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 بنام خداوند متعال

درگوشه سمت چپ صفحه ، "     Bookmark" عالمت    روي سرخط  اخبار مشاهد براي لطفا

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkصرفا برروی عناوین در 

 

 روی اتصال رایانه به اینترنتدرصورت  خبرهای مرتبط احتمالیاصلی و  برای دستیابی به خبردر منبع

  .نمایید کلیك "لینک التین آبی رنگ ذیل هر خبر"

انتشار مطالب خبری لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطالع کاربران از فضای 

 .شود ای بازنشر می رسانه

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

 http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.htm 

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

 .بهره مند فرمائید

 

 جوابگو خواهند بود62744380126و فاکس  62744380120ین راستا تلفن  در ا
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 آب

 - 20/40/49فارس

وجود مناطق .رسد سوم می میزان آب تجدیدشونده به یک/ ورود ایران به مرحله تنش آبی در آینده نزدیک

های  آبی در سال مخشک و آمار سرانه باالی مصرف آب در کشور، موجب ورود ایران به مرحله تنش آبی و ک

 .رسد سوم می به یک 94۱۱میزان آب تجدیدشونده کشور تا سال . شود آینده می
ای منابع آب  ماهیت منطقه. شود ای محسوب می ، آب شیرین نه یک منبع جهانی، بلکه منبعی منطقهخبرگزاری فارسبه گزارش 

طور فزاینده عمق  ای که به امعه جهانی بیانیه یا کنوانسیون خاصی را برای آن تصویب کند؛ بیانیهمانع از آن شده است تا ج

 .باره منعکس سازد های بشر را در این نگرانی

های سایر منابع حیاتی ازجمله غذا،  های این ماده حیاتی ظرفیت محدودیت. ای بسیار حیاتی است فرد و ماده آب کاالیی منحصر به

 .دهد خایر ماهی و حیات وحش را تحت فشار قرار میانرژی، ذ

در برخی از کشورهای فقیر و ثروتمند جهان نیز سرانه . های آب آشکار شده است های آبخیز جهان محدودیت در شماری از حوضه

نیز در سطح های آبی  توزیع جریان. ها و کمیابی در حال کاهش است محیطی، افزایش هزینه دلیل مسایل زیست استحصال آب به

 .جهان نامتعادل است و با توزیع جمعیت تناسب ندارد

دلیل شوری در عمل قابل  دهند که به ها تشکیل می درصد آن را آب شور دریاها و اقیانوس 5.79های جهان،  از مجموع کل آب

های سطح زمین  جم ذخایر آبدرصد کل ح 579به این ترتیب از مجموع منابع آبی جهان، ذخایر آب شیرین تنها . استفاده نیستند

های زیرزمینی  و آب( درصد 57.59)های طبیعی  های کره زمین و یخچال صورت یخ در قطب شود که بخش اعظم آن به را شامل می

به این ترتیب، از . درصد است 57559ها نیز در حدود  ها و رودخانه میزان آب شیرین موجود در دریاچه. است( درصد 9..57)

 .ی کره زمین بخش اندکی قابل استفاده بوده و در واقع حیات آدمی وابسته به همین مقدار اندک آب استها مجموع آب

صورت بارندگی به  هزار کیلومترمکعب است که بخش اعظم آن به 559شود، حدود  ها تبخیر می میزان آبی که ساالنه از اقیانوس

آب ازطریق  صورت روان ها تخلیه و به های جوی در خشکی صورت بارش ب بههزار کیلومترمکع 55گردد و تنها حدود  ها برمی اقیانوس

شود، باوجود اینکه بخش  به این ترتیب مشاهده می. شود ها جاری می های زیرزمینی دوباره به سوی اقیانوس ها و جریان رودخانه

های بشر باید  ریزی و در حقیقت تمام برنامهاعظم سطح زمین را آب پوشانده، تنها بخش اندکی از آن برای بشر قابل استفاده است 

 .ها صورت پذیرد با توجه به این محدودیت

عنوان یک موضوع اساسی، مطرح بوده است؛ کمبودی که هرساله بیشتر  کنیم که کمبود آب همواره به ما در جهانی زندگی می

برآوردن نیازهای اصلی خود مانند شرب و بهداشت در زمان حاضر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه از آب کافی برای . شود می

 .محروم هستند

 وضعیت منابع آب در ایران*

ترین مناطق جهان به شمار  ایران در منطقه کمربند خشک و بیابانی جهان قرار گرفته است و کویرهای مرکزی ایران جزو خشک

شوند و به همین دلیل  زا از شمال و غرب کشور می رهای بارانای مانع رسیدن اب کوه البرز و زاگرس همانند دیواره دو رشته. رود می

 .دهد خشک تشکیل می نیز بخش اعظم کشور را مناطق خشک و نیمه

اقلیم . درصد است 59ای با پوشش  خشک مدیترانه درصد و نیمه 59ترین ناحیه اقلیمی، فراخشک بیابانی با پوشش  گسترده

 .گیرد وسعت کشور آن هم در حوضه ساحلی دریای خزر را دربر می درصد 55مرطوب تا خیلی مرطوب تنها  نیمه

 :تغییرهای بارندگی در ایران

http://www.farsnews.com/
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بیش از . های جوی بسیار ناهمگن است متر محاسبه شده که توزیع مکانی و زمانی بارش میلی 555متوسط بارندگی در ایران حدود 

درصد بین  .5متر،  میلی 555درصد کشور بارندگی کمتر از  52در . دهد درصد از مساحت کشور رخ می 59ها در  نیمی از بارش

متر است و تنها یک درصد  میلی 5555تا  955متر و هشت درصد بین  میلی 955تا  595درصد  55متر،  میلی 595تا  555

 .درصد کشور بارندگی کمتر از متوسط دارد 9.بندی کلی،  در یک جمع. متر دارد میلی 5555بارندگی بیش از 

های سطحی ورودی به  بجز جریان)میلیارد مترمکعب  25بر  متوسط جریان سطحی کشور افزون: های سطحی در ایران ر جریانتغیی

درصد از مساحت  5.درصد در  5974یابد و بقیه یعنی  درصد مساحت کشور جریان می 55درصد از آن در  .957است که ( کشور

 .شود کشور جاری می

شود، تنها  ترین نقاط ایران را شامل می گیرد و پرجمعیت از نیمی از مساحت کشور را دربر می در حوضه فالت مرکزی که بیش

 .های سطحی کشور جاری است درصد از جریان 5975

میلیون مترمکعب و پس  .55کاهش متوسط ساالنه  5455تا  .545های  روند تغییرهای بارش در کل کشور نزولی بوده و طی سال

ها،  همزمان با کاهش بارندگی. میلیون مترمکعب کاهش بارش رخ داده است 4555طور متوسط  ساالنه به از آن با شیب تندتر

آب  توجهی داشته که متاسفانه در طی شش سال اخیر نیز تقریباً تمام کشور با مشکل کاهش شدید روان ها نیز کاهش قابل آب روان

 .اتفاق نیفتاده است( ترسالی)ین سو، سالی با وضعیت بارندگی باالی نرمال به ا ..54-2.طوری که از سال آبی  روبرو بوده است؛ به

 های کشور آب عوامل مهم کاهش روان*

های اخیر که عمدتاٌ ناشی از تغییرهای اقلیمی و افزایش دما و به تبع آن  عوامل متعددی ازجمله کاهش میزان بارش طی سال

های آب زیرزمینی که  رویه از سفره ی زمانی و مکانی بارش کشور، برداشت بیافزایش تبخیر شده است و همچنین تغییر در الگو

های  های آبریز کشور توسط عوامل انسانی و برداشت شود، دخل و تصرف در حوضه ها می بعضاً موجب افزایش تغذیه واداری رودخانه

 .تواند از این عوامل باشند ها می بی رویه در سرشاخه

 یدپذیر کشوربرداشت آب و سرانه تجد*

آید که در زمان حاضر مشکالت  های زیرزمینی یکی از مسایل اساسی کشور در بخش آب به شمار می رویه آب از آب برداشت بی

های آب زیرزمینی افت کرده است و  به همین دلیل نیز در بسیاری از نواحی کشور سطح سفره. جدی را در کشور پدید آورده است

های غیر قابل جبرانی را بر منابع  های زیرزمینی تشدید شده و خسارت برداری از آب اخیر، افزایش بهره های سالی با توجه به خشک

 .آبی زیرزمینی کشور وارد آورده است

ها به حدود  هزار حلقه و میزان برداشت ساالنه از منابع آب زیرزمینی ازطریق چاه 55.بر  برداری در کشور افزون های بهره تعداد چاه

از . برابر و میزان برداشت پنج برابر شده است 55ها  در طول چهار دهه گذشته، تعداد چاه. لیارد مترمکعب رسیده استمی 55

شوند، با افت مستمر ساالنه سطح  ترین آنها نیز محسوب می محدوده که از مهم .45محدوده مطالعاتی کشور، تعداد  555مجموع 

برداری از منابع  تر شدن وضعیت توسعه بهره رو هستند و برای جلوگیری از بحرانیآب زیرزمینی و کسری مداوم حجم مخزن روب

زارها، دریاها  ای از مناطق آزاد، مناطق کویری، باتالقی، شوره بخش عمده. ها ممنوعه اعالم شده است های زیرزمینی، این محدوده آب

بارتر اینکه این مناطق  تاسف. رزمینی بسار نامناسب استهای زی هستند که بعضاٌ در این مناطق کیفیت آب... ها و  و دریاچه

 .شود های کشور را شامل می ترین بخش ترین و مهم آبادترین، پرجمعیت

تدریج از سقف حجم آب تجدیدشونده بیشتر  به بعد، برداشت از منابع آب زیرزمینی افزایش یافته و به 55های میانی دهه  از سال

طوری که این  از مخازن، افت سطح آب زیرزمینی و کاهش حجم مخازن منجر شده است، به شده است که به برداشت اضافی

بوده، به رقم متوسط  55های منتهی به دهه  دهم میلیارد مترمکعب در طول سال طور متوسط، ساالنه به میزان یک کاهش که به
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 .های اخیر رسیده است میلیارد مترمکعب در سال 975

شور با توجه به وضعیت بارندگی، پوشش گیاهی و سایر عوامل تاثیرگذار در حجم نزوالت جوی، حدود منابع آب تجدیدشونده ک

درحالی که متوسط حجم کل آب ساالنه کشور رقم ثابتی است، تقاضا برای آب به . میلیارد مترمکعب در سال است 555تا  555

ای اخیر، متوسط سرانه آب قابل تجدید کشور را تقلیل ه علت رشد جمعیت، توسعه کشاورزی، شهرنشینی و صنعت در خالل سال

به  .545و در سال  4555به حدود  .549مترمکعب بوده، در سال  9955حدود  5455طوری که این رقم که در سال  داده است به

ت کشور در این میزان با توجه به روند افزایش جمعی. مترمکعب کاهش یافته است 5555به حدود  54.5و در سال  5955حدود 

نظر از  صرف. مترمکعب تنزل خواهد یافت 5455به حدود  5555تنزل یافته است و در افق سال  5.95به حدود  5429سال 

ای در کشور و طیف گسترده مناطق خشک نظیر سواحل خلیج فارس و دریای عمان، نیمه شرقی کشور از  های آشکار منطقه تفاوت

مراتب  های مرکزی که میزان سرانه آب قابل تجدید در آنها از میزان متوسط کشور به حوزه خراسان تا سیستان و بلوچستان و نیز

 .دهد آبی را نشان می های آینده ورود ایران به مرحله تنش آبی و کم تر است، ارقام متوسط سرانه آب کشور در سال پایین

ای صنعتی، کشاورزی و شهری نیز از دیگر عوامل ه ها ازجمله پساب در کنار کاهش کمیت منابع آب، انتشار انواع آلودگی

های سوم و چهارم توسعه  ویژه برنامه های گذشته به هر چند در خالل سال. شوند تهدیدکننده منابع محدود آب کشور محسوب می

منابع آب های شهری و صنعتی صورت گرفته که مبین توجه دولت به حفاظت از کیفیت  های قابل قبولی برای تصفیه پساب اقدام

ها  های صنعتی و کشاورزی ضروری است تا اقدام است، اما با توجه به افزایش جمعیت کشور، گسترش شهرنشینی و توسعه فعالیت

 .از شتاب بیشتری برخوردار شوند

 ها و رویکردهای شرکت مدیریت منابع آب ایران برنامه

ای سطحی و تامین آب مطمئن شرب و بهداشت و کشاورزی کشور ه های زیادی در ارتباط با مهار آب در طی سالیان گذشته اقدام

انجام شده است که در اینجا فرصت پرداختن به شرح آنها نیست، لکن آنچه که مسلم است اینکه باید اکنون بیشتر به صیانت و 

نظور، در راستای به همین م. های عظیم در بخش آب توجه شود گذاری حفاظت از منابع محدود آب و حفظ و نگهداری سرمایه

های برنامه ششم توسعه، شرکت مدیریت منابع آب ایران در حوزه حفاظت  و سال 55راهبردهای اصلی و کالن وزارت نیرو در سال 

 :های خود را بیشتر حول محورهای زیر تنظیم کرده است برداری، ثقل فعالیت و بهره

بخش منابع و مصارف آب که در این زمینه طرح  های تعادل جرای برنامهایجاد توازن براساس ظرفیت آبی و شرایط اقلیمی با ا( الف

تهیه و ضمن ارایه در ستاد وزارت نیرو ازطریق  54بخشی منابع آب زیرزمینی را که با تالش فراوان در طی سال  احیا و تعادل

ریزی کشور و تصویب  مان مدیریت و برنامهعالی آب به تصویب رساند و با حمایت مقام عالی وزارت و معاونت آب و آبفا و ساز شورای

امیدواریم با تخصیص این . در قانون بودجه کشور برای آن لحاظ شده است 55مجلس شواری اسالمی، اعتبار مناسبی برای سال 

های  گاهبر تکالیفی که برعهده دست عالی آب افزون در مصوبه شورای. شده در این طرح دست پیدا کنیم بینی اعتبار به اهداف پیش

آن در   پروژه 55پروژه نیز به تصویب رسیده است که  59بخشی در قالب  مختلف کشور گذاشته شده است، طرح احیا و تعادل

های آب زیرزمینی به  هایی که باید انجام داد تا سفره توان گفت همه اقدام تقریباٌ می. شود شرکت مدیریت منابع آب پیگیری می

ویژه کشاورزان و مشارکت اجتماعی بتوانیم در این  امیدوارم با مساعدت همگان به. بینی شده است پیشتعادل برسند، در این طرح 

 .طرح موفق شویم

هم پیوسته منابع آب؛ ما اعتقاد داریم که در مدیریت منابع آب  اعمال مدیریت یکپارچه کمی و کیفی و استقرار مدیریت به( ب

دست، ابعاد  برداران باالدست، پایین ه مصارف و منابع و عوامل موثر بر آن، بهرهبایستی از راس حوضه تا انتهای آن و هم

در این راستا از سال گذشته . هم پیوسته دیده شوند صورت به آن به.... نفعان و  مدخالن، ذی محیطی، سیاسی، اجتماعی، ذی زیست

های پایش کمی و کیفی  نابع آب آغاز شده است و برنامههم پیوسته و تغییر ساختار در شرکت مدیریت م استقرار دفاتر مدیریت به
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گیری  ای در حال انجام و شکل های آبریز، ایجاد پایگاه داده و هماهنگی بین حوضه منابع آب، تشکیل شوراهای هماهنگی حوضه

 .است

معتقدیم که بدون مشارکت و . جد مورد توجه قرار گیرد هایی است که بایستی به توسعه مدیریت مشارکتی یکی دیگر از برنامه( ج

توان از منابع آب  ها نمی برداران هم در آب سطحی و هم در آب زیرزمینی و حتی در حفاظت از حریم و بستر رودخانه مساعدت بهره

 در همین راستا برنامه داریم که نسبت به استقرار الگوی مدیریت مشارکتی و فراهم آوردن افزایش. خوبی صیانت و محافظت کرد به

های بخش خصوصی و  حتی بحث استفاده از ظرفیت. برداری پایدار از منابع آب اقدام کنیم برداران در جهت بهره مشارکت بهره

 .بخشی به تامین مالی ازطریق مشارکت بخش خصوصی نیز مطرح است تنوع

برداری مطلوب از  لب مشارکت مردم و بهرهها که ارتباط مستقیم با حفاظت از منابع آب دارد نیز با ج ها و رودخانه احیای تاالب( د

های قابل  المللی و شناسایی پتانسیل ها در قالب کاربرهای سازگار با اکوسیستم رودخانه و استفاده از تجارب بین رودخانه

 .های این بخش است های ملی هم یکی دیگر از برنامه گذاری در جهت حراست و حفاظت از این سرمایه سرمایه

های عظیم ملی  گذاری برداری و سرمایه های در دست بهره برداری از سازه سطح ایمنی و پایداری سدها و نگهداری و بهرهارتقای ( هـ

های منابع و مصارف باتوجه به شرایط کشور و پایش این  شده با رویکرد تامین پایدار منابع راهبردی و همچنین تدوین برنامه انجام

. های دیگری که فرصت پرداختن به همه آنها نیست برداری است و برنامه کاری معاونت حفاظت و بهرههای  ها از دیگر اولویت برنامه

های مرتبط را نیاز  برداران و متولیان و دستگاه های عمومی و مشارکت همه بهره ها، ارتقای آگاهی البته برای انجام همه این برنامه

 .داریم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=54555555555555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940102000166
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 آب
 خبرنگاران جوان - 0۹2۰فروردین  4۰: تاریخ

 فراهم کردن زیربنای کشاورزی توسط دولت/ درصدی آبیاری 33راندمان 

روز ایران با کشاورزی رایج در سطح جهان فاصله بسیاری دارد، الزم است این کشاورزی ام: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت

 .های همه جانبه دولت برطرف گردد فاصله با حمایت

اقتصادی باشگاه  خبرنگارهدایت اله میرمرادزهی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 

 . کشاورزی رایج در ایران نسبت به کشاورزی جهان عقب است: اظهار داشت خبرنگاران

متاسفانه استفاده بهینه از آب و . درصد است که با استاندارد جهانی فاصله بسیار دارد 45راندمان آبیاری در ایران حدود : وی افزود

در بحث مکانیزه کردن نیز مشکالت فراوانی سر راه کشاورزان و تولیدکنندگان . باشد خاک نیز در کشور پایین ترین سطح را دارا می

 . داخلی وجود دارد

زیربناهای کشاورزی باید توسط دولت فراهم شود، چراکه کشاورزان به تنهایی توانایی فراهم کردن تمامی : میرمرادزهی بیان کرد

ای مالی انجام شود تا کشاورزان و تولیدکنندگان گام به گام به سمت الزم است از سمت دولت حمایت ه. امکانات را ندارند

 . کشاورزی نوین حرکت کنند

درصد را  599درصد از هزینه ها را دولت و  29آبیاری تحت فشار امسال برای اولین بار در کشور انجام شد که : وی اظهار داشت

 . آیند زان از عهده تمامی هزینه ها بر نمیکند، با این حال هنوز هم برخی از کشاور کشاورز پرداخت می

الزم است در سایر بخش ها اعم از تهیه نهاده ها، کود، سم، بذر و مکان توسط دولت حمایت : عضو کمیسیون کشاورزی یادآور شد

اهش پیش بردن کشاورزی کشور به سمت کشاورزی نوین باعث ک. صورت بگیرد تا کشاورزی کشور به جایگاه در خور خود برسد

 .کند شود و از متضرر شدن آنان جلوگیری می دغدغه های تولیدکنندگان نیز می

http://www.yjc.ir/fa/news/9555559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5161695
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 آب
 خبرنگاران جوان - 0۹2۰فروردین  42: تاریخ

 شاورزی نیازمند طرح های بنیادی استک/درصدی آب در بخش کشاورزی 4۱هدر روی 

 .کشاورزی کشور با حمایت از تولید کنندگان و استفاده از طرح های بنیادی توسعه می یابد: موسوی گفت

درصد  59: گفت  ه خبرنگارانخبرنگار اقتصادی باشگاشکر خدا موسوی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفتگو با 

به سبب آن .درصد آن به آبیاری کشت های گلخانه ای متعلق است 9آب کل کشور در بخش کشاورزی مصرف مشود که کمتر از 

 .که درکشت گلخانه ای از آبیاری قطره ای استفاده می شود،به مراتب صرفه جویی و بهره وری خوبی در موضوع آب وجود دارد

فانه به علت توجه کمی که از لحاظ کمی و کیفی به کشت گلخانه ای شده است نمی توانند میزان هدر رفت آب را متاس:وی افزود 

 .به خوبی کنترل کرد

درصد آب مصرفی در کشاورزی درصدی به آب شرب اضافه شود که در مواقع مختلف  59باید تالش شود که از : موسوی بیان کرد

 .آبی مواجه نباشیمسال مخصوصا تابستان با مشکل کم 

درصد آب در بخش کشاورزی هدر میرود که رقم باالیی است چون هنوز بسیاری از اراضی کشاورزی کشور 55امروزه : وی گفت

 .تحت کشاورزی سنتی قرار دارد و از کانال های غیر استاندارد میزان قابل توجهی آب هدر میرود

مه ای همه جانبه در خصوص کنترل مصرف آب کشاورزی در دستور وزارت باید برنا: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد 

نابسامانی های مدیرتی در مجموعه ی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر نظارت بر مصرف آب کشاورزی و ..جهاد کشاورزی قرار گیرد

 .شرب وجود دارد

با در نظر گرفتن میزان آب در اختیار، .اندگی داریمدر مقایسه باسایر کشورها نسبت به میزان تولیدات کشاورزی عقب م: وی افزود

زمانی میتوان ادعا کرد که کشاورزی . میزان محصوالت و مساحت زمینها می توانیم بگوییم در شرایط مطلوب و مناسب قرار نداریم

 .ر کشور ایجاد شودپیشرفته ای داریم که به طور همه جانبه از کشاورز و کشاورزی حمایت شود و طرح های بنیادی کشاورزی د

http://www.yjc.ir/fa/news/955445. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5163347
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 اقلیم و منابع طبیعی

 - 20/40/49فارس

وجود مناطق .رسد سوم می میزان آب تجدیدشونده به یک/ ورود ایران به مرحله تنش آبی در آینده نزدیک

های  آبی در سال ی مصرف آب در کشور، موجب ورود ایران به مرحله تنش آبی و کمخشک و آمار سرانه باال

 .رسد سوم می به یک 94۱۱میزان آب تجدیدشونده کشور تا سال . شود آینده می
ای منابع آب  ماهیت منطقه. شود میای محسوب  ، آب شیرین نه یک منبع جهانی، بلکه منبعی منطقهخبرگزاری فارسبه گزارش 

طور فزاینده عمق  ای که به مانع از آن شده است تا جامعه جهانی بیانیه یا کنوانسیون خاصی را برای آن تصویب کند؛ بیانیه

 .باره منعکس سازد های بشر را در این نگرانی

های سایر منابع حیاتی ازجمله غذا،  ه حیاتی ظرفیتهای این ماد محدودیت. ای بسیار حیاتی است فرد و ماده آب کاالیی منحصر به

 .دهد انرژی، ذخایر ماهی و حیات وحش را تحت فشار قرار می

در برخی از کشورهای فقیر و ثروتمند جهان نیز سرانه . های آب آشکار شده است های آبخیز جهان محدودیت در شماری از حوضه

های آبی نیز در سطح  توزیع جریان. ها و کمیابی در حال کاهش است هزینهمحیطی، افزایش  دلیل مسایل زیست استحصال آب به

 .جهان نامتعادل است و با توزیع جمعیت تناسب ندارد

دلیل شوری در عمل قابل  دهند که به ها تشکیل می درصد آن را آب شور دریاها و اقیانوس 5.79های جهان،  از مجموع کل آب

های سطح زمین  درصد کل حجم ذخایر آب 579مجموع منابع آبی جهان، ذخایر آب شیرین تنها به این ترتیب از . استفاده نیستند

های زیرزمینی  و آب( درصد 57.59)های طبیعی  های کره زمین و یخچال صورت یخ در قطب شود که بخش اعظم آن به را شامل می

به این ترتیب، از . درصد است 57559یز در حدود ها ن ها و رودخانه میزان آب شیرین موجود در دریاچه. است( درصد 9..57)

 .های کره زمین بخش اندکی قابل استفاده بوده و در واقع حیات آدمی وابسته به همین مقدار اندک آب است مجموع آب

به  صورت بارندگی هزار کیلومترمکعب است که بخش اعظم آن به 559شود، حدود  ها تبخیر می میزان آبی که ساالنه از اقیانوس

آب ازطریق  صورت روان ها تخلیه و به های جوی در خشکی صورت بارش هزار کیلومترمکعب به 55گردد و تنها حدود  ها برمی اقیانوس

شود، باوجود اینکه بخش  به این ترتیب مشاهده می. شود ها جاری می های زیرزمینی دوباره به سوی اقیانوس ها و جریان رودخانه

های بشر باید  ریزی وشانده، تنها بخش اندکی از آن برای بشر قابل استفاده است و در حقیقت تمام برنامهاعظم سطح زمین را آب پ

 .ها صورت پذیرد با توجه به این محدودیت

عنوان یک موضوع اساسی، مطرح بوده است؛ کمبودی که هرساله بیشتر  کنیم که کمبود آب همواره به ما در جهانی زندگی می

ن حاضر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه از آب کافی برای برآوردن نیازهای اصلی خود مانند شرب و بهداشت در زما. شود می

 .محروم هستند

 وضعیت منابع آب در ایران*

ترین مناطق جهان به شمار  ایران در منطقه کمربند خشک و بیابانی جهان قرار گرفته است و کویرهای مرکزی ایران جزو خشک

شوند و به همین دلیل  زا از شمال و غرب کشور می ای مانع رسیدن ابرهای باران کوه البرز و زاگرس همانند دیواره و رشتهد. رود می

 .دهد خشک تشکیل می نیز بخش اعظم کشور را مناطق خشک و نیمه

اقلیم . درصد است 59ای با پوشش  خشک مدیترانه درصد و نیمه 59ترین ناحیه اقلیمی، فراخشک بیابانی با پوشش  گسترده

 .گیرد درصد وسعت کشور آن هم در حوضه ساحلی دریای خزر را دربر می 55مرطوب تا خیلی مرطوب تنها  نیمه

 :تغییرهای بارندگی در ایران

http://www.farsnews.com/
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بیش از . های جوی بسیار ناهمگن است متر محاسبه شده که توزیع مکانی و زمانی بارش میلی 555متوسط بارندگی در ایران حدود 

درصد بین  .5متر،  میلی 555درصد کشور بارندگی کمتر از  52در . دهد درصد از مساحت کشور رخ می 59ها در  ی از بارشنیم

متر است و تنها یک درصد  میلی 5555تا  955متر و هشت درصد بین  میلی 955تا  595درصد  55متر،  میلی 595تا  555

 .درصد کشور بارندگی کمتر از متوسط دارد 9.بندی کلی،  در یک جمع. متر دارد میلی 5555بارندگی بیش از 

های سطحی ورودی به  بجز جریان)میلیارد مترمکعب  25بر  متوسط جریان سطحی کشور افزون: های سطحی در ایران تغییر جریان

صد از مساحت در 5.درصد در  5974یابد و بقیه یعنی  درصد مساحت کشور جریان می 55درصد از آن در  .957است که ( کشور

 .شود کشور جاری می

شود، تنها  ترین نقاط ایران را شامل می گیرد و پرجمعیت در حوضه فالت مرکزی که بیش از نیمی از مساحت کشور را دربر می

 .های سطحی کشور جاری است درصد از جریان 5975

میلیون مترمکعب و پس  .55متوسط ساالنه کاهش  5455تا  .545های  روند تغییرهای بارش در کل کشور نزولی بوده و طی سال

ها،  همزمان با کاهش بارندگی. میلیون مترمکعب کاهش بارش رخ داده است 4555طور متوسط  از آن با شیب تندتر ساالنه به

آب  نتوجهی داشته که متاسفانه در طی شش سال اخیر نیز تقریباً تمام کشور با مشکل کاهش شدید روا ها نیز کاهش قابل آب روان

 .اتفاق نیفتاده است( ترسالی)به این سو، سالی با وضعیت بارندگی باالی نرمال  ..54-2.طوری که از سال آبی  روبرو بوده است؛ به

 های کشور آب عوامل مهم کاهش روان*

و به تبع آن های اخیر که عمدتاٌ ناشی از تغییرهای اقلیمی و افزایش دما  عوامل متعددی ازجمله کاهش میزان بارش طی سال

های آب زیرزمینی که  رویه از سفره افزایش تبخیر شده است و همچنین تغییر در الگوی زمانی و مکانی بارش کشور، برداشت بی

های  های آبریز کشور توسط عوامل انسانی و برداشت شود، دخل و تصرف در حوضه ها می بعضاً موجب افزایش تغذیه واداری رودخانه

 .تواند از این عوامل باشند ها می بی رویه در سرشاخه

 برداشت آب و سرانه تجدیدپذیر کشور*

آید که در زمان حاضر مشکالت  های زیرزمینی یکی از مسایل اساسی کشور در بخش آب به شمار می رویه آب از آب برداشت بی

های آب زیرزمینی افت کرده است و  به همین دلیل نیز در بسیاری از نواحی کشور سطح سفره. جدی را در کشور پدید آورده است

های غیر قابل جبرانی را بر منابع  های زیرزمینی تشدید شده و خسارت برداری از آب های اخیر، افزایش بهره سالی با توجه به خشک

 .آبی زیرزمینی کشور وارد آورده است

ها به حدود  ساالنه از منابع آب زیرزمینی ازطریق چاههزار حلقه و میزان برداشت  55.بر  برداری در کشور افزون های بهره تعداد چاه

از . برابر و میزان برداشت پنج برابر شده است 55ها  در طول چهار دهه گذشته، تعداد چاه. میلیارد مترمکعب رسیده است 55

مستمر ساالنه سطح  شوند، با افت ترین آنها نیز محسوب می محدوده که از مهم .45محدوده مطالعاتی کشور، تعداد  555مجموع 

برداری از منابع  تر شدن وضعیت توسعه بهره آب زیرزمینی و کسری مداوم حجم مخزن روبرو هستند و برای جلوگیری از بحرانی

زارها، دریاها  ای از مناطق آزاد، مناطق کویری، باتالقی، شوره بخش عمده. ها ممنوعه اعالم شده است های زیرزمینی، این محدوده آب

بارتر اینکه این مناطق  تاسف. های زیرزمینی بسار نامناسب است هستند که بعضاٌ در این مناطق کیفیت آب... ها و  چهو دریا

 .شود های کشور را شامل می ترین بخش ترین و مهم آبادترین، پرجمعیت

سقف حجم آب تجدیدشونده بیشتر  تدریج از به بعد، برداشت از منابع آب زیرزمینی افزایش یافته و به 55های میانی دهه  از سال

طوری که این  شده است که به برداشت اضافی از مخازن، افت سطح آب زیرزمینی و کاهش حجم مخازن منجر شده است، به

بوده، به رقم متوسط  55های منتهی به دهه  دهم میلیارد مترمکعب در طول سال طور متوسط، ساالنه به میزان یک کاهش که به
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 .های اخیر رسیده است ترمکعب در سالمیلیارد م 975

منابع آب تجدیدشونده کشور با توجه به وضعیت بارندگی، پوشش گیاهی و سایر عوامل تاثیرگذار در حجم نزوالت جوی، حدود 

درحالی که متوسط حجم کل آب ساالنه کشور رقم ثابتی است، تقاضا برای آب به . میلیارد مترمکعب در سال است 555تا  555

های اخیر، متوسط سرانه آب قابل تجدید کشور را تقلیل  رشد جمعیت، توسعه کشاورزی، شهرنشینی و صنعت در خالل سالعلت 

به  .545و در سال  4555به حدود  .549مترمکعب بوده، در سال  9955حدود  5455طوری که این رقم که در سال  داده است به

این میزان با توجه به روند افزایش جمعیت کشور در . ب کاهش یافته استمترمکع 5555به حدود  54.5و در سال  5955حدود 

نظر از  صرف. مترمکعب تنزل خواهد یافت 5455به حدود  5555تنزل یافته است و در افق سال  5.95به حدود  5429سال 

ان، نیمه شرقی کشور از ای در کشور و طیف گسترده مناطق خشک نظیر سواحل خلیج فارس و دریای عم های آشکار منطقه تفاوت

مراتب  های مرکزی که میزان سرانه آب قابل تجدید در آنها از میزان متوسط کشور به خراسان تا سیستان و بلوچستان و نیز حوزه

 .دهد آبی را نشان می های آینده ورود ایران به مرحله تنش آبی و کم تر است، ارقام متوسط سرانه آب کشور در سال پایین

های صنعتی، کشاورزی و شهری نیز از دیگر عوامل  ها ازجمله پساب اهش کمیت منابع آب، انتشار انواع آلودگیدر کنار ک

های سوم و چهارم توسعه  ویژه برنامه های گذشته به هر چند در خالل سال. شوند تهدیدکننده منابع محدود آب کشور محسوب می

و صنعتی صورت گرفته که مبین توجه دولت به حفاظت از کیفیت منابع آب های شهری  های قابل قبولی برای تصفیه پساب اقدام

ها  های صنعتی و کشاورزی ضروری است تا اقدام است، اما با توجه به افزایش جمعیت کشور، گسترش شهرنشینی و توسعه فعالیت

 .از شتاب بیشتری برخوردار شوند

 ها و رویکردهای شرکت مدیریت منابع آب ایران برنامه

های سطحی و تامین آب مطمئن شرب و بهداشت و کشاورزی کشور  های زیادی در ارتباط با مهار آب طی سالیان گذشته اقدام در

انجام شده است که در اینجا فرصت پرداختن به شرح آنها نیست، لکن آنچه که مسلم است اینکه باید اکنون بیشتر به صیانت و 

به همین منظور، در راستای . های عظیم در بخش آب توجه شود گذاری اری سرمایهحفاظت از منابع محدود آب و حفظ و نگهد

های برنامه ششم توسعه، شرکت مدیریت منابع آب ایران در حوزه حفاظت  و سال 55راهبردهای اصلی و کالن وزارت نیرو در سال 

 :های خود را بیشتر حول محورهای زیر تنظیم کرده است برداری، ثقل فعالیت و بهره

بخش منابع و مصارف آب که در این زمینه طرح  های تعادل ایجاد توازن براساس ظرفیت آبی و شرایط اقلیمی با اجرای برنامه( الف

تهیه و ضمن ارایه در ستاد وزارت نیرو ازطریق  54بخشی منابع آب زیرزمینی را که با تالش فراوان در طی سال  احیا و تعادل

ریزی کشور و تصویب  اند و با حمایت مقام عالی وزارت و معاونت آب و آبفا و سازمان مدیریت و برنامهعالی آب به تصویب رس شورای

امیدواریم با تخصیص این . در قانون بودجه کشور برای آن لحاظ شده است 55مجلس شواری اسالمی، اعتبار مناسبی برای سال 

های  بر تکالیفی که برعهده دستگاه عالی آب افزون در مصوبه شورای. شده در این طرح دست پیدا کنیم بینی اعتبار به اهداف پیش

آن در   پروژه 55پروژه نیز به تصویب رسیده است که  59بخشی در قالب  مختلف کشور گذاشته شده است، طرح احیا و تعادل

های آب زیرزمینی به  داد تا سفرههایی که باید انجام  توان گفت همه اقدام تقریباٌ می. شود شرکت مدیریت منابع آب پیگیری می

ویژه کشاورزان و مشارکت اجتماعی بتوانیم در این  امیدوارم با مساعدت همگان به. بینی شده است تعادل برسند، در این طرح پیش

 .طرح موفق شویم

در مدیریت منابع آب هم پیوسته منابع آب؛ ما اعتقاد داریم که  اعمال مدیریت یکپارچه کمی و کیفی و استقرار مدیریت به( ب

دست، ابعاد  برداران باالدست، پایین بایستی از راس حوضه تا انتهای آن و همه مصارف و منابع و عوامل موثر بر آن، بهره

در این راستا از سال گذشته . هم پیوسته دیده شوند صورت به آن به.... نفعان و  مدخالن، ذی محیطی، سیاسی، اجتماعی، ذی زیست

های پایش کمی و کیفی  هم پیوسته و تغییر ساختار در شرکت مدیریت منابع آب آغاز شده است و برنامه اتر مدیریت بهاستقرار دف
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گیری  ای در حال انجام و شکل های آبریز، ایجاد پایگاه داده و هماهنگی بین حوضه منابع آب، تشکیل شوراهای هماهنگی حوضه

 .است

معتقدیم که بدون مشارکت و . جد مورد توجه قرار گیرد هایی است که بایستی به ز برنامهتوسعه مدیریت مشارکتی یکی دیگر ا( ج

توان از منابع آب  ها نمی برداران هم در آب سطحی و هم در آب زیرزمینی و حتی در حفاظت از حریم و بستر رودخانه مساعدت بهره

بت به استقرار الگوی مدیریت مشارکتی و فراهم آوردن افزایش در همین راستا برنامه داریم که نس. خوبی صیانت و محافظت کرد به

های بخش خصوصی و  حتی بحث استفاده از ظرفیت. برداری پایدار از منابع آب اقدام کنیم برداران در جهت بهره مشارکت بهره

 .بخشی به تامین مالی ازطریق مشارکت بخش خصوصی نیز مطرح است تنوع

برداری مطلوب از  ها که ارتباط مستقیم با حفاظت از منابع آب دارد نیز با جلب مشارکت مردم و بهره ها و رودخانه احیای تاالب( د

های قابل  المللی و شناسایی پتانسیل ها در قالب کاربرهای سازگار با اکوسیستم رودخانه و استفاده از تجارب بین رودخانه

 .های این بخش است ملی هم یکی دیگر از برنامه های گذاری در جهت حراست و حفاظت از این سرمایه سرمایه

های عظیم ملی  گذاری برداری و سرمایه های در دست بهره برداری از سازه ارتقای سطح ایمنی و پایداری سدها و نگهداری و بهره( هـ

به شرایط کشور و پایش این  های منابع و مصارف باتوجه شده با رویکرد تامین پایدار منابع راهبردی و همچنین تدوین برنامه انجام

. های دیگری که فرصت پرداختن به همه آنها نیست برداری است و برنامه های کاری معاونت حفاظت و بهره ها از دیگر اولویت برنامه

ط را نیاز های مرتب برداران و متولیان و دستگاه های عمومی و مشارکت همه بهره ها، ارتقای آگاهی البته برای انجام همه این برنامه

 .داریم

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=54555555555555 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 - 20/40/00فارس

بررسی : وزارت نیرو اعالم کرد،   ستانا 91کاهش بارندگی در /استان کشور 39در   آخرین وضعیت بارش

دهد که  تاکنون نشان می( 13مهرماه )استان کشور از ابتدای سال آبی جاری  39ها در  آخرین وضع بارندگی

 .استان کشور در مقایسه با زمان مشابه متوسط دراز مدت کاهش یافته است 91حجم بارندگی در 
ها در کل  ، از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ارتفاع بارش(پاون)رسانی وزارت نیرو  پایگاه اطالعبه نقل از  خبرگزاری فارسگزارش   به

 55های دوره زمانی مشابه سال آبی گذشته و  متر به ثبت رسیده که این میزان هشت درصد کمتر از بارندگی میلی 555کشور 

 .درصد کمتر از زمان مشابه متوسط درازمدت است

متر بارندگی از ابتدای  میلی .55و  955، 259ترتیب با  های گیالن، چهارمحال و بختیاری و مازندران به براساس این گزارش، استان

 .دشون سال آبی جاری تاکنون سه استان پربارش ایران محسوب می

 .استان کشور قرار دارد 45های سال آبی جاری در میان  متر بارندگی، در بدترین وضعیت بارش میلی 95از سوی دیگر، هرمزگان با 

ها را در سال آبی جاری  متر بارندگی، پس از هرمزگان کمترین بارش میلی 4.و سمنان با  55های سیستان و بلوچستان با  استان

 .اند تجربه کرده

های البرز، ایالم، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان،  استانهمچنین 

استان کشور  45استان از مجموع  52فارس، قم، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، مرکزی، هرمزگان و همدان 

 .ها درمقایسه با دوره زمانی مشابه متوسط درازمدت کاهش یافته است در این استانهای سال آبی جاری  هستند که میزان بارش

 .ها را به خود اختصاص داده است درصد بیشترین کاهش بارندگی 54در این میان، هرمزگان 

وره زمانی مشابه متر ثبت شده است که در مقایسه با د میلی 525های استان تهران نیز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون  حجم بارش

 .دهد درصد کاهش نشان می 55متوسط درازمدت 

درصد افزایش یافته است که بیشترین میزان رشد را در مقایسه با متوسط  55ها در استان گیالن  در دوره مورد بررسی، حجم بارش

 .شود استان کشور شامل می 45درازمدت در بین 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=54555555555555 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 - 20/40/49فارس

اقدام جدی در رابطه : شناسی گفت متخصص جنگل.  اقدام جدی برای مبارزه با ریزگردها صورت نگرفته است

 برای مبارزه با پدیده. بوده است ها بیشتر از اقدام ته و معموال صحبتبا مبارزه با ریزگردها صورت نگرف

 .ریزگردها باید عزم جدی داشت و با مشارکت مردمی در این راستا قدم برداشت
خبرگزاری وگو با خبرنگار اقتصادی  شناسی و عضو سابق شورای عالی جنگل در گفت مرتضی ابراهیمی رستاقی متخصص جنگل

ریزگردها منشاء داخلی و : در رابطه با مشکل ریزگردها و اینکه منشاء ریزگردها از کجاست و برای جل آن چه باید کرد، گفت فارس

 .کرده است خارجی دارد و مناطقی مثل صحرای عربستان از گذشته جنوب کشور را متاثر می

هنوز مطالعات دقیقی صورت نگرفته ولی : ردها در داخل و خارج کشور چقدر است،افزودوی در رابطه با اینکه سهم کشور از ریزگ

ها به خشکی  آنچه مهم است اینکه ما هم در رابطه با منابع طبیعی در داخل کشور از قبیل پوشش از دست رفته و تبدیل تاالب

 .ایم تاثیر نبوده نقش داشته و بی

برداری غیر  و بهره  گیرد منشا آن انسان هر خرابی که روی منابع طبیعی صورت می بنابراین: این کارشناس جنگل تصریح کرد

 .اصولی است

شود بدون همکاری با کشورهای عامل کار قابل توجهی  در رابطه با مشکل ریزگردهایی که از خارج به کشور وارد می: وی افزود

های خشکیده در اثر احداث سدها تا  ن با برگرداندن آب به تاالبتوا توان انجام داد اما برای حل معضل ریزگردهای داخلی می نمی

 .حدودی مشکل را حل کرد

طبیعتی که در طول سالیان تخریب شده برای بازگشت به وضعیت قبلی زمان بسیار طوالنی نیاز دارد : ابراهیمی رستاقی بیان داشت

ها و تثبت بیولوژیکی  ها و تاالب دار کردن رودخانه رهای اصلی آبتا بتواند کارکرد قبلی خودش را بدست آورد، در نتیجه از جمله کا

 .درمناطق داخلی است

این امر مشکالتی را برای عراق ایجاد : وی با اشاره به کاهش آب رود فرات در عراق در اثر ایجاد سد در کشور ترکیه بیان داشت

 .جام شودای ان کرده بنابراین برای حل اینگونه معضالت باید همکاری منطقه

تاکنون اقدام جدی در : های زیرزمینی بدون ضابطه دارای چنین تبعاتی است، گفت ابراهیمی رستاقی با بیان اینکه برداشت آب

 .ها بیشتر از اقدام بوده است رابطه با مبارزه با ریزگردها صورت نگرفته و معموال صحبت

ه با پدیده ریزگردها عزم جدی داشت و با مشارکت مردمی در این راستا باید منابع موجود را مدیریت کرد و برای مبارز: وی افزود

 .قدم برداشت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=5454555.555.55 
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 اقتصاد کالن

 - 20/40/00فارس

بر اثر  متولی مقابله با ریزگردها مشخص نیست/یک روز تعطیلی در اثر ریزگردهامیلیون دالری  4۱۱خسارت 

میلیون دالر خسارت بدون در نظر گرفتن تبعات آن  4۱۱تا  3۱۱تعطیلی یک روز کشور ناشی از ریزگردها بین 

 .شود به کشور وارد می
در پی تذکرات مقام معظم رهبری مبنی بر مشکل ریزگردها و لزوم مقابله با آن،  اری فارسخبرگزبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

میزگردی با حضور جهانگیر پرهمت عضو هیأت علمی مؤسسه آب، خاک و تحقیقات آبخیزداری و رئیس سابق  خبرگزاری فارس

ها و قائم مقام ستاد توسعه فناوری آب،  شاورزی، فرود شریفی رئیس سابق سازمان جنگلسازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج ک

علی درویشی بلورانی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و سید محمد کشفیان کارشناس عضو   خشکسالی و محیط زیست،

 .برگزار کرد خبرگزاری فارسمرکزمطالعات غذا و کشاورزی دانشگاه تهران در 

 منشأ ریزگردها از کجا بوده؟ چه زمان؟ و چگونه به وجود آمده است؟: فارس

های اخیر پدیده  های روان بود، اما در سال در گذشته ریزگردها در سیستان و جنوب خوزستان در قالب حرکت شن: پرهمت

و منشأ عمده آن این است که در کشور ترکیه در باال دست رودهای های روان تفاوت دارد گسترده شده  ریزگردها که با حرکت شن

 های زیادی صورت گرفته است ریزد، سدسازی گیرد و به عراق می دجله و فرات که از آن کشور سرچشمه می

های ترکیه  شد که سدسازی های دجله و فرات وارد کشور عراق می میلیارد مترمکعب آب از باالدست رودخانه 25پیش از این ساالنه 

 .درصد کاهش داد 55میلیارد متر مکعب یعنی نزدیک به  45این میزان را 

ها منشأ ریزگردها در کشور هم  شدند، اما امروز با خشک شدن این ها مانع برخاستن ریزگردها می ها و تاالب ها، خورآب قبال باتالق

در حاشیه رودهای دخله و فرات و یک مقدار هم از عربستان  هایی از سوریه ایجاد شده است، اما عمده ریزگردها از عراق و بخش

 .شود وارد می

البته مدیریت آبخیز هم مهم است، اما وقتی باد باشد، خشکسالی نیز باشد و رطوبت هوا کم شود، بر اثر خشکسالی یا : شریفی

های آبخیز کشور با  تار از عرصهمیلیون هک 54درست است که حدود . آید کاهش تصنعی رطوبت پدیده ریزگردها به وجود می

 .زدایی انجام شده است، اما هنوز ریزگردها وجود دارد میلیون هکتار بیابان 5عملیات آبخیزداری اجرا شده و 

استان و گاهی تا  55رسید اما امروزه ریزگردها گاهی تا  در زمان جنگ تحمیلی ریزگردها فقط در شلمچه بودند و کمتر به اهواز می

منشأ عمده آن اجرای پروژه گاپ در ترکیه است که سدهای عظیمی بر روی رودهای . دهد از کشور را تحت تأثیر قرار می استان 55

ها  سازمان جنگل. ریخت گرفته شده است دجله و فرات زده شده و مقدار زیادی از آب که باید به عراق و حتی به خوزستان می

شوند، منشأ داخلی  ریزگردهایی که خیلی تکرار می. اما اعتبارات کافی در اختیار ندارد مسئول اجرای مقابله با پدیده ریزگرد است،

 .شود، دارای منشأ خارجی است اند و سالی یک بار تکرار می دارند و آنهایی که گسترده

های روان  ار آنها تثبیت شنگردد و بیشتر ک سال قبل برمی 55زایی به  ها برای مقابله با پدیده بیابان کار در سازمان جنگل: درویشی

سال قبل پدیده ریزگردها به وجود آمده و هنوز پروتکلی در مورد مقابله با ریزگردها  54و عملیات آبخیزداری است، اما از حدود 

منشأ ریزگردها کشورهای عراق، عربستان، سوریه، اردن و ترکیه است اما عوامل به وجود آمدن ریزگردها شامل تخریب . نداریم

های دجله و فرات و  های زیر دست رودخانه ها و همچنین زمین ها، باتالق های کشاورزی، خشک شدن تاالب راتع، شخم زمینم

ها در ایران که برخی از آنها یک  الهویزه یا تاالب گاوخونی، خشک شدن رودخانه العظیم، هور خشک شدن هورهای ایران مانند هور

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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های  شک هستند و همچنین خشک شدن پشت سدهای احداث شده که منشأ آبرفت و خاکماه از سال آب دارند و بقیه سال خ

 .رسی است، مثال پشت سد اسد در کشور سوریه که دنیایی از رس در آن وجود دارد

ی های کشاورز عمده مراتع عراق و زمین 5552رود، در سال  های ریزگردها به شمار می مراتع تخریب شده در ایران و عراق از منشأ

الگوی جوی برای نقل و انتقال ذرات وجود دارد که پدیده ریزگرد زمستانی که چرخشی  5کال . به دلیل خشکسالی خشک شدند

گرد و غبار عربستان عمدتا زمستانی است و مشکل . است و منشأ خارجی دارد و ریزگردهای تابستانه که عمدتا منشأ داخلی دارد

درصد الگوهای ریزگرد تابستانی خارجی و از کشور سوریه است، ولی در مورد زمستان بین  5.. اصلی گرد و غبار کشور سوریه است

که جنگ خلیج فارس  5554تا  5555در سال . درصد مربوط به داخل ایران و از شهرهای ماهشهر، هندیجان ایران است 25تا  5.

به زور زیر کشت ببرند و صدام برخی از شیعیان و  های کشاورزی را روی داد و کشور عراق تحریم شد، آنها مجبور شدند زمین

های آنها تبدیل به بیابان شد اما بعد از چند  های آب را به روی آنها بست و زمین کردهای عراق را دچار کوچ اجباری کرد و کانال

در ترکیه با اجرای پروژه . ودزار شده بود و منشأ گرد و غبار شده ب ها تبدیل به شوره ها برگشتند زمین سال که صاحبان این زمین

 45میلیون هکتار زمین جدید زیر کشت ببرند و  .57میالدی  5559سد بر روی دجله و فرات زدند که قرار است تا  55گاپ 

میلیارد مترمکعب آب در پشت این سدها در ترکیه جمع شده و در عوض حقابه رودهای عراق و سوریه و ایران نادیده گرفته شده 

محیطی و کشاورزی باید رعایت شود که این کار انجام  ایم، حقابه شرب، زیست ر مدیریت آب در سدسازی بیراهه رفتهما د. است

 .نشده است

کند که معلوم نیست  کند کارش نظارت است و اجرایی نیست، اما بودجه اجرایی دریافت می سازمان محیط زیست ادعا می: کشفیان

ها که باید کار اجرایی مقابله با ریزگردها و اجرای عملیات آبخیزداری  ت در عوض سازمان جنگلاین بودجه را چرا دریافت کرده اس

جمهور  توسط رئیس 29بحث ریزگردها اولین بار در سال . زدایی دریافت کرده است های بیابان درصد از بودجه 5انجام دهد تنها 

جمهور مسئول ستاد مقابله با  و در حال حاضر معاون اول رئیس اصالح شد 55نامه مقابله با آن در سال  وقت مطرح شد و آئین

ها شفاف و مشخص نشده است و در اجرا  میلیارد تومان بودجه مقابله با ریزگردها است، اما هنوز وظایف دستگاه 25. ریزگردها است

 .دچار تناقض هستند

ایم و  ن دلیل که ما به عنوان انسان در طبیعت دخالت کردهگردد و به ای همه این مسائل و مشکالت ناشی از ریزگردها برمی: پرهمت

افزایش . ها مناسب با شرایط محیطی نبوده و مدیریت نامناسب سرزمین و حوزه آبخیز باعث اینگونه مسائل شده است دخالت

 .ها نیست ایجاد این پدیدهگیرانه و مقابله ما اصال متناسب با عامل  دهد که اقدامات پیش وسعت، گستره و غلظت ریزگردها نشان می

دراز مدت   ریزی بخشی و عدم توجه و برنامه در کنار مشکل تولید و گسترش روز افزون ریزگرد، ضعف مدیریتی و به خصوص برنامه

های اجرایی را به کارهای منفک وادار  که این هم دستگاه)و یکپارچه در سطح حوزه و محیط زیست و نداشتن هماهنگی سازمانی 

 .از جمله مسائلی است که موجب حل نشدن مسئله ریزگردها شده است( است نموده

 چه باید کرد، ایده شما برای حل این مسئله چیست؟: فارس

ریزی است و در کنار آن این  حل پدیده ریزگرد نیازمند یک برنامه جامع و بلندمدت همه جانبه از نظر سازماندهی و برنامه: پرهمت

این برنامه . براین، اولویت فعلی تهیه یک برنامه جامع و همه جانبه است بنا. های کوتاه مدت داشته باشد برشبرنامه دراز مدت باید 

 .بایستی دارای سه جزء اصلی شامل پایش، پیشگیری و مقابله با ریزگرد باشد

بسیاری از مناطق مستعد پیوستن به  در وهله اول باید برنامه پیشگیری برای مقابله با گسترش روز افزون ریزگرد اجرایی شود، زیرا

 .عرصه تولید ریزگرد هستند
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. استان درگیر این موضوع هستند 55زیرا در حال حاضر . های تولید ریزگرد است همچنین اقدام دوم مقابله با ریزگردها و کانون

های  وع ریزگرد برای اجرای بخشبنابراین باید همه عوامل اجرایی هماهنگ و با تقسیم کار مشخص برای مقابله و پیشگیری موض

 .مختلف این برنامه اقدام کنند و این نیازمند یک مدیریت واحد در سطح کالن است

توان هم در تهیه و در اجرای برنامه فوق به   های اجرایی که می امکانات زیادی در کشور وجود دارد، هم از نظر فناوری و هم ظرفیت

 .افزایی ایجاد کرد و این کمبود محسوس امروز برای مقابله با ریزگرد است وان همت کار گرفته شوند، و با این کار می

 .پذیر است پاشی امکان پیشگیری چگونه است، آیا با مالچ: فارس

راه ( شود مالچ یک نوع ترکیبات هیدروکروری نفتی است که برای تثبیت بر روی شنهای روان پاشیده می)  پاشی مالچ: پرهمت

ریزی کرد، مالچ هم یکی از امکاناتی است که باید به  ید برای هر منطقه اقدامی متناسب با شرایط آن منطقه برنامهموقتی است، با

 .عنوان اقدام کوتاه مدت و موقتی در مواردی به کار گرفته شود

که چه الگوی کشتی بنابراین باید بررسی کرد . های ریزگرد شده است در حال حاضر بخشی از اراضی کشاورزی تبدیل به کانون

توان بر آن ایجاد کرد که برای کشاورز اقتصادی باشد و هم زمینه تولید ریزگرد را حذف کرد و اینکار نیازمند یک اقدام  می

 .حاکمیتی و با مشارکت مردم است

 تواند الگوی کشت انجام دهد؟ وزارت جهاد کشاورزی می: فارس

تحمیل کرد، الگوی کشت باید با نگاه کارشناسی ولی با همکاری و مشارکت خود الگوی کشت را نباید به زور به مردم : پرهمت

 .کشاورز تهیه شود تا اجرایی شود

شود را برای کشاورزان هزینه کرد و یا بخشی از  ها را که بر اثر بروز ریزگرد صرف بهداشت می در بخش حاکمیتی باید بخشی هزینه

اینها هم نیاز به . سدهای باال دست از دست ایجاد شده است، باید برگردانده شودرطوبت از دست رفته خاک که بر اثر احداث 

 .ها تا عملیاتی شوند هایی در این زمینه تصمیمات و اقدامات حاکمیتی دارد و هم صرف هزینه

بدیل شده است، های سد سازی ترکیه به نصف رسیده و عراق به کشوری خشک ت شده بر اثر پروژه امروز آبی که به عراق وارد می

این معضل فقط در خارج از . های سیالبی پایین دست به اراضی خشک و کانون ریزگرد تبدیل شده است ها و اراضی دشت مرداب

 .ای از تولید ریزگرد با منشاء داخلی شده است کشور نیست، در داخل هم سوء مدیریت منابع آب و سرزمین عامل بخش عمده

 ها را کنترل کرد؟ توان حقابه لی میالمل آیا از نظر بین: فارس

گویند جنگ آینده آب است بهتر است گفته شود آینده فرا رسیده و امروز جنگ، جنگ آب است زیرا ترکیه در  اینکه می: پرهمت

ز به ها را کنترل کرده و در نتیجه ریزگرد سهم مردم ایران و عراق شده است، اراضی که امرو باالدست بخش قابل توجهی از حقابه

 .توان برای آن کاری انجام داد بیابان تبدیل شده بدون رطوبت خاک نمی

 آقای شریفی به نظر شما برای حل این مسئله چه باید کرد؟: فارس

 .برای مقابله با پدیده ریزگردها حضور و مشارکت مردم در کنار دولت الزامی است: شریفی

ای و بدون مالحظه تأثیر جانبی هر بخش بر  ایین، پیمانکاری، متمرکز و جزیرهای در کشور سیستم از باال به پ در اقدامات توسعه

در حالی که سیستم نیل پیشرفت و توسعه پایدار نه تنها باید با نگاه از . بخش دیگری و در بسیاری موارد بدون نگاه بلند مدت است

 .فراموش نکرده و انسجام بین بخشی داشته باشد پایین به باال تنظیم شود، بلکه در افق دراز مدت نیز مالحظات آینده را

ای مصوب شده و پیمانکار آن را  زنی و فشار سیاسی و سلیقه گیرد سد بسازد با سیستم چانه به عنوان مثال دستگاهی تصمیم می

بعدی و این  معموال این که آبخیزداری در باالدست آن و شبکه انتقال در پایین دست و نیاز زیست محیطی و تبعات. سازد می
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های دیگری مسئولند و لذا  شوند دغدغه سدساز نیست و دستگاه مند می گذاری چند نفر بهره موضوع که باالخره از این میزان سرمایه

 .این شیوه کارکردن که در گذشته انجام شده امتحان خود را پس داده و تبعات آن خود را آشکار کرده است

زایی، و کنترل ریزگرد ساختار مناسب ساختاری است که در آن کشاورزان، دامداران،  ه با بیاباندر بحث احیاء منابع طبیعی، مقابل

 .حضور دارند( شهری و روستایی)آموزان و آحاد مختلف مردم  صنعتگران، صنوف، اقوام، دانش

رل ریزگرد جدی نبودیم، زیرا اگر این زایی و کنت ما حتی در ساختار باال به پایین هم در بحث احیاء منابع طبیعی، مقابله با بیابان

 .گونه بود االن مسئله ریزگردها مجری داشت، اعتبار و بودجه مکفی داشت

این مشکل منطقه مختص ایران نبوده بلکه آمریکا و چین هم این مشکل را در گذشته داشته، بلکه ما فقط در زمان وقوع مشکل به 

 .کنیم را فراموش میافتیم و بعد هم موضوع  تکاپو برای حل آن می

ای که در آن  های شخم خورده نباید اجازه داد تا صاحبان اراضی کشاورزی در صورت عدم تمایل به کشت آن را رها کنند، زیرا زمین

 .شود، یکی از عوامل بروز ریزگرد و فرسایش خاک است کشت انجام نمی

ای  توان وقوع پدیده را بررسی کرد که در چه مرحله د و حتی میراهکار فناورانه برای حل مسئله ریزگرد و فرسایش خاک وجود دار

 .احتمال وقوع دارد

 توان آن را حل کرد؟ شود منشأ بسیاری از ریزگردها خارجی پس چگونه می گفته می: فارس

بینی کرده  پیشتوان قبل از وقوع جهت امواج ریزگرد را  توان این مسئله را حل کرد حتی می کار اگر جدی صورت گیرد می: شریفی

بینی  هاست که در بسیاری از کشورها وقوع تگرگ پیش سال. و روی امواج ورودی تاثیر گذاشت و حتی جهت آن را عوض کرد

 .توان اقداماتی کرد با پیشرفت فناوری در مورد ریزگرد هم می. شود شود و حتی از آن جلوگیری می می

شود و  چرا این ادعا ارزیابی نمی. ایم گردها را به کمک یونیزاسیون جذب کردهیک زمانی سازمان محیط زیست مدعی بود که ما ریز

 شود که این موضوع به کجا رسیده است؟ از آنها پرسیده نمی

توان با  شود بنابراین می خشکی خاک عرصه در اغلب موارد و نبود رطوبت چنانکه با وقوع طوفان همراه شود باعث بروز ریزگرد می

 .اک، حفظ رطوبت خاک در مواقع بروز ریزگرد در خوزستان با آن مقابله کردافزایش رطوبت خ

 آب را از کجا بیاوریم؟: فارس

اصالح خاک، بادشکن، حفظ بقایای گیاهی روی سطح خاک و . تواند به طرق مختلف صورت گیرد حفظ رطوبت خاک می: شریفی

حتی آبی که پشت سد . تواند متناسب با شرایط مدنظر باشد ممانعت از آتش زدن آن، پاشیدن ماچ و پخش آب و طرق دیگر می

تواند با این  های زیرزمینی چنانکه الزم باشد و در مواقع لزوم می ها و آب موجود در سفره ها و زهکش شود، آب رودخانه ذخیره می

های شور نیز برای  توان از آب میرسد که  اگرچه در این مصاحبه قصد نوشتن نسخه عالج را نداریم اما به نظر می. هدف مصرف شود

 .دهی استفاده کرد رطوبت

 .های مقابله با پدیده ریزگرد است بذرپاشی هوایی قبل و بعد از بارندگی هم یکی از راه

میلیون دالر خسارت بدون در نظر گرفتن تبعات آن به کشور وارد  555تا  455بر اثر تعطیلی یک روز کشور ناشی از ریزگردها بین 

 .دشو می

های مختلف به تناسب  گیری از بادشکن در کنار مزارع برای جلوگیری از کاهش رطوبت خاک و ذخیره آن و استفاده از مالچ بهره

 .های مبارزه با پدیده ریزگرد است نیاز از راه

های مقابله با  راهدهنده خاک که چندین شرکت ایرانی آماده تولید آن در صورت اخذ سفارش هستند، یکی از  همچنین مالچ بهبود

 .پدیده ریزگردها است
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 .توان انجام داد های دولتی می هایی بسیار کمتر از هزینه با ورود مردم برای مقابله بسیاری از کارها را با هزینه

حل مشکل ریزگرد . دهند گوید من ناظر هستم، چرا به آن بودجه دولتی اختصاص می سوال من این است که وقتی سازمانی می

ه بر عزم و نیت بر انجام، نیازمند نقشه راه، انسجام و هماهنگی سازمانی، مشارکت مردمی و یک سلسله اقدامات اجرایی در کنار عالو

 .المللی است ای و بین سیاست بلند مدت پیشگیری و تعامالت بین منطقه

ایم در حالی که ظرفیت  جامعی نداشته  برنامهایم و  در مورد مقابله با پدیده ریزگردها تا کنون از ظرفیت استفاده کرده: پرهمت

 .علمی، اجرایی و مشارکت مردم برای این کار وجود دارد

با بروز پدیده خشکسالی کل آمریکا زیر  5545رود ولی در دهه  ها زیر کشت می در آمریکا خیلی از زمین 5555در سال : درویشی

 .رود گرد و غبار می

کنند از جمله اینکه جلوی حرکت و  ب و پذیرش برخی اشتباهات اقدام به انجام کارهایی مییا آنها با تشکیل یک کمیته حقیقت

 .از مهمترین نکاتی که ما باید به آن اذعان کنیم پذیرش اشتباهات در مدیریت سرزمین است. گیرند مهاجرت کشاورزان را می

 .اشتباه ما در مدیریت سرزمین چه مدت بوده است: فارس

 .ایم ای گذشته تا به امروز امروز اشتباه کردهه در ده: پرهمت

کنند و با رویکرد همزیستی با  در آمریکا برای حل معضل ریزگرد سازمان مدیریت منابع آب و خاک را ایجاد می: درویشی

 .کنند های غیر اقتصادی اقدام به محافظت از خاک می خشکسالی و محافظت از خاک و تغییر الگوی کشت حتی کشت

شود به طوری که در دهه  سال جلوی مشکل ریزگردها در آمریکا گرفته می 55های بالعوض به کشاورزان در عرض  خت وامبا پردا

 .آید و دیگر از گرد و غبار قبلی خبری نیست در آمریکا به وجود می 45خشکسالی شدیدتری نسبت به دهه  95

کنیم محصول چندانی  است به عبارتی به ازای آبی که مصرف میهای اساسی در کشور پایین بودن راندمان کشاورزی  یکی از بحث

وری فیزیکی از آب وجود  درصد در این بخش بهره 49-45در ایران به اذعان برخی کارشناسان کشاورزی حدود . آوریم به دست نمی

 .دارد

 .نی نداردبه گفته یکی از اساتید دانشگاه راندمان آبی کشور در کشاورزی با دوره مادها تفاوت چندا

شود، مجری باید محیط زیست باشد در حالی که  یکی از اشتباهات استراتژیک در موضوع حل ریزگردها این است که گفته می

ها، هواشناسی و بهداشت باشد نه مجری طرح  کننده بین سازمان جنگل محیط زیست نقش نظارتی داشته و می تواند فقط هماهنگ

 .ای مافوق آن باشد محیط زیست و باید زیر نظر رئیس جمهور یا کمیتهو مجری طرح باید مافوق سازمان 

 به عنوان یک متخصص و کارشناس برای مقابله با ریزگردها چه پیشنهادی دارید؟ : فارس

ریزی وزارت زراعت عراق و دعوت از عراق برای  عراق و طرح برنامه( Master Plan)های برنامه جامع  مشارکت در طرح -5

 .های ایران ر طرحمشارکت د

 .های کشاورزی در جلگه خوزستان سازی مبتنی بر شرایط اقلیمی جدید جهت انجام فعالیت فرهنگ -5

های شرب، زیست محیطی و  ها با تاکید بر رویکردهای حقابه مدیریت یکپارچه منابع آب در حوزه خوزستان و همه حوزه -4

 .اقتصادی کشاورزی

 .های کشورهای همسایه المللی و مشارکت فعال در طرح نهمکاری نزدیک با سازمان بی -5

 .حمایت از طرح ضربتی برای کنترل منشأهای فعال داخلی -9

های غلط  های بالعوض دولت در بخش کشاورزی و دامداری جهت جلوگیری از فعالیت تصحیح فرهنگ مردم توام با حمایت-5

 .کشاورزی و چرای دام
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 و فانتزی مثل یونیزاسیونتخیلی -پرهیز از کارهای علمی-.

رطوبت خاک، سطح آبهای زیرزمینی، آبهای جاری، وضعیت )های سطح زمین مثل  ای پدیده های پایش ماهواره داشتن سامانه -2

دانشگاه تهران و سازمان هواشناسی با همکاری هم ( خاک، دمای سطح زمین، میزان بارندگی پوشش گیاهی و تبخیر و تعرق و غیره

 .اندازی کنند افزار این سامانه را فراهم و این سامانه را راه افزار و سخت قادرند نرم

 تشکیل کنسرسیوم و آوردن همه متولیان زیر یک چتر -5

طبق فرمایشات مقام . هم اکنون جان و مال مردم با وجود معضل ریزگرد، چه با منشأ داخلی و چه خارجی در خطر است: کشفیان

بحث حاکمیتی است و مطالبه باید از حاکمیت باشد در حالیکه بر اساس مشاهدات ساختار و  معظم رهبری بحث محیط زیست

 .گری صورت گیرد های درگیر مطالبه برنامه مشخصی برای مبارزه با ریزگردها وجود ندارد که در ادامه از دستگاه

نبرد، هم اکنون نیز شکل گرفته و به نظر  ، دولت وقت شکل داد و کاری از پیش 29ای که هشت سال پیش و در سال  همان کمیته

هایی که در این کمیته عضویت دارند بعضا متضاد هم هستند و تاکنون  چرا که منافع دستگاه. رسد که بتواند کاری از پیش ببرد نمی

 .جامعی برای رفع معضل ریزگردها برسند  اند به یک برنامه نتوانسته

ترین برنامه در این موضوع  اصلی. افتد ها زیر یک ساختار واحد نباشد قطعاً نتایج کار به تأخیر میها برای مقابله با ریزگرد اگر برنامه

 .ی زمانی اجرای آن استشناخت متولی، برنامه آن، چگونگی اجرای برنامه و بازه

چرا که از طرفی سازمان . دها استریزی و مبارزه با ریزگر ها در امر ریزگردها باید این باشد که چه کسی مسئول برنامه مطالبه رسانه

-ها هم خود را فاقد اعتبار الزم دانسته و با این تخصیص اعتباراتی که دارد نمی داند و سازمان جنگل محیط زیست خود را ناظر می

 .بنابراین هنوز کسی متولی کار نیست. تواند کاری از پیش ببرد 

 بندی کنید؟  مباحث مربوطه را جمع  لطفا ًٌ: فارس

های ذیربط مختلف خصوصی، دولتی و مشارکت  خالء موجود در کشور عدم وجود برنامه و اقدام جامع است که بتواند بخش: همتپر

 .مردم را در برگیرد

های حاکمیتی و متولی امر بخواهیم تا آنها محوریت کار را بر عهده بگیرند و با یک برنامه و اقدام ملی  امروز باید با مطالبه از دستگاه

 .راز مدت پیشگیری و مقابله با ریزگرد را ایجاد کنیمد

پایش یکی از اقدامات برنامه و اجزاء مقابله است و در کنار آن باید یک برنامه جامع برای این کار داشته باشیم بنابر این تهیه یک 

 .ته و اجرایی شودبرنامه واحد جامع برای مقابله و پیشگیری از بروز ریزگردها باید در برنامه دولت قرار گرف

ایم به عنوان مثال در زمان جنگ بدون امکانات و تجهیزات و فقط  در کشور ما کارهای بسیار بزرگ و موفقی را انجام داده: شریفی

به این دلیل که اراده حفاظت از مملکت را داشتیم کارهای بزرگی انجام دادیم بنابر این االن هم اگر بخواهیم باز قادر خواهیم بود 

 .ارهای بزرگی انجام دهیمک

خواست و تغییر رویکرد و گذشتن از سیستم کالسیک قدیم برای انجام کار و روی آوردن به مشارکت مردم در روستاها و شهرها و 

 .توان به این پدیده مبارزه کرد هایی است که می حمایت از آنها از راه

های بخش خصوصی و مردم از جمله کشاورزان و  باید از ظرفیتنباید برای حل معضل از طریق سیستم اداری وارد شد، بلکه 

 .آموزان بهره گرفت دانش

مشکل ریزگردها مسئله غیر قابل حلی نیست، زیرا این مشکل در مناطقی از کشور ما و در کشورهای دیگر مثل چین و آمریکا حل 

 .ن برای حل آن نیاز باشدسال طول زما 4شده بنابر این اگر خوب کار شود این مشکل نباید بیشتر از 
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آن صورت گیرد و باید از کشورهایی مثل چین، عراق و  نگری خارج شود و مدیریت جدی روی  این قضیه باید از بخشی: درویشی

داشته باشیم و ( master plan)اند مطالبی را آموخت؛ همچنین باید مانند عراق برنامه جامع  آمریکا که با این پدیده مواجه شده

 .بینی ملی برخوردار باشیم های آن دیده شود و از یک سامانه پایش و پیش نبههمه ج

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=54545555555524 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931226001183
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 اقتصاد کالن
 آیانا-0۹20فروردین  42, یکشنبه

یک درصد بودجه دستگاه های اجرایی به استقرار سیستم مدیریت سبز و بهینه سازی محیط زیست 

هیات دولت پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را در خصوص ضوابط اجرایی .اختصاص می یابد 

 .کل کشور بررسی و تصویب کرد 9314بودجه سال 
از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، به موجب ضوابط یاد شده، دستگاه های اجرایی ( ایانا)کشاورزی ایرانبه گزارش خبرگزاری 

در سال جاری مجازند عالوه بر پرداخت هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاه های مقاومت بسیج و فعالیت های دینی، فرهنگی، 

، نسبت به پرداخت هزینه های مربوط به اجرای آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ  ورزشی، بهبود و ارتقای دانش و سالمت کارکنان

 .نماز اقدام کنند

بر اساس ماده دیگری از ضوابط مذکور که در جلسه روز یکشنبه هیات دولت به ریاست معاون اول رییس جمهوری تصویب شد، 

را  5455یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال دستگاه های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مجازند 

 .به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه کنند

از اعتبارات  در راستای دستیابی به ارتقای بهره وری و زمینه سازی برای رشد تولید ملی، دستگاه های اجرایی موظفند تا سه درصد

 .پژوهشی هزینه ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی به پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقای بهره وری اختصاص دهند

آن دسته از دستگاه های اجرایی که فهرست آن ها توسط سازمان تا پایان اردیبهشت ماه اعالم می شود، موظفند پنج درصد از 

درصد از هزینه های آن را  95های پژوهشی خود را در قالب پژوهش های تقاضا محوری که حداقل  اعتبارات هزینه ای برنامه

 کارفرمای غیر دولتی تامین وتعهد کرده باشد، هزینه کنند

http://www.iana.ir/majles/item/55554-5.html 
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 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان - 0۹2۰فروردین  4۹: تاریخ

 دهد های دامی به بورس کاال هزینه تولید را کاهش می ورود نهاده

های دامی در رینگ کشاورزی بورس کاال دست دالالن را برای افزایش قیمت  عرضه نهاده: مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور گفت

 .ها جلوگیری خواهد نمود ن قیمتبندد و همچنین از افزایش نوسا می

، با اشاره به برنامه های این اتحادیه برای کاهش تلفات دام اظهار خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانسعید سلطانی در گفتگو با 

دامپزشکی کشور برای کاهش تلفات دام و همچنین  ما در سال جاری برنامه ها و کالس های آموزشی با کمک سازمان: داشت

 .برنامه هایی برای تهیه واکسن های تب برفکی در دست اقدام داریم

امیدواریم با اجرائی شدن مصوبه : وی با اشاره به این که طی سه سال گذشته دامداران کشور در رکود به سر می برند، تصریح کرد

ای فرآورده های لبنی و همچنین موافقت معاونت دام برای افزایش قیمت گوشت قرمز، تومانی شیرخام از سوی کارخانه ه 5555

 . شاهد روند رشد برای این صنعت باشیم

مسئله ثبات به : مدیرعامل اتحادیه دامداران کشور با اشاره به وضعیت ثبات و متعادل شدن قیمت ها در سال جاری، یادآور شد

 . وزارت جهاد کشاورزی نسبت به حمایت ها و بازنگری در قوانین خود بستگی داردوضعیت داخلی کشور، همچنین دیدگاه 

http://www.yjc.ir/fa/news/9555555 
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 اقتصاد محصوالت

 آیانا-0۹20فروردین  04, دوشنبه

های مرکز مطالعات  بررسی.غیر واقعی از آب درآمد  19تا  12آمار خرید تضمینی محصوالت کشاورزی از 

خورشیدی آمار  9319تا  9312دهد از سال  های مجلس نشان می وزارت جهاد کشاورزی و مرکز پژوهش

خریدهای تضمینی محصوالت کشاورزی که از سوی وزارت جهادکشاورزی اعالم شده بود، غیرواقعی 

 .است بوده
ای از آن  ، بررسی آمارهای تولید و خرید تضمینی گندم از سوی این دو مرکز که نسخه(ایانا)زی ایرانبه گزارش خبرگزاری کشاور

خورشیدی مقدار خودمصرفی و مصارف غیرانسانی گندم حدود  5425برای خبرنگار تابناک ارسال شده، بیانگر آن است که تا سال 

با  5425میلیون تن افزایش یافته است که پس از سال  5ار به حدود این مقد 5425تا  5425میلیون تن بوده است، اما از سال  4

 .میلیون تن رسید 5شیب تندی به حدود 

این مقدار مصارف غیرانسانی، یا باید از کشور خارج شده و یا به مصرف دام رسیده و جایگزین جو شده باشد که با توجه به آمار 

توان با قاطعیت  این حجم گندم نیز به صورت قاچاق غیرممکن است، پس می خروج. تولید و واردات جو این امکان وجود ندارد

 .گفت آمار تولید اعالم شده غیرواقعی است

تعیین قیمت تضمینی با استفاده از چهار معیار اقتصادی هزینه تولید، قیمت سر مرز، معیار رابطه مبادله و معیار چندگانه صورت 

های کف برای محصوالت مورد نظر  یا چند معیار از معیارهای فوق در تعیین قیمتکشورهای مختلف جهان از یک . گیرد می

 .استفاده می کنند

روند تعیین قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی در چند سال اخیر عمال سودی برای تولیدکننده در نظر نگرفته است و اغلب 

 .ارزش کار آنان به عنوان نیروی انسانی محدود بوده استبهای زمین، سود سرمایه در گردش و  درآمد کشاورزان به ارزش اجاره

های واقعی تولید و فاصله قیمت تضمینی اعالمی با قیمت تضمینی کارشناسی از مهم ترین مشکالت  در نظر نگرفتن هزینه

تولید این های اخیر صرفا معادل هزینه  آید و قیمت تضمینی اعالمی در سال تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی به شمار می

 .محصول بوده است

درحالی که از . کمتر از میزان تورم ساالنه بوده است 5425میزان افزایش قیمت خرید تضمینی گندم پس از اصالح قانون در سال 

ن بنابرای. نظر کارشناسی باید افزایش ساالنه قیمت خرید تضمینی محصوالت با لحاظ نرخ مبادله، هزینه تولید و سود عادالنه باشد

 .های تضمینی نه تنها کارشناسی، بلکه برپایه حداقل تعیین شده قانون نیز نیست اعالم قیمت

های  شد که در سال در گذشته باال بودن میزان سهم خودمصرفی در کشور و همچنین خروج غیرقانونی گندم از مرزها مشاهده می

باال رفتن نرخ مبادله محصول گندم از قاچاق به شدت کاسته با افزایش قیمت تضمینی تقریبا متناسب با نرخ تورم و  5425دهه 

شد، ولی با کاهش قیمت گندم در داخل کشور، افزایش قاچاق و همچنین کاهش تولید و افزایش مصرف غیرانسانی برای گندم 

 .تواند قابل توجه باشد اما با توجه به اینکه خروج گندم باید از مبادی غیرقانونی انجام شود مقدار قاچاق آن نمی. متصور است

های تضمینی اعالم شده خریداری می شد، اما بعد از  درصد از گندم تولیدی توسط دولت و با قیمت 9.تا  5.حدود  5425تا سال 

 ./درصد رسید 49به کمتر از  5455این عدد به تدریج کاهش یافت تا در سال  5425سال 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/55555-5.html 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/22004-1.html
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 برنامه و سیاست ها

 - 20/40/0۹فارس

رئیس سازمان امور اراضی کشور .گشت ویژه حفظ کاربری اراضی کشاورزی در تعطیالت نوروز 93۱فعالیت 

گشت ویژه حفظ کاربری  93۱زهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی ، به منظور جلوگیری از ساخت و سا: گفت

 .اراضی کشاورزی در تعطیالت نوروز فعال اند
تیم  545، قباد افشار با اشاره به اینکه سال گذشته پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

روند سریع تغییر کاربری همچنین ساخت و سازهای غیرمجاز در گشت ویژه حفظ کاربری اراضی کشاورزی با هدف جلوگیری از 

قانون گریزی زمین خواران و ناهماهنگی بین دستگاه ها و سازمان های دولتی ، شهرداری ها ، : افزود  اراضی کشاورزی تشکیل شد،

روند ساخت و سازهای غیرمجاز در  دهیاری ها ، بخشداری ها ، استانداری ها و دیگر وزارتخانه های ذیربط از عوامل اصلی افزایش

 .سال گذشته بوده است 55اراضی کشاورزی طی 

ما شاهد ساخت و سازهای افسار گسیخته در شهرهای : وی در بازدید از شهرستان دماوند و منطقه آب سرد این شهرستان گفت

های ویژه حفظ کاربری اراضی شمالی کشور و منطقه آبسرد شهرستان دماوند هستیم که در یکسال گذشته با ایجاد گشت 

 .درصد کاهش یافته است 45کشاورزی این ساخت و ساز ها 

منطقه آبسرد شهرستان دماوند از مناطق بسیار خوب کشاورزی برای باغداری و تامین : رئیس سازمان امور اراضی کشور افزود

زیر ساخت های تولید کشاورزی این منطقه امنیت غذایی کشور است که متاسفانه با این حجم ساخت و ساز و زمین خواری ، 

 .آسیب دیده است

با : افشار همچنین از فعالیت دادگاه های ویژه رسیدگی به پرونده های تخلف ساخت و ساز در ایام تعطیالت نوروز خبر داد و گفت

دماوند و بیشتر شهرهای هماهنگی های انجام شده با دستگاه قضایی کشور، دادگاههای کشیک در استان تهران بویژه شهرستان 

 .شمالی برای رسیدگی به پرونده های تخلف ساخت و ساز در اراضی کشاورزی فعال است

بسیاری از ساخت و ساز های انجام شده در این منطقه غیر مجاز و : وی در روند بازدید از شهرستان دماوند و منطقه آبسرد افزود

ت نوروزی و تجهیز و تامین ماشین االت برای سازمان جهاد کشاورزی دماوند غیرقانونی است که این ساختمان ها پس از تعطیال

 .تخریب خواهد شد

 595امسال : رئیس سازمان امور اراضی کشور از توسعه فعالیت گشت های ویژه حفظ کاربری اراضی کشاورزی خبرداد و گفت

ستان که در معرض تهدید زمین خواری است ایجاد شهر 595گشت ویژه حفظ کاربری اراضی کشاورزی در تمام مناطق کشور و در 

 .خواهد شد

براساس توافقنامه همکاری بین : افشار همچنین از ایجاد مناطق ویژه گردشگری در شهرهای جنوبی و شمالی کشور خبرداد و افزود

شده که طرح آن نیز  ما و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در استان های جنوب کشور برخی مناطق برای گردشگری شناسایی

 .در دست تهیه است

طرح ایجاد مناطق گردشگری برای استان تهران و شهرهای شمالی کشور نیز تهیه شده که برای تصویب به دولت ارائه : وی گفت

 .شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=5455555455555. 

 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.maj.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=EVENT&CategoryID=1f859718-c1ae-4e17-b1d8-84412547269b&WebPartID=18af3273-8ca2-4fcc-a32b-740d02a0a2ee&ID=053bdff7-12be-445f-b55e-37374e0f6352
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940113000127
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا-0۹20فروردین  42, یکشنبه

یک درصد بودجه دستگاه های اجرایی به استقرار سیستم مدیریت سبز و بهینه سازی محیط زیست 

هیات دولت پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را در خصوص ضوابط اجرایی .اختصاص می یابد 

 .کل کشور بررسی و تصویب کرد 9314ل بودجه سا
از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، به موجب ضوابط یاد شده، دستگاه های اجرایی ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

، فرهنگی، در سال جاری مجازند عالوه بر پرداخت هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاه های مقاومت بسیج و فعالیت های دینی

ورزشی، بهبود و ارتقای دانش و سالمت کارکنان ، نسبت به پرداخت هزینه های مربوط به اجرای آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ 

 .نماز اقدام کنند

بر اساس ماده دیگری از ضوابط مذکور که در جلسه روز یکشنبه هیات دولت به ریاست معاون اول رییس جمهوری تصویب شد، 

را  5455های اجرایی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال دستگاه 

 .به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه کنند

ی رشد تولید ملی، دستگاه های اجرایی موظفند تا سه درصد از اعتبارات در راستای دستیابی به ارتقای بهره وری و زمینه سازی برا

 .پژوهشی هزینه ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی به پژوهش های کاربردی در زمینه ارتقای بهره وری اختصاص دهند

می شود، موظفند پنج درصد از  آن دسته از دستگاه های اجرایی که فهرست آن ها توسط سازمان تا پایان اردیبهشت ماه اعالم

درصد از هزینه های آن را  95اعتبارات هزینه ای برنامه های پژوهشی خود را در قالب پژوهش های تقاضا محوری که حداقل 

 کارفرمای غیر دولتی تامین وتعهد کرده باشد، هزینه کنند

http://www.iana.ir/majles/item/55554-5.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.iana.ir/majles/item/22003-1.html
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 0۹2۰فروردین  40: تاریخ

 بندی مناسب کشور است دار شدن محصوالت مستلزم قطب شناسنامه

ایط کاشت محصوالت را بهبود توان شر بندی شود، زیرا با این امر می الزم است اراضی کشور قطب: یک کارشناس کشاورزی گفت

 .بخشید

دار  الزم است قبل از اجرای طرح شناسنامه: اظهار داشت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانکیانوش شیرمحمدی در گفتگو با 

 . بندی در کشور عملی شود شدن محصوالت کشاورزی قطب

همه مناطق کشور برای تولید و کاشت مناسب نیست و همچنین هر محصول را باید در منطقه ویژه خود : ودوی در این خصوص افز

 . کاشت

 . دار شدن اجرا شود سودی نخواهد داشت خود کشت کنند و عمل شناسنامه  اگر محصوالت را خارج از قطب: شیرمحمدی گفت

طبق شرایط فصلی و شرایط اجتماعی عملی شود و بتوان میزان  بندی محصوالت و زمین ها اگر عملیات قطب: وی تصریح کرد

 . تواند بسیار کارساز باشد دار شدن می تولیدات را مشخص کند طرح شناسنامه

توان زمان برداشت محصول میزان استفاده از سموم و سایر  دار کردن محصوالت کشاورزی می با عمل شناسنامه: شیرمحمدی افزود

 . رزی را تعیین کردمسایل مربوط به کشاو

http://www.yjc.ir/fa/news/9555295 
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 بازار و قیمت ها

 - 20/40/49فارس

 درصد شد94۴2ای  درصد و تورم نقطه94۴1تورم ساالنه در اسفند /کاالی دارای افزایش قیمت در اسفندماه ۵

های آب، برق و سوخت، حمل و  ایران قیمت انواع کاالها و خدمات مصرفی را اعالم کرد که هزینهمرکز آمار 

 .ها بیشترین افزایش را در اسفند ماه داشتند ها و رستوران نقل و هتل
نوع کاال شامل آب، برق و  9شاخص قیمت  مرکز آمار ایران، بر اساس اطالعات خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

 .داشتند 54ها و رستوران، خدمات، کاالهای غیرخوراکی بیشترین شاخص قیمت را در اسفندماه سال  سوخت، حمل و نقل، هتل

ماه منتهی به اسفند نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد  55گزارش مرکز آمار ایران شاخص قیمت آب، برق و سوخت در بر اساس 

های  قیمت  درصد را تجربه کرد و شاخص 5479همچنین شاخص قیمت حمل و نقل در این بازه زمانی افزایش . درصد داشت 5579

 .درصد را داشتند 5.75درصد و  5.75درصد،  5275ی به ترتیب های رستوران، خدمات و کاالهای غیرخوراکی افزایش

درصد، گوشت  5572درصد، نان و غالت  .57ها و دخانیات شاخص قیمت  ها، آشامیدنی بر این اساس در اسفندماه گذشته خوراکی

درصد و سبزیجات  572درصد، میوه و خشکبار  574درصد، انواع روغن  5574درصد، لبنیات  5974درصد، ماهی  575قرمز و سفید 

 .درصد را تجربه کردند 575

درصد رشد داشته و اجاره بها نیز  .5گزارش مرکز آمار ایران حاکی است که در اسفند ماه سال گذشته شاخص قیمت مسکن 

 .درصد نسبت به اسفند سال گذشته افزایش داشته است 5575نزدیک به این رقم یعنی 

 .درصدی را تجربه کرده است 5275دهای مسکونی هم نسبت به اسفند سال گذشته افزایش همچنین خدمات نگهداری و تعمیر واح

های حمل و  هزینه. درصد نسبت به اسفند سال گذشته افزایش داشته است 5575های بهداشت و درمان  بر اساس این گزارش هزینه

 .درصد را تجربه کرده است 5974د و درص 9درصد،  5479هایی به ترتیب  نقل، ارتباطات، تفریح و آموزش هم افزایش

 .درصد بوده است 5572درصد و تورم ساالنه  5575بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در اسفندماه سال گذشته تورم نقطه به نقطه 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=5455555.5555.5 
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 بازار و قیمت ها
 - 20/40/49فارس

های  رئیس اتحادیه تعاونی.کاهش قیمت از نیمه دوم فروردین/ها مرغ گرم در استان 13۱۱تا  04۱۱قیمت 

اکنون  هم: صنعت مرغداران با اشاره به اینکه از نیمه دوم فروردین انتظار کاهش قیمت مرغ وجود دارد گفت

تومان است و در کنار آن شرکت پشتیبانی امور دام  13۱۱تا  04۱۱ها بین  یمت مرغ در تمام استانمتوسط ق

 .کند مرغ منجمد عرضه می
های  استان ، با اشاره به آخرین وضعیت بازار مرغ و عرضه و تقاضا درخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حمید فاضلی در گفت

 .تومان است 9955تا  9555اکنون مرغ زنده بین  هم: کشور اظهار داشت

شود که قیمت آن براساس  تومان فروخته می 2455تومان تا  555.ها بین  مرغ آماده طبخ به طور متوسط در استان: وی افزود

 .میزان تقاضا در شهرهای مسافرپذیر متغیر است

در کنار : مرغداران با تاکید براینکه انتظار کاهش قیمت از نیمه دوم فروردین وجود دارد گفتهای صنعت  رئیس اتحادیه تعاونی

 .کند کننده می تومان به دست مصرف 9955های مرغ گرم شرکت پشتیبانی امور دام هم اقدام به عرضه مرغ منجمد با قیمت  عرضه

رود که در نیمه  انتظار می: به این بازار بازگشته است تصریح کرد آرامش 54فاضلی با اشاره به اینکه نسبت به روزهای پایانی سال 

 .تومان کاهش یابد 2555تومان تا  955.دوم فروردین قیمت مرغ بین 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=545555555555.. 
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 بازار و قیمت ها
 ایسنا - 0۹2۰فروردین  2یکشنبه 

 تومان رسید 04۱۱امروز قیمت گوشت مرغ به . ادامه روند کاهشی قیمت گوشت مرغ

قیمت گوشت مرغ با توجه به کاهش میزان تقاضا رو به کاهش است و این روند از روز سوم : رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی گفت

 .ه آغاز شده استفرودین ما

تومان رسیده بود امروز به  2555قیمت گوشت مرغ که در روزهای پایانی سال به : وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد خانی در گفت مهدی یوسف

 .تومان رسیده است 555.

  .تقاضا باعث کاهش قیمت شده استبا توجه به اینکه بیشتر ساکنان تهران در این ایام به سفر رفته اند، بنابراین کاهش میزان : وی گفت

  کاهش قیمت ماهی ***

درصد  955تا  555تقاضا برای خرید ماهی در روزهای پایانی سال حدود : وی همچنین از کاهش قیمت ماهی خبر داد و گفت

و همین موضوع  کنند برای شب عید ماهی پلو بپزند کنند سعی می یابد چون کسانیکه در ایام سال ماهی خریداری نمی افزایش می

دهد ولی با شروع سال بالفاصله تقاضا کاهش یافته و به دنبال آن قیمت نیز کاهش  درصد افزایش می55تا  9قیمت ماهی را حدود 

 .می یابد

  آال بیشترین تقاضای خرید ماهی برای قزل***

این ماهی به دلیل : آال عنوان کرد و گفت رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی بیشترین تقاضای خرید را مربوط به ماهی قزل

  .گیرد شکیل، خوش خوراک بودن و قیمت مناسب آن مورد تقاضای باال قرار می

http://www.isna.ir/fa/news/55555555555 
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 پسته

 خبرنگاران جوان - 0۹2۰ردین فرو 40: تاریخ

 پسته ایرانی معیار سنجش استاندارد و محصوالت جهانی است

پسته ایرانی از : عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه پسته ایرانی معیار سنجش استاندارد کشورهای جهان است، گفت

 .نظر کیفیت قابل قیاس با دیگر کشروهای اروپایی نیست

: ، اظهار داشتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با بهرام بیرانوند ع

های قم و کاشان کشف  خوشبختانه زمینه تولید و صادرات پسته در کشورمان مطلوب است و در حال حاضر پسته در باغات استان

 .شود می

 .پذیری و صادرات است بازاریابی و بسته بندی دو شاخصه اساسی در افزایش رقابت: وی با اشاره به بحث صادرات تصریح کرد

قیمت تمام : زند، خاطر نشان کرد نماینده مردم لرستان با تاکید بر اینکه کیفیت حرف اول و آخر در تولید و صادرات را رقم می

 .کننده باشد ر راستای منافع تولیدکننده و مصرفشده محصول برای عرضه بایستی د

کنند و ضروری است که  گران بازار تولید و مصرف را انحصار می گران و واسطه دالل: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت

 .های غیرضروری حذف شوند برخی از حلقه

http://www.yjc.ir/fa/news/9555555 
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 تولیدات باغی
 - 20/40/00فارس

با توجه به وقوع تگرگ در محدوده شهر تهران خوشبختانه : مدیرعامل اتحادیه سراسری باغداران ایران گفت

 .آسیبی به باغات میوه وارد نشد و گزارشی هم در این مورد دریافت نشده است
در مورد اثر تگرگ چند  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  دیه سراسری باغداران ایران در گفتنوذر نگهداری مدیرعامل اتحا

تگرگ در محدوده شهر تهران به وقوع پیوست به همین دلیل آسیبی باغات میوه را تهدید : روز اخیر تهران بر روی باغات میوه گفت

 .شی هم در این مورد دریافت نشده استنکرد و گزار

آمد، قطعا صدماتی بر باغهای  مدت زمان وقوع تگرگ کوتاه بود و اگر این اتفاق اطراف تهران و یا حوالی کرج پیش می: وی افزود

 .کرد میوه وارد می

ذشته هوا نسبتا متعادل و در دو هفته با توجه به اینکه در ایام پایانی سال گ: مدیرعامل اتحادیه سراسری باغداران ایران تصریح کرد

ها خوب گزارش شده و اگر اتفاق خاصی از جمله سرمازدگی پیش نیاید به  اخیر نیز هوا بسیار مساعد بوده وضعیت سردرختی

 .های سردسیری خواهیم داشت و به ویژه میوه  احتمال زیاد سال پر باری به لحاظ تولید میوه

 .بینی کرد توان آن را پیش ها بستگی به گرمای هوا دارد که االن نمی زودرس شدن میوه: وی بیان داشت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=54555555555555 
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 تولیدات باغی
 ایسنا - 0۹2۰فروردین  00شنبه  سه

  رت قابل توجه تگرگ به درختان میوهخسا

در استان تهران خسارات قابل توجهی به درختان میوه  -دوشنبه  -درپی بارش شدید تگرگ شب گذشته : نایب رییس اتحادیه باغداران گفت

 .وارد شده اما هنوز به طور دقیق برآورد نشده است

از : سارت وارد شده ناشی از بارش تگرگ به باغات میوه استان تهران اظهار کردوگو با خبرنگار ایسنا، درباره میزان خ مجتبی شادلو در گفت

در حال بررسی میزان خسارات احتمالی هستیم اما به طور مسلم در مناطق کوهستانی، نوار شمالی و شمال شرق  -شنبه  سه -صبح امروز 

  .تر است نها پایی استان تهران هنوز درختان شکوفه نداده بودند و احتمال خطر آن

شهرری، پیشوا، رباط کریم، مالرد، شهریار و حتی اسالمشهر که بهار شده بود تگرگ هرچند  در نوار جنوبی از نقطه جنوب البرز،   :وی ادامه داد

  .که حالت رگبار داشت اما خسارات بیشتری وارد کرده است

به هر حال بیشترین خسارت   :مین خسارت وارد شده کامل شود، ادامه دادنایب رییس اتحادیه باغداران با بیان اینکه باید اطالعات برای تخ

ها خسارت کیفی و در برخی دیگر که  در مجموع در برخی قسمت. سمت غرب و شرق تهران بوده و در نوار پایینی مشکلی به وجود نیامده است

  .از شدت بیشتری برخوردار بود خسارت کمی و کیفی است

براین  : ها از بین رفته است، خاطرنشان کرد ه حتی اگر هیچ حاشیه ای هم برای درختان به وجود نیاید عمده شکوفه های آنوی با اشاره به اینک

د اساس با توجه به اینکه هنوز شکوفه ها به میوه تبدیل نشده بود در کل خسارت فعلی کمتر از زمانی خواهد بود که میوه ها تشکیل شده و رش

 .کرده باشند

ه شادلو با توجه به تغییرات جوی اخیر و بارش شدید تگرگ ممکن است سایر بخش های کشاورزی از جمله کشتزارهای گندم و جو نیز به گفت

 .دچار خسارت شده باشند ولی هنوز برای احیا و بازسازی آنها فرصت باقی است

http://www.isna.ir/fa/news/55555555524 
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 تولیدات زراعی

 تخم مرغ

 تکنولوژی، نوآوری، علمی
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 چای

 ایسنا - 0۹2۰فروردین  ۸شنبه 

 شود وضعیت چای امسال بهتر می

غاز پرداخت تشکیل صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور، اعالم بموقع قیمت تضمینی برگ سبز و آ: رییس سازمان چای کشور گفت

 .زراعی سبب ایجاد شور و نشاط در کشاورزان چایکار شده است تسهیالت به

زراعی به حساب  با پرداخت مرحله اول تسهیالت به: ، محمدولی روزبهان گفت(ایسنا)به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران

 .کشاورزان شاهد شادمانی کشاورزان چایکار هستیم

روسای ادارات چای در ایام تعطیالت نوروز باید همچنان نسبت به تشکیل و تکمیل پرونده کشاورزان چایکار اقدام کنند و روزانه : ردوی تاکید ک

 .لیستهای تکمیلی را به سازمان چای کشور ارسال کنند

امسال بسیار مطلوب تر از گذشته  با مجموعه اقداماتی که صورت گرفت وضعیت صنعت چای: رئیس سازمان چای کشور اظهار امیدواری کرد

 .باشد

با توجه به تشکیل صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور کمک به کشاورزان چایکار و صاحبان صنعت شرایط بسیار : روزبهان گفت

 .بهتری نسبت به گذشته خواهد داشت

 .چایکار و صاحبان صنعت چای تشکیل شده است هزار نفر از کشاورزان 59بزرگترین صندوق در کشور با مشارکت بیش از : وی افزود

میلیارد تومان سرمایه اولیه تاسیس شده است و تنها صندوقی در سطح کشور است که آورده  555میلیارد و 2این صندوق با : او ادامه داد

 .کشاورزان نیز از سوی دولت پرداخت کرده است

ت از صنعت چای کشور است و کشاورزان چایکار نیز استقبال بسیار خوبی از این نیت دولت از تشکیل این صندوق حمای: روزبهان تصریح کرد

 .صندوق کردند

http://www.isna.ir/fa/news/555552554.5 
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 حبوبات
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 خرما

 خبرنگاران جوان - 0۹2۰فروردین  4۰: تاریخ

 افزایش مصرف سرانه با بهبود بازار خرما/ ید خرما را خرما بفروشیمنبا

تجربه . ما نباید خرما را خرما بفروشیم، بهتر است فرآوری های خرما در بازار عرضه شود: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت

 .بازار بهتر به فروش میرسد در... نشان داده است محصوالت فراوری شده خرما اعم از شیرینی، شیره خرما، چیپس خرما و 

خبرنگار اقتصادی محمدرضا امیری کهنوج عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 

 .است و میزان فروش مطلوب خود را ندارداز سال گذشته تا کنون خرما در سردخانه ها انبار شده : ، اظهار داشتباشگاه خبرنگاران

هزار و  5هزار تا  5هر خرما حدود . علت اصلی کسادی بازار خرمای ایرانی عدم وجود بازار مناسب فروش است: امیری کهنوج افزود

 .شوند رر میرود و تولیدکنندگان متض تومان در هر کیلو در کلیه مراحل هزینه دارد ولی متاسفانه به این مقدار فروش نمی 955

رسد و این خود عاملی برای کسادی بازار  متاسفانه خرمای عربستان با قیمت کمتری در بسیاری از مناطق به فروش می: وی گفت

 .باشد خرما می

کیلوگرم برای هر فرد حساب شده  579در حال حاظر میانگین مصرف سرانه خرما در کشور حدو : نماینده مردم کرمان عنوان کرد

کیلوگرم برای هر فرد  .این مقدار بسیار کم است، در حالی که میانگین مصرف سرانه خرما در کشور عربستان حدود است که 

 .است

این تبلیغات سبب افزایش مصرف سرانه . باشد حل مشکالت بازار خرما نیازمند تبلیغ وسیع و واقعی از فواید خرما می: وی بیان کرد

 .شود خرما در کشور می

تجربه نشان داده است . ما نباید خرما را خرما بفروشیم، بهتر است فرآوری های خرما در بازار عرضه شود: ج گفتامیری کهنو

 .در بازار بهتر به فروش میرسد... محصوالت فراوری شده خرما اعم از شیرینی، شیره خرما، چیپس خرما و 

به خرما ممکن است هزینه بر باشد ولی ارزش دارد، چرا  حل مشکالت مربوط: عضو کمیسیون کشاورزی در پایان خاطر نشان کرد

 .شود که در صورت رونق بازار این هزینه ها جبران می

http://www.yjc.ir/fa/news/9555522 
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 خرما
 خبرنگاران جوان - 0۹2۰فروردین  4۹: تاریخ

 افزایش مصرف خرما در داخل فراهم شودبستر تبلیغ برای 

سیاست انجمن ملی خرما فراهم کردن بستر تبلیغ برای افزایش سرانه مصرف داخلی با حمایت : دبیر اجرائی انجمن ملی خرما گفت

 .های ذیربط است سازمان

یک بخشی از : ، درباره صادرات خرما در سال آتی اظهار داشتاشگاه خبرنگارانخبرنگار اقتصادی بفریدون رئوفی در گفتگو با 

 . صادرات خرما به مناسبات سیاسی ما با دیگر کشورها بازمی گردد تا وضعیت تولید از رکود خارج شود

ود کمی و کیفی تولید وی با اشاره به حمایت و نقش بیش تر اتاق بازرگانی شهرستان ها و همچنین وزارت جهاد کشاورزی در بهب

ژی های جدید به کشور را فراهم   وزرات جهاد کشاورزی باید با فراهم کردن تسهیالت به خرماکاران زمینه ورود تکنولو: تصریح کرد

کند و همچنین اتاق بازرگانی های شهرستان ها نیز با انجمن ملی خرما نیز بیش تر در ارتباط و هماهنگ باشند تا جهش در بهبود 

 . ی و کیفی محصول خرما داشته باشیمکم

اگر فرآیند : دبیر اجرائی انجمن ملی خرما با بیان این که تولید خرما در کشور به بیش از یک میلیون تن رسیده است، یادآور شد

 استانداردسازی خرما و همچنین برندسازی این محصول از سوی رینگ کشاورزی بورس کاال سرعت بگیرد، ما در آینده حتما

 . هزار تن می رسانیم 555صادرات خود را به باالی 

http://www.yjc.ir/fa/news/9555555 
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 خشکسالی
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 روغن

 - 20/40/09فارس

دالر در  31۱تا  41۱، دانه روغنی سویا تنی بین دهد کشی در کشور نشان می مروری بر وضعیت صنعت روغن

 .نوسان بوده است
 5454آذر  45دهد، در سال مالی منتهی به  ، مروری بر وضعیت صنعت روغن کشی در کشور نشان میخبرگزاری فارسبه گزارش 

 .دالر در نوسان بوده است 525تا  525قیمت جهانی دانه سویا تنی ( میالدی 5555سال )

وجود متغیرهای گوناگون از جمله فزونی عرضه نسبت . نوسانات فوق تا حدی نشأت گرفته از نوسانات قیمت جهانی نفت بوده است 

اد ای ارز از سوی بانک مرکزی، پائین بودن قیمت روغن در کشور و ماز ، باالرفتن نرخ مبادله(کنجاله و روغن)به تقاضای استحصال 

عرضه روغن نباتی به تقاضای کشور در مجموع در سال مالی مورد گزارش ، مبین برابری قیمت تمام شده یک کیلو استحصاالت با 

 .قیمت فروش آن در بازار بود

دالر است که با احتساب  595( ره)در حال حاضر و در تاریخ تقدیم این گزارش قیمت یک تن دانه سویا تحویل بندر امام خمینی 

ریال و روغن خام هر  55،555با نرخ فروش کنجاله هر کیلوگرم ) رخ مبادله ای ارز بانک مرکزی و هزینه های متغیر تولید،ن

از ابتدای  5455شود، با اصالح اندک تعرفه های گمرکی در سال  کند که البته پیش بینی می برابری می( ریال 55،555کیلوگرم 

 .ه بهبود یابدسال آتی شرایط حاکم بر بازار کنجال

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=545555595555.5 
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 زعفران

 خبرنگاران جوان - 0۹2۰فروردین  4۹: تاریخ

 13ماهه سال  1میلیون دالر زعفران ایرانی در  9۵3صادرات 

میلیون دالر  595تن زعفران به ارزش  .55ماهه سال قبل،  5درصد از کل زعفران دنیا را تولید می کند و در  55ران بیش از ای

 .صادر شده است

، 54می ایران در نه ماهه سال، طبق آمارهای به دست آمده از گمرک جمهوری اسالخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 .میلیون دالر صادر شده است 595تن زعفران به ارزش  .55

 .درصد افزایش داشته است 55درصد و از لحاظ ارزشی  59از لحاظ وزنی  55این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال 

تی وزارت جهادکشاورزی از بخش خصوصی، برنامه به منظور شناسایی تشکل ها و زنجیره تولید و در راستای سیاست های حمای

 .ریزی برای تشکیل صندوق توسعه ملی زعفران در دستورکار معاونت باغبانی قرار گرفته است

هماهنگی و همکاری های الزم با شرکت بورس کاالی ایران برای توسعه معامالت زعفران با تأکید بر اطالع رسانی و آگاهی بخشی و 

الزم برای ترغیب و تشویق عرضه کنندگان، خریداران و کارگزاران به منظور اجرایی کردن توسعه معامالت زعفران  ایجاد انگیزه های

 .در بورس کاالی کشاورزی انجام شده است

http://www.yjc.ir/fa/news/9555595 
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 زیتون

 فودپرس 0۹20فروردین ماه  9پنج شنبه 

 اشتباه در مصرف روغن زیتون  3

شود اکثر  ها یافت می در همه آشپزخانه  زیتون برای سالمتی مفید است؛ اما با اینکه این روغن  دانند روغن همه می <مواد غذایی

 .دانند افراد طرز استفاده درست از آن را نمی

 :کند زیتون آشنا می ترین اشتباهات در مورد مصرف روغن موارد زیر شما را با بزرگ

 خرید تر می زیتون سبک  به دلیل کالری کمتر روغن-

 .ها فقط در طعم و رنگشان است ها تقریباً به یک اندازه کالری و چربی دارند و تفاوت آن زیتون همه روغن

 های خالص وپز با روغن ترس از پخت-

شود و مزه  تری دود می های دیگر در حرارت پایین ها و سایر چربی زیتون زیتون خالص کمتر از سایر روغن  درست است که روغن این

 .وپز استفاده کنید زیتون برای پخت توانید از این روغن دهد اما می و بوی بدی به غذا می

 اندازید شود آن را دور می وقتی کمی تلخ می-

 .هاست اکسیدان دهنده وجود آنتی دهد دور نیندازید؛ زیرا مزه تلخی نشان مزه تلخی می زیتونی را که روغن

 دارید زیتون را دقیقاً کنار گاز نگه می روغن-

رنگ بریزید و به دور از نور و  ای تیره زیتون خود را در شیشه روغن. زیتون را خراب کند مگر گرما و نور تواند روغن چیزی نمی هیچ

 .ریدگرما نگه دا

 زیتون با قیمت مناسب روی در خریدن روغن زیاده-

زیتون  طور متوسط زمان نگهداری روغن به. زیتون بخرید مگر اینکه مصرف خیلی باالیی داشته باشید بهتر است به مقدار کم روغن

 .هفته است 5در منزل 

 توان با فریزکردن آن از خالص بودنش آگاه شد می-

 .چال فریز شد، خالص نیستزیتون شما در یخ  اگر روغن

http://www.foodpress.ir/Post.aspx 
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 سم

 خبرنگاران جوان - 0۹2۰فروردین  4۰: تاریخ

 سموم موجود استانداردهای الزم را ندارد

انداردهای الزم را ندارد و باعث بروز مشکالت فراوانی سموم مورد استفاده در بخش کشاورزی است: یک کارشناس کشاورزی گفت

 .شده است

از : ای پیش رو کشاورزی گفت ، در خصوص مشکالت عمدهخبرنگار اقتصادی باَشگاه خبرنگارانکیانوش شیرمحمدی در گفتگو با 

 . ها و آب اشاره کرد شتوان به سموم، علف ک مشکالت اصلی این بخش می

 .رویه از سموم است یکی از دالیل عمده بیماری های حادث شده در کشور استفاده بی: این کارشناس کشاورزی افزود

: شیرمحمدی با بیان اینکه یکی از دالیل اصلی عدم کارایی در بخش سموم دستورالعمل های وارونه و نامناسب است گفت

شود در صورت استفاده از سموم طبق برچسب آن حشرات  دستورالعمل سم است و مشاهده میترین قسمت هر سم برچسب  اصلی

گیرند وعلت اصلی این امر مواد اساسی سموم هستند که توسط شرکت های  رغم انتظار روند معکوس پیش می کش ها علی و علف

 . چینی تولید شوند و قابل استفاده نیستند

 . ربط در خصوص جلوگیری از ورود چنین سموم انجام گرفته است سط مسئولین ذیاقداماتی تو: وی همچنین بیان کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/95552.5 
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 سیب زمینی
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 شیالت

 آیانا-0۹20فروردین  04, دوشنبه

ه و مرکز پرورش ماهی ترین شرکت فناوری زیستی ریزجلبک در خاورمیان بازدید رئیس جمهوری از بزرگ

 درنا 

رئیس جمهوری ضمن این که در نشستی با موسسان و محققان شرکت پاالیشگاه زیستی ریز جلبک قشم 

(QMAR ) به عنوان بزرگ ترین شرکت فناوری زیستی در زمینه ریز جلبک در خاورمیانه، در جریان فعالیت

 .ورش ماهی درنا مهر قشم در قشم نیز بازدید کردهای این شرکت دانش بنیان قرار گرفت، از مرکز تکثیر و پر
جمهوری در جزیره قشم که بابازدید از طرح توسعه بندر  ، در برنامه کاری فشرده رئیس(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ووالن در جریان جمهور در جریان بازدید از بخش های مختلف بندر بهمن، با توضیحات مس بهمن در این جزیره آغاز شد، رئیس

بیش از پیش قابلیت های این بندر قرار گرفت و در این بازدید بر اهمیت و ضرورت تامین آب آشامیدنی مردم جزیره قشم تاکید 

 .کرد

 هر طرح آسیب رسان به جنگل حرا در جزیره قشم غیرقابل قبول است: روحانی

جزیره قشم به عنوان نخستین و مجهزترین بیمارستان این ( ص)ظمتختخوابی پیامبر اع 555پس از بازدید روحانی، از بیمارستان 

جمهور درنشست ساالنه روسای هیات امنای مناطق آزاد با اشاره به اینکه اقتصاد کشور به سمت رونق پیش خواهد  جزیره، رئیس

مچنین در این نشست با تاکید روحانی ه. مناطق آزاد باید به مراکز جذب سرمایه و توسعه صادرات تبدیل شوند: رفت، تصریح کرد

هر طرح آسیب رسان به جنگل حرا در جزیره قشم : بر پرهیز و جلوگیری از ساخت و ساز غیرقانونی در ساحل دریا، اظهارداشت

 .غیرقابل قبول است

 .ازدید کردجمهور در ادامه این برنامه فشرده، از بزرگ ترین شرکت فناوری زیستی در زمینه ریز جلبک در خاورمیانه ب رئیس

 (QMAR)نشست رییس جمهوری با موسسان و محققان شرکت پاالیشگاه زیستی ریز جلبک قشم 

به عنوان بزرگ ترین شرکت فناوری ( QMAR)وی در نشستی با موسسان و محققان شرکت پاالیشگاه زیستی ریز جلبک قشم 

 .ت دانش بنیان قرار گرفتزیستی در زمینه ریز جلبک در خاورمیانه، در جریان فعالیت های این شرک

ای و تولید  سازی مواد غذایی، جهان پاک با کاهش بیشتر گازهای گلخانه مهم ترین اهداف تولیدات این شرکت، سالمت افراد با غنی

 .تر عنوان شده است محصوالت زیستی ارزان

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/55555-5.html 
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 شیالت
 آیانا-0۹20فروردین  04, دوشنبه

 رئیس جمهوری ضمن این که در نشستی با موسسان و محققان شرکت پاالیشگاه زیستی ریز جلبک قشم 

(QMAR )ت به عنوان بزرگ ترین شرکت فناوری زیستی در زمینه ریز جلبک در خاورمیانه، در جریان فعالی

 .های این شرکت دانش بنیان قرار گرفت، از مرکز تکثیر و پرورش ماهی درنا مهر قشم در قشم نیز بازدید کرد
جمهوری در جزیره قشم که بابازدید از طرح توسعه بندر  ، در برنامه کاری فشرده رئیس(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

جریان بازدید از بخش های مختلف بندر بهمن، با توضیحات مسووالن در جریان  جمهور در بهمن در این جزیره آغاز شد، رئیس

بیش از پیش قابلیت های این بندر قرار گرفت و در این بازدید بر اهمیت و ضرورت تامین آب آشامیدنی مردم جزیره قشم تاکید 

 .کرد

 هر طرح آسیب رسان به جنگل حرا در جزیره قشم غیرقابل قبول است: روحانی

جزیره قشم به عنوان نخستین و مجهزترین بیمارستان این ( ص)تختخوابی پیامبر اعظم 555س از بازدید روحانی، از بیمارستان پ

جمهور درنشست ساالنه روسای هیات امنای مناطق آزاد با اشاره به اینکه اقتصاد کشور به سمت رونق پیش خواهد  جزیره، رئیس

روحانی همچنین در این نشست با تاکید . به مراکز جذب سرمایه و توسعه صادرات تبدیل شوندمناطق آزاد باید : رفت، تصریح کرد

هر طرح آسیب رسان به جنگل حرا در جزیره قشم : بر پرهیز و جلوگیری از ساخت و ساز غیرقانونی در ساحل دریا، اظهارداشت

 .غیرقابل قبول است

 .ترین شرکت فناوری زیستی در زمینه ریز جلبک در خاورمیانه بازدید کردجمهور در ادامه این برنامه فشرده، از بزرگ  رئیس

 (QMAR)نشست رییس جمهوری با موسسان و محققان شرکت پاالیشگاه زیستی ریز جلبک قشم 

به عنوان بزرگ ترین شرکت فناوری ( QMAR)وی در نشستی با موسسان و محققان شرکت پاالیشگاه زیستی ریز جلبک قشم 

 .مینه ریز جلبک در خاورمیانه، در جریان فعالیت های این شرکت دانش بنیان قرار گرفتزیستی در ز

ای و تولید  سازی مواد غذایی، جهان پاک با کاهش بیشتر گازهای گلخانه مهم ترین اهداف تولیدات این شرکت، سالمت افراد با غنی

 .تر عنوان شده است محصوالت زیستی ارزان

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/55555-5.html 
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 شیالت
 فودپرس0۹20فروردین ماه  9پنج شنبه 

 طرح تکثیر طبیعی ماهیان سفید برای نخستین بار در رودسر اجرا شد

یان سفید برای نخستین بار در این شهرستان در رودخانه خشکرود خبر رییس اداره شیالت رودسر از اجرای طرح تکثیر طبیعی ماه

 .داد

علی اکبر قربان نیا روز پنجشنبه و در جریان بازدید از روند اجرای طرح تکثیر طبیعی ماهیان سفید در رودخانه خشکرود این 

جهت حفظ تنوع ژنی گونه های مولد ماهی این طرح برای نخستین بار و در : شهرستان در گفت وگو با خبرنگار ایرنا بیان داشت

 .سفید که از نظر زادآوری اهمیت بسیاری دارند، اجرایی می شود

در بستر رودخانه، فضای الزم برای تخم ریزی ماهی تدارک ( سد چوبی ، کلهام )در این عملیات با نصب دو شیل : وی ادامه داد

 .رفته استدیده شده و اقدامات حفاظتی نیز در دستور کار قرار گ

در سالجاری عملیات تکثیر مصنوعی و تخم گیری از مولدین : رییس اداره شیالت رودسر با مهم خواندن اجرای این طرح افزود

ماهی سفید مانند سال های گذشته با استقرار اکیپ های تخصصی مرکز بازسازی ذخایر شهید انصاری رشت نیز در دست اجرا بوده 

 .دو صورت تلفیقی از تکثیر مصنوعی و طبیعی در جریان قرار گرفته استو امسال عملیات تکثیر به 

میلیون قطعه بچه ماهی سفید در رودخانه خشکرود رهاسازی شد که پیش 5به گفته قربان نیا؛ در خردادماه سال گذشته بالغ بر 

 .میلیون قطعه بچه ماهی افزایش یابد 59بینی می شود این میزان در سالجاری به بیش از 

این روند سیاستگذاری شیالت گیالن، عالوه بر حفظ تنوع ژنی، در میزان استحصال صید از نوار ساحلی شهرستان : وی تصریح کرد

 .نیز تاثیر بسزایی دارد

رییس اداره شیالت رودسر از ساکنین حاشیه رودخانه های شهرستان خواست بمنظور حفاظت از منابع آبی طبیعی، از ورود هرگونه 

بصورت زباله و فاضالب به داخل رودخانه خودداری کنند چراکه این امر کمک شایانی به روند تکثیر طبیعی ماهیان رود  آالینده

 .کوچ و حفظ بقای نسل آنها می کند

در  تن انواع ماهیان استخوانی از آغاز فصل صید تاکنون در سواحل رودسر 955قربان نیا در ادامه گفت وگو با ایرنا، از صید بیش از 

صیاد خبر داد و ارزش اقتصادی این میزان صید را بیش از یکصد میلیارد  595شرکت تعاونی پره صیادی و با مشارکت 54قالب 

 .ریال عنوان کرد

کیلومتر نوار ساحلی، رتبه نخست استحصال ماهیان استخوانی را در استان به خود  59شهرستان رودسر در شرق گیالن با 

  .اختصاص داده است

http://www.foodpress.ir/Post.aspx? 
 

 شیر 

 شکر

 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 0۹2۰فروردین  42: تاریخ

 میلیارد ریال اعتبار برای حفاظت از اراضی کشاورزی ۵۱۱اختصاص یک هزار و 

 .گشت افزایش می یابد 55اظت از اراضی کشاورزی مازندران امسال به گشت حف: رییس سازمان امور اراضی کشور گفت

، به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، قباد افشار با بیان اینکه مازندران گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

بررسی ها نشان می دهد اگر شرایط آب و : محصول دارای رتبه اول در کشور است گفت 55زی در از نظر تولید محصوالت کشاور

 .خاک مازندران به خوبی مدیریت شود بیش از نیاز غذایی کشور را تامین می کند

ر هکتار هزا 55سال گذشته  59با توجه به بررسی هایی که از سوی سازمان امور اراضی صورت گرفته است طی : وی ادامه داد

 .اراضی کشاورزی مازندران دچار تغییر کاربری شده است

حفظ این اراضی برای امنیت غذایی کشور مهم است : افشار به وجود یک میلیون هکتار دشت کشاورزی در شمال اشاره کرد و گفت

 .که باید به خوبی مراقبت شود

:  سازی، صنعت گردشگری استان را هم تخریب می کند گفترییس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه پدیده نامناسب ویال

 .ویال سازی سبب ایجاد ارزش افزوده نمی شود

وی با اشاره به اینکه طرح های هادی روستایی تهدید جدی برای اراضی شمال کشور است که باید از گسترش روستاها در سطح 

کن انقالب اسالمی انجام شده تمامی طرح های هادی بازنگری می طی توافقاتی که سال گذشته با بنیاد مس: جلوگیری شود افزود

 .شود

 .هزار هکتار اراضی شمال کشور در معرض تهدید تغییر کاربری قرار دارد 555: رییس سازمان امور اراضی کشور افزود

طبق توافق نامه ای که با : وی توسعه در سطح شهرهای استان های شمالی را از جمله اشکاالتی دانست که باید اصالح شود افزود

وزارت راه و شهرسازی انجام شده با گسترش سطح، در شهرها موافق نیستیم و باید جلوی آن گرفته شود و شهرداری و دستگاه 

 .های مسئول به دنبال توسعه عمودی شهرها در استان ها باشند

 .غیر کشاورزی تبدیل شود خیانت ملی است اگر شالیزارها به کارهای: رییس سازمان امور اراضی کشور خاطر نشان کرد

با توجه به اینکه در کشور دچار کمبود منابع آبی هستیم اما حفظ خاک مهم تر است چرا که منابع آبی را با : وی اظهار داشت

 .مصرف بهینه می توان مدیریت کرد اما منابع خاکی که تخریب شود قابل برگشت نیست

بری ها به بهانه فعالیت های گردشگری، خدمات رفاهی و ورزشی انجام می شود که باید طرح جامع برخی از تغییر کار: افشار افزود

 .ای برای این کار تهیه شود 

دو برابر واحد مسکونی استان مازندران ویال سازی شده که هیچکدام باعث اشتغال، : رییس سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت

 .نشده است افزایش سرانه درآمد مردم استان

 54: وی با بیان اینکه سال گذشته گشت های حفاظت اراضی کشاورزی برای پیشگیری از تغییر کاربری شکل گرفته است گفت

 .گشت افزایش می یابد 55گشت حفاظت کاربری اراضی سال گذشته مازندران امسال به 

خریب و قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز را جز اولویت های افشار اجرای دقیق قانون اراضی بایر، تامین تجهیزات مورد نیاز برای ت

 .جهاد کشاورزی دانست

 .اراضی کشاورزی مازندران در سه ماهه نخست امسال خبر داد( کاداستر)رییس سازمان امور اراضی کشور از نقشه برداری هوایی

د ریال اعتبار است که بخشی از آن از منابع اعتبارات میلیار 595برای انجام تصویر برداری دقیق از استان نیازمند : وی ادامه داد

 .استانی و مابقی از طریق منابع ملی باید تامین شود

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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برای انجام حفاظت از اراضی کشاورزی و شناسنامه دار کردن اراضی کشاورزی و نظارت،  55در الیحه بودجه سال : افشار یادآور شد

 .گرفته شد که نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافتمیلیارد ریال اعتبار در نظر  955یک هزار و 

استان های مازندران، تهران و البرز به ترتیب جز سه استان اول در معرض تخریب و ساخت و ساز غیر مجاز : وی تصریح کرد

 .هستند

هزار هکتار به  555ز این میزان هزار هکتار زمین های واگذار شده انجام شده که ا 55.ماه گذشته نظارت بر  52طی : وی ادامه داد

 .تعهدات خود عمل نکردند

هزار هکتار مشمول فسخ و خلع  55هزار هکتار اراضی که تعهداتشان را اجرا نکردند  555از : رییس سازمان امور اراضی کشور افزود

 .هزار هکتار مشمول اخطار شدند 55ید و 

 .ای واگذار شده مشمول اجرای طرح نظارت می شودهزار هکتار زمین ه 55.امسال نیز : افشار اظهار داشت

http://www.yjc.ir/fa/news/9554555 
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 صنایع غذایی
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 گوشت مرغ

 - 20/40/49فارس

های  رئیس اتحادیه تعاونی.یمت از نیمه دوم فروردینکاهش ق/ها مرغ گرم در استان 13۱۱تا  04۱۱قیمت 

اکنون  هم: صنعت مرغداران با اشاره به اینکه از نیمه دوم فروردین انتظار کاهش قیمت مرغ وجود دارد گفت

تومان است و در کنار آن شرکت پشتیبانی امور دام  13۱۱تا  04۱۱ها بین  متوسط قیمت مرغ در تمام استان

 .کند یمرغ منجمد عرضه م
های  ، با اشاره به آخرین وضعیت بازار مرغ و عرضه و تقاضا در استانخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حمید فاضلی در گفت

 .تومان است 9955تا  9555اکنون مرغ زنده بین  هم: کشور اظهار داشت

شود که قیمت آن براساس  تومان فروخته می 2455تومان تا  555.ها بین  متوسط در استان مرغ آماده طبخ به طور: وی افزود

 .میزان تقاضا در شهرهای مسافرپذیر متغیر است

در کنار : های صنعت مرغداران با تاکید براینکه انتظار کاهش قیمت از نیمه دوم فروردین وجود دارد گفت رئیس اتحادیه تعاونی

 .کند کننده می تومان به دست مصرف 9955رکت پشتیبانی امور دام هم اقدام به عرضه مرغ منجمد با قیمت های مرغ گرم ش عرضه

رود که در نیمه  انتظار می: آرامش به این بازار بازگشته است تصریح کرد 54فاضلی با اشاره به اینکه نسبت به روزهای پایانی سال 

 .تومان کاهش یابد 2555تومان تا  955.دوم فروردین قیمت مرغ بین 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=545555555555.. 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - 0۹2۰فروردین  0۹: تاریخ

 هزار تنی گوشت و مرغ به کشورهای منطقه3۱صادرات 

 .هزار تن گوشت مرغ به کشورهای منطقه صادر شده است 55: مدیرعامل اتحادیه سراسری پرورش مرغ گوشتی گفت

وزارت .،سال گذشته تنها سالی بود که کشورهیچ واردات گوشت مرغی نداشته استخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از روند افزایش قیمت شرکت پشتیبانی امور دام را موظف کرد مازاد تولید را از  جهاد

 . هزار تومان خریداری و ذخیره سازی کند .مرغداران با قیمت پایه هر کیلو 

بوده است و منافع مصرف کننده و بازار گوشت مرغ در سال گذشته متعادل : مدیرعامل اتحادیه سراسری پرورش مرغ گوشتی گفت

 . تولید کننده را تأمین می شود و توزیع مرغ منجمد با رعایت کف قیمت بوده آسیبی متوجه تولید کنندگان نشده است

کاهش : مدیرعامل اتحادیه سراسری پرورش دهندگان مرغ گوشتی درباره تأثیر کاهش جوجه ریزی در مرغداری ها بر بازار افزود

در واحدهای پرورش مرغ تدبیری بود که مسئوالن اتحادیه های مرغداری با مشورت وزارت جهاد کشاورزی به منظور جوجه ریزی 

 . کاهش ضرر و زیان مرغداران و مدیریت مازاد تولید اجرا کردند

تن مازاد تولید نداریم  هزار 59هزار تن مازاد تولید گوشت مرغ داشتیم که با اجرای طرح مدیریت تولید دیگر  59ماهانه : وی افزود

 . و میزان تولید متناسب با نیاز بازار تنظیم شده است

مدیرعامل اتحادیه سراسری پرورش دهندگان مرغ گوشتی صادرات را بهترین راهکار مدیریت بازار گوشت مرغ دانست و از 

 . میلیارد تومان تسهیالت حمایتی دولت برای رونق صادرات گوشت مرغ خبر داد 95اختصاص 

قرار . هزار تن گوشت مرغ مازاد بر نیاز در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد 555این تسهیالت برای صادرات : دارابی گفت

 . تومان مشوق صادراتی پرداخت کند 955است دولت به ازای صادرات هر کیلوگرم گوشت مرغ 

http://www.yjc.ir/fa/news/9559559 
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 گوشت مرغ
 ایسنا - 0۹2۰فروردین  2یکشنبه 

 تومان رسید 04۱۱امروز قیمت گوشت مرغ به . ادامه روند کاهشی قیمت گوشت مرغ

ند از روز سوم قیمت گوشت مرغ با توجه به کاهش میزان تقاضا رو به کاهش است و این رو: رییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی گفت

 .فرودین ماه آغاز شده است

تومان رسیده بود امروز به  2555قیمت گوشت مرغ که در روزهای پایانی سال به : وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد خانی در گفت مهدی یوسف

 .تومان رسیده است 555.

  .د، بنابراین کاهش میزان تقاضا باعث کاهش قیمت شده استبا توجه به اینکه بیشتر ساکنان تهران در این ایام به سفر رفته ان: وی گفت

  کاهش قیمت ماهی ***

درصد  955تا  555تقاضا برای خرید ماهی در روزهای پایانی سال حدود : وی همچنین از کاهش قیمت ماهی خبر داد و گفت

ی شب عید ماهی پلو بپزند و همین موضوع کنند برا کنند سعی می یابد چون کسانیکه در ایام سال ماهی خریداری نمی افزایش می

دهد ولی با شروع سال بالفاصله تقاضا کاهش یافته و به دنبال آن قیمت نیز کاهش  درصد افزایش می55تا  9قیمت ماهی را حدود 

 .می یابد

  آال بیشترین تقاضای خرید ماهی برای قزل***

این ماهی به دلیل : آال عنوان کرد و گفت د را مربوط به ماهی قزلرییس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی بیشترین تقاضای خری

  .گیرد شکیل، خوش خوراک بودن و قیمت مناسب آن مورد تقاضای باال قرار می

http://www.isna.ir/fa/news/55555555555 
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 گوشت مرغ
 ایسنا - 0۹2۰فروردین  04دوشنبه 

 عدم تامین به موقع به گرانی مرغ دامن زد

عدم تامین به موقع گوشت مرغ تازه، با توجه به افزایش تقاضا در ایام : کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد معاون سازمان حمایت مصرف

  .فروشی پایانی سال، گرانی مرغ را دامن زد، نه گران

نفر نیروی بازرس و  4555طرح پایش بازار کاال و خدمات ویژه ایام عید نوروز با مشارکت : وگو با خبرنگار ایسنا گفت مجتبی فراهانی در گفت

 .کنند هزار نفر نیروی بازرس افتخاری از نیمه اسفند ماه آغاز شده و بازرسان، بازار را تا پانزدهم فروردین رصد و کنترل می 55حدود 

مورد پرونده تخلفاتی تشکیل شد و در خصوص کاالهای  5995هزار مورد بازرسی داشتیم که  45روتئینی حدود به گفته وی در بحث مواد پ

 .پرونده تخلفاتی تشکیل شده است 55.هزار مورد بازرسی داشتیم که حدود  55لبنی نیز 

 هزار بازرسی تا روز نهم فروردین ماه 955انجام 
هزار بازرسی در کل کشور داشتیم که بیشترین بازرسی در خصوص کاال و خدمات پر  955حدود تا روز نهم فروردین : فراهانی اظهار کرد

های هواپیما، قطار، اتوبوس و خشکبار و دیگر کاالهای پرمصرف از جمله مواردی بودند  مصرف انجام شد که در این میان مواد پروتئینی، بلیط

 .ندکه بازرسان ما نظارت بیشتری را روی آن انجام می ده

های  موضوع مهم این است که بازرسی سازمان حمایت و دیگر سازمان: کنندگان و تولیدکنندگان بیان کرد معاون سازمان حمایت مصرف

مربوطه زمانی اثربخش است که کمبود تصنعی وجود نداشته باشد؛ به عنوان مثال موضوع مهم در بحث گوشت مرغ در روزهای پایانی سال 

گوشت مرغ بود و با توجه به این که متولی این حوزه با دستگاه دیگری است و بازرسی آن به عهده ما و دیگر ضرورت افزایش عرضه 

 .های مربوطه است، بیشترین نیروی خود را صرف بازرسی در این بخش کردیم سازمان

ریت حمل وجود داشته باشد و همه بازرسی کاال زمانی اثربخش است که عرضه کاال، حمل به موقع و مدی: وی در عین حال تاکید کرد

 .ها وظایف خود را به درستی انجام دهند سازمان

 پرونده تخلفات در حوزه میوه و سبزیجات 5555وجود بیش از 
مورد پرونده تخلفاتی در حوزه میوه و  5425کنندگان و تولیدکنندگان در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه  معاون سازمان حمایت مصرف

 .پرونده تخلفاتی تشکیل شد 5595در بخش شیرینی، آجیل و خشکبار : مورد بازرسی صورت گرفت، گفت 595هزار و  55ت داشتیم و سبزیجا

شهری،  در بخش حمل و نقل برون: پرونده تخلفاتی تشکیل شد، افزود 595.فراهانی با بیان اینکه در بخش پوشاک، البسه، کیف و کفش حدود 

های آن به عهده سازمان های دیگری است ولی در  های بین شهری با توجه به این که مسوولیت ما، ریلی و اتوبوسدفاتر فروش بلیط هواپی

مورد پرونده تخلفاتی تشکیل شد و این بازرسی به ویژه در  .55مورد بازرسی صورت گرفت که  5.55های مشترکی که داشتیم حدود  گشت

  .کند، بیشتر بود مسافران زیادی را به خود جذب می شهرهای بزرگ و شهرهای سیاحتی و زیارتی که

ها صورت  های بین شهری و غذاخوری های سیاحتی و رستوران های مشترکی که با سازمان های مربوطه از اقامتگاه در گشت: وی اضافه کرد

  .هزار مورد بازرسی داشتیم 55مورد پرونده تخلفاتی تشکیل شد که در این بخش  9.5گرفت حدود 

 5595ه گفته معاون سازمان حمایت و تولیدکنندگان تعداد پرونده های تخلفاتی در حوزه تعمیرات خودرو، تعویض روغن و خدمات عمومی ب

 .مورد بوده است

http://www.isna.ir/fa/news/55555555259 
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 گندم

 - 20/40/40فارس

شود که  انجام می... ت گندم به عنوان کاالی اساسی در حالی از کشورهایی چون سوئیس، آلمان، هلند وواردا

ترند و از نظر سیاسی  کشورهایی چون روسیه، قزاقستان و ترکمنستان از نظر جغرافیایی به ایران نزدیک

 .روابط بهتری با جمهوری اسالمی دارند
میلیون تن گندم وارد کشور شده  .57بیش از  54ماه سال  55طبق آمار گمرک جمهوری اسالمی در  خبرگزاری فارسبه گزارش 

است که به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی تنها حدود یک میلیون تن آن توسط بخش خصوصی وارد شده است و مابقی آن 

 .است  ازرگانی دولتی وارد کشور شدهها شرکت ب های دولتی و در صدر آن توسط نهاد

است که کشورهایی  کشور دنیا گندم وارد کرده 55دهد که در سال جاری ایران از  آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران نشان می

یر میزان در جدول ز. چون سوئیس، امارات، آلمان، ترکیه، هلند، استرالیا و انگلستان در صدر مبادی وارداتی گندم ایران قرار دارند

 .گندم وارداتی به تفکیک کشورهای صادر کننده نشان داده شده است

 (دالر)قیمت هر تن  (درصد)سهم از کل  (میلیون دالر)قیمت واردات  (هزار تن)میزان واردات  کشور ردیف

 455 5.74 555 5225 سوئیس 5

 455 5472 455 255 امارات متحده عربی 5

 .44 5574 5.5 255 آلمان 4

 455 275 555 555 ترکیه 5

 455 574 555 555 هلند 9

 459 975 545 425 استرالیا 5

 455 .97 545 425 انگلستان .

 455 975 555 455 لیتوانی 2

 459 572 555 445 فدراسیون روسیه 5

 455 575 55 525 قزاقستان 55

 459 572 55 545 سنگاپور 55

 445 5 54 5. چین 55

 455 5 55 55 اتریش 54

 495 575 5 59 ازبکستان 55

 .45 575 5 52 جمهوری کره 59

 494 575 5 59 ترکمنستان 55

 .49 575 5 55 آذربایجان .5

http://www.farsnews.com/
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 455 575 5 9 اوکراین 52

 425 5755 5 4 (التویا)لتونی  55

 452 5755 5 4 هند 55

 445 555 5555 5.55 مجموع 

است، سئوال اینجاست  کشاورزی بخش عمده این واردات توسط دولت صورت گرفته باید توجه داشت طبق گفته معاون وزیر جهاد

 های موجود در منطقه، دولت از کشورهایی چون آلمان و استرالیا گندم وارد کرده است؟ که چرا با وجود ظرفیت

کشور دیگر خود وارد کننده  5 کشور اول مبادی وارداتی گندم ایران، تنها آلمان تولید کننده گندم است و 9جالب است که دربین 

رسد  به نظر می. طبق آمار جهانی مبادی اصلی گندم وارداتی ایران کشورهای آلمان، استرالیا و لیتوانی هستند. عمده گندم هستند

دلیل واردات گندم از کشورهایی چون سوئیس، امارات، ترکیه و هلند، نبود برنامه مشخص به منظور انتخاب هوشمند مبادی 

گیری برای واردات گندم و دیگر کاالهای اساسی به صورت دفعی انجام شود و مسئولین  شود تصمیم داتی است که موجب میوار

های محدودی دارند و گندم را  مربوطه نیز در چنین شرایطی راهی جز توسل به بازرگانان موجود ندارند، این بازرگانان نیز دسترسی

 .کنند ند خریداری میاز بازارهای جهانی چون سوئیس و هل

طبق گفته مسئولین شرکت بازرگانی دولتی، روند واردات گندم کشور به این صورت است که بعد از هر جلسه ستاد تنظیم بازار، 

را به نهادهای متولی واردات از جمله شرکت بازرگانی ... این ستاد میزان نیاز وارداتی کشور به کاالهای اساسی چون گندم، ذرت و 

در . کند و این نهادها موظفند در مدت زمانی کوتاه این نیاز وارداتی را تأمین کنند ابالغ می... و سازمان پشتیبانی امور دام و  دولتی

 .چنین شرایطی این نهادها راهی جز رجوع به بازرگانان موجود ندارند

ادی وارداتی وجود داشته باشد و مسئولین در حالیکه چنانچه برنامه مشخصی برای احصای نیاز وارداتی و انتخاب هوشمند مب

توانند با تولیدکنندگان کشورهای منطقه مانند روسیه  ها قبل از میزان گندم مورد نیاز اطالع داشته باشند می واردات گندم از مدت

یفیت در زمان مورد نظر، و قزاقستان وارد مذاکره شوند و با انعقاد قراردادهای میان مدت، عالوه بر تضمین تأمین پایدار گندم با ک

 .مزایای تعمیق روابط با کشورهای همسایه و عدم نیاز به کشورهای متخاصم نصیب کشور شود

شود  ترین غذای اساسی در حالی از کشورهایی چون سوئیس، امارات، آلمان، هلند و استرالیا انجام می واردات گندم به عنوان اصلی

کمنستان، آذربایجان و اوکراین از نظر جغرافیایی به ایران نزدیکتر هستند و همچنین از که کشورهایی چون روسیه، قزاقستان، تر

نظر سیاسی روابط بهتری با ایران دارند، در نتیجه در صورتی که واردات گندم از این کشورها انجام شود هزینه حمل و نقل آن 

تأمین گندم باالتر رفته و در این زمینه به کشورهای غربی شود،ضریب امنیت  کمتر شده و قیمت تمام شده گندم وارداتی کمتر می

تواند زمینه را برای ایجاد یک رابطه تجاری عمیق دوجانبه  واردات گندم از کشورهای منطقه می.و همراهانشان وابسته نخواهیم بود

 .با این کشورها فراهم کند

ت تولیدی داخل و خدمات فنی و مهندسی به این کشورها صادر تواند در مقابل بخشی از واردات از این کشورها، محصوال ایران می

کند و زمینه را برای رونق تولیدات داخلی فراهم کند؛ درحالیکه چنین شرایطی برای کشورهایی چون سوئیس، امارات، آلمان و 

 .استرالیا فراهم نیست

بویژه در اقالم )5ها و کاالهای اساسی  خلی نهادهافزایش تولید دا: های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است در بند ششم از سیاست

، و اولویت دادن به تولید محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کاالهای وارداتی با هدف کاهش (وارداتی

 .وابستگی به کشورهای محدود و خاص
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انتخاب هوشمندانه مبادی وارداتی گندم ایران با توجه به با توجه به آنچه گفته شد لزوم برنامه ریزی در عرصه تولید، واردات و 

تا چنانچه در شرایط گذار بنا بر تأمین بخشی از نیاز . رسد های کلی اقتصاد مقاومتی ضروری به نظر می قانون اساسی و سیاست

های  ست شرکای تجاری مزیتساالنه گندم از طریق واردات باشد، نه تنها ضریب امنیت تأمین آن باال برود، بلکه با انتخاب در

 .دیگری نیز نصیب کشور شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=5454555.555542 
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 گوشت قرمز

 گوجه فرنگی
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 منابع مالی

 خبرنگاران جوان - 0۹2۰فروردین  42: اریخت

 میلیارد ریال اعتبار برای حفاظت از اراضی کشاورزی ۵۱۱اختصاص یک هزار و 

 .گشت افزایش می یابد 55گشت حفاظت از اراضی کشاورزی مازندران امسال به : رییس سازمان امور اراضی کشور گفت

، به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، قباد افشار با بیان اینکه مازندران گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

بررسی ها نشان می دهد اگر شرایط آب و : محصول دارای رتبه اول در کشور است گفت 55از نظر تولید محصوالت کشاورزی در 

 .ت شود بیش از نیاز غذایی کشور را تامین می کندخاک مازندران به خوبی مدیری

هزار هکتار  55سال گذشته  59با توجه به بررسی هایی که از سوی سازمان امور اراضی صورت گرفته است طی : وی ادامه داد

 .اراضی کشاورزی مازندران دچار تغییر کاربری شده است

حفظ این اراضی برای امنیت غذایی کشور مهم است : شاره کرد و گفتافشار به وجود یک میلیون هکتار دشت کشاورزی در شمال ا

 .که باید به خوبی مراقبت شود

: رییس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه پدیده نامناسب ویال سازی، صنعت گردشگری استان را هم تخریب می کند گفت

 .ویال سازی سبب ایجاد ارزش افزوده نمی شود

نکه طرح های هادی روستایی تهدید جدی برای اراضی شمال کشور است که باید از گسترش روستاها در سطح وی با اشاره به ای

طی توافقاتی که سال گذشته با بنیاد مسکن انقالب اسالمی انجام شده تمامی طرح های هادی بازنگری می : جلوگیری شود افزود

 .شود

 .ار اراضی شمال کشور در معرض تهدید تغییر کاربری قرار داردهزار هکت 555: رییس سازمان امور اراضی کشور افزود

طبق توافق نامه ای که با : وی توسعه در سطح شهرهای استان های شمالی را از جمله اشکاالتی دانست که باید اصالح شود افزود

ه شود و شهرداری و دستگاه وزارت راه و شهرسازی انجام شده با گسترش سطح، در شهرها موافق نیستیم و باید جلوی آن گرفت

 .های مسئول به دنبال توسعه عمودی شهرها در استان ها باشند

 .اگر شالیزارها به کارهای غیر کشاورزی تبدیل شود خیانت ملی است: رییس سازمان امور اراضی کشور خاطر نشان کرد

حفظ خاک مهم تر است چرا که منابع آبی را با با توجه به اینکه در کشور دچار کمبود منابع آبی هستیم اما : وی اظهار داشت

 .مصرف بهینه می توان مدیریت کرد اما منابع خاکی که تخریب شود قابل برگشت نیست

برخی از تغییر کاربری ها به بهانه فعالیت های گردشگری، خدمات رفاهی و ورزشی انجام می شود که باید طرح جامع : افشار افزود

 .د ای برای این کار تهیه شو

دو برابر واحد مسکونی استان مازندران ویال سازی شده که هیچکدام باعث اشتغال، : رییس سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت

 .افزایش سرانه درآمد مردم استان نشده است

 54: گفتوی با بیان اینکه سال گذشته گشت های حفاظت اراضی کشاورزی برای پیشگیری از تغییر کاربری شکل گرفته است 

 .گشت افزایش می یابد 55گشت حفاظت کاربری اراضی سال گذشته مازندران امسال به 

افشار اجرای دقیق قانون اراضی بایر، تامین تجهیزات مورد نیاز برای تخریب و قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز را جز اولویت های 

 .جهاد کشاورزی دانست

 .اراضی کشاورزی مازندران در سه ماهه نخست امسال خبر داد( کاداستر)برداری هوایی رییس سازمان امور اراضی کشور از نقشه

میلیارد ریال اعتبار است که بخشی از آن از منابع اعتبارات  595برای انجام تصویر برداری دقیق از استان نیازمند : وی ادامه داد

 .استانی و مابقی از طریق منابع ملی باید تامین شود

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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برای انجام حفاظت از اراضی کشاورزی و شناسنامه دار کردن اراضی کشاورزی و نظارت،  55در الیحه بودجه سال : ور شدافشار یادآ

 .میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شد که نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافت 955یک هزار و 

جز سه استان اول در معرض تخریب و ساخت و ساز غیر مجاز استان های مازندران، تهران و البرز به ترتیب : وی تصریح کرد

 .هستند

هزار هکتار به  555هزار هکتار زمین های واگذار شده انجام شده که از این میزان  55.ماه گذشته نظارت بر  52طی : وی ادامه داد

 .تعهدات خود عمل نکردند

هزار هکتار مشمول فسخ و خلع  55ضی که تعهداتشان را اجرا نکردند هزار هکتار ارا 555از : رییس سازمان امور اراضی کشور افزود

 .هزار هکتار مشمول اخطار شدند 55ید و 

 .هزار هکتار زمین های واگذار شده مشمول اجرای طرح نظارت می شود 55.امسال نیز : افشار اظهار داشت

http://www.yjc.ir/fa/news/9554555 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 20/40/49فارس

 دولت شرایط را فراهم کند/ استقالل کشورها بدون توجه به کشاورزی شدنی نیست

کشورهایی که در جهان به استقالل رسیده و خودکفا : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت

گذاری زیربنای الزم را فراهم  ها برای رونق سرمایه  و دولت  شاورزی توجه ویژه داشتهاند به بخش ک شده

 .اند کرده
در مورد  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  زهی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت اهلل میرمراد هدایت

مهمترین : تواند در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی و اتکا به قدرت داخلی داشته باشد، گفت زی چه نقشی میاینکه بخش کشاور

 .بخش برای کسب درآمد بعد از نفت کشاورزی است

شورها ها در این ک  اند و دولت اند به این بخش توجه ویژه داشته کشورهایی که در جهان به استقالل رسیده و خودکفا شده: وی افزود

 .اند گذاری زیربنای الزم را فراهم کرده برای رونق سرمایه

در کشورهای خودکفا معموال امکانات تولید و بازار فروش در بخش کشاورزی فراهم است و این بخش با : میرمرادزهی بیان داشت

 .آوری دارد ها ارز تولید مازاد محصوالت برای کشور

 .د فراهم کردن آب باشد زیرا نیاز اولیه بخش کشاورزی آب استتمامی هم و غم مسئوالن بای: وی افزود

یکی از مشکالت بخش کشاورزی در ایران خرده مالکی است که : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کرد

 .دهد های تولید را افزایش می هزینه

همترین مسئله در این بخش تأمین منابع مالی قوی و م: میرمرادزهی با بیان اینکه این بخش نیازمند حمایت دولت است، گفت

 .حمایت از کشاورزان است

درصد وابستگی داریم و علیرغم اینکه برای کاهش این وابستگی کارهایی  55های روغنی حدود  در واردات دانه: وی اظهار داشت

 .انجام شده اما کافی نبوده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=5454555.555252 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 20/40/00فارس

 های میوه از آسیب تگرگ در امان ماندند باغ

ان خوشبختانه با توجه به وقوع تگرگ در محدوده شهر تهر: مدیرعامل اتحادیه سراسری باغداران ایران گفت

 .آسیبی به باغات میوه وارد نشد و گزارشی هم در این مورد دریافت نشده است
در مورد اثر تگرگ چند  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  نوذر نگهداری مدیرعامل اتحادیه سراسری باغداران ایران در گفت

تگرگ در محدوده شهر تهران به وقوع پیوست به همین دلیل آسیبی باغات میوه را تهدید : روی باغات میوه گفتروز اخیر تهران بر 

 .نکرد و گزارشی هم در این مورد دریافت نشده است

های آمد، قطعا صدماتی بر باغ مدت زمان وقوع تگرگ کوتاه بود و اگر این اتفاق اطراف تهران و یا حوالی کرج پیش می: وی افزود

 .کرد میوه وارد می

با توجه به اینکه در ایام پایانی سال گذشته هوا نسبتا متعادل و در دو هفته : مدیرعامل اتحادیه سراسری باغداران ایران تصریح کرد

ها خوب گزارش شده و اگر اتفاق خاصی از جمله سرمازدگی پیش نیاید به  اخیر نیز هوا بسیار مساعد بوده وضعیت سردرختی

 .های سردسیری خواهیم داشت و به ویژه میوه  ال زیاد سال پر باری به لحاظ تولید میوهاحتم

 .بینی کرد توان آن را پیش ها بستگی به گرمای هوا دارد که االن نمی زودرس شدن میوه: وی بیان داشت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=54555555555555 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 - 20/40/49فارس

 اقدام جدی برای مبارزه با ریزگردها صورت نگرفته است

ها  اقدام جدی در رابطه با مبارزه با ریزگردها صورت نگرفته و معموال صحبت: شناسی گفت متخصص جنگل

برای مبارزه با پدیده ریزگردها باید عزم جدی داشت و با مشارکت مردمی در این . م بوده استبیشتر از اقدا

 .راستا قدم برداشت
خبرگزاری وگو با خبرنگار اقتصادی  شناسی و عضو سابق شورای عالی جنگل در گفت مرتضی ابراهیمی رستاقی متخصص جنگل

ریزگردها منشاء داخلی و : بطه با مشکل ریزگردها و اینکه منشاء ریزگردها از کجاست و برای جل آن چه باید کرد، گفتدر را فارس

 .کرده است خارجی دارد و مناطقی مثل صحرای عربستان از گذشته جنوب کشور را متاثر می

هنوز مطالعات دقیقی صورت نگرفته ولی : ،افزودوی در رابطه با اینکه سهم کشور از ریزگردها در داخل و خارج کشور چقدر است

ها به خشکی  آنچه مهم است اینکه ما هم در رابطه با منابع طبیعی در داخل کشور از قبیل پوشش از دست رفته و تبدیل تاالب

 .ایم تاثیر نبوده نقش داشته و بی

برداری غیر  و بهره  گیرد منشا آن انسان می بنابراین هر خرابی که روی منابع طبیعی صورت: این کارشناس جنگل تصریح کرد

 .اصولی است

شود بدون همکاری با کشورهای عامل کار قابل توجهی  در رابطه با مشکل ریزگردهایی که از خارج به کشور وارد می: وی افزود

کیده در اثر احداث سدها تا های خش توان با برگرداندن آب به تاالب توان انجام داد اما برای حل معضل ریزگردهای داخلی می نمی

 .حدودی مشکل را حل کرد

طبیعتی که در طول سالیان تخریب شده برای بازگشت به وضعیت قبلی زمان بسیار طوالنی نیاز دارد : ابراهیمی رستاقی بیان داشت

ها و تثبت بیولوژیکی  و تاالبها  دار کردن رودخانه تا بتواند کارکرد قبلی خودش را بدست آورد، در نتیجه از جمله کارهای اصلی آب

 .درمناطق داخلی است

این امر مشکالتی را برای عراق ایجاد : وی با اشاره به کاهش آب رود فرات در عراق در اثر ایجاد سد در کشور ترکیه بیان داشت

 .ای انجام شود کرده بنابراین برای حل اینگونه معضالت باید همکاری منطقه

تاکنون اقدام جدی در : های زیرزمینی بدون ضابطه دارای چنین تبعاتی است، گفت اینکه برداشت آبابراهیمی رستاقی با بیان 

 .ها بیشتر از اقدام بوده است رابطه با مبارزه با ریزگردها صورت نگرفته و معموال صحبت

و با مشارکت مردمی در این راستا باید منابع موجود را مدیریت کرد و برای مبارزه با پدیده ریزگردها عزم جدی داشت : وی افزود

 .قدم برداشت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=5454555.555.55 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا-0۹20فروردین  04, دوشنبه

نشستی با موسسان و محققان شرکت پاالیشگاه زیستی ریز جلبک قشم رئیس جمهوری ضمن این که در 

(QMAR ) به عنوان بزرگ ترین شرکت فناوری زیستی در زمینه ریز جلبک در خاورمیانه، در جریان فعالیت

 .های این شرکت دانش بنیان قرار گرفت، از مرکز تکثیر و پرورش ماهی درنا مهر قشم در قشم نیز بازدید کرد
جمهوری در جزیره قشم که بابازدید از طرح توسعه بندر  ، در برنامه کاری فشرده رئیس(ایانا)ش خبرگزاری کشاورزی ایرانبه گزار

جمهور در جریان بازدید از بخش های مختلف بندر بهمن، با توضیحات مسووالن در جریان  بهمن در این جزیره آغاز شد، رئیس

رفت و در این بازدید بر اهمیت و ضرورت تامین آب آشامیدنی مردم جزیره قشم تاکید بیش از پیش قابلیت های این بندر قرار گ

 .کرد

 هر طرح آسیب رسان به جنگل حرا در جزیره قشم غیرقابل قبول است: روحانی

این  جزیره قشم به عنوان نخستین و مجهزترین بیمارستان( ص)تختخوابی پیامبر اعظم 555پس از بازدید روحانی، از بیمارستان 

جمهور درنشست ساالنه روسای هیات امنای مناطق آزاد با اشاره به اینکه اقتصاد کشور به سمت رونق پیش خواهد  جزیره، رئیس

روحانی همچنین در این نشست با تاکید . مناطق آزاد باید به مراکز جذب سرمایه و توسعه صادرات تبدیل شوند: رفت، تصریح کرد

هر طرح آسیب رسان به جنگل حرا در جزیره قشم : ت و ساز غیرقانونی در ساحل دریا، اظهارداشتبر پرهیز و جلوگیری از ساخ

 .غیرقابل قبول است

 .جمهور در ادامه این برنامه فشرده، از بزرگ ترین شرکت فناوری زیستی در زمینه ریز جلبک در خاورمیانه بازدید کرد رئیس

 (QMAR)پاالیشگاه زیستی ریز جلبک قشم نشست رییس جمهوری با موسسان و محققان شرکت 

به عنوان بزرگ ترین شرکت فناوری ( QMAR)وی در نشستی با موسسان و محققان شرکت پاالیشگاه زیستی ریز جلبک قشم 

 .زیستی در زمینه ریز جلبک در خاورمیانه، در جریان فعالیت های این شرکت دانش بنیان قرار گرفت

ای و تولید  سازی مواد غذایی، جهان پاک با کاهش بیشتر گازهای گلخانه رکت، سالمت افراد با غنیمهم ترین اهداف تولیدات این ش

 .تر عنوان شده است محصوالت زیستی ارزان

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/55555-5.html 
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 احبه، سخنرانی، بازدیدهامص
 آیانا- 0۹20فروردین  40, شنبه

 هدف اصلی دولت در سال جدید  3های جدید اشتغال؛  رونق پایدار، افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد فرصت

هجری خورشیدی، رونق پایدار، افزایش صادرات  9314رییس جمهوری در پیامی به مناسبت آغاز سال 

 .ی جدید اشتغال به ویژه برای جوانان را هدف دولت در سال جدید اعالم کردها غیرنفتی و ایجاد فرصت
 :، متن پیام نوروزی حسن روحانی به این شرح است(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 الحمدهلل و الصاله علی رسول اهلل و آله و صَحبه

 (ص)هلل السالم علیک یا فاطمه یا بنت رسول ا

همه ایرانیان خارج از کشور و همه آنهایی که در . کنم میهنان عزیز تبریک و تهنیت عرض می آغاز سال جدید را خدمت همه هم

های شهدا، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و همه آنهایی که  دارند، به ویژه به محضر خانواده کشورهای منطقه سنت نوروز را پاس می

اند؛ پزشکان، پرستاران، نیروهای مسلح نظامی و  خدمت مردم را به کنار سفره نوروزی خانواده ترجیح دادهدر این ساعت شب، 

 .کنند انتظامی، پاسداران از مرزهای این سرزمین و آنها که از استقالل و عزت کشور امروز در هر کجا پاسداری می

باید از . میهنان عزیز خود مشغول هستند این ساعت به خدمت هم کارگران عزیز، همه نیروهای امدادی و همه آنهایی که امروز و

تشکر از ملت فرهیخته و بزرگ ایران شروع کنم که هر آنچه ما داریم از لطف حق است و تالش شما مردم، حمایت شما مردم، 

مسیر رونق حرکت کنیم، اگر حضور شما مردم، اگر توانستیم تورم را مهار کنیم، اگر توانستیم ار رکود خارج شویم و امروز در 

توانستیم اتکایمان را به نفت کم کنیم، اگر صادرات غیرنفتی را افزایش دادیم، یعنی اقتصاد مقاوم، یعنی اقتصاد مقاومتی همه و 

همه در سایه تالش شما تولیدگران، کارآفرینان و همه ملت بزرگ ایران است به همین دلیل چون به لطف خداوند امیدوارم و به 

توانیم  حمایت شما مردم و به رهنمودهای مقام معظم رهبری، تردیدی ندارم سالی که امروز آغازش هست، سالی است که می

 .امیدهای بیشتری در زمینه شکوفایی داشته باشیم

ان عزیز، های جدید برای اشتغال بویژه برای جوان هدف ما در سال جدید، رونق پایدار، افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد فرصت

های نویی را برخواهیم  هاست و در این زمینه با کمک شما مردم در سال جدید، قدم التحصیالن دانشگاه تحصیلکردگان و فارغ

 .داشت، صادرات غیرنفتی را افزایش خواهیم داد و زمینه اشتغال را فراهم خواهیم کرد

های جهانی، ملت  کنندگان در برابر قدرت د برای پیروزی مذاکرهاین کاری که شما مردم در زمینه اقتصاد مقاومتی کردید مسیری ش

اتصال . ناپذیر است های بزرگ دست یافت و این بدان معناست که حرکت مردم، تحریم ما در شرایط تحریم و فشار به این موفقیت

 .واهد دادناپذیر است و این مسیر را تا پیروزی ملت ما ادامه خ دولت و ملت و اعتماد به یکدیگر تحریم

بینید که کشورهای جهان،  امروز می. امروز دیگر مسابقه برای تحریم ایران وجود ندارد، امروز مسابقه برای تفاهم با ایران وجود دارد

 .اثر است و راه مفاهمه، تفاهم و تکریم نسبت به ملت بزرگ ایران است های بزرگ این را حس کردند که تحریم و تهدید بی قدرت

ایم و این ملت در مسیر اهداف بلند خود موفق  سازمان تحریم را در هم شکسته.ایم ای این ملت را تثبیت کرده ستهما حقوق ه

 .سیاست ما با همسایگان، سیاست مودت و دوستی است. ها گسترش دادیم مان را با همسایگان در همه زمینه رابطه. خواهد بود

کار . هاست، هم با شرق هم با غرب بویژه کشورهای منطقه و گسترش همکاریزدایی  ما نسبت به سایر کشورها سیاست ما تنش

گری و خشونت بود، ما  بزرگ دیگری که ملت ما در سیاست خارجی انجام داد، قهرمانی این ملت در برابر تروریزم، افراطی

ان ما و کشورهای منطقه در فشار دوستانمان را در مبارزه با تروریسم تنها نگذاشتیم و در همه جای منطقه، هر کجا که دوست
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گری و تروریزم در منطقه و جهان ادامه خواهیم  کن کردن افراطی تروریزم قرار گرفتند آنها را یاری کردیم و این کمک را تا ریشه

 .داد

ز دیروز کمتر امروز رنج بیماران ا. های خوبی برداشته شد مردم عزیز ایران با کمک و حمایت شما در زمینه مسایل اجتماعی، قدم

 .توانند به فکر سالمت بیمارانشان باشند تر می هایی که به هر دلیل بیماری را در بیمارستانی دارند با فکر راحت امروز خانواده. است

همه مردم ایران تحت پوشش . بار سنگین درمان بیمار از دوش مردم به مقدار زیاد کاهش پیدا کرده و این راه را ادامه خواهیم داد

 .اند دمات بیمه درمانی قرار گرفتهخ

پذیر تحت پوشش این حمایت  های آسیب میلیون نفر از اعضای خانواده 55پذیر امروز  در زمینه حمایت غذایی از اقشار آسیب

های خوبی برداشته  در زمینه مسایل زیست محیطی که مشکالت فراوانی پیش روی ملت ماست بویژه در کالنشهرها، قدم. هستند

 .ها را باید با سرعت بیشتر ادامه دهیم اما همچنان به کمک همدیگر این قدم شده،

 !مردم عزیز ایران

سال جدید، سال انتخابات است باید فضای بهتری را برای فعالیت احزاب به وجود آوریم، آستانه تحمل را باالتر ببریم، سربلندی این 

دست به دست هم دهیم، مجلسی را . کنیم افکار مختلف را ما تحمل می به همه نشان دهیم که. ملت را به رخ بدخواهان بکشیم

بسازیم که شایسته این ملت بزرگ ایران است و مجلس خبرگانی را به وجود آوریم که ثبات بیشتر برای کشور و آرامش بیشتر برای 

 .پذیر است افکار عمومی جامعه ما به وجود آورد و این کار با همکاری یکدیگر امکان

ها  زمینه مسایل فرهنگی تالش ما این است، آرامش بیشتری به وجود آوریم، فضای بهتری را بوجود آوریم، بگذاریم همه خالقیت در

هایشان در اختیار آنها  ظهور و بروز پیدا کند و در این زمینه امیدوارم ما بتوانیم به همه هنرمندان ما فضای بهتری را برای خالقیت

 .بگذاریم

 .خدایا همه ما را در راه آبادانی کشور، صلح منطقه و جهان موفق بدار. نیاز است دید و لحظات دعا و نیاز به سوی آن بیآغاز سال ج

به همه ما توفیق بده تا پرچم عزت و سربلندی را در این کشور همواره در اهتزاز داشته باشیم و کشتی ایران را در شرایط تالطم 

سعه برسانیم از حمایت همه مردم، از فداکاری مردم در سالی که گذشت، همه آنهایی که حامیان ای به ساحل پیشرفت و تو منطقه

با درود سالم بر همه انبیا و اولیا و ولی . دولت بودند و یا منتقدان دولت بودند که همه برای سربلندی ایران تالش کردند سپاسگزارم

هیدان و امام شهیدان و آرزوی توفیق بیشتر برای مقام معظم رهبری و دولت به ارواح طیبه همه ش -أرواحنا فداه-عصر امام زمان 

 .خدمتگزار و همه آنهایی که در این نظام مشغول خدمت به مردم هستند

خواهشمندم در این ایام مواظب خودتان، اعضای خانواده عزیزتان باشید تا تعطیالتی توأم با سالمتی و آرامش بیشتر داشته باشید و 

 .تان با خاندان رسالت بیشتر گردد اهلل در این ایامی که به نام فاطمه اطهر علیها السالم است، ارتباط ان شاء

http://www.iana.ir/majles/item/55555-5.html 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان – 0۹2۰فروردین  49: تاریخ

 لزوم اعطای بیشترین تسهیالت به بخش کشاورزی

محصولی، بها دادن به بخش کشاورزی و اعطای  الزمه اجرای اقتصاد مقاومتی و خروج از تک: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت

 .بیشترین تسهیالت به این حوزه است

خبرنگار اقتصادی باشگاه بیعی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با هدایت اله میرمرادزهی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع ط

بخش عظیمی از تولیدات کشور جمهوری اسالمی ایران بعد از نفت بخش کشاوزی، دام، طیو، آبزیان و : اظهار داشت خبرنگاران

که دولت برنامه ریزی های الزم را در جهت خروج از تک محصولی و اجرای  تمامی نظر و توجه کمیسیون این است. شیالت است

 .اقتصاد مقاومتی انجام دهد

در حال حاظر در شرایطی هستیم که در تولید برخی مصوالت . بیشترین هم توجه دولت باید به بخش کشاورزی باشد: وی افزود

 .شود ایم و کمبود احساس می شدهاعم از لبنیات، گوشت قرمز، گوشت سفید و حبوبات دچار مشکل 

خداوند تبارک و تعالی به سرزمین ما خاک غنی اعطا فرموده است پس باید با مدیریت صحیح از تمامی : میرمرادزهی اظهار داشت

 .ظرفیت به نحو احسنت استفاده شود

میلیون نفر است و  9.ظر جمعیت کشور در حال حا. میلیون نفر را غذا بدهیم 595توانیم  کنیم که می ما گمان می: وی ادامه داد

 .الزم است با مهندسی و برنامه ریزی به تولیدات داخلی بها داده شود

دولت باید به این باور برسد که بعد از نفت بخش کشاورزی مهمترین بخش کشور است، پس باید این : میرمرادزهی عنوان کرد

د ابتدا تولید و کشاورزی را غنی کردند و در کنار آن صنایع فرآوری را اکثر کشورها که به استقالل رسیده ان. بخش تقویت شود

 .بهینه کردند و در نهایت تبدیل به یک کشور صادرکننده شدند

بخش های مختلف، سازمان ها و وزارت خانه ها باید به این امر اعتقاد داشته : عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطر نشان کرد

همچنین یکی از الویت های کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی این . جرای اقتصاد مقاومتی استباشند که کشاورزی الزمه ا

 .است که در تقسیم اعتبارات بیشترین سهم به بخش تولیدات کشاورزی برسد

http://www.yjc.ir/fa/news/9555555 
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 خنرانی ،بازدیدهامصاحبه، س
 خبرنگاران جوان - 0۹2۰فروردین  40: تاریخ

 های نوین است کشاورزی پویا و بالنده نیازمند آموزه

های نوین و به روز  برای رسیدن به کشاورزی مطلوب و خودکفایی در این حوزه باید آموزه: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت

 .شده در اختیار کشاورزان قرار بگیرد

: ، اظهار داشتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاراناهلل نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با رحمت 

ای انجام  ژهدر بحث آگاهی بخشی به کشاورزان متاسفانه نتوانستیم به خوبی عمل کنیم و در این خصوص وزارت جهاد باید تالش وی

 .دهد

میلیون نفر در حوزه ترویج  4مثال در کشور چین حدود . در کشورهای مختلف توجه بسیار مطلوبی به این امر شده است: وی افزود

شود که الزم است برای رسیدن به دوره خودکفایی  ها در این زمینه انجام می کنند ولی متاسفانه در ایران حداقل فعالیت فعالیت می

 .های نوین و به روز شده ارائه شود بر توجه و نظارت به این حوزه در مراکز تحقیقاتی آموزهعالوه 

اعتقاد دارم باید در مراحل مختلف . امروزه کشاورزی ایران از کشاورزی نوین فاصله دارد: عضو کمسیون کشاورزی در ادامه گفت

 .ود تا کشاورزان بتوانند امور خود را به صورت نوین انجام دهندای ش مانند کاشت، داشت، برداشت و آبیاری تحت فشار توجه ویژه

 .الزم است وزارت جهاد کشاورزی بخشی از کار خود را به امر ترویج و آموزش کشاورزی متمرکز کند: وی بیان کرد

دیک امور مربوط را ناظرینی که از نز. ای در امر رسیدگی به کشاوزی دارند کشورهای مختلف ناظرین خبره: نوروزی اظهار داشت

 .کنند و راه عالج آن است که به کشاورزی از نزدیک رسیدگی شود رسیدگی می

ایران کشوری با پتانسل و ظرفیت باال در بخش کشاورزی است و برای رهایی از اتکا به نفت باید کشاورزی پویا و : وی عنوان کرد

 .بالنده داشته باشیم

های  حمایت از کشاورزی، دادن تسهیالت و نزدیک کردن کشاورزی به سیستم: گفتعضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان 

 .شود میل کشاورزان برای خروج از روستاها نیز کاهش پیدا کند نوین باعث می

http://www.yjc.ir/fa/news/9555555 
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 یدهامصاحبه، سخنرانی، بازد
 خبرنگاران جوان - 0۹2۰فروردین  49: تاریخ

 استفاده از تمامی ظرفیت های کشاورزی،مستلزم یک حرکت جهادی

 .برای داشتن کشاورزی مناسب در کشور الزم است عالوه براعطای اعتبارات توجه ویژه ای در قالب حرکتی جهادی صورت بگیرد

گفت خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران آب و منابع طبیعی در گفتگو با هدایت اهلل میر مردادزهی عضو کمیسیون کشاورزی، 

مناسب .اعتباری که در حال حاضر به بخش کشاورزی تعلق گرفته است طبق مصوبات و شرایط قبلی کشاورزی تعیین شده است:

 . تعلق گیرداست طبق شرایط فعلی اعتبارات به این بخش 

اگر بخش کشاورزی رونق پیدا کند عالوه بر اینکه صادرات محصوالت روند خوبی را طی می کند و همچنین : میرمرادزهی ادامه داد

 . تولیدات داخلی با قیمت مناسب تامین می شود

 . اگر اعتبارات خوبی به این بخش تعلق بگیرد میتوان از تمامی ظرفیت ها استفاده کرد:وی گفت

اما .با در نظر گرفتن تعریفی که از بودجه شده است به آبیاری تحت فشار توجه خوبی شده است: ضو کمیسیون کشاورزی گفتع

به .متاسفانه در سایر بخش های بسته حمایتی از تولید مانند کود،سم،بذر و آفت کشها و بسته ی مکانیزه ضعیف عمل شده است

 . حصوالت رو به رو می شویمهمین علت گاهی با مشکل گرانی و کمبود م

باید دانست کشور هایی که به استقالل رسیده اند بخش کشاورزی تقویت شده و قوی دارند و دولت : میرمراد زهی بیان کرد 

 . هایشان حمایت و توجه خوبی داشته اند

باید کشاورزی بهتر و باالتراز نباید به کشاورزی مثل سایر بخش ها نگاه کرد:عضو کمیسیون کشاورزی در پایان خاطر نشان کرد

 . سایر بخش ها از نظر تامین منابع مالی نگاه شود

http://www.yjc.ir/fa/news/9554595 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایسنا - 0۹2۰فروردین  ۰شنبه  سه

: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت. ی، سنتی عمل کردن استعلت عقب ماندگی بخش کشاورز

شد تا به حال صورت نگرفته  تصمیماتی که برای کارآمد کردن بخش کشاورزی و افزایش تولید باید گرفته می

 .است
ی بخش کشاورزی و علت عقب ماندگ: منطقه لرستان، بیان کرد( ایسنا)وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران محمدتقی توکلی در گفت

 .های اخیر و سنتی عمل کردن کشاورزان است اینکه هنوز به خود کفایی نرسیده کمبود سرمایه، شرایط جوی نامساعد، خشکسالی

شد تا به حال صورت نگرفته و این به خاطر  از طرفی تصمیماتی که برای کارآمد کردن این بخش و افزایش تولید باید گرفته می: وی اضافه کرد

 .کالت مدیریتی موجود در این بخش استمش

البته از نظر منابع : توکلی با بیان اینکه باید در این حوزه به شیوه مدرن کار شود که در این میان خود مردم نیز باید پای کار بیایند، ادامه داد

با مجهز کردن این بخش به سیستم  درست است که در کشور زمین کشاورزی زیاد داریم اما از نظر منابع آبی محدودیت هست که باید

 .راندمان تولید را باال برد... های پربازده و اصالح شده، سیستم دفع آفات، آموزش و ترویج و مکانیزاسیون، نهاده

ی و مجلس برای ارتقای این بخش و حمایت از تولیدکنندگان با وضع قوانین برای تأمین منابع مال: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار کرد

 .بندد سرمایه گذاری و استفاده از تسهیالت سعی خود را به کار می

تمام کوشش مجلس برای حمایت از تولید و رفع موانع پیش روی این بخش است که در این راستا امکانات و سرمایه الزم را با توجه : وی افزود

 .دهد به چارچوب قانون در اختیار این بخش قرار می

http://www.isna.ir/fa/news/55555555555 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایسنا - 0۹2۰فروردین  04دوشنبه 

 عدم تامین به موقع به گرانی مرغ دامن زد

به موقع گوشت مرغ تازه، با توجه به افزایش تقاضا در ایام عدم تامین : کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد معاون سازمان حمایت مصرف

  .فروشی پایانی سال، گرانی مرغ را دامن زد، نه گران

نفر نیروی بازرس و  4555طرح پایش بازار کاال و خدمات ویژه ایام عید نوروز با مشارکت : وگو با خبرنگار ایسنا گفت مجتبی فراهانی در گفت

 .کنند بازرس افتخاری از نیمه اسفند ماه آغاز شده و بازرسان، بازار را تا پانزدهم فروردین رصد و کنترل میهزار نفر نیروی  55حدود 

مورد پرونده تخلفاتی تشکیل شد و در خصوص کاالهای  5995هزار مورد بازرسی داشتیم که  45به گفته وی در بحث مواد پروتئینی حدود 

 .پرونده تخلفاتی تشکیل شده است 55.که حدود هزار مورد بازرسی داشتیم  55لبنی نیز 

 هزار بازرسی تا روز نهم فروردین ماه 955انجام 
هزار بازرسی در کل کشور داشتیم که بیشترین بازرسی در خصوص کاال و خدمات پر  955تا روز نهم فروردین حدود : فراهانی اظهار کرد

ای هواپیما، قطار، اتوبوس و خشکبار و دیگر کاالهای پرمصرف از جمله مواردی بودند ه مصرف انجام شد که در این میان مواد پروتئینی، بلیط

 .که بازرسان ما نظارت بیشتری را روی آن انجام می دهند

های  موضوع مهم این است که بازرسی سازمان حمایت و دیگر سازمان: کنندگان و تولیدکنندگان بیان کرد معاون سازمان حمایت مصرف

ی اثربخش است که کمبود تصنعی وجود نداشته باشد؛ به عنوان مثال موضوع مهم در بحث گوشت مرغ در روزهای پایانی سال مربوطه زمان

ضرورت افزایش عرضه گوشت مرغ بود و با توجه به این که متولی این حوزه با دستگاه دیگری است و بازرسی آن به عهده ما و دیگر 

 .روی خود را صرف بازرسی در این بخش کردیمهای مربوطه است، بیشترین نی سازمان

بازرسی کاال زمانی اثربخش است که عرضه کاال، حمل به موقع و مدیریت حمل وجود داشته باشد و همه : وی در عین حال تاکید کرد

 .ها وظایف خود را به درستی انجام دهند سازمان

 پرونده تخلفات در حوزه میوه و سبزیجات 5555وجود بیش از 
مورد پرونده تخلفاتی در حوزه میوه و  5425کنندگان و تولیدکنندگان در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه  ون سازمان حمایت مصرفمعا

 .پرونده تخلفاتی تشکیل شد 5595در بخش شیرینی، آجیل و خشکبار : مورد بازرسی صورت گرفت، گفت 595هزار و  55سبزیجات داشتیم و 

شهری،  در بخش حمل و نقل برون: پرونده تخلفاتی تشکیل شد، افزود 595.که در بخش پوشاک، البسه، کیف و کفش حدود فراهانی با بیان این

های آن به عهده سازمان های دیگری است ولی در  های بین شهری با توجه به این که مسوولیت دفاتر فروش بلیط هواپیما، ریلی و اتوبوس

مورد پرونده تخلفاتی تشکیل شد و این بازرسی به ویژه در  .55مورد بازرسی صورت گرفت که  5.55های مشترکی که داشتیم حدود  گشت

  .کند، بیشتر بود شهرهای بزرگ و شهرهای سیاحتی و زیارتی که مسافران زیادی را به خود جذب می

ها صورت  های بین شهری و غذاخوری ستورانهای سیاحتی و ر های مشترکی که با سازمان های مربوطه از اقامتگاه در گشت: وی اضافه کرد

  .هزار مورد بازرسی داشتیم 55مورد پرونده تخلفاتی تشکیل شد که در این بخش  9.5گرفت حدود 

 5595به گفته معاون سازمان حمایت و تولیدکنندگان تعداد پرونده های تخلفاتی در حوزه تعمیرات خودرو، تعویض روغن و خدمات عمومی 

 .تمورد بوده اس

http://www.isna.ir/fa/news/55555555259 

 

 

 

 

http://www.isna.ir/fa/news/94011001845


 4931اول و دوم فروردین  اهم اخبار کشاورزی  هفته     ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

73 
 

 مرکبات

 فودپرس 0۹20فروردین ماه  9یک شنبه 

 تن پرتقال فاسد از سردخانه دولتی  9۱کشف 

های یک شرکت دولتی  فاسد از سردخانهتن پرتقال تامسون  55سرپرست اداره تعزیرات حکومتی استان البرز از کشف  <کشاورزی

 .خبر داد که به گفته نمایندگان وزارت بهداشت، قابلیت مصرف انسانی ندارد

از ابتدای اسفند امسال : پرونده تخلف در موضوع تنظیم بازار از اول اسفند اظهار داشت 4555اکبر مختاری با اشاره به تشکیل  علی

میلیارد ریالی  45ها، به محکومیت مالی  ستان البرز تشکیل شد که رسیدگی به این پروندهپرونده تخلف واحدهای صنفی در ا 4555

 .متخلفان منجر شد

های متهمان توسط این  میلیون تومان از محکومیت 555که یک میلیارد و  سرپرست اداراه تعزیرات حکومتی استان البرز با بیان این

های خود استنکاف  عالوه بر این موارد، چند تن از متخلفانی که از پرداخت محکومیت :اداره وصول و به خزانه واریز شده است، گفت

ترین موضوع  کرده بودند نیز به زندان منتقل شدند و در این میان گرانفروشی، کم فروشی، تقلب و عدم صدور فاکتور، بیش

 .های تشکیل شده را به خود اختصاص دادند پرونده

پایگاه در میدان شهدا و جاده چالوس کرده و بر  5اداره تعزیرات حکومتی استان البرز اقدام به استقرار  در حال حاضر: وی ادامه داد

آورد؛ از این رو پایگاه مستقر در جاده چالوس با نظارت بر واحدهای میان راهی،  فعالیت واحدهای صنفی نظارت الزم را به عمل می

 .های بین راهی شده است ی رستورانها موفق به کشف مقادیری گوشت فاسد از یخچال

 های یک شرکت دولتی تن پرتقال فاسد از سردخانه 55کشف 

در : های یک شرکت دولتی اظهار داشت تن پرتقال تامسون فاسد از یکی از سردخانه 55مختاری در ادامه با اشاره به پرونده کشف 

ت در دو سردخانه شهر کرج، مأموران اداره تعزیرات حکومتی هایی مبنی بر وجود مقادیر متنابهی پرتقال فاقد کیفی پی گزارش

تن پرتقال انبار شده در این  55ها متوجه وجود  استان البرز به دو سردخانه مذکور مراجعه کردند و در بازرسی از این سردخانه

 .ها شدند سردخانه

تن پرتقال انبار شده در این  55ده مشخص شد که از های انجام ش در بازرسی: سرپرست اداراه تعزیرات حکومتی استان البرز افزود

تن آن کامالً فاسد بود و این در حالی است که نماینده وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی تأکید داشتند که این  55ها،  سردخانه

 .نیستندها به هیچ وجه، نه تنها قابلیت مصرف انسانی را نداشته، بلکه برای حیوانات نیز قابل مصرف  پرتقال

های کارشناسی نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی، با مرکز دفن زباالت  از این رو با توجه به گزارش: وی گفت

 .تن پرتقال فاسد کشف شده، امروز معدوم خواهند شد 55های الزم به عمل آمد و  شهرداری، هماهنگی

 های فاسد ه کیفیت پرتقالشکایت اداره تعزیرات از شرکت انحصاری تأیید کنند

ها برای ورود به بازار و تنظیم  مختاری در ادامه با اشاره به تشکیل پرونده برای شرکتی که وظیفه بازرسی و تأیید کیفیت این پرتقال

ازار شب های فاسد را برای ورود به بازار و تنظیم ب متأسفانه این شرکت، کیفیت پرتقال: خاطرنشان کرد  بازار شب عید را داشت،

عید، تأیید کرده بود و از این رو شکایتی از این شرکت نیز تنظیم شد تا مشخص شود که این محموله به چه نحوی مجوز توزیع در 

ریال  5.5بازار را دریافت کرده است؛ این تخلف در حالی رخ داده است که شرکت مذکور برای تأیید کیفیت هر کیلو پرتقال، مبلغ 

 .کند می را از دولت دریافت

http://www.foodpress.ir/Post.aspx? 
 

 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx
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 مرکبات
 ایسنا - 0۹2۰فروردین  9جمعه 

 رد پای پرتقال مصری در ذخایر شب عید

ها پرتقال مصری  گویا در برخی استانها پیش از کافی بودن تولید پرتقال برای تامین نیاز شب عید خبر داده شده بود،  در حالی که از ماه

  .شود عنوان میوه ذخیره شده تحویل داده می به

 به گزارش خبرنگار ایسنا، از اوائل زمستان سال گذشته مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی نسبت به کافی بودن تولیدات داخلی انواع میوه و تره

  .خرید پرتقال و سیب برای تامین ذخایر شب عید و تنظیم بازار را آغاز کرده بودند بار برای تامین نیاز شب عید مردم تاکید و از همان زمان

 گرچه طی زمستان گذشته برخی سودجویان نیز برای یافتن راه فرار یا اعمال فشار به دولت بر طبل کمبود پرتقال و نیاز به واردات آن برای

با : به گونه ای که پیش از این محمود حجتی در این باره گفته بود. ا تایید نکردشب عید می کوبیدند اما وزارت جهاد کشاورزی هیچگاه آن ر

ای به دنبال واردات هستند  که عده رغم این توجه به تولید و ذخائر کافی میوه مورد نیاز شب عید به ویژه مرکبات نیازی به واردات نداریم و علی

 .ای نشوند خواهیم اسیر جوسازی عده ها می شب عید هیچ نگرانی وجود ندارد و از رسانه کنند برای تامین نیاز وزارت جهاد کشاورزی اعالم می

. کنندگان کمتر مورد اجحاف قرار گیرند کند در بازار مشکالت کمتر شود و مصرف اسفند تا اواخر اسفندماه دولت تالش می 55از : وی افزود

 .های مختلف کشور در حال حمل به مراکز فروش است شده و از استان  ریبخصوص در مورد سیب و پرتقال که طبق سنوات گذشته خریدا

ودند البته طی این مدت دیگر مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی نیز بر این مسئله و بی نیازی نسبت به واردات انواع میوه و تره بار تاکید کرده ب

ی مانند پرتقال در حالی مطرح شده است که رد پای پرتقال مصری که اما این اظهارات و مخالفت وزارت جهاد کشاورزی با واردات میوه های

شود؛ چرا که در استان های غربی  سابقه واردات و قاچاق آن طی سنوات گذشته نیز وجود دارد، در ذخایر دولتی عرضه شده به مردم دیده می

  .مصری از عرضه کنندگان تحویل گرفته اند مانند کرمانشاه مردم از همان دهه آخر اسفند ماه تا هفته نخست امسال پرتقال

حدود هزار تن پرتقال که از محل خرید : گرچه منصوری رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در این باره به خبرنگار ایسنا گفت

در این میان اتحادیه های استانی سازمان مرکزی تعاون روستایی تامین شده بود برای توزیع در استان کرمانشاه در نظر گرفته شده بود اما 

  .واردات پرتقال مصری را که پیش از این نیز سابقه داشته است خریداری و به مردم عرضه کرده اند

این واردات پیله وری پرتقال که با رعایت همه اصول و استانداردهای قرنطینه ای انجام شده است، مازاد بر عرضه دولتی آن بوده و : وی افزود

  .یبی بر تولید داخلی وارد نمی کندهیچ آس

http://www.isna.ir/fa/news/55555.55595 
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 متفرقه

 آیانا- 0۹20فروردین  42, یکشنبه

مسولین دولتی، هفته سالمت با شعار عزم ملی .شد  14، از مزرعه تا سفره؛ شعار بهداشتی سال «ایمنی غذا»

کشاورزان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، متخصصان بهداشت و سالمت و همچنین مصرف کنندگان برای 

 .برگزار می شود 9314اردیبهشت  9-0دسترسی عادالنه به خدمات سالمت از 
و آموزش پزشکی که البته الهام  با نظر وزارت بهداشت، درمان 5455، شعار بهداشتی سال (ایانا)به گزارش خبرگزای کشاورزی ایران

 .نامگذاری شد "ایمنی غذا، از مزرعه تا سفره"سازمان جهانی بهداشت است با نام  5559گرفته و در همسویی با شعار سال 

ر با توجه به افزایش تولید مواد غذایی بی کیفیت و نامطلوب توسط تولید کنندگان و سوء استفاده از نیازهای تغزیه ای مردم به نظ

می آید که این شعار می تواند در ارتقای سطح آگاهی مصرف کنندگان و به طبع آن افزایش بهداشت تغزیه ای جامعه روند مطلوبی 

 .را ایجاد نماید و منجر به توجه ویژه مردم و مسئولین به این مهم شود

اردیبهشت برگزار  .تا  5از  "خدمات سالمتعزم ملی برای دسترسی عادالنه به "همچنین هفته سالمت نیز در سال جدید با شعار 

 :خواهد شد، که روز شمار این هفته به شرح زیر است

 سالمت و ارتقای ایمنی غذا: 14اردیبهشت  9شنبه  سه

 اسالمی -سالمت و سبک زندگی ایرانی: 14اردیبهشت  2چهارشنبه 

 مانیدر -عدالت در سالمت و ارتقای خدمات بهداشتی: 14اردیبهشت  3شنبه  پنج

 سالمت، آموزش همگانی و خودمراقبتی: 14اردیبهشت  4جمعه 

 های اجتماعی سالمت و مشارکت: 14اردیبهشت  ۵شنبه 

 بخشی های کلی سالمت، همکاری بین سیاست: 14اردیبهشت  3یکشنبه 

 گذاری اقتصاد سالمت و توسعه سرمایه: 14اردیبهشت  0دوشنبه 

میلیون نفر درسال می شوند که عمده  5ان جهانی بهداشت مواد غذایی ناسالم باعث مرگ به گزارش ایانا، بر اساس اطالعیه سازم

مواد غذایی حاوی باکتری های مضر، ویروس ها، انگل ها و یا مواد شیمیایی، مسئول . این تعداد را هم کودکان تشکیل می دهند

 .هستند -از اسهال گرفته تا سرطان  -بیماری  555بروز بیش از 

جدید برای ایمنی مواد غذایی به طور مداوم در حال ظهور و بروز هستند و تغییر در شیوه تولید، توزیع و مصرف مواد  تهدیدات

غذایی، تغییر در محیط زیست، ظهور عوامل بیماری زای جدید، مقاومت ضد میکروبی، همه این ها سیستم ایمنی مواد غذایی را به 

 .فر وتجارت هم، احتمال شیوع آلودگی ها را افزایش داده استچالش کشیده اند؛ کما این که افزایش س

بر پایه این گزارش، از آنجا که عرضه مواد غذایی به طور فزاینده ای در حال جهانی شدن است و این نیازمند توجه بیش از پیش به 

بهبود ایمنی مواد  5559ر سال سیستم ایمنی مواد غذایی در میان کشور ها است، لذا سازمان جهانی بهداشت، شعار خود را د

 .قرار داده است( همیشه و همه جا)غذایی از مزرعه تا بشقاب 

به کشورها، در پیشگیری، شناسایی، و درمان بیماری های غذا زاد کمک می کند و در این ارتباط  WHOبر اساس این کمپین، 

همراه با سازمان غذا وکشاورزی . ای اصلی غذایی، تهیه گرددباید استانداردها و دستورالعمل های بین المللی، برای پوشش فراینده

، سازمان جهانی بهداشت از طریق شبکه اطالع رسانی جهانی ، به کشورها در مورد ایمنی مواد غذایی اعالم (FAO)ملل متحد 

 .خطر می کند

 فرمت دیگری از پوستر سازمان جهانی بهداشت 
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 غذای سالمنکته کلیدی سازمان جهانی بهداشت برای  ۵

 .از کشاورزان و تولیدکنندگان گرفته تا ،فروشندگان و مصرف کنندگان. ایمنی غذایی یک مسولیت مشترک است

 :تعریف شده است whoنکته کلیدی، برای راهنمایی فروشندگان و مصرف کنندگان غذای سالم و ایمن که از سوی  9

 تمییز نگه داشتن :نکته اول

 واد غذایی خام از مواد غذایی پختهجدا نگه داشتن م: نکته دوم

 پختن کامل مواد غذایی :نکته سوم

 پختن غذا با درجه حرارت مناسب :نکته چهارم

 استفاده از آب و مواد غذایی سالم :نکته پنجم

و فرصتی است تا به مسولین دولتی، کشاورزان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، متخصصان بهداشت ( 5559)روز جهانی بهداشت 

سالمت و همچنین مصرف کنندگان، در مورد اهمیت ایمنی مواد غذایی و هر چیزی که در احساس امنیت و اعتماد به غذای داخل 

 ./بشقاب نقش دارد، هشدار داده شود

 الزم به ذکر است تصویر برگزیده برای این گزارش متعلق به پوستر سازمان جهانی بهداشت است و وزارت بهداشت تاکنون پوستر

 .ملی این شعار را طراحی یا منتشر نکرده است

http://www.iana.ir/food/item/55555-5.html 
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 متفرقه
 آیانا-0۹20فروردین  40, شنبه

 هزار روستای کشور اینترنت داده می شود  2۵امسال به 

براساس برنامه ریزی انجام شده تا پایان امسال پهنای باند اینترنت : ت و فناوری اطالعات گفتوزیر ارتباطا

 .در کشور به دو برابر وضع موجود افزایش می یابد
و به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، محمود واعظی امروز شنبه و در نخستین روز سال ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

توسط  'دولت و ملت، همدلی و همزبانی'نامگذاری امسال با شعار : خورشیدی در گفت وگو با خبرنگاران در بوشهر افزود 5455

 .رهبری، همکاری و تعامل بین مردم و دولت را بیشتر می کند

روستای کشور اینترنت داده هزار  59باتوجه به اینکه توجه به مناطق محروم یکی از برنامه های جدی این وزارتخانه است، امسال به 

 .می شود

وی با قدردانی از دولت و مجلس شورای اسالمی به خاطر تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای پروژه های مهم این وزارتخانه یادآوری 

 .در بخش های مختلف گام های اساسی برداشته خواهد شد 55با حمایت های انجام شده در سال : کرد

خدمت جدید همراه با نوسازی از سیاست های  5فعال کردن پست لوچستیک و ارایه : فناوری اطالعات اضافه کردوزیر ارتباطات و 

 .این وزارتخانه در بخش پست است

با قوت تحقیقات فضایی و ساخت ماهواره توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در سال جاری به پیش خواهد : واعظی ادامه داد

 .رفت

شهر به نسل سوم تلفن همراه تجهیز شده اند که امسال مردم در تمام شهرهای بزرگ از این خدمت  555م اینک ه: وی گفت

 .ارتباطی بهره مند خواهند شد

شهر کشور نیز به نسل  55: وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات بدون اشاره به اعتبار اختصاصی به این وزارتخانه در سال جاری افزود

 .مراه مجهز هستندچهارم تلفن ه

در نشستی که با استاندار بوشهر : واعظی با ابالغ سالم رییس جمهوری و اعضای هیات دولت به مردم استان بوشهر یادآوری کرد

برگزار خواهد شد مسایل مختلف برای شتاب بخشی در توسعه این استان را با مشورت دکتر ساالری شناسایی و پس از بازگشت در 

 .خواهم کرد جلسه دولت مطرح

http://www.iana.ir/majles/item/55555-5.html 
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 متفرقه
 فودپرس 0۹20فروردین ماه  9پنج شنبه 

 در پی دارد « چاقی»حذف این وعده غذایی 

 .شکالتی جدی را برای افراد به وجود می آوردوعده صبحانه از اهمیت باالیی برخوردار است که حذف آن م

حذف وعده های غذایی به خصوص وعده صبحانه رفتاری رایج در میان : زهرا عبدالهی مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفت

ناکافی مواد دانش آموزان است که با عواقب نامطلوبی از قبیل اضافه وزن و چاقی، کاهش تمرکز و عملکرد درسی ضعیف و دریافت 

مغذی به خصوص کلسیم همراه است، دانش آموزانی که یک وعده غذایی خود را حذف می کنند، در پاسخ به گرسنگی اغلب از 

 .هایی استفاده می کنند که از لحاظ ویتامین، مواد معدنی و فیبر پایین بوده و تا حد زیادی چربی، شکر و نمک دارند میان وعده

رویه چیپس و فرآورده های غالت حجیم شده به خصوص قبل از وعده های غذایی توسط کودکان و دانش  مصرف بی: وی ادامه داد

آموزان به دلیل ایجاد سیری کاذب آنها را از خوردن غذاهای اصلی مورد نیاز رشد باز می دارد از سوی دیگر نمک موجود در آنها 

 .ذائقه را به خوردن غذاهای شور عادت می دهد

والدین باید دانش آموزان را به مصرف تنقالت سنتی مثل نخودچی کم نمک یا بدون نمک، کشمش، گردو، بادام، : زودعبدالهی اف

ها تشویق کرده و به  ، گندم برشته، برنجک، عدس برشته شده، توپ خشک و انجیر و برگه(از انواع بو نداده و بدون نمک) پسته

 .ون گاز استفاده کنندجای نوشابه های گاز دار از دوغ کم نمک و بد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id 
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 متفرقه
  فودپرس 0۹20فروردین ماه  9پنج شنبه 

 ن؟ مواد غذاییرازداری به نفع متخلفا/ عملکرد وزارت بهداشت در مواجهه با آلودگی مواد غذایی چگونه بود؟

 
آیا همه خبرهای این آلودگی ها . از پالم و سوسیس و کالباس تا رب و ماءالشعیر، هر چند وقت یکبار سوژه یک آلودگی می شوند

اخباری از الودگی آب، اخباری تکراری از الودگی هوا : درست است؟ یا کسی این آلودگی ها را پنهان می کند؟محمدحسین نجاتی

مستثنی از سال های قبل  5454البته سال . اخبار پر رونقی بود 5454و خبرهایی از الودگی مواد غذایی در سال در کالنشهر ها 

بعد از آن بحث وجود سم .های هندی وارداتی، آلوده و سرطانزاست شود برنج سالهاست که برای مثال در کشور عنوان می. هم نبود

های  شده در مزارع جنوبی تهران با آب فاضالب و آب های کشت که آبیاری سبزیشود یا این های ایرانی مطرح می خاصی در برنج

های چینی و  های وارداتی از هند، شیرخشک آلوده است و در کنار این موارد، آلودگی باالی سوسیس و کالباس، مسمومیت گوشت

های  جود در بازار، آلودگی برخی کنسروهای مو درصد آبلیمو55بودن  آلوده، ضدعفونی برخی شیرهای مصرفی با وایتکس، تقلبی

های  سازی ماهی موجود در بازار و استفاده از روغن پالم در شیر و ماست مصرفی مردم، همگی به ترتیب به فهرست جریان تن

ر مواد های اینچنینی د های مربوط به آلودگی بر بحث عالوه.ای طی چندسال اخیر در حوزه آلودگی مواد غذایی اضافه می شود رسانه

غذایی، استقبال مردم از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مانند وایبر نیز باعث شده سرعت اطالعات تاییدنشده یا تاییدشده 

های این تاثیر روانی بر جامعه،  یکی از نمونه.ازپیش به کمک شایعات نیز بیاید میان افکار عمومی باال رود و این فرآیند بیش

بر این،  عالوه. شدن مسایل مربوط به استفاده از روغن پالم در لبنیات بود ید لبنیات سنتی پس از مطرحآوردن مردم به خر روی

ای در زندگی روزمره  تواند به تنهایی این ذهنیت را برای مردم ایجاد کند که آنها با موادغذایی شده باال می هرکدام از مصادیق اشاره

ها و  ساز بیماری های غذایی مانند گوشت و پروتئین، لبنیات و سبزیجات، زمینه روهجای اثرات مفید در گ خود مواجهند که به

های رسمی بررسی سبد غذایی و عملکرد مردم ایران سهم پروتئین،  در حال حاضر به گواه آمار.هایی برای آنها شود مسمومیت

ها در سبد غذایی بیشتر شده  ای و چربی هها، موادقندی، نشاست جای آن سهم کربوهیدرات لبنیات و سبزیجات کم است و به

عالوه بر این آلودگی آب و هوا نیز باعث شده مردم با حجم زیادی از آلودگی ها در زمین و اسمان و حتی در سر سفره خود .است

مردم است،  اما سوال مهم در این باره این است که عملکرد وزارت بهداشت به عنوان وزارتخانه ای که مسئول سالمتی.مواجه شوند

مباحث مربوط به استفاده  54در سالی که گذشت چگونه با این مسایل برخورد داشته است؟آزمون پالم برای وزارت بهداشتدر سال 

مسئله روغن پالم از آنجایی آغاز شد که وزیر بهداشت در روزی . از روغن پالم بیش از آنکه وزارت بهداشت تصور کند، خبرساز شد

متاسفانه »: او اعالم کرد. دی او را دوره کرده بودند از برخی شرکت های تولید کننده لبنیات به شدت انتقاد کردکه خبرنگاران زیا

بعدها حجم این مسئله به جایی رسید که مردم «.برخی شرکت ها برای افزایش میزان چربی لبنیات از روغن پالم استفاده می کنند

هرچند . تجارتی سود ده در ایران است( نخل)بعد ها مشخص شد واردات روغن پالم بیش از پیش به لبنیات سنتی روی اوردند و

سال گذشته هرسال این روغن 54واردات یک سال پرآب و تاب تر و یک سال کمرنگ تر انجام شده اما به جز چهارسال در خالل 

 955هزار و  5رشد »: یکی از این خبرهااما چند تغییر مهم سبب شد این روغن گیاهی خبرساز شود و .به ایران وارد شده است

همزمان با افزایش  5455تاریخ اول یعنی سال .5425است و دیگری رشد واردات پالم از سال « 55درصدی واردات پالم در سال 

به  دو عاملی که زخم های آن هنوز در اقتصاد کشور. تحریم ها و تاریخ دوم مربوط به آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست

ما در ایران از چه "با این حال آمارها نشان می دهد، پاسخ به این سوال که .چشم می خورد و ترمیم آنها شاید سال ها زمان ببرد

وجود داشته اما وجه دوم و مهم تر  54.5وجه اول که نشان می دهد واردات پالم از سال . دو وجه دارد "زمانی پالم خور شدیم؟

و همزمان با افزایش تحریم ها،  5455و دوم در سال  5425ی یعنی آغاز قانون هدفمندی یارانه ها در سال اینکه در دو مقطع زمان
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شیر »، «سیب را با پوست نخورید»وزارت بهداشت باید توصیه کند یا مقابله؟.سهم پالم در مواد غذایی و لبنیات کشور افزایش یافت

یه هایی از وزارت بهداشت به مردم برای مواجه با مواد غذایی نا مناسب این توص« سوسیس کالباس نخورید»، «پرچرب نخورید

اما این سوال مطرح می شود که وزارت بهداشت باید مانند پزشکی متخصص تنها به توصیه به مردم بسنده کند یا باید وارد . است

دهد، این وزارتخانه اقدام به معرفی متخلفان تجربه پالم در حوزه وزارت بهداشت نشان می . میدان بشود و با متخلفان برخورد کند

به .مسئله ای که بیش از پیش خود را در مساله روغن پالم نشان داد. در رسانه ها نمی کند و آنرا را به قوه قضاییه معرفی می کند

رنامه ای که حتی کا. همین خاطر می توان کارنامه وزارت بهداشت در حوزه امنیت غذایی را کارنامه نه چندان مناسبی دانست

با این حال آنچه بیش از همه این عملکرد وزارت بهداشت را تحت شعاع خود قرار . رییس سازمان غذا و دارو را هم به دادگاه فرستاد

هم اکنون سرانه مصرف لبنیات در کشور در حدی بسیار اندکی و به میزان یک .می دهد، تاثیر این عملکرد بر سالمت مردم است

دکتر ربابه شیخ االسالم، متخصص اپیدمیولوژی .روز است و این میزان با هر بار افزایش قیمت لبنیات کاهش می یابداستکان در 

تغذیه چندی پیش در مقاله ای راه حل اساسی را برای حل مشکل را چنین پیشنهاد کرده بودند؛ دولت می تواند با مالیات بستن 

جمله شربت های مالت که در ظروف زیبا بعنوان ماء الشعیر فروخته می شود، دخیره مالی  بر انواع نوشابه هایی گازدار و بی گاز از

اقدامی که . های ناواگیر شدت می بخشد، باال برود باالیی بدست آورد تا قیمت این مواد که همه به گونه ای به روند پرشتاب بیماری

و دولت سرمایه مالی عظیمی را که به این صورت بدست می آورد،  باعث می شود تا خانواده ها خرید اینگونه مواد را کاهش دهند

صرف یارانه لبنیات، گوشت و سبزی و میوه و سایر محصوالتی کند که برای سالمت مردم ضروری است، اما به دلیل قیمت باال در 

 د؛در جدول زیر مهم ترین ناامنی های غذایی طی سال های اخیر را بخوانی.دسترس آنها قرار ندارد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx? 
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 متفرقه
 ایسنا - 0۹2۰فروردین  0۰جمعه 

 اند دالالن کشاورزان را استثمار کرده

ها  را منجر به استثمار شدن کشاورزان توسط واسطهیک کارشناس کشاورزی نبود فرآیند منسجم در بازاریابی و بازاررسانی محصوالت کشاورزی 

 .و دالالن عنوان کرد

شوند، چراکه گوجه  ها و دالالن استثمار می در حال حاضر کشاورزان توسط واسطه: وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد اسماعیل شهبازی در گفت

رتیکه اگر تولیدکنندگان قدرت نگهداری و بازاررسانی محصوالت را تومان؛ در صو 5955تومان است و در بازار  955فرنگی در مزرعه کیلویی 

رود نصیب کشاورزانی خواهد شد که با زحمت، محصوالت را تولید  ها می داشته باشند، سودی که مثل آب خوردن به جیب دالالن و واسطه

 .زی در مقاطع مختلف سال نخواهیم بودشوند و شاهد شوک قیمت محصوالت کشاور ها هم متعادل می در این صورت قیمت. اند کرده

  .شد ها ایجاد نمی های موجود در قیمت های تعاونی تخصصی از سوی تولیددکنندگان وجود داشت، نابسامانی به گفته وی اگر شرکت

میادین در اختیار کشاورزان های این  بار در شهرهای مختلف است و قرار بود غرفه یکی از راهکارها ایجاد میادین میوه و تره: شهبازی ادامه داد

 .قرار گیرد اما عمال در اختیار شهرداری است و تولیدکنندگان ریز و درشت نقش چندانی در آن ندارند

های  شرکت: برد، تصریح کرد که در حال حاضر بخش بازار کشاورزی از نبود شبکه تعاونی واقعی رنج می این کارشناس کشاورزی با بیان این

شاید چنین تشکلی را در مراحل اولیه به صورت مردمی داشته باشیم اما در . وجود دارند اما در عمل وجود خارجی ندارند تعاونی روی کاغذ

های تعاونی با  در حال حاضر شرکت. دانند های تعاونی نمی دهد و اعضا خودشان را صاحب شرکت مراحل بعد، یک تشکل دولتی کار را انجام می

 .ترین قیمت، محصوالت را بخرند کنند به ارزان اند و سعی می شاورزان تبدیل شدهساختار دولتی به رقیب ک

آوری، فرآوری، نگهداری، توزیع،  امروزه کار تولید در بخش کشاورزی تابع فرآیند تجاری شدن است که در این فرآیند، جمع: وی اظهار کرد

 .ور دقیق صورت گیردبازاررسانی و نهایتا فروش محصوالت به مصرف کنندگان باید به ط

که بخواهیم هر  این: که کشاورزی به طور کلی تابع طبیعت است و بشر نقش بسیار جزئی در تغییر آن دارد، گفت شهبازی با تاکید بر این

اگر تمهیدات  شویم که معموال هر سال با مازاد یک محصول مواجه می. ای معین تولید کنیم تقریبا نشدنی است محصولی را در هر سال به اندازه

 .شوند کنندگان دچار مشکل می الزم برای بازار مصرف داخلی و صادرات اندیشیده نشود کشاورزان و مصرف

تغییر از : در ایران اشاره و خاطرنشان کرد 5455این کارشناس کشاورزی به تغییر کشاورزی سنتی به کشاورزی تجاری و صنعتی از دهه 

دار شدن قاطبه روستاییان، عضویت در  های اولیه زمین ای که یکی از شرط به گونه. الحات ارضی شروع شدکشاورزی سنتی به مدرن با آغاز اص

آوری  های تولید، تسهیالت، جمع تهیه کردن اسباب، ابزار و در مجموع نهاده  های تعاونی وظیفه قرار بود شرکت. های تعاونی روستایی بود شرکت

گاه  ها در اختیار اعضای خود قرار دهند اما عمال هیچ بر عهده بگیرند و سود حاصل را پس از کسر هزینه محصول، فرآوری، نگهداری و فروش را

 .ها در جهت دولتی شدن این فرآیند صورت گرفت این اتفاق رخ نداد و تالش

http://www.isna.ir/fa/news/55555555595 
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 گزارشات جهانی

 - 20/40/42فارس

راهکار کلیدی برای تامین آب  ۵انک جهانی با ارائه ب . راهکار کلیدی بانک جهانی برای تامین آب مردم دنیا ۵

فر میلیون ن 33ای است که بیشترین منابع آبی جهان را دارد اما  آمریکای التین منطقه: مردم دنیا اعالم کرد

 .در این منطقه همچنان تشنه آب هستند
میلیون نفر در آمریکای التین دسترسی  45، بانک جهانی به تازگی با اعالم اینکه خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

 .ده استنکته کلیدی را برای تأمین آب شرب جهان اعالم کر 9به آب ندارند، 

های خدمات آب باید محاسبات خود را همانند کامپیوتر انجام دهند و هر قطره آبی  در گزارش بانک جهانی آمده است که سرویس

 .رود جلوگیری کنند که هدر می

 59یافته  رسد در کشورهای توسعه ها نمی رود و به خانواده ها هدر می بر اساس این گزارش میزان آبی که به واسطه پوسیدگی لوله

 .درصد است که احتمال افزایش بیش از این نیز وجود دارد 95درصد و در کشورهای در حال توسعه تا 

ها را مهمترین عامل از دست رفتن ذخایر آبی عنوان کرده است که  بانک جهانی همچنین گرم شدن کره زمین و یخ شدن آب

 .ن کره زمین را پیاده کنندهای جلوگیری از گرم شد کشورها به هر ترتیب باید برنامه

 .ها را خاموش کردند کشور جهان برای مقابله با بحران گرم شدن کره زمین یک ساعت همه برق 545روز گذشته 

 5554سال . شود در گزارش بانک جهانی تأکید شده است که فقدان آب مرگ و میر جهان را بیش از زلزله و آتفشفشان سبب می

سال گذشته را تجربه  25ترین خشکسالی  میلیون نفر جمعیت سخت 55ترین شهر آمریکای جنوبی با تاکنون شهر سائوپولو بزرگ

 .کرد

ها و دیگر منابع آبی مهمترین عامل از دست رفتن  ها به رودخانه ها و تخلیه پساب بانک جهانی اعالم کرده است که آلوده کردن آب

 .نساختن آبهای روان پیدا کنند آب شرب در جهان است و کشورها باید راهی برای آلوده

شود که این مسئله نه تنها بهداشت عمومی را به  ها و دیگر منابع آبی سرازیر می ها به رودخانه در آمریکای التین سه چهارم پساب

 .کند اندازد بلکه به شدت آب سالم در دسترس را تهدید و سالمت محیط را ناممکن می خطر می

داده است که در شهر ریوگرند برزیل که ساکنان آن دسترسی مناسبی برای آب سالم دارند به زنان این تحقیقات بانک جهانی نشان 

 .درصد افزایش یابد 45دهد تا وقت بیشتری را برای خودشان و کارهای کشاورزی بگذارند و درآمد خانوار تا  منطقه امکان می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=5455555555555. 
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 گزارشات جهانی
 آیانا-0۹20فروردین  04, دوشنبه

بر اساس اعالم رسمی کمیسر  .سال به پرداخت یارانه شیر دامداران پایان داد  3۱اتحادیه اروپا پس از 

فروردین  92-مارس، روز چهارشنبه  39ماه جاری میالد مصادف با  اتحادیه اروپا در امور کشاورزی از پایان

 . رسد های اتحادیه اروپا به تولیدکنندگان شیر به پایان می سال کمک 3۱پس از  -خورشیدی 9314
ر را اعالم ، فیل هوگان، کمیسر اتحادیه اروپا در امور کشاورزی در حالی این خب(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

دامدار بلژیکی  5555میالدی  5555گرفت و حتی در سال  ها در حدی گسترده صورت می سال این حمایت 45کند که حدود  می

های تولید، اقدام به ریختن شیرخام در معابر و  های اروپایی و افزایش هزینه های دولت در بروکسل در اعتراض به حجم کم کمک

 .مزارع خود کرده بودند

ها را مطرح  لغو یارانه، همواره مسئله نوسان قیمت": بر این گزارش، فیل هوگان، کمیسر اتحادیه اروپا در امور کشاورزی گفت بنا

ای  گذاری اروپا همراه با صندوق ویژه بانک سرمایه. کند، اما ما در صورت بروز بحران، همچنان ابزار الزم را در بازار در دست داریم می

 ".اتحادیه، صنعت تولید لبنیات را بازسازی خواهند کرد در تمام کشورهای

 فیل هوگان، کمیسر اتحادیه اروپا در امور کشاورزی

های جدیدی  های اتحادیه اروپا، نسل جدید تولیدکنندگان لبنیات باید با چالش هوگان ضمن هشدار در مورد اینکه در فقدان کمک

 .صتی خواهد بود برای رشد اقتصادی و ایجاد کارها همه، این فر رغم این رو شوند، گفت به روبه

های کشاورزی  تر شدن پرداخت یارانه میالدی پارلمان اروپا از پیشنهاد شفاف 5554به گزارش ایانا، پیش از این و در مارس سال 

است کشاورزی اروپا اتحادیه اروپا پشتیبانی کرده بود و نمایندگان پارلمان خواسته بودند تا نام همه کسانی که از بودجه سی

 .برخوردار خواهند شد، در دسترس عموم قرار گیرد

بر اساس گزارش خبرنگار ما، پائولو کاسترو عضو پارلمان از گروه چپ میانه و کمیسر سابق امور کشاورزی اروپا نیز در آن نشست 

بنابراین ما در مجموع به سود شفافیت و  ها از بودجه عمومی است باید روشن و مشخص باشد، از آنجا که همه پرداخت": گفته بود

 ".دهیم های دو برابر رأی می حذف پرداخت

اما مسئله مهم این است که این سه نهاد بر سر تغییر سیاست . درصد خوشحال نخواهد بود 555هیچکس ": او نیز اظهار داشته بود

های در مقیاس کوچک نیز در توسعه  نیم که کشاورزیتوانیم حساب ک عمومی کشاورزی اروپا در آینده، توافق دارند و اینکه می

توانیم از جوانان برای تثبیت هرچه بیشتر وضع کشاورزی در سطح اروپایی آن  اقتصادی سهمی خواهند داشت و نیز اینکه می

 ".حمایت کنیم

لمان دچار بیهوشی شد که گیری پارلمان اروپا در آن موقع، جورجیو پاپاستامکوس، معاون رئیس پار جالب آنکه در پایان رأی

 ./بالفاصله به بیمارستان انتقال یافته بود

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/55552-5.html 
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 ! وپا در یک دهکده هزار نفریترین آسمانخراش ار احداث مرتفع

ترین بنای قاره سبز در  تا چند سال آینده مردم سراسر جهان و به ویژه اروپا شاهد ساخته شدن مرتفع

 !یک دهکده: ای غیرمتعارف خواهند بود نقطه
ای ساختمانی مرتفع را که در کالیفرنیا استقرار دارد طرح اولیه بن Morphosis، شرکت (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .ترین آسمانخراش اروپا به شمار آوریم ارایه کرده که شاید بهتر باشد آن را مرتفع

ترین  قرار است مرتفع. آید ای عجیب به شمار می ای باریک، محل احداث آن نکته جدای از ارتفاع قابل توجه این سازه عظیم آینه

این دهکده سرسبز و دیدنی بسیار کوچک بوده و تنها یک هزار نفر . شودسوییس ساخته  Valsآسمانخراش اروپا در دهکده 

 .جمعیت دارد

متر ارتفاع دارد حال  425این آسمانخراش . نامی است که برای این سازه مرتفع و خاص برگزیده شده است« 545.آسمانخراش »

 .داردمتر در لندن قرار  455ترین سازه اروپا با ارتفاع  آنکه در حال حاضر مرتفع

اتاق و سوییت مجهز از  .55! نکته جالب توجه دیگر درخصوص این بنای مرتفع قرار داشتن تنها یک اتاق در هر طبقه آن است

 .شود محسوب می 545.دیگر ویژگی های آسمانخراش 

 ./به پایان برسد 5555شود کار احداث این سازه در سال  بینی می پیش

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/55555-5.html 
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	آب
	ورود ایران به مرحله تنش آبی در آینده نزدیک/ میزان آب تجدیدشونده به یکسوم میرسد.وجود مناطق خشک و آمار سرانه بالای مصرف آب در کشور، موجب ورود ایران به مرحله تنش آبی و کمآبی در سالهای آینده میشود. میزان آب تجدیدشونده کشور تا سال ۱۴۰۰ به یکسوم میرسد.
	راندمان 36 درصدی آبیاری/ فراهم کردن زیربنای کشاورزی توسط دولت
	هدر روی 40 درصدی آب در بخش کشاورزی/کشاورزی نیازمند طرح های بنیادی است

	اقلیم و منابع طبیعی
	ورود ایران به مرحله تنش آبی در آینده نزدیک/ میزان آب تجدیدشونده به یکسوم میرسد.وجود مناطق خشک و آمار سرانه بالای مصرف آب در کشور، موجب ورود ایران به مرحله تنش آبی و کمآبی در سالهای آینده میشود. میزان آب تجدیدشونده کشور تا سال ۱۴۰۰ به یکسوم میرسد.
	آخرین وضعیت بارش در 31 استان کشور/کاهش بارندگی در 18 استان  ، وزارت نیرو اعلام کرد: بررسی آخرین وضع بارندگیها در 31 استان کشور از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 93) تاکنون نشان میدهد که حجم بارندگی در 18 استان کشور در مقایسه با زمان مشابه متوسط دراز م...
	اقدام جدی برای مبارزه با ریزگردها صورت نگرفته است . متخصص جنگلشناسی گفت: اقدام جدی در رابطه با مبارزه با ریزگردها صورت نگرفته و معمولا صحبتها بیشتر از اقدام بوده است. برای مبارزه با پدیده ریزگردها باید عزم جدی داشت و با مشارکت مردمی در این راستا قدم...

	اقتصاد کلان
	خسارت 400 میلیون دلاری یک روز تعطیلی در اثر ریزگردها/متولی مقابله با ریزگردها مشخص نیست بر اثر تعطیلی یک روز کشور ناشی از ریزگردها بین 300 تا 400 میلیون دلار خسارت بدون در نظر گرفتن تبعات آن به کشور وارد میشود.
	یک درصد بودجه دستگاه های اجرایی به استقرار سیستم مدیریت سبز و بهینه سازی محیط زیست اختصاص می یابد .هیات دولت پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را در خصوص ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 کل کشور بررسی و تصویب کرد.
	ورود نهادههای دامی به بورس کالا هزینه تولید را کاهش میدهد

	اقتصاد محصولات
	آمار خرید تضمینی محصولات کشاورزی از 82 تا 91 غیر واقعی از آب درآمد .بررسیهای مرکز مطالعات وزارت جهاد کشاورزی و مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد از سال 1382 تا 1391 خورشیدی آمار خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی که از سوی وزارت جهادکشاورزی اعلام شده بود، ...

	انتصابات
	برنامه و سیاست ها
	فعالیت 160 گشت ویژه حفظ کاربری اراضی کشاورزی در تعطیلات نوروز.رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی ، 160 گشت ویژه حفظ کاربری اراضی کشاورزی در تعطیلات نوروز فعال اند.
	یک درصد بودجه دستگاه های اجرایی به استقرار سیستم مدیریت سبز و بهینه سازی محیط زیست اختصاص می یابد .هیات دولت پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را در خصوص ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 کل کشور بررسی و تصویب کرد.
	شناسنامهدار شدن محصولات مستلزم قطببندی مناسب کشور است

	بازار و قیمت ها
	۵ کالای دارای افزایش قیمت در اسفندماه/تورم سالانه در اسفند ۱۴.۸درصد و تورم نقطهای ۱۴.۲درصد شد
	مرکز آمار ایران قیمت انواع کالاها و خدمات مصرفی را اعلام کرد که هزینههای آب، برق و سوخت، حمل و نقل و هتلها و رستورانها بیشترین افزایش را در اسفند ماه داشتند.
	قیمت 7400 تا 8300 مرغ گرم در استانها/کاهش قیمت از نیمه دوم فروردین.رئیس اتحادیه تعاونیهای صنعت مرغداران با اشاره به اینکه از نیمه دوم فروردین انتظار کاهش قیمت مرغ وجود دارد گفت: هماکنون متوسط قیمت مرغ در تمام استانها بین 7400 تا 8300 تومان است و د...
	ادامه روند کاهشی قیمت گوشت مرغ .امروز قیمت گوشت مرغ به 7400 تومان رسید

	برنج
	بذر
	پسته
	پسته ایرانی معیار سنجش استاندارد و محصولات جهانی است

	پنبه
	تولیدات باغی
	مدیرعامل اتحادیه سراسری باغداران ایران گفت: با توجه به وقوع تگرگ در محدوده شهر تهران خوشبختانه آسیبی به باغات میوه وارد نشد و گزارشی هم در این مورد دریافت نشده است.
	خسارت قابل توجه تگرگ به درختان میوه

	تولیدات زراعی
	تخم مرغ
	تکنولوژی، نوآوری، علمی
	چای
	وضعیت چای امسال بهتر میشود

	حبوبات
	خرما
	نباید خرما را خرما بفروشیم/ افزایش مصرف سرانه با بهبود بازار خرما
	بستر تبلیغ برای افزایش مصرف خرما در داخل فراهم شود

	خشکسالی
	خدمات
	روغن
	مروری بر وضعیت صنعت روغنکشی در کشور نشان میدهد، دانه روغنی سویا تنی بین ۴۸۰ تا ۶۸۰ دلار در نوسان بوده است.

	زعفران
	صادرات 156 میلیون دلار زعفران ایرانی در 9 ماهه سال 93

	زیتون
	6 اشتباه در مصرف روغن زیتون

	سم
	سموم موجود استانداردهای لازم را ندارد

	سیب زمینی
	شیلات
	بازدید رئیس جمهوری از بزرگترين شركت فناوری زيستی ريزجلبک در خاورميانه و مرکز پرورش ماهی درنا
	رئيس جمهوري ضمن این که در نشستي با موسسان و محققان شركت پالايشگاه زيستي ريز جلبك قشم (QMAR) به عنوان بزرگ ترين شركت فناوري زيستي در زمينه ريز جلبك در خاورميانه، در جريان فعاليت هاي اين شركت دانش بنيان قرار گرفت، از مركز تكثير و پرورش ماهي درنا مهر قشم...
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