف و مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح کندرا در کمیسیون

اعطا کرد. این  (ICC) المللیمجمع عمومی سازمان ملل متحد در یک تصمیم تاریخی، جایگاه ناظر را به اتاق بازرگانی بین

های خود را به گوش نظام سازمان ملل متحد برساند. اتاق تواند بدون واسطه، خواستهنخستین بار است که بخش خصوصی می

سازد تا المللی هموار میبازرگانی بین ای عنوان کرده است که این تصمیم راه را برای اتاقدر بیانیه  (ICC) المللیبازرگانی بین

کننده نقش حیاتی بخش خصوصی در اجرای تی مستقیم در کار مجمع عمومی سازمان ملل داشته باشد و این منعکسمشارک

  .است 2030اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد برای سال 

خن در سازمان ملل س ICC نیز از نقش مهم ایران درخصوص تایید عضویت ناظری ICC محمد مهدی بهکیش، دبیر کمیته ایرانی

کند که برای عضویت در این سازمان نیاز به اجماع است. هرچند این اجماع در ابتدا حاکم نبود اما گوید. وی عنوان میمی

  .هایی صورت گرفت که باالخره موافقت مخالفان این موضوع جلب شدرایزنی

المللی با ایران بسیار نزدیک شود و گانی بینکند: نقش ایران در جلب رضایت مخالفان موجب شده که رابطه اتاق بازروی اظهار می

برای ایران بسیار سودمند خواهد بود. اتاق بازرگانی  ICC تواند به سود ایران باشد. چراکه استفاده از تجربیاتاین قرابت می

فردی عنوان تنها نماینده بخش خصوصی در جهان، نقش منحصربهتاکنون به 1919از بدو تاسیس خود در سال  (ICC)المللیبین

از جمله  -ها و مقررات المللی، از طریق تالش در استانداردسازی سیاستدر زمینه تسریع و تسهیل مراودات تجاری در سطح بین

ترین مرکز داوری تجاری و...، همچنین اداره بزرگها نامهالمللی مانند اعتبارات اسنادی، ضمانتاینکوترمز و مقررات بانکداری بین

مند کردن های مبتنی بر رقابت و ضابطهالمللی عالوه بر تدوین و پیشنهاد سیاستالمللی ایفا کرده است. اتاق بازرگانی بینبین

سراسر جهان دارد و زمینه  مبادالت از طریق مقررات، نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین بازرگانان و کارآفرینان صنعتی و معدنی در

های ای را با اتاقهای اخیر ارتباط گستردهآورد. این اتاق در سالهای کارفرمایی در جهان را فراهم میتر تشکلارتباط گسترده

و سازمان  (WTO)المللی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهانیهای بینبازرگانی جهان از یک طرف و با سازمان

و  (G8) های سران کشورهای گروهاز طرف دیگر به وجود آورده است و در نشست (OECD) های اقتصادی و توسعهاریهمک

ضمن بیان خبر به « دنیای اقتصاد»وگو با در گفت ICCمحمد مهدی بهکیش دبیر کمیته ایرانی .مشارکت فعال دارد 20گروه 

هرچند مدتی پس  .به عضویت این اتاق درآمده است 1342ران از سال در سازمان ملل متحد گفت: ای ICC عضویت ناظر درآمدن

عنوان عضوی از این اتاق، به فعالیت خود مجددا ایران به 1364از انقالب عضویت ایران در این سازمان غیر فعال شد، اما از سال 

درصد تجارت در دنیا نیز از  90ت. تقریبا المللی تنها نماینده بخش خصوصی در جهان اسوی افزود: اتاق بازرگانی بین.ادامه داد

  .میلیون عضو را در دنیا تحت پوشش خود دارد 6المللی گیرد؛ بنابراین اتاق بازرگانی بینسوی بخش خصوصی صورت می

 .م کندهای مهم نظر بخش خصوصی را اعالالمللی همواره به دنبال این بود که بتواند در سازمانوی عنوان کرد: اتاق بازرگانی بین

ICC های های محلی هر کشور تماس دارد. در نتیجه سیاستهای ملی که در کشورها مستقر است با دولتاز طریق کمیته
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کند. از سوی دیگر به دلیل اینکه در این نهاد بخش خصوصی ها منتقل میبازرگانی را که دیدگاه بخش خصوصی است به دولت

کنند و مقررات هایی که ضابطه ایجاد میالمللی با سازمانشود، اتاق بازرگانی بینیمقرراتی نظیر مقررات بانکی نیز وضع م

همیشه مشتاق بوده که بتواند جایگاه مناسبی در سازمان ملل  ICC کنند نیز در ارتباط است. از این روالمللی را وضع میبین

هایی که جزو ز جمله ایران عضو هستند. سازمانوی تصریح کرد: در سازمان ملل متحد کشورهای دنیا ا.متحد داشته باشد

هایی هستند که با مشارکت کشورها شکل ها سازمانهای بین دولی هستند نیز در این سازمان حضور دارند. این سازمانسازمان

انی از آن دسته المللی پول و بانک جهعنوان عضو ناظر در سازمان ملل متحد حضور دارند. صندوق بیناند. البته آنها بهگرفته

 .توانند نظرات خود را بیان کنندیابند و میهای این سازمان و مجمع عمومی حضور میهستند و در جلسات سازمان و کمیسیون

شود، تا کنون این جایگاه را نداشته و چند المللی نماینده بخش خصوصی محسوب میبه گفته وی، از آنجا که اتاق بازرگانی بین

ها رسما سازمان بین دولت ICC ال ورود به این سازمان بود که بتواند این جایگاه را پیدا کند، اما با توجه به اینکهسال بود به دنب

شد. در نتیجه طی چند سال گذشته توانستند ساختار اتاق بازرگانی را به سازمان ملل متحد به نیست، این تقاضا پذیرفته نمی

ها هم در ارتباط است به دلیل اینکه برخی از نه تنها با بخش خصوصی بلکه با دولت ICC ای معرفی کنند که نشان دهندگونه

 .های بازرگانی در کشورها ارتباط نزدیکی با دولت دارند، مانند اتاق بازرگانی ایراناتاق

ذشته مجمع عمومی وی گفت: این درخواست دو ماه پیش در کمیسیون مربوطه در سازمان ملل مورد قبول قرار گرفت و در هفته گ

 .المللی نیز عضو ناظر سازمان ملل متحد شودسازمان ملل، تصویب شد که اتاق بازرگانی بین

ها تواند دیدگاهعنوان دستاورد مهم برای بخش خصوصی یاد کرد و گفت: با این تصمیم، بخش خصوصی دنیا میوی از این اتفاق به

 .عمومی سازمان ملل مطرح کند های مختلف و مجمعو نظرات خود را در کمیسیون

هایی مواجه بود از در سازمان ملل اشاره کرد و گفت: این پروسه با مخالفت ICC بهکیش به پروسه تصویب عضویت ناظر شدن

وی به نقش ایران در  .جمله مخالفان این موضوع کشورهای روسیه و سوریه بودند، اما در نهایت موافقت تمام کشورها گرفته شد

در سازمان ملل نقش  ICC وسه نیز اشاره و عنوان کرد: ایران در جریان جلب رضایت کشورها برای تایید عضویت ناظریاین پر

از ما خواستند تا با چند کشور که با ایران ارتباط نزدیک داشتند، رایزنی کرده و موافقت آنها را  ICC مهمی را ایفا کرد. مسووالن

طور مثال، ما با کمک وزیر امورخارجه یرانی نیز در این خصوص عملکرد مثبتی داشتند. بهمقامات ا .در این زمینه کسب کنیم

ارتباط بسیار نزدیکی با ایران پیدا کرده است. چراکه حتی  ICC توانستیم رضایت سوریه را در این خصوص جلب کنیم. در نتیجه

باید در این خصوص اجماع  .شدالمللی تایید نمینی بینکرد، عضویت ناظری اتاق بازرگااگر در این خصوص یک کشور مخالفت می

توانست این موضوع را ثابت کند که در اتاق بازرگانی  ICCها، گرفت که این موضوع کار سختی بود. با وجود مخالفتصورت می

موقعیت استفاده کند و با تواند از این ، ایران میICC به گفته دبیر کمیته ایرانی.های دولتی نیز عضو هستندالمللی شرکتبین

های دارد، از تجربیات و کمک ICC المللی است و از سویی رابطه نزدیکی باتوجه به اینکه کشور در حال بازگشت به جامعه بین

سازی، رقابتی شدن و... در اتاق بازرگانی المللی استفاده کند. نباید فراموش کرد که تجربیات توسعه، خصوصیاتاق بازرگانی بین

المللی است. این دو موضوع نیز برای کشور ما بسیار اتاق بازرگانی بین DNAالمللی وجود دارد. مبارزه با فساد و رقابتی شدن، بین

 .تواند به کشور ما کمک کنددرخصوص این دو موضوع می ICC مهم است و تجربیات

 تصمیم تاریخی سازمان ملل متحد 

رسانی خود درباره تایید مقام این نهاد بخش در پایگاه اطالع(ICC) المللیگانی بیناتاق بازر :دنیای اقتصاد، شادی آذری

 :خصوصی به عنوان ناظر سازمان ملل متحد چنین نوشته است
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عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در هفتاد و یکمین نشست مجمع در نیویورک اتخاذ  193این تصمیم اخیر که از سوی 

شود. عنوان ناظر مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذیرفته میاست که در آن یک سازمان تجاری بهای شد، نخستین تجربه

 .دولی استهای بینفهرست اسامی ناظران سازمان ملل متحد به شدت محدود است و اصوال شامل سازمان

طور مستقیم تواند بهنخستین بار تجارت میالمللی اعطا شده به این معنا است که برای نقش جدیدی که به اتاق بازرگانی بین

سازد تا المللی هموار میبازرگانی بینهای خود را به گوش نظام سازمان ملل متحد برساند. این تصمیم راه را برای اتاقحرف

 کننده نقش حیاتی بخش خصوصی در اجرایمشارکتی مستقیم در کار مجمع عمومی سازمان ملل داشته باشد و این منعکس

ترین مقطع زمانی المللی در مهماست. این نقش جدید اتاق بازرگانی بین 2030اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد برای سال 

به شدت بر نقش بخش خصوصی در ایجاد توسعه پایدار تمرکز  2030اهداف سازمان ملل متحد برای سال  :به آن اعطا شده است

شود که باید با نیروهای پوپولیست و حمایتگرا در اقتصاد جهانی مبارزه کرد. اتاق بازرگانی میدارد و همزمان این نیاز ضروری حس 

های کلیدی مشارکت آن با سازمان ملل متحد شامل تجارت، توسعه پایدار، بحران جهانی المللی خاطرنشان کرده است که حوزهبین

این، به رسمیت شناختن »گوید: المللی میال، رئیس اتاق بازرگانی بینسانیل بهارتی میت.پناهندگان و اقتصاد دیجیتالی خواهد بود

هایی که پیش روی تواند ایفا کند. تنها یک راه برای مقابله با چالشنقشی است که تجارت، در ایجاد یک دنیای بهتر و باآرامش می

ها و جامعه مدنی دست در دست است که دولتها، وجود دارد و آن این جامعه ما است از تغییرات جوی گرفته تا مهاجرت توده

المللی به منزله یک عالمت قوی است که نشان بخش خصوصی با هم همکاری کنند. اعطای جایگاه ناظر به اتاق بازرگانی بین

نیم که ایم تا اطمینان حاصل کشناسد. ما آماده ایستادهدهد سازمان ملل متحد، تجارت را به منزله یک شریک حیاتی خود میمی

ای که بر اساس آن نقش ناظر به اتاق قطعنامه« ایفا خواهد کرد. 2030بخش خصوصی نقشی تمام عیار را در دستیابی به اهداف 

کشور دیگر عضو  22المللی مطرح شد و از سوی المللی اعطا شد، به پیشنهاد فرانسه، کشور میزبان اتاق بازرگانی بینبازرگانی بین

های تخصصی ها و سازمانالمللی با طیف وسیعی از آژانسایت قرار گرفت. پیش از این هم اتاق بازرگانی بینسازمان ملل مورد حم

های مختلف از استانداردهای کرده و اطالعات و تخصص تجاری خود را در زمینهسازمان ملل متحد در سراسر جهان همکاری می

عنوان نماینده تجاری رسمی عالوه بر این اتاق بازرگانی تجاری به.داده استر میبازرگانی گرفته تا تغییرات جوی در اختیار آنان قرا

سازمان شد، ایفای نقش کرده است. جان دانیلوویچ،  2030سازمان ملل متحد در فرآیندی که منجر به تعیین اهداف توسعه پایدار 

رگی است که نقش ناظر را در مجمع عمومی سازمان ملل برای این اتاق افتخار بز»گوید: المللی، میدبیر کل اتاق بازرگانی بین

های کننده تالشای طوالنی در همکاری نزدیک با سازمان ملل متحد دارد و تصمیم امروز منعکسمتحد ایفا کند. این اتاق سابقه

ی امروز، این نکته های جهانمداوم ما در تحکیم روابط بین سازمان ملل متحد و بخش خصوصی است. با توجه به پیچیدگی چالش

وضوح در تصمیمات سازمان ملل متحد به گوش برساند. ما از این موقعیت حیاتی است که تجارت بتواند صدای خود را به

اتاق « کنیم تا با استفاده از منابع، تخصص و دانشمان در تجارت جهانی با مجمع عمومی همکاری کنیم.فرد استفاده میمنحصربه

 .رسما در این جایگاه ایفای نقش خواهد کرد 2017ی در تاریخ یکم ژانویه المللبازرگانی بین

http://www.iana.ir/fa/news/38358/%D8%AA% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۹تاریخ: 

  کشاورزی و شرکت پدیده شاندیزکشاورزی و شرکت پدیده شاندیزآخرین وضعیت پرونده اختالف وزارت جهاد آخرین وضعیت پرونده اختالف وزارت جهاد 

اقدام مهم کارگروه برای پیگیری حل اختالف وزارت جهاد  3دین پرست، رئیس کارگروه ویژه پیگیری مسائل شرکت پدیده شاندیز، 

 .کشاورزی و شرکت پدیده شاندیز را تشریح کرد

رت کشور، دین پرست رئیس کارگروه ویژه پیگیری مسائل شرکت پدیده شاندیز، درخصوص اختالف وزارت از وزا ایانابه گزارش 

با شرکت پدیده شاندیز، اعالم کرد: این موضوع بسیار مهم؛ به دلیل بازدارندگی جدّی  -سازمان امور اراضی کشور  -جهاد کشاورزی 

یت ها و آغاز بکار مجدد شرکت پدیده شاندیز دارد، از سه مسیر که در مسیر صدور مجوزهای قانونی، جهت از سرگیری فعال

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت .مشخص و قانونی و به صورت همزمان، در حال پیگیری و انجام است

 -ان امور اراضی کشور سازم -کشور، در این خصوص اضافه کرد: اقدام نخست؛ پیگیری موضوع اقامه دعوی وزارت جهاد کشاورزی 

علیه شرکت پدیده شاندیز، مبنی بر تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی در محل اجرای پروژه است که هم اکنون در یکی از شعب 

ذی صالح مرجع قضائی مطرح رسیدگی بوده و با توجه به پیگیری و مساعدت دادستان کل کشور و همچنین اهتمام جدی مقامات 

 .راسان رضوی، این امیدواری وجود دارد که طی روزهای آتی، رسیدگی به این پرونده تکمیل و رای الزم صادر گرددقضائی استان خ

دین پرست در خصوص مسیر دوم کارگروه ویژه در این مورد گفت: صرف نظر از زمان و نتیجه حکم قطعیِ صادره از سوی مراجع 

م شده از سوی سازمان امور اراضی کشور، به عنوان جریمه ناشی از تغییر کاربری قضائی، فرآیند و نحوه تأدیه و پرداخت بدهی اعال

آئین نامه مهلت دادن و نحوه  "غیرقانونی، باید تعیین تکلیف شود. در این راستا با تشریک مساعی وزیر جهاد کشاورزی و براساس

دف مساعدت با شرکت پدیده شاندیز، مبنی بر پیشنهاد مشخصی با ه "تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی

لحاظ دوره تنفس مناسب و تقسیط بلند مدت با تضامین الزم، از سوی وزیر جهاد کشاورزی به وزیر امور اقتصادی و دارائی ارائه و 

ین زمینه، طی وی ابراز امیدواری کرد که نتیجه نهائی بررسی های قانونی در ا.پیشنهاد گردیده و موضوع در حال رسیدگی است

نحوه محاسبه و تعیین رقم دقیق جریمه "دین پرست، معاون اقتصادی وزیر کشور؛ با اشاره به .چند روز آینده تعیین و اعالم شود

به عنوان سومین اقدام مشخص کارگروه ویژه در این خصوص گفت: به موجب توافقات  "تغییر کاربری غیرقانونی پروژه پدیده اندیز

، و متعاقباً اختیار تفویضی از سوی آن سازمان 21/9/1395ور اراضی کشور و شرکت پدیده شاندیز در جلسه مورخ اخیر سازمان ام

به ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی، مقرر شد که سازمان جهاد کشاورزی استان، نسبت به بررسی مجموعه 

اراضی مورد ادعای وزارت جهاد کشاورزی ارائه کرده است اقدام و رقم  اسنادی که شرکت پدیده شاندیز، اخیراً برای کاهش سطح

 .اصالحی جدید را ظرف دو روز آینده اعالم نماید

  :بر اساس توافقات قطعی انجام شده؛ طی چند روزآینده 

رای مرجع قضائی درخصوص اصل ادعای وزارت جهاد کشاورزی، درخصوص تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی  -1

 .توسط رکت پدیده شاندیز، صادر و ابالغ خواهد شد

با توجه به ارائه اسناد جدیدی از سوی شرکت پدیده شاندیز و پذیرش بخشی از موارد اعالمی توسط سازمان جهاد  -2 -2

، رقم فعلی اعالم شده از سوی سازمان امور اراضی کشور، 24/9/1395کشاورزی استان خراسان رضوی در جلسه مورخ 

 .ال بسیار قوی تعدیل خواهد شدبه احتم
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وزارت امور اقتصادی و دارائی، مکانیسم نحوه پرداخت رقم نهائی بدهی شرکت پدیده شاندیز به سازمان امور اراضی را  -3

که ناظر بر تعیین دوره تنفس مناسب و تقسیط بلندمدت با تضامین الزم خواهد بود، درصورت تطابق با قوانین و مقررات 

 .چند روز آینده اعالم خواهد کردجاری، طی 

http://www.iana.ir/fa/news/38321/%D8%A2%D8%AE%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۳۰تاریخ: 

اندازی اتاق فکر برای کمک اندازی اتاق فکر برای کمک نیاز دستیابی به انگیزه اصالح الگوی کشت/ راهنیاز دستیابی به انگیزه اصالح الگوی کشت/ راهپیشپیشبیمه درآمد کشاورزان؛ بیمه درآمد کشاورزان؛ 

  گرفتن از تجربه پیشکسوتان کشاورزیگرفتن از تجربه پیشکسوتان کشاورزی

 .تشکیل اتاق فکر در جهاد کشاورزی هرمزگان برای اصالح الگوی کشت و رشد اقتصاد در بخش کشاورزی امری ضروری است

و با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: اجرایی کردن و اصالح الگوی کشت وگدبیر خانه کشاورز استان هرمزگان امروز در گفت

دهد که هیچ اطالعی از آینده، بازار و میزان برای کشاورزان بسیار هزینه بر است و کشاورز در حالی الگوی کشت خود را تغییر می

ها برای اصالح الگوی کشت برای کشاورزان زیرساخت تقاضای این محصول ندارد.ابوطالب جوادی افزود: ابتدا به ساکن باید تمام

ت نهادینه و دانش کافی در اختیار کشاورزان قرار گیرد تا کشاورز بتواند با توجه به نیاز بازار و امکاناتی که در اختیار دارد الگوی کش

توان ربه بسیاری از پیشکسوتان، میاندیشی و کمک گرفتن از تجاندازی اتاق فکر و همخود را تغییر دهد.وی بیان کرد: با راه

 کشاورزان را با دانش و اطالعات کافی به اصالح الگوی کشت ترغیب کرد.

این فعال تشکل کشاورزی در استان هرمزگان با بیان اینکه کشاورز باید برای اصالح الگو کشت میزان درآمدش بیمه شود، تأکید 

ه خود دست یابد، قطعاً قدرت ریسک نخواهد داشت و بیمه کردن میزان درآمد کرد: کشاورزی که نتواند به میزان سود سال گذشت

 توان برای دستیابی به این هدف مهم انجام داد./سال قبل آن حداقل کاری است که می

http://www.iana.ir/fa/news/38376/%D8%A8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۳۰تاریخ: 

  را در برنامه ششم گنجاندرا در برنامه ششم گنجاند  ""طرح تنفسطرح تنفس""کمیسیون تلفیق کمیسیون تلفیق 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت: موضوع تنفس توسط کمیسیون تلفیق بدون اینکه در کمیسیون کشاورزی 

 .شده است مجلس شورای اسالمی طرح شود، در برنامه ششم گنجانده

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر افزود: آنچه در حال حاضر توسط کمیسیون تلفیق مصوب نژاد امروز در گفتاهلل شریعتشمس

 شده، اصالً در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی طرح نشده بود.

بحث گذاشته شود تا ببینیم نظر سایر نمایندگان  وی بیان کرد: مصوبات کمیسیون تلفیق باید در صحن علنی مجلس مطرح و به

بینی کرد که تا دو روز درباره طرح تنفس چیست.این عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی پیش

ی نژاد در پاسخ به این پرسش که نظر اعضای کمیسیون کشاورزموضوع طرح تنفس در کمیسیون تلفیق مطرح خواهد شد.شریعت

های شمال چیست، با تأکید مجدد بر اینکه مصوبه مورد نظر در کمیسیون کشاورزی مطرح نشده برداری از جنگلدرباره توقف بهره

توانم نظر سایر اعضا را در این باره بگیرم.وی تأکید کرد: اگر در برنامه ششم موضوع تنفس تصویب شود، باید است، ادامه داد: نمی

گزارش کمیسیون تلفیق در  48لیارد تومان برای این طرح اعتبار در نظر گرفته شود.بر اساس بند )الف( ماده می 500تا  400ساالنه 

برداری چوب از جنگل در طول اجرای برنامه ششم ممنوع است. مورد الیحه برنامه ششم توسعه، برای حفاظت از محیط زیست بهره

های مصنوعی، واردات چوب، خمیر چوب و سایر راهکارها تأمین توسعه جنگلهای جایگزین از قبیل چوب مورد نیاز از طریق روش

های برداری از جنگلهای مصنوعی مشخص نبوده و معلوم نیست آیا بهرهشود. البته منظور کمیسیون تلفیق از توسعه جنگلمی

نونگذار توسعه زراعت چوب در کشور دست کاشت بر اساس نظر کمیسیون تلفیق در طول برنامه ششم مجاز است یا اینکه منظور قا

اهداف کمی راهبرد حفاظت و صیانت از منابع طبیعی کشور و توسعه آن در چهارچوب اصولی "بوده است.همچنین بر اساس جدول 

کاری و احیای جنگل انجام دهد. تا پایان سال هزار هکتار جنگل 815ها در طول برنامه ششم باید سازمان جنگل "توسعه پایدار

هزار هکتار بوده است. بر اساس این جدول، سطح زراعت چوب در  359کاری انجام شده توسط این سازمان ، سطح کل جنگل93

هزار هکتار به سطح زراعت چوب در کشور افزوده شود. به این ترتیب  75کشور نیز باید توسعه یابد. بر اساس نظر مجلس، باید 

های سریع الرشد را تا حدود دو برابر افزایش دهد. تا پایان سال ال سطح زیر کشت گونهقانونگذار دولت را مکلف کرده، طی پنج س

 هزار هکتار بوده است./ 81، کل سطح زراعت چوب ایران بر اساس آمارهای اعالم شده توسط کمیسیون تلفیق، 93

na.ir/fa/news/http://www.ia38387/%DA%A9%D9%85% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۸تاریخ: 

  فراخوان زنان و احزاب به فعالیت های محیط زیستی و توسعه پایدارفراخوان زنان و احزاب به فعالیت های محیط زیستی و توسعه پایدار

ابالغیه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه محیط زیست و سیاست دو عامل مهم در توسعه پایدار هستند، گفت: 

های کلی محیط زیست از سوی مقام معظم رهبری نشان داد که ایران هم در حوزه ملی و هم در حوزه جهانی به دنبال سیاست

ان نواندیش اظهار کرد: خیلی خوب است ، معصومه ابتکار در آیین نخستین کنگره جمعیت زنان مسلمایانابه گزارش اجرای توسعه پایدار است

توانند نسبت به عملکردشان پاسخگو باشند. با توجه به در پیش تا فضا برای فعالیت سیاسی در چارچوب احزاب مهیا شود، چراکه احزاب می

 .جمهوری باید به این موضوع بیشتر توجه کردبودن دو انتخابات بسیار مهم شوراهای شهر و روستا و ریاست
ادامه داد: توجه به مشارکت سیاسی زنان که یکی از ارکان مهم این جامعه هستند نیز اولویت دیگری است که باید به آن توجه  وی

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ضرورت اجرای توسعه پایدار در سطح ملی و جهانی اظهار کرد: امروز بیش از .کرد

برده است که به برنامه جامع و فراگیر نیازمند است تا بتواند از تهدیداتی که امروز جهان را به  هر زمانی جهان به این اولویت پی

هایی است که امروز جهان برای رسیدن به وی در همین رابطه گفت: صلح جهانی یکی از اولویت.مخاطره انداخته است، عبور کند

کند. از سوی دیگر محیط زیست ها را تهدید میورها آینده سرزمینکنند؛ چراکه افزایش خشونت و عدم امنیت در کشآن تالش می

آید و این مشکل به آنجایی رسیده است که جهان به و برهم خوردن توازن طبیعی نیز یکی دیگر از تهدیدهای جهانی به حساب می

 .المللی برای برطرف کردن چنین تهدیدهایی استطور مداوم در پی ایجاد توافقات بین

محور در گانه آن یکی از مهم ترین توافقات جهانی است، تصریح کرد: نگاه عدالت 17با بیان اینکه توسعه پایدار و اهداف  ابتکار

اشتغال، فقر، بهداشت و آموزش و همچنین حفظ محیط زیست از جمله موضوعات مطرح شده در توسعه پایدار است. ما باید زمینی 

های کلی محیط وی با اشاره به ابالغیه سیاست.قرار دهیم که برای آنها هم قابل زیست باشدرا در آینده در اختیار فرزندانمان 

ای از سوی مقام معظم رهبری برای محیط زیست ارائه شده است زیست از سوی مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: اینکه ابالغیه

همین ابالغیه خودش به یک دستورالعمل برای همکاری  کند ودهد که ایران تا چه اندازه به این موضوعات توجه مینشان می

دهد که ایران هم در سطح ملی و هم در سطح جهانی به دنبال گانه ایران تبدیل شده است و نشان میمشترک میان قوای سه

وع رئیس سازمان محیط زیست همچنین گفت: احزاب سیاسی نیز به دلیل اهمیت موض.برطرف کردن معضالت محیط زیستی است

ناپذیری به محیط زیست ما وارد شده که ناشی از اعمال های بعضاً جبرانباید به توسعه پایدار ورود کنند. در گذشته آسیب

شویم که سیاست و ها را جبران کنیم. از همین موضوع متوجه میهای اشتباه بوده است که ما امیدواریم بتوانیم آن خسارتسیاست

نهاد در حوزه محیط های مردموی با بیان اینکه در دولت یازدهم رشد سازمان.یکدیگر وابسته هستند محیط زیست تا چه اندازه به

های اجتماعی مردم مهیا کرده است. در کنار آنها حضور احزاب و برابر شده است، گفت: دولت فضا را برای فعالیتزیست و زنان سه

خواهند به لحاظ سیاسی و اجتماعی تالماتی که در دوران ر مردم نمیهای اجتماعی نیز بسیار ضروری است، چراکه دیگجریان

ابتکار گفت: باید تالش کنیم که آینده ایران توأم با تدبیر، نواندیشی و تدبر باشد از همین .اند را متحمل شوندخبری تحمل کردهبی

ایم که فضا را ست. ما هم در دولت سعی کردهگوییم حضور زنان و احزاب سیاسی در توسعه پایدار بسیار ضروری ارو است که می

برای مشارکت سیاسی زنان فراهم کنیم و موانع را بشناسیم و برطرف سازیم. یادمان نرود که مساله محیط زیست با آینده جهان و 

 های آینده گره خورده و ما باید با ایجاد یک جریان سالم به کمک آن بشتابیمنسل

http://www.iana.ir/fa/news/38268/%D9%81%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۵تاریخ: 

های مشترک اتاق ایران و محیط زیست در هفته آینده/ محیط زیست باید به صحنه های مشترک اتاق ایران و محیط زیست در هفته آینده/ محیط زیست باید به صحنه تببین موضوع همکاریتببین موضوع همکاری

  گذاری مولد تبدیل شودگذاری مولد تبدیل شودسرمایهسرمایه

گذاری مولد در اقتصاد کشور تبدیل بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: محیط زیست باید به صحنه سرمایهرئیس اتاق 

در  "بع آب با عنوان اقتصاد سبز و حکمرانیگذاران منااندیشی سیاستسومین هم"، غالمحسین شافعی که در ایانابه گزارش خبرنگار .شود

گذاری مولد را عاملی برای جذب فعاالن اقتصادی و گفت، تبدیل شدن محیط زیست به صحنه سرمایهسازمان حفاظت محیط زیست سخن می

 دانست.ها ریزی اصولی با کمک سیاستگذاران و دولت برای نجات کشور از بالیای جدید نظیر خشک شدن تاالبسپس برنامه
های ترین عامل آزاردهنده مردم و نشانه تخریب محیط زیست هستند و هم بحرانوی بیان کرد: هم ریزگردهایی که امروز بزرگ

 ناشی از آب در کشور، با مشارکت همگانی قابل کنترل است.

سبز که با همکاری و مساعدت بسیار رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: مطمئناً توجه به مفاهیم اقتصاد 

های پیش های نیرو، جهاد کشاورزی و محیط زیست آغاز شده به سرمنزل مقصود خواهد رسید و کشور را از بحرانخوب وزارتخانه

شود، برای دهد.شافعی اضافه کرد: مفهوم اقتصاد سبز با هدف جلوگیری از خسارت به محیط زیست پیگیری میرو نجات می

به این هدف، تالش مضاعف دولت و بخش خصوصی ضروری است. در این باره تجارب کشورهای جهان نشان داده رسیدن 

مند است؛ بنابراین باید موانع موجود های خوبی بهرههای زیادی برای ورود به این عرصه وجود دارد و کشور ما نیز از ظرفیتزمینه

 های محیط زیستی را فراهم کنیم.های مرتبط با فعالیتگذاران در عرصهیهدر راه اقتصاد سبز را برطرف و زمینه حضور سرما

های عامل ورود مس و ارسنیک درصدی در اقتصاد با تعطیلی کارخانه 14هلند؛ نمونه موفق اجرای اقتصاد سبز/ رشد 

 به منابع آب

هایی که عامل ورود مس و تعطیلی کارخانه وی کشور هلند را نمونه موفق اجرای اقتصاد سبز اعالم کرد و افزود: این کشور با

درصد انرژی  23، 2020درصدی در اقتصاد خود ایجاد کرد. دولت فرانسه قصد دارد در سال  14ارسنیک به منابع آب هستند، رشد 

صیب جویی کرده و ارزش اقتصادی زیادی نخود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کرده و در مصرف دو میلیون تن نفت خام صرفه

 کشور خود کند.

 های دانمارک/ انگلستان، چین و کنیا هم پای کار آمدندمدیریت پسماند در رأس برنامه

های خود قرار داده و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عنوان کرد: دانمارک مدیریت پسماند را در راس برنامه

کنیم که مقوله محیط زیست ی در دستور کار دارند.شافعی ادامه داد: در ایران تالش میهایانگلستان، چین و کنیا نیز چنین برنامه

 های اقتصادی بنشانیم.شود را سر میز فعالیتعنوان کار بنیادی، اساسی و اصولی به آن نگاه نمیرا که هنوز در کشور ما به

 های سیاهی برای بخش آب کشور؛ سال90و  89های سال

 89سخنان خود ضمن تشریح دالیل تشکیل مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب در پارلمان بخش خصوصی، سال وی در ادامه 

در مجلس موضوعی مطرح شده که برای  89های سیاهی برای بخش آب کشور معرفی کرد.به گفته شافعی، در سال را سال 90و 

ونی برای منابع آب کشور بود. به همین دلیل در این باره دفتر آب و های آب غیرمجاز مجوز صادر شود. این اتفاق بسیار نامیمچاه

ای را آغاز کرد و با همکاری بسیار خوب شورای نگهبان این مسئله به سرانجام مطلوبی رسید تا کشاورزی اتاق ایران فعالیت گسترده

 از یک بحران جدید در مسائل آب کشور جلوگیری شود.

 های اتاق با دفتر رهبری و سران سه قوهبا رایزنی بار فدکانصراف از طرح فاجعه
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نیز طرح فدک در کشور مطرح بود. بر اساس این طرح  90رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تأکید کرد: در سال 

 تور کار قرار گیرد.قرار بود در دو میلیون هکتار از اراضی کشور با استفاده ازمنابع آب زیرزمینی توسعه کشاورزی در دس

زای این تصمیم تهیه وی یادآور شد: در این باره مطالعه و بررسی الزم توسط اتاق ایران انجام شده و گزارش جامعی از نتایج بحران

و گزارش آن به دفتر مقام معظم رهبری و سران سه قوه ارسال شد. خوشبختانه نتیجه کار به این شکل درآمد که در نهایت مجری 

 در اتاق ایران حاضر شد و اعالم کرد که این طرح اجرایی نخواهد شد.طرح 

 رفت آب کشور را به تنگنای غیرقابل بازگشت برساند، جلوگیری شد.شافعی بیان کرد: به این ترتیب از بحرانی که می

مثبتی  فی کرد که به نتیجهوی، مشارکت این مجموعه در موضوع بحران دریاچه ارومیه را یکی دیگر از اقدامات این مجموعه معر

سازی صنعت آب با موافقت وزیر نیرو در اتاق ایران تشکیل منجر نشده است.رئیس اتاق ایران همچنین افزود: کارگروه خصوصی

وری آب های اجرایی این کار نیز تنظیم شده است. با وزارت جهاد کشاورزی نیز در زمینه طرح جامع بهرهشده و نظام نامه

 یی آغاز شده و امیدواریم تا پایان سال به نتایج مطلوب دست یابیم.هاهمکاری

شافعی تشکیل کمیسیون آب و اقتصاد سبز در اتاق ایران با همکاری محیط زیست را دیگر اقدام پارلمان بخش خصوصی در حوزه 

ک بین فعاالن بخش خصوصی و محیط زیست معرفی کرد.به گفته وی، بعد از حضور ابتکار در اتاق ایران، زمینه همکاری مشتر

 سازمان محیط زیست فراهم شد و امیدواریم در هفته آینده موضوع همکاری بین دو مجموعه نهایی شود.

های توسعه کشور پیگیری شافعی در پایان گفت: کمیسیون اقتصاد سبز؛ معرفی، ترویج و تحقق رویکرد اقتصاد سبز را در برنامه

 است./ ستی ابالغی مقام معظم رهبری هم به این مسئله تأکید شدههای محیط زیکند. در سیاستمی

http://www.iana.ir/fa/news/38243/%D8%AA%D8%A8%D 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۵تاریخ: 

  وهواوهواهای آبهای آبایران و اروپا برای مقابله با چالشایران و اروپا برای مقابله با چالشهمکاری های مشترک همکاری های مشترک 

یته، زیست جمهوری اسالمی ایران و میگوئل آریاس کانیجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط معصومه ابتکار، معاون رئیس

  .دندوهوا تأکید کروهوا و انرژی، در بیانیه مشترکی بر همکاری در حوزه تغییر آبکمیسیونر اتحادیه اروپا برای آب

یته، زیست جمهوری اسالمی ایران و میگوئل آریاس کانیجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط معصومه ابتکار، معاون رئیس

  .وهوا تأکید کردندوهوا و انرژی، در بیانیه مشترکی بر همکاری در حوزه تغییر آبکمیسیونر اتحادیه اروپا برای آب

  :این شرح استبنا بر این گزارش ، متن این سند به 

براساس بیانیه مشترک خانم فدریکا موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپا و محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 

های دوجانبه براساس یک دستور کار جامع و فراگیر ، طرفین عزم خود را مبنی بر توسعه همکاری2016آوریل  16ایران، در تاریخ 

کنیم وهوا، کاهش و سازگاری، ما امروز اعالم میهای آببا اذعان به اهمیت همکاری مشترک برای مقابله با چالش .ابراز کردند

  .وهوا ایجاد کنندزیست ایران قصد دارند یک برنامه همکاری فنی درخصوص تغییر آبکمیسیون اروپا و سازمان حفاظت محیط 

گذاری در اقتصاد سبز، ای که برای تقویت نوآوری و سرمایههای اقدام بلندپروازانهتها برای دستیابی به فرصاین بیانیه از تالش

ها بومها و زیستایجاد شغل، بهبود کیفیت زندگی برای همه شهروندان و تأمین آینده پایدار، همچنین حفاظت از شهروندان، دارایی

های فنی ایجاد همکاری رف قصد دارند در موارد زیر همکاری کنند: دو ط .دهد، حمایت خواهد کردوهوا ارائه میاز اثرات تغییر آب

نفعان و وهوا و مشارکت در اهداف بلندمدت آن و تقویت همکاری با کلیه ذینامه پاریس برای تغییر آبدرخصوص اجرای توافق

وهوا و رتقای میثاق جهانی شهرداران برای آبوهوا. پشتیبانی از ابازیگران در زمینه دستور کار اقدام جهانی برای مقابله با تغییر آب

افزایی با دیگر ابتکارات برای شهرهای سبز و توسعه پایدار شهری مانند ابتکار شکوفایی زمان همحال تشویق همابتکار انرژی، درعین

وهوا به کلیه یر آبحمایت از تسری اهداف تغی تحت برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد.  (CPI-MC) شهرهاشهری برای کالن

های مربوط به ارزیابی گزینه سازی. وزارتی ازجمله حمایت از ظرفیتگذاری، تقویت همکاری بین بخشی و بینهای سیاستحوزه

های محتمل با افزاییها و بررسی همکردن پروژهوهوا از قبیل جفتهای آینده درخصوص اقدام برای مقابله با تغییر آبپروژه

ای مرتبط، مانند همسایگی اروپای جنوبی و شرقی و آسیای مرکزی، های منطقهها با فرایندافزاییموجود؛ و تقویت هم هایپروژه

های فنی وهوا با همکاریگذاری، همکاری در زمینه تغییر آبهای سیاستافزایی میان زمینهحداکثررسانیدن هم منظور بهبه

 .مرتبط خواهد شدزیست درخصوص انرژی و حفاظت از محیط 

  .کندالملل ایجاد نمیدر انتهای این سند، آمده است: سند مذکور حقوق یا تعهداتی تحت اصول و قوانین حقوق بین 

http://www.iana.ir/fa/news/38237/%D9%87%D9% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۸تاریخ: 

  نفر از اساتید دانشگاه برای ادغام سازمان های محیط زیست و جنگل هانفر از اساتید دانشگاه برای ادغام سازمان های محیط زیست و جنگل ها  110110تقاضای تقاضای 

پروفسور علی یخکشی، دانش آموخته رشته سیاست و مدیریت محیط زیست و منابع طبیعی از دانشگاه گوتینگن آلمان است که 

ای به رییس مجلس شورای اسالمی خواستار ل به کار بود. وی در نامهسال های زیادی در کسوت استادی دانشگاه تهران مشغو

تن دیگر از اساتید  110ها، مراتع و آبخیزداری و حفاظت محیط زیست شده است. این نامه به امضای های جنگلادغام سازمان

 .دانشگاه نیز رسیده است

کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی، روسای به گزارش ایانا، در متن نامه دکتر یخکشی که رونوشت آن به رییس 

 ها و حفاظت محیط زیست ارسال شده، آمده است:های جنگلسازمان

مهر سال جاری توسط هیأت رئیسه  11در تاریخ « وزارت محیط زیست و منابع طبیعی»گونه که مستحضرید طرح تشکیل همان

تن از اساتید دانشکده های منابع  110پیش تر اینجانب با حمایت مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شده است. در این راستا، 

طبیعی دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، گرگان، ساری، فردوسی مشهد، کردستان، ارومیه، سمنان، بجنورد و وورتزبورگ آلمان، 

ا با تشکیل این وزارتخانه، طی نامه ای سرگشاده خطاب به ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر روحانی، درخواست نمودیم ت

 1394تیر  8امید را به دوستداران محیط زیست برگردانند. تصویر نامه مزبور که در صفحه اول روزنامه مردمساالری به تاریخ 

برگ تصاویر امضاء اساتید دانشگاه، خدمت جنابعالی تقدیم می گردد. در واقع هدفمان برای حمایت از این  9منتشر شده به انضمام 

 طرح، فراهم آوردن بستر مدیریت یکپارچه، مستقل و مقتدرانه ی زیست بوم ایران است.

امیدواریم این مطالبه تاریخی که با پشتوانه حمایت دانشگاهیان همراه است با همت شما و سایر نمایندگان ملت در مجلس دهم، به 

شود ترتیبی اتخاذ فرمائید تا طرح مزبور از طریق شنهاد میسرانجام برسد. به همین منظور، جهت تسریع در تحقق این امر مهم، پی

 کمیسیون تلفیق، به متن الیحه برنامه ششم توسعه الحاق گردد./

http://www.iana.ir/fa/news/38314/%D8%AA%D9% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۸تاریخ: 

  ""طرح تنفسطرح تنفس""در مقابل در مقابل   ""واتاشانواتاشان""قیام قیام 

کنند در فضای مجازی قاچاق چوب در واتاشان را به اجرای شتابزده طرح تنفس نسبت دهند. این در حالی است گروهی تالش می

 .است طرح تمدید شدهکه قرارداد طرح جنگلداری واتاشان که کمتر از دو ماه است به اتمام رسیده، مجددا با مجری 

 لیال مرگن: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

کنند در فضای مجازی قاچاق چوب در واتاشان را است. گروهی تالش می جنگل واتاشان نور، این روزها خبرساز شده

تر از دو ماه به اجرای شتابزده طرح تنفس نسبت دهند. این در حالی است که قرارداد طرح جنگلداری واتاشان که کم

است؛ اما گویا مجری، نیروهای طرح را به دالیل نامعلوم تعدیل  است به اتمام رسیده، مجدداً با مجری طرح تمدید شده

رسند و قرارداد طرح دیگر نیز امسال به اتمام می 15است. به جز طرح جنگلداری واتاشان، در شمال کشور  کرده

کنون هیچ گزارشی در زمینه قاچاق گسترده از سایر مناطق جنگلی شمال منتشر بخشی از آنها به اتمام رسیده اما تا

 است. نشده

به گزارش خبرنگار ایانا، در حالی که رئیس مجلس شورای اسالمی بر اجرای طرح تنفس تأکید داشته و بر تصویب قانونی شفاف 

محمد شاعری، رئیس دهد و علیسیستم طبیعی خبر میهای شمال و تاراج این اکوبرداری تجاری از جنگلبرای مقابله با بهره

عنوان نماینده مردم منتخب شمال از تالش برای اختصاص ردیف بودجه مستقل برای اجرای طرح کمیسیون کشاورزی مجلس به

نه ملت وگو با خانژاد، نماینده مردم ساری و میان درود در مجلس شورای اسالمی در گفتاصغر یوسفدهد، علیتنفس خبر می

داند، زیرا معتقد است که توقف برداشت چوب؛ واحدهای تولیدی و ها نمیاجرای طرح تنفس را عاملی برای بهبود وضعیت جنگل

ای در زمینه یاد دکتر جزیرهکند!وی بر خالف تذکرات مکرر کارشناسان خبره جنگل ازجمله زندهبرداری از جنگل را منحل میبهره

کند: در جاهایی از جنگل کوبد و عنوان میها میبرداری اصولی از جنگلتولید چوب، باز هم بر طبل بهرهها در کاهش توان جنگل

های رئیس است.عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی در تقابل با دیدگاه برداری ممنوع بوده، تخریب بیشتر انجام شدهکه بهره

ها را عاملی غیر اجرایی بودن طرح تنفس معرفی کند.وی در این زمان جنگلکند تا کمبود نیروی انسانی ساخانه ملت تالش می

است، کمبود نیروی انسانی در  بانان رقم خوردهها در سایه عدم نظارت و کمبود جنگلگوید: تخریب غیرقانونی جنگلباره می

 ها عاملی برای برای بروز آسیب جدی به طرح تنفس است.سازمان جنگل

 ف کردن مسئوالنتالش برای منصر

های شمال کند مسئوالن را از تصمیم بزرگی که برای حفاظت از نوار سبز جنگلنماینده ساری تنها کسی نیست که تالش می

اند، منصرف کند. این روزها اداره کل منابع طبیعی ساری، خبرسازترین حوزه منابع طبیعی کشور است. طرح جنگلداری گرفته

گذرد، با تعدیل نیروهای خود، توانسته با دستاویز قرار دادن وضعیت معیشتی نیروهای اه از اتمام آن میواتاشان که کمتر از دو م

نظر برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی را جلب کند. متأسفانه این نمایندگان، بدون توجه به توضیحات مسئوالن  این طرح

، با خبرسازان "هیچ طرحی قرار نیست تعطیل شود و مدیریت جنگل نیز متوقف نخواهد شد"ها مبنی بر اینکه سازمان جنگل

هکتار جنگل را تحت  14هزار و  794ها حوزه اداره کل منابع طبیعی ساری اند.بر اساس اطالعات سازمان جنگلواتاشان همراه شده

شود، اما این منطقه در مدت کوتاه اتمام قرارداد، با مشکل کوچکی از آن را شامل میدهد که واتاشان فقط قسمت پوشش قرار می

های شمال، چرا فقط در یکی از رو شده است! پرسش اینجاست که با وجود اجرای طرح تنفس در تمام جنگلقاچاق چوب روبه
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اتمام طرح جنگلداری در این منطقه مطلع  طبیعی ساری مشکل ایجاد شده و قاچاقچیان به سرعت ازهای اداره کل منابعطرح

ها در تالش است تا با همکاری بدنه کارشناسی، اند؟اگرچه هنوز دستورالعمل اجرایی طرح تنفس آماده نشده و سازمان جنگلشده

زار های محیط زیستی همایشی برگهای کشور تدوین کند، اما چرا دانشگاه ساری با حضور سمنطرحی پخته برای آینده جنگل

به طرح تنفس است!؟ چرا در همایش ساری به جای واکاوی راهکارهای  "نه گفتن"کند که بیانیه پایانی آن مصداق بارز می

ها، های کشور از وضعیت فعلی، فقط تالش شده بر کمبود نیروی سازمان جنگلریزی جدید و نجات جنگلعملیاتی برای برنامه

ها تأکید شود؟ آیا جز این است که گروهی بدون حضور مجریان و از هم پاشیدن شیرازه طرحناتوانی این سازمان در مدیریت جنگل 

کنند؟ البته حفظ معیشت مردم محلی بسیار مهم است و همه باید تالش فقط به معیشت جامعه محلی و نه منافع ملی توجه می

اما آیا با عدم اجرای طرح تنفس جامعه محلی در کنند که در اجرای طرح تنفس، برای جامعه محلی شغل جایگزین تعریف شود، 

رود، بیکار نخواهد شد؟سوابق شغلی حبیبی، مجری فعلی ها به طور کامل از بین میچندان دور که توان تولید جنگلای نهآینده

جری طرح واتاشان به برداری ساری بوده و پس از بازنشستگی به عنوان مدهد که وی قبالً رئیس اداره بهرهطرح واتاشان نشان می

ساز در حوزه ساری که در حال تبدیل شدن به طرحی مشکل-است، مدیر کل ساری در طرح انارستان  فعالیت خود ادامه داده

مجری طرح جنگلداری این منطقه بوده و همچنین بازرس اداره کل ساری نیز در گذشته جنگلدار  78تا  75های طی سال -است

کل ساری گردهم جمع شده و به همه زوایا و تنگناهای شرایطی که نیروهای کارکشته و قدیمی در اداره نور بوده است. در چنین

ها، میزان خطاهای اجرای طرح تنفس را به های مناسب و معرفی گلوگاهتوانند با ارایه نسخهاجرای طرح تنفس واقف هستند و می

های مدار بسته موجود در این واتاشان در امان نباشد و دوربین ر جنگلهای مراقبتی دحداقل برسانند، آیا عجیب نیست که پست

جز منطقه واتاشان نور را مدیریت کرده جا بهتواند همهکل ساری میمنطقه توسط گروهی شکسته شود؟ چگونه یگان حفاظت اداره

 و جلوی قاچاق گسترده چوب را بگیرد؟

 است طرح تعطیل نشده

پاشد و قرار های جنگلداری از هم نمیهای طرحها بارها تأکید کردند که شیرازه، مسئوالن سازمان جنگلپیش از اجرای طرح تنفس

کنند چنین وانمود کنند برداری چوب متوقف شود، اما گروهی تالش میهای قبلی در دوره گذار ادامه یابند و فقط بهرهاست طرح

ها، مراتع و ازی است.عباسعلی نوبخت، معاون امور جنگلی سازمان جنگلو جنگل در حال رهاس که طرح واتاشان تمدید نشده

عنوان مجری طرح، قراردادی گوید: طرح واتاشان تعطیل نشده و با حبیبی بهوگو با خبرنگار ایانا میآبخیزداری کشور در گفت

طرح  15کند: بخت اضافه میاست.نو کند: هنوز هیچ طرحی در شمال کشور تعطیل نشدهاست. وی تأکید می منعقد شده

ها برای ها و مجری، این طرحای دو طرفه بین سازمان جنگلرسد، اما بر اساس موافقتنامهجنگلداری تا انتهای امسال به اتمام می

رارداد کند: برای تداوم قیابند. این قرارداد به امضای بنده و مجری طرح خواهد رسید.وی عنوان میانجام امور حفاظتی ادامه می

های به پایان رسیده، منعقد کنیم. در همین راستا ها، نیازمند قرارداد تیپ هستیم که قرادادهای حفاظتی جدید را برای طرحطرح

ها برای نهایی شدن این قراردادهای تیپ در حال برگزاری است و تصمیم نهایی تا پایان هفته جاری جلساتی با سازمان جنگل

ای بین مجری طرح و بنده تبادل کند: در طرح واتاشان موافقتنامهها اضافه میامور جنگلی سازمان جنگلگرفته خواهد شد.معاون 

شده و به همین دلیل مجری طرح برای مواردی که در منطقه مشاهده شده، باید پاسخگو باشد. دستگاه قضایی، یگان حفاظت و 

جنگل هم پیرامون اینکه متخلفان چه کسانی است، موارد را پیگیری  کنند. حوزه معاونتنیروی انتظامی با متخلفان برخورد می

 خواهد کرد./

http://www.iana.ir/fa/news/38290/%D9%82% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۳۰تاریخ: 

المللی غذا برای المللی غذا برای های تغذیه / ایجاد سازمان آژانس بینهای تغذیه / ایجاد سازمان آژانس بینجهانی برای برنامهجهانی برای برنامهموانع استفادۀ مؤثر از منابع بانک موانع استفادۀ مؤثر از منابع بانک 

  حل بحران جهانی امنیت غذاییحل بحران جهانی امنیت غذایی

گذاری غذا و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مقاله ای جامع و با علی پزشکی، دانشجوی دکتری تخصصی سیاست

های پیشنهادی پیشگیرانه را مورد واکاوی قرار داده است و ذایی و سیاستاستناد به منابع علمی معتبر و روز بحران جهانی امنیت غ

در این رابطه با استناد به گزارش های مستند بین المللی راهکارهای الزم برای پیشگیری از بحران امنیت غذایی در ایران را مطرح 

 :کرده است

از مشکالت مهم تبدیل شده است. نیم میلیارد از مردم دنیا  کمبود آب در کنار رشد جمعیت و افزایش سرانه مصرف به یکی ایانا:

تنها به میلیارد خواهد رسید. نه 4این رقم به  2050آبی هستند و در سال طور مزمن دچار کمکنند که بهدر کشورهایی زندگی می

زیرزمینی. در آن زمان کشاورزی که حدود  ها و منابعها، دریاچهرویه از آب رودخانهوهوا بلکه به دلیل استفاده بیسبب تغییرات آب

قیمت خواهد بود. رقابت برای زمین در آینده به احتمال زیاد کند به نحو بارزی گراندرصد از آب شیرین را در دنیا مصرف می 70

 .توجهی استمشکل قابل

 های تغذیهترین مانعِ استفادۀ مؤثر از منابع بانک جهانی برای برنامهنبود متولی سازمانی، مهم

ترین مانعِ استفادة مؤثر از منابعی های تغذیه است. از دیدگاه بانک، مهمکنندة مالی جهان برای برنامهترین تأمینبانک جهانی بزرگ

ها پاسخ ماندن این پرسش بوده است که اجرای مداخلههای تغذیه در اختیار دارد، نبود متولی سازمانی و بیکه بانک برای برنامه

آن را منتشر کرد، معتقد است شکست بسیاری از  2000ای که در سال بر عهده چه کسی باشد. بانک جهانی طی مطالعه باید

های غذا، تغذیه و اهداف توسعه هزاره درباره قیمت 2012[ گزارش جهانی پایش 1افتد. ]های تغذیه در مرحله اجرا اتفاق میبرنامه

ا وجود دستیابی به دو هدف رفع فقر شدید و تأمین آب بهداشتی، هنوز در مورد کاهش دهد جهان بتوسط بانک جهانی نشان می

سال و همچنین مرگ مادران هنوز با اهداف فاصله دارد و اتفاقاً این دو هدف با تغذیه و سال و زیر یکومیر کودکان زیر پنجمرگ

 .امنیت غذایی در ارتباط است

 فتنآثار افزایش قیمت غذا بر روی مدرسه ر

-2011میلیون نفر و در افزایش سال  105، 2007-2008المللی غذا در سال در این گزارش آمده است که با افزایش قیمت بین

رود و قیمت باالتر غذا دیگر، فقر نوعاً با افزایش قیمت غذا باال میعبارتمیلیون نفر زیر خط فقر افتادند یا ماندند. به 44،  2010

سهم بیشتری از درآمد خانوار را برای آن هزینه کنند. در این گزارش، اثرات افزایش قیمت غذا برای انواع  شود که مردمسبب می

عنوان نمونه، یکی از این اثرات، رها کشورها )واردکننده و یا تولیدکننده مواد غذایی موردنیاز( مورد بررسی قرار گرفته است. به

کنترل آموزش اتفاق های باال و غیرقابلاد درآمد در خانواده است که به علت هزینهکردن مدارس توسط کودکان برای کمک به ایج

سروصداست. هزینه آموزش، فاصله تا مدرسه و افتاده است. آثار افزایش قیمت غذا بر روی مدرسه رفتن، بیش از حد انتظار بی

 [2دسترسی به تغذیه در مدرسه بر اینکه کودک در مدرسه بماند تأثیر دارد. ]

 راهبردهای حل مسئله غذا

اروپا، شش راهبرد اصلی را به شرح زیر تعیین کرده  2007-2012گزارش سازمان جهانی بهداشت درباره سیاست غذا و تغذیه 

 [3است: ]

 (حمایت از شروعی سالم )سالمت در بدو تولد -1
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 تضمین عرضه ایمن، سالم و پایدار غذا -2

 تریانتدارک اطالعات جامع و آموزش مش -3

 های مرتبطانجام اقدامات یکپارچه یا منسجم برای درست کردن مؤلفه -4

 تقویت تغذیه و ایمنی غذا در بخش سالمت -5

 پایش، ارزشیابی و تحقیق -6

 [4( دستور عمل تدوین برنامه عملیاتی تغذیه به این شرح تدوین شده است: ]1992در پی برگزاری کنفرانس جهانی تغذیه )رم، 

 هاها، بخش خصوصی و رسانهها، دانشگاهها، سمنآوردن وزارتخانهگردهم -الف

 بینی بودجهتدوین برنامه کار و پیش -ب

 هایی که درباره موضوع نقش کلیدی دارندفراهم ساختن امکان مشارکت گسترده افراد و سازمان -پ

 عملیات تضمین مشارکت مؤثر کشوری در سطوح استانی و شهرستانی برای پی گیری -ت

 :در این میان به چند موضوع زیر اولویت داده شده است

 های توسعهها و برنامههای تغذیه در سیاستادغام هدف -1

 بهبود امنیت غذایی خانوار -2

 بهبود کیفیت و ایمنی غذا -3

 هاکنترل کمبود ریزمغذی -4

 ارزیابی، تحلیل و پایش وضعیت تغذیه -5

 هاعفونی و درمان آنهای گیری از بیماریپیش -6

 ترویج تغذیه با شیر مادر -7

 پذیرهااجتماعی و آسیب -های محروم اقتصادیمراقبت از گروه -8

 های سالم زیستیهای مناسب غذایی و شیوهارتقای رژیم -9

 ایهای تغذیهفعالیت صنایع غذایی و تبلیغاتی در جهت تضعیف مقررات و پیام

های سالمت عمومی ها با نتایج تحلیلدهد که رابطه سیاستنشان می 2009در انگلستان در سال گزارش مروری بر سیاست تغذیه 

ای وجود نداشته و فعالیت صنایع غذایی رنگ است و ارزشیابی پیامدهای مرتبط با سالمت اتفاق نیفتاده است، راهنماهای تغذیهکم

های خوبی کسب . البته با فعالیت مؤسسه استاندارد غذا، موفقیتای استهای تغذیهو تبلیغاتی در جهت تضعیف مقررات و پیام

های غذایی، مواد و بندهایی توان اشاره نمود. در میان استانداردها و سیاستشده در غذاها میشده که به کاهش نمک و چربی اشباع

شود. در هر چهار حوزه ، تقریباً دیده نمیدرآمد باشدهای کمای در خانوادهها حذف فقر غذایی و بهبود سالمت تغذیهکه هدف آن

های سالمت با ای شیرخواران، غذای مدارس و چاقی دوران کودکی( بحث غذا و سیاستهای تغذیه)شامل نابرابری غذایی، سیاست

 :تمرکز زیاد بر روی کنترل چاقی مطرح است. در این گزارش پیشنهاد شده است

ها هستند، با نگرش تقویت عدالت اجتماعی و های کاربست آنانداردها و اصول و روشای که حاوی استراهنماهای تغذیه -الف

 .توزیعی تدوین شود

 .ها مشخص شودکار کردن با صنایع غذایی و نحوه نظارت و ارزیابی آن -ب

 .های غذایی مورد پایش قرار گیردطور منظم هزینهبه -پ
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عنوان یک نهاد مستقل در تغذیه و سالمت حادیه یا ائتالف تشکیل شود تا بهبین نهادهای غیردولتی فعال در حوزه غذا، ات -ت

 .عمومی نقش بازی کند

 [5های سیاستی ساالنه توسط یک نهاد عمومی غیردولتی با حمایت مالی دولت، تهیه و ارائه شود. ]گزارش -ث

 های کشاورزی جهان تحت تأثیر فرسایشدرصد زمین 24

ساخت، ویژه موارد انسانوهوایی بههای شدید آبشوک 2011سیاست غذای آمریکا در گزارش سال  المللی تحقیقاتمرکز بین

، حضور (Biofuels) های زیستیها یا سوختناپایداری قیمت مواد غذایی، بروز قحطی به خاطر جنگ و ناآرامی، بیوسوخت

توسعه مثل هند و چین و برزیل و ...( کشورهای درحال های سبز،های بشردوستانه، سازمانبازیگران جدید )بخش خصوصی، سازمان

های عمده جهانی در امر عنوان چالشبرداری و فرسایش بیش از حد از زمین، رشد باالی جمعیت و تحوالت سیاسی را بهبهره

قرار گرفته و یک های کشاورزی دنیا تحت تأثیر فرسایش درصد زمین 24امنیت غذا برشمرده است. در همین گزارش، ذکر شده که 

میلیون تن از تولید غالت در سال کاسته شده است. حدود یک ونیم میلیارد نفر و حدود  20دهی خارج شده، یعنی درصد از بهره

کنند. تحوالت سیاسی منطقه خاورمیانه به دلیل بیداری اسالمی )بهار عربی( ها زندگی میدرصد افراد فقیر روی این زمین 42

 [6سازد. ]طقه را از منظر غذایی ناامن میکشورهای این من

 میلیونی مبتالیان به سوءتغذیه درجهان 170تا  40وهوا منجر به افزایش تغییرات آب

میلیونی در تعداد افراد مبتالبه سوءتغذیه در کل دنیا  170تا  40وهوا منجر به افزایش طبق مطالعات صورت گرفته، تغییرات آب

تر )که تواند با افزایش محصول همراه باشد، در مناطق پایینش دما در مناطق با عرض جغرافیایی بیشتر میکه افزایشود. درحالیمی

های گوناگون بر قیمت مواد توسعه در آن واقع هستند( عواقب منفی را به دنبال دارد. امنیت انرژی به شیوهاغلب کشورهای درحال

ونقل گرفته تا استفاده از محصوالت کشاورزی برای های حملژی در مزرعه و هزینهگذارد؛ از قیمت کود و مصرف انرغذایی اثر می

که قیمت نفت خام از های اخیر است. درحالیترین علت افزایش قیمت مواد غذایی در سالتنهایی مهمتولید سوخت یثصتث که به

دالر در دسامبر(، عدم گسترش  40ر ژوئیه به حدود دالر د 147توجهی کاهش یافته است )از حداکثر به میزان قابل 2008تابستان 

های نفتی، بیانگر افزایش واکنشی قیمت انرژی پس از اتمام رکود اقتصادی و تولید محصوالت نفتی جدید و تسریع کاهش میدان

 .افزایش قیمت مواد غذایی به دنبال آن است

 آبی مزمن مقیم کشورهای دچار کم 2050میلیارد نفر در سال  4  

کمبود آب در کنار رشد جمعیت و افزایش سرانه مصرف به یکی از مشکالت مهم تبدیل شده است. نیم میلیارد از مردم دنیا در 

تنها به میلیارد خواهد رسید. نه 4این رقم به  2050آبی هستند و در سال طور مزمن دچار کمکنند که بهکشورهایی زندگی می

ها و منابع زیرزمینی. در آن زمان کشاورزی که حدود ها، دریاچهرویه از آب رودخانهیل استفاده بیوهوا بلکه به دلسبب تغییرات آب

قیمت خواهد بود. رقابت برای زمین در آینده به احتمال زیاد مشکل کند به نحو بارزی گراناز آب شیرین را در دنیا مصرف می 70%

تنهایی کافی نیست و افزایش زمین زیر ی به مواد غذایی، افزایش محصول بهتوجهی است. برای پاسخ به نیاز فزاینده جهانقابل

ها و گسترش حال، سایر تقاضاها برای زمین جهت بیوسوخت، تولید الوار، تجزیه کربن، احیای جنگلکشت، موردنیاز است. بااین

توجهی از کنند. همچنین نسبت قابلهای زیر کشت را تصرف توجه است، زیرا ممکن است بخشی از زمینشهرنشینی نیز قابل

 [7اند. ]شده برای کشت محصوالت کشاورزی کیفیت خود را از دست دادههای استفادهزمین

 های پیشنهادیسیاست
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المللی )موارد شش تا ده( برای پیشگیری از در این قسمت پنج مداخله برای ایران )موارد یک تا پنج( و پنج مداخله در مقیاس بین

 :شودمنیت غذایی پیشنهاد میبحران ا

 المللی برای کشورهاهای بینصرف منابع ملی کافی و متناسب با توصیه گذاری بیشتر در زمینه غذا و کشاورزی:سرمایه -1

ای در تولید محصول مالحظهانقالب سبز در قرن بیستم به افزایش قابل :21گذاری برای یک انقالب سبز در قرن سرمایه -2

های تنها منجر به افزایش محصول شود بلکه مدلنیاز داریم که نه 21اکنون نیز به چیزی مشابه آن در قرن دست یافت. هم

 .تغییر دهد کش و انرژی( به کشاورزی مبتنی بر دانشکشاورزی مبتنی بر درون داد را )آب ، کود ، آفت

منبع مهم ضروری است :  5توسعه دسترسی به برای رونق کشاورزی در کشورهای درحالدریافت مواد ضروری در محل:  -3

های ارتباطی که دسترسی به ها، شبکهآالت، و منابع تجدیدپذیر مانند آب(، بازارها )مثالً کفایت زیرساختسرمایه )زمین، ماشین

ها(، اعتبار سازد، و ظرفیت پاسخگویی به استانداردهای عرضه در سوپرمارکتپذیر میشاورز امکانها را برای کآخرین قیمت

)جلوگیری از فروش زودهنگام محصوالت از سوی کشاورزان کوچک و یا بهبود دسترسی به امکانات اولیه مانند کود(، دانش )در 

های تحقیق و توسعه در محیط کار یافتهزی وجود دارد تا به انتقالگذاری در خدمات جانبی کشاورمواردی که نیاز فوری به سرمایه

 .کمک کند( و ابزارهای مدیریت خطر

اند. های کوچک وابستهکنند که به کشاورزیهایی زندگی مییک و نیم میلیارد نفر در خانواده توجه به کشاورزان کوچک: -4

رود، راهه مینتیجه ارتباط رمانتیک آن با کشاورزی روستایی به کجهای کوچک درکه بحث پیرامون حمایت از کشاورزیدرحالی

 .دهد با رویکرد صحیح، کشاورزی در مقیاس کوچک، روشی پایدار برای رهایی از فقر استشواهد نشان می

ها یا یارانهدر بسیاری از کشورهای فقیر قیمت باالی مواد غذایی با استفاده از های اجتماعی: بهبود دسترسی به حمایت -5

کشانند ساز است: در حالت اول کشاورزان بودجه دولت را به ورشکستگی میشود. هر دو رویکرد هزینهها کنترل مینظارت بر قیمت

های حمایتی های حمایت اجتماعی گزینه بهتری است. شبکهای برای تولید بیشتر ندارند. سامانهو در حالت دوم کشاورزان انگیزه

های کشاورزی در مناطق مختلف روستایی موجب شود که محصوالت غذائی در محل، بسیار تواند توسط تعاونیمیدر کشور ما 

گیرد باید های کشاورزی که معموالً در سطح کالن منافع اقتصادی را در نظر میتر به دست مردم همان منطقه برسد. سیاستارزان

ق محروم توجه کند، چون توسعه این مناطق در آینده نقش بزرگی در توسعه در سطح خرد به امنیت غذایی مردم و کودکان مناط

های ناگوار اجتماعی ترین نکته در جلوگیری از بار مضاعف سوءتغذیه، گرسنگی و تشدید فقر و تمام پدیدهکند و مهمکشور ایفا می

تاده و دور از دسترس مناطق روستایی، تنها از گیر کشور خواهد شد. تأمین امنیت غذایی مناطق دورافناشی از فقر است که دامن

صرفه است. توجه داشته باشیم که غذاهایی که به مناطق محروم وارد بههای اجتماعی و کشاورزی مقدور و مقرونراه حمایت

رخه توزیع مواد شوند و روستائیان قادر به پرداخت هزینه آن نیستند و چتر از تولید داخلی روستا تمام میشوند، بسیار گرانمی

تدریج از لیست توزیع کنند یعنی مناطق محرومی که توان خرید غذا را ندارند، بهغذائی در کشور نیز بر اساس کشش بازار عمل می

های سنتی و بومی و با حمایت از تواند با حمایت از کشاورزینایافتگی روستایی میشوند. چرخه فقر غذائی و توسعهملی حذف می

محل، اقتصاد کوچک یک روستا را رونق دهد و برای روستائیان انگیزه ایجاد کند که محصوالت خود را به مناطق مجاور  تولید در

تر است و این راهی است برای شکستن چرخه فقر روستایی تر و باصرفهنیز بفروشند. در چنین شرایطی غذای تولیدی بسیار ارزان

 .در سایه خدمات حمایتی
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المللی انرژی ایجاد آژانس بین 1973پس از نخستین شوک نفتی در سال  المللی انرژی:نی مشابه آژانس بینایجاد سازما -6

ها هماهنگ کند و باالتر از همه سامانه پاسخ فوری بر مبنای ذخایر نفت استراتژیک در برخی های جمعی را در بحرانشد تا فعالیت

 .هی برای غذا باید انجام شوداز کشورها بنا نهاده شد. اکنون نیز کار مشاب

ترین کشورهای روند موجود در مهمهای درازمدت برای امنیت تجهیزات: نامهصورت توافقهای فنی بهبهبود حمایت -7

فارس برای یافتن قراردادهای درازمدت خرید مواد واردکننده مواد غذایی مانند چین، کره جنوبی و تعدادی از کشورهای خلیج

ه کردن زمین و یا خرید زمین در سایر کشورها، دیگر کشورهای فقیر را که توانایی معامله عادالنه را ندارند با خطر غذایی، اجار

جز سال به کره جنوبی اجاره داده است و به 99کشت خود را برای های قابلکند. برای مثال، ماداگاسکار بخشی از زمینمواجه می

ها باید برای هر دو طرف سودمند باشد، نامهکند. این توافقدیگری در ازای آن دریافت نمی ها هیچ چیزایجاد اشتغال در مزرعه

های دهد امنیت غذایی خود را افزایش دهند و در همان زمان سرمایه و زیرساختیعنی به کشورهای وابسته به واردات اجازه می

آورد. برای حرکت در مسیر این سناریوها، کشورهای را به همراه میموردنیاز و آگاهی از عملکرد کشورهای دارای ظرفیت تولید باال 

های فنی نیاز دارند. الزم است کشورهای اهداکننده توسعه در رایزنی برای این قراردادهای پیچیده و خالقانه به کمکدرحال

 .هایی اقدام کنندفوریت برای ارائه چنین توصیهبه

ها مدت ممکن است با افزایش قیمتهرچند آزادسازی کشاورزی در کوتاه یافته:عهآزادسازی کشاورزی در کشورهای توس -8

های مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا برای همراه شود، حقیقت این است که اصالح در حمایت از کشاورزی در آمریکا و سیاست

دادن یارانه برای تولید محصوالت کشاورزی یافته در بهبود امنیت غذایی در کشورهای فقیر ضروری است. سیاست کشورهای توسعه

توسعه بوده و ظرفیت بخش کشاورزی صورت ساختاری به ضرر کشورهای درحالو سپس صادرات آن در نظام تجارت جهانی، به

ذایی کمک صورت نقدی به کشورها در زمینه مواد غیافته باید بهبرد. بر همین منوال کشورهای توسعهها را برای رقابت از بین میآن

 .(یافته استها در کشورهای توسعههای بسته که یارانه تولیدکنندهصورت مواد غذایی )فرمی از کمکبه جای کمک به -کنند

گرد جدی در امنیت تواند با عقبشده میسوی کشاورزی حمایتبرگشت به ادغام امنیت عرضه در قوانین تجارت جهانی: -9

کشور جهان  30س از شوک اخیر در دادوستد کشاورزی )پس از آنکه محدودیت صادرات در بیش از غذایی جهانی همراه باشد. اما پ

 .ها مطمئن نیستند که به بازار جهانی بتوانند اعتماد کننداجرا شد( بیشتر دولت

ه برنامه جهانی تنهایی بدین معنی است کوهوا بهاثر گسترده تغییرات آب وهوا:توافق جهانی برای حل چالش تغییرات آب -10

ای یک تهدید برای آینده امنیت غذایی در دنیاست، اما تنها دلیل نیست. تحلیلگران بانک جهانی برای تثبیت غلظت گازهای گلخانه

ترین( دالیل افزایش قیمت مواد غذایی در ترین )اگر نگوییم مهمالمللی پول معتقدند سوخت زیستی یکی از مهمو صندوق بین
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۳۰تاریخ: 

  ها و معافیت مالی، راه تسخیر بازار خاورمیانهها و معافیت مالی، راه تسخیر بازار خاورمیانهبیمه ماشینبیمه ماشین

واحد سطح، بهبود کیفیت داری با افزایش تولید محصوالت کشاورزی در های کشاورزی ارتباط مثبت و معنیمکانیزاسیون فعالیت

که امکان صادرات طوریمحصوالت، کاهش هزینه تولید، ارتقاع بهداشت تولید، افزایش بازارپذیری محصوالت کشاورزی دارد، به

 .پذیر استبرخی محصوالت فقط در سایه مجهز شدن به مکانیزاسیون و به موازات آن تقویت مدیریت بازار امکان

وگو با خبرنگار ایانا با تأیید بر افزایش پرداخت تسهیالت امروز در گفت 95نمونه ادوات کشاورزی سال عارف سیادت، تولیدکننده 

در دولت یازدهم به توسعه مکانیزاسیون، این نوع حمایت مالی را خوب، اما کم اثر توصیف کرد و گفت: پرداخت تسهیالت به 

سعه مکانیزاسیون تأثیرگذار بوده، اما کافی نیست، زیرا شرایط پرداخت این مندی از مکانیزاسیون تا حدی بر توکشاورزان برای بهره

 تسهیالت بسیار سختگیرانه بوده و سود دریافتی از کشاوزران باال است و متناسب با شرایط مالی آنها نیست.

کشاورزی را کاهش دهد تا با  اثر، هزینه مالیاتی تولیدکنندگان ادواتوی بیان کرد: دولت بهتر است به جای پرداخت تسهیالت کم

 تری به دست آنان برسد.کاهش هزینه تولید، ادوات مورد نیاز کشاورزان با قیمت پایین

خواستار پوشش بیمه تولیدات داخلی شد و افزود: تحت پوشش قرار گرفتن ادوات  95تولیدکننده نمونه ادوات کشاورزی سال 

کند تحت پوشش بیمه آالت یا تجهیزاتی که خریداری میکشاورز بداند ماشینکشاورزی از ضروریات این صنعت است؛ زیرا اگر 

های برتر دنیا و یابد.سیادت تولید ادوات کشاورزی داخلی را مطابق با تکنولوژیاست، رغبت خرید تولیدات داخل در آنها افزایش می

های تولیدکننده داخلی با تولیدشده توسط شرکت هایبا توجه به شرایط اقلیمی، آب و خاک کشور دانست و عنوان کرد: دستگاه

سازی ها و تکنولوژی روز دنیا و با هدف جلوگیری از فرسایش خاک، کاهش هدر رفت رطوبت و آب طراحی و بومیالگوگیری از ایده

 شود تا عالوه بر توجه به شرایط خشکسالی کشور، بر ارتقای کیفیت محصوالت نیز اثرگذار باشد.می

اکنون حال صنعت مکانیزاسیون کشاورزی کشور بهتر شده است، های گذشته و پیش رو همن اینکه با وجود تمام سختیوی با بیا

های مطرح جهان رقابت کند، اما برای تسخیر تواند با تولیدات شرکتآالت و تجهیزات تولیدی در داخل کشور مییادآور شد: ماشین

 ها، باید به رفع موانع توجه جدی و خاص شود.بازار خارورمیانه و بازارهای دیگر کشور

 های تولیدات استراتژیکاولویت پرداخت یارانه مکانیزاسیون به ماشین

وگو با ایانا گره کور توسعه مکانیزاسیون کشاورزی را کامبیز عباسی، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی نیز در گفت

شت: هرچند تکیه توسعه مکانیزاسیون بر تولیدات داخل است، اما پرداخت تسهیالت های نظام بانکی دانست و اظهار داسختگیری

 گیرد که در توان کشاورزان متقاضی ادوات کشاورزی نیست.های فراونی صورت میبرای خرید این ادوات با سختگیری

طور غیرمستقیم بازار صنعتگران ها بهشود و تسهیل در دریافت این بستههای حمایتی که متوجه کشاورزان میوی تأکید کرد: بسته

 سازد.بخشد و راه را برای ارتقای تولید و حضور آنها در بازار منطقه و جهان فراهم میادوات کشاورزی کشور را نیز بهبود می

است، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در پاسخ به این پرسش ایانا که شرایط پرداختی تسهیالت خرید ادوات چگونه 

 درصد با باز پرداخت پنج تا هفت ساله است. 15درصد تسهیالت با سود  80درصد آورده شاخصی و  20ادامه داد: 

عباسی اضافه کرد: امید داریم نظام بانکی کشور با توجه بر سخنان رئیس جمهوری شرایط دریافت تسهیالت را برای کشاورزان 

توان به توسعه رقمی تقلیل دهند؛ زیرا تنها در این صورت است که میدی تکدرصد به عد 15تر و سودهای بانکی را از سهل

ساله مکانیزاسیون کشاورزی کشور، گفت: در این طرح  12مکانیزاسیون کشاورزی کشور امید داشت.وی با اشاره به طرح جامع 

درصد از بهای این  30کنند یبینی شده است که به تولیدکنندگانی که اقدام به خریداری ادوات کشاورزی داخلی مپیش
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های نوین داخلی کارگیری آنها کاسته شود و کشاورزان به سمت استفاده از فناوریآالت یارانه پرداخت شود تا از ریسک بهماشین

 در بخش کشاورزی سوق پیدا کنند.

محصوالت استراتژیک عنوان کرد و افزود:  آالت و تجهیزات مورد نیاز تولیدعباسی در پایان اولویت پرداخت این یارانه را به ماشین

های وزارت جهاد کشاورزی است، اما ادوات مورد توسعه مکانیزاسیون تولید محصوالت زراعی، باغی، دام، طیور و آبزیان در از برنامه

 د گرفت./ای روغنی در اولویت پرداخت این یارانه قرار خواهننیاز در تولید برخی محصوالت مانند گندم، برنج و دانه

http://www.iana.ir/fa/news/38388/%D8%A8%DB%8C% 
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 برنج

 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۳۰تاریخ: 

  کندکندبرنج خارجی قدرت قد کشیدن در بازار ایران را پیدا نمیبرنج خارجی قدرت قد کشیدن در بازار ایران را پیدا نمی

ها به برنج با توجه به نزدیکی پایان فصل برداشت این محصول و در زمان انتقال برنج از واسطهتصمیم آزاد شدن واردات 

کننده گرفته شده است تا همراه با حفظ منافع کشاورزان از سوءاستفاده و افزایش غیرمنطقی قیمت برنج نیز جلوگیری شود، مصرف

 .رت کنار زدن برنج ایرانی در بازار داخل را نداردبا توجه به شرایط حاکم بر تولید و بازار برنج وارداتی قد

وگو با خبرنگار ایانا با اشاره ممنوعیت واردات برنج طی چهار ماه گذشته، گفت: محقق و تحلیلگر مسائل اقتصادی امروز در گفت

خاطر روزهای خوبی را دولت با اتخاذ سیاست حمایتی واردات این محصول را در فصل برداشت ممنوع کرد تا کشاورزان در امنیت 

پور با بیان اینکه تعرفه و عوارض واردات برنج تغییری نداشته است، افزود: واردات این در تولید و بازار تجربه کنند.غالمرضا خانکشی

و  تومانی آزاد شده که همان عوارض سابق است و با توجه به شرایط تولید 500التفاوت درصدی و عوارض مابه 40محصول با تعرفه 

 رسد.نظر میبازار منطقی به

وی در پاسخ به این پرسش که میزان واردات قابل قبول چقدر است، بیان کرد: درباره میزان واردات قابل قبول این محصول بین 

دولت، کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی و کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت اختالف نظر وجود دارد، دولت و وزارت جهاد 

 دانند.هزار تن و و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا یک میلیون تن را مناسب می 800کشاورزی 

شود به این عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات برنج کشور ادامه داد: این نظرات با توجه به میزان سرانه مصرف و بازار تعیین می

گیرند و گروه دوم با احتیاط این رقم کیلوگرم در نظر می 38تا  36این ترتیب که گروه نخست مبنای میزان مصرف را برای هر فرد 

شود و این محصول را از دسترس اقشار کنند و معتقدند کمتر از این مقدار باعث ایجاد گرانی در بازار میکیلوگرم اعالم می 40را 

 کند.کم درآمد خارج می

ب واردات چقدر است، عنوان کرد: واردات تا یک میلیون تن به شرط پور در پاسخ به این پرسش که از نظر شما مقدار مناسخانکشی

تواند بر بازار برنج داخلی تأثیر چندانی داشته باشد؛ زیرا کیفیت برنج ایرانی مورد ربط دولتی نمیهای ذیکنترل و نظارت بخش

نوز درباره میزان مورد نیاز واردات های آن نیز قابل قبول است، اما واقعیت این است که هکننده بوده و قمیتپذیرش مصرف

 دلیل نبود آمار و اطالعات دقیق و مورد قبول هر دو طرف است.ها نیز بهمطالعات جدی صورت نگرفته و مبنای این اختالف

ند و های خارجی این نگرانی وجود داشت که ذائقه مردم تغییر کهای اخیر با هجوم تبلیغات برنجوی در پایان تأکید کرد: در سال

این امر باعث نابودی بخشی از شالیزارها و تولید شود مانند همان اتفاقی که برای چای ایرانی افتاد، اما با رویکر حمایتی دولت برنج 

 خارجی قدرت قد کشیدن در مقابل برنج ایرانی را پیدا نکرد./

http://www.iana.ir/fa/news/38354/%D8%A8%D 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/38354/%D8%A8%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم آذر 

 

128 
 

 پسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم آذر 

 

129 
 

 پنبه

 فارس - ۹۵/۰۹/۲۴ : تاریخ

  هزار تن پنبه/ سرما خسارتی به مزارع پنبه نزدهزار تن پنبه/ سرما خسارتی به مزارع پنبه نزد  160160بینی برداشت بینی برداشت پیشپیش

هزار تن پنبه برداشت  160کنیم، امسال بینی میمجری طرح پنبه گفت: سرمای اخیر خسارتی به مزارع پنبه وارد نکرده و پیش 

وجه به ، در مورد آخرین وضعیت کشت پنبه با تخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی ابراهیم هزار جریبی در گفت .کنیم

 .های کشت شده نزده استسرمای شدید اخیر اظهار داشت: سرما خسارت مستقیمی به پنبه

های دیرکشت و دیررس وی با اشاره به اینکه در نوع دیر رس پنبه ممکن است کمی با مشکل مواجه شویم، خاطرنشان کرد: پنبه

 .شودها از کیفیت برداشت هم کم میگیبرداشتشان مقداری به تاخیر خواهد افتاد و با توجه به وقوع بارند

شود تا مقداری رطوبت در وش پنبه باقی بماند و هنگام برداشت هم مواد جانبی به ها سبب میهزار جریبی اضافه کرد: بارندگی

زراعی بینی کرد: تا اواسط دی ماه و در سال مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی پیش.شودالیاف پنبه چسبیده و برداشت می

 .هزار تن پنبه از مزارع کشت شده برداشت شود 160

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950924001067 
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 پیاز 
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 تامین منابع مالی

 فارس - ۹۵/۰۹/۲۵ : تاریخ

  ها نیاز داریمها نیاز داریمبانکبانک  یابد/ به حمایتیابد/ به حمایتای افزایش میای افزایش میکیفیت تولید در کشت گلخانهکیفیت تولید در کشت گلخانه

های یابد گفت: دامنه حمایتای افزایش بسیاری میهای تولید گلخانهوزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه کیفیت تولید در روش 

  .شودها موجب رشد اقتصاد بخش کشاورزی میها از اجرای این طرحبانک

هکتاری در شهرستان رودان  11ود حجتی ظهر امروز در حاشیه افتتاح گلخانه بزرگ از رودان، محم خبرگزاری فارسبه گزارش 

آبی بیشتری مواجه هستند راهکار بسیار خوبی برای کاهش میزان هایی که با مشکل کمای برای استاناظهار کرد: کشت گلخانه

 .ای را توسعه دهیمورمان، شیوه کشت گلخانهمصرف آب و افزایش میزان تولید به ازای آب مصرفی است و ما باید در سراسر کش

یابد، عنوان کرد: محدود و درصد از شرایط معمول کاهش می 80تا  60ای مصرف آب به میزان وی با بیان این که در کشت گلخانه

د را کاهش تر کرده و در عین حال هزینه تولیهای مدیریت آفات را نیز آسانها امکان اجرای روشمحصور بودن فضای گلخانه

یابد و اگر بتوانیم بر وسعت ای افزایش بسیاری میهای تولید گلخانهوزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: کیفیت تولید در روش.دهدمی

ها نیز گسترش دهیم، اقتصاد بخش کشاورزی ها از اجرای این طرحهای بانکهای سراسر کشور بیافزائیم و دامنه حمایتگلخانه

ای رنگی تولید شده در این گلخانه به کشورهای مختلف حجتی با ابراز خرسندی از صادرات فلفل دلمه.اهد یافترشد فراوانی خو

جهان از جمله روسیه، کشورهای آسیای میانه و کشورهای حوزه خلیج فارس، عنوان کرد: کشورهای پیرامونی ایران بازارهای هدف 

 .ی رسیدن به آنها باید کیفیت تولید را افزایش دهیمخوبی برای صادرات محصوالت کشاورزی هستند و برا

ای قابل قیاس با کشت معمولی نیست و رکوردهای مختلفی در این زمینه وی گفت: میزان تولید به ازای هر هکتار در کشت گلخانه

ر آب در فضای هزار لیتدر حوزه محصوالت گوناگون در جهان ثبت شده است و اکنون شاهد آن هستیم که به ازای مصرف یک

ریزی شده و علمی به این سمت حرکت کنند و ما نیز به طور برنامهکیلوگرم محصول تولید می 300تا  250ای بیش از گلخانه

این وزیر دولت یازدهم در بخش دیگری از اظهارات خود به آسیب وارد آمده به باغات لیموی استان هرمزگان در اثر بیماری .کنیم

کنیم و برای سال آینده نیز اعتبارات این حوزه را الیم حمایت میه و گفت: ما از کشت گونه جایگزین پرشینجاروک جادوگر اشار

های آبی شرقی استان هرمزگان، وضعیت افزایش خواهیم داد و از سوی دیگر باید با همت جمعی نسبت به کاهش برداشت از دشت

کن در شهر بندرعباس و بندرخمیر و همین طور توسعه های آن ایجاد آبشیریناهاین منطقه را به حالت قبل بازگردانیم که یکی از ر

 .ای در شرق استان استکشت گلخانه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950925000518 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950925000518


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم آذر 

 

132 
 

 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۴تاریخ: 

ها وارد سال سوم شد/ اعمال ها وارد سال سوم شد/ اعمال های قند از دولت/ بدهی دولت به کارخانههای قند از دولت/ بدهی دولت به کارخانهمیلیارد تومانی کارخانهمیلیارد تومانی کارخانه  550550طلب طلب 

  محدودیت در کشت بهاره چغندرقندمحدودیت در کشت بهاره چغندرقند

تومان بدهکار میلیارد  550های تولید قند و شکر التفاوت قیمت خرید تضمینی چغندرقند از کشاورزان به کارخانهدولت بابت مابه

های قند سه سال است که از دولت وگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه کارخانهمعاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی امروز در گفت.است

های قند و شکر سال سومی است که از مطالبات به حق خود محروم هستند و این امر یکی از دالیل عقب طلبکارند، گفت: کارخانه

 ها به کشاورزان است.اختی های این کارخانهافتادن پرد

دهد، اما صنایع باید بدانند که اگر از های قند نمیموقع را به کارخانهعباس کشاورز افزود: هرچند انباشت مطالبات اجازه پرداخت به

 تولید و کشاورزان مراقبت نشود و در تولید خللی پیش بیاید، هر دو طرف زیان خواهند دید.

قند را محصولی سودآور توصیف کرد و ادامه داد: با وجود تمام مشکالت، چغندر برای کشاورز و صنایع قند، محصولی وی چغندر

شده و قیمت خرید تضمینی تولید و بازار این محصول و تن در هر هکتار، هزینه تمام 53سود آور است؛ زیرا با توجه به عملکرد 

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این پرسش ایانا که با توجه به خواست کشاورزان تا چه های آن سودآور است.معاون زراعت فرآورده

حد امکان افزایش قیمت خرید تضمینی وجود دارد، بیان کرد: دولت نسبت به افزایش قیمت خرید تضمینی خیلی سختگیر است و 

تکایی تولید شکر در کشور، اظهار داشت: اگر صنایع دهد.کشاورز با اشاره به امکان رسیدن به خودابه سختی اجازه تغییر را می

هزار هکتار امکانی  50بخش تولید را همراهی کند، رسیدن به خوداتکایی تولید شکر ظرف مدت سه سال با افزایش زیر کشت به 

 دور از دسترس نیست، زیرا ظرفیت های الزم برای رسیدن به خوداتکایی در بخش تولید وجود دارد.

صنایع فرآوری در مناطق تولید چغندقند را از موانع رسیدن به خوداتکایی دانست و یادآور شد: نبود یا کمبود وی کمبود 

گیرد، از موانع توسعه تولید در این مناطق است؛ زیرا از ها که تولید چغندرقند در آنها صورت میهای قند در برخی استانکارخانه

 های طوالنی توجیه ندارد.نظر اقتصادی انتقال محصوالت در مسافت

های وزرات جهاد کشاورزی، اعمال محدودیت کشاورز در پایان درباره برنامه کشت چغندرقند در کشور تأکید کرد: بر اساس برنامه

های در کشت بهاره چغندرقند با توجه به شرایط کشور را خواهیم داشت، اما در کشت پاییزه فقط به میزان تقاضای موجود زمینه

 ید فراهم است./تول

http://www.iana.ir/fa/news/38170/%D8%B7%D9%8 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۴تاریخ: 

افزایش تأمین افزایش تأمین های زنجیره تولید، صنایع دستی و تأمین علوفه/ های زنجیره تولید، صنایع دستی و تأمین علوفه/ اختصاص تسهیالت با سود پایین به طرحاختصاص تسهیالت با سود پایین به طرح

  نقدینگی و سرمایه در جامعه عشایرینقدینگی و سرمایه در جامعه عشایری

های شده از سوی سازمان امور عشایر به معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، طرحهای اعالممطابق اولویت

 .کنندفت میزنجیره تولید گوشت قرمز، صنایع دستی و تأمین علوفه و خوراک دام تسهیالت با سود کمتر از هشت درصدی دریا

گذاری در مناطق عشایری کشور گفت: در های سرمایهوگو با خبرنگار ایانا درباره اولویتمقام سازمان امور عشایر امروز در گفتقائم

گذاری که مدنظر این سازمان بود، به های سرمایههای اقتصاد مقاومتی، برخی اولویتراستای اختصاص تسهیالت و در قالب طرح

 سعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری االمی شد.معاونت تو

میرولی صفرزاده افزود: چند محور اساسی برای تغییر رویه زندگی عشایر و افزایش تولید مدنظر بود که با اعالم آن به این معاونت، 

 امیدواریم که تسهیالت مناسبی اختصاص یابد.

های این بخش برشمرد و ترین اولویتتأمین علوفه و خوراک دام را از مهم ای تولید گوشت قرمز، صنایع دستی ووی طرح زنجیره

خاطرنشان کرد: اعتقاد بر این است که در جامعه روستایی و عشایری باید وضعیت معیشت و درآمد این قشر افزایش یابد و در این 

 برداران اعطا شود.به بهره های دولتی، تسهیالتیراستا مقرر شده است که جدای از اعتبارات عمرانی و بودجه

درصدی است  18شود و دارای سود های خصوصی ازجمله بانک سینا پرداخت میصفرزاده ادامه داد: این تسهیالت از طریق بانک

که پنج درصد از این سود قرار است توسط بنیاد مستضعفان، پنج درصد توسط معاونت توسعه روستایی و حدود چهار یا پنج درصد 

 ترتیب فشار کمتری به عشایر و روستاییان برای بازپرداخت آن وارد شود.ها بر عهده بگیرند تا بدینآن را استانداری دیگر از

 زاهای اشتغالمیلیارد تومانی برای هر استان برای طرح 20اختصاص اعتبارات 

میلیارد تومان است که برای ایجاد اشتغال و  20وی تصریح کرد: سرجمع اعتباراتی که به هر استان قرار است اختصاص یابد، حدود 

 افزایش درآمد روستاییان و عشایر در نظر گرفته شده است.

شود که در این ترین مشکالت جامعه عشایری محسوب میمقام سازمان امور عشایر یادآور شد: کمبود نقدینگی و سرمایه از مهمقائم

 ا بتوان این نقیصه را جبران کرد.زهای اشتغالسازی طرحراستا تالش شده با پیاده

صفرزاده تأکید کرد: با افزایش اعتبارات تسهیالتی در حوزه پرواربندی و سایر موارد، شاهد تغییرات بزرگی در این حوزه خواهیم 

ا و سکنه ههای خود را برای خریداری خودرو در راستای حمل و نقل دامبود.وی در پایان اظهار داشت: عده زیادی از عشایر، طرح

 اند، اما هنوز تسهیالتی از این بخش دریافت نکردند./ها اعالم کردهبه بانک

http://www.iana.ir/fa/news/38199/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۳۰تاریخ: 

گیرند/ بازنگری شرایط بانکی گیرند/ بازنگری شرایط بانکی گذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی بودجه میگذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی بودجه میهای روستایی برای سرمایههای روستایی برای سرمایهتعاونیتعاونی

  برای پرداخت وام و ضامن روستاییانبرای پرداخت وام و ضامن روستاییان

در ابتدای ماه جاری )یکم آذرماه( حسن روحانی، رئیس جمهوری، الیحه اعطای تسهیالت از محل منابع صندوق توسعه ملی برای 

 .یافته، عشایری و مرزی را با قید دوفوریت به مجلس فرستادر روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعهایجاد اشتغال د

در ابتدای ماه جاری )یکم آذرماه( حسن روحانی، رئیس جمهوری، الیحه اعطای تسهیالت از محل منابع صندوق 

فته، عشایری و مرزی را با قید دوفوریت به یاتوسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه

مجلس فرستاد. پیشنهاد دو فوریت برای بررسی این الیحه با این هدف بود که الیحه مورد بحث هرچه زودتر به قانون 

تبدیل شود تا روستاییان، عشایر و مرزنشینان بتوانند از مزایای آن برخوردار شوند، اما نمایندگان مجلس شورای 

 251رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع  31رأی موافق،  168ماه( با آذر 14شنبه جلسه علنی روز )یک اسالمی در

ای که در این الیجه برای ایجاد اشتغال در روستاها در نماینده حاضر، این الیحه را با یک فوریت تصویب کردند. بودجه

های کوچک و گذاری در کارهای تولیدی و بنگاهرمایههزار میلیارد ریال است که از طریق س 50نظر گرفته شده 

شود. به این ترتیب عالوه بر کمک به توسعه مناطق روستایی، با ایجاد اشتغال از های محلی به کار گرفته میتعاونی

 شود.مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری می

ها وگو با ایانا با بیان اینکه تخصیص این بودجه به تعاونیفتحسین صفایی، رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران امروز در گ

های عنوان بنگاههای روستایی بهکند، گفت: تعاونیبیشتر از اشخاص حقیقی امکان ایجاد اشتغال پایدار در روستاها را فراهم می

 کارگیری این بودجه باشد.بهتواند محل مناسبی برای جذب و دهند، میاقتصادی که اعضای آن را روستاییان تشکیل می

ها به معنی های روستایی عنوان کرد و افزود: فعال کردن و تقویت تعاونیوی کلید حل معضل بیکاری در روستاها را تقویت تعاونی

 شود.سپردن کار به مردم است که منجر به کاهش فساد، توزیع عادالنه ثروت، جلوگیری از تکاثر ثروت و فقرزدایی می

های روستایی را ایجاد اشتغال برای جوانان و زمان مرکزی تعاون روستایی ایران یکی از وظایف ذاتی تعاونیرئیس سا

تواند ما را در پرداختن به این وظیفه اصلی سازمان تعاون روستایی آموختگان روستایی عنوان کرد و ادامه داد: این بودجه میدانش

دلیل سرمایه اندک شرایط بروز پیدا راد باسواد و توانمند و خالق زیادی وجود دارند که بهیاری کند.صفایی بیان کرد: در روستاها اف

 ها را بالفعل کند.توانند با فراهم نمودن شرایط الزم این تواتمندیهای روستایی مینکردند و تعاونی

 کار گرفته خواهد شد.تکمیلی بهها بیشتر در صنایع تبدیلی و به گفته وی، در صورت پرداخت این بودجه به تعاونی

های در نظر گرفته شده وارد فاز صفایی در پایان تأکید کرد: باید کارهای اجرایی این بودجه قبل از پایان سال انجام شود تا طرح

 عملیاتی شود.

شورای اسالمی بیان به ذکر است؛ حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهوری، همزمان با تقدیم این الیحه به مجلس الزم

نامه اجرایی ها برای پرداخت وام به روستاییان و درخواست ضامن و دیگر مراحل اداری این الیحه در قالب آیینداشت: شرایط بانک

رو در هیئت دولت بررسی و تصویب خواهد شد و نظر دولت بر این است که پرداخت این تسهیالت با حداقل موانع بوروکراتیک روبه

 سرعت این قانون را اجرایی کرد./بتوان به شود تا

http://www.iana.ir/fa/news/38386/%D8%AA%D8%B9%D8% 
 تامین منابع مالی
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 فودپرس ۱۳۹5آذر ماه  ۲4چهار شنبه 

میلیارد تومانی برای آبیاری تحت فشار/ سال آینده میلیارد تومانی برای آبیاری تحت فشار/ سال آینده   24002400نگران پرتقال شب عید نیستیم/ اختصاص اعتبار نگران پرتقال شب عید نیستیم/ اختصاص اعتبار 

  شودشودهزار هکتار به اراضی مجهز به سیستم نوین آبیاری افزوده میهزار هکتار به اراضی مجهز به سیستم نوین آبیاری افزوده می  400400

 .های بخش کشاورزی در برنامه زنده تلویزیونی سخن گفتها و چالشوزیر جهاد کشاورزی درباره فرصت <کشاورزی

ن برداشت محصول، در برنامه تیتر شب شبکه خبر سیما حضور یافت و با وزیر جهاد کشاورزی امشب به فاصله یک روز بعد جش

خوشبختانه ایران در بسیاری از محصوالت مانند زعفران، پسته، انار و خرما معموالً  :های این بخش در کشور گفتاشاره به مزیت

ی نسبی کشور دانست و افزود: هامحمود حجتی محصوالت باغی را نیز جزو مزیت.شودجزو کشورهای نخست جهان محسوب می

میلیون  500که تاکنون حدود طوریبه .گیرندمرغ و لبنیات نیز در این حیطه قرار میمحصوالت دامی مانند گوشت سفید، تخم

مرغ صادر شده است. همینطور تراز محصوالت شیالتی نیز مثبت بوده و در محصوالت زراعی هزار تن مرغ و تخم 90دالر لبنیات و 

میلیون  1،5ایم. به طوری که چه کمبود آب، محدودیت ایجاد کرده، اما در محصول استراتژیکی مانند گندم، به تراز مثبت رسیدهاگر

به گفته وی، هرچند از سطح زیر کشت گندم در کشور کاسته شده، اما .تن بیش از نیاز داخلی از کشاورزان خریداری شده است

میلیون تن از آن توسط دولت خریده  11،5میلیون تن تولید شد.  14وری، میزان تولید افزایش یافته و بیش از دلیل افزایش بهرهبه

 10کنند، حدود هایی که گندم مصرف میشمیلون تن آن نیز به خودمصرفی رسید. البته نیاز داخل با احتساب تمام بخ 2.5شد و 

 .میلیون تن است

 برنج و شکر و روغن

هزار هکتار به کشت دوم  40وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: امسال تولید برنج هشت درصد افزایش داشته که در استان مازندران، 

های گیالن و مازندران است و از کشت آن ستانهای آبی، سیاست ما کشت این محصول تنها در ادلیل محدودیترسیده است، اما به

 .کنیمهای دیگر حمایت نمیدر استان

حدود یک  92توان در آن به خودکفایی رسید. تولید آن در سال راحتی میحجتی ادامه داد: شکر یکی از محصوالتی است که به

ار تن افزایش یافت. این روند در سال جاری هم هز 520این مقدار به یک میلیون و  94هزار تن بود که در سال  100میلیون و 

های شکر به ویژه در خوزستان، محدودیت وجود دارد، اما با همکاری وزارت صنایع ادامه خواهد داشت؛ هرچند در تعداد کارخانه

ه به کشت پاییزه اندازی کنیم؛ زیرا با توجهای تعطیل شده را دوباره راهسعی داریم این محدودیت را از بین برده و کارخانه

العاده وابسته وی عنوان کرد: در روغن که فوق.ها خواهیم داشتبرد، قطعاً نیاز بیشتری به این کارخانهچغندرقند که آب کمتری می

درصد از این وابستگی کاهش یابد. برای این منظور تناوب کشت کلزا با گندم را در  70ساله، تا  10هستیم، قرار است در یک افق 

خودکفایی را از شش  95-94های زیر کشت کلزا سه برابر سال گذشته شد. با این حال در سال زراعی مه داریم که امسال، زمینبرنا

درصد  11بینی شده، این مقدار از های پیشبه هشت درصد رساندیم که رقمی بسیار پایین است. البته سال آینده با توجه به برنامه

 .کندعبور می

 یکشت فراسرزمین

 25ساله و  49حجتی انتظار از کشت فراسرزمینی را بیشتر مربوط به ذرت دانست و اضافه کرد: اکنون چند صد هزار هکتار قرارداد 

ترین محصوالت آنها ذرت است، ها در کشورهای مختلف برای کشت فراسرزمینی منعقد شده که یکی از مهمساله توسط ایرانی

 .کندهزار هکتار از این محصول کاشته و محصول خود را به ایران منتقل می 60برزیل، که اکنون یک ایرانی در طوریبه

 وری آببهره

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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وری در پیوند با آب، توسعه مکانیزاسیون و ترین مقام وزارت جهاد کشاورزی، سیاست این وزارتخانه را بر مبنای افزایش بهرهعالی

ایم تا از هیچ تالشی برای توسعه ل است که به مدیران زیرمجموعه اعالم کردهاقتصادی کردن تولید معرفی کرد و یادآور شد: دو سا

 96میلیارد تومان برای آبیاری تحت فشار در بودجه  400های نوین آبیاری، فروگذار نکنند. امسال نیز به میزان دوهزار و سیستم

لی خواهد بود. در صورت تأمین این اعتبار، سال میلیارد تومان آن از محل صندوق توسعه م 500بینی شده که یک هزار و پیش

شود؛ بنابراین با توجه به قابلیت چهار میلیون هکتار از هزار هکتار به اراضی مجهز به سیستم نوین آبیاری افزوده می 400آینده 

اقتصاد مقاومتی ارائه  ساله تدوین و به دولت و ستاد فرماندهی 10اراضی کشور برای برخورداری از چنین تجهیزاتی، یک برنامه 

وری بیشتر وی تأکید کرد: به غیر از یارانه گفته شده، توسعه کشت گلخانه نیز از دیگر مواردی است که در راستای بهره.شده است

ها یابد. البته سرعت توسعه گلخانهدرصد مصرف آب کاهش می 90از آب مورد نظر است؛ زیرا به ازای یک کیلوگرم تولید محصول، 

 .هکتار دارد 100هکتار در سال برسد. در حالی که اکنون سرعتی معادل یکهزار و  500است و باید به دوهزار تا دوهزار و  کم

حجتی درباره ارائه تسهیالت به کشاورزان معتقد است در کشت گلخانه، مانند مکانیزاسیون، خط اعتباری تعریف شده و در صورت 

 600که تاکنون در مکانیزاسیون، بیش از دوهزار و طوریئه تسهیالت مشکلی نخواهد بود؛ بهکامل بودن مدارک کشاورزان، در ارا

میلیارد تومان تسهیالت داده شده است، اما چنانچه خطوط اعتباری تعریف نشده باشد، ممکن است در پرداخت وام، محدودیت 

ای، یکی از موارد جالبی بود که به سیستم تیپ قطرهخبر تجهیز مزرعه چهارهزار هکتاری یک کشاورز نمونه .وجود داشته باشد

تن گندم برداشت کرده که اگر این  9مترمکعب آب،  500وزیر جهاد کشاورزی به آن اشاره کرد. این کشاورز، با مصرف چهارهزار و 

د در کشوری مانند هلند را توان تولیوی با بیان اینکه نمی.گیرداتفاق برای کل کشور بیفتد، تحولی جدی در تولید گندم صورت می

متر در سال بارندگی دارد و میلی 750متر است، اما هلند میلی 232با ایران مقایسه کرد، اظهار داشت: بارندگی در کشور ما حدود 

، در تولید میلیارد یورو تنها از صادرات گل، درآمد کسب کند؛ بنابراین ما نسبت به منابعی که در اختیار داریم 5،5تواند ساالنه می

های وزارت نیرو قلمداد کرد و های غیرمجاز را از برنامهحجتی برخورد با چاه.ایمهای خوبی داشتهبسیاری از محصوالت، پیشرفت

های کشور، پایین رفته های زیرزمینی وجود دارد و آب در بیشتر دشتمیلیارد مترمکعب عدم تعادل در سفره 10حدود  :گفت

توان تاحدودی این کمبود را جبران کرد که اعتبار در نظر گرفته شده ها از طریق آبخیزداری، میغذیه سفرهاست، اما با تشدید ت

 .درصدی داشته است 100برای حفظ آب و خاک و محیط زیست، رشدی 

 گیاهان دارویی

هزار و در جهان داریم، افزود: یکهای نسبی بار مزیتوزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در محصوالتی مانند باغی، خشکبار و تره

صورت علمی صورت خودرو است. اگر بتوان از تولید آنها بهای از آن بهشود که بخش عمدهنوع گیاه دارویی در ایران تولید می 450

ی هم گیرد و هم درآمدزایی. ضمن اینکه در حفاظت از آب و خاک مؤثر است، بازار خوبزایی صورت میحمایت کرد، هم اشتغال

 .برای آن در دنیا وجود دارد

صورت ریالی برای پرداخت تسهیالت به کشاورزان در اختیار بانک درصد از منابع صندوق توسعه ملی، به 10وی با بیان اینکه 

گیرد، بیان کرد: ظرفیت تولید حداقل یک میلیون تن ماهی در قفس در کشور وجود دارد که سال گذشته به سهکشاورزی قرار می

 .هزار تن برسیم 20تن تولید دست یافتیم و قرار است امسال به  900هزار و 

حجتی در پایان عنوان کرد: هیچ نگرانی از بابت تأمین میوه شب عید وجود ندارد و اکنون کشاورزان دغدغه بعد از تولید دارند تا 

 .شان را بفروشندمحصول

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=7dd29f0 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=7dd29f0


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم آذر 

 

137 
 

 تحقیقات و نوآوری ها

 فارس - ۹۵/۰۹/۲۸ : تاریخ

  ای در مقطع کارشناسی ارشدای در مقطع کارشناسی ارشدایجاد گرایش تولید محصوالت گلخانهایجاد گرایش تولید محصوالت گلخانه

ای گرایش تولید محصوالت وزیر علوم در جمع محققان کشاورزی، گفت: با درخواست وزارت جهاد و تمرکز بر توسعه کشت گلخانه 

  .ای در مقطع کارشناسی ارشد باغبانی در برنامه ششم توسعه تدوین و تصویب شده استگلخانه

، محمد فرهادی بعدازظهر امروز در آیین رونمایی از تحقیقات برتر حوزه کشاورزی به خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

مناسبت هفته پژوهش در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد، گفت: محققان بخش کشاورزی امروزه مسئولیت 

هده دارند و طبیعتاً بخش کشاورزی باید عالوه بر کاهش فقر و بهبود سنگینی را برای کمک به تأمین امنیت غذایی در کشور بر ع

  .های طبیعی را مدنظر قرار دهدامنیت غذایی پایداری اکوسیستم

تر کار را وی با اشاره به تغییر اقلیم و کاهش منابع آبی کشور خاطرنشان کرد: افزایش جمعیت همراه با تقاضا برای غذای باکیفیت

ها و پایداری بنیان کردن بخش کشاورزی وجود ندارد، اما باید بیش از گذشته با توجه به چالشراهی جز دانشدشوارتر کرده و 

  .های طبیعی به منابع مهمی از جمله آب، خاک، هوا و ذخایر ژنتیکی توجه کرداکوسیستم

شور  عوامل مؤثری چون فرسایش خاک،وری عنوان کرد و گفت: باید به فرهادی نکات حائز اهمیت را در بحث آب افزایش بهره

رو توجه ویژه کرد و سیاستگذاران کشور نیز و همچنین روند گرم شدن کره زمین و تغییرات اقلیمی پیش شدن و کاهش مواد آلی 

وارد برای در دولت و مجلس باید به عوامل مؤثر دیگری از جمله سرمایه، بازار، افزایش ضریب تکنولوژی و نیروی ماهر در کنار این م

 .توسعه بخش کشاورزی توجه کنند

های درسی های دولت یازدهم در وزارت علوم را در سه سال گذشته بازنگری و به روز کردن برنامهوی یکی دیگر از برنامه

بار  دانشگاه اصلی کشور انجام شده و برای نخستین 10های مطرح کشاورزی عنوان کرد و افزود: این بازنگری با محوریت گرایش

 .های علمی استفاده شده استمؤسسه تحقیقاتی و انجمن 15های برای این بازنگری از ظرفیت

ای در مقطع کارشناسی ارشد حوزه باغبانی خبر داد و وزیر علوم همچنین از ایجاد گرایش جدیدی با عنوان تولید محصوالت گلخانه

ای این های این وزارتخانه در توسعه کشت گلخانها توجه به برنامهگفت: برحسب تقاضای معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ب

  .رشته در برنامه ششم تدوین و تصویب شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950928001312 
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 نوآوری هاتحقیقات و 
 فارس - ۹۵/۰۹/۲۸ : تاریخ

گونه بذر بعدازظهر امروز طی گونه بذر بعدازظهر امروز طی   1212گونه بذر به بخش خصوصی دانش فنی گونه بذر به بخش خصوصی دانش فنی   1212انتقال فناوری و دانش فنی انتقال فناوری و دانش فنی 

    ..قراردادهایی در سازمان تات وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی واگذار شدقراردادهایی در سازمان تات وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی واگذار شد
طی قرادادهایی از سازمان  گونه بذر بعدازظهر امروز 12، فناوری و دانش فنی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

شده سویا رقم سامان، بذر لوبیاچیتی رقم دانش فنی بذر گواهی.تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به بخش خصوصی واگذار شد

خوراک سبزیجات، دانش فنی ژنوتیپ تولید پنبه ارقام خورشید، ساجدی و لطیف، دانش فنی تولید  کوشا، دانش فنی سه نمونه

شده مرکبات و پروبیوتیک برای مصرف زنبور عسل، تکنولوژی بذر عدس و واگذاری دانش فنی تولید نهال استاندارد و گواهی

  .همچنین ارقام برتر گردوی تکان از جمله واگذاری به بخش خصوصی است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950928001129 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 فارس - ۹۵/۰۹/۲۸ : تاریخ

طرح طرح   77حضور وزیر جهاد کشاورزی از حضور وزیر جهاد کشاورزی از طرح تحقیقاتی برتر کشاورزی بعدازظهر امروز با طرح تحقیقاتی برتر کشاورزی بعدازظهر امروز با   77رونمایی از رونمایی از 

    ..تحقیقاتی برتر حوزه کشاورزی رونمایی شدتحقیقاتی برتر حوزه کشاورزی رونمایی شد

، با حضور محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

پژوهشگر و فناور برتر  25فناورانه برتر در بخش کشاورزی به مناسبت هفته پژوهش رونمایی و دستاورد تحقیقاتی و  7فناوری از 

تن در هکتار، رقم جدید ذرت کوشا با مصرف آب کمتر به  1.5تا  1رقم جدید برنج گیالنه با عملکرد .بخش کشاورزی تجلیل شدند

ن با تحمل به تنش های سرما و مقاومت به بیماری زنگ زرد، هزار مترمکعب در هکتار، رقم جدید گندم سائی 4تا  3میزان حدود 

تن در هکتار، ساخت واکسن زنده کلون نیوکاسل، ساخت  20زنگ قهوه ای و سیاهک، رقم جدید نارنگی خرم با عملکرد تولید 

ایی شده بخش دستاورد رونم 7و سامانه علم سنجی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،  2شناور تحقیقاتی پژوهش 

 .کشاورزی به مناسبت هفته پژوهش هستند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950928001311 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۵تاریخ: 

های اطالعاتی جهاد کشاورزی؛ از امروز در بزرگ ترین رویداد تجاری صنایع الکترونیک و های اطالعاتی جهاد کشاورزی؛ از امروز در بزرگ ترین رویداد تجاری صنایع الکترونیک و نمایش فناوری نمایش فناوری 

  کامپیوتر کشورکامپیوتر کشور

دستاوردهای وزارت جهاد کشاورزی در حوزه فناوری اطالعات در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و 

 .دید عالقه مندان قرار می گیردآذر ماه در معرض  28تا  25تجارت الکترونکی از امروز 

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، کریم احمدی، رییس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارتخانه با اعالم این مطلب به 

ه منظور در این نمایشگاه اقدام ها و دستاوردهایی که طی سه سال دولت یازدهم برای توسعه دولت الکترونیک و ب :خبرنگار ما گفت

وی با بیان این که در نمایشگاه بین المللی .کاهش هزینه ها و مفاسد اداری با اسفتاده از فناوری اطالعات انجام شده، ارایه می شود

متری به دستاوردهای وزارت جهاد کشاورزی در بخش فناوری اطالعات اختصاص یافته است، اظهار داشت:  50الکامپ، یک غرفه 

برخی سازمان ها و موسسه های تابعه وزارتخانه انجام داده ایم، مجموعه دستاوردها با یک عنوان در این نمایشگاه با هماهنگی که با 

خدمت  77احمدی افزود: در این نمایشگاه، سیستم متمرکز خدمات الکترونیکی وزارت جهاد کشاورزی که .شرکت داده خواهد شد

اسیس، پروانه بهره برداری، توسعه، تمدید و ابطال انتقال، صدور المثنی و بهسازی از جمله صدور مجوزهای موافقت اصولی، پروانه ت

خدمت در حوزه های دام و طیور، صنایع تبدیلی و  77وی ادامه داد: این .و نوسازی و تغییر را ارایه می دهد، شرکت داده می شود

رییس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات .خواهد آمدتکمیلی، گیاهپزشکی، شیالت و آبزیان و قارچ های خوراکی به نمایش در 

شرکت  1559وزارت جهاد کشاورزی سیستم الکترونیکی تاالر گفت و گوی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سامانه 

ضی و سامانه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، سامانه درخواست تغییر کاربری و واگذاری ارا 1504خدمات حمایتی، سامانه 

ارتباطات مردمی سازمان امور اراضی، سامانه خرید و فروش کاالهای کشاورزی و سامانه خرید و فروش نهاده های سازمان  131

وی تصریح کرد: اکثر این سیستم ها و .مرکزی تعاونی روستایی را از دیگر دستاوردهای ارایه شده در این نمایشگاه عنوان کرد

احمدی وزارت جهاد کشاورزی را جزو چهار دستگاه دولتی برتر در توسعه .ی و شروع به ارایه خدمات کرده اندسامانه ها امسال نهای

ارتباطات الکترونیکی دانست و گفت: وزارت جهاد کشاورزی برای چهارمین بار است که در نمایشگاه بین المللی الکترونیک، امپیوتر 

حال اظهار داشت: در این نمایشگاه، برای نخستین بار یک سالن به طور وی در همین .و تجارت الکترونکی شرکت می کند

اختصاصی به اقدامات دستگاه های دولتی در حوزه توسعه دولت الکترونیکی از سوی وزارت فناوری اطالعات در نظر گرفته شده 

عالقه مندان می توانند در  شود و بنابراین گزارش، این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می.است

  بعد از ظهر در سالن 5صبح تا  9آذر از دستاوردهای وزارت جهاد کشاورزی در حوزه فناوری اطالعات از ساعت  28ا  25روزهای 

38B نمایشگاه الکامپ بزرگ ترین رویداد تجاری در عرصه تولید و عرضه محصوالت و خدمات صنایع الکترونیک و .دیدن کنند

مپیوتر کشور است که همه ساله با حضور گسترده و چشمگیر دست اندرکاران این حوزه و مخاطبان آنها در محل دائمی نمایشگاه کا

 های بین المللی تهران برگزار می گردد

http://www.iana.ir/fa/news/38239/%D9%86%D9%85%D 
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 تخم مرغ

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵آذر  ۲۵تاریخ: 

  آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ/ واحدهای آلوده معدوم شدندآخرین وضعیت صادرات تخم مرغ/ واحدهای آلوده معدوم شدند

دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار گفت: در پی شیوع ویروس آنفوالنزای حاد پرندگان و معدوم سازی واحدها، 

فرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو .متوقف استصادرات تخم مرغ به بازارهای هدف همچنان 

درات تخم مرغ اظهار درباره آخرین وضعیت صا اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه صنعت، تجارت و کشاورزیبا خبرنگار 

داشت: در پی شیوع ویروس آنفوالنزای حاد پرندگان و معدوم سازی واحد ها، صادرات تخم مرغ به بازارهای هدف همچنان متوقف 

آذر ماه بوده است، افزود: در چند روز  7وی با اشاره به اینکه آخرین تاریخ معدوم سازی واحد های آلوده در تهران و البرز .است

زارش انتشار ویروس در این مناطق به دست ما رسید و این امر منجر شد تا مجددا سازمان دامپزشکی اقدامات مربوط به گذشته گ

طالکش ادامه داد: با وجود آنکه اقدامات خوبی در این مناطق از سوی سازمان .معدوم سازی واحدها را در این مناطق آغاز کند

ود ساختار بهداشتی مناسب جهت قرنطینه سازی، تردد ماشین های آلوده و سهل دامپزشکی صورت گرفته است اما به سبب نب

 .انگاری از سوی کارگران این ویروس ، مجدد در این مناطق شیوع پیدا کرده است

 .به گفته وی فضای اطراف و مرغداری های شعاع سه کیلومتری واحدهای آلوده نیز پاک سازی و معدوم سازی شده است

پروش دهندگان مرغ تخم گذار با اشاره به وضعیت نرخ تخم مرغ در بازار بیان کرد: در حال حاضر متوسط نرخ تخم  دبیر کل کانون

 .هزار تومان است و کاهش عرضه در پی شیوع آنفوالنزا نتواسنته تاثیر چندانی در افزایش قیمت داشته باشد 4مرغ درب مرغداری 

http://www.yjc.ir/fa/news/5893582/%D8%A2%D8%AE 
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 تولیدات باغی )سایر (

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵آذر  ۲۷تاریخ: 

  9595قیمت انار شب یلدای قیمت انار شب یلدای 

 .گرفته استبازار فروش انار که یکی از خوراکی های اصلی در شب یلدا به شمار می رود طی چند روز گذشته رونق 

انار یکی از خوراکی های مخصوص شب یلدا  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه صنعت، تجارت و کشاورزی خبرنگار  به گزارش

شد؛ امروزه نیز اثبات شده انار ای خون ساز یاد میاز قدیم از آن به عنوان میوه به شمار می رود که نماد شادی و زایش است و 

ن فرد و آهن است که سبب تقویت سیستم ایمنی بدن، تصفیه خون ،افزایش انرژی و خون سازی در بد "ث"سرشار از ویتامین 

هر سال با نزدیک شدن به شب یلدا، بازار فروش این میوه پاییزی نیز رونق می گیرد و در صورت نبود نظارت دقیق . شودمی

 .مسئوالن ، ممکن است برخی سودجویان از افزایش تقاضای ایجادشده سوء استفاده نمایند و این محصول را گرانتر بفروشند

تحادیه میوه و سبزی ،تمهیدات الزم برای تامین و توزیع میوه و همچنین تنظیم بازار و نظارت حسین مهاجران رئیس ا اما به گفته

 .بر فروش انجام شده و قیمت انواع میوه از جمله انار در آستانه شب یلدا ثابت و منطقی است

 .ومان به فروش می رسدهزار ت 5تا  500هزار و  4وی تصریح کرد: هم اکنون هر کیلو انار درجه یک در بازار به قیمت 

http://www.yjc.ir/fa/news/5900893/%D 
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 تولیدات باغی
 فودپرس ۱۳۹5آذر ماه  ۲4چهار شنبه 

  شوندشوندهای سرمازده پوره میهای سرمازده پوره میماه/ کیویماه/ کیویسازی میوه شب عید از دیسازی میوه شب عید از دیآغاز ذخیرهآغاز ذخیره

خبر شمال برای حمایت از لیدکنندگانرئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی از خرید تضمینی پرتقال و کیوی سرمازده  <کشاورزی

در  حسین صفایی.شودماه آغاز میسازی پرتقال شب عید از اول دیداد و گفت: با توجه به وضعیت آب و هوایی، خرید و ذخیره

های شب یلدا اظهار کرد: سرمازدگی در هفته ئینی، آب زیان و صنایع دستی ویژهمراسم افتتاح جشنواره محصوالت کشاورزی پروت

درصد از مرکبات این استان آسیب  25های شمالی به ویژه مازندران رخ داد که سبب شد حدود در استان سابقهگذشته به طور بی

ضه کنند، چرا که از سویی نگران سرمای بعدی ببیند و باغداران مجبور شدند محصوالت خود را به صورت گسترده در بازار عر

رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی افزود: خرید تضمینی .ها قابلیت نگهداری ندارداحتمالی هستند و از سوی دیگر میوه آن

یک تا سه به پرتقال در دستور کار سازمان تعاون روستایی قرار گرفت که در این زمینه بسته به کیفیت، هرکیلوگرم پرتقال درجه 

شود که البته عمده پرتقال تحویل های فرآوری خریداری میتومان درب کارخانه 550تومان و  820تومان،  834ترتیب کیلویی 

اندازی شده است، ادامه داد: تا کنون بالغ بر مرکز خرید پرتقال راه 16وی با بیان اینکه .داده شده از سوی باغداران درجه سه است

العمل کاری تبدیل به رتقال خریداری و به پنج کارخانه طرف قرارداد تحویل داده شده است تا به صورت حقهزار تن پ 15

های فرآوری و تولید آبمیوه همیشه پرتقال کنستانتره شود. گرچه این قیمت از نظر برخی تولیدکنندگان به صرفه نیست اما کارخانه

یی اظهار کرد: دولت در آخرین مصوبه خود برای باغدارانی که بیش از حد حسین صفا.کنندتومان خریداری می 300را حدود 

تومان به صورت تحویل درب واحدهای تولیدی  40ها کیلویی اند کمکی در نظر گرفته که پرتقال های آسیب دیده آنآسیب دیده

 .شودیل میهای سرمای زده به ضایعات تبدکند و اگر این کار انجام نشود تمام پرتقالخریداری می

های گذشته رخ داد و اینکه رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی اظهار کرد: با توجه به وضعیت آب و هوایی که طی هفته

روزه  15سرمازدگی سبب شد تا نتوانیم به موقع از نیمه آذرماه خرید و ذخیره سازی پرتقال شب عید را آغاز کنیم، با تاخیری 

دیده که امکان خرید پرتقال برای ذخیره سازی وی افزود: در این راستا مناطق آسیب.شودسال آغاز میماه امکار از اول دیاین

اند، ها وجود ندارد شناسایی شده و فقط پرتقال تامسون شمال را از مناطقی که آسیب و خسارتی از سرمازدگی ندیدهپرتقال در آن

سرمازده شمال گفت: محصول کیوی که فصل برداشتش زودتر از صفایی همچنین در خصوص خرید کیوی .کنیمخریداری می

درصد آن قبل از آغاز سرما برداشت شده بود اما دولت  60پرتقال آغاز شده بود، کمتر از مرکبات آسیب دیده است، چرا که حدود 

رید تضمینی قرار ندارد، های مشمول قانون خدر راستای حمایت از باغداران آسیب دیده با وجود اینکه کیوی در فهرست میوه

تومان از باغداران خریداری کند تا به پوره کیوی  600ای خاص به تصویب رساند که طی آن هرکیلوگرم کیوی سرمازده مصوبه

اندازی شده و مراکزی برای خرید پرتقال و کیوی استان گلستان نیز به تبدیل شود که در این راستا سه مرکز در استان مازندران راه

رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی همچنین در خصوص جشنواره و نمایشگاه محصوالت کشاورزی ویژه .شودی افتتاح میزود

شان در این بازه زمانی شب یلدا اظهار کرد: مردم ایران با توجه به مراسم آیینی که برای شب یلدا دارند، مصرف محصوالت غذایی

ها و ای برای مداخله ندارد، با برگزاری چنین جشنوارهبرای تنظیم بازار شب یلدا وظیفهیابد و با وجود اینکه دولت افزایش می

های عرضه مستقیم اندازی غرفهکنیم عرضه را در کنار تقاضا و مصرف به حد تعادل برسانیم تا ضمن راههایی سعی مینمایشگاه

توانیم در فضای رقابتی میوه، محصوالت پروتئینی و آجیل به ها و دالالن غیرضرور ببرای تولیدکنندگان و قطع کردن دست واسطه

 تعادل برسانیم

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=7b1c 
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 تولیدات دام و طیور )سایر (

 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۴تاریخ: 

سیستان و بلوچستان، کمترین تعداد گوسفند/ پنج استان پیشتاز در تولید سیستان و بلوچستان، کمترین تعداد گوسفند/ پنج استان پیشتاز در تولید خراسان رضوی دارای بیشترین و خراسان رضوی دارای بیشترین و 

  شیرشیر

های دارای بیشترین دام سنگین، در پراکندگی تعداد دام و متعاقب آن تولید شیر در کشور، تابع مشخصی نداشته و معموالً استان

ده از مرکز آمار ایران که مربوط به طرح آماری به گزارش خبرنگار ایانا، گزارش منتشرش.گیرندصدر میزان تولید شیر قرار می

دهد که استان خراسان رضوی با دارا بودن بیش از پنج میلیون رأس گوسفند و بره، رتبه یک است، نشان می 93ماه سال اردیبهشت

هزار تا پنج  750لیون و های آذربایجان غربی و شرقی، با تعداد بین سه میرا در این بره به خود اختصاص داده و متعاقب آن، استان

اند. این شرایط در حالی است که سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، کهگیلویه و میلیون راس، جایگاه بعدی را کسب کرده

بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، ایالم، تهران، قم، یزد، خراسان جنوبی، البرز، قزوین، زنجان، کردستان، مازندران و گلستان دارای 

اند.طبق این گزارش، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و آذربایجان هزار گوسفند و بره بوده 250رئوس کمتر از یک میلیون و 

هایی مانند قم، البرز، هزار واحد پرورشی، در صدر جدول قرار گرفته و در عوض، استان 100شرقی با در اختیار داشتن بیش از 

هزار  25برداری کمتر از راحمد، بوشهر، سمنان، یزد، چهارمحال و بختیاری و هرمزگان، دارای بهرهایالم، تهران، کهگیلویه و بوی

زند، اما در عوض به همراه فارس و خوزستان، از واحد هستند.اگرچه سیستان و بلوچستان در تعداد گوسفند و بز، چنگی به دل نمی

تا بیش از دو میلیون رأس دام هستند، اما  600ا ربوده و بین یک میلیون و هنظر تعداد بز و بزغاله، گوی سبقت را از دیگر استان

 اند.تقریباً نیمه شمال و شمال غربی کشور، به جز آذربایجان شرقی، کمترین تعداد بز و بزغاله را به خود اختصاص داده

نظر تراکم گاو و گوساله، بیشترین هستند و  های آذربایجان غربی و شرقی، گیالن، مازندران، تهران، اصفهان و خوزستان، ازاستان

در مقابل، یزد، هرمزگان، بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد، ایالم، قم، چهارمحال و بختیاری، سمنان، خراسان جنوبی و شمالی 

ان، تهران، هایی مانند خراسان رضوی، اصفهاند.درباره شیر باید گفت که استانکمترین تعداد دام سنگین را در خود جای داده

هایی اند، اما تقریباً استانهزار تن در سال تولید داشته 555آذربایجان شرقی و غربی در تولید این محصول پیشتاز بوده و تا بیش از 

 اند./که دام سنگین کمتری در اختیار دارند، در تولید شیر از دیگران عقب مانده

http://www.iana.ir/fa/news/38201/%D8%AE%D8%B1%D8% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۸تاریخ: 

  ها از اطالعیه انجمنها از اطالعیه انجمنفهمی یکی از خبرگزاریفهمی یکی از خبرگزاریهفتگی/ کجهفتگی/ کج  6868ها تا ها تا اجازه نگهداری مرغ مادر به مرغداریاجازه نگهداری مرغ مادر به مرغداری

 .جوجه یکروزه، درباره جدیدترین اطالعیه این انجمن توضیح داددهندگان نماینده بخش خصوصی پرورش

های گوشتی در وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: از آنجا که قرار است مرغمقام انجمن جوجه یکروزه امروز در گفتقائم

 ریزی افزایش خواهد یافت.تر کشتار شوند، بنابراین نیاز به جوجهسنین پایین

دهندگان مرغ گوشتی، قیمت باالی جوجه را عاملی برای جلوگیری از اجرای این فرد با اشاره به اینکه بیشتر پرورشاصغریسعید 

دانند، افزود: برای ترغیب و همکاری بیشتر مرغداران گوشتی، از طرف انجمن به مرغداران مرغ مادر اجازه داده شد تا طرح می

 دی نگهدارند. 20تا تاریخ هفتگی یعنی  68های خود را تا گله

هفته، مرغ خود را نگه دارد، مشمول جریمه خواهد شد که پیش از این نیز  68به گفته وی، چنانچه تولیدکننده مرغ مادر، بیشتر از 

ه ریزی، تنها در این دوره اجازکرد؛ بنابراین برای افزایش جوجههفتگی، مرغدار را مشمول جریمه می 64افزایش سن به بیش از 

تر چنانچه در این دوره، مرغ داده شد تا تولیدکنندگان، چهار هفته بیشتر از مدت معلوم، مبادرت به تولید کنند. به بیانی ساده

 اش کند.ماه باشد، باید مبادرت به حذف گلهدی 20هفتگی برسد، حتی اگر قبل از تاریخ  68ای به سن تولیدکننده

هفته در  64نگهداری مرغ مادر بیش از  "رسانی غلط درباره این اطالعیه، با تیترها با اطالعیاین در حالی است که یکی از خبرگزار

در راستای اجرای طرح کاهش سن کشتار مرغ توسط وزارت جهاد کشاورزی "چنین مخابره کرده است:  "ها ممنوع شدمرغداری

ماه سال جاری ممنوع دی 20هفتگی به کشتارگاه از  64برای تعدیل قیمت جوجه یکروزه، نگهداری مرغ مادر باالتر از سن 

این خبرگزاری در جای دیگر که البته دچار اشتباه نگارشی نیز شده است، در برداشت خود از این بخشنامه چنین عنوان "شود.می

ما بعد از این تاریخ ماه مشمول جریمه نخواهند، ادی 20در بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی آمده است مرغداران تا تاریخ "کرده: 

 "آید.بخش نامه فوق به مرحله اجرایی درمی

 در حالی که جریمه مرغداران متخلف، از قبل از صدور این بخشنامه، مطرح بوده است./

http://www.iana.ir/fa/news/38267/%D8%A7%D8% 
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 تولیدات دام و طیور
 فودپرس ۱۳۹5آذر ماه  ۲4چهار شنبه 

های تهران، البرز، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، قم، مرکزی های تهران، البرز، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، قم، مرکزی حاد پرندگان در استانحاد پرندگان در استانتایید رسمی آنفلوانزای فوقتایید رسمی آنفلوانزای فوق

  و مازندرانو مازندران

حاد پرندگان، ضمن خود در خصوص آنفلوانزای فوق  3روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور در اطالعیه شماره  <مواد غذایی

اطالع رسانی درخصوص تایید مشاهده بیماری در استان های تهران، البرز، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، قم، مرکزی و مازندران، بر 

 .ضرورت تشدید ضوابط امنیت زیستی و بهداشتی در واحدهای پرورش طیور صنعتی تاکید کرد

 :متن این اطالعیه به شرح زیر است

، بدینوسیله به اطالع می رساند بیماری تاکنون در استان های تهران، البرز، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، قم، 2ه شماره پیرو اطالعی

مرکزی و مازندران در زیستگاه پرندگان وحشی، روستا یا واحدهای صنعتی مورد شناسایی و تأیید آزمایشگاهی قرار گرفته است. به 

کسازی و ضدعفونی اماکن آلوده و اعمال ضوابط قرنطینه ای در حداقل زمان ممکن انجام گرفته دنبال آن عملیات معدوم سازی، پا

از آنجایی که همزمان با شروع فصل سرما حجم آلودگی قابل توجهی توسط پرندگان مهاجر وارد منطقه خاور میانه و اروپا .است

م از صنعتی، روستایی و پرندگان وحشی مهاجر در تمامی گردیده است، کماکان احتمال بروز بیماری در مزارع پرورش طیور اع

استان های کشور وجود دارد. لذا همچنان الزم است مدیریت واحدهای پرورش طیور با تشدید ضوابط امنیت زیستی اقدامات الزم 

پرندگان وحشی مهاجر  با توجه به وقوع موارد بیماری و تلفات در.را در خصوص جلوگیری از ورود آلودگی به مزرعه معمول دارند

در اثر آلودگی با ویروس جدید، صید، شکار و عرضه این دسته از پرندگان ممنوع اعالم گردیده است. همچنین به دلیل احتمال 

باالی آلودگی پرندگان وحشی و مهاجر به این ویروس، تا اطالع ثانوی از خرید این پرندگان اعم از زنده یا ذبح شده جداٌ پرهیز 

ر به اهمیت سرعت شناسایی کانون های بیماری و اقدام به موقع در معدوم سازی طیور آلوده در کنترل بیماری، از کلیه نظ.گردد

مردم شریف تقاضا دارد ضمن گزارش هرگونه تلفات غیرعادی، کماکان از خرید طیور روستایی قبل از حصول اطمینان از سالمتی 

زمان دامپزشکی کشور همچون گذشته و به صورت شبانه روزی حتی در ایام تعطیل آنها خودداری نمایند. در همین ارتباط سا

نظارت کامل خود را بر روند تولید گوشت مرغ و تخم مرغ اعمال نموده و شهروندان می توانند با تهیه این اقالم از مراکز معتبر 

اطالعات تکمیلی الزم در اطالعیه های بعدی ارائه بدیهی است  .تحت نظارت این سازمان از سالمت آن اطمینان خاطر داشته باشند

 .خواهد شد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=c866e56f140747 
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 تولیدات دام و طیور
 فودپرس ۱۳۹5آذر ماه  ۲4چهار شنبه 

  شدشدمرغ وتخم مرغ ارزان مرغ وتخم مرغ ارزان 

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی از کاهش قیمت مرغ و تخم مرغ طی روزهای اخیر خبر داد و گفت:  <مواد غذایی

 .استان کشور، آنفلوانزای پرندگان در واحدهای صنعتی مشاهده شده و باقی مربوط به طیور بومی است 3فقط در 

تومان کاهش یافته است، اظهارداشت:  300شته درب مرغداری حدود محمد یوسفی با بیان اینکه قیمت تخم مرغ طی دو روز گذ

وی با اشاره به اینکه قیمت مرغ وابسته به بحث عرضه .تومان کاهش یافته است 300تا  200قیمت مرغ نیز طی روزهای اخیر بین 

ندگان ندارد؛ اواسط هرماه که قدرت و تقاضا و قدرت خرید مردم است، افزود: قیمت این کاال چندان ربطی به بیماری آنفلوانزای پر

کنند و قدرت خریدها شویم که مردم حقوق دریافت میشود و وقتی به سر برج نزدیک میکند مرغ ارزان میخرید مردم افت می

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی قیمت هرکیلوگرم مرغ را در .کندشود، قیمت این کاال نیز افزایش پیدا میبهتر می

 .تومان اعالم کرد 6300تومان و در میادین میوه و تره بار حدود  6000ده فروشی میدان بهمن تقریبا عم

استانی که این بیماری  7یوسفی در بخش دیگری از سخنان خود به شیوع آنفلوانزای پرندگان در کشور اشاره کرد و اظهارداشت: از 

استان دیگر  4آذربایجان شرقی آلودگی در واحدهای صنعتی بوده و در  استان تهران، البرز و 3در آنجا گزارش شده، فقط در 

این مساله  :وی با بیان اینکه آلودگی فقط در واحدهای مرغ تخم گذار رخ داده است، افزود.آلودگی مربوط به طیور بومی است

ان درگیر بودند ضمن اینکه بیماری اکثر کشورهای اروپایی با بیماری آنفلوانزای پرندگ 2016چندان مهمی نیست چراکه در سال 

درحال کنترل است؛ بعنوان مثال در تهران شرایط کامال قرنطینه شده و بیماری پیشرفتی چندانی نداشته، همچنین در استان 

یوسفی درباره آخرین وضعیت .آذربایجان شرقی آلودگی مربوط به یک واحد بوده که آن واحد نیز بالفاصله معدوم شده است

شوند که تاریخ تولید آنها مربوط به دوران قبل از اعالم هایی به عراق صادر میمرغ نیز ادامه داد: درحال حاضر فقط مرغصادرات 

 .شیوع آنفلوانزای پرندگان در ایران است

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=ba67c02d 
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 تولیدات زراعی )سایر (

 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۵تاریخ: 

های جدید کیفیت و کارایی باالتر های جدید کیفیت و کارایی باالتر کشکشهای مزارع گندم در سال زراعی جاری/ علفهای مزارع گندم در سال زراعی جاری/ علفکشکشافزایش تدارک علفافزایش تدارک علف

  دارند/ استان خوزستان در اولویت قرار گرفتدارند/ استان خوزستان در اولویت قرار گرفت

کش مصرف شدکه در سال جاری با اندکی افزایش گندم علفهزار هکتار سطح زیر کشت  400در سال گذشته معادل سه میلیون و 

 .کش تدارک دیده شده استهزار هکتار علف 460معادل سه میلیون و 

های مورد استفاده در کشوگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: علفمشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح گندم در گفت

ها، با توجه به های الزم برای نوع و میزان مصرف هریک از این سمبینیقلم مختلف است که پیش 16مزارع گندم معموالً شامل 

های جدید تدارک دیده شده از کارایی و کشپور با تأکید بر اینکه علفمنطقه و نوع علف هرز، شده است.اسماعیل اسفندیاری

های مورد استفاده کشاورزان از کشورهای چین و هند بیشتر سم کیفیت باالتری نسبت به قبل برخوردار است، افزود: پیش از این

های معتبر اروپایی تأمین ها را از شرکتکششد، اما اکنون بخش خصوصی تحت نظارت سازمان حفظ نباتات کشور، علفتأمین می

تر در اولویت قرار ای مناطق گرمهکشکند که از کیفیت و کارایی بسیار باالیی برخوردار هستند.وی با بیان اینکه تأمین علفمی

و سپس سواحل خزر و در نهایت مناطق مرتفع و   ها در مزارع گندم ابتدا در خوزستان آغازکشدارد، بیان کرد: مصرف علف

گردد.مجری طرح گندم توجه به چهار شود و به همین ترتیب اولویت مناطق در تدارک این نهاده تعیین می سردسیر را شامل می

کش، میزان مصرف، زمان مصرف، نوع های هرز در مزارع گندم را ضروری دانست و ادامه داد: نوع علفمهم در مبارزه با علف اصل

پور سمپاش وتنظیمات آن از مواردی هستند که کشاورزان در زمان استفاده از این سموم باید به آن توجه داشته باشند.اسفندیاری

های مناسب، حمایت و پشتیبانی وزارت وری گندم، تأکید کرد: مجموعه عواملی همچون بارشهرهدرباره عوامل مؤثر در افزایش ب

های هرز و موقع نرخ خرید تضمینی، توزیع مناسب بذر، توسعه سیستم آبیاری تحت فشار، کنترل علفجهاد کشاورزی، اعالم به

 أثیرگذار است.وری محصول و خوداتکایی کشور به تولید گندم تآفت در افزایش بهره

موقع محصول نیز از عوامل دیگر در افزایش تولید در آالت و کشت بهوی در پایان اظهار داشت: توسعه مکانیزاسیون، تأمین ماشین

 واحد سطح است که باید به آنها توجه شود./

r/fa/news/http://www.iana.i38210/%D8%A7%D9%81%D8% 
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 تولیدات زراعی
 فودپرس ۱۳۹5آذر ماه  ۳۰سه شنبه 

  !!قرمزهای قدرتمند دنیای سبزیجاتقرمزهای قدرتمند دنیای سبزیجات

سبزیجات قرمز رنگ مانند گوجه فرنگی و فلفل دلمه ای می توانند به کاهش خطر ابتال به بیماری هایی مانند  <مواد غذایی

کلسترول باال کمک کنند. مواد مغذی گیاهی که رنگ زیبایی به این سبزیجات می بخشند دارای فواید دیابت، پوکی استخوان و 

تر، مانند رنگ تیره چغندر، به طور معمول به معنای آن است که این سبزیجات از رنگ های تیره.سالمت قدرتمندی نیز هستند

ها و مواد معدنی بیشتری برخوردار هستند. این مواد مغذی به محتوای مواد مغذی گیاهی از جمله آنتی اکسیدان ها، ویتامین 

سبزیجات قرمز، رنگ و افزایش ارزش .پیشگیری از سرطان، مبارزه با بیماری های مزمن و تقویت سیستم ایمنی کمک می کنند

طر ابتال به بیماری قلبی، تغذیه ای خود را از لیکوپن و آنتوسیانین دریافت می کنند. لیکوپن آنتی اکسیدانی است که به کاهش خ

 .محافظت از چشم ها، مبارزه با عفونت ها، و محافظت در برابر آسیب دود تنباکو کمک می کند

همچنین، پژوهشگران پتانسیل محافظت در برابر سرطان پروستات و تومورهای دیگر را مطالعه می کنند. از سوی دیگر، آنتوسیانین 

بنابر گزارش موسسه ملی سرطان .یی را بهبود ببخشد و فشار خون و التهاب را کاهش دهدمی تواند از کبد محافظت کند، بینا

آمریکا، به رغم فواید بسیار، بیشتر بزرگساالن به میزان کافی از سبزیجات قرمز و نارنجی رنگ مصرف نمی کنند. در ادامه با برخی 

 .از مفیدترین قرمزهای دنیای سبزیجات بیشتر آشنا می شویم

 چغندر

، و C چغندر یکی از سبزیجات سرشار از آنتی اکسیدان است. همچنین، چغندر منبع خوبی برای پتاسیم، فیبر، فوالت، ویتامین

نیترات ها است. مطالعات جدید نشان داده اند که این سبزی می تواند فشار خون را کاهش دهد، جریان خون را بهبود ببخشد، و 

برای کسب بهترین نتیجه، سرخ کردن چغندر با مقدار اندکی از یک روغن سالم توصیه می شود .استقامت ورزشکاران را تقویت کند

فراموش نکنید. همچنین، می توانید آب  K ، وA ،C و مصرف برگ های چغندر را نیز به واسطه محتوای باالی ویتامین های

رف مراقب باشید. نوشیدن روزانه آب چغندر بیش از چغندر را مصرف کنید، اما بنابر توصیه پژوهشگران باید نسبت به میزان مص

اندازه است. در عوض، تنها چند بار در هفته چغندر مصرف کنید و آب چغندر را با آب میوه و سبزیجات دیگر ترکیب کنید تا نه 

 .یز پیشگیری کنیدتری داشته باشید، بلکه مواد مغذی بیشتری دریافت کرده و از مصرف بیش از اندازه نتنها نوشیدنی خوشمزه

 کلم قرمز

در شرایطی که بیشتر بنفش رنگ به نظر می رسد تا قرمز، این سبزی از فواید سالمت بسیاری همانند دیگر اعضای خانواده کلم 

مانند کیل، بروکسل و بروکلی برخوردار است. رنگ تیره کلم قرمز از آنتوسیانین، آنتی اکسیدانی قدرتمند که می تواند خطر 

کلم قرمز از محتوای ویتامین ها و مواد معدنی باال .ت مغزی، سرطان، و بیماری قلبی عروقی را کاهش دهد، ناشی می شوداختالال

 20، و K درصد از ویتامین C ،42 درصد از دوز روزانه مورد نیاز برای ویتامین 85سود می برد. تنها یک فنجان از این سبزی 

 .، پتاسیم و منگنز نیز محسوب می شودB6 کلم قرمز منبع خوبی برای فیبر، ویتامین را تامین می کند. A درصد از ویتامین

برای دریافت بیشترین میزان مواد مغذی از کلم قرمز آن را خام مصرف کنید. همچنین، می توانید این سبزی را به صورت پخته 

ین، گلوکوزینوالت و دیگر مواد مغذی موجود در آن زیاد از مصرف کنید، اما باید با آب و در مدت زمان کوتاه بخارپز شود تا آنتوسیان

 .مندی از باکتری های خوب، مصرف کلم قرمز تخمیر شده را می توانید مد نظر قرار دهیدبین نروند. برای بهره

 گوجه فرنگی
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، و پتاسیم C تامینگوجه فرنگی یکی از سبزیجات محبوب و پر مصرف در جهان است. گوجه فرنگی منبع خوبی برای لیکوپن، وی

درصد از لیکوپن موجود در رژیم غذایی ما را تامین  85است. گوجه فرنگی تازه و محصوالت گوجه فرنگی مانند رب و سس حدود 

می کنند. در شرایطی که انواع مختلف شیوه های مصرف مفید هستند، گوجه فرنگی پخته شده با مقداری روغن سالم جذب 

 .ل می کندلیکوپن را برای بدن تسهی

 فلفل دلمه ای قرمز

شما را تامین کند و این در  C ، و سه برابر دوز روزانه ویتامینA این سبزی تقریبا شیرین مزه می تواند دوز روزانه ویتامین

و  مندی از پوستی سالمکالری دارد. فلفل دلمه ای قرمز انتخابی سالم برای تقویت سیستم ایمنی و بهره 30شرایطی است که تنها 

موجود در این سبزی به محافظت در برابر عفونت کمک می کند. خوردن فلفل دلمه ای  C درخشان است. محتوای باالی ویتایمن

 .و فوالت را در اختیار بدن قرار می دهد E ، ویتامینB6 قرمز به صورت خام یا پخته ویتامین

 تربچه

، فوالت، و C انواده کلم ها قرار دارند. تربچه منبع خوبی برای ویتامیناین ریشه های خوراکی که از مزه ای تند سود می برند در خ

در حالت خام،  .پتاسیم است و نصف فنجان از آن تنها نه کالری دارد. فیبر موجود در تربچه به احساس سیری کمک می کند

در حالت ترشی نیز از مواد مغذی و دوستدار تربچه از بیشترین میزان ویتامین ها، مواد معدنی و آنتی اکسیدان ها بهره می برد، اما 

 .روده سود می برد

 فلفل چیلی قرمز

با فلفل چیلی قرمز می توانید مقداری تندی را وارد رژیم غذایی خود کرده و با التهاب مبارزه کنید. ممکن است تندی فلفل در ابتدا 

اهش درد کمک کند. همچنین، پژوهشگران پتانسیل اندکی مشکل آفرین باشد، اما کپسایسین موجود در فلفل می تواند به ک

 گرم( فلفل چیلی قرمز افزون بر تامین منیزیم، مس، و ویتامین 28)کپسایسین در مبارزه با سرطان را بررسی می کنند. یک اونس 

A می تواند دو سوم از دوز روزانه برای ویتامین C را نیز فراهم کند. 

 رادیکیو

 نگ خود حاوی مواد مغذی فراوانی است. یک فنجان از این سبزی بیش از دوز روزانه مورد نیاز ویتامینرادیکیو با برگ های تیره ر

K را تامین می کند. همچنین، رادیکیو منبع خوبی برای فوالت، مس، منگنز و ویتامین های B6 ،Cو ، E است. 

 کاهوی برگ قرمز

مغذی است که می توانند به محافظت در برابر سرطان و کند کردن روند بسیار شبیه به رادیکیو، کاهوی برگ قرمز سرشار از مواد 

یک  .هستند B6 پیری کمک کنند. برگ های قرمز و تیره این کاهو سرشار از مواد مغذی مانند آنتی اکسیدان ها و ویتامین

امین می کند. مصرف این کاهو به را ت K و A فنجان از برگ خرد شده کاهو قرمز تقریبا نیمی از نیاز روزانه برای ویتامین های

 .درصد برگ های آن از آب تشکیل شده اند 95حفظ آب بدن نیز کمک می کند زیرا 

 ریواس

است. مصرف ریواس بدون این که قند زیادی به آن اضافه شده  K ، و ویتامینC ریواس منبع خوبی برای کلسیم، پتاسیم، ویتامین

 .ید سالمت را داردباشد و به صورت خام بیشترین میزان فوا

 پیاز قرمز  
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در شرایطی که شاید تمایل چندانی به مصرف پیاز قرمز خام نداشته باشید می توانید با افزودن آن به غذایی که می پزید، مواد 

است. این پیاز قرمز حاوی ارگانوسولفورها، ترکیباتی که در سیر، تره فرنگی، و پیاز یافت می شوند،  .مغذی بیشتری را مصرف کنید

 .مواد شیمیایی گیاهی می توانند سیستم ایمنی بدن را تقویت کنند، تولید کلسترول را کاهش دهند، و از کبد پشتیبانی کنند

آلیل سولفیدها نیز می توانند به مبارزه با سرطان و بیماری قلبی کمک کنند و فیبر موجود در پیاز قرمز از سالمت روده پشتیبانی 

 .می کند

 ی قرمزسیب زمین

دار، و گوجه فرنگی را برای افزایش دریافت پتاسیم و آکادمی تغذیه و رژیم های غذایی آمریکا مصرف سیب زمینی، سبزیجات برگ

باال سود می  B6 ، تیامین، و ویتامینC ایجاد تعادل در فشار خون توصیه می کند. سیب زمینی قرمز از محتوای پتاسیم، ویتامین

ن این که سیب زمینی را چگونه مصرف می کنید، بهتر است پوست آن را دور نریزید زیرا پوست سیب بدون در نظر گرفت.برد

زمینی سرشار از فیبر و بسیاری از ویتامین ها است. سیب زمینی قرمز، به طور ویژه، حاوی مواد مغذی گیاهی بسیاری است که 

 .رنگ قرمز یا صورتی را به پوست آن می بخشند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=133a1 
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 چای

 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۹تاریخ: 

  میلیارد تومان از مطالبات چایکارانمیلیارد تومان از مطالبات چایکاران  193193هزار تن از چای خشک تولیدی امسال/ پرداخت هزار تن از چای خشک تولیدی امسال/ پرداخت   2424فروش فروش 

شود در بینی میهزار تن آن به فروش رفته است و پیش 24در کشور تولید شد که تاکنون هزار تن چای خشک  31در سال جاری 

 .فصل زمستان و بهار مابقی آن به فروش برسد

ها زراعی و جاری به چایکاران و کارخانهوگو با خبرنگار ایانا درباره اختصاص تسهیالت بهرئیس سازمان چای کشور امروز در گفت

 حمایت از صنعت چای کشور، مبلغ دو میلیارد تومان تسهیالت جاری به چایکاران اختصاص یافته است.گفت: از محل صندوق 

 30هزار تومان با سود چهار درصد وام تعلق گرفت که به تدریج تا  600محمدولی روزبهان افزود: برای هر هکتار، یک میلیون و 

 یابد.دهند، اختصاص میبرداران چای را تشکیل میهرهدرصد از ب 85میلیارد تومان به اعضای این صندوق که حدود 

توانند ها نیز میهای جاری چایکاران خواهد بود و کارخانهوی خاطرنشان کرد: این وام دارای کارمزد چهار درصد و برای هزینه

 شان تسهیالت دریافت کنند.دوبرابر سرمایه

شود و مشکلی از لحاظ اعتبارات نداریم؛ زراعی نیز از هفته جاری آغاز میهرئیس سازمان چای کشور ادامه داد: تسهیالت مربوط به ب

 زیرا پول آن در حساب سازمان چای است.

 ها با سود چهار درصد خواهد بود.روزبهان تصریح کرد: این تسهیالت برای چایکاران بدون بهره، اما برای کارخانه

شود تا اواخر فصل بینی میاند و پیشی خود را به این سازمان اعالم کردههاها درخواستوی یادآور شد: چایکاران و کارخانه

 زمستان این تسهیالت اختصاص یابد.

 میلیارد تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شده است 193تاکنون 

ن بود که به تدریج میلیارد توما 234روزبهان درباره مطالبات چایکاران نیز تأکید کرد: کل بهای خرید تضمینی برگ سبز چای 

میلیارد تومان از این مطالبات به حساب چایکاران واری زشده است که این  193ای که تاکنون گونهپرداخت مطالبات انجام شد، به

 درصد از کل مبلغی است که باید پرداخت شود. 83مبلغ معادل 

مطالبات واریز کرده است و مابقی این عدد باید از طریق درصدی خود را برای پرداخت  62وی اظهار داشت: دولت تمامی قدرالسهم 

 ها تأمین شود.کارخاه

صورت هزار تن آن به 24هزار تن چای خشک در کشور تولید شد که از این مقدار حدود  31روزبهان اضافه کرد: در سال جاری 

 ه فروش رفته است.درصد چای تولیدشده سال جاری تاکنون ب 70کامل به فروش رفته است؛ یعنی بیش از 

هایی است که چای خشک تولیدشده مشتریان خاص ترین زماندنبال آن فصل بهار از پرفروشوی همچنین گفت: زمستان و به

 شود که دیگر چای سنواتی داشته باشیم.بینی نمیدرصدی چای خشک تولیدشده پیش 70خود را دارد؛ بنابراین با فروش بیش از 

بیان کرد: چای ایرانی فاقد هرگونه سم و مواد افزودنی دیگر بوده و مشتریان خاص خود را دارد؛ بنابراین رئیس سازمان چای کشور 

 هزار تن چای خشک تولیدشده در کشور به فروش برسد./ 31شود که کل بینی میپیش

ws/http://www.iana.ir/fa/ne38332/%D9%81%D8%B1 
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 خرید تضمینی

 فارس - ۹۵/۰۹/۲۴ : تاریخ

دیده در استان مازندران/ خرید و ذخیره پرتقال شب عید از دیده در استان مازندران/ خرید و ذخیره پرتقال شب عید از مرکز خرید تضمینی مرکبات آسیبمرکز خرید تضمینی مرکبات آسیب  1616استقرار استقرار 

  اول دی ماهاول دی ماه

دیده های آسیبمرکز را برای خرید تضمینی پرتقال 16مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران، گفت: با توجه به سرمازدگی اخیر  

  .شودسازی شب عید از اول دی ماه آغاز میایم و خرید پرتقال برای ذخیرهدر استان مازندران ایجاد کرده

، حسین صفایی صبح امروز در مراسم افتتاحیه جشنواره شب یلدا که در حکیمیه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

شود، تا تهران برپا شده، گفت: در این جشنواره انواع اقالم مورد نیاز شب یلدا از جمله میوه، آجیل و خشکبار و آبزیان عرضه می

صفایی همچنین در مورد وضعیت مرکبات شمال کشور که به دلیل سرمازدگی دو هفته .باشدکمکی برای تعادل قیمت در بازار 

شود، در سرمازدگی اخیر درصد مرکبات کشور در استان مازندران تولید می 60رو شده، گفت: از آنجایی که اخیر با مشکالتی روبه

روزهای گذشته شاهد عرضه گسترده مرکبات از درصد محصوالت این استان آسیب دیده است و به همین جهت در  25تا  20

 .ایم چرا که آنها امکان نگهداری نداشته و در عین حال نگران سرمای بعدی هستندسوی این باغداران بوده

های وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی پرتقال خبر داد و گفت: پرتقال از جمله محصوالت کشاورزی است وی از پیگیری

 .های گذشته سابقه نداشته که نیازی به خرید تضمینی باشدشود، ولی در طول سالخرید تضمینی میکه مشمول 

بوده که به مرور به  3های خریداری شده عمدتاً از نوع تامسون درجه مدیرعامل سازمان تعاون روستایی با اشاره به اینکه پرتقال

های ، گفت: پیش از این کارخانهصفایی در توضیح بیشتر این موضوع.ندشون، تا تبدیل به کنسانتره شوصنایع تبدیلی منتقل می

 .تواند از این طریق تأمین کندکردند، اما اکنون بخشی را میصنایع تبدیلی برای تولید آب پرتقال اقدام به واردات کنسانتره می

 :ن روستایی در استان مازندران خبر داد و گفتمرکز خرید پرتقال برای تحویل بار کشاورزان به تعاو 16صفایی همچنین از ایجاد 

خریم که کشاورزان بیشتر تومان می 834تومان و درجه یک را  720تومان، درجه دو  550را کیلویی  3پرتقال تامسون درجه 

 .ایمهزار تن خریداری کرده 16به ما بفروشند و تاکنون  خود  3مایلند پرتقال درجه 

دیده کشاورزان در نظر های آسیبلت در عین حال رقمی را به عنوان کمک برای حمایت از خسارتوی همچنین با بیان اینکه دو

تومان تحویل در درب واحدهای صنعتی خریداری  400دیده از سرما را هم کیلویی های آسیبگرفته، افزود: در عین حال پرتقال

 .ها را تبدیل کنندایم تا این پرتقالهای شمالی قرارداد بستهستانکارخانه در ا 4کارخانه هم هماهنگ کردیم که با  6کنیم و با می

پذیر است اما قبل از مدیرعامل سازمان تعاون روستایی خاطرنشان کرد: کیوی هم جزو محصوالتی است که در مقابل سرما آسیب

یمانده مقداری آسیب دیده اما از آنجایی های باقها برداشت و به انبارها منتقل شده بود اما کیویدرصد کیوی 60تا  50سرمازدگی 

تومان  600دیده را هم کیلویی های آسیبایم، تا کیویای را گرفتهشود، مصوبهکه کیوی مشمول خرید تضمینی دولت نمی

  .خریداری کنیم و طی هماهنگی با یک کارخانه آن را به پوره کیوی تبدیل خواهیم کرد

دیدگی باغات مرکبات مشخص عید هم برای تنظیم بازار، گفت: امسال صبر کردیم تا آسیبصفایی در مورد تأمین پرتقال شب 

شود، برای همین کمی با تأخیر خرید تضمینی را برای شب عید آغاز کردیم که از اول دی ماه خرید پرتقال شب عید آغاز خواهد 

 .ها از بین مرکبات سالم انتخاب خواهد شدشد، اما این پرتقال

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950924000509 
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 خرید تضمینی
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دیده در استان مازندران/ خرید و ذخیره پرتقال شب عید از دیده در استان مازندران/ خرید و ذخیره پرتقال شب عید از مرکز خرید تضمینی مرکبات آسیبمرکز خرید تضمینی مرکبات آسیب  1616استقرار استقرار 

  ی ماهی ماهاول داول د

دیده های آسیبمرکز را برای خرید تضمینی پرتقال 16مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران، گفت: با توجه به سرمازدگی اخیر  

  .شودسازی شب عید از اول دی ماه آغاز میایم و خرید پرتقال برای ذخیرهدر استان مازندران ایجاد کرده

، حسین صفایی صبح امروز در مراسم افتتاحیه جشنواره شب یلدا که در حکیمیه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

شود، تا تهران برپا شده، گفت: در این جشنواره انواع اقالم مورد نیاز شب یلدا از جمله میوه، آجیل و خشکبار و آبزیان عرضه می

صفایی همچنین در مورد وضعیت مرکبات شمال کشور که به دلیل سرمازدگی دو هفته .بازار باشدکمکی برای تعادل قیمت در 

شود، در سرمازدگی اخیر درصد مرکبات کشور در استان مازندران تولید می 60رو شده، گفت: از آنجایی که اخیر با مشکالتی روبه

هت در روزهای گذشته شاهد عرضه گسترده مرکبات از درصد محصوالت این استان آسیب دیده است و به همین ج 25تا  20

 .ایم چرا که آنها امکان نگهداری نداشته و در عین حال نگران سرمای بعدی هستندسوی این باغداران بوده

های وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی پرتقال خبر داد و گفت: پرتقال از جمله محصوالت کشاورزی است وی از پیگیری

 .های گذشته سابقه نداشته که نیازی به خرید تضمینی باشدشود، ولی در طول سالشمول خرید تضمینی میکه م

بوده که به مرور به  3های خریداری شده عمدتاً از نوع تامسون درجه مدیرعامل سازمان تعاون روستایی با اشاره به اینکه پرتقال

های ، گفت: پیش از این کارخانهصفایی در توضیح بیشتر این موضوع.ره شوندشون، تا تبدیل به کنسانتصنایع تبدیلی منتقل می

 .تواند از این طریق تأمین کندکردند، اما اکنون بخشی را میصنایع تبدیلی برای تولید آب پرتقال اقدام به واردات کنسانتره می

 :تعاون روستایی در استان مازندران خبر داد و گفت مرکز خرید پرتقال برای تحویل بار کشاورزان به 16صفایی همچنین از ایجاد 

خریم که کشاورزان بیشتر تومان می 834تومان و درجه یک را  720تومان، درجه دو  550را کیلویی  3پرتقال تامسون درجه 

ه دولت در عین حال وی همچنین با بیان اینک.ایمهزار تن خریداری کرده 16به ما بفروشند و تاکنون  خود  3مایلند پرتقال درجه 

های دیده کشاورزان در نظر گرفته، افزود: در عین حال پرتقالهای آسیبرقمی را به عنوان کمک برای حمایت از خسارت

کارخانه هم هماهنگ  6کنیم و با تومان تحویل در درب واحدهای صنعتی خریداری می 400دیده از سرما را هم کیلویی آسیب

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی .ها را تبدیل کنندایم تا این پرتقالهای شمالی قرارداد بستهدر استانکارخانه  4کردیم که با 

ها درصد کیوی 60تا  50پذیر است اما قبل از سرمازدگی خاطرنشان کرد: کیوی هم جزو محصوالتی است که در مقابل سرما آسیب

باقیمانده مقداری آسیب دیده اما از آنجایی که کیوی مشمول خرید تضمینی های برداشت و به انبارها منتقل شده بود اما کیوی

تومان خریداری کنیم و طی هماهنگی با یک  600دیده را هم کیلویی های آسیبایم، تا کیویای را گرفتهشود، مصوبهدولت نمی

عید هم برای تنظیم بازار، گفت: امسال صبر صفایی در مورد تأمین پرتقال شب  .کارخانه آن را به پوره کیوی تبدیل خواهیم کرد

دیدگی باغات مرکبات مشخص شود، برای همین کمی با تأخیر خرید تضمینی را برای شب عید آغاز کردیم که از کردیم تا آسیب

 .ها از بین مرکبات سالم انتخاب خواهد شداول دی ماه خرید پرتقال شب عید آغاز خواهد شد، اما این پرتقال
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 خرید تضمینی
 فارس - ۹۵/۰۹/۲۴ : تاریخ

دیده در استان مازندران/ خرید و ذخیره پرتقال شب عید از دیده در استان مازندران/ خرید و ذخیره پرتقال شب عید از مرکز خرید تضمینی مرکبات آسیبمرکز خرید تضمینی مرکبات آسیب  1616استقرار استقرار 

  دی ماهدی ماه  اولاول

دیده های آسیبمرکز را برای خرید تضمینی پرتقال 16مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران، گفت: با توجه به سرمازدگی اخیر  

  .شودسازی شب عید از اول دی ماه آغاز میایم و خرید پرتقال برای ذخیرهدر استان مازندران ایجاد کرده

، حسین صفایی صبح امروز در مراسم افتتاحیه جشنواره شب یلدا که در حکیمیه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

شود، تا تهران برپا شده، گفت: در این جشنواره انواع اقالم مورد نیاز شب یلدا از جمله میوه، آجیل و خشکبار و آبزیان عرضه می

صفایی همچنین در مورد وضعیت مرکبات شمال کشور که به دلیل سرمازدگی دو هفته .ر بازار باشدکمکی برای تعادل قیمت د

شود، در سرمازدگی اخیر درصد مرکبات کشور در استان مازندران تولید می 60رو شده، گفت: از آنجایی که اخیر با مشکالتی روبه

جهت در روزهای گذشته شاهد عرضه گسترده مرکبات از  درصد محصوالت این استان آسیب دیده است و به همین 25تا  20

 .ایم چرا که آنها امکان نگهداری نداشته و در عین حال نگران سرمای بعدی هستندسوی این باغداران بوده

های وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی پرتقال خبر داد و گفت: پرتقال از جمله محصوالت کشاورزی است وی از پیگیری

 .های گذشته سابقه نداشته که نیازی به خرید تضمینی باشدشود، ولی در طول سالمشمول خرید تضمینی می که

بوده که به مرور به  3های خریداری شده عمدتاً از نوع تامسون درجه مدیرعامل سازمان تعاون روستایی با اشاره به اینکه پرتقال

های ، گفت: پیش از این کارخانهصفایی در توضیح بیشتر این موضوع.نتره شوندشون، تا تبدیل به کنساصنایع تبدیلی منتقل می

 .تواند از این طریق تأمین کندکردند، اما اکنون بخشی را میصنایع تبدیلی برای تولید آب پرتقال اقدام به واردات کنسانتره می

 :به تعاون روستایی در استان مازندران خبر داد و گفتمرکز خرید پرتقال برای تحویل بار کشاورزان  16صفایی همچنین از ایجاد 

خریم که کشاورزان بیشتر تومان می 834تومان و درجه یک را  720تومان، درجه دو  550را کیلویی  3پرتقال تامسون درجه 

 .ایمهزار تن خریداری کرده 16به ما بفروشند و تاکنون  خود  3مایلند پرتقال درجه 

دیده کشاورزان در نظر های آسیبینکه دولت در عین حال رقمی را به عنوان کمک برای حمایت از خسارتوی همچنین با بیان ا

تومان تحویل در درب واحدهای صنعتی خریداری  400دیده از سرما را هم کیلویی های آسیبگرفته، افزود: در عین حال پرتقال

 .ها را تبدیل کنندایم تا این پرتقالهای شمالی قرارداد بستهنه در استانکارخا 4کارخانه هم هماهنگ کردیم که با  6کنیم و با می

پذیر است اما قبل از مدیرعامل سازمان تعاون روستایی خاطرنشان کرد: کیوی هم جزو محصوالتی است که در مقابل سرما آسیب

های باقیمانده مقداری آسیب دیده اما از آنجایی ها برداشت و به انبارها منتقل شده بود اما کیویدرصد کیوی 60تا  50سرمازدگی 

تومان  600دیده را هم کیلویی های آسیبایم، تا کیویای را گرفتهشود، مصوبهکه کیوی مشمول خرید تضمینی دولت نمی

  .خریداری کنیم و طی هماهنگی با یک کارخانه آن را به پوره کیوی تبدیل خواهیم کرد

دیدگی باغات مرکبات مشخص ل شب عید هم برای تنظیم بازار، گفت: امسال صبر کردیم تا آسیبصفایی در مورد تأمین پرتقا

شود، برای همین کمی با تأخیر خرید تضمینی را برای شب عید آغاز کردیم که از اول دی ماه خرید پرتقال شب عید آغاز خواهد 

 .ها از بین مرکبات سالم انتخاب خواهد شدشد، اما این پرتقال
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 خرید تضمینی
 فارس - ۹۵/۰۹/۲۴ : تاریخ

  شرایط برای حضور بخش خصوصی در حوزه ایجاد واحدهای قرنطینه مرزی فراهم است شرایط برای حضور بخش خصوصی در حوزه ایجاد واحدهای قرنطینه مرزی فراهم است 

  .کشور گفت: شرایط برای حضور بخش خصوصی در حوزه ایجاد واحدهای قرنطینه مرزی فراهم است رئیس سازمان حفظ نباتات

از بندرعباس، محمدعلی باغستانی پیش از ظهر امروز در نشست با مسؤوالن جهادکشاورزی هرمزگان  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ضوعات کشور در حوزه تأمین سالمت غذایی مراقبت مداوم از مرزهای ورودی کشور در زمینه مقابله با ترین موگفت: یکی از مهم

به کشور در  ورود برخی آفات خطرناک است به طوری که بتوانیم اقدامات تشخیصی را به درستی انجام داده و مانع از بروز آسیب

کل واردات محصوالت گیاهی به کشور از طریق استان هرمزگان صورت درصد از  70وی با بیان اینکه بیش از .این زمینه شویم

مردم در زمینه حفظ نباتات در کشور و انجام اقدامات پیشگیرانه در این حوزه نقش بسیار مهمی دارند به  :گیرد، عنوان کردمی

ن متأسفانه در طول چند دهه اخیر طوری که باید مراقب باشند تا بدون رعایت اصول ایمنی، نهالی وارد کشور نشود که تبعات آ

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور ادامه داد: گاهی ورود یک آفت به .های زیادی به کشاورزی کشورمان شده استموجب آسیب

شود که باید برای مهار آن به سم و های مختلف میکشور و تکثیر شدن آن موجب گسترش آفت در مناطق وسیعی از استان

 .د و لذا فرآیند مقابله با یک آفت فراگیر، هزینه باالیی داردکش متوسل شآفت

ها است، افزود: اکنون در مقایسه با کشباغستانی با بیان اینکه سیاست کلی در کشورمان کاهش میزان استفاده از سم و آفت

فاده ما از کود و سم از متوسط ها در کشور وضعیت مطلوبی داریم و متوسط استکشمتوسط جهانی استفاده از کود شیمیایی و آفت

 .تر است و باید با حفظ شرایط داخل کشور این میزان را روز به روز کاهش دهیمجهانی پائین

گذاری در حوزه ایجاد واحدهای ضدعفونی و ایجاد قرنطینه در وی بیان کرد: آماده همکاری با بخش خصوصی به منظور سرمایه

 .ان نیز شرایط در این زمینه مهیا استمناطق مرزی هستیم و در استان هرمزگ

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950924000568 
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 خرید تضمینی
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۴تاریخ: 

  تن پرتقال سرمازده به کنسانتره تبدیل شدتن پرتقال سرمازده به کنسانتره تبدیل شد  1515ماه/ ماه/ پرتقال شب عید از یکم دیپرتقال شب عید از یکم دیسازی سازی آغاز خرید تضمینی و ذخیرهآغاز خرید تضمینی و ذخیره

روز  15سازی پرتقال شب عید را با ها در شمال کشور، خرید و ذخیرهانتظار برای عادی شدن شرایط بازار پس از سرمازدگی باغ

به گزارش خبرنگار ایانا، رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران امروز .شودماه آغاز میرو کرد و این خرید از اول دیتأخیر روبه

های شب یلدا، گفت: سرمازدگی که در هفته در مراسم افتتاح جشنواره محصوالت کشاورزی پروتئینی، آبزیان و صنایع دستی ویژه

درصد از مرکبات این استان آسیب وارد کرد،  25تا  20ویژه مازندران رخ داد به های شمالی بهای در استانسابقهطور بیگذشته به

سو نگران سرمای صورت گسترده در بازار کرد؛ زیرا تولیدکنندگان از یکاین اتفاق باغداران را وادار به عرضه محصوالت خود به

ی افزود: با عرضه وسیع برد.حسین صفایها را از بین میبعدی احتمالی بودند و از سوی دیگر سرمازدگی قابلیت نگهداری پرتقال

شود وجود موقع پرتقال که معموالً از نیمه آذرماه آغاز میسازی بهپرتقال توسط باغداران و برهم خوردن بازار امکان خرید و ذخیره

شود.وی ماه امسال آغاز میروزه و از ابتدای دی 15نداشت به همین دلیل و با در نظر گرفتن منافع باغداران این خرید با تأخیری 

سازی ندارند شناسایی شده و خرید پرتقال دیده که محصوالت آنها امکان ذخیرهبیان کرد: در برنامه خرید تضمینی مناطقی آسیب

های های آنها کامالً سالم هستند.صفایی ادامه داد: با سرمازدگی بخشی از باغشود که میوهتامسون شمال فقط از مناطقی انجام می

خرید تضمینی این محصوالت در دستور کار سازمان تعاون روستایی قرار گرفت و با توجه به کیفیت، هر کیلوگرم  پرتقال مازندران

شود که های فرآوری خریداری میتومان درب کارخانه 550تومان و  820تومان،  834پرتقال درجه یک تا سه به ترتیب کیلویی 

اندازی شده است، مرکز خرید پرتقال راه 16ران درجه سه است.وی با بیان اینکه البته عمده پرتقال تحویل داده شده از سوی باغدا

صورت هزار تن پرتقال خریداری و به پنج کارخانه طرف قرارداد تحویل داده شده است تا به 15تأکید کرد: تاکنون بیش از 

های فرآوری و گان به صرفه نیست، اما کارخانهکاری تبدیل به کنستانتره شود، گرچه این قیمت از نظر برخی تولیدکنندالعملحق

کنند.رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران یادآور شد: دولت در تومان خریداری می 300تولید آبمیوه کنسانتره پرتقال را 

صورت تومان به 40ی های سرمازده آنها را کیلویکمکی در نظر گرفته است تا پرتقال دیدهآخرین مصوبه خود برای باغداران آسیب

های سرمازده به ضایعات تبدیل کند. اگر این کار انجام نشود تمام پرتقالتحویل درب واحدهای تولیدی خریداری می

های سرمازده شمال عنوان کرد: محصول کیوی شمال کمتر از مرکبات آسیب دیده است؛ زیرا شود.صفایی درباره خرید کیویمی

درصد آن برداشت شده بود.وی اظهار داشت: با  60تر از پرتقال آغاز شد و قبل از آغاز سرما حدود فصل برداشت این محصول زود

های مشمول قانون خرید تضمینی قرار ندارد، اما دولت با هدف حمایت از باغداران آسیب دیده وجود اینکه کیوی در فهرست میوه

تومان از باغداران خریداری شود.صفایی  600گرم کیوی سرمازده ای خاص به تصویب رساند که طی آن هر کیلواز سرما، مصوبه

شود و در این راستا سه مرکز در استان های فرآوری برای تبدیل به پوره تحویل میشده به کارخانههای خریداریاضافه کرد: کیوی

در پایان درباره جشنواره و نمایشگاه شود.وی زودی در استان گلستان به افتتاح میاندازی شده و مراکزی نیز بهمازندران راه

 محصوالت کشاورزی ویژه شب یلدا، تصریح کرد: با توجه به مراسم آیینی مردم ایران در شب یلدا مصرف برخی از محصوالت غذایی

محصوالت  هایی با عرضه مستقیمو نمایشگاه یابد، این سازمان سعی کرده است با برگزاری چنین جشنوارهدر این ایام افزایش می

ها و دالالن را نیز مورد نیاز مردم در کنار افزایش تقاضا و مصرف، بازار را به تعادل برساند ضمن اینکه با این کار حضور واسطه

وجود شود فضای رقابتی در بین تولیدکنندگان بههای عرضه مستقیم محصوالت باعث میاندازی غرفهیابد، همچنین راهکاهش می

 آید./

http://www.iana.ir/fa/new38200/%D8%A2%D8% 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵آذر  ۳۰تاریخ: 

  تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت چه بر سر تولید می آورد؟تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت چه بر سر تولید می آورد؟

در اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، کشاورزان نمی رئیس تشکل های بخش کشاورزی گفت: کشاورزان با تاخیر 

 .توانند برنامه ریزی اقتصادی مناسبی داشته باشند از این رو در انتخاب کشت و تامین منابع مالی دچار مشکل می شوند

اقتصادی باشگاه خبرنگاران  گروه صنعت،تجارت و کشاورزیمسعود اسدی رئیس تشکل های بخش کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

بهترین زمان اعالم نرخ خرید تضمینی  :با اشاره به تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی اظهار داشت  جوان

درصدی  2وی با اشاره به اینکه افزایش .ان بتوانند با خیالی آسوده به تولید بپردازندمحصوالت قبل از فصل کشت است تا کشاورز

درصدی، این افزایش نرخ نمی توانند جوابگوی  11تا  9نرخ خرید تضمینی گندم دردی را دوا نمی کند، افزود: با توجه به تورم 

 .جه خواهیم شدهزینه کشاورزان باشد از این رو در سال های آتی با کاهش تولید موا

اسدی ادامه داد: با گذشت سه ماه از فصل کشت ، تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت جای سوال دارد چرا که کشاورزان 

   .با استمرار این روند نمی توانند برنامه ریزی اقتصادی مناسبی داشته باشند

و اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی محصوالت در همه دولت با وجود آنکه تاخیر  :رئیس تشکل های بخش کشاورزی تصریح کرد

ها بوده از این رو انتظار می رود که دولت در جهت حمایت از کشاورزان برنامه ریزی مناسبی در این جهت داشته باشد تا آنها در 

 .انتخاب کشت و تامین منابع دچار مشکل نشوند

 شدتاخیر در اعالم نرخ محصوالت، دغدغه کشاورزان  

اقتصادی باشگاه  گروهصنعت، تجارت و کشاورزی همچنین مجتبی شادلو نائب رئیس اتحادیه باغداران تهران در گفتگو با خبرنگار 

درصدی گندم دغدغه خاطر کشاورزان را به همراه  2ضمینی محصوالت و افزایش گفت: تاخیر در اعالم نرخ خرید ت خبرنگاران جوان

وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ خرید تضمینی محصوالت استراتژیک یک مزیت تلقی می شود، افزود: این درحالی .داشته است

 .است که نرخ خرید تضمینی در محصوالت باغی و جالیزی کاربرد چندانی ندارد

 .الگوی کشت و تنظیم بازار، دیگر خرید تضمینی محصوالت کاربردی ندارد امه داد: با اجرای برنامه شادلو اد

نائب رئیس اتحادیه باغداران در پایان تصریح کرد: دولت مانند سال های گذشته در خرید تضمینی محصوالت با مشکالتی نظیر 

 .عالم نرخ خرید محصوالت را به همراه داشته استکمبود بودجه روبرو شد که درنهایت این مشکالت، تاخیر در ا

http://www.yjc.ir/fa/news/5904448/%D8%AA%D8%A7% 
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 دانه های روغنی
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 روغن

 فودپرس ۱۳۹5آذر ماه  ۳۰سه شنبه 

  روغنهای امانی دولتی که جایشان چندان امن نیستروغنهای امانی دولتی که جایشان چندان امن نیست

تن روغن خام  6475بررسی وضعیت معامالت روغن خام در بورس کاالی ایران نشان می دهد از  –اقتصاد غذا  <صنایع غذایی

تن آن به فروش  2025صورت گرفته تنها  که عمدتا توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران ارزان عرضه شده طی آذرماه سال جاری

، در حالی که طی ماه های اخیر بحث کاهش موجودی روغن نباتی در «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا .رفته است

 کشور به طور جدی مطرح شده بود و واردکنندگان روغن خام چندان تمایلی به واردات نشان نمی دادند و شرکت بازرگانی دولتی

به گرداننده اصلی بازار روغن خام در کشور تبدیل شده بود بررسی آمار نشان می دهد کارخانجات روغن نباتی چندان تمایلی به 

 .خرید روغن خام شرکت بازرگانی دولتی الاقل در بورس کاال را ندارند

کارخانجات روغن نباتی از روغن خام ارزان قیمت یک کارشناس بورس کاال در گفتگو با خبرنگار ما در خصوص دالیل عدم استقبال 

شرکت بازرگانی دولتی در بورس می گوید: بخشی از این موضوع به نوع معامالت و نحوه عرضه، عرضه کننده، محل نگهداری، 

 قیمت و شرایط مالی خرید در بورس بر می گردد و بخشی دیگر مربوط به حواشی موجود در خصوص روغنهای عرضه شده توسط

وی می افزاید: متاسفانه شایعات زیادی در خصوص کیفیت روغنهای عرضه شده و همچنین زمان .شرکت بازرگانی دولتی است

مطرح است و به همین دلیل کارخانجات تمایلی به خرید روغن های عرضه شده در بورس کاال  تحویل خریدهای انجام شده 

اسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص وضعیت بازار روغن خام و دالیل عدم یکی از مدیران صنعت روغن نباتی نیز در پ.ندارند

تومان است در حالی که روغن خام  3200قیمت روغن خام سویا در بازار بیش از  :استقبال از روغن خام در بورس کاال می گوید

 .غن خام از طریق بورس ندارندتومان است اما کارخانجات تمایلی به خرید رو 3060عرضه شده توسط شرکت بازرگانی دولتی 

های عرضه شده در بورس می گوید: روغنهای عرضه شده اغلب روغنهای امانی دولتی در مخازن  وی در خصوص وضعیت روغن

بخش خصوصی هستند که از لحاظ کیفیت و همچنین تحویل به خریداران با مشکل مواجه هستند و خریداران بیم آن را دارند 

 .ه یا به دستشان نرسد یا با تاخیر زیاد تحویلشان شودروغنهای خریداری شد

این فعال صنعت روغن نباتی خاطر نشان کرد: بر اساس اطالعات به دست آمده برخی روغنهای امانی دولتی توسط کارخانه داران 

و از همین رو کارخانجات  مصرف شده و عمال روغنی در مخازن وجود ندارد یا میزان موجودی با میزان امانت داده شده تطابق ندارد

 .علی رغم ارزانی روغنهای دولتی تمایلی به خرید روغنهای امانی موجود در مخازن برخی کارخانجات ندارند

وی متذکر شد: استفاده ازروغنهای امانی دولتی توسط برخی کارخانجات تخلف است و جا دارد دستگاه های نظارتی با ورود به این 

نحوه  همچنین بنا بر ادعاهای برخی فعاالن صنعت روغن نباتی.و دست اندازی به بیت المال را بگیرند موضوع جلوی رانت، فساد

همچنین اخذ تعهدات مالی از کارخانجات در زمان تحویل روغن های امانی از سوی  توزیع روغنهای امانی، زمان عقد قرارداد و

قسیم روغن خام بین کارخانجات روغن نباتی با توجه به چه مکانیزمی شرکت بازرگانی دولتی محل ابهام است و معلوم نیست این ت

ترتیبی اتخاذ  نیز جا دارد مدیران شرکت بازرگانی دولتی ایران .و با چه فرمولی توسط شرکت بازرگانی دولتی انجام شده است

از گزند برخی  ان نگهداری شود تانمایند تا ضمن رعایت کامل قانون، روغنهای دولتی وارداتی توسط این شرکت در مخازن خودش

 .دست درازی ها در امان مانده و خدای ناکرده عملکرد آنان با ابهام مواجه نشود

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=5ab8208e1d»» 
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 سالمت

 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۸تاریخ: 

های کشاورزی/ طرح ساماندهی مصرف های کشاورزی/ طرح ساماندهی مصرف تأیید وجود برخی فلزات سنگین مانند آرسنیک در برخی خاکتأیید وجود برخی فلزات سنگین مانند آرسنیک در برخی خاک

  رسدرسدسموم در هفت محصول کشاورزی پرمصرف تا سال بعد به سرانجام میسموم در هفت محصول کشاورزی پرمصرف تا سال بعد به سرانجام می

گفت: تاکنون چهارهزار نوع سم مجاز برای کشاورزی شناسایی و تأیید وزیر جهاد کشاورزی در جریان ناهار کاری با وزیر بهداشت 

 .شده است، اما همچنان نگرانی از سموم غیرمجاز و بیش از حد، در کشاورزی ایران وجود دارد

شنبه روز پرترافیکی را پشت سر گذاشته است. از سویی پیش از ظهر امروز در یک، محمود حجتی امروز ایانابه گزارش خبرنگار 

های حوزه پژوهش کشاورزی پرداخت و از سوی دیگر ساعتی بعد به سازمان تحقیقات به مناسبت هفته پژوهش به تقدیر از نمونه

ترین وزیران بهداشت شد تا میهمان یکی از نزدیک اتفاق بخشنده، کشاورز، زند و باغستانی مدیران ارشد این وزارتخانه راهی وزارت

 به حوزه کاری جهاد کشاورزی یعنی وزیر بهداشت در نشست ناهار کاری باشند.
ویژه وزیر جهاد کشاورزی در این دیدار افزود: در برخی از محصوالت میزانی از باقیمانده سموم ازجمله نیترات وجود داشته است، به

گیری و رصد مزارع این محصوالت شروع کار نمونه 94درصد( که از سال  22درصد( و کاهو ) 35ها )یزمیندر مورد برخی سیب

 شده است. امسال و سال آینده با تکمیل این برنامه به وضعیت مطلوبی خواهیم رسید.
ر محصوالت کشاورزی های قابل توجهی در زمینه کاهش باقیمانده سموم دهای اخیر پیشرفتحجتی با تأکید بر اینکه در سال

هایی دارد که باید برطرف شود تا بتوانیم گزارش شفاف های وزارت بهداشت و وزارت جهاد تناقضایم، اظهار کرد: البته گزارشداشته

 و صادقانه و دقیقی به افکار عمومی بدهیم.
 نیست و باید افزایش یابد. وی ادامه داد: در عین حال سرعت کار برای کاهش میزان باقیمانده سموم کشاورزی مطلوب

های کشاورزی وجود دارد که هایی نیز مبنی بر وجود برخی فلزات سنگین مانند آرسنیک در برخی خاکحجتی اضافه کرد: گزارش

 باید برای مقابله با این پدیده نیز برنامه داشته باشیم.
مشکل را دارند و آیا با کشت جایگزین مشکل برطرف  ها اینهای دقیقی داشته باشیم که کدام خاکوی یادآور شد: باید گزارش

شود تا مشکلی برای سالمت انسان ایجاد نکند.وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه برای مسئله سموم قاچاق نیز باید برنامه می

ر در میان باشد، باید برای هر کنند یا پای افراد سوداگداشت، افزود: چه از روی ناآگاهی برخی کشاورزان از این سموم استفاده می

دو موضوع نسخه و برنامه داشت.حجتی گفت: تاکنون چهارهزار نوع سم مجاز برای کشاورزی شناسایی و تأیید شده است، اما 

 همچنان نگرانی از سموم غیرمجاز و بیش از حد، در کشاورزی ایران وجود دارد.
اند، از کشاورزان خواست از افراد بدون مجوز شناسایی شده و مجوز گرفته کنندگان مجاز سموم کشاورزیوی با اعالم اینکه عرضه

اند تا محصوالت بیولوژیکی بنیان متعددی نیز در این زمینه فعال شدههای دانشسم خریداری نکنند.حجتی عنوان کرد: شرکت

 عنوان جایگزین سموم کشاورزی مورد استفاده قرار گیرند./تولید کنند که به
http://www.iana.ir/fa/news/38307/%D8%AA%D8%A3%DB% 
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 سالمت
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۸تاریخ: 

  درصد در کیفیت نان تأثیر دارددرصد در کیفیت نان تأثیر دارد  2020های سنتی/ تنور تنها های سنتی/ تنور تنها زا بودن نانزا بودن نانتکذیب سرطانتکذیب سرطان

 .شودها نمیزا بودن نانسنتی باعث سرطانهای حرارت فعلی در نانوایی

اکبر وکار در پاسخ به اظهارات مصاحبه علیبه گزارش ایانا، کارشناس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دکترای کسب

گفت: ما  زایی آنهای سنتی و اثرات سرطانحرارت مستقیم بر نان سیاری، معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره

حرارت مستقیم و غیرمستقیم نداریم، شعله مستقیم و غیرمستقیم داریم و بحث حرارت مستقیم و غیرمستقیم مربوط به سال 

شد و در شروع کار مقداری نفت یا گازوئیل است که هنوز گاز نیامده بود و تنورهای نانوایان با نفت و گازوئیل روشن می 1346

گرفت! نه حاال که گاز آمده و سوختی پاک است و هیچ اشکالی ندارد؛ لذا طرح و بوی نفت می های مردمپاشید روی نانمی

 سال پیش است، امروز موضوعیت ندارد. 40موضوعی که مربوط به 

 ثانیه نان نارس و نپخته از تنور خارج شود 10محمدرضا خواجه افزود: اینکه شعله مستقیم باید از روی نان برداشته شود تا ظرف 

ایم که الزم است شما و نیز ما هم قبول داریم و برای رفع این ایراد در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اقدامات ارزشمندی صورت داده

 مهندسان اداره استاندارد آن را مشاهده کنید.

اند نه گویند ابزار وسیلهن میدرصد در کیفیت نان تأثیر دارد و دانشمندا 20وی بیان کرد: طبق تحقیقات وزارت بازرگانی تنور تنها 

های ملی و محلی های پوسیده تیشه به ریشه نانهدف! پس مواظب باشیم به جای هدف گرفتن نان خوب با چسبیدن به ریسمان

های تهران اکتفا نکنند تا بببینید نانوایان شهرستانی با دست خالی چه نزنیم.خواجه ادامه داد: بهتر است مسئوالن به دیدن نان

 اند که تحسین کارشناسان سازمان بهداشت جهانی را برانگیخته است.انقالبی در کیفیت نان ایجاد کرده

شود که احتراق ناقص صورت گیرد، اما نصب دو دودکش روی تنور دوار باعث وی عنوان کرد: منواکسیدکربن در صورتی تولید می

 شود.تخلیه آن وتهویه محیط از هر نوع آلودگی می

س وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یادآور شد: با نصب یک دریچه کشویی پشت تنور و پیچ کردن مشعل روی آن کارشنا

سانت باال تر تنظیم شود  30شود و کافی است شیب شعله از روی نان حذف و پذیر میراحتی امکانحذف شعله از روی باند تنور به

 تا همه مشکالت حل شود.

با حذف نفت و گازوئیل و جایگزینی آن با گاز دیگر اثری از بوی نفت روی نان استشمام نخواهد شد و در صورت خواجه تأکید کرد: 

ثانیه افزایش خواهد یافت و نگرانی ما بابت ژالتینه نشدن  120تا 60ثانیه به  10انجام اصالحات باال زمان پخت نان لواش از 

هتراست ابتدا به معضالت اصلی نان سنتی که کوتاهی زمان پخت و تخمیر و نشاسته نیز برطرف خواهد شد.وی اظهار داشت: ب

 استفاده از آرد سفید، جوش و جوهر قند است بپردازیم تا اعمال مستحبی مثل تبدیل حرارت مستقیم به غیرمستقیم!؟

درصد  20کنند که آردی استفاده میخواجه اضافه کرد: از نظر علمی بهترین نان نان بخارپز است، اما تمام نانوایان بخارپز ما از 

های صنعتی و شود؛ لذا ناندرصد فیبر و ویتامین و امالحش دورریز می 90شود و طبق اعالن وزارت بهداشت گیری میسبوس

فانتزی حرارت غیرمستقیم هیچ ارجحیتی بر نان سنتی ندارند.وی در پایان تصریح کرد: قیمت یک تنور حرارت غیرمستقیم دو برابر 

یک تنور مستقیم است و استهالک، پاکاری، مصرف سوخت، هزینه تعمیرات، برق و گاز، آلودگی صوتی زیاد و ناتوانی در تنظیم 

 شود را نیز مدنظر قرار دهند./بار افزوده میصورت مساوی روی باند و نرخ نان که هر سه سال یکشعله به

http://www.iana.ir/fa/news/38288/%D8%AA%DA%A9% 
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 سالمت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵آذر  ۲۷تاریخ: 

  های به حداقل رساندن خسارت سرمازدگی چیست؟های به حداقل رساندن خسارت سرمازدگی چیست؟روشروش

پاشی و آبیاری بارانی از جمله اقدامات اساسی برای جلوگیری از معاون فنی سازمان حفظ نباتات گفت: ایجاد گردش هوا، محلول 

گروه صنعت، تجارت و کشاورزی یحیی ابطالی معاون فنی سازمان حفظ نباتات در گفتگو با خبرنگار .نشست سرما در باغات است

ترین راهکار مقابله با سرمازدگی است ،اظهار داشت: مقابله با با اشاره به اینکه محلول پاشی مهم اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،

وی افزود: ایجاد گردش هوا از جمله اقدامات .سرمازدگی باید قبل از وقوع آن باشد تا گیاه توانایی مقابله با سرما را داشته باشد

برای جلوگیری از نشست سرما در باغات است و از این رو استفاده از فن ها برای تعادل سازی هوا به باغداران توصیه می اساسی 

ابطالی با اشاره به دیگر راهکارهای موثر در جلوگیری از وقوع سرما و یخ زدگی محصوالت، گفت: محلول پاشی و آبیاری بارانی  .شود

معاون فنی سازمان حفظ نباتات ادامه داد: .ا از یخ زدگی میوه ها و سرشاخه ها جلوگیری می نمایدهمراه با متعادل سازی دمای هو

اند که تا اواخر سال از سال گذشته سه استان به صورت پایلوت در بحث جلوگیری از سرما و سرمازدگی مورد بررسی قرار گرفته

رتی و استفاده از بخاری های فن دار در باغات یکی از دیگر وی تصریح کرد: بحث سیستم های حرا.نتیجه آن مشخص خواهد شد

 . راهکارهای مقابله با سرمازدگی است

http://www.yjc.ir/fa/news/5882725/%D8%B1%D9%88%D8%B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5882725/%D8%B1%D9%88%D8%25B


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم آذر 

 

170 
 

 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5آذر ماه  ۲6جمعه 

  ماده غذایی را درون فریزر نگذاریدماده غذایی را درون فریزر نگذارید  1010این این 

 .برخی از مواد غذایی را نباید فریز کرد زیرا غیرقابل استفاده خواهند شد <مواد غذایی

این روش  بهترین راه ها برای نگهداری از مواد غذایی است. و میلیون ها نفر در سراسر جهان از فریز کردن مواد غذایی یکی از 

برای حفظ و نگهداری مواد غذایی خود استفاده می کنند. اما در این میان برخی از مواد غذایی را نباید فریز کرد زیرا غیرقابل 

 .استفاده خواهند شد. در این گزارش با این مواد غذایی آشنا خواهید شد

 لبنیات ها و فرآورده های شیری

بنیات زمانی که در فریزر قرار می گیرند آبکی و رقیق می شوند. برای جلوگیری از چنین برخی از انواع فرآورده های شیری و ل 

درصد چربی را درون ظرف و بسته بندی  40حالتی فرآورده های لبنی همچون خامه پرچرب، خامه زده شده، شیر و پنیر باالی 

 .اصلی خود قرار داده و فریز کنید

 سیب زمینی خام

رون فریزر قرار می گیرد سیاه میشود و بهترین روش این است که برای نگهداری از سیب زمینی آن را در سیب زمینی خام وقتی د 

 .ماه قابل نگهداری است 6تا  4مکان خشک و سرد قرار دهید. اما پوره سیب زمینی فریز شده از 

 تخم مرغ

خم مرغ منجمد شده هم در هنگام گرم شدن و وقتی تخم مرغ منجمد میشود حجم آن افزایش یافته و ترک برمی دارد. زرده ت 

 .بهترین جا برای نگهداری تخم مرغ قسمت اصلی یخچال و خارج از فریزر است .پختن حالت چسبنده و صمغی پیدا می کند

 غذاهای کنسروی

آنها وجود  طی و یا شکستن قو را درون فریزر قرار دهید حجیم و بزرگ می شوند و احتمال منفجر شدن  کنسروی  اگر غذاهای  

 .دارد

 برخی سبزیجات

سبزیجاتی که مقدار زیادی آب درون بافت ها و برگ های آن وجود دارد مثل اسفناج، خیار، ترب و ... را درون فریزر قرار  نباید  

 .داد، زیرا قوام و مزه ی خود را به شکل قابل توجهی از دست می دهند

 غذاهایی که خوب بسته بندی نشده اند

غذاهایی که خوب بسته بندی نشده اند بر اثر سرمای موجود در فریزر می سوزند ، هر چند که قابل خوردن هستند اما طعم،مزه و  

 .بافت اولیه خود را از دست می دهند

 غذای داغ

دمای فریزر شده و هیچگاه غذای داغ را پیش از آنکه کامل خنک و سرد شوند درون فریزر نگذارید ، زیرا غذای داغ باعث افزایش  

 .مکان مناسبی را برای رشد میکروب ها فراهم می کند

 غذاهایی که یخشان در حال ذوب شدن است

در طول آب شدن یخ بسته های منجمد غذا، میکروارگانیسم هایی که در دمای پایین نمرده اند گسترش می یابند. اگر دوباره  

 .که از یخچال خارج شده اندمنجمد شوند، باکتری هایشان بیشتر از وقتی است 

 تکه های نان
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 .نان را درون فریزر قرار ندهید ، زیرا خمیری و نرم میشوند

 برخی میوه ها

میوه های پرآب مثل هندوانه و طالبی را نباید درون فریزر قرار داد چون نرم و آبکی شده و حالت تردی آنها از بین رفته و خمیری  

 .می شوند

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=a070b6edf 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5آذر ماه  ۲5پنج شنبه 

  با خوردن این سبزی از سرطان پیشگیری کنیدبا خوردن این سبزی از سرطان پیشگیری کنید

زندگی و استفاده از مواد غذایی بی کیفیت ابتال به سرطان  در دنیای امروزه به دالیل مختلف از جمله تغییر سبک <مواد غذایی

 .به همین دلیل استفاده از مواد غذایی مفید برای پیشگیری این بیماری موضوعی مهم می باشد افزایش چشمگیری داشته است،

ن باعش می شود کلم کلم بروکلی یکی از گیاهانی است که خاصیت ضد سرطانی دارد.وجود ترکیباتی مانند ایندول و سولفوراف

کلم بروکلی سولفورافن آنتی اکسیدانی بسیار قوی است و به وفور در کلم بروکلی و دیگر .بروکلی دارای چنین خاصیتی باشد

 سبزیجات کلم یافت می شود. سولفورافن قدرت انتخابی و هدف قرار دادن و کشتن سلول های سرطانی را دارد.سولفورافن

Sulforaphane نتی اکسیدان قوی است ظاهراً آنزیمکه آن هم آ HDAC (  را مهار می کند که نقش ) دی استاز هیستون

 .مهمی را بازی می کند در هر صورت ژن خاص مانند ژن سرکوبگر تومورها، فعال یا غیر فعال هستند

روش دارویی و غذایی برای درمان سرطان را، بسیار امیدوار کننده کرده است و محققان در حال کار بر روی هر دو  HDACمهار 

می تواند به  HDAC سرطان با رشد سلول نامناسب شناخته شده است اما مهار کننده های.مهار این گروه از آنزیم ها هستند

بازگرداندن سلول به عملکرد طبیعی خود کمک کنند. رشد تومور پروستات در موش به وسیله رژیم غذایی حاوی سولفورافن کند 

رسد که سولفورافن یک ماده انتخابی است که می تواند سلول های سرطانی را بکشد.توانایی مبارزه با سرطان در  شد. به نظر می

نمی آید بلکه سولفورافن سبب فعال شدن آنزیمهایی در کبد می شود که به  HDAC سولفورافن تنها از توانایی آن در مهار آنزیم

شناخته شده و برای سم زدایی ضروری هستند و اعتقاد است  2زیم ها به عنوان فاز مبارزه با مواد سرطان زا کمک می کند این آن

نسبت به هر ماده شناخته شده  2که خطر ابتال به سرطان پروستات را کاهش می دهند. سولفورافن قوی ترین القاء کننده آنزیم فاز 

تال به سرطان پروستات مرتبط است اما مصرف بیشتر از خوردن میوه ها و سبزیجات به طور کلی با کاهش خطر اب.تا به امروز است

سبزیجات سبز تیره و کلم توصیه می شود. پیشگیری اولیه از طریق افزایش مصرف کلم بروکلی، گل کلم و احتماالً اسفناج می 

مبارزه با سرطان نقش باشد.این مهم است که به یاد داشته باشید که نوع طبخ کلم بروکلی نیز در توانایی بیشتر کلم بروکلی در 

دارد کلم بروکلی حاوی یک آنزیم مهم به نام میروسیناز است که با پخت بیش از حد کلم بروکلی نابود می شود بنابراین بخار دادن 

از این مطالب برای سالمتی ، بهبود شیوه زندگی و پیشگیری از بیماری های .دقیقه کامال ایده آل است 4 – 2به کلم بروکلی برای 

ود و عزیزانتان استفاده فرمایید و در صورتی که مطلب را مفید تشخیص دادید لطفا آن را به اشتراک بگذارید و ما را به دیگران خ

 . معرفی نمایید

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=993c4a8a4 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5آذر ماه  ۳۰سه شنبه 

  راهکارهای خانگی برای درمان گواتر راهکارهای خانگی برای درمان گواتر 

برای تامین ید مورد نیاز بدن غذاهای غنی از ید مانند نمک یددار، کلم پیچ، غذاهای دریایی، ماهی کاد، ماهی تن، تخم مرغ، میگو، 

 .را در رژیم غذایی خود بگنجانید بوقلمون، ماست طبیعی، شیر گاو، لوبیا، سیب زمینی پخته با پوست و زغال اخته

گواتر به علت بزرگ شدن غده تیروئید در ناحیه گردن به وجود می آید. این بیماری ناشی از تولید بیش از حد هورمون )پرکاری 

  .تیروئید( یا بسیار کم )کم کاری تیروئید( غده تیروئید در بدن رخ می دهد

  علت اصلی گواتر را در غذایتان جستجو کنید

درصد از موارد ابتال به این بیماری به دلیل کمبود ید بوده البته علل دیگری مانند  90کمبود ید علت اصلی گواتر است و در واقع 

بیماری گریوز، بیماری هاشیموتو، سرطان تیروئید، التهاب، ندول ها یا گره های تیروئید، حاملگی و برخی عوارض دارویی نیز ممکن 

در برخی تحقیقات نشان داده شده که در معرض تشعشع قرار گرفتن نیز می تواند منجر به ابتال به بیماری  .است، به وجود آید

  چه کسانی بیشتر در معرض ابتال به گواتر هستند.گواتر شود

یش از سایرین در احتمال ابتال به گواتر در هر فردی امکان پذیر بوده اما افرادی که در خانواده شان سابقه بیماری تیروئید دارند ب

سال که با نزدیک شدن به دوران یائسگی و نوجوانان به دلیل تغییرات  40معرض خطر ابتال به این بیماری هستند. زنان باال 

   .هورمونی بیشتر مستعد ابتال به گواتر هستند

  این بیماری مسیر خوردن و نفس کشیدن را می بندد

این حال اغلب در موارد پیشرفته با عالئمی مانند تورم قابل توجه در گردن، اشکال در بلع یا گواتر همیشه عالمت و نشانه ندارد. با 

  .تنفس، سرفه، گرفتگی صدا و احساس گرفتگی گلو بروز می کند

  درمان بیماری که گلویتان را می گیرد

شوند. در کنار داروهای شیمیایی به برخی درمان در موارد بسیاری بسته به اندازه و وضعیت آن، گواتر و عالئم آن با دارو درمان می 

  .های طبیعی و خانگی می توان به روند بهبود این بیماری کمک کرد

  های خانگی برای گواتردرمان 

  تان فراموش نکنیدید را در برنامه غذایی .1

ار موثر است. برای بزرگساالن، دوز توصیه کمبود ید یکی از علل اصلی گواتر است. برای درمان گواتر، یک رژیم غذایی حاوی ید بسی

  .میکروگرم در روز است 150شده ید معموال 

 گواتر بیماری که راه نفس کشیدن و غذاخوردنتان را می بندد/ راهکارهای خانگی برای درمان گواتر 

اهی کاد، ماهی تن، تخم مرغ، میگو، برای تامین ید مورد نیاز بدن غذاهای غنی از ید مانند نمک یددار، کلم پیچ، غذاهای دریایی، م

  .بوقلمون، ماست طبیعی، شیر گاو، لوبیا، سیب زمینی پخته با پوست و زغال اخته را در رژیم غذایی خود بگنجانید

بنابراین الزم است که قبل از  توجه داشته باشید در موارد خاص، گواتر می تواند به علت ید بیش از حد نیاز بدن ایجاد شود.  

  .ایش مصرف ید با پزشک مشورت کنیدافز

  به جای نمک از پودر جلبک دریایی استفاده کنید .2 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم آذر 

 

174 
 

کِلپ، کتانجک یا اشنه دریایی نوعی جلبک بزرگ بوده که منبع غنی از ید محسوب شده و می تواند در درمان گواتر موثر واقع شده 

دارای پتاسیم، کلسیم، منیزیم و آهن بوده و شما به راحتی می و بر عملکرد تیروئید تاثیرگذار باشد. این ماده غذایی همچنین 

  .توانید پودر خشک شده آن را در بازار پیدا کنید

  .توانید آن را به جای نمک در سوپ، ساالد و غذاهای دیگر استفاده کنیدکلپ طعم شوری داشته و می

تان اضافه کنید. عالوه ک شده هر روز به غذای مورد عالقهقاشق غذاخوری پودر جلبک خش 2به منظور بهبود بیماری گواتر یک تا 

  .بر پودر، کپسول گیاهی جلبک دریایی نیز در شرکت های دارویی تولید شده است

  گواتر بیماری که راه نفس کشیدن و غذاخوردنتان را می بندد/ راهکارهای خانگی برای درمان گواتر

  به جای جراحی این سبزی را بخورید.3

تره، کلشک، بوالغ اوتی، علف چشمه، ترتیزک آبی( منبع بسیار خوبی از ید محسوب شده از این رو به عنوان یک آبی یا )آبشاهی 

به عالوه این گیاه دارای مواد معدنی و مواد مغذی مانند گوگرد، ژرمانیوم و آنتی اکسیدان  .شوددرمان طبیعی گواتر شناخته می

  .بوده و بر عملکرد آن تاثیر مثبت می گذارداست که برای غده تیروئید مفید 

 گواتر بیماری که راه نفس کشیدن و غذاخوردنتان را می بندد/ راهکارهای خانگی برای درمان گواتر

روش اول: چند برگ از این سبزی را خرد کرده و به شکل خمیر در آورده و آن را بر روی گردن خود در ناحیه متورم قرار داده و 

روز ادامه  10دقیقه در همین حالت باقی مانده و سپس آن را بشویید. این روش درمانی را حداقل به مدت  20تا  15 اجازه دهید

قاشق غذاخوری شاهی آبی را با نیم لیوان آب ترکیب کرده و سه بار در روز به مدت شش هفته آن را  2روش دوم: مخلوط  .دهید

نی و کهن در هند( برگ قاصدک می تواند تورم گردن را کاهش داده و عالئم بر اساس طب آیورودا )یک علم باستا .بنوشید

 گواتر بیماری که راه نفس کشیدن و غذاخوردنتان را می بندد/ راهکارهای خانگی برای درمان گواتر.آزاردهنده گواتر را از بین ببرد

ر روی ناحیه متورم ناشی از گواتر قرار داده و با یک تا سه عدد برگ قاصدک را با چند عدد کره آغشته کرده و آن را ب 2روش اول: 

  .نوار یا باند آن را ببینید تا چند ساعت به همین وضعیت باقی بماند

روش دوم: چند برگ قاصدک را خرد کرده و آن را با کره به خوبی ترکیب کرده تا یک مخلوط خمیری چسبنده بدست آید. سپس 

بار در روز به مدت  2دقیقه روی منطقه آسیب دیده قرار دهید. شما می توانید یک یا  15مدت این مخلوط را گرم کرده و آن را به 

  .هفته از این روش به منظور بهبود گواتر استفاده کنید 2

سیر برای درمان گواتر بسیار مفید است. این ماده غذایی تولید گلوتاتیون در بدن را تحریک کرده و برای عملکرد درست تیروئید  

  .روری است؛ همچنین سیر در کاهش تورم گردن نیز بسیار موثر استض

 .شودجویدن سه تا چهار حبه سیر خام روزانه و هنگام صبح، درمانی موثر برای گواتر محسوب می 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5آذر ماه  ۳۰سه شنبه 

  چای الغری، واقعیت یا افسانه؟چای الغری، واقعیت یا افسانه؟

تواند فقط با مصرف اگر فردی رژیم غذایی اصولی و سالمی نداشته باشد یا در طول روز به اندازه کافی فعالیت بدنی انجام ندهد، نمی

داشته باشد. کاهش وزن در اثر برهم زدن موازنه بین دریافت و سوزاندن چای یا هر محصول الغری دیگری، امیدی به کاهش وزن 

 .کالری در بدن اتفاق می افتد که این اتفاق هم فقط با نوشیدن یک نوع چای خاص، نخواهد افتاد

 مواد تشکیل دهنده چای های الغری چه هستند ؟

ی ترکیب هایی مانند چای سبز و مواد ملینی مثل پودر سنا معموالچای هایی که برای الغری تولید و روانه بازار می شوند، دارا

 .هستند

 مکانیسم اثر این ترکیب ها به چه صورت است؟

معموال انواع چای )هم چای سبز و هم سیاه( می توانند تا حدی باعث افزایش ضربان قلب شوند. این افزایش ضربان قلب هم 

و افزایش سوخت وساز را به دنبال داشته باشد، اما این افزایش سوخت وساز، واقعابه  تواند تا اندازه ای باال رفتن متابولیسم پایهمی

اندازه ای نیست که بتوانیم برای کاهش وزن چشمگیر روی آن حساب کنیم. از طرف دیگر، اگر فردی در وعده ها و میان وعده های 

ن با مصرف چای الغری داشته باشد و به هیچ وجه به غذایی، خوراکی های حجیم و پرکالری مصرف کند، نباید امید به کاهش وز

 .هدف خود نخواهد رسید

 آیا مصرف بیش از اندازه چای سبز یا هر نوع چای دیگری با هدف کاهش وزن، می تواند ضرری هم داشته باشد ؟

شوند که دفع ری محسوب میها مانند چای سبز، سیاه یا قهوه، جزو نوشیدنی های مدانواع نوشیدنی های حاوی کافئین و پلیفنول

دهند. زمانی که آب بدن بیش از اندازه دفع می شود، امالحی مانند کلسیم، منیزیم و پتاسیم هم از بدن آب از بدن را افزایش می

توانند باعث کندی حرکات دفع خواهند شد و تعادل آب و الکترولیت بدن به هم می خورد. ضمن اینکه ترکیب های کافئین دار می

تگاه گوارش شوند و ابتال به یبوست را در پی داشته باشند. به همین دلیل از ترکیب های ملینی مانند پودر سنا در تولید چای دس

های الغری استفاده می کنند.در ضمن مصرف کافئین به مقدار زیاد و حوالی خواب شبانه باعث اختالل خواب و منجر به افت 

 . روز بعد خواهد شدسوخت و ساز و نیز پرخوری عصبی در 

 های الغری به چه صورت است ؟شیوه عمل پودر سنا در چای

های گوارشی می شوند. در این صورت، موادغذایی به پودر سنا و مواد ملین دیگری از این قبیل مانع جذب و باعث ایجاد اختالل

ن مورد، شبیه به فیبرهای خوراکی است. می توان جای اینکه جذب بدن شوند، از آن دفع خواهند شد. مکانیسم اثر پودر سنا در ای

گفت که تمام ترکیب های موجود در چای های الغری، به طور غیرطبیعی باعث اندکی کاهش وزن می شوند ولی کاهش وزنی که 

 .در پی دارند، همیشه با بروز عوارض همراه خواهد بود

 داشته باشند ؟ترکیب های ملین موجود در این چای ها هم می توانند عوارضی 

مصرف مداوم ترکیب های ملینی مانند پودر سنا، باعث ایجاد اختالل در جذب مواد مغذی می شود؛ یعنی زمانی که یک ماده 

ها و امالح یا حتی پروتئین و چربی موجود در غذایی را مصرف می کنیم و بعد از آن چای الغری می نوشیم، مانع جذب ویتامین

می شویم. این مسئله می تواند در طوالنی مدت، هم بدن را با کمبودهای تغذیه ای مواجه کند و هم آن ماده غذایی در بدن 

 .اختالل های گوارشی شدیدی به وجود بیاورد

 .برخی افراد می گویند از مصرف این چای های الغری نتیجه گرفته اند
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هایی که بدن آنها را در اثر این روش های عوارض و آسیببله، ممکن است نتایج به ظاهر مطلوبی در کوتاه مدت بگیرند، اما 

توانند نادرست در آینده درگیر خواهد کرد، آزاردهنده خواهد بود. حتی روش های کوتاه مدت، غیراصولی و ناگهانی کاهش وزن، می

های حیاتی دست رفتن این ارگان ها بگذارند و باعث ازهای حیاتی بدن مانند کبد و کلیهآسیب های بعضا جبران ناپذیری بر اندام

 .شوند

 سخن پایانی

چای با عنوان الغری نداریم و نه تنها به چای، بلکه به هر محصولی که ادعای الغری در مورد آن مطرح شد، نباید اعتماد کرد؛ چون 

تبلیغ ندارد یا مکمل است که این عنوان ها فریبنده اند و اگر هم نوعی چای تولید شده که الغر می کند، یا دارو است که اجازه 

 .باید در مجوز آن اجازه تبلیغ ذکر شده باشد
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5آذر ماه  ۲۸یک شنبه 

  هایی که غذا نیستندهایی که غذا نیستندخوردنیخوردنی

 .رئیس انجمن تغذیه فارس گفت: مردم بعد از این که به دیابت دچار شدند تازه به فکر نوع تغذیه خود می افتند <مواد غذایی

گیریم، به خاطر چیزی است که میخوریم؛ این جان کالم بسیاری از متخصصان تغذیه است. شاید بیراه هم  هر نوع بیماری که می

تن کله پاچه فاسد  10اش همین چند روز پیش که  شود. نمونه د، بس که هر روز از آلودگی مواد خوراکی خبری منتشر مینگوین

  .در تهران پیدا شد. یا نمونه دیگرش، استفاده روز افزون از سموم شیمیایی در کشاورزی

منتشر شد. موضوع این است که بخشی از آبی همین چند وقت پیش بود که خبر از ورود سموم کشاورزی به دریاچه سد درودزن 

که به دریاچه سد درودزن میریزد از زمینهای کشاورزی باالدست آن میگذرد و این ممکن است باعث ورود سموم کشاورزی به 

ده که دریاچه شود؛ البته حتی اگر چنین هم نباشد، استفاده از سموم کشاورزی و اثر آن در سالمت مردم به قدری نگران کننده ش

هایی  چه اینکه او گفته مردم میوه.درمانی کشور، یعنی وزیر بهداشت هم بابت آن هشدار داده است -حتی باالترین مقام بهداشتی

حتی آماری هم که  .چون سیب را نخست پوست بکنند و بعد مصرف کنند. بحث کاربرد روغن پالم در شیر هم که دیگر به کنار

سرطان در فارس منتشر شده، نشان میدهد که مردم فارس بیش از همه به سرطان های معده و روده جسته و گریخته از ابتال به 

 .بزرگ مبتال میشوند. دو نوع بیماری که مستقیما با نوع خوراک مردم سر و کار دارند

 نگران از آنچه می خوریم

کمک کند، به دردی بیدرمان تبدیل شود. این بسیاری از مردم نگران هستند که آنچه میخورند به جای اینکه به سالمت آنان 

نگرانی بیجا نیست؛ نمونه اش کاشت گسترده سبزی با آبهای آلوده و فاضالب در اطراف شهر شیراز اما هستند انواع خوراکیهایی که 

ند، چیزی هم به مردم به خیال اینکه خوراکیهای سالمی هستند آنها را مصرف میکنند اما بر خالف تصور، اگر آدم را بیمار نکن

سالمت مردم نمیافزایند. این شده که بسیاری از پزشکان تغذیه و جراحان این حوزه هم میگویند گاهی بعد از جراحی از آنچه از 

این  :شکم بیماران بیرون میآید شگفت زده میشوند. برای نمونه دکتر موسی صالحی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی میگوید

غذا خوردن است اگر گندم را مثل گذشته آرد میکردیم، بسیاری از این مشکالت هرگز مشاهده نمیشد.  بیماریها ناشی از بد

متاسفانه ما با روش های فرآوری و با پخت و پز های نامناسب اول مواد مغذی را از خوراکیهایمان میگیریم و از بین میبریم سپس 

نمیتواند نیازهای بدن را تامین کند و در نتیجه بافت قلب، کبد و کلیه و مغز  غذا میخوریم. با این وضع، اگر خوراکی وارد روده شود

به باور این پزشک تغذیه، بسیاری از خوراکیهایی که روزانه میخوریم، اصال غذا نیستند: استفاده .دچار بیماریهای متعددی می شود

بدن را تامین نکند، از نظر علم تغذیه به این مواد از غذا برای تامین مواد مغذی بدن است و هرگاه یک خوراکی، مواد مغذی 

بنابراین اگر هر شخصی در هنگام غذا خوردن دقت کند که آیا آن چیزی که  .خوراکی غذا نمیگویند بلکه آن را شبه غذا مینامند

جزو آن دسته از  نان و برنج .میخورد، مواد مغذی بدنش را تامین میکند یا خیر؟ کمتر به بیماریهای مختلف مبتال میشوند

خوراکیهایی هستند که در همه وعده های غذایی ایرانیان قرار دارند؛ دو نوع خوراکی که مصرف بیرویه آنها بدون ورزش کافی، 

در عین حال، بسیاری از شهروندان از این گالیه میکنند که نان شیراز دیگر  .شود باعث انواع بیماریها، همچون قند خون می

ندارد. این گالیه البته کامال به جاست؛ مقایسه نان شیراز با نان شهرهای دیگر کیفیت ناکافی نان شیراز را تایید کیفیت گذشته را 

میکند. ضمن اینکه چیزی که هست به باور کارشناسان تغذیه، این نان به گونهای فرآوری میشود که خاصیت خود را از دست 

و قند را به خون تحویل دهد و برنج هم چون جزو غالت است و  B ینهای گروهمیدهد. صالحی میگوید: نان موظف است که ویتام
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را دارد. این از آن رو است که به خاطر نداشتن شناخت از غذا و مواد مغذی، گندم را  B وظیفه تامین قند و ویتامینهای گروه

  .هنگام تبدیل به آرد از مواد مغذی جدا میکنیم

و امالح و اسید آمینه از گندم گرفته میشود و آرد گندم در حالی تحویل به نانوایی میشود  B گروه در این فرایند، همه ویتامینهای

در  B درصد قند به خون میدهد در حالی که ویتامینهای گروه 85گرم آرد گندم  100که مقدار زیادی قند دارد و تقریبا هر 

نان میخورند، تنها قند برهنه و ساده میخورند. این طور که صالحی کارخانه از آن جدا میشود و در نتیجه مردم به گمان این که 

میگوید، آنچه در قالب نانهای سبوس دار به مردم ارایه میشود هم از داشتن ویتامینها محروم میشوند. او ادامه میدهد: متاسفانه تنها 

برند. همین قضیه بر سر  می را از میان B هدرجه همه ویتامین های گرو 400شعار نان سبوس دار را میدهند و تنورهای باالی 

برنج هم داریم. امروزه کارخانهها خواسته یا ناخواسته، خاصیتها و مواد مغذی را از برنج جدا میکنند و برنج سفید تحویل خانواده 

بلکه به چربی تبدیل  تا حدودی از میان میرود. قندها میمانند و این قندها نمیتوانند تبدیل به انرژی شوند Bمیشود و ویتامین

 .میشوند که این هم بیماریهایی چون چاقی، دیابت و فشار خون را به دنبال می آورد

خوریم. چرا کبد چرب میگیریم چون مواد غذایی  می Bصالحی ادامه می دهد: چرا دیابت می گیریم چون قندهای بدون ویتامین

  .مالح الزم را نداردما قند فراوان و چربی فراوان دارد اما اسید آمینه و ا

شوند. چیزی  این طور که معلوم است، جز کارخانه ها، خود شهروندان هم در شیوه پخت غذا، باعث از میان رفتن مواد مغذی می

این متخصص تغذیه میگوید: کدو و بادمجان را در این روغنها سرخ  .که اهمیت تجدیدنظر در شیوه پخت غذا را نشان می دهد

نداشتند زیتون و روغن زیتون هم  B نان و برنج ما که ویتامین.درجه از میان می بریم 250یتامین ها را در دمای میکنیم و همه و

روبرو شده و مدام به انواع عفونتها دچار می شود. او  A هایش را گرفته اند آن وقت بدن با کمبود ویتامین که تمام امالح و ویتامین

کردم علت اصلی بیماری ها کمبود مواد مغذی به دلیل شیوه نادرست فرآوری و پخت مواد  دهد: همان گونه که بیان ادامه می

بنابراین اکثر بیماریهایی که ما مبتال میشویم کمبود مواد مغذی و فرآوری بد و پخت و پز بد غذا و سفید کردن غالت  .غذایی است

  .و سرخ کردن سبزیجات است

 های غذایی نیاز به تغییر عادت

سیاوش بابا جعفری متخصص تغذیه بالینی و رئیس انجمن تغذیه استان فارس درباره بحث تغذیه میگوید: یک سری عادت دکتر 

غذایی وجود دارد که متعلق به گذشته است و برای آن شرایط مناسب بوده. سری دوم عادتهای غذایی متعلق به این روزها است. 

رژی زا برای آن نسل مناسب بوده اما در حال حاضر به دلیل تغییر در فعالیتهای ممکن است در نسل گذشته عادت غذایی چرب و ان

روزمره و تغییر سبک زندگی آن عادات گذشته مناسب وضعیت و شرایط ما نیست. از این رو، ممکن است با توجه به شرایط امروزه 

ما دامن می زند. این سخنان دکتر بابا  ه زندگیغذاها را تنها با سرعت درست شود که این مسئله هم به عادات غذایی ما و شیو

جعفری، به این نکته اشاره دارد که در گذشته به خاطر اینکه بیشتر فعالیت ها و نوع اشتغال مردم به صورت بدنی بوده، آنها اگر 

ست و فعالیت بدنی غذاهای پرچرب میخوردند در بدن آنان هضم میشد ولی اکنون که بیشتر کارها فکری، پشت میز نشینی و... ا

 .شود می ...کمتری میخواهد، آن عادت های خوراکی گذشته تبدیل به چاقی، قند خون و

ضمن اینکه آن طور که تحقیقات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نشان میدهد، اهالی استان فارس کم تحرکترین 

اهمیت دادن به شیوه تغذیه میتوانیم از ابتال به بیماری  شهروندان ایران هستند. رئیس انجمن تغذیه استان فارس می گوید:با

درصد از بیماران دچار سوء تغذیه هستند و افرادی که در بیمارستانها بستری  50جلوگیری کنیم. متاسفانه تا به امروز، باالی 

  .کنند میشوند هم به رغم رسیدگیها و تغذیه مناسب وزن کم می
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غیرمتخصص وارد چرخه تولید و توزیع و آموزش غذا شدهاند این مسئله باعث سردرگمی در مردم شده. در جامعه متاسفانه افراد 

تبلیغات غذا به صورت تجاری است که قاعدتا شخصی که تولید کننده است باید سود کسب کند اما از طرفی هم باید به فکر 

 .سالمت جامعه هم بود و تا حد امکان به امر پیشگیری بپردازیم

گوید: باید اولویت به سالمت داده شود زیرا که غذا، رکن  با جعفری چند توصیه را برای ارتقا سطح سالمت بیان میکند. او میبا

برند، بازتوانی و برگشت و جلوگیری از تکرار بیماری غذای سالم مصرف  اساسی است و برای سالمت افرادی که از بیماری رنج می

گی به سن و جنس افراد تفاوت دارد و افراد نمیتوانند در شرایط مختلف رژیم غذایی یکسانی کند. ضمن اینکه، مصرف غذا بست

داشته باشند. او ادامه می دهد: شیوه زندگی به غذا خوردن مرتبط است و با آن رابطه مستقیم دارد. شخصی که نیمه شب میخوابد 

سیار موثر و مکمل است را از دست میدهد؛ او را مستعد و معموال صبحها دیر از خواب بیدار می شود و وعده صبحانه که ب

بیماریهای مختلف می کند. افزون بر این، تبلیغات برای تجارت و بازاریابی باعث شده هر نوع تبلیغات غذایی که الزاما غذایی سالم و 

از ابتال به بیماریهایی چون کبد  کامل نیست به سبد غذایی مردم راه پیدا کند. به باور این متخصص تغذیه، مردم به جای اینکه

 .چرب پیشگیری کنند، منتظر میمانند تا بیمار شوند و سراغ مصرف قرص و دارو بروند

گوید: مردم برای داشتن بدن سالم سراغ متخصصان تغذیه نمیروند ولی وقتی به خاطر دیابت و بیماریهایی از این دست در  او می

ی قرار میگیرند تازه به این فکر میافتند که چگونه از راه مهار تغذیه سالمتی خود را باز به آستانه قطع دست و از دست دادن بینای

دست بیاورند. سخن این متخصصان تغذیه پر بیراه نیست؛ اینکه بسیاری از شرکتهای بزرگ تولید کننده مواد خوراکی گاهی شاید 

 .هروندان خودداری کنندحاضر شوند به خاطر سود بیشتر، از ارایه یک خوراک سالم به ش

هایی که در برخی فرآورده های خوراکی انجام شده، چنان بسیاری از شهروندان را دچار نگرانی کرده که مبادا به  چه اینکه کاستی

خاطر نوع غذایی که میخورند سالمت خود را از دست بدهند که این هم سالمت روان آنان را به خطر انداخته است. اینک که تهیه 

وزیع غذا به یک کار تجاری تبدیل شده شاید شهروندان چاره ای نداشته باشند جز اینکه خود نوع خوراک مصرفیشان را اصالح و ت

 .کنند
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5آذر ماه  ۲۷شنبه 

  کندکندعادت غذایی که پوست را خراب میعادت غذایی که پوست را خراب می  55

 .تغذیه ناسالم به دالیل متعددی برای کل بدن آسیب رسان است و به پوست و صورت نیز رحم نمی کند <مواد غذایی

التهاب احتمالی مزمن و استرس متأسفانه مشکالتی مانند آکنه عالوه بر اختالالت هورمونی ممکن است بر اثر مازاد قند در خون، 

اکسیداتیو نیز بروز کند. در این مطلب خواهیم گفت کدام مواد غذایی بیشترین تأثیر را تخریب پوست صورت برجای می گذارد و 

 .باید از آن ها پرهیز شود

 قند زیاد

این عادت نادرست را اخطار می زیاده روی در مصرف قند تأثیر زیادی در وضعیت صورت دارد و بدن ما به شیوه های متعددی 

کنند. مصرف بی رویه قند باعث می شود که رنگ صورت تیره و خاکستری رنگ شود. اگر مصرف قندتان باال باشد به زودی شاهد 

نوعی نازک شدن پوست، بروز جوش های چرکی سفید دردناک، تیرگی نواحی دور چشم و همچنین چین و چروک روی پیشانی 

ه بر این قند زیاد باعث کاهش خاصیت ارتجاعی پوست می شود. این عالئم به ویژه نتیجه مازاد قند موجود در خواهید بود. عالو

محصوالت صنعتی شیرین است. توصیه می شود که تا حد امکان از زیاده روی در مصرف قند بپرهیزید چون برای سالمتی عمومی 

 .بدن مضر است

 عدم تحمل الکتوز

ث می شود که رنگ صورت تیره و خاکستری رنگ شود. اگر مصرف قندتان باال باشد به زودی شاهد نوعی مصرف بی رویه قند باع

نازک شدن پوست، بروز جوش های چرکی سفید دردناک، تیرگی نواحی دور چشم و همچنین چین و چروک روی پیشانی خواهید 

دچار مشکل عدم تحمل الکتوز هستند. یک روش مناسب  الکتوز همان قند طبیعی موجود در شیر است. متأسفانه اکثر افراد.بود

برای تشخیص مشکل عدم تحمل محصوالت لبنی توجه به پوست و به ویژه معده است. از مهم ترین عالئمی که مشکل عدم تحمل 

یر چشم ها الکتوز روی پوست بروز می دهد می توان به تورم در ناحیه چانه، لک های سفید کوچک روی پوست، دایره های قرمز ز

و همچنین ورم پلک ها اشاره کرد. معموالً مشکل عدم تحمل الکتوز یک مشکل رایج است چون با گذشت زمان تعداد زیادی از 

افراد قدرت هضم درست محصوالت لبنی را از دست می دهند و نمی توانند از این محصوالت به میزان زیاد استفاده کنند. توجه 

کتوز به طور ویژه با جوش های ریزی بر روزی چانه بروز می کند. برای مقابله با این مشکل باید به داشته باشید که عدم تحمل ال

روز محصوالت لبنی را از رژیم غذایی تان حذف کنید. اگر واکنش های بدنتان نرمال و عالئم مذکور برطرف شود به این  20مدت 

ی است و خوشبختانه با حذف مواد غذایی حاوی آن از وعده های معنی است که دلیل مشکل عدم تحمل الکتوز در بد شما حتم

 .غذایی بهبود خوبی در پوست و گوارشتان ایجاد خواهد شد

 مواد غذایی بسیار چرب

مواد غذایی حاوی چربی باال عالوه بر افزایش کلسترول و ایجاد چاقی تأثیر خود را در پوست نیز می گذارند. چربی به طور مستقیم 

قند خون در ارتباط است چون باعث افزایش میزان چربی خون می شود. این مسئله نیز در نهایت به مسدود شدن  با مشکالت

منافذ پوست منجر می شود. عالوه بر این باید بدانید که چربی خون مانع از انتقال خوب مواد مغذی و اکسیژن به بافت های بدن 

المت پوست می شود. در واقع پوستی که به خوبی تغذیه نشده و از اکسیژن می شود. این مسئله نیز باعث افت درخشندگی و س

 سیراب نباشد پوست سالم، زیبا و درخشانی نخواهد بود

 زیاده روی در مصرف گلوتن

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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اگر روی نواحی چانه لکه هایی با رنگدانه های تیره تر دارید و لپ هایتان قرمز و متورم است و در عین حال به مصرف زیاد 

محصوالت حاوی گلوتن عادت دارید باید حواستان باشد. زمانی که پوست به این حالت در می آید نشان می دهد که شما گلوتن 

 بیشتری مصرف می کنید و باید نسبت به عالئم مذکور بیشتر دقت کنید

نیز می گذارند. چربی به طور مستقیم مواد غذایی حاوی چربی باال عالوه بر افزایش کلسترول و ایجاد چاقی تأثیر خود را در پوست 

با مشکالت قند خون در ارتباط است چون باعث افزایش میزان چربی خون می شود. این مسئله نیز در نهایت به مسدود شدن 

شده عالوه بر این اگر متوجه بروز عالئمی مانند رنگدانه های تیره یا لکه هایی در اطراف نواحی تناسلی .منافذ پوست منجر می شود

یاد باید از مصرف گلوتن خودداری کنید چون ممکن است بدون اینکه بدانید نسبت به این پروتئین موجود در گندم حساسیت 

توجه داشته باشید که با کاهش یا حذف گلوتن از برنامه غذایی تان شاهد بهبود فوق العاده ای خواهید بودن و شرایط .داشته باشید

ه داشته باشید که باید فیبر و همچنین آب بیشتری مصرف کنید. این کار باعث ایجاد تعادل و بهبود پوستتان بهتر خواهد شد. توج

 .سالمت پوست می شود

 زیاده روی در نوشیدن قهوه

فنجان مصرف نشود. چون کافئین موجود در  2قهوه به خودی خود یک نوشیدنی سالم و مفید است. به شرطی که روزانه بیش از 

رطرفدار باعث آزاد شدن آدرنالین می شود. باید بدانید که آدرنالین زیاد در بدن عاملی برای ایجاد عالئم استرس می این نوشیدنی پ

شود و این مسئله نیز برای سالمت پوست مضر است. عالوه بر این کافئین مانع از خوابی راحت و عمیق می شود. در نتیجه پوست 

ب محروم می شود. به این ترتیب نیز درخشندگی و تمیزی از بین رفته و پوست کدر می از مرحله سم زدایی و ترمیم خود در خوا

توجه داشته باشید که موارد ذکر شده به این معنی نیست که مصرف این مواد غذایی را به طور کامل از برنامه غذایی تان .شود

توصیه می کنیم از افراط در مصرف این مواد غذایی  حذف کنید. تأکید ما همیشه بر ایجاد تعادل و مصرف درست مواد غذایی است.

بپرهیزید و به جای آن ها از مواد غذایی سالم تری مانند میوه ها، سبزیجات، غالت کامل و آب میوه های خانگی استفاده کنید. در 

کلی داخلی در بدن نهایت یادتان باشد که پوست مانند زبان بدن است. هر مشکلی که در پوست دیده می شود نشان دهنده مش

 .است

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=133f46c973794 
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 سیب زمینی

 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۴تاریخ: 

های روغنی مقرون به های روغنی مقرون به آینده قطعی است/ کشت غالت و دانهآینده قطعی است/ کشت غالت و دانهزمینی در سال زمینی در سال کاهش سطح زیر کشت سیبکاهش سطح زیر کشت سیب

  زمینی استزمینی استتر از سیبتر از سیبصرفهصرفه

های اخیر داشته، بسیاری از تولیدکنندگان به سمت تولید محصوالت مطمئنی چون کلزا زمینی طی سالدلیل مشکالتی که سیببه

 .اند تا مشکل بازار برایشان وجود نداشته باشدو غالت رفته

زمینی و مشکالت صادراتی آن وگو با خبرنگار ایانا درباره وضعیت تولید سیبزمینی کشور امروز در گفتملی سیب سخنگوی انجمن

زمینی و سایر محصوالتی که تولید آن در کشور به وفور است، داده نشود، با مشکل مازاد گفت: مجوزهای صادراتی اگر برای سیب

زمینی مشمول مشوق صادراتی شد، امسال نیز مصوبه آن گونه که سال گذشته سیبانرو خواهیم بود.رحیم نیازی افزود: همروبه

زمینی ای برای آن در نظر گرفته نشده است.وی خاطرنشان کرد: با توجه به مسائلی که در محصول سیبابالغ شده، اما هنوز بودجه

، سطح زیر 1396شود در سال بینی میاند که پیشیدهوجود آمده است، تعدادی از تولیدکنندگان از تولید این محصول کنار کشبه

های روغنی همچون کلزا مورد زمینی کشور ادامه داد: با توجه به آنکه غالت و دانهتر شود.سخنگوی انجمن ملی سیبکشت متعادل

ید این محصوالت کاران به سمت تولزمینیای از سیبتوجه دولت بوده و مشمول خرید تضمینی است، شاهد آن هستیم که عده

خواهند از این پس اند و میرو شدههای بسیاری روبهکاران طی چند سال اخیر با ضرر و زیانزمینیرفتند.نیازی تصریح کرد: سیب

تومان است و اگر  800تا  700زمینی برای کشاورز حدود شده سیبمحصول تولیدیشان بازار داشته باشد.وی یادآور شد: قیمت تمام

 هزار تومان به فروش برساند، برایش مقرون به صرفه خواهد بود.داقل آن را یکبتواند ح

 زمینی در سال جاریبینی تولید کمتر از پنج میلیون تن سیبپیش

طور قطع تولید از سال گذشته کمتر زمینی کشور درباره میزان تولید در سال جاری تأکید کرد: بهسخنگوی انجمن ملی سیب

 شود که کمتر از پنج میلیون تن تولید داشته باشیم.میبینی نیست و پیش

ها افتاده و میزان تولید را کاهش زمینیها آفات انباری به جان سیبنیازی اظهار داشت: البته باید در نظر گرفت که در برخی استان

افغانستان، آذربایجان و... مقصد  طور قطع باز هم مازاد تولید داریم.وی اضافه کرد: کشورهایی چون عراق،داشته است، اما به

هزار تن از این محصول صادر شد، اما برای امسال هنوز برنامه  750ای که سال گذشته حدود گونهزمینی هستند؛ بهصادراتی سیب

در ای که بر اساس آخرین آمار دولت حاصل شده است، هر ایرانی مشخصی نداریم.نیازی در پایان گفت: با توجه به مصرف سرانه

رسد؛ بنابراین هزار تن برای تولید بذر به مصرف می 500کند و بخشی از تولید نیز معادل زمینی مصرف میکیلوگرم سیب 45سال 

 ها به مصرف برسد./سازی و سایر فرآوردهمابقی آن مازاد است که باید از چرخه خارج یا در صنایع مختلف چون چیپس

http://www.iana.ir/fa/news/38178/%DA%A9%D8%A7 
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 شیالت

 فارس- ۹۵/۰۹/۲۶ : تاریخ

  های بومی ماهیان خلیج فارسهای بومی ماهیان خلیج فارسداری از مرکز تولید و پرورش در قفس گونهداری از مرکز تولید و پرورش در قفس گونهبهرهبهره

وزیر جهاد کشاورزی در قشم گفت: برای پایداری و اقتصادی کردن تولید از طریق پرورش ماهی در قفس باید زنجیره فعالیت و  

  .خدمات مرتبط با فن آوری آبزی پروری دریایی در حوزه پیشین و پسین در کشور بومی و تولید شود

، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از شرکت آبزی پروری و گردشگری هلدینگ دانش خبرگزاری فارسبه گزارش 

بنیان کشاورزی دانا در قشم گفت: برای پایداری و اقتصادی کردن تولید از طریق پروش ماهی در قفس باید زنجیره فعالیت و 

 .یشین و پسین در کشور بومی سازی و تولید شودخدمات مرتبط با فن آوری آبزی پروری دریایی در حوزه پ

برای اولین بار در کشور   مدیرعامل هلدینگ دانش بنیان کشاورزی دانا نیز در این مراسم گفت: دانش فنی پرورش ماهی در قفس،

ات مرتبط ها و تجهیزبومی سازی شده و کلیه فرایندهای امکان سنجی و انتخاب سایت، مهندسی و طراحی و ساخت و نصب قفس

 .های عظیمی در این زمینه حاصل شده استبه همت کارشناسان هلدینگ دانش بنیان کشاورزی دانا انجام پذیرفته و موفقیت

تواند تبلور محسن مردی معتقد است، تکثیر و پرورش بچه ماهی در این سایت، در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری بوده و می

نفر از افراد بومی و محلی به طور  200زیرا با راه اندازی این مرکز، عالوه بر ایجاد اشتغال برای بیش از  .بارز اقتصاد مقاومتی باشد

 .مستقیم و غیرمستقیم، تامین بچه ماهی برای استخرهای دیگر بدون نیاز به واردات، امکان پذیر خواهد بود

شبانه روزی و همت فرزندان این مرز و بوم به نتیجه رسید، مردی افزود: تاسیس سایت پرورش ماهی در قفس در قشم که با تالش 

 .میلیارد تومان هزینه در بر داشته است 11بیش از 

در ادامه، احمد راستی، مدیرعامل شرکت آبزی پروری درنا مهر قشم، گفت: سایت مذکور که پیش از این توسط استاندار هرمزگان و 

های بومی ماهیان خلیج فارس مانند شانک باله زرد و هامور، ، با تولید تجاری گونهرئیس سازمان شیالت کل کشور بازدید شده بود

احمد راستی، با تاکید بر بومی سازی دانش فنی تولید ماهی در قفس، افزود: در گذشته، تجربیات .کار خود را آغاز کرده است

ود داشته که اکنون به خاطر دستیابی به این دانش ناموفقی در زمینه پرورش ماهی در قفس در کشور با حضور مشاوران خارجی وج

و خودکفایی در تولید ادوات مورد نیاز، نه تنها این مشکل برطرف شده، بلکه در حال حاضر امکان فروش و انتقال فناوری مذکور به 

به ویژه محصوالت آبزی،  راستی در پایان یادآور شد: ارتقای امنیت غذایی در سایه افزایش تولید.کشورهای دیگر فراهم شده است

تواند همانند آنچه که امروز در این مرکز شاهد آن هستیم، امکان پذیر خواهد بود و بومی شدن دانش و فناوری مربوط به آن، می

 .راهکارهای موثر مدیریتی را برای مبارزه با بحران آب ارائه دهد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950926000485 
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 شیالت
 فارس - ۹۵/۰۹/۲۵ : تاریخ

هزار تن هزار تن   200200ریزی برای تولید ساالنه ریزی برای تولید ساالنه ها ادامه دارد/ برنامهها ادامه دارد/ برنامهرغم کاهش بارشرغم کاهش بارشرشد تولید در حوزه کشاورزی بهرشد تولید در حوزه کشاورزی به

  ماهی در قفسماهی در قفس

ها شاهد رشد تولید در حوزه کشاورزی رغم تداوم خشکسالی و کاهش بارشوزیر جهاد کشاورزی گفت: در طول چند سال اخیر به 

کشور  و هفتمین سمینار سالیانه حفظ نباتات از بندرعباس، محمود حجتی صبح امروز در سی خبرگزاری فارسبه گزارش  .هستیم

ساله اخیر با یک برنامه منسجم و هماهنگ و به همت  3شود، اظهار کرد: در طول که به مدت سه روز در بندرعباس برگزار می

ها شاهد رشد تولید در حوزه کشاورزی هستیم جامعه بزرگ کشاورزان کشور و با تالش ادارات کل جهاد کشاورزی در سراسر استان

ریزی درستی در این زمینه داشته باشیم، صورت گرفته و این مهم بیانگر آن است که اگر برنامه رغم کاهش بارش بارانکه به

درصدی بخش کشاورزی در سال گذشته موجب شد تا  5.4وی بیان کرد: رشد اقتصادی .پذیر خواهد بودرسیدن به موفقیت امکان

 .ورزان هستیمرشد اقتصادی کشور منفی نشود که این رشد مناسب را مدیون تالش کشا

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت و تأثیر رشد بخش کشاورزی در رشد سرانه درآمد آحاد جامعه، عنوان داشت: تجربه 

ایم به اهداف از پیش تعیین شده ریزی مناسبی داشتههای بعد از انقالب نشان داده که هر جا که اراده کرده و برای آن برنامهسال

حجتی ادامه داد: یکی از نکات مبنایی ما در حوزه کشاورزی و باغداری موضوع مدیریت آفات و ساماندهی .ایمدست پیدا کرده

بار آن برای سالمت جامعه و اقتصاد بخش کشاورزی توجه ها است به طوری که باید به آثار زیانکشوضعیت استفاده از سم و آفت

در حوزه تولید در بخش کشاورزی با افت چشمگیری مواجه بودیم اما این  92و  91های وی افزود: در سال.کافی داشته باشیم

وضعیت در سه سال اخیر بهبود یافته است و اکنون ذخایر گندم کشور که با وضعیت منفی مواجه بود به میزان قابل توجهی رشد 

میزان خرید  94 – 93ن اینکه در سال زراعی این وزیر دولت یازدهم با بیا.میلیون تن نیز عبور کرده است 2.5کرده و ذخایر ما از 

درصدی میزان کل بارندگی در  20میلیون تن در کل کشور رسید، گفت: در همین سال زراعی با کاهش  8.1تضمینی گندم به 

های سال ریزی مناسب شکل گرفت و باید این روند را با دقت درها مواجه بودیم اما این رشد تولید با یک همت و برنامههمه استان

ها در بخش کشریزی کنیم که میزان مصرف سم و آفتحجتی خاطرنشان کرد: باید طوری برنامه.پیش رو نیز تداوم دهیم

نویس کددار و بدون روش مصرف در مزارع استفاده کشاورزی به حداقل برسد. باید کاری کنیم که سم بدون نسخه و بدون نسخه

بایست با دقت هر چه تمام، محل تولید هر محصول به طور ع محصوالت کشاورزی نیز مینشود و از سوی دیگر در ساختار توزی

خطر و تأمین آن برای کشاورزان داخل کشور وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت تحقیق در زمینه تولید سموم کم.دقیق مشخص باشد

اند را روز به روز کاهش ی زمان به کشورمان وارد شدههای پرخطر که به مقتضاباید میزان استفاده از سهم :تأکید کرد و بیان داشت

های مهم وزارت جهادکشاورزی برشمرد و تصریح کرد: وی توسعه و رشد تولید محصوالت ارگانیک را از دیگر اولویت.دهیم

ان سازماندهی محصوالت ارگانیک با نظارت ناظرین کددار و رساندن کیفیت این محصوالت به وضعیت مطلوب سبب رشد تو

 .اقتصادی بخش کشاورزی و رشد سالمت اجتماع خواهد شد

هزار تن ماهی در قفس در دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان در برنامه ششم  200گذاری برای تولید ساالنه حجتی به هدف

 .را توسعه دادبرداری ریزی برای بهرهتوسعه کشور اشاره کرد و گفت: ظرفیت در این زمینه وجود دارد و باید برنامه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950925000260 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۳۰تاریخ: 

های های آبآبتن میگو از تن میگو از   825825های شمال/ برداشت های شمال/ برداشت خشکی برداشت ماهیان استخوانی در آبخشکی برداشت ماهیان استخوانی در آبآغاز فصل چلهآغاز فصل چله

  خوزستانخوزستان

 .درصد رشد داشته است 15تن معادل  825صید میگو در مقایسه با فصل مشابه گذشته با 

وگو با خبرنگار ایانا درباره وضعیت صید انواع ماهی و میگو در مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیالت ایران امروز در گفت

خشکی در دریای دلیل سرما و آغاز چلهمهرماه آغاز شده است، به 17از  دریاهای کشور گفت: فصل صید ماهیان استخوانی که

رو شده است.مختار آخوندی افزود: تا هشت ماهه ابتدایی امسال، میزان صید کیلکا در مقایسه با مدت مشابه شمال با وقفه روبه

ن ماهی کیلکا برداشت شده است که هزار ت 14ای که طی هشت ماه گونهدرصدی برخوردار بوده است؛ به 22گذشته از رشد 

تن سهم استان گیالن است.وی خاطرنشان کرد: کیلکا تنها در  203هزار و تن آن سهم استان مازندران و پنج 844هزار و هشت

و رود، در حالی که صید این گونه در اعماق زیاد کار میدرصد آن برای تهیه پودر ماهی به 90شرایط حاضر مصرف داخلی داشته و 

شود و صبح آماده عرضه به اسکله است؛ بنابراین از لحاظ سالمت و بهداشت، هیچ مشکلی در آن وجود در شب انجام می

هزار و هزار تومان و قسمتی که مربوط به مصرف انسانی است، یکفروشی آن روی اسکله یکندارد.آخوندی ادامه داد: قیمت عمده

 شود.تومان خرید و فروش می 700

 برداشت دوم میگو در خوزستانپایان 

مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیالت ایران تصریح کرد: فصل صید میگو در هرمزگان به اتمام رسیده و در استان 

آذرماه  23مهرماه تا  23آذرماه که برداشت دوم این محصول بود، به پایان رسید.وی یادآور شد: از  23خوزستان نیز این برداشت تا 

فروند را لنج تشکیل داد.آخوندی  526فروند آن را قایق و  247اند که های این استان فعالیت داشتهفروند شناور در آب 773حدود 

های مختلف ببری، سفید و سرتیز برداشت شد که از نظر رقمی در تن میگوی دریایی از گونه 825تأکید کرد: در این مدت حدود 

های جنوب در سه درصد افزایش داشت.وی اظهار داشت: متوسط ساالنه برداشت میگو از آب 15مقایسه با فصل مشابه گذشته 

بندی نهایی نرسیده شود، اما مجموع برداشت هنوز به جمعهزار تن برآورد میاستان خوزستان، بوشهر و هرمزگان حدود هشت

گونه شود که باید بررسی و میزان صید ایننیز انجام میاست.آخوندی در پایان اضافه کرد: برداشت میگو توسط شناورهای غیرمجاز 

 توسط آنها نیز در محاسبات لحاظ شود./

http://www.iana.ir/fa/news/38382/%D8%A2%D8%BA%D8%A7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/38382/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم آذر 

 

187 
 

 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۴تاریخ: 

هزار هزار   2020اندازی و ظرفیت تولید اندازی و ظرفیت تولید قفس قابل راهقفس قابل راه  300300های مناطق شمالی کشور/ های مناطق شمالی کشور/ دار کردن قفسدار کردن قفسآغاز فصل ماهیآغاز فصل ماهی

  تنی ماهی در قفس در سال جاریتنی ماهی در قفس در سال جاری

های هزار تنی تولید در آب 20شود که امسال به ظرفیت تولید بینی میها در مناطق شمالی، پیشدار کردن قفسبا آغاز ماهی

 .ی پشت سدها برسیمهاشمالی، جنوبی و آب

های داخلی و در های موجود در آبوگو با خبرنگار ایانا درباره تعداد قفسمجری طرح ماهی در قفس سازمان شیالت امروز در گفت

عدد  300شده در حال حاضر اندازی یا به آب انداختههای قابل راههای پشت سدها گفت: تعداد قفسدریاهای شمال و جنوب و آب

 دار شده است.قفس آنها ماهی 210است که 

های کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و کردستان، های پشت سد استاناهلل حقیقی افزود: در دریای شمال و جنوب و آبسیف

 هزار تنی برسد. 20های فوق به آب انداخته شدند و امیدواریم که تا پایان سال جاری ظرفیت تولید به عدد قفس

شود که در ترین مشکالت ماهی در قفس محسوب میویژه در مناطق ساحلی از بزرگنبود اعتبارات عمرانی به وی خاطرنشان کرد:

 ها حضور فعال داشته است.این راستا بخش خصوصی در برخی استان

 های استان مازندران استقفس آماده انداخته شدن به آب 68

های شمالی خبر داد و تصریح کرد: در فصل حاضر، های استانشدن قفسدار مجری طرح ماهی در قفس سازمان شیالت از ماهی

 های مازندران است و ماهی در قفس نیز تأمین شده است.قفس آماده انداخته شدن به آب 68

شود در جنوب بینی میتازگی آغاز شده و پیشهای شمالی بهها در استاندار کردن قفسحقیقی ادامه داد: در حال حاضر ماهی

ماهی که بیشتر از نوع ماه این عملیات به انجام برسد.وی بیان کرد: برای جنوب کشور سه میلیون قطعه بچهکشور نیز در نیمه بهمن

های مناطق شمالی نیز شانک و سوف است، وارد و خریداری شده و مابقی آن نیز در حال تأمین است.حقیقی یادآور شد: برای قفس

 شود.ماهیان آن از تولید داخل تأمین مییاری مدنظر است که بچهآال، سفید و خاوماهی قزل

 پرداخت تسهیالت و تأمین وثیقه برای پرورش ماهی در قفس مهیا است

دنبال پرورش ماهی در قفس هستند، باید بدانند که در گذارانی که بهمجری طرح ماهی در قفس سازمان شیالت تأکید کرد: سرمایه

وثایق مشکل خاصی وجود ندارد.وی اظهار داشت: اعتبارات مناسبی به این بخش اختصاص یافته، اما  حوزه تسهیالت و تأمین

تن ماهی حاصل پرورش در  500هزار و ها تاکنون صفر بوده است.حقیقی اضافه کرد: در سال گذشته سهوضعیت تخصیص بودجه

بینی است و برای مباحث فروش نیز بازار نی قابل پیشهزار ت 20قفس راهی بازار داخلی و صادراتی شد و امسال نیز ظرفیت 

گذاران در استان بوشهر، صادراتی هدف شناسایی شده و مشکل خاصی وجود ندارد.وی در پایان عنوان کرد: صیادان و سرمایه

نیز در حال افزایش اند که به مرور های داخلی پشت سدها، استقبال خوبی از پرورش ماهی در قفس داشتهخوزستان، مازندران و آب

 است./

http://www.iana.ir/fa/news/38198/%D8%A2%D8%BA%D8%A7% 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۴تاریخ: 

هزار تن تولید و تنها هزار تن تولید و تنها   950950آال به بازار مشترک/ ایران آال به بازار مشترک/ ایران برگزاری جلسات مشترک با ترکیه برای صادرات قزلبرگزاری جلسات مشترک با ترکیه برای صادرات قزل

  میلیون دالر ارزش صادراتی داردمیلیون دالر ارزش صادراتی دارد  335500

رو هستیم، الزم بود که برای افزایش آال و سایر آبزیان با رقیب مشترکی چون ترکیه روبهبا توجه به آنکه برای صادرات ماهی قزل

وگو با خبرنگار ایانا از جلسات دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران امروز در گفت.توانیم با یکدیگر همسو قدم برداریمرقابت ب

رو بودیم که با برگزاری نمایشگاه آال به روسیه با رقیبی چون ترکیه روبهمؤثر ایران با ترکیه خبر داد و گفت: برای صادرات قزل

 بتوانیم با اتحادیه آبزیان ترکیه جلسات مشترکی برگزار کنیم.شیالت فرصتی شد تا 

اکبر خدایی افزود: ایران با توجه به آماری که از سوی فائو برآورد شده است، در منطقه از نظر صید و پرورش آبزیان مقام علی

هزار تن و پاکستان  650ور ترکیه با هزار تن و سپس کش 950ای که صید و پرورش آبزیان در ایران معادل گونهنخست را دارد؛ به

مقام سوم را دارد.وی خاطرنشان کرد: اما از جنبه صادراتی، ایران در مقایسه با کشور ترکیه حجم کمتری از معامالت را به خود 

ت رسیده میلیون دالر برای ایران به ثب 350میلیون دالر برای ترکیه و  700ای که صادرات ساالنه گونهاختصاص داده است؛ به

آال به روسیه و عراق با کشور ترکیه بر سر است.خدایی ادامه داد: بر اساس جلسات برگزارشده، مقرر شد که برای صادرات قزل

 کاری انجام نشده و بتوانیم صادرات موفقی را رقم بزنیم.هایی برسیم تا موازیها به توافققیمت

 ین مشکل صادراتیترآال، بزرگباال بودن قیمت و اندازه ماهی قزل

آال در ایران و مناسب نبودن اندازه و وزن دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران تصریح کرد: باال بودن قیمت ماهی قزل

آال بوده و مقرر است در ستادی که به همین منظور تشکیل شده است، به ترین مشکالت صادرات قزلمحصول تولیدی از بزرگ

عنوان محصول صادراتی مطرح نبود، اما با توجه به مشتریان آال بهدست یابیم.وی یادآور شد: تاکنون قزل اهداف صادراتی فوق

 های صادراتی را هموار و راهی را برای صادرات بیشتر و بهتر آن فراهم آوریم.خاصی که این ماهی دارد، باید تالش کنیم راه

شود، بر سر مسائل فوق و صادرات مشترک نماینده ترکیه در ایران برگزار میخدایی در پایان تأکید کرد: در جلسه بعدی که با 

 آال بحث و بررسی خواهد شد./قزل

http://www.iana.ir/fa/news/38180/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8% 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵آذر  ۲۶تاریخ: 

تاکید بر بومی شدن پرورش ماهی در قفس/توسعه آبزی پروری دریایی روشی پایدار برای اشتغال ساحل تاکید بر بومی شدن پرورش ماهی در قفس/توسعه آبزی پروری دریایی روشی پایدار برای اشتغال ساحل 

  نشیناننشینان

وزیر جهاد کشاورزی گفت: توسعه آبزی پروری دریایی روشی مطمئمن، پایدار در جهت افزایش درآمد و اشتغال ساحل نشینان 

به نقل از روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی ، حجتی وزیر کشاورزی در گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  به گزارش.است

جریان بازدید از طرح های شیالتی قشم با اشاره به این که خوشبختانه این طرح با استقبال کارآفرینان،سرمایه گذاران و ساحل 

روبرو شده و در حال عمومیت یافتن است،تصریح کرد: باتوجه به کاهش ذخایر دریایی و برای اشتغال پایدار و درآمدزایی نشینان 

های پرورش ماهی در قفس،تکثیر و پرورش میگو و همچنین استفاده از طرح های دانش بنیان بومیان و صیادان جزیره قشم، طرح

 .رت جهاد کشاورزی اجرا می شوددر قالب برنامه های اقتصاد مقاومتی وزا

قفس برای تولید آبزیان در آب های خلیج فارس،دریای عمان و دریای خزر تولید شده و  360وی اضافه کرد: تاکنون بیش از 

هزارتن  84تن اعالم کرد و افزود:تاکنون برای تولید 120تن و حداکثر 35حجتی ظرفیت قفس ها را حداقل .استقرار یافته است

وی تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی در تامین منابع مالی و .روش پرورش در قفس در جزیره قشم مجوز صادر شده است ماهی به

 .های اجرای طرح اقتصاد مقاومتی پرورش ماهی در قفس، حمایت و پشتیبانی همه جانبه می کندزیرساخت

کز تولید و پرورش در قفس گونه های بومی ماهیان خلیج بر اساس این گزارش وزیر جهاد کشاورزی در جزیره قشم از نخستین مر

 .فارس با بهره مندی از دانش بومی بازدید کرد

حجتی بر لزوم بومی سازی زنجیره فعالیت و خدمات مرتبط با فن آوری آبزی پروری دریایی در حوزه پیشین و پسین در کشور 

 .قفس تاکید کرد برای پایداری و اقتصادی کردن تولید از طریق پروش ماهی در

http://www.yjc.ir/fa/news/5900847/%D8%AA%D8%A7%DA%A9 
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 شکر )چغندر / نیشکر(

 فارس - ۹۵/۰۹/۲۸ : تاریخ

ها به تولید چغندر قند هم ها به تولید چغندر قند هم کارخانهکارخانه  میلیارد تومانی کارخانجات قند و شکر از دولت/ عدم حمایت ازمیلیارد تومانی کارخانجات قند و شکر از دولت/ عدم حمایت از  550550طلب طلب 

  زندزندآسیب میآسیب می

ایم و این صنایع اکنون سال است که به صنایع قند و شکر توجه چندانی نکرده 4ـ  3 معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: 

  .میلیارد تومان بابت تفاوت نرخ خرید تضمینی از دولت طلبکار هستند 550نزدیک به 

، گفت: سال سومی است خبرگزاری فارسهای قند و شکر به کشاورزان به خبرنگار وضعیت پرداخت کارخانهعباس کشاورز در مورد 

شان محروم هستند، چرا که چغندر تولیدی کشاورزان کاالیی صنعتی است و اگر از صنایع که صنایع قند و شکر از مطالبات به حق

 .هم حمایت نشود، دو سر ضرر خواهد بودقند و شکر 

گیرانه بوده و دولت در این زمینه حساس شود، بسیار سختهای قند و شکر که توسط سازمان حمایت مصوب میوی افزود: قیمت

میلیارد تومان از دولت طلبکار هستند و همین امر  550است، از طرفی کارخانجات بابت تفاوت قیمت چغندر سه سال است که 

معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی صنایع قند و شکر را صنعتی رو به رشد .شود که نتوانند پول چغندرکاران را بپردازندبب میس

وی با اشاره به .سال آینده دور از انتظار نیست 4- 3اگر بخش صنعت با ما همراهی کند خوداتکایی شکر ظرف  دانست و گفت:

افزود: تمرکز ما به افزایش کشت پاییزه چغندر قند است و همچنین به آمایش  ایم،ود کردهاینکه کشت بهاره چغندر قند را محد

کنیم، چرا که از نظر اقتصادی صحیح نیست که چغندر ایالم را به کارخانه قند خراسان حمل کنیم، در عین سرزمینی هم توجه می

شاورز گفت: با توجه به وضعیت آب و هوا و خاک جنوب امکان ک.حال باید در مناطق جنوبی و مناطق گرم هم کارخانه ایجاد کنیم

به گزارش فارس، چغندرکاران طی دو سال .رساندهزار هکتار چغندر قند وجود دارد که ما را به مرز خودکفایی شکر می 50کشت 

تا حدی که سال گذشته به جای اند، ماهه به تدریج از کارخانجات قند و شکر دریافت کرده 8اخیر مطالبات خود را با تأخیری حتی 

از طرف دیگر برخی معتقدند .تومان آن را به بازار عرضه کردند 300تا  200طلب خود شکر برای فروش گرفته و با ضرر در هر کیلو 

گویند تغییر فصل بر بوده و کشت آن مقرون به صرفه نیست اما از طرفی کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی میچغندر محصولی آب

 .شت چغندر از بهار به پاییز این نقیصه را تا حدی برطرف کرده استک

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950928000571 
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 شکر
 فارس - ۹۵/۰۹/۲۸ : تاریخ

  ماه هم پول چغندرکاران را ندادندماه هم پول چغندرکاران را ندادند  88تن چغندر در هکتار/کارخانجات شکر تا تن چغندر در هکتار/کارخانجات شکر تا   168168برداشت برداشت   

ام که علت آن استفاده از آبیاری نوین تحت فشار، تن چغندر برداشت کرده 168چغندرکار نمونه کشوری گفت: در هر هکتار  

ای است که هفته حبیب کرنوکر چغندرکار نمونه .ستآالت کشاورزی و برداشت به هنگام بوده ااستفاده از کود مناسب، ماشین

های آبیاری نوین او توانسته است، با استفاده از روش.جمهور لوح تقدیر گرفتگذشته در جشن برداشت محصول از دستان رئیس

در مورد رمز موفقیتش این کشاورز نمونه .تن در هکتار برساند 168مناسب برداشت چغندر را به  ادوات کشاورزی و استفاده از نهاده

به خبرنگار فارس گفت: از کاشت تا برداشت سعی کردم، تا تمام نکات اصولی کشاورزی را رعایت کنم و در عین حال از آبیاری 

المللی وی با اشاره به اینکه تمامی کودهای مورد استفاده با توجه به نیاز خاک و تحت استاندارد بین.نوین تحت فشار استفاده کنم

ایم، مضاف بر آنکه همچنین با آزمایش خاک کمبودهای آن را برآورد کرده و کود متناسب با آن را استفاده کرده افزود: است، بوده

ایم، کرنوکر به این نکته اشاره کرد که حتی برداشت چغندر را هم به موقع انجام داده.حتی استفاده از کودها هم به موقع بوده است

 .شود و ممکن است در فصل سرما دچار سرمازدگی شودام سبب افت این محصول میچرا که برداشت دیرهنگ

های شکر و دریافت به موقع پول این چغندرکار نمونه کشور یکی از مشکالت پیش روی چغندرکاران را فروش محصول به کارخانه

شود، تا تیرماه سال بعد به تأخیر فروخته می عنوان کرد و افزود: متأسفانه دو سال است که بهای محصول چغندرکاران که از پاییز

دادند تا خود در بازار وی افزود: سال گذشته که قیمت شکر پایین بود، کارخانجات به جای بهای چغندر شکر به کشاورز می.افتدمی

خت طلب کشاورز فروخته و پولش را بردارد، ولی امسال که قیمت شکر باال رفته کارخانجات حتی حاضر نیستند، به جای پردا

به گفته این کشاورز لرستانی، سال گذشته کشاورزان از بابت فروش شکر در بازار و نقد کردن پولشان در .همان شکر را هم بدهند

 .کردنددرصد مالیات خود را هم به پای کشاورز محاسبه می 12تا  10کردند و حتی تومان ضرر می 300تا  200هر کیلو 

تومان است  291کیلویی  16چغندر با عیار  غندر برای امسال را با توجه به عیار آن متفاوت دانست و گفت:کرنوکر قیمت هر کیلو چ

 .شودتومان به قیمت اضافه می 700هزار و  19شود، در هر تن و به ازای هر عیاری که اضافه می

تولید شکر محل بحث بوده و حتی برخی چغندر یکی از محصوالتی است که همواره خرید تضمینی آن برای  به گزارش فارس،

بر بودن باید محدود کرد، از طرف دیگر کارخانجات فرآوری این محصول برای تولید شکر در معتقد هستند، کشت آن را به دلیل آب

د ها مانند خوزستان به دلیل فرسودگی و مستعمل بودن با مشکل مواجه بوده تا حدی که وزیر صنعت و وزیر جهابرخی استان

تولید چغندر قند عالوه بر تولید قند و شکر باعث تامین خوراک دام از .اندها دست به کار شدهکشاورزی برای احیای این کارخانه

طبق برنامه اقتصاد مقاومتی شکر به عنوان یکی از محصوالت استراتژیک با برنامه .شودمحل تفاله چغندر در کارخانه قند نیز می

 .و احیای کارخانجات فرآوری شکر در داخل تولید خواهد شدها الگوی کشور استان

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950928000231 
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 شکر
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۳تاریخ: 

هکتار از مزارع کشت پاییزه هکتار از مزارع کشت پاییزه   20002000درصدی به درصدی به   100100ها/ خسارت ها/ خسارت کارخانهکارخانهمیلیون تن چغندرقند به میلیون تن چغندرقند به   5.55.5تحویل تحویل 

  چغندرقند در سه استان کشورچغندرقند در سه استان کشور

 .ها شده است، در حالی که برداشت این محصول همچنان ادامه داردهزار تن چغندرقند تحویل کارخانه 500تاکنون پنج میلیون و 

نگار ایانا درباره وضعیت برداشت چغندرقند و نیشکر در سال جاری وگو با خبرمجری طرح چغندرقند و نیشکر کشور امروز در گفت

 17های قند شده که در مقایسه با سال گذشته از رشد هزار تن چغندرقند تحویل کارخانه 500گفت: تاکنون بیش از پنج میلیون و 

ها شده که در مقایسه و تحویل کارخانههزار تن نیشکر نیز برداشت  800درصدی برخوردار است.علیرضا یزدانی افزود: دو میلیون و 

درصدی برخوردار شده است.وی خاطرنشان کرد: در حالی که برداشت چغندرقند و  122با سال گذشته میزان برداشت از رشد 

هزار تن  600نیشکر همچنان ادامه دارد، دستیابی به عدد تولید شش میلیون تنی چغندرقند و تحقق تولید بیش از یک میلیون و 

شده در اوایل آذرماه سابقه و یخبدان حادثکر در کشور فراهم خواهد شد.مجری طرح چغندرقند و نیشکر کشور درباره سرمای بیش

های هایی در مزارع کشت پاییزه استانسابقه باعث بروز خسارتسال جاری و اثرات آن بر محصول چغندرقند ادامه داد: سرمای بی

های فوق دچار خسارت تان گلستان شد.یزدانی تصریح کرد: بیش از دوهزار هکتار از اراضی استانهای رضوی و شمالی و اسخراسان

ویژه توسعه کشت پاییزه چغندرقند توجه و اقدام عاجل صندوق بیمه دلیل اهمیت طرح خوداتکایی شکر بهدرصدی شد که به 100

 ا خواستاریم.دیدگان رمحصوالت کشاورزی در ارزیابی و پرداخت غرامت به خسارت

ها برای جلوگیری از های قند در تحویل سریع محصول تولیدی چغندرکاران تقدیر کرد و یادآور شد: کارخانهوی از همکاری کارخانه

تر اقدام کردند؛ زیرا اهمال ضرر و زیان به کشاورزان به سرعت محصول چغندرقند را دریافت و نسبت به استحصال شکر هرچه سریع

 نست باعث مشکالت شدیدی برای کشاورزان شود./تواآنها می

http://www.iana.ir/fa/news/38143/%D8%AA%D8%AD% 
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 شیر و فراوردهها

 فارس - ۹۵/۰۹/۳۰ : تاریخ

  خرندخرندتومان میتومان می  12001200کارخانجات شیر خام را کارخانجات شیر خام را   سروصدای نرخ برخی محصوالت لبنی در بازار/سروصدای نرخ برخی محصوالت لبنی در بازار/افزایش بیافزایش بی

تومان اجرا نشده بلکه دو ماه است  1440مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران گفت: نه تنها مصوبه افزایش قیمت خرید شیر خام به  

  .خرندمی تومان 1200تومان کمتر یعنی  50که کارخانجات با وجود افزایش قیمت محصوالت لبنی شیر خام را از دامداران 

در خرید شیر از دامداران در  ها، با انتقاد از روندی که کارخانهخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی علیرضا عزیزاللهی در گفت

محصوالت لبنی رو به افزایش است و اظهار داشت: چند مدتی است با توجه به ورود فصل سرما تقاضا برای شیر و  اند،پیش گرفته

  .حتی قیمت برخی محصوالت لبنی در بازار بدون آنکه صدایی از کسی در بیاید افزایش یافته است

 1250تومانی دولت اصالً اجرا نشده، بلکه همان قیمت  1440وی اضافه کرد: این در حالی است که قیمت شیر خام نه تنها مصوبه 

  .خرندتومان می 1200تومان کم کرده و  50اً تومان هم کارخانجات جدید

اند، گفت: هیچ دلیلی اعالم نکردهاند،وردهمدیرعامل اتحادیه دامداران ایران در پاسخ به اینکه کارخانجات چه دلیلی برای این کار آ

و ضرر و زیان دامداران با این کار مضاف بر آنکه دامداران با ورود سرما باید هزینه بیشتری برای تأمین علوفه خود در نظر بگیرند 

گویند به گفته عزیزاللهی، کارخانجات صنعتی شیر حاکمیت و نظارت دولت بر روند خرید شیر را قبول ندارند و می.شودتشدید می

خوردی دهند و هیچ برعرضه و تقاضا قیمت را باید تعیین کند، پس چرا با افزایش مصرف شیر قیمت خرید شیر خام را افزایش نمی

  .شودهای نظارتی در مورد قیمت خرید شیر خام نمیهم از طرف دستگاه

دهد و فقط ماهانه یک ای برای خرید شیر به هیچ کس نمیوی در مورد خرید تضمینی شیر نیز گفت: دولت سالهاست که یارانه

  .شودتن خریداری می 850گیرند که معموالً هزار تن خرید تضمینی در نظر می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950929001319 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۵تاریخ: 

مدرن مرودشت با مدرن مرودشت با دستیابی به زنجیره شیر ممتاز برای تولید شیرخشک بر پایه کودک/ تجهیز کشتارگاه دستیابی به زنجیره شیر ممتاز برای تولید شیرخشک بر پایه کودک/ تجهیز کشتارگاه 

  های زنجیره تولیدهای زنجیره تولیدآخرین تکنولوژی روز جهان به تمام حلقهآخرین تکنولوژی روز جهان به تمام حلقه

وگو با خبرگزاری کشاورزی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام که دیروز از سه طرح بزرگ در استان فارس بازدید کرد، در گفت

یانا، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی، دیروز در به گزارش خبرنگار ا.های در دست بازدیدش را تشریح کردایران، جزئیات پروژه

های استانی در نوع خود های مختلف در زمینه دام، طیور و صنایع تبدیلی بازدید کرد که این پروژهاستان فارس در حالی از طرح

های که یکی از زیرمجموعهنظیر است.این مقام مسئول امروز در تماس تلفنی به خبرنگار ایانا گفت: واحد کشت و صنعت فارس کم

تواند برای دیگر واحدها الگو صنایع شیر ایران )پگاه( است، اقدامات تکمیلی برای ایجاد زنجیره تولید انجام داده که به نوع خود می

های طور مستقیم به بازار متصل کند، افزود: با تالشباشد.حسن رکنی با اشاره به اینکه این واحد بزرگ توانسته خود را به

های نظارتی نیز بوده گرفته، مقدمات تشکیل زنجیره تولید شیرخشک بر پایه کودک فراهم شده که اتفاقاً مورد تأیید دستگاهصورت

گذاری کند که تولید میلیارد تومانی، توانسته اقدامات جدیدی را پایه 10گذاری حدود است.به گفته وی، این مجموعه با سرمایه

تن شیرخام به بازار عرضه  92کیلوگرم برساند و روزانه بیش از  39.5کیلوگرم به ازای هر رأس گاو شیری، به  28خود را از میانگین 

تن برسد.رکنی ادامه داد: بار  100های صورت گرفته قرار است این میزان در سال آینده به باالی ریزیکند. البته طبق برنامه

المللی نیز این محصول را تأیید کرده و نوع شیر دارد، باعث شده حتی برندهای بینمیکروبی پایین شیر و ویژگی ممتازی که این 

برای تولید شیرخشک از آن استفاده کنند؛ بنابراین واحد یادشده، جزو معدود واحدهایی است که شیر آن، برای تولید شیرخشک 

چنین پتانسیلی در اختیار دارند.وی درباره این واحد  شود. البته هفت یا هشت واحد نیز در کشور هستند کهپایه کودک استفاده می

هزار رأسی بیان کرد: وجود سیستم تصفیه فاضالب و استفاده آن در اراضی کشاورزی، مدرنیزاسیون فراوری و تولید خوراک و شش

ن امور دام وزیر جهاد رود.معاوشمار میتأمین تلیسه برای واحد وابسته به این کشت و صنعت، از دیگر مزایای واحد مذکور به

کشاورزی با اشاره به بازدید از یک کشتارگاه صنعتی طیور در مرودشت استان فارس، تأکید کرد: این کشتارگاه با ظرفیت شش تا 

را نیز دریافت  IRراحتی کد طور قطع بههای جهان استفاده کرده و بههزار قطعه ساعت کشتار مرغ، از آخرین تکنولوژیهشت

گذاری میلیارد تومان سرمایه 24گذاری این کشتارگاه که توسط بخش خصوصی انجام گرفته، .رکنی یادآور شد: سرمایهخواهد کرد

شود، برخوردار است.وی های تکمیلی زنجیره که الزمه یک کشتارگاه مدرن محسوب میدربر داشته و به همین خاطر، از تمام حلقه

واند در صادرات مرغ ایران به بازارهای جهانی بسیار مؤثر باشد، عنوان کرد: تفکیک تبا بیان اینکه تأسیس چنین واحدهایی می

صورت مکانیزه، خنک کردن الشه توسط هوا، بازیافت ضایعات کشتارگاهی بندی بهقطعات الشه، خالی کردن امحاء و احشاء و درجه

توان برای این ی کشاورزی، از دیگر مزایایی است که میبرای استفاده در خوراک دام و همچنین تصفیه فاضالب و استفاده در اراض

کشتارگاه برشمرد.رکنی درباره سومین رویداد مورد بازدید دیروز در این استان، اظهار داشت: در بازدیدی که از یکی از واحدهای 

ر بود.به گفته وی، ارائه ها مدنظصنایع لبنی صورت گرفت، بیشتر بررسی مشکالت دامداران و چگونگی تعامل آنها با کارخانه

ترین های تولیدی، از مهمالمللی و ایجاد ارزش افزوده در حلقهراهکارهای مورد نیاز برای ورود لبنیات استان فارس به بازارهای بین

سازمان مسائلی بود که در این مرحله مورد بررسی قرار گرفت.معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام در پایان اضافه کرد: رئیس 

های اجرایی استان در این بازدید جهاد کشاورزی استان فارس، معاون استانداری، معاون امور دام و تعدادی از مدیران کل دستگاه

 حضور داشتند تا از نزدیک، با مشکالت و مسائل دامداران و صنایع لبنی آشنا شوند./

http://www.iana.ir/fa/news/38238/%D8%AF%D8%B3%D8% 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۹تاریخ: 

  تومانی قیمت شیرخام، با وجود افزایش نرخ محصوالت لبنی/ سکوت دوباره سازمان حمایتتومانی قیمت شیرخام، با وجود افزایش نرخ محصوالت لبنی/ سکوت دوباره سازمان حمایت  5050کاهش کاهش 

 .ابراز نگرانی کردنماینده بخش خصوصی تولیدکنندگان شیرخام، از کاهش نرخ این محصول 

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: متأسفانه در چند ماه اخیر، مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران امروز در گفت

 تومان برای هر کیلوگرم در کل کشور کاهش یافته است. 50طور میانگین قیمت شیرخام به

طور اند، افزود: بههای مختلفی را برای کاهش قیمت در پیش گرفتههای متعدد، شیوهخانهعلیرضا عزیزاللهی با اشاره به اینکه کار

از مهرماه و شرکت صنایع شیر ایران )پگاه(  "پاک"از مردادماه، شرکت  "دامداران"ماه، شرکت از اردیبهشت "میهن"مثال، شرکت 

طول چند ماه اخیر در پیش گرفته است؛ این در حالی است که  های متعددی در سراسر کشور دارد، این روند را درهمچون کارخانه

 تومان رسانده است. 160هزار و تومان به ازای هر کیلوگرم، نرخ شیرخام را تنزل داده و آن را به یک 90برندی مانند کاله تا 

ت لبنی در بازار مصرف افزایش به گفته وی، تمام این اتفاقات در حالی رخ داد که در دو سه ماه اخیر، قیمت برخی از محصوال

اند.مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ها اقدام به چنین کاری کردهداشته و با وجود شروع فصول پرمصرف در کشور، کارخانه

در هر تومان  200هزار و طور میانگین یکدرصد و بار میکروبی کمتر از یک میلیون، به 3.2ایران بیان کرد: اکنون شیرخام با چربی 

شود. در صورتی که طبق مصوبات انجام شده، این قیمت باید روز به ضرر و زیان دامداران افزوده میکیلوگرم خریداری شده و روزبه

های نظارتی مانند تعزیرات و سازمان حمایت وارد عمل شده و در تومان باشد.عزیزاللهی معتقد است: باید دستگاه 440هزار و یک

ها هم هر تصمیمی که بخواهند ها به خوبی عمل نکرده و کارخانهجانبه بایستند، اما گویا این دستگاهت یکمقابل این اقداما

خورد، ها برگشت میای اظهار داشت: این رسم از قدیم شایع بوده که وقتی شیرخام، از طرف کارخانهگیرند.وی درباره لبنیات فلهمی

 آورند./های لبنیات سنتی سر در میاری شده و عمده آنها از مغازهها با قیمتی بسیار نازل خریدتوسط واسطه

http://www.iana.ir/fa/news/38347/%DA% 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۳۰تاریخ: 

هزار میلیارد تومانی دامداران به هزار میلیارد تومانی دامداران به الحسنه یکالحسنه یکبُرند!/ قرضبُرند!/ قرضمیمیهای لبنی در شاخه نشسته و بُن های لبنی در شاخه نشسته و بُن کارخانهکارخانه

  هاهاکارخانهکارخانه

 .مند استهای صنایع لبنی، گالیهوزارت جهاد کشاورزی از نحوه عملکرد کارخانه

 وگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه قیمت خرید شیرخام کاهش یافته است، گفت:نژاد دام کشور امروز در گفترئیس مرکز اصالح

برند.محمدرضا مالصالحی افزود: متأسفانه با وجود اینکه اند که در شاخه نشسته و بن میها مانند کسانی شدهمتأسفانه کارخانه

درصد  10ها در برخی اقالم تا طور ملموس افزایش نیافته، اما قیمت محصوالت نهایی کارخانهعرضه شیر زیاد نشده و مصرف هم به

تومان افت کرده است.به گفته وی،  100تا  50در حالی که قیمت شیرخام خریداری شده از دامداران، بین نیز افزایش یافته است؛ 

رسد، نشان از کاهش قیمت شیرخام دارد و از طرف دیگر، دستمزد دامداران در های مختلف میهایی که از کارخانهاکنون گزارشهم

شود، مربوط به محصولی است که دو تا که امروز به حساب دامدار واریز می شود. یعنی پولیروزه پرداخت می 90تا  60ای فاصله

تر از سه ماه قبل فروخته است؛ بنابراین هم نرخ خرید شیرخام کاهش یافته، هم مدت پرداخت زیاد شده و هم محصول نهایی، گران

ه داد: اگر فرض را بر این بگیریم که ساالنه نژاد دام کشور ادامرسد.رئیس مرکز اصالحکننده میهای گذشته به دست مصرفماه

روز )دو ماه( نزدیک به یک  60روز و ضرب آن در  365شود، بعد از تقسیم این عدد بر ها میشش میلیون تن شیرخام وارد کارخانه

د تومان، حق هزار میلیارشود که بیش از یکمیلیون تن خواهد شد. به عبارتی با احتساب قیمت آن، این نتیجه استنباط می

ها داده ای است که دامداران به کارخانهالحسنهها بلوکه شده است و در حقیقت مانند وام قرضدامداران در جیب کارخانه

اند، عنوان کرد: هرچند که این های نظارتی سکوت اختیار کردهباشند.مالصالحی در پایان در واکنش به این پرسش که چرا ارگان

در چنین مواقعی باید ورود کنند و اجازه ندهند تا حق دامداران پایمال شود، اما جریمه کردن کارخانه متخلف های نظارتی دستگاه

های این متخلفان طی کند؟ آن هم با پروسه بلندمدتی که در رسیدگی به پروندهچاره دوا میفروش، چه دردی از دامدار بییا گران

 فروشی یا تخلف از بین برود./اهکاری اساسی اندیشید تا یکبار برای همیشه، گرانشود؛ بنابراین برای این موضوع باید رمی

http://www.iana.ir/fa/news/38390/%DA%A9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/38390/%DA%A9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم آذر 

 

197 
 

 شیر و فرآورده ها
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۹تاریخ: 

  //آوردآوردها سر از لبنیات سنتی درمیها سر از لبنیات سنتی درمیآزادند/ شیرهای برگشتی کارخانهآزادند/ شیرهای برگشتی کارخانهلبنیات سنتی از هفت دولت لبنیات سنتی از هفت دولت 

  ها؛ رها از نظارت سختگیرانه وزارت بهداشتها؛ رها از نظارت سختگیرانه وزارت بهداشتفروشیفروشیفلهفله

 .گونه لبنیات سنتی، برای سالمتی مردم ابراز نگرانی کردیکی از کارشناسان مجرب صنایع غذایی، از رشد قارچ

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: متأسفانه فروشندگان لبنیات سنتی، گفترئیس کمیته فنی صنایع لبنی کشور امروز در 

ها ادعا دارند که مجوز کند.وحید مفید با اشاره به اینکه سنتیاز هفت دولت آزاد بوده و هیچ دستگاه نظارتی، آنها را کنترل نمی

تواند مصداقی برای رعایت مسائل بهداشتی مجوز از صنف، نمیکنند، افزود: صرف گرفتن یک خود را از صنف مربوطه دریافت می

های نظارتی از های زیرزمینی نیست.به گفته وی، متأسفانه بخشباشد و این موضوع، سرپوشی منطقی بر چگونگی عملکرد کارگاه

های شاهد رشد بیماریفروشی را به حال خود رها کرده و در همین مدت، طور کامل این واحدهای فلهحدود یک دهه قبل، به

های دامپزشکی بر آن اعمال شده آید، شدیدترین نظارتایم؛ زیرا گوشتی که از کشتارگاه بیرون میمشترک در مناطق شهری بوده

 جز لبنیات آلوده سنتی، منتقل شود.مالت، از طریقی بههایی مانند تبرسد بیمارینظر میو بسیار بعید به

کنند، محصوالت خود را ای نمیها چون در تجهیزات، لوازم آزمایشگاهی و کنترل کیفیت هزینهسنتیاین کارشناس معتقد است: 

گونه این رسانند. با این وجود، باز هم حاشیه سود بسیار باالیی داشته و همین امر، باعث رشد قارچتر به دست مشتری میارزان

زمان، گوشت و خطرآفرین است؛ ضمن اینکه در برخی از این واحدها هم ها شده و دسترسی آسان به آنها برای مردم بسیارمغازه

ای که از طرف وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد های بهداشتی سختگیرانهرسد.مفید با تأکید بر نظارتمرغ نیز به فروش می

ها محصول کامالً فروشیها و فلهاز طریق سنتی تواندبر لبنیات صنعتی وجود دارد، بیان کرد: دولت اگر به این نتیجه رسیده که می

ها را نیز به حال خود رها کرده و وضعیت سالم و بهداشتی به دست مردم برساند که این امر در واقعیت ممکن نیست، پس کارخانه

 و بار میکروبی بیش از بیوتیک باالسال قبل برگرداند.وی تأکید کرد: وقتی شیرخام با مقدار آنتی 50این بخش را دوباره به همان 

شود، دامدار هیچ راهی ندارد مگر فروش همین شیرخام به ها برگشت خورده و مورد قبول واقع نمیحد مجاز، از ورودی کارخانه

. توانند ناسالم بودن محموله خریداری شده را متوجه شوندها و امکانات تجهیزاتی نداشته و نمیهای سنتی؛ زیرا آنها دستگاهلبنیات

گونه این آورد.مفید در پایان دلیل اصلی رشد قارچهای مردم سر درمیهای مربوط به آن، از سفرهمتأسفانه همین شیر یا فراورده

ها را در اعالم ناصحیح برخی مسائل از طرف وزارت بهداشت دانست و اظهار داشت: موضوعاتی مانند وجود پالم و... که از فروشیفله

ها شد که در نهایت این به فروشیین مردم عنوان شد و مبنای درست هم نداشت، موجب هجوم مردم به فلههای امطرف دستگاه

 شود./کننده تمام میضرر مصرف

http://www.iana.ir/fa/news/38333/%D9%84%D8%A8% 
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 اشیر و فرآورده ه
 فودپرس ۱۳۹5آذر ماه  ۳۰سه شنبه 

  خرندخرندتومان میتومان می  12001200سروصدای نرخ برخی محصوالت لبنی در بازار/ کارخانجات شیر خام را سروصدای نرخ برخی محصوالت لبنی در بازار/ کارخانجات شیر خام را فزایش بیفزایش بیاا

تومان اجرا نشده بلکه  1440مدیرعامل اتحادیه دامداران ایران گفت: نه تنها مصوبه افزایش قیمت خرید شیر خام به  <مواد غذایی

تومان  1200تومان کمتر یعنی  50کارخانجات با وجود افزایش قیمت محصوالت لبنی شیر خام را از دامداران دو ماه است که 

اظهار داشت: چند مدتی  اند،ها در خرید شیر از دامداران در پیش گرفتهبا انتقاد از روندی که کارخانه علیرضا عزیزاللهی.خرندمی

ی شیر و محصوالت لبنی رو به افزایش است و حتی قیمت برخی محصوالت لبنی در بازار است با توجه به ورود فصل سرما تقاضا برا

 1440وی اضافه کرد: این در حالی است که قیمت شیر خام نه تنها مصوبه  .بدون آنکه صدایی از کسی در بیاید افزایش یافته است

  .خرندتومان می 1200تومان کم کرده و  50ات جدیداً تومان هم کارخانج 1250تومانی دولت اصالً اجرا نشده، بلکه همان قیمت 

اند، گفت: هیچ دلیلی اعالم نکردهاند،وردهمدیرعامل اتحادیه دامداران ایران در پاسخ به اینکه کارخانجات چه دلیلی برای این کار آ

بگیرند و ضرر و زیان دامداران با این کار مضاف بر آنکه دامداران با ورود سرما باید هزینه بیشتری برای تأمین علوفه خود در نظر 

گویند به گفته عزیزاللهی، کارخانجات صنعتی شیر حاکمیت و نظارت دولت بر روند خرید شیر را قبول ندارند و می.شودتشدید می

هیچ برخوردی  دهند وعرضه و تقاضا قیمت را باید تعیین کند، پس چرا با افزایش مصرف شیر قیمت خرید شیر خام را افزایش نمی

وی در مورد خرید تضمینی شیر نیز گفت: دولت  .شودهای نظارتی در مورد قیمت خرید شیر خام نمیهم از طرف دستگاه

گیرند که معموالً دهد و فقط ماهانه یک هزار تن خرید تضمینی در نظر میای برای خرید شیر به هیچ کس نمیسالهاست که یارانه

  .شودتن خریداری می 850

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id= 
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 صادرات و واردات

 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۹تاریخ: 

  معافیت واردات کاالهایی با کاربرد عمومی آزمایشگاهی از دریافت مجوزمعافیت واردات کاالهایی با کاربرد عمومی آزمایشگاهی از دریافت مجوز

اعالم کرد: واردات کاالهایی با کاربرد عمومی آزمایشگاهی که جنبه تشخیصی یا ای به گمرک سازمان توسعه تجارت در نامه

 .تحقیقاتی ندارند، نیازی به دریافت مجوز از سازمان غذا و دارو ندارد

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، این تصمیم بر اساس اعالم سازمان غذا و دارو و بر اساس مصوبه 

ته فنی تجهیزات پزشکی گرفته شده که بر طبق آن فهرستی از کاالهایی که حیطه کاربرد آنها با توجه به مستندات ارائه شده کمی

شود و واردات توسط شرکت سازنده، در زمینه تشخیص پزشکی و یا تحقیقاتی تعریف نشده باشد جزو وسایل پزشکی محسوب نمی

 ظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی ندارد.آنها نیازی به اخذ مجوز از اداره کل ن

، بورت، قفس، سانتریفیوژ، چمبر، لوله آزمایشگاهی، کنترلر دما، سطح ماری، برسهای آزمایشگاهی، ترازو، بنبر این اساس روپوش

کننده، هود، انکوباتور، روتاتور ژنیزهکننده، کاغذ فیلتر، فواره، فریزر، منتل حرارتی، هموکننده، توزیعسنج، رقیقمایع، کلکتور، تراکم

کننده محفظه، یخچال، سمپلر، سرنگ، کن، مانیتور، پمپ، تجهیزات خنکآزمایشگاهی، ظروف آزمایشگاهی، میکروسکوپ، مخلوط

ت با های گرم کننده، سیستم تصفیه آب و ... از جمله تجهیزات و ملزوماهای مشاهده، دستگاهترموگراف، ترمومتر، تایمر، جعبه

 کاربرد عمومی آزمایشگاهی است.

http://www.iana.ir/fa/news/38327/%D9%85%D8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/38327/%D9%85%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم آذر 

 

200 
 

 صادرات و واردات
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۵آذر  ۲۴تاریخ: 

  چه عواملی سد راه صادرات محصوالت کشاورزی است؟چه عواملی سد راه صادرات محصوالت کشاورزی است؟

بسته بندی نامناسب محصوالت، باال بودن قیمت تمام شده محصوالت، زیر ساخت های ناکافی ونوسانات نرخ ارز از جمله مشکالت 

توسعه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  گروه صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .صادرات محصوالت کشاورزی است

صادرات محصوالت کشاورزی یکی از حیاتی ترین محرکه های رشد اقتصادی است که از دیرباز فکر مسئوالن را برای تحقق این امر 

جمهور در قالب حمایت از  چندی پیش معاون اول رئیس.اندبه خود مشغول کرده و تا کنون راهبردهای مختلفی به کار گرفته

توسعه صادرات غیر نفتی و در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد ملی و تحقق اهداف توسعه اقتصادی ، کاهش نرخ 

 .درصد را برای صادرات محصوالت کشاورزی و دانش بنیان را برای اجرایی شدن ابالغ کرده است 14سود تسهیالت تا سقف 

هزار تن در هفت ماهه پایانی  729ادرات محصوالت کشاورزی در پی حمایت و تالش های دولت از دو میلیون و گفتنی است که ص

مسعود اسدی رئیس تشکل های بخش کشاورزی در گفتگو با .هزار تن سال جاری رسیده است 216سال گذشته به سه میلیون و 

با بیان اینکه صادرات محصوالت کشاورزی به سبب  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیخبرنگار 

صادرات توسعه  بازاریابی امری مهم در  :عدم رقابت پذیری با سایر محصوالت از باب قیمت تمام شده تعریف شفافی ندارد، گفت

محصوالت کشاورزی است و اتحادیه و تشکل ها در بازارهای هدف باید اقدامات الزم برای توسعه تبلیغات و جلب نظر متقاضیان را 

اسدی با بیان اینکه استاندارد محصوالت کشاورزی و غذایی مورد توجه کشورهای اروپایی و روسیه است، افزود: افزایش .بکار گیرند

بسته بندی محصوالت   وی با انتقاد از .توسعه صادرات بطور گسترده فراهم آورد انیک می تواند زمینه را برای تولید محصوالت ارگ

کشاورزی در کشور عنوان کرد: بسته بندی نامناسب محصوالت کشاورزی صادراتی موجب شده تا این محصوالت با برند سایر 

اسدی در ادامه اظهار داشت: پرداخت تسهیالت با سود پایین و .شود کشورها و ارزش افزوده بیشتر به سایر نقاط جهان صادر

همچنین اعطای یارانه صادراتی به صادرکنندگان می تواند زمینه را برای تقویت صادرات محصوالت کشاورزی فراهم کند چرا که در 

ر پی آن از دست رفتن منابع آبی و د  صورت کمرنگ بودن بازار صادراتی و تقاضا در بازار داخلی شاهد سقوط قیمت محصوالت

 .روبرو می شویم

 باال بودن قیمت تمام شده، قدرت رقابت را سلب کرد 

اقتصادی گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیهمچنین رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

درصدی نرخ برخی محصوالت کشاورزی روبرو شدیم که  20گفت: طی چهار سال اخیر، با تورم حدود  باشگاه خبرنگاران جوان،

دن قیمت وی افزود: نوسانات نرخ ارز و باال بو.درنهایت این امر، قدرت رقابت پذیری در بازارهای هدف را تحت تأثیر قرار داده است

تمام شده محصوالت در بازارهای هدف مشکالتی ایجاد کرده، به طوریکه نرخ فروش محصوالت کشاورزی در این بازارها کمتر از 

نرخ داخلی است و تنها به سبب فساد پذیر بودن محصول و قیمت باالی حمل و نقل امکان بازگشت این محصوالت امانی وجود 

ر می رود دفاتر توسعه صادرات با هموار کردن زیر ساخت ها و حمایت همه جانبه از صادرکنندگان انتظا :نورانی تصریح کرد.ندارد

 .به رونق این بخش کمک کنند

 نبود زیر ساخت های الزم، سد راه صادرات شد

اقتصادی گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیعباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار 

بیان کرد: در توسعه صادرات محصوالت کشاورزی، نبود زیر ساخت های الزم و صنایع تبدیلی و تکمیلی باشگاه خبرنگاران جوان، 

وی با اشاره به اینکه برندسازی امری مهم در صادرات .ایجاد کرده است متناسب با مصارف خارجی، مشکالتی در این زمینه

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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/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/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم آذر 

 

201 
 

محصوالت کشاورزی به شمار می رود، گفت: برند سازی محصوالت کشاورزی و ایجاد پایانه های تخصصی صادرات با نواقصی روبرو 

عضو کمیسیون کشاورزی .آن اقدام کنیماست که برای رونق صادرات و افزایش درآمد های ارزی باید هر چه سریع تر نسبت به رفع 

ی تصریح کرد: خام فروشی محصوالت از جمله معضالت عمده این بخش به شمار می رود که در این خصوص الزم است، وزارتخانه

  .مسئول اقداماتی در جهت ایجاد صنایع تبدیلی و فرآوری محصول انجام دهد

http://www.yjc.ir/fa/news/5888117/%DA%86%D 
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 صادرات و واردات
 فودپرس ۱۳۹5آذر ماه  ۳۰سه شنبه 

  میلیون یورویی محصوالت کشاورزی در چند ماهمیلیون یورویی محصوالت کشاورزی در چند ماه  2020روشن شدن موتور صادرات ایران به روسیه/ صادرات روشن شدن موتور صادرات ایران به روسیه/ صادرات 

از تجربه موفق عملیاتی کردن ساختار مدیریت خدمات صادرات با محوریت  توسعه صادراتمدیرعامل هلدینگ بانک  <مواد غذایی

سعید مستشار با بیان اینکه فرآیند صادرات انواع میوه و سبزیجات به روسیه در قالب ساختار نظام مند مدیریت  .روسیه خبـر داد

محصول با گسترده ترین شبکه فروشگاه زنجیره ای در روسیه، خدمات صادرات از حدود سه هفته قبل، پس از انعقاد قرارداد تأمین 

عمال آغاز شده، گفت: طی همین مدت کوتاه، محصوالت مختلفی متناسب با نیاز بازار روسیه، از باغداران و سبزیکاران تأمین و به 

فزود: در مدت کمتر از سه هفته از این مقام مسئول ا.این کشور صادر شده است که این روند به نحو قابل قبولی رو به افزایش است

عملیاتی شدن ساختار مدیریت خدمات صادرات، محصوالت متنوع و متعددی شامل انواع میوه و سبزیجات به کشور روسیه صادر 

شده است، این در حالی است که براساس برنامه ریزی صورت گرفته، پیش بینی میشود ارزش کل صادرات به کشور روسیـه در 

میلیون یورو بـرسد که این موضوع، تأثیر قابل قبولی در رشد و تقویت  20ختار ایجاد شده طی چند ماه آینده به حدود چارچوب سا

مستشار تأکید کرد هدف اصلی از ساختار مدیریت خدمات صادرات که با   .توان صادراتی بخش خصوصی کشور خواهد داشت

عاون ایجاد شده، تسهیل گری فرایند صادرات برای فعاالن بخش خصوصی و مشارکت سه بانک توسعه صادرات، کشاورزی و توسعه ت

جلب مشارکت راهبردی تولیدکنندگان در این بخش است، به نحوی که از تولیدکنندگان محصوالت صادراتی متناسب با بازار هدف 

بازرسی و کنترل کیفیت، حمل و نقل،  در قالب ارائه خدمات صادراتی، مانند بازاریابی محصول، انعقاد قرارداد و مسائل حقوقی،

مدیرعامل هلدینگ   .دریافت و نقل و انقال وجوه، ارتقاء و استانداردسازی تأمین محصوالت صادراتی و برندینگ پشتیبانی می کند

ت بانک توسعه صادرات خاطرنشان کرد در مرحله نخست، بازار هدف در ساختار مدیریت خدمات صادرات، کشور روسیه و محصوال

 هدف نیز محصوالت کشاورزی و مواد غذایی است، اما در مراحل بعد این ساختار را به سایر بازارها ازجمله سایر کشورهای حوزه

CISچین و... و سایر محصوالت با قابلیت صادراتی تعمیم خواهیم داد ،. 

r/Post.aspx?Idhttp://www.foodpress.i= 
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 صنایع غذایی

 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۸تاریخ: 

از وزارت بهداشت مجوز تولید گرفت/ بهانه مخالفت با عوارض دوغ از از وزارت بهداشت مجوز تولید گرفت/ بهانه مخالفت با عوارض دوغ از   DD  نمک غنی شده با ویتامیننمک غنی شده با ویتامیندوغ کمدوغ کم

  سر راه برداشته شدسر راه برداشته شد

نمک غنی دوغ گرمادیده کم"فراسودمند های لبنی گال آمل، برای نخستین بار در کشور موفق به تولید محصول شرکت فرآورده

های لبنی گال آمل و مسئول پروژه تولید دوغ پور، مسئول فنی بهداشتی شرکت فرآوردهبوته نصراله. شد " D شده با ویتامین

(  functional foodغذاهای فراسودمند ) در مصاحبه با خبرنگار ایانا، ضمن اعالم این خبر گفت: Dنمک غنی شده با ویتامین کم

 Dنمک غنی شده با ویتامین دوغ گرمادیده کم "آیند . های مواد غذایی به حساب میبراساس نیازهای بشر از روبه رشدترین گروه

ای شیر جزو غذاهای های تغذیهاز ارزش %70و نیز حفظ  Dهم با سه ویژگی عمده شامل کاهش نمک ، تقویت با ویتامین  "گال 

نقش بسیار مهمی در  Dدر این محصول گفت: ویتامین  Dپور راجع به غنی سازی با ویتامین نصرالهشود فراسودمند محسوب می

شود خطر بروز بیماری قلبی ، شود. این ویتامین باعث میبه سختی انجام می Dسالمتی دارد، جذب کلسیم بدون وجود ویتامین

کند . این در حالی است البته به حفظ عملکرد مغز هم کمک می بیماری دیابت و بعضی از انواع سرطان و نرمی استخوان کم شده و

 مواجه هستند. Dدرصد مردم کشور با کمبود ویتامین  80که با وجود وزارت بهداشت بیش از 

المللی واحد بین 400، معادل  Dوی افزود: مطابق دستورالعمل غذاهای فراسودمند وزارت بهداشت نیاز روزانه هر نفر به ویتامین  

نمک دوغ کم "تعیین شده؛ که البته به نظر من این میزان را باید در بعضی از مناطق و بعضی از مشاغل بیشتر هم در نظر گرفت.

 Dدرصد نیاز به ویتامین  25تواند سازی شده که مصرف یک لیوان آن میهم به نحوی ظرفیت "گال  Dغنی شده با ویتامین 

کارشناس راجع به کاهش نمک این محصول نیز گفت: توصیه سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت این  روزانه را تأمین کند .

گرم در روز  10برابر است و از  2که در کشور ما عمال این مقدار بیش از نمک است در حالی gr 5ایران بر مصرف روزانه حداکثر 

درصد تعیین شده است یعنی با مصرف روزانه یک  8/0ز نمک در دوغ فراتر رفته است. مطابق قوانین وزارت بهداشت ایران، حد مجا

شود. به عبارتی نمک داخل دوغ به عنوان های رایج، حدود پنجاه درصد از سقف مجاز توصیه شده، نمک دریافت میلیوان از دوغ

، "گال  Dغنی شده با ویتامین نمک دوغ کم "های عمده آید.از ویژگییک عامل منفی در مصرف روزانه و منظم آن به حساب می

های مشابه است، لذا به ویژه برای کسانی های معمولی ، بدون جایگزینی با نمکدرصدی نمک آن نسبت به دوغ 50کاهش بیش از 

 اشود که این دوغ رها برایشان مهم است توصیه میاند و یا پیشگیری از این بیماریکه دچار فشارخون باال و مشکل قلبی و عروقی
 70درصد از محتوی این محصول از شیر تشکیل شده و به عبارتی حدود  70مصرف کنند.مسئول فنی شرکت گال آمل یادآور شد: 

به عنوان  "گال  Dنمک غنی شده با ویتامین دوغ کم "درصد از مواد مغذی شیر در این محصول حفظ شده است .وی اعالم کرد: 

 70درصد نمک کمتری دارد ،  50های رایج، کم نمک از وزارت بهداشت، نسبت به دوغنخستین و در حال حاضر تنها مجوز دوغ 

 مورد نیاز روزانه را تامین کرد./ Dدرصد ویتامین 25توان تری دارد و با مصرف یک لیوان آن میدرصد پروتئین و کلسیم غنی

w.iana.ir/fa/news/http://ww38291/%D8%AF%D 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۵تاریخ: 

  پروژه های زیربنایی در کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس افتتاح شدپروژه های زیربنایی در کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس افتتاح شد

آیین افتتاحیه پروژه های زیربنایی در شرکت کشت و صنعت و دامپروری با حضور معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی، 

 .هلدینگ صنایع غذایی، کشاورزی و دارویی و جمعی از مسئوالن کشوری و استانی برگزار شدمدیرعامل 

اقدامات صورت گرفته در این واحد تولیدی گفت:   به گزارش ایانا، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در این آیین با اشاره به

شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس، امروز به خوبی ثابت کرد که نماد و الگوی اقتصاد مقاومتی است که توانسته با اراده 

نماد اقتصاد  رکنی با بیان اینکه شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس .و خودباوری به توسعه اقتصاد کشور کمک کند

مقاومتی است، گفت: پر واضح است که این مجموعه در مسیر توسعه ظرف یکسال گذشته تا کنون از ظرفیت های موجود به خوبی 

رومی مدیر عامل   در این مراسم از حمایت های.استفاده کرده تا بتواند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی کلمه محقق کند

رویی و کشاورزی، مدیر عامل و هیات مدیره شرکت صنایع شیر ایران و سایر مسئوالن که در جهت حفظ هلدینگ صنایع غذایی، دا

و صیانت از این سرمایه ملی توجه ویژه ای به آن داشته اند و زمینه های پیشبرد اهداف توسعه را محقق کرده اند قدردانی به عمل 

فزایش اعتماد عمومی جامعه بر حسن جریان تولید محصوالت سالمت شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس در جهت ا.آمد

علی رومی مدیر عامل هلدینگ صنایع   محور و به منظور اعتال و تبیین حقوق و تکالیف اجتماعی خویش، به پشتوانه کمک های

نسبت به افزایش کمی و  غذایی، دارویی و کشاورزی و همچنین مدیر عامل و هیئت مدیره شرکت صنایع شیر ایران توانسته است

ارتقاء کیفی شیرخام تولیدی، مجدانه تالش نموده و دستاورد های بزرگی از جمله دستیابی به تکنولوژی تولید شیرخام فوق 

در افتتاحیه این مراسم، عالوه بر تشریح چگونگی حصول موفقیت در جهت .کندبهداشتی ویژه تولید شیر خشک پایه نوزاد را کسب 

  : م فوق بهداشتی ویژه تولید شیر خشک پایه نوزاد، موارد مشروحه ذیل نیز به بهره برداری رسیدتولید شیرخا

مترمکعب در روز و با اهداف حفظ محیط زیست، حفظ منابع موجود ، مصرف  650پروژه تصفیه خانه فاضالب با ظرفیت اسمی 

ن در راستای تأمین امنیت بهداشتی جامعه با هزینه ای بالغ بر بهینه آب و پیشگیری ار انتشار الودگی ناشی از نشت فاضالب به زمی

رأس دام بمنظور فراهم نمودن زمینه  500پروژه احداث سالن های نگهداری گاو های خشک آبستن با ظرفیت .میلیارد ریال 20

میلیارد  4ینه ای در حدود راحتی و آرامش دام، جلوگیری از تلفات دام پس از زایش و کاهش استرس ناشی از جابجایی دام با هز

پروژه احداث رختکن مرکزی کارکنان با هدف تکریم کارکنان، ایجاد انگیزش و افزایش رضایتمندی کارکنان، مدیریت بهینه .ریال

 میلیارد 1زمان کار با تجمیع نمودن رختکن های پراکنده و اجرای استاندارد های بهداشتی مطابق قوانین کار با هزینه ای در حدود 

میلیارد ریال در راستای تکریم ارباب رجوع و ایجاد ارزش  5پروژه بهسازی و بازسازی ساختمان اداری با هزینه ای در حدود .ریال

خرید و راه اندازی دستگاه کود روب به منظور کاهش هزینه ای جاری و کنترل مگس و پیشگیری از بروز .افزوده برای برند پگاه

شرکت کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس در حال حاضر با رکورد تولید شیر خام .های حرکتی دامبیماری ها و مشکالت اندام 

 کیلوگرم و بهره مندی از ذخایر ژنتیکی برتر دام، جزء برترین دامداری های ایران محسوب می شود. 39.5از قرار 

tp://www.iana.ir/fa/news/ht38292/%D9%BE%D8%B1%D 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۴تاریخ: 

آذر برپاست/ مشاوره رایگان کارشناسان به مردم در آذر برپاست/ مشاوره رایگان کارشناسان به مردم در   2626ترین نمایشگاه صنایع غذایی در مازندران تا ترین نمایشگاه صنایع غذایی در مازندران تا بزرگبزرگ

  جزیره سالمتجزیره سالمت

ترین نمایشگاه صنایع غذایی در مازندران ، مواد غذایی در بزرگمجری نمایشگاه صنایع غذایی در مازندران گفت: در کنار عرضه 

صورت رایگان در اختیار های بهداشتی را بهجزیره سالمت متشکل از کارشناس های فنی و کیفی وجود دارد و کارشناسان آموزه

نژادی پس از دو روز از اکبر علیانلیبه گزارش ایانا از قائم شهر، ع.دهند تا سطح سالمتی و آگاهی آنان ارتقا یابدمردم قرار می

شهر که هم اکنون در حال المللی واقع در شهرستان قائمافتتاح پانزدهمین جشنواره صنایع غذایی در محل دائمی نمایشگاه بین

به مساحت  وی افزود: این نمایشگاه در فضایی.شرکت صنایع غذایی در این نمایشگاه حضور یافته اند 70برگزاری است، اظهار کرد: 

بندی، مواد اولیه و خدمات آالت صنعت چاپ و بستههزار متر مربع برگزار شده و متشکل از چهار بخش محصول نهایی، ماشین 2

های مختلف وجود مجری نمایشگاه صنایع غذایی در مازندران تصریح کرد: خدمات شامل بانک، بیمه و تبلیغات در کنار بخش.است

درصد از خارج استان مازندران هستند، هدف از  64های داخلی و داران از شرکتدرصد غرفه 36ان اینکه نژادی با بیعلیان.دارد

 برگزاری این نمایشگاه را اتحاد بیشتر صنعت با تکنولوژی نو و مواد اولیه و محصوالت جدید مورد نیاز صنایع غذایی برشمرد. 

رونق چرخه اقتصادی در سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل از دیگر اهداف  مجری نمایشگاه صنایع غذایی در مازندران ادامه داد:

 .غرفه در زمینه اقتصاد مقاومتی با همکاری بسیج سازندگی وجود دارد 20برگزاری این نمایشگاه است و بیش از 

ود دارد، خاطرنشان کرد: این وی با بیان اینکه در کنار عرضه مواد غذایی جزیره سالمت متشکل از کارشناس های فنی و کیفی وج

 .دهند تا سطح سالمتی و آگاهی آنان را ارتقا بخشندصورت رایگان در اختیار مردم قرار میهای بهداشتی را بهکارشناسان آموزه

این  کند و درهای غذایی را از نظر کیفی ارزیابی مینژادی تصریح کرد: انجمن صنایع غذایی استان مازندران هرساله شرکتعلیان

 .شوند تا مردم بیشتر با نام و محصوالت آنها آشنا شوندها دوباره معرفی مینمایشگاه این شرکت

هایی با وی با بیان اینکه در کنار این نمایشگاه و از شب دوم مسابقات مردمی هدفمند برگزار می شود، گفت: در این مسابقات برگه

های علمی شود تا عالوه بر استفاده از جوایز گوناگون، به داشتهتوزیع می شده بین مردممحور و کارشناسیپرسش های سالمت

 .محوری داشته باشیمبازدیدکنندگان اضافه شود و در نتیجه نسل سالمت

 .آذر ماه در محل نمایشگاه های قائمشهر در حال برگزاری است 26آذر ماه جاری افتتاح شد تا  22این نمایشگاه که 

http://www.iana.ir/fa/news/38220/%D8%A8%D8%B2% 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۳تاریخ: 

  نصب چراغ راهنما روی محصوالت غذایینصب چراغ راهنما روی محصوالت غذایی

شان را انجام گذاری محصوالتدرصد صنایع غذایی کشور کار برچسب 70رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه به طور میانگین 

 .شان استدهند، چرا که به نفعاند، گفت: در عین حال معتقدم سایر صنایع نیز این کار را انجام میداده

قرار بود تا  گذاری محصوالت غذایی لحاظ شده واالجلی که برای برچسبدرباره ضرب به گزارش ایسنا، دکتر رسول دیناروند 

گذاری را گذاری را انجام دهند، گفت: البته تا این زمان همه صنایع کار برچسبشهریور ماه تمام صنایع غذایی کشور این برچسب

اند و به همین دلیل آنهایی که به این کار اقدام نکردند، کارهایشان برای دریافت پروانه جدید و ورود محصوالت جدید به انجام نداده

چهارم از صنایع، وی افزود: البته به طور کلی تاکنون حدود سه.های غذا و دارو گیر کرده و مشکل دارندر در معاونتبازا

 98ها ها وضعیت بسیار مناسب است. به عنوان مثال در برخی استاناند. به طوریکه در برخی استانگذاری را انجام دادهبرچسب

 50هایی هم هستند که اند. در عین حال استانگذاری جدید وارد بازار کردهشان را با برچسبدرصد از صنایع غذایی محصوالت

درصد محصوالت غذایی  70دیناروند با بیان اینکه به طور میانگین در کشور .گذاری شده استشان برچسبدرصد محصوالت

درصدی انجام  100گذاری به صورت ته درست است که در حال حاضر باید کار برچسبادامه داد: الب اند، گذاری شدهبرچسب

هایش بندیشد، اما واقعیت این است که در این شرایط اقتصادی نامطلوب کشور همین که صنعت این موضوع را پذیرفته و بستهمی

و کار بزرگی است. بر همین اساس از صنعت غذایی گذاری هزینه دارد را اصالح کرده، بسیار خوب است. چرا که انجام این برچسب

 .شان استدهند، چرا که به نفعکنیم. در عین حال معتقدم سایر صنایع نیز این کار را انجام میکشور تشکر می

و  های جدیدی که قرار ست در حوزه غذا انجام شود نیز گفت: ما در حوزه غذا تصمیماترییس سازمان غذا و دارو درباره برنامه

محوری ایم و بحث سالمتهایی را که برای شرایط موجود کشور و همچنین برای آینده ضروری و مورد نیاز است را گرفتهسیاست

محوری یعنی کاهش اسیدچرب ترانس، کاهش دیناروند همچنین اظهار کرد: بر این اساس سالمت.کنیمدر این حوزه را دنبال می

های غیرواگیر دست به اهدافی که تعییین شده و کاهش بیماری 1404کنیم تا در سال پیگیری می ها راشکر و نمک و... این برنامه

تقلبات و مبارزه با قاچاق   ها، های غیرواگیر این اقدامات ضروری است. همچنین کاهش آالیندهیابیم. چرا که برای کاهش بیماری

کنیم. به عنوان مثال ها را هم دنبال میسازی برخی از فرآوردهغنی ها وبحث ارتقای کیفیت فرآورده .در این حوزه ضروری است

امسال  D ها با ویتامینسازی برخی فرآوردهکمتر از حد مطلوب است و بر همین اساس غنی در بسیاری از مردم  D میزان ویتامین

 .امات دائمی و روزمره مردم تبدیل شوندآغاز شده است. این اقدامات کارهایی است که آغاز شده و باید نهادینه شده و به اقد

http://www.iana.ir/fa/news/38158/%D9%86%D8% 
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 صنایع غذایی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵آذر  ۲۷تاریخ: 

  نرخ ناننرخ نانجدال بر سر افزایش قیمت نان/ کاهش قیمت گندم سد راه افزایش جدال بر سر افزایش قیمت نان/ کاهش قیمت گندم سد راه افزایش 

با توجه به آنکه رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم بر افزایش قیمت نان به سبب باال رفتن هزینه ها تاکید دارد اما در 

محمد جواد کرمی رئیس اتحادیه نان .مقابل معاون داخلی بازرگانی دولتی با افزایش قیمت نان تا نیمه اول سال آینده مخالف است

با اشاره   اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه  صنعت، تجارت و کشاورزیحجیم صنعتی در گفتگو با خبرنگار  های حجیم و نیمه

طی سه سال اخیرعلی رغم سایر مولفه ها و خدمات مانند  به درخواست نانوایان مبنی بر افزایش قیمت نان اظهار داشت: نرخ نان

وی افزایش نرخ نان را ضرورت دانست و گفت: با توجه به گالیه .حقوق و دستمزد کارگری، آب و برق و گاز افزایشی نداشته است

دن نان خواهیم تر شهای مصرف کنندگان از کیفیت نان باید گفت در صورت مخالفت با درخواست نانوایان شاهد بی کیفیت

کرمی با اشاره به اینکه باید تمهیداتی جهت یکسان سازی نرخ گندم و آرد به کار گرفته شود، افزود: در حال حاضر گندم .بود

تومان در اختیارشان قرار میگیرد و این درحالی است که دولت هر کیلو  665تومان و یارانه پز  900نانوایی های آزاد پز با قیمت 

تومان از کشاورزان خریداری می کند که با یکسان سازی نرخ گندم رقابتی سالم میان این سه گروه ایجاد  1270نرخ گندم را با 

نرخ تورم را به نانوایی ها  به گفته وی دولت با یکسان سازی نرخ گندم و آرد باید اجازه افزایش قیمت براساس .می شود

نعتی ادامه داد: آزاد سازی نرخ گندم و آرد تنها راه نجات است چرا که در غیر رئیس اتحادیه نان های حجیم و نیمه حجیم ص.بدهد

، ارتقاء 89وی تصریح کرد: آزاد سازی قیمت نان در سال .این صورت نانوایی ها مجبور به کاهش کیفیت مواد اولیه خواهند بود

مراه داشت که بعد از گذشت چند سال دوباره به کیفیت گندم و آرد و درنهایت افزایش رضایتمندی افراد و کاهش دوریز را به ه

 .ابتدای راه بازگشتیم چرا که در شرایط فعلی نانوایی ها در جریان بازار متضرر می شوند

 امسال قیمت گندم کاهش یافت

اقتصادی گروه صنعت، تجارت و کشاورزی همچنین حسن عباسی معروفان معاون داخلی بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار 

گفت: امسال نه تنها نرخ گندم و آرد در بازار گران نشده بلکه تا حدودی کاهش یافته است و از این رو  باشگاه خبرنگاران جوان،

وی قیمت فعلی نان را واقعی دانست و افزود: قیمت های فعلی رضایت نسبی مصرف کننده، .قیمت نان وجود ندارد امکان افزایش

تومانی خرید گندم، افزایش قیمت نان تا نیمه اول سال  1300 تصویب نرخ   دولت و نانوایی ها را در بردارد و از طرفی با توجه به

کرد: درخواست نانوایان مبنی بر افزایش قیمت نان باید در کمیته آرد و نان کشور مورد  عباسی معروفان تصریح.آینده عاقالنه نیست

 .بررسی قرار گیرد

http://www.yjc.ir/fa/news/5900795/%D8%AC%D8%AF% 
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 صنایع غذایی
 فودپرس ۱۳۹5آذر ماه  ۲۹دو شنبه 

  دلیل افزایش نرخدلیل افزایش نرخ  44مرغ، برنج و شکر؛ کره هم گران شد/مرغ، برنج و شکر؛ کره هم گران شد/بعد از تخمبعد از تخم

جاری پیوست ضمن اینکه کارشناسان برای افزایش کره نیز طی روزهای اخیر به سبد کاالهای گران شده در سال <صنایع غذایی

فزایش یافته و این کاال نیز به مجموع طی روزهای اخیر قیمت کره در بازار ا.کننددلیل عمده را عنوان می 4قیمت این محصول 

 .اند، پیوسته استجاری تجربه کردهکاالهای اساسی که افزایش نرخ چشمگیری را در سال

 600گرمی با  100تومان و کره  1500تومان افزایش به  300گرمی با  50حاکی از آن است که نرخ کره  های میدانی گزارش 

که کارشناسان و مسئوالن مختلف، دالیل متفاوتی را برای این مساله عنوان درحالی.است تومان رسیده 3000تومان افزایش به 

 .دلیل عمده دارد 4علل افزایش قیمت این کاال را مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: گرانی کره  کنند، یک منبع آگاه می

درصد افزایش یافت، ادامه داد: دولت به منظور حمایت از  20درصد به  4وی با بیان اینکه از اوایل امسال تعرفه واردات کره از 

 .دامداران و استحکام بخشیدن به تولید داخل، این کار را انجام داد

این منبع آگاه دلیل دوم افزایش نرخ کره را افزایش چشمگیر قیمت جهانی این محصول عنوان و اضافه کرد: قیمت جهانی کره به 

وی افزود: نرخ این محصول از ماه آوریل)تیرماه( شروع به افزایش کرده و درحال حاضر نیز در .استمیزان چشمگیری افزایش یافته 

 .وضعیت مطلوبی قرار ندارد و کاهشی در این زمینه رخ نداده است

ها از شرکت های لبنی نیز ادامه داد: هزینههای تولیدکننده فرآوردهاین منبع آگاه با اشاره به تغییرات رخ داده در هزینه شرکت

های تولیدی قیمت کره را جمله دستمزد، انرژی و مواردی از این قبیل باال رفته است ضمن اینکه مدت زمان زیادی بود که شرکت

کرد چون نقش آن در قیمت تمام شده ناچیز بود، عنوان مثال وقتی دولت در دستمزدها تغییر ایجاد میافزایش نداده بودند به

 .اندرفت؛ اما درحال حاضر با توجه به تغییرات پیش آمده ناچار به این کار شدهقیمت کره باال نمی

ای به ارز متقاضی را نیز آخرین دلیل گرانی کره عنوان کرد و اظهارداشت: ارز متقاضی، ارزی است که برای وی تغییر نرخ ارز مبادله

هزارتومان برای واردکنندگان تمام  4ز حواله بیش از شود و درحال حاضر ارفروشنده محصول)در کشورهای خارجی( حواله می

های تولید کننده این منبع آگاه در بخش دیگری از سخنان خود نیز افزود: افزایش قیمت کره مربوط به برخی از شرکت.شودمی

قیمت تمام شده تولید خود اند، بلکه آنهایی که مستندات کافی مبنی بر افزایش ها نرخ این محصول را باال نبردهاست و تمام شرکت

 .اند این مستندات را در اختیار سازمان حمایت قرار داده و مجوز به افزایش نرخ محصول خود را دریافت کرده اندداشته

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=827f27d626b846 
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 قارچ

 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵آذر  ۲۹تاریخ: 

  ای از ابهامای از ابهاماندازی صندوق حمایت از توسعه قارچ در هالهاندازی صندوق حمایت از توسعه قارچ در هالهراهراه

برای راه اندازی  میلیارد تومان 20رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ گفت: وزارت جهاد کشاورزی اگر چه اعتباری بالغ بر 

 .صندوق حمایت از توسعه قارچ در نظر گرفته، اما تا کنون این مصوبه اجرایی نشده است

اقتصادی  گروهصنعت، تجارت و کشاورزی محمد حسن افشار رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ در گفتگو با خبرنگار 

اکثر واحدهای تولیدی در شرایط کنونی به سبب کاهش تقاضا در   از کاهش تولید قارچ خبر داد و گفت:باشگاه خبرنگاران جوان؛ 

ن سبد مصرفی وی درادامه افزود: با توجه به رکود اقتصادی و کوچک شد.با ظرفیت ناقص به کار خود ادامه می دهند  برابر عرضه،

 .تن تقلیل یافته است 400تن به  600خانوار، تولید روزانه قارچ از 

تن قارچ در  40رسید، گفت: در حال حاضر عرضه تن قارچ در بورس کاال به فروش می 60افشار با بیان اینکه در برخی مواقع روزانه 

 .بورس کاال به سبب کاهش تقاضا افت فاحش قیمت را به همراه دارد

تومان هر کیلو قارچ ، معدل دریافتی  200هزار و  6س انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ ادامه داد: با وجود قیمت تمام شده رئی

تومانی تولیدکنندگان ناشی از فروش یک کیلو قارچ را نشان  700تومان است که این امر زیان هزار و  500هزار و  4هرکیلو قارچ 

اساسی در جهت افزایش مصرف و کاهش قیمت این محصول، تصریح کرد: فرهنگ سازی، وی در خصوص راهکارهای .می دهد

افزایش صادرات، تخصیص مشوق های صادراتی و یارانه به صادرکنندگان جهت رقابت با سایر رقبا در بازارهای هدف می تواند رونق 

وزارت جهاد   از توسعه قارچ تصریح کرد: افشار در خصوص راه اندازی صندوق حمایت.بازار مصرف را به همراه داشته باشد

میلیارد تومان برای راه اندازی این صندوق با کمک انجمن در نظر گرفته اما تاکنون این مصوبه  20کشاورزی اگرچه اعتباری بالغ بر 

 .ری نمایداجرایی نشده است، اما باید گفت که راه اندازی این صندوق می تواند از کاهش و افزایش بی رویه قیمت جلوگی

http://www.yjc.ir/fa/news/5902274/%D8%B1%D8%A7%D9% 
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 گل و گیاهان صنعتی

 فارس - ۹۵/۰۹/۲۵ : تاریخ

--با ارائه خدمات فنیبا ارائه خدمات فنیای در ترکمنستان با خدمات فنی و مهندسی ایران همزمان ای در ترکمنستان با خدمات فنی و مهندسی ایران همزمان رونق محصوالت گلخانهرونق محصوالت گلخانه

  مهندسیمهندسی

ای، استفاده گسترده از این شیوه نوین کشاورزی در ترکمنستان رونق جمهوری اسالمی ایران برای رشد و توسعه تجهیزات گلخانه 

اصالحات گسترده در بخش کشاورزی با توجه به اجرای  آباد،در عشق خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار  .گرفته است

ای های اخیر قابل مالحظهترکمنستان، واردات و استفاده از تجهیزات کشت گلخانه ساخت ایران در این کشور آسیای مرکزی در ماه

باشد که ای ساخت ایران در کشور ترکمنستان بخش خصوصی میای از خریداران تجهیزات گلخانهبخش عمده.افزایش یافته است

آباد و سفرهای متعدد به مناطق مختلف کشورمان به های اختصاصی و تخصصی ایران در عشقطالعات مربوطه را از طریق نمایشگاها

های پنجگانه این کشور براساس این گزارش، هم اکنون فعاالن بخش خصوصی ترکمنستان در کالن شهرهای استان.انددست آورده

 .دهدرا دارند و تعدادی از آنها را مورد استفاده فعال قرار میاحداث و تجهیز گلخانه را در دست اج

شود، جهت در این کشور آسیای مرکزی محسوب می فعاالن بخش کشاورزی ترکمنستان در احداث گلخانه که یک صنعت نوپا  

سازندگان و مهندسان  های حرارتی و تهویه هوا، اجرای سیستم هیدرو پونیک ازهای صنعتی، ساخت سیستمطراحی انواع گلخانه

گوجه فرهنگی، خیار، فلفل قرمز، سبزیجات،لیمو، گل زینتی از مهمترین مواردی هستند که در شرایط .شوندمند میایرانی نیز بهره

 .شودآب و هوای ترکمنستان در طول سال در گلخانه کاشت، داشت و برداشت می

د در آینده گلخانه جدید توت فرنگی، گل، بذر گل، گلخانه پالستیکی، ای ترکمنستان در نظر دارندست اندرکاران صنعت گلخانه

 .گلخانه پلی کربنات، گلخانه شیشه ای و دیگر تجهیزات وابسته به این صنعت را از ایران وارد نمایند

ار دالر به هز 601تن تجهیزات گلخانه ای به ارزش بیش از  105( بیش از 95ماه سال جاری ) 7بنا به آمار گمرک ایران ظرف 

 .استکشور ترکمنستان صادر شده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950924000117 
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 گندم

 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۴تاریخ: 

های وزارت جهاد کشاورزی/ تولید های وزارت جهاد کشاورزی/ تولید دنبال رایزنیدنبال رایزنیگندم بهگندم بهامیدواری گندمکاران برای تغییر نرخ خرید تضمینی امیدواری گندمکاران برای تغییر نرخ خرید تضمینی 

  گذاری استگذاری استگندم برای پایداری نیازمند سرمایهگندم برای پایداری نیازمند سرمایه

وزارت جهاد کشاورزی همچنان برای تغییر نرخ خرید تضمینی گندم در حال رایزنی است و گندمکاران امیدوار هستند که متناسب 

وگو با خبرنگار ایانا درباره وضعیت استقبال گندمکاران امروز در گفترئیس بنیاد توانمندسازی .با تورم، این نرخ اصالح شود

گندمکاران برای کشت این محصول استراتژیک در کشور گفت: هنوز در برخی مناطق کشور کشت پاییزه به انجام نرسیده است، اما 

های روغنی صورت ویژه از دانهدولت بههایی که شده و حمایتدلیل برخی مشکالت همچون پایین بودن نرخ خرید تضمینی اعالمبه

 ای را وسوسه کرده که به سمت سایر محصوالت متمایل شوند.کند، عدهویژه کلزا میبه

های بالعوض ای کلزا، بیمه رایگان و کمکبرداران بخش کشاورزی، بذر یارانهقلی ایمانی افزود: در حال حاضر برای تشویق بهرهعلی

گیرد که کشاورز برای بهبود وضعیت معیشتی خود و افزایش درآمدش، تشویق شده که نوع کشت می آالت تعلقدر بخش ماشین

شود و اگر امسال به خوداتکایی دست خود را تغییر دهد.وی خاطرنشان کرد: گندم از محصوالت استراتژیک کشور محسوب می

برداران بوده است و برای آنکه بتوانیم ی و همت پرتالش بهرهشده از سوی وزارت جهاد کشاورزهای انجامریزییافتیم، نتیجه برنامه

 های دولتی در این بخش تقویت شود.آن را پایدار نگه داریم، الزم است حمایت

شود که کشاورزان برای های تولیدی همچون کود، بذر و سم و مناسب بودن قیمت آنها باعث میایمانی ادامه داد: فراهم بودن نهاده

تومانی برای خرید تضمینی گندم اعالم شده است،  300هزار و مشکلی نداشته باشند، اما در حال حاضر که رقم یکتولید خود 

های های مختلفی چون تورم و اثراتی را که روی دستمزدها گذاشته است، پاسخ دهد و در مجموع هزینهرسد که هزینهنظر نمیبه

 کند.میرو شده را با مشکل روبهتولید و قیمت تمام

هایی برای افزایش نرخ اعالمی گندمکاران را دلگرم به ادامه کار کرده است؛ وی تصریح کرد: از سوی وزارت جهاد کشاورزی پیگیری

های بیشتر این وزارتخانه که متولی تولید است، گندمکاران در بخش خود باقی مانده و در بنابراین امیدواریم که با حمایت

 های آینده سهیم باشند.الخوداتکایی گندم طی س

 پذیر نیستسال پیش امکان 50های افزایش عملکرد و کاهش ضایعات با کمباین

ریزان بر آن است که افزایش عملکرد در واحد سطح را داشته رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران یادآور شد: اگر اعتقاد برنامه

سال  50های فعلی که تکنولوژی ویژه گندم مدنظر است، باید کمباینباشیم و همچنین کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی به

های جدید دارد و گذاری و زیرساختروز شود.ایمانی تأکید کرد: بخش گندم نیاز به سرمایهپیش را به همراه دارد، تغییر کرده و به

 عظم رهبری درباره تکیه بر تولید داخل تحقق یابد.تر کند تا فرمایشات مقام مجانبههای خود را همهدولت در این راستا باید حمایت

 خوداتکایی گندم بدون برنامه نبود

طور قطع خوداتکایی بدون برنامه محقق نشده است و از ابتدای دولت یازدهم رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران اظهار داشت: به

در سال نخست دولت یازدهم که طرح خوداتکایی کلید خورد، ای که گونهمیزان خرید گندم به مرور رو به افزایش بوده است؛ به

هزار تن ارتقاء یافت و در سال سوم برنامه خرید  200میلیون تن بود که در سال دوم به هشت میلیون و  6.6میزان خرید گندم 

 میلیون تنی گندم تحقق یافت. 14میلیون تنی و تولید حدود  11.5
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لیان تولید باید همچنان به تولید گندم توجه کنند تا خودکفایی پایدار بماند؛ در غیر این صورت ریزان و متووی اضافه کرد: برنامه

سازی و مشارکت بخش خصوصی برای ناکام خواهد ماند.ایمانی همچنین گفت: فرهنگ 1383خودکفایی همچون سال 

ویژه داشته باشد و در زمانی که مصوبه نرخ خرید گذاری در حوزه گندم الزم و ضروری است و امیدواریم که دولت نیز توجه سرمایه

 شده فراتر رفته باشد.تومان اعالم 300هزار و شود، قیمت آن از یکتضمینی ابالغ رسمی می

ماه برای وی درباره سطح زیر کشت گندم نیز افزود: در برخی مناطق هنوز کشت گندم انجام نشده است و باید تا اوایل دی

تحمل کرد.ایمانی در پایان خاطرنشان کرد: مطابق برنامه ابالغی، حدود شش میلیون هکتار از اراضی کشور به تر بودن آمار مشخص

 یابد./کشت گندم اختصاص می

http://www.iana.ir/fa/news/38197/%D8%A7%D9%85%DB%8C% 
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 گندم
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۷تاریخ: 

هزار هکتاری سطح زیر کشت گندم در ایران/ وجود یک حلقه چاه در هر مترمربع ایران را به هزار هکتاری سطح زیر کشت گندم در ایران/ وجود یک حلقه چاه در هر مترمربع ایران را به   500500کاهش کاهش 

  کندکندها را خشونت طلب میها را خشونت طلب میآبکش تبدیل کرده است/ کمبود آب انسانآبکش تبدیل کرده است/ کمبود آب انسان

هزار  500را طراحی و به مرحله اجرا گذاشته است. کاهش های متناسبی بخش کشاورزی با توجه به بحران آب کشور، برنامه

 .ها استهکتاری سطح زیر کشت گندم ایران یکی از این برنامه

 لیال مرگن: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

است.  کننده آب کشور همواره در تیررس انتقادات زیادی قرار داشتهترین مصرفعنوان بزرگبخش کشاورزی به

دانند ویژه آب در کشور میترین عامل اتالف منابع بهاین بخش، نظام سنتی حاکم بر کشاورزی ایران را مهم منتقدان

وری آب و امنیت غذایی به به همین دلیل در پنل تخصصی بخش کشاورزی تالش شد تا رابطه بین اقتصاد سبز، بهره

های شاورزی با توجه به بحران آب کشور، برنامهبحث گذاشته شود. در این پنل عباس کشاورز تأکید کرد که بخش ک

هزار هکتاری سطح زیر کشت گندم ایران  500متناسبی را طراحی و به مرحله اجرا گذاشته است. به گفته وی، کاهش 

 ها است.یکی از این برنامه

گذاران منابع آب با عنوان اندیشی سیاستعباس کشاورز، معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی در پنل تخصصی کشاورزی سومین هم

با تأکید بر اینکه نظرات شخصی و کارشناسی خود را در زمینه مدیریت آب در بخش کشاورزی  "اقتصاد سبز و حکمرانی پایدار"

میلیون تن  2.5دلیل کمبود جدی ذخایر گندم دولت حدود به 92کند از صادرات گندم دفاع کرد.وی بیان کرد: در سال مطرح می

نبود، در آن سال هم یک میلیون تن محصول اضافه وارد کشور  93فه وارد کرد. از آنجا که اطمینانی از افزایش تولید سال گندم اضا

شد و لبریز شدن انبارها همزمان با تولید مطلوب گندم در سال زراعی جاری باعث شد که امکان صادرات فراهم شود.به گفته 

طور کامل کنترل شود، امکان های مرزی بهه کشاورزی در کشور توسعه نیابد. حتی اگر آبکند ککشاورز، منافع ملی ایران حکم می

توسعه اراضی زراعی برای کشور وجود ندارد و باید سطح زیر کشت کاهش یابد. در همین راستا وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت 

ریزی ارائه کرده به سازمان مدیریت و برنامه کشاورزی کشور را محاسبه کرده و پیشنهادات خود برای تدوین برنامه ششم را

است.وی همچنین گفت: باید تقاضای آب کشاورزی کاهش یافته و تغییرات اساسی در بخش کشاورزی رخ دهد. به همین منظور 

تار هزار هک 500به میزان  96تا  92های گیالن و مازندران کشت شود و سطح زیر کشت گندم از سال برنج فقط باید در استان

هزار هکتار کم کنیم.معاون  220ایم سطح زیر کشت این محصول را به میزان کاهش یابد. البته طی سه سال گذشته موفق شده

وری آب مشخص است، از وزارت نیرو وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه برنامه راه وزارت جهاد کشاورزی برای اصالح بهره

ارج از دو استان مورد نظر وزارت جهاد کشاورزی )گیالن و مازندران(، آب اختصاص ندهد. البته درخواست کرد که به برنج کاران خ

های برنج این استان با وجود برنامه مشخص وزارت جهاد کشاورزی برای وی از رفتار استاندار فارس برای تخصیص آب به زمین

ده وزارت نیرو درخواست کرد که بررسی کند و ببیند چه جلوگیری از متضرر شدن کشاورزان منطقه نیز گله داشت و از نماین

کنند.کشاورز راه دستیابی به اقتصاد سبز در بخش کشاورزی را افزایش تعداد کارند و آب هم دریافت میکسانی در فارس برنج می

روی زمین کشت شود. برای محصوالت متکی به آب سبز اعالم کرد و افزود: به اعتقاد من در تابستان تقریباً هیچ محصولی نباید 

 حل مشکل کمبود محصول در تابستان نیز راهکار کشت فراسرزمینی در نظر گرفته شده و مقدمات سیاسی آن فراهم شده است.
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داند، وی در پاسخ به سخنان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که کشت گندم را در چارچوب اهداف اقتصاد مقاومتی نمی

 وری در مزارع اعالم کرد.های افزایش بهرهال جاری را ناشی از اعمال سیاستافزایش تولید گندم در س

دهد در یابد، اما تجربیات جهانی نشان میبه گفته کشاورز، در بالیای طبیعی نظیر زلزله، سیل و طوفان عطوفت مردم افزایش می

رها درباره بخش کشاورزی نیز ناشی از افزایش یابد. بسیاری از اظهار نظهای میزان خشونت طلبی افراد افزایش میخشکسالی

دنبال دستیابی به خودکفایی در تمام خشونت به دلیل توسعه خشکسالی در کشور است.وی عنوان کرد: وزارت جهاد کشاورزی به

اقتصادی های کجای دنیا به مقوله امنیت غذایی بر اساس مولفههای کشور را هم نبسته است، اما هیچمحصوالت نیست. دروازه

کنند به همین دلیل پرونده آب مجازی در بسیاری از کشورها مسکوت مانده است. در ایران نیز ما شاخص خوداتکایی برخورد نمی

درصد انرژی مورد نیاز جامعه را  80پذیر در نظر گفته شده و بر این اساس، ایم. تأمین انرژی به عنوان ظرفیت امکانتعریف کرده

 کند.خواهد کرد. این شاخص هم وضعیت مطلوبی از نظر امنیت غذایی برای کشور ایجاد می بخش کشاورزی تامین

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی از انجام مطالعاتی در زمینه صرفه اقتصادی صادرات محصوالت کشاورزی با تکیه بر درآمد 

وز به پایان نرسیده، در نتیجه درباره صادرات محصوالت حاصل از هر مترمکعب آب خبر داد و یادآور شد: مطالعات در این باره هن

توان سخن گفت.کشاورز با تأکید بر اینکه نقشه راه وزارت جهاد کشاورزی خیلی روشن کشاورزی در حال حاضر به درستی نمی

ت جهاد کشاورزی های وزارتوجهی آنها به توصیهاست، عدم دستیابی به برخی اهداف را ناشی از همراه نبودن کشاورزان و بی

های اصلی وزارت جهاد کشاورزی دانست؛ زیرا در حال حاضر دانست.وی کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی را یکی از اولویت

درصدی این ضایعات،  50تا  40میلیون تن ضایعات تا رسیدن محصول به سفره مردم داریم و با کاهش  300میلیارد و  9حدود 

های الگوی کشت را اقدامی داوطلبانه در بین یون نفر را تأمین کنیم.کشاورز اجرایی شدن سیاستمیل 20توانیم غذای حدود می

های صادراتی و عدم تخصیص آب، قابلیت هدایت و کنترل دارد. به گفته وی اجبار کشاورزان توصیف کرد که با ابزاری نظیر مشوق

 نتایج مثبتی به همراه نداشته است.در اجرای الگوی کشت فقط در کشورهای کمونیستی رایج بوده و 

 برنامه عملی برای تحقق شعارها نداریم

عنوان دیگر عضو پنل تخصصی کشاورزی با تأیید نظرات معاون زراعت ریزی و اقتصاد وزارت نیرو بهعلیرضا دائمی، معاون برنامه

شاورز قابل قبول است، اما ما برای تحقق وزارت جهاد کشاورزی، گفت: به لحاظ نظری تمام مباحث مطرح شده از سوی مهندس ک

 آمال و آرزوهای خود و همچنین دستیابی به شعارها، برنامه عملیاتی نداریم.

دلیل تنگناهای مختلف مهاجرت شود، اما آنها هنوز جزء قشر فقیر بوده و بههای زیادی به کشاورزان داده میوی تأکید کرد: یارانه

ایم، نتوانسته کشاورزان را راضی هایی که ما در پیش گرفتهدهد رویهکنند. این مسئله نشان میمی نشینی را انتخابکرده و حاشیه

کند و یک جای کار اشکال دارد.دائمی ادامه داد: مفهوم مدیریت به هم پیوسته حوضه آبریز یک مفهوم عمومی است که کارکردی 

شیم تا این مفهوم در ایران پیاده شود.وی اضافه کرد: ما نیازمند تدوین یک ندارد. حتماً باید برنامه عملی برای هر منطقه داشته با

چارچوب و مدل مفهومی هستیم که نظام تولید کشاورزی با رویکرد تحلیلی و سیستمی با بحث آب و انرژی در آن تشریح شده 

ای هستند ی و محیط زیست مفاهیم به هم پیوستهریزی و اقتصاد وزارت نیرو، تولید مواد غذایی، آب، انرژباشد.به گفته معاون برنامه

یابد.به اعتقاد دائمی، باید با توجه به کمبود منابع آب در ریزی شود، اقتصاد سبز در کشور استقرار میکه اگر روی آنها خوب برنامه

 وری حداکثر منابع آب متمرکز شود.ها به روی بهرهریزیایران، برنامه

های محیط زیست و اقتصاد سبز تغییر بیان کرد: باید شکل نظام تولید کشاورزی را با توجه به مؤلفه بندی سخنان خودوی در جمع

است. همچنین معیارهای الگوی  های ما چقدر مؤثر بودهها باید بازنگری شود و بررسی کنیم که سیاستها و حمایتدهیم. یارانه

: توسعه افقی کشاورزی باید متوقف شود. توسعه باید بر اساس تولید بیشتر کشت با محوریت مصرف آب باید تغییر کند.دائمی افزود
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ها لحاظ شود. ارزش آب در همه مناطق ریزیدر واحد سطح در دستور کار قرار گیرد. ارزش اقتصادی و جغرافیایی آب در برنامه

شود.وی در پاسخ به پرسشی درباره بازچرخانی کشور یکسان نبوده و باید این ارزش را تبیین و مدیریت بر اساس این ارزش، انجام 

ای شود، اما در بخش کشاورزی هزینه بازیابی آب در منطقهخوبی دنبال میآب عنوان کرد: مسئله بازچرخانی در بخش شهری به

 مانند خوزستان، بسیار باالست و صرفه اقتصادی ندارد.

 شوددرصد آب خوزستان صرف آبشویی می 30

عنوان رئیس پنل تخصصی کشاورزی در واکنش به پرسشی درباره معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی بهمراد اکبری، علی

های وزارت جهاد کشاورزی از تخصیص آب به اراضی با کالس خاک پایین، گفت: وزارت جهاد کشاورزی به هیچ وجه از حمایت

عنوان های شور خوزستان انتقاد دارد.وی ادامه داد: بهینکند و نسبت به انتقال آب شیرین به زمچنین سیاستی حمایت نمی

دلیل عدم آمایش سرزمین اشتباه بزرگی شده کردیم. بهکارشناس معتقدم در خوزستان نباید آب شیرین را بر خاک شور سوار می

عد با راندمان باال و مصرف است. در باالدست خوزستان اراضی مست است و به دلیل این اشتباه، قسمت زیادی از کارون آلوده شده

درصد حجم آب  30توانستیم آب شیرین را در این مناطق مصرف کنیم.اکبری تأکید کرد: در خوزستان آب پایین داشتیم و می

های جهاد کشاورزی و نیرو بر سر میزان مصرف آب کشاورزی، از شود.وی با اشاره به اختالف وزارتخانهصرف آب شویی نمک می

 تحقیقات فنی و مهندسی برای تعیین آب مورد استفاده در این بخش با استفاده از مطالعات میدانی خبر داد.تالش مؤسسه 

کنیم با محاسبه میزان مصرف آب در دسترس، برای معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد: همچنین تالش می

ها را به هزار حلقه چاه در کشور اضافه کرد: اگر تعداد چاه 800ه وجود ریزی مناسبی داشته باشیم.اکبری با اشاره ببلندمدت برنامه

هزار کیلومترمربع وسعت ایران تقسیم کنیم. هر دو کیلومترمربع یک حلقه چاه داریم. تمام وسعت ایران دشت  648یک میلیون و 

د به ازای هر کیلومترمربع یک حلقه چاه رسد در مناطق مستعنظر مینیست، بلکه کویر و کوهستان هم داریم. به همین دلیل به

ایم.وی با اشاره به نقش آب در فرهنگ و هویت ایرانیان پیشنهاد داد: ما باید فصل داریم؛ بنابراین کشور را به یک آبکش تبدیل کرده

آید. بز بوجود میوری آب و اقتصاد سوری سبز در مباحث آب تعریف کنیم. این مفهوم از ترکیب اهداف بهرهجدیدی به نام بهره

وری سبز ایجاد تعادل در تولید و محیط زیست را به همراه خواهد داشت.به گفته اکبری، حکمرانی دولت در بخش آب طی یک بهره

 گیر کشور شده است.قرن اخیر وضعیت مطلوبی نداشته و به همین دلیل مشکالت فراوانی گریبان

کنیم و کارگروهی در وری سبز در بخش مدیریت اقداماتی را پیگیری میبهرهوی همچنین افزود: برای حل این نقیصه و تحقق 

های نوین آبیاری، وزارت نیرو تشکیل شده که مسئولیت آن به عهده بنده است. در این کارگروه اقدامات سخت افزاری، روش

نژادی و سازگاری زراعی و بهرمتعارف، اقدامات بهها، تولید با استفاده از آب و خاک غیمدیریت تقاضا، مدیریت کاربرد آب مزارع و باغ

بینی شده و پیشنهادات الزم برای تدوین برنامه ششم ارائه داری و... پیشهای آبخیزداری و آبخوانبا نوسانات اقلیمی، توسعه روش

 شده است.

 های داخلی هستیمپیمانینیازمند هم

وری آب فقط از فنی و مهندسی نیز در سخنان خود گفت: اصالح بهره سانیچ، عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقاتحسین دهقانی

های اجرایی هایی در داخل کشور و دستگاهپیمانیپذیر نبوده و برای دستیابی به این مهم نیازمند همطریق بخش کشاورزی امکان

 مختلف هستیم.

پذیر نیست، ایران را واردکننده آب شاورزی امکانوی با اشاره به اینکه اجرای طرح تعادل بخشی بدون همکاری وزارت جهاد ک

 تفاوت باشیم.گذرد، بیمجازی اعالم کرد.این محقق بیان کرد: بنابراین نباید به آنچه در بیرون مرزها می
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فائو( تا سال شده توسط فائو ادامه داد: بر اساس آمار سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )سانیج با اشاره به آمارهای ارائهدهقانی

المللی ایفاد مطرح کرده که درصد افزایش یابد. این در حالی است که مؤسسه بین 70تولیدات غذا برای جامعه جهانی باید  2050

ها از هر با توجه به منابع و محدودیت 2050شد، اما در سال از هر یک هکتار زمین برای دو نفر تأمین غذا انجام می 1960در 

المللی یک میلیارد انسان فقیر جهان بر اساس آمارهای بین 1.4ج نفر غذا تأمین خواهد شد.وی با اشاره به اینکه از هکتار برای پن

 برند، بر اصالح راهبردهای و هدایت سرمایه به سمت بخش کشاورزی تأکید کرد.سر میمیلیارد نفر در بخش کشاورزی به

وان کرد: بر اساس آمارهای فائو عملکرد واحد هکتار بخش کشاورزی از سال عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی عن

گذاری درصد رسیده است، اما چین توانسته با سرمایه 1.5طور میانگین روندی کاهشی داشته و از سه درصد به به بعد به 2007

 3.2رزی خود را از سه درصد به ، عملکرد در واحد سطح اراضی کشاو1997تا  1987های روی بخش تحقیق و توسعه طی سال

سانیچ با اشاره به نقش تمام های غالت این کشور همچنان ادامه دارد.دهقانیدرصد افزایش دهد و این روند افزایشی در زمین

، های نوین آبیاریها، توسعه روشوری آب، تمرکز بر افزایش عملکرد در مزارع، کنترل آفات و بیماریها در اصالح بهرهدستگاه

های پژوهشی و زایی را راهکارهای مؤثری برای تحقق این هدف اعالم کرد.وی فاصله بین عرصهمقابله با فرسایش خاک و بیابان

وری آب اعالم و توصیه کرد: مباحث تحقیق، آموزش و ترویج در مزارع جامعه کشاورزی را عاملی برای عدم تحقق اهداف بهره

آوری به بخش سانیچ یادآور شد: وزارت نیرو و جهاد کشاورزی نسبت به ورود فنته باشیم.دهقانیتوسعه یابد تا افزایش عملکرد داش

وری نیازمند استفاده از تکنولوژی هستیم و مدیریت ماهر باید در آب تقابل دارند که باید این رویه اصالح شود. برای ارتقای بهره

ها وری آب خبر داد و تأکید کرد: امیدواریم به کمک سایر بخشد بهرهبرنامه در سن 14مزرعه وجود داشته باشد.وی از تدوین 

وری آب در ایران شکل دهیم.زهرا جواهریان، مدیرکل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط بتوانیم حرکت مثبتی برای ارتقای بهره

ن سند ایران متعهد شده که امنیت غذایی را گفت: بر اساس ای 2030المللی ایران و امضای سند زیست نیز با اشاره به تعهدات بین

های توسعه گوید که دستیابی به اهداف امنیت غذایی باید منطبق بر سیاستدر کشور تأمین کند، اما بندهای مختلف این سند می

زگار با شرایط های ساکارگیری روشپایدار و حفظ محیط زیست باشد.وی با اشاره به اثرات شدید تغییرات اقلیمی در ایران بر به

عنوان نماینده بخش خصوصی حاضر در این کشور در بخش کشاورزی تأکید کرد.احمد بلندنظر، رئیس انجمن ملی زیتون نیز به

سواد و بدون تخصص و نداشتن پنل تخصصی دلیل وضعیت نامناسب بخش کشاورزی درباره مسئله آب را سرازیر شدن افراد بی

های منطقی و عالم کرد.به اعتقاد وی، فقط با اجرای طرح نکاشت، کشت فراسرزمینی با شیوهاستراتژی مشخص برای این بخش ا

تدوین نظام ملی کشت از وضعیت نامناسب امروز، رهایی خواهیم یافت.بلندنظر اضافه کرد: با اجرای طرح نکاشت کشاورزان بیکار 

توانیم به کشاورزان درصد کشاورزی تعطیل شود، می 40ه اگر های متعددی در کشور وجود دارد کشوند؛ زیرا همین امروز طرحنمی

 سرمایه داده و برای آنها اشتغال ایجاد کنیم./

http://www.iana.ir/fa/news/38264/%DA%A9%D8%A7 
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 ماشین آالت

 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۸تاریخ: 
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آالت کشاورزی داخلی قزاقستان/ افزایش سهم تحقیقات دولت در تولید آالت کشاورزی داخلی قزاقستان/ افزایش سهم تحقیقات دولت در تولید یک درصد؛ سهم تولید ماشینیک درصد؛ سهم تولید ماشین

  آالت کشاورزیآالت کشاورزیداخلی ماشینداخلی ماشین

دارد؛ درباره این موضوع بارها از سوی مقام عالی کشور در طول  وریبخش کشاورزی قزاقستان نیاز قابل توجهی به بهبود بهره

پذیری است. های تولید و در نتیجه رقابتجلسات با کشاورزان مطالبی گفته شده که این تنها راه برای رسیدن به کاهش هزینه

 .پیشرفته داردآالت و فناوری مدرن و طور مستقیم بستگی به استفاده از ماشینوری بههمچنین افزایش بهره

، استاد، دکتر علوم فنی، مدیرکل مؤسسه تحقیقات Zerno Kazakh ،Seitkazy Keshuovسایت به گزارش ایانا از وب

 Kazakh Research Institute of Mechanization and Electrification of"مکانیزاسیون کشاورزی قزاقستان 

Agriculture "  به خبرنگارKazakhZerno  :کالت مکانیزاسیون در صنعت کشاورزی قزاقستان، همچون خرید مش"گفت

هایی اشاره کرد که با حمایت تراکتور و ماشین های دیگر از طریق کانال های مختلف است، از آن جمله می توان به اجاره نامه

لیدکننده محصوالت شود. اما با توجه به سطح کنونی قیمت ها تنها مزارع قدرتمند حبوبات و غالت )تودولت انجام می

آالت علوفه دارند، امکان خرید که ، مزارع دام، که نیاز به ماشینآالت جدید را دارند. در حالیای(استطاعت به کارگیری ماشیندانه

ت آالت پس از کاهش ارزش پول قزاقستان، با افزایش قیمبا توجه به این که واردات باعث شده تا ماشین"چنین تجهیزاتی را ندارند.

 رو شود، بنابراین برای تغییر این وضعیت الزم است که تولید داخلی بیشتر و قابل دسترس با توجه به شرایط محلی انجام شود.روبه

آالت کشاورزی مورد استفاده از تولیدات داخلی است و در بالروس در روسیه حدود نیمی از ماشین"گوید: این استاد در ادامه می

درصد از خودروها، تولید داخلی است. این در  80خلی هستند. همچنین در کشور همسایه، ازبکستان، بیش از درصد تولیدات، دا 90

شود. اما در قزاقستان وضعیت برعکس ها برای حمایت از تولید کنندگان داخلی برای کاهش واردات انجام میحالی است که تالش

 "کند.ک درصد از تجهیزات مورد استفاده در کشاورزی را تولید میاست. بر اساس محاسبات ما، در حال حاضر، این کشور ی

من به مونتاژ قطعات وارداتی برای تولید داخلی معتقد نیستم. چراکه در این صورت وابسته به تکنولوژی "وی در ادامه می گوید: 

های ورزی را تولید و به سایر جمهوریآالت کشاوارداتی خواهیم بود.پیش از آن شرایط متفاوت بود، قزاقستان بسیاری از ماشین

 1948کرد. حتی مؤسسه تحقیقات مکانیزاسیون و برق کشاورزی قزاقستان، که از سال شوروی سابق و خارج از کشور صادر می

کرد. این در حالی است که در حال حاضر چنین فرصتی وجود تجهیزات را تولید و برای فروش به خارج آماده میایجاد شده، 

آالت برداشت و علوفه فعالیت دارد و شعبه دیگر این مؤسسه دارای دفتر مرکزی در آلماتی است که در زمینه طراحی ماشین"رد.ندا

 آن در کستانای قرار دارد که به طور عمده به مکانیزاسیون و برق در صنعت دانه مشغول است.

وره ای به صورت قانونی انجام نمی شود. برای نمونه، امروز برای دهد که افزایش قیمت دآمارها نشان می"این مدیر در ادامه گفت: 

کشاورزان به دلیل این تراکتور یک قیمتی است، فردا قیمتی با ده درصد باالتر وجود دارد که برای این مسئله هیچ دلیلی نیست و 

  "که به این ابزار نیاز دارند مجبور به قبول شرایط هستند.

، از Shagurashida Mamalinovaتی قزاقستان، در بازدیدی که با دعوت معاون فرماندار این استاد مؤسسه تحقیقا

Karaganda  داشت، در نشست اختصاصی به موضوع چشم انداز کشاورزی در کارخانه منطقه اشاره کرد. صنعتگران مؤسسه

Karaganda  ی کردند.آالت که می تواند برای کشاورزان مفید باشد رونماینوع از ماشین 29از 

، که یک شهر صنعتی است، کارخانجات و مهندسان مشغول به کار و آماده ارائه مستندات Karagandaکند که در وی اشاره می

 آالت داخلی هستند.طراحی و فنی برای تولید ماشین

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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ط برای آغاز همکاری آماده ها است که به زودی شرایاین مرکز، در حال حاضر در حال نهایی کردن قرارداد با نمایندگان کارخانه

شود و چنانچه کشوری قادر به ها در جهان توسط این معیار شناخته مییافتگی دولتخواهد شد.باید به این نکته اشاره کرد، توسعه

 ارائه تجهیزات باشد، از جایگاه شایسته ای برخوردار خواهد بود. 

ی برای تولید دستگاه کاشت و برداشت توسعه داده شده است. عالوه آالت توسط موسسات تحقیقاتهای ماشینتکنیک گفتنی است،

بر این، این مؤسسه به استفاده ترکیبی از منابع انرژی تجدیدپذیر و توسعه مکانیسم های تولید برق از طریق باد و پمپ های بادی 

های اطالعات روی شناسایی فناوریروی آورده است. همچنین مؤسسه های تحقیقاتی مذکور در سال های اخیر، در حال کار بر 

کنم در حال حاضر چشم اندازی در افزایش من فکر می"برای فرآیند اتوماسیون بوده اند.در ادامه استاد مؤسسه تحقیقاتی گفت: 

هایی که در زمینه به روز رسانی دولت وعده داده، که به تعاونی"مکانیزاسیون در صنعت کشاورزی قزاقستان ظاهر شده است.

ناوری فعالیت دارند، وام دراز مدت با بازپرداخت )کمتر از هفت سال(، با نرخ بهره مناسب می دهد. یادآوری این نکته مهم است، ف

برای سرعت بخشیدن به نوسازی بخش کشاورزی قزاقستان باید میزان بیشتر تامین مالی از سوی دولت و برنامه های مشترک با 

 شود./ دانشمندان و صنعت وابسته انجام

 ترجمه: فرحناز سپهری

 منبع:
zerno.kz/-http://eng.kazakh 

http://www.ianka.ir/fa/news/38312/%DB%8C%DA 
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 متفرقه

 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۹تاریخ: 

  هاهافتوای مراجع عظام تقلید در زمینه برداشت غیر مجاز از آب چاهفتوای مراجع عظام تقلید در زمینه برداشت غیر مجاز از آب چاه

ها( از برخی مراجع عظام تقلید انجام شده است که متن فتواهای رویه از منابع آب زیرزمینی )چاهاستفتایی درباره برداشت بی

 .شودصادره توسط ایشان در این رابطه، منتشر می

 :، متن درخواست استفتاء و فتواهای صادره به شرح ذیل استشرکت سهامی مدیریت منابع آب ایرانبه گزارش ایانا به نقل از 

 محضر مبارک ولی امر مسلمین جهان

 سالم علیکم

رویه حفر گونه که مستحضرید از اوایل انقالب تا کنون متولیان امر، مجوزهای بیهمانضمن اهدای سالم و عرض ادب و احترام، 

در حالی که کشاورزان ضمن خرید اراضی اطراف به چاه به تعدادی از کشاورزان با مقدار استخراج معین و محدود اعطا کردند، 

است و های سایر روستاها شدهشدن قنوات و چشمهرویه و افزون بر مقدار تعیین شده استخراج کرده و موجب خشک صورت بی

اند و توانایی مهاجرت نیز ندارند و آب شرب کردند، بیکار شدهها به صورت عمومی استفاده میکشاورزانی که از آب قنوات و چشمه

های زیرزمینی ی از سفرهرویه آب به صورت خصوصاست. استدعا دارد مرقوم فرمایید حکم شرعی استخراج بیآنها نیز به خطر افتاده

 چگونه است. پاسخ مراجع عظام تقلید به این شرح است:

 :ایسید علی خامنه العظمی حضرت آیت اهلل

  .باشد و باید طبق آن عمل شودقانون و مقررات مربوطه می مالک در این گونه امور،

 :حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی

حرمت  اسالمی جایز نیست و در مواردی که سبب تضییع حق دیگران یا خسارت به آنها شود،تخلف از قوانین و مقررات حکومت 

 .آن شدیدتر است

 :حضرت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی

ها را دارند، به طور کلی مجوز چاه دلیل بر استفاده غیرمتعارف از چاه نیست و باید حقوق کسانی که سابقه استفاده از قنوات و چاه

  .عات شودمرا

 :حضرت آیت اهلل العظمی علوی گرگانی

 استخراج آب بیش از حد معین شده خالف قانون است و خالف قانون حرام و ضمان آور هم می باشد

http://www.iana.ir/fa/news/38352/%D9%81%D8% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۸تاریخ: 

  !!بودجه اَبَرپیشگیریبودجه اَبَرپیشگیری

 فخروحید زندی

کند مواظب رفتارهایش باشد تا در دهد و همیشه سعی میصورت منظم کارش را انجام میآبدارچی ما مرد بسیار شریفی است. او به

توان گفت از محاالت شده و با جرأت می ای که باید انجام دهد، توی مغزش ذخیرهکار کسی خلل ایجاد نشود. انگار کارهای روزانه

توان کند و هرگز نمیجا شود. یعنی همیشه طبق تنظیم کارخانه کار میشده به او، از بین برود یا جابهاست که ترتیب وظایف محول

 رود!در رفتار و کردارش ایجاد کرد؛ درست همان روال خطی را گرفته و تا ته می -هرچند اندک-تغییری 

توان در این مرد پیدا کرد، اما رود، دیگر هیچ نکته منفی را نمیگاهی که روی اعصاب مدیر خبرگزاری راه میجز موارد گهبهاگرچه 

 فقط یک اشکال کوچک در کارش وجود دارد؛ طریقه شستن ظروف و میزان مصرف آب.

خاطر اینکه طی مدت خورد. بهکنید چقدر آدم حسرت مییام. باور نمکند، دیدهها را آبکشی میبارها و بارها او را در حالی که ظرف

صورت پیوسته باز است. یعنی بعد از آبکشی هر ظرف، هنگام گذاشتن آن شوری!( شیر آب بهشویی )یا به قول خودش ظرفظرف

کردن او هم مزید بر  ریزد. آهسته کارزبان، آن هم با آخرین فشار، به فاضالب میشود و آب بیچکان، شیر بسته نمیدر سبد آب

کنید که آید تا شستن ظرف بعدی را آغاز کند. باور نمیتان باال میعلت شده و اگر مثل من به هدر رفتن آب، حساس باشید، جان

آبی بار که برایش از بیخورم یکدهد. قسم میچندین بار به او تذکر دادم، اما کو گوش شنوا؟ هر دفعه با یک لبخند جواب مرا می

 اما باز هم همان روش معمول خود را تکرار کرد. "جدی میگی؟!!!"ای متعجب رو به من کرد و گفت: فتم، با قیافهگ

شود که ممکن نیست بتوان تغییرش داد. خالصه من ای حساب میاحتماالً این رفتارش هم جزو یکی از همان تنظیمات کارخانه

یعنی ". یک روز که همین اتفاق افتاد، سریع شیر آب را بستم و به او گفتم: ها کوتاه بیایمهم آدمی نیستم که به این راحتی

کنی، اما جویی میبنده خدا؛ تو داری توی مصرف آب صرفه"به من خندید و گفت:  "جلوگیری از هدررفتن آب، اینقدر سخته؟

اگرچه  "آب رو خرج کنی تا اونو عوض کنی! شه و باید چند برابر پولدونی به جاش اگه شیر آب هی باز و بسته بشه، خراب مینمی

ها و حتی ریزیرویی بکوبم، اما باید در نهایت تأسف اعتراف کنم که بیشتر برنامهخواستم همان موقع سرم را به کابینت روبهمی

پیشگیری "مین شعار اش هتوانیم ببینیم. نمونهمان را نمیهای ما به همین شکل است. انگار جلوتر از نوک دماغجویی کردنصرفه

که انصافاً در نحوه اجرا و نوع نگاه کردن به آن، درست مانند همین آبدارچی زحمتکش و کوشا هستیم. یعنی  "بهتر از درمان است

حاضریم برای اینکه شیر آب خراب نشود، این مایه حیات را از دست بدهیم و به فاضالب رفتنش را نظاره کنیم. آینده را از دست 

شده برای بخش بینیشود که بودجه پیشوجودآمده، تسکین یابد. همین میتا بلکه در یک بازه کوتاهی از زمان، درد به دهیممی

آموزان توزیع رسد، اما برای پاکت کوچک شیری که قرار است در مدارس، بین دانشهزار میلیارد تومان می 47سالمت، به بیش از 

ماران شک کرد، اما محوریت قرار دادن بیماری و به حاشیه راندن پیشگیری، مصداق هدررفتن شود، هیچ! البته نباید در درمان بی

میلیارد تومان برای شیر مدارس هزینه شده که  400آب، برای سالم ماندن شیر آب است!طبق گفته مسئوالن، سال گذشته حدود 

ها تا تسویه حساب کامل، به جان به لب کردن کارخانه صدم کل بودجه سالمت است. البته مصیبت پرداخت این مبلغ وکمتر از یک

 کنار.

تکرار شود؛  -شاید هم اندکی دشوارتر-ترین حالت، قرار است داستان سال گذشته ها حاکی است که امسال نیز در خوشبینانهشنیده

که امور بهبود تولیدات دامی، هنوز هیچ خبری از تعیین ردیف بودجه برای این امر  به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی درزیرا 

ها تنها زمان حال را است، اما نگاه "ابرپیشگیری"گذاشت، نیست! سالمت نسل آینده در گرو این  "اَبَرپیشگیری"توان نام آن را می
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گذاری باشد که میلیارد تومان، سرمایه 400همین  داند، شایدبیند و درمان از پیشگیری، سبقت گرفته؛ کسی چه میمی

های خاموش آینده محسوب شود و برخالف آبدارچی قصه ما، تنها هزینه خراب شدن شیر های بزرگی در هزینه بیماریجوییصرفه

 آب را تحمیل جامعه کند، نه پول قبض آب!

http://www.iana.ir/fa/news/38266/%D8%A8%D9%8 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۳تاریخ: 

  کسب رتبه نخست توسط کارگزاری بانک کشاورزیکسب رتبه نخست توسط کارگزاری بانک کشاورزی

 .کارگزاری بانک کشاورزی رتبه نخست معامالت هشت ماهه بورس را کسب کرد

منتشرشده از سوی کانون کارگزاران، شرکت کارگزاری بانک کشاورزی در آمار تجمیعی به گزارش خبرنگار ایانا، در آخرین آمار 

 ها و فرابورس رتبه نخست را کسب کرد.معامالت هشت ماهه بورس

http://www.iana.ir/fa/news/38137/%DA%A9%D8%B3% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۸تاریخ: 

  نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد اعالم شدنام آزمون دکتری دانشگاه آزاد اعالم شدآخرین مهلت ثبتآخرین مهلت ثبت

متقاضیان شرکت در آزمون دوره دکتری دانشگاه آزاد منحصرا باید برای پذیرش در این دانشگاه برای ثبت نام به سایت سنجش 

 .آذر ماه مهلت دارند 30روز سه شنبه  24مراجعه کنند که داوطلبان حداکثر تا ساعت 

 96با اشاره به متقاضیان ثبت نام در دوره آزمون دکترای سال  ؛سازمان سنجش کشورحسین توکلی مشاور عالی ، ایانا به گزارش

اد اسالمی هستند، ضرورت دانشگاه آز 96آزاد اسالمی اظهار داشت: آن دسته از داوطلبانی متقاضی پذیرش در دوره دکترای سال 

های سایت سازمان دارد نسبت به انجام ثبت نام و یا در صورت لزوم ویرایش اطالعات یا کد رشته امتحانی بر اساس اطالعیه

 24از طریق سایت سازمان سنجش و حداکثر تا ساعت  96سنجش کشور و با توجه به دفترچه راهنمای شرکت در آزمون دکترای 

وی بیان کرد: به عبارت دیگر داوطلبانی که تاکنون نسبت به ثبت نام در سایت سنجش  .اقدام نمایند 95آذر ماه  30روز سه شنبه 

ثبت نام ننمودند اعم از اینکه قبال در سایت دانشگاه آزاد فرم تقاضا نامه ثبت نام  96کشور برای شرکت در آزمون دوره دکترا سال 

منحصرا به سایت سازمان سنجش  95آذر ماه  30روز سه شنبه  24ت دارد حداکثر تا ساعت را انجام نداده و یا داده باشند ضرور

  .آموزش کشور مراجعه و نسبت به انجام ثبت نام خود اقدام کنند

  .نفر نسبت به ثبت نام اقدام کرده اند 152052تعداد  95آذر ماه  28صبح امروز یکشنبه  8توکلی ادامه داد: تا ساعت  

نسبت  95آذر ماه  30توانند در صورت تمایل تا تاریخ اند نیز مین دسته از داوطلبانی که نسبت به ثبت نام اقدام کردهوی گفت: آ 

  .به مصاحبه و یا ویرایش اطالعی ثبت نامی خود اقدام کنند

: مهلت ثبت نام برای اظهار داشت 96مشاور عالی سازمان سنجش درباره مهلت ثبت نام برای شرکت در آزمون دوره دکتری سال  

کلیه دانشگاه و موسسات آموزش عالی از جمله دانشگاه آزاد اسالمی با توجه به  96شرکت در آزمون ورودی دوره دکترای سال 

  .پذیردپایان می 95آذر ماه  30روز سه شنبه  24مهلت تمدید شده ساعت 

شود که در این مهلت باقی مانده حداکثر تا ساعت ننمودند، اکیدا توصیه میوی افزود: به کلیه داوطلبانی تاکنون نسبت به ثبت نام  

های مربوطه با مراجعه به سایت سازمان سنجش کشور و مطالعه دقیق دفترچه راهنما و اطالعیه 95آذر ماه  30روز سه شنبه  24

  .در صورت واجد شرایط بودن نسبت به تکمیل تقاضا نامه اینترنتی اقدام نمایند

http://www.iana.ir/fa/news/38305/%D8%A2% 
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 متفرقه
 فودپرس ۱۳۹5آذر ماه  ۳۰سه شنبه 

  مکانیزم توزیع شیرمدارس تغییر کرد/دولت مراقب سودجویان باشدمکانیزم توزیع شیرمدارس تغییر کرد/دولت مراقب سودجویان باشد

سازمان مرکزی تعاون روستایی رابه موضوع باز کرده تا بلکه طلسم این ماهه دراجرای طرح شیرمدارس پای 3تاخیر <مواد غذایی

 .کار بشکند؛ضمن اینکه دولت باید در نحوه اجرای طرح دقت کند تا تخلفات سالهای قبل تکرار نشود

یاتی نشده عمل ماه از سال تحصیلی هنوز  3جاری آغاز شود با گذشت اجرای طرح شیرمدارس که قرار بود از ابتدای مهرماه سال

در همین راستا یک مقام مسئول .زودی آغاز خواهد شداست اما به تازگی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده اجرای طرح مذکور به

قرار شده سازمان مرکزی تعاون  با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش تاکنون اقدامی در این زمینه نکرده است، گفت:  دولتی

 .طرح به کمک وزارت آموزش و پرورش بیاید و امیدوار هستیم اجرای آن بزودی عملیاتی شودروستایی در اجرای این 

این مقام مسئول که خواست نامش ذکر نشود، با اشاره به اینکه قرار شده سازمان مرکزی تعاون روستایی در قالب طرح خرید 

زمان مذکور قصد دارد بخشی از شیر مورد نیاز برای توافقی شیرخام، اجرای طرح شیرمدارس را هم پیگیری کند، اضافه کرد: سا

 .اجرای این طرح را از محل خرید توافقی شیرخام تامین کند و بخش دیگر را نیز با افزایش جذب شیرخام پوشش دهد

تامین خواهد  کند و دولت بعدا اعتبارات الزم راوی گفت: سازمان مرکزی تعاون روستایی ابتدا با منابع خود اجرای طرح را آغاز می

کرد و مجری وی با بیان اینکه در سنوات گذشته وزارت جهاد کشاورزی به تصویب اعتبار مورد نیاز برای این طرح کمک می.کرد

بست و اقدام کرد، با کارخانجات قرارداد میطرح نیز وزارت آموزش و پرورش بود، گفت: آموزش و پرورش این بودجه را دریافت می

ماه  3این مقام مسئول ادامه داد: امسال هم قرار بود طرح به همان شکل اجرا شود اما با گذشت .نمودمدارس می به توزیع شیر در

از سال تحصیلی هنوز این اتفاق رخ نداده است ضمن اینکه االن قرار نیست سازمان مرکزی تعاون روستایی جایگزین آموزش و 

ای که امسال براساس این گزارش، بودجه.کندبه عملیاتی شدن طرح کمک میپرورش در اجرای این طرح شود اما در کنار آنها 

 450نیز برای شیر مدارس  که سال گذشته میلیارد تومان است، درحالی 600دولت برای اجرای طرح شیرمدارس در نظر گرفته 

شود؛ سال است که اجرا می 15حدود طرح شیر مدارس .میلیارد تومان آن تأمین شد 160تا  150میلیارد تومان مصوب و تنها بین 

نوبت  70در  آموز مجموعا چهارده لیتر شیر در قالب طرح شیر مدارس، در طور دوره شش ماهه پائیر و زمستان برای هر دانش

 .کندسی سی شیر دریافت می 200ای دو و نیم نوبت و در هر نوبت ای که هر دانش آموز هفتهگونهشود. بهتوزیع می

مهمی که در این میان باید مورد اشاره قرار بگیرد آن است که بدلیل کمبود اعتبارات، نحوه اجرای طرح با مسائلی روبرو بوده نکته 

ها وارد اظهارداشت: در اجرای طرح شیرمدارس و تامین محصول مورد نظر برای این کار؛ شرکت یک منبع آگاه در این زمینه.است

ها را دعوت وی اضافه کرد: دولت شرکت.ترین قیمتی که ارائه شود، برنده مناقصه می گرددل پایینشوند و به همین دلیمناقصه می

توانند با فالن مشخصات معین، شیر را در اختیار ما قرار دهند، در این مناقصه شرکت هایی که میکند شرکتبه مناقصه و اعالم می

ها ها جاذبه دارد چون دولت یک مشتری بزرگ است و شرکتبرای شرکت با دولت این منبع آگاه با بیان اینکه انعقاد قرارداد .کنند

تر فروختن محصول است، شان مطمئن هستند، افزود: در این میان چون رقابت بسیار سنگین و بر سر ارزاناز فروش محصول

وی با اشاره به اینکه قیمت شیر مدارس با .شودرسد و آنجا متوقف میای که حداقل حاشیه سود را دارد میبنابراین قیمت به نقطه

 200عنوان مثال، سال گذشته قیمت مصرف کننده شیر درصد متفاوت است، افزود: به 20نرخ بازار تفاوت زیادی دارد و حداقل 

ت تومان بود.بدیهی اس 600 تومان و قیمت شیر مدارس عرضه شده در مناقصه  900تا  800درصد چربی بین  3تا   2.5سی سی 

شرکتها پس از برنده شدن در مناقصه، بدلیل پایین بودن حاشیه سودشان، اقداماتی را انجام می دهند تا سود بیشتری کسب کنند 

این منبع آگاه با بیان اینکه برگزاری .دهدآموزان می رسد را تحت الشعاع قرار میو این مساله کیفیت شیری که بدست دانش
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هایی که از همه فیلترهای کیفیتی عبور این مشکل را برطرف کند، گفت: یعنی این امر بین شرکت تواندمناقصه به شکل محدود می

جاری کنند، برگزار شود ضمن اینکه سال گذشته نیز به همین شکل محدود برگزار شد که اشکال آن کمتر شد اما برای سالمی

های کاالی عرضه شده در مناقصه باید بر اینکه شرایط و ویژگیوی با تاکید .باید منتظر ماند و دید روش اجرا چگونه خواهد بود

های نظارتی این مساله را کنترل کنند که متاسفانه این جزو شروط اصلی کار باشد و این امر کنترل شود، ادامه داد: باید سیستم

 .گرفتیها فعال نیستند چون اگر فعال بودند شیر کم کیفیت در اختیار دانش آموزان قرار نمسیستم

را به جای شیر در این طرح عرضه کرده بودند؛ هر « آب»و « پودر آب پنیر»این منبع آگاه اضافه کرد: در گذشته موردی بوده که 

ای بسیار غنی است اما بهرحال شیر نیست و کلسیم و فسفر ندارد ضمن اینکه این چند که پودر آب پنیر سرشار از پروتئین و ماده

ای در این زمینه تخلف و از نحوه اجرای طرح به گفته وی بنابراین از آنجا که عده.کندنش آموزان وارد نمیمحصول آسیبی به دا

 .کردند، الزم است دولت روش اجرای طرح را تغییر دهدسواستفاده می 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=abb533785a 
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 مرکبات

 فارس - ۹۵/۰۹/۲۴ : تاریخ

دیده در استان مازندران/ خرید و ذخیره پرتقال شب عید از دیده در استان مازندران/ خرید و ذخیره پرتقال شب عید از مرکز خرید تضمینی مرکبات آسیبمرکز خرید تضمینی مرکبات آسیب  1616استقرار استقرار 

  اول دی ماهاول دی ماه

دیده های آسیبمرکز را برای خرید تضمینی پرتقال 16مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران، گفت: با توجه به سرمازدگی اخیر  

  .شودسازی شب عید از اول دی ماه آغاز میایم و خرید پرتقال برای ذخیرهدر استان مازندران ایجاد کرده

، حسین صفایی صبح امروز در مراسم افتتاحیه جشنواره شب یلدا که در حکیمیه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

شود، تا تهران برپا شده، گفت: در این جشنواره انواع اقالم مورد نیاز شب یلدا از جمله میوه، آجیل و خشکبار و آبزیان عرضه می

صفایی همچنین در مورد وضعیت مرکبات شمال کشور که به دلیل سرمازدگی دو هفته .قیمت در بازار باشدکمکی برای تعادل 

شود، در سرمازدگی اخیر درصد مرکبات کشور در استان مازندران تولید می 60رو شده، گفت: از آنجایی که اخیر با مشکالتی روبه

ه همین جهت در روزهای گذشته شاهد عرضه گسترده مرکبات از درصد محصوالت این استان آسیب دیده است و ب 25تا  20

های وی از پیگیری.ایم چرا که آنها امکان نگهداری نداشته و در عین حال نگران سرمای بعدی هستندسوی این باغداران بوده

ست که مشمول خرید وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی پرتقال خبر داد و گفت: پرتقال از جمله محصوالت کشاورزی ا

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی .های گذشته سابقه نداشته که نیازی به خرید تضمینی باشدشود، ولی در طول سالتضمینی می

شون، تا بوده که به مرور به صنایع تبدیلی منتقل می 3های خریداری شده عمدتاً از نوع تامسون درجه با اشاره به اینکه پرتقال

های صنایع تبدیلی برای تولید آب پرتقال ، گفت: پیش از این کارخانهصفایی در توضیح بیشتر این موضوع.کنسانتره شوندتبدیل به 

مرکز خرید  16صفایی همچنین از ایجاد .تواند از این طریق تأمین کندکردند، اما اکنون بخشی را میاقدام به واردات کنسانتره می

 550را کیلویی  3پرتقال تامسون درجه  :ان به تعاون روستایی در استان مازندران خبر داد و گفتپرتقال برای تحویل بار کشاورز

به ما بفروشند و  خود  3خریم که کشاورزان بیشتر مایلند پرتقال درجه تومان می 834تومان و درجه یک را  720تومان، درجه دو 

اینکه دولت در عین حال رقمی را به عنوان کمک برای حمایت از  وی همچنین با بیان.ایمهزار تن خریداری کرده 16تاکنون 

تومان  400دیده از سرما را هم کیلویی های آسیبدیده کشاورزان در نظر گرفته، افزود: در عین حال پرتقالهای آسیبخسارت

های شمالی خانه در استانکار 4کارخانه هم هماهنگ کردیم که با  6کنیم و با تحویل در درب واحدهای صنعتی خریداری می

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی خاطرنشان کرد: کیوی هم جزو محصوالتی است .ها را تبدیل کنندایم تا این پرتقالقرارداد بسته

ها برداشت و به انبارها منتقل شده بود اما درصد کیوی 60تا  50پذیر است اما قبل از سرمازدگی که در مقابل سرما آسیب

ایم، تا ای را گرفتهشود، مصوبههای باقیمانده مقداری آسیب دیده اما از آنجایی که کیوی مشمول خرید تضمینی دولت نمیکیوی

تومان خریداری کنیم و طی هماهنگی با یک کارخانه آن را به پوره کیوی تبدیل خواهیم  600دیده را هم کیلویی های آسیبکیوی

  .کرد

دیدگی باغات مرکبات مشخص ال شب عید هم برای تنظیم بازار، گفت: امسال صبر کردیم تا آسیبصفایی در مورد تأمین پرتق

شود، برای همین کمی با تأخیر خرید تضمینی را برای شب عید آغاز کردیم که از اول دی ماه خرید پرتقال شب عید آغاز خواهد 

 .ها از بین مرکبات سالم انتخاب خواهد شدشد، اما این پرتقال

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950924000509 
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 مرکبات
 فارس - ۹۵/۰۹/۲۷ : تاریخ

  گذاری نادیده گرفته شدگذاری نادیده گرفته شدهزینه برداشت پرتقال در قیمتهزینه برداشت پرتقال در قیمت

ناهمخوانی محاسبه قیمت خرید مرکبات با چرتکه باغداران مازندرانی بهتر است مسؤوالن جهاد کشاورزی قیمت واقعی خرید را  

ها به رقم دریافتی ما اضافه شود، اصال برداشت مرکبات برای ما ضرر است و بسیاری از کشاورزان با اعالم کنند، که اگر این هزینه

از شهرستان ساری، پس از تعیین نرخ  خبرگزاری فارسبه گزارش  .سازی مرکبات کردنددام به معدومدو دو تا چهار تا کردن اق

تومان به سراغ یکی از کشاورزان رفتیم تا نظر آنها را در  834پرتقال توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از بابت کیلویی 

 گذاری قیمت مرکبات، گفت: قیمت تعیینرضا رحیمی باغدار مازندرانی درباره نوع نرخ.گذاری جویا شویماین نوع نرخ ارتباط با

گونه حساب و کتاب کرد و افزود: وی این.گیردشده جهاد کشاورزی برای خرید مرکبات رقمی نیست که در اختیار کشاورز قرار می

هزار تومان هزینه حمل و  150هزار تومان پول جعبه،  400هزار تومان پول کارگر،  350هزار کیلوگرم مرکبات  2برای برداشت 

 834هزار کیلوگرم مرکبات را تحویل جهاد کشاورزی بدهم با مبلغ  2این باغدار مازندرانی بیان کرد: اگر .نقل باید پرداخت شود

 400هزار تومان برای هزینه برداشت،  350د که از این رقم گیرهزار تومان در اختیارم قرار می 668میلیون و تومان که حدود یک

هزار تومان برای من هزینه تمام شده در بردارد  900هزار تومان هزینه حمل و نقل یعنی سرجمع فقط  150هزار تومان پول جعبه، 

و کتاب هستند هزینه تمام شده  که اهل حساب مسؤوالن وی ادامه داد: بهتر است.شودهزار تومان به بنده پرداخت می 760و تنها 

 334شود کیلویی ها قرار دهند، قیمت خرید که از کشاورز خریداری میمحصول را کسر کنند و قیمت واقعی را در اختیار رسانه

 .تومان باید هزینه پرداخت کند 500تومان است، کشاورز مازندرانی فقط موقع برداشت کیلویی 

تن مرکبات شدم سه  10هزار متری که در اختیار دارم و سال گذشته موفق به دریافت  5رحیمی خاطرنشان کرد: برای زمین 

هزار تومان  200میلیون و هزار تومان بابت کود حیوانی پرداخت کردم، یک 800میلیون و مرحله کود حیوانی پاشیدم که فقط یک

 .زینه کارگر پرداخت کردمهزار تومان ه 150بابت کود شیمیایی هزینه کردم، بابت هر بار کودپاشی 

ها به کارگر پرداخت کردم، بحث وجین و کارکرد خودمان که بماند که هزار تومان فقط هزینه آبیاری بدون آب 420وی یادآور شد: 

جهاد کشاورزی قیمت واقعی  مسؤوالن این باغدار مازندرانی یادآور شد: بهتر است.آوریماصال در این ارتباط حرفی به میان نمی

ها به رقم دریافتی ما اضافه شود، اصال برداشت مرکبات برای ما ضرر است و بسیاری از رید را اعالم کنند، که اگر این هزینهخ

 .سازی مرکبات کردندکردن اقدام به معدوم چهار تا کشاورزان با دو دو تا

 .رحیمی در پایان گفت: چتر حمایتی دولت از بابت خرید مرکبات را ندیدیم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950927000136 
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 مرکبات   
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۴تاریخ: 

  تبدیل شدتبدیل شد  تن پرتقال سرمازده به کنسانترهتن پرتقال سرمازده به کنسانتره  1515ماه/ ماه/ سازی پرتقال شب عید از یکم دیسازی پرتقال شب عید از یکم دیآغاز خرید تضمینی و ذخیرهآغاز خرید تضمینی و ذخیره

روز  15سازی پرتقال شب عید را با ها در شمال کشور، خرید و ذخیرهانتظار برای عادی شدن شرایط بازار پس از سرمازدگی باغ

به گزارش خبرنگار ایانا، رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران امروز .شودماه آغاز میرو کرد و این خرید از اول دیتأخیر روبه

های شب یلدا، گفت: سرمازدگی که در هفته افتتاح جشنواره محصوالت کشاورزی پروتئینی، آبزیان و صنایع دستی ویژهدر مراسم 

درصد از مرکبات این استان آسیب وارد کرد،  25تا  20ویژه مازندران رخ داد به های شمالی بهای در استانسابقهطور بیگذشته به

سو نگران سرمای صورت گسترده در بازار کرد؛ زیرا تولیدکنندگان از یکعرضه محصوالت خود به این اتفاق باغداران را وادار به

برد.حسین صفایی افزود: با عرضه وسیع ها را از بین میبعدی احتمالی بودند و از سوی دیگر سرمازدگی قابلیت نگهداری پرتقال

شود وجود موقع پرتقال که معموالً از نیمه آذرماه آغاز میسازی بهیرهپرتقال توسط باغداران و برهم خوردن بازار امکان خرید و ذخ

شود.وی ماه امسال آغاز میروزه و از ابتدای دی 15نداشت به همین دلیل و با در نظر گرفتن منافع باغداران این خرید با تأخیری 

سازی ندارند شناسایی شده و خرید پرتقال ذخیره دیده که محصوالت آنها امکانبیان کرد: در برنامه خرید تضمینی مناطقی آسیب

های های آنها کامالً سالم هستند.صفایی ادامه داد: با سرمازدگی بخشی از باغشود که میوهتامسون شمال فقط از مناطقی انجام می

ه به کیفیت، هر کیلوگرم پرتقال مازندران خرید تضمینی این محصوالت در دستور کار سازمان تعاون روستایی قرار گرفت و با توج

شود که های فرآوری خریداری میتومان درب کارخانه 550تومان و  820تومان،  834پرتقال درجه یک تا سه به ترتیب کیلویی 

اندازی شده است، مرکز خرید پرتقال راه 16البته عمده پرتقال تحویل داده شده از سوی باغداران درجه سه است.وی با بیان اینکه 

صورت هزار تن پرتقال خریداری و به پنج کارخانه طرف قرارداد تحویل داده شده است تا به 15د کرد: تاکنون بیش از تأکی

های فرآوری و کاری تبدیل به کنستانتره شود، گرچه این قیمت از نظر برخی تولیدکنندگان به صرفه نیست، اما کارخانهالعملحق

کنند.رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران یادآور شد: دولت در تومان خریداری می 300تولید آبمیوه کنسانتره پرتقال را 

صورت تومان به 40های سرمازده آنها را کیلویی کمکی در نظر گرفته است تا پرتقال دیدهآخرین مصوبه خود برای باغداران آسیب

 شود.های سرمازده به ضایعات تبدیل مینشود تمام پرتقال کند. اگر این کار انجامتحویل درب واحدهای تولیدی خریداری می

های سرمازده شمال عنوان کرد: محصول کیوی شمال کمتر از مرکبات آسیب دیده است؛ زیرا فصل صفایی درباره خرید کیوی

هار داشت: با وجود درصد آن برداشت شده بود.وی اظ 60برداشت این محصول زودتر از پرتقال آغاز شد و قبل از آغاز سرما حدود 

های مشمول قانون خرید تضمینی قرار ندارد، اما دولت با هدف حمایت از باغداران آسیب دیده از اینکه کیوی در فهرست میوه

تومان از باغداران خریداری شود.صفایی اضافه  600ای خاص به تصویب رساند که طی آن هر کیلوگرم کیوی سرمازده سرما، مصوبه

شود و در این راستا سه مرکز در استان های فرآوری برای تبدیل به پوره تحویل میشده به کارخانههای خریداریکرد: کیوی

اره و نمایشگاه شود.وی در پایان درباره جشنوزودی در استان گلستان به افتتاح میاندازی شده و مراکزی نیز بهمازندران راه

 محصوالت کشاورزی ویژه شب یلدا، تصریح کرد: با توجه به مراسم آیینی مردم ایران در شب یلدا مصرف برخی از محصوالت غذایی

هایی با عرضه مستقیم محصوالت و نمایشگاه یابد، این سازمان سعی کرده است با برگزاری چنین جشنوارهدر این ایام افزایش می

ها و دالالن را نیز ردم در کنار افزایش تقاضا و مصرف، بازار را به تعادل برساند ضمن اینکه با این کار حضور واسطهمورد نیاز م

وجود شود فضای رقابتی در بین تولیدکنندگان بههای عرضه مستقیم محصوالت باعث میاندازی غرفهیابد، همچنین راهکاهش می

 آید./

http://www.iana.ir/fa/news/38200/%D8%A2%D8% 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/38200/%D8%A2%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم آذر 

 

234 
 

 مرکبات  
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۴تاریخ: 

میلیارد تومانی برای آبیاری تحت فشار/ سال آینده میلیارد تومانی برای آبیاری تحت فشار/ سال آینده   24002400نگران پرتقال شب عید نیستیم/ اختصاص اعتبار نگران پرتقال شب عید نیستیم/ اختصاص اعتبار 

  شودشودآبیاری افزوده میآبیاری افزوده میهزار هکتار به اراضی مجهز به سیستم نوین هزار هکتار به اراضی مجهز به سیستم نوین   400400

 .های بخش کشاورزی در برنامه زنده تلویزیونی سخن گفتها و چالشوزیر جهاد کشاورزی درباره فرصت

به گزارش خبرنگار ایانا، وزیر جهاد کشاورزی امشب به فاصله یک روز بعد جشن برداشت محصول، در برنامه تیتر شب شبکه خبر 

های این بخش در کشور گفت: خوشبختانه ایران در بسیاری از محصوالت مانند زعفران، پسته، مزیتسیما حضور یافت و با اشاره به 

های نسبی کشور شود.محمود حجتی محصوالت باغی را نیز جزو مزیتانار و خرما معموالً جزو کشورهای نخست جهان محسوب می

که تاکنون حدود طوریگیرند. بهت نیز در این حیطه قرار میمرغ و لبنیادانست و افزود: محصوالت دامی مانند گوشت سفید، تخم

مرغ صادر شده است. همینطور تراز محصوالت شیالتی نیز مثبت بوده و در هزار تن مرغ و تخم 90میلیون دالر لبنیات و  500

ایم. به تراز مثبت رسیدهمحصوالت زراعی اگرچه کمبود آب، محدودیت ایجاد کرده، اما در محصول استراتژیکی مانند گندم، به 

میلیون تن بیش از نیاز داخلی از کشاورزان خریداری شده است.به گفته وی، هرچند از سطح زیر کشت گندم در  1.5طوری که 

میلیون تن از  11.5میلیون تن تولید شد.  14وری، میزان تولید افزایش یافته و بیش از دلیل افزایش بهرهکشور کاسته شده، اما به

هایی که گندم میلون تن آن نیز به خودمصرفی رسید. البته نیاز داخل با احتساب تمام بخش 2.5توسط دولت خریده شد و آن 

 میلیون تن است. 10کنند، حدود مصرف می

 برنج و شکر و روغن

ار هکتار به کشت دوم هز 40وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: امسال تولید برنج هشت درصد افزایش داشته که در استان مازندران، 

های گیالن و مازندران است و از کشت آن های آبی، سیاست ما کشت این محصول تنها در استاندلیل محدودیترسیده است، اما به

توان در آن به خودکفایی راحتی میکنیم.حجتی ادامه داد: شکر یکی از محصوالتی است که بههای دیگر حمایت نمیدر استان

هزار تن  520این مقدار به یک میلیون و  94هزار تن بود که در سال  100حدود یک میلیون و  92آن در سال  رسید. تولید

های شکر به ویژه در خوزستان، محدودیت افزایش یافت. این روند در سال جاری هم ادامه خواهد داشت؛ هرچند در تعداد کارخانه

اندازی های تعطیل شده را دوباره راهم این محدودیت را از بین برده و کارخانهوجود دارد، اما با همکاری وزارت صنایع سعی داری

 ها خواهیم داشت.برد، قطعاً نیاز بیشتری به این کارخانهکنیم؛ زیرا با توجه به کشت پاییزه چغندرقند که آب کمتری می

درصد از این وابستگی کاهش یابد.  70ساله، تا  10العاده وابسته هستیم، قرار است در یک افق وی عنوان کرد: در روغن که فوق

های زیر کشت کلزا سه برابر سال گذشته شد. با این برای این منظور تناوب کشت کلزا با گندم را در برنامه داریم که امسال، زمین

ال آینده با توجه به خودکفایی را از شش به هشت درصد رساندیم که رقمی بسیار پایین است. البته س 95-94حال در سال زراعی 

 کند.درصد عبور می 11بینی شده، این مقدار از های پیشبرنامه

 کشت فراسرزمینی

 25ساله و  49حجتی انتظار از کشت فراسرزمینی را بیشتر مربوط به ذرت دانست و اضافه کرد: اکنون چند صد هزار هکتار قرارداد 

ترین محصوالت آنها ذرت است، فراسرزمینی منعقد شده که یکی از مهمها در کشورهای مختلف برای کشت ساله توسط ایرانی

 کند.هزار هکتار از این محصول کاشته و محصول خود را به ایران منتقل می 60که اکنون یک ایرانی در برزیل، طوریبه

 وری آببهره
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وری در پیوند با آب، توسعه مکانیزاسیون و بهرهترین مقام وزارت جهاد کشاورزی، سیاست این وزارتخانه را بر مبنای افزایش عالی

ایم تا از هیچ تالشی برای توسعه اقتصادی کردن تولید معرفی کرد و یادآور شد: دو سال است که به مدیران زیرمجموعه اعالم کرده

 96ری تحت فشار در بودجه میلیارد تومان برای آبیا 400های نوین آبیاری، فروگذار نکنند. امسال نیز به میزان دوهزار و سیستم

میلیارد تومان آن از محل صندوق توسعه ملی خواهد بود. در صورت تأمین این اعتبار، سال  500بینی شده که یک هزار و پیش

شود؛ بنابراین با توجه به قابلیت چهار میلیون هکتار از هزار هکتار به اراضی مجهز به سیستم نوین آبیاری افزوده می 400آینده 

ساله تدوین و به دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه  10راضی کشور برای برخورداری از چنین تجهیزاتی، یک برنامه ا

وری بیشتر شده است.وی تأکید کرد: به غیر از یارانه گفته شده، توسعه کشت گلخانه نیز از دیگر مواردی است که در راستای بهره

ها یابد. البته سرعت توسعه گلخانهدرصد مصرف آب کاهش می 90به ازای یک کیلوگرم تولید محصول، از آب مورد نظر است؛ زیرا 

 هکتار دارد. 100هکتار در سال برسد. در حالی که اکنون سرعتی معادل یکهزار و  500کم است و باید به دوهزار تا دوهزار و 

ت گلخانه، مانند مکانیزاسیون، خط اعتباری تعریف شده و در صورت حجتی درباره ارائه تسهیالت به کشاورزان معتقد است در کش

 600که تاکنون در مکانیزاسیون، بیش از دوهزار و طوریکامل بودن مدارک کشاورزان، در ارائه تسهیالت مشکلی نخواهد بود؛ به

است در پرداخت وام، محدودیت  میلیارد تومان تسهیالت داده شده است، اما چنانچه خطوط اعتباری تعریف نشده باشد، ممکن

ای، یکی از موارد جالبی بود که وزیر وجود داشته باشد.خبر تجهیز مزرعه چهارهزار هکتاری یک کشاورز نمونه به سیستم تیپ قطره

تفاق تن گندم برداشت کرده که اگر این ا 9مترمکعب آب،  500جهاد کشاورزی به آن اشاره کرد. این کشاورز، با مصرف چهارهزار و 

 گیرد.برای کل کشور بیفتد، تحولی جدی در تولید گندم صورت می

 232توان تولید در کشوری مانند هلند را با ایران مقایسه کرد، اظهار داشت: بارندگی در کشور ما حدود وی با بیان اینکه نمی

میلیارد یورو تنها از صادرات گل، درآمد کسب  5.5تواند ساالنه متر در سال بارندگی دارد و میمیلی 750متر است، اما هلند میلی

 ایم.های خوبی داشتهکند؛ بنابراین ما نسبت به منابعی که در اختیار داریم، در تولید بسیاری از محصوالت، پیشرفت

عادل در میلیارد مترمکعب عدم ت 10های وزارت نیرو قلمداد کرد و گفت: حدود های غیرمجاز را از برنامهحجتی برخورد با چاه

ها از طریق آبخیزداری، های کشور، پایین رفته است، اما با تشدید تغذیه سفرههای زیرزمینی وجود دارد و آب در بیشتر دشتسفره

 100توان تاحدودی این کمبود را جبران کرد که اعتبار در نظر گرفته شده برای حفظ آب و خاک و محیط زیست، رشدی می

 درصدی داشته است.

 داروییگیاهان 

هزار و های نسبی در جهان داریم، افزود: یکبار مزیتوزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در محصوالتی مانند باغی، خشکبار و تره

صورت علمی صورت خودرو است. اگر بتوان از تولید آنها بهای از آن بهشود که بخش عمدهنوع گیاه دارویی در ایران تولید می 450

گیرد و هم درآمدزایی. ضمن اینکه در حفاظت از آب و خاک مؤثر است، بازار خوبی هم زایی صورت میهم اشتغالحمایت کرد، 

صورت ریالی برای پرداخت تسهیالت به درصد از منابع صندوق توسعه ملی، به 10برای آن در دنیا وجود دارد.وی با بیان اینکه 

د، بیان کرد: ظرفیت تولید حداقل یک میلیون تن ماهی در قفس در کشور وجود گیرکشاورزان در اختیار بانک کشاورزی قرار می

 هزار تن برسیم. 20تن تولید دست یافتیم و قرار است امسال به  900هزار و دارد که سال گذشته به سه

ه بعد از تولید دارند تا حجتی در پایان عنوان کرد: هیچ نگرانی از بابت تأمین میوه شب عید وجود ندارد و اکنون کشاورزان دغدغ

 شان را بفروشند./محصول

http://www.iana.ir/fa/news/38164/%D9%86%DA%AF 
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 مرکبات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵آذر  ۲۹تاریخ: 

  زنگ خطر واردات مرکبات به صدا درآمدزنگ خطر واردات مرکبات به صدا درآمد

رسد که با توجه به باغداران مازندران گفت: زمزمه هایی برای واردات مرکبات برای بازار شب عید به گوش میمدیر عامل اتحادیه 

تجارت و صنعت، محمد رضا شعبانی مدیر عامل اتحادیه باغداران در گفتگو با خبرنگار.رسدشرایط تولید داخلی غیرمنطقی بنظر می

عجله باغداران مبنی بر توزیع گسترده محصوالت در پی سرما و یخبندان  :گفت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه کشاورزی

اینکه زمزمه هایی مبنی بر  وی با اشاره به.اخیر، بهانه ای برای کاهش قیمت مرکبات شد که این امر نیازمند مدیریت صحیح است

هزار تن مرکبات در  700میلیون و  2  واردات مرکبات برای بازار شب عید به گوش می رسد،افزود: پیش بینی افزایش تولید تا

قابل   درصد مرکبات شد، از این رو واردات به هیچ عنوان 25موجب از بین رفتن   مازندران صورت گرفته بود که سرما زدگی اخیر

مدیر عامل اتحادیه باغداران مازندران ادامه داد: در فصل برداشت پرتقال، دولت باید هر چه سریع تر نسبت به انعقاد .قبول نیست

قرارداد با تولیدکنندگان برای ذخیره سازی محصول اقدام نماید، چرا که با وجود تولید و امکان ذخیره سازی مناسب این محصول، 

 100وی تصریح کرد: طبق مصوبه کمیسیون کشاورزی مجلس، دولت باید ذخیره سازی .کلیفی به سر می برندباغداران در بالت

هزار  50الی  40بازار شب عید   هزارتن پرتقال را انجام دهد و این درحالی است که سال گذشته تقاضای دولت برای تامین مرکبات

ا اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی باید برنامه ریزی صحیحی انجام دهد، مدیر عامل اتحادیه باغداران مازندران ب.تن بوده است

 .تصریح کرد: قبل از وقوع بحران، وزارتخانه باید برنامه ریزی مناسبی را در جهت تولید مرکبات مازندران داشته باشد

 زنگ هشدار واردات مرکبات به صدا در آمد

اقتصادی باشگاه خبرنگاران  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی هران در گفتگو با خبرنگارمجتبی شادلو نائب رئیس اتحادیه باغداران ت

مبنی بر عجله نکردن آنها در  سرمازدگی و نگرانی های پیش آمده از طرف باغداران و هشدارهای الزم با توجه به :گفت جوان

 .برداشت محصوالت، شاهد عرضه و توزیع فراوان محصول در بازار بودیم که درنهایت همین امر باعث افت قیمت محصوالت شد

 .وی افزود: برای بازار شب عید، اگر از سوی دولت و کشاورزان مدیریت ذخیره سازی انجام شود با هیچ مشکلی مواجه نخواهیم شد

با بیان اینکه واردات مرکبات برای بازار شب عید ضربه مهلکی به تولیدات داخلی وارد می کند، گفت: بحث واردات مرکبات  شادلو

مانند صادرات آن در زمانی غیر فصل برداشت پیامد منفی برای بازار خواهد داشت که می تواند کاهش شدید قیمت ها را به ارمغان 

ان استان تهران تصریح کرد: با توجه به آنکه بخش عمده ای از مرکبات در نوار جنوبی کشور تولید نائب رئیس اتحادیه باغدار.آورد

 .می شود ، می تواند به توازن بازار کمک نماید

 .به گفته وی تصمیمات عجوالنه برای واردات مرکبات بازار شب عید غیر کارشناسی است

http://www.yjc.ir/fa/news/5902275/%D8%B2%D9%86%DA%AF 
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 مرکبات
 فودپرس ۱۳۹5آذر ماه  ۲۹دو شنبه 

  کاهش قیمت کنسانتره پرتقال به دلیل سرمازدگیکاهش قیمت کنسانتره پرتقال به دلیل سرمازدگی

این محصول در کشور دبیر انجمن صنایع آبمیوه و کنسانتره از کاهش قیمت کنسانتره پرتقال به دلیل سرمازدگی  <مواد غذایی

با اشاره به اینکه سرمای بیش از حد سال جاری لطمه بسیار زیادی به باغداران وارد کرد و بسیاری از  اهلل داوود آبادی ولی.خبر داد

مرکبات شمال از جمله پرتقال، کیوی و نارنگی بر این اثر دچار خسارت شدند اما در نهایت اقدام بسیار خوبی توسط وزارت جهاد 

وی ادامه داد: با توجه به اینکه امکان هدر رفت سرمایه .کشاورزی صورت گرفت تا بخشی از این خسارات در این رابطه جبران شود

های خسارت دیده را هدر ندهند و به منظور تولید کنسانتره از آن در اثر سرمازدگی وجود داشت تصمیم بر این شد تا پرتقال

های تولید کنسانتره نیز بچرخد. وه بر مثبت بودن برای باغداران موجب شد چرخ کارخانهاستفاده کنند که این موضوع عال

ها در این رابطه تعامل کند و بودند. در نهایت هم تصمیم بر این شد دولت با تعاونی هایی که به دالیل مختلف غیرفعال شدهکارخانه

ها از طرف دبیر انجمن صنایع آبمیوه و کنسانتره با بیان اینکه پرتقال.رداز طریق کارخانه ها تولید کنسانتره در دستور کار قرار گی

کرد: قیمت در نظر گرفته شده برای  دهند، خاطرنشانها تحویل میها با تولید آن به تعاونیدولت خریداری می شود و کارخانه

کیلوگرم پرتقال یک کیلوگرم  22ده در ازای هر تومان تعیین شده است و برآورد ش 420های سرمازده به ازای هر کیلوگرم پرتقال

داوود آبادی با تاکید بر اینکه با شرایط پیش آمده در سال جاری کمبود کنسانتره نخواهیم داشت، بیان کرد: .کنسانتره حاصل شود

شد اما در سال د میتن در داخل تولی 4000تا  3000هزار تن است که از این رقم  25تا  20مصرف ساالنه کنسانتره در کشور بین 

 .شود و به نظر می رسد که نیازی به واردات وجود نداردآینده با شرایط پیش آمده حجم بسیار باالیی از تولید در داخل انجام می

 
تومان و هر کیلوگرم کنسانتره تولید خارج  9000وی همچنین با اشاره به اینکه در سال جاری قیمت هر کیلوگرم کنسانتره ایرانی 

هزار تومان بود، گفت: هرچند با افزایش قیمت برخی کاالها به دلیل افزایش قیمت ارز از جمله شکر و پاکت مواجه ایم،  10از کشور 

قیمت کنسانتره  رسد در سال جاری با توجه به حجم باالی تولید در داخل افزایش قیمت نخواهیم داشت واظهار کرد: به نظر می

 .یابدپرتقال نیز افزایش می

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=b96e0b379e 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 فارس - ۹۵/۰۹/۲۴ : تاریخ

  رنطینه نباتات ضروری است رنطینه نباتات ضروری است کنترل هوشمندانه مرزهای ورودی کشور در زمینه قکنترل هوشمندانه مرزهای ورودی کشور در زمینه ق

های گیاهی و نباتات ضروری معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: کنترل هوشمندانه مرزهای ورودی کشور در زمینه قرنطینه گونه

علی باغستانی صبح امروز در جمع  از بندرعباس، محمد خبرگزاری فارسبه گزارش  .بوده و راهی برای صیانت از منابع ملی است

درصد محصوالت کشاورزی از طریق دو بندر شهید رجایی  70هرمزگان درگاه ورودی کشور است که بیش از  :خبرنگاران اظهار کرد

ت شود و لذا کنترل هوشمندانه این مرزهای ورودی در زمینه قرنطینه نباتات بسیار با اهمیو بندر شهید باهنر به کشور وارد می

کند، افزود: وی با بیان اینکه ورود احتمالی هرگونه آفات به کشور هزینه سنگینی را به بدنه زراعت و باغداری کشور وارد می.است

ای دنبال جانبهترین موضوعات و تأکیدات حوزه سالمت است که باید آن را با جدیت همهسالمت محصوالت وارداتی یکی از مهم

رود، چرا های قرنطینه گیاهی در مرزها یک ضرورت در این زمینه بشمار میاورزی ادامه داد: اجرای طرحمعاون وزیر جهاد کش.کنیم

 .های فراوانی به اقتصاد کشاورزی وارد شودتوجهی به آن در گذشته سبب شده تا آسیبکه بی

: متأسفانه به دلیل ورود این آفت به کشور ، عنوان کرد50خوار برنج به کشور در اوایل دهه باغستانی با اشاره به ورود کرم ساقه

ها علیه این کرم سمپاشی کنیم که این آفت کشهزار هکتار از اراضی زیرکشت برنج را از طریق آفت 400مجبوریم ساالنه بیش از 

 .کندساالنه هزینه بسیار سنگینی را برای تهیه سم و توزیع و سمپاشی آن مصروف خود می

ای کرد و گفت: اکنون سه استان ایالم، زنجان و قزوین نیز اشاره 80فت مگس زیتون به کشور در اوایل دهه وی در ادامه به ورود آ

ای با این آفت مواجه هستند و هر ساله برای مهار مشکالت ناشی از این آفت، هزینه باالیی برای تهیه سم صرف به طور ویژه

های های مرزی بخصوص استان هرمزگان در زمینه اجرای طرحاستان :رئیس سازمان حفظ نباتات کشور خاطرنشان کرد.شودمی

ها در های نباتی بسیار اهمیت دارند و لذا ضمن تأکید و تالش برای تقویت کنترلکنترلی در مبادی ورودی برای جلوگیری از آفت

را داشته باشند تا مبادا با ورود یک نهال به های الزم این زمینه از مردم استان هرمزگان نیز تقاضا داریم تا در این زمینه مراقبت

 .های جدید نیز وارد کشورمان شوندکشور این آفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950924000307 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۵/۰۹/۲۹ : تاریخ

  هزار هکتار اراضی کشاورزی هزار هکتار اراضی کشاورزی   230230مبارزه بیولوژیک با آفات گیاهی در مبارزه بیولوژیک با آفات گیاهی در 

 28هزار هکتار مبارزه بیولوژیک با آفات محصوالت کشاورزی در  230رییس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: امسال در سطح 

، محمد علی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از پایگاه اطالع رسانی  خبرگزاری فارسبه گزارش  .گذاری شده استاستان هدف

هزار هکتار برای تولید محصول سالم به اجرا در آمده و این  735باغستانی افزود: طرح کنترل غیر شیمیایی و بیولوژیک در سطح 

وی توسعه کنترل بیولوژیک در محصوالت با مصرف تازه خوری، توانمند سازی بخش .درصد پیشرفت داشته است 70طرح تاکنون 

صی و بومی سازی تولید عوامل، مواد و تجهیزات کنترل غیر شمیایی و بومی سازی و تولید عوامل بیولوژِیک برای کنترل آفات خصو

 .محصوالت گلخانه ای را از جمله راهبردها و اولویت های اجرای عملیات کنترل غیر شیمیایی و بیولوژیک عنوان کرد

آفت کش کم خطر و  100وی ثبت بیش از .ر شیمیایی در مرحله ثبت قرار داردآفت کش غی 23باغستانی افزود: در حال حاضر 

قلم آفت کش پر خطر از سبد  19آفت کش جدید با همکاری موسسه تحقیقات گیاهپزشکی، حذف  40تا  30زیست سازگار، ثبت 

با  94فروشگاه در سال  450 هزار مورد به 4مصرف آفت کش ها در سال گذشته و کاهش فروشگاه های غیر مجاز سم در کشور از 

وی ابراز امیدواری کرد تا پایان امسال .همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و پلیس اماکن را از اقدامات این سازمان برشمرد

آفت کش جدید برای محصوالت  20رییس سازمان حفظ نباتات اضافه کرد که اخیرا .فروشگاه غیر مجاز سم در کشور فعال نباشد

برند سموم  450وی با بیان این که .و برگی معرفی کردیم تا دامنه مصرف سموم با کیفیت در این محصوالت را داشته باشیمسبزی 

مصرفی در کشور در موسسه تحقیقات گیاهپزشکی در مرحله آزمایش کارایی است، تصریح کرد: تکنیکال های سموم نیز به سمت 

از وزارت نفت در خواست کرده  :حالل های پرخطر در تولید سموم تاکید کرد و گفتباغستانی بر حذف و جایگزینی .بت رفته است

هزار بهره  370رقمی به  16وی در همین حال اختصاص کد .ایم که برای جایگزینی، حالل های کم خطر و مورد نیاز را تولید کند

ارتقای سالمت هفت محصول زراعی و باغی را از دیگر بردار، ایجاد سامانه جامع پایش عوامل خسارتزای گیاهی، تدوین و ارایه طرح 

باغستانی، ارتقای سیستم پیش آگاهی برای کاهش مصرف سموم کشاورزی را مهم .اقدامات مهم سازمان حفظ نباتات کشور نام برد

 .دانست و اظهار داشت: مدیریت و اقدام به موقع در کاهش مصرف سموم موثر است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950929001200 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۵/۰۹/۲۸ : تاریخ

خرید تضمینی حرفی خرید تضمینی حرفی های های کنیم/ تا نهایی نشدن نرخکنیم/ تا نهایی نشدن نرخپای بخش خصوصی را به تحقیقات کشاورزی باز میپای بخش خصوصی را به تحقیقات کشاورزی باز می

  زنمزنمنمینمی

وزیر جهاد کشاورزی در مورد اعالم نشدن نهایی نرخ خرید تضمینی، گفت: ما پیشنهادمان را مرداد ماه داده بودیم و امیدواریم  

  .زنمای تصویب شود که نظر کشاورزان را جلب کند و تا تصویب نهایی حرفی نمیها به گونهنرخ

گران برتر حوزه کشاورزی و ، محمود حجتی بعدازظهر امروز در آیین تقدیر از پژوهشخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

همچنین آیین واگذاری فناوری انواع بذور به بخش خصوصی، گفت: اگر امروز شاهد این هستیم که در عرصه تولیدات با افزایش 

  .رو هستیم، این امر با استفاده بهینه از منابع پایه و تحقیقات به دست آمده استوری روبهتولید و افزایش بهره

وی با اشاره به اتصال حلقه دانشگاه و عرصه تولید در بخش کشاورزی نیز خاطرنشان کرد: در این دوره این اتصال بین مراکز 

خواهیم پای بخش دانش بنیان کردن دستاوردهایمان هستیم و می ها به وجود آمده است و به دنبالتحقیقاتی، اجرایی و دانشگاه

ها، ها مانند آفتوزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: با توجه به انواع بالیا و آسیب.خصوصی را به بخش تحقیقات کشاورزی باز کنیم

 .رسیدیملیدات طبیعی خود نمیسیل، خشکسالی و سرمازدگی اگر وضعیت تحقیقات کشاورزی بهبود نیافته بود، ما اکنون به تو

اند، بنیان تاکنون در حوزه کشاورزی قرارداد امضا کردهشرکت دانش 170 :بنیان، گفتهای دانششرکت حجتی با اشاره به فعالیت

  .بنیان محدود به بخش دولتی بودهای دانشاما متأسفانه در گذشته فعالیت

  .های بخش کشاورزی به مدد تحقیقات چند برابر شودرفیتوی اظهار امیدواری کرد تا در یک افق زمانی ظ

های ها و فشارها در همین زمینه گالیه کرد و گفت: البته دولت در سالوزیر جهاد کشاورزی از کمبود اعتبارات دولتی و محدودیت

  .اخیر بیش از توان خودش ما را در بخش کشاورزی پشتیبانی و مساعدت کرده است

های خرید تضمینی، گفت: ما پیشنهادمان را مرداد ماه پاسخ به سؤال خبرنگاران در مورد وضعیت اعالم نرخحجتی همچنین در 

 .گذرانندها هستیم که مراحل نهایی خود را میاعالم کرده بودیم و در حال رایزنی برای اعالم نرخ

ها کشاورزان را جلب کند و تا زمانی که این نرخای تصویب شود که رضایت های تضمینی به گونهوی تصریح کرد: امیدواریم نرخ

 .دهم حرفی نزنمتصویب نهایی نشود، ترجیح می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950928001292 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۹تاریخ: 

  دستور ویژه جهانگیری برای انتشار اوراق خزانهدستور ویژه جهانگیری برای انتشار اوراق خزانه

ای از وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه خواست تا هزار میلیارد تومان اوراق خزانه را جمهوری در بخشنامهمعاون اول رئیس

ای گزارش ایانا، اسحاق جهانگیری در بخشنامه به.بینی کنندنتشر و پرداخت هزینه حق عاملیت واگذاری را در بودجه سنواتی پیش

به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، خواستار فراهم کردن مقدمات و انتشار ده هزار میلیارد ریال اوراق خزانه 

 سازمان برنامه و بودجه -داراییوزارت امور اقتصادی و :جمهور به این دو دستگاه دولتی آمده استاول رئیسشد. در بخشنامه معاون

وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد  1395/9/13مورخ  57/164623به پیشنهاد شماره  1395/9/21هیات وزیران در جلسه 

الحاقی قانون ( 36تبصره )( 3جدول شماره)( 2اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و در اجرای ردیف)

شود بر اساس ساز و کار مقرر در به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می -1:کل کشور تصویب کرد 1395ه سال بودج

ه مورخ  53410ت /69348نامه شماره کل کشور، موضوع تصویب 1395قانون بودجه سال ( 5نامه اجرایی بند)ز( تبصره)آئین

یارد ریال اسناد خزانه اسالمی مطابق تخصیص اعالم شده توسط سازمان برنامه و نسبت به انتشار حداکثر ده هزار میل 1395/6/9

 .بودجه اقدام نماید

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به عنوان متعهد تامین و تخصیص اعتبار، اعتبار الزم برای بازپرداخت قیمت اسمی  -2

نامه را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور ری موضوع این تصویباسناد خزانه اسالمی در سررسید و هزینه حق عاملیت واگذا

 .نمایدداری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه آنها اقدام میبینی و خزانهپیش

را در لوایح سازمان مذکور احکام الزم برای تعهد و بازپرداخت اصل اسناد سررسیده شده و پرداخت هزینه حق عاملیت واگذاری  -3

 .نمایدبینی میبودجه سنواتی کل کشور پیش

http://www.iana.ir/fa/news/38325/%D8%AF%D8%B3 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۶تاریخ: 

  و هفتمین سمینار سالیانه سازمان حفظ نباتات در بندرعباسو هفتمین سمینار سالیانه سازمان حفظ نباتات در بندرعباس  سخنان وزیر جهاد کشاورزی در سیسخنان وزیر جهاد کشاورزی در سی

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به موفقیت های حاصل شده در برداشت گندم و تجلی توانمندی های کشور در بخش کشاورزی گفت: 

نبه در سی و هفتمین به گزارش ایرنا ، محمود حجتی پنجش.ظرفیت های الزم برای ارتقای همه جانبه این بخش فراهم شده است

سمینار سالیانه سازمان حفظ نباتات در بندرعباس اظهار کرد: پیشرفت های بدست آمده در سه سال اخیردر بخش کشاورزی و زیر 

 .مجموعه های آن شامل خودکفایی گندم، مبارزه با بیماری ها و آفت ها وهمچنین تولید ماهی در قفس این ادعا را ثابت می کند

داوند عالم ظرفیت های فوق العاده ای در وجود انسان ها قرار داده که اگر اراده کنند همه کاری از آنان برمی آید اما خ :وی افزود

  .متاسفانه بعضی مواقع با وجود همه امکانات، منابع و تجهیزات شاهد تنبلی و بهانه های واهی و غیر منطقی هستیم

ن سازمان حفظ نباتات اضافه کرد: چه چیزی دراین دو سه ساله اضافه شده که شما وزیر جهاد کشاورزی در ادامه خطاب به مسووال

توانستید مبارزه با سن گندم را به زیر نیم درصد برسانید در حالیکه قبال بعضی اوقات شاهد آلودگی بیش از هفت درصد از مزارع 

: کاهش چشمگیر سن گندم کاری بود که توسط عضو دولت تدبیر و امید خاطر نشان ساخت.گندم کشور به این آفت نیزبودیم

کارشناسان حفظ نباتات با همان امکانات گذشته انجام شد و در این زمینه می توان گفت: خواستید و شد و چیزی غیر از این 

و ذکر کرد  91-92( را معادل و حتی اندکی کمتر ازسال زراعی95تا مهر 94وی میزان بارندگی سال زراعی گذشته )مهر.نیست

میلیون تنی گندم، امسال یک و نیم میلیون تن تراز گندم کشور مثبت شد  6تا  5یادآور شد: با وجود همه اینها با افزایش برداشت 

 .میلیون تن به ذخایر گندم کشور اضافه شد3،طوریکه بین دو و نیم تا 

له ای بیش نیستیم افزود: این واقعیت ثابت شد وزیر کشاورزی با تاکید بر این موضوع که همه چیز دست خداست و ما ابزار و وسی

 . هر کاری که بخواهیم به لطف خدا انجام می شود و هرکاری که بی تفاوت از کنارش عبور کردیم از همانجا ضربه خورده ایم

خداوند منان وی ادامه داد: سستی و تنبلی را به پای نبود امکانات نگذارید و نگویید که ایران کشوری گرم و خشک است زیرا 

بهترین آب و خاک را به ما هدیه داده و تاریخ نشان می دهد که مردم ایران در گذشته با استفاده از ابتدایی ترین تجهیزات بهترین 

و بیشترین تولیدات کشاورزی را داشتند و نه تنها دستشان به سوی هیچ ملتی دراز نشده بلکه با نبود نفت، محصوالت خود را به 

وزیر جهاد کشاورزی خاطر نشان ساخت: اما امروز که همه تجهیزات، علم و دانش در اختیار ما .یگر نیز صادر می کردندکشورهای د

حجتی در ادامه با اشاره به مسئله و .قرار دارد هیچ بهانه ای در زمینه کمبود محصوالت کشاورزی پذیرفتنی و قابل قبول نیست

باید به جایی برسیم که عرضه سم تنها از طریق فروشگاههای رسمی دارای مجوز انجام  مشکالت سموم نباتی گفت: در این ارتباط

وی تاکید کرد: تحویل سم به بهره برداران نیز تنها با نسخه؛ نسخه نویس کد دار باید انجام بشود طوریکه روش مصرف و .بشود

دولت یازدهم خطاب به مدیران و اعضای هیات علمی عضو هیات  .حتی نوع ابزار متناسب با آن نیز به اطالع مصرف کننده برسد

سازمان حفظ نباتات اضافه کرد: باید کارها طوری ساماندهی شود تا هیچ سمی بدون شناسنامه و پروانه توزیع درکشور یافت 

م باشد تا سمی که ما برای تامین، تولید و توزیع آن پروانه صادر می کنیم بایستی دارای مشخصات الز :وی بیان داشت.نشود

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سرعت علم و فن آوری در تولید سموم .درمقایسه با سموم قاچاق قابل تشخیص و ردیابی باشد

سازمان حفظ نباتات بایستی با برنامه ریزی دقیق و شناسایی سموم قابل قبولی که مصرف آنها در سطح دنیا خطر  :تاکید کرد

حجتی ادامه داد: به موازات این باید با .تا جامعه مصرف کننده به آنها دسترسی بیشتری داشته باشدکمتری دارند ترتیبی بدهد 

کمک موسسه تحقیقات حفظ نباتات ساختاری تعریف و ایجاد کرد که بتوانیم نسبت به افزایش تولید و ساماندهی محصوالت 
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از این طریق می توانیم وارد بازارهای درحال گسترش محصوالت  ارگانیک نیز با استفاده از ناظرین کد داراقدام کنیم زیرا تنها

 .کشاورزی سالم جهانی شد

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر تولید محصول سالم گفت: باید به این سمت و سو حرکت کنیم تا اطالعات الزم ازطریق بارکد درج 

مشتری داخلی و حتی خارج از کشور قابل رد گیری و شناسایی شده بر روی کاال شامل تولید کننده، محل تولید و مزرعه آن برای 

رئیس سازمان حفظ نباتات نیز در این سمینار با ارائه گزارشی گفت: با توجه به فعالیت های صورت .باشد و این کاری شدنی است

ادآورشد: با پیگیری های محمدعلی باغستانی ی.گرفته از مصرف و ورود صدها تن انواع سموم نباتی به محیط زیست جلوگیری شد

فروشگاه کاهش یافته و در تالش  450بعمل آمده آمار فروشگاههای عرضه سموم نباتی و کودهای شیمیایی نیز از چهار هزار به 

وی با تاکید بر استفاده هرچه بیشتر از عوامل کنترل کننده غیر شیمیایی یادآور شد: هر ساله .هستیم که این عدد به صفر برسد

  .فزایش مزرعه داران و باغدارانی هستیم که با استفاه از روش های طبیعی با آفت ها مبارزه می کنندشاهد ا

شرکت ضد عفونی صوری ) پروانه  150باغستانی با تاکید بر همکاری سازمان حفظ نباتات با بخش صنعت گفت:پس از بررسی 

سی هفتمین سمینار سازمان حفظ نباتات کشور با حضور .دشرکت واقعی تقلیل داده شدن 50هست اما شرکتی وجود ندارد( به 

 .مدیریت های استانی و ستادی به مدت سه روز در بندرعباس برگزار و امروز با سخنان وزیر جهاد کشاورزی به کار خود خاتمه داد

غی، زراعی و شیالتی هزارتن محصول با220هزار هکتار با تولید ساالنه دو میلیون و 162وسعت زمین های کشاورزی هرمزگان 

وزیر جهاد کشاورزی به منظور افتتاح مجتمع گلخانه ای رودان و همچنین چند پروژه پرورش ماهی در قفس در .اعالم شده است

 .قشم به هرمزگان سفر کرده است

http://www.iana.ir/fa/news/38254/%D8%B3%D8%AE% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۸تاریخ: 

  ای در مقطع کارشناسیای در مقطع کارشناسیایجاد گرایش تولید محصوالت گلخانهایجاد گرایش تولید محصوالت گلخانه

 .وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تشکیل رشته جدید دانشگاهی در زیربخش باغبانی خبر داد

امروز که در مراسم انتخاب پژوهشگران نمونه در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  به گزارش خبرنگار ایانا، محمد فرهادی

های جدیدی ای در مقطع کارشناسی ارشد باغبانی ازجمله گرایشکشاورزی حضور یافته بود، گفت: گرایش تولید محصوالت گلخانه

ای در های گلخانههای این وزارتخانه در توسعه کشتاست که حتی تقاضای معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با توجه به برنامه

اندرکاران بخش کشاورزی که مسئولیت سنگین کمک به تأمین برنامه ششم تدوین و تصویب شده است.وی با تبریک به دست

ازن و پایدار انجام های جهانی، هر اقدامی با نگاه توسعه متوامنیت غذایی کشور را بر عهده دارند، افزود: امروزه در تمامی برنامه

های طبیعی را نیز مدنظر گیرد و طبیعتاً، بخش کشاورزی نیز باید عالوه بر کاهش فقر و بهبود امنیت غذایی، پایداری اکوسیستممی

ا قرار دهد.به گفته وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با توجه به تغییر اقلیم، کاهش منابع آبی کشور و افزایش جمعیت همراه با تقاض

بنیان کردن بخش کشاورزی وجود تر تأمین غذای مورد نیاز دشوارتر شده و برای تداوم آن راهی جز دانشبرای غذای باکیفیت

ها باید بیش از گذشته به منابع مهم پایه از قبیل آب، خاک، هوا و ذخایر ژنتیکی توجه کرد، ندارد؛ بنابراین با توجه به این چالش

گزاران کشور در دولت و مجلس به سایر عوامل مؤثر در توسعه این بخش نظیر سرمایه، بازار، افزایش ستضمن اینکه الزم است سیا

ضریب تکنولوژی و نیروی ماهر توجه کنند.فرهادی درباره تربیت نیروی ماهر در بخش کشاورزی و منابع طبیعی بیان کرد: 

ها های درسی تمامی رشتهروز کردن برنامهسال گذشته بازنگری و بههای دولت در سه همکاران ما در وزارت علوم در اجرای برنامه

ها در اند.وی ادامه داد: در این راستا تمامی رشتههای موضوع در مقاطع مختلف کشاورزی و منابع طبیعی را انجام دادهو گرایش

قطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، ای که در مجموع به مگونهروز شده است؛ بهمقاطع مختلف کشاورزی و منابع طبیعی به

 16برنامه درسی منسوخ و  47برنامه درسی تجمیع و بازنگری شده است. طبق این فرآیند،  45برنامه درسی قبلی در قالب  92

های مشترک بین مراکز تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی با گرایش جدید ایجاد شده است.فرهادی بر ضرورت توسعه همکاری

های پیش روی بخش کشاورزی تأکید کرد و یادآور شد: در این باره، انعقاد های کشاورزی برای رویارویی با چالشکدهدانش

های تحصیالت تکمیلی، اقدام نامهدهی پایاننامه بین این سازمان و معاونت پژوهش و فناوری و وزارت علوم برای جهتتفاهم

 ها صورت گیرد.های موجود در دانشگاهری در اجرایی کردن آن و استفاده از ظرفیتتای است که الزم است اهتمام جدیارزنده

بنیان در سازمان، ساماندهی مراکز های دانشهای توسعه شرکتتسریع در صدور مجوز مراکز رشد برای کمک به تأمین زیرساخت

با باغبانی و سایر موارد در دست اقدام، از دیگر آموزش عالی و پژوهشی و همکاری با این سازمان در تجمیع مراکز پژوهش مرتبط 

 مواردی بود که وی در پایان سخنانش به آن اشاره کرد./

http://www.iana.ir/fa/news/38310/%D8%A7%DB%8C 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدید ها
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۸تاریخ: 

  سازی بخش خصوصیسازی بخش خصوصیتغییر رویکرد تحقیقات کشاورزی در چابکتغییر رویکرد تحقیقات کشاورزی در چابک

 .وزیر جهاد کشاورزی از افزایش سهم بخش خصوصی در تحقیقات کشاورزی استقبال کرد

ها به گزارش خبرنگار ایانا، محمود حجتی امروز در مراسم انتخاب پژوهشگران نمونه عرصه کشاورزی گفت: در گذشته تنها دولتی

کم پای بخش خصوصی در این عرصه باز شده و باید در یک افق زمانی قابل قبول این تحقیقات فعال بودند، اما اکنون کمدر بخش 

ها، افزود: ها چندبرابر شود.وی با ابراز خرسندی از ایجاد حلقه اتصال سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با دانشگاهظرفیت

ها و ها با دانشکدههای تحقیقاتی باز شده و هم ارتباط مؤسسههم پای دانشجویان به مؤسسه وجود آمده کهاکنون شرایطی به

 های کشاورزی افزایش یافته است؛ بنابراین از این پس شاهد رویکرد جدیدی در عرصه تحقیقات خواهیم بود.پردیس

بنیان های دانشصورت شرکتر گرفته که آن نیز بهبنیان کردن دستاوردها در اولویت قرابه گفته وزیر جهاد کشاورزی، بحث دانش

در بخش خصوصی نمود یافته و باید تحقیقات کشاورزی به این سمت حرکت کند، زیرا با توجه به باز بودن دست بخش خصوصی 

عمل های بیشتری برای گفتن خواهد داشت.حجتی عنوان کرد: آنچه ما در میدان سازی، مطمئناً بخش تحقیقات حرفدر چابک

گذارند؛ بنابراین اگر تالش آنها نبود، آوریم، بر اساس زیربنا و زیرساختی است که پژوهشگران و محققان در اختیار ما میدست میبه

هایی که در تولید شدیم.وی ادامه داد: با توجه به مشکالت و محدودیتتنها افزایش تولید نداشتیم، بلکه دچار کاهش نیز میقطعاً نه

صورت روزانه بذر جدید، نهال جدید و دانش جدید در د، کارایی بذر نیز وابسته به همین مسائل است؛ بنابراین اگر بهوجود دار

رفت خواهیم شد.حجتی در پایان تأکید کرد: البته اختیار عرصه تولید قرار نگیرد، در همه شئون کشاورزی دچار نقصان و پس

ها بیش از کنند؛ با این حال، دولت در این سالمبودهای اعتباری دست و پنجه نرم میمحققان ما نیز با مشکالت زیادی ازجمله ک

 ها، آن را به حال خود رها نکرده است./توان خود نسبت به بخش کشاورزی همکاری داشته و با وجود تمام محدودیت

iana.ir/fa/news/http://www.38301/%D8%AA%D8%BA% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۸تاریخ: 

  دقیقهدقیقه  7070دقیقه به دقیقه به   2020از از   هزار نفری جذب دانشجویان کشاورزی/ افزایش متوسط زمان آموزشهزار نفری جذب دانشجویان کشاورزی/ افزایش متوسط زمان آموزش  5050کاهش کاهش 

 .های کشاورزی خبر داددانشجویان رشتهرئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از کاهش پذیرش 

به گزارش خبرنگار ایانا، معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز در مراسم انتخاب پژوهشگران نمونه به مناسبت هفته پژوهش گفت: در 

 هزار نفر کاهش یافته است. 35هزار نفر به  85وری، جذب دانشجویان کشاورزی از راستای اجرای قانون بهره

دقیقه  70دقیقه به  20ها اگرچه از ند با اشاره به اقداماتی که سازمان در راستای آموزش انجام داده است، افزود: آموزشاسکندر ز

ساعت آموزش  42هزار کارمند بیش از  65مرکز کاهش یافته و تاکنون  15به  60کاربردی از  -افزایش یافته است، اما مراکز علمی 

 ه نیز ادامه خواهد داشت.اند که این روند در آینددیده

آموخته هزار نیروی جدید که دانشدرصد افزایش یافته، زیرا هشت 10ها از چهار درصد به به گفته وی، نیروی حاضر در پهنه

مؤسسه وابسته به سازمان تاکنون  20دانشگاه بودند، جذب شدند.رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه 

شود و دستاورد قابل ترویج در عرصه کشاورزی عرضه می 150تا  100تاورد داشته است، بیان کرد: ساالنه بین دس 179

 ها به بخش خصوصی واگذار شود.سیاستگزاری سازمان بر این اصل استوار است که این یافته

شده به گندمکاران، تدوین برنامه گواهیهزار تن بذر  500های بذر، ارائه بندی شرکتسازی، رتبهدرصدی واکسن و سرم 15رشد 

 برندفرمول کود از دیگر دستاوردهایی بود که زند به آن اشاره کرد. 23هزار و جامع حاصلخیزی برای شش

های وی تأکید کرد: با توجه به اینکه برای استمرار صید، نیاز به کشف ذخایر دریایی وجود دارد، این برنامه جزو یکی از اولویت

 قرار گرفته و تصویب قانون ذخایر در مجلس در حال پیگیری است.سازمان 

برابر یک پژوهش،  40تا  20زند در پایان اظهار داشت: طبق ارزیابی دانشگاه تهران در زمینه پژوهش، در دنیا از نظر اقتصادی باید 

یال برداشت شده است که باید این عدد به ر 25سود اقتصادی داشته باشد؛ این در حالی است که در ایران به ازای یک ریال هزینه 

 افزایش یابد./ 30

http://www.iana.ir/fa/news/38300/%DA%A9% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۹تاریخ: 

  ::در اتاق اصفهاندر اتاق اصفهان  ''چتر همکاریچتر همکاری''همایش همایش رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در 

شود/ کاهش نیاز کشاورزان برای تولید مواد غذایی با پویش میلیارد مترمکعب آب از مزرعه تا سفره غذایی مردم اسراف می 27.5

ه جلوگیری از اسراف غذارئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه احیای تاالب بین المللی گاوخونی دغدغه هم

 .ایرانیان است، گفت: نباید به مساله خشکی زاینده رود و تاالب گاوخونی نگاه قومیتی و منطقه ای شود

در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و  'چتر همکاری'به گزارش ایانا از سازمان محیط زیست، معصومه ابتکار روز دوشنبه در همایش 

لط که خود خطر بزرگی برای کشور محسوب می شود، باید با دید ملی و جهانی به جای این نوع نگرش غ :کشاورزی اصفهان افزود

های معاون رئیس جمهوری افزود: دولت یازدهم حقابه طبیعت را به رسمیت شناخته، اما منابع آبی در سال.به موضوع پرداخته شود

صفهان نیست، بلکه رودخانه ها و تاالب های گذشته کاهش یافته است؛ این مشکل تنها شامل حال زاینده رود و تاالب گاوخونی ا

سایر استان ها از جمله خوزستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس، ارومیه و دیگر استان های کشور وضعی شاید به نسبت بدتر 

تاالب آن خشک شده است و مردم سایر  14تاالب استان فارس از مجموع  12ابتکار افزود: به عنوان نمونه .از اصفهان داشته باشند

ابتکار یکی از دالیل عمده .های مناطق خود هستندها و تاالباستان هایی که با این مشکل مواجه شده اند خواهان احیای رودخانه

 های گذشتهدرصدی بارندگی نسبت به سال 76آن را کاهش بارندگی ها دانست و گفت: براساس آمار موجود تا یک ماه پیش 

ی .ابتکار خاطرنشان کرد: حقابه زاینده رود صفر شده است و تنها راه ادامه کشاورزی، اصالح الگوی مصرف است.کاهش یافته است

های مقابله با گردوغبار گفت: اجرای این برنامه نیازمند همت عمومی و اعتبارات است و در برنامه با اشاره به اینکه اجرای برنامه

یکی از موضوعات خاص و محورهای اصلی برنامه ششم که  وی گفت: .ط زیست توجه ویژه شده استششم توسعه نیز به محی

ها و خسارات به طبیعت و تواند به کاهش آسیبامیدوارم مجلس نیر به آن توجه شود مساله آب و محیط زیست است که می

ای زیست محیطی بسیار تاثیر گذار است، تصریح هابتکار با تاکید بر اینکه نقش مردم در کاهش آسیب.سالمت ایران کمک کند

وی با بیان اینکه احیای تاالب  .های مناسب مشارکت شهروندان را نیز فراهم کنندکرد: البته ضروری است که مسئوالن زیرساخت

البته باید  :کرد ای بسیار خوب و دغدغه همه ایرانیان است، اضافهگاوخونی و جاری شدن آب در بستر رودخانه زاینده رود مطالبه

هایی را که برای تاالب گاوخونی و زاینده رود داریم برای تاالب جازموریان، بختگان، هامون و سایر توجه داشته باشیم که ما دغدغه

های رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به پویش ملی جلوگیری از اسراف غذا گفت: یکی از راه حل.تاالب های نیز داریم

رای جلوگیری از مصرف آب، پویش جلوگیری از اسراف غذاست زیرا منجر به کاهش نیاز کشاورزان برای تولید مواد غذایی ملی ب

دهنده شیوه  شود و این نشانمیلیارد مترمکعب آب از مزرعه تا سفره غذایی مردم اسراف می 27.5وی یادآوری کرد: .خواهد شد

مان حفاظت محیط زیست با اشاره به بهبود شاخص آلودگی هوا در کشور نسبت به رئیس ساز.غلط الگوی زندگی در ایران است

بهتر و تعداد روزهای  92کنند، از سال ها تنفس میمیلیون شهروند در آن 35شهرها که گفت: امروز وضعیت هوای کالن 92سال 

های گرد صورت گرفته مشخص شده که کانونوی با بیان اینکه در بررسی های .سالم و پاک نسبت به آن سال سه برابر شده است

همایش چتر همکاری، با رویکرد .کشدو غبار اصفهان ناشی از تاالب گاوخونی نیست گفت: این تاالب هنوز رطوبت دارد و نفس می

 کل حفاظت تعامل بیشتر برای کاهش آلودگی هوای شهر اصفهان از سوی پویش مردمی ترافیک شهر اصفهان با همکاری اداره

های اجتماعی اتاق بازرگانی محیط زیست استان اصفهان، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان و کمیسیون مسئولیت

 .اصفهان برگزار شد

http://www.iana.ir/fa/news/38357/%DB%B2% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۵تاریخ: 

پیمانی بزرگ در جهان برای نجات محیط زیست/ تدوین برنامه اقدام مشترک با اتحادیه پیمانی بزرگ در جهان برای نجات محیط زیست/ تدوین برنامه اقدام مشترک با اتحادیه گیری دو همگیری دو همشکلشکل

  اروپا در زمینه تغییر اقلیم/ خودکفایی گندم به اقتصاد مقاومتی منتهی نخواهد شداروپا در زمینه تغییر اقلیم/ خودکفایی گندم به اقتصاد مقاومتی منتهی نخواهد شد

ریزی ها و برنامهوجود دارد که در اجرای سیاسترئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در بحث آب مؤلفه قوی اجتماعی 

 .های حیاتی حوزه آب شودتوان به این مؤلفه اجازه داد که مانع اجرای سیاستطور قطع نمیحتماً باید به آن توجه شود، اما به

شنبه در سومین نجبه گزارش خبرنگار ایانا، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که روز پ

المللی این سازمان سخن های بیندر سالن همایش "اقتصاد سبز و حکمرانی پایدار"گذاران منابع آب با عنوان اندیشی سیاستهم

پارچه منابع آب را مثبت ارزیابی کرد، اما افزود: هنوز تا رسیدن به مقصد، راه های برداشته شده در راه حکمرانی یکگفت، گاممی

رویه مصرف رسانی و افزایش سطح آگاهی، به کشاورزان گوشزد کنیم که با روند بینی در پیش داریم.به گفته وی، باید با اطالعطوال

های غیرمجاز از منابع آب اصرار ورزند، چه تبعاتی برای های سنتی و برداشتای در پیش دارند و اگر به روشمنابع آب چه آینده

رو یان کرد: بدون شک کار دشواری در پیش است. در مباحث مرتبط با آب یک مؤلفه قوی اجتماعی پیشآنها خواهد داشت.ابتکار ب

های حیاتی حوزه آب را به تأخیر توانیم اجازه دهیم این مؤلفه اجرای سیاستتوانیم آن را نادیده بگیریم، اما نمیداریم که نمی

 است و تهدیدات در این حوزه جدی است. کنندهب بسیار آینده نگرانبیاندازد.وی ادامه داد: در حال حاضر وضعیت منابع آ

های جهانی برای حل مسائل محیط زیست و آب را المللی و تجربههای بینرئیس سازمان حفاظت محیط زیست استفاده از همکاری

دانش بشری در اختیار همه است و خیلی ضروری دانست.ابتکار عنوان کرد: باید از فناوری و دانش روز در این زمینه استفاده کنیم. 

از اطالعات در دسترس است. با بسیاری از کشورهای دنیا تعامالت خوبی داریم. اخیرا سند همکاری خوبی با اتحادیه اروپا درباره 

سازی مصرف است. طرف اروپایی مایل است در ارتباط با مباحث تغییر اقلیم شامل بهینه مسائل محیط زیست و آب به امضا رسیده

 انرژی، سازگاری با تغییر اقلیم و مدیریت صحیح منابع آب با ایران یک بیانیه مشترک داشته و با ما همکاری کنند.

دلیل وی از تدوین یک برنامه اقدام مشترک و برگزاری نشست علمی مشترک با اتحادیه اروپا در زمینه تحوالت پیش روی جهان به

 در بخش آب خبر داد.ویژه فرآیند تغییر اقلیم به

 پیمان شدجهانیان برای نجات محیط زیست هم

پیمانی بزرگ جهانی برای نجات محیط زیست، تأکید کرد: توافق پاریس برای مقابله با معاون رئیس جمهوری با اشاره به دو هم

برای نجات محیط زیست انجام گانه توسعه پایدار برای جهان، اجماعی است که سران کشورها  17تغییر اقلیم و تصویب اهداف 

اند.ابتکار یادآور شد: الزمه دستیابی به اهداف این دو پیمان بزرگ، تغییر رویکردهای اقتصادی و اجتماعی با محوریت محیط داده

 دهد، بسیار امیدبخش است.های دولتی ایران نیز رخ میزیست است. این تحوالت وقتی در دانشگاه، بخش خصوصی و دستگاه

ها قدرت انطباق و ریزیاضافه کرد: برای نجات محیط زیست باید روندهای ناسالم و غیر علمی گذشته اصالح شده و برنامهوی 

 انعطاف بیشتری داشته باشند. برای این مهم نیازمند حکمرانی مطلوب هستیم و نباید بر مواضع گذشته خود پافشاری داشته باشیم.

ه تحوالت اقتصادی عظیمی در جهان رخ داده و تغییرات بنیادی در نگاه بشر نسبت به محیط این مقام مسئول گفت: در قرن گذشت

ریزی غلط انجام شده و در این مدت های محیط زیست، برنامهدلیل عدم شناخت ظرفیتاست.به گفته ابتکار، به زیست ایجاد شده

دسترس خارج شده است.وی همچنین افزود: آمارها در عرصه سوم ذخایر طبیعی جهان شامل آب، مواد معدنی و... برداشت و از یک

ایم. انسان با نگاه مغرورانه، درصد تنوع زیستی را از بین برده 50سال گذشته  70است. در  دهندهتنوع زیستی بسیار تکان

 گر با یک تفکر غلط همه چیز را نابود کرده که به ظاهر بر عالم حکمرانی کند.گرانه و سلطهمصرف

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم آذر 

 

249 
 

رویه از منابع آب خاص ایران نبوده و در دنیا نیز این مشکل وجود دارد. در بسیاری از نقاط جهان به تکار بیان کرد: برداشت بیاب

توانند حق طبیعت را ندیده بگیرند اما از طبیعت کردند که میریزان تصور میآبه محیط زیست توجه نشده و برنامهمسئله حق

 خدمات دریافت کنند.

 بارها برای نخستینها و رودخانهآبه تاالبحق محاسبه

بار با رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: خوشبختانه در ایران تغییرات نگاه در حال رخ دادن بوده و برای نخستین

ر ایران رخ داده و به این ها محاسبه شده است. تحوالت خوبی برای استقرار اقتصاد سبز دها و رودخانهآبه تاالبدستور وزیر نیرو حق

 ها است باید به اقتصاد سبز برسیم.ای که دوره ناپایداریایم که باید از دوره اقتصاد قهوهنتیجه رسیده

ها منافع بین نسلی و درون گذاریای در نظر گرفتن یارانه برای انرژی و مناسب نبودن قیمتوی بر این باور است که در اقتصاد قهوه

های باالی های این شیوه اقتصادی، باعث شده که دهکطر انداخته و عدالت اجتماعی را تأمین نکرده است. سیاستنسلی را به خ

های پایین جامعه که کمتر مند شوند، اما در نقطه مقابل تبعات منفی تخریب محیط زیست گریبان دهکجامعه بیشتر از یارانه بهره

ار عنوان کرد: در اقتصاد سبز قیمت آلودگی آب، خاک، تنوع زیستی و... محاسبه شده و در مند هستند را بگیرد.ابتکاز یارانه بهره

های گذر از ظرفیت زیستی را محاسبه کرده های خسارات وارده به محیط زیست زیانخواهیم عالوه بر محاسبه هزینهاین تفکر می

ها از محیط یا ی اکوسیستم تنظیم کند. به این ترتیب آلودگیهای واقعها در طبیعت را بر اساس ظرفیتو رد پای اکولوژیک انسان

 رسد و سرانجام به رشد سبز دست خواهیم یافت.حذف شده یا به حداقل می

 کنداقتصاد سبز شغل جدید ایجاد می

ز مشاغل معاون رئیس جمهوری، محیط زیست را عامل حفظ و بقای انسان دانست و تأکید کرد: با استفاده از مفهوم اقتصاد سب

های شود. در نشستی که با فعاالن بخش خصوصی بلژیک داشتم، مشخص شد که فعالیت در چارچوبجدید ایجاد می

محیطی نظیر بازیافت پسماند، انرژی نو و بازچرخانی آب امکان کسب درآمدهای مناسبی برای فعاالن بخش خصوصی این زیست

ها و ایجاد ی اعمالی محیط زیست برای حاکم شدن نگاه علمی، کاهش تخریبهاکشور ایجاد کرده است.وی یادآور شد: محدودیت

گردد. رشد سبز با ارزش افزوده واقعی در جامعه است تا اهداف توسعه پایدار محقق شود. دستیابی به این اهداف به حکمرانی بازمی

ها شکل بگیرد که خوشبختانه این ی و دانشگاههای مناسبی بین بخش دولتی، خصوصپیمانیباید حکمرانی یکپارچه باشد. باید هم

های نیرو، جهاد کشاورزی، محیط زیست مسئله دردستور کار دولت یازدهم بوده و طی سه سال گذشته اتفاقات خوبی بین وزارتخانه

گرایی هم داریم و باید ها نیست هنوز واپیمانیو شورای عالی آب رخ داده است.ابتکار اضافه کرد: همه اینها به مفهوم کامل بودن هم

 بیشتر کار کنیم، اما اقتصادی که بتواند رشد سبز را محقق کند، اقتصادی پویا خواهد بود.

 ها خسارات اقتصادی داردحذف تاالب

 رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به تداوم تفکر دستیابی به خودکفایی گندم در بحث امنیت غذایی هشدار داد.

های زیرزمینی این استان از ت پیگیری این سیاست در استانی نظیر فارس این بوده که افت سطح سفره آببه گفته وی، تبعا

ترین دریاچه این استان یعنی تاالب به طور کامل خشک شود. مهم 12تاالب مهم این منطقه  14خطوط قرمز عبور کرده و از 

 از اکوسیستم ایران قرار دارد. دریاچه بختگان که از نظر تنوع زیستی مهم است در معرض حذف

 خودکفایی گندم به اقتصاد مقاومتی منتهی نخواهد شد
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ابتکار با تأکید بر اینکه توسعه یک بخش اقتصادی به قیمت زیان اقتصادی برای همان بخش در کشور پیگیری شده است، گفت: 

های اقتصاد مقاومتی را در نظر بگیریم، اگر سیاستبیند. های ما آسیب ببینند، خاک کشاورزی و اقتصاد ما آسیب میاگر تاالب

 توانیم این روند را ادامه دهیم زیرا خودکفایی گندم به اقتصاد مقاومتی منتهی نخواهد شد.نمی

های سازگار با تغییر اقلیم داریم؛ زیرا آثار منفی تغییر اقلیم برای کشور ما قطعی است. باید وی همچنین افزود: ما نیاز به روش

ها و مراکز علمی و قتصاد کشاورزی و صنعت حتی شیوه زندگی ایرانیان را با این واقعیت سازگار کنیم. بخشی از کار در دانشگاها

 بخشی نیز در توسط بخش خصوصی و برخی سیاستگذاری دولت باید پیگیری شود.

 درصد ماده اولیه دنیا را تأمین خواهد کرد 25زباله 

ره به اینکه در طبیعت همه چیز چرخه طبیعی داشته و انسان با تولید پالستیک غیرقابل تجزیه، این معاون رئیس جمهوری با اشا

 چرخه را به هم زده است، توجه به بازچرخانی مواد و رسیدن به اقتصاد دوار و چرخشی را نیاز اصلی امروز کشور دانست.

از معادن فلزات ارزشمند ادامه یابد و به بازیافت آنها و بازچرخانی این به گفته ابتکار، دنیا به این نقطه رسیده که اگر روند برداشت 

 زودی معدنی برای برداشت فلزات سنگین نخواهیم داشت.مواد توجه نشود، به

درصد ماده اولیه مورد نیاز خود از طریق مدیریت پسماند و  25ریزی برای تأمین وی بیان کرد: در حال حاضر دنیا در حال برنامه

دهیم و مسئله بازیافت و چرخانی مواد است.ابتکار ادامه داد: ما در بسیاری از مناطق مدیریت پسماند را به درستی انجام نمیباز

گونه که مثال زدم موارد زیادی داریم که ایم. اینها مباحث اقتصاد سبز است. ما همانهایمان نکردهریزیاستفاده مجدد را وارد برنامه

 رد توجه قرار گرفته و کارهای خوبی صورت گرفته اما هنوز راه زیادی در پیش داریم.دردولت یازدهم مو

گیری برنامه ششم در حوزه آب و محیط زیست بسیار قوی است. به همین دلیل رئیس جمهوری از وی در پایان عنوان کرد: جهت

ظم رهبری که یک سند باالدستی است، تحرک های کلی و ابالغی مقام معابتدای دولت روی این موضوع تأکید داشتند. سیاست

ها نویدبخش مدیریت خوب و جدیدی به ما داد و تحوالتی که همراستا با تحوالت جهانی است را در ایران رقم زد. این سیاست

 پایدار منابع و حکمرانی مطلوب در این زمینه است./

http://www.iana.ir/fa/news/38242/%D8%B4%DA%A9%D9%84%E2%8 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۵آذر  ۲۴تاریخ: 

افتتاح جشنواره محصوالت کشاورزی و آبزیان به مناسبت شب یلدا/ آغاز ذخیره سازی پرتقال از ابتدای دی افتتاح جشنواره محصوالت کشاورزی و آبزیان به مناسبت شب یلدا/ آغاز ذخیره سازی پرتقال از ابتدای دی 

  ماهماه

سازمان تعاون روستایی گفت: مراسم افتتاحیه دومین جشنواره محصوالت کشاورزی آبزیان و صنایع ویژه شب یلدا از سوی رئیس 

حسین صفایی   اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.سازمان تعاون روستایی برگزار شد

رئیس سازمان تعاون روستایی در مراسم افتتاحیه دومین جشنواره محصوالت کشاورزی آبزیان و صنایع دستی ویژه شب یلدا اظهار داشت: 

و آبزیان به مناسبت برپایی آیین شب یلدا افزایش می یابد، لذا بر گزاری این مصرف برخی اقالم اساسی از جمله میوه، آجیل و خشکبار 

 ها جلوگیری کند.تواند از افزایش جهشی قیمتجشنواره می

وی افزود: برگزاری این جشنواره ها عرضه محصوالت بی واسطه از سوی تولیدکنندگان را در برنامه دارند که این امر گامی موثر در 

 مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بشمار می رود.جهت حمایت از 

غرفه در این جشنواره اقدام به عرضه محصوالت می کنند گفت: با توجه به افزایش تعداد غرفه ها  170صفایی با اشاره به اینکه 

 امکان تهیه محصول با شرایط رقابتی برای مردم فراهم است.

م مصرف آبزیان در سبد غذایی خانوار بیان داشت: با وجود پایین بودن سرانه معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر افزایش سه

مصرف ماهی، افزایش سهم مصرف در سبد غذایی یکی از اولویت ها است که با توجه به فصل سرما و در واقع عرضه مستقیم 

نان روستایی اختصاص یافته تا محصوالت محصول قصد داریم این امر را محقق کنیم.به گفته صفائی تعدادی از غرفه ها به تعاونی ز

 خود را طی مدت برگزاری نمایشگاه به فروش رسانند.

 درصد پرتقال استانهای شمالی از بین رفت 25

صفایی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به سرمازدگی بی سابقه در استانهای شمالی به ویژه مازندران گفت: استان مازندران 

درصد خسارت به باغداران وارد کرد و از  25تا  20کشور به شمار می رود اما در هفته های اخیر سرمازدگی  قطب تولید مرکبات در

این رو شاهد عرضه گسترده پرتقال از سوی باغداران به بازار هستیم.وی با اشاره به اقدامات حمایتی دولت در جهت کاهش زیان 

ه طی اقدام بی سابقه ای خرید تضمینی پرتقال از باغداران را آغاز کرده باغداران گفت: وزارت جهاد کشاورزی از هفته گذشت

است.صفایی در ادامه اظهار کرد: این محصوالت قابلیت نگه داری ندارند از این رو با خرید تضمینی پرتقال از باغداران آن را برای 

هستند  3های خریداری شده از باغداران درجه ده پرتقالتولید کنتسانتره به کارخانه ها ارسال خواهند کرد.وی با اشاره به آنکه عم

تومان از باغداران خریداری شده است.گفتنی است که پرتقال های درجه یک با قیمت  550هزار پرتقال با قیمت  15افزود: تا کنون 

از ابتدای دی ماه خبر داد و از باغداران خریداری می شود.صفایی از آغاز ذخیره سازی پرتقال شب عید  720تومان و درجه دو 834

گفت : اگرچه ذخیره سازی پرتقال شب عید برای تنظیم بازار باید در آذرماه اتفاق می افتاد اما به سبب بحث سرمازدگی و یخبندان 

گفت: تا اخیر این امر با تأخیر رو به رو شده است.وی با اشاره به آنکه محصول کیوی در مقابل سرما آسیب پذیر تر از پرتقال است 

درصد محصول برداشت و به سردخانه ها انتقال داده شده بود، اما باقی محصوالت آسیب 60الی  50قبل از ورود سرما و یخبندان 

 تومان در جهت حمایت از کشاورزان اتخاذ کرد.600دیدند و از این رو هیأت وزیران تصمیمات مبنی بر خرید تضمینی کیوی با نرخ 

http://www.yjc.ir/fa/news/5898193/%D8%A7% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵آذر  ۲۵تاریخ: 

  نرخ دام زنده افزایش یافتنرخ دام زنده افزایش یافت

نرخ دالر از مرزها و سردی هوا رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت:کمبود دام در میادین،خروج غیر قانونی دام به سبب افزایش 

 علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار.زمینه را برای افزایش قیمت دام زنده در بازار فراهم آورد

و گفت: در حال حاضر  از افزایش نرخ دام زنده در بازار خبر داد  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  صنعت، تجارت و کشاورزی

هزار  37تا  36تومان به مغازه دار و  500هزار و  23الی  500هزار و  22هر کیلو شقه بدون دنبه تحت تاثیر نوسانات دام زنده 

یش قیمت دام زنده را به شرح زیر خواند و گفت: کمبود دام در میادین،خروج غیر وی دالیل افزا.تومان به مشتری عرضه می شود

 .زنده در بازار فراهم آورد قانونی دام به سبب افزایش نرخ دالر از مرزها و سردی هوا زمینه را برای افزایش قیمت دام 

 .تقاضا در بازار را به همراه دارد ملکی ادامه داد: طبق روال هرسال سردی هوا، کاهش عرضه دام و در مقابل افزایش

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به پیش بینی وضعیت بازار طی روزهای آتی بیان کرد: اگر گوشت های وارداتی نتواند نیاز 

 .بازار را تامین نماید احتمال افزایش قیمت به دنبال تقاضا در بازار وجود دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/5897392/%D9%86%D8%B1% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵آذر  ۲۵تاریخ: 

  های دولتیهای دولتیخود کفایی در محصوالت کشاورزی نیازمند حمایتخود کفایی در محصوالت کشاورزی نیازمند حمایت

کارشناس کشاورزی گفت: با توجه به علمی نبودن کشاورزی در کشور راه طوالنی را تا رسیدن به خودکفایی در تولید یک 

صنعت،تجارت و  خبرنگار کیانوش شیرمحمدی کارشناس کشاورزی در گفت و گو با.محصوالت کشاورزی باید طی کنیم

آمار سرانه مصرف محصوالت کشاورزی    گفت : امکان سنجی تولید محصوالت و  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه یکشاورز

قلم  9گندم از بین   گفت:  وی در ادامه.آمار مصرف باید مورد توجه قرار گیرد  کشور برای ارزیابی توان تولید محصوالت و  در

سایر محصوالت از جمله جو ، ذرت ، برنج تا رسیدن به   محصول اساسی کشور تا کنون توانسته خودکفایی دست پیدا کرده است و

درصد  20اظهارداشت:   شیرمحمدی با وجود پتانسیل های موجود در بخش کشاورزی.خودکفایی مسیر طوالنی را در پیش دارند

و باقی آن از طریق واردات تامین می شود که این امر موجب ورشکستگی بسیاری از   رزی در کشورتولید محصوالت کشاو

تنها راه  : وی با بیان اینکه واردات بی رویه محصوالت کشاورزی مغایر با اصول اقتصاد مقاومتی است، گفت.کشاورزان شده است

مهندسی و   گیری از روش هایبه بهره  و تولید داخلی  ت به کشوراین محصوال  اجرای اقتصاد مقاومتی جلوگیری از ورود بی رویه

با بیان این که در حال حاضر از منابع موجود در کشور به درستی بهره نمی بریم، گفت: کشور   این کارشناس کشاورزی.علمی است

الن تقریبا تولید این محصوالت به پتانسیل باالیی در تولید محصوالت کشاورزی به صورت دیمی دارد اما به دلیل بی توجهی مسو

این کارشناس کشاورزی اظهار داشت : با توجه به مسئله بحران آب موجود در کشور باید تولید .طور کلی از بین رفته است

محصوالت را اولویت بندی کنیم و کاال هایی از جمله زعفران ، گل محمدی و زرشک که برای کشور از نظر اقتصادی سود آور 

شیر محمدی با بیان اینکه یکی از راه های افزایش تولید، مکانیزه کردن کشاورزی .ا در اولویت تولیدات قرار دهیمهستند ر

اگر دولت در این   آورد مکانیزه نیست ودر حال حاضر سیستم کشاورزی کشور به دلیل هزینه های باالیی که به بار می  است،گفت:

 .سطح تولیدات محصوالت کشاورزی به وضعیت مطلوبی می رسدزمینه کشاورزان را حمایت کند بدون شک 

http://www.yjc.ir/fa/news/5897482/%D8%AE%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵آذر  ۲۸تاریخ: 

  تسهیل تجارت بخش کشاورزیتسهیل تجارت بخش کشاورزیثبات نرخ ارز امری مهم در ثبات نرخ ارز امری مهم در 

قائم مقام خانه کشاورز گفت: اقدام دولت برای تک نرخی کردن ارز می تواند در میان مدت بر امر صادرات و واردات تاثیر گذار 

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه  تجارت و کشاورزی صنعت، عنایت اله بیابانی قائم مقام خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار.باشد

با اشاره به تاثیر نوسانات نرخ ارز در واردات و صادرات محصوالت کشاورزی اظهار داشت: نوسانات نرخ ارز، بخش کشاورزی را جوان، 

این رو اقدامات دولت برای تک نرخی کردن ارز می تواند در میان مدت بر امر  به طور کامل تحت شعاع خود قرار داده است و از

وی افزود: نوسانات نرخ ارز موجب می شود تا صادرکنندگان و تولیدکنندگان نتوانند برنامه .صادرات و واردات نیز تاثیر گذار باشد

اورزان می توانند برنامه های خود جهت واردات نهاده مدونی جهت امور خود داشته باشند و از این رو با تک نرخی شدن ارز ، کش

بیابانی ادامه داد:در صورت تک نرخی شدن ارز، صادرکنندگان می .نمایند های مورد نیاز را براساس نرخ مشخصی برنامه ریزی 

ساماندهی بازار پولی و  توانند شاخصه هایی را برای رقابت پذیری هر چه بیشتر در بازارهای هدف برنامه ریزی نمایند که این امر

وی در پاسخ به این سوال که نبود شفافیت در امر واردات و صادرات ناشی از وضعیت کنونی ارز است، .مالی را نیز به همراه دارد

تصریح کرد: در شفافیت امر واردات و صادرات عوامل مختلفی همچون تسهیل قوانین دست و پا گیر صادرات و انحصاری نبودن 

 .اردات تاثیر گذار استبرنامه و

http://www.yjc.ir/fa/news/5892266/%D8%AB%D8%A8%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵آذر  ۲۷تاریخ: 

  کشاورزی/کشاورزان نیازمند حمایت دولت هستندکشاورزی/کشاورزان نیازمند حمایت دولت هستندروند افزایشی تولید محصوالت روند افزایشی تولید محصوالت 

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: روند افزایشی را در اکثر محصوالت طی سال های گذشته شاهد بودیم اما باید به این 

ن کشاورزی نظر افضلی نائب رئیس کمیسیو.موضوع توجه داشت که برای افزایش تولید پایدار نیازمند برنامه ریزی دقیقی هستیم

در مورد میزان  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار مجلس شورای اسالمی در گفتگو با

روند افزایشی را در اکثر محصوالت طی سال های گذشته شاهد بودیم اما باید   ت:تولیدات محصوالت کشاورزی در سالهای اخیر گف

وی افزود: در برخی از اقالم .برنامه ریزی دقیقی هستیم  به این موضوع توجه داشت که برای افزایش تولید پایدار نیازمند

ن وضعیت مرکبات کشور در تولید مناسب بوده استراتژیک مانند گندم اقدامات خوبی برای رسیدن به خودکفایی انجام شده،همچنی

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه استعداد وظرفیت کشور در .اما سرمای اخیر مشکالتی را ایجاد کرده است

بخش کشاورزی بسیار باالست اظهار داشت: تغییر روش های کشت،اعطای یارانه در بعضی بخش ها،سیاست های تشویقی و خرید 

افضلی واردات اقالم استراتژیک را .تضمینی ازاقدامات مهم و موثر چند سال اخیر بوده که موجب رونق بخش کشاورزی شده است

یکی از مهمترین معضالت بخش کشاورزی خواند و تصریح کرد: کنترل واردات در محصوالتی چون برنج و ذرت باید با دقت 

وی یکپارچه سازی اراضی و تکمیل .ت می تواند موجب تثبیت قیمت ها گرددبیشتری انجام گیرد که محقق شدن کاهش واردا

ها می تواند وضعیت بخش کشاورزی زنجیره های تولیدی و نیز توجه به محصوالت استراتژیک را از مقوالتی دانست که توجه به آن

وجود دارد و طرح ها و ایده های  را بهبود بخشد و افزود: همکاری مناسبی بین کمیسیون کشاورزی مجلس و وزارت کشاورزی

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی .زیادی در دست بررسی است، اما اجرا شدن آن منوط به توجه بیشتر دولت به این حوزه است

درصد صادرات غیرنفتی را به  20کشاورزی بیش از   مجلس با اشاره به افزایش سهم بخش کشاورزی در توسعه صادرات عنوان کرد:

افضلی با .محصوالت این بخش به بازارهای خارجی صادر شده است  میلیارد دالر از 5و در سال گذشته حدود   صا دادهخود اخت

بدلیل کمبود آب و مشکالتی از این دست  :میلیون هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت است گفت4بیان اینکه اکنون قریب به 

 7پیش بینی می شود اراضی زیر کشت تا   نگرفته اند که با اقدامات صورت گرفتهمیلیون ها هکتار از اراضی مورد استفاده قرار 

وی افزود: روش های آبیاری نوین،جداکردن آب شرب در بعضی مناطق و بازگرداندن پس آب ها از .میلیون هکتار افزایش یابد

کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه بیش از  نائب رئیس کمیسیون.، در حال انجام است  اقداماتی است که طی یک برنامه دراز مدت

درصد منابع جهان در کشور ما قرار دارد تاکید کرد:در بعضی بخش ها سوء مدیریت موجب شده تا بهره وری الزم را تداشته  7

سیاست وی در پایان تاکید کرد: .باشیم، اما داشتن برنامه های میان مدت و دراز مدت برای توسعه کشاورزی کشور الزامی است

در قانون بودجه لحاظ گردد بسیاری از مشکالت اعم از   های حمایتی دولت نباید قطع شود و اگر ردیف بودجه ای برای کشاورزی

 .بیمه ،خرید تضمینی و پرداخت مطالبات کشاورزان حل خواهد شد

/fa/news/http://www.yjc.ir5898154/%D8%B1%D9%88 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵آذر  ۲۹تاریخ: 

  گشایش بازارهای خارجی به روی محصوالت کشاورزی ایرانیگشایش بازارهای خارجی به روی محصوالت کشاورزی ایرانی

افزایش های الزم برای مدیر عامل شرکت بازرگانی تعاونی کشاورزی ایران گفت: با توجه به ظرفیتهای تولیدی کشور، زیر ساخت

هدایت اصغری مدیر عامل شرکت بازرگانی تعاونی کشاورزی .صادرات محصوالت ایرانی به بازارهای خارجی فراهم می شود

: ظرفیتهای تولیدی بسیار خوبی در  اظهار داشت باشگاه خبرنگاران جواناقتصادی  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار ایران

وی با اشاره به اینکه باید بخشی از تولیدات در  .ها مازاد تولید هم وجود داردبخش کشاورزی داریم و حتی در بسیاری از بخش

های الزم برای خلی فراهم کردن زیر ساختبخش کشاورزی به بازارهای دیگرصادر شود، افزود: با توجه به حجم مازاد تولیدات دا

اصغری معرفی محصوالت ایرانی را اولین گام برای راهیابی به بازارهای صادراتی دانست و افزود: در این راستا .صادرات ضروری است

، اطالعات مرتبط های مختلف بوده تا ضمن ایجاد انسجام و همبستگی بین تولید کنندگانها وجشنوارهبه دنبال برگزاری نمایشگاه

وی با بیان اینکه فرصت خوبی برای ورود به .با بازارهای صادراتی را در اختیار آنها قرار داده تا به بازارهای هدف راه پیدا کنند

های مختلف از جمله انبار،دفتر، سرد خانه، برند، بازارهای روسیه و عراق فراهم شده، تصریح کرد:در کشور روسیه و عراق زیرساخت

نمایشگاه و جشنواره تا پایان سال جاری برگزار  4ساب بانکی و امکانات لجستیک فراهم شده و برای استفاده بهتر از این امکانات، ح

ها و جشنواره ها معرفی مدیر عامل شرکت بازرگانی تعاونی کشاورزی ایران اظهار داشت:هدف از برگزاری این نمایشگاه.خواهیم کرد

های بخش کشاورزی در بازارهای داخلی و خارج از کشور است و باید بتوانیم بخش کشاورزی را به یک تشکل ها و توانمندیظرفیت

وی گفت: برای حمایت از تولید کنندگان داخلی در حوزه کشاورزی باید برای بخش مازاد تولیدات برنامه .منسجم تبدیل کنیم

درصدی تعادل بازار را به هم می  15تا10تاکید کرد: معموال مازاد  اصغری در پایان.و بستر صادرات محصوالت فراهم شود ریزی 

های بازارهای داخلی، تولید کنند گان متضرر می شوند، اگر بتوان این مازاد محصول را به بازارهای هدف زند و با کاهش قیمت

بازارهای خارجی سهم خوبی بدست صادر کرد ، هم در بازارهای داخلی سود قابل توجهی نصیب تولیدکنندگان می شود و هم در 

 .خواهند آورد

http://www.yjc.ir/fa/news/5901975/%DA%AF%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس ۱۳۹5آذر ماه  ۲۸یک شنبه 

  تشکل برای کشت فراسرزمینی علوفهتشکل برای کشت فراسرزمینی علوفهبرای شیر مدارس تعیین نشد/ ایجاد برای شیر مدارس تعیین نشد/ ایجاد   بودجهبودجه

 .، ابراز نگرانی کرد96معاون وزیر جهاد کشاورزی از بالتکلیفی تأمین اعتبار برای شیر مدارس در بودجه سال  <مواد غذایی

ای ، بودجه96با اعالم این خبر گفت: متأسفانه هنوز برای شیر مدارس در بودجه سال  معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی امروز

حسن رکنی با اشاره به اینکه توزیع شیر در مدارس، یکی از کارهای بسیار مؤثر .تعیین نشده و این مسئله کماکان بالتکلیف است

کنند، سهم مدارس شود، افزود: اگر بخشی از محصول ارزشمندی که دامداران تولید میآموزان تلقی میدر تاأمین نیاز غذایی دانش

شوند و از سوی دیگر پرداخت مطالبات آنها نیز شکل شفاف و هدفمند وزان با فرهنگ مصرف شیر عجین میآمشود، از سویی دانش

به گفته وی، در حقیقت این عمل، .گیردتری خواهد گرفت و اقتصاد این قشر شریف، تا حدودی روند مثبت به خود میو راحت

سل آینده را در بر دارد و هم چرخ اقتصاد دامداران را به حرکت مانند تیری است که دو نشان را هدف گرفته؛ زیرا هم سالمت ن

تر بودجه مورد نیاز را برای هایش قرار داده و هرچه سریعرود که دولت این موضوع را در اولویت برنامهدارد؛ بنابراین امید میوامی

لیارد تومان تعیین شد که هنوز مقداری از می 400رکنی بیان کرد: سال گذشته هزینه این طرح، تنها .عملیاتی شدن ابالغ کند

رسد برای سال آتی نیز همین مقدار بودجه کفایت کند، اما باید پرداخت آن نظر میها پرداخت نشده است. البته بهمطالبات کارخانه

 .را در اولویت قرار داد تا استمرار این عمل، تضمین شود

 مشوق صادراتی لبنیات

میلیارد تومان برای صادرات  200معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام درباره مشوق صادراتی عنوان کرد: اگرچه هنوز مبلغ 

وی معتقد است: برای ایجاد تعادل در بازار لبنیات، حمایت .ها استلبنیات تأمین نشده، اما این موضوع همچنان جزو اولویت برنامه

شده در اختیار بخش قرار گرفته و بیش از این در ضه و تقاضا بسیار ضروری است که مبلغ تعییناز تولید و منطقی بودن عر

 .پرداخت آن تعلل صورت نگیرد

 کشت فراسرزمینی علوفه

عه ویژه تأمین علوفه دامی، به وزارتخانه مراجرکنی با اشاره به رونق کشت فراسرزمینی ادامه داد: بسیاری از افراد برای این منظور به

گذاری مطلوب قلمداد کرد؛ زیرا برخی کشورها با توان یک سرمایهکنند که خوشبختانه این موضوع را میو درخواست مجوز می

تری نسبت به کشت در داخل کشور، به کشاورز تحمیل توجه به اقلیم خوب و بارندگی قابل توجهی که دارند، هزینه تولید پایین

هزار هکتار زمین را  14ن مثال، یک دامدار بزرگ خراسان رضوی در یکی از کشورهای همسایه، عنواوی تأکید کرد: به.کنندمی

کند. البته این عمل در کشورهای مختلف توسط برای علوفه تحت کشت برده که بیشتر تولیدات خود را به داخل کشور ارسال می

ی مناسب و مشخصی برای این مسئله تعریف نشده و به گفته رکنی، اما هنوز هیچ سازمانده.ها در حال گسترش استایرانی

رود، این تشکل در یک فضای مناسب شکل گرفته و گذاران، تشکل منسجمی در این باره ندارند؛ بنابراین انتظار میسرمایه

داشت: با توجه  معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در پایان اظهار.اندرکاران در چارچوب خاص آن، کار خود را دنبال کننددست

شود، کشت فراسرزمینی این محصول، به نوعی خالء موجود را به کمبود آب در کشور و نیازی که برای تأمین علوفه احساس می

 .جبران کرده و حتی منجر به واردات آب مجازی نیز خواهد شد

ir/Post.aspx?Id=ahttp://www.foodpress. 
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 نهاده 

 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۵تاریخ: 

  ها را تا آخر دنبال کنیدها را تا آخر دنبال کنیدکشکشهای عرضه آفتهای عرضه آفتساماندهی فروشگاهساماندهی فروشگاه

وهفتمین سمینار ساالنه حفظ نباتات با اشاره به نقش بسیار مهم و حساس سازمان حفظ نباتات در وزیر جهاد کشاورزی در سی

 .ها سپاسگزاری کردمجموعه سازمان حفظ نباتات در این سالبخش کشاورزی، از خدمات انجام شده 

ها ساماندهی کشهای عرضه آفتبه گزارش خبرنگار ایانا از بندرعباس، محمود حجتی با اشاره به اینکه کار ساماندهی فروشگاه

وع تا حصول به نتیجه نهایی ها از اقدامات بسیار ارزشمند سازمان بوده، بر ادامه پیگیری این موضکشهای عرضه آفتفروشگاه

زدگی گندم به کمتر از نیم درصد را از دستاوردها و اقدامات شایسته حفظ نباتات در پیشگری تأکید کرد.وی رسیدن به میزان سن

 ها برشمرد.از شیوع آفات و بیماری

المللی از دیگر وظایف و تانداردهای بیندار را مطابق با اسحجتی توجه به ایجاد سازمان ارگانیک و تولید محصول سالم و شناسنامه

 اقدامات سازمان حفظ نباتات برشمرد و تقویت و پشتیبانی این حوزه را خواستار شد./

http://www.iana.ir/fa/news/38241/%D8%B3%D8%A7%D9%85% 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۳۰تاریخ: 

درصد بذور گندم توسط محققان داخلی/ دستیابی به فناوری تولید بذر هیبرید تا کمتر از هفت درصد بذور گندم توسط محققان داخلی/ دستیابی به فناوری تولید بذر هیبرید تا کمتر از هفت   9393تأمین تأمین 

  سال دیگرسال دیگر

 .سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از ارتقای تولید بذور مصرفی کشاورزان، توسط محققان داخلی خبر داد

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: خوشبختانه به همت و تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی امروز در گفترئیس سازمان 

درصد بذر مورد نیاز گندمکاران، از داخل تأمین شده و  93ایم که ای رسیدهتالش محققان و پژوهشگران داخلی، اکنون به مرحله

رقم داخلی بین گندمکاران توزیع  67ت.اسکندر زند با اشاره به اینکه در سال جاری نیز نیاز به واردات به شدت کاهش یافته اس

 درصد بذر جو، برنج و پنبه داخلی بوده و بخش کوچکی از ذرت نیز در بند واردات است. 100شود، افزود: حدود می

مربوطه به سبزی و صیفی است که تقریباً در شود، صورت عمده از خارج از کشور وارد میاکنون بذرهایی که بهبه گفته وی، هم

بنیان و های دانششود؛ بنابراین ما نیز انتظار داریم که شرکتتمام دنیا بخش خصوصی برای تولید این بذور وارد عمل می

 است، اما در مجموع های روغنی نیز باالگذاران غیردولتی برای تأمین این نهاده اقدام کنند. البته میزان وابستگی در بذر دانهسرمایه

های محققان ما برای تولید بذور اصلی، توانمندی قابل توجهی دارند.رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی درباره دانه

شود، عمدتاً هیبرید بوده و تولید بذرهای هیبرید، نیازمند تکنولوژی روغنی بیان کرد: این بذور که از کشورهای خارجی وارد می

رود طی برنامه شش یا کنند که امید میای است. البته در حال حاضر محققان کشور برای دستیابی به آن فعالیت مییار پیچیدهبس

ویژه برای کلزا تحقق یابد.زند در پایان با تأکید بر اینکه اولویت این سازمان، تولید بذرهای مقاوم به خشکی هفت ساله، این مهم به

ها هم مهم است. همچنین در پنبه ارقام آبی، استقامت در مقابل بیماریگندم، عالوه بر مقاومت در برابر کماست، یادآور شد: در 

 کیفی و زودرس و در چغندرقند نیز ارقام مقاوم به آفات در درجا نخست اهمیت قرار دارند./

ww.iana.ir/fa/news/http://w38346/%D8%AA%D8%A3%D 
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 نهاده
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۸تاریخ: 

جویی در مصرف کودهای شیمیایی/ کشاورزی پایدار با جویی در مصرف کودهای شیمیایی/ کشاورزی پایدار با کودهای زیستی عامل حفظ محیط زیست و صرفهکودهای زیستی عامل حفظ محیط زیست و صرفه

  درصد کود شیمیایی فسفر و نیتروژندرصد کود شیمیایی فسفر و نیتروژن  5050کاربرد تلفیقی ازتوباکتر + سودوموناس + کاربرد تلفیقی ازتوباکتر + سودوموناس + 

)الیه نازکی از خاک که ریشه گیاهان در آن فعالیت دارد( به همراه بذر در خاک زراعی، مصرف  "ریزوسفری"های کاربرد باکتری

درصد کاهش داده و در نتیجه باعث اصالح خاک و بهبود وضعیت تغذیه گیاه و در نهایت  50کودهای شیمیایی فسفر و نیتروژن را 

 .ه استحرکت به سمت کشاورزی پایدار شد

 سعیده فتحی: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

)الیه نازکی از خاک که ریشه گیاهان در آن فعالیت دارد( به همراه بذر در خاک زراعی، مصرف  "ریزوسفری"های کاربرد باکتری

تغذیه گیاه و در نهایت  درصد کاهش داده و در نتیجه باعث اصالح خاک و بهبود وضعیت 50کودهای شیمیایی فسفر و نیتروژن را 

درصد کود شیمیایی فسفر و نیتروژن،  50حرکت به سمت کشاورزی پایدار شده است. با کاربرد تلفیقی ازتوباکتر + سودوموناس + 

ای افزایش یافت و همچنین از نظر صورت قابل مالحظهای و همچنین عملکرد )تن در هکتار( آن بهسطح رویشی گیاه شلغم علوفه

های کیفی )شامل پروتئین خام، قابلیت هضم ظت برخی عناصر معدنی )نظیر منیزیم، آهن، فسفر، مس و منگنز( و شاخصکیفی غل

 بخش بود.ماده خشک و کربوهیدرات( گیاه در تیمار تلفیقی کود زیستی و کود شیمیایی، بسیار مسرت

های و قابل کشت، محققان بخش کشاورزی را با چالش افزایش تقاضای جهانی برای مواد غذایی به همراه محدودیت اراضی مستعد

ها به افزایش رو کرده است. بر این اساس، در شرایطی که در عمل توسعه اراضی کشاورزی مقدور نیست، بیشتر نگاهبزرگی روبه

زیاد کودهای  عملکرد در واحد سطح معطوف شده است. عملیات فشرده کشاورزی که باعث افزایش عملکرد شود، نیاز به کاربرد

شیمیایی دارد که پرهزینه بوده و آلودگی محیط زیست را دربر خواهد داشت؛ بنابراین، در حال حاضر کشاورزی پایدار توجه زیادی 

را به خود معطوف کرده است. در همین راستا پژوهشی انجام گرفته است تا بتوان برای تأمین نیتروژن و فسفر مورد نیاز گیاه، 

های شیمیایی و تحقق اهداف کودهای زیستی و کودهای شیمیایی را گامی در راستای کاهش مصرف نهادهسیستم تلفیقی 

های ازتوباکتر و سودوموناس و سطوح مختلف کود شیمیایی تأثیر باکتری"شده با عنوان نامه دفاعکشاورزی پایدار معرفی کرد. پایان

توسط اعظم رومانی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گیالن  "(.Brassica rapa Lای )بر کمیت و کیفیت علوفه شلغم علوفه

 1390 - 91و با راهنمایی دکتر سیدمحمدرضا احتشامی و با مشاوره مهندس محمد ربیعی و دکتر احمد اصغرزاده در سال زراعی 

ی را مورد بررسی و تحقیق قرار داد: نامه دو هدف کلدر مزرعه پژوهشی مؤسسه تحقیقات برنج کشور )رشت( انجام گرفت. این پایان

تعیین اثر سطوح مختلف  -2های محرک رشد و کودهای شیمیایی. ای با کاربرد تلفیقی باکتریبهبود کیفیت علوفه شلغم علوفه -1

 "ای.های محرک رشد بر رشد رویشی و عملکرد علوفه شلغم علوفهکودهای نیتروژن و فسفر در تلفیق با باکتری

طور کامل مورد در جهان امروزی نیاز به سیستم کشاورزی پایداری که در آن، منابع زیست محیطی به"نامه آمده است: اندر این پای

های میکروبی استفاده قرار گیرند و در عین حال هیچ آسیبی به محیط زیست وارد نشود، بسیار حیاتی است. در این مقوله، جمعیت

های اساسی شوند، نقش مهمی دارند. استفاده از کودهای زیستی یکی از راهای کشاورزی میهکه باعث ثبات و پایداری اکوسیستم

جویی در مصرف کودهای شیمیایی، در حفظ توازن محیط زیست نیز نقش فائق آمدن بر این مشکالت است که عالوه بر صرفه

ه تلقیح میکروبی هستند که توانایی جذب عناصر غذایی عنوان مایطور معمول بهکودهای زیستی به"رومانی با اشاره به اینکه "دارد.

در یک دهه گذشته، "نویسد: می "خاک را برای گیاه زراعی از حالت غیرقابل دسترس به دسترس از طریق فرآیندهای زیستی دارند

ضعیت حاصلخیزی اند که باعث کاهش استفاده از کودهای شیمیایی و بهبود وکار برده شدهکودهای زیستی در سطح وسیعی به
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های کننده رشد گیاه، باکتریهای ریزوسفری غیرهمزیست تقویتشوند. به باکتریخاک برای افزایش تولیدات گیاهی می

شوند. مطالعات زیادی در شود که باعث افزایش رشد و عملکرد گیاهان زراعی می( گفته میPGPRریزوسفری محرک رشد گیاه )

منظور افزایش ها در گیاهان مختلف بهPGPRر رشد و عملکرد گیاهان زراعی انجام شده است. ب PGPRهای مورد تأثیر باکتری

منظور گیاه پاالیی نیز در اند، همچنین این ریزجانداران بهاند و برخی نیز تجاری شدهکار رفتهزنی بذور و عملکرد بهرشد، جوانه

ای و نقش آن در صنعت همچنین محقق به اهمیت گیاه علوفه"اند.های آلوده به فلزات سنگین مورد استفاده قرار گرفتهخاک

های اخیر در کشور ما، جهت فرآوری روغن به کشت گیاهان خانواده براسیکا، اهمیت بسیاری از آنجا که در دهه"پرداخته است: 

روز به ارزش زراعی و صنعتی این زبههایی صورت گرفته است، روداده شده و نیز در جهت یافتن ارقام مناسب با اقلیم ایران، بررسی

ای این گیاه که دهنده سازگاری این گیاه با اقلیم کشورمان است، اما متأسفانه به بُعد علوفهشود که نشانگیاه بیشتر پی برده می

نشده است؛ بنابراین دارای ارزش غذایی باال، پایین بودن هزینه تولید و امکان برداشت و تأمین علوفه در اوایل بهار توجه چندانی 

تواند به استفاده بهینه از این محصول آگاهی از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد و میزان تجمع ماده خشک در شرایط مختلف زراعی می

نامه مذکور، مشخص شد که کاربرد تلفیقی کودهای زیستی )ازتوباکتر + سودوموناس( باعث بر اساس نتایج پایان"منجر شود.

ای را افزایش های فتوسنتزی در گیاه شده و شاخص سطح برگ و صفات مورفولوژیکی گیاه شلغم علوفهن رنگدانهافزایش میزا

ای، افزایش عملکرد علوفه )تن در هکتار( و اجزای عملکرد این گیاه با کاربرد این صورت علوفهدهد. با توجه به کاربرد این گیاه بهمی

ود. عالوه بر آن، کاربرد تلفیقی کودها، از نظر کیفی نیز بسیار تأثیرگذار بود. طوری که افزایش کننده خواهد بتلفیق، بسیار خوشحال

های کیفی )شامل پروتئین خام، غلظت برخی عناصر معدنی )نظیر منیزیم، آهن، فسفر، مس و منگنز شاخساره و غده( و شاخص

خساره و غده( گیاه در تیمار تلفیقی ازتوباکتر + سودوموناس قابلیت هضم ماده خشک، خاکستر کل و کربوهیدرات محلول در آب شا

دست آمد.در مجموع با در نظر گرفتن روند نتایج در تمامی صفات ارزیابی شده، درصد کود شیمیایی فسفر و نیتروژن به 50+ 

یتروژن راهکار مناسبی برای درصد کود شیمیایی فسفر و ن 50کاربرد تلفیقی ازتوباکتر + سودوموناس + "کند که محقق برآورد می

کاهش مصرف کودهای شیمیایی، اصالح خاک و بهبود وضعیت تغذیه گیاه و حرکت به سمت کشاورزی پایدار است. این نکته بدان 

درصد مقدار مورد  50زمان کود شیمیایی فسفر و نیتروژن به مقدار ها مصرف هممعنا است که در صورت تلقیح بذر با این باکتری

کننده کننده فسفات و تثبیتهای حلها ضروری است و کاربرد باکترین بر اساس آزمون خاک، برای اثرگذاری این باکترینیاز آ

در زمینه "صورت است که پیشنهاد رومانی بدین"ای نبوده است.تنهایی قادر به افزایش عملکرد زیست توده شلغم علوفهنیتروژن به

ها، کودهای دامی، کود ای الزم است مطالعات بیشتری روی سایر منابع کودی )کمپوستلوفهتأمین نیازهای غذایی گیاه شلغم ع

رسد که این گیاه به کاربرد تنهایی و تلفیقی این منابع کودی نظر میسبز، پسماندهای کشاورزی و صنعتی و...( صورت گیرد. به

ای در وهله نخست بهتر است که روی گیاهان علوفهپاسخ مناسبی خواهد داد. همچنین در مطالعات تأثیر کودهای زیستی 

های مختلف ریزجانداران محرک رشد از خاک ریزوسفر محل کاشت یا رویش این گیاهان شناسایی، جداسازی و ایزوله و سویه

تن سازگاری با توجه به اینکه این ریزجانداران با داش "تری گرفت.سپس تکثیر و استفاده شوند تا بتوان نتایج ملموس و مطمئن

شناختی که آزمایش در مناطق بوم"کند که یابند و کارآیی مفیدتری دارند، رومانی پیشنهاد میتر تکثیر و استقرار میبهتر، سریع

ای در آن وجود دارد، تکرار شود تا نتایج بلندمدت این پژوهش درباره خصوصیات کمی و کیفی ظرفیت تولید مطلوب شلغم علوفه

های مهم دیگری برای تحقیقات های خود، به موضوعرومانی با بررسی"و خاک محل آزمایش مورد ارزیابی قرار گیرد.ای شلغم علوفه

در زمینه مورفولوژی، فیزیولوژی، فیتوشیمیایی و ترشحات ریشه گیاه شلغم "کند که ضروری است آینده انتظار داشته و تأکید می

العمل ریشه گیاه در محیط عالوه عکسریزجانداران مطالعاتی صورت پذیرد. بهای در واکنش به کودهای زیستی حاوی علوفه

ویژه انجام این ای با برخی ریزجانداران خاک و بهکنش آنها و بررسی سازگاری شلغم علوفهریزوسفر با موجودات خاکی و برهم
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از نظر  "بی برای تحقیقات آینده است.های جالموضوع Invivoهای و سپس در محیط Invitroها در محیط کشت خاص آزمایش

گیری جمعیت میکروبی و برخی دیگر از صفات زیستی خاک همچون تنفس میکروبی قبل و بعد از انجام آزمایش اندازه"محقق 

 های افزاینده رشد بر خصوصیات فیزیکوشیمیاییگیری بهتر از آزمایش مؤثر واقع شود. همچنین تأثیر باکتریتواند در نتیجهمی

 /"خاک بررسی شود.
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 نوغان داری

 فارس - ۹۵/۰۹/۲۴ : تاریخ

  های ابریشم داخلی باالتر از نرخ خرید تضمینی دولت های ابریشم داخلی باالتر از نرخ خرید تضمینی دولت صنعت نوغانداری جانی دوباره گرفت/ فروش همه پیلهصنعت نوغانداری جانی دوباره گرفت/ فروش همه پیله

های تولید سرپرست مرکز نوغانداری کشور گفت: طی سه سال اخیر تولید پیله کرم ابریشم در داخل رونق گرفته و امسال تمام پیله

  .تضمینی دولت به فروش رسیده استهزار تومان باالتر از نرخ خرید  4داخل کیلویی 

 ، در مورد آخرین وضعیت تولید پیله کرم ابریشم در کشور،خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی پور در گفتاصغر داداشعلی

 .تا حد زیادی احیا شده است در کشوراظهار داشت: طی سه سال اخیر با اقداماتی که انجام شده، صنعت نوغانداری 

 18، 93وی با اشاره به اقدامات انجام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی، گفت: قیمت خرید تضمینی پیله کرم ابریشم در سال 

 610هزار و  16به  92هزار تومان در سال  11درصد افزایش داشته است، به طوری که از  10، 95درصد و در سال  16، 94درصد، 

شده سرپرست مرکز نوغانداری وزارت جهاد کشاورزی به کشش بازار داخلی در خرید پیله تولید.تومان در هر کیلو رسیده است

های تولیدی بخش خصوصی حتی باالتر از قیمت تضمینی اعالم شده دولت جالب اینجاست که بازار امسال تمام پیله گفت:

هزار  21ت از این محل ایجاد نشده تا جایی که پیله تر کرم ابریشم باالتر از کیلویی خریداری کرده است و هیچ بار مالی برای دول

چه عاملی با وجود کشش بازار داخلی سبب شده که در دهه اخیر صنعت   پور در پاسخ به اینکهداداش.تومان به فروش رفته است

 20درصد بوده و تعرفه واردات نخ ابریشم  150خشک تعرفه واردات پیله  80گفت: در سال  نوغانداری به تعطیلی کشیده شود،

 .درصد رسید 10درصد و ابریشم خام به  6درصد ولی به یک مرتبه این رقم برای پیله خشک به 

رویه و قیمت پایین داخل وی اضافه کرد: همچنین قیمت خرید تضمینی متناسب با نرخ رشد تورم نبوده تا جایی که با واردات بی

کنندگان پیله کرم ابریشم این امر دیگر مقرون به صرفه نبوده است، اما اکنون ما به دنبال بازگرداندن موازنه تولید و تولیدبرای 

زیاد   سرپرست مرکز نوغانداری کشور با تأکید بر اینکه درخواست برای خرید پیله ایرانی در داخل.واردات در کنار یکدیگر هستیم

درصد است که درخواست افزایش آن را داریم، اما در کنار آن به دنبال افزایش  15ه واردات نخ ابریشم افزود: اکنون تعرف است،

 .ها هستیم، چرا که بخش هم باید از طریق واردات تأمین شودمنطقی تعرفه

ایم که این نخ ماحصل هتن نخ ابریشم تولید کرد 147، 94در سال پور به آمار تولید نخ ابریشم در کشور اشاره کرد و گفت:داداش

 .تن پیله کرم ابریشم است 920بالغ بر 

ای کرد و گفت: ما به دنبال ایجاد کشی صنعتی و سنتی هم اشارهوی در بخش دیگری از سخنان خود به رونق در صنایع ابریشم

تأمین شدن مابقی نیاز داخل ها هم هستیم و به جای واردات نخ ابریشم به دنبال واردات پیله ابریشم برای رونق در این بخش

درصد نخ ابریشم  90سرپرست مرکز نوغانداری کشور بیشترین مصرف ابریشم تولیدی را در بخش فرش عنوان کرد و گفت:.هستیم

 .شودشود و بخش کمی هم برای تولید روسری استفاده میها مصرف میبافیتولید شده در قالی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950924000852 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۴تاریخ: 

بر اساس گزارش بانک جهانی، برای تحقق توسعه تجارت کشاورزی آفریقا، باید به صنعت و زنجیره ارزش بز بر اساس گزارش بانک جهانی، برای تحقق توسعه تجارت کشاورزی آفریقا، باید به صنعت و زنجیره ارزش بز 

  ..اهمیت داده شوداهمیت داده شود

رسد می 2030بینی کرده تجارت کشاورزی به حدود یک تریلیون دالر امریکا تا سال ، بانک جهانی پیشCTAبه گزارش ایانا از 

شود، ازجمله صنعت بز توجه بیشتری کرد و در بهبود هایی که بیشر نادیده گرفته میکه برای تحقق این موضوع، باید به بخش

س برای توسعه تجارت کشاورزی در جوامع روستایی باید گام برداشت. گزارش بانک جهانی ادامه زنجیره ارزش بز، به عنوان یک اسا

 کنندگان شهری در آفریقا ارتباط بیشتری برقرار کنند.دهد، کشاورزان و تجارت کشاورزی باید با مصرفمی

ی سازگار با آب و هوا، از طریق توسعه زنجیره افزاید که برای نقطه آغاز در جنوب آفریقا، در راستای تقویت کشاورزاین گزارش می

 ها در سالمت بز و پرورش آن در نظر گرفته شود.ارزش بز، این کار انجام و در این مرحله بهترین شیوه

 28تا  26ناتال، آفریقای جنوبی، از  -در این راستا، یک تور مطالعاتی در زمینه مقابله با تغییرات آب و هوا از طریق دام، در کوازولو 

توان به وزارت توسعه برپا شد که از همکاران این برنامه می (1)(CTAاکتبر سال جاری، توسط مرکز فنی کشاورزی و روستایی )

وزارت و  Mdukatshani ،South Africa -Heifer International (2)، پروژه توسعه روستایی (2)روستایی و اصالحات ارضی

 اشاره کرد.کشاورزی و توسعه روستایی، 

 توسعه زنجیره ارزش بز

بر اساس گزارش وزارت کشاورزی، جنگلداری و شیالت آفریقای جنوبی، این کشور دارای سهم کوچکی از تولید بز حدود سه درصد 

بوئر،  بز آفریقا و کمتر از یک درصد از تعداد بز در جهان را در اختیار دارد. آفریقای جنوبی، همچنین دارای نژادهای بز شامل بز

 شود.ساوانا و کاالهاری قرمز است که برای استفاده گوشت، پوست و ترمه، پرورش داده می

های سخت است. روند توسعه زنجیره ارزش بز به سمت بخش غیررسمی پذیر و قادر به زنده ماندن در محیطبز حیوانی انعطاف

تواند از مسائل بحرانی در توسعه تجارت محصوالت موضوع میشود. این طور موقت در تجارت کشاورزی به آن توجه میاست یا به

تواند اساس تجارت های اساسی است. چرا که زنجیره ارزش این دام میکشاورزی و امنیت غذایی باشد که نیازمند به تغییر در روش

 محصوالت کشاورزی شود.

 پروژه تجارت کشاورزی بز

های کشاورزان مختلف کشورهای جنوب آفریقا حضور داشتند، به ها و مؤسسهکنندگان در تور مطالعاتی که از سازمانشرکت

های ابتکاری خود را برای مقابله با تهدیدات تغییر آب و هوا از طریق دام مطرح کردند. همچنین بر ها و راهای آزاد، ایدهشیوه

الی شدید و خطرات آب و هوایی مرتبط، تأکید یافته و حتی با وجود خشکسای توسعهگونهضرورت ایجاد یک زنجیره ارزش بز به

 CAHW: Community Animalکردند.پروژه تجارت کشاورزی بز توسط انجمن بهداشت مددکار اجتماعی حیوانات )

Health Workerدهد که بهبود زنجیره ارزش بز یک گام ضروری برای تحقق بخشیدن پتانسیل شود و نشان می( سرپرستی می

 رود.شمار میفریقا بهتجارت کشاورزی آ

ها برای کاهش خشکسالی در بنابراین در این راستا الزم است تا محققان، کارشناسان و کشاورزان بهترین شیوه و استراتژی

عنوان بخشی قدرتمند از اقتصاد تواند بهکشورهای جنوب آفریقا، با یکدیگر به اشتراک گذارند و آنچه مهم است، این حیوان می
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کند، ناتال، اذعان کرد که بز از محیط زیست حفاظت می -، کوازولو Joziniیده شود. بر این اساس تور مطالعاتی پروژه روستایی د

 محیطی بیاید./های زیستها برای کنترل تخریبتواند به یاری انساناین حیوان می

 ترجمه: فرحناز سپهری

 منبع:
http://www.cta.int/ 

 

 نوشت:پی

1- Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (CTA) مرکز فنی کشاورزی و روستایی :

(CTAبخشی از نهاد بین )( المللی آفریقا، کارائیب و اقیانوس آرامACPبه )رود. این مرکز اهداف توانمندسازی جوامع شمار می

های الزم برای مبارزه با گرسنگی و افزایش رفاه دنبال در آفریقا، کارائیب و اقیانوس آرام با دانش و مهارت کشاورزی و روستایی

 کند.می
2- Department of Rural Development and Land Reform. 

3- Heifer International - South Africaادن به گرسنگی و المللی است که در زمینه پایان د: سازمان غیرانتفاعی و بین

 فقر در آفریقای جنوبی و مراقبت از زمین فعالیت دارد.

http://www.iana.ir/fa/news/38193/%D8%A8%D9% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۳۰تاریخ: 

اندازی کسب و کار مورد اندازی کسب و کار مورد کارآفرینی روستایی در چین/ مهاجران به روستا و راهکارآفرینی روستایی در چین/ مهاجران به روستا و راهدستورالعمل جدید برای دستورالعمل جدید برای 

  گیرند/ حمایت از مهاجرت به روستا برای کاهش شکاف طبقاتیگیرند/ حمایت از مهاجرت به روستا برای کاهش شکاف طبقاتیها قرار میها قرار میحمایت بیمهحمایت بیمه

 یک مقام ارشد چین از صادر شدن دستورالعمل جدید حمایت از کارآفرینی روستایی و نوآوری خبر داد. دستورالعمل جدید این

کند تا کسب و کار های تکنولوژی هستند، فراهم میآموختگان دانشگاه و کسانی که در بخشامکان را برای کارگران مهاجر، دانش

 .کنداندازی کنند همچنین به بهبود بهره وری بخش کشاورزی هم کمک میدر مناطق روستایی راه

در اواخر ماه گذشته )نوامبر( صادر شد، و شورای دولتی درباره این این دستورالعمل ، chinadailyسایت به گزارش ایانا از وب

های آموزشی برای این دستورالعمل به توسعه دسترسی به بازار، افزایش حمایت مالی و فراهم کردن دوره"دستورالعمل گفت: 

(، معاون وزیر Chen Xiaohuaچن شواها )"کند.اندازی کسب و کار در مناطق روستایی کمک میتشویق افراد بیشتر برای راه

ما امیدواریم که کانال های بیشتری را برای سرمایه گذاری روی فناوری و مناطق روستایی ایجاد کنیم. مقامات از "کشاورزی گفت: 

اندازی چنین مواردی در مقیاس بزرگ در حوزه کشاورزی ، فرآوری محصوالت کشاورزی، و گردشگری روستایی حمایت توسعه راه

میلیون کارگر از مناطق روستایی به مناطق شهری  277در کشور  با توجه به آمارها،"معاون وزیر کشاورزی گفت: "ند.کنمی

اند.این در حالی است که، با توجه به دستورالعمل، کسانی که به مناطق روستایی برای راه اندازی کسب وکار بروند، مهاجرت کرده

وزارت کشاورزی امیدوار است که روند کارآفرینی "این مقام مسئول گفت: "گیرند.ر میهای اجتماعی تحت پوشش قراتوسط بیمه

 "روستایی به حل مشکل مهاجرت از روستا به شهر و شکاف طبقاتی و کاهش نیروی کار در مناطق روستایی کمک کند.

یت را برای مناطق روستایی به همراه بازگشت کارگران مهاجر می تواند تکنولوژی مدرن، و شیوه زندگی و مدیر"وی یادآور شد: 

 /"وری بخش کشاورزی و در زمینه رقابت محصوالت کشاورزی کمک کند.آورد و به بهبود بهره

 ترجمه: فرحناز سپهری

 منبع:

http://www.chinadaily.com.cn/ 
http://www.iana.ir/fa/news/38395/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۸تاریخ: 

  شوک آمریکایی به بازارهاشوک آمریکایی به بازارها

بینی آنچه کمتر کسی پیشها، فدرال رزرو، انقباض سیاست پولی آمریکا را تشدید کرد؛ اما بینیهمسو با پیش :دنیای اقتصاد

سال آینده بود. اعالم این تصمیم، بازارهای جهان را متاثر  3های بهره در بار افزایش نرخ 9یا  8کرده بود، اشاره این نهاد به احتمال 

ی را تجربه اساله تازه 14واحد نیز گذشت تا اوج  103کند، آخر هفته گذشته از مرز نمایی میهاست قدرتکرد. شاخص دالر که ماه

دالر منتقل شود.  1130های بهای اونس طال نیز به پیرامون مرز کند. قدرت دالر بازار کاال را در موقعیت دفاعی قرار داد تا نوسان

های جهانی نیز با انتشار بیانیه فدرال رزرو متوقف شد. بازارهای ایران نیز از این تحوالت اثر گرفتند. در بازار جهش ترامپی بورس

کننده قیمت در ایران است. در این های برابری جهانی دالر، از عوامل تعیینخلی ارز، انتظارات ناهمسو است، با این همه نرخدا

گذار باشد. های سیاستتواند از اولویتشده میهای برابری دالر تقویت شده و ارزهای تضعیفها با تعدیل نرخمیان، مدیریت نوسان

های کاالیی کمک و افت قیمت جهانی تواند به سودآوری شرکتاس رشد ارزش دالر در بازار جهانی میدر بورس تهران هم انعک

هایی در گزارش« دنیای اقتصاد»های بورسی را تعدیل کند. کاالها با فشار ارزش دالر، اثر مثبت رشد نرخ دالر در سودآوری شرکت

 .ی در آمریکا واکاوی کرده استتحوالت بازارهای جهانی و داخلی را در عصر انقباض پول

های بهره در کننده افزایش نرخدانستند که نشست دسامبر کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا تاییدهمه می :پورحمیدرضا آریان 

در  گذاران پولی پرنفوذترین بانک مرکزی دنیاکرد که سیاستترین اقتصاد جهان است. با این همه، کمتر کسی گمان میبزرگ

ای به کار چنان لحنی را برگزینند. نشست دو روزه فدرال رزرو چهارشنبه شب با انتشار بیانیه 2016آخرین بیانیه خود در سال 

بار افزایش دیگر را  9یا  8های بهره را اعالم کرد، بلکه برای سه سال آینده میالدی ای که نه تنها افزایش نرخخود پایان داد، بیانیه

 .تر خواهد کردهای مرکزی عمده را عمیقهای پولی بانکد. این انقباضی فراتر از انتظار خواهد بود که واگرایی سیاستبینی کرپیش

 .هستند« عصر انقباض آمریکایی»ماهه نمادهای  10نشینی فلز زرد تا کف ساله و عقب 14گیری شاخص دالر تا اوج اوج

 یک سال انتظار 

میالدی برای نخستین بار در حدود یک دهه پیش از آن نرخ بهره وجوه فدرال را  2015سال  بانک مرکزی آمریکا در دسامبر

شد. کمیته ترین واکنش کمیته بازار آزاد به بحران بود که عمدتا با خرید اوراق قرضه انجام میافزایش داد. انبساط پولی مهم

به این نتیجه رسید که  2015در نهایت در واپسین روزهای سال  ها تردید،متحده پس از ماهگذار پولی بانک مرکزی ایاالتسیاست

 2016های ابتدایی سال های ماهاحیای اقتصاد آمریکا آنقدر نیرومند است که بتواند انقباض پولی را تاب بیاورد. با وجود این، چالش

ی چین، پردردسر ماندن بسیاری دیگر از بار دیگر اعضای کمیته را برای اجرای انقباض دوباره پولی مردد کرد. مشکالت اقتصاد

اقتصادهای عمده، شوک شدید به بازارهای سهام، نفت ارزان و اثرات ضدتورمی آن و... از عوامل مهم شک اقتصاددانان کمیته بازار 

کرد. ولی از های اقتصادی آمریکا نیز که گهگاه بد بود و شک بیشتر را تشویق میهای انقباضی بود. دادهآزاد به تشدید سیاست

درصد بود، به  10ای از ادامه احیای قابل قبول شد. نرخ بیکاری که در مقطعی باالی های سال، بهبود وضعیت بازار کار نشانهمیانه

کننده درصد رفت و تورم هم اندک اندک رشد کرد.در این شرایط، احتیاط ادامه پیدا کرد اما با پایان نشست نوامبر که تصویب 5زیر 

داد های میانه نوامبر نشان میاض نبود، احتمال انقباض پولی در آخرین نشست سال بیشتر و بیشتر شد. در حالی که نظرسنجیانقب

درصد است، یک روز مانده به نشست، انقباض دوباره پولی تقریبا  75های بهره در نشست دسامبر حدود که احتمال افزایش نرخ

 .کننده به کار خود پایان دادای شوکهشنبه آغاز شد و چهارشنبه با انتشار بیانیهسهرسید. نشست دسامبر نظر میقطعی به

 سازبیانیه شگفتی
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طور بیانیه این .ها استترین نکته بیانیه چهارشنبه، اعتماد اعضای کمیته بازار آزاد به احیای اقتصاد آمریکا با وجود تمام چالشمهم

دهد که بازار کار به تقویت ادامه داده و از میانه سال فعالیت مان نشست نوامبر نشان میاطالعات دریافتی از ز»شود: شروع می

های اخیر استوار بوده و نرخ بیکاری کاهش یافته است. هزینه خانوار زایی در ماهاقتصادی با آهنگی معتدل رشد کرده است. اشتغال

مالیم مانده است. تورم از اوایل سال رشد کرده اما هنوز پایین نرخ هدف کار وگذاری ثابت در کسببا اعتدال رشد کرده اما سرمایه

ها را از های بهره بوده است. کمیته چهارشنبه اعالم کرد که بازه هدف نرخنتیجه این نگرش، رشد نرخ« درصدی کمیته است. 2

های بهره ن است که کمیته گفته انتظار دارد نرختر ایدرصد افزایش داده است. اما نکته مهم 0/ 75تا  0/ 5درصد به  0/ 5تا  0/ 25

با توجه به همیشه محتاط بودن کمیته بازار آزاد،  2017بار دیگر رشد کند. این اظهارنظر درباره روند سال  3در سال آینده میالدی 

بینی شده رشد دیگر پیش 3هم  2019رشد نرخ و برای سال  3یا  2نیز  2018بسیار جالب توجه است. حتی برای سال 

تر از این احتمال مطرح بود که شیب بسیار کند رشد شود که پیشهای بهره در حالی مطرح میبار رشد نرخ 9یا  8است.صحبت از 

های بهره به بازه درصدی باشد، نرخ 0/ 25هم  2017مدت خنثی کند. حاال حتی اگر سه رشد سال ها؛ اثر انقباض را در کوتاهنرخ

 .های بحران فاصله داردهای نزدیک به صفر سالرسید که بسیار از نرخدرصد خواهد  1/ 5

 مسیر انقباض

کند. این کمیته از رئیسه فدرال رزرو است که جهت سیاست پولی را تعیین میای از هیاتکمیته بازار آزاد فدرال رزرو، شاخه

های میته از طریق عملیات بازار آزاد و تنظیم داراییک .شودای تشکیل میهای منطقهرئیس رزرو بانک 5نفره و  7شورای حکامی 

کند تا اقتصاد در وضعیت متعادل بماند. در دوره بحران، خرید اوراق قرضه دولتی ازسوی بانک به بانک، عرضه پول را کم و زیاد می

گذاری را برد، فعالیت و سرمایهال میشد و حاال فروش این اوراق که بهای آنها را پایین و بازدهی آنها را باتحریک اقتصاد منجر می

های آینده، فدرال رزرو برای انقباض عرضه پول و افزایش حجم پول در دسترس در نظام بانکی، ها و ماهتشویق خواهد کرد. در هفته

که نهادهای  ایترین نرخ، نرخ بهره وجوه فدرال است، نرخی بهره شبانهتر خریداری شده را خواهد فروخت.مهمهای پیشدارایی

های بهره دهند. به این ترتیب نرخ بهره وجوه فدرال دیگر نرخهای خود در فدرال رزرو را به یکدیگر وام میدیگر با آن، سپرده

داد اقتصادی را هم متاثر زایی و برونگذاری، اشتغالهای برابری ارزی، عرضه اعتبار و تقاضای سرمایهمدت و بلندمدت، نرخکوتاه

 .کندمی

 کمیته و ترامپ 

جمهوری منتخب آمریکا های بهره صحبت کرده که دونالد ترامپ، رئیسمتحده در حالی از آهنگ تندتر رشد نرخفدرال رزرو ایاالت

های گذشته انتقاد کرده بود. انتقادها به حدی در جریان کارزارهای انتخاباتی خود بارها از ثابت ماندن نرخ بهره وجوه فدرال در ماه

د که جنت یلن، رئیس فدرال رزرو در آخرین حضور خود در کنگره آشکارا گفت که با روی کار آمدن ترامپ، قصدی برای کنار بو

رفتن از ریاست بانک مرکزی آمریکا ندارد.فدرال رزرو آمریکا نهادی کامال مستقل از دولت است و از این رو، تغییر اخیر در سیاست 

های اکنون سیاست پولی فدرال رزرو همسو با خواستهخواهان نیست، با این همه هملی جمهوریپولی نتیجه پیروزی نامزد جنجا

ترین کننده در کنار نرخ بیکاری همیشه یکی از مهمترامپ است. دلیل این همسویی، رشد تورم در آمریکاست. شاخص بهای مصرف

تر کردن آهنگ رشد نرخ بهره ف، اعضای کمیته را به سریعهای مورد توجه کمیته بوده و حاال حرکت تورم به سوی نرخ هدشاخص

ماه منتهی به  12وجوه فدرال متقاعد کرده است. تورم پایین در اقتصاد آمریکا از دردسرهای مهم دوره رکود بوده و حاال که تورم 

های اعالمی سیاست .ل شده استدرصد شده، نگرانی از تورم اندک به نگرانی از سخت شدن مهار تورم بد 1/ 7برابر  2016نوامبر 

ای که چهارشنبه شب پس زا باشد. جنت یلن در نشست خبریتواند تورمهای عمومی است میترامپ که حامی افزایش شدید هزینه

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم آذر 

 

269 
 

گیرد، در مسند خود باقی ساله ریاستش پایان می 4که دوره  2018از نشست کمیته بازار آزاد برگزار شد اعالم کرد که تا فوریه 

 .واهد ماندخ

 واکنش بازار

دانستند که های بهره توجه داشتند و از آنجا که تقریبا همه میدرصدی نرخ 0/ 25بازارهای جهان چهارشنبه شب ابتدا تنها به رشد 

مواضع این اتفاق خواهد افتاد، روندها ابتدا چندان از تحوالت آمریکایی متاثر نشدند. ولی گذر زمان و فرصت درک جزئیات بیانیه و 

انجامد و عجیب نه لزوما( به رشد ارزش پول می)های بهره عموما رئیس فدرال رزرو، بازارها را بیشتر و بیشتر متاثر کرد.رشد نرخ

که  2015نیست که در شرایطی که اعتماد به اقتصاد آمریکا بهبود یافته، ارزش دالر بیش از پیش تقویت شود. شاخص دالر از ژوئن 

های بد یا تعدیل روند، های مقطعی ناشی از دادههای بهره در آمریکا مطرح شد رو به رشد گذاشت و با وجود افتاحتمال رشد نرخ

ساله رفت. این  14واحد به اوج  101 /5قوی ماند. در نوامبر که احتمال انقباض دوباره مطرح شد شاخص دالر با عبور از مرز 

تر در بازار اعمال شده های بهره را پیشخور کرده و اثر این احتمال قوی پیشرشد نرخگیری این احتمال را مطرح کرد که بازار اوج

واحد ایستاده بود،  101/ 07شنبه روی عدد است. اما دالر پس از چهارشنبه هم تقویت شده است.شاخص دالر که روز سه

 .واحد باال رفت 101/ 76چهارشنبه تا رقم 

بار رشد نرخ بهره وجوه فدرال کار  9داد هضم احتمال شنبه بود که نشان میواحد روز پنج 103/ 02کننده عدد ولی اوج غافلگیر

البته روند دالر روز جمعه اندکی اصالح شد و شاخص آن  .ای برای پول آمریکا بودساله تازه 14خود را کرده است. این رقم، اوج 

های خاص خود را ایجاد کند. دالر بازار کاال را ا این مساله نیز نگرانیایستاد. با این همه دالر حاال بسیار قوی است ت 102/ 95روی 

ترین کاالهای جهان، ها در این بازار نیز در روزهای اخیر جالب بوده است. یکی از محبوبکند و افت و خیز قیمتهم متاثر می

لبته تعویق مداوم تشدید انقباض پولی در و صدا 2016های اقتصادی ابتدای سال کند. چالشطالست که دوران بدی را سپری می

هایی کم نظیر برای فلز زرد ساخت اما در نیمه دوم تقویت احتمال انقباض و رشد آمریکا، نیمه نخست سال جاری میالدی را ماه

اونس طال که  مدت دور از ذهن نیست.دالر در میان 1100وار دالر بود که طال را سرکوب کرد. حاال حرکت طال به سوی مرز دیوانه

دالری اونس در  1128دالر پایین آمد. با این همه، قیمت  1143دالر ایستاده بود، چهارشنبه تا قیمت  1158شنبه روی بهای سه

دالر  1135مندان به طال را کم امید کرد. بهای طال نیز روز جمعه تا قیمت ای بود که عالقهماهه 10شنبه، کف قیمتی روز پنج

های گران بازارهای سهام همیشه از سیاستای احتماال مدتی تحت فشار خواهد ماند.معاملهاین کاالی سرمایهتعدیل شد اما 

کنند. های پولی استقبال میدهد بیزارند، گرچه از کاهش ابهام درباره سیاستانقباضی که سرمایه در جریان آنها را کاهش می

گران سهام سال گذشته درگیر ابهام بوده و حاال که ابهام کاهش یافته، معامله 1 /5سیاست پولی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در 

های بورس را هم های بهره شاخصگیری کنند. با این حال، صحبت از آهنگ کمتر مورد انتظار رشد نرختر تصمیمتوانند راحتمی

 .تحت فشار گذاشته است

های مهم آمریکا با پیروزی ترامپ دست به رکوردزنی زدند. تمام شاخص های سهام در روندی غیرمنتظره، پس از پیروزیشاخص

ای را مطرح کرده، شروع به جهش و بازارهای آسیایی و اروپایی را هم متاثر کردند. اعالم های بسیار بلندپروازانهنامزدی که برنامه

شنبه ت بازارهای سهام انجامید. بازارهای سهام که سهشب به افهای آینده، چهارشنبهروند احتمالی انقباض پولی در آمریکا در سال

شنبه هم تحت فشار ماندند.اما آیا روندهای آخر هفته عمدتا در حالت انتظاری بودند، چهارشنبه تحت فشار قرار گرفتند و پنج

ت ترامپ تا چه حد براساس های پیش رو به این بستگی دارد که دولها و ماهگذشته، روندهای ماندگار خواهند بود؟ روندهای هفته

درصدی برسد و پیرامون این مرز نوسان اندکی داشته باشد،  2های اعالمی پیش خواهد رفت. اگر تورم آمریکا به نرخ هدف برنامه

 بار رشد نرخ 3های کالن دیگر نیز همسو با انتظارات فدرال رزرو پیش روند، زایی به بهبود وضعیت کار ادامه دهد و شاخصاشتغال
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بهره اتفاق خواهد افتاد و این امر دالر قوی را تداوم خواهد بخشید. دالر قوی کاالهایی مانند نفت و طال را تضعیف خواهد کرد، 

تواند بخشی گرچه این کاالها تحت تاثیر عوامل دیگری هم هستند. نفت اگر با اقبال کاهش عرضه در سطح جهان همراه شود، می

عنوان سرمایه امن مواجه خواهد بود، مگر آنکه ند. طال عالوه بر دالر قوی، تحت فشار کاهش خرید بهاز قدرت اخیر خود را حفظ ک

تواند به نفع های مرکزی جهان میهای دیگر اقتصادهای عمده جهان بار دیگر خودنمایی کند. واگرایی سیاست پولی بانکچالش

بازارهای سهام نیز احتماال  .پذیردهای اقتصاد آمریکا اثر میزی از دادهطال تمام شود، گرچه باید توجه کرد که طال بیش از هر چی

های او هنوز شکست قوی خواهند ماند چراکه جهش ترامپی آنها دست کم فعال محفوظ خواهد ماند، اول از آن رو که برنامه

 .اند و دوم از آن رو که ابهام سیاست پولی کاهش یافته استنخورده
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۳۰تاریخ: 

  تاریخچه خرما در کالیفرنیاتاریخچه خرما در کالیفرنیا

و منظره عادی کالیفرنیا را تصور کنند در یکی ویا چند افرادی که در کالیفرنیای جنوبی زندگی می کنند اگر چشمانشان را ببندند 

عدد از تصاویری که در ذهنشان نقش می بندد تصویر نخل خرما وجود خواهد داشت . با وجود تنوع و وجود داشتن در همه جای 

ما در لس آنجلس که نام دارد بومی کالیفرنیا است. سایر گونه های خر Washingtonia filifera لوس آنجلس تنها گونه خرما که

 .در بسیاری از بلوارهای این شهر دیده می شوند وارداتی هستند

    تاریخچه خرماتاریخچه خرما

افرادی که در کالیفرنیای جنوبی زندگی می کنند اگر چشمانشان را ببندند و منظره عادی کالیفرنیا را تصور کنند در یکی ویا چند 

وجود خواهد داشت . با وجود تنوع و وجود داشتن در همه جای خرما  نخلعدد از تصاویری که در ذهنشان نقش می بندد تصویر 

نام دارد بومی کالیفرنیا است. سایر گونه های خرما در لس آنجلس  Washingtonia filiferaلوس آنجلس تنها گونه خرما که 

 که در بسیاری از بلوارهای این شهر دیده می شوند وارداتی هستند.

بومی کالیفرنیا بسیار دورتر از لوس آنجلس، در صحرای کولورادو رشد می کنند. چندین قرن پیش از این که  خرمادرخت های 

را به عنوان یک منبع  Washingtonia filiferaبه خاطر ارزش کشاورزی اش کشت شود، هندی های کاهوییال نخل های  رطب

 طبیعی جهت تغذیه و بافتن برگ ها و تبدیل آنها به سبد و ساختن سقف استفاده می کردند.

 1900 -در کالیفرنیا  خرمادرختان نخل 

 1886سال  –ذهبی اسپانیایی کاشته شده اند مردان در حال استراحت زیر سایه نخل هایی که احتماال توسط مبلغان م 

 20اوایل قرن  –کارت پستال میدان لوس آنجلس 

 1915 –در وست لیک  خرمانخل های 

 1890 –درختان نخل خیابان فیگوئرا 

 تشکیل داده است خرماباغی در آرکادیا که سراسر آن را درختان نخل 

مبلغین مذهبی قرن هجدهم در کالیفرنیا نخستین درختان خرما را شاید برای اشاره به درختان کتاب مقدس به شکل زینتی 

 نه به عنوان میوه قابل عرضه در بازار، بلکه تنها به عنوان یک درخت زینتی کاشته می شد. رطبکاشتند. در آن زمان 

با وجود این که درختان خرما حمایت متعصبانه ای از طرف مردم مانند حمایتی که از درختان اکالیپتوس می کردند نداشتند، اما 

  به سرعت در سراسر لس آنجلس ظاهر شدند.

در لس آنجلس بود. در پاسادنا درختان رطب در هر صد قدم در  خرمای هماهنگ به منظور کاشت درختان شاهد تالش 1930سال  

نام دهد. در ونیز ) بخشی در کالیفرنیا(  طول بلوار کولورادو کاشته شدند و باعث شدند که این شاهراه به خیابان هزار نخل تغییر 

کاشتند. نیویورک تایمز  رطبراس  200عالقه مندان به باغبانی به منظور جشن گرفتن دویستمین سالگرد اولین رئیس جمهوری 

 هم معموال مقاالتی در ستایش نخل ها چاپ می کرد و آن ها را درختان خرمای جادویی می نامید.

نخل خرما کاشت که هنوز بسیاری از آنها در بلوار شهر در اهتزاز  25000بخش جنگلداری لس آنجلس بیش از  1931تنها در سال 

هستند. این تالش در سطح وسیع برای کاشت نخل رطب توسط گلن هال اولین رئیس جنگلداری شهر صورت گرفت که از آن به 

در تحت تاثیر قرار دادن  خرمایاد می شود. ولی پروژه کاشت درختان  1932لمپیک عنوان یک پروژه زیباسازی برای بازی های ا
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ورزشکاران خارجی نقش کمتری از آنچه که انتظار می رفت ایفا کرد. در عوض نقش مهمی در به سر کار رفتن افراد بیکار داشت، 

نخل طی آن کاشته شد. این پروژه خود بخشی از پروژه ای بسیار برزگتر  40000ار دالری که تعداد هز 100یک پروژه با بودجه 

 150در طول  خرمانفر مرد بیکار برای کاشتن درخت  400تعداد  1931میلیون دالری بود. در مارس  5برای اشتغالزایی با بودجه 

 فوت فاصله داشت. 50تا  40دالر بود و هر نخل از نخل دیگر بین  3.6بلوار به سر کار رفتند. در آن زمان هزینه هر درخت مایل از 

کاشته شدند ، به پایان عمر طبیعیشان نزدیک می شوند. اداره آب و برق لس  1930امروز بسیاری از درختان خرمایی که در 

که می میرند نباید جز با نخل های خرمایی که با آب و هوای نیمه خشک آداخته  خرماآنجلس اعالم کرده است که درختان 

 هستند و آب کمتری نیاز دارند و سایه بیشتری دارند جایگزین شوند.
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http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://irkhorma.ir/
http://irkhorma.ir/
http://irkhorma.ir/
http://irkhorma.ir/
http://www.iana.ir/fa/news/38377/%D8%AA%D8%A7%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم آذر 

 

273 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۸تاریخ: 

جویی آب و افزایش بازده کشاورزی/ تنظیم آبیاری با تصویر هوایی، نسل بعدی جویی آب و افزایش بازده کشاورزی/ تنظیم آبیاری با تصویر هوایی، نسل بعدی روبات؛ دستیاری برای صرفهروبات؛ دستیاری برای صرفه

  کشاورزی دقیقکشاورزی دقیق

، به پروژه مشارکتی اصالح تکنولوژی رباتیک دانشگاه (USDA) ایاالت متحدهکمک مالی تا یک میلیون دالری وزارت کشاورزی 

جویی وجود آورد تا جایی که به صرفهتواند تحولی در بخش کشاورزی در سراسر جهان بهکالیفرنیا اختصاص داده شد. این پروژه می

 .به شرایط موجود منجر شودها گالن آب و قرار گرفتن کشاورزی دقیق در سطح باالتری نسبت ساالنه میلیون

ای است پروژه (1)(RAPID، پروژه سه ساله ربات دستیار آبیاری دقیق )university of californiaسایت به گزارش ایانا از وب

ربات و ، کن گلدبرگ،استاد دانشگاه برکلی کالیفرنیا و مدیر طرح (2)که توسط استفانو کارپین، استاد رباتیک دانشگاه مرسد کالیفرنیا

شناسی ومهندسی و انستیتو بوناتاو و استیو ووگیوکاس، دانشیار زیست (3)(CITRISمردم مرکز تحقیقات فناوری اطالعات )

درصد از آب شیرین جهان در بخش کشاورزی  85شود.با توجه به برخی مطالعات، دانشگاه دیویس کالیفرنیا هدایت و سرپرستی می

های موجود برای کشت و نگهداری محصوالت بهبود یابد. محققان در نظر دارند تا نشان است تا روش شود؛ بنابراین الزماستفاده می

آلی دست جویی آب از طریق به کار بردن رباتیک دستیار و فناوری آبیاری دقیق، به حفظ گیاه در سطح ایدهتوان با صرفهدهند می

کسالی و نگهداری محصوالت کشاورزی است، هر روشی که بتوان در راستای این راهکار برای نگرانی درباره خش"یافت.کارپین گفت: 

 "رود.شمار میجویی آب باشد، باید ادامه داشته، چراکه از مسائل بسیار مهم بهصرفه

شان های محصولها را پس از گفت وگوهایی که با تولیدکنندگان انگور درباره نگرانیدر حال حاضر، محققان در نظر دارند آزمایش

 ( آغاز کنند.Napa Valley( و دره نپا )Central Valleyانجام شد، در دره مرکزی )

سنت دارد و متصل به خطوط آبیاری است و  25، شامل قطره چکان کوچک و پالستیکی است که هزینه حدود RAPIDسیستم 

شود. سیگنال دستگاه قطره تحرک نصب میهای متواند روی رباتهای کامپیوتری و توسط کارگران تنظیم شده یا میبا دستگاه

های کامپیوتری، محققان هر درخت انگور را با دستگاه"رود.واگیوکاس گفت: کار میچکان برای تنظیم مقدار آب دریافتی انگور به

ترین عملکرد کنند تا مطمئن شوند هر تاک مقدار دقیق آب مود نیاز )درخت انگور( همراه با حفظ بهصورت جداگانه آبیاری میبه

 "خود را دریافت کرده است.

 "های رایج آبیاری است.تر از سیستمسیستم رباتیک دستیار ارزان"گلدبرگ گفت: 

شدت به تنظیمات درست بستگی خواهد ها را با انگور شروع کنیم، چرا که محصول نهایی بهما در نظر داریم آزمون"کارپین گفت: 

ایم و برای برداشت خوب انگور باید روش درست را به کار برد، به این معنا که را پرورش داده داشت. برای هزاران سال است انگور

 "آبیاری باید نه خیلی زیاد و نه خیلی کم باشد.

را  RAPIDسازی ربات توانند طی سه سال آینده بهینهبا کمک مالی وزارت کشاورزی آمریکا، محققان و دانشجویان میهمچنین، 

 این پروژه بخشی از طرح ملی رباتیک بنیاد ملی علوم و برنامه برتر رباتیک کشور است. انجام دهند.

کشاورزان از تکنولوژی مانند تکنولوژی سنجش با اشعه مادون قرمز و هواپیماهای بدون سرنشین با نظارت بر مزارع، برای دریافت 

 اند.مصرف آب توسط گیاه استفاده کرده

های باقی مانده است و این سیستم رباتیک نسل های تصویر هوایی، یکی از چالشی بر اساس دادهتنظیم آبیار"گلدبرگ گفت: 

 "بعدی از کشاورزی دقیق است.

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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(، منطقه مناسب برای آزمون این تکنولوژی است، Central Valleyروبات باید قوی و محکم باشد، و دره مرکزی )"کارپین گفت: 

ها تعیین خواهد کرد که آیا تواند یک مکان خشن برای تجهیزات حساس باشد. آزمونغبار، که میمکانی با گرمای تابستان و گرد و 

 "کند یا خیر؟جز شرایط آزمایشگاهی کار های مختلف بهخوبی در محیطتواند بهرباتیک می

یم به توسعه فناوری که به سود سازی آن فراهم شود، ما در نظر داردنبال ثبت اختراع هستیم، تا امکان تجاریبه"گلدبرگ گفت: 

 /"بشریت، اقتصاد و محیط زیست است ادامه دهیم.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 منبع:

https://www.universityofcalifornia.edu/ 
 نوشت:پی

1- Robot-Assisted Precision Irrigation and Diagnostics. 
(: دهمین و جدیدترین مؤسسه آموزشی ایالت کالیفرنیا ست که در University of California, Mercedدانشگاه مرسد ) -2

 ویکم ساخته شده است..قراردارد و نخستین دانشگاه تحقیقاتی است که در قرن بیست "مرسد"در  "سن ژاکلین"

3- Center for Information Technology Research in the Interest of Society. 
http://www.iana.ir/fa/news/38297/%D8%B1%D9%88 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۵تاریخ: 

  شناسایی مولکولی که کشاورزی را متحول می کندشناسایی مولکولی که کشاورزی را متحول می کند

آکسفورد مولکولی را شناسایی کردند که می گویند قادر است بدون تغییرات ژنتیکی میزان محصول گندم را تا یک پنجم محققان 

 . افزایش دهد.این شیوه جدید افزایش محصول کامال بی خطر است

ندم را تا یک پنجم محققان آکسفورد مولکولی را شناسایی کردند که می گویند قادر است بدون تغییرات ژنتیکی میزان محصول گ

را شناسایی کردند که امکان حداکثر بهره برداری از  T6P به گزارش ایرنا از گاردین، این محققان مولکولی موسوم به.افزایش دهد

مواد مغذی قندی را که در جریان فتوسنتز تولید می شود، برای گیاه فراهم می کند. بدین ترتیب گیاه با دریافت مواد مغذی 

این شیوه جدید افزایش محصول کامال بی خطر است و به کارگیری آن از طریق اسپری حاوی  .د بیشتری می کندبیشتر، رش

مولکول های مذکور روی گندم انجام می شود که توسط کشاورزان به سادگی قابل کنترل است. در تحقیقات انجام شده، تنها پس 

شاهده بود. نتایج آزمایش ها نشان می دهد با استفاده از روش های شیمیایی از یک بار استفاده از اسپری، نتایج آن کامال قابل م

مبتنی بر درک صحیح زیست شناسی، می توان بهره مندی از منابع غذایی مورد نیاز بشر را تضمین کرد و این فناوری در آینده 

پرمصرف ترین غالتی است که در تمام نقاط  گندم در کنار ذرت و برنج یکی از .نزدیک می تواند نحوه تولید غالت را متحول کند

میالدی به  2050زمین کشت می شود. اما اگر جمعیت زمین مطابق پیش بینی ها افزایش یابد، الزم است تولید گندم تا سال 

  .درصد افزایش یابد 70میزان 

 .منتشر شده است Nature گزارش کامل این تحقیقات در نشریه

http://www.iana.ir/fa/news/38246/%D8%B4%D9%86 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۴تاریخ: 

انرژی خورشیدی راهکاری برای استفاده بهینه از زمین کشاورزی/ مقابله با کمبود زمین و تأمین امنیت انرژی خورشیدی راهکاری برای استفاده بهینه از زمین کشاورزی/ مقابله با کمبود زمین و تأمین امنیت 

  غذاییغذایی

های خورشیدی در باال در جنوب غربی آلمان برای انجام تحقیقات برای یک ایده جدید ایجاد شده است. پانل ایتأسیسات آزمایشی

ای بهینه ها قرار دارد، محققان در نظر دارند تا با انرژی خورشیدی از زمین کشاورزی به شیوهزمینی در زیر این پانلو گندم و سیب

ای ویژه اگر محصوالت زراعی به شیوهوله، تغذیه جمعیت رو به رشد جهان، نیاز به زمین دارد، بهویچهبه گزارش ایانا از سایت د.استفاده کنند

 سازگار با محیط زیست کاشت شوند، اما میزان فضا به طور قابل توجهی برای کاشت این محصوالت محدود است.
Petra Högyدانشگاه  (1)انداز و اکولوژی گیاهی، استاد موسسه چشمHohenheim :های زمین"، در جنوب آلمان، گفت

 "سازد تا از زمین برای تولید غذا و انرژی استفاده کنیم.صورت نامحدود در دسترس نیست؛ بنابراین ما را مجبور میکشاورزی به

رسی امکانات و در یک پروژه آزمایشی در نزدیکی دریاچه کنستانس، در مرز سوئیس و آلمان، محققان در چند مؤسسه، در حال بر

هکتار )حدود شش جریب( زمین کشاورزی، یک شرکت کشاورزی ارگانیک در بخشی از  2.5مزایای استفاده از این روش هستند.در 

زمینی، کرفس و فوت( نصب شده، گندم، سیب 16.5ای در ارتفاع پنج متر )های فتوولتائیک که روی پایهاین زمین در زیر پانل

شود.این مقایسه نشان های خورشیدی کشت میو بخش دیگری از مزرعه به روش معمول بدون پانل مخلوطی از شبدر و علف

 مناسب هستند. photovoltaic agro (APV)(2)دهد که چه نوع از سبزیجات یا محصوالتی برای تولید با می

Petra Högy های خورشیدی بهتر ینی تحت پانلزمسازی قبلی، ما معتقدیم که رشد سیببر اساس شبیه"وله گفت: به دویچه

توانند تا با کمک مالی وزارت آموزش و تحقیقات آلمان، کارشناسان کشاورزی می"بود در حالی که رشد گندم، نتیجه خوبی نداشت.

گیری تفاوت در رشد محصول، تنوع زیستی و عملکرد محصول های خاک، طی سه سال آینده برای اندازهاز سنسورها و نمونه

 های مشابه در فرانسه، ایتالیا و ژاپن وجود دارد.اده کنند. در حال حاضر سایتاستف

های انرژی خورشیدی فرانهوفر در فرایبورگ، این فرآیند جای ، مدیر پروژه مؤسسه سیستمStephan Schindeleبه گفته 

های محصوالت زراعی و زیرساختبا این حال، تحقیقات سیستماتیک روی ترکیب بهینه میان "تحقیق و کار دارد.وی گفت: 

بار برای پروژه آزمایشی در آلمان، محققان برای نخستین"این مدیر پروژه توضیح داد: "های خورشیدی هنوز انجام نشده است.پانل

رند. پس از کار گییافته برای امکان تولید مواد غذایی و انرژی را بهسازی با کامپیوتر و بهترین سیستم توسعهتوانستند سایه شبیه

های خورشیدی تضمینی برای توزیع بهینه آالت بزرگ و فاصله بیشتر بین ردیف ماژولآن، فضای کافی در این مزرعه برای ماشین

 "انرژی خورشیدی در فضای کشاورزی خواهد بود.

 های بادی دریاییتر از نیروگاهارزان

Schindele  :سنت آمریکا( برای هر  12سنت یورو )حدود  11.3پروژه آزمایشی هزینه تولید برای برق تولید شده توسط "افزود

وی اشاره کرد، با تولید انبوه، امکانات ساخته شده ارزان تر خواهند بود. با بازگشت ده سنت در هر "کیلووات ساعت خواهد بود.

 گذاری سودآور برای کشاورزان آلمانی منجر شود.تواند به سرمایهکیلووات ساعت، می

، ظرفیت اگروفتو ولتاییک Schindeleین نسل انرژی کمتر از انرژی باد تولید شده در دریا خواهد بود. به گفته قیمت ا

"agrophotovoltaics"  تواند هشت درصد از تقاضای برق آلمان را پوشش دهد.گیگاوات است، که می 50تا  25در آلمان بین 

ویژه در مناطق آفتابی داشته باشد. در پتانسیل بالقوه در سراسر جهان، بهتواند ( میAPVاین انرژی )"این مدیر پروژه گفت: 

های آب تواند به خصوص جایگزین ژنراتور دیزل و پمپمناطقی مانند خاورمیانه، تولید برق خورشیدی ارزان قیمت است و می
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یدی، در ترکیب با تکنولوژی آب، های خورشهمچنین او معتقد است که سایه ایجاد شده توسط تأسیسات پانل"کشاورزی شود.

 های جدیدی برای تولید محصوالت کشاورزی را فراهم کند.تواند در کشورهای خاورمیانه فرصتمی

Schindele  :اش تنها دو درصد و بقیه را هم با واردات و مواد غذایی عنوان نمونه قطر، کشوری که تولیداتبه"یادآور شد

 30با دریافت مشاوره از مؤسسه فرانهوفر توانسته با استفاده از این تکنولوژی جدید، موفق به تولید کند، های باال تأمین میقیمت

 /"درصد از مواد غذایی بر روی زمین بیابانی شود.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 منبع:

http://www.dw.com/ 
 نوشت:پی

1- Institute of Landscape and Plant Ecology. 
های تولید برق از انرژی خورشیدی است. در این روش با ، یکی از انواع سامانهPVیا به اختصار  (Photovoltaics)فتوولتاییک  -2

های خورشیدی از نوع نیمه شود. سلولپذیر میهای خورشیدی، تولید مستقیم الکتریسیته از تابش خورشید امکانکارگیری سلولبه

شوند. وقتی نور خورشید به یک سلول فتوولتاییک ا هستند که از سیلیسیوم یعنی دومین عنصر فراوان پوسته زمین ساخته میرسان

توان شود. میتابد، بین دو الکترود منفی و مثبت اختالف پتانسیل بروز کرده و این امر باعث جاری شدن جریان بین آنها میمی

 های تجدیدپذیر قرار داد.ی انرژیهافتوولتایک را در دسته فناوری

http://www.iana.ir/fa/news/38206/%D8%A7%D9%86% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۹تاریخ: 

  توانمندسازی کشاورزان چینی با اجرای آبیاری مدرنتوانمندسازی کشاورزان چینی با اجرای آبیاری مدرن

مترمکعب است. کمبود آب  100چهارم متوسط جهانی، یا دوهزار و رو است. سرانه منابع آب، حدود یکبهچین با تنش آب روکشور 

 .های زراعی، و تأثیر افزایش تغییرات آب و هوایی بیشتر هم شده استبا وجود زمین

اشتغال و معیشت برای بیش از نیمی از جمعیت عنوان یک منبع ( کشاورزی آبی، بهIrrigated agriculture) به گزارش ایانا،

کند؛ برای اطمینان از درصد از کل منابع آب را استفاده می 60رود که بیشتر از هر بخش دیگر، یعنی بیش از شمار میکشور به

 رود.یشمار متر از آب در کشاورزی برای چین از مسائل مهم بهاستفاده پایدار از منابع محدود آب، استفاده کارآمد

( در هبی، Conservation Project II) II، بانک جهانی با چین برای اجرای پروژه حفاظت از آب 2016و  2012های بین سال

 شانشی و نینگشیا، سه استان شمالی که بیشترین کمبود آب داشتند، همکاری کرده است.

وری آب در دالر و با هدف بهبود مدیریت آب و افزایش بهرهمیلیون  80تأمین مالی پروژه، توسط وام از سوی بانک جهانی در حدود 

از طریق این پروژه، ما دنبال "بخش کشاورزی انجام شد.سینگ هو، متخصص ارشد در حوزه بهداشت و آب و سرپرست پروژه گفت: 

ه جای تمرکز بر وری آب برای محصوالت کشاورزی بآب و افزایش بهره transpiration-evapo (ET)(1)کاهش تعرق و تبخیر 

 real water) "جویی آب واقعیصرفه"همچنین در حال تالش برای رسیدن به "وی افزود: "های فنی هستیم.گیریروی اندازه

savings یا کاهش تبخیر و تعرق، از طریق بهبود مصرف آب در مزرعه برای کاهش هدررفت آب هستیم. همچنین با اندازه گیری )

وری باالتر آب و تغییر رفتار کشاورزان، نسبت به مصرف کاهش آب، اقدام یری الگوهای کشت برای بهرهیکپارچه مانند اندازه گ

رود که با کمبود شدید آب مواجه است. سرانه منابع آب آن شمار میاستان هبی، تولید کننده عمده حبوبات در چین به"کنیم.می

 جهانی قرار دارد.متوسط  1.30 میانگین ملی و 1.7متر مکعب، در حدود  307روی مقدار 

تواند تهدیدی برای استفاده پایدار از منابع آب رو شده که میبا رشد سریع اقتصادی، استان هبی با تقاضای بیشتر منابع آبی روبه

اضافی آب  طور ویژه، آب های زیرزمینی در حال حاضر در برخی از مناطق، بیش از حد پایین رفته و میزان برداشتمحدود باشد.به

درصد از کل  75متر در سال از میزان آب زیرزمینی کم شود. کشاورزی آبی از عوامل اصلی آن است، که حدود  2-1باعث شده تا 

روستا و مجموع جمعیتی  326شهرستان از استان هبی همراه با  10دهد.این در حالی است که این پروژه مصرف آب را تشکیل می

جریب( از زمین های  65.374هکتار ) 456هزار و  26دهد، که شامل بهبود سیستم های آبیاری در  هزار نفر را پوشش می 322

 کیلومتر خط لوله است. 283های آبیاری و حدود سه هزارو کیلومتر از کانال 262کشاورزی، الیه گذاری و الیروبی 

 توانمندسازی جوامع کشاورزی با مدیریت آبیاری

 Youzhai(، طرحی ویژه برای روستای water users association (WUA)ربران آب روستا )انجمن کا 2016پیش از سال 

 های روستایی راه اندازی کرد. را به منظور مدیریت آبیاری برای خانوادهGuantaoدر شهرستان 

در حالی است که آن  جمعیت روستا را در اختیار دارد. این 320خانوار روستایی از مجموع یک هزار و  Youzhai ،270روستای 

 134جریب یا حدود  330)واحد مساحت در سیستم اندازه گیری چینی( ) mu 2000ها به کشت گندم و ذرت در مساحت 

های اندازه گیری آب له گذاری آبیاری و قراردادن دستگاه، پروژه یاد شده، لو2012هکتار( از زمین های کشاورزی مشغولند.در سال 

 جویی در آب را انجام داد.ه صرفهدر مزارع برای کمک ب

WUA با مسئولیت اصلی مربوط به مدیریت آبیاری و هماهنگی سفارشات آبیاری، تشکیل شد که مسئول  2013، در اوایل سال

انجام و حفظ آب تامین شده توسط این پروژه را دارد. در طول فصل که فعالیت کشاورزی کمتر است این انجمن، افراد فنی را برای 
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نام دارد، در روستا قرار داده  "water rights system "رسی خطوط لوله و رفع مشکالت به کار می گیرد.سیستمی که به نام بر

متر مربع( زمین های کشاورزی  647جریب یا  mu()0.16شده است. این سیستم به هر خانوار با توجه به مقدار مساحت )برحسب 

برای دریافت آب از سیستم مدیریت  ICان می دهد؛ همچنین هر خانوار یک کارت و میزان آب مصرفی اختصاص یافته را نش

کار بسیار آسان است. شما فقط نیاز "گوید: آبیاری دریافت کرده است.ونگ ویرانگ از افراد روستا که با این سیستم کار کرده، می

ها به صورت فایل در طالعات مربوط به همه خانوادها"تان جریان پیدا می کند.دارید کارت را در دستگاه بکشید و آب به مزرعه

هنگامی که یک کشاورز پول "گفت:  WUAوجود دارد.ژائو جیانگانگ، سرپرست  WUAسیستم کامپیوتری مدیریت آبیاری 

اش تکند و پس از این که اطالعات وی را در سیستم بررسی کردم، می تواند کاراش تمام شود، نزد من مراجعه میICداخل کارت 

دهیم و کسانی هم که در پایان سال، ما به کسانی که از آب کمتری استفاده کرده اند پاداش می"وی افزود: "را مجدد شارژ کند.

 "ای برای صرفه جویی آب در میان مردم باشد.استفاده بیش از حد داشتند، جریمه می شوند. این می تواند انگیزه

ما در "کند.وو هوآتائو مدیرعامل منابع آب شهرستان، گفت: استفاده می WUAو از سیستم روستا در شهرستان گوانتائ 134اکنون 

نظر داریم سیستم تجاری آب را در مناطق آبیاری قرار دهیم که اجازه می دهد تا کشاورزان بتوانند میزان آب واقعی خود را خرید و 

 "فروش کنند.

 یزی آبیاریبرنامهبینی رطوبت؛ راهنمای پیش

ن پروژه همچنین، از سیستم پیش بینی آبیاری در شهرستان گوانتائو ، پشتیبانی می کند، که شامل شش ایستگاه مانیتورینگ ای

 های زیرزمینی است. ها در مورد دما، رطوبت، سرعت و جهت باد، بارش، رطوبت خاک و سطح آبآوری دادهجمع

کند که بر روی اینترنت و از طریق یک مرکز مدیریت اطالعات، با استفاده از مدل های کامپیوتری آب مورد نیاز را پیش بینی می

 خارج از ایستگاه های مانیتورینگ برای راهنمای برنامه ریزی آبیاری منتشر می شود. LEDنشانه های 

Wang Weizhen  با تکیه بر تجربه خود توانسته به تصمیم گیری در مورد میزان آبیاری دست یابد. در حال حاضر او اطالعات

من دقیقا براساس پیش بینی های آبیاری می توانم درباره زمان و میزان آب مورد "رطوبت خاک را کنترل می کند. وی گفت: 

ریزی آبیاری بهبود یافته همراه با آبیاری برنامه"نیروی کارمی شود. استفاده ام، تصمیم بگیرم که این موجب صرفه جویی آب و

متر مربع(  647جریب یا  0.16) muرا کاهش می دهد؛ به عنوان یک نتیجه، مصرف آب در هر  ETمناسب محصوالت، میزان 

 متر مکعب کاهش یافته است. 100تا  80گندم، به میزان 

Wei Tieqiang این پروژه به عنوان یک مدل خوب در استان ما شناخته شده "استان هبی گفت: ، معاون مدیر منابع آب در

توانیم آگاهی ، میWUA( و water rights systemsگذاری آب و سیستم آب واقعی )از طریق قیمت"وی افزود: "است.

م سیستم آبیاری مدرن بسازیم وبه تنها در این راه ما می توانی"وی یادآور شد: "کشاورزان درباره حفاظت از آب را افزایش دهیم.

 /"بازدهی و بهره وری باالتر دست یابیم.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 منبع:

 
http://www.worldbank.org/ 

 نوشت:پی
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1- evapo-transpirationب خاک و تعرق از سطح گیاهان های آبریز دو پدیده تبخیر از سطح مرطو: به دلیل این که در حوضه

توصیف  (Evapotranspiration)تعریق  -توان از همدیگر مجزا ساخت اغلب این دو فرایند توام با یکدیگر و به نام تبخیررا نمی

 گردد.تعریق به جو زمین باز می -شود و دوباره از طریق تبخیرشوند. تقریباً نیمی از آبی که وارد خاک میمی

http://www.iana.ir/fa/news/38337/%D8%AA%D9%88%D8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/38337/%D8%AA%D9%88%D8


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        5139 اهم اخبار کشاورزی هفته چهارم آذر 

 

281 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵آذر  ۲۹تاریخ: 

  20162016مقاله باراک اوباما مقاله علمی سال مقاله باراک اوباما مقاله علمی سال 

است و  اند منتشر شدهبیشترین میزان توجه را به خود جلب کرده 2016مقاله برتر علمی که در سال  100فهرستی از 

 .زده شویدای نوشته باراک اوباما تعلق دارد شگفتشاید از دانستن اینکه رتبه نخست این فهرست به مقاله

توجه جوامع  است، در بخش بیشترین میزان منتشر شده JAMAبه گزارش کلیک، این مقاله که در نشریه انجمن پزشکی آمریکا، 

ای درباره کشف امواج گرانشی، و همچنین مقالهدار پیشین،است و از رکورد ها و عموم مردم بیشترین امتیاز را گرفتهعلمی، رسانه

مقاله برتر به صورت ساالنه توسط شرکت آلتمتریک که  100این فهرست از .است ویروس زیکا و سیاره نهم نیز فراتر رفته

میلیون مقاله  17بیش از  2016شود. گزارش سال کند، منتشر مییک و آنالین را تجزیه و تحلیل و پردازش میهای آکادمخروجی

مقاله باراک اوباما .استهای بازبینی دنبال کردههای اجتماعی، اسناد سیاسی و مقالهمیلیون ناشر مختلف را در اخبار، شبکه 2٫7از 

خبر،  315در ” های کنونی و اقدامات بعدیظام درمانی ایاالت متحده آمریکا: پیشرفتتحول ن "جمهوری آمریکا با عنوان رئیس

است. این مقاله اولین مقاله علمی منتشر شده توسط یک عنوان شده Reddit پست در 14بوکی و پست فیس 200توئیت،  8943

است و  به صرفه پرداخته ن درمانی مقرونجمهور در راس قدرت است و اوباما در آن به ارزیابی تاثیرات تصویب قانورئیس

این مقاله که مورد بازبینی دیگر محققان قرار نگرفته، به صورت .کندهای بعدی توصیه میهای درمانی دیگری را نیز به دولتاولویت

گر نوشته شدن آن تواند دلیلی بر پرمخاطب بودن آن باشد، البته ااست و همین عامل می رایگان در دسترس عمومی قرار داشته

افزایش عالقه مندی عمومی نسبت به علوم، به ویژه پس از آغاز شیوع ویروس زیکا .توسط شخص اول یک کشور را نادیده بگیریم

تعهد  ها به سوی دسترسی آزاد تمایل پیدا کنند، زیرا در مورد خاص ویروس زیکا،است تا بسیاری از نشریه در جهان نیز باعث شده

انگلند، و النست که معموال مقاله ای یافتن درمانی برای این ویروس باعث شد تا نشریاتی مانند نیچر، نشریه پزشکی نیوبه تالش بر

 .های مربوط به زیکا را برای دسترسی عموم رایگان سازندمقاله رایگانی برای ارائه ندارند،

 (JAMA) اقدامات بعدهای کنونی و تحول نظام درمانی ایاالت متحده آمریکا: پیشرفت -1

 (British Medical Journal) خطای پزشکی، سومین عامل اصلی مرگ در آمریکا -2

 (Physical Review Letters) کنندهرصد امواج گرانشی از درون یک سیاهچاله دوتایی ادغام -3

 (The Astronomical Journal) پیکر در سامانه خورشیدیشواهدی برای یک سیاره غول -4

 (JAMA) های قلبی: تحلیلی تاریخی بر اسناد داخلی صنعتپژوهشی بر صنعت قند و بیماری -5

 New England Journal of) بازبینی مدارک به دست آمده از مرگ و میر -ویروس زیکا و عوارض پس از تولد -6

Medicine) 

 (JAMA) 2014تا  2001ارتباط میان درآمد و طول عمر در آمریکا،  -7

 (JAMA) مدتهای پوشیدنی در کنار تغییر سبک زندگی بر کاهش وزن طوالنیات فناوریتاثیر -8

 (با کمک شبکه عمیق عصبی و پژوهش درباره درختان )نیچر GO مهارت در بازی -9

 (Science Advances) اطلس جهان جدید از درخشش نورهای مصنوعی در آسمان شب -10

مقاله پر بحث و گفتگو جایی ندارند و قرار گیری دو مقاله فیزیکی  10یکی معموال در میان های فیزبه گفته شرکت آلتمتریک، مقاله

 .استالعاده بودهبرای جهان فیزیکی سالی فوق 2016به آن معنی است که سال  2016مقاله برتر جهان در سال  10در میان 

http://www.iana.ir/fa/news/38328/%D9%85%D 
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	تأمین معیشت جایگزین برای صاحبان چاههای مسدود شده/ افزایش سهم صنعت در تخصیص آب/ مشاغل سبز تا پایان اسفندماه 95 شناسایی میشود
	تولیدکنندگان آذربایجان شرقی برای استفاده مجدد پساب شهری؛ مکانیزاسیون کشاورزی و آبیاری هیدروپونیک دست به کار شدند

	اقتصاد کلان
	خبر خوش مالیاتی برای تعاونی ها
	بودجه وزارت بهداشت سه برابر بودجه جهاد کشاورزی/ وزارت جهاد کشاورزی ١٢ هزار و ٤٤٩ هزار میلیارد ریال بودجه میگیرد
	استفاده از نشاسته سیب زمینی همدان در غذای چینی (نودِل) و سیر به عنوان ماده موثر در داروهای ضد سرطان
	تخمین «رشد» در سال 95
	چرا رشد اقتصادی ۱۴ درجه چرخید؟
	ورود رسمی کوچکها به بورس
	در بودجه سال آینده خبری از محصولات ارگانیک نیست

	اقتصاد محصولات
	غلات از ۱۰ سال قبل در دنیا فقط در بورس کالایی داد و ستد میشود
	توسعه کشاورزی پایدار در اسارت قیمتهای تضمینی

	اقلیم و منابع طبیعی
	توصیه های هواشناسی کشاورزي از امروز تا پایان تعطیلات ابتدای هفته بعد
	تغییرات آب و هوایی در مزارع و باغات کشاورزی کشور، از امروز تا فردای شب یلدا
	اثرات گرد و غبار نمکی ناشی از خشکی دریاچه
	راهکارهای لندن و نیویورک برای مهار آلودگی هوا/ احتمال تبدیل ابر آلاینده به مه دودهای مرگبار!
	طرحهای مقابله با ریزگردها در استانهای بزرگ کشور در دست اجراست
	انقراض نسل بخشی از نرمتنان خلیج فارس/ ساحل مکران محل مناسبی برای توسعه صنایع نفت نیست
	عضویت ایران در شبکه جهانی پایش حریق/ کاهش حریق در جنگلهای طبیعی طی سه ماهه ابتدای سال جاری نسبت به سال قبل
	طراح درختان تناور خیابان ولیعصر در دی ماه سرد زمستان رفت

	انتصابات
	انتخاب اعضای هیات مدیره اتاق بازرگانی بینالملل
	قائممقام جدید اتحادیه تعاونیهای خوراک دام، طیور و آبزیان کشور منصوب شد
	مدیرکل دفتر فناوری و تحول اداری سازمان جنگلها منصوب شد
	انتصاب مدیران بدون پارتی در بانک کشاورزی!

	انگور/ کشمش
	بازار و قیمت ها
	فارس از بازار میوه شب یلدا گزارش میدهد
	نگران پرتقال شب عید نیستیم/ اختصاص اعتبار 2400 میلیارد تومانی برای آبیاری تحت فشار/ سال آینده 400 هزار هکتار به اراضی مجهز به سیستم نوین آبیاری افزوده میشود
	اثرات یلدا بر بازار مرغ و ماهی/ افزایش 20 درصدی قیمت ماهی در مقابل کاهش قیمت مرغ
	آجیل و خشکبار گرانتر شد/ممنوعیت واردات بازار سودجویان را گرم کرد
	قیمت آجیل و شیرینی شب یلدای 95
	اقلام اساسی همچنان از نردبان قیمت بالا می روند
	قیمت اقلام اساسی شب یلدا 95/ثبات نرخ انواع میوه و افزایش قیمت ماهی در بازار
	قیمت مرغ و ماهی شب یلدای 95
	قیمت هندوانه افزایش نخواهد یافت + جدول
	تحولات بازار مرغ و ماهی/ ماهی گران شد+جدول

	برنامه و سیاست ها
	با انتشار یک گزارش تحلیلی مطرح شد 30 پیشنهاد ایتان برای اصلاح برنامه ششم توسعه
	پنج سامانه الکترونیکی سازمان دامپزشکی معرفی میشود
	قوانین آب در عمل مورد غفلت واقع شده/ گره خوردن توسعه روستایی به کشاورزی اشتباه است/ تلاش برای بهروز کردن فرمولهای بخش آب
	ایجاد مدیریت حوضهای رویکرد اصلی وزارت نیرو در بخش آب
	اصلاح مصرف آب در کشاورزی نباید صرف توسعه سطح زیر کشت شود
	حل مسئله آب در گرو اجماع ملی است/ آب و محیط زیست محورهای اصلی بودجه سال 96
	تعیین کرسی جهانی برای بخش خصوصی
	آخرین وضعیت پرونده اختلاف وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پدیده شاندیز
	بیمه درآمد کشاورزان؛ پیشنیاز دستیابی به انگیزه اصلاح الگوی کشت/ راهاندازی اتاق فکر برای کمک گرفتن از تجربه پیشکسوتان کشاورزی
	کمیسیون تلفیق "طرح تنفس" را در برنامه ششم گنجاند
	فراخوان زنان و احزاب به فعالیت های محیط زیستی و توسعه پایدار
	تببین موضوع همکاریهای مشترک اتاق ایران و محیط زیست در هفته آینده/ محیط زیست باید به صحنه سرمایهگذاری مولد تبدیل شود
	تببین موضوع همکاریهای مشترک اتاق ایران و محیط زیست در هفته آینده/ محیط زیست باید به صحنه سرمایهگذاری مولد تبدیل شود
	تببین موضوع همکاریهای مشترک اتاق ایران و محیط زیست در هفته آینده/ محیط زیست باید به صحنه سرمایهگذاری مولد تبدیل شود
	همکاری های مشترک ایران و اروپا برای مقابله با چالشهای آبوهوا
	تقاضای 110 نفر از اساتید دانشگاه برای ادغام سازمان های محیط زیست و جنگل ها
	قیام "واتاشان" در مقابل "طرح تنفس"
	موانع استفادۀ مؤثر از منابع بانک جهانی برای برنامههای تغذیه / ایجاد سازمان آژانس بینالمللی غذا برای حل بحران جهانی امنیت غذایی
	بیمه ماشینها و معافیت مالی، راه تسخیر بازار خاورمیانه

	برنج
	برنج خارجی قدرت قد کشیدن در بازار ایران را پیدا نمیکند

	پسته
	پنبه
	پیشبینی برداشت ۱۶۰ هزار تن پنبه/ سرما خسارتی به مزارع پنبه نزد

	پیاز
	تامین منابع مالی
	کیفیت تولید در کشت گلخانهای افزایش مییابد/ به حمایت بانکها نیاز داریم
	طلب 550 میلیارد تومانی کارخانههای قند از دولت/ بدهی دولت به کارخانهها وارد سال سوم شد/ اعمال محدودیت در کشت بهاره چغندرقند
	اختصاص تسهیلات با سود پایین به طرحهای زنجیره تولید، صنایع دستی و تأمین علوفه/ افزایش تأمین نقدینگی و سرمایه در جامعه عشایری
	تعاونیهای روستایی برای سرمایهگذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی بودجه میگیرند/ بازنگری شرایط بانکی برای پرداخت وام و ضامن روستاییان
	نگران پرتقال شب عید نیستیم/ اختصاص اعتبار ۲۴۰۰ میلیارد تومانی برای آبیاری تحت فشار/ سال آینده ۴۰۰ هزار هکتار به اراضی مجهز به سیستم نوین آبیاری افزوده میشود

	تحقیقات و نوآوری ها
	ایجاد گرایش تولید محصولات گلخانهای در مقطع کارشناسی ارشد
	انتقال فناوری و دانش فنی ۱۲ گونه بذر به بخش خصوصی دانش فنی ۱۲ گونه بذر بعدازظهر امروز طی قراردادهایی در سازمان تات وزارت جهاد کشاورزی به بخش خصوصی واگذار شد.
	رونمایی از 7 طرح تحقیقاتی برتر کشاورزی بعدازظهر امروز با حضور وزیر جهاد کشاورزی از 7 طرح تحقیقاتی برتر حوزه کشاورزی رونمایی شد.
	نمایش فناوری های اطلاعاتی جهاد کشاورزی؛ از امروز در بزرگ ترین رویداد تجاری صنایع الکترونیک و کامپیوتر کشور

	تخم مرغ
	آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ/ واحدهای آلوده معدوم شدند

	تولیدات باغی (سایر )
	قیمت انار شب یلدای 95
	آغاز ذخیرهسازی میوه شب عید از دیماه/ کیویهای سرمازده پوره میشوند

	تولیدات دام و طیور (سایر )
	خراسان رضوی دارای بیشترین و سیستان و بلوچستان، کمترین تعداد گوسفند/ پنج استان پیشتاز در تولید شیر
	اجازه نگهداری مرغ مادر به مرغداریها تا 68 هفتگی/ کجفهمی یکی از خبرگزاریها از اطلاعیه انجمن
	تایید رسمی آنفلوانزای فوقحاد پرندگان در استانهای تهران، البرز، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، قم، مرکزی و مازندران
	مرغ وتخم مرغ ارزان شد

	تولیدات زراعی (سایر )
	افزایش تدارک علفکشهای مزارع گندم در سال زراعی جاری/ علفکشهای جدید کیفیت و کارایی بالاتر دارند/ استان خوزستان در اولویت قرار گرفت
	قرمزهای قدرتمند دنیای سبزیجات!

	چای
	فروش 24 هزار تن از چای خشک تولیدی امسال/ پرداخت 193 میلیارد تومان از مطالبات چایکاران

	حبوبات
	خاک
	خرما
	خرید تضمینی
	استقرار 16 مرکز خرید تضمینی مرکبات آسیبدیده در استان مازندران/ خرید و ذخیره پرتقال شب عید از اول دی ماه
	استقرار 16 مرکز خرید تضمینی مرکبات آسیبدیده در استان مازندران/ خرید و ذخیره پرتقال شب عید از اول دی ماه
	استقرار 16 مرکز خرید تضمینی مرکبات آسیبدیده در استان مازندران/ خرید و ذخیره پرتقال شب عید از اول دی ماه
	شرایط برای حضور بخش خصوصی در حوزه ایجاد واحدهای قرنطینه مرزی فراهم است
	آغاز خرید تضمینی و ذخیرهسازی پرتقال شب عید از یکم دیماه/ 15 تن پرتقال سرمازده به کنسانتره تبدیل شد
	تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات چه بر سر تولید می آورد؟

	خشکسالی
	دانه های روغنی
	روغن
	روغنهای امانی دولتی که جایشان چندان امن نیست

	زعفران
	زیتون
	سلامت
	تأیید وجود برخی فلزات سنگین مانند آرسنیک در برخی خاکهای کشاورزی/ طرح ساماندهی مصرف سموم در هفت محصول کشاورزی پرمصرف تا سال بعد به سرانجام میرسد
	تأیید وجود برخی فلزات سنگین مانند آرسنیک در برخی خاکهای کشاورزی/ طرح ساماندهی مصرف سموم در هفت محصول کشاورزی پرمصرف تا سال بعد به سرانجام میرسد
	تأیید وجود برخی فلزات سنگین مانند آرسنیک در برخی خاکهای کشاورزی/ طرح ساماندهی مصرف سموم در هفت محصول کشاورزی پرمصرف تا سال بعد به سرانجام میرسد
	به گزارش خبرنگار ایانا، محمود حجتی امروز یکشنبه روز پرترافیکی را پشت سر گذاشته است. از سویی پیش از ظهر امروز در سازمان تحقیقات به مناسبت هفته پژوهش به تقدیر از نمونههای حوزه پژوهش کشاورزی پرداخت و از سوی دیگر ساعتی بعد به اتفاق بخشنده، کشاورز، زند و...
	وزیر جهاد کشاورزی در این دیدار افزود: در برخی از محصولات میزانی از باقیمانده سموم ازجمله نیترات وجود داشته است، بهویژه در مورد برخی سیبزمینیها (35 درصد) و کاهو (22 درصد) که از سال 94 کار نمونهگیری و رصد مزارع این محصولات شروع شده است. امسال و سال ...
	وزیر جهاد کشاورزی در این دیدار افزود: در برخی از محصولات میزانی از باقیمانده سموم ازجمله نیترات وجود داشته است، بهویژه در مورد برخی سیبزمینیها (35 درصد) و کاهو (22 درصد) که از سال 94 کار نمونهگیری و رصد مزارع این محصولات شروع شده است. امسال و سال ...
	وزیر جهاد کشاورزی در این دیدار افزود: در برخی از محصولات میزانی از باقیمانده سموم ازجمله نیترات وجود داشته است، بهویژه در مورد برخی سیبزمینیها (35 درصد) و کاهو (22 درصد) که از سال 94 کار نمونهگیری و رصد مزارع این محصولات شروع شده است. امسال و سال ...
	حجتی با تأکید بر اینکه در سالهای اخیر پیشرفتهای قابل توجهی در زمینه کاهش باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی داشتهایم، اظهار کرد: البته گزارشهای وزارت بهداشت و وزارت جهاد تناقضهایی دارد که باید برطرف شود تا بتوانیم گزارش شفاف و صادقانه و دقیقی به ا...
	وی ادامه داد: در عین حال سرعت کار برای کاهش میزان باقیمانده سموم کشاورزی مطلوب نیست و باید افزایش یابد.
	حجتی اضافه کرد: گزارشهایی نیز مبنی بر وجود برخی فلزات سنگین مانند آرسنیک در برخی خاکهای کشاورزی وجود دارد که باید برای مقابله با این پدیده نیز برنامه داشته باشیم.
	وی یادآور شد: باید گزارشهای دقیقی داشته باشیم که کدام خاکها این مشکل را دارند و آیا با کشت جایگزین مشکل برطرف میشود تا مشکلی برای سلامت انسان ایجاد نکند.وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه برای مسئله سموم قاچاق نیز باید برنامه داشت، افزود: چه از رو...
	وی با اعلام اینکه عرضهکنندگان مجاز سموم کشاورزی شناسایی شده و مجوز گرفتهاند، از کشاورزان خواست از افراد بدون مجوز سم خریداری نکنند.حجتی عنوان کرد: شرکتهای دانشبنیان متعددی نیز در این زمینه فعال شدهاند تا محصولات بیولوژیکی تولید کنند که بهعنوان ج...

	تکذیب سرطانزا بودن نانهای سنتی/ تنور تنها 20 درصد در کیفیت نان تأثیر دارد
	روشهای به حداقل رساندن خسارت سرمازدگی چیست؟
	این ۱۰ ماده غذایی را درون فریزر نگذارید
	با خوردن این سبزی از سرطان پیشگیری کنید
	راهکارهای خانگی برای درمان گواتر
	چای لاغری، واقعیت یا افسانه؟
	خوردنیهایی که غذا نیستند
	5 عادت غذایی که پوست را خراب میکند

	سیب درختی
	سیب زمینی
	کاهش سطح زیر کشت سیبزمینی در سال آینده قطعی است/ کشت غلات و دانههای روغنی مقرون به صرفهتر از سیبزمینی است

	شیلات
	بهرهداری از مرکز تولید و پرورش در قفس گونههای بومی ماهیان خلیج فارس
	رشد تولید در حوزه کشاورزی بهرغم کاهش بارشها ادامه دارد/ برنامهریزی برای تولید سالانه 200 هزار تن ماهی در قفس
	آغاز فصل چلهخشکی برداشت ماهیان استخوانی در آبهای شمال/ برداشت 825 تن میگو از آبهای خوزستان
	آغاز فصل ماهیدار کردن قفسهای مناطق شمالی کشور/ 300 قفس قابل راهاندازی و ظرفیت تولید 20 هزار تنی ماهی در قفس در سال جاری
	برگزاری جلسات مشترک با ترکیه برای صادرات قزلآلا به بازار مشترک/ ایران 950 هزار تن تولید و تنها 350 میلیون دلار ارزش صادراتی دارد
	تاکید بر بومی شدن پرورش ماهی در قفس/توسعه آبزی پروری دریایی روشی پایدار برای اشتغال ساحل نشینان

	شکر (چغندر / نیشکر)
	طلب 550 میلیارد تومانی کارخانجات قند و شکر از دولت/ عدم حمایت از کارخانهها به تولید چغندر قند هم آسیب میزند
	برداشت 168 تن چغندر در هکتار/کارخانجات شکر تا 8 ماه هم پول چغندرکاران را ندادند
	تحویل 5.5 میلیون تن چغندرقند به کارخانهها/ خسارت 100 درصدی به 2000 هکتار از مزارع کشت پاییزه چغندرقند در سه استان کشور

	شیر و فراوردهها
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	کاهش 50 تومانی قیمت شیرخام، با وجود افزایش نرخ محصولات لبنی/ سکوت دوباره سازمان حمایت
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	گل و گیاهان صنعتی
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	یک درصد؛ سهم تولید ماشینآلات کشاورزی داخلی قزاقستان/ افزایش سهم تحقیقات دولت در تولید داخلی ماشینآلات کشاورزی
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	نرخ دام زنده افزایش یافت
	خود کفایی در محصولات کشاورزی نیازمند حمایتهای دولتی
	ثبات نرخ ارز امری مهم در تسهیل تجارت بخش کشاورزی
	روند افزایشی تولید محصولات کشاورزی/کشاورزان نیازمند حمایت دولت هستند
	گشایش بازارهای خارجی به روی محصولات کشاورزی ایرانی
	بودجه برای شیر مدارس تعیین نشد/ ایجاد تشکل برای کشت فراسرزمینی علوفه
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	کودهای زیستی عامل حفظ محیط زیست و صرفهجویی در مصرف کودهای شیمیایی/ کشاورزی پایدار با کاربرد تلفیقی ازتوباکتر + سودوموناس + 50 درصد کود شیمیایی فسفر و نیتروژن
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	صنعت نوغانداری جانی دوباره گرفت/ فروش همه پیلههای ابریشم داخلی بالاتر از نرخ خرید تضمینی دولت
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