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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

 ویر اتصال رایانه به اینترنتدرصورت  خبرهای مرتبط احتمالیبرای دستیابی به خبردر منبع اصلی و 

  .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 

 .شودای بازنشر میرسانه

 :اخبار تهیه شده در سایت دفتر کشاورزی به آدرس ذیل نیز قابل مطالعه و دانلود است
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همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب مارا 

 بهره مند فرمائید.
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 آب
 فارس - ۹۵/۱۰/۱۵:  تاریخ

 شوندمی تجهیز آبیاری نوین سامانه به جاریسال در هکتار هزار 250
 نوین سامانه به جاریسال در هکتار هزار 250: گفت کشور در آبیاری نوین هایسامانه طرح مجری و کشاورزی جهاد وزیر مشاور 

 در فارس خبرنگار با وگوگفت در کشور خاک و آب مدیران گردهمایی حاشیه در امروز ظهر زارع عباس.شوندمی تجهیز آبیاری

 مدرن هایشبکه زیر هکتار میلیون 3/2 میزان این از که دارد وجود کشور در آبی اراضی از هکتار میلیون 8/7: داشت اظهار بندرعباس

 540 و میلیون یک تاکنون: داد ادامه وی.است کوچک سطحی هایآب و چشمه کوچک آبی منابع پایاب اراضی هکتار میلیون 5/5 و

 نوین سامانه مقاومتی اقتصاد برنامه اساس بر و جاری سال در: کرد تصریح زارع.است شده تجهیز آبیاری نوین سامانه به هکتار هزار

 آبیاری نوین سامانه به 95 سال در هکتار هزار 250 شده انجام ریزیبرنامه طبق که است مقاومتی اقتصاد هایبرنامه از یکی آبیاری

 خزانه و ملی توسعه صندوق از جاریسال در خوشبختانه: کرد اظهار کشور در نوین هایآبیاری سامانه هایطرح مجری.شود تجهیز

 هر برای جاریسال در: افزود زارع.است شده اعتبار تامین آبیاری نوین هایسامانه برای کشور در تومان میلیارد 1800 حدود اسالمی

 .شود تامین کشاورزان خودیاری از مابقی که شودمی گذاریسرمایه دولت طرف از تومان میلیون 10 بر بالغ هکتار

 مابقی که شده بینیپیش تومان میلیون 7/5 موضعی آبیاری هکتار هر برای متوسط طور به موجود برنامه به توجه با: کرد تاکید وی

 به توجه با اما: شد یادآور زارع.هستند رو روبه زیادی مشکالت با مالی منابع به توجه با کشاورزان و کنند تامین  باید کشاورزان آن

 از چه و شودمی جوییصرفه مکعب متر 400 و هزار 4 حدود هکتار هر که ءجوییصرفه لحاظ به چه آبیاری نوین شیوه اثربخشی

: گفت جهاد وزیر مشاور.اندداشته امر این در زیادی استقبال کشاورزان دارد محصول افزایش درصد 400 که محصول افزایش لحاظ

 خواهند خود همراه به هم را آب وریبهره آب، مصرف کاهش بر عالوه قطعاً کنند استفاده آبیاری نوین هایسامانه از کشاورزان اگر

 وندبر پیش موضعی و ایقطره آبیاری سمت به ایرانی کشاورزان که است این کشاورزی جهاد وزارت سیاست عمدتاً: افزود زارع.داشت

 یژهو به آبیاری نوین هایروش باید است، روبرو آب کمبود با که هرمزگان استان مخصوصاً ندارد، محدودیتی هیچ ایقطره آبیاری و

: کرد خاطرنشان وی.است کشور پیشرو هایاستان از هرمزگان رابطه این در طورهمین که دهند قرار خود مدنظر را ایقطره آبیاری

 و دارد را بذر و سم شیمیایی، کود مصرف کاهش هم و دارد پی در را جوییصرفه درصد 30 هم دارد که طرح این اثربخشی توجه با

 شده بینیپیش قانون در: کرد اضافه مسئول مقام این.شودمی شامل هم انرژی مصرف درصد 25 دارند را زیرزمینی آب که مناطقی

 مشارکت خود سهم از بیشتر امر این در کشاورزان که کنند گذاریسرمایه کشاورزان درصد 15 و دولت روش این در درصد 85 که

 اعتبار اینکه به توجه با و بود هکتار هزار 92 حدود شد اجرا کشور سراسر در که هاییطرح گذشته سال: داشت اظهار وی.اندداشته

 عملکرد درصد 55 کم تخصیص این با نبود بیشتر درصد 22.5 معادل تخصیص تومان میلیارد 300 ولی بود تومان میلیارد 1300

 به تخصیصی گونه هیچ قبل ماه تا گذشته سال ماه آبان از: گفت زارع.ایمداشته را برابری 2 عملکرد نسبت به که ایمداشته فیزیکی

 ختاری این از را عملکرد صعودی سیر االن از و شده ارسال هااستان سمت به اعتبارات که است ماه یک حدود االن و نشد داده هااستان

 ریزیبرنامه که هدفی و مقاومتی اقتصاد سال برنامه اساس بر ما بینیپیش: افزود کشاورزی جهاد وزیر مشاور.داشت خواهیم را بعد به

 .باشد داشته تحقق جاری سال در امیدواریم که است هکتار هزار 250 حدود فشار تحت آبیاری برای شده

 طلوبم نحو به موجود آب از باید است نظام تاکید مورد که غذایی امنیت به نیاز و آبی محدودیت به توجه با: داشت اظهار مسئول این

 .باشیم داشته کار دستور در باید را آب وریبهره کندمی مدیریت را مزرعه که هاییشیوه از یکی و نماییم استفاده
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 ارانپیمانک مشاورین، تولیدکنندگان، برای اجرایی و فنی لحاظ به کشور در آبیاری هایسامانه اجرای ظرفیت: کرد خاطرنشان وی

 هزار 250 کشاورزان، به دولت پرداختی یارانه و اعتباری منابع به توجه با مقاومتی اقتصاد در اما است سال در هکتار هزار 400 حدود

 .پیونددمی تحقق به هکتار هزار 250 است، شده امسال برای که اعتباری بینیپیش با است، شده بینیپیش برنامه در هکتار

 باغی محصوالت در هم و زراعی محصوالت در هم گذشته سال دو در موضعی و ایقطره آبیاری هایشیوه: کرد اضافه پایان در زارع

 تهداش ایقطره و موضعی آبیاری روی بر دهدمی اجازه فنی شرایط که جایی تا را خود اول اولویت بردارانبهره و شودمی استفاده آن از

 امنیت ضریب به تا داشته را الزم جوییصرفه هم کشت زمان در و کنند استفاده هم خوب بذر از آبیاری اجرای با همزمان و باشند

 .شود افزوده کشور در غذایی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951015001241 
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 آب
 فارس - ۹۵/۱۰/۱۵ : تاریخ

 های نوین آبیاری وجود نداردبرای هرمزگان هیچ محدودیت مالی در توسعه روش
گفت:  های نوین آبیاری وجود ندارد،معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه برای هرمزگان هیچ محدودیت مالی در توسعه روش 

  .دهیمدر اختیارشان قرار می "اپن"منابع اعتباری را برای هرمزگان به صورت 

گو با خبرنگار فارس در بندرعباس اظهار داشت: یکی وعلی مراد اکبری امروز در حاشیه گردهمایی مدیران آب و خاک کشور در گفت

وری آب است که با توجه به وضعیت آب و تغییرات و های اصلی نظام جمهوری اسالمی و دولت تدبیر و امید ارتقای بهرهاز سیاست

 .وری را داشته باشدسال گذشته، دولت تدبیر کرد که از منابع آب بیشترین بهره 15-10نوساناتی که در 

میلیارد تومان از بودجه عمومی و خوشبختانه  230میلیون دالر از منابع صندوق توسعه ملی و حدود  500وی ادامه داد: در سال جاری 

 .های نوین آبیاری در کشور ابالغ و تخصیص داده شدمیلیارد تومان از محل اسناد خزانه برای پروژه روش 625روز گذشته 

میلیون دالر به  200میلیارد تومان منابع برای اجرای این روش در اختیار داریم که  2500لغ بر اکنون بااکبری تصریح کرد: هم

ها منابع و صورت وضعیت و منابع اعتبار خود را ارسال ها تخصیص داده شده و اسناد خزانه در حال حاضر آماده است که استاناستان

 .م دهدهای الزم را انجاکنند تا وزارت جهاد کشاورزی تخصیص

های نوین آبیاری در کشور معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان ساخت: در حال حاضر هیچ محدودیت مالی برای توسعه روش

 .برداران در توسعه روش نوین آبیاری پیشرو هستندنداریم و هرمزگان با توجه به اینکه با کمبود منابع آبی که روبروست بهره

هاد کشاورزی منابع اعتباری برای هرمزگان به صورت اپن در نظر گرفته شده است و هر چه توان جذب اکبری ادامه داد: در وزارت ج

منابع را داشته باشند توسعه نوین آبیاری، توانایی، تجهیزات، خدمات مهندسی، نیروی انسانی برای انجام این کار در این استان فراهم 

اند، افزود: در حال حاضر هکتار از مزارع در کشور به روش آبیاری نوین مجهز شده هزار 43جاری وی با اشاره به اینکه در سال.است

هزار هکتار است که امیدواریم بتوانیم  200هزار هکتار در حال اجرا داریم و امسال برنامه هدف وزارت جهاد کشاورزی بالغ بر  70

 .های نوین آبیاری را در این راستا داشته باشیمتوسعه روش

 .های میکرو در باغبانی زراعت باال ببریموری آب را در کشور با روشادآور شد: برای رفع چالش آب در کشور باید ارتقای بهرهاکبری ی

 50ایم که در سال جاری به هزار هکتار روش میکرو در تولید گندم داشته 25این مقام مسئول اضافه کرد: در سال گذشته بیش از  

 .هزار هکتار به روش میکرو تولید گندم را خواهیم داشت 5ل در هرمزگان بیش از رسد و امساهزار هکتار می

دهیم و منابعی که درصد کمک بالعوض به کشاورزان در این خصوص می 85معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان اظهار داشت: 

ب را در اختیار نداشته بودیم و به همین دلیل اکنون در اختیار داریم در هیچ زمان و مقطعی چه پیش از انقالب و چه بعد انقالهم

برداران و مهندسین کشاورزی در این خصوص وی از بهره.هزار هکتار تولید محصوالت داشته باشیم 200آمادگی داریم که بیش از 

 .های آبیاری نوین را توسعه دهندکند روشهای الزم در بخش کشاورزی ایجاد میخواست تا جایی که ظرفیت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951015001033 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۱تاریخ: 

 دی ماه 28رهاسازی آب زاینده رود برای مصارف کشاورزی 

متر مکعب در ثانیه برای اراضی کشاورزی، رهاسازی خواهد شد تا  46روز، به میزان  22دی ماه برای مدت  28آب سد زاینده رود از 

 .کشاورزان به نسبت حجم آبی که رهاسازی می شود به کشت و کار بپردازند

 گزارش ایسنا، در یازدهمین جلسه شورای هماهنگی حوضه آبریز زاینده رود که با حضور وزیر نیرو برگزار شد، رهاسازی آب سدبه

 .دی ماه و مدیریت مصرف پنج درصدی آب در مصارف شرب و کشاورزی اصفهان مصوب شد 28زاینده رود از 

روز انجام خواهد شد. همچنین با توجه  22متر مکعب در ثانیه است که به مدت  46میزان رهاسازی آب برای کشاورزان از سد زاینده 

شود، ماه رهاسازی میرود، در ابتدای بهار نیز این رهاسازی متناسب با حجم آبی که در روزهای پایانی دیهای سد زایندهبه ورودی

متر تخمین میلی 670ز دی ماه بیش ا 17میزان بارش ها در باالدست حوضه آبریز زاینده رود از ابتدای مهرماه تا   .اجرایی خواهد شد

 .ها زمینه الزم را برای برای رها سازی آب از سد زاینده رود فراهم کرده استزده شده که این بارش

میلیون مترمکعب آب را در خود جای داده و این در شرایطی است که ورودی آب به سد  248در زمان حاضر سد زاینده رود حدود 

 .دی ماه نسبت به سال گذشته افزایش داشته است 17رود از ابتدای مهرماه تا زاینده

و بهمن ماه جاری، شاهد بارش های بیش از حد نرمال در  بر این نیز سازمان هواشناسی پیش بینی کرده است که در اواخر دیعالوه

 .حوضه آبریز زاینده رود و بخصوص در قسمت های غربی آن خواهیم بود

های غیرمجاز، تاکید بر نصب لوازم اندازه گیری جریان آب و صرفه جویی چون کنترل برداشتهایی مبنی بر هموزارت نیرو تصمیم

رود بی تاثیر پنج درصدی در بخش های شرب و صنعت نیز در این حوزه اتخاذ کرده است که بی شک در احیای رودخانه زاینده

 .خواهد بود

http://www.iana.ir/fa/news/39314/%D8%B1%D9%87% 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۵تاریخ: 

نبود انگیزه اقتصادی کافی برای حل بحران آب کشاورزی/ صدور پنج درصد از منابع آب کشور در قالب 

 محصوالت کشاورزی/ تغییر رژیم غذایی تشدیدکننده بحران آب

های اقتصادی فناوری استیونس آمریکا با اشاره به اینکه اقتصاددانان بر این باورند که در زمان بروز هر بحرانی، انگیزه استادیار انستیتو

ها برای حل مسئله آب در بخش کشاورزی سراسر جهان خبر کنند، از نبود این انگیزهفعال شده و بشر را در حل مسائل کمک می

که در اتاق  "بحران آب در ایران و جهان: نگاه از زوایه اقتصاد و کسب و کار"د قدوسی در نشست به گزارش خبرنگار ایانا، حام.داد

 ها دانست.تر از سایر حوزهبازرگانی برگزار شد، نقش مباحث اقتصادی در مسائل مرتبط با آب را کمی کمرنگ

ه آن نگاه کرد، اما شاید نگاه اقتصادی نیز بتواند توان ببه گفته وی بحران آب یک مسئله چند وجهی است که از زوایای مختلف می

به اندازه خود در پیش بردن مفاهیم مرتبط با آب مؤثر واقع شود.قدوسی با بررسی وضعیت بحران آب در ایران و جهان، گفت: بروز 

 وری قابلافزایش بهره دهد. این شکاف تا حدودی بابحران در بخش آب شکاف بین عرضه و تقاضای این ماده حیاتی را افزایش می

 هاییشویم، انگیزهها وقتی وضعیتی از یک شرایط عادی خارج شده و وارد بحران میاصالح است.وی اضافه کرد: از نظر اقتصاددان

ل کند که نتایج آن قابها شرایطی جدیدی را ایجاد میکند که در گذشته وجود نداشت. فعال شدن این انگیزهشروع به فعالیت می

کند البته های فعال شده، به ما در حل بحران کمک میزدن نیست.استادیار انستیتو فناوری استیونس آمریکا افزود: این انگیزه حدس

ها به اندازه کافی وجود نداشته و در ایران به دالیل اقتصادی، باور عمومی بر این است که در بخش کشاورزی و آبیاری این انگیزه

ها وجود ندارد.وی با اشاره به اینکه سرانه آب شیرین در دسترس به ازای جمعیت جهان از ی اصالح انگیزههای مناسب برامکانیزم

رو هستیم، مترمکعب رسیده، بیان کرد: عالوه بر اینکه با کاهش آب شیرین در جهان روبه 500هزار و هزار مترمکعب به شش 12.5

. یعنی میزان آب در دسترس کم شده و توزیع آب در کشورهایی که سرانه آنها شاهد توزیع نابرابر منابع آب در جهان نیز هستیم

های کمیابی آب و نفت گفت: برای اینکه آب منجر به ها افزایش یافته است.قدوسی با اشاره به تفاوتکاهش یافته، بدتر و در پرآب

متر  500هزار و  6گرچه به ظاهر سرانه آب مردم جهان تولید شود باید آب، زمین و نیروی کار در کنار هم قرار گیرند. بنابراین ا

توان غذا تولید کنیم؛ زیرا مقدار قابل توجهی از این آب در مناطقی قرار دارد که تبدیل به آب مکعب است اما با تمام این آب نمی

آب مجازی را ندارید ضریب تبدیل آب شود.وی ادامه داد: اگر این نابرابری به جاهایی برود که ظرفیت تولید آب به غذا و مجازی نمی

 های جهان مشابهیابد.به گفته قدوسی وضعیت مصرف آب کشاورزی به جز اروپا در سایر قارهبدتر شده و اثر بخشی آن کاهش می

ایران بوده و توزیع مصرف در سه بخش شرب، صنعت و کشاورزی وضعیتی مشابه ایران دارد. یعنی بیشترین حجم آب مصرفی صرف 

 شود.ش کشاورزی میبخ

 های بلندمدت آبریسک

نیست به  ای جدیمدت بحران آب مسئلهدهد در کوتاهها نشان میاستادیار انستیتو فناوری استیونس آمریکا با اشاره به اینکه بررسی

 های آب در بلند مدت پرداخت.بررسی گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره ریسک

ل آورد. شش عامل بحران شامهایی را برای بشر بوجود میاز اثر کمبود آب، غذا و تغییر اقلیم ریسک وی افزود: در بلند مدت تلفیقی

های اجتماعی که به آب و غذا بستگی دارد، مشکالت آب، تغییر اقلیم، تغییر در بارش و آب و هوا، بحران غذا و نابرابری و شورش

ها در سطح جهان را عواملی معرفی کرد که وسی رشد جمعیت و کاهش بارشآینده بشر هستند که با مسئله آب در ارتباط است.قد

ترین دهد و بزرگزمینه کاهش سرانه آب در جهان را فراهم کرده است.وی افزود: رشد اقتصادی نیز سرانه آب جهان را کاهش می
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تا دو میلیارد  1.5چین و هند که جمعیت  نگرانی در سطح جهان در این قسمت وجود دارد؛ زیرا اثر رشد اقتصادی در کشورهایی نظیر

 شود رژیم غذای این کشورها از گیاه خواری به سمت گوشت خواری تغییر کند.دهند، سبب مینفر از جهان را در خود جای می

کائو و کاخواری به سمت مصرف قهوه، استادیار انستیتو فناوری استیونس آمریکا گفت: هرچه رژیم غذایی جوامع از حالت ساده گیاه

گوشت حرکت کند، میزان آب مورد نیاز برای تامین غذای جهان هم بیشتر شده و ما را با بحران بزرگتری از نظر کمبود منابع آب 

ها بسیاری از کشورها به این سمت رفتند که رژیم غذایی مردم خود را کند.وی بیان کرد: بنابراین در واکنش به این نگرانیروبرو می

عی ببرند که رد پای آب کمتری دارد.قدوسی درباره اثر تغییر اقلیم بر منابع آب گفت: تغییر اقلیم عالوه بر اینکه توزیع به سمت مناب

جه تغییر کند. در نتیها را در کشورها تغییر داده و بدتر کرده است میزان تبخیر و تعرق را نیز در کشوری نظیر ایران بیشتر میبارش

کند.وی ادامه داد: البته اثر تغییر اقلیم بر کشورهای مختلف متفاوت است. کشورهای شمالی کره زمین ید میاقلیم بحران آب را تشد

ر شود اما کشورهایی شبیه ایران که در نوادر مسئله تغییر اقلیم برنده هستند زیرا با گرم شدن هوا، زمین برای کشاورزی آنها آزاد می

آنها دشوار  یابد و تامین غذا برایییر اقلیم هستند زیرا بارندگی آنها کاهش یافته، تبخیر افزایش میهای تغگیرند، بازندهمیانی قرار می

 شود.می

 صنعت رقیب کشاورزی

های کشاورزی استادیار انستیتو فناوری استیونس آمریکا رشد اقتصادی کشورها را عاملی برای افزایش دستمزد کارگران و توقف فعالیت

شود کشاورزی عمال کوچک شود. ترکیب های اقتصادی سبب میوری سایر بخشفی کرد.به گفته وی افزایش بهرهدر این نقاط معر

کند. در حال حاضر کشورهایی نظیر ژاپن و سوئیس های محیط زیستی شرایط جدیدی را برای کشورها ایجاد میاین عامل با نگرانی

 اند.غذایی باشند، به واردکننده غذا تبدیل شدهتوانستند تولیدکننده محصوالت که به لحاظ سنتی می

شود از نظر آب مجازی به دو گروه تقسیم قدوسی گفت: کشورهایی که با تغییرات اقلیمی، سطح زمین زیر کشت آنها افزوده می

ا وجود دیگر بشوند ما گروهی شوند. بخشی از این کشورها با افزایش سطح زمین زیر کشت به صادرکننده آب مجازی تبدیل میمی

 ای ازآنکه سطح زیر کشت آنها افزایش یافته، واردکننده آب مجازی خواهند بود.وی با اشاره به اینکه برای حل بحران آب مجموعه

ها وجود دارد، به تشریح این راهکارها از نگاه اقتصادی پرداخت.به گفته استادیار انستیتو فناوری استیونس آمریکا کاهش راه حل

وری آب در بخش کشاورزی و افزایش حصوالت کشاورزی، هدر رفت آب، تغییر شکل انرژی و کاهش مصرف آن، بهبود بهرهضایعات م

 10ها، در ایران حدود توان به آن کمک کرد.وی افزود: بر اساس تخمینعرضه آب راهکارهایی هستند که در حل بحران آب می

ای توانیم رد پصوالت کشاورزی داریم. با تغییر رژیم غذایی و کاهش ضایعات میمیلیارد متر مکعب هدر رفت آب بر اثر ضایعات مح

شود. برخی کشورها نیز سوخت زیستی آب خود را کاهش دهیم.قدوسی ادامه داد: بخش زیادی از آب کشورها صرف تولید انرژی می

یابد. زیستی با سوخت فسیلی مصرف آب کاهش میهای پاک یا سوخت های ناشی از انرژی فسیلی با انرژیدارند. با جایگزینی سوخت

 کنیم.درصد از کمبود منابع را جبران می 20تا  10ها حدود با این شیوه

وان تتواند در حل مسئله بحران آب راهگشا باشد. برای این منظور از تکنولوژی میوی عنوان کرد: افزایش عرضه آب شیرین هم می

اوری استیونس آمریکا افزود: در گذشته هزینه تولید آب از منابع نامتعارف بسیار زیاد بود اما در حال استفاده کرد.استادیار انستیتو فن

حاضر هزینه شیرین کردن آب دریا و تصفیه پساب به دنبال ارزان شدن انرژی کاهش یافته است. به این ترتیب هزینه نهایی تولید 

ی آب متعارف، برابر شده است. در نتیجه استفاده از منابع غیر معمول برای عرضه های متعارف و نامتعارف به دنبال کمیابآب از روش

آب بیشتر، اقتصادی شده است.وی تاکید کرد: با وجود تمام مسائل ذکر شده بار اصلی حل بحران آب به دوش افزایش کارایی و 

وری آب در بخش کشاورزی را عت اثر اصالح بهرهوری آب است.قدوسی البته به این نکته هم تاکید کرد که رشد جمعیت به سربهره

 وری آب نخواهیم توانست نیاز غذایی مردم جهان را تامین کنیم.دهد و به زودی صرفا با بهبود بهرهکاهش می
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 دوری آب و استفاده از تکنولوژی در بخش کشاورزی، میزان اشتغال ممکن است کاهش یابد بنابراین بایوی افزود: با افزایش بهره

برای شغل جایگزین برنامه مناسب داشته باشیم.استادیار انستیتو فناوری استیونس آمریکا با بررسی وضعیت ایران از نظر تولید ناخالص 

تری ندارد. عموما کشورهایی داخلی به ازای مصرف هر متر مکعب آب، گفت: ایران از بسیاری از کشورهای جهان وضعیت نامطلوب

تر از ایران نها سنتی است وضعیتی مشابه ایران دارند و ممکن است کشورهای حاشیه خلیج فارس که صنعتیکه تولیدات کشاورزی آ

هستند، میزان تولید ناخالص داخلی آنها نسبت به مصرف هر واحد آب بیشتر از ایران باشد.وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان 

که در خاک ذخیره شده و در فرایند این تولید مورد استفاده قرار می گیرد  کرد: کشاورزی متکی به آب سبز)آب حاصل از بارش ها

ارند کنند نگرانی پایداری محیط زیست ندو یا در فرایند این تولید تبخیر می شود( برای تولید محصوالت کشاورزی خود استفاده می

کرد: در حال حاضر ایران واردکننده آب سبز و صادرکننده کند.قدوسی اضافه اما استفاده از آب آبی، نگرانی در این بخش را تشدید می

کنیم. حدود پنج درصد از منابع آب آبی کشور از طریق کنیم و چه وارد میخالص آب آبی است. بنابراین باید ببینیم چه صادر می

 /شود.آب مجازی به خارج صادر می

http://www.iana.ir/fa/news/39015/%D9%86%D8%A8 
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 آب
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۹تاریخ: 

درصد نسبت به آبیاری سطحی سنتی/ طرح مکانیزاسیون طی چهار  75کاهش مصرف آب با مکانیزاسیون تا 

 تن در سال رساند 22به  18را از  سال عملکرد محصوالت

وری مصرف آب اقدام کرده برای ترویج بهره "raised bed farming" مصر استفاده از طرح مکانیزاسیون و برپایه کشاورزی بستر

 .است

المللی بینکیلومتری شمال قاهره، با حضور مرکز تحقیقات  60، این طرح چندی پیش در xinhuanetسایت به گزارش ایانا از وب

مصر و سازمان خواربار  "Zagazig "(، دانشگاه زقازیق ARC(، مرکز تحقیقات کشاورزی )ICARDAکشاورزی در مناطق خشک )

(، نوعی از کاشت محصوالت است که raised bed farmingاندازی شد.کشاورزی بستر )و کشاورزی سازمان ملل متحد )فائو( راه

 شوند.زمین ایجاد می شود و محصوالت با فاصله در نوار ایجاد شده، کاشته می در آن شیارهایی عمیق، باریک در

دهد تابه گونه ای همگن آب کافی در خاک و نیاز گیاه توزیع شود. این در حالی است که فن پهنای )محدوده( نوار این امکان را می

ی زراعی برای پاسخ به مشکالت کمبود آب در مصر توسعه آوری کشاورزی بستر همراه با تولید انواع محصول بهبود یافته و شیوه ها

، دانشگاه زقازیق مصر و مرکز تحقیقات بین المللی کشاورزی در (ARC)داده شد.این اقدامات از سوی مرکز تحقیقات کشاورزی 

یت غذایی با همکاری نزدیک با شرکای محلی خود و در چارچوب کمپین ملی گندم مصر و پروژه امن (ICARDA)مناطق خشک 

( ، بانک توسعه اسالمی، صندوق اوپک AFESDعرب توسعه داده شد و بودجه آن توسط صندوق توسعه اقتصادی و اجتماعی عرب )

 هزار هکتار در مصر تحت پوشش این طرح قرار گرفت. 29در حوزه توسعه بین المللی تامین شد، و بیش از 

های آبیاری و قایسه با آبیاری سطحی سنتی، باعث شد تا به کاهش هزینهدرصد در م 75این طرح عالوه بر بهبود مصرف آب تا 

درصد افزایش یافت به گونه ای که روی درآمد کشاورزان به  25وری باالتر محصول بینجامد. همچنین میزان برداشت گندم تا بهره

 طور قابل توجه تاثیر گذار بوده است.

Haj Hamadaطی چهار سال با استفاده از "انیسم استفاده کرده به خبرگزاری شین هوا گفت: ، یکی از کشاورزانی که از این مک

جویی در آب، کود تن در سال رسیده است، همچنین این فناوری موجب صرفه 22تن به  18این روش آبیاری، عملکرد محصوالت از 

ما در حال "به خبرگزاری شین هوا گفت: ، مشاور آبیاری منطقه ای و دفتر منابع آب فائو Fawzi Karajaو بذر هم شده است.

درصد از نیاز گندم  75تر از این فناوری در سراسر منطقه هستیم و امیدواریم که بتواند به تولید تالش برای تشویق استفاده گسترده

 Irrigation) "ر آبیاریپروژه معیا"ای با عنوان این طرح، در مزارع گندم، شبدر مصری، باقال، ذرت و پنبه تحت پروژه"مصر بینجامد.

Benchmark Project( با سرپرستی مرکز تحقیقات بین المللی کشاورزی در مناطق خشک )ICARDA در دلتای مصر آزمایش )

 وری کشاورزی و مدیریت آبیاری اراضی انجامید.شد که به بهبود قابل توجه در بهره

 درصد بود. 30درصد برای باقال و کاهش میزان آب در حدود  15و  درصد 25از نکات برجسته این طرح افزایش بهره وری گندم تا 

Dr. Mahmoud Solh مدیرکل ،ICARDA  :المللی کشاورزی در مصر نخستین کشوری است که با مرکز تحقیقات بین"گفت

 تاسیس ( به عنوان یک شریک استراتژیک در زمینه تحقیقات کمبود آب همکاری داشته است. از زمانICARDAمناطق خشک )

همکاری استواری با یکدیگر داشته اند که بسیاری از پروژه ها در زمینه تحقیقات  ICARDA، دولت مصر و 1977این مرکز در سال 

، تخمین می زند که میزان برداشت به 2017در حوزه توسعه پایدارو امنیت غذایی بوده است.همچنین، طرح منابع آب ملی مصر 

 افزایش یابد./ 2030میلیون هکتار، تا سال  9.66، و حدود 2017سال میلیون هکتار تا  8.06حدود

http://www.iana.ir/fa/news/39210/%DA%A9%D8%A7%D 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۸تاریخ: 

 مرجع تولید تحلیل در بورس

که خدمت جدیدی به سهامداران « دنیای بورس»گذاری ایران اعتقاد دارد درسایتبیدگلی، دبیرکل نهادهای سرمایهاسالمیسعید 

اند و آرشیو این اطالعات در هیچ مرجع اقتصادی قابل دستیابی نیست. این موضوع صورت مناسبی تفکیک شدهاست اطالعات به

ران و سهامداران در آینده باشد. وی ارائه فوری و مختصر تحلیل بازارهای جهانی را از جمله تواند ابزار بسیار مناسبی برای تحلیلگمی

 .داند که کمتر مرجع معتبری به آن توجه داشته استهای این سایت میدیگر ویژگی

ن داشته است. در این میاهای مختلفی میان اهالی بازار سرمایه که به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده، بازتاب« دنیای بورس»سایت 

کند گذاری ایران، اظهارات جالبی درخصوص این سایت دارد که تاکید میهای سرمایهدکتر سعید اسالمی بیدگلی، دبیر کانون نهاد

ه هایش به نیاز بازار بتواند مرجع مناسبی هم برای تحلیلگران و هم سهامداران باشد. اسالمی بیدگلی در گفتهمی« دنیای بورس»

ق بورسی های دقیگوید: طی مدت گذشته با نوساناتی که بازار سهام با آن مواجه بود حجم تحلیلکند و میهای بیشتر اشاره میتحلیل

ای شکایت داشته باشند. در این های حرفهبه شدت کاهش پیدا کرد. موضوعی که باعث شد خیلی از فعاالن بازار از کمبود تحلیل

شده و با توجه به سه سطح متغیر کالن، های تفکیکتوان به فال نیک گرفت. سایتی که در بخشرا می« دنیای بورس»زمینه ورود 

 .گذاران مفید باشدتواند برای سرمایههایی است که میگر تحلیلها، ارائهصنایع و شرکت

 زدایی با تفکیک دقیقابهام

تواند به داند که میرا اتفاقی می« دنیای اقتصاد»ای مانند عتبر رسانهاندازی یک سایت بورسی از سوی یک نهاد ماسالمی بیدگلی راه

زدایی از بورس کمک کند. وی معتقد است با گسترش شبکه اجتماعی، کنترل اخبار و شایعات و تفکیک آنها از یکدیگر تا حد ابهام

 همراههای زیادی را بهند برای سهامداران زیانتوازیادی پیچیده شد. موضوعی که در کنار ابهام در شرایط کلی اقتصاد کشور، می

سازی است که برای سهامداران حقوقی و حقیقی داشته باشد. در این بین مطالب مندرج در این سایت حاکی از موج جدید شفاف

 .مفید بوده و بر عملکرد آنها اثرگذار است

 توجه ویژه به بازارهای جهانی

اد های اقتصداند. وی نیاز این روزالملل میهای قابل توجه این سایت را بخش بازارهای بیناز بخش گذاری،سرمایه دبیر کانون نهادهای

در انتشار اخبار بازارهای « دنیای بورس» :دهد و معتقد استهای اقتصادی را پوشش داند که تمامی مولفههای جامعی میرا رسانه

ین منابع ای اصورت لحظهن بازار دسترسی کمتری به آنها دارند. اینکه یک سایت بهکند که عموما فعاالجهانی از منابعی استفاده می

عنوان تواند بهدهد، یکی از نقاط قوت این رسانه است که میصورت کوتاه به سهامداران ارائه های موجود را بهرا مانیتور کرده و تحلیل

طا های جهانی ضریب خهای مختلف برای اطالع از روند بازاراستفاده از سایت وجه تمایز از آن یاد کرد. باید به این نکته توجه کرد که

دهد، شده ارائه میتمامی این دیتاها را در چند بخش تفکیک« دنیای بورس»دهد. با توجه به اینکه در کاربرد دیتاها را افرایش می

 .شودشک باعث افزایش محبوبیت این سایت میان اهالی بازار میبی

 «دنیای بورس»های ارزشمند در آرشیو

کند، به استفاده از این دیتاها در بلندمدت اشاره می« دنیای بورس»سعید اسالمی بیدگلی با اشاره به پایگاه اطالعاتی موجود در 

ا و هگوید این یک نقطه قوت است که دادهگیری سهامداران موثر باشد. او میدر تصمیمعنوان سیگنال تواند بهموضوعی که می

ها توانم بعد از مدتعنوان یک محقق از این بابت است که میماند. خوشحالی من بهصورت آرشیو باقی میاطالعات در این سایت به
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وده های مکرری همراه بهایم استفاده کنم. متاسفانه در کشور ما آرشیو اطالعات اقتصادی با ضعفاز این اطالعات برای نگارش تحلیل

 .تواند سرآغاز تاسیس یک بانک اطالعاتی بزرگ باشدمی« دنیای بورس»ز سوی و این حرکت ا

 توصیه به فعاالن بورس

 در زمینه استفاده از این بانک« دنیای بورس»یکی از پیشنهادهای دکتر سعید اسالمی بیدگلی درخصوص توسعه هرچه بیشتر 

اند نتایج تحقیقات محققان و تحلیلگران بورسی را که بر اساس تودر مقاطع مشخصی می «دنیای بورس»گوید اطالعاتی است. وی می

های دیگر از جمله برگزاری سمینارهای مختلف نیز انجام تواند در قالباین آمارها انجام شده را در سایت منتشر کند. این موضوع می

بی هم را مرجع مناس« بورسدنیای»پایان اظهاراتش پذیرد تا بازتاب بازار و اقتصاد به این آمارها به خوبی نشان داده شود. بیدگلی در 

 .تواند بر توسعه بازار اثرگذار باشدداند که میبرای تحلیلگران و هم سهامداران می

 www.donyayebourse.com افرادی که قصد دارند از خدمات این سایت بهره مند شوند، می توانند با مراجعه به آدرس:توضیح

 .ثبت نام کنند« دنیای بورس»مناسب در و با پرداخت هزینه 

http://www.iana.ir/fa/news/39114/%D9% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۸تاریخ: 

 ایران / گزارش جدید بانک جهانی در مورد اقتصاد 2017بانی اقتصاد ایران دیده

در دو فصل منتشر شد. در این گزارش با اشاره به « رصد اقتصاد ایران»گزارش جدید بانک جهانی در مورد اقتصاد ایران با عنوان 

ده دهند پرداخته شهایی که آن را مورد تهدید قرار میانداز این اقتصاد و ریسکهای اخیر اقتصادی و سیاسی ایران به چشمپیشرفت

بینی وضعیت مالی ایران در سال پیش زایی، مخارج دولت، کاهش فشارهای تورمی، وضعیت حساب جاری و پیشالاست. آهنگ اشتغ

ذاران گرو از دیگر مباحثی است که در این گزارش به آنها پرداخته شده است. این گزارش به مثابه چراغ راهنمایی است برای سرمایه

منتشر کرده و به بررسی اقتصاد « رصد اقتصاد ایران»انی گزارش جدیدی را با عنوان رفیعه هراتی: بانک جه -دنیای اقتصاد .خارجی

های اخیر اقتصادی و سیاسی ایران کشورمان پرداخته است. این گزارش در دوفصل تنظیم شده است که فصل اول آن به پیشرفت

های مهمی ار گرفته است. در این گزارش مولفههای اقتصادی ایران مورد بررسی قرانداز و ریسکپردازد و در فصل دوم چشممی

ایی هانداز آینده این اقتصاد و ریسکهمچون آهنگ اشتغال، مخارج دولت و میزان فشارهای تورمی مورد بررسی قرار گرفته و به چشم

جام فقط در بخش نفت مزایای مورد انتظار از اجرای بر:نویسدکه متوجه آن هستند اشاره شده است. بانک جهانی در این گزارش می

 هایهای جهانی در مورد ریسکو افزایش تولید و صادرات در این بخش محقق شده است. این تاخیر عمدتا به دلیل نگرانی بانک

ها اشکال مختلفی دارد: فقدان شفافیت در اجرای عملی برجام، نگرانی درباره احتمال ها است. این ریسکمانده از لغو تحریمباقی

دهد وضعیت اقتصاد ایران پس نشان می 2016ای. آمار اولیه از بهار هستههای غیرهای ناشی از تحریمها و پیچیدگیتحریمبازگشت 

های از رشد ضعیف سال گذشته بهبود یافته است، گرچه این رشد با اتکا به جهش سریع بخش نفتی بوده است.پیش از این و در سال

و پیش از اجرای برجام، رشد مالیم  2015درصد منقبض شده بود اما در سال  1/ 9و  6/ 8تیب اقتصاد ایران به تر 2013و  2012

 2016طوری که در دوره آوریل تا ژوئن های بهبود اقتصادی اشاره دارند بهدرصدی را تجربه کرد.معیارهای اقتصادی به نشانه 0/ 6

است. این عملکرد قوی به دلیل افزایش تولید و صادرات نفت بوده درصدی را ثبت کرده  5/ 4( اقتصاد ایران رشد 1395)فصل اول 

تولید و صادرات نفت .درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل داده است 19بخش نفت حدود  2015تا  2011است. در دوره 

ف دولت را خنثی کرد. برخالف گذاری و مصربهبود یافت و این مساله عملکرد ضعیف سرمایه 2016و نیمه اول سال  2015در سال 

درصدی مصرف دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، رشد صادرات عامل  9گذاری و افت نزدیک به کاهش یک درصدی سرمایه

 3/ 2به  2014میلیون بشکه در روز در سال  3/ 1بوده است. درپی افزایش تولید روزانه نفت از  2015اصلی رشد اقتصادی در سال 

 3/ 63به  2016شهریور( -مرداد)ها نزدیک شد و در ماه اوت ، تولید به سطح پیش از تحریم2015ه در روز در سال میلیون بشک

میلیون  1/ 43به  2014میلیون بشکه در روز در سال  1/ 34تر رشد کرد و از میلیون بشکه در روز رسید. صادرات نفت با نرخی سریع

رسید. اما صادرات نفت هنوز به سطح پیش  2016شهریور( -ن بشکه در روز در اوت)مردادمیلیو 1/ 8و  2015بشکه در روز در سال 

با رشد خوبی  2016، تولید و صادرات نفت در نیمه نخست سال 2016ها نرسیده است. درنتیجه براساس آمار اولیه سال از تحریم

تواند البته در اقتصاد ایران بخش غیرنفتی نیز می.کرده استدرصدی را ثبت  3/ 1رو شده و براساس آمار مرکز آمار ایران، رشد بهرو

ش تواند پیشتاز بخوجود آورد. بخش خودروی ایران در وضعیت خوبی قرار دارد و میپتانسیل رشد این کشور را آزاد کند و اشتغال به

انداز چشم دهندهاست که این مساله نشان المللی این کشور به امضا رسیدههایی بین ایران و شرکای بیننامهغیرنفتی باشد. توافق

های جدید مستقیم خارجی است. به تازگی به منظور جذب گذاریهای اقتصادی آتی به ویژه از طریق سرمایهمثبت و افزایش فعالیت

اخت یک ای برای سنامه با یک شرکت کرهنامه امضا شده است. نخست امضای تفاهمهای جدید خارجی سه توافقگذاریسرمایه

میلیارد دالر است. دوم امضای قرارداد بین ایران و گینه  5/ 5نامه پاالیشگاه جدید در استان خوزستان است. ارزش بالقوه این تفاهم
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میلیون دالر برای توسعه بندر استراتژیک چابهار  500برای فعالیت در زمینه بوکسیت است. سوم، دولت هند اعالم کرد مبلغ 

های بوئینگ و ایرباس به امضا فروند هواپیما از شرکت 200میلیارد دالری برای خرید  50کند. عالوه بر این قرارداد گذاری میسرمایه

 .رسیده است

 زاییآهنگ اشتغال

د: نویسدر بخش دیگری از این گزارش وضعیت مشاغل و بازار کار ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بانک جهانی در این باره می

شوند، کافی زایی برای جذب نیروهای جدیدی که وارد بازار کار میرشد کرده و آهنگ اشتغال 2015یکاری در ایران طی سال نرخ ب

رسیده است. رشد نرخ بیکاری تا حدی به  2015درصد در سال  11 /0به  2014درصد در سال  10/ 6نبوده است. نرخ بیکاری از 

 2014درصد رسیده است. نرخ مشارکت نیروی کار در سال  38/ 2به  2015ه که در سال دلیل افزایش نرخ مشارکت نیروی کار بود

 .درصد بوده است 37/ 2معادل 

 بلعدمخارجی که درآمدها را می

براساس این گزارش، کسری بودجه دولت  .بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود وضعیت امور مالی دولت را بررسی کرده است

کند کسری بودجه تر شده، زیرا افزایش درآمد با رشد پیوسته مخارج خنثی شده است. بانک جهانی برآورد مییموخ 2015در سال 

 2014درصد از تولید ناخالص داخلی در سال  1/ 2درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده که نسبت به رقم  1/ 6به  2015در سال 

درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته  15/ 3به  2015آمد دولت در سال افزایش یافته است. براساس برآورد بانک جهانی در

دهد. این افزایش درآمد از افزایش درآمدهای ، افزایش نشان می2014درصد از تولید ناخالص داخلی در سال  14/ 6است که نسبت به 

درصد از تولید ناخالص داخلی بدون تغییر بوده  5/ 7های غیرمالی ناشی شده است. درآمدهای نفتی در رقم مالیاتی و فروش دارایی

درصد از تولید ناخالص  3/ 3های مستقیم از است، زیرا افزایش حجم صادرات به دلیل کاهش قیمت نفت خنثی شده است. مالیات

 3/ 2غیرمستقیم از  هایافزایش یافته است، اما مالیات 2015درصد از تولید ناخالص داخلی در سال  3/ 6به  2014داخلی در سال 

کاهش یافته است. این در  2015درصد از تولید ناخالص داخلی در سال  3/ 1به  2014درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 

درصد از تولید  16/ 9به  2014درصد از تولید ناخالص داخلی در سال  15/ 8شود مخارج دولت از شرایطی است که برآورد می

های جاری بوده است.براساس برآورد بانک افزایش یافته است. عمده این افزایش ناشی از رشد هزینه 2015ل ناخالص داخلی در سا

تریلیون ریال  589/ 6درآمدها به  2016ماه نخست  6افزایش داشته است. در  2016جهانی، کسری بودجه در نیمه نخست سال 

مخارج  2016ماه نخست  6تریلیون ریال بود. در  464 /8رابر با ب 2015افزایش داشته است. درآمدها طی همین دوره در سال 

تراز عملیاتی دولت نسبت به همین دوره  2016ماه نخست  6تریلیون ریال رسیده است. درنتیجه طی  200افزایش یافته و به حدود 

ساختار تامین مالی بازارمحور و از  ها و یکدرصد افزایش یافته است. نیازهای مالی دولت باید از طریق بانک 17تا  2015در سال 

درصد از کل نیاز مالی اقتصاد ایران را تامین کردند و  89/ 2بازارهای پولی  2015طریق انتشار اوراق قرضه برطرف شود. در سال 

ه بازار اوراق قرضه درصد از کل نیازهای مالی را تامین کردند. توسع 7/ 6درصد و  3/ 2بازار اوراق قرضه و بازار بورس به ترتیب تنها 

 .ایران همچنان در اولویت قرار دارد، زیرا به توسعه بخش خصوصی کمک چشمگیری خواهد کرد

 کاهش فشارهای تورمی

های پولی و بخش مالی اختصاص یافته است. بر مبنای گزارش این بانک، به دلیل بخش دیگری از گزارش بانک جهانی به سیاست

سال  5پس از  .ها، فشارهای تورمی بر اقتصاد درحال کاهش استهای پولی تطبیقی کمتر و لغو تحریممهار انتظارات تورمی، سیاست

فروردین( -رقمی کردند و در ماه مارس )اسفندتک 2016ها را در سال گذاران با موفقیت رشد افزایش قیمتتورم دورقمی، سیاست

درصد افزایش  9/ 5به  2016مهر(-شهریور)آن رسید. تورم در سپتامبر  درصد یعنی نصف نرخ تورم در سال قبل از 7/ 3نرخ تورم به 
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تیر( -خرداد)درصد در ژوئن  21یافت. نیمی از کاهش نرخ تورم از کاهش تورم مواد غذایی ناشی شده است. تورم مواد غذایی از 

ایران در جهت بهبود عملکرد بخش در بخش ساختاری، دولت  .کاهش یافته است 2016مهر( -درصد در سپتامبر)شهریور 9به  2015

اندازهای ملی، بررسی سالمت نظام بانکی را انجام داده است. هایی را برداشته است. دولت به منظور حمایت از بسیج پسمالی گام

تباط رعالوه براین، اقداماتی به منظور اصالح این بخش و تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی و همچنین اقداماتی برای رسیدگی به ا

 .ها صورت گرفته استهای دولتی به بانکهای معوقه و بدهیهای معوق دولت، وامبین بدهی

 کاهش مازاد حساب جاری

شود مازاد نویسد: مازاد حساب جاری ایران همچنان رو به کاهش است. برآورد میبانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود می

کاهش  2015درصد از تولید ناخالص داخلی در سال  2/ 3به  2014درصد از تولید ناخالص داخلی در سال  3/ 8حساب جاری از 

درصد از تولید ناخالص  3/ 5ن اندکی افت صادرات نفت را خنثی کرده است. خالص صادرات از یافته است، زیرا کاهش واردات به میزا

طور قابل کاهش یافته است. مازاد حساب جاری به 2015درصد از تولید ناخالص داخلی در سال  1 /9به  2014داخلی در سال 

درصد از تولید ناخالص داخلی  10/ 2معادل  2011ال ها است )مازاد حساب جاری در ستوجهی کمتر از سطح پیش از اعمال تحریم

شود که البته نسبت به همتایان خود از از نظر ساختاری، تراز حساب جاری ایران عمدتا از تولید نفت و قیمت نفت ناشی می.(بود

ابستگی شدید ایران به رغم وسال گذشته، حساب جاری ایران عمدتا مازاد داشته است. به 20ثباتی کمتری برخوردار است. طی بی

 .ثباتی کمتری برخوردار استصادرات نفت، حساب جاری نسبت به دیگر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از بی

ماه  23میلیارد دالر بوده که معادل  128/ 4برابر با  2015کند ذخایر خارجی، ازجمله ذخایر طال در سال بانک جهانی برآورد می

 .واردات است

 ها برای جذب سرمایهکاهش ریسکاهمیت 

در مقایسه با سال قبل از آن نسبتا بدون تغییر بوده است.  2015گذاری مستقیم خارجی در سال براساس برآورد بانک جهانی، سرمایه

 آغاز شده است. بانک جهانی معتقد است این مساله که 2016گذاری مستقیم خارجی در سال شود رشد سرمایهبینی میاما پیش

مانده، عملیاتی شدن های باقیگذاری مستقیم خارجی تا چه میزان محقق خواهد شد، به سرعت ازمیان رفتن ریسکرشد سرمایه

گذاری مستقیم سرمایه 2015شود در سال گذاری بستگی خواهد داشت. برآورد میهای مالی و شفافیت بیشتر در فضای قانونکانال

 .دهدکاهش چشمگیری نشان می 2012میلیارد دالر در سال  4/ 5بوده است که نسبت به مبلغ  میلیارد دالر 1/ 7خارجی بالغ بر 

 های پیش روانداز و ریسکچشم

 روی اقتصاد کشورمان پرداخته است. بانکهای پیشانداز و ریسکبانک جهانی پس از بررسی وضعیت اقتصادی ایران، به بررسی چشم

درصدی،  2/ 4با رشد  2016، اقتصاد جهان در سال «2016انداز اقتصاد جهان چشم»اس گزارش براس :نویسدجهانی در این بخش می

 2016رو خواهد شد. میانگین قیمت نفت نیز در سال روبهدرصدی 3با رشد  2018درصدی و در سال  2/ 8با رشد  2017در سال 

کند بینی میدالر خواهد بود. بانک جهانی پیش 59/ 9رابر با ب 2018دالر و در سال 53/ 2برابر با  2017دالر، در سال  43برابر با 

درصد رشد خواهد کرد. بانک جهانی در گزارش قبلی خود از اقتصاد 4/ 5با میانگین نرخ ساالنه  2018تا  2016اقتصاد ایران در دوره 

درصدی رو به رو  4/ 2با رشد  2016ل بینی کرده بود رشد اقتصادی کشورمان در سامنتشر شده بود، پیش 2016ایران که در بهار 

کند به دلیل افزایش تولید نفت و گاز، تولید ناخالص داخلی با ( برآورد می2016خواهد شد. این بانک در گزارش جدید خود )پاییز 

رو  درصدی14/ 5با رشد  2016بینی شده است بخش نفت و گاز در سال شود. در گزارش جدید، پیشدرصدی مواجه می 4/ 3رشد 

گذاری (، سرمایه2017-2018مدت )بینی شده بود. در میاندرصدی پیش 12/ 9شود. در گزارش قبلی، برای این بخش رشد به رو می

های گذاری که درمورد آنها مذاکره شده است در سالای در ایجاد رشد ایفا خواهد کرد، زیرا قراردادهای جدید سرمایهنقش عمده
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درصدی  4/ 7طور خاص میانگین رشد د شد و ارتباط مالی با دیگر نقاط جهان بازسازی خواهد شد. بهمحقق خواهن 2018و  2017

ها ناشی خواهد شد. با بهبود گذاریدرصدی کل سرمایه 7/ 9بینی شده است از میانگین رشد پیش 2018و  2017های که برای سال

 3 /5با نرخ متوسط  2018تا  2016شود مصرف در دوره ینی میباعتماد نسبت به شرایط اقتصادی و کاهش فضای تورمی، پیش

شود. بانک رقمی میتک 1990برای نخستین بار از سال  2016رود نرخ تورم در سال درصد رشد خواهد کرد. همچنین انتظار می

درصد در سال  34/ 7درصد خواهد رسید که نسبت به  8/ 6به  2016کننده در سال کند تورم قیمت مصرفبینی میجهانی پیش

کاهش چشمگیری خواهد داشت. علت این کاهش تورم، مهار انتظارات تورمی، انضباط مالی، کاهش قیمت کاالها و تنزل  2013

 .ها عنوان شده استهزینه واردات به دلیل لغو تحریم

 بینی بهبود وضعیت مالیپیش

درصدی  1/ 6بهبود خواهد یافت. پس از کسری  2012بار از سال نبینی بانک جهانی، موقعیت مالی ایران برای نخستیبراساس پیش

درصد از تولید ناخالص داخلی بهبود خواهد یافت. علت این مساله افزایش  1/ 2تا  2016، تراز مالی در سال 2015بودجه در سال 

مالیات بر ارزش افزوده و آزاد  های اقتصادی، تداوم گسترش پوششحجم صادرات نفت خواهد بود، همچنین به دلیل بهبود فعالیت

های مسدود شده، درآمدهای غیرنفتی نیز با افزایش رو به رو خواهد شد. بانک جهانی همچنین میلیارد دالر از دارایی 3شدن 

مازاد حساب  2016طوری که در سال های آینده روند افزایشی را طی خواهد کرد. بهکند تراز حساب جاری طی سالبینی میپیش

درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. این بهبود،  4/ 1به  2018درصد و در سال  3/ 4به  2017درصد، در سال  2/ 6ری به جا

جاری خواهد شد. با این وجود، بر این، ورود گردشگر نیز موجب تقویت مازاد حسابکننده افزایش صادرات انرژی است. عالوهمنعکس

ود و گذاری محقق نشبیند. براساس گزارش این بانک، اگر جریان سرمایهروی اقتصاد ایران مییز پیشهایی را نبانک جهانی ریسک

انداز رشد اقتصادی ایران در معرض خطر قرار خواهد گرفت. دستیابی به نرخ رشد پایدار مدت افزایش نیابد، چشمقیمت نفت در میان

تاری که دولت فعلی درحال اجرای آن است، همگرایی مجدد با اقتصاد جهانی درصد به تسریع آهنگ اصالحات ساخ 5تا  4/ 5ساالنه 

گذاران خارجی در ایران وابسته خواهد بود. از سوی دیگر، وابستگی ایران به المللی و احیای فعالیت سرمایهدر تجارت و امور مالی بین

طور خاص، هرگونه کاهش دهد. بهفت و گاز قرار میبخش انرژی، این کشور را به شدت در معرض تاثیرات منفی نوسانات قیمت ن

 .جهانی قیمت نفت، بر تراز مالی و تراز حساب جاری ایران فشارهای منفی وارد خواهد کرد

وب طور متناعنوان معتبرترین مرجع وضعیت اقتصادها، بهبانک جهانی به های بانک جهانی برای اقتصاد ایرانبینیاهمیت پیش

انداز آینده اقتصاد هر کشور به هایی که گذشته از ارائه چشمکند؛ گزارشصی از اقتصاد کشورها را منتشر میهایی اختصاگزارش

کشد. گذاران به تصویر میگذاری در آن اقتصادها را نیز برای سرمایهگذاران آن کشورها، نقشه راه آینده سرمایهگذاران و سیاستقانون

ها کند نیز از این قاعده مستثنی نیست. این گزارشاختصاصی از اقتصاد کشورمان ایران منتشر می طورهایی که بانک جهانی بهگزارش

نچه اندازی از آگذاران چشمکند و به سیاستهای در پیش گرفته در ایران را مشخص مینه تنها میزان موفقیت یا شکست سیاست

 های خود به دنبالگذارانی که برای سرمایهمهم دیگری نیز دارد. سرمایه دهد، کاربرددر کشور باید یا نباید انجام شود را نشان می

کنند تا جایی که میزان های خود تلقی میعنوان چراغ راهنمای هدایت سرمایههایی از این دست را بهپناهگاهی امن هستند، گزارش

هایشان ه تصمیم آنها در ورود یا عدم ورود سرمایهکنندکند تعیینبینی میهایی که بانک جهانی برای اقتصاد کشورمان پیشریسک

گذاران خارجی تا ها چراغ سبزی خواهد بود برای سرمایهانداز مثبت اقتصاد ایران و کاهش ریسکتردید چشمبه ایران خواهد بود. بی

ی تشدید بینرند و از سوی دیگر پیشهای خود بهره بببتوانند از این بازار بزرگ و تا حدود زیادی بکر در جهت افزایش بازدهی سرمایه

 .هایشان به ایران بر حذر خواهد داشتها همچون چراغ قرمزی است که آنها را از ورود سرمایهتهدیدها و ریسک

http://www.iana.ir/fa/news/39113/%D8%AF%DB%8C%D 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/39113/%D8%AF%DB%8C%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

16 
 

 صوالتاقتصاد مح
 فارس- ۹۵/۱۰/۱۸ : تاریخ

 هزار تن گندم خوراکی و مشتقات آن در بورس کاال 81عرضه 
هزار تن گندم خوراکی جهت صادرات گندم  81دی ماه تاالر معامالت بورس کاالی ایران شاهد عرضه  18برای صادرات روز شنبه  

، در این روز روابط عمومی بورس کاالی ایرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش  .و مشتقات مربوطه به بازارهای جهانی است

ریال در تاالر داخلی بورس کاالی ایران  7100هزار تن گندم خوراکی به قیمت پایه  60شرکت بازرگانی دولتی ایران نسبت به عرضه 

 .های آن را به بازارهای جهانی صادر کنندتوانند گندم خوراکی و فرآوردهنماید که خریداران پس از خرید این گندم میاقدام می

و گندم خوراکی  هزار تن 20های ایالم و خراسان رضوی هر کدام به میزان بر اساس این گزارش، گندم خوراکی تولید شده در استان

 .ریال عرضه می شود 7100هزار تن به قیمت پایه  20تولید شده در استان سیستان و بلوچستان به میزان 

ضرایب و مشخصات فنی مطابق آنالیز اعالمی از سوی عرضه کننده در سایت بورس کاالی ایران اعالم شده است و طبق اطالعیه 

)قیمت خرید تضمینی  95قیمت خرید تضمینی گندم خوراکی سال  %110ت قیمت پایه و عرضه منتشره، خریداران باید مابه التفاو

نامه بانکی به ذینفعی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران )جهت ریال است(را طی یک فقره ضمانت12705، 95گندم سال

و در صورت گشایش اعتبار اسنادی مدت دار سقف آن  داخلی بالمانع بوده LC ارایه اظهار نامه صادراتی( ارایه کنند. ضمن آنکه ارایه

طی روز شنبه عالوه بر عرضه های ذکر شده، شرکت بازرگانی دولتی نسبت به عرضه .ماهیانه می باشد %2دوماهه و با هزینه مالی 

عتی حجیم ونیمه هزار تن گندم خوراکی جهت مصارف کارخانجات آرد به منظور تامین نیاز واحد خبازی آزاد پز،نان های صن 21

حجیم وصنوف و صنایع غیر نان از قبیل صنعت ماکارونی بیسکوئیت کیک و کلوچه و شیرینی پزی و نشاسته سازی اقدام می کند. 

قیمت پایه گندم خوراکی عرضه شده تولیدی استان های خوزستان، آذربایجان غربی، همدان، کرمانشاه و استان مرکزی هر کیلو 

عرضه گندم به منظور صادرات به روشهای متنوعی .ریال تعیین شده است 9393راکی استان ایالم هر کیلو ریال و گندم خو 9030

در رینگ داخلی با اخذ ضمانتنامه تضمین صادرات، و  -خوراکی و دوروم-از طریق بورس کاال صورت می پذیرد. در یک روش گندم 

به منظور صادرات مستقیم گندم در رینگ  -دوروم و خوراکی-گندم  در روش دیگر،.تحویل در محل انبار فروشنده تحویل می شود

 ExWork انجام می گیرد که در روش ExWork و FOB صادراتی بورس کاال عرضه می شود. تحویل در این نوع عرضه به دو روش

نیازی به اخذ  FOB یلنیز جهت خروج گندم از کشور ظرف مدت یک ماه، ضمانتنامه بانکی از خریدار اخذ می گردد ولی در تحو

تن ذرت دانه ای در قالب طرح قیمت تضمینی و به صورت فیزیکی و  850هزار و 16در این تاالر همچنین .این ضمانتنامه نمی باشد

تن جو  10همچنین .تن ذرت دانه ای در قالب گواهی سپرده کاالیی در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه می شود 995هزار و  23

تن روغن خام  100تن شکر سفید و  400هزار تن گندم دوروم،  2الب طرح قیمت تضمینی و به صورت فیزیکی ، دامی نیز در ق

  500هزار و  61تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران ماه میزبان عرضه  .شود می عرضه تاالر این در نیز  سویا

را تجربه  6070و  85100هزار تن قیر  20ز تاالر صادراتی بورس کاالی ایران عرضه این گزارش حاکی است، در این رو.انواع قیر است

هزار تن وکیوم باتوم، یک هزار  15تن مواد پلیمری،  366هزار و  2این گزارش حاکی است، یک هزار تن سالپس واکس، .می کند

 .و پتروشیمی عرضه می شودتن گوگرد نیز در تاالر فرآورده های نفتی  200تن لوب کات سبک و یک هزار و 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951018000266 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۵/۱۰/۱۶ : تاریخ

 دهدفارس از شرایط جوی کشور گزارش می
شود به علت وجود شرایط جوی نسبتاً پایدار در سه افزایش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ از فردا/ آسمان تهران از شنبه آلوده می 

  .روز آینده صاف است 2های جوی در شهرهای صنعتی خواهیم بود اما آسمان تهران در روز آینده، شاهد افزایش آالینده

های یابی و تصاویر دریافتی از ماهوارههای پیشها و نقشه، براساس تحلیل دادهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های جوی برای روز آینده در اغلب مناطق کشور جوی نسبتاً پایدار حاکم خواهد بود که پیامد آن افزایش آالینده 3هواشناسی، در 

روز آینده در برخی مناطق شرق و جنوب شرق کشور در بعضی  3در .روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده استشهرهای صنعتی در 

 .ای از مناطق جنوب شرق کشور رخ خواهد دادشود و پدیده گرد و خاک در پارهبینی میاز ساعات وزش باد به نسبت شدید پیش

دهد که از اواخر وقت روز شنبه و روز یکشنبه ا برای نوار شمالی کشور رخ میاز روز شنبه تا روز دوشنبه هفته آینده افزایش نسبی دم

روز آینده  3امروز و فردا خلیج فارس و تنگه هرمز و در .های اردبیل و گیالن همراه با وزش باد نسبتاً شدید خواهد بودبرای استان

شود که این شرایط روز شنبه نیز حاکم است؛ بیشینه نی میبیآسمان تهران روز آینده صاف پیش.شودبینی میدریای عمان مواج پیش

 10درجه زیر صفر و تبریز با کمینه دمای  9روز آینده ارومیه با کمینه دمای .درجه خواهد بود 1و  10و کمینه دما فردا در تهران 

 .شهر کشور خواهد بود درجه باالی صفر گرمترین 26درجه زیر صفر سردترین شهرهای کشور و بندرعباس با بیشینه دمای 

درصد بارش سال  48.2میلیمتر ثبت شد که بارش امسال  48.4ماه دی 9میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز 

 .را از اینجا مشاهده کنند خبرنامه هفتگی هواشناسی کشاورزیتوانند کاربران همچنین می.گذشته است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951016000626 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
http://agro.irimo.ir/parameters/weather/modules/cdk/upload/content/bulletin/893/khabarnameh%2014.pdf
http://agro.irimo.ir/parameters/weather/modules/cdk/upload/content/bulletin/893/khabarnameh%2014.pdf
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951016000626


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

18 
 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۶تاریخ: 

 روزه مراقبتی و پیشگیری هواشناسی کشاورزی به باغداران و کشاورزان 7توصیه های 

هایی را به کشاورزان کشور ارائه کرد.این اطالعیه برای روزهای شانزدهم تا بیست و دوم دی ماه با اداره هواشناسی کشاورزی توصیه

 .ر کدام از مناطق ، خطاب به کشاورزان سراسر کشور صادر شده استتوجه به شرایط آب و هوایی و اقلیمی ه

 .هایی را به کشاورزان کشور ارائه کرداداره هواشناسی کشاورزی توصیه

اداره هواشناسی کشاورزی در آخرین اطالعیه خود، توصیه های مراقبتی و پیشگیری به کشاورزان کشور ارائه کرد. در این اطالعیه 

ن ها و مناطق کشاورزی، با توجه به شرایط آب و هوایی و اقلیمی ، مجموعه مراقبت ها و عملیات الزم کشاورزی هر کدام از استا

به گزارش ایانا ، این اطالعیه برای روزهای شانزدهم تا بیست و دوم دی ماه به شرح زیر به کشاورزان سراسر کشور .توصیه شده است

 : صادر شده است

 :شرقی و غربی و زنجان هایهای آذربایجاناستان

 :باغبانی

 احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی از روز یکشنبه تا سه شنبه به دلیل وزش باد

 قارچی هایبیماری گسترش برابر در آمادگی و هاگلخانه سوخت تأمین و های پرورش قارچ ها، کارگاهتنظیم دما و تهویه گلخانه

 .رم گلوگاه انار نسبت به جمع آوری انارهای آفت زده کف باغ و روی درختان اقدام شودجهت کاهش جمعیت و خسارت ک

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

 خودداری از هرس درختان میوه تا پایان فصل سرما

 هادیابی پروانه مینوز در گلخانه

 های آلوده وبقایای گیاهی از سطح باغاتبین بردن شاخهجمع آوری و از 

 هااستفاده از المپ نور مصنوعی در گلخانه

 :زراعی

 هماهنگی با کارخانجات جهت برنامه ریز برداشت چغندر قند

 پوشش چغندرهای سیلو شده در حاشیه مزارع جهت جلوگیری از یخ زدگی با رعایت اصول فنی

 ه کارخانجات قندتسریع در تحویل چغندر قند ب

 مدیریت بقایای گیاهی در اراضی دیم با استفاده از خاکورزهای حفاظتی

 انجام عملیات خاکورزی )شخم( در اراضی آیش آبی

 :دامداری و طیور

 ها در جهت کنترل بیماری تب برفکیجلوگیری از نقل وانتقال دام

 ها و انبارهای نگهداری محصوالت کشاورزیها، گاوداریمرغداریتنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام وطیور در 

 تأمین خوراک پر انرزی

 :زنبورداری

 تنظیم دریچه کندوهای زنبور عسل در روزهای آتی و انجام تغذیه مصنوعی

 های مرسوموسیله روشمحافظت از کندوها به
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 :ماشین آالت

 کندههای پرامحافظت از تاسیسات کشاورزی با توجه به بارش

 :شیالت

 تنظیم جیره غذایی در مزارع پرورش ماهی

 :استان اردبیل

 :باغبانی

 احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد

 قارچی هایبیماری گسترش برابر در آمادگی و هاگلخانه سوخت تأمین و های پرورش قارچ ها و کارگاهتنظیم دما و تهویه گلخانه

 های جوان با کارتنساقه نهالپوشش 

 های آلوده و بقایای گیاهی از سطح باغاتجمع آوری و از بین بردن شاخه

 خوداری از هرس زود هنگام درختان

 : زراعی

 خوداری از انجام آبیاری در مزارع کاشته شده کلزا و غالت

 :دامداری

 انبارها و هادامداری  ها، ها، مرغداریتهیه سوخت و تنظیم دمای گلخانه

 هاها جهت جلوگیری از صدمه زدن سوز باد به دامایجاد پناهگاه در مکان آغل

 :شیالت

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

 :ماشین آالت

 ها و صدمات ناشی از یخ زدگیتخلیه آب درتاسیسات آبیاری تحت فشار و خطوط انتقال آب با لوله، برای جلوگیری از ترکیدگی لوله

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

 :زنبورداری

 محافظت از کندوها به و استفاده از خمیر شیرین در صورت نیاز به تغذیه

 های مرسوموسیله روشمحافظت از کندوها به

 :کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمدهای استان

 :باغبانی

های لرستان، کردستان و کرمانشاه در روز دوشنبه و در استان چهار احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان

 اکندهحال و بختیاری در روزهای دوشنبه و سه شنبه به دلیل بارش پر

 استفاده از کودهای فسفاته و سولفات پتاسیم و کودهای آلی به صورت چالکود

 هاگلخانه سوخت تأمین و ها و کارگاههای پرورش قارچ تنظیم دما و تهویه گلخانه

 کلیه باغداران پس از برداشت میوه بقایا و شاخه

 نمایندهای شکسته وآلوده به بیماری قارچی را ازمحیط باغ خارج ومعدوم 

 های پای درختان جهت حفظ و ذخیره رطوبت با توجه به بارش برف و باراناحداث و ترمیم تشتک
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 های کشاورزی که در محیط قابل تجزیه هستنداعمال تمهیداتی نظیر کارتن پیچ نمودن، رنگ آمیزی با رنگ

 .های خود را در نظر داشته باشندگی میوهمنظور کنترل یخ زدشود تمهیدات الزم بهبه میادین میوه و تره بار توصیه می

 :زراعی

 کنترل دما و رطوبت و انجام تهویه در انبارهای سیب زمینی

های ناشی از نزوالت احتمالی منظور حفظ و نگهداری روان آبنوارهای کنتور و یا بانکت در مزارع شیبدار و عمود بر جهت شیب به

 گرددپیشنهاد می

 های آبیزی در زراعتمبارزه با جوندگان کشاور

 متوالی کشت واز شده استفاده ایعلوفه ماشک و عدس نخود، در زراعت گندم دیم ضمن رعایت تناوب زراعی از محصوالتی مثل 

 گردد خودداری اکیداً گندم

د ه اکیهای مناسب و متعارف در منطقه و یا انتقال به اماکن مسقف توصیبرای محصوالت برداشت شده نظیر چغندرقند پوشش

 گرددمی

استفاده از کودهای حیوانی به همراه کود فسفاته وسولفات پتاسیم در باغات میوه به روش چالکود بر اساس نتایج آزمون خاک تا قبل 

 هااز بارش

 های آبی پاییزهصورت محلول پاشی در زراعتکاربرد ترکیبات پتاسه به

 :دامداری

 دام وطیور و آمادگی دربرابر بروز آلودگی با توجه به افزایش نسبی دما تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن

 ها برای جلوگیری از شیوع بیماریهای واگیردار و مسریها )صنعتی و سنتی( و مرغداریرعایت مسائل بهداشتی در دامداری

 :زنبورداری

 دما محسوس تنظیم دریچه کندوهای زنبور عسل با توجه به تغییرات 

 :آالتماشین 

 و زهکشی و آبیاری هایشبکه سرویس و بازسازی تعمیر،  جهت آینده هفته اوایل جاری هفته جوی مساعد شرایط کشاورزان از 

 . نمایند  استفاده کشاورزی آالت ماشین

 :شیالت

شدن آنها توسط های ورودی و خروجی باز بینی شده واز مسدود های آبگیری ومسیرهای عبور آب مخصوص در محل دریچهکانال

 ای جلوگیری گرددشاخ وبرگ گیاهان و رسوبات رودخانه

 ها خود داری شوددر هنگام سیالب وگل آلودگی منابع آبی ماهیان از غذا دادن به ماهی

 :گیالن استان

  :باغبانی

 احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد

 .لوشان نسبت به یک مرحله آبیاری زمستانه در طول هفته اقدام نمایندباغداران زیتون منطقه منجیل و 

توانند در طول هفته جاری نسبت به نمونه اند، میباغداران زیتونی که در تیرماه امسال موفق به نمونه برداری برگ در باغات نشده

 .برداری به منظور توصیه کودی اقدام نمایند

 های قارچیها و آمادگی در برابر گسترش بیماریهای پرورش قارچ، تأمین سوخت گلخانهارگاهها و کتنظیم دما و تهویه گلخانه
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کوددهی درختان پس از برداشت با استفاده از کود دامی و کودهای شیمیایی فسفره و پتاسه به روش چالکود در بخش بیرونی تاج 

 .درختان تا نیمه دی ماه اقدام نمایند

جمع آوری کلیه محصول در تاج و پای درخت با هدف جلوگیری از زمستان گذرانی آفت مگس زیتون اقدام باغداران زیتون نسبت به 

 .نمایند

 باغداران استان پس از پایان برداشت محصول نسبت به نمونه برداری از خاک جهت آنالیز و توصیه کودی اقدام نمایند

 .ندان نسبت به بستن و قیم گذاری درختان اقدام نمایندباغداران محترم مرکبات و کیوی استان جهت جلوگیری از یخب

 : زراعی

 شخم زمستانه شالیزار قابل انجام است

 :حفظ نباتات

های آلوده پای درختان با راهنمایی ای ضمن جمع آوری و معدوم کردن میوهمرکبات کاران عزیز، با توجه به فعالیت مگس مدیترانه

 .های گیاه پزشکی نسبت به نصب کارت زرد و طعمه پاشی اقدام نماییدلینیککارشناسان مدیریت، مراکز خدمات و ک

 :دامداری و مرغداری

ها و همچنین مراقبت از روکش سازه خود در این ایام دقت بیشتری انجام دهند چراکه مرغداران عزیز نسبت به تنظیم دمای سالن

 .احتمال بروز بیماری وجود دارد

 :دارینوغان

 .های آلوده و حذف آن اقدام الزم را به عمل آورندها نسبت به شناسایی شاخهاهده آفت شپشک در توتستانبا توجه به مش

 :شیالت

 های سردآبیتنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی

 :مازندران استان

 :باغبانی

 انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بالمانع است

یا انبارداری فنی ( 3، 2، 1و تحویل به سازمان تعاون روستایی بر اساس قانون خرید تضمینی )درجه ادامه برداشت پرتقال تامسون 

 های سالم برای ایام نوروزمیوه

 هاکنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب در گلخانه

 سیبا ترکیبات م هایی که پوست ساقه دچار شکاف و پارگی شده با چسب باغبانی پس از محلول پاشیپوشاندن محل شکاف نهال

 های جوان برای جلوگیری از پوسیدگی پوستباز گذاشتن پوشش دور ساقه در نهال

ها )پیش بینی دوگانه سوز کردن و تأمین سوخت ها و پوشش آنها و همچنین تجهیز سیستم گرمایشی گلخانههای گلخانهتجهیز سازه

 (نفت و گاز

 تواند به کمپوست تبدیل گرددمیهای ضایعاتی مرکبات به همراه کود مرغی، میوه

پس از برداشت میوه مرکبات در صورت مساعد بودن وضعیت جوی، جهت جبران کمبود پس از برداشت، محلولپاشی شامل ترکیبات 

 گرددها( توصیه می)ازت، فسفر، پتاسیم، ریز مغذی

 ی و شرقی استانمحلولپاشی سم اکسی کلراید مس در باغات مرکبات بعد از برداشت در مناطق مرکز

 روغن پاشی درختان هلو، شلیل و کیوی در مناطق مرکزی و شرقی استان
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 :زراعی

 ای و کاشت پیازبرداشت از مزارع سبزیجات برگی و ریشه

 انجام شخم و شیار زمستانه اراضی شالیزاری

 های هرز مزارع کلزا در مناطق مرکزی و شرقی استانکنترل شیمیایی علف

 :دام و طیور

 تنظیم جیره غذایی طیور بر اساس اسیدهای آمینه؛

 ها خصوصاً کف آنهاریزی و مطمئن شدن از گرم شدن سالنساعت قبل از جوجه 48های پرورش طیور گرم کردن سالن

چنین هنگام شب و اوایل پرورش جوجه بمنظور خروج گازهای مضر و همها بهها و اعمال حداقل تهویه در مرغداریتنظیم دمای سالن

 سازی مصرف سوخت با استفاده از دریچه اینلتهای تنفسی و بهینهپیشگیری از بیماری

 ساعت بعد و هفت روز بعد 48های انگلی داخلی در گوسفندان و تکراران در مبارزه با بیماری

 های تازه متولد شدهها و گوسالهمراقبت از بره

 :زنبورداری

 زنبور عسل ای برایدر اختیار گذاشتن کیک تغذیه

 :شیالت

 های سردآبیتنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی

 هاهای سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماریرعایت نکات مدیریت بهداشتی در مزارع پرورش ماهی

  در ماهیان گرمابی« کلروفونتری»مبارزه با انگل لرنا با سم 

 :استان گلستان

 : باغبانی

 .حلول پاشی و سم پاشی بالمانع استانجام عملیات م

 های پایهای فصلی جهت حفظ و ذخیره رطوبت خاک نسبت به احداث و ترمیم تشتکباغداران محترم با توجه به وقوع بارندگی

 . درختان اقدام نمایند

 . نماییدباغداران محترم با توجه به برودت هوا از هرس درختان باغات هسته دار، زیتون و مرکبات خودداری 

 .باغداران گرامی تا ماه اسفند از کوددهی و تغذیه درختان خودداری نمایید

 .تولید کنندگان نهال و گیاهان زینتی نسبت به زیر پوشش قرار دادن تولیدات خود اقدام نمایید

 .م گیردو گونی یا نایلون انجاهای نایلونی سفید رنگ و تنه درختان چند ساله با کاه و کلش پوشاندن درختان یک و دوساله با کیسه

 .ها جلوگیری نمایندهای آبرسانی با ایجاد پوشش از ترکیدگی لولهباغداران محترم بر روی لوله

 : زراعی

پیمانکاران تکثیر بذر گندم و جو به کارگزاران کود شهرستان مراجعه و کود سرک خود را تهیه نمایید. در صورت نیاز نسبت به پخش 

 .کیلو کلرور پتاسیم اقدام نمایید 100کیلو اوره و  50کود به میزان 

تا  50اند در صورت عدم مصرف کود ازته در زمان کاشت در صورت رطوبت کافی به میزان کشاورزانی که اقدام به کشت غالت نموده

 .کیلوگرم کود اوره استفاده نمایند 75
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هماهنگی نسبت به بازدید و توجیه الزم در خصوص سموم علف کش پیمانکاران تکثیر بذر گندم و جو حتماً با کارشناسان ناظر 

 .مصرفی انجام فرمایند

ها اقدام بوته پای خاکدهی به نسبت و. شود خودداری بارندگی از قبل فرنگی نخود و باقال از وجین، مصرف کود سرک در مزارع 

  .نمایید

 فسفات  پایه کودهای توانند با توجه به شرایط مناسب جوی در روزهای آتی نسبت به کشت اقدام نمایند و از سیب زمینی کاران می

 .نمایید استفاده پتاسیم سولفات و

مایند ک نکلزا کاران به منظور افزایش دمای خاک در صورت امکان با کولتیواتور یا بصورت دستی اقدام به سله شکنی و هوادهی خا

 . و با تهویه خاک موجبات رشد بهتر کلزا فراهم گردد

ها در مزارع کلزا، محلول پاشی با اسید هیومیک، اسید آمینه و کشاورزان با توجه به کاهش دما در روزهای اخیر و کندی رشد بوته

 .شودمنظور افزایش سرعت رشد کلزا توصیه میاوره طبق نظر کارشناسان به

 : حفظ نباتات

کار از کاربرد هرگونه علف کش و حشره کش و قارچ کش در مزارع سبزیجات برگی مانند اسفناج و جعفری کشاورزان محترم سبزی

 ظحف کارشناسان نظر با برگی سبزیجات مزارع در هابرگ سطح در داخلی سفیدک عالئم مشاهده صورت در ولی خودداری نمایید 

 . نمایید استفاده  سفیدک بیماری کنترل جهت قارچ کش اینفینیتو به میزان دو در هزار  از  نباتات

 .های هرز کف باغ اقدام نمایندهای ریخته کف باغ و کنترل علفشود نسبت به جمع آوری میوهباغداران گرامی توصیه می

اند طبق دستورالعمل حفظ نباتات و با مشورت شدهها همچنین در باغاتی که در اثر سرمازدگی دچار ترکیدگی در تنه و شاخه 

 .کارشناسان حفظ نباتات نسبت به پانسمان نواحی آسیب دیده با قارچ کش مناسب اقدام نمایند

های کشاورزان محترم در صورت نیاز جهت سمپاشی مزارع کلزا با سموم علفکش و قارچ کش با کارشناسان حفظ نباتات و کلینیک

 .نماییدگیاهپزشکی مشورت 

 : های روغنیپنبه و دانه

های جوی، آبشویی خاک و نابودی آفات زمستان گذران خرد کردن بقایای پنبه و شخم زمین به افزایش ماده آلی خاک، ذخیره بارش

 . کندکمک می

 :ماشین آالت

های آبیاری و زهکشی و رویس شبکهس و بازسازی تعمیر،  جهت آینده هفته اوایل جاری هفته جوی مساعد شرایط کشاورزان از 

 . نمایند ماشین آالت کشاورزی استفاده 

 : منابع طبیعی

 هایها با پلها و رودخانهها به خصوص در محل تالقی آبراههبا توجه به پیش بینی وضعیت جوی استان، الیروبی بستر رودخانه

های درون شهری وروستایی در کاهش خسارات سیل مفید شها وزهکارتباطی مناطق شهری و روستایی وهمچنین باز بودن کانال

 . است

 . خاموش کردن آتش در مکان تفرجگاهی جنگلی بعد از استراحت در جلوگیری از خطر آتش سوزی مؤثر است

 : شیالت

به  نمودن میزان دماخصوص سرد آبی با توجه به لحاظ با توجه به پایداری جو تا روز یکشنبه هفته آینده پرورش دهندگان عزیز به

 .امور جاری پرورش بپردازند
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 .توانند با لحاظ نمودن نکات ایمنی در دریا به امور جاریه خود بپردازندهمچنین نیروهای عملیاتی و صیادان عزیز می

 :های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمناناستان

 :باغبانی

 تانجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی بالمانع اس

 قارچی هایبیماری گسترش برابر در آمادگی و هاگلخانه سوخت تأمین و های پرورش قارچ ها و کارگاهتنظیم دما و تهویه گلخانه

 های جوانایجاد پوشش بر روی ساقه نهال

 درجه در انبارها 4تا  3 ها جهت تنظیم دما در حدود بستن منافذ و عایق بندی دریچه

 :زراعی

های محیطی از جمله سرما و خشکی در گندم و جو و محصوالت سبزی و صیفی با استفاده های مقاومت به تنشتقویت مکانیزم

 (کیلوگرم در هکتار همراه با سایر کودها )فسفر و ازت 75-100 میزان به( کاشت از قبل) پایه بصورت پتاس کود از 

 :دامداری

 هاها و دامداریوبت در مرغداریتأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رط

 :زنبورداری

 تنگ کردن کندوهای زنبور عسل )کوچک کردن فضا( و کوچک نمودن دریچه پرواز جهت آمادگی کندوها برای زمستان گذرانی

 :ماشین آالت

ت کشاورزی های آبیاری و زهکشی و ماشین آالکشاورزان با توجه به شرایط مساعد جوی جهت تعمیر، بازسازی و سرویس شبکه

 .نمایند برنامه ریزی 

 :استان اصفهان

 :باغبانی

 انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی بالمانع است

 هاگلخانه سوخت تأمین و های پرورش قارچ ها و کارگاهتنظیم دما و تهویه گلخانه

 کنترل دما وتهویه انبارهای محصوالت انباری )سیب زمینی و پیاز( بادقت انجام گیرد

 .های باقی مانده درباغ اقدام نمایندجهت جلوگیری ازگسترش آفت زنبور مغزخواربادام نسبت به جمع آوری وازبین بردن بادام

 .به منظور افزایش مقاومت درختان به سرما، گرما و خشکی و کم آبی و با توجه به آزمون خاک از کودهای پتاسه استفاده گردد

ای نسبت به جمع آوری و از بین بردن انارهای آفت زده کف گاه انار و نیز مگس مدیترانهجهت کاهش جمعیت و خسارت کرم گلو

 .باغ و روی درختان اقدام شود

 .دهند راانجام باغات  باغداران مناطق مختلف استان اقدامات اولیه جهت تغذیه خاکی )چالکود( 

 : زراعت

ؤثر( کماکان نسبت به آبیاری محصوالت پاییزه خود)گندم، جو، کلزا، کشاورزان مناطق مرکزی استان درصورت عدم بارندگی مکفی)م

 .گلرنگ( اقدام نمایند

 .کنترل دما وتهویه انبارهای محصوالت انباری )سیب زمینی و پیاز( بادقت انجام گیرد

 :دامداری

 هاها و دامداریتأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری
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 مقابل سوزباد و کاهش دمامحافظت از احشام در 

 :زنبورداری

های کندوهای زنبورعسل، زنبورداران کلیه مناطق استان ازسرکشی وبازبینی کندوهای خوددرمواقع به منظور جلوگیری ازوقوع بیماری

 .سردی هوا جدا خوداری نمایند

 :ماشین آالت

های آبیاری و زهکشی و ماشین آالت کشاورزی بکهکشاورزان با توجه به شرایط مساعد جوی جهت تعمیر، بازسازی و سرویس ش

 .نمایند برنامه ریزی 

 : استان یزد

 : باغبانی

 .انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی بالمانع است

 .ها فعالً خود داری گرددمنظور جلوگیری از خسارت سرما، از انجام عملیات هرس، شخم عمیق و کوددهی باغبه

 .ک در گلخانه، نسبت به هوادهی به گلخانه، مخصوصاً در سپیده دم اقدام گرددجهت جلوگیری از شیوع سرخ

ای، به هوادهی بموقع و نظارت بر دما با بکارگیری دماسنج اقدام های خیار سبز گلخانهبه منظور جلوگیری از عارضه المپی شدن میوه

 .گردد

 :زراعی

 .ت، کود پتاسه به صورت محلول پاشی استفاده شودمزارع کلزا و غالت، آبیاری و جهت افزایش مقاومت محصوال

 .های هرز مزرعه در ساعات گرم و آرام روز اقدام نمایندگندم کاران و کلزاکاران نسبت به کنترل شیمیایی علف

 .زارعین زیره وسیر در کشت تسریع نمایند

 : ها و دامداریمرغداری

 رر و اطمینان از سالم بودن موتورهای برق اضطراری، اقدام گرددمرغداران خصوصاً در نواحی کوهستانی نسبت به تست مک

د، های مختلف تهویه تجهیز شونهای مرغداری به سیستمبا توجه به شروع فصل سرما و تغییرات زیاد دمای شبانه روز الزم است سالن

درجه از سیستم تهویه حداقلی  18درجه از سیستم تهویه انتقالی و کمتر از  28گردد در صورت افت دما به کمتر از لذا توصیه می

 .استفاده گردد. ضمناً نسبت به ذخیره سوخت جایگزین اقدام نمایند

ها در شرایط سرما و یخبندان فعالیت بیشتری دارند لذا خوراندن داروهای ضد انگل به دام زیر نظر های گوارشی و ریوی در دامانگل

 .ک ضروری استدامپزش

 سرد آب ازخوراندن   ها قرار گیرد. درجه سلسیوس( در اختیار گوساله 15در هوای سرد حتی المقدور آب با دمای مناسب )حداقل 

 .نمایند خودداری  صبح در خصوصبه هادام به

ی سرد به سالن دامداری حفاظت های ورود هواشود لذا محلدر مواقع سرما بخشی از غذای مصرفی دام صرف گرم نگه داشتن بدن می

 .و تهویه مناسب انجام شود

 : زنبور داری

های پرواز اقدام کنند و ضمناً فضای داخل کندوها با استفاده از های اضافی و محدود کردن دریچهزنبور داران نسبت به برداشت قاب

 .ها محدود گرددپوشش مناسب برروی قاب

 :ماشین آالت
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های آبیاری و زهکشی و ماشین آالت کشاورزی کشاورزان با توجه به شرایط مساعد جوی جهت تعمیر، بازسازی و سرویس شبکه

 .نمایند برنامه ریزی 

 :پرورش ماهی

ان یبا توجه به دمای مناسب در این هفته به بیومتری نوبت دوم، تعیین بیوماس )وزن ماهیان داخل استخر(، میزان و سایز خوراک ماه

 .قزل آالی پرورشی اقدام شود

 :های خراسان شمالی و خراسان رضویاستان

 :باغبانی

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خراسان شمالی از روز شنبه تا سه شنبه و در استان خراسان رضوی در 

 روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل وزش باد

 های پرورش قارچها و سالنلخانهتهویه وتنظیم دما و رطوبت گ

 های انبارهای نگهداری میوه جهت جلوگیری از یخ زدگیها و تهویهبستن دریچه

 خودداری از انجام هرس پاییزه درختان

 :زراعی

 شکارآهای سیاهک پنهان و های مناسب رشد و ضد عفونی بذور گندم به منظور پیشگیری از آلودگی به بیماریاستفاده از بذر مال

 :دامداری

 ها و تهیه خوراک پرانرژیها و دامداریتأمین سوخت، تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری

 محافظت از کندوها در مقابل سرما

 های تازه متولد شده در مقابل سوزبادها و گوسالهمراقبت الزم از بره

 .واسط روز با پوشش مناسب صورت گیردبا توجه به هوای سرد لحظات صبحگاهی انتقال دام توسط کامیون ا

 :زنبورداری

 تنگ کردن کندوهای زنبور عسل )کوچک کردن فضا( و کوچک نمودن دریچه پرواز جهت آمادگی کندوها برای زمستان گذرانی

 محافظت از کندوها و انتقال کندوهای زنبور عسل از مناطق ییالق به قشالق

 :ماشین آالت

 زدگی یخ زا ناشی صدمات و ها تحت فشار و خطوط انتقال آب با لوله، برای جلوگیری از ترکیدگی لولهتخلیه آب درتاسیسات آبیاری 

 :های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرماناستان

 :باغبانی

 احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به دلیل وزش باد

شود های پرورش طیوروتولیدکنندگان قارچ درمناطق مختلف استان توصیه مین، سالنداراباتوجه به شرایط دمایی آخرهفته به گلخانه

 .های تولید و استحکام تاسیسات رابه عمل آورنداقدامات الزم جهت کنترل دمای فضای گلخانه و سالن

 های کشاورزی با دقت انجام گیردکنترل دمای انبارهای محصوالت انباری )سیب زمینی وپیاز( و نهاده

 .داری نمایندباغداران پس از برداشت مرکبات جهت جلوگیری از سرمازدگی، محصوالت را در شرایط مناسب انبارداری نگه

های آلوده و خشک شده از محل زیر خشکیدگی و دار، نسبت به هرس شاخهجهت مبارزه با بیماری شانکر باکتریایی درختان هسته

 .همچنین سم پاشی اقدام گردد
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ا هباشد. لذا با به عمل آوردن تمهیدات الزم جهت وزش باد در زمینه انتقال نهالها به باغ مناسب میجهت انتقال نهالشرایط جوی 

 .اقدام گردد

باغداران نسبت به هرس زمستانه باغات و همچنین تغذیه درختان به روش نوار کود براساس آزمایش خاک و توصیه کارشناسان اقدام 

 .نمایند

 :زراعی

 شود هنگام وزش باد از سموجه به آغاز فصل مبارزه شیمیایی با علفهای هرز مزارع کلزا و گندم در مناطق گرمسیری توصیه میبا ت

 .پاشی خودداری گردد

 .صورت مستمر مورد بازدید قرار گیرندبا توجه به مناسب بودن شرایط جوی مزارع کلزا جهت کنترل آفت شته مومی به

 :ماشین آالت

 .شود ماشین آالت و ادوات کشاورزی را در اماکن سرپوشیده نگهداری نمایندزان محترم توصیه میبه کشاور

 هااضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آالت کشاورزی، موتورهای چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاش

 :های فارس، بوشهر و هرمزگاناستان

 :باغبانی

 پاشی و سم پاشی به دلیل وزش باداحتیاط در انجام عملیات محلول 

 .شودجهت تغذیه زمستانه تهیه کودهای پتاسه وفسفره جهت مصرف خاکدهی در باغات توصیه می

 .از مصرف کودهای ازته و میکرو کالته درباغات مرکبات در این فصل خودداری شود 

 هرس دمبرگ درختان خرما

 جویبرداشت محصول مرکبات باتوجه به مناسب بودن وضعیت 

 .باغداران گرامی نسبت به ترمیم آبگیرهای اطراف درختان انجیر دیم اقدام نمایید

  :زراعی

 های هرز مزارع شتوی صورت گیردمبارزه باعلف

 .شود انجام کلزا و گندم با توجه به عدم بارندگی آبیاری مزارع 

 .شود مبارزه با آفت کک در مزارع کلزا با سموم مناسب با نظر کارشناسان انجام

 .های هرز مزارع گندم باسموم توصیه شده توسط کارشناسان کشاورزی انجام شودکنترل علف

 .شوددرمزارع کلزا مصرف کود ازته درآبیاری سوم و چهارم توصیه می

قدام رز ابه دلیل وزش باد درمزارع کلزا درساعاتی که هوا آرام است و وزش باد نداریم نسبت به سمپاشی برعلیه شته مومی وعلف ه

 .نمایید

 توقف آبیاری بارانی در زمان وزش باد

 مصرف کود سرک در مزارع کلزا و گندم باتوجه به مرحله رشد ونیاز مزرعه همراه با آبیاری انجام گردد

 :دامداران و عشایر

 تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام وطیور

 های واگیردار و مسریها برای جلوگیری از شیوع بیماریسنتی( و مرغداریها)صنعتی و رعایت مسائل بهداشتی در دامداری

 ها به دلیل افت دماتنظیم دما و رطوبت مرغداری
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 :زنبورداری

 باد وزش و دمایی نوسانات محافظت از کندوها در مقابل 

 وها برای زمستان گذرانیتنگ کردن کندوهای زنبور عسل )کوچک کردن فضا( و کوچک نمودن دریچه پرواز جهت آمادگی کند

 تنظیم دریچه کندوهای زنبور عسل در روزهای آتی و انجام تغذیه مصنوعی

 :های ایالم و خوزستاناستان

 :باغبانی

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در شمال استان خوزستان در روزهای دو شنبه و سه شنبه به دلیل احتمال بارش 

 و وزش باد

 های قارچیهای پرورش قارچ جهت جلوگیری از شیوع بیماریها و سالندما و رطوبت گلخانهتنظیم 

 :زراعی

 های قارچی در مزارع سیر، پیاز و کاهو وجود داردبا توجه به بارندگی هفته گذشته و مرطوب بودن مزارع امکان بروز بیماری

 مهای هرز مزارع کلزا مناطق جنوب ایالمبارزه با آفات و علف

 آبیاری نهرهای و ها پاکسازی زهکش

 :دامداری و مرغداری

 هاها و دامداریتأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری

 

 :ماشین آالت

 هااضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آالت کشاورزی، موتورهای چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاش

 :زنبور عسل

 برابر رعد و برق و بارندگیحفاطت کندوها در 

 :شیالت

 هوا دهی استخرهای پرورش ماهی

http://www.iana.ir/fa/news/39080/%D8%AA%D9%88% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۶تاریخ: 

 روستا در معرض سیل 8650

های به عمل آمده روستای کشور براساس جدیدترین بررسی 8650ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: معاون آبخیز سازمان جنگل

تر نگاه شود. پرویز داری به صورت جدیدر معرض سیل قرار دارند که برای رفع این تهدید باید به عملیات آبخیزداری و آبخوان

و خاک به ویژه در بخش خاک مورد تاکید رهبر معظم انقالب قرار دارد. به طوری که باید به  گرشاسبی اظهار کرد: حفاظت از آب

جمهور نیز آب را مایه حیات موضوع خاک حتی بیشتر از آب پرداخته شود زیرا خاک بهترین منبع برای نگهداری آب است. رییس

است. اقدامات آبخیزداری اقدامات مدیریتی، حفاظت کشاورزی،  اعالم کرده و بر لزوم حفاظت از خاک و مصرف بهینه آب تاکید داشته

ع طبیعی های کلی نظام در بخش مناببیومکانیکی و مکانیکی است که در قوانین و اسناد باالدستی نیز به آن توجه شده است. سیاست

ور با کانون جهادگران سازندگی برای ها، مراتع و آبخیزداری کشایجاد عزم ملی است که از مصادیق آن تفاهم امروز سازمان جنگل

 .آبخیزداری است

http://www.iana.ir/fa/news/39079/8650%D-8 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۷تاریخ: 

 به مجلس« منع حیوان آزاری»ارسال الیحه 

به مجلس خبر داد و گفت: چون  «منع حیوان آزاری»محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست از ارسال الیحه معاون 

 .این موضوع جنبه حقوقی و قضائی دارد قوه قضائیه هم باید در خصوص آن نظر دهد

اسفند  آزاری از دوماینکه مساله حیوان به گزارش مهر، کتایون جهانگیری فعال حقوق حیوانات در برنامه تلوزیونی سرزمین ما با بیان

اندازی شد به موضوع جدی تبدیل شد، اظهار کرد: به دنبال جدی شدن این ماجرا پویش هنرمندان حامی محیط زیست راه 94سال 

آزاری سازمان حفاظت محیط زیست به این موضوع ورود پیدا کرد و از آن زمان به بعد و پس از جدی شدن بحث مقابله با حیوان

آزاری را کاهش دهند زیرا این موضوع حلی بودند تا بتوانند مساله حیوان به دنبال راهفعاالن حقوق حیوانات و سازمان محیط زیست 

 .آزاری در فضای مجازی منتشر شده بود جامعه را دچار تالم کرده بودهایی که از حیوانو فیلم

ای را به شدت مورد آزار بهآزاری منتشر شده است که در آن یک پسر نوجوان گربه تازگی فیلمی در فضای مجازی در خصوص حیوان

دهد. در ادامه علی ذاکری، مسئول روابط عمومی نگهبانان جلگه میناب طی تماس تلفنی به روی آنتن برنامه آمد و و اذیت قرار می

داره ادر این خصوص توضیح داد: در پی انتشار این ویدئو در فضای مجازی که در یکی از روستاهای شهرستان میناب اتفاق افتاده بود 

 .محیط زیست استان و دستگاه قضائی به این موضوع ورود پیدا کردند

ساله بود، گفت: این فرد به همراه نوجوان دیگری هفتم دی ماه به مراجع قضائی  16او با بیان اینکه فرد حیوان آزار یک نوجوان 

خورده است این گربه جوجه کبوترهای او را میکردند. نوجوان در فیلم مدعی بود چون معرفی شدند اما به شدت اظهار ندامت می

 .این رفتار را نشان داده است

 شوند؟حیوان آزار می چه کسانی

آورند و دلیل آنها برای انجام این کار در ادامه جهانگیری مستندساز در پاسخ به این سوال که چه کسانی به حیوان آزاری روی می

ی آزارها حیوانبینید که به هنگام درس دادن به بچهای را میه است شما معلم مدرسهچیست، گفت: حیوان آزاری امروز گسترده شد

 .افتدآزاری میای است از اتفاقاتی که در خصوص حیوانشود اینها نمونههای مدرسه منتشر میهایی که از آزمایشکند. فیلممی

روانکاوی مطرح است، عنوان کرد: بر اساس اطالعات دانشمندان  این فعال حقوق حیوانات با بیان اینکه در بحث حیوان آزاری موضوع

زنند این کند. کسانی که بیشتر دست به بزه میهای عصبی در قسمت پیشانی وجود دارد که در افراد ایجاد همدلی مییکسری یاخته

آزاری نامید را یکی دیگر از دالیل حیوان هاجهانگیری در ادامه نبود فرهنگ حیوان دوستی در خانواده.های عصبی را کمتر دارندیاخته

توانند این موضوع را به فرزندان خود اند و نمیپدران و مادران ایرانی خود در خصوص فرهنگ حیوان دوستی آموزش ندیده و گفت:

 .منتقل کنند

 اهمیت آموزش در کاهش جرایم

ای است که عوامل مختلفی در ایجاد بیان اینکه جرم پدیده در ادامه ابراهیم محمدی دادستان شهرستان میناب طی تماس تلفنی با

آن دخیل هستند، گفت: بیشترین عامل بروز جرایم نبود آموزش در خانواده، مدرسه و رسانه است. شاید اگر آموزش به خوبی انجام 

 .ترام بگذارندشود کمتر شاهد این گونه رفتارها باشیم ما باید به فرزندان خود آموزش دهیم تا به حیوانات اح

توانیم مورد مجازات قرار دهیم اول ایم نمیآزاری توضیح داد: عملی را که آموزش نداده او در خصوص شیوه برخورد قانونی با حیوان

هایی از توانیم توقع داشته باشیم که جرمرسانی صورت گیرد و با تذکر و بیان آثار سوء و اتمام حجت کردن میباید آموزش و اطالع
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ین دست اتفاق نیفتد اما در صورت ارائه تمامی این موارد اگر باز هم حیوان آزاری صورت گرفت و البته حیوان آزار آن را در فضای ا

 .مجازی منتشر کرد باید بداند که هر دو اقدام جرم است و با آن برخورد شدید خواهد شد

ای اعصاب و روان در رابطه با این که آیا حیوان آزاری جرمی هیابندعلی امینی متخصص بیماریهای خشونت طلب بهبود میسلول

ر گیرد و اگهای مغزی از کوچکی شکل میسازی سلولگیرد، توضیح داد: روند شکلهای اعصاب و روان نشأت میاست که از بیماری

 د و حاصل رشد و تکاملشونهای عصبی در کنترل خشونت ضعیف میفرد در محلی زندگی کند که خشونت در آن زیاد است سلول

او با بیان اینکه با قرار گرفتن در .افتد. البته اثرات ژنتیکی را هم نباید در این باره فراموش کنیممغزی به طور نامتناسب اتفاق می

 های درونی فرد را تغییرتواند به سمت بهبودی حرکت کند، عنوان کرد: اگر آموختههای عصبی میهای مناسب رشد سلولمحیط

 تواند باعثدرمانی و فرزند پروری از جمله اقداماتی است که میروند. روانهای مغزی خشونت طلب او به سمت بهبود میدهیم سلول

الزم  در ادامه کتایون جهانگیری با بیان اینکه در خصوص بحث حیوان آزاری خالء قانونی وجود دارد، گفت:.کاهش خشونت شود

ای است که از یست در خصوص ورود به این موضوع تشکر کنم. ماده واحده منع حیوان آزاری الیحهاست از رئیس سازمان محیط ز

های مختلف جلسات متعددی برگزار شده است و ما امیدواریم که نمایندگان مجلس شود و در کارگروهسال گذشته بر روی آن کار می

 .اند عاملی برای کاهش حیوان آزاری شودتوساز است و میدر این خصوص پاسخ مناسب دهند قانون فرهنگ

 ارسال الیحه منع حیون آزاری به مجلس

فرهاد دبیری معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه پیش نویس الیحه منع حیوان آزاری در 

 .یه هم باید در خصوص آن نظر دهدکمیسیون لوایح مطرح شده است، گفت: چون این موضوع جنبه حقوقی و قضائی دارد قوه قضائ

گیرد تا از جهت قضائی و کیفری با قوانین ما منطبق هفته آینده در کمیسیون لوایح یک بار دیگر این الیحه مورد بررسی قرار می

 .فرستیم و امیدواریم نمایندگان مجلس به این موضوع پاسخ مناسب دهندباشد سپس آن را به مجلس می

 سازی هم توجههش بحث حیوان آزاری عالوه بر ضمانت اجرایی کیفری محدود کننده باید به آموزش و فرهنگبه گفته وی برای کا

 .شود

http://www.iana.ir/fa/news/39107/%D8%A7%D8%B 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۸تاریخ: 

 المللی خور باهو و خلیج گواتر آغاز شدفرآیند تدوین برنامه مدیریت تاالب بین

برداری خردمندانه از تاالبهای کشور تضمین کننده پایداری خدمات و بومی درحفاظت، مدیریت و بهرهبکارگیری رویکرد زیست

از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست، مدیر ملی طرح حفاظت به گزارش ایانا به نقل .های آبی ارزشمند استکارکردهای این اکوسیستم

های کشور از آغاز فرآیند تدوین برنامه بومی در حفاظت و مدیریت تاالبهای ایران با اشاره به لزوم بکارگیری رویکرد زیستاز تاالب

نفعان منطقه گواتر و با مشارکت تمام ذیوی افزود: این برنامه .المللی خور باهو و خلیج گواتر خبر دادمدیریت جامع تاالب بین

های این اکوسیستم ترسیم برداری پایدار از پتانسیلشهرستان چابهار در دست تدوین بوده و افق روشنی را برای حفاظت و بهره

انی شتیبهای برگزار شده با ذینفعان منطقه و با توجه به حمایت و پمحسن سلیمانی بیان کرد: با گفتگوها و نشست .کندمی

  .های اجرایی و فرماندار ویژه منطقه، برنامه در مدت زمان کوتاهی تدوین و اجرایی خواهد شددستگاه

برداران و صیادان در تدوین برنامه مدیریت جامع تاالب بسیار حائز الزم به ذکر است که نقش مشارکت جوامع محلی بخصوص بهره

 های این اکوسیستم برای توسعهوه بر حمایت جوامع محلی در حفاظت از تاالب، پتانسیلاهمیت بوده و با اجرایی شدن این برنامه عال

پایدار و رونق معیشت جوامع محلی نیز بکار گرفته خواهد شد که این موضوع نویدبخش مشارکت نظامند مردم در حفاظت از 

المللی، گفتگوهایی نیز با مقامات مسئول االب بینریزی و حفاظت مشترک این تدر ارتباط با برنامه .های آبی کشور استاکوسیستم

 شودپاکستانی انجام شده که در ادامه از این ظرفیت نیز برای حفاظت و پایداری خدمات و کارکردهای خلیج گواتر استفاده می

http://www.iana.ir/fa/news/91323/%D9%81%D8%B1%D8% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۰تاریخ: 

ها مقصر وضعیت موجود/ اجرای مدل جنگلداری تنفس جنگل فرصتی برای قاچاقچیان چوب/ سازمان جنگل

 مشارکتی راه نجات جنگل

عدد های مواصالتی و جنگلی متبا توجه به وجود جاده استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت: با اجرای طرح تنفس جنگل

 .شوددر این اکوسیستم طبیعی، فرصت مناسبی برای فعالیت قاچاقچیان چوب فراهم می

اورم این های پردیسان بیان کرد: باز سلسله نشست "نشست تنفس جنگل؛ بایدها و نبایدها"به گزارش خبرنگار ایانا، تقی شامخی در 

 ها باشد.جای مطرح کردن بحث استراحت جنگل، تکیه اصلی روی شعاری نظیر مدیریت پایدار جنگل است که باید به

توانیم برویم. مدیریت کنند، مدیریت پایدار است و ما از این خیلی فراتر نمیو تکیه می وی افزود: چیزی که در دنیا به آن رسیده

 کند.مان تاکید میپایدار جنگل روی عنصر مدیریت و پایداری به صورت توا

 های مدیریتی جنگل تاکید کرد.های جنگلی، بر تداوم طرحساله در مدیریت عرصه 60شامخی با اشاره به تجربه 

 کرد.ها مطرح نبود، عنصر پایداری مفهوم پیدا نمیوی افزود: اگر بحث دخالت انسان در جنگل

ید از دو واژه توانایی اکولوژیک و مشارکت مردم، حداکثر استفاده را های شمال بابه گفته استاد دانشگاه تهران در مدیریت جنگل

 های جنگلداری تاکید کرد.بکنیم.وی همچنین بر نظارت برای اجرای دقیق و درست طرح

های شمال هزار هکتار از جنگل 100های ایران به درستی استفاده نشده است. امروز شامخی عنوان کرد: از موضوع مشارکت در جنگل

ها، واگذاری و نظارت بر ها تاکنون به وظیفه خود در تهیه طرحشود.وی ادامه داد: سازمان جنگلبه صورت مشارکتی مدیریت می

 های مدیریتی جنگل به خوبی عمل نکرده است و از خود ضعف نشان داده است.اجرای برنامه

اط ضعف ترمیم شود. اگر در شمال باید دامداری، مصرف چوب این استاد دانشگاه تهران افزود: کلید اصلی حل مشکل این است که نق

های غیر منطقی را کنترل کنیم، باید در این مسیر گام برداریم و اگر باید مجریان سوخت، تجاوز به اراضی، قاچاق و ویالسازی

 ها را ترمیم کنیم.های ما تعهدات خود را انجام دهند و نیاز به طرح مناسب داریم، برنامهطرح

ها باید ارتقاء یابد اما این سازمان با همان ساختار گذشته نیز اختیارات الزم وی ادامه داد: اگرچه معتقدم ساختار فعلی سازمان جنگل

ها، تا کنون به وظایف خود به درستی عمل ها را دارد اما سئوال اصلی این است که چرا سازمان جنگلبرای نظارت جدی بر طرح

به وضعیت فعلی رسانده است.شامخی با اشاره به اشتراکات نظری که بین مخالفان و موافقان طرح تنفس وجود نکرده است و ما را 

 ها به عنوان دستگاه اجرایی درها مقصر هستند اما تاکید کرد: سازمان جنگلدارد، پذیرفت که همه در پیدایش وضعیت فعلی جنگل

 و به وظایف خود عمل نکرده است. پیدایش این وضعیت بیش از سایرین مسئولیت داشته

شود. درست است که ایران کشوری خشک است اما برداری میها بهرهوی گفت: در دنیا ساالنه سه میلیارد متر مکعب چوب از جنگل

به  شده ها سبببرداری دارد. عقب نشینی در مدیریت جنگلشمال ایران وضعیتی شبیه به اروپا داشته و پتانسیل کافی برای بهره

 های ایران دانست وپایین پرت شویم.این استاد دانشگاه تهران وجود سه و نیم میلیون واحد دامی را یکی از مخاطرات اصلی جنگل

سوزاند. البته این رقم خوشبینانه است. در متر مکعب چوب می 100دهد هر واحد دامداری، ساالنه های ما نشان میافزود: بررسی

ها زندگی کرده و از آن هزار نفر انسان داخل جنگل 300تا  200آبادی داخل جنگل وجود دارد و حدود  400حال حاضر سه هزار و 

کیلومتر جاده مواصالتی بهترین امکان را به  2500هزار کیلومتر جاده جنگلی و  10کنند.وی اضافه کرد: وجود برداری میبهره

ها درخواست تخصیص ه فعالیت خود ادامه دهند.شامخی گفت: سازمان جنگلدهد که در زمان استراحت، به راحتی بها میقاچاقچی

های کشور را ارایه کرده است. این سازمان با پرسنلی که تا کنون در مدیریت میلیارد تومان اعتبار برای حفاظت از جنگل 500ساالنه 
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ر عملیاتی است، چگونه در آینده به وظایف خود ای که غیناموفق بوده و به وظایف خود عمل نکرده و از سوی دیگر وضعیت بودجه

 عمل خواهد کرد؟

های مخروبه را تبدیل به ساله دارند که در قالب مدیریت مشارکتی، جنگل 30ای ها در دل جنگل سابقهوی بیان کرد: تعاونی

های علمی دانشگاه تهران افزود: تعاونیاند. از این پتانسیل باید برای مدیریت جنگل استفاده کرد.این عضو هیات های جوان کردهجنگل

محلی تمایل و انگیزه دارند که جنگل را حفاظت کنند، بنابراین اگر مدیریت عرصه جنگلی به این افراد سپرده شود، حتی اگر بودجه 

یریت پایدار را در توان مددولتی با نوسان مواجه شود، روند مدیریت ادامه خواهد یافت. با استفاده از تجربه مدیریت مشارکتی می

جنگل پیاده کرد.وی یادآور شد: برای مدیریت پایدار جنگل باید کارشناسان در زمان تهیه طرح در مناطقی که پتانسیل وجود ندارد، 

برداری را متوقف کرده و آن منطقه را حفاظتی اعالم کنند. برای عمل کردن به قوانین علمی مشکل و کمبودی نداریم بنابراین بهره

های فعلی را بر اساس قواعد علمی های جنگلداری( را بشکنیم.شامخی تاکید کرد: باید چارچوبهای موجود )طرحاید چارچوبنب

 منسجم اصالح کنیم./

http://www.iana.ir/fa/news/39288/%D8%AA%D9 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۰تاریخ: 

 هزار هکتار جنگل طی چند سال اخیر 350طرح تنفس بازنده و برنده ندارد/ طغیان آفت در 

رصتی شویم. در این مقطع، فایم یا همه با هم برنده میای ندارد. یا همه بازندهرئیس انجمن جنگلبانی گفت: طرح تنفس بازنده و برنده

های از سلسله نشست "نشست تنفس جنگل؛ بایدها و نبایدها"به گزارش خبرنگار ایانا، هادی کیادلیری در .خطا نخواهیم داشتبرای 

ی کند. باید روهای جدیدی ایجاد میکنیم و این سخنان مقاومتپردیسان بیان کرد: در حال حاضر درباره دکترین جدید صحبت می

 ن برنامه برای جنگل تدوین شود زیرا فرصت پرداخت هزینه نداریم.مباحث به قدری صحبت شود که بهتری

های ایران به لحاظ بصری کامال مشخص است و اگر به افراد عادی بگوییم حال جنگل خوب وی ادامه داد: وضعیت نامطلوب جنگل

های جنگل به طور کامل از بین کند. به لحاظ علمی جنگل شمالی وجود ندارد. جنگل فقط درخت نیست. نشانهاست، کسی باور نمی

 ها شده است.برداری هم مزید بر علت این تخریبرفته است. بهره

رئیس انجمن جنگلبانی برای چندمین بار تاکید کرد: استراحت جنگل به معنی توقف مدیریت و رهاسازی نیست زیرا هدف استراحت 

 وضعیت جدید و متکی بر رویکردهای طبیعت محور است.جنگل تغییر رویکردها از وضعیت فعلی و اتکا به بازار چوب به 

دهند، پیگیری مسئله استراحت جنگل را یک های ایران فقط یک درصد خاک کشور را تشکیل میوی با اشاره به اینکه جنگل

کند از خدمات یم کند، بلکه سعیای اصل منابع خود را استفاده نمیمسئولیت اخالقی دانست.کیادلیری بیان کرد: هیچ کشور پیشرفته

ها و تهدیدهای ایجاد تشکیالت منابع طبیعی و ایم.وی به فرصتآن استفاده کند. ما در ایران از اصل سرمایه جنگل استفاده کرده

دیریتی های مها به اجرای طرحها برای کشور پرداخت.به گفته رئیس انجمن جنگلبانی قانون ملی شدن جنگلقانون ملی شدن جنگل

نگری گیری مراکز آموزشی و تحقیقاتی منجر شد که این مسئله فرصتی بود که برای کشور ایجاد شد اما بخشیل و شکلبرای جنگ

های شمال و اجرای های چوب بزرگ و ناهمگون با پتانسیل جنگلبرداری چوب از جنگل، احداث کارخانهها به بهرهو تمرکز دیدگاه

 ها بود.ت جنگل نیز تهدیدهای حاصل از قانون ملی شدن جنگلهای ناهمگون برای مدیریها و روششیوه

شود اما هرگاه بحث این برداری تجاری از چوب پیگیری میوی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در ایده تنفس صرفا قطع بهره

کنیم، این وب جنگل برداشت میکشند. آیا در حال حاضر که از چشود، گروهی مشکل دام، زراعت و غیره را پیش میایده مطرح می

 برداران دفاع کنیم؟مشکالت حل شده است؟ چرا باید از بهره

ر ها دکیادلیری همچنین در واکنش به مباحث مطرح شده در زمینه برداشت نیم متر مکعب چوب در هکتار، تاکید کرد: برداشت

سال برداشت  10شود و در یک سال به اندازه ه انجام میجنگل به جای آنکه در سطح سری انجام شود، به صورت متمرکز در یک نطق

میلیارد تومانی برای اجرای طرح تنفس در شرایطی که دولت بودجه کافی ندارد  500و  400های کنیم.وی همچنین برآورد رقممی

انجمن  د. به گفته رئیسبرداری چوب منصرف شوگیران از قدم گذاشتن در مسیر توقف بهرهشود تصمیمرا عاملی دانست که سبب می

میلیارد تومان از این رقم  100میلیارد تومان است و فقط  200برداری چوب برای پیمانکار حدود جنگلبانی کل درآمد حاصل از بهره

 های شمالی، بیان کرد: باید ببینید چه کسی بهشود.وی با اشاره به نامه اعتراضی نمایندگان ولی فقیه در استانصرف حفاظت می

ا متن اند زیربرداری این نامه اعتراضی را نوشتهدهد که به طرح تنفس اعتراض کنند. قطعا کارشناسان موافق بهرهایشان مشاوره می

برداری از چوب گره خورده است، به های شمال به بهرههای مدیریتی جنگلنامه کامالً تخصصی است.وی تاکید کرد: وضعیت برنامه

های بدون طرح به دالیل مختلف پتانسیل از جمله اند. زیرا جنگلهای کشور بدون طرح باقی ماندهگلدرصد جن 50همین دلیل 

های جنگل تمام شود، نیمی از جنگل که اند.کیادلیری گفت: امروز هم اگر چوبنداشتن چوب و درآمد، طرح مدیریتی هم نداشته

شویم که مثل وضعیت را چوبی نداریم و زمانی متوجه این مسئله میدارای طرح مدیریتی است، بدون متولی باقی خواهد ماند. زی
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های اساتید خود احترام قائلم اما برای حقیقت بیشتر احترام قائل دریاچه ارومیه، خیلی دیر شده باشد.وی یادآور شد: برای نوشته

ر حال قطع درختان است و در چنین هستم. امروز دامدار حاضر به خروج دام خود از جنگل نیست زیرا معتقد است که دولت د

 شرایطی چرا وی باید دامش را از جنگل خارج کند؟

 های شمال کشور رو به قهقرا است و باید برای این رویه تدبیری اندیشیده شود.درصد جنگل 42به گفته رئیس انجمن جنگلبانی، 

ی پذیرفته نشد زیرا اجرای این شیوه اقتصادی نبود. های جنگلداروی اضافه کرد: جنگلشناسی نزدیک به طبیعت توسط مجریان طرح

 کنند که این قیاس اشتباه است. کیادلیریهای مدیریت شده و مدیریت نشده را با یکدیگر مقایسه میمخالفان تنفس همواره جنگل

 تولید مستمر چوب را عامل مناسبی برای نشان دادن وضعیت جنگل ندانست.

های طرح جنگلداری درصد برنامه 70های جنگلداری را نابود کند. اگر مدعی هستیم که زه طرحوی افزود: کسی قصد ندارد شیرا

برداری چوب های بهرههای قبلی را بدون اجرای برنامهبرداری چوب مرتبط است، همان طرحدرصد به بهره 30حفاظتی است و فقط 

سازی جنگل به تصویب رسید، مجوز برداشت ه با هدف بهینهدولت ک 92ادامه دهید.رئیس انجمن جنگلبانی گفت: در مصوبه سال 

های جدید ها در اختیار بخش اجرا گذاشته شد تا برنامهدرختان شکسته و بادافتاده به عنوان یک فرصت برای تامین منابع مالی طرح

ی با هدف تولید چوب، عدم ارزیابی های جنگلدارپذیری طرحرا در جنگل اعمال کنیم اما از این فرصت استفاده نشد.وی عدم انعطاف

ها بر اساس چوب، استفاده از شبکه آماربرداری اشتباه که با هدف جنگلداری نزیک به و آمایش سرزمین، تبیین وضعیت موجود طرح

ه ی بگزینهای جنگلداری، کاهش سن برداشت درختان و بهطبیعت سازگار نیست، نبود معیار و شاخص برای ارزیابی موفقیت طرح

 های موجود جنگلداری برشمرد.جای تک گزینی و به تاخیر انداختن کلیماکس جنگل را مهمترین نقایص طرح

ایم. این طغیان آفت، به میزان دو های طبیعی بودههزار هکتار از عرصه 350کیادلیری گفت: در چند سال اخیر شاهد طغیان آفت در 

 مترمکعب رویش ساالنه را کاهش داده است./

http://www.iana.ir/fa/news/39283/%D8%B7%D8%B1%D8%AD 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۰تاریخ: 

جنگلداری ها مقصر وضعیت موجود/ اجرای مدل تنفس جنگل فرصتی برای قاچاقچیان چوب/ سازمان جنگل

 مشارکتی راه نجات جنگل

عدد های مواصالتی و جنگلی متاستاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت: با اجرای طرح تنفس جنگل با توجه به وجود جاده

 .شوددر این اکوسیستم طبیعی، فرصت مناسبی برای فعالیت قاچاقچیان چوب فراهم می

اورم این های پردیسان بیان کرد: باز سلسله نشست "نشست تنفس جنگل؛ بایدها و نبایدها"در به گزارش خبرنگار ایانا، تقی شامخی 

 ها باشد.است که باید به جای مطرح کردن بحث استراحت جنگل، تکیه اصلی روی شعاری نظیر مدیریت پایدار جنگل

توانیم برویم. مدیریت و ما از این خیلی فراتر نمی کنند، مدیریت پایدار استو تکیه می وی افزود: چیزی که در دنیا به آن رسیده

 کند.پایدار جنگل روی عنصر مدیریت و پایداری به صورت توامان تاکید می

 های مدیریتی جنگل تاکید کرد.های جنگلی، بر تداوم طرحساله در مدیریت عرصه 60شامخی با اشاره به تجربه 

 کرد.مطرح نبود، عنصر پایداری مفهوم پیدا نمیها وی افزود: اگر بحث دخالت انسان در جنگل

های شمال باید از دو واژه توانایی اکولوژیک و مشارکت مردم، حداکثر استفاده را به گفته استاد دانشگاه تهران در مدیریت جنگل

 های جنگلداری تاکید کرد.بکنیم.وی همچنین بر نظارت برای اجرای دقیق و درست طرح

های شمال هزار هکتار از جنگل 100های ایران به درستی استفاده نشده است. امروز ز موضوع مشارکت در جنگلشامخی عنوان کرد: ا

ها، واگذاری و نظارت بر ها تاکنون به وظیفه خود در تهیه طرحشود.وی ادامه داد: سازمان جنگلبه صورت مشارکتی مدیریت می

 رده است و از خود ضعف نشان داده است.های مدیریتی جنگل به خوبی عمل نکاجرای برنامه

این استاد دانشگاه تهران افزود: کلید اصلی حل مشکل این است که نقاط ضعف ترمیم شود. اگر در شمال باید دامداری، مصرف چوب 

ید مجریان های غیر منطقی را کنترل کنیم، باید در این مسیر گام برداریم و اگر باسوخت، تجاوز به اراضی، قاچاق و ویالسازی

 ها را ترمیم کنیم.های ما تعهدات خود را انجام دهند و نیاز به طرح مناسب داریم، برنامهطرح

ها باید ارتقاء یابد اما این سازمان با همان ساختار گذشته نیز اختیارات الزم وی ادامه داد: اگرچه معتقدم ساختار فعلی سازمان جنگل

ها، تا کنون به وظایف خود به درستی عمل اما سئوال اصلی این است که چرا سازمان جنگلها را دارد برای نظارت جدی بر طرح

نکرده است و ما را به وضعیت فعلی رسانده است.شامخی با اشاره به اشتراکات نظری که بین مخالفان و موافقان طرح تنفس وجود 

 ها به عنوان دستگاه اجرایی درا تاکید کرد: سازمان جنگلها مقصر هستند امدارد، پذیرفت که همه در پیدایش وضعیت فعلی جنگل

 پیدایش این وضعیت بیش از سایرین مسئولیت داشته و به وظایف خود عمل نکرده است.

شود. درست است که ایران کشوری خشک است اما برداری میها بهرهوی گفت: در دنیا ساالنه سه میلیارد متر مکعب چوب از جنگل

شده به  ها سبببرداری دارد. عقب نشینی در مدیریت جنگلعیتی شبیه به اروپا داشته و پتانسیل کافی برای بهرهشمال ایران وض

 های ایران دانست وپایین پرت شویم.این استاد دانشگاه تهران وجود سه و نیم میلیون واحد دامی را یکی از مخاطرات اصلی جنگل

سوزاند. البته این رقم خوشبینانه است. در متر مکعب چوب می 100د دامداری، ساالنه دهد هر واحهای ما نشان میافزود: بررسی

ها زندگی کرده و از آن هزار نفر انسان داخل جنگل 300تا  200آبادی داخل جنگل وجود دارد و حدود  400حال حاضر سه هزار و 

 کنند.برداری میبهره

دهد که در ها میکیلومتر جاده مواصالتی بهترین امکان را به قاچاقچی 2500لی و هزار کیلومتر جاده جنگ 10وی اضافه کرد: وجود 

میلیارد تومان  500ها درخواست تخصیص ساالنه زمان استراحت، به راحتی به فعالیت خود ادامه دهند.شامخی گفت: سازمان جنگل
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پرسنلی که تا کنون در مدیریت ناموفق بوده و به وظایف های کشور را ارایه کرده است. این سازمان با اعتبار برای حفاظت از جنگل

 ای که غیر عملیاتی است، چگونه در آینده به وظایف خود عمل خواهد کرد؟خود عمل نکرده و از سوی دیگر وضعیت بودجه

را تبدیل به  های مخروبهساله دارند که در قالب مدیریت مشارکتی، جنگل 30ای ها در دل جنگل سابقهوی بیان کرد: تعاونی

های اند. از این پتانسیل باید برای مدیریت جنگل استفاده کرد.این عضو هیات علمی دانشگاه تهران افزود: تعاونیهای جوان کردهجنگل

محلی تمایل و انگیزه دارند که جنگل را حفاظت کنند، بنابراین اگر مدیریت عرصه جنگلی به این افراد سپرده شود، حتی اگر بودجه 

توان مدیریت پایدار را در لتی با نوسان مواجه شود، روند مدیریت ادامه خواهد یافت. با استفاده از تجربه مدیریت مشارکتی میدو

جنگل پیاده کرد.وی یادآور شد: برای مدیریت پایدار جنگل باید کارشناسان در زمان تهیه طرح در مناطقی که پتانسیل وجود ندارد، 

کرده و آن منطقه را حفاظتی اعالم کنند. برای عمل کردن به قوانین علمی مشکل و کمبودی نداریم بنابراین برداری را متوقف بهره

های فعلی را بر اساس قواعد علمی های جنگلداری( را بشکنیم.شامخی تاکید کرد: باید چارچوبهای موجود )طرحنباید چارچوب

 منسجم اصالح کنیم./

http://www.iana.ir/fa/news/39288/%D8%AA%D9 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۰تاریخ: 

 هزار هکتار جنگل طی چند سال اخیر 350طرح تنفس بازنده و برنده ندارد/ طغیان آفت در 

رصتی شویم. در این مقطع، فایم یا همه با هم برنده میای ندارد. یا همه بازندهبازنده و برندهرئیس انجمن جنگلبانی گفت: طرح تنفس 

های از سلسله نشست "نشست تنفس جنگل؛ بایدها و نبایدها"به گزارش خبرنگار ایانا، هادی کیادلیری در .برای خطا نخواهیم داشت

ی کند. باید روهای جدیدی ایجاد میکنیم و این سخنان مقاومتحبت میپردیسان بیان کرد: در حال حاضر درباره دکترین جدید ص

 مباحث به قدری صحبت شود که بهترین برنامه برای جنگل تدوین شود زیرا فرصت پرداخت هزینه نداریم.

جنگل خوب  های ایران به لحاظ بصری کامال مشخص است و اگر به افراد عادی بگوییم حالوی ادامه داد: وضعیت نامطلوب جنگل

ن های جنگل به طور کامل از بیکند. به لحاظ علمی جنگل شمالی وجود ندارد. جنگل فقط درخت نیست. نشانهاست، کسی باور نمی

 ها شده است.برداری هم مزید بر علت این تخریبرفته است. بهره

 دیریت و رهاسازی نیست زیرا هدف استراحترئیس انجمن جنگلبانی برای چندمین بار تاکید کرد: استراحت جنگل به معنی توقف م

 جنگل تغییر رویکردها از وضعیت فعلی و اتکا به بازار چوب به وضعیت جدید و متکی بر رویکردهای طبیعت محور است.

دهند، پیگیری مسئله استراحت جنگل را یک های ایران فقط یک درصد خاک کشور را تشکیل میوی با اشاره به اینکه جنگل

کند از خدمات کند، بلکه سعی میای اصل منابع خود را استفاده نمیاخالقی دانست.کیادلیری بیان کرد: هیچ کشور پیشرفته مسئولیت

ها و تهدیدهای ایجاد تشکیالت منابع طبیعی و ایم.وی به فرصتآن استفاده کند. ما در ایران از اصل سرمایه جنگل استفاده کرده

دیریتی های مها به اجرای طرحکشور پرداخت.به گفته رئیس انجمن جنگلبانی قانون ملی شدن جنگلها برای قانون ملی شدن جنگل

نگری گیری مراکز آموزشی و تحقیقاتی منجر شد که این مسئله فرصتی بود که برای کشور ایجاد شد اما بخشیبرای جنگل و شکل

های شمال و اجرای های چوب بزرگ و ناهمگون با پتانسیل جنگلنهبرداری چوب از جنگل، احداث کارخاها به بهرهو تمرکز دیدگاه

 ها بود.های ناهمگون برای مدیریت جنگل نیز تهدیدهای حاصل از قانون ملی شدن جنگلها و روششیوه

ن بحث ای شود اما هرگاهبرداری تجاری از چوب پیگیری میوی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در ایده تنفس صرفا قطع بهره

کنیم، این کشند. آیا در حال حاضر که از چوب جنگل برداشت میشود، گروهی مشکل دام، زراعت و غیره را پیش میایده مطرح می

 برداران دفاع کنیم؟مشکالت حل شده است؟ چرا باید از بهره

ر ها دهکتار، تاکید کرد: برداشت کیادلیری همچنین در واکنش به مباحث مطرح شده در زمینه برداشت نیم متر مکعب چوب در

سال برداشت  10شود و در یک سال به اندازه جنگل به جای آنکه در سطح سری انجام شود، به صورت متمرکز در یک نطقه انجام می

رد میلیارد تومانی برای اجرای طرح تنفس در شرایطی که دولت بودجه کافی ندا 500و  400های کنیم.وی همچنین برآورد رقممی

برداری چوب منصرف شود. به گفته رئیس انجمن گیران از قدم گذاشتن در مسیر توقف بهرهشود تصمیمرا عاملی دانست که سبب می

میلیارد تومان از این رقم  100میلیارد تومان است و فقط  200برداری چوب برای پیمانکار حدود جنگلبانی کل درآمد حاصل از بهره

های شمالی، بیان کرد: باید ببینید چه کسی به با اشاره به نامه اعتراضی نمایندگان ولی فقیه در استانشود.وی صرف حفاظت می

ا متن اند زیربرداری این نامه اعتراضی را نوشتهدهد که به طرح تنفس اعتراض کنند. قطعا کارشناسان موافق بهرهایشان مشاوره می

برداری از چوب گره خورده است، به های شمال به بهرههای مدیریتی جنگلت برنامهنامه کامالً تخصصی است.وی تاکید کرد: وضعی

های بدون طرح به دالیل مختلف پتانسیل از جمله اند. زیرا جنگلهای کشور بدون طرح باقی ماندهدرصد جنگل 50همین دلیل 

های جنگل تمام شود، نیمی از جنگل که گر چوباند.کیادلیری گفت: امروز هم انداشتن چوب و درآمد، طرح مدیریتی هم نداشته

شویم که مثل وضعیت دارای طرح مدیریتی است، بدون متولی باقی خواهد ماند. زیرا چوبی نداریم و زمانی متوجه این مسئله می
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 بیشتر احترام قائلهای اساتید خود احترام قائلم اما برای حقیقت دریاچه ارومیه، خیلی دیر شده باشد.وی یادآور شد: برای نوشته

هستم. امروز دامدار حاضر به خروج دام خود از جنگل نیست زیرا معتقد است که دولت در حال قطع درختان است و در چنین 

 شرایطی چرا وی باید دامش را از جنگل خارج کند؟

 ین رویه تدبیری اندیشیده شود.های شمال کشور رو به قهقرا است و باید برای ادرصد جنگل 42به گفته رئیس انجمن جنگلبانی، 

های جنگلداری پذیرفته نشد زیرا اجرای این شیوه اقتصادی نبود. وی اضافه کرد: جنگلشناسی نزدیک به طبیعت توسط مجریان طرح

 یکنند که این قیاس اشتباه است. کیادلیرهای مدیریت شده و مدیریت نشده را با یکدیگر مقایسه میمخالفان تنفس همواره جنگل

 تولید مستمر چوب را عامل مناسبی برای نشان دادن وضعیت جنگل ندانست.

های طرح جنگلداری درصد برنامه 70های جنگلداری را نابود کند. اگر مدعی هستیم که وی افزود: کسی قصد ندارد شیرازه طرح

برداری چوب های بهرهدون اجرای برنامههای قبلی را ببرداری چوب مرتبط است، همان طرحدرصد به بهره 30حفاظتی است و فقط 

سازی جنگل به تصویب رسید، مجوز برداشت دولت که با هدف بهینه 92ادامه دهید.رئیس انجمن جنگلبانی گفت: در مصوبه سال 

های جدید ها در اختیار بخش اجرا گذاشته شد تا برنامهدرختان شکسته و بادافتاده به عنوان یک فرصت برای تامین منابع مالی طرح

های جنگلداری با هدف تولید چوب، عدم ارزیابی پذیری طرحرا در جنگل اعمال کنیم اما از این فرصت استفاده نشد.وی عدم انعطاف

ها بر اساس چوب، استفاده از شبکه آماربرداری اشتباه که با هدف جنگلداری نزیک به و آمایش سرزمین، تبیین وضعیت موجود طرح

ی به گزینهای جنگلداری، کاهش سن برداشت درختان و بهیست، نبود معیار و شاخص برای ارزیابی موفقیت طرحطبیعت سازگار ن

 های موجود جنگلداری برشمرد.جای تک گزینی و به تاخیر انداختن کلیماکس جنگل را مهمترین نقایص طرح

ایم. این طغیان آفت، به میزان دو های طبیعی بودهعرصههزار هکتار از  350کیادلیری گفت: در چند سال اخیر شاهد طغیان آفت در 

 مترمکعب رویش ساالنه را کاهش داده است./

http://www.iana.ir/fa/news/39283/%D8%B7%D8%B1%D8%AD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/39283/%D8%B7%D8%B1%D8%AD


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

41 
 

 انتصابات
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 انگور/ کشمش
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  ۱۵تاریخ: 

 هزار تومان25پای میوه های آمریکایی هم به بازار باز شد/ گالبی آمریکایی کیلویی 

 .بازار داخل باز شده است رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت: از ابتدای هفته جاری پای برخی میوه های قاچاق حتی از آمریکا به

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه صنعت، تجارت و کشاورزی  حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار

 باز داخلی بازار به نیز آمریکا از حتی قاچاق های میوه برخی پای از قاچاق مجدد میوه خبر داد و گفت: از ابتدای هفته جاری  جوان،

وی با اشاره به نرخ چهار قلم میوه وارداتی قاچاق در بازار افزود: .شود می مشاهده آن فروش و خرید میدان از خارج طوریکه به شده،

و شاه بلوط ترکیه  15هزار تومان، انبه کنیا آفریقا  25هزار تومان،گالبی آمریکایی  30کیلو شبرنگ آفریقایی  در حال حاضر قیمت هر

مهاجران با اشاره به اعمال نظارت سخت گیرانه دستگاه های مربوطه بر توزیع میوه های قاچاق در میادین بیان .هزار تومان است 15

رد با متخلفان پرونده میوه های قاچاق به طور کلی بسته شده بود اما هم اکنون این میوه ها کرد: با وجود اعمال نظارت دقیق و برخو

 .در باغات حاشیه تهران در حال توزیع است

http://www.yjc.ir/fa/news/5924801/%D9%BE%D8%A7%DB% 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۰تاریخ: 

 های قاچاق به ایرانهای قاچاق به کشور/ بندر دبی، کانال انتقال میوهبازشدن دوباره پای میوه

 .های قاچاق را به بازار باز کردهای قاچاق در بازار نبود، اما غفلت برخی مسئوالن مربوطه دوباره پای میوهمدتی خبری از میوه

های قاچاق، وگو با خبرنگار ایانا، با تأکید بر لزوم برخورد قانونی با عرضه میوهاتحادیه فروشندگان میوه و سبزی امروز در گفترئیس 

ویژه ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با جدیت بیشتری های نظارتی بهها باید دستگاهگفت: برای جلوگیری از افزایش عرضه این میوه

ها کنندگان این میوهبار عنوان کرد و افزود: عرضههای را در خارج میدان میوه و ترهد.حسین مهاجران توزیع میوهورود پیدا کنن

 شود.های شهر توزیع میکنند و از این طریق به مغازهمشتریان خود را در حاشیه میادین پیدا می

ازار عرضه های قاچاقی هستند که در برکیه و گالبی آمریکایی میوهبه گفته وی، در حال حاضر شبرنگ آفریقایی، انبه کنیا، شاه بلوط ت

شوند.رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی درباره چگونگی قاچاق گالبی آمریکایی به کشور بیان کرد: گالبی آمریکایی همانند می

 شود.ه ایران ارسال میهای قاچاق دیگر ابتدا به بنادر دبی منتقل و از آنجا به کشورهای دیگر از جملمیوه

شود، اما شود این محصوالت به شکل قاچاق و از مسیرهای غیرقانونی وارد کشور میمهاجران ادامه داد: با وجود اینکه گفته می

 رسند.مشخص نیست چگونه و توسط چه کسانی در این حجم به کشور ورود و به پایتخت می

های مشابه داخلی چه بوده است، تأکید کرد: در حال حاضر ها بر قیمت میوهیوهوی در پاسخ به این پرسش که تأثیر حضور این م

های اند، اما در صورت ادامه و افزایش حجم آن شاهد تأثیر منفی حضور آنها بر بازار میوهها نداشتهتأثیری روی قیمت سایر میوه

 های میوه کشور را به همراه خود دارند.با باغها خطر ورود آفات جدید و صدمه داخلی خواهیم بود ضمن اینکه این میوه

بلوط ترکیه هزار ریال، شاه 250هزار ریال، گالبی آمریکایی  300به گفته مهاجران، در حال حاضر میوه شبرنگ آفریقا هر کیلوگرم 

ای رسمی حاکی از توقف رسد.گفتنی است، پیش از این گزارش ههزار ریال در حاشیه میادین میوه و تربار عرضه و به فروش می 150

 های قاچاق به کشور با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز بود./و کنترل ورود میوه

http://www.iana.ir/fa/news/39258/%D8%A8%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۸تاریخ: 

 خارجی برای مدیریت آب کشاورزی گذاریسرمایهلزوم توجه به 

 فاطمه پاسبان. کارشناس کشاورزی

زیست است و زندگی و سالمت همه ترین ماده مورد نیاز موجودات زنده است. آب از منابع مهم محیطآب بعد از هوا مهم :شرق 

چهارم کره زمین را آب فراگرفته؛ اما بیشتر به وجود آن بستگی دارد. بیش از سه ها، گیاهان و جانورانموجودات زنده اعم از انسان

 ها، گیاهانهای موجود، آب شیرین و قابل استفاده است. تمامی نیازهای انسانها دارای نمک هستند و فقط یک درصد کل آباین آب

های کشاورزی، صنایع، خانگی مصارف آب شامل فعالیت شود.و جانوران ساکن در خشکی و آب از همین مقدار آب موجود تأمین می

های مختلف شده، این در حالی است که به علت زیست است. افزایش جمعیت کره زمین باعث افزایش مصرف آب در فعالیتو محیط 

صرف آب باعث کاهش بارش و تبخیر آب و افزایش م .شدت کاهش یافته استافزایش دمای کره زمین، بارش برف و باران نیز به

آبی و بارش کم بوده که اثرات مخرب فراوانی بر زندگی انسانی و جانوری دارد. هدررفت سالی پیامد همین کمآبی شده است. خشککم

رویه آب در منازل و زمان طوالنی و مصرف بیحساب از منابع آب سطحی و زیرزمینی در مدتوسیله انسان، از برداشت بیآب به

انجام داد، بر اساس  2013در تحقیقی که سال  (IPCC)المللی تغییرات آب و هوایی شود. مجمع بینتصادی ناشی میهای اقفعالیت

دهنده این هستند که تغییر دمای جهانی سطح ها نشانسازیهایی کرد. بیشتر شبیهبینیسری پیشهای کامپیوتری یکسازیمدل

یابد. در این میان افزایش دمای زمین به اندازه دو درجه درجه افزایش می 1٫5تا  1850نسبت به سال  21زمین تا پایان قرن 

عنوان مرز خطر در گرمایش جهانی در نظر گرفته شده است که پیامدهای مختلفی از جمله کاهش منابع آبی را به گراد بهسانتی

های وری از منابع آبی در فعالیتو افزایش بهره حاضر مصرف بهینهدنبال دارد. به دلیل همین محدودیت منابع آبی است که درحال

ریزان هر کشوری قرار گذاران و برنامهاقتصادی )طرف تقاضا( و در کنار آن مدیریت بهینه عرضه آب در جهان مورد توجه سیاست

نگاهی به آمار جهانی فعالیت بخش کشاورزی با توجه به ماهیت و نوع فعالیت آن سهم بزرگی در مصرف آب دارد. اگر .گرفته است

شده در سهم آب مصرف .درصد آب مصرفی را به خود اختصاص داده است 70طور میانگین حدود )فائو( بیندازیم بخش کشاورزی به

درصد است. این رقم برای کشورهای مختلف، متفاوت است،  82و  84بخش کشاورزی در منطقه خاورمیانه و قاره آفریقا به ترتیب 

دهد بر حسب آمار نشان می .درصد است 6/64درصد و چین  86درصد، مصر  60درصد، برزیل  91ای کشور هند که برطوریبه

های بخش کشاورزی و نوع مدیریت عرضه و تقاضای آب در کشورهای مختلف وضعیت طبیعی و جغرافیایی و گستردگی میزان فعالیت

، های بخش کشاورزی استبخش بزرگی از تقاضای آب از سوی فعالیتسهم کشاورزی از آب مصرفی متفاوت است. با توجه به اینکه 

های افزایش گذاری عظیمی شده است. برای تأمین سرمایه پروژهوری آب در بخش کشاورزی سرمایهبرای افزایش و کارایی بهره

نیز توجه شده است. تجربه  گذاری خارجیجویی در مصرف آب بخش کشاورزی عالوه بر سرمایه داخلی به سرمایهوری و صرفهبهره

های مدیریت آب را از میان بردارد. در گذاری خارجی توانسته محدودیت تأمین مالی در پروژهدهد سرمایهسایر کشورها نشان می

، 2005های توسعه بخش کشاورزی آن داشته است. در پایان سال گذاری خارجی نقش مهمی در تأمین مالی برنامهچین، سرمایه

گذاری خارجی، برای میلیارد دالر آمریکا بوده است. چین از سرمایه 32،9رمایه خارجی در بخش کشاورزی چین بیش از میزان س

های خارجی پیشرفته و تجهیزات، ارقام مرغوب و انتقال تجربیات مدیریت های کشاورزی، ورود فناوریجبران کمبود داخلی نهاده

کشاورزی استفاده کرده است تا از این طریق بتواند به توسعه کشاورزی و ارتقای صنایع  هایهای مختلف فعالیتپیشرفته در عرصه

شدن کشاورزی و اصالحات روستایی و کشاورزی را ترویج دهد. در این میان فراوری برسد و از طرف دیگر ارتقای سطح صنعتی

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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وری بیشتر مصرف آب در کشور چین های جدید برای بهرهیهای ذخیره آب، مدیریت منابع آبی و انتقال فناورگذاری در پروژهسرمایه

عه توسحالهای مدیریت آب در بخش کشاورزی نیازمند سرمایه باالیی است، اکثر کشورهای درانجام شده است. از آنجایی که پروژه

جی گذاری خارصرف آب، به سرمایههای مختلف مدیریت بهینه مای مواجه هستند، برای اجرای پروژهکه با کمبود منابع مالی و سرمایه

ن گذار خارجی و تضمیمداری، تسهیل فرایندها و تشویق سرمایهگذاری خارجی با هدایت دولت، قانوناند که جذب سرمایهمتوسل شده

 .شده استو امنیت سرمایه آنان انجام

iana.ir/fa/news/http://www.39124/%D9%84%D8%B 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۷تاریخ: 

 آیین نامه جلوگیری از خرد شدن زمین های کشاورزی نهایی شد

دولت گفت: رییس سازمان امور اراضی کشور از نهایی شدن مراحل تدوین آیین نامه جلوگیری از خرد شدن زمین های کشاورزی در 

 .به زودی این آیین نامه در دولت تصویب و ابالغ خواهد شد

به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان امور اراضی، علیرضا اورنگی، گردهمایی مدیران امور اراضی کشور در قشم با تاکید بر لزوم 

و قانون دانی مدیران امور اراضی گفت: صیانت  رعایت و حفظ حقوق مردم به خصوص کشاورزان، تسهیل امور کشاورزان، قانون مداری

از حقوق متقابل مردم و دولت و لحاظ حساسیت های الزم در اجرای قوانین و مقررات حوزه امور اراضی یک ضرورت مهم است و 

 .متولید باشیمدیران باید توجه کنند که با اجرای دقیق قانون زمینه ساز احقاق حقوق مردم و تسهیل کارها و توسعه کشاورزی و 

اورنگی در ادامه با تاکید بر اینکه هیچکدام از ماموریت های سازمانی ما معلق شدنی و تعطیل بردار نیست افزود: با این حالت با توجه 

به ضرورت ها و شرایط برخی امور و ماموریت ها مانند رفع تداخالت اراضی ملی، دولتی با مستثنیات کشاورزان و حفظ کاربری اراضی 

وی با بیان اینکه حل مشکالت مالکیتی کشاورزان و رفع تداخالت یکی از مطالبات مهم مردم و مورد .شاورزی از اولویت برخوردارندک

رییس سازمان با تاکید بر اینکه در سال .تاکید دولت و وزیر جهاد کشاورزی است و باید در تمامی استان ها با جدیت پیگیری شود

برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی و برخورد با متخلفان شده و آثار این اقدامات در افکار عمومی مشهود های اخیر اقدامات موثری 

است، اظهار داشت: نباید توقف و خللی در ادامه این روند به وجود آید و مدیران استان ها بایددر همه سطوح شهرستان ها و بخش، 

 .اراضی برای تحقق اهداف سازمان حداکثر استفاده را بکننداز ظرفیت های ایجاد شده و بخصوص گشت های حفاظت 

اورنگی در ادامه از نهایی شدن مراحل تدوین آیین نامه جلوگیری از خرد شدن زمین های کشاورزی در دولت گفت: به زودی این   

تعیین تکلیف نصاب ها کمک آیین نامه در دولت تصویب و ابالغ خواهد شد که برای حفظ یکپارچگی زمین های زراعی و باغ ها و 

در گردهمایی دو روزه مدیران امور اراضی کشور که با حضور مدیران ستادی و استانی امور اراضی .خوبی و راه گشایی خواهد بود

کشور در مرکز آموزش رشد قشم برگزار شد،مباحث آموزشی و هماهنگی مرتبط با اجرای طرح کاداستر و حدنگاری زمین های 

 .تداخالت اراضی ملی، دولتی و مستثنیات و اجرای قانون اصالحات اراضی مورد بحث و بررسی قرار گرفت کشاورزی، رفع

http://www.iana.ir/fa/news/39092/%D8%A2% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۸تاریخ: 

 پذیر شدمشترک ایران و آذربایجان از رودخانه ارس امکانبرداری بهره

قانون موافقتنامه همکاری بین دولت "قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  123حسن روحانی، رئیس جمهوری در اجرای اصل 

آب و انرژی سدها و برداری و استفاده از منابع جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه ادامه ساخت، بهره

 .را برای اجرا ابالغ کرد "نیروگاههای برق آبی خداآفرین و قیزقلعه سی بر روی رودخانه ارس

المللی نیز ها بوده به همین دلیل در سطوح بینهای مرزی همواره محل مناقشه دولتبه گزارش خبرنگار ایانا، برداشت از رودخانه

در  کننداین منابع در نظر گرفته شده است. در همین راستا، ایران و آذربایجان تالش می ای برای برداشت ازگیرانهقوانین سخت

 برداری کنند.ای از منابع آب رودخانه ارس برای تامین نیازهای بهرهنامهچارچوب منافع مشترک، در قالب تفاهم

آذرماه سال  17برداری از منابع آب و انرژی و بهره قانون موافقتنامه همکاری بین دولت ایران و جمهوری آذربایجان در زمینه ساخت

ماه نیز از سوی شورای نگهبان تایید شد. رئیس جمهور جاری به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و این مصوبه مجلس هشتم دی

ر اساس آنچه در پایگاه با ابالغ این مصوبه، زمینه همکاری مشترک بین دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان را فراهم کرده است. ب

 رسانی دولت به آن اشاره شده، ابالغیه رئیس جمهور امروز به وزرات نیرو ارسال شده است.اطالع

برداری و استفاده از موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه ادامه ساخت، بهره

 ماده است. 17های برق آبی خداآفرین و قیزقلعه سی بر روی رودخانه ارس مشتمل بر یک مقدمه و اهمنابع آب و انرژی سدها و نیروگ

های مارازاد و اردوباد بر روی اند تا دو سد مشترک برای انحراف آب به سمت نیروگاهها توافق کردهبر اساس مواد این موافقتنامه طرف

آب به سمت نیروگاه مارازاد با هزینه جمهوری اسالمی ایران و سد اردوباد برای انحراف رود ارس احداث کنند. سد مارازاد برای انحراف 

آب به سمت نیروگاه اردوباد با هزینه جمهوری آذربایجان ساخته خواهد شد. مدیریت این دو سد به صورت مشترک خواهد بود و هر 

 خت خواهد کرد.های نگهداری سد مربوط به نیروگاه خود را پرداها هزینهیک از طرف

های معتبر بین دو طرف تأمین های مارازاد و اردوباد و از منابع آبی رود ارس با رعایت موافقتنامهمنابع آبی مورد نیاز فعالیت نیروگاه

ها با توجه به شرایط خاص، اقدامات مقتضی را در هر زمان برای ساخت نیروگاه و سدهای انحرافی در خواهد شد. هر یک از طرف

 ف خود بر اساس مفاد این موافقتنامه و بدون توافق طرف دیگر به عمل خواهد آورد.طر

ها از حقوق خود بر اساس این موافقتنامه نسبت به طرف دیگر دیرتر استفاده کند، این بر اساس این موافقتنامه چنانچه یکی از طرف

های مارازاد و اردوباد برداری از نیروگاهنین ساخت و بهرهامر به هیچ وجه مانع استفاده آن طرف از حقوق خود نخواهد بود. همچ

ها و تأسیسات آن ها از نیروگاهها از منابع آبی رود ارس ایجاد نخواهد کرد. بر همین اساس، طرفآبه طرفگونه تغییری در حقهیچ

های( میان دو کشور ها و تشریفات )پروتکلها در محدوده مرزی مشترک طبق موافقتنامهبرداری خواهند کرد که حقآبهبه نحوی بهره

بَر )کانال( برگشت آب ها و آبها، نیروگاهبَر )کانال(ها، آبها حق برداشت آب از سدهای انحرافی، مخزنرعایت شود. همچنین طرف

ها از انجام هر فعالیتی : طرفاین توافقنامه نیز آمده است 19به رود ارس را جز برای اهداف مندرج در این موافقتنامه ندارند.در ماده 

شود، جلوگیری خواهند کرد و اجازه کاهش ها میها، سدهای انحرافی و مخزنکه باعث آلودگی آب رود ارس در محدوده نیروگاه

ا و هبرداری از نیروگاهدست را نخواهند داد. در صورت آلوده شدن رود ارس در نتیجه ساخت و بهرهظرفیت خودپاالیی رود در پایین

ها، طرف مذکور آلودگی را رفع و خسارات وارده را پس از تعیین توسط کمیسیون ها و سدهای انحرافی توسط یکی از طرفمخزن

 جبران خواهد کرد./

http://www.iana.ir/fa/news/39138/%D8%A8%D9 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۵تاریخ: 

 الحاق سازمان بیمه سالمت به وزارت بهداشت

 .در جریان بررسی برنامه ششم توسعه نمایندگان مجلس با پیشنهاد انتقال سازمان بیمه سالمت به وزارت بهداشت موافقت کردند

اد داد این سازمان از وزارت تعاون، کار و رفاه به گزارش ایلنا، اکبر رنجبرزاده نماینده اسدآباد و عضو هیات رئیسه پارلمان پیشنه

وزارت  رسد، توسطای که به تصویب هیات وزیران میاجتماعی منتقل و با حفظ شخصیت حقوقی و استقالل مالی بر اساس اساسنامه

 .یران خواهد رسیداساسنامه این سازمان به پیشنهاد وزارت بهداشت به تصویب هیات وز.بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اداره شود

نماینده حاضر بر صحن علنی با این پیشنهاد موافقت  243رأی ممتنع از  9رای مخالف و  84رأی موافق 130نمایندگان مجلس با 

 .کردند

http://www.iana.ir/fa/news/39058/%D8%A7%D9%84 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۰تاریخ: 

 جلوگیری از فعالیت شرکت های بدون مجوز نظام مهندسی در بخش کشاورزی

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور طی نامه ای از وزیر جهادکشاورزی درخواست کرد با معرفی شرکت 

جهت دریافت پروانه، امکان ارجاع کار و عقد قرارداد با این شرکت ها از سوی این تشکل های فاقد مجوز به سازمان نظام مهندسی 

 .مهندسی، ساماندهی و بر فعالیت آنها نظارت شود

به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، احمد کبیری، رییس سازمان نظام مهندسی 

یعی کشور با بیان این مطلب گفت: طی نامه ای از وزیر جهادکشاورزی درخواست کردیم تا با معرفی شرکت کشاورزی و منابع طب

های فاقد مجوز به سازمان نظام مهندسی، جهت دریافت پروانه، بتوانیم ارجاع کار و عقد قرارداد با این شرکت ها را ساماندهی و بر 

مجلس شورای اسالمی و هیات دولت اشاره کرد و گفت: در این قوانین الزام وجود  کبیری به قوانین مصوب.فعالیت آنها نظارت کنیم

پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برای فعالیت در بخش کشاورزی و همچنین مجاز نبودن دستگاه های 

 .ری فاقد مجوز )پروانه اشتغال سازمان( ذکر شده استدولتی به ارجاع کار و عقد قرارداد با شرکت های خدمات مشاوره ای و پیمانکا

( قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی انجام 2وی با بیان اینکه صدور مجوز فعالیت شرکت ها بر اساس ماده )

 ست نسبت به صدور مجوزمی گیرد، تصریح کرد: بنا بر این ماده قانونی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی موظف ا

 .فعالیت برای شرکت های خدمات مهندسی، مشاوره ای، فنی و اجرایی کشاورزی اقدام و بر فعالیت آنها نظارت نماید

( 3( آیین نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان، بیان کرد: بر اساس ماده )3کبیری با اشاره به وظیفه دستگاه های دولتی در قبال ماده )

اجرایی قانون تاسیس سازمان، دستگاه های دولتی موظفند طرح ها و پروژه ها و نیز انجام فعالیت های مشاوره ای و آیین نامه 

پیمانکاری موضوع این آیین نامه را صرفا به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه در زمینه های تخصصی و در حدود صالحیت و 

( آیین نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، 2ماده ) به گفته وی، مطابق.رتبه آنها ارجاع نمایند

اعضای سازمان )حقیقی و حقوقی( برای انجام فعالیت های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ملزم به داشتن پروانه اشتغال از 

 .سازمان هستند

http://www.iana.ir/fa/news/39282/%D8%AC%D9%84%D9%88 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۵تاریخ: 

هزار دانش آموخته کشاورزی برای کارآفرینی اجرا می شود/ ایجاد سامانه الکترونیکی  21طرح توانمندسازی 

 کشاورز یار

در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، طرح توانمندسازی اعضاء برای راه اندازی کسب با برنامه ریزی انجام شده 

 .و کار در بخش کشاورزی اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار ایانا، احمد کبیری، رئیس سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی کشور اعالم کرد: با برنامه ریزی انجام شده در 

وی با بیان اهمیت توسعه و ترویج .ح توانمندسازی اعضاء برای راه اندازی کسب و کار در بخش کشاورزی اجرایی می شودسازمان، طر

کارآفرینی در میان اعضای سازمان و رویکرد دولت برای کاهش نرخ بیکاری در کشور گفت: نرخ باالی بیکاری دانش آموختگان بخش 

وی افزود: در فاز نخست این طرح، .خودمان در سازمان برای این امر مهم اقدام کرده ایمکشاورزی نگران کننده است و ما به سهم 

نفر از اعضای سازمان که دانش آموخته رشته های مرتبط با کشاورزی هستند برای توسعه کسب و کار و کارآفرینی توانمند  21000

ماه این افراد با گذراندن دوره های آموزشی، تشکیل هسته  6کبیری در ادامه با تشریح فرآیند طرح گفت: در مدت حداکثر .می شوند

های کارآفرینی، اخذ مشاوره از متخصصان مجرب و معرفی ایده و طرح های نوین، مراحل رشد را با سرعت بیشتری گذرانده و در 

و به دانش آموختگان افزود، وی با مهم برشمردن ارائه ایده و طرح های ن.انتهای طرح تعداد مناسبی هسته جدید ایجاد خواهد شد

یکی از مهم ترین موانع در حال حاضر نداشتن ایده و انگیزه کافی برای ورود به عرصه کسب و کار است و عمده دانش آموختگان 

به گفته وی، برای تمرکز زدائی و ارائه خدمات به همه استان ها، بخش .منتظر استخدام در سازمان های دولتی و عمومی هستند

 .اجرا می شودwww.keshavarzyar.net ای از این طرح به صورت الکترونیکی و در سامانه طرح به آدرس عمده 

http://www.iana.ir/fa/news/39020/%D8%B7%D8%B1 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۹تاریخ: 

 افزایش سن بازنشستگی، ستمی که به کشاورزان ایرانی روا شد

گاه در مورد کشاورزان منصفانه نبوده است، افزایش سن بازنشستگی کشاورزان و پرداخت بهای ناچیز از خسارات قوانین بیمه هیچ

 .شودبیمه است که به کشاورزان روا می های از این قوانین ناعادالنهمحصوالت، نمونه

وگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه در تعیین سن بازنشستگی کشاورزان سختی کار در کشاورز نمونه گندم دیم کشور امروز در گفت

ی بود که سال کار برای بازنشستگی کشاورزان و عشایر در حال 15سالگی با سابقه  65نظر گرفته نشده است، گفت: تعیین سن 

 کند.سالگی بازنشسته می 60سال سابقه در سن  10سازمان تأمین اجتماعی افراد را با 

پور تکانلو افزود: الزم است صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در سن بازنشستگی کشاورزان و صادق عبادی

اند بازنگری کند، مطمئن باشید این تصمیم باعث گرایش بیشتر فرسا کشیدههای طاقتهای سال زحمتروستاییان و عشایر که سال

شده را ناچیز دانست و بیان کرد: این روستاییان و عشایر به این صندوق خواهد شد.وی میزان پرداخت خسارت به محصوالت بیمه

 ند.کی از هزینه کاشت را جبران میشود و معموالً فقط درصدها بسیار کمتر از میزان خسارتی است که به کشاورزان وارد میپرداخت

این کشاورز نمونه، پایین بودن نرخ خرید تضمینی را از مشکالت دیگر پیش روی گندمکاران عنوان کرد و ادامه داد: نرخ خرید 

 .تضمینی باید بر اساس هزینه تمام شده و متناسب با نرخ تورم تعیین شود تا امکان ادامه تولید برای کشاورزان فراهم شود

پور تکانلو با اشاره به باال بودن نرخ سود بانکی، عنوان کرد: باال بودن نرخ سود بانکی از دیگر مشکالت کشاورزان است که باعث عبادی

 ها تبدیل کرده استها شده است و این قشر را به یکی از بدهکارترین افراد جامعه به بانکانباشت بدهی آنها به بانک

وثایق بانکی برای دریافت تسهیالت از توان کشاورزان خارج است، یادآور شد: بر اساس ضوابط بانکی زمینی وی با تأکید بر اینکه 

های هکتار باشد این در حالی است که بیشتر زمین 25گیرد که شش دانگ و با مساحت حداقل عنوان وثیقه مورد پذیرش قرار میبه

 455هکتار است.این کشاورز نمونه که توانسته است چهارهزار و  10متر از کشاورزی سند مشاع دارند و سهم هر کس در روستا ک

شده م اصالحرق"کیلوگرم در هر هکتار گندم برداشت کند، دالیل موفقیت خود را افزایش تولید کمی و کیفی گندم دیم با استفاده از 

سازی رطوبت، گیاهی و اجرای عملیات ذخیرههکتار، رعایت اصول فنی تناوب زراعی در دیمزار، حفط بقای  140در سطح  "هما

ورز مرکب، استفاده از کودهای شیمیایی بر اساس آزمون خاک، مزرعه عاری از هرگونه علف هرز، کشت مکانیزه با گیری از خاکبهره

ندم، تنطیم و کنترل های آموزشی زراعت گها، شرکت در دورهموقع با بیماریعمق کار و عدم استفاده از آبیاری تکمیلی، مبازره به

ای کشاورزی هکارگیری دانش فنی در فعالیتعنوان مددکار ترویجی و پیشرو در بهریزش کمباین و سرویس نگهداری کمباین و کار به

 عنوان کرد./

http://www.iana.ir/fa/news/39193/%D8%A7%D9%81% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۵تاریخ: 

 :با موضوع حمل ونقل برون مرزی پسماند های خطرناک و دفع آنها کلید خورد

 توسعه دیپلماسی منابع طبیعی و محیط زیستی ایران با شبیه سازی سازمان ملل متحد در مدارس

حمل ونقل برون مرزی پسماند های خطرناک و دفع آنها با حضور نشست رسمی طرح شبیه سازی سازمان ملل متحد با موضوع 

 .دانش آموزان و دانشجویان در محل سازمان حفاظت محیط زیست تهران برگزار شد

 فرحناز هاشمی: -ایانا

تحد ملل منازنین قائم مقامی فراهانی، نماینده مرکز اطالعات سازمان ملل متحد در ایران در نشست رسمی طرح شبیه سازی سازمان 

با موضوع حمل ونقل برون مرزی پسماند های خطرناک و دفع آنها با حضور دانش آموزان و دانشجویان در محل سازمان حفاظت 

محیط زیست تهران برگزار شد، هدف از برگزاری کارگاه های آموزشی شبیه سازی سازمان ملل متحد در سطح مدارس و دانشگاه ها 

مهارت و اعتماد به نفس جوانان در تصمیم گیری ها و توسعه دیپلماسی کشورمان برای حضور در مجامع را، توانمند سازی و افزایش 

بین المللی در حوزه های مختلف همچون محیط زیستی، منابع طبیعی و اقتصادی عنوان کرد.وی افزود: دانش آموزان در سنین پایین 

نحوه سخنرانی در سطح یک فرد دیپلمات را برای ارائه نظرات خود و طرح در قالب این کارگاه های آموزشی گفتار، رفتار، سلوک و 

مسائل در مجامع بین المللی فرا می گیرند.قائم مقامی فراهانی با بیان این که در کارگاه های شبیه سازی سازمان ملل متحد، جوانان 

ام، : نوشتن قطعنامه های بین المللی مانند متن برجدر زمینه نوشتن قطعنامه های بین المللی نیز مهارت کسب می کنند، تصریح کرد

کار بسیار پیچیده ای است و بر روی هر واژه آن باید دقت زیادی شود.وی گفت: در طرح شبیه سازی، دانش آموزان و دانشجویان با 

 رچوب حمل و نقل برونشبیه سازی جلسات و کنوانسیون های مختلف سازمان ملل مانند شورای امنیت و کنوانسیون بازل که در چا

مرزی پسماند های خطرناک و دفع آنها فعالیت می کند در قالب کشور های مختلف ضمن بررسی مسائل، نظرات خود را مطرح می 

کنند.قائم مقامی فراهانی با بیان این که طرح شبیه سازی سازمان ملل متحد بیشتر در کشورهای غربی اجرا شده است،اذعان داشت: 

 آموزشی طرح شبیه سازی سازمان ملل متحد در برخی از کشورهای منطقه نیز برگزار می شود.کارگاه های 

وی در عین حال خاطرنشان کرد: سیاستمداران و شخصیت های برجسته بین المللی مانند محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، 

بق سازمان ملل متحد در دوران تحصیالت خود سوابق موگرینی مسول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و بان کی مون دبیر کل سا

 وزیر خارجه کشورمان از مشوقان برگزاری این کارگاه ها در ایران است.  شرکت در این کارگاه ها را دارند و

دارس قائم مقامی فراهانی افزود: مرکز اطالعات سازمان ملل متحد در ایران ازتداوم برگزاری این کارگاه ها ی آموزشی در سطح م

 استقبال می کند و در کنار دستگا ه های برگزار کننده اعم از دولتی، انجمن ها و مدارس تالش خواهد کرد.

وی گفت: کارگا ه های آموزشی شبیه سازی ملل متحد از سال های پیش در دانشگاه های ایران در سطح فوق لیسانس و دکتری 

 برگزار می شود . 

 ی حضور در مجامع بین المللی استطرح شبیه سازی، ظرفیت سازی برا

در این نشست مهر آسا مهردادی، مشاور معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، برگزاری کارگاه های 

شبیه سازی سازمان ملل متحد برای دانش آموزان را ظرفیت سازی به منظور حضور در مجامع بین المللی دانست و گفت: این کارگاه 

 ای آموزشی اطالعات و آگاهی جوانان و مردم را به مسائل مربوط منابع طبیعی و زیست محیطی افزایش می دهد.ه
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وی افزود: هر قدر جوانان بیشتر درباره منابع طبیعی و محیط زیست مطلع شوند، بیشتر می توانند نگرش جامعه را درباره این حوزه 

اده درست از منابع آب و خاک و محیط زیست تاکید کرد و خواستار ایجاد تشکل های تغیر و بهبود دهند.مهردادی برحفاظت و استف

 محیط زیستی توسط دانش آموزان و جوانان به منظور شرکت در کنوانسیون های بین المللی و ارائه نقطه نظرات شان شد.

استفاده زیاد ازآب و خاک شده است، وی با بیان این که رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه منجر به گسترش کشاورزی و 

 تصریح کرد: ما به کشاورزی نیاز داریم که پایدار باشد و به طبیعت آسیب نزند.

 برگزاری سومین کارگاه آموزشی در حوزه منابع طبیعی

ال ن گفت: امسدر این نشست رومینا امیر سرداری از برگزار کنندگان کارگاه آموزشی شبیه سازی سازمان ملل متحد در مدارس تهرا

دومین کارگاه شبیه سازی با حمایت سازمان حفاظت محیط زیست و مرکز اطالعات سازمان ملل متحد در ایران به طور جدی و 

 برنامه ریزی شده برای تعدادی از دانش آموزان مدارس تهران به منظور کسب مهارت ها و افزایش توانمندی ها ی آنان اجرا شد.

دانش آموز  25سال گذشته این کارگاه آموزشی با موضوع گازهای گلخانه ای تشکیل شد، اظهار داشت: امسال  وی با اشاره به این که

دبیرستانی و دانشجو که به طور داوطلب از طریق وب سایت شبیه سازی سازمان ملل متحد ثبت نام کرده بودند در این دوره در 

 ساعت آموزش دیدند. 12آنها که موضوع کنوانسیون بازل است در قالب  حوزه حمل و نقل برون مرزی پسماند های خطرناک و دفع

امیر سرداری افزود: تالش می کنیم سال آینده سومین کارگاه آموزشی شبیه سازی سازمان ملل متحد در حوزه منابع طبیعی و 

ایران و جهان است و از طرفی درک جنگل ها برای دانش آموزان برگزار شود، زیرا منابع طبیعی و زیست محیطی از مسائل مهم در 

 آن برای دانش آموزان راحت تر است.

http://www.iana.ir/fa/news/39055/%D8%AA%D9%88 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۵تاریخ: 

ششم خسارات های آبخیزداری/ اعتبارات آبخیزداری یکبرداری از پروژهبهرهلزوم تدوین قوانین مرتبط با 

 شوندسیل/ آب انبارهای سنتی احیا می

حضور  کنیم بحثها مراتع و آبخیزداری کشور گفت: برای نخستین بار تالش میمعاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل

برداری برای خیرین تعریف نکنیم، ممکن است در آینده های بهرهسعه دهیم؛ بنابراین اگر نظامهای آبخیزداری را توخیرین در پروژه

به گزارش خبرنگار ایانا، پرویز گرشاسبی در جریان امضای یادداشت تفاهم همکاری با کانون جهادگران جهاد .دچار خسران شویم

ساخته شده  هایبرداری از سازهایی برای تبیین قوانین مرتبط با بهرهای اجرسازندگی که در این سازمان برگزار شد، از تشکیل کمیته

ها در توسط خیرین آبخیزدار خبرداد.وی افزود: توسعه آبخیزداری توسط خیرین یکی از موضوعات مهمی است که سازمان جنگل

کند. بحران آب در ایران به دلیل می ها گفت: آبخیزداری آب و خاک را حفاظتدستور کار خود دارد.معاون آبخیزداری سازمان جنگل

های فقیر است. اگر خاک را خوب مدیریت نکنیم، قطعا بحران آب نیز خواهیم داشت بنابراین باید مسئله حفاظت خاک، وجود خاک

وشش پ تر گرفته شود.وی عنوان کرد: خاک و زمین بهترین سد برای آب است. برای داشتن آب مناسب و با کیفیت حتما باید بهجدی

 گیاهی و خاک توجه شود.

 ورود آبخیزداری به تأمین آب شرب

 کنیم.های اصلی ما است و به طور جدی این مسئله را پیگیری میگرشاسبی افزود: مدیریت جامع حوضه آبخیز جزء سیاست

 آب شرب هم ورود پیدا کند تواند از طریق آبخیزداری به بحث تامینها میوی بیان کرد: بر اساس قوانین باالدستی سازمان جنگل

 های الزم با وزارت نیرو انجام شود.اما باید در این رابطه هماهنگی

درصد افت آب زیرزمینی را با اجرای  7.5های انجام شده باید ساالنه ریزیها بر اساس برنامهبه گفته معاون آبخیزداری سازمان جنگل

 پذیر است.ف با کمک خیرین امکانعملیات آبخیزداری جبران کند. دستیابی به این هد

های زیر زمینی، باید ساالنه سه میلیون هکتار وی تأکید کرد: برای کنترل ساالنه یک تن فرسایش خاک و جلوگیری از افت سفره

فی اآبخیزداری انجام دهیم اما بودجه اختصاص یافته به این بخش برای انجام عملیات در سطح دو میلیون هکتار از اراضی کشور ک

است.گرشاسبی با اشاره به مصوبه بیست و هفتمین جلسه شورایعالی آب، افزود: در این جلسه تأکیدات خوبی در ارتباط با اجرای 

 های آبخیزداری شده است. همچنین معاون اول رییس جمهور تأکید کرد که آبخیزداری باید به شدت مورد توجه قرار گیرد.پروژه

ون اقدامات خوبی در بخش آبخیزداری انجام شده اما به اعتقاد اعضای شورایعالی آب، در زمینه تعمیم وی اضافه کرد: اگرچه تا کن

توانیم از کانون جهادگران جهاد سازندگی کمک ایم. بنابراین در این رابطه میرسانی ضعیف عمل کردهفرهنگ آبخیزداری و اطالع

 بگیریم.

 میلیارد تومانی سیل در هر سال 1200خسارت 

 16.5میلیون هکتار است. ساالنه  125گرشاسبی به تشریح وضعیت فرسایش در کشور پرداخت و گفت: قلمرو فرسایش آبی در ایران 

 شود.میلیارد دالر برآورد می 10میلیون تن فرسایش خاک داریم و خسارات فرسایش خاک به کشور بیش از 

مخازن سدها را در اثر رسوب از دست  0.76شود یعنی ن سدها میمیلیون متر مکعب رسوب وارد مخاز 356وی افزود: ساالنه 

 1200روستا در معرض سیل قرار دارند. خسارات سیل ساالنه  650شهر و هشت هزار و  450دهیم. در بحث سیل هم تعداد می

 ان عاملی برای مقابله باشود اما اعتبارات تزریق شده به بخش آبخیزداری، به عنومیلیارد تومان است که توسط دولت پرداخت می

 300ها با اشاره به بیالن منفی آب زیرزمینی در اثرات مخرب سیل، یک ششم این رقم هم نیست.معاون آبخیزداری سازمان جنگل
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های بزرگتر، خسارات جبران دشت کشور و ایجاد فرونشست بزرگ در همدان، تأکید کرد: خسارات ناشی از تخریب خاک در مقیاس

کند.به گفته وی اجرای عملیات آبخیزداری تا برنامه سوم روندی صعودی داشته اما در برنامه چهارم با افت کشور وارد می ناپذیری به

گذاری انجام شده حدود سه و عملیات اجرایی در این حوزه روند نزولی طی کرده است. در برنامه ششم بر اساس هدف مواجه شده

 های کشور تحت پوشش عملیات آبخیزداری قرار خواهد گرفت.هزار هکتار از عرصه 381میلیون و 

های کشور به پایان رسیده میلیون هکتار از عرصه 9گرشاسبی با اشاره به اینکه در حال حاضر مطالعات انجام عملیات آبخیزداری در 

 های اجرا شده، تأکید کرد.است، بر پایش اثرات پروژه

داری نیز شود. اجرای عملیات آبخوانمتر مکعب آب می 530ی در هر هکتار منجر به ذخیره وی ادامه داد: اجرای عملیات آبخیزدار

تن در هکتار کاهش  9شود. عملیات آبخیزداری فرسایش را های زیرزمینی میدر هر هکتار سبب تزریق هزار متر مکعب آب به سفره

توان از اراضی کیلوگرم علوفه می 120ای عملیات آبخیزداری دهد. با اجرداده و میزان رسوبات را حدود چهار متر مکعب کاهش می

 ها باالست.برداشت کرد و نسبت سود به هزینه اجرای این پروژه

ای است که حفظ آب، وی تأکید کرد: آبخیزداری نقش کلیدی در اقتصاد مقاومتی دارد. در واقع آبخیزداری عملیات چند منظوره

های آبخیزداری از اقبال عمومی برخوردار بوده و نیاز به تکنولوژی پیچیده ندارد. دارد. اجرای پروژهخاک و توسعه پایدار را به همراه 

 توان در مناطق صعب العبور نیز عملیات آبخیزداری را اجرا کرد.می

العات ت. مطگرشاسبی یادآور شد: استحصال آب در باالدست به مراتب بهتر از ذخیره آب در پشت سدهای بتنی در پایین دست اس

برابر اثر بخشی بیشتری تنسب به سدسازی دارد. اگر آب را در باالدست ذخیره کرده  13های آبخیزداری دهد اجرای پروژهنشان می

جرا داری اهای آبخیزداری و آبخوانبرداری طرحایم.وی همچنین بر تدوین قوانین مرتبط با نظام بهرهو نفوذ دهیم، مانع تبخیر شده

های عملیات آبخیزداری غرق شود، سازنده سد کوچک باید به مراجع قضایی مک خیرین تأکید کرد زیرا اگر کسی در سازهشده با ک

پاسخگو باشد.گرشاسبی از مدیریت جامع حوضه آبخیز در چهار حوضه کارون، سفید رود، اترک و زاینده رود در طول برنامه ششم با 

 های کشور خبر داد.میلیون هکتار از عرصه 15 مشارکت وزارت نیرو و محیط زیست در سطح

سازی آب انبارهای سنتی و تشکیل بانک اطالعاتی آنها تأکید کرد و افزود: باید با کمک وزارت نیرو برای این وی همچنین بر بهینه

 برداری مشخصی تعریف کنیم./های تاریخی نیز نظام بهرهسازه

http://www.iana.ir/fa/news/39043/%D9%84%D8%B2%D9% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۵تاریخ: 

از آبخیزداری کشد/ هزینه آب استحصالی سال طول می 200اجرای کامل آبخیزداری طبق روال برنامه پنجم، 

  پنجم آب حاصل از سدسازییک
ای که باید عملیات آبخیزداری در آن انجام شود، میلیون هکتار عرصه 125ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: از رئیس سازمان جنگل

م ها انجاگذاریفمیلیون هکتار تحت پوشش عملیات آبخیزداری قرار گرفته است. اگر طبق روال برنامه پنجم هد 26تاکنون حدود 

 .کشدسال طول می 200شود، اجرای کامل عملیات آبخیزداری در کشور، 

ها، مراتع و آبخیزداری کشور یادداشت تفاهمی بین کانون جهادگران جهاد سازندگی به گزارش خبرنگار ایانا، امروز در سازمان جنگل

کند با استفاده از پتانسیل خیرین آبخیزدار، اجرای ها تالش مینگلو این سازمان امضا شد. بر اساس مفاد این تفاهم نامه سازمان ج

 کند را سرعت بخشد.داری که به حفظ آب و خاک کمک میهای آبخیزداری و آبخوانپروژه

مک کها، مراتع و آبخیزداری کشور بیان کرد: امیدواریم با در جریان امضای این یادداشت تفاهم، خدا کرم جاللی رئیس سازمان جنگل

آبی و کم آبی کشور با کمک مردم و در سایه توجهات مقام معظم رهبری، دولت و نمایندگان مجلس حل خیرین به حل مشکل بی

ای گفت: تغییرات اقلیمی سبب شده منابع آب شیرین کاهش یافته شود.وی با اشاره به گرم شدن زمین در اثر افزایش گازهای گلخانه

 یران روی کمربند خشک جهان واقع شده و اثرات مخرب تغییرات اقلیمی بر کشور بیشتر است.ها توسعه یابند. او بیابان

درپی و افزایش دما در ایران مشکالتی در بخش آب ایجاد کرده است. اگرچه گرمایش های پیها افزود: خشکسالیرئیس سازمان جنگل

ایر نقاط جهان است به نحوی که کره زمین به طور متوسط ای جهانی است اما شدت گرم شدن در ایران بیشتر از سزمین پدیده

 ایم.ای دمای هوا بودهتر شده اما در ایران شاهد افزایش یک و نیم درجههشت دهم درجه گرم

 نواتها و قها، چاهسال گذشته، با افزایش دما تبخیر و تعرق نیز افزایش یافته و سبب شده بسیاری از رودخانه 50وی بیان کرد: طی 

 نشینی در شهرهای بزرگ را افزایش داده است.هایی در گوشه و کنار کشور رخ دهد. این مسئله حاشیهبخشکد مهاجرت

ست. از تغییر اقلیم اهای زیرزمینی و فرونشست زمین ناشی به گفته جاللی فرسایش خاک، افزایش سیالب، بیالن منفی سفره

ها و اشکاالتی که در مدیریت منابع آب وجود داشته ما را دچار این ودها، نارساییرویه از منابع آب ناشی از کمبهای بیبرداشت

های اجتماعی و اقتصادی ناشی تغییر اقلیم و گسترش فقر و بیکاری ای نیاندیشیم، باید منتظر آسیبهایی کرده است. اگر چارهچالش

های اصلی دولت بوده و به این حوزه توجه خوبی شده، ولویتباشیم.وی با اشاره به اینکه در برنامه ششم، آب و محیط زیست از ا

میلیون هکتار  125و توجه دولت و مجلس باشد.جاللی بیان کرد: در حال حاضر از  تأکید کرد: این مسایل همواره باید در اولویت

لیات قرار گرفته است. فاصله میلیون هکتار تحت پوشش این عم 26ای که باید عملیات آبخیزداری در آن انجام شود، حدود عرصه

گذاری بینی کرده، بسیار زیاد است.وی گفت: البته اگر به روال برنامه پنجم هدفبین اقدامات انجام شده تا تعهداتی که قانون پیش

ش های مستعد آبخیزداری تحت پوشکشد تا کل عرصهسال طول می 200هزار هکتار باشد،  500های آبخیزداری ساالنه اجرای طرح

رسد با این روند به سال باید عملیات آبخیزداری ترمیم شود، بنابراین به نظر می 20های اجرایی قرار گیرند. ضمن آنکه هر برنامه

ها افزود: در برنامه ششم که توسط مجلس شورای اسالمی به تصویب رسیده است، سازمان رسیم.رئیس سازمان جنگلجایی نمی

گذاری انجام های کشور انجام دهد.وی ادامه داد: هدفدو میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در عرصهها باید ساالنه حداقل جنگل

شده در برنامه ششم چهار برابر اهداف برنامه پنجم است اما با توجه به وضعیت موجود و به منظور حفظ آب و خاک، باید ساالنه سه 

 خیزداری قرار گیرد.های کشور تحت پوشش عملیات آبمیلیون هکتار از عرصه

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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شود اما کمتر از نیم درصد آب کشور از منابع زیرزمینی تامین می 55های بعد از انقالب با توجه به اینکه جاللی عنوان کرد: در سال

های زیرزمینی افت کرده و های زیر زمینی شده است. به همین دلیل امروز سطح سفرهدرصد اعتبارات منابع آب صرف تغذیه سفره

راتع از این ها و ماند. پایین رفتن سطح آب زیرزمینی بر پوشش گیاهی نیز تاثیر گذاشته و جنگلها دچار مشکالت حاد شدهن سفرهای

داری ها و سیل، تأکید کرد: باید در حوزه آبخیزداری و آبخواناند.وی با اشاره به خسارات ناشی از تخریب آبخوانپدیده آسیب دیده

کند شود.به گفته جاللی آبخیزداری عالوه بر اینکه آب و خاک را حفظ کرده و پوشش گیاهی را تقویت می اقدامات جدی انجام

گیری از کنیم با بهرهبرکنترل سیالب و بهبود معیشت مردم همچنین کاهش اثرات خشکسالی موثر است. به همین دلیل تالش می

ای ههای عظیم مردمی، اجرای پروژههمچنین به کارگیری سرمایه پتانسیل کانون جهادگران و کمک گرفتن از پتانسیل خیرین

کارگیری نیروهای خیر برای اجرای آبخیزداری پیشتاز های هرمزگان و فارس در بهآبخیزداری را سرعت بخشیم.به گفته وی استان

میلیارد تومان توسط  27ن حدود اند. تاکنوهستند. خراسان رضوی، فارس، مرکزی و گلستان نیز در این زمینه تالش خوبی داشته

 هزار هکتار اجرا شده است. 60ها در سطحی معادل خیرین برای اجرای عملیات آبخیزداری هزینه شده و این پروژه

های اقتصادی رقم باالیی است و بر اساس ارزیابی یکی از مشاوران ها تأکید کرد: نسبت سود به هزینه پروژهرئیس سازمان جنگل

درصد هزینه تولید همین میزان آب از طریق سدسازی  20هزینه تولید هر متر مکعب آب از طریق آبخیزداری حدود  وزارت نیرو،

 داری است./است. یعنی هزینه استحصال آب با استفاده از سد حدود پنج برابر آب استحصال شده از عملیات آبخیزداری و آبخوان

http://www.iana.ir/fa/news/39041/%D8%A7%D8%AC 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۱۳۹5دى ماه  ۲۱سه شنبه 

 قلم کاالی کشاورزی تغییر کرد ۹ضوابط و تعرفه واردات 

قلم کاالی کشاورزی به تصویب  9هیات وزیران تغییراتی را در آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در خصوص واردات  <کشاورزی

قلم کاالی کشاورزی را اصالح کرد. متن این  9  دی امسال آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی 12هیات وزیران در جلسه  .رساند

، وزارت جهاد کشاورزی و به استناد 95اردیبهشت سال  7مورخ  020/2559هیات وزیران به پیشنهاد شماره :مصوبه به شرح زیر است

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب :اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد

 1اضافه و تبصره قبلی به عنوان تبصره  82به ماده  2به عنوان تبصره متن زیر  -1:اسفند به شرح زیر اصالح می شود 29نامه مورخ 

در مورد کاالهای کشاورزی مشمول قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت  -2تبصره:تلقی می شود

داکثر برای شش ماه دیگر به جهاد کشاورزی، مهلت صدور محصوالت به دست آمده از تاریخ صدور سند ترخیص شش ماه بوده و ح

اضافه و تبصره قبلی به عنوان تبصره  87به ماده  2 تبصره عنوان به زیر  متن -2.تشخیص کارگروه موضوع این ماده قابل تمدید است

در خصوص آن دسته از کاالهای کشاورزی مشمول قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش  -2تبصره :تلقی می شود 1

کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که تفاوت قیمت داخلی و خارجی وجود دارد و یا مشمول ممنوعیت یا محدودیت شده است در 

صورت عدم ایفای تعهد در مهلت مقرر، تبدیل به واردات قطعی با رعایت این آیین نامه منوط به پرداخت سود بازرگانی معادل جدول 

 :ج ذیل آن خواهد بود زیر و با رعایت بندهای الف، ب و

درصد وزن محموله وارداتی را صادر کرده اند در صورت درخواست تبدیل باقیمانده به ورود قطعی مشمول  70واردکنندگانی که  -الف

درصورت برقراری هر نوع مابه التفاوت یا عوارض توسط مراجع  -ب.درصد سود بازرگانی ماخذ تعرفه های فوق الذکر می شوند 70

برای واردات قطعی اقالم فوق الذکر، هنگام تبدیل به قطعی شدن پروانه ورود موقت آن اقالم عالوه بر پرداخت سود بازرگانی قانونی 

وزارت جهاد کشاورزی تاپایان هر سال سود بازرگانی -ج.تعیین شده مشمول پرداخت مابه التفاوت یا عوارض مربوط نیز خواهد شد

ی تبدیل پروانه ورود موقت به قطعی پیشنهاد و پس از طی مراحل تصویب قانونی مراتب به سازمان کاالهای اقالم فوق الذکر را برا

 .توسعه تجارت و گمرک ایران برای اقدام ابالغ خواهد شد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=6823383cf3ac 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۵تاریخ: 

 واگذاری برخی از آزمون ها به آزمایشگاه های دامپزشکی بخش غیردولتی

نشستی به منظور بررسی و پیگیری روند واگذاری امانی برخی از آزمون ها به آزمایشگاه های دامپزشکی بخش غیردولتی و دستورالعمل 

 .به آزمایشگاه ها، در محل مرکز ملی تشخیص برگزار شد آزمون های قابل واگذاری

 برخی به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، در این نشست شیوه نامه جدید مربوط به نحوه واگذاری امانی 

 مورد کشور دامپزشکی سازمان در اکنون هم که آزمایشگاهی خدمات از واستفاده دولتی غیر بخش به واگذاری قابل های آزمون  از

زاده، معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت: تا زمان ابالغ رسمی شیوه نامه .مسعود هاشمگرفت قرار بررسی

نین (، همچC testی جدید، دستورالعمل ابالغی قبلی به قوت خود باقیست و اجرای برنامه آزمون های مقایسه ای بین آزمایشگاهی )

خارجی و داخلی )مانند موسسه استاندارد ملی ایران( ضروری بوده و اقدامات الزم تحت نظارت ادارات  PTشرکت در انجام آزمونهای 

 کل استان ها انجام خواهد شد. 

http://www.iana.ir/fa/news/38997/%D9%88%D8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/38997/%D9%88%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

61 
 

 برنج
 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۵دی  ۱۵تاریخ: 

 کمبود و گرانی برنج در بازار صحت دارد؟

 .استمرار در تاخیر آزادسازی واردات برنج، افزایش قیمت و کمبود برنج در بازار داخل را به همراه خواهد داشت

، اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگروه  صنعت، تجارت و کشاورزی مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفتگو با خبرنگار

وزارت جهاد با اشاره به وضعیت بازار برنج شب عید، اظهار داشت: با وجود گذشت فصل برداشت و زمان آزاد سازی واردات برنج، 

 .کشاورزی تا کنون ابالغیه واردات این محصول را رسما اعالم نکرده است

وی با اشاره به دالیل ایجاد تاخیر در آزاد سازی واردات برنج، گفت: دولت برای واردات در سال جاری تصمیم به اخذ مابه التفاوت 

رای اقتصاد و مخالفت انجمن واردکنندگان این مصوبه ابالغ تومانی گرفته که تا کنون علی رغم برگزاری کمیسیون تخصصی شو 500

ابالغ این مصوبه حجم گسترده قاچاق را به همراه دارد، گفت: با درنظر گرفتن هزینه های مابه   کشاورز با بیان اینکه.نشده است

ج با واردات رسمی محصول هزار درصدی تعرفه گمرکی باید گفت که قاچاق هر کیلو برن 40التفاوت قبلی واردات و پرداخت هزینه 

 .تومان تفاوت دارد که درنهایت این امر انگیزه قاچاق را افزایش می دهد 800و 

با توجه به آنکه از نظر کاری دو ماه تا پایان سال بیشتر زمان باقی نیست، لذا تاخیر در  :دبیر انجمن واردکنندگان برنج ادامه داد

واردات برنج می تواند به سبب افزایش قیمت برنج خارجی تهدیدی برای مصرف کنندگان اجرای مصوبه دولت برای آزاد سازی 

وی با اشاره به تاثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت برنج خارجی گفت: اگر نرخ مبادله ای به واردات برنج اختصاص نیابد و .محسوب شود

درصد افزایش  30الی  25د قیمت برنج خارجی برای بازار شب عیدهزار تومانی اقدام به واردات کنن 4در نهایت واردکنندگان با ارز 

کشاورز تصریح کرد: با توجه به آنکه در شرایط کنونی تنها مقدار ناچیزی واردات برنج از سوی تعاونی های مرزنشین، مناطق .می یابد

 خواهیم مواجه عید شب بازار در خارجی برنج  آزاد و ملوان ها صورت می گیرد از این رو درصورت ادامه این روند با کمبود و گرانی

 .شد

 خرید توافقی راهکار اساسی در جهت کنترل قیمت

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیهمچنین علی اکبریان نائب رئیس انجمن برنج در گفتگو با خبرنگار 

هزار تنی برنج امری اجتناب ناپذیر است لذا تاخیر در واردات ، کمبود برنج و افزایش قیمت  800با توجه به آنکه واردات  :گفتجوان، 

درصدی قیمت برنج در شمال کشور و بازار تهران افزود:  30وی با انتقاد از اختالف .برای بازار شب عید را به همراه خواهد داشت

 بازار در برنج نوع این  هزار تومان به فروش می رسد و این درحالی است که 11بهترین برنج طارم است که در شمال کشور با قیمت 

 .کند می طلب را مربوطه های دستگاه بیشتر چه هر نظارت امر این که است شده گذاری قیمت تومان هزار 15 الی 14 تهران

 .هزار تومان متغییر است 11الی  500هزار و  5به گفته اکبریان برنج ایرانی انواع مختلفی دارد که نرخ آن از 

نائب رئیس انجمن برنج در پاسخ به این سوال که درصورت استمرار تاخیر در آزاد سازی واردات چه عواقبی در انتظار بازار این محصول 

 .ا استمرار این روند برای بازار شب عید با کمبود و گرانی محصول روبرو خواهیم شداست، گفت: ب

وی با اشاره به راهکار اساسی در جهت جلوگیری از افزایش سرسام آور و تفاوت فاحش قیمت از مبدا تا مقصد بیان کرد: اگر دولت 

 شتندا وجود عید شب بازار برای دغدغه و نگرانی گونه هیچ جای خرید توافقی برنج را انجام می داد دیگر با این وجود  93مانند سال 

 .ندارد اقدام این به اعتقادی دولت که است درحالی این و

http://www.yjc.ir/fa/news/5923765/%DA%A9%D9 
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 برنج
 فارس - ۹۵/۱۰/۱۹ : تاریخ

 هزار تومانی قیمت برنج از شالیزار تا بازار/ برخورد با دو واحد متقلب عرضه  ۴تفاوت 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: برای پیشگیری از مخلوط کردن برنج بی کیفیت خارجی با برنج درجه یک ایرانی، از 

  .شودتوزیع نمیای شود و دیگر برنج به صورت فلهسال آینده برنج ایرانی شناسنامه دار می

به وضعیت مطلوب آبی اشاره کرد و گفت: وضعیت کشت برنج  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی دالور حیدرپور در گفت

درصدی در واحد سطح  26امسال هم مطلوب بود، تا جایی که کشت اول و کشت رتون )کشت دوم( نسبت به سال گذشته با رشد 

 .رو به رو بود

 درصدی تولید برنج ایرانی 10افزایش 

درصدی برخوردار شد و حدود یک میلیون  10وی اضافه کرد: تولید برنج در مازندران در سال جاری نسبت به سال گذشته از رشد 

 .شوددرصد آن تبدیل به برنج سفید می 70هزار تن تولید شلتوک است که  300و 

هزار تومان  10های شمال کیلویی در مورد افزایش قیمت برنج تولیدی شمال کشور گفت: برنج درجه یک االن در کارخانه حیدرپور

 .است و کشت دوم به دلیل کیفیت بهتر، یک هزار تومان باالتر است

 شوددار میبرنج ایرانی از سال آینده شناسنامه

شود، شود و با برنج ایرانی مخلوط میهزار تومان به شمال برده می 3کستانی کیلویی شود برنج پاحیدرپور در پاسخ به اینکه گفته می

افتد، بلکه ممکن است برخی دالالن اقدام به این کار کنند و برای پیشگیری از این اتفاقات یک گفت: این اتفاق بر سر مزارع نمی

علوم پزشکی تشکیل شده و به دنبال برند سازی و اعطای ای متشکل از جهاد کشاورزی، وزارت صنعت و معدن و دانشگاه کمیته

ای توزیع شود، بلکه باید وی تصریح کرد: برنج از سال آینده نبابد به صورت فله.مجوز بسته بندی هستیم، تا تولید با شناسنامه باشد

وط ود، تا در صورت تقلب و مخلکند شناسنامه برنج روی آن درج شدار شود و توسط شرکتی که بسته بندی میبه صورت شناسنامه

 .شدن برنج با برنج ارقام پایین تر قابل ردیابی باشد

 برخورد با دو واحد متقلب عرضه برنج

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران هم اکنون تعزیرات حکومتی هم در این زمینه ورود کرده و یکی دو مورد 

 .شمال وجود داشته که با آنها برخورد شد هایی هم در مورد تخلیط برنجگزارش

رسد هزار تومان به فروش می 14های میدانی خبرنگار فارس از بازار برنج در پایتخت هر کیلو برنج درجه یک ایرانی تا طبق گزارش

تومان به فروش  هزار 10و این درحالی است که طبق گفته رئیس جهاد کشاورزی مازندران بهترین برنج بر سر مزارع شمال کیلویی 

بدتر آنکه طی سالهای اخیر با افزایش قیمت برنج برخی منفعت طلبان برنج در جه سه و یا گاهی برنج پاکستانی که از نظر .رسدمی

 .ظاهر شبیه برنج ایرانی است، را با برنج با کیفیت مخلوط کرده و به قیمت همان برنج درجه یک به فروش می رسانند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951019000403 
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 پنبه
 فارس - ۹۵/۱۰/۱۵ : تاریخ

برابر قیمت گندم باشد/ مسؤوالن نتوانستند راهکار اساسی برای نجات پنبه ارائه کنند/  3قیمت پنبه باید 

 درصدی پنبه کشور در گلستان مطلوب نیست  10تولید 
علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور با بیان اینکه افزایش قیمت تضمینی گندم از افزایش قیمت تضمینی پنبه مؤثرتر  عضو هیأت

به  .مل کرده است گفت: افزایش قیمت تضمینی پنبه باید طوری باشد که قیمت آن همه ساله سه برابر قیمت گندم یا بیشتر باشدع

واردات جایگاه ای نه چندان دور ایران بزرگترین تولیدکننده پنبه در جهان بوده که از گرگان، در گذشته خبرگزاری فارسگزارش 

زیادی در محصول پنبه نداشت و بیشترین درآمد ارزی کشور بعد از نفت به پنبه اختصاص داشت طوری که میزان تولید پنبه در 

هزار تن رسیده بود و توانسته بود باالترین ارزآوری در محصوالت غیرنفتی را به خود  300به  1354و در سال  1353کشور در سال 

تواند ظرفیت مناسبی برای گلستان ظرفیت باالیی در کشت پنبه دارد و می جود اینکه کشورمان از جمله استانبا و.اختصاص دهد

سرزمین »ها به فراموشی سپرده شده است و استان گلستان که روزگاری توجهیرشد استان باشد اما این مهم در سایه برخی بی

 .کندوشی را طی میهاست ره فرامکشید، مدترا به یدک می« طالی سفید

بزدی، عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات پنبه کشور ترتیب داده وگویی را با کمال قاسمیدر گرگان، گفت خبرگزاری فارسخبرنگار 

 .گذرانیداست که در ادامه از نظر می

 کنید؟ان گلستان را چگونه ارزیابی میفارس: در حال حاضر وضعیت پنبه در کشور و همچنین است

شدت کاهش یافته و سطح زیرکشت پنبه در کشور ویژه در استان گلستان طی دهه اخیر بهجایگاه پنبه در ایران به :بزدیقاسمی

این آمار  هزار هکتار پایین آمده است و 10هزار هکتار و در استان گلستان تا حدود  100های گذشته حدود کمتر از نسبت به سال

ترین مرکز تولید پنبه گلستان در چند دهه قبل، جزو مهم استان حالیکه در چند سالی است که در همین وضعیت در نوسان است.

درصد از تولید پنبه کشور رسیده است  10داد، اما امروزه به حدود درصد از تولید پنبه کشور را به خود اختصاص می 60بود و حدود 

 .ویژه استان گلستان نیست مطلوب کشور بهو این وضعیت اصالً

 حمایت نامتوازن دولت از برخی محصوالت؛ تأثیرگذارترین دلیل کاهش کشت پنبه*

فارس: در گذشته پنبه ارزآورترین محصوالت کشور و استان گلستان به سرزمین طالی سفید مشهور بود حال 

نیز در استان  «به سرزمین طالی سفید خوش آمدید»تابلوی هاست که با کاهش سطح زیرکشت پنبه مواجه شده و سال

 دانید؟می چه در را پنبه کشت کاهشی روند علل شما گلستان معنایی ندارد،

همانطور که اشاره کردید پنبه محصول استراتژیکی است که اهمیت بسیار باالیی در اقتصاد بسیاری از کشورها و از  :بزدیقاسمی

خاطر اهمیت آن زایی و ارزش افزوده را نسبت به بقیه محصوالت دارد و بهاست زیرا تولید پنبه بیشترین اشتغالجمله ایران برخوردار 

عنوان سرزمین طالی سفید معرفی شده است که البته بهتر در دنیا عنوان طالی سفید نام گرفت که در ایران نیز، استان گلستان به

توان نام سرزمین طالی سفید را روی این استان گذاشت جای یا با وضعیت کنونی هم میاست بگوییم معرفی شده بود، اما اینکه آ

کش عنوان سرزمین طالی سفید است، زیرا مقام سوم سطح زیر کشت سوال دارد چرا که استان گلستان در حال حاضر فقط یدک

 .پنبه در استان و کشور مطرح باشند دهنده سطح زیرکشتعنوان عوامل کاهشتوانند بهمسائل متعددی می.کشور را دارد

توان به ترین آنها میکنند عوامل ظاهری مرتبط با کاهش پنبه است که از مهمبرخی عوامل که اکثر کارشناسان به آنها اشاره می 

های زیاد تولید در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت، پایین بودن سطح درآمد حاصل از این زراعت، طوالنی بودن دوره هزینه
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های سنگین سم و سمپاشی و ... اشاره کرد، اما واقعیت امر های هرز و هزینهها و علفزراعی این محصول، خسارت آفات، بیماری

 .دهنده سطح زیر کشت پنبه را شاید بتوان به مسائل دیگری مرتبط دانستکاهش تواند متفاوت باشد و عوامل اصلیمی

کار و رکود در این بخش شده وجود محصوالت رقیبی مانند گندم، برنج ترین این مسائل که سد راه کشاورزان پنبهبه نظر بنده مهم 

های روغنی نسبت به پنبه، تفاوت ید تضمینی گندم و دانههای روغنی و عدم حمایت کافی دولت از پنبه، تعهد بهتر پرداخت خرو دانه

های برداشت پنبه بر اساس ارقام اصالح شده شده پنبه با نرخ فروش پنبه توسط کشاورزان، مکانیزه نبودن سیستمزیاد هزینه تمام

ها و بخش وجود و فناوری و علم بین  جدید با قابلیت برداشت ماشینی، عدم هماهنگی بین واردات و صادرات پنبه، شکاف عمیق

 .کنندهای مختلف است که بدون هماهنگی با یکدیگر فعالیت میمراکز متعدد مرتبط با پنبه در وزارتخانه

 .افزایندهای اقتصادی کشور نیز بر این مشکالت میالمللی و تحریمهای بیناز طرفی وجود مشکالت قانونی و مالی در خصوص همکاری

های اقتصادی کشور ایجاد افزایش قیمت خرید پنبه و دیگر محصوالت رقیب طی سه دهه اخیر که بخاطر تحریم در واقع عدم توازن

شد باعث حمایت نامتوازن دولت از برخی محصوالت برای حل مشکالت تولید غذا در کشور شده که عمالً تعدادی از محصوالت نظیر 

های روغنی که از نیازهای اولیه هر کشوری محسوب ت رقیبی نظیر گندم و دانهشوند تا محصوالپنبه از چرخه تولید کنار گذاشته می

شوند، جایگزین شوند و این مسأله بطور غیرمستقیم بیشترین تأثیر را بر کاهش سطح زیرکشت پنبه داشته است و با توجه به می

شود، شاید بیشترین تاثیر را در استان می محسوب کشور روغنی هایهای اساسی تولید گندم و دانهاینکه استان گلستان یکی از قطب

خیز داران بزرگ مناطق پنبهدر کنار این عوامل موارد دیگری اعم از تغییر رویه زمین.گلستان و بر روی محصول پنبه گذاشته است

جدید پنبه با قابلیت برداشت  های تولید و اصالح ارقامکشور، خرد شدن اراضی وسیع و یکپارچه کشت که امکان مکانیزه شدن سیستم

های دولتی و خصوصی ماشینی را به شدت با مشکل مواجه کرده است، همچنین وجود مقررات دست و پاگیر اداری و نحوه حمایت

ها و مراکز گذاری کافی و محدودیت منابع مالی دانشگاهها و راهبردهای کالن کشور، عدم سرمایهاز پنبه، عدم اجرای صحیح سیاست

 .اندحقیقاتی نیز در کاهش سطح زیرکشت پنبه مؤثر بودهت

 فارس: برای احیای پنبه در کشور و استان گلستان چه اقداماتی صورت گرفته است؟

کاران و ایجاد ثبات تولید، تاکنون اقدامات متعددی در راستای اقتصادی کردن تولید و رفع معضالت پنبه برای پنبه :بزدیقاسمی

تولید  هایهای بخش دولتی و موسسه تحقیقات پنبه کشور انجام شده که توانست عملکرد پنبه را افزایش داده و هزینهاعم از حمایت

 .طور غیرمستقیم کاهش دهدرا به

هایی نیز برای گسترش کشت پنبه با جایگزینی ارقام زودرس و هیبرید برای کاهش مصرف آب، افزایش تولید، توسعه برداشت تالش 

و جایگزینی پنبه در کشت دوم صورت گرفته است، با معرفی ارقام جدید پنبه از سوی موسسه تحقیقات پنبه و واگذاری  مکانیزه

 .ها از چرخه تولید و توزیع بذر ارقام جدید شده استتر شدن دست واسطههای مجاز، باعث کوتاهعملیات تکثیر و تولید بذر به شرکت

ی تولید ارقام جدید پنبه با نیاز آبی پایین، افزایش تولید، قابلیت برداشت مکانیزه محصول، های متعددی برادر کنار آن پژوهش

زار و نیاز های مختلف زنده و غیرزنده و امکان کشت در اراضی خشک و شورهزودرس بودن و کاهش طول دوره رشد، تحمل استرس

و برای کشت نشایی  برداری رسیدهآفت کرم غوزه به مرحله بهره ارقام تراریخته جدید کامال مقاوم به.آبی پایین صورت گرفته است

های مختلف و کمک و از طرفی حمایت از نرخ تضمینی پنبه در سال.ریزی هایی صورت گرفته استبرنامه (پنبه )به جای بذرپاشی

های فراوانی برای نجات پنبه تاکنون کاران، حاکی از آن است که تالشکنی استان گلستان به پنبههای کارخانجات پنبه پاکمساعدت

 .انجام شده و در حال انجام است
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مدت برای بازگشت پنبه به دوران اقدامات انجام شده برای احیای پنبه کافی نبوده/ لزوم ارائه برنامه مدون و طوالنی *

 طالیی

 فارس: به نظر شما اقدامات انجام شده برای احیای پنبه کافی بوده؟

هایی که برای احیاء و افزایش سطح زیر کشت این محصول در استان انجام شده، نوسانات ریزیوجود تمام برنامه با :بزدیقاسمی

رسد سطح زیر کشت و تولید این محصول استراتژیک همچنان ادامه دارد اقدامات انجام شده تاکنون کافی نبوده است و به نظر می

پس یا اقدامات انجام شده .اساسی برای احیای این محصول ارائه کنند و پنبه را نجات دهندحلی اند راهکه هنوز مسؤوالن نتوانسته

عنوان مثال افزایش قیمت تضمینی و یا اینکه اقدامات بازدارنده کشت پنبه موثرتر عمل کرده است به جزو راهکارهای مناسب نبوده 

یمت تضمینی گندم موثرتر عمل کرده است، از این رو باید افزایش پنبه نتوانسته این مشکل را حل کند چون در کنار آن افزایش ق

کاران به کشت و کار ای باشد که قیمت پنبه همه ساله معادل سه برابر قیمت گندم یا بیشتر باشد تا پنبهگونهقیمت تضمینی پنبه به

 .مند شوندپنبه عالقه

 مله استان گلستان وجود دارد؟فارس: به نظر شما آیا امیدی برای احیای پنبه در کشور از ج

به نظر من با توجه به شرایط نسبتاً مناسبی که در سال جاری بر پنبه حاکم بود، در سال آینده سطح زیر کشت پنبه  :بزدیقاسمی

ا رنسبت به سال جاری و چند سال گذشته مقداری افزایش خواهد یافت اما این افزایش طوری نخواهد بود که بتواند استان گلستان 

توان در عرض چند دقیقه تخریب نمود اما چند این بدیهی است که یک ساختمان را می.مدت به دوران طالیی خود بازگردانددر کوتاه

پنبه امروز در استان گلستان مثل یک ساختمان تخریب شده .سال طول خواهد کشید که حتی تا جایگاه اول خود بازسازی شود

ترین سطح هم باشد چند سالی طول خواهد کشید تا جدای از همه مسائل ها برای احیای آن در عالیریزیاست. حتی اگر همه برنامه

القای باور به کشاورز بعد از جدا شدن از یک محصول و آشتی دادن او به محصولی که .دیگر، حداقل اعتماد کشاورزان را تأمین کند

وقفه است. پس برای رساندن استان گلستان به دوران ه تالش مداوم و بیبا قهر از آن جدا شده بسیار مشکل و نیازمند یکی دو ده

مدت از عواملی که واقعاً در افزایش سطح زیر کشت موثر خواهند بود در نظر گرفته طالیی کشت پنبه باید یک برنامه مدون طوالنی

سوق داده شوند که عملکرد در واحد سطح افزایش و  ها باید به سمتیهای تولید پنبه، تمام برنامهبا توجه به باال بودن هزینه.شود

های تولید در واحد سطح کاهش یابند و در این صورت کشت پنبه اقتصادی خواهد شد و کشاورزان با رغبت به سمت تولید هزینه

 .پنبه پیش خواهند رفت

خسارت فراوانی را در این  فارس: یکی از مشکالت کشاورزان عدم رضایت آنها از بذرهای معرفی شده است که هر ساله

 شوند، به نظر شما برای جلوگیری از این مشکل چه باید کرد؟خصوص متحمل می

مؤسسه تحقیقات پنبه کشور در چند سال گذشته ارقام بسیار مناسبی را معرفی و وارد چرخه تولید کرده است که  :بزدیقاسمی

 .تحقیقات و همچنین تولید و توزیع ارقام جدید پنبه در کشور وجود ندارددر حال حاضر از نظر رقم و بذر هیچ مشکلی از لحاظ 

ترین ارقام پنبه کشور هستند که ارقام گلستان، ارمغان، ورامین، بختگان، خرداد، خورشید، کاشمر، لطیف، شایان و ساجدی از مهم 

به آنها واگذار شده، تولید و در اختیار کشاورزان های طرف قرارداد موسسه پنبه که تولید ارقام جدید پنبه بیشتر آن توسط شرکت

 .ها خریداری کنندتوانند با اطمینان کامل بذر مورد نیاز خود را از این شرکتشوند و کشاورزان میگذاشته می

نیاز آبی پایین و  های فراوانی برای تولید ارقام جدید پنبه باهای اخیر با تاکید بر تنوع در ارقام پنبه و کیفیت بذر، پژوهشدر سال

مقاوم به شوری و خشکی، افزایش عملکرد، قابلیت برداشت مکانیزه و کاهش طول دوره رشد و کلیه خصوصیاتی که مرتبط با مناطق 

خیز کشور است صورت گرفت، از این رو در حال حاضر برای هر کدام از این شرایط رقم مورد نظر وجود دارد و کشاورزان حق پنبه
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در حال حاضر ارقام .د که برای منطقه خود رقم مناسب را انتخاب کنند و با اطمینان بذر مورد نیاز را خریداری کنندانتخاب دارن

فردی اعم از طول دوره رشد بسیار اند که هر کدام ویژگی منحصربهجدیدی با مزایای ویژه ای نسبت به ارقام پیشین معرفی شده

شود و یا رقم جدید قابل برداشت با روز زودتر از ارقام پیشین( دوره رشد آنها کامل می 80)روزه  110کوتاه، به طوری که در فاصله 

هیچ عنوان جزو مشکالت پنبه کشور نیست و تر شود.لذا این مسأله بهشود قیمت تمام شده محصول ارزانماشین که موجب می

ها تقلب صورت در حین چرخه تولید و توزیع ارقام توسط واسطهکشاورزان پنبه کار از بذرهای معرفی شده ناراضی نیستند مگر اینکه 

 .گیرد

 پنبه ایران از لحاظ کیفیت مشکلی ندارد*

 پنبه از نظر کیفیت در کشور و همچنین در استان گلستان نسبت به سایر کشورها چه وضعیتی دارد؟ :فارس

مقاومت، کشش و یکنواختی باال و ظرافت مناسب، جزو دلیل دارا بودن طول الیاف، های استان گلستان بهبزدی: پنبهقاسمی

های بسیار ظریف را نیز از روند، به طوری که صنایع ریسندگی قادرند نخشمار میهای الیاف متوسط جهان بهترین انواع پنبهمرغوب

های با نمره باال و ظریف را د نخهای تولید شده در مناطق خشک قابلیت استفاده در تولیآنها تولید کنند این در حالی است که پنبه

های با نمره باال تولید کنند الزاماً باید با پنبه که بخواهند نخندارند، از این رو بسیاری از کارخانجات ریسندگی کشور هم در صورتی

ترین مرکز مهمالزم به یادآروی است که در چند دهه قبل، استان گلستان جزو .های معینی مخلوط کننداستان گلستان به نسبت

درصد ارزآوری  90داد ضمن اینکه بالغ بر درصد از تولید پنبه کشور را به خود اختصاص می 60رفت و حدود شمار میتولید پنبه به

کیفیت الیاف پنبه بقیه کشور هم با وجود اینکه .سالیانه صادرات پنبه کشور متعلق به صادرات پنبه مرغوب استان گلستان بوده است

ز استان گلستان است اما در مجموع نسبت به میانگین جهانی در جایگاه مناسبی قرار دارد و لذا پنبه ایران از لحاظ کیفیت کمتر ا

 .مشکلی ندارد

فارس: به نظر شما از این میان راهکارهای متعددی که برای حل مشکل کاهش سطح زیرکشت و تولید پنبه وجود دارد 

 داشت؟ خواهد مشکل این حل در بیشتری تاثیر روش کدام 

از میان راهکارهای متعددی که جهت حل مشکالت مربوط به کاهش سطح زیر کشت و تولید پنبه در ایران، پیشنهاد  :بزدیقاسمی

هایی در درجه نخست با وجود همه مخالفت.توانند برای نجات پنبه تاثیر بیشتری داشته باشندمی عامل سه شده است، به نظر بنده 

های نوینی نظیر بیوتکنولوژی و مهندسی شود، اما بنده برای استفاده از فناوریحال حاضر با محصوالت تراریخته در کشور میکه در 

شدن اراضی دوم اینکه، با توجه به کوچک.کنمهای زیستی و غیرزیستی تاکید میژنتیک با تولید ارقام پنبه تراریخته مقاوم به تنش

های تولید بر اساس ارقام اصالح شده جدید پنبه با قابلیت برداشت ع اراضی، باید مکانیزه کردن سیستمکشاورزی و عدم امکان تجمی

های برداشت کوچک های کوچک باشد و سیاست به سمت تولید ماشینماشینی به صورتی باشد که جوابگوی برداشت ماشینی زمین

و حمایت مناسب دولت از پنبه با افزایش قیمت تضمینی پنبه نسبت به  کارسوم اینکه، پرداخت یارانه به کشاورزان پنبه.سوق یابد

در کنار این مسائل، همکاری بیشتر موسسه تحقیقات پنبه کشور با بخش صنعت و مراکز .محصوالت رقیب باید جدی گرفته شود

ها و گرایش به سمت تحقیقات ههای مالی مراکز تحقیقاتی مرتبط، تجهیز آزمایشگاگذاری مالی و رفع محدودیتآموزشی، سرمایه

اگر به این .شوندهای انسانی نیز از عوامل موثر در این زمینه محسوب میای و آزمایشگاهی و توجه بیشتر به سرمایهجانبه مزرعههمه

نوع  ینترمسائل توجه نشود و چنین روند کاهش سطح زیر کشت تداوم پیدا کند، ممکن است در آینده نزدیک توقف تولید مرغوب

 .شودپنبه کشور را به همراه داشته باشد که این اتفاق برای استان گلستان و در نهایت کشور یک فاجعه محسوب می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951015000070 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۸تاریخ: 

 میلیارد تومان تسهیالت گلخانه ای در سال جاری 200پرداخت بیش از 

میلیارد تومان تسهیالت  200معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت که امسال تاکنون بیش از  -ایرنا  -ساری 

 . پرداخت شده استبانکی برای ایجاد گلخانه در کشور 

محمد علی طهماسبی جمعه شب در حاشیه بازدید از نمایشگاه تخصصی گل و گیاه در آمل افزود: از محل این تسهیالت نیز تاکنون   

وی گفت: همچنین با پرداخت این تسهیالت مساحت گلخانه های  .هکتار گلخانه روباز و سربسته به بهره برداری رسیده است 513

طهماسبی هدف نهایی معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی را افزایش .هزار هکتار افزایش یافته است 10از کشور به بیش 

وی گفت: در این راستا و برای تحقق این هدف مهم .اعالم کرد 1404هزار هکتار تا سال  58مساحت گلخانه های کشور به بیش از 

از محل صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک کشاورزی تسهیالت پرداخت می  به متقاضیان ایجاد فضاهای گلخانه ای در کشور

 200هزار و  2سهم یک درصدی ایران در تولیدات گل و گیاه معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی به سطح زیرکشت  **.شود

ات گل و گیاه زینتی و دارویی کشور صادر هکتاری گل و گیاه در کشور اشاره کرد و گفت که هم اکنون هفت هزار تن از کل تولید

وی با بیان اینکه روند صادرات گل و گیاه کشور در حد مطلوب نیست، .می شود که سهم ایران حدود یک درصد بازار جهانی است

د و راضافه کرد: تولید به صورت صادراتی تاکنون شکل نگرفته است، به خاطر اینکه تولید این محصول به صورت مدام وجود ندا

طهماسبی گفت: البته چندی پیش در قالب کشاورزی قراردادی .بخصوص گل های شاخه بریده که تولید انبوه و مستمر می خواهد

 .در حال شکل گیری است که یکی از تولید کنندگان گل و گیاه در حال بستن قرارداد با روسیه برای صادرات گونه خاص است

توجه این وزارتخانه برای احداث پایانه صادرات گل و گیاه در کشور اشاره کرد و اظهار کرد:  معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین به

 دپایانه گل و گیاه در احمدآباد تهران و پایانه اقماری در مازندران، دزفول و محالت در برنامه قرار دارد که پایانه گل و گیاه احمدآبا

 .پایانه ها و تجمع گل و گیاه، روند صادراتی بهتری در آینده داشت تهران در حال ساخت است تا بتوان با ایجاد این

سومین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه، مبلمان شهری و ماشین آالت و تجهیزات وابسته با شرکت تولید کنندگانی از استان های 

 .دی در مرکز تخصصی نمایشگاه های آمل بر پا شد و امشب پایان یافت 13مختلف کشور از 

http://www.iana.ir/fa/news/39134/%D9%BE%D8% 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۸تاریخ: 

 بانکی به بنگاه های نیمه فعال کشاورزی پرداخت شد تسهیالتمیلیارد تومان  3400

بنگاه تولیدی کوچک و متوسط بخش کشاورزی حائز  472هزار و  10وزارت جهاد کشاورزی گفت: مدیر کل دفتر امور اقتصادی 

میلیارد تومان تسهیالت بانکی  400هزار و  3شرایط با ثبت نام در سامانه بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق به دریافت 

عالم این مطلب به خبرنگار ما گفت: سامانه بهین یاب در راستای به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، محمد خالدی با ا.شدند

درصد به منظور رونق تولید توسط  60طرح تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت باالی 

هی اعضای کارگروه ملی تسهیل و وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شده که با پی گیری های وزارت جهاد کشاورزی و همرا

 .رفع موانع تولید موافقت شد واحدهای تولیدی این بخش نیز در سامانه مذکور برای دریافت تسهیالت بانکی ثبت نام کنند

درصد تسهیالت پرداختی به بنگاه های تولیدی نیمه فعال کشاورزی در قالب طرح تامین مالی بنگاه های  70وی با بیان این که 

و متوسط از سوی بانک کشاورزی پرداخت شده است، اظهار داشت: سایر بانک ها نیز در این راستا باید همکاری بیشتری با کوچک 

درصد و بانک های سپه،  8تا  7خالدی افزود: بعد از بانک کشاورزی، بانک های ملت و ملی هر کدام .بخش کشاورزی داشته باشند

درصد از کل تسهیالت را به بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط  3تا  2ارکنان هر کدام صادرات، توسعه تعاون، تجارت و رفاه ک

وی اذعان داشت: سهم مشارکت بانک های خصوصی در ارایه این تسهیالت به واحدهای غیر فعال و نیمه .کشاورزی پرداخت کرده اند

ورزی گفت: با توجه به این که به دلیل انباشت متقاضیان، مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشا.فعال کشاورزی صفر بوده است

( قانون 47امکان تامین مالی این واحد های تولیدی از طریق بانک کشاورزی به تنهایی امکان پذیر نیست، بانک مرکزی بنا به ماده )

 ظف کرده سهمی از تسهیالت اعطاییرفع موانع تولیدی رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که تمام بانک های غیر تخصصی را مو

خود را معادل سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی به این بخش اختصاص دهند، با ابالغ نامه ای در مهر ماه امسال از بانک 

 .های غیر تخصصی خواسته بنگاه های کوچک و متوسط کشاورزی نیز در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط پذیرش و بررسی شوند

هزار بنگاه کوچک و متوسط تولیدی نیمه فعال کشاورزی که در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده اند تاکنون  39ی تصریح کرد: از و

بنگاه به تایید کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولیدی رسیده و به بانک ها معرفی شدند که از این تعداد  215هزار و  19

هزار میلیارد  16نزدیک به  95خالدی ادامه داد: در سال .بنگاه موفق به دریافت تسهیالت شده اند 472 هزار و 10درصد معادل  55

تومان تسهیالت بانکی برای حمایت از بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط به منظور افزایش تولید و اشتغال اختصاص یافته که از 

وی سهم بنگاه های کوچک و متوسط کشاورزی از .نک ها پرداخت شده استهزار میلیارد تومان از طریق با 13این مبلغ تاکنون 

میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: اگر سهم صنایع تبدیلی و  400هزار و  3درصد معادل  25تسهیالت بانکی پرداختی را 

م، میزان تسهیالت پرداختی به بخش تکمیلی که از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده اند را به این مبلغ اضافه کنی

مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برخی از استان .درصد از کل تسهیالت می رسد 30کشاورزی به بیش از 

ها ظرفیت باالیی برای جذب تسهیالت در واحدهای راکد و نیمه فعال دارند، به طوری که بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط 

درصد تسهیالت  50درصد و استان های ایالم و کردستان بیش از  60رزی در استان های جنوب کرمان، خراسان شمالی باالی کشاو

وی درباره شرایط دریافت تسهیالت بانکی در قالب طرح تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط و .بانکی را جذب کرده اند

و تجارت اذعان داشت: بر اساس دستورالعمل این طرح، بنگاه های کوچک و متوسط نیمه طرح های نیمه تمام وزارت صنعت، معدن 

درصد می  60فعال که ظرفیت پایداری و بازار فروش برای تولیدشان دارند و همچنین طرح های تولیدی با پیشرفت فیزیکی باالی 

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


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

71 
 

، معدن و تجارت بر چگونگی مصرف تسهیالت بانکی خالدی گفت: وزارت صنعت.توانند برای برای اخذ تسهیالت بانکی اقدام کنند

 /.توسط بنگاه های تولیدی نظارت خواهد کرد

http://www.iana.ir/fa/news/39133/3400%D-9%85%D 
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۹۵/۱۰/۱۵ : تاریخ

 اندازی صندوق توسعه بخش کشاورزی در کهگیلویهصندوق توسعه کشاورزی در کشور/ راه 102فعالیت 
مدیرعامل صندوق توسعه بخش کشاورزی گفت: یکصد و سومین صندوق توسعه بخش کشاورزی کشور در شهرستان کهگیلویه  

از کهگیلویه، عبدالکریم رضوی اردکانی ظهر امروز در نشست راهکارهای حمایت از  اری فارسخبرگزبه گزارش  .شودتأسیس می

صندوق توسعه بخش کشاورزی شهرستان که در دهدشت برگزار شده بود اظهار داشت: صندوق توسعه بخش کشاورزی با هدف 

 .است حمایت از تولیدکنندگان این بخش تأسیس شده و یک شرکت سهامی تابع قانون تجارت

درصد سهم  49درصد سهم آورده مردمی و  51مدیرعامل صندوق توسعه بخش کشاورزی کشور مکانیزم این صندوق را بر مبنای 

های استانی هیأت دولت در این باره اشاره توان مصوبهدولت دانست و گفت: منابع مختلفی برای سرمایه دولت تعریف شده که می

صاد مقاومتی نیاز به ساختار پولی و مالی دارد افزود: در بخش کشاورزی این ساختار باید توسط وی با بیان اینکه سیستم اقت.کرد

گذاری بخش رئیس هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی حمایت از سرمایه.گذاری کمک کندمردم ایجاد شود و دولت از بعد قانون

گذاری مالی های توسعه تنها به سرمایهپایه صندوق کشاورزی، مبنای صندوق توسعه در این بخش را بر عدالت خواند و گفت:

ها رضوی اردکانی تصریح کرد: این صندوق.گذاری شده استهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پایهگردد بلکه بر اساس حوزهبرنمی

ه بخش کشاورزی در صندوق توسع 102این مسؤول از فعالیت .بر مبنای میزان تولیدی که هر تولید کننده دارد شکل گرفته است

 .وداندازی شکشور خبر داد و افزود: یکصد و سومین صندوق کشوری قرار است پس از طی روال قانونی در شهرستان کهگیلویه راه

میلیارد تومان سرمایه در حال فعالیت  200هزار و به گفته رضوی اردکانی تعداد هفت صندوق تخصصی ملی در کشور با بیش از یک

ریع در تهیه طرح تأسیس صندوق شهرستان کهگیلویه و شیوه تأمین منابع تأکید کرد و گفت: حداقل دو ماه برای وی بر تس.است

 .اندازی خواهد شدتهیه طرح صندوق زمان الزم است که پس از طی این روال صندوق راه

w.farsnews.com/newstext.php?nn=http://ww13951015000920 
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۹۵/۱۰/۱۹ : تاریخ

 های بدهکاران بانکی در صورت بازپرداخت نقدی تا پایان سال بخشودگی جرایم وام
صورت تسویه بدهی تا پایان های دولتی کشور از بخشودگی جرائم تاخیر تادیه بدهکاران بانکی در دبیر شورای هماهنگی بانک

ها، علیرضا قیطاسی با به نقل از کمیسیون هماهنگی روابط عمومی بانک خبرگزاری فارسبه گزارش  .اسفندماه سال جاری خبر داد

های کلی اقتصاد مقاومتی، اجرای سیاستهای دولتی اظهارداشت: این تصمیم در راستای اشاره به تصمیم شورای همانگی بانک

همچنین مفاد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب مجلس شورای اسالمی، ارتقای نظام مالی کشور با رویکرد مساعدت به 

 .های اقتصادی و نهایتا حفظ اشتغال و کمک به افزایش آن در نشست مشترک نظام بانکی کشور به تصویب رسیده استبنگاه

های دولتی کشور گفت: جرائم تاخیر تادیه بدهکاران بانکی در صورت تسویه نقدی بدهی بخشیده خواهد یر شورای هماهنگی بانکدب

یان های خود نزد سیستم بانکی تا پاوی در پایان خاطر نشان کرد: هریک از بدهکاران بانکی چنانچه نسبت به تسویه نقدی بدهی.شد

 .مند خواهند شدشودگی جرائم تاخیر تادیه بهرهجاری اقدام نمایند از بخسال

 .ای را به تصویب رساندهای خصوصی هم چنین مصوبهبه گزارش فارس، هفته گذشته کانون بانک

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951019001277 
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۹۵/۱۰/۱۹ : تاریخ

 درصد تسهیالت به بخش کشاورزی شدند  11.۶ها مکلف به پرداخت بانک
  .درصد تسهیالت به بخش کشاورزی شدند 11.6ها براساس قانون رفع موانع تولید مکلف به اعطای حداقل معادل بانک

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، آخرین آمار رسمی تولید ناخالص ملی ساالنه نشان می دهد، سهم  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 درصد است و بانک ها مکلف اند حداقل معادل این مقدار از تسهیالت خود را به بخش کشاورزی11.6بخش کشاورزی در اقتصاد کشور 

 .ذکر این نکته ضروری است که تا زمان ابالغ رقم جدید، سهم یادشده مبنای عمل خواهد بود.اعطا کنند

مصوب یکهزار و « پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور( قانون رفع موانع تولید رقابت47دستورالعمل اجرایی ماده )( »5براساس ماده )

بانک »، 1394.5.7مورخ  94.116364ل و اعتبار موضوع بخشنامه شماره شورای پو 1394.10.1دویست و دوازدهمین جلسه مورخ 

های جاری از مجموع تسهیالت اعطایی خود عامل مکلف است، حداقل معادل سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی به قیمت

زی در هر سال بر اساس آخرین بانک مرک»همچنین براساس تبصره ذیل این ماده،  «.در هر سال را به بخش کشاورزی پرداخت کند

 «.کند می ابالغ عامل بانک به را جاری هایآمار تولید ناخالص ملی، سهم مربوط به تسهیالت بخش کشاورزی به قیمت

ربط آن بانک ابالغ و بر همچنین با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی

ای از بخشنامه ابالغی به واحدهای ن نظارت الزم به عمل آید. همچنین، مقتضی است ترتیبی اتخاذ کنند که نسخهحسن اجرای آ

( قانون رفع 47الزم به ذکر است در ماده )ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود.کل نظارت بر بانکربط، به حوزه مدیریتذی

 :است آمده -اسالمی شـورای مجلـس 1394 مصوب سال -م مالی کشور پذیر و ارتقای نظاموانع تولید رقابت

کشاورزی در اقتصاد کشور،  بخشسهم  معادلکلیه بانک های عامل غیرتخصصی موظفند سهمی از تسهیالت اعطایی خود را حداقل »

 جمهوری مرکزی بانک و اعتبار و پول شورای. دهند بر اساس آخرین آمار تولید ناخالص ملی ساالنه، به بخش کشاورزی اختصاص

 یمرکز بانک و کنند ابالغ را اقدام این دستورالعمل قانون، این تصویب از پس ماه سه مدت ظرف حداکثر مکلفند ایران اسالمی

ایـران گـزارش عملکرد این ماده را به تفکیک بانک ها به صورت شش ماهه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع  اسالمی جمهوری

 «.مجلس شورای اسالمی ارائه می کند طبیعی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951019000486 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۶تاریخ: 

 استفاده از ارقام زودرس به جای ارقام پرمحصول

نخستین کارگاه آموزشی کشت ذرت با حضور متخصصان این محصول و کشاورزان پیشرو استان تهران با همکاری بخش خصوصی و 

 .مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران برگزار شد

خصوصی توسعه کشت ذرت هامون  ماه نخستین کارگاه آموزشی کشت ذرت با همکاری شرکتدی 16به گزارش خبرنگار ایانا، امروز 

نفر از کشاورزان پیشرو و کارشناسان کشت  150برگ و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان و با شرکت بیش از 

ای مرکز تحقیقات در این کارگاه آموزشی گفت: با توجه به ذرت استان تهران برگزار شد.عضو هیأت علمی و محقق گیاهان علوفه

شود تا بعضی از عناصر ضروری گیاه جذب نشود نکه خاک بیشتر مناطق استان درجه شوری باالیی دارد و این شوری موجب میای

 حتما باید از کودهای مناسب به صورت محلول پاشی استفاده کرد.

 و طول دوره رشد آن با توجه بهشود به گفته بهنام زند، با توجه به اینکه ذرت در استان تهران بعد از برداشت گندم و جو کشت می

تغییر فصل و سرد شدن هوا کوتاه است، توصیه میشود به جای استفاده از ارقام پرمحصول از ارقامی استفاده شود که زودرس هستند 

ود، خ های ترکیه نیز به عنوان سخنران در این کارگاه، ضمن انتقال دانش و تجربیاتتری دارند.استاد دانشگاهو دوره رشد کوتاه

جدیدترین متدهای کشت ذرت را به شرکت کنندگان گوشزد کرد.محمد اوزوستون با معرفی کامل مورفولوژی و فیزیولوژی گیاه ذرت 

روز  10ترین مراحل رشدی ذرت مرحله گرده افشانی ذرت است که در این مرحله باید آبدهی به مزرعه به مدت گفت: یکی از مهم

 کافی در این مرحله باعث خواهد شد تا گرده افشانی به طور کامل انجام گیرد. ادامه یابد زیرا وجود رطوبت

کش تنها تا این دوره مجاز است و بعد از وی همچنین کود دهی در مرحله چهاربرگی را بسیار مهم شمرد و افزود: استفاده از علف

برگی را  8ع حداکثر بالل، کود دهی سرک در مرحله مرحله چهاربرگی نباید از علفکش استفاده کرد.وی همچنین برای داشتن ارتفا

کنند کود ها شروع به رشد میافتد و ریشکبرگی اتفاق می 10مهم دانست و عنوان کرد: با توجه به اینکه تشکیل بالل در مرحله 

شوری خاک  برگی مهم است.این کارشناس ذرت از دیگر عوامل مهم در کشت ذرت و برداشت محصول خوب را 8دهی در مراحل 

عنوان کرد و گفت: ذرت گیاهی است که در درجه شوری صفر تا دو بهترین عملکرد را دارد و در درجات شوری باالتر این عملکرد 

د هایی را بسیار سودمنپور، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان تهران نیز برگزاری چنین دورهیابد.جواد حسنکاهش می

تواند راهکارهای علمی و جدید در کاشت، داشت و برداشت ها با حضور کارشناسان مجرب و متخصص میاین دورهعنوان کرد و گفت: 

 محصوالت را در اختیار کشاورزان قرار دهد./

http://www.iana.ir/fa/news/39084/%D8%A7%D8%B 
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 مرغتخم 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  ۲۰تاریخ: 

 عرضه تخم مرغ های غیربهداشتی در سطح شهر +اسامی

ای از عرضه تخم مرغ غیربهداشتی در سطح شهر تهران و برخی شهرهای شمالی دار، طی اطالعیهانجمن صنفی تخم مرغ شناسنامه

 ای از توزیع تخمدار کشور، طی اطالعیهانجمن صنفی تخم مرغ شناسنامه ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش گروه.خبر داد

های م مرغصورت غیرمجاز اقدام به عرضه تخبه تازگی، فرد یا افرادی به:های غیرمجاز در بازار خبر داد؛ در این اطالعیه آمده استمرغ

خریداری  شود ازاند که به مردم توصیه میبسته بندی غیر بهداشتی و بعضا ناسالم در سطح شهر تهران و شهرهای شمالی کشور کرده

های غیرمجاز عدم دارا بودن کد پروانه بهداشتی از سازمان ترین عالمت این تخم مرغبر اساس این گزارش، مهم.آنها خودداری کنند

تخم مرغ سبز یا ارگانیک بنام لبخند  -: از عبارتند غیرمجاز هایبندی بسته این از برخی اسامی  ور است؛ ضمن اینکهدامپزشکی کش

ائم  -وت یاق -سالمت  -مانیکان  -گلپا  -رشتی  -نگین طالیی  -شایان  -تخم مرغ قهوه ای یا محلی یا رسمی بنام نیرومند  -طالیی

 کندمیز -

http://www.yjc.ir/fa/news/5931829/%D8%B9%D8%B1% 
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 تولیدات باغی )سایر (
 فارس - ۹۵/۱۰/۱۹ : تاریخ

 میلیارد ریالی دولت به باغداران/ تکرار فشار روانی باغداران در برف اخیر 875لزوم کمک بالعوض 
دیده از سوی های خسارتدرصد از پرتقال 50رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسالمی گفت:  

 875تومان کمک بالعوض به باغداران پرداخت شود که نیاز به کمک بالعوض  350سازمان جهاد کشاورزی به ازای هر کیلوگرم 

گو با خبرنگار ومحمد شاعری در گفتعلی .درصد از خسارت به باغداران است 50رداخت هزار تن پرتقال و پ 250میلیارد ریالی برای 

ه باغداران مرکبات و کیوی در ب وارده خسارت پرداخت مورد در جمهور رئیس  به در شهرستان ساری، درباره نامه خبرگزاری فارس

در این نامه به رئیس جمهور بیان شد بر اثر بارش برف و برودت هوای که اوایل آذرماه در مازندران اتفاق افتاد، مازندران ، اظهار کرد: 

وی افزود: .درصد نارنگی دچار سرمازدگی شد 30درصد کیوی و  50دلیل کامل نشدن رشد فیزیولوژیک، درصد پرتقال به 90بیش از 

هزار تن از این محصول از چرخه مصرف  70ه به سرما داشته سبب شد بیش از علت حساسیت بیشتری کسرمازدگی در کیوی به

دلیل قطعی گاز و برق های بابل و آمل بههای شهرستانهزار رأس دام سبک و سنگین تلف شود و گلخانهخارج شود، بیش از یک

درصد  30اسالمی ادامه داد: حدود  رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای.زدگی شدید شونددچار آسیب

خوری دارد اما برای که قابلیت تازهطوریها از شدت کمتری برخوردار بوده بهدرصد از پرتقال 30زدگی شدید شد و ها دچار یخپرتقال

 .درستومان به فروش می 500مانی مناسب نیست و از ارزش بازاری آن کاسته شده است و در بازار هر کیلوگرم انبار

ناپذیری به باغداران شدت دچار افت شده و خسارت جبرانشاعری خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط موجود، بازار فروش پرتقال به

میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی مازندران وارد شده است که عالوه بر خسارت مالی،  10هزار و استان وارد شده است و یک

 .ویژه باغداران وارد کرده استفشار روانی و استرس زیادی به کشاورزان به 95و  92، 86های تکرار سرمازدگی در سال

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسالمی خطاب به رئیس جمهور گفت: با توجه به تصمیم ستاد بحران مقرر شد 

تومان کمک بالعوض به باغداران  350زی به ازای هر کیلوگرم دیده از سوی سازمان جهاد کشاورهای خسارتدرصد از پرتقال 50

درصد از خسارت  50هزار تن پرتقال و پرداخت  250میلیارد ریالی برای  875خسارت دیده پرداخت شود که نیاز به کمک بالعوض 

هزار تن  120اینکه تاکنون بیش از جمهور اضافه کرد: با توجه به دیده به رئیسوی برای حمایت از باغداران خسارت.به باغداران است

آوری و از چرخه مصرف انسانی خارج شد این امر باعث ایجاد رضایت نسبی دیده از باغداران جمعهزار تن کیوی خسارت 10پرتقال و 

زمان برنامه و ناپذیر است و برای کمک حداقلی به باغداران، نیازمند توجه ویژه دولت و ساباغداران و ضرورت ادامه این امر اجتناب

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار داریم .بودجه کشور است

 .رفته کشاورزان و دامداران در این دولت به کشاورزان برگردانده شودبا دستور شما و مساعدت سازمان برنامه و بودجه امید ازدست

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951019000250 
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 تولیدات دام و طیور )سایر (
 فارس - ۹۵/۱۰/۱۵ : تاریخ

ها مانعی بر سر اجرای طرح مرغ سایز/ نگرانیم مردم مرغ ریز نخرند طرح کاهش وزن مجهز نبودن کشتارگاه

 مرغ ذبح شده قرار بود از ابتدای آذر اجرا شود، 
ای به خرید سایز بندی الشه مرغ مجهز نیستند و نگرانیم مردم عالقه رئیس سازمان دامپزشکی گفت: هنوز کشتارگاها به دستگاه

تا یک و نیم کیلوگرم  200، مردم در همه جای دنیا مرغ با وزن یک کیلو و خبرگزاری فارسبه گزارش  .مرغ با وزن کم نداشته باشند

 .نهادینه شده استکنند، اما متاسفانه طی سه دهه اخیر فرهنگ مصرف مرغ درشت و باالی دو کیلوگرم بین ایرانیان مصرف می

دادند که دانند که مالک تعداد مرغ بود و همه ترجیح میبرخی علت اصلی آن را توزیع مرغ کوپنی در سالهای جنگ تحمیلی می

 .مرغ درشت را برای داشتن گوشت بیشتر انتخاب کنند

دادند تا پرورش دهندگان مرغ ترجیح میها سهمیه بندی بود و برای همین مساله، مضاف بر آنکه در آن زمان جوجه ریزی مرغداری

کردند. غافل از آنکه درصد چربی در مرغ تری تولید کنند که در کنار از تزریق هورمون برای رشد سریع هم استفاده میمرغ درشت

 .با وزن باالی دو کیلوگرم به شدت افزایش یافته و در مرغ ریز، کیفیت گوشت و سالمت مرغ به مراتب بیشتر است

مان دامپزشکی طی طرحی بنا داشت تا از ابتدای آذرماه امسال طرح کاهش وزن و سن کشتار مرغ را برای تولید مرغ با وزن زیر ساز

وگو با مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی در گفت.دو کیلوگرم اجرا کند، اما ظاهراً این طرح بنا به دالیلی هنوز اجرایی نشده است

کیلوگرم( اظهار داشت: اگر بتوانیم سن  2در مورد اجرای طرح کشتار مرغ با وزن سایز )زیر  خبرگزاری فارسخبرنگار کشاورزی 

روز کاهش دهیم بسیار از نظر سالمت و کاهش هزینه موثر خواهد بود و طبق برنامه ما دنبال آن هستیم، تا  42کشتار مرغ را به زیر 

سازی در مصرف مرغ با وزن پایین نیز خاطرنشان کرد: متاسفانه وی در مورد فرهنگ .هفته وارد کشتارگاه شود 6د شده زیر مرغ تولی

های تولیدی با وزن پایین با استقبال کیلوگرم دارند و نگران این هستیم که مرغ 2ها تمایل به خرید مرغ با وزن باالی برخی خانواده

ها مانند شرکت کیلوگرم تالش کنیم، اظهار داشت: برخی شرکت 2اینکه باید برای صادرات مرغ با وزن زیر خلج با بیان .مواجه نشود

 .پشتیبانی امور دام باید فقط مرغ بر اساس سایز و تعریف شده را خریداری کنند، تا تولیدکننده مجبور به مرغ با این استانداردها شود

گیری الشه و های اندازهت بر سر اجرای طرح مرغ با وزن سایز را نبود دستگاهرئیس سازمان دامپزشکی کشور یکی از مشکال

 ها تعهدی بگیردریزی مرغداریها باید هنگام جوجهها اعالم کرد و گفت: معاونت امور تولیدات دام در استانبندی در کشتارگاهسورت

 .ها برودهفته به کشتارگاه 6که جوجه ظرف 

ها در نظر گرفته ای برای مرغداریکیلوگرم را رعایت نکنند، جریمه 2ا تولید مرغ با وزن زیر هاگر مرغداریخلج گفت 

 .ریزی بعدی با تاخیر انجام شود، تا فاصله زمانی جوجهمی شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951012000439 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۸تاریخ: 

 دالر ۹0دالر، بره کویتی  1۴5کاهش صادرات دام سبک در پی افت تقاضا/ بره ایرانی 

 .های جاری خبر دادنماینده بخش خصوصی صادرکنندگان دام، از کاهش میزان صادرات دام سبک در ماه

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: معموالً در فصول سرد سال، دام ایران امروز در گفترئیس مجمع ملی صادرکنندگان 

کند که امسال نیز همین اتفاق افتاد.منصور پوریان با اشاره به اینکه کاهش تقاضای مشتریان خراجی، یکی از صادرات دام افت می

 ند.کآب و هوایی و اقلیمی نیز مؤثر است، زیرا در حمل و نقل دام، خلل ایجاد می دالیل نزول صادرات است، افزود: عالوه بر آن، شرایط

 600المللی را از اردیبهشت تا اوایل مهرماه هر سال دانست و عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون کمتر از وی اوج تقاضای بازارهای بین

در مقایسه با جمعیت دامی کشور بسیار اندک است، در حالی که هزار رأس دام سبک به کشورهای مختلف صادر شده که این مقدار 

ماه تا همین امروز هزار رأس دام سبک به ثبت رسیده، اما برای دی 30از ماه مهر تا ماه جاری، به طور متوسط ماهانه تنها صادرات 

است: دام ایرانی با وجود قیمت فقط دوهزار رأس برای صادرات ثبت شده است.رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام کشور معتقد 

 145باالیی که دارد، در میان کشورهای عربی متقاضی پیدا کرده و مشتریان ثابتی یافته است. به طوری که اگرچه بره ایرانی حدود 

ست. ضمن اینکه دالر ارزش دارد، با این حال، بخش کوچکی از بازار آنها به روی تجار ایرانی باز ا 90دالر قیمت دارد، اما بره کویت، 

 کنند.دالر است، اما مشتریان سنتی، درصد کمی از دام ایران را خریداری می 75قیمت همین محصول در عراق، 

های اصلی کاهش تقاضا از طرف کشورهایی مانند کویت، امارات، قطر و عمان که واردکننده دام ایرانی به گفته پوریان، یکی از علت

شان، ممکن است تنظیم بازارشان را به هم بریزد. ها بوده و ورود دام ایران به بازارهایلی در آن منطقههای داخهستند، افزایش زایش

 اند.ها دوقلوزایی داشتهها در داخل کشور هم بسیار مطلوب بوده و بیشتر میشالبته شرایط زایش

روز آینده، شاهد هجوم  20گیرد، تا کمتر از نده رونق نمیماه سال آیوی تأکید کرد: بنابراین با توجه به اینکه صادرات، تا اردیبهشت

های عظیم دام سبک به بازار داخلی خواهیم بود.پوریان در پایان با اشاره به سخنان رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، مبنی بر گله

هزار و ز ابتدای سال تاکنون یکرویه، یادآور شد: کل صادرات منطقه کردستان، اخاطر صادرات بیکمبود دام سبک در کردستان به

رات توانند تقصیر افزایش قیمت را به گردن صادراس بوده که مقداری بسیار ناچیز است، بنابراین بهانه جویان گرانی گوشت، نمی 800

 دام از کردستان بیندازند./

http://www.iana.ir/fa/news/39045/%DA%A9 
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 تولیدات زراعی )سایر (
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۹تاریخ: 

 زرشک کاران: دولت از ما حمایت کند

های زرشک. در روستای اسفدن. حدود ترین باغوگویی است در فضای باز. در دل زیباترین و وسیعاین گفت |شهروند ، زهرا مشتاق

 .جنوبیخراسانکیلومتر دورتر از بیرجند در 150

های نمایندگان صدها خانواری قدر تلخ و بدیهی است که نیازی به طرح پرسش نیست. این حرفمشکالت کشاورزان این ناحیه آن

مردمانی وابسته به زمین و کشاورزی که از این  .کندشان از مسیر زمین و آب و بارش عبور میاست که زندگی و تمام هست و نیست

هایی که اگر امروز دیده نشود، شاید تا شان است. رنجشدن دردهایشان شنیدهئوالن به ستوه آمده و تنها خواستهتوجهی مسهمه بی

     .سال دیگر با خشک شدن هر درخت صدایی کوبنده و مهارنشدنی پیدا کندچند

 تاف قیمت نظر از هم و کیفیت لحاظ از هم برداشت، هنگام به محصول این اما است زمستانی محصول یک زرشک  پور: رضا عباس

کردن کخش برای کهاین یکی است؛ مواجه مشکل چند با است، محصولش کردن چیندست مشغول پاییز فصل که کشاورزی. کندمی

زرشک خود، انبار در اختیار ندارد، امکان ترابری ندارد و دسترسی به کارخانه فرآوری زرشک برایش سخت است، یعنی این منطقه 

ترین کارخانه در قائن که قطب تولید زرشک است و باید کارخانه در دل همین منطقه باشد، در عمل کارخانه نزدیک ندارد. نزدیک

ن رود، ایدورتر است، یعنی برای محصولی مثل زرشک که در صورت نگهداری نامناسب خیلی زود از بین می کیلومتر 60است که 

طرف، تنها خواسته ما از دولت معرفی این محصول است. ها یکهمه این سختی  .مسافت به معنی نابودی کشاورز و محصول است

شود. زرشک خواص دارویی بسیاری دارد و عالوه بر جنبه خوراکی از عنوان یک محصول غذایی و دارویی معرفی تواند بهزرشک می

که ون ایننظیر است بدتواند به تمام دنیا معرفی و صادر شود. مثال کنستانتره یا همان آب زرشک در تمام دنیا بیلحاظ دارویی نیز می

و پر از خاصیت است. اینجا قطب کشاورزی و تولید  نیاز به هیچ مواد افزودنی داشته باشد. خود زرشک به تنهایی، یک نوشیدنی مقوی

جنوبی بهترین زرشک را حاصل وهوای این منطقه از ایران و در خراسانانحصاری زرشک در تمام ایران است. خاصیت خاک و آب

ات خود را مطرح بمطال مختلف هایدولت در و است درازی سالیان البته، که داریم خواسته چند دولت از ما همین برای آورد. می

ایم. نخست معرفی این محصول به کشورهای دیگر و امکان صادرات آن است. وقت هم پاسخ مناسبی دریافت نکردهو هیچ کرده

شود. خواسته دیگر ما این است که دولت به باغداران صادرات این محصول، هم به نفع کشاورز است، هم موجب ورود ارز به کشور می

کم بهره برای ساخت کارخانه جهت فرآوری زرشک و انبارکردن آن بدهد. این محصول، االن با این شرایط، هیچ  کار تسهیالتزرشک

رود، یعنی کشاورز و کارگری که شما االن دارید از نزدیک ها میسودی برای کشاورز ندارد. سود این محصول یک راست به جیب دالل

وقتی امکان انبار  .برد. ناچار هم هست. کشاورز راه دیگری نداردسود بسیار ناچیزی می کند، واقعابینید که با چه مشقتی کار میمی

و فرآوری و دسترسی به کارخانه و صادرات ندارد، تنها راهش فروش محصول به داللی است که به کمترین قیمت ممکن محصول را 

تومان است ولی همین محصول در بازارهای تهران  500هزارو3تا  400هزارو3کند، یعنی دالل خیلی که پول بدهد، از او خریداری می

مان است، البته به وقت خسارت، بیمه آن تقاضای مهم دیگر ما از دولت، بیمه کردن محصول .رسدهزار تومان هم به فروش می20تا 

د ندارد، چون کشاورز است که کند برای همین کشاورز هم رغبتی به بیمه کردن محصول خومبلغ واقعی را به کشاورز پرداخت نمی

 تواند بر حسبکردن میکردن کل باغات زرشک است، حاال این بیمهشود. برای همین، کار درست، بیمههمیشه دچار ضرر و زیان می

ها باشد. خود کشاورز به تنهایی توان و قدرتی برای بیمه کردن محصولش ندارد، فقط به کمک دولت است هکتار یا تعداد درختچه

اندازی توانند یک شرکت تعاونی کشاورزی یا یک کارخانه راهمثال اگر زمینه فراهم شود، خود کشاورزان می.افتدکه این اتفاق می
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دهند. مندی نشان میگذاری در این حوزه رغبت و عالقهساله کسانی نسبت به سرمایههرحال زرشک بازار خوبی دارد که همهکنند. به

جنوبی این توان و امکان را دارد، نه فقط زرشک، بلکه عنوان قطب کشاورزی استان خراسانم شود، اسفدن بهاگر چنین فضایی فراه

کنیم. پنبه، چغندرقند، پسته. هزار تن گندم تولید میساله بیش از امکان تولید محصوالت زیادی وجود دارد. مثال گندم. ما همه

کنیم. خب تن پسته تولید می 500هزارو سال بیش از راسان جنوبی است. ما دراسفدن قطب کشاورزی و تولید پسته در سراسر خ

امنیت به لحاظ فروش محصول. کشاورز باید از بابت فروش محصول، خیالش راحت باشد. ولی  .این محصوالت باید امنیت داشته باشد

در هیچ کجای ایران، جز همین .مک جدی شودمان فراهم نیست. ما از دولت تقاضا داریم به ما کما واقعا چنین فضایی برای

 700ونیم هکتار است، یعنی حدود بینید حدودا یکشود آن هم با این کیفیت. همین باغ که میجنوبی زرشک حاصل نمیخراسان

دهی، دهد. هر چه عمر درخت بیشتر باشد و مراقبت بهتری به لحاظ کود، آبکیلو محصول می 70تا  15درخت. هر درخت حدودا از 

شود، از اواخر زمستان و بعد از پاییز که فصل برداشت تمام می.دهدهرس به موقع، دفع آفات و... صورت بگیرد، محصول بیشتری می

 دهد، یعنیسال در میان بار میشود. البته زرشک یکحدود اسفندماه، هرس و اصالح و کوددهی شیمیایی و حیوانی درختان آغاز می

که آقای حسنی بیاید، دانید تا قبل از اینمی.سال استراحت درخت است یگر محصولی نخواهد داشت و به اصطالحسال د این درختان

فت گخرید خیلی ارزان است، میگفتم این قیمتی که شمای دالل دارید میتومان. یعنی اگر من می 700فروختیم کیلویی ما پسته می

 اندازیجا و کارخانه فرآوری پسته راهمانی که همین آقای مهندس حسنی از کرمان آمده اینخرم. ولی از زجمع کن برو بابا. اصال نمی

 طلب است.رفته. یعنی قیمت در انحصار افرادی خاص و فرصتطوری میکرده، زندگی ما عوض شده. تا پیش از این، محصول ما این

خرند، به برکت همین مرد است. حاال زرشک هم االن هم مییعنی پسته این منطقه هنوز ارزشش را پیدا نکرده. ولی در حدی که 

آید یک قیمت طور. هیچ کجا نیست که یک قیمت درست و حسابی، به اندازه زحمت کشاورز پرداخت شود. هر کسی میهمین

یی که پروانه و زمان خاموشی هااند برای چاهای گذاشتههای عمیق در اداره آب برنامهمحمدباقر یوسفی : در برنامه آبیاری چاه.گذاردمی

ای نبوده، مثال آمدند در اردیبهشت و خرداد زمان استفاده از آب را کم اند که البته براساس نیاز منطقههم دارند. کنتورگذاری کرده

رخت ین دریزی برای مناطق شمالی که بارندگی دارد، بد نیست ولی برای منطقه ما نه؛ خوب نیست. فصل رشد ااین برنامه .کردند

ای ندارد، چون رشد ندارد. خورد. فایدهدر بهار است. وقتی در بهار آب نخورد، در تابستان هر چقدر هم آب بدهی دیگر به درد نمی

خواهش ما کشاورزان این منطقه این است که دولت درباره این تصمیم خود .آیدوقتی رشد نکند، کیفیت محصول هم پایین می

ها به آب احتیاج نداریم، کم الزم آبی و خشکسالی هستیم، کاری بکنند. ما زمستانبرای ما که دچار کمتجدیدنظر بکند. حداقل 

برعکس در فصل پاییز و زمستان جاهایی هستند که به آب احتیاج دارند. ولی ما فقط بهار  .خواهدداریم، چون درخت آب کمی می

حسنی ؛ مدیر کارخانه پسته اسفدن و باغدار زرشک: روز نخست که چاه را  احمد.جا خیلی کم استاحتیاج داریم، چون بارندگی این

شان این است که کنتور خوب است، برداشت آب کردند. آنها االن توجیهبه مردم واگذار کردند، از همان اول باید فکر این کنتور را می

گویند کنتور بگذارید، یعنی چهار، پنج ماه چاه ن میآورد. آخر مردم براساس همان لیتراژ آب خود درخت کاشتند. االرا پایین می

خاموش شود. خاموش شدن چاه یعنی مردم باید درخت خشک کنند. آخر کجای قانون گفته یک درخت زنده را خشک کنند. بله از 

از  ما هم دوست نداریم بیشروی نشود. بله خواهند مجوز بگیرند تا زیادههای دیگری که تازه میاین به بعد جلویش را بگیرید، از چاه

 ششود درخت را خشک کرد. کشاورزی که همه بنای زندگیحد از آب زیرزمینی ما برداشت شود ولی االن درخت کاشته شده، نمی

خواهم از درختم سال آینده اگر آن چیزی که میگوید تا همین آقای یوسفی به من می...سال گذاشته روی یک درخترا بیست

دانید یعنی چی؟ این یعنی مرگ یک منطقه. وقتی یک درخت قطع شود، یعنی این فکر رواج برم. می، درختم را میبرداشت نکنم

ماند؛ زعفران، عناب، زرشک، شوند. خب حاال منطقه اسفدن که مثل یک گنج میهای بیشتری قطع میکند، یعنی درختپیدا می

جا دارد که ای اینروزه10در برج هفت، یک سرمای .وز هم نباید چاه خاموش باشدجا یک رآید، اینجا به عمل میچیز اینپسته همه
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آید، یعنی برج هفت هوا درصد جاهای دنیا به عمل نمی90ماه است. برای همین است که زرشک هیچ جای دنیا، یعنی مثل دی

، رسیدن و کامل شدن آن. این یک نعمت آمدن زرشکشود برای رنگروز یک سرمایی می 10جا حدود شود. اینذره سرد میذره

جا برج چهار عناب را کنم در هیچ کجای ایران وجود داشته باشد. رفسنجان فقط پسته دارد اما اینخداوندی است که فکر نمی

رفسنجان که واقعا  حتی پسته .ترین پسته دنیا را دارد. این را همه باید بدانندجا زودرسدارند. ایندارند، برج پنج پسته را برمیبرمی

شود. دو ماه اختالف است، یعنی این دو ماه جا برج پنج برداشت میآید ولی پسته اینمحصول خوبی است، در برج هفت به دست می

آیند چاه کنند، میخب حاال در این منطقه چه کار می .توانند کل بازار را پوشش دهند و یک محصول نوبرانه به بازار عرضه کنندمی

برند. زعفران. همه زعفران دنیا اینجاست. آمدند با خاموش برند. عناب و پسته را از بین میزرشک را از بین می .کنندرا خاموش میآب 

که خدا به این منطقه خیلی شود. با توجه به اینها ضربه بزرگی به کشاورزان زدند. واقعا به این کشاورزان دارد ظلم میکردن چاه

 .فردی داردهای منحصربهکنم شاید اطالع ندارند این منطقه چه ویژگیمسئولین ما نه. من احساس میلطف داشته، ولی 

گوید بد نگاهم لیتر پروانه دارند، مقام مسئول می 30آورند. اینجا لیتر درمی 30لیتر سهم دارند،  10در مناطقی که پروانه چاه و مثال 

ها را به مردم واگذار کردند. من خودم اوایل انقالب آمدند چاه.گیرددولیتر از آب را می طوری جلویکردی، دو لیترش کم، یعنی همین

گوید شما چرا رفتید دنبال کشاورزی. عین همین جمله. من هر موقعی که دوست داشته می .رفتم با یکی از مقامات صحبت کردم

یم. اایم، آب را که سند نکردهدارد. ما زمین را برای مردم سند کردهکنم. آقا برای چی. مگر این چاه سند نباشم، این چاه را خاموش می

 ...کنند کهترین شغل این مملکت است ولی خب کشاورز را چنان نقره داغ میظلم از این بیشتر. کشاورزی و کشاورز سالم

 .کشد، کمترین دستاورد را داردکه بیشترین زحمت را میورو ندارد. آرامش ندارد. بیمه ندارد. با توجه به اینکشاورز رنگ

پور: همه چیز بازنشستگی دارد، اال کشاورز. کجا دیدید بیایند به کشاورز بگویند آقا دست شما درد نکند. این حقوق شما رضا عباس

مثل که محصوالت زراعی اسفدن حاال بفرمایید بازنشسته شوید. کجا؟ چه مراکزی وجود دارد برای حمایت از کشاورز؟ ضمن این

شود. االن در قسمت زعفران، آب چاه را که نصف کردند بماند، به من گندم و جو و پنبه و اینها تعطیل شده، اصال دیگر کشت نمی

هزار تا تعهد از من گرفتند. حاال من رفتم درخت کاشتم.  گویند آقا هفت ماه روشن کن. پنج ماه دیگر اجازه روشن کردن نداری.می

همه هم قاچاق. بدون پروانه دارند  .قدر چاه آب هستشود. در مناطق دیگر آندانید حق ما واقعا ضایع میمی علی نظری:.چه بکنم

های غیرمجاز باید مسدود کند که چاهتا چاه غیرمجاز هست. با توجه به تاکیدی که دولت می 30جام، تایباد. حدود کنند. تربتکار می

ها تعطیل نشود. به حاال آن چاه.ها را تعطیل کنند. در همین روستاهای اطرافنستند این چاهشود ولی حتی با حکم دادستان هم نتوا

 قدر ارزش دارد. آنشود به فروش برود. ایندانه آن میزرشک برسند. آن را فرآوری کنند. این واقعا یک گیاه دارویی است. یعنی دانه

وبی داشته باشد، چرا باید چاهش را ببندند درخت خشک شود. این دیگر تواند برای مملکت ارزآوری خوقت، وقتی یک محصولی می

احمد حسنی: من در این منطقه چیزی دیدم که به غیر از جوک .رسدواقعا ظلم آشکار به کشاورزی است که دادش به هیچ کجا نمی

هستم که از آن چاه سهم دارم. شود روی آن گذاشت. به چاهی مجوز دادند که مثال من خودم جزو کسانی هیچ اسم دیگری نمی

پول خرج کردند، آب را آوردند باال،  .سال پیش که آقا این چاه برای تولید علوفه است. آقا اینها آمدند این چاه را زدند30گفتند، کی، 

سال آخر دیگر 10سی باالی آب نتوانستند علوفه تولید کنند. بعد ایگندم کاشتند سبز نشده، جو، پنبه، هر چی کاشتند به خاطر 

جوری در چاه که چی، پول هم دادند. حاال آمدند من را هم یکاند؛ با ایننتوانستند محصولی تولید کنند. از چاه هم استفاده نکرده

دانند من تخصصم پسته است، که میاند، که آقا بیا به داد این مردم برس. رفتم دنبال کارهای پروانه. با توجه به اینسهیم کرده

و گویند نه. این چون تگویند آقا این آب آمد باال مبادا بروی پسته بکاری. چه گناهی است درخت کاشتن. درخت پسته است. میمی

شود علوفه وقتی در مناطق غربی کشورمان با آن حجم آبی که دارد و می .سندش خورده علوفه... بابا علوفه االن توجیه اقتصادی ندارد

ماند، برای کاشت علوفه هدر بدهیم. توجیه وهوا و خاکی را که برای تولید پسته مثل طال میکه این آب تولید کرد، نیازی نیست
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کند برای شما. هر محصولی که بیشتر آید. آقا این زمین است. چه فرقی میگویند درخت بکارید، آب باال نمیاقتصادی ندارد. می

خریم که آب زیاد دارد. هم شغل و کار آن آدم تأمین رویم علوفه را از استانی میمی درآمدزا باشد، ما باید آن را بکاریم. اما... ما

های ما را شنیدید، یک مسئول بیاید جواب دهد. از جهاد کشاورزی گرفته پور: درددلرضا عباس.رودشود، هم این خاک هدر نمیمی

های عمیق را چرا زدید. حاال شما چاه .شودکشاورز این رفتار میبگوید آقا چرا زرشک این وضع بازارش است. چرا با  .تا وزارت نیرو

شود کنید. تکلیف درخت ما چیست. اصال آن چاه خاموش، من از کجا بروم نان بخورم. مگر درخت میکه زدید پس چرا خاموشش می

 .کشاورز چه کار کنم. من چی بخورم ات نشود، آب نخواه، آب نخور. منشود به درخت بگوییم تشنهپنج ماه بدون آب بماند. مگر می

گوییم آقا بهار به ما آب تان تمام شده. میگویند زمانمحمدباقر یوسفی: مثال االن فصل آبیاری زعفران است، چاه خاموش است. می

ن کند که االرقی مینده. تو تابستان به ما آب دادید. تو پاییز الزم داریم، زمستان الزم نداریم. خب االن آب بدهید. برای شما چه ف

ن که کند. االخواهیم آن مقدار آب را از سطح زمین بیرون بکشیم. حاال در تابستان یا زمستانش چه فرقی میباشد یا زمستان. ما می

گویند بفرمایید آب بردارید، مشکلی نیست. خب ما آن موقع دهند؛ در زمستان میخواهیم زعفران را آب بدهیم، آب به ما نمیمی

ساعت.  5240کنند. در پروانه چاه مثال نوشته احمد حسنی: هر چاه یک کنتور دارد. هر وقت که بخواهند آب را قطع می.زم نداریمال

تواند چهار ماه آب نخورد. زبان نمیشود. ولی این درخت بیهزار ساعت نوبت این آقا باشد، آب آن یکی قطع میحاال اگر این پنج

   !تر خواستید، بیایید اداره آب مبلغی پرداخت و آب برداشت کنیدگویند اگر آب اضافهمی

خانواده. اما مثال در تایباد  50نفر هم شریکند، یعنی  50ها تا نفر است. بعضی چاه 30تا  20هایی است که مال جا چاهعلی نظری: این

ما و آنها را یکی بداند. این چاه آب برای ادامه جام، هر چاه ممکن است پنج نفر شریک داشته باشد. دولت نباید شرایط یا تربت

کشد، من کال لیتر آب می 30پور: اگر کنتور هست، یعنی قانون هست. چاه بغل دستی من در هر ثانیه رضا عباس.مان استزندگی

قانون است، چرا برای او  گویم اگرکشد. من میکنتور من خاموش است. او دارد آب می .لیتر 14لیتر داشتم، پروانه من را کردند  30

هزار تومان بدهید، عضو بشوید. ما به شما نامه بدهیم، اجازه 20گویند یک صنفی تشکیل شده، شما نیست. پروانه به نام من است. می

 ستوروز من کشاورز. این چه حمایتی اتان را آبیاری کنید! این است حالکنید از چاه عمیقی که مال خودتان است، زمینپیدا می

کردن کشاورزی است. یعنی واقعا با این روالی که اندازی که هیچ، این تعطیلکند. این اصال حمایت است. سنگکه دولت از من می

کنند که کشاورز خانه قدر تنگ مییعنی عرصه را به کشاورز آن .بینمرود من آینده کشاورزی خودمان را بسیار خطرناک میپیش می

رود یک جای دیگر. مجبورند بروند شهر. آن هزار تومان چه دلیلی دارد کار بکند. می200کند. با برجی رت میو زمین را رها و مهاج

کنند. تنها خواسته ما این هزار تا مشکل بیشتر برای خودشان و دولت و جامعه ایجاد میشوند و نشین میهم کجای شهر. حاشیه

 .است که دولت از ما حمایت کند

http://www.iana.ir/fa/news/39161/%D8%B2% 
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 حبوبات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  ۱۹تاریخ: 

 حبوبات هم بوی دالر گرفت

کرده و توانسته نرخ بسیاری از محصوالت از جمله حبوبات طی چند روز اخیر، دالر بی سابقه ترین دوران حیات قیمتی خود را سپری 

بررسی های میدانی اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  گروه صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .را تحت تاثیر خود قرار دهد

هزار تومانی توانسته به یکباره  4در سطح بازار عمده فروشان حکایت از آن دارد که طی ماه های اخیر التهاب و عبور نرخ دالر از کانال 

ن، اما این درحالی است که با وجود وفور کاال در بازار عمده فروشا.یش دهدافزا تومان هزار 2 تا هزار را حبوبات قیمت برخی اقالم 

هیچ چیز سر و سامان ندارد به طوریکه هر کس هر چقدر تیغش ببرد جنسش را می فروشد اما فروشندگان بازار عمده فروشان 

گفتنی است که از یک ماه و نیم گذشته، قیمت .مرغوبیت و کیفیت کاال را دلیل تفاوت قیمت از یک مغازه به مغازه دیگر می دانند

رفته به طوریکه برخی مسئوالن باال رفتن نرخ دالر و افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را حبوبات سیر صعودی به خود گ

صنعت، تجارت و کاوه خاکسار مدیر کل دفتر غالت وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار .دلیل اصلی این نوسانات می دانند

با اشاره به اوضاع تولید حبوبات اظهار داشت: تولید انواع حبوبات به جز عدس در اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  گروه کشاورزی

 روبرو تنی هزار 20 الی 10 حجم در لوبیا و نخود تولید مازاد با موارد برخی در و  سال جاری جوابگوی نیاز مصرف کنندگان بوده

وی دلیل نوسانات قیمت حبوبات در روزهای اخیر را بدین شرح اعالم کرد: تورم ساالنه و افزایش هزینه های تولید از عمده .ایم بوده

دالیل این امر است ضمن اینکه همه ساله نرخ محصوالت باید با تورم تنظیم شود چرا که در غیر این صورت تولیدکنندگان نمی 

مدیر کل دفتر غالت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه با افزایش عملکرد تولید باید درآمد کشاورزان .توانند به تولید خود ادامه دهند

را باال برد، افزود: برای سال زراعی آینده با برنامه افزایش عملکرد در واحد سطح و تولید در نظر داریم تا نوسان درآمدی این قشر 

 .ا باال ببریمزحمت کش ر

 افزایش افسار گسیخته نرخ حبوبات در بازار***

خبرنگاران اقتصادی باشگاه  گروه صنعت، تجارت و کشاورزیهمچنین قاسمعلی حسنی عضو اتحادیه مواد غذایی در گفتگو با خبرنگار 

 .گفت: طی روزهای اخیر با افزایش افسار گسیخته قیمت حبوبات در بازار عمده فروشان و خرده فروشان مواجه شدیم جوان،

هزار تومان، لوبیا  9تومان، لپه  500هزار و  8به  500هزار و  7وی افزود: در حال حاضر نرخ هر کیلو عدس با افزایش هزار تومانی از 

 .تومان رسیده است 300هزار و  7مان و لوبیا سفید هزار تو 10چیتی 

عضو اتحادیه بنکداران موادغذایی با اشاره به تاثیر نوسانات نرخ دالر بر قیمت حبوبات گفت: با وجود واردات عدس از کانادا، نخود از 

 .داسترالیا و لوبیا از چین احتمال افزایش مجدد قیمت حبوبات در پی نوسانات نرخ ارز وجود دار

 بی توجهی به الگوی کشت نوسانات قیمت را رقم زد ***

اقتصادی باشگاه گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیعلی خان محمدی مدیر عامل مجمع نخبگان کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

بیان کرد: با توجه به نبود برنامه ریزی تولید و عدم رعایت الگوی کشت طبیعی است که با نوسانات قیمت و زیان  خبرنگاران جوان،

 .تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در بازار روبرو شویم

ولیدکنندگان خریداری و وی ادامه داد: همزمان با فصل برداشت، سودجویان با قیمت ناچیزی محصوالت مختلف کشاورزی را از ت

 .اقدام به دپوی آن در انبارها می کنند تا با کمبود ساختگی در بازار قیمت ها را افرایش دهند
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مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در باره واردات حبوبات بیان کرد: با وجود افزایش افسار گسیخته واردات در شرایط فعلی 

 .بت سفارش کاال و واردات نمی تواند تاثیر چندانی در کاهش نوسانات داشته باشدواردات حبوبات به سبب مدت زمان ث

وی با اشاره به تاثیر نوسانات نرخ دالر بر بازار اظهار داشت: سیر صعودی نرخ دالر می تواند در بازار برخی اقالم و محصوالت کشاورزی 

 .هایی را ایجاد نمایدکه بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تامین می شود، تنش 

http://www.yjc.ir/fa/news/5920833/%D8%AD%D8%A8%D 
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  خاک
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۱تاریخ: 

 ترین اظهارنظر درباره قاچاق خاکتازه

 .کاال وارز هرگونه خروج غیرقانونی خاک ازکشور را تکذیب کردستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 

اسم خورشیدی سخنگوی ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در پی داغ شدن بحث 

با هیچ گونه گزارشی طی دو سال قاچاق خاک در سطح کشور به بررسی تمام استان ها به ویژه استان های مرزی کشور پرداختیم اما 

 .گذشته مبنی بر خروج غیرقانونی خاک از کشور برخورد نکردیم

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشاره به بی اساس بودن صحبت های رییس سازمان حفاظت از محیط زیست 

برای پایش مرزها و سواحل در اختیار ستاد مرکزی مبارزه با مبنی برهشدار در مورد قاچاق خاک،تاکید کرد: تمام اختیارات کشور 

 .قاچاق کاالوارز است و هیچ نهاد دیگری نمی تواند در مورد قاچاق، آمار وارقام آن و کیفیت اجناس خروجی از کشور اظهار نظر کند

در مورد خروج غیر قانونی خاک از وی همچنین در پایان اظهار کرد: از سازمان محیط زیست درخواست شد، در صورتیکه اطالعاتی 

کشور دارند در اختیار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال قرار دهند اما بعد ازگذشت چند هفته از این اعالم هیچ گونه اطالعاتی از 

 .سازمان مذکور به دست ما نرسیده است

ana.ir/fa/news/http://www.i39315/%D8%A 
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 خرما 
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 خرید تضمینی
 فارس - ۹۵/۱۰/۱۹ : تاریخ

 آغاز خرید تضمینی پرتقال شب عید با تأخیر/ تلخی پرتقال شمال قیمت پرتقال جنوب را شیرین کرد 
پرتقال شب عید را امسال با کمی تأخیر آغاز شده است و علت گرانی معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: خرید تضمینی 

خبرگزاری وگو با خبرنگار کشاورزی علی اکبر مهر فرد در گفت .های شمال است که تقاضا را تغییر دادپرتقال جنوب سرمازدگی پرتقال

اید؟ های شمالی، امسال برای تنظیم بازار شب عید چه تدبیری کردههای استانسرمازدگی پرتقالدر پاسخ به اینکه با توجه به  فارس

وی با اشاره به اینکه مردم اکنون نسبت .های گذشته منتهی با کمی تأخیر آغاز شده استگفت: خرید تضمینی پرتقال همانند سال

زده با کمک سازمان تعاون روستایی های یخپرتقال :باشند، تصریح کردهای شمالی اطمینان خاطر داشته های استانبه کیفیت پرتقال

خبرنگار فارس پرسید طی دو هفته اخیر قیمت .از رده خارج شده و برای همین اکنون پرتقال موجود کیفیت خوبی برای مصرف دارند

های شمالی و استان سرما زدگی پرتقال هزار تومان در هر کیلو هم رسید و علت این امر چیست؟ گفت: پس از 11پرتقال جنوب تا 

ها، تقاضا به سمت پرتقال جنوب رفت، مضاف بر آنکه فصل برداشت پرتقال جنوب هنوز آغاز های این استانتلخ شدن برخی پرتقال

تومان  1500به گزارش فارس، طی دو هفته گذشته با کاهش قیمت پرتقال شمال که به کیلویی .نشده و برداشت در حد نوبرانه است

هزار تومان در نقاط مختلف  11هزار تا  8هم در نوع درجه یک رسید، قیمت هرکیلو پرتقال جنوب روند افزایشی داشته و از کیلویی 

 .هزار تومان رسیده است 8تا  4پایتخت عرضه شد، اما اکنون قیمت کمی کاهش یافته به کیلویی 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951019000713 
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 خشکسالی
 فارس - ۹۵/۱۰/۱۷ : تاریخ

 فرونشست زمین در کمیسیون کشاورزی اتاق تهران بررسی شد
امین نشست کمیسیون کیلومتر اتوبان تهران سی 28ریسک باال و خطر فرونشست زمین در پنج منطقه تهران/خطر نشست زمین در  

کشاورزی اتاق تهران با موضوع فرونشست زمین در تهران، برگزار شد که طی هفته گذشته، نشست زمین در چند نقطه تهران روی 

  .داد و این اتفاقات زنگ خطر فرونشست زمین در کالنشهر تهران را بیشتر از گذشته به صدا درآورد

امین نشست کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران با ، سیاتاق بازرگانی تهرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

نشین طی چند هفته گذشته، شاهد نشست زمین در چندین نقطه پایتخت شهروندان.موضوع فرونشست زمین در تهران، برگزار شد

 .از تهران بودند و این اتفاقات زنگ خطر فرونشست زمین در کالنشهر تهران را بلندتر از گذشته به صدا درآورد

تهران  غذایی اتاقبحران فرونشست زمین به دلیل کاهش شدید منابع آب زیرزمینی باعث شد تا کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع 

دست به کار شود و این موضوع را در دستور جلسه نشست اخیر خود قرار دهد. نمایندگان بخش خصوصی در کنار نمایندگانی از 

نهادهای دولتی و عمومی در این نشست به بررسی این بحران زیستی پرداختند. در این نشست که کارشناسانی از وزارت نیرو، سازمان 

 .شهرداری تهران حضور داشتند، این پیشامد و راهکارهای جلوگیری از پیشروی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت شناسی وزمین

ها از فرونشست زمین در تهران تا حدی است که به گفته کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق نگرانی

متر در سال رسیده سانتی 36ساالنه نشست زمین در دشت تهران در برخی نقاط به  دهد که سرعتها نشان میتهران، برخی گزارش

های به گفته کاوه زرگران، برداشت بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی، از دالیل اصلی ایجاد فرونشست در بیشتر دشت.است

نگ همدان، ورامین، نظرآباد، دشت تهران، دشت کبودرآه اکنون دشتها حاکی از آن است که همکشور اعالم شده است و گزارش

ها و فرونشست قرار دارند. به طور نمونه های استان کرمان، اصفهان و قزوین در شرایط بحرانی ایجاد فروچالهمشهد و نیشابور، دشت

متر نشست  1.50ادل متر و افت متوسط ساالنه طی این دوره آماره مع 41.89ساله معادل  28در دشت کبودرآهنگ همدان طی دوره 

های مطالعاتی، تصریح کرد که گستره نشست دشت شهریار بیشترین سرعت را تجربه وی با استناد به برخی گزارش.رخ داده است

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و .تهران را در برگرفته و در معرض ریسک باال قرار داده است 20تا 16هایی از مناطق کرده و بخش

کند و این دشت اصلی در مرکز ایران افت می 60های زیرزمینی نزدیک به اق تهران افزود: ساالنه دو متر سطح آبصنایع غذایی ات

به گفته .رویه از منابع آب زیرزمینی، این بحران را تشدید کرده استهای غیرمجاز در کنار استفاده بیدر حالی است که وجود چاه

های غیرمجاز استان در دسترس قه چاه عمیق در استان تهران گزارش شده و آماری از چاههزار حل 15زرگران، در حال حاضر تعداد 

نیست. او، مدیریت مصرف آب و پایش آن، مدیریت یکپارچه شهری و نیز پایش اطالعات در این بخش را از جمله راهکارهای جلوگیری 

و آب اتاق تهران در مورد فرونشست زمین در استان رییس کمیسیون کشاورزی .از پیشرفت فرونشست زمین در کشور عنوان کرد

دهد که های مطالعاتی نشان میها و گزارشتهران گفت: جنوب تهران به طور جدی با مخاطرات نشست زمین مواجه است و بررسی

د که عامل اول گانه تهران، در مناطق شمالی و به طور کلی در شهر تهران دو عامل برای فرونشست وجود دار 22در میان مناطق 

های آب و نشت آب و در نتیجه نشست زمین ناشی از این عامل است و عامل فرسودگی تاسیسات شهری از جمله فرسودگی لوله

ها در شهر تهران های صورت گرفته از جمله شبکه مترو است که در چند ماه گذشته با چند مورد از این فرونشستدیگر حفاری

های زیرزمینی، و آثار تکتونیکی آن نشست مناطق که عمدتا در جنوب تهران واقع است، به دلیل افت آب مواجه بودیم. اما در سایر

 19، 18، 17، 16ها، مناطق به گفته زرگران، طبق بررسی.العاده کردشود و باید به آن توجهی فوقزمین خطری جدی محسوب می
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انگه، نسیم شهر، صباشهر و کهریزک تحت تاثیر فرونشست دشت تهران شهرداری تهران و شهرهای اسالمشهر، شهریار، چهارد 20و 

کیلومتر مربع، پدیده نشست زمین رخ داده  600وی ادامه داد: در منطقه وسیعی از جنوب غرب تهران به مساحت حدود .قرار دارند

 36از مناطق دشت تهران نیز و این نشست کردن همچنان ادامه دارد و این در حالی است که حداکثر میزان نشست در برخی 

ترین دالیل ایجاد فرونشست رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران، یکی از مهم.متر گزارش شده استسانتی

تبعات فرونشست زمین در دشت تهران منجر به افزایش ریسک تخریب  :های زیرزمینی دانست و گفتزمین را برداشت اضافی از آب

کاوه زرگران به طرح مطالعاتی صورت گرفته بر دشت .های گاز در این منطقه شده استزیربنایی و فرونشست در شبکهتاسیسات 

 21کیلومتر از طول اتوبان قم، حدود  28کیلومتر از طول کمربندی آزادگان، حدود  25مطابق آن حدود  :تهران اشاره کرد و گفت

جایی کاال و مسافر در استان تهران ترین محورهای جابههمگی این نقاط به عنوان اصلی کیلومتر جاده ساوه و بزرگراه بهشت زهرا که

 .شود، با پتانسیل فرونشست مواجه استشناخته می

 28کیلومتر از کمربندی آزادگان،  25های مواصالتی شهر و دشت جنوبی تهران. از جمله ها و جادهاتوبان ریسک فرونشست در معابر،

 .کیلومتر از اتوبان ساوه در این محدود قرار گرفته است 21توبان قم و حدود کیلومتر از ا

های جنوبی مترو به سمت اسالمشهر و حرم مطهر حضرت امام تبریز، شاخه -جنوب و تهران-آهن تهرانهای راهوی افزود: خروجی

آمیز قرار هرآباد تهران، در این محدوده مخاطرههایی از خطوط مترو در مرکز شهر و نیز بخشی از فرودگاه مخمینی، و همچنین بخش

 .تبریز در این محدوده واقع است-جنوب و تهران-آهن: خروجی های راه آهن تهرانریسک فرونشست در مسیر راه.گیردمی

خط کیلومتر  120رییس کمیسیون کشاورزی و آب تهران با اشاره به اهمیت پدیده فرونشست در دشت تهران گفت: در کل، حدود 

ها و معابر شهری و کیلومتر راه 2300شهری، حدود های بینکیلومتر اتوبان 200کیلومتر از خطوط مترو، حدود  25آهن و راه

کیلومتر  30ایستگاه گاز،  7جایگاه پمپ گاز،  15جایگاه پمپ بنزین و  44انبار مواد نفتی و سوختی و  2شهری اصلی و فرعی، بین

کیلومتر خطوط اصلی گاز در محدوده فرونشست تهران  200کیلومتر خطوط فشار قوی و بیش از  70از طول لوله نفت و نیز بیش 

 .قرار دارد

 ریسک فرونشست در شبکه گاز تهران

هایی از خطوط های جنوبی مترو به سمت اسالمشهر و حرم مطهر و همچنین بخشریسک فرونشست در خطوط متروی تهران: شاخه

 .این محدوده واقع شده استمترو در مرکز شهر در 

 بحران فرونشست زمین در جنوب تهران

برداری و حفاظت آب و آبفای های بهرهبه گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در ادامه این نشست جواد میبدی، مدیرکل دفتر نظام

رهایی که این وزارتخانه برای وزارت نیرو طی گزارشی، به بیان دالیل پیدایش فرونشست زمین در دشت تهران پرداخت و راهکا

میبدی به اقدامات وزارت نیرو در پیشگیری از وقوع فرونشست زمین در دشت تهران اشاره کرد .جلوگیری از تشدید آن دار، پرداخت

ای های زیرزمینی را از آن جمله این اقدامات دانست و افزود: متاسفانه برخی اقدامات مجلس شوربخشی منابع آبو احیا و تعادل

های النظاره از صاحبان چاهبا تصویب قانونی، حق 84های گذشته منجر به تشدید این بحران شد به طوری که در سال اسالمی در دوره

او افزود: برای اجرای هرچه بهتر طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب های زیرزمینی، بسترهایی آماده شده است .مجاز را مجانی کرد

درصد آب تجدیدپذیر برای مصارف  75محدوده مطالعاتی در قالب  609ریزی در ی تعیین میزان آب قابل برنامهاز آن جمله، پیگیر

شهرهای کشور با همکاری شورای عالی امنیت ملی کشاورزی، صنعتی، شرب و بهداشت، تهیه سند مدیریت پایدار آب شرب کالن

های مربوط به وزارت نیرو در مورد میبدی به پروژه.ای شیمیایی و سمومکشور و همچنین، تدوین برنامه برای مدیریت و مصرف کوده

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 گیری منابع آبهای کشور، نصب تجهیزات اندازهکاهش فرونشست در کشور اشاره کرد و گفت: پروژه حفر چاه پیزومتری در دشت

ده و بهنگام سازی بانک اطالعاتی محدو های کشور با هدف تکمیل شبکه پایش، تهیه بیالنهای اکتشافی دشتبرای پیزومترها و چاه

های حفاری از آن های کم بازده کشاورزی ساماندهی شرکتمطالعاتی کشور، ایجاد و استقرار بازار محلی آب در کشور، خرید چاه

شت و های گهای ممنوعه، تقویت و استقرار گروههای کشاورزی در دشتوی ادامه داد: جایگزینی پساب با چاه.جمله بوده است

رسانی و ایجاد سامانه کنترل و نظارت و مسلوب المنفعه نمودن و بازرسی، تهیه و نصب کنتور حجمی و هوشمند آب و برق، اطالع

 .های فاقد پروانه و مضر به مصالح عموم از جمله دیگر اقدامات وزارت نیرو در این خصوص بوده استانسداد چاه

بخشی های اصلی در اجرای طرح احیا و تعادلفاظت آب و آبفای وزارت نیرو در انتها، چالشبرداری و حهای بهرهمدیرکل دفتر نظام

ها با وزارت کشور و عدم وجود مشاوران تخصصی بر بودن هماهنگیها، زمانرا کمبود اعتبارات این طرح، تاخیر در ابالغ تخصیص

 .ها عنوان کردمرتبط در برخی استان

 وگور شورای گفترسیدگی به فرونشست تهران د

متر است سانتی 5شناسی نیز در این جلسه با بیان اینکه متوسط نشست زمین در شهر تهران، حدود شهبازی، نماینده سازمان زمین

متر حداکثر میزان ثبت شده در دشت تهران است، بر ضرورت ارائه راهکارهای اساسی در مدیریت منابع آب تاکید سانتی 36و رقم 

ها در دشت تهران را از جمله موانع پیش ای برای جلوگیری از فرونشست زمین و وجود برخی پیچیدگیرائه راهکار سازهکرد و عدم ا

همچنین خانم شریفی که به نمایندگی از سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در این جلسه .روی حل این بحران دانست

اقدام در  23شهر تهران در سازمان مدیریت بحران خبر داد که به گفته وی، تاکنون  شرکت کرده بود، از تشکیل کارگروه فرونشست

امین جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران، مقرر شد موضوع در پایان سی.این راستا در دستورکار قرار گرفته است

به هیات رییسه اتاق تهران ارجاع شود تا با توجه به  تر، از سوی کمیسیونفرونشست زمین در تهران برای بررسی و پیگیری سریع

گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران مورد طرح و بررسی واهمیت موضوع و فوریتی که نیازمند آن است در جلسه شورای گفت

 .ه شودهمه جانبه قرار گیرد و ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی این معضل در این شورا به بحث و تبادل نظر گذاشت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951015001689 
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 خشکسالی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۹تاریخ: 

 سد کشور زیرخط قرمز تامین آب شرب هستند 5

در استان « دوستی»امروز )یکشنبه( در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: این سدها شامل سد « محمد حاج رسولی ها»

 .و میناب در استان هرمزگان هستند« شمیل و نیان»در استان فارس، زاینده رود اصفهان و « مالصدرا»و « درودزن»خراسان رضوی، 

ایران خاطرنشان کرد: در برخی شهرها نظیر کرمان، یزد و بیرجند نیز با مشکالت تامین آب مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب 

شرب از منابع آبی زیرزمینی مواجه هستیم که مقرر شده است در این شهرها کارگروه هایی از سوی وزارت نیرو و سازمان برنامه و 

ودجه و اعتبارهای الزم برای تامین آب شرب پایدار برای این حاج رسولی ها تصریح کرد: ب.بودجه برای رفع مشکالت برگزار شود

وی همچنین با اشاره به جریانات آب سطحی کشور، .شهرها و عبور از مشکالت آبی نیز در این جلسات کارگروه تعیین خواهد شد

در همسنجی با سال آبی میلیون مترمکعب بود که  960تصریح کرد: در سال آبی جاری، ورودی آب به سدهای کشورپنج میلیاردو 

در  1395 -96مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: از نظر جریان بارش ها، در سال آبی .درصد کاهش دارد 34گذشته 

سال گذشته در رتبه چهل و دوم قرار داریم و امسال دهمین سال متوالی است که بارندگی کشور در مقایسه با میانگین  48مقایسه با 

به گزارش ایرنا، پیشتر اسحاق جهانگیری معاون  .ساله شد 10له پایین تر است و به عبارتی، خشکسالی های پیاپی در ایران سا 48

اول رییس جمهوری در جلسه شورای عالی آب کشور با بیان اینکه تامین آب شرم مردم سراسر کشور از مهمترین اولویت های دولت 

رو و سازمان برنامه و بودجه کشور ظرف دو هفته، پیشنهادات و راهکارهای اجرایی برای حل شکل است، گفته بود، الزم است وزارت نی

سد  53حاج رسولی ها نیز پیشتر اعالم کرده بود، .تامین آب شرب را در استان هایی که با بحران مواجه هستند، تدوین و ارایه کنند

میلیارد مترمکعب،  14اری رسیده یا آبگیری می شوند که با حجم مخازن به بهره برد (تا پایان امسال )سال پایانی برنامه پنجم

 .باالترین رکورد در همه برنامه های توسعه کشور به حساب می آید

http://www.iana.ir/fa/news/39188/5%D-8% 
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 خشکسالی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۷تاریخ: 

 تبدیل دشت قزوین به یک تهدید بیابانی

استاندار قزوین گفت: دشت قزوین که روزگاری در خدمت تولید بود امروز به تهدید بیابانی تبدیل شده که اگر جدی گرفته نشود در 

 .هد کردای را در استان ایجاد خواها مشکالت عدیدهآینده نه چندان دور و با وسعت پیدا کردن این بیابان

ویکمین مراسم تجلیل از تولیدکنندگان نمونه ملی و استانی بخش کشاورزی استان قزوین در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی سی

اهلل عابدینی نماینده ولی فقیه در استان، نمایندگان به گزارش ایسنا ، فریدون همتی، در این مراسم که با حضور آیت.قزوین برگزار شد

ر قزوین و تولیدکنندگان برتر استان قزوین برگزار شد، با بیان اینکه استعداد استان در بخش کشاورزی امری مشخص مجلس، فرماندا

 .برداری بیشتر از دشت قزوین و تولید اقالم مختلف کشاورزی باید بررسی الزم صورت بگیردو ثابت شده است، اظهار کرد: برای بهره

 .های مهم اقتصاد مقاومتی، در تأمین منابع غذایی بسیار دارای اهمیت استپایه وی افزود: کشاورزی به عنوان یکی از

همتی با اشاره به ارکان اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: در این نوع از اقتصاد بر توان داخل تکیه زده و بر لزوم قطع وابستگی به خارج 

دادن هویت داخلی وی هر کاالی داخلی را معرف خوبی برای نشان.شوداز کشور، تولید داخلی و نگاه به بیرون برای صادرات توجه می

استاندار قروین با اشاره به کمبود .دانست و ادامه داد: باید برای هر چه بیشتر شدن تولید داخلی به ویژه عرصه کشاورزی تالش شود

 .استفاده بهینه از آب هستیمآب در بخش کشاورزی گفت: برای حل جدی این مشکل نیازمند همکاری همه کشاورزان و 

وی ادامه داد: دشت قزوین که روزگاری در خدمت تولید بود، امروز به تهدید بیابانی تبدیل شده که اگر جدی گرفته نشود، در آینده 

 .ای را در استان ایجاد خواهد کردها مشکالت عدیدهنه چندان دور و با وسعت پیدا کردن این بیابان

گیری از توان علمی تأکید و تصریح کرد: توان و بودجه دولت محدود است، لذا باید نظام جدیدی کت مردم و بهرهمشار همتی بر لزوم

 .ها و استفاده بهینه از منابع یکی از ضروریات امروز کشور استدهی شود، لذا تشکیل اتحادیهبا مشارکت مردم سازمان

جشن انجام مصوبات سفر ریاست جمهوری و هیئت دولت به استان قزوین برگزار  استاندار قزوین در پایان خاطرنشان کرد: اسفند ماه

کشاورز و تولیدکننده کشوری با اهدای لوح سپاس  2کشاورز و تولید کننده برتر استانی و  62در پایان این مراسم از   .خواهد شد

 .تقدیر شد

http://www.iana.ir/fa/news/39102/%D8%AA%D 
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 خشکسالی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۱تاریخ: 

هزار کیلومترمربع از مساحت کشور مستعد تشکیل  183نتایج تحقیقاتی در زمینه عبور از بحران آب کشور : 

 جلوگیری از فرار آب زیرزمینی«/بخشحیات»های آب

شناسی و بخش کشور در زمینه کاهش بحران آب است؛ از این رو محققان سازمان زمینحیاتاز جمله منابع « کارستی»منابع آب 

 .اکتشاف معدنی مطالعاتی را در زمینه این منابع اجرایی کردند که به نتایج مهمی در این زمینه دست یافتند

ها، در ها و غاراشکال مختلف از قبیل حفرهای در پوسته زمین است که آثار آن به صورت پدیده« کارست»به گزارش خبرنگار ایسنا، 

شود که در نتیجه آن سنگ مربوط میها و قابلیت انحالل تودهعلت ایجاد آن به وجود شکستگی .سطح و در زیر سطح وجود دارد

که درصد از سطح کل کشور متشکل از واحدهای سنگی کربناته است  11بیش از .تواند شکل بگیردیک سیستم آب زیرزمینی می

شوند که به این پدیده هایی میشناسی دارای فضاهای خالی و حفرهها در اثر درز و شکاف و انحالل در طول زمان زمیناین سنگ

درصد جمعیت جهان یا مستقیماً بر روی  25بیش از .گویندشود، آب کارستی میها جمع میو به آبی که درون این سنگ« کارست»

، های سطحیکنند که برخالف میزان دارایی آبشرب مورد نیاز خود را از منابع کارستی تأمین می مناطق کارستی زندگی و یا آب

 .ی هستندهای کارستایران و کشورهای دیگر مانند چین، امریکا، اتریش و صربستان جزو کشورهای بسیار مستعد از لحاظ پتانسیل آب

کنند که از مزایای های کارستی تأمین میصارف آب شرب خود را از آبدرصد از م 40تا  30بسیاری از کشورهای دارای آب کارست 

های ها، دستیابی به آبها، جلوگیری از آفت آبخوانتوان به افت تراز آب در آبخوانهای کارستی به عنوان آب شرب میاستفاده از آب

 .تجدیدپذیر باکیفیت مناسب از نظر شیمیایی اشاره کرد

نوین  هایشناسی و اکتشافات معدنی کشور مطالعات کارستی را با استفاده از روشمنابع آبی سازمان زمینبا توجه به اهمیت این 

 های کارستی و ژئوفیزیکیتواند تحوالت عظیمی در مطالعات آبژئوفیزیکی در دستور کار قرار داده است. نتایج این مطالعات می

کارستی سازمان زمین شناسی گفت: نیاز شدید و روزافزون کشور به آب، منجر  هایمسعود مرسلی، مجری پروژه آب.کندکشور ایجاد 

محیطی زیادی شد که نمونه بارز به برداشت و مصرف بیش از حد آب از منابع زیر زمینی شد که این امر موجب بروز مشکالت زیست

شناسی مطالعاتی فراتر از مطالعات ن زمینوی ادامه داد: بر همین اساس در سازما.در نقاط مختلف کشور است« نشست زمین»آن 

شناسی این منابع، آغاز سال پیش از دیدگاه زمین 2های کارستی از حدود های زیرزمینی به ویژه آبمعمول در زمینه منابع آب

لعات صحرایی مرسلی با بیان اینکه عالوه بر مطالعات معمول، مطا.کردیم تا کمکی به حل مشکل کشور در زمینه کمبود آب شرب شود

شناسی مهندسی و غیره در سطح کشور انجام شد، شناسی، هیدروژئولوژی، زمینو عملیات صحرایی وسیعی شامل مطالعات زمین

هزار کیلومترمربع از مساحت کشور  183ای بیش از خاطرنشان کرد: نتایج امیدبخشی از این مطالعات حاصل شد که در مقیاس ناحیه

 .حوضه آبریز درجه یک قابل مطالعه است 30رستی تشخیص داده شدند که در قالب های کامستعد تشکیل آب

 کالت به دلیل پتانسیل -آمده، سایت مشهددستشناسی یادآور شد: بر اساس نتایج به های کارستی سازمان زمینمجری پروژه آب

کشور، جهت انجام مطالعات پایلوت انتخاب شد های کارستی و وجود مشکل شدید کمبود آب در نواحی شمال شرقی نسبتا باالی آب

تر شامل وی با بیان اینکه این سایت ارتفاعات هزار مسجد را پوشش داده و مطالعات تکمیلی.که نیازمند راهکار جدی و عملی است

ی، ن مطالعات هیدروژئوشیمهای الزم بود، ادامه داد: عالوه بر آهای اکتشافی و حفاری ژئوتکنیکی همراه با آزمایشژئوالکتریک، حفاری

های مرسلی خاطرنشان کرد: بر اساس داده.شناسی ساختمانی نیز در منطقه انجام شدشناسی کارست و مطالعات زمینمطالعات چینه

های کارستی در منطقه مورد مطالعه تشخیص داده شده است که در توجهی برای استحصال آببه دست آمده پتانسیل آب قابل 

 .تواند تا حدود نیمی از آب شرب مشهد را تأمین کند. این عملیات در چند فاز پیشنهاد شده استموفق می صورت اجرای

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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های آبرفتی منطقه بسیار موثر خواهد است و در کاهش برداشت از آبخوان« فوق تجدیدپذیر»به گفته این محقق، منابع آب کارستی 

 .از بحث فرار آب زیرزمینی ایران به ترکمنستان جلوگیری کردتوان با اجرای این طرح تا حدی بود و همچنین می

های مرزی در غرب ایران نیز های کارستی گفت: عالوه بر سایت فوق در بسیاری از مناطق کشور مانند استانمجری پروژه آب

 .تواند مورد توجه واقع شودتوجهی وجود دارد که میهای قابلپتانسیل

 .به همت دکتر مسعود مرسلی اجرایی شده است« آب کارستیاکتشاف منابع »طرح پژوهشی 

http://www.iana.ir/fa/news/39312/%D9%86%D8% 
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 دانه های روغنی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  ۱۷تاریخ: 

 هزار تن رسید 200خرید دانه های روغنی به بیش از 

تن انواع دانه های روغنی کلزا، آفتابگردان،سویا و گلرنگ از کشاورزان با  282هزار و  211معاون داخلی بازرگانی دولتی گفت:امسال 

 .میلیارد ریال خریداری شده است 717هزار و  4ارزش بالغ بر 

اقتصادی باشگاه خبرنگاران  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی ارخبرنگ حسن عباسی معروفان معاون داخلی بازرگانی دولتی در گفتگو با

دانه های روغنی  تن انواع 282هزار و  211تن انواع دانه روغنی از کشاورزان، گفت: امسال  282هزار و  211، با اشاره به خرید جوان

میلیارد ریال خریداری و وجه آن به طور کامل به کشاورزان  717هزار و  4کلزا، آفتابگردان،سویا و گلرنگ از کشاورزان با ارزش بالغ بر 

 و رهزا کلزا ریالی ارزش: افزود و کرد اعالم تن هزار 137را هزار تن و سویا  66وی مقدار خرید دانه های روغنی کلزا .پرداخت شد

و گلرنگ  700هزار و  6عباسی معروفان ادامه داد: مقدار خرید دانه روغنی آفتابگردان .است ریال میلیارد 931 و هزار 2 سویا و 600

 .میلیارد ریال است که مطالبات آن به طور کامل به کشاورزان پرداخت شده است 177تن به ارزش بالغ بر  957

هزار تن روغن در کشور مورد استفاده قرار می گیرد که حدود  400کرد: ساالنه یک میلیون و معاون داخلی بازرگانی دولتی تصریح 

  .درصد آن از طریق تولید داخل و مابقی واردات تامین می شود 7

http://www.yjc.ir/fa/news/5875148/%D8%AE%D8% 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5دى ماه  ۱۸شنبه 

 !عواملی که موهایتان را در جوانی سفید می کند

، مصرف سیگار، رژیم غذایی نامناسب، ژنتیک و بیماری  Bیک متخصص تغذیه گفت: عواملی مانند کمبود ویتامین< مواد غذایی

 .ید موی شما را پیش از پیری سفید می کندهایی مانند کم خونی، استرس، تیروی

به گزارش شفاف، شهرام میرزایی متخصص تغذیه با بیان اینکه پیری باعث سفیدی مو می شود، گفت: جوانانی هستند که موی آنان 

شود،  وی با اعالم اینکه کمبود موادی مانند روی، منگنز، مس و آهن باعث سفیدی زودرس مو می.قبل از پیری سفید شده است

 .موجود در ماهی، شیر، گوشت، تخم مرغ، کلم و اسفناج باعث تقویت موی افراد می شودA تاکید کرد: مصرف ویتامین

سال  10سالگی موهایشان سفید می شود، اظهار داشت: هر  35سالگی و زنان  30این متخصص تغذیه با بیان اینکه مردان از سن

 .مالنوسیت مو کاهش می یابددرصد ظرفیت تولید رنگ  25الی  15یکبار، 

وی با بیان اینکه مصرف سیر در هر وعده غذایی باعث افزایش ماده منگنز می شود، تصریح کرد:برای جلوگیری از سفیدی، موی خود 

واد مصرف م :میرزایی با تاکید بر اینکه سفیدی مو بر اثر ژنتیک، راه درمانی ندارد، تصریح کرد.را با گیاه چای سیاه ماساژ دهید

 .غذایی حاوی روی در موی این افراد تاثیر گذار است

 .وی با اشاره به آهن و کلسیم موجود در بادام گفت: مصرف این آجیل در دوران کودکی مانع از سفیدی مو در بزرگسالی می شود

مانند روغن  E غذایی ویتامینبا مصرف مواد  :این متخصص تغذیه درباره مواد غذایی که سفیدی مو را کاهش می دهند، تاکید کرد

 .های گیاهی زیتون و کنجد، میوه جات های خشک و سبزیجات حاوی بتاکاروتن موی سیاه خود را افزایش دهید

، مصرف سیگار، رژیم غذایی نامناسب، ژنتیک و بیماری هایی مانند کم خونی، استرس، B به گفته وی، عواملی مانند کمبود ویتامین

میرزایی درباره تاثیر گیاه آلوئه ورا بر مو بیان کرد: ویتامین، اسیدآمینه و مواد  .پیش از پیری سفید می کند تیرویید موی شما را

وی افزود: کاهش استرس، انتخاب رنگ موی مناسب و دوری از اشعه .معدنی موجود در این گیاه باعث بهبود و تقویت مو می شود

 .خورشید سالمت موی شما را افزایش می دهد

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=09827ae9251a4be39eac 
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 سالمت
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۰تاریخ: 

جود جهان ومیگرن، اضطراب، ناتوانی جنسی ناشی از آلودگی نوری است/ تاریکی طبیعی در ببیشتر مناطق 

 ندارد/ آلودگی نوری بهار بریتانیا را یک هفته جلو انداخت

برای نمونه صور فلکی در شهرهای نورانی  .شدت در معرض آلودگی نوری قرار دارندکنند، بهافرادی که در مناطق شهری زندگی می

 .یط در طول سال نشوندغیرقابل تشخیص هستند، در حالی که ساکنان روستاممکن است حنی متوجه وخامت این شرا

، تا به حال اطالعات دقیق کمی درباره آلودگی نوری ارائه شده است . با این Pollution Solutionsسایت به گزارش ایانا از وب

 بار 23حال، یک مطالعه جدید از دانشگاه سانتیاگو در اسپانیا این پدیده را بررسی و ادعا کرده که در برخی از نقاط جهان، آسمان 

 روشن تر از زمانی است که منبع نور ساخته ی دست انسان وجود داشته باشد.

هر چند نور به عنوان نمادی از پیشرفت و نوآوری به شمار می رود، اما بیش از حد مقدار، می تواند بر محیط اطراف ما اثرات سوء 

برابر روشن تر از شبی  23تا  14نقاط آسمان بین  داشته باشد. در یک شب صاف و بدون ماه در آسمان، با توجه به شرایط کنونی،

است که به طور طبیعی تاریک است. این در حالی است که، این مقدار در مناطق حومه شهرها به هفت یا هشت برابر حالت طبیعی 

و نویسندگان مطالعه  ایستگاه نظارتی مستقل انجام شد 14می رسد.همچنین بررسی ها در منطقه ای در گالیسیا اسپانیا ، با مطالعه 

 یاد شده معتقدند که یافته هایشان می تواند در سطح اروپا و حتی در سطح جهان تعمیم داده شود.

با توجه به گسترش سیستم های روشنایی در فضای باز، تاریکی طبیعی، "، از محققان دانشگاه سانتیاگو توضیح داد: "Bara"بارا 

 "عرض خطر قرار دارد.امروزه در مناطق زیادی از جهان در م

 اثرات آلودگی نوری

در حالی که اثرات آلودگی نوری هنوز به طور روشن مشخص نشده است، اما دانشمندان و پزشکان پیش بینی می کنند که این نوع 

سی می جنآلودگی می تواند روی سالمت انسان تاثیر بگذارد، که باعث سردرد، میگرن، افزایش سطح اضطراب و ناتوانی در عملکرد 

شود.همچنین انتظار می رود تاثیر منفی روی طبیعت بگذارد. در اوایل سال جاری، مطالعه نشان داد که آلودگی نوری بریتانیا باعث 

شده بود بهار یک هفته زودتر از حالت طبیعی، آغاز شود، که در نتیجه می تواند روی چرخه ی زندگی و عادات حیوانات و گیاهان 

ذار باشد. یا می تواند به کاهش گلدهی میان گیاهان خاصی مانند نخود و لوبیا، که تاثیر قابل توجهی در زنجیره بی شماری تاثیرگ

 غذایی دارند، بینجامد و در نهایت روی سالمت انسان ها تاثیر بگذارد./

fa/news/http://www.iana.ir/39273/%D9%85%DB%8C%DA% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/39273/%D9%85%DB%8C%DA%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

103 
 

 سالمت
 فودپرس ۱۳۹5دى ماه  ۱6پنج شنبه 

 میوه و سبزی که سد چاقی هستند 7

متخصصان تغذیه توصیه می کنند که افراد برای سالمت بدن و جلوگیری از چاقی، هفت میوه و سبزی کم کربوهیدرات  <غذا و تغذیه

دشمن سالمتی بدن نیستند، در واقع، غالت کامل مانند جو برای شما مفید نیز بوده و دارای کربوهیدرات ها همیشه .را مصرف کنند

است. متخصصان تغذیه هفت غذای کم کربوهیدرات که  B منابع مهم مواد مغذی مانند پروتئین، فیبر، آهن و ویتامین های گروه

  .صیه می کنندطعم و مزه ای خوبی دارند را برای جلوگیری از چاقی و اضافه وزن تو

 باقالی

 .کرد تهیه مغذی مواد با آردی آن از توان می که است مفیدی گیاه باقالی

گرم فیبر داشته و در عوض چهار  8در هر یک چهارم فنجان آرد باقال در مقایسه با آردهای معمولی که یک گرم فیبر دارند، این آرد 

  .معدنی و آنتی اکسیدان آن ها یکسان استگرم کربوهیدرات کمتر دارد و میزان پروتئین، مواد 

 .به جای ماده غذایی مانند سیب زمینی از یک جایگزین عالی مانند شلغم که دو سوم آن کالری دارد استفاده کنید  شلغم

تنها است، یک فنجان شلغم پوره شده  A و K ،C این سبزی کم کالری حاوی منابع زیادی از فیبر، آنتی اکسیدان و ویتامین های

  .گرم فیبر دارد که می توانید شلغم را بخار پز و پوره آن را در غذاها و سبزی ها استفاده کنید 8کالری داشته و  35

نودل کدو سبز یکی از محبوب ترین غذاهای کم کربوهیدرات بوده و دارای عطر و طعم خوبی است. از  کدو سبز و هویج در غذاها

 .نی و پاستا به کاهش کربوهیدرات و افزایش فیبر در غذا کمک زیادی می کندطرفی استفاده از هویج در ماکارو

گل کلم مانند شلغم در زمره سالمت ترین موادغذایی شناخته شده و با طعم منحصر به فرد خود می تواند به جای پوره  گل کلم

 .سیب زمینی از آن استفاده کرد

افراد دارای قند خون باال بسیار مفید بوده که کافیست این سبزی را به صورت گل کلم، فیبر بیشتری از سیب زمینی داشته و برای 

 .پوره در آورده و برای بهبود تاثیر و طعم آن کرفس و جعفری به این پوره اضافه کنید

خار پز شده ب از کلم بروکلی به عنوان یک جایگزین برنج استفاده می شود، این سبزی را می توانید به صورت پوره، برنج کلم بروکلی

 .یا سرخ شده در روغن زیتون به عنوان جایگزین برنج استفاده کنید

 .بوده و خطر به دیابت و بیماری های قلبی را کاهش می دهد B6 و ویتامین K کلم بروکلی حاوی فیبر، ویتامین

ری دریافت فوالت، پتاسیم و فیبر بیشت با جایگزین کردن ماکارونی یا پاستا با کدو رشتی کالری دریافتی را کاهش دهید و کدو رشتی

 .کنید

گرم کربوهیدرات دارد. به عالوه، این کدو یک ماده غذایی برای بهبود و تقویت  30کالری و  200یک فنجان از پوره این کدو، تقریبا 

وه کاج و سبزیجات تازه است. این کدو را می توانید با مارچوبه، رزماری، می A سیستم ایمنی بدن و حاوی مقادیر زیادی ویتامین

 .ترکیب و مصرف کنید

کره بادام زمینی و پنیر را الیه برش های سیب ساندویچ مالیده و آن را با به عنوان یک میان وعده با فیبر باال مصرف  ساندویج سیب

 .کنید

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=dad5641f0bd346f6857349d2e9 
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 سیب درختی
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 سیب زمینی
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  ۱۷تاریخ: 

 واردات تیالپیا تهدیدی برای بازار فروش قزل آالی ایرانی

ماهیان سردآبی گفت:سازمان شیالت به جای حمایت از تولیدکنندگان اقدام به واردات تیالپیا در بازار کرده و این مدیر عامل اتحادیه 

 .محصول سهم عمده ای از بازار قزل آال را به خود اختصاص داده است

اقتصادی باشگاه خبرنگاران  گروهصنعت، تجارت و کشاورزی آرش نبی زاده مدیر عامل اتحادیه ماهیان سردآبی در گفتگو با خبرنگار 

با اشاره به اینکه افزایش تعرفه تاثیر چندانی در کاهش واردات تیال پیا ندارد، اظهار داشت: طی سال های اخیر، سازمان شیالت  جوان،

 رد مشکالتی تولید ظرفیت افزایش کنار در امر این که نیاورده عمل به ماهی مصرف سازی فرهنگ بی در راستای اقدامات مناس

در کشور ما به دالیل متعددی  :وی با اشاره به اینکه امکان رقابت با تولید کنندگان چینی وجود ندارد، افزود.است کرده ایجاد فروش

است که در صورت باال رفتن قیمت قزل اال، مصرف کنندگان اقدام به خرید تیالپیا می کنند قیمت تمام شده باالتر از قیمت جهانی 

 .کنندگان از چرخه تولید را به همراه دارد تولید شدن حذف و  که درنهایت این امر ناتوانی در رقابت

پیا در بازار کرده که با این وجود تیال پیا سازمان شیالت به جای حمایت از تولیدکنندگان اقدام به واردات تیال :نبی زاده ادامه داد

مدیر عامل اتحادیه ماهیان سردآبی با بیان اینکه نرخ پایین ماهی تیالپیا .سهم عمده ای از بازار قزل آال را به خود اختصاص داده است

مت بازار، افراد به سبب تفاوت قی افراد بسیاری را به سمت خود کشانده است، اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و رکود حاکم بر

هزار تومان و تیال  25الی  24گفتنی است که نرخ فیله هر کیلو قزل آال .قزل آال با تیالپیا تمایل بیشتری به خرید این محصول دارند

واردات تیال پیا باشد، نبی زاده با اشاره به اینکه ابزار تعرفه نمی تواند راه حل مناسبی برای کاهش .هزار تومان است 17الی  16پیا 

بیان کرد: افزایش تعرفه واردات تیال پیا موجب می شود که واردکنندگان به سبب سود باالی حاصل از آن از راه های دیگر مانند 

مناطق آزاد و قاچاق اقدام به واردات نمایند از این رو تنها ممنوعیت عرضه محصول در فروشگاه ها راه حل اساسی در جهت حمایت 

وی با اشاره به دیگر مشکالت پیش روی تولیدکنندگان گفت: سازمان محیط زیست اجازه تولید این .تولیدکنندگان داخل است از

ماهی در مزارع پرورشی داخلی را نمی دهد که درنهایت این امر منجر به واردات و تولید قاچاق این محصول می شود که انتظار می 

 .ن امر واقع بینانه تر عمل کند تا امکان رقابت با سایر رقبا وجود داشته باشدرود سازمان محیط زیست نسبت به ای

http://www.yjc.ir/fa/news/5926724/%D9%88%D8%A7% 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5926724/%D9%88%D8%A7%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

107 
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 شیر و فراوردهها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  ۱۹تاریخ: 

 شیر پاستوریزه کاله با تاریخ غیرواقعی عرضه می شود

در جریان بازرسی کارشناسان سازمان ملی استاندارد ایران از واحد تولیدی کاله تهران عرضه شیر پاستوریزه این کارخانه با تاریخ 

در جریان بازرسی کارشناسان سازمان ملی استاندارد ایران  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش گروه.غیرواقعی مشخص شد

روز بعد ( برروی محصول  5از واحد تولیدی کاله تهران، مشاهده شد که این واحد تولیدی آگاهانه اقدام به درج تاریخ غیرواقعی ) 

این گزارش حاکی از آن است که واحد تولیدی کاله تهران همچنین اقدام به درج نشان استاندارد برروی .یزه نموده استشیر پاستور

شیرفرادما ) استریل ( بدون اخذ مجوز استاندارد و نیز درج آدرس محل تولید به صورت غیرواقعی ) استان مازندران ( برروی محصوالت 

تخلفات صورت گرفته توسط واحد تولیدی کاله تهران ، حسب قوانین و مقررات از طریق مراجع  الزم به ذکر است ،.خود کرده است

 .قضایی پیگیری می شود

http://www.yjc.ir/fa/news/5930098/%D8%B4% 
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۷تاریخ: 

 هزار میلیارد ریال مشوق صادرات محصوالت دامی 2پیش بینی 

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: به منظور تشویق تولید کنندگان به صادرات امسال دو هزار میلیارد ریال برای 

به گزارش ایرنا حسن رکنی روز پنجشنبه .خود را صادر کنندمشوق های صادراتی پیش بینی شده است تا کارخانه ها بتوانند تولیدات 

در همایش بررسی مشکالت تولید کنندگان بخش دام و طیور شهرستان نهاوند افزود: با سیاستهایی که از سه سال پیش در دستور 

سه سال پیش تراز  وی افزود: تا.وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت شرایط خوبی بر بخش تجارت حوزه کشاورزی حاکم شده است

هزار میلیارد ریال بود که با اجرای سیاستهای صادراتی این رقم در سال گذشته به کمتر  81تجاری کشور در بخش کشاورزی منفی 

هزار میلیارد ریال رسید و پیش بینی می شود که با تداوم حمایت دولت صادرات رونق بیشتری گرفته و واردات کاهش  35از منفی 

رکنی مشوقهای صادراتی را در این زمینه اثر گذار دانست و گفت: به منظور توسعه .جموع معدل کشاورزی خوب می شودیابد و در م

صادرات به کشورهای روسیه و آسیا هر کس به هر اندازه به این کشورها صادرات داشته است بر اساس میزان صادرات خود مشوق 

ین بوده ایم تا با فراهم کردن زمینه صادرات تولید کنندگان بزرگ بتوانند صادرات خود دریافت نموده و در سایر کشورها نیز بدنبال ا

درصد این تولید صادر  10هزار تن تولید تخم مرغ در کشور داشتیم که  930وی افزود: سال گذشته .را به این مناطق ارسال نمایند

تن مرغ نیز صادر شده که الزم است برای توسعه آن بیشتر  هزار 50هزار تن تخم مرغ و نزدیک به  40گردید و امسال نزدیک به 

کیلوگرم در کشور داریم که از  26تن تولید با سرانه تولید  100وی اظهار کرد: در زمینه گوشت مرغ حدود دو هزار و . توجه شود

کیلوگرم و  13شت مرغ در دنیا وی گفت: سرانه تولید گو.هزار تن آن به خارج از کشور صادر شده است 80تا  70این میزان تولید 

کیلوگرم می باشد که در رده بندی جهانی ما از نظر تولید هفتمین کشور دنیا هستیم و از نظر مصرف نیز گرایش  26در کشور ایران 

رکنی، توسعه صادرات گوشت مرغ را نیازمند توجه به خواست کشورها عنوان کرد و . زیادی به مصرف گوشت مرغ پیدا کرده ایم

برای توسعه صادرات مرغ باید محصولی را تولید کنیم که مورد نیاز کشورهای دیگر باشد که در این زمینه الزم است تولید به  :فتگ

 . کیلوگرم باشد تا مورد توجه کشورهای دیگر به ویژه همسایه های ما قرار گیرد 2صورت مرغ سایز و استاندارد و زیر 

الت کنونی این بخش عنوان کرد و گفت: با توجه به صدور پروانه های زیادی که در گذشته صادر وی مازاد تولید مرغ را یکی از مشک

درصد ظرفیت فعلی وجود دارد و می توانیم  50شده در بخش طیور با این زیر ساختی که داریم توانایی تولید گوشت مرغ به میزان 

ی از محصول باید صادر شود که در این زمینه الزم است مطابق با نیاز و هزار تن را ساالنه به تولید کشور اضافه نمائیم لذا بخش 500

معاون وزیر جهاد در بخش دیگری از سخنان خود به مشکالت تولید شیر در کشور اشاره  . خواست کشورها مرغ خود را تولید کنیم

قیمت شیر به طور معنا داری کاهش  سال گذشته یک چالش جدی در بحث شیر در دنیا بوجود آمد که باعث شد 2کرد و گفت: در 

وی تصریح کرد: ما در حال حاضر از فراورده های شیر . یابد که این مساله به سایر فراورده های شیر مانند کره نیز سرایت کرده بود

آمده پیش  کشور دنیا صادر می کنیم و با توجه به بحثهای جدی که بین ایران و روسیه بوجود 30هزار تن محصول به  600ساالنه 

بینی می شود شرایط صادرات ما بهتر از گذشته شود اما در عین حال ما باید بازارهای فروش جدید و گسترده تری را برای صادرات 

دهه قبل  2وی با بیان اینکه شرایط امروز لبنیات و شیر کشور جای شکر گذاری دارد گفت: تا حدود . محصوالت خود ایجاد نمائیم

ا سهمیه ای بود و پنیری که در اختیار مصرف کننده قرار داشت به پنیر گچی معروف بود اما امروز تنوع محصوالت شیر در فروشگاهه

شهرستان نهاوند از مهمترین شهرهای استان . لبنی و شیر در فروشگاهها وجود دارد و وضعیت آن با گذشته قابل مقایسه نمی باشد

درصد صنایع تبدیلی مواد لبنی  20درصد گوشت قرمز و همچنین  20به گونه ای که همدان در زمینه تولیدات دامی و طیور است 
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کیلومتری استان همدان واقع شده  105کیلومتری جنوب غرب تهران و  420این شهرستان در .مربوط به شهرستان نهاوند می باشد

 .است

http://www.iana.ir/fa/news/39095/%D9%BE%DB%8C%D8% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  ۲۰تاریخ: 

 صادرات سیر به روسیه

تُن سیر از کشور صادر  2674ماه منتهی به مهر ماه امسال بیش از  7طبق آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسالمی ایران در 

،طبق آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار.شده است

ارزش دالری این میزان صادرات .تُن سیر از کشور صادر شده است 2674از ماه منتهی به مهر ماه امسال بیش  7اسالمی ایران در 

الزم به ذکر است که عمده صادرات این محصول به کشورهای روسیه .است بوده  68،274،245،177و ارزش ریالی آن  2،244،870

 .،عراق، ترکمنستان و آذربایجان بوده است

 ش دالری ارز ارزش ریالی  وزن)ک.گ( کشورطرف معامله ماه

 181 5,479,775 450 ارمنستان 1

 1,490 45,095,500 1,490 ترکمنستان 1

 1,222 36,977,720 1,222 ترکمنستان 1

 222,041 6,724,219,835 223,556 روسیه  1

 41 1,242,669 46 آذربایجان 2

 28,694 870,834,206 14,347 عراق 2

 80,573 2,443,184,030 268,577 عراق 2

 851,471 25,813,706,923 852,171 روسیه 2

 18,200 552,351,800 18,200 روسیه 2

 10 302,850 968 مالزی 2

 20,000 609,660,000 40,000 اوکراین 3

 18,000 546,660,000 18,000 جمهوری مولداوی 3

 1,903 57,794,110 9,515 عراق 3

 20,653 627,849,947 68,844 عراق 3

 3,110 94,792,800 3,110 عراق 3

 371,146 11,292,380,216 423,472 روسیه 3

 247,391 7,588,689,065 322,256 روسیه 4

 9,772 302,816,640 12,629 عراق 5

 1,344 41,724,480 4,481 عراق 5

 219,022 6,685,975,670 242,850 روسیه 5

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 1,164 36,030,456 1,164 کویت 5

 1,164 36,030,456 1,164 کویت 5

 17,245 541,895,472 18,373 آذربایجان 7

 600 18,846,000 800 آذربایجان 7

 134 4,215,774 446 عراق 7

 108,299 3,295,488,783 126,350 روسیه 7

http://www.yjc.ir/fa/news/5930312/%D8%B5%D8 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۸تاریخ: 

 دید "نان ایرانی"توان در داستان نیافتگی ما را میراز توسعه

نمای فرهنگ پرتضاد ایرانیان و ناهمگونی آن با ساز و کارهای توسعه است. به دیگر در ایران آیینه تمام "نان"به گمان من سرنوشت 

. اگر سرنوشت نان "ایرانیتوسعه"یعنی  "نان ایرانی"دید و بنابراین  "نان ایرانی"توان در داستان نیافتگی ما را میسخن، راز توسعه

در این دیار متحول شد، سرنوشت توسعه هم متحول خواهد شد. نه اینکه بگویم کلید توسعه نان است، بلکه معتقدم شاخص اینکه 

را داریم یا نه. هرگاه  "فرهنگ نان"توان دید که آیا ما توانایی تحول در ن میایم یا هنوز نه را در ایپیدا کرده "استعداد توسعه"ما 

عه را هم ایم تغییر کنیم و بنابراین توانایی توستواند به این معنی باشد که تصمیم گرفتهدیدیم که برخورد ما با نان تغییر یافت می

 .خواهیم داشت

 محسن رنانی

سرنوشت  ؛ اگر"توسعه ایرانی"دید، بنابراین نان ایرانی یعنی  "نان ایرانی"داستان  توان درنیافتگی ما را میراز توسعه

 نان در این دیار متحول شد، سرنوشت توسعه هم متحول خواهد شد.

همه تالش طور جدی خودنمایی کرده است که چرا ما ایرانیان با وجود ایناین پرسش دیرین دست کم در دو دهه اخیر در برابر ما به

های کشاورز ی، هنوز در فاز صفر توسعه درجا ها و معادن و زمینمان شامل نفت و گاز و آب و جنگلمصرف این همه منابع ملیو 

 هایی از منظر نفت، اقتصاد سیاسی،های زیادی به این پرسش داده شده است و من هم در گذشته به هر مناسبت، پاسخزنیم؟ پاسخمی

ز من ا "کرگدن"ام. اکنون که دوستان نشریه ها به این مسئله دادهماعی، آموزش کودکی و نظایر ایناستبداد تاریخی، سرمایه اجت

ای تازه نظرم رسید که از فرصت نان نیز استفاده کنم تا نکتهاین نشریه چیزی بنویسم، به "نان"نامه اند برای ویژهدرخواست کرده

اهمگونی نمای فرهنگ پرتضاد ایرانیان و ندر ایران آیینه تمام "نان"گمان من سرنوشت بگویم.به  "نیافتگی ایرانمسئله توسعه"درباره 

 "ان ایرانین"دید و بنابراین  "نان ایرانی"توان در داستان نیافتگی ما را میآن با ساز و کارهای توسعه است. به دیگر سخن، راز توسعه

ول شد، سرنوشت توسعه هم متحول خواهد شد. نه اینکه بگویم کلید توسعه . اگر سرنوشت نان در این دیار متح"ایرانیتوسعه"یعنی 

ر توان دید که آیا ما توانایی تحول دایم یا هنوز نه را در این میپیدا کرده "استعداد توسعه"نان است، بلکه معتقدم شاخص اینکه ما 

ایم تغییر تواند به این معنی باشد که تصمیم گرفتهافت میرا داریم یا نه. هرگاه دیدیم که برخورد ما با نان تغییر ی "فرهنگ نان"

ماند که در بیرون خانه خیلی به آن افتخار کنیم و بنابراین توانایی توسعه را هم خواهیم داشت.نان در میان ما ایرانیان به بزرگی می

د برایش قائل نیستیم. پدربزرگی را در نظر بگیریکنیم و جایگاهی و شأنی حرمتش میگذاریم، اما درون خانه، بیکنیم و احترام میمی

کنیم گیر شده است؛ زیر پایش را عوض میکه نشان خانواده و اعتبار اجتماعی خاندان است، اما اکنون در خانه در بستر بیماری زمین

کنیم. حاال اگر کسی در کوچه اعتنایی با او برخورد میانگاریم و گاه با پرخاش و گاه با بیداریم و کودکش میو حرمتش نگه نمی

شویم. دهیم یا حتی درگیر میگیریم و پاسخ میاحترامی را روا دارد، سخت موضع میترین بینسبت به نام همین پدربزرگ، کوچک

ی، بایستدر یک کالم، برای ما خود پدربزرگمان مهم نیست، بلکه نام او مهم است.ما ملتی هستیم مردمدار، آبرودار، ریاکار، اهل رودر

ه ایم. ما ملتی هستیم ککنیم، مبادا کسی بفهمد نان شب نداشتهاهل تعارف، اهل نفاق و اهل مداحی که صورت را به سیلی سرخ می

بریم، اما نان خوریم. نان چنان برای ما محترم است که آن را با چاقو نمیحتی وقتی پول خریدن نان نداریم، نان را به نرخ روز می

بریم. البته گاهی هم این آبروداری مفرط خوب است. به همین علت است که با وجود حجم عظیم فقیران در را می همگنان خویش
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کشور ما، خیلی گدا نداریم. باالخره این آبروداری یک جایی هم کارکرد مثبت دارد، اما در بیشتر جاها این آبروداری مفرط، تضادهای 

 کند.یل میای را به جامعه ما تحمرفتار پرهزینه

 را با هم مرور کنیم: "نان و توسعه"حال داستان 

شود کنیم نان خیلی مهم است؛ بنابراین در یک تعصب کور و خام گندم میخالصه داستان این است که ما بیشتر اوقات گمان می

 200 بوریم آب را از عمقکنیم و حتی وقتی مجمان. یعنی حتی وقتی در کویر زندگی مینخستین گزینه در الگوی کشت کشاورزی

دارد و  پنجم گندم به آب نیاززمینی بکاریم که یککاریم، اما حاضر نیستیم به جای گندم، سیبمتری زمین پمپاژ کنیم، گندم می

 تر است و در هر مترمربع خاک هم پنج برابر گندم بازدهی دارد.پس این نان آنقدر برای ما مقدس است که اشکالی نداردپختش ساده

مان که باید راهبران ما در مسیر درست و عقالنی باشند نیز به تقلید مدارانهایمان را برایش هدر بدهیم؛ پس مقامات و سیاستآب

بندیم که خود را در تولید گندم خودکفا کنیم؛ بعد هی کنند و بعد از انقالب کمر همت میاز ما گندم را محصول استراتژیکاعالم می

دهیم تا باز بتوانند سطح بیشتری از بریم تا کشاورزان بیشتر بکارند و بعد هی مجوز آبیاری بارانی می میقیمت گندم را باال

ببرند و آب را از عمق زمین بکشند تا به خودمان و به ملتمان و به مقاماتمان  "محصول استراتژیک"مان را زیر کشت این هایزمین

مان خوشه طالیی هدیه بدهیم و و به میمنت این پیروزی بزرگ به گندمکاران نمونهگزارش بدهیم که ما در گندم خودکفا شدیم 

مان بازنگری کنیم و بعد هی به هایالبته هی به خودمان بگوییم که گندم محصول استراتژیک است و اجازه ندهیم که در سیاست

گ ما آمدند، ما هی بیشتر پرخاش کنیم تا بلکه صادرات دشمنانمان پرخاش کنیم تا بیایند و با ما بجنگند و البته وقتی آنها به جن

ش ایم چه راهکاری در پیگندمشان به ما را ممنوع کنند و ما به خودکفایی گندممان افتخار کنیم، اما آنها این کار را نکردند و ما مانده

ی خود همچنان به نابودی بیشتر منابع آبمان را توجیه و تضمین کنیم و بگیریم که باالخره بتوانیم تداوم سیاست خودکفایی گندم

رود. آنچه مهم است، نان است و گندم آید و میکمر همت ببندیم. چون برای ما نان مهم است، آب که چرک کف دست است، می

راوان مان به ما بگویند که بابا ما زمین فراوان و آب فهای شمالیاست که نشان اقتدار ملی و هویت ملی ماست.هرچه هم همسایه

ای بکارید، وقعی صورت اجارهصورت شراکتی یا بههای ما را بهداریم، اما نیروی کار کافی نداریم و خوب است شما بیایید زمین

شود و خوریم مهم است و اگر نان غیرحالل بخوریم، اخالقمان بد میگذاریم، چون معتقدیم حالل و پاک بودن نانی که مینمی

که اگر به همین -مان های زیرزمینیمانده آبدهیم از همین تهیابد؛ بنابراین ترجیح میدر جامعه ما رواج میلیاقتی غیرتی و بیبی

استفاده کنیم و گندم بکاریم و گندم بیگانه را نخوریم و نانمان به دوستی با  -شودسال دیگر تمام می 10شکل کنونی مصرف کنیم، 

 گره نخورد. )اگر فارسی حرف بزنند، حتی اگر روزگاری جزئی از ایران بوده باشند و...حتی اگر مسلمان باشند، حتی (بیگانگان 

 کنیم؟ دوباره متوجهتولید کردیم، با آنچه می "گندم ملی"همه هزینه دادیم و همه غریت را یکجا جمع کردیم و اینخوب حاال که این

مان خیلی رودربایستی داریم و به همین دلیل باید نان برتر معده شویم که ما ملت خیلی مهمی هستیم و خیلی ناز داریم و پیشمی

نان "دار بخوریم، پس باید ای یا همان نان سبوسبخوریم...این نان برتر خورشی به رنگ سفید است. زشت است برای ما که نان قهوه

ن دهیم که پوست گندم را بکنند و آتور میمان دسهایبخوریم و نان سفید باید با آرد سفید پخته شود. پس به همه آسیاب "سفید

صورت سبوس کَنیم و بهرا غلفتی پوست می -که حتی حضرت آدم به بوی آن فریفته شد-را سفید کنند. یعنی این عصاره طبیعت 

سبوس آن  ها و مواد مغذی گندم درمان. برای ما مهم نیست که تمام ویتامیندهیم به گاوهایعنوان غذای حیوانی میگندم و به

است و آرد گندم سفید فقط شامل نشاسته است که اندک مواد مغذی باقیمانده در آن را هم در فرایند پخت با حرارت باال از آن 

شود و به جای آنکه به انرژی شود و این قند بدون ویتامین وارد خون میها در روده به قند تبدیل میگرییم، بعد این نشاستهمی

شود فشار خون و دیابت و گرفتگی عروق و سکته و به قول دکتر موسی صالحی شود و حاصل آن میربی تبدیل میتبدیل شود، به چ

کنیم، همان بال را هم بر سر گندم آوریم و آنان را به پخمه تبدیل میمان میهایهمان بالیی که بر سر نخبه )متخصص تغذیه(
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همه زحمتی که برای رسیدن به کنیم.بعد از اینتبدیل می )نشاسته(جود پخمه آوریم و این آقای گندم نخبه را هم به یک مومی

دهیمش دست حضرت نانوا. جناب نانوا که اگر خیلی آدم خوبی باشد و برای تسریع ورآمدن خمیر، کشیم، میمی "نان سفید"

دارد و باید نان بیشتری از تنور بیرون  شیرین و جوهرقند به آن اضافه نکند و ما را به سرطان دچار نکند، چون خیلی عجلهجوش

های شود و البته ما هم که انسانهای نازک نان سوخته میبرد که بخشآورد یا آنقدر آتش تنور را باال میها را یا خمیر درمیبدهد، نان

یریم. گز او یا شاگردش تحویل میداریم و با یک تشکر آبدار نان را اخیلی مأخوذ به حیا و آبروداری هستیم، احترام شاطر را نگه می

رو اگر هم یکی از ما جرأت کند و از شاطر بخواهد که لطف کند نان را سوخته یا خمیر بیرون نیاورد، با خطاب حضرت شاطر روبه

 شود.آجر نمان دهیم سکوت کنیم تا نانو ما هم که برای نان خیلی ارزش قائل هستیم، ترجیح می "آقا اصالً نان نداریم"شود که می

شویم که یک تکه نان خشک در کوچه افتاده بریم خانه، ناگهان متوجه میحاال وقتی ما داریم این نان دل سوخته یا نان ناپخته را می

ای یا شکاف درختی بوسیم و روی رف پنجرهکنیم و میداریم و فوت میشویم و نان را برمیجنبد و خم میمان میاست؛ رگ غیرت

ریم، بطور که داریم این نان مقدس را به خانه میکه خدای نکرده نسبت به این نعمت الهی کفران نکرده باشیم. همینگذاریم می

ها یک کیسه نان خشک هم دم در خانه گذاشته است تا ما تحویل رفتگر بدهیم. یعنی این نان مقدس فقط همسرمان به همراه زباله

های ه حاضر نیستیم با کارد یا قیچی آن را ببریم و به سر سفره ببریم، پس نان را به تکهتا سر سفره ما مقدس است. آنقدر مقدس ک

همین  افتد؛ یعنیبریم.اینجاست که ناگهان یک اتفاق مهم میدهیم و آن را کامل و سالم سر سفره میکوچک قابل استفاده برش نمی

. از اینجا به بعد تمام کوشش ما این است که نشان دهیم نان چیزی جز پذیردکه نان را در سفره نهادیم، ناگهان تقدس نان پایان می

، اما تنها کنیمتکه میداریم و تکهمصرف نیست. نخست هنگام غذا خوردن یک نان کامل را برمیارزش یا حتی زباله بییک کاالی بی

کنیم. حاال دیگر این تکه شده رها میقطعهطعههای قخوریم و در پایان غذا سفره را با حجم زیادی نانبخش کوچکی از آن را می

شود که حتی از جمع کردن آن برای مصارف بعدی هم شرم داریم. نان های داخل سفره چیزی جز زباله برای ما محسوب نمینان

ه ی و سالم نگصورت بهداشتآوری کنیم و بههای سالمی را که باقی مانده است، جمعباید تازه باشد، پس ضرورتی ندارد حتی نان

ای که یک ساعت پیش از نانوایی خریده بودیم هم های درستهماند زباله است. بقیه نانداریم. ضیافت پایان یافته است؛ هرچه می

 گذاریم تا کپک بزند یا خشک شود تا اخالقاً اجازه پیدا کنیم آن را دور بریزیم.ای میراحتی در گوشهدیگر تقدس ندارند. پس به

اش به میهمانان خود اصرار کند که نان هم بفرمایید؟ میهمانان گرامی نان اید میزبانی بر سر سفره میهمانییا تا به حال دیدهراستی آ

شود یک چیز زائد که از سر رود سراغ خورش و کباب و اقالم دیگر و نان مقدس ما میهمه تعارفات می !مقدس است، میل بفرمایید

همه حواس میزبان و میهمان به خورش است و کباب و تا  (1)ایم.ان جور باشد، آن را بر سر سفره آوردهمجبوری و برای آن که جنسم

مان هایایم و آبهمه برایش هزینه کردهنیست که آن "آقا نان"کند. گویی دیگر این آن نگاهی هم به نان نمیبرنج هست کسی نیم

شویم دارنده آید و میصورت ضایعات درمیهایمان بهدرصد از نان 30شود که ن میهایمان و چنیایم تا بیاید سر سفرهرا هدر داده

یاد ها زایم؟ ما از این پارادوکسرا که در نان ایجاد کرده "ارزشتقدس بی"بینید این پارادوکس مقام نخست ضایعات نان در جهان.می

 مان را هم سطحهایناتوانیم از اینکه در چاه فاضالب وسط خیابانسو است که از یک "غرور و ناتوانی"ترینش پارادوکس داریم. مهم

خواهیم تا تر از سطح خیابان است و از سوی دیگر میبا خیابان کار بگذاریم و این درها معموالً یا پنج سانت باالتر یا پنج سانت پایین

باز در حالی که بهره هوشی ما حتی کمی از متوسط چند سال دیگر قدرت نخست منطقه در اقتصاد و سیاست و علم و امنیت باشیم و 

 دانیم و قس علی هذا.ترین ملت دنیا میاست( خود را باهوش 84تر است )بهره هوشی متوسط ایرانیان جهان پایین

 ایم، در داستان برخورد ما با مذهب و مناسک دینیسازی نان مقدس را که برایش چقدر هزینه کردهاین داستان ضایع

ان سازی نکنیم. در واقع الگوی پخمهها هم عیناً تکرار میسازی و تأسیس منطقه آزاد و نظایر اینپروری و دانشگاهو عزاداری و نخبه

سو خیلی مقدس است در این دیار است. از یک "تناقض توسعه"نمادی از  "تناقض نان"در همه ارکان زیست اجتماعی ما وجود دارد. 
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را بر  سو حاضر نیستیم آنکنیم و از یکسو خیلی برای تولیدش خرج میکنیم، از یکراحتی به زباله تبدیل میبهسو آن را و از یک

 کنیم.سو آن را از محتوا تهی میکنیم و از یکسو آن را بزک میصدر بنشانیم و قدرش بدانیم، از یک

 سو حاضر نیستیم برای این چیزی که اینقدر مهمنان بخریم، از آن چرخیم تا یک نانوایی پیدا کنیم وسو خیابان به خیابان میاز یک

آید، اما اگر تر بدهد، دادمان درمیتومان گران 100است و مقدس است، پول زیادی بدهیم. یعنی اگر یک نانوایی، نان خوب بدهد، اما 

کشیم. ما همیشه تر بفروشد، برایش صف میزانتومان ار 100نانوای دیگری هنگام پخت، نان را سوخته یا خمیر درآورد ولی آن را 

، تواند فرهنگ باشدتواند هنر باشد، میتواند نان باشد، میمی "چیز ارزان"کند این ایم. فرقی نمیخری هزینه زیادی دادهبرای ارزان

کنیم. حتی تمام وسعه خرج میهایی خیلی برای تتواند علم باشد و...ما در حوزه توسعه هم دچار این دوگانگی هستیم. در بخشمی

فروشیم و هی کارخانه و شهرک صنعتی و سد و پتروشیمی و کنیم و میذخایر نفت خود را برای رسیدن به توسعه استخراج می

شویم. ما فرایندهای کنیم و متوقف میرسد ناگهان قفل میزنیم، اما وقتی نوبت تحوالت نهادی و رفتاری میکارخانه سیمان می

فروشیم و همین تناقض اندیشگی و تضاد رفتاری ما در حوزه توسعه بوده است که باعث کنیم و ارزان میرا هم گران تولید می توسعه

مان هم بیاوریم هایمان و گازمان و معدنهایمان و آبآوریم، سر نفتمان هم بیاوریم و سر جنگلمان میشده همان بالیی که سر گندم

کنیم تا آموزش ببینند و سرآمد مان میمان هم بیاوریم. ما چقدر خرج نخبگانبارتر از همه، بر سر نخبگانتر و خسارتو البته مهم

نشین شوند. ما ملت پرتناقضی هستیم و من ریشه جا بمانند و افسرده و خانهکنیم که یا از کشور بروند یا همینشوند، بعد کاری می

که به نوبه خود به رفتارهای دیگری از جنس دروغ و نفاق و فریب و رودربایستی و تعارف و ریا دانم ایرانیان می "آبروداری"آن را در 

 مان را بهنان"نمایان جوفروشیم. آری توسعه ما متوقف خواهد ماند تا وقتی که ما تصمیم بگیریم ما گندم :انجامد. در یک کالممی

 /"نرخ نان بخوریم.

 نوشت:پی

 مادربزرگم بود. "نان هم بفرمایید"کرد ام که بر سر سفره به میهمانان اصرار مییدهتنها کسی که تاکنون د -1
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۷تاریخ: 

های صنایع غذایی، تکمیلی، تبدیلی بخش کشاورزی تشکیل شد/ انتخاب هفت نفر تشکلفدراسیون 

 مدیره و دو بازرسعنوان نخستین هیأتبه

 .مدیره و بازرسان خود را شناختهای صنایع غذایی، تکمیلی، تبدیلی بخش کشاورزی، هیأتتأسیس تشکلفدراسیون تازه

 صفاخو: علیرضا -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

طور که باید و شاید قدم برداریم و آنجا بخش زنجیره تولید، گمشده بخش کشاورزی است که متأسفانه در این حوزه نتوانستیم آن"

شود. تولید کشاورزی بدون خواهیم و شاید در محافل ما کمتر به آن پرداخته میپیشگام میخواهیم، خواهیم، پیشرو میهم نمونه می

ی ماه جارواژگانی بود که وزیر جهاد کشاورزی در آیین تجلیل از کشاورزان برتر و نمونه در دیاین جمالت، گل "زنجیره، ابتر است.

ایع های کشاورزی و صنتن وزارت جهاد کشاورزی به پویایی تشکلعنوان کرد. جمالتی که تأکید ویژه حجتی، گویای حساسیت یاف

هایی فراگیر در زیر یک چتر واحد های اخیر و آینده است. تشکلغذایی در فرایند افزایش تولید محصوالت خام کشاورزی طی سال

ایی که در غیاب صف-یی ایران های کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستاکه به گفته عبدالرضا مسلمی، مدیرکل دفتر امور تشکل

ی های صنایع غذایی، تکمیلی و تبدیلفدراسیون تشکل "مدیرهریاست این سازمان کلید اعالم موجودیت و تشکیل نخستین هیأت

های متفرق، از این پس با یک ها و مذاکره با تشکلوزارت جهاد کشاورزی به جای انشقاق در تشکل -را زد "بخش کشاورزی ایران

امل های محسن نقاشی، مدیرعفراگیر در مختصات فدراسیونی ملی یا فراملی طرف حساب باشد. فدراسیونی که با پیگیریتشکل 

 "امی نون"پی، بنیانگذار شرکت تعاونی چیپس نور جم که برند های جدی امیر ثابتها و همراهیو حمایت "به سبز گلستان"شرکت 

مدیره خود را هم بدون فوت ماه، نخستین هیأتدی 16شنبه تأسیس شد و شامگاه پنج آن برای مردم شناخته شده است، وارد فاز

 ها شناخت.های رایج مجامع تشکلها فعال صنایع غذایی تعیین کرد و در فضایی عاری از تشنج و حواشی البیوقت در حضور ده

های تأکید بر حرمت و هویت همه تشکل البته مسلمی پیش از آغاز رسمی جلسه مجمع عمومی هیأت مؤسس، کوشید در عین

کاری یبه مواز "های صنایع غذایی، تکمیلی و تبدیلی بخش کشاورزی ایرانفدراسیون تشکل"موجود و رفع این دغدغه که تأسیس 

به "م از اعال رود مقابل ایجادش گارد گرفته و به تخطئه آن بپردازند، ببندد. او پسمنجر نخواهد شد، راه را بر کسانی که احتمال می

که بر اساس نظر وی پارلمان بخش  "شدههای انجامسرانجام نرسیدن ثبت این فدراسیون در اتاق ایران با وجود مذاکرات و پیگیری

خصوصی است که بیشتر از تجار تشکیل شده تا تولیدکنندگان، ایجاد این فدراسیون را نقطه قوتی برای تمام تولیدکنندگان صنایع 

 های حاضر و غایب در مجمعهستند.وی از تمام تولیدکنندگان و تشکل "حلقه تولید"لی و تکمیلی دانست که جزو غذایی، تبدی

تأسیس خواست تا به منافع زودگذری مانند این تصور که ایجاد این فدراسیون مانع دیدارهای انفرادی و نخست این فدراسیون تازه

شود، ننگرند و منافع ع وابسته وزارت جهاد کشاورزی یا شخص وزیر جهاد کشاورزی میرودرروی آنها با قائم مقام بازرگانی و صنای

هزار تشکل کوچک  50بلندمدت کل بخش کشاورزی را در مالحظات و محاسبات خود بگنجانند.مسلمی با بیان اینکه در حال حاضر 

کانال حقوقی منافع صنفی خود را پیگیری کنند،  16دهد در و بزرگ در بخش کشاورزی در حال فعالیت هستند که به آنها امکان می

ترین حوزه اقتصادی کشور است و در صورت یکپارچگی همه صنایع غذایی و کشاورزی در گفت: بخش کشاورزی ایران، دموکراتیک

 دهد.گیر میساز و تصمیمهای تصمیمذیل یک ساختار ملی منسجم، امکان پیگیری و رسیدگی و حل آنها را به ارگان

های بخش کشاورزی که با بندی و حل چالشها برای اولویتوی در پایان اظهار امیدواری کرد تا همه با کنار گذاشتن منیت

تر وزارت جهاد کشاورزی به توان گفت هنوز زنجیره تولید معیوب و شکننده است، هرچه سریعهای حاکم بر صنعت غذا، میگرفتاری

کیالت ساختاری یکپارچه و منسجم وارد تعامالت نزدیک و جدی جهت حل مسائل پیرامونی لحاظ حقوقی و تشکیالتی با یک تش
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های زنجیره از مزرعه تا سفره شود.به گزارش ایانا، در ادامه این نشست، برخی مؤسسان فدراسیون عنوان یکی از حلقهصنعت غذا به

مدیره ز اینکه مجمع وارد فاز عملیاتی انتخاب نخستین هیأتهای صنایع غذایی، تکمیلی و تبدیلی بخش کشاورزی ایران پیش اتشکل

 ها شود، بر اهمیت همدلی و اتفاق نظر تمام فعاالن صنعت غذا جهت مطالبه حقوق برآورده نشده این صنعت، تأکید کردند.و بازرس

حضور ناظران سازمان تعاون روستایی، مدیره و بازرسان بر اساس شمارش آرای صورت گرفته در کاندیدای هیأت 15در ادامه از بین 

خانی علیاحمدی، سیدابراهیم حسینی، رسول قلماقی و محمد حاجنور، علی فتوتپی، محسن نقاشی، سیدمحمد قاضیامیررضا ثابت

س پمدیره انتخاب شدند و سالبدل هیأتعنوان اعضای علیمدیره و عبدالنبی جرک و علی سرجی بهعنوان هفت عضو اصلی هیأتبه

خاب البدل انتعنوان بازرس علیعنوان بازرسان اصلی و حسن مردانی بهای نیز، افسانه هوشیار و ابوذر ایزدی بهگیری جداگانهدر رأی

 شدند./

http://www.iana.ir/fa/news/39085/%D9%81%D8%AF% 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۵تاریخ: 

 داران کیفیت در صنعت غذا معرفی شدندپرچم

 .شرکت های زرماکارون و آردزر بار دیگر به عنوان شرکت های موفق درتولید محصوالت با کیفیت معرفی شدند

کیفیت استان البرز که با حضور نیره پیروزبخت  به گزارش ایانا از روابط عمومی گروه زر، در ششمین همایش تجلیل از برترین های

رئیس سازمان استاندارد کشور، سید حمید طهایی استاندار البرز و فتانه شکرالهی مدیرکل استاندارد استان البرز برگزار شد، شرکت 

این همایش همچنین  در.های زرماکارون و آردزر بار دیگر به عنوان شرکت های موفق در تولید محصوالت با کیفیت معرفی شدند

مدیرکل استاندارد استان البرز با اهداء لوحی از تعامل هوشمندانه و همکاری این شرکت ها در جهت استانداردسازی، استمرار در 

گفتنی است زرماکارون و آرد زر پیشتر در سطح ملی به عنوان .تقدیر کرد 95کیفیت و ایجاد اعتماد برای مصرف کنندگان در سال 

 .نه استاندارد معرفی شده اندواحد نمو

http://www.iana.ir/fa/news/39027/%D9%BE%D8%B1% 
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 عسل
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۱تاریخ: 

 واردکنندگان داروهای قاچاق زنبورعسل مجازات می شوند

 .اعالم کرد: واردات داروها و ملکه های قاچاق زنبور عسل جلوگیری و واردکنندگان آن مجازات می شوندسازمان دامپزشکی کشور  

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از سازمان دامپزشکی کشور، در نشست مهدی خلج رییس این سازمان با اعضای اتحادیه زنبورداران 

ی و مجازات واردکنندگان داروها و ملکه های قاچاق زنبور عسل، تسهیل فود گرید(، جلوگیر)واردات اسید اگزالیک از نوع غذایی 

 .حمل و نقل کندوها و رفع مشکالت مربوط به کد رهگیری مورد بحث و بررسی قرار گرفت

 .اسید اگزالیک نوعی آفت کش شیمیایی است که برای از بین بردن کنه واروآ در کندوهای عسل کاربرد دارد

برای واردات اسید اگزالیک، جلوگیری و مجازات واردکنندگان داروهای قاچاق زنبور عسل، دفتر دارو و درمان در این نشست مقرر شد 

 .سازمان دامپزشکی کشور اقدام های الزم را انجام دهد

ل در یدر این جلسه همچنین پیگیری اقدام های الزم برای جلوگیری و مجازات واردکنندگان غیرقانونی ملکه های زنبور عسل، تسه

 .حمل و نقل کندوها و رفع مشکالت مربوط به کدرهگیری به عهده اداره کل دفتر قرنطینه سازمان دامپزشکی گذاشته شد

 ها عسل، ژل رویال، موم، برهای زنبور ملکه، زنبور نر و کارگر است که با گردآوری شهد گلبه گزارش ایرنا، زنبور عسل یا مُنج گونه

 .کنندموم، گرده را تولید می 

به شاه انگبین، شیر زنبور عسل، شهد شاهانه و غذای ملکه نیز شهرت دارد؛ این ماده بسیار مغذی و نیرو  (royal jelly) ژل رویال

بخش که دارای جنبه های دارویی و تجاری است به عنوان غنی ترین ماده مغذی بیولوژیک شناخته شده است که دیرباز به عنوان 

یات در طب باستان بکارگرفته می شد و اکنون نیز در کشورهای پیشرفته جهان استفاده طبی از آن بر پایه اکسیر جوانی و مایه ح

 .تحقیقات دانشمندان در دانشگاه ها و موسسه های تحقیقاتی معتبر رایج است

فعال را در این بخش فراهم  هزار 74میلیون کلنی زنبور عسل موجبات اشتغال  6.5هزارتن عسل درسال از  75ایران با تولید بیش از 

براساس امارها، ایران از لحاظ میزان کندو رتبه چهارم و از لحاظ تولید عسل رتبه هفتم جهان را به خود اختصاص داده .کرده است

 هعلی رغم کم توجهی های گذشته زنبورداران به تولید ژل رویال، ارزش افزوده باالی این محصول در بازارهای جهانی سبب شد.است

کیلوگرم  20تا ایران نیز تولید این محصول با ارزش را در دستور کار صنعت زنبورداری قرار دهد به طوری که در نیمه نخست امسال 

دالر در بازارهای جهانی مبادله می شود که  500تا  300طبق آمارها قیمت هرکیلوگرم ژل رویال بین .ژل رویال در کشور تولید شد

چین یکی از کشورهای تولید کننده ژل رویال است که می تواند از هر .ی برای کشور به همراه داشته باشدمی تواند ارزآوری خوب

 .کیلوگرم از این ماده ارزشمند را استحصال کند که با تولیدات کشورما قابل مقایسه نیست 10کندو 

ana.ir/fa/news/http://www.i39308/%D9%88%D 
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 عسل
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۵تاریخ: 

میلیارد تومانی صندوق  50دنبال نهاد تخصصی در حوزه بازرگانی/ پرداخت تسهیالت صنعت زنبورعسل به

 بردارانزنبورعسل به بهره

تخصصی با رویکرد بازرگانی برای پیشرفت و صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور، بر لزوم ایجاد یک ساختار یا نهاد 

 .توسعه هرچه بیشتر این صنعت، تأکید کرد

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: با توجه به مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور امروز در گفت

صنعت در دنیا وجود دارد، خالء یک ساختار تخصصی در حوزه های این گستردگی و تنوعی که در حوزه بازار محصوالت و فراورده

ها نیهای زنبورعسل که از طریق شبکه تعاوبازرگانی برای موضوعاتی نظیر برندسازی، تبلیغات، بازاریابی و فروش محصوالت و فرآورده

 شود.شدت احساس میشود بههای زنبورداری مدیریت میو اتحادیه

موم و کند، افزود: عسل، برهاشاره به اینکه ایران در حال حاضر تنها سه محصول اصلی صنعت را به بازار عرضه میپور با بهزاد بانکی

نوع محصول مختلف  60کنند. در حالی که در دنیا بیش از ای هستند که تولیدکنندگان داخلی آن را عرضه میژل رویال، سه فراورده

اند ه بر آن، کشورهای پیشرفته، ارزآوری قابل توجهی به واسطه تنوع در محصوالت ایجاد کردهشود. عالواز طریق این صنعت تولید می

 بندی آنها نیز نمود یافته است.که این تنوع در بسته

 توان از طریق صادرات محصوالت زنبورداری، ارزآوری داشت و اشتغال فراوانی ایجاد کرد،به گفته وی، اما در ایران با وجود اینکه می

رت الزم بندی، فراوری و... را با مهاهنوز اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده و یک نهاد تخصصی که بتواند برندینگ، مارکتینگ، بسته

مورد نیاز  هایپور بیان کرد: بر این اساس، الزم است که هم برای توسعه بازار و هم تأمین نهادهپیش ببرد، شکل نگرفته است.بانکی

ها به نوعی سهامدار آن ها و اتحادیهها از جمله صندوق، تعاونیعمده، شرکتی تخصصی تأسیس شود که همه شبکه صورتصنعت به

شود، اما طی میلیارد تومان برآورد می 20باشند.وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: اگرچه در حال حاضر سرمایه صندوق 

میلیارد تومان منابع  30بورداران مختلف تسهیالت ارائه شده و در این زمینه، تأمین میلیارد تومان به زن 50سه سال گذشته بیش از 

تأثیر نبوده است.مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور معتقد است: یک صندوق برای از نظام بانکی، بی

درصد سرمایه در گردش کل صنعت را به عنوان  20تا  15های یک صنعت، باید حداقل تاثیرگذاری قابل توجه و پوشش همه فعالیت

میلیارد تومان تخمین  200هزار و سرمایه ثبتی در اختیار داشته باشد. اکنون که سرمایه در گردش صنعت زنبورداری، بیش از یک

های اخیر از هیچ میلیارد تومان باشد. با این حال، صندوق طی سال 120شود، بنابراین باید موجودی این صندوق، حداقل زده می

الوصول )استفاده از اسناد تجاری مانند چک و سفته برای کمکی در این زمینه تا حد توان خود فروگذار نکرده و تسهیالت سهل

 ضمانت( و سریع با کمترین بروکراسی را در اختیار فعاالن قرار داده است.

میلیون  500یک میلیارد ریال و در سال جاری نیز یک میلیارد و پور، در سال گذشته حداقل این در حالی است که طبق گفته بانکی

 موجب ورود تکنیک تولید انبوه ژل رویال در کشور شد. 94گذاری در سال ریال تنها برای آموزش اعضا هزینه شده که این سرمایه

، انتقال 95هزار تن در سال و پنج 94سال  هزار تن نهاده درایجاد سامانه معامالت صنعت زنبورداری با همکاری بانک تعاون، توزیع سه

نفر به کنگره  30میلیارد ریالی برای توسعه بازار به واسطه ثبت برند اکسیر، اعزام  10گذاری های جدید، سرمایهها و نهادهتکنولوژی

پرورش ملکه و امضای تفاهمنامه ها، ایجاد زنجیره تولید با تسهیالت صندوق، تنظیم بازار نهاده 2015جنوبی در سال آپوموندیای کره

ترین اقدامات صندوق است که وی به آن اشاره کرد. ضمن اینکه گذاری این سازمان در توسعه صنعت، از مهمبا یونیدو برای سرمایه

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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والن اکنون نیز مسئهزار تن نهاده مورد نیاز صنعت در دستور کار صندوق قرار گرفته و هم 15قرار است برای سال آینده توزیع 

 ترکیه هستند. 2017صندوق در حال رایزنی برای گرفتن غرفه در کنگره 

وی در پایان تأکید کرد: از آنجا که بخش کشاورزی به ویژه زیربخش زنبورداری، باید به سمت مهندسی شدن پیش رود تا ارتقای 

تولید تجهیزات مدرن، حمایت کرده و از هیچ تالشی گذاران در زمینه وری اتفاق بیفتد، صندوق آماده است تا از سرمایهکیفیت و بهره

 برای کمک به آنها دریغ نخواهد کرد./

http://www.iana.ir/fa/news/39039/%D8%B5%D9%86% 
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 علوفه
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۷تاریخ: 

 وحش تورانرسانی خودجوش روستاییان به حیاتعلوفه

های کل و بز و قوچ و میش در حریم روستا بودیم که در چند روز گذشته به دلیل سرمای هوا و خشکی محیط شاهد چرای گله

از گرسنگی  هابستهانهمین امر موجب شد با همفکری اهالی روستا همه به کمک و یاری آنها بشتابیم و برایشان علوفه ببریم تا این زب

در سمنان، روستای « بیارجمند»کیلومتری شهر  24کیلومتری جنوب شرق شاهرود و  140در »روزنامه ایران نوشت:  .تلف نشوند

ترین روستاهای منطقه بوده و کمتر کسی نامی از آن به گوشش خورده بستسال پیش یکی از بن 9 - 8زیبایی قرار دارد که تا همین 

گاه زیست کره توران و بعضاً شکار شان را از راه دامداری و چرای دام در پارک ملی و ذخیرهمعیشت« باالقلعه»نان روستای بود. ساک

شان مستقیماً به حیات وحش و پارک ملی گره خورده و خود به یکی از کردند اما حاال اهالی این روستا معیشتوحوش تأمین می

اند؛ به طوری که سه روز قبل و در حالی که بسیاری از حیات وحش سرمازده تبدیل شدهمدافعان جدی و سرسخت حیات وحش 

پارک ملی توران برای چرا و تأمین غذا به حریم روستا پناه آورده بودند، جمع کثیری از پیرمرد و پیرزنان و جوانان روستایی با حمل 

های غیر دولتی محیط زیستی ها با همت یکی دو تا از گروهباالییقلعه.تندها کیلو علوفه به استقبال آنها رفته و برایشان علوفه ریخده

اند که روستایشان یکی از سال گذشته حاال چنان توانمند شده 8سازمان ملل در  (SGP) های کوچکو پشتیبانی مالی برنامه کمک

گردان داخلی و خارجی ارجی است. طبیعتهزار گردشگر داخلی و خ 10روستاهای هدف گردشگری شده و هر ساله پذیرای بیش از 

های مجزا به های گورخر آسیایی، زاغ بور، پلنگ، کل و بز و قوچ و میش در گروهبه عشق مشاهده یوزپلنگ ایرانی و تماشای گله

که  اندکت انداختهگردی روستایی، نه تنها چرخ اقتصاد روستا را به حرهای بومشان در اقامتگاهآیند و با اقامت چند روزهروستا می

اش باال که خانهعلی احمدی، ساکن روستای قلعه.اندهای مردمی از حیات وحش شدهموجب آشتی مردم با طبیعت و جلب حمایت

 اندازی کردیم و تولید دوباره صنایعها را راهگوید: از وقتی اقامتگاهمی« ایران»خانه سنتی تبدیل کرده است، به را به اقامتگاه و سفره

 گیری از طبیعت زیبای توران به این منطقههای محیط زیستی رونق گرفته، تورهای زیادی برای بهرهدستی روستایی با تالش گروه

گرد برای این که گورخر و یوزپلنگ و پلنگ و زاغ بور توران را ببینند، هزار نفر طبیعت 9تا  8افزاید: هر ساله نزدیک به او می.آیندمی

های آیند. از طرفی این قدر رفتار مردم نسبت به حیات وحش تغییر کرده که گاهی حیوانات تا پشت دیوار اقامتگاهمیباال به قلعه

توانند از نزدیک حیات وحش را ببینند اما در چند روز گذشته به دلیل سرمای هوا و خشکی محیط آیند و آنها میمسافران هم می

یش در حریم روستا بودیم که همین امر موجب شد با همفکری اهالی روستا همه به کمک های کل و بز و قوچ و مشاهد چرای گله

باال گوید: چند سالی است که دیگر در قلعهاو می.ها از گرسنگی تلف نشوندبستهو یاری آنها بشتابیم و برایشان علوفه ببریم تا این زبان

به گفته او در حال .آیدوحش نباشد دیگر کسی به روستای ما نمی دانند اگر این حیاتکند، چون همه مردم میکسی شکار نمی

ها شان را به توریستگردی در روستا ایجاد شده و مردم محصوالت دامی و کشاورزی و نیز صنایع دستیاقامتگاه بوم 5حاضر 

شود و لش هستم، پذیرش میگردی که من مسئوگرد فقط در اقامتگاه بومطبیعت 700گوید: هر سال حدود احمدی می.فروشندمی

« ایران»این روستایی به .گردشگر خارجی هم امسال داشتم که بیشتر آنها اهل فرانسه، بلژیک و پرتغال بودند 17از این میزان 

های خارجی و ایرانی به پارک داشتم، موفق شدیم حتی یوزپلنگ هم ببینیم و هایی که با همین گروهگوید: در یکی از گردشمی

ان خواهند یوزپلنگ تورها نمیکشاند. برای همین روستاییوسوسه تماشای یوز ایرانی بسیاری از گردشگران را به منطقه میهمین 

های جانوری کمیاب منطقه مثل پلنگ و زاغ بور و گورخر آسیایی شان به وجود این حیوان و دیگر گونهمنقرض شود، چون معیشت

رسانی کنیم و قصد داریم حتی یک آبشخور هم برای مواقع زم باشد به حیات وحش علوفهبستگی دارد. لذا حاضریم هر زمان ال
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ها حتی باال در چند سال اخیر باعث شده برخی از روستاییگردی در روستای قلعهرونق طبیعت.خشکسالی در منطقه ایجاد کنیم

های های گله تهدید نشود. با این حال هنوز آغلسگهایشان را از پارک ملی توران هم خارج کنند تا امنیت وحوش با حضور آغل

 .رودترین تهدید منطقه به شمار میهای گله مهمزیادی در پارک ملی توران وجود دارد و حضور دام و سگ

 چه کسانی معیشت مردم را تغییر دادند؟

ایجاد معیشت جایگزین و رونق »ان، محیطی بود که برای حفظ یوزپلنگ توردولتی زیست انجمن طرح سرزمین نخستین تشکل غیر

های کوچک تسهیالت هزار دالری صندوق کمک 36این تشکل غیر دولتی با حمایت مالی  .را در این روستا آغاز کرد« اکوتوریسم

نتی های سباال موفق شد بسیاری از بافتهجهانی محیط زیست در ایران در مدت سه سال فعالیت چهره به چهره با مردم روستای قلعه

گردی و راهنمایان تور به روستاییان ارائه های بومهای الزم را برای ایجاد اقامتگاهها احیا کرده و آموزشاهالی روستا را بعد از سال

باال را کسی که پروژه را آغاز کردیم، قلعه 86گوید: سال می« ایران»حامد مشیری، مدیر عامل انجمن طرح سرزمین به .کند

محیطی به های زیستشناخت. هدف ما حفظ یوزپلنگ ایران با مشارکت جامعه محلی بود؛ برای همین باید عالوه بر آموزشنمی

کی توجه شدیم یدادیم. به میان مردم رفتیم و ممردم، الگوی معیشتی را هم از دامداری و بعضاً شکار به سمت اکوتوریسم تغییر می

سال است از بین رفته اما با کمک همین اهالی قطعات یک دستگاه پدالی  30بیش از « بافیتانه»های سنتی روستاییان به نام از بافته

 .اندازی کردیمبافی را از خانه یکی از روستاییان پیدا و دوباره آن را راهتانه

های محیط زیستی شده و به روستاهای دیگر رفتند و حاال ر بیارجمند مشغول آموزشپژوهان هم دافزاید: در کنار ما گروه بوماو می

اند و نه تنها از محل امروز ما شاهدیم که خوشبختانه مردم روستاهایی که در آنها کار کردیم، خودشان یک قدم جلوتر از ما رفته

 .اندوحش هم کامالً پی بردهکنند که به اهمیت حیات گردی امرار معاش میگردی و ایجاد بومطبیعت

باال حاال دیگر نامی آشنا برای بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی است اما این نخستین و آخرین روستایی نیست که ساکنانش قلعه

های کوچک تسهیالت محیط زیست صندوق کمک»هایی که روند. با حمایتاین چنین با آغوش باز به استقبال حیات وحش می

برای توانمندسازی جامعه محلی به منظور حفظ تنوع زیستی در بسیاری از مناطق ایران انجام داده، حاال هر چند اندک اما « جهانی

 «.بینندهستند مردمی که دیگر حیات وحش را نه یک تهدید که یک فرصت برای بقا و رونق اقتصادشان می

http://www.iana.ir/fa/news/39099/%D8%B9%D9% 
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 قارچ
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۰تاریخ: 

 شوداندازی میزنجیره تولید قارچ در کشور راه

ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، معاونت جانبه میان معاونت برنامهبر اساس دستور وزیر جهاد کشاورزی و با همکاری سه

 .شوداندازی میدهندگان قارچ خوراکی زنجیره تولید قارچ در کشور راهباغبانی این وزارتخانه و انجمن صنفی پرورش

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: زنجیره تولید قارچ در دهندگان قارچ خوراکی امروز در گفترئیس انجمن صنفی پرورش

امگی برنگیرد تا مشکالت ناشی از بیها از تولید تا بازار این محصول شکل میل تمام حلقهسازی و کنترکشور با هدف یکپارچه

برنامگی در این صنعت دانست و افزود: پناه مشکل مازاد تولید را نتیجه بیهای گذشته در این صنعت مرتفع شود.علی صدیقسال

د سه راهکار؛ فرآوری، افزایش صادرات و سرانه مصرف قارچ در نظر برای ساماندهی مازاد تولید قارچ در کشور در قالب زنجیره تولی

 هایگرفته شده است.وی میزان صادرات قارچ از کشور را بسیار محدود عنوان کرد و اظهار داشت: در اجرای این طرح برای ایجاد زمینه

رار لید و افزایش کیفیت توسط انجمن مد نظر قافزایش صادرات؛ تعریف استانداردهای تولید، بهبود در کشت، جلوگیری از نوسانات تو

دار مذاکره با گمرک، تأمین سردخانه مجهز، تأمین امکانات حمل و نقل مناسب، رایزنی گیرد و وزارت جهاد کشاورزی نیز عهدهمی

اد الفسی سریعدهندگان قارچ خوراکی با بیان اینکه قارچ محصولسازی صادرات خواهد بود.رئیس انجمن صنفی پرورشبرای روان

است، بیان کرد: معطلی در گمرک برای دریافت مجوز ازجمله موانع مهم صادراتی است که حل آن فقط در توان بخش دولت و وزارت 

شده های انجامریزیپناه درباره افزایش سرانه مصرف در قالب زنجیره تولید، یادآور شد: بر اساس برنامهجهاد کشاورزی است.صدیق

کیلوگرم افزایش خواهد یافت.وی با بیان اینکه ایران در رتبه هشتم  1.5سازی مناسب سرانه مصرف به مرز با فرهنگ در این طرح

واحد  715واحد رسمی و مجوز دار در کشور وجود دارند که از این تعداد  900تولید قارچ خوراکی قرار دارد، ادامه داد: در حال حاضر 

ه اند.به گفتدلیل شرایط نامناسب بازار ریزش کرده و از چرخه تولید خارج شدهسعه بوده یا بهفعال هستند و مابقی یا درحال تو

 هزار تن است./ 150هزار تن و تولید رسمی آنها  182پناه، در حال حاضر تولید اسمی واحدهای قارچ کشور صدیق

.iana.ir/fa/news/http://www39254/%D8%B2% 
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 قارچ
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۸تاریخ: 

شوند/ آغاز به کار فاز نخست پایانه صادراتی گل و گیاه از پایان سال های دارویی داخلی وارد بازار میقارچ

 جاری

 .برنامه ششم توسعه گنجانده شده استصدفی در های تولیدی کشور، تولید قارچ دارویی و شاهبخشی به قارچمنظور تنوعبه

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم ها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتمدیرکل دفتر امور گلخانه

ای الزم برای آغاز به کار هاند و زمینهاین خبر گفت: در حال حاضر دو شرکت برای تولید قارچ دارویی )شیتاکه( اعالم آمادگی کرده

منظور تنوع بخشی تولید این ها است که بهصدفی نیز از انواع دیگر قارچآنها فراهم شده است.سیدمحمد کیایی افزود: قارچ شاه

 محصوالت در کشور، در برنامه ششم توسعه به آن توجه شده است.

های خوراکی در جهان چرا توسعه تولید به چند نوع محدود شده وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به ارقام بسیار زیاد قارچ

های ورود آن به بازار سازی زمینهسازی مصرف آن در کشور و آمادهاست، عنوان کرد: تنوع بخشی به یک محصول نیازمند فرهنگ

 شود.بر است، در غیر این صورت باعث هدررفت سرمایه تولیدکننده میاست که کاری بسیار زمان

کیلوگرم عنوان کرد و ادامه داد: سطح خالص  20ها، گیاهان دارویی و قارچ، سرانه مصرف قارچ در کشور را دیرکل دفتر امور گلخانهم

هزار تن قارچ در کشور  130هکتار است که با در نظر گرفتن شش دوره تولید در سال، در مجموع ساالنه  111کشت قارچ در کشور 

به افزایش صادرات برای تعادل بخشیدن به بازار را از الزامات توسعه تولید انواع قارچ در کشور دانست و شود.کیایی توجه تولید می

گیرد و با توجه به صورت محدود به کشور عراق و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام میاکنون صادرات بهتأکید کرد: هم

 بازارهای هدف صادراتی نیز توجه شود. توسعه این صنعت در برنامه ششم، باید به افزایش

المللی گل و گیاه احمدآباد مستوفی تا پایان سال جاری خبر داد و اضافه کرد: فاز نخست پایانه وی از آغاز به کار فاز نخست پایانه بین

تا پایان سال آینده این رسد و برداری میگل احمدآباد مستوفی که کار احداث آن از هشت سال پیش آغاز شده بود، امسال به بهره

 اندازی خواهد شد.طور کامل راهپایانه به

اندازی کامل این پایانه امکان ساماندهی بازار و زمینه توسعه تولید و صادرات گل و گیاه کشور فراهم کیایی در پایان یادآور شد: با راه

 گل و گیاه، وجود پایانه مناسب این محصوالت است./های مهم و مؤثر در زنجیره تولید تا صادرات شود، زیرا یکی از حلقهمی
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 گل و گیاهان صنعتی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۹تاریخ: 

های / فروش گیاهان دارویی ایران با نام شرکت32به  5سقوط رتبه جهانی صادرات گیاهان دارویی ایران از 

 عربی و ترکی

ها دلیل تشدید تحریمهای اخیر بهرتبه پنجم صادرات گیاهان دارویی جهان را به خود اختصاص داده بود، اما در سال 80ایران در دهه 

 .استجهانی سقوط کرده  32توجهی مسئوالن به این گیاهان ارزشمند، ایران به رتبه و بی

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: در رئیس اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی و فرآوردهای غذایی ایران امروز در گفت

شد، اما با تشدید تحریم این نوع آن به اروپا و آمریکا صادر می 100شود نوع گیاهان دارویی که در کشور تولید می 200گذشته از 

 رقم و کشورهای مقصد صادراتی به چند کشور خاور دور محدود شده است. 10تعداد به 

بیان، زیره و آویشن عنوان کرد و افزود: زمانی ای باالترین میزان صادرات گیاهان دارویی را مربوط به زعفران، ریشه شیرینجلیل مغازه

ر کردند، اما درحال حاضبرای خرید این محصول ثبت سفارش میها قبل کتیرا ایران بازار بسیار خوبی در اروپا داشت و مشتریان ماه

یی ترین مراکز خرید گیاهان داروصادرات کتیرا ایران به اروپا کامالً متوقف شده است.وی با بیان اینکه کشورهای اروپا و آمریکا بزرگ

 کنند که گیاهان دارویی کشور را به دبی یامیهستند، بیان کرد: واردکنندگان گیاهان دارویی این کشورها به تجار ایرانی پیشنهاد 

 استانبول بفرستند و از آنجا به نام شرکت عربی و یا ترکی به فروش برسانند تا امکان معامله در شرایط تحریم فراهم شود.

زش فرآوری آنها ار شوند در حالی که باای در پاسخ به این پرسش که چرا بیشتر گیاهان دارویی از کشور به شکل خام صادر میمغازه

شود، تأکید کرد: مشتریان خارجی گیاهان دارویی ایران معموالً کشورهای هستند که از صنایع پیشرفته افزوده بیشتری عاید کشور می

 هنددعنوان مواد اولیه مورد استفاده قرار میبهداشتی برخوردارند و این محصوالت را به -ای و آرایشی فرآوری دارویی، عطری، ادویه

 11اقلیم موجود در جهان  13و در نتیجه تقاضای برای خام این گیاهان بیشتر از محصوالت فرآوری آنها است.گفتنی است، ایران از 

گونه از گیاهان کشور دارای خواص دارویی، عطری،  300تنوع اقلیمی را دارد و طبق تحقیقات صورت گرفته است بیش از دوهزار و 

گونه از این گیاهان به عنوان گیاهان بومی ایران شناخته شده و  728هزار و هداشتی هستند، ضمن آنکه یکب -ای و آرایشی ادویه

 شوند./عنوان ظرفیت انحصاری در کشور محسوب میکنند و بهمنحصرا در سرزمین ایران رشد می

iana.ir/fa/news/http://www.39185/%D8%B3%D9%82% 
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 گندم
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  ۱۵تاریخ: 

 خودکفایی گندم دستاورد توسعه مکانیزاسیون

رئیس توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت:قتصادی کردن، افزایش تولید و بهره وری و خودکفایی بسیاری از محصوالت از جمله 

صنعت،تجارت و  خبرنگار کامبیز عباسی رئیس توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در گفتگو با .استدستاوردهای مکانیزاسیون 

کشاورزی اظهار داشت: با روی کار آمدن  ؛با اشاره به وضعیت مکانیزاسیون بخش اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه کشاورزی

دولت یازدهم سرمایه گذاری مناسبی در زیر بخش های مختلف آن و درخصوص مکانیزاسیون صورت گرفته است بطوری که طی سه 

انواع هزار دستگاه  100هزار دستگاه تراکتور عرضه و دراختیار متقاضیان خرید قرار گرفته و همچنین  70سال و نیم اخیر، بیش از 

عباسی با اشاره به اینکه خودکفایی گندم دستاورد توسعه .ادوات کشاورزی به عرصه تولید محصوالت کشاورزی ورود یافته است

اقتصادی کردن، افزایش تولید ، بهره وری و خودکفایی بسیاری از محصوالت از جمله دستاوردهای  :مکانیزاسیون است، گفت

رئیس توسعه .یی گندم، افزایش تولید چغندر قند در راستای این امر صورت گرفته استمکانیزاسیون است کمااینکه خودکفا

مکانیزاسیون بخش کشاورزی با وجود آنکه مکانیزاسیون یکی از اثر گذارترین مولفه های تولید بوده است، ادامه داد: دولت یازدهم به 

ومان سرمایه گذاری ت میلیارد هزار 5  به طوری که میتوان گفت؛ نحو بسیار مطلوبی در ارتقای کمی و کیفی این امر ورود کرده است

درصد آن مبتنی بر صنعت داخلی، اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی  95در این بخش صورت گرفته که بیش از 

کشاورزی در نظر داریم که به  وی در ادامه گفت: طی یک برنامه پنج ساله در قالب تجهیز و نوسازی ناوگان ماشین آالت بخش.است

اسب بخار در هکتار رسیدیم و این امر  1.5اسب بخار در هکتار برسیم و این درحالی است که در شرایط فعلی به ضریب  2.1ضریب 

 به عباسی از ترسیم برنامه دوازده ساله مکانیزاسیون بیان کرد:.است 92و  91بیانگر رشد جهش بار مکانیزاسیون نسبت به سال های 

تفکیک محصوالت و زیر بخش های مختلف کشاورزی برنامه ای مبتنی بر شرایط اقلیمی ، تکیه بر صنعت داخلی ، ورود فناوری های 

 .نوین ،استاندارد سازی ماشین آالت، پایداری تولید و حفظ منابع آب و خاک ترسیم شده است

http://www.yjc.ir/fa/news/5922454/%D8%AE%D9%88%D 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۵تاریخ: 

 های بازار گوشت ایران کیست!؟ارباب حلقه

ها ادعاهای دیگری دارند که به کلی با قصاب کنندگان واگرچه مسئوالن تولید، مدعی وفور دام در مراکز پرورش هستند، اما توزیع

کنندگان اگرچه مسئوالن تولید، مدعی وفور دام در مراکز پرورش هستند، اما توزیع.گویند، متناقض استآنچه که تولیدکنندگان می

 گویند، متناقض است.ها ادعاهای دیگری دارند که به کلی با آنچه که تولیدکنندگان میو قصاب

کند و یا آنقدر بازار را در ها وجود دارد که از توزیع دام به حد کافی ممانعت میای در بیرون از دامداریعامل یا تکانه راستی چهبه

گذارد تا همه باور کنند گوسفند کم است؟! آن هم در شرایطی که هر وقت اراده کنید پایتخت متشنج و در هم ریخته به نمایش می

د. تر از آن مقداری که باید باشتوانید گوشت قرمز گوسفندی بخرید؛ اما گران، به اندازه مورد نیاز، میو به سمت هر قصابی که بروید

برد. این افتد که قیمت آنها را ناگهان باال میروند، فرایند عجیب و غریبی اتفاق میحتماً بعد از اینکه گوسفندان از دامداری بیرون می

تواند در بیند و نه کسی میدر بازار گوشت کشور، کجای کار قرار گرفته که نه کسی آن را میکننده ثبات حلقه پنهان و متالشی

هایی است که بیشتر از همه در ها پاسخ بخواهد!؟ بیچاره مشتری هم جزو حلقهمقابلش بایستد و از این حلقه در قامت ارباب حلقه

یز از کننده نیست و آنها نها هستند، چندان بهتر از مصرفلیدکنندهبیند.البته وضعیت طرف دیگر ماجرا که تواین میان آسیب می

شد کمیته یا کارگروهی از افراد خبره بازار تشکیل شود و طی مدتی معلوم گوسفندان اند. ای کاش میرحم، عصبانیدست این بازار بی

رود؟ کشتارگاه که تنها شان باال میتا این حد قیمتآورند که را بعد از خروج از دامداری، دنبال کند تا ببیند از کجاها سر در می

گیرد و محصول نهایی را به دست صاحبش های موجود، پولش را میوظیفه کشتار و تحویل الشه را بر عهده دارد و طبق تعرفه

کنند. برسد، تعیین میها هم سود متعارف و معینی دارند و بر اساس نرخ خرید، قیمت گوشتی را که باید به مشتری رساند. قصابمی

 ای در قامت ارباب حلقه های بازار گوشت کشور به نام دالل!رود، مگر حلقهمان به کسی یا چیزی نمیپس شک

را  کننده و تولیدکنندهاند با رفتارشان، مسووالن سازمان حمایت مصرفآنها آنقدر در این کار مهارت و تبحر دارند که حتی توانسته

موقع دام عدم تأمین به"که رئیس این سازمان در نشست خبری، با صراحت اعالم کرد طوریکه دام کافی نداریم! بهنیز متقاعد کنند 

ان شده که همین هزار توم 17هزار تومان به بیش از  12دلیل صادرات دام زنده باعث افزایش قیمت آن از کیلویی زنده و کمبود آن به

عنوان مسئول تنظیم و تجارت در بازار مصرف کشاورزی موظف عامل در گرانی گوشت قرمز مؤثر است، اما وزارت جهاد کشاورزی به

 ".است این مسئله را مدیریت کند

ده در سفند زنگوید، اما در یافتن مقصر اصلی داستان، کمی تعجیل کرده است. حرفی نیست که قیمت گواو از یک جهت درست می

شود، در دامداری نیست. به عبارتی در حال هزار تومان رسیده، اما محلی که این نرخ بر دام گذاشته می 17هر کیلوگرم به بیش از 

هزار تومان خواهد بود و افزایش چهار یا پنج هزار تومانی آن، در  13حاضر، باالترین قیمت برای بهترین بره در دامداری، کیلویی 

افتد و فروشان گوشت گوسفند باشد؛ اما این اتفاق نمیافتد که همانجا باید محل اعمال قانون برای گراندیگری اتفاق میمکانی 

 برند.راحتی در خفا کار خود را پیش میدالالن سودجو، به

عامل اصلی دارد؛ صادرات، قاچاق کنندگان معتقدند که این گرانی، ریشه در سه شود. توزیعجا ختم نمیانحراف از اصل ماجرا به همین

اچاق نیز رسد. قترین حالت به سه درصد کل تولید نیز نمیبینانهو نبود دام به اندازه کافی. در حالی که مقدار صادرات حتی در خوش

ای ام، نقطهاشد، اما نبود دای نیست که بتواند تأثیری بر بازار داشته بمقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی به اندازهبه گفته قائم

های این ادعا هم با نگاهی به تولید بیش از اندازه و انباشت در دهند، ولی پایهکلیدی است که مدعیان، بیشترین مانور را روی آن می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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کند، می ریزد. با این حال، هنوز معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصورها سست شده و در نهایت فرو میبسیاری از دامداری

 نبود دام به اندازه کافی و صادرات آن، عامل اصلی افزایش قیمت است.

همین سخن باعث شد تا خبرنگاران به سراغ معاون وزارت جهاد کشاورزی در امور دام رفته و چگونگی ماجرا را از زبان او بشنوند. 

اشته و به هر اندازه که مورد نیاز باشد، تولیدکنندگان حسن رکنی، اما با صراحت تمام اعالم کرد که مشکلی در عرضه دام وجود ند

کند می افتد، کاریاطالعی بیشتر مردم از آنچه که در نظام توزیع اتفاق میتوانند آن را تأمین کنند.به هر حال گرانی گوشت و بیمی

نظر بازار را تحریم کنند. البته به که آنها از خوردن این ماده پروتئینی منصرف شده و به گفته رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی،

رسد تا انتهای هفته آینده، این مشکل تا حدودی برطرف شود؛ زیرا معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی، در حاشیه معرفی می

تومان در هزار  30کشاورزان نمونه به خبرنگاران قول داد تا با توزیع گوشت گرم توسط شرکت پشتیبانی امور دام و با قیمت عمده 

قیمت  دنبالطور غیرمستقیم، نقشه دالالن را نقش بر آب کرده و تعادل را به حال و هوای بازار برگرداند. پس اگر بههر کیلوگرم، به

 گردید، تا هفته آینده صبر کنید./منصفانه گوشت قرمز گوسفندی در پایتخت می

http://www.iana.ir/fa/news/39021/%D8%A7%D8%B 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  ۱۶تاریخ: 

 وعده عرضه گوشت گرم برای تعدیل قیمت به کجا رسید؟

هزار تومان و برقراری تعادل در بازار اما هنوز این اتفاق صورت نگرفته  31با قیمت علی رغم ادعای مسئوالن برای توزیع گوشت گرم 

گوشت در هفته های اخیر بطور  قیمتاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.است

 می ها قیمت ساعتی نوسان از خبر بازار سطح در گوشت کنندگان  ناگهانی سیر صعودی را پیش گرفت بطوریکه برخی از توزیع

بسیاری گرانی های حوزه گوشت قرمز سبک را ناشی از کاستی های موجود در تأمین آن می دانستند اما متولیان این امر بر .دادند

ادعا استوارند که هیچ گونه کاستی ای در تولید و توزیع وجود ندارد و افزایش قیمت گوشت تنها بدلیل سوءاستفاده برخی این 

منصور پوریان رییس شورای تامین کنندگان دام زنده در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران .سودجویان رقم خورده است

هزار تومان در کشتارگاه بهمن آغاز شده است و این امر تنها 31وسفندی با قیمت جوان،گفت:طی چند روز اخیر عرضه گوشت گرم گ

 .برای تعدیل قیمت و شکسته شدن گرانی های کاذب اخیر است

به گفته وی در عرضه دام و گوشت گرم گوسفندی کمبودی وجود ندارد و تنها برخی قصابان و سودجویان با جوسازی مبنی بر کمبود 

رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده از عرضه بیش از حد .گوشت دولتی می خواهند وضعیت بازار را متشنج نمایندو اتمام عرضه 

نیاز گوشت گرم داخلی و وارداتی به بازار خبر داد و بیان کرد:با این وجود پیش بینی می شود که قیمت در اوایل هفته جاری به 

که اوضاع امروز کشتارگاه میدان بهمن تهران خالف این مدعا را ثابت کرده است و این در حالی است .هزار تومان کاهش یابد29

 .اندبرخی منابع از اتمام توزیع در دقایق اولیه خبر داده

 هزار تومان می رسد2۹قیمت گوشت در هفته آینده به 

از سه روز گذشته توزیع گوشت گرم در این میان محمد رضا مالصالحی رئیس مرکز اصالح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: 

 .گوسفندی از سوی شرکت پشتیبانی دام آغاز شده است

مالصالحی تصریح کرد: ادعاهایی مبنی برخرید دام با قیمت باال صحت ندارد چرا که آنها خربد خود را روزانه انجام میدهند که با 

 .کندعرضه نامحدود گوشت از سوی شرکت پشتیبانی قیمت ها کاهش پیدا می 

 .رسید خواهد تومان هزار29 به گوشت قیمت  وی در پایان تاکید کرد هفته آینده

http://www.yjc.ir/fa/news/5926446/%D9%88%D8%B9%D8%AF% 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  ۱۷تاریخ: 

 انواع مشتقات آن در بازار/ قیمت مرغ کاهش یافت ونرخ جدید مرغ 

 .تومان کاهش یافته است 200رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: نرخ مرغ از ابتدای هفته جاری نسبت به هفته گذشته 

اقتصادی باشگاه خبرنگاران  گروهصنعت، تجارت و کشاورزی مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار 

 030هزار و  4تومانی قیمت مرغ در هفته جاری خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  200از کاهش جوان، 

و مراکز خرده فروشی سطح شهر  100هزار و  6،توزیع درب واحد های صنفی 950هزار و  5تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 

هزار و  6و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  700هزار و  5به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر .تومان است 750هزار و  6

تومان،  500هزار و  11نی با اشاره به نرخ سایر انواع مشتقات مرغ افزود: قیمت هر کیلو سینه مرغ با کتف یوسف خا.تومان است 750

 .هزار تومان است 15و فیله مرغ  500هزار و  12سینه مرغ بدون کتف 

مرغ با نوساناتی همراه رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با اشاره به قیمت مرغ طی روزهای آتی بیان کرد: از ابتدای هفته جاری قیمت 

درصدی قیمت انواع ماهی نسبت به دو هفته  10وی از کاهش .هزار تومان خواهد رسید 7خواهد بود به طوریکه حداکثر به مرز 

، هامور 500هزار و  18،تیال پیا وارداتی  14، قزل آال  28گذشته خبر داد و تصریح کرد: درحال حاضر نرخ هر کیلو شیر جنوب 

 .هزار تومان است 40و سالمون نروژ  24،سنگسر طالیی 25،سرخو29،شوریده17،سالمون 27لواسیاه، ح27جنوب 

http://www.yjc.ir/fa/news/5927049/%D9%86%D8%B1%D8%%-AE 
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 گوشت مرغ
 فارس - ۹۵/۱۰/۱۵ : تاریخ

گران قرار ها و صنعتهزار تن مرغ برای تنظیم بازار ذخیره شده است/ دولت همه کارها را بر دوش بانک 50 :

 داده است
سازی شده هزار تن مرغ ذخیره 50عضو هیأت مدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با اشاره به اینکه در کل کشور  

بروز مشکالت در صنعت، کمبودها جبران شود، گفت: این اقدام از سوی شرکت پشتیبانی دام انجام گرفته تا برای تنظیم بازار و 

ها در کشور و چگونگی در شهرستان آمل در مورد فعالیت بانک خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار آملی در گفتامیر میران .است

عنوان بنگاه تولید پول نگاه کرد که اختیارش دست ها را امروزه بهیاب در مازندران اظهار کرد: باید بانکتسهیالت بهیناختصاص 

های دولت لحاظ ها وسیله اجرای سیاستها مستقل از دولت هستند ولی در ایران بانکدولت است و این مسئله در همه دنیا بانک

ها زمانی برای ایجاد اشتغال در کشور بوده و این روزها نیز برای ی مازندران بیان کرد: پول بانکنایب رئیس اتاق بازرگان.شوندمی

شود، تصریح کرد: برای این مسؤول با اعالم اینکه امروزه رکود دستوری در کشور اجرا می.جلوگیری از رکود اختصاص یافته است

ها در شرایط فعلی شود هر چند معتقدم بیشتر بانکری پرداخت میاکنون بیمه بیکاایجاد شده هم 1386اشتغالی که طی سال 

 .خواهد ورشکستگی آنها اعالم شودتوانند خود را اداره کنند و برخی از آنها هم ورشکسته هستند ولی دولت نمینمی

دارد، ادامه داد: مازندران در بحث ها تنها بر روی کاغذ است و حالت نقدشوندگی نآملی با اشاره به اینکه تعهدات موجود در بانکمیران

 .های کشور را داردیاب مربوط به تسهیل و رفع موانع تولید رتبه نخست بین استانپرداخت تسهیالت بهین

ها میلیارد تومان پرداخت به متقاضیان در قالب این تسهیالت انجام شد و فضای همکاری بین بانک 200وی افزود: در مازندران حدود 

ها بخواهند در عضو هیأت مدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با اعالم اینکه اگر بانک.اهم شده استو صنعت فر

توان از رکود خارج شد، ادامه شوند و با این راه نمیبرخورد با صنعت بداخالقی داشته باشند تمام صنعت مازندران دچار مشکل می

اکنون در حال ها و هم صنعتگران هماین مسؤول با اعالم اینکه هم بانک.اقتصادی و خروج از رکود باشیمدنبال ایجاد رونق داد: باید به

تواند به آنها ها بدهکار است و نمیمدارا با هم هستند و دولت همه کارها را بر روی دوش آنها قرار داده است، بیان کرد: دولت به بانک

 .ین اجتماعی هم بدهکار است و عدم نظارت را این امر در پی داردنظارت کند چنانچه دولت به سازمان تأم

واحد تولیدی در حال رکود و دارای چک  500هزار و  7یاب قرار بود تسهیالت به آملی با اشاره به اینکه در تسهیالت بهینمیران

 .جذب شده استیاب در مازندران درصد تسهیالت بهین 50برگشتی اختصاص یابد، ادامه داد: نزدیک به 

واحد تولیدی و صنعتی شهرستان آمل که متقاضی دریافت تسهیالت بودند اعتبارات الزم را دریافت  57وی با اعالم اینکه حدود 

 به تومان میلیارد 22 و کشاورزی واحدهای به تومان میلیارد 21 میلیارد تومان به متقاضیان اختصاص یافت که  42کردند، افزود: 

عضو هیأت مدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران با اشاره به اینکه در کل .ی تسهیالت ارائه شده استدتولی واحدهای

این اقدام  :سازی شده تا برای تنظیم بازار و بروز مشکالت در صنعت، کمبودها جبران شود، یادآور شدهزار تن مرغ ذخیره 50کشور 

هزار تن گوشت مرغ منجمد در ماه از سوی هموطنان  140این مسؤول با اعالم اینکه .گرفته استاز سوی شرکت پشتیبانی دام انجام 

هزار تن تولید گوشت مرغ به صورت ماهانه در کشور داریم هر چند در زمینه تولید مرغ بسیاری از  20تا  18شود، گفت: مصرف می

 .افراد در فکر ضربه زدن هستند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951015000372 
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 ماشین آالت
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۵تاریخ: 

 یافتنی ویژگی استراتژی مکانیزاسیونفرآیند مشارکتی، منعطف با برنامه دست

های فنی، اقتصادی و مهندسی را دربر گیرد، باید پیوند و وابستگی به دیگر تنها باید جنبههر تحلیلی از مکانیزاسیون کشاورزی نه

حل غلبه بر نیاز بیشتر به محصوالت های کشاورزی را هم در نظر بگیرد. راهها و نقش آنها در زنجیره تولید ابزارآالت و ماشینجنبه

 .بخشی نیست، بلکه اقدامی است با نگاهی جامع به کشاورزیزیستی و اجتماعی امروز اقدامی ایزوله و تکهای میحطکشاورزی و چالش

ای از کار و تاثیرات متقابل تعدادی از صاحبان سرمایه در به گزارش ایانا از سایت فائو، این اقدام، بخشی از ساختار بسیار پیچیده

داران کوچک )مانند کشاورزان و سرمایههای تولیدکننده بزرگ( تا ها و شرکتداران بزرگ )مانند دولتطیفی وسیع از سرمایه

های دهندگان خدمات( است. ذات و منافع این صاحبان سرمایه متنوع است )سود محور، غیرانتفاعی و دولتی(.استراتژیارائه

های تهای موجود و استفاده از فرصگیری درباره چگونگی اختصاص منابع، حل چالشمکانیزاسیون پایدار باید چارچوبی برای تصمیم

های امهای منسجم و اقدامات و برنآمده ایجاد کند. این چارچوب باید فرآیند مشارکتی ساختاریافته، اما منعطفی باشد که به نقشهپیش

 یافتنی بینجامد.دست

 قاعده استراتژی

ازاری که در آن، از راه هدف از استراتژی مکانیزاسیون پایدار ایجاد یک چارچوب سیاست اجرایی است. همین طور ایجاد محیط و ب

هیزاتی ای برای منبع انرژی مزرعه و تجکنندگان نهایی انتخاب گستردهسیستم ارسال و پشتیبانی همیشگی، کشاورزان و دیگر مصرف

های سازمانی است که ها و توصیهای از سیاستاستراتژی شامل مجموعه هاست داشته باشند.خروجی قاعدهکه مناسب نیازهای آن

کردن استراتژی مکانیزاسیون صاحبان شود. اجراییشده استفاده میهای طراحیها و پروژهورت نیاز، برای اجرای آن از برنامهدر ص

رکردن شود؛ یعنی، درگیکند. بنابراین، تمرکز روی به کارگیری رویکردهای مشارکتی قویاً توصیه میسرمایه مختلفی را درگیر می

های ماشینی، کنندگان تکنولوژیی مراحل فرایند. صاحبان سرمایه اصلی شامل کشاورزان، مصرفهمه صاحبان سرمایه در تمام

روری گیری درباره قاعده استراتژی، ضتولیدکنندگان تجهیزات مکانیزاسیون در بخش خصوصی و بخش عمومی هستند.قبل از تصمیم

های موجود در زیرمجموعه مکانیزاسیون نگناها و محدودیتاست شرایطی را که باید وجود داشته باشند شناسایی و تعریف کرد. ت

 گیرد:تواند مانع توسعه مجموعه کشاورزی شود.فائو هر سه رکن پایداری را در توسعه استراتژی مکانیزاسیون در نظر میمی

. بعضی از کشاورزان کندگذاری کافی در مکانیزاسیون کشاورزی افزایش محصول و ارزش افزوده را تضمین میسرمایه اقتصاد: -

های کشاورزی را به دیگر کشاورزان اجاره دهند. فائو با هدف دهنده خدماتی را استخدام کنند تا دستگاههای ارائهتوانند شرکتمی

، کنندگان، تولیدکنندگانفروشان، توزیعساخت بخش کشاورزی و غذای پایدار بین کشاورزان و دیگر صاحبان سرمایه، مانند خرده

 کند. دهندگان خدمات، پیوند تجاری و مالی برقرار میردکنندگان و ارائهوا

های دسترسی به مکانیزاسیون و استفاده از آن شامل کاهش کار سنگین مزرعه و ایجاد فرصت بیشتر برای مزیت اجتماعی: -

یت مجدد بخش کشاورزی برای جوانان های دیگر؛ بهبود جایگاه اجتماعی کشاورزان در جامعه محلی و جذابکردن در فعالیتشرکت

تی زیساقتصادی و محیط -های اجتماعیپذیری کشاورزان کوچک را در برابر بحرانتواند آسیبروستایی است. افزایش محصول می

مات دهای شغلی جدید مانند تولید، تعمیر و تامین خکاهش دهد. مکانیزاسیون روی اشتغال روستایی تاثیر دارد و باعث ایجاد فرصت

  شود.مکانیزاسیون می

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 زیست هم نگهداری شود.زمان از منابع طبیعی و محیطوری و امنیت غذایی باید درحالی بهبود یابند که همبهره محیط زیستی: -

رفتن گشوند. فائو با در نظرها معموالٌ با تغییرات جوی و اقلیمی بدتر میهای فیزیکی دسترسی به آب و خاک در اکوسیستممحدودیت

هایش، عملیات کشت محافظتی را اجرایی می کند که در نگهداری خاک و استفاده کارآمد از آب نقش مکانیزاسیون پایدار در پروژه

 کند. ایفا می

 مندسازی استراتژی:مراحل قاعده

 آماده کردن نقشه کاری با جزئیات؛ -1

 انجام تحلیلی دقیق و با جزئیات از شرایط موجود ملی؛ -2

 گذارد؛بندی مسائلی که روی عملیات اجرایی تأثیر میعریف اهداف استراتژی و شناسایی و اولویتت -3

 کردن برنامه اقدام عملی.فراهم -4

گیری و اجرا است. این زنجیره جریانی از مواد، اطالعات و منابع مالی فرآیندی متوالی شامل تصمیم آالتزنجیره تولید ماشین

گیرد: انسان، حیوان و موتور. های کشاورزان است. این زنجیره همه منابع انرژی را در نظر میاست که هدفش رفع نیازها و درخواست

شود از جمله: تولیدکنندگان و واردکنندگان، مل طیفی از صاحبان سرمایه میآالت شامنبع انرژی مزرعه و زنجیره تولید ماشین

کردن خدمات مکانیزاسیون کارآمد و باکیفیت برای دهندگان خدمات، تعمیرکنندگان و کشاورزان. هدف زنجیره تولید فراهمارائه

ها . آناندهای فنی مطلعموارد از آخرین نوآوریدر بیشتر  سیاستگزارانتولیدات و انجام فرایندهای کشاورزی برای کشاورزان است.

ای هایی که بهترین راه برهای ملی مکانیزاسیون هستند. استراتژیمندسازی و به روزکردن استراتژیهای قاعدهاغلب درگیر فعالیت

اردکردن آالت و وات ماشینآالت، برداشتن مالیهای روستایی، تسهیل مالی خرید ماشینتولید انرژی بخش کشاورزی، بهبود زیرساخت

ت آالکردن خدمات آزمودن ماشینآالت، فراهمآالت به منظور ایجاد انگیزه برای استفاده از ماشینهای خرید ماشینمواد، ارائه بسته

های پشتیبانی کیفی کردن سرویسهای فنی و مدیریتی و فراهمهای آموزشی برای آموزش مهارتو مواد، ایجاد برنامه

ودن های آزماند و در برنامههای همکاری فعالدر ایجاد تقاضا و کار با انجمن فروشانواردکنندگان، تولیدکنندگان و خرده.هستند

دهندگان ارائهها رسیدن به محصولی با حداکثر کیفیت و حداقل قیمت است.آالت و آموزش نیرو حضور دارند. هدف آنماشین

ن را از نزدیک دنبال کنند و همکاری نزدیکی با دیگر صاحبان سرمایه داشته باشند تا بتوانند باید نیازهای کشاورزاخدمات ماشینی 

های مربوط به مدیریت کسب و کار، کنترل کیفی، آموزش متصدی )اپراتور( و ها اغلب در فعالیتحل را ارائه دهند. آنبهترین راه

اغلب تحت شرایط سخت و در فضای کم با  آالتمات تعمیر ماشیندهندگان خدارائهدهی نقش دارند.تعمیر و نگهداری و خدمت

دهند که در ارتباط با مدیریت کسب و کار، آموزش هایی را انجام میها معموالً فعالیتکنند. آنتجهیزات و ابزارهای ناکافی کار می

همچنین شامل تعمیرات سنتی  خصوص برای اجزای حرکتی است. این بخشضمن خدمت کارکنان فنی و تعمیر و نگهداری، به

صاد ای پذیرای اقتطور فزایندهبه کشاورزاندهند.های خدماتی تایید شده تولیدکنندگان آن را ارائه میشود که آژانسای میکنارجاده

هتری دسترسی بهای تجهیزات کشاورزی ها نیاز دارند به سرویسخواهند از زنجیره تولید نتایج مثبتی بگیرند. آنبازار آزادند و می

تری با بازار و بخش تجاری برقرار کنند. نیازهای کشاورزان شامل سیستم پشتیبانی عملی، داشته باشند تا پیوند بهتر و پیشرفته

های کشاورزی است.فائو در زمینه ارزیابی برای ها و انجمنها و پیوستن به گروهتخصص در کسب و کار، دسترسی به دانش نوآوری

کند. فائو از توسعه محیط تجارت، ایجاد برنامه تبادل دانش برای صاحبان آالت، پشتیبانی فنی فراهم میه تولید ماشینتوسعه زنجیر

 کند./گذاران پشتیبانی میدادن به سیاستها و مشورتهای بالقوه همکاری بین آنسرمایه به منظور شناسایی فرصت

http://www.iana.ir/fa/news/39029/%D9%81%D8%B1%D 
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 ماشین آالت
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۵تاریخ: 

 میلیارد تومان تقاضای تسهیالت مکانیزاسیون کشاورزی روی کاغذ باقی ماند1000

میلیارد تومان پرداخت شده  550تنها حدود میلیارد تومان تسهیالت تخصیص یافته به مکانیزاسیون کشاورزی،  550هزار و از یک

 .دلیل فقدان تطابق ضوابط و نظام بانکی با شرایط کشاورزان بر روی کاغذ باقی مانده استهزار میلیارد تومان دیگر بهاست و یک

طابق با شرایط نکی کشور موگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه ضوابط و نظام بارئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی امروز در گفت

کشاوزران نیست، گفت: برای تحقق مکانیزاسیون صنعت کشاورزی کشور باید ضوابط و نظام پرداخت تسهیالت بانکی را با شرایط 

کشاورزان تطبیق داد در غیر این صورت دستیابی به کشاورزی مکانیزه در کشور محقق نخواهد شد.کامبیز عباسی افزود: در حال 

نان ها مطابق با امکانات آرزان کشور با حداقل امکانات در روستاها مشغول به کار تولید هستند و تا زمانی که دستورالعملحاضر کشاو

میلیارد تومان  550اکنون بیش از یک هزار و توان به ورود مکانیزاسیون به مزارع امید داشت.وی با بیان اینکه هماصالح نشود نمی

میلیارد  550کانیزاسیون به بانک کشاورزی ارجاع داده شده است، بیان کرد: از این میزان فقط حدود تقاضای دریافت تسهیالت م

 ها و روی کاغذهای متقاضی باقی مانده است.هزار میلیارد دیگر در پروندهتومان پرداخت شده است و یک

رزان و تضامینی دانست که در توان روستاییان و کشاو ترین مانع بر سر راه کشاورزان متقاضی مکانیزاسیون را طلب وثایقعباسی بزرگ

 نیست.وی ادامه داد: نباید فراموش کرد دارایی و نوع مالکیت متقاضیان تسهیالت بخش روستایی متفاوت از بخش شهری است.

ت، عنوان امین چیسرئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در پاسخ به این پرسش ایانا که پیشنهاد شما درباره نوع وثایق و تض

 رد.عنوان وثیقه بپذیدهد بهآالتی را که در اختیار آنها قرار میتواند مزارع، زمین مشاعات، خانه کشاورزان و حتی ماشینکرد: بانک می

شده محصوالت، کاهش ضایعات، انجام به موقع عملیات تواند با کاهش قیمت تمامعباسی یادآور شد: مکانیزه کردن کشاورزی می

 های تولید داشته باشد.ها نقش بسیار موثری در افزایش تولید اقتصادی و کاهش هزینهکشاورزی و مدیریت مصرف نهاده

 ها مانندتواند سایر نهادهشود و میوی در پایان تأکید کرد: مکانیزه کردن کشاورزی عامل اصلی و مهمی در کشاورزی محسوب می

 و خاک را نیز مدیریت کند./ مدیریت کود، سم، بذر و حتی منابع آب

http://www.iana.ir/fa/news/39018/1000%D-9%85%DB%8C%D9% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۷تاریخ: 

 زمینی سیب سم با جمعی یک خانوادهمرگ دسته

 .های خارجی به موضوع داغ خبری بدل شده استزمینی در رسانهیک خانواده به علت استنشاق سم سیبجمعی مرگ دسته

های بسیار پرخاصیت برای بدن است به طوری که این غده زمینی به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ سیب زمینی شیرین یکی از میوه

اما در عین حال استفاده از آن باید با احتیاط انجام شود زیرا می تواند حاوی مقادیر باالیی از انواع ویتامین ها و مواد معدنی است 

اعضای یک خانواده شامل پدر، مادر و پسر نوجوان تنها به خاطر استفاده نادرست از این .باعث مسمومیت شدید و مرگ افراد شود

 .زنده ماند "ماریا"ساله این خانواده به نام  8خوراکی جان خود را از دست دادند و تنها دختر کوچک 

رود که اتاقی کوچک ماجرا از این قرار است که در روز حادثه پدر خانواده برای آوردن چندین عدد سیب زمینی به زیر زمین خانه می

 .و بدون هیچ پنجره یا هواکشی است. او همیشه مقداری سیب زمینی در آنجا در کیسه نگهداری می کرد

گردد. ظاهرا پسر شود، اما او نیز هیچگاه بر نمید، مادر خانواده به دنبال همسرش وارد انباری میپس از اینکه غیبت او طوالنی ش

 .نوجوان خانواده به همراه مادرش قربانی دیگر سم تولید شده از سیب زمینی های فاسد در زیرزمین خانه بودند

 .نه پخش شده و برای کشتن او ضعیف شده بودساله خانواده زنده ماند زیرا سم در فضای خا 8گفتنی است، تنها دختر 

عنوان کردند که یک ماده بسیار   GLYCOALKALOIDS کارشناسان علت مرگ اعضای این خانواده را وجود سمی به نام

خطرناک و گازی مرگبار است که از سبزیجات و گیاهان در حال فساد تولید می شود و با بوییدن مقادیر زیاد آن فرد دچار شوک 

فالکسی و فلج شدن ریه و ایست تنفسی می شود. در صورتی که بالفاصله خدمات اورژانسی برای فرد انجام نشود فرد دچار مرگ آنا

بر این اساس، کارشناسان توصیه می کنند افراد تنها از میوه و سبزیجات تازه استفاده کنند، از انبار کردن میوه و سبزی .می شود

داری آنها خودداری کنند، برای گذاشتن میوه و سبزیجات در انبار حتماً از یک فضای دارای تهویه بدون در نظر گرفتن شرایط نگه

استفاده کنند، اگر میوه و سبزی دچار فساد، نرمی و کپک زدگی شده بود هرگز آن را مصرف نکنند زیرا حاوی انواع مواد سمی و 

ون ساالد الویه امکان مسمومیت با سم بوتولیسم وجود دارد پس حتی پس از پختن سیب زمینی و در مواد غذایی چ.مرگبار است

 .بهتر است که همیشه غذاها را به صورت تازه مصرف کنید تا سالم بمانید

http://www.iana.ir/fa/news/39104/%D9%85%D8 
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 مرکبات
 فارس - ۹۵/۱۰/۱۵ : تاریخ

میلیارد تومان خسارت سرمازدگی به باغات  ۹00زده/ برآورد هزار تن پرتقال یخ 120آوری و امحای جمع

 شمال 
میلیارد تومان برای کمک بالعوض به باغداران مرکبات شمال مصوب شده  30رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران گفت: 

  .شودتومان بالعوض به باغداران پرداخت می 350ه کیلویی زدهزار تن پرتقال یخ 120که برای امحای 

، آخرین وضعیت مرکبات استان مازندران را تشریح کرد و گفت: خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی دالور حیدرپور در گفت

تن تولید مرکبات داشته باشیم، اما سرمای نابه هنگامی آمد که در تاریخ میلیون  2.8تا  2.7امسال برآورد کرده بودیم که بین 

 .متری بی سابقه بودسانتی 70درجه آذرماه و برف  5سابقه بود و طی سی چهل سال اخیر، سرمای زیر هواشناسی مازندران بی

درصد محصول پرتقال  8تا  7، اما تنها درصد نارنگی تولیدی برداشت شده بود 70وی اضافه کرد: در عین حال، قبل از این برف، 

درصد محصول کیوی هم تا پیش از سرمازدگی برداشت  50استان را برداشت کرده بودیم. چون رشد فیزیولوژی آن کامل نشده بود و 

د، اما کندرجه سانتیگراد مقاومت می 3رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران گفت: محصول پرتقال تا دمای زیر .شده بود

 .زده شده و قابل مصرف نیستاین مسئله در مورد کیوی صدق نکرده و در دمای منفی یک درجه یخ

های میلیارد تومان به باغات مرکبات، دام، طیور و گلخانه 900بنا بر اذعان متولی بخش کشاورزی استان مازندران، این سرمازدگی 

پهن بودن شاخه درختان کیوی و سنگینی برف، با شکستگی درختان مواجه وی گفت: به دلیل .استان مازندران خسارت وارد کرد

 .درصد باغات کیوی نیاز به مرمت و بازسازی دارند 20تا  15ایم که شده

درصدی تولید مرکبات را داشتیم، خاطرنشان کرد: اما متأسفانه پس از  15بینی افزایش حیدرپور با اشاره به اینکه امسال پیش

تومان از باغداران خریداری کرده و به یکباره از 300هایی از سوی دالالن مواجه شدیم که پرتقال را کیلویی بداخالقیسرمازدگی، با 

میلیارد تومان کمک بالعوض  30رئیس جهاد کشاورزی استان مازندران گفت: با تصویب  .حجم زیادی محصول در بازار مواجه شدیم

تومان  350آوری و از مدار خارج شد که ما به ازای هر کیلوگرم پرتقال طح باغات جمعزده از سهزار تن پرتقال یخ 120دولت، 

دیده خریداری و به کارخانجات برای تبدیل آن به کنسانتره هزار تن پرتقال آسیب 12ایم و همچنین بالعوض به باغدار کمک کرده

  .ارسال شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951015000529 
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 مرکبات
 فارس - ۹۵/۱۰/۲۱ : تاریخ

 کانتینر پرتقال شمال به روسیه  3هزار تن کیوی شمال/ صادرات  10آوری خرید و جمع
میلیارد تومان برای خرید تضمینی کیوی به باغداران  20سرمازدگی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران گفت: دولت پس از 

  .کارخانه فراوری به پوره و کنسانتره تبدیل خواهد شد 5آوری و توسط زده جمعهزار تن کیوی یخ  10اختصاص داد که 

های اخیر در شمال کشور که سبب آسیب به زدگی، با اشاره به یخاری فارسخبرگزوگو با خبرنگار کشاورزی دالور حیدرپور در گفت

میلیارد تومان برای خرید توافقی کیوی  20محصول کیوی هم شده اظهار داشت: از آنجایی که کیوی قیمت تضمینی نداشت، دولت 

 .آوری کردیمداری و آن را جمعتومان از باغداران مازندرانی خری 600مصوب کرد که بالفاصله کیوی یخ زده را کیلویی 

هایی انجام دادیم، خاطرنشان کرد: تا به حال کیوی های فرآوری و تولید آبمیوه رایزنیوی با اشاره به اینکه قبل از این کار با کارخانه

در  میه، یک کارخانهای در استان خراسان رضوی، یک کارخانه در ارودر کشور فرآوری نشده بود که با چند کارخانه از جمله کارخانه

به گفته رئیس جهاد کشاورزی استان مازندران برای .های را تبدیل به پوره و کنسانتره کنندشاهرود و مازندران قرار شد، تا کیوی

هزار تن کیوی توسط سازمان تعاون و روستایی خریداری  10بندی روانه بازار خواهد شد و در این طرح نخستین بار آب کیوی در بسته

حیدرپور همچنین درمورد وضعیت مرکبات باغات شمال پس از سرمازدگی هم گفت: برخی به دنبال آسیب زدن به .آوری شدو جمع

ها را در قالب ایم که پرتقالمرکز خرید در استان مازندران ایجاد کرده 18بازار مرکبات بودند که از ابتدای دی ماه وارد عمل شدیم و 

 .کنندتومان از باغداران خریداری می 550تومان و پرتقال درجه سه را کیلویی  720ان، درجه توم 820درجه یک کیلویی 

میلیارد تومان تسهیالت از سوی دولت برای باغداران خبر داد و گفت: قرار شده تا بانک کشاورزی  200وی همچنین از اختصاص 

درصد را سازمان برنامه و بودجه به  18التفاوت آن تا سود هد و مابهدرصد را در اختیار باغداران مرکبات قرار د 10تسهیالتی با سود 

باغداران مرکبات یک سال  95های سال به گفته رئیس جهاد کشاورزی استان مازندران همچنین سررسید وام.بانک کشاورزی بپردازد

بات هم گفت: با تمام مشکالت به وجود حیدرپور در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در مورد وضعیت صادرات مرک.افتدبه تعویق می

های پس از سرما هستند خبرنگار فارس پرسید برخی نگران تلخی پرتقال.آمده سه کانتینر پرتقال هفته گذشته به روسیه ارسال شد

بل از ق هاآنکه پرتقالو با چه اطمینانی صادر شده گفت: بخشی از محصول پرتقال قبل از سرمازدگی برداشت شده بود، مضاف بر

به گزارش فارس، پس از سرمازدگی آذرماه در باغات .کنندشوند و مراحل کنترل کیفی را طی میبندی برای ارسال تست میبسته

 .درصد بدون هیچ گونه مشکلی سالم باقی مانده است 40دیدگی و درصد آسیب30زدگی، درصد پرتقال درختان دچار یخ 30مرکبات 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951020001066 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951020001066


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

141 
 

 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۵/۱۰/۱۸ : تاریخ

 های مراکز کشت بافتنخستین همایش توانمندی
های مراکز کشت بافت توسط انجمن صنفی کشت بافت گیاهی ایران با همکاری معاونت باغبانی وزارت نخستین همایش توانمندی 

  .شودماه جاری در سالن نعمتی جم وزارت جهاد کشاورزی برگزار میدی 22جهاد کشاورزی چهارشنبه 

توسط انجمن صنفی کشت بافت گیاهی ایران با « های مراکز کشت بافتنخستین همایش توانمندی»، فارس خبرگزاریبه گزارش 

ماه جاری در سالن نعمتی جم وزارت جهاد کشاورزی برگزار دی 22همکاری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی چهارشنبه 

ایران در این باره گفت: این همایش با حضور تمامی مراکز کشت ایرج رستگار رئیس انجمن صنفی مراکز کشت بافت گیاهی .شودمی

وی افزود: در حاشیه این همایش، نمایشگاه  .شودها برگزار میبافت ایران، تولیدکنندگان برتر کشور و مدیران جهاد کشاورزی استان

رئیس انجمن صنفی کشت بافت  .شودمحصوالت مراکز کشت بافت برپا خواهد بود که محصوالت به صورت ویژه با تخفیف عرضه می

 تا شدند ازسسبب و اندنموده گیاهی ایران با بیان این مطلب که مراکز کشت بافت نقش بسیار ارزشمندی در خودکفایی کشور ایفا

زی رت که تاکنون در سبد وارداتی جای داشتند، امروز در سبد صادراتی بنشینند، خاطرنشان ساخت: توسعه کشاومحصوال از بسیاری

دار دار و هستههای دانههای میوهرستگار افزود: تا سال جاری پایه .پذیر نیستآفرین مراکز کشت بافت امکانکشور بدون حضور نقش

در سبد وارداتی جای داشت که با همت مراکز کشت بافت کشور در این زمینه خودکفا شد، از جمله حوزه های قابل توجه مراکز 

محمدی است که از تولیدات استراتژیک به شمار زمینی و گلهای پسته، گردو، خرما، آناناس، مینی تیوبر سیبکشت بافت تولید نهال

های زینتی و گیاهان دارویی در زمینه اقتصاد مقاومتی و رستگار گفت: گسترش فعالیت مراکز کشت بافت در تولید گل .آیندمی

بنیان و از نخبگان کشاورزی ایران وی خاطرنشان ساخت: مراکز فوق دانش .استخودکفایی کشور از دیگر اقدامات مراکز کشت بافت 

  .آیندبه شمار می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951018000897 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۰تاریخ: 

مستقیم در مسیر سقوط/ خرید رای با هزینه کردن از محیط زیست/ اصالح وضعیت امروز محیط زیست 

 ایران، کنشگری است

عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی با تشریح آمارهایی از روند تخریب محیط زیست در ایران که اثرات منفی آن با مشکالت 

آمارهای  .هم آمیخته، فضایی را برای ایران ترسیم کرد که شبیه به وضعیت یک هواپیمای در حال سقوط استاجتماعی دیگر در 

ی های جددهد تمدن ایران به شدت رو به فرسایش گذاشته و به اعتقاد وی باید برای حل این مشکالت، ائتالفشده نشان میارائه

وچهارمین نشست پژوهشکده فرهنگ، هنر و ارتباطات و در جریان اکران در یکصدبه گزارش خبرنگار ایانا، محمد فاضلی .شکل بگیرد

اثر محمد احسانی، وضعیت امروز ایران را به کپسولی تشبیه کرد که افراد در رقابت شدید با یکدیگر تالش  "روزگار هامون"مستند 

ه کپسول به سرعت در حال سقوط است و وقتی به کنند در راس این کپسول برای خود جایی پیدا کنند، غافل از اینکه مجموعمی

کند که افراد در کجای کپسول جای گرفته باشند.وی ادامه داد: وضعیت امروز ایران شبیه هواپیمایی است زمین بخورد، فرقی نمی

صادی طی و اقتمحیهای زیستکند. برای مقابله با این روند، کشور نیاز به اصالح سیاستکه به سرعت در مسیر سقوط حرکت می

های کنونی اصالحاتی سخت انجام شود اما خود دارد.به گفته این عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی، باید برای خروج از بحران

 هزینه این اصالحات را نباید مردم بپردازند زیرا در جریان اصالحات مشارکت نخواهند کرد.

 مروز محیط زیست ایران، کنشگری است.وی افزود: مهمترین توصیه من برای اصالح وضعیت ا

 ای سیاسیمحیط زیست مقوله

ای لوکس در کشور یاد شده از منافع اقتصادی پشت پرده فاضلی با اشاره به اینکه تاکنون همواره از محیط زیست به عنوان مقوله

یست بیش از هر زمان دیگری تبدیل دهد که محیط زهای امروز نشان میهای این چنینی پرده برداشت.به گفته وی بررسیگفتمان

کند. محیط زیست مستقیما با ثروت و عدالت مرتبط به سیاست شده است. این مسئله گفتمان جدیدی را در جهان و ایران ایجاد می

شود.این عضو هیأت علمی دانشگاه است زیرا هوای خفه کننده این روزهای تهران، ظلمی است که به مردم امروز و آینده می

میلیون تومان برای  400تا  300یدبهشتی اضافه کرد: هر کدام از افراد جامعه امروز به دلیل این آلودگی سرطان بگیرند، ناگزیرند شه

درمان خود هزینه کرده و بقیه عمر را زیر خط فقر زندگی کنند.وی بیان کرد: محیط زیست با ساختار معیشتی مردم در ارتباط است 

اند، کارخانه فوالد و سیمان اند، کشاورزی را توسعه دادهاند. سد و جاده ساختهکردن از محیط زیست، رای خریده اما در ایران با هزینه

ها نیز جرات گیرند که هدف نهایی آن گرفتن رای است و دولتاند که رای بخرند. در مجلس فعلی تصمیماتی میراه اندازی کرده

رای پایان دادن به این روند مخرب بگیرند، زیرا بیم رای و از دست رفتن محبوبیت خود را کنند تصمیمات تلخ اما امیدوارانه بنمی

دارند.فاضلی تاکید کرد: در جهان امروز محیط زیست کاالی کمیابی شده است. هوای پاک، آب پاک و جنگل سالم کاالهای نایابی 

ها و فلزات سنگین را در خود دارد، بنابراین غذای سالم هم اتها، فسفکنیم انبوهی از نیتراتهستند. مواد غذایی که استفاده می

کمیاب است. این روزها محیط زیست موضوع دعوای ژئوپلتیک شده است. مناقشه ایران و افغانستان بر سر آب، مناقشه هیدروپلتیک 

 است بنابراین محیط زیست بخشی از سیاست و هویت شده است.

 ردی مناطق حفاظت شدههزار میلیا ۶۹0میلیون و  10ارزش 

این عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی برای آنکه ارزش اقتصادی محیط زیست ایران را معرفی کند، به نتایج مطالعات سازمان 

 حفاظت محیط زیست در ارتباط با ارزشگذاری زیست محیطی مناطق حفاظت شده پرداخت.
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هزار میلیارد ریال برآورد شده است.  792ه البرز مرکزی سه میلیون و به گفته وی بر اساس این مطالعه ارزش منطقه حفاظت شد

 درصد تولید ناخالص داخلی ایران است. 50شود و ارزش اقتصادی سالیانه آن این فقط نیم درصد مساحت ایران را شامل می

ای که از نظر اقتصادی فاظت شدهمنطقه ح 16هزار میلیارد تومان در سال است و مجموع  379فاضلی ادامه داد: ارزش این منطقه 

هزار میلیارد تومان  690میلیون و  10شود، سالیانه درصد خاک ایران را شامل می 11ارزشگذاری شده و مساحت آن در مجموع 

میلیون  10کنیم در واقع در ارتباط با ارزش اقتصادی برآورد شده است.وی گفت: وقتی درباره مناطق حافظت شده ایران صحبت می

ایم. با وجود ارزش این مناطق، به راحتی وسط پارک ملی بمو مجوز ساخت پتروشیمی و زار میلیارد تومانی سخن به میان آوردهه

گیرد.این عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی شود یا در منطقه دیگری توسعه گردشگری مد نظر قرار میپاالیشگاه صادر می

 های تهران منتشر شده را وحشتناک توصیف کرد.کیلومتر مربع از آبخوان 28اخباری که اخیرا درباره فرونشست 

های ورودی به تهران را تهدید روند. خطر فرونشست کلی، تمام جادهسانتی متر فرو می 36تهران ساالنه  20تا  16وی افزود: مناطق 

خواستیم پول به دشمنان ان فرونشست کرده است. اگر میکیلومتر از جاده قم به تهر 28کیلومتر از جاده ساوه به تهران و  21کند. می

کردیم؟ در واقع ما در تولید دشمن هم کیلومتر مربع از یک سرزمین را به یکباره فروببرید، چقدر باید هزینه می 28خود بدهیم که 

ریشتری، چند صد هزار نفر در آن  کنید زیرا شهری دارید که با اولین زلزله هفتایم. دشمنی از این بزرگتر پیدا نمیخودکفا شده

شود.فاضلی درباره دالیل ایجاد وضعیت کنونی برای محیط زیست ایران این گونه توضیح داد: در گام اول ناکامی در صنعتی کشته می

 ،شدن و ناتوانی در تامین معیشت جمعیت، چنین شرایطی را برای کشور رقم زده است. این کشور به دلیل کارکردهای اقتصادی

رویکردهای ایدئولوژیک و عدم ارتباط با نظام جهانی و غیره، قادر نبوده با صنعتی شدن نیازهای جمعیت خود را تامین کند. در نتیجه 

با تکیه و فشار بر منابع پایه به دنبال تامین نیازهای جامعه خود بوده است.وی ادامه داد: نیازهای مردم از طریق تکیه بر کشاورزی، 

آید، تامین شده به همین خاطر به هیچ قیمتی حاضر نیستید شعار آنچه از راه آب، خاک و تنوع زیستی به دست میمعدن و هر 

زند اما المللی و احساس ناامنی هم بر ایجاد شعار خودکفایی در کشاورزی دامن میهای بینخودکفایی را رها کنید. البته مسئله تنش

کند: حتی در صنعتی شدن هم برای ساخت ه این نقطه رسانده است.فاضلی اضافه میبه طور عمده شکست صنعتی شدن ما را ب

آلوده  بر بوده وها به شدت انرژیآورند. این کارخانههای با تکنولوژی پایین مثل سیمان، فوالد، پتروشیمی و غیره فشار میکارخانه

ده های استراتژیک منتشر شته شده و در سایت مرکز بررسیای که توسط مهدی آگاه نوشکننده محیط است.وی با استناد به مقاله

 میلیارد دالر اعالم کرد. 102است، میزان یارانه اختصاص یافته به فوالد مبارکه در بخش گاز را 

 هاغیراقتصادی شدن صنعت با حذف یارانه

لی به فوالد ای تحویاز صادراتی به گاز یارانهاین عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی افزود: با در نظر گرفتن مابه التفاوت قیمت گ

کند. این رقم را اگر به حساب یابیم این مجموعه ساالنه نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان در سال یارانه دریافت میمبارکه در می

اید ستهو فعالیت هستند. زیرا نتوان شود. اما به قیمت نابودی سرزمینی در حال تولیدها وارد کنیم، فعالیت آنها غیر اقتصادی میشرکت

 ها تامین کنید.سال سطح تکنولوژی خود را ارتقا دهید و معیشت افراد را در سایر عرصه 40ظرف 

میلیون  80کنیم یک کشور دنیا سودده بودند، تالش می 1960یا  1950وی یاد آور شد: در حال حاضر با تکیه بر صنایعی که در دهه 

ها به آورید و ایدئولوژی توسعه و قدرت گرفتن تکنوکراتاداره کنیم. به این ترتیب فشار عظیم به منابع می 2017نفری را در سال 

بین سیاستمدارانی که در اداره کردن  "توکراتیکپلو"این مسئله را دامن زده است.فاضلی ادامه داد: در چنین شرایطی یک ائتالف 

دارند که تصمیمات تلخ بگیرند، شکل گرفته است. زیرا این افراد از پشتوانه پشت سر خود  کشور به این شکل منافعی دارند و بیم آن

ها راتای از بوروکمطمئن نیستند و حاضر نیستند بپذیرند که بقیه به آنها اعتماد کنند. همزمان در این بدنه بوروکراسی، مجموعه

 کند.ها منافع آنها را تضمین میکنند زیرا این ائتالفنوایی میا همشکل گرفتند که به این ایدئولوژی باور ندارند اما با شعاره
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وی گفت: این پلوتوکراسی مانع تصمیمات بنیادی است. در کنار این مسئله نظام پارلمانی در ایران شکل گرفته که نمایندگان آن نفع 

ن پروژه زیست محیطی اجرا شود اما خرید رای دهد. یعنی نماینده مجلس حاضر است بدتریفردی خود را به زیان جمعی ترجیح می

 ند.کهای عمرانی هم تحت فشار کسانی هستند که آنها را استیضاح میاش تضمین شود. سیاستگذاران طرحوی درحوزه انتخابیه

با در  یسازشود هیچ کس به به نظام تصمیماین عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی عنوان کرد: تمایل به خرید رای سبب می

ها، خورد. از جمله این طرحهای گران قیمت و غیر اقتصادید کلید مینظر گرفتن منافع آتی تن ندهد. برای همین بسیاری از طرح

میلیارد تومان برای کشور هزینه دارد.  800هزار و  12طرح انتقال آب دریای عمان به مشهد است. بر اساس برآورد اولیه این طرح 

 500هزار میلیارد تومان و پروژه انتقال آب از خلیج فارس به یزد سه هزار و خزر به سمنان در برآوردهای اولیه ششهزینه انتقال آب 

ها دستشان در دهند پلوتوکراتمیلیارد تومان اعالم شده است.وی افزود: در ایران یک جامعه مدنی ضعیف داریم که اجازه می

های مدیریت منابع آب، ساماندهی زباله و غیره را تعیین کنند. در چنین اهند اولویتخوگونه که میگیری باز باشد و آنتصمیم

شود. از سوی دیگر یک فشار گسترده های در بسته و بدون مشارکت جامعه مدنی تعیین میشرایطی شیوه مدیریت مسائل در اتاق

 گیرد.های ارزیابی شکل میها با نادیده گرفتن گزارشدر تعریف پروژه

مه ها منتشر شده، اداهای عمرانی توسط رسانهضلی سخنان خود را با طرح این پرسش که تاکنون گزارش ارزیابی چه تعداد از پروژهفا

نفر از  30ها کامال آشکار است. با نمایندگانی که کاری مواجه هستیم که در آن فریبکاری تکنوکراتداد.به گفته وی ما با یک پنهان

 رو هستیم.نویسند که خط انتقال آب خزر به مشهد را کلید بزنند، روبهیس جمهور نامه میآنها در مجلس به ری

میلیارد متر مکعب در سال است،  7.2این عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی افزود: در حالی که مصرف آب حوضه آبریز مشهد 

قل کند که این رقم کمتر از چهار درصد آب مورد نیاز میلیون متر مکعب آب منت 300قرار است خط لوله آب خزر به مشهد حدود 

جویی آب در مشهد کمتر از چهار توان از طریق صرفهحوضه آبریز مشهد است. سئوال این است که آیا با پول پروژه انتقال آب نمی

و دشوارتر خواهد بود و منافعی تر درصد آب حاصل از پروژه انتقال آب را در اختیار داشت؟ البته اجرای پروژه صرفه جویی دراز مدت

گیری ایران را نسبت به عوارض تصمیمات خود در آینده کم دانش توصیف کرد و افزود: هم در پی نخواهد داشت.وی نظام تصمیم

 کند.ای ایجاد میاین کم دانشی مشکالت عدیده

 انحصار در اجرای پروژه علیه محیط زیست

ان و وارد نشدن دانش روز به ایران بخشی از مشکالت کنونی را رقم زده است. در اجرای فاضلی گفت: فقدان سیستم ارتباطی با جه

تانداردهای تر نسبت به اسهای بیشتری برای اجرای یک پروژه با تکنولوژی ضعیفها به دلیل عدم ارتباط با جهان، ناگزیریم هزینهپروژه

م. ایکنند را اجرا کردههای انحصاری که علیه محیط زیست عمل میوژههای انحصاری در پردنیا پرداخت کنیم.وی اضافه کرد: قیمت

کند به دور نگه داشته است.این عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی این انحصار ما را از تکنولوژی که محیط زیست را حفظ می

کنند حتما ها زیاد ساخت و ساز میا دولتهر کج "سوزان رزا کرمن"ها را به دو دسته تقسیم کرد و افزود: بر اساس مطالعات دولت

های مختلف هموار هایی، ساختارهایی قرار دارد که فضا را برای کسب و کار شرکتمشکلی وجود دارد. در مقابل چنین دولت

عتراض کند.وی یادآور شد: دولت در ایران ماهیت ساخت و سازی دارد به همین دلیل پس از کاهش بودجه عمرانی همه به دولت امی

ی از افراد که با ساخت و ساز در ارتباط است. بدون اینکه اکنند. ساخت و ساز با پلوتوکراسی پیوند دارد. یعنی منافع مجموعهمی

ایم. نتیجه این وضعیت، فرسایش تمدنی ایران را ایم در این مسیر حرکت کردهبپرسیم این همه ساخت و ساز را برای چه انجام داده

 اهد داشت.به همراه خو

 تن در هکتار 35سرانه فرسایش خاک هر ایرانی 
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را منتشر کرده است. بر اساس این آمارها، تعداد  92تا  84فاضلی گفت: سازمان محیط زیست وضعیت محیط زیست ایران از سال 

نادرست، جاده، کارخانه  توانسته جلوی سددرصد کاهش یافته است بنابراین نیرویی که می 30های مردم نهاد کشور بیش از سازمان

 های عمرانی غلط را بگیرد کم شده است و ظرفیت جامعه پایین آمده است.و سایر پروژه

به طور مداوم کاهش یافته است. سهم انرژی تجدید پذیر در تامین انرژی  90تا  86وری انرژی از سال وی ادامه داد: شاخص بهره

آفتاب دارد وضعیت وزش باد در آن مناسب است، سهم انرژی تجدیدپذیرش کمتر روز  250درصد است. در کشوری که  0.71کشور 

های فراوان طبیعی با وجود آنکه در برخی کشورها سهم اکوتوریسم تا یک درصد تولید از یک درصد است. همچنین با وجود پتانسیل

ین عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی بیان درصد است.ا 0.05دهد، این سهم در ایران کمتر از ناخالص ملی آنها را تشکیل می

درصد کشت ارگانیک داریم. رتبه علمکرد محیط زیستی ایران از سال  0.28میلیون هکتار اراضی کشاورزی فقط  15کرد: با وجود 

ر ناسالم تا روز دارای شرایط بسیا 300تا  100بین  92تا  86سقوط کرده است. هوای شهر اصفهان در سال  114به  53از  91تا  85

رسیده است. یعنی ظرف چهار  90روز در سال  200در تهران به متوسط بیش از  86روز در سال  15خطرناک بوده که این شرایط از 

میلیارد تن خاک ایران فرسوده  4.3ایم.وی با اشاره به اینکه سالیانه روز رسیده 200روز هوای خطرناک در پایتخت به  15سال از 

تن در سال  19.7میلیون تن در هکتار اعالم کرد و افزود: میزان فرسایش خاک از  35ایرانی از فرسایش خاک را  شود سهم هرمی

تن است. یعنی به این ترتیب  35رسیده است در لرستان رقم فرسایش خاک در سال در هکتار حدود  90تن در سال  25.8به  81

 عنوان منبع تامین غذا به سرعت در حال از دست رفتن است.چیزی به عنوان امنیت غذایی نداریم. زیرا خاک به 

میلیون دام را دارد.  37تا  24.6کنند که کل مراتع کشور ظرفیت میلیون دام در مراتع کشور چرا می 80فاضلی یادآور شد: در حالی 

 500گرم و متوسط جهانی آن  700ایران دهند. سرانه تولید زباله در هزار هکتار از اراضی کشور تغییر کاربری می 30تا  10ساالنه 

کنند. این غذایی بار سمپاشی می 15گرم است. کشاورزان ایرانی به دلیل استفاده از سموم چینی، گاه به جای دو بار سمپاشی تا 

م، کردیوارد میها به آب خوردن هم ربط دارد زیرا اگر سم را از کشور پیشرفته شود. به این ترتیب تحریماست که به مردم داده می

های کشور از دشت کشور بحرانی هستند. کسری تجمعی آبخوان 600دشت از  291بار سمپاشی کنیم.وی افزود:  15مجبور نبودیم 

درصد کاهش آب  49درصد کاهش بارندگی داشتیم  6میلیارد متر مکعب کاهش یافته و در حالی که  109میلیارد متر مکعب به  65

رود. عالوه بر اند و آب داخل زمین فرو میهای کشور نابود شدهدهد آبخوانشده است. این روند نشان میورودی به سدها گزارش 

های کشور به درصد آبخوان 50کاهش کمیت آب از نظر کیفیت هم این ماده حیاتی وضعیت مطلوبی ندارد. میزان شوری بیش از 

شهرک  65ست.این عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی ادامه داد: فقط بیش از دو هزار میکروزیمنس بر سانتی متر مکعب رسیده ا

متر به  14سال از  30درصد عمق تاالب انزلی ظرف  20خانه پساب مجهز دارند. کمتر از صنعتی از میان هزار شهرک موجود تصفیه

درصد منازل  46عیت نامطلوبی دارند. کمتر از دو متر کاهش یافته است. دریاچه ارومیه، شادگان، بختگان، هامون جازموریان وض

شود تن پسماند عادی تولید می 50اند. روزانه درصد واحدهای مسکونی روستایی ازمواد کم دوام ساخته شده 80مسکونی شهری و 

گی بسیار متر مکعب شیرابه با نرخ آلود 1500های دفن شده شود. مجموعه زبالههزار تن به شکل نامناسب دفن می 44که از این رقم 

ت ی وارد محیط زیسشود که به شکل مدیریت نشده میلیون تن پسماند کشاورزی تولید می 170کنند.وی افزود: ساالنه باال تولید می

در شاخص ریسک ناشی از بالیای  89درصد شهرهای ایران در معرض زمین لرزه مخرب قرار دارند. ایران در سال  70شود و حدود می

های اعالم شده را ساالنه بین جهان را داشته است.فاضلی میزان خسارات ناشی از آلودگی هوا بر اساس تخمینطبیعی رتبه سوم 

زند اما هنوز هم امیدهایی میلیارد دالر اعالم کرد.به گفته وی این شرایط نگران کننده فرسایش تمدنی ایران را رقم می 16هشت تا 

های هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی افزود: برای برون رفت از این شرایط باید تصمیم ربرای حل این مشکالت وجود دارد.این عضو

تلخ و سخت بگیریم باید برای توقف پروژهایی که نباید ساخته شود، تصمیم جدی گرفته شود. اما متاسفانه با جامعه درباره تصمیمات 
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د ها قرار گرفته، کاهش رشینکه ایران در عصر هم آیندی بحرانکنیم.وی با اشاره به اتلخی که باید گرفته بشود، گفتگو هم نمی

ثباتی منطقه و غیره را عواملی دانست که ایران را در آستانه فرسایش تمدنی قرار داده است. در اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری، بی

 ست را در ایران نابود خواهد کرد./چنین شرایطی توازن استراتژیک کشور در حال بر هم خوردن است و فرسایش تمدنی، بنیان زی

http://www.iana.ir/fa/news/39243/%D9%85%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۷تاریخ: 

 زهکشی ایران برگزار شداجالس ساالنه کمیته ملی آبیاری و 

 .جالس ساالنه کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، پس از هشت سال توقف در تهران برگزار شد

ها در اجالس ساالنه کمیته ملی آبیاری و زهکشی با به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری آب ایران، محمد حاج رسولی

شود، گفت: از این پس برگزاری این اجالس در موعدهای مقرر صورت ال برگزار میبیان اینکه این اجالس پس از گذشت هشت س

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع اب ایران در ادامه با اشاره به اینکه رمز موفقیت برنامه وزارت نیرو در طرح احیا و .خواهد گرفت

زی است، اظهار داشت: برنامه ششم توسعه مقرر کرده بخشی منابع آب زیرزمینی، مدیریت مدیریت آب به ویژه در بخش کشاورتعادل

درصد  70تا  60میلیون مترمکعب کسری مخزن منابع آب زیرزمینی باید جبران شود که  300میلیارد و  10تا در پایان این برنامه، 

 .وری آب در بخش کشاورزی استهای آبیاری و زهکشی، افزایش راندمان و بهرهآن، منوط به مدیریت مصرف آب، اجرای شبکه

 .تواند منجر به ارائه راهبردهای مقابله با چالش آبی شودهای تخصصی با راهبری کمیته میاین مقام مسئول، تاکید کرد: تشکیل پنل

ی آبیاری و المللالمللی آبیاری و زهکشی هم در سخنانی با اشاره به اینکه کمیسیون بینمیسیون بینریزی، رئیس کهمچنین نی

های های اخیر وارد فضای عملیاتی در موضوعاتی همچون فقرزدایی شده است، عنوان کرد: به همین دلیل کمیتهزهکشی در سال

ساله مهندس کیایی اسداللهی، مهرزاد احسانی به عنوان دبیرکل  25 در این نشست ضمن تقدیر از زحمات.ملی نیز باید تقویت شوند

 .جدید کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران معرفی شد

http://www.iana.ir/fa/news/39108/%D8%A7%D8%AC 
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 بازدیدهامصاحبه، سخنرانی، 
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۷تاریخ: 

 نمایشگاه بین المللی سیستم های آبیاری و صنایع وابسته آغاز به کار کرد

شرکت فعال  100این نمایشگاه که با حضور علیمراد اکبری معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی در تهران افتتاح شد، بیش از 

 .اسپانیا، ترکیه، یونان، ایتالیا، آلمان، چین حضور خواهند یافتکشور  6داخلی و خارجی دارای برند معتبر از 

نخستین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت و ادوات کشاورزی، سیستم های آبیاری و صنایع وابسته، با هدف ورود تکنولوژی و فناوری 

 .های روز دنیا در صنعت کشاورزی و استفاده مناسب از آب در بخش کشاورزی، گشایش یافت

به گزارش روز جمعه ایرنا، در این نمایشگاه که با حضور علیمراد اکبری معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی در تهران افتتاح شد، 

کشور اسپانیا، ترکیه، یونان، ایتالیا، آلمان، چین حضور خواهند  6شرکت فعال داخلی و خارجی دارای برند معتبر از  100بیش از 

خرین توانائی و دانش خود را در زمینه ماشین و ادوات کشاورزی با الگو و تکنولوژی نوین مکانیزاسیون، ماشین این شرکت ها آ.یافت

های کشت مستقیم )کشاورزی حفاظتی(، ماشین های برداشت )کمباین و تراکتور( کشنده ها و دنباله بندها، تجهیزات تسطیح 

ا شامل بذر، کود، سم و نهال، انواع کود پاش ها، سم پاش ها و علف کش های اراضی، سیستم های آبیاری لوله و اتصاالت، نهاده ه

، دستگاه بوجاری غالت، حبوبات وانواع UPVC ارگانیک، ماشین آالت راهسازی، لوازم و اتصاالت و تجهیزات آبیاری، تولید لوله های

 .صصان صنعت کشاورزی قرار می دهندباالبر و تولید و عرضه انواع کودهای آلی، در معرض دید عالقه مندان و متخ

از برنامه های جنبی این نمایشگاه می توان به میز مذاکرات تجاری با هدف تبادل تجربیات برای ورود تکنولوژی و فناوری روز دنیا 

های داخلی در صنعت کشاورزی و بهره وری آب به ایران و مذاکره رو در رو برای توسعه همکاری های تجاری و عقد قرار داد شرکت 

نخستین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت و ادوات کشاورزی، سیستم های آبیاری و  . با هیات های تجاری میهمان، اشاره کرد

به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران  1395، هفدهم تا بیستم دی ماه Agritech 2017صنایع وابسته 

 . برگزار می شود

http://www.iana.ir/fa/news/39090/%D9%86%D9%85 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۵تاریخ: 

 با شبهات موجود، موافق واردات محصوالت تراریخته نیستم

دکتر منصور رضایی متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و علیرضا مناقبی با حضور  "صبح و گفت و گو"برنامه 

رئیس مجمع عالی واردات و رئیس انجمن واردکنندگان مواد خوراکی و آشامیدنی و با موضوع )محصوالت تراریخته و عرضه آن در 

رادیو گفت و گو با اظهار اینکه با شبهاتی که وجود دارد  "صبح و گفت و گو"علیرضا مناقبی در برنامه .کشور ( به روی آنتن رفت

موافق ورود محصوالت تراریخته نیست، گفت: باید محصوالت تراریخته را از نظر علمی بررسی کنند چون با بحث سالمت جامعه 

 ارتباط دارد. شاید امروز افراد مشکلی پیدا نکنند ولی در آینده با مشکالتی برخورد کنیم.

با حضور دکتر منصور رضایی متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی  "صبح و گفت و گو"ایانا، برنامه به گزارش 

و علیرضا مناقبی رئیس مجمع عالی واردات و رئیس انجمن واردکنندگان مواد خوراکی و آشامیدنی و با موضوع )محصوالت تراریخته 

 و عرضه آن در کشور ( به روی آنتن رفت.

منصور رضایی در خصوص محصوالت تراریخته گفت: وقتی یک فکر و کار جدید در جامعه می شود غالبا به خاطر عدم شناخت نسبتا  

به آن گارد می گیرند و برخورد منفی دارند ولی کم کم با آن آشنا می شوند و آن را می پذیرند. در خصوص محصوالت تراریخته این 

ذشته، مقام معظم رهبری نسبت به این مساله حساس شده بودند و مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین است. وی افزود: در سال گ

پیگیر شد و تعداد زیادی از کارشناسان در این زمینه به همراه اعضای تشخیص مصلحت نظام جلسه ای را داشتند و نظرات بسیار 

 اله بحث شد و در کل وزنه مخالفت باال بود.متفاوت بود و با توجه به شرایط فرهنگی و اقتصادی کشورمان بر این مس

وی کیفیت مواد غذایی را دارای ارزش زیادی در امنیت غذایی دانست و متذکر شد: از نظر بنده که متخصص تغذیه هستم، اگر امنیت 

 خته باشد.راریغذایی را می خواهیم، بیشتر مشکالت ما کالری و مقدار دسترسی نیست، بلکه بحث کیفیت است و نه صرفا اینکه ت

این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان شد: در بحث امنیت غذایی، بیشتر بحث آموزش و عادات ذائقه در کشورها 

مطرح است تا مقدار تولید و اگر به بهانه ای که تولید داشته باشیم و مردم را سیر نگه داریم بخواهیم از این نوع محصوالت استفاده 

توجیه نیست. برای برخی از کشورهای فقیر و توسعه نیافته شاید اینها بتواند مرهمی برای بهبود وضعیت تغذیه باشد،  کنیم، قابل

 ولی کشور ما در آن وضعیت بحرانی نیست که بخواهیم از این وسیله استفاده کنیم و تبعاتش را برای خودمان قبول کنیم.

بخش علمی جامعه بر اساس ادله و دریافت هایی که دارد، در این خصوص نظر دهند، گفت:  در ادامه علیرضا مناقبی با بیان اینکه باید

در مسیر علمی بر روی این مسئله تصمیم گیری می شود و اگر کاالیی به طریق علمی عرضه، تولید، تکثیر و تائید می شود، دلیلی 

کاال از اساس مورد دارد و بخش علمی جامعه مخالف هستند،  برای ممانعت از ورود یا تولیدش نیست یا اگر تشخیص می دهیم که این

چرا باید این میزان طول بکشد که انقدر این قضیه مطرح شود و یا برایش بودجه ای تخصیص داده شود یا اصال برایش شرایطی ایجاد 

اند عرضه شود یا احساس خطر شود که تولید شود.وی اظهار داشت: وقتی بخش علمی جامعه هنوز مطمئن نیست که این کاال می تو

 می کند، بر فرض اینکه این مسئله نوشته شود، آیا سرمایه های کشور را از دست نمی دهیم و آیا منابع مان را هدر نمی دهیم؟

رئیس مجمع عالی واردات در خصوص نوشتن محصول تراریخته بر روی محصوالتی که در فروشگاه ها عرضه می شود، عنوان کرد: 

اری جزو مقررات و ملزومات کاالهای سالمت محور است و مردمی که می خواهند چیزی را مصرف کنند که ممکن است برچسب گذ

سالمتی شان را به خطر بیاندازد باید رویش نوشته شود. اما پرسش اینجاست که آیا همه مردم دنیا می دانند که کاالهای تراریخته 

 ح داد و آیا مردم این همه مطلب را می خوانند؟چیست و آیا آن قدر می توان روی کاال توضی
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وی با بیان اینکه در بخش امنیت غذایی و تامین غذای مردم به حد و درجه ای نرسیدیم که مشکل داشته باشیم تا بخواهیم کاالیی 

در مملکت ما اضطراری در  را وارد کنیم و مردم از آن استفاده کنند که بر اساس نیازمان به اضطرار افتاده باشیم، تصریح کرد: چون

این راستا نداریم می توان کار را به صورت پایلوت و علمی تحقیق کرد و در صورتی که تائیدیه آن صورت گرفت وارد بازار و در سطح 

جامعه عرضه شود.رئیس انجمن واردکنندگان مواد خوراکی و آشامیدنی با اظهار به اینکه با شبهاتی که وجود دارد موافق ورود 

محصوالت تراریخته نیست، گفت: باید محصوالت تراریخته از نظر علمی بررسی شوند چون با بحث سالمت جامعه ارتباط دارند. شاید 

 امروز افراد مشکلی پیدا نکنند ولی در دو دهه آینده با مشکالتی برخورد می کنیم.

د: یکی از اتهاماتی که به محصوالت تراریخته زده می شود، رضایی به اتهاماتی که به محصوالت تراریخته می زنند اشاره و عنوان کر

 بحث آلرژی ها و در مقدار خیلی کمتر بحث ناباروری و بحث سرطان ها است.

 صبح از شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود. 7از شنبه تا چهارشنبه ساعت  "صبح و گفت و گو"قابل ذکر است، برنامه 

http://www.iana.ir/fa/news/39034/%D8%A8%D8%A7- 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۰تاریخ: 

رییس نظام مهندسی کشاورزی: بی مهری ها و فشار دلواپسان تازه به دوران رسیده، مشی اعتدالی آیت اهلل 

 را تغییر نداد هاشمی

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در پیامی به مناسبت درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، نوشت: 

اگر چه در سال های اخیر او مورد بی مهری ها و فشار دلواپسان تازه به دوران رسیده قرار گرفت، اما هیچگاه از هدف واالی خود که 

 .اسالمی بود و از مشی خود که اعتدال و عقالنیت بود، دست برنداشت سربلندی ایران

به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، احمد کبیری، رییس سازمان نظام مهندسی 

 متن پیام به شرح ذیل است.لیت گفتکشاورزی و منابع طبیعی کشور در پیامی رحلت حضرت آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی را تس

 راجعون و انا الیه انا هللالرحیمالرحمن اهللبسم:

رحلت فرزند برومند اسالم، مجاهد پارسا، الگوی عقالنیت و صبر و اعتدال حضرت آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی را به محضر مقام 

نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و خانواده محترم آن مرحوم  معظم رهبری، مردم غیور ایران اسالمی، جامعه بزرگ سازمان

ایران اسالمی، امروز در فراغ سردار سازندگی، مرد روزهای جهاد و مبارزه، یار دیرین امام خمینی .تسلیت و تعزیت عرض می کنم

راه دشوار انقالب و چهره اثرگذار و از  آن مرحوم از نخستین مبارزان.)ره( و یاور و پشتیبان همیشگی مقام معظم رهبری داغدار شد

یاران واقعی نظام جمهوری اسالمی و از وفاداران غیور و صادق امام راحل بود و در همه عرصه های مهم کشور در دوران انقالب 

گرفت اما هیچگاه  ر سال های اخیر اگر چه او مورد بی مهری ها و فشار دلواپسان تازه به دوران رسیده قرار.شجاعانه نقش آفرینی کرد

  .از هدف واالی خود که سربلندی ایران اسالمی بود و از مشی خود که اعتدال و عقالنیت بود، دست برنداشت

 /.یاد آن سردار همیشه سرفراز در قلوب مردم قدرشناس و فهیم ایران اسالمی همیشه جاوید خواهد ماند

http://www.iana.ir/fa/news/39249/%D8%B1% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۹تاریخ: 

 سازی فرآیند تولید با توانمندی مراکز کشت بافتکاهش واردات و بهینه

های مراکز کشت بافت را عامل بسیار مهم و گیاهی ایران برگزاری نخستین همایش ملی توانمندیرئیس انجمن صنفی کشت بافت 

 .کنندگان دانستتر بین مسئوالن، مراکز و مصرفهای تولیدی مراکز و در عین حال تعامل مطلوببسزایی در بیان توانمندی

تخصصی وزارت جهاد کشاورزی همچون زراعت و باغبانی را در های به گزارش خبرنگار ایانا، ایرج رستگار، سیاستگزاری معاونت

ویت سازی فرایند تولید را عامل تقمنظور کاهش واردات و بهینهتر از تولیدات مراکز کشت بافت بهراستای استفاده بیشتر و مطلوب

منظور تکثیر تجاری های اولیه بهستههای اولیه و در اختیار قراردادن ههای مراکز دانست و گفت: حمایت از تأمین هستهتوانمندی

انجامد.وی بیان کرد: ارائه اطالعات نیازهای کشور از توسط واحدهای کشت بافتی از دیگر عواملی است که به توانمندسازی مراکز می

دسویه عاتی چناطال -ریزی تولید مراکز کشت بافت و ایجاد شبکه ارتباطی منظور برنامههای مختلف و محصوالت متفاوت بهاستان

 سازی شده دارد.ها و مراکز با همکاری انجمن کشت بافت نقش بسیار مؤثری در تولیدات سالمهای جهاد کشاورزی استانسازمان

بهره به مراکز کشت بافت و بهره یا بدونرئیس انجمن صنفی کشت بافت گیاهی ایران افزود: حمایت از کاهش نرخ تسهیالت کم

کشت بافت با توجه به نقش بسیار حائز اهمیت این مراکز در خودکفایی، کاهش وابستگی و تحقق اهداف بخشودگی بدهی مراکز 

ظور تولید مناقتصاد مقاومتی است.رستگار تأکید کرد: استفاده از توانمندی مراکز کشت بافت در برنامه طرح جامع گیاهان دارویی به

ناپذیر است که با تنظیم بازار گل و گیاه و های طرح جامع یک ضرورت اجتنابههای ثانویه و مواد مؤثره بر اساس برناممتابولیت

 زمین خواهد انجامید.کاهش واردات بر اساس استفاده از توانمندی مراکز کشت بافت به پویایی باغبانی ایران

 ن و معاونت باغبانی وزارتهای مراکز کشت بافت با همکاری انجمن صنفی کشت بافت گیاهی ایرانخستین همایش ملی توانمندی

 شود./جم وزارتخانه برگزار میجهاد کشاورزی چهارشنبه صبح در سالن نعمتی
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۹تاریخ: 

برداری از های زیادی به کشور تحمیل کرد/ ایجاد مشکل برای ممنوعیت بهرهرقابت بر سر سدسازی هزینه

 جویی برخی افراددلیل منفعتجنگل به

رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه سدسازی مطلق خوب یا بد نیست، رقابت تند شکل گرفته بر سر سدسازی را عامل تحمیل 

رسانی محیط زیست )پام(، معصومه ابتکار معاون به گزارش ایانا از پایگاه اطالع.های سنگین بر محیط زیست کشور اعالم کردهزینه

رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست عصر شنبه در هفدهمین سلسله گفت و گوهای راهبردی در راستای الگوی 

قاومتی و داشتن الگوی پیشرفت بدون لحاظ کردن محیط زیست قابل تحقق نیست.وی افزود: اسالمی ایرانی پیشرفت، گفت: اقتصاد م

یکی از موضوعات مهمی که امروزه مطرح است، موضوع اقتصاد سبز و تغییر نگرش در حوزه های مختلف از جمله حوزه اجتماعی 

ویژه های مختلف بهست تاکید کرد: بخشنسبت به مقوله محیط زیست و توسعه اقتصادی است.رئیس سازمان حفاظت محیط زی

های صنعت، راه و نفت باید مسایل محیط زیستی را ببینند، محیط زیست یک مقوله فرابخشی است و اگر بتوانیم آن متولیان بخش

ف اقدامات ررا تعریف کنیم، به یک الگوی توسعه پایدار در کشور دست خواهیم یافت.وی با اشاره به اینکه در حوزه تدوین الگوی مص

ین های درست داشته باشیم درغیر اای از سیاستخوبی صورت گرفته است، گفت:اگر بخواهیم الگویی ترسیم کنیم باید پشتوانه

توانیم نقشه راه ترسیم کنیم؛ باید گذشته را جبران و حال را ارزیابی و برای آینده نقشه راه داشته باشیم.ابتکار افزود: در صورت نمی

توانیم خود را از مسائل جهانی جدا کنیم؛ هر اتفاقی که در هر گوشه از دنیا یک استراتژی وجود دارد و آن اینکه نمی محیط زیست

های دینی ما هم به این موضوعات اشاره رخ دهد در گوشه دیگر هم تاثیر خواهد گذاشت، این هم یک اصل علمی است، در آموزه

ایم.وی ادامه داد: دنیا به این وقعیت رسیده است که منابع موجود بر روی کره نپرداخته شده است، جای تعجب است که چرا به آنها

ها، دریاها، تنوع گیاهی و جانوری محدود است و قدرت بازتوانی تمام آنها نیز حدی دارد، بنابراین اگر بیشتر از حد زمین اعم از جنگل

 8سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در حال حاضر دنیا با جمعیت حدود  توان به آنها فشار وارد شود، از بین خواهند رفت.رئیس

برداری برابر از ظرفیت دنیا از منابع آن بهره 1.5میلیارد نفری بیش از توان ظرفیت از منابع زیستی آن برداشت شده است، در واقع 

درصد از  85ابع موجود در آن استفاده شده، شده است.وی افزود: وضعیت در کشور ما هم نگران کننده است و بیش از توان از من

های های زیر زمینی جزو آبهای زیر زمینی ما تخلیه شده کاری که هیچ کشوری با منابع آبی زیر زمینی خود نکرد، سفرهآب

یل تشکبرداری از آبهای ژرف که فوق استراتژیک هستند، صحبت شده است در حالی که استراتژیک هستند و اخیرا در مورد بهره

های مختلف هر بارگذاری که در بخش 1375های زیرزمینی به صدها سال زمان نیاز دارد.معاون رئیس جمهور اظهار کرد: از سال آب

جمعیتی و کشاورزی در تهران رخ داد، خارج از توان اکولوژیک آن بود که به این موضوع بارها اشاره شده است، از لحاظ فرسایش 

عی و از دست رفتن تنوع زیستی وضعیت خوبی نداریم از رتبه های جهانی باالتر هستیم.وی به پدیده تغییر خاک، تخریب منابع طبی

یران رود، ااند زمین به سمت گرم شدن پیش میاقلیم اشاره کرد و گفت: ما در این پدیده هم دخیل هستیم، امروزه محققان پذیرفته

گرمتر شده است.ابتکار افزود: دنیا به این نتیجه رسیده که  1.8و دمای آن درصد کاهش بارندگی داشته  20سال گذشته  50در 

درجه افزایش یابد از این رو نشست پاریس شکل گرفت.وی بیان کرد: ایران هم جزو کشورهای اول در 2نگذارد دمای زمین بیشتر از 

کنیم هدر می دهیم، اگر الگوی صحیح مصرف نمیبرابر جهانی انرژی مصرف می کنیم در واقع  9ای است، ما تولید گازهای گلخانه

ای هم داشتیم قطعا امروز وضع بهتری داشتیم.معاون رئیس جمهور تاکید کرد: اگر درست مصرف شود انتشار گازهای گازهای گلخانه

ت است از این رو درجه گرمتر نشود.وی بیان کرد: چون الگوی مصرف ما نادرس 2قابل کنترل خواهد بود و باعث می شود تا دما از 
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هدررفت انرژی داریم، سالها است که مقوله بهینه سازی مصرف سوخت مطرح است اما در عمل آن طور که باید کاری صرت نگرفته 

 است اما دولت به تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای مصرف صحیح انرژی، این موضوع را با جدیت دنبال می کند.

 ها،شود که نتیجه آن خشک شدن تاالبهای زیر زمینی برداشت میهای سفرهش کشاورزی حجم زیادی از آبابتکار گفت: در بخ

های زیر زمینی و بروز بحران های جدی در این بخش است، خشک شدن دریاچه ارومیه زنگ خطر و هشداری در این افت سفره

یند گو، یک دوره تا انحالل آن پیش رفتند و اکنون عده ای میراستا بود.وی یادآور شد: زمانی محیط زیست یک مقوله لوکس بود

 شوید، مساله این است که دیگر چیزی از توان اکولوژیک باقی نمانده است.محیط زیست محیط ایست است، شما مانع پیشرفت می

ابع استان فارس به علت فشار به من ابتکار گفت: زمانی هشدار می دادیم که اینقدر از منابع آبهای زیرزمینی استفاده نکنید مثال در

های آن در حال خشک شدن تاالب آن خشک شده و تمام رودخانه 14تاالب از  12متر این منابع افت کرده،  400تا  300آبی 

هستند و استان در معرض فرونشست قرار دارد.وی تاکید کرد: زمانی قهرمان سدسازی شدیم در حالی انجام چنین طرح های بزرگی 

 سازی هم همین مشکل را دارد، اما در بخش هایی فرار از قانون را شاهد هستیم.لزم داشتن ارزیابی زیست محیطی است، جادهمست

وی گفت: البته نمی توان گفت سد سازی مطلق بد یا خوب است اما رقابتی تندی که شکل گرفته بود امروز هزینه زیادی را بر محیط 

ها نشان می دهد دریاچه نمک و حوض سلطان در قم در حال خشک شدن است و اگر این اتقاق یزیست کشور وارد کرده است، بررس

رودخانه این  16بیفتد به کانون گرد و غبار تبدیل می شود و دیگر قم قابل سکونت نخواهد بود، علت آن قطع شدن ورودی آب 

ای تامین آب شرب پایتخت اشاره کرد و گفت: حوضه است که با سدسازی متوقف شده است.وی به سد سازی اطراف تهران بر

سیاستگذاران حوزه شهری عالقه دارند تا تهران را توسعه دهند، زمانی که در شورای شهر بودم بارها در این مورد تذکر داده بودم، 

ه پایان رسیده ظرفیت زیستی تهران ب 75حاال نتیجه این سد سازی خشک شدن رودخانه های اطراف تهران است، در واقع در سال 

 و از آن زمان به بعد هر چه به بار جمعیتی آن اضافه شد به جای دیگری ضربه وارد شد.

میلیارد دالر بابت بهداشت  9انجام شد نشان داد ساالنه  83ابتکار به آلودگی هوا در کالنشهرها اشاره کرد و گفت: برآوردی که در سال 

کالنشهر هم  8د در حالی که آن زمان فقط تهران جزو شهرهای آلوده بود اما اکنون مرتبط با آلودگی هوا در کشور هزینه می شو

شهر چین تحت  23است،  350آلوده هستند.وی گفت: وضعیت آلودگی در چین هم بسیار خطرناک است و شاخص آلودگی باالتر از 

 نند تا از این فاجعه نجات یابند.میلیارد دالر هزینه ک 600آلودگی شدید قرار دارند، برآورده کرده اند که باید 

ابتکار با اشاره به اینکه تمام این مسائل دولت را بر آن داشت تا نگاه ویژه ای به محیط زیست توجه کند افزود: سخنرانی مقام معظم 

ی را وانه ابسیار راهگشا بود و تاکید کردند که مساله محیط زیست یک مساله راهبردی است و این موضوع پشت 93رهبری در سال 

برای محیط زیست ایجاد کرد، یعد از آن ابالغ سیاست های کلی نظام در زمینه محیط زیست توسط رهبری جان دیگری به محیط 

زیست کشور بخشید و خط مشی کار را تعیین کرد.وی ادامه داد: در برنامه ششم توسعه مقوله محیط زیست را بر مبنای سیاست 

محور شکل گرفت، اکنون بین منافع ملی و جهانی به ویژه  17عالوه بر آن اهداف توسعه پایدار هم در  های کلی نظام تنظیم کردیم و

در بحث سیاست های کلی با جامعه جهانی تقریبا یک همخوانی و همگرایی به وجود آمده است، البته نمی دانیم سیاست ترامپ 

نی خواهد آورد اما به هر حال اکنون یک اجماع در جامعه جهانی رئیس جمهور منتخب امریکا چه بالیی بر روی این رویکرد جها

شکل گرفته است.معاون رئیس جمهور گفت: وقتی صحبت از الگوی اسالمی ایرانی به میان می آید حتما باید به وقایع ناگوار محیط 

صالح الگوی عتقدن فرصت خوبی برای ازیستی در کشور که به اسم توسعه و پیشرفت اتفاق افتاده بیندیشیم، بسیاری از کارشناسان م

توسعه در کشور ایجاد شده است و چون زمان نداریم باید انقالبی کار کنیم یعنی در تغییر الگو در کشاورزی باید انقالبی صورت گیرد 

وای سه ت و قزیرا ایران به یک نقطه شکننده رسیده است.وی تاکید کرد: سیاست های ابالغی توسط مقام معظم رهبری، رویکرد دول

گانه یک فرصت استثنایی ایجاد کرده برای اینکه بتوانیم تحوالت را پیش ببریم.ابتکار گفت: بحث حکمرانی، سیاست گذاری یکپارچه، 
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اجرا، هماهنگی و نظارت بحث مهمی در محیط زیست است که در این زمینه در حال رسیدن به یک یکپارچکی هستیم، هرچند در 

دگاه وجود دارد، این سیاست ها عبور از برخی منافع و نگاه منطقه ای را در بر دارد، اینجا است که تداخل منافع الیه هایی تفاوت دی

ها مطرح شد و تمام سطوح برداری از جنگلپیش می آید.وی افزود: به عنوان مثال در برنامه ششم توسعه موضوع ممنوعیت بهره

ای از منافعی های هیرکانی متوقف شود اما چون باید در این میان عدهداری از جنگلبربندی رسیدند که بهرهحاکمیت به این جمع

گذشتند مشکالتی پیش آمده بود.ابتکار به مالیات سبز اشاره کرد و گفت: دو سال است که در مورد مالیات سبز کار می کنیم می

 مسیر خود باقی ماند.واکنون در دستور کار دولت است و با وجود برخی مخالفت ها اما باز در 

وی به رویکرد مجلس در زمینه محیط زیست اشاره کرد و افزود: رویکرد مجلس قبل از آنکه رویکردی ملی باشد، منطقه ای و محلی 

 کی از اینای یاست.این مقام مسئول با تاکید بر اینکه تا نگاه اقتصادی ما متحول نشود راه به جایی نخواهیم برد، گفت: نگاه یارانه

کند، چون با این حساب آب تقریبا رایگان های دردسرساز است، مثال دادن یارانه در مورد آب آن را به کاالیی بی ارزش تبدیل مینگاه

است بنابراین افراد فکر می کنند چرا باید صرفه جویی کنند چون اگر ارزشمند بود که قیمت آن اینقدر کم نبود، در واقع سیستم 

 ام را به کشاورز می دهد که آب ارزشی ندارد.قیمت گذاری این پی

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد: در حالی که امروزه آب از قالب محیط زیستی به مقوله امنیتی پیدا کرده است اما 

آنها برقی  همچنان در کشور رایگان است.وی افزود: بدبختی کشورهای آسیای غربی در زمینه آب از زمانی شروع شد که چاه های

شد، از وزیر نیرو درخواست کردم اینقدر بر برقی شدن چاه های آب تاکید نکنند زیرا در این صورت آب بدون دردسر و با حجم زیاد 

 70از زمین بیرون کشیده می شود.ابتکار گفت: در زمینه مصرف انرژی هم وضعیت خوبی نداریم که آنهم به قیمت آن بر می گردد، 

مالیات است بنابراین فردی که استفاده می کند باید آنرا بپردازد، بنابراین باید یک سری اصالحات در ساختار  درصد قیمت سوخت

ایجاد شود.وی به نقش مردم در حفاظت از محیط زیست اشاره کرد و افزود: این کار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه آغاز شده است و 

ر های اختصاصی دطبیعی در قالب قرقهمچنین مشارکت جوامع محلی در حفاظت از منابعنتایج بسیار خوبی به همراه داشته است، 

 نمونه قرق ایجاد شده و در حال افزایش است. 6دستور کار قرار گرفته و اکنون 

 های گردشگری با مشارکت بخش خصوصی در کرمان افتتاح می شود.ابتکار بیان کرد: همچنین یکی از بزرگترین طرح

کند یعنی در کشورهایی که از لحاط آب مشکلی ندارند زمین اجاره کنیم و همچنین دولت بر روی کشت فرامرزی کار میوی گفت: 

کنیم، در واقع نگاه به مقوله خودکفایی باید تغییر محصول مورد نیاز را بکاریم و وارد کشور کنیم با این کار آب مجازی را محاسبه می

 شود.درصد از منابع آب جاری و زیر زمینی در این بخش برداشت می70اید رویکرد غالب باشد بیش از کند، افزایش بیالن کشاورزی نب

سال  50همچنین هدایت فهمی معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو گفت: ظرفیت اقتصادی جهان در 

 2.66صدم درصد بود اکنون به  84هش یافته است یعنی اگر برابر شده است اما در مقابل ظرفیت محیط زیستی آن کا 6گذشته 

 مورد جنگ بر سر آب بوده است که این مساله نشان از اهمیت حفظ منابع آبی موجود دارد. 37رسیده است.وی بیان کرد: در دنیا 

درصد اقتصاد کشور در  96شود در حالی که درصد آب موجود در کشور در بخش کشاورزی استفاده می 93فهمی گفت: به طور کلی 

 بخش کشاورزی روستایی است بنابراین باید در اقتصاد روستایی تجدید نظر شود.

 وی تاکید کرد: در برنامه ششم توسعه آنطور که باید نگاه ویژه ای به مقوله آب و محیط زیست نشده است./

.iana.ir/fa/news/http://www39197/%D8%B1%D9 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۰تاریخ: 

ت های قبلی از دسگذاریهای مدیریت جنگل به صالح نیست/ با اجرای طرح تنفس سرمایهتغییر مکرر برنامه

 رودمی

یر های مدیریتی این اکوسیستم تغیایران، مکررا برنامهعضو هیأت علمی دانشگاه گرگان گفت: با وجود سابقه کم مدیریت جنگل در 

 .ها نیستکرده است. این مسئله به صالح جنگل

ضعیت های پردیسان به تشریح واز سلسله نشست "نشست تنفس جنگل؛ بایدها و نبایدها"به گزارش خبرنگار ایانا، رامین رحمانی در 

 گذشته و حال ساختارهای مدیریتی در جنگل پرداخت.

 ریزی باید نگاهی به گذشته داشته باشیم و بدانیموی در تشریح وضعیت گذشته مدیریت جنگل، عنوان کرد: به نظر من در هر برنامه

 که چه اتفاقاتی رخ داد و آنچه به دست ما رسیده چه مسیری را طی کرده است.

جوامع محلی آغاز شد و تمام تعارض دولت و مردم سازی بدون لحاظ کردن حقوق ها، تصمیمرحمانی ادامه داد: با ملی شدن جنگل

های مدیریتی آن در حال تغییر است. روند از این نقطه آغاز شد.وی افزود: تشکیالت جنگلداری ایران جوان است اما مرتبا شیوه

 تغییرات بسیار تند بوده و یکی از دالیلی که نتوانستیم به سکون برسیم، شاید همین تغییرات سریع باشد.

ها نیز های ایران شاهد سکونت پراکنده مرم هستیم. قبل از ملی شدن جنگلین عضو هیأت علمی دانشگاه گرگان گفت: در جنگلا

دامپروری و زراعت در داخل جنگل وجود داشته است. بدون توجه به این مسایل طرح تدوین کردیم. طرح خروج دام از جنگل شکست 

 دیم اما پسران با دام بیشتر به جنگل بازگشتند.خورد زیرا پدر را از جنگل بیرون کر

داشت وجود دارد و گروهی به دنبال تغییر کاربری اراضی جنگلی هستند. نظارت بر  های کشور چشموی عنوان کرد: هنوز به جنگل

ند که بهترین ها را مجبور کردهای جنگلداری در زمان اجرای روش پناهی، سازمان جنگلبخش خصوصی ضعیف بود و مجریان طرح

 شود.ها در آخر برداشت میها را اول از جنگل خارج کند در حالی که در این روش، بهترین درختدرخت

 شیوه نزدیک به طبیعت دستورالعمل ندارد

 ها با ساختار و نحوه مدیریت این اکوسیستم طبیعی آشنا نبودند.رحمانی اضافه کرد: اغلب مدیران ستادی سازمان جنگل

ت و کسی توان دستورالعمل نوششیوه نزدیک به طبیعت اشکال داشت زیرا نتایج این شیوه قابل ارزیابی نبود. برای آن نمی وی گفت:

های کشور را با تکیه بر اجرای این شیوه در جنگل، سال از زمان مدیریت جنگل 20تواند بر اجرای صحیح این شیوه، نظارت کند. نمی

 ایم که باید طرح استراحت را اجرا کنیم.رسیده گذراندیم و حاال به این نقطه

گوید که اگر دو نفر با استفاده از یک متد )روش تحقیق( طرحی را اجرا این عضو هیأت علمی دانشگاه گرگان افزود: روش علمی می

 کنند، باید به نتایج یکسان برسند اما شیوه جنگلشناسی نزدیک به طبیعت، این قابلیت را نداشت.

 برداری از جنگل مشروطهای کشور، تصمیم گرفته شد بهرهسازی و پایش جنگل، با تصویب برنامه بهینه92ه کرد: در سال وی اضاف

به برداشت درختان شکسته و افتاده شود. برای اجرای این مصوبه طرحی ملی ارایه نشد و آنچه در معرض دید کارشناسان قرار گرفت، 

طرح باید بیالن داشته باشد، نحوه ارزیابی آن مشخص باشد و منابع مالی آن به درستی تعریف بیشتر شبیه تکلیف دانشجویی بود. 

 شود اما ساختاری با این مشخصات در معرض دید کارشناسان قرار نگرفت.

 ترجمه ناقصی که قابلیت اجرایی ندارد

ی مدیریتی که در کشورهایی نظیر اندونزی و )مدل "مونترال پروسس"سازی مصوب دولت را ترجمه ناقصی از رحمانی برنامه بهینه

 مالزی اجرا شده( دانست.
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های سازی و پایش جنگلای تحت عنوان بهینهوی افزود: این برنامه طی پنج مرحله اصالح شده است اما به یکباره ترجمه آن به نسخه

 ده است؟داند که یک ترجمه ناقص را به تصویب رسانشود. آیا هیأت دولت میکشور تبدیل می

ب های کشور )مصوسازی جنگلاین عضو هیأت علمی دانشگاه گرگان تأکید کرد: نسخه ارایه شده در طرح مدیریت، پایش و بهینه

 های شمال قابلیت اجرایی ندارد.( برای جنگل1392سال 

کنیم، برداری را تبلیغ میهرههای حاصل از اجرای طرح تنفس در کشور پرداخت و افزود: در شرایطی که توقف بوی به تشریح آسیب

 برداری از جنگل آغاز شود، به طور حتم با فشار افکار عمومی مواجه خواهیم شد.گیریم بهرهسال بعد که مجددا تصمیم می 10

ز ارسانی مسایل مرتبط با جنگل توسط صدا و سیما، بیان کرد: دوربین رسانه ملی فیلمی رحمانی همچنین با انتقاد از نحوه اطالع

کند. در حالی که ما هنوز از توان جنگل دپوی)محل ذخیره چوب آالت مقطوعه( جنگل را به عنوان غارت جنگل به جامعه معرفی می

ایم و تمام این درختان به صورت تک تک، از یک سطح چند هکتاری برداشت شده است. میزان برداشت به طور کامل استفاده نکرده

 م نبوده است.ما نیم متر مکعب در هکتار ه

شود، وضع به همین منوال خواهد بود زیرا نگاه ها زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی اداره میوی افزود: تا زمانی که سازمان جنگل

 کشاورزی به جنگل فقط تامین زمین است. شاید اگر وزارت منابع طبیعی داشتیم، وضعیت بهتر از امروز بود.

 ه تنفسورود نمایندگان ولی فقیه به مسئل

های شمالی برای ای به رییس مجلس توسط سه نماینده ولی فقیه در استاناین عضو هیأت علمی دانشگاه گرگان از ارسال نامه

 بازنگری در طرح تنفس و بررسی جدی این طرح خبرداد.

متغیر  تغییر درآمدهای نفتیهای جنگلداری به بودجه دولتی، مشکل ساز است زیرا اعتبارات این بخش با به گفته وی وابستگی طرح

 بینی نیست.بوده و تزریق اعتبارات قابل پیش

ای توصیف کرد که نه توان نظارت علمی بر کارها را دارد و نه از قدرت ایجاد تحول علمی در ها را مجموعهرحمانی سازمان جنگل

 کرد.را به عنوان راهکار خود به هیأت دولت عرضه نمیکارها برخوردار است. اگر این سازمان توانمند بود، ترجمه ناقص برنامه دیگری 

س کند که در جنگل تنفتوان گفت که شرایط امروز ایجاب میتوان سراغ فلسفه رفت و نمیوی تأکید کرد: در مدیریت جنگل نمی

شود به دلیل وجود دام، هایی که برای آن مطرح میاجرا شود.این عضو هیأت علمی دانشگاه گرگان افزود: طرح تنفس با تمام توجیه

ای قابلیت اجرایی ندارد. روی کاغد همه چیز این طرح درست است اما در میدان عمل سکونت روستاییان پراکنده و مسایل بودجه

شود.وی گفت: بر اساس مصوبه دولت برداشت درختان خشک و سرپا مجاز است. این تصمیم به مفهوم آن است اهداف آن محقق نمی

توانند تشخیص دهند که کدام درخت باید قطع شود. آنها باید منتظر بمانند که باد درختان را بیاندازد تا ان جنگل نمیکه کارشناس

واند کار تبتوانند چوب را از جنگل خارج کنند. در چنین شرایطی نیازی به جنگلبان نیست و قرقبان خیلی بهتر از جنگلبان می

 برداری را انجام دهد.بهره

 ر پارک ملی گلستانقاچاق د

های جنگلداری نیست. در پارک ملی گلستان های جنگلی شمال کشور تحت پوشش طرحرحمانی گفت: بیش از نیمی از عرصه

 کنم آنجا هم قاچاق چوب وجود داشته باشد.برداری ممنوع است اما فکر میبهره

توان روی آن حساب گزینه برای تامین نیاز صنایع نمی وی اضافه کرد: در حال حاضر زراعت چوب طرفدار ندارد پس به عنوان یک

هایی که وابسته به جنگل هستند شامل دانشگاه، بخش خصوصی و غیره را باید از جنگل باز کرد. با اجرای طرح تنفس، تمام دستگاه

 سال بعد به جنگل باز گردند. 10خارج کنیم و به آنها بگوییم 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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سال تنفس، قطعا ما با مجریان فرصت طلب سر و کار خواهیم داشت.  10یان کرد: پس از اتمام این عضو هیأت علمی دانشگاه گرگان ب

های طوالنی لحاظ شده است. ما هیچ وقت های پرورش جنگل، استراحتدر حالی به دنبال اجرای تنفس هستیم که در تمام شیوه

بر خالف مباحث مطرح شده در زمینه تنوع زیستی، مقایسه ایم.وی افزود: برداری نکردهزمان بهره های جنگلی را همهمه عرصه

داری داران این دو جنگل، با یکدیگر تفاوت معنیدهد که جمعیت مهرهبرداری نشده نشان میبرداری شده و بهرههای بهرهجنگل

نسخه مناسب و مطلوبی  های جنگلداری موجود راندارند. شاخص سطح برگ آنها نیز تقریبا یکسان بوده است.رحمانی اگرچه طرح

ای طرح داند.به گفته وی با اجرهای کشور نمیکند، بلکه تنفس را هم نسخه شفا بخشی برای جنگلبرای مدیریت جنگل ارزیابی نمی

شود. همچنین معتقد است: با اجرای این های دیگر منتقل میتنفس تمام سرمایه بخش خصوصی از جنگل خارج شده و به بخش

کنیم.این فرصت کسب تجربه و اصالح را از دست خواهیم داد به این ترتیب سازمانی که توان فنی ندارد را هم تعطیل میسال  10طرح، 

لی برای آنها های جنگهای جنگلداری باید تغییر کند. باید بر اساس پتانسیل عرصهعضو هیأت علمی دانشگاه گرگان تأکید کرد: طرح

توان کمتر از توان جنگل برداشت کرد. اما اگر زمانی که برای جنگل برنامه نوشته شود، حتی میریزی کنیم.وی ادامه داد: برنامه

 رسیم.ای نمیبندی نکنیم به نتیجههای قابل مقایسه طبقهجنگل را بر اساس شاخص

اند به سمت مدیریت کرده رحمانی تأکید کرد: آنچه امروز به آن نیاز داریم تحول است. بسیاری از کشورهایی که طرح تحول را اجرا

 دهد در زمان برداشتشود، برچسبی دارد که نشان میاند. در این کشورها چوبی که وارد بازار میپایدار جنگل و پایداری جنگل رفته

 های احتمالی کوچک وارد شده به طبیعت نیز قابل جبران است.های پایداری لحاظ شده و آسیباین چوب تمام شاخص

 ر باشیمپذیمسئولیت

در بخش پرسش و پاسخ این نشست سید مهدی حشمت الواعظین عضو دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، هشدارهایی در پنج 

کنند را بپذیرند. زیرا گاهی حرف و قلم ما منافع ملی را هایی که مطرح میبند ارایه کرد.به گفته وی باید همه افراد مسئولیت حرف

 بنابراین هر کسی به نسبت مسئولیتی که دارد، مقصر است.برد از بین می

برد، اگر تجربه خسارات ناشی از مرگ نارون و آفت وارداتی حشمت الواعظین افزود: امروز اگر شب پره شمشاد درختان ما را از بین می

کنند. ا برای رفع نیازهای کشور مطرح میها را داریم موافقان تنفس باید مسئولیت آن را بپذیرند زیرا گزینه واردات چوب ردر جنگل

اگر ما نسخه بدهیم و مسئولیت آن را نپذیریم، خطرناک استوی افزود: برای هر طرحی باید یک برنامه جامع و راهبردی ارایه شود 

یست، ت آن معلوم نآنچه درباره تنفس ارایه شده نه برنامه جامع است و نه راهبرد. یک دیکته نانوشته نامشخص داریم که غلط یا درس

های شمال مسئولیتش هم سرنوشت مشخصی ندارد.این استاد دانشگاه تهران بیان کرد: هیچ ارزیابی مستدل و علمی برای کل جنگل

کشور وجود ندارد که بدانیم تشخیص و تجویز فعلی ما برای جنگل درست است یا خیر. در رویکرد علمی عوامل تخریب و راه حل را 

 ه توان هم توجه کنیم که در طرح تنفس این مسئله مورد توجه قرار نگرفته است.باید ببینیم ب

یابد. شخصا چنین ریسکی ها ادامه میکند، تجاوز به عرصهشود که ما برنامه بدهیم. قاچاقچی قاچاق میوی ادامه داد: دنیا متوقف نمی

های ها را تعیین کنیم. هنوز حد نگاری جنگلن کرد: باید اولویتدانم.حشمت الواعظین بیاپذیرم و آن را خیانت به مملکت میرا نمی

هایی از آن سند مالکیت ندارد. در نتیجه مرز جنگل مشخص نیست. بسیاری از مرزها تدقیق نشده است. شمال کامل نشده و بخش

 یم.ها را مشخص کنیم، بعد به فکر ساختار جنگل باشدر چنین شرایطی اولویت این است که مرز جنگل

هزار هکتار آن نیز تحت شخم و  800های غرب از بین رفته و وی در خاتمه گفت: فراموش نکنیم که یک میلیون هکتار از جنگل

 زراعت قرار گرفته است./

http://www.iana.ir/fa/news/39293/%D8%AA% 
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 بازدیدهامصاحبه، سخنرانی، 
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۶تاریخ: 

 چهارمین نمایشگاه خشکبار و آجیل در تهران

 هایگاهنمایش سهامی شرکت ایران، تجارت توسعه سازمان مشارکت با های خشک المللی خشکبار، آجیل، میوهچهارمین نمایشگاه بین

 هایاتاق ایران، پسته انجمن کشاورزی، جهاد وزارت تجارت توسعه دفتر کشاورزی، جهاد وزارت باغبانی معاونت تهران، المللیبین

 .شودهای خشکبار و صنایع وابسته برگزار میاتحادیه و هاانجمن و حالل سازمان و اسالمی کشورهای بازرگانی

صد که در آن بیش از یک (IRANNUTS2016)های خشک و صنایع وابسته المللی خشکبار، آجیل، میوهچهارمین نمایشگاه بین

 .شودهای بزرگ صادراتی حضور دارند. برگزار میشرکت و واحد تولیدی و فرآوری و همچنین شرکت

شود، بازدید ( برگزار می44فارس )کشور، از جمله کشورهای مختلف جهان از این نمایشگاه که در سالن خلیج 16های تجاری هیئت

 یسهام شرکت ایران، تجارت توسعه سازمان مشارکت با های خشک المللی خشکبار، آجیل، میوهچهارمین نمایشگاه بین .کنندمی

المللی تهران، معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، دفتر توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی، انجمن پسته ایران، های بینشگاهنمای

 .شودهای خشکبار و صنایع وابسته برگزار میها و اتحادیهو سازمان حالل و انجمن های بازرگانی کشورهای اسالمیاتاق

مندان المللی تهران آماده بازدید عالقههای بیندر محل دائمی نمایشگاه 17تا  9هر روز از ساعت  دی 20این نمایشگاه از امروز تا  

 .است

http://www.iana.ir/fa/news/39075/%DA%86%D9% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  ۱۶تاریخ: 

 خودکفایی محصوالت کشاورزی مستلزم چیست؟

 و تحقق این امر نیازمند تجربه، زمانکارشناسان امر معتقدند امکان دستیابی به خودکفایی در تولید محصوالت کشاورزی وجود دارد 

صنعت، تجارت و  خبرنگار عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با.و سرمایه گذاری است

درصدی محصوالت استراتژیک در برنامه ششم توسعه  95اظهار داشت: خودکفایی  باشگاه خبرنگاران جواناقتصادی گروه  کشاورزی

درصد است که در بهترین  4وی افزود: در حال حاضر میزان تولید دانه های روغنی  .در محور گندم، غالت و دانه های روغنی است

زاده با بیان اینکه در تولید بسیاری از محصوالت امکان خودکفایی  پاپی.درصد خواهیم رسید 20حالت در برنامه ششم توسعه به 

عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به استمرار خودکفایی .وجود دارد، گفت: تحقق این امر نیازمند تجربه، زمان و سرمایه گذاری است

م تالش خود را برای تثبیت این امر بکار بندیگندم در برنامه ششم توسعه بیان کرد: با توجه به خودکفایی گندم در سال جاری باید 

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی از دیرباز .چرا که در صورت نبود مدیریت امکان بازگشت به وضعیت قبلی و واردات گندم وجود دارد

یت های برنامه ششم تا کنون از کمبود سرمایه گذاری رنج می برد، عنوان کرد: افزایش سرمایه گذاری در بخش غالت از دیگر اولو

پاپی زاده با اشاره به عوامل موثر در .توسعه است و برای دستیابی به این اهداف بودجه ساالنه بخش کشاورزی باید افزایش یابد

خودکفایی محصوالت مختلف کشاورزی اظهار داشت: توسعه مکانیزاسیون، صرفه جویی در مصرف آب و دانش بنیان کردن کشاورزی 

وی با بیان اینکه کمبود آب یکی از چالش های اساسی حوزه کشاورزی است، افزود: با .در خودکفایی محصوالت داردتاثیر بسزایی 

میلیارد متر مکعب باید تالش هایی مبنی بر جبران این رقم صورت گیردلذا توسعه روش های نوین  11توجه به بیالن منفی آب به 

ایش بهره وری می تواند ارزش افزوده باال و توسعه محصوالت کشاورزی در بخش را به آبیاری ، کاربردی کردن تحقیقات در کنار افز

 .همراه داشته باشد

 خودکفایی محصوالت کشاورزی با حمایت همه جانبه دولت امکان پذیر است

اقتصادی گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیهمچنین راضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار 

گفت: خودکفایی محصوالت کشاورزی با تامین زیر ساخت ها براساس عرضه و تقاضا، بازارهای صادراتی و  باشگاه خبرنگاران جوان

علی رغم انتقاد برخی افراد مبنی برآنکه کشور از بحران آب رنج می برد باید گفت که در وی افزود: .حمایت دولت امکان پذیر است

 .صورت تعریف الگوی کشت براساس شرایط اقلیمی و تامین زیر ساخت ها پایداری و خودکفایی محصوالت دور از انتظار نیست

خود اختصاص داده است، گفت: با این وجود باید اعتبارات درصد رشد ساالنه اقتصاد را بخش کشاورزی به  15نوری با اشاره به اینکه 

عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: خودکفایی .الزم در بخش کشاورزی تامین شود تا با مشکالت نبود پایداری تولید مواجه نشویم

 بتوانیم انعمو رفع با تا شود یفتعر آن محصوالت استراتژیک در برنامه ششم توسعه زمانی محقق می شود که برنامه پویا و پایا برای 

 .کنیم پیدا دست مهم امر این به

http://www.yjc.ir/fa/news/5924120/%D8%AE%D9%88%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  ۱۸تاریخ: 

 کشاورزی در انتظار تحولی عظیمبخش 

رئیس تشکل های بخش کشاورزی گفت: اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و طرح های پیشنهادی در برنامه ششم توسعه می 

صنعت، مسعود اسدی رئیس تشکل های بخش کشاورزی در گفتگو با خبرنگار .تواند توسعه بخش کشاورزی را به همراه داشته باشد

اظهار داشت: بند سوم سیاست های اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه تجارت و کشاورزی 

تجهیز منابع، افزایش صادرات، تکمیل زنجیره ارزش  توسعه به منظور متنوع سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی، تامین و

اسدی ادامه .محصوالت کشاورزی،گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی است که در صورت اجرا می تواند کلید حل مشکالت بخش باشد

ره وران این درصد منابع خود را به عنوان تسهیالت در اختیار به 20داد:همچنین صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی بایستی 

رئیس تشکل های بخش با اشاره به اینکه تکمیل زنجیره های ارزش و گسترش صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی .بخش قرار دهد

های  ید و صنایع تبدیلی متناسب با ظرفیتتول های زنجیره تکمیل کشور، باالی پتانسیل به توجه با: کرد بیان مغفول مانده است، 

چهار فصل بودن اقلیم کشور و امینت غذایی الزم است تا سرمایه گذاری نامحدودی در خصوص تکمیل زنجیره بخش نبوده و با وجود 

اسدی تصریح کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه .های تولید و احداث گلخانه های مدرن به کار گرفته شود

آنچنان که باید و شاید مورد توجه دولت های مختلف و مسئولین اجرایی بخش کشاورزی طی سال های اخیر باید گفت این فرامین 

 .قرار نگرفته است چرا که در صورت اجرا شدن این امر هم اکنون ما یکی از پیشرفته ترین کشورها در بخش کشاورزی بودیم

ews/http://www.yjc.ir/fa/n5915870/%D8%A8%D 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۵/۱۰/۲۰ : تاریخ

ای پاکستان در برابر سیب ایرانی/ چرا برنج پاکستان با تعرفه صد تومان و سیب ایران با تعرفه هزار سد عرفه

 شود تومانی صادر می
صادرات هر کیلو سیب ایران به پاکستان باید هزار تومان تعرفه پرداخت شود، در رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی گفت: برای 

شود که مسئوالن توسعه تجارت باید فکری درصدی دارد و حدود صد تومان می 4حالی که برنج پاکستانی برای ورود به ایران تعرفه 

ان ای که پاکست، از وضعیت سد تعرفهخبرگزاری فارس وگو با خبرنگار کشاورزیسیدرضا نورانی در گفت .به حال این موضوع بکنند

هزار روپیه معادل یک  27در برابر سیب ایران ایجاد کرده، انتقاد کرد و گفت: اکنون برای واردات هر تن سیب از ایران به پاکستان 

ایم که طرفه قرار گرفتهدهد که ما در تجارت با پاکستان در جاده یکه نشان میهزار تومان در هر کیلو تعرفه تعیین شده و این مسأل

شود و باید درصدی وارد کشور ما می 4وی تصریح کرد: این در حالی است که برنج پاکستان با تعرفه .باید خالف جهت آب شنا کنیم

رات محصوالت ما داشته باشد، چرا باید تعرفه محصوالت پرسید اگر قرار است پاکستان برخورد این چنینی به عنوان همسایه با صاد

رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی گفت: روز گذشته اعالم کردند که تعرفه گمرکی یک .وارداتی از پاکستان این قدر پایین باشد

ونقل برای این محصول های حملهنظر از هزینمیلیون تومان بوده است و این صرف 20کانتینر سیب که از ایران به پاکستان وارد شده 

 صادرات: فتگ هستند، ایران  ها اکنون به دنبال رایزنی برای صادرات رسمی نارنگی نوع کینو بهنورانی با بیان اینکه پاکستانی.است

ا ب باید ت،اس کشور صادرات متولی که تجارت توسعه سازمان و نیست پذیرامکان تعرفه این با هاپاکستانی نارنگی مقابل در سیب

وی با انتقاد از سیاست افزایش تعرفه واردات موز به کشور و صادرات سیب در قبال آن، .ها را بگیردعدالتیرایزنی جلوی این گونه بی

شود و آنهایی که در قبال واردات موز دهد، چرا که اکنون موز با دو نرخ وارد کشور میها جواب نمیگذاریگفت: این گونه سیاست

کننده است که باید در هر کیلو یک کنند و این مصرفشان را با تعرفه آزاد حساب میکنند، در نهایت قیمت نهاییصادر می سیب

 .شان بدهندتر بخرد. یعنی مردم باید هزینه صادرات سیب را از جیبهزار تومان موز را گران

گذاران در وزارت جهاد فقط واردات موز را م، چرا سیاستدانیرئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی، این را هم گفت که نمی

دهند، در حالی که این دو محصول ربطی به هم نداشته و بینند و دوباره برای تشویق به صادرات کشمش مجوز واردات موز میمی

 .دکردنساختی را ایجاد میهای زیرها تشویقصادرکننده کشمش اطالعاتی از واردات موز ندارد و ای کاش به جای این گونه سیاست

کیلو  3درصد افزایش یافته و صادرکنندگان به ازای صادرات هر  26درصد به  4به گزارش فارس، در حال حاضر تعرفه واردات موز از 

 .توانند مجوز واردات یک کیلو موز با تعرفه پایین را دریافت کنندسیب می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951020000425 
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 نوغان داری
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 گزارشات جهانی
 گزارشات جهانی

 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۹تاریخ: 

 75اندیشد/ چین فرآوری محصوالت کشاورزی را میچین به توسعه صنعت فرآوری محصوالت کشاورزی 

 دهدافزایش می 2025درصد تا سال 

 .شورای دولتی کابینه چین، دستورالعمل هایی را برای صنایع فرآوری محصوالت کشاورزی صادر کرده است

افزایش درآمد کشاورزان، بهبود  تواند به ترویج نوسازی کشاورزی،، توسعه صنعت فرآوری میchinadailyسایت به گزارش ایانا از وب

 معیشت مردم و تضمین رشد پایدار اقتصادی کمک کند.

برساند. قرار است  2025درصد تا سال  75و تا  2020درصد تا سال  68چین در نظر دارد تا بازده فرآوری محصوالت کشاورزی را به 

 ش از شش درصد افزایش یابد.ساالنه بی، درآمد حاصل از صنعت فرآوری به طور متوسط 2020تا سال 

های مالی تسهیل توسعه این بخش را داده است. این های حوزه فرآوری محصول وعده مالیات مناسب و سیاستدولت برای شرکت

 پذیری است.وری کشاورزی و رقابتدستورالعمل بخشی از تالش گسترده تر چین در راستای بهبود بهره

Han Changfu چین دارای مقدار زیادی تولیدات است، اما تعداد بسیار کمی از آنها با کیفیت "تازگی گفت: وزیر کشاورزی چین به

دار )برند( هستند.این کشور همچنان به اصالحات ساختاری عرضه کشاورزی برای بهبود کیفیت و باال، محصوالت کشاورزی مارک

 دهد./ادامه می 2017وری در این بخش، تا در سال بهره

http://www.iana.ir/fa/news/39172/%DA%86% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۸تاریخ: 

 کندرواندا به اروپا گل صادر می

 Gishari Flower" صادرات گل رز ازپارک گل گیشاریریزی انتظار به پایان رسیده است. پس از گذراندن بیش از سه سال از برنامه

Park" در منطقه رومگنا" Rwamagana" هایکه محمولهطوریرواندا، حاال رواندا به افزایش قابل توجه تولید گل دست یافته، به 

که تولید در  Bella Flowers، پروژه تحت عنوان allafricaسایت به گزارش ایانا از وب.کندگل را به بازار کلیدی اروپا صادر می

میلیون ساقه گل رز در طی ماه گذشته روانه بازار کرده است، این در حالی است که مقامات گفته  1.7ماه جوالی آغاز شد، بیش از 

 Bella، رئیس اجرایی Aurore Umubyeyiاند، در حال حاضر تنها شش هکتار از پارک به تولید گل اختصاص دارد.به گفته 

Flowers ، میلیارد فرانک رواندا به  5.3میلیون شاخه گل به ارزش  44هکتاری، حداقل  35انتظار می رود که ساالنه از مزرعه گل

 "درصد از گل رز تولیدی تا کنون از طریق بازار گل جهان در هلند به اروپا صادر شده است. 65بیش از "دست آید.او گفت: 

اهداف این شرکت این است، تا بازارهای دیگر در خارج از اروپا، آسیا و آفریقا را در دستور از "گفت:  Bella Flowersرئیس اجرایی 

کارقرار دهد. ما نمونه هایی برای آزمایش بازار به ژاپن فرستادیم، همچنین قرار است به برخی کشورهای آفریقایی مانند غنا برای این 

 "دهد.چگونه پاسخ میماه برخی از نمونه ها را بفرستیم تا ببینیم بازار 

رقم افزایش می یابد.  15وی اشاره کرد، آن ها در حال حاضر صادرات پنج رقم گل رز دارند، اما در آینده ای نزدیک این میزان تا 

 همچنین فعالیت این پارک به طور عمده روی پرورش گل رز خواهد بود.

 اهداف صادرات

 ( به دو برابر صادرات گل دست یابد.2017واندا می خواهد تا پایان امسال )عنوان بخشی از تالش برای ارتقای صادرات، ربه

، در حال همکاری با سرمایه گذاران و صادرکنندگان برای افزایش صادرات است. دولت در  NAEB))(1)هیأت صادرات کشاورزی 

 دست یابد. 2020ی تا سال میلیون دالر صادرات 140هزار تن در سال، ایجاد  44نظر دارد به افزایش تولید گل تا 

در بخش گل پیش  2013( برای سال NAEBبا توجه به گزارش مربوط به توسعه گل در رواندا از سوی هیأت صادرات کشاورزی )

 میلیارد فرانک رواندا( تا امسال برای رواندا به همراه داشته باشد. 166.1میلیون دالر ) 220بینی شد که 

ولت به عنوان یک بخش که به سرعت می تواند در بهبود درآمد حاصل از صادرات نقش داشته چراکه بخش پرورش گل از سوی د

باشد، در نظر گرفته شده بود.همچنین با توجه به شرایط آب و هوایی مساعد رواندا و محیط کسب و کار خوب، این بخش می تواند 

با نرخ رشد حدود پنج درصد در سال های گذشته بوده پتانسیل رشد خوبی را داشته باشد.این درحالی است که صنعت گل محلی 

قصد دارد برای افزایش تولید، به جذب سرمایه گذاران بیشتری  NAEBکه برای افزایش رشد در مناطقی که رشد کمتری دارند، 

شناسایی  NAEBهکتار گل و سایت های مناسب که از سوی  650روی آورد.کشور در حال حاضر در نظر دارد، از امسال به توسعه 

 شده، اقدام کند. این طرح بخشی از استراتژی دولت برای افزایش تولید این بخش، حجم صادرات و درآمد است.

NAEB در حال حاضر نقشه برداری زمین ها را که مناسب برای باغبانی است، انجام می دهد و این هیات در نظر دارد تا سال ،

 برای صادرات اختصاص دهد.، در مجموع دوهزار هکتار به تولید 2018

Umubyeyi  :های سرمایه گذاری جذاب به دنبال جذب سرمایه دولت برای تقویت کسب و کار گل در کشور، با طراحی بسته"گفت

گذاران بیشتری به این بخش است. انتظار می رود که این بخش، پس از سال ها، با توجه به چالش های مختلف، از جمله کمبود 

 "رمایه و هزینه های زیاد حمل و نقل باال که با رکود رو به رو بود، بتواند دوباره فعال شود.تخصص الزم، س

 هاگذاری در توسعه زیرساخت، مهارتسرمایه
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Umubyeyi  :همچنین این بخش به سرمایه گذاری برای توسعه نیروی کار ماهر محلی و همچنین پرداختن به موضوع "یادآور شد

هزینه حمل و نقل هنوز هم باال است و با توجه به این واقعیت که ما با استفاده "وی گفت: "و نقل باال نیاز دارد.هزینه های زیاد حمل 

از هواپیماهای مسافربری، گاهی اوقات نمی توانیم فضای مناسب را تامین کنیم و با توجه به وجود صادر کنندگان میزان بار با افزایش 

 "تعامل خطوط هوایی برای باز کردن گزینه های مربوط به پروازهای باری وجود دارد.رو به روست، بنابراین نیاز به 

این در حالی است که کارشناسان صنعت معتقدند، این کشور با داشتن زیرساخت های مناسب، پرسنل ماهر و انگیزه، دارای پتانسیل 

 خوبی برای تبدیل شدن به یک صادر کننده کلیدی گل را دارد.

، از Musanze، مدیر اجرایی بلوم هیلز رواندا، یک شرکت صادرات گل ژاپنی مستقر درمنطقه "Shungo Harada"دا شونگو هارا

 کشاورزان خواست تا به شناسایی انواع گونه ها به منظور رقابتی کردن اقدام کنند.

گل به عنوان یک جزء کلیدی برای رقابتی  آنچه مهم است که کشور به سرمایه گذاری و پژوهش در ارقام و انواع مختلف"هارادا گفت: 

هارادا خواستار استقرار زیرساخت های مناسب در محل در امتداد زنجیره ارزش، به خصوص  "تر کردن این بخش در رواندا اقدام کند. 

افزایش  رایمشارکت بخش دولتی و خصوصی مسئله ای ضروری ب"امکانات برای تشویق تولید و ارزش افزوده شد. وی همچنین گفت: 

هارادا از کشاورزان و صادر کنندگان خواست تا با استفاده از فصل زمستان به عنوان بازارهای "سرمایه گذاری در صنعت گل هستند.

کلیدی برای به حداکثر رساندن تولید و سود خود استفاده کنند. چراکه این زمانی است که گل در سراسر جهان دارای قیمت خوبی 

از طریق انجمن های کشاورزان می توان به کاهش هزینه های عملیات و به حداکثر رساندن سود دهی به کشاورزان "است.وی افزود: 

 "و صادرکنندگان کمک کرد.

Donatille Nibagwire مدیر اجرایی ،FLORIS :پرداختن به چالش "، یک شرکت صادرات باغبانی مستقر در کیگالی، گفت

 "تواند تاثیر چند برابر بر روی این بخش داشته باشد.های خدمات و حمل و نقل می 

 وی اشاره کرد که هزینه های حمل و نقل صادرات محصوالت باغبانی همچنان باال است که روی رقابت ما تاثیر می گذارد./

 ترجمه: فرحناز سپهری

 نوشت:پی

1- National Agricultural Export Development Board کشاورزی رواندا که توسط وزارت : هیأت توسعه صادرات

کشاورزی و منابع حیوانی به ثبت رسیده است و از جمله فعالیت ها ی آن می توان به تدوین سیاست و استراتژی برای توسعه صادرات 

 محصوالت کشاورزی و دامی و حمایت از پژوهش در این زمینه اشاره کرد.

http://www.iana.ir/fa/news/39144/%D8%B1%D9%8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۵تاریخ: 

ها در یک دهه/ قوانین باعث جلوگیری از ورود کودهای جدید به درصدی مصرف کود فرانسوی 50کاهش 

 شده ژنتیکی در اروپا مردود شدهاروپا شده است/ غذاهای اصالح

فروشان و کشاورزان عنوان یک بار سنگینی برای خردهبا توجه به اظهارات عضوی از گروه مقررات کود اروپا، مقررات کود همچنان به

کنند. بنابراین برخی از کشاورزان اروپایی به سمت تولید ای نامطلوب نگاه میعنوان پدیدهرود؛ چراکه به کود بهشمار میدر اروپا به

 .اندیک روی آوردهمحصول ارگان

، مشاور مستقل و دبیر کل سابق "Pierre-Francois Dumas"پیر فرانسوا دوما  dtnpfبه گزارش ایانا از سایت کشاورزی پیشرو 

کود یک صنعت "، گفت: "European Independent Fertilizer Blenders and Distributors"توزیع کنندگان کود اروپا 

، در کنفرانس چشم انداز و فناوری کود که در فورت الدردیل، 2016وی ماه نوامبر  "رو است.ری روبههای بسیااست که با چالش

درصد به  68میلیون تن کود در سال استفاده می کند. از این مقدار،  16.7فلوریدا برگزار شد، سخن گفت.اروپا در حال حاضر حدود 

درصد فسفر  60درصد به صورت نیتروژن،  29ردات کود اروپا شامل حدود درصد فسفر است. وا 15درصد پتاس و 17صورت نیتروژن، 

 درصد به صورت پتاس است. 62و 

 مقررات گوناگون

وی گفت، اضافه کردن مقررات در هر کشور اروپایی در مورد کود، متفاوت است. این شامل مقررات مربوط به محیط زیست )هوا، آب 

 شود.و خاک( و امنیت و کسب و کار می

مقررات کشورش اجازه نمی دهد تا )کود نیتروژن( ازت از پایان تابستان تا پاییز استفاده شود. "وما که اهل فرانسه است، گفت: د

 "سال گذشته استفاده می کنند. 10درصد کود کمتر نسبت به  50کشاورزان فرانسوی در حال حاضر، 

کشاورزان و خرده فروشان کود وجود دارد. در بسیاری از کشورها، نیترات مقررات امنیتی به طور عمده در باره ذخیره سازی کود برای 

( در دسترس عموم مردم قرار نمی گیرد. همچنین در برخی از کشورها، بیش از  CAN( و نیترات آمونیوم کلسیم )ANآمونیوم )

 تن کود را نمی توان در یک محل ذخیره کرد. 250

( در اروپا از مقررات حذف شده است. فرانسه  anhydrous ammoniaسازی آمونیوم بدون آب )استفاده و ذخیره "دوما یادآور شد: 

آخرین کشوری است که اجازه استفاده از آمونیوم بدون آب را داده است، همچنین مقررات بسیاری وجود دارد که کشاورزان نمی 

 "ه کنند.توانند کود نیتروژن در نزدیکی جاده های عمومی و در هر نقطه استفاد

 وی باور دارد، به زودی آن زمان خواهد رسید که پایان استفاده از آمونیاک در فرانسه خواهد بود.

مقررات مربوط به شیوه های کسب و کار، مجموعه ای از قوانین است که به منظور بهبود سالمت انسان تنظیم می "دوما گفت: 

تلف می فروشند باید اثبات کنند که دارای محصوالت مطمئن و امنی شرکت هایی که کود به کشورهای مخ"وی افزود: "شوند.

 "هستند. از سوی دیگر، این نوع از قوانین و مقررات باعث جلوگیری از ورود محصوالت جدید در اروپا شده است.

د، چراکه ک روی آورده انبسیاری از کشاورزان فرانسه تصمیم به تغییر روند گرفته اند و به سمت تولید محصوالت ارگانی"دوما گفت: 

درصد تولیدات محصول  6مقررات کود به قدری سفت و سخت هستند که به آن ها فرصت را برای کسب درآمد نمی دهد. تقریبا 

 "فرانسه در حال حاضر آلی هستند، که تقریبا این میزان در سال های اخیر وجود نداشته است.
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برخی از کشاورزان بتوانند فعال بمانند، به ویژه کسانی که نزدیک به مناطق پر  به گفته وی، این تغییر روند کمک کرده است تا

جمعیت هستند. با این حال، حرکت به سمت محصوالت ارگانیک، و با توجه به قیمت باالتر این محصوالت ، باعث شده تا توانایی 

 خرید این محصوالت برای هر کسی وجود نداشته باشد.

 های نوینفناوری

وشبین است که فناوری های جدید این امکان را می دهد تا در اروپا به باال بردن محصوالت کارآمدتر و کمک به کشاورزان دوما خ

)نیتروژن، فسفر و  Kو  N ،Pکند، که مخلوط ( اشاره میcoated ureaها به اوره پوشش داده )بینجامد.دوما در میان این فناوری

اوره پوشش داده شده در بسیاری از مقررات ذخیره سازی "مخمر یا باکتری است. وی گفت: پتاسیم( و کود پوشش داده شده با 

نیامده و بسیاری صنایع کود اروپا در حال روی آوردن به این محصول هستند. کودپوششی با مخمر برای کود نیتروژن و باکتری ها 

 "به طور عمده برای فسفری که برای خاک استفاده شود، کاربرد دارد.

درصد در بازار اروپا افزایش  50درصد به  20)نیتروژن، فسفر و پتاسیم ( در حال حاضر، از  Kو  N ،Pمخلوط "دوما خاطرنشان کرد: 

های کارآمدتر روی آورده و کشاورزان و این افزایش را هر سال نگه داشته است. این در حالی است که کشاورزان می خواهند به شیوه

 "ای ملموس تر به این وضعیت چشم دارند.گونهتر بهدر مقیاس بزرگ

 آموزش کلید راه است

در حالی که تامین کننده تغذیه جمعیت رو به رشد جهان کشاورزان هستند، و استفاده از کود برای افزایش بازده بسیار حیاتی است. 

 "صنعت کود اروپا به آموزش عمومی پرداخته است که کود بد نیست."دوما گفت: 

بسیاری از مردم می خواهند محصوالت سالم استفاده کنند. اما در عین حال نمی توانند برای این محصوالت "نشان کرد: وی خاطر

هزینه زیادی را بپردازند. غذاهای اصالح شده ژنتیکی در اروپا مردود شناخته شده است. از آن سو، اروپایی ها می خواهند محصوالت 

 /"های نفتی داشته باشند.هارزان مواد غذایی و گاز و فرآورد

http://www.iana.ir/fa/news/39038/%DA%A9%D8%A7%D9%8 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۲تاریخ: 

 شودهای کشاورزی در تانزانیا برگزار مینمایشگاه فناوری

گذاری محصوالت با هدف توسعه بخش کشاورزی از طریق ایجاد سرمایه (SAGCOT) مشارکت بخش دولتی و خصوصی تانزانیا

 (AGRITECH) در حالی که قرار است نمایشگاه فناوری کشاورزی تانزانیا .شودکشاورزی در کریدور جنوب این کشور انجام می

 .شودبرگزار  2017ژانویه  27تا  26از  Arushaدر 

یعنی به امنیت  2030تا سال  SAGCOTبه اهداف گسترده "گوید: می SAGCOT، مدیر اجرایی Kirengaبه گزارش ایانا، 

 غذایی و تغذیه، رشد سبز و فراگیر و رشد اقتصادی از طریق موارد زیر دست خواهیم یافت:

 هزار هکتار زمین به تولید سودآور 350تبدیل  -

 کریدور هزار شغل در 420ایجاد  -

 پا به کشاورزی تجاریهزار کشاورز خرده 100تغییر  -

 طور دائم از فقررهایی دو میلیون نفر به -

 گذاری محصوالت کشاورزی در کریدورهزار دالر از سرمایه 200دستیابی به نتایج حاصل از یک میلیون و  -

 "وصیهای عمومی و خصگذاریهزار دالر در سرمایه 500بسیج سه میلیون و  -

ر اندیشند. این دکنند و به یک هدف میاین بخش با وجود متنوع بودنش، همه افراد آن از زبان توسعه صحبت می"کند: او اضافه می

 "صورت مشابهی وجود دارد.ها در تجارت محصوالت کشاورزی بهها و فرصتحالی است که چالش

Kirenga و تعهد سهامداران قابل ستایش است و زمانی خواهد رسید که کشاورزی  با وجود چالش در این بخش، صبر"دهد: ادامه می

 "در جایگاه باالیی قرار گیرد.

رود که هزاران بازدیدکننده در آروشا، از نمایشگاه محصوالت که از مقیاس تجاری گرفته تا مقیاس کوچک به نمایش انتظار می

های های غیردولتی، سازمانهای کشاورزی، سازمانطقه، انجمنهای منگذاشته، دیدن کنند که شامل مقامات کلیدی، دولت

کداران گذاران و بانکنندگان، مشاوران و کارشناسان فنی و همچنین سرمایهفروشان، تأمینتحقیقاتی، فروشندگان، بازرگانان و خرده

 "باشند.

ت تانزانیا، شورای کشاورزی تانزانیا، انجمن تانزانیا: وزارت کشاورزی، دام و شیال AGRITECHدیگر شرکای میزبان نمایشگاه، 

 باغبانی تانزانیا و مؤسسه تحقیقات کشاورزی در آروشا هستند./

http://www.iana.ir/fa/news/39336/%D9%86%D9%85%D8%A 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۰تاریخ: 

چهار درصد  201۶سابقه در تولید محصوالت کشاورزی روسیه/ تولید کشاورزی روسیه در سال جهش بی

 افزایش داشت

 تولید محصوالت کشاورزی روسیه"پوتین، رئیس جمهوری روسیه در پایان سال میالدی ودر کنفرانس مطبوعاتی ساالنه خود گفت: 

 ".ش داشته اشتافزای 2016حداقل چهار درصد در سال 

کشاورزی در حال تجربه کردن یک رشد قابل توجه است. سال گذشته، "، پوتین گفت: freshplazaبه گزارش ایانا از وب سایت 

و حداقل چهار درصد باشد که این روند  3.2درصد بود و برای امسال پیش بینی شده که این میزان حتی بیشتر از  2.6میزان افزایش 

این مسئله به گالیه و "، پوتین خاطر نشان کرد: 2016با توجه به تورم باال در روسیه درسال "آینده هم ادامه یابد.باید در سال های 

سرزنش درباره واردات دامن زد و عدم تناسب )ناهمخوانی مخارج و سود( در بازار به وجود آمد چراکه هر کسی قادر نبود تولید خود 

 "امسال، کشاورزی تجربه خوبی را به دست آورد. چراکه به تورم با دیدی متفاوت نگاه شد." وی افزود:"را جایگزین واردات کند.

رسید وبا حمایت ملی از بخش کشاورزی می توان  2016میلیون تن در سال  119برداشت گندم روسیه به بیش از  "پوتین گفت: 

 "(.2016رد روبل در سال میلیا 215دست یافت )در مقایسه با  2017میلیارد روبل در سال  216به 

این میزان برداشت، تا کنون در تاریخ اخیر روسیه وجود نداشته است. کارهای اجرایی و تغییرات در بخش کشاورزی،  "وی یادآور شد: 

 هامروز نشان می دهد که نتیجه ما به گونه ای منحصر به فرد بوده است و این فرصت بسیار خوبی برای توسعه بیشتر کشاورزی روسی

فروش باالتر در بخش کشاورزی می تواند به تحریک تقاضا برای ماشین آالت کشاورزی بینجامد.  "پوتین افزود: "به شمار می رود.

من مطمئنم که اگر درآمد کشاورزان افزایش یابد؛ تقاضا برای ماشین آالت هم افزایش خواهد یافت که می تواند به حمایت ساخت 

 /"د.ماشین آالت کشاورزی کمک کن

http://www.iana.ir/fa/news/39268/%D8%AC%D9%87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/39268/%D8%AC%D9%87


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

172 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۲۰تاریخ: 

 اجرای دقیق ایمنی زیستی مؤثرترین راه برای مقابله با آنفلوآنزای مرغی است

اجرای دقیق اقدامات امنیت  (European Food Safety Authority: EFSA) سازمان ایمنی مواد غذایی اروپابا توجه به اعالم 

 .، به مزارع طیور استA(H5N8) زیستی موثر ترین راه برای جلوگیری از ویروس بیماری زا آنفلوآنزای

( اجرای دقیق European Food Safety Authority :EFSAبا توجه به اعالم سازمان ایمنی مواد غذایی اروپا )

 ، به مزارع طیور است.A(H5N8)اقدامات امنیت زیستی موثر ترین راه برای جلوگیری از ویروس بیماری زا آنفلوآنزای 

تواند در زمینه های مجموعه ای از اقدامات امنیت زیستی که می EFSA، کارشناسان thepoultrysiteبه گزارش ایانا از وبسایت 

اند. همچون، النه مرغ یا بندی شدهمزرعه اجرا شود، شناسایی کرده اند که به صورت با خطر باال و خطر پایین طبقه مختلف در یک

مکان هایی که خوراک ذخیره شده است. این اقدامات شامل جلوگیری از تماس بین پرندگان وحشی و طیور، با پرندگان در یک 

 ها از سایر طیور خواهد بود.ردکفضای بسته، و نگه داشتن جداگانه غازها و ا

EFSA.توصیه کرده که اقدامات امنیت زیستی، متناسب با نیازهای مزارع ، ترجیحا قبل از شیوع انجام شود ، 

خواست، تا به ارائه مشاوره های علمی فوری برای اقدامات حفاظت در محل برای جلوگیری از  EFSAهمچنین کمیسیون اروپا از 

 اقدام کند. H5N8گسترش بیشتر ویروس 

 عبارتند از: EFSAهای دیگر درباره اقدامات حفاظتی مربوط به بیانیه یافته

مله زیستگاه ها و مکان های پرواز پرندگان انجام شود. با شناسایی پرندگان وحشی، نظارت بر طیور باید روی منطقه جغرافیایی از ج -

 عالوه بر این، مقامات ذی صالح باید آگاهی کشاورزان را درباره اقدامات امنیت زیستی افزایش دهند.

 موثر ترین راه برای شناسایی ویروس در پرندگان وحشی و طیور است. -گزارش از پرندگان مرده  -نظارت منفعل  -

ها از گونه های پرندگان وحشی که درباره ابتال آنها به ویروس هنوز شناسایی نشده اند و یا مناطقی که در آن ویروس تست نمونه  -

 تواند برای تعیین گسترش جغرافیایی این ویروس در پرندگان وحشی مفید باشد.گزارش نشده است، می

 ارایه کنند.  2017نفلو آنزای مرغی در سال ، نظریه های علمی درباره خطرات دیگر ویروس های آEFSAکارشناسان 

نظریه های علمی، خطر ویروس های دیگر آنفلوآنزای مرغی را به اتحادیه اروپا ارزیابی می کند، که شامل بررسی و تجزیه و تحلیل 

 یروس بیماری زایاقدامات امنیت زیستی برای بوقلمون و اردک و ارزیابی مکانیسم مربوط به جهش پاتوژن آنفلوآنزای مرغی به و

 سطح باالتر آنفلوآنزای پرندگان است./

http://www.iana.ir/fa/news/39267/%D8%A7% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۵دی  ۱۸تاریخ: 

آبی قابل اصالح تا حد راندمان آبیاری غرقتغییر رویکردهای جهانی در تعریف هدررفت آب بخش کشاورزی/ 

 های نوین آبیاریشیوه

ازی سهای مناسب پیادهآبی اگر درست اصالح شده و روشدبیرکل کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران گفت: راندمان آبیاری غرق

وگو با خبرنگار ایانا با اشاره به اینکه مهرزاد احسانی، امروز در گفت.های نوین آبیاری بهبود عملکرد خواهیم داشتشود، تا حد روش

الح های نوین آبیاری نیست، از اصهدف از تأکید بر محاسبه آب برگشتی به سفره در آبیاری مزارع به مفهوم مردود کردن توسعه شیوه

 فره جزء تلفاتدیدگاه جهان نسبت به مقوله هدررفت آب در بخش کشاورزی خبر داد.به گفته وی، در گذشته نفوذ آب به داخل س

فوذ گویند که آب نشود، بلکه میعنوان تلفات حساب نمیالمللی دیگر این آب بهآمد، اما در حال حاضر در ادبیات بینبه حساب می

داده شده به سفره زیرزمینی ملحق شده و قابل استفاده است.دبیرکل کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران افزود: در حال حاضر در 

د. ادبیات شونعنوان تلفات محاسبه نمیهای قابل برگشت بههایی غیرقابل بازگشت هستند و آبشود که چه نوع آبی میدنیا بررس

جویی ایجاد کند. خواهد صرفهشود که تغییر شیوه آبیاری در کدام بخش میجدیدی در دنیا شکل گرفته و بر این اساس بررسی می

و میزان آن را کم کرده  شیوه آبیاری تبخیر را کاهش داده یا اینکه بر نفوذ عمقی تأثیرگذار بودهکنیم که آیا تغییر در واقع بررسی می

ها از قبل وجود داشته اما اجماع بیشتری در دنیا بوجود آمده و به همین دلیل های جدید است. البته این تئوریاست؟ اینها تئوری

تواند در کشور آب های نوین آبیاری میح این پرسش که آیا با اصالح شیوهآید.احسانی با طرباور جدیدی در جهان به حساب می

 های آبیاری را عاملی برای تولید آب جدید در کشور ندانست.جدیدی استحصال شود، تغییر شیوه

مسئله  ها باید اینیزیرشود و در برنامهجا میهای آبیاری، فقط آب جابهوی بیان کرد: بیالن آب در کشور ثابت بوده و با تغییر شیوه

های را مد نظر قرار داد.دبیر کل کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران به این پرسش که آیا از آب ذخیره شده حاصل از اجرای روش

گونه پاسخ داد: باید دقیقاً مشخص شود که کدام آب ذخیره شده است. آیا آبی توان در جای دیگر استفاده کرد، ایننوین آبیاری می

های آبیاری شد، با اصالح روشپیوسته )آب برگشتی( ذخیره شده یا آبی که تبخیر و از دسترس خارج میای زیرزمینی میکه به سفره

بندی کنیم، تلفات واقعی را از غیرواقعی جدا کنیم و بدانیم که چه تلفاتی قابل برگشت ذخیره شده است.احسانی اضافه کرد: باید طبقه

کند که مسئله را بشناسیم. این موضوع از نظر فنی ابعاد زیادی ناپذیر است. همه این محاسبات کمک میبرگشت است و چه تلفاتی

رسد و چه دهیم، به مصرف واقعی گیاه میدارد و باید همه مصارف ریز شود و بدانیم چه بخشی از آبی که تحویل یک مزرعه می

آن قابل برگشت است و چه میزانی از آن غیرقابل برگشت است تا در بیالن نهایی  شود. چه میزانی ازبخشی از دسترس گیاه خارج می

های نوین آبیاری در ایران منجر به کاهش مصرف نشده است؛ زیرا کشاورزان به این مسئله توجه شود.به اعتقاد وی، اصالح روش

مثال تشریح کرد و یادآور شد: یک کشاورز چاهی  اند.احسانی نظر خود را با یکهمزمان اقدام به توسعه سطح زیر کشت خود کرده

درصد مزرعه خود را آبیاری کند. با  20تواند کند. با این آب نیز میلیتر از آب این چاه آب برداشت می 20دارد و بر اساس مجوزها 

برد. یزمین بیشتری را زیر کشت مبیند که پس از آبیاری اراضی قبلی خود آب مازاد در اختیار دارد؛ بنابراین تغییر شیوه آبیاری می

کند. به این ترتیب عمالً با تغییر سیستم آبیاری در مصرف کرده را دوباره استخراج میلیتری که قبالً از چاه برداشت می 20پس همه 

 شود.آب این کشاورز تغییری ایجاد نمی

 تالش برای فقرزدایی
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المللی آبیاری و زهکشی در مقوله فقرزدایی عنوان کرد: مشارکت کمیسیون بیندبیر کل کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران درباره 

کشور دنیا تشکیل شده و ایران نیز یکی از اعضای این کمیسیون است. این کمیسیون در حال اصالح  110المللی از کمیسیون بین

 کند با هدف کاهش فقر در دنیا، وارد عمل شود.انداز خود است و تالش میچشم

بیاری المللی آانداز بوده و استراتژی و برنامه عمل نیست. یعنی اعضای کمیسیون بینگذاری در واقع یک چشمادامه داد: این هدف وی

های آن در کاهش فقر تاثیرگذار باشد. این کار از طریق ای انجام دهند که خروجیهای خود را به گونهریزیو زهکشی باید برنامه

پذیر است.احسانی در پایان گفت: باید تالش کنیم با حجم مشخصی آب عالوه بر اینکه میزان کشاورزی امکانوری آب افزایش بهره

ایم دهیم، شغل بیشتری ایجاد کرده و درآمد بیشتری نصیب کشاورزان کنیم. اگر این کارها را انجام دهیم توانستهتولید را افزایش می

شی المللی آبیاری و زهکانداز اعضای کمیسیون بینش فقر را فراهم کنیم. اما در این چشمدرآمد کشاورز را تقویت کنیم و زمینه کاه

 صورت مستقیم وارد مقوله فقرزدایی نخواهند شد./به

http://www.iana.ir/fa/news/39131/%D8% 
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 جهانیگزارشات 
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۵دی  ۲۰تاریخ: 

 عمان؛ صادرکننده الکیل بنزن سولفونه به کشور

 .تن الکیل بنزن سولفونه وارد کشور شده است 139ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از  7بر اساس آمار گمرک در 

ماه منتهی به مهر  7،بر اساس آمار گمرک در  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 شده کشور وارد  6،327،284،462  و ارزش ریالی 202،404   دالری ارزش به سولفونه بنزن الکیل  تن  139ماه سال جاری بیش از 

 ریالی ارزش و 151،879 دالری ارزش با کشور به  تن الکیل بنزن سولفونه 121کشور عمان با صادرات بیش از .است

و ارزش   15,266  دالری ارزش با کشور به تن 10 از بیش صادرات با  ترکیه آن از پس و اول رتبه در  4،746،677،578

به ذکر است؛ آلکیل بنزن خطی به ترکیباتی گفته می شود که شامل یک حلقه  الزم.دارد قرار دوم رده در 480،280،110   ریالی

بنزنی و یک گروه آلکیل خطی متصل به آن است. آلکیل بنزن خطی در گروه هیدروکربن های آروماتیک قرار دارد. مهمترین کاربرد 

 .سمی است آلکیل بنزن خطی ماده ای اشتعال زا و غیر .آلکیل بنزن ها ساخت مواد شوینده است

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری  ارزش ریالی  وزن)ک.گ(

                   500 بلژیک 5

155,843,410  
                   

5,034  
                     377 چین 6

19,549,977  
                      

630  
                 121270 عمان 6

4,746,677,578  
                

151,879  
                   10231 ترکیه 7

480,280,110  
                  

15,266  
                   7000 فرانسه 7

924,933,387  
                  

29,595  
http://www.yjc.ir/fa/news/5931791/%D8%B9 
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۹۵/۱۰/۱۷ : تاریخ

 مقامات هندی خبر دادند افزایش قیمت برنج باسماتی هند و احتمال ازسرگیری صادرات برنج به ایران
مقامات هندی می گویند احتمال دارد که در آینده نزدیک صادرات برنج باسماتی به ایران را از سرگرفته شود و این درحالی است  

  .ماه آشفته را پشت سر گذاشته، اخیرا روند افزایشی به خود گرفته است 6که قیمت این نوع برنج که یک دوره 

ود ایران در چند ماه ر، از آنجایی که احتمال میفایننشال اکسپرسبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصاد بین الملل 

ماه آینده با  6ماهه آشفته را پشت سر گذاشته، طی  6آینده واردات برنج از هند را از سر بگیرد، برنج باسماتی هند که یک دوره 

 750مقامات هندی می گویند قیمت برنج باسماتی صادراتی هند در چند ماه گذشته به ازای هر تن .افزایش قیمت روبرو خواهد شد

دالر رسیده است. یک مقام وزارت بازرگانی هند گفت طی چند ماه آینده قیمت برنج باسماتی  800بوده که در ماه دسامبر به دالر 

 دو افزایش تقاضای جهانی خواهد بو دالر برسد که به علت کاهش تولید 900هند می تواند به 

احتماال، به زودی، واردات از این کشور را از سرخواهد گرفت. دولت هند بعالوه، ایران، بزرگ ترین مقصد صادراتی برنج باسماتی هند، 

 .اواخر ماه جاری میالدی هیئتی تجاری را برای بررسی چگونگی صادرات برنج به ایران روانه خواهد کرد

است که بر اساس هزار تن بوده  4.6بر اساس آمارهای رسمی، در سال مالی کنونی، حجم برنج باسماتی صادراتی به ایران حدود 

به  2015قراردادهایی است که سال گذشته بسته شده بود. این در حالی است که حجم صادرات برنج باسماتی به ایران در سال مالی 

انتظار می رود که ایران در آینده نزدیک ازسرگیری واردات برنج را »یک مقام وزارت بازرگانی هند گفت: .یک میلیون تن رسیده بود

وی همچنین افزود: به علت تولید کمتر برنج باسماتی در سال جاری، قیمت ها در چند هفته گذشته شروع به «.کنددرخواست 

 .افزایش کرده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951017000418 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - 1395دی  19تاریخ: 

/ آسیا بدون تحقیقات 2030گذاری در علوم و تکنولوژی کشاورزی برای پایان گرسنگی تا سال تأثیر سرمایه

 رسدنمی 2030کشاورزی به هدف صفر گرسنگی تا سال 

هداف توسعه پایدار در جهان و مقابله با گرسنگی منظور رسیدن به ابر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو(، به

های پژوهشی کشاورزی دارند.این سازمان ها وبخش خصوصی نیاز به تقویت بخش علم و فناوری و ظرفیت، دولت2030و فقر تا سال 

ندن ن به هدف صفر رساگذاری تحقیقات کشاورزی به ویژه در آسیا انجام نشود، تالش برای رسیدهشدار داد که اگر افزایش در سرمایه

 .تواند با دشواری انجام شودمی 2030گرسنگی تا سال 

اری در گذگذاری در علم و تکنولوژی کشاورزی، نیاز است، چرا که سرمایهسایت فائو، فائو تأکید کرد، سرمایهبه گزارش ایانا از وب

ند.در یک گزارش جداگانه که توسط دفتر منطقه ای کعلوم کشاورزی در کاهش گرسنگی در سراسر جهان به ویژه در آسیا کمک می

گذاری تحقیقات کشاورزی به ویژه در آسیا فائو در آسیا و اقیانوس آرام منتشر شد، این سازمان هشدار داد که اگر افزایش در سرمایه

 شود.تواند با دشواری انجام می 2030انجام نشود، تالش برای رسیدن به هدف صفر رساندن گرسنگی تا سال 

Kundhavi Kadiresan :میلیون نفر  800نزدیک به "، دستیار مدیر کل و نماینده منطقه ای فائو در حوزه آسیا و اقیانوسیه گفت

 "های علمی و فناوری داریم.گرسنه و مبتال به سوءتغذیه در جهان وجود دارد، بنابراین بیش از هر زمان دیگری ما نیاز به پیشرفت

ی جدید و فناوری زمانی موفقیت آمیز است که از طریق جوامع گسترش یابد. نقش علم و فناوری برای کاهش هاایده"وی افزود: 

آید، بلکه نوآوری باید به نسل بعد هم منتقل شود چراکه ما مدیون گرسنگی و فقر نه تنها با افزایش بهره وری کشاورزی به دست می

درصد بیشتر برای تغذیه افراد گرسنه  60ند که جهان نیاز به تولید مواد غذایی حدود زفائو تخمین می"مان هستیم.کودکان و فرزندان

دارد. این در حالی است که بیشتر تولید مواد غذایی در جهان بر عهده کشاورزان خرده پا است، کسانی که از  2050جهان تا سال 

فناوری در بخش کشاورزی باید همه را در گیر کند؛ از  تالش برای تقویت علم و"دستیار مدیرکل گفت: "فقیرترین افراد هستند.

ها در بخش نوآوری برای ما نیاز به توسعه ظرفیت"وی در ادامه تأکید کرد:  "محقق برجسته کشور گرفته تا خانوارهای کشاورز.

ارائه دهندگان خدمات  های افراد همچون کشاورزان،ها و ظرفیتکشاورزان خرده پا داریم. باید آموزش در تمام سطوح و مهارت

های سیستم نوآوری کشاورزی به روز شود. کشاورزان خرده پا نیاز به یک محیط مناسب برای نوآوری توسعه، محققان، در تمام جنبه

های قانونی و شفاف، امنیت حقوق مالکیت، ابزار مدیریت و های دولتی، اقتصاد پایدار، نظارتتواند از طریق سیاستدارند که می

های ها در کشاورزی و استراتژیاو همچنین تأکید کرد که باید به نیاز زنان و دختران و نقش آن"های بازار فراهم شود.رساختزی

د. کنشود یا کم ارزش جلوه میها یا در نظر گرفته نمیهای آنمعیشت روستایی توجه ویژه داشت، این در حالی است که توانایی

کز بیشتری کرد، چراکه جوانان نسبت افراد مسن تر تمایل بیشتری به نوآوری دارند و آینده کشاورزی همچنین باید روی جوانان تمر

هایی در زمینه ارقام برنج، توسط انستیتوی بین المللی تحقیقات برنج حاصل شده در دست آن هاست.در چند سال گذشته، پیشرفت

، ساالنه به ارزش 2009-1985های ونزی داده شد و توانستند در طی سالاست که این ارقام به کشاورزان در فیلیپین، ویتنام، اند

ها، سیل، میلیارد دالر امریکا دست یابند. بهبود برنج نه تنها افزایش بهره وری به همراه داشته بلکه تأثیر آفات، بیماری 1.5حدود 

که جهان هر سال به مواد غذایی بیشتری نیاز دارد،  گرما، خشکسالی، شوری و سرما را کاهش داده است.با در نظر گرفتن این موضوع

 ها اقدام کنند.بنابراین باید محققان بر توسعه و رشد غذاهای مغذی تر در راستای کاهش مواد ریز مغذی

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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Kundhavi Kadiresan  :تواند به برخی از کمبود گذاری در تحقیقات کشاورزی مورد نیاز است و میدر مجموع، سرمایه"گفت

، آهن و روی کمک کند. با وجود سیستم تحقیق و توسعه کشاورزی و فراهم کردن چنین Aمغذی در جهان مانند ویتامین ریز 

 "شود تا اطمینان و سودآوری و ایمنی هم باالتر برود.ها در بازار، باعث میمحصوالتی و عرضه آن

http://www.iana.ir/fa/news/39182ن/%D8%AA%D8%A3 
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