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 آب

 فارس - ۰۱/۹۰/۵۹:  تاریخ

  شود شود   های آبیاری افزوده میهای آبیاری افزوده می  های استان ایالم به شبکههای استان ایالم به شبکه  هکتار از دشتهکتار از دشت  752752هزار و هزار و   6161  ::
های آبیاری افزوده  های استان ایالم به شبکه هکتار از دشت 752هزار و  61: معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک گفت

مراد اکبری ظهر امروز در آیین اجرای طرح آبرسانی به اراضی کشاورزی مهران  از ایالم، علی خبرگزاری فارسبه گزارش . خواهد شد

عمران و آبادانی در مهران با اجرای طرح آبرسانی به اراضی کشاورزی این شهرستان در دستور کار وزارت جهاد : اظهار داشت

 .ر داردکشاورزی قرا

هزار هکتار از  61با اجرای طرح آبیاری اراضی دشت پایاب شهرستان مرزی مهران بیش از : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .شوند استان ایالم از دیم به آبی تبدیل می های دشت

رسد و کشاورزان و مردم  می برداری ماه به بهره 77االنبیاء در مدت  با مشارکت قرارگاه سازندگی خاتم به گفته اکبری، این طرح

 .شوند مند می های آن بهره منطقه و استان ایالم از مزیت

عملیات اجرایی پروژه احداث  و های صورت گرفته امروز کلنگ با تالش: معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور آب و خاک گفت

 .های آبیاری در دشت مهران در جنوب استان ایالم آغاز شده است شبکه

جهاد کشاورزی در امور آب و خاک، استاندار ایالم و جمعی از مسؤوالن محلی  امروز با حضور جمعی از مسؤوالن :ادامه دادوی 

 .زنی شد های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی استان ایالم کلنگ استانی پروژه شبکه

های آبیاری افزوده خواهد  ای استان ایالم به شبکهه هکتار از اراضی دشت 752هزار و  61اکبری با بیان اینکه با اجرای این پروژه 

های  ریزی منسجمی داشته و در این زمینه دشت های آبیاری برنامه وزارت جهاد کشاورزی با توجه به توسعه شبکه: شد، تصریح کرد

 .مرز مهران در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http69050069006951 
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 آب

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۹: تاریخ

  های نوین آبیاری کشور تخصیص یافتهای نوین آبیاری کشور تخصیص یافت  میلیون دالر برای توسعه سامانهمیلیون دالر برای توسعه سامانه  722722

های نوین آبیاری در کشور  اعتبار برای توسعه سامانه میلیون دالر 500امسال حدود : معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .است ها توزیع شده میلیون دالر آن تخصیص و در بین استان 700در نظر گرفته شده که تاکنون 

به گزارش ایانا، علی مراد اکبری روز شنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی 

هزار هکتار از اراضی کشور از  750حدود یک میلیون و : امانه گرمسیری استان ایالم در شهرستان مرزی مهران بیان کردپایاب س

های نوین آبیاری در دولت تدبیر و امید به آبی  های آبیاری و زهکشی و سامانه محل منابع آب سطحی و زیر زمینی با اجرای پروژه

 .آید ه خود یکی از مهمترین مصادیق بارز اقتصاد مقاومتی به حساب میشود که این اتفاق به نوب تبدیل می

هزار هکتار  550استان کشور،  66کشی در  های آبیاری زه هزار هکتار زمین تحت شبکه 000های مهمی چون  پروژه: وی افزود

ر استان سیستان و بلوچستان و هزار هکتار شبکه آبیاری د 50شبکه های آبیاری نوین در استان های خوزستان و ایالم، حدود 

های وزارت جهاد کشاورزی  های نوین آبیاری با رویکرد توسعه آبیاری میکرو در راس برنامه هزار هکتار نیز تحت عنوان سامانه 750

 .برداری برسند تکمیل و به بهره 02ها باید تا سال  قرار دارد که این پروژه

های نوین  های بارز و شاخص استفاده بهینه از منابع آب کشور را توسعه روش پروژه معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی یکی از

میلیون دالر برای این مهم اعتبار در نظر  500امسال حدود : های پیپ و آبیاری بارانی در کشور دانست و یادآور شد آبیاری با روش

میلیارد ریال اعتبار تنها در بحث آبیاری تحت فشار  650 هفته گذشته در استان ایالم حدود: اکبری تاکید کرد.گرفته شده است

میلیارد ریال قابل افزایش و  500تخصیص داده شد که در صورت ظرفیت اجرای این طرح در استان این اعتبار تخصیصی تا میزان 

ایالم قرار دارد که از  های کشور در استان هزار هکتار از شبکه 600های نوین آبیاری حدود  در بحث شبکه: وی گفت.تخصیص است

های مهران، ایوان، سیروان و چرداول قرار دارند که قریب  هزار هکتار در دهلران و دشت عباس و مابقی در شهرستان 50این میزان 

ل تاکنون بیش از هفت هزار میلیارد ریا: معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد.ها در دست اجرا است به اتفاق این پروژه

هزار هکتاری فکه در استان خوزستان  60در استان ایالم در این خصوص قرارداد منعقد شده و در این خصوص بزودی اجرای پروژه 

هزار هکتار است که امروز فاز اول آن با حضور  70این پروژه تحت عنوان سامانه گرمسیری در سطح : وی افزود.نیز آغاز خواهد شد

هکتار کلنگ زنی شد و در صورت تخصیص منابع آب توسط وزارت نیرو اجرای  752هزار و  61ر سطح مدیریت ارشد استان ایالم د

هزار  770از : معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد.مراحل بعدی این پروژه را نیز در آینده نزدیک آغاز خواهیم کرد

درصد آنها به صورت تحت فشار است  02زهکشی وجود دارد، حدود  آبیاری و 0و  9هایی که در کشور در آبخور شبکه  هکتار پروژه

 .کند که این خود یک رویکرد جدید است که کشور را به سمت بهینه کردن مصرف آب هدایت می

های  های مرتبط با آب در دولت تدبیر و امید با توجه به خشکسالی های بسیار خوب و کارسازی در حوزه اقدام: اکبری یادآور شد

هزار  700هزار هکتار اراضی زراعی است که از این میزان  900استان ایالم دارای .است ر در مناطق مختلف کشور انجام شدهاخی

 ./هزار هکتار آن آبی است 10هکتار زراعت دیم و 

/news/fa/ir.iana.www//:http92502/700D%-0%15%DB 
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 اقتصاد کالن

 فارس - ۰۱/۹۰/۹۰:  تاریخ

  از تولیدکنندگان بخش کشاورزیاز تولیدکنندگان بخش کشاورزی  OOEECCDD  میلیارد دالری کشورهایمیلیارد دالری کشورهای  585585حمایت حمایت 
کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه : های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی گفت رئیس موسسه پژوهش 

میلیارد دالر از تولیدکنندگان بخش کشاورزی  515میالدی ساالنه با اختصاص  7069 -7065در سال های ( OECD) اقتصادی

، سید حسن کاظمی رئیس پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش . اند حمایت کرده

ایتی کشورهای موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی با اشاره به پایش شرایط و سیاست های حم

با وجود شرایط مناسب اقلیم و آب و خاک در تولید مواد : و نه اقتصاد نوظهور از بخش کشاورزی تصریح کرد( OECD) عضو

 .غذایی، رویکرد سیاستی در این گروه از کشورها بر حمایت از تولید کنندگان کشاورزی تاکید دارد

کشور چین از : ارای اهداف صریح خودکفایی غذایی هستند،خاطرنشان کردکاظمی با بیان این که شماری از این گروه کشورها د

درصدی گندم و برنج حمایت می کند و همچنین کشور روسیه طرح خودکفایی غالت، شکر، روغن گیاهی، گوشت،  05خود کفایی 

 .درصد تعیین کرده است 05تا  10شیر، پنیر و محصوالت آبزی را در سطح 

کشور اندونزی : کشور سوییس نیز بدون قید و شرط اهداف خودکفایی غذا را پیگیری می کند، اضافه کردوی با اشاره به این که 

 .دستیابی به خودکفایی در تولید برنج، ذرت، سویا، شکر، گوشت گاو را هدف گذاری کرده است

بر این، کشورهای نروژ، سوییس،  عالوه: رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی اظهار داشت

 .درصد دریافتی ناخالص کشاورزان ادامه می دهند 50کره ، ایسلند و ژاپن همچنان به حمایت از کشاورزان در سطوحی نزدیک به 

: عنوان کرد و افزود OECD کاظمی میزان حمایت کشور ترکیه از بخش کشاورزی را باالتر از میانگین های حمایت کشورهای

 .از تولید کنندگان بخش کشاورزی خود حمایت می کند OECD کره تقریبا سه برابر بیشتر از میانگین حمایت کشورهایکشور 

در :حمایت از تولیدکننده غالب است،یادآور شد OECD وی با بیان این که براساس مطالعات صورت گرفته در اکثر کشورهای

از مصرف کنندگان مواد غذایی نیز از طریق برنامه کمک غذایی تکمیلی و سایر  کشور آمریکا عالوه بر حمایت از تولیدکننده،حمایت

 .برنامه های کمک غذایی در دستور کار قرار دارد

( PSE) درصد حمایت تولیدکننده نسبت به ارزش تولید محصوالت کشاورزی OECD کاظمی با اشاره به این که در کشورهای

این تغییر اخیر به طور عمده به دلیل : میالدی رسیده است، گفت 7001از سال ، به باالترین سطح سطح پس 7065در سال 

 .تحوالت بازار از جمله تحرکات در قیمت های جهانی محصوالت کشاورزی و نرخ های ارز اتفاق افتاده است

زی در این گروه از سیاست های کشاور: رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی اذعان داشت

کشورها در اغلب موارد، موجب اعمال مالیات بر مصرف کنندگان مواد غذایی شده، هر چند که میزان آن در این کشورها بین یک تا 

 .درصد متفاوت است 00

 .است درصد برآورد شده 10بالغ بر ( OECD) سهم پرداخت ها به کشاورزان از ارزش تولید در گروه کشورهای عضو: وی افزود

در سال های  OECD کشورهای: رئیس موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی تصریح کرد

میلیارد دالر از تولید کنندگان کشاورزی حمایت کرده اند و مبالغ بیشتری به  515میالدی ساالنه به طور متوسط  7069 -7065

 .اند ایت از خدمات عمومی بخش کشاورزی هزینه کردهمیلیارد دالر نیز در زمینه حم 12میزان 

کاظمی با بیان این که مطالعه تجارب کشورهای پیشرو و صنعتی و به ویژه کشورهای دارای مزیت های طبیعی و نسبی در تولید 

: اطرنشان کردمحصوالت کشاورزی بر ضرورت توجه ویژه به تولید و تولیدکنندگان مواد غذایی و بخش کشاورزی تاکید می کند،خ
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از تولید کنندگان مواد غذایی و بخش کشاورزی نشان می دهد که به موازات پیشرفت های صنعتی و  OECD حمایت کشورهای

،موضوع حمایت از بخش کشاورزی مغفول نمانده و با اتخاذ (WTO) راهبری اقتصاد آزاد و عضویت در سازمان تجارت جهانی

 .اری تولید و منابع پایه و ایجاد انگیزه مضاعف با جدیت در دستور کار دولت ها قرار داردسیاست های هدفمند و اثر بخش، پاید

کشور شمال و جنوب آمریکا،حوزه آسیا پاسفیک و اقتصادهای نوظهور نظیر ترکیه،شیلی و مکزیک با هدف هم افزایی در توسعه  95

 .فعالیت می کنند OECD یاقتصادی و رفاه اجتماعی در قالب سازمان همکاری و توسعه اقتصاد
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 اقتصاد کالن

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۹: تاریخ

  ارزیابی مثبت از افزایش نرخ ارز برای کشاورزیارزیابی مثبت از افزایش نرخ ارز برای کشاورزی

جانشین قائم مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی افزایش نرخ ارز و پایداری آن را در وضعیت کنونی برای بخش کشاورزی که 

آنها   شود، مثبت ارزیابی کرد و گفت که برای کنترل قیمت و بازار محصوالت وارداتی تعرفه صادرات آن همواره بیشتر از واردات می

افزایش نرخ ارز و پایداری آن در : اظهار کرد« ایسنا»وگو با  مهدی کاظم نژاد در گفت.کند ارز تغییر می بسته به نرخ نهایی و پایدار

توان گفت این  صورت کلی می تواند پیامدها و آثار مثبت و منفی برای بخش کشاورزی داشته باشد؛ اما به شرایط کنونی قطعا می

تواند در جهت مثبت  د، چرا ارزش صادرات و نهایتا تراز بخش کشاورزی را میتواند برای بخش کشاورزی مثبت تلقی شو رویداد می

یابد که در این  در چنین شرایطی ارزش صادرات و واردات در هر بخشی از جمله بخش کشاورزی افزایش می: وی افزود.بهبود بخشد

ی از افزایش قیمت محصوالت وارداتی مانند تواند مثبت ارزیابی شود و برای جلوگیر زمینه برای محصوالت صادراتی کشاورزی می

 .های بخش کشاورزی نیز باید تدابیر الزم در راستای کنترل بازار اندیشیده شود های دامی، برنج، کود، سموم و دیگر نهاده نهاده

 محصوالت وارداتی کشاورزی در انتظار ثبات ارز  تغییر تعرفه

تواند برای بخش کشاورزی که تکیه و  با بیان اینکه برآیند کلی افزایش نرخ ارز می جانشین قائم مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی

توان  برای جبران احتمال افزایش قیمت تمام شده محصوالت وارداتی نیز می: تاکید بیشتری بر صادرات دارد، مثبت باشد، ادامه داد

صورت کامل در وزارت  ه کرد و به همین سبب این آمادگی بهای مانند سایر کشورهای جهان استفاد ای و تعرفه از ابزارهای بیمه

واردات   های محاسبه و محاسبات الزم برای چگونگی تغییر تعرفه هم اکنون فرمول: نژاد اعالم کرد کاظم.جهاد کشاورزی وجود دارد

نیم که نرخ ارز روی چه عددی محصوالت کشاورزی انجام شده و به مراحل نهایی رسیده است و تنها در انتظار این هستیم تا ببی

شود که در این شرایط باید ببینیم نرخ ارز تغییر یافته نهایی به چه میزان روی قیمت  کند و با ثبات می پایداری خود را حفظ می

والت وارداتی واردات را به چه میزان تغییر داد که ثبات در بازار محص  گذار است و باید نرخ تعرفه تمام شده نهایی و نوسان آن تاثیر

های اقتصادی کشور  مدیریت شناور نرخ ارز باید در همه بخش: وی تاکید کرد.حاکم شود و بتوان بازار آنها در داخل کنترل کرد

گاه به دنبال تغییر نرخ ارز و نوسان آن نیستند، بلکه همواره ثبات و  وجود داشته باشد؛ اما دولت و مدیران اقتصادی آن نیز هیچ

سازی نرخ ارز به معنای افزایش آن  کنند و این افزایش نرخ ارز قطعا مقطعی خواهد بود، اما سیاست یکسان را دنبال می پایداری آن

 .نیست و نباید چنین تصوری در جامعه ایجاد شود
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 اقتصاد کالن

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۹: تاریخ

  گذاری خارجی در توسعه بخش کشاورزیگذاری خارجی در توسعه بخش کشاورزی  نقش سرمایهنقش سرمایه

کند؛ زیرا این توانایی را دارد که در ترکیب بهینه با نیروی کار و  سرمایه نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می/ شرق 

فقدان . های بهبود سطح زندگی و رشد اقتصادی را فراهم آورد زمینهفناوری بخش تولید را به حرکت درآورد و با رونق تجارت 

گذاری، امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه  به دلیل اهمیت سرمایه. نیافتگی است سرمایه یکی از علل اصلی توسعه

گذاری مستقیم  سرمایه. اند ههای خارجی پیدا کرد گذاری، تمایل شدیدی به جذب سرمایه نبودن منابع داخلی برای سرمایه کافی

گذاری یک شرکت یا شخص حقیقی در کشوری دیگر به منظور  عبارت است از سرمایه( FDI با نماد اختصاری)خارجی 

گذاری  و سرمایه( غیرمستقیم)گذاری سهامی  گذاری خارجی معموال به دو طریق، سرمایه سرمایه. وکارهای تجار و تولیدی کسب

های خارجی از  ها در معامالت بورس و قبوض سپرده در بانک خرید اوراق قرضه و سهام شرکت. گیرد مستقیم خارجی صورت می

وکار نقش مستقیم نداشته و مسئولیت  گذار خارجی در اداره واحد کسب گذاری سهامی هستند که در این حالت سرمایه انواع سرمایه

گذاری است که به منظور کسب سود پایدار در شرکتی  ، نوعی سرمایهگذاری مستقیم خارجی اما سرمایه. مالی نیز متوجه وی نیست

بازگشت سرمایه و منافع حاصله در . گیرد و نتیجه آن مدیریت شرکت است گذار صورت می مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه

دهد  مطالعات نشان می. شود گذاری انجام می ها نیز از محل عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری گونه سرمایه این

گذاری مستقیم خارجی اثرات چشمگیری روی متغیرهای کالن اقتصادی، از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش  سرمایه

رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه 

گذاری در بخش کشاورزی، یکی از مؤثرترین راهکارها برای  سرمایه. ها دارد هش واردات و تأثیر مثبت در تراز پرداختصادرات، کا

گذاری مداوم و پایدار در  دهد سرمایه تجربه بسیاری از کشورها نشان می.ویژه در مناطق روستایی است کاهش گرسنگی و فقر، به

رو فائو با  هزاره اول، باعث کاهش افراد گرسنه در جهان شده است؛ ازاین  توسعه بخش کشاورزی در راستای دستیابی به هدف

گذاری در  المللی و مؤسسات مالی برای افزایش حجم و اثربخشی سرمایه های ملی و بین ها، بخش خصوصی، سازمان همکاری دولت

گذاری در بسیاری از کشورها  زی، یعنی سرمایهمتأسفانه شرط الزم برای رشد کشاور. کوشد می بخش کشاورزی و توسعه روستایی 

ویژه در کشورهای جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا که گرسنگی نیز شایع  های اخیر راکد بوده یا کاهش یافته است، به در دهه

میلیارد  10از به بیش  7050میلیاردنفری سال   0رشد و جمعیت  زند برای تأمین مواد غذایی، تقاضای روبه فائو تخمین می. است

رشد مواد غذایی،  های جهانی روبه گذاران به دلیل قیمت امروزه سرمایه. ساله در بخش کشاورزی نیاز است گذاری هر دالر سرمایه

ویژه در  توسعه به گذاری در کشورهای درحال های سرمایه بخش کشاورزی بوده و به دنبال فرصت گذاری در  مشتاق سرمایه

در کشورهای ( FDI) گذاری مستقیم خارجی رو جریان سرمایه بیعی فراوانی دارند، هستند؛ ازاینکشورهایی که منابع ط

های فراوری و توزیع و  گذاری خارجی به سمت فعالیت عمده سرمایه. دو برابر شده است 7001تا  7001های  توسعه بین سال درحال

گذاری مستقیم خارجی، آفریقا  از لحاظ مقصد سرمایه. ته استدرصد به تولید محصوالت اولیه کشاورزی اختصاص یاف 60کمتر از 

  51،7گذاری خارجی در زمین کشاورزی، حدود  پروژه سرمایه 250از . گذاری خارجی بوده است ترین منطقه برای سرمایه مهم

و همکاران  Anseeuw) میلیون هکتار در آسیا و هفت میلیون هکتار در آمریکای التین است  62٧2میلیون هکتار در آفریقا، 

توان به  گذاری خارجی در توسعه کشاورزی در جهان وجود دارد؛ برای نمونه می های فراوانی از موفقیت سرمایه نمونه(. 7067

این صندوق در زمینه فراوری مواد . انگلستان اشاره کرد( APIF) وکار مرغ گوشتی المللی کسب گذاری خارجی صندوق بین سرمایه

این صندوق یک شرکت . گذاری کرده است های فدراسیون روسیه، قزاقستان، گرجستان، مولداوی و اوکراین سرمایهغذایی در کشور
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برداری  تولید طیور گوشتی در فدراسیون روسیه تأسیس و با ارتقای کارخانه فراوری شروع به فعالیت کرد تا اینکه به مرحله بهره

شد اما در نهایت صددرصد روسیه آن را هدایت و  خارجی اداره و مدیریت میاین شرکت در ابتدا از سوی کارشناسان . رسید

. تر فروخته شد میلیون دالر و سه هزار کارمند به یک شرکت روسی بزرگ  650، این شرکت با درآمد 7002در سال . مدیریت کرد

میلیون دالر   690جه و پیامد آن بازگشت میلیون دالر بوده که نتی  77٧5حدود  APIF از طرف شده  گذاری سرمایه اولیه سرمایه

گذار و هم کشور پذیرنده سرمایه، منافع اقتصادی و  گذاری خارجی هم برای سرمایه به عبارت دیگر سرمایه. برای صندوق بوده است

  .اجتماعی به همراه داشته است
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 اقتصاد کالن

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۱: تاریخ

  گذارانگذاران  گلوگاه جذب سرمایهگلوگاه جذب سرمایه

مذاکرات اقتصادی برای توسعه روابط ایران و کشورهای خارجی به خصوص شرکای قدیمی پس از : بمانجان ندیمی -دنیای اقتصاد

آمدهایی بین تجار ایرانی و خارجی شکل گرفت و بخش خصوصی بارها چه  و رفت. رسمی،کلید خوردصورت  اجرای برجام به

های قدیمی ایران که این  یکی از دیپلمات. ها مذاکره کردند صورت مستقل و چه با همراهی مقامات عالی رتبه دولتی با خارجی به

های تجاری ایرانی و  تکیه زده، به ارزیابی و برآیند سفرهای هیات الملل اتاق بازرگانی تهران روزها بر صندلی معاونت امور بین

سازی دیپلماسی اقتصادی،  گوید که با توجه به برنامه ایران برای فعال محمدرضا بختیاری از موانعی سخن می. خارجی پرداخته است

گذار خارجی  ند روند ورود سرمایهبرخی از افراد اعتقاد دار. گذاران خارجی در ایران شده است موجب کندی حضور سرمایه

کنند این مذاکرات روند  اما برخی دیگر عنوان می. های زیادی در تحریم بوده، رضایت بخش بوده است درشرایطی که ایران، سال

لل اتاق الم دیدگاه معاون امور بین. کند و انتظار فعاالن اقتصادی را از فضای پس از برجام برآورده نکرده است مناسبی را طی نمی

ها به ایران  تنها خارجی نه. های زیادی همراه بود اجرای برجام با آمد و رفت هیات.وگو بخوانید بازرگانی تهران را در مشروح این گفت

الملل  عنوان معاون امور بین شما به. آمدند بلکه تجار و مقامات ایرانی نیز برای مذاکراتی اقتصادی به کشورهای مختلف سفر کردند

سوال ما این است که در این سفرها . اید های تجاری را همراهی کرده بازرگانی تهران، در بسیاری از سفرها، هیات اتاق

 دنبال چیست؟ خصوصی به بخش

خصوص آنهایی که عضو اتاق  تجار ایرانی به. ها هستیم عنوان پل ارتباطی بین تجار و بازرگانان ایرانی و خارجی ما در اتاق بازرگانی به

مندی  های صنایع، برای همکاری با ایران ابراز عالقه های بازرگانی کشورهای خود یا فدراسیون هستند و تجار خارجی از طریق اتاق

خصوصی  عنوان پارلمان بخش های تجاری، فنی و صنعتی بین دو طرف هستند، بنابراین ما نیز به کنند و به دنبال توسعه همکاری می

حتی . کنیم که دو طرف بتوانند برای همکاری بیشتر با یکدیگر دیدار داشته باشند و مذاکره کنند نظیم میها را به شکلی ت برنامه

اند، این ارتباط را برقرار کنند و بتوانند  اگر ارتباطی نداشته. اند، آن را توسعه دهند ها مذاکراتی نیز داشته اگر از قبل این شرکت

این موضوع، هدف ما در اعزام و پذیرش . ا برای منافع خود و منافع ملی توسعه دهندهایی را برگزینند که تجارت خود ر راه

واقعیتی هم که وجود دارد این است که ایامی که ما در تحریم بودیم، بسیاری از این کشورهایی که ناگزیر . های تجاری است هیات

یک از آنها تمایلی برای اعمال این  واقعیت این بود که هیچها بودند، اما  تحریم را پذیرفته بودند، شاید در ظاهر تابع محدودیت

های ناشی  تاثیر محدودیت هایی که از دیرباز بین ایران و کشورهای خارجی وجود داشته، تحت ها نداشتند چراکه همکاری محدودیت

تحریم، ارتباطاتی را با آنها برقرار و حفظ کردیم در ایام  ما سعی می. از تحریم قرار گرفته و آنها نیز از این تحریم، زیان دیده بودند

دار و  های ما با واسطه، ادامه ها بسیار محدود شده بود، موجب شد همکاری های بانکی در دوره تحریم دلیل اینکه فعالیت کنیم اما به

مدند، با شور و اشتیاق، آ حساب می پس از اجرای برجام، بسیاری از کشورهای دنیا که شرکای تجاری ایران در گذشته به. حفظ شود

حاضر  در حال. البته ما نیز به برقراری ارتباط با آنها مشتاق بودیم. هایی را برداشتند برای برقراری ارتباط نزدیک مانند گذشته، گام

شده و  گذاری مشترک ها هم منجر به سرمایه این همکاری. ها شاهد اتفاقات خوبی در زمینه تجارت هستیم نیز با رفت و آمد هیات

ها و کشورهایی مانند  خصوص اروپایی ها به های جدید از طرف خارجی از سویی انجام پروژه. دنبال داشته است هم تجارت صرف را به

 .جنوبی و چین نیز از دیگر دستاوردهای مهم اقتصادی بعد از برجام است کره
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ها  کنند که اعزام و پذیرش این هیات برخی عنوان میبخش است؟  خصوصی، رضایت ها در بخش به نظر شما نتایج این آمد و رفت

اند و قراردادهای مهمی را  ها در این بین توفیقاتی داشته البته دولتی. چندان تاثیرگذار نبوده و نتیجه مطلوب، حاصل نشده است

 خصوصی در این مورد رضایت دارد؟ اما آیا بخش. اند منعقد کرده

شود، جهشی عمده در روابط تجاری، فنی و صنعتی با شرکای سابق تجاری و شرکای  م حاصل میما انتظار داشتیم پس از آنکه برجا

خوبی در  توان گفت به حتی می. خوبی اجرا نشد طور که بسیاری از کارشناسان نیز اذعان دارند، برجام به جدید ایجاد شود اما آن

ها  هایی در جهت این همکاری ولی گام. به وقوع نپیوست خصوصی داشتیم، عنوان بخش انتظاری که ما به. حال اجرا هم نیست

های ایرانی وارد همکاری  اند و با شرکت های خارجی به ایران آمده بسیاری از شرکت. برداشته شده است که قطعا مثبت خواهد بود

. در حال محقق شدن است دهد که این تحوالت این موضوع نشان می. اند گذاری مشترک صورت داده اند؛ یعنی سرمایه مشترک شده

 .شاید آنچه مورد انتظار ما بوده محقق نشده است، اما در این موضوع شکی نیست که این روند رو به بهبود است

 گذاری خارجی پس از اجرای برجام تا کنون شکل گرفته است؟ چه میزان سرمایه

اما این روند از قبل از برجام شروع شده و هنوز هم . گذاری مشترک صورت گرفته است میلیارد دالر سرمایه 5تا  0تاکنون حدود 

سازی شاهد اقدامات  آهن و واگن های تجدیدپذیر، داروسازی، نیروگاه، راه هایی در زمینه انرژی عنوان مثال در پروژه به. ادامه دارد

هایی که تابع دولت هستند شکل  خصوصی و هم در شرکت ها هم در بخش مشارکت در این پروژه. ایم ها بوده خوبی از سوی اتریشی

اند اما در مجموع سعی بر این است که  هایی را برداشته سازی قدم همچنین در زمینه گردشگری و هتل. گرفته و در حال انجام است

خصوص تبلیغاتی انجام  چرا در این.ها نداشته باشیم های مشترک با خارجی ای درخصوص همکاری گونه تبلیغات عمده هیچ

نتیجه بوده  دهید؟ شاید بد نباشد که نتیجه این رفت و آمدها را اعالم کنید که این تصور پیش نیاید که مذاکرات بی نمی

ممکن است بعضی از . دنبال داشته باشد تواند آثار منفی را هم به گاهی اوقات تبلیغات می. تبلیغات همیشه هم مثبت نیست.است

هایی را در  با دانمارک نیز پروژه. ها مشکالتی را ایجاد کنند برجام ندارند، برای این همکاری ای به اجرای درست کشورها که عالقه

گذاری  میلیون یورو سرمایه 600های بزرگ داروسازی در یک پروژه تولید انسولین در ایران، حدود  یکی از شرکت. دست اجرا داریم

گذاران  ادی به این موضوع اذعان دارند که موانعی برای ورود سرمایهفعاالن اقتص.این جزو اقدامات بسیار خوب است. کرده است

 گردد؟ این موانع از سوی ایران است یا به فضای پسابرجام برمی. خارجی وجود دارد

عنوان  به. ها روند سریعی نداشته باشد شود مذاکرات ما با خارجی این موانع از نظر تجاری، مالی و بانکی وجود دارد که موجب می

شود  دوگانگی نرخ ارز موجب می. گذاری خارجی موضوعاتی مثل نرخ ارز مطرح است گذاری مشترک یا سرمایه مثال برای سرمایه

درخصوص شرایط بانکی هم هنوز توفیق . کند کند، برای ورود تعلل  گذار خارجی به دلیل اینکه بیشتر به منافع خود فکر می سرمایه

 .ر حال برای دستیابی به شرایط مساعد، به زمان نیاز داریمچندانی حاصل نشده است اما به ه

برای تحقق این هدف آیا گزینشی برای کسانی که قصد . گذاری خارجی هدف غایی این رفت و آمدهاست حاضر سرمایه در حال

 ها حضور یابند وجود دارد؟ دارند در این هیات

باید یک واقعیت را در نظر . پردازیم ها می ها و فرصت به معرفی ظرفیت ما تنها. دهیم طور خاص گزینشی انجام نمی در واقع ما به

طور کلی با رکود اقتصادی یا به عبارتی رشد  گذار خارجی دارد، اما اروپا نیز به داشت که درست است ایران نیاز به جذب سرمایه

ایران . ای خروج از رکود به بازارهای جدید وارد شوندمندند که بر ها نیز بسیار عالقه خود اروپایی. اقتصادی بسیار پایین مواجه است

کنیم و آنهایی که در این ظرفیت قرار دارند که بتوانند  بنابراین ما اعالم می. آید حساب می پسا برجام بازار بکری برای این کشورها به

 .ساز استنقش اتاق بازرگانی نقش بستر. کنند شریک خارجی جذب کنند در این دید و بازدید شرکت می
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این موضوع بستگی به این دارد که آیا . های خارجی را برای انجام کار مشترک جذب کنیم ما غالبا مشوق این هستیم که طرف

درست است که در . گذاری مناسب است یا خیر ها برای سرمایه های مشترکی که در ایران وجود دارد، از نگاه خارجی پروژه

های کوچک  خصوصی که اغلب شرکت خالی و نیمه خالی زیادی مواجه هستیم اما چنانچه بخش های حاضر در کشور با ظرفیت حال

ها را به اتاق بازرگانی معرفی کنند تا ما بتوانیم  گذاری خارجی هستند، باید این پروژه و متوسط هستند، نیازمند جذب سرمایه

ها وجود دارد که هنوز صاحبان صنایع ایرانی با  ل از سوی شرکتاما این مشک. ها عرضه کنیم های آنها را در دیدار با خارجی پروژه

. گذار خارجی مطرح کنند و ما بتوانیم به آنها کمک کنیم اند که خود را برای جذب سرمایه میدان نگذاشته یک انسجام منظمی پا به

های کشور هست و لیستی از آنها را در  هایی که قبال تعریف شده و در تمام استان گذار خارجی مجبوریم پروژه برای جذب سرمایه

هایی که برای اتمام  خصوصی از اینکه کارآفرینان بیایند و پروژه عنوان پارلمان بخش ما به. ها معرفی کنیم اختیار داریم، به خارجی

ها  دیدار با خارجی توانیم در کنیم و می شده معرفی کنند، استقبال می سنجی های امکان اند را در قالب طرح آن به مشکل برخورده

 .گذاری خارجی به تدریج شکل خواهد گرفت در این صورت قطعا جذب سرمایه. ها را نیز ارائه دهیم این طرح

/news/fa/ir.iana.www//:http92210D%AF%DA%/0%10 
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 اقتصاد کالن

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۱: تاریخ

  گیرنوسان ارزیگیرنوسان ارزی  دو ضربهدو ضربه

رو است  با این همه، بازار با دو عامل روبه. تومان شد 9000وارد کانال  05روز گذشته دالر برای دومین بار در سال : دنیای اقتصاد

دالیل رشد شاخص ارزی بوده، از  روز یکشنبه، نرخ حواله درهم که در روزهای گذشته از. که بالقوه توان فعالیت ضدنوسانی دارند

ها چراغ سبزی برای ارائه خدمات با ارز آزاد  کل بانک مرکزی به بانک همچنین در این روز رئیس. سقف قیمت روزانه پایین آمد

را با بررسی روند روزهای گذشته و احتماالت تاثیرگذاری این نقاط امید، سناریوهای روزهای آینده « دنیای اقتصاد». نشان داد

تومان شد، هر چند که در  000هزار و  9وارد کانال  05در دومین روز هفته، دالر برای دومین بار در سال .واکاوی کرده است

تومان باال رفته بود، در نهایت با پایین آمدن از  000هزار و  9روز یکشنبه بهای دالر که تا . مقاطعی از روز نیز از آن پایین آمد

تومان باالتر از روز شنبه بود، منجر به ثبت  00این قیمت که . تومان به کار خود پایان داد 000هزار و  9سقف روزانه با قیمت 

به گفته فعاالن، باال رفتن نرخ حواله درهم و افزایش تقاضا برای اسکناس دالر از عوامل اثرگذار در رشد . دومین رشد متوالی شد

تومان در حالی رخ داد که وقوع دو اتفاق ضد نوسان ممکن است روند نوسان در  000هزار و  9ورود دالر به کانال . قیمت بودند

به گفته فعاالن، روز یکشنبه نرخ حواله درهم پس از رسیدن به سقف روزانه در مسیر کاهشی قرار . تر کند روزهای آینده را آرام

در کنار این، روز . ده بازگشت احتمالی آرامش بازار باشددهن تواند نشان گرفت و این نقطه متمایز در فضای بازار روزهای اخیر می

برخی فعاالن اعتقاد . ها چراغ سبز داد که برای ارائه خدمات با ارز آزاد به بازار وارد شوند کل بانک مرکزی به بانک یکشنبه، رئیس

کل بانک  توان از دیدار رئیس ه این دسته، میبه گفت. عنوان دومین نقطه ضد نوسان در بازار تلقی کرد توان به دارند این اتفاق را می

که زمینه انتقال  صورتی ها در بازار شده است و در ساز بانک کل خواستار حضور ثبات ها استنباط کرد که رئیس مرکزی با مدیران بانک

و شفافیت معامالت باالتر  ها فراهم شود، به احتمال زیاد دامنه نوسانات پایین خواهد آمد معامالت ارزی از شبکه صرافی به بانک

ها بازار متشکل رسمی دارای هویت هستند، ولی نگاه دیگری نیز در بازار  این دیدگاه افرادی است که اعتقاد دارند بانک. خواهد رفت

فراهم ها زمینه افزایش را  این عده اعتقاد دارند که ممکن است خود بانک. وجود دارد که بیشتر مربوط به بازیگران خرده پا است

در دومین روز هفته، دالر   :تابی دالر بی.ها را در روزهای آینده رصد کرد برای سنجش این ادعاها باید نوع فعالیت بانک. کنند می

تومان باالتر از  90این قیمت . تومان آغاز کرد 100هزار و  9تومان و با قیمت  000هزار و  9معامالت خود را در آستانه کانال 

های بانکی در روز شنبه، میزان خرید ارز در معامالت پشت  به گفته فعاالن، پس از تعطیلی صرافی. روز شنبه بود قیمت بسته شده

البته برخی . این موضوع در شروع معامالت بازار یکشنبه نمودار شد. خطی باال رفت و موجب شد قیمت رشد بیشتری را تجربه کند

به باور این دسته، در . تری نسبت به نرخ حواله درهم قرار داشت در روز شنبه در سطح پایینفعاالن بازار اعتقاد دارند که قیمت دالر 

با این حال، پس از . ای بود که موجب کاهش دامنه نوسانات افزایشی شده بود اولین روز هفته، میزان عرضه بازارساز به اندازه

تر قیمت دالر نسبت به نرخ حواله درهم، وارد بازار شدند و با  پایین گران فردایی با توجه به سطح های بانکی، معامله تعطیلی صرافی

تومانی نسبت به روز شنبه آغاز به  90به این ترتیب، قیمت دالر در روز یکشنبه با شکاف . اطمینان بیشتری اقدام به خرید کردند

 000هزار و  9تنها از سطح  ، قیمت نه67ش از ساعت که پی طوری گرفته شد؛ به شدت پی در ادامه روز، روند افزایشی دالر به. کار کرد

با این حال، هرچقدر به ساعات . تومان نزدیک شد 050هزار و  9تومان عبور کرد، بلکه در مقاطع کوتاهی از روز حتی به سطح 

 9و حتی پس از ساعت  در این مسیر، قیمت دالر تا کف کانال پایین رفت. تر شدیم، مسیر قیمت دالر تغییر کرد انتهایی روز نزدیک

روز گذشته، قیمت دالر در ساعات انتهایی روز در مسیر  های آخر کار چرایی ریزش.تومان معامله شد 000هزار و  9بعدازظهر زیر 

به این ترتیب، قیمت در این روز در . تومان معامله شد 000هزار و  9بعدازظهر زیر  9کاهشی قرار گرفت و حتی پس از ساعت 
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فعاالن بازار نسبت به این . تنها فاصله گرفت؛ بلکه به کف قیمت روزانه نزدیک شد نتهایی روز از نقاط اوج روزانه نههای ا ساعت

ای نسبت به این موضوع داشتند و معتقد بودند برخی از  کاهش قیمت دو دیدگاه داشتند؛ فعاالن دسته اول دید خوشبینانه

تومان آغاز به کار کرد، در  25روز یکشنبه نرخ حواله درهم با هزار و . اند اله درهم رفتهگران به استقبال کاهش بیشتر نرخ حو معامله

 20تومان باال رفت، ولی در ساعات انتهایی روز با بازگشت از سقف روزانه در انتهای محدوده هزار و  12ادامه روز تا قیمت هزار و 

داد، نقطه هزار و  های فنی نسبت دادند که خبر می له درهم را به تحلیلبرخی فعاالن،کاهش نرخ حوا. تومان به کار خود پایان داد

در این شرایط به گفته فعاالن، تغییر مسیر درهم ممکن است .تومان نقطه مقاومتی محکمی دربازار است و عبور از آن دشوار 12

پس از تعطیلی معامالت درهم به استقبال گران داخلی  عنوان یک سیگنال کاهشی در بازار عمل کرده و موجب شده باشد معامله به

به گفته این دسته، پس از تعطیلی . با این حال، دسته دیگری دیدگاه متفاوتی دارند. ها دربازار داخلی رفته باشند کاهش قیمت

های خود را باال  در این شرایط، برخی از بازیگران بازار نیز فروش. معامالت درهم، عرضه بازارساز تا حدی موجب افت قیمت دالر شد

با این حال، شماری از بازیگران با تجربه بازار اعتقاد داشتند که هدف آنها از این عمل . بردند تا قیمت، افت بیشتری را تجربه کند

د، تومان اقدام به خرید دالر کردن 100هزار و  9گرانی که در محدوده به باور بازیگران یادشده، معامله. بیشتر سودجویانه بوده است

در این . ها بار دیگر اقدام به خرید کنند تومان آن را فروختند تا باپایین آمدن دوباره قیمت 000هزار و  9روز یکشنبه در محدوده 

 000هزار و  9عاملی که امید این دسته برای برگشت قیمت به سطح . شرایط، آنها از نوسانات بازار نهایت استفاده را خواهند برد

 .دهد، باال بودن نرخ حواله درهم است تومان را شکل می

. بینی کرد توان روند نوسان روزهای آینده را پیش احتماالت دالربه گفته برخی فعاالن، براساس دو اتفاق مهم بازار روز یکشنبه می

ط، اگر نرخ حواله در این شرای. بار بود یک نقطه امید بخش در بازار روز یکشنبه برای کنترل نوسان برگشت نرخ درهم برای اولین

به گفته فعاالن، زمانی . توان امیدوار بود که دامنه نوسان محدودتر شود درهم روز دوشنبه نوسان افزایشی خاصی را تجربه نکند، می

روز یکشنبه نیز چنین . کند شود، دامنه نوسانات بازار کاهش پیدا می که قیمت دالر در بازار آزاد به نرخ حواله درهم نزدیک می

. دلیل افزایش عرضه دامنه نوسانات در جهت نزولی باال رفت بعدازظهر و پایان معامالت درهم، به 7فاقی رخ داد؛ ولی پس از ساعت ات

های بازار نکند و قیمت درهم نوسان افزایشی بیشتری را به ثبت نرساند، بازار  در این شرایط، اگر بازارساز اصراری بر کاهش قیمت

به گفته یکی از بازیگران با تجربه بازار، با توجه به . تری رو به رو خواهد شد سان باال با درجه تغییرات پایینارز پس از چندروز نو

در این شرایط به .تومان خواهد بود 090هزار و 9تومانی، باالترین سطح برای قیمت دالر در حال حاضر حدود  20درهم هزار و 

ی استفاده از مدیریت بازار با ذخایر ارزی سعی کند از طریق انتظارات نیز نوسانات را گفته کارشناسان، بازارساز بهتر است به جا

های لفظی اعالم شده مناسب عمل کرده و توانسته تا حدی  شواهد حاکی از آن است بازارساز در فروش ارز و قیمت. کنترل کند

وگیری از افزایش دامنه نوسان، بازارساز در مواقعی در با این حال، بهتر است برای جل. مانع از افزایش بدون معامله دالر شود

دراین شرایط، اگر بانک از موقعیت فروشنده صفر خارج شود و موقعیت خرید نیز به خود بگیرد، . موقعیت خریدار نیز قرار بگیرد

عنوان  به. ثبتی خواهد داشتتواند خریدار و فروشنده بازار را همزمان مدیریت کند؛ عاملی که در کاهش دامنه نوسان تاثیر م می

توانست با خرید ارز مانع از افزایش دامنه نوسان  بعدازظهر، می 7ها از حدود ساعت  مثال، روز یکشنبه، پس از کاهشی شدن قیمت

 تومان تفاوت چندانی ندارد و هزینه باالیی در 000هزار و  9تومان با  100هزار و 9به گفته بسیاری از کارشناسان، سطح . شود

در این شرایط، مدیریت نوسان به جای مدیریت قیمت به تنهایی خواهد .تر باید پرداخت مواقعی برای قرار گرفتن ارز در سطح پایین

با این . گیران را در بازار کاهش دهد و این موضوع در آینده نیز در سطح قیمت نیز اثرگذار خواهد بود توانست که حضور نوسان

 .رسد که دالالن بعضا به میزان زیادی از کاهش قیمت نیز به سود خود استفاده کنند ظر میحال، در شرایط فعلی به ن
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 اقتصاد کالن

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۹۰: تاریخ

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

آذرماه، پس از یک روز تعطیلی، معامالت محصوالت کشاورزی در بورس کاال از جهش قابل توجهی برخوردار بود، به شکلی  0امروز 

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

، عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال روند رو به (آذر 0)خبرنگار ایانا از تاالر معامالت بورس کاالیی ایران، امروز به گزارش 

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

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

تن و کمترین آن  071طبق این گزارش، بیشترین عرضه جو دامی در تاالر محصوالت کشاورزی معادل دوهزار و .عرضه شده است

تن شکر سفید با  600همچنین امروز .شده است 99عرضه دو تنی توسط شرکت کارگزاری کاالی خاورمیانه بوده که مشمول ماده 

 0هزار تن عرضه با نرخ پایه  در نماد گندم خوراکی، پنج.ریال توسط کارگزاری سینا عرضه و معامله شد 700هزار و  75نرخ پایه 

ندوستان، برنج وارداتی از کشور ه.ریال به فروش رسید که مکان تحویل آن، طی هفته آینده آذربایجان غربی خواهد بود 90هزار و 

. تنی این محصول سبقت گرفت 625تنی بر عرضه  750ریال معامله شد که تقاضای  700هزار و  91امروز، با بیشترین قیمت،

افزاید، برنج وارداتی از  این گزارش می.های آتی این محصول تأثیر بسزایی در رشد شاخص بورس داشته باشد رسد عرضه نظر می به

ریالی  550هزار و  71رو بوده به شکلی که در این نوع محصول، با قیمت پایه  عرضه و افزایش تقاضا روبهکشور اروگوئه نیز با کاهش 

در نماد ذرت دامی مشمول .تن بوده است 050تن از این محصول عرضه شده در حالی که میزان نقاضا برای آن دوهزار و  900فقط 

های شرکت توسعه کشاورزی و پیشگامان بهپرور هرکدام به ترتیب  ارگزاریرسد عرضه آن امروز آغاز شده ک نظر می که به 99ماده 

 .ریال عرضه کردند 600هزار و  تن از این محصول را با قیمت هشت 99هزار و  051و  920هزار و  102

هزار و  106تن اعالم شده که بیشترین این محصول با  500هزار و  192ای دو میلیون و  همچنین موجودی انبارهای ذرت دانه

 ./کیلوگرم در انباری محمدی فر جای گرفته است 070هزار و  کیلوگرم در انباری کریمی و کمترین آن با پنج 912
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 اقتصاد محصوالت

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۱: تاریخ

  کاسبی دالالن با حربه تردید در بازار مرکبات مازندرانکاسبی دالالن با حربه تردید در بازار مرکبات مازندران

روز پیش آنفلوانزا کرده بود، هنوز نخستین پیمانه از شربت شفابخش خرید میوه  60بازار مرکبات مازندران که با سرما و یخبندان 

 .ان را به ورشکستگی بکشانندهای یخ زده را سرنکشید که دالالن سم تردید را به پیکر نیمه جانش تزریق کرده اند تا باغدار

گزارش خبرنگاران ایرنا حاکیست که به دنبال اعالم خرید پرتقال های یخ زده باغداران مازندران در چند کارخانه کنسانتره و آبمیوه 

 'آنان را گیری ، دالالن وارد عمل شده و انگ یخ زدگی را بر تمامی محصوالت باغ مرکبات استان چسبانده اند تا دسترنج یک ساله 

این شبهه طی چند روز گذشته چنان گسترش یافته که حتی فروش محصوالت برداشت شده پیش از برف و .  کنند 'بزخر 

 . یخبندان را هم در خرده فروشی ها با چالش و کاهش شدید قیمت مواجه کرده است

نوسان قیمت ها قرار گرفته است و این امر سبب در حال حاضر بسیاری از مرکبات سالم و عاری از یخ زدگی مازندران تحت الشعاع 

درصد محصول سالم استان نیز که باید تازه خوری و یا انبار شود ، به نوعی در آتش آشفته بازار قیمت ها در حال  20شد تا 

 . سوختن است

  تولید مازاد ، بالی جان باغداران** 

اطر تولید مازاد در سال جاری با چالش عرضه و قیمت مواجه بود و بازار مرکبات مازندران پیش از برف و سرمای اخیر هم به خ

دالالن در همان زمان هم با خالی کردن ته دل باغداران ، برای خودشان کیسه دوخته بودند و این بالی طبیعی اکنون بهترین 

 . فرصت را برای سرکیسه کردن تولید کنندگان فراهم کرده است

هزار تن  500میلیون و  7مرکبات دارد و سازمان جهاد کشاورزی برآورد کرده بود که امسال بیش از هزار هکتار باغ  660مازندران 

 . محصول از آنها برداشت شود که این مقدار حدود نیم میلیون تن بیشتر از میانگین سال های پیش است

و قیمت در بازار دست فروش ها نیز تومان به فروش می رسد  500در حال حاضر هر کیلو پرتقال تامسون سر درخت کمتر از 

قیمت نارنگی که پیش از یخبندان برداشت شده و در بازار . تومان و در مغازه ها و فروشگاهها نیز تا یکهزار تومان است 100اکنون 

یخبندان قیمت هرکیلوگرم نارنگی انشو و یافا که پیش از . عرضه می شود هم تحت الشعاع قیمت های پس از یخبندان قرار گرفت 

قیمت هرکیلوگرم .تومان کاهش یافت 700تومان در مغازه ها عرضه می شد ، اکنون به کمتر از یکهزار و 500هزار و  7هزار تا  7

 . تومان رسیده است 700لیمو ، یکی دیگر از مرکبات پر طرفدار مازندران ، نیز به زیر یکهزار و 

  تقلب در عرضه مرکبات مازندران** 

رنگاران ایرنا نشان می دهد که این روزها برخی از واسطه ها و دالالن ، مرکبات سالم مازندران را با مقداری محصول بررسی های خب

 .ناسالم و یخ زده ادغام کرده و تالش دارند تا تردید ناسالم بودن این میوه را نهادینه کنند

ممر درآمد و زندگی خانواده اش است ، به خبرنگار ایرنا  کبری حسنی ، یکی از باغداران شهرستان ساری که با باغ مرکبات تنها

 . گفت که امیدش را به بهبود وضعیت بازار از دست داده است

با این که در منطقه ما در جنوب شهر ساری کمترین میزان بارش : تن برآورد کرد ، افزود  7وی که تولید امسال باغش را حدود 

 .ده ، ولی اکنون قیمت تحت شعاع جو بازار مرکبات ناسالم ، یخ زده و تلخ قرار گرفتبرف را داشتیم و مرکبات ما سالم مان

هر سال نیمی از محصول را خودم پس از برداشت به صورت مستقیم به چند میوه فروشی داخل شهر : این باغدار ساروی گفت 

ه فروش نمی رود و یا بر سر قیمت با صاحب مغازه به تحویل می دهم ، اما اکنون به دلیل مشکالت به وجود آمده پرتقال ها روزانه ب

امروز عالوه بر اینکه مردم به سالم بودن مرکبات شک کردند ، بر سر قیمت مرکبات نیز با : وی اضافه کرد.توافق نمی رسیم



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

زار تومان در پرتقال درجه یک و شیرین تامسون را کیلویی ه: این بانوی باغدار گفت .فروشندگان بحث و چانه زنی می کنند

تومان عرضه می کنند ، در حالی که پرتقال های باغ  200فروشگاه نمی خرند و می گویند که در بازار های محلی به وفور کمتر از 

 .ما سالم است و از سوی دیگر هزینه تولید و برداشت مرکبات امسال برای باغداران بیشتر از هزار تومان آب خورده است

 9اگر عرضه مرکبات درجه : از سوی دولت اشاره کرد و گفت 9دار بابلی هم به خرید تضمینی مرکبات درجه عباس تقی نیا یک باغ

یخ زده به درستی برای عرضه به کارخانه آبمیوه گیری مدیریت و هدایت شود، بیشتر مرکبات که باید تازه خوری شود، بدون وجود 

 .و مصرف کنندگان عرضه می شود شبهه در مصرف و با قیمت مناسب برای تولید کنندگان

مناسب است ، ولی مشکل اینجاست که در حال حاضر پرتقال سالم به  9تومان برای خرید مرکبات درجه  550قیمت : وی افزود 

 . خاطر ایجاد شبهه در بازار به همین قیمت خریداری می شود

ر خرید پرتقال در حال فاسد شدن باغداران استان هفته گذشته ، دولت تدبیر و امید دستو 7در پی برف سنگین و یخبندان 

مازندران را صادر کرد و شرکت تعاونی کشاورزی باغداری کوثر رامسر وابسته به شرکت تعاونی روستائی مازندران هر کیلوگرم 

 .ریال خریداری می کند 500باغداران را که قابل مصرف برای تازه خوری نیست ، پنج هزار و  9پرتقال درجه 

  خوردن ، تنها راه تشخیص سالم بودن مرکبات **

کارشناس مرکبات سازمان جهاد کشاورزی مازندران تنها راه تشخیص و شناسایی پرتقال های یخ زده و تلخ شده را از پرتقال های 

 .بدون خوردن ، از ظاهر میوه قادر به تشخیص سالم بودن آن نخواهیم شد: سالم ، خوردن آن دانست و گفت 

 . یخ زدگی و تلخی مرکبات درقسمت ناف و هسته مرکزی میوه شروع می شود و به ظاهر نیز میوه سالم است: ایزدی افزود هادی 

البته تدبیر دولت با آغاز : وی با بیان اینکه در حال حاضر در بازار مرکبات مازندران ، تر و خشک در حال سوختن است ، گفت 

می کند اما واسطه ها و دالالن همواره بر مشکالت نابسامانی بازار و نوسانات قیمت ها  ، مشکل را برطرف 9خرید مرکبات درجه 

درصد مرکبات استان قابلیت نگهداری در انبارهای فنی را  90بررسی ها نشان می دهد تا : این کارشناس مرکبات افزود .می افزایند

 .دارند و باغداران عجله ای برای عرضه محصولشان نکنند

  به کارخانه آبمیوه گیری 9تحویل مرکبات درجه  لزوم** 

در کارخانه  9معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران هم در گفت و گو با ایرنا به خرید مرکبات درجه 

قال را در این تن پرت 900برای حمایت از باغداران ،دولت توان تخرید تضمینی روزانه : آبمیوه گیری رامسر اشاره کرد و گفت

عزیزاهلل شهیدی فر با تائید وجود آشفتگی در قیمت مرکبات و شبهه در سالم و ناسالم بودن این میوه در .کارخانه ایجاد کرده است

 .به همین دلیل دولت تدبیر و امید دستور خرید پرتقال در حال فاسد شدن باغداران استان مازندران را صادر کرد: مازندران ، افزود 

شرکت تعاونی کشاورزی باغداری کوثر رامسر وابسته به شرکت تعاونی روستائی مازندران هر کیلوگرم پرتقال درجه : ادامه داد وی 

 .ریال خریداری می کند 500باغداران را که قابل مصرف برای تازه خوری نیست ، پنج هزار و  9

رای جبران بخشی از ضرر باغداران، ،و تعادل بخشی به بازار را ب 9معاون جهاد کشاورزی مازندران خرید تضمینی پرتقال درجه 

در صورت استقبال باغداران ، کارخانه دیگری در تنکابن که متعلق به بخش خصوصی است، آماده : عرضه و تقاضای دانست و گفت 

 .است 9دریافت مرکبات درجه 

  همه چیز به نفع دالالن** 

روزه به آستانه کما رسیده است که طور معمول و بر اساس قانون حاکم بر بازار  7رمای بازار مرکبات مازندران در حالی با یک س

 . آزاد باید خود به خود به تعادل باز می گشت
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قانون آزاد عرضه و تقاضا حکم می کند همان گونه که تولید مازاد بر نیاز بازار ، همواره کاهش قیمت را به دنبال دارد ، هرگونه 

 . ش تولید هم باید به افزایش قیمت منجر شود ، قانونی که ظاهرا برای بازار مرکبات مازندران کارائی نداردمخاطره برای کاه

مشکل بازار مرکبات مازندران و خارج شدنش از تعادل با هر بحران کوچک را باید در : یک کارشناس اقتصادی در این باره گفت 

جو کرد ، وضعیتی که در آن باغدار بیش از هر کس دیگری تحت تاثیر جو  غیر حرفه ای بودن باغداری در این استان جست و

برای بسیاری از مازندرانی ها ، باغداری ممر اصلی معیشت : جانعلی ولیزاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود .روانی قرار می گیرد

 'یا شانس و یا اقبال  'ر سال به قول معروف با نیست ، بلکه کمک خرجی به حساب می آید و به همین دلیل هم آنها معموال ه

درصد باغداران اصال نگاه بلند مدت به باغداری ندارند و  10شاید بیش از : این کارشناس اقتصادی توضیح داد . باغداری می کنند

 .ین منفعت را ببرنددلیلی هم نمی بینند که برای نگهداری محصول چاره اندیشی و زمانی محصول را وارد بازار کنند که بیشتر

در تمامی این سال ها هر گاه که مازاد تولید در استان وجود داشت ، باغدار متضرر شد و حتی آنانی که محصولشان را : وی افزود 

ذخیره می کردند به هر دلیلی به خاطر نگاه زودگذر و غیر علمی به این قضیه با فاسد شدن محصولشان در پایان زمستان مواجه 

به این نتیجه رسیدند که به جای دردسر ذخیره سازی و نگهداری محصول ، آن را به قیمت کم یا زیاد بفروشند و خودشان شدند و 

این کارشناس اقتصادی مسائل کشاورزی مازندران ، این نوع نگاه را در تمامی بخش های کشاورزی استان حاکم . را خالص کنند

م باشد ، دالالن برنده اصلی بازار هستند ، خواه این بازار مرکبات باشد یا برنج و خواه تا زمانی که این نگاه حاک: دانست و گفت 

 .  تولید مازاد داشته باشند یا با بحرانی مانند سرما مواجه شوند

خریداری تومان  000تا  100دالالن تا پیش از سرما و یخ زدگی ، بخشی از محصول باغ های مازندران را کیلوئی : او توضیح داد 

تا سه برابر این قیمت فروختند و اکنون پس از بحران سرما هم با آشفته کردن بازار و ایجاد تردید در حال خرید به  7کردند و به 

 . برابر خرید بفروشند 1تومان هستند تا بتوانند بعدها به قیمت پنج تا  500قیمت زیر 

ییر در گونه ها را با مطالعه علمی از یک سو و حرفه ای کردن باغداری به این کارشناس پهنه بندی باغ مرکبات در مازندران و تغ

 .  همراه آموزش به کشاورزان را راهکار درست حل مشکالت دانست

برفی که دوشنبه شب اول آذر ماه امسال در مازندران باریدن گرفت و تا پنجشنبه شب چهارم آذر ادامه داشت ، عالوه بر خسارت 

 . ورزی باعث ، قطعی آب ، گاز ، برق و تلفن همراه برخی مناطق شده بودسنگین به بخش کشا

درجه زیر صفر سبب یخ زدگی محصوالت کشاورزی از جمله مرکبات و کیوی در 61بارش برف سنگین پائیزی و کاهش دما تا 

 . انددرصد برآورد کرده  90کارشناسان جهاد کشاورزی میزان خسارت به باغ های مرکبات را . استان شد

برخی از باغداران برای در امان . بازار داللی مرکبات در مازندران به دنبال برف و سرمای شدید هفته پیش در استان رونق گرفت 

 . ماندن محصولشان از سرما اقدام به برداشت پرتقال و نارنگی کردند و عرضه مازاد به بازار سبب کاهش شدید قیمت شده است

ت نیز برای کاهش و تعیین قیمت دلخواه چنین القا کرده اند که با توجه به آسیب پذیر شدن محصول بر اثر واسطه های بازار مرکبا

 . یخ زدگی ،برداشت نکردن زود هنگام مرکبات ،ضرر بیشتری را متوجه باغداران خواهد کرد

ه در دستور کار قرار گرفت تا باغداران در چنین شرایطی ، با تصمیم شورای تنظیم بازار استان مازندران ، خرید پرتقال درجه س

 .بیشتر از این متضرر نشوند
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 اقتصاد محصوالت

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۱: تاریخ

  کاالکاالهزار تن گواهی سپرده ذرت در بورس هزار تن گواهی سپرده ذرت در بورس   6161عرضه عرضه 

تن ذرت طرح قیمت تضمینی  079هزار و  تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران نیز در روز دوشنبه شاهد عرضه پنج

هزار تن جو دامی،  60در این تاالر همچنین . صورت گواهی سپرده کاالیی است تن ذرت به 700هزار و  61صورت فیزیکی و  به

 .شود هزار تن گندم دروم عرضه می هزار تن گندم خوراکی و یک 61شکر،  تن 700تن برنج وارداتی، دوهزار و  507

امروز جو دامی با قیمت پایه . رو بوده است به گزارش خبرنگار ایانا، امروز محصوالت کشاورزی در بورس کاال با افزایش عرضه روبه

 77تا  70عرضه شد که تاریخ تحویل آن بین  های باهنر، فارابی، مفید و شرکت توسعه کشاورزی هزار ریال توسط کارگزاری هفت

ریال در  90هزار و  0هزار تن از این محصول با قیمت پایه  60همچنین در نماد گندم خوراکی، امروز، .آذرماه تعیین شده است

 .تن آن به فروش رفت 500هزار و  بورس عرضه شد که سه

 ./ریال معامله شد 100هزار و  90قیمت پایه  همچنین در نماد روغن خام سویا وارداتی از کشور برزیل، با
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 اقتصاد محصوالت

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۹: تاریخ

  عرضه شدعرضه شدجو دامی، برنج وارداتی و روغن خام سویا در بورس جو دامی، برنج وارداتی و روغن خام سویا در بورس 

در نخستین روز هفته، بورس کاالی ایران در بخش محصوالت کشاورزی شاهد معامالت جودامی، برنج وارداتی و روغن خام سویا 

 .، جو دامی، برنج وارداتی و روغن خام سویا در بورس کاال عرضه و معامله شد(آذرماه 69)به گزارش خبرنگار ایانا، صبح امروز، .بود

هزار  تن بوده و کم ترین این محصول، یک 120هزار ریال و با عرضه چهارهزار و  جو دامی با بیش ترین قیمت هفتدر این معامالت، 

 .تن بوده است که هر دو نرخ توسط کارگزاری باهنر معامله شد

 100هزار و  90 تن از این محصول امروز در بورس کاال عرضه و با بیشترین قیمت 700همچنین در نماد روغن خام سویا، در حدود 

هزار و  96تن برنج وارداتی از کشور اروگوئه در بورس با قیمت پایه  900طبق این گزارش، همچنین .ریال در بورس معامله شد

 ./توسط شرکت کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه عرضه شد که محل تحویل آن طی هفته آینده در بندر ترکمن خواهد بود 005
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 اقتصاد محصوالت

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۹۰: تاریخ

  تنفس آزاد محصوالت کشاورزی با قیمت تضمینی در بورستنفس آزاد محصوالت کشاورزی با قیمت تضمینی در بورس

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

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

است که کارشناسان به اتفاق ویژه درباره محصوالت کشاورزی، ابتکاری  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 معتقدند با اجرای این سیاست، کشاورزانی که سال

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  بار محصول جو کشاورزان کل کشور در بورس کاال به 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

 .مایتی است در راستای تسریع فروش محصوالت کشاورزی و کاهش ضرر و زیان کشاورزانتوان گفت این اقدام دولت، ح 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

د را به سرعت دریافت کرده و این موضوع موجب رضایت خاطر ای که در بورس کاال انجام ش 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  ن ایجاد میاین اقدام دولت حاشیه امنی برای کشاورزا: تضمینی محصوالت کشاورزی در بورس کاال به خبرنگار ایانا گفت

گونه نگرانی برای فروش و حتی نگهداری محصوالت  شکلی که آنها در برداشت محصوالت خود به این امنیت فکری رسیدند که هیچ

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 های همه 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

 .ی همچون گندم، جو و سایر محصوالت کشاوری استرسد بورس بهترین محل برای معامله کاالهای نظر می طبق این گزارش، به

های قیمت تضمینی بورس، پرداخت پول در کمترین زمان به کشاورزان است که این اتفاق در خرید تضمینی کمتر و در  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 که بورس با کشاورز قرارداد بسته و محموله 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 : رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی به خبرنگار ایانا عنوان کرد الرگانی، نایب وسویدر ادامه این گزارش، ناصر م

گذاری محصوالت کشاورزی توسط  وی با بیان اینکه نوع نرخ.تضمینی از بهترین راهکارهای دولت برای حمایت از کشاورزان است

رسد در برخی  نظر می به: های تضمینی مدنظر قرار داد، افزود قیمت ترین مسائلی که باید در بخش اجرای صحیح کارشناسان از مهم

طور  به. های محصول مربوطه است شود، بدون آگاهی از هزینه ها که توسط کارشناسان برای عرضه در بورس کاال انجام می گذاری نرخ

کنند که به صرفه نیست و این  تعیین میشده محصول مورد نظر، نرخی  گذاری پیاز بدون اطالع از هزینه تمام مثال، برای قیمت

رئیس کمیسیون اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه قیمت تضمینی باید  نایب.شود موضوع منجر به مشکالتی برای کشاورزان می

تنها  قیمت تضمینی که یکی از فاکتورهای اصلی حمایت از کشاورزان است، نه: های کشاورز باشد، خاطرنشان کرد پاسخگوی هزینه

شود که پیش از به ثمر رسیدن  در بخش کشاورزی و توسعه اقتصادی تأثیرگذار بوده، بلکه منجر به کوتاهی دست دالالنی می
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الرگانی، اگر قرار است صادراتی در انواع محصوالت  به گفته موسوی.خرند ترین قیمت آن را از کشاورزان می محصول، با نازل

 .های تضمینی، از صادرات حمایت کند د با قیمتکشاورزی داشته باشیم، دولت بای

ها علیه  ترین تحریم حتی اگر سخت: تواند مشکالت رکود در اقتصاد کشور را رفع کند، ادامه داد وی با اشاره به اینکه کشاورزی می

 .متوانیم موانع را پشت سر بگذاری تر می ایران وضع شود، اما در بخش کشاورزی به امنیت دست یابیم، راحت

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

 ./گذاری کنند های بیشتری نرخ آگاهی
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 اقلیم و منابع طبیعی

 فارس - ۰۱/۹۰/۵۵:  تاریخ

  آسمان تهران تا شنبه بارانی است آسمان تهران تا شنبه بارانی است     / / بارش باران در اغلب مناطق کشوربارش باران در اغلب مناطق کشور
شود؛ بیشینه و کمینه دما فردا در تهران به ترتیب  بینی می آسمان تهران روز آینده ابری همراه با بارش باران و وزش باد شدید پیش

یابی هواشناسی بیانگر این است که  های پیش ، بررسی نقشهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی . درجه خواهد بود 0و  1

هایی از  غرب، بخش سامانه بارشی از شب گذشته وارد کشور شده است امروز ادامه فعالیت خود را در مناطق شمالغرب، غرب، جنوب

های دامنه البرز مرکزی خواهد داشت و سبب رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید و  ای دامنه البرز غربی و استانه مرکز، استان

 .شود سیر و مرتفع، بارش برف می در نقاط سرد

پراکنده های  این سامانه روز جمعه با شدت بیشتری در نواحی ذکر شده فعال خواهد بود همچنین از اواخر امشب و روز آینده بارش

 .های البرز شرقی و شمال شرق کشور را شاهد خواهیم بود همراه با وزش باد شدید در دامنه

های جنوبی است، بارش اغلب به شکل باران و بارش برف محدود به  با توجه به اینکه منشاء توده هوای سطوح پایین جو عرض 

 .واهد شدمناطق کوهستانی مرتفع در غرب، شمال غرب و ارتفاعات البرز خ

ها و وقوع تگرگ  ها و رودخانه صورت رگبار باران همراه با رعدوبرق، وزش باد شدید و سیالبی شدن مسیل شدت عمل این سامانه به

شود و انتظار  بینی می های دز، کرخه و کارون پیش در شمال و شرق خوزستان، جنوب ایالم و جنوب لرستان در حوضه رودخانه

  .های غربی تقویت شده و بارش اغلب رگباری شود ه همراه با گذر تدریجی جبهه سرد، شدت بارش استانظهر جمع از رود بعد می

های کردستان، کرمانشاه، ایالم، خوزستان  بارش باران همراه با رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید در استان  05/0/67روز جمعه 

تیاری، کهگیلویه و بویر احمد، شمال غرب فارس، غرب اصفهان، و بارش ، لرستان، چهارمحال و بخ(ویژه شمال و شرق استان به)

 .شود بینی می برف در مناطق مرتفع کردستان و آذربایجان غربی پیش

  .همچنین روز جمعه احتمال وقوع سیالب در شمال و شرق خوزستان، لرستان و ایالم و کرمانشاه نسبت به سایر نقاط بیشتر است

های همدان، مرکزی، جنوب آذربایجان غربی، زنجان، قزوین و تهران و البرز بارش باران گاهی با رگبار و رعد  اندر روز جمعه در است

شود که در برخی نقاط مستعد احتمال آبگرفتگی مناطق شهری وجود دارد بر این اساس توصیه میشود  بینی می و برق پیش

 .عمل آید اقدامات الزم برای حفظ ایمنی و جلوگیری از خسارت به

روز شنبه بارش پراکنده در برخی نقاط شمال غرب و شمال شرق و رگبار و رعد و برق در شمال بوشهر، شمال غرب فارس، 

 .شود بینی می چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد پیش

، غرب اصفهان، قزوین، البرز و تهران ها روز جمعه در نیمه شمالی خوزستان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایالم، مرکزی شدت بارش

 .خواهد بود

 .شود بینی می روز آینده وزش باد شدید در گیالن و اردبیل پیش 9در 

شود؛ بیشینه و کمینه دما فردا در تهران به ترتیب  بینی می آسمان تهران روز آینده ابری همراه با بارش باران و وزش باد شدید پیش

 .شود بینی می ین روز شنبه آسمان تهران نیمه ابری همراه با وزش باد و به تدریج صاف پیشدرجه خواهد بود، همچن 0و  1

درجه باالی صفر گرمترین  70کشور و بندرعباس با بیشینه دمای   درجه زیر صفر سردترین شهر 9با کمینه دمای   فردا شهرکرد

 .کشور خواهد بود  شهر

 .درصد بارش سال گذشته است 77٧0اعی تا روز سوم آذرماه امسال میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زر

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http69050066000919 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950911000363


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 
 اقلیم و منابع  طبیعی

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۱: تاریخ

  سازمان هواشناسی کشاورزی تا پایان هفتهسازمان هواشناسی کشاورزی تا پایان هفتهتوصیه های فنی و کارشناسی توصیه های فنی و کارشناسی 

آذر ماه جاری به کشاورزان کشور برای مدیریت فصل  60تا  65روزه را برای مقطع زمانی  5هایی  اداره هواشناسی کشاورزی توصیه

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

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

 :استان های آذربایجان های شرقی و غربی، اردبیل و زنجان    •

خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان آذربایجان شرقی در روز های دوشنبه و سه شنبه به :باغبانی    •

دلیل بارش باران و برف و در روز جمعه به دلیل بارش پراکنده و در استان آذربایجان غربی در روز سه شنبه به دلیل بارش باران و 

به دلیل بارش باران و برف و در روز پنج شنبه به دلیل بارش باران و در استان زنجان در برف و در استان اردبیل در روز سه شنبه 

 روز های سه شنبه و پنج شنبه و جمعه به دلیل باران و برف 

 خودداری از هرس درختان میوه بخصوص از سه شنبه به بعد     •

 جهت دریافت طعمه مسموم به مراکز خدمات مراجعه گردد مبارزه با موش های مضر کشاورزی با استفاده از طعمه مسموم و     •

 ردیابی پروانه مینوز گوجه فرنگی در گلخانه ها     •

 جمع اوری بقایای گیاهی از سطح باغات ومزارع و انهدام آن ها بویژه باغات گرد    •

 در سال آتی استفاده از یخ آب در روزهای پایانی هفته جهت کاهش جمعیت آفات زمستان گذرزان     •

 زیتون روغنی  برداشت باقی مانده  ادامه    •

 جمع آوری شاخ و برگ های ریخته شده درسطح باغ    •

 به دلیل کاهش دما در روزهای پایانی   محافظت از تاسیسات کشاورزی و تنظیم دمای گلخانه ها، انبارها    •

  پوشش ساقه نهال های جوان با کارتن به دلیل کاهش دما    •

 و بقایای گیاهی از سطح باغات( به قارچ، کنه و سایر بیماری ها)جمع آوری واز بین بردن شاخه های آلوده     •

 و تامین سوخت گلخانه ها از دوشنبه به بعد   تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ     •

 اعات گرم روز مبارزه با بیماری لکه طاووسی در باغات زیتون در س    •

 :زراعی    •

 سیلوی چقندر قند کنار مزارع با رعایت اصول فنی و کاهش دما      •

 ادامه کاشت غالت پاییزه در زمان مناسب و رعایت اصول فنی     •

م و در مناطق گر  تسریع در اجرای عملیات خاکورزی و آماده سازی بستر و کشت زراعت های پاییزه آبی و دیم گندم وجو    •

 معتدل

 تسریع دربرداشت و تحویل چغندر قند به کارخانجات قند     •

 مدیریت بقایای گیاهی در اراضی دیم آیش با استفاده از خاک ورزهای حفاظتی    •

 و شیالت  دام داری    •

   پایانی هفته تنظیم دما ورطوبت در مرغداری ها ،گاوداری ها و انبارهای نگه داری محصوالت کشاورزی در روزهای    •

 ایجاد محافظ در آغل ها جهت جلوگیری از اثر سوز باد    •
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 .در نظر گرفتن مسئله کاهش دما و تنظیم جیره غذایی در مزارع پرورش ماهی     •

 :ماشین آالت    •

 با توجه به کاهش دما و بارش کشاورزان عزیز نسبت به محافظت از تاسیسات کشاورزی اقدام نمایند     •

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

 بوپژه در روزهای پایانی هفته   یخ زدگی

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

 :باغبانی    •

خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های کرمانشاه، کردستان و همدان در روز سه شنبه به دلیل     •

بارش باران و در روز جمعه به دلیل بارش پراکنده و در استان چهار محال و بختیاری در روز های دوشنبه و سه شنبه به دلیل 

 ن در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و در روز سه شنبه به دلیل بارش بارانبارش پراکنده و در استان لرستا

 کلیه باغداران پس از برداشت میوه بقایاو شاخه های شکسته و آلوده به بیماری قارچی را از محیط باغ خارج ومعدوم نمایند    •

الن ها بعلت اختالف دمای شبانه روز در روزهای به گلخانه داران توصیه می شود نسبت به متعادل نمودن دمای محیط س    •

 .اقدام نمایند  پایانی هفته

 :زراعی    •

 و گرم روز  مبارزه با جوندگان کشاورزی در زراعت های آبی در ساعات میانی    •

 ش از کشت نهایی تهیه بستر بذر در زراعت آبی و سرویس و تنظیم خطی کارهای غالت همچنین در زراعت دیم پی  انجام    •

 سرویس و تنظیم عمیق کارها مطابق نظر کارشناسان به منظور اجرای زراعت دیم پاییزی در نقاط معتدل و گرم استان     •

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

 :دام داری    •

 ری از نقل وانتقال دام هادر جهت کنترل بیماری تب برفکیجلوگی    •

 تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام وطیور     •

و مرغداری ها برای جلوگیری از شیوع بیماری های واگیردار و ( صنعتی و سنتی)رعایت مسایل بهداشتی در دامداری ها      •

 مسری

 :زنبورداری    •

 کندوهای زنبور عسل با توجه به افت محسوس دما  تنظیم دریچه    •

 :ماشین آالت    •

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

 یخ زدگی 

 افزودن ضد یخ به آب رادیاتور ماشین آالت کشاورزی     •

 : گیالن و مازندراناستان های     •

  : باغبانی    •

 خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای سه شنبه، پنج شنبه و جمعه به دلیل بارش باران    •
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 برداشت میوه های خرمالو و مرکبات و انتقال به انبارهای استاندارد    •

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

 .کارشناسان مدیریت، مراکز خدمات و کلینیک های گیاه پزشکی نسبت به نصب کارت زرد و طعمه پاشی اقدام نمایید

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

 زیتون اقدام نمایند

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

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

 اقدام نمایند

باغداران مرکبات و کیوی استان با توجه به وزش باد گرم در روزهای میانی هفته نسبت به برداشت حداکثری محصول اقدام     •

 .نمایند

در باغاتی که تا کنون برداشت میوه صورت نگرفته نظیر سیب ،گالبی، انگور الزم است باغداران در عمل جمع آوری محصول     •

جیل نموده و طی شبهای جاری نسبت به کاربرد بخاری باغی و یاسوزاندن الستیک و بقایای گیاهی جهت مقابله با سرمای شبانه تع

 .اقدام نمایند

بعد از بارش ها، نسبت به برداشت تامپسون ها اقدام گردد، متناسب با شدت آسیب میوه، نسبت به عرضه میوه ها به صنایع     •

 داری کوتاه مدت و یا برای ایام نوروز اقدام گردد تبدیلی یا انبار 

 ها  کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب در گلخانه    •

برای نهال هایی که پوست ساقه دچار شکاف و پارگی شده، پس از محلولپاشی با ترکیبات مسی، محل شکاف با چسب باغبانی      •

 پوشانده شود

 در نهال های جوان پوشش دور ساقه می بایست باز شود برای جلوگیری از پوسیدگی پوست     •

پیش بینی دوگانه سوز کردن و )تجهیز سازه های گلخانه ها و پوشش آنها و همچنین تجهیز سیستم گرمایشی گلخانه ها      •

 (تأمین سوخت نفت و گاز

 توصیه می شودمحلولپاشی سم اکسی کلراید مس در باغ مرکبات بعد از برداشت تا روز دوشنبه     •

 :زراعی    •

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

 .اقدام نمایند( رقم گنبد)محصول گندم

 .در زراعت های آبی پاییزه کاربرد ترکیبات پتاسه بصورت محلول پاشی توصیه می گردد    •

 انجام عملیات محلول پاشی جهت تغذیه یا کنترل شیمیایی تا روز دوشنبه بالمانع است     •

 برداشت از مزارع سبزیجات برگی و ریشه ای بالمانع است     •

 توصیه می شود... کاشت گندم ، جو و      •

 در مزارع کلزا با نظر کارشناس تا روز دوشنبه بالمانع است( اوره)مصرف کود سرک      •

 احداث زهکش های مناسب در داخل و اطراف مزارع توصیه می شود     •

 کنترل آفت حلزون در باغ ها و مزارع کلزا و سبزیجات تا روز دوشنبه بالمانع است    •

 کنترل شیمیایی علف های هرز مزارع کلز تا روز دوشنبه بالمانع است    •
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 : شیالت    •

گذرانی ماهیان در استخرها افزایش عمق آب، مقابله با پرندگان و سایر حیوانات مزاحم ضروری آبزی پروران به منظور زمستان     •

 .است

 های سردآبی تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی    •

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

 آبی در ماهیان گرم« کلروفون تری»انگل لرنا با سم مبارزه با     •

 آبی و افزایش میزان غذادهی در ماهیان سردآبی در ماهیان گرم(درصد  60به مقدار ) کاهش میزان غذادهی     •

 :دام و طیور    •

. صرفه جویی نمایند مرغداران نسبت به ضد عفونی سالن های مرغداری و محیط اطراف محوطه صورت گیرد، در مصرف انرژی    •

 مقدار تهویه فارم ها و هوادهی را کنترل و تنظیم نمایند 

 تنظیم جیره غذایی طیور بر اساس اسیدهای آمینه     •

 ها خصوصاً کف آنها ریزی و مطمئن شدن از گرم شدن سالن ساعت قبل از جوجه 01های پرورش طیور  گرم کردن سالن    •

ها بهنگام شب و اوایل پرورش جوجه بمنظور خروج گازهای مضر و  مال حداقل تهویه در مرغداریها و اع تنظیم دمای سالن    •

 سازی مصرف سوخت با استفاده از دریچه اینلت های تنفسی و بهینه همچنین پیشگیری از بیماری

   های کاغذی ضخیم متر و یا رول سانتی 5تا  9ریزی با استفاده از تراشه چوب به قطر  بسترریزی قبل از جوجه     •

 اطمینان از عملکردموتور ژنراتور برق      •

 اطمینان از عملکرد هیترهای دوگانه سوز    •

 ذخیره سوخت جایگزین در واحدهای مرغداری گاز سوز    •

 ساعت به هنگام صبح 7تا  6به تاخیر انداختن چرا در زمان یخبندان به مدت    •

 های تازه متولد شده مراقبت از بره ها و گوساله    •

 :زنبورداری    •

 در اختیار گذاشتن کیک تغذیه ای برای زنبور عسل    •

 : نوغان داران    •

باتوجه به برف وباران وتجمع آب در پای درختان توت نوغانداران عزیز نسبت به پاکسازى دهانه ى زهکشها وخروج آب اضافى     •

 اقدام نمایند

 .آفت شپشک در توتستان ها نسبت به شناسایی شاخه ها یآلوده و حذف آن اقدام الزم را به عمل آورندبا توجه به مشاهده     •

 : استان گلستان    •

 : باغبانی     •

دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و از روز چهارشنبه تا جمعه به   محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز    •

 ندلیل بارش بارا

 .با توجه به پیش بینی کاهش دما گلخانه داران و نهالستان داران ، نسبت به راه اندازی سیستم گرمایشی اقدام نمایند    •

نسبت به پوشاندن تنه ( یا چند سال7)باغداران نسبت به پوشاندن نهال اقدام نمایند و در سایر باغات : در باغات یک ساله    •

 ( .لیتر آب اقدام نمایند 700کیلو در  0غداران برای پوشش تنه درختان با آب آهک به نسبت با. ) درختان اقدام نمایند
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باغداران با توجه به وقوع بارندگی های فصلی جهت حفظ و ذخیره رطوبت خاک نسبت به احداث و ترمیم تشتک های پای     •

 درختان اقدام نمایند

 : زراعی    •

کانیزم های مقاومت به تنش های محیطی از جمله سرما و خشکی در گندم و جو و محصوالت کشاورزان به منظور تقویت م     •

( فسفر و ازت ) کیلوگرم در هکتار همراه با سایر کودها  25-600به میزان ( قبل از کاشت) سبزی و صیفی کود پتاس بصورت پایه 

 .مصرف شود

برگی است در اسرع وقت نسبت به وجین  1 – 1قالکار که در مرحله در صورت مساعد بودن هوا در روزهای آتی کشاورزان با    •

 .  مزرعه اقدام نمایند

 .کشاورزان نسبت به آماده سازی زمین و کشت باقال ، سیب زمینی و نخودفرنگی و گندم و جو اقدام نمایند    •

 .نمایندکشاورزانی که قصد کشت کلزا را دارند حداکثر تا فردا دوشنبه اقدام به کشت     •

کلزاکاران جهت تسریع در رشد مزرعه کلزا و افزایش مقاومت به تنش های سرمایی نسبت به مصرف کود پتاس و اوره هرکدام     •

 .کیلوگرم در هکتار اقدام نمایید(  50 – 25)به میزان 

 . کلزا بسیار موثر است در صورت امکان آبیاری بارانی سبک می تواند برای کاهش تداوم خسارت سرما به بوته های    •

 . با توجه به اهمیت خشک بودن وش ،ضروری است کشاورزان عزیز از برداشت وش مرطوب خودداری نمایید    •

 . سویا کاران محترم هر چه سریعتر نسبت به برداشت محصول اقدام کنند  با توجه به وقوع بارش در این هفته    •

 .ان در برداشت پنبه تسریع نماییدپنبه کار  با توجه به وقوع بارش    •

با توجه به افت دما در اواخر هفته جاری ، کشاورزان عزیز در صورت امکان پمپ ها ، ماشین آالت کشاورزی و تجهیزات آبیاری     •

بندان را پس از تخلیه آب به مکانهای سرپوشیده منتقل نمایند در غیر اینصورت تمهیدات الزم را برای جلوگیری از خسارت یخ

 .  پیش بینی نمایند

 : حفظ نباتات    •

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

 .انجام شخم عمیق اقدام نمایند

تصمیم به شخم زمین و کشت زراعت جایگزین کشاورزان در صورتی که در اثر سرما زراعت کلزای آنها خسارت دیده است و     •

دارند توصیه می شود در صورتی که قبل از کاشت از علفکش ترفالن استفاده کرده اند به عنوان کشت جایگزین می توانند 

جایگزین نخودفرنگی، باقال و یا آفتابگردان بکارند و در صورتی که بعد از کاشت از علفکش بوتیزان استفاده کرده اند بعنوان کشت 

 .می توانند بعد از شخم زمین یک ماه بعد از مصرف علفکش می توانند گندم کشت نمایند

 : دام داری    •

 .گرم کردن سالن پرورش طیور قبل از جوجه ریزی در داخل سالن های پرورش طیور انجام شود    •

   زمستانآماده کردن کندوها برای زمستان گذرانی زنبورهای عسل در فصل سرد و     •

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

 :باغبانی    •

عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های تهران، البرز و قزوین در روز های سه شنبه و جمعه به   خودداری از انجام    •

و در استان سمنان در روز های سه شنبه و پنج شنبه به  دلیل بارش باران و وزش باد و در روز چهارشنبه به دلیل بارش پراکنده
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دلیل بارش پراکنده و در استان قم در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و در روز جمعه به دلیل بارش باران و وزش باد و در 

 یل بارش پراکنده و وزش باداستان مرکزی در روز سه شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد و در روز های چهارشنبه و جمعه به دل

و امحا محصوالت   ، نسب به جدا سازی  و احتمال یخ زدگی و پوسیدگی محصوالت  انبار داران با توجه به نوسانات دمایی    •

 .معیوب اقدام نمایند

 :زراعی    •

نسبت به آبیاری مزارع غالت در کشاورزان با توجه به باال بودن نسبی دما طی روزهای گذشته ، در صورت نیاز می توانند     •

 . ساعات میانی روز اقدام نمایند

گیاهی جهت جلوگیری از ایجاد کانون های زمستان   کشاورزان نسبت به علف کشی مزارع و باغات و جمع آوری بقایای    •

 .گذرانی آفات اقدام نمایند

 : استان های اصفهان و یزد    •

آخرهفته به گلخانه داران ،سالن های پرورش طیوروتولیدکنندگان قارچ درمناطق مختلف  باتوجه به شرایط دمایی و بارش    •

 .استان توصیه می شود اقدامات الزم جهت کنترل دمای فضای گلخانه و سالن های تولیدو استحکام تاسیسات را به عمل آورند

 :باغبانی    •

 وز دوشنبه به دلیل وزش باد شدیدخودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ر    •

باغداران کلیه مناطق استان جهت مبارزه باشانکرباکتریایی و سیتوسپورایی درختان هسته دارودرختان سیب و گردو به     •

 .کلینیکهای گیاه پزشکی و مراکز خدمات کشاورزی مراجعه نمایند

 :زراعی    •

 .دانه های روغنی و علوفه درمناطق مرکزی وشرقی استان انجام گیردآبیاری محصوالت کشت شده پاییزه شامل غالت،    •

 .با دقت انجام گیرد....(پیاز و –سیب زمینی )کنترل دما و تهویه انبارهای محصوالت انباری     •

 :استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی    •

 :باغبانی    •

در استان خراسان رضوی در روز های سه شنبه و چهارشنبه به دلیل بارش  احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی    •

پراکنده و وزش باد و خودداری در روز جمعه به دلیل بارش باران و برف و وزش باد و در استان خراسان شمالی از روز سه شنبه تا 

 پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد

 :ن و بلوچستان و کرماناستان های خراسان جنوبی، سیستا    •

 :باغبانی    •

 .انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در ساعات آرام روز بال مانع است    •

 :زراعی    •

 کاشت مزارع غالت آبی در مناطق سرد   اتمام    •

 :دام داری    •

 ه خوراک پر انرژی تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها و تهی    •

 خوداری از تردد عشایر در مناطق مرتفع و برفگیر به دلیل سرما و یخبندان     •
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دامداران سبک دام های خود را در مناطق امن و سرپوشیده نگه داری نمایند و از نگه داری دام ها در مسیر رودخانه ها و     •

 . مسیل ها خودداری گردد

 :و هرمزگان استان های فارس، بوشهر    •

 :باغبانی    •

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

 گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ با توجه به دما

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

 :زراعی    •

   کشت شده  کلزا  مزارع  خود داری از آبیاری سنگین    •

 :دام داری و مرغداری    •

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

 دما

 :ای ایالم و خوزستاناستان ه    •

 :باغبانی    •

 احتیاط در انجام هر گونه عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز سه شنبه به دلیل بارش پراکنده     •

 با توجه به احتمال بارندگی و سرد شدن هوا مرکبات رسیده جمع آوری شود    •

 برداری مزارع سبزی و صیفی انجام شودبا توجه به گل آلود بودن زمین طی روز های آینده چین     •

 :زراعی    •

 با توجه به بارندگی، در مزارع پیش کار اقدام به کود پاشی سرک شود     •

 .در مزارع شمالی خوزستان سریعا کشت انجام کیرد     •

 با توجه به آلوده بودن عملیات قارچ کشی در مزارع کاهو صورت گیرد    •

 .شی و آماده چرای مستقیم یا برداشت توسط دستگاه باشدمزارع شبدر کود پا    •

 ضدعفونی بذور گندم و جو    •

 توصیه بر انجام عملیات ماخار در مناطق جنوب استان جهت کنترل علف های هرز    •

 مبارزه با علف های هرز مزارع کلزا      •

 :دام داری و مرغداری    •

 ه ها و مرغداری ها تهویه و تنظیم رطوبت و دمای گلخان    •

دامداران و عشایرکوچ رو با توجه به اینکه تا روزهای آینده بارندگی قابل مالحظه وجود ندارد اقدام به کوچ به مناطق گرمسیر      •

 .نمایند

  : زنبور داری    •

 محل استقرار زنبور های عسل محافظت شود    •
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 اقلیم و منابع طبیعی

 فارس - ۰۱/۹۰/۵۱:  تاریخ

  وزش باد شدید در تهران وزش باد شدید در تهران / / ای دما در برخی نقاط کشورای دما در برخی نقاط کشور  درجهدرجه  6262کاهش کاهش 
باران و وزش باد و اواخر وقت فردا  گاهی در برخی ساعات بارش از بعدازظهر فردا آسمان تهران روز آینده ابری همراه با مه صبح

 . شود بینی می وزش باد شدید و کاهش ابر پیش

یابی هواشناسی بعدازظهر امروز در برخی مناطق زاگرس  های پیش ، براساس نقشهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های جنوبی البرز ابرناکی، بارش باران،  خر وقت امروز در شمال غرب، سواحل خزر و دامنهمرکزی و مرکز کشور و همچنین از اوا

شود که بارش در ارتفاعات زاگرس مرکزی، البرز مرکزی و نیز ارتفاعات شمال غرب  بینی می پیش گاهی با رعدوبرق و وزش باد

 .کشور به شکل برف خواهد بود

شنبه به  ها شمال شرق و مرکز کشور را در بر خواهد گرفت و از بعدازظهر روز سه بارش شنبه هفته جاری گستره از ابتدای روز سه

 .ها کاسته خواهد شد های جنوبی البرز و مرکز کشور از میزان بارش تدریج در شمال غرب و از اواخر وقت در دامنه

وز چهارشنبه کاهش دما در شمال شرق درجه در سواحل خزر، شمال غرب کشور و ر 60تا  5شنبه کاهش نسبی دما بین  روز سه

 .شود های ساحلی دریای خزر به ویژه گیالن، تشدید می ها در استان روز سه شنبه بارش.کشور رخ خواهد داد

یابد و دریای خزر روز  درجه کاهش می 60تا  5های ساحلی دریای خزر و شمال غرب کشور دمای هوا  امروز و فردا در استان

های  از اینرو رخداد رگبار و رعد و برق درمناطق ذکر شده در زاگرس مرکزی و اختالل در تردد جاده. بود شنبه مواج خواهد سه

های پراکنده در سواحل شرقی خزر،  روز چهارشنبه بارش .شود دلیل بارش برف و مه آلود بودن پیش بینی می کوهستانی البرز به

آسمان تهران روز آینده ابری همراه .به تدریج از میزان آن کاسته خواهد شد زاگرس مرکزی و شمال شرق ادامه دارد و در بعدازظهر

شود، همچنین  بینی می پیش گاهی در برخی ساعات بارش باران و وزش باد و اواخر وقت فردا وزش باد شدید و کاهش ابر با مه صبح

بیشینه و کمینه دما روز چهارشنبه در تهران به روز چهارشنبه آسمان تهران صاف همراه با وزش باد در برخی ساعات خواهد بود؛ 

درجه زیر صفر سردترین شهرهای کشور و  0روز آینده اردبیل و ارومیه با کمینه دمای .و صفر درجه خواهد بود 67ترتیب 

 .ترین شهر کشور خواهد بود درجه باالی صفر گرم 79بندرعباس با بیشینه دمای 

 .درصد بارش سال گذشته برآورد شده است 77٧0آذرماه امسال  9سال زراعی تا روز میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۱: تاریخ

  آماده باش سازمان جنگل ها درصورت بروز آتش سوزی های احتمالیآماده باش سازمان جنگل ها درصورت بروز آتش سوزی های احتمالی

فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی کشور از آماده باش این سازمان در تامین بالگرد، تجهیزات و نیروی انسانی در اطفای 

 .حریق احتمالی آتش سوزی ناشی از بادهای گرم در استان های شمالی کشور خبر داد

سم سبزعلی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره آتش سوزی های احتمالی جنگل های شمال سرهنگ قا

در روزهای اخیر با وزش بادهای شدید و گرم در استان های شمالی کشور از : کشور در صورت وزیدن مجدد بادهای گرم افزود

دیم، به طوری که جنگل های استان گیالن شامل گردنه حیران ، ماسال ، آستارا تا گرگان با حریق های پراکنده ای مواجه بو

 .سیاهکل و رودبار و در استان گلستان جنگل های علی آباد کتول و چند شهرستان دیگر را در بر گرفت

جنگلی نیز عامل البته ریزش برگ های پاییزی درختان : وی عامل آتش سوزی ها را وزش بادهای شدید و گرم عنوان و تصریح کرد

در اثر آتش سوزی های اخیر آسیب جدی به جنگل های طبیعی وارد نشده : سرهنگ سبزعلی افزود.دیگر آتش سوزی ها است

با کمک نیروهای محلی اطفای حریق این جنگل ها به موقع : وی ادامه داد.است، اما جنگل های دست کاشت طعمه حریق شدند

فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی کشور با بیان این که اکنون با مشکل .نداشتیمصورت گرفت و مشکلی در این زمینه 

بالگرد و نیروی انسانی الزم به همراه تجهیزات تدارک دیده : اطفای حریق در مناطق کوهستانی و صعب العبور مواجه هستیم، افزود

به گزارش ایرنا، آمارها نشان می دهد، سطح آتش .ل شوندشده است تا در صورت بروز هرگونه آتش سوزی در استان ها وارد عم

درصد  0درصد و تعداد فقرات  62سوزی جنگل ها و مراتع کشور در چهار ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

جنگل ها درصد در پوشش تاجی  0درصد تنه ای و  0درصد سطحی،  12همچنین امسال نوع آتش سوزی ها .کاهش داشته است

 .بوده است
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۹: تاریخ

    نجات آب و حیاتنجات آب و حیات

 استیونساستادیار اقتصاد مالی انستیتو فناوری  / حامد قدوسی 

در شمال غرب دریاچه آب : هاست ها و دریاچه ایران از چهارگوشه در معرض پیامدهای منفی ناشی از نابودی انواع مختلف تاالب 

شیرین خوزستان و نیز هورهای کشور همسایه عراق، در جنوب شرق دریاچه آب شیرین  شور ارومیه، در جنوب غرب هورهای آب

و تاالب ( استان فارس)های درون سرزمینی مثل دریاچه بختگان  به اینها باید داستان نابودی تاالب. هامون و در شمال تاالب انزلی

های  درصد از سطح تاالب 10های متعددی از نابودی حدود  در یک تجمیع کالن، گزارش. را هم افزود( استان اصفهان)گاوخونی 

 .دهند بر میخ( کمتر از دو دهه)کشور در یک بازه زمانی نسبتاً کوتاه 

حتی کشورهای پرآب )ها و به خطر افتادن آنها محدود به ایران نیست و بسیاری از کشورها  البته باید تاکید کرد کاهش سطح تاالب

تاالب  6700با هدف محافظت از حدود ( 6025)در واقع کنوانسیون رامسر . هم با مساله مشابهی مواجه بوده و هستند( اروپایی

 7700های تحت پوشش آن اکنون به حدود  شکل گرفت و تعداد تاالب  -مورد آن در ایران است  71که   -یا موجود در سطح دن

های طبیعی و فیزیکی را که باعث ضربه زدن به  شناسی مکانیسم شناسی و زیست مختصصان منابع طبیعی، اقلیم.رسیده است

شناسان و  شناسان، مردم خصوصاً جامعه)متخصصان علوم اجتماعی  .اند و خواهند کرد های کشور شده است مفصالً بحث کرده تاالب

زیست   اند، ولی نقش اقتصاددانان ایرانی در گفتمان حول موضوع بحران محیط هم به سهم خود به موضوع ورود کرده( جغرافیدانان

کنیم ابعادی از موضوع را که  سعی میدر این نوشته کوتاه . طور خاص هنوز نسبتاً کمرنگ است ها به طور کل و بحث تاالب کشور به

 .شاید بیشتر مورد توجه اقتصاددانان است برجسته کنیم

ای و جهانی دارند؟ پاسخ این سوال متناسب با موقعیت  چه نقشی در اقتصاد و اکوسیستم محلی، منطقه( Wetlands) ها تاالب

آب،  سازی آب برای فصول کم توان به ذخیره ها می ای تاالبترین کارکرده ولی از جمله مهم. جغرافیایی و نوع تاالب متفاوت است

، تعدیل دمای منطقه، (مثل گرد و غبار و توفان نمک و شن)هدایت آب به سمت منابع زیرزمینی، جلوگیری از آلودگی محیطی 

های  مله گونهاز ج)های مختلف  جذب کربن از طریق ایجاد پوشش گیاهی، کاهش خطر سیل، فراهم کردن زیستگاه برای گونه

( ماهی)های سطحی و تعدیل محتوای شیمیایی و میکروبی آنها، تولید غذا  ، تصفیه آب(کمیاب و در معرض خطر و پرندگان مهاجر

مثالً )حوزه اثر برخی از این کارکردها . های مستقیم اقتصادی مثل توریسم اشاره کرد و نهایتاً فعالیت( مثل نی)ای  و محصوالت سازه

 .گیرد بر می به جامعه محلی اطراف تاالب محدود نشده و ساکنان مناطقی با فاصله زیاد از تاالب را هم در( ز ریزگردهاجلوگیری ا

آب  ها در کشور کم عالوه بر این کارکردهای عمومی، در مقایسه با کشورهایی با آب و هوای معتدل و پوشش سبز ارزش ویژه تاالب

ها همچون  خشک و خشک بیابانی و کوهستانی ایران تاالب در مناطق نیمه. چندان استو نسبتاً گرم و خشکی مثل ایران دو

قیمتی هستند که یکنواختی جغرافیای خشک را به هم زده و فرصت معاش و زندگی به جامعه اطراف آن  های کمیاب و گران نگین

ها برای این موضوع دریاچه هامون  ترین مثال فاز معرو. دهند و امکان لذت بردن از طبیعت به ساکنان مناطق دیگر را هدیه می

 .های اخیر از بین رفته است سیستان است که برای هزاران سال منبع حیات در دشت سیستان بوده و در سال

آیند و مکانیسم  های ناپایدار اکوسیستم به شمار می های ضعیف و تعادل ها جزو حلقه شان، تاالب به رغم کارکردهای مهم

ظرفیت آبی حوضه ( Residual) کننده پسماند ها تاالب دریافت ها، در زنجیره اولویت به زبان اقتصاددان. قوی ندارندخودتنظیمی 

در نتیجه هر نوع شوکی . رسد اند آب به تاالب می سهم خود را دریافت کرده( مثل کشاورزی)هایی  آبریز است و پس از اینکه بخش

های  اثر خود را پیش و بیش از بخش - ه در اثرات عوامل طبیعی و چه در اثر مداخله بشریچ  -که به جریان آبی منطقه وارد شود 
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به همین دلیل هم هر نوع مداخله نادرست بشری ممکن است محتوای آب تاالب را در مسیر . دهد مختلف بر روی تاالب نشان می

 .ابودی دائمی قرار دهدنابودی موقت یا دائمی و حیات انسانی و طبیعی اطراف آن را در مسیر ن

به دلیل ناپایداری و شکنندگی اکوسیستم تاالب، زندگی جانداران حوضه آنها به دالیل مختلف و متعدد در معرض خطر یا نابودی 

صرفاً به عنوان چند مثال . کنیم های مختلفی از آن را در کشور خودمان مشاهده می ها و مثال گیرد که شوربختانه شکل قرار می

دریاچه )ها  ، احداث سدها و قطع مسیر رودخانه(دریاچه ارومیه، تاالب پریشان)توانیم به تغییرات اقلیم و بارش  تقریب ذهن میبرای 

های ساختمانی و عمرانی  ، فعالیت(دریاچه ارومیه)های زیرزمینی  ، استخراج بیش از حد از سفره(هامون، بختگان و باتالق گاوخونی

 .اشاره کرد( تاالب انزلی)های صنعتی  و تخلیه فاضالب( هورالعظیم)های نفتی  فعالیت، جنگ و (تاالب شادگان)

های اصلی کشور مداخله سیاستگذار، جامعه محلی، جامعه جهانی و نهادهای  با توجه به وضعیت بحرانی اکثریت مطلق تاالب

دهنده جامعه اقتصاددانان و کارآفرینان  تواند پیوند که می در اینجا به چند محور. نهاد برای احیا و پایدارسازی آنها الزامی است مردم

های بشری هیچ تاالبی در طبیعت از  هر چند هدف اولیه باید این باشد که در اثر فعالیت. کنیم ایرانی با این مساله باشد اشاره می

فایده مجبور است تا حدی  -هزینه دیده در گذشته منطق های آسیب بین نرود، ولی در مسیر مداخله برای نجات و احیای تاالب

 .رعایت شود

به ( Undervalued) گذاری شده ها جزو منابع طبیعی زیرقیمت ارزش باور کلی این است که تاالب: گذاری احیای تاالب ارزش -6

ارزیابی کنیم تا  شویم این است که ارزش حیاتی یک تاالب را چطور از دید اقتصادی اولین سوالی که با آن مواجه می. آیند شمار می

از جمله کمبود اطالعات، ناشناخته )ها به دالیل مختلف  گذاری تاالب های مقبول را شناسایی کنیم؟ ارزش بتوانیم آستانه هزینه

قرن سدسازی  پس از نزدیک نیم. های اولیه را برداشت حال باید قدم با این. پیچیده و دشوار است( ها ها و وجود ابهام بودن مکانیسم

ها و منافع مداخله در طبیعت را  طرفانه از هزینه هایی تولید شده است که اجازه یک ارزیابی بی االنه در کشور به اندازه کافی دادهفع

شدن یا   ناشی از ساختن سدهایی که باعث بحرانی( ex-post) توانیم روی منافع پس از وقوع طور خاص می به. داشته باشیم

 .متمرکز شویماند  ها شده نابودی تاالب

و تعدیل آب و ( مثل ارزش ماهیگیری و کشاورزی)عالوه بر جریان مداوم خدمات : ها تاالب( Option Value)ارزش اختیار  -7

کنند و ارزش آنها  ها برای جامعه انسانی و طبیعی اطراف عمل می گیر شوک ها به عنوان مکانیسم بیمه و ضربه هوا، بسیاری از تاالب

وقتی جلوی سیل یا توفان نمک یا گرمای شدید هوا گرفته . شود ظاهر می( مثل خطر سیل)یک شوک بزرگ  پس از دفع خطر

( Counter-Factual)کند و به زبان اقتصادسنجی با مشاهده سانسورشده و فقدان گروه شاهد  شود جامعه اثر آنها را حس نمی می

متاسفانه تنها پس از نابودی تاالب و افزایش بسامد حوادثی مثل سیل و ریزگردهاست که ارزش . ها مواجه هستیم در ارزش تاالب

در دل طبیعت دید که در زمان الزم بازده ( Options)ها را باید به عنوان اختیارهایی  با این نگاه تاالب. شود قبلی تاالب حس می

 .دکنن باالیی را پرداخت می

حتی اگر احیای کامل یا جزیی تاالب بسیار گران یا به لحاظ فنی غیرممکن به نظر برسد، : ها اثرات بازتوزیعی نابودی تاالب -9

طور  ها به نابودی تاالب. کردند، مستقیماً مسوول است ها زندگی می جامعه برای محافظت از شهروندانی که در حوزه اطراف تاالب

کنند تحت تاثیر قرار  شهروندانی را که در اطرف آنها سکونت دارند و از محل کارکردهای تاالب امرار معاش میمستقیم زندگی 

از دست رفتن کشاورزی، دامپروری و ماهیگیری در حوضه دریاچه هامون و نابودی منبع معاش نزدیک به یک صدهزار . دهد می

اثرات »با منطق جبران . هاست هایی از این مثال خوزستان فقط نمونههموطن سیستانی و تضعیف حیات اقتصادی اطراف هورهای 

ای باعث  های سازه ای یا فعالیت حوضه هایی که با مصرف آب در باالدست یا در اثر انتقال بین در اقتصاد، باید بخش« بیرونی

 .مسوول شناخته شوندشده به جامعه محلی تاالب  اند در مقابل جبران کامل صدمات وارد ها شده خشکاندن تاالب
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مسیر بهینه یا موثر احیا در . بر و نیازمند صرف منابع گسترده است ها زمان ها و دریاچه احیای تاالب: پیچیدگی سیاستگذاری -0

عنصر . های مداخله برای نجات هم ممکن است پیامدهای ناخواسته داشته باشند شده نیست و استراتژی اکثر موارد به خوبی شناخته

مدت خودداری  های قطعی و فوری و ایجاد انتظارات کوتاه ط و تامل را باید در سیاستگذاری احیا دخیل کرد و از ارائه وعدهاحتیا

 .ها کنند گیری تحت شرایط ابهام و کنترل مقاوم را وارد حوزه سیاستگذاری احیای تاالب توانند ادبیات تصمیم اقتصاددانان می. کرد

های تامین مالی احیا و تامین فیزیکی آب باید به رسمیت  ها و مکانیسم موقعیت تاالب تنوع روش متناسب با: تامین مالی -5

های تجاری برای افزایش حقابه هامون از سمت افغانستان، کاهش حجم کشاورزی در  مذاکره و استفاده از اهرم مشوق. شناخته شود

هایی است که  و افزایش حقابه دریاچه بختگان از جمله سیاستحوضه دریاچه ارومیه، ممنوعیت ساخت و ساز در تاالب انزلی 

های  های اکوسیستم، مالیات های دیگر مثل تشکیل بازار آب، پرداخت مکانیسم. اند تاکنون اتخاذ شده یا مورد بحث قرار گرفته

در  Crowd-Fundingخصوصی،  -گذاری خصوصی برای احیا و شراکت در منافع، مشارکت بخش عمومی زیستی، سرمایه محیط

توانند توسط اقتصاددانان و متخصصان  های دیگری هستند که می المللی و استفاده از بازارهای آتی و اختیارات از گزینه سطح بین

 .مالی مورد بحث و تدقیق قرار بگیرند

نابع طبیعی را در چهره خود برداری انسانی از م ها، عالئم حیاتی اکوسیستم کشور هستند که به سرعت ناپایداری در بهره تاالب

های نادرست، ایران در حال ورود به یک وضعیت جدید اقلیمی نیز است و ادامه حیات در کشور  عالوه بر مداخله. دهند نشان می

های اکوسیستمی کشور از یک سو و  برداری و مدیریت منابع طبیعی و گنجینه مستلزم یک بسیج ملی برای بازتعریف شیوه بهره

زیست کشور در   آوری محیط افزایش تاب. زیست از سوی دیگر است  های فیزیکی حوزه آب و انرژی و محیط یرساختتقویت ز

های هر سیاستمدار و شهروند مسوولی باشد که  رو خواهد شد باید جزو اولین اولویت های متعددی که با آن روبه مقابل شوک

 .مند به تداوم حیات در ایران زمین است عالقه

های بحرانی عالمت بسیار ملموس و قدرتمندی از توان کشور برای بسیج نیروها در راستای حل معضالت  طرف دیگر نجات تاالباز  

 در نتیجه نتایج احیای یک دریاچه یا تاالب را نباید به آن تاالب خاص محدود کرد، بلکه باید اثرات سرریز. آید ملی آن به شمار می

(Spillover )المبین امروز ما  های موفق احیای هامون و ارومیه و هورالعظیم و گاوخونی و انزلی فتح تجربه. ر داشتآن را هم درنظ

  .تواند شور و نشاط جدیدی به فضای کاری کشور تزریق کند در مقابل دشمن جدید است و می

/news/fa/ir.anai.www//:http92590D%/0%11%D1%D%AC1%A2% 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۹: تاریخ

  احتمال بروز مجدد سیالب در پایان هفته جاریاحتمال بروز مجدد سیالب در پایان هفته جاری

های جدیدی نیز در  شود سیالب بینی می ، پیش(پانزدهم آذرماه)های بارشی به کشور از روز دوشنبه  با ورود موج جدید سامانه

های احتمالی  اکنون آماده پوشش و مدیریت همه وضعیت ها به وقوع بپیوندد و این ستاد از هم روزهای پایانی هفته در برخی استان

، از احتمال بروز مجدد 01-05مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به مدیریت نخستین سیالب سال آبی .شده است

 .ر دادسیالب در پایان هفته جاری خب

ها در هفته  درصد سیالب 20های وزارت نیرو درباره وقوع  بینی پیش: افزود« ها رسولی محمد حاج»به گزارش ایانا از وزارت نیرو، 

به گفته این مقام . های لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان به وقوع پیوست گذشته محقق شد که عمده آنها در استان

 .بودند 7شد که سیالب های سطح  بینی  الب ها در استان چهار محال و بختیاری پیشمسوول، بخشی از این سی

ها در سدهای حوضه خلیج فارس و دریای عمان  بیشترین ورودی سیالب: مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد

در حوضه آبریز دز، دو هزار مترمکعب در ثانیه  مترمکعب در ثانیه 000ها دو هزار و  بوده است، به طوری که دبی ورودی این سیالب

شود این سیالب ها تا فردا  بینی می بود که پیش« کوثر»مترمکعب در ثانیه در حوضه  000تا  950در حوضه کارون و نزدیک به 

براساس : ارد، گفتادامه د( یکشنبه)ها تا فردا  حاج رسولی ها با بیان اینکه بارش در برخی از استان.نیز ادامه یابد( یکشنبه)

شود  بینی می ، پیش(پانزدهم آذرماه)های بارشی به کشور از روز دوشنبه  بینی سازمان هواشناسی، با ورود موج جدید سامانه پیش

اکنون آماده پوشش و مدیریت  ها به وقوع بپیوندد و این ستاد از هم های جدیدی نیز در روزهای پایانی هفته در برخی استان سیالب

های زیرزمینی  ها مرطوب و حوضه آب با توجه به اینکه در بارندگی نخست زمین: وی ادامه داد.های احتمالی شده است ضعیتهمه و

 .تری برخوردار خواهد بود های بعدی به مراتب از حساسیت و مدیریت سخت اند، بروز سیالب تا حدودی اشباع شده

آغاز ( دهم آذرماه)کشور از روز چهارشنبه هفته گذشته  6905 -01ل آبی حاج رسولی ها با اشاره به این که نخستین سیالب سا

ترین آنها  ستاد ملی فرماندهی و پشتیبانی مدیریت سیالب کشور با پیش بینی این سیالب برای هشت استان که بحرانی: شد، افزود

 .را مدیریت کردساعت فعالیت با موفقیت آن  27خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان بودند، در 

معاون « رحیم میدانی»اواخر فروردین ماه امسال بزرگترین سیالب یکصد سال اخیر در حوضه رود دز رخ داد، به طوری که به گفته 

مترمکعب بر ثانیه رود دز حاکی از حادث شدن سیالبی بی نظیر در منطقه در  000هزار و  60وزیر نیرو در امور آب و آبفا، دبی 

 .یر استیکصد سال اخ
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 اقلیم و منابع طبیعی

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۹۰: تاریخ

  منطقه جهانمنطقه جهان  6۱6۱وهوایی و ناپدید شدن وهوایی و ناپدید شدن   تغییرات آبتغییرات آب
تر رخ  کنیم به دلیل تغییرات غیرقابل کنترل محیطی سریع آنچه تصور میهای قطب از  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  60  وهوایی روند آب ها در اقیانوس هند کامال مشهود است و با این شمال غیر معمول بوده و تاثیر آب شدن یخ

و هوایی  نقطه از جهان تحت تاثیر تغییرات آب 60موسسه 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 : موسسه محیط زیست استکهلم اظهار کردسرپرست این تحقیق مارکوس کارسون از 

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 . ده ماندن باشددانشمندان هشدار دادند بشر باید در جستجوی منابع دیگری برای زن.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
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 اقلیم و منابع طبیعی

 خبرنگاران جوان - ۵۹۰۱آذر  ۹۰: تاریخ

  برای برداشت محصول عجله نکنیدبرای برداشت محصول عجله نکنید//برف و کوالک کام باغداران مرکبات را تلخ کردبرف و کوالک کام باغداران مرکبات را تلخ کرد

برف برای باغداران شمال کشور امری ناخوشایند بود چرا که دسترنج یکساله انها در معرض نابودی  طی روزهای اخیر بارش شدید

طی روزهای اخیر بارش شدید ن جوان ؛ اقتصادی باشگاه خبرنگارا گروه صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.قرار گرفت

 .برف برای باغداران شمال کشور امری ناخوشایند بود چرا که دسترنج یکساله انها در معرض نابودی قرار گرفت

این امر  علی رغم اظهار نظر مختلف مسئوالن ، برآورد خسارت نهایی باغات شمال کشور به روزهای اتی موکول شده که در نهایت 

سرمازدگی و یخبندان اخیر عالوه بر زیان میلیاردی باغداران ، برخی واردکنندگان و .ر باغداران را به همراه داشتدغدغه خاط

دالالن را به تکاپو واردات برای بازار شب عید انداخته است؟ اما جای سوال است که چرا تمهیدات الزم اعم از تزریق داروهای 

 .محصول نباشیم میزان قابل توجهی از  ی گیرد تا شاهد یخ زدگی قبل از ورود سرما صورت نم.. شیمیایی و

باشگاه اقتصادی  گروه صنعت، تجارت و کشاورزیمحمد رضا شعبانی مدیر عامل اتحادیه باغداران مازندران در گفتگو با خبرنگار 

گزارشات میدانی در حوزه : با اشاره به خسارت وارده در اثر برودت هوا و بارش برف طی روزهای اخیر اظهار داشتخبرنگاران جوان، 

گزارشات  با توجه به  : وی افزود.های مختلف در حال بررسی است از این رو نمی توان براورد دقیقی از میزان خسارت اعالم کرد

که در برخی مناطق که باغات به سبب کاهش برودت هوا و یخبندان دچار خسارت شدند ،  هواشناسی از کشاورزان تقاضا داریم 

 .در برداشت محصول عجله نکنند چرا که با افزایش دما احتمال احیا مجدد میوه بر روی درخت وجود دارد 

د کشاورزی مبنی بر استفاده مصحوالت یخ زده در صنایع تبدیلی ازباغداران تقاضا با توجه به تصمیم وزارت جها: شعبانی ادامه داد

 .داریم که از عرضه محصوالت یخ زده به بازار امتناع نمایند

 7قبل از کاهش برودت هوا پیش بینی می شد که تولید مرکبات در مازندران به : مدیر عامل اتحادیه باغداران مازندران تصریح کرد

 .هزار تن برسد که با این وجود با مازاد تولید روبرو بودیم 200میلیون و 

 واردکنندگان در تکاپو بازار شب عید هستند*** 

اقتصادی  گروهصنعت، تجارت و کشاورزی همچنین مجتبی شادلو نائب رئیس اتحادیه باغداران استان تهران در گفتگو با خبرنگار 

پیش بینی  روز اخیر هواشناسی کاهش دما و بروز برف در مناطق شمالی را  65الی  60گرچه طی : گفت باشگاه خبرنگاران جوان،

جود گرم کردن باغات در فراتر از پیش بینی هواشناسی بود که با این و کرده بود اما باید گفت که کاهش دما به زیر صفر درجه 

که تنها میوه حاشیه  با توجه به کاهش بی سابقه برودت دما و یخبندان انتظار داریم : وی افزود.کاهش خسارت چندان موثر نبود

از این با توجه به آنکه عمده برداشت مرکبات اواسط آذرماه آغاز و تا اواخر دی ادامه دارد : شادلو ادامه داد.درختان از بین رفته باشد

نائب رئیس اتحادیه باغداران استان تهران با بیان .رو از باغداران تقاضا داریم که در برداشت زودهنگام محصول خودداری نمایند

با وجود فراوانی تولید مرکبات در سال جاری باید : اینکه برخی واردکنندگان درتکاپو واردات میوه برای بازار شب عید هستند، افزود

وی در پاسخ به این سوال که تزریق داروهای شیمیایی برای .حصوالت کشاورزی به سبب سرمازدگی جلوگیری شوداز واردات م

برخی اقدامات در سطح وسیع همچون روشن کردن مشعل قابل اجرا : مقاوم سازی محصول در برابر سرما وجود ندارد، تصریح کرد

 .ی در باغات انجام می شود که در سطح وسیع کاربرد نداردنیست و تنها برخی عملیات همچون آبیاری هنگام سرمازدگ

 عرضه یکباره محصول ، افت قیمت را به همراه دارد***

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت، تجارت و کشاورزیمسعود اسدی رئیس مجمع ملی تشکل های کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

 .تا اعالم قطعی خسارت وارده نمی توان عدد مشخصی را اعالم کرد: تصریح کرد خبرنگاران جوان،
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 خسارات باغات ناشی از برف و یخبندان اخیر ،نگرانی هایی ناشی از تاخیر در پرداخت خسارات از سوی صندوق بیمه: وی افزود

تقاضا داریم تا هرچه سریع تر نسبت به برآورد و  محصوالت کشاورزی برای باغداران ایجاد کرده از این رو از بانک کشاورزی 

کشاورزان در برداشت زودهنگام محصول عجله به خرج ندهند چرا که عرضه : اسدی تصریح کرد.پرداخت خسارت اقدام نمایند

 .همراه دارد یکباره محصول به بازار افت قیمت را به
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 کشمش/ انگور

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۹۰: تاریخ

  ایران در واحد سطح از کشورهای رقیبایران در واحد سطح از کشورهای رقیبتولید پایین تر تولید پایین تر / / ترکیه به بازار جهانی کشمش برگشتترکیه به بازار جهانی کشمش برگشت

نظر  ها روند کاهشی پیدا کرده و به بازار جهانی امسال شاهد افزایش تولید کشمش آمریکا، ترکیه و ایران است، به همین دلیل قیمت

 .تومان در بازار آن تأثیر چندانی داشته باشد 700به  200رسد تصمیمات داخلی همچون کاهش یارانه کشمش از  نمی

وگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه در سال گذشته وضعیت صادرات کشمش بهتر از  عاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی امروز در گفتم

رغبتی  طور گسترده گرفتار آفت شد و این امر باعث بی سال گذشته محصول کشمش کشور ترکیه به: سال جاری بود، گفت

 .ی این کشور گردیدبه خرید کشمش تولید  کشورهای اروپایی

این اتفاق فرصتی را در اختیار تجار ایرانی قرار داد تا کشمش ایران را در بازارهای اروپایی به فروش : محمدعلی طهماسبی افزود

ه برسانند، اما در سال جاری عالوه بر افزایش میزان تولید، مرغوبیت کشمش ترکیه نیز بهبود یافته و دوباره این فرصت از ایران گرفت

وی در واکنش به این گفته که با توجه به شرایط حاکم بربازار جهانی کشمش، این صنعت نیاز به حمایت بیشتر دارد در .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 ارت جهاد کشاورزی صورت میتأمین اعتبارات خارج از وز

 .تصمیم کاهش یارانه کشمش نیز در شورای اقتصاد گرفته شده است. حد زیادی وزرات جهاد کشاورزی در آن نقشی ندارد

ترین دلیل عدم موفقیت کشمش ایران در بازار جهانی، قیمت مهم: طهماسبی با اشاره به کیفیت باالی کشمش ایرانی، اظهار داشت

کند، در  دالر در بازار جهانی عرضه می 900هزار و  در حال حاضر ترکیه هر تن از این محصول را به قیمت یک. شده آن است تمام

 .دالر است 000هزار و  حالی است که قیمت تمام شده هر تن کشمش صادراتی در ایران یک

تر است،  جهاد کشاورزی در پایان با بیان اینکه میزان تولید در کشور ما در واحد سطح از کشورهای رقیب بسیار پایین معاون وزیر

بخش زیادی از دلیل قابل رقابت نبودن محصول کشمش ایران مربوط به شکل نامناسب مدیریت و تولید کشمش از : اضافه کرد

 ./های فرآوری است های انگور تا کارخانه باغ
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان – ۵۹۰۱آذر  ۹۰: تاریخ

  گرانی گوشت و تخم مرغگرانی گوشت و تخم مرغ/ / نوسان قیمت اقالم اساسینوسان قیمت اقالم اساسی

گروه کاالیی شامل لبنیات،تخم مرغ،حبوبات، سبزی تازه،گوشت قرمز ، مرغ و براساس گزارش بانک مرکزی، در هفته گذشته شش 

 خبرنگاران جوان،اقتصادی باشگاه  گروه صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .چای با افزایش قیمت روبرو شده است

گزارش هفتگی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که قیمت شش گروه کاالیی شامل لبنیات،تخم مرغ،حبوبات، سبزی تازه،گوشت 

در همین خصوص مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو .قرمز ، مرغ و چای با افزایش قیمت روبرو شده است

گرچه طی روزهای اخیر نرخ مرغ زنده و آماده به طبخ با افزایش  : خ مرغ و تخم مرغ خبر داد و گفتبا خبرنگارما از افزایش نر

 500هزار و  2و آماده به طبخ  100هزار و  0قیمت روبرو شد ، اما برای سود منطقی مرغدار نرخ هر کیلو مرغ زنده نباید کمتر از 

تومان  700هزار و  2و آماده به طبخ برای مصرف کننده  550هزار و  0داری امروز نرخ مرغ زنده درب مرغ : وی افزود.تومان باشد

هزار تومان به  60هزار تومان و شانه ای  5درصدی درب مرغداری  7٧1هر کیلو تخم مرغ با افزایش : یوسف خانی تصریح کرد.است

 .فروش می رسد

 گوشت گران شد*** 

اقتصادی باشگاه خبرنگاران  گروه صنعت، تجارت و کشاورزی تگو با خبرنگارعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گف

ران اربعین، نرخ هر با توجه به سرمای هوا و ورود زئ: از افزایش هزار تومانی نرخ گوشت طی چند روز گذشته خبر داد و گفت جوان،

 .الی هزار تومان افزایش یافته است 500کیلو گوشت گوسفندی 

هزار تومان به مشتری عرضه می  92تا  91هزار تومان به مغازه دار و  99تا  97در حال حاضر هر کیلو شقه بدون دنبه : وی افزود

 .ته پایانی آبان ماه با ثبات بوده استبراساس گزارش بانک مرکزی نرخ گوشت گوسفندی تا هف: ملکی ادامه داد.شود

 االکلنگ بازار اقالم اساسی***

خبرنگاران اقتصادی باشگاه  گروه صنعت، تجارت و کشاورزی قاسمعلی حسنی عضو اتحادیه مواد غذایی در گفتگو با خبرنگار

از این رو از ابتدای ماه آینده با رفع ممنوعیت واردات برنج های خارجی ،  نرخ برنج خارجی تابع نرخ دالر است : اظهار کرد جوان،

درصدی قیمت روبرو شده که انتظار می  70طی ماه های اخیر برنج داخلی با افزایش : وی افزود.قیمت های جدید اعمال می شود

 .رنج خارجی از ابتدای دی ماه تا حدودی نرخ ها به تعادل برسدرود با واردات ب

 .سایر اقالم همچون حبوبات، قند و شکر طی ماه اخیر با کاهش قیمت روبرو شده است: حسنی تصریح کرد

/news/fa/ir.yjc.www//:http5121296D%/0%11%D0%11% 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5876731/%D9%86%D9%88%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                        5931 اهم اخبار کشاورزی هفته دوم آذر 
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 خبرنگاران جوان - ۵۹۰۱آذر  ۹۰: تاریخ

  کاهش ضایعات محصوالت در گرو نیاز سنجی بازارکاهش ضایعات محصوالت در گرو نیاز سنجی بازار

درصدی محصوالت روبرو است که در صورت  90در شرایط عادی بخش کشاورزی با ضایعات : دبیر مجمع نخبگان کشاورزی گفت

 .دیگر شاهد هدررفت باالی محصوالت کشاورزی نخواهیم بودحرکت در جهت به کارگیری سیستم بازار محور 

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

 .با به کارگیری سیستم بازار محور توانستند در حوزه تولید و تجارت محصوالت کشاورزی موفق تر ظاهر شوند

با توجه به : رهای هدف، کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی را در بردارد، گفتوی با اشاره به اینکه بازاریابی و مشخص بودن بازا

مشخص بودن بازارهای هدف، کشاورزان براساس آن به امور تولید می پردازند، لذا این امر از متضرر شدن تولیدکنندگان و هزینه 

درصدی محصوالت  90کشاورزی با ضایعات  در شرایط عادی بخش: 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 

دبیر مجمع نخبگان بخش کشاورزی در پاسخ به این سوال که چرا عرصه محصوالت کشاورزی در بورس کاال مورد استقبال .بود

عرضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال شفاف نیست و کشاورزان تمایل چندانی به عرضه : ی قرار نگرفته است، بیان کردچندان

 .محصوالت در بورس کاال را ندارند
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 جوان خبرنگاران - ۵۹۰۱آذر  ۹۰: تاریخ

  ثبات قیمت طی روزهای آتیثبات قیمت طی روزهای آتی//نرخ جدید انواع میوه و سبزی در بازارنرخ جدید انواع میوه و سبزی در بازار

 .نرخ انواع میوه و سبزی تا پایان ماه صفر تغییری نخواهد داشت: رئیس اتحادیه میوه وسبزی گفت

اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیحسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه وسبزی در گفتگو با خبرنگار 

درصدی قیمت روبرو  60ایام اربعین حسینی برخی اقالم با افزایش در : با اشاره به وضعیت بازار میوه و صیفی اظهار داشتجوان، 

 7الی  500وی نرخ هر کیلو پرتقال تامسون شمال را از هزار و .شد که خوشبختانه با فراوانی عرضه به حالت عادی خود بازگشت

 7الی  500قال رسمی جنوب هزار و هزار ،پرت 1الی  500هزار و  5هر کیلو پرتقال جنوب کوهستان : هزار تومان اعالم کرد و گفت

 .هزار تومان است 7الی  500هزار و گریپ فروت تو سرخ هزار و  9الی  500، نارنگی هزار و  500هزار و 

 500هزار و  9،موز  500هزار و  0الی  0هزار ،خرمالو  9الی  500هزار و  7درحال حاضر هر کیلو لیموشیرین : مهاجران ادامه داد

 .تومان به فروش می رسد 500هزار و  9الی  500هزار و  7و سیب  500هزار و  7الی  500،کیوی هزار و 

نرخ هر کیلو گوجه فرنگی بوته : هزار تومان اعالم کرد و افزود 0رئیس اتحادیه میوه و سبزی نرخ هر کیلو گوجه فرنگی گلخانه را 

است که با رسیدن گوجه نورس از چابهار،بوشهر و بندرعباس تا یک تومان  500هزار و انباری هزار الی هزار و  7الی  500ای هزار و 

هزار و سبزی  7الی  500به گفته وی نرخ هر کیلو سبزی خوردن هزار و .ماه آینده پیش بینی می شود که قیمت کاهش یابد

نرخ میوه تا : آتی تصریح کردمهاجران با اشاره به وضعیت بازار طی روزهای .تومان است 700هزار الی هزار و (پلو، آش،قورمه)جور

پایان ماه صفر تغییری نخواهد داشت اما با اتمام این ایام و شروع مجالس احتمال نوسانات قیمت وجود دارد و حال باید منتظر ماند 

 .و دید که بازار به کدام سمت و سو می رود
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 خبرنگاران جوان - ۵۹۰۱آذر  ۵۵: تاریخ

  سرما عامل افزایش قیمت شدسرما عامل افزایش قیمت شد/ / قیمت مرغ عادالنه استقیمت مرغ عادالنه است

 .داریمقیمت مرغ در بازار به سطح ایده آل نزدیک شده لذا سعی در تثبیت آن : رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت

اقتصادی باشگاه   گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفت و گو با خبرنگار 

این افزایش قیمت از حدود دو هفته گذشته : روز اخیر عنوان کرددر خصوص علل افزایش قیمت مرغ در چند خبرنگاران جوان، 

با توجه به وضعیت مکانی مرغداری ها در زمان : وی در ادامه افزود .همزمان با برودت هوا و نابسامان شدن اوضاع جاده ها رخ داد

هزار و 1افزایش جهشی قیمت مرغ از  سرما تردد و بارگیری با مشکالتی رو به رو شد و همین امر سبب شد، پنجشنبه گذشته شاهد

 .تومان باشیم 900هزار و 2تومان به  100

تومان ناعادالنه نیست لذا مرغداران سعی  900هزار و 2قیمت : یوسف خانی قیمت فروش مرغ در بازار را عادالنه دانست و گفت

ت عادالنه ای که اتحادیه برای فروش و جلوگیری قیم: رئیس اتحادیه پرنده و ماهی اذعان داشت.دارند تا این قیمت را تثبیت کنند

وی درباره علت اختالف نرخ مغازه .تومان است که هنوز با آن فاصله داریم 2500از ضرر مرغداران مصوب کرده است چیزی حدود 

در فروش روبه رو  از آنجایی که مغازه دارها مرغ را با قیمت یکسانی خریداری نمی کنند با اختالف قیمت ناچیز: ها، اظهار داشت

طرحی به نام یکسان سازی : یوسف خانی راهکار اتحادیه پرنده و ماهی برای یکسان سازی قیمت ها را چنین عنوان کرد.هستیم

قیمت با استفاده از تابلوهای دیجیتال را در دست اقدام داریم که در صورت اجرایی شدن این طرح روزانه از طریق اینترنت قیمت 

 .وش را به این تابلوها ارسال می کنیم و مغازه دار نیز نمی تواند تغییری در این تابلوهای دیجیتال ایجاد کندهای خرید و فر

مغازه به تابلوهای دیجیتال قیمت مجهز شده اند اما برای پوشش دهی تمام مغازه ها زمان نیاز  700تا کنون : وی در پایان بیان کرد

 .داریم
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 فودپرس ۵۹۰1آذر ماه  ۰سه شنبه 

  مرغ و میوه در گرانی اول شدندمرغ و میوه در گرانی اول شدند  تخمتخم

مرغ و میوه  خبر داده و اعالم کرده است که تخم بانک مرکزی از افزایش قیمت هشت گروه کاالی اساسی خوراکی <مواد غذایی

ترین گزارش اعالمی از متوسط قیمت خرده فروشی برخی مواد خوراکی  تازه.بیشترین افزایش قیمت را در بین کاالها داشته است

این . قیمت دارد درصد نسبت به هفته ماقبل افزایش 6٧1دهد که گروه لبنیات  در تهران در هفته منتهی به پنجم آذرماه نشان می

 .هزار تومان فروش رفته است 66تا  0100ای  درصد افزایش داشته و شانه 2٧9مرغ نیز تا  در حالی است که قیمت تخم

تومان  500هزار و  91تومان برای هرکیلو و گوشت گاو و گوساله تا  100هزار و  90گوسفند حدود  ها، گوشت  اما در گروه گوشت

درصدی همراه بوده و  0٧0از سوی دیگر گوشت مرغ با رشد . درصد افزایش قیمت داشت 0٧6کمتر از در سطح شهر عرضه شده و 

درصد کاهش یافت و  0٧7در هفته مورد بررسی در گروه برنج، قیمت برنج داخلی درجه یک معادل .تومان فروش رفت 1100تا 

درصدی قیمت در هفته اول آذرماه  6٧1حبوبات نیز رشد  در گروه.بهای برنج وارداتی تایلندی و برنج داخلی درجه دو ثابت بود

درصد در دوره مورد بررسی گران  0٧2های تازه  گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که میوه.نسبت به هفته پایانی آبان ثبت شد

ماه بیش از  ته اول آبانها در مقایسه با هف هرچند که سبزی. درصدی همراه بوده است 0٧6ها با کاهش  شده و در سوی دیگر سبزی

درصد کاهش  0٧7بنابراین گزارش بهای قند و روغن نباتی جامد بدون تغییر بود ولی قیمت شکر حدود .درصد رشد قیمت دارد 60

 .درصد گران شده است 0٧1درصد و روغن نباتی مایع تا  0٧7بهای چای خارجی تا .یافت 
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 فودپرس ۵۹۰1آذر ماه  ۵1سه شنبه 

  پرتقال سرمازده در انتظار تنظیم بازارپرتقال سرمازده در انتظار تنظیم بازار//سازی میوه شب عیدسازی میوه شب عید  آغاز ذخیرهآغاز ذخیره

با توجه به اینکه هر ساله از نیمه آذرماه ذخیره سازی میوه شب عید به عنوان یکی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی  <کشاورزی

هزار تن سیب خریداری و ذخیره سازی شده اما پرتقال به دلیل  70شود، معاون سازمان تعاون روستایی اعالم کرد که  آغاز می

 .در انتظار تصمیم ستاد تنظیم بازار استاش  سرمازدگی و از بین رفتن خاصیت نگهداری

هزار تن سیب از باغداران خریداری و ذخیره سازی  70برای تنظیم بازار شب عید مقرر شده بود که : مهین ابراهیمی اظهار کرد

که  شود که این کار انجام شد اما برای خرید و ذخیره سازی پرتقال شب عید برف و سرمازدگی اخیر مشکالتی به وجود آورد

ای کیفیت محصول را کاهش داد که  ایم برای خرید این محصول تصمیم بگیریم، چرا که سرمازدگی ایجاد شده به گونه نتوانسته

شاید برای تازه خوری مشکلی نداشته باشد اما خاصیت ماندگاری و انبارداری آن را به شدت کاهش داده و به همین دلیل در انتظار 

اند تا بتوانیم  اکنون نیز برخی باغات کاندیدا شده هم: وی افزود.گیری شود تیم که در این زمینه تصمیمجلسه ستاد تنظیم بازار هس

از محصوالتی که قابلیت نگهداری دارند، پرتقال خریداری و ذخیره سازی کنیم اما بر اساس آخرین آمارهای هواشناسی موج 

معاون .ماندگاری و نگهداری باقی مانده مرکبات شمال وجود داردسرمای دیگری در راه است که احتمال از بین رفتن خاصیت 

تاکنون برای خریدن یا نخریدن پرتقال شمال به عنوان میوه شب عید به نتیجه قطعی : بازرگانی سازمان تعاون روستایی گفت

شود و تا پایان سال وقت  غاز میجا که از نظر قانونی وظیفه خرید و ذخیره سازی میوه شب عید از نیمه آذرماه آ نرسیدیم و از آن

بسیاری باقی مانده است تصمیم برای اجرای این وظیفه قانونی به جلسه بعدی موکول شده تا ببینیم چه سیاستی باید در این راستا 

 .اتخاذ کنیم
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۹: تاریخ

  چارچوب همکاری های جدید کشاورزی میان ایران و هلند روشن شدچارچوب همکاری های جدید کشاورزی میان ایران و هلند روشن شد

مدیران این وزارتخانه و نمایندگان وزیر جهاد کشاورزی کشورمان که به دعوت رسمی مقامات هلند در راس یک هیات از معاونین و 

 .وزیرامور اقتصادی هلند دیدار و گفت وگو کرد٧ بخش خصوصی به این کشور سفر کرده است، با هنک کامپ 

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی در این دیدار با اشاره به عالقه مندی دو کشور  

ایران از ظرفیت های زیادی در زمینه کشاورزی و : روابط دوجانبه در همه زمینه ها به ویژه اقتصادی تصریح کرد برای گسترش

دامپروری برخوردار است و تالش دارد این ظرفیت ها را فعلیت بخشد، بر این اساس کارآفرینان و سرمایه گذاران هلندی می توانند 

 .ندایران مشارکت کن  در توسعه بخش کشاورزی

تنوع شرایط جغرافیائی و تفاوت اب و هوا بطور همزمان در : حجتی با اشاره به ویژگی های طبیعی و آب و هوائی کشورمان افزود

 .یک مقطع از سال، عرصه مناسبی برای تولید محصوالت مختلف کشاورزی فراهم کرده است

خستین کشورهای جهان قرار دارد که از جمله می توان از ایران در زمینه تولید برخی از محصوالت باغی در ردیف ن: وی افزود

پسته، خرما،انار و زرد آلو نام برد، در این رابطه ایران در حال برنامه ریزی برای افزایش صادرات محصوالت خود به بازارهای جدید 

بخش های : پروری تاکید کردوزیر جهاد کشاورزی کشورمان با اشاره به توانائی های کشور هلند در بخش کشاورزی و دام.است

کشاورزی دو کشور می توانند در حوزه های مختلفی مکمل یکدیگر باشند و یادداشت تفاهمی که امروز قرار است بین دو کشور 

 .امضاء شود به عنوان یک سند می تواند چارچوب این همکاری ها را مشخص سازد 

این امر فرصت : وافق هسته ای بین ایران و گروه پنج به عالوه یک تاکید کردهنک کامپ، وزیر امور اقتصادی هلند نیز با اشاره به ت

 .ایران گسترش دهند  خوبی را فراهم آورد تا کشورهای مختلف جهان، روابط خود را با

های دو تبادل هیات های مختلف بین دو کشور از جمله رفت و آمد مسئولین ارشد وزرارتخانه : اقتصادی هلند اضافه کرد وزیر امور

کشور در دو سال گذشته نشان دهنده سرعت توسعه مناسبات است و هلند آماده گسترش همکاری ها در همه زمینه ها از جمله 

هنک کامپ با اشاره به مزیت نسبی هلند در تولید محصوالت کشاورزی که تقریبا پنج برابر .حوزه اقتصادی و کشاورزی است

 .بین دو کشور در زمینه کشاورزی و دامپروری تاکید کرد متوسط اروپا است، بر تبادل تجربیات

در پایان این مالقات، یک یادداشت تفاهم همکاری بین وزیر جهاد کشاورزی کشورمان و وزیر اقتصاد، انرژی و کشاورزی هلند که 

سالمت و همچنین در  شامل همکاری دو کشور در زمینه های کشاورزی و غذا، شیالت، مدیریت، دامپروری و لبنیات، بهداشت و

 .حوزه های بهینه سازی سیستم های کشاورزی و بازاریابی است، به امضا رسید
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۵: تاریخ

  همکاری کشاورزی و جنگلداری ایران و اتریش امضا شدهمکاری کشاورزی و جنگلداری ایران و اتریش امضا شدسند تفاهم و سند تفاهم و 

های کشاورزی ایران و اتریش که با حضور وزرای کشاورزی و جمعی از فعاالن اقتصادی دو کشور  در جریان نشست بررسی همکاری

همکاری و نقاط در وین پایتخت این کشور برگزار شد، طی سخنانی فرصت های سرمایه گذاری و  wkoدر اتاق بازرگانی اتریش 

 .قوت صنعت غذا و کشاورزی ایران را برشمرد

کشاورزی کشورمان در اتریش   به گزارش ایانا از کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، کاوه زرگران که به همراه هیات بلندپایه

رزی ایران و آندره روپرشتر وزیر های ایران و اتریش که با حضور محمود حجتی وزیر جهاد کشاو حضور دارد، در جریان دیدار هیات

ها  کشاورزی، جنگلداری، محیط زیست و آب اتریش و جمعی دیگر از مدیران دولتی و فعاالن اقتصادی دو کشور برگزار شد، ظرفیت

 .های کشاورزی و غذایی ایران را به حاضران معرفی کرد و پتانسیل

نشست که در شهر وین اتریش برگزار شد با اشاره به اینکه ایران  رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در این

کشورمان از امکانات و منابع کشاورزی متعددی همانند : های فراوانی در جهت توسعه تولید موادغذایی داراست، گفت توانایی

مندی از آفتابی تابان  یاهی و بهرههای متنوع گ ها و مراتع طبیعی، آب و هوای چهار فصل، گونه های قابل کشت فراوان، جنگل زمین

و انرژی خورشیدی برخوردار است که امکان تولید انواع مختلف محصوالت کشاورزی غذایی متناسب با آب و هوای گوناگون چون 

این موقعیت و قابلیت کشور مارا به محل مناسبی (. میلیون تن 600بیش از . )سردسیری، نیمه گرمسیری و گرمسیری را داراست

 .ای تولید بهینه و سودآور انواع مختلف محصوالت غذایی و کشاورزی مبدل کرده استبر

نوع از آنهاست، اضافه  90نوع محصول کشاورزی قابل کشت در جهان، ایران تولید کننده  20وی در ادامه با تاکید بر اینکه از میان 

همچنین رتبه دوم تولید محصوالتی چون زردآلو، . وت داراستهای ت کشور ما رتبه اول جهان را در تولید پسته و انواع گونه: کرد

 .، گردو، خیار و طالبی متعلق به ایران است(تولید شده از شیر گوسفند)هندوانه، کره ارگانیک 

ما سومین تولید کننده پنیر از شیر گاو، قارچ خشک شده، گیالس، انجیر خشک، بادام، بادمجان و کشمش در دنیا : وی ادامه داد

عالوه بر اینها   ستیم و چهارمین تولید کننده پیاز، یونجه و علوفه، پنجمین تولید کننده کاهو، رب گوجه فرنگی، ماکارانی هستیمه

 .ایران برسکوی سوم تنوع غذایی جهان ایستاده است که نشان از موقعیت ممتاز کشور ما دارد

های صنعت غذای کشورمان  این سخنرانی با اشاره به توانمندی رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در ادامه

هزار اشتغال مستقیم ایجاد کرده و با ظرفیت جذب  000واحد تولیدی،    هزار66از سوی دیگر صنایع غذایی ایران با بیش از : گفت

 .نعت و کشاورزی داردای در ایجاد ارزش افزوده و مشارکت میان ص میلیون تن مواد اولیه خام نقش عمده 650بیش از 

با صادرات محصوالتی نظیر پسته، گوجه : های صادراتی ایران اشاره کرد و گفت زرگران در بخش دیگری از سخنان خود به توانمندی

و شکالت و بیسکوییت، زعفران و محصوالت   زمینی، شیرینی فرنگی تازه و رب گوجه فرنگی، هندوانه، سیب تازه، ماست، پنیر، سیب

کشور از جمله بازارهای همسایه و کشورهای خاورمیانه  600محصوالت کنسروی و غیره، کشور ما در بازار غذایی حدود  دامی و

 .سهم بزرگی را بدست آورده است

سال گذشته بخش کشاورزی و صنایع غذایی بیشترین حجم  60طی : وی در خصوص اهمیت بخش غذا و کشاورزی در ایران گفت

ای از درآمدهای غیرنفتی از فروش محصوالت غذایی به دست  همچنین بخش عمده. ه خود اختصاص داده استنیروی کار کشور را ب

درصد از صادرات غیرنفتی را شامل  60میلیارد دالر بوده که  1٧1ایران   صادرات موادغذایی و کشاورزی 7060در سال . آمده است

ای از پتانسیل ها و  آنچه بیان شد تنها گوشه: ران در پایان تاکید کردرییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ته.شده است
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های دو  های کشاورزی و صنعت غذای ایران است که شرایط مناسبی را برای سرمایه گذاری خارجی در ایران و همکاری توانایی

جامع همکاری کشاورزی دو کشور گفتنی است در این سفر، سند .جانبه و به خصوص صادرات این محصوالت را فراهم آورده است

 .توسط وزرای جهاد کشاورزی ایران و وزیر کشاورزی و جنگلداری اتریش امضا شد
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۱: تاریخ

  مصوبه کمیسیون تلفیق برای خودکفایی در محصوالت زراعی و دامی در برنامه ششممصوبه کمیسیون تلفیق برای خودکفایی در محصوالت زراعی و دامی در برنامه ششم

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم از مصوبه امروز این کمیسیون برای خودکفایی در محصوالت اساسی زراعی، دامی و آبزی به 

 .درصد تا پایان برنامه ششم خبر داد 05میزان 

ایسنا با اشاره به جلسه عصر امروز یکشنبه کمیسیون تلفیق الیحه برنامه ششم توسعه، اظهار  وگو با محمد خدابخشی در گفت   

ماده الحاقی یک الیحه برنامه ششم توسعه در این جلسه بررسی و به تصویب رسید که به موجب آن دولت مکلف می شود : کرد

. ای بین المللی، سرمایه بانک کشاورزی را افزایش دهدبرای افزایش توان پرداخت تسهیالت بانک کشاورزی بر اساس استاندارده

های اقتصاد مقاومتی و برای تامین امنیت غذایی و نیل به خود کفایی در محصوالت  این مصوبه در جهت حصول اهداف سیاست

 .درصد در پایان برنامه ششم است 05اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان 

ت موظف خواهد شد تا برای افزایش تولیدات کشاورزی به ویژه محصوالت دارای مزیت به موجب این مصوبه دول: وی افزود

وری آب و خاک کشاورزی  های تولید، توسعه صادرات و ارتقا بهره صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیره

 .های کمی انجام دهد اقداماتی را جهت حصول به شاخص

در بندهای این ماده الحاقی به مواردی چون توسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت : ز در مجلس یادآور شدنماینده مردم الیگودر

نشایی، به زراعی و به نژادی، انجام به موقع خرید تضمینی، افزایش تولید محصوالت راهبردی، مصرف مناسب سموم بهینه، سرمایه 

وعیت تولید و واردات محصوالت تراریخته، اخذ عوارض از چربی های گذاری در امور تحقیقاتی، کشت محصوالت ارگانیک، ممن

وارداتی دارای اسید آمینه های اشباع، استقرار سامانه های بهداشتی در مراکز تولید و توزیع خام دارو، واکسیناسیون به موقع، 

 .اعطای کمک های فنی و اعتباری، حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی اشاره شده است
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۱: تاریخ

  های کشاورزی کشورهای کشاورزی کشور  های ارگانیک الگو در قطبهای ارگانیک الگو در قطب  آغاز ایجاد و توسعه مزارع و باغآغاز ایجاد و توسعه مزارع و باغ

انجمن ارگانیک ایران و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با حضور رؤسا و مدیران دو  نامه همکاری بین توافق

 .سازمان در سالن جلسات سازمان نظام مهندسی کشاورزی به امضاء طرفین رسید

نامه را گامی  این توافقبه گزارش خبرنگار ایانا، احمد کبیری، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور امضای 

با توجه به اینکه سطح زیرکشت ارگانیک در کشور هنوز به آمار قابل : در جهت توسعه کشاورزی ارگانیک در کشور دانست و گفت

 .های مشترک این امر را سرعت بدهیم قبولی نرسیده است باید تالش کنیم با تعامل و اجرای پروژه

هایی که در بخش درمان  اگر دولت بخشی از هزینه: در بخش درمان کشور اشاره کرد و افزودهای اختصاص یافته  کبیری به یارانه

برداران در  برداران اختصاص دهد قطعاً آگاهی بهره ها در بخش کشاورزی و همچنین آموزش بهره کند به افزایش نظارت صرف می

رضا نورانی، رئیس .ای زیست محیطی خواهیم بوده استفاده از سموم و کودهای شیمیایی بیشتر شده و شاهد کاهش آلودگی

مدیره انجمن ارگانیک ایران با بیان اینکه تولید محصوالت ارگانیک کمک به سالمت جامعه و کاری عبادی سیاسی است،  هیأت

همکاری در  مدت در تولید محصوالت ارگانیک، های آموزشی کوتاه نامه همکاری در برگزاری دوره بر اساس این توافق: اظهار داشت

های کشاورزی کشور، فراهم کردن امکان بازدیدهای علمی مورد نیاز  های ارگانیک الگو در قطب ایجاد و توسعه مزارع و باغ

 .برداران از واحدهای تولیدی ارگانیک و سایر اقدامات را در دستور کار داریم کارشناسان و بهره

آیفوم : در ایران است، بیان کرد ifoamره به اینکه انجمن ارگانیک ایران نماینده محمدرضا داوری، دبیر انجمن ارگانیک ایران با اشا

وظیفه نظارت بر تولید و عرضه محصوالت ارگانیک در جهان را بر عهده دارد و تنها چهار کشور نمایندگی ملی دارند که ایران در 

های  های دانشگاهی حوزه کشاورزی را از کاستی وی عدم وجود سرفصل دروس ارگانیک در رشته.موفق به اخذ آن شد 09سال 

توانیم با  دلیل آشنایی کم دانش آموختگان بخش کشاورزی با مباحث ارگانیک، می به: سیستم آموزش عالی عنوان کرد و گفت

 .های آموزشی جهت افزایش سطح آگاهی اعضاء سازمان برگزار کنیم همکاری سازمان دوره

تواند یکی از اقدامات مشترک با سازمان  می PGSو  ICSهای  گواهینامه ارگانیک بر اساس سیستم داوری با اشاره به اینکه صدور

 .توانیم سطح زیر کشت ارگانیک کشور را تا پنج درصد افزایش دهیم ها می با اجرایی شدن این سیستم: باشد، توضیح داد

کننده بدون صرف هزینه ایجاد  که بین تولیدکننده و مصرفدر واقع بازرسی ایمنی است  PGSسیستم : نورانی در ادامه تصریح کرد

ای به آنها  شود هزینه کنندگان باشند که باعث می توانند رابط بین گروه تولیدکنندگان و مصرف سازمان و انجمن می. شود می

که در تمام دنیا مورد استفاده است المللی ارگانیک خیلی باال بوده و با این روش  ها و بازرسان بین چرا که هزینه نهاده. تحمیل نشود

 .می توان سالمت محصوالت ارگانیک را تأیید کرد

 ./نامه در چهار ماده تهیه و به امضای طرفین رسید این توافق
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  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 09خاطر ممانعت از تکرار مشکل کمبود پرتقال سال  وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته به

 .ها ضایع شد سازی مناسب نبود، بخش زیادی از پرتقال به اینکه زمان آمادهتأکید کرد، اما با توجه  00

نوذر نگهداری با بیان اینکه اشتباه سال گذشته در تنظیم بازار شب عید هزینه زیادی را بر اقتصاد کشاورزی کشور تحمیل کرد، 

های تامسون را  پرتقال 09ماه سال  که در بهمن اشتباهی که وزارت جهاد کشاورزی در سال گذشته انجام داد به این شکل بود: 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

مدیرعامل اتحادیه سراسری باغداران ایران .گردد و آماده عرضه می( شود خورده شستشو می واکس)ها فرآوری شده  زمان الزم پرتقال

پرتقالی که یک بار واکس خورده باشدریال دیگر امکان نگهداری در انبار ندارد و پرتقالی که از خواب بیدار شده است را : افزود

به همین دلیل مقادیر زیادی خرابی . کننده برسد تر به دست مصرف روز نگهداری کرد و باید هرچه سریع 05تا  90از توان بیش  نمی

: سازی صورت گیرد، اضافه کرد نگهداری با بیان اینکه قاعدتاً نباید زودتر از اسفندماه این آماده.های انبارشده به بار آمد در پرتقال

که وزارت جهاد کشاورزی تاکنون در تنظیم بازار داشته است به این دلیل بوده که در انجام کارها از رسد تمام مشکالتی  نظر می به

جالب آن است که بدانید با اینکه اتحادیه سراسری باغداران ایران زیرمجموعه سازمان مرکزی . متخصصان امور استفاده نکرده باشد

های کارشناسی دعوت به عمل نیامده، در حالی  ه از این اتحادیه برای مشورتتعاون روستایی ایران است، اما هیچگاه در این زمین

 .توان به جرأت گفت تعداد زیادی از اعضای اتحادیه، کارشناسان و متخصصان خبره تولید و بازار هستند که می

ت جهاد کشاورزی در انجام امور تواند به وزار 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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ضرورت بازنگری در عملکرد صندوق بیمه محصوالت ضرورت بازنگری در عملکرد صندوق بیمه محصوالت / / کندکند  بودجه سال آینده دولت، دردی دوا نمیبودجه سال آینده دولت، دردی دوا نمی  6161تبصره تبصره 

  کشاورزیکشاورزی

های دولتی و غیردولتی در بازپرداخت تسهیالت  دولت مبنی بر امهال سه ساله بانک( 01)الیحه بودجه سال آینده  69تبصره 

 .ای مشکالت مسکنی موقت است کشاورزی، به جای درمان ریشه دیده از سرمازدگی، آفات یا بیماری بخش تولیدکنندگان خسارت

وگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه این مصوبه کشاورزان بدهکار را بدهکارتر  مدیرعامل مجمع خبرگان کشاورزی امروز در گفت

دلیل  ه طی چند سال گذشته بهعقب افتادن بازپرداخت تسهیالت تهدیدی برای سرمایه باقی مانده باغدارانی است ک: کند، گفت می

 .اند های جدید و همچین تغییرات دما و خشکسالی و سرمازدگی دچار زیان شده هجوم آفات و بیماری

این مصوبه راه نجات و چاره باغداران نیست؛ زیرا پیش از این نیز درباره امهال تسهیالت پرداختی اقدامات : محمدی افزود علی خان

وی با اشاره به سخنان سال گذشته نوبخت در استان هرمزگان مبنی .جه آن به زیان تولیدکننده بوده استمشابهی انجام شده و نتی

ها در آن زمان نیز نسبت به سخنان نوبخت منفی  گیری بانک موضع: های بخش کشاورزی، بیان کرد ساله بازپرداخت وام بر امهال یک

دهد و به همین بهانه از خواست دولت  ه امهال در بازپرداخت تسهیالت را نمیبود آنها مطرح کردند که نبود اعتبار به آنها اجاز

نمایندگان مجلس پیش از این نیز : محمدی با تأکید بر اینکه این تبصره در مجلس مصوب نخواهد شد، ادامه داد خان.تمکین نکردند

ر صحن علنی مجلس خواستار امهال در تسهیالت در فراخور بروز مشکالت تولید یا بازار کشاورزی طی نامه به دولت یا تذکر د

دیده نبود، به  اند، اما در صورت عملی شدن این خواست نتایج بازهم به نفع تولیدکننده خسارت پرداختی به تولیدکنندگان بوده

 .رو شود رسد این تبصر با مخالفت نمایندگان روبه نظر نمی همین دلیل به

افزایش : دجه صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در همین بند از الیحه بودجه، عنوان کرددرصدی بو 95وی با اشاره به افزایش 

ای بوده است که به جای اعتمادسازی از تولیدکنندگان  گونه اعتبار صندوق بیمه راه چاره نخواهد بود؛ زیرا عملکرد بیمه به

بیمه اخیراً در اقدامی غیرقابل پذیرش دست به  صندوق: مدیرعامل مجمع خبرگان کشاورزی تأکید کرد.اعتمادزدایی کرده است

درصد تأثیر  90زده است به این معنا که در پرداخت خسارت بیمه محصوالت کشاورزی و باغی مدیریت  "بیمه مدیریتی"اعمال 

شدند؛ بیمه  های سیب استان آذربایجان شرقی بر اثر سرمازدگی دچار زیان طور مثال در روزهای اخیر برخی از باغ گذارد، به می

درصد خسارت را به  70تنها  "بیمه مدیریتی"درصد  90درصد از میزان زیان تعیین کرد و با اعمال  50پرداخت خسارت را 

: محمدی تأخیر در پرداخت خسارت را از نقاط ضعف دیگر صندوق بیمه عنوان کرد و یادآور شد خان.باغداران قابل پرداخت دانست

دهد؛ زیرا ساختار  دیده تولید و زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می خت خسارت کشاورزان و باغداران زیانحتی یک ماه تأخیر در پردا

 .رو هستند صنعت کشاورزی و بازار محصوالت در ایران سنتی بوده و تولیدکنندگان در تامین نیاز روزمره خود با مشکل روبه

های  خت اعتبارات همراه با اعمال نظارت دقیق دارد و باید خارج از نمایشصنعت کشاورزی نیاز به پردا: وی در پایان اظهار داشت

توان با بکارگیری نگاه  های باالی اقتصادی است که می سیاسی به مشکالت ساختاری آن توجه شود، این صنعت دارای پتانسیل

 ./کارشناسی از آن در پویای اقتصاد کشور بهره بسیاری برد

/news/fa/ir.iana.www//:http92260D%/1%D%AA1%A1%D1% 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/37719/%D8%AA%D8%A8%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۹: تاریخ

  آغاز به کار گردهمایی سراسری مسئوالن حفاظت فیزیکی و افسر نگهبانان بانک کشاورزیآغاز به کار گردهمایی سراسری مسئوالن حفاظت فیزیکی و افسر نگهبانان بانک کشاورزی

 .افسر نگهبانان بانک کشاورزی با حضور عضو هیات مدیره بانک آغاز به کار کرد گردهمایی سراسری مسئوالن حفاظت فیزیکی و

نقش حراست را به مثابه  بانک کشاورزی استان مازندران، ماهی کار در این همایش به گزارش ایانا از روابط عمومی مدیریت شعب 

باغبانی توصیف کرد که برای مقابله با خطرات احتمالی می بایست آن ها را شناسایی کرده ، پیش بینی کند و سپس تدابیر و 

کارکنان، گرانبهاترین سرمایه معنوی بانک هستند و یکی از وظایف حراست این است که با : افزود وی .تمهیدات الزم را بیندیشد

 .سنلی، در کنار کارکنان از عزت، آبرو و سالمت نیروی انسانی سازمان صیانت کندحفاظت پر

انجام تمهیدات حفاظت فیزیکی، تجزیه و تحلیل اخبار و اطالع رسانی به مدیریت ارشد، حفظ سالمت سازمان و  داور ماهی کار 

جمله وظایف حراست دانست و الزمه انجام صحیح آن  ها و ارائه خدمات مشاوره ای به مدیریت ارشد بانک را از عالج به موقع آسیب

 .را تقویت علم، تخصص،درایت و روشن بینی در کارکنان حراست اعالم کرد

وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اهمیت رضایت مندی ارباب رجوع، یکی از عوامل موثر بر این امر را انتصاب افراد شایسته و 

 .انست و نقش حراست را در این باره بسیار مهم ارزیابی کردتامین امنیت و سالمت سازمان د

عضو هیات مدیره بانک کشاورزی در خاتمه به تشریح انتظارات بانک از کارکنان حراست پرداخت و اهتمام نیروهای حراست بانک 

 .به سه اصل اساسی اثرگذاری، تصمیم سازی و پاسخ گویی را خواستار شد

آذر در مرکز  61ایی سراسری مسئوالن حفاظت فیزیکی و افسر نگهبانان بانک کشاورزی تا تاریخ بر اساس این گزارش ، گردهم

 . رفاهی بابلسر ادامه خواهد داشت  –آموزشی 
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  شودشود  دولت مکلف به افزایش سرمایه بانک کشاورزی میدولت مکلف به افزایش سرمایه بانک کشاورزی می

بر اساس ماده الحاقی یک الیحه برنامه ششم مصوب این کمسیون، دولت مکلف به : سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم گفت

 .خواهد شدافزایش سرمایه کشاورزی برای افزایش توان پرداخت تسهیالت این حوزه 

به گزارش ایانا به نقل از خانه ملت، محمد خدابخشی در تشریح نشست عصر یکشنبه کمیسیون تلفیق الیحه برنامه ششم توسعه 

ماده الحاقی یک الیحه برنامه ششم توسعه در این جلسه بررسی و در نهایت به تصویب رسید که به موجب آن دولت : اظهار داشت

المللی، سرمایه بانک کشاورزی را  توان پرداخت تسهیالت بانک کشاورزی بر اساس استانداردهای بینمکلف می شود برای افزایش 

در حقیقت ماده الحاقی یک این الیحه جهت حصول : نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد.افزایش دهد

یل به خود کفایی در محصوالت اساسی زراعی، دامی و آبزی به اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی و برای تامین امنیت غذایی و ن

دولت موظف خواهد شد تا برای افزایش تولیدات کشاورزی به ویژه : وی ادامه داد.درصد در پایان برنامه ششم است 05میزان 

صادرات و ارتقا بهره وری  محصوالت دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیره های تولید، توسعه

 .آب و خاک کشاورزی اقداماتی را جهت حصول به شاخص های کمی انجام دهد

در بندهای این ماده الحاقی به مواردی چون توسعه کشاورزی حفاظتی، : سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه گفت

نی، افزایش تولید محصوالت راهبردی، مصرف مناسب سموم توسعه کشت نشایی، به زراعی و به نژادی، انجام به موقع خرید تضمی

بهینه، سرمایه گذاری در امور تحقیقاتی، کشت محصوالت ارگانیک، ممنوعیت تولید و واردات محصوالت تراریخته، اخذ عوارض از 

ع خام دارو، واکسیناسیون به چربی های وارداتی دارای اسید آمینه های اشباع، استقرار سامانه های بهداشتی در مراکز تولید و توزی

 ./موقع، اعطای کمک های فنی و اعتباری، حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی اشاره شده است
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میلیارد تومان یارانه نقدی برای نان، میلیارد تومان یارانه نقدی برای نان،   528528/ / بخش کشاورزی، آب و بیمه محصوالتبخش کشاورزی، آب و بیمه محصوالت  ۱1۱1جزئیات الیحه بودجه جزئیات الیحه بودجه 

  ها و تنظیم بازارها و تنظیم بازار  نهادهنهاده

ت امروز توسط رئیس جمهوری به مجلس شورای اسالمی ارائه شد که در آن به مسائلی چون ارائه اعتبارا 01در حالی الیحه بودجه 

های انتفاعی وابسته به دولت و بخش خصوصی اشاره شده که بخش  های دولتی، مؤسسه ها، شرکت های بودجه بانک برای ردیف

 .بوده است 01های مورد توجه در الیحه بودجه  کشاورزی و آب نیز ازجمله بخش

میلیون  090میلیارد و  907هزار و  100و میلیون  60کشور از حیث منابع بیش از  6901به گزارش خبرنگار ایانا، کل بودجه سال 

های انتفاعی وابسته به دولت  ها و مؤسسه های دولتی، بانک ریال است که در دو بخش بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت

ربط معادل ریالی دو  های دولتی تابعه ذی این الیحه، وزارت نفت موظف است از طریق شرکت "هـ"در بند .کرد شده است هزینه

منابع حاصل . نزد خزانه داری کل کشور واریز کند 610620هزار میلیارد ریال به ردیف درآمدی  65یلیون تن قیر، تا سقف مبلغ م

پاشی در اختیار وزارت جهاد  این قانون به ترتیب به مبلغ دوهزار میلیارد ریال برای مالچ 651-590000از ردیف متفرقه شماره 

 .قرار گیرد( اتع و آبخیزداری کشورها، مر سازمان جنگل)کشاورزی 

های  ای با اولویت طرح های زیربنایی و توسعه شود برای طرح به دولت اجازه داده می: این الیحه نیز آمده است "ب"در بند 

تبصره، این  "الف"محیطی و فرهنگ و هنر با رعایت سقف مقرر در بند  بنیان، علوم و تحقیقات، کشاورزی، آب و خاک، زیست دانش

های مالی خارجی و  ها، مؤسسه نسبت به اخذ یا تضمین تسهیالت مالی بالعوض یا اعتباری تا مبلغ پنج میلیارد دالر از دولت

های مختلف ازجمله جهاد  های وابسته و تابعه وزارتخانه به شرکت: آمده( 5)تبصره  "الف"همچنین، در بند . المللی اقدام کند بین

شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب  ی انرژی اتمی ایران و میراث فرهنگی اجازه داده میها کشاورزی و سازمان

های دارای توجیه فنی، اقتصادی و  هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح 600یا قانون بازار اوراق بهادار تا سقف  21شهریورماه  90

های  های آبرسانی و تأمین آب، تکمیل شبکه کن، طرح شیرین های آب تکمیل طرح هایی نظیر مالی خود با اولویت اجرای پروژه

رسد با تضمین خود  هایی که به تصویب شورای اقتصاد می های آب و فاضالب و برای طرح خانه آوری و انتقال فاضالب، تصفیه جمع

 .درخصوص اصل و سود منتشر کند

های آبفای شهری سراسر کشور و سازمان امور عشایر ایران، موظف است  طریق شرکتوزارت نیرو از : افزاید می( 1)تبصره  "ج"بند 

ریال از مشترکان آب دریافت و به  650بهای شهری به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ  عالوه بر دریافت نرخ آب

حل حساب مذکور، صرفاً جهت آبرسانی میلیارد ریال از م 200درصد وجوه پرداختی تا سقف  600. داری کل کشور واریز کند خزانه

 .شود وجوه فوق مشمول مالیات نمی. یابد شرب روستایی و عشایری اختصاص می

های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یا هوشمند  شود کل هزینه به وزارت نیرو اجازه داده می: گوید الیحه می( 1)تبصره 

ماه بدون سود از  91بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل پرداخت و طی  عادلهای ت های کشاورزی را از محل اعتبارات طرح چاه

های  درصد وجوه واریزی صرفاً برای اجرای طرح 600همچنین . داری کل کشور واریز شود ها دریافت و به حساب خزانه صاحبان چاه

 .گیرد بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار وزارت نیرو قرار می تعادل

میلیارد ریال پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصوالت کشاورزی از  500هزار و  69، مبلغ (69)تبصره  "5"طبق بند 

قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور پرداخت  67قانون تنظیم بخشی از تعهدات مالی دولت و ماده  60محل منابع ماده 

های  های مالی و صندوق های کشور اعم از دولتی و غیردولتی و مؤسسه همچنین مطابق با بند و این تبصره، تمامی بانک. شود
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های اشخاص حقیقی، حقوقی غیردولتی که دچار  اند، موظفند بازپرداخت وام حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیالت پرداخت کرده

زی غیرعمدی شده باشند را با تأیید سو گیر یا حوادث غیرمترقبه یا آتش های همه خسارت خشکسالی و سرمازدگی یا آفات و بیماری

ها، بانک مربوطه در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان  کارگروهی متشکل از نمایندگان ادارات جهاد کشاورزی شهرستان

 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و 67و فرمانداری شهرستان مشروط به تأمین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده 

 .نشده قانون بودجه به مدت سه سال اهمال کنند بینی اعتبارات پیش

بینی کرد که بر این اساس یارانه  میلیارد تومان پیش 521هزار و  61را  570000ها موضوع ردیف  همچنین دولت اعتبارات یارانه

کاالهای   میلیارد تومان، یارانه 050لید کشاورزی ها و عوامل تو میلیارد تومان و یارانه نهاده 900نقدی نان برای سال آینده دوهزار و 

 ./میلیارد تومان تعیین کرد 600های کنترل و تنظیم بازار کاالها و محصوالت کشاورزی، دامی و سایر کاالها را  اساسی و هزینه
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۹: تاریخ

  ابالغ مصوبه دولت درباره کاهش آلودگی هوای کالنشهرهاابالغ مصوبه دولت درباره کاهش آلودگی هوای کالنشهرها

 .اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیأت وزیران درباره کاهش آلودگی هوای کالنشهرها را برای اجرا ابالغ کرد

 :رسانی دولت، متن مصوبه هیأت وزیران به شرح زیر است به گزارش ایانا از پایگاه اطالع

مصوب شورای "به عبارت  "%( 70)بیست درصد "عبارت  7/0/6905هـ مورخ 59627ت/71050نامه شماره  تصویب( 5)در بند  -6

 .اضافه می شود "و توسعه تعاون"قبل از عبارت  "، بانک شهر"اصالح و عبارت  "پول و اعتبار

مندی از تسهیالت بانکی، تا پایان  خریداران مشمول طرح نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی به منظور بهره -7

و نیز از شرط عدم بدهی غیرجاری و چک  71/67/6911هـ مورخ 90900ت/766100نامه شماره  از شمول تصویب 6905سال 

رح مذکور در خصوص خودروهای مختلف زیر نظر کارگروه کاهش آلودگی هوای کالن شهرها اجرا ط. باشند برگشتی مستثنی می

 .می شود

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف شش ماه، زمان تعمیرات اساسی ساالنه واحدهای صنعتی مستقر در محدوده و  -9

واحدهای مذکور به نحوی تعیین نماید که تعطیالت مربوط را متناسب با سوخت مصرفی ( هیدروکربوری و برقی)حریم کالنشهرها 

 .به تعمیرات مورد نظر به چهار ماه پایانی سال منتقل شود

سازمان ملی استاندارد ایران موظف است ظرف سه ماه نسبت به تدوین استاندارد ملی یا تعیین استاندارد مرجع تجهیزات مورد  -0

 .نتیجه را جهت طی مراحل تأیید اجباری شدن به شورای عالی استاندارد ارسال نمایداستفاده در مراکز معاینه فنی اقدام و 

های تخلفات  در خصوص جریمه 62/67/6900ک مورخ 50911ت/615120متن زیر به جدول پیوست تصویب نامه شماره  –5

( 70)به ازای تردد در هر "و عبارت صنعتی الحاق  -مربوط به حمل و نقل عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری 

 :شود جدول یادشده اضافه می( 19)به انتهای ردیف  "ساعت یکبار

 مبلغ جریمه به ریال عنوان تخلف رانندگی

تردد وسایل نقلیه در سن 

بار  ساعت یک 70فرسودگی هر 

 در کالنشهرها

 ج ب الف

 های روستایی روستاها و راه سایر شهرها محدوده کالنشهرها

500٧000 - - 

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت 

صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت اطالعات، وزارت فرهنگ 

، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت اجرایی رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان حفاظت و ارشاد اسالمی

 ./محیط زیست، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ابالغ کرد
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۹: تاریخ

  در مجمع عمومی سازمان مللدر مجمع عمومی سازمان ملل« « مقابله با ریزگردهامقابله با ریزگردها»»تصویب قطعنامه ایران با عنوان تصویب قطعنامه ایران با عنوان 

پس از دو ماه و نیم مذاکره از سوی نمایندگی جمهوری اسالمی « مقابله با ریزگردها»قطعنامه جمهوری اسالمی ایران با عنوان 

آذرماه سال جاری با اجماع کلیه کشورها در کمیته دوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد به  66ایران در نیویورک روز گذشته 

طعنامه مساله ریزگردها را به عنوان یک معضل جدی مورد تاکید قرار داده و تصریح کرده به گزارش ایسنا، این ق.تصویب رسید

محیطی بر ساکنان کشورهای  های جدی اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و زیست های اخیر مساله ریزگردها آسیب است که در سال

کند و اشعار  فوری برای مواجهه با این معضل تاکید می در همین راستا این قطعنامه بر ضرورت اقدامات.متاثر از آن وارد کرده است

اولین نشست عالیرتبه خود را به منظور بررسی ابعاد مختلف معضالت  7062دارد که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال  می

ی جهانی برگزار خواهد های سیاس های الزم برای انجام هماهنگی ریزگردها در کشورهای متاثر از آن و همچنین با هدف بررسی راه

المللی برای  های بین قطعنامه مقابله با ریزگردها ضمن تاکید بر نقش نظام توسعه سازمان ملل متحد در پیشبرد همکاری.نمود

های عملیاتی و اقدامات آتی خود به  کند تا در برنامه های ذیربط سازمان ملل متحد دعوت می مقابله با ریزگردها، از کلیه آژانس

های هشداردهنده سریع و تبادل تجربه و  های فنی، سیستم ویژه از طریق همکاری ه ارتقای افزایش توانمندی کشورها بهمسال

 .اطالعات بپردازد و با اقدامات خود عوامل اصلی ریزگردها را رفع و کنترل کند

ی جمهوری اسالمی ایران و سازمان ملل متحد المللی برای مقابله با ریزگردها با همکار براساس مفاد این قطعنامه، یک اجالس بین

های  ها در سطح جهانی، قطعنامه ریزگردها در بخش ضمن تاکید بر افزایش همکاری.در کشورمان برگزار خواهد شد 6901در سال 

ریق ارتقای ویژه از ط ای را تشویق به افزایش همکاری برای مقابله با ریزگردها به ای و زیرمنطقه های منطقه دیگر خود سازمان

ای و  های منطقه کند و از کلیه کشورها، سیستم سازمان ملل متحد و سازمان ای و تبادل تجربه و دانش فنی می های منطقه همکاری

 .کند که مفاد این قطعنامه را اجرا کنند ای دعوت می زیرمنطقه

ن ملل متحد نیز ارائه و تصویب خواهد شد و قطعنامه ریزگردهای جمهوری اسالمی ایران طی روزهای آتی در مجمع عمومی سازما

 .از این پس قطعنامه ساالنه مجمع عمومی خواهد بود
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 برنامه و سیاست ها

 جوانخبرنگاران  - ۵۹۰۱آذر  ۵۱: تاریخ

  ضرورت رعایت خط قرمز در کشت فراسرزمینیضرورت رعایت خط قرمز در کشت فراسرزمینی

رعایت ضوابط و مقررات خاص توسعه کشت فراسرزمینی می تواند : معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان تهران گفت

با  عباسعلی عامری معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو .مزایایی برای بخش کشاورزی به ارمغان آورد

با بیان اینکه منابع آبی یکی از مهم ترین پیش نیازهای  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیخبرنگار 

با توجه به آنکه کشور ما در منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته و با : داشتتولید در بخش کشاورزی به شمار می رود، اظهار 

 .بحران های آبی جدی روبرو است، لذا کشت فراسرزمینی می تواند به کمک بخش کشاورزی آید

لید محصوالت تو: وی با اشاره به اینکه این روش کشت در کشورهایی که با محدودیت آبی روبرو نیستند نیز متداول است، ادامه داد

کشاورزی در کشت فراسرزمینی براساس ضوابط و مقررات خاص صورت می گیرد، از این رو کشاورزان عالقه مند می توانند از 

عامری در پاسخ به این سوال که توسعه کشت فراسرزمینی وابستگی به بیگانگان را رقم می زند، بیان .مزایای آن بهره مند شوند

تواند مزایای بسیاری برای بخش کشاورزی به ارمغان آورد اما این سودمندی در ازای رعایت ضوابط و توسعه این روش می : کرد

توسعه کشت فراسرزمینی در رویکرد اقتصاد مقاومتی هدف گذاری شده و پیش : وی تصریح کرد.مقررات خاص امکان پذیر است

 .ر گیردبینی می شود که در برنامه ششم توسعه نیز این امر مورد توجه قرا

 لزوم توجه به اهمیت آب مجازی در برنامه ششم***

گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیاحمد کبیری رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار 

با توجه به اهمیت آب و : ، در خصوص اتخاذ سیاست های دولت مبنی بر کاهش مصرف آب، گفتاشگاه خبرنگاران جوان،اقتصادی ب

 .کشت فراسرزمینی مورد توجه قرار گرفته است لزوم افزایش بهره وری باید گفت که در برنامه ششم توسعه 

بل مالحظه ای مورد پیگیری قرار گیرد از این رو الزم است که این روش کشت همانند سایر کشورهای دنیا باید به طور قا:وی افزود

در جهت حمایت از سرمایه گذاران، سیاست خرید تضمینی شامل محصوالت شود تا کشاورزان با اطمینان خاطر بیشتری به امر 

به کشورهای وارد کننده در حال حاضر با واردات برخی محصوالت مورد نیاز به طور مستقیم : کبیری ادامه داد.تولید بپردازند

وابسته هستیم در حالیکه توسعه کشت فراسرزمینی می تواند ضمن ایجاد اشتغال برای نیروهای تحصیل کرده احیای آب های زیر 

در یک دهه گذشته : رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در پایان تصریح کرد.زمینی به همراه داشته باشد

میلیارد  66آب زیر زمینی به طور قابل مالحظه ای افزایش یافته که در برنامه ششم توسعه در تالشیم تا ساالنه  برداشت از منابع

 .متر مکعب مصرف آب را کاهش دهیم
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 تامین منابع مالی

 فارس - ۰۱/۹۰/۵۱:  تاریخ

  میلیارد تومان یارانه نانمیلیارد تومان یارانه نان  6252262522گیرد اختصاص گیرد اختصاص   صورت میصورت می  ۱1۱1بر اساس الیحه بودجه بر اساس الیحه بودجه 
 . میلیارد تومان یارانه نان پیشنهاد داده است 60500مبلغ  01دولت در الیحه بودجه سال  01در سال  

میلیارد تومان  521هزار و  61را  570000ها موضوع ردیف  ، دولت اعتبارات یارانهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 050ها و عوامل تولید کشاورزی  میلیارد تومان و یارانه نهاده 7900اس یارانه نقدی نان برای سال آینده بر این اس.بینی کرد پیش

های کنترل و تنظیم بازار کاالها و محصوالت کشاورزی، دامی و سایر کاالها را صد  کاالهای اساسی و هزینه  میلیارد تومان، یارانه

 .بینی شده است میلیارد تومان پیش 675تامین زیرساخت مسکن مهر میلیارد تومان تعیین کرد؛ همچنین یارانه 

های متفرقه  برآورد اعتبارات ردیف 0مربوط به یارانه نان در جدول شماره  5700060همچنین در بخش دیگری مربوط به ردیف 

 .بینی کرده است میلیارد تومان پیش 1700رقم  01سال 
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 تامین منابع مالی

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۱: تاریخ

  هزار حلقه چاه غیرمجازهزار حلقه چاه غیرمجاز  6262حذف حذف / / ها بدون بودجه ماندها بدون بودجه ماند  بخشی دشتبخشی دشت  طرح تعادلطرح تعادل

شدت افزایش دهد و تالش کند برداشت از  بخشی را به آن داشت تا اعتبارات طرح تعادلهای زیرزمینی دولت را بر  آب افت سفره

ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از عدم تخصیص اعتبار  رسولی منابع آب زیرزمینی در ایران کاهش یابد، اما محمد حاج

 .به این پروژه مهم خبر داد

بخشی در سال  کل اعتبار طرح تعادل: ت مدیریت منابع آب ایران در جمع خبرنگاران گفتبه گزارش خبرنگار ایانا، مدیرعامل شرک

 .میلیارد تومان بود که تاکنون هیچ مبلغی برای آن اختصاص نیافته است 000جاری 

های  برنامهطی پنج تا شش ماه اخیر تالش شده با استفاده از منابع داخلی شرکت مدیریت منابع آب، : ها افزود رسولی محمد حاج

های بازرسی آب با تأخیر  دلیل عدم پرداخت اعتبارات، حقوق پرسنل گشت بخشی را اجرایی کنیم، اما متأسفانه به طرح تعادل

 .های آنها اختالل ایجاد شده است شود و در روند فعالیت طوالنی پرداخت می

 670ایم و به تبع آن حدود  بخشی را اجرا کرده رح تعادلهای مربوط به ط درصد برنامه 00تا  90در حال حاضر حدود : وی بیان کرد

های  میلیارد تومان نیز از اعتبارات داخلی این شرکت برای اجرای پروژه 10تا  20. میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکار هستیم

هزار حلقه چاه غیرمجاز مسدود  70ریزی، امسال باید  بر اساس برنامه: ها ادامه داد رسولی حاج.بخشی هزینه شده است طرح تعادل

هزار  کردیم که فقط سه ها نصب می هزار کنتور نیز باید روی چاه هفت. هزار حلقه مسدود شده است 60شد که تاکنون فقط  می

 .های مساعدی برای تخصیص اعتبار به ما داده شده است حلقه چاه کنتوردار شده؛ البته قول

های  میلیون مترمکعب بیالن منفی سفره 100ها،  برداشت غیرمجاز و کنترل اضافه هزار حلقه چاه 60به گفته وی، با حذف 

 70هنوز : های مناسب اخیر تأکید کرد مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به بارش.زیرزمینی جبران شده است

یز کشور نسبت به میانگین بلندمدت منفی های آبر رو هستیم و بارش در کل حوضه درصد نسبت به بلندمدت با کاهش بارش روبه

میلیون مترمکعب آب با مدیریت  100به گفته وی، . های اخیر خبر داد ها از مدیریت مناسب سیالب در بارش رسولی حاج.است

میلیون  900میلیارد و  77ها حجم فعلی مخازن سدهای کشور را  رسولی حاج.سازی شده است ها ذخیره مناسب این سیالب

درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است، در حالی که ورودی سدها کاهش  69ذخایر سدها : ب اعالم کرد و یادآور شدمترمکع

 .دلیل کشت پاییزه خیلی نسبت به سال قبل بیشتر بوده است روز اخیر به 20های بتنی در  یافته و خروجی از این سازه

محدودیت عمده کشاورزی مربوط به حوضه آبریز : محصوالت کشاورزی عنوان کردوی درباره اعمال محدودیت برای کشت پاییزه 

زاده، معاون سابق حقوقی  این مقام مسئول از برگزاری همایش حقوق آب با همکاری امین.رود و درودزن در استان فارس است زاینده

با تکیه بر سیاست خودکفایی در محصوالت  16 ها، قانون توزیع عادالنه آب در سال رسولی به گفته حاج.ریاست جمهوری خبر داد

 .شود که این قانون نیازمند اصالح است کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و امروز احساس می

های اجرایی، نظارتی، مقامات  نفر از دستگاه 250تا  200حدود ( حقوق آب)در همایش فردا دوشنبه : وی در پایان اضافه کرد

 .شود یندگان مجلس حضور خواهند یافت و درباره مباحث مختلف حقوق آب بحث و تبادل نظر انجام میسیاسی و نما

 ./این همایش در مرکز اجالس سران برگزار خواهد شد
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 مالیتأمین منابع 

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۱: تاریخ

  ۱5۱5میلیون دالری تراز تجاری بخش کشاورزی در سال میلیون دالری تراز تجاری بخش کشاورزی در سال   61۱61۱بهبود بهبود 

درصدی صادرات محصوالت کشاورزی در هفت ماه نخست  62٧10معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از افزایش 

 .میلیون دالر بهبود یافته است 690 تراز تجارت خارجی بخش کشاورزی در این مدت: امسال خبر داد و گفت

صادرات بخش کشاورزی از ابتدا تا : به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهادکشاورزی، عبدالمهدی بخشنده اظهار داشت

 .افزایش نشان می دهد 00درصد به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال  62٧10انتهای مهر ماه سال جاری 

هزار تن در  270صادرات محصوالت کشاورزی از دو میلیون و :ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شدمعاون برنامه 

 .هزار تن در مدت مشابه سال جاری رسیده است 761به سه میلیون و  00هفت ماهه سال 

رصد از کل ارزش صادرات د 66٧55درصد از کل وزن و  0٧05صادرات بخش کشاورزی در مدت یاد شده معادل سهم : وی افزود

در این مدت بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی به لحاظ وزنی مربوط به زیر : بخشنده اظهار داشت.کاالهای غیر نفتی است

 .بوده است 65درصد و دام و طیور با سهم  62٧10درصد، باغی  15٧25بخش زراعی با سهم 

درصد  06٧11صادرات بخش کشاورزی کشور مربوط به زیر بخش باغی با سهم وی با بیان این که به لحاظ ارزشی بیشترین میزان 

 .درصد اعالم کرد 71درصد و زراعی را  71٧16بوده است، سهم صادرات محصوالت دام و طیور را به لحاظ ارزش 

بت به مدت مشابه معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد که صادرات در بخش های دام و طیور نس

 676درصد و ارزشی  60درصد کاهش، دامپزشکی به لحاظ وزنی  2درصد افزایش و به لحاظ ارزشی  0٧15از نظر وزنی  00سال 

 .درصد ارزشی افزایش نشان می دهد 57٧5درصد از نظر وزنی و  10٧9درصد افزایش و شیالت نیز 

درصد کاهش و بخش باغبانی از نظر  61درصد افزایش و ارزشی  61نی طی این مدت بخش زراعی نیز به لحاظ وز: وی ادامه داد

 .درصد با افزایش همراه بوده است 9درصد و ارزشی نزدیک به  99٧9وزنی 

بخشنده پنج قلم عمده صادراتی به لحاظ وزنی در مهر ماه سال جاری را هندوانه، گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده، سیب زمینی تازه 

به گفته وی پنج قلم عمده وارداتی در این مدت مربوط به ذرت دامی،لوبیای .یاز و موسیر و سیب تازه عنوان کردیا سرد کرده، پ

 .سویا، سایر به صورت دانه بجز گندم دامی، کنجاله و سایر آخال های جامد از سویا و جو با استثنای بذر بوده است

واردات بخش کشاورزی نیز از ابتدای امسال تا مهر ماه به لحاظ : یح کردمعاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصر

تراز تجارت خارجی بخش کشاورزی تا انتهای مهر ماه سال جاری نزدیک به : وی گفت.درصدی داشته است 1٧76وزنی کاهش 

رت خارجی بخش کشاورزی تا تراز تجا: بخشنده تصریح کرد.میلیون دالر نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهبود یافته است 690

میلیارد دالری مدت مشابه سال قبل، حدود  7٧7میلیارد دالر منفی بوده که در مقایسه با رقم منفی  7٧01انتهای مهر ماه امسال 

 .میلیون دالر بهبود نشان می دهد 690
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 تامین منابع مالی

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۱: تاریخ

  ها هستیمها هستیم  آماده تأمین ارز بانکآماده تأمین ارز بانک

ها به سمت  کل بانک مرکزی دلیل نوسانات اخیر ارزی را عالوه بر تغییرات فصلی، خروج عملیات ارزی تجارت خارجی از بانک رئیس

اهلل سیف در  به گزارش ایانا از بانک مرکزی، ولی.ها هستیم آماده تأمین ارز بانک: عنوان کرد و گفتشبکه صرافی در دوران تحریم 

ها در ارائه خدمات ارزی  ها ضمن تاکید بر اهمیت گسترش نقش بانک الملل بانک عامل و مدیران بین جلسه با تعدادی از مدیران

های پسابرجام بازیابند و از روابط کارگزاری ایجاد شده عالوه بر  جه به گشایشها باید نقش اساسی و تاریخی خود را با تو بانک: گفت

 .گشایش اعتبارات اسنادی با ارز رسمی، به توسعه این خدمات با ارز آزاد نیز مبادرت کنند

و خدمات را از توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کاالهای غیرنفتی  ها می کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک رئیس

های بانک مرکزی پیش روی  در مسیر جدیدی که به واسطه بخشنامه: اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ آزاد خریداری کنند، افزود

توانند با تقویت بخش عملیات ارزی خود، درآمدهای خوبی کسب کنند، ریسک عملیاتی  ها می نظام بانکی قرار گرفته است، بانک

 .ها و معامالت خارجی مشتریان را ایمن کنند هش و پرداختفعاالن اقتصادی را کا

عملیات ارزی در : ها در زمینه ارائه خدمات بانکی اقدام کنند، تصریح کرد ها باید نسبت به تقویت فعالیت وی با تاکید بر اینکه بانک

تواند در تحقق  زا هستند، می اشتغال هایی پرسود و گذاری خارجی که فعالیت بخشی به تولید و مبادالت و جلب سرمایه جهت رونق

ها باید در این خصوص تالش بیشتری را بکار گیرند؛ ضمن آنکه  اهداف اقتصاد مقاومتی به صورت جدی موثر واقع شود، لذا بانک

 .ها مبذول کنند ها باید تالش خود را برای تشویق مشتریان به تمرکز داد و ستد ارزی در بانک بانک

ترین شیوه عملیات تصفیه برای واردکننده کاال و خدمات است، پیش از این و به  حاضر، بانک به عنوان امن در حال: سیف افزود

هایی وجود داشت، اما بانک مرکزی تالش کرده است با دستورالعمل ابالغ  ها، محدودیت دلیل فضای ایجاد شده به واسطه تحریم

 .و از این طریق به شفافیت صادرات و ورود و خروج ارز نیز کمک کندها را در حوزه ارزی افزایش دهد  شده، فعالیت بانک

نوسانات نرخ ارز امری است که در این فصل از : وی نوسانات اخیر نرخ ارز را به طور عمده ناشی از تغییرات فصلی عنوان کرد و گفت

توان در خروج  ترین دالیل آن را می از اصلی های گذشته به طور مقطعی اتفاق افتاده است، با این حال یکی دیگر سال همانند سال

 .ها به سمت شبکه صرافی در دوران تحریم جستجو کرد عملیات ارزی مربوط به تجارت خارجی از بانک

بانک مرکزی در نظر دارد کسری ارز مورد : ها افزود سیف با اعالم آمادگی کامل بانک مرکزی برای تأمین کسری ارز مورد نیاز بانک

توانند با گشایش اعتبارات اسنادی با نرخ آزاد ارز فعالیت کنند و بانک  ها می ها را تأمین کند و در این زمینه بانک انکتقاضای ب

 ./کند مرکزی نیز از فعالیت آنها حمایت می
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 تحقیقات و نوآوری ها

 فارس - ۰۱/۹۰/۵۹:  تاریخ

  های نوترکیب های نوترکیب   ورود ایران به ساخت واکسنورود ایران به ساخت واکسن
 . های نوترکیب خبر داد معاون وزیر جهاد کشاورزی از ورود کشورمان به تولید و عرضه واکسن

اندازی  ای برای راه سازی رازی عصر امروز با یک شرکت کره واکسن و سرماز کرج، موسسه تحقیقاتی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

یکی از : در جلسه امضای سند همکاری دو جانبه، اسکندر زند طی سخنانی اظهار داشت.به توافق رسید  خط تولید جدید واکسن

 .سازی رازی است سرم  های معتبر در آسیا در حوزه تولید واکسن، موسسه ها و موسسه شرکت

دار مشخص کرده که اولویت نخست حفظ دانش فنی تولید واکسن و  دولت برای این موسسه سه محور فعالیت اولویت: وی افزود

ارتقا : رئیس موسسه تحقیقات، ترویج و آموزش وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد.سرم و انتقال این دانش به بخش خصوصی است

 .های جهانی از جمله دیگر اهداف این موسسه است ی برای ورود به بازارهای پژوهش دانش و تمرکز بیشتر بر فعالیت

برای تحقق این مهم باید دانش فنی و همچنین دستیابی به تکنولوژی روز با جدیت در موسسه تحقیقاتی واکسن و : زند گفت

های نوترکیب است  ویژه واکسنهدف سوم دستیابی به دانش جدید تولید واکسن به : وی بیان داشت.سازی رازی پیگیری شود سرم

 .های صورت گرفته، ایران در این حوزه ورود جدی دارد و خوشبختانه با تالش

تواند نقش مهمی در انتقال تکنولوژی و  سازی می المللی، موسسه سرم با عقد قراردادهای بین: معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود

ها به بخش خصوصی داشته  پژوهشی و باالخره انتقال این تجربیات و دانش های تحقیقی و دانش به داخل کشور، افزایش فعالیت

ای منعقد شد، بر همین موضوع تاکید دارد و موسسه  ای که امروز میان این موسسه و یک شرکت کره نامه توافق: زند گفت.باشد

 .صی در کشور منتقل کندتوانند دانش علمی روز را به بخش خصو سازی راضی بر اساس توافقات انجام شده، می سرم

ها با کیفیت و استاندارد روز جهانی به ویژه  های بخش خصوصی در تولید واکسن دولت در این حوزه از فعالیت: وی اظهار داشت

رئیس موسسه تحقیقات، ترویج و آموزش وزارت جهاد کشاورزی تصریح .ای خواهد داشت های نوترکیب حمایت ویژه تولید واکسن

نیم از توان بخش خصوصی در این حوزه استفاده کنیم، به طور قطع در آینده نزدیک دانش علمی بومی در حوزه تولید اگر بتوا: کرد

 .توانیم با قدرت در بازارهای جهانی حاضر باشیم ها در ایران ارتقاء یافته و می و عرضه واکسن
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۱: تاریخ

  آمادگی رازی برای صادراتآمادگی رازی برای صادرات/ / تولید واکسن تب برفکی در مؤسسه رازی و شرکت روناک به میزان نیاز کشورتولید واکسن تب برفکی در مؤسسه رازی و شرکت روناک به میزان نیاز کشور

شود و  صورت انبوه تولید می سازی رازی و شرکت روناک با کیفیت مناسب به سرمواکسن تب برفکی در مؤسسه تحقیقات واکسن و 

سازی  به گزارش ایانا از روابط عمومی مؤسسه رازی، رئیس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم.نیازی به واردات این واکسن نداریم

میلیون دز واکسن  61٧5ت روناک تا کنون مؤسسه رازی و شرک: رازی با اشاره به همکاری مؤثر مؤسسه رازی و شرکت روناک گفت

 .تب برفکی را تولید و تحویل سازمان دامپزشکی کشور داده است و با این میزان تولید نیازی به واردات این واکسن به کشور نیست

بینی  پیش عالوه بر این، شش میلیون دز دیگر واکسن تب برفکی در حال تحویل به سازمان دامپزشکی است و: حمید کهرام افزود

 .میلیون دز از این واکسن در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار گیرد 90شود تا آخر سال بیش از  می

وی با اشاره به روند مناسب تولید این واکسن در مؤسسه رازی و شرکت روناک، ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک واکسن تب 

شد که اکنون  تولید می 9PD50صورت  پیش از این واکسن تب برفکی به: یان کردکهرام ب.برفکی به سایر کشورها صادر شود

 .شود تولید و عرضه می 1PD50صورت  زایی بیشتر، به واکسن تولیدی مؤسسه رازی و شرکت روناک با ایمنی

 .های این بیماری در کشور است واکسن تولیدی حاوی جدیدترین سویه: وی ادامه داد

 ./عنوان نخستین تجربه موفق مؤسسه رازی مبنی بر تولید مشترک با بخش خصوصی است ه بهگفتنی است، این تجرب
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۱: تاریخ

  KKBBNNPPراه اندازی خط تولید واکسن کره ای راه اندازی خط تولید واکسن کره ای / / ارتقای دانش و ساخت واکسن های نوترکیب در موسسه رازیارتقای دانش و ساخت واکسن های نوترکیب در موسسه رازی

  در ایراندر ایران

رئیس سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش وزارت جهاد کشاورزی یکی از مهم ترین برنامه های موسسه تحقیقات واکسن و سرم 

 .ید واکسن و ورود به عرصه ساخت واکسن های نوترکیب دانستسازی رازی را ارتقای دانش فنی تول

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، اسکندر زند عصر شنبه در آیین امضای سند همکاری راه اندازی خط 

سه تحقیقاتی واکسن که با هدایت موس( بخش خصوصی)و شرکت اکسیر واکسن سینا  KBNP تولید واکسن مابین شرکت کره ای

برنامه مهم را در پیش رو دارد که یکی از آن ها  9موسسه رازی در دور جدید فعالیت هایش : و سرم سازی رازی انجام شد، افزود

 .حفظ هسته اولیه دانش فنی تولید واکسن و سرم و انتقال آن به بخش خصوصی است

برای ورود به بازار جهانی : ژوهشی این موسسه عنوان کرد و اظهار داشتوی یکی دیگر از برنامه های این موسسه را ارتقای سطح پ

 .با ارتقای علم و تکنولوژی به خصوص در بخش واکسن و سرم سازی می توانیم دررقابت های جهانی خود را حفظ کنیم

امر سرم و واکسن برشمرد وی برنامه سوم این موسسه را استفاده گسترده از تجربیات بین المللی به خصوص شرکت های موفق در 

 .در این برنامه بنا داریم تجربیاتی را که داریم با تجربیات شرکت های فعال در دنیا در این عرصه به اشتراک بگذاریم: و گفت

همچنین قصد داریم تکنولوژی های جدید واکسن و سرم را که در کشور وجود ندارد وارد کنیم که هدف اصلی آن : زند ادامه داد

 .ی دانش فنی تولید واکسن و به خصوص ورود به عرصه واکسن های نوترکیب استارتقا

در این عرصه موسسه تحقیقاتی واکسن و سرم سازی به عنوان واسطه ای بین شرکت های بین المللی و بخش : وی بیان داشت

 .خصوصی عمل می کند تا بتوانیم بخش خصوصی را فعال کنیم

در این تفاهم نامه بنا شده تا موسسه رازی به عنوان واسطه بین شرکت کره ای و بخش خصوصی : افزودمعاون وزیر جهاد کشاورزی 

ورود کند تا بتوانیم این تجربیات را در کشور به بخش خصوصی منتقل کنیم تا صنعت واکسن به کمک بخش خصوصی و حمایت 

 .های رازی در کشور توسعه یابد
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 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۹: تاریخ

  هاها  پوشپوش  های گیاهی برای زخمهای گیاهی برای زخم  تالش محققان جهاد دانشگاهی برای تولید نانو الیافتالش محققان جهاد دانشگاهی برای تولید نانو الیاف

های جدیدی را از پلیمرهای تلفیقی و عصاره  گرفتن از روش الکتروریسی، نانوالیاف بهرهمحققان جهاد دانشگاهی یزد قصد دارند با 

 .ها، تولید کنند پوش گیاهان دارویی برای استفاده در زخم

  وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این که ایده مژده عزیزی عضو هیات علمی گروه بیومواد سرامیکی جهاددانشگاهی استان یزد در گفت

ترمیم زخم یکی : شود، در خصوص این طرح خاطرنشان کرد فاده از گیاهان دارویی با زمینه پلیمر برای اولین بار در یزد اجرا میاست

 .پذیرد از فرایندهای طبیعی است که در هنگام آسیب پوست به منظور بازسازی بافت درم و اپیدرم در بدن صورت می

پیدرم و درم در یک حالت تعادلی ثابتی قرار دارند و یک سد محافظتی در مقابل محیط در پوست سالم، ا: وی در ادامه تصریح کرد

های بیوشیمیایی پیچیده، به سرعت برای  ای از فعالیت کنند و هنگامی که این سد حفاظتی از بین رود، مجموعه خارجی ایجاد می

 .تواند به طور کامل صورت پذیرد نمی( scar)افت اسکارپذیرد اما این ترمیم به دلیل وجود ب بازسازی بافت آسیب دیده صورت می

های زخم به منظور حفاظت از زخم، استخراج مایع اضافی از اطراف زخم،  به همین دلیل نیز استفاده از پوشش: عزیزی افزود

نین عملکردی، های خارجی و بهبود ظاهر در تسریع فرایند ترمیم احتیاج است که به منظور چ ضدعفونی کردن میکروارگانیسم

 .های زخم باید با وجود این که در مقابل عبور رطوبت و اکسیژن نفوذپذیر هستند، یک سد فیزیکی روی زخم ایجاد کنند پوشش

های میکروبی در محل زخم یکی از مشکالت اساسی در فرایند ترمیم زخم است که سبب کند شدن  از طرفی آلودگی: وی ادامه داد

های اخیر به  های ضد باکتری در سال پوش شود و به همین دلیل استفاده از زخم احتمال ایجاد عفونت می فرایند ترمیم و افزایش

 .عنوان روشی مناسب جهت رفع مشکل حاضر مورد توجه محققان قرار گرفته است

روند درمان زخم،بستر  از سوی دیگر، در گذشته تصور بر این بود که برای بهبود: این پژوهشگر جهاددانشگاهی همچنین عنوان کرد

ها در یک محیط استریل، گرم و مرطوب به نحو مطلوبتر  زخم بایستی خشک نگه داشته شود اما امروزه مشخص شده است که زخم

یابند اما اگر استریل کردن زخم در محیط مرطوب به نحوی مطلوب صورت نگیرد، احتمال ایجاد  و در زمان کمتری بهبود می

های با ترشحات متوسط به  ی وی، یکی دیگر از مسائلی که در روند ترمیم زخم به ویژه در زخم به گفته.ود داردعفونت باکتریایی وج

پوش  باال باید مورد توجه قرار گیرد حذف ترشحات زخم از سطح زخم به نحوی مطلوب است تا از تجمع ترشحات در زیر زخم

پوش وجدا شدن زخم پوش از بستر بافت آسیب  افت کارایی زخم پوش سبب جلوگیری کند چرا که تجمع ترشحات در زیر زخم

ها در نظر گرفته  پوش عزیزی در ادامه با بیان این که پلیمرها به عنوان یکی از مهمترین منابع جهت تولید زخم.شود دیده می

را که پلیمرهای طبیعی به استفاده از پلیمرهای طبیعی بهترین گزینه جهت تسریع در ترمیم زخم است چ: شوند، اظهار کرد می

دهند  دلیل زیست سازگاری باالیشان برای کاربردهای پزشکی بسیار مناسب هستند اما خواص مکانیکی مطلوبی از خود نشان نمی

 .ها را قوت بخشید توان استحکام این داربست بنابراین با ترکیب کردن آنها با پلیمر مصنوعی زیست سازگار، می

ها،  به قابلیت ویژه گیاهان دارویی در ترمیم زخم، زیست سازگاری، قیمت مناسب و در دسترس بودن آن با توجه: وی متذکر شد

های اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته و این در حالی است که کشور ایران در  پوش در ده استفاده از این گیاهان در ساخت زخم

 .شود سوب میهای جهان مح ی کشت گیاهان دارویی یکی از قطب زمینه

پوش ایده آل از  نانو الیاف به دلیل نسبت سطح به حجم باال، تخلخل زیاد شرایط الزم جهت ساخت یک زخم: عزیزی اضافه کرد

های عفونی، قابلیت باال در جذب  جمله حفظ رطوبت محیط در محل تماس زخم و پانسمان، ایجاد مانع فیزیکی در برابر میکروب

 .کند منافذی برای تبادل گازها و مایعات را فراهم میمایعات زخم، دارا بودن 
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ترین و کارآمدترین روش  هزینه ترین، کم های تولید نانوالیاف است که ساده ترین روش وی با اشاره به این که الکتروریسی از مهم

توجه به موارد یاد شده، در این  با: گیرند، خاطرنشان کرد ی وسیعی از پلیمرها توسط این روش مورد استفاده قرار می است و گستره

پژوهش قصد داریم از پلیمرهای تلفیقی و عصاره گیاهان دارویی جهت ساخت نانو الیاف با استفاده از روش الکتروریسی استفاده 

یک  مصرف درمانی گیاهان دارویی به عنوان: عضو هیات علمی گروه بیومواد سرامیکی جهاددانشگاهی یزد در ادامه یادآور شد.کنیم

درمان سنتی در طب نیز به کار رفته است و از آنها به عنوان مواد ضدعفونی کننده، ضد درد، ضد التهاب و آنتی اکسیدان استفاده 

 .شوند های عفونی و غیر عفونی می شده و باعث بهبودی زخم

های مختلف بسیار رایج است اما  ونتهای گوناگون جهت درمان عف اگرچه استفاده از آنتی بیوتیک: عزیزی در پایان خاطرنشان کرد

شود ضمن این  ها ایجاد می این داروها عوارض جانبی مختلفی دارند و حتی پس از مدتی در بدن فرد، مقاومت دارویی نسبت به آن

رهاسازی خطر و کارآمد جهت  پوش بی های آسیب دیده را ترمیم کنند بنابراین طراحی زخم توانند بافت ها نیز نمی بیوتیک که آنتی

های ایجاد  ها و عفونت و ترمیم سریع زخم تواند سبب مهار رشد باکتری هدفمند برخی از داروهای گیاهی در بافت آسیب دیده می

 .پذیر بوده و به سهولت قابل نگهداری است کم امکان  شده شود و این در حالی است که ساخت آن نیز با هزینه

/news/fa/ir.iana.www//:http92529D%/1%D%AA0%10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/37573/%D8%AA%D9%84%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 
 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۹: تاریخ

  برای پیش بینی لحظات آیندهبرای پیش بینی لحظات آینده  ییالگوریتمالگوریتم

سازی  به ابداع الگوریتمی شده است که برای شبیهتی موفق  آی دانشمند ایرانی دانشگاه مریلند امریکا با همکاری محققان دانشگاه ام

 .های ثابت قابل استفاده است لحظاتی در آینده با استفاده از عکس

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و صنعت ایران، حامد پیرسیاوش، استاد ایرانی دانشگاه مریلند آمریکا که مدرک کارشناسی 

از دانشگاه علم و صنعت ایران دریافت کرده است، با همکاری محققان آزمایشگاه  7009خود را در رشته مهندسی برق در سال 

سازی  تی الگوریتم هوش مصنوعی جدیدی را برای تهیه ویدئوهای کوتاه حاوی شبیه آی هوش مصنوعی و علوم رایانه دانشگاه ام

 .است  های ثابت ابداع کرده آینده از رویدادهای قابل مشاهده در عکس

دهد موجی  ن مثال این الگوریتم بعد از مشاهده تعدادی عکس از امواج ساحلی ویدئویی کوتاه تولید کرده که نشان میبه عنوا

هایی از بازی گلف نیز لحظات بعدی انجام این بازی توسط افراد  این الگوریتم با بررسی عکس.زند ساحلی آرامش ساحل را بر هم می

این : گوید تی در این مورد می آی ، دانشجوی دکتری دانشگاه ام"کارل وندریک."گذارده استرا در قالب ویدئویی کوتاه به نمایش 

 .بینی آینده ممکن نخواهد بود موفقیت نشانگر درک عمیق هوش مصنوعی از شرایط حال است، زیرا در غیر این صورت پیش

شبکه عصبی اول برای تولید . اند ه و به کار گرفتههای عصبی را برای تکمیل این تحقیق ابداع کرد این محققان دو گروه از شبکه

هوش مصنوعی . شود شود، به کار گرفته می ویدئو و شبکه دوم برای متمایز سازی آنچه که واقعی است و آنچه که بازسازی می

نی شده در بی های پیش برد که صحنه سازی شده را تا بدان حد باال می طراحی شده به تدریج قابلیت طراحی ویدئوهای شبیه

 .ها داشته باشند های واقعی برگرفته از عکس ویدئوها شباهت کاملی به صحنه

کنند، حتی  بینی می با تداوم فعالیت هوش مصنوعی و افزایش خودآموزی و توان درک آن ویدئوهای تولید شده که آینده را پیش

 .ندهای واقعی از حال هست تر از ویدئوهای تهیه شده از عکس درصد واقعی 70

فعال از این . گویی آینده شود البته نباید انتظار داشت که در آینده نزدیک این فناوری منجر به تولید ویدئوهای طوالنی حاوی پیش

توان برای  سازی مذکور می از مدل. رود در آینده این زمان بیشتر شود شود؛ ولی امید می ای تولید می ثانیه 6٧5طریق ویدئوهای 

ها و شرایط غیرعادی امنیتی و کشف برخی اشیا و اجزا در تصاویر که در حالت عادی قابل شناسایی نیستند، شناسایی ناهنجار

 .استفاده کرد
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 تحقیقات و نوآوری ها

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۱: تاریخ

  ای و مقاوم در برابر حوادث طبیعیای و مقاوم در برابر حوادث طبیعی  پالس ها، محصولی سودمند در کاهش انتشار گازهای گلخانهپالس ها، محصولی سودمند در کاهش انتشار گازهای گلخانه

چیست؟ پالس یک نوع محصول ( pulses)اما پالس. توانند به کاهش انتشار گازهای گلخانه کمک می کنند ، می(pulses)ها  پالس

حبوبات خشک شده، عدس و نخود از انواع شناخته . شود داشت میمانند دانه غالت و حبوبات است که صرفا به شکل دانه خشک بر

چیست؟ ( pulses)اما پالس. توانند به کاهش انتشار گازهای گلخانه کمک می کنند می ، (pulses)ها  پالس.شده آن هستند

حبوبات خشک شده، عدس . شود پالس یک نوع محصول مانند دانه غالت و حبوبات است که صرفا به شکل دانه خشک برداشت می

به )شود  اما محصوالت زراعی که سبز برداشت می ipsnewsبه گزارش ایانا به نقل از .و نخود از انواع شناخته شده آن هستند

به عنوان مثال سویا و )یا سبزیجات، همچنین محصوالتی که به طور عمده برای مصرف روغن ( عنوان مثال نخود سبز، لوبیا سبز

به عنوان نمونه )شوند  ها استفاده می شود و یا محصوالتی که به طور انحصاری برای منظوری ویژه کشت می و سس( بادام زمینی

. و باقال( lima beans)د لوبیا خشک، لوبیاقرمز، لوبیا لیما های خشک شده مانن دانه.گنجند در این دسته نمی( بذر شبدر و یونجه

ها  ، انواع عدس، جزو پالس(نخود سودانی یا نخود کنگو نخود رنگی،  (Pigeon pea : نخود، لوبیا چشم بلبلی، نخود کفتری

، در حدود (pulses)پالس  کشت انجام شد، ( فائو)با برآوردی که از سوی سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد .هستند

این نوع حبوبات می توانند . می تواند به ذخیره پنج تا هفت میلیون تن نیتروژن در خاک کمک کند  ، میلیون هکتار در جهان 600

 ای تاثیرگذار کود کمتری نیاز خواهند داشت ودر کاهش انتشار گازهای گلخانه  نیتروژن خود را در خاک ذخیره کرده، در نتیجه به

 7060میلیون هکتار در سال  11به تقریبا  6016میلیون هکتار در سال  10این در حالی است که تولید جهانی پالس از .هستند

پروتئین  ها استفاده شود، به دلیل  بر این، زمانی که پالس در خوراک دام  این مطالعات همچنین نشان داد عالوه.افزایش یافته است

شود، در نتیجه کاهش  تبدیل مواد غذایی شده و این باعث کاهش انتشار متان از نشخوارکنندگان می باال منجر به افزایش ضریب

 .ای را به دنبال خواهد داشت انتشار گازهای گلخانه

می تغییر الگوهای آب و هوایی . تغییر آب و هوا روی تولید جهانی غذا و امنیت غذایی تاثیر زیادی دارد دهد،  مطالعات فائو نشان می

 .تولید مواد غذایی تاثیر بگذارد تواند به افزایش بالیای طبیعی مانند خشکسالی، سیل، طوفان کمک کرده و روی 

دهد چنانچه اقدامات فوری و پایدار انجام نشود، تغییرات آب و هوا ادامه خواهد یافت و بر اکوسیستم کشاورزی به  فائو هشدار می

ها در برابر تغییر آب وهوا انجام  گذارد و بنابراین باید اطالع رسانی در مورد اثر سازگاری پالس ویژه در مناطق آسیب پذیر تاثیر می

و سازگار با آب و هوا و مقاوم در برابر حوادث آب  کند که پالس با داشتن تنوع گسترده و ارقام بهبودیافته،  همچنین تاکید می.شود

های زراعی که در  سیستم: در ادامه گزارش فائو آمده است .سالی استفاده شودتواند در مناطق مستعد سیل و خشک می ،  و هوایی

و درآمد آن  به حفظ امنیت غذایی   ، کنند را کشت می( pigeon peas)کنار محصوالت خود، این نوع حبوبات مانند نخود کفتری 

های جنگلداری  همچنین سیستم  .کند مک میتر بوده و به تغذیه خاک ک ها نسبت به محصوالت دیگر مقاوم پالس.کند ها کمک می

زمانی که از این محصول در سیستم استفاده شد . تر شوند مقاوم شدید آب و هوایی   سازد تا در برابر تغییرات زراعی را قادر می

ی پالس اعالم الملل را به عنوان سال بین 7061متحد سال   سازمان ملل .وری محصوالت را مشاهده کردند کشاورزان افزایش بهره

سالمت، تغذیه و کشاورزی پایدار در مناطق »المللی پالس با عنوان  کرد و در ماه آوریل سال جاری در مراکش، کنفرانس ساالنه بین

حلی برای غذا و امنیت غذایی ، کشاورزی پایدار و   پالس به عنوان راه  برگزار شد که در آن مراکش درباره استفاده از « خشک

در کنفرانس یاد شده، گروهی از کارشناسان علوم از سراسر جهان حضور .ای را صادر کرد تغییرات آب و هوا بیانیه سازگاری با

داشتند، تا راهی برای افزایش تولید این نوع حبوبات در کشورهای در حال توسعه از طریق انجام اقدامات علمی، سرمایه گذاری در 
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درصد   70 با اعالم این اعالمیه، به افزایش تولید حبوبات در سطح جهان تا  مراکش.یایندحوزه توسعه تحقیقات ، سیاست و بازار ب

های تقویتی و  سیستم  تواند توسط توسعه در ارقام جدید و از طریق این می. توصیه کرد 7090میزان فعلی تا سال  نسبت به 

  با این حال کشت پالس، با.سیستم های کشت پوششی انجام شود

تواند برای افراد و محیط  این در حالی است که این محصول می.  افزایش قابل توجهی نداشته است  وجود افزایش تقاضا و مزایای آن،

توان به خاک سالم و کم کربن، کاهش آبیاری به همراه  های آن می از مزیت زیست در کشورهای در حال توسعه یک مزیت باشد؛ 

 .اشاره کرد رآمد اضافی برای کشاورزان امنیت غذایی بیشتر و منبع د

 چرا این نوع محصول مهم است؟

آن ها سرشار از مواد مغذی و حاوی پروتئین باال بوده، که می . آیند ها به شمار می ها، محصوالت زراعی ضروری، در تمام فصل پالس

 .دسترس نیست، استفاده شود ویژه در مناطقی که گوشت و لبنیات در یک منبع خوب پروتئین به تواند به عنوان 

. تواند به کاهش کلسترول و کنترل قند خون کمک کند ها، دارای مواد کم چربی و غنی از فیبر محلول در آب هستند که می پالس 

ی یاد های قلب های غیر واگیر مانند دیابت و بیماری های بهداشتی از آن ها به عنوان منابعی برای کنترل بیماری تا آن جا که سازمان

 .می تواند با چاقی مبارزه کند  همچنین اعالم شده این نوع ماده غذایی. اند کرده

تواند به عنوان منبع درآمد به فروش برسد و هم برای تغذیه خانواده استفاده  این محصول برای کشاورزان نیز مهم است زیرا هم می

 .ذایی و ایجاد ثبات اقتصادی کشاورز کمک کندتواند به حفظ امنیت غ به این ترتیب این ماده غذایی می. شود

وری  عالوه بر این، پالس با تثبیت نیتروژن در خاک، به بهبود حاصلخیزی خاک کمک می کند و باعث شده تا توسعه و بهره 

والت پالس همراه با محصوالت دیگر در کشاورزی و یا در محص همچنین با استفاده از کشت . های کشاورزی افزایش یابد زمین

 .تنوع زیستی مزرعه و خاک کمک کند پوششی زراعی، می تواند با کنترل آفات، به 

تغییرات آب و هوا کمک کند چرا که در زمان استفاده  پالس به دلیل این که به کود شیمیایی کمی نیاز دارد، می تواند به کاهش  

پالس،  این درحالی است که . اند به محیط زیست آسیب بزندمنتشر شده و همین طور می تو ای  گازهای گلخانه از کود شیمیایی، 

 .کاهد نیتروژن هوا را به طور طبیعی در خاک تثبیت کرده، در نتیجه از مصرف کود شیمیایی به میزان قابل توجهی می 

 فرحناز سپهری: ترجمه
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 (سایر )تولیدات باغی 

 فارس - ۰۱/۹۰/۵۹:  تاریخ

  ورود سفید برفی به باغات مازندران و نقش برآب کردن آرزوی باغدارانورود سفید برفی به باغات مازندران و نقش برآب کردن آرزوی باغداران
جبران نشده که امسال با بارش سنگین برف کمر باغداران مازندران شکست که البته این  07هنوز خسارت بحران سفید در سال  

 . جبران نشده است 07های دولت نیز واهی بوده و هنوز خسارت برف سال  دانند وعده بار دیگر حتی توان حرکت ندارند؛ زیرا می

که  کنند، در حالی ترین ایام را دارند تجربه می از شهرستان ساری، باغداران مازندران این روزها سخت خبرگزاری فارسبه گزارش 

البته باید گفت این تجربه نخست باغداران نبوده و هر سال این .سفانه تمام امید آنان ناامید شدٔ  امسال راضی از محصول بودند متا

را  07ها فراموش کنند ولی باغداران مازندران هنوز برف سال  شوند؛ شاید خیلی رو می ت و مسائل بسیاری روبهافراد با مشکال

جبران نشده که امسال با بارش سنگین برف کمر باغداران مازندران شکست  07هنوز خسارت بحران سفید در سال .فراموش نکردند

جبران  07های دولت نیز واهی است و هنوز خسارت برف سال  دانند وعده زیرا میکه البته این بار دیگر حتی توان حرکت ندارند؛ 

 .نشده است

که باغداران مازندران با مشکالت و نگرانی بسیاری مواجه هستند برخی افراد در این زمینه به دنبال پر کردن جیب خود  در حالی

تری در راه است و یا اینکه محصوالت دچار خسارت بیشتری  هستند و سعی دارند با شایعات بسیار از جمله اینکه سرمای سنگین

رنج یک ساله  آب شد و اثرش را بر دست 07این برف هم مانند برف .شوند باغداران را ترغیب به فروش محصول خود کنند می

ان و کشاورزان چه زمانی کشاورز گذاشت، کشاورزی که قرار بود با این درآمد معاش یک ساله خود را بگذراند، به راستی رنج باغدار

رسد؟مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران درباره آخرین وضعیت خسارت مرکبات با توجه به برف و سرمای روزهای  به پایان می

وزش باد شدید و محصول زیاد و همچنین بارش برف موجب سنگینی و شکستگی : وگو با فارس، اظهار کرد گذشته در گفت

 .ویژه مناطق مرکزی و شرقی استان شده است ها به زدگی بخشی میوه و نداشتن قابلیت عرضه به بازار و یخ درختان، ریزش محصول

 درصد محصول کیوی قبل از برف برداشت شده است 52حدود * 

 50ود حد: محمدرضا شعبانی با اشاره به اینکه در منطقه غرب کمترین خسارت و تلفات را در این زمینه شاهد بودیم، اضافه کرد

درصد محصول کیوی قبل از برف برداشت شد و بقیه برداشتی که در حال انجام است وارد سردخانه شده و امیدواریم ماندگاری 

های فنی کارشناسان مربوطه مبنی بر پرهیز از عجله باغداران  با توجه به توصیه: زدگی، گفت وی درباره مشکل یخ.خوبی داشته باشد

های وارد  ، خوشبختانه بسیاری از آنان به این توصیه توجه کردند که امیدواریم بخشی از این خسارتدر برداشت محصول پرتقال

مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران با بیان اینکه این پیام قطعی، فنی و دقیقی نیست، تصریح .شده با صبوری باغداران مرتفع شود

گذشته االن زمان قند گرفتن میوه است امیدواریم این اتفاق بیفتد قندی که درخت  باغداران باید بدانند که با توجه به تجارب: کرد

 .ها را به حالت اولیه برگرداند دهد حالت ترمیمی داشته و میوه به میوه می

از موارد یکی : شعبانی با اعالم اینکه در واقع چنین سرمایی در فصل پاییز طی چند سال شاهد نبودیم و ناگهانی رخ داد، اظهار کرد

شد  ویژه روی محصول پرتقال آن بوده که مدیریت تنظیم بازار مدیریت ضعیفی بود، اگر برنامه تنظیم بازار به کشاورزان اعالم می به

 .دیدیم شد و ما خسارت کمتری می درصد از محصوالت برداشت و در انبارها ذخیره می 90شاید بیش از 

سازی محصول بودند و اقدام به برداشت محصول نکردند تا اینکه محصوالت  لت برای ذخیرهباغداران منتظر تصمیم دو: وی ادامه داد

 .بندان شد گرفتار سرما و یخ

 های خوب کشاورزی استان مستلزم مدیریت بسیار قوی است استفاده از ظرفیت* 

http://www.farsnews.com/
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شت باغ و باغداری کشور و مازندران را ال که چرا وزیر جهاد کشاورزی سرنؤ  مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران با طرح این سو

خواهم این را بدانم چه برنامه و کارنامه مثبتی سازمان تعاون  می: برای سه سال با مدیریت تعاون روستایی گره زدند؟، بیان کرد

 .هندای ارائه د روستایی در بخش کشاورزی ارائه دادند که دوباره اطمینان حاصل شد و منتظر ماندند که امسال برنامه

شعبانی با اشاره به اینکه در جلسه سال گذشته تعاون روستایی اعالم کردم که با این روش هر ساله به باغداران خسارت وارد 

سفانه برای اینکه از آزادی بیان ما جلوگیری کنند مرا به دادگاه کشاندند و از طریق قضایی قصد داشتند ما را ٔ  متا: شود، افزود می

 .خوشبختانه نتوانستندمحکوم کنند که 

با توجه به : وی با اعالم اینکه سازمان تعاون روستایی یک بخش بازرگانی بوده و به دنبال منافع بازرگانی خود هستند، اضافه کرد

ید گذرد هنوز هیچ برنامه منسجم و درستی ارائه ندادند و منتظر هستند که شا اینکه بیش از دو ماه از برداشت مرکبات مازندران می

 .فضایی به وجود بیاید و از آن فضا سوءاستفاده کنند

مردم ما امسال با سرگردانی بسیاری در بازار مواجه بودند که در این زمینه : مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران یادآور شد

 .های مقطعی و بسیار ضعیفی ارائه شد برنامه

دلیل اینکه تولیدکننده هستیم و منافع و مطالبات تولیدکنندگان برای ما  زنیم به میها را  کید بر اینکه اگر این حرفٔ  شعبانی با تا

ول و سخنگوی اتحادیه باغداران وظیفه دارم مطالبات مردم را به گوش دولت ٔ  عنوان مسو به: بسیار مهم است، خاطرنشان کرد

گیری صورت  رد و تنها وقتی وارد بحران شدیم تصمیمبرسانم و در این زمینه پیگیر باشم و اینکه هیچ برنامه مرتب و منظمی ندا

وی با بیان اینکه هنوز این اتفاق نیفتاده که قبل از بحران در بخش کشاورزی و باغداری تصمیم و مدیریت صورت گیرد، .گیرد می

رصد کیوی را دارد و د 10درصد مرکبات و بیش از  50مازندران یک پنجم تولید بخش باغبانی کشور و تولید بیش از : تصریح کرد

 .باید مدیریت در این بخش برعهده استان باشد

با توجه به وجود ظرفیت باال موقعیت بسیار خوبی بوده که البته برخورداری از آن : مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران بیان کرد

 .مستلزم مدیریت بسیار قوی است

 شاورزی را پیگیری کنندنمایندگان مردم در مجلس مطالبات مردم در بخش ک* 

بخش فنی تعاون روستایی در این زمینه بسیار ضعیف بوده و اطالعات بسیار ضعیفی را در بخش باغبانی دارند و : شعبانی یادآور شد

 .بیشتر با ادعا و حرف قصد دارند سر ما را گرم کنند تا به نتیجه برسند

طور حتم روزی  حقیقت اشک یک مظلوم است و اشک مظلوم نیز به ریزد در وی با اشاره به اینکه وقتی که باغدار اشک می

نگاه نکنید اشک باغداری را ببینید و از باال لبخند بزنیم امروز بر ما مصیبتی وارد شد که صدای : گریبانتان را خواهد گرفت، افزود

 .ی استبرنامگی وزارت جهاد کشاورز آید و همه اینها مسائل و مشکالت و بی آن در آینده درمی

: زنیم و پیگیر مطالبات باغداران هستیم، اظهار کرد مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران با اعالم اینکه حرف خود را با صراحت می

اینکه با تمدید تسهیالت قصد دارند سرما را گرم کنند و یخ و برف آب شد و یادشان برود چه اتفاقی برای باغداران مازندران افتاد ما 

 .قانع نخواهیم نشدهرگز 

عنوان نمایندگان مردم در بخش کشاورزی در  از نمایندگان مجلس شورای اسالمی هم عاجزانه تقاضا داریم به: شعبانی ادامه داد

مجلس خواسته و مطالبات مردم را پیگیری کنند اینکه بنشینند و اینکه اعالم کنند که دولت اعتبار و بودجه ندارد هرگز ما را قانع 

 .هد کردنخوا

در سال : و گرمای زیاد سال گذشته مه منجر به ریزش محصوالت شد اشاره کرد و افزود 07و  11های  وی به بحران برف در سال

نیز مصیبت تکرار شد، برف آب شد باز هم این اتفاقی نیفتاد، سال  07وارد بحران شدیم برف آب شد همه فراموش کردند و  11
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کنند که  محصول شد باز یادشان رفت ما تا کی بنشینیم که اینها فراموش کنند و همواره اعالم میگذشته گرمای هوا موجب ریزش 

 .اعتبار نداریم

گیر همه کشور است، خاطرنشان  کید بر اینکه این مصیبت در بخش کشاورزی گریبانٔ  مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران با تا

مین و در اختیار ٔ  های طبیعی تا مکانات فنی برای جلوگیری از افت، ضایعات و تنشاگر قرار است ما خسارت نبینیم باید ا: کرد

 .کنیم های خود پافشاری می های ما است و دولت هم باید بداند ما روی خواسته باغداران قرار گیرد این خواسته

زند چرا که با آغاز فصل برداشت مرکبات و ری به گزارش فارس، این روزها عالوه بر باغداران مازندران، بارچینان استان نیز اشک می

گردند؛ برف رویاهای آنان را نیز نقش  های پر به خانه باز می همچنین فراوانی محصول امسال خوشحال بودند که این روزها با جیب

 .بر آب کرد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http69050060000097 
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 تولیدات باغی

 فارس - ۰۱/۹۰/۵۱:  تاریخ

  صادرات میوه خشک به ترکیه و روسیهصادرات میوه خشک به ترکیه و روسیه/ / ارزش اقتصادی میوه با خشک کردن سه برابر شدارزش اقتصادی میوه با خشک کردن سه برابر شد
یک کارآفرین اقتصاد مقاومتی با روش خشک کردن میوه، عالوه بر ایجاد سه برابری ارزش افزوده برای میوه، آن را به ترکیه و  

، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی سازمان بسیج سازندگیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش . روسیه صادر کرد

یکی از بهترین راهکارهای اشتغال زایی در مناطق روستایی است که جلوگیری از مهاجرت بی رویه از روستا به شهر، کاهش 

 .اجتماعی مناطق روستایی را به همراه دارد -ت محصوالت کشاورزی، افزایش ارزش افزوده محصوالت و پیشرفت اقتصادی ضایعا

بیشتر کشاورزان از عرضه . صنایع تبدیلی از قابلیت ایفای نقش تعیین کننده در تنظیم بازار محصوالت کشاورزی نیز برخوردار است

شوند و این در حالی است که با استفاده از صنایع تبدیلی می توان  شدید قیمت متضرر میهمزمان محصوالتشان در بازار و کاهش 

درصد است که  90هم اکنون ضایعات بخش کشاورزی ایران حدود .محصوالت کشاورزی را در خارج از فصل به بازار عرضه کرد

حالی است که با فرآوری این میزان ضایعات، می توان این در . میلیارد دالر برآورد می شود 1تا   5ارزش این حجم از ضایعات بین 

ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی مؤثر ترین راهکار برای کاهش حجم ضایعات کشاورزی . میلیون نفر را تغذیه کرد 65ساالنه حدود 

با خالقیت و ابتکار در  اسماعیل اطمینان، یکی از برگزیده های همایش ملی طالیه داران اقتصاد مقاومتی است که.به شمار می رود

خود مشتری  6تولید انواع میوه خشک یا اصطالحا چیپس میوه موفقیت های زیادی کسب کرده و توانسته برای محصول درجه 

 .های برون مرزی پیدا کند

 از کمیته های انقالب تا زمین کشاورزی

سال های ابتدایی انقالب »: اع میوه جات می گویداسماعیل اطمینان درباره علت ورودش به عرصه صنایع تبدیل و خشک کردن انو

بیشتر وقت من به حضور در کمیته های انقالب سپری شد تا اینکه با تحقق ماموریت کمیته ها و برقراری امنیت در کشور دوباره به 

یگیری می کردم و به در کنار کار کشاورزی کار تولید ظروف یک بار مصرف را هم با تاسیس یک گارگاه پ. زمین کشاورزی برگشتم

مساله ای که همیشه بنده را به عنوان یک کشاورز عالقمند به کار زراعت آزار می داد، . عنوان کارآفرین برتر مورد تقدیر قرار گرفتم

درصد محصوالتم به دلیل نبود  90هر سال حداقل . پرپر شدن بخش قابل مالحظه ای از محصوالت کشاورزی جلوی چشمانم بود

با مطالعاتی که انجام دادم، عرصه صنایع تبدیلی »: او می افزاید«.فاسد می شد و از بین می رفت... قدان سردخانه و مشتری، ف

متوجه شدم در صورت استفاده از صنایع تبدیلی می توان امکان عرضه خارج از فصل انواع میوه جات . کشاورزی را شناسایی کردم

ا را از یک هفته تا یک سال افزایش داد و مهمتر از همه اینکه ارزش اقتصادی آن را چند برابر را در بازار فراهم کرد، ماندگاری آن ه

 «.گفتیم و کار را شروع کردیم( ع)باالخره با کمک بسیج سازندگی یا علی . کرد

 اختراع دستگاه های جدید و آنزیم بری با بخار

اشتغالزایی کرده است که همه آن ها جوانان تحصیل کرده در رشته نفر  60آقای اطمینان در کارگاه تولید میوه خشک خود برای 

تولید محصول ارگانیک و عاری از مواد شیمیایی برگ »: او خاطرنشان می کند. هستند... های شیمی، صنایع غذایی، کشاورزی و 

می شوند و در صورتی که  همه میوه ها قبل از ورود به چرخه تولید توسط مهندس کنترل کیفیت بررسی. برنده کارگاه ماست

در تولید میوه خشک بیشتر کارگاه ها . مشخص شود در تولید میوه ها از سموم آفت کش استفاده شده بالفاصله برگشت می خورد

اما ما توانستیم یک راه حل ابتکاری به عنوان جایگزین شوینده ای . از سموم شیمایی در مرحله شست و شو استفاده می کنند

شست و شوی میوه ها و عملیات آنزیم بری در کارگاه ما با استفاده از بخار آب انجام می شود و برای این کار . ا کنیمشیمیایی پید

این فعال اقتصاد مقاومتی درباره دستگاه های صنایع تبدیلی مورد استفاده اش، «.خودمان دستگاهی بی نظیر اختراع کرده ایم

http://www.farsnews.com/
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. دستگاه پوست کنی که اختراع کردیم در جهان لنگه ندارد. ت کن اختراع خودمان استدستگاه آنزیم بر و پوس»: اظهار می کند

وجود . کیلوگرم سیب را پوست می کند، برش می دهد، حلقه حلقه می کند و تفاله اش را می گیرد 600این دستگاه در هر ساعت 

ما توانستیم با جایگزین کردن پنوماتیک، . استکمپرسور به دلیل نشست هوا، آب و روغن عامل ایجاد آلودگی در محصول نهایی 

میلیون تومان و در  60قیمت دستگاه آنزیم بر در داخل کشور . کمپرسورها را حذف کنیم تا محصولی کامال ارگانیک تولید کنیم

 «.ارگاه ساختیممیلیون تومان این دستگاه را در ک 69میلیون تومان بود اما ما آنقدر قطعه خراب کردیم تا فقط با  690ترکیه 

 ایجاد ارزش افزوده

سیب، گالبی، آلو، کیوی، آلبالو، »: برگزیده همایش ملی طالیه داران اقتصاد مقاومتی درباره محصوالت تولیدی اش، می گوید

هایی آلوی خاکی یکی از میوه . قیسی، انبه، نارگیل، نارنگی و پرتقال میوه هایی هستند که از آن ها چیپس میوه تولید می کنیم

است که دربازار مشتری بسیار کمی دارد اما وقتی ما آن را به میوه خشک تبدیل کردیم، پرتقاضا ترین محصول کارگاه و پادشاهِ 

صنایع تبدیلی حقیقتا بمب . میوه زعفرانی، شکالتی، کنجدی و گردویی از جمله محصوالت ابتکاری ماست. میوه های خشکمان شد

کیلوگرم چیپس  6کیلوگرم سیب،  60از هر . هزار تومان باشد 60کنید قیمت هر کیلوگرم سیب  مثال فرض. ارزش افزوده است

اسماعیل اطمینان توانسته «.هزار تومان است 50تا  90کیلوگرم میوه خشک در بازار بین  6سیب بدست می آید، قیمت این 

که بسیار پر و پا قرصند و سفارش های زیادی به او مشتری هایی در ترکیه و روسیه برای کارگاهش دست و پا کند؛ مشتری هایی 

وقتی محصوالت را برای معرفی به آنجا . ترکیه در تولید میوه خشک کشور صاحب سبکی است»: او در این باره می گوید.داده اند

شدیم از محصوالت  به ترکیه سفر کردیم و متوجه. فرستادیم، چندی بعد دعوتنامه معاون وزیر بازرگانی ترکیه به دستمان رسید

در آنجا اصرار داشتند که من کارگاهم را به ترکیه منتقل کنم و در آنجا مشغول به کار شوم و انواع . بسیار خوششان آمده است

 «.مشوق ها را هم ارائه کردند

است و نباید  من می دانستم که وظیفه ملی من ایجاد شغل در داخل خاک کشورم»: او می افزاید: صادرات به ترکیه و روسیه

کارگاه را از ایران خارج کنم، پس سعی کردم به زبان اقتصاد آن ها را متقاعد کنم که به جای فکر کردن به تغییر مکان کارگاه من 

به آن ها گفتم شما از طعم محصوالت من خوشتان آمده اما باید . از ایران به ترکیه، به خرید محصول صادراتی ایران فکر کنند

این میوه ها با این طعم متفاوت و دلپذیر فقط در ایران تولید می شود و در هیچ جای دیگر جهان از جمله ترکیه یافت  بدانید این

پس .اگر بخواهیم این میوه ها را از ایران به ترکیه بیاوریم هزینه زیادی دارد و قیمت تمام شده بسیار افزایش می یابد. نمی شود

م ادامه دهم و محصوالتم را به ترکیه صادر کنم که مورد موافقتشان قرار گرفت و در مرحله نخست اجازه دهید من در ایران به کار

محصوالت را برای روسیه هم ارسال کردیم و در مسکو مشتری خوبی پیدا کردیم که . تن میوه خشک را دادند 5سفارش ماهانه 

به نیاز داخل و نیز سفارش های صادراتی نیازمند گسترش  البته برای پاسخگویی همزمان. تن میوه خشک سفارش داد 60ماهانه 

این فعال اقتصاد مقاومتی درباره حمایت «.کارگاه، افزایش تعداد دستگاه های صنایع تبدیلی و در نتیجه تسهیالت بانکی هستیم

تصاص یک وام میلیاردی با گاهی اوقات اختصاص یک وام با مبلغ پایین اما به موقع و سریع از اخ»: های بسیج سازندگی می کوید

میلیون تومان  90بسیج سازندگی در اوج نیازمندی کارگاه به صورت فوری . تاخیر و پیخ و خم اداری بسیار موثرتر و حیاتی تر است

بچه های بسیج برای کسب انواع مجوزها مرا یاری کردند و مسیر بروکراسی طوالنی . به من تسهیالت داد و همه چیز را احیاء کرد

عالوه بر آن بسیج سازندگی خودش با مدارس استان وارد مذاکره می شد و من را به آن ها معرفی می کرد و . ادارات را کوتاه کردند

نتیجه محبت آن ها شکل گیری یک کارگاه موفق در منطقه محروم . در نتیجه بازار بسیار خوبی در داخل برای من فراهم کرد

 «.شورهای توسعه یافته را داردسلماس است که قدرت صادرات به ک
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دو تن به حداقل پنج تن در هکتار دو تن به حداقل پنج تن در هکتار   برداشت عملکرد ازبرداشت عملکرد از/ / ساله برای اصالح باغ های گردو ساله برای اصالح باغ های گردو   6262تدوین برنامه تدوین برنامه 

  افزایش می یابدافزایش می یابد

ساله برای اصالح باغ های گردو با  60مدیر کل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی از تدوین برنامه 

در گفت و گو با به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، رمضان رویین تن .هدف افزایش کیفیت و عملکرد این محصول خبر داد

ساله باغ های گردو با هدف افزایش کیفیت و عملکرد از دو تن به  60در برنامه ای : خبرنگار پایگاه اطالع رسانی این وزارتخانه افزود

اصالح باغ های موجود از طریق سرشاخه کاری و پیوند زنی درختان با : وی اضافه کرد.حداقل پنج تن در هکتار اصالح می شود

برای این اقدام از ارقام برتر داخلی و خارجی استفاده : رویین تن گفت.رمحصول، با کیفیت و مقاوم به سرما صورت می گیردارقام پ

مدیر کل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک معاونت امور باغبانی، مدیریت تغذیه باغ ها، مدیریت آفات و آبیاری، .خواهد شد

مراحل داشت، برداشت، حمل و نقل و صنایع و آموزش یافته های تحقیقاتی به بهره برداران را  تهیه و تامین ماشین آالت جدید در

عالوه بر این موارد، احداث باغ های مدرن گردو با ارقام برتر در : وی ادامه داد.از دیگر برنامه ها برای اصالح باغ های گردو برشمرد

این توسعه، باغ های گردو جایگزین باغ ها و محصوالت غیر اقتصادی و غیر هزار هکتار را برنامه ریزی کرده ایم و در  00سطح 

مدیر کل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک معاونت امور باغبانی، هزینه اصالح باغ های .مقاوم به تنش های محیطی می شود

 .تار عنوان کردگردو از طریق سرشاخه کاری و پیوند زنی درختان را چهار تا پنج میلیون تومان در هک

سطح کشت این محصول در : وی با بیان این که ایران رتبه سوم جهانی به لحاظ تولید و سطح زیر کشت گردو را دارد، اذعان داشت

 .هزار هکتار آن بارور است 660هزار هکتار است که  659ایران 

باغ های نابارور است که جزو باغ های مدرن و پر  هزار هکتار 09یکی از مزایای ما در سال های آینده باردهی : رویین تن افزود

 .هزار تن عنوان کرد 790وی میزان تولید گردو در کشور را نزدیک به .محصول هستند

از این سطح نزدیک به یک : میلیون هکتار است، تصریح کرد6٧7این مقام مسوول با اشاره به این که سطح زیر کشت گردو در دنیا 

 .هزار تن است 000میلیون و  9ت و میزان تولید آن نیز میلیون هکتار بارور اس

 .درصد تولید، رتبه نخست و آمریکا رتبه دوم جهانی را به خود اختصاص داده اند 50چین با : وی ادامه داد

 .عنوان کرد هزار کیلوگرم در هکتار 7کیلوگرم در هکتار و عملکرد تولید در ایران را  9000رویین تن عملکرد تولید جهانی گردو را 

 واردات گردو ممنوع است

گرم برای هر نفر  7110گرم برای هر نفر و سرانه تولید گردو در ایران را  015وی در همین حال سرانه جهانی تولید این محصول را 

یی که تولید از آنجا: مدیر کل دفتر امور میوه های سردسیی و خشک معاونت امور باغبانی تاکید کرد.برابر جهانی دانست 1معادل 

گردو در ایران بیش از نیاز داخلی است، از این رو نیازی به واردات این محصول نداریم و برای حمایت از تولیدات داخلی و 

 .پیشگیری از آفات قرنطینه ای، واردات گردو ممنوع است و آنچه در بازار تحت عنوان گردوی چینی دیده می شود، قاچاق است

 تن گردوهزار  5صادرات ساالنه 

 95ارزش کل صادرات ساالنه این محصول نزدیک به : وی میزان صادرات ساالنه گردو کشور را پنج هزار تن عنوان کرد و گفت

 .رویین تن بهای جهانی هر کیلو صادرات گردو را شش تا هفت دالر دانست.میلیون دالر است

سایر کشورها به : جزو بهترین گردوی دنیا است، اظهار داشتوی با بیان این که گردوی ایران به لحاظ روغن دهی، طعم و مزه 

 .لحاظ بازار پسندی و یکنواختی در اندازه، بیشتر روی این محصول کار کرده اند
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 .کیلوگرم روغن های خوراکی است 100یک تن گردو ایران دارای حدود : رویین تن ادامه داد

می شود که مهم ترین آنها کشورهای همسایه مانند عراق، ترکیه و کشور جهان صادر  90وی اعالم کرد که گردوی کشور به 

مدیر کل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک معاونت امور باغبانی در مورد ارقام گردو در ایران .همچنین انگلستان، آلمان است

زنی، سنگی، ضیاآبادی، همدانی و ارقام این محصول در کشور به طور عمده بذری و شامل رقم پوست کاغذی، سو: خاطر نشان کرد

ارقام پیوندی جمال و دماوندی است و عالوه بر این ارقام داخلی، ارقام پرمحصول خارجی نیز شامل ارقام چندلر، هارتلی، پدرو، 

 .روند، فرانکت، و فرنت که اغلب آمریکایی، اسپانیایی و ایتالیایی هستند

 .مقاومت به سرما را از ویژگی های ارقام خارجی نسبت به ارقام داخلی دانست برابری، ثمردهی سریع تر و 7وی عملکرد تولید 

گردو یکی از مهم ترین : رویین تن با تاکید بر این که گردو نقش بسزایی در امنیت غذایی و سالمت مردم دارد، اظهار داشت

مام قسمت های آن شامل برگ، پوست، محصوالت غذایی، آجیلی، روغنی و خشکبار است ضمن آن که به لحاظ ارزش اقتصادی، ت

 .میوه، ریشه، ساقه، چوب برای موارد مختلفی همچون تغذیه، رنگ آمیزی، منبت کاری و دارو استفاده می شود

استان کشور تولید می شود و استان های  90گردو در : مدیر کل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک معاونت امور باغبانی گفت

ه، همدان، لرستان، کهگیلویه و بویر احمد، خراسان رضوی، چهار محال و بختیاری، آذربایجان شرقی و غربی و کرمان، کرمانشا

 .مرکزی جزو استان های برتر در تولید این محصول هستند
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  های سرمازدههای سرمازده  درصد باغدرصد باغ  2222بازدید کارشناسان بیمه از بازدید کارشناسان بیمه از 

: های ما در مناطق سرمازده شمال مشغول ارزیابی خسارات وارده هستند، گفت مشاور صندوق بیمه کشاورزی با بیان اینکه اکیپ

 .دقیق خسارات سرمازدگی را برآورد کردتوان میزان  هنوز نمی

: به گزارش مهر، رامین امینی زارع درباره آخرین برآوردهای انجام شده درزمینه خسارت سرمازدگی به باغات مرکبات، اظهارداشت

درصد باغات زیان دیده  20بیش از : وی افزود.های ما در مناطق سرمازده حضور دارند و مشغول ارزیابی خسارات وارده هستند اکیپ

مشاور صندوق .اند و تا پایان بررسی تمامی مناطق خسارت دیده، این بازدیدها ادامه خواهد یافت مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفته

اند، مشکلی در زمینه بررسی خسارات وجود ندارد و پس از انجام  برای باغدارانی که بیمه شده: بیمه کشاورزی اضافه کرد

های الزم با تامین منابع مالی مورد نیاز که در قالب حق بیمه سهم دولت در قانون بودجه ساالنه به تصویب نمایندگان  بیارزیا

: وی درباره اینکه چرا سطوح باغات بیمه شده در مازندران پایین است؟ افزود.رسد، غرامت آنان پرداخت خواهد شد مجلس می

ماه برای باغداران مرکبات فراهم  اردیبهشت  65کان عقد قرارداد بیمه از اول فروردین تا ماهیت بیمه اختیاری است، همه ساله ام

است، ضمن اینکه درحال حاضر نیز کشاورزان زیادی تحت پوشش این بیمه قرار دارند و توصیه این است که باغداران از این امکان 

ات وارد شده به باغات مازندران چه هنگامی مشخص خواهد شد؟ امینی زارع درباره اینکه میزان نهایی خسار.حمایتی بهره ببرند

های تخصصی اعزام شده  توان زمان دقیقی را برای این کار اعالم کرد؛ برخی مناطق صعب العبور هستند و اکیپ هنوز نمی: ادامه داد

ای از کار هم انجام  ینکه بخش عمدهتوانستند وارد آن مناطق شوند، ولی با همه این اوصاف ما کارمان را آغاز کردیم ضمن ا نمی

: وی درباره اینکه برآورد اولیه در این زمینه چقدر بوده است؟ گفت.ها ادامه دارد تا میزان دقیق خسارات برآورد شود شده و بررسی

میزان را  توان این دهد و دقیقا نمی های گوناگونی در مناطق مختلف نشان می ها میزان خسارات را در طیف فعال نتایج بررسی

 .ها کامل شود چراکه خسارت در برخی مناطق بیشتر و در برخی نقاط کمتر است تخمین زد بلکه باید ارزیابی

ترنسبت به خرید بیمه نامه مرکبات اقدام  باغداران خسارت دیده که پیش: این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود گفت

های خدمات بیمه کشاورزی مراجعه و اعالم  ترین شعبه اصلی و یا دفاتر شرکت نزدیک اند، باید پیش از محو آثار خسارت به کرده

میلیون وسیصدوهفتاد هزار ریال و سقف غرامات پس از بررسی و  7تا  590حق بیمه سهم باغدار درهرهکتار از . خسارت کنند

 .میلیون ریال در هر هکتار متغیر است 20میلیون تا  61تعیین خسارات وارده از 

 دهد های مرکبات را دولت می درصد حق بیمه باغ 28

درصد  21با توجه به اهمیت تولید مرکبات در کشور، کمک دولت برای محصول مرکبات شمال تا میزان : امینی زراع ادامه داد

نچه که در مورد عالوه بر آ: وی گفت.رود مشارکت در حق بیمه بوده که باالترین میزان کمک دولت درمحصوالت باغی به شمار می

بیمه میوه مرکبات گفته شد، تنه درختان مرکبات نیز تحت پوشش بیمه قرار دارند؛ شرایط بیمه تنه درختان بسته به سن درخت، 

این درحالی است که : امینی زراع ادامه داد.میلیون ریال در هکتار متغیر است 10تا  75میزان و شدت خسارت متفاوت بوده و از 

هزار ریال در هکتار بوده و میزان کمک  010تا  200تی باغدار برای برخورداری ازاین پوشش حمایتی درمحدوده حق بیمه پرداخ

توانند هم بیمه نامه محصول مرکبات شامل پرتقال، نارنگی، گریپ فروت،  باغداران می: وی خاطرنشان کرد.درصد است 11دولت نیز 

 ./تنه درختان یاد شده را تحت پوشش بیمه قرار دهند لیمو شیرین و لیمو ترش را خریداری کنند و هم
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 خبرنگاران جوان - ۵۹۰۱آذر  ۵۱: تاریخ

  چه میزان خرمالو از کشور صادر شده است ؟چه میزان خرمالو از کشور صادر شده است ؟

 .تن خرمالو از کشور صادر شده است 600ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از  2در طبق آمار گمرک 

ماه منتهی به مهر ماه  2ک در طبق آمار گمر اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

و ارزش ریالی آن   51،561ارزش دالری این میزان صادرات .خرمالو از کشور صادر شده است  تن  600سال جاری بیش از 

، امارت ،افغانستان و   بر اساس این گزارش صادرات این محصول به کشورهای ترکمنستان ،عراق.بوده است  6،216،129،262

 .بوده است  کویت

 

ارزش  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن کشورطرف معامله ماه

 دالری 

 112 66،561،682 ۱82 افغانستان 2

 1،855 676،511،782 ۱،111 امارات متحده عربی 2

 61،561 6،121،616،156 662،66۱ امارات متحده عربی 2

 5،112 628،718،221 66،666 ترکمنستان 2

 7،212 16،۱8۱،162 5،652 عراق 2

 6،278 17،1۱۱،621 7،522 کویت 2

 /news/fa/ir.yjc.www//:http5119201DA%/%11%D0%12D%-0% 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5883798/%DA%86%D9%87-%D9%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 فارس - ۰۱/۹۰/۹۰:  تاریخ

  شودشود  ها بازنگری میها بازنگری می  پروانه مرغداریپروانه مرغداری/ / هزار قطعه طیور در چهار مرغداریهزار قطعه طیور در چهار مرغداری  561561معدوم سازی معدوم سازی 
روز اخیر ویروس  60هزار قطعه در چهار مرغداری در اطراف استان تهران که طی  569: رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت 

، مهدی خلج خبرگزاری فارسدی به گزارش خبرنگار اقتصا. آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در آنجا مشاهده شده بود، معدوم شد

بعدازظهر امروز به دلیل شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در چهار مرغداری اطراف تهران نشست خبری اضطراری برگزار کرد تا 

  .ها قرار دهد در اختیار رسانه آخرین اخبار مربوط به شیوع آنفلوانزا

قبل از اینکه ویروس آنفلوانزای پرندگان در مرغداری خاصی مشاهده شود، ما امسال برنامه پایش آنفلوانزای فوق حاد : وی گفت

واحد صنعتی، بومی و بازار عرضه پرندگان در سراسر کشور  6100هزار نمونه سرمی و مولکولی از  95پرندگان را اجرا کردیم که 

هزار نمونه به دست آمد که در تمام آنها گردش ویروس  670بالغ بر : وضوع گفتوی در توضیح دیگر این م .برداشت کردیم

وی با اشاره به اینکه در سراسر دنیا با سرد شدن هوا و مهاجرت پرندگان، ویروس آنفلوانزای پرندگان .آنفلوانزای مرغی وجود نداشت

د وقوع بیماری آنفلوانزای پرندگان در کشورهای مختلف به مور 70در عرض دو هفته اخیر بالغ بر : یابد، خاطر نشان کرد افزایش می

  .سازمان بهداشت جهانی گزارش شده است که در اروپا، آسیا و آمریکا نیز بوده است

تحلیل ما از این گزارشات این : اعالم کرد و گفت H5N1 وی نوع ویروس آنفلوانزا در کشور و چهار کانون مرغداری اعالم شده را

آغاز شده و از ژوئن امسال از روسیه براساس پرواز پرندگان مهاجر و  7060این ویروس از منطقه سیبری در سال است که منشأ 

داالن هوایی به جنوب شرقی آسیا و اروپای مرکزی رسیده است، البته برخی کارشناسان معتقدند که سرمای زودرس هم سبب 

: های اطراف تهران گفت وی در مورد انتشار این ویروس در مرغداری .شود میایجاد تغییر و تحوالت در ویروس آنفلوانزای پرندگان 

کردند بیماری نیوکاسل در مرغداری  ها پزشک دامپزشک حاذق مستقر بود که در مرحله اول فکر می در دو مورد از این مرغداری

است که بالفاصله  امل بیماریع H5N1 شایع شده، اما با حضور نیروهای دامپزشکی و گرفتن نمونه مشخص شد که ویروس

: وی در مورد آمار و ارقام تلفات از آنفلوانزای حاد پرندگان هم گفت .سازی، پاکسازی و در نهایت دفن پرندگان صورت گرفت معدوم

هزار و  91های دیگر به ترتیب  هزار قطعه و در مرغداری 797هزار قطعه پرنده معدوم شده که در یک مرغداری  569در مجموع 

  .هزار قطعه معدوم شده است 761قطعه و در نهایت  100هزار و  70، 997

 .گیری و پایش هستیم ها را در حال نمونه کیلومتری این مرغداری 9به گفته خلج، تا شعاع 

این حتی ساختار برخی از : های اطراف تهران دارای تراکم زیادی هستند، تصریح کرد وی با اشاره به اینکه متأسفانه مرغداری

ها وجود دارد و در همین راستا  متری این مرغداری 650ها چندان مناسب نیست و مناطق مسکونی و صنعتی نیز با فاصله  مرغداری

ریزی  ها که شرایط الزم بهداشتی را ندارند، بازنگری شده و اجازه جوجه ای بگذاریم تا پروانه این گونه مرغداری قرار است جلسه

مرغ را در  امپزشکی کشور در پاسخ به خبرنگار فارس مبنی بر اینکه کشور آذربایجان و عراق واردات تخمرئیس سازمان د .ندهیم

ایم، موافقت کردند که  طبق مکاتباتی که با رئیس سازمان دامپزشکی عراق داشته: همین راستا از ایران متوقف کرده بودند، گفت

ها وجود دارد به این کشور صادر شود و در کل،  ن مورد آنفلوانزا در سردخانهای که تا قبل از تاریخ مشاهده اولی طیور کشتارشده

وی در پاسخ به اینکه برخی از مردم نگران انتقال آنفلوانزای پرندگان به انسان هستند،  .مرغ و مرغ نیست مشکلی برای صادرات تخم

ان به انسان مشاهده نشده، اما ما مراقب عبور این ویروس از نیز این گونه توضیح داد که تاکنون موردی از انتقال آنلفورانزای پرندگ

  .آفرین شود ای به گونه دیگر هستیم، چرا که در صورت این اتفاق، آنفلوانزا از انسان به انسان هم منتقل شده و مشکل گونه

http://www.farsnews.com/
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به همین دلیل اگر ویروس آنفلوانزای  :ای از مراکز پرورش طیور ما بازسازی و بهسازی نشده، افزود وی با انتقاد از اینکه بخش عمده

ها  کشتارگاه: وی با اشاره به تدابیر سازمان دامپزشکی کشور گفت .تواند پایداری خود را حفظ کند پرندگان وارد شود، به راحتی می

ع تعطیل نیز شوند، مضاف بر آنکه مسئوالن دامپزشکی حتی در مواق های حمل طیور پس از تخلیه، شستشو و قرنطینه می و کامیون

رود،  خلج در پاسخ به اینکه برخی بر این باورند که آنفلوانزای پرندگان هنگام پخت و در دمای باال از بین می .باش هستند آماده

رود و مردم نگران نباشند، چرا که ما  مرغ وجود داشته باشد، با پخت کامل از بین می اگر ویروسی هم در مرغ یا تخم: اظهار داشت

مرغ آلوده وارد بازار شود، اما باید خود مردم نیز از خرید پرندگان سنتی و ذبح در مراکز غیرمجاز  دهیم مرغ یا تخم میاجازه ن

ای بین دریای خزر و دریای سیاه عنوان  خلج، پرخطرترین منطقه ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان را منطقه .خودداری کنند

رهای ارمنستان، گرجستان، آذربایجان، ترکیه و عراق هم باید درگیر این موضوع شده باشند، طبق محاسبات ما، کشو: کرد و افزود

  .اند اما به گزارشات آنها اطمینان کرده و آنها گزارشی به سازمان بهداشت جهانی مبنی بر وقوع بیماری اعالم نکرده

عمده ویروس آنفلوانزای پرندگان بازی کودکان  علت: کنند، گفت وی با هشدار به آنهایی که در مناطق روستایی سکونت می

 .روستایی با طیور بیمار و طیور آلوده است که باید مراقب این گونه موارد هم بود

هایی که تولیدات آنها معدم شده  میلیارد تومان از بدهی مرغداری 60از سال گذشته : رئیس سازمان دامپزشکی کشور تأکید کرد

  .ایم، تا این غرامت هر چه زودتر به مرغداران پرداخت شود اً مصوبه آن را از دولت گرفتهباقی مانده که امسال مجدد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http69050000000020 
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 تولیدات دام و طیور

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۱: تاریخ

  شترهای سیستان و بلوچستان پالک دار می شوندشترهای سیستان و بلوچستان پالک دار می شوند

طرح پالک دار کردن شترها در این استان از روز شنبه آغاز : دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز سیستان و بلوچستان گفت

 .هزار نفر شتر هویت دار شوند 95شده و قرار است در مرحله نخست 

یرنا، حضور شبانه شترها در برخی راههای ارتباطی سیستان و بلوچستان تاکنون منجر به بروز حوادث رانندگی و تلفات به گزارش ا

و خسارت شده است و از آنجایی که شترها هیچ نشانه ای نداشتند امکان شناسایی مالکان آنها مقدور نبود، با پالک دار شدن 

در نگهداری از این حیوان اهلی، از بروز مشکالت متعدد از جمله قاچاق شتر نیز شترها عالوه بر دقت بیشتر مالکان شترها 

یکشنبه شب در نشست کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با « محمدشریف خالقی نیا».جلوگیری می شود

کنون در سراسر استان پالک کوبی شده اند هزار راس دام از ابتدای سال تا 05: قاچاق کاال و ارز سیستان و بلوچستان اظهار داشت

 .که این روند همچنان ادامه دارد

برای کنترل بیماری های دامی اقدامات بسیار خوبی در سیستان و بلوچستان انجام شده که از آن جمله برای : وی بیان کرد

 .نخستین بار در این استان آزمایشگاه تشخیص بیماری کرونا راه اندازی شده است

مهمترین دغدغه ما امسال مشکل واردات دام از پاکستان است که تعطیلی کشتارگاه ها و افزایش قاچاق دام را در پی : زودوی اف

امسال موفق شدیم بزرگترین باند مافیای مرغ را : دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز سیستان و بلوچستان گفت.داشته است

نفر در سیستان و  700هزار و  7با انهدام این باند زمینه اشتغال : خالقی نیا اظهار داشت.در استان شناسایی و منهدم کنیم

میلیارد تومان فعال  621واحد مرغداری در سیستان و بلوچستان با گردش مالی  600: وی بیان کرد.بلوچستان فعال شده است

 .درصد از این مرغداری ها فعالیت بسیار خوبی دارند 05است که 

واحد کشتارگاه صنعتی در سیستان و بلوچستان وجود دارد به طوری که تهران و استان مرکزی در رتبه  60: ر نشان کردوی خاط

راس دام وارد سیستان و بلوچستان شده که امسال  170هزار و  20در هشت ماهه سال گذشته : وی افزود.های بعدی قرار دارند

ویروس جدید مشترک میان انسان و دام به کشور : سیستان و بلوچستان نیز گفتمدیرکل دامپزشکی .درصد رشد داشته است91

نام دارد، ' H5_1' این ویروس که: مهدی حسینی اظهار داشت.وارد شده که عالئم آن قابل مشاهده نیست و بسیار خطرناک است

 .های کشور را در تهران و قزوین درگیر کرده است اکنون تعدادی از مرغداری

آزمایشگاه تشخیص بیماری کرونا در سیستان و بلوچستان با اعتباری افزون بر هفت میلیارد ریال راه اندازی شده : کردوی بیان 

در گذشته گوشت برای آزمایش به استان کرمان فرستاده می شد که پاسخ آن حداقل یک ماه طول می کشید : وی ادامه داد.است

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان نیز در این نشست .انجام می شودساعت این آزمایش  01اما اکنون در کمتر از 

درصد  96های ورودی به تعزیرات حکومتی استان از ابتدای سال تا کنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته  میزان پرونده: گفت

پرونده به تعزیرات حکومتی  000هزار و  7از ابتدای سال تاکنون بیش از : سید مرتضی مدنی فدکی اظهار داشت.کاهش یافته است

اداره کل تعزیرات حکومتی : وی بیان کرد.میلیارد ریال جریمه محکوم شدند 611ها به  استان وارد شده و متخلفان این پرونده

 .سیستان و بلوچستان اقدامات بسیار زیادی در حوزه پیشگیری از قاچاق کاال و ارز در استان انجام داده است
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 تولیدات دام و طیور

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۹: تاریخ

  هزار قطعه طیور زنده قاچاقهزار قطعه طیور زنده قاچاق  7122271222راس دام و راس دام و   25222522کشف و ضبط بیش از کشف و ضبط بیش از 

راس دام  2200ای دامپزشکی در راه ها و گلوگاه های استان خراسان رضوی، بیش از  در پی اجرای طرح های نظارتی و قرنطینه

 .نفر شتر قاچاق از متخلفان کشف و ضبط شد 70راس دام سنگین و  770هزار قطعه انواع طیور زنده،  71سبک، 

قرنطینه و امنیت زیستی این اداره  به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی، رئیس اداره

دام های قاچاق، سبب به مخاطره انداختن سالمت دام های استان شده و باعث ناامنی زیستی : با اعالم این خبر اظهار کرد  کل

چراکه با حرکت خود سبب گردش ویروس در واحدهای مختلف پرورش دام و طیور . برای سرمایه دامی استان و حتی کشور هستند

در همین ارتباط و در جهت توسعه سالمت عمومی عالوه بر : مسعود ابراهیمی گفت.کنند ه و منطقه را مستعد بروز بیماری میشد

هزار لیتر شیرخام فاقد مجوز نیز در  62هزار کیلوگرم تخم مرغ و  607تن کود دامی،  60تن عسل،  60موارد یادشده، بیش از 

ی ثابت و سیار قرنطینه دامپزشکی با همکاری نیروی انتظامی توقیف و پس از تشکیل محورهای مواصالتی استان توسط واحدها

 .پرونده برای مالکین متخلف این فرآورده ها، موارد برای رسیدگی به مراجع قضایی تسلیم شده است

شکی استان در سال جاری ماهه واحدهای قرنطینه اداره کل دامپز 1وی یادآور شد، آمار ذکر شده مربوط به فعالیت ها و کشفیات 

 .بوده است

/news/fa/ir.iana.www//:http92501A%DA%/0%D1%B 
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 (سایر )تولیدات زراعی 
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 چای

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۱: تاریخ

  های چای از امروزهای چای از امروز  ها و کارخانهها و کارخانه  زراعی باغزراعی باغ  آغاز تسهیالت بهآغاز تسهیالت به/ / چایکارانچایکاراندرصد از مطالبات درصد از مطالبات   8686پرداخت پرداخت 

درصد از کل بهای برگ سبز  16میلیون تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شده که معادل  700میلیارد و  600تاکنون مبلغ 

چایکاران : خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفتوگو با  معاون بازاریابی و تنظیم بازار سازمان چای کشور امروز در گفت.چای است

میلیون توماان پرداخت  700میلیارد و  600صورت تضمینی به دولت فروختند که تاکنون  میلیارد تومان برگ سبز چای به 790

 .درصد از کل بهای برگ سبز چای است 16شده که معادل 

 .مرور به حساب چایکاران واریز خواهد شدمابقی مطالبات چایکاران نیز به : گودرز خردادپور افزود

شود که برای باغداران  داران پرداخت می زراعی به باغداران و کارخانه آذرماه نیز پرداخت تسهیالت به 65از : وی خاطرنشان کرد

 .میلیارد تومان اختصاص خواهد یافت 60ها نیز مبلغ  میلیارد تومان و تجهیز و نوسازی کارخانه 70مبلغ 

زراعی به سازمان چای رسیده و پس از  های به تقاضا برای دریافت وام: بازاریابی و تنظیم بازار سازمان چای کشور ادامه دادمعاون 

ساله با دوره  بر مبلغ شش میلیون تومان و هرس کمربر مبلغ سه میلیون تومان وام پنج بازدید کارشناسان برای هر هکتار هرس کف

در راستای حمایت بیشتر از باغداران، صندوق حمایت از توسعه : خردادپور تصریح کرد.افتتنفس دوساله اختصاص خواهد ی

 .یابد هزار تومان تسهیالت اختصاص می 100های چای، مبلغ یک میلیون و  گذاری چای کشور نیز بابت انجام امور جاری باغ سرمایه

 ./اند میلیون تومان دریافت کرده 500التی معادل نفر از این صندوق تسهی 000تاکنون : وی در پایان کشور یادآور شد
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 چای

 خبرنگاران جوان - ۵۹۰۱آذر  ۵۹: تاریخ

  نرخ خرید تضمینی چای هنوز معلوم نیستنرخ خرید تضمینی چای هنوز معلوم نیست/ / ""زارعیزارعی  بهبه""میلیارد تومان وام میلیارد تومان وام   1212پرداخت پرداخت 

 90دولت در جهت حمایت از چایکاران و افزایش بهره وری محصوالت آنها برای سال زراعی آینده، : رئیس سازمان چای گفت

صنعت،   نگارمحمد ولی روزبهان رئیس سازمان چای در گفتگو با خبر.بدون بهره در نظر گرفته است "به زراعی"میلیارد تومان وام 

به چایکاران خبر  "به زراعی"میلیارد تومانی تسهیالت  90از پرداخت  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  تجارت و کشاورزی

میلیارد تومان وام بدون بهره با دوسال تنفس به چایکاران و کارخانه های  90ن دولت در جهت حمایت از چایکارا: داد و گفت

درصد هزینه های ایجاد سیستم  15دولت عالوه بر پرداخت وام به زراعی، : وی افزود.اصالح سیستم تولید پرداخت خواهد کرد

 .ن پرداخت می کندآبیاری بارانی را جهت افزایش تولید در واحد سطح و بهره وری تولید به چایکارا

میلیارد تومانی تهسیالت به زراعی را  90سازمان برنامه و بودجه در جهت حمایت از چایکاران اعتبار : رئیس سازمان چای ادامه داد

به حساب سازمان چای واریز کرده اما از آنجا که شرایط کنونی زمان مناسبی برای هرس بوته های چای نیست، این اعتبار در 

نرخ پیشنهادی خرید تضمینی : روزبهان در خصوص نرخ خرید تضمینی محصول بیان کرد.یکاران قرار نگرفته استاختیار چا

محصوالت کشاورزی اعم از چای به شورای اقتصاد پیشنهاد شده اما تاکنون به سبب بررسی های الزم از سوی کارشناسان نرخ آن 

اقتصاد حداقل نرخ تورم و هزینه های تولید را برای نرخ خرید تضمینی  همه ساله شورای: وی تصریح کرد.به تصویب نرسیده است

 .محصوالت کشاورزی در نظر گرفته و می توان گفت که طی سه سال اخیر به نرخ خرید تضمینی چای صد درصد افزوده شده است
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 چای

 خبرنگاران جوان - ۵۹۰۱آذر  ۵۹: تاریخ

  !!  صادرات چای سبز به فرانسه و آلمانصادرات چای سبز به فرانسه و آلمان

 .تن چای سبز تخمیر نشده از کشور صادر شده است 650ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از  2طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به مهر ماه  2طبق آمار گمرک در اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگاربه گزارش 

 .از کشور صادر شده است  تن چای سبز تخمیر نشده 650سال جاری بیش از 

 .بوده است 1،251،699،210و ارزش ریالی آن  715،191ارزش دالری این میزان صادرات 

بر اساس این گزارش صادرات این محصول به کشورهای ترکمنستان ، قطر ، انگلیس ، عمان ، مجارستان ، روسیه ، امارات ، کانادا و 

 .فرانسه بوده است

ارزش  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن کشورطرف معامله ماه

 دالری 

 75،197 225،706،600 60،700 ترکمنستان 6

 27 7،610،570 00 قطر 6

 6،007 05،709،097 00 انگلستان 7

 90،100 6،700،556،160 77،050 ترکمنستان 7

 555 61،100،777 60 عمان 7

 6،150 50،025،150 500 مجارستان 7

 20،700 7،005،900،000 00،000 آلمان 9

 72،000 160،000،000 65،000 عراق 9

 2،791 777،201،000 0،070 فدراسیون روسیه 0

 0،207 909،007،100 970 امارات متحده عربی 5

 90،201 6،796،002،707 77،660 ترکمنستان 5

 70 170،000 2 کانادا 5

 50،000 6،515،050،020 72،171 ترکمنستان 1
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 6،715 90،521،055 550 فرانسه 1

 6،710 90،170،171 79 امارات متحده عربی 2

 6،001 96،267،111 70 انگلستان 2

 27 7،716،570 00 قطر 2
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 حبوبات

 حبوبات
 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۹۰: تاریخ

  ای واردات نخود فرنگی از آذربایجان اعالم شدای واردات نخود فرنگی از آذربایجان اعالم شد  ریسک قرنطینهریسک قرنطینه

ای به گمرک اعالم کرد که واردات دانه نخود فرنگی از کشور آذربایجان برای مصرف خوراکی در  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  محصول در فهرست کاالهای با ریسک قرنطینه

 .کننده است ینه در مرز ورودی و گمرک ترخیصهای کارشناسان قرنط 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  بر این اساس واردات آناناس منوط به داشتن گواهی بهداشت معتبر از وزارت کشاورزی

 .است... بندی مناسب و  کشور مبدا، عاری بودن از بقایای گیاهی، بذر و حشرات زنده، بسته
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 حبوبات

 خبرنگاران جوان - ۵۹۰۱آذر  ۵۱: تاریخ

  بنکداران به دنبال نخودسیاهبنکداران به دنبال نخودسیاه//کسادی دامن گیر بازار حبوبات شده استکسادی دامن گیر بازار حبوبات شده است

بنکدران و عمده فروشان حبوبات هم باالخره طعم رکود را چشیدند و این روزها به جهت کسادی بازار پیاده روهای خیابان مولوی 

هرسال در   اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.فقط از ترافیک کسبه شلوغ است

مشتری کم به سراغ فصل پائیز خیابان مولوی شلوغ تر از هر زمان دیگری بود، اما این روزها بازار محلی برای عبور کسبه شده و 

کسبه، حاج اصغر صدایش می کنند  .سالی می شود، بنکدار است 50این بخشی از صحبت های پیرمردی است که  ”این راسته می آید

وی آشفتگی بازار را ناشی از واردات بی رویه حبوبات از کشورهای خارجی آن هم بدون در نظر . و موهایش در این شغل سپید شده است

حاج اصغر نبود تناسب بین واردات ،صادرات و نیاز بازار را هم از دیگر عوامل رکود حاکم بر .برداشت این محصول عنوان می کندگرفتن فصل 

 .محمد حسین دیگر بنکدار در مولوی هم از وضعیت بازار گله دارد و می گفت مدت هاست که شرایط سختی را می گذرانیم.این بازار می داند
واردات بی رویه در سالهای گذشته ضرر و زیان کشاورزان را به دنبال داشته است بطوریکه : نطور ادامه دادوی صحبت هایش را ای

 .برخی از آنها به کاشت محصوالت دیگری روی آورده اند و این خود کاهش سطح زیر کشت را به دنبال داشته است

اما حاج محسن عمده .نیازی به این سطح از واردات نیستتولیدات داخل پاسخگوی نیاز کشور است و : این بنکدار اظهار داشت

فروش حبوبات و برنج نیز کیفیت حبوبات داخلی را مطلوب تر از خارجی می داند و معتقد است که نیازی به ین حجم از واردات 

این حرف ها حسابی درآمد  در کنار واردات عده ای سود جو با شایعه پراکنی بازار را دچار شوک می کنند و از: وی ادامه داد.نیست

بازار با یک روند مالیمی به سمت رکود حرکت کرد و کم کم  00از سال : مراد یکی از کسبه های این راسته نیز گفت.زایی می کنند

از مقدار و میزان حجم سفارشات کاسته شد به طوری که در حال حاضر مشتریان بنکداری ها، خانوارهایی هستند که فقط برای 

این بنکدار با اشاره به اینکه قیمت نهایی تولیدات از .یکی دو روزه خانه بعد از کلی قیمت گیری اقدام به خرید می کنندمصارف 

که برای کشاورزان بین دو تا سه هزار تومان تمام شده نخودی: د هزار تومانی دارد،افزودسرزمین تا واحدهای عرضه افزایش قیمت چن

دست واحد های عمده فروشی می رسد که این امر خود ناشی از حضور دالالنی است که ورق بازار را  با اختالف سه هزار تومانی به

اما درد و دل بنکداران از وضعیت بازار و کسادی آن به یک نقطه ختم می شود که آقا صالح بنکداری که .به نفع خود بر می گردانند

ساله روند کسادی بازار و اوج گرفتن دالل بازی  17این پیر مرد .می گویدسال از عمر خود را در این شغل گذرانده از آن سخن  00

ها را نشان از بی توجهی مسؤوالن ذیصالح می داند که اقدامی برای بهبود شرایط بازار طی سالهای رکود از سوی آنان مشاهده 

درآمدزایی مطلوبی از فروش حبوبات ندارند بنکدران : وی در ادامه در خصوص تاثیرات حاصل از رکود بازار اظهار داشت.نشده است

و برای مخارج یومیه خود با مشکل مواجه اند همین امر موجب شده تا توان پرداخت حقوق کارمندان و کارگرانشان با مشکل روبرو 

: البا اجاره ای است، افزودو انبارهای بنکدران غ این فعال بازار در رابطه با اینکه مغازه.شود و دراین شرایط اقدام به تعدیل نیرو کنند

اما رکود .مشکل بنکداران تنها به اجاره بها محدود نمی شود و افزایش سالیانه مالیات در سایه رکود خود قوز باال قوز شده است

حاکم بر بازار فقط به مغازه ها محدود نمی شود و باربران هم از بیکاری بر روی چرخ دستی هایشان مگس پرانی می 

یک سالی می شود که بازار نوسان : حسین جوان سی ساله ای که از روستا به تهران مهاجرت کرده در این خصوص گفتغالم .کنند

کار به جایی رسیده که کسادی ماه پر تقاضا و بی تقاضا نمی شناسد : وی ادامه داد.دارد و در چند ماه اخیر حسابی کساد شده است

یکی دیگر از دوستان غالمحسین نیز که از این بیکاری و کسادی سخت .ره گویی می کنندو کسبه هم در کنار ما زیر نور افتاب خاط

 .به علت کمبود بار در دو روز گذشته هیچ پولی دریافت نکرده ام: تحت فشار است با لحنی تند و عصبی گفت
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  خاک

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۹: تاریخ

  های جنوبی گزارش شده استهای جنوبی گزارش شده است  اری از قاچاق خاک در استاناری از قاچاق خاک در استانییموارد بسموارد بس: : کیخاکیخا

سازمان حفاظت : عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر صیانت از منابع خاکی کشور در مقابل قاچاق و تخریب، گفت

 .گرانه خود باید از این منابع صیانت و از قاچاق و تخریب آن جلوگیری کند در قالب وظیفه مطالبه زیست محیط

در مجلس دهم موضوع الیحه حفاظت خاک هنوز : به گزارش ایانا از خانه ملت، احمدعلی کیخا درباره قاچاق و تخریب خاک، گفت

در . لوایحی ارائه و بررسی شد که متاسفانه هیچ گاه به سرانجام نرسیدها و  قبل طرح  در دستور کار قرار نگرفته اما در مجالس

 .است حقیقت یکی از منابع کشور خاک است که به طور کلی کمتر مورد توجه قرار گرفته

ه ها سال زمان برای احیاء مجدد منابع خاکی ک نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه میلیون

ها در این حوزه، قاچاق خاک است، در این زمینه  ترین آسیب یکی از مهم: اند الزم است، عنوان کرد فرسایش شده یا آسیب دیده

صادرات   های جنوبی هم ارائه شده، متاسفانه خاک حاصلخیز در پوشش های بسیاری به خصوص از قاچاق خاک در استان گزارش

 .برداری قرار گرفته است های دیگر مورد بهرهسیمان و غیره قاچاق شده و در کشور

 برخورد با قاچاقچیان و مخربان منابع خاکی با استناد به اصل پنجاهم قانون اساسی

قانون اساسی  50بر اساس اصل : این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه باید از منظر قانونی با قاچاقچیان خاک برخورد شود، افزود

  غیرقابل  یا تخریب  زیست محیط  با آلودگی  که  و غیر آن  اقتصادی  فعالیت  شود و هر  می  تلقی  عمومی  وظیفه  محیط زیست  حفاظت

شود،  بنابراین قاچاق و تخریب خاک هم چون تخریب منابع غیرقابل جبران را شامل می.  است  پیدا کند، ممنوع  مالزمه  آن  جبران

 .توان با خاطیان برخورد کرد ع اعالم شود در واقع با استناد به این اصل میباید مورد توجه قرار گرفته و ممنو

سازمان حفاظت محیط زیست در : کیخا عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست درباره صیانت و مقابله با قاچاق خاک، گفت

ور باشد، در حقیقت این سازمان گر در حفاظت از منابع زیستی و طبیعی کش چارچوب ماموریت قانونی خود باید سازمانی مطالبه

 .گر باشد باید اطالع رسانی کرده و در حفاظت از منابع خاکی مطالبه

سازمان حفاظت محیط زیست باید مراقبت کند تا کسی اقدام تخریبی در قبال : این نماینده مردم در مجلس دهم معتقد است

 .ستگاه قضا برای اعمال قانون و مقابله نیاز داردهایی چون د خاک انجام ندهد که برای این امر به همکاری دستگا

تعیین تکلیف الیحه حفاظت از خاک نیز با : عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد

ون جامع حفاظت از توجه به وجود مشکالت در این مورد از ضروریات است، این الیحه باید هر چه سریعتر ارائه و نهایی شود تا قان

 /.خاک مشکالت را برطرف و وظایف را شفاف کند
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 خاک
 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۱: تاریخ

  فرسایش خاک هر پنج سالفرسایش خاک هر پنج سالمیلیارد دالر میلیارد دالر   782782/ / انتشار الیحه خاک به مناسبت روز جهانی خاکانتشار الیحه خاک به مناسبت روز جهانی خاک

بنا بر . امروز روز جهانی خاک است و ایران بر خالف بسیاری از کشورها هنوز مصوبه قانونی الزم در این باره را در اختیار ندارد

 میلیارد دالر ی 710برابر حد قابل تحمل دچار فرسایش خاک است، هر پنج سال با نابودی  67آمده ایران  عمل برآوردهای علمی به

 .رو است خاک روبه

امروز روز جهانی خاک است و ایران بر خالف بسیاری از کشورها هنوز مصوبه قانونی الزم در این باره را در اختیار 

برابر حد قابل تحمل دچار فرسایش خاک است، هر پنج سال با  67ایران آمده  عمل بنا بر برآوردهای علمی به. ندارد

خورد، پس از هفت سال با  با این همه الیحه خاک که هنوز خاک می. رو است روبهمیلیارد دالر ی خاک  782نابودی 

یک از کارشناسان آن را  ای که هیچ الیحهآخرین اصالحاتی که روی آن انجام شده هنوز تکلیفش روشن نیست، 

دانند که در شرایط کنونی وضعیت خاک  قانونی می دانند، اما شاید داشتن قانون بد را بهتر از بی عیب و نقص نمی بی

انگاری کرده نه با هدف  از نظر آنان الیحه، تخریب خاک را جرم. ایران را در وضعیتی بحرانی فرو برده است

رم؛ بلکه با هدف اصالح خاک و این شیوه نگاه حقوقی قادر خواهد بود فرهنگ برخورد با مسئله خاک سازی مج زندانی

انگاری درباره عملکرد نهادهای دولتی  نظر کارشناسان این جرم هرچند به. و مجرم در این حوزه را دچار تحول سازد

راهه بودن راه  گر بی د باشد که خود حکایتتواند قدم نخست راهی جدی بسیار ضعیف دیده شده، ولی الیحه مذکور می

در صورت . اند های زیادی به خاک سیاه نشسته طی شده است، بسیاری کارشناسان معتقدند عدم توجه به خاک، تمدن

های جمهوری اسالمی ایران خواهد بود که در  ای در مجلس، دولت آقای روحانی از معدود دولت تصویب چنین الیحه

 .درستی پیموده است ات ایران را بهحوزه خاک مسیر نج

میلیارد دالر خسارت ناشی از فرسایش خاک طی پنج سال، اضمحالل عمق استراتژیک خاک را در ایران به  782رقم 

کننده در مهار چنین شرایطی نیز از  های مشارکت عوامل اساسی ایجاد چنین شرایطی و توانمندی. گذارد نمایش می

تردید نقد عالمان حوزه خاک و  بی. ارشناسان تالش شده در الیحه خاک گنجانده شودمواردی است که به گفته ک

کنندگان الیحه خاک مفید به فایده  کنندگان و تصویب تواند برای بررسی کشاورزی و انتشار آن در خبرگزاری ایانا می

 .گذرد این الیحه در زیر از نظرتان می. باشد

 الیحه حفاظت از خاک

 :روند ات مندرج در این قانون به شرح زیر تعریف شده و به کار میاصطالح -6ماده 

 وزارت جهاد کشاورزی: وزارت( الف

 سازمان حفاظت محیط زیست: سازمان( ب

های فیزیکی، شیمیایی و زیستی است و متأثر از آب،  ای از واکنش ای طبیعی، متحول و پویا که حاصل مجموعه پیکره: خاک( پ

 .شود این تعریف شامل خاک رسوبی نیز می. آید وجود می ه، طی زمان روی پوسته زمین یا سنگ مادر بهاقلیم و موجودات زند

پخش یا آمیختن یک یا چند ماده خارجی به خاک به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا زیستی آن را به : آلودگی خاک( ت

های  این تعریف آلودگی پوشش. آور باشد اهان یا آثار و ابنیه زیاننحوی تغییر دهد که برای انسان یا سایر موجودات زنده یا گی

 .گیرد آبرفتی و سنگی سطح زمین را نیز دربر می
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 .تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو باعث آلودگی خاک شوند: کننده آلوده( ث

اورزی، منابع طبیعی و زیستی، صنعتی، های کش عنوان بستری مناسب برای فعالیت نوع استفاده از خاک به: کاربری خاک( ج

 .معدنی، خدماتی و امور زیربنایی

های مختلف  های انسانی و شیوه کاهش توان تولید زیستی یا اقتصادی خاک یا ترکیبی از هردو ناشی از فعالیت: تخریب خاک( چ

 .برداری از خاک بهره

قال و ترسیب آن در مکان دیگر توسط عوامل طبیعی یا جایی، انت جدا شدن ذرات خاک از محل خود، جابه: فرسایش خاک( ح

 .انسانی

 .تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر نحو باعث تخریب خاک شوند: کننده تخریب( خ

 .استعداد خاک در زمینه تأمین مواد مورد نیاز برای تغذیه و فراهم نمودن شرایط مناسب رشد گیاهان: حاصلخیزی خاک( د

 .وضعیتی که در آن حاصلخیزی و توان تولیدی بالقوه و بالفعل خاک در مدت طوالنی حفظ شود: پایداری خاک( ذ

شود و  منظور پیشگیری و کنترل آلودگی، تخریب و فرسایش خاک و تبعات آن انجام می مجموعه اقداماتی که به: حفاظت خاک( ر

 .شود موجب تقویت پایداری منابع خاک یا باعث افزایش حاصلخیزی آن می

 .های کمی و کیفی خاک گیری پیوسته یا متناوب ویژگی اندازه: پایش خاک( ز

شود تا یک یا چند  هر ماده آلی، زیستی، شیمیایی یا معدنی با منشاء طبیعی یا مصنوعی که به خاک یا گیاه اضافه می: کود( ژ

 .عنصر ضروری برای رشد گیاه را تأمین کند

صورت جامد  منظور کنترل آفات نباتی، انباری و خانگی به ات آلی، شیمیایی و معدنی که بهکلیه ترکیب: سموم دفع آفات نباتی( س

 .شود کار برده می یا مایع یا گاز به

بندی و سطح ماده آلی خاک و تهیه گزارش  مطالعات پایه که به بررسی عوامل مؤثر در تشکیل و رده: شناسی مطالعات خاک( ش

 .پردازد های مورد نظر می روی نقشه برای کاربری ها فنی و ترسیم حدود و مرز خاک

اجتماعی و  -های اقتصادی  برداری پایدار منابع خاک و آب، مزیت نظام کشاورزی مبتنی بر حفاظت و بهره: الگوی کشت( ص

یت اصول تولید ای و با رعا های منطقه گیری از دانش بومی کشاورزان و استفاده بهینه از ظرفیت های کالن کشور، با بهره سیاست

 .پایدار محصوالت کشاورزی در راستای حفظ محیط زیست

که باعث آلودگی خاک گردیده یا به ( بیولوژیکی)هر نوع مواد جامع یا مایع یا عوامل فیزیکی، شیمیایی و زیستی : مواد آالینده( ض

 .میزان آلودگی آن بیفزاید

ری از منابع خاک را با توجه به ظرفیت قابل تحمل و توان بازدهی آن منطبق بردا اصولی که بهره: برداری پایدار اصول فنی بهره( ط

 .کند با اصول آمایش سرزمین در راستای اهداف توسعه پایدار تدوین می

 .هرگونه ضرر و زیان مستقیم یا غیرمستقیم و عدم انتفاع ناشی از آلودگی یا تخریب خاک: خسارت( ع

های  هایی است که موجب بهبود و بازگشت شرایط فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک فعالیتمجموعه : بازسازی خاک( غ

 .گردد شده به وضعیت قبل از تخریب می تخریب
  

برداری پایدار از منابع خاک کشور و  وزارت موظف است با همکاری سازمان، چارچوب و اصول مدیریت، حفاظت و بهره -7ماده 

های مختلف منابع خاک را به نحوی که متضمن  برداری پایدار حسب کاربری اک و اصول فنی بهرههای تخریب خ معیارها و شاخص

 .ارتقای کیفی منابع مذکور باشد، تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند
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ی و ویژه اقتصادی و صنعت -برداران واحدهای تولیدی، صنعتی، توزیعی، خدماتی و معدنی که در مناطق آزاد تجاری  بهره -1ماده 

 .باشند کنند، مکلف به رعایت مفاد این قانون می ها و نواحی صنعتی فعالیت می شهرک
  

ریزی کشور مکلف است با همکاری وزارت، سازمان و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، نحوه  سازمان مدیریت و برنامه -6ماده 

مختلف در ( اکوسیستم)های  بوم ارات ناشی از تخریب خاک در زیستها و خس محاسبه ارزش اقتصادی منابع خاک و هزینه

 .وزیران برساند های ملی را تهیه و به تصویب هیأت حساب
  

های عمرانی، زیربنایی،  ها و پروژه نامه برای طرح ریزی ملکف است در هنگام مبادله موافقت سازمان مدیریت و برنامه -5ماده 

مجلس شورای  1/2/6911قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ( 5)های اجرایی موضوع ماده  اهای، ملی و استانی، دستگ توسعه

های اجرایی  دستگاه. بینی نماید اسالمی اعتبارات الزم جهت پیشگیری یا جبران خسارت ناشی از منابع موضوع این قانون را پیش

 .سب مورد هزینه کنندمذکور موظفند این اعتبارات را با نظارت و تأیید وزارت و سازمان ح
  

بندی خاک کشور  های خاک، پهنه های زراعی و باغی، نقشه وزارت موظف است ظرف پنج سال برای باقیمانده سطح خاک -1ماده 

 .هزارم را تهیه کند وپنج بیست بندی اراضی در مقیاس حداقل یک از نظر سطح ماده آلی و طبقه
  

های کشاورزی و منابع طبیعی و  شناسی و مطالعات تناسب اراضی برای کاربری اکمنظور کنترل کیفیت مطالعات خ به -2ماده 

 :جلوگیری از انجام مطالعات موازی و تکراری، وزارت مکلف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید

 راییهای اج شناسی و تناسب اراضی و ابالغ آن به تمامی دستگاه تهیه دستورالعمل تدوین مطالعات خاک( الف

 ایجاد بانک ملی اطالعات خاک کشور( ب

محیطی،  های کشاورزی، زیست های اجرایی از نظر ویژگی بندی خاک کشور با همکاری سایر دستگاه های پهنه تهیه نقشه( پ

نظر  شناسی پزشکی برای استفاده بهینه از منابع خاک و با هدف تأمین امنیت غذایی و توسعه پایدار با در شناسی و زمین کانی

 شناسی و ژئوشیمیایی کشور گرفتن ساختار زمین

های کشاورزی و منابع طبیعی و با هدف  شناسی و تناسب اراضی برای کاربری نظارت و تأیید کیفیت مطالعات خاک -6تبصره 

یر اشخاص های اجرایی و سا بوده و تمامی دستگاه( مؤسسه تحقیقات خاک و آب)غنای بانک اطالعات خاک کشور بر عهده وزارت 

عمل نموده و یک نسخه از نتایج ( مؤسسه تحقیقات خاک و آب)حقیقی و حقوقی مکلفند مطابق دستورالعمل ابالغی وزارت 

 .ارائه کنند( مؤسسه تحقیقات خاک و آب)مطالعات خود در این زمینه را جهت تأیید به وزارت 

 .باشد اک و آب وزارت میمرجع اطالعات کمی و کیفی خاک کشور، مؤسسه تحقیقات خ -7تبصره 

های مختلف توسط اشخاص حقوقی دولتی منوط به عدم  شناسی و تناسب اراضی برای کاربری هرگونه مطالعات خاک -1تبصره 

در بانک ملی اطالعات ( مؤسسه تحقیقات خاک و آب)وجود نتایج مورد نظر مطالعات مذکور و در مقیاس مربوط با تأیید وزارت 

موظف است ظرف مدت یک ماه از زمان وصول نامه استعالم، نسبت به ( مؤسسه تحقیقات خاک و آب)وزارت  .باشد خاک کشور می

 .ارائه پاسخ اقدام نماید
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وزارت موظف است نسبت به پایش مستمر کمی و کیفی منابع خاک کشور با اولویت اراضی زراعی و باغی، در مقاطع  -8ماده 

 .صورت نقشه و آمار ارائه نماید کیفی خاک را بهزمانی مناسب اقدام و تغییرات کمی و 

بر  برداری بهینه از منابع خاک و آب و کاهش تدریجی سطح کشت محصوالت آب وزارت موظف است در راستای بهره -۱ماده  

شت این گیری از کلیات اختیارات نسبت به اعمال محدودیت ک گذاری نموده و با بهره ازجمله سبزی و صیفی در فضای باز سیاست

 .عمل آورد ای اقدامات الزم را به شده و گلخانه محصوالت در فضای باز و هدایت آن به فضای کنترل

ها را با اولویت  وزارت جهاد کشاورزی موظف است شرایط الزم برای حمایت، تسهیل و تسریع احداث گلخانه -6تبصره 

 .تولیدکنندگان سبزی و صیفی در فضای باز فراهم آورد

برداری از پرداخت  اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدکننده سبزی و صیفی در فضای گلخانه به مدت ده سال از تاریخ بهره -7تبصره 

 .هرگونه مالیات و عوارض و وجوهی که طبق قوانین متعهد به پرداخت آن هستند معاف خواهند بود

ساله بنا به پیشنهاد وزارت در قانون بودجه سالیانه  هریزی کشور اعتبارات این ماده را هم سازمان مدیریت و برنامه -1تبصره 

 .نماید بینی و تأمین می پیش

 .وزیران خواهد رسید نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه بنا به پیشنهاد وزارت به تصویب هیأت آیین -6تبصره 

محیطی و حدود مجاز کاربرد آنها که توسط وزارت  کش و سم صرفاً با رعایت معیارهای زیست استفاده از انواع کود، آفت -62ماده  

 .شود، مجاز است با هماهنگی سازمان تدوین و اعالم می

بندی، توزیع، فروش و مصرف انواع کودها، بهسازهای خاک و  وزارت موظف است ضوابط ورود، تولید، بسته -66ماده  

های رشد شیمیایی، آلی و زیستی را با همکاری سازمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی  بهبوددهنده

 .ران برساندوزی استاندارد ایران ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت

های رشد گیاه پس از تأیید کیفی و با درج شماره ثبت وزارت روی  انواع کودها، بهسازهای خاک و بهبوددهنده -6تبصره 

 .باشند بندی مجاز به عرضه و مصرف می بسته

اشند به کشور گمرک جمهوری اسالمی ایران مکلف است از ورود اقالم موضوع این ماده که فاقد شماره ثبت وزارت ب -7تبصره 

 .عمل آورد جلوگیری به

 .شوند متخلفین مفاد این ماده به جرایم جزای نقدی دو تا پنج برابر ارزش کاال محکوم می -1تبصره 

بندی، توزیع و فروش انواع کود و سموم دفع  ، بسته(فرموله کردن)سازی  تمامی فعاالن در زمینه تولید، واردات، ترکیب -67ماده  

های  کنندگان عمده موظفند دستورالعمل تمامی این فعاالن و نیز مصرف. ظفند پروانه فعالیت از وزارت اخذ نمایندآفات نباتی مو

 .وزارت و خوداظهاری پایش محیط زیست سازمان را رعایت نمایند

اری و مجوزهای صادره برد های بهره های مذکور را در پروانه ربط موظفند لزوم رعایت دستورالعمل های ذی کلیه دستگاه -6تبصره 

 .درج نمایند

عرضه سموم دفع آفات نباتی و کودهایی که به هر نحو از نظر وزارت غیرمجاز و غیرقابل مصرف تشخیص داده شود،  -7تبصره 

 .آوری و امحاء موارد مذکور با هزینه صاحب کاال اقدام نماید وزارت مجاز است رأساً نسبت به جمع. ممنوع است

رت استنکاف یا تخلف شخص حقیقی یا حقوقی در رابطه با مفاد این ماده، محل انجام فعالیت به تشخیص وزارت در صو -1تبصره 

های  یا سازمان حسب مورد با همکاری نیروی انتظامی پلمپ و شخص حقیقی یا حقوقی مسئول به یک یا دو مورد از مجازات

 .گردد قانون مجازات اسالمی محکوم می( 1)تعزیری درجه 
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ارزش ریالی %( 60)ارزش ریالی کود و ده درصد %( 5)گمرک جمهوری اسالمی ایران مکلف است معادل پنج درصد  -6صره تب

سموم وادراتی به کشور را تحت عنوان عوارض کنترل و ارتقاء کیفیت این مواد دریافت و به حسابی که به همین منظور نزد 

وجوه واریزی در رابطه با کود در اختیار مؤسسه تحقیقات %( 600)صد درصد . دشود، واریز نمای داری کل کشور افتتاح می خزانه

در اختیار مؤسسه %( 90)در اختیار سازمان حفظ نباتات کشور و سی درصد %( 20)خاک و آب و در رابطه با سموم هفتاد درصد 

سازی تولید و مصرف این مواد در  منظور بهینه هگیرد تا برای کنترل کیفی و انجام تحقیقات کاربردی ب پزشکی قرار می تحقیقات گیاه

 .جهت ارتقاء سالمت محصوالت کشاورزی هزینه گردد

های ورودی به  سازمان مکلف است با همکاری وزارت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حدود مجاز آالینده -61ماده  

ف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب خاک برای کاربردهای مختلف اراضی و وقوع وضعیت اضطراری را ظر

 .هیأت وزیران برساند

صنعتی و ویژه اقتصادی موظفند در مواردی که آلودگی یا تخریب خاک از  -های مناطق آزاد تجاری  مدیران سازمان -66ماده  

این قانون برطرف نموده و گزارش اقدامات خود شود، آلودگی مربوط را در چهارچوب مفاد  سوی سازمان یا وزارت به آنها اعالم می

( 5)ها و نواحی صنعتی موضوع ماده  های خدمات شهرک شرکت. در این خصوص را حسب مورد به سازمان یا وزارت ارسال کنند

ت در همکاری الزم را حسب مورد با سازمان یا وزار -6912مصوب -های صنعتی  قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک

 .آورند اجرای مفاد این قانون به عمل می

ترین اداره حفاظت محیط زیست  کننده مکلف است موضوع را بالفاصله به نزدیک در صورت بروز آلودگی خاک، آلوده -65ماده  

رت عدم مرتکب در صو. اطالع داده و با هماهنگی و تأیید اداره مذکور، آلودگی خاک را تا رسیدن به حدود مجاز برطرف کند

موقع و یا ارائه اطالعات خالف واقع، عالوه بر جبران خسارت و اعاده به وضع اولیه، به جریمه نقدی دوبرابر خسارت  رسانی به اطالع

 .شود وارده محکوم می

موقع به سازمان گزارش نموده است، مکلف است بالفاصله پس از دریافت  کننده خاک که آلودگی خاک را به آلوده -61ماده 

دستورالعمل رفع آلودگی سازمان نسبت به حذف منشاء و رفع موجبات آلودگی، اعاده به وضعیت سابق و جبران خسارت اقدام و 

محیطی  کننده عالوه بر توقف فعالیت، رفع آلودگی و جبران خسارت زیست در غیر این صورت آلوده. آلودگی منابع خاک را رفع کند

 .گردد ارت وارده و در صورت تکرار به حداکثر جزای نقدی محکوم میبه جزای نقدی دو تا پنج برابر خس

در صورتی که آلودگی ایجادشده، محیط زیست یا سالمت انسان را با خطر اضطراری مواجه نماید، سازمان بدون اخطار قبلی رأساً 

کننده عالوه بر اعاده  خواهد نمود و آلودهشود، اقدام  نسبت به توقف فعالیت تمام یا قسمتی از واحد آالینده که موجب آالیندگی می

 .گردد به وضعیت سابق و جبران خسارت به حداکثر جزای نقدی محکوم می

کنندگان  سازمان مکلف است نسبت به شناسایی واحدهای آالینده خاک متخلف از مفاد این قانون اقدام نموده و به آلوده -62ماده 

 .اخطار کند

متخلف از مفاد این قانون مکلفند بالفاصله پس از دریافت اخطار وزارت، فعالیت منجر به تخریب  کنندگان خاک تخریب -68ماده 

کننده عالوه بر توقف فعالیت، بازسازی و  در غیر این صورت تخریب. خاک را متوقف کرده و خاک را بازسازی و جبران خسارت کند

 .گردد در صورت تکرار به حداکثر جزای نقدی محکوم می جبران خسارت به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده و
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منوط به رفع آلودگی و بازسازی خاک ( 65)و ( 60)شده موضوع مواد  ادامه فعالیت و یا بازگشایی واحدهای متوقف -6۱ماده  

ه حبس تعزیری درجه متخلف از مفاد این ماده با حکم مرجع قضایی ب. باشد تخریب شده با تأیید وزارت یا سازمان حسب مورد می

 .گردد محکوم می( 1)

شده در کلیه اراضی زراعی، باغی، مرتعی و جنگلی مصداق تخریب خاک  آتش زدن نباتات یا باقیمانده نباتات برداشت -72ماده 

رم به مرتکبین برای بار اول به بازگرداندن مواد آلی به خاک به میزان از دست رفته و در صورت تکرار ج. بوده و ممنوع است

 .پرداخت جریمه به میزان دو تا پنج برابر این خسارت محکوم خواهند شد

ها باشد، بر اساس ضوابطی که  در موارد استثنایی که آتش زدن نباتات یا بقایای گیاهی آلوده، تنها راه دفع آفات و بیماری -تبصره

 .شود، مجاز خواهد بود توسط وزارت با هماهنگی سازمان تدوین و ابالغ می

منظور کاهش آالیندگی خاک، تمامی واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی که  به -76ماده  

های زمانی معین اعالمی از سوی سازمان  گردد، موظفند در دوره فهرست آنها هرساله توسط سازمان با همکاری وزارت اعالم می

یجه را در چهارچوب خوداظهاری پایش به سازمان ارائه نمایند، در غیر این صورت نام واحد نسبت به پایش آلودگی خاک اقدام و نت

 .گیرد مستنکف، توسط سازمان در فهرست واحدهای آالینده خاک قرار می

به های مشخص  و نمونه( فرم)ها  گیلی آالیندگی و نحوه خوداظهاری و مقاطع زمانی در قالب کاربرگ دستورالعمل اندازه -تبصره

 .رسد وزیران می پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت

در خاک بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است و مرتکب عالوه بر ( اعم از مایع و جامد)تخلیه و دفن مواد آالینده  -77ماده  

 .گردد محیطی به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده محکوم می جبران خسارت زیست

. محیطی مورد ارزیابی قرار دهد های دفن مواد آالینده موجود کشور را از نظر اثرات زیست موظف است محلسازمان  -تبصره

یابی مورد ارزیابی  سنجی و مکان هرگونه محل جدید برای دفن مواد آالینده بایستی پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان

 .محیطی قرار گیرند اثرات زیست

مناطق )قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ( 61)این قانون درخصوص مناطق تحت اختیار موضوع ماده  احکام -71ماده 

 .باشد نیز مجزا می( چهارگانه

های کشاورزی، جنگلی و مرتعی تحت هر عنوان ممنوع است، در غیر این صورت مرتکب به یک یا دو  صادرات خاک -76ماده  

 .گردد کوم میمح( 1)مورد از مجازات تعزیری درجه 

منظور رسیدگی به جرایم موضوع این قانون نسبت به ایجاد شعب تخصصی اقدام و به این  قوه قضاییه مکلف است به -75ماده  

 .جرایم خارج از نوبت رسیدگی کند

ابط مأمورین وزارت و سازمان دارای مسئولیت کشف و تعقیب جرایم موضوع این قانون، در حدود وظایف محوله ض -71ماده 

 .شوند دادگستری محسوب می

های آموزشی تولیدشده به وسیله  های دولتی مکلفند برنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران و سایر رسانه -72ماده  

وزارت، سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رعایت معیارها و ضوابط صداوسیما درخصوص آگاهی و مقابله با 

 .های تلویزیونی منتشر و پخش نماید ای ازجمله برنامه سانههای گوناگون ر آلودگی و تخریب خاک را در قالب

داری کل و  درآمدهای ناشی از اجرای جزای نقدی موضوع این قانون پس از واریز به حساب خزانه%( 600)صد درصد  -78ماده  

هزینه کردن این اعتبارات با  نحوه. یابد نامه به وزارت و سازمان تخصیص می های سنواتی و در ازای مبادله موافقت در قالب بودجه
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محیطی موضوع این  بردارانی که شاخص و ضوابط زیست هدف شناسایی، پایش و پیشگیری از آلودگی منابع خاک، حمایت از بهره

بردارانی که  کنند، حفظ، احیاء، اصالح و بازسازی، پایش و جلوگیری از تخریب منابع خاک و حمایت از بهره قانون را رعایت می

الکشف به مأموران کاشف، مخبران، کارشناسان  نمایند، پرداخت حق برداری پایدار خاک را رعایت می ها و ضوابط فنی بهره شاخص

های درمانی مأموران اجرای این قانون برای حوادث حین خدمت همچنین مطالعه، آموزش،  فنی خاک و پیگیر پرونده، هزینه

ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان و وزارت به تأیید هیأت وزیران  نامه سط آیینرسانی برای هر دو دستگاه تو پژوهش، اطالع

 .رسد می

ای خواهد بود که به  نامه کنندگان خاک، بر اساس آیین کنندگان و تخریب نحوه محاسبه جبران خسارت و جرایم آلوده -7۱ماده 

 .رسد وزیران می پیشنهاد مشترک وزارت و سازمان تهیه و به تصویب هیأت

 :سازمان و وزارت موظفند اقدامات زیر را به انجام رسانند -12ماده  

 و ترویجی در زمینه شناخت و مدیریت خاک؛( عمومی و تخصصی)های آموزشی  تدوین و اجرای برنامه( الف

های  حیاء خاکهای کاربردی در راستای شناخت، پیشگیری، کاهش و ارزیابی ریسک آلودگی و تخریب خاک و ا انجام پژوهش( ب

 ربط داخلی و خارجی؛ ها و مراکز ذی یافته با همکاری سازمان آلوده و تخریب

 .برداری پایدار از منابع خاک نهاد در بهره های مردم ارتقاء سطح مشارکت مردم و سازمان( پ

/wsne/fa/ir.iana.www//:http92295D%/1%A2%D0%11%D 
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 خاک
 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۱: تاریخ

  هایی از آلودگی خاک تهران به فلزات سنگینهایی از آلودگی خاک تهران به فلزات سنگین  ناگفتهناگفته

دور،  چندان در روزگاری نه: گفت( روز جهانی خاک)آذر  60زمان با  زیست شورای اسالمی شهر تهران هم رئیس کمیته محیط : ایسنا

تنها از آب سالم و هوای پاک، بلکه از  خیز برخوردار بود؛ اما امروز تهران نه پاک و سالم و از خاکی بسیار حاصل تهران از آب و هوایی

متأسفانه با توجه به تمرکز بر موضوعات آلودگی هوا و کمبود آب، : مهندس محمد حقانی، افزود. خیز نیز محروم است خاک حاصل

شده و در واقع آلودگی خاک زیر سایه آلودگی آب و هوا مغفول واقع شده؛ اما واقعیت توجهی  به موضوع بحران خاک در تهران بی

بار مانند فلزات  های زیان او با اشاره به اینکه وجود آالینده. ای است کننده این است که آلودگی خاک تهران، مسئله بسیار نگران

این : شهرها و دخالت نابخردانه در طبیعت است، اظهار کردرویه  ویژه خاک از جمله آثار توسعه بی زیست به سنگین در محیط 

. شود و متأسفانه تهران نیز از این قاعده مستثنا نیست رفتن خاک و همچنین کاهش کیفیت خاک موجود می موضوع باعث ازبین

د زنجیره غذایی انسان و حقانی با بیان اینکه فلزات سنگین مانند سرب، نیکل و کروم وارد خاک و گیاهان شده و از آن طریق وار

گذارند و  کنند، بر جای می ها، آثار مخربی بر جاندارانی که در چنین مناطقی زندگی می این آالینده: شوند، تصریح کرد حیوانات می

اظهار کم هفت منبع عمده در آلودگی خاک تهران نقش دارند،  او با اشاره به اینکه دست. مراتب بیشتر است ها به این اثر در انسان

های فرسوده نفت و گازوئیل و مخازن ذخیره  اند، وجود شریان صنایع آالینده کوچک و بزرگی که در اطراف تهران پراکنده شده: کرد

ای دارند، پاالیشگاه یک و دو نفت تهران، مرکز دفن زباله کهریزک، اراضی  های عرضه سوخت که منابع فرسوده آنها، جایگاه

حقانی عنوان کرد که پاالیشگاه یک و . گانه آلودگی هوای تهران است های اسیدی، منابع هفت یزش بارانکشاورزی جنوب تهران و ر

ای  هزار هکتار از خاک جنوب تهران را به مواد نفتی آلوده کرده و باعث شده محدوده دو نفت تهران، زمینی به وسعت چهار تا پنج 

های آب این منطقه را نیز آغشته به مواد نفتی و مشتقات آن کرده  خاک، بلکه چاه تنها شود، این پاالیشگاه نه وسیع از سکنه خالی 

هکتار را  100او با اشاره به اینکه مرکز دفن زباله کهریزک، خاک را تا عمق صد متری زمین آلوده کرده و زمینی به وسعت   .است

های آب  مرکز است، ضمن اینکه مرکز یادشده، چاهشدیدترین آلودگی خاک مربوط به این : به خود اختصاص داده، اظهار کرد

منطقه را نیز تا شعاع چهار کیلومتری آلوده کرده و البته نباید ناگفته بماند که وضعیت مرکز دفن زباله کهریزک در دو، سه سال 

هزار هکتار را که  ا چهار حقانی با بیان اینکه اراضی کشاورزی جنوب تهران، زمینی به وسعت دو ت. اخیر، بهبود درخوری یافته است

میزان باالی فلزات موجود در این نهر و آبیاری محصوالت : اند، تصریح کرد شوند، به خود اختصاص داده با نهر فیروزآباد آبیاری می

کشاورزی منطقه با این آب، باعث تجمع فلزات در محصوالت کشاورزی اراضی جنوب و ورود آنها به زنجیره غذایی شهروندان 

زیست شورای اسالمی شهر تهران در پایان با تأکید بر اینکه خاک، بستر حیات است و نباید  رئیس کمیته محیط . شوند می

به موضوع آلودگی هوا، حداقل سالی یک بار در ایامی که : محیطی محدود به آلودگی هوا باشد، خاطرنشان کرد های زیست فعالیت

 .شود سفانه آلودگی خاک، موضوعی است که حتی در روز جهانی خاک نیز به آن توجه نمیشود؛ اما متأ در آن قرار داریم، توجه می
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 خشکسالی

 فارس - ۰۱/۹۰/۹۰:  تاریخ

  سانتی متری تراز دریاچه ارومیهسانتی متری تراز دریاچه ارومیه  1616رشد رشد //درصدی بارش در حوضه آبریز ارومیهدرصدی بارش در حوضه آبریز ارومیه  2626کاهش کاهش 
درصدی بارش حوضه  20با وجود افت : های آبریز دریای خزر و ارومیه گفت هم پیوسته منابع آب حوضه مدیرکل دفتر مدیریت به 

 . مترافزایش داشته است سانتی 90آبریز ارومیه در سال آبی جاری، تراز دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته، 

متری سطح  6720٧02، سیدمرتضی موسوی در مورد آخرین وضعیت دریاچه ارومیه، با اشاره به تراز خبرگزاری فارسبه گزارش 

سانتی متر باالتر از  90هم اکنون تراز دریاچه حدود : بوده است، افزود 6720٧69آب دریاچه که در مدت مشابه در سال گذشته 

میلی متر ثبت شده است،  79وی با اشاره به اینکه وضعیت بارش در حوضه آبریز دریاچه ارومیه تا به امروز .تراز سال قبل است

 .درصد کاهش داشته است 57درصد و نسبت به میانگین درازمدت  20این میزان در مقایسه با سال آبی گذشته : گفت

در راستای مصوباتی که دولت یازدهم برای احیای دریاچه : ه گفتموسوی در باره اقدامات وزارت نیرو در حوضه آبریز دریاچه ارومی

های مبنا که در سومین سال اجرای آن  درصد نسبت به سال 1در دستور کار خود دارد قرار است،  05-01ارومیه در سال آبی 

 .مال کنیمدرصد، کاهش مصارف را از طریق سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه اع 70هستیم و به صورت تجمعی تا 

 .بینی شده تا مصارف کشاورزی امسال نیز با شرایط بهینه تری در پایاب سدها به اجرا در آیند پیش: وی همچنین یادآور شد

حداقل رهاسازی آبی را که : های آبریز دریای خزر و ارومیه در ادامه اضافه کرد مدیرکل دفتر مدیریت بهم پیوسته منابع آب حوضه

میلیون مترمکعب است و چنانچه شاهد  920ای احیای دریاچه ارومیه در سال آبی جاری پیش بینی کرد توان از سدها بر می

توان میزان رها سازی از سدها را برای  های خاصی در منطقه باشیم، بدون اعمال افزایش در سایر مصارف، می آب ها و روان بارش

میلیون مترمکعب آب را برای مصارف  261ریزی کرده است تا  نیرو برنامه وزارت: وی ادامه داد.طور متناسب افزایش داد دریاچه، به

ها و رفع موانع انتقال آب  موسوی با بیان اینکه بنا به کمبودهای مالی، اعتبارات برای پروژه.کشاورزی از محل سدها اختصاص دهد

ها و مرمت و بازسازی تاسیسات آبی  یروبی رودخانههای مجاور به دریاچه ارومیه به موقع پرداخت نشده و به همین دلیل ال از حوضه

اعتبارات مورد نیاز در   برای اجرایی شدن حداکثرآبرسانی به پیکره آبی دریاچه ارومیه،: نیز به تعویق افتاده اظهار امیدواری کرد

 .راهم شودهای باقیمانده سال به واحدهای اجرایی تزریق شود تا شرایط مطلوب تری برای دریاچه ارومیه ف ماه
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 خشکسالی

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۹: تاریخ

  ذخایر آبی در خط قرمزذخایر آبی در خط قرمز

جدیدترین آمارها حاکی از این . چند روز اخیر، در خط قرمز قرار دارد های های آبریز کشور با وجود بارندگی ها در حوضه آمار بارش

طوری  های کشور در پاییز امسال، منجر به افت قابل توجه حجم ذخایر آب پشت سدهای کشور شده؛ به است که کاهش حجم بارش

ها در  آمار بارش .ایم واجه شدهدرصد با کاهش حجم ذخایر آبی م 50که در برخی سدها نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 

جدیدترین آمارها حاکی از این است که کاهش . های چند روز اخیر، در خط قرمز قرار دارد های آبریز کشور با وجود بارندگی حوضه

طوری که در برخی  های کشور در پاییز امسال، منجر به افت قابل توجه حجم ذخایر آب پشت سدهای کشور شده؛ به حجم بارش

 .ایم درصد با کاهش حجم ذخایر آبی مواجه شده 50ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از سد

میلیارد مترمکعبی آب ذخیره شده در پشت مخازن سدهای کشور  5مدیران وزارت نیرو نیز این موضوع را تایید کرده و از کسری 

روز پایانی پاییز و سه  61ها در  در صورتی که وضعیت بارش کارشناسان معتقدند. دهند در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر می

ماهه زمستان به همین وضعیت ادامه یابد، بدون شک در تامین آب شرب سال آینده وزارت نیرو با مشکالت متعددی مواجه خواهد 

میلیون نفری با تنش  50شهر با جمعیت  502بر اساس آماری که از سوی وزارت نیرو منتشر شده در تابستان سال گذشته .شد

بینی  با این حال، با پیش. میلیون نفر کاهش یافت 95شهر با جمعیت حدود  906آبی روبه رو بودند که این میزان در سال جاری به 

تامین آب شرب شهرهای اصفهان، بوشهر، بندرعباس، . کننده است درصد رشد مصرف، وضعیت آبی تعدادی از شهرها نگران 7/ 5

های آبریز  گزارش بارندگی روزانه به تفکیک حوضه. ، مشهد و یزد نیز در سال آینده به وضعیت هشدار خواهد رسیدشیراز، کرمان

های جوی از اول  دهد ارتفاع کل ریزش درجه یک و درجه دو کشور که از سوی شرکت مدیریت منابع آب منتشر شده، نشان می

 00)های مشابه بلندمدت  این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره. متر استمیلی 77بالغ بر  05-01آذر ماه سال آبی  67مهر تا 

حجم بارش اول . دهد درصد کاهش نشان می 10( میلیمتر 20)درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته  05( میلیمتر

 .میلیون مترمکعب است 752میلیارد و  91آذر معادل  67مهر تا پایان 

را در مقایسه با متوسط درازمدت و سال آبی گذشته همین  05-01آذر سال آبی  67های جوی اول مهر تا  شجدول میزان ریز

نشان ( سی گانه)های آبریز درجه دو  حوضه آبریز اصلی و حوضه 1دوره و درصد افزایش یا کاهش آن را در سطح کشور به تفکیک 

فالت »، «دریاچه ارومیه»، «خلیج فارس و دریای عمان»، «دریای خزر»حوضه آبریز  1ها در  بر این اساس، وضعیت بارش. دهد می

در حوضه . با افت همراه بوده است( ساله01)نسبت به سال آبی گذشته و متوسط بلندمدت « قره قوم»و « مرزی شرق»، «مرکزی

ی بین سفیدرود و هراز؛ هراز و ها های ارس؛ تالش، مرداب انزلی؛ سفیدرود بزرگ؛ رودخانه متشکل از حوضه)« دریای خزر»آبریز 

میلیمتر ثبت شده که نسبت به مدت مشابه  01ها در مدت زمان مورد بررسی  ارتفاع تجمعی بارش( قره سو؛ قره سو و گرگان؛ اترک

 .درصد افت داشته است 1درصد و نسبت به متوسط بلندمدت  00در سال گذشته 

های مرزی غرب؛ کرخه؛ کارون بزرگ؛ جراحی و زهره؛ حله رود و  از حوضهمتشکل )« خلیج فارس و دریای عمان»در حوضه آبریز 

ارتفاع ( های بلوچستان های جنوبی؛ بندرعباس، سدیج؛ رودخانه های کوچک؛ مند، کاریان و خنج؛ کل، مهران و مسیل رودخانه

درصد و نسبت به متوسط  17گذشته میلیمتر ثبت شده که نسبت به سال آبی  76آذر ماه،  67ها از اول مهر ماه تا  تجمعی بارش

 76ها در مدت زمان مورد بررسی  نیز ارتفاع تجمعی بارش« دریاچه ارومیه»در حوضه آبریز . درصد افت داشته است 10بلندمدت 

در حوضه آبریز . درصد افت داشته است 90درصد و نسبت به متوسط بلندمدت  50میلیمتر بوده که نسبت به سال آبی گذشته 

های دریاچه نمک؛ گاوخونی؛ طشک، بختگان و مهارلو؛ کویر ابرقو، سیرجان؛ هامون، جازموریان؛  متشکل از حوضه)« رکزیفالت م»
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میلیمتر ثبت شده که نسبت به مدت  1های جوی  ارتفاع ریزش( کویر لوت؛ کویر مرکزی؛ کویر سیاهکوه، ریگ زرین؛ کویر درانجیر

« مرزی شرق»در حوضه آبریز . درصد کاهش داشته است 10به متوسط بلندمدت  درصد و نسبت 21مشابه در سال آبی گذشته 

 .بارندگی ثبت نشده است( های پترگان، خواف؛ هامون، هیرمند؛ هامون، مشکیل متشکل از حوضه)

متر ثبت میلی 70ها  این در حالی است که در سال آبی گذشته در این حوضه آبریز در مدت زمان مورد بررسی ارتفاع تجمعی بارش

میلیمتر ثبت شده که نسبت به مدت  5آذر ماه  67ها از اول مهر تا  نیز ارتفاع تجمعی بارش« قره قوم»در حوضه آبریز . شده بود

بررسی میزان حداقل و حداکثر . درصد کاهش داشته است 10درصد و نسبت به متوسط بلندمدت  12مشابه در سال گذشته 

حداکثر بارندگی « دریای خزر»دهد که در حوضه آبریز  آذر ماه نشان می 67ی از اول مهر تا بارندگی ثبت شده در سال آبی جار

در عین حال، حداقل بارندگی ثبت شده نیز مربوط به ایستگاه . ثبت شده مربوط به ایستگاه عالم کال در استان مازندران است

حداقل بارندگی ثبت شده نیز مربوط به « ای عمانخلیج فارس و دری»در حوضه آبریز .قوچان در استان خراسان رضوی است

حداکثر بارندگی ثبت شده مربوط به « دریاچه ارومیه»در حوضه آبریز . ایستگاه چاه بهار در استان سیستان و بلوچستان است

آذربایجان غربی در استان « قره باغ»ایستگاه شاهین دژ در استان آذربایجان غربی و حداقل بارندگی ثبت شده مربوط به ایستگاه 

نیز حداکثر بارندگی ثبت شده مربوط به ایستگاه چهلگرد در استان چهارمحال و بختیاری و « فالت مرکزی»در حوضه آبریز . است

حداکثر بارندگی ثبت « مرزی شرق»در حوضه آبریز . حداقل بارندگی ثبت شده نیز مربوط به ایستگاه ابرکوه در استان یزد است

در عین حال، حداقل بارندگی ثبت شده نیز مربوط به ایستگاه . تگاه نهبندان در استان خراسان جنوبی استشده مربوط به ایس

حداکثر بارندگی ثبت شده مربوط به ایستگاه درگز در « قره قوم»در حوضه آبریز . خونیک علیا در استان خراسان جنوبی است

در مجموع آمارها . ایستگاه چناران در استان خراسان رضوی استاستان خراسان رضوی و حداقل بارندگی ثبت شده مربوط به 

های  ارتفاع ریزش. دهد که حداکثر بارندگی ثبت شده در کل کشور مربوط به ایستگاه عالم کال در استان مازندران است نشان می

ختصاص دارد که بارندگی ثبت نشده بدترین وضعیت نیز به ایستگاه ابرکوه در استان یزد ا. میلیمتر است 509جوی در این ایستگاه 

 .است
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 خشکسالی

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۹۰: تاریخ

  ذخیره سدهاذخیره سدهامیلیون مترمکعب از میلیون مترمکعب از   122122برنامه رهاسازی برنامه رهاسازی / / درصدی بارش در حوضه آبریز ارومیهدرصدی بارش در حوضه آبریز ارومیه  2626کاهش کاهش 

درصدی بارش حوضه  20با وجود افت : های آبریز دریای خزر و ارومیه گفت هم پیوسته منابع آب حوضه مدیرکل دفتر مدیریت به

 .مترافزایش داشته است سانتی 90آبریز ارومیه در سال آبی جاری، تراز دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته، 

های آبریز دریای خزر و  هم پیوسته منابع آب حوضه تضی موسوی مدیرکل دفتر مدیریت بهبه گزارش ایانا به نقل از پاون، سیدمر

متری سطح آب دریاچه که در مدت مشابه در سال  6720٧02ارومیه در خصوص آخرین وضعیت دریاچه ارومیه، با اشاره به تراز 

 .باالتر از تراز سال قبل استسانتیمتر  90هم اکنون تراز دریاچه حدود : بوده است، افزود 6720٧69گذشته 

این میزان در : میلیمتر ثبت شده است، گفت 79وی با اشاره به اینکه وضعیت بارش در حوضه آبریز دریاچه ارومیه تا به امروز 

 .درصد کاهش داشته است 57درصد و نسبت به میانگین درازمدت  20مقایسه با سال آبی گذشته 

در راستای مصوباتی که دولت یازدهم برای احیای دریاچه : در حوضه آبریز دریاچه ارومیه گفتموسوی درباره اقدامات وزارت نیرو 

های مبنا که در سومین سال اجرای آن  درصد نسبت به سال 1در دستور کار خود دارد قرار است،  05-01ارومیه در سال آبی 

 .وضه آبریز دریاچه ارومیه اعمال کنیمدرصد، کاهش مصارف را از طریق سدهای ح 70هستیم و به صورت تجمعی تا 

 .بینی شده تا مصارف کشاورزی امسال نیز با شرایط بهینه تری در پایاب سدها به اجرا در آیند پیش: وی همچنین یادآور شد

توان  یحداقل رهاسازی آبی را که م: های آبریز دریای خزر و ارومیه اضافه کرد مدیرکل دفتر مدیریت بهم پیوسته منابع آب حوضه

ها و  میلیون مترمکعب است و چنانچه شاهد بارش 920از سدها برای احیای دریاچه ارومیه در سال آبی جاری پیش بینی کرد 

توان میزان رها سازی از سدها را برای دریاچه،  های خاصی در منطقه باشیم، بدون اعمال افزایش در سایر مصارف، می آب روان

میلیون مترمکعب آب را برای مصارف کشاورزی  261ریزی کرده است تا  وزارت نیرو برنامه: ادامه داد وی.طور متناسب افزایش داد به

ها و رفع موانع انتقال آب از  موسوی با بیان اینکه بنا به کمبودهای مالی، اعتبارات برای پروژه.از محل سدها اختصاص دهد

ها و مرمت و بازسازی تاسیسات آبی  و به همین دلیل الیروبی رودخانههای مجاور به دریاچه ارومیه به موقع پرداخت نشده  حوضه

اعتبارات مورد نیاز در   برای اجرایی شدن حداکثرآبرسانی به پیکره آبی دریاچه ارومیه،: نیز به تعویق افتاده اظهار امیدواری کرد

 .ی دریاچه ارومیه فراهم شودهای باقیمانده سال به واحدهای اجرایی تزریق شود تا شرایط مطلوب تری برا ماه

 های همجوار هستند های آب منطقه ای از محل اعتبارات داخلی خود، در حال الیروبی رودخانه هم اکنون شرکت: وی تصریح کرد
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 روغنیدانه های 

 فارس - ۰۱/۹۰/۵۱:  تاریخ

  کلزاکاران استان گلستان در اراضی سرمازده دوباره کلزا بکارندکلزاکاران استان گلستان در اراضی سرمازده دوباره کلزا بکارند
 . های سرما زده دو باره کلزا بکارند کلزاکاران استان گلستان در زمین: های روغنی گفت مجری طرح کشت دانه 

های روغنی وزارت جهاد کشاورزی از  ه، علیرضا مهاجر مجری طرح دانوزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

کلزا کاران گلستان که محصول شان دچار سرمازدگی شده، خواست با توجه به مساعد شدن شرایط هوا ،اراضی خود را دوباره کشت 

های هواشناسی سرمای منهای صفر درجه تا اواسط دی ماه در استان گلستان  طبق پیش بینی: علیرضا مهاجر اعالم کرد.کنند

 .توانند اراضی خود را دوباره به زیر کشت کلزا ببرند واهیم داشت و کلزاکاران این استان که محصولشان دچار سرمازدگی شده مینخ

هزار هکتار از اراضی زیر کشت کلزا در استان گلستان بر اثر سرمای شدید و زود هنگام آسیب دیده  65تا  60وی با بیان این که 

این سطح از اراضی سرمازده استان گلستان،تامین شده و کشاورزان می توانند بذر مورد نیاز خود را از بذر کلزا برای : است، گفت

: هزار هکتار عنوان کرد و اظهار داشت 01مهاجر، کل سطح زیر کشت کلزا در استان گلستان را .مرکز خدمات کشاورزی تهیه کنند

درجه به مدت چهار روز متوالی موجب شد کلزاهای  65هش دما به منهای متاسفانه ورود جبهه سرما از سیبری به این استان و کا

کلزا نسبت به سرما مقاوم است به : وی ادامه داد.دوبرگی دچار سرمازدگی شوند، اما برای کلزاهای چند برگی مشکلی پیش نیامد

بیشتر : کشاورزی تصریح کرد مشاور وزیر جهاد.شرط آن که سرمای منهای صفر درجه برای کلزاهای دوبرگی نداشته باشیم

سرمازدگی در اراضی کلزای منطقه گنبد و کالله در استان گلستان اتفاق افتاده و قسمتی از اراضی مناطق گرمسیری استان 

وی تاکید کرد که کلزا در .خراسان رضوی نیز کمی دچار سرمازدگی شده، اما بقیه مناطق کشت کلزا در کشور وضع خوبی دارند

 .دم و برای پایداری این محصول کشت می شود و کشاورزان با کشت دوباره کلزا، کیفیت اراضی خود را باال خواهند بردتناوب با گن
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 روغنیدانه های 

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۱: تاریخ

  های روغنی در کشورهای روغنی در کشور  تب و تاب نوسانات نرخ ارز بر بازار دانهتب و تاب نوسانات نرخ ارز بر بازار دانه

کارشناسان کشاورزی . دنبال دارد هایی را برای واردکنندگان محصوالت کشاورزی به ابن روزها تب و تاب نوسانات نرخ ارز نگرانی

و توسعه صادرات محصوالت کشور شود، اما از سوی دیگر، واردات محصوالت  تواند منجر به رشد گویند اگرچه افزایش نرخ ارز می می

الشعاع قرار  صورت مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط است، تحت های روغنی که با معیشت مردم به استراتژیکی همچون روغن و دانه

هزار میلیارد  60های روغنی چیزی حدود  دانه های روغنی، گردش مالی واردات روغن خام و به گزارش خبرنگار ایانا، دانه.گیرند می

هزار میلیارد تومان سود نصیب واردکنندگان  درصد این گردش مالی را سود حساب کنیم، حدود یک 60تومان است که اگر حتی 

ز راه درصد مابقی ا 00کند و  های روغنی حدود شش درصد نیاز داخلی را تأمین می این در حالی است که تولید دانه. شود می

های وزارت جهاد کشاورزی است که با اجرای برنامه  های روغنی یکی از برنامه شود افزایش تولید دانه گفته می.شود واردات انجام می

در . دهد درصد افزایش می 95های روغنی از شش درصد به  افزایش تولید طی پنج سال، میزان خوداتکایی کشور را در تولید دانه

حال با این تصور و در نظر گرفتن این آمار و . شود های روغنی می ای از ارز کشور صرف واردات روغن و دانه حال حاضر بخش عمده

هایی برای  طی چند روز گذشته، افزایش نرخ ارز نگرانی.ارقام، افزایش نرخ ارز هم مزید بر سایر مشکالت این محصول شده است

های روغنی که جزو  برخی محصوالت کشاورزی همچون کنجاله، روغن و دانه به عبارتی. دنبال داشته است واردات کشور را به

رو هستند و وابستگی  شوند به اندازه کافی با مشکالت فراوانی برای ورود به بازار ایران روبه کاالهای استراتژیک محسوب می

وگو  ، کارشناس ارشد صنعت کشاورزی در گفتعلی ایرانپور.تواند منجر به برهم خوردن بازار شود کشاورزی ایران به این محصول می

های  روغن و دانه: با خبرنگار ایانا با تأکید بر اینکه صنعت کشاورزی در امنیت غذایی مردم یک جامعه بسیار تأثیرگذار است، گفت

: بیان کردوی .دهند صورت مستقیم و غیرمستقیم زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می روغنی مجموعه محصوالتی هستند که به

دنبال تولید محصوالتی بودیم که از لحاظ ارزش و اهمیت  های غلط در زمینه کشاورزی، تاکنون فقط به دلیل سیاست متأسفانه به

طور مثال اقدام  به: ایرانپور ادامه داد."تولید بدون در نظر گرفتن درجه اهمیت آن"مورد بررسی دقیقی قرار نگرفته بودند، به عبارتی 

اگر برای تولید محصوالت به . کنیم، اما مهمتر از این محصول، تولید محصوالت استراتژیک در کشورمان است هندوانه می به تولید

های روغنی نیز همچون تولیدات  تر از گذشته بودیم، به عبارتی برای تولید روغن و دانه دادیم، امروز موفق درجه اهمیت آن بها می

: وی با بیان اینکه تمامی مسئوالن موظفند امنیت غذایی مردم را تأمین کنند، افزود.بودیم هایی دست یافته گندم به موفقیت

های روغنی دارد به شکلی که فروشندگان و  افزایش نرخ ارز، تأثیر تصاعدی بسیار سریعی بر واردات محصوالت روغن و دانه

به گفته این کارشناس ارشد صنعت کشاورزی، برخی .تولیدکنندگان به سمت و سوی احتکار یا کاهش تولیدات پیش خواهند رفت

های وارداتی بسیار وابسته است و اگر دولت بر واردات این محصول نظارت نکند،  های روغنی و روغن محصوالت کشاورزی به دانه

زایش قیمت تمام شده خرید ایرانپور با اشاره به اینکه افزایش نرخ دالر، منجر به اف.رو خواهد شد تنظیم بازار با مشکالت حادی روبه

در این میان واردکنندگان تالش خواهند کرد تا با احتکار یا کاهش عرضه به بازار، : شود، تأکید کرد های روغنی و روغن می دانه

های خود شوند و در این میان کمبود نظارت دولت، تبعات ناخوشایندی را برای بازار این محصول به وجود  منجر به جبران خسارت

کند، اظهار  وی در پاسخ به این پرسش که چه راهکارهایی برای تنظیم بازار و خنثی شدن تبعات بازار پیشنهاد می.واهد آوردخ

توانند تبعات منفی آن را  فروشی در بازار، می های نظارتی هستند که با نظارت دقیق بر کم در درجه نخست این دستگاه: داشت

ند به اقشار ضعیف جامعه یارانه بدهد تا حدود قدرت خرید مردم را افزایش داده و منجر به کاهش دهند و اینکه اگر دولت بتوا

تا نوروز : این کارشناس ارشد صنعت کشاورزی اضافه کرد.ها خواهیم بود بازگشت تعادل به بازار شده و کمتر شاهد افزایش قیمت
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کنیم؛ لذا با افزایش نرخ  یش نرخ را در نزدیکی این ایام تجربه میعلت شرایط اقتصادی کشور، همیشه افزا سه ماه بیشتر نمانده و به

ایرانپور سومین راهکار .آید وجود می های حاصل از آن در واردات محصوالت استراتژیک، مشکالت جدی برای جامعه به ارز و گرانی

 .و آمایش سرزمین عنوان کرد مدیریت بازار واردات محصوالت درجه یک کشاورزی را تولیدات بر اساس اقلیم آب و هوایی

های روغنی باید تولید کاالهای درجه دوم همچون هندوانه را در  به گفته وی، برای رسیدن به خودکفایی و تولید روغن و دانه

حاصل ها و نوسانات  به گزارش ایانا، اگرچه روند افزایش نرخ ارز در بازار معکوس شده است، اما نگرانی.های بعدی قرار دهیم اولویت

های تنظیم بازار،  الشعاع قرار داده و در صورت تداوم متأثر از این موضوع، در سیاست از آن، جو بازار این دست از محصوالت را تحت

 ./تأثیر خود را خواهد گذاشت
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 زعفران

 خبرنگاران جوان - ۵۹۰۱آذر  ۵۱: تاریخ

  حداکثر قیمت هر کیلو زعفران چقدر است؟حداکثر قیمت هر کیلو زعفران چقدر است؟

 .میلیون تومان است 1میلیون و حداکثر قیمت آن  5در حال حاضر حداقل قیمت هر کیلو زعفران : عضو شورای ملی زعفران گفت

در   اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیعلی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار 

روز آینده به 60برداشت طالی سرخ در برخی نقاط گرمسیری تا طبق روال همه ساله : خصوص زمان اتمام برداشت زعفران گفت

درصدی نسبت به  60براساس گزارشات میدانی پیش بینی می شود ، تولید زعفران حداقل با افزایش : وی ادامه داد.پایان می رسد

رایط فعلی نرخ زعفران به سبب در ش: این عضو شورای ملی زعفران با اشاره به قیمت زعفران در بازار گفت.سال گذشته همراه باشد

 1میلیون و حداکثر  5سرمازدگی و نبود برنامه ریزی برای فروش همچنان باال است به طوریکه هرکیلو زعفران حداقل با قیمت 

این طرح در چند : وی در خصوص طرح ملی بهبود تولید، فرآوری و صادرات زعفران تصریح کرد.میلیون تومان به فروش می رسد

ر از سوی شورای ملی زعفران در دو استان خراسان رضوی و جنوبی اجرا شد که به سبب نبود حمایت های کافی از سوی سال اخی

 .وزارت جهاد و کمبود منابع مالی متوقف شد

 روز دیگر 62پایان برداشت زعفران تا 

اقتصادی باشگاه خبرنگاران  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی غالمرضا میری نائب رئیس شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار

براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید زعفران : روز دیگر به پایان می رسد، گفت 60با بیان اینکه برداشت زعفران  جوان

در حال حاضر نرخ هر : وی از ثبات قیمت طالی سرخ طی روزهای اخیر خبر داد و افزود.تن برآورد شده است 910در سال جاری 

 .میلیون تومان در نوسان است 1هزار الی  150میلیون و  0  کیلو محصول بین

خانه ها نمی توان اظهار نظری با توجه به حضور دالالن در بازار و خرید محصول از کشاورزان و ذخیره آن در : میری ادامه داد

نائب رئیس شورای ملی زعفران در پاسخ به این سوال که سرما و یخبندان اخیر .درباره پیش بینی قیمت برای روزهای آتی داشت

درصد محصول تا قبل از شروع سرما و یخبندان جمع آوری  00بیش از : چه میزان خسارات به مزارع زعفران وارد کرد، اظهار داشت

 .ه که از این رو این خسارت ناشی از سرما و برف بسیار جزئی بوده استشد
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 زعفران

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۹۰: تاریخ

  تنتن  122122بینی کاهش تولید زعفران به بینی کاهش تولید زعفران به   پیشپیش/ / فران در یک هفتهفران در یک هفتهدرصدی به مزارع زعدرصدی به مزارع زع  622622خسارت پنج تا خسارت پنج تا 

 600های سردسیر تا  درصد و مزارع استان 20های گرمسیر پنج تا  در یک هفته گذشته با کاهش شدید دما، مزارع زعفران استان

 .که محصول این مزارع قابل برداشت و استحصال نیست طوری درصد خسارت دیدند، به

استان کشور زعفران کشت  77اکنون در  هم: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت زعفران امروز در گفتعضو شورای ملی 

شود، اما بیشترین گزارش خسارات مربوط به استان خراسان رضوی است که بیشترین تغییر دما را در مدت یک هفته تجربه  می

ه برداشت زعفران را در زمان مناسب یعنی تقریباً ابتدای فصل برداشت در این استان مناطقی ک: علی حسینی افزود.کرده است

اند با برخورد به سرما بیشترین خسارات را  انجام دادند، کمتر خسارت دیدند و مناطقی که برداشت را با تأخیر انجام داده( ماه آبان)

در : اند، بیان کرد ن رضوی از سرما خسارت دیدههزار هکتار از مزارع زعفران خراسا 65تا  60وی با بیان اینکه .متحمل شدند

شود،  درصد برآورد می 600های آذربایجان خسارت وارده بر مزارع زعفران قابل توجه است و تا  ویژه استان های غربی به استان

ه با توجه به عضو شورای ملی زعفران در پاسخ به این پرسش ک.که محصول این مزارع قابل برداشت و استحصال نیستند طوری به

تا  920بینی ما برای تولید امسال زعفران  پیش: بینی شما از میزان تولید چقدر است، ادامه داد خسارت حاصل از سرمازدگی پیش

 .تن کاهش خواهد یافت 900اند، این میزان به  تن بود، اما با خساراتی که مزارع از کاهش دما دیده 000

مبنی بر اینکه سرمازدگی مزارع زعفران و کاهش تولید چه تأثیری بر بازار و قیمت این حسینی در پاسخ به پرسش دیگر ایانا 

تأثیر نخواهد بود، اما این تأثیر بر بازار کوتاه مدت است؛ زیرا در سال  ها بی قطعاً روی قیمت: محصول خواهد داشت، اضافه کرد

 .ار در طول سال استجاری میزان تولید باال بود و حجم باقی مانده پاسخگوی نیاز باز

برای تولید یک : وی در پایان با اشاره به باورهای غلط مسئوالن و مردم از وضعیت اقتصادی صاحبان مزارع زعفران، تأکید کرد

هزار گل توسط کشاورز است و بیشتر مزارع زعفران کشور خرد بوده و محصول آنها بیش از  650کیلوگرم زعفران نیاز به برداشت 

طور حتم خسارت ناشی از سرمای  به. این کشاورزان باید تمام سال را با فروش همین مقدار از محصول بگذرانند. ستاین نیز نی

 ./کند و آنها نیاز به توجه بیشتر مسئوالن دارند امسال شرایط معیشتی صاحبان مزارع زعفران را بدتر می
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 زیتون

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۱: تاریخ

  درصدی تولید روغن زیتون اعالم شددرصدی تولید روغن زیتون اعالم شد  2525دلیل کاهش دلیل کاهش 

بینی  با توجه به قرارگیری در سال ناباوری درختان زیتون روغنی و همچنین سرمازدگی اواخر فروردین و ابتدای اردیبهشت، پیش

 .هزار تن کاهش یابد شود میزان روغن حاصل از درختان زیتون در کشور از چهارهزار تن به یک می

با کاهش دمای هوا که در اواخر : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت مدیره شورای ملی زیتون امروز در گفت عضو هیأت

انجام شد، پس از آن نیز بر اثر سرمازدگی ریزش گل از درختان رخ داد که آذین درختان زیتون با تأخیر  ماه رخ داد، گل فروردین

نادر جاللت با بیان اینکه با کاهش میزان باردهی درختان زیتون روغنی، محصول .موجب کاهش میزان تولید محصول درختان شد

ران را تشویق به فروش محصول خود به کاهش میزان تولید و افزایش اندازه محصول، باغدا: شود، افزود تر می این درختان درشت

 .برابر زیتون روغنی است 6٧5کند؛ زیرا قیمت زیتون کنسروی معموالً  های کنسروسازی می کارخانه

گیرد که رنگ آن از سبز به بنفش یا سیاه  همچنین برداشت زیتون با هدف استحصال روغن زمانی انجام می: وی خاطرنشان کرد

ر باید محصول یک تا دو ماه بیش از زمان الزم برای تولید کنسرو روی درخت بماند که برای تولیدکننده تغییر کند، برای این تغیی

این عوامل در مجموع باعث شده است که باغدار تمایل بیشتری به فروش زیتون قبل از رسیدن به . هزینه نگهداشت به همراه دارد

وزارت جهاد : ه وابستگی باالی کشور به واردات روغن زیتون ادامه دادجاللت با اشاره ب.کشی داشته باشد شرایط مناسب روغن

های زیتون روغنی  های خوبی برای کاهش این وابستگی در دستور کار دارد و در این راستا اقدام به عرضه نهال کشاورزی برنامه

به . ده و به زمان پنج تا شش سال نیاز داردبر بو مناسب در بین باغداران کرده است، اما رسیدن به نتایج مطلوب این برنامه زمان

مدت برای کاهش وابستگی به باغداران یارانه پرداخت کند تا آنان به دالیل اقتصادی  همین جهت الزم است دولت در برنامه کوتاه

تواند با  ت میمدت، دول در این برنامه کوتاه: وی تأکید کرد.کشی نشوند مجبور به فروش محصوالت زودتر از زمان مناسب روغن

التفاوت آن را به شکل یارانه به  کشی زیتون را تشویق به خرید از باغداران کند؛ سپس مابه های روغن تعیین قیمت تضمینی، کارخانه

 .ساعت کند 01تا  70ها پرداخت کند و در ازای پرداخت یارانه، آنها را موظف به استحصال روغن در کمتر از  این کارخانه

با : گذارد، گفت ره شورای ملی زیتون در پاسخ به این پرسش که کاهش تولید زیتون روغنی چه تأثیری بر بازار میمدی عضو هیأت

توانیم کمبودها را از این  ایم، می هایی که سال زراعی خوبی نداشته توجه به امکان و تأمین روغن زیتون از طریق واردات در سال

جاللت در پاسخ به پرسش دیگر ایانا .ها وجود ندارد الت تنظیم بازار و افزایش قیمتطریق جبران کنیم پس نگرانی درباره مشک

هزار تن است که با  61اکنون سرانه مصرف روغن زیتون در کشور  هم: مبنی بر اینکه میزان این واردات چقدر است، اظهار داشت

رد که بر اساس آمار گمرک از این مقدار چهارهزار تن آن هزار تن وجود دا 60هزار تن، نیاز به واردات  توجه به تولید دو تا پنج

 .گردد صورت قاچاق وارد کشور می شود به هزار تن می صورت رسمی و مابقی که حدود شش تا هفت به

شود، معموالً قابلیت  صورت قاچاق وارد می های زیتونی که به روغن: های قاچاق هشدار داد و یادآور شد وی درباره مصرف روغن

 .است که به شدت برای سالمت انسان زیان دارد( تفاله زیتون)ف انسانی ندارد و پومیس مصر

کیفیت وارداتی و جایگزینی آن با محصوالت سالم، نیازمند همکاری بین  حذف محصوالت بی: جاللت در پایان اضافه کرد

 ./خواهد زشکی است و همتی ملی میهای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پ وزارتخانه
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 سالمت

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۱: تاریخ

  تمهیدات محیط زیست برای مقابله با شیوع آنفلوآنزای پرندگانتمهیدات محیط زیست برای مقابله با شیوع آنفلوآنزای پرندگان

مرغی یا فوق حاد پرندگان در ایران از ابتدای آذرماه، اقدامات ضروری سازمان حفاظت محیط زیست به  به دنبال شیوع آنفلوآنزای

دیگر پرندگان   ای به منطقه در حقیقت از آنجا که تنها متهمان انتقال این بیماری از منطقه. منظور مقابله با این بیماری آغاز شد

شود، این سازمان به عنوان متولی پرندگان  ترک میان انسان و حیوان شناخته میمهاجر هستند و این بیماری به عنوان بیماری مش

 . مهاجر اقدامات الزم برای مقابله با شیوع این بیماری را در کشور انجام داد

ضمن اشاره وگو با ایسنا،  علی تیموری مدیرکل حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست در گفت

زمان حفاظت محیط زیست به منظور جلوگیری از شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد در کشور، از ممنوعیت صدور به تمهیدات سا

در شرایط کنونی شکار پرندگان حتی با داشتن مجوز تخلف محسوب : های کشورخبر داد و تاکید کرد پروانه شکار در همه استان

مپزشکی کشور با توجه به مشاهده برخی موارد، به ما اعالم کرد که ویروس اخیرا سازمان دا: وی در این باره تصریح کرد.شود می

آنفلوآنزای فوق حاد، از کشورهای روسیه و هند وارد ایران شده است و پرندگان مهاجر حامل ویروس بیماری آنفلوآنزای فوق حاد 

ن شرایطی حفظ جان شهروندان در اولویت این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه طبیعتا در چنی.هستند

های آنها و حتی دیگر افراد جامعه، دستور توقف  به منظور جلوگیری از به خطر افتادن جان شکارچیان و خانواده: ما قرار دارد، گفت

 .اشته باشدو ممنوعیت شکار پرندگان مهاجر داده شد تا از گسترش ویروس جلوگیری شود و تبعات بهداشتی و سالمتی در پی ند

 ممنوعیت صدور پروانه شکار پرندگان 

آذر به ادارات کل محیط زیست  69روز شنبه : مدیرکل حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد

  .ها بخشنامه کردیم که از صدور پروانه شکار خودداری کنند استان

از سازمان : اند تا اطالع ثانوی از شکار اجتناب کنند، افزود با اشاره به اینکه شکارچیانی که پروانه شکار دریافت کرده  تیموری

گیریم، بنابراین در شرایط کنونی نه تنها ارائه مجوز نداریم بلکه شکار برای شکارچیانی که  دامپزشکی در این زمینه استعالم می

ند نیز منتفی است چون این بیماری بسیار خطرناک است و ممکن است خود شکارچیان و خانواده آنها را ا پروانه شکار دریافت کرده

 .تحت تاثیر قرار دهد

 شود  شکار پرندگان حتی با داشتن پروانه شکار تخلف محسوب می

اند تا  کار دریافت کردهشکارچیانی که پروانه ش: مدیرکل حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد

زمانی که مشکل به طور کامل رفع نشده حق شکار ندارند و چون سازمان حفاظت محیط زیست شکار پرندگان را ممنوع اعالم 

 .شود شوند و با آنها برخورد می کرده شکارچیانی که حتی با داشتن پروانه شکار اقدام به شکار کنند متخلف محسوب می
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 سالمت
 فودپرس ۵۹۰1آذر ماه  ۵۱جمعه 

  شکار پرندگان وحشی تا اطالع ثانوی ممنوعشکار پرندگان وحشی تا اطالع ثانوی ممنوع/ / هشدار آنفلوانزای مرغیهشدار آنفلوانزای مرغی

زیست با هشدار به شکارچیان پرنده در مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط  <کشاورزی

 .های مختلف، از آنها خواست تا برای سالمتی خود، خانواده و دیگر افراد جامعه تا اطالع بعدی از شکار پرهیز کنند استان

ر به دلیل شیوع آنفلوانزای مرغی از طریق پرندگان مهاجر، پروانه شکار جدید فعال صاد: به گزارش ایسنا، علی تیموری گفت

 .ها ممنوع است شود و هرگونه شکار هم تا روشن شدن وضعیت این بیماری نظر به امکان سرایت آن به انسان نمی

ها اعالم خواهد شد که با  ای به کلیه استان رسانی محیط زیست، وی خاطرنشان کرد، روز شنبه طی بخشنامه به گزارش پایگاه اطالع

پرندگان در کشور، پروانه عادی شکار پرنده صادر نشود و شکار پرندگان وحشی برای  ویروس آنفلوانزای فوق حاد توجه به شیوع 

 .دارندگان پروانه نیز تا اطالع ثانوی ممنوع خواهد بود

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http079e10007d9701afb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=023e64492d3246afb


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 
 سالمت

 فودپرس ۵۹۰1آذر ماه  ۵1سه شنبه 

  گیاهی برای درمان دل پیچه، نفخ و دل درد شدیدگیاهی برای درمان دل پیچه، نفخ و دل درد شدید

های گوارشی و  بیان و اکثر گیاهان برای درمان ناراحتی ترکیبات این عرق گیاهی شامل پونه، نعنا، آویشن، شیرین <غذا و تغذیه

گیاه معروف است، یک شبه  00عرق گیاهی که به : سنتی گفت یک محقق طب .شود جهت سهولت در هضم غذا استفاده می

این : مجتبی گوهری محقق طب سنتی درباره عرق چهل گیاه اظهار داشت .های گوارشی است داروی بسیار موثر برای انواع ناراحتی

ر خصوص ترکیبات وی د.عرق که دارای خواص بسیاری برای بدن خصوصا دستگاه گوارش است، در بین مردم شناخته شده نیست

های  بیان و اکثر گیاهان برای درمان ناراحتی ترکیبات این عرق گیاهی شامل پونه، نعنا، آویشن، شیرین: این عرق گیاهی گفت

عرق چهل گیاه همچنین برای درمان : این محقق طب سنتی بیان کرد.شود گوارشی و جهت سهولت در هضم غذا استفاده می

 .های روده نیز بسیار مفید و موثر است دارند و همچنین برای درمان ناراحتی پیچه، دل درد، نفخ معده دل

شود، در اصل چهل گیاه نداشته و حاوی تعدادی از  این عرق گیاهی که به عنوان چهل گیاه از آن نام برده می: گوهر عنوان کرد

نی نداشته اما باید توجه داشت این عرقق عرق چهل گیاه محدودیت مصرف س: وی افزود.گیاهان مفید برای دستگاه گوارش است

گیاهی دارای طبع گرم بوده و بهتر است افرادی که طبع گرم و مشکالتی همچون ریفالکس معده دارند در مصرف این عرق گیاهی 

این عرق گیاهی شبه داروی مفید برای : این محقق طب سنتی در خصوص نحوه مصرف این عرق گیاهی اظهار داشت.احتیاط کنند

توانند در هر زمانی بدون نیاز به گرم کردن آن را قبل یا بعد از هر  های گوارشی است که همه افراد در صورت نیاز می انواع ناراحتی

مزاج بودن آن به افرادی که  مصرف این عرق گیاهی به دلیل گرم: گوهری تاکید کرد.وعده غذایی به میزان نیم فنجان مصرف کنند

 .شود شود زیرا سبب شل شدن دریچه معده و تشدید رفالکس معده در این افراد می نمیطبع گرم دارند توصیه 

 .این عرق گیاهی برای افراد سرد مزاج و نیز به جهت تقویت قلب و اعصاب بسیار سودمند است: وی بیان کرد
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 سالمت
 فودپرس ۵۹۰1آذر ماه  ۵۹شنبه 

  غذاهای سالمی که به اشتباه دور ریخته میریزیدغذاهای سالمی که به اشتباه دور ریخته میریزید

ها وسبزیجات بعنوان مواد زاید و دورریختنی شناخته میشوند، اما تا حاال فکر کردهاید که  بعضی از بخشهای میوه <غذا و تغذیه

ای جدی و مهمی را از دست  واقعیت این است که وقتی این مواد را دور میریزید، مزایای تغذیه! شاید این مواد هم مفید باشند؟

 !دهید می

 : دانه های طالبی

خواهند طالبی بخورند، اولین کاری که میکنند این است که تخمه های طالبی را دور میریزند و  خیلی از کسانی که می:شفا آنالین

و  E در صورتی که تخمه های طالبی حاوی پروتئین ، فیبر ، ویتامین. هیچ فایدهای ندارندکنند که این تخمه ها  فکر می

میتوانید این تخمه ها را همراه با روغن زیتون درون تابه . منیزیماست که همگی آنها برای سالمتی انسانها مزیتهای زیادی دارند

 .تفت دهید و بعد بهراحتی بخورید

 : پوست پیاز

شاید فکر کرده باشید که پوسته های بیرونی پیازبه هیچ دردی نمیخورند ، اما این پوسته ها حاوی ترکیب :نالینبه گزارش شفا آ

کوئرستین ترکیب خاصی است که میتواند به کاهش فشار خون کمک کند و نقش مثبتی در . خاصی به نام کوئرستین هستند

های پیاز را به آبگوشت یا خورش اضافه کنید تا طعم و عطر خوبی به  میتوانید این پوسته. تقویت سیستم ایمنی بدن داشته باشد

 .آن بدهید و درست قبل از خوردن غذا، این پوسته ها را از غذا جدا کنید

 : پوست هندوانه

میتواند این اسید آمینه . بخشی از همین مواد است که نباید آنها را دور بریزید چون حاوی اسید آمینه خاصی به نام سیترولین است

میتوانید پوست هندوانه را همراه با گوشت هنداونه ، توت فرنگی و مقداری آب پرتقال ترکیب کنید و . جریان خون را بهبود بخشد

 .یک اسموتی جذاب و مقوی بخورید

 : برگ های بروکلی

ا خُرد کنید و همراه با خود کلم میتوانید برگهای کلم بروکلی ر. و کلسیم می باشد C ، ویتامین A حاوی مقادیر باالی ویتامین

 .بروکلی تف بدهید و بعد بهراحتی مصرف کنید

 : برگ های کرفس

اما این برگها مثل ساقه کرفس دارای . اغلب افراد از ساقه کرفس استفاده میکنند و برگهای کرفس را بدون استفاده دور میریزند

، منیزیم برای عضله سازی ، و  C ه دارند ، حاوی ویتامینبرگهای کرفس عالوه بر عطر خوبی ک. خاصیت های مهمی هستند

 . میتوانید برگهای کرفس را به سوپ سبزیجات یا سوپ مرغ اضافه کنید. کلسیم برای تقویت استخوانها می باشند

 : پوست پرتقال

ضمنا مقدار . دستگاه گوارش داردعالوه بر بوی خارق العاده ای که دارد، سرشار از فیبرهایی است که تاثیر مثبتی در بهبود عمکرد 

میتوایند پوست پرتقال را روی ماهی . در پوست پرتقال وجود دارد که برای تقویت سیستم ایمنی بدن مهم است C زیادی ویتامین

 .یا مرغ رنده کنید و همراه با این غذاها بخورید

 : ساقه های برگ چغندر
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این ساقه های ارغوانی سرشار از کاروتنوئیدهاهستند که بهعنوان آنتی . گرفتدارای فواید مهمی است که نباید آن را نادیده 

هستند که برای تقویت سالمت  K ضمن اینکه سرشار از از ویتامین. اکسیدان ، توانایی باالیی برای مقابله با بیماریها دارند

 .هید و همراه با غذای اصلیتان بخوریدمیتوانید ساقه برگ چغندر را همراه با قارچ و پیاز تف د. استخوانها الزم است

از این مطالب برای سالمتی ، بهبود شیوه زندگی و پیشگیری از بیماری های خود و عزیزانتان استفاده فرمایید و در صورتی که 

 . مطلب را مفید تشخیص دادید لطفا آن را به اشتراک بگذارید و ما را به دیگران معرفی نمایید
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 سالمت
 فودپرس ۵۹۰1آذر ماه  ۵۹شنبه 

  مرغ آنفلوآنزا نگیریم؟مرغ آنفلوآنزا نگیریم؟  چگونه از مرغ و تخمچگونه از مرغ و تخم

های گذشته منتشر شد و این بیماری خطرناک مشترک بین  آن هم در نوعی جدید طی هفتهشیوع آنفلوآنزای طیور  <مواد غذایی

تواند مخاطراتی برای جمعیت انسانی و دیگر واحدهای مرغداری در کشور داشته باشد که رعایت نکات بهداشتی  انسان و طیور می

هاست که به ایران نیز  ها و شاید هم دهه ای مرغی که سالآنفلوآنز.رساند برد یا به حداقل ممکن می خطر ابتال به آن را از بین می

کند  شماری نیز سرایت کرده و می های مشترک بین انسان و طیور به انسان های بی ترین بیماری آمده و به عنوان یکی از خطرناک

شان انجام می  به عنوان وظایفهایی که مرغداران و دامپزشکان دولتی و بخش خصوصی  های پیشگیرانه و مقابله اما به غیر از راه

های مقابله با این بیماری و بهترین روش  دهند تا کشور از گسترش شیوع این بیماری در امان بماند مردم نیز باید راهکارها و راه

ته گرچه به گف.پیشگیری از آن را بدانند تا همچنان احتمال ابتالی این بیماری در جمعیت انسانی کشور به حداقل ممکن برسد

رئیس سازمان دامپزشکی هیچ نگرانی در زمینه کنترل و پیشگیری از اپیدمی شدن یا گسترش بیماری آنفلوآنزای مرغی یا همان 

های بیمار و  سازی مرغ آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در شرایط کنونی وجود ندارد، چرا که عملیات قرنطینه کانون بیماری، معدوم

لومتری کانون بیماری برای گسترش شعاع مبارزه و مقابله با بیماری از سوی دامپزشکان این سازمان با پایش و ارزیابی شعاع سه کی

جدیت در حال انجام است و مردم می توانند به راحتی و بدون نگرانی نسبت به خرید و مصرف مرغ و تخم مرغ روزانه خود اقدام 

مرغ چگونه از مبتال بودن یا  د این است که پس از خرید گوشت مرغ و تخمتوان به آن اشاره کر ای که می اما مهمترین نکته.کنند

توانیم انجام  دانستیم چه کاری می نبودن آن اطمینان حاصل کنیم و حتی اگر احتمال بیمار بودن آن را به صفر درصد نزدیک می

مان را نیز اینکه از بین ببریم یا به حداقل را تهیه و مصرف کنیم که خطر یا ریسک انتقال این بیماری به خود  دهیم و چگونه آن

ممکن برسانیم؟رئیس سازمان دامپزشکی معتقد است که گرچه این سازمان و ناظران آن به هیچ وجه اجازه ورود گوشت مرغ یا 

ن ارتباط توانند با استفاده از دستکش یا ابزاری دیگر بدو دهد اما مردم در چنین شرایطی می تخم مرغ را به بازار مصرف نمی

مستقیم دست با مرغ یا تخم مرغ مورد نظر آن را در فرآیند کامل پخت آماده مصرف کنند و به عنوان مثال اگر گوشت مرغ به 

مرغ خود را  ای از قطعه گوشت مورد نظر قابل رؤیت نباشد یا اینکه تخم ای پخته شود که دیگر رنگ صورتی آن در هیچ نقطه گونه

ای که دیگر به اصطالح عسلی نباشد و زرده آن نیز کامال به حالت جامد درآمده باشد، دیگر نگرانی  گونه  به صورت کامل بپزند به

البته به گفته این مقام مسئول یکی .توانند با آسودگی خاطر پروتئین روزانه خود را مصرف کنند بابت این بیماری وجود ندارد و می

شود رعایت نکردن مسائل و نکات  از عوامل شیوع این بیماری در بین جمعیت انسانی که به ویژه در نقاط روستایی مشاهده می

ی  قطهای به ن بهداشتی است چرا که یکی از عوامل انتقال این بیماری از یک مرغداری به واحد پرورشی دیگر جابجایی طیور از نقطه

های حمل و نقل طیور است که البته این سازمان بازرسی، نظارت و  ها توسط ماشین دیگر و حتی جا به جایی فضوالت حیوانی آن

 .شود و نقل را در دستور کار قرار داده و در همه کشور اجرایی می های حمل  شستشوی همه ماشین

توانند به این بیماری مبتال شوند و خطر ابتال به  ی بیمار و حتی تلف شده میها اما بسیاری از کودکان روستایی با بازی کردن با مرغ

روند نیز وجود  کنند و سراغ دستفروشان محلی می بیماری برای مردمی که مرغ یا تخم مرغ خود را از مراکز معتبر خریداری نمی

نگه داشتن   ضور پرندگان وحشی و مهاجر است، هایی که محل ح دست نزدن به پرنده بیمار، شنا نکردن در آب ها و تاالب.دارد

پرنده در حصار و دور از محل زندگی، داشتن ماسک یا پوشاندن دهان و بینی به هنگام تمیز کردن قفس پرندگان، اجازه ندادن به 

ان و زنان باردار برای تمیز کودکان برای بازی با پرندگان بومی و زینتی به ویژه در فصل آنفلوآنزا، اجازه ندان به افراد سالمند، کودک

ها برای پیشگیری از ابتالء به بیماری آنفلوآنزای  تواند از دیگر مواردی باشد که رعایت کردن آن نیز می... کردن قفس پرندگان و



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

ر همچنین در چنین ایامی که فصل سرد بوده و احتمال شیوع آنفلوآنزاست نباید به شکار پرندگان مهاج.جدید امسال ضروری است

یا آزاد پرواز رفت، از سوی دیگر باید در مناطق آلوده رفتن به بازارهای پرندگان را ممنوع کرد و برای تغذیه پرندگان از ریختن غذا 

در واقع دامپزشکان و پزشکان .هایی که احتمال ورود آن ها به خانه وجود دارد باید جلوگیری کرد و دانه کنار پنجره و مکان

ق آلوده باید از هر گونه تماس با پرندگان اجتناب شود و در صورت اجبار الزم است که از دستکش، ماسک، معتقدند که در مناط

تواند سبب  توان به جرأت گفت که شکار، خریداری و مصرف پرندگان مهاجر می کاله، چکمه و لباس کار استفاده شود، بنابراین می

ی دیگر حمل و نقل و خرید و فروش پرندگان در صورت آلودگی و وجود بیماری بیماری و انتقال آنفلوآنزای پرندگان شود و از سو

بنابراین باید مردم به نکاتی مانند تماس مستقیم با .تواند یکی از عوامل انتشار آن بین مردم و جمعیت انسانی باشد ها می در آن

پر کندن طیور و ماکیان آلوده و بیمار، تنفس هوای ها، کشتن و  پرندگان آلوده و بیمار یا مدفوع، ترشحات پرندگان و وسائل آن

تواند باعث انتقال آن  آلوده و بیمار و شکار یا خریداری پرندگان شکار شده توجه کنند، چرا که هر یک از این عوامل به تنهایی می

های گوشتی هنوز  و مرغ گذار بوده تخم  هرچند آنفلوآنزای فوق حادی که گزارش شده در چهار واحد پرورش مرغ.به انسان شود

اند و به گفته رئیس سازمان دامپزشکی  گی معدوم شده گذار مادر بیمار نیز همه های تخم های آلوده و مرغ مرغ مبتال نشده اند و تخم

رایر مردم به منطقه آلوده در مالرد و مرز پایتخت با استان البرز در قرنطینه و نظارت و ارزیابی شدید قرار دارد اما رعایت این نکات ب

تواند ضریب ابتالء به این بیماری مشترک بین انسان و طیور را کاهش  کننده یا برخوردکننده با چنین مسائلی می عنوان مصرف

 .دهد
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 شیالت

 فارس - ۰۱/۹۰/۵۵:  تاریخ

  هکتار از اراضی کشور به کشت آرتمیا اختصاص یافتهکتار از اراضی کشور به کشت آرتمیا اختصاص یافت  522522با توجه به کاهش ذخیره آرتمیا در دریاچه ارومیه با توجه به کاهش ذخیره آرتمیا در دریاچه ارومیه 
پروری کشور، تولید، تکثیر و پرورش در  تنی آرتمیای صنعت آبزی 50برای تأمین نیاز :رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور گفت 

 . های جنوبی کلید خورد های کرمان، مرکزی و استان استان

آرتمیای به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، یوسفعلی اسدپور درباره آخرین وضعیت  خبرگزاری فارسبه گزارش 

دلیل شرایط موجود دریاچه ارومیه و سردی هوا،  شده در سه ماهه پاییز امسال به های انجام بر اساس پایش: دریاچه ارومیه گفت

 .ای در آب باقیمانده دریاچه ارومیه یافت نشد هیچ آرتمیای زنده

لیتر آب یک عدد آرتمیا  60خانه در هر  ر گمانو بند( بزرگراه شهیدکالنتری)در دو ایستگاه کوه زنبیل : یوسفعلی اسدپور افزود

 .مشاهده شد

آرتمیا در آب بیش از حد شور به دوره کمون فرو رفته است و با توجه به سرد شدن هوای منطقه و آب : وی خاطرنشان کرد

 .هایی که عامل رنگ سرخی دریاچه بودند، به تدریج در حال کاهش است ها و جلبک دریاچه، فعالیت باکتری

 .رو خواهیم بود با ورود آب بیشتر به دریاچه و سردی هوا، به تدریج با کاهش رنگ سرخ آب روبه: سدپور ادامه دادا

 هکتار از اراضی کشور به کشت آرتمیا اختصاص یافت 522

ای مستعد کشور ه رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور درباره تولید، توسعه، تکثیر و پرورش انبوه آرتمیا در سایر مناطق و استان

پروری وارد  های جنوبی برای تأمین نیازهای آرتمیای مورد نیاز صنعت آبزی هایی چون کرمان، مرکزی و استان استان: تصریح کرد

 50شود نیاز  بینی می هکتار در کل کشور صادر شده است و پیش 500مجوز برای تولید آرتمیا تا سقف : وی افزود.شوند عرصه می

تولید تجاری آرتمیا با هدف تأمین نیازهای داخلی، ایجاد : اسدپور تأکید کرد.شود تمیا از این طریق تأمین میتنی کشور به آر

چرا که ضمن ایجاد اطمینان از بهداشت و سالمت محصول، .شود های شور در کشور اجرایی می اشتغال و استفاده بهینه از منابع آب

پروری ساالنه مقداری آرتمیا از  برای تأمین نیازهای صنعت آبزی: سدپور همچنین گفتا.کاهد از خروج مقدار زیادی ارز ساالنه می

 .شد کشورهایی چون چین، ویتنام و تایلند وارد می

 شود های تکثیر ماهیان سردآبی در حوزه دریاچه ارومیه مکانیزه می کارگاه

های تکثیر و  کعبی آب در سال، مقرر شد کارگاهمیلیون مترم 500با هدف کاهش : رئیس مرکز تحقیقات آرتمیای کشور افزود

کارگاه موجود و فعال  15در مرحله نخست : وی خاطرنشان کرد.پرورش ماهیان سردآبی در حوزه دریاچه ارومیه مکانیزه شوند

ج ستاد ای عملیاتی و اجرایی خواهد شد و اعتبارات آن از محل معاونت تروی حاشیه دریاچه ارومیه در سطح سه پایلوت منطقه

 .عملیات اولیه و تدوین راهکارهای الزم آغاز شده است: اسدپور ادامه داد.شود احیای دریاچه ارومیه تأمین و اجرایی می

 .جویی در مصرف آب اقدامات خوبی در دست انجام است و برای نجات آرتمیای دریاچه ارومیه و صرفه

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http69050066000727 
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 شیالت
 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۹: تاریخ

  شودشود  های پرورش ماهی لرستان به بخش خصوصی واگذار میهای پرورش ماهی لرستان به بخش خصوصی واگذار می  مجتمعمجتمع

 .داد مدیر کل شیالت لرستان از واگذاری مجتمع های پرورش ماهی این استان به بخش خصوصی خبر -خرم آباد 

وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اداره کل شیالت لرستان طی سال های گذشته اقدام به ایجاد مجتمع  گفت کیارش بیرانوند در 

 .ظرفیت این مجتمع ها بیش از سه هزار تن است: های پرورش ماهی در استان کرده است اظهار داشت

این مجتمع های پرورش ماهی به خاطر اینکه : ل شده است عنوان کردوی با بیان اینکه زیر ساخت های این مجتمع ها تکمی

 .مدیریت و واگذاری آنها به صورت انفرادی مقدور نیست این آمادگی را داریم که آنها را به صورت مدیریت واحد واگذار کنیم

در این : صورت می گیرد گفت 72مدیر کل شیالت لرستان با بیان اینکه واگذاری این مجتمع های پرورش ماهی از طریق ماده 

 .راستان انتظار داریم که مردم استان در این رابطه مشارکت کرده تا بتوانیم این مجتمع ها را به آنها واگذار کنیم

مزرعه پرورش ماهی تولید  710هزار تن انواع ماهی سرد آبی و گرم آبی در  70پیش بینی می شود امسال بیش از : بیرانوند گفت

 .شود
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 شیالت
 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۹: تاریخ

  زنده به کشور را ممنوع کردزنده به کشور را ممنوع کرد« « تیالپیایتیالپیای»»گمرک ورود گمرک ورود 

گونه پرورش و تکثیر  سازمان محیط زیست با هرهمانظور که می دانید : کارشناس ارشد دفتر آبزیان سازمان حفاظت محیط زیست

و واردات ماهی زنده تیالپیا بشدت مخالف است و ریاست سازمان نیز دالیل این مخالفت را به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان 

ت علمی هم آمده که در بسیاری از مقاال : اندمدیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش و صادرات آبزیان بازرسی کل کشور کتباً اعالم کرده

چه دلیلی دارد گوشتی را . های باردار با احتیاط از این گوشت استفاده کنند و تا جای امکان استفاده نکنند اقشار آسیب پذیر و خانم

در پی اعالم سازمان حفاظت محیط / روزنامه ایران ، مژگان جمشیدی «دانیم برای سالمت مشکل ساز است ترویج کنیم؟ که می

ای به تمامی واحدهای گمرک کشور اعالم کرد که با هر گونه واردات ماهی زنده تیالپیا که  اداره گمرک با صدور بخشنامهزیست ، 

این .های آبی است برخورد کرده و مانع از ترخیص آن توسط گمرکات شوند یک گونه آبزی بشدت مهاجم و مخرب اکوسیستم

سال است که با هرگونه تکثیر و پرورش ماهی تیالپیا در کشور 1زیست  دستور در حالی صادر شده که سازمان حفاظت محیط

زایی و به دلیل سود کالن حاصل از پرورش آن همچنان به تکثیر و  توسط شیالت مخالف است اما سازمان شیالت با توجیه اشتغال

در . ا با نابودی مواجه کند اصرار داردتواند نسل تمامی ماهیان بومی کشورمان ر پرورش این گونه غیر بومی و بشدت مهاجم که می

همین حال سازمان حفاظت محیط زیست هفته گذشته موفق شد یک واحد کارگاهی غیر مجاز را که اقدام به پرورش ماهی تیالپیا 

ه امید صدیقی، کارشناس ارشد دفتر آبزیان سازمان حفاظت محیط زیست در این بار.کرد شناسایی و با حکم قضایی پلمب کند می

گونه پرورش و تکثیر و واردات ماهی زنده تیالپیا بشدت مخالف  دانید سازمان محیط زیست با هر همانطورکه می: گفت« ایران»به 

با این . اند است و ریاست سازمان نیز دالیل این مخالفت را به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بازرسی کل کشور کتباً اعالم کرده

های غیر بومی و مهاجم با رعایت مالحظات محیط زیستی و در شرایط کامالً ایزوله از نظر  ی بر روی گونهحال انجام کار تحقیقات

سازمان منعی ندارد و به همین دلیل محیط زیست چند سال قبل با انجام مطالعات بر روی ماهی تیالپیای نیلی در مرکز تحقیقات 

های  شان پایبند نبودند و بعضاً شاهد خروج این ماهی به سایر حوضچه تعهداتشیالت یزد موافقت کرد که متأسفانه آنها به تمامی 

ها و آبزیان استان خوزستان به دلیل ورود یک نوع  امروز بالیی که بر سر رودخانه: این کارشناس افزود. پرورشی در این استان بودیم

های مهاجم  رود که تیالپیا نیز همچون سایر گونه یم آن میماهی تیالپیا به نام تیالپیای زیلی آمده بر کسی پوشیده نیست و چون ب

های داخلی کشور  های گذشته به کشور وارده شده، به تمامی آب ها و اکوسیستم و غیر بومی که توسط دستگاههای مختلف در دهه

درهمین راستا با تالش . نداردایم جز مرکز تحقیقاتی بافق یزد هیچ مرکز دیگری حق تکثیر این ماهی را  وارد شود لذا اعالم کرده

بچه ماهی غیر بومی و مهاجم تیالپیا که در یک  1000همکاران محیط زیستی مان در اداره کل محیط زیست استان مرکزی، 

کارگاه غیرمجاز اطراف اراک گزارش شده بودند با شکایت محیط زیست به دادگاه و با حکم دادستان معدوم شدند و با متخلف 

بنا بر اعالم اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت، گونه آبزی تیالپیا یکی از انواع ماهیان بشدت مهاجم .صورت گرفت برخورد قضایی

تواند نسل تمامی ماهیان بومی را با انقراض مواجه  های آبی شود می جهان است که اگر به عنوان گونه غیر بومی وارد اکوسیستم

ای از ماهی تیالپیا تحت عنوان تیالپیای زیلی وارد آب های استان  ناشناخته، گونهسال پیش به دالیل  5با این حال از . کند

خوزستان شده که این امر خسارت شدیدی به صیادان و حتی پرورش دهندگان ماهی در این استان وارد ساخته است و نسل ماهی 

ز هیچ مرجعی در کشور مسئولیت ورود این ماهی با این وجود هنو. بومی خوزستان به نام شیربت را با انقراض مواجه ساخته است

شود تا  های این استان را نپذیرفته است و بدون اینکه راهکاری برای مقابله با این ماهی مهاجم اتخاذ شود تالش می به رودخانه

معصومه ابتکار، رئیس ازاین رو .تر از تیالپیای زیلی است در کشور تکثیر و پرورش داده شود تیالپیای نیلی که به مراتب خطرناک
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های غیر  ای به گمرک کشور، اعالم کرد با توجه به تهدیدات وسیع گونه سازمان حفاظت محیط زیست چندی قبل با ارسال نامه

در همین راستا علی . بومی و مهاجم تیالپیا و جهت جلوگیری از ورود غیر مجاز آن هر گونه واردات ماهی زنده به کشور ممنوع شود

نی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه، به تمامی گمرکات اجرایی اعالم کرده است طبق مقررات صادرات و اکبر شاما

های غیر  واردات سازمان توسعه تجارت ایران و به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص جلوگیری از ترخیص گونه

از مخاطرات زیست محیطی واردات محموله ماهی زنده ملزم به ارائه گواهی  بومی و مهاجم تیالپیا، نظر به اینکه جهت جلوگیری

های ماهی زنده از گمرکات کشور  سازمان حفاظت محیط زیست شده است وفق مقررات عمل شده و هر گونه ترخیص محموله

پیا است بلکه وزارت نیرو نیز حاال اما فقط این سازمان محیط زیست نیست که مخالف ماهی تیال مخالفان ماهی تیالپیا.ممنوع شود

در . با پرورش این ماهی مخالف است و نسبت به ورود احتمالی آن به مخازن پشت سدها ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است

هرچیزی که تولید آن سودآور است »: همین حال مدیرعامل اتحادیه تکثیر و پرورش و صادرات آبزیان نیز اخیراً اعالم کرده است

در بسیاری از مقاالت . کیفیتی است که بعضاً مضر هم هست در درجه اول گوشت تیالپیا گوشت ماهی بی. اید وارد مملکت کنیمنب

چه . های باردار با احتیاط از این گوشت استفاده کنند و تا جای امکان استفاده نکنند علمی هم آمده که اقشار آسیب پذیر و خانم

 «انیم برای سالمت مشکل ساز است ترویج کنیم؟د دلیلی دارد گوشتی را که می
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 شیالت
 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۱: تاریخ

  و غذاهای دریایی آغاز به کار کردو غذاهای دریایی آغاز به کار کردالمللی صنعت تولید و تجارت آبزیان المللی صنعت تولید و تجارت آبزیان   نخستین نمایشگاه بیننخستین نمایشگاه بین

دقایقی پیش با حضور حسن ( IFEX 7061) المللی صنعت تولید و تجارت آبزیان و غذاهای دریایی نخستین نمایشگاه بین

 .المللی تهران افتتاح شد های بین صالحی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیالت ایران در محل دائمی نمایشگاه

کنندگان تجهیزات صیادی،  خبرنگار ایانا از محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، تولیدکنندگان و توزیعبه گزارش 

کنندگان  کنندگان تجهیزات پرورش و نگهداری آبزیان، فرآوری محصوالت شیالتی، تولیدکنندگان و ارائه تولیدکنندگان و ارائه

های  دهندگان ادوات تصفیه اهی، تجهیزات و تأسیسات برودتی، تولیدکنندگان و ارائهم غذاهای دریایی، تکثیر و تولیدکنندگان بچه

های شیالتی، تولیدکنندگان و صنایع پرورش ماهیان  آالت و حمل و نقل و انتقال آبزیان و فرآورده بندی، ماشین آب، صنایع بسته

دستی دریایی مرتبط و ارائه خدمات بهداشتی و  ن، صنایع پایی(تفریحی)زینتی و تجهیزات آکواریومی، تجهیزات ماهیگیری 

 .های حاضر در این نمایشگاه هستند دامپزشکی و دارویی و جراید مرتبط، گروه

گذاری خارجی در صنعت  ویژه سرمایه گذاری به این نمایشگاه با اهدافی همچون ایجاد بستر مناسب به جهت همکاری سرمایه

برداران در حوزه  در زمینه صنعت شیالت و آبزیان، ایجاد تناسب میان منابع و بهره های کشور شیالت کشور، عرضه توانمندی

پروری، ایجاد زمینه اشتغال بیشتر در صنعت شیالت  صیادی و ارائه آخرین دستاوردهای آن، تقویت آموزش و ترویج کاربردی آبزی

های مربوطه برگزار  ها و تشکل گی بیشتر میان سازمانسازی و ترویج الگوهای بهینه مصرف غذاهای دریایی و هماهن کشور، فرهنگ

شرکت داخلی و هشت شرکت خارجی از کشورهای ترکیه، چین، فرانسه و تایلند در مساحتی  17این نمایشگاه با حضور .شده است

 .و فضای باز اطراف آن تشکیل شده است 77، 76، 70های  مترمربع در سالن 500بیش از 

صبح تا پنج بعدازظهر آماده  0المللی تهران از  های بین آذرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه 60تا  65 این نمایشگاه از امروز

 ./مندان است بازدید عالقه
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  درصدی صید میگو در مقایسه با میانگین پنج سالهدرصدی صید میگو در مقایسه با میانگین پنج ساله  7676رشد رشد / / های هرمزگانهای هرمزگان  تن میگو از آبتن میگو از آب  65226522برداشت برداشت 

 .های هرمزگان برداشت شد که بیشتر آن گونه موزی است تن میگو از آب 502هزار و  با پایان فصل برداشت میگو، یک

وگو با خبرنگار ایانا از پایان برداشت میگوی دریایی استان  شیالت ایران امروز در گفت مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان

های هرمزگان برداشت شد که در مقایسه با سال گذشته  تن میگو از آب 502هزار و  در سال جاری یک: هرمزگان خبر داد و گفت

 610ماه ادامه یافت و در این مدت  آبان 72ر آغاز و تا مه 60فصل صید میگو از : مختار آخوندی افزود.دو درصد رشد داشته است

درصدی و در  76ساله از رشد  میزان صید در مقاسیه با میانگین پنج: وی خاطرنشان کرد.فروند لنج صیادی در دریا فعالیت داشت

آب و هوایی، میزان ذخایر  دلیل شرایط خاص به: آخوندی ادامه داد.ساله از رشد سه درصدی برخوردار بود 60مقایسه با میانگین 

 .دلیل مقابله مناسب با صیادان غیرمجاز، شاهد کاهش میزان صید نبودیم هرساله دارای نوساناتی است و امسال به

 .هزار تومان در نوسان است 61تا  65فروشی میگوی گونه موزی در اسکله  متوسط قیمت عمده: وی تصریح کرد

هزار تومان برآورد شده  70تا  77فروشی میگو نیز  قیمت خرده: سازمان شیالت ایران یادآور شدمدیرکل دفتر امور صید و صیادی 

تن آن را گونه موزی برشمرد و  95هزار و  شده استان هرمزگان، یک تنی میگوی برداشت 502هزار و  آخوندی از حجم یک.است

 .ان قابل استحصال استهای هرمزگ دو گونه دیگر نیز عالوه بر این گونه از آب: تأکید کرد

صید دریایی میگو در سه استان خوزستان، هرمزگان و چابهار در حال انجام است که در روزهای پایانی : وی در پایان اظهار داشت

 ./آن قرار داریم
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افتتاح، ظهر افتتاح، ظهر / / المللی صنعت تولید و تجارت آبزیان و غذاهای دریایی برگزار می شودالمللی صنعت تولید و تجارت آبزیان و غذاهای دریایی برگزار می شود  نخستین نمایشگاه بیننخستین نمایشگاه بین

  سه شنبهسه شنبه

 .یابد گشایش میالمللی صنعت تولید و تجارت آبزیان و غذاهای دریایی فردا سه شنبه  نخستین نمایشگاه بین

آذر ماه سال جاری  6۱تا  61( Ifex7261)المللی صنعت تولید و تجارت آبزیان و غذاهای دریایی  نخستین نمایشگاه بین

و فضای باز اطراف آن با همکاری و  77، 76، 72های مترمربع در محوطه سالن 522هزار و  7در فضای تحت پوشش 

 . شود های وابسته برگزار می ها و اتحادیه یه انجمنهمیاری و حضور سازمان شیالت ایران و کل

المللی صنعت تولید و تجارت آبزیان و غذاهای  به گزارش ایانا از ستاد خبری نمایشگاه، متین جهرمی، مدیر نخستین نمایشگاه بین

گذاران  خصوص سرمایه هگذاری ب همکاری، سرمایه ایجاد بستر مناسب به جهت : ضمن بیان این مطلب افزود« Ifex7061» دریایی

های کشور در زمینه صنعت شیالت و آبزیان، بسترسازی مناسب به جهت صادرات  خارجی در صنعت شیالت کشور، عرضه توانمندی

محصوالت شیالتی و آبزیان، ایجاد تناسب میان منابع و بهره برداران در حوزه صیادی و ارائه آخرین دستاوردهای آن، 

سازی و ترویج الگوهای  ایجاد زمینه اشتغال بیشتر در صنعت شیالت کشور، فرهنگ  پروری، اربردی آبزیتقویت،آموزش و ترویج ک

های مربوطه از جمله مهمترین اهداف برگزاری این  ها و تشکل های بیشتر میان سازمان بهینه مصرف غذاهای دریایی و هماهنگی

کنندگان تجهیزات صیادی، تولیدکنندگان و ارایه دهندگان تجهیزات  تولیدکنندگان و توزیع:وی گفت. رود شمار می نمایشگاه به

دهندگان غذاهای دریایی، تکثیر و تولیدکنندگان بچه  پرورش و نگهداری آبزیان، فرآوری محصوالت شیالتی، تولیدکنندگان و ارایه

های آب، صنایع  زات و ادوات تصفیهماهی، تأسیسات و تجهیزات برودتی مرتبط با صنعت، تولیدکنندگان و ارایه دهندگان تجهی

آالت حمل و نقل و انتقال آبزیان و  پروری، تولیدکنندگان ماشین بندی، تولیدکنندگان خوراک آبزیان و مواد غذایی مکمل آبزی بسته

واریوم، ارایه آالت و صنایع پرورش ماهیان زینتی و تجهیزات آک دهندگان آبزیان، تولیدکنندگان ماشین های شیالتی، پرورش فرآورده

دستی دریایی مرتبط، ارایه و خدمات دامپزشکی و بهداشتی دارویی،  ، صنایع پایین(تفریحی)و خدمات تجهیزات ماهیگیری 

 . کنندگان در این نمایشگاه هستند ها، تشکالت و جراید مرتبط مشارکت سازمان

از کشورهای ایران، ایتالیا، ترکیه، یونان و چین شرکت داخلی و خارجی  10این نمایشگاه با حضور : جهرمی خاطرنشان ساخت

.  های خارجی انجام و اجرا کرده است ریزی مؤثری را به جهت حضور شرکت ستاد برگزاری برنامه: وی یادآور شد.برگزار خواهد شد

از کشورهای فرانسه،  شرکت نمایشگاهی 9، همچنین  المللی داشته باشیم رسانی کامل و وسیعی را در سطح بین ما توانستیم اطالع

 .اند مالزی و چین به جهت هرچه بهتر اجرایی شدن پروژه با ستاد مرکزی همکاری داشته

بازدیدکنندگان از کشورهای ترکیه، ایتالیا، کرواسی، یونان، لهستان و چین تاکنون درخواست بازدید از نمایشگاه را به ستاد ارسال 

های  ها و اتحادیه های انجمن به جهت آنان انجام گیرد، عالوه بر این با کمک و راهنماییاند تا مراحل دعوتنامه و اخذ ویزا  کرده

 . های خوبی انجام گرفته است ریزی و هماهنگی مرتبط برای حضور بازدیدکنندگان و تجار مرتبط با این صنعت، برنامه
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 خبرنگاران جوان - ۵۹۰۱آذر  ۵۱: تاریخ

  صادرات ماهیان گرم آبی، آب رفتصادرات ماهیان گرم آبی، آب رفت

در حال حاضر به سبب وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم عراق و تولید ماهیان :مدیر عامل سراسری اتحادیه ماهیان گرم آبی گفت

 .صادرات ما به شدت کاهش یافته استگرم آبی در این کشور 

اقتصادی باشگاه گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیحسن آقازاده مدیر عامل سراسری اتحادیه ماهیان گرم آبی در گفتگو با خبرنگار 

عواملی همچون نزوالت جوی، شرایط مساعد آب و هوا و : اشاره به وضعیت تولید ماهیان گرم آبی اظهار داشتبا خبرنگاران جوان، 

 .تامین به موقع نهاده ها تاثیر بسزایی در راندمان تولید دارد

که امسال با  که بررسی مزارع بیانگر آن است هزار تن بوده  650مجموع تولید ماهیان گرم آبی سال گذشته در کشور : وی افزود

با توجه به آنکه بخش اعظم : آقازاده در خصوص وضعیت صادرات ماهیان گرم آبی بیان کرد .افزایش تولید روبرو خواهیم شد

مردم عراق و تولید ماهیان گرم آبی  صادرات ماهیان گرم آبی به عراق است، در شرایط فعلی به سبب وضعیت اقتصادی و معیشتی 

در حال حاضر تولیدکنندگان : مدیر عامل اتحادیه ماهیان گرم آبی ادامه داد.شدت کاهش یافته است در این کشور صادرات به

درصدی قیمت روبرو هستند که انتظار می رود با بحث های  00الی  90ماهیان گرم آبی به دنبال کاهش صادرات با افت چشمگیر 

گرچه در : الت به بخش تولید ماهیان گرم آبی خبر داد و گفتوی از نگاه ویژه شی.حمایتی تا حدودی مشکالت آنها مرتفع شود

گذشته برنامه های شیالت بر افزایش تولید متمرکز بود اما هم اکنون تمام همت خود را روی مدار بازارسازی و بازار یابی به کار 

 .گرفته است که در صورت استمرار این سیاست می توان به ساماندهی این بخش امیدوار بود

 
ورود اتحادیه به بحث فرآوری محصول عالوه بر ایجاد ارزش افزوده باال می تواند به حذف دالالن از پروسه  : ازاده تصریح کردآق

 .عرضه منجر شود
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 شیر و فراوردهها

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۹۹: 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 : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت سراسری دامداران ایران امروز در گفتمدیرعامل اتحادیه 

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 تن شیرخام در راستای این طرح از دامداران جذب می 000ی با اشاره به اینکه روزانه حدود علیرضا عزیزالله

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 گان داخلی از ماده اولیه آن که کیفیت مطلوبی نیز دارد، محروم ماندهکنند 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

ز بهبود کیفیت شیر توزیعی مدارس ممانعت به گفته عزیزاللهی، با این حال، وزارت آموزش و پرورش، ا.آموزان کشور نیست دانش

البته اتحادیه نیز به این وزارتخانه اعالم کرده که توانایی تأمین . کرده و به هر علتی که باشد، تمایلی برای ارتقای کیفیت شیر ندارد

 .بهترین محصول را دارد، اما هنوز اقدامی از طرف مسئوالن مربوطه انجام نگرفته است

آموزان از همان دوران  توان نسل آینده را به افزایش مصرف شیر ترغیب کرد، چرا که وقتی دانش 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

شد بین سازمان تعاون روستایی  بنابراین اگر می: سری دامداران ایران تأکید کردحسن نیت داشته باشند؟مدیرعامل اتحادیه سرا

ایران و وزارت آموزش و پرورش، ارتباطی برای این منظور برقرار شود، قطعاً تأثیری مطلوب و در خور توجه در بهبود کیفیت شیر 

االجرا است،  های مطلوب و الزم شیرخام، یکی از طرح عزیزاللهی با بیان اینکه اجرای طرح خرید حمایتی.افتاد مدارس اتفاق می

میلیارد تومان شیرخام از دامداران در قالب این طرح تحویل  670ماه، تاکنون به ارزش حدود  از ابتدای اردیبهشت: اظهار داشت

ده و سازمان تعاون درصد مبلغ آن از محل فروش خامه و شیرخشک تولیدی با دامداران تسویه ش 20تا  15اند که تنها  گرفته

 .میلیارد تومان به تولیدکنندگان بدهکار است 50روستایی، چیزی حدود 

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 تیمشکالتی که در تأمین اعتبار از طرف دولت صورت گرفته، نارضای

 ./مقتضی، این مشکل نیز حل شود
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 شیر و فرآورده ها

 فودپرس ۵۹۰1آذر ماه  ۵۹شنبه 

  در افزایش مصرف سرانه لبنیاتدر افزایش مصرف سرانه لبنیاتسال ناکامی سال ناکامی 6767

گذاری شده  کیلوگرم برای لبنیات هدف612کیلوگرم و650برنامه توسعه چهارم و پنجم به ترتیب مصرف سرانه7که در درحالی

 .کیلوگرم است و فاصله زیادی با استاندارد جهانی دارد10بود،این عدد در کشور هنوز حدود

در سالمت جامعه، مصرف بهینه مواد  به گزارش خبرنگار مهر، بحث الگوی مصرف مواد غذایی یکی از مهمترین مباحثی است که 

هایی مانند دیابت، فشارخون، چربی خون، اضافه  طی سالیان اخیر، افزایش بیماری. غذایی و حتی تولید و واردات آنها تاثیرگذار است

ای جدی برای  در جامعه، حاکی از آن است که الگوی مصرف صحیحی در جامعه وجود ندارد و باید چارهوزن و مواردی از این قبیل 

های لبنی از جمله محصوالت مهمی هستند که سهم بسیار کمی در سبد غذایی خانوار ایرانی  شیر و فرآورده .آن اندیشیده شود

 .کنند والت تاکید میدارند و متخصصان تغذیه کشور همواره بر افزایش مصرف این محص

دالیل مصرف پایین لبنیات در کشور، عوارض ناشی از این مساله، اوضاع کشورهای توسعه یافته در این زمینه و راهکارهای موثر 

 .تواند در حل مشکل موجود موثر باشد برای آن از جمله مباحثی است که یافتن پاسخ مناسب برای آنها می

شناس صنعت شیر و مشاور انجمن لبنی ایران و سید احمد مقدسی، رئیس هیات مدیره انجمن در همین زمینه حسین چمنی، کار

صنفی گاوداران در نشستی مشترک در خبرگزاری مهر، درباره مباحث فوق به اظهارنظر پرداختند، موانع و مشکالت موجود را بیان 

 :گذرد تان می ر گرامیو راهکارهایی را برای آن ارائه کردند که قسمت اول این گفتگو از نظ

تر است  شود، کدام یک از این اعداد به واقعیت نزدیک درباره مصرف سرانه شیر در کشور اظهارنظرهای متفاوتی می*

 و ما در این زمینه نسبت به استاندارد جهانی و کشورهای توسعه یافته، چه وضعیتی داریم؟

های مسئول اختالف نظروجود  ع آماری یعنی مرکز آمار و وزارتخانهدرباره مصرف سرانه لبنیات در کشور بین دو مرج: چمنی-

دارد، اما مقدار اعالم شده از سوی هر دو مرجع را که در نظر بگیریم، باز هم در این زمینه نسبت به کشورهای پیشرفته و 

شود، قرار دهیم، حداکثر یک  عالم میترین آماری که در این زمینه ا ما حتی اگر مبنا را خوشبینانه.یافته بسیار عقب هستیم توسعه

کیلوگرم و حتی باالتر از این میزان، مصرف  900سوم توصیه متخصصین تغذیه، مصرف شیر داریم؛ کشورهای توسعه یافته حدود 

ر سال کیلوگرم د 500سرانه لبنیات دارند، ضمن اینکه مصرف سرانه کشورهایی مانند هلند، سوئد، نروژ، دانمارک و نیوزلند بیش از 

ترین   کیلوگرم است، در حالی که این عدد در کشور ما در خوشبینانه 900تا  720استاندارد جهانی مصرف سرانه شیر بین .است

کیلوگرم سرانه تولید  600کنند که این  کیلوگرم عنوان می 600البته گاهی برخی این عدد را  .شود کیلوگرم اعالم می 10حالت 

شود و سرانه مصرف، آن میزانی  سرانه تولید آن چیزی است که در کشور تولید می. نه مصرف اشتباه گرفتاست و نباید آن را با سرا

شود و  درصد شیر صادر و پنج درصد تبدیل به ضایعات می 67تا  60در این میان بین . رسد است که توسط مردم به مصرف می

 .کیلوگرم است 10صرف حدود رسد؛ بنابراین سرانه م ها می پنج درصد هم به مصرف گوساله 

این نکته نیز قابل توجه است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی مصرف سرانه لبنیات در کشور را کمتر از 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی مصرف سرانه لبنیات در .کنند کیلوگرم عنوان و این عدد را تایید می20

دانند به هر حال ما هر کدام از این آمارها را در نظر بگیریم، فاصله بسیار زیادی با استاندارد و  کیلوگرم می 20ا کمتر از کشور ر

کیلوگرم  01میانگین جهانی داریم و حتی نسبت به دوران قبل از انقالب که براساس آخرین آمار موجود، مصرف سرانه آن زمان 

 .بوده، عقب هستیم
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کیلوگرم است؛ در کشور ما  610کیلوگرم و میانگین مصرف آن  900میزان استاندارد مصرف سرانه شیر در جهان  :مقدسی-

کیلوگرم است البته ما اعتقاد داریم سرانه مصرف لبنیات  660تا  600شود و سرانه تولیدمان بین  میلیون تن شیر تولید می 0حدود 

کنند، بخشی از  شود و مردم آن را مصرف می بر شیری که جذب صنایع لبنی می کیلوگرم است، چرا که عالوه 00در کشور حدود 

 .شود که باید این میزان را هم در احتساب مصرف سرانه در نظر بگیریم لبنیات نیز به صورت سنتی توسط مردم مصرف می

لت باید فکری جدی برای این مسئله کیلوگرم با میانگین جهانی مصرف سرانه شیر، اختالف داریم و دو 20در هر صورت، ما حدود 

میلیون تن شیر را دارند و همه آنها در حال حاضر با  65تا  67صنایع لبنی و دامداری کشور همین االن پتانسیل تولید . کند

 .کنند ظرفیتی کمتر از توان واقعی خود کار می

 برای حل این مشکل چه باید کرد؟دانید و  مهمترین دلیل پایین بودن مصرف سرانه لبنیات را در کشور چه می*

کنیم و این وظیفه دولت است  از آنجایی که سرانه مصرف لبنیات در کشور پایین است، ما برای درمان هزینه زیادی می :مقدسی-

 .که هزینه درمان را صرف پیشگیری کند؛ یکی از مهمترین راهکارها در این زمینه افزایش سطح فرهنگ مصرف لبنیات است

الیی مانند نوشابه در کشور ما چهار برابر دنیاست؛ بنابراین اگر مردم توان خرید نداشتند، قادر به خرید نوشابه که کاالیی مصرف کا

کنند، مردم قدرت  ای عنوان می ای که در این میان باید آن را مورد اشاره قرار داد این است که عده بسیار مضر است، نبودندنکته

کنم چرا که  به همین دلیل مصرف این کاالها در جامعه پایین است؛ بنده به شدت این مسئله را رد می خرید لبنیات را ندارند و

مصرف کاالیی مانند نوشابه در کشور ما چهار برابر دنیاست؛ بنابراین اگر مردم توان خرید نداشتند، قادر به خرید نوشابه که کاالیی 

اما متأسفانه در کشور ما . هنگ مصرف غلط در جامعه ماست که باید اصالح شودبنابراین مشکل از فر. بسیار مضر است، نبودند

در حالی که در . است 6900تیر سال  65اقداماتی انجام شده که در خالف تحقق این هدف بوده و یکی از آنها قطع یارانه لبنیات از 

. ه یارانه این کاالها هدفمند شود، اما به یکباره حذف شدها، شیر و لبنیات جزو استثنائات است و قرار بود ک قانون هدفمندی یارانه

 .ما باید توجه داشته باشیم شیر یک کاالی لوکس نیست بلکه غذایی کامل و نیاز ضروری جامعه ماست

فاصله ما در زمینه مصرف لبنیات با دنیا بسیار زیاد است و ما باید این مسئله را بررسی کنیم که مشکل دقیقاً از : چمنی-

اثرقدرت خرید و توان اقتصادی را در . برخی اعتقاد دارند این مسئله اقتصادی است وبرخی ریشه آن را فرهنگی می دانند جاست؟ ک

میزان مصرف نمی توان نادیده گرفت، اما گروه برخوردار جامعه ما نیز از سرانه مصرف قابل قبولی برخوردار نیست و این بدان معنی 

نکته قابل توجه آن است که حتی زمانی که به شیر یارانه تعلق . اقتصادی آن است ل بزرگتر از ریشه است که ریشه فرهنگی مشک

 .گرفت، سرانه مصرف این ماده غذایی بدون جایگزین، در کشور ما باال نبود می

بعد از به برخی اقدامات که مانع افزایش مصرف سرانه لبنیات در کشور شده، اشاره کردید، مصرف سرانه لبنیات *

 ها چه تغییری داشت؟ اجرای طرح هدفمندی یارانه

ها توسط بانک مرکزی ارائه  و دو سال بعد از اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانه 07براساس گزارشی که در سال  :چمنی-

درصد کاهش و مصرف ماست و پنیر مقداری افزایش یافته بود، چرا که از نظر مردم ما ماست و پنیر  07شد، مصرف شیر در کشور 

درصد کاهش  70تا  65توان گفت طی این مدت، بین  در مجموع می. نسبت به شیر از نظر اقتصادی کاالهای ارزشمندتری هستند

 90های کشور،  د مطرح کرد این است که در حال حاضر دامدارینکته مهم دیگری که بای.مصرف لبنیات در کشور اتفاق افتاده است

کند؛ بنابراین فقط  میلیون تن تولید می 5٧5میلیون تن ظرفیت دارد اما  65کنند و صنایع تبدیلی ما  درصد زیر ظرفیت خود کار می

های جایگزینی اعمال  ن بود که سیاستزمانی که یارانه شیر حذف شد، انتظار ما ای.دهد با یک سوم ظرفیت به فعالیت خود ادامه می
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کشورهای توسعه یافته جهان هنوز برای شیر و لبنیات یارانه . شود تا از ریزش مصرف این محصول در جامعه جلوگیری شود

 .افتد کنند اما در کشور ما این اتفاق نمی پرداخت می

ماند بنابراین مصرف سرانه طی این  دست آنان نمیکنند که چون شیر تولیدی دامداران روی  برخی چنین استدالل می :مقدسی-

 10میلیون نفر به  20سال جمعیت کشور ما از  60که چنین استداللی درست نیست چون طی  ها کاهش نیافته است؛ درحالی سال

است؛  درصد افزایش جمعیت داشتیم اما مصرف سرانه و میزان تولید ما همان میزان قبلی 65میلیون نفر رسیده است، یعنی 

کرد؛ رخ ندادن این اتفاق به معنای  که با افزایش جمعیت، طبیعتاً باید مصرف سرانه و میزان تولید ما نیز افزایش پیدا می درحالی

 .کاهش مصرف در کشور است

شود و همچنین نقش مباحث فرهنگی را در این  نقش تبلیغاتی را که برای مواد غذایی نه چندان سالم انجام می*

 دانید؟ در موثر میزمینه چق

توان نقش تبلیغات را نیز مورد اشاره قرار داد چرا که چیپس، پفک، ماکارونی و محصوالتی از  دقیقا در این زمینه می: مقدسی-

 .شوند اما خبری از محصوالت لبنی در این زمینه نیست این قبیل به وفور در رادیو، تلویزیون و حتی بیلبوردها تبلیغ می

دیگری که در این میان وجود دارد آن است که متأسفانه سیستم زندگی شخصی و سیاستگذاری ما بیمارمحور مساله  :چمنی-

شود هیچ متولی  کنیم اما زمانی که بحث پیشگیری مطرح می ای را که الزم باشد صرف می است، یعنی ما برای بیماران هر هزینه

 .وجود ندارد برای آن 

برند فعال در  6700میلیون نفر دامدار در کشور داریم،  7فارغ از اینکه حدود . پیشگیری است بحث اصلی ما درباره شیر مساله 

صنایع لبنی مشغول به فعالیت هستند و تمام این موارد باعث ایجاد اشتغال وسیع در کشور شده است؛ اما مهمتر از ابعاد اقتصادی 

خواهد توسعه پیدا کند باید این مساله را مورد توجه قرار  ای که می جامعه. ما باید سالمت جامعه را مورد توجه قرار دهیم شیر، 

 .دهد که یکی از محورهای توسعه انسان سالم است

آنها حتی قادر به انجام کوچکترین . متأسفانه در کشور ما افراد زیادی وجود دارند که فقط زنده هستند، اما زندگی نمی کنند

رسد، هر کدام از اینها به یک  سال می 10ک واقعیت است که در ایران وقتی سن افراد به باالی این ی. کارهای شخصی خود نیستند

فقط برای اینکه ادامه حیات بدهند و زنده بمانند مجبورند چندین داروی ثابت و روزانه را  شوند؛ چرا که  مرکز هزینه تبدیل می

 .این بحرانی است که باید مورد توجه مسئوالن قرار بگیرد بنابراین جامعه ایران دچار پیری زودرس شده و. مصرف کنند

فرهنگ غلطی که در جامعه ما حاکم شده این است که افراد تا زمانی که کودک هستند یا وقتی سالمند و بیمار  :مقدسی-

مصرف لبنیات به دید یک  به اعتقاد ما دولت نباید به اصالح الگوی این دیدگاه باید اصالح شود و . شوند، باید شیر مصرف کنند می

 .شود گذاری است و باعث ارتقای سالمت جامعه می هزینه نگاه کند؛ چرا که این نوعی سرمایه

یکی از اقداماتی که قرار بود در این زمینه انجام شود، اجرای طرح شیر مدارس بود که گویا امسال هم با مشکالتی *

 کنید؟ یر چگونه ارزیابی میهای اخ مواجه شده است، اجرای این طرح را طی سال

متأسفانه هنوز دولت طلب سال گذشته کارخانجات را در این زمینه تسویه نکرده ضمن اینکه برای سال جاری نیز مبلغ  :مقدسی-

 .میلیارد تومان برای اجرای این طرح تصویب شده است 100

دلیل عدم تامین  اما در چند سال اخیر به. شود ای است که توسط دولت پرداخت می شیر مدرسه هدفمند ترین یارانه :چمنی-

 .بودجه این طرح به شکل ناقص اجرا شده و از اثر بخشی الزم برخوردار نبوده است
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دلیل عدم تامین بودجه این  اما در چند سال اخیر به. شود ای است که توسط دولت پرداخت می شیر مدرسه هدفمند ترین یارانه

میلیارد تومان مصوب و  050از اثر بخشی الزم برخوردار نبوده استسال گذشته برای شیر مدارس طرح به شکل ناقص اجرا شده و 

هنوز دولت به صنایع لبنی و صنایع  میلیارد تومان آن تأمین شد ضمن اینکه بابت شیر مدرسه توزیع شده  610تا  650تنها بین 

 .شد د به این مسئله توجه بیشتری میلبنی به دامداران بابت شیرخام بدهکار هستند؛ در حالی که بای

کند و اکثر کشورهای اروپایی نیز چنین طرحی را  سال است که طرح شیر مدارس را اجرا می 605کشوری مانند فنالند بیش از  

هایی مانند پوکی استخوان، کوتاهی قد و مشکالت لثه و دندان  در کشورهای مذکور مشکل سرانه مصرف و بیماری دارند؛ از این رو 

سازی برای مصرف شیر و اصالح  که مربوط به این قضیه است، بسیار اندک است ما باید به این نکته توجه کنیم که دوره فرهنگ 

آموز در طول دوره شش ماهه  صوب کالً چهارده لیتر شیر برای هر دانشدر طرح م.الگوی مصرف در جامعه، دوران کودکی است

 .درصد این طرح اجرایی شده است 95تا  90سال اخیر حداکثر  پائیز و زمستان در نظر گرفته شده بود که در شش 

های چهارم و  گذاری برای مصرف سرانه شیر در برنامه ششم توسعه چقدر بوده و اهداف تعیین شده در برنامه هدف*

 تحقق یافته است؟ پنجم تا چه اندازه 

گذاری  کیلوگرم را برای لبنیات هدف 612کیلوگرم و  650در دو برنامه توسعه چهارم و پنجم به ترتیب مصرف سرانه  :چمنی-

در دو برنامه توسعه چهارم و پنجم به . ها عملی نشد کدام از این برنامه چون این کار متولی مشخصی نداشت، هیچشده بود که 

گذاری شده بود که چون این کار متولی مشخصی نداشت،  کیلوگرم را برای لبنیات هدف 612کیلوگرم و  650ترتیب مصرف سرانه 

ر نیز چند ماهی است که بحث ایجاد صندوق حمایت از زنجیره شیر مطرح شده اما ها عملی نشددر حال حاض کدام از این برنامه هیچ

شیر باید متولی مشخص داشته باشد و به این کاال تنها  . ای باقی مانده است این مسئله نیز فقط در حد مصوبه و کارهای رسانه

 .ر استنباید از دید اقتصادی نگاه کرد، بلکه بحث اجتماعی و فرهنگی آن بسیار مهمت

این وظیفه و رسالت شخص وزیر بهداشت است و باید وی فورا به این مسئله ورود کند، چرا که پیشگیری همواره  :ـ مقدسی

کیلوگرم هدفگذاری شده و این به معنای آن است که ما  610در برنامه ششم توسعه مصرف سرانه لبنیات  . تر از درمان است ارزان

گذاری شده  درصد افزایش تولید داشته باشیم، اما ما حتی به اهدافی که در دو برنامه قبلی هدف 10 باید در پنج سال آینده حداقل

 .بود، نرسیدیم

مهمترین دلیل محقق نشدن اهداف تعیین شده در برنامه توسعه چهارم و پنجم چه بوده و برای رفع این مشکل چه *

 باید کرد؟

 .مهمترین عاملی است که باعث بوجود آمدن چنین مشکالتی شده است های اجرایی عدم هماهنگی بین دستگاه :مقدسی-

اولین قدم برای حل این مساله آن است که بپذیریم این بحث بیشتر از اینکه اقتصادی باشد، فرهنگی است و  :چمنی-

جمعیت آن به سرعت در حال ای هستیم که  ما جامعه . سازی قبل از اینکه از مردم شروع شود، باید از مسئولین آغاز شود فرهنگ

کنند، اما در ایران کمتر کسی  در کشورهای اروپایی اشخاص سالمند به راحتی زندگی و فعالیت می. پیر شدن و از کار افتادگی است

 .در این سن و سال قادر به انجام امور شخصی خود است و این خطری است که باید جدی گرفته شود

های است که جامعه ما با آن درگیر شده، این بیماری بسیار خطرناک است و از آن  بیماریپوکی استخوان از جمله  :مقدسی-

کنند؛ بنابراین با توجه به تمام مشکالتی که در این میان وجود دارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش  عنوان مرگ خاموش یاد می به

 .گوی مصرف شیر در جامعه به خوبی انجام دهندها باید رسالتشان را در زمینه اصالح ال پزشکی و همچنین رسانه

a=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http17e6cfd0b560e0f129d10002 
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 شیر و فرآورده ها

 فودپرس ۵۹۰1آذر ماه  ۵1دو شنبه 

  از خرید تضمینی شیر خام توسط دولت بی اطالعماز خرید تضمینی شیر خام توسط دولت بی اطالعم/ / نمی کندنمی کندقیمت شیر خام افزایش پیدا قیمت شیر خام افزایش پیدا 

 .، از افزایش قیمت شیرخام جلوگیری کند05دولت درصدد است تا اجرای با برنامه های حمایتی در سال <صنایع غذایی

لیلی خبری وبورس رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به اعتبارهای تشویقی دولت برای صادرات مواد لبنی به پایگاه تح 

 .میلیارد تومان مصوب و به سازمان برنامه و بودجه برای اجرا، ابالغ شده است 650این مشوق های صادراتی به میزان : گفت

این مهم تنها از سوی دولت مشخص و مصوب شده به طوری که زمان : وی از زمان اجرای این ابالغیه ابراز بی اطالعی کرد و افزود

باکری با اشاره به شرایط دریافت این مشوق های صادراتی توسط شرکت .این مشوق های صادراتی معلوم نیست اجرای و پرداخت

تمامی شرکت های صادراتی فعال در زمینه محصوالت لبنی که فعال بوده و باالی یک میلیون تن صادرات : های لبنی اعالم کرد

وی از برنامه های دولت به .گمرکی به وزارت جهاد کشاورزی مراجعه کنندساالنه دارند؛ می توانند با تحویل مدارک و برگه سبز 

برنامه های دولت برای اثر گذاری و تعیین قیمت شیر خام، بیشتر بر نهاده های دامی : جهت تعیین قیمت شیر خام خبر داد و گفت

مد نظر قرار دادن بخشنامه معاونت امور دام  باکری با.بوده تا بتواند قیمت شیر خام را مهار کرده و از افزایش آن جلوگیری کند

 .این نهاد تصمیم گیرنده هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت شیر خام ندارد: وزارت جهاد کشاورزی افزود

البته کاهش قیمت شیر خام نیز مستلزم برنامه های حمایتی دیگر است و با تولید انبوه ارتباط : دبیر انجمن صنایع لبنی ادامه داد

 .ارد که متاسفانه با شرایط اقلیمی همچون خشکسالی چند سال اخیر کشور، نمی توان به این مهم دست یافتد

  .بی اطالعی کرد وی همچنین از خرید تضمینی شیر خام توسط دولت ابراز

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http975f61b920f 
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 صادرات و واردات

 فارس - ۰۱/۹۰/۵۱:  تاریخ

  ۱5۱5میلیون دالری تراز تجاری کشاورزی در سال میلیون دالری تراز تجاری کشاورزی در سال   61۱61۱درصدی صادرات و بهبود درصدی صادرات و بهبود   62.8662.86افزایش افزایش 
 05میلیون دالری تراز تجاری کشاورزی در سال  690درصدی صادرات و بهبودی  62٧1معاون وزیر جهاد کشاورزی از افزایش  

: ه اظهار داشت، عبدالمهدی بخشندپایگاه اطالع رسانی وزارت جهادکشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش . خبرداد

افزایش  00درصد به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال  62٧10صادرات بخش کشاورزی از ابتدا تا انتهای مهر ماه سال جاری 

 270صادرات محصوالت کشاورزی از دو میلیون و : معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد.نشان می دهد

 .هزار تن در مدت مشابه سال جاری رسیده است 761به سه میلیون و  00سال  هزار تن در هفت ماهه

درصد از کل ارزش صادرات  66٧55درصد از کل وزن و  0٧05صادرات بخش کشاورزی در مدت یاد شده معادل سهم : وی افزود

در این مدت بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی به لحاظ وزنی مربوط به زیر : بخشنده اظهار داشت.کاالهای غیر نفتی است

 .بوده است 65درصد و دام و طیور با سهم  62٧10درصد، باغی  15٧25بخش زراعی با سهم 

درصد  06٧11غی با سهم وی با بیان این که به لحاظ ارزشی بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی کشور مربوط به زیر بخش با

 .درصد اعالم کرد 71درصد و زراعی را  71٧16بوده است، سهم صادرات محصوالت دام و طیور را به لحاظ ارزش 

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد که صادرات در بخش های دام و طیور نسبت به مدت مشابه 

 676درصد و ارزشی  60درصد کاهش، دامپزشکی به لحاظ وزنی  2د افزایش و به لحاظ ارزشی درص 0٧15از نظر وزنی  00سال 

 .درصد ارزشی افزایش نشان می دهد 57٧5درصد از نظر وزنی و  10٧9درصد افزایش و شیالت نیز 

ش باغبانی از نظر درصد کاهش و بخ 61درصد افزایش و ارزشی  61طی این مدت بخش زراعی نیز به لحاظ وزنی : وی ادامه داد

 .درصد با افزایش همراه بوده است 9درصد و ارزشی نزدیک به  99٧9وزنی 

بخشنده پنج قلم عمده صادراتی به لحاظ وزنی در مهر ماه سال جاری را هندوانه، گوجه فرنگی تازه یا سرد کرده، سیب زمینی تازه 

پنج قلم عمده وارداتی در این مدت مربوط به ذرت دامی،لوبیای  به گفته وی.یا سرد کرده، پیاز و موسیر و سیب تازه عنوان کرد

 .سویا، سایر به صورت دانه بجز گندم دامی، کنجاله و سایر آخال های جامد از سویا و جو با استثنای بذر بوده است

سال تا مهر ماه به لحاظ واردات بخش کشاورزی نیز از ابتدای ام: معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

تراز تجارت خارجی بخش کشاورزی تا انتهای مهر ماه سال جاری نزدیک به : وی گفت.درصدی داشته است 1٧76وزنی کاهش 

 .میلیون دالر نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهبود یافته است 690

میلیارد دالر منفی بوده که در مقایسه با  7٧01ال تراز تجارت خارجی بخش کشاورزی تا انتهای مهر ماه امس: بخشنده تصریح کرد

 .میلیون دالر بهبود نشان می دهد 690میلیارد دالری مدت مشابه سال قبل، حدود  7٧7رقم منفی 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http69050065000719 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.maj.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=8cfcacaf-e22c-4c12-9bd3-8f62ef600bf1&WebPartID=87e54ac7-6b3b-400a-a2f3-0540ecfba3af&CategoryID=2fef674f-87d9-42d5-b067-ff34a34c14c1
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950915000283


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 
 صادرات و واردات

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۱: تاریخ

  کشورکشور  66رشد چشمگیر صادرات به رشد چشمگیر صادرات به 

ترین مشتریان کاالهای  ترین آمار گمرک، پنج کشور چین، امارات متحده عربی، عراق، ترکیه و جمهوری کره بزرگ بر اساس تازه

صادراتی ایران هستند که در این میان افزایش چشمگیر صادرات ایران به جمهوری کره، تایوان، عمان و آذربایجان جالب توجه به 

هزار تن کاال به  216میلیون و  16ک ایران از تجارت خارجی هشت ماه سال جاری، در این مدت بر اساس آمار گمر. رسد نظر می

درصد و از  9/70میلیون دالر از ایران صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی  662میلیارد و  71ارزش 

دهد که  ار صادرات این مدت به کشورهای مختلف نشان میبر این اساس، بررسی آم. درصد افزایش یافته است 2/5لحاظ ارزش 

درصد از کاالهای صادراتی ایران را  60شود و سایر کشورها تنها  کشور دنیا انجام می 65درصد از صادرات ایران به  00حدود 

شت ماهه سال جاری درصد از ارزش آن در ه21/11درصد از کل وزن صادرات انجام شده و 19/10به این ترتیب . کنند دریافت می

میلیون دالر راهی این کشورها  017میلیارد و  70میلیون تن کاال به ارزش 5/29طوری که حدود  کشور دنیا انجام شده، به 65به

پراکندگی صادرات کاالهای ایرانی به کشورهای خارجی نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییر چندانی نداشته و در . شده است

 76در هشت ماهه نخست امسال . شده است کشور اصلی پخش می 65ریبا همین درصد از صادرات بین تنها سال گذشته هم تق

درصد از سهم وزنی و  20/71هزار تن کاال به ارزش بیش از پنج میلیارد دالر از ایران به چین صادر شده است که  119میلیون و 

ترین  پس از کشور چین، دومین کشوری که بزرگ. گیرد در بر می درصد از سهم ارزشی کل صادرات ایران در این مدت را17/62

هزار تن کاال به  199میلیون و  60رود، امارات متحده عربی است که ایران در این مدت  بازار صادراتی کاالهای ایرانی به شمار می

خوب ایران و عراق در حال حاضر این  با توجه به ارتباط. میلیون دالر به این کشور صادر کرده است 926ارزش چهار میلیارد و 

بندی کشورهای مقصد کاالهای صادراتی ایران هم  رود و در رده ترین مقاصد صادراتی ایران به شمار می کشور به عنوان یکی از مهم

هزار تن کاال  650میلیون و  0ترکیه چهارمین مشتری بزرگ کاالهای ایرانی است که در این مدت . در رتبه سوم قرار گرفته است

 72/0درصد از وزن و  60/66میلیون دالر از ایران دریافت کرده است که این حجم از صادرات برابر  101به ارزش دو میلیارد و 

 .درصد از ارزش کل صادرات ایران است

/news/fa/ir.iana.www//:http92261D%/1%B6%D1% 
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 صادرات و واردات

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۹۰: تاریخ

  شرایط قرنطینه ای واردات بذر مورینگا از آمریکا اعالم شدشرایط قرنطینه ای واردات بذر مورینگا از آمریکا اعالم شد

 ای واردات بذر مورینگا استان کشور شرایط قرنطینه 96های صنعت، معدن و تجارت  ای به سازمان سازمان توسعه تجارت در نامه

(MORINGA SEED )ای بذر مورینگا بر اساس  به گزارش ایانا، تعیین شرایط قرنطینه.از کشور آمریکا را اعالم کرد برای کاشت

بر .ای متوسط انجام شده است نامه سازمان حفظ نباتات کشور و قرار گرفتن این محصول در فهرست کاالهای با ریسک قرنطینه

های کاشناسان قرنطینه در  ای، نیاز به بازدید و بررسی ط قرنطینههمین اساس واردات بذر مورینگا از آمریکا عالوه بر رعایت شرای

نامه را برای اجرا به  دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت این آیین.کننده دارد مرز ورودی و گمرک ترخیص

 .کرده استهای کشور ابالغ  های صنعت، معدن و تجارت استان های ذی ربط از جمله گمرک و سازمان سازمان

/news/fa/ir.iana.www//:http92000D%/1%B0% 
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 صادرات و واردات

 خبرنگاران جوان - ۵۹۰۱آذر  ۹۰: تاریخ

  صادرات خوراک آبزیان به کشورهای همسایهصادرات خوراک آبزیان به کشورهای همسایه

 .تن افزودنی خوراک آبزیان از کشور صادر شده است 577هزارو  0ماه سال جاری بیش از  ماه منتهی به مهر 2طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به مهر ماه  2رک در طبق آمار گم اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 .تن افزودنی خوراک آبزیان از کشور صادر شده است 577هزارو  0سال جاری بیش از 

 .بوده است  691،505،006،105و ارزش ریالی آن  0،001،006ارزش دالری این میزان صادرات 

 .ان و تاجیکستان بوده استبر اساس این گزارش صادرات این محصول به کشورهای عراق ، قرقیزستان ، آذربایج

ارزش  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن کشورطرف معامله ماه

 دالری 

 607،700 5،165،027،000 607،700 عراق 6

 110،000 70،001،010،000 110،000 عراق 7

 70،000 101،610،000 70،000 قرقیزستان 7

 6،000 90،010،000 7،000 آذربایجان 9

 002،000 71،151،017،000 002،000 عراق 9

 010 60،165،700 010 آذربایجان 0

 67،500 910،125،000 75،000 آذربایجان 0

 79،250 296،717،500 79،250 تاجیکستان 0

 65،000 017،025،000 65،000 عراق 0

 516،700 62،111،019،000 516،700 عراق 0

 6،250 50،951،200 6،250 آذربایجان 5

 0،000 720،005،000 0،000 عراق 5
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 116،000 70،005،051،000 116،000 عراق 5

 77،000 116،021،000 77،000 قرقیزستان 5

 67،500 911،912،500 75،000 آذربایجان 1

 169،000 60،690،096،000 169،000 عراق 1

 706 0،010،715 517 عراق 1

 7،070 21،695،170 7،070 آذربایجان 2

 70،000 259،100،000 70،000 تاجیکستان 2

 102،000 76،092،252،000 102،000 عراق 2
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 صادرات و واردات

 خبرنگاران جوان - ۵۹۰۱آذر  ۹۰: تاریخ

  !!و عراقو عراق  صادرات کنگر فرنگی به اماراتصادرات کنگر فرنگی به امارات

 .تن کنگر فرنگی از کشور صادر شده است 020ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از  2طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به مهر ماه  2طبق آمار گمرک در  خبرنگاران جواناقتصادی باشگاه  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 .تن کنگر فرنگی از کشور صادر شده است 020سال جاری بیش از 

 .بوده است 1،001،015،002و ارزش ریالی آن   766،010ارزش دالری این میزان صادرات 

 .بر اساس این گزارش صادرات این محصول به کشورهای عراق و امارات بوده است

 

 ارزش دالری  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن کشورطرف معامله ماه

 902 60،501،105 220 امارات متحده عربی 6

 29،221 7،790،901،610 627،675 عراق 6

 5،700 652،017،000 60،000 عراق 6

 771 1،060،527 715 امارات متحده عربی 7

 000 90،726،027 7،776 امارات متحده عربی 7

 667،760 9،900،155،711 700،910 عراق 7

 61،270 512،606،670 91،000 عراق 7
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 صادرات و واردات

 خبرنگاران جوان - ۵۹۰۱آذر  ۹۰: تاریخ

  مرغ به عراقمرغ به عراقتوقف صادرات مرغ و تخم توقف صادرات مرغ و تخم 

با توجه به مشاهده چند نمونه از آنفوالنزای پرندگان در برخی واحد های مرغداری و ثبت آن در مرجع بین المللی، عراق به سبب 

 .رعایت احتیاط الزم واردات مرغ و تخم مرغ از ایران را ممنوع اعالم کرده است

اقتصادی گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیگفتگو با خبرنگار  فرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در

آنفوالنزای با توجه به مشاهده چند نمونه از : از توقف صادرات مرغ و تخم مرغ به عراق خبر داد و گفتباشگاه خبرنگاران جوان، 

پرندگان در برخی واحد های مرغداری و ثبت آن در مرجع بین المللی، عراق به سبب رعایت احتیاط الزم واردات مرغ و تخم مرغ 

درصورت اعالم پاک بودن تمامی واحد های مرغداری در مرجع بین المللی، صادرات از : وی افزود.از ایران را ممنوع اعالم کرده است

 .قرنطینه ای را اعمال نمایند شد از این رو الزم است که مرغداران برای جلوگیری از شیوع بیماری شرایط  سر گرفته خواهد

تا کنون تاثیر این مسئله بر بازار داخل مشخص نیست و : طالکش با اشاره به تاثیر ممنوعیت صادرات بر قیمت تخم مرغ اضافه کرد

 .تومان است 000هزار و  9مرغ درب مرغداری همانند ده روز گذشته متوسط نرخ هر کیلو تخم 

 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 ادی باشگاه خبرنگاران جوان،اقتص

 .است

 . با توجه به مازاد باالی تولید، صادرات مرغ تاثیری چندانی در قیمت بازار داخلی ندارد: وی افزود

یمت محصول در بازار داخل تاثیر بگذارد از این رو شرکت پشیتبانی باید کاهش صادرات مرغ می تواند بر ق: یوسفی تصریح کرد

 .هزار تن مرغ در ماه اقدام نماید 5الی  0نسبت به جذب 
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 صادرات و واردات

 خبرنگاران جوان - ۵۹۰۱آذر  ۵۵: تاریخ

  صادرات آب آناناس به افغانستان و آذربایجانصادرات آب آناناس به افغانستان و آذربایجان

 .تن آب آناناس از کشور صادر شده است 10ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از  2طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به مهر ماه  2طبق آمار گمرک در اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 .آب آناناس از کشور صادر شده است  تن 10سال جاری بیش از 

 .بوده است 1،519،569،910و ارزش ریالی آن   725،001ارزش دالری این میزان صادرات 

 .بوده است  گزارش صادرات این محصول به کشورهای افغانستان و آذربایجان بر اساس این

 

ارزش  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن کشورطرف معامله ماه

 دالری 

 ۱،666 721،1۱2،662 66،116 افغانستان 6

 672،812 1،۱58،78۱،882 76،162 آذربایجان 5

 612،182 6،2۱5،715،822 76،212 آذربایجان 2

 6،217 671،165،672 5،262 افغانستان 2

 6،217 671،165،672 5،262 افغانستان 2
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 صادرات و واردات

 خبرنگاران جوان - ۵۹۰۱آذر  ۵۱: تاریخ

  پیشی می گیرد؟پیشی می گیرد؟صادرات خشکبار از واردات صادرات خشکبار از واردات 

پتانسیل باالیی در تولید برخی محصوالت خشکبار در کشور وجود دارد اما به سبب : رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی گفت

 .اتخاذ برخی سیاست های نادرست به یک کشور وارد کننده در این حوزه تبدیل شده ایم

اقتصادی باشگاه  گروهصنعت، تجارت و کشاورزی ا خبرنگار رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفتگو ب

در مجموع تولید محصوالت باغی امسال نسبت به سال گذشته : درخصوص وضعیت صادرات خشکبار اظهار داشت خبرنگاران جوان،

هزارتن انواع محصوالت باغی به ارزش بالغ بر  012در شش ماهه نخست سال جاری : وی افزود.افزایشی را تجربه کرده است روند

درصد افزایش داشته  1درصد و ارزش  02میلیون دالر به بازارهای هدف صادر شده که به نسبت سال گذشته از نظر وزنی  060

هزارتن  00طبق آمار موجود در شش ماهه نخست سال جاری حدود : ان کردنورانی در خصوص وضعیت صادرات پسته بی.است

 77هزارتنی پسته سال گذشته  99میلیون دالر به بازارهای هدف صادر شد که در مقایسه با صادرات  916پسته با ارزش بالغ بر 

 .درصد ارزشی افزایش را تجربه کرده است 70هزارتن از نظر وزنی و 

هزارتن کشمش  91در شش ماهه نخست سال : صوالت کشاورزی از کاهش صادرات کشمش خبر داد و گفترئیس اتحادیه ملی مح

 9٧5ارزشی افزایش   درصدی واز نظر 0میلیون دالر صادر شده که به نسبت سال گذشته از نظر وزنی با کاهش  10با ارزش 

تولید برخی محصوالت اعم از کشمش،پسته و خرما در با توجه به پتانسیل های باالی : عنوان کرد  وی .درصدی روبرو شده است

 .کشور اما به سبب اتخاذ برخی سیاست های نادرست به یک کشور وارد کننده تبدیل شدیم که این امر جای تامل و بررسی دارد

انتظار می رود که با توجه به تصمیمات اخیر رئیس جمهور مبنی بر اعطای وام با سود پایین به صادرکنندگان : نورانی تصریح کرد

صادرات از واردات پیشی بگیرد و تنها برخی اقالم خشکبار اعم از برگ ابنه،آناناس و میوه های گرمسیری که امکان تولید آن در 

 .داخل وجود ندارد، وارد شود
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http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5840971/%D8%B5%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

 صنایع غذایی

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۱: تاریخ

  ورود تعاون روستایی برای خرید پرتقال از امروزورود تعاون روستایی برای خرید پرتقال از امروز/ / صنایع تبدیلی نقدینگی ندارند محصول باغداران را بخرندصنایع تبدیلی نقدینگی ندارند محصول باغداران را بخرند

 .شود روز بیشتر می ها روزبه دیده مازندران نکند، میزان خسارت زودی فکری به حال مرکبات آسیب اگر دولت به

 .شود روز بیشتر می ها روزبه دیده مازندران نکند، میزان خسارت زودی فکری به حال مرکبات آسیب دولت به اگر

دلیل  هزار خانوار مازندرانی به 650وگو با خبرنگار ایانا از گرفتاری  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران امروز در گفت

بر از بین رفتن بخشی از محصول کیوی و مرکبات در شمال کشور، کاهش شدید  عالوه: خسارت بارش برف اخیر خبر داد و گفت

 100شده پرتقال هر کیلوگرم  با وجود آنکه قیمت تمام: دالور حیدرپور افزود.قیمت پرتقال در شرایط حاضر مزید بر علت شده است

 .شود یتومان نیز از باغداران خریداری نم 000تا  900تومان سردرخت است، اما  000تا 

هزار تن محصول خسارت دیده و هنوز هیچ تصمیمی برای جبران  20تا  10شده  بر اساس برآوردهای انجام: وی خاطرنشان کرد

تر تصمیم جدیدی  های الزم را انجام دهد و هرچه سریع ستاد بحران باید پیگیری: حیدرپور ادامه داد.ها گرفته نشده است خسارت

میلیارد تومان خسارت به  050دهد که  برآورد کلی نشان می: وی تصریح کرد.عاجل انجام نشده است اتخاذ شود، اما هنوز اقدامی

 .باغداران وارد شده و در صورت تبدیل نشدن پرتقال به آبمیوه، این مبلغ رو به افزایش است

دیده  های آسیب تبدیلی برای خرید پرتقالبا وجود آنکه گفته شده صنایع : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران یادآور شد

 .اند دلیل نبود نقدینگی این صنایع هنوز وارد عمل نشده اقدام کند، اما به

 .تر صنایع وارد عمل شوند دولت باید نقدینگی الزم را تأمین کند تا هرچه سریع: حیدرپور تأکید کرد

 500خورده را با قیمت هر کیلوگرم  های خسارت ز امروز پرتقالسازمان مرکزی تعاون روستایی نیز قرار است ا: وی اظهار داشت

کیوی هیچ صنایع تبدیلی و تکمیلی ندارد و دولت هم هیچ تصمیمی در این : حیدرپور اضافه کرد.تومان از باغداران خریداری کند

رو  یدگان با وضعیت اسفناکی روبهد اگر دولت تصمیمی جدی و سریع اتخاذ نکند، خسارت: وی در پایان عنوان کرد.باره نگرفته است

 ./گیرد خواهند شد و تولید سال آینده در خطر قرار می
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 صنایع غذایی

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۱: تاریخ

  المللی صنعت آرد و نان؛المللی صنعت آرد و نان؛  دهمین نمایشگاه بیندهمین نمایشگاه بینآذر در آذر در   6۱6۱تا تا   6161از از 

 گذارند های صنعت نان را به نمایش می شرکت داخلی و خارجی آخرین توانمندی 601

اند  گردهم آمده( Ibex 7061) المللی صنعت آرد و نان کشور جهان در دهمین نمایشگاه بین 62شرکت داخلی و خارجی از  601

 .منصه نمایش بگذارندتا آخرین فناوری این صنعت را به 

المللی صنعت  در دهمین نمایشگاه بین: ضمن بیان این مطلب گفت "Ibex 7061"به گزارش خبرنگار ایانا، مدیر اجرایی نمایشگاه 

جنوبی، لهستان، سوئد، جمهوری  شرکت خارجی از کشورهای آلمان، ترکیه، یونان، ایتالیا، فرانسه، کره 10شرکت داخلی و  691نان 

 .اند ژیک، سوئیس، روسیه، لبنان، اسپانیا، هلند و اتریش حاضر شدهچک، بل

آالت آردسازی، شش شرکت  شرکت تولیدکننده ماشین 60آالت پخت نان،  شرکت تولیدکننده ماشین 10: علی معین افزود

ات آزمایشگاهی، پنج شرکت تولیدکننده بهبوددهنده و خمیرمایه، شش شرکت خدم 61شرکت تولیدکننده آرد،  0تولیدکننده نان، 

های دیگر صنعت آرد و نان کشور در عمل نمایشگاه کاملی را تشکیل  شرکت فعال در زمینه 20شرکت تولیدکننده سیلو و حدود 

آالت تولید نان، تولیدکنندگان نان شیرین و کیک،  وی با بیان اینکه تولیدکنندگان نان صنعتی، سازندگان ماشین.اند داده

آالت آردسازی، تولیدکنندگان  کنندگان تجهیزات کافه قنادی، تولیدکنندگان آرد، سازندگان ماشین رضهتولیدکنندگان و ع

این نمایشگاه فرصتی مغتنم برای : خمیرمایه و بهبوددهنده و سازندگان سیلو مخاطبان اصلی این نمایشگاه هستند، خاطرنشان کرد

ی بیشتر با تولیدکنندگان تجهیزات آزمایشگاهی مرتبط، تولیدکنندگان طور حتم موجبات همکار همه فعاالن این صنعت است و به

بندی،  های مصرفی در صنایع غذایی، تولیدکنندگان دکوراسیون مرتبط، تولیدکنندگان امولسیفایرهای خوراکی، صنایع بسته آنزیم

های مرتبط،  ها و اتحادیه و نان، سازمان تولیدکنندگان قهوه و غالت افزودنی، تولیدکنندگان لباس کار مرتبط، مشاوران صنعت آرد

 .مطبوعات و صنایع وابسته را فراهم خواهد کرد

سازی و اصالح الگوی تولید و مصرف آرد و نان، افزایش  فرهنگ: ادامه داد "Ibex 7061"رئیس ستاد مرکزی برگزاری نمایشگاه 

از احداث و توسعه واحدهای تولید نان صنعتی در کشور، گذاری در صنعت آرد و نان و حمایت  های تجاری و سرمایه سطح فعالیت

یافته در بخش خصوصی در زنجیره تولید و تأمین مواد اولیه تولید نان، بسترسازی الزم برای ارائه حداکثری  حرکت سازمان

های بیشتر  و همکاریآالت صنایع مرتبط با صنعت آرد و نان و تعامل  های داخلی در عرصه ماشین های شرکت ها و توانمندی ظرفیت

 .رود شمار می در صنعت آرد و نان کشور از جمله اهداف این نمایشگاه به

هزار مترمربع در  60وسعت  آذرماه در فضایی به 60تا  61المللی صنعت آرد و نان از  دهمین نمایشگاه بین: معین تصریح کرد

های مرتبط  ها و اتحادیه همیاری و حضور پررنگ کلیه انجمن و فضای باز اطراف آن با همکاری و A 91، 91، 95های  محوطه سالن

 ./شود برگزار می
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 صنایع غذایی

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۱: تاریخ

  ها به نانها به نان  درصدی یارانهدرصدی یارانه  ۱7۱7اختصاص اختصاص / / خوانی نداردخوانی ندارد  های مجلس همهای مجلس هم  سیاستسیاستیارانه مربوط به نان با یارانه مربوط به نان با 

به نان اختصاص داده شده  6901میلیارد تومانی سال  691هزار و  ای یک میلیارد تومان از بودجه یارانه 500هزار و  60در حالی 

 .است، نظرات موافق یا مخالف برای این تخصیص همچنان وجود دارد

ها از بودجه  ایانا، بودجه سال آینده در حالی تقدیم مجلس شد که هنوز بخش کشاورزی و برخی دیگر از بخشبه گزارش خبرنگار 

های بخش  اند، درخور توجه است، زیرا یارانه ای که هیأت دولت به این بخش تولیدی داشته اند، اما توجه ویژه مانده نصیب بی 05سال 

های سال آینده  درصد کل اعتبارات یارانه 11ومان تقدیم مجلس شده است که بیش از میلیارد ت 691هزار و  کشاورزی با مبلغ یک

ها برای حوزه آرد و نان در نظر گرفته شده است، اما بر اساس  درصد این یارانه 07را به خود اختصاص داده است؛ عالوه بر آن، 

درصدی آن اتفاق  70ن حذف شود و تاکنون نیز حذف باید یارانه مربوط به نا 6900مصوبه مجلس شورای اسالمی تا پایان سال 

نیز در صورت تصویب نمایندگان  01شاهد بودیم که این بخش مشمول یارانه شد و در سال  05افتاده است، اما در بودجه سال 

به خود میلیارد تومان در الیحه بودجه لحاظ شده که سهم قابل توجهی را  500هزار و  60ای معادل  مجلس، دوباره بودجه

 .اختصاص داده است

شده گندم و آرد با یکدیگر متفاوت است،  از آنجا که قیمت تمام: مدیرکل توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران معتقد است

بر امکان حذف یارانه نان وجود ندارد، زیرا اعتقاد دولت : گوید سیدمؤمن نیافر می.الزم است هرساله به این بخش یارانه تعلق گیرد

باید دید : افزاید وی می.شود که نمایندگان مجلس نیز در تصویب این الیحه مصمم باشند بینی می ترتیب پیش این است و بدین

میلیارد تومانی مربوط به بخش آرد و نان را مورد عنایت قرار داده و تصویب  500هزار و  60نمایندگان مجلس چه مقدار از الیحه 

 .که این یارانه برای سال آینده نیز لحاظ خواهد شد و امکان حذف آن وجود نداردکند، اما اعتقاد دارم  می

 برای افزایش کیفیت، نان نباید یارانه بگیرد

در حالی که نمایندگان مجلس قبل از دولت تدبیر و امید نظر دیگری درباره یارانه آرد و نان داشتند، اما همچنان بودجه نیز بر 

ای که کارشناس وزارت بهداشت، درمان و  گونه شده است و نظرات مخالف این بخش نیز وجود دارد؛ به اساس اختصاص یارانه بسته

های مصوب مجلس شورای اسالمی همخوانی ندارد، زیرا  شده به مجلس با سیاست الیحه بودجه تقدیم: آموزش پزشکی معتقد است

درصد یارانه نان  70در حال حاضر حدود : کند جه خاطرنشان میمحمدرضا خوا.حذف شود 6900قرار بود یارانه نان تا پایان سال 

برای نان نباید یارانه در نظر گرفت، زیرا : دهد وی ادامه می.صورت کامل عملیاتی نشده است حذف شده و این امر هنوز به

 .شود از روز قبل میها نیز هر روز بدتر  اند و عالوه بر آن، کیفیت نان ده شده های دولتی در حال حاضر زیان نانوایی

در صورت اختصاص یارانه به بخش نان، شاهد سقوط کیفیت نان، کاهش استانداردهای علمی و فنی، کاهش : کند خواجه تصریح می

برداران  بضاعت یا بهره اگر یارانه مربوط به نان به مردم بی: شود وی یادآور می.های سنتی در کشور خواهیم بود وزن و تضعیف نان

کارشناس وزارت بهداشت، درمان و آموزش .تر خواهد بود تا این مبلغ به نانوایان داده شود رزی داده شود، اثربخشبخش کشاو

شود، باید نانوایان نسبت به اخراج کارگران و جایگزینی  از آنجا که نانوایی یک شغل تولیدی محسوب می: کند پزشکی تأکید می

های موجود در کشور  رتیب بتوانند تولید مناسبی داشته باشند و از آنجا که دستگاهت های پیشرفته اقدام کنند تا بدین دستگاه

 .وقت وَر نیامده و مزه و طعم واقعی را نخواهند داشت های تولیدی هیچ مناسب نیست، بنابراین نان

فعلی و با ادامه روند فوق با دولت باید به فکر افزایش کیفیت نان و حفظ سالمت مردم باشد، زیرا در شرایط : کند خواجه بیان می

 .وجود نخواهد آمد های مداوم، هیچ تغییری در کیفیت نان به اختصاص یارانه
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تومان باشد، در حالی که  750گرم، حدود  700ای با وزن  عنوان مثال نرخ نان تافتون یارانه منطقی است که به: کند وی اضافه می

 .شود تومان عرضه می 760اکنون این نان 

 ۱1ای صنعتی مغفول از یارانه نان بودجه ه نان

این یارانه در واقع به زنجیره آرد و نان تعلق : گوید رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران درباره این یارانه می

دست مردم  گیرند تا نان با قیمتی ثابت به ها آن را در پیش می گیرد و سیاست ثبات قیمت نان سیاستی است که همه دولت می

کنند و این ماده را با قیمت آزاد خریداری  ای استفاده نمی های صنعتی از آرد یارانه ها است نانوایی مدت: افزاید کاوه زرگران می.برسد

برنامه پنج ساله پنجم توسعه قید شده است که تمام خدمات و امکانات دولتی برای نانوایان اعم  660کنند، در حالی که در ماده  می

 .ز سنتی و صنعتی باید از یک ضریب برخوردار باشدا

کنندگان، خرید نان سنتی را به صنعتی  ای باعث شده که مصرف ای و غیریارانه اختالف قیمت آرد یارانه: کند وی خاطرنشان می

کند و این  ن مصرف میکیلوگرم نا 620هر ایرانی : دهد زرگران به باال بودن مصرف سرانه نان اشاره کرده و ادامه می.ترجیح دهند

ها  دهد که بخش اعظمی از امنیت غذایی کشورمان به نان وابسته است؛ بنابراین تثبیت قیمت نان وظیفه همه دولت عدد نشان می

است و این مسئله بیش از اینکه به حوزه کشاورزی مربوط باشد، یک حرکت استراتژیک در راستای تنظیم بازار است؛ پس اگر برای 

 .گیریم، باید آن را در ردیف خاص خودش قرار دهیم ای را در نظر می ار نان بودجهتنظیم باز

نظران بر این اعتقاد هستند که قیمت قوت  در حالی که نظرات مختلفی برای اختصاص یارانه نان وجود دارد، اما همچنان صاحب

گیرد، بهتر است به دست تولیدکننده و نیازمندان  تعلق میای که هرساله به این حوزه  غالب مردم باید ثابت باقی بماند و این یارانه

درصد مابقی افراد جامعه ایرانی را  20دهند، تعلق گیرد؛ زیرا  درصد افراد جامعه را تشکیل می 90واقعی جامعه که عددی معادل 

 ./دهند اغنیا تشکیل می
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 عسل

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۱: تاریخ

  شودشود  المللی و نهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل در ایران برگزار میالمللی و نهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل در ایران برگزار می  نخستین کنگره بیننخستین کنگره بین

مؤسسه تحقیقات علوم  المللی و نهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل در ایران با همکاری انجمن زنبورعسل و نخستین کنگره بین

 .شود دامی کشور برگزار می

بار در ایران برگزار شود، همزمان با نهمین کنگره  المللی زنبورعسل که قرار است برای نخستین به گزارش خبرنگار ایانا، کنگره بین

 .ماه سال جاری در استان البرز خواهد بود پژوهشی زنبورعسل ششم و هفتم بهمن

زا، مطالعات اقتصادی و اجتماعی زنبورعسل، بیولوژی زنبورعسل،  افشانی و گیاهان شهدزا و گرده گردهبر اساس این گزارش، 

ترین  های زنبوردرمانی و وسایل و تجهیزات صنعت زنبورداری، از مهم های زنبورعسل، تولید و فرآورده بهداشت و بیماری

هایی است که به موارد تخصصی  م از این محورها شامل زیربخشالبته هرکدا. شود هایی است که در این کنگره بررسی می موضوع

مانند کارآفرینی، ژنتیک و اصالح نژاد، زنبورعسل در ادیان و ادبیات، شناسایی گیاهان مورد استفاده زنبورعسل در سراسر کشور، 

 .شود تقسیم می... تأثیر خشکسالی بر تولیدات و

توانند در صورت تمایل با تکمیل فرم ثبت نام در  اندرکاران زنبورعسل کشور می دستاستادان، محققان، کارشناسان، دانشجویان و 

 ./به دبیرخانه ارسال کنند 05آذرماه  90این کنگره شرکت کرده و خالصه مقاالت خود را تا تاریخ 
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 عسل
 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۱: تاریخ

  شده بین زنبورداران برای افزایش تولید عسلشده بین زنبورداران برای افزایش تولید عسل  های اصالحهای اصالح  توزیع ملکهتوزیع ملکه

 .مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، ارتقای تولید عسل را در دستور کار خود قرار داده است

یکی : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت کشور امروز در گفتمسئول بخش تحقیقات زنبورعسل مؤسسه تحقیقات علوم دامی 

های اصالح شده است که اگر این ملکه اصالح شده بر پایه نژادهای  های افزایش تولید در صنعت زنبورداری استفاده از ملکه از راه

 .شد های وارداتی خواهدبومی باشد، باعث سازگاری بیشتر و اجتناب از آفات و بیماری

های ایرانی اصالح  در این طرح ملکه: های اصالح نژاد شده زنبور عسل، افزود آبادی با اشاره به طرح توسعه پرورش ملکه ناصر تاج

های بومی دارند، در اختیار  دهی بهتر و تهاجمی کمتری نسبت به ملکهشده در بخش دولتی که دارای تولید عسل بیشتر، رفتار بچه

نژاد مورد ارزیابی عملی قرار گرفته  گیرد تا عالوه بر افزایش تولید و آسان شدن مدیریت کندوها حاصل کار اصالح یزنبورداران قرار م

شده حاصل از اجرای  های اصالح های گذشته تعداد محدودی ملکه به گفته وی، طی سال.تر کندو اهداف اصالحی آینده را روشن

آمده و  دست تیار زنبورداران کشور قرار گرفت که در سال جاری نیز با توجه به نتایج بهطرح اصالح نژاد زنبورعسل در مؤسسه، در اخ

 .شود های اصالح شده بیشتری بین زنبورداران توزیع می تصمیمات اخذ شده در شورای فنی زنبور عسل، ملکه

دهندگان برتر  نفر از پرورش 72اختیار در ( کندو)کلنی  652در مرحله نخست، تعداد : آبادی در توضیح این مطلب اظهار کرد تاج

ها و ارائه آنها به زنبورداران دیگر، در اجرای  از این کلنی  این تولیدکنندگان با تکثیر ملکه(. الیه دوم طرح)ملکه کشور قرار گرفت 

اختیار قرار دادن اقدام به تولید ملکه برای تأسیس نسل بعد و در ( الیه نخست)همچنین مؤسسه . کنند طرح کمک و همکاری می

دست آمده در اختیار  های به روز پس از شروع عملیات پرورش ملکه، ملکه 50تا  00تعدادی از آنها به الیه سوم اقدام کرده و حدود 

 (.الیه سوم طرح)گیرند  ها قرار می زنبورداران تولیدکننده عسل و سایر فرآورده

ص به شناسنامه کندوها را تکمیل کنند و در طول مدت ارزیابی، کارشناسان های مخصواین زنبورداران باید فرم: وی اضافه کرد

کنندگان  ملکه توسط مؤسسه و تولید 710هزار و  تعداد هفت 6905در همین راستا در سال . طرح بر کار آنها نظارت خواهند کرد

مسئول بخش تحقیقات زنبورعسل مؤسسه .استان کشور توزیع شده است 70نفر در  601تولید شده و بین ( الیه دوم)برتر ملکه 

فرآیند تهیه : تحقیقات علوم دامی کشور، دستاوردهای پژوهشی و تحقیقی این بخش را شامل چهار قسمت اصلی دانست و گفت

کیک جانشین گرده گل با پودر کنجاله سویا برای تغذیه تحریکی زنبور عسل، تولید نانو ذرات بره موم، جداسازی و شناسایی 

جهت استفاده در غذای دام، طیور و زنبورعسل و فناوری تولید ...( طیور و زنبورعسل و)های پروبیوتیکی از منابع داخلی  یباکتر

های اصالح شده نژاد زنبورعسل ایرانی جهت بهبود عملکرد و صفات رفتاری آن از  ملکه اصالح شده زنبورعسل با استفاده از ملکه

های بعد از  صنعت زنبورداری در ایران طی سال: آبادی معتقد است تاج.توان به آنها اشاره کرد ترین دستاوردهایی است که می مهم

از   به بیش 6951هزار در سال  150های زنبورعسل از  که تعداد کلنی  طوری به انقالب از رشد کمی مطلوبی برخوردار بوده است؛ 

 6900هزارتن در سال  22از  به بیش  6951هزار تن در سال  ششرسیده و تولید عسل نیز از  6900میلیون کلنی در سال  1٧0

وی با اشاره به رشد روزافزون جمعیت جهان و در اولویت قرار گرفتن افزایش تولید مواد غذایی برای کشورهای .ارتقا یافته است

های اصلی روی افزایش عملکرد  یگیر های منابع تولید در بخش کشاورزی، جهت در این راستا با توجه به محدودیت: مختلف، افزود

های تولید متمرکز شده و برای نیل به این هدف استفاده بهینه از امکانات موجود در هر منطقه و  محصوالت مختلف و اصالح روش

 ./ها مدنظر قرار گرفته است عنوان مؤثرترین روش سوق دادن تحقیقات کاربردی در این جهت به
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 علوفه

 خبرنگاران جوان - ۵۹۰۱آذر  ۵۹: تاریخ

  !!  واردات دانه کتان از کاناداواردات دانه کتان از کانادا

تن دانه کتان به ارزش ریالی  110هزارو  9ماه منتهی به مهر ماه سال جاری، بیش از 2بر اساس آمار گمرک در 

 .کشور شده استوارد  662،110،210،010

ماه منتهی به مهر  2بر اساس آمار گمرک در اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

وارد کشور  662،110،210،010  و ارزش ریالی 9،160،912انه کتان به ارزش دالری تن د 110هزارو  9ماه سال جاری، بیش از

و ارزش  6،107،217  دانه کتان به کشور با ارزش دالری  کیلوگرم  512تن و  709  کشور ترکیه با صادرات یک هزارو.شده است

  به کشور با ارزش دالری  کیلوگرم  100و تن  000در رتبه اول و پس از آن قزاقستان با صادرات   50،006،620،711ریالی 

 .در رده دوم قرار دارد50،006،620،711و ارزش ریالی   119،951

 

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن

امارات  6

متحده 

 عربی

11،500 7،201،910،500 00،175 

 120 70،765،221 250 بلژیک 6

 07،171 6،709،100،070 00،000 هند 6

امارات  7

متحده 

 عربی

670،705 9،059،911،010 690،517 

 02،590 6،006،071،000 12،000 قزاقستان 7

 62،000 571،707،000 70،000 هند 7

امارات  9

متحده 

 عربی

669،000 7،010،590،720 16،075 

 6،905 07،960،105 6،500 بلژیک 9

 70،000 100،270،000 70،000 اوکراین 0

 05،161 6،060،115،751 19،000 قزاقستان 0

 002،001 65،761،110،070 115،100 قزاقستان 0

 950،575 60،100،006،100 700،200 کانادا 0

http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
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فدراسیون  5

 روسیه

6000                     
75،067،510  

                      
190  

               512000 قزاقستان 5
67،077،650،610  

                
061،112  

                 662000 کانادا 5
9،096،610،111  

                
671،010  

امارات  1

متحده 

 عربی

00095                 
7،060،710،000  

                  
22،207  

               100700 ترکیه 1
00،766،250،006  

             
6،706،267  

                 12000 قزاقستان 1
6،091،091،000  

                  
01،717  

                 77500 کانادا 1
6،052،012،550  

                  
90،050  

                     7750 بلژیک 2
50،170،060  

                   
6،001  

                 000912 ترکیه 2
0،210،070،722  

                
966،020  

                 12000 قزاقستان 2
6،091،091،000  

                  
01،717  

                 660025 کانادا 2
0،006،192،211  

                
672،002  
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 علوفه
 خبرنگاران جوان - ۵۹۰۱آذر  ۵۱: تاریخ

  چه میزان یونجه از کشور صادر شده است ؟چه میزان یونجه از کشور صادر شده است ؟

 .تن یونجه از کشور صادر شده است 060هزارو 0ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از  2طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به مهر ماه  2طبق آمار گمرک در  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 .از کشور صادر شده است  یونجه  تن  060هزارو 0بیش از  سال جاری

 .بوده است   91،700،015،511و ارزش ریالی آن   6،790،760ارزش دالری این میزان صادرات 

 .بوده است   بر اساس این گزارش صادرات این محصول به کشورهای قطر ، کویت و امارات

 

زش ار ارزش ریالی  (گ.ک)وزن کشورطرف معامله ماه

 دالری 

 66،621 618،28۱،662 5۱،717 قطر 6

 6،222 12،712،222 6،282 کویت 6

 77،161 122،621،72۱ 8۱،681 قطر 7

 2،618 761،61۱،668 61،725 کویت 7

 ۱22 72،7۱6،122 1،122 کویت 7

 77،88۱ 1۱1،616،661 ۱7،۱66 قطر 1

 6،122 1۱،522،222 5،7۱2 کویت 1

امارات متحده  6

 عربی

۱،662 672،265،152 61،115 

امارات متحده  6

 عربی

66،622 166،21۱،222 66،622 

 6۱7،561 5،۱77،۱76،122 221،811 قطر 6

 1،۱16 676،161،1۱2 2،552 کویت 6

 5،752 612،787،522 76،222 کویت 6

امارات متحده  5

 عربی

2،111 772،157،۱85 2،111 

 1،516 662،227،812 8،2۱7 قطر 5

http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
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 758،616 2،۱۱7،227،517 6،252،215 قطر 5

 7،566 22،616،۱71 6،888 کویت 5

 62،521 6،756،765،675 22،275 کویت 5

 6۱،752 5۱2،161،752 22،222 کویت 5

 718،512 8،12۱،111،676 6،226،722 قطر 1

 1،۱81 676،262،225 1،۱81 کویت 1

 61،561 6،652،181،۱2۱ 8۱،611 کویت 1

 71،162 215،721،862 ۱6،552 کویت 1

امارات متحده  2

 عربی

8،222 11،612،611 7،268 

 652،512 6،216،116،16۱ 127،711 قطر 2

 11،875 7،2۱8،۱21،752 66،552 کویت 2

 7،166 87،266،562 7،166 کویت 2

 12،522 6،682،862،522 652،222 کویت 2
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 گل و گیاهان صنعتی

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۹: تاریخ

المللی گل و المللی گل و   نخستین سمپوزیسیوم بیننخستین سمپوزیسیوم بین/ / شوندشوند  بر فضاهای سبز شهری میبر فضاهای سبز شهری می  گیاهان بومی جایگزین گیاهان آبگیاهان بومی جایگزین گیاهان آب

  شودشود  گیاه بومی در ایران برگزار میگیاه بومی در ایران برگزار می

محیطی و آلودگی هوا نیاز به توسعه فضای سبز شهری انکارناپذیر است، اما هرگونه توسعه در  با توجه به افزایش مشکالت زیست

پژوهشکده ملی گل و گیاه ایران از یک سال این فضاها در کشور باید با نگاه به واقعیت بحران کمبود آب باشد، بر همین اساس 

آب بر مناسب فضای سبز شهری با نگاه به گیاهان بومی را در دستور کار خود قرار داد و  گذشته پژوهش بر روی گیاهان کم

خبرنگار وگو با  رئیس پژهشکده ملی گل و گیاه زینتی امروز در گفت.اکنون برخی از این گیاهان آماده استفاده و کاشت هستند هم

که در زبان محلی به آن خاس همیشه سبز ( Ilex Serrata Aquifolium)گیاه آیلکس با نام علمی : ایانا با اعالم این خبر گفت

اکنون آماده استفاده در  ساله هم بری است که پس از پژوهش یک آب شود ازجمله گیاهان بومی و کم یا خاس خاردار نیز گفته می

 .استفضاهای سبز شهری کشور 

های  های براق به رنگ سبز تیره و میوه ای است همیشه سبز و پرپشت که برگ گیاه آیلکس درختچه: محمدرضا شفیعی افزود

 .ای پایدار دارد مانند به رنگ قرمز دارد که ظاهری زیبا به گیاه داده است، این گیاه در پاییز و زمستان سبزه بوده و میوه شفت

شود، اما هدف ما بیشتر استفاده به جهت ایجاد پرچین و جایگزین  ای کاشت می صورت منفرد یا توده این گیاه به: وی بیان کرد

 .شود اکنون در فضاهای سبز شهری کشور از آن استفاده می بر مرسومی است که هم های آب کردن آن به جای درختچه

المللی گل و گیاه بومی در ایران برگزار خواهد  سیوم بینرئیس پژهشکده ملی گل و گیاه زینتی ایران با بیان اینکه نخستین سمپوزی

های گل و گیاهان بومی در صنعت گل و گیاه زینتی انجام  تشکیل این سمپوزیسیوم نیز با هدف استفاده از پتانسیل: شد، ادامه داد

ز در شهر رامسر برپا خواهد شد به مدت چهار رو 01اردیبهشت سال  65المللی از  این سمپوزیسیوم بین: شفیعی اضافه کرد.شود می

ها و تحقیقات خود اعالم  و تاکنون متخصصان بسیاری از آمریکا، کانادا، شیلی، چین و دیگر کشورها برای حضور و ارائه پژوهش

از  این هیأت که: اقتصادی توسط این پژوهشکده به کشور هلند خبر داد و یادآور شد -وی از اعزام هیأت تولیدی .اند آمادگی کرده

ماه به هلند سفر خواهد کرد، متشکل از متخصصان اقتصادی و تولیدی گل و گیاهان زینتی کشور است که به  یکم تا نهم بهمن

با وجود اینکه ایران از شرایط اقلیمی : شفیعی تأکید کرد.روند های پیشرو به این کشور می جهت تعامل و مشاوره گرفتن از شرکت

دلیل مشکالت مدیریتی در تولید و بازار نتوانسته به اندازه  واع گل و گیاه زینتی برخودار است، اما بهبسیار مناسبی برای تولید ان

: وی در پایان با اشاره به پتانسیل بازار گل و گیاه زینتی در کشورهای منطقه اظهار داشت.کافی سهم خود را از بازار جهانی بگیرد

کند که بیشتر این واردات از کشورهای بسیار دور  میلیارد دالر گل گیاه زینتی وارد میتنهایی هرساله بیش از چهار  کشور روسیه به

سازی و آموزش تولیدکنندگان و تجار خود، شرایط مناسبی را  توانیم با آگاه شود، در حالی که می مانند اکوادور و کنیا انجام می

 ./نه کمتر از ایران تأمین کنندفراهم کنیم تا کشورهایی همچون روسیه تمام نیاز خود را با هزی

/news/fa/ir.iana.www//:http92519DB%AF%DA%/%1D%C1%A2% 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/37563/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

 گندم

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۱: تاریخ

  طور کامل پرداخت شدطور کامل پرداخت شد  مطالبات کشاورزان بابت خرید تضمینی گندم بهمطالبات کشاورزان بابت خرید تضمینی گندم به

میلیارد تومان  100هزار و  60صورت تضمینی با مبلغ  هزار تن گندم به 500میلیون و  66امسال : وزیر جهاد کشاورزی گفتمعاون 

 .طور کامل پرداخت شده است از کشاورزان خریداری و مطالبات آنها در سطح کشور در این زمینه هر چند با اندکی تأخیر به

اسم تودیع و معارفه مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه پنج کشور در مشهد طی علی قنبری در حاشیه مربه گزارش ایانا، 

 .میلیون تن محصول تولید شد 60امسال با تحقق خودکفایی در تولید گندم به میزان : وگو با خبرنگاران افزود گفت

 .ذخیره کرده است از این حجم تولید بخش خصوصی هشت میلیون تن گندم را در سیلوهای خود: وی ادامه داد

با برداشت گندم خوزستان در چهار ماه آینده ذخایر قابل توجهی گندم خواهیم : مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران بیان کرد

 .داشت و با توجه به مشتریان زیادی که وجود دارند اگر دولت مجوز بدهد سه میلیون تن آن صادر خواهد شد

هزار تن روغن در ایران  000ساالنه یک میلیون و : های مصرفی وارداتی نیز اشاره کرد و یادآور شد قنبری در پایان به کیفیت روغن

شود باکیفیت و دارای  ها نیز که از طریق واردات تأمین می بقیه روغن. شود که حداکثر هشت درصد آن تولید داخل است مصرف می

 ./استاندارد هستند
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 گندم

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۱: تاریخ

  پیشنهادات تازه برای ورود گندم به بورس کاالپیشنهادات تازه برای ورود گندم به بورس کاال

پول خود را دریافت اجرای سیاست قیمت تضمینی باعث شده است تا کشاورزان بخش زیادی از : مدیرعامل بانک کشاورزی گفت

 .کرده و برای تولید محصوالتشان براساس منابع مالی جدید برنامه ریزی کنند

ایرنا، به مزیت های اجرای طرح قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی در بورس   مرتضی شهیدزاده روز سه شنبه در گفت و گو با

عرضه محصوالت کشاورزی در قالب سیاست قیمت تضمینی در بورس کاال مزایای زیادی دارد به طوری که : کاال اشاره کرد و افزود

ن یکی از اهداف اصلی اجرای سیاست اجرای این سیاست بار مالی دولت را کاهش داده و بخش خصوصی را فعالتر می کند که ای

این در حالی است که در خرید تضمینی، دولت از خرید محصول تا پرداخت مطالبات کشاورزان، : وی ادامه داد.قیمت تضمینی است

مسئول بوده و حضور بخش خصوصی نیز بی رنگ می شود؛ به این ترتیب در طرح خرید تضمینی دولت با فشار مالی رو به رو شده 

 .منابع خود را به جای توسعه زیرساختارها به خرید محصوالت معطوف می کندو 

بنابراین به دلیل مزیت های اجرای طرح قیمت تضمینی، باید فرهنگ جدیدی در صنعت کشاورزی و : شهیدزاده تصریح کرد

به فروش برسانند زیرا بورس کاال  کشاورزان ایجاد شود تا همه در تولید و توسعه مشارکت کرده و محصوالت خود را از طریق بورس

 .محیطی است که قیمت، ورود و خروج مشتری و کاال را شفاف کرده و به کشف قیمت مناسب تولیدات کشاورزان کمک می کند

سیاست قیمت تضمینی باعث شده است تا کشاورزان به میزان عرضه و معامله تولیدات شان : مدیرعامل بانک کشاورزی تاکید کرد

کاال، پول خود را دریافت کنند بنابراین با اجرای قیمت تضمینی، کشاورزان بخش اعظمی از پول خود را دریافت کرده و  در بورس

 .می توانند برای محصوالت خود براساس منابع مالی جدید برنامه ریزی کنند

مابه التفاوت نیز برای دولت سریعتر  عالوه بر پرداخت سریع پول کشاورزان از سوی بورس، تامین منابع برای پرداخت: وی افزود

اتفاق می افتد یعنی با اجرای این طرح، اصل پول براساس قیمت تابلو بورس و همچنین مابه التفاوت آن از سوی دولت، به سرعت 

 .به دست کشاورز می رسد و از نظر مالی نیز به نفع کشاورزان است

با توجه به سیاست دولت و برنامه مجلس، وزارت جهاد کشاورزی به دنبال  :شهیدزاده درباره عرضه گندم در بورس کاال نیز گفت

این است که فروش و بازرگانی محصوالت را از طریق بورس کاال رقم بزند؛ درباره محصوالت شکر و ذرت این کار انجام شد اما گندم 

ز دارد تا در حق تولیدکننده و مصرف کننده به دلیل باال بودن مصرف و حساسیت باالی این محصول، به برنامه ریزی دقیقی نیا

در مجموع به نظر می رسد با توجه به برنامه ریزی دولت و تجربه موفق : رئیس هیات مدیره بانک کشاورزی افزود. اجحاف نشود

 ./سیاست قیمت تضمینی، پیشنهادهایی برای ورود گندم به بورس کاال ارائه خواهد شد
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 گوشت قرمز

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۹۰: تاریخ

  افتدافتد  اتفاق نمیاتفاق نمیکاهش قیمت تا پایان سال کاهش قیمت تا پایان سال / / بندی گوشت قرمزبندی گوشت قرمز  تومانی قیمت در درجهتومانی قیمت در درجه  22222222اختالف اختالف 

 .گذاری روی گوشت قرمز بر اساس کیفیت، خبر داد اتحادیه گوشت گوسفندی، از پیگیری مصرانه برای قیمت

گذاری روی گوشت قرمز، مطابق  طرح نرخ: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی امروز در گفت

 .ومانی را در بازار این محصول رقم خواهد زدهزار ت با کیفیت آن، اختالفی هفت

ها انجام گرفت،  زنی و بازرسی مجدد ماموران سازمان تعزیرات از کشتارگاه اصغر ملکی با اشاره به اینکه هفته گذشته، گشت علی

از طرف مسووالن  ها از هیچ تالشی فروگذار نکرده و این طرح به شدت در حال پیگیری سازی کشتارگا برای توجیه و آگاه: افزود

 .مربوطه است

های با کیفیت کمتر، مانند میش و ماده گاو، لیبل قرمز دریافت کرده و نوع باکیفیت آن نیز لیبلی با  مقرر شده گوشت: وی ادامه داد

 .رنگ سفید داشته باشند

زمان دامپزشکی نیز در به گفته رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، تاکنون جلسات بسیاری برای این منظور صورت گرفته و سا

ها هم باید برای تعیین کیفیت گوشت، یک مسئول مجرب و ماهر انتخاب  ضمن اینکه کشتارگاه. اجرای این طرح، توجیه شده است

 .پردازد، محصول بخرد کنند تا به هر طریقی شده، حق مردم پایمال نشود و هر کسی به اندازه مبلغی که می

البته از : قرمز طبق گزارش بانک مرکزی در ماه گذشته از ثبات نسبی برخوردار بوده، اظهار کرد ملکی با بیان اینکه قیمت گوشت

تومان به ازای هر کیلوگرم به قیمت این محصول اضافه شده که برگشت زائران از کربال و نزوالت  100شنبه هفته گذشته، حدود  سه

 .ها را باال برد، دلیل اصلی آن است آسمانی که نرخ کرایه

های موجود در کشور کاهش  اکنون با توجه به سپری شدن ایام خاصی مانند محرم، اربعین و قربان، تعداد دام: وی اظهار داشت

 .ماه ادامه داشته باشد؛ بنابراین نباید انتظار کاهش قیمت این محصول را تا پایان سال داشت یافته و احتماال این روند تا پایان بهمن

واردات گوشت از کشورهای آسیای میانه، باعث شد تا کمی از شدت نوسانات قیمتی کاسته شود و به : فه کردملکی در پایان اضا

رسد اگر این روند وارداتی تا پایان بهمن ماه ادامه یابد، مشکل خاصی از نظر تامین گوشت قرمز در کشور وجود نخواهد  نظر می

 ./داشت
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 گوشت مرغ

 خبرنگاران جوان - ۵۹۰۱آذر  ۵۹: تاریخ

  روند افزایش قیمت در بازارروند افزایش قیمت در بازار/ / نرخ مرغ بازهم پرو بال گرفتنرخ مرغ بازهم پرو بال گرفت

تومان درب  200هزار و  0تومانی،  500رخ هر کیلو مرغ زنده با افزایش از چند روز گذشته ن: رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت

گروه صنعت، تجارت و کشاورزی  مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار.مرغداری به فروش می رسد

از چهارشنبه هفته گذشته نرخ هر کیلو : از افزایش قیمت مرغ طی روزهای اخیر خبر داد و گفتاقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، 

، توزیع به  100و هزار  1، مرغ آماده به طبخ در مراکز کشتارگاه  200هزار و  0تومان افزایش درب مرغداری  500مرغ زنده با 

 .تومان است 900هزار و  2و فروش در مراکز خرده فروشی  250هزار و  1واحدهای صنفی 

نرخ هر کیلو سینه مرغ با کتف : تومان اعالم کرد و اضافه کرد 900هزار و  2وی قیمت هر کیلو ران مرغ به سبب افزایش تقاضا را 

یوسف خانی دالیل نوسانات قیمت را بدین شرح .هزار تومان است 65فیله مرغ هزار تومان و  69هزار تومان، سینه بدون کتف  67

برف و بوران روزهای اخیر، امکان بارگیری محصول در برخی مرغداری ها به سبب مناطق صعب العبور امکان پذیر : خواند و افزود

 .نبود لذا این امر موجب شد که روند افزایش قیمت استمرار داشته باشد

با اتمام ایام محرم و صفر و افزایش تقاضا به سبب : دیه پرنده و ماهی با اشاره به شرایط قیمت در روزهای آتی بیان کردرئیس اتحا

 .تومان برسد 500هزار و  2مجالس و مراسم پیش بینی می شود که قیمت مرغ با کمی افزایش به 
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 متفرقه

 فودپرس ۵۹۰1آذر ماه  ۵۹شنبه 

  سی و دومین جشنواره خیریه غذا در تهرانسی و دومین جشنواره خیریه غذا در تهران

با حضور در سی و دومین  77تا  60آذر ماه می توانند از ساعت  60الی  61از  نیکوکاران تهرانی   -اقتصاد غذا < مواد غذایی

عالقمندان به مشارکت در  ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا .جشنواره غذا خیریه رعد در این امر خیر مشارکت کنند

فاده کرده و با نصب اپلیکیشن آن و درصد تخفیف اسنپ است90آمد به این جشنواره از  و توانند برای رفت این امر خیرخواهانه می

 .تر در این جشن خیریه مشارکت داشته باشند راحت snappraad کد انتخاب 

 مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد  20تهران، شهرک غرب، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، پالک : آدرس محل برگزاری
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 مرکبات

 فارس - ۰۱/۹۰/۹۰:  تاریخ

  شود روابط عمومیشود روابط عمومی  میلیون ریال در هکتار پرداخت میمیلیون ریال در هکتار پرداخت می  2222تا تا   6868خسارت باغهای بیمه شده مرکبات از خسارت باغهای بیمه شده مرکبات از 
صندوق بیمه کشاورزی غرامت باغداران مرکبات که دارای بیمه نامه هستند، را پرداخت خواهد : صندوق بیمه کشاورزی اعالم کرد 

مرکبات  صندوق بیمه کشاورزی غرامت باغداران: ، روابط عمومی صندوق بیمه کشاورزی اعالم کردخبرگزاری فارسبه گزارش . کرد

 .که دارای بیمه نامه هستند، را پرداخت خواهد کرد

ریسک های . مدیریت ریسک در بخش کشاورزی که عمال مانند کارخانه تولید غذا در عرصه ای بی حصار است، اهمیت زیادی دارد

، سمن ها و  بخش کشاورزی به دودسته کلی ریسک های فنی ومالی تقسیم بندی می شوند، ریسک های فنی توسط کشاورزان

دولت ها مدیریت می شوند و بخشی از ریسک های مالی توسط سازوکار مترقی بیمه کشاورزی به منظور استمرار تولید وکمک به 

 .تحقق امنیت غذایی در کشورهای جهان انجام می شود

دوره های بیست ساله به ده ساله واقعیت این روزهای جهان وبه ویژه اقلیم شکننده خاور میانه کوتاه شدن دوره بازگشت خسارات از

است ؛نمونه روشن آن دوره بازگشت خسارت سرمادر مرکبات است که اینک دردوره ای کمتر از ده سال بازگشته است وموجب 

 .مرگ سپید درختان مهربان وسخاوتمندمرکبات در کناره دریای مازندران گردیده است

 .هزار هکتار باغ مرکبات زیر پوشش بیمه قرار دارد 2زندران و گلستان حدود در پهنه شمالی درسه استان آسیب دیده گیالن ، ما

در پی رخداد سرما و یخبندان و بارش برف دراوایل آذرماه جاری که موجب بروز خسارت در استان های شمالی کشور شد، باغداران 

د، پیش از محو آثار خسارت به نزدیکترین شعبه بای خسارت دیده که پیش ترنسبت به خرید بیمه نامه مرکبات اقدام کرده اند، می

 .اصلی و یا دفاتر شرکت های خدمات بیمه کشاورزی مراجعه و اعالم خسارت نمایند

بدیهی است طبق تعهدات مندرج در بیمه نامه، اکیپ های بررسی خسارات از باغ های آسیب دیده بازدید به عمل آورده و مطابق 

 .ده به دقت ارزیابی و برآورد خواهد شدجداول قانونی مصوب خسارات وار

نسبت به بیمه باغ های خود اقدام ( آغاز فروردین تا نیمه اردیبهشت ماه هر سال) هرساله بسیاری از باغدارن مرکبات در موعد مقرر

بررسی و تعیین  هزار ریال و سقف غرامات پس از 920میلیون و  7هزار تا  590حق بیمه سهم باغدار در هر هکتار از . می نمایند

 .میلیون ریال متغیر است 20میلیون تا  61خسارات وارده از 

درصد مشارکت در حق بیمه  21با توجه به اهمیت تولید مرکبات در کشور، کمک دولت برای محصول مرکبات شمال تا میزان 

 .رود بوده که باالترین میزان کمک دولت درمحصوالت باغی به شمار می

شرایط بیمه تنه . در مورد بیمه میوه مرکبات گفته شد، تنه درختان مرکبات نیز تحت پوشش بیمه قرار دارندعالوه بر آنچه که 

 .میلیون ریال در هکتار متغیر است 10تا  75درختان بسته به سن درخت، میزان خسارت و شدت خسارت متفاوت بوده و از 

هزار ریال در  010تا  200در محدوده  ی از این پوشش حمایتی این درحالی است که حق بیمه پرداختی باغداربرای برخوردار

 .است% 11هکتار بوده و میزان کمک دولت نیز 

باغداران می توانند هم بیمه نامه محصول مرکبات شامل پرتقال، نارنگی، گریپ فروت، لیمو شیرین و لیمو ترش را خریداری نمایند 

 .ش بیمه قرار دهندو همچنین تنه درختان یاد شده را نیز تحت پوش

فعالیت در بخش کشاورزی را در زیربخش های منابع طبیعی، باغبانی، زراعت و  659صندوق بیمه کشاورزی هم اینک تعداد 

 .دامپروری زیر پوشش حمایتی دارد
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 مرکبات

 فارس - ۰۱/۹۰/۹۰:  تاریخ

  هنوز خسارت دقیقی برآورد نشده استهنوز خسارت دقیقی برآورد نشده است/ / انداند  هزار هکتار از باغهای مرکبات بیمههزار هکتار از باغهای مرکبات بیمه  ۱۱تنها تنها 
هزار هکتار  0هزار هکتار باغ مرکبات در سه استان شمالی کشور، تنها  600از مجموع : قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت 

 . اند و کارشناسان در حال بررسی میزان خسارت دقیق هستند بیمه شده

های سنگین اخیر  ، در پاسخ به اینکه با توجه به بارشخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی  نژاد در گفت محمد ابراهیم حسن

غات مرکبات، این صندوق چه تمهیداتی در نظر گرفته، این گونه پاسخ داد که کشاورزان قبل از دیدن با  برف در شمال و خسارت

ای رخ دهد، باید به فکر بیمه کردن محصوالت و مزارع خود باشند، چرا که ما فقط در قبال کشاورزانی که محصوالت  آنکه حادثه

  .اند، متعهد هستیم خود را بیمه کرده

آمارهای متفاوتی از : هزار هکتار از باغات مرکبات سه استان شمالی کشور بیمه هستند، تصریح کرد 0تنها وی با اشاره به اینکه 

شود و اگر با یک حساب سرانگشتی محاسبه کنیم، کمتر از  هزار هکتار ارائه می 610هزار هکتار تا  607سطح زیرکشت مرکبات از 

هزار  0شده به  م بهبود یافته چرا که تا چند سال پیش باغات مرکبات بیمهدرصد باغات مرکبات بیمه هستند و البته این رق 60

 .رسید هکتار هم نمی

خبرنگار فارس از قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی پرسید، چقدر خسارت برای برف اخیر باغات مرکبات برآورد شده و پرداخت 

ل برآورد خسارت در منطقه هستند، چرا که باغ به باغ و کشاورز خواهد شد؟ و او هم این گونه پاسخ داد که کارشناسان بیمه در حا

  .به کشاورز باید کار کارشناسی انجام شود

تمام مطالبات : های گذشته باقی مانده، گفت نژاد همچنین در پاسخ به اینکه چقدر از مطالبات خسارات کشاورزان از سال حسن

های گذشته بدهی باقی نمانده  ایم و از سال برای چغندرکاران را تسویه کردهحتی  00کشاورزان در بحث خسارت را تا پایان سال 

  .است

درصدی در باغات  50تا  70بینی خسارت  به گزارش فارس، با بارش برف سنگین در هفته گذشته در سه استان شمالی کشور، پیش

بلکه از بین رفتن درختان نیز بخشی از این مرکبات رخ داده که البته برخی مسئوالن خسارت را فقط به محصول ندانسته، 

  .هاست خسارت
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 مرکبات

 خبرنگاران جوان - ۵۹۰۱آذر  ۵۹: تاریخ

  ات برای شب عیدات برای شب عیدهزار تن مرکبهزار تن مرکب  1212ذخیره سازی ذخیره سازی 

تومان برای  500هزار و  7هزار تن پرتقال به قیمت کیلویی  10سازی  دولت ذخیره: مدیر عامل اتحادیه باغداران مازندران گفت

صنعت،تجارت و  خبرنگار محمد رضا شعبانی مدیر عامل اتحادیه باغداران مازندران در گفتگو با.شب عید در دستور کار دارد

هزار تن پرتقال به  10سازی  دولت ذخیره: در خصوص ذخیره سازی پرتقال گفت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه کشاورزی

 .د در دستور کار داردتومان برای شب عی 500هزار و  7قیمت کیلویی 

 .درصدپرتقال مورد نیاز شب عید از مازندران و مابقی از استان های جنوبی تامین خواهد شد 25: وی در ادامه افزود

میلیارد تومان مشوق صادراتی برای محصوالت کیوی و نارنگی  600شعبانی با بیان اینکه به دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه 

را  با توجه به فراوانی تولید و مازاد این محصوالت این امر عرضه و تقاضا در بازار داخل : شده است، عنوان کرددر نظر گرفته 

مدیر عامل اتحادیه باغداران مازندران با اشاره به اینکه در تمام کشورها برای صادرات محصوالت کشاورزی یارانه .متعادل می کند

 .ق صادراتی برای جلوگیری از زیان کشاورزان و پایداری تولید امری ضروری استپرداخت مشو: پرداخت میشود،تصریح کرد
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 مرکبات

 فودپرس ۵۹۰1آذر ماه  ۵۹شنبه 

  برای عرضه میوه به بازارعجله نکنندبرای عرضه میوه به بازارعجله نکنندکشاورزان کشاورزان //پرتقال و کیوی ارزان شدپرتقال و کیوی ارزان شد

های شمال به بازار خبر داد و  رئیس اتحادیه میوه و سبزی ازکاهش نرخ پرتقال وکیوی درپی عرضه فراوان میوه <کشاورزی

 .کشاورزان تاجایی که امکان دارد محصوالت خود رانگهداری و از عرضه آنهابه بازارخودداری کنند:گفت

های این استان به بازار هستیم،  ان اینکه بعد از وقوع سرمازدگی در مازندران شاهد عرضه فراوان میوهسید حسین مهاجران با بی

 .درپی این مساله قیمت پرتقال و کیوی کاهش زیادی در بازار پیدا کرده اما نرخ نارنگی تغییری نداشته است: اظهارداشت

درصد کاهش  90قیمت هرکیلوگرم پرتقال با حدود : الم و اضافه کردتومان اع 9500تا  6500وی قیمت هرکیلوگرم نارنگی را بین 

 .تومان رسیده است 6500تا  100درصد کاهش به  50تومان و قیمت هرکیلوگرم کیوی با  7000تا  6000به 

به بازار ای جز عرضه زودهنگام محصول خود  رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه در پی وقوع سرمازدگی، باغداران چاره

 .شد آذرماه به انبار منتقل و برای شب عید ذخیره می 65این محصوالت هر سال از : ندارند، ادامه داد

مهاجران با اشاره به اینکه اگر در روزهای آینده میوه بیشتری وارد بازار شود، با کاهش قیمت بیشتری مواجه خواهیم بود، اضافه 

اند تا جایی که امکان دارد محصوالت خود را نگهداری و از عرضه آنها به بازار خودداری  هکارشناسان به کشاورزان توصیه کرد: کرد

 .ها گران شود کنند تا هم خودشان متضرر نشوند و هم زمانی نرسد که به دلیل کمبود عرضه، قیمت

استان مازندران حدود دو میلیون  در شرق: وی با بیان اینکه اگر کشاورزان به این سخنان توجه کنند کمتر زیان خواهند کرد، گفت

 .تن پرتقال روی درخت بوده که تنها یک پنجم آنها خسارت دیده است، بنابراین برای باقی محصوالت مشکل نگهداری وجود ندارد

ای  و عدهبا این حال، چون این اتفاق تاکنون رخ نداده بود برخی از کشاورزان نگران از بین رفتن محصوالت خود : مهاجران ادامه داد

درصد خسارت کنند تا اینکه  50دهند  از آنان هم نگران بارش دوباره برف و وقوع یک سرمازدگی جدید هستند بنابراین ترجیح می

 .کل سرمایه خود را از دست بدهند

b=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http2f1992771f10071a5f5271000dbd 
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 فارس- ۰۱/۹۰/۵۹:  تاریخ

  سال گذشته را به خود اختصاص داده است سال گذشته را به خود اختصاص داده است   6262کشاورزی بیشترین اشتغال نیروی کار در کشاورزی بیشترین اشتغال نیروی کار در 
درصد از صادرات  60صادرات مواد غذایی و کشاورزی  7060رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در سال 

ساله گذشته بیشترین حجم نیروی کار را به خود اختصاص  60بخش کشاورزی در : غیرنفتی را به خود اختصاص داده است، گفت

به همراه هیات کشاورزی کشورمان در اتریش حضور زرگران که  کاوه خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی . داده است

های ایران و اتریش که با حضور محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ایران و آندره روپرشتر وزیر  دارد، در جریان دیدار هیات

ها  د، ظرفیتکشاورزی، جنگلداری، محیط زیست و آب اتریش و جمعی دیگر از مدیران دولتی و فعاالن اقتصادی دو کشور برگزار ش

رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در این .های کشاورزی و غذایی ایران را به حاضران معرفی کرد و پتانسیل

های فراوانی در جهت توسعه تولید موادغذایی داراست،  نشست که در شهر وین اتریش برگزار شد با اشاره به اینکه ایران توانایی

ها و مراتع طبیعی، آب و هوای  های قابل کشت فراوان، جنگل مکانات و منابع کشاورزی متعددی همانند زمینکشورما از ا: گفت

مندی از آفتابی تابان و انرژی خورشیدی برخوردار است که امکان تولید انواع مختلف  های متنوع گیاهی و بهره چهار فصل، گونه

این : وی افزود.اگون چون سردسیری، نیمه گرمسیری و گرمسیری را داراستمحصوالت کشاورزی غذایی متناسب با آب و هوای گون

موقعیت و قابلیت کشور ما را به محل مناسبی برای تولید بهینه و سودآور انواع مختلف محصوالت غذایی و کشاورزی مبدل کرده 

نوع از آنهاست، اضافه  90ران تولید کننده نوع محصول کشاورزی قابل کشت در جهان، ای 20زرگران با تاکید بر اینکه از میان .است

همچنین رتبه دوم تولید محصوالتی چون زردآلو، .های توت داراست کشور ما رتبه اول جهان را در تولید پسته و انواع گونه: کرد

ا سومین تولید کننده م: وی ادامه داد.، گردو، خیار و طالبی متعلق به ایران است(تولید شده از شیر گوسفند)هندوانه، کره ارگانیک 

پنیر از شیر گاو، قارچ خشک شده، گیالس، انجیر خشک، بادام، بادمجان و کشمش در دنیا هستیم و چهارمین تولید کننده پیاز، 

یونجه و علوفه، پنجمین تولید کننده کاهو، رب گوجه فرنگی، ماکارانی هستیم عالوه بر اینها ایران برسکوی سوم تنوع غذایی جهان 

رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در ادامه با اشاره به .ده است که نشان از موقعیت ممتاز کشور ما داردایستا

هزار اشتغال  000هزار واحد تولیدی، 66از سوی دیگر صنایع غذایی ایران با بیش از : های صنعت غذای کشورمان گفت توانمندی

ای در ایجاد ارزش افزوده و مشارکت  میلیون تن مواد اولیه خام نقش عمده 650بیش از مستقیم ایجاد کرده و با ظرفیت جذب 

با صادرات محصوالتی نظیر پسته، گوجه فرنگی : های صادراتی ایران گفت زرگران با اشاره به توانمندی.میان صنعت و کشاورزی دارد

و شکالت و بیسکوئیت، زعفران و محصوالت دامی و   ی، شیرینیزمین تازه و رب گوجه فرنگی، هندوانه، سیب تازه، ماست، پنیر، سیب

کشور از جمله بازارهای همسایه و کشورهای خاورمیانه سهم  600محصوالت کنسروی و غیره، کشور ما در بازار غذایی حدود 

خش کشاورزی سال گذشته ب 60طی :  وی در خصوص اهمیت بخش غذا و کشاورزی در ایران گفت.بزرگی را به دست آورده است

ای از درآمدهای غیرنفتی از  همچنین بخش عمده.و صنایع غذایی بیشترین حجم نیروی کار کشور را به خود اختصاص داده است

 60میلیارد دالر بوده که  1٧1صادرات موادغذایی و کشاورزی ایران  7060در سال . فروش محصوالت غذایی بدست آمده است

آنچه بیان شد تنها : رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران افزود.ل شده استدرصد از صادرات غیرنفتی را شام

گذاری خارجی در ایران   های کشاورزی و صنعت غذای ایران است که شرایط مناسبی را برای سرمایه ها و توانایی ای از پتانسیل گوشه

در این سفر، سند جامع همکاری کشاورزی دو .اهم آورده استهای دو جانبه و به خصوص صادرات این محصوالت را فر و همکاری

  .کشور توسط وزرای جهاد کشاورزی ایران و وزیر کشاورزی و جنگلداری اتریش امضا شد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فارس - ۰۱/۹۰/۵۱:  تاریخ

  کمبود اعتبارات دولتی بزرگترین مانع کمبود اعتبارات دولتی بزرگترین مانع / / هزار هکتار برسدهزار هکتار برسد  6868سال آینده به سال آینده به   55ای باید تا ای باید تا   کشت گلخانهکشت گلخانه
هزار هکتار  01ای در کشور به  طی برنامه پنج ساله قرار است تا سطح زیرکشت گلخانه: سازان ایران گفت رئیس انجمن گلخانه

 . برسد، اما کمبود منابع مالی برای کشاورزان، بزرگترین مشکل بر سر راه پیشبرد این هدف است

های کشور  ، در مورد توسعه سطح زیرکشت گلخانهخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی  عبدالرحمان حسینی فرد در گفت

هزار هکتار  01سال آینده به  5ای در کشور تا  سیاست وزارت جهاد کشاورزی این است که سطح زیر کشت گلخانه: کردخاطرنشان 

  .های مختلف متفاوت است گسترش یابد که این رقم با توجه به طرح آمایش سرزمینی در استان

یده شده و به عنوان مثال در استانی مانند های کوچک و بزرگ د ای و مجتمع های گلخانه این طرح در قالب شهرک: وی افزود

هکتار در شهر شیراز  950ای به وسعت  هکتار گلخانه در دست احداث است و برای استان فارس نیز دو شهرک گلخانه 250کرمان 

ها در  انههای گلخ سازان ایران به این نکته اشاره کرد که به دنبال ارتقای سطح سازه رئیس انجمن گلخانه .در دست احداث است

فرد در پاسخ به اینکه در حال حاضر هزینه هر مترمربع  حسینی.المللی برسانیم کشور هستیم تا آن را در حد استانداردهای بین

بسته به نوع سادگی یا تجهیزات مصرفی برای نوع محصول در هر گلخانه : ایجاد گلخانه برای کشاورزان چقدر هزینه دربردارد، گفت

  .توان برآورد کرد هزار تومان هزینه ایجاد هر مترمربع گلخانه را می 700هزار تومان تا  90است و از متری ها متفاوت  هزینه

اگر اعتبارات دولتی برای : ها را در بخش کشاورزی، کمبود منابع مالی دانست و گفت وی بزرگترین مانع بر سر راه ایجاد گلخانه

ها دارد کُند  جویی زیادی در مصرف آب و سایر نهاده ای که صرفه طح زیرکشت گلخانهایجاد گلخانه اختصاص نیابد، رشد و توسعه س

ای  هزار هکتار کشت گلخانه 60های تشویقی وزارت جهاد کشاورزی، اکنون  به گزارش فارس، در حال حاضر با سیاست .خواهد شد

مصرف آب در بخش کشاورزی و همچنین افزایش در حوزه تولید سبزی و صیفی در کشور فعال است و با توجه به نیاز به کاهش 

 .رسد ای در کشور ضروری به نظر می عملکرد در هکتار، نیاز به توسعه کشت گلخانه
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  زا بودن هرس گیاه کنوکارپوس در خوزستانزا بودن هرس گیاه کنوکارپوس در خوزستان  تکذیب حساسیتتکذیب حساسیت

شود هرس گیاه کنوکارپوس در استان خوزستان عامل حساسیت مردم استان خوزستان در چند روز اخیر  با وجود آنکه گفته می

 .تکذیب کرد شده است، سازمان حفظ نباتات کشور این فرضیه را

وگو با خبرنگار ایانا درباره بیماری تنفسی که در استان خوزستان عده  مدیرکل آفات سازمان حفظ نباتات کشور امروز در گفت

: شود که از هرس درختی به نام کنوکارپوس حادث شده است، گفت زیادی را راهی مراکز درمانی کرده است و گفته می

 .شوند اند و از درختان همیشه سبز محسوب می سال اخیر به کشور وارد شده 70در  ها گیاهانی هستند که کنوکارپوس

 .دلیل آنکه همچون شمشادها همیشه سبز هستند، زمان خاصی ندارد هرس این درختان به: اهلل اکبرپور افزود کرامت

بلوچستان، بوشهر، هرمزگان و های سیستان و  در بیشتر فضاهای شهری مناطق جنوبی کشور همچون استان: وی خاطرنشان کرد

شود،  در هیچ جای دنیا گزارشی مبنی بر آنکه هرس درختان باعث بیماری تنفسی می: اکبرپور ادامه داد.اند خوزستان کشت شده

زا بودن آن برای  شود که مشکل در زمان هرس مقداری جزئی اسانس از این گیاه در فضا پخش می: وی تصریح کرد.ارائه نشده است

 .عنوان در هیچ منبع علمی گزارش نشده است ها به هیچ نانسا

 شود دهی انجام می هرس گونه کنوکارپوس زمان خاصی ندارد و تنها برای فرم

شود و عالوه بر آن در  دهی انجام می منظور فرم هرس این گیاهان تنها به: مدیرکل آفات سازمان حفظ نباتات کشور یادآور شد

 .ار بلوار مرکزی استان از این گیاه کشت شده استاستان خوزستان تنها در چه

های تنفسی  های گاز و سایر عوامل باعث بروز بیماری محیطی دیگری همچون آلودگی ممکن است مسائل زیست: اکبرپور تأکید کرد

 .بت دهیممردم استان خوزستان شده باشد، اما علمی نیست که بخواهیم آن را به دلیل هرس کردن این گونه از گیاهان نس

آب جهان همچون دبی، سالیان سال است کشت شده و  گیاه کنوکارپوس درختی است که در مناطق کم: وی در پایان اظهار داشت

یک از آنها  هایی از این نوع گیاه داریم که در هیچ آبی بسیار مقاوم است و عالوه بر آن در برخی مناطق دنیا جنگل در مقابل کم

گفتنی است، برخی مسئوالن خدمات شهری شهرداری اهواز هرس این .زا بودن آن گزارش نشده است بیماری تنفسی و حساسیت

های پاییزی در اهواز برشمردند، در حالی که سازمان حفظ نباتات کشور آن را تکذیب کرده است و  درختان را عامل حساسیت باران

 ./بگردیم وای منطقه خوزستان وجود داشته باشد،محیطی که ممکن است در آب و ه دنبال عوامل دیگر زیست باید به
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  برودت هوا نابودگر آفات زراعی و باغی شدبرودت هوا نابودگر آفات زراعی و باغی شد/ / اعالم شداعالم شدهای حفظ نباتات پس از سرمای هوا های حفظ نباتات پس از سرمای هوا   توصیهتوصیه

های فنی ارائه  سابقه هوا و بارش برف هفته اخیر در بیشتر مناطق کشور، سازمان حفظ نباتات کشور توصیه با توجه به سرمای بی

ها در اراضی باغی و  یماریوگو با خبرنگار ایانا درباره وضعیت آفات و ب معاون فنی سازمان حفظ نباتات کشور امروز در گفت.کرد

هایی به برخی محصوالت کشاورزی  سابقه بوده است و باعث خسارت کاهش شدید دمای کشور در این زمان از سال بی: زراعی گفت

های گلستان و مازندران بیشترین خسارت را از سرمای اخیر دیدند، زیرا بخش اعظمی از محصول  استان: یحیی ابطالی افزود.شد

ها بود؛  سابقه دارای اثرات مثبتی بر آفات و بیماری این سرمای بی: وی خاطرنشان کرد.کبات هنوز برداشته نشده بودکیوی و مر

 .ای از بین رفته و فعالیتش متوقف شود ای که باعث شد آفت مگس مدیترانه گونه به

 .نخواهند شد، چون متحمل به سرما استشده در مرحله روزت در سرمای فصل حاضر دچار خسارت  کلزای کشت: ابطالی ادامه داد

 .ها را جبران کرد توان با تغذیه مناسب بخشی از خسارت پذیر است و می گیاه کلزا مدیریت: وی تصریح کرد

اند، از بین بروند؛  گذرانی را طی نکرده سرمای زودرس پاییزه باعث شد برخی از آفات که هنوز مرحله زمستان: ابطالی یادآور شد

ها با  ویژه حشرات و کنه زا و آفت به برخی عوامل بیماری: وی تأکید کرد.جمعیت کمتری به فصل بعد منتقل خواهد شد بنابراین

 .استمرار سرمای هوا از بین خواهند رفت

 پاشی با عناصر غذایی راهی برای مقابله با سرمازدگی محلول

بخش اعظمی از محصول گندم هنوز کشت نشده، : ر داشتمعاون فنی سازمان حفظ نباتات کشور درباره محصوالت زراعی اظها

 .بنابراین آسیبی در سرمای فوق ندیده است

ها و گاورو شدن زمین، عملیات کشت پاییزه را  ابطالی به کشاورزان توصیه کرد که بعد از گذر سرما از مرحله فوق، آب شدن برف

ویژه پتاسه، ازته،  ز با مدیریت تغذیه با انواع کودهای شیمیایی بهاراضی که به زیر کشت رفته است نی: وی اضافه کرد.آغاز کنند

شود برای کاهش نیافتن محصولشان در  به باغداران مرکبات نیز توصیه می: ابطالی عنوان کرد.شوند ها جبران خسارت می ریزمغذی

 .ه نیز کودپاشی پای درختان را انجام دهندما ماه را جدی گرفته و در بهمن پاشی درختان با عناصر غذایی در دی سال آینده، محلول

دلیل آنکه زمستان سردی نداشتیم، اما در سال زراعی  ها باال بود، به طغیان آفات و بیماری 00 - 05در سال زراعی : وی بیان کرد

 .آفتی داشته باشیم شود که اگر سرما ادامه یابد، سال کم بینی می پیش 05 - 01

هزار هکتار از مزارع گندم علیه بیماری زنگ زرد مبارزه  200بینی شده بود که  پیش: ات کشور گفتمعاون فنی سازمان حفظ نبات

های  به غیر از زنگ زرد گندم، مبارزه با بیماری: ابطالی همچنین افزود.هزار هکتاری مهار شد 10کوبی در سطح  شود که با کانون

در سال زراعی گذشته، جمعیت سن گندم باال و در بیش : خاطرنشان کردوی .هزار هکتار مقابله شد 700فوزاریومی گندم در سطح 

از دو میلیون هکتار مشاهده شد و عالوه بر آن شاهد حمله ملخ آسیایی از کشورهای جنوب شرقی آسیا همچون افغانستان به کشور 

 .بودیم

 هزار تن سم شیمیایی برای مقابله با آفات 72تدارک 

امیدواریم که فصول پاییز و زمستان طبق روال پیش رود، یعنی زمستان، زمستانی : نباتات کشور ادامه دادمعاون فنی سازمان حفظ 

 .و بهار، بهاری کند تا سال آرامی داشته باشیم



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

سابقه بوده  سال گذشته بی 70های سازمان هواشناسی کشور، زمستان امسال در مقایسه با  بینی بر اساس پیش: ابطالی تصریح کرد

هزار تن انواع سموم شیمیایی تدارک  72تا  75ها در سال زراعی جاری،  برای مبارزه احتمالی با آفات و بیماری: وی یادآور شد.است

 .ها نداریم شده و مشکل خاصی برای تأمین نهاده

 ./برای بیش از یک سال نهاده ذخیره داریم و مشکل خاصی وجود ندارد: ابطالی در پایان تأکید کرد
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برفکی را صادر برفکی را صادر   تبتب  دامپزشکی باید مجوز واردات واکسندامپزشکی باید مجوز واردات واکسن/ / مشوق صادراتی، نوشداروی بعد از مرگ سهرابمشوق صادراتی، نوشداروی بعد از مرگ سهراب

  کندکند

 .مند است انجمن صنفی گاوداران ایران، از طوالنی شدن پرداخت مشوق صادراتی، گالیه

هایی  ترین دغدغه یکی از بزرگ: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت مدیره انجمن صنفی گاوداران امروز در گفت رئیس هیأت

 .کرده، زمان پرداخت مشوق صادراتی است که اکنون ذهن دامداران را با خود درگیر

تعلل در این : های صنعت را باز کند، افزود تواند بسیاری از گره میلیارد تومانی می 700احمد مقدسی با اشاره به اینکه مشوق 

دگانی که تواند به خروج مقداری شیر مازاد از کشور کمک کند و هم دستمزد تولیدکنن وضعیت جایز نیست؛ زیرا این پول هم می

رود این مبلغ هرچه زودتر پرداخت شده و به نوشدارویی  امید می: وی عنوان کرد.اند، پرداخت شود مشمول طرح خرید توافقی شده

های آنها  شوند و بدهی گذرد، دامداران ضررهای بیشتری متحمل می تبدیل نشود که بعد از مرگ سهراب رسید، زیرا هر روز که می

 100به گفته مقدسی، طرح خرید توافقی همچنان ادامه داشته و از این طریق تاکنون .شود روی هم تلنبار می ها و اشخاص، به بانک

درصد  50در حالی که با توجه به میانگین کشوری، در حال حاضر دامداران تا . تن ذرت به دامداران عضو انجمن ارائه شده است

برفکی در فصول سرما  انجمن صنفی گاوداران در پایان با اشاره به شیوع تب مدیره رئیس هیأت.اند دستمزد خود را دریافت نکرده

شدت تحت فشار است، اما باید برای کمبود واکسن  اگرچه سازمان دامپزشکی برای تأمین منابع مالی واکسیناسیون به: تأکید کرد

 ./تر صادر کند وز واردات آن را هرچه سریعشود، باید اقدامی اساسی انجام داده و مج برفکی که اکنون در کشور احساس می بت
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  درخواست سبوس از سازمان غالتدرخواست سبوس از سازمان غالت/ / رأس دام در مازندران بر اثر سرمارأس دام در مازندران بر اثر سرما  152152تلف شدن تلف شدن 

 .های وارد شده به بخش دامپروری این استان خبر داد سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، از خسارت

متأسفانه در اثر : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت معاونت امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران امروز در گفت

 .اند رأس دام سنگین تلف شده 50رأس دام سبک و حدود  900که در استان مازندران اتفاق افتاد، تاکنون سرما و برفی 

البته : طور دقیق میزان خسارت در بخش دام این استان برآورد نشده است، افزود نژاد با اشاره به اینکه هنوز به علیرضا عطایی

ویژه شبدر، دچار خسارت شده و در برخی مناطق، کل مزرعه زیر برف رفته  به کردند هایی که علوفه دامی کشت می مقداری از زمین

 .های داخل انبار نیز با هجوم سرما نابود شد ضمن اینکه بخشی از علوفه. است

نظر  به های آینده آمادگی الزم را داشته و بعید ها برای تامین علوفه در ماه به گفته وی، با این حال، اما هم دامداران و هم تعاونی

 .ها شود رسد، مشکلی از این لحاظ وجود داشته باشد؛ زیرا بارش برف نیز به آن شکل نیست که باعث مسدود شدن راه می

. اند در همین راستا مسئوالن سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران نیز اقداماتی انجام داده: نژاد در پایان اظهار داشت عطایی

دار که حداقل پرداخت آن سه تا چهار ماه فرجه زمانی داشته  ز شرکت پشتیبانی برای خرید جو مدتعنوان مثال، درخواست ا به

 ./باشد و همچنین خرید سبوس از سازمان غالت، زودتر از موعد مقرر هرساله؛ بنابراین هیچ نگرانی برای تأمین علوفه وجود ندارد
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  پایان هفته جاریپایان هفته جاریاحتمال بروز سیالب در احتمال بروز سیالب در / / کار ستاد ملی فرماندهی و پشتیبانی سیالب کشورکار ستاد ملی فرماندهی و پشتیبانی سیالب کشور  آغاز بهآغاز به

زمان با بروز اولین سیالب  کار ستاد ملی فرماندهی و پشتیبانی سیالب هم مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از آغاز به

ها مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب  رسولی به گزارش ایانا از پاون، محمد حاج.پاییزی در روزهای پایانی هفته جاری خبر داد

ن اینکه اولین سیالب از روز چهارشنبه گذشته آغاز شد، در خصوص تشکیل ستاد ملی فرماندهی و پشتیبانی مدیریت ایران با بیا

ستادی به عنوان ستاد ملی  05بر اساس مصوباتی که در حضور وزیر نیرو داشتیم، مقرر شد از سال : سیالب در کشور بیان کرد

پیوندد،  بینی و به وقوع می هایی که پیش یل شود تا مباحث مرتبط با سیالبفرماندهی و پشتیبانی مدیریت سیالب در کشور تشک

این : ها ادامه داد وی با اشاره به ارتباط مستقیم این ستاد با ستاد مدیریت بحران کشور و استانداری.مورد بحث و بررسی قرار گیرد

مدیریت منابع آب، شرکت مهندسی آب و فاضالب  ستاد متشکل از دفاتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو، شرکت

ها در حین وقوع سیالب و گزارش گیری  کشور، موسسه تحقیقات آب و شرکت آب و نیروی ایران است و راهبری وضعیت استان

 .گیرد پس از سیالب در سه بخش ساماندهی شده و در این ستاد مورد پیگیری قرار می

اولین سیالبی که در سال : ان با اشاره بروز اولین سیالب پاییزی در هفته گذشته ادامه دادمدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایر

های  ها، استان ترین استان بینی شد که بحرانی استان پیش 1محتمل بود در کشور اتفاق بیفتد، توسط این ستاد برای  01-05

آذرماه اولین نشست این ستاد با  60وز چهارشنبه گذشته خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان بودند؛ بر این اساس در ر

های مختلف مورد رصد قرار  بینی آوردها در سد و رودخانه در این جلسه پیش: وی ادامه داد.حضور تمامی اعضا تشکیل جلسه داد

ها را کنترل کرد نیز مد  گرفت و مدیریت مخازن نیز انجام شد و جاهایی که الزم بود سطح مخازن کاهش پیدا کند تا بتوان سیالب

ساعت فعالیت، این ستاد توانست مدیریت سیالب را در اولین وقوع  27در طی : ها در ادامه اضافه کرد حاج رسولی.نظر قرار گرفت

 .با موفقیت مدیریت کند 05-01سیالب در سال 

ها محقق شد  درصد سیالب 20ر خصوص های ما د بینی پیش: ها گفت های به وقوع پیوسته در استان وی در خصوص میزان سیالب

های لرستان، کهکیلویه و بویراحمد و خوزستان به وقوع پیوست و بخشی نیز در استان چهار محال  ها در استان که عمده این سیالب

 .شد های ایالم، کرمانشاه، آذربایجان غربی و کردستان می شد که در سطح دو بودند و شامل استان بینی می و بختیاری پیش

ها در سدهای حوضه خلیج فارس و دریای  مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اینکه بیشترین ورودی سیالب

متر مکعب در ثانیه در  7000مترمکعب در ثانیه در حوضه آبریز دز،  7000ها  دبی ورودی این سیالب: عمان بوده است، افزود

نیز ( یکشنبه)شود این سیالب تا فردا  بینی می کعب در ثانیه در حوضه کوثر بود که پیشمتر م 000تا  950حوضه کارون و حدود 

بینی سازمان هواشناسی کشور  طبق پیش: ادامه دارد، گفت( یکشنبه)ها تا فردا  وی با بیان اینکه بارش در برخی از استان.ادامه یابد

های جدیدی نیز در روزهای پایانی هفته  شود سیالب بینی می ، پیشهای بارشی به کشور از روز دوشنبه با ورود موج جدید سامانه

 .های احتمالی شده است اکنون آماده پوشش و مدیریت تمامی وضعیت ها به وقوع بپیوندد و این ستاد از هم جاری در برخی استان

اند،  ی زیرزمینی تا حدودی اشباع شدهها ها مرطوب و حوضه آب با توجه به اینکه در بارندگی اول زمین: ها ادامه داد حاج رسولی

 ./تری برخوردار خواهد بود های بعدی به مراتب از حساسیت و مدیریت سخت بروز سیالب
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/ / مسئولین جهادکشاورزی باید حساسیت بیشتری به نقش سالمت و نظام مهندسی کشاورزی داشته باشندمسئولین جهادکشاورزی باید حساسیت بیشتری به نقش سالمت و نظام مهندسی کشاورزی داشته باشند

  را به عنوان نهاده در بحث یارانه در نظر بگیردرا به عنوان نهاده در بحث یارانه در نظر بگیرد  ""دانشدانش""دولت دولت 

 .و گفتگو کردرییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهوری دیدار 

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی این سازمان، در این دیدار علیرضا آوایی، رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهوری مهم ترین 

برخی مشکالت و چالش ها در جامعه نباید موضوع حفظ جان و سالمتی افراد جامعه : اولویت دولت را سالمت مردم دانست و گفت

در دولت کنونی اقدامات : آوایی با اشاره به اینکه سالمت مردم از کشاورزی صحیح نشأت می گیرد، بیان داشت.را کمرنگ کند

مهمی در بحث درمان صورت گرفته است که شاهد آثار مثبت آن هستیم در حالی که بخش کشاورزی نیازمند توجه بیشتر 

وری وجود تشکل های تخصصی همچون سازمان نظام رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمه.مسئولین و مدیران کشور است

برای توجه بیشتر به بخش کشاورزی نیازمند تغییر نگرش : مهندسی کشاورزی را بازوی توانمند بخش کشاورزی اعالم کرد و گفت

 در مدیران کشور هستیم، بخصوص مسئولین وزارت جهادکشاورزی باید حساسیت بیشتری به سالمت محصوالت کشاورزی و کمک

در این دیدار احمد کبیری، رییس سازمان نظام . گرفتن از تشکل های تخصصی مانند نظام مهندسی کشاورزی داشته باشند

مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، با تاکید بر اینکه دولت بخشی از خدمات خود در حوزه کشاورزی را از سازمان نظام 

آنکه دولت ساالنه هزینه های هنگفتی را صرف استخدام نیرو کند، این هزینه ها را  به جای: مهندسی کشاورزی بگیرد، اظهار داشت

را به عنوان یک نهاده در بحث یارانه در نظر بگیرد،  "دانش"کبیری با بیان اینکه دولت باید .صرف خرید خدمات از سازمان نماید

دهد که اگر یک درصد از این اعتبارات را به آموزش بهره دولت ساالنه اعتباراتی را به حوزه آب و خاک اختصاص می : تصریح کرد

برداران اختصاص دهد سازمان نظام مهندسی کشاورزی با برخورداری از جامعه بزرگ مهندسین کشاورزی عضو سازمان قادر به 

 . انجام این کار است
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  برفکی نداریمبرفکی نداریم  نیازی به واردات واکسن تبنیازی به واردات واکسن تب/ / شده از سوی اتحادیه، به نفع دامداران نیستشده از سوی اتحادیه، به نفع دامداران نیست  موارد طرحموارد طرح

 .برفکی، واکنش نشان داد واردات واکسن تب  سازمان دامپزشکی کشور، به درخواست بخش خصوصی برای

توانند درباره  کسانی می: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت های دامی امروز در گفت مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری

اره به اینکه واردات پیما با اش داریوش جهان.واردات واکسن دستی داشته باشند که شرایط و مالحظات قانونی را رعایت کنند

قانون سازمان  69برفکی در ابتدای سال جاری به استناد قانون با توجه به شرایط اضطرار در کشور و بر اساس ماده  های تب واکسن

این واردات مطابق نیاز و کسری تولید در کشور و با : دستورالعمل ثبت واکسن، انجام گرفت، افزود( 7)ماده ( 2)دامپزشکی و بند 

های  گیرد؛ بنابراین هرگونه ادعا در زمینه عدم تطبیق واکسن با سویه ها صورت گرفته و می جه به مختصات فنی محتوای واکسنتو

قابل قبول است و هرکسی چه اتحادیه و یا اشخاص دیگر  المللی غیر کشور بر اساس مستندات علمی اعالمی از جانب مراکز بین

د برای مدعای خود مستند علمی ارائه کنند که البته وجود ندارد؛ بنابراین شائبه غیرمؤثر ضمن عدم صالحیت در اظهار نظر، بای

گونه افراد  شاید این: وی عنوان کرد.شود بودن یک واکسن از سوی این افراد جای شک و تردید است که با چه هدفی مطرح می

وظیفه اتحادیه . های خاص بپردازند زی کرده و به تبلیغ برندسا های واهی حاشیه دنبال سود شخصی هستند، وگرنه نباید به بهانه به

های دامی است نه  تبلیغ استفاده از واکسن برای کنترل بیماری برای اعضاء و همرای با سازمان دامپزشکی برای کنترل کل بیماری

ط اتحادیه هم صحت ندارد؛ چرا البته ادعای مطرح شده در خصوص واردات واکسن توس: این مقام مسئول ادامه داد.فقط تب برفکی

گیرد و به استناد قوانین جاری این تقاضاها مورد بررسی  های تولیدکننده صورت می های رسمی شرکت که این کار توسط نماینده

، اتحادیه نقش تأمین پرداخت هزینه واردات را برای شرکت واردکننده (برفکی تب)شده  قرار خواهد گرفت که درباره واکسن مطرح

کیفیتی یا عدم  دلیل بی برفکی ساخت هند، به پیما، نارضایتی دامداران از واکسن تب به گفته جهان.ر شرایط اضطرار داشته استد

های وارد شده در آن زمان مبین تأثیر مناسب و مؤثر در کنترل بیماری و  تأثیرگذاری آن نیست، چرا که عملکرد تمامی انواع واکسن

برفکی در کشور توسط دولت بود که  استه دامداران اجرای رایگان طرح سراسری پیشگیری از بیماری تباپیدمی حادث است، اما خو

ها نیز  همین موضوع درباره مصرف سایر واکسن. ها و نیاز دامداران رعایت امانت کند رود اتحادیه دامداران در بیان خواسته انتظار می

های در اختیار توانست عملیات واکسیناسیون را در جمعیت دام  س میزان بودجهمطرح است که البته سازمان دامپزشکی هم بر اسا

 .طور رایگان طی دو فاز در کشور اجرا کند سنگین و بهای واکسن و عملیات واکسیناسیون را در جمعیت دام سبک به

واکسن در کشور و بر اساس محتوای  های وارداتی بر اساس شرایط بیماری و میزان تولید بنابراین واکسن: وی در پایان تأکید کرد

در شرایط حاضر نیز با توجه به میزان واکسن . اند های آن و نه بر اساس برچسب روی شیشه و نام آنها انتخاب شده داخل شیشه

ان قانون سازم 69شود که بدیهی است بر اساس ماده  تولید شده در کشور و وضعیت کنترل شده بیماری نیازی به واردات دیده نمی

 .دامپزشکی کشور هر زمان که الزم باشد، اقدامات الزم انجام خواهد گرفت

دو هفته است که اتحادیه مرکزی دامداران : مدیره اتحادیه دامداران ایران، پیش از این به ایانا گفته بود گفتنی است، رئیس هیأت

 /.کند ایران برای واردات این محصول از ترکیه اقدام کرده، اما سازمان دامپزشکی برای این منظور موافقت نمی
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  گذاری در کشاورزیگذاری در کشاورزی  اندازهای سرمایهاندازهای سرمایه  دستدست

 (:ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 
درآمد پایین و ها و کشورهایی با  گذاری در دولت دستیابی به رشد پایدار کشاورزی ازجمله مسائل اساسی است که در راستای سرمایه

ترین فاکتورهای تولید از اهمیت بسزایی برخوردار  عنوان یکی از مهم گذاری به سرمایه. گیرد متوسط مورد بحث و بررسی قرار می
 .شود است، اما کمبود آن در بخش کشاورزی مشکلی است که متأسفانه به وضوح دیده می

وگو با ایانا به مشکالت و موانع سر راه  تاد دانشگاه در گفتلطفعلی بخشی، کارشناس ارشد حوزه اقتصاد کشاورزی و اس
به عقیده وی، فساد اداری در بخش کشاورزی، کمبود منابع مالی، نبود اتحاد برای . گذاری در بخش کشاورزی پرداخته است سرمایه

 .گذاری بخش کشاورزی است ترین مشکالت در سرمایه تشکیل تعاونی میان کشاورزان ازجمله مهم
 :وگوی ایانا با این کارشناس است خوانید گفت نچه در ادامه میآ

 گذاری در بخش کشاورزی چیست؟ تحلیل شما از وضعیت سرمایه

تر بوده و در نتیجه در ایران که کشوری  ها همچون خدمات طوالنی بازگشت سرمایه در بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخش

گذاری در این  تنها منجر به کاهش ریسک سرمایه شود، نه ها متوجه کشاورزان می خسارتبالخیز است و بخش قابل توجهی از این 

گذار در یک صنعت خاص است که این فاکتور در بخش کشاورزی کمتر دیده  گذاری و جذب سرمایه بخش شده، بلکه اسرمایه

شده گندم مرغوب داخل کشور نسبت به  وقتی قیمت تمام. به عبارتی در بخش کشاورزی نقدشوندگی بسیار ناچیز است. شود می

گذاری  در نتیجه تا به امروز بخش کشاورزی، در جذب سرمایه. توان توقع نقدینگی داشت گندم خارج از ایران پیشی بگیرد، نمی

 .موفق نبوده است

 گذاری در بخش کشاورزی چگونه است؟ های تشویقی برای سرمایه نقش بسته

های الزم برای توسعه و افزایش  حق این بخش شده دولت نیز در تالش بوده و هست تا انگیزه در مقابل این همه اجحافی که در

ترین این اقدامات، معاف کردن کشاورزان از مالیات  طور مثال یکی از صحیح به. گذاری در بخش کشاورزی را ارتقاء بخشد سرمایه

گذاری در بخش کشاورزی  اما انگیزه چندانی در راستای سرمایه جا بود، البته گفتنی است اگرچه این اقدام دولت بسیار به. است

های  های خود اجرایی کرد، حمایت از صندوق گذاران طی برنامه از دیگر اقداماتی که دولت برای ایجاد انگیزه سرمایه. ایجاد نکرد

علت کمبود  گذاران بخشید؛ اما متأسفانه به یهکشاورزی برای ارائه وام با سود سه درصد بود اتفاقاً این اقدام انگیزه بیشتری به سرما

شوید  راحتی متوجه می وقتی این عوامل را کنار هم قرار بدهید به. رو شد و ناتمام ماند منابع این راهکار دولت با مشکالتی روبه

یرد از مشکالت گ جز بخش کشاورزی که این وضعیت نشأت می گذاری کند به دهد در هر صنعتی سرمایه گذار ترجیح می سرمایه

گذاری، کاهش اشتغال و  در نتیجه، ماحصل کمبود سرمایه. کند گذاری کمتری را به خود جلب می بینیادی کشاورزی که سرمایه

 .وابستگی کشور به مواد غذایی وارداتی است

را برای گذاری  های سرمایه رسد صندوق بیمه حمایت از محصوالت کشاورزی با حمایت از این قشر، راه نظر می به

 گذاران فراهم کند؟ سرمایه

دهد مشکالت کشاورزان را رفع کند، اما  ای که دولت می این بیمه با هدف که اگر محصوالت کشاورزی دچار ضرر و زیان شد با یارانه

به عبارتی با کمبود اعتبار ارائه خدمات به کشاورزان کاهش . ترین مشکل این نوع بیمه، کمبود اعتبار است متأسفانه یکی از مهم

ای برای کشاورزان  ترین مشکالتی که در بحث ارائه خدمات بیمه شود، اما یکی از مهم از بانک کشاورزی مییافته و مجبور به کمک 

همیشه در شرایط رخداد حادثه یا سیل که خسارت قابل . کنندگان است خورد، دور زدن قانون توسط برخی سوءاستفاده به چشم می

برای . کنند استفاده کرده و با نیرنگ اقدام به اخذ خسارت از این بیمه میشود، برخی از شرایط سوء توجهی به کشاورزان وارد می
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نظرم بهتر است صندوق بیمه حمایت از محصوالت کشاورزی  به. شود رو می همین هم هر سال این صندوق بیمه با کمبود اعتبار روبه

با این . برای مشکالت و کمبود اعتبار آن پیدا کرد سازی کند تا بتوان راهکاری ها و خسارات به کشاورزان، شفاف درباره ارائه وام

 .شود گذاران و حتی کشاورزان می یابد، بلکه منجر به افزایش انگیزه در میان سرمایه تنها فساد مالی کاهش می سازی نه شفاف

 کنید؟ گذاری چگونه ارزیابی می نقش بازارهای مالی کشور همچون بورس کاال را برای جذب سرمایه

کننده  عنوان مصرف رضه محصوالت کشاورزی در بورس کاال وجود دارد، اما نباید این نکته را از نظر دور داشت که ما بهامکان ع

به عبارتی ورود محصوالت کشاورزی با شرط و . توانیم برویم از بورس کاال خرید مستقیم کرده و مایحتاج خود را تهیه کنیم نمی

رسد عرضه محصوالت کشاورزی  نظر می شود، اما به یا عرضه با مقیاس باال وارد بورس میخود همچون همگن بودن  شروط منحصربه

ها و  تر خواهد بود که متأسفانه تا امروز این ارتباط بین تعاونی های تعاونی بهتر عمل کرده و به صرفه در بورس کاال در قالب شرکت

 .نشده است تر در بورس کاال برقرار عرضه انواع محصوالت در مقیاس بزرگ

 گران را کوتاه کند؟ گذاری در این بخش دست واسطه تواند برای تشویق سرمایه دولت چطور می

ها بودند که سود  ها، در این باره همیشه این واسطه ویژه درباره باغ به. ها بوده و هست های دور درگیر واسطه اقتصاد ما از گذشته

ترین  ترین و بزرگ چرا یکی از مهم. ها کاهش یابد ی طراحی کند تا نقش واسطهشد؛ لذا باید دولت مکانیزم اصلی نصیبشان می

گران  گرفتاری باغداران، نیاز مالی آنها است؛ لذا چون مشکالتی برای گرفتن وام از سوی دولت دارند، مجبور به اخذ وام از واسطه

د پیش فروش کرده و این امر، منجر به فروش محصوالت در نتیجه به این شکل، باغداران محصوالت خود را زودتر از موع. شوند می

ریزی کند تا با ارائه  باید بانک کشاورزی به روشی برنامه. آنها توسط واسطه گر به چندبرابر قیمت و ضرر مالی به خود خواهد شد

است، اما باید امکانات و سرمایه  اگرچه بانک کشاورزی تا به امروز عملکرد خوبی داشته. گران را ندهد ها، اجازه ورود به واسطه وام

متأسفانه مکانیزم اشتباهی وجود دارد که محصوالت از .خود را افزایش داده و تقویت کند که نتیجه آن به سود کشاورزان تمام شود

هایی تشکیل  یطور مثال تعاون شد این مکانیزم را تغییر داد، به شود، در حالی که اگر می بار عرضه می طریق شهرداری در بازار تره

تنها دست  با این اقدام نه. کردند کردند و سود حاصل از آن را تقسیم می شد که با قیمت مورد نظر، محصوالت را وارد بازار می می

شد، بلکه کشاورز با قیمت بهتری محصوالتش را به فروش رسانده و حتی خریدار با نرخ مناسبی محصوالت را  گرها کوتاه می واسطه

گری که مالیات هم نمی پردازد  در نتیجه دست واسطه. بود( تولیدکننده و خریدار)کرد که این اقدام به نفع هر دو  یخریداری م

 .رو است شد، اما متأسفانه این راهکار در کشور ما با مقاومت روبه کوتاه می

 ؟کنید ها را در راستای حمایت از صنعت کشاورزی و کشاورزان چگونه ارزیابی می نقش بانک

ها  نظرم نباید در این خصوص از سایر بانک ها در حمایت از محصوالت کشارزی یک مسئله اقتصادی مهم است، اما به نقش بانک

ها ابالغ شود، هرچند آنها در عمل حاضر به حمایت  توقع داشته باشیم، چرا که حتی اگر این حمایت در قالب دستورالعمل به بانک

به عبارتی هویت بانک کشاورزی باید بر . توان ارائه داد تقویت بانک کشاورزی است ه در این باره میتنها راهکاری ک. نخواهند بود

 !/005کند باید تراکتور باشد، نه خودروی  هایش ماشین تعیین می طور مثال وقتی برای سود سپرده به. مبنای کشاورزی باشد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۹: تاریخ

  های کشاورزی برگزار می شودهای کشاورزی برگزار می شود  المللی محصوالت و فناوریالمللی محصوالت و فناوری  ششمین نمایشگاه بینششمین نمایشگاه بین

و صنایع وابسته با تاکید بر اهمیت سالمت و  های کشاورزی، گیاهی، ارگانیک المللی محصوالت و فناوری ششمین نمایشگاه بین

 .کند المللی تهران آغاز به کار می های بین تغذیه مردم در محل دائمی نمایشگاه

های کشور در زمینه تولید  به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، این نمایشگاه در راستای معرفی ظرفیت

شرکت خارجی از کشورهای  65شرکت داخلی و  600هزار مترمربع با حضور  9ت حدود محصوالت ارگانیک در فضایی به وسع

شوند انواع محصوالت ارگانیک در  های کاالیی که در این نمایشگاه به معرض نمایش گذاشته می گروه.چین و ترکیه برپا خواهد شد

های آبیاری و  ، روش(ه، آفات نباتی، سموم و غیرهای، بذرهای اصالح شد گیاهی، گلخانه)های مختلف علوم و صنایع کشاورزی  بخش

 . های دانش بنیان و غیره هستند آالت و تجهیزات وابسته، شرکت سازی محصوالت کشاورزی در مقابل فساد، ماشین زهکشی، مقاوم

شنایی های کشاورزی عالوه بر اینکه فرصت مناسبی برای آ بر اساس این گزارش برگزاری نمایشگاه محصوالت و فناوری

آنها به مصرف این محصوالت است، همچنین آشنایی سایر متخصصان و   بازدیدکنندگان با سالمت محصوالت ارگانیک و ترغیب

 .های روز این صنعت را نیز در پی دارد مندان با تکنولوژی عالقه
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۱: تاریخ

میلیارد میلیارد   626626/ / شوندشوند  آموخته میآموخته می  ها دانشها دانش  های مختلف کشاورزی از دانشگاههای مختلف کشاورزی از دانشگاه  هزار دانشجو در رشتههزار دانشجو در رشته  5252ساالنه ساالنه 

  آموخته کشاورزیآموخته کشاورزی  کاهش نسبی بیکاران دانشکاهش نسبی بیکاران دانش/ / کاربردی قرار گرفتکاربردی قرار گرفت  تومان، در اختیار کارآفرینان علمیتومان، در اختیار کارآفرینان علمی

های مختلف کشاورزی  آموخته رشته رییس مؤسسه آموزش علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی از کاهش نسبی بیکاران دانش

وگو با خبرنگار  در گفت روز دانشجورئیس مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی امروز به مناسبت شانزدهم آذر .خبر داد

 .رار دارندهای کشاورزی، در آمار بیکاری ق آموختگان رشته درصد دانش 90هنوز : ایانا با اعالم این خبر گفت
دیدگان مراکز علمی  آموختگان بخش کشاورزی را آموزش هزار نفر از دانش الدین بصام با اشاره به اینکه ساالنه حدود پنج سیدجالل

 .مندی دانشجویان قرار دارد های باغبانی، دامپروری و زراعت به ترتیب، در فهرست عالقه رشته: دهند، افزود کاربردی تشکیل می

به خود اختصاص ... تی و هایی مانند معماری، برق، آی های کشاورزی، رتبه هفتم تعداد بیکاران را بعد از رشته رشته به گفته وی،

 .های کشاورزی بود، اما اکنون این نسبت کاهش یافته است داده که البته تا چند سال پیش، رتبه نخست، مخصوص رشته

آموخته  های آزاد، سراسری و علمی کاربردی دانش زی از دانشگاههای مختلف کشاور هزار دانشجو در رشته 52ساالنه 

 شود می

های آزاد، سراسری و علمی  های مختلف کشاورزی از دانشگاه هزار دانشجو در رشته 50در حاال حاضر ساالنه : بصام عنوان کرد

هزار نفرشان وارد  00تاکنون تنها حدود سال گذشته  70شود که طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، از  آموخته می کاربردی دانش

 .های دولتی مشغول به فعالیت هستند بازار کار مرتبط در بخش خصوصی شده و نزدیک به همین مقدار نیز، در ارگان

تواند  از آنجا که مراکز علمی کاربردی، هم در ارتقای مهارت و هم در پیشرفت دانش افراد تأثیرگذار است، می: وی معتقد است

کنند؛ هرچند ممکن است  تر شغل مورد نظر را پیدا می آموختگان جلوتر هستند و راحت شجویانی را تربیت کند که از بقیه دانشدان

 .ای از آنها نیز با معضل بیکاری درگیر باشند های به کارگیری این افراد در جامعه فراهم نبوده و عده ابزار و اهرم

 مراکز علمی کاربردی کشاورزیپایه گذاری طرح کار در حین تحصیل در 

به همین دلیل از دو سال گذشته، طرح کار در حین : رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد

مند و کارآفرین بتوانند از این فرصت استفاده  ریزی کردیم تا دانشجویان عالقه تحصیل را در مراکز علمی کاربردی کشاورزی پایه

ای که با در اختیار قرار دادن زمین و تجهیزات مورد نیاز به متقاضیان، عملیات تولید واقعی اتفاق افتاده و دانشجویان،  گونه د؛ بهکنن

بصام با بیان اینکه تعداد این دانشجویان، در حال حاضر به .شوند با تجربه مسائل مختلف، از جزئیات کار در رشته مورد نظر آگاه می

 .های دانشگاه علمی کاربردی به اجرا گذاشته شود قرار است این طرح برای تمامی رشته: رسد، ادامه داد می نفر 000حدود 

ایم که تاکنون در حوزه کارآفرینی  آموختگان را مدنظر قرار داده های دانش در مراحل باالتر، بحث حمایت از ایده: وی تأکید کرد

میلیارد تومان و از نظر  600افزاری، اموال، تجهیزات و مزارع، حدود  حظه از لحاظ سختتا این ل. اند نفر تحت حمایت بوده 50حدود 

های خاصی مانند کشاورزی  ایده: بصام در پایان اضافه کرد.منابع مالی، چهار میلیارد تومان در اختیار کارآفرینان قرار گرفته است

، تاکنون مورد Dمرغ با ویتامین  رفس ارگانیک و غنی کردن تخمای در هفت طبقه، کشاورزی ایروپونیک، تولید برنج و ک گلخانه

 ./اند حمایت دانشگاه علمی کاربردی قرار گرفته
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۹۰: تاریخ

  شودشود  هیچ عنوان تمدید نمیهیچ عنوان تمدید نمی  ها بهها به  برداری از جنگلبرداری از جنگل  مجوز بهرهمجوز بهره

: شود گفت برداری از جنگل ها تمدید نمی رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان این که قراردادهای بهره

 .عنوان تمدید تمدید نخواهد شدشود و دیگر به هیچ  برداری تا پایان امسال تمام می بسیاری از مجوزهای بهره

برداری از  ها، خداکرم جاللی با اشاره به اینکه دستور توقف بهره به گزارش ایانا به نقل از مرکز اطالع رسانی سازمان جنگل

های جنگلی و اجرای طرح استراحت جنگل ازجانب وزیر جهاد کشاورزی و تایید مجلس شورای اسالمی ابالغ شده است،  عرصه

هزار مترمکعب آن از منابع جنگلی  550هزار متر مکعب است که  500میلیون و  1حدود   یاز بازار به چوب در کشور ساالنهن: گفت

برای واردات چوب تعرفه صفر درصد است و : رئیس سازمان جنگل ها افزود.شود و مابقی از طریث واردات و زراعت چوبتامین می

واردات چوب با حفظ قوانین و مقررات سازمان حفظ نباتات : جاللی تاکید کرد.است شدهبینی  تری برای واردات پیش شرایط سهل

 .ها قرار دارد انجام خواهد شد و توسعه زراعت چوب نیز در برنامه حفاظت از جنگل

وگیری از بنابراین باید مراقبت های الزم برای جل. های چوب وارداتی بسیار حساس و مهم است مساله قرنطینه محموله: وی گفت

کارخانجات صنعت چوب بری و واحدهایی که : رئیس سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری افزود.ورود احتمالی آفات انجام شود

های  برداری های زراعت چوب و بهره توانند طرح های جنگلی را داشتند، برای ادامه فعالیت می برداری از عرصه تاکنون مجوز بهره

های جنگلی تدوین  های توقف یکباره و تدریجی بهره برداری از عرصه برنامه: جاللی گفت.را اجرا کنند چند منظوره غیرچوبی

 .شود های جنگل داری اجرا می است که با تامین منابع و اعتبارات الزم با همراهی مجریان طرح شده

ها در قالب  گلی شمال و مرمت جادههای جن های حفاظت و نهال کاری در سطح یک میلیون هکتار از عرصه طرح: وی افزود

 5تا  9های جنگلی را  رئیس سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری دوران تنفس و استراحت عرصه.شود قراردادهای جدید انجام می

 .تبینی شده اس بودجه مورد نیاز برای اجرای طرح در بودجه سال آینده پیش: سال در سطح یک میلیون هکتار اعالم کرد و گفت

میلیارد تومان و اگر تدریجی اجرا شود به ساالنه  000در صورت اجرای یکباره طرح تنفس و استراحت جنگل به ساالنه : وی افزود

 .میلیارد تومان اعتبار نیاز است که بر اختصاص این بودجه در دستورالعمل وزیر جهاد کشاورزی تاکید شده است 650

 .برداری نداریم و رویکرد حفاظتی است جنگلی به هیچ وجه بهرههای  در دیگر عرصه: جاللی تاکید کرد

رسان  های مدیریتی عوامل آسیب ها نیست بلکه باید در قالب اجرای طرح ها به منزله رها کردن عرصه استراحت جنگل: وی گفت

های  برداری از عرصه بهره قطعا از این پس هرگونه: رئیس سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری بیان کرد.کنترل و مهار شود

دادند از  برداری غیرمجاز انجام می برداری صنعتی، بهره جنگلی به منزله قاچاق است و اگر تاکنون متخلفان در قالب مجوزهای بهره

تمام توان و امکانات حفاظتی را برای جلوگیری از قاچاق چوب و : وی گفت.این پس دیگر امکان انجام این تخلفات وجود ندارد

هزار هکتار عرصه  900میلیون و  60از .گیریم تا این پدیده بطور کامل متوقف شود های جنگلی به کار می برداری از عرصه بهره

بر اساس  .های خزری یا هیرکانی است که از ارزشمندترین میراث طبیعی کشور و جهان است جنگلی دو میلیون هکتار آن جنگل

های جنگلی خزری متوقف خواهد  برداری از یک میلیون هکتار از عرصه ها، بهره تنفس جنگل این گزارش، با اجرای طرح استراحت و

 شد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 خبرنگاران جوان - ۵۹۰۱آذر  ۵۱: تاریخ

  بیمه محصوالت کشاورزی دردی دوا نمی کندبیمه محصوالت کشاورزی دردی دوا نمی کندصندوق صندوق 

شرایط بیمه محصوالت کشاورزی منصفانه نیست، از این رو الزم است که ساختار آن اصالح شود چرا :قائم مقام خانه کشاورز گفت

 .که در چنین شرایطی کشاورزان رغبتی به بیمه محصوالت خود ندارند

با  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  ر صنعت، تجارت و کشاورزیگفتگو با خبرنگاعنایت اهلل بیابانی قائم مقام خانه کشاورز در 

اعالم زودهنگام براورد : داشتبیان اینکه بعد از وقوع سرمازدگی در مازندران شاهد عرضه فراوان میوه به بازار هستیم، اظهار 

 .را به همراه داشته است احتمالی خسارات افزایش عرضه محصول از سوی کشاورزان ،جوالن واسطه ها و دالالن در بازار 

خسارت زیادی از نظر ساختار باغ ها و شکسته شدن درختان گریبانگیر کشاورزان شده  در پی سرما و یخبندان اخیر : وی افزود

 700ساالنه دو میلیون و : بیابانی با اشاره به اینکه برخی سودجویان در تکاپوی واردات میوه برای بازار شب عید هستند، گفت.است

درصد مرکبات یخ زده  70هزار تن مرکبات در مازندران تولید می شود که در پی سرما و یخبندان اخیر تنها  200میلیون و  7الی 

با وجود آنکه دولت به باغداران مرکبات : قائم مقام خانه کشاورز ادامه داد.ید نیازی به واردات نداریمهستند که با وجود مازاد تول

اعالم کرده که مرکبات یخ زده خود را به سازمان تعاون روستایی و کارخانه های کنستانتره تحویل دهند اما الزم است که این امر با 

با توجه : هزار هکتار باغات مرکبات بیمه هستند، تصریح کرد 1سوال که چرا تنها  وی در پاسخ به این.مدیریت صحیح صورت گیرد

به آنکه شرایط بیمه منصفانه نیست، از این رو الزم است که ساختار آن اصالح شود چرا که در چنین شرایطی کشاورزان رغبتی به 

مسئله بیمه توجه بیشتری نماید به طوریکه بودجه بیشتری در از دولت تقاضا داریم به : بیابانی ادامه داد.بیمه محصوالت خود ندارند

 .اختیار صندوق بیمه محصوالت کشاورزی قرار دهد
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 بازدیدهامصاحبه، سخنرانی، 

 فودپرس ۵۹۰1آذر ماه  ۰سه شنبه 

  جنگ تعرفه علیه محصوالت ایرانیجنگ تعرفه علیه محصوالت ایرانی/ / روسیه؛ بازاری که به رقبا واگذار شدروسیه؛ بازاری که به رقبا واگذار شد

ایران که در سال های اخیر بازار روسیه را به رقبا واگذار کرده، برای کسب سهمی مناسب از این بازار پرسود نیازمند  <کشاورزی

 .زنجیره های عرضه کاال است اقداماتی در بخش تعرفه ها، لجستیک و

موضوع صادرات محصوالت کشاورزی به روسیه یکی از دغدغه هایی است که در یکی دوسال اخیر، تجار ایرانی همواره با آن دست 

در واقع ورود و افزایش ضریب نفوذ در بازار محصوالت کشاورزی هزینه بر و نیازمند صرف زمان است و بطور . اند به گریبان بوده

با این وجود، بحران در روابط اتحادیه اروپا و روسیه . مول تصاحب سهم کشورهایی که حضور پایداری در بازار دارند، سخت استمع

فرصت بازاری بزرگی برای رقبای این اتحادیه در بازار روسیه ایجاد کرد که متاسفانه تجار ایرانی نتوانستند از  7060در جوالی سال 

 72٧60به  7069میلیارد دالر در سال  00٧25واردات کشاورزی این کشور از اتحادیه اروپا از  .ه کننداین فرصت بخوبی استفاد

 .کاهش یافت و فرصتی بسیار مناسب برای تصاحب سهم اتحادیه اروپا در بازار این کشور فراهم شد 7065میلیارد ریال در سال 

دهد از  ها نشان می د را در بازار کشاورزی روسیه افزایش دهد؛ بررسیبا این وجود ایران با وجود تمایل روسیه نتوانست سهم خو

جمله دالیل این ناتوانی، تحوالت ارزی ایران و روسیه، لجستیک و پشتیبانی ضعیف تجاری در ایران و ضعف نهادی و نبود زنجیره 

د در حالی که ایران نتوانست سهمی از بازار ده ها نشان می گزارش.های عرضه کاالیی و تبعیض تعرفه ای واردات کاال از ایران است

درصد،  61درصد، بالروس  00روسیه را به خود اختصاص دهد اما با خروج اتحادیه اروپا از بازار گوشت روسیه، کشورهای برزیل 

ردات روسیه توسط درصد وا 20در بازار لبنیات هم .درصد بازار گوشت روسیه را در اختیار گرفتند 10درصد و آرژانتین  67پاراگوئه 

درصد و  0درصد، مصر  60درصد، رژیم اشغالگر قدس  79درصد، ترکیه  70در بازار سبزی و صیفی نیز چین . بالروس تامین شد

در بین این کشورها تنها چین رشد قابل قبولی در .را تامین کردند 7065درصد واردات روسیه در سال  1مراکش و ایران هرکدام 

درصد  600به  7069درصدی خود را در سال  69وسیه بعد از خروج از اتحادیه اروپا داشت و توانست سهم تسخیر بازار سبزی ر

سهم .درصد افزایش داد 79به  7069درصدی خود را در سال  65در بحث صادرات میوه به روسیه نیز اکوادور سهم . بهبود ببخشد

درصد افزایش یافت اما سهم  1درصد بازار وارداتی روسیه به  5نیز از درصد بهبود یافت و سهم چین  60درصد به  60ترکیه نیز از 

 .درصد رسید 7به  7069درصد بازار میوه روسیه در سال  9ایران از 

 دالیل عدم موفقیت ایران در بازار کشاورزی روسیه

. گردد اقتصادی و ساختاری بازمیعدم توفیق ایران در بهره برداری از بازار بزرگ محصوالت کشاورزی روسیه به دالیل تجاری، 

ضعف در سیاست های تجاری کشور و عدم عضویت در پیمان ها و ترتیبات تجاری منطقه ای و جهانی هزینه ورود به بازار سایر 

و  بانکی  های اقتصادی و مالی مانند مشکالت  های تجاری، هزینه در کنار هزینه.کشورها را برای کاالهای ایرانی افزایش داده است

در کنار متغیرهای اقتصادی و . نیز متغیرهای اثرگذاری در عدم توفیف ایران بودند 7069تحوالت ارزی ایران و روسیه بعد از سال 

تجاری، ضعف لجستیک و نبود نهادها و ساختارهای متشکل و نظام مند تجاری مشکل اساسی دیگری در مسیر موفقیت ایران در 

 .بازارهای جهانی است

بهتر موضوع، بد نیست به سیاست های تجاری روسیه و وضعیت تعرفه ای این کشور برای واردات کاال از کشورهای  برای درک

 .مختلف، تحوالت ارزی روسیه و ایران در چندساله اخیر و وضعت لجستیک ونهادهای تجاری ایران نگاهی اجمالی داشته باشیم

 انسیاست های تجاری روسیه و آثار آن بر صادرات ایر 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

این . درصد است 66٧1میانگین تعرفه کشاورزی این کشور . به عضویت سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد 7069روسیه در سال 

درصد خطوط تعرفه  05برای نزدیک به . درصد خطوط تعرفه ای از ابزار تعرفه سهمیه ای استفاده می کند 9٧7کشور برای 

درصد وضع شده  75تا  5درصد خطوط تعرفه کشاورزی تعرفه  50می شود و بر حدود  درصد استفاده 5کشاورزی از تعرفه کمتر از 

 19حدود  7069از سال . درصد استفاده می شود 75درصد خطوط تعرفه از تعرفه های بیش از  5در روسیه برای کمتر از .است

درصد بوده است و ترکیب اصلی ابزار تعرفه در کشاورزی روسیه تعرفه  65درصد واردات کشاورزی روسیه مشمول تعرفه کمتر از 

در مجموع نوشیدنی ها و تولیدات دامی و . درصد خطوط تعرفه از ابزارهای غیرارزشی استفاده می شود 70اما برای . ارزشی است

شود،  کشاورزی روسیه وضع می بیشترین سطح تعرفه ای که در بخش. ای در روسیه هستند لبنی مشمول بیشترین حمایت تعرفه

 .ها اعمال می شود درصد است که بر نوشیدنی 721تعرفه 

در کنار تعرفه، اقدام های . درصدی اعمال می شود 15درصدی و برای برخی از غالت تعرفه  10برای برخی از تولیدات دامی تعرفه 

سهمیه وارداتی برای گوشت گاو، پرندگان، شکر سفید همچنین . جبرانی و ضدقیمت شکنی نیز در این کشور به کارگرفته می شود

 .و شکر خام در این کشور به کار گرفته می شود

  سطح واردات و تعرفه پسته توسط روسیه

درصدی است و سیاست تعرفه ای برای این محصول  50محصول صادراتی پسته با پوست ایران نیز در بازار روسیه مشمول دامنه 

در این بازار تعرفه وارداتی کشورهای کمتر توسعه یافته و برخی . جهانی تجارت تبعیض آمیز نیستنسبت به اعضای سازمان 

رقیب اصلی ایران در بازار  . درصد است 5کشورهای مشترک المنافع صفر درصد است و برای سایر کشورها تعرفه وارداتی صفر تا 

 .از این کشور نیز مشابه ایران است پسته روسیه، آمریکا است که تعرفه وضع شده بر واردات محصول

 سطح واردات و تعرفه واردات کشمش

نشان می دهد واردات انگور خشک از ایران به نسبت بسیاری از کشورهای  7061اطالعات نقشه تعرفه وارداتی روسیه در سال 

 .مشمول تعرفه باال بوده است

دراین سال تعرفه واردات ازکشورهای کمتر توسعه یافته و کشورهای آسیای میانه صفر درصد، واردات از کشورهای مانند استرالیا با 

درصدی و واردات کشمش از ایران  60تا  5درصدی واردات از کشورهایی مانند چین، برزیل، پرو و شیلی با تعرفه  50تعرفه 

 .درصدی است 00تا 90مشمول تعرفه 

  سطح واردات و تعرفه واردات انگور تازه

برای . درصد است 5نقشه تعرفه وارداتی انگور تازه روسیه نشان می دهد صادرات این محصول به بازار روسیه مشمول تعرفه کمتر از 

 .درصد وضع می شود 5تا  0کشورهای کمتر توسعه یافته تعرفه صفر درصد و برای سایر کشورها تعرفه 

مانند چین، هند، پرو، شیلی و ترکیه صادرکنندگان اصلی انگور تازه به روسیه هستند که تعرفه وضع شده بر واردات از کشورهای 

 .این کشورها مشابه واردات از ایران است

 تعرفه واردات خرما نقشه واردات و 

و واردات از ایران  درصد است  5این کاال  نقشه تعرفه واردات پرتقال و خرما برای بازار روسیه نشان می دهد سقف تعرفه ای برای

در بازار پرتقال کشورهای اصلی صادرکننده ترکیه، مصر و . درصد است 5تا  0نیز مانند بسیاری از کشورها مشمول دامنه تعرفه 

یبی، مصر، عراق در بازار خرما نیز رقبایی مانند الجزایر، ل. چین هستند که سطح یکسانی از تعرفه وارداتی بر آنها وضع می شود

 .وجود دارند که تعرفه واردات از آنها نیز مشابه ایران است
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 شرایط صادرات سیب و زعفران به روسیه

درصدی بر واردات این کاال  50صادرات سیب از ایران به روسیه مشمول باالترین دامنه تعرفه ای این کشور است و تعرفه بیش از 

ردات این کاال از کشورهایی مانند چین که بخش عمده ای از بازار سب روسیه را در این در شرایطی است که وا. وضع می شود

کاهش تعرفه صادرات سیب ایران به روسیه، صادرات به روسیه را افزایش می . درصدی قرار می گیرد 60تا  5اختیار دارد در دامنه 

طح تعرفه وارداتی این کشوربوده و تعرفه این کاال مشمول باالترین س 7069صادرات زعفران ایران به روسیه نیز در سال .دهد

در حالیکه واردات این محصول از کشورهایی مانند چین که برنامه هایی برای توسعه . درصد قرار گرفته است 50دردامنه بیش از 

 .درصد است 5کشت این محصول دارند کمتراز 

 آمیز علیه ایران های تبعیض سیاست

به سیاست تبعیض آمیز وارداتی روسیه علیه کاالهای  7061در مجموع ناتوانی در کسب سهم قابل قبول در برخی از کاالها در سال 

تبعیضی که در  اند؛  کاالهایی مانند کشمش، سیب و زعفران مشمول چنین سیاست تبعیض آمیز تعرفه ای بوده. گردد ایرانی برمی

ش در نتیجه مذاکرات با کشورهای عضو اوراسیا از بین رفته است و برای سایر کاالها نیز رفع مورد برخی کاالها از جمله کشم

 .کند تبعیض تعرفه ای به افزایش قدرت رقابتی در آنها دربازار روسیه کمک می

کاالهایی  اما در مورد بسیاری از کاالهای کشاورزی تبعیض خاصی در واردات از ایران اعمال نشده است و ضعف صادرات چنین

 .دالیل دیگری دارد

 سیاست های ارزی ایران و روسیه و اثر آن بر صادرات

نرخ ارز روسیه بعد از . سیاست ها و تحوالت ارزی ایران و روسیه از متغیرهای مهم و اثرگذار برجریان صادرات ایران به روسیه است

متوقف شد و ارزش روبل روند  7001د از بحران سال مسیر تقویت پول ملی این کشور بع. روند کاهشی داشته است 7001سال 

 .سنت کاهش یافت 9٧61به  7001سنت در سال  0٧00درصدی از  77ارزش روبل با افت حدود . کاهشی درپیش گرفت

 91و  61باعث شد که ارزش روبل با کاهش های  7060بحران در روابط این کشور با اتحادیه اروپا و تحریم این کشور در سال 

 .کاهش یابد 7065و  7060سنت در سال های  6٧15و  7٧15دی به ترتیب به درص

افت ارزش . سنت کاهش یافت 6٧02درصد دیگر از ارزش پول ملی روسیه کاسته شد و ارزش روبل به  66نیز حدود  7061در سال 

 .ی و کشاورزی روسیه بوده استپول ملی روسیه به گران شدن کاالهای وارداتی منجر شد و از جمله دالیل کاهش واردات صنعت

 راهکارهایی برای توسعه صادرات به روسیه

عموم دولت ها برای گسترش بازار و ورود به بازارهای جدید بخش قابل توجهی از هزینه ایجاد و گسترش بازار را برای دوره ای 

بر این . رقابت کاالی ایرانی را کاهش داده استکوتاه تقبل می کنند با توجه به اینکه تحوالت ارزی ایران و روسیه در مجموع قدرت 

رسد دولت باید با پذیرش بخشی از هزینه تبلیغات و گسترش بازار و یارانه صادراتی، زمینه را برای افزایش نفوذ  اساس به نظر می

 .کاالی ایرانی در این بازار فراهم کند

تجاری، شرایط ورود کاالی ایرانی را به بازار روسیه در مقابل رقبا  عالوه بر این، ضعف اساسی در ورود به موافقنامه ها و ترتیبات

جدیت و پیگیری در امضای موافقتنامه  تضعیف کرده است و برخی از کاالها مشمول تعرفه تبعیض آمیز هستند؛ بر این اساس، 

ایران به روسیه را تسهیل می  تجاری با کشورهای اوراسیا با محوریت کاهش تعرفه کاالهای مشمول تبعیض تعرفه ای، صادرات

در بلند مدت نیز برای ورود به بازار بزرگ محصوالت کشاورزی و مواد غذایی روسیه که استانداردهای سختگیرانه ای بر واردات .کند

 .وضع می کند، ایجاد یک مرکز لجستیک و پشتیبانی در نزدیک ترین نقطه ممکن با این کشور ضروری است
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نهادسازی و تقویت زنجیره عرضه، تداوم و پایداری در صادرات کشاورزی را تضمین و اعتماد طرف های تجاری در کنار این موارد، 

تالش برای ایجاد نهادهای تجاری مرتبط با تولیدکنندگان و حرکت به سمت زنجیره عرضه ورود و بقا در این . دهد را افزایش می

مورد توجه قرار گیرد، این است که برای ورود به بازار روسیه پایداری صادراتی نکته مهم دیگری که باید .بازار را افزایش می دهد

روند صادرات کشاورزی ایران به بازار روسیه ناپایدار و دارای نوسان است و تضمین کننده حضور بلندمدت در این . ضروری است

ی صادراتی برای محصوالت مهم کشور و پایش برای پایداری صادرات کشاورزی، شناسایی و اولویت بندی بازارها. بازار نیست

 .مستمر وضعیت رقابتی و مزیت نسبی کاالها در مقابل رقبا در بازارهای هدف ضروری است

efc=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http0b2b1a9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=efc0b7b8a3
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 نهاده 

 فارس - ۰۱/۹۰/۵۹:  اریخت

  درصدی قیمت کوددرصدی قیمت کود  6262افزایش افزایش / / قیمت انواع کودهای کشاورزیقیمت انواع کودهای کشاورزی
درصد افزایش قیمت در کودهای کشاورزی  60امسال نسبت به سال گذشته : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت 

 . شود نوع به طور کامل در داخل تولید می 60نوع کود  76ایم و از مجموع  داشته

زدان سیف صبح امروز در مورد قیمت انواع کود شیمیایی مورد استفاده در بخش ، یخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

ایم و با آنکه دولت  درصد افزایش قیمت در بخش کودهای کشاورزی داشته 60امسال در فصل زراعی پاییز حدود : کشاورزی گفت

 .داشته باشیمیارانه کودهای کشاورزی را قطع کرد، اما سعی کردیم تا افزایش چندانی ن 09از سال 

 55کیلویی کود سوپر فسفات تریپل را  50تومان ، هر کیسه  500هزار و  91کیلویی کود اوره را  50وی قیمت هر کیسه 

 .هزار تومان اعالم کرد 25هزار تومان و کود سولفات پتاسیم را  70کود سوپرفسفات ساده را  تومان،

 .هزار تومان است 95هزار تومان و به شکل گرانوله  90به شکل پودری کیلویی کلرو پتاسیم  50به گفته سیف قیمت هر کیسه 

جویی در  شد که ما با صرفه تومان عرضه می 500هزار و  601ای  آمینویوفسفات کیسه همچنین تا هفته گذشته کود دی: وی افزود

 .ای صد هزار تومان کاهش دادیم هایی از تولید قیمت آن را به کیسه بخش

هاست و  ها تقیمت تحویل به مصرف کننده در روستا خدمات حمایتی کشاورزی ایران را هم گفت که این قیمتمدیرعامل شرکت 

تماس گرفته و مشکل را اطالع  6550کشاورزان حتما از فروشندگان درخواست فاکتور کنند و در صورت بروز مشکل با سامانه 

  .دهند

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http69050069000051 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950913000456
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 نهاده
 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۹: تاریخ

ای ای   هیچ نوع بذر تراریختههیچ نوع بذر تراریخته/ / درصدی فروش کود به کشاورزان در دوماهه ابتدایی سال زراعی جاریدرصدی فروش کود به کشاورزان در دوماهه ابتدایی سال زراعی جاری  7676رشد رشد 

  رد ادعای واگذاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزیرد ادعای واگذاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی/ / شودشود  وارد کشور نمیوارد کشور نمی

در مقایسه با مدت مشابه سال قبل  05 - 01در دو ماه ابتدایی سال زارعی : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت

درصد  90درصد رشد داشته است، در حالی که طی هشت ماهه امسال در کل  70آلی و زیستی   روش انواع کودهای شیمیایی،ف

به گزارش خبرنگار ایانا، یزدان سیف پیش از ظهر امروز در .ایم هزار تن را داشته 661رشد فروش انواع کود به میران یک میلیون و 

اکنون ما در سومین ماه  هم: شده، افزود ها و خدمات ارائه امات این شرکت در زمینه تأمین نهادهنشستی خبری با اشاره به آخرین اقد

آمار فروش انواع : وی بیان کرد.زند قرار داریم و عملکرد ما در این روزها سرنوشت تولید سال آینده را رقم می 05 - 01سال زراعی 

درصد را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان  70اعی جدید رشد کود شیمیایی، آلی و زیستی در دو ماهه نخست سال زر

هزار تن انواع کود به فروش رسیده که این عدد  661، بیش از یک میلیون و 05دهد، همچنین در هشت ماهه نخست سال  می

هزار  907درصد افزایش داشته است، ضمن اینکه در دو ماهه نخست سال زراعی جدید  90نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با اشاره به لزوم .تن انواع کود شیمیایی، آلی و زیستی به کشاورزان فروخته شده است

ایم تنوع انواع کود شیمیایی، آلی، زیستی و عناصر  هامسال ما توانست: ایجاد تنوع کودی در سبد کود مصرفی کشاورزان، ادامه داد

اگر : ترین تغذیه گیاه در تولید، تصریح کرد سیف با تأکید بر اهمیت مهم.نوع افزایش دهیم 76ها را از پنج نوع به  ثانویه و ریزمغذی

کند و ما دیگر  یدا میهای محیطی ازجمله سرمازدگی برمحصول کاهش پ یک گیاه با کودهای مناسب تغذیه شود، آسیب تنش

های محیطی به  های جلوگیری از ایجاد خسارات تنش یکی از روش: وی توصیه کرد.شاهد اتفاقاً اخیر و زیان کشاورزان نخواهیم بود

های اخیر تالش کرده با افزایش آگاهی کشاورزان مصرف  گیاهان، استفاده از کود پتاس است که شرکت خدمات حمایتی در سال

در سال زراعی : سیف با اشاره به افزایش میزان توزیع بذر در سال زراعی جدید، اضافه کرد.ها افزایش دهد زارع و باغآن را در م

هزار تن انواع بذر را میان  00هزار تن انواع بذور میان کشاورزان توزیع شد، در حالی که امسال تاکنون بیش از  05گذشته 

های  رقم دانه 91طور مثال امسال  ترین ویژگی بذور توزیع شده تنوع آنها است، به مهم: وی یادآور شد.کشاورزان توزیع شده است

روغنی از انواع مختلف دانه کلزا در اختیار کشاورزان قرار گرفته است که بخشی از این بذور تولید داخل بوده و بخشی از آن نیز از 

 .تچهار کشور اروپایی برتر در تولید این محصوالت تأمین شده اس

این شرکت : مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با اشاره به خدمات ارائه شده از سوی این شرکت به کشاورزان تأکید کرد

های آموزشی حضوری و غیرحضوری را نیز برگزار کند تا نحوه استفاده صحیح  سعی کرده است عالوه بر تأمین بذور کشاورزان دوره

هزار نفر ساعت آموزش برای کشاورزان برگزار شده است  05های روغنی  درباره دانه: اظهار داشتسیف .ها آموزش داده شود از نهاده

میلیون نسخه بروشور چاپ کردیم و بیش از هفت میلیون پیامک طی دو ماه اخیر برای کشاورزانی که  66و در این راستا حدود 

 .شماره آنان در سامانه ما موجود بوده، ارسال شده است

هایی که با شرکت  بر اساس تفاهم: نیز عنوان کرد 05 - 01کید بر تأمین به موقع سموم مورد نیاز برای سال زراعی وی با تأ

شود  های کشاورزان اضافه می ایم، دو نوع کود جدید با کارآیی بسیار باال از سال آینده به سبد مصرف نهاده پتروشیمی شیراز داشته

 .کلسیم است -نیترات و آمونیوم  -آمونیوم  نیترات، -که این کودها شامل اوره 
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این : برای ایجاد ارتباط مستقیم کشاورزان با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت 6550اندازی سامانه  سیف با اشاره به راه

ان قزوین با اند که است هزار نفر عضو باشگاه کشاورزان شده 70استان کشور فعال شده است و از این طریق تاکنون  72سامانه در 

 .نفر پیشرو این برنامه است 669چهارهزار و 

این نمایشگاه از : وی از برگزاری ششمین نمایشگاه محصوالت و فناوری کشاورزی گیاهی، ارگانیک و صنایع وابسته خبر داد و افزود

هدف از برگزاری آن، فراهم کردن شود که  المللی تهران برگزار می آذرماه به مدت چهار روز در محل نمایشگاه بین 60تا  61روز 

 600زمینه تبادل اطالعات و تکنولوژی در بخش کشاورزی است تا باعث رونق تولید و افزایش صادرات شود که در این نمایشگاه 

 .شرکت خارجی از پنج کشور دنیا ازجمله آلمان و سوئیس شرکت خواهند کرد

با توجه به اینکه قیمت کود : فزایش قیمت کود در سال جاری، بیان کردمدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با اشاره به ا

بخشی تابع تقاضای کشاورزان را تغییر دهیم و مانع از  مقداری افزایش پیدا کرده است، ما تالش کردیم با بازاریابی، آموزش، آگاهی

 .مت نهاده کود نداریمافت تقاضا در بازار شویم ضمن اینکه تا پایان سال هیچ تصمیمی برای افزایش قی

 50در حال حاضر هر کیلوگرم کود اوره کیسه : سیف درباره قیمت برخی از کودهای تحویلی به کشاورزان در روستاها، ادامه داد

هزار  70کیلویی  50هزار تومان، سوپرفسفات ساده کیسه  55کیلویی  50تومان، سوپرفسفات تریپل کیسه  500هزار و  91کیلویی 

 .کننده در روستا است هزار تومان تحویل به مصرف 25کیلویی  50د سولفات پتاسیم کیسه تومان و کو

تومان رسیده بود، از اوایل  500هزار و  601آمونیوم فسفات که با حذف یارانه و آزاد شدن نرخ به  قیمت کود دی: وی تصریح کرد

 .گیرد یمت در اختیار کشاورزان قرار میهزار تومان رسیده و با این ق 600هفته جاری با هشت درصد کاهش به 

ها است و  کننده در روستا ها نرخ تحویل به مصرف این قیمت: مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایران یادآور شد

تماس گرفته و مشکل را اطالع  6550کشاورزان حتماً از فروشندگان درخواست فاکتور کنند و در صورت بروز مشکل با سامانه 

اتحادیه اروپا هنوز به حوزه تولید بذور : ها درباره واردات بذور تراریخته به کشور تأکید کرد سیف با رد ادعای برخی رسانه.ددهن

شود که ما معموالً از  تراریخته وارد نشده و تولید این محصوالت در کشورهایی هندوستان، چین، آمریکا، آرژانتین و برزیل انجام می

 .عنوان تراریخته نیستند به همین دلیل بذوری که ما در کشور داریم به هیچ. کنیم د میاین کشورها بذر وار

هایی که ما در  بسیاری از روغن: وی با اشاره به اینکه این مسئله به معنای غیرقابل استفاده بودن بذور تراریخته نیست، اضافه کرد

ت آمده است و جنگی که علیه این محصوالت به راه افتاده، به عدم کنیم از همین محصوالت تراریخته به دس حال حاضر استفاده می

 .بینند شود و تولیدکنندگان از این مسئله زیان می وری کشاورزان از علم روز منجر می بهره

هیچ تصمیمی درباره واگذاری این شرکت به : های مربوط به واگذاری این شرکت را تکذیب کرد و اظهار داشت سیف در پایان بحث

 ./های خبری صحت ندارند هیچ ارگان دولتی یا خصوصی گرفته نشده است و سخنان مطرح شده در برخی از نشست
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 نهاده
 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۹: تاریخ

  تغییر فرموالسیون سموم شیمیایی کلید خوردتغییر فرموالسیون سموم شیمیایی کلید خورد/ / کش در کشورکش در کشور  هزار تن آفتهزار تن آفت  1212ساالنه ساالنه مصرف مصرف 

دنبال آن  عنوان روشی جدید در دنیا مطرح است که در کشور نیز به های سموم شیمیایی به کننده استفاده از مواد افزودنی و اصالح

امروز در نشست روز جهانی بدون سم که با حضور به گزارش خبرنگار ایانا، معاون فنی سازمان حفظ نباتات کشور .هستیم

تا  050در راستای برندسازی سموم شیمیایی بیش از : نظران این حوزه در محل سازمان حفظ نباتات کشور برگزار شد، گفت صاحب

، اقدامات در راستای ارتقاء کیفی سموم شیمیایی در کشور: یحیی ابطالی افزود.درخواست به این سازمان ارائه شده است 500

شوند و برای دفعات  ها یک بار ثبت می کش ای که آفت گونه های جدیدی منعقد شده است؛ به مناسبی به انجام رسیده و تفاهمنامه

سازمان حفظ نباتات کشور : وی از تغییر فرموالسیون سموم شیمیایی خبر داد و خاطرنشان کرد.مختلف نیازی به ثبت مجدد ندارند

 .اند های تجاری وارد شده خطرتر را در دستور کار دارد و در این راستا تعدادی از شرکت کمحرکت به سمت سموم 

هایی چون زایلن تالش شده است و در این  در راستای کاهش استفاده از حالل: معاون فنی سازمان حفظ نباتات کشور ادامه داد

 .یلن استفاده کنندهای غیرزا ایم که از حالل ها به تفاهم رسیده راستا با پتروشیمی

ای مقابله کنیم که بر عملکرد محصول  گونه زا به در راستای امنیت غذایی الزم است بتوانیم با عوامل خسارت: ابطالی تصریح کرد

 .تأثیری نداشته و از کیفیت آن نیز نکاهد

پاشی برای  عی، بیوتکنیکال و حتی سمهای زرا زا در کشور وجود دارد که در دنیا از روش عامل خسارت 100بیش از : وی یادآور شد

 .درصد را به خود اختصاص داده است 60کنند که این عملیات کمتر از  مقابله با آنها استفاده می

هزار تن سم  75تا  70صورت تکنیکال و  کش به هزار تن آفت 67تا  60ساالنه : ابطالی درباره میزان مصرف سم در ایران تأکید کرد

رسد که باید تالش کنیم برای افزایش کیفیت سموم فوق و کاهش  ر برای مقابله با عوامل فوق به مصرف میآماده مصرف در کشو

 .مصرف، اقدامات خاصی انجام دهیم

 تر بنیان، روشی برای تولید محصولی سالم کشاورزی دانش

های فنی خاصی را برای  توصیهبنیان کردن کشاورزی،  در راستای دانش: معاون فنی سازمان حفظ نباتات کشور اظهار داشت

 .ایم که امیدواریم در آینده افزایش یابد کار گرفته محصوالت سالم به

هایی استفاده کنیم که سموم  در شرایط حاضر که میزان آب رو به کاهش است، باید تالش کنیم از روش: وی همچنین گفت

 .محیطی نشود های زیست شیمیایی اثربخش باشد و باعث آلودگی

هایی جدید در دنیا مطرح است که در قالب  عنوان روش ها به کننده استفاده از مواد افزودنی و اصالح: لی در ادامه افزودابطا

ترتیب افزایش کارایی  های جدید فوق در کشور بهره بگیریم تا بدین کنیم که بتوانیم از روش های تخصصی خاص تالش می نشست

 .ا نیز افزایش دهیمها ر کش آب را شاهد بوده و دوام آفت

شود که محیط زیست حفظ  زیرا باعث می ای از موارد به نفع تولید است، ها در پاره کش کاهش مصرف آفت: وی در پایان بیان کرد

 .تری نیز تحویل جامعه شود شده و گیاهان سالم

 ./نباتات کشور برپا است گفتنی است، نشست تخصصی فوق تا عصر امروز به مناسبت روز جهانی بدون سم در سازمان حفظ
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۵۹۰۱آذر  ۵۵: تاریخ

  رضایت نسبی کشاورزان از توزیع بذور گواهی شدهرضایت نسبی کشاورزان از توزیع بذور گواهی شده

وزارتخانه طی سه سال اخیر کشاورزان از توزیع بذور گواهی شده و استاندارد با توجه به تالش های مستمر : مسعود اسدی گفت

گروه صنعت ،تجارت و کشاورزی مسعود اسدی رئیس مجمع ملی تشکل های کشاورزی در گفتگو با خبرنگار .رضایت نسبی دارند

براساس : با اشاره به وضعیت بذر گواهی شده و استاندارد مورد نیاز کشاورزان اظهارداشت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،

گزارشات میدانی در سراسر کشور در بحث تامین نهاده ها تاکنون شکایاتی مبنی بر کمبود آن از سوی کشاورزان به دست ما 

به گفته اسدی حیث نهاده های تولید رضایت مندی نسبی در .د نمره قبولی به وزارتخانه داده شودنرسیده است، از این رو بای

 .سراسر استان ها وجود دارد که این امر حاکی از تالش متولیان امر برای فراهم کردن رضایت کشاورزان است

شده و استاندارد در افزایش تولید محصول  به کارگیری بذور اصالح: رئیس مجمع ملی تشکل های کشاورزی در ادامه یادآور شد

 .سالم و با کیفیت،ایجاد ثروت برای کشاورزان و افزایش درآمد صادراتی کشور می تواند نقش بسزایی داشته باشد

 تامین بذور گواهی شده برای گندمکاران

استاندارد برای گندمگاران خبر داد و  این مقام مسئول با اشاره به تاکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تامین بذر گواهی شده و

به گفته وی عالوه بر بذور گواهی .بذر گواهی شده و استاندارد به میزان کافی در اختیار گندمکاران سراسر کشور قرار گرفت: گفت

هد گرفت؛ چرا شده بذر مادی برای کشاورزانی که برای سال زراعی آینده آمادگی کشت جهت تولید بذر را دارند دراختیار قرار خوا

 .که این بذور به مراتب کیفیت باالتری نسبت به بذر گواهی شده و استاندارد دارند

رئیس مجمع ملی تشکل های کشاورزی در پاسخ به این سوال که آیا می توان از بذور گواهی شده و استاندارد محصولی ارگانیک و 

از محصوالت نظیر گندم از اهمیت باالیی برخوردار است و تنها می بذور گواهی شده در بسیاری : عاری از سموم تولید کرد، گفت

 .تواند کاهش هزینه های ناشی از سموم علف کش را به همراه داشته باشد، اما روی تولید محصوالت ارگانیم و سالم تاثیری ندارد

آفت سن گندم یکی از کلیدی : تاسدی در بخش دیگر سخنان خود به کلیدی ترین آفت موجود در مزارع گندم اشاره کرده و گف

ترین آفات مزارع گندم است که راهکارهای مختلفی جهت مدیریت و مبارزه با آن از سوی وزارتخانه وجود دارد که کشاورزان هر 

 .استان با توجه به توصیه های جهاد کشاورزی می توان نگرانی خوداز این حیث را به حداقل برسانند
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۹: تاریخ

  کندکند  این برج هوای آلوده پکن را تصفیه میاین برج هوای آلوده پکن را تصفیه می

چسباند هوا را تصفیه  های با بار مثبت را به ذرات هوا می کند و با استفاده از جریانی که یون وات انرژی مصرف می 6200این برج 

 .درجه پاک کند 910برج مورد بحث قادر است هوا را به شکل . کند می

به   اه انداخت و حال این برجتصفیه هوای خود را در شهرهای روتردام و آمستردام کشور هلند به ر  برج Roosegaardeاستودیوی 

 .رسد شهر پکن، پایتخت کشور چین هم می

روز موفق شده  06طبق آخرین اطالعات موجود این برج تصفیه هوا که در پایان ماه میالدی سپتامبر در کشور چین افتتاح شد در 

مدت ذرات بسیار خطرناکی که  در این. برابر حجم استادیوم ملی پکن 60میلیون متر مکعب هوا را تمیز کند؛ حجمی  90

 .میکرومتر داشتند از هوا جداسازی شدند 7٫5هایی کوچکتر یا مساوی  اندازه

چسباند هوا را تصفیه  های با بار مثبت را به ذرات هوا می کند و با استفاده از جریانی که یون وات انرژی مصرف می 6200این برج 

 .درجه پاک کند 910کل برج مورد بحث قادر است هوا را به ش. کند می

بعضی . شوند آیند و سپس در صنعت ساخت جواهرات به کار برده می هایی فشرده در می های جدا شده هم به شکل مکعب آلودگی

توانند حلقه را به عنوان نمادی از هوای پاک در دست  آیند که افراد می ها فشرده شده و به صورت یک حلقه در می از این مکعب

توان با استفاده از آن در مناطق با تمرکز جمعیتی باال هوای آلوده این مناطق را  معتقد است می  ازنده این برجشرکت س.کنند

ظاهرا برج تصفیه هوایی که در چین کار خود را آغاز کرده باعث جذب بازدیدکننده هم شده است بنابراین این برج هم .تصفیه کرد

 .جذب توریست کمک کرده است وضعیت محیط زیست را بهبود داده و هم به
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۵۹۰۱آذر  ۵۹: تاریخ

وب و تلفن همراه؛ با مدیریت وب و تلفن همراه؛ با مدیریت مبتنی بر مبتنی بر   ((FFMMIISS))  افزاری یکپارچه سیستم اطالعات مدیریت مزرعهافزاری یکپارچه سیستم اطالعات مدیریت مزرعه  نسخه نرمنسخه نرم

  وری کشاورزانوری کشاورزان  ساده برای بهرهساده برای بهره

 Connected) افزاری کشاورزی خود که شامل مزرعه متصل به شبکه ، اعالم کرد، سه محصول نرمTrimble Inc شرکت تریمبل

Farm)افزار کار ، نرم (Works Software)های کشاورزی ها و داده حل ، راه (Agri-Data solutions )افزار تریمبل  و نرم

(Trimble Ag Software )صورت پلت فرم قدرتمند مدیریتی و یکپارچه درآورده است را به. 

فرم مدیریتی و یکپارچه مذکور قابل نصب روی کامپیوتر شخصی، مبتنی بر وب و  ، پلتprecisionagسایت  به گزارش ایانا از وب

فروشان  وری مزرعه، سودآوری پایدار برای کشاورزان، مشاوران، خرده بهرهتواند برای  تلفن همراه است و با مدیریت ساده می

 .کشاورزی و افراد در حوزه فرآوری مواد غذایی مورد استفاده واقع شود

دنبال دسترسی  این در حالی است که امروزه کشاورزان برای بازده بیشتر محصول تحت فشار هستند؛ برای این منظور، کشاورزان به

جویی نقدینگی در  موقع به صرفه گیری آگاهانه و به افزار مدیریت مزرعه هستند تا بتوانند با تصمیم های مختلف ازجمله نرم به گزینه

 .ها و بازده بیشتر اقدام کنند نهاده

زان آمده است دهد که برای کمک به کشاور افزار کشاورزی یکپارچه، آنالین و مبتنی موبایل را ارائه می تریمبل نرم  در همین راستا،

توانند سوابق و  همچنین می. گیری سریع اقدام کنند تا در زمان نیاز، بتوانند از توصیه مشاوران مورد اعتماد استفاده و به تصمیم

روزشده مربوط به مالکیت وسائط نقلیه موتوری را مشاهده کنند و در نهایت این نوع از مدیریت در زمان واقعی برای  های به مکان

 .تواند سودمند باشد ای بگیرند، می کشاورزان تصمیمی داده محور و هوشمندانهاینکه 

رو هستند؛  به سازی در حوزه فناوری رو این در حالی است که با تغییر مسیر به سوی کشاورزی دقیق، کشاورزان با موانع یکپارچه

بخواهند ترکیب کنند با توجه  third-partyامه ثالث افزار کشاورزی دقیق با یک بخش یا برن افزار و نرم زمانی که کشاورزان سخت

 .دهند ، زمان را از دست میUSBیا انتقال داده به روش اتصال ( data entry)به وارد کردن داده جدید 

م کرده افزاری برای استفاده با دیگر تولیدکنندگان فراه های سخت حل افزار یکپارچه همراه با راه برای حل این مشکالت، تریمبل، نرم

دهد به افزایش بازده و  های فناوری که تریمبل می حل شبکه با راه)فرم از شبکه توزیع شده جهانی تریمبل  همچنین این پلت. است

تواند در کل مزرعه از  سیم می صورت بی های مزرعه به در حال حاضر داده. کند پشتیبانی می( کند وری کشاورزان کمک می بهره

جویی در  ها، صرفه های محصول و حذف ورود مجدد داده موقع برای نهاده تواند توصیه به دار شود که این مینظرات مشاوران برخور

 .کند زمان و کاهش خطاهای احتمالی را فراهم 

دنبال  های هوشمند، به کنندگان در بازار گوشی مصرف": گفت  ، مدیر بخش کشاورزی تریمبل،Benjamin Allenبنیامین آلن 

 ".تر کنند و این دیدگاه نزد کشاورزان هم وجود دارد خوبی با هم کار و کارها را آسان افزاری هستند تا به و نرم افزار سخت

های  فناوری کشاورزی، زمانی که بخواهد از سوی کشاورزان پذیرفته شود باید با انتقال داده به روش آسان و با قابلیت": وی افزود

 ".آن را پیچیده کند تواند تلفن همراه باشد که این می

کند، بلکه طی دهه گذشته، تریمبل تکنولوژی و  تنها مشکالت را برای کشاورزان حل می ، نهTrimble Ag Softwareافزار  نرم 

عنوان نمونه  حلی فراهم کرده که به ای از زنجیره تأمین کشاورزی راه استراتژی یکپارچه را توسعه داده و تقریباً برای هر جنبه

 :ن به موارد زیر اشاره کردتوا می
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شان استفاده کنند که  افزار کشاورزی تریمبل برای مدیریت داده مزرعه مشتریان توانند از نرم مشاوران زراعت و اصالح نباتات می -

 .شود های بهتر در زمان واقعی برای تغییرات سریع و بازده باالتر می منجر به توصیه

افزار یادشده، برای مدیریت عملکرد و توانمندسازی کارشناسان کشاورزی مزرعه  با استفاده از نرمتوانند  فروشان کشاورزی می خرده -

 .رسانی بهتر به مشتریان بهره ببرند خود برای خدمت

و افزار تریمبل، امکان ردیابی مراحل مختلف فرآوری و تأمین نیازهای مربوط به تنظیم مقررات  در حوزه فرآوری مواد غذایی با نرم -

 .دهد مدیریت میزان حجم داده بیشتر را می

های ویژه برای  حل آید و راه شمار می ، موفقیتی در مزرعه و در کل زنجیره تأمین کشاورزی بهTrimble Ag Softwareافزار  نرم

سان این امکان را افزار به کارشنا این نرم. دهد فروشان کشاورزی و فرآوری مواد غذایی ارائه می کشاورز، مشاوران محصول، خرده

 ./ها به بهبود و پایداری کشاورزی و حداکثر رساندن بازده کمک کند گیری بهتر در استفاده از نهاده دهد تا با تصمیم می

 فرحناز سپهری: ترجمه

 :منبع
/com.precisionag.www//:http 

 :نوشت پی

6- Trimble Inc :توسط چارلز تریمبل از هیولت پاکارد 6021یمبل که مقر آن در سانی ویل کالیفرنیاست، در نوامبر شرکت تر ،

یاب لیزری، وسایل نقلیه  ، مسافت(GPS)یاب  های تهیه و ساخت سیستم موقعیت تریمبل، در زمینه. و دو شریک دیگر، تأسیس شد

مچنین این شرکت این خدمات و ابزار را به صنایع عمده همچون ساخت ه. ، ابزار پردازش فعالیت دارد(پهپاد)هوایی بدون سرنشین 

 .فروشد و ساز، کشاورزی، حمل و نقل، مخابرات و دولت می
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