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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

 روی 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 

 .شود ای بازنشر می رسانه

 :شده در سایت دفتر کشاورزی به آدرس ذیل نیز قابل مطالعه و دانلود استاخبار تهیه 
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 آب

 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

هزار کیلومتر شبکه فرسوده شهری و هزار کیلومتر شبکه فرسوده شهری و   2929وجود وجود / / میلیون مترمکعب آب شرب با مدیریت مصرفمیلیون مترمکعب آب شرب با مدیریت مصرف  054054ذخیره ذخیره 

  روستاییروستایی

های  میلیون مترمکعب آب شرب با اجرای برنامه 054برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور از ذخیره  معاون نظارت بر بهره

به گزارش ایانا به نقل از پاون، دکتر حمیدرضا تشیعی با اشاره به اینکه در .تقاضا در تابستان سال جاری خبر دادمدیریت مصرف و 

ها آبگیری  مخازن ذخیره موجود، شب: بینی نشده است، افزود میلیارد تومان اعتبار پیش 736برنامه ششم توسعه ساالنه بیش از 

کنند، مردم نیز دچار مشکل نشوند که در این بخش نیز برای شهرهای  ها را تغذیه می شوند تا ضمن اینکه در طول روز شبکه می

میلیارد تومان  6674میلیون مترمکعب کمبود مخزن داریم که برای تأمین این کمبود، بایستی  3.5هزار مشترک حدود  34بیش از 

هزار میلیارد تومان نیاز  2ها نیز به اعتباری حدود  هتشیعی با اشاره به اینکه در بخش زون بندی شبک.اعتبار مالی داشته باشیم

با توجه به کمبود منابع آبی و تزاید خشکسالی در : درصد شهرهای کشور نیاز به اصالح زون بندی دارند، افزود 56داریم و حدود 

موضوع تنش آبی به  22 وی با بیان اینکه از سال.کشور، بایستی با اقدامات مدیریت تقاضا و مصرف، این تنش را کاهش دهیم

صورت ویژه در شهرهای کشور بخصوص در فصل تابستان به منظور تأمین آب شرب مردم مطرح و در حوزه ستادی وزارت نیرو و 

در قالب یک برنامه مدون، اقدامات اضطراری وضعیت تنش آبی را در تابستان : آب و فاضالب کشور مورد پیگیری قرار گرفت، افزود

شهر کشور  346کردیم و ذکر این نکته ضروری است که، در تابستان سال جاری با اقدامات انجام شده در مجموع  هر سال مدیریت

 .درصد دچار کمبود آب بودند که تالش شد تابستان بدون قطعی گسترده سپری شود 24تا  64با تنش آبی و بین 

 506شاره به اینکه تعداد این شهرها در تابستان سال گذشته برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با ا معاون نظارت بر بهره

میلیون نفر  35شهر با جمعیت حدود  346های انجام شده در سال جاری به  میلیون نفر جمعیت شهری بود که با اقدام 54شهر با 

هایی از  حفاری شدند و یا چاه هایی بخشی از اقدامات اضطراری انجام شده در تأمین، انتقال و توزیع آب، چاه: کاهش یافت افزود

های پمپاژ انجام شد، در  همچنین اقداماتی که در خطوط انتقال و ایستگاه: وی ادامه داد.بخش خصوصی اجاره و یا خریداری شد

 .لیتر در ثانیه به ظرفیت تولید آب کشور افزوده شد 735هزارو  2مجموع 

های توزیع،  ها، کاهش پرت، مدیریت فشار در شبکه اتی شامل اصالح شبکهدر بخش اقدامات تقاضا و مصرف، اقدام: او اضافه کرد

 .لیتر آب در ثانیه از این محل ذخیره شد 525هزار و  3ها انجام شد که در مجموع  های غیر مجاز و حذف آن شناسایی انشعاب

 065لیتر در ثانیه معادل  233ارو هز 63در مجموع با آبی که در بخش مدیریت تأمین اضطراری اضافه شد، : تشیعی تصریح کرد

 .میلیون مترمکعب در طول سال به ظرفیت کمبود آب کشور اضافه شد

بندی به  های آبرسانی شهری و روستایی و عدم زون برداری شرکت مهندسی آبفای کشور از فرسودگی شبکه معاون نظارت بر بهره

هزار کیلومتر و در  02در بخش شهری حدود : د کرد و اظهار داشتکند، یا عنوان یکی از عواملی که مشکل کم آبی را تشدید می

هزار میلیارد  60ها فرسوده است و بایستی اصالح شوند؛ این کار نیاز به حدود  هزار کیلومتر از شبکه 54بخش روستایی حدود 

هزار  7روستا در مرداد سالجاری به  624و هزار 7شدند نیز از  تعداد روستاهایی که با تانکر آبرسانی می: وی افزود.تومان اعتبار دارد

برداری شرکت مهندسی آبفای کشور با اشاره به ادامه روند خشکسالی در کشور و  معاون نظارت بر بهره.روستا کاهش یافت 52و 

اهش دهیم و با این حال توانستیم تعداد شهرهای مواجه با بحران را ک: سانتیگرادی دمای هوا در سال جاری گفت 6.5تا  6افزایش 

های توزیع وجود دارد از قبیل  در خیلی از شهرهایی که دچار تنش آبی بودند در ساعات پیک مصرف و بخاطر ضعفی که در شبکه
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ها، ضرورت زون بندی، کمبود مخازن ذخیره، در تابستان با کمبود فشار و دربرخی شهرها با قطعی نیز برخورد  فرسودگی شبکه

 .های توزیع وجود دارد را مرتفع کنیم صورت ساختاری، ضعفی که در شبکهکردیم و الزم است که به 

ها، استفاده  بندی شبکه ها، افزایش ظرفیت مخازن، زون مدیریت اصالح مصرف دربخش آب شرب شامل، اصالح شبکه: وی ادامه داد

 .ها است و نیاز مند تأمین اعتبار است های هوشمند در شبکه از سامانه

توان از مردم دریافت کرد، اصالحات عمالً از محل  درصد قیمت تمام شده را نمی 04تا  34ر شرایطی که بیش از د: تشیعی افزود

این اعتبارات یا باید در قالب اعتبارات عمومی دولت تأمین شود یا از طریق نرخ : وی تصریح کرد.اعتبارات جاری امکانپذیر نیست

 .ط تأمین آب پایدار برای مردم تأمین شودفروش واقعی آب به مردم تأمین شود تا شرای

با بیان اینکه با پیش  27برداری شرکت مهندسی آبفای کشور در خصوص تأمین آب مورد نیاز کشور در سال  معاون نظارت بر بهره

، شیراز، شهرهای اصفهان، بوشهر، بندر عباس: درصد رشد مصرف، وضعیت آبی تعدادی از شهرها نگران کننده است افزود 2.5بینی 

 .کرمان، مشهد و یزد در سال آینده به وضعیت هشدار خواهد رسید

 ./مدیریت کنیم 25را نیز مشابه سال  27کنیم تا وضعیت آبی سال  با اقداماتی که در دست اجرا است تالش می: وی ادامه داد

/news/fa/ir.iana.www//:http36220D%/5%B4%D5%DB%AE% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/37294/%D8%B0%D8%AE%DB%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول آذر 

 

4 
 

 آب
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

میلیون میلیون   0404درآمد ساالنه درآمد ساالنه / / هزار هکتار اراضی دشت سیستان اجرا می شودهزار هکتار اراضی دشت سیستان اجرا می شود  0404طرح انتقال آب با لوله در طرح انتقال آب با لوله در 

  تومانی به ازای هر هکتارتومانی به ازای هر هکتار

 .هزار هکتار از اراضی دشت سیستان اجرا می شود 64در  25طرح انتقال آب با لوله در سال 

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، محمد جواد صالحی نژاد مجری طرح انتقال آب با لوله به اراضی دشت سیستان در گفت و 

زار هکتار از اراضی دشت تا مهر ماه امسال این طرح در سه ه: گو با خبرنگار پایگاه خبری این وزارتخانه ضمن اعالم این خبر افزود

 .سیستان در شهرستان هامون اجرا و برای این اراضی تامین آب شده است

هزار هکتار اراضی دشت سیستان به تصویب هیات دولت رسیده است، اظهار  07وی با بیان این که طرح انتقال آب با لوله در 

دالر از منابع صندوق توسعه ملی به این طرح اختصاص یافته میلیون  544با تایید مقام معظم رهبری در فاز نخست مبلغ : داشت

 .میلیارد تومان برای اجرای طرح به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یافته است 6244میلیون دالر معادل  044که از این مبلغ 

منطقه سیستان پراکنده و  هزار هکتار و در پنج شهرستان 244هزار هکتار اراضی دشت سیستان در  07این : صالحی نژاد ادامه داد

 .قرار است آب بخشی از اراضی همه بهره بردارانی که در گذشته سهم آب داشتند، تامین شود

وی احداث شبکه های اصلی و فرعی و ایستگاه های پمپاژ آب توسط وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی وزارت نیرو را از ویژگی 

 .های این طرح عنوان کرد

ایستگاه  60ناحیه عمرانی تقسیم شده که قرار است با سه ایستگاه پمپاژ اصلی و  67کل دشت سیستان به : کرد صالحی نژاد تصریح

 .ثانویه و دو خط اصلی، انتقال آب به نواحی عمرانی صورت گیرد

زار میلی متر، لوله در کل این طرح چهار هزار کیلومتر لوله گذاری انجام می شود که شامل لوله های فوالدی با قطر دو ه: وی گفت

 .میلی متر است 734میلی متر تا  244میلی متر و لوله های پلی اتیلن از قطر  6744میلی متر تا  744های فایبر گالس از قطر 

کیلومتر در چارچوب این طرح  024تاکنون  20مجری طرح انتقال آب با لوله به اراضی دشت سیستان خاطر نشان کرد که از سال 

 .ده استلوله گذاری ش

 میلیون متر مکعب آب به طرح 044اختصاص 

هزار هکتاری از  07میلیون متر مکعب برای این طرح  044ساالنه : وی در مورد میزان آب تخصیصی به این طرح اذعان داشت

خواهد متر مکعب آب مطمئن با لوله سر مزرعه تامین  5654وزارت نیرو آب تخصیص یافته به طوری که برای هر هکتار اراضی 

تخصیص آب این طرح : صالحی نژاد در پاسخ به این پرسش که آب مورد نیاز این طرح از کدام محل تامین می شود، اعالم کرد.شد

از چاه نیمه های یک، دو و چهار منطقه سیستان و با احداث ایستگاه های پمپاژ اصلی بر روی این چاه نیمه ها و احداث خط انتقال 

 .انی صورت می گیردناحیه عمر 67اصلی به 

درصد مناقصات این طرح برای انتخاب مشاور و پیمانکار و خرید کاال و تجهیزات برگزار شده و تا کنون قریب  55بیش از : وی گفت

 میلیارد تومان قرار داد با مشاوران، پیمانکاران و تامین کنندگان کاال شامل لوله، اتصاالت، شیر آالت و پمپ الکترو موتور 6244به 

نفر در بخش های مشاور و پیمانکاری عنوان  2224صالحی نژاد تعداد نیروهای انسانی بکارگرفته در این طرح را . منعقد کرده ایم

دستگاه ماشین آالت سنگین ، نیمه سنگین  556درصد نیروی انسانی طرح، بومی هستند، همچنین تعداد  67: کرد و اظهار داشت

 .و سبک بکار گرفته شده است

 میلیون تومانی به ازای هر هکتار 04مد ساالنه درآ
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وی افزایش درآمد کشاورزان را از اهداف طرح برشمرد و برآورد کرد که با اجرای طرح انتقال آب با لوله به اراضی دشت سیستان 

 .دمیلیون تومان درآمد خالص ساالنه برای هر کشاورز به ازای هر هکتار اراضی ایجاد شو 34تا  24دست کم بین 

صالحی نژاد، تثبیت جمعیت و جلوگیری از مهاجرت، بازگشت کشاورزان برای کارکردن بر روی زمین های کشاورزی، افزایش تولید 

با توجه به انتخاب الگوی کشت مناسب و تولید گیاهان کم آب بر مانند گیاهان دارویی و تولید محصوالت گلخانه ای، پایداری 

اد ملی و ارتقاء درآمد کشاورزان را ازدیگر اهداف طرح انتقال آب با لوله به اراضی دشت سیستان اکوسیستم منطقه و کمک به اقتص

 .در صورت تامین اعتبار به اتمام می رسد 26این طرح تا اوایل سال : وی گفت.برشمرد

ای بخش های مختلف در این میلیارد تومان بر 544تاکنون نزدیک به : مجری طرح انتقال آب با لوله به اراضی دشت سیستان افزود

نشان می دهد  20وی با بیان این که برآورد های وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مطالعات عمیق در سال .طرح هزینه شده است

میلیارد تومان به  6244با توجه به اختصاص : میلیارد تومان اعتبار نیاز است، اظهار داشت 2275که برای اجرای کامل این طرح به 

 .میلیارد تومان کسری بودجه داریم 75ذکور ما یک هزار و طرح م

انتقال آب با لوله به اراضی دشت سیستان با : صالحی درباره مشارکت مردمی در اجرای طرح انتقال آب با لوله نیز تصریح کرد

 .مشارکت مردم انجام می شود و ما برای عبور لوله ها از زمین های آنان پولی پرداخت نمی کنیم

/news/fa/ir.iana.www//:http36356D%/5%B6%D5%B6% 
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 آب
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  دریاچه ارومیه در کتاب درسی استرالیادریاچه ارومیه در کتاب درسی استرالیا/ / چگونه آب در ایران ،عبرت جهانیان شد؟چگونه آب در ایران ،عبرت جهانیان شد؟

ها بودند و آب را مهریه حضرت  قداست خاصی قائل بودند، الگوی فناوری آب در قناتایرانیان که زمانی برای آب 

 .آموزان جهان شده است ای دارند که شرایط حادش درس عبرت دانش دانستند اکنون دریاچه می(س)زهرا

درد   ایرانی را به ها این روزها دل هر ها و قنات ترین عنصر طبیعی در سرزمین چشمه به گزارش مهر، قصه پرغصه آب، مقدس

 .آورد می

 دریاچه ارومیه در کتاب درسی استرالیا

دهند که  شود و همه با دیدن آن آه و فغان سر می های اجتماعی میان ایرانیان دست به دست می طی روزهای اخیر عکسی در شبکه

نامیدند این  می« آب و خاک»یش را دانستند که میهن خو ما را چه شده است؟ چه شد که ایرانیانی که آب را آنچنان مقدس می

 اند؟ سوی دنیا شده روزها درس عبرتی برای نسل آینده مردمی آن

. آموزان استرالیایی درباره پیامدهای مخرب انتقال آب است ای از کتاب جغرافیای دانش اما عکس چه بود؟تصویر مربوط به صفحه

توجهی ما  تصویری که گویای بی. ریاچه ارومیه قبل و بعد از خشک شدنتصویر مقایسه د: تصویری که برای ایرانیان بسیار آشناست

 .ایرانیان به مایه حیات است

 :در این درس آمده است

های  های بزرگ جهان در حال کوچک شدن هستند و رودخانه خیلی از دریاچه. کنیم افتد وقتی ما آب را منحرف می چه اتفاقی می"

یک . گیرند ها و حتی سال مقادیر زیادی آب از دریا می اینداس، گنگ، نیل و مارِی در طول ماه بزرگ از جمله کولورادو، ریوگراند،

رویه و  استفاده بی. اند میلیارد نفر متاثر شده3های آب  و چاه. های جهان در حال خشک شدن هستند ها و دریاچه سوم از رودخانه

 .انحراف آب مقصران اصلی هستند

 شود؟ چرا آب منحرف می

کشی یا پمپاژ  شود و انتقال آب در ابعاد بزرگ اغلب نیاز به لوله دلیل توزیع نامتناسب آب و جمعیت، نیاز به انتقال آب ایجاد می به

 و Murrayبه  Snowy River توان انتقال آب از رودخانه به طور مثال می. ای به حوضه دیگر دارد آب از حوضه

Murrumbidgee اند کمبود آب را در مناطق دیگر جبران کند و فرصتی برای توسعه کشاورزی یا تامین تو انتقال می. را ذکر کرد

 .وری از آب نیست اما انتقال آب اغلب پایدارترین روش بهره. انرژی برقابی فراهم کند

 مرگ دریاچه ارومیه در ایران

 75تاکنون بیش از  2445از سال . شود یهای نمک در جهان خشک م ترین دریاچه ترین دریاچه خاورمیانه و یکی از بزرگ بزرگ

این (. ، الف و ب را ببینید6عکس )درصد مساحت دریاچه ارومیه از دست رفته و اراضی نمکی وسیعی را به جا گذاشته است 

اعالم  6267المللی اعالم شده است و در سال  در کنوانسیون رامسر به عنوان یک تاالب مهم در سطح بین 6266دریاچه در سال 

 .شد که یونسکو آن را تحت حمایت ذخیره بیوسفر قرار داده است

به غیر از . کنند های مهاجری است که از آرتمیاها تغذیه می های اطراف آن، زیستگاه فصلی و منبع مهم غذایی پرنده دریاچه و تاالب

های  رودخانه: ریاچه ارومیه، یک پایانه آب استد. توانند زندگی کنند ها، آرتمیاها تنها جاندارانی هستند که در این آب می پالنکتون

به دلیل اقلیم گرم و خشک، تبخیر باال منجر به تشکیل . آورند ریزند با خود، نمک طبیعی می دائمی و فصلی که به دریاچه می

 .تر شده است دهد که سطح دریاچه ارومیه کوچک نشان می 2عکس . شوند بلورهای نمکی در ساحل می
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 شود؟ ک میچرا دریاچه خش

مردم اغلب به . دلیل پایین رفتن سطح دریاچه، ترکیبی از خشکسالی درازمدت و انحراف روزافزون آب برای کشاورزی بوده است

 ."کنند برند بدون آن که هزینه آن را پرداخت کنند یا بیش از آن چه اجازه دارند برداشت می طور غیرقانونی از آب بهره می

 .در کتب درسی دانش آموزان استرالیایی تدریس می شود متن فوق آن چیزی بود که

 آب در گذشته

باور  به. نام آناهیتا ایزدبانویی به: است  که آب نیز دارای یک ایزدبانو بوده ای داشته است تا جایی آب در ایران باستان جایگاه ویژه

در تقویم ایرانی روز دهم ماه . عشق و دوستی بوده است ها و باران و نماد باروری، ایرانیان باستان الهه آب، فرشته نگهبان چشمه

در . ، الهه آب است(آناهید)آبانگان جشن آناهیتا . آبان باستانی برابر با چهارم آبان فعلی به عنوان جشن آبانگان مشخص شده است

آناهیتا الهه بارندگی و رویش و زایندگی . ندکرد ها، الهه آب را نیایش می جشن آبانگان، ایرانیان به ویژه زنان در کنار دریا یا رودخانه

ها زاد و ولد می  آمدند، گیاهان می روییدند و حیوانات و انسان بود که به اراده و تدبیرش باران فرو می آمد، رودها به جریان می

 .رفت شمار میشد و ازین جهت یک امر مقدس برای تمام ایرانیان به  برکت آناهیتا شامل تمام موجودات زنده می. کردند

ها برای زندگی بهتر،  ترین توصیه عالوه بر آن در نوشته های مذهبی و براساس روایات دینی، آب مورد تاکید بوده است مثال از مهم

دوری از گناه و پرهیز از دروغ و خودداری از آلوده کردن عناصر چهارگانه موثر بر زندگی بشر یعنی آب، باد، خاک و آتش بوده 

 .است

 حاضر ر حالآب د

شد امروز  گوش رسید، هر ایرانی نسبت به این موضوع حساس می شاید اگر روزی که خبر احتمال خشک شدن دریاچه ارومیه به

های تاالب انزلی و  شماره افتادن نفس بخت شدن بختگان، خشکی هامون، نابودی هورالعظیم، به شاهد از نفس افتادن گاوخونی، سیاه

عنوان  ساالران در کشور چه اندازه قدرت دارند که تاکنون سازمان محیط زیست به اینکه آب.ب دیگر نبودیمهزاران دریاچه و تاال

کند که این افراد کیستند  نماینده دولت و بسیاری از نمایندگان مردم در مجلس نتواستند با آن مقابله کنند این سوال را ایجاد می

 .هیچ کس نیز پاسخگو نیستند برند و به کشور را به تاراج می  که سرمایه

 مجادله بر سر آب در ایران

گفته کارشناسان این حوزه، در  به. نبود مدیریت اصولی در منابع آبی کشور، اکنون یکپارچگی هویت ملی ایرانیان را نشانه رفته است

های انتقال آب  دلیل پروژه ر بهدرحال حاض. صورت عدم رویارویی درست و به موقع با مساله شاهد اختالفات آب در ایران هستیم

چند روز قبل کشاورزان شرق اصفهان با بولدوزر به جان . ای، بسیاری از هموطنان بر سر مساله آب با هم اختالف دارند بین حوزه

ی انتقال آب ها دلیل پروژه مردم چهارمحال بختیاری نیز به. و آن را شکستند  لوله انتقال آب از استان اصفهان به استان یزد افتاده

ها و  ها، اصفهانی اند و به همین ترتیب، لرها و قمی ها به مشکل برخورده شماری که از این استان به اصفهان اجرا شده با اصفهانی بی

 .هایی هستند ها درگیر تنش ها و ترکمن ها، سیستانی ها، کرمانی ها، یزدی کاشانی

انتقال آب از خزر به سمنان که به نام : است  عنی دریای خزر را نشانه رفتهترین دریاچه جهان، ی ساالران بزرگ اکنون قدرت آب

های آب ایران را دنیا شنیده است اما مسئوالن  دهد صدای آخرین قطره موضوعی که نشان می. شرب است و به کام تبلیغات سیاسی

آموزان دنیا به  های درسی دانش بیشتری از کتابزودی صفحات  مربوطه هنوز گوشی برای شنیدن آن ندارند و با ادامه روند فعلی به

 .یابد های خشک شده ایران اختصاص می ها و دریاچه تاالب

/news/fa/ir.iana.www//:http36360DA%/%57% 
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 آب
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  دوهزارمتریدوهزارمتریوزارت نیرو به دنبال آب درعمق وزارت نیرو به دنبال آب درعمق 

آب »بررسی های کارشناسان حاکی از وجود آب هایی در اعماق دو هزار متری زمین و بیشتر تحت عنوان : قائم مقام وزیر نیرو گفت

در بخش هایی از ایران است که این وزارتخانه در قالب طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی آن را پیگیری می « های ژرف

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، طرح احیا و تعادل بخشی .میلیارد ریالی هم برای مطالعه پیش بینی کرده است 244کند و اعتبار 

آب های زیرزمینی با توجه به مصوبه شورای عالی آب، اقدام مشترک وزارتخانه های کشور، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، 

را نیاز دارد که به همراه وزارت نیرو باید برای مدیریت مصرف آب پیاده  صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور

میلیون متر مکعب اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی کنترل شد و در چهار سال آینده پنج  065بر اساس این طرح پارسال .شود

شت از منابع آب زیرزمینی کنترل خواهد میلیارد مترمکعب اضافه بردا 664سال  24میلیون مترمکعب و پس از  644میلیارد و 

میلیارد ریال اعتبار برای شروع کار  244امسال : در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود( سه شنبه)امروز « ستار محمودی.شد

ی اظهار نظر در هنوز برا: وی خاطرنشان کرد.و مطالعات اولیه انجام این مهم تخصیص یافته، اما تاکنون اختصاص پیدا نکرده است

خصوص این آب ها در کشور زود است و همه چیز پس از انجام مطالعات اولیه، حفر چاه های گمانه و سنجش کیفیت و کمیت آب 

سیاست وزارت نیرو استفاده از این منابع آبی برای مصارف خاص با اولویت : محمودی تصریح کرد.های حاصله مشخص خواهد شد

آب های : وی تاکید کرد.کشور است که بیشترین احتمال وجود آب های ژرف در این مناطق است شرب بویژه در مناطق شرقی

قرار : قائم مقام وزیر نیرو گفت.ژرف منابعی فوق العاده راهبردی محسوب می شوند و باید تحت ضوابط خاص قانونی قرار بگیرند

فاهم نامه ای هم در این زمینه مبادله شده و مطالعات است مطالعات در این خصوص با همراهی و کمک روس ها انجام شود و ت

کاهش بارندگی، افزایش دمای هوا، افزایش : به گزارش ایرنا، چندی پیش وزیر نیرو اعالم کرد.اولیه نیز بر روی کاغذ آغاز شده است

برپایه گزارش : گفت« چیانحمید چیت ».تبخیر و افزایش جمعیت، منابعی آبی کشور را کاهش و مصرف آنها را افزایش داده است

مترمکعب آب تجدیدشونده داشته باشند به مرحله بحران وارد  6544های سازمان ملل متحد همه مناطقی که سالیانه کمتر از 

به گفته وی، این بحران با وجود بارش های به نسبت مناسب  .شده اند و با این اوصاف ایران اکنون در وضعیت بحرانی آب قرار دارد

همچنین یکی دیگر از کارشناسان وزارت نیرو پیشتر در خصوص آب های ژرف به ایرنا .ل آبی گذشته همچنان ادامه دارددر سا

آب های فسیلی  .قرار دارند( اعماق بیش از یک هزار متر)گفته بود، این آب های شیرین و شور در الیه های بسیار زیرین زمین 

از وجود دریاهایی در قدیم در برخی مناطق است در این دسته طبقه بندی می  محبوس شده در الیه های زیرزمینی که ناشی

بخشی از این آب ها نیز ناشی از گسل های موجود زمین است و آب از طریق این گسل ها به منابع آب ژرف تزریق می .شوند

و، کل ایران از قابلیت بهره مندی از آب معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیر« هدایت فهمی»به گفته .شود

های ژرف برخوردار است و با مطالعات ژئوفیزیک و ژئوتکنیک در این طرح مطالعاتی به زودی در مناطق برخوردار از این آب ها، 

برخی شواهد نشان می دهد بخشی از آب های کشور به صورت چشمه در اعماق بستر خلیج : وی یادآور شد.مشخص می شوند

ظاهر می شود، همچنین احتمال دارد آبهای کشور به صورت چشمه در کشورهای ( به عنوان چشمه های جوشان دریایی)رس فا

 .حاشیه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان بجوشد که این مساله نیز در این طرح بررسی می شود

/news/fa/ir.naia.www//:http36206D%/2%55% 
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 آب
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳1: تاریخ

  میلیارد مترمکعب از کسری منابع آب زیرزمینیمیلیارد مترمکعب از کسری منابع آب زیرزمینی  0.50.5جبران بیش از جبران بیش از 

میلیارد مترمکعب از مخزن آب زیرزمینی  6.5بخشی منابع آب زیرزمینی، بیش از  با اجرای طرح تعادل: مقام وزیر نیرو گفت قائم

 .استهای کشور احیا شده  دشت

در ساختمان ستادی وزارت نیرو با ( دوشنبه)قائم مقام وزیر نیرو در نشست خبری امروز  "ستار محمودی"گزارش پاون، مهندس  به

میلیون مترمکعب به منابع آب  544های انجام شده در طرح تعادل بخشی سبب شد تا حدود یک میلیارد و  بیان اینکه، اقدام

 .گردد میلیارد مترمکعب از بازتوانی منابع آب زیرزمینی به سه سال اخیر بازمی 6.5حدود : زیرزمینی کمک شود، گفت

 های اصلی کشور منابع آب زیرزمینی سرمایه

های اخیر سیر نزولی  مجموع برداشت: های اصلی کشور برای توسعه هستند، گفت وی با بیان اینکه منابع آب زیرزمینی سرمایه

سازی منابع آبی در  ته طرح تعادل بخشی توانسته به کم شدن میزان مصرف از این منابع و ذخیرهداشته و در سه تا چهار سال گذش

 .های آینده کمک کند که نیاز به پشتوانه مالی دارد سال

میلیارد تومان افزایش  654به  20میلیارد تومان آغاز شد، در سال  25با سرمایه اندک  23این طرح در سال : محمودی ادامه داد

حلقه چاه غیرمجاز در سال  2544میلیارد تومان رسید که در این طرح مواردی همچون، انسداد  044به حدود  25ت و در سال یاف

 .برداری مورد بازنگری قرار گرفته است هزار پروانه بهره 37های مجاز که تا کنون  جاری، جلوگیری از اضافه برداشت چاه

میلیارد مترمکعب از مصارف آب زیرزمینی کاهش یابد و  66طول برنامه ششم توسعه، وزارت نیرو امیدوار است در : او افزود

 .های دارای مشکل منابع آب کشور، در آینده به مرور احیا شوند دشت

های غیر  مقام وزیر نیرو با بیان اینکه حفر چاه غیر مجاز بایستی جرم تلقی شود و اگر این قانون تصویب شود از حفاری چاه قائم

 .این قانون باعث خواهد شد تا از همان ابتدای جلوی تخلفات گرفته شود: از جلوگیری خواهد شد، افزودمج

 .وزارت کشاورزی در این خصوص همکاری خوبی با وزارت نیرو داشته است: وی عنوان کرد

 های وزارت نیرو برای تأمین آب تابستان آینده برنامه

درصد در زمستان،  04درصد حجم نزوالت آسمانی در پائیز،  25ذشته به ما آموخته که های گ محمودی با بیان اینکه تجربه سال

بینی سازمان هواشناسی در خصوص کمبود بارش در  درصد در تابستان اتفاق خواهد افتاد و با توجه به پیش 5درصد در بهار و  34

برای تابستان سال آینده، در مدار قرار گرفتن : ظهار داشتهای وزارت نیرو برای تأمین آب تابستان آینده ا سال آبی جاری و برنامه

های وزارت  ترین برنامه ها و تأمین قطعات مورد نیاز از مهم ها و پست های آب، تغییرات در نیروگاه های جدید، بهسازی سامانه چاه

 .نیرو است

 های وزارت نیرو در تأمین آب و برق زائران اربعین حسینی اقدام

 66ها انجام شده از سوی وزارت نیرو برای تأمین آب و برق زائران اربعین حسینی نیز با اشاره به، آبرسانی  داموی در خصوص اق

رسانی و انتقال آن و ایجاد سامانه روشنایی برای  لیتر در ثانیه و برق 04های پایانه مرزی با ظرفیت  کیلومتری از شهر مهران تا حوزه

 2.5به جز مرز مهران، آبرسانی و تأمین برق مرزهای شلمچه و چزابه نیز با توزیع حدود : گفتهکتار از اراضی منطقه  65حدود 

 .هزار زائر در مسیر رفت و برگشت در مرزها ادامه دارد 544تا  634میلیون بسته آب در هر یک از مرزها و تأمین آب و برق بین 

هایی متفاوت داریم تا اربعین سال آینده در شکوه  ان، شلمچه و چزابه برنامهمقام وزیر نیرو آنگاه با بیان اینکه برای مرزهای مهر قائم

میلیارد تومان هزینه در برداشت که بخش عظم  04رسانی وزارت نیرو حدود  طرح ابرسانی و برق: و رفاه بیشتری برگزار شود، افزود
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های جدید  گذاری در این سه مرز با توجه به طرح مایههای آینده نیز برآورد سر های مردمی تأمین شد و برای سال آن از طریق کمک

 .میلیارد تومان خواهد بود 624تا  644وزارت نیرو بین 

طرح آب و برق تا  344وی با اشاره به سخنان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر بهره برداری از حدود 

سال به اتمام برسند، با تأمین منابع مالی به موقع به بهره برداری  7یا  5در طی  ها که بایستی برخی طرح: پایان سال جاری گفت

 .رسند ولی در صورت عدم تأمین منابع مالی ممکن است با تأخیر مواجه شوند می

 ها خالف قانون بودن ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه

های آب  این کنترل توسط شرکت: ها گفت ریم و بستر رودخانهستار محمودی با اشاره به خالف قانون بودن ساخت و ساز در ح

ها اعالم شده و در شعاع  ها و استانداری ها، فرمانداری منطقه ای انجام خواهد شد و میزان حریم مشخص شده نیز، به بخشداری

ی با کمک قوه قضائیه نسبت به های آب منطقه ا های فیزیکی پایدار یا ناپایدار احداث شود، شرکت ها چنانچه سازه حریم رودخانه

 میلیارد مترمکعبی ذخیره مخزن سدها 5ها و کاهش  افت بارش.اعمال قانون اقدام خواهند کرد

میلیارد مترمکعب  5آب ذخیره شده در پشت مخازن سدها در زمان حاضر در مقایسه با سال گذشته با : مقام وزیر نیرو گفت قائم

متر بوده  میلی 63ها در کشور تا روز گذشته  مجموع بارش: ها در کشور، بیان کرد عیت بارشوی با اشاره به وض.کاهش روبرو است

درصد  55ها در مقایسه با بلندمدت  میزان بارش: این مقام مسئول افزود.درصد کاهش داشته است 56که در مقایسه با سال گذشته 

ها نیز متاسفانه وضعیت مناسبی تاکنون نداشته و  انه و استانگ های فرعی سی هیچ کدام از حوضه: وی ادامه داد.کاهش داشته است

 .ها نسبت به سال گذشته روبرو هستیم ها با روند منفی بارش در همه آن

ها که برای پر شدن مخازن سدها اهمیتی حیاتی برای ما دارد، در مقایسه با سال گذشته با  آب همچنین از نظر روان: محمودی گفت

 .هستیم درصدی روبرو 5کاهش 

میلیارد  5در حال حاضر، آب ذخیره شده در پشت مخازن سدها در مقایسه با سال گذشته با : مقام وزیر نیرو تأکید کرد قائم

هایی که در چند روز گذشته اتفاق افتاد، امیدواریم در آذرماه وضعیت مناسب تری نسبت  اما با باران. مترمکعب کاهش روبرو است

 ./ه باشیمهای گذشته داشت به ماه

/news/fa/ir.iana.www//:http36662D%/5%D%AC5%A5 
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 آب
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  شودشود  مدیریت جامع آبخیز در کارون اجرایی میمدیریت جامع آبخیز در کارون اجرایی می

مراتع و آبخیزداری کشور از اجرایی شدن فاز دوم مدیریت جامع آبخیز با ها،  معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل

 .همکاری جایکای ژاپن در حوضه کارون خبر داد

ها، پرویز گرشاسبی در مراسم امضای صورت جلسه سند فاز دوم پروژه مدیریت  رسانی سازمان جنگل به گزارش ایانا از مرکز اطالع

دست آمده از اجرای این طرح در منطقه بازفت شهرستان کوهرنگ چهارمحال و   نتایج به: گفتجامع آبخیز با نماینده کشور ژاپن، 

دهد که باید در گام اول به دیگر نقاط مستعد این استان و در گام دوم به شش استان دیگر واقع در محدوده  بختیاری نشان می

 .زاگرس و رودخانه کارون تعمیم پیدا کند

ییر در رویکرد مدیریت منابع طبیعی و افزایش مشارکت مردم، ایجاد زمینه معیشت جایگزین و آموزش و تغ: پرویز گرشاسبی افزود

 .توانمند سازی ساکنان مناطق جنگلی از اهداف اجرای طرح مشارکتی جنگل و مرتع است

و بویر احمد، چهارمحال و  های کهکیلویه میلیون هکتار در استان 7مدیریت جامع آبخیز که در سطحی معادل : گرشاسبی بیان کرد

شود، راهکاری برای جلوگیری از فرسایش خاک و مبارزه با پدیده  بختیاری، خوزستان، لرستان، فارس، اصفهان و مرکزی اجرا می

ها دانست و برای اجرای موفق این طرح در کشور باید انسجام سازمانی بین منابع طبیعی و آبخیزداری،  خشکسالی و احیای جنگل

 .، آموزش و پرورش و دیگر نهادها ایجاد شود داریاستان

 ./در این مراسم شیشیدو از ژاپن و گرشاسبی از ایران صورت جلسه سند فاز دوم پروژه مدیریت جامع آبخیز را به امضاء رساندند

/news/fa/ir.iana.www//:http36255D%/2%55%D5%%AF 
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 اقتصاد کالن

 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۳: تاریخ

  جهش ناگهانی معامالت بورس کاالیی، یک روز بعد تعطیلیجهش ناگهانی معامالت بورس کاالیی، یک روز بعد تعطیلی

آذرماه، پس از یک روز تعطیلی، معامالت محصوالت کشاورزی در بورس کاال از جهش قابل توجهی برخوردار بود، به شکلی  2امروز 

 .دامی، شکر سفید، گندم خوراکی، برنج وارداتی، ذرت دامی و روغن خام سویا معامالت خوبی به انجام رسیدکه در نمادهای جو 

، عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال روند رو به (آذر 2)به گزارش خبرنگار ایانا از تاالر معامالت بورس کاالیی ایران، امروز 

صورت مچینگ انجام شده و  د جو دامی محصول قزوین و کرمانشاه، معامالت بهرشدی را تجربه کرده است، به شکلی که در نما

بیشترین عرضه جو دامی متعلق به محصوالت استان فارس از سوی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور توسط کارگزاری مفید 

تن و کمترین آن  225دوهزار و  طبق این گزارش، بیشترین عرضه جو دامی در تاالر محصوالت کشاورزی معادل.عرضه شده است

 .شده است 33عرضه دو تنی توسط شرکت کارگزاری کاالی خاورمیانه بوده که مشمول ماده 

 .ریال توسط کارگزاری سینا عرضه و معامله شد 244هزار و  25تن شکر سفید با نرخ پایه  644همچنین امروز 

ریال به فروش رسید که مکان تحویل آن، طی هفته آینده  34هزار و  2هزار تن عرضه با نرخ پایه  در نماد گندم خوراکی، پنج

ریال معامله شد که تقاضای  244هزار و  35برنج وارداتی از کشور هندوستان، امروز، با بیشترین قیمت،.آذربایجان غربی خواهد بود

صول تأثیر بسزایی در رشد شاخص های آتی این مح رسد عرضه نظر می به. تنی این محصول سبقت گرفت 665تنی بر عرضه  254

رو بوده به شکلی که  افزاید، برنج وارداتی از کشور اروگوئه نیز با کاهش عرضه و افزایش تقاضا روبه این گزارش می.بورس داشته باشد

ا برای آن تن از این محصول عرضه شده در حالی که میزان نقاض 344ریالی فقط  554هزار و  25در این نوع محصول، با قیمت پایه 

های شرکت  رسد عرضه آن امروز آغاز شده کارگزاری نظر می که به 33در نماد ذرت دامی مشمول ماده .تن بوده است 054دوهزار و 

هزار  تن از این محصول را با قیمت هشت 33هزار و  057و  362هزار و  706توسعه کشاورزی و پیشگامان بهپرور هرکدام به ترتیب 

 .ردندریال عرضه ک 644و 

هزار و  526تن اعالم شده که بیشترین این محصول با  524هزار و  736ای دو میلیون و  همچنین موجودی انبارهای ذرت دانه

 ./کیلوگرم در انباری محمدی فر جای گرفته است 220هزار و  کیلوگرم در انباری کریمی و کمترین آن با پنج 356

/news/fa/ir.iana.www//:http36025D%/5%AC 
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 اقتصاد کالن

 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  سهم ناچیز شکر و گندم از معامالت بورس کاالسهم ناچیز شکر و گندم از معامالت بورس کاال

دام  ، عرضه شکر وگندم سهم چندانی در معامالت بورس کاال نداشته که شرکت سهامی پشتیبانی امور(سوم آذرماه)در حالی امروز 

کننده و معامله در  ریال بیشترین عرضه 244هزار و  تن جو دامی خراسان رضوی با قیمت پایه هفت 272هزار  کشور با عرضه شش

 .کاال بوده است  نماد جو دامی بورس

قند تن شکر توسط کارگزاری سینا توسط شرکت  54به گزارش خبرنگار ایانا، در معامالت روز چهارشنبه در نماد شکر سفید، 

ریال جهت تحویل خریداری  244هزار و  25اصفهان جهت تحویل در انبار کارخانه عرضه شد که این عرضه به قیمت هر کیلوگرم 

تن برنج وارداتی هندوستان کرده که  225همچنین در نماد برنج وارداتی، شرکت سهامی آفاق شید شمال اقدام به عرضه .شده است

 .هزار ریال به فروش رسید 00تمامی این محصول با قیمت پایه 

هزار و  2هزار تن با قیمت پایه  گفتنی است، محصول گندم خوراکی توسط شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به حجم پنج

 .عرضه شد که در آذربایجان غربی طی هفته آینده تحویل داده خواهد شد 34

ورس کاال عرضه شد که در این معامله شرکت تجارت زعفران بیتا توسط ها، زعفران در ب این گزارش حاکی است، امروز پس از مدت

 .هزار ریال به فروش رسید که محل تحویل آن مشهد است 52کارگزاری مفید با نرخ پایه 

طبق این گزارش، امروز برخی محصوالت همچون، مرغ منجمد، گندم دورم، تفاله چغندرقند و شکر سفید سهم ناچیزی در 

 .اند چهارشنبه داشتهمعامالت روز 

 .به گزارش ایانا، بورس کاال امروز موجودی ذرت انبارهای خود را اعالم کرد

ای در انبار این بورس موجود است که به تفکیک بیشترین  تن ذرت دانه 072هزار و  756بر اساس اعالم بورس کاال، یک میلیون و 

تن  226هزار و  تن از این محصول و کمترین آن در انبار چراغی با هفت 62هزار و  000فر با  ای متعلق به انبار محمدی ذرت دانه

 ./ای و جو دارد ذرت دانه

/news/fa/ir.iana.www//:http36266D%/5%B3%D2%56% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳1: تاریخ

  رشد قیمت مواد غذایی و محصوالت کشاورزیرشد قیمت مواد غذایی و محصوالت کشاورزی  تداومتداوم

های اصلی غذایی  در گزارش جدید خود به بررسی تغییرات قیمت گروه( فائو)کشاورزی فائو، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

 .در ماه گذشته میالدی پرداخته است

 662.7غذایی و محصوالت کشاورزی در ماه گذشته به گزارش ایانا از پایگاه خبری بورس کاالی ایران، متوسط شاخص قیمت مواد 

درصد افزایش یافته است و قیمت غالت برای  2.6درصد و نسبت به اکتبر سال گذشته میالدی  4.6بوده که نسبت به ماه سپتامبر 

 .بار در سه ماه اخیر افزایش یافته است نخستین

ه افزایش یافته با محاسبه تغییرات قیمت پنج گروه اصلی جز در ماه ژوییه پیوست شاخص فائو که طی سال جاری میالدی به

آید و در آن میزان تجارت  دست می محصوالت کشاورزی و مواد غذایی یعنی غالت، محصوالت لبنی، گوشت، شکر و روغن گیاهی به

 .هر محصول مؤثر است

البته قیمت غالت نیز رشد کرده . است رشد شاخص فائو در ماه گذشته عمدتاً حاصل افزایش قیمت شکر و محصوالت لبنی بوده

 .در ماه گذشته میالدی قیمت روغن گیاهی و گوشت کاهش یافته است. است

درصد افزایش یافته و این رشد حاصل  3.0شاخص فائو از قیمت شکر در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل از آن یعنی سپتامبر، 

 .بینی کاهش تولید شکر در برزیل و هند است پیش

درصد افزایش یافته و بیشترین افزایش در قیمت پنیر و  3.2قیمت محصوالت لبنی در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل از آن شاخص 

قیمت شیر نیز افزایش یافته؛ زیرا . ها است افزایش تقاضای داخلی در اتحادیه اروپا عامل اصلی رشد قیمت. کره مشاهده شده است

 .یانوسیه باعث شده احتمال کاهش صادرات مطرح شودکاهش تولید آن در این اتحادیه و اق

 673.0شاخص قیمت گوشت در ماه گذشته میالدی . های گیاهی نسبت به ماه سپتامبر کاهش یافته است شاخص قیمت روغن

کاهش افزایش تولید در اتحادیه اروپا و کاهش تقاضای چین دو عامل . بوده که نسبت به ماه سپتامبر یک درصد پایین آمده است

 .ها بوده است قیمت

بینی  در ماه گذشته میالدی، شاخص قیمت غالت نسبت به ماه سپتامبر یک درصد رشد کرده است و این درحالی است که پیش

درصد افزایش به  6.6بینی شده مصرف جهانی غالت امسال نسبت به سال گذشته با  پیش. شده تولید گندم در جهان افزایش یابد

میلیون تن افزایش  772به  2466رود ذخیره غالت جهان در پایان فصل زراعی سال  همچنین انتظار می. برسد میلیارد تن 2.572

 .بخشی بزرگ از افزایش ذخیره، حاصل رشد ذخیره گندم در چین، آمریکا و روسیه استپ.یابد

البته . ها اندک خواهد بود هرگونه رشد قیمت شود، تولید غالت افزایش یابد بینی می تحلیلگران فائو معتقدند با توجه به اینکه پیش

ها دشوار  بینی تغییرات قیمت های اقتصادی دولت بعدی آمریکا باعث شده پیش تغییرات ارزش ارزهای معتبر و ابهام درباره سیاست

 ./شود

/news/fa/ir.iana.www//:http36666D%/5%D%AA5%D%AF5% 
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 اقتصاد محصوالت

 ۳1:آیانا 12 - 1۰۳۱آذر  ۳۳: تاریخ

  کشاورزی با قیمت تضمینی در بورسکشاورزی با قیمت تضمینی در بورس  محصوالتمحصوالتتنفس آزاد تنفس آزاد 

اجرای سیاست قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی و عرضه آن در بورس کاال بسیاری از کشاورزان و کارشناسان را به وجد آورده 

 .کند تنها منجر به حمایت بخش کشاورزی شده، بلکه دست دالالن را نیز کوتاه می کارشناسان، این اقدام دولت نهبه گفته . است

ویژه درباره محصوالت کشاورزی، ابتکاری است که کارشناسان به اتفاق  به گزارش خبرنگار ایانا، قیمت تضمینی در بورس کاال به

گرفتند، امروز با اجرای آن  ها با اجرای خرید تضمینی پول خود را با تأخیر می که سالمعتقدند با اجرای این سیاست، کشاورزانی 

صورت آزمایشی در استان  طور مثال، سیاست قیمت تضمینی جو در سال گذشته به به. اند مطالبات خود را به سرعت دریافت کرده

صورت قیمت تضمینی عرضه  کل کشور در بورس کاال به بار محصول جو کشاورزان کرمانشاه اجرایی شد و امسال نیز برای نخستین

به . شد که اتفاقاً نشان داد اجرای سیاست قیمت تضمینی نقش بسزایی در روند رشد معامالتی محصوالت کشاوری در بورس دارد

 .کشاورزان توان گفت این اقدام دولت، حمایتی است در راستای تسریع فروش محصوالت کشاورزی و کاهش ضرر و زیان جرأت می

به عبارتی با . شوند رو می شده در بورس کاال را به سرعت دریافت کرده و با مشکالت کمتری روبه زیرا کشاورزان وجه معامالت انجام

ای که در بورس کاال انجام شد را به سرعت دریافت کرده و این موضوع موجب رضایت خاطر  اجرای این طرح، کشاورزان پول معامله

های  رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی درباره اجرای قیمت نظر افضلی، نایب.شود آنها می

کند به  این اقدام دولت حاشیه امنی برای کشاورزان ایجاد می: تضمینی محصوالت کشاورزی در بورس کاال به خبرنگار ایانا گفت

گونه نگرانی برای فروش و حتی نگهداری محصوالت  ت فکری رسیدند که هیچشکلی که آنها در برداشت محصوالت خود به این امنی

بهتر است به مرور، این اقدام استراتژیک در مورد همه محصوالت کشاورزی اجرایی شود؛ لذا با این : وی بیان کرد.خود نداشته باشند

 .آید جانبه از کشاورز به عمل می مههای ه تنها شاخص بورس روند مناسبی را تجربه خواهد کرد، بلکه حمایت اقدام نه

 .به گفته افضلی، در حال حاضر بهترین راهکار برای حمایت از کشاورزان، اجرای سیاست قیمت تضمینی است

 .رسد بورس بهترین محل برای معامله کاالهایی همچون گندم، جو و سایر محصوالت کشاوری است نظر می طبق این گزارش، به

تضمینی بورس، پرداخت پول در کمترین زمان به کشاورزان است که این اتفاق در خرید تضمینی کمتر و در های قیمت  از مزیت

تواند در تمامی محصوالت  هایش می دلیل مزیت همچنین سیاست قیمت تضمینی به. خورد قیمت تضمینی بیشتر به چشم می

کند و از این طریق ارتباط  فروش می های انبار را پیش محموله که بورس با کشاورز قرارداد بسته و طوری کشاورزی اجرایی شود، به

 .آید مند شده و روش مورد استفاده سایر کشورها به اجرا درمی یابد و تولیدات کشاورزان نظام کشاورز با بورس افزایش می

قیمت : خبرنگار ایانا عنوان کردرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی به  الرگانی، نایب در ادامه این گزارش، ناصر موسوی

 .تضمینی از بهترین راهکارهای دولت برای حمایت از کشاورزان است

ترین مسائلی که باید در بخش اجرای صحیح  گذاری محصوالت کشاورزی توسط کارشناسان از مهم وی با بیان اینکه نوع نرخ

ها که توسط کارشناسان برای عرضه در بورس کاال  گذاری ی نرخرسد در برخ نظر می به: های تضمینی مدنظر قرار داد، افزود قیمت

شده  گذاری پیاز بدون اطالع از هزینه تمام طور مثال، برای قیمت به. های محصول مربوطه است شود، بدون آگاهی از هزینه انجام می

 .شود ای کشاورزان میکنند که به صرفه نیست و این موضوع منجر به مشکالتی بر محصول مورد نظر، نرخی تعیین می
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: های کشاورز باشد، خاطرنشان کرد رئیس کمیسیون اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه قیمت تضمینی باید پاسخگوی هزینه نایب

تنها در بخش کشاورزی و توسعه اقتصادی تأثیرگذار بوده،  قیمت تضمینی که یکی از فاکتورهای اصلی حمایت از کشاورزان است، نه

 .خرند ترین قیمت آن را از کشاورزان می شود که پیش از به ثمر رسیدن محصول، با نازل نجر به کوتاهی دست دالالنی میبلکه م

های تضمینی، از  الرگانی، اگر قرار است صادراتی در انواع محصوالت کشاورزی داشته باشیم، دولت باید با قیمت به گفته موسوی

حتی اگر : تواند مشکالت رکود در اقتصاد کشور را رفع کند، ادامه داد ینکه کشاورزی میوی با اشاره به ا.صادرات حمایت کند

توانیم موانع را پشت سر  تر می ها علیه ایران وضع شود، اما در بخش کشاورزی به امنیت دست یابیم، راحت ترین تحریم سخت

دلگرمی کشاورزان است مشروط بر اینکه کارشناسان با  های تضمینی راهکار مناسبی برای الرگانی، قیمت به گفته موسوی.بگذاریم

 ./گذاری کنند های بیشتری نرخ آگاهی

/news/fa/ir.iana.www//:http36066D%/5% 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  تومانی صندوق طیور برای تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ طی سه ماهتومانی صندوق طیور برای تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ طی سه ماه  میلیاردمیلیارد  22هزینه هزینه 

میلیارد تومان هزینه  2مرغ از شهریور امسال، تاکنون  صندوق حمایت از صنعت طیور، در راستای ایجاد نظم در بازار مرغ و تخم

از شهریورماه امسال : عالم این خبر گفتوگو با خبرنگار ایانا با ا مدیرعامل صندوق حمایت از صنعت طیور امروز در گفت.کرده است

 .مرغ بوده است میلیارد تومان برای تنظیم بازار از طرف صندوق هزینه شده که بخشی برای مرغ و بخشی نیز برای تخم 2حدود 

مبلغ برای کمک  قسمت قابل توجهی از این: مهدی پورثمر با اشاره به اینکه ایجاد نظم در این بازارها کاری نسبتاً دشوار است، افزود

 .شود های ارزان با بهره چهار درصد به متقاضیان ارائه می صورت وام به صادرکنندگان هزینه شده که به

مرغ کاهش یافته، اما به هیچ عنوان متوقف نشده و  برخالف ادعای برخی کارشناسان، اگرچه سرعت صادرات تخم: وی بیان کرد

 .بهره از طرف صندوق انجام گرفته است های کم هزار تن از این محصول با ارائه وام 62ون در همین راستا تاکن. هنوز در جریان است

تمام : گیرد، تأکید کرد مدیرعامل صندوق حمایت از صنعت طیور با بیان اینکه این برنامه با همکاری اتحادیه میهن، انجام می

های مربوطه اقدام کنند و صندوق نیز برای این منظور  کلهای صادراتی از طریق تش توانند برای دریافت کمک صادرکنندگان می

میلیارد تومان  75در حال حاضر، سرمایه صندوق حمایت از صنعت طیور، : پورثمر در پایان اضافه کرد.ای اندیشیده است تدابیر ویژه

 ./میلیارد تومان برسد 644ای نزدیک به  است که مقرر است در آینده

/news/fa/ir.iana.www//:http36260D%/2%56%D5%B 
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 اقتصاد محصوالت

 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  بازار سرد معامالت محصوالت کشاورزی در بورس کاالبازار سرد معامالت محصوالت کشاورزی در بورس کاال

امروز در این بورس، . محصوالت کشاورزی نداشته است ، بورس کاال تجریه خوبی برای معامالت خود در انواع(ششم آذرماه)امروز 

 .فقط جو دامی در دو نوع و شکر سفید معامله شد

، بورس کاال تجریه خوبی برای معامالت خود در انواع محصوالت کشاورزی نداشته (ششم آذرماه)به گزارش خبرنگار ایانا، امروز 

 .ر سفید معامله شدامروز در این بورس، فقط جو دامی در دو نوع و شک. است

های بانک کشاورزی، باهنر، فارابی، مفید و  امروز شنبه ششم آذرماه، شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور از طریق کارگزاری

 .کرد 33توسعه کشاورزی اقدام به فروش جو دامی و جو دامی ماده 

ریال معامله  544هزار و  با قیمت هر کیلوگرم هفت تن بوده که 545هزار و  62طبق این گزارش، بیشترین عرضه جو دامی حدود 

ریال  244هزار و  با قیمت پایه هفت 33طبق این گزارش، عرضه جو دامی ماده .شود شد که در علی آباد طی هفته آینده تحویل می

کند و  ال را تجربه میرسد با اتمام دوره برداشت جو دامی، این محصول آخرین معامالت خود در بورس کا نظر می به.به فروش رسید

 .به زئدی باید شاهد حضور ذرت در بورس محصوالت کشاورزی باشیم

ریال در بورس کاال توسط کارگزاری بانک کشاورزی  244هزار و  25تن شکر سفید با قیمت پایه  244طبق این گزارش، امروز 

 .تن تقاضا برای آن وجود داشت 54عرضه شد که فقط 

فر بیشترین  طبق موجودی اعالم شده انبار محمدی. ای در انبارهای خود را اعالم کرد موجودی ذرت دانه همچنین بورس کاال امروز

تن،  663هزار و  26تن از این محصول را دارا است و همچنین انبار بهرامی با  002هزار و  520ای با دو میلیون و  ذرت دانه

 ./ای را در خود جای داده است کمترین محصول ذرت دانه

/news/fa/ir.iana.www//:http36353D%/5%A5%D5%A6 
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 اقتصاد محصوالت

 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  محصوالت کشاورزی در بورس کاال رکورد زدمحصوالت کشاورزی در بورس کاال رکورد زد

جو دامی کشاورزی و همچنین گندم، گندم دام، شکر سفید، روغن ماه سال جاری، تاالر محصوالت کشاوری شاهد معامله  در آبان

 .صورت قابل توجهی بوده است صورت تضمینی و گواهی سپرده کاالیی به خام به

هزار تن جو دامی کشاورزان  650ماه شاهد معامله  به گزارش خبرنگار ایانا، تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران طی آبان

 .میلیارد ریال بود 625هزار و  کشور در قالب طرح قیمت تضمینی به ارزش بیش از یک های مختلف استان

تن  244تن شکر سفید، چهارهزار و  654تن کنجاله،  044تن گندم خوراکی و گندم دورم،  654هزار و  04در این تاالر همچنین 

 .صورت فیزیکی داد و ستد شد تن ذرت به 345هزار و  روغن خام و یک

صورت گواهی سپرده کاالیی از  هزار تن ذرت در قالب طرح قیمت تضمینی و به 02است، در این ماه همچنین بیش از گفتنی 

 .میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت 352موجودی انبارهای دو استان کرمانشاه و کردستان در مجموع به ارزش بیش از 

هزار میلیارد انواع اوراق مالی در قالب گواهی سپرده کاالیی و  بیش از پنج ماه شاهد معامله همچنین بورس کاالی ایران طی آبان

سی، کنسانتره سنگ آهن، اوره، گندم و تیرآهن  وی در ماهی که گذشت اوراق سلف موازی استاندارد پی. سلف موازی استاندارد بود

 ./دیگر کاالهای معامله شده در این بازار بودند همچنین گواهی سپرده کاالیی سکه و ذرت نیز از. در بازار مالی داد و ستد شد

/news/fa/ir.iana.www//:http36372D%/2%55%D5%AD 
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 اقتصاد محصوالت

 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  رونق در معامالت آتی ذرت در بورس کاالرونق در معامالت آتی ذرت در بورس کاال

ها در عرضه ذرت در بورس  علت حضور بیشتر استان رسد به نظر می به: معامالت بورس کاال در محصوالت کشاورزی گفت یک فعال

 .کاال، این محصول کشاورزی از رونق خوبی برخوردار شود

حاضر خواهند  ها برای عرضه و فروش بهتر این محصول در بورس کاال به گزارش خبرنگار ایانا، با آغاز فصل برداشت ذرت، استان

پور، فعال معامالت محصوالت کشاورزی در بورس کاال با بیان این که در عرضه ذرت طی سال گذشته، فقط  سیدمحمود حسینی.شد

 .ها حضور دارند این در حالی است که امسال برای عرضه ذرت تمامی استان: دو استان کرمانشاه و خوزستان حضور داشتند، افزود

شود در سال جاری معامالت ذرت  بینی می تولید ذرت امسال نسبت به سال گذشته کمتر بوده، اما پیشاگرچه : وی بیان کرد

 .سودمند و از رونق خوبی برخوردار باشد

های قبل معامالت این محصول کشاورزی خیلی  وضعیت معامالت جو مناسب بود، اما طی سال: مدیر کارگزاری باهنر ادامه داد

 .بیشتر از امسال بود

به اتمام رسید که شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور برای کنترل  33پور، در شرایطی امروز معامالت جو ماده  به گفته حسینی

 ./گیرد کند، اما از هفته آتی معامالت ذرت جای محصول جو را می بازار، جو از پیش خریداری شده را به بازار تزریق می

/news/fa/ir.iana.www//:http36252D%/5%B6%D2%55 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 فارس - ۳۱/۳۳/۳۰:  تاریخ

  ای در کشورای در کشور  درجهدرجه  0404دمایدمای    اختالفاختالف/ / درجه زیرصفردرجه زیرصفر  ۶۶تهران فردا تهران فردا / / تداوم سرما در اغلب شهرهاتداوم سرما در اغلب شهرها

شود؛ بیشینه و کمینه دما فردا در  بینی می ابری همراه با وزش باد و در بعدازظهر کاهش ابر پیش آسمان تهران روز آینده نیمه 

 . درجه زیر صفر خواهد بود 7درجه باالی صفر و  3تهران به ترتیب 

یابی و هواشناسی ماندگاری هوای سرد تا پایان هفته در اغلب  های پیش بررسی نقشه، خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .دهد مناطق کشور به خصوص شمال و شمال شرق را نشان می

های از  های البرز مرکزی و بخش تر در دامنه های حاشیه دریای خزر و به صورت خفیف روز آینده در استان 2بارش باران و برف در 

های گیالن و گلستان و از روز جمعه در مازندران  شنبه در استان یابد که از شدت فعالیت این سامانه روز پنج ه میشمال شرق ادام

 .شود شنبه از میزان مواج بودن دریا کاسته می در این مدت دریای خزر مواج است اما روز پنج.کاسته خواهد شد

شنبه در شرق کشور رگبار باران و وزش باد رخ خواهد داد که  و روز پنج های کرمان و فارس در سه روز آینده در مناطقی از استان

 .شود بینی می پیش در مناطق کوهستانی و سردسیر بارش به صورت برف

یابد همچنین امروز و فردا در  های کرمان و فارس و همچنین مناطق شرقی کشور افزایش می شنبه بارش در استان روز پنج

 .از مناطق فارس، رگبار و رعدوبرق همراه با وزش باد رخ خواهد داد های بوشهر و بخشی استان

هایی از جنوب شرق کشور و استان هرمزگان و نواحی غربی کشور وزش باد شدید همراه با گردوخاک  امروز و فردا در بخش

 .د بودتنگه هرمز و شرق عمان مواج خواه  شنبه و روز جمعه خلیج فارس، بعدازظهر پنج.شود بینی می پیش

بینی تشدید بارش از بعد از ظهر چهارشنبه تا بعد از ظهر جمعه در استان کرمان و همچنین روز پنجشنبه در  با توجه به پیش 

بینی می شود؛  های فارس و بوشهر بارش باران گاهی به شکل رگبار و رعد و برق و وزش باد و احتمال آبگرفتگی معابر پیش استان

 .طق کوهستانی و سردسیر کرمان و فارس به شکل برف خواهد بوددر این مدت بارش درمنا

با تداوم استقرار توده هوای سرد تا پایان هفته بر روی کشور، بارش برف امروز در گیالن، گلستان و خراسان شمالی و همچنین 

جنوب شرق کشور وزش باد شدید و های واقع در شرق و  در سه رور آینده در استان .امروز و فردا در مازندران ادامه خواهد یافت

های کوهستانی به  دلیل بارش باران و اختالل در تردد جاده  با توجه به احتمال آبگرفتگی معابر به.گرد و خاک پیش بینی می شود

      . شود جهت جلوگیری از خسارات احتمالی تمهیدات الزم بکار گرفته شود دلیل بارش برف و رخداد مه، توصیه می

شود؛ بیشینه و کمینه دما فردا در تهران  بینی می پیش ابری همراه با وزش باد و در بعدازظهر کاهش ابر تهران روز آینده نیمهآسمان 

درجه زیر صفر و بجنورد با  62فردا اراک، زنجان و همدان با کمینه دمای .درجه خواهد بود 7درجه و منفی  3به ترتیب مثبت 

 .ترین شهر کشور خواهد بود درجه باالی صفر گرم 26سردترین شهرهای کشور و بوشهر با بیشینه دمای درجه زیر صفر  63کمینه 

 62.2متر ثبت شد که بارش سال جاری  میلی 62.6مهرماه امسال  26میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زارعی تا روز 

 .مشاهده کنندهواشناسی کشاورزی را از اینجا توانند خبرنامه هفتگی  کاربران همچنین می.درصد بارش سال گذشته بود
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۳۱/۳۳/۳1:  تاریخ

ای به دلیل بارش برف آسمان ای به دلیل بارش برف آسمان     های جادههای جاده  احتمال اختالل در تردداحتمال اختالل در تردد/ /   درجه زیر صفردرجه زیر صفر  55کاهش دمای تهران به کاهش دمای تهران به   

  تهران تهران 
شود که این شرایط روز چهارشنبه نیز  بینی می ابری در برخی ساعات ابری همراه با وزش باد و بارش پراکنده پیش روز آینده نیمه

 . درجه زیر صفر خواهد بود 5درجه باالی صفر و کمینه دما  0روز آینده در تهران  2حاکم است؛ بیشینه دما در 

، براساس تحلیل آخرین اطالعات هواشناسی با نفوذ هرچه بیشتر توده هوای سرد به خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

کشور، روند کاهش دما در اغلب مناطق کشور تا اوایل هفته آینده ادامه دارد که این کاهش دما در شمال شرق، شرق و نوار شمالی 

های  تر در دامنه های حاشیه دریای خزر و به صورت خفیف ران و برف در سه روز آینده در استانبارش با.کشور بیشتر خواهد بود

 .یابد هایی از مرکز و شمال شرق کشور ادامه می جنوبی البرز مرکزی و شرقی و بخش

 .شود بینی می پیش در این مدت در مناطق شمال شرق کشور، شرق و جنوب شرق وزش شدید باد گاهی گردوخاک

سواحل عمان، تنگه هرمز، مرکز و جنوب خلیج  مواج است ضمن آنکه  در سه روز آینده  های غربی آن خصوص بخش یای خزر و بهدر

       . که شناورهای سبک از تردد در سواحل دریای خزر اجتناب کنند  شود فارس مواج خواهد بود؛ بنابراین توصیه می

شنبه تا جمعه هفته جاری در این نواحی رگبار و رعدوبرق و بارش  کشور روزهای سههای جنوبی  همچنین با عبور موجی از بخش

 .شود و غرب کشور نیز را در بر خواهد گرفت پراکنده و وزش باد رخ خواهد داد که این سامانه شنبه هفته آینده تقویت می

شود، بیشترین افت دما در خراسان شمالی،  نی میبی تداوم استقرار توده هوای سرد تا اوایل هفته آینده در غالب نقاط کشور پیش

  .درجه زیر صفر خواهد رسید 65تا  64خراسان رضوی و خراسان جنوبی خواهد بود و کمینه دما در این مناطق به 

مراه برف و چهارشنبه خراسان شمالی با بارش برف ه  های البرز با بارش باران و های ساحلی خزر و دامنه در سه روز آینده استان

 .ای از پیامدهای آن است خواهد بود که با توجه به بارش برف، لغزندگی و اختالل در تردد جاده

شود؛  بینی می های تهران، البرز و سمنان بارش پراکنده برف پیش های شمالی استان شنبه در بخش روزهای دوشنبه و سه

شنبه تا چهارشنبه گلستان مواج خواهد بود؛ ارتفاع  ان و از اواخر سهشنبه دریا در سواحل گیالن و مازندر روزهای دوشنبه تا چهار در

  .متر خواهد رسید 3تا  2موج طی این دوره به 

 .شود بینی می های واقع در شرق و جنوب شرق کشور وزش باد شدید و گرد و خاک پیش در سه رور آینده در استان

شود بنابراین برای ترددهای ضروری از این مسیرها،  ای می ل در تردد جادههای ارتباطی البرز سبب اختال بارش برف و کوالک در راه

  .شود همراه داشتن تجهیزات زمستانی مانند زنجیر چرخ و پوشاک گرم توصیه می

تواند منجر به افت فشار در شبکه گاز رسانی شود  ویژه گاز شده و می کاهش شدید دما در کشور موجب افزایش مصرف سوخت و به

    .های انرژی توجه کافی مبذول دارند در مصرف بهینه حامل  راین ضروری است که مردمبناب

شود؛ این شرایط روز  بینی می پیش ابری در برخی ساعات ابری همراه با وزش باد و بارش پراکنده آسمان تهران روز آینده نیمه

 .درجه خواهد بود 5درجه و کمینه دما منفی  0ان روز آینده در تهر 2چهارشنبه نیز حاکم است ضمن آنکه بیشینه دما طی 

درجه زیر صفر و همدان با  66درجه زیر صفر، مشهد با کمینه دمای  64روز آینده شهرهای اردبیل، بجنورد، زنجان با کمینه دمای 

شهر کشور خواهد ترین  درجه باالی صفر گرم 22درجه زیر صفر سردترین شهرهای کشور و بندرعباس با بیشینه  62کمینه دمای 

 .درصد بارش سال گذشته است 62.2مهرماه امسال  26میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز .بود
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 طبیعیاقلیم و منابع 
 فارس - ۳۱/۳۳/۳8:  تاریخ

  بارش نزوالت جوی از اواخر هفتهبارش نزوالت جوی از اواخر هفته  / / فزایش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ تا دو روز آیندهفزایش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ تا دو روز آینده  اا
شود و با گسترش  اواخر وقت روز چهارشنبه با نزدیک شدن سامانه بارشی به نیمه غربی کشور، بارش باران از نوار غربی آغاز می از  

شنبه هفته جاری انتظار بارش باران در نیمه غربی کشور، مرکز، دامنه و ارتفاعات البرز و به صورت خفیف در  بارندگی، در روز پنج

 . شاهد خواهیم بودشمال شرق کشور را 

یابی هواشناسی، دمای هوا در نیمه شرقی و  های پیش ، براساس تحلیل آخرین نقشهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

برخی ارتفاعات البرز دور از  یابد،با توجه به افزایش دما کماکان خطر ریزش برف و ایجاد بهمن در مرکز کشور همچنان افزایش می

  .روند افزایش دما تا روز چهارشنبه در نیمه غربی و مرکز و تا پنجشنبه هفته جاری در شرق کشور تداوم خواهد.انتظار نیست

های جوی و کاهش کیفیت هوا در  شنبه و چهارشنبه هفته جاری افزایش آالینده به سبب سکون نسبی هوا امروز و روزهای سه

با نزدیک شدن سامانه بارشی به نیمه غربی   شب چهارشنبه از .شود بینی می صنعتی و پرجمعیت نیمه شمالی کشور پیششهرهای 

شنبه هفته جاری انتظار بارش باران در نیمه غربی،  شود و با گسترش بارندگی در روز پنج کشور بارش باران از نوار غربی آغاز می

مناطق سردسیر بارش به صورت برف خواهد بود این  فیف در شمال شرق کشور داریم که دردامنه و ارتفاعات البرز و به صورت خ

براین اساس به علت پایداری و   تا روز چهارشنبه جوی نسبتاً پایدار در اغلب نقاط کشور حاکم است.شرایط روز جمعه نیز ادامه دارد

 .های جوی دور از انتظار نیست ایش آالیندهسکون نسبی هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت نیمه شمالی کشور افز

های واقع در شمال غرب، غرب، جنوب غرب و  از روز چهارشنبه با نزدیک شدن سامانه بارشی از سمت شمال غرب کشور به استان

انی شود که بارش در مناطق سردسیر و کوهست بینی می پیش سواحل غربی خزر بارش باران، گاهی با وزش باد و کاهش نسبی دما

 . های البرز مرکزی و مرکز کشور است شنبه در دامنه ها روز پنج به شکل برف خواهد بود،گستره بارش

های اردبیل و گیالن  شنبه و چهارشنبه خلیج فارس مواج است ضمن آنکه در سه روز آینده وزش باد جنوبی در استان روزهای سه

 .اط وزش باد شدید خواهد شدای نق شود که سبب افزایش دما و در پاره بینی می پیش

شود که این شرایط روز چهارشنبه هفته جاری نیز  بینی می آسمان تهران روز آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی پیش

 .شود بینی می درجه پیش 3درجه و  62حاکم است، بیشینه و کمینه دما فردا در تهران به ترتیب 

شنبه هفته جاری نیمه ابری همراه با  شود ضمن آنکه آسمان رشت هم روز سه بینی می پیشآسمان ساری طی دو روز آینده صاف 

 .ابری همراه با بارش پراکنده خواهد بود مه صبحگاهی و روز چهارشنبه نیمه

 .درصد بارش سال گذشته ثبت شد 22.2میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز سوم آذرماه امسال 

 .مشاهده کنند خبرنامه هفتگی هواشناسی کشاورزی را از اینجاتوانند  همچنین می کاربران
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۳۱/۳۳/۳7:  تاریخ

  درصد از اراضی ملی جنوب تهران سند دار شددرصد از اراضی ملی جنوب تهران سند دار شد  5555  ::اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ریاداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ری
هزار هکتار معادل  653اداره ثبت اسناد و امالک، برای با همکاری : سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ری گفت 

 . درصد از کل اراضی ملی این شهرستان سند مالکیت به نام دولت اخذ شده است55

ن تهران، ضیاء نصرتی به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استا خبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصادی 

ای برای اجرای طرح کاداستر و اخد  هزار هکتار از این اراضی اصالح هندسی شده که این اقدام مقدمه66تاکنون بیش از : افزود

 .شود اسناد تک برگی است که سبب تثبیت نهائی مالکیت دولت بر اراضی ملی می

به منظور رعایت قوانین و مقررات مربوطه و جلوگیری از تخریب : اشتوی از پایش و نظارت بر فعالیت معادن خبر داد و اظهار د

های منابع طبیعی، معادن در حال فعالیت مورد پایش و نظارت قرار گرفته و با متخلفان که بر خالف مقررات عمل کنند،  عرصه

شتغال را به دنبال دارد، اما به دلیل اگر چه فعالیت معادن حمایت از تولید و ا: نصرتی تصریح کرد.گیرد برخورد قانونی صورت می

  اینکه شهرستان ری دارای آب و هوای گرم و خشک بوده و برخی از مناطق از حساسیت بیشتری برخوردار است، بروز فرسایش

دت می های معدنی در این مناطق ایجاد این پدیده را ش های گرد و غبار دور از انتظار نیست که انجام فعالیت بادی و ایجاد کانون

با توجه به نزدیکی شهرستان ری به پایتخت و حفظ : سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ری تاکید کرد.بخشد

های معدنی در این مناطق محدود شود که امیدواریم مسئوالن و دست  کند، تا فعالیت مسائل زیست محیطی ضرورت ایجاب می

مناطق دیگری غیر از این مناطق را مد نظر قرار دهند و در این خصوص تجدید نظر صورت اندرکاران برای استعالم معادن جدید 

 .پذیرد
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۳۱/۳۳/۳۰:  تاریخ

درجه زیر درجه زیر   55تهران فردا تهران فردا / / های جنوبیهای جنوبی  نن  بارش برف در استابارش برف در استا/ / کشورکشور    شمالشمال    روز آینده درروز آینده در  99ماندگاری سرما تا ماندگاری سرما تا 

  صفرصفر
ها  های کرمان و فارس به شکل برف خواهد بود، بارش از امروز تا شنبه هفته آینده، بارش در مناطق کوهستانی و سردسیر استان 

 . ب بوشهر، غرب هرمزگان و نیمه مرکزی و غربی کرمان شدت بیشتری خواهد داشتروز جمعه در نیمه جنوبی فارس، جنو

روز آینده  2های پیش یابی هواشناسی ماندگاری هوای سرد تا  ها و نقشه ، تحلیل دادهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .دهد های البرز و سواحل خزر را نشان می شرق، دامنهدر نیمه شمالی کشور خصوصاً شمال 

های البرز مرکزی و شمال شرق کشور ادامه دارد، روز  های حاشیه دریای خزر و برخی مناطق دامنه بارش برف، امروز در استان

 .شود بینی می جمعه نیز در سواحل شرقی خزر، شمال شرق و ارتفاعات البرز شرقی، بارش برف پیش

هایی از زاگرس جنوبی و جنوب شرق کشور رگبار باران گاهی رعد و برق و وزش باد و در  آینده در جنوب، شرق و بخشروز  2در 

ها در بوشهر، فارس، نیمه غربی کرمان و روز جمعه در  شود؛ امروز بارش بینی می های سردسیر این نواحی بارش برف پیش بخش

 .نیمه مرکزی و غربی کرمان و نیمه جنوبی فارس شدت بیشتری خواهد داشتنیمه جنوبی فارس، جنوب بوشهر، غرب هرمزگان، 

های از جنوب  ها در جنوب، زاگرس جنوبی و بخش شود و بارش ها در شرق و جنوب شرق کشور کاسته می روز شنبه از ناپایداری

ان هرمزگان، وزش باد شدید همراه هایی از جنوب شرق کشور به ویژه است امروز در بخش.غرب و زاگرس مرکزی ادامه خواهد داشت

روز آینده خلیج فارس، تنگه  3در .شود بینی می با گرد و خاک و برای نواحی غرب و جنوب غرب کشور گاهی وزش باد شدید پیش

زش و و  با بارش باران.شود هرمز و دریای عمان مواج خواهد بود و از روز شنبه از شدت سرمای هوا در نوار شمالی کشور کاسته می

های کرمان، فارس، جنوب  در استان 25/42/45های فارس، کرمان و بوشهر، فردا جمعه  امروز در استان باد، احتمال آبگرفتگی معابر 

 .شود بینی می های فارس، نیمه شمالی کرمان و جنوب بوشهر، پیش ن  در استا 25/42/47بوشهر، و روز شنبه 

مناطق کوهستانی و سردسیر کرمان و فارس به شکل برف خواهد بود؛ همچنین با توجه به از امروز تا روز شنبه هفته آینده بارش در

هایی  تداوم استقرار توده هوای سرد تا پایان هفته بر روی کشور، امروز بارش برف در گیالن، گلستان و به ویژه در مازندران و بخش

  .خواهد یافتاز تهران، شمال سمنان، خراسان شمالی وشمال خراسان رضوی ادامه 

 .شود بینی می های واقع در شرق و جنوب شرق کشور وزش باد شدید و گرد و خاک پیش در دو رور آینده در استان

دلیل بارش برف و رخداد مه،  های کوهستانی به دلیل بارش باران و اختالل در تردد جاده با توجه به احتمال آبگرفتگی معابر به 

 .خسارات احتمالی تمهیدات الزم بکار گرفته شود توصیه می شود جهت جلوگیری از

شود؛  بینی می آسمان تهران طی روزهای جمعه هفته جاری و شنبه هفته آینده کمی ابری تا نیمه ابری گاهی با وزش باد پیش

درجه زیر صفر  5درجه خواهد بود همچنین امشب دمای هوای تهران تا  -5درجه و  6بیشینه و کمینه دما فردا در تهران به ترتیب 

درجه زیر صفر  62درجه زیر صفر و پس از آن همدان با کمینه دمای  63روز آینده بجنورد با کمینه دمای .یابد نیز کاهش می

 .درجه باالی صفر، گرمترین شهرهای کشور خواهند بود 25سردترین شهرهای کشور و بندرعباس و بوشهر با بیشینه دمای 

درصد  62.2متر ثبت شد که بارش امسال  میلی 62.6مهرماه امسال  26ابتدای سال زراعی تا روز  میانگین بارندگی کل کشور از

 .بارش سال گذشته است
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۱: تاریخ

  کمبود مرکبات نداریمکمبود مرکبات نداریم//برآورد خسارت ناشی از سرمازدگی باغات مازندران فردا اعالم می شودبرآورد خسارت ناشی از سرمازدگی باغات مازندران فردا اعالم می شود

رئیس اداره کل جهاد کشاورزی استان مازندران بخش عمده خسارت وارد ناشی از سرمازدگی روزهای اخیر را در محصول پرتقال و 

ارزیابی خسارت ناشی از سرمازدگی باغات مازندران هستیم و نتایج برآوردها فردا شنبه اعالم اکنون در حال : کیوی دانست و گفت

روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره وضعیت سرمازدگی باغات مرکبات و کیوی « دالور حیدرپور».می شود

تا  34درجه رسید طی  3.7اهش دمای هوا به منفی یک تا سرمای شدید چند روز گذشته که باعث ک: ناشی از سرمای اخیر افزود

درجه  3متاسفانه در مناطقی که دمای هوا به منفی : وی اظهارداشت.سال گذشته در اوایل آذرماه بی سابقه بوده است 04

هزارتن  654 امسال تولید: وی تصریح کرد.سانتیگراد رسید بیشترین احتمال خسارت سرمازدگی میوه و باغات پیش بینی می شود

هزارهکتار باغ بارور پیش بینی  665هزارتن در سطح زیرکشت  644میلیون و  2کیوی در سطح هفت هزار هکتار و مرکبات حدود 

درصد نارنگی ها برداشت شده بود اما از آنجایی که پرتقال از اواسط آذرماه  74درصد کیوی و  05شده بود که تا قبل از شروع سرما 

به دلیل وجود میوه پرتقال روی :وی اضافه کرد.ی شود احتمال سرمازدگی میوه و باغات این محصول بیشتر استهرساله برداشت م

به نظر می : رئیس اداره کل جهاد کشاورزی استان مازندران گفت.درختان و بارش سنگین برف ، درختان دچار شکستگی شده اند

درصد خسارت ها به  24درصد مربوط به کیوی و بیش از  04تا  34 درصد خسارت ها مربوط به محصول مرکبات، 24تا  65رسد 

به گفته حیدرپور، احتمال انبارداری کیوی های ناشی از سرمازدگی .وارد شده باشد که در حال ارزیابی هستیم( شکستگی)باغات 

 .کم شده و ممکن است بخش عمده ان به شکل تازه خوری به بازار عرضه شود

 ن مرکبات کشور نداریمکمبودی برای تامی** 

با وجود : این مقام مسئول درجهاد کشاورزی استان مازندران درباره وضعیت بازار مرکبات و کیوی پس از سرمازدگی گفت

سرمازدگی اخیر هیچ کمبودی در زمینه عرضه میوه مرکبات و کیوی نداریم زیرا سرما در حدی نبود که میوه قابل استفاده نباشد 

مرکبات و کیوی به اندازه کافی در مازندران موجود است و حتی به دنبال :وی اضافه کرد.در این خصوص نداریم بنابراین نگرانی

  .صادرات این محصوالت هستیم

 باغداران عجله ای برای برداشت و عرضه محصوالت نداشته باشند** 

 77قال و نارنگی با قیمتی بین هر کیلوگرم پرتقبل از شروع سرما : وی درباره قیمت هرکیلوگرم کیوی و مرکبات در باغات گفت

هزارریال وابسته به کیفیت محصول از باغداران خریداری می شد که منطقی به نظر می  60هزار تا  2هزارریال و کیوی بین  66تا

ت به بازار احساس خطر کشاورزان ناشی از موج بعدی سرما، نگرانی هایی را برای برداشت و عرضه سریع محصوال:وی افزود.رسد

با توجه به رفع خطر سرمازدگی، دیگر عجله ای برای برداشت و عرضه سریع : حیدرپور به باغداران توصیه کرد.ایجاد کرده است

 .محصوالت خود به بازار نداشته باشند زیرا اشباع بازار می تواند موجب افت ناگهانی قیمت ها شود

به دلیل آمادگی قبلی : نداشتیمرئیس جهاد کشاورزی استان مازندران تصریح کرد مشکلی در گلخانه ها و واحدهای دام و طیور** 

در احتمال قطع گاز واحدهای تولیدی و تامین سوخت جایگزین توسط شرکت نفت مشکلی در وضعیت تولید گلخانه ها، مرغداری 

علت بارش های سنگین برف باغداران و  به 23و  22به گزارش ایرنا، این درحالیست که در سالهای .ها و گاوداری ها نداشتیم

واحدهای گلخانه ای،دام و طیور غرب استان مازندران و شرق گیالن دچار خسارت های سنگینی شدند که با حمایت های دولت 

 .بخشی از خسارت ها پرداخت شد
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳7: تاریخ

میلیون نفر را به مرگ میلیون نفر را به مرگ   ۶.5۶.5آلودگی هوا ساالنه آلودگی هوا ساالنه / / گذاری در انرژی پاکگذاری در انرژی پاک  ها نفر با سرمایهها نفر با سرمایه  نجات زندگی میلیوننجات زندگی میلیون

  کندکند  زودرس دچار میزودرس دچار می

مطالعه جدیدی درباره خطرات ( International Energy Agency :IEA) المللی انرژی اوایل تابستان امسال، آژانس بین

دلیل کیفیت نامناسب هوا، به  میلیون نفر به 7.5داد، ساالنه حداقل  ناشی از آلودگی هوا را در سراسر جهان منتشر کرد که نشان می

 .شوند مرگ زودرس دچار می

ای اظهار داشت که   کننده المللی انرژی، همچنین در اخبار دلگرم س بین، آژانpollutionsolutionsسایت  به گزارش ایانا از وب

شدگان را کاهش داد، که باعث نجات   توان آمار کشته های پاک و بهبود کیفیت هوا می گذاری انرژی فقط با افزایش کمی در سرمایه

های نامناسب دفع زباله و  ز خودروها، روشآلودگی هوا به دالیلی همچون گازهای خطرناک اگزو.شود ها نفر در سال می میلیون

 .شود های فسیلی ایجاد می ها از سوخت های ناپایدار تولید انرژی، مانند استفاده نیروگاه شیوه

های چین به اندازه تمام خودروهای  نیروگاه( NOx)مشخص شد که انتشار اکسیدهای نیتروژن  2466بر این اساس در سال 

 .شود ن آلودگی در فضای باز باعث مرگ سه میلیون نفر در سال میهمچنی. سواری در جهان است

شاید فکر کنیم آلودگی هوا تنها مشکلی است که در بیرون از منزل وجود دارد، اما این در حالی است که جان بسیاری افراد در اثر 

 .رود استنشاق هوای آلوده داخل خانه، از بین می

 3.5ساالنه آلودگی هوا، باعث کوتاه شدن زندگی حدود . دهند نه جان خود را از دست میدلیل هوای آلوده خا بسیاری افراد به

 .شود و آلودگی داخل خانه سه برابر مضرتر از بیرون است میلیون نفر می

المللی انرژی استدالل  گزارش آژانس بین. رود شمار می در حال حاضر آلودگی چهارمین عامل مرگ و میر در سراسر جهان به

این گزارش در ادامه سه روش کلیدی برای بهبود کیفیت . گذاری کمی به مقابله با این مشکل رفت توان با سرمایه کند که می می

 :دهد هوا را نشان می

 قرار دادن هدفی بلندمدت برای افزایش کیفیت هوا و تالش برای بهبود آن -

 طور مستمر نظارت و ارزیابی کیفیت هوا در سراسر جهان به -

 های فسیلی های پاک و تجدیدپذیر به جای سوخت استفاده از انرژی -

توان به بهبود  ، می2404گذاری انرژی تا سال  المللی انرژی، تنها با افزایش هفت درصد، در کل سرمایه بر اساس گزارش آژانس بین

میلیون نفر کمتر و مرگ و  6.6با میزان که مرگ زودرس از آلودگی هوا در فضای باز  طوری سناریو هوای پاک و سالمت رسید، به

 .روی دهد 2404تر، تا سال  میلیون پایین 6.7های خانگی   میر ناشی از آلودگی

های تجدیدپذیر و  عنوان یکی از کشورهای آلوده در جهان در نظر دارد تا با استفاده از نسل انرژی این در حالی است که چین، به

 .برسد 2434ها، تا سال  درصدی یا حتی بیشتر در انتشار آالینده 54زانه به کاهش های پاک و با هدف بلندپروا شیوه

های درست روی آورده و با  های بزرگ و افراد باید به شیوه ها و کسب و کار در نهایت، برای حل این مشکل، کشورها، دولت

 ./تر گام بردارند ک گذاری اندک و تغییر عادات روزانه به سمت هوایی پا سرمایه

/news/fa/ir.iana.www//:http36067D%/2%57%D5%%AC 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳1: تاریخ

توسعه گردشگری اولویت توسعه گردشگری اولویت / / های قهریه نتیجه معکوس داردهای قهریه نتیجه معکوس دارد  استفاده از اهرماستفاده از اهرم/ / نشیناننشینان  در پناه جنگلدر پناه جنگل    جنگلجنگل

  نشینان از جنگلنشینان از جنگل  نخست برای استقالل جنگلنخست برای استقالل جنگل

استفاده . نشینان از حفظ جنگل منافع ببرند، قادر خواهیم بود از مشارکت آنان برای حفظ جنگل استفاده کنیم تنها زمانی که جنگل

نوع وابستگی جنگل تواند دستاورد مناسبی داشته باشد و تغییر  منظور قطع وابستگی روستاییان از جنگل نمی از ابزارهای جبری به

تواند به ایجاد حس مشارکت بیشتر در امر جنگلداری  ها می تعاونی  سازی آنان در قالب نشینان و روستاییان درون جنگل و یکپارچه

 .کمک کند

 :مونا شعبان -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

استفاده . از مشارکت آنان برای حفظ جنگل استفاده کنیمنشینان از حفظ جنگل منافع ببرند، قادر خواهیم بود  تنها زمانی که جنگل

تواند دستاورد مناسبی داشته باشد و تغییر نوع وابستگی جنگل  منظور قطع وابستگی روستاییان از جنگل نمی از ابزارهای جبری به

مشارکت بیشتر در امر جنگلداری  تواند به ایجاد حس ها می تعاونی  سازی آنان در قالب نشینان و روستاییان درون جنگل و یکپارچه

ای از منابع طبیعی تجدیدشونده این توان را دارد که بدون دخالت انسان به حیات خود ادامه دهد  عنوان عرصه جنگل به.کمک کند

از این . اند هبرداری کرد ها و منابع جنگلی بهره های مختلف از جنگل ها برای تأمین نیازهای خود به اشکال و روش اما از دیرباز انسان

مندی از دانش بومی رهیافت جدید توسعه پایدار   که مشارکت و بهره طوری توان نقش مردم را در این زمینه نادیده گرفت؛ به رو نمی

فرانک کامرانی ماسوله   نامه اهمیت دخالت دادن یا ندادن مردم در امر جنگلداری موضوع پایان. در منابع طبیعی و جنگلداری است

: مطالعه موردی)های مازندران؛  نشینان در حفاظت از جنگل بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر تمایل به مشارکت جنگل"ان با عنو

، در رشته اقتصاد و 6320نامه مذکور با راهنمایی دکتر سعید یزدانی در زمستان   پایان. است "(های منطقه لفور سوادکوه جنگل

 .طبیعی دانشگاه تهران برای مقطع کارشناسی ارشد دفاع شده است توسعه کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع

با توجه به اهمیت مشارکت در دستیابی به اهداف توسعه پایدار این مطالعه در نظر "نویسد که  نامه می کامرانی ماسوله در این پایان

. ور سوادکوه مورد بررسی قرار دهددارد عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر تمایل به مشارکت در حفاظت را در منطقه لف

پرسشنامه از کارشناسان سازمان منابع طبیعی آبخیزداری استان  24نشینان منطقه لفور و  پرسشنامه از جنگل 264منظور از  بدین

هر و نشان داد متغیرهای سن، تحصیالت، فاصله تا ش (6)نتایج برآورد الگوی لوجیت": افزاید کامرانی می ".مازندران تکمیل شد

های حاصل از نظر کارشناسان  همچنین در بررسی. اند دار بر تمایل به مشارکت در حفاظت جنگل داشته دامداری اثر منفی و معنی

بیشترین مقادیر کشش . عنوان اولویت نخست انتخاب شد ، توسعه گردشگری به(از نظر درآمدی)های جانشین جنگل  در مورد گزینه

که با افزایش یک درصدی در  طوری تیب مربوط به متغیرهای دامداری و وابستگی به جنگل است، بهو اثر نهایی برآوردی به تر

درصد کاهش و  4.7325و احتمال تمایل به مشارکت در حفاظت جنگل به میزان   دامداری و یک واحدی در وابستگی به جنگل

منظور  رسد استفاده از ابزارهای جبری به نظر می شود به چه تصور می برخالف آن"از این رو  ".واحد افزایش خواهد یافت 4.5657

تواند دستاورد مناسبی در منطقه داشته باشد؛ لذا الزم است نوع وابستگی در منطقه تغییر  قطع وابستگی روستاییان از جنگل نمی

 ".بیشتر در آنان کمک کندتواند به ایجاد حس مشارکت  ها نیز می تعاونی  سازی مردم منطقه در قالب همچنین یکپارچه. یابد

عنوان یکی از منابع تجدیدشونده، زیستگاهی برای جانداران و عامل  ها به جنگل": نویسد ها می او در ادامه در راستای اهمیت جنگل

نقش  (2).اند سوم کل اراضی زمین را به خود اختصاص داده شود و تقریباً یک مهمی در تهیه بسیاری از مایحتاج بشر محسوب می

عنوان بستر حیات و زیربنای متنوع و فراوان اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی که در این منابع ارزشمند الهی  ها را به مهم جنگل
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کننده پیشرفت و شکوفایی جوامع  طور تضمین ویژه انسان همین گاهی برای تدارم و ارتقای زیست جانداران، به وجود دارد، تکیه

".بشری و توسعه پایدار است
ترین منابع خدادادی هستند که فوایدی چون تعدیل  ها یکی از مهم جنگل": افزاید او در ادامه می (3)

های زیرزمینی، تولید اکسیژن، حفظ تنوع زیستی، منبع ذخیره آب، کاهش سرعت  ذخیره آب دمای هوا، تفرجگاه و محل استراحت، 

های موجود  یش خاک، کمک به استحکام ساختمان خاک، جذب آالیندهباد و طوفان، جلوگیری از وقوع سیالب، جلوگیری از فرسا

های صوتی را دارند؛  اکسیدکربن و بهبود کیفیت آب و هوا، جذب پرتوهای زیانبار خورشیدی، جذب آلودگی در هوا ازجمله دی

".اند برابر ارزش جنگل در تولید چوب محاسبه کرده 044ها را  که ارزش محیط زیستی جنگل طوری به
(0) 

های سطحی و  های جنگلی، افزایش آفات و امراض درختان، کاهش میزان آب کاهش فرآورده"ها همچون  او به عواقب تخریب جنگل

  وحش، ایجاد اختالل در کشاورزی، افزایش فرسایش خاک، فقیر شدن خاک، زیرزمینی، به هم خوردن تعادل آب و هوا و حیات

اشاره و در راستای تخریب  "ایجاد اختالل در اشتغال مردم و در نهایت فقر در تمامی ابعاد های مخرب، تخریب مزارع و باغات، سیل

توان گفت همه کشورهای درحال توسعه پس از بررسی علل شکست  و یکم می در ابتدای قرن بیست"ها اظهار کرده که  جنگل

کنونی مدیریت منابع جنگلی باید مورد بازبینی قرار  ها به این نتیجه رسیدند که سیستم های گذشته و تداوم تخریب جنگل برنامه

کنند و به آن وابسته هستند و عنصر مهمی در  های زندگی می کار گرفته شده، مردمی که در جنگل های به در سیستم (5).بگیرد

توان ادعا  در نتیجه می. توجهی قرار گرفتند و در نتیجه باعث تشدید عوامل تخریب شدند آیند، مورد بی شمار می مدیریت جنگل به

".ها است ها یکی از عوامل اصلی در شرایط کنونی تحریب جنگل کرد که عدم دخالت مردمی محلی در مدیریت جنگل
(7) 

این راهکار "نویسد که  کامرانی ماسوله درباره راهکار مشارکت در توسعه پایدار در نتیجه بازاندیشی راهکارهای گوناگون توسعه می

به عبارتی در این راهکار . های رایج توسعه دارای جایگاه بوده است آوردن عامل انسانی است که کمتر در دیدگاه مبتنی بر حساب

های  دسترسی به سرمایه  برداری از منابع سرزمین، های مربوط به توسعه، بهره  گیری بها دادن به مردم و سهیم کردن آنها در تصمیم

زیست  در نتیحه بسیاری از طرفداران منابع طبیعی و محیط  (6).گیرد مورد تأکید قرار می مولد و داشتن سهمی در فرآیند توسعه

با این استدالل که ورود مردم محلی به این پروسه، مؤثرترین روش حفاظت   اند، یک رویکرد متفاوت نسبت به جنگل پیشنهاد کرده

ش دخالت مردم محلی به مناطق مورد حفاظت اهداف حفاظت آنها معتقدند با افزای. از مناطقی است که نیاز به حفاظت دارند

".آید تر به دست می راحت
های کشور صورت گرفته، کافی  هایی که تاکنون جهت تأمین پایداری جنگل در ایران تالش"از این رو  (5)

ده به منابع جنگلی، های غیرطبیعی وار علت عدم تجدید حیات مناسب و افت کیفی تولیدات تولیدات و آسیب نبوده است و به

".ها به سمت نامطلوبی در حرکت هستند جنگل
(2) 

تحت تأثیر شرایط ": نویسد ها و مراتع و می شدن جنگل آمده از تصویب قانون ملی فرانک کامرانی همچنین با اشاره به مشکالت پیش

در روستاها و طوایف عشایری . ع رواج داشتها و مرات های جنگل های متنوعی در عرصه منطقه، در میان روستاییان و عشایر مدیریت

های مدیریتی و نوع مدیریت در هر  با توجه به اینکه عرصه. شد مالکی و بزرگ مالکی دیده می های خرده ها در عرصه انواع مدیریت

ه همراه داشت و امور ب  منطقه با گذشت زمان و نوسانات گوناگون شکل گرفته بود و اشکال مختلفی از مشارکت مردم را در اداره

ها و مراتع بسیاری از  در ایران با تصویب قانون ملی شدن جنگل امروز نیز در دنیا تأکید بر مدیریت با مشارکت مردم است، 

در ": افزاید او در ادامه می ".های مدیریت مشارکتی نادیده گرفته شده و مالکیت و مدیریت این منابع به دولت واگذار شد پیشینه

ویژه خارج از شمال کشور،  داری به های مرتعداری و جنگل گذاری جدید صورت نگرفته، اما در طرح ا اینکه قانونحال حاضر ب

به همین دلیل در . های مدیریتی گذشته پذیرفته شده است و بخشی از روش  هایی صورت گرفته و مشارکت مردم در مدیریت تالش

های  وی نظام مردمی در حال تغییر است و این سیاست اساس فعالیتها از نظام دولتی به س کشور، شیوه مدیریت جنگل

برداری از منابع طبیعی از اهداف  چهارم توسعه کشور، حفظ، احیاء، توسعه و بهره  که در برنامه طوری به. داری قرار گرفته است جنگل
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های مردمی در اجرای  مشارکت های اجرایی به تقویت و جلب همچنین یکی از سیاست. کالن بخش منابع طبیعی مطرح شد

عنوان  ها به ها اختصاص یافته و به گسترش مشارکت جوامع محلی در حفاظت از جنگل های حفاظتی و حمایتی در جنگل فعالیت

".یکی از اهداف کیفی بخش منابع طبیعی اشاره شده است
(64) 

و منابع طبیعی در کشور صورت گرفته بیشتر شامل ها  هایی که تاکنون در جهت حفاظت از جنگل تالش"او در آخر اظهار کرده 

در منطقه با هدف بازداشتن مردم محلی از دسترسی و استفاده از منابع ( نگهبانان مسلح)قرق کردن و گماردن مأموران حفاظت 

منابع طبیعی  در حال حاضر مدیران جنگل و. (66).ها ناموفق و ناپایدار هستند ثابت شده است همه این تالش. جنگلی بوده است

وسیله افزایش  های جدیدی برای پاسخگویی به نیازهای مردم محلی به مشغول به کار در این مناطق نیازمند شناسایی روش

با توجه به روند رو به تخریب منابع طبیعی در کشور و در نتیجه حجم وسیعی عملیات . مشارکت محلی در مدیریت جنگل هستند

های دولتی توانایی حفظ و احیاء حتی بخش کوچکی از این منابع را ندارند؛ لذا جلب   یاز است، دستگاهبازسازی و اصالح که به آن ن

 /".ناپذیر خواهد بود مشارکت جوامع محلی و کمک گرفتن از نیروهای مردمی در کنترل و حفظ منابع طبیعی امری اجتناب

 :نوشت پی

که متغیر وابسته دارای دو ارزش صفر یا یک خواهد بود به عبارت دیگر افرادی گیرد  این الگو در مواردی مورد استفاده قرار می -6

 .گیرند که تمایل مشارکت در حفاظت از جنگل دارند، مقدار یک و افرادی که تمایل ندارند مقدار صفر را می

2- Food and Agriculture Organization (FAO( .)2443 .)State of the World's Forests ,FAO ,Rome. 

  های شمال کشور، کیمیای سبز، کمیته انتشارات حوزه معاونت جنگل، روند تغییرات سطح جنگل(. 6352. )اسدی اتویی، ع -3

 .63 - 66مراتع و آبخیزداری کشور، صص   ها، سازمان جنگل: تهران

له دکتری، دانشکده اقتصاد و محیطی اکوسیستم جنگلی ارسباران، رسا زیست -ارزش گذاری اقتصادی (. 6355. )موالیی، م -0

 .دانشگاه تهران  توسعه کشاورزی،

 .جنگلداری اجتماعی، طرح تحقیقاتی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران( 6366. )طلب، ژ شادی -5

7- Food and Agriculture Organization (FAO .)UNESCO( .6222 .)Forest and Culture in Asia ,

Workshop and Project Proposal on Focus ,Regional until for Social and Human Sciences in Asia 

and the Pacific ,Bangkok. 
انتشارات مرکز  ،(6364)های مشارکت در توسعه روستایی، ترجمه منصور محمدنژاد  رهیافت(. 6252. )اوکلی، پ و مارسون، د -6

 .0دگی، سلسله انتشارات روستا و توسعه، شماره تقیقات و بررسی مسائل روستایی وزارت جهاد سازن

5- Heinen ,J.T(.6227 .)Human Behavior ,Incentives and Protected Areas Management .Conserve .

Biol .64(2) ,756-750. 

ت همایش های شمال کشور، مجموعه مقاال بررسی کمی و کیفی جنگل(. 6354. )رسانه، ی، مشتاق کهنمویی، م و صالحی، پ -2

 .55 - 62مراتع و آبخیزداری کشور، صص  ها، سازمان جنگل: های شمال و توسعه پایدار، تهران ملی مدیریت جنگل

 .مشارکت در جنگلداری اجتماعی، انتشارات پلک(. 6355. )ک.رضوانفر، ا و درویش، ا. فهام، ا -64

 .3766: ساالری، کدخبر های شمال، خبرگزاری مردم نگلنقدی بر طرح تنفس ج(. 6323. )ت. الواعظین، م و شامخی حشمت -66

/news/fa/ir.iana.www//:http36675D%/5%D%AC2%57%%AF%DA 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  مقابله با کاهش شدید دما و یخ زدگی محصوالت کشاورزیمقابله با کاهش شدید دما و یخ زدگی محصوالت کشاورزیتوصیه های هواشناسی کشاورزی برای توصیه های هواشناسی کشاورزی برای 

هایی را برای روزهای چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم آذرماه به کشاورزان سراسر  اداره هواشناسی کشاورزی توصیه

لیات الزم مراقبتی و کشور در روزهای سرد و برف و بورانی برخی استان های کشور ارائه کرد که در آن انواع توصیه ها و عم

 پیشگیری به کشاورزان سراسر شده است

 . روزه را در روزهای سرد و برف و بورانی به کشاورزان کشور ارائه کرد 6هایی  اداره هواشناسی کشاورزی، توصیه

و دهم آذرماه به  هایی را برای روزهای چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم به گزارش ایانا ، اداره هواشناسی کشاورزی توصیه

کشاورزان سراسر کشور در روزهای سرد و برف و بورانی برخی استان های کشور ارائه کرد که در آن انواع توصیه ها و عملیات الزم 

 :مراقبتی و پیشگیری به کشاورزان سراسر شده است که شرح کامل آن از نظرتان می گذرد

 :اردبیل و زنجانشرقی و آذربایجان غربی،   های آذربایجان استان

 :باغبانی

ها  ها جهت تنظیم دما و رطوبت گلخانه های گرمایشی و تأمین سوخت گلخانه اتخاذ تدابیر الزم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستم

 های پرورش قارچ با توجه به کاهش دما و یخبندان و سالن

 زدگی داری میوه جهت جلوگیری از یخ های انبارهای نگه ها و تهویه بستن دریچه

 های جوان استفاده از وسایل مواجهه با سرمازدگی نظیر بخاری باغی و ایجاد پوشش بر روی ساقه نهال

و محصوالت باغی و انتقال به انبارهای ( پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی)تسریع در برداشت محصوالت مزارع سبزی و صیفی

 استاندارد

 ل سرما و یخبنداندلی خودداری از انجام هرس پاییزه درختان به

 و آرام روز  ست در باغات در ساعات میانی تمهیدات الزم جهت استفاده از فروت

 های اصلی درختان میوه کارتن بندی دور تنه و شاخه

 گذران آفت مینوز از بین بردن بقایای مزارع گوجه فرنگی و شخم عمیق در این مزارع جهت از بین بردن جمعیت زمستان

 محصول انار تسریع در برداشت

 کشت محصوالت سیر و باقال

 :زراعی

 ( چغندر، سویا و ذرت)توقف موقت عملیات برداشت محصوالت بهاره 

 ( گندم وجو)های پاییزه آبی و دیم  کشت زراعت  خودداری از

 و آرام روز  های هرز در مزارع کلزا در ساعات میانی مبارزه با علف

 :دامداری

 ها جلوگیری از تأثیر سوز باد بر دام  برای  ها ایجاد حفاظ در آغل

 ها و تهیه خوراک پر انرژی با توجه به کاهش شدید دما ها و دامداری تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری

 :زنبورداری

 احتیاط در انتقال کندوهای زنبور عسل از مناطق ییالق به قشالق
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 و تغذیه مصنوعی  امحافظت از کندوها به دلیل کاهش شدید دم

 :ماشین آالت

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

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

 زدگی

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

 :باغبانی

ها و  ها جهت تنظیم دما، رطوبت گلخانه های گرمایشی و تأمین سوخت گلخانه اتخاذ تدابیر الزم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستم

 های پرورش قارچ با توجه به کاهش دما و یخبندان سالن

 زدگی  داری میوه جهت جلوگیری از یخ های انبارهای نگه ها و تهویه دریچهبستن 

 های جوان استفاده از وسایل مواجهه با سرمازدگی نظیر بخاری باغی و ایجاد پوشش بر روی ساقه نهال

نتایج آزمون خاک و  استفاده از کودهای سولفات پتاسیم و فسفات آمونیم و گوگرد گرانوله در باغات میوه به روش جالکود براساس

 برگ

 سیب، گالبی و انگور   تعجیل در برداشت باغات

های جاری نسبت به کاربرد بخاری باغی و یا سوزاندن الستیک و بقایای گیاهی جهت مقابله با سرمای شبانه اقدام  همچنین در شب

 باغی و انتقال به انبارهای استاندارد و محصوالت( پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی)شودبرداشت محصوالت مزارع سبزی و صیفی

  تداوم سرما و یخبندان  خودداری از انجام هرس پاییزه درختان به دلیل

براساس نتایج آزمون خاک و   استفاده از کودهای سولفات پتاسیم و فسفات آمونیم و گوگرد گرانوله در باغات میوه به روش چالکود

 برگ

 :زراعی

کار و  های عمیق مانده مزارع گندم وجو با استفاده از بذور اصالح شده وضدعفونی شده توسط دستگاه باقی  تسریع در کاشت

کاراستفاده از کودهای فسفاته و پتاسه و گوکرد گرانوله بر اساس نتایج آزمون خاک به همراه باکتری تیوباسیلوس در مرحله  خطی

 کاشت مزارع گندم وجو

 و انتقال به انبارهای استاندارد تسریع در برداشت چغندرقند

 های آبی در ساعات میانی روز مبارزه با جوندگان کشاورزی در زراعت

 کش علیه بیماری سیاهک تهیه بذور گندم وجو اصالح شده وگواهی شده و ضد عفونی بذور با سموم قارچ

 اتمام کاشت غالت در مناطق معتدل و سرد

گوکرد گرانوله بر اساس نتایج آزمون خاک به همراه باکتری تیوباسیلوس در مرحله کاشت استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه و 

 مزارع گندم وجو

 :دامداری

 ها و تهیه خوراک پر انرژی با توجه به کاهش شدید دما ها و دامداری تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری

 گیر به دلیل سرما و یخبندان فخوداری از تردد عشایر در مناطق مرتفع و بر
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 محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما

 :زنبورداری

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

 محافظت از کندوها به دلیل کاهش شدید دما

 ناطق ییالق به قشالقانتقال کندوهای زنبور عسل از م

 :ماشین آالت

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

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

 زدگی

 :های گیالن و مازندران استان

  :باغبانی

ها  ها جهت تنظیم دما و رطوبت گلخانه های گرمایشی و تأمین سوخت گلخانه اتخاذ تدابیر الزم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستم

 های پرورش قارچ با توجه به کاهش دما و سالن

 های جوان و ایجاد پوشش بر روی ساقه نهالنظیر بخاری باغی   استفاده از وسایل مواجهه با سرمازدگی و یخبندان

و   خرمالو و نارنگی انشو)و محصوالت باغی ( پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی)تسریع در برداشت محصوالت مزارع سبزی و صیفی 

 و انتقال به انبارهای استاندارد( سایر محصوالت مرکبات

 جلوگیری از یخ زدگی های انبارهای نگه داری میوه جهت ها و تهویه بستن دریچه

 آب پاشی و اسپری شاخه، برگ و تاج درختان مرکبات

 دلیل یخبندان خودداری از انجام هرس پاییزه درختان به

 احداث زهکش به عمق مناسب در باغات مرکبات متناسب با شیب زمین

 های بارده و نهال های مناسب و کافی در باغ استفاده از قیم

 ها ها و مزارع، کلزا و سبزیجات پس از پایان بارش باغکنترل آفت حلزون در 

 :زراعی

 ها برداشت از مزارع پنبه، لوبیا سبز، سویا و انواع سبزی

  های برگی، سیر و باقال کاشت کلزا، سبزی

 در مزارع کلزا( اوره)مصرف کود سرک 

 :حفظ نباتات 

کلزا، ضمن بازدید نسبت به مبارزه در ساعات میانی روز  جهت جلوگیری از خسارت کک، راب و حلزون در زمان سبز شدن مزارع

 .اقدام شود

های آلوده پای درختان با راهنمایی  ضمن جمع آوری و معدوم کردن میوه  ای در باغات مرکبات با توجه به فعالیت مگس مدیترانه

 .نسبت به نصب کارت زرد و طعمه پاشی اقدام شود  کارشناسان

 :شیالت



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول آذر 

 

۰4 
 

 های سردآبی وجی آب استخرهای پرورش ماهیتنظیم ورودی و خر

 آبی و افزایش میزان غذادهی در ماهیان سردآبی در ماهیان گرم( درصد 64به مقدار )کاهش میزان غذادهی 

 ها های سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماری رعایت نکات مدیریت بهداشتی در مزارع پرورش ماهی

 آبیدر ماهیان گرم« نکلروفو تری»مبارزه با انگل لرنا با سم 

 :دام و طیور

 ها و تهیه خوراک پر انرژی با توجه به کاهش شدید دما ها و دامداری تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری

 های تازه متولد شده در مقابل سوز باد ها و گوساله مراقبت الزم از بره

 ها خصوصاً کف آنها ریزی و مطمئن شدن از گرم شدن سالن ساعت قبل از جوجه 05های پرورش طیور  گرم کردن سالن

 های آب جهت جلوگیری از یخ زدگی در واحدهای دامداری و مرغداری کاری لوله عایق

 :زنبورداری

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

 :ماشین آالت

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

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

 زدگی

 :استان گلستان

 :باغبانی 

ها و  ها جهت تنظیم دما، رطوبت گلخانه های گرمایشی، تأمین سوخت گلخانه تخاذ تدابیر الزم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستما

 های پرورش قارچ با توجه به کاهش دما سالن

 های انبارهای نگه داری میوه جهت جلوگیری از یخ زدگی ها و تهویه بستن دریچه

 های جوان دگی نظیر بخاری باغی و ایجاد پوشش بر روی ساقه نهالاستفاده از وسایل مواجهه با سرماز

و محصوالت باغی و انتقال به انبارهای ( پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی)تسریع در برداشت محصوالت مزارع سبزی و صیفی

 استاندارد

 خودداری از انجام هرس پاییزه درختان

 ذخیره رطوبت خاکهای پای درختان جهت حفظ و  احداث و ترمیم تشتک

 آماده سازی زمین و کشت باقال، سیب زمینی و نخودفرنگی پس از مساعد شدن شرایط جوی

 :زراعی 

 ای و انتقال به سیلو و جمع آوری وش تسریع در برداشت ذرت علوفه

 ( کندم، جو و تریتیکاله)ویژه کودهای زیستی قبل از کشت محصوالت پاییزه  از کودهای استارتر قبل از کاشت به  استفاده از

 آماده سازی زمین و کشت به موقع گندم، جو، تریتیکاله و یونجه پس از مساعد شدن شرایط جوی

 ضدعفونی بذور کلزا با سموم توصیه شده قبل از کشت کلزا جهت کنترل آفت کک

 نجام شخم عمیق به منظور مبارزه با آفات در مزارع سویا و پنبه برداشت شده پس از مساعد شدن شرایط جویا
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 برداشت سویا پس از مساعد شدن شرایط جوی

 تسریع در کشت جو، تریتیکاله و یونجه و کلزا و گندم پس از مساعد شدن شرایط جوی

 رایط جویتسریع در کشت کلزا و چغندر قند پس از مساعد شدن ش

ورزی حفاظتی  کشاورزان، در راستای آماده سازی بستر بذر گندم و جو به منظور حفظ رطوبت خاک ترجیحاً از ادوات خاک

 .استفاده کنند( ورزی ورز مرکب و کم خاک خاک)

 :حفظ نباتات 

 .اقدام شودقبل از کشت کلزا جهت کنترل آفت کک حتماً نسبت به ضدعفونی بذور کلزا با سموم توصیه شده 

 :دامداری

 ها  ها و دامداری تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری

 تهیه خوراک پر انرژی با توجه به کاهش شدید دما 

 محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما

 :ماشین آالت

 ها پاش خلیه محتویات داخل سماضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آالت کشاورزی، موتورهای چاه آب و ت

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

 زدگی

 :زنبورداری

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

 محافظت از کندوها به دلیل کاهش شدید دما

 انتقال کندوهای زنبور عسل از مناطق ییالق به قشالق

 :های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان استان

 :باغبانی

ها و  گلخانه ها جهت تنظیم دما، رطوبت های گرمایشی و تأمین سوخت گلخانه اتخاذ تدابیر الزم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستم

 های پرورش قارچ با توجه به کاهش دما سالن

 داری میوه جهت جلوگیری از یخ زدگی های انبارهای نگه ها و تهویه بستن دریچه

 های جوان ایجاد پوشش بر روی ساقه نهال

انتقال به انبارهای و محصوالت باغی و ( پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی)تسریع در برداشت محصوالت مزارع سبزی و صیفی

 استاندارد

 دلیل تداوم سرما در منطقه ایجاد دود و استفاده از بخاری باغی جهت کاهش خسارت به

 آماده سازی زمین و کشت باقال، سیب زمینی و نخودفرنگی پس از مساعد شدن شرایط جوی

 توقف عملیات جابجایی و کاشت نشا توت فرنگی

 انخودداری از انجام هرس پاییزه درخت

 :زراعی
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ورزی مرکب و کم  خاک)ورزی حفاظتی  آماده سازی بستر بذر گندم و جو به منظور حفظ رطوبت خاک ترجیحاً از ادوات خاک

 ( ورزی خاک

نسبت به انجام   کشاورزان، به منظور مبارزه با آفات در مزارع سویا و پنبه برداشت شده پس از مساعد شدن شرایط رطوبت خاک

 نندشخم عمیق اقدام ک

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

 ( فسفر و ازت)کیلوگرم در هکتار همراه با سایر کودها  65-644به میزان ( قبل از کاشت)صورت پایه  کود پتاس به

 ( پس از مناسب شدن رطوبت خاک)اند  های هرز رشد کرده های آیشی که علف شخم اراضی در زمین

 خودداری از برداشت سویا

 تسریع در برداشت ذرت و چغندر قند

 ها گذرانی آن های زمستان های هرز و جوندگان و از بین بردن کانون بهترین زمان برای مبارزه با علف

 و کشت غالت و کلزای پاییزه آماده سازی اراضی کشاورزی

 اتمام کاشت غالت در مناطق سردسیر و معتدل

 :دامداری

 ها  ها و دامداری تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری

 تهیه خوراک پر انرژی با توجه به کاهش شدید دما

 محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما

 :ماشین آالت

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

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

 زدگی

 :زنبورداری

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

 محافظت از کندوها به دلیل کاهش شدید دما

 انتقال کندوهای زنبور عسل از مناطق ییالق به قشالق

 :شیالت

 های احتمالی با توجه کاهش دما شکستن یخ استخرهای ذخیره آب پرورش ماهی جهت جلوگیری از خسارت

 :اصفهان و یزد های  استان

 :باغبانی

ها و  ها جهت تنظیم دما، رطوبت گلخانه های گرمایشی و تأمین سوخت گلخانه اتخاذ تدابیر الزم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستم

 های پرورش قارچ با توجه به کاهش دما سالن

بیشینه در طول شبانه روز در گلخانه ای در اثر اختالف زیاد دمای کمینه و  جهت جلوگیری از المپی شدن محصول خیار گلخانه

 نسبت به کنترل دمای گلخانه اقدام شود
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 درجه نگه داری شود  34و بیشینه آن زیر  67تا  65کمینه دمای بین  

 داری میوه جهت جلوگیری از یخ زدگی های انبارهای نگه ها و تهویه بستن دریچه

 های جوان و ایجاد پوشش بر روی ساقه نهال استفاده از وسایل مواجهه با سرمازدگی نظیر بخاری باغی

و محصوالت باغی و انتقال به انبارهای ( پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی)تسریع در برداشت محصوالت مزارع سبزی و صیفی

 استاندارد

 خودداری از انجام هرس پاییزه درختان

 برداشت سریع محصول انار

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

 خودداری از انجام شخم عمیق در باغات

ای نسبت به جمع آوری و از بین بردن انارهای آفت زده کف  جهت کاهش جمعیت و خسارت کرم گلوگاه انار و نیز مگس مدیترانه

 .باغ و روی درختان اقدام شود

پاشی باغات پسته در حال حاضر خودداری  های پسیل از هر گونه سم ه سرد شدن هوا و عدم فعالیت حشرات بالغ و پورهبا توجه ب

 .شود

های  آبیاری و کوددهی با کودهای سرک در باغات پسته برداشت شده جهت افزایش کمی و کیفی محصول سال بعد و تقویت جوانه

 زایشی پسته

های احتمالی و کاربرد کود سرک نیترات آمونیوم به همراه  اشت باغات پسته مانند مبارزه با آفتانجام عملیات داشت پس از برد

 آبیاری جهت تقویت درختان

 به جز مرغ برای کاهش ترکیدگی انارها  های هرز کف باغ تنظیم رطوبت در باغ و حفظ علف

 آبیاری مزارع زعفران

 :زراعی

 به سیلو ای و انتقال تسریع در برداشت ذرت علوفه

 آماده سازی اولیه زمین کشت غالت

 کاشت سریع کلزا

 .استفاده شود  باتوجه به اتمام زمان کاشت ارقام زمستانه گندم درمناطق سردسیراستان از ارقام بینابین

 :دامداری

 ها  ها و دامداری تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری

 به کاهش شدید دماتهیه خوراک پر انرژی با توجه  

 گیر به دلیل سرما و یخبندان خوداری از تردد عشایر در مناطق مرتفع و برف

 محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما

 :زنبورداری

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

 ندوها به دلیل کاهش شدید دمامحافظت از ک
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 انتقال کندوهای زنبور عسل از مناطق ییالق به قشالق

 :ماشین آالت

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

 :های خراسان شمالی و خراسان رضوی استان

 :باغبانی

ها و  ها جهت تنظیم دما، رطوبت گلخانه های گرمایشی و تأمین سوخت گلخانه تعمیر پوشش، تجهیز سیستماتخاذ تدابیر الزم جهت 

 های پرورش قارچ با توجه به کاهش دما سالن

 های جوان استفاده از وسایل مواجهه با سرمازدگی نظیر بخاری باغی و ایجاد پوشش بر روی ساقه نهال

و محصوالت باغی و انتقال به انبارهای ( پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی)ی و صیفیتسریع در برداشت محصوالت مزارع سبز

 استاندارد

 خودداری از انجام هرس پاییزه درختان

 :زراعی

 ای و انتقال به سیلو تسریع در برداشت ذرت علوفه

 تسریع در برداشت پنبه و چغندرقند

 اه کش در مزارع کلزا بعد از اتمام بارش استفاده از علف

 های سیاهک پنهان و آشکار استفاده از بذور گندم ضد عفونی شده جهت جلوگیری از آلودگی به بیماری

 تسریع در کشت گندم و جو در مناطق معتدل و سردسیر

 :دامداری

 ها  ها و دامداری تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری

 دما تهیه خوراک پر انرژی با توجه به کاهش شدید 

 گیر به دلیل سرما و یخبندان خوداری از تردد عشایر در مناطق مرتفع و برف

 های نگه داری گوسفندان در شب هنگام گرم نمودن آغل

 های تازه متولد شده در مقابل سوز باد ها و گوساله مراقبت الزم از بره

 :زنبورداری

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

 محافظت از کندوها به دلیل کاهش شدید دما

 انتقال کندوهای زنبور عسل از مناطق ییالق به قشالق

 :ماشین آالت

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

و صدمات ناشی از یخ   ها برای جلوگیری از ترکیدگی لوله  تاسیسات آبیاری تحت فشار و خطوط انتقال آب با لوله، تخلیه آب در

 زدگی

 :های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان استان
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 :باغبانی

ها  ظیم دما و رطوبت گلخانهها جهت تن های گرمایشی و تأمین سوخت گلخانه اتخاذ تدابیر الزم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستم

 های پرورش قارچ با توجه به دما و سالن

 های جوان استفاده از وسایل مواجهه با سرمازدگی نظیر بخاری باغی و ایجاد پوشش بر روی ساقه نهال

انبارهای و محصوالت باغی و انتقال به ( پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی)تسریع در برداشت محصوالت مزارع سبزی و صیفی

 استاندارد

شود کشت پاجوش زرشک بعد از برداشت محصول در  با توجه به تدوام برداشت زرشک تا اوسط آذر ماه، به باغداران توصیه می

 مناطق مستعد در استان کرمان صورت گیرد

هایی از  وار در قسمتخ عنوان تله برای سوسک سرشاخه های هرس شده به در باغات پسته هرس پس از برداشت انجام گیرد و چوب

 صورت دسته جات گذاشته شود باغ به

 های هرز سیب زمینی و پیاز در مناطق جنوبی و گرمسیر در ساعات بدون وزش باد مبارزه با علف

 های ویروسی مبارزه با مگس سفید جهت جلوگیری از انتقال بیماری

پاشی با اکسید کلرور مس و زیر نظر کارشناسان کشاورزی  سم ها، جهت مبارزه با شانکر باکتریایی در درختان، بعد از ریزش برگ

 انجام شود

 :زراعی

 ای و انتقال به سیلو برداشت ذرت علوفه

 برداشت زعفران قبل از طلوع آفتاب جهت باالبردن کیفیت محصول

 آبیاری مزارع زعفران برداشت شده

 تسریع در کاشت مزارع غالت آبی در مناطق معتدل و سرد

 :دامداری

 ها و تهیه خوراک پر انرژی با توجه به کاهش شدید دما ها و دامداری تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری

 خوداری از تردد عشایر در مناطق مرتفع و برفگیر به دلیل سرما و یخبندان

 های تازه متولد شده در مقابل سوز باد ها و گوساله مراقبت الزم از بره

 :ی فارس، بوشهر و هرمزگانها استان

 :باغبانی

 پاشی به دلیل وقوع بارش خودداری از انجام هر گونه عملیات محلول پاشی و سم

ها  ها جهت تنظیم دما و رطوبت گلخانه های گرمایشی و تأمین سوخت گلخانه اتخاذ تدابیر الزم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستم

 های پرورش قارچ با توجه به دما و سالن

 و محصوالت باغی و انتقال به انبار( پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی)سریع در برداشت محصوالت مزارع سبزی و صیفیت

 :زراعی

 خودداری از برداشت ذرت و پنبه به دلیل وقوع بارش باران

 تسریع در کاشت گندم و جو تا قبل از ظهر روز پنج شنبه به دلیل وقوع بارش مناسب
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  کشت شده  کلزا  مزارع  ی سنگینخود داری از آبیار

 .در مزارع کلزا و در زمان وزش باد اجتناب شود  کش پیش رویشی از مصرف سموم علف

 کشت سریع کلزا نهایتاً تا پایان هفته

 در مناطق جنوبی  قطع آبیاری مزارع ذرت آماده برداشت

 :دامداری و مرغداری

 ها  ها و دامداری تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری

 تهیه خوراک پر انرژی با توجه به کاهش شدید دما 

 خوداری از تردد عشایر در مناطق مرتفع و برفگیر به دلیل سرما، یخبندان و رعد و برق

 ها شدن رودخانه ها به دلیل سیالبی ها و رودخانه خوداری از تردد عشایر در مسیر مسیل

 محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما

 :ماشین آالت

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

 :های ایالم و خوزستان استان

 :باغبانی

ها  ها جهت تنظیم دما و رطوبت گلخانه ایشی و تأمین سوخت گلخانههای گرم اتخاذ تدابیر الزم جهت تعمیر پوشش، تجهیز سیستم

 های پرورش قارچ با توجه به دما و سالن

 :زراعی

 زا در نوار ساحلی و شرق استان تعجیل در کشت مزارع دیم صورت گیرد های باران با توجه به ورود توده

 شروع کشت ارقام آبی در مزارع شمال استان خوزستان

 اغات؛ پایان کشت کلزا و درصورت ادامه کشت، میزان بذر در هکتار افزایش یابد در استان خوزستانعدم آبیاری ب

 در استان خوزستان( کود سرک اول)عملیات کود پاشی در مزارع کشت شده در صورت وجود سبزی محصول انجام شود 

 ای و انتقال به سیلو تسریع در برداشت ذرت علوفه

 اطق جنوب غربی و شرقی استان خوزستان برای مزارع گندم و جوتعجیل در شروع کشت در من

 چرای مزارع یونجه و آمادگی کشت شبدر برسیم  برداشت یا

 بر اساس تقویم زراعی مرسوم  تأخیر در کاشت مزارع گندم و جو آبی

 وان در مناطق سردسیرهای ج استفاده از وسایل مواجهه با سرمازدگی نظیر بخاری باغی و ایجاد پوشش بر روی ساقه نهال

 تهیه زمین و تهیه بذر کلزا جهت کشت و آمادگی جهت کشت شبدر برسیم

 عملیات کود پاشی مزارع سویا و کلزا همراه با آبیاری

خوار آگروتیس پایش و در صورت مشاهده پس از مساعد  خوار کارادرینا و پرودنیا و برگ چغندرکاران، مزارع را نسبت به آفات طوقه

 اقدام نمایند  یط جوی نسبت به کنترل عوامل خسارت زاشدن شرا

 :دامداری و مرغداری

 ها ها و دامداری تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری
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 تهیه خوراک پر انرژی با توجه به کاهش شدید دما

 خوداری از تردد عشایر در مناطق مرتفع و برفگیر به دلیل سرما و یخبندان

 از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دمامحافظت 

 :ماشین آالت

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

 :شیالت

 هوا دهی استخر پرورش ماهی

/news/fa/ir.iana.www//:http36327D%/5%D%AA2%55%D 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  دولت اگر منابع مالی مورد نیاز دریاچه ارومیه را ندارد، استقراض کنددولت اگر منابع مالی مورد نیاز دریاچه ارومیه را ندارد، استقراض کند

قولی که به مردم آذربایجان دادند وفا کند و اجازه جمهوری این است به  درخواستم از رئیس: دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت

 .توانیم منابع مورد نیاز دریاچه ارومیه را تخصیص دهیم ندهد تعدادی از معاونان به بهانه محدودیت منابع درآمدی بگویند، ما نمی

محیطی وضعیت دریاچه ارومیه المللی پیامدهای جغرافیایی و زیست  ایانا، عیسی کالنتری صبح امروز در کنفرانس بین  به گزارش

بخشی از تحقیقات مربوط به تبعات احتمالی خشکی دریاچه انجام نگرفته و تقاضا دارم دانشگاه تبریز این تحقیقات را : اظهار داشت

نوان من به ع: کند در دراز مدت امکان تغییرات ژنتیکی هم وجود دارد، افزود وی با بیان اینکه وقتی محیط تغییر می.انجام دهند

غرب مورد توجه و جزو  ترین مشکالت زیست محیطی را در شمال یک آذری از دکتر روحانی سپاسگزار هستم که یکی از بزرگ

خود رئیس جمهوری در مرکز تحقیقات استراتژیک نقش داشت و به این : کالنتری ابراز داشت.اولین مصوبات دولت قرار دادند

باشد بنابراین مصمم شدند  244های خشکی دریاچه شاید یک به  نسبت به هزینه نتیجه رسیده بود که ضررهای احتمالی آن

 .نخستین کار اجرایی خود را تشکیل ستاد احیای دریاچه برای نجات چندین میلیون ساکن حاشیه دریاچه نام نهند

سال  34لمی و تحقیقاتی که بنده در بعد از تشکیل ستاد احیا، با توجه به تجربیات ع: ادامه داد  دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه

توانند به عهده گیرند و ما پس از  داشتم به این نتیجه این رسیدیم که مسئولیت علمی ستاد احیا را مهندسان مشاور نمی

غربی  درصد آب دریاچه از آذربایجان 24: وی تصریح کرد.های الزم دانشگاه صنعتی شریف را مسئول این کار قرار دادیم بررسی

هزار میلیارد تومان است؛ دو سال اول به  24حدود  23های سال  های احیای دریاچه ارومیه به قیمت مین خواهد شد و هزینهتا

کالنتری با بیان .تثبیت دریاچه اختصاص داشت که این دو سال را روسفید بودیم و توانستیم دریاچه را به وضعیت تثبیت برسانیم

ها است، خشک کردن دریاچه بسیار راحت  چه قابلیت احیا دارد اما اراده احیا در دست دولتاینکه از نظر علمی ثابت شده دریا

تر از سال  خشک خواهد شد و خشک شدن دریاچه سریع  25بارها تذکر دادیم که دریاچه ارومیه در سال  55از سال : است؛ افزود

 .اتفاق افتاد و ما دریاچه را خیلی ارزان فروختیم 25

 6.6طبق برآورد معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی کل کاالهای تولیدی کشاورزی در حوزه آبریز : عان داشتاین مسئول اذ

میلیون دالر بیشتر ارزش ندارد و در واقع ما دریاچه را مفت  344شود و در مجموع  های خشکی دریاچه را شامل می درصد هزینه

از شخص رئیس جمهوری این است به قولی که به مردم آذربایجان دادند وفا درخواستم : وی تاکید کرد.تقدیم مردم منطقه کردیم

توانیم منابع مورد نیاز دریاچه ارومیه را  کنند و اجازه ندهند تعدادی از معاونان به بهانه محدودیت منابع درآمدی بگویند، ما نمی

ارومیه یک برنامه غیرقابل توقف است و هیچ احیای دریاچه : دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه خاطرنشان کرد.تخصیص دهیم

وی با بیان اینکه یا رئیس جمهوری خیلی صریح بگوید عملیات احیا متوقف شود و یا .تواند به منابع دولت داشته باشد ارتباطی نمی

منابع ندارند باید  اگر: گویند ما منابع نداریم؛ افزود اگر مصمم هستند که دریاچه احیا شود بر دهن معاونان خود بزنند که می

هزار میلیارد هم اضافه و یا استقراض  2استقراض کنند؛ دولت که ده ها هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار هست، ساالنه 

های اجرایی و پیمانکارانی هستم که در ارتباط با دریاچه ارومیه مشغول  امروز شرمنده دستگاه: کالنتری اذعان داشت.خارجی کند

شود باید پرسید سهم ملت از این درآمد چیست؟ ما باید  لیت هستند؛ بیشتر درآمد دولت صرف حقوق پرسنل خود دولت میفعا

 !رود؟ نفت بفروشیم، مالیات بگیریم تا فقط حقوق پرسنل دولت را بدهیم پس حق مردم کجا می
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اشد در خارج منابعی وجود دارد و ستاد اقتصادی دولت قطعا اگر در داخل هم منبعی نب: دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه متذکر شد

کارگروه نجات دریاچه ارومیه با مسئولیت وزیر نیرو و عضویت وزرای جهاد کشاورزی، کشور و رئیس .موظف است منبع تامین کند

 .ریزی و نظارت راهبردی ایجاد شده است سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده معاونت برنامه

/news/fa/ir.iana.www//:http36266D%/5%D%AF2% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳1: تاریخ

  ««غبار عربیغبار عربی»»دیپلماسی برای راندن دیپلماسی برای راندن 

هاست که  کند، مدت کشورمان که گاه و بیگاه زندگی مردم را مختل میهای خشکیده  به جز غبارهایی برخاسته از سرزمین |شهروند

شود و به چشم اهالی خوزستان، ایالم، لرستان،  خصوص عراق راهی ایران می از کشورهای همسایه به« ریزگردهای عربی»موج 

های  غبارهایی که از کانونزیست پیش از این هم گفته بود که برای حل  رئیس سازمان حفاظت محیط. رود می... کرمانشاه و 

همین موضوع باعث . شناسد، همکاری طلبید آید، باید از دیپلماسی بهره برد و برای حل معضلی که مرز نمی خارجی به ایران می

گو  و زیستی مشترک گفت جمهوری عراق دیدار و پیرامون مسائل محیط زیست با رئیس شد روز جمعه، رئیس سازمان حفاظت محیط

 .غبار جزو مباحثی بود که اولویت داشت و ین مذاکره مقابله با پدیده گرددر ا. کند

دومین کنفرانس کنوانسیون  و گو در حاشیه حضور معصومه ابتکار در بیست و زیست این گفت بر اساس گزارش سازمان حفاظت محیط

 نشست معاهدین توافقنامه پاریسو نخستین  ( CMP62) ، دوازدهمین نشست معاهدین پروتکل کیوتو(COP22)  تغییر اقلیم

(CMA6 )جمهوری عراق با اشاره به اهمیت موضوع تغییر اقلیم و  ابتکار در دیدار با فواد معصوم، رئیس.در مراکش اتفاق افتاد

 «.توانند در این زمینه با یکدیگر همکاری داشته باشند ایران و عراق می»: دستور کار جهانی برای مقابله با آن گفت

ها را ازجمله آثار  غبار، کاهش منابع آبی، از دست دادن منابع طبیعی، خشک شدن تاالب و های گرد جمهوری طوفان رئیسمعاون 

ویژه در سمت غرب و  های عراق بر ایران به غبار ناشی از کانون و های گرد سوء تغییر اقلیم برشمرد و با یادآوری تأثیر مخرب طوفان

غبار و جلوگیری  و ایران آمادگی کامل دارد تا برای کنترل پدیده گرد»: ن، ایالم و کرمانشاه گفتهای خوزستا جنوب کشور و استان

های مختلف همچون درختکاری در مرز مشترک دو کشور،  غبار عراق که ایران متأثر از آنهاست، در زمینه و های گرد از توسعه کانون

 «.ی کارشناسان عراقی در این حوزه همکاری داشته باشدافزای غبار، آموزش و توان و های گرد نهالکاری کانون

های حاصله در   غبار در سطح جهانی و موفقیت و های ایران برای طرح معضل گرد زیست با بیان تالش رئیس سازمان حفاظت محیط

ده در حوزه گرد و زیست موضوعی فرامرزی است و از این رو امیدوارم با توجه به عزم جهانی ایجاد ش محیط»: خصوص، گفت این

 «.جانبه میان ایران و عراق نیز باشیم های دو گیری همکاری غبار، شاهد شکل

ای هم به طرح درختکاری زائران حسینی همزمان با اربعین در محدوده مرزی استان ایالم به منظور مقابله با پدیده گرد  ابتکار اشاره

متاسفانه تفاهمنامه مشترک ایران و عراق برای همکاری »: ای گرد و غبار داشته و غبار، بیابان زدایی و جلوگیری از پیشروی کانون

 «.های گرد و غبار به دلیل ناامنی و جنگ به نتیجه نرسید در زمینه کنترل کانون

ویژه  به ها جمهوری عراق هم با بیان تمایل و عالقه کشورش برای همکاری با ایران در تمام زمینه در این دیدار، فواد معصوم، رئیس

غبار با ایران همکاری  و در صورت موفقیت در تأمین امنیت عراق، حاضریم برای مقابله با پدیده گرد»: زیست گفت زمینه محیط

 «.ها را از ما سلب کرده است ریزی برای سایر حوزه متأسفانه جنگ، ناامنی و مقابله با داعش در حال حاضر اجازه برنامه. کنیم

زیست جهان به  های خود، طی نشستی با وزیران زن محیط زیست در ادامه دیدارها و رایزنی حفاظت محیط همچنین رئیس سازمان

زنان »: منظور بررسی برنامه اقدام در جهت تقویت نقش زنان در مقابله با تغییر اقلیم، با اشاره به نقش زنان در تغییر اقلیم، گفت

تواند به موفقیت کشورها در توسعه و  های مختلف می ها در بخش از این پتانسیلمندی  های بسیاری هستند و بهره دارای پتانسیل

 «.زیست کمک کند ویژه در زمینه محیط ها به بهبود برنامه
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مقابله و سازگاری با تغییر اقلیم یکی از اهداف بسیار »: های مختلف، گفت ابتکار با اشاره به حضور و فعالیت زنان ایرانی در پروژه

ری برای نسل امروز و دارای اهمیت بسیار برای نسل آینده است و به همین جهت تمام آحاد یک جامعه فارغ از نگاه مهم و ضرو

 «.جنسیتی موظفند برای کاهش اثرات این پدیده فعالیت کنند

نقش زنان محلی در زیستی، به نمونه موفق ایفای  های محیط جمهوری با تأکید بر نقش زنان محلی در مقابله با بحران معاون رئیس

ها همچون اصالح و  زنان محلی حاشیه ارومیه با آموزش موفق شدند در بسیاری از حوزه: احیای دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت

 .تغییر الگوی کشت و آبیاری و حفظ منابع آبی به بهبود شرایط دریاچه ارومیه و احیای آن کمک کنند

زنان با انتقال دانش و آگاهی »: های مختلف داشت و گفت زنان در نهاد خانواده و تربیت نسل ای هم به نقش و جایگاه ابتکار اشاره

توانند به اصالح بسیاری از فرآیندها ازجمله اصالح الگوهای کشت و آبیاری در جوامع بومی و  های مختلف می درست در حوزه

 «.روستایی کمک کنند و این جایگاه نباید مورد غفلت واقع شود

/news/fa/ir.iana.www//:http36606D%/5%DB%AF%5C 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۳: تاریخ

  منطقه جهانمنطقه جهان  0202وهوایی و ناپدید شدن وهوایی و ناپدید شدن   تغییرات آبتغییرات آب

تر رخ  کنیم به دلیل تغییرات غیرقابل کنترل محیطی سریع قطب از آنچه تصور میهای  دانشمندان هشدار دادند ذوب شدن یخ 

با توجه به نمودارها دمای قطب : های صورت گرفته محققان اظهار کردند تسنیم، در حال حاضر با بررسی به گزارش.خواهد داد

منطقه در جهان  62  وهوایی با این روند آب ها در اقیانوس هند کامال مشهود است و شمال غیر معمول بوده و تاثیر آب شدن یخ

و هوایی  نقطه از جهان تحت تاثیر تغییرات آب 62موسسه محیط زیست استکهلم نسبت به از بین رفتن .هرگز بازیابی نخواهند شد

 .از جمله موارد هشداردهنده از بین رفتن پوشش گیاهی تندر است. هشدار داده است

پیامدهای این تهدید کامال مشهود است و : ون از موسسه محیط زیست استکهلم اظهار کردسرپرست این تحقیق مارکوس کارس

دهد فقط مربوط به قطب شمال نیست و تمام کره زمین را تحت تاثیر قرار  اتفاقاتی که در قطب شمال رخ می. سریع رخ خواهد داد

مشکالت زیادی در قطب خواهیم . رای زنده ماندن باشددانشمندان هشدار دادند بشر باید در جستجوی منابع دیگری ب.خواهد داد

اگر خواهان کاهش تاثیر تغییرات : وی در ادامه افزود.داشت که در حال حاضر قابل درک نبوده و نیازمند تحقیقات بیشتری هستند

 .ای خواهیم بود وهوایی در آینده باشیم نیازمند کاهش انتشار گازهای گلخانه آب

/news/fa/ir.iana.www//:http36024D%/5%D%AA5%BA 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۳: تاریخ

  اخطاریه هواشناسی کشاورزی ویژه مناطق غرب و جنوب غرباخطاریه هواشناسی کشاورزی ویژه مناطق غرب و جنوب غرب/ / ها از امروزها از امروز  آغاز بارشآغاز بارش

بینی سازمان هواشناسی کشور مبنی بر ورود سامانه بارشی از بعد از ظهر چهارشنبه به نوار غربی  پیشسازمان هواشناسی کشاورزی 

تاریخ نهم  20به گزارش خبرنگار ایانا، پیرو اطالعیه شماره .برداران کشاورزی این مناطق صادر کرد ای ویژه بهره کشور، اخطاریه

مبنی بر ورود سامانه بارشی از بعد از ظهر چهارشنبه به نوار غربی کشور که تا بینی سازمان هواشناسی کشور  مرکز پیش 25آذرماه 

های جنوبی البرز، سواحل دریای خزر و  های زاگرس، نواحی مرکزی، دامنه روز آدینه هفته جاری، دامنه فعالیت آن به دامنه

بارش برف و وزش باد و در مناطق جنوب هایی از شمال شرق کشور نیز گسترش و باعث بارش باران و در مناطق سردسیر  بخش

 .شود بینی می هایی از جنوب کشور رگبار باران گاهی با رعدوبرق وزش باد شدید موقتی نیز پیش غرب و بخش

 :شود های هواشناسی کشاورزی به شرح زیر ارائه می توصیه

ایالم، بوشهر، لرستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی های خوزستان،  ویژه در مناطق گرمسیر و معتدل استان کار به کشاورزان دیم -6

 .اند، سریعاً اقدام تا از بارش در پیش رو استفاده کنند که اقدام به بذرپاشی نکرده

سازی مرزها  اند نسبت به آماده کاری انجام داده صورت خشکه کار مناطق فوق که عملیات کاشت را به آن دسته از کشاورزان دیم -2

 .اً اقدام کنندو انهار سریع

 .ها خودداری کنند ها و مسیل های زاگرس ضمن آمادگی الزم از چرای دام در حاشیه رودخانه عشایر مستقر در مناطق دامنه -3

 .های توزیع کودهای شیمیایی آمادگی الزم جهت حفاظت از انبارها را داشته باشند شرکت -0

 .ها حتماً انجام گیرد ع و باغدلیل احتمال رخداد سیل پاکسازی راه آب مزار به -5

 .های خوب را ترمیم و بازبینی کنند داران پوشش گلخانه گلخانه -7

های سرپوشیده را  های باز نسبت به ایجاد الیه محافظ اقدام یا مکان در صورت انبار کردن محصوالت سبزی و صیفی در مکان -6

 .برای انبارداری انتخاب کنند

 ./الذکر کامالً مراقب باشند های فوق ر استانکندوداران عزیز مستقر د -5
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۳: تاریخ

  توقف احیای دریاچه ارومیهتوقف احیای دریاچه ارومیه

. دلیل نبود اعتبار، عملیات احیای دریاچه ارومیه متوقف شده است به: نجات دریاچه ارومیه گفتدبیر کارگروه و مجری طرح ملی 

از ابتدای سال تاکنون اعتباری : های احیای دریاچه ارومیه افزود عیسی کالنتری با انتقاد از تخصیص ندادن اعتبارات مورد نیاز طرح

 های احیا پرداخت نشده است برای طرح

دلیل نبود اعتبار، عملیات احیای دریاچه  به: دبیر کارگروه و مجری طرح ملی نجات دریاچه ارومیه گفت: ضا علیارامیرر –ارومیه 

در سلماس با « های آب در حوضه دریاچه ارومیه سازی عمومی از چالش آگاه»عیسی کالنتری در همایش . ارومیه متوقف شده است

های  از ابتدای سال تاکنون اعتباری برای طرح: های احیای دریاچه ارومیه افزود رحانتقاد از تخصیص ندادن اعتبارات مورد نیاز ط

با : ترین شعار و اهداف دولت یازدهم بود، اظهار کرد وی با بیان اینکه احیای دریاچه ارومیه از اصلی. احیا پرداخت نشده است

تاکنون اعتباری برای اقدامات  25نکرده و در سال جاری سازمان برنامه و بودجه به وظایف خود عمل  گذشت هشت ماه از سال

کالنتری با تاکید بر اینکه رئیس جمهوری باید با عامالن این موضوع برخورد .اجرایی احیای دریاچه ارومیه تخصیص نداده است

ی و خارجی نوشته نفر از دانشگاهیان داخل 644خوشبختانه نسخه احیای دریاچه ارومیه به خوبی و به همت بیش از : کند، افزود

وی . ایم شده است و با اجرای آن در دو سال گذشته به اهداف طرح که همانا تثبیت وضعیت دریاچه شور ارومیه بود، دست یافته

های مردم نهاد، بسیج و نیروهای مردمی پای کار  های اجرایی محلی، سازمان های علمی، دستگاه در زمانی که گروه: اضافه کرد

دهد و تخصیص اعتبارات  گویند توان درآمدی دولت کفاف پرداخت حقوق کارکنان دولت را نمی الن ستادی دولت میاند، مسوو آمده

سال پیش دریاچه ارومیه را احیا  64به گزارش دنیای اقتصاد ، کالنتری با بیان اینکه اگر .احیای دریاچه ارومیه متوقف شده است

عملیات احیای : هزار میلیارد تومان هزینه برای احیای آن الزم است، گفت 25امروز  میلیارد تومان هزینه داشت و 244کردیم،  می

دلیل اختالف نظر میان مدیران اقتصادی دولت و اختصاص ندادن بودجه و تخصیص نیافتن اعتبارات الزم از سوی  این دریاچه به

دلیل نبود  برنامه احیا به: لی نجات دریاچه ارومیه افزوددبیر کارگروه و مجری طرح م. سازمان برنامه و بودجه عمال تعطیل شده است

اعتبارات تعطیل است و اگر سازمان برنامه و بودجه این روند را ادامه دهد نباید انتظار داشته باشیم مردم پیشقراول احیای آن 

ندازه مسائل سیاسی اهمیت دهد، زیرا کالنتری با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسالمی باید به مسائل محیط زیستی نیز به ا.نباشند

در دوسال اخیر روند خشکی دریاچه ارومیه متوقف و بعد از آن برنامه مدون و مداومی برای : آبی خطری جدی است، افزود تهدید بی

ره به کاهش ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز در این همایش با اشا مدیر دفتر برنامه.احیای آن ترتیب داده شده است

میلیارد مترمکعب آب وارد دریاچه شده بود  544حدود  64در سال : درصدی آبدهی سد زوالی سلماس در دو سال اخیر گفت77

 .شود که اکنون یک درصد این مقدار وارد دریاچه می

در این بخش از مسعود تجریشی با اشاره به نشست اراضی در منطقه لکستان سلماس به عنوان عوارض کمبود آب زیرزمینی 

های گذشته به اعداد و ارقام مربوط به بیالن  توجهی در سال از دالیلی که سبب این مشکل در سلماس شده بی: شهرستان، افزود

درصدی منابع آبخوان دریاچه ارومیه است که نتیجه آن استفاده دو برابری 52های زیرزمینی، میزان شوری آب و میزان مصرف  آب

افزایش انعکاس تشعشعات خورشیدی منتشر شده از بستر دریاچه : تجریشی اظهار کرد.بع آبی شده استدشت سلماس از منا

های تولید غبار در اطراف دریاچه ارومیه از طریق  بر آن ایجاد کانون شود و عالوه زا را سبب می ارومیه زمینه ازدیاد تشعشعات سرطان

ها و لطمات جبران ناپذیر بر  افزایش سقط جنین دام: وی خاطرنشان کرد.هده استای و بازدیدهای میدانی قابل مشا تصاویر ماهواره
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تولیدات کشاورزی ناشی از افزایش شوری آب و خاک مناطق مجاور است و به همین دالیل خطرناک نیز اگر دریاچه ارومیه نجات 

 .هایی به مراتب بیشتر را شاهد خواهیم بود نیابد صدمات و آسیب

 شود یاچه ارومیه سبب هدررفت منابع مالی میاحیای مقطعی در

در حالی عملیات احیای دریاچه ارومیه متوقف شده که احیای مقطعی آن سبب هدررفت منابع : نماینده ارومیه در مجلس نیز گفت

رای احیای دریاچه بودجه و اعتبارات کافی ب: هادی بهادری با اشاره به توقف عملیات احیای دریاچه ارومیه اظهار کرد. شود مالی می

باید عملیات احیای دریاچه ارومیه، روندی مستمر و دائمی داشته باشد، چون در غیر این : وی گفت.ارومیه تخصیص نیافته است

های احیا متوقف  البته تمام طرح: بهادری اظهار کرد.نتیجه بوده و سودی به همراه نخواهد داشت صورت اقدامات مربوط به آن بی

شرف تعطیلی هستند این در حالی است که سال گذشته روند احیای دریاچه بسیار مطلوب بود و آغاز خوبی داشت اما  اما در  نشده

تاکنون هیچ دولتی مثل دولت : نماینده ارومیه در مجلس افزود. ای و مالی دچار مشکل شده است از لحاظ بودجه 25دولت در سال 

: وی اظهار کرد.ام نداشته و اعتبارات کالنی را برای حل بحران آن تخصیص نداده استیازدهم به مساله احیای دریاچه ارومیه اهتم

 .های تحت فشار و انتقال آب با لوله انجام گیرد اکنون باید با تخصیص به موقع اعتبارات، اقداماتی همچون آبیاری 

 ضرورت کاهش مصرف آب کشاورزی

احیای دریاچه ارومیه، کاهش میزان مصرف آب بخش کشاورزی در سلماس منظور  به: فرماندار سلماس نیز در این همایش گفت

برای اینکه در زمینه احیای دریاچه ارومیه به توفیق برسیم نیازمند توجه جدی به : علیلو اظهار کرد مسعود حاجی. ضروری است

نکه باید میزان استفاده بخش کشاورزی فرماندار سلماس با بیان ای.سازی جوامع محلی در زمینه نحوه مصرف منابع آبی هستیم آگاه

به علت کاهش منابع آب قابل استحصال سطحی و : های تجدیدپذیر در این شهرستان به حداقل میزان برسد، ادامه داد از آب

هزار هکتار کاهش یافته  67هزار هکتار به  23های تحت پوشش از  زیرزمینی در مراحل بازنگری طرح شبکه زوال، مساحت زمین

های غیرمجاز نیز اقدام موثر در زمینه کاهش مصرف منابع آبی است، اعالم  علیلو با بیان اینکه جلوگیری از حفر چاه حاجی.است

میلیون مترمکعب آب که خارج از برنامه  25حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان سلماس حفر شده که با استحصال حدود  530: کرد

ها، شوری آب و اراضی در حاشیه دریاچه ارومیه، افت سطح آب زیرزمینی ساالنه  خوانمدیریت مصرف آب است، باعث افت سطح آب

تنها راه نجات دریاچه ارومیه در کنار حفظ : وی ادامه داد.متر و نشست زمین و از بین رفتن سفره آب زیرزمینی شده است6/ 36

وی .توجهی در حال اجرا داریم های قابل منظور برنامهحیات منطقه، استفاده صحیح از منابع آبی شهرستان سلماس است که به این 

ها ادامه  دار و سایر اقشار جامعه اجرایی شده و برگزاری این برنامه سازی عشایر، کشاورزان، زنان خانه های آگاه برگزاری دوره: افزود

 .دارد
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  درصد از اراضی ملی جنوب پایتختدرصد از اراضی ملی جنوب پایتخت  5555سنددارشدن سنددارشدن 

هزار هکتار اراضی ملی است  267سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ری با بیان اینکه این شهرستان دارای حدود 

درصد از کل اراضی ملی این شهرستان سند  55هزار هکتار معادل  653تاکنون با همکاری ادره ثبت اسناد و امالک حدود : گفت

 .است مالکیت به نام دولت گرفته شده

تاکنون بیش از : به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران ضیاء نصرتی افزود

هزار هکتار از این اراضی اصالح هندسی گردیده که این اقدام مقدمه ای برای اجرای طرح کاداستر و اخد اسناد تک برگی است 66

 . وی از پایش و نظارت بر فعالیت معادن خبر داد. شود لکیت دولت بر اراضی ملی میکه سبب تثبیت نهائی ما

به منظور رعایت قوانین و مقررات مربوطه و جلوگیری از تخریب : سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ری بیان کرد

گرفته و با متخلفین که بر خالف مقررات عمل کنند های منابع طبیعی، معادن در حال فعالیت مورد پایش و نظارت قرار  عرصه

 .گیرد برخورد قانونی صورت می

دلیل اینکه شهرستان ری دارای آب و هوای گرم و  اگر چه فعالیت معادن حمایت از تولید و اشتغال را بدنبال دارد اما به: وی افزود

های گرد و غبار دور از  های بادی و ایجاد کانون رسایشخشک بوده و برخی از مناطق از حساسیت بیشتری برخوردار است، بروز ف

 .بخشد های معدنی در این مناطق ایجاد این پدیده را شدت می انتظار نیست که انجام فعالیت

کند تا فعالیت  با توجه به نزدیکی شهرستان ری به پایتخت و حفظ مسائل زیست محیطی ضرورت ایجاب می: نصرتی تاکید کرد

ین مناطق محدود شود که امیدواریم مسئوالن و دست اندرکاران برای استعالم معادن جدید مناطق دیگری غیر از های معدنی در ا

 ./این مناطق را مد نظر قرار دهند و در این رابطه تجدید نظر شود
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 کشمش/ انگور

 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۳: تاریخ

  تولید پایین تر ایران در واحد سطح از کشورهای رقیبتولید پایین تر ایران در واحد سطح از کشورهای رقیب/ / ترکیه به بازار جهانی کشمش برگشتترکیه به بازار جهانی کشمش برگشت

نظر  ها روند کاهشی پیدا کرده و به دلیل قیمتبازار جهانی امسال شاهد افزایش تولید کشمش آمریکا، ترکیه و ایران است، به همین 

 .تومان در بازار آن تأثیر چندانی داشته باشد 244به  644رسد تصمیمات داخلی همچون کاهش یارانه کشمش از  نمی

بهتر از وگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه در سال گذشته وضعیت صادرات کشمش  معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی امروز در گفت

رغبتی  طور گسترده گرفتار آفت شد و این امر باعث بی سال گذشته محصول کشمش کشور ترکیه به: سال جاری بود، گفت

 .به خرید کشمش تولیدی این کشور گردید  کشورهای اروپایی

بازارهای اروپایی به فروش  این اتفاق فرصتی را در اختیار تجار ایرانی قرار داد تا کشمش ایران را در: محمدعلی طهماسبی افزود

برسانند، اما در سال جاری عالوه بر افزایش میزان تولید، مرغوبیت کشمش ترکیه نیز بهبود یافته و دوباره این فرصت از ایران گرفته 

رد در وی در واکنش به این گفته که با توجه به شرایط حاکم بربازار جهانی کشمش، این صنعت نیاز به حمایت بیشتر دا.شده است

تعیین میزان یارانه محصوالت کشاورزی، تصویب آن و : دهد، بیان کرد صورتی که کاهش یارانه پرداختی خالف این امر را نشان می

شود و تا  این تصمیمات معموالً بر اساس اعتبارات موجود گرفته می. گیرد تأمین اعتبارات خارج از وزارت جهاد کشاورزی صورت می

 .تصمیم کاهش یارانه کشمش نیز در شورای اقتصاد گرفته شده است. د کشاورزی در آن نقشی نداردحد زیادی وزرات جها

مهمترین دلیل عدم موفقیت کشمش ایران در بازار جهانی، قیمت : طهماسبی با اشاره به کیفیت باالی کشمش ایرانی، اظهار داشت

کند، در  دالر در بازار جهانی عرضه می 344هزار و  به قیمت یکدر حال حاضر ترکیه هر تن از این محصول را . شده آن است تمام

 .دالر است 044هزار و  حالی است که قیمت تمام شده هر تن کشمش صادراتی در ایران یک

تر است،  معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان با بیان اینکه میزان تولید در کشور ما در واحد سطح از کشورهای رقیب بسیار پایین

بخش زیادی از دلیل قابل رقابت نبودن محصول کشمش ایران مربوط به شکل نامناسب مدیریت و تولید کشمش از : افه کرداض

 ./های فرآوری است های انگور تا کارخانه باغ
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 کشمش
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳2: تاریخ

  کشمکش بر سر فروش کشمش در بورس کاالکشمکش بر سر فروش کشمش در بورس کاال

چندی پیش عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفته بود عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در خرید تضمینی کشمش مناسب نبوده و 

این اتفاق تا به امروز نیفتاده است، اما های صورت گرفته مبنی بر عرضه این کشمش در بورس کاال،  ریزی حتی طبق برنامه

های تولیدشده دارای کیفیت مناسب برای عرضه در بورس  به گفته آنها کشمش. کارشناسان و فعاالن بورس کاال نظری دیگر دارند

ود مناسب به گزارش خبرنگار ایانا، چندی پیش، علی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفته بود امسال با وج.کاال نیستند

 .بودن تولیدات انگور و محصول کشمش در کشور مشکالتی برای فروش و عرضه آن در بورس کاال وجود داشته است

به گفته وی، کشمش محصولی با ارزش و در بیشتر نقاط دنیا مورد استفاده است که کشورهای زیادی تولیدکننده این محصول 

شود، اما عملکرد نامناسب در ساماندهی آن، این مزیت را از میان  مزیت محسوب مینیستند؛ بنابراین تولید کشمش برای ایران یک 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه کشمش باید از طریق بازار آزاد و بورس داد و ستد شود، اذعان .برداشته است

 .شود عرضه نشدن کشمش در بورس منجر به ضرر مالی کشاورزان می: داشت

وری، محصول کشمش باید از طریق بازار آزاد و بورس داد و ستد شود و  قانون افزایش بهره 33رش حاکی است، طبق ماده این گزا

 .اتفاقی که هنوز در محصول کشمش صورت نگرفته است. عنوان کمک به کشاورز از سوی دولت پرداخت شود التفاوت آن به مابه

المللی  ویژه کشمش ازجمله حضور نداشتن در اجالس بین تجارت خشکبار به توجهی به موضوعات مرتبط با شود، کم گفته می

منظور رفع یا کاهش تهدیدهای موجود در تجارت این محصول، ضعف در انبار داری و حمل و نقل، نبود مکانیسم منسجم  کدکس به

بندی، بهداشت و  ف کشاورزی، بستههای مختل برای رسیدگی به تمامی معضالت، ضعف در انجام تحقیقات کاربردی مرتبط در بخش

استاندارد، صنایع جانبی وابسته، بازاریابی و تحقیقات بازار و توسعه محصوالت جدید بر پایه کشمش، تولید، صادرات و عرضه آن را 

د، شو حال اینکه چرا این محصول با وجود صادرات همچنان در بورس کاال عرضه نمی.رو کرده است ای روبه با مشکالت عدیده

به اعتقاد یک کارشناس بورس کاال، نبود کیفیت .پرسشی است که کارشناسان بورس در گفت و گوی خبرنگار ایانا به آن پاسخ دادند

عرضه کشمش در بورس کاال و در رینگ : همایون دارابی گفت.مناسب منجر به مشکالتی برای عرضه این محصول شده است

 .و سهولت بیشتر برای تولیدکنندگان جهت فروش داخلی و خارجی محصوالت است کشاورزی گامی در کاهش مشکالت کشاورزان

بورس کاالی ایران با توجه به اهتمام مدیریت جدید این بورس : وگو با ایانا گفت همایون دارابی، کارشناس ارشد بورس کاال در گفت

ای داشته است و اعالم  اال عملکرد قابل مالحظهبه توسعه ابزارهای معامالتی و تنوع بخشی به حضور بخش کشاورزی در بورس ک

 .عرضه کشمش در بورس کاال گامی دیگر در این توسعه ابزارها و تسهیالت به بخش کشاورزی است

های اخیر تأثیر  معرفی ابزارهای مالی نظیر گواهی سپرده و همچنین اوراق مبتنی بر کاال نظیر مرابحه در خالل ماه: وی اضافه کرد

توان امید داشت با وجود د  سازی معامالت کاالهای نظیر جو، ذرت و گندم داشته است و اینک با ورود کشمش می وانمهمی در ر

های کشاورزی هستند بتوانند با سهولت بیشتری  مشکالتی در تولید و عرضه این محصول، تولیدکنندگان کشمش که بیشتر تعاونی

ویژه به صادرکنندگان و خریداران خارجی را  تر محصوالت خود به ن فروش سادهبه بازار داخلی و خارجی دسترسی داشته و امکا

بورس کاال یک بازار استاندارد و مورد رجوع خریداران داخلی و خارجی است و عرضه : کارشناس ارشد بورس کاال افزود.داشته باشند

 .ان تولید کشور را افزایش دهدتواند با جبران کمبودها به کمک بخش تولید آمده و میز کشمش در بلندمدت می

ترین مشکل کشمش و سایر محصوالت کشاورزی در حال حاضر نبود تولید انبوه و استاندارد است،  دارابی با اشاره به اینکه مهم

کند میزان تولیدات و کیفیت آن به  افزایش حضور تولیدکنندگان در بازارهایی مثل بورس کاال، کمک می: اذعان داشت



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول آذر 

 

54 
 

توان امیدوار بود خریدارن به  ای الزم برای یک کاالی بورسی ارتقا یابد، در همین حال با مراجعه خریداران به بورس میاستاندارده

 .کاالی استاندارد و یک دست به لحاظ کیفیت دست یابند

یابی  در صورت رونق اکنون تولیدکنندگان محصول کشمش ایران، کوچک و با توان مالی پایین هستند، اما هرچند هم: وی ادامه داد

توان امیدوار بود در چندسال آینده وضعیت صنعت تولید کشمش ایران ارتقای چشمگیری را  معامالت این محصول در بورس می

شاهد باشد و مشکالت مالی گریبانگیر تولیدکنندگان این بخش با حضور در بورس کاال و دستیابی مستقیم به بازار صادراتی کمتر 

وگو با ایانا  پور مدیر کارگزاری باهنر و فعال در عرضه محصوالت کشاورزی در گفت این باره، سیدمحمود حسینیهمچنین در .شود

فروشند،  کنندگان آن در خارج از کشور با کیفیتی نامناسب آن را به اروپاییان می کشمش محصولی است که عرضه: خاطرنشان کرد

المللی است؛ لذا اروپاییان از کشمش ایران استقبال  ه رقبای خود در بازارهای بیناما کشمش ایران دارای کیفیتی مناسب تر نسبت ب

: شود، اذعان داشت وی در پاسخ به این پرسش که اگر کیفیت کشمش ایران مناسب است، چرا در بورس کاال عرضه نمی.کنند می

 .بندی آن دانست تنوع در بستهتوان به مشکالت و نبود  ترین مشکل در عرضه کشمش و حتی صادرات آن را می مهم

پور در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه چرا طی هفته گذشته پس از عرضه کشمش در بورس کاال، این محصول به  حسینی

ترین دالیل آن، نبود شناخت و ریسک برای خرید این محصول است؛ چرا که پیش از آن  یکی از مهم: فروش نرسید، پاسخ داد

 .ها انجام نشده است رسانی در این باره برای عرضه کشمش توسط رسانه عگونه اطال هیچ

، برای بار دوم محصول کشمش در بورس کاال عرضه شد، اما به فروش نرسید، این در حالی است (دوم آذرماه)به گزارش ایانا، امروز 

 .است که دست اندرکاران بورس کاال معتقدند تقاضایی برای خرید این محصول وجود نداشته

اروپاییان : وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که االن بازار برای حضور کشمش ایران فراهم است، اذعان داشت

دنبال جنس مناسب هستند و اگر بخش خصوصی با حمایت دولت شرایط و راه را برای تولیدکننده و صادرکنندگان فراهم سازد و  به

 .تواند در این رقابت پیروز باشد نظر ایران می ی را ارتقاء بخشد، بهبند همچنین وضعیت و نوع بسته

طبق این گزارش، بر خالف برخی کارشناسان که انتقاد جدی بر دولت و عملکرد آن در راستای وضعیت کشمش دارند به اعتقاد 

رسانی شفاف  ندی مناسب و اطالعب پور تحلیل گر صنعت کشاورزی در بورس کاال، بهبود وضعیت این محصول نیازمند بسته حسینی

 ./دارد
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 بازار و قیمت ها

 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳1: تاریخ

  تومانتومان  ۶544۶544مرغ مرغ قیمت قیمت / / آرامش در بازار پرنده و ماهی بعد از تعطیالت اربعینآرامش در بازار پرنده و ماهی بعد از تعطیالت اربعین

 .قیمت انواع ماهی و مرغ در هفته جاری در مقایسه با هفته گذشته ثابت بوده است

های شیر جنوب، سالمون نروژ  قیمت ماهی: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این مطلب گفت رئیس اتحادیه پرنده و ماهی امروز در گفت

 .شود ها مشاهده نمی است، اما در مجموع تغییری در قیمتآال نسبت به هفته ماقبل افزایش جزئی داشته  و قزل

آال نسبت به هفته قبل مقداری افزایش و نرخ ماهی کپور  های شیر جنوب، سالمون نروژ و قزل قیمت ماهی: خانی افزود مهدی یوسف

 544هزار و  63آال  ، قزلهزار تومان 23قیمت هر کیلوگرم ماهی شیر جنوب : وی بیان کرد.حدود دوهزار تومان کاهش داشته است

 .هزار تومان است 64هزار تومان و کپور  04تومان، سالمون نروژ 

آمور )هزارتومان، سفید پرورشی  62هزار تومان، تیالپیا  60ای  هر کیلوگرم ماهی شیر نیزه: رئیس اتحادیه پرنده و ماهی ادامه داد

قیمت ماهی هامور جنوب هر : خانی اضافه کرد یوسف.رسد وش میهزار تومان به فر هزارتومان و آزاد دزفولی هشت 62( جنوب

هزار  22هزار تومان، راشگو جنوب  22هزار تومان، شوریده  65هزار تومان، قزل سالمون  22هزار تومان، حلواسیاه  62کیلوگرم 

هزار تومان  و گیش هفتهزار تومان و سارم  60هزار تومان، سنگ سر شهری  66هزار تومان، سنگ سرطالیی  66تومان، سرخو 

فروشی نیز  رو بودیم قیمت هر کیلوگرم مرغ در مراکز خرده با وجود آنکه با تعطیالت اربعین روبه: وی در پایان اظهار داشت.است

 ./تومان خرید و فروش شد 554هزار و  تا شش 544هزار و  همچون هفته گذشته و معادل شش

/news/fa/ir.iana.www//:http36662D%/5%A2%D5%B6%D5%A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/37172/%D8%A2%D8%B1%D8%25A


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول آذر 

 

56 
 

 بازار و قیمت ها

 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  درصدی بهای لبنیات، سبزی های تازه و تخم مرغدرصدی بهای لبنیات، سبزی های تازه و تخم مرغ  99رشد باالی رشد باالی / / گروه کاالییگروه کاالیی  0000اعالم متوسط قیمت اعالم متوسط قیمت 

درصد،  4.6درصد، گوشت قرمز  3.0های تازه  درصد، سبزی 6.7درصد، حبوب  2.7مرغ  درصد، تخم 2.5قیمت گروه لبنیات 

 .ماه افزایش داشته است آبان 25درصد در هفته منتهی به  4.2درصد و چای  2.3مرغ  تخم

آبان ماه از سوی بانک  25ی در هفته منتهی به گروه کاالی 66به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، متوسط قیمت 

درصد،  6.7درصد، حبوب  2.7درصد، تخم مرغ  2.5بر این اساس در هفته مورد بررسی قیمت گروه لبنیات .مرکزی منتشر شد

 .درصد افزایش داشته است 4.2درصد و چای  2.3درصد، تخم مرغ  4.6درصد، گوشت قرمز  3.0سبزی های تازه 

درصد کاهش یافته و قیمت گروه روغن هم  4.5درصد و قند و شکر  6.5درصد، میوه های تازه  4.6روه برنج همچنین بهای گ

 .تغییری نداشته است

 مرغ لبنیات و تخم

درصد افزایش یافت و قیمت سایر اقالم این گروه بدون  5.6در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای ماست پاستوریزه معادل 

 .رفت ریال فروش می 644444الی  55444ای  درصد افزایش داشت و شانه 2.7های تخم مرغ معادل ب. تغییر بود

 برنج و حبوب

درصد کاهش ولی بهای  4.2درصد و برنج داخله درجه دو  6.5در این هفته در گروه برنج قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی معادل 

درصد و  4.2درصد، لوبیا چشم بلبلی  4.5ه حبوب قیمت لوبیا چیتی معادل در گرو. درصد افزایش یافت 4.2برنج داخله درجه یک 

 .درصد افزایش داشت 0.0درصد تا  4.6درصد کاهش ولی بهای سایر اقالم این گروه بین  6.4لوبیا قرمز 

 های تازه ها و سبزی میوه

اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر شد، سایر  در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری هندوانه عرضه نمی

 .شد بار عرضه می ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره فروشی کیفی در مقایسه با سایر میوه

 3.5عادل های تازه قیمت سیب قرمز م کردند که در گروه میوه های سطح شهر اقالم میوه و سبزی تازه را عرضه می  میوه فروشی

 6.3درصد افزایش ولی بهای سایر اقالم این گروه بین  6.5درصد و هندوانه  2.6درصد، پرتقال درجه یک 6.7درصد، سیب زرد 

درصد،  4.0بهای خیار معادل . های برگی ثابت بود های تازه قیمت سبزی در گروه سبزی. درصد کاهش یافت 5.5درصد تا 

 .درصد افزایش داشت 26.4درصد تا  6.5صد کاهش ولی قیمت سایر اقالم این گروه بین در 5.7درصد و پیاز  2.0زمینی  سیب

 گوشت قرمز و گوشت مرغ

درصد و بهای گوشت مرغ  4.3قیمت گوشت تازه گاو و گوساله معادل . در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند بدون تغییر بود

 .درصد افزایش یافت 2.3

 قند، شکر، چای و روغن نباتی

قیمت انواع . درصد افزایش داشت 4.2درصد کاهش ولی بهای چای خارجی  4.5درصد و شکر  4.3در این هفته قیمت قند معادل 

 ./روغن نباتی ثابت بود

/news/fa/ir.iana.www//:http36355D%/5%A6% 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 1۰۳۱آذر  ۳2: تاریخ

  نوسان قیمت مرغ به حداقل می رسد؟نوسان قیمت مرغ به حداقل می رسد؟

عرضه محصوالت در بورس کاال شفاف سازی قیمت را به همراه دارد از این رو :رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت 

 .می تواند نوسان قیمت را به حداقل برساند

اقتصادی باشگاه گروه صنعت ، تجارت و کشاورزی محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار 

عرضه محصوالت در بورس   :بود شرایط مرغداران اظهار داشتدر خصوص تاثیر عرضه مرغ در بورس کاال و به خبرنگاران جوان ،

 .کاال شفاف سازی قیمت را به همراه دارد و نوسان قیمت را به حداقل می رساند

از آنجا که اکثر معامالت در بورس کاال به صورت فروش نقدی است از این رو پیشنهاداتی مبنی بر عرضه مرغ زنده در : وی افزود 

گرچه طی :یوسفی با اشاره به اینکه عرضه مرغ زنده برای اولین بار در بورس کاال صورت خواهد گرفت ، بیان کرد . بورس کاال داریم

سال های اخیر، عرضه مرغ منجمد از سوی شرکت پشتیبانی صورت گرفته بود اما تا کنون مرغ زنده در بورس کاال مورد معامله 

با توجه به آنکه عرضه مرغ منجمد در اختیار مرغدار نیست : مرغ گوشتی ادامه دادرئیس انجمن پرورش دهندگان .قرار نگرفته است

و تنها از سوی شرکت پشتیبانی امور دام ، کشتارگاه ها و زنجیره ها صورت می گیرد لذا نمی تواند بر بهبود شرایط دامداران تاثیر 

دریافت پول حاصل از فروش : ریزی روبرو هستند ، عنوان کرد وی با بیان اینکه مرغداران با کمبود نقدینگی برای جوجه.گذار باشد

که در نهایت همین امر موجب شده تا  مرغ زنده از سوی کشتارگاه به مرغداران با مدت زمان حداقل دو ماه انجام می شود 

از مزیت فروش نقدی بهره  مرغداران برای جوجه ریزی خود با مشکالتی روبر شوند از این رو با عرضه مرغ در بورس کاال مرغداران

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان با زیان حاصل از فروش مرغ دست و .مند می شوند

تومان است ،  544هزار و  6الی  6با توجه به آنکه نرخ تمام شده هر کیلو مرغ برای مرغداران : پنجه نرم می کنند ، تصریح کرد 

تومانی در فروش هر کیلو مرغ روبرو هستند از این رو عرضه مرغ زنده در بورس کاال می تواند تا  544ان با زیان هزار و مرغدار

 .حدودی از زیان مرغداران بکاهد 

 ثبات قیمت با عرضه مرغ در بورس کاال

اقتصادی باشگاه  گروهصنعت، تجارت و کشاورزی عظیم حجت عضو هئیت مدیره اتحادیه مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار 

با توجه به گستردگی تولید درصنعت مرغ ، عرضه محصول در بورس کاال می تواند به عنوان بازار جدید : ، گفت خبرنگاران جوان 

 .ی موجود در بازار جلوگیری به عمل آوردعالوه بر ثبات قیمت از تنش ها

با توجه به آنکه عرضه مرغ در بورس کاال برای اولین بار آغاز شده است لذا با برنامه ریزی های دقیق و اطالع رسانی به : وی افزود 

ت ها عاید استان ها می توان حجم وسیع تر این محصول را در بورس عرضه کرد که در نهایت سود حاصل از شفاف بودن قیم

 .تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خواهد شد

/news/fa/ir.yjc.www//:http5574624D%/2%57%D2% 
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 بازار و قیمت ها
 ۳۰:1۱ - 1۰۳۱آذر  ۳2: تاریخ

  جدولجدول++هرج و مرج قیمت در بازار حبوباتهرج و مرج قیمت در بازار حبوبات

با توجه به تامین بخشی از حبوبات مصرفی از طریق واردات، افزایش قیمت دالر بر نرخ کاالی : غذایی گفتعضو اتحادیه مواد 

گروه صنعت، تجارت و کشاورزی قاسمعلی حسنی عضو اتحادیه مواد غذایی در گفتگو با خبرنگار .داخلی نیز تاثیر گذار است

تامین بخشی از حبوبات مصرفی از  با توجه به : از افزایش قیمت حبوبات در بازار خبر داد و گفت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،

داخلی بسته به نوسانات  قیمت حبوبات: وی افزود.طریق واردات، افزایش قیمت دالر بر نرخ کاالی داخلی نیز تاثیر گذار بوده است

 .نرخ دالر و کشش پذیری بازار مصرف افزایش می یابد

از   اتمام فصل برداشت و افزایش مصرف در فصل سرما: حسنی در خصوص دیگر عوامل موثر در افزایش قیمت حبوبات بیان کرد

 .جمله دالیل گرانی انواع حبوبات در بازار به حساب می آید

افزایش نرخ دالر همچون مشوق صادراتی برای محصوالت داخلی : ود به پاکستان و عراق خبر داد و افزودوی از افزایش صادرات نخ

 .سودآوری باالیی برای صادرکنندگان فراهم آورد و این امر موجب شد تا صادرات رشد پیدا کند

 5تومان، نخود ایرانی  744هزار و  6م لپه نرخ هر کیلوگر: حسنی نرخ انواع حبوبات پرمصرف را به شرح زیر اعالم کرد و اضافه کرد

تومان، نخود  244هزار و  5تومان، لوبیا قرمز 244هزار و  7تومان، لوبیا چشم بلبلی  244هزار و  5تومان، نخود اتیوبی  344هزار و 

 .هزار تومان است 35تومان و لیمو امانی  344هزار و  7تومان، عدس اعال  544هزار و  6کرمانشاه 

 :  میوه و تره بار تهران  وب حبوبات در میادیننرخ مص

  نام محصول

وزن 

 (گرم)

 

هر کیلوگرم   قیمت

 (ریال)محصول

 

 ممتاز

 

 درجه یک

 75444  54444 054   تخم شربتی 

 634444 674444  054  تخم شربتی  

 62444 22444  244 جو بلغور

 62444 22444  244 جو پوست کنده

 0644 7644 244 جو پرک

 62444  60444   054 جو پرک 

  20444  26444  244 جو پرک 

 64444  55444  054 خاکشیر 

 604444   664444 244   خاکشیر

 74444 77444 244 دال عدس

 33444 35444 244 ذرت خشک وارداتی
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 67544 62444 054 ذرت خشک وارداتی 

 635444 655444 544 زرشک پفکی با نشان استاندارد

 63444 53444 254 زرشک پفکی با نشان استاندارد

زرشک دانه اناری با نشان 

 استاندارد

544 625444 645444 

 -  65444  544   زرشک قرمز تازه دان 

 2544 62544 254 سویا

 66544 26544 054  سویا 

  27444 32444  644  سویا 

 30444  0444   244 سویا 

 72444 62444  244 عدس درشت

 72444 62444  244 عدس ریز

 26444 20444  244 گندم بلغور

 26444 20444  244 گندم پوست کنده

 57444 27444  244 لپه 

 56444 70444  244 لپه باقال زرد

 25444 665444  054 لپه باقال سبز

 70444 66444  244 لوبیا چشم بلبلی

 54444 52444  244 لوبیا چیتی 

 52444 75444  244 سفیدلوبیا 

 73444 64444  244 لوبیا قرمز جگری و قمی

 75444 63444  244 (قلمی)لوبیا قرمز کپسولی 

 52444 25444 244 لوبیا کشاورزی

 37444 03444 654 لیمو عمانی

 65444 55444 344 لیمو عمانی

 665444 625444 054 لیمو عمانی 

 264444 204444   244 لیمو عمانی 

 76444 76444  244 ماش سبز 

 67444 53444  244 نخود 

  65444 244  نخود و لوبیا 

/news/fa/ir.yjc.www//:http5500572D%/2%56%D5%B6%D5 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - 1۰۳۱آذر  ۳8: تاریخ

  ثبات قیمت طی روزهای آتیثبات قیمت طی روزهای آتی//انواع میوه و سبزی در بازارانواع میوه و سبزی در بازارنرخ جدید نرخ جدید 

 .نرخ انواع میوه و سبزی تا پایان ماه صفر تغییری نخواهد داشت: رئیس اتحادیه میوه وسبزی گفت

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه  شاورزیصنعت، تجارت و کحسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه وسبزی در گفتگو با خبرنگار 

درصدی قیمت روبرو  64در ایام اربعین حسینی برخی اقالم با افزایش : با اشاره به وضعیت بازار میوه و صیفی اظهار داشتجوان، 

 2الی  544نرخ هر کیلو پرتقال تامسون شمال را از هزار و  وی.شد که خوشبختانه با فراوانی عرضه به حالت عادی خود بازگشت

 2الی  544هزار ،پرتقال رسمی جنوب هزار و  7الی  544هزار و  5هر کیلو پرتقال جنوب کوهستان : هزار تومان اعالم کرد و گفت

 .ان استهزار توم 2الی  544هزار و گریپ فروت تو سرخ هزار و  3الی  544، نارنگی هزار و  544هزار و 

 544هزار و  3،موز  544هزار و  0الی  0هزار ،خرمالو  3الی  544هزار و  2درحال حاضر هر کیلو لیموشیرین : مهاجران ادامه داد

 .تومان به فروش می رسد 544هزار و  3الی  544هزار و  2و سیب  544هزار و  2الی  544،کیوی هزار و 

نرخ هر کیلو گوجه فرنگی بوته : هزار تومان اعالم کرد و افزود 0گوجه فرنگی گلخانه را رئیس اتحادیه میوه و سبزی نرخ هر کیلو 

تومان است که با رسیدن گوجه نورس از چابهار،بوشهر و بندرعباس تا یک  544هزار و انباری هزار الی هزار و  2الی  544ای هزار و 

 .ماه آینده پیش بینی می شود که قیمت کاهش یابد

 .تومان است 244هزار الی هزار و (پلو، آش،قورمه)هزار و سبزی جور 2الی  544نرخ هر کیلو سبزی خوردن هزار و به گفته وی 

نرخ میوه تا پایان ماه صفر تغییری نخواهد داشت اما با اتمام این : مهاجران با اشاره به وضعیت بازار طی روزهای آتی تصریح کرد

 .قیمت وجود دارد و حال باید منتظر ماند و دید که بازار به کدام سمت و سو می رودایام و شروع مجالس احتمال نوسانات 

/news/fa/ir.yjc.www//:http5566623D%/2%57%D5%B6%D5% 
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 بازار و قیمت ها
 جوان خبرنگاران - 1۰۳۱آذر  ۳8: تاریخ

  قیمت ذرت را رقم زد؟قیمت ذرت را رقم زد؟  افزایشافزایشچه عواملی چه عواملی 

افزایش قیمت جهانی، محدودیت واردات و برخی مشکالت مربوط به تنظیم بازار : رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت

 .منجر به باالرفتن قیمت ذرت شد

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت، تجارت و کشاورزی محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار

در بهمن ماه سال گذشته قیمت هر کیلو ذرت : در خصوص افزایش قیمت ذرت از ابتدای سال تا کنون گفت خبرنگاران جوان،

الی  254درصدی روبرو شد، به طوریکه به کیلویی  04بود اما در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری با افزایش تومان  754حدود 

افزایش قیمت جهانی، محدودیت واردات و برخی مشکالت : وی در خصوص دالیل افزایش قیمت ذرت افزود.هزار تومان رسید

 .مربوط به تنظیم بازار منجر به باالرفتن قیمت ذرت شد

انتظار داریم با برداشته شدن محدودیت های : درصدی قیمت ذرت برای تولیدکنندگان خبر داد و گفت 25وسفی از کاهش ی

 .وارداتی قیمت به روال سابق برگردد تا از این حیث تولیدکنندگان متحمل ضرر و زیانی نشوند

 سیاست خود کفایی گندم، کاهش تولید ذرت را رقم زد 

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت، تجارت و کشاورزی ئیس انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با خبرنگارهمچنین احمد مقدسی ر

رشد  یش چشمگیری همراه بوده و قیمت ذرت علوفه ای از ابتدای امسال نسبت به سال گذشته با افزا: گفت خبرنگاران جوان،

 .درصد نیز رسیده است 54قیمت در برخی مناطق به 

به سبب فساد پذیر بودن محصول، امکان واردات آن وجود : شود، افزود درصد غذای دام از محل ذرت تامین می 54وی با بیان اینکه 

کمبود تولید و در نهایت افزایش قیمت را رقم زده  ندارد و از طرفی برخی مشکالت از قبیل کم آبی و نبود ماشین آالت کافی،

با توجه به سیاست خود کفایی گندم و گرایش کشاورزان به کاشت این محصول دیگر رغبتی به کشت ذرت : مقدسی ادامه داد.است

 .وجود ندارد
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس 1۰۳5آذر ماه  ۳سه شنبه 

  مرغ و میوه در گرانی اول شدندمرغ و میوه در گرانی اول شدند  تخمتخم

مرغ و میوه  بانک مرکزی از افزایش قیمت هشت گروه کاالی اساسی خوراکی خبر داده و اعالم کرده است که تخم <مواد غذایی

 .داشته است بیشترین افزایش قیمت را در بین کاالها

دهد  ترین گزارش اعالمی از متوسط قیمت خرده فروشی برخی مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به پنجم آذرماه نشان می تازه

درصد  6.3مرغ نیز تا  این در حالی است که قیمت تخم. درصد نسبت به هفته ماقبل افزایش قیمت دارد 6.7که گروه لبنیات 

 .هزار تومان فروش رفته است 66تا  2744ای  افزایش داشته و شانه

تومان  544هزار و  37تومان برای هرکیلو و گوشت گاو و گوساله تا  544هزار و  32گوسفند حدود  ها، گوشت  اما در گروه گوشت

درصدی همراه بوده و  4.2از سوی دیگر گوشت مرغ با رشد . درصد افزایش قیمت داشت 4.6در سطح شهر عرضه شده و کمتر از 

درصد کاهش یافت و  4.2در هفته مورد بررسی در گروه برنج، قیمت برنج داخلی درجه یک معادل .تومان فروش رفت 7544تا 

درصدی قیمت در هفته اول آذرماه  6.7در گروه حبوبات نیز رشد .بهای برنج وارداتی تایلندی و برنج داخلی درجه دو ثابت بود

درصد در دوره مورد بررسی گران  0.6های تازه  گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که میوه.انی آبان ثبت شدنسبت به هفته پای

ماه بیش از  ها در مقایسه با هفته اول آبان هرچند که سبزی. درصدی همراه بوده است 4.6ها با کاهش  شده و در سوی دیگر سبزی

 .درصد رشد قیمت دارد 60

بهای چای خارجی .درصد کاهش یافت  4.2قند و روغن نباتی جامد بدون تغییر بود ولی قیمت شکر حدود بنابراین گزارش بهای 

 .درصد گران شده است 4.7درصد و روغن نباتی مایع تا  4.2تا 

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http2e62d37da0c00a2 
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 برنامه و سیاست ها

 فارس - ۳۱/۳۳/۳۰:  تاریخ

مصوبه کمک دولت به آبیاری تحت فشار درست اجرا مصوبه کمک دولت به آبیاری تحت فشار درست اجرا / / هاها  بار به اتحادیهبار به اتحادیه  های میادین میوه و ترههای میادین میوه و تره  واگذاری غرفهواگذاری غرفه

  نشد نشد 
 65های بعد به تدریج  سال درصد و در 25در برنامه ششم توسعه مصوب شده که در سال اول : مدیرعامل اتحادیه باغداران گفت

 . ها واگذار شود بار به تشکل های میادین میوه و تره درصد غرفه

، در مورد راهکار کاهش قیمت میوه و سبزیجات از زنجیره تولید تا خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی  نوذر نگهداری در گفت

های  بار به کد اتحادیه شناسی که وزارت کشور انجام داده است، بناست تا غرفه میادین میوه و تره با آسیب :مصرف اظهار داشت

  بار داشته است، و تره  ای که وزارت جهاد کشاورزی با سازمان میادین میوه طی جلسه: وی اضافه کرد.مرکزی باغداری واگذار شود

درصد  25های باغداری آغاز شود که در سال اول با  بار در برنامه ششم توسعه به اتحادیه های میوه و تره قرار شده تا واگذاری غرفه

بار از  های عرضه میوه و تره ها اضافه شده، تا اینکه در طی چند سال به طور کامل غرفه درصد از واگذاری 65شود و ساالنه  شروع می

 .ار شوندهای مرتبط واگذ بار به اتحادیه سازمان میادین میوه و تره

با این کار : های خاص خود را دارند، تصریح کرد وی با اشاره به اینکه همه محصوالت کشاورزی و تولیدکنندگان در این عرصه تشکل

 .شوند، حذف خواهند شد هایی که سبب افزایش قیمت میوه می بسیاری از واسطه

رزان شهریار با توجه به نگرفتن حقابه سد کرج و کمبود آب در آبه کشاو مدیرعامل اتحادیه باغداران در پاسخ به اینکه مشکالت حق

های آبیاری تحت  درصد هزینه 55ای در جهاد کشاورزی داشتیم که  چند سال پیش مصوبه: گفت  های زیر زمینی ادامه دارد، سفره

أسفانه این مسئله به دلیل آنکه پرداخت، اما مت کننده می درصد آن را خود باغدار یا تولید 64کرد و  فشار را دولت پرداخت می

 .متخصصان وارد نشدند، در بسیاری از نقاط اجرایی نشد

هایی واگذار شود که توسط دولت قابل ردیابی باشد، چرا که در بسیاری از موارد  اجرای این گونه کارها باید به تشکل: نگهداری افزود

  .نشد ها پرداخت شد، اما کارهای مدنظر توسط مجریان انجام هزینه

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http63254247444237 
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 برنامه سیاست ها
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳1: تاریخ

  در نشست سوچیدر نشست سوچی  ""ای غالتای غالت  ایران مرکز ترانزیت منطقهایران مرکز ترانزیت منطقه""بررسی طرح بررسی طرح 

جهانی غالت که با حضور صدها هیأت از کشورهای مختلف در شهر سوچی روسیه برگزار شد، طرح تخصصی تبدیل در نشست 

به گزارش ایرنا، معاون وزارت جهاد کشاورزی و رئیس .ای غله مورد بررسی کارشناسان قرار گرفت ایران به مرکز ترانزیت منطقه

شد به توسعه روزافزون کشاورزی و همچنین صنایع وابسته آن در ایران  هیأت ایرانی در این نشست تخصصی که روز شنبه برگزار

های بسیاری ازجمله موقعیت ویژه  ایران با توجه به مزیت: های جمهوری اسالمی گفت علی قنبری درباره توانمندی.اشاره کرد

تواند با کشورهای مختلف  ندم، میویژه گ ای و همچنین نزدیکی به بازارهای تولید و مصرف غالت به جغرافیایی، اهمیت منطقه

ها تجربه این شرکت و همچنین مسئولیت خود در  رئیس شرکت بازرگانی دولتی همچنین با اشاره به سال.همکاری داشته باشد

کنندگان توان  در این نشست، همچنین برخی شرکت.تأمین نیازهای مصرفی در این حوزه، برای انتقال تجربیات اعالم آمادگی کرد

جنوب و امکان انتقال آن به بازارهای  -ویژه تولیدات روسیه را با توجه به راهگذر شمال  ل ایران به مرکز ترانزیت غالت بهتبدی

در نشست دو روزه جهانی غالت که با حضور دیمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه .مختلف در منطقه بسیار مطلوب خواندند

کشور، مسائل مختلف مربوط به حوزه کشاورزی و تأمین امنیت غذایی در  644از  های دولتی و خصوصی بیش گشایش یافت، هیأت

های نو در  وری بیشتر در کشت، تولیدات غالت، ارزیابی بازار مصرف و نیازهای آینده، استفاده از فناوری بهره.جهان را بررسی کردند

ت در برخی مناطق جهان ازجمله مباحث مطرح و کاشت، داشت و برداشت و همچنین توجه به موضوع فقر غذایی و کمبود غال

المللی فعال در  های بین کننده در نشست سوچی که با همکاری سازمان های شرکت هیأت.های مورد توجه سخنرانان بود موضوع

بیشتر در های  برگزار شد، همچنین برای همکاری( فائو)عرصه کشاورزی و غذایی ازجمله سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد 

 .های مختلف مذاکرات دوجانبه برگزار کردند این بخش با طرف

های مختلف ازجمله صادرات و واردات، همکاری با استان هرمزگان، مذاکره با وزیران  گفتنی است، افزایش روابط کشاورزی در عرصه

محصوالت کشاورزی از ایران به استان  صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطالعات و درخواست واردات

 ./اورلوفسک از محورهای مورد تأکید طرف روسی در مذاکره با هیأت ایرانی بود

/news/fa/ir.iana.www//:http36675D%/5%A5%D5% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳2: تاریخ

  حرکت به سوی کشاورزی یکپارچه و توسعه پایدارحرکت به سوی کشاورزی یکپارچه و توسعه پایدار

، از وزارت National Farmers Council ، رئیس شورای ملی کشاورزانPrapat Panyachatraksa پراپات پانیاچاتراکسا

فقر را  کشاورزی و تعاونی، اصالح بخش کشاورزی و حرکت به سوی کشاورزی یکپارچه و توسعه پایدار برای کمک به کاهش

( Bangkok Post)، رئیس شورای ملی کشاورزان به بانکوک پست Bangkok Postسایت  به گزارش ایانا از وب.خواستار شد

تواند به چهار میلیون خانوار فقیر کشاورز و کاهش بار مالی دولت کمک  اصالح بخش کشاورزی در راستای پایداری می": گفت

. توانند مانع هر گونه اصالحات شوند های صاحب نفوذی است که می با این حال نگران گروه": دپراپات پانیاچاتراکسا اظهار کر".کند

های تعیین شده توسط وزارت اثرگذار  ها هستند که در سیاست کش ها افراد درگیر صنعت چند میلیاردی کود شیمیایی و آفت این

حصولی، شامل چندین فعالیت همزمان، مانند تولید م کشاورزی یکپارچه یک سیستم کشاورزی است برخالف روش تک".هستند

 .ها هم کمک کند تواند به کاهش نهاده این سیستم می. چند محصول و دام است

را انجام داده  (6)محصولی و کشاورزی فشرده سال روش کشاورزی تک 54در ادامه وی، از سیاست وزارت کشاورزی و تعاونی که طی 

 Agricultureیک واحد نیز تحت ": پانیاچاتراکسا خاطرنشان کرد.پذیری این بخش شده است، انتقاد کرد و منجر به آسیب

Departmentها خانوار کشاورز تایلندی از نظر اقتصادی در سطح پاییینی  میلیون": وی گفت".پردازد ، به کشاورزی ارگانیک می

ای از کاهش  همچنین دور تازه. های اخیر، باعث شده تا بسیاری از آنها بدهکار شوند های پایین در سال قرار دارند و وجود قیمت

ها که  برخی از خانواده": رئیس شورای ملی کشاورزان ادامه داد".قیمت برنج، مشکالتی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده است

 ".تری دارند زندگی راحت  کنند، ایی برای کشت استفاده نمیبه کشاورزی یکپارچه روی آوردند و از مواد شیمی

 ".تواند به توانمندسازی کشاورزان تایلندی کمک کند سیاست وزارت کشاورزی و تعاونی نمی": پانیاچاتراکسا تأکید کرد

شود، اما یک دید  انی میشان توسط دولت پشتیب  ویژه کسانی که محصوالت به باور وی، متقاعد کردن کشاورزان کار آسانی نیست، به

 .تواند به تشویق کشاورزان کمک کند درست از سوی دولت می

، (free trade agreements:FTA)های تجارت آزاد  های بزرگ دولتی و موافقتنامه نفوذ شرکت": پانیاچاتراکسا معتقد است

 .به بخش کشاورزی وارد کرده است  ضربه

های دوجانبه با  چین و تایلند، باعث ضربه به حوزه گیاهان معتدل شد؛ همچنین توافقنامهبین ( FTA)به عنوان مثال، تجارت آزاد 

پوشی از مالیات واردات گوشت، به دامداری صدمه زد و سیاست اخیر معاف از مالیات برای گندم وارداتی  استرالیا و نیوزیلند و چشم

 .، به سه بات در یک کیلوگرم کاهش یافت(د پول تایلندواح: baht)بات  64تا  2برای تولید خوراک دام، قیمت ذرت از 

همچنین . با برداشتن مالیات گندم وارداتی، تایلند چهار میلیون تن گندم در طی دو سال گذشته وارد کرده است": وی یادآور شد

 ".تر، اما قیمت خوراک دام در طول دو سال کاهش پیدا نکرده است با وجود مواد اولیه ارزان

مقام مسئول از دولت خواست تا کشاورزان را در مسیر تولید محصول با ارزش افزوده بیشتر قرار دهد، تا راهی برای افزایش این 

 .درآمد آنها باشد

برای کمک به کشاورزان برای تولید محصوالت با ارزش افزوده و تنظیم این مسئله برای   در این راستا،": پانیاچاتراکسا اشاره کرد

 BAAC:Bank for Agriculture and)های کشاورزی  ، بانک کشاورزی و تعاونیکوچک و متوسطهای  شرکت

Agricultural Cooperatives )62 34این در حالی است که پیش از این . دهد میلیارد بات به شکل وام به کشاورزان می 

 ".میلیارد بات بین سه تا چهارهزار نفر، تقسیم شده است
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طور  این بانک دوره پرداخت بدهی برای کشاورزان را عقب برده، چراکه به": نیز است، گفت BAACیره مد وی که عضو هیأت

 ".معمول، پس از برداشت، زمان بیشتری برای فرآوری محصوالت پیش از فروش، نیاز دارند

 .ت استگذاری پنج میلیارد با اندازی یک صندوق سرمایه  مدیره، برای راه زودی با تصویب هیأت بانک به

 .شود های صنعتی ایجاد می گذاری در مقیاس بزرگتری نسبت به بخش پانیاچاتراکسا اطمینان دارد که صندوق سرمایه

توانند به رشد اقتصادی که همیشه از  خود را تقویت کنند، می( کشاورزی)وی باور دارد که چنانچه کشورها بخش کوچک و متوسط 

 ./یابد، دست یابند ها گسترش می بخش کشاورزی آغاز و سپس به سایر بخش

 فرحناز سپهری: ترجمه

 :منبع
/com.bangkokpost.www//:http 
 

 :نوشت پی

6- intensive farming :تفاوت کشاورزی پایدار و کشاورزی فشرده در این . کشاورزی فشرده نقطه مقابل کشاورزی پایدار است

در حالی که در . شود در کشاورزی پایدار بر ثبات عملکرد در طوالنی مدت و تأثیر حداقلی بر محیط زیست تأکید میاست که 

کِشتی بودن و کوتاه بودن  علت تک های فشرده به در سیستم. شود مدت و حداکثر عملکرد تأکید می کشاورزی فشرده بر اهداف کوتاه

در این سیستم مصرف باالی . تلفات عناصر غذایی زیاد و حساسیت به آفات، باال است ،(یک فصل زراعی)مدت بقای گیاه روی خاک 

 .های شیمیایی و انرژی استوار است کشاورزی فشرده بر مصرف باالی نهاده. ها مانعی برای فرآیندهای اکولوژیکی طبیعی است نهاده

/news/fa/ir.iana.www//:http36266D%/5%D%AD5%B6% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳2: تاریخ

  پهنه بندی کشت مرکبات در استان ها اجرا می شودپهنه بندی کشت مرکبات در استان ها اجرا می شود

 .شود معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت که پهنه بندی کشت مرکبات در استان ها تهیه و اجرایی می : ایرنا 

با توجه به تغییرات آب و هوایی : در نشست شورای گفت و گوی بخش خصوصی مازندران در ساری افزود« محمد علی طهماسبی»

 .و بروز سرما، خسارت هایی به مرکبات مازندران قطب تولید این محصول در کشور وارد می شود

اما برای مصون نگهداشتن مرکبات : بینی و کنترل است، ادامه دادوی با تاکید بر اینکه تغییرات آب و هوایی مساله غیر قابل پیش 

  .کشور نیاز است تا اقدامات در زمینه پهنه بندی و کشت این محصول در دیگر نقاط لحاظ شود

به دلیل تغییرات آب و : معاون وزیر جهاد کشاورزی به تجربه کشورهای دیگر همچون آمریکا در این خصوص اشاره کرد و افزود

  .ایی در این کشور اقداماتی برای کشت مرکبات در دیگر مناطق رویشی انجام شدهو

این شیوه باعث می شود تا از بین رفتن مرکبات کشور و بروز خسارات ناشی از سرما به این محصول جلوگیری : وی اظهار داشت

پیش بینی سال های قبل برای تولید انبوه و طهماسبی از مازندران به عنوان قطب تولید مرکبات کشور یاد کرد و گفت که  .شود

 .مازاد در کشور امسال محقق شده است

 .بیشتر این میزان تولید مربوط به مازندران است: هزار تن اعالم کرد و افزود 644وی میزان تولید مرکبات کشور را چهار میلیون و 

مازندران نیز به خاطر دارا بودن مرکبات : برد و گفتمعاون وزیر جهاد کشاورزی از کشاورزی به عنوان بخش آسیب پذیر نام 

  .بخصوص مرکبات دیر رس از استان های تنش زا و آسیب پذیر محصوالت به شمار می رود

  درصد میوه کشور در تهران توزیع می شود 34*** 

تخت توزیع و توسط شهروندان درصد میوه تولیدی کشور در پای 34: عضو هیات مدیره تعاون روستایی کشور نیز دراین جلسه گفت

خرید محصوالت باغ های خرد و کوچک : با اشاره به آغاز خرید مرکبات در کشور، افزود« عباس علی آبادی.تهرانی مصرف می شود

 .برای حمایت و کمک به باغداران در اولویت قرار دارند

شور یاد کرد و گفت که امسال مرکبات به عراق صادر وی از صادرات به عنوان یکی از راهکارهای حل مشکل مازاد تولید مرکبات ک

 .می شود
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳2: تاریخ

  زمین خواری کلید خوردزمین خواری کلید خوردارائه برنامه ها و راهکارهای عملیاتی برای مبارزه با ارائه برنامه ها و راهکارهای عملیاتی برای مبارزه با 

وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم ارائه طرح ها و برنامه های اجرایی و راهکارهایی عملیاتی برای تحقق اهداف مبارزه با زمین خواری 

ای مبارزه با  محمود حجتی در جلسه کارگروه فراقوه  به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان امور اراضی کشور،.تاکید کرد

خواری بر لزوم ارائه طرح ها و برنامه های اجرایی و راهکارهایی عملیاتی برای تحقق اهداف مبارزه با زمین خواری از سوی  زمین

 .کمیته های تخصصی اصلی و فرعی زیر مجموعه کارگروه تاکید کرد

یاست وزیر جهادکشاورزی و با حضور معاونین وزرای راه و شهرسازی و نیرو و روسای بنیاد در جلسه امروز این کارگروه که به ر

مسکن انقالب اسالمی، سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی کشور، نمایندگان فرماندهی ناجا و معاونین 

اورنگی رییس سازمان امور اراضی کشور و دبیر کارگروه گزارشی از  و مدیران سایر وزارتخانه و سازمان های عضو برگزار شد، علیرضا

 . های تخصصی اصلی و فرعی کارگروه ارائه کرد عملکرد بیست ماهه این کارگروه و کمیته

و همچنین تشریح اقدامات ( پنجره واحد)سازی استعالم ها و مجوزهای حوزه اراضی  ارائه گزارشی از سامانه پیشنهادی یکپارچه

ل ها،مراتع و آبخیزداری کشور در خصوص ساماندهی اراضی حریم و سواحل و مستحدثات ساحلی از جمله دیگر دستورکارهای جنگ

نقش و  های ذی های ارائه شده، بر لزوم هماهنگی دستگاه در این جلسه اعضا پس از بحث و بررسی درباره گزارش.این جلسه بود

 .زه زمین تاکید کردندها و مجوزهای حو مدیریت یکپارچه استعالم
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  های کلی نظام توسط اقلیت مجلسهای کلی نظام توسط اقلیت مجلس  نادیده گرفتن سیاستنادیده گرفتن سیاست

برای جلوگیری . های کلی نظام است زیرزمینی و تدوین سند ملی آب برای ساماندهی مصرف، یکی از سیاستهای  احیای سفره آب

های آبی مورد بازنگری قرار گیرند،  از مصرف لجام گسیخته، روند ساخت سدها بر اساس این سیاست کلی کند شده تا وضعیت طرح

های عمرانی بخش آب، در صدد استیضاح  گیرند، به دلیل توقف پروژه اما بخشی از نمایندگانی که در گروه اقلیت مجلس جای می

. های زیرزمینی مورد مطالعه قرار نگرفته است های وزارت نیرو اثر سدسازی بر روی تغذیه سفره بر اساس گزارش.وزیر نیرو هستند

را خالی از آب کرده اما نیازمندیم که میزان های زیرزمینی ایران   دانیم برداشت بیش از حد از منابع آب تجدیدپذیر، سفره اگرچه می

های آبی به روی تغذیه منابع زیرزمینی را به طور جدی مورد مطالعه قرار دهیم و سهم هر یک از عوامل  اثرگذاری هر یک از فعالیت

شست زنگ خطری فرون. ها تدوین شود ها را مشخص کنیم تا نسخه مناسب برای مقابله با روند فرونشست دشت بر تخلیه آبخوان

های وزارت نیرو قرار  ها در صدر برنامه به همین دلیل طرح احیا و تعادل بخشی دشت. کند است که تمدن ایران را تهدید می

تن از نمایندگان خانه ملت، به دالیل مختلف که مهمترین آنها توقف یا کندی  24رسد  با این وجود از مجلس خبر می. است گرفته

 .دسازی است، قصد دارند وزیر نیرو را استیضاح کنندهای س اجرای پروژه

 های واهی به بهانه "گله رود"توقف 

من هم از : گوید وی در گفتگو با خبرنگار ایانا می. عباس گودرزی نماینده بروجرد یکی از امضا کنندگان استیضاح وزیر نیرو است

 .ام وی را امضا کردهوزیر نیرو در صحن علنی مجلس سئوال پرسیدم و هم نامه استیضاح 

 .کند چیان، وزیر نیرو را وجود مشکالت آبی در حوزه انتخابیه خود اعالم می گودرزی مهم ترین دلیل تمایل به استیضاح حمید چیت

سال از عمر انقالب، هنوز  36های زیادی دارد و سرچشمه آب جنوب کشور است، اما با گذشت  به گفته وی استان لرستان ظرفیت

نماینده بروجرد با اشاره به وجود سه سد در حوزه انتخابیه خود شامل .است  برداری نرسیده شهرهای این استان یک سد به بهرهدر 

: کند وی بیان می.دهد های واهی خبر می از توقف ساخت سد گله رود به بهانه "شهیدبروجردی"و  "آبسرده"، "گله رود"سدهای 

گودرزی ادامه .است  شانه خالی کردن آنها از بار مسئولیت، اهمال کاری و کم کاری متوقف شدهسد گله رود به دلیل نفوذ افراد، 

این سد نقطه تحولی در . است  یک مرحله مطالعات سد انجام شده و در مرحله دوم مطالعات از دستور کار خارج شده: دهد می

وزارت نیرو برای : کند ره سد شهید بروجرودی عنوان میوی همچنین دربا.گردشگری اشتغال و کشاورزی منطقه ایجاد خواهد کرد

سد : دهد وی ادامه می.است  هزار تومان ردیف برای آن در نظر گرفته 644اینکه ردیف اعتبار این سد بسته نشود، سال گذشته 

اند، اما از  بینی کرده شخواهد که هشت میلیارد تومان امسال برای آن پی میلیارد تومان برای تکمیل اعتبار می 244آبسرده حدود 

نماینده مردم بروجرد .اند که این رفتار به مفهوم تمسخر مردم بروجرد است میلیون تومان به سد تخصیص داده 544این رقم فقط 

شود و به دلیل کاهش نزوالت  ها تامین می امروز عمده آب مورد نیاز مردم بروجرد از طریق چاه: گوید در مجلس شورای اسالمی می

 .است و کیفیت الزم را ندارد  ، آب چاه کدر شده55مانی و زلزله سال آس

گله رود یکی از . شود رود هستیم، اما به ما این تخصیص داده نمی به دنبال دریافت تخصیص از آب گله: کند وی اضافه می

این . از سد آبسرده تامین خواهد شد اند که آب مورد نیاز بروجرد به ما گفته: کند گودرزی بیان می.های کارون بزرگ است سرشاخه

 .درصد پیشرفت فیزیکی دارد و معلوم نیست چند ده سال دیگر این سد تکمیل خواهد شد 35تا  34سد 

 ./ما به دنبال مطالبات مردم حوزه انتخابیه خود هستیم به همین دلیل طرح استیضاح وزیر نیرو را امضا کردم: کند وی تاکید می
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۳: تاریخ

  شودشود  تعاون روستایی به مشاوره با اتحادیه باغداران محلی از اعراب قائل نمیتعاون روستایی به مشاوره با اتحادیه باغداران محلی از اعراب قائل نمی

ماه سال  ها در دی بر عرضه پرتقال 23خاطر ممانعت از تکرار مشکل کمبود پرتقال سال  بهوزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته 

 .ها ضایع شد سازی مناسب نبود، بخش زیادی از پرتقال تأکید کرد، اما با توجه به اینکه زمان آماده 20

بر اقتصاد کشاورزی کشور تحمیل کرد،  نوذر نگهداری با بیان اینکه اشتباه سال گذشته در تنظیم بازار شب عید هزینه زیادی را

های تامسون را  پرتقال 23ماه سال  اشتباهی که وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته انجام داد به این شکل بود که در بهمن: گفت

 .ها به انبار برگشت داده شد فرآوری و آماده عرضه کرد، اما چون زمان عرضه به بازار مناسب نبود، دوباره پرتقال

رود و در  می "حالت خواب"شوند و در انبارها محصول به اصطالح به  ها پس از خریداری به انبار منتقل می پرتقال: وی بیان کرد

 .گردد و آماده عرضه می( شود خورده شستشو می واکس)ها فرآوری شده  زمان الزم پرتقال

ار واکس خورده باشدریال دیگر امکان نگهداری در انبار ندارد و پرتقالی که یک ب: مدیرعامل اتحادیه سراسری باغداران ایران افزود

کننده  تر به دست مصرف روز نگهداری کرد و باید هرچه سریع 05تا  34توان بیش از  پرتقالی که از خواب بیدار شده است را نمی

 .های انبارشده به بار آمد به همین دلیل مقادیر زیادی خرابی در پرتقال. برسد

رسد تمام مشکالتی که  نظر می به: سازی صورت گیرد، اضافه کرد ا بیان اینکه قاعدتاً نباید زودتر از اسفندماه این آمادهنگهداری ب

وزارت جهاد کشاورزی تاکنون در تنظیم بازار داشته است به این دلیل بوده که در انجام کارها از متخصصان امور استفاده نکرده 

با اینکه اتحادیه سراسری باغداران ایران زیرمجموعه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران است، اما جالب آن است که بدانید . باشد

توان به جرأت گفت تعداد  های کارشناسی دعوت به عمل نیامده، در حالی که می هیچگاه در این زمینه از این اتحادیه برای مشورت

 .تولید و بازار هستندزیادی از اعضای اتحادیه، کارشناسان و متخصصان خبره 

تواند به وزارت جهاد کشاورزی در انجام امور  ها با غنایی که در دانش اعضای آن وجود دارد، می تشکل: وی در پایان اظهار داشت

 ./مشورت دهند تا از بروز و تکرار این مشکالت جلوگیری شود
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳1: تاریخ

  هاها  جدول تعرفهجدول تعرفه+ + برق کشاورزان گران شد برق کشاورزان گران شد 

های مختلف در سه دوره ساعات  های توزیع برق، تعرفه برق مشترکان کشاورزی در شاخه ای به شرکت وزارت نیرو با صدور بخشنامه

 .اوج بار مصرف را ابالغ کردکم، میان و 

های توزیع برق استانی، تعرفه برق  ای به تمامی شرکت چیان وزیر نیرو با صدور بخشنامه به گزارش خبرنگار ایانا، حمید چیت

 .های مختلف در سه دوره ساعات کم، میان و اوج بار مصرف را ابالغ کرد مشترکان کشاورزی در شاخه

 …های تولید محصوالت کشاورزی، باغی و  ن کشاورزی، دامپروری، مرغداری، باغداری، کارخانهبر این اساس قیمت برق مشترکا

 .درصد با افزایش قیمت همراه شده است 24دست کم 

. شود های جدول ذیل محاسبه و دریافت می کیلووات با توجه به گزینه 34با قدرت بیش از ( ـ ج 3)بهای برق برای مشترکین کد 

مشترکین . کند های مربوطه مطلع می های برق و شرایط عمومی آنها مشترکین را کتباً از نرخ گزینه فت تعرفهشرکت پس از دریا

در صورت عدم اعالم گزینه از طرف مشترکین، بهای برق . توانند گزینه مناسب و مورد نظر را انتخاب و به شرکت اعالم کنند می

مشترک در صورت ادامه استفاده از گزینه سال قبل . ل محاسبه خواهد شدمصرفی بر اساس آخرین گزینه مورد عمل در سال قب

لیکن در صورت تغییر گزینه در ابتدای سال، تنها امکان تغییر گزینه در . تواند در طی سال دو بار گزینه مورد عمل را تغییر دهد می

 .طی سال برای یک بار وجود دارد

 .شود درصد افزوده می 24های برق مصرفی مشترکین های تیر، مرداد و شهریور امسال به ب در ماه

ـ الف که با هماهنگی شرکت برق ذیربط، برق  3کد ( آب و کشاورزی)بهای انرژی برق مصرفی آن دسته از مشترکین مصارف تولید 

و دریافت خواهد نمایند، متناسب با روزهای همکاری با نرخ ساعات کم باری محاسبه  های خود را در ساعات اوج بار قطع می چاه

 ./شد
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۳: تاریخ

  ارت ایران با همسایگانارت ایران با همسایگانججساله تساله ت0404نمای نمای 

کشور عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و ترکیه در  0دهد که  همسایه نشان میکشور  65تصویر کلی از روند تجارت ایران با 

از سوی . در مقابل کمترین حجم صادرات در همین بازه زمانی به کشور بحرین صورت گرفته است. اند واردات از ایران پیشرو بوده

میلیارد و  5کشور همسایه از رقم  65ش صادرات ایران به کشور همسایه حاکی از این است که ارز 65دیگر، کارنامه تجاری ایران با 

  .افزایش یافته است 6320میلیارد دالر در سال  65به حدود  6350میلیون دالر در سال  544

کشور عراق، امارات متحده  0دهد که  نشان می 6350 -6320کشور همسایه در بازه زمانی  65تصویر کلی از روند تجارت ایران با 

در مقابل کمترین حجم صادرات در همین بازه زمانی به کشور بحرین . اند فغانستان و ترکیه در واردات از ایران پیشرو بودهعربی، ا

 65کشور همسایه حاکی از این است که ارزش صادرات ایران به  65از سوی دیگر، کارنامه تجاری ایران با . صورت گرفته است

. افزایش یافته است 6320میلیارد دالر در سال  65به حدود  6350میلیون دالر در سال  544میلیارد و  5کشور همسایه از رقم 

 544میلیارد و 7سال گذشته به حدود  64طوری که تراز تجاری ایران در تجارت با همسایگانش، در باالترین سطح خود در  به

 .میلیون دالر رسیده است

 روند کلی تجارت ایران با همسایگان

کشور همسایه، جمهوری آذربایجان، افغانستان، امارات متحده عربی،  65رو، یک تصویری کلی از روند تجارت ایران با  پیشگزارش 

ارمنستان، بحرین، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، روسیه، عراق، عربستان، عمان، قزاقستان، قطر، کویت از یکسو و تراز تجاری و 

دهد به واقع گزارش حاضر به دنبال پاسخ به این سواالت است که آیا در گذر زمان ترکیب  یگیری آن را از دیگر سو نشان م جهت

همچنین جهت تغییرات صادرات و . کاالی صادرات ایران به سمت مصنوعات با ارزش افزوده و فناوری باال سوق پیدا کرده یا خیر

مطابق آمار منتشرشده از سوی سازمان توسعه . شدن آن واردات به سمت افزایش تعامالت تجاری با این کشورها است یا محدود

کشور همسایه ایران نشان از روند  65بررسی اجمالی روند تجارت با  -6نکته قابل تامل در این تحلیل وجود دارد؛  66تجارت، 

، اگرچه تراز تجاری مطابق آمارها -2. دارد 6322به جز سال  6350 -6320صعودی صادرات ایران به این کشورها در بازه زمانی 

در تجارت با همسایگان خود، منفی بوده؛ اما از این سال به بعد تداوم رشد صادرات توام با کاهش مداوم واردات از  6324ایران تا 

طوری که براساس آمار منتشر شده، تراز تجاری ایران  به -3. این کشورها منجر به مثبت شدن تراز تجاری به نفع ایران شده است

کشور جمهوری آذربایجان، افغانستان، ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، عراق، عمان، عربستان، قزاقستان، قطر و  66تجارت با در 

از سوی دیگر، تراز  -0. دهد صادرات ایران به این کشورها فراتر از واردات از آنها است کویت مثبت گزارش شده که این امر نشان می

فغانستان، عراق، عمان، قطر و کویت عالوه بر اینکه مثبت گزارش شده است، نشان از روند صعودی کشور ا 5تجاری ایران با 

نکته قابل تامل دیگر در آمار منتشرشده اینکه با وجود تراز تجاری منفی ایران با امارات متحده عربی روند  -5. صادرات نیز دارد

در ارتباط با سه کشور بحرین، روسیه و ترکیه، عالوه بر اینکه تراز تجاری از طرفی،  -7. صادرات ما به این کشور سیر صعودی دارد

کشور  5در زمینه شاخص متوسط قیمت صادرات و واردات تنها در مورد  -6. منفی گزارش شده، روند صادرات هم نزولی بوده است

برابر یا بیش از متوسط قیمت  6320ل جمهوری آذربایجان، بحرین، ترکمنستان، روسیه و قزاقستان متوسط قیمت صادرات در سا

کشور همسایه، همزمانی افزایش ارزش صادرات با کاهش 65از دیگر نکات قابل ذکر در تجارت ایران با  -5. واردات عنوان شده است

 -2. متوسط قیمت صادرات است که نشانگر حرکت به سوی صادرات محصوالت با ارزش افزوده و فناوری پایین و خام فروشی است

های اخیر با وجود کاهش واردات این کشورها از کل جهان،  همچنین، واردات سه کشور عراق، افغانستان و عمان از ایران در سال



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول آذر 

 

7۰ 
 

به عبارتی، در شرایط بحرانی، . روندی صعودی را تجربه کرده که نشانگر استحکام باالی روابط تجاری ایران با این کشورها است

کشور جمهوری آذربایجان، 64از دیگر نکات قابل تامل، اینکه روند تجاری ایران با  -64. شده است کشور ما جایگزین دیگر شرکا

های اخیر کاهش یا افزایش  امارات متحده عربی، ارمنستان، پاکستان، ترکیه، ترکمنستان، قطر، قزاقستان،روسیه و کویت، در سال

در نهایت اینکه ارزش واردات از ایران در خالف  -66. جهان بوده است جهت با کاهش و افزایش واردات از کل واردات از ایران هم

 .های اخیر رو به کاهش بوده است جهت ارزش واردات از کل جهان برای دو کشور عربستان و بحرین در سال

 کشور 65حجم تجارت ایران با 

 6350درات ایران به کشورهای مذکور در سال دهد که ارزش صا کشور همسایه، نشان می 65براساس آمار، ارزش صادرات ایران به 

میلیون دالر  645میلیارد و  64میلیون دالر گزارش شده و در مقابل ارزش واردات ایران از این کشورها،  562میلیارد و  5به میزان 

میلیارد و  7حدود  6355ارزش صادرات ایران به این کشورها، در سال . دهد که تراز تجاری ایران منفی بوده است بوده که نشان می

میلیون دالر واردات انجام شده است که باز هم روند تجاری ایران منفی  202میلیارد و  62میلیون دالر بوده که در مقابل  066

میلیون دالر گزارش شده که با  326میلیارد و  6ارزش صادرات ایران به کشورهای ذکر شده،  6357در سال . گزارش شده است

ارزش صادرات  6356همچنین در سال . میلیون دالر، تراز تجاری ایران منفی ثبت شده است 647میلیارد و  65ارزش وارداتی به 

از . میلیون دالر گزارش شده است 27میلیارد و  65میلیون دالر بوده که در همین سال ارزش واردات ایران  060میلیارد و  5ایران 

میلیارد و  24میلیون دالر گزارش شده که در مقایسه با  727میلیارد و  64ان نیز ، ارزش صادرات ایر6355سوی دیگر در سال 

 .میلیون دالر واردات ایران، تراز تجاری ایران منفی گزارش شده است 222

 میلیون دالر بوده که 077میلیارد و  62به میزان 6352کشور همسایه در سال  65دهد که ارزش صادرات ایران به  آمارها نشان می

آمارها  6324همچنین در سال . میلیون دالری ایران، تراز تجاری کشور منفی بوده است 664میلیارد و  24با توجه به واردات 

 562میلیارد و  65کشور همسایه،  65طوری که ارزش صادرات ایران به  به. حاکی از این است که تراز تجاری ایران منفی بوده است

به بعد، روند رو به  6324البته روند تجاری ایران از سال . میلیون دالر گزارش شده است 225یارد و میل 22میلیون دالر در مقابل 

میلیون دالر ذکر شده  362میلیارد و  66ارزش صادرات ایران به کشورهای مذکور،  6326طوری که در سال  رشدی داشته است؛ به

. نو ان شده و همین امر، تراز تجاری مثبت را برای کشور رقم زده استمیلیون دالر ع 540میلیاردو  67و در مقابل ارزش واردات 

 67، معادل 6322طوری که ارزش صادرات در سال  به. دار بوده است نیز ادامه 6320تا 6322های  این روند همچنان در سال

همچینن ارزش صادرات در سال . میلیون دالر عنوان شده است 566میلیارد و  65میلیون دالر و ارزش واردات  745میلیارد و 

میلیون دالر عنوان  274میلیارد و  67میلیون دالر ثبت شده که در مقابل ارزش واردات  555میلیارد دالر و  66، معادل 6323

میلیون دالر  655میلیارد و 66میلیون دالر در مقابل  235میلیارد و  66ارزش صادرات معادل  6320در نهایت در سال . شده است

 .شده است ثبت

 تجارت ایران و جمهوری آذربایجان

سال گذشته  64دهد که در  ، نشان می6350-6320مطابق آمارها، عملکرد تجاری ایران با جمهوری آذربایجان در بازه زمانی 

اثرات تحریم در صادرات ایران به جمهوری آذربایجان همواره بیش از واردات و در نتیجه تراز تجاری به نفع ایران بوده اما با بروز 

وجه قابل قیاس نیست،  هرچند واردات در برابر صادرات به این کشور به هیچ. های پایانی، شاهد کاهش شدید صادرات هستیم سال

عالوه بر این . اما مقایسه قیمت متوسط صادرات و واردات گویای ارزش باالی محصوالت وارداتی در برابر محصوالت صادراتی است

رغم افزایش صادرات شاهد روند نزولی قیمت متوسط صادرات در نتیجه تغییر ترکیب کاالهای صادراتی از  ه بهسال گذشت 64طی 

بررسی . هستیم... ای چون سیمان، سیب زمینی، قیر و های ابتدایی به مواد اولیه قبیل پوشاک و کفش با ارزش افزوده باال در سال



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول آذر 

 

74 
 

و  2463سال گذشته، نشانگر روند کم نوسان و صعودی تا سال  64جهان در  تغییرات ارزش واردات جمهوری آذربایجان از کل

کند، هرچند شدت کاهش واردات از  سپس کاهش محدود در دو سال آخر است که تا حدی کاهش واردات از ایران را توجیه می

آمارها روند تجاری این دو کشور نشان رو، مطابق  از این. سازد گذاری عوامل غیراقتصادی بر این امر را نیز محتمل می ایران، اثر

میلیون دالر واردات ذکر  670میلیون دالر در مقابل  336، 6350دهد که ارزش صادرات ایران به جمهوری آذربایجان در سال  می

رش میلیون دالر واردات گزا32میلیون دالر در مقابل  233، 6320این در حالی است که ارزش صادرات ایران در سال . شده است

 .شده است

 تجارت ایران و افغانستان

طرفه و به نفع ایران بوده  های گذشته کامال یک همچنین براساس آمارها، در همین بازه زمانی، جریان تجارت با افغانستان در سال

ترین حد خود در میلیارد دالر در باال 3به حدود  6350میلیون دالر در سال  544طوری که صادرات ایران به این کشور از  به. است

 6320اما دوباره از سال . میلیون دالری را تجربه کرده است 544رسید و پس از آن متاثر از شرایط تحریم، کاهش  6326سال 

توان به پیشی گرفتن متوسط قیمت واردات از  توجه می از نکات قابل. تغییر جهت داده و مسیر رشد مثبت را در پیش گرفت

تر،  ترین عامل در این رابطه را عالوه بر تغییر ترکیب صادراتی به سمت محصوالت ارزان ره کرد که مهماشا 6322صادرات از سال 

با وجود کاهش واردات افغانستان از کل . تر صادرات دانست توان کاهش شدید ارزش ریال در برابر دالر و درنتیجه عرضه ارزان می

تنها کاهش  نه 20شود، واردات این کشور از ایران در سال  را شامل می 6320ماه از سال 2میالدی که بیش از  2465جهان در سال 

 .ناپذیری آن از عوامل خارجی است نیافته، بلکه روندی صعودی نیز داشته که نشانگر عمق روابط تجاری و آسیب

 تجارت ایران و امارات

ه حاکی از این است که تراز تجاری ایران با این کشور، سال گذشت 64مطابق آمارها، تراز تجاری ایران با امارات متحده عربی، در 

میلیون دالر در  505، معادل یک میلیارد و 6350مطابق آمارها، ارزش صادرات ایران به امارات در سال . همواره منفی بوده است

ش صادرات ایران به این این در شرایطی است که ارز. میلیون دالر واردات از این کشور ثبت شده است 763میلیارد و  6مقابل 

در . میلیون دالر واردات صورت گرفته است 267میلیارد و  7میلیون دالر به ازای  520میلیارد و  0، معادل 6320کشور در سال 

مقایسه متوسط قیمت صادرات و واردات نیز همواره شاهد فزونی دو برابری یا بیشتر متوسط قیمت واردات نسبت به صادرات 

های گذشته در تارنمای مرکز تجارت  تباط با ارزش واردات امارات متحده عربی از جهان، آمار دقیقی در تمام سالدر ار. هستیم

اما با توجه به آمار موجود تغییرات ارزش واردات از ایران و با تغییرات ارزش واردات از جهان . ارائه نشده است( ITC)المللی بین

 .های پایانی شاهد کاهش واردات از ایران هستیم اهش واردات از جهان در سالتقریبا هم راستا بوده و همزمان با ک

 تجارت ایران و ارمنستان

ارمنستان از دیگر شرکای تجاری ایران است که در همین بازه زمانی، بررسی روند تجارت دو کشور، نشانگر برتری همیشگی 

، معادل 6350طوری که ارزش صادرات ایران به این کشور در سال  به. صادرات بر واردات و تراز تجاری مثبت به نفع ایران است

 642، ارزش صادرات ایران به این کشور، 6320اما در سال . میلیون دالر واردات ثبت شده است 27میلیون دالر در مقابل  673

البته . ری ایران با ارمنستان داردمیلیون دالر واردات گزارش شده است که نشان از کاهش روند عمومی تجا 63میلیون دالر به ازای 

متوسط قیمت صادرات از متوسط قیمت واردات بیشتر بوده، اما از این سال به بعد روند معکوس شده  6355مطابق آمارها، تا سال 

 توجه در روند نکته جالب. و همزمان با کاهش تدریجی صادرات ایران به این کشور، قیمت واحد صادرات نیز کاهش یافته است

سال گذشته به  64های زوج در  های فرد و رشد منفی آن در سال تجارت ایران و ارمنستان رشد مثبت ارزش صادرات در سال

ساله در نظر گرفته شده با وجود اینکه ارمنستان حجم وارداتش  64های ابتدایی دوره  همچنین در سال. است 6355استثنای سال 
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ایران به این کشور روندی نزولی طی کرده و در سال پایانی کاهش واردات از جهان و ایران نیز از جهان را افزایش داده، اما صادرات 

توجه صادراتی به این کشور  در مجموع با وجود همسایگی و روابط سیاسی خوب دو کشور و عدم تاثیرپذیری قابل. اند همزمان شده

 .توجه نبوده است های گذشته قابل حجم تجارت فیمابین در سال... ها و از تحریم

 تجارت ایران و بحرین

سال گذشته، مطابق آمارها، محدود  64رود که روند تجاری این دو کشور در  بحرین از دیگر کشورهای همسایه ایران به شمار می

از بحرین  توجه واردات به شکلی قابل 6320به بعد ابتدا با شیبی مالیم و در سال  6326بوده و روندی نزولی داشته اما از سال 

. ها تراز تجاری ایران با بحرین، منفی بوده است ، در تمامی سال6326و  6350های  همچنین به جز سال. افزایش یافته است

 64، با افت شدید به 6320میلیون دالر بوده که همین رقم در سال  665، 6350طوری که ارزش صادرات به بحرین در سال  به

سال گذشته با شیبی مالیم و نوساناتی اندک رو به فزونی بوده ولی  64ط قیمت صادرات در متوس. میلیون دالر رسیده است

رسیده که  6326دالر در هر کیلوگرم در سال  66/ 5با شتاب باالیی افزایش یافته و به رکورد  6355متوسط قیمت واردات از سال 

شاهد سقوط  6322همچنین در سال . داتی عنوان شده استاین امر به دلیل افزایش ناگهانی حضور کاالهای هایتک در سبد وار

های گذشته به استثنای سال  از این رو، با وجود رشد مثبت واردات بحرین از جهان در سال. آزاد این شاخص تا نزدیک صفر بودیم

در سطحی بسیار پایین باقی ها واردات این کشور از ایران به شدت کاهش یافته و  و همزمان با تشدید تحریم 6326آخر بعد از سال 

 .مانده است

 روند تجارت ایران و پاکستان

از دیگر شرکای تجاری ایران، پاکستان است که در بازه زمانی مذکور، صادرات ایران به این کشور همواره فراتر از واردات و تراز 

طوری که  به. درصد تحقق یافته است 06، 6323باالترین رشد صادرات به پاکستان در سال . تجاری با این کشور مثبت بوده است

میلیون دالری  344توجه  با کاهش قابل 6320میلیون دالر صادرات به این کشور ثبت شده اما در سال  204در این سال رکورد 

سال گذشته  64در . میلیون دالر ثبت شده است 704، یعنی معادل 6322رقم ارزش صادرات به این کشور مجددا در سطح سال 

همچنین در این بازه . اند یر، نفت، محصوالت فوالدی و سنگ آهن و مشتقات نفت حضور پررنگی در سبد کاالهای صادراتی داشتهق

های وضع شده علیه ایران، چندان  زمانی، پاکستان هم راستا با افزایش واردات از جهان، واردات از ایران را نیز ارتقا داده و تحریم

های پایانی نیز با کاهش واردات این کشور از کل جهان  کاهش واردات از ایران در سال. اند ر نداشتهتاثیری بر تجارت دو کشو

 .مصادف بوده است

 تجارت ایران و ترکمنستان

اش ترکمنستان، نشان از این دارد که در همین بازه زمانی، صادرات ایران به  طابق آمارها، روند تجاری ایران با دیگر شریک تجاری

از واردات سبقت گرفته و منجر به مثبت  6355توجه در حال صعود بوده و از سال  با نرخ رشدی قابل 6323ستان تا سال ترکمن

توان جزو  ، ترکمنستان را می6320بدون در نظر گرفتن افت صادرات در سال . شدن تراز تجاری ایران تا به امروز شده است

ترکیب . به این کشور در یک دهه گذشته از رشدی پایدار برخوردار بوده استکشورهایی محسوب کرد که جریان صادرات ایران 

متوسط قیمت صادرات از . ها ثابت بوده و تحول خاصی را به خود ندیده است سبد کاالهای برتر صادراتی نیز تا حدودی در این سال

این شاخص هستیم، اما در مجموع در مجددا شاهد افزایش ارزش  6322به بعد دچار افت شده و هرچند در سال  6357سال 

سال گذشته صعود و نزول  64از سوی دیگر، در . ها متوسط قیمت واردات بیشتر از متوسط قیمت صادرات بوده است بیشتر سال

اس بر این اس. اند ارزش ساالنه واردات ترکمنستان از جهان و از ایران تقریبا با یکدیگر همزمان بوده و از یک الگو تبعیت کرده
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پذیر بوده  المللی چندان تاثیری بر تجارت دو کشور نداشته و روابط از این نظر کمتر آسیب های بین توان ادعا کرد که تحریم می

 .است

 تجارت ایران و ترکیه

بوده  ساله روند تجاری ایران با ترکیه حاکی از این است که همواره تراز تجاری ایران با این کشور منفی 64از سوی دیگر، آمار 

. میلیون دالر واردات گزارش شده است 576میلیون دالر به ازای  245، 6350طوری ارزش صادرات ایران به ترکیه در سال  به. است

این درحالی است که روند . میلیون دالر رسیده است 365افزایشی بوده به رقم یک میلیارد و  6320البته روند صادرات در سال 

این تحلیل نشان . میلیون دالر رسیده است 225ور در همین سال نیز افزایش یافته و به دو میلیارد و واردات ایران از این کش

های مس و روی و مشتقات نفت  دهد که ترکیب سبد کاالی صادراتی نیز در ده سال گذشته چندان تغییری نداشته و فرآورده می

ها متوسط قیمت واردات  در تمامی سال 6352به جز در سال . اند در صدر فهرست کاالهای صادراتی ایران به ترکیه قرار داشته

. توجه نیست های ابتدایی فاصله دو کشور در این شاخص قابل نظر از سال بیشتر از متوسط قیمت صادرات بوده اما در مجموع صرف

به عبارت دیگر تداوم . کند هان تبعیت میاز سوی دیگر، واردات ترکیه از ایران تقریبا از الگوی مشابهی با واردات این کشور از کل ج

 .ها نیز از تضمین بیشتری برخوردار است روابط تجاری با این کشور در شرایط تحریم

 تجارت ایران و روسیه

 544روسیه دیگر شریک تجاری ایران است که در همین بازه زمانی، برخالف صادرات کم نوسان ایران به روسیه که در اوج خود به 

رسیده است، واردات از این کشور  6320میلیون دالر در سال  663ترین سطح خود به  و در پایین 6326الر در سال میلیون د

میلیارد دالر در سال  6/ 7حداکثر ارزش واردات از این کشور بیش از . سال گذشته به خود دیده است 64توجهی را در  نوسانات قابل

های مورد بررسی منفی بوده  تراز تجاری در تمامی سال. محقق شده است 6320ل میلیون دالر در سا 663و حداقل آن  6326

ها متوسط قیمت  ، در دیگر سال6323و  6322نظر از دو سال  برخالف دیگر شرکای مورد بررسی در این گزارش، صرف. است

راوری شده در سبد کاالهای صادرات همواره بیشتر از متوسط قیمت واردات بوده که حضور محصوالتی چون پسته و غذایی ف

هایی که واردات این کشور از جهان روندی مثبت داشته  واردات روسیه از ایران در سال. کننده این امر باشد تواند توجیه صادراتی می

. استهایی که واردات جهانی آن رو به کاهش بوده این کاهش شامل حال ایران نیز شده  چندان تغییری به خود ندیده، اما در سال

المللی، حجم تجارت میان دو کشور و به  های بین توجه روابط تجاری دو کشور از تحریم در مجموع با وجود عدم تاثیرپذیری قابل

 .ویژه صادرات ایران به روسیه بسیار ناچیز است

 تجارت ایران و عراق

خارجی برای ما از اهمیت باالیی برخوردار بوده  رود که همواره در بحث تجاری کشور عراق از دیگر شرکای تجاری ایران به شمار می

میلیارد دالر در  6/ 2مطابق آمار منتشر شده، روند پایدار در رشد صادرات ایران به عراق باعث ارتقای صادرات ایران از حدود . است

ه مثبت و رو به فزونی بوده ها تراز تجاری هموار در طول این سال. شده است 6320میلیارد دالر در سال  7/ 2به حدود  6350سال 

البته نکته قابل تامل در زمینه . ایم ها شاهد رشد مثبت صادرات به این کشور بوده در تمامی سال 6322به جز در سال . است

صادرات ایران به عراق، کاهش متوسط قیمت صادرات به عراق است که نشانگر افزایش جایگاه محصوالت با ارزش افزوده و فناوری 

عنوان اولین محصول  شاهد این مدعا حضور و تثبیت جایگاه سیمان به. تر در سبد کاالهای صادراتی ایران به عراق است پایین

با وجود کاهش شدید واردات عراق از جهان . ، سالی که روند نزولی متوسط قیمت صادرات آغاز شده است6356صادراتی از سال 

های گذشته رشد مثبت را تجربه کرده که نشانگر جایگاه باالی ایران در بازار  شابه سال، واردات این کشور از ایران م2465در سال 

 .عراق و استحکام روابط تجاری دو کشور است
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 تجارت ایران و عربستان

به  6356همچنین مطابق آمارها، در بازه زمانی مذکور، آمار تجاری ایران و عربستان حاکی از این است که تجارت دو کشور از سال 

از طرفی، از . میلیون دالر تداوم یافته است 244تر از  بعد رونق پیشین خود را از دست داده و با روندی نوسانی در سطحی پایین

توجه متوسط  همزمان با افزایش قابل 6322متوسط قیمت واردات از متوسط قیمت صادرات سبقت گرفته و در سال  6355سال 

تر  ، این شاخص برای دو کشور در سطح پایین6320سط قیمت صادرات هستیم، اما در سال قیمت واردات شاهد سقوط شدید متو

در مجموع روند تجارت دو کشور در دوره زمانی مورد بررسی، پرنوسان و رو به افول بوده . اند از یک دالر به یکدیگر نزدیک شده

دات این کشور از جهان را طی کرده است؛ یعنی با وجود واردات عربستان از ایران نیز مسیری کامال خالف جهت جریان وار. است

 .افزایش مداوم واردات این کشور از جهان در دوره مورد بررسی صادرات ایران به عربستان در ده سال گذشته رو به افول بوده است

 تجارت ایران و عمان

رود و مطابق آمارها، صادرات به عمان در ده سال گذشته روندی مثبت داشته و  شمار می عمان دوازدهمین شریک تجاری ایران به

ترازتجاری بعد از دو سال تجربه ثبت عدد منفی در . های اخیر سرعت و شدت بیشتری به خود گرفته است این روند در سال

های بعدی مثبت و فزاینده بوده است اما واردات پس از کاهشی شدید در سال  ک در سال، با نوساناتی اند6355و  6356های  سال

کاهش یافته  6320میلیون دالر در سال  33میلیون دالر تثبیت شده و در نهایت به  64تا  74در فاصله  6323، تا سال 6355

متوسط ارزش واردات در بازه زمانی مذکور بوده توجهی کمتر از  براساس این تحلیل، متوسط قیمت صادرات با فاصله قابل. است

تواند تاییدی بر عدم  است، همچنین مقایسه روند واردات عمان از ایران و واردات این کشور از جهان در ده سال گذشته می

 .مابین باشد ها و رابطه مستحکم تجاری فی اثرپذیری روند تجارت دو کشور از تحریم

 تجارت ایران و قزاقستان

شریک تجاری ایران، قزاقستان است که در بازه زمانی مذکور، صادرات به قزاقستان و واردات از این کشور، خالف جهت  دیگر

های ابتدایی شاهد تراز منفی هستیم، اما به مرور و با رشد آرام صادرات و در عین حال تنزل  اند زیرا در سال یکدیگر حرکت کرده

ترین نکته در تحلیل رابطه تجاری دو  مهم. بت شده و صادرات از واردات سبقت گرفته استتراز تجاری مث 6322واردات از سال 

به عبارتی دیگر، محصوالت . های مورد بررسی است کشور برتری متوسط قیمت صادرات بر متوسط قیمت واردات در تمامی سال

در یک دهه گذشته جریان واردات قزاقستان از ایران . ستصادراتی ایران نسبت به واردات از این کشور، دارای ارزش افزوده باالتری ا

اند، اما در دو سال پایانی با وجود کاهش شدید واردات این کشور از جهان، ارزش واردات از  و کل جهان تقریبا در یک راستا بوده

هان تنزل یافته است که این امر نیز با شدتی کمتر در قیاس با کاهش واردات از ج 6320ثابت مانده و در سال  6323ایران در سال 

 .المللی است های بین نشانگر پایداری روابط تجاری میان دو کشور و عدم اثرپذیری از تحریم

 تجارت ایران و قطر

ساله، تراز تجاری ایران در تجارت با قطر مثبت بوده و از سال  64چهاردهمین شریک تجاری ایران، کشور قطر است که بازه زمانی 

طوری  به  ، شاهد بهبود هرچه بیشتر تراز تجاری هستیم،6323بعد همزمان با تداوم رشد مثبت صادرات به استثنای سال به  6352

البته . میلیون دالر واردات گزارش شده است 20میلیون دالر در مقابل  53، معادل 6350که ارزش صادرات ایران به قطر در سال 

. میلیون دالر واردات رسیده است 3میلیون دالر در مقابل 606با روند صعودی به  6320 ارزش صادرات ایران به این کشور در سال

همچنین در مقایسه متوسط قیمت صادرات و واردات متاسفانه آمار نشانگر سطح بسیار پایین متوسط قیمت صادرات است که این 

روند واردات قطر از ایران در سال . این کشور داللت داردامر بر حضور پررنگ مواد اولیه و محصوالت خام در سبد صادراتی ایران به 
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با شدتی بیشتر نسبت به افزایش واردات جهانی رشد کرده  6320در خالف جهت واردات از کل جهان کاهشی و در سال  6323

 .رفته استها نپذی درمجموع باید گفت که واردات این کشور از ایران در سطح محدود موجود، اثر چندانی از تحریم. است

 تجارت ایران و کویت

آخرین شریک تجاری ایران که در این تحلیل مورد بررسی قرار گرفته است، کشور ترکیه است که در بازه زمانی موردنظر، پس از 

 644هم و حدود  ، ارزش صادرات و واردات بسیار نزدیک به6326تا  6356های  تجربه دوبار کاهش شدید صادرات به کویت در سال

ها صادرات فراتر از واردات بوده  تراز تجاری منفی بوده و در دیگر سال 6322و  6352های  تنها در سال. لیون دالر بوده استمی

متاسفانه در رابطه با . توجه صادرات توام با کاهش شدید واردات هستیم نیز شاهد افزایش قابل 6320و  6323های  در سال. است

مقایسه روند واردات کویت از کل جهان و از . ن متوسط قیمت صادرات و واردات مشهود استکشور کویت نیز تفاوت فاحش میا

برخالف جهت روند واردات این کشور از  6352های گذشته، نشانگر کاهش شدید صادرات ایران به این کشور تا سال  ایران در سال

 .است 6322جهان و احیای مجدد جریان واردات از ایران از سال 

 دنیای اقتصاد :منبع 

/news/fa/ir.iana.www//:http36075D%/2%57% 
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳7: تاریخ

باغداران زیان دیده به باغداران زیان دیده به فراخوان فراخوان / / نامه اعالم شدنامه اعالم شد  شرایط پرداخت غرامت به باغداران مرکبات دارای بیمهشرایط پرداخت غرامت به باغداران مرکبات دارای بیمه

  نزدیک ترین شعب بیمه پیش از محو آثار خسارتنزدیک ترین شعب بیمه پیش از محو آثار خسارت

های شمالی کشور شد،  در پی رخداد سرما و یخبندان و بارش برف در اوایل آذرماه سال جاری که باعث بروز خسارت در استان

اند، پیش از محو  مرکبات اقدام کردهنامه  تر نسبت به خرید بیمه دیده که پیش صندوق بیمه کشاورزی اعالم کرد باغداران خسارت

 .های خدمات بیمه کشاورزی مراجعه و اعالم خسارت کنند ترین شعبه اصلی یا دفاتر شرکت آثار خسارت به نزدیک

های بررسی  نامه، اکیپ به گزارش ایانا، بر اساس اطالعیه روابط عمومی و امور بین الملل این صندوق، طبق تعهدات مندرج در بیمه

دیده بازدید به عمل آورده و مطابق جداول قانونی مصوب خسارات وارده به دقت ارزیابی و برآورد خواهد  های آسیب ت از باغخسارا

نسبت به بیمه ( ماه هر سال آغاز فروردین تا نیمه اردیبهشت)همچنین هرساله بسیاری از باغدارن مرکبات در موعد مقرر .شد

هزار ریال و سقف غرامات  364هزار ریال تا دو میلیون و  534ه سهم باغدار در هر هکتار از حق بیم. کنند های خود اقدام می باغ

 .میلیون ریال متغیر است 64میلیون تا  65پس از بررسی و تعیین خسارات وارده از 

حق بیمه  درصد مشارکت در 65با توجه به اهمیت تولید مرکبات در کشور، کمک دولت برای محصول مرکبات شمال تا میزان 

 .رود شمار می بوده که باالترین میزان کمک دولت در محصوالت باغی به

شرایط بیمه تنه . عالوه بر آنچه که درباره بیمه میوه مرکبات گفته شد، تنه درختان مرکبات نیز تحت پوشش بیمه قرار دارند

میلیون ریال در هکتار  74تا  25رامات از درختان بسته به سن درخت، میزان خسارت و شدت خسارت متفاوت بوده و محدوده غ

هزار ریال در  274تا  644در حالی که حق بیمه پرداختی باغدار برای برخورداری از این پوشش حمایتی در محدوده . متغیر است

 .درصد است 75هکتار بوده و میزان کمک دولت نیز 

فروت، لیموشیرین و لیموترش را  ل پرتقال، نارنگی، گریپنامه محصول مرکبات شام توانند هم بیمه گفتنی است، باغداران می

 .خریداری کرده و همچنین تنه درختان یاد شده را نیز تحت پوشش بیمه قرار دهند

های منابع طبیعی، باغبانی، زراعت و  فعالیت در بخش کشاورزی را در زیربخش 653اینک تعداد  صندوق بیمه کشاورزی هم

 ./دارددامپروری زیر پوشش حمایتی 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۳: تاریخ

  ت بذر مورینگا از آمریکا اعالم شدت بذر مورینگا از آمریکا اعالم شدااشرایط قرنطینه ای واردشرایط قرنطینه ای وارد

 ای واردات بذر مورینگا استان کشور شرایط قرنطینه 36های صنعت، معدن و تجارت  ای به سازمان نامهسازمان توسعه تجارت در 

(MORINGA SEED )برای کاشت از کشور آمریکا را اعالم کرد. 

در ای بذر مورینگا بر اساس نامه سازمان حفظ نباتات کشور و قرار گرفتن این محصول  به گزارش ایانا، تعیین شرایط قرنطینه

 .ای متوسط انجام شده است فهرست کاالهای با ریسک قرنطینه

های کاشناسان قرنطینه در  ای، نیاز به بازدید و بررسی بر همین اساس واردات بذر مورینگا از آمریکا عالوه بر رعایت شرایط قرنطینه

 .کننده دارد مرز ورودی و گمرک ترخیص

های ذی ربط از جمله گمرک و  نامه را برای اجرا به سازمان جارت این آییندفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه ت

 .های کشور ابالغ کرده است های صنعت، معدن و تجارت استان سازمان
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۱: تاریخ

  ایران به منشور جهانی انرژی پیوستایران به منشور جهانی انرژی پیوست

امضا شد و ایران به طور  "چیان حمید چیت"در سفر وزیر نیرو به ژاپن، سند الحاق ایران منشور جهانی انرژی لحظاتی پیش توسط 

 .رسمی به جمع کشورهای عضو در منشور جهانی انرژی پیوست

افتتاحیه اجالس بیست و  در پیش( جمعه)، در آیین امضای این سند که امروز (پاون)رسانی وزارت نیرو  گزارش ایانا از پایگاه اطالع به

وزیر امور خارجه ژاپن و نمایندگان کشورهای  "فومیو کیشیدا"هفتم این منشور با حضور راسناک، دبیرکل منشور جهانی انرژی، 

المللی انرژی را امضا  در زمینه منشور بین« 2الهه»نرژی برگزار شد، وزیر نیرو سند نهایی کنفرانس وزارتی عضو در منشور جهانی ا

های جدید بخش انرژی به خصوص رشد انرژی در کشورهای در حال  المللی انرژی، انعکاس بهتر واقعیت هدف عمده منشور بین.کرد

های مشترک در  های جدید، و همچنین مقابله با چالش ایجاد ظرفیتتوسعه و همکاری کشورهای شرکت کننده جهت توسعه و 

در الهه برگزار شد تا  2465درخصوص منشور بین المللی انرژی در سال « 2الهه »کنفرانس وزارتی .بخش انرژی ذکر شده است

نمایندگان بلند پایة کشورهای  در کنفرانس،. المللی انرژی را به عنوان منشور به روز شده انرژی اروپا تصویب نماید منشور بین

المللی انرژی  و همچنین نمایندگان بلندپایه دولت های پیوسته به منشور، منشور بین 6226امضاکننده منشور انرژی اروپا در سال 

 .را امضا نموده یا موافقت خود را با آن اعالم کردند

گواتماال، اتحادیه کشورهای مرکزی آفریقا نیز این سند را امروز عالوه بر ایران، امروز کشورهای دیگری از همچون عراق و کامبوج، 

وزیر ژاپن را  جمهوری اسالمی ایران برای دعوت شینزو آبه نخست روحانی، رییس  در حاشیه این دیدار وزیر نیرو، پیام.امضا کردند

 .وزیر امور خارجه ژاپن ابالغ کرد" فومیو کیشیدا"برای سفر به تهران به 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳8: تاریخ

تعریف سه سناریوی مختلف تعریف سه سناریوی مختلف / / جزئیات برنامه ارسالی تنفس جنگل به دفتر وزیر جهاد کشاورزی اعالم شدجزئیات برنامه ارسالی تنفس جنگل به دفتر وزیر جهاد کشاورزی اعالم شد

برداری چوب از ابتدای برداری چوب از ابتدای   میلیارد تومان اعتبار برای قطع یکپارچه بهرهمیلیارد تومان اعتبار برای قطع یکپارچه بهره  044044نیاز به ساالنه نیاز به ساالنه / / تنفستنفسبرای طرح برای طرح 

  برنامه ششمبرنامه ششم

ها، مراتع و  های شمال را به سازمان جنگل برداری تجاری از جنگل ماه سال جاری، توقف بهره وزیر جهاد کشاورزی ابتدای آبان

های  های جنگلی شمال یک ماه فرصت داده شده بود تا برنامه ه متولی مدیریت عرصهدر این ابالغیه ب. آبخیزداری کشور ابالغ کرد

طی هفته گذشته با پایان یافتن زمان تعیین شده از سوی . خود برای اجرای تصمیم دولت را به وزارت جهاد کشاورزی ارسال کند

برای اطالع . دفتر وزیر جهاد کشاورزی ارسال شدها به  های دولت از سوی سازمان جنگل محمود حجتی، برنامه عمل اجرای سیاست

 :ایم وگو نشسته ها و رئیس شورای عالی جنگل به گفت مقام سازمان جنگل از جزئیات این برنامه با ناصر مقدسی، قائم

 :لیال مرگن -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها،  های شمال را به سازمان جنگل برداری تجاری از جنگل ماه سال جاری توقف بهره ابتدای آبانوزیر جهاد کشاورزی 

های جنگلی شمال یک ماه فرصت داده  در این ابالغیه به متولی مدیریت عرصه .مراتع و آبخیزداری کشور ابالغ کرد

طی هفته گذشته با پایان . اورزی ارسال کندهای خود برای اجرای تصمیم دولت را به وزارت جهاد کش شده بود تا برنامه

ها به  های دولت از سوی سازمان جنگل یافتن زمان تعیین شده از سوی محمود حجتی، برنامه عمل اجرای سیاست

ها و  مقام سازمان جنگل برای اطالع از جزئیات این برنامه با ناصر مقدسی، قائم. دفتر وزیر جهاد کشاورزی ارسال شد

 :ایم وگو نشسته الی جنگل به گفتع رییس شورای

 

اید؟ تفاوت این برنامه با دستورالعملی که تدوین آن به  چه برنامه عملی را به دفتر وزیر جهاد کشاورزی ارسال کرده

 دانشگاه تربیت مدرس واگذار شده، چیست؟

برداری تجاری و غیره مورد توجه قرار  ای وزیر جهاد کشاورزی مسایل مختلف حفاظت و جلوگیری از بهره ماده 64بر اساس ابالغیه 

اما بحث قرارداد با دانشگاه تربیت مدرس یک بحث کامال تخصصی . ایم گرفته که در نامه ارسالی به دفتر وزیر، ما به آن پاسخ داده

. خواهد کردهای تنوع زیستی و غیره را تعریف  های جدید جنگلداری را تدوین کرده و شاخص این دانشگاه شرح خدمات طرح. است

 7بر اساس ماده  23ها از ابتدای سال  سازمان جنگل. در واقع این قرارداد به یکی از بندهای مورد نظر وزیر در ابالغیه مرتبط است

در قالب برنامه  23در واقع از سال . بود  ها را در پیش گرفته مصوبه بهینه سازی و پایش یک روند کاهنده در برداشت چوب از جنگل

های هیرکانی، مسئله استراحت را به عنوان سناریوی مورد تایید  ها، در بخش راهبرد رویشگاه جنگل گل خود سازمان جنگلملی جن

در کشورهایی مثل چین، فیلیپین، تایلند، کره . منتها مسئله استراحت و تنفس جنگل یکسری الزامات دارد. پیشنهاد کرده بود

با توجه به اهمیت . ها متوقف کنند برداری تجاری و چوب را از جنگل ته شده که بهرهجنوبی، ژاپن، ویتنام و غیره تصمیم گرف

های طبیعی و کارکرد اکولوژیکی آن در بحث تامین آب، در مقطعی که بسیاری از کشورهای جهان درگیر مسئله خشکسالی  جنگل

این کشورها در خدمت این تصمیم و سیاست قرار برداری از جنگل گرفته شد، اما کل نظام حاکمیتی  هستند، تصمیم به قطع بهره

ها و هیچ نهاد دیگری به تنهایی قادر نیست این تحول بنیادین را انجام  مفهوم بحث من این است که سازمان جنگل. است گرفته 

 .دهد
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 هایی برای اجرای تنفس نیاز دارد؟ سازمان جنگل ها به کمک چه دستگاه

اند که  سیاری از کشورها داریم و آن کشورها به لحاظ منافع ملی در یک مقطعی تصمیم گرفتهما مسئله تنفس و استراحت را در ب

. های مختلفی مطرح است ماده برنامه عملی که به دفتر وزیر جهاد کشاورزی ارسال شده، بحث 64در . مسئله تنفس را اجرایی کنند

قسمت اعظم . و پیشنهادات خود در این رابطه را ارایه کردیمدر یکی از بندهای این نامه به بحث اخذ سند مالکیت اشاره شده 

در نامه ارسالی به وزیر آمادگی سازمان . است، اما در کاداستر یا حدنگاری عقب هستیم های طبیعی گرفته شده اسناد مالکیت عرصه

نگلی از اراضی اشخاص هم بحث تفکیک اراضی ج. است های جنگلی اعالم شده  ها برای سرعت بخشیدن به حدنگاری عرصه جنگل

. در ارتباط با تقویت نیروهای حفاظتی و ناظرین هم صحبت کردیم. مطرح شده و اعالم کردیم که ساالنه قادریم چقدر کار کنیم

ها و آفاتی نظیر شب پره شمشاد مطرح  های مربوط به گیاهپزشکی با توجه به احتمال و ریسک وقوع بیماری ضرورت تقویت بخش

وری بخش  در مورد جایگزینی سوخت که قانون افزایش بهره. ارات مورد نیاز برای تقویت این بخش را اعالم کردیمشده و اعتب

اینها مسایلی . ها کرده بود نیز مباحثی را مطرح کردیم کشاورزی و سایر قوانین وزارت نفت را مکلف به همکاری با سازمان جنگل

 .کند میهای مختلف را تبیین  است که وظایف دستگاه

 در بحث مبارزه با شب پره سازمان حفظ نباتات متولی است؟

ها و مراتع را کامال تقویت و  بله، در نامه ارسالی به وزیر خواستیم که سازمان حفظ نباتات دپارتمان و بخش آفات و نباتات جنگل

. تی درجنگل طغیان کرد، بالفاصله وارد عمل شودای نقش ایفا کند و هم اگر آف تجهیز کند تا بتواند هم در مبارزه با آفات قرنطینه

در مورد . در مورد بحث دام طرح موضوع کردیم که تعداد دام باقی مانده چقدر است و چه مکانیزمی باید برای تعدیل آن باشد

نیز مسایلی را بسیاری از مسایل دیگر نظیر راه و ایجاد جاده جنگلی . های عمومی و عمرانی صحبت کردیم مکانیزم معادن و طرح

یعنی عمال خودمان در داخل سازمان از . است راهسازی جنگلی را متوقف کرده  23ها از تیر ماه سال  سازمان جنگل. ایم مطرح کرده

آن تاریخ راه سازی در جنگل را به لحاظ اینکه جاده کافی درجنگل وجود داشت، ممنوع اعالم کردیم و از این پس نیازی به ساخت 

 .گل نخواهیم داشتجاده در جن

های مواصالتی عمومی از  های جنگلی، با اجرای طرح تنفس به دنبال توقف ساخت راه با توجه به توقف ساخت جاده

 ها نیز خواهید بود؟ درون جنگل

نگل های عمرانی مخرب در ج در بندهایی که به فعالیت. هایی نقش بازدارنده خواهیم داشت به طور قطع ما برای اجرای چنین طرح

در مورد اینکه با اجرای تنفس طرح جایگزین ما . های مواصالتی عمومی نیز مورد توجه قرار گرفته است اشاره شده است، موضوع راه

حوزه جنگلی  643ها برای  سازمان جنگل. است برای مدیریت جنگل چه باشد، در نامه به وزیر جهاد کشاورزی توضیح داده شده 

های  از ویژگی. دانشگاه تربیت مدرس در حال تدوین این دستورالعمل جدید است. ت تهیه داردشمال کشور طرح جدید در دس

هکتار عرصه جنگلی فاقد پوشش  554تا  544برنامه عملی که به وزیر اعالم کردیم، این است که تمام سطوح جنگل که حدود 

 54بال رهاسازی جنگل نیستیم، بلکه قائلیم که حدود یعنی نه تنها دن. گیرد طرح است، با اجرای تنفس زیر پوشش طرح قرار می

 .های حفاظتی و حمایتی قرار گیرند های ما که بدون متولی است، زیر پوشش طرح درصد از جنگل

 کنید چه تعداد مجری برای مدیریت سطوح بدون طرح نیاز داشته باشید؟ فکر می

های بدون طرح را به  های جنگل در نامه به وزیر پیشنهاد دادیم که طرحما . های انجام شده بستگی دارد این مسئله به برنامه ریزی

بینی کردیم  پیش. های فنی و غیره باشد های محلی، شرکت توانند تشکل این کارگزارن می. کارگزاران دارای صالحیت، واگذار کنیم

 .اقدامات اجتناب ناپذیر باشد های شمال تحت پوشش اقدامات حفاظتی حمایتی و که در زمان استراحت، تمام سطوح طرح
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تکلیف . رسد، تمدید نخواهد شد هایی که مدت آنها به اتمام می است طرح  ها اعالم کرده رییس سازمان جنگل

رسد چه وضعیتی  هایی که امسال به اتمام می یابد، چیست؟ طرح پایان می 0040هایی که مدت قراداد آنها در سال  طرح

ها  شود؟ برخی مجریان طرح ها خلع ید شده و طرح آنها به مجری جدید داده می این طرحآیا مجریان . خواهند داشت

 ای دارید؟ ها و رفع ابهامات موجود چه برنامه برای مقابله با این نابسامانی. اند اقدام به تعدیل نیرو کرده

دهد که یکی از  ت این کشورها نشان میاند، ارزیابی تجربیا سال است که برنامه تنفس را اجرا کرده 24تا  64برخی کشورها 

. شود های اولیه در اجرای این تصمیم، وضعیت اشتغال نیروی انسانی و کمبود چوبی بوده که در یک مقطع زمانی ایجاد می چالش

مفهومش این برداری را متوقف نکنیم،   اگر ما موارد بهره. کنیم این مسئله را متوجه هستیم، منتها ما هدف بزرگ تری را تعقیب می

ها و  ما در سازمان جنگل. کنیم این در حالی است که ادامه روند گذشته را رد می. دهیم است که ما همان روند گذشته را ادامه می

بعد . های برش یکسره در جنگل اجرا شد زمانی روش. های جنگلداری داریم سال است سابقه کار مدیریت طرح 54مراتع بیش از 

های قبلی  پناهی و روش جنگلداری نزدیک به طبیعت و تک گزینی را به دلیل وجود اشکال در روش -ریجیهای نواری، تد روش

. است های خود وارد عمل شده  های سازمان طی پنج دهه گذشته رو به تکامل بوده و همواره بر اساس یافته برنامه. انتخاب کردیم

برای اجرای این سیاست ما دوران گذاری . کند جنگل را پیگیری می تنفس یکی از فازهای تکاملی است و بحث مدیریت پایدار

ایم که باید قراردادی برای اجرای  در نامه ارسالی به وزیر جهاد کشاورزی نیز قید کرده. ها را اجرا کنیم داریم تا بتوانیم برنامه

ها  های طرف قرارداد با سازمان جنگل شرکتدرصد  24بیش از . های حفاظتی و حمایتی و اقدامات اجتناب ناپذیر منعقد شود طرح

روش کار ما برای آن دسته از . اند که در پایان قراردادشان با این سازمان، قرارداد حفاظتی منعقد کنند نیز اعالم آمادگی کرده

دولت را به آن ها  های است، این است که با آنها توافق کنیم و سیاست 6043یا  6042هایی که زمان دارند و پایان آنها سال  طرح

سناریوی نخست . است  در پیشنهاد ما به وزیر سه سناریو مطرح شده. است جلسات زیادی نیز در این رابطه برگزار شده . اعالم کنیم

منابع مالی مورد نیاز برای این . برداری تجاری را انجام دهیم این است که به صورت سراسری با شروع برنامه ششم مسئله توقف بهره

برداری را طی پنج سال انجام  دومین سناریو این است که توقف بهره. است ار و تبعات حقوقی آن نیز در نامه به وزیر مطرح شدهک

در گزینه سوم . شوند های حفاظتی جایگزین می شوند و طرح ها به طور کل از گردونه خارج می در این پنج سال طرح. دهیم می

این سه گزینه را . شود برداری از درختان شکسته و باد افتاده انجام می اساس قانون ادامه یافته و بهره ها تا پایان مدت قرارداد بر طرح

باید به سازمان . ایم ها را هم برآورد کرده با اولویت گزینه یک به وزیر اعالم کردیم و منابع مالی مورد نیاز برای هر کدام از گزینه

واردات . در مورد مسایل اجتماعی هرگز قادر نیستیم به تنهایی کاری را انجام دهیم. شود ها برای اجرای این تصمیمات کمک جنگل

باید موانع واردات . ها داریم توانیم واردات چوب را خودمان انجام دهیم و نیاز به کمک سایر دستگاه کنیم، اما نمی چوب را توصیه می

هزار متر  544تا  044کنیم که با اجرای این سیاست  بینی می و پیش ما اصول کار استراحت و تنفس را پیشنهاد کرده. رفع شود

ها باید  وارد کنندگان، تجار و اتحادیه. البته این میزان چوب به راحتی قابل تامین است. شود مکعب کمبود چوب در بازار ایجاد می

در مورد اشتغال معتقدم که اشتغال قسمت . موانعی هست که باید مرتفع شود که اینها در اختیار سازمان نیست. وارد عمل شوند

دانند، اما طرح  برداری از چوب می بعضی مدیریت جنگل را فقط بهره. کنیم اعظم نیروها باید حفظ شود، زیرا طرحی را تعطیل نمی

ها  پذیر در طرحهای حفاظت حمایت و اقدامات اجتناب نا طرح. های ما ادامه دارد برداری از چوب نیست و طرح جنگلداری فقط بهره

در حال حاضر برای استقرار نیرو در . شود بنابراین نیروها هم حفظ می. مرمت راه و جنگل کاری خواهیم داشت. ادامه خواهد داشت

ابالغیه وزیر جهاد کشاورزی در . در مناطق فاقد طرح نیاز به نیروی جدید داریم. های قاچاق با کمبود نیرو مواجه هستیم گلوگاه
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در هیچ جای دنیا یک . ها دارد های کلی نظام است و اجرای آن نیاز به مشارکت همه نهادها و دستگاه جرای سیاستراستای ا

 .دستگاه به تنهایی نتوانسته مجموعه مشکالت را حل کند

ها به دیوان عدالت اداری شکایت  های جنگلداری به خاطر تعطیلی طرح هایی مطرح شده که مجریان طرح زمزمه

را به ( درصد 94به میزان )شود که مجلس قصد دارد کاهش تدریجی برداشت چوب  هایی هم عنوان می بحث. دان کرده

 ها مغایرتی ندارد؟  این دو موضوع آیا با برنامه تدوین شده از سوی سازمان جنگل. تصویب برساند

ایم، اما ما تابع قانون  هایی شنیده ثدر مورد اینکه کمیسیون تلفیق مجلس کاهش تدریجی برداشت را به تصویب برساند، بح

هیات وزیران نیز در آن مقطع برداشت از . برداری را مجلس به دولت تفویض کرد در برنامه پنجم مسئولیت هر گونه بهره. هستیم

در مجلس اگر . کنیم زنی نمی اما فعال در رابطه با تصمیم مجلس گمانه. درختان شکسته و باد افتاده جنگل را به تصویب رساند

های  ما رایزنی. شورای اسالمی تصویب و قانونی شد، به تبع آن ما به عنوان بخشی از بدنه دولت، تابع اجرای قانون مصوب هستیم

 .ایم، اما از خروجی تصمیم مجلس آگاه نیستیم ایم و نظرات خود را به آنان ارایه کرده الزم را با مجلس انجام داده

در حال حاضر . ها به هر حال باید یکسری رایزنی با مجلس و قوه قضاییه انجام شود نگلبرای اعمال نظرات سازمان ج

های جنگلداری صادر کند، وضعیت اجرای طرح  اگر دیوان عدالت اداری بر خالف تصمیم کلی نظام، رای به تمدید طرح

 تنفس چگونه خواهد شد؟

در سطوح باال، مسئله حفظ . اند برداری استقبال کرده زمینه توقف بهرهمقامات عالی قوه قضایی از بخشنامه وزیر جهاد کشاورزی در 

اگر موردی باشد که کسی یا مرجعی . جنگل و جلوگیری از تجاوز به جنگل و بخشنامه ابالغی وزیر جهاد کشاورزی تایید شده است

اند تنفس را  ها با ما کار کرده که سال مجریانی. های خود را دارد طرح دعوی کند، طبیعی است که سازمان جنگل ها نیز استدالل

اگر موردی باشد که مسایل دیگری مطرح . اند های ما را پذیرفته و اعالم همکاری کرده دانند و برنامه بخشی از فرآیند انتقال می

ید هم توسط های ابالغی دولت با های جنگلداری هست که سیاست در واقع جزء شروط انعقاد طرح. شود، ما ادله الزم را داریم

 .کارفرما و هم مجری رعایت شود

 بینی شده، چقدر است؟ کل اعتباری که در نامه به وزیر برای اجرای تنفس پیش

اگر گزینه کاهش تدریجی برداشت . بینی شده که هر کدام ارقام متفاوتی دارد های مختلفی برای اجرای طرح تنفس پیش گزینه

شود، قرارداد حفاظتی برای  ها که تمام می در این روش طرح. میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم 74تا  54چوب را اجرایی کنیم، ساالنه 

میلیارد تومان اعتبار نیاز  044برداری چوب از ابتدای برنامه ششم نیز ساالنه حداقل  قطع یکپارچه بهره. شود ها منعقد می این طرح

 . دارد

 شود؟ ساله گذار متوقف می 04در دوره  "روشن کردن"و  "تنک کردن"عملیات پرورشی جنگل شامل 

ها توجه  در دوره گذار بیشتر به باز مهندسی طرح. کند در کوتاه مدت توقف عملیات پرورشی مشکلی برای جنگل ایجاد نمی

این دوره به جز در . کنیم، اما بعد از این دوره قطعا با نظر اساتید مجرب جنگل به این ادبیات نیز ورود پیدا خواهیم کرد می

کاری جزء  کنیم، اما اقدامات جنگل های طبیعی ورود پیدا نمی مداخالت حفاظتی حتی برای اقدامات پرورشی نیز به جنگل

 .ناپذیر است های اجتناب فعالیت

 کاری در دوران گذار، بیشتر متکی به بذرکاری است یا نهال کاری؟ های جنگل سیاست

در این مقطع باید . بستگی به شرایط مناطق دارد. کاری پیش خواهد رفت بق برنامه، جنگلهر منطقه برای مستقل داشته و ط

بر اساس . توان برای استراحت منابع مالی تامین کرد ببینیم از چه منابعی می. تالش کنیم که منابع مالی طرح تنفس تامین شود
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شوند  ساله خودگردان می 64های جنگلداری بعد از این دوره  حها، اگر منابع مالی دوران گذار تامین شود، طر تعریف سازمان جنگل

 .و وابستگی آنها به منابع مالی دولت به حداقل خواهد رسید

 های جنگلداری در دوران گذار ندارد؟ وزارت جهاد کشاورزی پیشنهادی برای تامین مالی طرح

ریم با تدبیر وی، منابع مالی مورد نیاز تامین شود و سازمان امیدوا. ایم ما پیشنهادات خود را به وزیر جهاد کشاورزی ارایه کرده

های مختلفی برای تامین منابع مالی طرح  راه. ریزی هم به وزارت جهاد کشاورزی در اجرای این تصمیم کمک کند مدیریت و برنامه

م با وجود خشکسالی بودجه در تامین این رق. توان این پول را تامین کرد از محل مستقیم بودجه دولتی می. تنفس وجود دارد

از نظر محاسبات . ما برای اینکه اثبات کنیم در این کار راسخ هستیم، باید منابع مالی طرح را تامین کنیم. پذیر است دولت، امکان

د، وقتی به مسئله آب فکر کنید و گرد و غبار و آلودگی را در نظر بگیری. هم صرف این ارقام در راستای حفظ منافع ملی است

حال که مجموعه . ایم گذاری نکرده ما آن گونه که بایسته است، برای جنگل سرمایه. بینیم که صرف این رقم خیلی زیاد نیست می

های مثبت دولت تدبیر و امید بحث تنفس  یکی ازگام. حاکمیت به یک تصمیم درست رسیده، امیدواریم منابع مالی آن تامین شود

 ./کمک کنیم این بحث درست اجرا شودهمراه با تدبیر است که باید 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳7: تاریخ

  برنامه مدیریت جامع تاالب میقان تصویب شدبرنامه مدیریت جامع تاالب میقان تصویب شد

 .های ایران از تصویب اجرای برنامه مدیریت جامع تاالب میقان خبر داد حفاظت از تاالبمدیر ملی طرح 

های با بارندگی مناسب، دارای آب قابل توجه  کیلومتری شمال شرق اراک، در سال 66به گزارش خبرنگار ایانا، تاالب میقان در 

های اخیر  این تاالب در سال. آید زار در می ری و شورهآبی عموماً سطح تاالب خشک شده و به حالت کوی های کم است و در سال

اهمیت تاالب میقان از این نظر است که ساالنه تعداد زیادی از . تقریباً بدون آب بوده و به کانون ریزگردهای منطقه تبدیل شده بود

در فصل بهار این . شوند نیز دیده می های نادر و حمایت شده  در میان آنها بعضی از گونه. دهد  پرندگان مهاجر را در خود جای می

های اصلی پرندگان مهاجری است که در پاییز با عبور از این منطقه از نواحی سردسیر سیبری به سمت  تاالب یکی از زیستگاه

همین  به. اند و اینک در راه بازگشت به موطن اصلی، در این تاالب اسکان موقت دارند مناطق گرمسیر جنوبی و آفریقا حرکت کرده

 .ها، بار دیگر آب را به تاالب میقان باز گرداند کند تا با کمک سایر دستگاه دلیل سازمان حفاظت محیط زیست تالش می

برنامه مدیریت جامع تاالب میقان در روز شنبه : رسانی محیط زیست گفت روزبهانی در این باره به پایگاه اطالع محسن سلیمانی

 .ریزی و توسعه استان مرکزی با حضور کلیه اعضاء به تصویب رسید برنامهدر شورای  25ششم آذرماه 

پس از تصویب : های مربوطه است، افزود وی با اشاره به اینکه تصویب این برنامه نخستین گام برای شروع اجرای آن از سوی دستگاه

های  یک سند باالدستی و بین بخشی برای تمام دستگاهعنوان  های اجرایی این برنامه به و ابالغ برنامه از سوی استانداری به دستگاه

 .االجرا است اجرایی استان الزم

های محوله به ایشان  های اجرایی استان موظف به ارائه برش اجرایی خود از مسؤولیت هر یک از دستگاه: روزبهانی ادامه داد سلیمانی

 .انداز توافق شده است اهداف راهبردی و در راستای چشم بینی شده برای نیل به در برنامه و شروع به اجرای اقدامات پیش

های اجرایی استان به اجرای آن،  جانبه استانداری از این برنامه و تأکید استاندار بر لزوم پایبندی دستگاه وی با اشاره به حمایت همه

 .اند، ابراز امیدواری کرد رکت داشتهها در این فرایند اجرا به همان قوتی که در تدوین برنامه مشا نسبت به مشارکت دستگاه

اندرکاران دولتی و  گفتنی است، برنامه مدیریت جامع تاالب میقان، طی یک فرایند مشارکتی یک ساله و نیمه با حضور کلیه دست

نفعان  انداز و هدف کلی مورد توافق ذی غیردولتی و جوامع محلی تاالب تدوین شده و شامل شش هدف اجرایی ذیل یک چشم

 .ستا

های مرتبط با تاالب، حفظ و احیاء  محورهای اصلی این برنامه شامل مدیریت پایدار منابع آب و خاک، مدیریت و کنترل آلودگی

تنوع زیستی تاالب، ارتقاء معیشت پایدار جوامع محلی حاشیه تاالب در راستای حفاظت از تاالب، کاهش اثرات منفی صنایع موجود 

 ./اندرکاران است رسانی و مشارکت دست اهی، اطالعبر تاالب و افزایش سطح آگ
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

لوایح به زودی به مجلس ارائه لوایح به زودی به مجلس ارائه / / مقابله با حیوان آزاری در دولتمقابله با حیوان آزاری در دولتبانان و بانان و   پایان کار بررسی لوایح حمایت از محیطپایان کار بررسی لوایح حمایت از محیط

  شودشود  میمی

برداری از جنگل  نامه وزیر جهاد کشاورزی به رئیس سازمان رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در خصوص توقف بهره

 .کند اقدامی شایسته بود، سازمان محیط زیست هم از این موضوع بسیار استقبال می

بانان ومقابله با حیوان آزاری در دولت خبر داد و  زیست از پایان کار بررسی لوایح حمایت از محیط ازمان حفاظت محیطرئیس س

 . این لوایح به زودی به مجلس ارائه خواهد شد: گفت

س سازمان نامه وزیر جهاد کشاورزی به رئی: به گزارش ایانا از خانه ملت، معصومه ابتکار در خصوص طرح تنفس جنگل، گفت 

برداری از جنگل اقدامی شایسته بود، سازمان محیط زیست هم  رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در خصوص توقف بهره

 .کند از این موضوع بسیار استقبال می

و خوبی درباره  ابتکار با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تصمیم بسیار به هنگام

با کمک دولت این اقدام باید سریع تر عملیاتی شود چراکه با این کار از : ها گرفتند، تصریح کرد اجرای طرح تنفس جنگل

 .شود های هیرکانی کشور صیانت و حفاظت می های طبیعی به ویژه جنگل جنگل

: برداری ضروری است، افزود س جنگل و توقف بهرهوی با تاکید بر اینکه حمایت مردم و همکاری صنایع برای اجرای طرح تنف

کردند از موضوعاتی است که باید در دستور کار  برداری از جنگل می مشاغل جایگزین برای افرادی که پیش از این اقدام به بهره

 .دولت قرار گیرد، این طرح به یقین از قاچاق چوب نیز جلوگیری خواهد کرد

 آزاری در کمیسیون لوایح دولت  قابله با حیوانبانان و م الیحه حمایت از محیط

بانان از الیحه هوای پاک به  حذف موضوع افزایش حقوق و مزایای محیط: زیست در ادامه، یادآور شد رئیس سازمان حفاظت محیط

یحه حمایت از دلیل عدم ارتباط این موضوع با هوا انجام گرفت و در الیحه حمایت از محیط بانان بدان پرداخته خواهد شد، ال

بانان و الیحه مقابله با حیوان آزاری هم بررسی و آماده شده و هم اکنون در کمیسیون لوایح دولت مطرح است بنابراین به  محیط

 ./زودی به مجلس ارائه خواهد شد
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۳: تاریخ

  گیردگیرد  کشتار پرندگان مهاجر جلوی شیوع بیماری را نمیکشتار پرندگان مهاجر جلوی شیوع بیماری را نمی/ / شودشود  پروانه شکار پرنده همچنان صادر میپروانه شکار پرنده همچنان صادر می

ممنوعیت المللی در زمینه  با وجود شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و هشدارهای مجامع بین: یک کارشناس حیات وحش گفت

 .است  شکار و مصرف پرندگان وحشی، پروانه شکار در شهرهای شمالی هنوز لغو نشده

سازمان محیط زیست درباره شیوع آنفلوانزای فوق حاد : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر افزود قلی امروز در گفت محمدعلی اهلل

 .است  است و حتی پروانه شکار هم داده  ای در مناطق شکار پرندگان نزده پرندگان هنوز اطالعیه

ها،  ها لغو شده بود، اما در سایر استان های شکار خود را لغو کرده و در تهران هم قبل از این، پروانه استان البرز پروانه: وی بیان کرد

آلوده شدن انسان با زیرویروس این کارشناس حیات وحش با اشاره به اینکه تاکنون گزارشی از .است  های شکار هنوز لغو نشده پروانه

ها، مزارع و تمام کسانی که با  ها، دامپزشکان، کارگران مرغداری شکارچی: ارایه نشده، ادامه داد H5N5جدید آنفلوانزای یعنی 

 .محیط آلوده به گوشت پرندگان بیمار ارتباط فیزیکی و لمسی دارند، در معرض این بیماری هستند

تر از این که همه از ویروس مادر  های قبل این زیرویروس جدید در انسان گزارش نشده، اما ویروس اگرچه: قلی عنوان کرد اهلل

دهند؛ بنابراین ریسک انتقال این ویروس به انسان  ها به سرعت تغییر ماهیت می ویروس. اند اند، به انسان سرایت کرده منشعب شده

 .هم وجود دارد

 .دهد ها را درگیر کرده و تلفات را گسترش می جدید، فقط پرندگان وحشی و مرغداریدر حال حاضر زیرویروس : وی یادآور شد

 !بازار داغ فریدونکنار

به گفته این کارشناس حیات وحش، با وجود شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در ایران، متأسفانه در بازار فریدونکنار برای 

اقدامی انجام نشده و همچنان دست کم روزی دوهزار پرنده شکار شده به فروش توقف فروش گوشت پرندگان وحشی، هنوز هیچ 

های مجاور نیز پرندگان  وجود بازار در فریدونکنار نوعی رقابت منفی در منطقه ایجاد کرده و حتی استان: قلی تأکید کرد اهلل.رسد می

 .آورند خود را برای فروش به فریدونکنار می

خیلی از پرندگان شکار شده از . اند سرمایی که آمده به معنی واقعی کلمه، پرندگان مهاجر قتل عام شدهامسال با : وی اظهار داشت

 .شود گیالن و سایر نقاط به بازار فریدونکنار توسط یک ماشین منتقل شده و پول پرندگان شکار شده، نقداً پرداخت می

را به شکل سنتی به رسمیت بشناسیم، باید حداقل خرید پرنده از  ها اگر قصد داریم دامگاه: این کارشناس حیات وحش اضافه کرد

وجود آمده متوقف  به این ترتیب رقابت وحشتناکی که در منطقه به. افرادی انجام شود که پروانه شکار از محیط زیست دارند

ی هفته گذشته که هزار چنگر در قلی، اگرچه تیراندازی در محدوده زندگی قوهای سرخرود ممنوع است، اما ط به گفته اهلل.شود می

بینند که  زیرا این افراد می. زمین قوها نشسته بودند، افرادی که دامگاه ندارند، با اسلحه اقدام به شکار این چنگرها کردند

 .زنند  داران هر روز چه سود کالنی را به جیب می دامگاه

شود، احتمال انتقال آنفلوانزای به مردم منطقه وجود  کنار رعایت نمیهای بهداشتی در بازار فریدون از آنجا که پروتکل: وی بیان کرد

دارد، اما متأسفانه تاکنون سازمان دامپزشکی و محیط زیست هیچ اقدامی برای مقابله با عرضه گوشت پرندگان وحشی انجام 

 .اند نداده

 گیرد کشتار پرندگان مهاجر جلوی شیوع بیماری را نمی

امسال توسط اتحادیه اروپا درباره زیرویروس جدید منتشر ( آبان 26)نوامبر  66استناد به مطلبی که  این کارشناس حیات وحش با

 .شده، شیوع این بیماری را مربوط به ابتدای مهرماه سال جاری و مبداء آن را کشور مجارستان اعالم کرد
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قبل از اینها این . و هلند منتقل شده است این ویروس سپس به کشورهای آلمان، لهستان، کرواسی، دانمارک: قلی گفت اهلل

زیرویروس جدید آنفلوانزای فوق حاد  2467تلفات سال . زیرویروس جدید در روسیه، هند و فلسطین اشغالی گزارش شده بود

 .های گذشته تا امروز، بین پرندگان وحشی بیشتر بوده است پرندگان از تمام سال

به درخواست برنامه محیط زیست سازمان ملل، سازمان خواروبار جهانی، کنوانسیون  2445کارگروهی که از سال : وی عنوان کرد

المللی پرندگان شکل گرفته و کارشناسانی از کشورهای ایتالیا و انگلیس نیز در آن حضور دارند،  پرندگان مهاجر و مؤسسه بین

هاست، منتشر کرده  المللی تاالب رین کنوانسیون بینای درباره زیرویروس جدید روی وبسایت کنوانسیون رامسر که معتبرت بیانیه

در این بیانیه آمده است که پرندگان مهاجر قربانی این زیرویروس جدید هستند و این : این کارشناس حیات وحش افزود.است

نخست . های طبیعی وارد شده است های صنعتی کشورهای کره و چین بروز کرده و بعد به محیط ویروس ابتدا در مرغداری

 .کشورهای آسیایی و بعد اروپا را درگیر کرده است

دهند، اما در برخی موارد این  شوند و گاهی مشابه امسال، تلفات سنگین می پرندگان مهاجر درگیر این ویروس می: قلی ادامه داد اهلل

 .توان پرندگان مهاجر را مقصر دانست کنند؛ بنابراین نمی پرندگان فقط نقش ناقل را بازی می

شود به هیچ وجه  در این بیانیه تاکید شده که کشتار پرندگان وحشی با این توجیه که جلوی ویروس گرفته می: وی اضافه کرد

در این مقطع صید و شکار . های خود پخش نشوند کارآمد نبوده و باید حفاظت از این پرندگان چند برابر شود تا آنها از زیستگاه

و استفاده از ماده ضدعفونی و دارو در زیستگاه آنها اقدام صحیحی نیست بلکه باید تمرکز روی  پرندگان مهاجر باید ممنوع شود

ها ممکن است سبب شوند که پرندگان مهاجر بیشتر  آن مرغداری. هایی باشد که ویروس به آنها آسیب وارد کرده است مرغداری

 .های دیگر درگیر شوند آسیب دیده و یا مرغداری

با توجه به اینکه در روسیه، مجارستان، هند و کشورهای همسایه ایران این ویروس گزارش شده، قطعاً : ان تأکید کردقلی در پای اهلل

های شمالی و تهران، چند مرغداری را  زیرویروس جدید وارد کشور ایران نیز شده است و طبق گزارش سازمان دامپزشکی در استان

در حال حاضر نیز کشور . ی شود، ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد خواهد شداگر این ویروس اپیدم. هم درگیر کرده است

 ./اند های طیور از ایران را ممنوع کرده آذربایجان و اقلیم کردستان عراق واردات فرآورده
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  !!اعتراض به طرحی که وجود ندارداعتراض به طرحی که وجود ندارد

ای تدوین  های شمال هیچ برنامه برداری تجاری از جنگل در حالی که هنوز برای تصمیم وزیر جهاد کشاورزی در زمینه توقف بهره

های جنگلداری استان  تن از مجریان طرح 65همچنین . است گرفتهشکل  "نه به طرح تنفس"نشده، در فضای مجازی کمپین 

ای خطاب به محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی  شوند، در نامه های این استان را شامل می گلستان که گویا تمام مجریان طرح

 .اعتراض خود به ابالغیه اخیر را اعالم کردند

محمود حجتی در راستای اجرایی . گذرد های شمال می اری تجاری چوب از جنگلبرد یک ماه از ابالغیه وزیر درباره ممنوعیت بهره

مطرح  "های کشور برداری و مدیریت جنگل سازی پایش، حفظ، بهره برنامه بهینه"هیات وزیران که در قالب  22شدن مصوبه سال 

ن طرح تنفس یا همان برنامه بهینه سازی و اگرچه هنوز برنامه مدونی برای اجرایی شد. است شده بود، این ابالغیه را صادر کرده

است همچنین سازمان متولی به دنبال ارایه راهکارهای موثری  های کشور تهیه نشده و در معرض دید عموم قرار نگرفته پایش جنگل

کشاورزی  ای در اعتراض به ابالغیه وزیر جهاد های جنگلداری گلستان نامه برای تغییر نحوه مدیریت جنگل است، مجریان طرح

 .اند خطاب به محمود حجتی نگاشته

 چند نکته قابل تأمل

ها و مدافعان طرح تنفس اعالم شده که هدف از اجرای این طرح، رها کردن جنگل نیست بلکه  بارها از سوی مدیران سازمان جنگل

تزریق بودجه دولتی است و بدون البته این تغییرات بدون شک نیازمند . صرفا شیوه مدیریت جنگل دستخوش تغییراتی خواهد شد

های ایران کاهش یافته و  های فعلی نیز با مشکل مواجه خواهد شد چرا که توان تولید در جنگل در نظر گرفتن اعتبار، ادامه طرح

طبق گفته عباسعلی نوبخت معاون امور جنگل . های جنگلداری یکی پس از دیگری در حال غیر اقتصادی شدن هستند طرح

هاست و اگر بودجه دولتی به سازمان  ها، این مجموعه به دنبال راهکارهایی برای حل مسایل مالی اجرای طرح گلسازمان جن

دهد از درختان شکسته و باد افتاده  هیات دولت که به مجریان اجازه می 22ها تزریق نشود از پتانسیل ماده پنج مصوبه سال  جنگل

های جنگلداری استان گلستان چرا در  اما معلوم نیست مجریان طرح. ستفاده خواهد شدهای طرح برداشت کنند، ا برای تامین هزینه

 .اند های جنگلداری معرفی کرده نامه خود طرح تنفس را عامل تعطیلی طرح

های  اند به حق به اقدامات حفاظتی خود در طرح هایی از نامه ارسالی به حجتی تالش کرده های جنگلداری در بخش مجریان طرح

های  اند که تمام اقدامات انجام شده در طرح قسمتی از نامه به این نکته اشاره نکرده  گلداری را پررنگ کنند اما در هیچجن

اند،  های جنگلداری با مشکل مالی مواجه شده جنگلداری، در سایه سود حاصل از فروش چوب بوده و چه بسا مواقعی که طرح

ها  بنابراین اگر جنگل. ها مثبت باقی بماند اند تا بیالن طرح کاری و غیره را انجام نداده گلمجریان نیز با هماهنگی دولت تعهدات جن

های حفاظتی در جنگل  به دالیل طبیعی با مشکل رویش و غیر اقتصادی شدن روبرو شوند، مجریان نیز تمایلی به ادامه فعالیت

دانند و در مقابل مدافعان تنفس و کسانی  فنی و غیر سیاسی می ها را های جنگلداری، این طرح اگرچه مجریان طرح.نخواهند داشت

های دیگری از نامه نیز به این نکته اشاره دارند  کنند اما در بخش زدگی متهم می برداری هستند را به سیاست که به دنبال توقف بهره

یعنی به نوعی مجریان طرح به تاثیر . دهد ها را افزایش می که تشویق نمایندگان مجلس برای کسب رای، هجمه دام به جنگل

ایم که مجلس هشتم تالش کرد تا  از خاطر نبرده. اند های جنگلداری به طور غیر مستقیم هم اشاره کرده تصمیمات سیاسی بر طرح

های جنگلی را به رسمیت  نشین، دامداری در عرصه با حذف بودجه طرح خروج دام از جنگل در لوای حمایت از جامعه جنگل

حال پرسشی که مجریان امضا کننده نامه به حجتی باید پاسخ گویند، این است . ای که با علم جنگل سازگاری ندارد مسئله. اسدبشن
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های شمال، شاهد حضور دام در جنگل هستیم و کدام عامل  هایی از جنگل های جنگلداری در بخش که چرا تا کنون با وجود طرح

های جنگلداری همواره از مسایل سیاسی جامعه متاثر  ها را از جنگل خارج کنند؟ طرح سبب شده که مجریان نتوانند همه دام

زدگی برای اجرای یک تصمیم فنی یعنی تنفس جنگل که بر لزوم تولید پایدار از این  بنابراین طرح مسئله سیاست. هستند

 .رسد انصافی به نظر می اکوسیستم پویا تاکید دارد، کمی بی

است  د به آن توجه کرد این است که جنگل بدون طرح، جنگلی تحت تنفس نیست و به مفهوم جنگل رها شدهنکته دیگری که بای

بنابراین . است های دارای طرح نبوده است و از بدون پیدایش نیز پتانسیل آن مشابه جنگل که پوشش حفاظتی مطلوبی نداشته

 .دار منطقی نیست های طرح ها با جنگل مقایسه این جنگل

 های جنگلداری گلستان نامه مجریان طرحمتن 

متن کامل این . است گانه استان گلستان رسیده 65های جنگلداری  نامه ارسال شده به وزیر جهاد کشاورزی به امضای مجریان طرح

به رییس خطاب  55به تاریخ اول آبان ماه سال  424.2426احتراما عطف به دستور جنابعالی طی نامه شماره : نامه بدین شرح است

های  های جنگلداری و تنفس جنگل دانیم مطالبی را در خصوص تعطیلی طرح ها، مراتع و آبخیزداری کشور الزم می سازمان جنگل

 :شمال کشور به استحضار برسانیم

 :ر چونهاست و الغی تواند عبارت زیبایی باشد اما قطعا در عمل آنچه اتفاق خواهد افتاد، نابودی جنگل طرح تنفس جنگل می -6

های شمال کشور فاقد طرح جنگلداری است و به عبارتی دیگر مادام التنفس هستند با یک بررسی  درصد از جنگل 74حدود  -

های انجام  های زراعی، ویالسازی درصد تجاوز زمین خواران، اراضی تبدیل شده به زمین 24توانید پی ببرید که  خیلی سطحی می

 های جنگلداری گیرد نه در طرح ها، صورت می نگل و ده ها تجاوز دیگر در این عرصهشده و ورود دامداران به عرصه ج

های جنگلداری را مساوی با آزادی دامداران برای حضور  در کشوری که نماینده مجلس آن برای اخذ چند برگ رای تعطیلی طرح

توان طرح تنفس مانند کشورهای  د آیا میکن کند و دامداران را تشویق به حضور درجنگل می های جنگلی تفسیر می در عرصه

اروپایی یا چین اجرا شود، چون هرچند همین امروز نیز در کشورهایی نظیر آلمان طرح جنگلداری با هدف تولید چوب در حال 

 .اجراست

یطی، ها پس از مطالعه همه جانبه زیست مح های جنگلداری مراجعه کنید، مالحظه خواهید کرد طرح اگر به کتابچه طرح -

شوند که هر قطعه در مدت  ریزی اجرایی به قطعاتی تقسیم می اکولوژیکی، رویشی، آماری، اجتماعی، اقتصادی و غیره برای برنامه

گیرد و از  سال مورد حفاظت قرار می 64شود و تا  ریزی شده فقط یک بار دخالت مدیریت شده اعمال می یک دوره دهساله برنامه

 .شود می( نه خودداری)ات جلوگیری هر گونه دخالت در آن قطع

سال با کمترین تغییر در حال اجراست و شاید  54های اجرایی کشور است که بیش از  ترین برنامه طرح جنگلداری یکی از با قدمت

دولت  ساله با کمترین فشار مالی به 64های  سال در قالب برنامه 54زدگی طی  هایی باشد که به دور از سیاست جزء محدود برنامه

های درختی و همچنین اهداف فرعی  با هدف اصلی حفاظت، حمایت، احیاء و توسعه کمی و کیفی توده( حتی در ایجاد درآمد)

زدگی به برنامه  ساله را نیز با سیاست 64جاست که این برنامه  آیا به. است نشینان به فعالیت خود ادامه داده اشتغال پایدار جنگل

 .مچون اقدامات دولت قبل فرد محور و تابع منافع افراد خاص دچار تغییر گرددروزمره تبدیل کنیم تا ه

داری و  طرف و متخصص در امور جنگل االختیار مطلع، بی نهایت خوشحال خواهیم شد شخص جنابعالی و یا نمایندگان تام بی -2

هستند و یا هر  6335یمی اجرا شده سال های قد های جنگلداری استان گلستان مثل لوه و وطنا که از طرح جنگلشناسی از طرح

های اطراف این  گذرد، بازدید به عمل آورده و هم زمان جنگل طرح جنگلداری که صالح بدانید که حداقل دو دهه از اجرای آن می
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تنوع گاه طرح جنگلداری نداشته مورد مقایسه همه جانبه قرار دهید و کیفیت و کمیت درختان همچنین  ها را نیز که هیچ طرح

 .های تجاوزی را مورد ارزیابی قرار دهید ای عرصه گونه

های مختلف اعتقاد  داند و ما نیز بر عملکرد مدبرانه و امیدوارانه آن در بخش انتظار از دولتی که خود را دولت تدبیر و امید می -3

های شمال  ی تخصصی کشور سرپرست جنگلگیری از اساتید دانشگاه داریم، این بود که به دور از احساسات و موج سواری با بهره

 .های خاص که امیدواریم دارای اهداف دیگری نباشند کشور اتخاذ تصمیم نمایید نه با فشار گروه

با فرض اینکه دستور جنابعالی بدون کم و کاستی انجام شد و تمامی دستورات فنی شما در عرض یک ماه تهیه شد و مجریان  -0

های تحویلی با  ها بر روی عرصه های تحت اختیار خود را که سال مخربان جنگل هستند، طرحای  زعم عده ها که به طرح

اند، به سازمان  است، فعالیت کرده ها بوده گذاری فراوان و تحمل درد و رنج و تهمت در حفاظت از آنچه در تحویل آن سرمایه

شود، تبعات این اقدامات که همانا فقر  ها چه می این عرصهها تحویل دادند، تکلیف مشاغل مرتبط و کارگران مشغول کار در  جنگل

 .شود را چه کسی خواهد داد بندوباری و فساد می بیشتر و در ادامه جزء بی

خواران، متجاوزان، قاچاقچیان، دامداران و غیره را چه  جلوی زمین. است حمایت و حفاظت جنگل در کجای این نامه دیده شده

 اران اما و چرای دیگر را چه کسی خواهد داد؟کسی خواهد گرفت؟ جواب هز

کند به دلیل چند دهه ممانعت  بدیهی است در استان خوش نقش و نگاری مثل گلستان که بیکاری در آن بیداد می -5

های قابل  گذاری صنعتی و عدم توجیه اقتصادی فعالیت در زیر مجموعه زراعت به دلیل خرد شدن اراضی و کاهش آب سرمایه

های  نشینان جنگل این استان بوده و با تعطیلی طرح های چند ده هزار نفری بخش جنگل ناجی حاشیه ل تنها شغلاستحصا

در . جنگلداری این افراد شدیدا در معرض مخاطره قرار خواهند گرفت و یا متاسفانه آنان را به سمت قاچاق چوب سوق خواهد داد

کند، نه  های جنگلداری نیستند لیکن آنچه ما را نگران می اری جامعه مجریان طرحاین راستا نیک واقفیم که متولی اشتغال یا بیک

بیکاری بخشی از جامعه بلکه بیکاری کسی است که کامال شرایط الزم را برای تامین معاش زندگی از جنگل آن هم به بدترین 

ت است که به عنوان یک ایرانی و به عنوان ترین درختان جنگل را داراست در این صور شکل ممکن و با انتخاب بهترین و نخبه

سال  64ایم برای خود این حق را قائلیم که از جناب وزیر بخواهیم پنج تا  کسانی که سالهاست از نزدیک با این بخش در تماس بوده

 ./اند هآینده در هر پست و مقامی که باشند یا نباشند پاسخگوی تصمیمی باشند که امروز دستور اجرای آن را صادر کرد
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 1۰۳۱آذر  ۳۳: تاریخ

  کاهش ضایعات محصوالت در گرو نیاز سنجی بازارکاهش ضایعات محصوالت در گرو نیاز سنجی بازار

درصدی محصوالت روبرو است که در صورت  34عادی بخش کشاورزی با ضایعات در شرایط : دبیر مجمع نخبگان کشاورزی گفت

 .حرکت در جهت به کارگیری سیستم بازار محور دیگر شاهد هدررفت باالی محصوالت کشاورزی نخواهیم بود

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه صنعت، تجارت و کشاورزی علی خان محمدی دبیر مجمع نخبگان کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

بسیاری از کشورهای پیشرفته : ، با اشاره به دالیل پیشرفت کشورهای فعال در عرصه تولید محصوالت کشاورزی اظهار داشتجوان

 .حوزه تولید و تجارت محصوالت کشاورزی موفق تر ظاهر شوند با به کارگیری سیستم بازار محور توانستند در

با توجه به : وی با اشاره به اینکه بازاریابی و مشخص بودن بازارهای هدف، کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی را در بردارد، گفت

ضرر شدن تولیدکنندگان و هزینه مشخص بودن بازارهای هدف، کشاورزان براساس آن به امور تولید می پردازند، لذا این امر از مت

درصدی محصوالت  34در شرایط عادی بخش کشاورزی با ضایعات : خان محمدی ادامه داد.باالی تولید جلوگیری به عمل می آورد

روبرو است که در صورت حرکت در جهت به کارگیری سیستم بازار محور دیگر شاهد هدررفت باالی محصوالت کشاورزی نخواهیم 

جمع نخبگان بخش کشاورزی در پاسخ به این سوال که چرا عرصه محصوالت کشاورزی در بورس کاال مورد استقبال دبیر م.بود

عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال شفاف نیست و کشاورزان تمایل چندانی به عرضه : چندانی قرار نگرفته است، بیان کرد

 .محصوالت در بورس کاال را ندارند
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 1۰۳5آذر ماه  1دو شنبه 

  الگوی تازه بانک توسعه صادرات ایران ، طرح کشت فراسرزمینی در بالروسالگوی تازه بانک توسعه صادرات ایران ، طرح کشت فراسرزمینی در بالروس

 .صادرات ایران در حمایت از تجارت خارجی ، طرح کشت فراسرزمینی در بالروس استالگوی تازه بانک توسعه  <کشاورزی

طرح کشت و دامپروری فراسرزمینی در بالروس تکمیل شده و به : سعید مستشار مدیرعامل هلدینگ بانک توسعه صادرات گفت

ایران در بالروس خبر داده بود، با  سعید مستشار که چندی پیش از اجرای طرح فراسرزمینی.بهره برداری غیررسمی رسیده است

این پروژه در چارچوب سیاست : اشاره به اینکه این طرح به زودی در حوزه کشت فراسرزمینی رسماً آغاز به کار می کند ، افزود

 های دولت برای توسعه صادرات به روسیه قرار دارد و به ویژه در کشورهایی مانند بالروس که به لحاظ منابع آبی و خاکی

 .سال گذشته اغاز و هم اکنون وارد فاز بهره برداری شده است 5یا  0این پروژه از حدود . محدودیت کمتری دارند ، قابل اجرا است

ذرت، گندم و : مدیرعامل هلدینگ بانک توسعه صادرات پروژه بالروس را دارای دو بخش کشاورزی و دامپروری توصیف کرد و گفت

بخش کشاورزی است و به زودی محصوالتی با ارزش افزوده باالتر مانند کلزا و گیاهان دارویی در این جو محصوالت اولیه پروژه در 

طرح بالروس با بیش از سه هزار هکتار زمین کشاورزی زیرکشت و مجموعه پیشرفته : مستشار افزود.حوزه زیر کشت خواهد رفت

هزار رأس را دارد و این موضوع آن را از مجتمع های  64ورش پرورش دام سبک با نژاد خالص ال دو فرانس هم اکنون ظرفیت پر

همچنین برخی از محصوالت بخش کشاورزی پروژه به عنوان . پرورش دام سبک نژاد خالص در اروپا و جهـان متمایز کرده است

ابی اهداف صادراتی این مقام مسئول در بانک توسعه صادرات درباره ارزی.خوراک دام در بخش دامپروری آن قابل استفاده است

منطقه بالروس دسترسی خوبی به کشورهای اروپایی دارد، عالوه بر آن مسیر نزدیک و آسانی برای صادرات به خود : پروژه گفت

طرح بالروس به عنوان یکی از مراکز دام نژادی که متقاضی زیادی برای محصوالتش . کیلومتر است 744روسیه نیز دارد که حدود 

 .تواند نقش مهمی در رشد منافع صادراتی برای ایران ایفا کندوجود دارد، می 

اخیراً یک شرکت . پروژه بالروس پیشرفت های خوبی داشته و مذاکراتی برای صادرات از محل آن صورت گرفته است: مستشار گفت

تضمینی خریدار محصوالت بزرگ و معتبر دامپروری در روسیه متقاضی تولیدات این پروژه بوده و اعالم کرده است که بصورت 

بنابراین پروژه کشت . مجمتع بالروس است؛ محموله اول مورد تقاضای این شرکت نیز تا دو یا سه ماه آینده ارسال خواهد شد

 .فراسرزمینی بالروس ظرفیت خوبی برای توسعه صادرات ایران دارد و منافع حاصل از رشد صادراتی آن به کشور باز می گردد

به ویژه روسیه ظرفیت  CIS موقعیت استراتژیک بالروس و همسایگی با حوزه: نگ بانک توسعه صادرات ادامه دادمدیرعامل هلدی

 .های قابل توجهی را برای توسعه صادرات محصوالت کشاورزی و دامی به کشورهای اروپـایی، عالوه بر روسیـه فراهم می کند

آمادگی این را داریم که با همکاری بخش خصوصی ظرفیت های : روسیه افزودوی با تاکید بر لزوم حضور فعال تر ایران در بازار 

پروژه را توسعه دهیم ، به عنوان مثال در حوزه محصوالت کشاورزی و لبنی که مورد تقاضای بالروس، روسیه و اروپا است از شرکت 

حل توسعه ای مجتمع و با همکاری بخش به این ترتیب در مرا. های توانمند صادراتی در این بخش دعوت به همکاری می کنیم

خصوصی منافع بیشتری ایجاد می شود که برای خود پروژه سودمند است و هم ارزش افزوده بیشتری برای صادرات ایجاد خواهد 

 .کرد

ec=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http5e5be7a3d604 
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 برنج

 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  شودشود  تر نمیتر نمی  برنج ارزانبرنج ارزان/ / استان زیر بار محدودیت کشت برنج نرفتنداستان زیر بار محدودیت کشت برنج نرفتند  0000

وجود آمده است، اما همچنان تقاضا برای محصول برنج وجود دارد،  از آنجا که تمامی محصول برنج برداشت شده و توقف عرضه به

 .ج ایرانی در بازار کاهش یابدشود از این پس قیمت برن بینی نمی پیش

وجود آمده است، اما همچنان تقاضا برای محصول برنج  از آنجا که تمامی محصول برنج برداشت شده و توقف عرضه به

 .شود از این پس قیمت برنج ایرانی در بازار کاهش یابد بینی نمی وجود دارد، پیش

ایانا از جمع شدن تمامی محصول برنج تولیدشده از کشت اصلی، راتون و وگو با خبرنگار  دبیر انجمن برنج کشور امروز در گفت

های  ماه از روی زمین جمع کردند و با بارش خوشبختانه شالیکاران محصول برنج خود را تا اوایل آبان: کشت دوم خبر داد و گفت

 .وجود نیامده است های شمالی مشکلی برای محصول رسیده برنج به اخیر باران در استان

هزار تن برنج در کشور  234آمده از وزارت جهاد کشاورزی امسال دو میلیون و  دست بر اساس آمار به: شایق افزود جمیل علیزاده

شود که بیش از این تولید  بینی می کند، اما پیش هزار تن را تأیید می 234تولید شد که آمار انجمن برنج نیز حداقل دو میلیون و 

با وجود آنکه وزارت جهاد کشاورزی کشت برنج را تنها به دو استان شمالی مازندران و گیالن : ان کردوی خاطرنش.داشته باشیم

استان کشور در سال جاری محصول  67اند و در مجموع  کاری کرده استان کشور نیز در سال جاری برنج 60معطوف کرده بود، اما 

های فوق خوب بود و مشکل خاصی وجود  شده، تولید در استان بینی ای پیشه آبی با وجود کم: شایق ادامه داد علیزاده.برنج کاشتند

 .نداشت

 هزار تومان نیست 00قیمت برنج درجه یک در شمال کشور بیشتر از 

های شمالی با کمتر از سه درصد خردشدگی،  برنج درجه یک در استان: دبیر انجمن برنج کشور درباره قیمت برنج نیز تصریح کرد

 .ها همچون سابق بوده و تغییری حاصل نشده است رسد و در تهران نیز قیمت تومان به فروش می هزار 66حدود 

شود، اما همچنان  ای به بازار انجام نمی از آنجا که دیگر عرضه: های آینده یادآور شد بینی کاهش قیمت برنج در ماه وی درباره پیش

شهرهای بزرگی چون  ه ماه آینده کاهشی در قیمت محصول برنج در کالنشود که تا س بینی نمی تقاضا در بازار وجود دارد، پیش

واردات برنج و اقدامات شرکت بازرگانی دولتی ایران برای ورود محصول برنج به بازار نیز : شایق تأکید کرد علیزاده.تهران اتفاق بیفتد

درآمد جامعه است؛  وارداتی نیز مخصوص اقشار کمکند، زیرا برنج ایرانی مشتریان خاص خود را دارد و برنج  فرجی در قیمت نمی

کاران توصیه کرد که به فکر کشت دوم پس از برداشت شالی باشند و  وی به برنج.بنابراین در قیمت تغییری حاصل نخواهد شد

اک الزم است برای افزایش درآمد و غنای خ: شایق اظهار داشت علیزاده.محصول نگذارند اراضی شالیزاری خود را تا سال بعدی بی

بیکار گذاشتن : وی در پایان گفت.ای در اراضی شالیکاری کشت شود هایی چون علوفه، سبزیجات و حتی محصوالت گلخانه کشت

 ./شود که کشت محصوالت فوق در دستور کار قرار گیرد برداران است؛ بنابراین توصیه می های شالیزاری به ضرر بهره زمین

/news/fa/ir.iana.www//:http36273/60D%-5%A6%D5%B3% 
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۳7 
 

 برنج
 خبرنگاران جوان - 1۰۳۱آذر  ۳1: تاریخ

  قیمت برنج با پایان یافتن دوره ممنوعیت واردات به کدام سو می رود؟قیمت برنج با پایان یافتن دوره ممنوعیت واردات به کدام سو می رود؟

پایان می رسد و انتظار می رود با ورود برنج خارجی به بازار ، قیمت این دوره پنج ماهه ممنوعیت واردات برنج از ابتدای دی ماه به 

ساله به منظور  همه  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش.محصول متعادل شود

تنظیم بازار و حمایت از تولیدکننده داخلی ، در فصل برداشت برنج چندماهی جلوی واردات این محصول به کشور گرفته می شود و 

اما بازار این محصول پر مشتری که همواره در .امسال نیز این ممنوعیت واردات از ابتدای مردادماه آغاز شده و تا دی ماه ادامه دارد

ال با نوساناتی مواجه است حتی در مدت اجرای این تدبیر نیز فراز و نشیب هایی داشته و مصرف کنندگان شاهد تغییرات طول س

 .در بازار هستند( داخلی و خارجی)قیمتی هر دو نوع برنج 

 کاهش قیمت برنج با پایان یافتن زمان ممنوعیت واردات

در   ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار  علی اکبریان نائب رئیس انجمن برنج در گفتگو با

برنج افزایش قیمت از ابتدای فصل برداشت تاکنون به سبب رکود حاکم بر بازار، قیمت : خصوص وضعیت قیمت برنج اظهار داشت

هزار  64الی  2در حال حاضر نرخ هر کیلوگرم ارقام محلی و کیفی برنج در مناطق شمالی : وی افزود .چندانی را تجربه نکرده است

اکبریان با اشاره به دالیل .تومان است 244هزار و  7الی  544هزار و  5هزار تومان و شیرودی  7الی  344هزار و  5تومان، ارقام ندا 

میلیون و  2درصدی به مرز  5الی  5با توجه به وضعیت مساعد آب وهوا تولید برنج با افزایش : فزایش قیمت برنج در تهران گفتا

هزار تن رسیده است، از این رو نباید شاهد رشد قیمت چندانی باشیم و دستگاه های نظارتی باید با اعمال نظارت های دقیق  244

در حال حاضر قیمت عمده برنج با کیفیت خارجی برای هر :وی افزود.جلوگیری به عمل آورند از سودجویی برخی مغازه داران

طبق : اکبریان در خصوص تاثیر واردات بر قیمت های فعلی موجود در بازار بیان کرد.تومان است 0544تومان تا 0044کیلوگرم از 

ید از طریق واردات تامین شود و از این رو پیش بینی می شود هزار تن مازاد نیاز داخل با 544الی  644 بررسی های به عمل آمده 

 .از ابتدای دی با رفع ممنوعیت واردات، قیمت برنج در بازار کاهش یابد

 درصدی قیمت برنج خارجی در بازار0رشد 

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار  همچنین مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج در گفتگو با

به رغم افزایش بی رویه : قیمت برنج ایرانی در مقایسه با سال گذشته خبر داد و گفت از افزایش صد درصدی  ،خبرنگاران جوان

وی با اشاره به دالیل گرانی برنج ایرانی .درصدی قیمت روبرو شده است 3ایش جزئی قیمت برنج داخلی، برنج خارجی تنها با افز

هزار تن برنج داخلی از سوی وزارت جهاد کشاورزی، الزم  244با وجود افزایش بی رویه قیمت ها و اعالم تولید دو میلیون و : افزود

کشاورز در خصوص تاثیر ورود برنج خارجی .به عمل آورند است که دستگاه های مربوطه نظارت کافی بر انبارهای فروشندگان عمده

با اتمام دوره ممنوعیت واردات و ورود محصول خارجی براساس نیاز داخل، تعادل قیمت : به بازار بر کاهش قیمت محصول بیان کرد

 .برنج در بازار ایجاد خواهد شد
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 برنج
 فودپرس 1۰۳5آذر ماه  2سه شنبه 

  هزار تن برنج از اروگوئههزار تن برنج از اروگوئه  ۶4۶4خرید خرید 

هزار تن برنج را به ایران به عنوان بخشی از  74معاونت اطالع رسانی نهادی ریاست جمهوری اروگوئه روز شنبه اعالم کرد این کشور 

 .منحصر به فرد فروختیک مناقصه 

 .به ایران ارسال خواهدشد  هزار تنی 34این منبع اشاره کرد که برنج فروخته شده در دو مرحله 

: به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایرنا، معاونت اطالع رسانی ریاست جمهوری به نقل از معاون انجمن برنج کاران اروگوئه گفت

 .دالر آمریکا است که با تمام فرایند تولید برنج نرخی مناسب است 050ی هر تن برنج برنج فروخته شده به ایران به ازا

معاون رئیس جمهوری اروگوئه به ایران در « رائول سندیک«  این تبادل تجاری، پس از دیدار رسمی: معاونت ریاست جمهوری افزود

 .صورت گرفته است ماه آوریل سال جاری میالدی ودر دیدار با چندین تن از مقامات ایرانی

  علی»وزیر امور خارجه و « محمد جواد ظریف»رئیس جمهوری ، « حسن روحانی»سندیک در طول سفر خود به ایران دیدارهای با 

 .رئیس مجلس ایران داشته است« الریجانی

ت بر روند تجارت بین دو به گفته معاونت ریاست جمهوری، طبق توافق های به عمل آمده با ایران کمیسیونی از دو طرف برای نظار

 .کشور و رعایت تمامی اصول و قوانین بین المللی و بهداشتی، افق فروش دیگر محصوالت اروگوئه به ایران تشکیل شده است

 .در این دیدار ها به توسعه روابط سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی، بهداشتی و سایر موارد تاکید شده است
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۳۳ 
 

 پسته

 فارس - ۳۱/۳۳/۳۰:  تاریخ

  میلیون دالر صادر شدمیلیون دالر صادر شد  5۶05۶0هزارتن پسته به ارزش هزارتن پسته به ارزش   ۶9۶9

 . میلیون دالر صادر شد 573هزار تن پسته و مغز پسته به ارزش  72ماهه ابتدای امسال  6در : سازمان توسعه تجارت اعالم کرد 

میلیون  573از لحاظ ارزش  25ماهه سال  6میزان صادرات پسته و مغز پسته طی  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

براساس این گزارش، صادرات این محصول کشاورزی به .درصد رشد داشته است 0دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

  .هزار تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی تغییری نداشته است 72لحاظ وزنی 

ت در گزارشی عنوان کرده که در سال جاری به دلیل میزان باالی تولید دفتر توسعه صادرات کاال وزارت صنعت معدن و تجار

رشد مناسب  علیرغمصادرات  شود، روند کاهشی ارزش  بینی می داری داشته و پیش های جهانی پسته کاهش معنی آمریکا، قیمت

ن در رابطه با منابع موجود بانکی و اطالع رسانی مؤثر به صادرکنندگا .وزنی صادرات این محصول تا پایان سال ادامه داشته باشد

ها با نرخ سود رقابتی را دفتر توسعه صادرات کاال به عنوان راهکار  ضوابط و مقررات صادرات، ایجاد تنوع در تسهیالت اعطایی بانک

یه در این دفتر همچنین تسریع در تأمین منابع مربوط به سرما .برای توسعه صادرات این محصول کشاورزی عنوان کرده است

گردش صادرکنندگان جهت خرید و تدارک محصوالت صادراتی و پیگیری جهت کاهش تعرفه ورود پسته ایران به کشورهای عضو 

  .اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بازارهای مهم را دو راهکار دیگر جهت توسعه صادرات این کاال عنوان کرد

  .کشور اصلی مقصد صادراتی پسته ایرانی است 5و هند  کنگ، عراق آلمان، امارات، هنگ: براساس این گزارش

میلیون دالر پسته و مغز پسته به کشور  36 20ماهه ابتدای سال  6میلیون دالر و در  53ماهه امسال  6در : افزاید این گزارش می

یلیون دالر و در مدت م 02ماهه ابتدای امسال  6همچنین در  .درصدی برخوردار بوده است 56.7آلمان صادر شده که از رشد 

درصد صادرات آن به این کشور کاهش یافته  5.6میلیون دالر پسته و مغز پسته به امارات صادر شده که  07مشابه سال گذشته 

میلیون دالر  33.5ماهه ابتدای امسال  6درصدی برخوردار بوده که در  05.6کنگ از رشد  صادرات پسته و مغز پسته به هنگ .است

  .میلیون دالر بوده است 23کنگ  ابه سال قبل صادرات این کاال به هنگو در مدت مش

میلیون دالر و در سال  36درصدی نسبت به سال گذشته  3.3ماهه ابتدای امسال با رشد  6صادرات پسته و مغز پسته به عراق در 

  .میلیون دالر بوده است 34هم  20ماهه ابتدای سال  6

میلیون  36ماهه سال گذشته هم  6میلیون دالر و در  25ماهه ابتدای امسال  6مغز پسته در  صادرات پسته و: به گزارش فارس

  .درصد کاهش داشته است 2.6دالر بوده که صادرات این محصول به کشور مذکور 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http63254243446452 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950903001089


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول آذر 

 

1۳۳ 
 

 پسته
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  باغداران بدهکار، به دام دالالن افتادندباغداران بدهکار، به دام دالالن افتادند/ / های پسته ایرانهای پسته ایران  حضور دالالن افغانی و چینی در باغحضور دالالن افغانی و چینی در باغ

های پسته و با به همراه داشتن پول نقد، اقدام  باغها هستند با حضور در  ها و چینی در حال حاضر دو گروه خارجی که بیشتر افغان

کنند، این در حالی است که بیشتر این افراد مهاجر بوده و مجوز فعالیت  به خرید از باغداران و قاچاق آن به خارج از کشور می

این گروها : نا با اعالم این خبر گفتوگو با خبرنگار ایا کاران کرمان امروز در گفت رئیس اتحادیه پسته.اقتصادی در ایران را نیز ندارند

های  صورت خرید عمده و با حضور واسطه کنند؛ یکی به ویژه استان کرمان فعالیت می خیر کشور به های پسته به دوشکل در استان

تلف پسته های مخ صورت پراکنده از باغ ایرانی و دیگری، خرید در وزن پایین و در گونی است که معموالً تحت نظارت یک نفر و به

هایی هستند که بدون اجازه در ایران اقامت  شود، معموالً افغان گفته می "کش کوله"گیرد، این افراد که اصطالحاً به آنها  صورت می

ها  کش خریدهایی که گونی: های پسته هر روز در حال افزایش است، افزود جلیل مظهری با بیان اینکه حضور این افراد در باغ.دارند

آوری، توسط افراد مشخصی به زابل منتقل شده و از آنجا از طریق مرزهای استان سیستان و بلوچستان  دهند، پس از جمع انجام می

ها پسته را درهم  کش کوله: وی بیان کرد.شود به افغانستان قاچاق و سپس از کشور افغانستان به نقاط مختلف جهان صادر می

شود و با توجه به اینکه این پسته نیاز به تفکیک دارد در  باز یکجا از باغدار خریداری میکنند؛ یعنی پسته دربسته و در خریداری می

کنند، این در حالی است  شوند و حتی آنها اقدام به مغز کردن پسته نیز می بین خانوارهای افغانی برای انجام کار تفکیک تقسیم می

اند  ند، با وجود داشتن کارگرهای دارای کارت بهداشت و ماهر تعطیل شدهده های ایران که سورت پسته را انجام می بسیار از کارگاه

ها با واسطه دالالن  کاران کرمان با بیان اینکه چینی رئیس اتحادیه پسته.شود شده اضافه می های تعطیل و هر روز بر تعداد این کارگاه

این افراد نیز پسته . دهند های خود را درتناژهای باال انجام میها معموالً خرید چینی: کنند، ادامه داد ایرانی اقدام به خرید پسته می

 .کنند ایرانی را از طریق کشور واسطی مانند افغانستان یا پاکستان به سایر کشورهای آسیای و اروپایی صادر می

ها را در  حضور خارجیمظهری با تأکید بر اینکه کشوری مثل آمریکا که سطح بسیار وسیعی باغ پسته دارد، به هیچ عنوان اجازه 

برند،  های کشور را به تاراج می های پسته ایران عالوه بر اینکه سرمایه ها با حضور در باغ خارجی: دهد، اضافه کرد های خود نمی باغ

 .ددهن برند، اسراری که برای هر کشور ارزش بسیاری دارد و اجازه دسترسی به آن را به سایرین نمی اسرار ما را نیز با خود می

دلیل جوالن این : هزار تومان عنوان کرد و اظهار داشت 26تا  24وی در پایان قیمت خرید پسته از باغداران توسط این افراد را 

تولیدکننده ما معموالً با استفاده از تسهیالت . برند های ایران این است که باغداران ایرانی از کمبود نقدینگی رنج می افراد در باغ

رو هستند؛ به همین دلیل چوب حراج به مال خود  دهند و برای بازپرداخت آن با مشکل روبه بوطه به تولید را انجام میبانکی امور مر

 ./افتند زنند و به دام دالالن خارجی می می
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1۳1 
 

 پسته
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  هزار تن پسته ایران صادر شدهزار تن پسته ایران صادر شد  5454بیش از بیش از 

به گزارش ایرنا محمود ابطحی در نشست بررسی مسائل و مشکالت اعضای اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی شهرستان   

ایران درخارج کشور از دست برود اما خوشبختانه با  با تولید انبوه پسته در آمریکا، تصور بر این بود که بازار پسته: رفسنجان افزود

 .خطرپذیری که کشاورزان برای عرضه این محصول و صادرکنندگان انجام دادند به موقع توانستند پسته را صادر کنند

 .با وجود برخی تحریم ها و مشکالت کشاورزان، صادرات پسته به خوبی درحال انجام است: وی تصریح کرد

 .هزارتن پسته از باغات و سطح زیر کشت پسته در کشور برداشت شد 653امسال : ه انجمن پسته ایران گفتعضو هیات مدیر

سال گذشته با  2سال هاست که محصول پسته از گمرک رفسنجان به کشورهای خارجی صادر می شود اما طی : وی اضافه کرد

مشکالتی از جمله طی مسافت زیاد، هدررفت زمان و پرداخت جابجایی این گمرک از داخل شهر به منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان 

 .هزینه به اتاق بازرگانی برای صادرکنندگان به وجود آمده که باید مسئوالن به این موضوع رسیدگی کنند

دهستان خنامان در این شهرستان از مناطق کوهستانی و دارای آب و هوای مناسب : فرماندار رفسنجان هم در این نشست گفت

 .رای کشت زعفران است که به قطب تولید زعفران تبدیل خواهد شدب

 .کیلوگرم زعفران از سطح زیر کشت در رفسنجان برداشت شد 04امسال بیش از : حمید مالنوری افزود

 سال گذشته مرمت بزرگترین خانه 2فضای کسب و کار در سال های اخیر در رفسنجان رونق گرفته به طوری که از : وی بیان کرد

 .میلیارد ریال هزینه شده است 654خشتی جهان در رفسنجان آغاز و برای احیا و بازسازی این مجموعه 

بزرگترین مرکز تولید آرتمیای کشور در منطقه نوق سال گذشته : فرماندار رفسنجان به تولید آرتمیا درمنطقه نوق اشاره کرد و گفت

 .ی مورد نیاز کشور را تأمین کندبه بهره برداری رسید که می تواند بخشی از آرتمیا

غذای آبزیان و )ظرفیت وجود آب شور درمنطقه نوق رفسنجان موجب ایجاد اشتغال در زمینه تولید آرتمیا : وی خاطرنشان کرد

 قرار است خانه میزانی در روستای حمیدآباد رفسنجان به باغ موزه ملی پسته: مالنوری افزود.شده است( ماهیان زینتی و خاویاری

مرکز با  33یکی دیگر از پتانسیل های موجود در رفسنجان پرورش اسب است که در این شهرستان : وی اظهار کرد.تبدیل شود

میزان آب ورودی به سفره های : وی با اشاره به بحران کم آبی در شهرستان رفسنجان گفت.بیش از سه هزار رأس اسب وجود دارد

 .میلیون متر مکعب آب از این سفره ها برداشت می شود 564ساالنه بیش از میلیون متر مکعب است و  024زیرزمینی 

با توجه به کمبود منابع آبی باید به فکر ایجاد اشتغال در بخش های دیگر و کارآفرینی با طرح : فرماندار رفسنجان خاطرنشان کرد

اقتصادی این شهرستان قراردارد برای تسهیل به دلیل اینکه گمرک درمنطقه ویژه : رئیس گمرک رفسنجان هم گفت.های نو باشیم

 . عصر پاسخگوی افراد خواهد بود66تا  64امور صادرکنندگان این گمرک از ساعت 

تمامی زیرساخت ها آماده است و با برقراری ارتباط بین گمرک و پایانه بار از نظر فنی مشکالت برطرف می : علیرضا تقوی افزود

هزار  55هزار هکتار باغ پسته، مهمترین قطب تولید این محصول در کشور محسوب می شود که  274استان کرمان با بیش از . شود

 .هکتار از این باغ ها در شهرستان رفسنجان است

این نشست با حضور رئیس و شماری از اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی استان کرمان، فرماندار و مسئوالن شهرستان رفسنجان 

 .گانی این شهرستان برگزار شددر دفتر اتاق بازر
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 تامین منابع مالی

 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  روستایی زنان ایجاد شدروستایی زنان ایجاد شدصندوق خرد صندوق خرد   554554

صندوق خرد زنان روستایی  744در راستای اشتغال بانوان در روستاها تشکیل : معاون اعتبارات صندوق کارآفرین امید گفت| ایرنا

آبان در نشست  26علیرضا سعیدی روز . اندازی شده است صندوق راه 554در کشور توسط این صندوق هدفگذاری شده که تاکنون 

تاکنون در  23سال   از: ه راهبردی و کارگروه توسعه روستایی و عشایری استان با محوریت اقتصاد مقاومتی افزودمشترک کمیت

میلیارد ریال به روستاییان اختصاص یافته  044میلیارد ریال اعتبار پرداختی این استان نزدیک به   شرقی از مجموع هزار آذربایجان

معاون . واند کمک موثری برای روستاییان و تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی باشدت ها می گفتنی است ایجاد صندوق. است

طرح مشارکتی و غیرمشارکتی به صندوق معرفی شد که از این تعداد سه  22سال گذشته  : اعتبارات صندوق کارآفرین امید افزود

 .های مشارکتی بوده است طرح در حوزه
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 تامین منابع مالی
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۱: تاریخ

  اختصاص تسهیالت کم بهره به باغداران خسارت دیده مازندراناختصاص تسهیالت کم بهره به باغداران خسارت دیده مازندران

مرکباتشان بر اثر بارش برف و سرمای چند روز گذشته رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت که باغدارانی که محصول  

دالور حیدرپور روز جمعه در حاشیه بازدید از باغ های مرکبات منطقه بابلکنار . خسارت دیده ، تسهیالت کم بهره دریافت می کنند

در حال جمع بندی است تا به  میزان خسارت وارده به باغ های مرکبات استان: شهرستان بابل در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود 

باغدارانی که باغ آنها دچار خسارت شده است تسهیالت کم بهره :  وی گفت. دولت ارائه شده و تصمیمات مقتضی گرفته شود

دریافت خواهند کرد و از سویی دیگر اگر وامی به بانک ها بدهکار باشند براساس مصوبه قانونی بازپرداخت این وام ها سه سال به 

 .در این سه سال دولت سود خسارت دیدگان را به بانک پرداخت می کند: او افزود .ق می افتدتعوی

قرارداد صادرات پنج هزار تن مرکبات به عراق منعقد شده است که بعد از عبور از این مرحله روند خرید و صادرات : حیدرپور گفت 

هزار تن مرکبات از باغداران مازندران  74امسال مقرر شد : افزود رئیس جهاد کشاورزی مازندران .مرکبات به عراق آغاز خواهد شد

 .هزار تن دیگر برای تنظیم بازار توزیع می شود 24هزار تن برای مصرف شب عید ذخیره و  04خریداری شود که از این میزان 

نیم میلیون تن محصول از آن و  2هزار هکتار باغ مرکبات دارد که امسال پیش بینی شده است بیش از  664مازندران بیش از 

موج سرما از یکشنبه شب با بارش برف در مناطق کوهستانی مازندران آغاز شد و از دوشنبه شب مناطق جلگه ای را . برداشت شود

 .درجه زیر صفر در بعضی مناطق به اوج رسید 65تحت تاثیر قرار داد و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هم به کاهش دما به 

روز  2مازندران چند روز گذشته را با روشن کردن آتش و نصب بادگیر از باغ مرکبات حفاظت کردند و برخی از آنان نیز در باغداران 

 .گذشته تالش کردند تا محصول رسیده را با وجود سرمای شدید برداشت کنند

سرما . کبات نرسیده را از بین می برددرجه زیر صفر مر 7بر اساس اعالم کارشناسان ، دمای سه درجه زیر صفر مرکبات رسیده و 

 . در صورت تداوم سبب کاهش ماندگاری مرکبات و تلخ شدن آن می شود

  باغداران برای برداشت محصول عجله نکنند** 

موج سرما از استان عبور کرده است و باغداران در برداشت محصول مرکبات عجله : رئیس جهاد کشاورزی مازندران همچنین گفت 

 . عجله در برداشت محصول مرکبات ، بازار را از تعادل خارج می کند و این به زیان باغداران است: وی افزود . نکنند

خوشبختانه موج سرما و یخ زدگی از استان مازندران خارج شده است و باغداران باید در این شرایط اجازه دهند که : او ادامه داد 

 .و به صورت نارس نچینندپرتقالی که هنوز کامل نرسیده است، برسد 

  هزار تن کیوی 654پیش بینی تولید ** 

هزار تن  624هزار تن کیوی در مازندران برداشت تاکنون  654پیش بینی می شود در مجموع امسال : حیدرپور همچنین گفت 

 . هزار تن آن هنوز روی درخت است 74برداشت شده و 

است به دلیل اینکه کیوی تا زیر یک درجه سرما بیشتر دوام نمی آورد و  احتمال خسارت دیدن این محصول زیاد: وی افزود 

 .درجه زیر صفر بوده ، برای این محصول نگران کننده است 2سرمای شب گذشته که تا 
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 تامین منابع مالی

 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳2: تاریخ

  اعتبار مشوق صادراتی را به تولیدکنندگان پرداخت کنیداعتبار مشوق صادراتی را به تولیدکنندگان پرداخت کنید/ / کندکند  پرداخت مشوق صادراتی رانتایجاد میپرداخت مشوق صادراتی رانتایجاد می

را پرداخت این در شرایط افزایش تولید و رکود بازار مرکبات، اگر اعتباری تأمین شود قطعاً باید در اختیار تولیدکننده قرار گیرد؛ زی

 .اعتبار به دیگران باعث ایجاد رانت خواهد شد

وگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه تأثیر پرداخت  رئیس اتحادیه باغداران امروز در گفت عضو مجمع ملی خبرگان کشاورزی و نایب

عرضه بر اساس تقاضا تنظیم شود به این برای داشتن بازاری با ثبات و پایدار، باید : مشوق صادراتی به پرتقال موقت است، گفت

 .ریزی شود معنی که باید تولید باغدار بر اساس نیاز بازار برنامه

باغداران ما هنوز بر نقش خود در تنظیم بازار آگاهی ندارند و معموالً تولید را بدون برنامه مشخص و براساس : مجتبی شادلو افزود

است که بازار محصوالت کشاورزی همیشه به نوسان دچار است و تولیدکنندگان دهند، به همین دلیل  تشخیص خود انجام می

 .بینند بیشترین زیان را می

دلیل کمبود نقدینگی  بیشتر باغداران به: وی با اشاره به کمبود نقدینگی و تأثیرات منفی آن بر شرایط اقتصادی باغداران، بیان کرد

ار بهبود شرایط بازار را ندارند، ماندن میوه روی درخت نیز باعث افت کیفیت آن امکان نگهداری محصوالت خود و نشستن به انتظ

فروشند، تجاری که عالوه بر برخورداری از امکانات،  های پایین به تجار می شود، به همین دلیل به اجبار محصول خود را به قیمت می

 .حاال منتظر دریافت مشوق صادراتی نیز هستند

تا چند سال پیش قیمت هر کیلوگرم پرتقال باالی دوهزار تومان بود، اما امروز با : گان کشاورزی ادامه داداین عضو مجمع ملی خبر

خرند، این کاهش  تومان می 244هزار و  شرایطی که برای باغداران پیش آمده، این میوه را به نصف قیمت و تقریباً یک هزار تا یک

 .دکنندگان به چند برابر افزایش یافته استقیمت در حالی است که هزینه تولید برای تولی

بر اساس این سیاست از : شادلو سیاست بازار در ازای بازار وزارت جهاد کشاورزی را نیز مسکنی موقت دانست و تأکید کرد

مدت این  وتاهشود شاید در ک اردیبهشت تا شهریورماه که تولید نداریم، اجازه واردات بر اساس سیاست بازار در ازای بازار داده می

های تولید انجام و تولید بر اساس نیاز بازار تنظیم  سیاست نیز پاسخگوی مشکل مازاد تولید باشد، اما باید اصالحات در سیاست

دنبال یک راهکار پایدار بود، همچنین در اجرای هر تصمیم و سیاست دقت عمل و نظارت بر  باید به: وی در پایان اظهار داشت.شود

ها بدون نظارت کافی و کارشناسی باعث تشکیل رانت و  سیار مهم است؛ زیرا تجربه نشان داده است پرداخت این مشوقنحوه اجرا ب

 ./فشار روی تولیدکننده شده است
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 مالی تامین منابع

 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳8: تاریخ

  افزایش ارائه تسهیالت بانکی در سال جاریافزایش ارائه تسهیالت بانکی در سال جاری

هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی به متقاضیان  265بیش از  6325براساس آمار اخیر بانک مرکزی طی هفت ماهه نخست سال  

 .درصد رشد داشته است 02.7پرداخت شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 

های بانک مرکزی به تحلیل  های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی کوتاه با استفاده از داده به گزارش خبر آنالین ،معاونت بررسی

های  درصدی اعطای تسهیالت به بنگاه 54تسهیالت بانکی در هفت ماهه نخست سال جاری پرداخته است که نشان از افزایش 

مند هستند و عنوان  دهی نظام بانکی گالیه ست که فعاالن بخش خصوصی از روند تسهیالتاین در حالی ا. اقتصادی کشور دارد

شود، تمدید تسهیالت قبل  کنند تسهیالت جدیدی به بخش خصوصی داده نشده و آنچه به عنوان ارائه تسهیالت مطرح می می

ک مرکزی حاکی از این است که از کل تسهیالت های بان های اقتصادی اتاق تهران از داده با این حال گزارش معاونت بررسی.است

به تامین سرمایه در ( هزار میلیارد تومان 652بیش از )درصد  75.5معادل  6325پرداخت شده در این هفت ماهه نخست سال 

درصد و نسبت  62.3حدود  6325این مقدار نسبت به شش ماهه نخست . های مختلف اقتصادی اختصاص یافته است گردش بخش

 .درصد افزایش یافته است 56معادل  6320دت مشابه سال به م

درصد به بخش صنعت  37.5تقریبا  6325از کل تسهیالت مربوط به تامین سرمایه در گردش واحدها طی هفت ماهه نخست سال 

اعطا شده ( تومانهزار میلیارد  70.7معادل )درصد نیز به بخش خدمات  35.0و حدود ( هزار میلیارد تومان 77.5معادل )و معدن 

هزار میلیارد تومان بوده که  65.7معادل  6325کل تسهیالت پرداختی به بخش صنعت و معدن در هفت ماهه ابتدایی سال .است

هزار  6.5معادل )درصد آن  2.2به منظور تامین سرمایه در گردش و ( هزار میلیارد تومان 77.5معادل تقریباً )درصد آن  50.7

این نسبت در مقایسه با آمار تسهیالت پرداختی به بخش صنعت و . منظور ایجاد و توسعه پرداخت شده استبه ( میلیارد تومان

درصد  2.5درصد افزایش و در ایجاد و توسعه حدود  54در تامین سرمایه در گردش حدود  6320معدن در مدت مشابه سال 

هزار میلیارد تومان از مجموع تسهیالت پرداختی  663.7 های اقتصادی، بخش خدمات با دریافت در میان بخش.کاهش داشته است

سهم بخش  6320در مدت مشابه سال . درصد تسهیالت را به خود اختصاص داده است 04.5برابر  6325هفت ماهه نخست سال 

به  6325درصد از تسهیالت پرداختی هفت ماهه نخست سال  25تقریبا .درصد بوده است 35.3خدمات از تسهیالت پرداختی 

درصد بوده  22.3معادل  6320سهم این بخش از تسهیالت پرداختی هفت ماهه سال . بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است

در هفت ماهه نخست سال جاری با ( هزار میلیارد تومان 35.2معادل )ها  درصد از تسهیالت پرداختی بانک 62.2همچنین . است

سهم تسهیالت پرداختی برای تامین  6325در هفت ماهه نخست سال .ت شده استهای اقتصادی پرداخ هدف ایجاد و توسعه بخش

درصد افزایش یافته و در مقابل، سهم تسهیالت  75.5درصد به  72.0از  6320سرمایه در گردش در مقایسه با سهم آن در سال 

 .درصد کاهش پیدا کرده است 62.2درصد به  67.5ایجاد و توسعه از 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  هزینه تولید محصوالت زراعی، باغداری و دامداری سنتی افزایش یافتهزینه تولید محصوالت زراعی، باغداری و دامداری سنتی افزایش یافت

 .زراعی، باغداری و دامداری سنتی باال رفته استترین گزارش مرکز آمار ایران، هزینه تولید در محصوالت  طبق تازه

آمارگیری از قیمت فروش محصوالت کشاورزی از سال : ترین گزارش مرکز آمار ایران آمده است به گزارش خبرنگار ایانا، در تازه

باغداری و  محاسبه شاخص قیمت تولیدکننده زراعت،. جز در چند مقطع زمانی ادامه داشته است آغاز شد و تاکنون به 6353

 6325این گزارش به شاخص مذکور در تابستان . شروع شده است 6324از سال  6324دامداری سنتی بر اساس سال پایه 

در فصل تابستان ( 6324=644بر مبنای )بر این اساس شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی . پردازد می

 3.75( نقطه به تورم نقطه)درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل  5.45ت به فصل قبل که نسب 205.26برابر است با  6325سال 

( نقطه به تورم نقطه)درصد تغییر چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل . درصد افزایش یافته است

 .درصد است 6.50برابر با 

درصد  5.54است که نسبت به فصل قبل  277.04برابر با  6325ان سال در فصل تابست "غالت"طبق این گزارش، شاخص گروه 

نیز برابر با ( نرخ تورم ساالنه)میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل . افزایش یافته است

 .شود درصد برآورد می 5.65

درصد کاهش  4.76است که نسبت به فصل قبل  235.66ابر با بر 6325در فصل تابستان سال  "سبزیجات"همچنین شاخص گروه 

 7.76نیز برابر با ( نرخ تورم ساالنه)میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل . یافته است

 .درصد کاهش داشته است

است که نسبت به  204.50برابر با  6325ستان سال در فصل تاب "های آجیلی ها و میوه میوه"شاخص گروه : افزاید این گزارش می

میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال . درصد افزایش یافته است 7.04فصل مشابه سال قبل 

 .درصد است 6.55نیز برابر با ( نورخ تورم ساالنه)قبل 

است که نسبت به فصل مشابه  243.52برابر با  6325ل تابستان سال در فص "های روغنی ها و میوه دانه"از طرفی شاخص گروه 

نرخ )میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل . درصد افزایش یافته است 5.56سال قبل 

 .درصد است 5.04نیز برابر با ( تورم ساالنه

است که نسبت به فصل مشابه  263.42نیز برابر با  6325ل تابستان سال در فص "ای ای و ادویه محصوالت نوشابه"شاخص گروه 

نورخ )میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل . درصد کاهش یافته است 22.55سال قبل 

 .دهد درصد را نشان می 5.70نیز برابر با ( تورم ساالنه

 66.44است که نسبت به فصل مشابه سال قبل  652.62برابر با  6325در فصل تابستان سال  "توتون و تنباکو"البته شاخص گروه 

نیز ( نرخ تورم ساالنه)میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل . درصد افزایش یافته است

 .دردص افزایش داشته است 2.54برابر با 

است که نسبت به  225.26برابر با  6325در فصل تابستان سال  "نشده بندی مواد خام طبقه"روه از منظر این گزارش، شاخص گ

نرخ تورم )درصد افزایش یافته و میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل  76.25فصل قبل 

 .درصد کاهش داشته است 3.65نیز برابر با ( ساالنه
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است که نسبت به فصل قبل  265.75برابر با  6325در فصل تابستان سال  "حیوانات و محصوالت حیوانی"شاخص گروه در پایان، 

( نرخ تورم ساالنه)میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل . درصد افزایش یافته است 2.46

 .درصد است 0.26نیز برابر با 

های متفاوتی  علت تأثیر عوامل متعدد، قیمت هر محصول کشاورزی هنگام گذر از مرحله تولید تا مصرف نهایی به شایان ذکر است،

منظور دستیابی به  به. شود فروشی نامیده می و قیمت خرده... فروشی و کند که اصطالحاً قیمت سرخرمن، قیمت عمده پیدا می

... ها و های حمل و نقل و انبارداری، سود واسطه زم است تأثیر عواملی نظیر هزینهقیمتی که صرفاً ناشی از فعالیت کشاورزی باشد، ال

محصوالت کشاورزی پرداخته که از مقایسه اطالعات حاصل از این ( سرخرمن)این گزارش به ارائه قیمت تولیدکننده . حذف شود

ها تا  گیری سایر قیمت ر عوامل مؤثر در شرکلها و دیگ توان به بررسی نقش واسطه فروشی می های خرده گزارش با نتایج طرح

 ./کننده نهایی پرداخت دست مصرف رسیدن محصول به
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 تامین منابع مالی
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳7: تاریخ

  شده بخش زراعتشده بخش زراعت  برداران بیمهبرداران بیمه  کاهش تعداد بهرهکاهش تعداد بهره/ / های مرکبات شمال بیمه استهای مرکبات شمال بیمه است  هکتار از باغهکتار از باغ  24442444تنها تنها 

تنها تعداد اندکی از باغداران سه استان گیالن، مازندران و گلستان تحت پوشش صندوق بیمه محصوالت کشاورزی هستند که 

 .آورد شده استهزار هکتار بر 2شده،  سطح بیمه

های مرکبات در سه استان  وگو با خبرنگار ایانا درباره وضعیت بیمه باغ مقام صندوق بیمه محصوالت کشاورزی امروز در گفت قائم

های مرکبات در سه استان فوق تحت پوشش صندوق بیمه  هزار هکتار از باغ 2در مجموع : مازندران، گلستان و گیالن گفت

 .اند ها اقدام نکرده هستند و مابقی باغداران نسبت به بیمه باغمحصوالت کشاورزی 

 .دیدگان پرداخت خواهد شد ها، غرامت به خسارت پس از انجام ارزیابی: نژاد افزود محمدابراهیم حسن

های سال جاری، مبلغی به حساب این صندوق واریز نشده است، اما  با توجه به آنکه بابت خسارت: وی خاطرنشان کرد

 .های دولت برخوردار خواهند شد طور قطع از حمایت دیدگان به رتخسا

توان با اجبار کشاورزان و  نمی: نژاد درباره اجباری شدن بیمه در مناطق پرخطری چون مازندران، گیالن و گلستان ادامه داد حسن

ثالث نیست و اجباری وجود  باغداران را نسبت به بیمه محصوالت خود وارد کرد، چون بیمه در بخش کشاورزی همچون شخص

دهد که باید محصولی بیمه شود، باید با ارائه الیحه مربوطه به مجلس و تصویب آن در شورای  گذار تشخیص می ندارد، اما اگر قانون

 .صورت قانون درآورد نگهبان آن را به

بیفتد، اما بیمه محصوالت کشاورزی و  های مختلف چه اتفاقی کشاورز تابع اقلیم است و مشخص نیست که در سال: وی تصریح کرد

 .برداران نخواهد بود طور قطع به ضرر بهره ها به باغ

 گری در محصوالت زراعی ادامه دارد بیمه

برداران  با وجود آنکه بهره: گری در محصوالت پاییزه خبر داد و یادآور شد مقام صندوق بیمه محصوالت کشاورزی از ادامه بیمه قائم

 .های سال گذشته خود طلبکارند دلیل عدم دریافت غرامت ای به اند، اما همچنان عده ع خود اقدام کردهبرای بیمه مزار

طور چشمگیری کاهش  شود، چون انگیزه آنها به شدگان محصوالت زراعی نمی بینی افزایش تعداد بیمه پیش: نژاد تأکید کرد حسن

ها با سازمان مدیریت و  ه سال گذشته پرداخت شده و با وجود آنکه رایزنیهای مربوط ب غرامت: وی در پایان اظهار داشت.یافته است

 .ریزی وجود دارد، هنوز خبری از اختصاص بودجه برای سال جاری نداریم برنامه

هزار هکتار آن تحت پوشش بیمه محصوالت  2هزار هکتار است که تنها  244گفتنی است، سطح زیر کشت مرکبات کشور بیش از 

 ./کشاورزی است
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳1: تاریخ

  نصب بسته های گرانول نانو تکنولوژی، جاذب اتیلن در جهت حفظ کیفیت محصوالت کشاورزینصب بسته های گرانول نانو تکنولوژی، جاذب اتیلن در جهت حفظ کیفیت محصوالت کشاورزی

امروز می توان با  ：انجمن های علوم کشاورزی در گفت و گوی تلفنی برنامه پرسش رادیو گفت و گو تصریح کردریاست اتحادیه 

ماه کیفیت محصوالت را مثل روز اول  7بسته های گرانول نانو تکنولوژی جاذب اتیلن تا  استفاده از فناوری نانو تکنولوژی و نصب

 .تولید حفظ کرد

درصدی ضایعات محصوالت  34قره یاضی در خصوص آمار ، قل از برنامه پرسش رادیو گفت و گوبه گزارش خبرنگار ایانا به ن

این آمار غیر رسمی و به صورت برآورد است، لذا ما برآوردمان طی سال های اخیر در این خصوص این  ：کشاورزی خاطرنشان کرد

 .است که این ضایعات قدری کاهش پیدا کرده، اما هنوز باالست

ضایعات پس از برداشت هر کدام  ：متعددی را به عنوان عامل اصلی ضایعات محصوالت کشاورزی معرفی کرده و افزودوی دالیل 

دارای اهمیت اند به ویژه اینکه وجود این ضایعات با مصرف آب رابطه مستقیم دارد که مستلزم فرهنگ سازی است و صدا و سیما 

 .ی داشته باشددر این خصوص و بحث آموزش آن می تواند نقش مهم

باید تالش بر این باشد تا سیستم  ：ریاست اتحادیه انجمن های علوم کشاورزی در خصوص ضایعات پس از برداشت تصریح کرد

 .های انبارداری و انباربانی را به سیستم های حذف گاز اتیلن مجهز کنیم

ماه  7بسته های گرانول نانو تکنولوژی جاذب اتیلن تا  امروز می توان با استفاده از فناوری نانو تکنولوژی و نصب ：وی اذعان کرد

 .کیفیت محصوالت را مثل روز اول تولید حفظ کرد

به  ：قره یاضی با توضیح این که اتیلن گازی است که از خود میوه ها متصاعد شده و عامل رسیدگی و گندیدگی آنهاست افزود

 .را افزایش می دهد کارگیری این روش هزینه خیلی کمی دارد و کیفیت محصوالت

قره یاضی همچنین با بیان اینکه به نمایندگی از چند انجمن علمی در گفت و گوی پرسش حضور یافته است دولت را مکلف و  

 ./ موظف به پذیرش نظرات جامعه علمی کشور و این قشر فرهیخته دانست
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳7: تاریخ

/ / تالش تحقیقات برای تبدیل سریع بقایای گیاهی به کودتالش تحقیقات برای تبدیل سریع بقایای گیاهی به کود/ / نبود قانون برای مقابله با آتش زدن مزارعنبود قانون برای مقابله با آتش زدن مزارع

  راهکارهای تشویقی راه عالجراهکارهای تشویقی راه عالج

ای وجود  برای مقابله با آتش زدن مزارع قوانین بازدارنده: مؤسسه تحقیقات خاک و آب گفترئیس بخش تحقیقات بیولوژی خاک 

ها به بقایایی گیاهی، تجزیه این بقایا در مزارع را  کنیم با ارائه راهکارهای مناسب و اضافه کردن میکرو ارگانیزم ندارد، اما تالش می

 .تسریع کنیم

های ناشی از استخراج نفت در تمام  مردم خوزستان که آالیندگی. جنوب کشور است این روزها فصل آتش زدن مزارع نیشکر در

رو  طول سال تنفس را برای آنها مشکل کرده در چنین ایامی به دلیل دود حاصل از سوزاندن مزارع نیشکر با مشکالت جدی روبه

ک و آب در گفتگو با خبرنگار ایانا درباره ی رحمانی رییس بخش تحقیقات بیولوژی خاک موسسه تحقیقات خاسدی اهاد. شوند می

سوزاندن بقایای گیاهی حرارت باالیی : ویژه در مزارع نیشکر برای تولید در بخش کشاورزی گفت تبعات سوزاندن بقایای گیاهی به

 .سوزاند در خاک ایجاد کرده و ماده آلی خاک را می

شود، سوزاندن بقایای گیاهی را عاملی برای کاهش حاصلخیزی خاک به  میوی با اشاره به اینکه ماده آلی خاک، خون خاک نامیده 

 .دلیل حذف مواد آلی اعالم کرد

متری خاک زندگی کرده و  سانتی 64ای که در عمق پنج تا  به گفته اسدی رحمانی با سوزاندن بقایای گیاهی مزارع، موجودات زنده

روند و  ی است، را به عهده دارند، در جریان آتش زدن مزارع از بین میکه عامل حاصلخیز-انجام بسیاری از فرآیندها در خاک 

 .بینند آسیب می

 کشاورزان ناگزیر به آتش زدن مزارع

کشاورزان به دلیل اینکه هنوز راهکار عملی برای حذف بقایای گیاهی از : البته رییس بخش تحقیقات بیولوژی خاک معتقد است

 .ند مزارع را آتش بزنند تا به سرعت اراضی برای کشت بعدی آماده شودمزارع به آنها ارایه نشده، ناگزیر

خرند به  کاه و کلش گندم را به قیمت مناسب از کشاورزان می. بقایای گندم ظریف بوده و ارزش اقتصادی دارد: وی اضافه کرد

 .آوری کند همین دلیل زارع انگیزه دارد که این بقایای را جمع

حتی نی اصلی نیشکر پس از استخراج محصول . درمورد بقایای نیشکر اصال چنین بازاری وجود ندارد: اسدی رحمانی بیان کرد

 .است ماند و هیچ راهکاری برای حذف آن ارایه نشده  اصلی، به صورت تلمبار در هفت تپه باقی می

هایی را شناسایی و به بقایای گیاهی  مکنیم میکرو ارگانیز ما خودمان به عنوان بخشی از سیستم تحقیقات تالش می: وی ادامه داد

 .اضافه کنیم تا سرعت پوسیدن بقایا افزایش یابد

ایم و مذاکراتی  آوری ریاست جمهوری آغاز کرده هایی را با معاونت علمی و فن همکاری: رییس بخش تحقیقات بیولوژی خاک گفت

مالی ما را حمایت کنند، مطالعات خود در رابطه با افزایش های نیشکر جنوب در حال انجام است تا اگر آنها از نظر  نیز با شرکت

 .سرعت فساد بقایای گیاهی را تکمیل کنیم

سه تا چهار سال اخیر مطالعاتی توسط یکی از دانشجویان دکترا انجام شده و . ایم البته اقداماتی در این رابطه انجام داده: وی افزود

ها توانستیم سرعت  با استفاده از این میکروارگانیزم. ها، فرایند تجزیه را سرعت دهیم و قارچها  ایم که با استفاده از باکتری نشان داده

 .فساد بقایای گندم را از دو تا سه ماه به یک ماه کاهش دهیم
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های کشاورزی که افراد مایلند به سرعت  سازی کاربرد دارد و در زمین البته این شیوه بیشتر در صنعت کمپوست:وی تاکید کرد

 .زمین را برای کشت بعدی آماده کنند، خالی ماندن عرصه و ایجاد فرصت برای فساد بقایای گیاهی، کار دشواری خواهد بود

 ها راه مقابله با آتش زدن بقایا تجهیز کشت و صنعت

در سایر کشورها با : داسدی رحمانی با اشاره به خشن بودن بقایای نیشکر و زمان زیاد مورد نیاز برای پوسیدن این بقایا، عنوان کر

 .شود آوری می ماشین آالت مناسب این بقایا از روی زمین جمع

روز پیش به خوزستان داشته، مشاهده  24به گفته وی در حال حاضر شرکت هفت تپه کامال خصوصی شده و در سفری که 

 .شرکت هستندآالت جدید به این  های ایتالیایی در حال مذاکره برای فروش ماشین است که شرکت کرده

مطالعه جامعی در این رابطه : رییس بخش تحقیقات بیولوژی خاک درباره اثر سوزاندن مزارع نیشکر بر میزان تولید محصول گفت

 .شود شود زیرا آتش زدن مزارع باعث افت خصوصیات خاک می طور قطع این مسئله باعث افت محصول می انجام نشده اما به

به گفته اسدی رحمانی در حال حاضر فقط به کشاورزان توصیه . برای مقابله با سوزاندن مزارع خبرداد وی از نبود قانون بازدارنده

شود که بقایای گیاهی مزارع را آتش نزنند اما باید برای این مسئله قوانین مناسب وضع شود و عالوه بر آن راهکارهای تشویقی  می

 .زارع منصرف شوندبرای کشاورزان در نظر گرفته شود تا از آتش زدن م

در شرایطی که نه قانونی برای مقابله با آتش زدن مزارع وجود دارد و نه راهکارهای تشویقی و عملی برای این : وی تاکید کرد

سازی سریع زمین انتخاب خواهند  ترین راه یعنی آتش زدن مزارع را برای آماده مسئله در نظر گرفته شده، بدون شک کشاورز راحت

 ./کرد
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳1: تاریخ

  زدایی محصوالت کشاورزی با دستگاه پالسمای محققان ایرانیزدایی محصوالت کشاورزی با دستگاه پالسمای محققان ایرانی  آفتآفت

زدایی محصوالت کشاورزی در زمان انبارداری تولید کردند که بدون  پالسما دستگاهی برای آفتپژوهشگران کشورمان با استفاده از 

  . کند ماه سالم نگهداری می 7نفوذ پالسما به داخل مواد غذایی، محصوالت کشاورزی را در مدت 

در مدت : چون گندم و برنج، گفت وگو با ایسنا، با اشاره به مشکالت انبارداری بذرهایی دکتر حامد نیکمرام، مجری طرح در گفت

 .شوند زمان نگهداری، این بذرها توسط آفات موجود در انبار تخریب می

برای رفع این مشکل اقدام به : و انواع الروها ذکر کرد و افزود« تریبولیوم»، «شپشک برنج»وی مهمترین آفات انباری این بذرها را 

 .آفات کردیمطراحی و ساخت دستگاهی برای از بین بردن این 

ای طراحی کرد که بذرها از داخل این  توان فرایند نگهداری از بذرها را به گونه با استفاده از این دستگاه می: نیکمرام تاکید کرد

وی با تاکید بر اینکه این روش هیچ اثری بر روی ماده غذایی ندارد، به .کنند و پس از ضدعفونی وارد انبار شوند دستگاه عبور 

شده معروف است که با اختالف  پالسما حالت چهارم ماده و به گاز یونیره: این دستگاه اشاره کرد و در این باره توضیح دادعملکرد 

های فعال پالسما موجب از بین  ها و گونه مجری طرح با بیان اینکه انرژی یون.شود پتانسل باال میان الکترودها، گاز یونیزه ایجاد می

پالسمای تولیدشده داخل مواد غذایی نفوذ نخواهد کرد؛ چراکه در این روش از پرتوهای : شد، ادامه دادرفتن تمام آفات خواهد 

نیکمرام، در .گذارد ساز مانند پرتو گاما و یا اشعه ایکس استفاده نشده است؛ از این رو هیچ اثری بر روی مواد غذایی برجای نمی یون

های انجام شده در  نتایج تست: ن مواد غذایی در مدت انبارداری، خاطرنشان کردخصوص میزان پایداری این روش برای سالم ماند

ماه، اثری از رشد آفات در آنها مشاهده  7اند، پس از  کشی شده دهد بذرهایی که با استفاده از این روش آفت این زمینه نشان می

ای که نه الروی وجود دارد که تکثیر شود  رفته است؛ به گونهنشد؛ چراکه که تمام آفات این مواد غذایی با استفاده از پالسما از بین 

توان بدون رشد  وی با تاکید بر اینکه با استفاده از این روش می.شود که مجددا تولیدمثل کند ای در آن مشاهده می و نه حشره

م آفات در مدت انبارداری روش قابل این روش برای از بین بردن تما: آفات، برنج و گندم را برای مدت طوالنی نگهداری کرد، افزود

نیکمرام با تاکید بر اینکه در حال حاضر برای از بین بردن آفات .اطمینانی است، مگر آن که از محیط خارج، آفات وارد انبار شود

ایی سمی و شود یک ماده شیمی سمومی که برای این منظور به کار برده می: شود، اظهار کرد انباری از سموم شیمیایی استفاده می

این محقق به بیان کاربردی شدن دستگاه پالسما برای از .تواند به داخل مواد غذایی نیز نفوذ کند زا است، ضمن آن که می سرطان

در دنیا این روش برای ضد عفونی کردن مواد غذایی : بین بردن آفات محصوالت کشاورزی در زمان انبارداری پرداخت و اظهار کرد

بر این اساس در این پژوهش توانستیم : وی ادامه داد.و دلیل آن عدم پیوسته بودن عملکرد این دستگاه است کاربردی نشده است

پالسما را در فاز نیمه صنعتی طراحی کنیم و در حال ثبت این دستگاه در اداره اختراعات آمریکا به منظور   دستگاه پیوسته

وتحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی ظرفیت  بیولوژی صنایع غذایی واحد علومآموخته دکتری میکرو این دانش.سازی آن هستیم تجاری

راکتور است و برای افزایش توان ظرفیت  3صنعتی تولید شده دارای  دستگاه نیمه: تن در روز ذکر کرد و یادآور شد 3این دستگاه را 

ا برای کاربردی کردن این سیستم را از مشکالت این محقق عدم تمایل انبارداره.توان تعداد راکتورهای آن را افزایش داد آن می

زدایی از انبارها با  انباردارها سالیانه با صرف یک تا دو میلیون تومان اقدام به آفت: سازی این دستگاه نام برد و اضافه کرد تجاری

 .از این سیستم ندارند کنند تا در مدت یک سال مشکل آفات را کاهش دهند؛ از این رو تمایلی به استفاده سموم شیمیایی می

/news/fa/ir.iana.www//:http36626D%/5%A2%D2%56% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳1: تاریخ

  امضای تفاهمنامه تحقیقاتی میان سازمان تات با دانشگاه آزاد اسالمیامضای تفاهمنامه تحقیقاتی میان سازمان تات با دانشگاه آزاد اسالمی

قیقاتی میان سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی امروز تفاهمنامه تح

 .امضاء شد

به گزارش ایانا، تفاهمنامه تحقیقاتی بین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و دانشگاه آزاد اسالمی امروز یکم آذرماه سال 

های کلی نظام مقدس  انداز و سیاست تفاهمنامه مذکور در راستای اهداف سند چشم.سازمان به امضا رسیدجاری در سالن اندیشه 

های علمی، آموزشی  مندی پیوسته و نهادمند از خرد جمعی و ضرورت همکاری بین مؤسسه منظور بهره جمهوری اسالمی ایران و به

های مشترک تدوین شد و بین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  امهها و برن و پژوهشی برای باال بردن کمیت و کیفیت فعالیت

فراهانی  این مراسم با حضور اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان؛ ابراهیم واشقانی.کشاورزی و دانشگاه آزاد اسالمی منعقد شد

انشگاه آزاد اسالمی؛ مصطفی زاده رئیس پژوهشگاه مرکزی د معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی؛ جمشید صباغ

ها مراتع و آبخیزداری؛ رسول زارع معاون پژوهش و فناوری  ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان جنگل کیاکجوری معاون برنامه

هشی ریزی و پایش امور پژو طالقانی مدیرکل دفتر برنامه  اهلل سازمان؛ مجید ولدان مدیرکل دفتر امور فناوری سازمان و داریوش فتح

ریزی و پایش امور پژوهشی سازمان به نقش کلیدی سازمان تحقیقات  در ابتدای این مراسم، مدیرکل دفتر برنامه.برگزار شد

های سایر  تامین غذای سالم از مباحثی است که توسط دولتمردان و دانشگاه: کشاورزی در امنیت غذایی کشور اشاره کرد و گفت

ز مباحث بسیار مهم است، اما متأسفانه موضوع تأمین امنیت غذایی در کشور ما تنها منحصر به شود و ا کشورها پیوسته پیگیری می

های دانشجویی دنبال شود از انسجام کافی برخوردار  نامه ها توسط پایان سازمان تحقیقات کشاورزی شده و چنانچه در دانشگاه

ه دانشکده کشاورزی، اساتید مجرب و دانشجویان در سراسر کشور، های خوب سازمان ازجمل طالقانی با تشریح ظرفیت  اهلل فتح.نیست

پتانسیل سازمان برای همکاری با دانشگاه آزاد اسالمی را مثبت ارزیابی کرد و خواستار همکاری دوجانبه این دو مرکز با یکدیگر 

ستن عقد قرارداد برای پژوهش سپس معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی طی سخنانی با منشاء خیر و برکت دان.شد

 .کشور، آن را از جهت کار عملیاتی برای تولید محصوالت غذایی و رفع مشکل غذای سالم مهم دانست

کارگیری  فراهانی دانشگاه آزاد اسالمی را از جهت ظرفیت مناسب اعضاء هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی و به واشقانی

: که اطالعات مربوط به تجهیزات آزمایشگاهی را تجمیع کرده، بسیار مفید دانست و بیان داشت "ساها"سامانه الکترونیکی دانشگاه 

 .از این ظرفیت در جهت موارد مشترک توافق استفاده خواهد شد

رین ها بیشت در مقایسه با سایر رشته: های دانشگاه آزاد اسالمی را مراکز پژوهشی کشاورزی دانست و بیان کرد وی یکی از قوت

 .مراکز پژوهشی ما روی موضوع کشاورزی، علوم دامی و گیاهان دارویی فعالیت دارند

های کالن دانست  فرهانی تأکید دانشگاه آزاد اسالمی را بر نیازهای واقعی دستگاه اجرایی و وزارت جهاد کشاورزی در پروژه واشقانی

هایی که از نظر وزارت جهاد کشاورزی دارای اولویت  اجرایی شدن پروژهو ابراز امیدواری کرد با تمام توان و همه ظرفیت در جهت 

در ادامه رئیس پژوهشگاه مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی با اشاره به سابقه همکاری قبلی سازمان و دانشگاه .است، اختصاص خواهد داد

در زمینه تأمین امنیت غذایی و غذای سالم  تواند اکنون این پژوهشگاه می هم: های دانشجویی بیان داشت نامه در انجام پایان

کند،  زاده با بیان اینکه پژوهشگاه مرکزی موضوعات خاصی را برای پژوهش خود انتخاب می صباغ.همکاری خوبی با شما داشته باشد

 .دهای بلند و مؤثری بردار تواند گام افزایی نیروها می این پژوهشگاه در کنار وزارت جهاد کشاورزی و هم: افزود

 گیرد سازی شدت می روند تجاری
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های سازمان در زمینه تحقیق، آموزش و ترویج کشاورزی، تولید، نظارت و  پس از آن معاون وزیر جهاد کشاورزی با معرفی فعالیت

ید های زراعی، تول دستاورد جدید خود را برای بخش ارقام زراعی، توصیه 654ما ساالنه حدود : حفاظت ذخایر ژنتیکی بیان داشت

دهیم و هرساله روند  سازی شده را ساالنه در اختیار بخش کشاورزی قرار می دستاورد تجاری 35و همچنین ... واکسن و سرم و

شرکت در  604بنیان تعداد  شرکت دانش 064اکنون از بین حدود  هم: زند اظهار داشت.دهیم شدت افزایش می سازی را به تجاری

ن در سه محور کاربردی کردن یافته قابل ترویج، قراردادهای فناورانه و مقاله های بیسیک مجموعه سازمان مستقر است و محققا

با توجه به اینکه نیازسنجی : وی یادآور شد.دنبال اثرگذاری جدی در تحقیقات هستند دهند و به کارهای خود را انجام می

هزار تنزل یافته و امیدواریم با  35های گذشته به  سال هزار دانشجو در 55دانشجویان کشاورزی بر عهده سازمان است جذب ساالنه 

 .همکاری دانشگاه آزاد اسالمی موضوع جذب دانشجویان به شکلی انجام یابد که هیچ دانشجویی بیکار و معطل نماند

اد نیازها در کشور و با توجه به تنوع زی: زند ضمن ابراز امیدواری از اینکه امضاء تفاهمنامه، منجر به کارعملیاتی شود، اضافه کرد

های کاری به ما یاری رسانید و با انتخاب یکی دو  کنم در انتخاب اولویت مسئولیت سنگینی که بر عهده داریم از شما دعوت می

 .های مشترک را آغاز کنیم زمینه جریان ساز و تحول آفرین فعالیت

انشگاه آزاد اسالمی تفاهمنامه آموزشی، تحقیقاتی و سپس با حضور نمایندگان سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و د

 ./ترویجی بین طرفین به امضاء رسید

/news/fa/ir.iana.www//:http36654D%/5%A6%D2%55% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/37180/%D8%A7%D9%85%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول آذر 

 

117 
 

 تخم مرغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول آذر 

 

118 
 

 (سایر )تولیدات باغی 

 فارس - ۳۱/۳۳/۳۰:  تاریخ

پرداخت پرداخت   2020تمام خسارت کشاورزان تا پایان سال تمام خسارت کشاورزان تا پایان سال / / ماه امسالماه امسال  ۷۷میلیارد دالر محصول باغی در میلیارد دالر محصول باغی در 0.90.9صادرات صادرات 

  شدشد

میلیون دالر مانند سیب،  244هزار تن محصول باغی به ارزش یک میلیارد و  326: معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت 

 . ماه امسال صادر شده است 6زعفران و پسته در 

المللی  ، محمدعلی طهماسبی ظهر امروز در حاشیه بازدید از نخستین نمایشگاه بینخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

خبرنگاران به آخرین وضعیت صادرات و تولید وگو برپا شده در جمع  آالت کشاورزی که در بوستان گفت باغبانی، گلخانه و ماشین

میلیون تن برآورد شده که این میزان  24بیش از  25میزان تولید کلی محصوالت باغی در سال : محصوالت باغی اشاره کرد و گفت

 .ای است هزار هکتار مربوط به کشت گلخانه 64هکتار در کل کشور تولید شده که از این میزان  744میلیون و  2در 

هزار تن محصول باغی به  326ماهه امسال  6در : وی همچنین در مورد حجم صادرات محصوالت باغبانی از ابتدای امسال نیز گفت

 .میلیون دالر از جمله زعفران و پسته سال قبل و همچنین محصوالت باغی چون سیب صادر شده است 244ارزش یک میلیارد و 

اکنون : ایم، تصریح کرد های خوبی برداشته ان اینکه در صادرات گل و گیاهان زینتی هم گاممعاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی بابی

کند که تأثیر به  خرد و صادر می ها نهاده را در اختیار تولیدکننده قرار داده و محصول نهایی را هم از تولیدکننده می برخی از شرکت

 .سزایی بر رشد صادراتی محصوالت باغی داشته است

بی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که صادرات سیب در مقابل واردات موز چقدر در افزایش صادرات این محصول مؤثر طهماس

سیاست بازار در مقابل بازار خیلی خوب جواب داده است، تا حدی که منجر به افزایش صادرات سیب شده : بوده، خاطرنشان کرد

تومان مشوق صادراتی بدهیم، در  544صادرات مرکبات و کیوی به ازای هر کیلو  وی با تأیید این موضوع که قرار است برای.است

گوید  پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه اما اتحادیه صادرکنندگان محصوالت کشاورزی به این امر معترض است و می

دی بدون هیچ سازوکاری پرداخت شود، بلکه قرار نیست، این یارانه نق: دولت نباید یارانه نقدی بدهد، با رد این موضوع گفت

تومان مشوق  544اظهارنامه و اسناد صادراتی را پس از صادرات ارائه کرده و به ازای هر کیلو   صادرکننده باید برگ سبز گمرکی،

بت در شده برای رقا ونقل کند، یا قیمت تمام صادراتی بگیرد و خودش تصمیم بگیرد که این رقم را صرف کاهش هزینه حمل

معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی همچنین در مورد تأثیر اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در کاهش .بازارهای صادراتی

 .ها بسیار در پایین آمدن قاچاق میوه مؤثر بوده است این مسئله با کمک رسانه: قاچاق میوه گفت

های بیمه کشاورزی  ن از دو سال پیش به علت سرمازدگی توسط صندوقوی همچنین در مورد پرداخت نشدن خسارات باغبانا

های بیمه کشاورزی تا پایان سال  اگر کشاورزان باغات خود را بیمه کرده باشند، نباید نگران باشند؛ چراکه طبق اعالم صندوق: گفت

 .همه خسارات باغداران تسویه شده است 20

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http63254243444242 

 

 

 

 
 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950903000909


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول آذر 

 

11۳ 
 

 تولیدات باغی
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  غرامت باغداران مرکبات دارای بیمه پرداخت می شودغرامت باغداران مرکبات دارای بیمه پرداخت می شود

بروز خسارت به باغ ها در استان  در پی رخداد سرما و یخبندان روزهای گذشته که موجب: سخنگوی صندوق بیمه کشاورزی گفت 

 .های شمالی کشور شد، باغداران خسارت دیده که دارای بیمه هستند، غرامت خود را دریافت می کنند

باغدارانی که پیش تر نسبت به خرید بیمه نامه مرکبات : رامین امینی زارع روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود

پیش از محو آثار خسارت به نزدیکترین شعبه اصلی و یا دفاتر شرکت های خدمات بیمه کشاورزی مراجعه و اعالم اقدام کرده اند، 

بدیهی است براساس تعهدات مندرج در بیمه نامه، گروه های بررسی خسارت از باغ های آسیب : وی اظهار داشت .خسارت کنند

 .رات وارده به دقت ارزیابی و برآورد خواهد شددیده بازدید می کنند و مطابق جداول قانونی مصوب خسا

نسبت به ( فروردین تا نیمه اردیبهشت) هرساله بسیاری از باغداران مرکبات در موعد مقرر: سخنگوی صندوق بیمه کشاورزی افزود

 .بیمه باغ های خود اقدام می کنند

هزار ریال و سقف غرامات پس از  364میلیون و  2ال تا هزار ری 534به گفته امینی زارع ، حق بیمه سهم باغدار در هر هکتار از 

 .میلیون ریال متغیر است 64میلیون تا 65بررسی و تعیین خسارات وارده از 

درصد مشارکت در  65با توجه به اهمیت تولید مرکبات در کشور، کمک دولت برای محصول مرکبات شمال تا میزان : وی افزود

 .کمک دولت در محصوالت باغی به شمار می رود حق بیمه بوده که باالترین میزان

عالوه بر آنچه که در مورد بیمه میوه مرکبات گفته شد، تنه درختان مرکبات نیز تحت پوشش بیمه قرار دارند، به : امینی زارع گفت

 74ن تا میلیو 25طوری که شرایط بیمه تنه درختان بسته به سن درخت، میزان خسارت و شدت خسارت متفاوت بوده و از 

این در حالیست که حق بیمه پرداختی باغدار برای برخورداری از این پوشش : وی ادامه داد.میلیون ریال در هکتار متغیر است

 .درصد است 75هزار ریال در هکتار و میزان کمک دولت نیز  274تا  644حمایتی در محدوده 

کبات شامل پرتقال، نارنگی، گریپ فروت، لیمو شیرین و لیمو ترش را باغداران می توانند هم بیمه نامه محصول مر: وی اظهار داشت

 .خریداری کنند و همچنین تنه درختان یاد شده را نیز تحت پوشش بیمه قرار دهند

میلیون نفر آنها  6.5به گزارش ایرنا، اکنون بیش از چهار میلیون بهره بردار کشاورزی در تامین امنیت غذایی کشور نقش دارند که 

محصول، تحت پوشش بیمه صندوق کشاورزی قرار دارند؛ از نظر کارشناسان، این رقم در مقایسه با بسیاری از کشورهای  653 با

به عقیده برخی کارشناسان، عمده ترین ویژگی بخش کشاورزی که آن را از سایر بخش های .دنیا، قابل توجه و حتی کم نظیر است

 .گی آن در پهنه طبیعت و شدت آسیب پذیری آن در برابر حوادث قهری و طبیعی استتولیدی اقتصاد متمایز می سازد، گسترد

به عبارت دیگر، با وجود اهمیت تولیدات کشاورزی در ایجاد امنیت غذایی کشورها، وجود خطرات یادشده که وقوع آنها نیز محتمل 

بنابراین اصول علمی مدیریت ریسک و به . برو کندو غیرقابل پیش بینی است همواره می تواند امنیت غذایی را با مخاطراتی رو

کارگیری ابزار مالی همچون بیمه می تواند تا حد زیادی در تامین امنیت غذایی نقش ایفا کند؛ این کاری است که دولت تدبیر و 

صوالت کشاورزی را امید نیز با وجود مشکالت مالی کشور در سال های اخیر نسبت به آن توجه داشته و با همکاری کشاورزان، مح

  .در برابر انواع آفات و خطرات بیمه کرده است
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 تولیدات باغی
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  غرامت باغداران مرکبات دارای بیمه پرداخت می شودغرامت باغداران مرکبات دارای بیمه پرداخت می شود

در پی رخداد سرما و یخبندان روزهای گذشته که موجب بروز خسارت به باغ ها در استان : صندوق بیمه کشاورزی گفتسخنگوی  

 .های شمالی کشور شد، باغداران خسارت دیده که دارای بیمه هستند، غرامت خود را دریافت می کنند

باغدارانی که پیش تر نسبت به خرید بیمه نامه مرکبات : زودرامین امینی زارع روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اف

اقدام کرده اند، پیش از محو آثار خسارت به نزدیکترین شعبه اصلی و یا دفاتر شرکت های خدمات بیمه کشاورزی مراجعه و اعالم 

خسارت از باغ های آسیب بدیهی است براساس تعهدات مندرج در بیمه نامه، گروه های بررسی : وی اظهار داشت .خسارت کنند

 .دیده بازدید می کنند و مطابق جداول قانونی مصوب خسارات وارده به دقت ارزیابی و برآورد خواهد شد

نسبت به ( فروردین تا نیمه اردیبهشت) هرساله بسیاری از باغداران مرکبات در موعد مقرر: سخنگوی صندوق بیمه کشاورزی افزود

 364میلیون و  2هزار ریال تا  534به گفته امینی زارع ، حق بیمه سهم باغدار در هر هکتار از .نندبیمه باغ های خود اقدام می ک

 .میلیون ریال متغیر است 64میلیون تا 65هزار ریال و سقف غرامات پس از بررسی و تعیین خسارات وارده از 

درصد مشارکت در  65مرکبات شمال تا میزان  با توجه به اهمیت تولید مرکبات در کشور، کمک دولت برای محصول: وی افزود

 .حق بیمه بوده که باالترین میزان کمک دولت در محصوالت باغی به شمار می رود

عالوه بر آنچه که در مورد بیمه میوه مرکبات گفته شد، تنه درختان مرکبات نیز تحت پوشش بیمه قرار دارند، به : امینی زارع گفت

 74میلیون تا  25طوری که شرایط بیمه تنه درختان بسته به سن درخت، میزان خسارت و شدت خسارت متفاوت بوده و از 

این در حالیست که حق بیمه پرداختی باغدار برای برخورداری از این پوشش : ادامه دادوی .میلیون ریال در هکتار متغیر است

 .درصد است 75هزار ریال در هکتار و میزان کمک دولت نیز  274تا  644حمایتی در محدوده 

شیرین و لیمو ترش را باغداران می توانند هم بیمه نامه محصول مرکبات شامل پرتقال، نارنگی، گریپ فروت، لیمو : وی اظهار داشت

 .خریداری کنند و همچنین تنه درختان یاد شده را نیز تحت پوشش بیمه قرار دهند

میلیون نفر آنها  6.5به گزارش ایرنا، اکنون بیش از چهار میلیون بهره بردار کشاورزی در تامین امنیت غذایی کشور نقش دارند که 

قرار دارند؛ از نظر کارشناسان، این رقم در مقایسه با بسیاری از کشورهای محصول، تحت پوشش بیمه صندوق کشاورزی  653با 

 .دنیا، قابل توجه و حتی کم نظیر است

به عقیده برخی کارشناسان، عمده ترین ویژگی بخش کشاورزی که آن را از سایر بخش های تولیدی اقتصاد متمایز می سازد، 

 .در برابر حوادث قهری و طبیعی است گستردگی آن در پهنه طبیعت و شدت آسیب پذیری آن

به عبارت دیگر، با وجود اهمیت تولیدات کشاورزی در ایجاد امنیت غذایی کشورها، وجود خطرات یادشده که وقوع آنها نیز محتمل 

و به  بنابراین اصول علمی مدیریت ریسک. و غیرقابل پیش بینی است همواره می تواند امنیت غذایی را با مخاطراتی روبرو کند

کارگیری ابزار مالی همچون بیمه می تواند تا حد زیادی در تامین امنیت غذایی نقش ایفا کند؛ این کاری است که دولت تدبیر و 

امید نیز با وجود مشکالت مالی کشور در سال های اخیر نسبت به آن توجه داشته و با همکاری کشاورزان، محصوالت کشاورزی را 

  .خطرات بیمه کرده استدر برابر انواع آفات و 
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 تولیدات باغی
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  المصرف شدالمصرف شد  هزار تن کیوی سریعهزار تن کیوی سریع  2424/ / های مرکبات و کیوی برآورد و اعالم شدهای مرکبات و کیوی برآورد و اعالم شد  خسارت سرمازدگی به باغخسارت سرمازدگی به باغ

های سنتی استان مازندران از سرما و برف اخیر حاکی از آن  های مرکبات، کیوی و دام برآوردهای اولیه از صدمات واردشده به باغ

 .هزار میلیارد ریال خسارت وارد شد است که هشت

اس نخستین برآوردهای بر اس: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران امروز در گفت

هزار تن  344تا  254های استان تحت تأثیر خسارت قرار گرفته که از لحاظ عددی معادل  درصد پرتقال 25تا  24شده، حدود  انجام

 .محصول است که باید تبدیل به آبمیوه یا کنسانتره شود

مان برآورد شده است که این مبلغ شامل خسارت میلیارد تو 744خسارت واردشده به محصول پرتقال حدود : دالور حیدرپور افزود

هزار تن از محصول نارنگی استان مازندران نیز تحت تأثیر سرمای هوا  54: وی خاطرنشان کرد.ها است درختان و میوه و سرشاخه

ندران واقع در های استان ماز درصد از باغ 65حدود : حیدرپور ادامه داد.رو شده است قرار گرفته و با کاهش ارزش افزوده روبه

اند که از لحاظ ریالی  ها شده شهر، آمل، بابل، تنکابن، نوشهر و چالوس دچار خسارت شکستگی درخت و سرشاخه های قائم شهرستان

های اولیه حاکی از آن است که  بینی در مجموع پیش: وی تصریح کرد.میلیارد تومان برآورد خسارت شده است 344تا  254معادل 

 .های درختان وارد شده است ها و سرشاخه های سنتی و شاخه های مرکبات، کیوی، دام میلیارد ریالی به باغهزار  خسارت هشت

درصد برآورد شده است و با توجه  54خسارت محصول پرتقال و نارنگی بیش از : رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران یادآور شد

رت کشور، ستاد حوادث غیرمترقبه، وزارت جهاد کشاورزی برای جبران به آنکه بخش کمی از آنها بیمه هستند، باید از وزا

ها تبدیل به مصوبه  شده، جبران خسارت های انجام امیدواریم که با پیگیری: حیدرپور تأکید کرد.های کشاورزان اقدام شود خسارت

که با کمک ستاد بحران، بخشی از محصول همچنین در برنامه داریم : وی اظهار داشت.برداران کمتر آسیب ببینند دولت شده و بهره

التفاوت آن از طریق دولت به باغداران پرداخت  پرتقال و نارنگی که تحت تأثیر سرما قرار گرفته است، تبدیل به کنسانتره شده و مابه

 .شود

 درصد کیوی هنوز روی درختان است 54

با توجه به اینکه : ه کیوی روی درختان باقی مانده بود، گفتدرصد میو 54رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اعالم اینکه 

های  تر کیوی تر است، دیگر امکان انبار کردن آن در سردخانه وجود ندارد و باید هرچه سریع این محصول به سرمای هوا حساس

دلیل سفت بودن، زودتر  بهزدگی نشده، بلکه همیشه  محصول کیوی دچار یخ: حیدرپور همچنین افزود.دیده راهی بازار شود آسیب

 .تر به مصرف برسد شد، اما در شرایط حاضر باید سریع مرور وارد بازار می برداشت و در انبار نگهداری شده و به

هنوز برآورد دقیقی از اینکه : هزار تن برشمرد و خاطرنشان کرد 24تا  54هایی را که تحت تأثیر سرما قرار گرفته،  وی میزان کیوی

 .تر وارد بازار شود، نشده است ها خسارت دیده و باید سریع ز کیویچه مقدار ا

 64حیدرپور به باغداران پرتقال توصیه کرد که برای برداشت عجله نکنند، زیرا جبهه هوای سرد از منطقه عبور کرده و حداقل تا 

 .وجود نخواهد آمد روز آینده مشکلی به

 .تر راهی بازار یا صنایع تبدیلی شود هزار تن است نیز باید سریع 54های سرمازده که معادل  نارنگی: وی ادامه داد

 ./های سنتی نیز در سرمای اخیر استان مازندران دچار خسارت شدند رأس از دام 744تا  544حدود : حیدرپور در پایان تصریح کرد
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 تولیدات باغی
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  هزار نهال گردو حاصل از کشت بافت آماده تحویل به باغداران استهزار نهال گردو حاصل از کشت بافت آماده تحویل به باغداران است  0404

ترین  مهمهای گردو حاصل از کشت بافت نسبت به سرما مقاومت بیشتری در مقایسه با ارقام سنتی در کشور دارند و یکی از  نهال

شود در نتیجه امکان کاشت تعداد بیشتری نهال در هر هکتار از  ها این است که تاج درخت پهن و گسترده نمی خصوصیات این نهال

 .شود زمین فراهم می

ها از لحاظ ژنتیکی  هزار نهال گردو حاصل از کشت بافت تولید شده و آماده تحویل به باغداران است این نهال 64بیش از 

وگو با  رئیس انجمن صنفی کشت بافت گیاهی ایران امروز در گفت نایب.ات کامالً مشابهی داشته و نیاز به پیوند ندارندخصوصی

های گردو حاصل از کشت بافت نسبت به سرما مقاومت بیشتری در مقایسه با ارقام سنتی  نهال: خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت

شود در نتیجه امکان کاشت  ها این است که تاج درخت پهن و گسترده نمی ن خصوصیات این نهالتری در کشور دارند و یکی از مهم

ها کشت  ارقام سنتی که در حال حاضر در باغ: شهریار حسامی افزود.شود تعداد بیشتری نهال در هر هکتار از زمین فراهم می

نهال  624تا  664همین دلیل در هر هکتار امکان کاشت بیش از های پهنی دارند به  شود از ارتفاع باالی برخوردار بود و سرشاخ می

 .نهال کاشت 254تا  204توان در هر کتار بیش از  های کشت بافتی دارند، می هایی که نهال وجود ندارد، در حالی که با ویژگی

: های جانبی است، اظهار داشت هزینهجویی در  وری سطح زیر کشت به معنی افزایش در تولید و صرفه وی با بیان اینکه افزایش بهره

وری در سطح افزایش تولید را نیز به همراه دارد چون  های حاصل از کشت بافت عالوه بر افزایش دو برابری بهره استفاده از نهال

های اختصاصی هستند که میزان محصول بسیار باالتری نسبت به  های گردوی کشت بافتی کلون شده بوده و از واریته نهال

عمالً از هریک : رئیس انجمن صنفی کشت بافت گیاهی ادامه داد نایب.شوند ها استفاده می های دارند که در حال حاضر در باغ نهال

های حاصل از کشت  هایی که در آنها از نهال شود، در حالی که از باغ تن محصول حاصل می 6.5هکتار باغ گردوی سنتی یک تا 

های  حسامی در پاسخ به این پرسش که آیا در تولید نهال.آید دست می پنج تا شش تن محصول بهبافتی استفاده شده است، حدود 

ایران تجربیات بسیاری در مواجه شدن : آبی نیز توجه شده است، بیان کرد حاصل از کشت بافت به مسائلی همچون خشکسالی و کم

در تولید نهال کشت بافتی هر آنچه ما را در راه رسیدن به تولید با ها و آفات در صنعت باغبانی دارد؛ بنابراین  با خشکسالی، بیماری

 .کیفیت و بیشتر کمک کند به کار گرفته شده و لحاظ شده است

به واسطه تحقیقاتی که در این زمینه انجام : وی جایگاه ایران را در تحقیقات کشت بافت گیاهی در قابل توجه دانست و تأکید کرد

خوبی در بین کشورهای جهان دارد و از بسیاری از کشورها جلوتر بوده و در برخی موارد مدعی رتبه نخست شده است ایران جایگاه 

 ./این فعالیت است
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 تولیدات باغی
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۳: تاریخ

  رسانی ناقص و زودهنگام، بیش از سرمازدگی زیان دیدندرسانی ناقص و زودهنگام، بیش از سرمازدگی زیان دیدند  باغداران از اطالعباغداران از اطالع

زدگی مرکبات، بیش از سرمازدگی باعث زیان و  انتشار اطالعات ناقص و زودهنگام و در مواردی متناقض برخی از مسئوالن درباره یخ

وگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه برخی از اظهار نظرات  کشاورز امروز در گفتمقام دبیرکل خانه  قائم.از بین رفتن حقوق باغداران شد

زدگی تنها در بخشی از شرق  کیلومترمربع مساحت دارد و یخ 657هزار و  23استان مازندران بیش از : غیرمسئوالنه بوده است، گفت

رسید تمام  نظر می مسئوالن دولتی به شکلی بود که بهاین استان اتفاق افتاده است، اما اظهار نظرهای غیرکارشناسی برخی از 

 .اند درختان مرکبات خسارت دیده

انتشار اطالعات : اهلل بیابانی با تأکید بر اینکه این شکل از اظهار نظرها نوعی جوسازی علیه باغدار و تولیدکننده است، افزود عنایت

های مرکبات بیش از سرمازدگی به باغداران زیان وارد کرد، زیرا زمینه  زدگی باغ ناقص و زودهنگام و در مواردی متناقض درباره یخ

هنوز زمان برداشت مرکبات در منطقه غرب مازندران آغاز نشده و در شرق مازندران : وی بیان کرد.سوءاستفاده دالالن را فراهم کرد

ها را کاهش و شرایط  ها، قیمت زدگی میوه عنوان یخ ها برداشت شده است، اما دالالن با بهانه سرمازدگی مرکبات و نیز تنها نارنگی

اند،  حال با شرایطی که برای باغدار ایجاد کرده: مقام دبیرکل خانه کشاورز ادامه داد قائم.اند بازار را به زیان تولیدکننده تغییر داده

اند را  ی که دچار سرمازدگی شدهتر ورود پیدا کند و با تعیین قیمت ثابت، آن بخش از محصوالت الزم است دولت هرچه سریع

 .های فرآوری انتقال دهد خریداری و به کارخانه

در این منطقه پایه برخی درختان : دیده در شرق استان مازندران شد و اضافه کرد بیابانی خواستار پرداخت یارانه به باغداران خسارت

با توجه به . شود ها دیده می دادی از درختان بخشی از باغهای تع زدگی جزئی نیز در میوه در زیر سنگینی برف شکسته است و یخ

 .کاهش قیمت مرکبات، باغداران این منطقه نیاز به کمک دارند و بهتر است این کمک در قالب یارانه پرداخت شود

ما قبل از این : داشتوی در پایان با بیان اینکه ایران در تولید مرکبات دارای مزیت و نباید گذاشت این مزیت از دست برود، اظهار 

های مورد نیاز برای مقابله با تکرار  ایم و باید زیرساخت های مرکبات را داشته نیز تجربه تغییر دما ناگهانی در شمال کشور و باغ

و ها  زدگی میوه گرفت تا اکنون شاهد شکستگی پایه درختان، یخ های الزم صورت می ریزی شد و برنامه دوباره این وضعیت فراهم می

 ./طلبان نباشیم حضور فرصت
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 تولیدات باغی
 خبرنگاران جوان – 1۰۳۱آذر  ۳2: تاریخ

  کشت محصول آب بر به داخل گلخانه ها می رودکشت محصول آب بر به داخل گلخانه ها می رود

توسعه کشت گلخانه سبزی و صیفی در راستای مدیریت مصرف : گیاهی جهاد کشاورزی استان تهران گفت معاون بهبود تولیدات

 .آب یکی از پروژه های مهم اقتصاد مقاومتی است

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

در : با اشاره به اینکه سیاست وزارتخانه کاهش کشت محصوالت آب بر است ، اظهار داشت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،

مقاومتی در بخش کشاورزی شاخص بهره وری به عنوان محوری ترین پروژه در دستور کار قرار  راستای اجرا و تحقق برنامه اقتصاد

در این زمینه رویکرد بخش : وی با اشاره به اینکه مدیریت مصرف آب یکی از شاخصه های مهم بهره وری است، افزود.گرفته است

 .ط های بسته گلخانه ای انتقال دهدتولیدات گیاهی برآن است تا حد امکان کشت محصوالت آب بر را به محی

در سطح استان کشت محصوالت آب بر همچون هندوانه را به : معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان تهران ادامه داد

شار حداقل امکان رسانده ایم و از طرفی برای کشت محصوالتی نظیر علوفه ذرت از ارقام زودرس استفاده کردیم تا با این روش ف

 .کمتری به منابع زیر زمینی آید

 64الی  5با توسعه کشت محصوالت سبزی و صیفی در گلخانه عالوه بر کاهش یک پنجم آب مصرفی با عملکرد : وی تصریح کرد

 .برابری محصول در واحد سطح روبرو خواهیم بود
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 فارس - ۳۱/۳۳/۳۰:  تاریخ

  ها هنوز آماده نیستها هنوز آماده نیست  زیرساخت کشتارگاهزیرساخت کشتارگاه/ / اجرای طرح کشتار مرغ با وزن استاندارد به تعویق افتاداجرای طرح کشتار مرغ با وزن استاندارد به تعویق افتاد
نگران آن هستیم که این : معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی در مورد زمان اجرای طرح عرضه مرغ با وزن استاندارد گفت 

سازی نشدن با مشکل مواجه شویم و تعادل بازار بر هم بخورد و در ضمن زیرساخت  طرح را آغاز کنیم، اما در عرضه به دلیل فرهنگ

، در مورد وضعیت اجرایی شدن خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی  زاده در گفت مسعود هاشم. ها هنوز اماده نیست کشتارگاه

برای اجرای : مرغ سایز که پیش از این مسئوالن سازمان دامپزشکی وعده اجرای آن از ابتدای آذر ماه را داده بودند، خاطرنشان کرد

تر آنکه نگران فرهنگ استفاده از مرغ با وزن کمتر در بین  ها ایجاد شود و از همه مهم گاه باید، زیرساختار الزم در کشتاراین طرح 

در حالی که در . فرهنگ استفاده از مرغ درشت در بین مردم جا افتاده و تغییر آن کمی مشکل است: وی اضافه کرد.مردم هستیم

کنند و حتی کشور عراق نیز مرغ   گرم استفاده می 044تا یک کیلو و  244غ با وزن بین یک کیلو همه جای دنیا به جز ایران از مر

 .زند با وزن باال را قبول نکرده و برگشت می

مدت نگهداری جوجه برای : کیلوگرم اشاره کرد و گفت 2معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی به معایب مرغ با وزن باالی 

بیوتیک بیشتر، چربی باالتر خواهد داشت، مضاف بر  روز بوده تا به وزن بیشتر برسد و در نتیجه مصرف آنتی 05پروار شدن باالی 

 .یابد آنکه کیفیت گوشت نیز در مرغ با وزن باالتر کاهش می

بتدا باید این فرهنگ را در کشور اجرا کنیم، ا( مرغ با وزن زیر یک و نیم کیلوگرم)زاده، اگر بتوانیم طرح مرغ سایز  به گفته هاشم

بین مردم نهادینه شود که استفاده از مرغ کوچک برای سالمت خود آنها نیز بهتر است، مضاف بر آنکه دوره رشد جوجه یک روزه 

 .دهد بیوتیک را کاهش می روز بوده و نیاز به مصرف آنتی 35تنها 

کنیم، مرغ  ود، از آنجایی که از نژاد گوشتی استفاده میر هر چه سن کشتار مرغ باالتر می: وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت

شود و در نتیجه باید مدام از دارو برای سالمت مرغ  ماند و با کوچکترین مشکلی بیمار می سریعاً رشد کرده، اما ریه آن کوچک می

 .واهد داشتاین گونه مشکالت را نخ  روزه 35تا  34ها استفاده شود، در حالی که کشتار در سن  در مرغداری

درصد مرغ عرضه شده در بازار  24تا  65معاون تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی به این نکته هم اشاره کرد که اکنون حدود 

  .رسد دارای ضایعات است، اما در مرغ با وزن کم میزان ضایعات نیز به حداقل می

نگران آن هستیم که این طرح را آغاز کنیم، اما در : هم گفت زاده در مورد زمان اجرای طرح عرضه مرغ با وزن کم به بازار هاشم

سازی نشدن با مشکل مواجه شویم و تعادل بازار بر هم بخورد و در نتیجه به زمان بیشتری برای اجرای این  عرضه به دلیل فرهنگ

بندی  د مرغ را به واسطه سایز بستهها نیاز به دستگاه سورتینگ دارند، تا بتوانن طرح نیاز داریم، مضاف بر آنکه برخی کشتارگاه

های تولید مرغ از قبل کار خود را برای عرضه مرغ با وزن کم  به گفته این مسئول در سازمان دامپزشکی برخی از شرکت.کنند می

د که ده روزه کاهش می 54ماه به  3اند، چرا که این موضوع به نفع خود مرغداران هم است و سرعت گردش مالی را از  آغاز کرده

بندی شدن کاالهای اساسی از جمله مرغ و  به گزارش فارس، از ابتدای انقالب و با سهمیه.ریزی کنند توانند مجدداً جوجه می

 .های دامی و جوجه یک روزه برای تولید فرهنگ تولید مرغ با وزن باال رایج شد محدودیت توزیع نهاده
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 تولیدات دام و طیور
 فارس - ۳۱/۳۳/۳۱:  تاریخ

  کردستان عراق و آذربایجان واردات طیور را از ایران متوقف کردندکردستان عراق و آذربایجان واردات طیور را از ایران متوقف کردند
هایی از آنفلوانزای پرندگان در دو مرغداری تهران، واردات محصوالت  اقلیم کردستان عراق و آذربایجان به دلیل پیدا شدن نمونه 

ولت آذربایجان به نقل از آپا، د خبرگزاری فارسالملل  به گزارش خبرنگار اقتصاد بین. مرتبط با طیور را از ایران متوقف کردند

  .صورت موقت واردات گوشت طیور و محصوالت مرتبط با این بخش از دامداری ایران را به صورت موقت متوقف کرده است

  .علت این اقدام از سوی دولت آذربایجان احتمال شیوع آنفلوانزای پرندگان در ایران اعالم شده است

به همین سازمان . و مزرعه پرورش مرغ در اطراف تهران شناسایی شده استدر د H5N5 به تازگی ویروس آنفلوانزای پرندگان

کنترل محصوالت دامی در آذربایجان واردات مرغ و محصوالت وابسته را از ایران و دیگر کشورهای تحت تاثیر این ویروس را ممنوع 

ان تاییدیه سازمان دامپزشکی ایران نیز الزم این سازمان اعالم کرده است که برای واردات دیگر محصوالت دامی از ایر .کرده است

 .های بسته نگهداری کنند این سازمان همچنین به مردم این کشور هشدار داده است تا طیور خود را در مکان. است

یران را به گزارش روداو، از سوی دیگر اقلیم کردستان عراق نیز به دلیل شیوع آنفلوانزا در دو مزرعه اطراف تهران واردات مرغ در ا

  .مرغ از ایران را متوقف کرده است اکنون واردات مرغ و تخم وزارت کشاورزی کردستان هم .متوقف کرده است

بنا به گفته وزیر کشاورزی این اقلیم اگرچه تهدیدی نسبت به شیوع آنفوالنزای پرندگان در کردستان وجود ندارد، ما تصمیم 

  .روس جلوگیری کنیمگرفتیم تا از هر گونه احتمال شیوع این وی

بسیاری از مزارع و پرندگان وحشی را در چندین کشور اروپایی و  H5N5بنا به اعالم سازمان جهانی بهداشت حیوانات ویروس 

مقامات کردستان اعالم کردند به . های گذشته آلوده کرده است های اشغالی توسط رژیم صهیونیستی طی هفته همچنین سرزمین

 .مورد نیاز خود در این زمینه را از ترکیه تامین خواهند کردجای ایران محصوالت 

نوع است که  662و در مجموع  5تا  6از  N و 60تا 6از  H نوع است که 662الزم به ذکر است، ویروس آنفلوانزای پرندگان حدود 

 .شود در مرغداری میها برای مرغ خطرناک است و باعث تلفات  برای انسان خطرناک است و بقیه سویه H5N6فقط سویه 
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 تولیدات دام و طیور

 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳7: تاریخ

  واردات هر الشهواردات هر الشههزار تومانی به ازای هزار تومانی به ازای   9۷49۷4سود سود / / هزار رأس دام در ماه جاریهزار رأس دام در ماه جاری  ۶05۶05توزیع توزیع 

 .کنندگان دام، از میزان توزیع دام سبک و سنگین در ماه جاری خبر داد رئیس شورای تامین

طبق برآوردی که از طرف این شورا : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت کنندگان دام ایران امروز در گفت رئیس شورای تامین

هزار رأس دام سبک و سنگین برای تأمین نیاز داخلی به کشتارگاه ارسال  705اری، حداقل انجام گرفته، مقرر است تا انتهای ماه ج

از : هزار تومان به ازای هر کیلوگرم است، افزود 62منصور پوریان با اشاره به اینکه قیمت فروش گوسفند و بز درب دامداری .شود

 66أس گوساله خواهد بود که قیمت میانگین برای دام سنگین، هزار ر 244هزار رأس بز و  65هزار رأس گوسفند،  364این مقدار، 

هزار رأس  655هزار رأس گوسفند،  654، (آبان)به گفته وی، در ماه گذشته .تومان در هر کیلوگرم تعیین شده است 544هزار و 

هزار رأس  76گوساله و هزار رأس برای  664هزار رأس برای گوسفند،  554در حالی که . هزار رأس بز کشتار شد 03گوساله و 

ها کمتر از  ها رسید و تعداد کشتار مابقی دام بینی بینی شده بود؛ بنابراین تنها فروش گوساله به بیش از میزان پیش برای بز، پیش

http://www.farsnews.com/
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دام  هزار رأسی که برای 664از : ماه سال جاری، عنوان کرد کنندگان دام ایران درباره صادرات آبان رئیس شورای تامین.انتظار بود

هزار رأس در نظر گرفته بودیم، اما میزان آن  24هزار رأس محقق شد و در مورد گوساله نیز اگرچه  645بینی شده بود،  سبک پیش

هزار رأس دام سنگین  24هزار رأس دام سبک و  254شود در ماه جاری،  بینی می این در حالی است که پیش. به صفر تقلیل یافت

رود و باید فکری به  پوریان در پایان با بیان اینکه از اواخر پاییز، جمعیت دام زنده رو به افزایش می.به کشورهای دیگر صادر شود

هزار تومان به ازای  264واردکنندگان تنها در پی سود خود هستند، زیرا طبق برآوردها حداقل : حال فروش آن کرد، اظهار داشت

 ./شود واردات هر الشه، نصیب آنها می
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳8: تاریخ

  ضوابط قرنطینه ای آنفلوانزای فوق حاد پرندگان تشدید می شودضوابط قرنطینه ای آنفلوانزای فوق حاد پرندگان تشدید می شود

سازمان با اعمال تدابیر مراقبتی ویژه، عملیات گسترده ای را در همه مرغداری های استان و سایر واحدهای پرورش  کارشناسان این

طیور کشور تدارک دیدند بنابراین اقدامات الزم برای مدیریت واحدهای پرورش طیور صنعتی با تشدید ضوابط امنیت زیستی در 

 .شی دیگر انجام شده استخصوص جلوگیری از ورود آلودگی به مزارع پرور

برای کنترل بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان ضوابط قرنطینه ای در استان : سازمان دامپزشکی کشور در اطالعیه ای اعالم کرد

ای به گزارش ایانا از سازمان دامپزشکی کشور، پیرو اطالعیه های قبلی درباره بیماری آنفوالنز.تهران و سراسر کشور تشدید می شود

کانون مرغ تخمگذار دیگر در شهرستان و در مجاورت واحد 2فوق حاد پرندگان در استان تهران، بر اساس پایش های انجام شده 

های آلوده قبلی مورد شناسایی و تایید آزمایشگاهی قرار گرفتند که عملیات معدوم سازی، پاکسازی و ضدعفونی گله آلوده و اعمال 

 .منطقه و در کمترین زمان ممکن انجام شد تشدید ضوابط قرنطینه ای در

کارشناسان این سازمان با اعمال تدابیر مراقبتی ویژه، عملیات گسترده ای را در همه »: در اطالعیه سازمان دامپزشکی آمده است

ی پرورش مرغداری های استان و سایر واحدهای پرورش طیور کشور تدارک دیدند بنابراین اقدامات الزم برای مدیریت واحدها

  «.طیور صنعتی با تشدید ضوابط امنیت زیستی در خصوص جلوگیری از ورود آلودگی به مزارع پرورشی دیگر انجام شده است

پرندگان مهاجر به عنوان مهمترین عامل ورود آلودگی به کشورها محسوب می شوند و می توانند طیور روستایی را آلوده کنند، »

ضوع ضروری است تولید کنندگان و مردم در صورتی که با هرگونه تلفات غیرعادی پرندگان مواجه بنابراین با توجه به اهمیت مو

 «.شدند، مراتب را به ادرات کل دامپزشکی استان ها اطالع دهند

ر شهروندان از خرید طیور روستایی از بازارچه ها و قبل از اطمینان از سالمتی محصول به طو: در ادامه این اطالعیه آمده است

جدی خودداری کنند؛ بدیهی است سازمان دامپزشکی کشور به صورت شبانه روزی نظارت کامل خود را بر روند تولید گوشت مرغ 

و تخم مرغ اعمال می کند و شهروندان می توانند با تهیه این اقالم از مراکز معتبر و تحت نظارت این سازمان از سالمت آن 

دامپزشکی کشور طی اطالعیه ای بروز بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان را در دو واحد پیشتر سازمان .اطمینان داشته باشند

 .پرورش طیور یکی از شهرستان های استان تهران اعالم کرده بود

/news/fa/ir.iana.www//:http36054D%/5%B7%D2%5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/37450/%D8%B6%D9%258


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول آذر 

 

12۳ 
 

 تولیدات دام و طیور

 آیانا - 1۰۳۱آبان  ۳1: تاریخ

  قیمت تولید داخلی، کمتر از روسیهقیمت تولید داخلی، کمتر از روسیه/ / ظرفیت تولید ساالنه بیش از سه میلیون قطعه بوقلمون در کشورظرفیت تولید ساالنه بیش از سه میلیون قطعه بوقلمون در کشور

ایران با تجهیزات و امکانات فعلی توانایی تولید حداقل یک میلیون قطعه، : یکی از فعاالن بخش خصوصی تولیدکننده بوقلمون گفت

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر  مدیرعامل شرکت تعاونی صنعت بوقلمون ایران امروز در گفت.از نیاز داخلی را دارا است بیش

برداری که در صنعت بوقلمون صادر شده، ایران توانایی تولید بیش از سه میلیون قطعه در  پروانه بهره 264اکنون با توجه به : افزود

در : اکنون باید فکری به حال بازار فروش گوشت بوقلمون کرد، ادامه داد دی آذرمؤید با اشاره به اینکه از همسیدمه.سال را دارد

شود؛  پروانه جدید نیز در زمینه پرورش بوقلمون صادر شده که در یک بازه زمانی چند ساله به تعداد قبلی اضافه می 364حالی که 

به گفته وی، نباید اجازه داد که آشفتگی مشابه در صنعت مرغ، .ه برابر میزان فعلی را داشتبنابراین باید انتظار افزایش تولید تا س

های قبلی، الزم است که در این زمینه تدابیر مقتضی اندیشیده شده و  در صنعت بوقلمون نیز تکرار شود؛ بنابراین با توجه به تجربه

ها زیر بار فشار  گیری را مدیریت کرده، به کار خود ادامه دهد و در تصمیم طور که تا امروز میزان تولید وزارت جهاد کشاورزی، همان

های قلبی رایج در کشور  های جلوگیری از بیماری آذرمؤید با بیان اینکه تغذیه با گوشت بوقلمون، یکی از راه.داران نرود برخی سرمایه

شود، در حالی که مصرف این  کیلوگرم برآورد می 64گین طور میان سرانه مصرف گوشت بوقلمون، در دنیا به: است، خاطرنشان کرد

کند؛ آن هم در شرایطی که تعداد کل عمل قلب باز در کشور، برابر با میزان آن  گرم در سال تجاوز نمی 354محصول در ایران، از 

بی اشباع آن صفر بوده و بوقلمون، تنها گوشتی است که چر: وی معتقد است.در چین است که بیش از یک میلیارد نفر جمعیت دارد

گذاری در  ای مانند آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان و کانادا با سرمایه به همین دلیل کشورهای پیشرفته. کمترین کلسترول را دارد

سیار اند و در این راه ب های مرتبط با تغذیه داشته راستای آگاهی بخشی به جامعه در ارتباط با مصرف آن، سعی در کاهش بیماری

البته در ایران نیز، وزارت بهداشت باید در افزایش سرانه مصرف، اقدامات الزم را انجام دهد تا از این طریق، . اند موفق بوده

ساختار : مدیرعامل شرکت تعاونی صنعت بوقلمون ایران تصریح کرد.های درمانی اتفاق بیفتد داری در هزینه جویی معنی صرفه

تواند جایگزین مناسبی برای گوشت دیگر احشام باشد؛  بنابراین می. ه هم گوشت سفید دارد و هم قرمزای است ک بوقلمون به گونه

 .بار به ازای هر کیلوگرم است تومان در میادین تره 644هزار و  2سوم گوشت قرمز و حدود  در حالی که قیمت آن هم تقریباً یک

اکنون آمار  هم: به تولید گوشت این پرنده در کشور افزوده شود، یادآور شددرصد  64آذرمؤید با اشاره به اینکه قرار است ساالنه 

سازی و گسترش آگاهی  هزار قطعه است که باید با فرهنگ 044صورت ساالنه حدود دو میلیون و  ریزی برای بوقلمون به جوجه

این در : حل مقدماتی دانست و تأکید کردوی صادرات گوشت بوقلمون را بسیار ضعیف و در مرا.مردم، بازار آن را نیز رونق بخشید

تواند آن را تأمین کند، اما در این زمینه باید ابتدا  شرایطی است که کشوری مانند روسیه، تقاضای باالیی برای خرید دارد و ایران می

 .نداردها و تجهیزات الزم آماده شود؛ چرا که هنوز در کشور کشتارگاه استانداردی برای بوقلمون وجود  زیرساخت

تر از نرخ آن در کشورهای دیگر  برخالف گوشت مرغ، قیمت تولید بوقلمون در ایران، پایین: این کارشناس در پایان اظهار داشت

 ./نظیر روسیه است؛ بنابراین باید از فرصت به وجود آمده استفاده کرد و هرچه زودتر برای رونق گرفتن صادرات، برنامه چید
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 (سایر )تولیدات زراعی 

 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳2: تاریخ

  مصرفی کشور، محصول کشاورزان ایرانی استمصرفی کشور، محصول کشاورزان ایرانی است« « جوجو»»درصد درصد   5454

 .درصد جو مورد نیاز در داخل کشور تولید می شود 54 بیش از: مدیر کل دفتر غالت و محصوالت اساسی معاونت امور زراعت گفت

نیاز ساالنه کشور به جو نزدیک به پنج : به گزارش ایانا، کاوه خاکسار با اعالم این مطلب به خبرنگار وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .هزار تن از این محصول تولید شد 544میلیون و  3نزدیک به  20-25میلیون تن است و سال زراعی 

درصد باقیمانده نیاز ما به جو با رفع مسایل بازرگانی حل خواهد شد، زیرا ما کارهای مدیریتی را در چارچوب اقتصاد  24: افزودوی 

 .مقاومتی انجام می دهیم و به دنبال افزایش عملکرد تولید این محصول هستیم

کیلوگرم در هر هکتار  3544ر و مزارع آبی را کیلوگرم در هکتا 6044خاکسار عملکرد مزارع دیم جو را در سال زراعی گذشته 

هزار هکتار از اراضی، زیر کشت جو رفت که از این سطح  644سال گذشته نزدیک به یک میلیون و : وی اظهار داشت.عنوان کرد

اری برنامه خاکسار با بیان این که برای سال زراعی ج.هزار هکتار مربوط به اراضی آبی و یک میلیون هکتار اراضی دیم بود 644

 045هزار و  007هکتار جو آبی و  344هزار و  325تا کنون بیش از : هزار هکتار جو را داریم، گفت 654کشت یک میلیون و 

سال گذشته : وی با اشاره به این که کشت این محصول در اراضی کشور همچنان ادامه دارد، گفت.هکتار جو دیم کشت شده است

وی در همین حال قیمت و مسایل مربوط به خرید جو را از دیگر عوامل .ن هکتار جو کشت شده بودتا این ماه در کشور یک میلیو

هکتار، کرمانشاه  044هزار و  646تا کنون در استان های خراسان رضوی : خاکسار ادامه داد.موثر بر کشت این محصول دانست

هزار هکتار  05هزار هکتار و استان مرکزی  54قی بیش از هکتار، آذربایجان شر 254هزار و  52هکتار، همدان  244هزار و  657

 .جو کشت شده و در مناطق معتدل و گرم هنوز کشت این محصول آغاز نشده است

 تومان برای هر کیلو جو 0429قیمت تضمینی 

هزار تن بذر  06امسال : هزار تن بذر گواهی شده جو بین کشاورزان توزیع شد، اعالم کرد 25وی با بیان این که سال گذشته 

 .گواهی شده این محصول در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت

قیمت تضمینی پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای سال زراعی جاری : خاکسار در مورد قیمت تضمینی جو نیز اظهار داشت

آالت جدید و بذرکارها در اراضی و  وی تاکید کرد که با توجه به استفاده از ماشین.تومان به ازای هر کیلوگرم جو است 6422

 .درصد جو مورد نیاز کشور قابل تامین است 644مبارزه به موقع با آفات در صورت رفع مسایل بازرگانی، 
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 تولیدات زراعی
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  هندوانه با کشت نشاییهندوانه با کشت نشایی  صادراتصادراتمنطقی کردن منطقی کردن 

بر که هفت برابر سد کرج آب مجازی را به خارج صادر  عنوان محصولی آب متولیان آب کشور بر این باورند که صادرات هندوانه به

ورزی بر این باور است که با کشت نشایی کند، برای کشور خشکی نظیر ایران منطقی نیست اما معاون زراعت وزارت جهاد کشا می

 .شود به این ترتیب صادرات هندوانه نیز منطقی می. جویی خواهد شد درصد در مصرف آب صرفه 04تا  34هندوانه، بین 

این روزها ایران درگیر تبعات مدیریت نادرست منابع آب است زیرا عدم توجه به مدیریت مصرف در کشور و 

های بحرانی با پدیده فرونشست  های وسیعی از دشت د منابع آب تجدیدپذیر، سبب شده بخشدرص 25برداری از  بهره

های کارشناسی  ها دالیل مختلفی دارد و برای پیدا کردن راهکار مناسب، نشست فرونشست دشت. مواجه شوند

. گردند مه به دنبال مقصر میها، به جای ارایه راهکار سازنده، ه شود اما در این نشست متعددی در این رابطه برگزار می

بخش کشاورزی به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده آب کشور همواره در تیررس انتقادات زیادی قرار داشته و برخی 

این گروه . پذیری از منظر مصرف آب تعطیل شود کارشناسان معتقدند باید کشت و کار در ایران، به دلیل عدم توجیه

تدبیری در  در مناطق خشک و مرکزی ایران به کشورهای عربی را نمونه بارز بیصادرات سبزی و صیفی کشت شده 

اما به گفته معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی، این بزرگ ترین مصرف کننده . آورند بخش کشاورزی به حساب می

جدی در کشور  های کاهش مصرف این ماده حیاتی را به طور آب کشور هم به بحران آب توجه جدی داشته و تمام راه

 .کند پیگیری می

تا پنج سال دیگر : کند وگو با خبرنگار ایانا درباره اقدامات این وزارتخانه برای کاهش مصرف آب تاکید می عباس کشاورز در گفت

تغییر سیستم آبیاری استفاده شده در مزارع نیز به میکرو . بخش اعظم تولیدات زراعی کشور باید از طریق کشت نشایی انجام شود

وی با اشاره به اجرای آزمایشی کشت نشایی به روی محصوالتی نظیر ذرت، پنبه، چغندر قند، گوجه فرنگی، خربزه و .خواهد یافت

 .شود جویی می درصد در مصرف آب صرفه 04تا  34از طریق کشت نشایی این محصوالت، بین : گوید هندوانه می

ای در  هر ایده: کند استفاده از نشاء به جای بذر در بخش کشاورزی، عنوان می کشاورز همچنین درباره دالیل عدم اجرای سیاست

مقرون به صرفه بودن ایده از نظر اقتصادی اثبات شود و پس از . ابتدا باید در حد آزمایشی اجرا شود تا درستی آن به اثبات برسد

 .طی کردن این مراحل، در راه صنعتی شدن این ایده گام برداشته شود

ایده ما درباره تاثیر کشت نشایی بر کاهش مصرف آب در سطوح آزمایشی با نتایج مثبت همراه بود، بنابراین طی : کند ضافه میوی ا

 .کنیم، کشت نشاء در مزارع را جایگزین بذر کنیم پنج سال آینده تالش می

 کشت سبزی و صیفی در گلخانه

منتقدان . شود یا سبزی و صیفی در مناطق مرکزی و خشک کشور مطرح می ای در زمینه تولید هندوانه در یزد و انتقادات گسترده

بر این باورند که با توجه به مفهوم آب مجازی، کشت سبزی و صیفی در این مناطق منطقی نیست اما معاون زراعت وزارت جهاد 

ای است  ها گلخانه شود و کشت یدر هیچ یک از نقاط مرکزی ایران در فضای باز سبزی و صیفی کشت نم: کند کشاورزی تاکید می

 .خواهد که آب کمی می

 . شود، اغلب نشایی با آبیاری میکرو و مالچ است اگر روی زمین هم کشتی انجام می: دهد وی ادامه می
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اند به همین دلیل  ها مواجه بوده ای به خصوص در دوران تحریم البته کشاورزان ایرانی همواره با کمبود بذر مناسب گلخانه

زیرا تولید در گلخانه به طور کامل . های ایران نیز از منظر آب، در مقایسه با گلخانه سایر کشورها راندمان مناسبی ندارند انهگلخ

اقداماتی برای ورود : گوید در این رابطه نیز عباس کشاورز می. گیرد داران قرار می وابسته به کیفیت بذری است که در اختیار گلخانه

 .شود ذر در کشور آغاز شده و تا سه سال آینده این تکنولوژی به کشور وارد میتکنولوژی تولید ب

بنابراین صرفا با . شود البته باید به این نکته توجه داشت که تکنولوژی تولید بذر به سرعت در دنیا عوض می: کند وی اضافه می

اندازی خط تولید بذر از نظر اقتصادی به صرفه  راه شود، زیرا ممکن است برای بعضی محصوالت تولید داخلی نیازهای ما رفع نمی

 ./خودکفایی در تولید تمام بذرها شاید اقتصادی و علمی نباشد. نباشد
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 چای

 فارس - ۳۱/۳۳/۳۰:  تاریخ

  کاران طی چند روز آینده کاران طی چند روز آینده   میلیارد تومان از مطالبات چایمیلیارد تومان از مطالبات چای  0404پرداخت پرداخت 
کاران توسط دولت  میلیارد تومان از بقیه مطالبات چای 34شنبه هفته گذشته پرداخت  از روز پنج: رئیس سازمان چای کشور گفت

 . شود آغاز شده و تا چند روز آینده پرداخت می

، در پاسخ به اینکه چقدر از مطالبات کشاورزان باقی مانده، خبرگزاری فارسگار کشاورزی وگو با خبرن محمدولی روزبهان در گفت 

 660میلیارد تومان  230ایم؛ یعنی از مجموع  درصد از بهای برگ سبز چای را پرداخت کرده 65تا کنون حدود : اظهار داشت

زراعی، تولید برگ  وی با اشاره به اینکه امسال با توجه به بهبود شرایط آب و هوایی و کارهای به .میلیارد تومان پرداخت شده است

 624هزار تن بود و برای همین دولت  632بینی ما رقمی بسیار کمتر از  پیش: درصد افزایش داشته، خاطرنشان کرد 74سبز چای 

میلیارد تومان دیگر سهم خود را افزایش  25ه بود و اکنون مجبور شد میلیارد تومان قدر و سهم خرید برگ سبز چای در نظر گرفت

میلیارد تومان  34رئیس سازمان چای کشور به این نکته اشاره کرد که با مساعدت دکتر نوبخت و سازمان برنامه و بودجه،  .دهد

دولت آغاز شده و تا چند روز آینده  درصدی 72ها از محل قدر و سهم  دیگر به این امر اختصاص یافت که از روز گذشته پرداخت

بختانه با وجود رشد  روزبهان در مورد پرداخت سهم کارخانجات چای به کشاورزان هم این گونه توضیح داد که خوش .ادامه دارد

رد میلیا 57تولید چای در کشور بازار خوبی برای این محصوالت وجود دارد و همه آن به فروش رفته و کارخانجات نیز تاکنون 

 .اند میلیارد تومان سهم خود را پرداخت کرده 52تومان از مجموع 

 .کاران ادامه دارد ها برای پیگیری پرداخت باقی مطالبات چای اکنون رایزنی به گفته این مسئول در سازمان چای کشور، هم
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 حبوبات
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  خاک

 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  دهددهد  های قانونی در زمینه خاک احتمال تخلف را افزایش میهای قانونی در زمینه خاک احتمال تخلف را افزایش می  وجود خالءوجود خالء

: های قانونی موجود در زمینه حفاظت از خاک، گفت خالءمعاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به 

 .زمانی که قوانین و مقررات مشخصی وجود ندارد، احتمال هر تخلفی هست

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی محیط زیست، سعید متصدی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط 

زمانی که قوانین و مقررات مشخصی وجود ندارد، : جود در زمینه حفاظت از خاک، گفتزیست با اشاره به خالء های قانونی مو

های صورت گرفته در کشور برای ارزیابی منابع و دارایی های طبیعی از جمله خاک و  وی با اشاره به غفلت.احتمال هر تخلفی هست

رزش واقعی آنها تخمین زده نشده، عامدانه یا غیرعامدانه وقتی منابع حیاتی دارای ارزش گذاری اقتصادی نیستند و ا: آب، بیان کرد

گیرند و تنها زمانی که اثری نامطلوب یا بحرانی بزرگ ایجاد شود متوجه غفلت  و به طرق مختلف مورد آسیب و تخریب قرار می

زنیم و کانون گرد و  میبه طور نمونه به طرق مختلف و با تخریب خاک، فرسایش آن را رقم : متصدی افزود.شویم صورت گرفته می

های  های گرد و غبار منجر به ایجاد آسیب کنیم اما در تمام این بازه زمانی از موضوع غافلیم تا زمانی که طوفان غبار ایجاد می

خام : معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن انتقاد از خام فروشی در کشور، گفت.شود بسیاری برای ما می

 .هایی است که به منابع مهم کشور وارد شده است یکی دیگر از آسیبفروشی 

های نوین، شکوفایی و رشد اقتصادی خود را در عدم  گیری از تکنولوژی غالب کشورهای جهان با بهره: این مقام مسئول ادامه داد

جایگزین فروش بشکه نفت خام یا سنگ دانند و به طور نمونه فروش بنزین را  وابسته سازی منابع درآمدی به فروش مواد خام می

 .ساختمانی آماده را جایگزین حق اکتشاف معدن یا استخراج آلومینیوم و منیزیم و منگنز را جایگزین فروش خاک می کنند

است  های نوین منجر به خام فروشی به جای محصول فروشی شده مندی از تکنولوژی به گفته متصدی، عدم هزینه کرد برای بهره

های کنونی و آتی  گذاری اقتصادی منجر به غارت و نابودی منابع حیاتی مورد نیاز نسل کنار خالء قانونی و فقدان ارزش که در

در صورت : از سوی دولت یازدهم به مجلس نهم، خاطرنشان کرد 20وی ضمن یادآوری ارائه الیحه خاک را اردیبهشت .است شده

ازات ها و تنبیه های پیش بینی شده برای تخلف های مختلف در این عرصه اعم از تصویب و اجرایی شدن این الیحه و اجرای مج

 .آلودگی و تخریب و فروش یا قاچاق، می توان به حفظ این منبع حیاتی در کشور امیدوار بود

اری اقتصادی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه در کنار تدوین قانون و مقررات، ارزش گذ

اگر بتوانیم حساب های زیست محیطی : خاک و سایر منابع طبیعی نقشی مهم در حفاظت از منابع مهم در کشور دارد، تصریح کرد

را در حساب ملی کشور وارد و حسابداری و حسابرسی زیست محیطی در اقتصاد کشور ایجاد کنیم، می توانیم به حفظ منابع در 

ی در خصوص خبرهای منتشره در مورد قاچاق خاک از ایران نیز با بیان اینکه منابع طبیعی متولی اصلی متصد.ایران امیدوار شویم

 .بدون شک قاچاق خاک نیز همچون سایر موارد شامل قانون مبارزه با قاچاق در کشور است: موضوع خاک در کشور است، گفت

یست و وزارت جهاد کشاورزی تهیه شد و در جلسه مورخ گفتنی است، الیحه خاک به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط ز

از سوی رئیس جمهوری تقدیم مجلس  6320این الیحه در اردیبهشت . هیات وزیران به تصویب رسید 6320فرودین ماه  36

و  تصویب این الیحه گامی مهم برای حفظ. شورای اسالمی شد و در انتظار تصمیم گیری نمایندگان مجلس شورای اسالمی است

 /.حراست از منبع حیاتی خاک در ایران است که با تهدیدهای گوناگونی از جمله تخریب، آلودگی، فرسایش و فروش روبه رو است

/news/fa/ir.iana.www//:http36356D%/2%55%D5%%AC 
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 خاک
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳2: تاریخ

  شده برآوردی استشده برآوردی است  آمارهای اعالمآمارهای اعالم/ / ایستگاه سنجش رسوب نداریمایستگاه سنجش رسوب نداریم/ / زاییزایی  فرسایش خاک، شش برابر خاکفرسایش خاک، شش برابر خاک

این روند : مدیره انجمن آبخیزداری ایران میزان فرسایش خاک در ایران را شش برابر تشکیل خاک اعالم کرد و گفت عضو هیأت

 .کننده است برای امنیت غذایی کشور بسیار نگران

مدیره انجمن آبخیزداری  ری، رئیس گروه حفاظت آب و خاک پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و عضو هیأتخد محمود عرب

مثالً اگر . ای نیازمند پایش مستمر آن پدیده هستیم برای اطالع از مقدار هر پدیده: وگو با خبرنگار ایانا بیان کرد ایران امروز در گفت

گیری  هزار ایستگاه اندازه میلیمتر در سال است به این دلیل است که بیش از یک 230ایران  دانیم که میانگین بارندگی در امروز می

های هواشناسی،  ساله داده 04تا  34آوری  ها و جمع توزیع مناسب جغرافیایی این ایستگاه: وی ادامه داد.باران در کشور وجود دارد

متأسفانه برای فرسایش خاک چنین : مدیره انجمن آبخیزداری گفت عضو هیأت.دهد ها در اختیار ما قرار می برآوردی از بارش

گیری دائمی  اندازی ایستگاه اندازه های آزمایشی و راه های انجام شده برای ایجاد ایستگاه با وجود تمام تالش. هایی نداریم ایستگاه

 .گرفته نشده استای در کشور برای این مهم در نظر  ایم و ردیف بودجه فرسایش، تاکنون موفق نبوده

های مناسب اعدادی که امروز در  دلیل نبود ایستگاه به گفته وی پایش خاک و فرسایش آن یکی از نیازهای اصلی کشور است، اما به

 .شود، برآوردی است زمینه فرسایش اعالم می

 یک میلیارد تن فرسایش آبی

های پژوهشی یک تا دو  ما در قالب طرح: یران، عنوان کردرئیس گروه حفاظت آب و خاک درباره نحوه برآورد فرسایش خاک در ا

سنجی مخازن سدها که توسط وزارت نیرو  های مربوط به رسوب ها به همراه داده این یافته. سال برآوردهایی از فرسایش انجام دادیم

ه است، در مجموع سنجی بندهای آبخیزداری که توسط مؤسسه ما در قالب طرح پژوهشی انجام شد شود و رسوب انجام می

 .دهد برآوردهایی از فرسایش در اختیار ما قرار می

های آنها به برآورد مناسبی  ها را انجام داده و با آنالیز داده وزارت نیرو از سنوات گذشته پایش آب و رسوب رودخانه: وی اضافه کرد

 .از وضعیت فرسایش آبی در ایران رسیدیم

 .ی در ایران حدود یک میلیارد تن در سال استخدری، میزان فرسایش آب به گفته عرب

 ایستگاه سنجش رسوب هستیم 0444نیازمند 

برای : های مورد نیاز برای سنجش فرسایش عنوان کرد مدیره انجمن آبخیزداری در پاسخ به پرسشی درباره تعداد ایستگاه عضو هیأت

های مورد نیاز را بسنجد، اما بر اساس تجربه کشورهای  اههایی انجام شود که تعداد ایستگ پاسخگویی به این پرسش باید پروژه

 .هزار ایستگاه الزم داریم رسد که با توجه به وسعت ایران، حداقل یک نظر می خارجی به

 .ایستگاه بوده است 544های سنجش فرسایش در آمریکا حدود هزار ایستگاه و در اسپانیا  تعداد ایستگاه: وی افزود

: ای انجام نشده است، تأکید کرد ها نیز هنوز مطالعه اینکه درباره میزان اعتبارات مورد نیاز برای ایجاد ایستگاه خدری با اشاره به عرب

گیری فرسایش  حوضه زوجی برای اندازه 63ها  سازمان جنگل: وی اضافه کرد.ها را برآورد کرد ابتدا باید نیازها را احصا و سپس هزینه

رئیس گروه حفاظت .ها را تجهیز کرده است ها و اعتبارات خود، این ایستگاه در بخشی از هزینه جویی درست کرده است و با صرفه

ها ردیف بودجه با عنوان پایش فرسایش  کند تا برای مدیریت این ایستگاه هاست که تالش می این سازمان سال: آب و خاک ادامه داد

 .خاک دریافت کند، اما موفق نشده است
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ها و  صورت پالت گیری و پایش در سراسر کشور به های اندازه حفاظت خاک و آبخیزداری نیز تعدادی ایستگاه پژوهشکده: وی افزود

. ها را ادامه دهیم گیری در این ایستگاه مند بودیم اندازه های پژوهشی درست کرده بود و عالقه های فرسایش در قالب طرح کرت

ای داخل دستگاه خودمان برای این  ا متأسفانه موفق نشدیم که ردیف بودجهخواست، ام ها بودجه زیادی هم نمی حفظ این پالت

عنوان یک دستگاه تحقیقاتی نباید کار سنجش  البته پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری به: خدری گفت عرب.مهم در نظر بگیریم

های مورد نظر را برای بخش اجرا  ایستگاهتوانیم تعداد  ما فقط می. رسوب را انجام دهد و این مسئله جزء وظایف بخش اجرا است

گیری دما توسط بخش اجرا انجام  ها و اندازه در سازمان هواشناسی نیز مسئله پایش وضعیت بارش: وی ادامه داد.محاسبه کنیم

زم ال: رئیس گروه حفاظت آب و خاک تأکید کرد.پردازد های بخش اجرا می شود و پژوهشکده هواشناسی فقط به تحلیل داده می

های آماری آنها را مورد  ها و مراتع واگذار کنیم تا پژوهشگران داده است قسمت پایش را به دستگاه اجرایی یعنی سازمان جنگل

ضمن آنکه پژوهشکده حفاظت خاک و . زیرا اعتبارات پژوهشی در مقایسه با اعتبارات اجرایی بسیار محدود است. پژوهش قرار دهند

 .ز نداشته و نباید وارد مقوله آماربرداری شودآبخیزداری توان اجرایی نی

 مقایسه فرسایش کشورها اقدامی نادرست

 .مدیره انجمن آبخیزداری مقایسه میزان فرسایش در ایران با متوسط جهانی را اقدامی نادرست توصیف کرد عضو هیأت

اگر ما مقدار فرسایشمان . شود یا خیر بران میما باید دنبال این باشیم که آیا میزان فرسایش با خاکسازی در کشور ج: وی افزود

 .شود رود ساخته می شود؛ زیرا هرچه از بین می سازی طبیعی باشد، مشکلی برای کشور ایجاد نمی کمتر از خاک

در . آید و سرعت آن بسیار کند است وجود می ها به خاک از تجزیه سنگ. خاکسازی روندی طبیعی است: خدری ادامه داد عرب

رو  که نرخ فرسایش از مقدار خاکسازی بیشتر باشد، به دلیل اهمیت خاک در تولید غذا با بحران تأمین مواد غذایی روبهشرایطی 

سازی داریم، اما میزان فرسایش آبی و بادی حدود شش تن در هکتار  در ایران یک تن در هکتار و در سال خاک: وی گفت.شویم می

 .ها باشید دهد که به فکر از بین رفتن خاک است اما به ما هشدار میاگرچه این عدد تقریبی . و در سال است

به گفته وی، مواد آلی موجود در .رئیس گروه حفاظت آب و خاک ضعف خاک را عامل مؤثری در کاهش تولید مواد غذایی اعالم کرد

فوذ کرده و به آب زیرسطحی شود آب جاری به داخل زمین ن الیه سطحی خاک بسیار در جذب آب تأثیرگذار بوده و باعث می

خدری با اشاره به اینکه مواد آلی خاک در ایران نسبت  عرب.های زیرزمینی وارد خواهد شد پس از آن، این آب به سفره. تبدیل شود

ظ به اروپا بسیار محدود بوده و حدود نیم تا یک درصد است، همین میزان اندک ماده آلی را برای کشور غنیمتی دانست که باید حف

دهم درصد  ها فقط یک در این نوع خاک. پذیر هستند شدت فرسایش دلیل نداشتن ماده آلی به تشکیالت مارنی به: وی افزود.شود

 .ماده آلی داریم، بنابراین باید به همین میزان کم ماده آلی موجود در خاک توجه کنیم و مراقب الیه سطحی خاک باشیم

 خاک سالم ضامن تأمین آب سالم

مقدار زیادی از مسائل مرتبط با بحران آب از طریق : مدیره انجمن آبخیزداری با اشاره به وجود بحران آب در کشور گفت أتعضو هی

شود که آب از  این مسئله باعث می. در ایران عموماً بعد از باران سیالب داریم: وی ادامه داد.حفاظت خاک قابل جبران است

در صورتی که با حفاظت خاک و . کنند یادی رسوب به مخازن سدها وارد کرده و آن را پر میها مقادیر ز سیالب. دسترس خارج شود

با خاک : خدری عنوان کرد عرب.شود وجود خاک سالم به تولید آب سالم منجر می. توانیم خاک سالم داشته باشیم آبخیزداری می

یابد؛ زیرا  ها جریان می ن که بارندگی نداریم، آب در رودخانهشود و این به مفهوم آن است که در تابستا تر می ها پرآب سالم، چشمه

 ./اند های زیرزمینی تغذیه شده آب به داخل زمین نفوذ کرده و سفره
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 خاک
 آیانا - 1۰۳۱ آذر ۳7: تاریخ

  از نقشه های دیجیتال شناسایی جنس خاک تا ارسال محصوالت کشاورزان به مناطق دور افتاده با پهباداز نقشه های دیجیتال شناسایی جنس خاک تا ارسال محصوالت کشاورزان به مناطق دور افتاده با پهباد

صنعت کشاورزی یکی از . آوردهای مدرن تکنولوژی دور مانده باشد توان یافت که از ابداعات و دست ای را می امروزه کمتر رشته

 .از پیش نیازمند تکنولوژی روز برای از میان برداشتن موانع استمواردی است که با وجود منابع طبیعی محدود، بیش 

های قابل کشت روی کره زمین بنا به  های سازمان فائو، تقریبا نیمی از زمین به گزارش خبرنگار ایانا از راکونتور، بر اساس گزارش

وژی روز با ورود به حوزه کشاورزی تغییرات تکنول. کننده بوده است دالیل بسیاری در شرف تخریب هستند که این امر بسیار نگران

 .تا کنون در این امر اشاره کرد 2460گذاری از سال  وجود آورده است که می توان به رشد نسبی سرمایه بسیاری را به

گرایش تازه ای از علم تکنولوژی که با تلفیق دانش کشاورزی مشکالت را برای بسیاری از مزرعه  (ag-tech)تکنولوژی کشاورزی 

داران ساده کرده است، دغدغه های نظیر آب، خاک مطلوب کشت و انرژی مورد نیاز برای کشت و کار را در اولویت خود قرار داده 

 .پردازیم ابداع موثر در این زمینه می 5در این گزارش به بررسی . است

 نقشه اطالعات خاک

به اعتقاد بسیاری از متخصصان و کارشناسان صنعت کشاورزی، اطالعات اولیه از خاک مورد کشت قرار گرفته نخستین گام و در 

در گذشته ای نه چندان دور تنها راه کسب اطالع در مورد خاک کشاورزی، آزمایش . عین حال موثرترین در علم کشاورزی است

کنونی به شمار می رفته است، اما امروزه با کمک تکنولوژی، مجموعه اطالعاتی در مورد خاک تمامی نقاط کره زمین محصول 

این نقشه با فراهم کردن تمامی اطالعات مورد نیاز از خاک منطقه مورد نظر، . گردهم آمده است که به نقشه خاک شهرت دارد

برای مثال کاربران با تنها یک جستجوی ساده در این نقشه دیجیتال، . کرده است دسترسی به اطالعات را برای کشاورزان آسان تر

 .می توانند جنس خاک را از صحرای آفریقا و یا جنگل های شمال سریالنکا مورد بررسی قرار دهند

در کشت نوع محصول این نقشه دیجیتال عالوه بر ارائه اطالعاتی نظیر جنس و نوع خاک، مواردی دیگر نظیر ارزیابی عمکرد خاک 

 .را نیز در بر می گیرد

 صادرات مواد غذایی

درصد  24این کشور که . کشور سنگاپور را می توان به عنوان یکی از بزرگ ترین کشورهای وارد کننده میوه و سبزیجات دانست

چرا که . حصوالت استمحصوالت کشاورزی خود را از طریق واردات تامین می کند، مدیون پیشرفت تکنولوژی در جابه جایی م

 .تمامی این محصوالت بدون کوچک ترین آسیبی در بازار میوه یا رستوران ها به مصرف می رسند

 کشت و کار در آب

یکی از روش های موثر که این روزها بیش ترین تمرکز را به خود جلب کرده است، کشت و کار با بهره گیری از مواد معدنی و غنی 

 .ب استشده در مایعاتی مانند آ

در این روش که سالم ترین راه برای کشت و کار به شمار می رود، کشاورزان از معضالتی نظیر آفت، کود رسانی به موقع و حتی 

 .امکان تخریب در امان خواهند بود

این نوع از  .نکته بسیار حائز اهمیت در این نوع کشت وجود ماهی ها، آبزیان برای به وجود آوردن یک اکوسیستم کامل در آب است

آب زیان تمامی مواد معدنی و حیاتی گیاه برای رشد را تامین می کنند که به اعتقاد کارشناسان تحولی بزرگ در صنعت کشاورزی 

 .است

 آبرسانی به محصوالت
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ان و آبرسانی به موقع به گیاه. کشت و کار کشاورزان خواه در روش های سنتی و خواه در مدل های مدرنیته، نیازمند آب است

همچنین ایجاد تدابیری برای جلوگیری از قطع آب و خشکسالی از مهم ترین مسائلی است که ذهن هر کشاورزی را به خود مشغول 

 .می کند

یکی از مسائلی که متخصصین کشاورزی را به انجام تحقیقات و یافتن راه هایی نوین ترغیب کرده است، افزایش جمعیت کره زمین 

همچنین تغییرات آب و هوایی در نوع کاشت و نیز نگرانی های این دسته از افراد حائز اهمیت . یش تقاضاستو به موازات آن افزا

تجهیز مزارع به تکنولوژی آبرسانی قطره ای و یا آبرسان های هوشمند را می توان تحول عصر حاضر در تکنولوژی . می باشد

 .کشاورزی دانست

 پهبادهایی برای ارسال محصوالت

محصوالت کشاورزی به نقاط دور افتاده از دیگر دغدغه هایی است که دست اندرکاران در صنعت کشاورزی روزانه با آن صادرات 

 .دست و پنجه نرم می کنند

این روزها پهبادها و هواپیماهای بدون سرنشین به کمک کشاورزان آمده اند تا در اسرع وقت محصوالت را به دورترین و 

 .ا ارسال کننده العبورترین مکان صعب

 ./شود با پیشرفت تکنولوژی در صنعت کشاورزی، به زودی شاهد انقالبی در کشت و کار محصوالت کشاورزی باشیم بینی می پیش

/news/fa/ir.iana.www//:http36045D%/5%A6%D5%B2- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/37405/%D8%A7%D8%B2-


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول آذر 

 

14۳ 
 

 خرما 
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 خرید تضمینی

 فارس - ۳۱/۳۳/۳1:  تاریخ

درصد درصد   5454سطح زیرکشت جو سطح زیرکشت جو / / های خرید تضمینی در راهروهای دولتهای خرید تضمینی در راهروهای دولت  دهد معطلی نرخدهد معطلی نرخ  فارس گزارش میفارس گزارش می

  کاهش یافتکاهش یافت
در حالی بر اساس قانون نرخ خرید تصمینی باید قبل از آغاز سال زراعی اعالم شود که با گذشت دو ماه از فصل پاییز هنوز اعالم  

 . درصدی سطح زیر کشت جو نسبت به سال گذشته تاثیر گذار بوده است 54رسد این مسئله تا االن در کاهش  نشده و به نظر می

ایم،اما همچنان خبری از اعالم رسمی نرخ  ، با آنکه وارد سومین ماه از فصل پاییز شدهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

 .خرید تضمینی محصوالت استراتژیکی از جمله جو و گندم نیست

ی با دو ماه و نیم تاخیر مصوب شد اما این در حالی است که دو هفته پیش در جلسه هیئت دولت نرخ خرید تضمینی سال جار

جزییاتی اعالم نشد در حالیکه مسئوالن وزارت جهاد می گویند ما پیشنهادات کارشناسی خود را سه ماه قبل به دولت ارائه کرده 

نداشته به نظر می رسد یکی از دالیل اعالم نکردن نرخ خرید تضمینی به دلیل آن است که دولت منبع مشخصی برای پرداخت .ایم

ها با مشکل مواجه شد و در نهایت دست به دامان انتشار اوراق  و امسال هم با افزایش سطح زیر کشت گندم دولت در پرداخت

اما نباید فراموش کرد که کشاورزان بر اساس نرخ خرید .مرابحه و سلف موازی در بورس برای پرداخت مطالبات گندمکاران شد

کنند و امروز نیز وزارت جهاد کشاورزی خبری مبنی بر سطح زیر کشت جو منتشر کرد که  تضمینی تصمیم به کشت محصول می

کاوه خاکسار مدیرکل دفتر غالت و محصوالت .به طور تلویحی حاکی از کاهش سطح زیر کشت جو در مزارع کشور بوده است

سال گذشته تا این ماه در : فته استاساسی معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی بدون اشاره به کاهش سطح زیر کشت گ

هزار و  657هکتار، کرمانشاه  044هزار و  646های خراسان رضوی  کشور یک میلیون هکتار جو کشت شده بود و تا کنون در استان

ده هزار هکتار جو کشت ش 05هزار هکتار و استان مرکزی  54هکتار، آذربایجان شرقی بیش از  254هزار و  52هکتار، همدان  244

 .و در مناطق معتدل و گرم هنوز کشت این محصول آغاز نشده است

شود که سطح زیر کشت جو با گذشت دو ماه از فصل پاییز هنوز به  بر این اساس با یک محاسبه سرانگشتی این ارقام مشخص می

د در کشور باشد؛ چرا که با افزایش تواند معیار میزان تولی اگر چه سطح زیر کشت به تنهایی نمی.نیم میلیون هکتار هم نرسیده است

توان انتظار داشت که میزان تولید هم افزایش یابد،ولی قطعا کاهش کشت در یک سال  بهره وری و بهبود عملکرد در هکتار می

 .معنای دیگری دارد که نتیجه آن ابتدای سال آینده مشخص خواهد شد

 .مربوط به خرید جو را از دیگر عوامل موثر بر کشت جو دانسته است چرا که این مسئول در وزارت جهاد کشاورزی قیمت و مسایل

هزار هکتار جو را داریم که تا کنون بیش از  654خاکسار این را هم گفته که برای سال زراعی جاری برنامه کشت یک میلیون و 

 .هکتار جو دیم کشت شده است 045هزار و  007هکتار جو آبی و  344هزار و  325

 544میلیون و  3نزدیک به  20-25ن گزارش، نیاز ساالنه کشور به جو نزدیک به پنج میلیون تن است و سال زراعی بر اساس ای

 .درصد نیاز کشور در داخل تولید شد54هزار تن از این محصول یعنی معادل 

کارهای مدیریتی را در چارچوب اقتصاد درصد باقیمانده نیاز ما به جو با رفع مسایل بازرگانی حل خواهد شد، زیرا ما  24: وی افزود

 .دهیم و به دنبال افزایش عملکرد تولید این محصول هستیم مقاومتی انجام می

کیلوگرم در هر هکتار  3544کیلوگرم در هکتار و مزارع آبی را  6044خاکسار عملکرد مزارع دیم جو را در سال زراعی گذشته 

هزار هکتار از اراضی، زیر کشت جو رفت که از این سطح  644به یک میلیون و  سال گذشته نزدیک: وی اظهار داشت.عنوان کرد

http://www.farsnews.com/
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 .هزار هکتار مربوط به اراضی آبی و یک میلیون هکتار اراضی دیم بود 644

 تومان برای هر کیلو جو 0429قیمت تضمینی 

هزار تن بذر گواهی  06امسال : الم کردهزار تن بذر گواهی شده جو بین کشاورزان توزیع شد، اع 25وی با بیان اینکه سال گذشته 

 .شده این محصول در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت

قیمت تضمینی پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای سال زراعی جاری : خاکسار در مورد قیمت تضمینی جو نیز اظهار داشت

 .تومان به ازای هر کیلوگرم جو است 6422

ه به استفاده از ماشین آالت جدید و بذرکارها در اراضی و مبارزه به موقع با آفات در صورت رفع خاکسار تاکید کرد که با توج

 .مسایل بازرگانی، صد درصد جو مورد نیاز کشور قابل تامین است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http63254246444675 
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 خرید تضمینی
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  انصراف دامداران آذری از طرح خرید حمایتی شیرخام در آذربایجان شرقی؛ یک ماه بعد اجراانصراف دامداران آذری از طرح خرید حمایتی شیرخام در آذربایجان شرقی؛ یک ماه بعد اجرا

 .نشینی دامداران این استان از طرح خرید حمایتی شیر خبر داد اتحادیه دامداران آذربایجان شرقی، از عقب

دامداران استان : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت مدیرعامل اتحادیه دامداران استان آذربایجان شرقی، امروز در گفت

 .آذربایجان شرقی، بعد از یک ماه از طرح خرید حمایتی شیرخام انصراف دادند و به نوعی عطایش را به لقایش بخشیدند

سهم روزانه : شد، افزود تن شیرخام از دامداران این استان خریداری می 644سال گذشته روزانه ایوب امیری با اشاره به اینکه 

دلیل پرداخت نشدن پول دامداران،  تن بود که آن هم تنها در ماه نخست به اجرا درآمد؛ زیرا به 54آذربایجان شرقی در سال جاری، 

 .بخش خصوصی را ترجیح دادندتولیدکنندگان از ادامه کار منصرف شده و فروش محصول به 

در قرارداد نخستی که برای خرید حمایتی شیرخام با دامداران بسته شد، قرار بود دستمزد تولیدکنندگان حداکثر تا : وی ادامه داد

نیز از ادامه روز پرداخت شود، اما بنا به دالیلی، این اتفاق نیفتاد و چون کارخانه طرف قرارداد، به تعهدات خود پایبند نبود، ما  65

 .همکاری اجتناب کردیم

تن شیر فروخته شد که بعد از پرداخت  254به گفته مدیرعامل اتحادیه دامداران استان آذربایجان شرقی، همان ماه نخست طرح، 

ورد نظر الزحمه دامداران، اتحادیه از حساب خود، بین تولیدکنندگان مقداری جو توزیع کرد تا بلکه درصد کمی از مبلغ م نشدن حق

 .البته بخشی از بدهی نیز از محل فروش خامه و شیرخشک در بورس، کاهش یافت. را جبران کند

قرارداد سال گذشته روی قیمت : هزار عضو دارند، اظهار داشت 65کنند و  تعاونی در این استان فعالیت می 23امیری با بیان اینکه 

تنها سودی  تومان تنزل کرد و به همین خاطر، نه 254هزار و  قیمت تا یک تومان بسته شده بود، اما امسال این 004هزار و  یک

 .کردند شد، بلکه ضرر می نصیب دامداران نمی

اکنون دامداران، شیرخام : طور کامل تسویه حساب کرد، گفت وی با اشاره به اینکه طی هفته جاری، دولت با دامداران این استان به

 .فروشند که آن هم مسائل و مشکالت خود را به همراه دارد ای خصوصی میه تولید شده را تنها به کارخانه

انجامد، دامداران نیز  ها بیش از دو ماه به طول می وقتی پرداخت دستمزد آنها از طرف کارخانه: امیری در توضیح این مطلب افزود

 .قیمت خوراک خواهد شد مجبورند خوراک مورد نیاز را به صورت نسیه تهیه کرده و همین امر، موجب افزایش

به دلیل ضررهایی که سال گذشته به این : وی در پاسخ به پرسش ایانا مبنی بر چگونگی فروش شیرخام در آن استان، بیان کرد

بنابراین حجم مجموع تولیدی این استان کاهش یافت و تاحدودی دامداران . واحد مجبور به تعطیلی شدند 05قشر وارد شد، حدود 

 ./تومان است 254هزار و  تا یک 54هزار و  ها بفروشند که قیمت آن بین یک توانند شیر تولید شده را به کارخانه می مانده باقی
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 خشکسالی

 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳2: تاریخ

  استان کشور در تنش شدید آباستان کشور در تنش شدید آب  9090

باعث شده تا هفت استان کشور در وضعیت کمبود ( 25مهر و آبان )ها در دو ماه ابتدای سال آبی جاری  کاهش شدید حجم بارش

دهد که از ابتدای مهرماه  گزارش ایسنا، آخرین آمار و اطالعات شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می به.شدید آب قرار گیرند

متر بارش گزارش شده که این میزان در دو ماه  میلی 63شود، در مجموع  نیز محسوب می 25-27مسال که زمان آغاز سال آبی ا

 .متر بوده است میلی 72اول سال گذشته 

های سطحی، موجودی منابع آب  آب های مختلفی همچون روند بارش استان، حجم ذخیره سدها و میزان رون بر این اساس، شاخص

استان کشور از جمله، اصفهان،  6کند که در این میان،  بندی می های مختلف کشور را بر اساس دسترسی و تامین آب رتبه استان

تری نسبت به سایر  هرمزگان و یزد با کمبود شدید آبی روبرو هستند و وضعیت نامناسببوشهر، خراسان شمالی، زنجان، قزوین، 

استان کشور شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایالم،  26این گزارش حاکی از آن است که .های کشور دارند استان

ستان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کردستان، تهران، البرز، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خوز

بر اساس این .کرمانشاه، کهکیلویه و بویر احمد، گلستان، گیالن، لرستان، مرکزی و همدان نیز با تنش آبی شدید روبرو هستند

استان در وضعیت  5استان در وضعیت کمبود و  3ماه فقط  گزارش، سال گذشته در چنین روزهایی، از ابتدای مهرماه تا پایان آبان

های دارای تنش آبی شدید و  استان دیگر به این لیست، تعداد استان 66تنش شدید آب بودند؛ ولی در سال جاری با افزوده شدن 

های مناسبی در روزهای اخیر در نیمه شمالی کشور ثبت شده است، این  با وقوع بارش.استان رسیده است 25کمبود آب به 

 .ها از ابتدای سال جبران شود تا حداقل بخشی از کمبود بارش امیدواری به وجود آمده
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 خشکسالی
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  ماه ابتدایی پاییزماه ابتدایی پاییز99درصدی بارش در درصدی بارش در   5050کاهش کاهش 

سالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ضمن تشریح وضعیت بارشی دو ماه ابتدایی پاییز، از  رئیس مرکز ملی خشک: ایسنا

تا اول  25شاهرخ فاتح با اشاره به اینکه از ابتدای مهر . های کشور نسبت به میانگین بلندمدت خبر داد درصدی بارش 56کاهش 

متر است  میلی 22این میزان در مقایسه با بلندمدت که : افت کرده است، گفتمتر بارش دری میلی 60آذرماه، کل کشور حدود 

ایم، با کاهش  متر بارش داشته میلی 75درصد کاهش داشته است، همچنین این میزان در مقایسه با سال گذشته که  56حدود 

استان تهران از : این بازه زمانی، اظهار کردوی با اشاره به وضعیت نامناسب بارشی در استان تهران، در . درصدی مواجه بوده است 62

 76متر بوده،  میلی 02متر بارش داشته است؛ این رقم در مقایسه با میانگین بارش بلندمدت که  میلی 66ابتدای مهر تا ابتدای آذر 

امیدواریم برای  :فاتح تأکید کرد. درصد کاهش داشته است 63متر بوده،  میلی 72درصد کاهش و در مقایسه با سال گذشته که 

آمارها حاکی از آن . ها شرایط به نحوی پیش رود که به سمت شرایط طبیعی حرکت کنیم بینی های آذر و دی براساس پیش ماه

های آینده و در بسیاری از  ایم، ولی انتظار داریم وضعیت بارشی برای ماه را در شرایط غیر طبیعی گذرانده 25است که مهر و آبان 

تواند  های آینده، نمی باید توجه کرد شرایط طبیعی بارشی در ماه: وی تأکید کرد. ر شرایط طبیعی قرار گیردمناطق کشور د

 56های مهر و آبان را به طور کامل جبران کند، بلکه تنها روند کنونی کاهش بارش نسبت به بلندمدت را که  افتادگی بارش عقب

 25ین مقام مسئول در سازمان هواشناسی در ادامه به وضعیت دمایی آبان ماه ا. درصد است، تا حدی تعدیل و بهبود خواهد داد

میان برخی  تر بوده است که دراین در ماه گذشته کل کشور یک درجه سلسیوس نسبت به شرایط بلندمدت گرم: اشاره و اظهار کرد

  .اند ها سردتر بوده تر و برخی استان ها نسبت به بلندمدت خود گرم استان
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 خشکسالی
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳1: تاریخ

  منابع آب سطحی و زیرزمینی در شرایط بحرانی استمنابع آب سطحی و زیرزمینی در شرایط بحرانی است//احتمال واردات آباحتمال واردات آب

موضوعی که موجب . اند و زیرزمینی در شرایط بحرانی قرار گرفتهدر شرایط فعلی هر دو منبع آب کشور یعنی منابع آب سطحی 

ای برای این بحران نشود در آینده نه چندان  رسد که اگر اکنون چاره شده وزارت نیرو حتی به فکر واردات آب نیز بیفتد و به نظر می

 .دور شاهد ایرانی خشک خواهیم بود

تر شده  های اخیر نیز این شرایط وخیم نون با یک روند نزولی روبرو بوده و در سالسال اخیر تا ک 24گزارش ایسنا، وضعیت آبی از  به

درصد در  52های کشور از ابتدای مهرماه تاکنون  که بر اساس آخرین گزارش وضعیت بارندگی کشور، میزان بارش طوری است، به

درصد کاهش روبرو بوده  37  در همین زمان با  های کشور نیز آب مقایسه با سال آبی گذشته کاهش داشته؛ همچنین وضعیت روان

متر بوده و این در حالی  میلی 62حدود  25-27آبان سال آبی  22های جوی از اول مهر لغایت  بر این ارتفاع کل ریزش استعالوه

 .متر ثبت شده است میلی 25متر و در متوسط درازمدت  میلی 77ها در مدت مشابه سال گذشته  است که حجم بارش

درصد کاهش  52درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته  56این مقدار بارندگی نیز نسبت به میانگین درازمدت 

 .میلیون مترمکعب تخمین زده شده است 667میلیارد و  62آبان معادل  22همچنین حجم بارش اول مهر تا پایان . داشته است

متر بارش، بیشترین و حوضه آبریز  میلی 62شش گانه کشور حوزه آبریز دریای خزر با  های آبریز اصلی و در این میان از بین حوضه

 .اند ها را به خود اختصاص داده متر بارش، کمترین میزان بارش مرزی شرق با صفر میلی

ارندگی در ایستگاه متر و حداقل ب میلی 000واقع در استان مازندران با ( آخوند -ترکرود)حداکثر بارندگی نیز در ایستگاه رامسر 

های قوچان و چناران واقع در استان  متر بارندگی ثبت شده همچنین ایستگاه میلی 4.5بنرک واقع در استان خراسان جنوبی با 

خراسان رضوی، اهواز واقع در استان خوزستان، آباده تشک واقع در استان فارس و خونیک علیا واقع در خراسان جنوبی، در مدت 

 .ها عدد صفر گزارش شده است ه بارشی را دریافت نکرده و میزان بارندگی برای آنگون مذکور هیچ

میلیون مترمکعب تخمین  74های ورودی به سدهای کشور در مدت مشابه در سال قبل، سه میلیارد و  آب بر این از حجم روان عالوه

ر در سال جاری پر است، ظرفیت کل مخازن درصد مخازن سدهای کشو 07زده شده و بر اساس آخرین آمار درحال حاضر تنها 

 .میلیون متر مکعب تخمین زده شده است 744میلیاردو  02سدهای کشور در سال جاری بالغ بر 

شود، چراکه منابع آب زیرزمینی نیز شرایط بحرانی دارند و به گفته مسووالن آبی وزارت  جا خالصه نمی البته وضعیت آبی به همین

درصد  55میلیارد مترمکعب گذشته و این در حالی است که ایران  624های کشور از مرز  رزمینی دردشتنیروکسری مخازن آب زی

دشت ممنوعه در کشور وجود داشت که این تعداد امروز  65تنها  6306عالوه بر این در سال . به آب های زیرزمینی وابستگی دارد

 .ع نیز بیانگر مرگ تدریجی آب های ایران استدشت ممنوعه افزایش پیدا کرده و این موضو 355به بیش از 

استان  64استان کشور در وضعیت تنش آبی، تنش آبی شدید و کمبود آب است و تنها  26از سوی دیگر شاخص پایش آبی در 

متر  744کشور در شاخص پایش آبی قابل تحمل قرار دارند، همچنین در حال حاضر سرانه آب تجدیدپذیر به ازای هر نفر به هزارو 

 .های زیرزمینی را به دنبال دارد مکعب رسیده است که این شرایط، فشار به آب

 55میلیارد مترمکعب آب استحصالی در کشور وجود داشته اما در شرایط فعلی این رقم به  634همچنین در سال های گذشته 

 .حصالی کشوراستدرصدی میزان آب است 25میلیارد مترمکعب کاهش یافته که این موضوع بیانگر کاهش 
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های خود قرار داده اما  گرچه در این میان وزارت نیرو راهکارهایی همچون اجرایی کردن طرح احیا و تعادل بخشی را در صدر برنامه

خانه برای حل این بحران عظیم به تنهایی کافی نیست و الزم است که  با این وجود باید گفت که راهکار یک سازمان و یا یک وزارت

 .اندیشی کنند ها برای رفع این مساله چاره شهمه بخ
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 دانه های روغنی

 فارس - ۳۱/۳۳/۳1:  تاریخ

  کاالهای اساسی به اندازه کافی داریم کاالهای اساسی به اندازه کافی داریم //هزار تن انواع دانه روغنی از کشاورزانهزار تن انواع دانه روغنی از کشاورزان  009009خرید خرید 
هزار تن انواع دانه های روغنی سویا، کلزا، گلرنگ و آفتابگردان در فصل خرید  602مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از خرید

 . هزار تن برسد 244رود این میزان به  میانتظار : سالجاری از کشاورزان سراسر کشور خبر داد و گفت

با وجود اینکه امسال برای نخستین بار مسئولیت خرید : ، علی قنبری اظهار داشتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

این شرکت با تدوین دستورالعمل های الزم، عملیات  تضمینی انواع دانه های روغنی به شرکت بازرگانی دولتی ایران واگذار شده،

 .ی روغنی شامل؛ سویا، آفتابگردان، کلزا و گلرنگ در سراسر کشور از کشاورزان را به شکل مطلوب انجام داده است خرید انواع دانه

از کشاورزان خریداری  هزارتن دانه روغنی سویا 75در سال جاری تاکنون : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تشریح کرد

 .هزار تن برسد 624هزار تن دیگر از این محصول خریداری شود و کل خرید به بیش از  54شود که  ایم و پیش بینی می کرده

 7344تن دانه کلزا،  76444مراکز خرید این شرکت همچنین درفصل خرید سال جاری مقادیر: معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود

اند که این محصوالت پس از خریداری به کارخانجات روغنی  تن دانه گلرنگ خریداری و تحویل گرفته 6444ن و تن دانه آفتابگردا

 .شوند کشی جهت استحصال روغن تحویل داده می

خرید تضمینی انواع دانه های روغنی توسط این شرکت در سال جاری به نحو : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تأکید کرد

 .ایم انجام شده و در خصوص تامین اعتبارات خرید از هیچ محلی استقراض نکرده مطلوبی

میلیارد ریال از گندمکاران سراسر  644هزار و  606میلیون تن گندم به ارزش بیش از 66.5امسال : قنبری همچنین اعالم کرد 

 .کشور خریداری و تمام بهای گندم ها نیز به حساب کشاورزان واریز شد

یر جهادکشاورزی در پایان تاکید کرد که موجودی سایرکاالهای اساسی ازجمله برنج، روغن و شکر در وضعیت مناسب قرار معاون وز

 .دارد و ذخایر موجود گندم نیز بیش از میزان نیاز یکسال کشور است
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 دانه های روغنی
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳2: تاریخ

  ریالریال  504504هزار و هزار و   9۷9۷؛ ؛ 2۶2۶نرخ خرید دانه روغنی کلزا در سال نرخ خرید دانه روغنی کلزا در سال 

 534هزار و  26نرخ خرید دانه روغنی کلزا  27برای سال : های روغنی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد مجری طرح توسعه دانه

 ریال پیشنهاد شده است

 

در : به گزارش ایانا، علیرضا مهاجر در حاشیه بازدید از مزارع تحت کشت دانه روغنی شهرستان کالله در شرق استان گلستان افزود

 .هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور زیر کشت کلزا برود244سال زراعی جاری پیش بینی می شود، 

تمهیدات الرم برای خرید بموقع و پرداخت وجه : هزار تن پیش بینی کرد و گفت 334نی کلزا را وی میزان تولید محصول دانه روغ

 . کلزا کاران توسط بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل در زمان معین اندیشیده شده است

زیابی های صورت گرفته با توجه به ار: های روغنی کشور به کشت دانه روغنی سویا نیز اشاره کرد وگفت مجری طرح توسعه دانه

 .هزارتن محصول سویا تولید داشته باشیم 624پیش بینی می کنیم امسال 

 .هزار هکتار برای کشت کلزا با مدیریت کشاورزی این شهرستان قرارداد منعقد نموده اند 65تاکنون کشاورزان کالله افزون بر 

 .هکتار اراضی زراعی و باغی وجود دارد 243و  هزار 75هزارنفری کالله در شرق استان گلستان  664در شهرستان 
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 دانه های روغنی
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳1: تاریخ

  موجودی کاالهای اساسی کشور مطلوب استموجودی کاالهای اساسی کشور مطلوب است/ / هزار تن انواع دانه روغنی از کشاورزانهزار تن انواع دانه روغنی از کشاورزان  009009خرید خرید 

 .صورت تضمینی خریداری شد هزار تن انواع سویا، کلزا، گلرنگ و آفتابگردان از کشاورزان به 602تاکنون 

های روغنی سویا، کلزا، گلرنگ  هزار تن انواع دانه 602به گزارش ایانا از شرکت بازرگانی دولتی ایران، مدیرعامل این شرکت از خرید 

 .هزار تن برسد 244رود این میزان به  انتظار می: آفتابگردان در فصل خرید سال جاری از کشاورزان سراسر کشور خبر داد و گفتو 

های روغنی به شرکت بازرگانی دولتی  بار مسئولیت خرید تضمینی انواع دانه با وجود اینکه امسال برای نخستین: علی قنبری افزود

های الزم، عملیات خرید انواع دانه روغنی شامل سویا، آفتابگردان، کلزا و گلرنگ  کت با تدوین دستورالعملایران واگذار شده، این شر

 .در سراسر کشور از کشاورزان را به شکل مطلوب انجام داده است

شود که  نی میبی ایم و پیش هزار تن دانه روغنی سویا از کشاورزان خریداری کرده 75در سال جاری تاکنون : وی خاطرنشان کرد

 .هزار تن برسد 624هزار تن دیگر از این محصول خریداری شود و کل خرید به بیش از  54مقدار 

هزار تن دانه کلزا،  76مراکز خرید این شرکت همچنین در فصل خرید سال جاری مقادیر : معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

اند که این محصوالت پس از خریداری به  دانه گلرنگ خریداری و تحویل گرفتههزار تن  تن دانه آفتابگردان و یک 344هزار و  شش

 .شوند های روغنی کشی جهت استحصال روغن تحویل داده می کارخانه

های روغنی توسط این شرکت در سال جاری به نحو مطلوبی انجام شده و درباره تأمین  خرید تضمینی انواع دانه: قنبری تأکید کرد

 .ایم ، از هیچ محلی استقراض نکردهاعتبارات خرید

میلیارد ریال از گندمکاران سراسر کشور خریداری  644هزار و  606میلیون تن گندم به ارزش بیش از  66.5امسال : وی یادآور شد

 .ها نیز به حساب کشاورزان واریز شد و تمام بهای گندم

وجودی سایر کاالهای اساسی ازجمله برنج، روغن و شکر در وضعیت م: مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در پایان اظهار داشت

 ./مناسب قرار دارد و ذخایر موجود گندم نیز بیش از میزان نیاز یک سال کشور است
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 دانه های روغنی

 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳1: تاریخ

  ریال پیشنهاد دادریال پیشنهاد داد504504هزار و هزار و 9۷9۷وزارت جهاد کشاوزی نرخ خرید دانه روغنی کلزا را وزارت جهاد کشاوزی نرخ خرید دانه روغنی کلزا را 

در سال زراعی : علیرضا مهاجر در حاشیه بازدید از مزارع تحت کشت دانه روغنی شهرستان کالله در شرق استان گلستان افزود

 .ر هکتار از اراضی کشاورزی کشور زیر کشت کلزا برودهزا244جاری پیش بینی می شود، 

تمهیدات الرم برای خرید بموقع و پرداخت وجه : هزار تن پیش بینی کرد و گفت 334وی میزان تولید محصول دانه روغنی کلزا را 

 . کلزا کاران توسط بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل در زمان معین اندیشیده شده است

با توجه به ارزیابی های صورت گرفته : های روغنی کشور به کشت دانه روغنی سویا نیز اشاره کرد وگفت ه دانهمجری طرح توسع

هزار هکتار برای  65تاکنون کشاورزان کالله افزون بر .هزارتن محصول سویا تولید داشته باشیم 624پیش بینی می کنیم امسال 

هزارنفری کالله در شرق استان گلستان  664در شهرستان .اد منعقد نموده اندکشت کلزا با مدیریت کشاورزی این شهرستان قرارد

 .هکتار اراضی زراعی و باغی وجود دارد 243هزار و  75
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 زعفران

 فارس - ۳۱/۳۳/۳2:  تاریخ

  درصد افزایش یافتدرصد افزایش یافت  55صادرات صادرات / / ماهه سالماهه سال  ۷۷تن زعفران در تن زعفران در   ۶4۶4صادرات صادرات 
 5درصدی به لحاظ ارزشی و  2میلیون دالر صادر شده است که رشد  56تن زعفران به ارزش  74ماهه ابتدای امسال  6طی  

 . ته داشته استدرصدی به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال گذش

میلیون دالر و به لحاظ  56از نظر ارزش  6325ماهه سال  6صادرات زعفران طی  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

درصد نسبت  5وزنی درصد و از لحاظ  2براساس این گزارش در مجموع صادرات زعفران از لحاظ ارزشی  .تن بوده است 74وزنی 

کنگ و افغانستان  عمده بازارهای هدف صادرات این محصول امارات، اسپانیا، چین، هنگ .افزایش داشته است 6320ماهه سال  6به 

میلیون دالر بوده که در مقایسه با ارزش  32ارزش زعفران صادراتی به امارات  25ماهه اول سال  6در : افزاید این گزارش می .است

  .درصد رشد داشته است 0.7در مدت مشابه سال گذشته صادرات 

میلیون دالر  66.5معادل  20ماهه سال  6میلیون دالر و در  65، 6325ماهه سال  6همچنین ارزش صادرات زعفران به اسپانیا در 

  .درصد رشد داشته است 2.2بوده است که میزان صادرات در سال جاری نسبت به سال گذشته 

میلیون دالر و ارزش صادرات این کاال در مدت مشابه سال  5.7معادل  6325ماهه سال  6رش ارزش صادرات در براساس این گزا

  .دهد درصدی را نشان می 64.3میلیون دالر بوده که رشد  6.5گذشته 

ن دالر بوده که این میلیو 6.0ماهه ابتدای سال گذشته  6میلیون دالر و در  7ماهه ابتدای امسال  6کنگ در  ارزش صادرات به هنگ

 .درصدی داشته است 06دهد صادرات زعفران به این کشور رشد  ارقام نشان می

ماهه سال  6میلیارد دالر و در  5ماهه ابتدای امسال  6همچنین ارزش صادرات زعفران به افغانستان در : افزاید این گزارش می

  .درصدی داشته است 06.6رشد  میلیون دالر بوده است که صادرات به این کشور هم 3.0گذشته 

دفتر توسعه صادرات کاالی سازمان توسعه تجارت کاهش و یا حذف تعرفه ورود زعفران ایران به کشورهای هدف از جمله هند و 

بندی صادراتی در مناطق تولید محصول  گذاری در راستای ایجاد و توسعه خطوط سورت و بسته چین و همچنین حمایت از سرمایه

  .ر توسعه صادرات این محصول عنوان کرده استرا راهکا

گذاری تدارک محصول صادراتی در قالب واحدهای  همچنین این دفتر، تخصصی شدن صادرات این محصول مبتنی بر سرمایه

  .داند بندی محصول را راهکار دیگری جهت توسعه صادرات می صنعتی دارای خطوط سورت، فرآوری و بسته
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 زعفران
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  هزار نوع زعفران تقلبیهزار نوع زعفران تقلبی  ۷۷شناسایی شناسایی 

العابدین قربانی نماینده ولی فقیه در گیالن با اشاره  زیناهلل  به گزارش فارس از رشت، علیرضا جمشیدی عصر امروز در دیدار با آیت

کند و  در تمام دنیا قوه قضائیه به موضوع جرم رسیدگی می: به اینکه تعزیرات حکومتی سه وظیفه را به عهده دارد اظهار کرد

 .هایی مانند تعزیرات حکومتی است ها مربوط به سازمان رسیدگی به تخلف

هایی که رسیدگی  درصد از پرونده 25: ها در سازمان تعزیرات حکومتی اشاره کرد و افزود ه تخلفوی به حوزه مهم رسیدگی ب

قاچاق : شود، تصریح کرد های مهم محسوب می معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه قاچاق از موضوع.کنیم مربوط به قاچاق است می

 .تغال استبرد و تهدیدی جدی برای اش کاال تولید داخلی را از بین می

به اعتقاد بنده قاچاق کاال : میلیارد دالر کاالی قاچاق طبق آمار رسمی به کشور خبر داد و بیان کرد 65جمشیدی از ورود ساالنه 

 .شود بیشتر از میزان مذکور است و مانند سیل وارد کشور می

جلوگیری از : می و خصوصی اشاره کرد و گفتهای عمو کید مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با قاچاق کاال در جلسهٔ  وی به تا

 .شود های مهم در اقتصاد مقاومتی محسوب می قاچاق کاال و موضوع مالیات از موضوع

برخی از کاال برای : رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه قاچاق اکنون تنها مربوط به اقتصاد نیست، خاطرنشان کرد

 .آور است سالمت مردم زیان

 هزار نوع زعفران تقلبی در کشور ۷شناسایی  *

های مذکور به صورت قاچاق و بیشتر از  زعفران: جمشیدی به بررسی هفت هزار نوع زعفران تقلبی در کشور اشاره کرد و یادآور شد

 .زا هستند های مصنوعی در آنها استفاده شده و سرطان شوند و از رنگ کشور چین وارد می

سودجویی : شود، اظهار کرد های سازمان تعزیرات حکومتی محسوب می دگی به تخلفات پزشکی از فعالیتوی با بیان اینکه رسی

 .گذارند پزشکان بسیار شده و برخی تجهیزاتی که مورد استفاده بیماران نیست، را در بدن آنها کار می

زشکان مذکور در بدن بیماران پروتزهایی را پ: معاون وزیر دادگستری از دستگیری تعدادی از پزشکان در کشور خبر داد و افزود

: در استان فارس، بیان کرد« المرد»جمشیدی با اشاره به دستگیری یک پزشک در شهرستان .کار بردند که نیاز به آن نبود به

سوم وی، بخش .میلیارد تومان پروتز داخل بدن بیماران استفاده کرده است که نیاز به آن نداشتند 34پزشک مذکور بیش از 

تعداد سه میلیون صنف در کشور : های تولیدی خواند و تصریح کرد فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی را در بخش صنوف و بنگاه

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به تخلف و تقلب در .نفوذ مبارزه با اصناف متخلف با مشکالتی همراه است داریم و با وجود افراد ذی

روز در حال بهتر شدن  کنیم با قوت با تخلفات برخورد شود و وضعیت روزبه تالش می: گفت بعضی از صنوف اشاره کرد و

قوه قضائیه و پلیس از : جمشیدی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در رسیدگی به تخلفات ورود کردند، خاطرنشان کرد.است

میلیون نفر فقیر در  62تعداد : رد و یادآور شدوی به شرایط بسیار سخت در جامعه اشاره ک.کنند تعزیرات حکومتی حمایت می

 .جامعه وجود دارد و اجحاف به آنها ظلم مضاعفی است

 شعبه جدید تعزیرات حکومتی در گیالن 05اندازی  راه* 

ر شعبه جدید د 65تا  64کنیم  در سفر به گیالن تالش می: معاون وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به استان گیالن، اظهار کرد

 .اندازی کنیم های مختلف در این استان راه مرکز و شهرستان

/news/fa/ir.iana.www//:http36364D%/5%B0%D2%57%D5%A6% 
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 زعفران

 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳2: تاریخ

درصدی صادرات زعفران در هفت ماهه درصدی صادرات زعفران در هفت ماهه   0505افزایش افزایش / / اعالم شداعالم شدزمان آغاز به کار صندوق ملی تخصصی زعفران زمان آغاز به کار صندوق ملی تخصصی زعفران 

  امسالامسال

تن  374تن افزایش  64طبق برآورد ما امسال با : مدیر کل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ وزارت جهاد کشاورزی گفت

 .زعفران در کشور تولید می شود

هزار هکتار سطح زیر  20سال گذشته از : به پایگاه جهاد کشاورزی گفت به گزارش ایانا، سید محمد کیایی با اعالم این پیش بینی

 .تن زعفران تولید شد 356کشت حدود 

این در حالی است که : کیلوگرم در هکتار عنوان کرد و اظهار داشت 3.5حدود  20وی میانگین عملکرد زعفران کشور را در سال 

 .ار برداشت این محصول را داشته استکیلوگرم در هکت 30زعفران کار نمونه در سال گذشته 

داشته اند،  20درصد سطح زیر کشت و تولید زعفران را در سال  25کیایی با بیان این که دو استان خراسان رضوی و جنوبی 

تن برداشت زعفران  20هزار هکتار  65تن و خراسان جنوبی از  254هزار هکتار  65در خراسان رضوی از سطح : خاطرنشان کرد

درصد تولید این محصول نیز در استان های خراسان شمالی، یزد، اصفهان و کرمان در سال گذشته صورت  60: وی افزود.ه اندداشت

امسال برداشت زعفران در مناطق : مدیر کل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت امور باغبانی گفت.گرفته است

 .نیمه آذر در مناطق گرمتر ادامه داردخنک تر از نمیه مهر آغاز شده و تا 

 27.6تن زعفران به ارزش  77.6در این مدت : وی همچنین از افزایش صادرات زعفران در هفت ماهه امسال خبر داد و اظهار داشت

 60درصد و از نظر ارزشی  65تنی هفت ماهه نخست سال قبل به لحاظ وزنی  56.0میلیون دالر صادر شده که نسبت به صادرات 

میلیون دالر  675تن صادرات زعفران به ارزش  660کیایی یادآور شد که در سال گذشته در کل .درصد افزایش نشان می دهد

صادرات این محصول با کیفیت ایرانی به کشورهای همچون چین، استرالیا، اسپانیا، ژاپن، آمریکا و آفریقای : وی ادامه داد.داشته ایم

 .جنوبی صورت می گیرد

 اندازی واحدهای تولید پیاز زعفرانراه 

کیانی با بیان این که استاندارد تولید پیاز زعفران با همکاری موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال وزارت جهاد کشاورزی در 

استای افزایش تهیه استاندارد پیاز با هدف دسترسی کشاورزان به پیاز مناسب، درشت و با کیفیت و در ر: حال تهیه است، اعالم کرد

با تدوین این استاندارد و ابالغ آن، واحدهای تولید پیاز زعفران در مناطق مستعد راه اندازی : وی افزود.عملکرد صورت گرفته است

در هر هکتار : مدیر کل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت امور باغبانی اظهار داشت.تا نیاز استان ها تامین شود

گرم برای افزایش عملکرد تولید را اقتصادی  5وی کاشت پیاز باالی وزن .تن پیاز زعفران استفاده می شود 5ضی به طور میانگین ارا

تهیه شده بود اشاره  26که در سال « بهبود تولید، فرآوری، توزیع و صادرات زعفران»کیایی در ادامه به طرح ملی .و فنی دانست

عدم تامین منابع مالی اجرا نشده و امید داریم امسال طرح فوق تصویب و با تامین اعتبار در سال  این طرح به دلیل: کرد و گفت

 .آینده به اجرا در آید

 تشکیل زنجیره زعفران

وی با بیان این که برای توسعه تولید صادرات، کارگروه زنجیره زعفران در حوزه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده است، 

این کارگروه متشکل از تولید کنندگان، تشکل ها، صادر کنندگان و بخش دولتی است و در این کارگروه موضوع : دتصریح کر
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 .زنجیره از ابتدا تا انتهای توزیع و صادرات این محصول رصد و برنامه ریزی می شود

در حال حاضر اغلب : و اظهار داشت کیایی در همین حال بر توسعه مکانیزاسیون در حوزه کشت و برداشت این محصول تاکید کرد

برداشت زعفران به صورت دستی در کشور انجام می شود و قصد داریم با ورود ماشین آالت جدید پیازکار، دستگاه برداشت و 

 .سورت پیاز زعفران، مکانیزاسیون را در این بخش توسعه دهیم

 میلیارد تومانی برای تشکیل صندوق تخصصی زعفران 95نیاز اعتبار 

درصد دولت،  02با پرداخت سهم : وی در مورد صندوق ملی تخصصی زعفران که در سال گذشته تهیه و تصویب شده تصریح کرد

میلیارد تومان از سوی دولت را رقم خوبی برای آغاز به کار صندوق  25کیایی تامین حداقل .این صندوق آغاز به کار خواهد کرد

 0داشت که سرمایه این صندوق به عنوان سرمایه در گردش و وام دهی با سود حدود  وی تاکید.ملی تخصصی زعفران عنوان کرد

درصد در اختیار اعضا قرار خواهد گرفت تا تولیدکننده در زمانی که به پول نیاز دارد مجبور به پیش فروش زعفران نشود و به این 

 .ترتیب عالوه بر حذف دالالن، ارزش و قیمت این محصول حفظ خواهد شد

/news/fa/ir.iana.www//:http36223D%/5%B2%D2% 
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 سالمت

 فارس - ۳۱/۳۳/۳2:  تاریخ

  تایید کردتایید کردبا صدور اصالعیه سازمان دامپزشکی آنفلوانزای مرغی در دو مرغداری تهران را با صدور اصالعیه سازمان دامپزشکی آنفلوانزای مرغی در دو مرغداری تهران را 
ای رسمی معدوم سازی دو واحد مرغداری در استان تهران را به دلیل مشاهده آنفلوانزای  سازمان دامپزشکی کشور طی اطالعیه 

واحد پرورش طیور ، در پی دریافت گزارش تلفات غیرعادی در دو خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی . مرغی تایید کرد

کارشناسان سازمان دامپزشکی کشور   ... صنعتی در استان تهران همزمان با وقوع بیماری در برخی کشورهای اروپایی، هند و

ای به منظور جلوگیری از گسترش آلودگی به سایر مناطق، نسبت به  های آلوده و اعمال ضوابط قرنطینه ضمن حضور در محل کانون

 .اند الزم اقدام کردههای  نمونه برداری

و مشابه ویروس در  H5N5 براساس نتایج آزمایشگاهی به دست آمده نوع بیماری، آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و تحت تیپ آن

های آلوده، پاکسازی و ضدعفونی واحدها به شکل بهداشتی و در  در همین ارتباط عملیات معدوم سازی گله. گردش در اروپا است

 .کن صورت پذیرفته استحداقل زمان مم

الزم است مدیریت واحدهای پرورش طیور صنعتی با تشدید ضوابط امنیت زیستی اقدامات الزم را در خصوص جلوگیری از ورود 

از آنجایی که پرندگان مهاجر به عنوان مهمترین عامل ورود آلودگی به کشورها مطرح بوده و . آلودگی به مزرعه معمول دارند

لذا از تمام مردم شریف تقاضا دارد ضمن گزارش هرگونه تلفات غیرعادی، از خرید . روستایی را نیز آلوده نمایندتوانند طیور  می

 .ها و قبل از اطمینان از سالمت آن جداٌ خودداری نمایند طیور روستایی از بازارچه

ولید گوشت مرغ و تخم مرغ اعمال بدیهی است سازمان دامپزشکی کشور به صورت شبانه روزی نظارت کامل خود را بر روند ت

. نموده و شهروندان می توانند با تهیه این اقالم از مراکز معتبر و تحت نظارت این سازمان از سالمت آن اطمینان خاطر داشته باشند

 .اطالعات تکمیلی در اطالعیه های بعدی به اطالع عموم خواهد رسید 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http63254242444052 
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 سالمت
 فارس - ۳۱/۳۳/۳۰:  تاریخ

  با مشارکت بسیج آغاز شد اجرای طرح ملی واکسیناسیون طیور روستایی علیه بیماری نیوکاسلبا مشارکت بسیج آغاز شد اجرای طرح ملی واکسیناسیون طیور روستایی علیه بیماری نیوکاسل
طرح ملی واکسیناسیون طیور روستایی کشور در برابر بیماری نیوکاسل توسط سازمان دامپزشکی کشور با مشارکت سازمان بسیج  

 . استان کشور آغاز شد 62سازندگی کشور همزمان در 

زمان دامپزشکی کشور، در مراسم افتتاحیه این طرح که در به نقل از روابط عمومی سا خبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصادی 

ساختمان مجمع عالی بسیج کشور و با حضور مهدی خلج رییس سازمان دامپزشکی کشور ، سردار محمد رضا نقدی رییس سازمان 

د، به صورت بسیج مستضعفان و سردار نعمان غالمی رییس بسیج سازندگی کشور و جمعی از مسئوالن و اصحاب رسانه برگزار ش

 .استان کشور ارتباط برقرار شد و مسئوالن اجرای طرح در هر استان به ایراد گزارش پرداختند 62ویدئو کنفرانس با عوامل اجرایی 

های  در این مراسم مهدی خلج رییس سازمان دامپزشکی کشور ضمن تبریک فرارسیدن سالروز بسیج به اهمیت مبارزه با بیماری

شیوع بیماری های طیور موجب تخریب اقتصاد داخلی و به تبع : اسیون همگانی آن در کشور اشاره کرد و گفتطیور و لزوم واکسین

 .آن صادرات و اقتصاد بین المللی است

ها را در  خلج به جایگاه پنجم ایران در تولید مرغ و دهم تولید تخم مرغ در دنیا اشاره کرد و در نظر گرفتن مصونیت طیور از بیماری

 .های صادراتی با سایر ملل موثر برشمرد ن موافقت نامهتدوی

میلیارد ریال جهت اجرای آن و جزییاتی از قبیل تدوین برنامه ها، آموزش، پوستر، دستورالعمل  7تامین هزینه بالغ بر : وی افزود

 .فنی، تامین واکسن ، لوازم و تجهیزات را از اقدامات سازمان دامپزشکی در این طرح است

ازمان دامپزشکی با اشاره به مشکالت استفاده از واکسن های تزریقی در واکسیناسیون طیور اقدام ارزشمند موسسه واکسن رئیس س

ظروف مدرج و مشخصی برای در نظر : و سرم سازی رازی در تهیه واکسن آشامیدنی و مقاوم در برابر حرارت را ستود و عنوان کرد

 .در اختیار عوامل اجرایی قرار گرفته استگرفتن ترکیب دقیق آب و واکسن تهیه و 

 .هزار و پانصد روستا عنوان کرد 64استان و بالغ بر  62رییس سازمان دامپزشکی کشور حوزه جغرافیایی انجام طرح را 

 . میلیون قطعه اعالم کرد 60وی در ادامه جمعیت آماری طیور واکسینه شده را بیش از 

با  27در سال : زشکی کشور در حوزه مبارزه با بیماری های طیور اشاره و خاطرنشان کردخلج به برنامه های آتی سازمان دامپ

هزار نفر از بسیجیان داوطلب، طرح ملی واکسناسیون طیور به عنوان یکی از بزرگترین رخدادهای بهداشتی دنیا و با  54حضور 

 .اجرا خواهد شدحضور نمایندگان سازمان های بین المللی غذا ، دارو و دام در کل کشور 

وی در ادامه به مطالعه و تدوین طرح نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و نظارتی طیور روستایی بومی در کارگروه های 

تخصصی سازمان دامپزشکی کشور اشاره کرد و ساماندهی نظام مند کلیه مراحل تکثیر ، پرورش، کشتارگاه ها و مراکز بسته بندی 

 .ایگزنی نظام کنترل و مراقبت را از اهداف آن عنوان کردروستایی و بومی و ج

 .در ادامه سردار نقدی نیز به نقش پرورش طیور در تقویت اقتصاد بومی و خانگی اشاره کرد

وی با اشاره به اقدام ارزنده سازمان دامپزشکی در رفع مشکل بیماری های طیور روستایی و بومی، این طرح را به عنوان الگویی 

د برای سایر حوزه های اجرایی کشور و استفاده از ظرفیت بسیج مردمی در تحقق اهداف و آرمانهای نظام مقدس اسالمی ارزشمن

وی حمایت دولت از دستگاه ها و مجموعه هایی که به کمک بسیجیان در جبهه جنگ اقتصادی اقدام می کنند را .عنوان نمود

 .این طرح به مدت سه روز آغاز شد در پایان با نام مقدس یا رسول اهلل.خواستار شد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http63254247444560 
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 سالمت
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  آنفلوآنزا واحدهای گوشتی را آلوده نکرده استآنفلوآنزا واحدهای گوشتی را آلوده نکرده است

 .دهندگان مرغ گوشتی، از پایداری این واحدها در مقابل بیماری آنفلوآنزا خبر داد پرورشنماینده بخش خصوصی 

خوشبختانه : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت دهندگان مرغ گوشتی امروز در گفت مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیأت

 .اند نشده و تا این لحظه، واحدهای مذکور پاک ماندهتاکنون هیچ گزارشی مبنی بر آلودگی واحدهای مرغ گوشتی منتشر 

گذار  این بیماری در واحدهای مرغ تخم: محمد یوسفی با اشاره به اینکه نظر دامپزشکی در این زمینه بسیار حائز اهمیت است، افزود

 .باشد شیوع یافته و تعدادی را درگیر کرده است؛ بنابراین نباید تأثیر منفی در بازار گوشت مرغ داشته

رسانی کرده و  ترین وظایف سازمان دامپزشکی است که به محض شیوع یک بیماری، آن را اطالع به گفته وی، این یکی از مهم

چیزی که حدود سه ماه پیش در فرانسه نیز اتفاق افتاد و دامپزشکی این . کنترل بیشتری روی مبادی ورودی و خروجی اعمال کند

 .البته در حال حاضر فرانسه از این بیماری پاک شده است. یماری منتشر کردکشور، گزارش دقیقی از بروز ب

یوسفی در پایان اظهار امیدواری کرد که بیماری آنفلوآنزا بیش از این در کشور گسترش نیافته و به واحدهای پرورش مرغ گوشتی 

 ./سرایت نکند
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 سالمت
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  های مرزی کشور در آینده نزدیکهای مرزی کشور در آینده نزدیک  تقویت و تجهیز قرنطینهتقویت و تجهیز قرنطینه

خروج دام فرآورده های دامی رئیس سازمان دامپزشکی کشور ار تجهیز قرنطینه های مرزی با هدف نظارت و کنترل بر روند ورود و 

بعد از ظهر چهارشنبه در جریان سفر به آذربایجان غربی در جمع خبرنگاران « دکتر مهدی خلج»مهر، به گزارش .تجهیز می شوند

 .در آینده نزدیک تقویت و تجهیز قرنطینه ها در تمامی مرزهای کشور عملیاتی می شود: اظهارداشت

با تجهیز قرنطینه های شرقی ورود عوامل بیماری زا به کشور به نحو چشمگیری کاهش یافته در دو سال گذشته : وی ادامه داد

: خلج با بیان اینکه میزان ورود بیماریهای دامی با تجهیز قرنطینه های مرزهای شرقی کشور، کاهش یافته است اظهارداشت.است

 .، سرو، رازی خوی، تمرچین پیرانشهر و کیله سردشت استآذربایجان غربی دارای قرنطینه های دامی در مرزهای بازرگان، پلدشت

رئیس سازمان دامپزشکی آذربایجان غربی با بیان اینکه قرنطینه مرز بازرگان با هدف کنترل و تسریع عملیات کنترل سالمت 

بت حجم مبادالت در همچنین قرنطینه رازی خوی با انجام رایزنی با طرف ترک و به نس: فرآورده های دامی تجهیز می شود افزود

کیلومتر مرز مشترک با کشورهای  275رئیس سازمان دامپزشکی کشور آذربایجان غربی دارای .آینده نزدیک تجهیز خواهد شد

هم اکنون بسترهای صادرات محصوالت دامی، شیالتی و :عراق، ترکیه، آذربایجان غربی و جمهوری خودمختار نخجوان است گفت

 .یر کشورها فراهم استدام زنده از استان به سا

/news/fa/ir.iana.www//:http36365D%/5%D%AA2%52%D2% 
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 سالمت
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  راه های پیشگیری از ابتال به آنفلوآنزاراه های پیشگیری از ابتال به آنفلوآنزا

این روزها که سرما و شیوع بیماری های این زمان خود را نمایان می کند، الزم است به توصیه های پزشکی به گزارش ایرنا ، در   

بیش از پیش توجه شود زیرا آنفلوآنزا عالوه مشکالت جسمی و روحی در کاهش فعالیت های اجتماعی اثرات منفی دارد و گاهی 

 .اری های حاد تنفسی و قلبی باشد خطر مرگ دور از انتظار نیستمواقع هم اگر بیمار دچار عوارضی مانند کهولت سن یابیم

چگونگی شیوع بیماری آنفلوآنزا، عالئم و راه های پیشگیری ازآن از مواردی است که در گزارش دانشگاه علوم پزشکی البرز به شرح 

یا حتی صحبت می کند، منتقل می  ویروس آنفلوآنزا از طریق هوا وقتی که فرد بیمار سرفه،عطسه.زیر به آن پرداخته شده است

. آنفلوآنزا می تواند حتی با دست زدن به اشیائی که در اثر عطسه یا سرفه ی فرد مبتال، آلوده می شود به دیگران منتقل شود. شود

 .این بیماری یک روز قبل از شروع عالئم بیماری می تواند به دیگران منتقل شود

ار اعضای خانواده، همکاران و دوستان را نسبت به بیماری خود مطلع کند واز دست دادن به در این زمینه انتظار می رود فرد بیم

 .افراد سالم خودداری نماید

 :براین اساس توصیه می شودبا رعایت نکات زیر از خود و دیگران در مقابل این بیماری مراقبت کنید

 .ها الزم استحداقل دو بار شستن دست.نی کننده تمیز کنیدهای ضدعفوهایتان رابا آب و صابون بشویید و یا با محلولدست-

 .به خاطر داشته باشید که در زمان حاضر آلودگی دست ها به ویروس یکی از عوامل انتشار سریع این بیماری می باشد -

 .اگر عالئم بیماری را داشتید به پزشک مراجعه کنید و تا وقتی تب شما قطع نشده در خانه بمانید-

الئم بیماری را دارید هنگام عطسه و سرفه، بینی و دهان خود را با دستمال بگیرید، بالفاصله دستمال را داخل کیسه اگر ع-

 .پالستیک گذاشته وداخل سطل زباله بیندازید

 .اریداگر دستمال پارچه ای استفاده می کنید روزانه دوبار آن را بشویید و بعد از هر بار استفاده داخل کیسه پالستسکی بگذ-

ها را جلوی دهان و بینی می گیرند این امر سبب می شودعامل بیماری روی افرادمعموالً موقع عطسه یا سرفه کردن کف دست

دست باقی بماند و با دست زدن به وسایلی مانند تلفن، صفحه کلید رایانه، دستگیره درب ها به آلودگی این وسایل و انتشار بیماری 

 .به افراد سالم بینجامد

 .استفاده از ماسک در مکان های عمومی تاثیری ندارد و توصیه نمی شود -

 .را محدود کنید( کمتر از یک متر)در حد امکان برقراری ارتباط با دیگران خصوصاً به صورت نزدیک  -

 .اگر در محل کار احساس بیماری کردید با کسب اجازه از مدیریت به خانه بروید -

 .ا با دیگران حفظ کنیدفاصله حداقل یک متری ر -

 .فرد بیمار از حضور در مناطق شلوغ خودداری کند -

 : عالئم بیماری آنفلوآنزا شامل

 تب، سرفه، گلودرد، سردرد، لرز، کوفتگی بدن ،احساس خستگی، اسهال، استفراغ

 . است

 .کنداگر تب بیمار بیش از سه روز طول بکشد و حال عمومی وی بدتر شود باید به پزشک مراجعه -

 .در مورد کودکان در صورت نفس کشیدن سریع و یا سختی و یا تداوم تب و تشنج باید به پزشک مراجعه کرد-

کودکان کم سن و سال مثل شیرخواران در صورت ابتال به آنفلوآنزای جدید ممکن است عالئمی از تب و خواب آلودگی، تشنج،  -
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 .، تغییر رنگ پوست به طرف کبودی، تنفس سریع داشته باشندبی قراری، عدم نوشیدن مایعات، استفراغ های مکرر

 . استراحت کردن، نوشیدن مایعات، تغذیه مناسب و استفاده از استامینوفن به عنوان تب بر بهترین راه درمان است -

 .کودکان مهد کودک ها حداقل هفت روز پس از ابتال به بیماری باید در منزل استراحت نمایند -

 .ان مدارس و دانشجویان یک روز پس از قطع تب می توانند در کالس حضور یابنددانش آموز -

 .واکسن آنفلوآنزای فصلی روی این بیماری موثر نیست ولی برای افراد پرخطر توصیه می شود -

تمال بیشتری وجود دارد که افراد مبتال به دیابت، آسم، بیماری قلبی، زنان باردار، و افراد خیلی چاق در صورت ابتال به آنفلوآنزا اح -

 .دچار عارضه شوند و باید بیشتر مراقب باشند

 .فردی که با بیمار مبتال در تماس بوده ممکن است یک تا چهار روز بعد دچار عالئم بیماری شود -

 :افرادی که بیشتر از دیگران در معرض خطر هستند عبارتند*** 

 ن و آسایشگاه های بیماران مزمنسال، ساکنین خانه های سالمندا 75اشخاص باالی 

های مزمن ریوی، قلبی، آسم مبتالیان به دیابت، مشکالت کلیوی، نقص ایمنی زنان باردار بزرگساالن و کودکان مبتال به بیماری

 خصوصاً در سه ماهه دوم و سوم

 .های سالمندانها و مراکز درمانی ،کارکنان آسایشگاه ها و خانه پزشکان، پرستاران، کارکنان بیمارستان

 :توصیه های کلی برای پیشگیری از ابتال*** 

 .از افرادی که عالئم شبیه بیماری آنفلوآنزا دارند حداقل به اندازه یک متر فاصله بگیرید-

 .در صورت وجود عالئم، تا حد امکان از حضور در مکان های شلوغ بپرهیزید و یا مدت زمان آن کاهش دهید -

س با افرادی که احتمال دارد بیمار باشند بپرهیزید و یا حداقل مدت زمان تماس نزدیک با آنها را کاهش تا حد امکان از تما -

 .دهید

تهویه مناسب محل کار، محل زندگی، و کالس درس یا هر محل تجمع دیگر بسیار اهمیت دارد، با باز کردن پنجره ها و درب ها  -

ها و پنجره های اتاق کار و محل زندگی روزانه چندین بار درب. واند مفید باشددر فواصل مناسب ورود هوای تازه به محیط می ت

 .دقیقه باز کنید 64خود را برای حداقل هر بار 

 :مدارس** 

 .دانش آموزان و دانشجویان مهمترین پیام آوران پیشگیری از این بیماری در مدرسه، جامعه و خانواده هستند

 .ری از بیماری آنفلوآنزا بسیار مهم می باشدنقش آموزگاران و مربیان در پیشگی

 .در صورت مشاهده تب، برافروختگی، سرفه، و آب ریزش در دانش آموزان آنها را از دیگران جدا کنید -

 .چنان چه دانش آموزی دارای عالئم بود در اسرع وقت به خانواده او اطالع دهید -

 .معیت در یک نقطه از مدرسه باید صورت گیردنظافت کامل، تهویه و تدابیری برای کاهش تراکم ج -

 .والدین و مربیان مهد کودک ها الزم است،اصول بهداشت دست و آداب سرفه را رعایت نمایند -

 .کودکان را از افراد بیمار و محل های شلوغ دور نگه دارند -

 .همه آنچه را که کودک ممکن است به دهان خود بمالد با آب و صابون بشویند -

 :توصیه هایی به مساجد ***

در صورتی که فن های برقی و تهویه وجود نداشته باشد باید . تهویه عامل مهمی از لحاظ کیفیت هوای سالم داخل مساجد می باشد

 .با باز کردن پنجره و درب ها به فواصل مناسب تهویه داخل مسجد کمک نمایند
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ورت استفاده از ظروف شیشه ای برای هر بار استفاده با شوینده شسته در مساجد از لیوان یک بار مصرف استفاده شود و در ص -

 .شوند
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 سالمت
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳7: تاریخ

مردم از تماس با مردم از تماس با / / پرندگان ایجاد بیماری کرده استپرندگان ایجاد بیماری کرده استتاکنون فقط در تاکنون فقط در   HH55NN55  ویروس آنفلوآنزای جدید به نامویروس آنفلوآنزای جدید به نام

  پرندگان تلف شده خودداری کنندپرندگان تلف شده خودداری کنند

که تاکنون فقط  H5N5 فعالیت یک ویروس آنفلوآنزای جدید به نام: رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفت

ه های علوم پزشکی با هماهنگی سازمان دامپزشکی در پرندگان ایجاد بیماری کرده نه انسان، در مجموعه وزارت بهداشت و دانشگا

: های واگیر وزارت بهداشت گفت به گزارش ایانا از وزارت بهداشت، محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماریرصد می شود

وعه وزارت که تاکنون فقط در پرندگان ایجاد بیماری کرده نه انسان، در مجم H5N5 فعالیت یک ویروس آنفلوآنزای جدید به نام

بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی با هماهنگی سازمان دامپزشکی رصد می شود و با این سازمان ارتباط تنگاتنگ در این زمینه 

این . آید های نسبتا جدید آنفلوآنزا به شمار می است و یکی از ویروس H5N5 نام ویروس آنفلوآنزای پرندگان: وی افزود.داریم

موارد ابتالی پرندگان به این ویروس نیز از . های جنوب شرق و شرق آسیا شناسایی شد ابتدا در قسمت 2464ویروس از سال 

 .کشورهای متعددی گزارش شد و چندین کشور اروپایی و آسیایی را درگیر کرد

توان احتیاط را در  اما نمی. کند و تا به حال مورد ابتالی انسانی آن دیده نشده است این ویروس پرندگان را مبتال می: گویا ادامه داد

تمام اقداماتی که در مورد سایر : های واگیر وزارت بهداشت تاکید کرد رئیس مرکز مدیریت بیماری.این مورد از دست داد

گیرد؛ یعنی تمام کسانی که با این پرندگان در  های آنفلوآنزای پرندگان باید انجام شود، برای این بیماری نیز صورت می ویروس

شوند و هرنوع عالئمی از بیماری که در آنها دیده شود از نظر ابتال به آنفلوآنزا  گیرند، واکسینه می بودند تحت مراقبت قرار می تماس

گویا در ادامه با بیان اینکه وزارت بهداشت با سازمان دامپزشکی در زمینه تبادل اطالعات و اقدامات .گیرند مورد بررسی قرار می

ای مشاهده شد، باید به سازمان دامپزشکی اطالع داده  اگر پرنده مرده: ی در ارتباط است، به مردم توصیه کردپیشگیرانه و مراقبت

 . همچنین مردم از تماس با پرندگان تلف شده خودداری کنند. شود

انی که با پرنده سر و ها و کس ای را در اختیار صاحبان مرغداری های ویژه سازمان دامپزشکی دستورالعمل: وی در پایان یادآور شد

 کار دارند، قرار داده است
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 سالمت
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  ایای  های ترکیههای ترکیه  متقاضی واکسنمتقاضی واکسن  دامداراندامداران/ / رودرود  های هندی دامپزشکی نمیهای هندی دامپزشکی نمی  اتحادیه دامداران زیر بار واکسناتحادیه دامداران زیر بار واکسن

 .برفکی، منتظر صدور مجوز از سازمان دامپزشکی است اتحادیه مرکزی دامداران ایران، برای واردات واکسن تب

هنوز سازمان دامپزشکی : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت مدیره اتحادیه مرکزی دامداران ایران امروز در گفت رئیس هیأت

حسین نعمتی با اشاره به اینکه در صورت بروز هر اتفاق ناگواری .برفکی، مجوزهای الزم را صادر نکرده است ات واکسن تببرای وارد

دو هفته است که اتحادیه مرکزی دامداران ایران برای : برفکی، سازمان دامپزشکی باید پاسخگو باشد، افزود در شیوع بیماری تب

 .کند کرده، اما سازمان دامپزشکی برای این منظور موافقت نمیواردات این محصول از ترکیه اقدام 

میلیون دز از پنج میلیون دز واکسن هندی سال  2.5به گفته وی، دلیل سازمان دامپزشکی بر این اصل استوار است که هنوز 

نرسد، اجازه واردات، نخواهیم های دامی جاهد، در بازار موجود بوده و تا زمانی که این مقدار به پایان  گذشته توسط شرکت نهاده

های هندی استقبال نکرده  این در حالی است که دامداران از واکسن: مدیره اتحادیه مرکزی دامداران ایران بیان کرد رئیس هیأت.داد

 .اند اشتهتاثیری آن گالیه د دهد که حتی دامپزشکان و صاحبان واحدهای صنعتی، پس از دو بار استفاده، از بی ها نشان می و شنیده

 .حتی سازمان دامپزشکی، به اتحادیه دامداران پیشنهاد فروش واکسن هندی را داد، اما اتحادیه زیر بار آن نرفت: نعمتی ادامه داد

برفکی از کشور ترکیه، زحمات زیادی به دوش اتحادیه خواهد گذاشت، اما این  هرچند واردات و توزیع واکسن تب: وی تأکید کرد

 .تحادیه بوده و باید به فکر حل مشکالت اعضای خود باشدیکی از وظایف ا

 ./برفکی را به هر مقدار که دامداران نیاز دارند، وارد کند اتحادیه آمادگی دارد تا واکسن تب: نعمتی در پایان اظهار داشت
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 سالمت
 فودپرس 1۰۳5آذر ماه  1دو شنبه 

  چگونه اشتهای خود را افزایش دهیم؟چگونه اشتهای خود را افزایش دهیم؟

شان طبیعی باشد، چند راهکار کاربردی را  برای عزیزانی که اشتهای کافی ندارند و میخواهند میل به غذا خوردن <غذا و تغذیه

 .بازگو میکنیم

وزن باشید هیچگاه سراغ افزایش اشتها را نگیرید، اما برای عزیزانی که اشتهای کافی ندارند و شاید اگر در یک برنامه کاهش  

 .شان طبیعی باشد، چند راهکار کاربردی را بازگو میکنیم میخواهند میل به غذا خوردن

 های غذایی خود را لذت بخش کنید زمان وعده.0 

زمانی که شما محیط غذا خوردن خود را مطبوع و . ر لذت بخش باشدتواند یک تجربه بسیا خوردن می:به گزارش شفا آنالین

چند عدد شمع روشن کنید، موسیقی مالیمی داشته باشید، . کنید، اشتهای بیشتری برای خوردن غذاها خواهید داشت دلنشین می

اب کنید، به خصوص اگر کمبود زا سر میز غذا اجتن های استرس از بحث. یا در حال خوردن، فیلم مورد عالقه خود را تماشا کنید

 .اشتهای شما به خاطر اضطراب است

 ورزش کنید.9

ای طراحی شده است که بعد از  بدن شما به گونه. سعی کنید برخی از تمرینات سبک را انجام دهید، تا اشتهایتان تحریک گردد

برای اینکه از . اشتهای بیشتری به غذا دارید بنابراین همیشه بعد از ورزش. سوزاندن کالری، اشتهای بیشتری به غذا خواهد داشت

حتی یک پیاده روی سریع در . مزایای ورزش بهره مند شوید نیازی نیست به باشگاه بروید و از تمرینات سخت آن استفاده کنید

تمرینات سخت ورزشی تر است ، باید از انجام  آل پایین اگر وزنتان از حالت ایده. تواند اشتهای شما را تحریک کند هوای آزاد، می

 .اینگونه تمرینات را به زمانی موکول کنید که وزنتان افزایش پیدا کرد. اجتناب کنید

 مایعات مناسب و کافی بنوشید.0

تواند به هضم شما کمک  نوشیدن یک لیوان آب یک ساعت بعد و یک ساعت قبل از غذا می. لیوان آب بنوشید 5الی  7باید روزانه 

. تر است از مصرف مقادیر زیاد آب قبل از وعده غذایی خودداری کنید، زیرا باعث کاهش اشتهای شما خواهد شدبا اینحال به. کند

نعناع ، رازیانه و شیرین بیان از این . گیرند های گیاهی به صورت سنتی برای افزایش اشتها مورد استفاده قرار می برخی از چای

ها را بنوشید تا مقادیر مایعات دریافتی خود را افزایش دهید و بتوانید  ن از این چایسعی کنید روزانه یک الی دو فنجا. موارد است

 .اشتهای بیشتری برای خوردن غذا داشته باشید

 یک یادداشت غذایی داشته باشید.0

توانید با  میدر این صورت . های عالی برای تشخیص و درک مشکالت مرتبط با غذاست نوشتن مواد غذایی مصرفی، یکی از روش

این . شوید یا غذاهایی که بیشتر دوست دارید را یادداشت نمایید به صورت روزانه، زمانی را که گرسنه می. این مشکالت مبارزه کنید

. توانید اشتهای خود را به حداکثر برسانید روش بهترین روش برای تشخیص زمان و غذای مناسب برای مصرف است، بنابراین می

 .توانید از مصرف آن اجتناب نمایید بنابراین می. کنند، نیز یادداشت کنید بوهایی که اشتهایتان را کور می باید غذاها و

 از تنها غذا خوردن اجتناب کنید.5

های  وعده. دهند چیزی نخورند در اینگونه موارد معموال افراد ترجیح می. زمانی که تنها هستید، خوردن غذا بسیار دشوار خواهد بود

شما . استفاده از افراد دیگر نیز ایده خوبی است. ی خود را با اعضای خانواده بخورید و از دوستانتان نیز برای اینکار دعوت کنیدغذای
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توانید با دوستان و اعضای خانواده غذا بخورید، سعی کنید به  اگر نمی. توانید از دوستان و آشنایان خود نیز استفاده کنید می

 .خورند د که همه با هم غذا میهایی بپیوندی باشگاه

 های بزرگ استفاده کنید از بشقاب.۶

در این حالت ذهن . تواند ذهن شما را فریب دهد های بزرگ برای افزایش اشتها یک ترفند روانشناسی است که می استفاده از بشقاب

تزیین غذا هم برای . توانید استفاده کنید های رنگی نیز می از بشقاب. کند که در حال خوردن مقدار کمی غذا هستید شما باور می

 .افزایش اشتها ترفند بسیار خوبی است

 از یک پزشک متخصص کمک بگیرید.۷

اگر پزشک احساس کند که اشتهای شما بر روی . اگر کم اشتهایی ادامه داشت بهتر است به یک پزشک متخصص مراجعه کنید 

یی همچون مجسترول یا قرص سیپروهپتادین را تجویز کند، تا اشتهای از سالمت کلی بدن تاثیر منفی دارد، ممکن است داروها

 .دست رفته شما را برگرداند

 نکات مهم در افزایش اشتها

از خودتان . در اینگونه موارد بهتر است با یک متخصص مشورت کنید. از دست دادن اشتها ممکن است نشانه افسردگی باشد

ام؟ آیا این تغییر در اشتها با موارد دیگر نیز همراه بوده  تمایل خود را به غذا خوردن از دست دادهآیا اشتها و : سواالتی را بپرسید

 است؟

 .تواند مفید باشد هایی برای کاهش استرس می یافتن روش. از دست دادن اشتها ممکن است به دلیل استرس نیز باشد

 .دور و اطراف خود را با بوهای خوب پر کنید

 .توانید از موز یا آناناس استفاد کنید شما می.تواند موثر باشد ا کالری باال که سالم است نیز، میداشتن یک دسر ب

 .دقیقه بجوید 34تر افزایش دهید، کمی آدامس نعناع بردارید و به مدت  برای اینکه اشتهای خود را هرچه سریع

 هشدارها در افزایش اشتها

از . سعی کنید وزن خود را به صورت پایدار و آرام افزایش دهید. سالمتی شما مضر باشد تواند برای افزایش وزن سریع و ناگهانی می

 .مواد سالم استفاده کنید و همیشه قبل از شروع یک رژیم غذایی جدید با پزشک متخصص مشورت کنید
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 سالمت
 فودپرس 1۰۳5آذر ماه  ۳سه شنبه 

  آورند؟آورند؟  چه بر سر بدن شما میچه بر سر بدن شما می    قروتقروت  مصرف قرهمصرف قره

قروت که محصول آب ماست یا دوغ است حاوی مقادیر بسیار زیادی اسیدالتیک است  قره: یک متخصص تغذیه گفت <مواد غذایی

قره قروت تغلیظ شده آب ماست و دوغ است، که این : شهاب اولیایی متخصص تغذیه اظهار داشت.که برای بدن بسیار مضر است

 .کنند قروت مصرف می مواد را به صورت سنتی یا صنعتی جوشانده و ماده جامد باقی مانده را به عنوان قره

نوعی اسید به نام اسیدالتیک است که طعم این ماده جامد باقی مانده که بسیار ترش است حاوی مقادیر فراوانی از : وی بیان کرد

 .شود حالی می ترش آن هم به خاطر وجود همین اسید است و برای بدن بسیار مضر است که سبب ایجاد ضعف و بی

طبیعی خون تقریبا حالت قلیایی دارد که با مصرف این چنین مواد غذایی،  PH در حالت عادی: این متخصص تغذیه عنوان کرد

 .هاست باال رفته و این خود سبب بروز بسیاری از بیماریاسیدیته خون 

شود که بدن برای جلوگیری از بروز این اختالالت یک سری  اسیدی شدن خون سبب ایجاد اختالالتی در بدن می: اولیایی بیان کرد

 .دهد اعمال جبرانی برای جلوگیری از اسیدیته شدن خون و بازگشت آن به حالت قلیایی انجام می

های  دهد، برداشتن کلسیم از استخوان از جمله اقداماتی که بدن برای جلوگیری از اسیدیته شدن خون انجام می: ظهار داشتوی ا

 .شود بدن است که این خود منجر به مشکالت متعددی از جمله پوکی استخوان و پوسیدگی دندان و بسیاری مشکالت دیگر می

شود،  از اسیدیته شدن خون تنها به پوکی استخوان و مشکالت دندانی ختم نمیمشکالت ناشی : این متخصص تغذیه تاکید کرد

های معده هم از عوارض  بلکه مشکالت قلبی عروقی، مشکالت مغزی از جمله ضعف حافظه و نیز مشکالت گوارشی و ناراحتی

داری از ترشی آن کم کنند که این کنند تا مق قروت نمک مصرف می برخی افراد به همراه قره: اولیایی گفت.اسیدی شدن خون است

 .شود مصرف نمک زیاد خود سبب افزایش فشار خون و نیز افزایش دفع کلسیم و در نهایت تشدید پوکی استخوان می

قروت به صورت سنتی معوال بهداشت رعایت نشده و مسائل و مشکالت ناشی از عدم رعایت  معوال در مراحل تولید قره: وی بیان کرد

 .شود ها به بدن هم بر آن افزوده می ن ورود انواع میکروببهداشت همچو
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 سالمت
 فودپرس 1۰۳5آذر ماه  8دو شنبه 

  کنندهکننده  سوز و الغرسوز و الغر  ساالدهای چربیساالدهای چربی

با خوردن ساالد هم می توانید بدون نیاز به گرفتن رژیم های الغری شدید و سخت به تناسب اندام دلخواه خود  <غذا و تغذیه

امروزه در دنیا انواع ساالد متناسب با ذائقه های مختلف و براساس دستور تهیه از کشورهای مختلف وجود دارد اما .دست یابید

رگر هم می توانند چاق کننده تر باشند و باعث دریافت حجم باالیی از کالری توسط بدن و بروز چاقی و برخی از آنها حتی از همب

 .اضافه وزن شوند برای حفظ تناسب اندام باید از ساالد های رژیمی در وعده های غذایی روزانه خود استفاده کنید

ماهی است که اسید های چرب امگا سه در این ساالد  یکی از انواع ساالد های رژیمی مخصوص الغری و کاهش وزن ساالد تن

دریایی می تواند چربی های مازاد بدن زا از بین برده همچنین فرد برای مدت زمان طوالنی احساس گرسنگی نمی کند و غذای 

 .گی مصرف کرداین ساالد را می توان به همراه کاهو، دانه های زیتون، پنیر کم چرب رنده شده و گوجه فرن. اضافی نمی خورد

ساالد جوانه گندم نیز یکی دیگر از ساالدهای رژیمی و مخصوص بدست آوردن تناسب اندام است، این ساالد را می توان به همراه 

مخلوط سبزیجات از جمله هویچ، سیب زمینی پخته ، نخود فرنگی و روغن زیتون به همراه آبلیموی تازه مصرف کرده و به این 

 .شدن انواع ویتامین های مورد نیاز بدن را تامین کرد ترتیب عالوه بر الغر

ساالد سینه مرغ به همراه سبزیجات خود یک غذای کامل است و با خوردن آن نیاز بدن هم به ویتامین ها و هم به پروتئین برطرف 

 .می شود به همین دلیل این ساالد در بیشتر رژیم های غذایی الغری وجود دارد

اید سینه مرغ را پخته یا کباب پز یا بخار پز کنید و به همراه کنجد، پیازچه، سرکه بالزامیک و کاهو مصرف برای درست کردن آن ب

در پایان ساالد سینه مرغ کبابی به همراه آووکادو، گوجه فرنگی و قطعات تخم مرغ پخته شده یک ترکیب خوشمزه رژیمی و .کنید

 .درمانی برای الغری و سالمت بدن است

در عین حال توصیه می کنند افراد برای درست کردن ساالد همیشه از مواد تازه استفاده کنند و سبزیجات را به خوبی  کارشناسان

 .ضد عفونی کنند
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 سالمت
 ۳:۰4ساعت  1۰۳5آذر ماه  7شنبه یک 

  نوشیدنی مفید برای پاکسازی کبدنوشیدنی مفید برای پاکسازی کبد

در . چغندر یکی از میوه و سبزیجات مفید است که با آمدن پاییز سر و کله اش در میوه فروشی ها پیدا می شود< غذا و تغذیه

 .پاییز امسال با چغندر یک نوشیدنی عالی درست کرده و کبدتان را تصفیه کنید

 :مواد الزم

 عدد 6: سیب متوسط -عدد 6: هویج متوسط -عدد 6: چغندر متوسط -(میلی لیتر 244)لیوان  6:  آب

 : روش تهیه

قبل از هر کاری مواد اشاره شده را به دقت بشویید و سپس به تکه های کوچک تر تقسیم کنید تا در مخلوط کن بهتر میکس 

 .شوند

 .چغندر، هویج و سیب باید خام باشند

 .سپس یک لیوان آب به آن اضافه کرده و میل کنید. مخلوط کن بریزید تا کامالً میکس و یکدست شوندمواد را داخل 

 .می توانید چند قالب یخ نیز به نوشیدنی تان اضافه کنید

 روز پی در پی روزانه یک 5برای تصفیه و پاکسازی کبد کافی است به مدت . این نوشیدنی را نیم ساعت قبل از صبحانه میل کنید

با همین کار ساده از یک گنجینه ی طبیعی . روز فاصله داده و دوباره شروع کنید 64سپس . لیوان از این نوشیدنی سالم میل کنید

 .و درمانگر بهره مند خواهید شد

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http7550564dd2be0f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=6554810dd9be4f


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول آذر 

 

171 
 

 سالمت
 فودپرس 1۰۳5آذر ماه  2سه شنبه 

  بدترین راهنمایی ها برای کاهش وزنبدترین راهنمایی ها برای کاهش وزن

شکی نیست که کم کردن وزن . کند شود، درواقع کاهش وزن را دشوارتر می هایی که برای کاهش وزن ارائه می بسیاری از راهنمایی

 .ترخواهید کرد ها کاررا سخت  راهنماییکارآسانی نیست اما با به کار بستن این 

 :با خواندن این مطلب به نقل از ام اس ان به اشتباهات خود پی ببرید و تغییرات الزم را ایجاد کنید

 :مصرف نکردن چربی برای پیشگیری از چاقی

که برخی از انواع آن باعث   درحالیشود،  ها باعث افزایش دور کمرو انسدادرگ ها می برخی از آن. ها مانند هم نیست همه چربی

ها مانند ماهی، آوا کادو، مغز  ترکیب چربی. شود؛ البته به شرطی که با عادت سالم غذا خوردن و ورزش منظم همراه باشد الغری می

 .میوه ، تخمه و روغن نباتی برای سالمتی مفید است

 :پرهیز از خوردن اسنک سالم

سکویت است که بدون شک باید از مصرف آن پرهیز کنید؛ اما اسنک سالم که مانع اگرمنظور ازاسنک چیپس، شکالت و بی

مشت   ای مانند مقدارکمی ماست، یک های غذایی به خوردن میان وعده بین وعده. شود، در کاهش وزن موثر است گرسنگی می 

 .ن نیز تسریع شودوساز بد های خشک رو بیاورید تا عالوه بر ایجاد سیری، روند سوخت  مغزمیوه یا میوه

 :افزایش مصرف پروتئین

شده است که با سه نوع ریزمغذی به شکل کربوهیدرات، چربی و پروتئین می تواند نیازهای خود را  ها طوری ساخته  بدن ما انسان

. نخواهد کردزند بلکه کمکی به کم کردن وزن  سالمتی شما لطمه می  تنها به  تمرکز کردن روی یکی ازمواد مغذی نه. تامین کند

 .شود اکسیدان می های پیچیده، فیبر و آنتی تمرکز در خوردن پروتئین، مانع از مصرف کافی کربوهیدرات

 :حذف کربوهیدرات برای کاهش وزن

یکی از راه های کاهش وزن موفق انتخاب دقیق منبع کربوهیدراتی است؛ . ها شکل هم نیست ها ، همه کربوهیدرات همانند چربی

شده در صورت مصرف  شده با آرد تصفیه ها ازمواد غذایی تهیه که کربوهیدرات درحالی .دار و غالت سبوس  ند میوه، سبزیمنابعی مان

 .باال، باعث افزایش وزن خواهد شد

 :کمتر خوردن برای وزن کمتر

 .داردهای نادرست هشدار داده اند زیرا نتیجه ای به دنبال ن بارها و بارها متخصصان تغذیه درباره رژیم

این امر نیز کاهش وزن را سخت خواهد . شود وساز بدن متوقف می با محروم کردن بدن ازکالری ومواد مغذی دیگر، روند سوخت 

 .کرد

 :ورزش با شکم خالی

از دست دادن عضالت نیز برای کسی که . شود سواری با شکم خالی باعث از دست دادن عضالت می ورزش، دو، شنا و دوچرخه 

. وساز بدن درست عمل نکند شود روند سوخت  زیرا عالوه بر ایجاد افتادگی باعث می. وزن کم کند گزینه خوبی نیستخواهد  می

 .زا بخورید  یک میوه یا غذای مفید و انرژی  پس قبل از آن

 :امتناع از خوردن گوشت قرمز
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شده است؛ اما در صورت مصرف متعادل  اشباع  گوشت قرمز در صورت مصرف زیاد، برای اندام ها و قلب مضر است زیرا حاوی چربی

ای چند پرس  مصرف گوشت قرمز را به هفته. شود وساز بدن و حفظ عضله، تأمین می ، آهن و پروتئین باکیفیت الزم برای سوخت 

 .بدون چربی محدود کنید
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 سالمت
 فودپرس 1۰۳5آذر ماه  2سه شنبه 

  با خوردن این گیاه، گرفتگی رگ های قلب را باز کنیدبا خوردن این گیاه، گرفتگی رگ های قلب را باز کنید

رسد و به شکل نپخته، بعنوان طعم دهنده به غذا  سانیتمتر می 34تا  24یک گیاه یک ساله است که طول آن به ( شاهی)تره تیزک 

های سرطانی است و برای  تره تیزک یا شاهی سرشار از امالح معدنی و مانع از رشد سلول. کرده مورد استفاده قرار می گیرد و دم

 .رفع گرفتگی رگ های قلب سودمند است

این گیاه که . یابد سانتی متر است که در نواحی مختلف ایران پرورش می 34تا  24یا شاهی گیاهی یک ساله به ارتفاع « تره تیزک»

 .شود گیرد و به عنوان غذا و دارو مصرف می دارای نشاسته و روغن است با فرا رسیدن بهار در دسترس ما قرار می

عم تندِ مطبوعش، در سطح است و به سبب عطر و ط« لپیدیوم ساتیوم»تره تیزک گیاهی خوراکی از تیره چتریان با نام علمی 

 .شود وسیعی در مزارع سبزی ایران و بسیاری از کشورهای جهان کشت می

وجود لکه های سفید روی گیاه تره تیزک که نوعی قارچ است عامل بیماری است و به افراد توصیه می شود از خوردن این نوع تره 

شود به عنوان یکی از گیاهان خودروی بهاری یاد  گفته می« تیزکتره »از شاهی که در زبان محلی به آن .ها خودداری کنند تیزک

 .شود می شود که به صورت خام به عنوان سبزی و به شکل ساالد و یا غذاهای مختلف مصرف می

 .این گیاه اثر بازکننده عروق به خصوص عروق قلب را دارد

 .گیرد که به عنوان گیاه دارویی مورد استفاده قرار می ترین قسمت های این گیاه بهاری است برگ، گل، میوه و دانه را از مهم

 خواص دارویی

 .شود و بسیار رافع است از گیاه تره تیزک در موارد آسم و سرفه و بواسیرهای خونی استفاده می –

سکوربوتیک یعنی آنتی . در بدن اثر شفا بخش دارد C های ناشی از کمبود ویتامین است و برای بیماری C ضد کمبود ویتامین –

 .است

 .بازکننده عروق بخصوص عروق قلب –

 .شود از ریشه تره تیزک برای مرحله دوم سیفیلیس استفاده می –

 .است« گاالکتاگوگ»کند و به اصطالح  تخم تره تیزک ترشح شیر را زیاد می –

 .رود جوشانده تخم تره تیزک در شیر برای سقط جنین به کار می-

 .رود درد ضربه به کار می به صورت ضماد برای تسکین-

 .تره تیزک از نظر طبیعت طبق نظر حکمای طب سنتی گرم و نسبتا خشک است-

 .ها و انسداد مجاری کبد و طحال و صاف کننده و مدر بول و خرد کننده سنگ مثانه است باز کننده گرفتگی-

 .در تسریع هضم غذا و تحلیل باد و گاز و نفخ مفید است-

ه سبب وجود مواد معدنی گوناگون و فراوان در این گیاه، آن را دارای خاصیت قوی ضد اسکوربوت، اشتهاآور، در پزشکی امروزی ب

 .دانند مُدرّ، تصفیه کنندة خون و مفید در درمان آنژین صدری می

 .است« 2آ، ب، و ب»شاهی، عالوه بر ویتامین ث دارای مقدار زیادی ویتامین های  –

 .ع گوگرددار است که برای مخاط دستگاه تنفس مفید استهای مای شاهی دارای روغن-

 .مصرف چکیده ترتیزک عالوه بر معالجه امراض دستگاه تنفسی، کرم کش نیز است-
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 .امالح معدنی سرشار از آهن، کلسیم، فسفر، آرسنیک، منگنز، مس، روی و گوگرد است-

 .استشاهی برای اشخاصی کم خون و مبتالیان به آسم فوق العاده مفید -

 .کند شاهی، اشتها آور، نیرو بخش، تصفیه کننده خون و ادرار آور است و سنگینی معده و کبد را برطرف می –

اند یا مرض قند دارند یا درد گوش  مصرف شاهی به کسانی که شن و سنگ کلیه و مثانه دارند یا مبتال به امراض پوستی شده-

 .اند توصیه شده است گرفته

 .دارد کند و آنها را سالم نگه می ها را محکم می شاهی تازه لثههای  جویدن برگ-

 .شاهی به علت داشتن ویتامین ث در معالجه بیماری قند و امراض پوستی فوق العاده مفید است –

 .شاهی دارای ید، آهن و فسفات است –

باشد و جنبه غذایی و دارویی  فر و آهن میاست که دارای ید و فس( بوته یا علف چشمه)نوع دیگر شاهی، بوالغ اوتی به معنای  –

 .شود دارد که بطور خام و به صورت ساالد و پخته مصرف می

دهد و در بیماری پوست و مرض قند مورد استعمال است و  خنک کننده، ضد اسکوربوت بوده و ترشحات ریه را تغییر شکل می-

 .باشد دارای گلوکزید می

بدین منظور باید . کند شود برطرف می ای رنگ پدیدار می های قهوه انسان به صورت لکه شاهی کک مک را که معموال در صورت –

ها  ها بگذارند و آنقدر ادامه دهند تا لکه برگ شاهی را کوبیده و در مقداری آب خیس کرده، شبانه روزی یک مرتبه بر روی لکه

 .برطرف شود

ظور باید تخم شاهی را کوبیده و با کمی عسل مخلوط کرده و بر روی به این من. کند های سفید پوست را برطرف می شاهی لکه –

 .این عمل باید روزی یک مرتبه تکرار شود تا بهبودی کامل به دست آید. دهند ها قرار می لکه

روز  شاهی برای رفع بدبویی زیر بغل مفید است، برای این منظور باید صبح ناشتا مقداری شاهی یا تخم شاهی تناول شده و چند –

 .متوالی تکرار شود

به این منظور باید آب شاهی را گرفته و به دفعات مکرر مانند آب در پای درخت . کند شاهی انار ترش را به انار شیرین مبدل می –

 .شود در این صورت میوه آن به انار شیرین مبدل می. انار ترش چنان ریخته شود که مورد استفاده ریشه قرار گیرد

 .رساند های خنک است که مواد معدنی را به بدن می زیشاهی از سب —

 .کند برد و سموم بدن را دفع می نوشیدن یک فنجان کوچک آب شاهی در صبح و ناشتا، کرم را از بین می –

 .دشو آید استفاده می های چرکی، از مرهمی که از شاهی کوبیده و چند قطره روغن زیتون یا بادام به دست می برای التیام زخم –
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 سیب درختی
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 سیب زمینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول آذر 

 

177 
 

 شیالت

 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳2: تاریخ

ساردین و ساردین و / / آال به روسیهآال به روسیه  درصدی صادرات قزلدرصدی صادرات قزل  0404افزایش افزایش / / سهم صادراتی آبزیان به اتحادیه اروپا شدت گرفتسهم صادراتی آبزیان به اتحادیه اروپا شدت گرفت

  موتو با دستورالعملی موتو با دستورالعملی 

 شود جدید مسافر سریالنکا می

سریالنکا شوند، به کشورهای چون  بر اساس دستورالعملی جدید، ماهیان خانواده ساردین و موتو که ازجمله آبزیان ریز محسوب می

وگوهای موفق تیم تجاری  وگو با خبرنگار ایانا از گفت مدیرکل توسعه بازار سازمان شیالت ایران امروز در گفت.شوند و چین صادر می

بر اساس آخرین جلسات برگزارشده، مقرر شد که تبادل محصوالت شیالتی و مباحث مربوط : ایران با اتحادیه اروپا خبر داد و گفت

 .رشناسی با شدت بیشتری دنبال شودبه کارهای کا

ها داشته باشند و  همچنین مقرر شد که تیم اقتصادی کشور ما تجزیه و تحلیل مناسبی از وضعیت تعرفه: عیسی گلشاهی افزود

 .ها برای صادرات بیشتر محصوالت شیالتی قرار دهند سپس برنامه جامعی را در اختیار اتحادیه

ای  درصد رسیده بود که امیدواریم بتوانیم این سهم را در آینده 4.7سبد محصوالت شیالتی به  سهم اروپا در: وی خاطرنشان کرد

 .چندان دور به وضعیت گذشته برگردانیم و افزایش دهیم نه

 های تولید نیز همزمان با پیشرفت روابط تجاری با اتحادیه اروپا، زیرساخت: مدیرکل توسعه بازار سازمان شیالت ایران ادامه داد

 .شود صادرات ماهیان غیرمأکول، خاویاری و ماهیان در قفس افزایش یابد بینی می ترتیب پیش افزایش خواهد یافت و بدین

های آینده برای افزایش صادرات محصوالت  توانیم در ماه ایم، اما می از آنجا که بازار ژانویه را از دست داده: گلشاهی تصریح کرد

پذیری اتحادیه  عمده صادرات محصوالت شیالتی به فصل تابستان که مربوط به فصل توریست: شد وی یادآور.شیالتی اقدام کنیم

 .گردد اروپا است، برمی

 های بانکی برای صادرکنندگان میگو فراهم شد گشایش

به آنها های مربوط  در حال حاضر نیز تولیدکنندگان میگو و اتحادیه: مدیرکل توسعه بازار سازمان شیالت ایران تأکید کرد

 .اند و در حال صادرات این محصول به روسیه، اتحادیه اروپا و سایر کشورها هستند های بانکی را انجام داده گشایش

با وجود آنکه نقاط کور زیادی برای مواجهه با صادرات محصوالت کشاورزی به روسیه : گلشاهی درباره بازار روسیه اظهار داشت

ای که در هفت ماهه ابتدایی امسال،  گونه ته است میزان صادرات محصوالت را گسترش دهد؛ بهوجود دارد، اما بخش شیالت توانس

 .آال افزایش داشته که این افزایش مربوط به صادرات به روسیه بوده است درصد صادرات ماهی قزل 04

 .شود رور صادرات انجام میآال، خواهان ماهی تن و میگوی ایرانی هستند که به م ها عالوه بر قزل روس: وی همچنین گفت

 گیرد درصدی تبدیل ماهیان ریز جنوب به پودر ماهی را می 24صادرات جای سهم 

شده به کشورهایی  صورت خشک مدیرکل توسعه بازار سازمان شیالت ایران از صادرات ماهیان ریز جنوب ازجلمه ساردین و موتو به

صورت پودرشده و در صنایع تبدیل و فرآوری و تولید غذا استفاده  ماهیان به گونه درصد این 24: همچون سریالنکا خبر داد و افزود

رسید، اما از این پس صادرات این  شده و تنقالت توسط مردم جنوب کشور به مصرف می صورت خشک درصد مابقی به 64شد و  می

 .شود ام میشده، خشک و با دستورالعملی جدید به کشور سریالنکا انج بندی صورت بسته ها به گونه
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گونه ماهیان کاسته شده و به مقدار صادراتی آن افزوده  شود که از حجم مصرف داخلی این بینی می پیش: گلشاهی خاطرنشان کرد

تنی از ماهیان ساردین و موتو به کشور سریالنکا فرستاده شده و از سوی یکی از  24تاکنون سه کانتینر : وی ادامه داد.شود

 .هایی از این گونه به کشور چین نیز ارسال شده است یز نمونهواحدهای فرآوری قشم ن

ماه سال آینده خواهد بود بتوانیم مقدار  رسد با شروع فصل مجدد برداشت ماهیان فوق که اردیبهشت نظر می به: گلشاهی تصریح کرد

 .بیشتری از این گونه به کشورهای همسایه صادر کنیم

تواند ارزش افزوده بیشتری برای  گونه ماهیان ریز به جای تبدیل شدن آنها به پودر ماهی می صادرات این: وی در پایان یادآور شد

 ./کشور به ارمغان بیاورد و البته در این مسیر باید روی کنترل ضایعات بیشتر کار کنیم

/news/fa/ir.iana.www//:http36225D%/5% 
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 شیالت
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  گذاردگذارد  اتحادیه ملی ماهیان سردآبی کشور پا به عرصه میاتحادیه ملی ماهیان سردآبی کشور پا به عرصه می

نامه مشترک سازمان شیالت ایران و سازمان مرکزی تعاون روستایی  مقدمات تشکیل اتحادیه ملی ماهیان سردآبی کشور با تفاهم

نامه مشترک سازمان شیالت  روابط عمومی سازمان شیالت ایران، در راستای تفاهمبه گزارش ایانا از .کشور در شرف تأسیس است

ایران با سازمان مرکزی تعاون روستایی جلسه هیأت مؤسس اتحادیه ملی ماهیان سردآبی در محل سازمان مرکزی تعاون روستایی 

یی ایران ضمن ابراز رضایت از تشکیل این مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستا در این جلسه رئیس هیأت.برگزار شد

پروری به سازمان  برداران آبزی پروری درباره ساماندهی بهره سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی در کمیسیون آبزی: اتحادیه گفت

 .تعاون روستایی ماموریت داد تا نسبت به سازماندهی تولیدکنندگان و تشکیل اتحادیه ماهیان سردآبی اقدام کند

های بخش کشاورزی در حوزه شیالت شبکه نا  شبکه تعاونی: ادامه مدیرکل دفتر توسعه و آموزش سازمان مرکزی اظهار داشتدر 

های داخلی ابالغی وزیر جهاد کشاورزی با همکاری  پروری و آب کمیسیون عالی آبزی 62ای داشت که بر اساس بند  منظم و پراکنده

های دو سازمان توانستیم در شش استان اتحادیه  شبکه را ایجاد و خوشبختانه با تالشسازمان شیالت ایران تالش شد تا این 

سعی بر این بوده که ساختار ملی منظمی در حوزه شیالت ایجاد کنیم و : رجبی در ادامه افزود.ماهیان سردابی تشکیل دهیم

مجمع عادی نیز صورت گرفته و فرآیند کامل  اکنون هیأت مؤسس اتحادیه ملی شگل گرفته و پس از انجام این مهم فراخوان هم

پروران سازمان شیالت ایران نیز ضمن ابراز حمایت سازمان شیالت از این شبکه  در این جلسه شیری مدیر فنی و امور آبزی.شود

 ./باشدتواند در رفع موانع و تحقق اهداف تولیدی اثربخش  این اتحادیه ساز و کار منظم و کارآمدی است که می: بیان کرد

/news/fa/ir.iana.www//:http36355D%/5%A6%D5%D%AA5%%AD 
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 شیالت
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۳: تاریخ

تکثیر ماهیان تکثیر ماهیان های های   کارگاهکارگاه/ / های داخلی کلید خوردهای داخلی کلید خورد  پروری در آبپروری در آب  تنی آرتمیای صنعت آبزیتنی آرتمیای صنعت آبزی  5454تأمین نیاز تأمین نیاز 

  شودشود  سردآبی در حوزه دریاچه ارومیه مکانیزه میسردآبی در حوزه دریاچه ارومیه مکانیزه می

های  های کرمان، مرکزی و استان پروری کشور، تولید، تکثیر و پرورش در استان تنی آرتمیای صنعت آبزی 54برای تأمین نیاز 

 .جنوبی کلید خورد

بر : درباره آخرین وضعیت آرتمیای دریاچه ارومیه گفتوگو با خبرنگار ایانا  رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور امروز در گفت

ای در  دلیل شرایط موجود دریاچه ارومیه و سردی هوا، هیچ آرتمیای زنده شده در سه ماهه پاییز امسال به های انجام اساس پایش

 .آب باقیمانده دریاچه ارومیه یافت نشد

لیتر آب یک عدد آرتمیا  64خانه در هر  و بندر گمان( شهیدکالنتری بزرگراه)در دو ایستگاه کوه زنبیل : یوسفعلی اسدپور افزود

آرتمیا در آب بیش از حد شور به دوره کمون فرو رفته است و با توجه به سرد شدن هوای منطقه : وی خاطرنشان کرد.مشاهده شد

 .در حال کاهش استهایی که عامل رنگ سرخی دریاچه بودند، به تدریج  ها و جلبک و آب دریاچه، فعالیت باکتری

 .رو خواهیم بود با ورود آب بیشتر به دریاچه و سردی هوا، به تدریج با کاهش رنگ سرخ آب روبه: اسدپور ادامه داد

 

 هکتار از اراضی کشور به کشت آرتمیا اختصاص یافت 544

های مستعد کشور  ایر مناطق و استانرئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور درباره تولید، توسعه، تکثیر و پرورش انبوه آرتمیا در س

پروری وارد  های جنوبی برای تأمین نیازهای آرتمیای مورد نیاز صنعت آبزی هایی چون کرمان، مرکزی و استان استان: تصریح کرد

نیاز  شود بینی می هکتار در کل کشور صادر شده است و پیش 544مجوز برای تولید آرتمیا تا سقف : وی یادآور شد.شوند عرصه می

تولید تجاری آرتمیا با هدف تأمین نیازهای داخلی، ایجاد : اسدپور تأکید کرد.شود تنی کشور به آرتمیا از این طریق تأمین می 54

تولید آرتمیا در داخل ضمن ایجاد اطمینان : وی اظهار داشت.شود های شور در کشور اجرایی می اشتغال و استفاده بهینه از منابع آب

برای تأمین نیازهای صنعت : اسدپور همچنین گفت.کاهد المت محصول، از خروج مقدار زیادی ارز ساالنه میاز بهداشت و س

 .شد پروری ساالنه مقداری آرتمیا از کشورهایی چون چین، ویتنام و تایلند وارد می آبزی

 شود های تکثیر ماهیان سردآبی در حوزه دریاچه ارومیه مکانیزه می کارگاه

های تکثیر و  میلیون مترمکعبی آب در سال، مقرر شد کارگاه 544با هدف کاهش : یقات آرتمیای کشور افزودرئیس مرکز تحق

 .پرورش ماهیان سردآبی در حوزه دریاچه ارومیه مکانیزه شوند

تی و ای عملیا کارگاه موجود و فعال حاشیه دریاچه ارومیه در سطح سه پایلوت منطقه 75در مرحله نخست : وی خاطرنشان کرد

 .شود اجرایی خواهد شد و اعتبارات آن از محل معاونت ترویج ستاد احیای دریاچه ارومیه تأمین و اجرایی می

 .عملیات اولیه و تدوین راهکارهای الزم آغاز شده است: اسدپور ادامه داد

 ./خوبی در دست انجام استجویی در مصرف آب اقدامات  برای نجات آرتمیای دریاچه ارومه و صرفه: وی در پایان تصریح کرد

/news/fa/ir.iana.www//:http36066D%/5%D%AA5%A3%D2% 
 

 

http://www.iana.ir/fa/news/37471/%D8%AA%D8%A3%D9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول آذر 

 

181 
 

 شیالت
 خبرنگاران جوان - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  !!  واردات ماهی زینتی از مالزی و تایلندواردات ماهی زینتی از مالزی و تایلند

 . تن ماهی زینتی آب شیرین وارد کشور شده است 66به مهر ماه سال جاری، بیش از ماه منتهی  6بر اساس آمار گمرک در 

ماه منتهی به مهر  6ک در بر اساس آمار گمر اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

وارد کشور  63،353،054،656  و ارزش ریالی037،546تن ماهی زینتی آب شیرین به ارزش دالری  66ماه سال جاری، بیش از 

و ارزش ریالی   652،343  به کشور با ارزش دالری   کیلو گرم ماهی زینتی 243تن و  6با صادرات   کشور مالزی.شده است

و ارزش   652،670  کیلو گرم به کشور با ارزش دالری 722تن و  7با صادرات   در رتبه اول و پس از آن تایلند  5،023،007،532

 .در رده دوم قرار دارد 5،535،566،766ریالی 

 

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن

 5،357 346،525،624 344 اندونزی 6

 63،750 063،666،267 555 تایلند 6

 04،562 6،625،565،573 2،662 مالزی 6

 65،500 054،467،335 6،574 اندونزی 2

 22،446 562،326،406 542 تایلند 2

 30،656 6،435،530،636 520 مالزی 2

 67،353 026،464،425 045 اندونزی 3

 36،732 272،563،255 6،206 تایلند 3

 25،560 575،054،206 6،530 مالزی 3

 5،044 675،277،344 24 اندونزی 0

 20،252 675،765،060 525 تایلند 0

                   624 اندونزی 5
652،433،777  

                   
7،642  

                   6254 تایلند 5
623،273،632  

                  
23،325  

                   6236 مالزی 5
673،676،052  

                  
20،752  

                   624 اندونزی 7
626،046،757  

                   
7،637  

http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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                 6405 تایلند 7
6،226،772،025  

                  
32،572  

                 6274 مالزی 7
6،465،052،464  

                  
30،557  

                   364 اندونزی 6
627،466،273  

                   
7،202  

                   572 تایلند 6
575،273،622  

                  
26،535  

                   567 مالزی 6
722،466،432  

                  
62،500  

/news/fa/ir.yjc.www//:http5566753D%/2%55%D5%A6%D5% 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  زیرساخت های اجرای طرح در کشور فراهم است؟زیرساخت های اجرای طرح در کشور فراهم است؟//پرورش ماهی در قفس فرصتی پیش روی شیالتپرورش ماهی در قفس فرصتی پیش روی شیالت

دانش فنی و زیر ساخت های الزم برای توسعه طرح پرورش ماهی در :مدیر عامل اتحادیه تکثیر ، پرورش و صادرات آبزیان گفت 

 .قفس در کشور به طور کامل فراهم نشده از این رو این طرح کمی جنبه شعاری دارد

اقتصادی  گروه صنعت، تجارت و کشاورزی ارحسن صالحی رئیس سازمان شیالت و معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگ

پرورش ماهی در قفس از جمله پروژه های اقتصاد مقاومتی است که در سال جاری از سوی : اظهار داشت باشگاه خبرنگاران جوان،

با توجه به پیگیری زیر ساخت ها و تامین بچه ماهی دیگر نگرانی از : وی افزود . زی مورد توجه قرار گرفته استوزارت جهاد کشاور

 .حیث پرورش ماهی در قفس وجود ندارد

 64امسال تولید ماهی در دریای خزر به  پیش بینی می شود که  قفس در دریا  54الی  64با توجه به نصب بیش از : صالحی گفت 

در نظر گرفته شده ... میلیون تومان هزینه کارگری، تولید و  65گفتنی است که به طور متوسط برای هر تن ماهی . برسد هزار تن

در جنوب کشور اقدام به پرورش تامین بچه  سال گذشته یک شرکت ایرانی و فرانسوی : رئیس سازمان شیالت ادامه داد . است

 . هزار تن برسد 64ود که تا پایان سال میزان تولید ماهی در جنوب کشور به ماهی در قشم کرد از این رو پیش بینی می ش

با توجه به آنکه طی سال های اخیر تجربه : وی در پاسخ به این سوال که از نظر ساخت قفس در چه وضعیتی قرار داریم ، بیان کرد 

ترکیه و به ویژه نروژ قفس مورد نیاز خود را تامین  پرورش ماهی در قفس را نداشتیم از این رو سرمایه گذاران از کشورهای چین ،

در سفر وزیر شیالت نروژ به ایران براساس توافقات صورت گرفته، لوله های مورد : معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد.می کردند

می شود که با پیگیری ها درصد هزینه های تولید را در بر می گیرد توسط شرکت ایرانی در داخل تولید  05که  نیاز ساخت قفس 

درصد تکنولوژی و دانش ساخت قفس در داخل  24و سرمایه گذاری صورت گرفته پیش بینی می شود که تا سال آینده بیش از 

با توجه به مراکز : صالحی با بیان اینکه در بخش مربوط به پشتیبانی ،مراکز فن آوری به میزان کافی وجود دارد ، افزود .انجام شود

 . شرکت مجوز الزم برای صادرات به فدراتیو روسیه را دریافت کردند 62ی موجود ، فن آور

براساس برنامه ریزی صورت گرفته جهت :  هزار تنی پرورش ماهی در قفس خبر داد و گفت 644رئیس سازمان شیالت از صادرات 

هزار تن برسد که در صورت تحقق  244ید به پرورش ماهی در قفس پیش بینی می شود که تا پایان برنامه ششم توسعه میزان تول

 . درصد تولید به کشورهای مختلف دنیا صادر خواهد شد 54چنین امری 

 نبود زیر ساخت های الزم برای توسعه طرح پروش ماهی در قفس

صنعت ، تجارت و  ارسالن قاسمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر ، پرورش و صادرات آبزیان در گفتگو با خبرنگار

با وجود آنکه ایرادات متعددی براین طرح وارد است اما اتحادیه با رویکرد : ،گفت  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، گروه کشاورزی

 . اقتصاد مقاومتی است ، نظر موافقی دارد اصلی این طرح که یکی از سیاست های

با توجه به بحران آبی موجود : وی با اشاره به اینکه توسعه این طرح استفاده حداکثری از پتانسیل های آبی را به همراه دارد ، افزود 

داکثر استفاده را به در کشور با توسعه این طرح می توان از مزایای آب دریای خزر، خلیج فارس ، دریای عمان و پشت سدها ح

 . کیفیت ماهی در این طرح از سایر ماهی های پرورشی باالتر است : قاسمی ادامه داد. عمل آورد

از آنجا که زیر ساخت های الزم برای گسترش این طرح در کشور وجود ندارد و از طرفی دانش فنی موجود برای : وی عنوان کرد 

 . بیشتر شعاری استاجرا به روز نیست باید گفت که این طرح 
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براساس برنامه اقتصاد مقاومتی و اهداف از پیش تعیین : مدیر عامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان در ادامه یادآور شد

با وجود برنامه توسعه پرورش ماهی در قفس  : وی در ادامه افزود .هزار تن ماهی در قفس تولید شود 24شده قرار است که امسال 

خی زیر ساخت ها اعم از واحد های سازنده قفس ، تکثیر گونه های اقتصادی و دانش فنی مورد نیاز در کشور وجود ندارد و به اما بر

 . عبارتی در خصوص تکنولوژی به خارج وابسته هستیم که این امر با اهداف توسعه پرورش ماهی در قفس مغایرت دارد

باتوجه به پتانسیل های منابع آبی کشور تنها :  این طرح در کشور خبر داد و افزود قاسمی از وجود پتانسیل های کافی برای توسعه

 . با فراهم کردن زیر ساخت ها می توان به سرعت این طرح را توسعه داد

د ، هزار تن ماهی در قفس بعید است که محقق شو 24مدیر عامل اتحادیه تکثیر ، پرورش و صادرات آبزیان با اشاره به اینکه تولید 

تولید این میزان ماهی در قفس نیازمند سرمایه گذاری عظیم و تجهیزات مورد نیاز داخلی است از این رو به نظر نمی : بیان کرد 

 .رسد که این میزان تا پایان سال محقق شود

وجود آنکه از با : قاسمی با اشاره به اینکه طرح پرورش ماهی در قفس یکی از فرصت های اساسی بخش شیالت است، افزود 

کمترین میزان آب می توان باالترین میزان بهره وری را داشت از این رو الزم است که با فراهم کردن زیر ساخت های الزم از این 

 .فرصت حداکثر استفاده را برد

به مناطق مختلف امکان با توجه به تنوع آب و هوایی در کشور بسته : مدیر عامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ادامه داد

هزار تن ماهی  644الی  544گفتنی است که طی یک برنامه پنج ساله می توان به تولید .تولید انواع آبزیان در این طرح وجود دارد

طرح پرورش ماهی در قفس به سبب بهره وری حداکثری از منابع آبی و ایجاد : قاسمی تصریح کرد . در این طرح دست یافت

 . ر در همه جای دنیا از جمله کشورهای اسکاندیناوی و شیلی با استقبال روبرو شده استاشتغال پایدا
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  ماهی به کویت و عراقماهی به کویت و عراقصادرات حلوا صادرات حلوا 

 .تن حلوا ماهی از کشور صادر شده است 222ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از  6طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به مهر ماه  6طبق آمار گمرک در  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 .از کشور صادر شده است   حلوا ماهی  تن 222سال جاری بیش از 

 .بوده است  75،232،555،650و ارزش ریالی آن   2،236،662ارزش دالری این میزان صادرات 

 .و کویت بوده است  عراق  بر اساس این گزارش صادرات این محصول به کشورهای

 

ارزش  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن کشورطرف معامله ماه

 دالری 

 6،244 266،665،044 244 کویت 6

 35،674 6،455،254،204 0،064 کویت 2

 26،552 776،345،450 2،626 عراق 3

 654،044 0،563،605،224 65،544 کویت 3

 22،702 3،436،240،260 63،656 کویت 3

 20،444 636،527،544 3،444 کویت 3

 277،405 5،662،722،322 33،257 کویت 3

 64،624 327،542،224 6،304 کویت 3

 260،544 5،063،265،444 30،354 کویت 0

 660،725 3،542،252،254 67،365 کویت 0

 55،225 6،540،255،524 5،544 کویت 0

 347،522 2،042،752،770 35،320 کویت 0

 2،250 346،046،374 6،205 کویت 0

 063،320 60،774،755،544 75،755 کویت 5

 6،224 52،306،244 204 کویت 5

 602،244 0،752،644،044 65،754 کویت 7
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 664،674 3،064،530،044 63،664 کویت 6

 626،224 3،532،503،224 65،204 کویت 6
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - 1۰۳۱آذر  ۳8: تاریخ

  صادرات خوراک آبزیان به کشورهای همسایهصادرات خوراک آبزیان به کشورهای همسایه

 .تن افزودنی خوراک آبزیان از کشور صادر شده است 522هزارو  0ماه سال جاری بیش از ماه منتهی به مهر  6طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به مهر ماه  6ک در طبق آمار گمر اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 .تن افزودنی خوراک آبزیان از کشور صادر شده است 522هزارو  0سال جاری بیش از 

 .بوده است  635،505،226،545و ارزش ریالی آن  0،027،426ارزش دالری این میزان صادرات 

 .ن و تاجیکستان بوده استبر اساس این گزارش صادرات این محصول به کشورهای عراق ، قرقیزستان ، آذربایجا

 

ارزش  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن کشورطرف معامله ماه

 دالری 

 622،244 5،565،262،444 622،244 عراق 6

 774،444 24،445،454،444 774،444 عراق 2

 24،444 747،654،444 24،444 قرقیزستان 2

 6،444 34،054،444 2،444 آذربایجان 3

 206،444 25،555،272،444 206،444 عراق 3

 054 60،565،244 054 آذربایجان 0

 62،544 350،565،444 25،444 آذربایجان 0

 23،654 636،272،544 23،654 تاجیکستان 0

 65،444 072،265،444 65،444 عراق 0

 556،244 66،577،053،444 556،244 عراق 0

 6،654 50،357،644 6،654 آذربایجان 5
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 2،444 262،045،444 2،444 عراق 5

 776،444 24،005،255،444 776،444 عراق 5

 22،444 756،467،444 22،444 قرقیزستان 5

 62،544 355،356،544 25،444 آذربایجان 7

 763،444 62،632،236،444 763،444 عراق 7

 226 2،474،255 552 عراق 7

 2،024 67،635،724 2،224 آذربایجان 6

 20،444 653،504،444 20،444 تاجیکستان 6

 726،444 26،236،656،444 726،444 عراق 6

 /news/fa/ir.yjc.www//:http5567252D%/5%B5%D5%A6% 
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 شیر و فراوردهها

 آیانا - 1۰۳۱ آذر ۳۰: تاریخ

ممانعت وزارت آموزش و پرورش، از توزیع شیر باکیفیت در ممانعت وزارت آموزش و پرورش، از توزیع شیر باکیفیت در / / شودشود  بهترین شیر کشور، شیرخشک صادراتی میبهترین شیر کشور، شیرخشک صادراتی می

  مدارسمدارس

 .اتحادیه دامداران، مشکالت نحوه خرید حمایتی شیرخام را تشریح کرد

متأسفانه نحوه اجرای طرح : این خبر گفتوگو با خبرنگار ایانا با اعالم  مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران امروز در گفت

شود که قرار است  ترین محصول به شیرخشکی تبدیل می خورد که باکیفیت ای رقم می خرید حمایتی شیرخام از دامداران به گونه

 .به کشورهای خارجی صادر شود

دلیل  به: شود، افزود ز دامداران جذب میتن شیرخام در راستای این طرح ا 244علیرضا عزیزاللهی با اشاره به اینکه روزانه حدود 

ای رقم خورده که این  گونه سیاستی که در طرح وجود دارد و ممانعت از ورود شیرخشک تولید شده به بازار داخلی، شرایط به

 .اند کنندگان داخلی از ماده اولیه آن که کیفیت مطلوبی نیز دارد، محروم مانده شود و مصرف محصول سهم کشورهای خارجی می

ترین نوع محصول تلقی شده و سزاوار  کیفیت شود، بی این در حالی است که اکنون شیری که در مدارس توزیع می: وی بیان کرد

 .آموزان کشور نیست دانش

 به گفته عزیزاللهی، با این حال، وزارت آموزش و پرورش، از بهبود کیفیت شیر توزیعی مدارس ممانعت کرده و به هر علتی که باشد،

البته اتحادیه نیز به این وزارتخانه اعالم کرده که توانایی تأمین بهترین محصول را دارد، اما . تمایلی برای ارتقای کیفیت شیر ندارد

 .هنوز اقدامی از طرف مسئوالن مربوطه انجام نگرفته است

آموزان از همان دوران  را که وقتی دانشتوان نسل آینده را به افزایش مصرف شیر ترغیب کرد، چ با این روش نمی: وی معتقد است

شوند، چگونه باید از آنها انتظار داشت که در بزرگسالی، نسبت به این محصول مغذی،  چنینی مواجه می نوجوانی با محصوالت این

 حسن نیت داشته باشند؟

ون روستایی ایران و وزارت آموزش و شد بین سازمان تعا بنابراین اگر می: مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران تأکید کرد

 .افتاد پرورش، ارتباطی برای این منظور برقرار شود، قطعاً تأثیری مطلوب و در خور توجه در بهبود کیفیت شیر مدارس اتفاق می

ز ابتدای ا: االجرا است، اظهار داشت های مطلوب و الزم عزیزاللهی با بیان اینکه اجرای طرح خرید حمایتی شیرخام، یکی از طرح

 64تا  75اند که تنها  میلیارد تومان شیرخام از دامداران در قالب این طرح تحویل گرفته 624ماه، تاکنون به ارزش حدود  اردیبهشت

 54درصد مبلغ آن از محل فروش خامه و شیرخشک تولیدی با دامداران تسویه شده و سازمان تعاون روستایی، چیزی حدود 

 .کنندگان بدهکار استمیلیارد تومان به تولید

دلیل  ادامه طرح، مستلزم تأمین مالی کافی و پرداخت به موقع دستمزد به دامداران است، اما متأسفانه تاکنون به: وی عنوان کرد

رود با تدابیر الزم و  هایی را به همراه داشته که امید می مشکالتی که در تأمین اعتبار از طرف دولت صورت گرفته، نارضایتی

 ./ی، این مشکل نیز حل شودمقتض
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  گرانی کره در راه استگرانی کره در راه است

افزایش دوبرابری قیمت کره در بازارهای جهانی باید گفت که پس از محاسبات الزم از با توجه به : دبیر انجمن صنایع لبنی گفت

 .سوی هیئت مدیره نرخ کره داخل افزایش خواهد یافت

از اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه  صنعت، تجارت و کشاورزی رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفتگو با خبرنگار

هیئت مدیره پس از محاسبات الزم، نرخ  طی هفته جاری : افزایش دوبرابری قیمت جهانی کره در بازارهای جهانی خبر داد و گفت

 .نهایی حاصل از افزایش دوبرابری قیمت کره در بازار داخل را اعالم خواهد کرد

الی  644گرمی حدود  644در صورت عدم کاهش نرخ جهانی کره در بازارهای جهانی پیش بینی می شود که قیمت کره : وی افزود

برای واردات کره هیچ گونه محدودیتی وجود : باکری با اشاره به وضعیت واردات کرده گفت.تومان در بازار داخل افزایش یابد 654

ساالنه میزان واردات کره : دبیر انجمن صنایع لبنی ادامه داد.ند نسبت به واردات آن اقدام نمایندندارد و افراد به سهولت می توان

وی در پاسخ به این سوال که برنامه ای برای افزایش ضریب .هزار تن صورت می گیرد 74الی  04براساس نیاز داخل بین 

ساله در نظر دارد  7کشاورزی با اصالح نژاد دام طی یک برنامه  وزارت جهاد: خوداتکایی و کاهش واردات کره وجود دارد، عنوان کرد

 .درصد واردات کره را از منابع شیر خام تولیدی کشور تامین شود 54که حداقل 
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 صادرات و واردات

 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  کاهش حقوق ورودی موز در ازای صادرات سیب و کشمشکاهش حقوق ورودی موز در ازای صادرات سیب و کشمش

 .با تصویب هیأت وزیران، حقوق ورودی موز در ازای صادرات سیب درختی یا کشمش پنج درصد تعیین شد

 :ترسانی دولت، متن مصوبه هیأت وزیران به شرح زیر اس به گزارش ایانا از پایگاه اطالع

 :شود به شرح زیر اصالح می 6325کتاب مقررات صادرات و واردات سال ( 5)مندرجات ذیل یادداشت فصل ( 5)بند 

کیلوگرم سیب درختی یا صادرات یک کیلوگرم کشمش، حقوق ورودی یک کیلوگرم موز معادل پنج درصد  6.5به ازای صادرات  -5

 .شود ارزش تعیین می

وزارت صنعت، معدن و تجارت و  -رئیس جمهوری، این مصوبه را برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی اسحاق جهانگیری، معاون اول 

 ./وزارت امور اقتصادی و دارایی ابالغ کرد
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1۳۰ 
 

 و وارداتصادرات 
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  مرغ ایرانمرغ ایران  اظهارات ضد و نقیض مسئوالن اقلیم کردستان درباره ممنوعیت واردات مرغ و تخماظهارات ضد و نقیض مسئوالن اقلیم کردستان درباره ممنوعیت واردات مرغ و تخم

مرغ از ایران را متوقف کرده است که مدیر  اکنون واردات مرغ و تخم شود وزارت کشاورزی اقلیم کردستان هم در حالی گفته می

امروز این : خبری کرد، اما مدیر قرنطینه مرز پرویزخان ضمن تأیید این خبر گفت موضوع ابراز بی گمرک مرز پرویز خان از این

 .موضوع به صورت شفاهی اعالم شد، اما هنوز کتباً ابالغ نشده است

واردات محصوالت  هایی از آنفلوانزای پرندگان در دو مرغداری تهران، دلیل پیدا شدن نمونه شود به به گزارش خبرنگار ایانا، گفته می

در دو  H5N5تازگی ویروس آنفلوانزای پرندگان  طبق این گزارش، به.مرتبط با طیور از ایران به اقلیم کردستان متوقف شده است

به همین سازمان کنترل محصوالت دامی در آذربایجان واردات مرغ و . مزرعه پرورش مرغ در اطراف تهران شناسایی شده است

این سازمان اعالم کرده است که برای .از ایران و دیگر کشورهای تحت تأثیر این ویروس را ممنوع کرده استمحصوالت وابسته را 

این سازمان همچنین به مردم این کشور . واردات دیگر محصوالت دامی از ایران تأییدیه سازمان دامپزشکی ایران نیز الزم است

 .نگهداری کنندهای بسته  هشدار داده است تا طیور خود را در مکان

 .دلیل شیوع آنفلوانزا در دو مزرعه اطراف تهران واردات مرغ در ایران را متوقف کرده است از سوی دیگر اقلیم کردستان عراق نیز به

 .مرغ از ایران را متوقف کرده است اکنون واردات مرغ و تخم این گزارش حاکی است که وزارت کشاورزی کردستان هم

به گفته حسین احمدقادر، تا روز گذشته هیچ نوع دستوری مبنی بر . پرویزخان این موضوع را تکذیب کرد اگرچه مدیر گمرک مرز

ویژه مرغ و تخم مرغ از این مرز اعالم نشده است، اما مدیر قرنطینه مرز پرویزخان ضمن  ممنوعیت واردات محصوالت کشاورزی به

 .اعالم شد، اما هنوز کتباً ابالغ نشده استامروز این موضوع به صورت شفاهی : تأیید این خبر گفت

این موضوع هنوز کتباً ابالغ نشده، اما شفاهاً : وگو با خبرنگار ایانا اعالم کرد ریبوار عزیزمحمد مدیر قرنطینه مرز پرویزخان در گفت

 ./عراق است به گفته وی، این اقدام موقت بوده و برای جلوگیری از اشاعه آنفوالنزا در کردستان.اعالم شده است
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1۳4 
 

 صادرات و واردات
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  مرغ ایرانمرغ ایران  اظهارات ضد و نقیض مسئوالن اقلیم کردستان درباره ممنوعیت واردات مرغ و تخماظهارات ضد و نقیض مسئوالن اقلیم کردستان درباره ممنوعیت واردات مرغ و تخم

مرغ از ایران را متوقف کرده است که مدیر  اکنون واردات مرغ و تخم شود وزارت کشاورزی اقلیم کردستان هم حالی گفته میدر 

امروز این : خبری کرد، اما مدیر قرنطینه مرز پرویزخان ضمن تأیید این خبر گفت گمرک مرز پرویز خان از این موضوع ابراز بی

 .ا هنوز کتباً ابالغ نشده استموضوع به صورت شفاهی اعالم شد، ام

هایی از آنفلوانزای پرندگان در دو مرغداری تهران، واردات محصوالت  دلیل پیدا شدن نمونه شود به به گزارش خبرنگار ایانا، گفته می

در دو  H5N5تازگی ویروس آنفلوانزای پرندگان  طبق این گزارش، به.مرتبط با طیور از ایران به اقلیم کردستان متوقف شده است

به همین سازمان کنترل محصوالت دامی در آذربایجان واردات مرغ و . مزرعه پرورش مرغ در اطراف تهران شناسایی شده است

این سازمان اعالم کرده است که برای .محصوالت وابسته را از ایران و دیگر کشورهای تحت تأثیر این ویروس را ممنوع کرده است

این سازمان همچنین به مردم این کشور . از ایران تأییدیه سازمان دامپزشکی ایران نیز الزم استواردات دیگر محصوالت دامی 

 .های بسته نگهداری کنند هشدار داده است تا طیور خود را در مکان

 .وقف کرده استدلیل شیوع آنفلوانزا در دو مزرعه اطراف تهران واردات مرغ در ایران را مت از سوی دیگر اقلیم کردستان عراق نیز به

 .مرغ از ایران را متوقف کرده است اکنون واردات مرغ و تخم این گزارش حاکی است که وزارت کشاورزی کردستان هم

به گفته حسین احمدقادر، تا روز گذشته هیچ نوع دستوری مبنی بر . اگرچه مدیر گمرک مرز پرویزخان این موضوع را تکذیب کرد

ویژه مرغ و تخم مرغ از این مرز اعالم نشده است، اما مدیر قرنطینه مرز پرویزخان ضمن  زی بهممنوعیت واردات محصوالت کشاور

 .امروز این موضوع به صورت شفاهی اعالم شد، اما هنوز کتباً ابالغ نشده است: تأیید این خبر گفت

این موضوع هنوز کتباً ابالغ نشده، اما شفاهاً  :وگو با خبرنگار ایانا اعالم کرد ریبوار عزیزمحمد مدیر قرنطینه مرز پرویزخان در گفت

 ./به گفته وی، این اقدام موقت بوده و برای جلوگیری از اشاعه آنفوالنزا در کردستان عراق است.اعالم شده است
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1۳5 
 

 صادرات و واردات

 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳8: تاریخ

  های صادراتی کجاست؟های صادراتی کجاست؟  گرهگره

 .یابد تا زمانی که تولید در کشور تقویت نشود، عمده صادرات کشور مواد خام خواهد بود و صادرات توسعه نمی

و صادرات موضوعاتی مثل تامین  به گزارش تسنیم به نقل از نایب رییس اتاق تهران پدارم سلطانی با بیان اینکه در تقویت تولید

تا زمانی که تولید در کشور تقویت نشود، عمده صادرات کشور مواد خام خواهد : اجتماعی، قانون کار و نرخ مالیات مهم است، گفت

صادرات صادرات حلقه آخر یا پسین تولید است و مادامی که تولید پا نگیرد و تقویت نشود، : او گفت.یابد بود و صادرات توسعه نمی

کشور الجرم مواد خام، مواد با ارزش افزوده پایین، کاالهای نفتی و پتروشیمی و همچنین یکسری کاالهای سنتی مثل پسته و 

نائب رئیس اتاق بازرگانی در پاسخ به این موضوع که هم اکنون میزان صادرات کشور از واردات .زعفران و امثال این موارد خواهد بود

دهد  ما نشان می  ایم، نگاهی به ترکیب کاالهای صادراتی ما هنوز تبدیل به یک کشور صادرکننده نشده: تپیشی گرفته است، گف

صادرات در کشور توسعه نیافته  ای سهم صادراتی وابسته به نفت، گاز و محصوالت معدنی است، در واقع  همچنان بخش عمده

اش، سهم کاالهای کاالهای دانش بنیان، صنعتی و  کشوری صادرکننده است که در ترکیب کاالهای صادراتی وی افزود،.است

ای داشته باشد، اما کشوری که وابسته به فروش محصوالت معدنی، نفت، گاز، و فراورده  نقش عمده  کاالهای با ارزش افزوده باال 

 .تواند یک کشور صادرکننده باشد یبا ارزش افزوده پایین است نم های نفتی 

های  سلطانی ادامه داد، باید سعی کنیم محیط سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی مساعد کنیم و مولفه

کند مثل نرخ ارز، نرخ سود بانکی، سهولت محیط کسب و کار در بعد تامین اجتماعی، قانون  اقتصادی که تولید رو توجیه پذیر می

گذاری شدت گرفته و تولید ایجاد شود و در پی آن صادرات  باید به سرعت سامان یابد تا سرمایه ار و مالیاتی و امثال این موارد ک

کنند در پی توسعه صادرات روند ایجاد اشتغال در کشور نیز سرعت  نائب رئیس اتاق بازرگانی تاکید کرد، بعضی فکر می.شکل بگیرد

اند و این شرکتهای بزرگ عمال  کشورهای موفق در صادرات روی شرکتهای بزرگ سرمایه گذاری کرده  ست،گیرد اما این طور نی می

 .توانند نقش زیادی در ایجاد اشتغال داشته باشند نمی

هایی که مخل صادرات  نامه بخش کنار گذاشتن : سلطانی در خصوص اقدامات انجام شده برای روند توسعه صادرات کشور گفت

پیمان سپاری و بخشنامه حصول مالیات بر درآمد از صادرات که ارز آن به کشور برنگشته، از اقدامات  جمله بخشنامه  بودند از

 .خوبی بود که به صادرات کشور کمک کرده است
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 صادرات و واردات

 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳2: تاریخ

  زعفران، پسته و زرشک در فهرست اقالم صادراتیزعفران، پسته و زرشک در فهرست اقالم صادراتی/ / برابری صادرات ایران به سوئیسبرابری صادرات ایران به سوئیس  0404افزایش افزایش 

های نفتی و معدنی، زعفران،  پوش، موم میلیارد تومان اعم از انواع کف 33هزار تن صادرات به ارزش  2در هفت ماهه سال جاری 

 .پسته و زرشک به سوئیس انجام شده است

میلیون  544میلیارد و  33تن به ارزش  344هزار و  2به گزارش ایانا، بر اساس اطالعات گمرک ایران در هفت ماه سال جاری 

 :های صادراتی به سوئیس به این شرح هستندعمده کاال. تومان کاال به سوئیس صادر شده است

 میلیون تومان؛ 56های خشک شده معادل پنج تن به ارزش  میوه -

 میلیون تومان؛ 256پسته معادل پنج تن به ارزش  -

 میلیارد تومان؛ 64تن به ارزش  56پوش و گبه فرش و سوماک معادل  انواع کف -

 میلیون؛ 644رد و کیلوگرم به ارزش یک میلیا 336زعفران معادل  -

 میلیون تومان؛ 66تن به ارزش  044زرشک معادل  -

 میلیون تومان؛ 644روده، بادکنک و شکمبه حیوانات معادل پنج تن به ارزش  -

 میلیون تومان؛ 260تن به ارزش  244سنگ مرمر معادل  -

 .میلیارد تومان 66هزار تن به ارزش  های نفتی و معدنی معادل هشت  موم -

میلیارد تومان بوده است و به این  63تن به ارزش  344در هفت ماه سال گذشته حجم صادرات ایران به سوئیس معادل  همچنین

 .برابر شده است 34نسبت به مدت مشابه سال قبل  6325ترتیب صادرات محصوالت ایران به سوئیس در سال 

 :اند به این شرح هستند دهبرخی از محصوالت مهمی که در هفت ماه سال گذشته به سوئیس صادر ش

 میلیارد تومان؛ 66.5تن به ارزش  75پوش معادل  فرش و کف -

 میلیارد تومان؛ 67تن به ارزش  65هندوانه  -

 ./میلیون تومان 644تن به ارزش  2شده معادل  های خشک میوه -
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 صادرات و واردات

 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳1: تاریخ

  الکترونیکی شدن گمرک صادرات محصوالت کشاورزیالکترونیکی شدن گمرک صادرات محصوالت کشاورزی

پنجره واحد تجارت فرامرزی یکی از اقدام هایی : رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت 

 . با طراحی و رونمایی آن بسیاری از مشکالت بخش بازرگانی را حل کند بود که گمرک ایران توانست

در گذشته افرادی که در بخش بازرگانی فعال بودند از : افزود« احمد صادقیان»به گزارش ایرنا از گمرک جمهوری اسالمی ایران، 

چند کلیک در رایانه شخصی خود از رفت و آمد یک وکیل کاری برای انجام امور گمرکی خود بهره می بردند، اما اینک می توانند با 

 .های زیاد اجتناب کنند و همه امور اداری خود را در این بخش به صورت غیرحضوری و اینترنتی انجام دهند

بروز و ظهور عملکرد پنجره واحد تجارت فرامرزی در کشور نیازمند آن است که : عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اظهار داشت

 .مان های مربوط به بخش بازرگانی با هم همکاری داشته باشندهمه ساز

به گفته این مقام مسوول، با اجرایی شدن پنجره واحد و الکترونیکی شدن انجام عملیات گمرکی، مدت زمان صادرات کاال بویژه 

 . محصوالت کشاورزی کوتاه شده و همین موضوع می تواند دارای اهمیت فراوان باشد

نفس پنجره واحد بسیار خوب بوده و بسیاری از بازرگانان از رونمایی : اره به بخش دیگری از مشکالت صادرات گفتصادقیان با اش

این سیستم استقبال می کنند، اما هنوز تشریفات صادرات برخی سازمان های دیگر با گمرک تداخل داشته و باید هرچه زودتر رفع 

رونیکی شدن گمرک، کاهش مدت زمان ترخیص کاالهای صادراتی بخصوص در بخش یکی از مزایای الکت: وی خاطرنشان کرد. شود

 . های فاسدشدنی و حذف رفت و آمدها برای مجوز است

با توجه به اینکه بخش صادرات کشور مدت های زیادی از نگاه مسووالن دور مانده بود، الکترونیکی : این فعال اقتصادی ادامه داد

 .ام و گام اساسی در این زمینه برشمردشدن گمرک را می توان یک اقد

هایی برخوردار است که اکنون مورد استفاده کاربران نیست و به نظر می رسد به زودی  این سامانه از قابلیت: صادقیان اضافه کرد

فرامرزی رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران تاکید کرد، اگر همه سازمان های مربوطه در اجرای کامل پنجره واحد .وارد شود

 .کمک کنند و گمرک را رها نکنند، به یقین کشور به سمت پیشرفت و صادرات بیشتر حرکت خواهد کرد

وجود سیستم کنترل مرکزی به نام پنجره واحد توانسته کاغذ و مجوزهای صوری را حذف کند و با این روش صادرکننده : وی افزود

 . با خیال آسوده تری به کار خود ادامه می دهد

این سامانه برای مقابله با قاچاق کاال گام های موثری برداشته است که کمک سازمان های مربوطه را : قیان در پایان یادآور شدصاد

با حضور معاون اول رییس  6323پانزدهم مهرماه ( پنجره واحد تجارت فرامرزی)به گزارش ایرنا، سامانه جامع گمرکی .می طلبد

 .دارایی رونمایی شد جمهوری و وزیر امور اقتصادی و

تبادل اطالعات در چارچوب سامانه جامع گمرکی موجب شفافیت و سالمت تجارت می شود و با همکاری سازمان های مرتبط، 

 .شرایط را برای افرادی که تجارت قانونی و سالم می کنند، آسان تر و عرصه را برای متخلفان و قاچاقچیان تنگ تر می کند
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 صادرات و واردات
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۳: تاریخ

  ای واردات نخود فرنگی از آذربایجان اعالم شدای واردات نخود فرنگی از آذربایجان اعالم شد  ریسک قرنطینهریسک قرنطینه

دانه نخود فرنگی از کشور آذربایجان برای مصرف خوراکی در  ای به گمرک اعالم کرد که واردات سازمان توسعه تجارت در نامه

 .ای کم قرار دارد فهرست کاالهای با ریسک قرنطینه

ای واردات نخود فرنگی از آذربایجان، این  بر اساس اعالم سازمان حفظ نباتات کشور در خصوص شرایط قرنطینهبه گزارش ایانا، 

ای کم قرار دارد که واردات آن منوط به داشتن گواهی بهداشت گیاهی معتبر و  قرنطینهمحصول در فهرست کاالهای با ریسک 

 .کننده است های کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص بازدید و بررسی

 .سازمان حفظ نباتات کشور همچنین در نامه دیگری شرایط واردات آناناس از فیلیپین را نیز اعالم کرده است

های وارداتی در  فیلیپین، ضدعفونی میوه  اساس واردات آناناس منوط به داشتن گواهی بهداشت معتبر از وزارت کشاورزی بر این

 .است... بندی مناسب و  کشور مبدا، عاری بودن از بقایای گیاهی، بذر و حشرات زنده، بسته
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 1۰۳۱آذر  ۳7: تاریخ

  !!  صادرات انار به روسیهصادرات انار به روسیه

 .تن انار از کشور صادر شده است 342ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از  6طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به مهر ماه  6طبق آمار گمرک در اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

و ارزش ریالی آن  266،225ن صادرات ارزش دالری این میزا.انار از کشور صادر شده است  تن 342سال جاری بیش از 

امارات ، مالزی ، روسیه ، قزاقستان ، عراق ،   بر اساس این گزارش صادرات این محصول به کشورهای.بوده است  5،547،524،524

 .بوده است  کره جنوبی ، کویت وقطر

 

ارزش  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن کشورطرف معامله ماه

 دالری 

 5،020 90۶،50۶،00۶ 2،224 فدراسیون روسیه 0

 2۷9 92،044،450 0،۶94 مالزی 0

 00،009 009،9۶۷،9۶0 0۷،۶44 فدراسیون روسیه 0

 0،555 0۶،۶55،0۷4 0،244 قزاقستان 0

 5۶2 0۷،50۷،550 202 امارات متحده عربی ۶

 9،9۷۶ ۷0،054،090 0،559 امارات متحده عربی ۶

 9،92۶ ۷0،2۷۷،040 9،544 ترکمنستان ۶

 2،050 929،0۷4،504 05،۶04 عراق ۶

 9۷۶ 5،۶59،090 0۶4 کویت ۶

 9۶4 5،0۷2،5۶4 004 آلمان ۷

 0،0۶5 004،2۷2،000 ۶،20۶ امارات متحده عربی ۷

 00،۷40 0،420،0۷0،۷44 ۶2،02۷ امارات متحده عربی ۷

 ۶02 02،500،520 0،409 امارات متحده عربی ۷

 002 0،۶5۷،۶52 904 امارات متحده عربی ۷

 9،05۷ ۶5،500،055 9،۶۶۷ اوکراین ۷

 ۷5۶ 90،504،424 0،000 ترکمنستان ۷

 0،5۷4 02،000،۷44 0،205 ترکمنستان ۷

http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
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http://www.yjc.ir/fa/comercial


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول آذر 

 

2۳۳ 
 

 0،044 00،090،544 5۶4 جمهوری کره  ۷

 004،502 0،095،0۶0،255 ۷۶،944 جمهوری کره  ۷

 9۷،900 55۷،492،0۷4 50،۷50 عراق ۷

 99،024 ۶50،404،۷54 00،244 فدراسیون روسیه ۷

 0،990 05،504،5۶5 9،405 قزاقستان ۷

 00 0،4۶2،۶۷0 5۷ قطر ۷

 524 95،429،554 9،995 کویت ۷

 9،۶55 50،۶۷۷،۶05 0،۷۷4 مالزی ۷

 255 04،002،۶05 0،52۷ مالزی ۷
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 1۰۳۱آذر  ۳۳: تاریخ

  توقف صادرات مرغ و تخم مرغ به عراقتوقف صادرات مرغ و تخم مرغ به عراق

با توجه به مشاهده چند نمونه از آنفوالنزای پرندگان در برخی واحد های مرغداری و ثبت آن در مرجع بین المللی، عراق به سبب 

 .واردات مرغ و تخم مرغ از ایران را ممنوع اعالم کرده استرعایت احتیاط الزم 

اقتصادی گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیفرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با خبرنگار 

با توجه به مشاهده چند نمونه از آنفوالنزای : از توقف صادرات مرغ و تخم مرغ به عراق خبر داد و گفتگاه خبرنگاران جوان، باش

پرندگان در برخی واحد های مرغداری و ثبت آن در مرجع بین المللی، عراق به سبب رعایت احتیاط الزم واردات مرغ و تخم مرغ 

 .استاز ایران را ممنوع اعالم کرده 

درصورت اعالم پاک بودن تمامی واحد های مرغداری در مرجع بین المللی، صادرات از سر گرفته خواهد شد از این رو : وی افزود

 .قرنطینه ای را اعمال نمایند الزم است که مرغداران برای جلوگیری از شیوع بیماری شرایط 

تا کنون تاثیر این مسئله بر بازار داخل مشخص نیست و : اضافه کرد طالکش با اشاره به تاثیر ممنوعیت صادرات بر قیمت تخم مرغ

 .تومان است 244هزار و  3همانند ده روز گذشته متوسط نرخ هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 

 صادرات مرغ کاهش یافت 

گروه صنعت، تجارت و کشاورزی همچنین محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار 

صادرات مرغ به عراق در پی شیوع آنفوالنزای پرندگان به مقدار قابل توجهی کاهش یافته : گفت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،

 . ید، صادرات مرغ تاثیری چندانی در قیمت بازار داخلی نداردبا توجه به مازاد باالی تول: وی افزود.است

کاهش صادرات مرغ می تواند بر قیمت محصول در بازار داخل تاثیر بگذارد از این رو شرکت پشیتبانی باید : یوسفی تصریح کرد

 .هزار تن مرغ در ماه اقدام نماید 5الی  0نسبت به جذب 
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 صادرات و واردات
 فارس - ۳۱/۳۳/۳۰:  تاریخ

پرداخت پرداخت   2020تمام خسارت کشاورزان تا پایان سال تمام خسارت کشاورزان تا پایان سال / / ماه امسالماه امسال  ۷۷میلیارد دالر محصول باغی در میلیارد دالر محصول باغی در 0.90.9صادرات صادرات 

  شدشد

میلیون دالر مانند سیب،  244هزار تن محصول باغی به ارزش یک میلیارد و  326: معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت 

 . ماه امسال صادر شده است 6زعفران و پسته در 

المللی  طهماسبی ظهر امروز در حاشیه بازدید از نخستین نمایشگاه بین، محمدعلی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

وگو برپا شده در جمع خبرنگاران به آخرین وضعیت صادرات و تولید  آالت کشاورزی که در بوستان گفت باغبانی، گلخانه و ماشین

میلیون تن برآورد شده که این میزان  24بیش از  25میزان تولید کلی محصوالت باغی در سال : محصوالت باغی اشاره کرد و گفت

 .ای است هزار هکتار مربوط به کشت گلخانه 64هکتار در کل کشور تولید شده که از این میزان  744میلیون و  2در 

هزار تن محصول باغی به  326ماهه امسال  6در : وی همچنین در مورد حجم صادرات محصوالت باغبانی از ابتدای امسال نیز گفت

 .میلیون دالر از جمله زعفران و پسته سال قبل و همچنین محصوالت باغی چون سیب صادر شده است 244ک میلیارد و ارزش ی

اکنون : ایم، تصریح کرد های خوبی برداشته معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی بابیان اینکه در صادرات گل و گیاهان زینتی هم گام

کند که تأثیر به  خرد و صادر می تولیدکننده قرار داده و محصول نهایی را هم از تولیدکننده میها نهاده را در اختیار  برخی از شرکت

 .سزایی بر رشد صادراتی محصوالت باغی داشته است

طهماسبی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که صادرات سیب در مقابل واردات موز چقدر در افزایش صادرات این محصول مؤثر 

سیاست بازار در مقابل بازار خیلی خوب جواب داده است، تا حدی که منجر به افزایش صادرات سیب شده : کردبوده، خاطرنشان 

تومان مشوق صادراتی بدهیم، در  544وی با تأیید این موضوع که قرار است برای صادرات مرکبات و کیوی به ازای هر کیلو .است

گوید  ادیه صادرکنندگان محصوالت کشاورزی به این امر معترض است و میپاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه اما اتح

قرار نیست، این یارانه نقدی بدون هیچ سازوکاری پرداخت شود، بلکه : دولت نباید یارانه نقدی بدهد، با رد این موضوع گفت

تومان مشوق  544رده و به ازای هر کیلو اظهارنامه و اسناد صادراتی را پس از صادرات ارائه ک  صادرکننده باید برگ سبز گمرکی،

شده برای رقابت در  ونقل کند، یا قیمت تمام صادراتی بگیرد و خودش تصمیم بگیرد که این رقم را صرف کاهش هزینه حمل

کاهش  معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی همچنین در مورد تأثیر اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در.بازارهای صادراتی

 .ها بسیار در پایین آمدن قاچاق میوه مؤثر بوده است این مسئله با کمک رسانه: قاچاق میوه گفت

های بیمه کشاورزی  وی همچنین در مورد پرداخت نشدن خسارات باغبانان از دو سال پیش به علت سرمازدگی توسط صندوق

های بیمه کشاورزی تا پایان سال  ن باشند؛ چراکه طبق اعالم صندوقاگر کشاورزان باغات خود را بیمه کرده باشند، نباید نگرا: گفت

 .همه خسارات باغداران تسویه شده است 20
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 صنایع غذایی

 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳7: تاریخ

  شودشود  دهمین نمایشگاه صنعت آرد و نان برگزار میدهمین نمایشگاه صنعت آرد و نان برگزار می

آذر در تهران آغاز به کار  67شرکت داخلی و خارجی  660با حضور ( Ibex 2467) المللی صنعت آرد و نان دهمین نمایشگاه بین

شرکت  665مایشگاه مشتمل بر کننده در این ن های مشارکت به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، شرکت.کند می

شرکت خارجی از کشورهای ایتالیا، آلمان، فرانسه، ترکیه، بلژیک، اتریش، اسپانیا، سوئیس، هلند، روسیه، جمهوری  52داخلی و 

 .چک، کره جنوبی، لبنان و لهستان هستند

کنندگان  و کیک، تولیدکنندگان و عرضهآالت تولید نان، تولیدکنندگان نان شیرینی  تولیدکنندگان نان صنعتی، سازندگان ماشین

 .های کاالیی دهمین نمایشگاه آرد و نان هستند از جمله گروه... تجهیزات کافه قنادی، تولیدکنندگان آرد و

المللی تهران دایر  های بین آذر سال جاری در محل دائمی نمایشگاه 62هزار متر مربع تا  این نمایشگاه در فضایی بیش از شش

گذاری در صنعت آرد  های تجاری و سرمایه سازی و اصالح الگوی تولید و مصرف آرد و نان، افزایش سطح فعالیت فرهنگ.خواهد بود

و نان، حمایت از احداث و توسعه واحدهای تولید نان صنعتی در کشور، ساماندهی زنجیره تولید و تامین مواد اولیه تولید نان از 

های  های شرکت ها و توانمندی یدگران داخلی از مزرعه تا سفره با لحاظ داشتن ظرفیتطریق بخش خصوصی، رویکرد حمایت از تول

 .داخلی از جمله اهداف این نمایشگاه است

برگزار خواهد  "کارگاه آموزشی پخت نان"و همچنین  "راهکارهای ارتقای کیفی نان"در حاشیه این نمایشگاه همایشی با عنوان 

 ./شد

/news/fa/ir.iana.www//:http36063D%/5%D%AF2%56% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/37413/%D8%AF%D9%87%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول آذر 

 

2۳4 
 

 صنایع غذایی
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳1: تاریخ

  شودشود  پژوهی صنعت غذا در دومین همایش تکنوفود برگزار میپژوهی صنعت غذا در دومین همایش تکنوفود برگزار می  کارگاه آیندهکارگاه آینده

 .صنعت غذا در دو روز متوالی سعی در اعتالی سطح دانش این حوزه داردبا برگزاری چهار کارگاه تخصصی در حوزه  2تکنوفود 

به گزارش خبرنگار ایانا، محمدحسین عزیزی از برگزاری کارگاه آینده پژوهی صنعت غذا با همکاری فدراسیون جهانی آینده پژوهی 

، سناریو 2454با محورهای علم و هنر آینده پژوهی صنعت غذا، سناریو های مختلف آینده صنعت غذا در جهان و ایران تا سال 

به همراه ارائه گواهینامه بین المللی در روز هفتم دی ماه در محل همایش ... آینده صنعت غذا و نگاری بر اساس روش هاوائی برای 

کارگاه های افزایش عمر ماندگاری نان با : در خصوص کارگاه های روز دوم همایش گفت 2عزیزی، رییس همایش تکنوفود .خبر داد

گذاری در حوزه غذا و تغذیه با همکاری انیستیتو تحقیقات به دبیری ناصر همدمی، کرسی سیاست BOTاستفاده از تکنولوژی 

تغذیه ای و صنایع غذایی کشور به ریاست هدایت حسینی و نیز نشست هم اندیشی و خردورزی خبرگان علوم غذا و تغذیه با حضور 

 .به اعطای گواهینامه های معتبر برپا خواهد شد... اعضای هیات علمی دانشگاه ها و

قه مندان در دانشگاه ها و شرکت های فعال در حوزه های خدمات و تجهیزات صنایع غذایی، تامین کنندگان مواد پژوهشگران و عال

اولیه صنایع غذایی، فعاالن حوزه بسته بندی و همچنین شرکت های تولیدکننده فرآورده های غذایی دارای ماندگاری جهت معرفی 

قابلیت ماندگاری باال در دمای محیط که بدون بکارگیری مواد افزودنی تولید و در انواع غذاهای آماده و دیگر محصوالت تولیدی با 

 .بازار عرضه می شود، در این همایش و نمایشگاه حضور داشته و از محتوای آن بهره گیری کنند

خورشیدی با  6325دی ماه  5و  6های غذایی در تاریخ  های افزایش ماندگاری فرآورده دومین همایش و نمایشگاه تخصصی روش

سازمان و نهاد دولتی، مدیران و کارشناسان صنایع  34همکاری معاونت اجتماعی شهرداری تهران و با حضور مسئوالن و مقامات 

 .شودغذایی کشور به ریاست محمدحسین عزیزی در محل تاالر ایوان شمس تهران برگزار می 

مراجعه و یا با شماره  org.technofood.WWWنترنتی متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به آدرس ای

 ./تماس حاصل فرمایند 42655572445
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 صنایع غذایی
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳1: تاریخ

  مصرف خمیرمرغ در سوسیس و کالباس مشروط شدمصرف خمیرمرغ در سوسیس و کالباس مشروط شد

های گوشتی مانند سوسیس و کالباس حاشیه  در شرایطی که طی سال های اخیر ممنوعیت استفاده از خمیر مرغ در تولید فرآورده

ممنوعیت اعالم کرد که اگر این محصول در حد و خبرساز شده بود، رییس سازمان استاندارد ضمن تاکید بر ادامه این 

 .کننده تولید شود، ممکن است در آینده آزاد شود استانداردهای کشورهای پیشرفته و قائل به حقوق مصرف

های گوشتی مانند سوسیس و کالباس  های گذشته به عنوان ماده اولیه تولید انواع فرآورده به گزارش ایسنا، خمیر مرغ که در سال

گرفت از ابتدای پارسال با اظهارات وزیر بهداشت ممنوعیت آن در دستور کار دو سازمان نظارتی استاندارد و  استفاده قرار میمورد 

غذا و دارو قرار گرفت و در ادامه ممنوعیت استفاده از آن نیز در تولید این فرآورده های گوشتی اعالم شد که البته با حواشی و 

 .ن دامپزشکی وزارت جهاد کشاورزی و این دو سازمان نظارتی مذکور همراه بوداختالف نظرهایی بین سازما

رسد رییس سازمان استاندارد شرطی برای آزادسازی خمیر مرغ از حصارهای بهداشتی و استانداردهای  اما این بار به نظر می

وگو با ایسنا ضمن تاکید بر ادامه  در گفت - رییس سازمان ملی استاندارد -گیرانه اعالم کرده است، چرا که نیره پیروز بخت  سخت

ممنوعیت استفاده از ایند محصول در تولید سوسیس و کالباس اعالم کرد که اگر خمیر مرغ در ایران بر اساس استانداردهای 

 .های گوشتی آزاد شود کشورهای پیشرفته تولید شود ممکن است در آینده برای مصرف در صنایع تولید کننده فرآورده

در زمینه برخی کاالها مانند خمیر مرغ هنوز معتقدیم که می تواند تولید شود اما همچنان برای : ی در این باره تصریح کردو

های گوشتی مانند سوسیس و کالباس ممنوع است و نباید مورد استفاده قرار گیرد اما اینکه در کدام صنایع می  استفاده در فرآورده

 .گیری کند ت باید تصمیمتواند مصرف شود وزارت بهداش

اگر خمیرمرغ در کشورهای پیشرفته و قائل به حقوق مصرف کننده استفاده می شود به این دلیل است که : پیروز بخت تاکید کرد

ها از قطعات گوشت مرغ برای تولید خمیر مرغ استفاده می کنند و اگر این مسائل بهداشتی و نکات مورد نظر سازمان استاندارد  آن

های گوشتی استفاده شود اما با  ت شود شاید زمانی به این سمت و سو حرکت کنیم که خمیر مرغ نیز می تواند در فرآوردهرعای

توان از آن برای خمیر مرغ استفاده کرد، چرا که  شود، نمی شرایط کنونی که همه مرغ با امیاء و احشاء آن به خمیر مرغ تبدیل می

 .ر مرغ همچنان برای ما ناشناخته باقیمانده استدر شرایط کنونی وضعیت تولید خمی

وی درباره اینکه برخی صنایع معتقدند که به نظر می رسد مسائل مهمی مانند تولید و مصرف خمیر مرغ به دست فراموشی سپرده 

وشی سپرده مسائل مهمی مانند خمیر مرغ هیچگاه به دست فرام: شده است و در این میان صنایع بالتکلیف هستند، اظهار کرد

نشده است و اگر در این زمینه صحبتی مطرح نمی شود به دلیل این است که دستگاه های ناظر مانند سازمان استاندارد، سازمان 

غذا و دارو و سازمان دامپزشکی با یکدیگر هماهنگ هستند، تعامل مناسبی بین آن ها در زمینه کاالهای مسئله دار وجود دارد و 

 .ری ها در این زمینه به صورت مشترک رخ می دهدگی بسیاری از تصمیم

های گوشتی مستقر  های بزرگ تولید کننده فرآورده ها نیز در کارخانه حال باید دید صنایع تولید کننده خمیر مرغ که بسیاری از آن

و گفته این مقام مسئول  توانند شرایط سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو را برای دریافت این مجوز تامین کنند هستند می

حقوق مصرف کننده را رعایت کنند یا اینکه این ماده غذایی همچنان ممنوع خواهد ماند و خمیر مرغ همچنان بی هدف تولید 

 .شود می

/news/fa/ir.iana.www//:http36650D%/2%55%D5%B5 

 

http://www.iana.ir/fa/news/37154/%D9%85%D8%B5


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته اول آذر 

 

2۳6 
 

 غذاییصنایع 
 خبرنگاران جوان - 1۰۳۱آذر  ۳1: تاریخ

کارگاه های غیر بهداشتی فاقد پروانه مشکل کارگاه های غیر بهداشتی فاقد پروانه مشکل //رفع ممنوعیت استفاده از خمیر مرغ با شروطی همراه استرفع ممنوعیت استفاده از خمیر مرغ با شروطی همراه است

  اصلی تولیداصلی تولید

چنانچه تولید خمیر مرغ در کارگاه های تحت نظارت سازمان دامپزشکی،غذا و :مدیر تشخیص و بهداشت سازمان دامپزشکی گفت

 .های گوشتی وجود ندارد و استاندارد باشد مشکلی برای استفاده آن در صنایع تولید کننده فرآورده دارو

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی  مسعود هاشم زاده مدیر تشخیص و بهداشت سازمان دامپزشکی در گفتگو با

طی سال های اخیر استفاده خمیر مرغ :،با اشاره به شروط استفاده خمیر مرغ در سوسیس و کالباس اظهار داشت خبرنگاران جوان

 .در سوسیس و کالباس به سبب برخی تخلفات و عدم رعایت استاندارهای الزم ممنوع اعالم شد

ارد استفاده از خمیر مرغ در سوسیس و کالباس را در آینده مشروط به رعایت استانداردهای ملی اخیرا سازمان استاند:وی افزود

هاشم زاده با بیان اینکه استفاده از خمیر مرغ با رعایت استانداردهای .کشورهای مختلف به ویژه اتحادیه اروپا اعالم کرده است

ه ها تحت نظارت سازمان دامپزشکی،غذا و دارو و استاندارد باشد چنانچه تولید خمیر مرغ در کارگا: جهانی مانعی ندارد،گفت

 .های گوشتی وجود ندارد مشکلی برای استفاده آن در صنایع تولید کننده فرآورده

 .به گفته وی کارگاه های غیر بهداشتی فاقد پروانه مشکل اصلی تولید خمیر مرغ هستند
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 قارچ

 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  کاهش میزان مصرف همراه با مازاد تولیدکاهش میزان مصرف همراه با مازاد تولید/ / گونه مجوزهای تأسیس، آفت جان قارچ شدگونه مجوزهای تأسیس، آفت جان قارچ شد  صدور قارچصدور قارچ

های متعدد، همراه با کاهش  ضابطه توسط ارگان دلیل صدور مجوزهای بی رو شدن صنعت قارچ خوراکی کشور با مازاد تولید به روبه

ند اگر که کارشناسان این صنعت معتقد هست طوری رو کرده است؛ به های جدی روبه سرانه مصرف در کشور این صنعت را با چالش

تر دریچه صادرات بر مازاد تولید قارچ خوراکی کشور باز نشده و موانع بر سر راه آن برداشته نشود، شاهد شرایط بدتر  هرچه سریع

دهندگان قارچ خوراکی کشور در  مدیره انجمن پرورش رئیس هیأت.های تولیدی خواهیم بود برای این صنعت و تعطیلی بیشتر سالن

هزار تن رسید و همراه آن میزان  654هزار تن به  سال گذشته میزان تولید قارچ از پنج 24طی : ایانا گفت این باره به خبرنگار

دلیل رکود اقتصادی و تورم حاکم بر آن میزان مصرف  های اخیر به کیلوگرم افزایش یافت، اما در سال 6.2به  4.27مصرف نیز از 

های اولیه، تولیدکنندگان این بخش را با  اد تولید و افزایش قیمت نهادهکاهش میزان مصرف همراه با ماز. کاهش یافته است

ضابطه مجوز تأسیس سالن پرورش قارچ  محمدحسن افشار با اشاره به صدور بی.رو کرده است های زیادی روبه مشکالت و چالش

غیرتخصصی باعث تولید بیش از نیاز های  ضابطه توسط ارگان صدور مجوزهای بی: های غیرتخصصی، افزود ها و دستگاه توسط ارگان

دلیل مشکل  ها به بازار و برهم خوردن توازن عرضه و تقاضای این محصول شده است، ضمن اینکه تعداد زیادی از این سالن

ی های باال کاره رها شده یا اینکه در سال نخست یا دوم تولید با بدهی ساختاری طرح و عدم برآورد دقیق از میزان هزینه، یا نیمه

های صادرت را بهترین راهکار برای خروج از شرایط کنونی حاکم بر صنعت قارچ  وی فراهم کردن زمینه.اند بانکی تعطیل شده

رو شده است،  با کاهش توان خرید مردم و افزایش تولید، صنعت قارچ خوراکی با انباشتگی روبه: خوراکی کشور دانست و بیان کرد

های جهاد  وسعه بازارهای صادراتی است که محقق شدن آن نیازمند کمک و همکاری وزارتخانهدر این شرایط بهترین راهکار ت

 .کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه و راه و شهرسازی است

ترین در حال حاضر بیش: هزار تن صادرات قارچ خوراکی را در سال داریم، ادامه داد 54تا  34افشار با بیان اینکه ما توان صادرات 

ترین آن  شود، اما مشکالتی بر سر راه توسعه صادرات با این کشور وجود دارد که مهم صادرات قارچ خوراکی به کشور عراق انجام می

توان عدم همکاری گمرک این کشور با ایران و توقف بیش از حد وسایل حمل محصوالت در پشت مرزها نام برد، همچنین  را می

ریزی درستی  توان درباره آن برنامه گاه نمی یک حکومت مرکزی قدرتمند، بازاری پرنوسان دارد و هیچ دلیل برخودار نبودن از به

های ایرانی به داخل خاک  یکی از مشکالتی که اخیراً در مرز عراق پیش آمده است، جلوگیری از ورود کامیون: وی عنوان کرد.داشت

های عراقی منتقل  ها ایرانی خالی کرده و به کامیون محصول را در مرز از کامیونهایی که قابل قبول نیست،  آنها به بهانه. عراق است

های عراق  ما برای رفع این مشکل پیشنهاد دادیم که کامیون. شود کنند؛ این امر باعث کاهش کیفیت و افت قیمت محصول می می

 .اند ول تاکنون اقدام جامعی را انجام ندادههای مسئ مستقیم در خاک ایران عمل بارگیری محصول را انجام دهند، اما ارگان

سایر کشورهای منطقه نیز مشتری قارچ ما هستند، اما : دهندگان قارچ خوراکی کشور یادآور شد رئیس هیأت مدیره انجمن پرورش

هزار  ، کویت سههزار تن، قطر چهارهزار تن 54که دبی  طوری پناسیل این کشورها در مجموع کمتر از توان تولیدی کشور ما است؛ به

رو  تن و بحرین دوهزار تن سرانه مصرف دارند که در صورت صادرات به تمام این کشورها، باز هم ما با مازاد تولید روبه 244و 

 .خواهیم بود ضمن اینکه رقبای بزرگی همچون هلند و ترکیه نیز در این بازارها حضور فعال دارند

بر اساس آمارهای غیررسمی مصرف : بازار روسیه اقدامی انجام شده است، تأکید کردافشار در پاسخ به این پرسش که آیا برای 

با وجود کشورهای . هزار تن و میزان تولید این کشور بسیار کمتر از نیاز آن است 025سرانه قارچ خوراکی در روسیه بیش از 

مندی کشور روسیه به محصوالت ایران به  یل و عالقهدلیل تما قدرتمندی در بازار قارچ خوراکی این کشور مانند لهستان و هلند به
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ترین مشکل پیش روی صادرات را هزینه باالی حمل و نقل و نبود وسایل مناسب  وی بزرگ.دنبال راهیابی به بازار این کشور هستیم

هواپیمای مناسب  در حال حاضر دو تا سه شرکت بزرگ هوایی در کشور وجود دارند که تعداد اندکی: عنوان کرد و اظهار داشت

کنند  جا می ها گاهی نیز محصوالت را با هواپیماهای مسافربری جابه این شرکت. حمل و نقل محصوالت کشاورزی در اختیار دارند

توان در تمام طول سال روی  کنند و نمی دلیل ترافیک و حجم مسافر از این کار نیز خودداری می که در برخی از روزهای سال به

 .دآنها حساب کر

 های متعدد و غیرمتخصص متوقف کنید صدور مجوز توسط ارگان

دهندگان قارچ خوراکی نیز با انتقاد از صدور مجوز از طریق چندین ارگان دولتی و غیردولتی  مدیره انجمن پرورش رئیس هیأت نایب

هیچ ارتباطی و هماهنگی با یکدیگر  های متعدد است که معموالً از دالیل آشفتگی در تولید و بازار صدور مجوز توسط ارگان: گفت

سالنی  معموالً این مجوزها برای واحدهای تک: زاده افزود غالمعلی اسالمی.ندارند و بدون برنامه در حال انجام این اقدامات هستند

شرایط بهره طلبان از این  فرصت. کنند شود که امکان نگهداری محصول را ندارد و به محض تولید آن را وارد بازار می صادر می

وی خواستار توقف .زنند کنند به این شکل به تولید و اشتغال پایدار آسیب می ترین قیمت خریداری می برند و محصول را با پایین می

دانند و با  ها خود را ملزم به پاسخگوی نمی معموالً این ارگان: های متعدد و غیرمتخصص شد و بیان کرد صدور مجوز توسط ارگان

 .کنند ضابطگی تولید کشور را تهدید می رت نهادهای که اجازه صدور مجوز را به آنها داده با بیتکیه بر قد

دهندگان قارچ خوراکی در پاسخ به این پرسش که پیشنهادش برای خروج از شرایط  مدیره انجمن پرورش رئیس هیأت نایب

بدهند و تولید خود را خطی کرده و تحت یک مدیریت  سالن تشکیل یک شرکت واحد 62یا  64هر : وجودآمده چیست، ادامه داد به

زاده از دیگر مشکالت صادرات را نداشتن مجوز مرز هوایی  اسالمی.وجودآمده کاسته شود واحد کار کنند تا از شدت و تخریب موج به

از طریق فرودگاه امام  دلیل وجود این مشکل ما مجبور هستیم محصوالت را به: های استانی عنوان کرد و یادآور شد در فرودگاه

از دیگر : وی ادامه داد.شود این کار عالوه بر هزینه حمل و نقل، زمان بر بوده و باعث افت کیفیت محصول می. خمینی ارسال کنیم

. رو هستیم، تفاوت در روزهای تعطیل ایران و سایر کشورها و تعطیالت مناسبتی پراکنده در ایران است مشکالتی که ما با آن روبه

رو  این امر باعث شده است که روزهای تعطیل گمرک در ایران با سایر کشورها متفاوت باشد و صادرات را با اختالل روبه

هزار  تومان و قیمت فروش آن پنج 244هزار و  شده برای هر کیلوگرم قارچ شش زاده در پایان با بیان اینکه هزینه تمام اسالمی.کند

های صادراتی و حضور محصوالت ما در بازارهای خارجی فراهم نشود،  اگر زیرساخت: تأکید کردتومان است،  544هزار و  تا پنج

 ./زودی شاهد تعطیلی تعداد بیشتری از واحدهای تولید قارچ خواهیم بود به

/news/fa/ir.iana.www//:http36255D%/5%B5%D5%AF 
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 گل و گیاهان صنعتی
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 گندم

 فارس - ۳۱/۳۳/۳2:  تاریخ

  برای واردات بر سر تولید داخل نزنیمبرای واردات بر سر تولید داخل نزنیم/ / کیفیت گندم تولیدی ایران بسیار باالستکیفیت گندم تولیدی ایران بسیار باالست
درصد است  62و پروتئین آن  27طبق اعالم پژوهشکده غالت، گلوتن گندم تولیدی ما : معاون اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت 

در پاسخ به   ،خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی   عبدالمهدی بخشنده در گفت. که در حد گندم های بسیار خوب دنیاست

وتن باالتر وارد شود، با اینکه انجمن صنایع غذایی اعالم کرده که گلوتن گندم داخلی در حد مطلوب نبوده و باید مقداری گندم با گل

هزار  7تا  5کنیم، براساس تحقیقات پژوهشکده غالت که  ما براساس مطالعات صحبت می: تکذیب کامل این موضوع خاطرنشان کرد

 .نمونه گندم را از مناطق مختلف کشور گرفته و خودش درصد پروتئین و گلوتن را آزمایش کرده چنین موضوعی صحت ندارد

بندی  های خوب و بسیار خوب طبقه درصد است که در دنیا جزو گندم 62یزان پروتئین گندم در کشور باالی م: وی تاکید کرد

 .درصد گلوتن دارد 34تا  27درصد است که در دنیا گندم خوب بین  27شود و در عین حال گلوتن گندم نیز  می

بهترین بذرهای صنعتی کشور فرانسه استفاده معاون حجتی با اشاره به اینکه درباره بذر گندم تولیدی در کشور از 

زنیم کارشناسی شده باشد مضاف بر آنکه ما باید طرفدار تولید با کیفیت داخلی  باید هر جا حرفی می: شود،خاطرنشان کرد می

خی نقاط مواد وی در پاسخ به اینکه برخی معتقدند خاک کشور در بر.های مختلف بر سر تولید داخلی بزنیم باشیم نه آنکه به بهانه

شود که  ها نیاز به تقویت و تغذیه داشته باشد اما این دلیل نمی خاک  ممکن است برخی: معدنی الزم را نداشته و ضعیف است، گفت

ها مشکلی است نباید آن را به گردن  آوری نان و نانوایی بخشنده با اشاره به اینکه اگر در عمل.محصوالت ما مشکلی داشته باشد

 .دوستان باید این موضوع را اصالح کنند و ببینند در فرآوری نان چه مشکالتی وجود دارد: انداخت تصریح کرد کیفیت گندم

منتشر   های صنایع غذایی ایران به گزارش فارس هفته پیش خبرگزاری رویترز خبری به نقل از دبیر کل فدراسیون کانون اتحادیه

های آینده به  رو ما نیازی به واردات از نظر کمیت نداریم اما شاید در ماه ماست از این ذخایر گندم بیش از نیاز: کرد که وی گفته بود

گوید برای تامین نیازهای بازار تا تابستان آینده به یک  بخش خصوصی می. اندکی واردات گندم با گلوتن باال نیاز داشته باشیم

میلیون تن گندم تولید کرده است که بیشترین میزان در  63.5مسال زرگران تاکید کرده بود که ایران ا.میلیون تن گندم نیاز دارد

 .رود اما بخشی از این میزان دارای گلوتن باال برای تهیه آرد الزم برای پخت نان نیست سال اخیر به شمار می 2

نیمه نخست امسال را صادر  میلیون تن گندم در 6.5رغم اینکه قبالً مجوزهایی برای واردات حدود  به گفته زرگران دولت ایران علی

 .دستور ممنوعیت واردات گندم را صادر کرد 6325کرده بود اما در سال 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http63254242444742 
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 گندم
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳1: تاریخ

  هزار تن گندم چهار استان در تاالر محصوالت کشاورزیهزار تن گندم چهار استان در تاالر محصوالت کشاورزی  9494عرضه عرضه 

های کرمانشاه، همدان، مرکزی و  هزار تن گندم خوراکی استان 24تاالر محصوالت کشاورزی امروز یکم آذرماه، شاهد عرضه 

 .آذربایجان غربی است

ای  هزار تن ذرت دانه تن شکر سفید، پنج 644دوهزار و هزار تن گندم دروم،  به گزارش ایانا از پایگاه خبری بورس کاالی ایران، یک

 .شود تن جو دامی نیز در این تاالر عرضه می 634هزار و  00و 

های کرمانشاه و کردستان نیز در قالب گواهی سپرده کاالیی در این  انبار استان 2ای موجودی  تن ذرت دانه 52هزار و  همچنین سه

تن انواع محصوالت فلزی  646هزار و  66صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران میزبان عرضه تاالر محصوالت .شود تاالر عرضه می

تن شمش هزار  544آهن اصفهان،  شرکت ذوب 67تن میلگرد  366تن سبدمیلگرد مخلوط و  524هزار و  عالوه بر این شش.است

تن شمش هزار پوندی آلومینیوم شرکت  544و  تن شمش آلیاژی آلومینیوم شرکت ایرالکو 774هزار و  تن بیلت و سه 654پوندی، 

 .شود هرمزال در این تاالر عرضه می

 .شود دانه استان همدان در تاالر صادراتی عرضه می تن کشمش بی 64این گزارش حاکی است، 

 .شود در تاالر صادراتی بورس کاالی ایران عرضه می 7464هزار تن گوگرد پودر و قیر  بر اساس این گزارش، پنج

های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران  تن مواد پلیمری در تاالر فرآورده 576هزار و  2تن انواع قیر و  644هزار و  34همچنین 

 ./رود روی تابلوی عرضه می

/news/fa/ir.iana.www//:http36665D%/5%B2%D5% 
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 گندم
 خبرنگاران جوان - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  صادرات گندم مازاد در هاله ای از ابهامصادرات گندم مازاد در هاله ای از ابهام

در صورت اخذ مجوزهای الزم از دولت، بیش از سه میلیون تن گندم مازاد بر مصرف داخل : معاون داخلی بازرگانی دولتی گفت

اقتصادی  گروه صنعت، تجارت و کشاورزی گفتگو با خبرنگارحسن عباسی معروفان معاون داخلی بازرگانی دولتی در .صادر می شود

هار با بیان اینکه بعد از اخذ مجوز، گندم مازاد بر تولید داخل به کشورهای متقاضی صادر خواهد شد، اظ باشگاه خبرنگاران جوان،

پس از بررسی و کار کارشناسی از سوی وزیر جهاد کشاورزی طرح صادرات گندم برای دریافت یارانه صادراتی به شورای : داشت

 .اقتصاد ارائه شده اما تا کنون مجوزی مبنی بر صادرات گندم دریافت نشده است

صادرات سه میلیون تن گندم، آرد و مشتقات آن به با توجه به رکورد تولید گندم مازاد بر نیاز مصرف داخل، آمادگی : وی افزود

 .کشورهای همسایه و گندم دروم به شرکت های بین المللی وجود دارد

در صورت اخذ مجوز از سوی دولت، : عباسی معروفان با بیان اینکه مذاکرات با کشورهای متقاضی گندم داخلی صورت گرفته، گفت

بر مصرف داخل آغاز می شود و در غیر اینصورت باید تمهیدات دیگری برای مازاد تولید صادرات بیش از سه میلیون تن گندم مازاد 

معاون داخلی بازرگانی دولتی در پاسخ به این سوال که آیا برنامه ای برای خرید تضمینی گندم سال زراعی آینده .به کار گرفته شود

ه سبب شفافیت قیمت رغبت به عرضه محصوالت کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی ب: از طریق بورس کاال وجود دارد، بیان کرد

 .بورس کاال دارد و از این رو راهکارهای مختلف عرضه گندم در بورس کاال از سوی کارشناسان امر در حال بررسی است

عرضه آن محصول  اگر بوروکراسی های حاکم بر بازار سرمایه، خریداران و فروشندگان را با مشکالتی روبرو کند از: وی تصریح کرد

به بورس کاال اجتناب خواهیم کرد، اما به نظر می رسد که با توجه به حجم منابع مالی مورد نیاز، الزم است که بخش خصوصی از 

  .این موضوع استقبال نماید

/news/fa/ir.yjc.www//:http5562632D%/5%B5%D5%A6% 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز

 خبرنگاران جوان - 1۰۳۱آذر  ۳7: تاریخ

  سود گرانی گوشت قرمز به جیب چه کسی می رود؟سود گرانی گوشت قرمز به جیب چه کسی می رود؟

با : افزودرئیس انجمن صنفی گاوداران بابیان اینکه سود حاصل از افزایش بی رویه قیمتها به جیب واسطه ها و دالالن می رود، 

 .افزایش هزار تومانی نرخ هر کیلو گوساله زنده حداکثرقیمت هر کیلو گوشت باید دو هزار تومان افزایش یابد

اقتصادی باشگاه خبرنگاران  گروهصنعت، تجارت و کشاورزی  احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با خبرنگار

طی دو ماه گذشته نرخ هر کیلو گوساله زنده : هزار تومانی هر کیلو گوشت گوساله اظهار داشت 7، با اشاره به دالیل افزایش جوان، 

 .هزار تومان به فروش می رسید و هیچ کس دلیل آن را از ما جویا نشد 64کمتر از 

با افزایش هزار تومانی نرخ : به اینکه سود حاصل از افزایش بی رویه قیمتها به جیب واسطه ها و دالالن می رود، افزودوی با اشاره 

 .هر کیلو گوساله زنده حداکثرقیمت هر کیلو گوشت باید دو هزار تومان افزایش یابد

با توجه به هزینه : دامداران خریداری می شود، گفتهزار تومان از  62مقدسی با اشاره به اینکه هر کیلو گوساله نر زنده کیلویی 

  است که  هزار تومان به فروش رسد ، این درحالی 32حداکثر   هر کیلو گوشت گوساله باید با نرخ.. های توزیع، حمل و نقل و 

 .هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد 04الی  36درخرده فروشی های سطح شهر با قیمت 

 گوساله امری طبیعی استافزایش گوشت 

همچنین علی خندان رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوساله در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی 

 .هزار تومانی گوشت گوساله امری طبیعی است 5الی  0با توجه به نرخ تورم، افزایش قیمت : باشگاه خبرنگاران جوان، گفت

 .هزار تومان به فروش می رسد 35الی  30اضر هر کیلو گوساله نر با نرخ در حال ح: وی افزود
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 ماشین آالت

 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳1: تاریخ

  مانور نمایشی هواپیماهای اطفاءحریق بر فراز جزیره کیشمانور نمایشی هواپیماهای اطفاءحریق بر فراز جزیره کیش

 .المللی هوایی در جزیره کیش انجام شد مانور نمایشی هواپیمای درامادر اطفاء حریق در هشتمین نمایشگاه بین

ماه برگزار  آبان 22تا  27المللی هوایی امسال کیش که از  به گزارش ایانا، شرکت هواپیمایی خدمات ویژه در هشتمین نمایشگاه بین

 .شد با در اختیار داشتن غرفه اختصاصی و استقرار یک فروند هواپیمای درامادر حضوری فعاالنه داشت

پاشی اطفاء حریق  همچنین هواپیمای این شرکت در روزهای دوم و پایانی نمایشگاه مبادرت به اجرای مانور نمایشی پروازی و آب

 .دکنندگان قرار گرفتکرد که مورد استقبال بسیار خوب بازدی

شرکت هواپیمایی خدمات ویژه تنها شرکت هواپیمایی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی و تنها مرجع انجام عملیات هوایی کشاورزی 

 .در کشور است

و الزم به ذکر است، این شرکت با در اختیار داشتن ناوگان هوایی چندمنظوره و پرسنل عملیاتی خلبان و فنی مهندسی متخصص 

را حسب نیاز ... پاشی، کودپاشی، بذرپاشی، پاشش مواد بیولوژیک، اطفاء حریق و کارآمد انواع عملیات هوایی کشاورزی نظیر محلول

 ./رساند ربط به انجام می مبادی ذی
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 متفرقه

 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳2: تاریخ

  میلیارد ریالی کشاورز یاسوجیمیلیارد ریالی کشاورز یاسوجی  9494راز سود راز سود 

های کشاورزی روستای مختار پیرامون شهر یاسوج در شهرستان بویراحمد بارقه امیدی از تولید و  اجرای طرح تأمین آب زمین 

میلیارد ریال سود  24کشاورزان این روستا در سال جاری از کشت لوبیا  اشتغال پایدار در این منطقه ایجاد کرده تا جایی که یکی از

های کشاورزی روستای مختار در شهرستان بویراحمد استان کهگیلویه و بویراحمد سالها در  به گزارش ایرنا، زمین.آوری داشته است

دولت تدبیر و امید، اینک بستری از کار و تالش  حاشیه رودخانه بشار تشنه بود اما با بهره برداری از طرح تأمین آب این روستا در

کیلومتری غرب یاسوج برای  64طرح تأمین آب کشاورزی روستای مختار در فاصله  .برای کشاورزان این منطقه فراهم شده است

یلویه و رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگ .به بهره برداری رسید 20میلیارد ریال سال  563هکتار، با اعتبار 544تأمین آب 

سید مختار وفااصل کشاورز لوبیاکار این : بویراحمد به پیامدهای اقتصادی اجرای طرح تأمین آب روستای مختار اشاره کرد و گفت

جعفر گوهرگانی در گفت و گو با خبرنگار  .میلیارد ریال از محل کشت این محصول درآمدزایی داشته است 24روستا در سال جاری 

تولید ساالنه حبوبات کهگیلویه و بویراحمد شامل  .هکتار اقدام به کشت لوبیا کرده بود 244کشاورز در سطح  این: ایرنا تصریح کرد

تواند به افزایش سطح زیر کشت و  های تأمین آب می لوبیا، ماش و عدس حدود چهار تا پنج هزار تن اعالم شده است و اجرای طرح

اجرای : هکتار طرح آبیاری تحت فشار روستای مختار خبر داد و گفت 254گوهرگانی از اجرای  .تولید این محصول کمک کند

  .های این روستا در دست اقدام است هکتار دیگر از زمین 254شبکه آبیاری نوین در سطح 

 .کشت لوبیا در تابستان گذشته بستر خوبی برای اشتغال جوانان، زنان و دختران روستای مختار فراهم کرد

دستگاه پمپ فشار قوی با طول خط انتقال اصلی بیش از  2کشاورزی بابیان اینکه طرح تأمین آب مختار دارای رئیس سازمان جهاد 

  .نفر اشتغال زایی کرده است 054این طرح برای : کیلومتر است، گفت60کیلومتر و طول خط انتقال فرعی بیش از  62

اجرای این : شاورزی در دست اجرای این استان اشاره کرد و گفتایستگاه پمپاژ تأمین آب ک 64گوهرگانی به ضرورت تکمیل حدود 

  .تواند به رونق تولید و اشتغال پایدار روستائیان کمک کند های این منطقه می ها و تأمین آب سه هزار هکتار از زمین طرح

  .نیاز داردطرح تأمین آب کهگیلویه و بویراحمد به یکهزار میلیارد ریال اعتبار  54بهره برداری از حدود 

صورت دیم کشت  های زیر کشت محصوالت کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد به هزار هکتار زمین 674هزار هکتار از  624ساالنه 

  .کهگیلویه و بویراحمد در حالی با فقر کشت آبی مواجه است که ساالنه حدود هفت میلیارد مترمکعب روان آب دارد .شود می
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 متفرقه
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳2: تاریخ

  جای زندانجای زندان  نویسی بهنویسی به  نگهداری االغ، کاشت درخت و مقالهنگهداری االغ، کاشت درخت و مقاله

های اجتماعی به همراه داشت؛ خبری به  ها و در شبکه های زیادی بین مخاطبان رسانه هفته گذشته خبری منتشر شد که بازتاب

اصله درخت را قطع کرده بود، عالوه بر پرداخت جریمه  30قاضی دادگاه کیفری دشت آزادگان خوزستان برای فردی که : این شرح

در همان محلی که اقدام به تخریب ( شده دو برابر تعداد درختان قطع)درخت  75اشت ک»: نقدی حکمی به این شرح صادر کرد

صدور این حکم جایگزین و جالب استقبال کاربران زیادی .«شده درختان کرده بود و دو سال حفاظت و نگهداری از درختان کاشته

شرح خبر اولیه درباره .کردند و اثربخش قلمداد میهای اجتماعی به همراه داشت که آن را نمونه یک حکم قضائی خوب  را در شبکه

ماه سال جاری نیروهای یگان محیط زیست دشت آزادگان در استان  روز هفدهم اردیبهشت»: گونه بود این پرونده قضائی این

س اداره مهرشاد احمدوند، رئی. کن شده است های این شهرستان قطع و ریشه خوزستان متوجه شدند درختان حاشیه یکی از جاده

بانان در تحقیقات خود متوجه شدند عامل قطع درختان صاحب یک  محیط: باره گفت محیط زیست شهرستان دشت آزادگان، دراین

. واحد خدماتی است که شبانه اقدام به قطع درختان کرده تا واحد خدماتی مربوطه برای خودروهای عبوری دید بهتری داشته باشد

درخت کهور، چهار درخت  63درخت اکالیپتوس،  60گز،  اصله درخت شامل سه درخت شاه 30ده ش درختان قطع: وی اظهار کرد

ای در این رابطه در مراجع قضائی تشکیل و متهم به جهت  با شکایت اداره محیط زیست دشت آزادگان پرونده. آکاسیا بودند

دادگاه کیفری دشت آزادگان، دادگاه با استناد به در جریان رسیدگی به این پرونده در . رسیدگی به جرم به دادسرا معرفی شد

. گزارش نیروهای محیط زیست، کیفرخواست صادره از دادسرا و اعترافات موجود در پرونده، بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانست

به پرداخت دو میلیون ریال قانون مجازات اسالمی، متهم را  23و  76قانون تعزیرات و ماده  724بنابراین دادگاه با استناد به ماده 

در ( شده دو برابر تعداد درختان قطع)درخت  75همچنین دادگاه متهم را به کاشت . روز حبس محکوم کرد 26جزای نقدی بدل از 

اما این . «شده محکوم کرد همان محلی که اقدام به تخریب درختان کرده بود و دو سال حفاظت و نگهداری از درختان کاشته

محیطی صادر  چنینی برای متخلفان زیست های سراسر کشور احکامی این ها و استان نیست که قضاتی در شهرستانبار  اولین

برای  -...به جای صدور حکم زندان و –چنینی به باور کارشناسان و فعاالن حوزه محیط زیست، صدور احکام جایگزین این. کنند می

ترین این  در ادامه بخشی از جالب. یدتر هم برای جامعه و هم برای طبیعت داردزیستی اثراتی به مراتب بهتر و مف متخلفان محیط

 .ایم احکام را آورده

 برای شکارچی متخلف  آوری زباله به جای زندان جمع

جای صدور حکم حبس برای یک شکارچی متخلف، دستور به  پیش به  غربی چندی قاضی دادگاه کیفری شهر بوکان در آذربایجان

ماه سال گذشته وقتی اقدام به شکار  اسفند 66این شکارچی . شده محیط زیست داده است اجبار او برای نظافت مناطق حفاظت

 64بررسی پرونده، دادگاه نیز بزهکاری متهم را محرز دانست و او را به استناد ماده  پس از. غیرقانونی کبک کرده بود، دستگیر شد

اما قاضی با توجه به شرایط سنی، نداشتن سابقه کیفری و در . روز حبس تعزیری کرد 644قانون شکار و صید محکوم به تحمل 

روز با نظارت مأموران حفاظت 65مدت  وظف کرد به سازی در این زمینه، متهم را م زیست و فرهنگ راستای آشتی متهم با محیط 

زیست   های توجیهی محیط آوری و در کالس شده شهرستان بوکان را جمع های رهاشده در مناطق حفاظت زیست زباله محیط  

 .شرکت کند

 برای صیاد متخلف  زیستی های محیط فراگیری آموزش

دادگاه جزائی . لف به فراگیری و آموزش محیط زیست محکوم شدیک صیاد متخ 20ماه سال  با حکم دادگاه گمیشان در دی
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ای یک روز در اداره  شهرستان گمیشان در استان گلستان در حکمی یک متخلف شکار و صید را ملزم کرد به مدت یک سال هفته

رب شکار غیرمجاز زیستی قرار گیرد و در مورد آثار مخ های محیط محیط زیست شهرستان بندر ترکمن حاضر شده و تحت آموزش

این متهم همچنین مکلف شده است این اطالعات را پس از فراگیری در اداره محیط زیست در . بر طبیعت اطالعات کسب کند

قطعه پرنده کوکر و قمری  32این متخلف به جرم مباشرت در عرضه و فروش . محل زندگی خود به سایرین نیز آموزش دهد

انجام تخلف با صدور کیفرخواست از دادسرای عمومی و انقالب گمیشان به دادگاه معرفی شده دستگیر و پس از اعتراف صریح به 

ای از سوی دادستان شهرستان گمیشان، رأی دادگاه با هماهنگی و نظارت کامل مأموران اداره  گفته شده است با ارسال نامه. بود

 .شود حفاظت محیط زیست بندر ترکمن اجرا می

 برای شکارچی تیهو  زیستی ساعت آموزش محیط 504

گیری کرده بود، به جای شش ماه  شیراز، شکارچی متخلفی که شش قطعه تیهو را زنده 2دادگاه کیفری  640با رأی دادرس شعبه 

حمزه ولوی، مدیرکل حفاظت . محیطی محکوم شد های زیست ساعت خدمات عمومی و گذراندن آموزش 504حبس، به انجام 

حکم این شکارچی با هدف تغییر نگرش و اصالح رفتار مجرمان برای : گوید در رابطه با این حکم می محیط زیست استان فارس

گیری دو قطعه کبک کرده بود، در دادگاه  در حکمی دیگر مشابه همین ماجرا فردی که اقدام به زنده. حفظ محیط زیست صادر شد

اطالعی کرده و بر همین اساس قاضی دادگاه بخش  شود، اظهار بی کاشمر از اینکه اقدام او خالف مقررات بوده و جرم محسوب می

های الزم و  کوهسرخ با توجه به نداشتن سوابق کیفری متهم، قرار تعلیق متخلف را به مدت یک سال مشروط به کسب آموزش

 .اطالع از قوانین شکار و صید تأییدشده از سوی حفاظت محیط زیست کاشمر، صادر کرده است

 یک االغ بدون صاحب نگهداری از

ساله در استان فارس، االغی را که وارد مزرعه کاهوی او شده و به مزرعه خسارت زده بود، با ریختن بنزین 53، یک کشاورز 55سال 

کرد، او را  های استان فارس که حسب کیفرخواست دادستان به پرونده رسیدگی می به آتش کشید و در پی آن یکی از شعب دادگاه

حال دادگاه به لحاظ وضعیت خاص و فقدان  ضربه شالق صادر کرد؛ بااین 54خت و حکم بر محکومیت وی به تحمل مجرم شنا

پیشینه کیفری متهم از اجرای حکم شالق خودداری و محکومیت وی را با شرایط دیگری معلق کرد تا محکومیت شالق برای وی 

جای تحمل  علیه مکلف است به محکوم»: اساس رأی دادگاه به این شرح بودشده برای این فرد بر مجازات جایگزین تعیین. اجرا نشود

با مضامین مهربانی با حیوانات و رفتار ( ع)حدیث از معصومین  24عنوان مجازات جایگزین، اوال نسبت به فراگیری  شالق و به

ری کند و ثالثا یک رأس االغ بالصاحب را به سال از کاشتن کاهو در مزرعه خود خوددا شایسته با آنها اقدام کند، ثانیا به مدت یک

 .«مدت سه ماه نگهداری و تغذیه وی را به عهده گیرد

 بان افتخاری عنوان محیط یک سال خدمت به

جای فرستادن جوان متخلف به زندان، او را موظف به پژوهشگری  زیستی به قاضی یک پرونده تخلف محیط 23فروردین سال  27

: طبق گفته رئیس دادگاه بخش جره و باالده کازرون و قاضی رسیدگی به این پرونده. ط زیست کردبرای سازمان حفاظت محی

پرنده دراج در  35المللی پریشان کازرون مبادرت به شکار غیرقانونی  ساله بود که در حوزه تاالب بین65متخلف این پرونده جوانی »

توانیم انتظار داشته باشیم که ارزش و اهمیت حفاظت از محیط زیست  نمیبا توجه به سن فرد خاطی و اینکه . این تاالب کرده بود

بانان به  را درک کند، در مجازات تعزیری اقدام به تعلیق صدور حکم کردم و این جوان متخلف مکلف شد برای حمایت از محیط

ها یا  مدت یادشده از طریق مجلهبان افتخاری فعالیت کند؛ همچنین این فرد خاطی مکلف شد در  مدت یک سال به عنوان محیط

فضای مجازی، فهرست کامل پرندگان مهاجر به دریاچه پریشان را همراه با عکس و مبدأ و مقصد این پرندگان تهیه و به محیط 
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 .«زیست تحویل دهد و پس از تأیید اداره محیط زیست، حکم معافیت برای او صادر شود

 نوشتن برای محیط زیست مقاله

شده پارک ملی بمو در استان فارس دادرس دادگاه  پی ورود و شکار غیرمجاز شش نفر از جوانان به منطقه حفاظتو در  26سال 

روز زندان محکوم کرد؛  26عمومی بخش زرقان این افراد را که به شکار غیرمجاز بره آهو متهم بودند، گناهکار شناخت و آنها را به 

به دلیل نداشتن سابقه کیفری، تعلیق کرد؛ بر این اساس دادرس دادگاه عمومی بخش اما با هدف مجازات جایگزین حبس آنان را 

 .زرقان ضمن تعلیق حبس متهمان، چهار نفر از آنان را به نوشتن مقاله با موضوع اهمیت محیط زیست محکوم کرد

 تاالب شادگان  و  سازی ساحل بوشهر پاک

زیستی صادر شده، صدور حکم دادگاه شهرستان  ی اخیر برای متخلفان محیطها ازجمله دیگر احکام جایگزین صادرشده که در سال

سازی تاالب شادگان به مدت  شادگان در استان خوزستان برای متخلفان شکار و صید بود که به دستور قاضی دادگاه جزائی به پاک

شادگان، در این حکم که برای  طبق گفته محمدحسن فقیه، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان. ساعت محکوم شدند 24

دلیل جرم ارتکابی و برای تنویر و  قانون مجازات اسالمی متخلفان به 62نامه اجرائی ماده  دو متخلف صادر شده، به استناد آیین

و  ساعت 24ها، افراد یادشده به ارائه خدمات رایگان به مدت  محیطی تاالب کردن اهمیت زیست محیطی و جلوه ترویج فرهنگ زیست

 .سازی تاالب شادگان محکوم شدند با نظارت اداره محیط زیست شادگان با پاک

کیلوگرم مرجان از سواحل بوشهر بودند، بنا بر حکم قاضی پرونده  24در خبری دیگر نیز دو جوان بوشهری هم که متهم به برداشت 

حل بوشهر را از میدان رئیسعلی دلواری تا به جای زندان و جریمه نقدی، محکوم شدند که به مدت سه ماه روزهای جمعه سا

این قاضی به استناد ماده یک الیحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس و همچنین . سازی کنند گمرک پاک

آشنایی آنها  بودن کارشان و نامه بهای پروانه شکار و صید و بهای جانوران وحشی و با هدف آگاهی این دو متخلف از مخرب  تصویب

 .با چگونگی حفاظت محیط زیست این حکم را صادر کرده بود

 کار کاری چوپان خالف ساعت درخت 000

های جایگزین در ابتدای امسال صادر شد، برای چوپانی بود که به اتهام چرای دام در منطقه چرای  حکم دیگری که در زمره مجازات

ساعت  333براساس رأی دادگاه این چوپان به جای جریمه و حبس به . کرده بودوبختیاری اقدام  غیرمجاز در استان چهارمحال

زیست بود و شاکی  جرم این چوپان چرای غیرمجاز دام در اراضی محیط. کاری در همان منطقه ارتکاب جرم، محکوم شد درخت

ای پرجمعیت دارد و از نظر مالی در  نوادهطبق گفته قاضی پرونده با توجه به اینکه متخلف خا. زیست  پرونده نیز ضابط قضائی محیط

تومانی محکوم شده  میلیون وضعیت مناسبی نبود، در حکم اول چون چوپان به جرم چرای غیرمجاز به پرداخت جریمه نقدی یک

م برای او بود؛ اما به دلیل نداشتن تمکن مالی آن را پرداخت نکرده بود، برای بار دوم این پرونده رسیدگی شد و در نهایت این حک

تمکن مالی در پرداخت  علت نداشتن  توانست او را به چرای غیرمجاز از سه ماه تا سه سال حبس دارد و قاضی پرونده می. صادر شد

این حکم نیز با رضایت چوپان، انجام خدمات عمومی رایگان در زمینه حفظ . جریمه به زندان بفرستد؛ اما این کار را نکرد

کاری در سطح شهرستان شهرکرد زیر  دامدار متخلف براساس این رأی موظف به درخت. ازات جریمه شدزیست جایگزین مج محیط

هزار ریال در نظر گرفته شد و او تا 34برای هر ساعت خدمت این متخلف مبلغ . زیست استان شد نظر اداره کل حفاظت محیط

های جایگزین صرفا به سلیقه و نوع نگاه  ستفاده از مجازاتا.استهالک کامل جزای نقدی مقرر، موظف به انجام این خدمت شده است

زدایی را از برخی از  مرکز مطالعات و پژوهش قوه قضائیه بررسی راهکارهای جرم 6352از سال . شود یک قاضی خاص خالصه نمی

دانان، استادان  ، حقوقعناوین مجرمانه در قوانین جزائی کشور در دستور کار قرار داد و پس از دو سال نشست تخصصی با وکال
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های مهم این الیحه این بود که اگر کسی به هر  یکی از ویژگی. ای جامع دست یافتند نامه و بعد الیحه دانشگاه و قضات به یک شیوه

های قضائی، خود  تواند بدون ارجاع پرونده متخلف به دادگاه نحوی اقدام به تخلف قانونی کرد، دستگاه اجرائی مربوطه می

بر این اساس تعیین شد جرائمی مانند جرائم علیه اشخاص، اموال و مالکیت و جرائم . هایی را برای افراد در نظر بگیرد یتمحروم

قرار شد جرائم در شش دسته تخصصی . زدایی خارج شود های فردی از دستور کار جرم علیه امنیت ملی و آسایش عمومی و آزادی

جرائم امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی  -2محیطی  جرائم زیست -6: اند از دسته عبارت این شش. زدایی شوند بندی و جرم تقسیم

 -5ونقل و نظام مهندسی  جرائم مربوط به کار و امور اجتماعی، حمل -0جرائم امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی  -3

 .والجرائم مربوط به ثبت اح -7جرائم مربوط به ثبت اسناد و امالک کشور 

های بدوی و  محیطی در صالحیت هیأت زیستی آمده است که تخلفات زیست در این الیحه به صورت مشخص درباره جرائم محیط

البته یکی از اعضای . شود ها تشکیل می محیطی در ادارات محیط زیست استان و شهرستان تجدیدنظر و رسیدگی به تخلفات زیست

مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی »قانون مجازات اسالمی  77براساس ماده .باشدها باید پایه قضائی داشته  این هیأت

البته استفاده از این . «گردند ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می  آنها نود و یک روز تا شش

از سابقه کیفری آنها بیشتر از پنج سال نگذشته باشد، به این اند یا  مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته

های جایگزین حبس برای مجرمان در حال  المنفعه حاال به عنوان یکی از مجازات دلیل است که انجام کارهای اجباری و خدمات عام

تاورد قانون جدید مجازات اسالمی ترین دس المنفعه شاید مهم های جایگزین حبس و انجام خدمات عام مجازات. شود اجرا تعیین می

به گزارش مشرق تا پیش از این، . تری به خود گرفت روند جدی 23نامه اجرائی آن در شهریور  بود که با تصویب آیین 6322مصوب 

، توانست به عنوان مجازات بازدارنده به جزای نقدی قاضی می( 6364مصوب )قانون مجازات اسالمی سابق  66تنها بر اساس ماده 

تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین 

و مانند آن محکوم کند اما این ماده هرگز نتوانست به یک رویه قضائی واحد منجر شود و تنها در مواردی خاصی، قضات در احکامی 

تر قانون جدید، فضای جدیدی برای صدور  حاال با اجرای جدی. کاشت درخت یا فراگیری قرآن محکوم کردند نوجوانان بزهکار را به

 .روی قضات قرار گرفته است احکام جایگزین حبس و کاهش جمعیت کیفری پیش

و عمومی پذیرنده  ها و مؤسسات دولتی تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه»: قانون مجازات اسالمی مقرر شده است 62در ماده 

ای است که ظرف سه ماه از تاریخ  نامه محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین

شود و با تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت  های کشور و دادگستری تهیه می االجراشدن این قانون به وسیله وزارتخانه الزم

نامه  این آیین 2براساس ماده . «شود االجرا می نامه موضوع این ماده الزم رات این فصل پس از تصویب آیینمقر. رسد وزیران می

زیستی  آن به موضوعات و جرائم محیط« ج»بندی شدند که به صورت مشخص بند  خدمات عمومی رایگان در شش دسته تقسیم

کاری، باغبانی،  داری شامل درخت داری و مرتع ، دامداری، جنگلامور کشاورزی»: اختصاص داده شده است و شامل این موارد است

 .«داری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها برداشت محصول، مرغ

دستی، های حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  بر همین اساس به صورت مشخص گفته شده سازمان

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، پزشکی قانونی و بهزیستی کشور و  ای، اوقاف و امور خیریه، زندان آموزش فنی و حرفه

، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن (ره)ها، جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران، کمیته امداد امام خمینی  شهرداری

ن تبلیغات اسالمی، سازمان تأمین اجتماعی، کمیته ملی المپیک ایران، بسیج سازندگی، جهاد دانشگاهی و انقالب اسالمی، سازما

ها و مؤسسات دولتی و عمومی  مراکز نگهداری جانبازان، معلوالن، سالمندان، کودکان و نوجوانان، درمان اعتیاد وابسته به دستگاه

 .مند شوند های جایگزین حبس از خدمات رایگان آنها بهره توانند با پذیرش محکومان مجازات می« غیردولتی
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نهاد پذیرنده محکوم، عالوه بر رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی »البته برای نظارت بر عملکرد محکومان به خدمات رایگان عمومی، 

گزارش تفصیلی شده، به صورت ماهانه  کارگیری محکوم، مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفی درخصوص به

محکومان را با اعالم نظر صریح درخصوص شروع به کار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، میزان غیبت و تأخیر وی، 

شده را به نحو کامل  نظمی و کوتاهی در انجام خدمت محوله و میزان رضایتمندی نهاد پذیرنده و مراجعان از خدمت ارائه هرگونه بی

 .«کام مربوط گزارش نمایدبه اجرای اح

به عنوان مثال به کاشت درخت و دو سال  -دار محکوم شد این قسمت برای آن تعیین شده است که اگر یک متهم به مجازاتی مدت

سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه دارد رعایت این مدت را زیر نظر داشته باشد و پایبندی به حکم صادرشده از  – نگهداری از آن

 .متخلف را پایش کند سوی فرد

/news/fa/ir.iana.www//:http36263D%/2%57%D%AF%DA 
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 متفرقه

 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  گذاری در بخش آب و هوای هوشمندگذاری در بخش آب و هوای هوشمند  بهبود منابع کشاورزی با سرمایهبهبود منابع کشاورزی با سرمایه

دلیل افزایش جمعیت و تغییر رژیم غذایی، کاهش بازده محصول، همراه با کاهش منابع طبیعی و  افزایش تقاضا برای مواد غذایی به

همچنین در کنار این موارد، اثرات تغییرات آب و . رو کرده است به های متعدد رو ، با چالش26تنوع زیستی، کشاورزی را در قرن 

 .رود شمار می ی این بخش بههوایی هم تهدیدی دیگر برا

تواند میزان تولید  سو می توان به گرم شدن کره زمین اشاره کرد که از یک سایت بانک جهانی در این راستا، می به گزارش ایانا از وب

زان، تواند اثرات مخربی بر زندگی کشاور درصد کاهش دهد و از سوی دیگر تغییرات شدید آب و هوایی می 25کشاورزی را بیش از 

پذیری، بدون افزایش میزان  دگرگونی در بخش کشاورزی و ایجاد انعطاف این در حالی است که .زمین و محصوالت کشاورزی بگذارد

پذیری باال و سود  دلیل وجود ریسک دسترسی به منابع مالی به.پذیر نخواهد بود گذاری در بخش آب و هوا هوشمند، امکان سرمایه

قابل اعتماد برای پشتیبانی از سیستم غذا در   گذاری رود؛ بنابراین سرمایه شمار می الشی نزد کشاورزان بهعنوان چ ها به کم از مدت

گذاری در حوزه آب  کارکرد سرمایه"تازگی مقاله جدیدی از سوی بانک جهانی منتشر شده، با عنوان  به.سطح جهانی مورد نیاز است

که به بررسی راهکارها برای استفاده ( Making Climate Finance Work in Agriculture) "و هوا روی بخش کشاورزی

های کوچک و متوسط به منابع مالی  پا و شرکت از منابع مالی در بخش آب و هوا، برای بهبود و افزایش دسترسی کشاورزان خرده

انداز مالی کشاورزی  اهکاری در چشمتواند ر گذاری در حوزه آب و هوا توصیه شده است که می در این گزارش به سرمایه.پردازد می

گذاری  همچنین سرمایه. شمار آید های باالی معامالتی به ناکافی در زمینه مدیریت کشاورزی و هزینه  باشد و کلیدی برای پتانسیل

وابط بین تواند در فراهم کردن منابع اضافی سرمایه بخش دولتی و خصوصی، تقویت ر در بخش آب و هوا به مانند کاتالیزوری، می

گیرندگان عمل  دهندگان و وام های کوچک و متوسط و ایجاد بستری مناسب برای وام پا و شرکت های مالی، کشاورزان خرده مؤسسه

گذاری در بخش  توان سرمایه گذاری در حوزه آب و هوای هوشمند می همچنین در این گزارش آمده است، چگونه با سرمایه.کند

 :کشاورزی را سرعت بخشید

گذاری  تواند در مسیر سرمایه های دولتی و خصوصی که می های نوآورانه و پذیرش افراد و منابع اضافی از سرمایه طراحی مکانیسم -

 .در بخش آب و هوا هوشمند کشاورزی قرار گیرد

های  لکان و شرکتما های مالی، خرده شناسایی نقاط کلیدی، برای مدیریت مالی آب و هوا در بخش کشاورزی و ارتباط با مؤسسه -

 کوچک و متوسط

 .گیرندگان دهندگان و وام  های مالی ازجمله وام های فنی الزم به افراد درگیر در سیستم فراهم کردن کمک -

 .رود شمار می سازی آب وهوای هوشمند کشاورزی یک چالش مهم به البته نباید فراموش شود که تأمین مالی در حوزه پیاده

تواند به  های تولید پایدار و آب و هوا هوشمند، بخش کشاورزی می اشاره کرد، با تأمین مالی کافی برای سیستم اما باید به این نکته

توان به اهداف توسعه پایدار  ویژه در کشورهای در حال توسعه تبدیل شود و همچنین از سوی دیگر می پتانسیل بزرگ اقتصادی به

 ./سازمان ملل متحد نیز دست یافت

/news/fa/ir.iana.www//:http36262D%/5%A5%D2% 
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 متفرقه
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳7: تاریخ

  دهند؟دهند؟  چرا تولیدکنندگان داخلی به صدا و سیما آگهی نمیچرا تولیدکنندگان داخلی به صدا و سیما آگهی نمی

ها در  کاهش یافته چرا که برخی محدودیتهای کوچک و متوسط به صدا و سیما  دهد که حجم آگهی بنگاه مشاهدات نشان می

 .کند نشینی وادار می ساخت تیزرهای تبلیغاتی و همچنین باال بودن قیمت آگهی در این رسانه هر بنگاه اقتصادی را به عقب

بانوان در کام، استفاده از  ها با پسوند دات هایی نظیر ممنوع بودن تبلیغ وبسایت به گزارش تعادل، فعاالن اقتصادی محدودیت

های صدا و سیما سبب شده تا آنان در دوره  تر قیمت باالی تعرفه ها، انحصار و از همه مهم تبلیغات، برخوردهای ایدئولوگ با بنگاه

به همین دلیل برخی از . رکود نتوانند به راحتی خود را قانع کنند که برای تبلیغات در صدا و سیما اقدامات الزم را به عمل آورند

ها به  یی روی آورده و با توجه به مخاطبان بسیاری که این شبکه های ماهواره نندگان کشور و حتی برندهای نامی به شبکهتولیدک

با نگاهی به حجم تبلیغات صورت گرفته . دهند های بیرون از مرزهای کشور انجام می اند، تبلیغات خود را رسانه خود اختصاص داده

پسند و استفاده از  های محکمه ها، نبود محدودیت ویم که نوآوری و خالقیت در ساخت آگهیش های خارجی متوجه می در رسانه

 .های خارجی روانه کنند های خود را به شبکه های کوچک و متوسط کشور آگهی های نوین جلب مخاطبان سبب شده تا بنگاه شیوه

 سکوت صدا و سیما

نشان نداده اما برخی از اقتصاددانان براین باورند که این نهاد حکومتی بهتر در این رابطه هنوز صدا و سیما بطور خاص واکنشی 

پذیری اقتصاد ایران  رو شورای رقابت به عنوان مرجع قانونی رقابت از این. است تا وارد بازار رقابتی شده و از درجه انحصار خود بکاهد

 .انحصاری بودن صدا و سیما را مورد بررسی قرار دهددست به کار شده و جلساتی را در این خصوص برگزار کرده تا درجه 

های تولیدکنندگان داخلی را به سمت خود جلب کند بهتر است با رویکردی جدید به  طبیعتا اگر صدا و سیما بنا دارد تا آگهی

در این میان ابزار . اب کندهای داخلی را برای ارائه آگهی مج عرصه تبلیغات وارد شود و با فاصله گرفتن از تفکرات سنتی خود، بنگاه

هاست که بهتر است مدنظر قرار گیرد و مدیران صدا و سیما با تجدید نظر بر ضوابط حاکم بر شیوه اخذ  قیمت یکی از بهترین روش

 .های مستقیم و بدون واسطه به این رسانه فراهم آورند آگهی، زمینه را برای ارائه آگهی

 ضعف اینترنت

های داخلی در رابطه با اینکه چرا واردکنندگان فضای تبلیغاتی را بیشتر از  رعامل یکی از شرکتدر همین رابطه همتی مدی

های مناسب برای تبلیغات برخط و فروش در فضای  اول اینکه زیرساخت: گوید اند؟ می تولیدکنندگان خارجی در دست گرفته

اگرچه دولت توانسته تا حدی باعث افزایش . ر پایین استمتاسفانه سرعت اینترنت در ایران بسیا. مجازی به وجود نیامده است

های زیادی را برای کسب و کا ربه وجود آورد اما هنوز تا رسیدن به  های اجتماعی فرصت سرعت شود و با جلوگیری از فیلتر شبکه

تبلیغات در آن استفاده های فروش مجازی و  این موضوع سبب شده تا ما نتوانیم از ظرفیت. سرعت مطلوب اینترنت فاصله داریم

ها آنقدر گران است که  از سویی دیگر تبلیغات در صدا و سیما و شهرداری: افزاید او می. برده و در ترویج برند خود موثر عمل کنیم

ور که برندهای مشه. های مان قرار دهیم توانیم، به راحتی محصوالت خود را به مردم معرفی کنیم و آنها را در جریان فعالیت ما نمی

ما . گیرند یی پر بیننده تبلیغ کرده و جواب خوبی هم می های ماهواره دهند به راحتی در شبکه از طریق واردات این کار را انجام می

توانیم با توجه به گران بودن تبلیغ در صدا و سیما و نقاط شهری تبلیغات داخلی داشته باشیم و نه اینکه اجازه داریم در  نه می

 .یی این کار را انجام دهیم هوارههای ما شبکه

 ابزارهای رقبا
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های زیادی را برای به دست آوردن  معلوم است که در این میان رقیب ما دست به کار شده و نقشه: گوید این فعال اقتصادی می

البته برخی از . استکنیم فضا ضد تولید  بینید از هر جهت که به تولید نگاه می پس شما می. کشد سهم باالتری از بازار کشور می

به اعتقاد اکثر تولیدکنندگان . خواهیم و نه تعرفه باال ما نه ارز ارزان می. کنند ها و ارز مبادالتی اشاره می کارشناسان به تعرفه

ه یی دوست ندارد محصولش در گوش هیچ تولیدکننده. شود های باال انحصار به وجود آورده و باعث گران شدن قیمت کاالها می تعرفه

تنها . کوشد تا با کم کردن قیمت تمام شده کاالی مورد نظر را با قیمت کمتری روانه بازار کند انبارها خاک بخورد از این رو می

مان ازدولت این است که اجازه دهد تا با آزادی به اداره بنگاه و کسب و کار خود بپردازیم نه اینکه حتی اختیاری برای تبلیغ  خواسته

 .داشته باشیمکاالهای خود ن

 کلید گمشده اقتصاد ایران

وقتی ما هنوز اجازه نداریم برای کاالهی تولید خود آزادانه . های اقتصادی کلید گمشده توسعه کشور است به اعتقاد او آزادی فعالیت

؟ یکی از مشکالت ما در نگر را داشته باشیم خواهیم تولید درون زا و برون گذاری کرده و آن را در دنیا تبلیغ کنیم چگونه می قیمت

دهد تا هر اسمی را برای کاالی خود انتخاب کنیم و باید در گوشه گوشه  اداره ثبت به راحتی اجازه نمی. برندسازی انتخاب نام است

 شویم که مافیایی در یابیم متوجه می وقتی هم که اسم مناسب برندسازی را می. یی مناسب را پیدا کنیم این خاک بگردیم تا واژه

شود فقر از  تولید باال سبب می. ها بیافتد دهد تا نام انتخابی ما به برند تبدیل شده و سر زبان ثبت این نام وجود دارد که اجازه نمی

میان رفته و مردم زندگی با رفاه بیشتری را داشته باشند اما با توجه به وضعیت موجود نفس کشیدن برای تولیدکنندگان سخت 

 .دهند های مختلف باشند که هر کدامشان از قوانین یک تعریف را ارائه می باید پاسخگوی سلیقهشده و آنها همواره 

 فرصتی که در اختیار تولیدکنندگان داخلی نیست

دولت بهتر است برای : گوید نیز در این باره می. مدیره یک شرکت تولیدی رییس هیات محمدرضا فریوری، مدیرعامل و نایب

بسیاری از برندهای خارجی از . امکانات برابر با برندهای خارجی را برای برندهای داخلی هم فراهم کندتولیدکنندگان داخلی 

های بانکی دارد ولی متاسفانه برندهای  کنند که نرخ بهره بسیار پایینی در سیستم المللی استفاده می امکانات مالی و تامین مالی بین

 .نندتوانند از این امکان استفاده ک داخلی نمی

های داخلی  یی به شرکت یی بهره ببرند ولی چنین اجازه های ماهواره توانند از تبلیغات در شبکه برندهای خارجی می: افزاید او می

این عوامل سبب شده تا برندهای داخلی به تدریج بازار خودشان را به برندهای خارجی واگذار کنند و مسیر نزولی را . شود داده نمی

گذاری و تدوین  بنابراین بهتر است تا سیاست. کم سهم بازارشان را از دست بدهند یدشان کاهش یابد و کمطی کرده و تول

ها باید به نوعی باشد که جلوی این روند گرفته شود و تولیدکنندگان داخلی بتوانند از امکانات و شرایط برابری نسبت به  استراتژی

منطبق بر   فعال اقتصادی انتظار بر این است تا دولت یک استراتژی روشن به اعتقاد این.برندهای خارجی برخوردار شوند

اگر . های صحیحی را انجام دهد گذاری های اقتصاد کشور را برای بخش تولید تدوین کند و در رابطه با صنعت بتواند سیاست واقعیت

این دو مورد سبب شده تا بخش تولید ما با یک  یی برای اجرای آن وجود ندارد که هم در جایی استراتژی وجود داشته باشد اراده

های مختلف اقتصاد به وجود آورد و اقتصاد کشور را از  از سویی دیگر الزم است تا توازن را بین بخش. نوع سردرگمی مواجه شوند

 .دخواهند با تولیدکنندگان داشته باشن ها هر رفتاری که می بانک محور بودن خارج کند و اجازه ندهد تا بانک

تداوم انحصارسعید لیالز، کارشناس اقتصاد سیاسی در این رابطه معتقد است که انحصار موجود در صدا و سیما و نهادینه شدن این 

مند شوند و به  تفکر سبب شده تا تولیدکنندگان نتوانند برای معرفی محصوالت خود به راحتی از ابزارهای این سازمان بهره

ها و رونق کسب و کار مجازی آنقدر در  آپ گیری و تولد استارت به عنوان مثال شکل: گوید او می.ندا های دیگری روی آورده شیوه
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این کار فقط به خاطر یک . ایران جذابیت پیدا کرده که ظرف چند ماه اخیر باعث ایجاد اشتغال برای هزارن نفر شده است

گیرد که پهنای باند را افزایش دهد، سرعت اینترنت را باال  وقتی دولت تصمیم می. گذاری درست دولت به وجود آمده است سیاست

دهد که  های اجتماعی مقاومت کند، در حقیقت فضایی را پیش روی برخی نخبگان کشور قرار می ببرد و نسبت به فیلترینگ شبکه

فیت خدمات رسانی به مردم را با علم و هوشمندی خود بتواند کسب و کارهای نو را در زمینه بازارهای مجازی به وجود آورده و کی

تصمیم دولت به افزایش سرعت اینترنت و تجهیز جای جای کشور به آن سبب شده تا مردم عالوه بر : کند لیالز تصریح می.باال ببرد

کسب آگاهی بیشتر و دسترسی آسان سریع به اطالعات، عمال وارد بازار جدیدی شوند که هم از نظر هزینه برای آنها مقرون به 

تر  گری در آن کاهش یافته و آنان با قیمت رقابتی یی دریافت کنند که نقش واسطه توانند خدمات را به گونه رفه بوده و هم میص

 .کاالها و خدمات را دریافت کنند

 ها« آپ استارت»راز موفقیت 

ظرف یکسال گذشته آنقدر زندگی را  هایی در زمینه خرید و فروش انواع کاال و خدمات آپ از نظر این فعال اقتصادی ایجاد استارت

 .ها هستیم آپ نیافته نیز شاهد استفاده مردم از خدمات این استارت پر از سرعت کرده که حتی در برخی از شهرهای توسعه

گیرد  بر اساس یک آمار غیررسمی تنها نیم درصد از خرید و فروش کشور بر پایه تجارت الکترونیکی و در فضای مجازی صورت می

های گوناگون خواهیم بود که با  ها در زمینه آپ گیر شدن فعالیت انواع و اقسام استارت دهد به زودی شاهد همه این نشان میکه 

المللی و برداشتن موانع گمرکی حتی شاهد آن خواهیم بود که مشتریان ایرانی با  های بین اجرایی شدن برجام و رفع محدودیت

تاپ ظرف چند دقیقه بیشتر  اال و خدمات در دنیا، قادر خواهند بود با یک دستگاه موبایل یا لپوصل شدن به زنجیره تامین انواع ک

نیاز خود به کاال و خدمات را برطرف کرده و در فضایی رقابتی با رضایت حداکثری بتوانند کاال یا خدمات مورد نیاز خود را به آسانی 

گیری کرده و به مانند دولت قبل حتی اقدام به  نه توسعه اینترنت سختبه گفته لیالز، شاید اگر دولت در زمی.دریافت کنند

هایی جدی در این  ماندگی گرفت و امروز شاهد عقب کرد، چنین فضایی کمتر در ایران شکل می فیلترینگ سایتی به مانند گوگل می

ن به دست مردم برسد سبب شده تا گذاری که اینترنت با سرعت باال، بدون محدودیت و ارزا اما همین سیاست. زمینه بودیم

هایی  های اقتصادی شده و با تشکیل بنگاه التحصیل و نخبه کشور جذب فعالیت های جدید شغلی فراهم شود و جوانان فارغ فرصت

 .گذار در اختیار آنان قرار داده، به وجود آورند زمینه کسب درآمد بیشتر را از فضایی که دولت یا سیاست

گیر شود و به جای بروکراسی شدید،  ها همه ها در بدنه سایر وزارتخانه گذاری است که اگر این نوع سیاست طبیعی: گوید او می

اش را به سمتی خواهد برد که بتواند  های اصولی صورت گیرد بخش خصوصی راه خود را باز خواهد یافت و سرمایه گذاری سیاست

 .را صرف تولید یا ارائه خدمات به مردم کند ظرف مدت مناسبی به کارآفرینی پرداخته و سرمایه خود

 نیاز به خروج از تفکر نفتی

لیالز معتقد است که اگر تفکر نفتی حاکم که بر ذهن دولتمردان و حتی عموم خارج شود و بدون توجه به منابع سرشار نفتی، عامل 

های جدید شغلی  به کشور و ایجاد فرصت انسانی به عنوان سرمایه اصلی کشور به رسمیت شناخته شود، شاهد بازگشت نخبگان

هایی در  های زیاد و با تکیه بر چند دستگاه رایانه و اینترنت پر سرعت شاهد بروز خالقیت گذاری خواهیم بود که بدون نیاز به سرمایه

 .کشور هستیم تا بازار بکر کشور و منطقه را با نوع جدیدی از خدمات رسانی آشنا کند

ها فقط به نقش نظارتی خود پرداخته و خألهای قانونی و  آپ ت دولت با مطالعه عمیق عملکرد استارتدر این میان بهتر اس

های مختلف پا در کفش آنان  گذاری را برطرف کرده و این کسب و کار را به نظام عرضه و تقاضا بسپارد نه اینکه به بهانه سیاست

 .م افزار، تحوالتی جدی در کشور به وجود آورند، تنگ کندکرده و عرصه را به افرادی که قادرند با طراحی چند نر
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گذرد شاهد آن هستیم که رقابت، شفافیت، رضایت  ها در ایران می آپ به گفته این فعال اقتصادی، در مدت کمی که از عمر استارت

کاال و خدمات با کیفیت بدون اند عالوه بر دریافت  ها توانسته آپ محقق شده و خریداران کاال و خدمات از استارت... مشتری و

 .ها و صرف کمترین وقت از طریق چند کلیک به مقصد خود رسیده و از خریدشان راضی باشند دخالت واسطه

های خود ظرف چند سال آینده  توسعه این نوع کسب و کار در شرایطی که دولت از اشتغال به عنوانی یکی از نگرانی: افزاید او می

گذاران دولت در ایجاد  تواند به سیاست داند می های باال می گذاری برای دانشگاهیان را مستلزم صرف سرمایهیاد کرده و ایجاد شغل 

گیر کردن خدمات رسانی این  ها، کمک کرده و فضا را به سمتی ببرد که با همه اشتغال با صرف کمترین هزینه و بدون فشار به بانک

المللی در این زمینه باشیم و بتوانیم خدمات خود را نیز به سایر  رندهای معتبر بینها در کشور شاهد به وجود آمدن ب آپ استارت

گذاری درست دولت در خصوص توسعه اینترنت در کنار اقداماتی دیگر چون کنترل  به گفته لیالز، سیاست.کشورها منتقل کنیم

کارنامه قابل ... یی نیان و توسعه آنان، حل مساله هستههای دانش ب تورم، ایجاد رشد اقتصادی، بهبود روابط با دنیا، توجه به شرکت

های مناسب یا حکمرانی خود را به  گذاری قبولی را پیش روی دولت قرار داده تا با افتخار آن را به مردم نشان داده و نتیجه سیاست

به آن درجه از بلوغ ... رانه وطبیعتا در چنین وضعی نیز مردم به جای طلب وام، مسکن، یا: کند او تصریح می.مردم نشان دهد

های مناسب، قوانین پیش برنده و  گذاری های خود و نمایندگان مجلسشان سیاست مدنیت و دموکراسی خواهند رسید که از دولت

توان امیدوار بود کشور در مسیر رشد و توسعه قرار  در این صورت است که می. های درست و به موقع را طلب کنند گیری تصمیم

گر تبدیل شده و کلیت کشور نتیجه  های توسعه پرور به در خواست های پوپولیست است چرا که مطالبات مردمی از خواسته گرفته

 .های خوب را خواهند دید گیری ها و تصمیم ها، قانونگذاری گذاری سیاست

/news/fa/ir.iana.www//:http36032DA%/%57%D5 
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 متفرقه
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  مرگ محیط بان دنامرگ محیط بان دنا

« خونگاه»یکی از محیط بانان منطقه حفاظت شده دنا به دالیل نامشخصی در اتاقک کوچک خود در نزدیکی پاسگاه محیط بانی 

هنوز : کهگیلویه و بویراحمد روز شنبه با تأیید این خبر گفتبه گزارش ایرنا، مدیر روابط عمومی اداره کل محیط زیست .فوت کرد

 .دلیل مرگ این محیط بان مشخص نیست

روز پیش که از منزل خارج شده بود، از وی بی اطالع بودند تا  2به گفته خانواده این محیط بان، آن مرحوم : هادی سینایی افزود

 .باغش شدنداینکه غروب دیروز متوجه مرگ وی در اتاق کوچکی در 

 .جسد آن مرحوم نیز با هماهنگی مراجع قضایی برای بررسی و کالبدشکافی به پزشکی قانونی یاسوج ارجاع داده شد: وی گفت

سال سابقه  22وی یکی از محیط بانان شجاع و با سابقه برای حفاظت از محیط زیست استان بوده که باالی : سینایی تصریح کرد

جسد متوفی برای بررسی : دیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه وبویراحمد نیز با تایید این خبر گفتکامروز امینی م.خدمت داشت

 .چگونگی وفات در حال کالبد شکافی است

 .هکتار منطقه حفاظت شده است 544هزار و  362استان کهگیلویه و بویراحمد دارای حدود 

گونه گیاهی 644گونه متنوع جانوری و افزون بر یکهزار و  235ش از هکتار دارای بی 774هزار و  23پارک ملی دنا با وسعتی معادل 

میلیمتر دارای  532این زیست کره به عنوان پنجاهمین ذخیره گاه مطرح زیست کره دنیا با میانگین بارش ساالنه  .و دارویی است

جانوری خزنده از جمله گرزمار و السترای و گونه  25گونه نادر جانوری از گروه پستانداران،  25گونه گیاهی،  644هزار و  2بیش از 

  .گونه پرندگان نادر است 644

/news/fa/ir.iana.www//:http36326D%/2%55%D5% 
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 مرکبات

 فارس - ۳۱/۳۳/۳2:  تاریخ

  بازار مرکبات تکان نخوردبازار مرکبات تکان نخورد
داران نسبت به قیمت پایین مرکبات معترض و نگران هستند البته حق با آنان است؛ چرا که تمام سرمایه و  در حال حاضر باغ 

 . شان به ایام برداشت بستگی دارد دارایی

ها ثابت و حتی کاهش  بینید قیمت بات زده باشید میاز ساری، اگر چند هفته گذشته سری به بازار مرک خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .ها تکانی بخورد داران مازندران امیدوار بودند قیمت که باغ  یافته است؛ در حالی

 .داران مازندران به وجود آورده است های بسیاری را برای باغ های اخیر نگرانی قیمت پایین مرکبات در هفته

ین مرکبات معترض و نگران هستند البته حق با آنان است؛ چرا که تمام سرمایه و دارایی به ایام داران از قیمت پای در حال حاضر باغ

آوریم  وجود می های بسیاری را در استان به برداشت بستگی دارد اگر به خوبی نتوانند محصوالت خود را به فروش برسانند مقروض

 .توانند بدهی خود را پرداخت کنند که نمی

روزی زمین خالی را به امید دریافت سود با درختان مثمر مرکبات پر کردند اما وقتی زمان برداشت فرا  الش شبانهداران با ت باغ

 .شود خواهند به سود واقعی خود برسند عوامل متعددی مانع آن می رسد و می می

 بازار مرکبات با رکود مواجه است* 

در حال حاضر بازار مرکبات با رکود مواجه : وگو با فارس، اظهار کرد باره در گفت اینبار مرکز مازندران در  رئیس اتحادیه میوه و تره

 .است

 .انجام نشدن صادرات، افزایش تولید و تقاضای پایین از دالیل کاهش قیمت محصول مرکبات است: امیرحسین فخرآوران اضافه کرد

 عرضه و تقاضای مرکبات با هم همخوانی ندارد* 

آذر ماه برداشت تامسون با حجم تولید زیاد  5از : وگو با فارس، اظهار کرد باره در گفت باغداران مازندران در این مدیرعامل اتحادیه

ها به تعویق افتاد که در این زمینه مردم منتظر بهتر شدن وضعیت بازار  شود و برداشت نارنگی به دلیل کاهش قیمت آغاز می

 .بهتر شودهستند تا وضعیت بازار بعد از ایام صفر 

 .در مجموع عرضه و تقاضای مرکبات با هم همخوانی ندارد و با افت قیمت مواجه هستیم: محمدرضا شعبانی ادامه داد

ها نشدیم این است که هنوز از سوی دولت اقدام صحیح و  یکی از دالیلی که تاکنون موفق به مدیریت بحث قیمت: وی بیان کرد

نگرفته و حتی قیمت پرتقال برای تنظیم بازار شب عید از سوی دولت و وزارت جهاد مثبتی در زمینه افزایش قیمت صورت 

 .کشاورزی اعالم نشده است

مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران با اشاره به اینکه منتظر هستیم قیمت پرتقال برای تنظیم بازار ایام پایانی در هفته جاری اعالم 

ای که در حضور استاندار مازندران برگزار شد قرار  جلسه: ن روستایی صورت گیرد، اضافه کردشود و خریداری از طریق سازمان تعاو

شد با اعالم قیمت خرید نارنگی و تامسون در هفته جاری از طریق تعاون روستایی آغاز شود که در صورت تحقق این مهم به 

 .کند وضعیت بهبود بازار کمک می

ها  یکی از وعده: ر مورد صادرات مرکبات و کیوی هنوز به خوبی محقق نشده است، یادآور شدهایی د شعبانی با اعالم اینکه وعده

 .های صادراتی به بخش محصوالت کشاورزی بوده که این امر محقق نشده است اختصاص مشوق

 ها در حد حرف است تمام وعده* 

http://www.farsnews.com/
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شود، خاطرنشان  شود و به عملیات اجرایی منتهی نمی کید بر اینکه بیشتر جلسات تنها به گفتاری و نوشتاری تمام میٔ  وی با تا

شد؛ در حال حاضر تمام  طور حتم صادرات ما رونق پیدا کرده و وضعیت بهتر می شد به ها به صادرکنندگان عملی می اگر وعده: کرد

 .پذیر نیست صورت حرف و شفاهی شده و عملیات اجرایی آن اصالً امکان و وعیدها به  وعده

شویم با موانع متعدد برخورد  های دیگر برای اجرا وارد می که در بخش زمانی: ادیه باغداران مازندران تصریح کردمدیرعامل اتح

های دولتی و اجرایی در سطح کشور است و هنوز ما متوجه نشدیم در این کشور چه سازمانی  دلیل تنوع دستگاه کنیم، آن هم به می

با وجود اینکه متولیان بسیاری در این بخش داریم اما هنوز این : شعبانی ادامه داد.دهد باید مجری باشد که واقعاً کار را انجام

ها با سایر کشورها خوب و مشخص تدوین نشده و با  وی با بیان اینکه تعرفه.شود ها پرداخت نمی عملیات اجرایی نشده و مشوق

رو شدن با بحران،  ریزی این است که قبل از روبه ت در برنامهیکی از اشکاال: کنیم، اظهار کرد مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم می

گونه عملیات اجرایی برای مواجهه با آن نداریم و وقتی وارد بحران شدیم قصد داریم بحران را  کنیم اما هیچ آن را شناسایی می

 .شویم توانیم از این فضا خارج شده و در نتیجه متحمل خسارت می برطرف کنیم که حتماً نمی

مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران با اشاره به اینکه در بخش درآمد مرکبات مازندران، دومین درآمد استان از مرکبات و فروش 

 .شود حتی بازار تجارت وابسته به این محصوالت است و سایر بازارها راکد می: گیرد، گفت محصوالت باغی صورت می

صورت مستقیم با بحث کشاورزی سروکار  درصد آن به 74میلیون نفری مازندران که  3 برای جمعیت بیش از: شعبانی یادآور شد

دارند دغدغه و نگرانی بسیار زیادی وجود دارد که امیدواریم اجرایی شدن مصوبات کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی به 

 .بهبود وضعیت تولید در محصوالت باغی استان کمک کند

در : ظر هستیم همواره عوامل طبیعی بازار را کنترل کند که این خواسته خیلی معقولی نیست، اضافه کردوی با اعالم اینکه منت

 .محصوالت کشاورزی یا سال پربار یا کم بار داریم که این موضوع به عوامل طبیعی بستگی دارد و دست تولیدکننده نیست

 ضرورت پرداخت یارانه برای همیشه به بخش کشاورزی* 

شوند و برای آن  اتحادیه باغداران مازندران با اشاره به اینکه در همه جای دنیا برای محصوالت کشاورزی ارزش قائل می مدیرعامل

یکی از آن راهکارها پرداخت یارانه و کمک به بخش کشاورزی است برای اینکه : دهند، افزود تمهیدات و اقدامات مفیدی را انجام می

اهش تولید داریم که در این زمینه باید مدیریت بسیار خوبی در دستور کار قرار گیرد و دولت باید هر ساله یا تولید زیاد و یا ک

های کشاورزی در نظر بگیرد و این بودجه را از مجلس دریافت کرده و تنها در این بخش هزینه  ای در تمامی بخش ساالنه یارانه

رو  جه شویم مطمئن باشید در محصولی دیگر با کاهش تولید روبهاگر در محصولی با تولید خوب موا: شعبانی یادآور شد.کند

کید بر اینکه برای همیشه در بخش کشاورزی باید فعال بوده و ٔ  وی با تا.پذیر است شویم که این مهم با مدیریت صحیح امکان می

د به کشور ایران نیست؛ چرا که ها است و تنها محدو های کالن دولت این موضوع از سیاست: یارانه پرداخت کنیم، خاطرنشان کرد

موضوعی دیگر اینکه واحدها، : مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران تصریح کرد.سزایی برخوردار است تغذیه مردم از اهمیت به

های دولتی متمرکز کردیم که این موضوع  های تولیدکننده از گردونه خارج کردیم و مدیریت آن را در بخش ها و تعاونی شرکت

ای دستور  استاندار مازندران در جلسه: شعبانی یادآور شد.مین و توزیع به خوبی احیا نکردیمٔ  های تولید، تا زا است و زنجیره خسارت

حتی در بخش : وی در پایان گفت.بررسی و پیگیری این موضوع را دادند و راهکارهای عملیاتی را زودتر به مرحله احیا بگذارند

درصدی دریافت  65ی کاهش نیافته و کمتر کشاورزی داریم که در بخش کشاورزی تسهیالت با سود کشاورزی نرخ سود کشاورز

به گزارش فارس، حکایت ضرر و زیان در بخش کشاورزی موضوع جدیدی نیست .که این خواسته بزرگی نیست کرده باشد؛در حالی

 .یریت کنیم همواره شاهد آن خواهیم بودکه نتوانستیم بازار را مد و مربوط به امسال و پارسال نیست؛ تا زمانی

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http63254242444425 
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 مرکبات
 فارس - ۳۱/۳۳/۳1:  تاریخ

  ه به حمل و نقل صادراتی اختصاص یابده به حمل و نقل صادراتی اختصاص یابدیارانیاران/ / تومان یارانه به صادرات هر کیلو پرتقال و نارنگیتومان یارانه به صادرات هر کیلو پرتقال و نارنگی  544544پرداخت پرداخت 
در جلسه روز گذشته دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی اعالم : رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصوالت کشاورزی، گفت 

تومان یارانه نقدی پرداخت خواهد شد که ما معتقدیم باید این یارانه به  544شد که برای صادرات هر کیلو پرتقال و نارنگی 

های تشویقی  ، با انتقاد از سیاستخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی  نورانی در گفتعلی . ونقل صادراتی اختصاص یابد حمل

با افزایش تولید : وزارت جهاد کشاورزی از افزایش صادرات محصوالتی همچون سیب، کشمش و اخیراً مرکبات، خاطرنشان کرد

توانند سال آینده مجوز رسمی  الم کرده بود که صادرکنندگان به ازای صادرات این محصول میمرکبات در کشور وزارت جهاد اع

وی با اشاره به جلسه چند روز اخیر در دفتر توسعه صادرات وزارت .های اردیبهشت و شهریور را اخذ کنند واردات مرکبات بین ماه

تومان  544ای صادرات هر کیلو پرتقال و نارنگی وزارت جهاد در این جلسه عنوان شد که به از: جهاد کشاورزی، خاطرنشان کرد

هایی را  المال نیست و ممکن است در این بین رانت کند و ما معتقدیم این مسأله چیزی جز هدر دادن بیت یارانه نقدی پرداخت می

رت جهاد به عنوان نماینده ای به وزا ما طی نامه: رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصوالت کشاورزی تصریح کرد.به وجود آورد

های متغیر و یارانه نقدی بهتر است این بودجه را  ایم که وزارت جهاد به جای سیاست تعرفه های بخش خصوصی اعالم کرده تشکل

درصد در قبال  5درصد به  27نورانی با اشاره به سیاست کاهش تعرفه موز از .ونقل صادراتی در نظر بگیرد برای کمک هزینه حمل

 544درصد وارد شود اما در نهایت فقط  27و  5این مسأله سبب شد که موز با دو تعرفه متفاوت : ات سیب، خاطرنشان کردصادر

کننده انجامید در حالی که بسیاری از قشر ضعیف و متوسط این میوه را در سبد خانوار  تومان به قیمت تمام شده موز برای مصرف

دانیم چرا وزارت جهاد کشاورزی  نمی: ای کرد و گفت نقدی به صادرات کشمش هم اشارهوی همچنین به اختصاص یارانه .داشتند

شود در حالی که  برای حمایت از صادرات تتها به سیاست صادرات محصوالتی چون سیب، کشمش در ازای واردات موز متوسل می

توانیم تعرفه این محصوالت  نیاز داریم که می های خشک گرمسیری هم ما به محصوالتی همچون فلفل، دارچین، پودر نارگیل و میوه

 .را به ازای صادرات محصوالت دیگر کاهش دهیم

هیچ گاه : های وزارت جهاد کشاورزی، گفت گذاری رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصوالت کشاورزی با انتقاد از برخی سیاست

اندرکار هستند استفاده  های بخش خصوصی که دست های این چنینی از نظر تشکل گیری آقایان در جلسات خود و برای تصمیم

 .کنند هایی را تدوین می کنند و معلوم نیست تحت چه تدابیری در اتاق در بسته به یکباره چنین سیاست نمی

ه ایم که ب در این نامه پیشنهاد داده: ای به وزارت جهاد برای توسعه صادرات محصوالت کشاورزی خبر داد و گفت  نورانی از نامه

ونقل صادراتی را در نظر بگیرد چرا که یارانه  جای پرداخت یارانه نقدی با استناد به اسناد صادراتی وزارت جهاد کمک هزینه حمل

 .نقدی چیزی جز تأثیر منفی بر تنظیم بازار داخل در پی نخواهد داشت
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 مرکبات
 خبرنگاران جوان - 1۰۳۱آذر  ۳8: تاریخ

  غرامت بیمه باغداران مرکبات پرداخت می شودغرامت بیمه باغداران مرکبات پرداخت می شود

در پی رخداد سرما و یخبندان روزهای گذشته، باغداران خسارت دیده ای که دارای : سخنگوی بیمه محصوالت کشاورزی گفت

 .هستند، غرامت خود را پس از ارزیابی از سوی کارشناسان دریافت می کنندبیمه 

باشگاه  اقتصادیگروه صنعت، تجارت و کشاورزی رامین امینی زارع سخنگوی بیمه محصوالت کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

در پی رخداد سرما : در خصوص پرداخت غرامت به کشاورزان از سوی صندوق بیمه در سرمای اخیر اظهار داشت خبرنگاران جوان،

و یخبندان روزهای گذشته، خساراتی به باغات مرکبات استان های شمالی وارد شد که باغداران خسارت دیده ای که دارای بیمه 

 .ارزیابی از سوی کارشناسان دریافت می کنندهستند، غرامت خود را پس از 

پس از وقوع این حادثه اکیپ تخصصی برای ارزیابی و برآورد خسارت به باغات مرکبات ارسال کردیم که پس از بررسی : وی افزود

 .های اولیه در اولین فرصت غرامت به حساب باغداران واریز می شود

نسبت به بیمه باغ های خود ( فروردین تا نیمه اردیبهشت)اغداران مرکبات در موعد مقررهر ساله بسیاری از ب: امینی زارع ادامه داد

اقدام می کنند به طوریکه عالوه بر بیمه محصوالت نظیر لیموترش،گریپ فروت،پرتقال، نارنگی می توانند تنه درختان خود را تحت 

میلیون ریال غرامت به باغداران  64ر هکتار تا سقف سخنگوی بیمه محصوالت کشاورزی با بیان اینکه در ه.پوشش قرار دهند

در هر هکتار عالوه بر پرداخت غرامت محصوالت برای آسیب دیدن و شکستگی تنه درختان به عنوان : پرداخت می شود، عنوان کرد

 .میلیون ریال غرامت در نظر گرفته شده است 7پایه اصلی تولید 

شرایط آب و هوایی از کشاورزان و باغداران تقاضا می شود تا عالوه بر کارهای حفاظتی در  با توجه به تغییر اقلیم و: وی تصریح کرد

فصل سرما در موعد مقرر برای کاهش نگرانی و استرس حاصل از سرمازدگی و یخبندان نسبت به بیمه محصوالت خود اقدام 

 .نمایند
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 مرکبات
 خبرنگاران جوان - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  باغداران با محصوالت بر روی درخت مانده چه کنند؟باغداران با محصوالت بر روی درخت مانده چه کنند؟//سرمای شدید کام مرکبات را تلخ کردسرمای شدید کام مرکبات را تلخ کرد

اقدام به برداشت زودهنگام محصول نکنند چرا که دمای با وجود برف و سرمای شدید روزهای گذشته ، توصیه می شود که باغداران 

بارش شدید برف   اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش.هوا رو به افزایش می رود

روزهای اخیر در استان مازندران این نگرانی را برای باغداران ایجاد کرد که میوه های بر روی درخت دچار سرمازدگی شود  طی

 . ها زحمت آنان را در معرض نابودی قرار گیرد وحاصل مدت

درختان و روشن کردن آتش در بر این اساس یکی از ابتدایی ترین توصیه ها برای در امان ماندن میوه از سرما زدگی ، برف روبی از 

باغات است و در همین راستا بسیاری از باغداران شب های سرد و برفی هفته گذشته را برای انجام این کار در باغ های میوه خود 

برداشت زودهنگام محصول از دیگر توصیه هایست که طی چند روز گذشته ارائه شده و باغداران را با این تنش مواجه .گذراندند

 .را برداشت کنند تا بیش از این خسارت نبینند تر میوه های باقی مانده از روی درخت  خته تا هرچه سریعسا

مرکبات روی درخت به مرحله :احمد طاهری مدیر جهاد کشاورزی بابل پس از بازدید از باغات استان مازندران اظهار داشت اما

 .ول اقدام کنندتلخی نرسید و باغداران با آرامش نسبت به برداشت محص

طبق : وی با بیان اینکه توصیه ما به باغداران این است مرکبات پوست نازک را به تناوب به بازار عرضه کنند، ادامه داد

های هواشناسی تا چند روز آینده شرایط آب و هوایی مساعد است و باغداران محصول را با عجله برداشت نکنند تا  بینی پیش

با توجه به آسیبی که درختان  توصیه این مقام مسئول این است که.د و در بازار با فراوانی عرضه مواجه شویمدفعه وارد بازار شو یک

 .دیدند باغداران بعد از چیدن محصول اقدام به هرس درخت کنند

بر داشته که خسارت هایی در  بر اساس این گزارش برف و سرمای زودهنگام به هرحال آسیب هایی به باغات میوه وارد آورده و 

برآورد دقیق آن طی چند روز گذشته از سوی مسئوالن مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و به زودی اعالم می شود اما آنچه که مهم 

است پیش بینی درست از وقوع حوادث طبیعی و انجام به موقع راهکارهای مناسب به منظور کاهش این خسارات است که باید 

رار گیرد تا باغدارانی که چند ماه عمر خود را صرف به بار نشستن محصول می کنند به یکباره طی یک بیش از پیش مورد توجه ق

 .شب حاصل دسترنج خود را از دست ندهند

 باغداران در برداشت محصول شتاب نکنند***

 اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه صنعت، تجارت و کشاورزی  عنایت اهلل بیابانی قائم مقام خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار

 .در حال حاضر براورد دقیقی از میزان خسارت سرما و یخبندان اخیر اعالم نشده است: گفت

ری از یخبندان توصیه های الزم مبنی بر استفاده از عناصر دودزا و براساس گزارشات هواشناسی به باغداران برای جلوگی: وی افزود

پایه های درختان مقاوم را به عمل آوردیم، اما از آنجا که در باغ های بزرگ این امر امکان پذیر نیست لذا موسسه تحقیقات با 

 .استفاده از تجربیات دیگر کشورها باید راهکارهای اساسی بیندیشد

با توجه به آنکه بخش عمده ای از مرکبات : دیگر به کشاورزان که از برداشت زودهنگام جلوگیری نمایند، بیان کردبیابانی در توصیه 

 .آذر ماه از برداشت محصول خودداری نمایند 25سبزرنگ است از این رو به باغداران توصیه می شود که تا قبل از 

 
ران مبنی بر تاخیر در پرداخت خسارت از سوی صندوق بیمه محصوالت قائم مقام خانه کشاورز با اشاره به نگرانی های باغدا

صندوق بیمه محصوالت کشاورزی با محدودیت هایی روبرو است از این رو برآورد دقیقی از میزان خسارت : کشاورزی تصریح کرد
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جر به ضرر و زیان کشاورزان می ندارد و از طرفی فرهنگ بیمه محصوالت در میان کشاورزان جایی ندارد که درنهایت این عوامل من

با توجه به شکسته شدن برخی درختان جوان، دولت باید برای جبران خسارت کشاورزان تسهیالت با بهره : وی تصریح کرد.شود

 .پایین در اختیار انها قرار دهد تا باغداران مجددا بتوانند به احیای باغات خود بپردازند
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 فارس - ۳۱/۳۳/۳۰:  تاریخ

  کار کردکار کردها آغاز به ها آغاز به   و نهادهو نهاده    گلخانهگلخانه    المللی باغبانی،المللی باغبانی،  در بوستان گفتگو تهران نخستین نمایشگاه بیندر بوستان گفتگو تهران نخستین نمایشگاه بین

آالت کشاورزی با حضور معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در  ها و ماشین ، نهاده گلخانه المللی باغبانی، نخستین نمایشگاه بین 

نخستین بار است که نمایشگاهی به ؛ این برای خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی . بوستان گفتگو تهران آغاز به کار کرد

تولیدات و محصوالت حوزه باغبانی در   ، این وسعت و با حضور نمایندگان شانزده کشور خارجی برگزار شده و جدیدترین فناوری

، هایی از کشورهای ایتالیا، آلمان های داخلی، شرکت در این نمایشگاه عالوه بر شرکت.معرض دید عالقه مندان قرار گرفته است

ور اسپانیا، ترکیه، آمریکا، کانادا، فرانسه، یونان، تایوان، تایلند، سریالنکا، هلند، لیتوانی، کره جنوبی و استونی هم حضور دارند و کش

 .چین نیز به صورت پاویون اختصاصی در این نمایشگاه حضور یافته است

های مختلف بخش باغبانی از جمله گلخانه و  ذاری در زنجیرهگ سرمایه  یکی از اهداف اصلی برگزاری این نمایشگاه معرفی توانمندی

های اقتصاد مقاومتی، نمایش توانمندی تولیدکنندگان داخلی با هدف ارتقا و  تولید دانش محصول در راستای سیاست  کشت بافت،

های دارویی،  اهان دارویی و فراوردهگی های اصالح شده و پربازده، گیاهان فضای باز، در این نمایشگاه انواع برگ.رویکرد صادراتی است

ای و کشت هیدروپونیک ارائه  های آب و خاک، ملزومات آبیاری بارانی، قطره ای، آزمایشگاه های شاخه ای، گل های سردخانه سیستم

سوم آذر ماه تا  آالت از امروز ها و ماشین ، نهاده گلخانه المللی باغبانی، به گزارش خبرنگار فارس، نخستین نمایشگاه بین.شده است

المللی شهرداری تهران واقع در بوستان گفتگو آماده بازدید  های بین در محل نمایشگاه 65صبح تا  64ششم آذر هر روز از ساعت 

 .عالقه مندان است
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۳۱/۳۳/۳7:  تاریخ

  چیز پنهانی از مردم نداریم چیز پنهانی از مردم نداریم / / مردم نگران آنفلوانزای فوق حاد پرندگان نباشندمردم نگران آنفلوانزای فوق حاد پرندگان نباشند
پرندگان مشاهده است، های تهران بیماری آنفلوانزا فوق حاد   رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه به تازگی در مرغداری

 . مردم هیچ گونه نگرانی بابت این قضیه نداشته باشند چون منطقه بطور کامل تحت قرنطینه است: گفت

 سازمان: به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، مهدی خلج اظهار داشت خبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصادی 

دامپزشکی با شفافیت، راستی و درستی هیچ چیزی را پنهان از مردم ندارد چون اصل خدمت برمحور صداقت و راستگویی استوار 

به دنبال دریافت گزارش تلفات غیرعادی در دو واحد پرورش طیور صنعتی در استان : رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت.است

کارشناسان این سازمان ضمن حضور در محل کانون های ... شورهای اروپایی، هند و تهران همزمان با وقوع بیماری در برخی ک

آلوده و اعمال ضوابط قرنطینه ای به منظور جلوگیری از گسترش آلودگی به سایر مناطق نسبت به نمونه برداری های الزم اقدام 

و مشابه  H5N5 حاد پرندگان و تحت تیپ این بیماریبراساس نتایج آزمایشگاهی نوع بیماری آنفلوانزای فوق : وی افزود.کرده اند

های آلوده، پاکسازی و ضدعفونی واحدها به شکل  عملیات معدوم سازی گله: خلج اظهار داشت .ویروس در گردش در اروپا است

بط وی توصیه کرد مدیریت واحدهای پرورش طیور صنعتی با تشدید ضوا.بهداشتی و در حداقل زمان ممکن صورت گرفته است

 .امنیت زیستی اقدامات الزم را درباره جلوگیری از ورود آلودگی به مزرعه انجام دهند

از آنجا که پرندگان مهاجر به عنوان مهمترین عامل ورود آلودگی به کشورها مطرح و می : رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت 

زارش هرگونه تلفات غیرعادی از خرید طیور روستایی از توانند طیور روستایی را نیز آلوده کنند از تمامی مردم خواست ضمن گ

 .بازارچه ها و قبل از اطمینان از سالمت پرندگان به شدت پرهیز کنند

سازمان دامپزشکی کشور به صورت شبانه روزی نظارت کامل خود را بر روند تولید گوشت مرغ و تخم مرغ اعمال می : وی افزود 

 .ه این اقالم از مراکز معتبر و تحت نظارت مزبور از سالمت محصوالت اطمینان خاطر داشته باشندکند و شهروندان می توانند با تهی

در : هزار مجوز بهداشتی واردات، صادرات و ترانزیت خبر داد و افزود 33خلج در بخش دیگری از سخنان خود از صدور بیش از  

 .نوع محصول در کشور صادر شده است ۶۶هزار مجوز بهداشتی برای صادرات  09هفت ماه گذشته سال جاری 

 .صدور این میزان مجوز در جهت افزایش صادرات، نشاط بخشی و پویایی به واحدهای تولیدی در کشور بوده است: وی تصریح کرد 

در حال حاضر سیاست دولت بر صادرات محصوالت غیر نفتی نفتی ، نشاط در : رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت  

سازمان دامپزشکی کشور نیز به عنوان یک سازمان حاکمیتی، ملی و مرجع : وی افزود.ن و پویایی در تولید استوار استتولیدکنندگا

صالحیت دار بین المللی برای صدور سالمت محصوالت به کشورهای دیگر جهان تاکنون اقدامات خوبی به مرحله عمل در آورده 

: هزار تن فرآورده آبزی از ایران به سایر کشورهای جهان طی سال جاری خبرداد و افزود 05خلج در ادامه از صادرات افزون بر .است

 .صادرات در ساختار اقتصادی کشور بسیار نقش آفرین است

کارگاه فرآوری انواع آبزیان کشور مورد تائید طرف روس قرار گرفته است،  26وی همچنین با اعالم خبری مبنی بر اینکه  

دیران و مالکان این کارگاه ها می توانند محصوالت خود را بر اساس تائیدیه و گواهی بهداشتی سازمان دامپزشکی تجار، م: یادآورشد

 .کشور به روسیه صادر کنند
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 صاحبه، سخنرانی، بازدیدهاما
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  انتقاد معاون دام جهاد کشاورزی از ضعف توان صادراتی صنعت طیورانتقاد معاون دام جهاد کشاورزی از ضعف توان صادراتی صنعت طیور

 .معاون تولیدات طیور و دام وزیر جهاد کشاورزی از ضعف توان صادراتی صنعت طیور در کشور انتقاد کرد

داورزن با اشاره به تشکیل حلقه های زنجیره تولید در « فارم مرغ اجداد»در حاشیه بازدید از پروژه « حسن رکنی»مهر، به گزارش 

ایجاد این حلقه ها کمک موثر در تعادل قیمت مرغ، ثبات بازار، استمرار تولید مناسب، نقش آفرینی خوب، : سطح کشور اظهار کرد

 .قتصادی در منطقه استامکان تولید محصوالت صادراتی، امکان ایجاد تنظیم بازار در استان و زاد آوری ا

در بخش طیور هر چه بتوانیم حلقه های مختلف زنجیره تولید را داشته و مدیریت کنیم نه تنها به بهره وری باال بلکه به : وی افزود

 .زنجیره کار تکمیل تر و انسجام مناسب در ساختار پرورش طیور در کشور دست پیدا می کنیم

هم اکنون پیگیر ایجاد چنین زنجیره هایی توسط بخش خصوصی : د کشاورزی اضافه کردمعاون تولیدات طیور و دام وزیر جها

 .هستیم تا این خدمات برای مرغداری در سطح کشور فراهم شود

در خراسان رضوی متاسفانه خالء این زنجیره ها احساس می شد که در دو سال گذشته اقدامات خوبی توسط بخش : وی بیان کرد

 .اند رخی از افراد که توانایی انجام این کار را داشتند اقدام به تشکیل این زنجیره های تولید کردهخصوصی انجام شد و ب

متوسط سرانه تولید هر ایرانی : میلیون تن برشمرد و ادامه داد 66رکنی میزان تولید گوشت نرم در سطح کشور را ساالنه دویست و 

 .هزار تن است 54رات ما حدود کیلوگرم و میزان صاد 27کیلوگرم، سرانه مصرف  27

هزار تن مازاد بر تولید ساالنه داریم که این امر می تواند در  544با توجه به زیر ساخت های موجود حداقل بیش از : وی اظهار کرد

ی متاسفانه مرغی که در واحدها: معاون تولیدات طیور و دام وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد.برنامه های صادراتی لحاظ شود

مرغداری تولید می شود از نظر سایز مناسب تجارت جهانی نیست که این یک چالش جدی محسوب می شود و این مسئله باید با 

مشارکت تشکل های طیور و اتحادیه مرکزی و خود تولیدکنندگان حل گردد از سویی توان صادراتی کشور در بحث طیور ضعیف 

 .و اقدام مدیریت شوداست و این موضوع هم باید با برنامه ریزی 

از ابتدای آذرماه دولت بخشنامه ای را به استان ها ابالغ کرده که اقدام به تولید مرغ در قالب سایز مشخص کنند تا : وی تصریح کرد

به تدریج هم اندازه و وزن نهایی تولید کاهش پیدا کند و هم در بهبود ضریب غذایی، افزایش بهره وری مرغدار، فعال شدن 

 .واحدهای نیمه تعطیل و حضور در تجارت جهانی گام های موثرتری برداشته شود
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  المللی باغبانی، گلخانه و صنایع وابستهالمللی باغبانی، گلخانه و صنایع وابسته  نخستین نمایشگاه بیننخستین نمایشگاه بینآغاز به کار آغاز به کار 

آالت و صنایع وابسته امروز با حضور معاونت باغبانی وزارت جهاد  ها، ماشین المللی باغبانی، گلخانه، نهاده نخستین نمایشگاه بین

وگو آغاز  ی تهران واقع در بوستان گفتهای شهردار های مرتبط در محل نمایشگاه ها و اتحادیه کشاورزی و همچنین رؤسای انجمن

های  هزار مترمربع برگزار شده است، عالوه بر شرکت به گزارش خبرنگار ایانا، در این نمایشگاه که در فضایی بیش از هفت.به کار کرد

د را در حوزه ها، تولیدات، محصوالت و خدمات خو کشور خارجی نیز حضور دارند و جدیدترین فناوری 67داخلی، نمایندگانی از 

 .اند آالت و تجهیزات معرفی و ارائه کرده کشاورزی، باغبانی و ماشین

زایی و کارآفرینی،  های اشتغال بافت، ایجاد زمینه های زنجیره باغبانی، گلخانه و کشت  گذاری درحوزه های سرمایه معرفی پتانسیل

های اقتصاد مقاومتی، ایجاد زمینه تبادل ومحصول در راستای سیاستهای تولید دانش  های زنجیره باغبانی درحوزه معرفی توانمندی

ها، نمایش دستاوردها، محصوالت و خدمات تولیدکنندگان، ایجاد یا ارتقاء رویکرد صادرات محصوالت و  دانش فنی و تکنولوژی

 .ها به سایرکشورها برخی از اهداف برگزاری این نمایشگاه است نهاده

ها و صنایع وابسته را شرکت میالد نور و با حمایت و همکاری معاونت باغبانی  لمللی باغبانی، گلخانه، نهادها نخستین نمایشگاه بین

وزارت جهاد کشاورزی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، 

 .شود یه باغداران سراسر کشور برگزار میبانک کشاورزی، انجمن تولیدکنندگان کشت بافت و اتحاد

 64آالت و صنایع وابسته از امروز سوم تا ششم آذرماه جاری از ساعت  ها، ماشین المللی باغبانی، گلخانه، نهاده نخستین نمایشگاه بین

 ./دان استمن وگو آماده بازدید عالقه المللی شهرداری تهران واقع در بوستان گفت های بیندر محل نمایشگاه 65تا 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳2: تاریخ

  شودشود  برگزار میبرگزار میها، گلخانه و صنایع وابسته ها، گلخانه و صنایع وابسته   المللی باغبانی، نهادهالمللی باغبانی، نهاده  نخستین نمایشگاه بیننخستین نمایشگاه بین

آالت و صنایع وابسته سوم تا ششم آذرماه سال جاری  ها، گلخانه، گیاهان دارویی، ماشین المللی باغبانی، نهاده نخستین نمایشگاه بین

 .شود وگو برگزار می المللی شهرداری تهران واقع در بوستان گفت های بین در محل نمایشگاه

زایی و کارآفرینی،  های اشتغال بافت، ایجاد زمینه های زنجیره باغبانی، گلخانه و کشت  گذاری درحوزه های سرمایه معرفی پتانسیل

های اقتصاد مقاومتی، ایجاد زمینه تبادل های تولید دانش ومحصول در راستای سیاست های زنجیره باغبانی درحوزه معرفی توانمندی

تولیدکنندگان، ایجاد یا ارتقاء رویکرد صادرات محصوالت و ها، نمایش دستاوردها، محصوالت و خدمات  دانش فنی و تکنولوژی

 .ها به سایرکشورها برخی از اهداف برگزاری این نمایشگاه است نهاده

ها را شرکت میالد نور و با حمایت و همکاری معاونت باغبانی، وزارت جهاد  المللی باغبانی، گلخانه و نهاده نخستین نمایشگاه بین

حمایتی کشاورزی، روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، بانک کشاورزی، شرکت خدمات 

 .کند کشاورزی، انجمن تولیدکنندگان کشت بافت و اتحادیه سراسری باغداران ایران برگزار می

های  اهان فضای باز، انواع گلای، انواع گی های مکانیزه، تجهیزات و تأسیسات گلخانه المللی؛ انواع گلخانه در این نمایشگاه بین

های  گرمسیری، قارچ های گرمسیری و نیمه های گیاهی، میوه ای و گلدانی، گیاهان آپارتمانی، گیاهان دارویی و فرآورده شاخه

 های های باغبانی، سیستم ای، انواع بذر و نهاده های باغی و گلخانه های مربوطه، انواع سبزی، صیفی و میوه خوراکی و فرآورده

پزشکی،  های گیاه های آب و خاک، کلینیک ای، آزمایشگاه آالت فرآوری تولیدات باغی و گلخانه سازی و ماشین ای، ذخیره سردخانه

 .شود آالت و ابزارآالت باغبانی ارائه می بیوتکنولوژی و خدمات پشتیبانی گیاهی، ادوات، ماشین

 64آالت و صنایع وابسته از فردا سوم تا ششم آذرماه جاری از ساعت  ا، ماشینه المللی باغبانی، گلخانه، نهاده نخستین نمایشگاه بین

 ./مندان است وگو آماده بازدید عالقه المللی شهرداری تهران واقع در بوستان گفت های بیندر محل نمایشگاه 65تا 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳1: تاریخ

های غیرکارشناسی دولت، دلیل اصلی افت های غیرکارشناسی دولت، دلیل اصلی افت   دخالتدخالت/ / ها واگذار کنیدها واگذار کنید  بازار محصوالت کشاورزی را به تشکلبازار محصوالت کشاورزی را به تشکل

  شدید قیمت کشمششدید قیمت کشمش

کرد، اما امسال این  تومان یارانه پرداخت می 644تا  744کیلوگرم کشمش به باغداران در دو سال گذشته دولت برای خرید هر 

های تولید کشمش  عنوان قطب ای که امروز در استان همدان به به همین دلیل در جلسه. تومان کاهش یافته است 244مبلغ به 

لت نخواهند رفت و در صورت لزوم از فروش محصوالت خود کشور برگزار شد، باغداران این استان اعالم کردند زیر بار این یارانه دو

خرید کشمش : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت مدیرعامل اتحادیه سراسری باغداران ایران امروز در گفت.کنند خوداری می

مبنای آن قیمت خرید تضمینی از باغداران به این شکل است که تجار محصول را از تولیدکننده با یک قیمت توافقی که بیشتر 

کنند سپس باغدار  گیرند و بهای آن را پس از فروش محصول در بازار داخل یا صادرات به باغدار پرداخت می دولت است تحویل می

عه دهد برای دریافت یارانه به اداره جهاد کشاورزی مراج با در دست داشتن برگ سبز تجار یا فاکتوری که خریدار به آنها تحویل می

آوری و تأیید  اداره جهاد استان باید مدارک ارائه شده توسط باغداران را تأیید کند که این جمع: نوذر نگهداری ادامه داد.کنند می

 .هزار تومان هزینه دربر دارد 344تا  244مدارک معموالً برای تولیدکننده 

د زمان بر بوده و در برخی موارد پرداخت یارانه به باغدار تا این فرآین: وی با بیان اینکه این طرح، طرحی شکست خورده است، افزود

برند و این کمبود موجبات سوءاستفاده  شدت از کمبود نقدینگی رنج می انجامد، در نتیجه باغداران به یک سال به طول می

 .سازد طلبان را فراهم می فرصت

از یک ماه و نیم گذشته روند کاهشی داشته و با اعالم کاهش قیمت کشمش : مدیرعامل اتحادیه سراسری باغداران ایران یادآور شد

که قیمت هر کیلوگرم کشمش از پنج هزار تومان به  طوری تومان، این روند کاهش بیشتری یافته است، به 244به  644یارانه از 

 .و شدندر درصد افت قیمت طی مدت زمان کوتاهی روبه 64هزار تومان رسید؛ به عبارت دیگر باغداران با  سه

ای  گونه درحال حاضر شرایط به: های غیرکارشناسی دولت دانست و بیان کرد نگهداری دلیل اصلی این افت شدید قیمت را دخالت

 .تومان در ازای دریافت پول نقد هستند 544است که باغداران حاضر به فروش هر کیلوگرم کشمش خود به قیمت دوهزار و 

ها فراهم شود، دولت با پرداخت  را فراهم کند که در آن امکان خرید توافقی توسط تشکلدولت باید فضای : وی اظهار داشت

ها  کننده با حدف واسطه تواند شرایط را به نفع تولیدکننده و مصرف ها برای ورود آنها به خرید توافقی می بهره به تشکل تسهیالت کم

باغداران در تمام طول سال : ار فقط باید تولید باشد نه بازار، اضافه کردنگهداری در پایان با تأکید بر اینکه دغذغه باغد.تغییر دهد

این در حالی است که در کشورهای . دارد نگران بازار محصوالت خود هستند و این امر آنها را از تولید محصول با کیفیت بازمی

است و در این کشورها شاهد آن هستیم که تولیدات ها واگذار شده  توسعه یافته دغدغه باغدار فقط تولید است و امر بازار به تشکل

 .شود کننده تنظیم می همیشه باکیفیت بوده و بازار نیز مطابق منافع تولیدکننده و مصرف

ای خواستار تجدید  آبان سال جاری طی بیانیه 25نفر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نشست علنی  654الزم به ذکر است، 

علت  در بخشی از متن این بیانیه آمده است؛ باغداران انگور کشور عموماً به. کشمش و انگور از کشاورزان شدندنظر در قیمت خرید 

ها و تأمین  دهند و برای بازپرداخت آن و سایر بدهکاری عدم تمکن مالی با استفاده از تسهیالت بانکی امور مربوطه را انجام می

ها، سودهای بانکی را  زنند یا برای تمدید وام ید عادالنه یا چوب حراج به مال خود میهای متعارف زندگی نداشتن بازار خر هزینه

 ./کنند که در هر دو صورت سود ناروا را برای دالالن و ظلم ناحق برای کشاورزان دربر خواهد داشت تامین می

/news/fa/ir.iana.www//:http36647D%/5%A5%D5%A 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳1: تاریخ

  شکایت مرغداران از زیان حاصل از آنفلوآنزاشکایت مرغداران از زیان حاصل از آنفلوآنزا

ترین مشکالت این صنعت در ارتباط  دیده را از مهم یکی از کارشناسان صنعت طیور، دیرکرد در پرداخت خسارت به واحدهای آسیب

 .کردبا آنفلوآنزا معرفی 

پرداخت خسارت به واحدهای : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت یکی از کارشناسان صنعت طیور کشور امروز در گفت

 .دهندگان تبدیل شده است انجامد که این موضوع به نگرانی اصلی پرورش مرغداری، از طرف بیمه، زمان زیادی به طول می

هرساله با شروع فصل سرما و آغاز کوچ : وارد ایران شد، افزود 65فلوآنزای پرندگان از سال ساسان سروری با اشاره به اینکه آن

پیشگیری بهتر از درمان "پرندگان، شاهد شیوع این بیماری در کشور هستیم که باید از طرف سازمان دامپزشکی، با توجه به شعار 

دهد که سازمان دامپزشکی، همیشه با اقدام سریع و  ه نشان میتجربه چندین سال: وی معتقد است.تدابیر الزم انجام گیرد "است

خوبی کنترل و  های بیماری را به های تخصصی به مناطق آلوده، توانسته کانون رسانی دقیق و ارسال اکیپ موقع، اطالع به

 .هد داشترسد نگرانی از این بابت وجود نخوا نظر می های اساسی برای حل مشکل بیندیشد؛ بنابراین به راهکاری

کیفیت بوده و تأثیرگذاری بسیار  خورد، بی های وارداتی طیور که در بازار به چشم می با این حال، بیشتر واکسن: سروری ادامه داد

ای باشد که موجود زنده پس از واکسیناسیون، به آن بیماری دچار نشده و از  در صورتی که عملکرد واکسن باید به گونه. کمی دارد

 .افتد های وارداتی نمی د آمده، با سالمت عبور کند، اما این اتفاق برای بیشتر واکسنشیوع به وجو

 ./به همین دلیل الزم است که سازمان دامپزشکی، نظارت بیشتری در این باره اعمال کند: وی در پایان تأکید کرد

/news/fa/ir.iana.www//:http36663D%/5%B0% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا -1 1۰۳۱آذر  ۳7: تاریخ

  2۶2۶ها در سال ها در سال   پاشی در بیابانپاشی در بیابان  دعوت از بسیجیان برای مالچدعوت از بسیجیان برای مالچ/ / های آبخیزداریهای آبخیزداری  بهبود اعتبارات طرحبهبود اعتبارات طرح

دستاوردهای پنج ساله بسیج، بر اساس مصوبه شورای عالی آب، از  به گفته معاون اول رئیس جمهوری در جریان بازدید از نمایشگاه

 .داری اعتبار مناسبی دریافت خواهند کرد های آبخیزداری و آبخوان این پس طرح

به گزارش خبرنگار ایانا، در جریان بازدید امروز اسحاق جهانگیری از نمایشگاه دستاوردهای بسیج، خدا کرم جاللی رییس سازمان 

 .کرد مراتع و آبخیزداری کشور نیز وی را همراهی میها،  جنگل

یکی از : معاون اول رئیس جمهوری در جریان این بازدید در جمع خبرنگاران با اشاره به مسئله کمبود و بحران آب در کشور، گفت

 .داری است های آبخیزداری و آبخوان ها برای مقابله با کمبود آب، اجرای طرح مهمترین ظرفیت

داری در  های آبخیزداری و آبخوان های توسعه گذشته تا سقف هفت میلیون هکتار نیز طرح در طول یکی از برنامه: کرد وی اضافه

 .ها روند نزولی در پیش گرفتند است اما متاسفانه از برنامه چهارم به بعد، اجرای این طرح کشور اجرا شده

داری اعتبار مناسبی دریافت خواهند  های آبخیزداری و آبخوان پس طرحبه گفته جهانگیری بر اساس مصوبه شورای عالی آب از این 

وی همچنین با اشاره به حادثه برخورد قطارهای مسافربری در سمنان و تسلیت این ضایعه، از برخورد با مقصرین این حادثه . کرد

تشکیل بسیج را صادر کرد و در آن زمان فرمان  (ره)امام خمینی 55در پنجم آذرماه سال : معاون اول رئیس جمهوری گفت.خبر داد

و تشکیل این سازمان، بتواند به الگویی کارآمد تبدیل شود و از توانمندی مردم در قالب بسیج   (ره)کرد که پیام امام کسی تصور نمی

ها میلیون نفر از  هها از تشکیل سازمان بسیج، د امروز پس از گذشت سال: وی ادامه داد.برای توسعه و دفاع از کشور استفاده شود

 .اند  اند و در مقاطع مختلف نظیر دوران دفاع مقدس نقش آفرینی کرده مردم کشور در قالب بسیج سازمان دهی شده

ملت ایران مدتی را . اکنون در دوره خاصی از نظر اقتصادی قرار داریم: جهانگیری به نقش بسیج در دوران جنگ اشاره کرد و افزود

از . گیر کنند توانند ملت ایران را از این طریق زمین کردند که می اند و دشمنان تصور می های ظالمانه بوده تحریمتحت فشارها و 

فشارهای زیادی به اقتصاد کشور وارد آمد و   های غلط اقتصادی که در کشور اتخاذ شد، طرف دیگر در مقطعی به دلیل سیاست

یر بیکاری جوانان و کاهش سطح زندگی مردم مواجه است که برای حل این مسائل های فراوانی نظ امروز اقتصاد کشور با چالش

عالوه بر اینها ایران در منطقه ای واقع شده که رقبای جدی دارد و ما نیازمند آن : وی بیان کرد.نیازمند اقدامات جدی هستیم

به لحاظ اقتصادی ارتقاء دهیم چرا که حتماً یکی از مولفه  ها از جمله هستیم که عالوه بر اقتدار نظامی، اقتدار ایران را در همه زمینه

 .های اصلی اقتدار ایران، اقتدار اقتصادی است و باید قدرت اقتصادی کشور را در مقایسه با رقبای منطقه ای افزایش دهیم

: اد مقاومتی است، گفتمعاون اول ریس جمهور با تاکید براینکه برای تحقق این اهداف مهمترین نسخه شفابخش و راهگشا اقتص

سیاست های اقتصاد مقاومتی همه دستگاه ها و آحاد مردم را درگیر کرده و انسجامی جدی در قوای سه گانه و نیروهای مسلح 

البته محور کار و برنامه ریزی اصلی برای تحقق اقتصاد مقاومتی با : وی بیان کرد.برای اجرای اقتصاد مقاومتی بوجود آمده است

 . است صورت جدی در دستور کار خود قرار داده ها را به و دولت این سیاستدولت است 

جهانگیری همچنین با اشاره به اهمیت مشارکت و همراهی نیروهای مسلح در اجرای طرح های پراهمیت کشور و تحقق اقتصاد 

توسط ... آهن، سد سازی و  های کلیدی و مهم کشور در بخش نفت و گاز، پتروشیمی، راه امروز برخی طرح: مقاومتی، گفت

 .نیروهای مسلح در دست اجرا است و حجم قراردادهای نیروهای مسلح در اجرای کارهای عمرانی بسیار باال است

تواند در اقتصاد کشور کارساز و نقشی  ای برخوردار است و این توانمندی می بسیج نیز در این زمینه از توانمندی ویژه: وی اضافه کرد

: های اقتصاد مقاومتی به دو گروه کوچک و بزرگ، گفت بندی پروژه معاون اول رئیس جمهوری با تقسیم.باشد کلیدی داشته
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های بزرگ همانند میدان های مشترک نفت و گاز و سرمایه گذاری در کارهای بزرگ است که برای انجام آنها باید راهکارهای  طرح

ز کارهای کوچک است و به خصوص در روستاها و مناطق عشایری در دست برخی کارها نی: وی افزود.مشخصی را در پیش بگیریم

ای به این گونه کارها معطوف شود، چرا که هرچه دیرتر به روستاها و مناطق عشایری بپردازیم،  اقدام است که باید توجه ویژه

 .خواهد داشتجمعیت بیکار این مناطق به سمت شهرها مهاجرت می کنند و تبعات سنگینی برای کشور در بر 

گزارشی که در خصوص مهندسین کشاورزی : جهانگیری ظرفیت بسیج را در توسعه روستاها ظرفیتی استثنایی توصیف کرد و افزود

بسیج ارائه شد نشان می دهد که بسیج می تواند در مناطق روستایی برای افزایش درآمد کشاورزان و توسعه صنایع تبدیلی در 

 .داردروستاها گام های موثری بر

 زدایی در دستور کار قرار گیرد بیابان

های جدیدی که باید در کشور در دستور کار قرار گیرد، یکی از این اقدامات را  جهانگیری همچنین با اشاره به اقدامات و برنامه

 .ها عملیاتی شود به گفته وی باید این مهم از طریق توسعه جنگل. زایی اعالم کرد مقابله با بیابان

در مقطعی موضوع مالچ پاشی به شکل مناسبی مورد : اول رئیس جمهوری همچنین به طرح مالچ پاشی اشاره کرد و افزود معاون

این موضوع را احیا  27توجه بود اما متاسفانه در سال های اخیر توجه کمتری به این برنامه صورت گرفت اما امسال در بودجه سال 

 .یج بتوانیم در اجرای این گونه طرح ها موفق باشیمکردیم و امیدوارم با کمک و مشارکت بس

ها که دیشب شروع شد  یکی از طرح: های مختلف ارزیابی کرد و گفت وی ظرفیت بسیج را فرصتی برای دولت در اجرای طرح

 .دواکسیناسیون دام و طیور بود که قرار است با استفاده از نیروی انسانی و ظرفیت های بسیج در مدتی اندک اجرا شو

در جلساتی که با سردار نقدی رییس سازمان بسیج مستضعفان و سردار جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران : جهانگیری ادامه داد

های بسیج و سپاه مذاکراتی انجام شده و در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز دو  ام در خصوص استفاده از ظرفیت داشته

شده که کارگروه نخست به ریاست معاون رییس جمهور در امور اجرایی قرار است به بررسی  کارگروه در این زمینه تعیین

راهکارهای استفاده از توانمندی بسیج بپردازد و کارگروه دوم نیز به ریاست وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح راهکارهای 

 ./استفاده از توانمندی نیروهای مسلح را بررسی خواهد کرد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  کند؟کند؟  آنفلوآنزای پرندگان چه کسانی را تهدید میآنفلوآنزای پرندگان چه کسانی را تهدید می

مردم عادی نگران نباشند، همه افراد در معرض : کرد رئیس کمیته تخصصی بهداشت مواد غذایی جامعه دامپزشکان ایران تاکید

ضمن تایید شیوع آنفلوآنزای پرندگان « دکتر آراسب دباغ مقدم»به گزارش سالمت آنالین، .ابتال به آنفلوآنزای پرندگان قرار ندارند

کشتارگاه در مرحله ذبح با مرغ افرادی که به عنوان کارگر : در دو مرغداری پایتخت، در مورد سرایت این بیماری به انسان افزود

 .سرو کار دارند، در معرض خطر ابتال به آنفلوآنزای پرندگان هستند

همچنین کسانی که با مرغ زنده سروکار دارند، چه کارگر کشتارگاه طیور باشند و چه کارگر حمل مرغ زنده به : وی تصریح کرد

 .بیماری قراردارندخاطر ارتباطی که با ترشحات مرغ دارند، در معرض خطر این 

با : این دامپزشک با اشاره به اینکه مرغی که به شکل فرآوری شده در فروشگاه ها عرضه می شود خطر زیادی ندارد، اظهار داشت

افراد دستهای خود را به . این حال تاکید و توصیه ما به مردم این است که موقع کارکردن با مرغ مسائل بهداشتی را رعایت کنند

 .بینی خود نزنند و پس از انجام کارحتما دستهای خود را بشویند  چشمها یا

در مورد تخم مرغ هم اگر کسی با مرغ : وی با بیان اینکه بعد از پخته شدن مرغ، خوردن آن مشکل خاصی ایجاد نمی کند، گفت

 .دن تخم مرغ اشکالی نداردزنده تخم گذار سروکار داشته باشد ممکن است در معرض ابتالی به بیماری قرار گیرد، اما خور

رئیس کمیته تخصصی بهداشت مواد غذایی جامعه دامپزشکان ایران با اشاره به اینکه این بیماری یک بیماری تنفسی است و انتقال 

خوردن مرغ و تخم بیماری تنفسی ربطی به سیستم گوارش ندارد و نگرانی بابت : آن از طریق ریز قطرات صورت می گیرد، افزود

برابر مقرراتی که در کشور وجود دارد، وقتی یک مرغداری آلوده به این بیماری می شود و : دباغ مقدم اظهارداشت.جود نداردمرغ و

این آلودگی گزارش می شود بالفاصله مرغ های این مرغداری معدوم می شود بنابراین احتمال اینکه یک مرغ بیمار در چرخه 

: با تاکید برای اینکه شستشوی تخم مرغ برای جلوگیری از این بیماری کارایی ندارد گفتوی .صرف قرار بگیرد بسیار پایین استم

توصیه ما این است که تا قبل از مصرف تخم مرغ، تخم مرغ شسته نشود چرا که این اقدام باعث ورود آلودگی ها به داخل تخم مرغ 

مصرف می ه کنند که زیر نظر سازمان دامپزشکی وارد چرخه افراد به جای شستن تخم مرغ باید از تخم مرغ هایی استفاد. می شود

قطعاً افرادی که : این دامپزشک همچنین به افرادی که پرندگان زینتی را نگهداری می کنند، توصیه کرد.شود و شناسنامه دار است

ی که پرندگان قاچاق را همچنین افراد. در خرید و فروش و نگهداری پرندگان زینتی دست دارند باید در این مورد دقت کنند

همه باید مراقب باشند تا اگر : وی همچنین گفت.باید در این مورد نگران باشند  خریداری می کنند و هیچ نظارتی بر آنها نیست

 .درجایی الشه پرندگان مرده وجود داشت به آن دست نزنند و به مقامات بهداشتی و دامپزشکی در این باره خبر دهند

این بیماری در صورت ابتالی قابل انتقال از انسانی به انسان دیگر است و در افرادی که ضعف ایمنی دارند و : کرد دباغ مقدم تاکید

 .آسیب پذیرند از جمله نوزادان، کودکان، زنان باردار و افراد مسن ممکن است مرگ آور باشد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳2: تاریخ

  اختالل در اجرای توافقنامه پاریس بعید استاختالل در اجرای توافقنامه پاریس بعید است: : ابتکارابتکار

های مطرح شده در نشست مراکش درباره احتمال  معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نگرانی

 .ایجاد اختالل در توافقنامه پاریس بعید به نظر می رسد: پایبند نبودن برخی از کشورها به تعهدات خود در توافقنامه پاریس گفت

رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، معصومه ابتکار روز سه شنبه در حاشیه مراسم روز جهانی  به گزارش ایانا از پایگاه اطالع

المللی است و بعید  توافقنامه پاریس یک توافق چند جانبه بین: زیست در جمع خبرنگاران افزود مقابله با آثار جنگ بر محیط

 .ها برای حفظ کره زمین دارند، خللی ایجاد کنند ای که ملت دانم کشوری بتواند در این توافق بزرگ جهانی و اراده می

ایم و این کشور باید بعد ازایجاد پایداری حتی به مقدار کم در  تهتاکنون درباره مهارگرد و غبار مذاکرات زیادی باعراق داش: وی گفت

 .دولت، به تعهدات خود در زمینه مقابله با این پدید عمل کند

در حاشیه نشست مراکش با فوائد معصوم رییس جمهوری عراق دیدار و در مورد : رییس سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد

دراین دیدار از وی درخواست کردم تا به کانون های گرد و غبار داخل کشور عراق : ی افزودو.پدیده گرد و غبار مذاکره کردیم

رسیدگی کند؛ زیرا این کانون ها آثار زیانبار و ناگواری برای کشور ما به همراه دارد و هوای شهرهای کشور به ویژه استان های غربی 

 .طر می اندازدرا تحت تاثیر قرار می دهد و سالمت اهالی منطقه را به خ

رییس جمهوری عراق قول داد موضوع را به طور جدی پیگیری کند، عالوه بر این یک سری توافقات اجرایی داریم که : ابتکار گفت

 .امیدواریم دولت عراق به یک پایداری برسد که بتواند در زمینه اجرایی کردن این توافقات وارد عمل شود

در حاشیه این نشست، نشست تخصصی درباره گرد و غبار برگزار شد که رییس برنامه محیط : وی با اشاره به نشست مراکش افزود

زیست سازمان ملل متحد و رییس برنامه عمران ملل متحد نیز حضور داشتند و در خصوص کانون های گرد و غبار که در اطراف 

 .کشور ما تشدید شده است، بحث و بررسی صورت گرفت

 625المللی است و  برای اجرایی کردن توافق پاریس بود، توافق پاریس یک توافق مهم جهانی و بیننشست مراکش : ابتکار گفت

اند و در ایران نیز تصویب شده و به زودی به صورت  کشور به طور رسمی به آن پیوسته 624کشور آنرا امضا کردند و اکنون نیز 

 .رسمی به آن خواهیم پیوست

شست مراکش پیدا کردن راه حل ها، ائتالف های منطقه ای و بین المللی برای اجرایی کردن توافق یکی دیگر از اهداف ن: وی افزود

 .پاریس برای تعیین برنامه های اقدام ملی و منطقه ای کشورها بود

وجه به در این نشست مساله گرد و غبار به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفت که امیدواریم با ت: معاون رییس جمهوری تاکید کرد

 .اهمیت مساله تغییر اقلیم و آثار آن بر اقتصاد، اجتماع و محیط زیست، بتوانیم هر چه زودتر برنامه ها را اجرایی کنیم

 حضور داعش در منطقه موجب تشدید تخریب های زیست محیطی است

حضور داعش در منطقه موجب : ابتکار همچنین در سخنان خود در مراسم روز جهانی مقابله با آثار جنگ بر محیط زیست گفت

 .تشدید تخریب محیط زیست و تهدید بیشتر منطقه شده است

 . چندی پیش داعش در حمله به مراکز نفتی و انبار بزرگ گوگرد در اطراف موصل موجب بروز یک بلوم گوگرد شد: وی افزود

ه ایران وارد شود که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد نگرانی ما از این بود که این بلوم ب: رییس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد

 .زیرا می توانست موجب بروز باران اسیدی در کشور شود
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همه تاثیر جنگ بر محیط زیست را می بینیم و این مراسم بر ابعاد مختلف این موضوع در بعد منطقه ای و بین المللی : وی افزود

 .تاکید دارد

یب های جدی به طبیعت وارد می کند که این اثرات در بلندمدت می تواند بر ثروت تهدیدها همشه هست و آس: بتکار گفت

 .کشورها لطمه وارد کند

ها پیامدهای متعددی برای محیط زیست دارند که نمونه آن را می توان در عراق دید که چگونه مناقشات و  جنگ: وی عنوان کرد

ر را تهدید می کند، محیط زیست منطقه از جمله ایران را نیز تحت تاثیر ناامنی در یک کشور عالوه بر اینکه محیط زیست آن کشو

یکی از پیامدها بروز پدیده گرد و غبار است که امروزه در استان های غربی کشور : معاون رییس جمهور ادامه داد.قرار داده است

 . صلح و امنیت با محیط زیست استاین بیشترین نمونه برای بیان ارتباط . مانند ایالم و کرمانشاه مشاهده می کنیم

اما می خواهم موضوع را فراتر از این بگویم ما باید بررسی کنیم که جنگ چه پیامدی بر تغییر اقلیم، افزایش : ابتکار اضافه کرد

  .انتشار کربن و گرمایش زمین دارد، این پیامد از طریق ماشین آالت و ابزارآالت جنگی بطور مستقیم نشان داده می شود

البته در توافق پاریس این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت ما در این توافق گام اجرایی و عملی بین المللی برای : وی افزود

 . مقابله با گرم شدن زمین برداشتیم و البته در مراکش هم این موضوع به ویژه در حوزه گرد و غبار دوباره مورد بحث قرار گرفت

برای اینکه بهتر متوجه موضوع شوید مثال دیگری را مطرح می کنم ، چند سال قبل در جریان : دامه دادمعاون رییس جمهوری ا

محاصره غزه شاهد بحران های محیط زیستی شدیدی بودیم که به علت حمالت رژیم صهیونیستی ایجاد شده بود یعنی مردم 

 . از بین رفتن منابع آب آشامیدنی هم تحمل می کردندمنطقه عالوه بر آسیب های جنگ باید آسیب های محیطی زیستی مانند 

من در همان زمان طی نامه ای به دبیر کل سازمان ملل عالوه بر محکوم کردن حمالت رژیم صهیونیستی نسبت به : وی گفت

 . شرایط وخیم محیط زیستی سرزمین های اشغالی به ویژه غزه هشدار دادم و خواستار اقدام بین المللی شدم

البته یونپ هم گزارش های متعددی از شرایط محیط زیستی کشورهای مختلف و تاثیرات آن در سطح ملی ، منطقه : ر افزودابتکا

ای و بین المللی را بطور مداوم تهیه می کند، این ها نشان می دهد که جهان باید راه حلی غیر از جنگ را برای حل مناقشات 

یکی از مثال های خوب در این حوزه مذاکرات موفق ایران با : حیط زیست بیان کردرییس سازمان حفاظت م. مختلف انتخاب کند

گروه پنج بعالوه یک بود که منجر به حل و فصل مناقشات و ایجاد توافقات صلح آمیز شد، البته افرادی هستند که این توافق را 

ین گزینه برای آینده جهان ، محیط زیست و نسل های تهدید می کنند اما باید توجه داشته باشیم راه حل دیپلماتیک همواره بهتر

اگر خواهان صلح در جامعه، کشور، منطقه و جهان هستیم هر کدام باید این صلح را از قلب و روح خود : وی اضافه کرد. آینده است

مختلفی وجود دارد از برای همین است که در جهان نمونه های . رساند آغاز کنیم در واقع صلح درونی ما را به صلح بیرونی می

 . کشورهایی که رهبران آنها به دلیل عدم برخورداری از صلح درونی مدام در پی ایجاد جنگ و ناامنی در جهان بوده اند

ها را به مخاطره  این رهبران با حرص و طمع، قدرت طلبی و ماجراجویی نظامی خود حیات کره زمین و انسان: ابتکار یادآور شد

 ./ید توجه داشته باشیم که صلح درونی بشریت متضمن ایجاد صلح انسان با طبیعت و زمین استانداخته اند، با
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  ابتکار خواستار عدم تخصیص تسهیالت به صنایع مخرب و آالینده محیط زیست شدابتکار خواستار عدم تخصیص تسهیالت به صنایع مخرب و آالینده محیط زیست شد

عدم پرداخت تسهیالت بانکی به صنایع مخرب و آالینده محیط زیست، مانع از فعالیت : رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت

 .شود این صنایع درکشور می

انی محیط زیست، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رس

نامه میان سازمان حفاظت محیط زیست و بانک ملی که پیش از ظهر امروز در محل سازمان حفاظت  زیست در مراسم امضاء تفاهم

از جمله این اقدامات که : محیط زیست، گفت های مسبوق به سابقه بانک ملی در حوزه محیط زیست برگزار شد، با اشاره به فعالیت

هنوز هم به خاطر دارم تبلیغی از دسته اسکناسی به شکل برگ مزین به نواری با آرم و نشان بانک ملی بود که به خوبی توصیف گر 

 .اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی و محیط زیست بود

 .غفلت و بی توجهی به آن، آثار و عواقب زیان باری به همراه دارددر اصل، طبیعت و محیط زیست ثروت ملی ما است که : وی افزود

های محیط زیست در دولت یازدهم، بیان  های سیستم و شبکه بانکی کشور در راستای پیشبرد برنامه ابتکار با ابراز خرسندی از گام

انی و حتی پرداخت یک مرحله از خسارات وارده توان به اقدام بانک و بیمه ملت یا بیمه ما در بیمه پلنگ ایر به طور نمونه می: کرد

در بوشهر، فعالیت بانک تجارت در حوزه رسانه و تبلیغات با هدف فرهنگ سازی حفظ محیط زیست و همچنین ایجاد شعبات سبز، 

اص دقیقه ای که یک بخش آن به فیلم های مرتبط با محیط زیست اختص 644بانک پاسارگارد برای جشنواره فیلم های کوتاه 

 .داشت یا فعالیت های سایر بانک ها همچون اقتصاد نوین، شهر، کشاورزی اشاره کرد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری تفاهم منعقد شده میان سازمان متبوع خود با بانک مرکزی در راستای سبز 

وسعه بانکداری الکترونیکی و حذف کاغذ از اصالح فرآیندهای بانکی همچون ت: شدن سیستم و شبکه بانکی کشور، خاطرنشان کرد

جمله اقدامات ارزشمندی است که می تواند توسط سیستم بانکی کشور صورت پذیرد و عالوه بر آثار ظاهری همچون کاهش قطع 

 درختان، می تواند منجر به کاهش مصرف سوخت و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای شود که البته قرار شد بانک مرکزی گزارشی

معاون رئیس جمهور اشاره ای هم به اقدامات سیستم بانکی برای مدیریت مصرف انرژی داشت و .آماری از این موضوع ارائه کند

 .این اقدامات بیانگر مسئولیت اجتماعی نظام بانکی کشور است: افزود

های کلی محیط  بعد از ابالغ سیاست ای که با تاکیداتی که رئیس جمهوری بر محیط زیست داشته و توجه ویژه: ابتکار اضافه کرد

زیست از سوی مقام معظم رهبری به محیط زیست در سطح ملی صورت گرفت، همراهی سیستم بانکی کشور با محیط زیست نیز 

که عالوه بر ترویج بانکداری سبز : ها با بانک ملی، بیان کرد وی با ابراز خرسندی از آغاز فصل نوین همکاری.جای قدردانی ویژه دارد

اهمیت بسیار زیادی دارد، دقت نظر بانک ها در تخصیص تسهیالت بانکی با جهت گیری و اولویت بندی بر اساس شاخص های 

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری این موضوع که بر اساس قانون کلیه .محیط زیستی بسیار حائز اهمیت است

در کنار این قانون، نهادینه شدن عدم ارائه : ارزیابی زیست محیطی است، گفتای بزرگ مشمول  های عمرانی و توسعه طرح

های مخرب و آالینده محیط زیست باعث خواهد شد تا شاهد فعالیت صنایع دست چندم و  ها و پروژه تسهیالت بانکی به طرح

از تفاهم نامه بانک مرکزی با  به گفته معاون رئیس جمهور، کارگروه مشترک شکل گرفته پس.مخرب کشوری در ایران نباشیم

 .سازمان حفاظت محیط زیست، در حال پیگیری موضوع رتبه بندی سبز بانک ها و تعیین و تدین شاخص های این موضوع است

المللی وجود دارد و شبکه  های نیز در سطح بین ها، رتبه بندی در کنار بحث ملی رتبه بندی سبز بانک: این مقام مسئول تاکید کرد

و تامین مالی جهانی دارای اصول بنیادی در راستای حفظ محیط زیست است که از آن جمله می توان به تامین اعتبار مالی  مالی
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میلیارد برای اقداماتی در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و مقابله با آلودگی هوا ذیل مبحث جهانی تغییر  644معادل 

 .مندی درست از منابع مالی جهانی باید نظام بانکی کشور را استاندارد کنیم برای بهره: ابتکار عنوان کرد.اقلیم اشاره کرد

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه در کنار سبز شدن فرآیندهای بانکی و ارائه تسهیالت بانکی با شرط حفظ محیط زیست باید به 

سیل ها تبلیغاتی مستقیم و غیرمستقیم نظام بانکی نیز موضوع فرهنگ سازی حفظ محیط زیست با استفاده از ظرفیت ها و پتان

های زیست محیطی، آموزش،  ها در کنار تبلیغات خود یا حتی در ضمن تبلیغات، پیام خوب است که بانک: توجه شود، اظهار کرد

 .ندان آموزش دهندسازی در حوزه محیط زیست داشته باشند تا بتوانند یک رفتار صحیح محیط زیستی را به شهرو تلنگر و فرهنگ

این : رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به همکاری بانک تجارت در برگزاری استارتاپ کسب و کارهای سبز، گفت

همکاری حمایت از مشاغل سبز، فرهنگ سازی و آموزش محیط زیستی را به دنبال دارد که البته بخشی از مسئولیت اجتماعی 

 .های آتی است محیط زیست برای نسل ها ، نقش آفرینی در حفظ بانک

با : این مقام مسئول با بیان اینکه دستیابی به اهداف توسعه پایدار ار جمله هدف گذاری های ملی و بین المللی ایران است، افزود

در  2434بند و دستور کار جهانی برای دستیابی به این اهداف تا سال  66در  SDG توجه به تصویب جهانی اهداف توسعه پایدار

محورهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی، به بانک ملی پیشنهاد می کنیم تا به عنوان بانکی فراگیر و ریشه دار در اقتصاد 

 .مردم، توجه ویژه ای به اهداف جهانی توسعه پایدار داشته باشد

قرار دارد اما دستگاه های اجرایی در دستیابی البته دبیرخانه توسعه پایدار در محل سازمان حفاظت محیط زیست : ابتکار ادامه داد

 .به این اهداف نقش دارند

با توجه به عالقمندی و اعالم : معاون رئیس جمهور اشاره ای هم به صحبت های مدیرعامل بانک ملی در این جلسه داشت و گفت

همچنین با توجه به برش یکساله برنامه ملی  آمادگی شما برای همکاری در اجرای طرح های مقابله با آلودگی هوا به ویژه در تهران،

 .مقابله با آلودگی هوا از شما می خواهیم در بخش ارائه تسهیالت برای نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی همکاری نمایید

دزا از جمله رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در این مسیر برخی از مباحث همچون خروج وسایل نقلیه عمومی دو

اگر : هزار تاکسی فرسوده از رده خارج و نوسازی شده اند، اظهار کرد 74اتوبوس و مینی بوس ناتمام مانده است هر چند حدود 

البته تمام مطالعات اقتصادی و مالی نیز انجام . بانک ها در این زمینه همکاری کنند قطعا کار با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت

 .ولت از جایگزینی خودروهای برقی و گاز سوز حتی در خطوط اتوبوسرانی به ویژه در تهران حمایت می کندشده است و حتی د

ریزی برای نوسازی حمل و نقل عمومی کشور و تهران با  های خوبی برای تامین تسهیالت و برنامه همکاری: وی ابراز امیدواری کرد

 .بانک ها به ویژه بانک ملی شکل گیرد

ای  نامه امیدواریم عملیاتی شدن تفاهم: شاره به رویکرد مثبت کنونی در شبکه بانکی کشور در ارتباط با محیط زیست، گفتابتکار با ا

شود، به سرعت اتفاق بیفتد و بتوانیم در فرصت کوتاه به مردم  که امروز میان سازمان حفاظت محیط زیست و بانک ملی منعقد می

 /.گزارشی در این زمینه ارائه دهیم

/news/fa/ir.iana.www//:http36355D%/5%A6%D5% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  زدایی اختصاص یافتزدایی اختصاص یافت  های بیابانهای بیابان  میلیارد تومان به اجرای پروژهمیلیارد تومان به اجرای پروژه  0505

میلیارد  65با سفر رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت به استان البرز : استان البرز گفت مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری

 .های بیابان زدایی این استان اختصاص یافت تومان اعتبار به اجرای پروژه

ابانی دارد که هزار هکتار اراضی بی 54استان البرز حدود : ها، حامد فرضی افزود رسانی سازمان جنگل به گزارش ایانا از مرکز اطالع

 .آید های بحرانی به شمار می هزار هکتار آن جزء کانون 65

های اشتهارد و نظرآباد قرار دارد  شود در حوالی شهرستان این اراضی که مرکز ریزگردها و تولید گردوغبار محسوب می: وی بیان کرد

 .و در مواقع بحرانی تهدید بزرگی برای پایتخت و کالنشهرکرج است

هزار هکتار از اراضی بیابانی استان 25زایی، پروژه ترسیب کربن در سطح  برای مقابله با پدیده بیابان: در ادامه گفت حامد فرضی

 ./البرز در حال اجراست

/news/fa/ir.iana.www//:http36257/65D%-2%55%DB%5%C 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس 1۰۳5آذر ماه  ۰چهار شنبه 

  بازدید وزیر صنعت از دستاوردهای زرفروکتوز در نمایشگاه ایتالیابازدید وزیر صنعت از دستاوردهای زرفروکتوز در نمایشگاه ایتالیا

تیم صادراتی زرفروکتوز کار خود را در مسیر فتح بازارهای بین المللی، در نمایشگاه ایتالیا دنبال می  -اقتصاد غذا < صنایع غذایی

 .نوامبر برپاست 27این نمایشگاه که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و وزیر توسعه اقتصاد ایتالیا افتتاح شد تا .کند

زرفروکتوز اولین و بزرگترین تولید کننده فروکتوز ایران با حضور در این نمایشگاه در راستای تحقق اهداف صادرات محور خود 

اری این نمایشگاه محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و سفیر اقتصادی در نخستین روز برگز.برآمده است

 .و دستاوردهای نخستین پاالیشگاه غالت ایران آشنا شدند  بخش سیسیل میهمان زرفروکتوز بودند و با محصوالت

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http5603aecf55d002e 
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 مصاحبه، سخنرانی ،بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  چه عواملی در پایداری صادرات محصوالت کشاورزی موثر است؟چه عواملی در پایداری صادرات محصوالت کشاورزی موثر است؟

اقتصادی و عضویت صادرکنندگان در این انجمن ایجاد شرکت های مادر تخصصی : رئیس مجمع ملی تشکل های کشاورزی گفت

 .می تواند عالوه بر پایداری صادرات ارزش افزوده باالیی را برای کشور به ارمغان آورد

اقتصادی باشگاه  وهگر صنعت، تجارت و کشاورزیمسعود اسدی رئیس مجمع ملی تشکل های کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

ساالنه میلیون ها تن : ، در خصوص عوامل موثر در ثبات و تدوام صادرات محصوالت کشاورزی اظهار داشتخبرنگاران جوان

 .محصوالت با ارزش کشاورزی به سبب فقدان صنایع تبدیلی و فرآوری امحا می شود

حمایت دولت از طریق پرداخت : اینکه از صفر تا صد صادرات محصوالت کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد، افزودوی با اشاره به 

درصد، معافیت گمرکی و تخصیص مشوق های صادراتی می تواند راهگشای حضور پررنگ  0تسهیالت ارزان قیمت با بهره 

 .صادرکنندگان و استمرار صادرات در بازارهای هدف باشد

ایجاد شرکت های مادر تخصصی اقتصادی و : ی با تاکید بر لزوم اقدامات اساسی در زمینه بازاریابی محصوالت کشاورزی افزوداسد

 .عضویت صادرکنندگان در این انجمن می تواند ارزش افزوده باالیی را برای کشور به ارمغان بیاورد

ات و بازاریابی محصوالت کشاورزی در بازارهای هدف موجب شد نبود تبلیغ: رئیس مجمع ملی تشکل های کشاورزی در پایان گفت

 .بسته بندی های جدید به اسم دیگر کشورها تمام شود  تا برخی محصوالت شناخته شده ایرانی اعم از زعفران و پسته تحت

/news/fa/ir.yjc.www//:http5500222DA%/% 
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 نوغان داری

 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳1: تاریخ

  خبرهای خوش صنعت نوغانداریخبرهای خوش صنعت نوغانداری

 رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور -پور  اصغر داداش علی

 انگیزی که کرم کوچک ابریشم چه سرنوشت غم

 بافت، ولی به فکر پریدن بود تمام عمر، قفس می

شاعر معاصر، پایانی نسبتا تلخ و نوستالژیک دارد، اما در  "حسین منزوی"بیت از غزل بسیار زیرکانه و استادانه مرحوم اگرچه این 

او از این . تند، فرجامی خوش و پربهره برای کشاورز خواهد داشت ای که می دهد و پیله دنیای واقعی، کاری که کرم ابریشم انجام می

روز، حاصل و نتیجه فعالیتش را به تماشا بنشیند و الحق و  05کند تا پس از گذشت حدود  یداشتنی نگهداری م موجود دوست

ای نزد و مدارایی که شامل حال این محصوالت  االنصاف، الاقل در این برهه از زمان، بازار هم دست رد بر سینه هیچ تولیدکننده

تن پیله تر ابریشم تولید  224به طوری که در سال جاری بیش از . ای ندارد کرد، در هیچ کدام از محصوالت دیگر کشاورزی، نمونه

ها با نرخی باالتر از قیمت  نکته جالب در این راستا به فروش رفتن تمام پیله. تن نخ ابریشم به دست آمد 606شد که از این میزان، 

تومان از تولیدکننده خریداری کند، اما  764هزار و  67ها را به قیمت  به عبارتی اگرچه دولت، مقرر کرده بود پیله. تضمینی است

. هزار تومان از آن خود کرد 26بخش خصوصی جلوتر از دولت دست به کار شد و به طور میانگین، محصول مورد نظر را بیش از 

است، بنابراین برخالف تولیدکنندگان محصوالت دیگر کشاورزی که مشکل بازاریابی و فروش، به دغدغه اصلی آنها تبدیل شده 

این مزیتی است که باید . ها را تنیدند و خریداران برای به دست آوردن این محصوالت، صف کشیدند نوغانداران با خیالی آسوده پیله

آنها الزم است بدانند قیمت هر جعبه تخم نوغان که . گذاران جدید از آن آگاه شده و نسبت به آن شناخت حاصل کنند سرمایه

ساله داشته و در صورت پرورش صحیح و رعایت اصول نوغانداری، وزن نهایی  63رسد، ثباتی  به فروش میتومان  544هزار و  هفت

های حمایتی وزارت جهادکشاورزی و همچنین توجه شخص  ضمن اینکه بر اساس سیاست. رسد کیلوگرم می 05تا  00ها به  پیله

ای  شود، به صورت رایگان بوده و یارانه ویژه رم ابریشم محسوب میوزیر، از سال جاری ارائه نهال توت که یکی از ملزومات پرورش ک

هزار هکتار توتستان در کشور وجود دارد  60البته اکنون بیش از . برای این منظور از طرف معاونت باغبانی در نظر گرفته شده است

، بلکه باید نهال توت اصالح شده را در اختیار بنابراین سیاست وزارتخانه بر ایجاد و احداث باغ توت نیست. که عمده آنها بومی است

هایی از این  متقاضیان قرار داد تا با هدف پرورش کرم ابریشم، آنها را در مسیر انهار، حاشیه مزارع، اراضی کمتر استفاده شده و زمین

اند به سرسبزی و ایجاد فضای تو زیرا کاشت نهال، هم می. شود همین اقدام، به عنوان یک تیر و چند نشان تلقی می. دست بکارند

. های احتمالی وزش بادهای سنگین، مقاومت داشته باشد ها در مقابل خسارت بهتر در محیط زیست کمک کند و هم شبیه بادشکن

های این درخت به عنوان غذای اصلی  از طرفی، کرم ابریشم نیز از برگ. شود ضمن اینکه میوه توت پس از برداشت به بازار عرضه می

توان شغلی  به همین دلیل نوغانداری را می. کند؛ سناریویی که پایان آن به سود تولیدکننده تمام خواهد شد د استفاده میخو

 .زیست و گسترش سرسبزی و طراوت را به همراه دارد محسوب کرد که در بطن خود، آشتی با محیط

کرد، اما ویژگی شغل دومی این صنعت، مزیتی است که هم به  توان نوغانداری را با حرفه اصلی کشاورزان، جایگزین با اینکه نمی

بدیهی است از رفاه بیشتر روستاییان، کاهش . شود افزاید و هم گامی بلند در راستای توسعه روستایی تلقی می درآمد کشاورزان می

ای، منافع و دستاوردهایی به  اویهبنابراین تفسیر و تحلیل نوغانداری از هر ز. شود مهاجرت و ارجحیت روستا به شهر استخراج می

البته دولت و به ویژه وزارت جهاد کشاورزی، در جهت حمایت از تولید و ترغیب .توان آن را نادیده گرفت همراه دارد که نمی

تور پذیری کرم ابریشم را منوط به درخواست متقاضی، در دس گذاران به این صنعت سودآور، گذشته از موارد ذکر شده، بیمه سرمایه
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تومان از  344هزار و  7تومان است، اما بیمه پذیر تنها  544هزار و  67اگرچه حق بیمه به ازای هر جعبه، . کار خود قرار داده است

اکنون  هم. توان به آن اشاره کرد، درخواست افزایش تعرفه واردات نخ ابریشم است مورد دیگری که می.این مبلغ را خواهد پرداخت

های صورت گرفته به عددی  د تعیین شده که باید برای حمایت از تولید داخل، ارتقا یافته و بعد از کارشناسیدرص 65این تعرفه 

تن انواع نخ ابریشم در  352ها را نداد، نزدیک به  با این حال، از آنجا که تولید کشاورزان داخلی، کفاف نیاز کارخانه. منطقی برسد

 .تن پیله خشک نیز با تعرفه پنج درصد صورت گرفت 653ر آن، واردات سال گذشته به کشور وارد شد که در کنا

گذاری و  اندازی صندوق حمایت از سرمایه کشد؛ موافقت وزیر جهاد کشاورزی، برای راه خبرهای خوشی نیز انتظار این صنعت را می

ان وزارتخانه برای آموزش و توسعه نوغانداری، واگذاری تولید تخم نوغان هیبرید به بخش خصوصی و همچنین بسیج سفیر

فرهنگسازی نحوه پرورش اصولی کرم ابریشم، از این دست خبرهاست که مطمئنا به بار نشستن آنها تحولی شگرف در صنعت 

... استان جدید کشور مانند لرستان، کرمانشاه، کردستان، البرز و 64برداری از کرم ابریشم در  شروع بهره.نوغانداری ایجاد خواهد کرد

های گیالن،  هرچند استان. های دیگری غیر از مناطق اصلی دارد ای سال جاری، نشان از توسعه و پیشرفت این حرفه در مکانبر

درصد نوغانداری کشور را در اختیار دارند، اما  22خراسان رضوی، گلستان، خراسان شمالی، مازندران، آذربایجان شرقی و اصفهان، 

 ./ای نوغانداری کرد توان در هر منطقه ه را به اثبات رساند که با کنترل دما و رطوبت، میاستان جدید، این نکت 64موفقیت 

/news/fa/ir.iana.www//:http36674D%/5%D%AE 
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 گزارشات جهانی

 فارس - ۳۱/۳۳/۳2:  تاریخ

  واردات مرغ و پرندگان را به دلیل شیوع آنفوالنزای مرغی محدود کردواردات مرغ و پرندگان را به دلیل شیوع آنفوالنزای مرغی محدود کرداوکراین اوکراین   ::رویترزرویترز
اوکراین به دلیل شیوع آنفوالنزای مرغی واردات مرغ و محصوالت مرتبط را از سه کشور آلمان، بلغارستان و : رویترز اعالم کرد 

شیوع بیماری آنفوالنزای مرغی در برخی  الملل به نقل از رویترز، به دنبال به گزارش گروه اقتصاد بین. مجارستان محدود کرد

واردات مرغ و پرندگان و تولیدات مرتبط با آنها را از کشورهای خاصی : کنندگان اوکراین اعالم کرد کشورها، آژانس مراقبت از مصرف

 .آلمان، بلغارستان و مجارستان به دلیل نگرانی از ابتال به ویروس آنفوالنزا محدود کرده است  مانند

های مراقبتی برای تضمین عاری بودن از پاتوژن و عامل  ها درباره محصوالتی که روش رویترز حاکی است این محدودیت گزارش

 .بیماری را انجام دهند، وجود نخواهد داشت

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http63254242444340 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳2: تاریخ

  ای در مورد توافقنامه پاریس بگیردای در مورد توافقنامه پاریس بگیرد  امیدوارم رئیس جمهوری منتخب امریکا تصمیم عاقالنهامیدوارم رئیس جمهوری منتخب امریکا تصمیم عاقالنه: : مونمون  بان کیبان کی

رئیس جمهوری منتخب امریکا امیدوارم که ": ودومین نشست تغییرات آب و هوا در مراکش گفت دبیرکل سازمان ملل در بیست

 ."نسبت به مسئله مهم مقابله با تغییرات آب و هوا درک جدی داشته باشد و تصمیمی عاقالنه در مورد توافقنامه پاریس بگیرد

شد، ماه در کازابالنکا مراکش برگزار  آبان 25تا  66ودومین نشست تغییرات آب و هوا که از  سی، در بیست.بی.به گزارش ایانا از بی

 .مون حضور داشتند تعدادی از رهبران جهان ازجمله دبیرکل سازمان ملل متحد بان کی

خواه در زمان  طور ویژه روی وعده دونالد ترامپ نامزد جمهوری های امریکا و به این در حالی بود که تمرکز این نشست بر سیاست

 .خواهد کردنشینی  انتخابات بود که اعالم کرده، امریکا از توافق پاریس عقب

امیدوارم که رئیس جمهوری منتخب امریکا نسبت به مسئله مهم مقابله با تغییرات آب ": دبیرکل سازمان ملل در این نشست گفت

 ".بند باشد همچنین به توافقنامه پاریس پای. و هوا درک جدی داشته باشد و تصمیمی عاقالنه در مورد توافقنامه پاریس اتخاذ کند

ای غیرقابل  تغییرات آب و هوایی در سطح جهان به مسئله": مون، به نمایندگان کشورها خاطرنشان کرد کی در این نشست بان

 ".توقف تبدیل شده است

 .های تجدیدپذیر کمک کند گذاری انرژی تواند در حوزه سرمایه کسب و کار گذشته دونالد ترامپ می: مون معتقد است بان کی

داند که  عنوان یک فردی که دارای کسب و کار موفقی در گذشته بوده، می من این است که بهاحساس ": دبیرکل سازمان ملل گفت

( تغییرات آب و هوایی)با این مسئله ( عوامل اقتصادی مؤثر بر قیمت، تقاضا و در دسترس بودن یک کاال: همچون)عوامل بازار 

 ".امل را کنترل کنیممربوط است و ما برای این که سیاره سالم داشته باشیم باید این عو

این توافقنامه ": فرانسوا اوالند، رئیس جمهوری فرانسه، در سخنرانی خود در نشست آب و هوا در مراکش، گفت  همچنین،

فرانسه از این موضوع در مذاکرات با رهبر ": رئیس جمهوری فرانسه ادامه داد".ناپذیر است؛ چه در قانون و چه در عمل برگشت

توانند این  سادگی نمی دولت فرانسه در مورد وعده ترامپ نگران است، کشورها به: وی اشاره کرد".خواهد کرد جدید امریکا دفاع

دولت که منتشرکننده  644ای توسط بیش از  توافقنامه غیرقابل برگشت است، این توافقنامه": اوالند گفت.توافقنامه را زیر پا بگذارند

ترین قدرت اقتصادی در جهان  ایاالت متحده بزرگ": وی یادآور شد".د، تصویب شده استای هستن بیش از دو سوم گازهای گلخانه

ها،  به گفته رئیس جمهوری اوالند، تمام مؤسسه".ای است، باید به تعهدات، احترام بگذارد و دومین منتشر کننده گازهای گلخانه

د و او اطمینان دارد که رئیس جمهوری جدید ایاالت متحده ها در سراسر جهان به توافق پاریس باید متعهد باشن شهروندان و دولت

 ./به این موضوع آگاه است

 فرحناز سپهری: ترجمه

/news/fa/ir.iana.www//:http36265D%/5%A5%D5%A6 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳1: تاریخ

  از پهپاد برای کاهش خطرات بالیای طبیعی در فیلیپیناز پهپاد برای کاهش خطرات بالیای طبیعی در فیلیپیناستفاده استفاده 

استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین ( فائو)و سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد ( DA) وزارت کشاورزی فیلیپین

 .اندازی کردند بینی و کاهش خطر بالیا در بخش کشاورزی راه را برای پیش( پهپاد)

گاه سیل و  دلیل افزایش اثرات تغییر آب و هوایی و ظهور گاه و بی ، بهFar Eastern Agricultureسایت  به گزارش ایانا از وب

اندازی تکنولوژی هواپیماهای  توفان، و تأثیرات آن بر امنیت غذایی کشور، فائو و وزارت کشاروزی فیلیپین گردهم آمدند تا با راه

 .یعی در بخش کشاورزی کمک کنندبه کاهش خطرات بالیای طب( پهپاد)بدون سرنشین 

های مدرن در بخش کشاورزی، همچون  با فناوری": ، نماینده فائو در فیلیپین گفتJosé Luis Fernándezخوزه لوئیس فرناندز 

توان میزان خطر و ارزیابی خسارت را  طور قابل توجهی می استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین یا خودروهای بدون سرنشین، به

تواند بر معیشت کشاورزان  از این رو استفاده از این تکنولوژی انقالبی است برای آماده شدن در مقابل با سوانح که می. بهبود بخشید

 ".پذیر و ماهیگیران و امنیت غذایی کشور تأثیرگذار باشد آسیب

ی هشداردهنده و مشاوره در سطح مزرعه به ها سازی سیستم  های دولت و تقویت آماده استقرار پهپادها با هدف حمایت از فعالیت

 .کند شان کمک   گیری بهتر و آگاهانه در حفظ معیشت تواند برای تصمیم کشاورزان و ماهیگیران می

های زیربنایی کشاورزی و نظارت بر محیط زیست نیز  های ارسالی از هواپیماهای بدون سرنشین در طراحی پروژه همچنین داده

های سریع و قابل اعتماد  تواند در ارزیابی یماهای بدون سرنشین مجهز به تجهیزات فتوگرامتری و ناوبری میهواپ.مفید خواهد بود

این موارد توسط متخصصان فنی وزارت کشاورزی فیلیپین و فائو ازجمله کارشناسان کشاورزی، مهندسان، .استفاده شوند

این طرح . شود ای آموزش داده می  دوره آموزشی فشرده سه هفتهو کارشناسان اطالعات، تحت یک  ITبرداران و متخصصان  نقشه

 ./شمار آید تواند یک گام مهم در کاهش خطر در فیلیپین به می

/news/fa/ir.iana.www//:http36670D%/5%A6%D5% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳7: تاریخ

  از تولیدکنندگان بخش کشاورزیاز تولیدکنندگان بخش کشاورزی  OOEECCDD  میلیارد دالری کشورهایمیلیارد دالری کشورهای  555555حمایت حمایت 

 555میالدی ساالنه با اختصاص  2465تا  2463های  در سال( OECD) کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

 .اند میلیارد دالر از تولیدکنندگان بخش کشاورزی حمایت کرده

ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه  های برنامه رسانی وزارت جهاد کشاورزی، رئیس مؤسسه پژوهش به گزارش ایانا از پایگاه اطالع

: و نه اقتصاد نوظهور از بخش کشاورزی گفت (OECD)های حمایتی کشورهای عضو  روستایی با اشاره به پایش شرایط و سیاست

اک در تولید مواد غذایی، رویکرد سیاستی در این گروه از کشورها بر حمایت از با وجود شرایط مناسب اقلیم و آب و خ

سیدحسن کاظمی با بیان اینکه شماری از این گروه کشورها دارای اهداف صریح خودکفایی .تولیدکنندگان کشاورزی تأکید دارد

د و همچنین کشور روسیه طرح خودکفایی کن درصدی گندم و برنج حمایت می 25کشور چین از خود کفایی : غذایی هستند، افزود

وی با اشاره به اینکه .درصد تعیین کرده است 25تا  54غالت، شکر، روغن گیاهی، گوشت، شیر، پنیر و محصوالت آبزی را در سطح 

ایی در کشور اندونزی دستیابی به خودکف: کند، ادامه داد کشور سوئیس نیز بدون قید و شرط اهداف خودکفایی غذا را پیگیری می

عالوه بر این، کشورهای نروژ، سوئیس، کره، : کاظمی بیان کرد.گذاری کرده است تولید برنج، ذرت، سویا، شکر، گوشت گاو را هدف

وی میزان .دهند درصد دریافتی ناخالص کشاورزان ادامه می 54ایسلند و ژاپن همچنان به حمایت از کشاورزان در سطوحی حدود 

کشور کره : عنوان کرد و یادآور شد OECDهای حمایت کشورهای  کشاورزی را باالتر از میانگین حمایت کشور ترکیه از بخش

رئیس مؤسسه .کند از تولیدکنندگان بخش کشاورزی خود حمایت می OECDتقریباً سه برابر بیشتر از میانگین حمایت کشورهای 

گرفته در بیشتر کشورهای  اینکه بر اساس مطالعات صورتریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی با بیان  های برنامه پژوهش

OECD کنندگان  در کشور آمریکا عالوه بر حمایت از تولیدکننده، حمایت از مصرف: حمایت از تولیدکننده غالب است، عنوان کرد

کاظمی با اشاره به .داردهای کمک غذایی در دستور کار قرار  مواد غذایی نیز از طریق برنامه کمک غذایی تکمیلی و سایر برنامه

، به 2465در سال  (PSE)درصد حمایت تولیدکننده نسبت به ارزش تولید محصوالت کشاورزی  OECDاینکه در کشورهای 

دلیل تحوالت بازار ازجمله  طور عمده به این تغییر اخیر به: میالدی رسیده است، اضافه کرد 2447باالترین سطح سطح پس از سال 

های کشاورزی در این  سیاست: وی اظهار داشت.های ارز اتفاق افتاده است ای جهانی محصوالت کشاورزی و نرخه تحرکات در قیمت

کنندگان مواد غذایی شده، هرچند که میزان آن در این کشورها  گروه از کشورها در بیشتر موارد، موجب اعمال مالیات بر مصرف

ها به کشاورزان از ارزش تولید در گروه کشورهای عضو  هم پرداختس: کاظمی تأکید کرد.درصد متفاوت است 04بین یک تا 

(OECD)  کشورهای : وی تصریح کرد.درصد برآورد شده است 74بیش ازOECD میالدی ساالنه  2465تا  2463های  در سال

میلیارد دالر نیز در  56اند و مبالغ بیشتری به میزان  میلیارد دالر از تولیدکنندگان کشاورزی حمایت کرده 555طور متوسط  به

ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه  های برنامه رئیس مؤسسه پژوهش.اند زمینه حمایت از خدمات عمومی بخش کشاورزی هزینه کرده

های طبیعی و نسبی در تولید  ویژه کشورهای دارای مزیت روستایی با بیان اینکه مطالعه تجارب کشورهای پیشرو و صنعتی به

: کند، خاطرنشان کرد ی بر ضرورت توجه ویژه به تولید و تولیدکنندگان مواد غذایی و بخش کشاورزی تأکید میمحصوالت کشاورز

های صنعتی و  دهد که به موازات پیشرفت از تولیدکنندگان مواد غذایی و بخش کشاورزی نشان می OECDحمایت کشورهای 

، موضوع حمایت از بخش کشاورزی مغفول نمانده و با اتخاذ (WTO)راهبری اقتصاد آزاد و عضویت در سازمان تجارت جهانی 

 35.ها قرار دارد های هدفمند و اثربخش، پایداری تولید و منابع پایه و ایجاد انگیزه مضاعف با جدیت در دستور کار دولت سیاست
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افزایی در توسعه  با هدف همکشور شمال و جنوب آمریکا، حوزه آسیا پاسفیک و اقتصادهای نوظهور نظیر ترکیه، شیلی و مکزیک 

 ./کنند فعالیت می OECDاقتصادی و رفاه اجتماعی در قالب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 

/news/fa/ir.iana.www//:http36022D%/5%D%AD2%55%D5%A6% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  های کشاورزیهای کشاورزی  هندوستان و تعاونیهندوستان و تعاونی

های  در این میان تعاونی. عنوان موتور رشد اقتصادی مطرح است توسعه همچنان به کشاورزی در بسیاری از کشورهای درحال/ شرق 

درصد  55ها در کشورهایی مانند هند که  تعاونی. کشاورزان هستند روی قوی و توانمند قادر به غلبه بر بسیاری از مشکالت پیش

تعاونی براساس هفت اصل . ای هستند، نقش مهمی در کاهش مشکالت کشاورزان داشته است کشاورزان آن کوچک و حاشیه

های بسیار  د تعاونیخصوص در کشور هن درهمین. های تعاونی بر توسعه پایدار جامعه استوار است متمرکز است و در میان فعالیت

شرکت تعاونی کود ) IFFCO های کود شیمیایی و لبنی اشاره کرد؛ شرکت تعاونی توان به تعاونی از جمله می. موفقی وجود دارد

 در بخش کود، مؤسسه آمل( شرکت تعاونی کود شیمیایی کیشاک بحارتی) KRIBHCO و( شیمیایی کشاورزان هندی

(AMUL )اند، با این هدف که به  های مختلفی تشکیل شده ودیاری که از سوی مؤسسات و سازمانهای خ در بخش لبنی و گروه

های مختلف و پشتیبانی و حمایت از کشاورزان به افزایش عملکرد محصول و درآمد آنان  صورت ویژه برای کشاورزان عضو با برنامه

سیستم مناسب کشاورزی در سال زراعی، . زی استهای مناسب کشاور در این میان توجه به طراحی و اجرای سیستم. کمک کنند

از سوی . ها و دام ایجاد کرده است برای اعضای تعاونی اشتغال و درآمد پایدار از طریق محصوالت کشاورزی همانند سبزیجات، میوه

ن است به زراعی نوعی کاربَری زمی-جنگل. از سوی تعاونی هم اجرا شده است( Agro Forestry)زراعی -دیگر ابتکار جنگل

های هندوستان  در تعاونی. شود جا با هم مدیریت می های زراعی و دامی در اشکال مختلف یک صورتی که تلفیقی از درخت، گونه

وهوایی در اراضی موات از  ترکیب کشت و زرع انواع درختان میوه، درختان برای سوخت و درختان جنگل برای بهبود وضعیت آب

این روش کشت . شود انجام می( شرکت تعاونی توسعه کشت جنگل هندوستان) IFFDC کت تعاونیهایی همانند شر سوی تعاونی

ها و  وری نهاده کشاورزان عضو از افزایش بهره. محیطی و افزایش معیشت روستایی اعضای تعاونی کمک کرده است به بهبود زیست

تاریخچه . اند مند شده های تعاونی بهره به دلیل تالشوری کل محصوالت مختلف منفعت برده و در نهایت از سود باالتری  بهره

در هند، نهضت تعاونی نقش بسیار  6240بخشی آن در سال  از زمان رسمیت. ای طوالنی دارد تعاونی کشاورزی در هندوستان سابقه

اط قوت هر دو بخش که توانسته است نق طوری ویژه در توسعه بخش کشاورزی و روستایی داشته است به مهمی در اقتصاد هند به

بالفاصله پس از استقالل در سال . جا متمرکز کند  ویژه در حمایت از کشاورزان کوچک و حاشیه بازی را یک دولتی و خصوصی به

عنوان عامل تعادل بین بخش خصوصی و دولتی به رسمیت  عنوان بخش سوم اقتصادی به ، بخش تعاون از سوی دولت به6206

ها  براساس همین اندیشه، تعاونی. در نظر گرفته است« المنافع تعاونی مشترک»عنوان  ش تعاونی را بهدولت حتی بخ. شناخته شد

که بتوانند نیازهای  طوری عنوان یک بخش خاص، نقاط قوت هر دو بخش دولتی و خصوصی را ترکیب کند؛ به یافته تا به توسعه 

از این رو در کنار بخش دولتی و خصوصی، تعاونی، بخش سوم . کنندتر را تأمین  های ضعیف ای و گروه کشاورزان کوچک و حاشیه

با وجود اینکه در ابتدای . اقتصادی کشور است که مسئولیت مهمی برای بهبود معیشت روستایی و بهبود بخش کشاورزی دارد

حاضر صددرصد روستاها و  لهای دولت به وجود آمد نه به وسیله خود مردم اما درحا نهضت تعاونی در هندوستان به وسیله سیاست

ها استقبال  یعنی مردم از حضور و فعالیت تعاونی. شوند رسانی می ها خدمات درصد از جمعیت روستایی در هند از سوی تعاونی 65

 توان آنها را به های مختلف وجود دارد که می در هندوستان انواع مختلف تعاونی فعال با فعالیت. اند کرده و به آن هویت بخشیده

تعاونی بازاریابی که در بازاریابی محصوالت ( 2( تولید کشاورزی و فراوری صنعتی)های تولید  تعاونی( 6: بندی کرد چهار دسته گروه

دهند، از جمله  های خدماتی که خدمات ضروری به اعضای خود ارائه می تعاونی( 3. اند های مصرف مشغول کشاورزی و تعاونی

های ضروری زندگی روزمره و کسب و  های خدمات تلفیقی که مرتبط با فعالیت تعاونی( 0های مسکن،  یهای اعتباری و تعاون تعاونی
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  30کرور عضو و سرمایه در گردش  2.37هزار تعاونی عملکرد با   5،05شود  برآورد می. کار کشاورزان، صنعتگران، و غیره هستند

های  های نهادی، تشکیل سرمایه خصوصی، توزیع نهاده ه زیرساختهزار کرور در هند وجود دارد که سهم درخورتوجهی در توسع

ها عالوه بر این در موضوعات  تعاونی. های کلیدی توسعه زنجیره عرضه هستند، دارند کشاورزی، فراوری و بازاریابی که از مؤلفه

یع برق، عرضه نیروی کار و بسیاری آالت کشاورزی، توز مختلف و مهمی مانند توسعه زمین، مدیریت منابع آب، ارائه خدمات ماشین

توان به دسترسی آسان به حمایت مالی  های تعاونی چندین مزیت دارند که از آن جمله می شرکت. از موضوعات دیگر فعال هستند

ها و خدمات موردنیاز برای افزایش تولید محصوالت کشاورزی و حرکت به سوی مقیاس تولید  و اداری برای توسعه زیرساخت

 .دی اشاره کرداقتصا

/news/fa/ir.iana.www//:http36303D%/2%56%D2%57%D5% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳7: تاریخ

  محیطیمحیطی  های کشاورزی و بهبود عملکرد زیستهای کشاورزی و بهبود عملکرد زیست  پیشرفت در نوآوریپیشرفت در نوآوری

های  فرانسه در زمینه نوآوری کشاورزی، با هدف بهبود ظرفیت کشاورزی فرانسه همراه با تحقیق و پیشرفت در نوآوری 2425طرح 

 .اندازی شده است محیطی راه کشاورزی برای رقابت در بازار جهانی و بهبود عملکرد زیست

درصد بودجه عمومی تحقیق و توسعه 64بیش از  ، این در حالی است کهFrench Food in the usسایت  به گزارش ایانا از وب

شمار  گذاران در تحقیقات کشاورزی در اروپا به ترین سرمایه چرا که فرانسه یکی از بزرگ. به کشاورزی اختصاص داده شده است

و دارای چهار  منظور دستیابی به این هدف، دولت فرانسه یک گروه کاری در حوزه توسعه برای طرح یاد شده ایجاد کرده به.رود می

 :شود ای از آنها اشاره می اولویت فراگیر توسعه است که در اینجا به خالصه

 تقویت تحقیقات در حوزه خاک، کشاورزی و آب و هوا -

ویکمین کنفرانس آب و هوا پاریس در  طور رسمی در بیست های پیشگام است که به این بخش تا حد زیادی در فرانسه ازجمله طرح

 .اندازی شد های مختلف کشاورزی راه ا هدف افزایش مقدار کربن در خاک از طریق استفاده از روشسال گذشته، ب

توان تولید انتشار کربن توسط انسان را  میزان کربن ذخیره شده در خاک می 4.0با توجه به برآورد دانشمندان، ساالنه با افزایش 

های تحقیقات  های علمی و تکنیک ی کربن خاک و یک شبکه ملی تخصصها المللی داده بودجه در راستای برنامه بین.جبران کرد

 .خاک در نظر گرفته شده است

 کشاورزی، مرکز استراتژی تحقیقات ملی -

کند و شامل آب و  ای است که کشاورزی نقش کلیدی در آن بازی می رشته های میان این بخش شامل بودجه بیشتری برای طرح

 .شود ها و کشاورزی دقیق می ی، دادهشناسی، بیوتکنولوژ هوا، زیست

گذاری قابل  این بخش سرمایه. در حوزه بیوتکنولوژی، فرانسه دارای ابزار غیرقابل انکار در سطح تحقیقاتی و کسب و کار است

های  توان به برنامه جدید تحقیقاتی و افزایش در زیرساخت کند که می های جدید در این زمینه را فراهم می آوری توجهی در فن

 .اختصاص داده شده به بیوتکنولوژی اشاره کرد که در این زمینه منابع تقویت شده و افزایش یافته است

 و فناوری دیجیتال در حوزه کشاورزی "کشاورزی دقیق"توسعه  -

ختلف دارد های م مسائل مربوط به سالمت در بخش کشاورزی نیاز به افزایش ابزارهای تشخیصی و انتشار اطالعات در میان حوزه

bio-sensorsهای زیستی  های جدید در زمینه سنسور که در این راستا، توسعه فناوری
و خدمات دیجیتال مرتبط افزایش  (6)

 .تر با تمرکز روی مسائل بهداشتی است خواهد یافت که شامل طرح پیشنهادی برای توسعه سنسورهایی زیستی پیشرفته

شود که به افراد این  ای کشاورزی ایجاد می برای همکاری نزدیک با سازمان های حرفه های کشاورزی همچنین ایجاد پورتال داده

. های عمومی را ساده تر کنند های خود اقدام و امکان دسترسی به داده دهد تا در زمینه کشاورزی به حفظ و ضبط داده امکان را می

 .بهره بردتوان از اطالعات و راهکارها برای حل مشکالت کشاورزی  همچنین می

 برای افزایش نوآوری "البراتوار زنده"ایجاد  -

"البراتوار زنده"که به اصطالح . این بخش پایانی پروژه کشاورزی است
های مربوط به  گذاری در پروژه شود که سرمایه نامیده می (2)

در  agro-ecologyاده از آگرئاکولوژی دهد که دو پروژه اولیه اعالم شده آن شامل استف راهکارهای نوآورانه کشاورزی را ترویج می

Limagneمنطقه 
Brittanyهای پایدار در حوزه دامداری در منطقه  و دیگری استفاده از شیوه (3)

 ./فرانسه است (0)

 فرحناز سپهری: ترجمه
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 :منبع
/org.frenchfoodintheus//:http 
 

 :نوشت پی

6- Biosensor :اند تا بتوانند تنها با یک ماده  ای طراحی شده گونه حسگر زیستی یا بیوسنسور، نام گروهی از حسگرها است که به

 .تواند آنها را تحلیل کند آید که یک ریزپردازنده می هایی درمی صورت پیام نتیجه این واکنش به. خاص واکنش نشان دهند

2- living laboratories 

3- Limagne : یک دشت بسیار حاصلخیز در منطقهAuvergne طور خاص غالت چغندرقند است فرانسه که تولیدات آن به. 

0- Brittany :رود که  شمار می های مهم آن به ماهیگیری و کشاورزی فعالیت. یک منطقه فرهنگی در شمال غرب فرانسه است

 .و سبزیجات اشاره کردتوان به پرورش گاو، خوک و طیور و تولید غالت و حبوبات  می

/news/fa/ir.iana.www//:http36062D%/2%DB%BE%5D%C5% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  میراث کشاورزی هزارساله چین؛ راهکاری برای کشاورزی پایدارمیراث کشاورزی هزارساله چین؛ راهکاری برای کشاورزی پایدار

تنها باعث حفظ محیط زیست  پرورش ماهی در شالیزارهای برنج توسط کشاورزان چینی که بیش از هزار سال قدمت دارد، نه

این سخنان را خوزه گرازیانو داسیلوا، مدیرکل سازمان خواربار و کشاورزی سازمان . شود، بلکه به سود جوامع محلی نیز است می

 .استان ژجیانگ در چین بیان کرد ، ازQingtian ، در شهرستان(فائو)ملل 

عنوان سیستم میراث کشاورزی  ، در نخستین سفر مدیر کل فائو، به سایت کشاورزی که بهtelegraphسایت  به گزارش ایانا از وب

در منطقه کوهستانی استان شناخته شده ( Globally Important Agricultural Heritage System)در سطح جهان 

 .راهکار چین را در حفظ میراث کشاورزی و توسعه پایدار ستوداست، داسیلوا، 

چین، استفاده از کشاورزی هزار ساله چین است که در آن کشاورزان به پرورش ماهی  Qingtianرویکرد این سایت کشاورزی در 

هم وجود دارد، در این روش، فردی که در آن پرورش آبزیان و برنج در کنار  یک سیستم منحصربه. پردازند در شالیزارهای برنج می

تواند کوددهی  کند همچنین ماهی می گیاه برنج با ایجاد سرپناهی برای ماهی، آن را از نور خورشید و پرندگان شکاری محافظت می

 .های هرز باعث شده تا محصول برنج از آسیب در امان باشد برنج را تأمین و الرو ماهی با خوردن علف

کند، چرا که برنج وماهی بیشتری در  یاد می( win-win combination) "برنده -برنده "عنوان  ش بهمدیرکل فائو، از این رو

همچنین از میزان کود و آفت کش کمتری استفاده . یابد مقیاس زمین کمتر نسبت به زمانی که جداگانه تولید شده، پرورش می

حالی است که برنج و ماهی سالم باعث جذب گردشگران از شهرهای این در .دنبال دارد شود و هزینه و نیروی کار کمتری هم به می

 .اندازی رستوران برای بازدید کنندگان، درآمد اضافی کسب کنند همسایه هم شده است که فرصتی است برای کشاورزان تا با راه

ری برای رسیدن به توسعه پایدار کند، بلکه راهکا تنها این روش به محیط زیست کمک می نه": داسیلوا، با ستودن این روش، افزود

 ".آید، همچنین به سود جامعه محلی نیز است شمار می به

این سیستم مثال خوبی است از این که چگونه می توان بدون آسیب رساندن به محیط زیست، از منابع طبیعی ": وی تأکید کرد

، از سوی symbiotic rice-fish aquaculture system( همزیستی)پروری در کنار هم  سیستم پرورش برنج و آبزی".بهره برد

 .ثبت شده است 2445عنوان یکی از پنج سیستم میراث کشاورزی مهم جهانی در سال  فائو، به

Niu Dunمیراث کشاورزی برای دگرگونی و تغییر در روش ": ، نماینده دائم چین در فائو و معاون سابق در وزارت کشاورزی، گفت

اعضای گروه ) G24وزیران کشاورزی   همچنین در اطالعیه ژوئن امسال که در شیان چین صادر شد،".تکشاورزی بسیار مهم اس

درصد از تولید موادخام جهان را در دست  24درصد جمعیت جهان را پوشش می دهند؛ دوسوم تجارت جهان و بیش از  75، 24

، (Globally Important Agricultural Heritage Systems)های مبتنی بر میراث کشاورزی  به توسعه سیستم( دارند

 ./های کشاورزی پایدار تأکید کردند عنوان راهکاری برای حفظ و ترویج شیوه به
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳1: تاریخ

  شود؟شود؟  ، اصالح می، اصالح می94049404خاک چین تا سال خاک چین تا سال 

 .دست یابد 2434و بهبود کیفیت خاک تا سال  2424اثرات نامطلوب خاک تا سال ( زوال)دولت چین قصد دارد تا با کاهش میزان 

شد که در آن ، این خبر مهم همراه با یک طرح عملی در اواخر ماه ژوئن منتشر pollutionsolutionsسایت  به گزارش ایانا از وب

آوری برای مقابله با فلزات  تنها به مقابله با آلودگی خاک برود بلکه به ارتقاء تجهیزات و فن گذاری نه دولت متعهد شده با سرمایه

 .سنگین نیز دست یابد

 حل گران برای یک مشکل گسترده یک راه

اصالح خاک . از خاک چین بیش از حد مجاز استدرصد  67، وزیر محیط زیست این کشور گفته بود میزان آلودگی 2465در سال 

ویژه هنگامی که در راستای مقابله و حذف فلزات سنگین بوده و در این راستا کشور برای  رود، به شمار می یک کسب و کار گران به

 .گذاری بخش خصوصی وقت زیادی صرف کرده باشد جذب سرمایه

خاک چین تبدیل ( متر سانتی 2.5)وع پنج تریلیون یوان الزم است تا هر اینچ زند، در مجم این در حالی است که رویترز تخمین می

برآورد صنعت، درباره هزینه بهبود و اصالح یک هکتار خاک به شرایط مناسب کشاورزی پایدار شود که این میزان بر اساس متوسط 

اصالح خاک وجود دارد، اما با برآورد کل مبلغ  پروژه در سراسر کشور با هدف 644بیش از   شود، در حال حاضر، برآورد می.است

آید که نتوانسته  شمار می ، فرآیند اصالح و بهبود خاک یک فرایند گران به(£میلیارد  50)میلیارد یوان  544گذاری  سرمایه

منابع مالی از سوی در نتیجه، . کند، چراکه شرایط روشنی برای بازگشت سود وجود ندارد گذاران خصوصی را به خود جلب  سرمایه

 .این بدان معنی است شاید پیشرفت پروژه با شک و تردید همراه باشد. رو بوده است های محلی، با کاهش روبه دولت

ای که برای معکوس کردن آلودگی خاک تا سال  رود؛ پروژه شمار می با این حال، اصالح و بهبود خاک این یک هدف بلند پروازانه به

 .است و به بودجه قابل توجهی نیاز خواهد داشت 2434خاک تا سال  و بهبود کیفیت 2424

. هایش برای مبارزه با آلودگی و اصالح خاک باشد رسد دولت چین در حال گسترش تالش نظر می هایی که وجود دارد، به با چالش

و  2424سیدن به اهدافش تا سال همچنین امیدوار است تا با تأمین بودجه در آینده، این کشور بتواند به تعهدات خود برای ر

 ./، دست یابد2434

 فرحناز سپهری: ترجمه

 :منبع
/com.online-pollutionsolutions.www//:http 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳1: تاریخ

  خاک آفریقا در حال فروپاشیخاک آفریقا در حال فروپاشی

. کند میلیارد دالر خسارت به اقتصاد آفریقا وارد می 344شده توسط دانشمندان کنیا، هرساله  فرسایش خاک، بنا به مطالعات انجام

در هکتار رسیده که این مسئله باعث از بین رفتن کیفیت خاک کشاورزی و تهدید  تن 244فرسایش خاک در این قاره به رقم 

 .امنیت غذایی در این قاره شده است

های خاک از سرتاسر قاره آفریقا، از  تن از نمونه 04در نایروبی،  "سالمت زمین"، کارشناس مرکز تحقیقاتی "آن واوینیا"به گفته 

دهد که بررسی خاک قاره آفریقا بسیار  این کارشناس ادامه می. شود ن این مرکز نگهداری میصحرا تا کیپ در چند طبقه از ساختما

ضروری است، زیرا وضعیت فعلی خاک در این قاره بسیار اسفناک است؛ بنا بر گزارش سال گذشته تهیه شده توسط یونپ، از دست 

رسیده است که ( تن در هکتار 04با میانگین )ن در هکتار ت 244علت فرسایش در مناطق زیادی از این قاره به رقم  دادن خاک به

در مناطق مرکزی و )شود،  علت اصلی فرسایش در آفریقا، یا باران است که باعث شستن سطح خاک می. کننده است بسیار نگران

حومه صحرا، بیابان داناکیل و عنوان مثال در  به)یا وزش باد که فرسایش بادی را به همراه دارد ( جنوب آفریقا، مراکش و ماداگاسکار

تر از دست دادن خاک، از  در این فرسایش مهم: گوید می "ارمیس بتاماریام"دانشمند اهل اتیوپی تیم تحقیقاتی این مرکز، (.نامیب

نتیجه گزارش یونپ . شود دست دادن مواد مغذی، کرین و مواد آلی است که باعث از بین رفتن کیفیت خاک برای کشاورزی می

 2454رود جمعیت این قاره در سال  کند که دو سوم از خاک مولد این قاره تخریب شده است، در حالی که انتظار می م میاعال

دهد که عواقب این فرسایش  وی ادامه می. دوبرابر شده و نیاز فوری برای تولید محصوالت کشاورزی افزایش جدی خواهد یافت

های مسلحانه و مهاجرت در آینده در این  ها برای تهیه غذا و درگیری طی، رخداد شورشتواند چشمگیر باشد مانند فقر، قح خاک می

 .قاره دارد

 نقشه شدت فرسایش و تخریب خاک در آفریقا

شود،  میلیون تن از تولیدات غله در هر سال می 254کند که پدیده فرسایش خاک باعث از بین رفتن  گزارش سازمان ملل تأکید می

درصد  62کشور تحت مطالعه، بیش از  02این رقم سرسام آور برای . سال پیش رو 65رد یورو خسارت برای هر میلیا 272معادل 

 04در این مرکز تحقیقاتی : گوید تکنسین کنیایی مرکز سالمت زمین آفریقا می.تولید ناخالص داخلی ساالنه این کشورها خواهد بود

این آزمایشات غالباً با هدف . گیرد خاک افریقا، تحت تجزیه و تحلیل قرار مینفر در حال کار هستند و هرروزه صدها نمونه از 

شناسایی خواص فیزیکی خاک، ترکیبات مواد آلی و کانی شناسی انجام شده و اثرات بارش و باد و ظرفیت مقاومت خاک در برابر 

میلیون کیلومتر  66فاز نخست توانسته بیش از  اندازی شده است، در راه 2445این مرکز که از سال . شود گیری می فرسایش اندازه

بر روی استفاده بهتر از  2460فاز دوم این مطالعه بزرگ، از سال . برداری کند مربع از مساحت آفریقا را پوشش داده و نمونه

دانشمند .حال انجام استدر ( اتیوپی، غنا، تانزانیا و نیجریه)وری زمین کشاورزی در چهار نقطه آفریقا  برداری و افزایش بهره بهره

بین . زدایی و چرای بیش از حد دام جنگل: دهد که علل فرسایش در قاره آفریقا شناخته شده است اتیوپیایی این مرکز توضیح می

میلیون هکتار جنگل در هر سال از روی نقشه آفریقا محو شده است و این در حالی است که  3.0، حدود 2464تا  2444های  سال

درختان . کنند آنها مواد معدنی، کربن، مواد مغذی و تنوع زیستی را حفظ می. ید مبارزه در برابر فرسایش هستنددرختان کل

مدیر این مرکز تحقیقاتی، تونی سیمونز .کنند همچنین باعث حفظ خاک شده و از سطح خاک در برابر باد و باران محافظت می

توانند  های در حال رشد را نمی ز پیش ضعیف شده و نیازهای فوری جمعیتکشورها بیش ا. فرسایش یک دور باطل است: گوید می

طور مثال قدرت ترمیم زمین بسیار  در شرق آفریقا به. شود سرعت گرفتن فرسایش خاک باعث فقیر شدن کشورها می. تامین کنند
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دهد  تونی سیمونز ادامه می. رخت استها کاشت د حل به عقیده وی یکی از راه.کم شده و شانس کمی برای باروری زمین وجود دارد

المللی ترمیم  کشور آفریقایی در طرح بین 33، 2466که خوشبختانه خطر فرسایش خاک آفریقا جدی گرفته شده است و در سال 

این برنامه از طریق یک طرح بزرگ احیای جنگل جامع و . متعهد شدند 2424های تخریب شده تا سال  میلیون هکتار از زمین 654

تحقق این هدف تا کنون به لطف کشورهای ماالوی، رواندا و ساحل عاج حدود . مچنین برنامه مدیریت آب و خاک اجرا خواهد شده

 ./درصد موفقیت آمیز بوده است 54
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳۰: تاریخ

  های کشاورزیهای کشاورزی  تر برای دسترسی به شاخصتر برای دسترسی به شاخص  با امکانات بهتر و آسانبا امکانات بهتر و آسان  FFaaoossttaatt  نسخه جدید سایت آمارینسخه جدید سایت آماری

امکان استفاده و  Faostat اندازی کرده است، تغییرات اساسی وب سایت را راه FAOSTAT سایت تازگی، نسخه جدید وب فائو به

 .دهد های کلیدی را می داده تر به دسترسی سریع

 Faostatاندازی کرده است، تغییرات اساسی وب سایت  را راه FAOSTATسایت  تازگی، نسخه جدید وب فائو به

 .دهد های کلیدی را می تر به داده امکان استفاده و دسترسی سریع

هایی در حوزه  عنوان نوآوری ممکن است به، بیوتکنولوژی و هواپیماهای بدون سرنشین reliefwebسایت  به گزارش ایانا از وب

 .های جدید برای انتشار اطالعات، هم باید فکر شود شمار آیند، اما از سوی دیگر درباره روش کشاورزی به

گیری نزد  ای با یکدیگر هستند، اطالعات، یک کلید مهم تصمیم ، اغلب پرهزینه و دارای ارتباط پیچیده(اطالعات)ها  داده

 .رود شمار می برای یک اقدام عملی به گذاران سیاست

ترین  ای که دارای جامع  پایگاه داده. اندازی کرده است را راه FAOSTATسایت  تازگی فائو، نسخه جدید وب با این رویکرد به

ارد دیگر اطالعات آماری در جهان در حوزه مواد غذایی، کشاورزی، شیالت، جنگلداری، مدیریت منابع طبیعی و تغذیه و بسیاری مو

 .توانند به آن دسترسی داشته باشند است که عموم افراد می

های  توان پیشرفت تکنولوژیک و همچنین نوآوری روز شده که در حال حاضر در نسخه چهارم آن، می یک ابزار مبتنی بر وب و به

 .تواند باعث بهبود کارآیی شود می ی دانلود که های تلفن همراه و گزینه کاربرپسند را دید؛ مانند سازگاری کامل با دستگاه

کشور  205صورت دسترسی آزاد، باز و آسان برای  به بعد به 6276، اطالعات کشورها را از سال FAOSTATگفتنی است، سایت 

 هزار بازدیدکننده دارد که شامل افراد در حوزه آمار، مقامات 244طور معمول حدود  همچنین این سایت ماهانه به. کند فراهم می

 .شود ها از سراسر جهان می المللی، جامعه مدنی و رسانه های بین دولتی، پژوهشگران، بخش خصوصی، سازمان

با ارائه رابط کاربری پیشرفته، توسط گوشی هوشمند و تبلت و همچنین توسط کامپیوتر شخصی قابل   در حال حاضر سایت،

 .روند جستجو، ساده شده استهای جستجوی آن افزایش یافته و  همچنین گزینه. دسترس است

همچنین تحلیل و بررسی . تر منتشر شود های جدید سریع دهد تا مجموعه داده تر، اجازه می سایت جدید با معماری قابل انعطاف

 .دهد ها و نمودارها را به کاربر می ها، نقشه اطالعات با ابزار جدید بهبود یافته و امکان دانلود مجموعه داده

کند، از میزان استفاده زمین و تولید مواد غذایی  های کلیدی آماده را ارائه می ای از شاخص ، مجموعهFAOSTATنسخه جدید 

 .گیرد می گرفته تا میزان دسترسی به غذا و اختصاص بودجه دولت برای کشاورزی در سطح کشور، منطقه و جهان را دربر 

تنظیم  2434ت در حوزه تحقق اهداف مربوط به دستور کار توسعه پایدار گیری پیشرف ها برای ارزیابی و اندازه برخی از این شاخص

کن کردن فقر شدید، گرسنگی و سوءتغذیه،  المللی به ریشه با نظارت بر تعهدات جامعه بین FAOSTATدر این راستا .شده است

 .، کمک خواهد کرد2434ترویج کشاورزی پایدار و استفاده از منابع طبیعی تا سال 

تواند مورد استفاده قرار گیرد تا به کشورها  ای برای تسهیل تجزیه و تحلیل می درباره انتشار گازهای گلخانه FAOSTATاطالعات 

 .تر و هدفمند کمک کند ای سریع گونه های آب و هوا هوشمند به و کشاورزان برای توسعه استراتژی

 ./بروید faostat/org.fao.wwwبه نشانی  FAOSTATبرای مشاهده سایت 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳1: تاریخ

  تجدیدپذیر تأمین خواهد شدتجدیدپذیر تأمین خواهد شدهای های   درصد انرژی اسپانیا از انرژیدرصد انرژی اسپانیا از انرژی  044044

های  درصدی به انرژی 644تواند با اتکای  های تجدیدپذیر، اعالم کرده که اسپانیا می رئیس یک شرکت اسپانیایی در حوزه انرژی

 .تجدیدپذیر، انرژی مصرفی خود را تأمین کند

های  ترین شرکت ، یکی از مهمAcciona) ، مدیر شرکت اکسیوناMiguel Ezpeletaبه گزارش ایانا از تئولیوپرس، میگل ازپلتا 

در حال حاضر به ": گفت( های تجدیدپذیر و آب ها و انرژی فعال در کسب و کار اسپانیایی، در زمینه توسعه و مدیریت زیرساخت

 ".میلیون خانه را در اسپانیا تأمین کند 22تواند روزانه برق  شود که می اندازه کافی انرژی باد تولید می

 "ها بنا بر آنچه قرار است رخ دهد درست خواهد بود یا خیر؟ بینی حال نکته مهم این است که پیش": وی افزود

شاید به من بگویید این کار غیرعملی است، اما من کامالً مطمئن هستم به آنجایی خواهیم رسید که ": گوید این مدیر در ادامه می

 ".ددرصد انرژی کشور، از انرژی تجدیدپذیر تأمین شو 644

. این در حالی است که اسپانیا دارای ذخایر نفت یا گاز طبیعی نیست؛ بنابراین در تالش است تا از نظر تأمین انرژی مستقل شود

کند که تنها چند درصد کمتر از مقدار  های تجدیدپذیر تأمین می درصد از انرژی خود را از انرژی 66.0اسپانیا در حال حاضر حدود 

 .است 2424توسط اتحادیه اروپا، تا سال درصد تعیین شده  24

تری  های تجدیدپذیر، انرژی گران اند حرکت به سوی انرژی اگرچه این موضوع با محیط زیست سازگار است، اما منتقدان گفته

. ستسال گذشته افزایش یافته ا 64درصد طی  74برخی کارشناسان معتقدند هزینه تأمین انرژی تجدیدپذیر تا . آورد وجود می به

 .توان با مدیریت مناسب حل کرد این در حالی است که به گفته مسئوالن شرکت اکسیونا، این مسئله را می

یکی از مواردی که به نفع ": ، گفتAsia-Pacific region، مدیر منطقه آسیا و اقیانوس آرام Javier Montesخاویر منتس 

توان سیستمی بسیار قابل اعتمادتر ساخت که قادر به  است؛ چرا که می( الکترونیک)های برق  اسپانیا خواهد بود در حوزه سیستم

 ".مقابله با حوادث شدید آب و هوایی یا مشکالت فنی باشد

در شرایطی اسپانیا به اهداف تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا نزدیک شده است که انگلستان برای دستیابی به هدف خود برای 

تواند کاهش  رو شده است و به احتمال زیاد این می با شکست روبه 2424ی تجدیدپذیر تا سال ها درصد انرژی 65رسیدن به 

 ./دنبال داشته باشد عنوان رهبری تغییر آب و هوا را به اعتبارش به
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۰۳۱آذر  ۳2: تاریخ

  با هواپیماهای بدون سرنشینبا هواپیماهای بدون سرنشین  ""گالیسیاگالیسیا""های های   بهبود عملکرد تاکستانبهبود عملکرد تاکستان

های  در تاکستان( پهپاد)های انگور با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین  پروژه تحقیقاتی با هدف بهبود بخشیدن عملکرد باغ

 .اندازی شده است گالیسیا اسپانیا، راه Ribeira Sacra دار منطقه شیب

با حمایت از آژانس نوآوری در منطقه  "Ecovine"، پروژه تحقیقاتی به نام spanish news todayسایت  به گزارش ایانا از وب

ت که مونیتورینگ و نظارت را اندازی شده اس های آن راه های انگور و میوه شمال غربی گالیسیا و با هدف بهبود بخشیدن عملکرد باغ

 .دهد با استفاده از فناوری هواپیماهای بدون سرنشین انجام می

های انگور به  بندی و تفکیک باغ ، هدف این پروژه، توسعه روش نوآورانه بخشHijos de Riveraبا توجه به گزارش شرکت 

 .صویر باال استهای جدید همراه با دقت و وضوح ت آوری مناطق مختلف با استفاده از فن

 Santiago de Compostela)و یک تیم از دانشگاه سانتیاگو دو کامپوستال  Ponte da Bogaاین پروژه توسط کارخانه 

 .شود سرپرستی می( دانشگاه دولتی واقع در شهر سانتیاگو دو کامپوستال، گالیسیا اسپانیا

شود،  های تصویر برداری چند طیفی استفاده می ات همراه با تکنیکدر این پروژه، از هواپیماهای بدون سرنشین برای گرفتن اطالع

منظور شناسایی تغییرات در تاکستان، مقدار آب موجود در خاک، شرایط توسعه و کیفیت  ها برای تجزیه و تحلیل به سپس این داده

ترین روش برای هر بخش از  مناسب گیری در بهترین زمان ممکن برای انجام از این اطالعات برای تصمیم.رود انگور به کار می

توان بهره برد، همچنین برای میزان آبیاری مورد نیاز در هر مرحله از  می Ribeira Sacraدار از  های شیب های انگور در دامنه باغ

 .رود رشد انگور هم به کار می

مراکزی هستند که در این از  Teican Medioambientalو  Elmantecو دو شرکت فناوری  Lar de Ricobaoکارخانه 

 ./کنند پروژه همکاری می

 فرحناز سپهری: ترجمه

 :منبع
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 :نوشت پی

 .انگورهایش شناخته شده استدلیل طعم و مزه  در جنوب استان لوگو و در شمال استان اورنسه در گالیسیا اسپانیا قرار دارد و به -6

آب و هوای این . است است پایتخت آن شهر سانتیاگو د کمپوستال های خودمختار اسپانیا یکی از بخش(: Galicia)گالیسیا  -2

اقتصاد گالیسیا بر پایه ماهیگیری و . های خاص این منطقه است های شدید از ویژگی باران. شدت مرطوب است منطقه معتدل و به

 .ی استوار استکشاورز
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