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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شود ای بازنشر می رسانه

 :شده در سایت دفتر کشاورزی به آدرس ذیل نیز قابل مطالعه و دانلود استاخبار تهیه 
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  آبآب
 آیانا - 1۹۳۱آذر  1۱: تاریخ

های ایران در انتظار های ایران در انتظار   میلیون هکتار از عرصهمیلیون هکتار از عرصه  9999اجرای آبخیزداری در اجرای آبخیزداری در / / خیرین به کمک آبخیزداری آمدندخیرین به کمک آبخیزداری آمدند

  بودجهبودجه

های  میلیون هکتار از عرصه 99اینکه اجرای عملیات آبخیزداری در ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به  رئیس سازمان جنگل

 .های مختلف خبر داد های آبخیزداری در استان کشور نیازمند بودجه زیادی است، از تالش خیرین برای تامین اعتبار تکمیل پروژه

میلیارد تومان  72های نیمه تمام، حدود  در حال حاضر برای تکمیل پروژه: وگو با خبرنگار ایانا گفت خداکرم جاللی امروز در گفت

 .اعتبار از طریق خیرین در سراسر کشور هزینه شده است

های آبخیزداری  های هرمزگان، فارس، خراسان رضوی، مرکزی و گلستان به اجرای پروژه این افراد خیر، در استان: وی بیان کرد

 .اند کمک کرده

های آبخیزداری را انجام داده و نظارت بر اجرای اصول فنی و کارشناسی  طالعات طرحها، این سازمان م به گفته رئیس سازمان جنگل

 .های واگذار شده به خیرین آبخیزدار و نیروهای داوطلب را به عهده دارد پروژه

دم و خیرین کنیم با توجه به محدودیت منابع دولتی و استقبالی که مر ریزی انجام شده تالش می بر اساس برنامه: جاللی اضافه کرد

نهاد است و درباره سازندگی روستاها و  کنند، با کمک کانون جهادگران کشور که سازمانی مردم های آبخیزداری می از اجرای پروژه

 .های نیمه تمام آبخیزداری را افزایش دهیم کند، جذب سرمایه خیرین برای اجرای پروژه توسعه روستایی کار می

ک کانون جهادگران انسجام خیرین را افزایش داده و همراهی آنها را در قالب یک سازمان مردم نهاد قرار شده با کم: وی ادامه داد

 .ها نظیر هرمزگان انجام شده است این اقدام در برخی استان. دهند، سازماندهی کنیم که خودشان تشکیل می

های  زیرا در خشکسالی. های مهم کشور است موضوع های آبخیزداری یکی از با توجه به بحران آب، اجرای پروژه: جاللی عنوان کرد

 .تواند به تامین آب کمک کرده و در کاهش بروز پدیده گردوغبار تأثیرگذار باشد مستمر، آبخیزداری می

های تأمین آب دارد و استحصال آب در آبخیزداری،  های کمتری نسبت به سایر روش آبخیزداری همچنین هزینه: وی یادآور شد

 .ها است از سایر روشتر  ارزان

هزار تومان در هکتار  055ها  طور متوسط در این سال برای تأمین آب با استفاده از آبخیزداری به: ها افزود رئیس سازمان جنگل

 .نرخ تورم، حداکثر یک میلیون تومان در هر هکتار هزینه الزم داریم هزینه شده است که در برنامه ششم توسعه، با توجه به 

میلیون هکتار  72های طبیعی کشور عملیات آبخیزداری انجام شود که فقط در  میلیون هکتار از عرصه 570جاللی، باید در  به گفته

 .عملیات آبخیزداری انجام گرفته است

ک میلیارد تومان بود که تاکنون ی 755در سال جاری بودجه در نظر گرفته شده برای عملیات آبخیزداری : وی در پایان تأکید کرد

 ./ریال هم به سازمان تخصیص داده نشده است

/news/fa/ir.iana.www//:http52220D%/8%DB%AE%8D%C8%B5 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/37775/%D8%AE%DB%8C%D8%B1


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

۹ 
 

 آب
 آیانا - 1۹۳۱آذر  2۲: تاریخ

درصدی بودجه تحقیقات پس درصدی بودجه تحقیقات پس   011011تخصیص تخصیص / / وری آب کشاورزی تا پایان امسالوری آب کشاورزی تا پایان امسال  نهایی شدن تدوین سند بهرهنهایی شدن تدوین سند بهره

  سالسال  0101از از 

 .وری آب تا پایان سال جاری خبر داد رئیس سازمان تات از نهایی شدن سند بهره

وگو با خبرنگار ایانا  امروز در گفت( تات)معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی 

های کشور باید برای  به همین دلیل تمام استان. بخش تحقیقات، توجه به مسئله کمبود آب استهای اصلی  یکی از برنامه: بیان کرد

وری آب  اند که سند افزایش بهره ها مجاب شده در حال حاضر استان: اسکندر زند افزود.ریزی داشته باشند وری آب، برنامه اصالح بهره

اند تا زیر نظر محمد  استانی سراسر کشور در این سازمان گرد هم آمدهبه گفته وی، روز چهارشنبه گذشته مدیران .را تهیه کنند

وری آب را پیگیری  کار نهایی کردن اسناد بهره "وری آب وزارت جهاد کشاورزی کمیته افزایش بهره"عنوان مسئول  شریعتمدار به

ه آب نیست و به همین دلیل تدوین سند در حال حاضر هیچ اولویتی در کشور باالتر از مسئل: رئیس سازمان تات اضافه کرد.کنند

بسیاری از : زند ادامه داد.های آبریز، انتقال آب، مزرعه و غیره در دستور کار بخش تحقیقات قرار دارد وری آب در حوضه بهره

 های عنوان مثال در بخش شیالت طرح به. شود در راستای کاهش مصرف آب است هایی که در بخش تحقیقات پیگیری می برنامه

 .کنیم تا آب کمتری برای تولید گوشت سفید مصرف شود پرورش ماهی در قفس را پیگیری می

ها در حال ویرایش و بهبود است و تا پایان سال تمام سندهای  وری آب تهیه شده در برخی استان اسناد بهره: وی عنوان کرد

 .شود وری آب نهایی می بهره

 درصدی بودجه تحقیقات 011اختصاص 

شده به مجلس اطالعی  از جزئیات الیحه بودجه ارائه: یر جهاد کشاورزی درباره وضعیت بودجه در سال آینده یادآور شدمعاون وز

درصد  555سال،  55اما در سال جاری تخصیص بودجه تحقیقات کشاورزی وضعیت مطلوبی داشت و پس از : زند تأکید کرد.ندارم

با وجود : ز معاون اول رئیس جمهوری که به این مسئله توجه کرده است، افزودوی ضمن تشکر ا.بودجه به این بخش اختصاص یافت

است، اما امسال بودجه بخش تحقیقات در بخش تملک و   ها کاهشی بوده نسبت به سال گذشته در بعضی بخش 92آنکه بودجه 

 ./درصدی دارد 55سرمایه رشد 
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 آب
 آیانا - 1۹۳۱آذر  22: تاریخ

  آغاز عملیات اجرایی احداث ناحیه عمرانی سوم اراضی پایاب سد خدا آفرین اردبیلآغاز عملیات اجرایی احداث ناحیه عمرانی سوم اراضی پایاب سد خدا آفرین اردبیل

تولید می شود که با اجرای این میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی در استان اردبیل  5/4درحال حاضر به طور متوسط ساالنه 

میلیون تن در سال و میزان تولید محصوالت کشاورزی در آینده  4/5پروژه ها، ظرفیت تولید محصوالت کشاورزی استان به مقدار 

 .میلیون تن افزایش خواهد یافت 0/2نزدیک به 

احیه عمرانی سوم اراضی پایاب مراسم کلنگ زنی عملیات اجرایی احداث بزرگترین پروژه شبکه های فرعی آبیاری ن

سد خدا آفرین استان اردبیل با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ، معاون هماهنگی برنامه ریزی اقتصادی و 

 .توسعه منابع انسانی استاندار و جمع کثیری از مسئوالن و عشایر و کشاورزان بومی منطقه برگزار شد

وی در مراسم کلنگ زنی عملیات اجرایی احداث بزرگترین پروژه شبکه های فرعی آبیاری ناحیه به گزارش ایانا از اردبیل، عدیل سر

عمرانی سوم اراضی پایاب سد خدا آفرین با حضور معاون هماهنگی برنامه ریزی اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار اردبیل و 

میزان بارندگی کشور کمتر از یک سوم متوسط : الم این خبر افزودجمع کثیری از مسئوالن و عشایر و کشاورزان بومی منطقه با اع

های پیش روی کشاورزان به شمار می رود  بارندگی جهانی بوده و در بخش کشاورزی کمبود آب کشاورزی یکی از بزرگترین جالش

 .هینه کرده تا همپای دنیا باشیمای اجرا شود تا بتوانیم سه برابر متوسط جهانی از آب استفاده ب ریزی به گونه که باید برنامه

های مدیدی  برداران و عشایر زحمتکش سال خیز استان بهره خیز دشت مغان و دیگر مناطق دیم در مناطق دیم: وی تصریح کرد

های مربوط به  هزار هکتار برنامه 552برند، به همین منظور در سطح استان به میزان  است که از خشکسالی و کمبود آب رنج می

برای اجرای عملیات : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت.فاده بهینه از منابع آبی در دست پیگیری و اجراستاست

هزار و  75میلیارد تومان هزینه خواهد شد که  707پروژه شبکه های فرعی آبیاری ناحیه عمرانی سوم اراضی پایاب سد خدا آفرین 

این مقام مسئول با اشاره به نقش بسیار تأثیرگذار این پروژه در افزایش میزان .دیل می شودهکتار به سیستم آبیاری مدرن تب 055

میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی در استان تولید می  5/4درحال حاضر به طور متوسط ساالنه : تولید کشاورزی استان گفت

میلیون تن در سال و میزان تولید  4/5ن به مقدار شود که با اجرای این پروژه ها، ظرفیت تولید محصوالت کشاورزی استا

سروی با قدردانی از عشایر و کشاورزان زحمتکش  .میلیون تن افزایش خواهد یافت 0/2محصوالت کشاورزی در آینده نزدیک به 

مغان اظهار امید واری کرد که این پروژه زودتر از موعد مقرر به بهره برداری برسد و با ایجاد کارآفرینی در منطقه از مهاجرت بی 

ا بیش از پیش در منطقه کالن شهرهای بزرگ بکاهد و زمینه های الزم برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی رسوی رویه جوانان به 

در ادامه معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری نیز عملیات اجرایی احداث بزرگترین پروژه .  فراهم آورد

شبکه های فرعی آبیاری ناحیه عمرانی سوم خدا آفرین را نمونه ای شاخص از خدمات دولت تدبیر و امید به عشایر و کشاورزان 

کشاورزان منطقه امیدواریم با بهره برداری از این پروژه عظیم وضعیت اقتصادی : تکش جعفر آباد و بیله سوار بر شمرد و افزودزحم

بهره گیری از شیوه های نوین آبیاری و همچنین تغییر اراضی دیم به آبی بتوانیم با ایجاد اشتغال در منطقه از بهبود یابد و با 

نطقه جلوگیری و با افزایش میزان محصوالت زراعی بتوانیم به اهداف اقتصاد مقاومتی و عمل به منویات مهاجرت عشایر و جوانان م

 .مقام معظم رهبری وظیفه خود را به این قشر زحمتکش ادا کنیم
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 آب
 آیانا - 1۹۳۱آذر  1۳: تاریخ

    بیانیه پایانی همایش ملی حقوق آببیانیه پایانی همایش ملی حقوق آب

ها و راهکارها، که به همت نهاد ریاست جمهوری و با مشارکت وزارت نیرو و مؤسسه مطالعات حقوق  همایش ملی حقوق آب، فرصت

 .انرژی دانشگاه تهران با قرائت بیانیه پایانی به اتمام رسید

ها و راهکارها، که به همت نهاد ریاست جمهوری و با مشارکت وزارت  ش ملی حقوق آب، فرصتبه گزارش خبرگزاری مهر، همای

آذرماه در محل سالن اجالس سران کنفرانس اسالمی با  52و  50نیرو و مؤسسه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران در تاریخ 

، دستیار ویژه محترم ریاست جمهوری در حقوق حضور معاون محترم رئیس جمهور و ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست

شهروندی، مقام عالی وزارت نیرو و مدیرعامل محترم شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران و استقبال گرم و قابل توجه 

مقامات  های کشور، استانداران محترم، نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی ، اساتید، پژوهشگران، دانشجویان حقوق دانشگاه

مندان به مباحث حقوق آب با  محترم قضائی و مدیران و کارشناسان صنعت آب و جهاد کشاورزی، محیط زیست و همچنین عالقه

حقوقی حوزه صنعت آب با محوریت اصول و مبانی حقوق آب، نظام  ها و راهکارهای  در این همایش، فرصت.موفقیت برگزار شد

های افتتاحیه،  حقوقی آبهای سطحی و نظام حقوقی آبهای زیرزمینی در قالب سخنرانیهای مرزی و مشترک، نظام  حقوقی آب

های اختتامیه، مراتب مورد تبادل نظر شرکت کنندگان قرار  های تخصصی و پرسش و پاسخ و سخنرانی مقاالت ارائه شده در پنل

ا، رهنمودها و موارد قابل پیگیری آن در قالب ه ها و راهکارها به همراه توصیه دستاوردهای همایش ملی حقوق آب، فرصت.گرفت

این بیانیه به شرح زیر اعالم و توسط دبیرخانه به نهاد ریاست جمهوری، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت صنعت، 

الزم تقدیم های  های مرتبط جهت بذل توجه و پیگیری معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاه تهران و سایر دستگاه

های الزم جهت بررسی،  ها و مساعدت های کشور زمینه کمک نهاد ریاست جمهوری و وزارت نیرو با تعامل با دانشگاه:گردد می

در راستای .بازنگری و تدقیق قوانین و مقررات در حوزه آب و حفاظت از منابع آبی را در راستای تأمین منافع ملی فراهم آورند

های  مدیران و کارشناسان صنعت آب، نظام جامع حقوق آب توسط وزارت نیرو در فرآیند تعاملی با دانشگاه ارتقای توانمندی علمی

آب به  های آموزشی حقوق ریزی نهادها و مؤسسات دانشگاهی برای طراحی دوره کشور تدوین و جهت اجراء ابالغ گردد و برنامه

یکی از الزامات مباحث حقوق آب در کشور ایجاد رشته تخصصی حقوق .منظور توسعه توان علمی کشور هرچه سریعتر صورت پذیرد

آب در مقاطع مختلف تحصیلی است که ضرورت دارد توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت جدی مورد توجه و پیگیری 

ت نیرو در قالب بسترهای نهاد ریاست جمهوری و وزار.نماید قرار گیرد و در این خصوص وزارت نیرو مقدمات الزم را فراهم می

های الزم را به اساتید، پژوهشگران و دانشجویان از طریق ارائه تسهیالت مادی و معنوی به ویژه  قانونی موجود و تقویت آن، کمک

نهادهای مسئول در .های تحصیلی و یا آموزشی و پژوهشی در حوزه حقوق آب به عمل آورند های مطالعاتی، بورس اعطای فرصت

های پژوهشی با موضوعات حقوق آب و به خصوص مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات حاکم بر منابع آبی ایران و  جام پروژهزمینه ان

های کشور رسالت خود را در زمینه تولید  دانشگاه.های دانشگاهی به عمل آورند های مالی الزم را از بخش سایر کشورها، حمایت

ش و با توجه به قوانین موضوعه آب با کمک مسئوالن حوزه آب کشور با هدف رفع محتوای علمی در رابطه با محورهای همای

های  با توجه به اینکه موضوعات حقوق آب به دلیل ماهیت متنوع آن مرتبط با دستگاه.های موجود به انجام رسانند معضالت و چالش

ن حقوقی و مدیریتی در مورد حقوق آب با باشد، ضروری است بسترسازی الزم و ایجاد فضای علمی گفتما اجرایی متعدد می

ها در حوزه  های آموزشی و همایش های تخصصی در قالب کارگروه اندیشی ها صورت پذیرد و در این خصوص هم محوریت دانشگاه

در  ها و صنعت آب و نهادینه شدن حقوق آب حقوق آب به صورت مستمر و منظم تداوم داشته تا تعامل سازنده و مؤثر بین دانشگاه
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رسانی درخصوص موضوعات  بانک اطالعات متخصصین حقوق آب و مرکز اطالع.این صنعت به صورت واقعی و عملیاتی محقق گردد

های کشور به خصوص در مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران شکل  پژوهشی و تحقیقاتی مشترک بین صنعت آب و دانشگاه

های کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه مباحث حقوق آب و  نشگاه موضوعات رسالهگرفته و با تعامل دو جانبه صنعت آب و دا

های  های نیرو، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و شرکت های پژوهشی ذیربط مورد حمایت مادی و معنوی وزارتخانه طرح

جلوگیری از بحران آب در حال حاضر و  قانون اساسی و ضرورت حفظ محیط زیست و 05با توجه به اصل .تابعه اصلی آن قرار گیرد

های آینده و با عنایت به کمبود منابع آب و وضعیت آب در کشور و با مد نظر قرار دادن تولید، عرضه و مصرف بهینه آب،  برای نسل

به ایجاد های مربوطه نسبت  ضرورت دارد کلیه دستگاههای ذیربط و از جمله صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و سایر ارگان

توجه و حساسیت در قوه محترم قضائیه و قوه محترم مقننه و به خصوص آحاد جامعه در التزام به قوانین و قواعد مرتبط با مصرف 

با توجه به ضرورت .هماهنگی و اهتمام الزم را به عمل آورند...  های کشاورزی، صنعت، شرب و بهداشت و آب در کلیه بخش

المللی الزم است دستگاههای مسئول با به کارگیری کارشناسان حقوقی و  های مرزی و بین رابطه با آبفعال و قوی در   دیپلماسی

های مرزی را پیگیری  المللی موضوعات مرتبط با آب های بین های معاهدات و کنوانسیون فنی خبره و تکیه بر ظرفیت

ی حقوق آب شکل گرفته تا ضمن هماهنگی با شورای الذکر در همایش مل های تخصصی ذیربط حسب محورهای فوق کارگروه.کنند

مؤسسه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران به . گذاری همایش، اقدامات مندرج در این بیانیه را پیگیری و عملیاتی نمایند سیاست

همایش حقوق  گذاری های تخصصی و شورای سیاست عنوان دبیرخانه دائمی همایش حقوق انرژی مسئولیت هماهنگی بین کارگروه

گذاری همایش متشکل از فرهیختگان  جهت پیگیری محورهای مورد تأکید در این بیانیه شورای سیاست.آب را به عهده دارد

دانشگاهی، صاحب نظران صنعت آب و مقامات ذیصالح این صنعت ایجاد و گزارش اقدامات مورد درخواست به نهاد ریاست 

 .ی و وزارت نیرو ارائه نمایدجمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناور
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 آب
 آیانا - 1۹۳۱آذر  1۳: تاریخ

  آوری منابع آبیآوری منابع آبی  میزان تابمیزان تاب//رودرود  سند ملی آب سه ماه دیگر به مجلس میسند ملی آب سه ماه دیگر به مجلس می

میزان : ریزی کالن آب و آبفای وزارت نیرو از ارایه سند ملی آب ظرف سه ماه آینده به مجلس خبر داد و گفت معاون دفتر برنامه

ساالنه بیش از شش میلیارد مترمکعب از منابع : به گزارش صدا و سیما، هدایت فهمی گفت.آوری منابع آبی کشور تعیین شد تاب

میلیارد مترمکعب است؛ این در حالی است که پیش از انقالب  575شود و میزان تجمعی آب   آب زیرزمینی اضافه برداشت می

با قنوات : وی افزود.میلیارد مترمکعب وجود دارد 50سد با حجم ذخیره آب  205سد در کشور وجود داشت، اما اکنون  55اسالمی 

خدمات آبرسانی اداره کنیم؛ همانطور که اکنون یازده برنامه توانستیم جمعیت کنونی کشور را در ارائه  های قدیمی نمی و سازه

ریزی  معاون دفتر برنامه.بخشی به آبهای زیرزمینی است و قوانین موجود پاسخگوی بحران آب کشور نیست وزارت نیرو برای تعادل

تصویب  80های غیرمجاز که سال برخی قوانین مجلس شورای اسالمی از جمله قانون مجوز دادن به همه چاه: کالن آب و آبفا افزود

میلیارد مترمکعب در  555های زیرزمینی به بحران آب دامن زد؛ به نحوی که میزان مصرف آب کشور  شد یا دریافت حقابه از آب

میلیارد مترمکعب برآورد شد؛ به همین دلیل باید بین مصارف و منابع آب تعادل ایجاد  550حالی است که میزان آب تجدیدپذیر 

در این . آوری و تصفیه فاضالب داریم های پیشرفته جمع میلیارد مترمکعب پساب، نیاز به شبکه 57با توجه به : فهمی گفت.مکنی

 .میان چهار میلیارد مترمکعب فاضالب شهری و صنعتی کشور است که تصفیة آنها هزینة بسیاری دارد

بر این اساس دو ماه است . ارت نیرو اختیارات بیشتری نیاز دارددر حوزه آب، وز: ریزی کالن آب و آبفا گفت معاون دفتر برنامه

 .رسد و به مجلس شورای اسالمی ارائه می شود تدوین سند ملی آب کشور آغاز شده است و تا سه ماه آینده به پایان می

بر اساس مصوبه شورای عالی آب، وزارت نیرو میزان تاب آوری منابع آب کشور و وظایف دستگاه ها در این زمینه را به : وی گفت

میلیارد  89بر اساس برنامه ریزی وزارت نیرو، میزان مصرف آب کشور باید از یکصد میلیارد مترمکعب به . آنها اعالم کرده است

 .یست محیطی نیز دریافت شودمترمکعب کاهش یابد و حقابه ز

برداشت بی رویه از چاه های آب و تخلیه فاضالب از علل نشست : فرشاد فرهادی مدرس و محقق منابع آب نیز در این برنامه گفت

 .زمین در دشت استان تهران است که ساالنه این دشت چند میلی متر نشست می کند

در این زمینه نیاز به برنامة زمان بندی شده و : د از خرد جمعی استفاده کرد گفتوی با بیان اینکه در مدیریت بهینه منابع آب بای

این مدرس و .تفکیک وظایف برای بررسی کمی عملکردها داریم؛ اگرچه در بحث قوانین مربوط به آب نیز کمبود قانون وجود ندارد

ممکن است این مصوبه برای استفاده عادالنه : گفتمحقق منابع آب دربارة مصوبه مجلس برای دادن مجوز به چاه های بدون جواز 

همه از منابع آب زیرزمینی باشد اما دست وزارت نیرو در این زمینه بسته نبوده است و این وزارتخانه می توانست تخصیص ها را از 

رس و انتقال هزاران باید به جای استفاده از آب شیرین کننده های خلیج فا: فرهادی افزود.منابع آب زیرزمینی عادالنه کند

کیلومتری این آب به فکر استفاده از آب های ژرف باشیم؛ این در حالی است که منابع آب زیرزمینی به آبهای آبرفتی، سازندة 

سطحی، سازندة عمیق، آب های ژرف و فسیلی تقسیم می شوند که آب های ژرف و فسیلی برون حوزه ای هستند و از خارج مرزها 

 .شوند یگری خارج میوارد و از مرز د

در قوانین به بحث جرایم : زاده، رئیس مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران نیز در این برنامه گفت همچنین الهام امین

در بحث آب نیازمند  برداری از منابع آب و حقابه های مرزی برای آبادانی استان های مرزی کمتر توجه شده است؛ در حالیکه  بهره

وزارت نیرو به تنهایی مسئول بحران آب کشور نیست بلکه در این زمینه دستگاههای : امین زاده گفت.شدن قوانین هستیمبه روز 

 .دیگر نیز باید فعال باشند و شورای عالی آب در این باره اختیارات بسیاری دارد
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 .خوبی برخورد کرده است برداران غیرمجاز منابع آب به ها دستگاه قضایی با بهره در برخی استان: وی افزود

قانونگذار در اختیار دادن به وزارت نیرو در : همچنین حیدرعلی عابدی، نماینده مجلس شورای اسالمی نیز در این برنامه گفت

موضوع آب کم نگذاشته و وزارت نیرو در عمل به قانون کارنامة خوبی ندارد و برنامه ریزی دقیق و کامل در پیش بینی نیازهای 

در قانون اختیارات برای مدیریت منابع آب و تشخیص مکان های ممنوعه استفاده از : عابدی گفت.تأمین آنها نداشته است کشور و

در وزارت نیرو خأل شوراهای تخصصی برای اجرای طرح . منابع آب های زیرزمینی و ایجاد ساز و کار برای قوانین با وزارت نیرو است

 .های مدیریت منابع آب وجود دارد

/news/fa/ir.iana.www//:http۹7۳25D%/8%B۹%D۳%86%D8%AF 
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 آب
 آیانا - 1۹۳۱آذر  17: تاریخ

  تاسیس مدرسه آب در ایران برای آموزش نخبگانتاسیس مدرسه آب در ایران برای آموزش نخبگان

تواند بهترین راهکار  هماهنگی و همراهی علوم اجتماعی و علوم طبیعی می: سازمان ملل متحد گفتمدیر برنامه دهه جهانی آب 

 مدیر برنامه دهه جهانی آب سازمان ملل متحد و رئیس انستیتو "رضا اردکانیان"  ،ایانابه گزارش برای مدیریت صحیح آب باشد

UNU-FLORES   در محل سالن  "ها و راهکارها فرصت"ملی حقوق آب سازمان ملل، در آئین برگزاری اختتامیه همایش

ترین نقطه ای که بعد از شناخت صحیح مسائل مربوط به مسائل آب و  در باالدست: اجالس سران، با بیان این مطلب اظهار داشت

اشد، نزدیکی تواند تا حدودی چاره اصلی کار ب مدیریت آب، اگر اطمینانی فراهم شود وقت و زمان و انرژی مالی صرف شده می

 .تر علوم طبیعی و علوم اجتماعی است هرچه بیشتر و سریع

بیش ترین رنجی که ضعف مدیریت آب از آن برخوردار است، جدایی این دو عرصه است و هرجا که گره گشایی : وی ادامه داد

 .صورت گرفته ناشی از نزدیکی این دو عرصه بوده است

شناسیم نیز  تص به کشورهای آسیایی نیست، بلکه در قلب قاره اروپا که به قاره سبز میواژه کمبود آب مخ: اردکانیان یاداور شد

درصد تلفات در  07مشکل کم آبی و مشکالت مربوط به مدیریت آب مشکل جدی وجود دارد و حتی برخی شهرهای اروپایی از 

در خیلی از کشورها از عوامل اصلی جدایی علوم  های آموزش عالی وی با بیان این که متاسفانه نظام.برند شبکه توزیع آب رنج می

اخیراً نیز که تحرکاتی در این زمینه صورت گرفته، بیشتر در سطح مقاطع تکمیلی تحصیلی : طبیعی و علوم اجتماعی هستند، افزود

که طبیعت آب اقتضا طور جدی، اصالح آموزشی در مقاطع کارشناسی صورت پذیرد و آنگونه  اگر روزی به: اردکانیان ادامه داد.است

کند مسائل علوم طبیعی با مسائل اجتماعی با هم به موضوع آب بپردازند، خروجی آن که در وهله اول نیروهای کارشناس  می

 UNU-FLORES رئیس انستیتو.توانند مدیریت صحیحی در مدیریت آب اعمال کنند هستند، کسانی خواهند بود که می

ما در صحنه جغرافیایی یکی از منحصربفرد ترین شرایط را داراست و سرمایه گذاری بر روی این سازمان ملل، با بیان اینکه کشور 

کشورهای زیادی وجود دارند که به عنوان کشورهای پایین دست : صرفه است، افزود موضوع، سرمایه گذاری ضروری و مقرون به

زیادی نیز وجود دارند که در حوضه آبریز مشترک به  اند و دچار مشکالتی هستند و کشورهای دوران سختی را پشت سر گذاشته

 .های خود مواجه هستند هایی با همسایه عنوان کشورهای باال دست از امتیازاتی برخوردار هستند و به تناسب با چالش

ا در خود داشته باشد های کاری ر ها و زیبایی توان مانند ایران یافت که مجموعه ای از پیچیدگی کمتر جایی را می: وی درادامه افزود

زمان به عنوان کشور پایین دست در حوزه آبریز  و در عین حالی که در برخی از مرزها به عنوان کشور باال دست مطرح است، هم

 .مشترک مرزی مطرح باشد و باید با گفتمان خاص کشورهای پایین دست نیز آشنا باشد

 ب را داردایران ظرفیت تبدیل شدن به دانشگاه جامع در مسائل آ

های آزاد و امکان انتقال آب و دریافت آب از  های مرزی برخوردار است و همسایگی با آب اردکانیان با اشاره به اینکه ایران از رودخانه

وی با اشاره به .ایران ظرفیت این را دارد تا به عنوان یک دانشگاه جامع در مسائل آب مطرح شود: های این کشور است، افزود ویژگی

در این مدرسه بایستی نیروهایی تربیت : ای دارد که در آن به این مسائل پرداخته شود، گفت نکه ایران نیاز به تأسیس مدرسهای

شوند تا در عین آشنایی با مسائل هیدرولوژیکی و مسائل اختصاصی مربوط به مدیریت آب، دانش الزم در مسائل حقوقی، روابط 

های حقوقی آشنا هستند با مفاهیم مربوط به  رند و کسانی که با اطالعات اولیه و تخصص در زمینهبین الملل و نظایر این را فرا بگی

 .های آبریز آشنا شوند مدیریت آب و اقتضاعات حوضه
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سال قبل تدوین شد و قرار شد در یکی از کشورهای  59این طرح حدود : مدیر برنامه دهه جهانی آب سازمان ملل متحد، ادامه داد

شمالی که به لحاظ سیاسی دارای حساسیت کمتری است مدرسه ای ایجاد شود و ورودی چنین مدرسه ای کارشناسانی از اروپای 

هردو گروه تحصیل کرده مسائل آب و تحصیل کرده مسائل حقوقی و روابط بین الملل باشند و دروسی ارائه شود تا خروجی آن 

 .شوند افرادی باشند که با هردو عرصه آشنا می

توانند به تعامل جامعی  مند هستند و می های آبریز مشترک، از یک زبان مشترک بهره دانش آموختگانی در حوضه  چنین: افزودوی 

 .دست یابند و این یک ضرورت است که امیدوارم برای ایجاد آن سرعت بیشتری اتخاذ شود

یم که آب یک مقوله چند انظباطی است، بطور طبیعی با رضا اردکانیان در خصوص بحث مدیریت آب نیز با بیان اینکه اگر باور دار

به همین دلیل مدیریت آب یک مفهوم فراگیر است و اختصاص به یک سازمان اجرایی : ها و شئون مختلف سروکار دارد، افزود عرصه

گیرد و  ا را در بر میوی با اشاره به اینکه، مدیریت آب شئون مختلفی از زندگی اجتماعی و فردی م.و یک قوه خاص نخواهد داشت

نگاه به حقوق آب یک نگاه متفاوت است و : اگر در آن شئون مشکل داشته باشیم، طبیعتاً مدیریت آب مشکل دار خواهد شد، افزود

اگر آب را یک عرصه و قلمرو فعال و پویا در نظر بگیریم، آب نیز مثل هر موجود زنده دارای حقوقی است که بایستی آن را رعایت 

 کرد
/news/fa/ir.iana.www//:http۹784۲D%/8%D%AA8 
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  اقتصاد کالناقتصاد کالن
 آیانا - 1۹۳۱آذر  17: تاریخ

  واکنش بازار ارز به حذف صفر از پول ملیواکنش بازار ارز به حذف صفر از پول ملی

اولین واکنش بازار ارز به حذف صفر از پول ملی در حالی است که هیات دولت صبح امروز، تصمیم گرفت تا با تغییر واحد پول ایران 

به گزارش خبرنگار مهر، بازار ارز ایران امروز نسبت به .تومان گران شد 9از ریال به تومان موافقت کند، اکنون دالر در بازار آزاد 

در واقع، کابینه یازدهم به ریاست حسن . در تغییر واحد پول ملی ایران از ریال به تومان واکنش نشان دادتصمیم هیات دولت 

روحانی امروز تصمیم گرفت تا با حذف یک صفر از پول ملی موافقت کند و اگر مجلس هم چراغ سبز نشان دهد، آنگاه از این پس، 

تومان  9اس بازار ارز ایران نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و قیمت دالر بر این اس . تومان واحد پول ملی ایران خواهد بود

  . شود تومان معامله می 5957تومانی بازگشته و به قیمت  5955اکنون باز هم نرخ این ارز در بازار آزاد به کانال . گران شده است

تومان و لیر ترکیه  5585تومان، درهم امارات  4954تومان رسید و پوند  4745تومان افزایش  55بر این اساس، قیمت یورو با 

 .تومان شد 5502

/news/fa/ir.iana.www//:http52887D%/9%88 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 1۹۳۱آذر  17: تاریخ

  شودشود  تثبیت نرخ ارز ممکن میتثبیت نرخ ارز ممکن می  تجارت کالن کشاورزی باتجارت کالن کشاورزی با

نرخی کردن ارز کند، در این صورت واردکنندگان و صادرکنندگان  اگر دولت اقدام به تک: گوید مقام خانه کشاورز ایران می قائم

مدت و بلندمدت بر تجارت کشاورزی خواهد  تکلیفشان را با وضعیت پیش آمده خواهد دانست و همین موضوع تأثیرش را در میان

ویژه بخش کشاورزی را  ای شده که هر صنعتی به به گزارش خبرنگار ایانا، این روزها تب و تاب افزایش و کاهش نرخ ارز قصه.تگذاش

همین . ریال است 505هزار و  57هزار و ریال رسیده و نرخ دولتی آن  59در بازار آزاد نرخ دالر به . الشعاع قرار داده است تحت

 .ها درگیر تأثیرات حاصل از آن خواهند بود اردات محصوالت کشاورزی نیز تأثیر گذاشته و تا مدتوضعیت در تولید، صادرات و و

کند و  ترین محصوالت کشاورزی اشاره می وگو با ایانا، به نوسانات نرخ ارز از دیدگاه واردات مهم اهلل بیابانی امروز در گفت عنایت

های روغنی، ذرت و برنج در بخش کشاورزی با نرخ آزاد و به  مچون جو، دانهترین اقالم وارداتی ه ها است مهم سال: معتقد است

ای  شود؛ لذا اگر این محصوالت بر اساس نرخ ثابت دولتی و تثبیت شده وارد شوند، هر تولیدکننده ندرت با نرخ دولتی وارد ایران می

 .اندهی کندتواند بر اساس نیاز وارداتی، مسائل مربوط به بخش کشاورزی خود را سام می

ریزی صحیحی برای  پذیر کرده است، در حالی که برنامه نوسانات نرخ ارز و دونرخی بودنش، بخش صادرات را آسیب: وی ادامه داد

نوسانات نرخ ارز و تک نرخی نشدن آن، : مقام خانه کشاورز ایران گفت قائم.این نوع فعالیت تجاری در بخش کشاورزی وجود ندارد

های  ریزی بیابانی با اشاره به اینکه باید برنامه.خوشایندی در امر صادرات دارد، بلکه در تولیدات نیز تأثیرگذار خواهد بودتنها تأثیر نا نه

نرخی شدن ارز وقتی تصمیم به واردات  تک: نرخی شدن ارز برای بخش کشاورزی در نظر گرفت، افزود مدونی در صورت تک

ریزی  اشته باشیم یا در شرایطی که قصد صادرات به سایر کشورها را داریم باید با برنامهمحصوالت تراز اول برای افزایش تولید د

 .صحیح و مدونی صورت گیرد تا از این راه، بتوان وضعیت تجارت در کشاورزی را توسعه و مدیریت کرد

ر بازار کشورهای هدف پرداخت و های ارتباطی با سای نرخی شدن ارز و رابطه آن در راستای افزایش پتانسیل وی به تأثیرات تک

توانیم ارتباط مناسبی با سایر بازاهای  های مشخصی می ای مدون و پتانسیل تنها با برنامه نرخی شدن ارز، نه با تک: خاطرنشان کرد

اندهی به عبارتی، در صورت سام. پذیر خواهد بود هدف در سایر کشورها داشته باشیم، بلکه تولیدات ما در بخش کشاورزی رقابت

 .توانیم بازار رقابتی ایجاد کنیم و در این زمینه درآمدزایی کالنی داشته باشیم وضعیت نرخ ارز، می

با علم به اینکه در صادرات، : بیابانی نبود شفافیت در امر صادرات و واردات را حاصل ابهام در وضعیت نرخ ارز دانست و یادآور شد

تواند تأثیر مناسبی در سود  نرخی شدن وضعیت ارز می شده، لذا تثبیت یا تکهای صادراتی محروم  ها است از مشوق سال

به گفته وی، گرچه شاید شرایط سختی در پی اصالح نرخ ارز در بازار .صادرکنندگان و حتی در شرایطی واردکنندگان داشته باشد

عنوان  مختلفی برای غلبه بر آن پیدا کند و به های حل تواند راه به وجود آید، اما ایران همیشه ثابت کرده که در شرایط سخت می

توانیم به کاشت برخی محصوالت حتی در سردترین مناطق آب و هوایی ایران اشاره کنیم که در نهایت این تولیدکنندگان  مثال می

توان اثرات  یت نرخ ارز میدادند در نتیجه با تثب و صادرکنندگان بودند که از این اقدام درآمدزایی کرده و حتی صادرات نیز انجام می

به گزارش ایانا، چندی پیش دولت اعالم کرد که شرایط برای تک نرخی شدن ارز .مدت و بلندمدت مشاهده کرد خوب آن را در میان

 ./پذیر نبوده و این امر به سال آینده موکول کرده است در سال جاری امکان

/news/fa/ir.iana.www//:http52825D%/8%AA 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 1۹۳۱آذر  17: تاریخ

اختصاص دو هزار میلیارد ریال تسهیالت به کشاورزان اختصاص دو هزار میلیارد ریال تسهیالت به کشاورزان / / ریال تعیین شدریال تعیین شد  0101واحد پول ایران، تومان و برابر با واحد پول ایران، تومان و برابر با 

  خسارت دیده مازندرانخسارت دیده مازندران

خسارت دیده ناشی از وقوع  درصد به منظور حمایت از کشاورزان  55نرخ  با تصویب دولت، مبلغ دو هزار میلیارد ریال تسهیالت با

  .برف و یخبندان و سرمازدگی در استان مازندران اختصاص یافت

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، براساس موادی از این الیحه که به تصویب هیأت وزیران رسید، واحد پول ایران، تومان 

ها، بدون اخذ مجوز،  شود که برای مدیریت ذخایر و دارایی همچنین به بانک مرکزی اجازه داده می .تعیین شد ریال  55و برابر با 

  .سفارش، پرداخت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده نسبت به ورود و صدور طال اقدام نماید ثبت 

 مازندراناختصاص دو هزار میلیارد ریال تسهیالت به کشاورزان خسارت دیده 

خسارت دیده ناشی از وقوع  درصد به منظور حمایت از کشاورزان  55با تصویب دولت، مبلغ دو هزار میلیارد ریال تسهیالت با نرخ 

صندوق بیمه محصوالت کشاورزی موظف شد نسبت به پرداخت  .برف و یخبندان و سرمازدگی در استان مازندران اختصاص یافت

میلیارد ریال برای پرداخت کمک  555همچنین تا سقف  .میلیارد ریال اقدام کند 755  تا سقف خسارت باغداران تحت پوشش 

نسبت  سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز موظف شد به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به باغات کیوی،  .بالعوض مصوب شد

همچنین هیأت دولت به منظور تنظیم مطلوب بازار مرکبات و  .میلیارد ریال اقدام نماید 755به خرید توافقی این محصول تا سقف 

های اجرایی  کشاورزی را موظف کرد با همکاری استانداری مازندران و سایر دستگاه جلوگیری از نوسانات فصلی، وزارت جهاد 

و  کمک به استقرار پایانه صادراتی  ،...(اصالح باغات و)وری تولید  های الزم را برای بهبود کیفیت و بهره پیگیری ذیربط، اقدامات و 

وضعیت حمل و نقل و  بندی و بازاریابی و برندسازی، ساماندهی  های صادراتی توانمند، بهبود وضعیت بسته حمایت از ایجاد تشکل

  .کشاورزی به عمل آورد تسهیل شرایط ترخیص از گمرکات کشور و تشویق کشاورزان به بیمه محصوالت 

 روسیه صادر شدمجوز اخذ وام از   

های زیربنایی و تولیدی  پروژه های  هیات وزیران در ادامه این جلسه ، مجوز اخذ تسهیالت مالی از روسیه برای اجرای برخی از طرح

نه هزی های آبیاری و طرح انتقال آب  ها، سدها، شبکه آهن، بزرگراه ای، نیرو، راه های نو، هسته این وام با اولویت انرژی .را صادر کرد

  .خواهد شد

 ای های توسعه طرح رسانی  اندازی پایگاه اطالع تعیین سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی طراحی و راه    

رسانی مربوط به  اطالع اندازی پایگاه  هیأت وزیران در ادامه جلسه، سازمان برنامه و بودجه کشور را به عنوان متولی طراحی و راه

ای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای  رسانی یاد شده شامل نام سازمان توسعه محتویات پایگاه اطالع .یین کردای تع های توسعه طرح

  .شود تفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح است که در اجرا مشخص می طرح به 

 کند های اقتصادی امضا می ایران با اسلوونی موافقتنامه همکاری   

امضای موقت موافقتنامه  و ( پاراف)وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا با تصویب دولت، 

  .اسلوونی اقدام کند های اقتصادی بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری  همکاری

/news/fa/ir.iana.www//:http52825D%/9%88%D8%A2%D8%D%AD8%A 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 1۹۳۱آذر  17: تاریخ

  نرخ تورم روستایی کاهش یافتنرخ تورم روستایی کاهش یافت

درصد و نرخ تورم  2.5نسبت به مدت مشابه سال قبل را  5590ماه  ماهه منتهی به آبان 57مرکز آمار ایران، نرخ تورم روستایی در 

به گزارش خبرنگار ایانا، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت .درصد اعالم کرد 2.0را ( ماه منتهی به مهرماه 57)نقطه  به نقطه

دنبال آن شاخص کل قیمت کاال و  را منتشر کرد که به 5590ماه سال  کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در آبان

 .درصد افزایش دارد 5.7( مهرماه)ت که نسبت به ماه گذشته اس 744.0( 5595=555بر مبنای )خدمات مصرفی 

 5.7رسید که نسبت به ماه قبل  720.2ماه به رقم  در آبان "ها و دخانیات ها، آشامیدنی خوراکی"همچنین، شاخص گروه عمده 

که نسبت به ماه قبل  رسید 725.9در ماه مورد بررسی نیز به عدد  "ها خوراکی"شاخص گروه اصلی . دهد درصد افزایش نشان می

 8.9نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل  "ها خوراکی"این گزارش حاکی است، شاخص گروه اصلی .دهد درصد افزایش نشان می 5.5

ها و  ها، آشامیدنی خوراکی"شاخص گروه عمده .درصد است 2.0ماهه این گروه  57دهد و نرخ تورم  درصد افزایش نشان می

ماه منتهی به  57دهد که درصد تغییرات این گروه در  درصد افزایش نشان می 9ماه مشابه سال قبل نیز نسبت به  "دخانیات

( 2.4) 5590ماه  ماهه منتهی به آبان 57درصد است و این نسبت به تورم  2.0نسبت به دوره مشابه سال قبل  5590ماه  آبان

 755.7نیز به رقم  5590ماه  در آبان "رخوراکی و خدماتکاالهای غی"طبق این گزارش، شاخص گروه عمده .افزایش یافته است

کاالهای غیرخوراکی و "همچنین، میزان افزایش شاخص گروه عمده . درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشته است 5.5رسید که 

وره مشابه سال قبل نسبت به د 5590ماه  ماه منتهی به آبان 57درصد بوده و نرخ تورم  2.4نسبت به ماه مشابه سال قبل  "خدمات

 ./کاهش یافته است( درصد 8.5) 5590ماهه منتهی به مهرماه  57این گروه هشت درصد است که نسبت به تورم 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 1۹۳۱آذر  18: تاریخ

  عیب حذف صفر پول ملیعیب حذف صفر پول ملی  ۶۶مزیت و مزیت و   0۱0۱

 2مزیت و  57سال پیش در گزارشی به بررسی طرح دولت برای حذف صفرها از پول ملی پرداخت و با تشریح  4سازمان حمایت 

 .دطرح حذف صفرهای پول ملی بدون بسترسازی اقتصادی تورم را مهار نخواهد کر: عیب این طرح اعالم کرد

هیات دولت یازدهم روز گذشته در الیحه بانک مرکزی مصوب کرد، واحد پول کشور از ریال به تومان تغییر و  به گزارش تسنیم، 

ریال باشد که در واقع این مصوبه که برای نهایی شدن نیاز به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان دارد،  55هر تومان معادل 

تا  5این در حالی است که طرح حذف صفر پول ملی در دولت گذشته با پیشنهاد حذف . لی استحاکی از حذف یک صفر از پول م

دفتر بررسی های اقتصادی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در گزارشی که مربوط به .صفر مطرح شده بود 4

های  در صورتی که اصالحات و بسترسازی: و نوشت چهار سال پیش است، به بررسی اثرات حذف صفر از پول ملی بر تورم پرداخت

مناسب اقتصادی قبل از اجرای طرح حذف صفرها صورت نگیرد، شاید در کوتاه مدت اثراتی بر کاهش سطح عمومی قیمتها و نورخ 

 .تورم داشته باشد، ولی قطعاً در بلند مدت حذف صفرها نتیجه ای جز افزایش تورم نخواهد داشت

 :مزیت حذف صفرها از پول ملی اشاره کرد که جزئیات آن به شرح زیر است 55این گزارش به سازمان حمایت در 

 کاهش تورم -5

مگر اینکه اصالحات اقتصادی قبل از حذف صفر صورت . آنچه مسلم است حذف صفر از پول ملی تاثیرات چندانی بر تورم ندارد

توان گفت این است که تاثیرات  صاحبنظران وجود دارد ولی آنچه به قطع میاما در کوتاه مدت اختالف نظرهایی بین . گرفته باشد

 .گردد کوتاه مدت بر روی تورم و نقدینگی بیش از همه به نحوی اجرای طرح باز می

 نقل و انتقال آسانتر پول و کاستن از مخاطرات آن در حجم کالن -7

های  آسایش بیشتری در معامالت روزمره داشته باشند تا فعالیت های اقتصادی باید طوری باشد که مردم احساس راحتی و سیستم

 .هاست اقتصادی به سهولت بیشتری انجام شود به طوری که امروزه برای انجام معامالت نیاز به حجم زیادی از اسکناس

 های چاپ اسکناس جویی در هزینه صرفه – 5

ناس در کشور ما در جریان است که با توجه به جمعیت سرانه میلیارد برگ اسک 8بیش از  5584طبق آمار ارائه شده در سال 

بنابراین سرانه اسکناس در ایران . باشد برگ می 54تا  57این آمار در کشورهای پیشرفته . باشد برگ می 554اسکناس در ایران 

را از دست ( حمل بودنقابل )شود پول بعضی از خواص خود  برابر کشورهای پیشرفته است که این امر باعث می 55نزدیک به 

ای معتقدند با حذف صفر و  کند عده های بسیاری باالیی که در چاپ اسکناس و اقتصاد تحمیل می بنابراین با توجه به هزینه. بدهد

 .جویی خواهد شد های چاپ اسکناس به میزان زیادی صرفه ارزشمند شدن پول ملی و هزینه

 های معامالتی در مسایل مالی کشور هجویی در وقت نیروهای انسانی و هزین صرفه -4

های حسابداری و مالی تمام موسسات برای انجام امور مالی با صفرهای زیادی در پول سرو کار دارند که با  در حال حاضر بخش

 .شود جویی می ها صرفه کاهش تعداد صفرها، هم در وقت و هم در هزینه

 (مافزایش اعتماد مرد)اثرات مثبت روانی در جامعه  -0

 .کنند کنند که پول کمتری را در معامالت روزمره هزینه می وقتی صفرها از پول حذف می شود مردم از لحاظ روانی احساس می

 مانع نفوذ ارزهای خارجی -2

 .کنند های خارجی دالر و یورو استفاده می شود و کمتر از پول با افزایش ارزش پول ملی اعتماد مردم به پول داخلی بیشتر می
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 تقویت پول ملی و افزایش ارزش اسمی آن -2

به طور مثال در این حالت یک دالر آمریکابه جای ده . المللی خواهد شد حذف صفر باعث افزایش جایگاه پول ملی در حوزه بین

 .این در واقع همان ارزش اسمی پولی ملی است. شود هزار ریال، ده ریال معامله می

گذاری  های خارجی خواهد شد، جذب سرمایه گذاران خارجی و حذف بیشتر سرمایه ایهکاهش تورم موجب جلب اعتماد سرم -8

 .اقتصادی کشورها خواهد شد خارجی بیشتر موجب تسهیل روند رشد 

 ها ها ارقام، ترازنامه تر حساب سادگی در مبادالت و نگهداری ساده – 9

شوند اما  د سر و کار دارد، صفرهایی که عمال حتی تلفظ هم نمیهای دولتی و غیر دولتی با صفرهای زیا مبادالت کنونی در دستگاه

 .در ترازنامه درجشان ضروری است

 اشغال فضای کمتر آمار و اطالعات مالی در حافظه و هارد رایانه – 55

 رویه و غیرمنطقی های بانکی به شکل بی کاهش نیاز به استفاده از چک -55

 دپردازهای خو کاهش تسهیالت فعالیت دستگاه -57

 :گزارش سازمان حمایت در ادامه به ارائه شش عیب طرح حذف صفرها از پول ملی به شرح زیر پرداخت

 های جدید هزینه سنگین جایگزینی اسکناس-5

های سنگین در نتیجه  افزایش در هزینه. شود یکی از مهمترین دالیلی که از سوی مخالفان طرح تغییر واحد پول کشور مطرح می

 .های جدید با قبلی است کناسجایگزین اس

 ها افزایش سطح عمومی قیمت -7

ای تالش خواهند کرد تا در طول این فرآیند، قیمت کاالی خود را افزایش داده و به  در این شرایط عده: گویند کارشناسان بانک می

ن نظارت بر بازارها در چنین شرایطی عدم امکا. گذاری کنند این ترتیب برمبنای پول جدید کاالهای خود را با قیمت باالتری ارزش

 .شود ها می با توجه به پیچیدگی اجرای این تصمیم، باعث افزایش سطح عمومی قیمت

های اطالعاتی جدید و قدیم و تحمیل هزینه به فعاالن اقتصاد با حذف صفر، در  های مالی و پایگاه ناسازگاری دفاتر و صورت -5

دهد که این امر موجب اتالف وقت  نظمی بین اطالعات قبلی و جدید رخ می های مالی یک بی تهای اطالعاتی و صور دفاتر و پایگاه

 .سازد های اقتصادی را مشکل می های مالی و حساب شود از جمله اینکه مقایسه صورت می

  عدم پذیرش افراد مسن -4

 .زنند یها از قبول واحد پول جدید سرباز م برخی کارشناسان معتقدند افراد مسن تا سال

 احتمال کاهش درآمدهای صادراتی -0

 .یکی از معایب این طرح کاهش درآمدهای صادراتی به دلیل افزایش پول ملی است

 خنثی بودن اجرای این طرح -2

کنند پول تنها ضریب تبدیل کاال  آنها بیان می. تاثیر است بسیاری از کارشناسان معتقدند حذف صفر در متغیرهای واقعی کامال بی

در حالی که مهمترین هدف از حذف صفر و تغییر واحد پولی . گذاری، اشتغال و تورم ندارد به واحد پول است و اثری روی سرمایه

همانطور که قبال گفته :  گیری و پیشنهادات گزارش سازمان حمایت آمده است بخش نتیجه به گزارش تسنیم، در .مهار تورم است

های بسیار باال صورت  ها و تورم ا بعد از جنگ جهانی دوم و به دلیل دوران بحران بدهیشد حذف صفر از پول ملی در کشوره

اند و رشد  ها رشد چند برابری داشته درست است که طی سه دهه گذشته بسیاری از متغیرهای اسمی و سطح عمومی قیمت .گرفت
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ها ایران با  باشد اما در هیچ یک از دوران دهنده میهای دو رقمی همواره آزار  نرخ تورم پیوسته صعودی بوده به طوری که تورم

 .آرژانتین و زیمباوه مواجه نبوده است مثل برزیل، ( ابرتورم)های بسیار باال  تورم

های مناسب  از طرفی به دلیل وجود نوسانات زیادی که متغیرهای کالن اقتصادی ایران دارند موفقیت این طرح مستلزم بسترسازی

باشد، اما  می( بعد از انقالب)و توسعه ( قبل از انقالب)های عمرانی  هر چند ایران دارای برنامه. باشد جرای طرح میاقتصادی قبل از ا

 .بینی شده در سند طرح را محقق نساخته است ها رشد اقتصادی پیش اکثر این طرح

ها مضربی از این تعداد  بسیاری از قیمت گذاری عوامل اقتصادی در ایران با حذف صفرها همچنین به دلیل باال بودن قدرت قیمت

 5205یا  7055نیستند و لذا کاالهای  5555ها مضربی از  صفرها نیستند، مثال به هنگام حذف سه صفر از پول ملی، عمده قیمت

ی در شوند که با توجه به قدرت اقتصاد گذاری شوند با مشکل گرد کردن اعداد مواجه می ریال قیمت5.20و 7.0ریالی که باید 

تواند به  شود قبل از اجرای سیاست صفرزدایی در کشور که می  پیشنهاد می.ها به سمت باال گرد خواهند شد قیمت گذاری، قیمت

 :های اصالحی است شرط بسیاری از فعالیت نتایج مثبت و خوبی منجر شود، باید اقدامات ذیل را انجام داد که برخی از آنها پیش

 میق کردن بازارهاایجاد فضای رقابتی و ع(5

 گذاری عوامل اقتصادی محدود کردن قدرت قیمت( 7

 انضباط و شفافیت در بودجه دولت و رفتار مالی دولت( 5

 اصالح نظام مالیاتی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور و بودجه دولت به درآمد نفت( 4

 با تولید ناخالص داخلیهای نامولد و تثبیت نسبت مبادالت مرتبط و نامرتبط  محدود کردن فعالیت( 0

 ایجاد نظام مدیریت اصالح قیمت و نظارت بر تغییرات قیمت( 2

 های معوقه نظارت بر اعطای اعتبار و بازدریافت وام( 2

 انضباط پولی( 8

نی روند و تا زما این اقدامات پیش شرط بسیاری از اقدامات اصالحی به شمار می: سازمان حمایت در پایان این گزارش تصریح کرد

 .توان به موفقیت هر نوع اصالحاتی امیدوار بود که در مورد آنها فکری نشود نمی
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 1۹۳۱آذر  1۱: تاریخ

  لرزاندلرزاند  های اقتصاد کشاورزی را میهای اقتصاد کشاورزی را می  ارز، پایهارز، پایهنرخی کردن نرخی کردن   تأخیر در تکتأخیر در تک

ها که ارز دونرخی بوده، بسیار  کنند، طی این سال های اقتصاد ایران یاد می پذیرترین پایه عنوان آسیب بخش کشاورزی که از آن به

ولتی برای واردات کارشناسان این بخش معتقدند که فعاالن این صنعت به ندرت موفق به اخذ ارز د. مورد اجحاف واقع شده است

را به مجلس تقدیم کرد و  92به گزارش خبرنگار ایانا، این روزها بعد از اینکه دولت بودجه .اند ترین محصوالت کشاورزی شده مهم

نرخی شدن ارز قوت گرفته و  ها برای تک زنی تومان تعیین شده، گمانه 555هزار و  ای سه معلوم شد نرخ ارز دولتی یا همان مبادله

 نرخی کند یا خیر؟ هایی که داده تک اندرکاران منتظرند ببینند سرانجام دولت تصمیم دارد ارز را طبق وعده دستهمه 

ساز و کار "جمهوری طی نشستی با نمایندگان مطبوعات اعالم کرد  اگرچه طی روزهای گذشته محمدباقر نوبخت، معاون رئیس

ویژه زبدگان اقتصاد کشاورزی معتقدند که چون صنعت  ا اقتصاددانان به، ام"نرخی شدن ارز به سال آینده موکول شده است تک

تواند  شود، کوتاهی دولت و به تأخیر انداختن این امر می های اساسی توسعه اقتصادی کشور محسوب می کشاورزی یکی از پایه

ات و به تبع آن صادرات این های کشاورزی و حتی تولید ترین محصوالت و فناوری تبعات ناخوشایندی را برای واردات مهم

هزار و  ها به سه طبق این گزارش، از هفته گذشته با تغییراتی که در وضعیت نرخ آزاد ارز شاهد بودیم، قیمت.محصوالت داشته باشد

اندرکاران در صنعت کشاورزی را تازه  تومان رسید و همین امر همچون گذشته داغ دل بسیاری از فعاالن اقتصادی و دست 855

بهره  شود، بلکه واردات نیز از رونق بی تنها منجر به توسعه صادرات می نرخی شدن ارز نه درباره محصوالت کشاورزی، تک.ده استکر

کشاورزی جزو : گوید وگو با خبرنگار ایانا می طالقانی، کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی در گفت محمدباقر علوی.نخواهد ماند

 .شود پذیری در نوسانات ارز بیشتر مشهود می ویژه که این آسیب ور است، بهپذیرترین بخش اقتصادی کش آسیب

: های کشاورزی ارزآوری داشته باشد، افزود تواند حتی در واردات محصوالت و فناوری نرخی شدن ارز می وی با تأکید بر اینکه تک

آوری چندانی داشته باشد  صوالت کشاورزی، ارزهای گذشته، بخش کشاورزی نتوانسته برای صادرات و واردات مح متأسفانه طی سال

مند شود که متأسفانه همین موضوع  حتی نتوانسته از ارز دولتی برای واردات ضروری محصوالت کشاورزی و همچنین صادرات بهره

گذشته، ارزآوری  های طالقانی با اشاره به اینکه طی سال علوی.دنبال داشته است تبعات ناخوشایندی برای این زیربنای اقتصادی به

واردکنندگان برای واردات محصوالت استراتژی کشاورزی : بخش کشاورزی برای تأمین نیازهایش بسیار ناچیز بوده است، بیان کرد

های مهم بخش کشاورزی همچون تجهیزات تأمین آب، تجهیزات آبیاری تحت فشار  همچون سموم و کود شیمیایی و حتی فناوری

ای یا همان ارز  توانستند با حمایت دولت از ارز مبادله مجبور به استفاده از ارز آزاد شدند، در حالی که می آالت کشاورزی  و ماشین

نرخی کردن آن  به گفته وی، نوسانات نرخ ارز که حاصل کوتاهی دولت در تک.دولتی استفاده کنند و ضرر کمتری نیز متحمل شوند

 .رات و حتی خودکفایی در تولید سایر محصوالت کشاورزی شده استبوده منجر به گرفتن توان رقابتی در بخش صاد

شده محصوالت کشاورزی در ایران بسیار بیشتر از تولیدات سایر کشورها  قیمت تمام: کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی عنوان کرد

 است؛

نرخی شدن ارز  تأثیری که تک. ست بدهیمالمللی را از د ها باعث شده تا توانایی رقابت در بازارهای بین پذیری لذا همین آسیب 

شده کاال در  طالقانی، قیمت تمام به گفته علوی.تواند در بخش کشاورزی داشته باشد، این مشکالت را به وضوح کاهش خواهد داد می

ت کشاورزی شده محصوال وی با بیان اینکه با نوسانات نرخ ارز، قیمت تمام.بخش کشاورزی، بار سنگینی است بر دوش اقتصاد کشور

الشعاع قرار گرفته و به تبع، این به نفع  نرخی شدن ارز، تعرفه واردات نیز تحت با تک: رو به افزایش گذاشته است، یادآور شد

رو  ای روبه روز، کارگرپذیری کاهش یافته و راندمان بخش کشاورزی با تغییرات توسعه تولیدکننده است چراکه با واردات تکنولوژی به
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نرخی شدن ارز وضعیت کشاورزی را که  به گزارش ایانا، کارشناسان اقتصاد کشاورزی بر این امر اتفاق نظر دارند که تک.خواهد شد

 ./کنند بهبود خواهد بخشید های اقتصادی یاد می عنوان پایه از آن به

/news/fa/ir.naia.www//:http52857D%/8%D%AA8%A5%D8%  
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 اقتصاد کالن
 آیانا - 1۹۳۱آذر  1۱: تاریخ

  گذاری در کشاورزیگذاری در کشاورزی  اندازهای سرمایهاندازهای سرمایه  دستدست

پایین ها و کشورهایی با درآمد  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 و متوسط مورد بحث و بررسی قرار می

 .شود است، اما کمبود آن در بخش کشاورزی مشکلی است که متأسفانه به وضوح دیده می

 (:ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها و کشورهایی با  گذاری در دولت کشاورزی ازجمله مسائل اساسی است که در راستای سرمایهدستیابی به رشد پایدار 

ترین فاکتورهای تولید از  عنوان یکی از مهم گذاری به سرمایه. گیرد درآمد پایین و متوسط مورد بحث و بررسی قرار می

 .شود ه متأسفانه به وضوح دیده میاهمیت بسزایی برخوردار است، اما کمبود آن در بخش کشاورزی مشکلی است ک

وگو با ایانا به مشکالت و موانع سر  لطفعلی بخشی، کارشناس ارشد حوزه اقتصاد کشاورزی و استاد دانشگاه در گفت

به عقیده وی، فساد اداری در بخش کشاورزی، کمبود منابع مالی، . گذاری در بخش کشاورزی پرداخته است راه سرمایه

 .گذاری بخش کشاورزی است ترین مشکالت در سرمایه کیل تعاونی میان کشاورزان ازجمله مهمنبود اتحاد برای تش

 :وگوی ایانا با این کارشناس است خوانید گفت آنچه در ادامه می

********* 

 گذاری در بخش کشاورزی چیست؟ تحلیل شما از وضعیت سرمایه

تر بوده و در نتیجه در ایران که کشوری  همچون خدمات طوالنی ها 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 بالخیز است و بخش قابل توجهی از این خسارت

در واقع نقدشوندگی یکی از . اردگذاران در این بخش را د های تشویقی کمتری توانایی ترغیب و حضور سرمایه بخش شده، بلکه اهرم

گذار در یک صنعت خاص است که این فاکتور در بخش کشاورزی کمتر دیده  گذاری و جذب سرمایه های سرمایه ترین ویژگی مهم

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 از ایران پیشی بگیرد، نمیگندم خارج 

 .موفق نبوده است

 گذاری در بخش کشاورزی چگونه است؟ های تشویقی برای سرمایه نقش بسته

های الزم برای توسعه و افزایش  تا انگیزهدر مقابل این همه اجحافی که در حق این بخش شده دولت نیز در تالش بوده و هست 

ترین این اقدامات، معاف کردن کشاورزان از مالیات  طور مثال یکی از صحیح به. گذاری در بخش کشاورزی را ارتقاء بخشد سرمایه

بخش کشاورزی  گذاری در جا بود، اما انگیزه چندانی در راستای سرمایه 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 کشاورزی برای ارائه وام با سود سه درصد بود اتفاقاً این اقدام انگیزه بیشتری به سرمایه

شوید  راحتی متوجه می وقتی این عوامل را کنار هم قرار بدهید به. رو شد و ناتمام ماند نابع این راهکار دولت با مشکالتی روبهم

گیرد از مشکالت  جز بخش کشاورزی که این وضعیت نشأت می گذاری کند به دهد در هر صنعتی سرمایه گذار ترجیح می سرمایه
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گذاری، کاهش اشتغال و  در نتیجه، ماحصل کمبود سرمایه. کند ی کمتری را به خود جلب میگذار بینیادی کشاورزی که سرمایه

 .وابستگی کشور به مواد غذایی وارداتی است

گذاری را برای  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 هدف که اگر محصوالت کشاورزی دچار ضرر و زیان شد با یارانه این بیمه با

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 ورزی مییافته و مجبور به کمک از بانک کشا

همیشه در شرایط رخداد حادثه یا سیل که خسارت قابل . کنندگان است خورد، دور زدن قانون توسط برخی سوءاستفاده به چشم می

برای . کنند ه و با نیرنگ اقدام به اخذ خسارت از این بیمه میشود، برخی از شرایط سوءاستفاده کرد توجهی به کشاورزان وارد می

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 . ت و کمبود اعتبار آن پیدا کردسازی کند تا بتوان راهکاری برای مشکال 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 کشاورزی در بورس کاال وجود دارد، اما نباید این نکته را از نظر دور داشت که ما به امکان عرضه محصوالت

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 مقیاس باال وارد بورس میخود همچون همگن بودن یا عرضه با  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

 .تر در بورس کاال برقرار نشده است 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 تا نقش واسطه شد؛ لذا باید دولت مکانیزمی طراحی کند 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

کرده و این امر، منجر به فروش محصوالت در نتیجه به این شکل، باغداران محصوالت خود را زودتر از موعد پیش فروش . 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

اید امکانات و سرمایه اگرچه بانک کشاورزی تا به امروز عملکرد خوبی داشته است، اما ب. گران را ندهد ها، اجازه ورود به واسطه وام

 .خود را افزایش داده و تقویت کند که نتیجه آن به سود کشاورزان تمام شود

شد این  شود، در حالی که اگر می بار عرضه می متأسفانه مکانیزم اشتباهی وجود دارد که محصوالت از طریق شهرداری در بازار تره

کردند و سود حاصل  شد که با قیمت مورد نظر، محصوالت را وارد بازار می یل میهایی تشک طور مثال تعاونی مکانیزم را تغییر داد، به

شد، بلکه کشاورز با قیمت بهتری محصوالتش را به فروش  گرها کوتاه می تنها دست واسطه با این اقدام نه. کردند از آن را تقسیم می

در . بود( تولیدکننده و خریدار)ین اقدام به نفع هر دو کرد که ا رسانده و حتی خریدار با نرخ مناسبی محصوالت را خریداری می

 .رو است شد، اما متأسفانه این راهکار در کشور ما با مقاومت روبه گری که مالیات هم نمی پردازد کوتاه می نتیجه دست واسطه

 کنید؟ ها را در راستای حمایت از صنعت کشاورزی و کشاورزان چگونه ارزیابی می نقش بانک
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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 اره میتنها راهکاری که در این ب. نخواهند بود

 !/450کند باید تراکتور باشد، نه خودروی  هایش ماشین تعیین می طور مثال وقتی برای سود سپرده به. مبنای کشاورزی باشد

/news/fa/ir.iana.www//:http52292D%/8%D%AF8%B 
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 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱آذر  18: تاریخ

  چه عواملی پایداری رونق اقتصادی کشاورزی را به همراه دارد؟چه عواملی پایداری رونق اقتصادی کشاورزی را به همراه دارد؟

دادن برنامه مناسب به کشاورزان و ساماندهی ارائه آمار دقیق از تولید محصوالت کشاورزی، رعایت الگوی کشت و در اختیار قرار 

احمد کبیری رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع .بازار داخل، رونق پایدار اقتصادی بخش کشاورزی را به همراه دارد

درخصوص عوامل موثر بر پایداری   اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گروه صنعت،تجارت و شاورزی خبرنگار طبیعی در گفتگو با

آموزش بهره برداران از جمله راهکارهای موثر در ایجاد پایداری رونق اقتصادی بخش :رونق اقتصادی بخش کشاورزی اظهار داشت

ندگان به سبب ضعف دانش در به کارگیری درست منابع آبی و نهاده ها با مشکالتی کشاورزی بشمار می رود چرا که برخی تولیدکن

ایجاد شبکه بازار سنجی : وی در ادامه افزود.روبرو هستند و درنهایت این امر منجر به هدر رفت محصوالت کشاورزی می شود

ا قیمت مناسبی عرضه و بخش محصوالت کشاورزی از طریق شرکت خدمات فنی و مهندسی، موجب می شود تا محصوالت ب

کبیری با اشاره به اینکه فروش محصوالت کشاورزی در بورس کاال در تحقق این امرموثر .کشاورزی از رونق اقتصادی بهره مند شود

 .بورس کاال یکی از مکانیزم های بازار برای کشاورزان برای فروش محصوالت بدون دغدغه به شمار می آید: است،گفت

 شت امری مهم در پایداری رونق کشاورزیرعایت الگوی ک

اقتصادی باشگاه خبرنگاران  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار محمدی دبیر مجمع نخبگان کشاورزی در گفتگو با علی خان

آمار دقیق از تولید محصوالت کشاورزی، رعایت الگوی کشت و در اختیار قرار دادن برنامه مناسب به کشاورزان و ارائه : گفت  جوان

 .ساماندهی بازار داخلی می تواند ضمن کاهش ضایعات این بخش، پایداری و رونق اقتصادی را به همراه داشته باشد

توان مالی :سب تولید، ضایعات محصوالت کشاورزی را به همراه دارد، افزودکشاورزی خرده مالکی و نبود برنامه منا  وی بابیان اینکه

وجود نداشته باشد، از این رو با   ضعیف کشاورزان موجب شده تا امکان استفاده از ماشین آالت و ادوات به روز در برداشت محصول

شاهد کاهش ضایعات و رونق اقتصادی بخش  ها میتوان  در اختیار قرار دادن برنامه مناسب تولید و منابع مالی پایدار به آن

این روش با : خان محمدی با اشاره به اینکه عرضه محصوالت در بورس کاال، پایداری تولید را به همراه دارد، بیان کرد.کشاورزی بود

به سبب شفافیت قیمت، دیگر کشاورزان دغدغه خاطری برای فروش محصوالت ندارند، از این رو الزم است همانند گذشته ثبت 

عرضه تولید محصوالت کشاورزی در بورس کاال براساس : دبیر مجمع نخبگان کشاورزی در پایان اذعان داشت. سفارش انجام شود

دید و جمع آوری کشاورزان خرده پا در یک جا از دیگر عوامل موثر در کاهش هدر رفت ثبت سفارش ، ایجاد تعاونی های ج

 .محصول و پایداری رونق به شمار می رود

/news/fa/ir.yjc.www//:http0829524DA%/%82% 
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  اقتصاد محصوالتاقتصاد محصوالت
 آیانا - 1۹۳۱آذر  21: تاریخ

  فرار از اجرای طرح کاهش وزن کشتار به بهانه گرانی جوجهفرار از اجرای طرح کاهش وزن کشتار به بهانه گرانی جوجه/ / شودشود  جوجه، بورسی میجوجه، بورسی می

 .الوقوع این محصول به بازار بورس کاال خبر داد نماینده بخش خصوصی تولیدکنندگان جوجه یکروزه، از ورود قریب

از طرف این انجمن به وزارتخانه : ا با اعالم این خبر گفتوگو با خبرنگار ایان دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه امروز در گفت

غالمعلی فارغی با .پیشنهاد شده که جوجه یکروزه در بورس کاال عرضه شود تا نوسانات قیمتی کمتری در این محصول اتفاق بیفتد

در صورت همکاری : د، افزودتواند در ثبات قیمتی آن بسیار تأثیرگذار باش اشاره به اینکه ورود هر محصولی به بورس کاال می

ها  توان جوجه یکروزه را با استفاده از معامالت آتی و سلف که پیش از این درباره نهاده ربط، می واحدهای گوشتی و عوامل ذی

به گفته وی، معموالً در طول سال، دو نقطه اوج قیمت برای مرغ وجود دارد؛ یکی عید .گرفت، در بورس کاال عرضه کرد صورت می

البته کم و بیش به غیر از این دو زمان، همیشه بازارها شاهد نوسان قیمت مرغ در فواصل . وز و دیگری ماه مبارک رمضاننور

صورت سنتی  های جوجه و مرغ به گوناگون بوده اند که دلیل آن را باید در نحوه انجام معامالت جست؛ زیرا همیشه خرید و فروش

زودی  در صورت همکاری عوامل دخیل در این پروژه، به: فارغی بیان کرد.اند ان، دخیل بودههای بسیاری در این می بوده و واسطه

ها  کنند که همیشه باید از واسطه ها فکر می متأسفانه برخی: وی ادامه داد.طرح پایلوت عرضه جوجه در بورس به اجرا در خواهد آمد

لبته بخشی از این موضوع به نوع فرهنگ ما وابسته است؛ زیرا معموالً ما ا. اند های بازاری مدرن، عادت نکرده خرید کنند و به سیستم

 .ها است با این حال، بدون شک، عرضه در بورس، بهترین راهکار برای ایجاد ثبات در قیمت. هراسیم از تغییر می

وزن کشتار را به گردن نرخ  ای تقصیر اجرایی نشدن طرح کاهش سن و دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه با بیان اینکه عده

خواهند در اجرای این  این موضوع مانند دستاویزی شده برای برخی مرغداران که نمی: اندازند، تأکید کرد باالی جوجه یکروزه می

 ای ملی است و مرغداران باید منافع ملی را مد نظر قرار دهند، پس از آنجا که این طرح، پروژه: فارغی می گوید.طرح کمک کنند

به عبارتی، قیمت جوجه، تنها یکی از پارامترهای تأثیرگذار در نرخ نهایی محصول است . باید موضوع را به صورت کالن و جامع دید

 .و عوامل دیگری در این زمینه دخیل هستند که متأسفانه از چشم این افراد پنهان مانده است

شده خواهد داشت؛  مانند دان، تأثیری به مراتب بیشتر بر قیمت تمامقیمت جوجه، فرع است و پارامتری : وی در پایان اظهار داشت

 ./توان به بهانه فرار از اجرای طرح، نرخ جوجه را بهانه کرد بنابراین نمی

/news/fa/ir.iana.www//:http58572D%/8%D%AC9%88%D 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - 1۹۳۱آذر  1۱: تاریخ

  هزار تن گواهی سپرده ذرت در بورس کاالهزار تن گواهی سپرده ذرت در بورس کاال  0۶0۶عرضه عرضه 

تن ذرت طرح قیمت تضمینی  975هزار و  تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران نیز در روز دوشنبه شاهد عرضه پنج

هزار تن جو دامی،  59در این تاالر همچنین . است صورت گواهی سپرده کاالیی تن ذرت به 759هزار و  52صورت فیزیکی و  به

 .شود هزار تن گندم دروم عرضه می هزار تن گندم خوراکی و یک 52تن شکر،  755تن برنج وارداتی، دوهزار و  057

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

 77تا  75های باهنر، فارابی، مفید و شرکت توسعه کشاورزی عرضه شد که تاریخ تحویل آن بین  هزار ریال توسط کارگزاری هفت

ریال در  55هزار و  9هزار تن از این محصول با قیمت پایه  55همچنین در نماد گندم خوراکی، امروز، .آذرماه تعیین شده است

 .تن آن به فروش رفت 055ار و هز بورس عرضه شد که سه

 ./ریال معامله شد 255هزار و  55همچنین در نماد روغن خام سویا وارداتی از کشور برزیل، با قیمت پایه 

/news/fa/ir.iana.www//:http52254D%/8%B9%D8%B5% 
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  اقلیم و منابع طبیعیاقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۳۱/۲۳/17:  تاریخ

    درجه زیر صفردرجه زیر صفر  0۱0۱کاهش دما در برخی شهرها تا کاهش دما در برخی شهرها تا / / های ساحلی و البرز از فرداهای ساحلی و البرز از فردا  کوالک برف در ارتفاعات استانکوالک برف در ارتفاعات استان
ان های گیالن، مازندران و گلست های کوهستانی البرز و استان بارش برف از بعدازظهر پنجشنبه تا صبح جمعه در ارتفاعات و جاده 

 . خواهد شد کوالک و مه غلیظ موجب اختالل در عبور از این نقاط  شود و  سبب محدودیت دید می

نگری هواشناسی بیانگر این است که از اوایل وقت  دیدی و آینده های هم ، بررسی نقشهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های ساحلی دریای  های پراکنده در استان غرب به سواحل خزر بارش ورود سامانه جدید بارشی از سمت شمال و شمالروز آینده با 

 .شود و به تدریج بر مقدار آن افزوده خواهد شد که این وضعیت تا بعدازظهر جمعه تداوم دارد آغاز می  خزر

های گیالن، مازندران و گلستان و نیز  ه در ارتفاعات استاندر این مدت بارش در ارتفاعات به شکل برف خواهد بود، ضمن آنک

 .شود ارتفاعات البرز وزش باد نسبتاً شدید همراه با کوالک برف پیش بینی می

های زاگرس مرکزی و  تر دامنه ها مناطقی از شمال شرق و به شکل ضعیف شنبه به تدریج گستره بارش از اواخر وقت روز پنج

ها از سواحل شمالی،  از بعدازظهر جمعه به تدریج از میزان بارش.ی البرز مرکزی را در برخواهد گرفتهای جنوب همچنین دامنه

ها در  شود ضمن آنکه از اواخر وقت جمعه از میزان بارش های جنوبی البرز مرکزی کاسته می های زاگرس مرکزی و دامنه دامنه

صبح شنبه در سواحل خزر و از روز جمعه تا یکشنبه در شمال شرق شنبه تا  دمای هوا روز پنج.شود شمال شرق کشور کاسته می

  فارس و از بعدازظهر جمعه دریای عمان مواج خواهد بود، در سه روز آینده خلیج.درجه کاهش خواهد یافت 55تا  2کشور بین 

ع موج در مناطق نزدیک ساحل به رود، ارتفا شنبه و اوایل روز جمعه دریای خزر مواج و طوفانی است و انتظار می همچنین روز پنج

 .های کوچک ماهیگیری جلوگیری شود باید از تردد قایق  متر برسد بنابراین 7بیش از 

شود که در برخی  بینی می شنبه و جمعه در بخشی از مناطق جنوب و جنوب شرق کشور وزش باد شدید پیش در روزهای پنج

کند  غرب به سواحل دریای خزر نفوذ می از سمت شمال و شمال  امانه بارشیروز پنجشنبه س.مناطق با گردوخاک همراه خواهد بود

و وزش باد شدید طی ( درجه سلسیوس 55تا  2)که پیامد آن افت نسبی دما در نوار شمالی کشور از روز پنجشنبه تا صبح شنبه 

مناطق فراساحلی و ارتفاعات البرز خواهد  و بارش باران در جلگه و برف در( کیلومتر بر ساعت 04تا  52سرعت باد ) روز پنجشنبه 

 .اوایل صبح جمعه رخ دهد  رود شدت بارش طی بعد از ظهر پنجشنبه تا انتظار می  بود؛

، عالوه بر سواحل دریای خزر، دمای هوا در نوار شمالی کشور با افت نسبی  با گذر تدریجی این سامانه طی پنجشنبه تا صبح شنبه 

های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، تهران،  غرب و جنوب رشته کوه البرز در استان شمالدر ( درجه 55تا  0)دما 

 .شود بینی می مرکزی ، قم، سمنان و در شمال شرق تا صبح یکشنبه پیش

، مازندران و گلستان های گیالن های کوهستانی البرز و استان از بعدازظهر پنجشنبه تا صبح جمعه، بارش برف در ارتفاعات و جاده

 .خواهد شد کوالک و مه غلیظ موجب اختالل در عبور از این نقاط  شود و  سبب محدودیت دید می

 .های کوهستانی البرز به سبب کوالک و برف ضروری است همراه داشتن تجهیزات زمستانه برای گذر از جاده 

 .جمعه تا شنبه آتی به سبب افت دما ضروری است مدیریت انتقال و مصرف سوخت و انرژی در نوار شمالی کشور از 

بینی  آسمان تهران روز آینده صاف همراه با غبار صبحگاهی و به تدریج ابری به همراه وزش باد و اوایل شب بارش پراکنده پیش

 -5و  2ما به ترتیب درجه خواهد بود، ضمن آنکه روز جمعه بیشینه و کمینه د 5و  54شود؛ بیشینه و کمینه دما فردا در تهران  می

درجه زیر صفر و  54درجه زیر صفر و تبریز با کمینه دمای  55روز آینده زنجان و ارومیه با کمینه دمای .درجه در تهران خواهد بود

http://www.farsnews.com/
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درجه باالی صفر  78درجه زیر صفر سردترین نقاط کشور و بندرعباس با بیشینه دمای  55همچنین اردبیل با کمینه دمای 

درصد بارش سال  79.9میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز سوم آذر ماه امسال .کشور خواهد بودگرمترین شهر 

 .مشاهده کنند امه هفتگی هواشناسی کشاورزی را از اینجابرنتوانند خ کاربران همچنین می.گذشته است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http55905952555505 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۳۱/۲۳/1۱:  تاریخ

  زظهر فردا زظهر فردا ااوزش باد شدید در تهران از بعدوزش باد شدید در تهران از بعد/ / ای دما در برخی نقاط کشورای دما در برخی نقاط کشور  درجهدرجه  0101کاهش کاهش 
گاهی در برخی ساعات بارش باران و وزش باد و اواخر وقت فردا وزش باد شدید و  آسمان تهران روز آینده ابری همراه با مه صبح

یابی هواشناسی بعدازظهر  های پیش ، براساس نقشهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی . شود بینی می کاهش ابر پیش

های جنوبی  امروز در برخی مناطق زاگرس مرکزی و مرکز کشور و همچنین از اواخر وقت امروز در شمال غرب، سواحل خزر و دامنه

شود که بارش در ارتفاعات زاگرس مرکزی، البرز مرکزی و نیز  میبینی  پیش البرز ابرناکی، بارش باران، گاهی با رعدوبرق و وزش باد

ها شمال شرق و مرکز کشور را  شنبه هفته جاری گستره بارش از ابتدای روز سه.ارتفاعات شمال غرب کشور به شکل برف خواهد بود

های جنوبی البرز و مرکز کشور از  منهشنبه به تدریج در شمال غرب و از اواخر وقت در دا در بر خواهد گرفت و از بعدازظهر روز سه

درجه در سواحل خزر، شمال غرب کشور و روز  55تا  0شنبه کاهش نسبی دما بین  روز سه.ها کاسته خواهد شد میزان بارش

های ساحلی دریای خزر به ویژه گیالن،  ها در استان روز سه شنبه بارش.چهارشنبه کاهش دما در شمال شرق کشور رخ خواهد داد

یابد و دریای  درجه کاهش می 55تا  0های ساحلی دریای خزر و شمال غرب کشور دمای هوا  امروز و فردا در استان.شود ید میتشد

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

های پراکنده در سواحل شرقی  روز چهارشنبه بارش شود بارش برف و مه آلود بودن پیش بینی میدلیل  های کوهستانی البرز به جاده

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

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

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

زیر صفر سردترین شهرهای کشور و  درجه 9روز آینده اردبیل و ارومیه با کمینه دمای .و صفر درجه خواهد بود 57تهران به ترتیب 

میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی .ترین شهر کشور خواهد بود درجه باالی صفر گرم 75بندرعباس با بیشینه دمای 

 .درصد بارش سال گذشته برآورد شده است 77.9آذرماه امسال  5تا روز 
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2۳ 
 

 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۳۱/۲۳/21:  تاریخ

  ورود سامانه بارشی به کشور از روز چهارشنبهورود سامانه بارشی به کشور از روز چهارشنبه/ /   های جوی و کاهش کیفیت هواهای جوی و کاهش کیفیت هوا  افزایش آالیندهافزایش آالینده
شنبه هفته جاری در اغلب مناطق کشور جوی پایدار و آرام همراه با افزایش نسبی دما حاکم است، براین  روزهای دوشنبه و سه 

 . های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی دور از انتظار نیست اساس افزایش آالینده

های جوی به صورت  یابی و هواشناسی امروز ناپایداری های پیش ، براساس تحلیل نقشهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های البرز غربی و مرکزی و به تدریج از بعدازظهر در  ای نقاط شمال غرب دامنه بارش پراکنده برف و باران و وزش باد در پاره

شنبه هفته جاری در اغلب مناطق کشور جوی پایدار و  ای دوشنبه و سهروزه.های البرز شرقی و شمال شرق کشور فعال است دامنه

های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی دور از  آرام همراه با افزایش نسبی دما حاکم است بر این اساس، افزایش آالینده

تظار نخواهد بود؛ خلیج فارس و تنگه هرمز های اردبیل و گیالن وزش باد شدید جنوبی دور از ان روز دوشنبه در استان.انتظار نیست

 .ای از نقاط جنوب شرق کشور شاهد غبارآلودگی هستیم روز آینده مواج و متالطم خواهد بود و امروز در پاره 7در 

 .ها در نیمه غربی کشور آغاز خواهد شد روز چهارشنبه با ورود سامانه بارشی فعال از سمت شمال غرب و غرب کشور بارش

شنبه در آسمان تهران نیز حاکم  شود که این شرایط در روز سه بینی می پیش هران روز آینده صاف همراه با غبار محلیآسمان ت

 .درجه خواهد بود 7و  57است و آسمان به تدریج ابری خواهد شد؛ بیشینه و کمینه دما فردا در تهران به ترتیب 

درجه باالی  72صفر سردترین شهرهای کشور و بندرعباس با بیشینه دمای  درجه زیر 0روز آینده شهرکرد و کرمان با کمینه دمای 

درصد بارش  77.9میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز سوم آذرماه امسال .ترین شهر کشور خواهد بود صفر گرم

 .سال گذشته ثبت شده است
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۹۲ 
 

 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۳۱/۲۳/2۲:  تاریخ

  کنترل پدیده کشند قرمز در خلیج فارس کنترل پدیده کشند قرمز در خلیج فارس 
ای مواد مغذی و  و حفظ ذخایر آبزیان سامانه پایش لحظه« کشند قرمز»برای مقابله با پدیده : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 . محض رخ داد این پدیده عملیات رس پاشی انجام شود و اکنون در حال کنترل است هیدروکربنی ساماندهی شد و به

فارس و  ، اسکندر زند در حاشیه بازدید خبرنگاران از بررسی وضعیت ذخایر آبزیان خلیجخبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصادی 

برای رصد و بررسی ذخایر آبزیان کشور در حال حاضر پنج فروند شناور تحقیقاتی در جنوب و شمال کشور : دریای عمان اظهار کرد

 .فارس و دریای عمان در جنوب کشوراست ارزیابی ذخایر آبزیان خلیج کند که سه فروند آن به فعالیت می 

ها با افزایش یا کاهش  های مختلف آبزیان کشور با چه وضعیتی مواجه و کدام گونه شود حجم گونه با این کار معلوم می: وی افزود

 .ای نخورد انجام شود تا به ذخایر لطمه ها توانیم مشخص کنیم، در چه زمانی صید از کدام گونه مواجه شده است و در نهایت می

رئیس مرکز تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی با اشاره به اینکه تا دو هفته آینده یک فروند شناور ارزیابی ذخایر به ناوگان دریای 

 .ی کنیمتوانیم ذخایر آبزیان را به صورت مستمر شناسای با تقویت تیم تحقیقاتی می: شود تصریح کرد جنوب اضافه می

یکی از اقدامات سازمان ثبت و پایش تهدیدات : فارس و دریای عمان گفت زند درباره آخرین وضعیت پدیده کشند قرمز در خلیج

بیولوژیک است با کمک این سامانه، شناسایی و پایش آنالین کشند قرمز، مواد مغذی و هیدروکربنی در بندرعباس انجام شد، تا با 

معاون سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به اینکه .مستمر این پدیده در کشور کنترل شودهای  انجام ارزیابی

شود که  زمانی وجود کشند قرمز برای کشور تهدیدآمیز و باعث می: طور طبیعی در دریا وجود دارد تصریح کرد پدیده کشند قرمز به

شد که با کاهش اکسیژن و  با شکوفا شدن این پدیده، سطح آب قرمزرنگ می: توی گف.مواد آلی آب و تغییر دما افزایش پیدا کند

زند با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای مقابله با کشند قرمز در کشور تاکید .گرفت نور آفتاب حیات آبزیان مورد تهدید قرار می

کشند قرمز، مواد مغذی و هیدروکربنی ساماندهی شد، تا  ای برای مقابله با این پدیده و حفظ ذخایر آبزیان سامانه پایش لحظه: کرد

های نفتی، شکوفایی  به گفته وی، در سامانه موجود، احتمال آلودگی.محض رخ داد این پدیده عملیات رس پاشی انجام شود به

ها  کن شیرین بان آبدهندگان آبزیان یا صاح جلبکی یا افزایش مواد مغذی در خط ساحلی نزدیک به اسکله شیالت به اطالع پرورش

 .رسد، تا مورد استفاده قرار گیرد می

 شود زودی تدوین می فارس و دریای عمان به نقشه بیولوژی خلیج

در حوزه تحقیقات کاربردی برای تکثیر آبزیان بومی دریایی : رئیس سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی اظهار داشت

 .پروری کشور و سازمان شیالت قرارگرفته است گونه آبزی در اختیار بخش آبزی 55وتکنیک تاکنون بی  شده و اقدامات زیادی انجام

 .شود زودی نقشه آن تدوین می فارس و دریای عمان را در دست بررسی داریم و به نقشه بیولوژی خلیج: وی تصریح کرد
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۹1 
 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 1۹۳۱آذر  17: تاریخ

    درجه زیر صفردرجه زیر صفر  0۱0۱کاهش دما در برخی شهرها تا کاهش دما در برخی شهرها تا / / های ساحلی و البرز از فرداهای ساحلی و البرز از فردا  کوالک برف در ارتفاعات استانکوالک برف در ارتفاعات استان
های گیالن، مازندران و گلستان  های کوهستانی البرز و استان و جادهبارش برف از بعدازظهر پنجشنبه تا صبح جمعه در ارتفاعات 

به گزارش خبرنگار ایانا، بررسی .خواهد شد کوالک و مه غلیظ موجب اختالل در عبور از این نقاط  شود و  باعث محدودیت دید می

ه با ورود سامانه جدید بارشی از سمت شمال نگری هواشناسی بیانگر این است که از اوایل وقت روز آیند دیدی و آینده های هم نقشه

شود و به تدریج بر مقدار آن افزوده  آغاز می های ساحلی دریای خزر  های پراکنده در استان غرب به سواحل خزر بارش و شمال

آنکه در  در این مدت بارش در ارتفاعات به شکل برف خواهد بود، ضمن.خواهد شد که این وضعیت تا بعدازظهر جمعه تداوم دارد

 .شود بینی می های گیالن، مازندران و گلستان و نیز ارتفاعات البرز وزش باد نسبتاً شدید همراه با کوالک برف پیش ارتفاعات استان

های زاگرس مرکزی و  تر دامنه ها مناطقی از شمال شرق و به شکل ضعیف شنبه به تدریج گستره بارش از اواخر وقت روز پنج

ها از سواحل شمالی،  از بعدازظهر جمعه به تدریج از میزان بارش.جنوبی البرز مرکزی را در برخواهد گرفتهای  همچنین دامنه

ها در  شود ضمن آنکه از اواخر وقت جمعه از میزان بارش های جنوبی البرز مرکزی کاسته می های زاگرس مرکزی و دامنه دامنه

تا صبح شنبه در سواحل خزر و از روز جمعه تا یکشنبه در شمال شرق  شنبه دمای هوا روز پنج.شود شمال شرق کشور کاسته می

  فارس و از بعدازظهر جمعه دریای عمان مواج خواهد بود، در سه روز آینده خلیج.درجه کاهش خواهد یافت 55تا  2کشور بین 

رتفاع موج در مناطق نزدیک ساحل به رود، ا شنبه و اوایل روز جمعه دریای خزر مواج و طوفانی است و انتظار می همچنین روز پنج

شنبه و جمعه در بخشی از  در روزهای پنج.های کوچک ماهیگیری جلوگیری شود باید از تردد قایق  بیش از دو متر برسد بنابراین

 .شود که در برخی مناطق با گردوخاک همراه خواهد بود بینی می مناطق جنوب و جنوب شرق کشور وزش باد شدید پیش

کند که پیامد آن افت نسبی دما در نوار  غرب به سواحل دریای خزر نفوذ می از سمت شمال و شمال  پنجشنبه سامانه بارشیروز  

 04تا  52سرعت باد ) و وزش باد شدید طی روز پنجشنبه ( درجه سلسیوس 55تا  2)شمالی کشور از روز پنجشنبه تا صبح شنبه 

رود شدت بارش طی  انتظار می  و برف در مناطق فراساحلی و ارتفاعات البرز خواهد بود؛ و بارش باران در جلگه( کیلومتر بر ساعت

، عالوه بر سواحل دریای  با گذر تدریجی این سامانه طی پنجشنبه تا صبح شنبه.اوایل صبح جمعه رخ دهد  بعد از ظهر پنجشنبه تا

های  غرب و جنوب رشته کوه البرز در استان در شمال( درجه 55پنج تا )خزر، دمای هوا در نوار شمالی کشور با افت نسبی دما 

 .شود بینی می آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، تهران، مرکزی، قم، سمنان و در شمال شرق تا صبح یکشنبه پیش

ای گیالن، مازندران و گلستان ه های کوهستانی البرز و استان از بعدازظهر پنجشنبه تا صبح جمعه، بارش برف در ارتفاعات و جاده

 .خواهد شد کوالک و مه غلیظ موجب اختالل در عبور از این نقاط  شود و  سبب محدودیت دید می

مدیریت انتقال و .های کوهستانی البرز به سبب کوالک و برف ضروری است همراه داشتن تجهیزات زمستانه برای گذر از جاده 

آسمان تهران روز آینده صاف .شور از جمعه تا شنبه آتی به سبب افت دما ضروری استمصرف سوخت و انرژی در نوار شمالی ک

شود؛ بیشینه و کمینه دما فردا  بینی می همراه با غبار صبحگاهی و به تدریج ابری به همراه وزش باد و اوایل شب بارش پراکنده پیش

مینه دما به ترتیب هفت و منفی یک درجه در تهران خواهد و یک درجه خواهد بود، ضمن آنکه روز جمعه بیشینه و ک 54در تهران 

درجه زیر صفر و همچنین اردبیل با  54درجه زیر صفر و تبریز با کمینه دمای  55روز آینده زنجان و ارومیه با کمینه دمای .بود

گرمترین شهر کشور  درجه باالی صفر 78درجه زیر صفر سردترین نقاط کشور و بندرعباس با بیشینه دمای  55کمینه دمای 

 ./درصد بارش سال گذشته است 79.9میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز سوم آذر ماه امسال .خواهد بود
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 1۹۳۱آذر  21: تاریخ

  9999توصیه های هواشناسی کشاورزی برای واپسین هفته پاییز سرد توصیه های هواشناسی کشاورزی برای واپسین هفته پاییز سرد 

آذر ماه جاری به کشاورزان کشور برای مدیریت فصل  72تا  77روزه را برای مقطع زمانی  0هایی  اداره هواشناسی کشاورزی توصیه

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

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

 :باغبانی    •:تان های آذربایجان های شرقی و غربی و زنجاناس    •

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

 بویژه در روزهای پایانی هفته   خودداری از هرس درختان میوه    •

و تامین سوخت گلخانه ها به دلیل کاهش دما در روزهای پایانی   ا و کارگاه های پرورش قارچتنظیم دما و تهویه گلخانه ه    •

 هفته 

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

 تغذیه باغات میوه با ترکیب کودی مناسب به روش چال کود و نواری تا روز سه شنبه     •

 در روزهای پایانی هفته   ب زمستانی در باغاتانجام یخ آ    •

 کارتن بندی دور تنه و شاخه های اصلی درختان میوه تا روز سه شنبه      •

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

 ا استفاده از محلول بردو تا روز سه شنبه باغات دانه دار ب  مرحله اول سم پاشی    •

 :زراعی     •

 تسریع در تحویل چغندر قند به کارخانجات قند    •

   تا روز چهارشنبه  مبارزه با آفت کک در کلزا در ساعات گرم روز    •

 : دام داری و طیور    •

 کشاورزیتنظیم دما در مرغداریها ،گاوداریها و انبارهای نگه داری محصوالت     •

 تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام وطیور    •

   جلوگیری از نقل وانتقال دام ها در روزهای پایانی هفته    •

 :زنبورداری    •

 تنظیم دریچه کندو های زنبور عسل با توجه به افت محسوس دما در روزهای پایانی هفته     •

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

 :ماشین آالت    •

 محافظت از تاسیسات کشاورزی با توجه به کاهش دما و بارش     •

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

 هفته یخ زدگی در روزهای پایانی 

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

 افزودن ضد یخ به آب رادیاتور ماشین آالت کشاورزی    •
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 :استان اردبیل    •

 :باغبانی    •

 یل بارش برف و باران پنج شنبه به دل  خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز های سه شنبه تا    •

 دامداری ها و انبار ها بویژه انبار سیب زمینی از چهارشنبه به بعد   تهیه سوخت و تنظیم دمای گلخانه ها ، مرغداری ها و    •

 پوشاندن ساقه نهال های جوان با کارتن به ویژه در روزهای پایانی هفته    •

 :  زراعت    •

 در مناطق معتدل و گرم تا روز چهارشنبه ادامه کاشت مزارع گندم و جو     •

 خودداری از انجام آبیاری در مزارع کاشته شده کلزا و غالت     •

 :دامداری    •

 دامداری ها و انبار ها  تهیه سوخت و تنظیم دمای گلخانه ها ، مرغداری ها و    •

 ه دام ها ایجاد پناهگاه در مکان آغل ها جهت جلوگیری از صدمه زدن سوز باد ب    •

 :شیالت    •

 در نظر گرفتن مسئله کاهش دما و تنظیم جیره غذایی در مزارع پرورش ماهی بویژه در روزهای پایانی هفته     •

 :ماشین آالت     •

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

 زدگی

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

 افزودن ضد یخ به آب رادیاتور ماشین آالت کشاورزی    •

 :زنبورداری    •

 تنظیم دریچه کندو های زنبور عسل با توجه به افت محسوس دما در روزهای پایانی هفته     •

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

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

 :باغبانی    •

 ف و پنجشنبه به دلیل بارش باران و بر  خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای چهار شنبه    •

استفاده از کودهای سولفات پتاسیم و فسفات آمونیم و گوگرد گرانوله در باغات میوه به روش چالکود بر اساس نتایج آزمون     •

 خاک تا روز چهارشنبه 

تا روز چهارشنبه کلیه باغداران پس از برداشت میوه بقایاوشاخه های شکسته وآلوده به بیماری قارچی راازمحیط باغ خارج     •

 معدوم نمایندو

 .به گلخانه داران توصیه می شود نسبت به متعادل نمودن دمای محیط سالن ها در روزهای پایانی هفته اقدام کنند    •

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

بخاری باغی و یاسوزاندن الستیک و بقایای گیاهی جهت مقابله با سرمای شبانه بویژه در روزهای پایانی تعجیل و نسبت به کاربرد 

 .اقدام نمایند  هفته
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 :زراعی    •

   تسریع در کاشت مزارع گندم وجو در مناطق معتدل و گرم تا روز چهارشنبه    •

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

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

 خودداری گردد "متوالی گندم اکیدا

 .میگرددتا روز چهارشنبه توصیه   در زراعت های آبی پاییزه کاربرد ترکیبات پتاسه بصورت محلول پاشی    •

 :دامداری    •

 جلوگیری از نقل وانتقال دام هادر جهت کنترل بیماری تب برفکی بویژه در روزهای پایانی هفته     •

 تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام وطیور    •

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

 ایجاد پناهگاه در مکان آغل ها جهت جلوگیری از صدمه زدن سوز باد به دام ها     •

 :زنبورداری    •

 در روزهای پایانی هفته   تنظیم دریچه کندو های زنبورعسل با توجه به افت محسوس دما    •

 . روزهای پایانی هفته خوداری کنندزنبور داران ساکن در منطقه از جابجایی کندوها در     •

 :ماشین آالت    •

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

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

 حت فشار از چهار شنبه خاموش کردن تاسیسات آبیاری ت    •

 : استان های گیالن    •

  : باغبانی    •

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

 تا چهار شنبه( نارنگی، لیمو شیرین و گریپ فروت)تسریع در برداشت مرکبات     •

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

ها و تجهیز سازه های گلخانه ها و پوشش آنها و همچنین تجهیز سیستم  کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب در گلخانه    •

 (پیش بینی دوگانه سوز کردن و تأمین سوخت نفت و گاز)گرمایشی گلخانه ها 

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

 .نمایند

 .باغداران زیتون به دلیل پدیده باد گرم نسبت به برداشت هرچه سریع تر میوه اقدام کنند    •

ود در حاشیه تاج درختان اقدام و دامی نسبت به انجام چالک( فسفره و پتاسه)باغداران در صورت تامین کودهای شیمیایی     •

 .کنند

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

 .باغبانی پوشانده شود

 برای جلوگیری از پوسیدگی پوست در نهال های جوان پوشش دور ساقه می بایست باز شود     •
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 .اقدام کنند  مرکبات و کیوی استان با توجه به شرایط جوی نسبت به برداشت محصول خود تا روز چهارشنبه  انباغدار    •

 :زراعی    •

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

 برداشت از مزارع سبزیجات برگی و ریشه ای      •

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

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

 :دامداری و مرغداری    •

کام و گرمایش مکان های نکهداری آن اطمینان حاصل دامداران نسبت به جمع آوری دام های خود اقدام و نسبت به استح    •

 .نمایند

نسبت به تنظیم دمای فارم ها و مراقبت از پوشش سازه خود، همچنین ضدعفئنی نمودن محوطه داخل وبیرون   مرغداری ها    •

 .های پرورش اقدام نمایند¬سالن

 در مرغداری ها و دامداری ها  چهارشنبه به بعدقرار دادن کشیک شبانه در زمان عبور سامانه بارشی و از روز     •

 :نوغان داری    •

باتوجه به بارش برف وباران از روز چهارشنبه به بعد وتجمع آب در پای درختان توت نوغانداران عزیز نسبت به پاکسازى دهانه     •

 .ى زهکشها وخروج آب اضافى اقدام نمایند

 : شیالت     •

 های سردآبی آب استخرهای پرورش ماهی تنظیم ورودی و خروجی    •

 :ماشین آالت    •

کشاورزان نسبت به استحکام جایگاه قرارگیری ادوات و ماشین آالت کشاورزی خود اقدام تا درصورت افزایش شدت باد به این     •

 .ادوات آسیب وارد نگردد

 : منابع طبیعی    •

نبه تا پایان روز سه شنبه از هر گونه برافروختن آتش در مناطق جنگلی و با توجه به پیش بینی باد گرم در روزهای دوش     •

 حاشیه های آن پرهیز شود و در صورت مشاهده آتش سوزی مراتب را به پایگاه های منابع طبیعی اطالع دهند

 : استان مازندران    •

 : باغبانی

نبه به دلیل بارش باران و در روزهای پنج شنبه و جمعه به خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز چهارش    •

 دلیل بارش باران و برف 

متناسب با )برداشت پرتقال تامسون و عرضه میوه ها به صنایع تبدیلی یا انبار داری فنی و کوتاه مدت و یا برای ایام نوروز     •

 ؛(شدت آسیب میوه

 ها؛ کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب در گلخانه    •

 محکم کردن قیم نهال های جوان؛    •

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

 مسی؛
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 باز گذاشتن پوشش دور ساقه در نهال های جوان برای جلوگیری از پوسیدگی پوست؛    •

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

 ؛(تأمین سوخت نفت و گاز

 : زراعی    •

 انجام عملیات محلولپاشی جهت تغذیه یا کنترل شیمیایی تا روز چهارشنبه بالمانع میباشد؛    •

 میشود؛برداشت از مزارع سبزیجات برگی و ریشه ای توصیه     •

 کاشت گندم و جو توصیه میشود؛    •

 در مزارع کلزا با نظر کارشناس تا روز چهارشنبه بالمانع میباشد؛( اوره)مصرف کود سرک     •

 احداث زهکش های مناسب در داخل و اطراف مزارع توصیه میشود؛    •

 : حفظ نباتات    •

ارع کلزا و سبزیجات توصیه و کنترل شیمیایی آفت حلزون تا روز کنترل فیزیکی و مکانیکی آفت حلزون در باغها و مز    •

 چهارشنبه بالمانع میباشد؛

 کنترل شیمیایی علف های هرز مزارع کلز تا روز چهارشنبه بالمانع میباشد؛    •

 محلولپاشی سم اکسی کلراید مس در باغ مرکبات بعد از برداشت تا روز چهارشنبه بالمانع میباشد؛    •

 : دام و طیور    •

 تنظیم جیره غذایی طیور بر اساس اسیدهای آمینه؛    •

 ها خصوصاً کف آن ها؛ ریزی و مطمئن شدن از گرم شدن سالن ساعت قبل از جوجه 48های پرورش طیور  گرم کردن سالن    •

بمنظور خروج گازهای مضر و  ها بهنگام شب و اوایل پرورش جوجه ها و اعمال حداقل تهویه در مرغداری 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 0تا  5ریزی با استفاده از تراشه چوب به قطر  بسترریزی قبل از جوجه    •

 برق ؛ اطمینان از عملکردموتور ژنراتور    •

 اطمینان از عملکرد هیترهای دوگانه سوز؛    •

 ذخیره سوخت جایگزین؛    •

         شیر به سکوی جمع اوری شیر؛  کردن و تحویل سریع صاف    •

 ساعت بعد و هفت روز بعد؛ 48های انگلی داخلی در گوسفندان و تکرار ان در  مبارزه با بیماری    •

 له های تازه متولد شده؛مراقبت از بره ها و گوسا    •

 در اختیار گذاشتن کیک تغذیه ای برای زنبور عسل؛    •

 : شیالت    •

 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» نگل لرنا با سم مبارزه با ا    •

 آبی و افزایش میزان غذادهی در ماهیان سردآبی؛ در ماهیان گرم( درصد  55به مقدار ) کاهش میزان غذادهی     •

 : استان گلستان    •



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

۹7 
 

 : باغبانی

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

با توجه به وقوع بارندگی های فصلی جهت حفظ و ذخیره رطوبت خاک نسبت به احداث و ترمیم تشتک های پای   باغداران    •

 .  درختان اقدام نمایند

 :زراعی    •

کی در گندم و جو و محصوالت کشاورزان به منظور تقویت مکانیزم های مقاومت به تنش های محیطی از جمله سرما و خش    •

( فسفر و ازت ) کیلوگرم در هکتار همراه با سایر کودها  20-555به میزان ( قبل از کاشت ) سبزی و برگی کود پتاس بصورت پایه 

 .مصرف شود

مینی و کشاورزان با توجه به مساعد بودن شرایط جوی تا روز پنج شنبه نسبت به آماده سازی زمین و کشت باقال، سیب ز    •

 .نخودفرنگی و گندم و جو اقدام نمایند

کیلوگرم در  05کشاورزانی که جو و تریتیکاله را با هدف برداشت به صورت قصیل کشت نموده اند ، مصرف کود ازته به میزان     •

 .هکتار توصیه می شود

مربوطه با توجه به گرم شدن هوا در روز های  پیمانکاران بذر گندم و جو حتما از مزارع خود بازدید و وضعیت سبز را به شرکت    •

 .آینده اطالع دهند

     :حفظ نباتات    •

با توجه به پایداری هوا تا روز چهارشنبه کشاورزان گرامی می توانند نسبت به انجام کوددهی و وجین در سبزیجات پاییزه اقدام     •

 .نمایند

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

 .به انجام شخم عمیق اقدام نمایند

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

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

نخودفرنگی، باقال و یا آفتابگردان بکارند و در صورتیکه بعد از کاشت از علفکش بوتیزان استفاده کرده اند به عنوان کشت جایگزین 

 .یندمی توانند بعد از شخم زمین یک ماه بعد از مصرف علف کش می توانند گندم کشت نما

کشاورزان توصیه می شود جهت استفاده از قارچ کش یا علف کش در مزارع کلزای زودکاشت حتما با کارشناسان حفظ نباتات     •

 .و کلینیک های گیاه پزشکی مشورت کنند

 :پنبه و دانه های روغنی    •

 .  فاده نماینداستان از بارش های پاییزه و زمستانه برای آبشویی اراضی شور است  کشاورزان    •

کشاورزان در صورت خاتمه برداشت وش با خرد کن بقایای پنبه ، حذف علف های هرز حاشیه مزرعه وو شخم زمین، به     •

 . یخبندان کمک نمایند  نابودی آفات زمستان گذران به واسطه

 :شیالت    •

دآبی می توانند به امور جاریه خود پرداخته و نسبته به با توجه به ثبات نسبی دما تا روز چهارشنبه پرورش دهندگان عزیز سر    •

 .غذادهی و مدیریت تغذیه با توجه به میزان دما اقدام نمایند

 .همچنین نیروهای عملیاتی و صیادان عزیز از روز چهارشنبه با توجه به احتمال وزش باد اقدامات ایمنی در دریا را بعمل آورند    •
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 :ز، قم، قزوین، مرکزی و سمناناستان های تهران، البر    •

 :باغبانی    •

خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های تهران و البرز در روز چهارشنبه به دلیل بارش باران و در     •

 روز پنج شنبه به دلیل بارش باران و و برف 

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

 گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ با توجه به برودت روزهای پایانی هفته 

 ایجاد پوشش بر روی ساقه نهال های جوان با توجه به برودت روزهای پایانی هفته    •

   تا روز چهارشنبه آماده سازی زمین و کشت باقال ، سیب زمینی و نخودفرنگی    •

 آماده سازی وسایل مواجهه با سرما و یخبندان    •

 :زراعی    •

 تازه کشت شده   عدم آبیاری مزارع کلزا    •

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

 تا روز چهارشنبه   (کم خاک ورزی

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

 (فسفر و ازت)کیلوگرم در هکتار همراه با سایر کودها  20-555به میزان ( قبل از کاشت ) کود پتاس بصورت پایه   استفاده از

 تا روز چهارشنبه   ای مبارزه با علف های هرز و جوندگان و از بین بردن کانون های زمستانگذرانی آنهابهترین زمان بر    •

 اتمام کاشت غالت در مناطق سردسیر و معتدل تا روز چهارشنبه     •

 : دام داری    •

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

 محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما    •

 :ماشین آالت    •

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

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

 یخ زدگی

 :زنبورداری    •

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

 گذرانی 

 انتقال کندو های زنبور عسل از مناطق ییالق به قشالق     •

 :تان اصفهاناس    •

 :باغبانی    •

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

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

باتوجه به وزش بادشدیددراواخرهفته به گلخانه داران مناطق غرب و شرق استان توصیه می شود اقدامات الزم جهت استحکام     •

 .گلخانه را به عمل آورند

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

 خودداری از انجام شخم عمیق در باغات    •

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

 .کف باغ و روی درختان اقدام شود

از هر گونه سم پاشی باغات پسته در حال حاضر  با توجه به سرد شدن هوا و عدم فعالیت حشرات بالغ و پوره های پسیل    •

 .خودداری شود

 :  زراعت    •

 .آبیاری محصوالت کشت شده پاییزه شامل غالت ،دانه های روغنی و علوفه درمناطق مرکزی و شرقی استان انجام گیرد    •

 :دامداری     •

 داری ها تأمین سوخت و تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دام    •

 محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما    •

 :زنبورداری    •

به منظور جلوگیری ازوقوع بیماری های کندوهای زنبورعسل، زنبورداران کلیه مناطق استان ازسرکشی و بازبینی کندوهای     •

 .خود در مواقع سردی هوا جدا خوداری نمایند

و کوچک نمودن دریچه پرواز جهت آمادگی کندوها برای زمستان ( کوچک کردن فضا)ل تنگ کردن کندوهای زنبور عس    •

 گذرانی 

 انتقال کندو های زنبور عسل از مناطق ییالق به قشالق     •

 :ماشین آالت    •

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

 بویژه در روزهای پایانی  خاموش کردن سیستم آبیاری بارانی    •

 : استان یزد    •

 : باغبانی    •

 در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی   محدودیت    •

مشاهده شده نسبت به   (مثل قهوه ای شدن بافت زیر پوست و خشک شدن سرشاخه ها ) در درختانی که اثرات سرمازدگی     •

 .اقدام، ولی در سایر درختان که احتمال سرمازدگی وجود ندارد از انجام آبیاری خوداری شود  یاریآب

 .به منظور کاهش آسیب سرمازدگی از انجام عملیات هرس و شخم عمیق در باغ ها خود داری گردد    •

اقدام ( همزمان با وقوع یخبندان)در باغ ها  با توجه به احتمال یخبندان در روزهای آخر هفته نسبت به عملیات یخاب زمستانه    •

 .گردد

با توجه به کاهش دمای هوا در پایان هفته نسبت به استفاده از بخاری های باغی و پوشاندن نهال ها با کیسه های نایلونی در     •

 .نهالستان ها اقدام شود
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تان دو تا چند ساله با کاه و کلش ، گونی یا نایلون اقدام جهت مقابله با اثر سرما در سایر باغ ها نسبت به پوشاندن تنه درخ    •

 .گردد

 : زراعت    •

 .اقدام نمایند  ذرت کاران هرچه سریع تربه برداشت ذرت دانه ای و تا پایان هفته    •

 .اقدام گردد  جهت پنجه زنی بهتر گندم نسبت به کوددهی با کودهای سرک همراه با آبیاری تا روز چهارشنبه    •

 :مرغداری ها و دامداری    •

با توجه به شروع فصل سرما و تغییرات زیاد دمای شبانه روز الزم است سالن های مرغداری به سیستم های مختلف تهویه     •

درجه از سیستم  58درجه از سیستم تهویه انتقالی و کمتر از  78تجهیز شوند، لذا توصیه می گردد در صورت افت دما به کمتر از 

 .ضمنا نسبت به ذخیره سوخت جایگزین اقدام نمایند. یه حداقلی استفاده گرددتهو

در مواقع بارندگی ووزش باد های سرد بویژه در روزهای ( ذات الریه =  پنومونی) جهت جلوگیری از شیوع بیماری های تنفسی     •

 .نسبت به نگه داری گوساله ها در محیط بسته اقدام گردد  پایانی هفته

 .به صورت دستی انجام شود  از چرای دام در مرتع خودداری و تغذیه گوسفندان  از روز چهارشنبه به بعد    •

 محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما    •

 : زنبورداری    •

داخل کندو ها با زنبورداران نسبت به برداشت قاب های اضافی و محدود کردن دریچه های پرواز اقدام کنند و ضمنا فضای     •

 .استفاده از پوشش مناسب برروی قاب ها محدود گردد

 . بمنظور محافظت از کندو ها از وزش باد شدید و بارندگی، اقدامات الزم به عمل آورده شود    •

 :شیالت     •

مطابق با جدول ( سنجی زیست)پرورش دهندگان ماهی قزل آال بمنظور تعیین میزان خوراک ماهیان نسبت به انجام بیومتری     •

 .درج شده روی کیسه غذا اقدام نمایند

 :ماشین آالت    •

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

 : گلخانه داران    •

مپی شدن میوه های خیار سبز گلخانه ای، نسبت به هوادهی به منظور کاهش اختالف دمای شب و روز و جلوگیر از عارضه ال    •

 .بموقع و مراقبت از دستگاهای گرمایشی و تنظیم دما با بکارگیری دماسنج اقدام گردد

 .با توجه به وزش باد شدید در این هفته از استحکام گلخانه ها اطمینان حاصل گردد    •

 :استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی    •

 :باغبانی    •

خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خراسان رضوی در روز های پنج شنبه و جمعه به دلیل بارش     •

باران و برف و وزش باد و در استان خراسان شمالی در روز چهارشنبه به دلیل بارش پراکنده و در روز دوشنبه به دلیل وزش باد 

 پنج شنبه و جمعه به دلیل بارش باران و و برف شدید و در روز های

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 از روز چهارشنبه به بعد
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 :  زراعت    •

 .ه شامل غالت ،دانه های روغنی وعلوفه انجام گیردآبیاری محصوالت کشت شده پاییز    •

 در مناطق سرد و معتدل   تازه کشت شده  عدم آبیاری مزارع کلزا    •

خاک ) به منظور حفظ رطوبت خاک ترجیحاً از ادوات خاک ورزی حفاظتی   آماده سازی بستر بذر گندم و جو در مناطق گرم    •

 تا روز چهارشنبه   (ورزی مرکب و کم خاک ورزی

 :دامداری    •

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

 دما در روزهای پایانی هفته 

 گرم نمودن آغل های نگه داری گوسفندان در شب هنگام از چهارشنبه به بعد     •

 ت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دمامحافظ    •

 :زنبورداری    •

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

 گذرانی 

 محافظت از کندوها و انتقال کندو های زنبور عسل از مناطق ییالق به قشالق     •

 :ماشین آالت    •

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

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

 یخ زدگی

 :سیستان و بلوچستان و کرماناستان های خراسان جنوبی،     •

 :باغبانی    •

 انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد   احتیاط در    •

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

 رش قارچ با توجه به شرایط دمایی گلخانه ها و سالن های پرو

 صیفی کاران مناطق جنوبی مراقب باشند     •

 خودداری از انجام هرس به ویژه در مناطق مرتفع     •

 :  زراعت    •

 .آبیاری محصوالت کشت شده پاییزه شامل غالت ،دانه های روغنی وعلوفه انجام گیرد    •

 در مناطق سرد و معتدل   هتازه کشت شد  عدم آبیاری مزارع کلزا    •

خاک ) به منظور حفظ رطوبت خاک ترجیحاً از ادوات خاک ورزی حفاظتی   آماده سازی بستر بذر گندم و جو در مناطق گرم    •

 تا روز چهارشنبه   (ورزی مرکب و کم خاک ورزی

 :دام داری    •

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

 محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما    •
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 :ماشین آالت    •

بویژه در   اضافه کردن ضد یخ به رادیاتور ماشین آالت کشاورزی، موتور های چاه آب و تخلیه محتویات داخل سم پاش ها     •

  مناطق مرتفع

 مراقبت از سیستم های آبیاری تحت فشار بویژه در روزهای پایانی هفته     •

 :استان های فارس، بوشهر و هرمزگان    •

 :باغبانی    •

خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان بوشهر در روز های چهارشنبه و پنج شنبه به دلیل بارش     •

گان در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و در استان فارس در روز های چهارشنبه و پنج شنبه به پراکنده و در استان هرمز

 دلیل بارش باران 

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 

 داری از انجام هرس بوژه در مناطق شمالی استان خو    •

 :  زراعت    •

 .آبیاری محصوالت کشت شده پاییزه شامل غالت ،دانه های روغنی وعلوفه انجام گیرد    •

 در مناطق سرد و معتدل   تازه کشت شده  عدم آبیاری مزارع کلزا    •

خاک ) نظور حفظ رطوبت خاک ترجیحاً از ادوات خاک ورزی حفاظتی به م  آماده سازی بستر بذر گندم و جو در مناطق گرم    •

 تا روز چهارشنبه   (ورزی مرکب و کم خاک ورزی

 :دام داری و مرغداری    •

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

 محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما    •

 :آالت ماشین    •

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

 . سیستم آبیاری تحت فشار در مناطق معتدل و سرد در روزهای پایانی هفته خاموش شود    •

 :استان های ایالم و خوزستان    •

 :باغبانی    •

به دلیل بارش باران و وزش   انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان ایالم در روز چهار شنبه و پنجشنبهخودداری از     •

 باد 

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

 ه دماگلخانه ها و سالن های پرورش قارچ با توجه ب

 جمع آوری مرکبات با توجه به کاهش دما     •

 .کاشت کاهو در استان خوزستان بالمانع است    •

 :زراعی    •

 تعجیل در برداشت مزارع ذرت و انتقال به سیلو     •
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 انجام عملیات قارچ کشی در مزارع کاهو در اهواز با توجه به باال بودن رطوبت مزارع    •

 :داریدام داری و مرغ    •

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

 محافظت از احشام در مقابل سوزباد و کاهش دما    •

 :ماشین آالت    •

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

/news/fa/ir.iana.www//:http58540D%/8%D%AA9%88% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 1۹۳۱آذر  2۲: تاریخ

  کاهش زیست مندان خلیج فارسکاهش زیست مندان خلیج فارس

گونه ماهی تجاری در  55از . ای نداریم خیلج فارس رو به کاهش بوده و برای بازسازی ذخایر این ماهیان برنامهجمعیت آبزیان 

ایم که آن هم با استقبال مناسب شیالت برای تکثیر  معرض خطر انقراض خیلج فارس، فقط به بیوتکنیک تکثیر دو گونه دست یافته

این مسئله را مطالعات بخش . در حال از دست دادن زیستمندان خود است خلیج فارس. مصنوعی این گونه مواجه نشده است

 .کند تحقیقات اثبات می

های جنوبی ایران به برآورد ذخایر  روز از سال در آب 550کشتی تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات شیالت ایران است که  "فردوس یک"

اند، تور  هایی که در محل صید ماهیان طراحی شده در ایستگاهاین کشتی تحقیقاتی . پردازد کفزیان خلیج فارس و دریای عمان می

تور ترال ابزاری قیف . شود انجام می "ترال"گیری در این کشتی مشابه شناورهای صیادی است و با تور  شیوه نمونه. کند ریزی می

تمام . کند یک قیف عمل می این تور دو دهنه داشته و مثل. شود های خاص به درون آب ریخته می مانند است که در ایستگاه

کشتی تحقیقاتی . آیند گیرند با این تور جارو شده و در جریان خروج آن، به سطح آب می ای در مسیر تور ریزی قرار می موجود زنده

شوند تا  های صیادی از مسیر حرکت آن خارج می زند تا ذخایر ماهیان را تخمین بزند، تمام کشتی فردوس یک، وقتی به دریا می

فرهاد فعال، مدیرکل شرکت صید کاویان . این کشتی بتواند برآورد درستی از وضعیت ماهیان برای صدور پروانه صید داشته باشد

خلیج فارس که این کشتی تحقیقاتی را از مؤسسه تحقیقات شیالت ایران اجاره کرده تا پس از اتمام کارهای تحقیقاتی، با این 

ماند اما برای  برای صید تجاری معموال تور ترال سه ساعت زیر آب باقی می: گوید خبرنگار ایانا میکشتی به صید تجاری بپردازد، به 

 .گیری کنند شود تا محققان ذخایر موجود را اندازه آوری آن آغاز می برآورد ذخایر، یک ساعت بعد از تورریزی، جمع

 غفلت از بازسازی ذخایر در جنوب

زی  مؤسسه تحقیقات شیالت ایران، کشتی فردوس یک در طول انجام ماموریت ارزیابی ذخایر کفبه گفته محمد پورکاظمی رئیس 

 .کند های جنوب کشور را بررسی می خلیج فارس و دریای عمان وضعیت ذخایر هزار گونه آبزی و ماهی موجود در آب

های صیادی برای  عیت صید و مسایل مرتبط با فعالیتها برآورد مناسبی از ذخایر، نحوه اعمال ممنو با این ارزیابی: دهد وی ادامه می

 .مقابله با لطمه زدن به آبزیان جنوب کشور خواهیم داشت

های  فرودس یک پیش از آنکه پذیرای تیم خبرنگاران باشد، آب: کند گونه که رئیس مؤسسه تحقیقات شیالت ایران اعالم می آن

ر جاسک و غرب هرمزگان را برآورد کرده و در حال حاضر قصد دارد در قشم و سیستان را رصد کرده، ذخایر آبزیان پهنه مواج بند

پس از اتمام مطالعات در این بخش، با برآورد ذخایر آبزیان بوشهر و خوزستان . بندرعباس این طرح تحقیقاتی را دنبال کند

 .د پرداخترسد و بخش خصوصی با آن به صید تجاری خواه ماموریت تحقیقاتی این کشتی به اتمام می

حدود چهل سال . شود گیری می در جریان مطالعه ذخایر آبزیان، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب نیز اندازه: کند وی اضافه می

آوری است و سبب شده بخش تحقیقات برخی ذخایر جدید نظر فانوس ماهیان و میکتوفیده، شبه  ها در حال جمع است که این داده

 .ریزی الزم را انجام دهد ی را نیز شناسایی کند تا برای برداشت از این ذخایر سازمان شیالت برنامهشوریده و ماهیان یال اسب

وگو  دهد تا با مسئوالن همراه به گفت شود و در این فاصله فرصتی دست می تورریزی در کشتی تحقیقاتی فردوس یک آغاز می

گونه  وی روش کار را این. گوید ه نحوه برآورد ذخایر ماهی سخن میپورکاظمی رئیس مؤسسه تحقیقات شیالت ایران دربار. بنشینیم

سپس با استفاده از . شود گیری می بعد از خروج تور از آب، ماهیان محصور در تور شمارش شده و وزن آنها اندازه: کند توصیف می
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اهی در معرض خطر انقراض و غیر در حین عملیات شمارش اگر م. شود های ریاضی ذخایر ماهیان یک منطقه شناسایی می فرمول

 .شود خوراکی در تور گرفتار شده باشد بعد از تعیین وزن، به دریا بازگردانده می

های جنوب کشور وجود دارند که به دالیل مختلف  گونه تجاری در معرض خطر انقراض در آب 55: کند این مقام مسئول اضافه می

 .دست یابد "شانک"و  "صوبیتی"ت فقط توانسته به بیوتکنیک تکثیر دو گونه جمعیت آنها رو به کاهش است، اما بخش تحقیقا

به گفته رئیس مؤسسه تحقیقات شیالت ایران، بخش تحقیقات پس از دستیابی به بیوتکنیک تکثیر و پرورش آبزیان آن را در 

های دریای خزر به این  گونه که در آب آناما شیالت هم . دهد تا این مجموعه اقدام به بازسازی ذخایر کند اختیار شیالت قرار می

کند زیرا  وی کار تکثیر بچه ماهی را عملیاتی گران توصیف می.دهد، در جنوب به بازسازی ذخایر توجهی ندارد مسئله اهمیت می

ی ماندن در شوند، با طعمه زنده تغذیه شوند تا قدرت شکارگری و باق هایی که با هدف رهاسازی در دریا متولد می باید بچه ماهی

بازسازی . های تکثیر ماهیان تجاری بستگی به تعداد بچه ماهی دارد هزینه: کند پورکاظمی اضافه می.محیط طبیعی را داشته باشند

 .ها قرار دارد ذخایر در سایر نقاط جهان و کشورهایی نظیر ژاپن در دستور کار دولت

 تر از بازسازی ذخایر جلوگیری از عوامل مخرب، اقتصادی

های جنوب تاکید دارد، اما رضا دهقانی  ریزی برای بازسازی ذخایر آب ا وجود آنکه رئیس مؤسسه تحقیقات شیالت ایران بر برنامهب

اگر جلوی عوامل انقراض را بگیریم، : گوید عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات شیالت که در کشتی حضور دارد، به خبرنگار ایانا می

 .آن است که به بازسازی ذخایر اقدام کنیم تر از بسیار مقرون به صرفه

اما اگر به . کنند، در معرض خطر انقراض هستند سال عمر می 75هایی که بیش از  های جنوبی ایران گونه در آب: کند وی اضافه می

 .کند های در حال انقراض نظیر حلوا سفید فرصت بدهیم، ذخایر خود را احیا می برخی از گونه

 .ها نیز در معرض خطر انقراض قرار دارد های غیر خوراکی نسل کوسه ماهیان و سفره ماهی در بین گونهبه گفته دهقانی 

انقراض نسل یک گونه، عالوه بر اینکه به عواملی نظیر صید و تغییرات محیطی و غیره وابسته است، به سرعت : کند وی تاکید می

 .تکثیر یک گونه نیز مرتبط است

 عرض انقراضماهیان غیرخوراکی در م

عیسی کمالی دیگر عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات شیالت که مجری پروژه پایش ذخایر کفزیان خلیج فارس است نیز افزایش 

کند اما بر این باور است  های آبزی معرفی می های صیادی و گرمایش زمین را عامل موثری برای کاهش جمعیت گونه تعداد کشتی

توان از  غییر شکل تورهای صیادی همچنین انتخاب تورهایی که بتوانند گونه خاصی را شکار کنند، میریزی صحیح و ت که با برنامه

 .های آبزی جلوگیری کرد انقراض نسل سایر گونه

های خوراکی جمعیت برخی  به جز ماهی. روند جمعیت ماهی در خلیج فارس رو به کاهش است: گوید وی به خبرنگار ایانا می

 .شوند، در معرض خطر انقراض قرار گرفته است ی نیز به دلیل آنکه در جریان صید در تور گرفتار میماهیان غیر خوراک

های خلیج فارس و دریای عمان هستند، برای ما مهم  ها به دلیل آنکه جزئی از زنجیره حیات آب این ماهی: کند کمالی اضافه می

 .تجاری هم اثرگذار خواهد بودبوده و حذف آنها از اکوسیستم بدون شک بر جمعیت ماهیان 

هایی خاص توسط صیادان محلی را نیز عامل دیگری برای تغییر  هایی نظیر کشند قرمز یا صید غیر مجاز گونه وی بروز پدیده

به گفته این عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات شیالت ایران، ماهیان جنوب .کند مقطعی جمعیت ماهی در خلیج فارس معرفی می

 .ریزی درست نسبت به حفظ این ذخایر ارزشمند اقدام کنیم هستند که باید با برنامه سرمایه ملی

 تالش تحقیقات برای ساخت کشتی تحقیقاتی مجهزتر
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با اتمام توضیحات مسئوالن مؤسسه تحقیقات شیالت ایران، اندکی زودتر از زمان معمول تور ترال از داخل آب بیرون کشیده 

اند که بالفاصله بعد از شمارش به  هی مرکب و ماهیان ریز دیگر در تور سبزرنگ داخل آب گیر کردهچند سفره ماهی، ما. شود می

توان گفت که تور خالی از ماهی است که مسئوالن حاضر در کشتی دلیل آن را تورریزی در محل  تقریبا می. شوند آب برگردانده می

 .کنند نامناسب و خروج سریع تور از آب اعالم می

وگو با خبرنگار ایانا از تالش این مجموعه  فارس و دریای عمان نیز در گفت ق مرتضوی رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیجمحمدصدی

 .دهد تر برای برآورد ذخایر خلیج فارس خبر می برای طراحی یک کشتی تحقیقاتی مناسب

کنیم کشتی  ب نیست و بنابراین تالش میکشتی فردوس یک پایه صیادی دارد و برای عملیات تحقیقاتی مناس: کند وی اضافه می

 ./تری طراحی کنیم مناسب

/news/fa/ir.iana.www//:http52925A%DA%/9%D 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 1۹۳۱آذر  2۲: تاریخ

  ارومیه نسبت به سال گذشتهارومیه نسبت به سال گذشتهافزایش تراز آبی دریاچه افزایش تراز آبی دریاچه 

آذر ماه سال جاری نسبت به تاریخ مشابه سال  52تراز آبی دریاچه ارومیه در : مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت

 .متر افزایش یافته است سانتی 72گذشته 

تراز دریاچه : ی دریاچه ارومیه، اظهار داشتوگو با خبرنگار فارس در ارومیه با اشاره به تراز کنون فرهاد سرخوش امروز در گفت 

وی با اشاره به تراز آبی دریاچه ارومیه در مدت زمان مشابه سال .متر بود 725.05آذرماه امسال برابر یک هزار و  52ارومیه در 

 .متر بود 725.75هزار و  این میزان در مدت زمان مشابه سال گذشته، این رقم یک: گذشته، تصریح کرد

نیز تراز آبی دریاچه ارومیه در مدت زمان مشابه امسال بهتر  95تر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه با بیان اینکه در سال مدیر دف

 .متر بود 725.07نیز تراز دریاچه ارومیه یک هزار و  95آذر ماه سال  52در : بود، اعالم کرد

ابتدای سال آبی جاری : ل تا ابتدای مهر ماه سال آینده است، ادامه داداین مسؤول با بیان اینکه سال آبی از ابتدای مهر ماه هر سا

تراز اکولوژیک : سرخوش با اشاره به تراز اکولوژیک دریاچه ارومیه، خاطرنشان کرد.متر بود 725.58تراز دریاچه ارومیه یک هزار و 

 .اصله قابل توجهی داریممتر است که برای رسیدن به تراز اکولوژیک ف 724.55دریاچه ارومیه یک هزار و 

تراز آبی : ای تراز آبی آبی دریاچه ارومیه، اظهار داشت مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه با اشاره به وضعیت مقایسه

 .متر افزایش یافته است سانتی 72آذر ماه سال جاری نسبت به تاریخ مشابه سال گذشته  52دریاچه ارومیه در 

 .تر مردم به ویژه کشاورزان باشیم اید برای احیای دریاچه ارومیه شاهد همکاری هر چه بیشب: این مسؤول گفت
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 1۹۳۱آذر  17: تاریخ

  زار شدزار شد  تاالب هامون شنتاالب هامون شن

تغییرات جدید اقلیمی : ساله کشور بازنشسته خواهند شد، گفت 55های  معاون وزیر نیرو با بیان اینکه به زودی تعدادی از نیروگاه

 .زار شده است میلیارد مترمکعب آب به شن 58منجر به تبدیل تاالب هامون با 

المللی  های بین با مشارکت موسسه همکاری« اقتصاد کم کربن»در نشست تخصصی به گزارش وزارت نیرو، علیرضا دائمی امروز 

با بیان اینکه ایران در برنامه ششم، میلیاردها دالر صرف بهبود تولید و مصرف انرژی در کشور خواهد کرد، ( GIZ) دولت آلمان

نان بوده و در ایران هم از حدود دو دهه قبل دوران های آ ریزی ها و برنامه مسبب اصلی تغییر اقلیم در ایران و جهان، انسان: گفت

ها به دلیل عملکرد منفی  ها و رودخانه ها، دریاچه های ناشی از تغییر اقلیم حادث شده که بخش زیادی از تاالب خشکسالی با ویژگی

های  ارومیه، تاالب هامون، رودخانه معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو با اشاره به اینکه امروز دریاچه.انسانی آسیب دیده است

میلیارد متر  58های آب شیرین با  ترین بدنه تاالب هامون یکی از بزرگ: اند، تصریح کرد بزرگ از جمله کارون آسیب جدی دیده

کند؛ مردم آن ناحیه که  زار خشک تبدیل شده و شهرهای اطراف خود را تهدید می مکعب مخزن بوده که اکنون به یک شن

این مقام مسئول با اشاره به اینکه اثرات .اند کردند امروزه ناچار به مهاجرت شده اری با ماهیگیری از این دریاچه امرار معاش میروزگ

های اقتصادی و اجتماعی کمتر نیست و بر اساس پیش بینی مراجع جهانی این وضعیت در  تغییر اقلیم در مهاجرت، از سایر مؤلفه

ایران نیز دستخوش این حوادث است و بیشترین : های آینده شدت خواهد گرفت، اظهار داشت در دههغرب آسیا و سایر کشورها 

 0ریزی و اقتصادی وزیر نیرو با بیان اینکه برنامه ششم راهنمای عملی برای برنامه  معاون برنامه.آسیب را در این زمینه خواهد دید

آینده الیحه برنامه ششم در مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت،  ساله ای است که پیش رو داریم و در هفته جاری و هفته

سال آینده کشور پیش بینی شده و در حوزه  75های راهبردی و استراتژیک و چشم انداز  در برنامه ششم توسعه برنامه: تبیین کرد

 .ها پرداخته خواهد شد نمباحث مهمی هستند که به آ CO7  ای و وظایف تولید انرژی الکتریکی، کاهش گازهای گلخانه

ها، افزایش راندمان  های تجدیدپذیر، کاهش کربن ناشی از سوخت نیروگاه ها شامل توسعه انرژی این برنامه: دائمی ادامه داد

ها برای تولید آب شیرین و کاهش هدر رفت انرژی در تولید،  درصد، استفاده از حرارت خروجی نیروگاه 25به  52ها از  نیروگاه

ها از  های نقدی و سایر کمک های مالی به صورت یارانه در تمام این اقدامات مشوق: وی تاکید کرد.انتقال، توزیع و مصرف خواهد بود

ها و تعویض  توان به تولید برق از انرژی فتوولتائیک بر بام خانه ز جمله میجمله مشارکت مردم مد نظر قرار خواهد گرفت که ا

های با عمر  به گفته این مقام مسئول با بازنشسته کردن نیروگاه.های سرمایشی و گرمایشی برای کاهش گاز کربن اشاره کرد سامانه

درصد مصرف سوخت را کاهش دهد و عدم  05تا  تواند درصد که می 25هایی با راندمان  سال و جایگزینی نیروگاه 55بیش از 

 .تواند صرفه اقتصادی باالیی برای کشور داشته باشد هایی نظیر مازوت و گازوئیل و استفاده از گاز مایع می استفاده از سوخت

وری انرژی  و سازمان بهره (سانا)های نو ایران  های بزرگی از جمله سازمان انرژی معاون وزیر نیرو با اعالم اینکه در این راستا سازمان

تغییر : همکاری موثری خواهند داشت به راهکارهایی که در اثر تغییر اقلیم برای بخش آب ایجاد شده اشاره کرد و یادآور شد( سابا)

های کم آب بر، کاهش کشت  نوع کشت متناسب با اقلیم منطقه، اصالح الگوی کشت، اصالح میزان آب مصرفی، استفاده از کشت

المللی و تسهیالت سازگاری اتحادیه  های بین استفاده از ظرفیت: ی افزود.تواند بسیار مؤثر باشد و توسعه کشت گلخانه ای می افقی

توان از این منابع تسهیالتی نیز  اروپا در قسمت اقتصاد سبز از جمله مباحث مهمی است که در برنامه ششم پیش بینی شده و می

ها را بکار بست  توان آن های بسیاری در حل مشکل تغییر اقلیم وجود دارد که می به اینکه سیاست دائمی سپس با اشاره.حاصل کرد

همکاری با کشور آلمان و اتحادیه اروپا در کاهش نرخ رشد و توسعه کشور مستقل از افزایش گاز گلخانه ای از دیگر اهداف : افزود
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وپا و آلمان برنامه توسعه ای برای خودمان و غرب آسیا و خاورمیانه فراهم توانیم با کمک اتحادیه ار ما می: وی اضافه کرد.مااست

معاون وزیر نیرو با تاکید بر اینکه این .کنیم تا ضمن توسعه اقتصادی و صنعتی، از افزایش گازهای گلخانه ای نیز جلوگیری کنیم

های بین المللی، اثرات تغییر اقلیم و  برخورداری از کمکهای بین المللی و کشور آلمان دارد تا بتوانیم ضمن  برنامه نیاز به مجموعه

های پیش رو، بحث حفاظت از  دولت ایران معتقد است در سال: آب و محیط زیست را مورد بررسی قرار دهیم، خاطرنشان کرد

 .ترین مباحث پیش رو است محیط زیست و سازگاری با شرایط پیش آمده در تغییر اقلیم از اصلی
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 1۹۳۱آذر  1۹: تاریخ

  برابر شدبرابر شد  ۱.9۱.9وقوع سیل در ایران وقوع سیل در ایران 

 45مورد در دهه  757ها از  ها، تعداد سیل اثر فرسایش جنگلدر : رییس کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز اتاق ایران گفت

سیل در سال  055سیل و در دهه هشتاد نیز بیش از  485این رقم در دهه هفتاد . سیل رسید 549خورشیدی، در دهه شصت به 

تاق تهران با بیان به گزارش ایانا، محمد حسین شریعتمدار در بیست و هشتمین نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست ا.است بوده

 .تن در هکتار است، به وضعیت بحران آب در ایران اشاره کرد 52تن در هکتار و در ایران  4اینکه میزان فرسایش خاک در دنیا 

های فوری در این زمینه خبر  حل ریزی کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز اتاق ایران برای دستیابی به راه از برنامه: وی افزود

 .های اتاق بازرگانی با این کمیسیون برای کمک به حل بحران آب شد و خواستار همکاری و تعامل سایر کمیسیونداد 

رییس کمیسیون آب، محیط زیست و . های این کمیسیون پرداخت وی در ادامه این نشست، به ارائه گزارشی از اقدامات و برنامه

کارگروه اجرایی اقتصاد سبز در اتاق ایران با حضور نمایندگان چند وزارتخانه مرتبط اقتصاد سبز اتاق ایران در این جلسه، از تشکیل 

برق، )اولین گام در این راستا تهیه طرح مدیریت سبز در ساختمان اتاق ایران با هدف بهینه کردن مصرف انرژی : خبر داد و گفت

اره به نشست اواخر سال گذشته نمایندگان بخش خصوصی در وی همچنین با اش.، آب، کاغذ و زباله بود که به اجرا گذاشته شد(گاز

. نامه مشترک اتاق ایران و این سازمان خبر داد نویس تفاهم اتاق ایران با رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، از تهیه پیش

بررسی مسائل کالن زیست تهیه و تدوین نقشه راه و همچنین : رییس کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز اتاق ایران، افزود

های دو نهاد برای پیشنهاد قوانین و یا اصالح قوانین موجود از وظایف اصلی کمیسیون مشترک اتاق ایران  محیطی کشور و همکاری

: ستی در کشور اشاره کرد و گفت خانی اسداله قرهزی وی در ادامه به برخی مخاطرات محیط. و سازمان حفاظت محیط زیست است

کشور نخست پرمصرف ظروف پالستیکی یکبار مصرف در جهان است و بر اساس آمار، هر خانواده ایرانی به طور  55 ایران جزو

میلیون تن زباله  5.0به گفته وی، بر اساس آمارهای جهانی روزانه . کند متوسط روزانه سه کیسه پالستیکی وارد چرخه مصرف می

درصد تولید زباله جهان  5.50رسد که این میزان  هزار تن در روز می 45این تولید به شود که سهم ایران از  در سراسر دنیا تولید می

ها و  توجهی به محیط زیست در سال در این نشست رییس کمیسیون آب، محیط زیست و اقتصاد سبز اتاق ایران از بی.است

توجهی به حفظ  ما در آالیندگی و البته کمدهنده سهم باالی کشور  های متمادی در کشور گفت و آماری ارائه کرد که نشان دهه

 .هاست خاک و جنگل

 های نو گذاری در بخش انرژی ها برای سرمایه عالقمندی خارجی 

در ادامه این نشست، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی نیز با حضور در این نشست در خصوص مواضع مجلس در 

  .دادرابطه با محیط زیست و حفظ آن، توضیحاتی 

بر : زیست اتاق تهران نیز به وضعیت اقتصادی صنعت برق اشاره کرد و گفت رییس کمیسیون انرژی و محیط حمیدرضا صالحی نایب

های نقدی، صورت نگیرد  اساس تصمیم دولت، مقرر شده بود که امسال از محل درآمد وزارت نیرو، برداشتی برای تخصیص به یارانه

شد که این اتفاق هنوز  میلیارد تومان باید از طرف دولت به وزارت نیرو بازگردانده می 5555زدیک به اما طی هشت ماه سال جاری ن

 .های خود به پیمانکاران مواجه است به گفته وی، این در حالی است که وزارت نیرو با بحران پرداخت بدهی. نیفتاده است

: های نو در ایران اشاره کرد و افزود گذاری در انرژ ی به سرمایههای خارج صالحی در بخش دیگری از سخنانش به عالقمندی شرکت

اند اما خالءهای قانونی در این بخش باعث  های نو به ایران آمده های خارجی متعددی برای انجام مذاکرات در بخش انرژی شرکت

 .شده که کشور نتواند از این ظرفیت به نفع خود استفاده کند
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 در برنامه ششم های نو عدم توجه به انرژی 

خصوصی و اتاق بازرگانی در  رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز طی سخنانی، از اینکه نظرات کارشناسی بخش 

نگاهی به احکام برنامه ششم نشان : منصور معظمی افزود. حوزه انرژی، در سند برنامه ششم توسعه گنجانده نشده، ابراز نگرانی کرد

های  وی همچنین به استقبال باالی شرکت. های نو کمتر پرداخته شده است موضوعاتی مانند رگوالتوری و انرژی دهد که به می

گذاران داخلی و خارجی، پیش از هر چیز نیاز به امنیت و ثبات  سرمایه: گذاری در ایران اشاره کرد و افزود بزرگ نفتی از سرمایه

رییس کمیسیون انرژی . شود، باید در کشور اجتناب کرد گذاران می رف که باعث فرار سرمایهدارند، بنابراین از هرگونه رفتار غیرمتعا

پذیر نیست و اداره کشور به جز نگاه  ها بدون نگاه و نگرش سیستمی امکان ها و سازمان اداره بنگاه: و محیط زیست اتاق تهران افزود

مچنین در رابطه با موضوع حفظ محیط زیست در کشور، تصریح وی ه. بنگاهی است و باید مسوولیت جمعی در پیش گرفته شود

 .در این زمینه به تغییر نگرش اذهان عمومی نسبت به محیط زیست نیاز داریم: کرد

 ای رتبه باالی ایران در تولید گاز گلخانه 

میان کشورهای تولیدکننده علی شمس اردکانی نیز برای بیان یک مقدمه در ورود به بحث محیط زیست، به رتبه باالی ایران در 

های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت به  توجهی وزارتخانه یکی از دالیل این اتفاق، بی: ای اشاره کرد و گفت گازهای گلخانه

لید قانون رفع موانع تو( 57)های موضوع ماده  بر اساس این ماده قانونی، تمامی دستگاه. قانون رفع موانع تولید است 57اجرای ماده 

ها،  ها و کاهش هدر رفت، تلفات و هزینه جویی در مصرف نهاده توانند به منظور صرفه پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می رقابت

قانون که منجر به افزایش درآمد یا کاهش هزینه شود، در زمینه ( 57)افزایش تولید کاالها و خدمات و سایر موارد مذکور در ماده 

دادهای الزم را در چارچوب قوانین و مقررات با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با اولویت بخش وظایف مصوب خود قرار

جویی ایجاد شده  گذاری صرفا از محل درآمد اضافی و یا صرفه خصوصی یا تعاونی منعقد کرده و ترتیبی اتخاذ کنند که سرمایه

اهکارها و پیشنهادهایی از سوی کمیسیون انرژی اتاق تهران برای اجرایی شمس اردکانی در همین زمینه، بر ارائه ر. بازپرداخت شود

 قانون رفع موانع تولید شد 57شده بخش ریالی ماده 
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 منابع طبیعی اقلیم و
 آیانا - 1۹۳۱آذر  1۱: تاریخ

  های کشور در آیندههای کشور در آینده  وضعیت نامعلوم جنگلوضعیت نامعلوم جنگل

های شمال کشور در گذشته منفی، در حال حاضر بحرانی و  وضعیت کلی جنگل: استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت

شرایط و الزامات برای اجرای برنامه استراحت "دهمایی مهاجر در گر به گزارش خبرنگار ایانا، محمدرضا مروی.در آینده نامعلوم است

که در دانشکده محیط زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات برگزار شد، به تشریح وضعیت  "های شمال جنگل

گفت،  ، سخن میوی که درباره مسئله استراحت جنگل که بحث روز جامعه جنگلداری کشور است.های شمال ایران پرداخت جنگل

های جنگلداری فعال، تأمین کمبود چوب مورد نیاز صنایع وابسته به جنگل و نحوه  برداری با مجریان طرح وجود قراردادهای بهره

 .های پیش روی این طرح اعالم کرد ترین چالش های حفاظت فیزیکی از جنگل را مهم اجرای برنامه

زیرا در . های جنگلی وجود دارد راحت جنگل، احتمال افزایش شدت چرای دام در عرصهبه گفته مهاجر با اجرای برنامه تنفس یا است

 .های جنگلی کشور تحت چرای مفرط دام قرار دارند درصد عرصه 85حال حاضر نیز بیش از 

حتمال دارد ا: های پیش روی برنامه استراحت جنگل دانست و افزود های روستایی را یکی دیگر از چالش وی همچنین ادامه برداشت

 .های جنگلی نیز افزایش یابد با اجرای این برنامه، تغییر کاربری در عرصه

های جنگلی، باید  سازی مدیریت پایدار در عرصه به اعتقاد این استاد دانشگاه تهران برای اجرای برنامه استراحت جنگل با هدف پیاده

ها و مراتع و آبخیزداری، پیاده کردن مدیریت  تشکیالتی سازمان جنگلارتقای ساختاری و : وی افزود.چهار مورد مد نظر قرار گیرد

های آبخیز و حل مشکل چرای دام، نکاتی است که حتما باید در  های شمال در سطح کل و حوضه حوضه آبخیز، آمایش جنگل

اعتبار کافی و نبود خرد اجرای طرح تنفس جنگل بدون وجود : مهاجر تاکید کرد.جریان برنامه استراحت جنگل به آن توجه شود

های شمال کشور در گذشته منفی، در حال حاضر بحرانی و در  وی با اشاره به اینکه وضعیت کلی جنگل.پذیر نیست جمعی، امکان

به گفته این استاد دانشگاه تهران، ساختار تشکیالت کنونی .آینده نامعلوم است، راهکارهایی نیز برای اجرای طرح تنفس ارایه کرد

های طبیعی مناسب نیست و باید با همکاری و همیاری سازمان محیط زیست، وزارت منابع  ها برای مدیریت عرصه ان جنگلسازم

بدیهی است که در ساختار جدید، سازمان حفاظت محیط زیست با حفظ وظایف نظارت ستادی، کماکان . طبیعی تشکیل شود

ها و محیط زیست در قالب سازمان منابع طبیعی  ه ادغام دو سازمان جنگلوی البت.مستقیم زیر نظر رییس جمهور باقی خواهد ماند

مهاجر با اشاره به .و محیط زیست و فعالیت آنها زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری را پیشنهاد مطرح دیگر این روزهای کشور دانست

را یکی از راهکارهای موثر در ...( ان و روسیه، گرجست)نیازهای چوبی ایران، وارد کردن چوب از کشورهای همسایه شمالی نظیر 

 .های شمال و رفع نیازهای چوبی ایران معرفی کرد کاهش پدیده قاچاق در جنگل

ها با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست انجام  های جنگلی توسط افزایش تعداد قرقبان باید حفاظت فیزیکی عرصه: وی افزود

رای مدت باقیمانده زمان طرح، همراه با حذف برخی تعهدات از قبیل جاده سازی، ها ب شود همچنین تامین خسارت مجریان طرح

این استاد دانشگاه با تاکید بر لزوم حضور کارشناسان جنگل در عرصه و ایجاد واحدهای .در دستور کار قرار گیرد...جنگلکاری و 

به گفته وی باید برای تمام . طرح تنفس دانست های اجرای را دیگر ضرورت( حوضه 555)های آبخیز  مدیریت فنی بر اساس حوضه

الرشد از نظر نیاز آبی بسیار پر توقع بوده و کمبود منابع آب  های سریع در حالی که گونه.ها شناسنامه اکولوژیک تهیه شود حوضه

های  راعت چوب در عرصهاست، مهاجر توسعه ز ریزان سلب کرده های مرتبط با زراعت چوب را از برنامه ایران، اجازه توسعه فعالیت

 ./های بومی و تند رشد را یکی از راهکارهای تأمین چوب مورد نیاز کشور معرفی کرد غیر جنگلی با تأکید بر گونه
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 1۹۳۱ر آذ 1۱: تاریخ

  سوزی اخیر زیاد نبودسوزی اخیر زیاد نبود  خسارت به جنگل در آتشخسارت به جنگل در آتش/ / باد شدید، دلیل عدم استفاده از بالگرد در گلستانباد شدید، دلیل عدم استفاده از بالگرد در گلستان

ها، مراتع و آبخیزداری کشور وزش باد شدید را دلیل عدم استفاده از بالگرد در حریق اخیر  فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل

خبرنگار ایانا، احمد طمراسی، مدیرعامل شرکت هواپیمایی خدمات ویژه وزارت جهاد کشاورزی به گزارش .استان گلستان اعالم کرد

و سازمان  مدید نشدن قرارداد این شرکتسوزی اخیر استان گلستان را ت دلیل عدم استفاده از سیستم اطفای حریق هوایی در آتش

ها و مراتع و آبخیزداری کشور  طفای حریق اعالم کرد؛ اما قاسم سبزعلی، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلها در زمینه ا جنگل

در گفتگو با خبرنگار ایانا ضمن رد این گفته، از تمدید قرارداد این سازمان با شرکت هواپیمایی خدمات ویژه وزارت جهاد کشاورزی 

منطقه و شرایط آب و هوایی روزهای اخیر بسیار نامناسب بود و امکان پرواز برای به گفته سبزعلی، وضعیت توپوگرافی .خبر داد

گیری از سیستم بالگرد برای اطفای  ما با هماهنگی و تعاملی که برای بهره: وی ادامه داد.بالگردهای اطفای حریق وجود نداشت

دیم که طوفان و شدت باد به حدی است که بندی رسی های طبیعی سطح کشور داشتیم، به این جمع های اخیر در عرصه حریق

 .یافت احتمال پرت شدن نیروها از داخل بالگرد وجود دارد؛ بنابراین احتمال خسارات جانی در جریان اطفای حریق افزایش می

ا سقوط ب. در شرایط جوی نامناسب روزهای اخیر احتمال سقوط بالگردها وجود داشت: ها افوزد فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل

های گلستان در حریق اخیر بیان  سبزعلی درباره میزان خسارات وارده به جنگل.شد ها تشدید هم می بالگردها وقوع حریق در جنگل

در گلستان با توجه به فصل برگریزان، الشبرگ و الیه سطحی خاک بیشتر طعمه حریق شد اما به خود اکوسیستم آسیب : کرد

درصد  85های طبیعی کشور طعمه حریق شده که نزدیک به  هکتار از عرصه 555هفته اخیر حدود  به گفته وی، در.جدی وارد نشد

. کن کرده است های اخیر در شمال کشور، تعداد زیادی از درختان جنگلی را نیز ریشه طوفان.ها، سطحی بوده است این حریق

دلیل وزش باد از اردبیل تا گرگان در چند روز  کشور به در شمال: ها در این باره عنوان کرد فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل

دلیل وقوع طوفان  های وارده به جنگل، به گذشته، بخشی از درختان دچار بادافتادگی شدند، اما در حال حاضر آمار دقیقی از آسیب

 ./در اختیار ندارم
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  کشمشکشمش/ / انگورانگور
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  بازار و قیمت هابازار و قیمت ها
 فارس - ۳۱/۲۳/1۱:  تاریخ

  جدولجدول+ + قیمت انواع گوشت قیمت انواع گوشت 
تومان رسیده،  52555دهد که گوشت گوسفندی با کمی افزایش به حداقل کیلویی  میدانی فارس از سطح تهران نشان می  گزارش 

، با فرارسیدن فصل سرما خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی . تومان کاهش یافته است 2255اما گوشت مرغ به کیلویی 

هزار تومان ایستاده و کاهش نیافته است، اما قیمت گوشت مرغ طی  52قیمت گوشت گوسفندی همچنان به حداقل قیمت 

  .در نوسان بوده است 2055تا  2055های اخیر بین  هفته
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۳۱/۲۳/1۱:  تاریخ

  جدولجدول+ + قیمت انواع میوه قیمت انواع میوه 
بار حاکی از آن است که قیمت انواع میوه به ویژه مرکبات با وجود سرمازدگی باغات  های میدانی از میادین میوه و تره گزارش 

 . های شمالی، افزایشی نداشته است استان

باغات مرکبات شمال کشور، قیمت مرکبات در بازار  ، با وجود خسارت سرمازدگی بهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .شود افزایش نداشته و به وفور یافت می

  .تومان است 5055تا  7055سایر اقالم میوه نیز تغییر محسوسی نداشته و میانگین قیمت هر کیلوگرم انواع میوه بین 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۳۱/۲۳/21:  تاریخ

  تومانتومان  0191101911برنج درجه یک در شمال کیلویی برنج درجه یک در شمال کیلویی / / شهرها استشهرها است  رویه قیمت برنج مختص کالنرویه قیمت برنج مختص کالن  افزایش بیافزایش بی
استان دیگر  54های شمالی کشت دوباره برنج انجام شد و باوجود محدودیت در  با توجه به اینکه در استان: دبیر انجمن برنج گفت 

 . باردیگر شاهد کشت آن بودیم برداشت برنج در مقایسه با پارسال بیشتر هم شد و افزایش قیمت برنج مربوط به کالنشهرها است

اشاره کرد و  90به وضعیت خوب کشت برنج در سال   ،خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی  جمیل علیزاده شایق در گفت

استان شمالی برای  5استان و تمرکز تنها در  54با وجود اینکه سیاست وزارت جهاد کشاورزی ممنوعیت کشت برنج در : گفت

استان  5استان انجام شود، بلکه در  54های بسیار مناسب سبب شد که کشت نه تنها در  جویی در مصرف آب بود اما بارش فهصر

وی با اشاره به اینکه وزارت جهاد نباید به جز کشت خشخاش هیچ ممنوعیتی را برای .شمالی با کشت دوباره هم مواجه بودیم

تواند ا عالم محدودیت مانند  هاد به دنبال کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی است میاگر وزارت ج: کشت اعالم کند، تصریح کرد

 54علیزاده شایق با بیان اینکه کشاورزان مازندرانی و گیالنی با این تفکر که امسال باید جور .ندادن کود، بذر و یا امثالهم باشد

کنند، اما   کاران از ابتدای فروردین خزانه برنج را آغاز می سال برنج هر: استان دیگر را بکشند، تالش بیشتری برای تولید کردند، افزود

مضاف بر آنکه سرمای شدید یا خشکی زیاد نداشتیم و در : وی افزود.اسفند آغاز شد 55سال زراعی گذشته، خزانه گرفتن برنج از 

های خود را حفظ کردند،  تفاده از نایلون خزانهبرخی نقاط که سرما مشاهده شد، کشاورزان با استفاده از راهکارهای کارشناسی و اس

که کشاورزان : دبیر انجمن برنج این را هم گفت.تا جایی که برداشت اول برنج جلو افتاد و توانستند کشت دوم را هم انجام دهند

به اینکه پس چرا  وی در پاسخ.آماده نگاه داشتند« (برنج برداشت دوم)رتون »حتی با برداشت اول برنج زمین را برای برداشت 

کنیم که همه چیز از جمله  در کشوری زندگی می: درصدی مواجه شده گفت 45تا  55قیمت برنج نسبت به سال گذشته با افزایش 

گوشت، مرغ، شیر و سایر اقالم اساسی گران شده است و مهمتر آنگه افزایش این چنینی قیمت برنج در شهرهای بزرگ از جمله 

خبرنگار فارس گفت، اکنون قیمت برنج درجه .تر است های شمالی قیمت به مراتب پایین در حالی که در استان تهران اتفاق افتاده،

رسد که دبیر انجمن برنج این گونه پاسخ داد که بهترین برنج موجود در شمال  تومان به فروش می 055هزار و  57یک در تهران 

رسد، عالوه بر اینکه میزان ناخالصی هم  است، اما متاسفانه وقتی به تهران می تومان 055هزار و  55ای ناخالصی کیلویی  بدون ذره

میلیون و 7به گفته علیزاده شایق طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی امسال .های زیاد هستیم کنند، شاهد تغییر قیمت به آن اضافه می

میلیون  5ساالنه   به گزارش فارس،.کند ین رقم را تایید میهزار تن برنج داخلی تولید شد اما آمارهای ما به مراتب بیشتر از ا 755

هزار تن آن  855هزار تن آن از محل داخل و  755میلیون و  7تن مصرف سرانه برنج در کشور توسط وزارت جهاد برآورد شده که 

 .شود از محل واردات برنج خارجی تامین می
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - 1۹۳۱آذر  1۱: تاریخ

  پرتقال سرمازده در انتظار تنظیم بازارپرتقال سرمازده در انتظار تنظیم بازار//سازی میوه شب عیدسازی میوه شب عید  آغاز ذخیرهآغاز ذخیره

شود،  با توجه به اینکه هر ساله از نیمه آذرماه ذخیره سازی میوه شب عید به عنوان یکی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی آغاز می

هزار تن سیب خریداری و ذخیره سازی شده اما پرتقال به دلیل سرمازدگی و از  75معاون سازمان تعاون روستایی اعالم کرد که 

برای : وگو با ایسنا، اظهار کرد مهین ابراهیمی در گفت.در انتظار تصمیم ستاد تنظیم بازار استاش  بین رفتن خاصیت نگهداری

هزار تن سیب از باغداران خریداری و ذخیره سازی شود که این کار انجام شد اما برای  75تنظیم بازار شب عید مقرر شده بود که 

ایم برای خرید این محصول  مشکالتی به وجود آورد که نتوانستهخرید و ذخیره سازی پرتقال شب عید برف و سرمازدگی اخیر 

ای کیفیت محصول را کاهش داد که شاید برای تازه خوری مشکلی نداشته  تصمیم بگیریم، چرا که سرمازدگی ایجاد شده به گونه

ستاد تنظیم بازار هستیم که در  باشد اما خاصیت ماندگاری و انبارداری آن را به شدت کاهش داده و به همین دلیل در انتظار جلسه

اند تا بتوانیم از محصوالتی که قابلیت نگهداری دارند،  اکنون نیز برخی باغات کاندیدا شده هم: وی افزود.گیری شود این زمینه تصمیم

ل از بین پرتقال خریداری و ذخیره سازی کنیم اما بر اساس آخرین آمارهای هواشناسی موج سرمای دیگری در راه است که احتما

تاکنون برای : معاون بازرگانی سازمان تعاون روستایی گفت.رفتن خاصیت ماندگاری و نگهداری باقی مانده مرکبات شمال وجود دارد

جا که از نظر قانونی وظیفه خرید و  خریدن یا نخریدن پرتقال شمال به عنوان میوه شب عید به نتیجه قطعی نرسیدیم و از آن

شود و تا پایان سال وقت بسیاری باقی مانده است تصمیم برای اجرای این  عید از نیمه آذرماه آغاز میذخیره سازی میوه شب 

 .وظیفه قانونی به جلسه بعدی موکول شده تا ببینیم چه سیاستی باید در این راستا اتخاذ کنیم
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 بازار و قیمت ها
 فودپرس 1۹۳5آذر ماه  2۲شنبه 

  بادام هندی قاچاق استبادام هندی قاچاق است/ / شبه دالالن آجیل برای یکسالشبه دالالن آجیل برای یکسال    سود یکسود یک

گویند برخی از خشکبار مانند بادام  در حالی که کمتر از دو هفته به شب یلدا باقی مانده است، آجیل فروشان می <مواد غذایی

است اما وزارت کشاورزی از   هندی و فندوق به دلیل ندادن مجوز واردات از سوی وزارت کشاورزی، با افزایش قیمت مواجه شده

فروشی نیست با خرید و  شان نیز آجیل قلم آجیل و خشکبار در کشور خبر داد و اعالم کرد که برخی دالالن وانتی که شغل 77وفور 

باقی ( یلدا)روز تا رسیدن بلندترین شب سال  57.ای برای یک سال به جیبشان بزنند شبه  خواهند سود یک فروش این محصول می

شود، رئیس اتحادیه خشکبار و آجیل فروشان معتقد است که  تر از دیروز می یز هر روز داغمانده و بازار انواع آجیل و خشکبار ن

وزارت کشاورزی مجوز واردات برخی از محصوالت خشکباری که مانند بادام هندی که در داخل تولید نمی شود یا فندوق را که به 

مین عامل افزایش قیمت این نوع از خشکبار در بازار شده دهد و ه دلیل سرمازدگی پارسال، تولیدش کاهش پیدا کرده است را نمی

انواع خشکبار به غیراز دو محصول مذکور از وضعیت مناسبی از نظر تولید، : وی افزود.تر شده است درصد گران 25تا  55است و از 

مدیرکل دفتر  -تن  ن روییناین در حالی است که رمضا.عرضه و قیمت برخوردارند و هیچ مشکلی برای بازار شب یلدا وجود ندارد

هزار تن  580در این باره به ایسنا گفت که در کشور حدود یک میلیون و  -های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی میوه

 525میلیارد دالر به بیش از  7.7هزار تن از آن به ارزش  455انواع محصوالت خشکباری تولید شده که سال گذشته که بالغ بر 

 .صادر شد؛ بنابراین هیچ کمبودی برای هیچ یک از محصوالت خشکباری نداریمکشور جهان 

هزار  77هزار تن فندوق،  70هزار تن کشمش،  755هزار تن گردو،  755هزار تن بادام،  525هزار تن پسته،  725ساالنه : وی افزود

م خشکباری در کشور تولید می شود و با توجه به ترین اقال هزار تن بادام زمینی به عنوان مهم 58هزار تن انجیر و  44تن توت، 

های سردسیری و خشک وزارت جهاد  مدیرکل دفتر میوه.تنوع و باال بودن تولید بازار این محصوالت در شرایط مناسبی قرار دارد

که فاصله قیمت  تر از پارسال است، چرا قیمت انواع آجیل و خشکبار در سال جاری به مراتب بهتر و ارزان: کشاورزی ادامه داد

محصول باغداران تا بازار مصرف چندان زیاد نیست و همین عامل، سبب شده رقابت در بازار با توجه به تنوع و تکثر محصول 

هزار  50هزار تومان از باغداران خریداری و حدود  70توان گفت هر کیلوگرم پسته و گردو حدود  افزایش یابد که به عنوان مثال می

هزار تومان از باغداران خریداری و  75هزار تومان و فندوق  50به گفته وی، هر کیلوگرم بادام .شود ر مصرف عرضه میتومان در بازا

هزار تومان  25تا  05شود که البته مغز محصوالت خشکباری مانند فندوق و بادام حدود  هزار تومان عرضه می 45کیلویی حدود 

شان فروش آجیل و خشکبار نیست در چنین ایامی با خرید حجم زیادی از  که شغل برخی: تن تصریح کرد رویین.شود فروخته می

شبه زندگی خود را تا یک   کنند تا با سودی یک های گزاف آماده می آجیل، خود را برای فروش این محصول در شب یلدا با قیمت

 .سال بگذرانند

 برابر میانگین جهانی 4کیلوگرمی مصرف خشکبار  55سرانه 

بر اساس آمار موجود از سال گذشته بالغ بر : قلم انواع اجیل و خشکبار در کشور تولید می شود، افزود 77وی با بیان اینکه بیش از 

کیلوگرم خشکبار در بازار وجود دارد که  55هزار تن انواع خشکبار برای مصرف داخلی باقی ماند که حداقل به ازای هر ایرانی  280

 .میزان حدود چهار برابر بیش از متوسط سرانه مصرف خشکبار در جهان استشود و این  مصرف می

اگر خرما هم به عنوان یک محصول خشکبار به : های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد مدیرکل دفتر میوه

 545رسد و  در داخل به مصرف میهزار تن آن  925میلیون تن انواع خرما در کشور تولید شده که  5.5حساب آید ساالنه بالغ بر 
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کیلوگرم به  77توان دریافت که سرانه مصرف خشکبار و خرما در کشور  هزار تن نیز صادر می شود که با حساب و کتابی ساده می

 .ازای هر ایرانی است

 نیازی به واردات بادام هندی نداریم

زی مانند خشکبار وجود داشته باشد، ستاد تنظیم بازار یا وزارت تن با اشاره به اینکه اگر نیازی به واردات محصوالت کشاور رویین

قلم انواع آجیل و خشکبار در کشور تولید و  77در شرایطی که بیش از : را صادر خواهند کرد، گفت جهاد کشاورزی مجوز واردات آن

شود که  بادام هندی با وفور یافت می شود نیازی به واردات بادام هندی نداریم اما متاسفانه در بازار آجیل و خشکبار عرضه می

دو قلم از خشکبار وارداتی بدون مجوز مانند بادام  -شود، چرا که اگر حتی بادام هندی یا یکی  مجوزی ندارد و قاچاق محسوب می

کبار دیگری توانند از تنوع این بازار استفاده کرده و خش مردم به راحتی می. هندی در بازار نباشد یا عرضه آن کاهش پیدا کند

 .مصرف کنند

e=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http520bb727f254a5 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - 1۹۳۱آذر  1۱: تاریخ

  با بیشترین نوسان از آبزیان پیشی گرفتبا بیشترین نوسان از آبزیان پیشی گرفت  قیمت مرغقیمت مرغ/ / جدیدترین قیمت مرغ و ماهی در بازارجدیدترین قیمت مرغ و ماهی در بازار

تومان رسید و دوباره  255هزار و  به هفت 855هزار و  های شمالی و تعطیلی هفته گذشته، مرغ از شش دلیل بارش برف در استان به

 .دلیل افزایش عرضه، نسبتاً آرام بود تومان سقوط کرد، اما بازار آبزیان به 505هزار و  به هفت

وگو با خبرنگار ایانا درباره نوسانات قیمت مرغ و ماهی در هفته منتهی به سوم و چهارم  پرنده و ماهی امروز در گفترئیس اتحادیه 

هزار  های شمالی منجر به کندی حمل و نقل مرغ شده بود و قیمت این محصول پروتئینی از شش بارش برف در استان: آذرماه گفت

زیاد بودن تعطیلی هفته گذشته نیز مزید بر علت شد و : خانی افزود مهدی یوسف.سیدتومان ر 555هزار و  تومان به هفت 255و 

 .تومان رساند 255هزار و  ها و تعطیلی دفاتر فروش، قیمت مرغ را به آستانه هفت دلیل کاهش بارگیری به

فروشی درب  حال حاضر قیمت خردهای که در  گونه رو شدیم، به در هفته جاری مجدداً با کاهش قیمت مرغ روبه: وی خاطرنشان کرد

با وجود آنکه در برخی : خانی درباره وضعیت آنفلوآنزا و تأثیر آن بر قیمت ادامه داد یوسف.تومان است 505هزار و  ها هفت مغازه

ها حادث شده است، اما قیمت مرغ کاهش نیافته و همچنان سازمان دامپزشکی کشور  ها همچون مالرد این بیماری شهرستان

یک از  هیچ: وی تصریح کرد.کند ها را پس از بررسی برای عرضه ارسال می والت تولیدشده در واحدهای تولیدی و کشتارگاهمحص

توانند محصولی را ارسال کنند؛ بنابراین مردم از سالمت پروتئین تولیدشده در پایتخت و  مرغداران بدون داشتن مجوز حمل نمی

 .ها مطمئن باشند سایر استان

 تومانی ماهی شیر جنوب 0111افزایش 

از آنجا که شاهد عرضه بسیار خوبی بودیم، با : رئیس اتحادیه پرنده و ماهی درباره نوسانات قیمت ماهی در هفته جاری یادآور شد

 ای که قیمت ماهی در هفته جاری همچون دو هفته گذشته بوده و گونه ایم؛ به رو نشده تغییرات قیمتی زیادی در حوزه فوق روبه

 .رسد هزار تومان به فروش می 72تا  70طوری که این آبزی با قیمت  تنها در ماهی شیر شاهد افزایش قیمت اندکی بودیم، به

قیمت ماهی : وی اظهار داشت.هزار تومان بود 75در دو هفته گذشته قیمت هر کیلوگرم ماهی شیر جنوب : خانی تأکید کرد یوسف

تومان افزایش با  055آال نیز با  هزار تومان است و عالوه بر آن ماهی قزل 52و سنگسر طالیی هزار تومان و سرخو  45سالمون نروژ 

خانی در پایان قیمت هر کیلوگرم ماهی قزل سالمون را با افزایش دوهزار تومانی حدود  یوسف.شود هزار تومان عرضه می 54قیمت 

 ./ها نوسان زیادی نداشت وجود نیامد و قیمت عرضه آبزیان بهای در  با وجود تعطیالت، وقفه: هزار تومان برشمرد و گفت 52
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - 1۹۳۱آذر  17: تاریخ

  کاالییکاالییافزایش قیمت متوسط شش گروه و کاهش دو گروه افزایش قیمت متوسط شش گروه و کاهش دو گروه 

گروه کاالیی نسبت به مدت مشابه هفته قبل، قیمت متوسط دو گروه کاالیی کاهش، شش گروه  55در : بانک مرکزی اعالم کرد

 .کاالیی افزایش و سه گروه مابقی بدون تغییر بوده است

آذرماه از سوی بانک  57به گزارش خبرنگار ایانا، متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران هفته منتهی به 

طبق این آمار، شش گروه کاالیی دارای رشد قیمت و دو گروه کاالیی دارای کاهش قیمت . مرکزی اعالم و مورد تحلیل قرار گرفت

درصد کاهش یافت و  5.8طبق این گزارش در گروه لبنیات بهای ماست پاستوریزه معادل .نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است

هزار ریال فروش  555تا  92ای  درصد افزایش داشت و شانه 5.0بهای تخم مرغ، معادل . قالم ایم گروه بدون تغییر بودقیمت سایر ا

 .رفت

 :برنج و حبوب

درصد  5.2بهای برنج داخله درجه یک معادل . همچنین، در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی ثابت بود

. در گروه حبوب بهای عدس و لوبیا قرمز بدون تغییر بود. درصد کاهش یافت 5.5مت برنج داخله در درجه دو، افزایش یافته، اما قی

درصد  5.5درصد تا  5.7درصد کاهش، اما بهای سایر اقالم این گروه بین  5.5قیمت لوبیا چیتی و لوبیا چشم بلبلی هریک معادل 

 .افزایش داشت

 های تازه ها و سبزی میوه

شد وسایر اقالم میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر  ورد بررسی در میادین زیر نظر شهرداری هندوانه عرضه نمیطی مدت م

های  فروشی میوه. شد بار عرضه می ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره فروشی کیفی در مقایسه با سایر میوه

درصد و کیوی  5.5های تازه قیمت پرتقال درجه یک معادل  کردند که در گروه میوه ازه را عرضه میسطح شهر اقالم میوه و سبزی ت

های تازه قیمت تمام  در گروه سبزی. درصد افزایش یافت 55.5درصد تا  5.5درصد کاهش، اما بهای سایر اقالم این گروه بین  4.7

 .درصد افزایش داشت 2.8درصد تا  5.0اقالم این گروه بین 

 گوشت قرمز و گوشت مرغ

درصد کاهش، اما بهای گوشت  5.4قیمت گوشت تازه گاو و گوساله معادل . در هفته مورد گزارش، بهای گوشت گوسفند ثابت بود

 .درصد افزایش یافت 4.0مرغ 

 

 قند و شکر، چای و روغن نباتی

 .طی این مدت، قیمت قند، شکر، چای خارجی و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود

/news/fa/ir.iana.www//:http52827D%/8%A2%D9%85%D8% 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - 1۹۳۱آذر  2۲: تاریخ

  بازار متعادل خشکبار برای شب یلدابازار متعادل خشکبار برای شب یلدا/ / درصدی تولید خشکبار در کشوردرصدی تولید خشکبار در کشور  0101افزایش افزایش 

درصد  55رود امسال این مقدار با  هزار تن خشکبار در کشور تولید شد که انتظار می 780حدود دو میلیون سال گذشته در مجموع 

 .هزار تن برسد 555افزایش به سه میلیون 

از دو میلیون : وگو با ایانا با اعالم این خبر گفت های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفت مدیرکل دفتر میوه

هزار تن آن سایر اقالم  580هزار تن آن خرما و یک میلیون  555تن خشکبار تولیدشده در کشور، یک میلیون  هزار 780

دسته نخست محصوالت : شود، افزود تن با بیان اینکه خشکبار کشور در دودسته عمده تولید می رمضان رویین.خشکباری بوده است

ها  و گروه دوم محصوالتی هستند که از خشک کردن میوه... فندوق، سنجد وای هستند مانند؛ پسته، بادام، گردو،  خشکبار دانه

 .شود قلم محصول را شامل می 77شود، حدود  عنوان خشکبار و آجیل در کشور تولید می در مجموع آنچه به. آیند دست می به

سرانه مصرف خرما در : کرد و ادامه داد وی میزان سرانه مصرف محصوالت خشکباری در ایران را بسیار باالتر از سایر کشورها عنوان

کیلوگرم است  55هزار تن و به ازای هر نفر  280کیلوگرم و سایر محصوالت خشکباری  57هزار تن و به ازای هر نفر  925کشور 

 .کند کیلوگرم انواع محصوالت خشکباری مصرف می 77که در مجموع هر فرد ایرانی ساالنه 

با توجه به افزایش تولید در : ک وزارت جهاد کشاورزی درباره بازار خشکبار شب یلدا بیان کردهای سردسیری و خش مدیرکل میوه

رود در شب یلدا امسال بازار متعادلی را تجربه  سال جاری نگرانی از بابت کمبود محصوالت و افزایش قیمت وجود ندارد و انتظار می

هزار تن خشکبار از  045در سال گذشته بیش از : یف کرد و یادآور شدتن بازار صادراتی خشکبار ایران را خوب توص رویین.کنیم

میلیارد دالر برای  7.7هزار تن آن سایر محصوالت بوده است و در مجموع  455هزار تن آن خرما و  545کشور صادر شده است که 

 .کشور ارزآوری داشته است

در کشور به اندازه نیاز تولید انواع خشکبار با : و اظهار داشت وی واردات هر نوع محصول خشکباری به کشور را ممنوع عنوان کرد

تنوع باال وجود دارد، ضمن اینکه واردات این محصوالت با خطر انتقال امراض و آفات همراه است به همین دلیل واردات محصوالت 

 .خشکباری به کشور ممنوع شده است

شود  آنچه در بازار دیده می: کباری خارجی در بازار، تأکید کردتن در پایان در توضیح وجود برخی از محصوالت خش رویین

شود که از خریداری آنها خودداری کنند؛ زیرا از  اند و به مردم توصیه می محصوالت قاچاقی است که از مبادی غیررسمی وارد شده

 ./نظر بهداشتی قابل اطمینان و تأیید نیستند

/news/fa/ir.iana.www//:http52922D%/8%A2%D9%85%D 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/37977/%D8%A7%D9%81%25D


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

65 
 

 بازار و قیمت ها
 فودپرس 1۹۳5آذر ماه  22دو شنبه 

  قیمت هندوانه شب یلدا تغییری نمیکندقیمت هندوانه شب یلدا تغییری نمیکند/ / تولید اضافی، گوجه فرنگی را ارزان کردتولید اضافی، گوجه فرنگی را ارزان کرد

است و همین فراوانی موجب شده تا از لحاظ قیمت برای شب یلدا میوه فراوان : رئیس اتحادیه میوه و تره بار گفت <کشاورزی

 . تومان در بازار موجود است و قرار نیست که برای شب یلدا گران تر شود 855تا  255هندوانه با قیمت  مشکلی به وجود نیاید،

شده است تا از لحاظ قیمت نیز میوه فراوان است و همین فراوانی موجب : در رابطه با بازار شب یلدا گفت سید حسین مهاجران

تومان در بازار موجود است و قرار نیست که برای شب یلدا گران  855تا  255مشکلی به وجود نیاید، از جمله هندوانه که با قیمت 

 75تومان است، پرتقال نیز  7055تا  5055تومان و انار متوسط نیز  0تا  4055انار با کیفیت قیمتش : وی افزود.تر هم شود

تومان در میادین به فروش می رود که در حقیقت این میوه ها ذخیره شب عید  5055تا  255که از کیلویی  درصدش آسیب دیده 

اگر قرار باشد این میوه ها را االن مصرف کنند تلخ نبوده و طعم خوبی دارد اما چنان چه بخواهند این ها را نگه داری کنند . بوده اند

 .ود را از دست خواهد داد بنابراین مصرف آن ها به صرفه تر خواهد بودتلخ می شود و طعم خوب خ

متأسفانه عرضه و تقاضا در کل در بازار متناسب نیست تا ماه گذشته محصولی مانند گوجه : رئیس اتحادیه میوه و تره بار تأکید کرد

سیده و لذا کشاورز نه تنها سود زیادی نمی کند بلکه تومان ر 855هزار تومان بود و حاال به دلیل مازاد تولید به کیلویی  0کیلویی 

 5755تا  855کیلویی  تومان و پیاز نیز  5755سیب زمینی به : مهاجران بیان داشت.مبلغی هم دست تولید کننده را نمی گیرد

 .هزار تومان است در قیمت نارگیل نیز تفاوتی صورت نگرفته است 4تا  5055رسیده است،موز نیز کیلویی 

f=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http9555fbb55f24f9fa25f2 
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  برنامه و سیاست هابرنامه و سیاست ها
 فارس - ۳۱/۲۳/2۲:  تاریخ

  نامه نوشتندنامه نوشتندکاران به رهبری کاران به رهبری   گندمگندم/ / نارضایتی کشاورزان از عملکرد غیر قانونی دولتنارضایتی کشاورزان از عملکرد غیر قانونی دولت
کاران با بیان این که دولت طبق قانون باید هر سال مطابق با نرخ تورم، قیمت تضمینی  مدیرعامل بنیاد ملی توانمندسازی گندم 

 . ماه معنا ندارد 7.0درصدی نرخ خرید تضمینی گندم پس از  7.4درصدی تورم، افزایش  2با نرخ : گندم را افزایش دهد، گفت

، با انتقاد از نحوه افزایش نرخ خرید تضمینی گندم از سوی خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی  قلی ایمانی در گفت علی

مجلس شورای اسالمی مکلف است که نرخ محصوالت کشاورزی را با  5528دولت طبق قانون مصوب سال : دولت، خاطرنشان کرد

 .های تولید برآورد کرده و در نهایت قیمت خرید تضمینی را بر اساس نرخ تورم اعالم کند آنالیز وضعیت قیمت و هزینه

دانیم که چرا ناظر بر اجرای قانون نیستند و چرا کمیسیون  می  در این راستا ما نمایندگان مجلس را مقصر: وی تصریح کرد

درصدی نرخ تضمینی  9درصد است و وزارت جهاد کشاورزی هم افزایش  2حداقل  داند نرخ تورم کشاورزی با وجود آن که می

 .درصد افزایش یافته است 7.4گندم را پیشنهاد کرده بود، اما در نهایت نرخ تضمینی 

م را تر اینجاست که با این وجود دولت هنوز نرخ خرید تضمینی گند کاران، جالب به گفته مدیرعامل بنیاد ملی توانمندسازی گندم

تومان خریداری خواهد شد، در حالی  5555است که گندم به کیلویی  هنوز رسماً اعالم نکرده و آقای نوبخت در جایی عنوان کرده

 .گذرد که دو نیم ماه است که از سال جاری زراعی و زمان اعالم رسمی نرخ خرید تضمینی می

ی گندم را برگزار کنیم، این گونه با کشاورزان برخورد کنند، خواهیم جشن خودکفای این درست نیست، در حالی که می: وی گفت

رو خواهیم شد که از همین اکنون دستمزد  چرا که در فصل داشت و برداشت نیز عالوه بر تورم امسال با تورم سال آینده هم روبه

درصد افزایش داده  22تا  55ز مضاف بر آنکه خود دولت قیمت کود شیمیایی را ا. درصد افزایش خواهد داشت 55کارگران حداقل 

 .درصد افزایش داشته است 8تومان یعنی چیزی حدود  5025تومان به  5425و بذر گندم نیز از کیلویی 

ما در این مملکت با : تر از قیمت داخلی است، اظهار داشت ایمانی با اشاره به برخی سخنان مبنی بر قیمت جهانی گندم که پایین

  ها کاهش پیدا کند، خواهند قیمت کنیم و ما هم چندان تمایلی به افزایش قیمت نداریم و اگر می زندگی میهای باالی تولید  هزینه

 .گذاری کنند وری، بهبود عملکرد و در نتیجه کاهش هزینه تولید سرمایه باید روی افزایش بهره

به آقای : ن به مقام معظم رهبری خبر داد و گفتکارا ای توسط گندم کاران از تنظیم نامه مدیرعامل بنیاد ملی توانمندسازی گندم

ای ندیدیم، در نتیجه از آنجایی که مقام معظم رهبری پشتیبان خودکفایی ملی در  جمهور و آقای نوبخت نامه نوشتیم و نتیجه رئیس

 .بگیریمایم تا خدمت ایشان ارسال کرده که شاید نتیجه  ای را تنظیم کرده نامه  راستای اقتصاد مقاومتی هستند،

درصد  2جمهور برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم تا  در عین حال وزیر جهاد کشاورزی به دنبال رایزنی با رئیس: وی اضافه کرد

 .است

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http55905975555549 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۳۱/۲۳/17:  تاریخ

دهیم نه افراد دهیم نه افراد   مجوز واردات را به تولید کننده محصول میمجوز واردات را به تولید کننده محصول می//ایمایم  تمام قد جلوی انحصار واردات ایستادهتمام قد جلوی انحصار واردات ایستاده

  سالسال  0101درصدی روغن ظرف درصدی روغن ظرف   ۰1۰1خودکفایی خودکفایی //خاصخاص
ایم، مجوز واردات را به  تمام قد جلوی انحصار واردات کشاورزی ایستاده: ریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت معاون برنامه 

سال حاصل  55های روغنی ظرف  درصدی دانه 25دهیم و طبق برنامه، خودکفایی  تولید کننده محصول و نه افراد خاص می

 . شود می

شود و وقتی  ترین معاونان وزیر جهاد کشاورزی محسوب می مصاحبه جزء کم: ، اشارهفاطمه بیاتـ گروه اقتصادی،  خبرگزاری فارس

 2به یک مرتبه پس از چند ماه پیگیری، اطالع دادند که وقت مصاحبه با عبدالمهدی بخشنده نهایی شده، پذیرفتیم که ساعت 

اش متوجه شدم که او فقط مشاور یا معاون حجتی نیست، بلکه  از صحبت های خارج از مصاحبه.حضور یابیمبعدازظهر در دفترش 

دهد در  او استاد تمام دانشگاه است که ترجیح می .ای است که حتی در مواقع خاص هم به آقای وزیر دسترسی دارد دوست دیرینه

مصاحبه ما حول محور موضوعاتی همچون کارهای وزارت جهاد یک ساعت و نیم  .همان زادگاهش یعنی خوزستان تدریس کند

کشاورزی در بحث اقتصاد مقاومتی، تنظیم بازار پس از اجرای قانون انتزاع و به قول آقای بخشنده، قانون تمرکز، مدیریت واردات 

کند، اما در نهایت در مورد او ابتدا تاکید داشت که فقط مصاحبه را با محور اقتصاد مقاومتی مدیریت  .کاالهای اساسی گذشت

 .تنظیم بازار هم پاسخ داد و اینکه وزارت جهاد کشاورزی مسئول تنظیم وکمبود عمده کاالهای اساسی است و نه خرده فروشی

بر، تولید کاالهای اساسی از جمله گندم در  در راستای محورهای اقتصاد مقاومتی که در آن بر کاهش تولید محصوالت آب :فارس

 ور و مدیریت واردات محصوالت تأکید شده، وزارت جهاد کشاورزی طی این سالها چه کاری انجام داده است؟داخل کش

بند آن به طور غیرمستقیم به وظایف وزارت  2، 0بند آن به طور مستقیم و  7بند دارد که  74ابالغیه اقتصاد مقاومتی  :بخشنده

شود، برقراری امنیت غذایی در کشور است و دیگر،  تقیم به ما مرتبط میآنچه که مس. جهاد کشاورزی در این حوزه اشاره دارد

ای را به ستاد راهبردی  که به عنوان مثال بسته 94های کشاورزی در کشور است و در همین راستا در سال  تأمین و تولید نهاده

افزایش خوداتکایی در محصوالت راهبردی است شود که نمونه آن پروژه  پروژه بزرگ می 74ایم که شامل  اقتصاد مقاومتی ارائه کرده

  .شود مرغ می که شامل محصوالتی همچون گندم، برنج، گوشت، مرغ و تخم

 74این بسته در شورای اقتصاد مطرح شده و از . ایم هایی همچون بذر، کود و سم تعریف کرده هایی در بخش تأمین نهاده یا پروژه

  .فته است و در ستاد اقتصاد مقاومتی هم به تصویب رسیده استپروژه در اولویت ما قرار گر 54پروژه، 

  شود که در اولویت قرار گرفته است؟ پروژه بیشتر مربوط به چه موضوعاتی می 54این  :فارس

نوسازی و بهسازی اراضی، زهکشی و آبیاری مزارع، استفاده از آبیاری نوین، مکانیزاسیون و مباحث آبخیزداری منابع  :بخشنده

هایی برای تولید کود، سم و بذر تعریف شده، اگرچه باید برخی موارد را وارد  همچنین پروژه. های پایه ماست طبیعی که جزو پروژه

  .پروری و پرورش ماهی در قفس است ای، توسعه آبزی های متراکم گلخانه توسعه کشت. کنیم

های روغنی،  به عنوان مثال مجری طرح دانه. ری ملی انتخاب کننداند تا برای هریک از این موارد یک مج آقای وزیر تصمیم گرفته

 .مجری پنبه، مجری گندم

  شوند؟ این مجریان از بخش خصوصی یا از مدیران بدنه دولت انتخاب می :فارس
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، مضاف بر آنکه اند که برخی از آنها معاونان وزیر و برخی از مدیران میانی هستند این افراد از مدیران دولت انتخاب شده :بخشنده

ها را  ها را براساس آمایش سرزمینی اجرا کرده و در هر استان با توجه به وضعیت آب و هوایی و کشش هر استان، طرح ما این طرح

  .ایم، تا بداند سهم استانش در تولید محصوالت کشاورزی باید چقدر باشد کنیم و برنامه را به استاندار هر استان اعالم کرده اجرا می

ها به  شود تا کارها پیش برود؟ چون تجربه نشان داده که بهترین طرح ها از چه محلی تأمین می بودجه و منابع این طرح :ارسف

 .دلیل عدم اختصاص بودجه، راکد مانده است

برای ردیفی  92یا  90منابع ریالی ما مشخص شده است، اما دولت در حد مقدورات خود در قالب بودجه سنواتی سال  :بخشنده

پروژه  54آن درنظر گرفته است، در عین حال مصوب شده است که اولویت تخصیص بودجه در وزارت جهاد کشاورزی به این 

های اقتصاد  یکی از این پروژه .های مختلف در دست اجرا داریم پروژه در زیربخش 555اختصاص یابد، چرا که شاید بیش از 

هزار هکتاری در استان سیستان و بلوچستان و  42از اراضی خوزستان است، پر ژه  هزار هکتار 005مقاومتی، زهکشی و آبیاری 

شود و منابع آن با دستور مقام معظم رهبری از  استان مرزی که جمعاً حدود یک میلیون هکتار می 55هزار هکتاری در  455پروژه 

  .ر هکتار زهکشی اراضی آبیاری را انجام دهیمهزا 705ایم که  شود و امسال هم تعهد کرده محل صندوق توسعه ملی تأمین می

 شود؟ شود؟ آیا به صورت تسهیالت به کشاورزان داده می ای انجام می ها به چه شکل و شیوه این تخصیص :فارس

ها و پرورش ماهی در قفس که  کند، به عنوان مثال پروژه توسعه گلخانه ها را بخش خصوصی اجرا می بخشی از این پروژه :بخشنده

ها که عمدتاً بانک کشاورزی  عمده تسهیالت از محل صندوق توسعه ملی است و یا از منابع بانک. دهیم ما فقط به آن تسهیالت می

  .کند، از منابع بانک کشاورزی است است، اما متأسفانه عمده تسهیالتی که بخش کشاورزی استفاده می

  تخصصی این بخش نیست؟ گویید متأسفانه، مگر بانک کشاورزی بانک چرا می :فارس

ها موظفند بخشی از بودجه خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند، اما با توجه به اینکه نرخ  مطابق قانون همه بانک :بخشنده

شان را به سمت سایر  دهند، عمده منابع ها ترجیح می ها کمتر است، بانک درصد از سایر بخش 4، 5تسهیالت در بخش کشاورزی 

  .درصد منابع خود را به بخش کشاورزی اختصاص داده است 0تا  4دهند، اما بانک کشاورزی  ها سوق بخش

  امسال بخش کشاورزی چقدر از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است؟ :فارس

ی درصد از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در سال در اختیار بخش کشاورز 55طبق قانون باید ساالنه مطابق قانون  :بخشنده

ای  ایم، مضاف برآنکه طبق جلسه میلیارد تومان بر اساس تغییر قیمت نفت، دریافت کرده 7055هزار تا  7قرار گیرد و ساالنه حدود 

درصد  55درصد به  50ایم، نرخ تسهیالت این صندوق برای صادرکنندگان از  با اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی داشته

 .درصد بود 58قم رسید، در صورتی که قبالً این ر

در عین حال دیده شده که بخشی از بودجه بخش کشاورزی صرف پرداخت یارانه نقدی برای صادرات محصوالت مختلف از  :فارس

های  یابد، آیا بهتر نیست این یارانه نقدی صرف اصالح زیرساخت جمله کشمش و اخیراً هم اعالم کردند، مرکبات اختصاص می

 قل و انبارها شود؟صادراتی از جمله حمل و ن

در برخی موارد پرداخت یارانه نقدی برای کمک به صادرکنندگان و حضور در بازارهای جهانی است، به عنوان مثال؛  :بخشنده

امسال قیمت جهانی پسته کمی افت کرده و آمریکا به عنوان رقیب ما حضور پررنگی در بازار داشته و ما باید برای حمایت از 

  .ه متوسل به پرداخت یارانه نقدی شویمتولیدکنندگان پست

های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی محقق  چقدر از برنامه! دوباره برگردیم به بحث اصلی خود یعنی اقتصاد مقاومتی :فارس

  شده است؟
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لیون تن آن را به می 55.0ایم و  میلیون تن گندم تولید کرده 54.5ایم و امسال  ما در تولید گندم صددرصد موفق شده :بخشنده

میلیون تن جو تولید  4در حوزه جو نیز برنامه ما محقق شده و امسال قریب به . ایم صورت تضمینی از کشاورزان خریداری کرده

 97مجموع تولید شکر ما از چغندر قند و نیشکر در سال . ایم در تولید شکر نیز به اهداف خود تا حدودی دست پیدا کرده.ایم کرده

هزار تن عبور کند، در  255بینی ما این است که امسال تولید شکر ما از مرز یک میلیون و  پیش. هزار تن بود 555و  یک میلیون

حالی که سطح زیر کشت اصالً اضافه نشده، بلکه عملکرد در هکتار بهبود یافته است و بخشی از تولید چغندر قند با تغییر فصل 

هزار هکتار از اراضی با آبیاری  705مان است که  جزء برنامه .تن رسیده است 05هکتار به تن در  55کشت، از بهاره به پاییزه از 

هزار تن ماهی در قفس در  75هزار هکتار آن انجام شده است، همچنین امسال برنامه داریم که  555نوین تجهیز شود که تاکنون 

رو هستیم و همچنین سطح  ر تن با افزایش برداشت روبههزا 455تا  555در حوزه برنج نیز امسال . دریاهای کشور تولید شود

های اخیر  های روغنی اشاره کردید، چرا طی سال به بحث کشت دانه :فارس.برابر رقم سال گذشته است 5های روغنی  زیرکشت دانه

روغن مصرفی، وارداتی درصد  90کشی در داخل،  رغم فراهم بودن زمینه آب و هوایی، به جای توسعه کشت دانه روغنی و روغن علی

  ای برای کاهش واردات روغن دارد؟ است و وزارت جهاد کشاورزی چه برنامه

درصد روغن خوراکی مورد نیاز کشور را خودمان در داخل تولید کنیم  25سال آینده  55ایم که طی  ریزی کرده ما برنامه :بخشنده

 4.4شود که این یک فاجعه است و ما اکنون ساالنه  د کشور میدرصد روغن مصرفی به صورت روغن خام وار 95و اکنون بیش از 

اکنون میزان تولید چغندر قند در کشور کم نیست، اما متأسفانه با کمبود  :فارس.کنیم میلیارد دالر روغن خوراکی وارد کشور می

سال آینده مشکل  55ز بیفتد و باز های روغنی نی رو هستیم و ممکن است، همین اتفاق برای دانه کارخانه فرآوری چغندر قند روبه

 های روغنی باشد؟ ما نبود زیرساخت فرآوری دانه

کشی و مازاد بر ظرفیت داریم و هیچ مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت و اتفاقاً  ما اکنون تعداد زیادی کارخانه روغن :بخشنده

 .نالند کشی از ظرفیت خالی خود می اکنون کارخانجات روغن

های روغنی در کشور اتفاق  های اخیر اجازه نداده که توسعه کشت دانه کنید سود شیرین واردات طی سال شما فکر می یعنی :فارس

 بیفتد؟

درصد از روغن مورد نیاز کشور را خودمان تأمین  25سال  55ایم و قرار است طی  همین هدفگذاری که اکنون ما کرده :بخشنده

قاعدتاً هر کاری را . کردیم و بعد رها شد درصد نیاز داخل را تولید می 52تا  84ـ85ر سال کنیم، در دولت هشتم انجام شده بود د

قاعدتاً تولید کار سختی است که واردات در . ایم گردیم و ما دوباره اکنون از صفر شروع کرده پیگیری نکنیم، به نقطه اول بازمی

های کشور ظرفیت کشت کلزا را دارند، مضاف بر آنکه اگر کشت کلزا  اکنون همه استان. تری است تر و شیرین مقابل آن، کار آسان

  .تواند به پایداری تولید در بخش زراعت کمک کند رونق یابد، با توجه به خصوصیات کلزا، می

ز واردات رو هستیم، اما آنچه تاکنون مشاهده شده، برای تنظیم بازار دولت ا در مورد برنج هم گفتید با افزایش تولید روبه :فارس

هزار تومان بوده که برای قشر ضعیف قابل مصرف نیست، آیا  57تا  9برنج ارزان قیمت استفاده کرده است، در حالی که برنج ایرانی 

  هزار تومان خارجی دارد؟ 4ای برای واردات برنج ارزان قیمت کیلویی  دولت در صورت تولید به اندازه نیاز داخل، باز هم برنامه

استان شمالی گلستان، مازندران و گیالن متمرکز  5 سیاست وزارت جهاد کشاورزی این است که کشت برنج را در اوالً :بخشنده

کنیم افزایش عملکرد در واحد  بر بودن نیستیم، اما فکر می ها به دلیل آب کند و خیلی موافق توسعه کشت برنج در سایر استان

در کنار آن اگر بتوانیم کشت دوم را توسعه دهیم، باز در کاهش قیمت مؤثر . بدهای تولید کاهش یا شود، تا هزینه سطح سبب می

 .شود کاری، کشت دوم انجام می هزار هکتار از مزارع برنج 48های گذشته در  است و طی سال
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  !گویید هزار تومان است و قطعاً بسیار ارزانتر از آن چیزی است که شما می 2البته برنج پرمحصول کیلویی 

کنند و بحث خرید  ایم که همه مردم از آنجا کاالهای خود را خریداری می فروشان درآورده ها را ما از کف بازار عمده این رقم :فارس

  .کنیم ها را در بازار رصد کرده و منتشر می یک نفر نیست، چرا که ما همیشه به طور ماهانه قیمت

دهند  کشت در سال را انجام می 5ای است که به راحتی  و هوایی به گونه در کشورهای عمده تولیدکننده برنج، اقلیم آب :بخشنده

توانیم، با آنها رقابت کنیم، اگرچه کیفیت برنج ایرانی بسیار  گاه در حجم تولید نمی و هزینه سنگین آبیاری را ندارند و قطعاً هیچ

 .در کنار آن، سیاست ما توسعه ارقام پرمحصول است. باالتر است

میلیارد دالر در  8.8تنظیم کسری منفی تراز تجاری کشور هدف اصلی ماست و تراز تجاری در بخش کشاورزی از منفی در نهایت، 

میلیارد دالر کاهش یافت و مفهوم آن این است که  5.4به منفی  94رسیده و در سال  95میلیارد دالر در سال  0به منفی 97سال 

ساله و در  55ما در یک افق . جویی شده است محل واردات بخش کشاورزی صرفهمیلیارد دالر از  0های گذشته حدود  طی سال

 .ایم که تراز تجاری بخش کشاورزی را به صفر برسانیم جهت اقتصاد مقاومتی متعهد شده

  االن بیشترین حجم واردات بخش کشاورزی مربوط به کدام بخش است؟ :فارس

  .واردات شکر و برنج نیز کاهش یافته است های روغنی، ذرت و کنجاله و غالت، دانه :بخشنده

های اقتصاد مقاومتی، افزایش اشتغال در کشور است، چه سهمی از اشتغال به بخش کشاورزی  یکی دیگر از سرفصل :فارس

  اختصاص دارد؟

ش نیستیم، درصد از اشتغال کشور مربوط به بخش کشاورزی است و ما خیلی به دنبال افزایش اشتغال در این بخ 59 :بخشنده

ای، عمده نیروی استفاده در این بخش  مثالً در توسعه کشت گلخانه. بلکه به دنبال تثبیت اشتغال هستیم و دنبال کیفیت اشتغال

. ماه بیکار است 2کند، اما در کشاورزی سنتی، کشاورز  ماه سال فعالیت می 57باید حداقل کارشناس بخش کشاورزی باشد که در 

  .و آبیاری نوین نیز حتماً باید از افراد کارشناس استفاده کنیمپروری  در بخش آبزی

گویید وضعیت خوبی داریم، اما شاهد بودیم که در ماه مبارک  گردیم به وضعیت تنظیم بازار، در مورد شکر، شما می برمی :فارس

واردات شکر توسط بازرگانی دولتی و  رمضان امسال با کمبود شکر و افزایش قیمت این محصول در بازار مواجه بودیم و حتی پس از

 .عرضه فراوان در بورس، باز قیمت در بازار چندان کاهش نیافت

وزارت جهاد کشاورزی یک کار اصولی را در بحث واردات شکر آغاز کرده . در یک مقطعی یک سکته یک ماهه ایجاد شد :بخشنده

فقط مجوز واردات شکر را به اشخاص حقوقی که خود تولیدکننده شکر اکنون . و ما واردات شکر و روغن را به تولید داخل گره زدیم

ایم تمام کارخانجات تولیدکننده شکر  گفته. کنند، اما ما کوتاه نیامدیم ای مقابله می دهیم و با این سیاست، متأسفانه عده هستند می

اردات حاشیه سودی دارد نصیب تولیدکننده داخلی شان از تولید، سهمی هم از واردات به آنها داده شود؛ یعنی اگر و به تناسب سهم

 .کند بشود که با مشقت فراوان تولید می

 اید؟ این سیاست را از کی اعمال کرده :فارس

پیش از . رفت شد و سود شیرین آن به جیب این افراد می تاجر مشخص وارد می 5، 7قبالً شکر توسط . از سال گذشته :بخشنده

 .کنند کنند و آن را فرآوری می ال بیکار بودند اما اکنون شکر خام یا شکر زرد را وارد میاین، کارخانجات شکر چند س

های روغنی نیز امسال همین کار را کردیم و گفتیم هر کس دانه روغنی داخلی را بخرد، در واردات روغن اولویت دارد، در  در دانه

های روغنی را خود کارخانجات  نتیجه آن شد که تمام محصوالت دانهغیر این صورت باید با تعرفه باالتری روغن را وارد کند، 

  .آییم دهند، خریداری کردند و به هیچ وجه از این سیاست کوتاه نمی های روغنی که کار واردات را هم انجام می فرآوری دانه
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فروش آن احداث شدند و بیشترین سر  های قبل، برخی کارخانجات صرفاً برای واردات، سفید کردن شکر خام و اما متأسفانه در سال

و صدا مربوط به همین کارخانجات است و کار به آنجا رسید که برخی از کارخانجات فرآوری چغندر قند این بخش را تعطیل کردند 

 .و فقط متکی به واردات شکر خام شدند

نی محصوالت استراتژیک به وزارت جهاد کشاورزی، برخی اعتقاد دارند که از زمان اجرای قانون انتزاع و واگذاری بخش بازرگا :فارس

گوید من از تولید تا توزیع در بازار را برای تو دارم، وزارت  تا جایی که وزارت جهاد می تنظیم بازار مانند یک بچه یتیم شد

برخی معتقدند انحالل  .گوید این موضوع به من ربطی ندارد صنعت هم از خدا خواسته هر بار در مورد تنظیم بازار سؤال کردیم، می

وزارت بازرگانی و سپردن بخش تنظیم بازار به وزارت صنعت و سپس به وزارت جهاد کشاورزی کار اشتباهی بود و برخی هم 

ریزی و  شما به عنوان معاون برنامه. گویند وزارت جهاد به زمان نیاز دارد تا سعی و خطا کرده و بتواند تنظیم بازار را مدیریت کند می

  اید؟ صادی وزارت جهاد در این مورد چه کردهاقت

تنظیم عمده ( وزارت جهاد کشاورزی)دقیقاً مرزبندی وظایف مشخص شده و وظیفه ما ( انتزاع)در قانون تمرکز وظایف  :بخشنده

وضعیت بازار سازمان تعزیرات حکومتی و اصناف نیز بر . فروشی، چرا که ابزار آن هم در اختیار ما نیست بازار است نه در خرده

نظارت دارند، مضاف بر آنکه در وزارت صنعت، معاونتی به نام بازرگانی داخلی فعال است که عمده فعالیتش بر روی محصوالت مواد 

کند و پس از اجرای قانون انتزاع، حتی یک نفر از اینها هم به وزارت جهاد  غذایی است که با نیروی چندصدنفره فعالیت می

، حتی در حد یک متر ساختمان یا یک نفر نیرو هم از این بخش به ما ندادند، هر وقت دولت یا مجلس کشاورزی منتقل نشد

 تصویب کرد که این ابزار در اختیار ما قرار بگیرد، ما هم پاسخگو خواهیم بود، البته از ابتدا قرار هم نبوده که این ابزار به ما داده

د، اگر در بازار کمبود محصولی وجود داشت، وزارت جهاد باید پاسخگو باشد، اما کنی شما وقتی از تنظیم بازار صحبت می .شود

هایی همچون سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی و بخش  فروشی و گرانفروشی مربوط به سازمان کننده، کم اجحاف در حق مصرف

گفتند  شد و می طریق وفور واردات انجام می قبالً در جریان هستم که تنظیم بازار از .اصناف و بازرگانی داخلی وزارت صنعت است

شد؟ و قبالً تنظیم بازار از طریق واردات بیش از  بپرسید قبالً شکر، روغن و برنج سالی چه میزان وارد می. بازار کامالً تنظیم است

مش تنظیم بازار نیست، گرفت که اس ها هنگفت واردات، انبار کردن صورت می تنظیم بازار با صرف هزینه. شد نیاز داخل محقق می

اند، این  ایم و دلیل اصلی که امر واردات کاالهای اساسی را به وزارت جهاد سپرده اما ما در مقابل واردات را به تولید داخل گره زده

در فصل  است که میزان تولید داخل و واردات را با یکدیگر متعادل کنیم و بیشتر به خاطر حمایت از تولید داخل این اتفاق افتاد و

زمانی در فصل برداشت چغندر قند و تولید شکر، کشتی . رویه برنج خارجی مواجه نشویم برداشت برنج، به یکباره با واردات بی

کنم  خواهش می. دانند و تولیدکننده خیالش راحت است شد، اما اکنون اینها تنظیم شده و همه می کشتی شکر وارد این کشور می

 .بازار صحبت کنند افراد منصفانه از تنظیم
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ها اجرایی نشده ها اجرایی نشده   گذشته با قزاقگذشته با قزاق    هایهای  نامهنامه  موافقتموافقت/ / مشکالت مالی و بانکی با قزاقستان همچنان باقی استمشکالت مالی و بانکی با قزاقستان همچنان باقی است  

  استاست
همچنین خواستار . علیرغم اجرا شدن برجام، مشکالت مالی و بانکی با قزاقستان همچنان پابرجاست: وزیر جهاد کشاورزی گفت 

 . یرانی در بنادر قزاقستان در دریای خزر هستیمهای ا ارائه تسهیالت برای تخلیه و بارگیری کشتی

، محمود حجتی صبح امروز در دیدار با هیأت تجاری قزاقستانی که به سرپرستی وزیر خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

اقتصادی، علمی و فرهنگی بین ایران و   مشترک همکاریگذاری این کشور برای پانزدهمین اجالس کمیسیون  توسعه سرمایه

کشور طی سالهای گذشته رو به رشد بوده است و نقش  7رابطه : قزاقستان برگزار شد، به رابطه ایران و قزاقستان اشاره کرد و گفت

ن با سایر کشورهای همسایه از سبب شده تا این کشور در راهبرد مناسبات ایرا 0+5ای ایران با  دوره مذاکرات هسته 7قزاقستان در 

بالقوه و بالفعلی در   وزیر جهاد کشاورزی کشورمان به این نکته اشاره کرد که قزاقستان توانمندی.ای برخوردار باشد جایگاه ویژه

 .تواند در آسیای میانه نقش کلیدی ایفا کند های صنعتی، اقتصادی و فناوری دارد که می حوزه

تکمیل و افتتاح کریدور شمال به جنوب، امضای : کشور اشاره کرد و گفت 7اخیر بین   اریوی همچنین به برخی از همک

ای، تأسیس داالن حمل و نقلی ایران، عمان، ترکمنستان و ازبکستان که قزاقستان در شرف  نامه جدید حمل و نقل جاده موافقت

های اختصاصی در هر یک از دو کشور و تردد  مایشگاهپیوستن به آن است، برقراری پروازهای مستقیم بین دو کشور، برگزاری ن

های مختلف تجاری از جمله مواردی است که بین ایران و قزاقستان محقق شده و ایران آمادگی دارد، تا بنادر جنوبی خود را  هیات

ی و بانکی بین دو کشور های مال علیرغم برجام، هنوز مشکالت در بخش: حجتی تصریح کرد.برای ترانزیت کاالی قزاقستان قرار دهد

های دو کشور، اسناد همکاری  مسائلی از قبیل فقدان روابط کارگزاری بین بانک. حل نشده که بخش اقتصادی را متأثر کرده است

های ایران در بنادر قزاقستان در دریای خزر  در زمینه صدور ویزای تجاری و گردشگری و مشکالت برای بارگیری و تخلیه بار کشتی

تا مشکالت باقیمانده بر سر راه توافقات پیشین بین ایران و قزاقستان نهایی شده تا اسناد : وی اظهار امیدواری کرد.باقی استهنوز 

 .های مختلف در سفر آینده رئیس جمهور ایران به قزاقستان به سرانجام رسیده و اجرایی شود در بین وزارتخانه
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  ممنوعیت شکار پرندگان در قم برای مقابله با شیوع آنفلوانزا ممنوعیت شکار پرندگان در قم برای مقابله با شیوع آنفلوانزا 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان، شکار هرنوع پرنده وحشی تا به علت نگرانی از شیوع : مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم گفت

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان  از قم به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش . اطالع ثانوی ممنوع خواهد بود

با اشاره به اعالم رسمی سازمان دامپزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر ممنوعیت شکار ، سید رحمان دانیالی قم

بر اساس این تصمیم که به علت نگرانی از شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان اخذ شده است، شکار : پرندگان در سخنانی اظهار کرد

اشاره به صدور پروانه شکار پرندگان در استان قم، این ممنوعیت را  وی با.هر نوع پرنده وحشی تا اطالع ثانوی ممنوع خواهد بود

هرگونه شکار و صید پرندگان وحشی و مهاجر در استان قم تا روشن شدن وضعیت : شامل دارندگان مجوز شکار نیز دانست و گفت

ی اجرایی مسؤول همکاری و مساعدت ها این بیماری ممنوع خواهد بود و امیدواریم مردم فهیم و دوستدار طبیعت استان با دستگاه

 .الزم را داشته باشند
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های انرژی تجدیدپذیر توسط ایران در های انرژی تجدیدپذیر توسط ایران در   ساخت نیروگاهساخت نیروگاه/ / پروژه مشترک بین ایران و قزاقستانپروژه مشترک بین ایران و قزاقستان  ۸۸اجرای اجرای 

  قزاقستانقزاقستان
میلیون  555طرح مشترک بین ایران و قزاقستان به ارزش یک میلیارد و  8: گذاری جمهوری قزاقستان گفت وزیر توسعه سرمایه 

گذاری جمهوری قزاقستان  وزیر توسعه سرمایه ، قسیم بیکخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی . دالر در دست اجراست

ظهر امروز در پانزدهمین اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی، علمی و فرهنگی با ایران که با حضور فعاالن اقتصادی دو کشور و 

دیدار رسمی بین ایران و قزاقستان صورت  55سال اخیر تاکنون  در چهار: محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، گفت

  .های طرفین استفاده کنیم گرفته است و رابطه خوبی بین رهبران دو کشور ایجاد شده تا بتوانیم از ظرفیت

حجم گردشگری در : شود، تصریح کرد های دو طرف برای تعامالت بیشتر استفاده نمی وی با اشاره به اینکه آنطور که باید از پتانسیل

های جدی برای توسعه حجم گردشگری و در عین  های اخیر بین دو کشور کاهش یافته، در حالی که در قزاقستان سیاست سال

گذاری  میلیارد دالر سرمایه 755ایم بیش از  سال اخیر توانسته 55در طی : بیک گفت .سازی با ایران مدنظر است حال صنعتی

  .میلیون نفر باشیم 580توانیم دروازه ورود تجار ایرانی به بازار بزرگی متشکل از  عی میخارجی جذب کنیم و به نو

کشور مطرح دنیا است که بیشترین حجم ذخایر منابع طبیعی  55گذاری قزاقستان با بیان اینکه کشورش جزو  وزیر توسعه سرمایه

سنگ، اورانیوم، آهن و مس در کشور ما وجود دارد و در حوزه  زغالتمام معادن از جمله کروم، روی، طال، : را دارد، خاطرنشان کرد

  .شرکت ایرانی در معادن ما از جمله معادن مس در حال فعالیت هستند 59بینیم و همین االن  معدن آینده خوبی می

توانیم در  که میهای بزرگ دولتی خود داریم  سازی مؤسسات و شرکت در عین حال برنامه جدیدی برای خصوصی: وی تصریح کرد

  .های خصوصی در بخش انرژی و معدن استفاده کنیم این بخش از فعالیت شرکت

های  نامه مشترک در حوزه انرژی با ایران به امضا رسیده تا طرف ایرانی در استان بار موافقت به گفته بسیم بیک، برای نخستین

ها  خواهیم، با ایرانی همچنین در حوزه تولید دارو می: ی افزودو .های انرژی تجدیدپذیر احداث کند جنوبی قزاقستان، نیروگاه

میلیون دالر بین  555ها به ارزش یک میلیارد و  این طرح: طرح مشترک با ایران اشاره کرد و افزود 8وی به اجرای  .همکاری کنیم

گذاری قزاقستان همچنین با بیان  یهوزیر توسعه سرما.طرح آن اجرایی شده است 7ایران و قزاقستان در حال اجراست که تاکنون 

: آهن شمال به جنوب از قزاقستان به ترکمنستان سپس به ایران چند سند همکاری به امضا رسیده، اظهار داشت اینکه در حوزه راه

هایشان را به خواهیم تا از این مسیر کاال ها می ها و چینی قصد داریم از این کریدور و خط آهن حداکثر استفاده را ببریم و از روس

هزار کیلومتر جاده  25های خود در کشورمان هستیم که ایجاد  خلیج فارس بفرستند، مضاف بر آنکه به دنبال اصالح زیرساخت

 .شان با ما همکاری داشته باشند توانند با توجه به تجارب های خدمات فنی مهندسی به ایران می جدید از جمله آنها به شرکت

اندازی  تهران ـ آلماتی خبر دیگری بود که قسیم بیک به آن اشاره کرد و از طرف ایرانی خواست تا متقابال راهاندازی خط پرواز  راه

خط پرواز مستقیم تهران ـ آستانه را پیگیری کند، مضاف بر آنکه سند مربوط به صدور ویزا برای گردشگران گروهی امیدواریم در 

گذاران خارجی از جمله ایرانی خبر  وی در پایان از ارائه تسهیالت قزاقستان به سرمایه .سفر آقای روحانی به قزاقستان به امضا برسد

  .دهیم گذاران خارجی می سال از جمله تسهیالتی است که به سرمایه 55معافیت بر درآمد و معافیت بر اموال تا : داد و گفت
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  ایران و عراق بر گسترش همکاری دامپزشکی تاکید کردند ایران و عراق بر گسترش همکاری دامپزشکی تاکید کردند 
های دامی ایران در دیدار روسای دامپزشکی ایران و عراق،راه های گسترش تعامالت بررسی و بر لزوم رفع مشکل صادرات فرآروده 

به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، با دعوت وزارت کشاورزی عراق،  خبرگزاری فارسبه گزارش . به عراق تاکید شد

پزشکی عراق در مورد دکتر مهدی خلج رییس سازمان دامپزشکی کشور در سفر به این کشور با دکتر صالح فاضل عباس رئیس دام

 .مشکالت بر سر راه صادرات فرآورده های با منشا دامی به عراق و برخی دیگر از مسائل قرنطینه ای مذاکره کرد

در این نشست روش های ثبت دارو و واکسن و چگونگی صادرات داروهای دامپزشکی تولید ایران به کشور عراق مورد بحث و 

کارخانجات تولید کننده داروهای دامپزشکی ایران، می توانند اقدام به : کشور عراق اعالم کردرئیس دامپزشکی .بررسی قرار گرفت

 .ثبت دارو و فراورده های بیولوژیک خود در دامپزشکی عراق کرده و سپس صادرات به این کشور را آغاز کنند

های دامپزشکی ایران به همراهی نمایندگان در جمع بندی مقرر شد که هیئتی از اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان دارو

برخی از کارخانجات معتبر تولید دارو در ایران به بغداد سفر کرده و از نزدیک با مقامات دامپزشکی عراق مالقات نمایند و 

مینه و مقدمات نمایشگاهی از تولیدات داروهای دامی خود را در این کشور برپا و با شرکت های وارد کننده عراقی آشنا شوند، تا ز

مشکالت پیش آمده در زمینه صادرات گوشت مرغ و تخم مرغ .حضور شرکت ایرانی تولید کننده داروهای دامی در عراق فراهم شود

و فرآورده های طیور به کشور عراق، موضوع دیگر مورد مذاکره بود و در این ارتباط مقرر شد، گوشت طیور صادراتی به عراق صرفا 

 .مجهز صورت گیرد و صرفا شرکت های معتبر حق حضور در این صادرات را داشته باشند های از کشتارگاه

در این مذاکرات بر استمرار ارتباط دامپزشکی دو کشور در مورد تبادل اطالعات و مخصوصاً در خصوص اطالعات اپیدمیولوژی 

همچنین قرار شد که برای رفع موانع .کردندبیماری ها بر اساس ماده شش توافقنامه دامپزشکی منعقده بین دو کشور تاکید 

ای، جلسات منظم بین هیئت های کارشناسی قرنطینه دو کشور در مرزها تشکیل و این مشکالت مورد بررسی قرار گرفته و  قرنطینه

 .بهترین راه برای رفع مشکالت احتمالی انتخاب شود
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱آذر  21: تاریخ

پایداری پایداری / / های آیندههای آینده  تداوم برگزاری جشن برداشت محصول برای سایر محصوالت استراتژیک در سالتداوم برگزاری جشن برداشت محصول برای سایر محصوالت استراتژیک در سال

  اقتصادی کشاورزاناقتصادی کشاورزانخوداتکایی به گندم در گرو توجه به مسائل خوداتکایی به گندم در گرو توجه به مسائل 

در حفظ و پایداری خوداتکایی کشور به گندم نخستین موضوع که باید به آن توجه شود، مسائل اقتصادی کشاورزان است، زیرا اگر 

تولید یک محصول نیاز معیشتی و مالی کشاورزان را تأمین نکند و برای آنها صرفه اقتصادی نداشته باشد، از ادامه تولید آن 

وگو با ایانا با بیان اینکه کشاورزان نقش  مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی و صنایع امروز در گفت قائم.نندک خودداری می

قیمت تضمینی گندم باید با توجه هزینه تمام شده تولید محصول : اند، گفت بزرگی در رسیدن دوباره کشور به خوداتکایی داشته

 .شده، بخشی از زحمات کشاورزان را نیز جبران کند های تمام شود که عالوه بر پوشش هزینهمحاسبه شود و قیمتی برای آن تعیین 

سیاست دولت تا امروز حمایت از کشاورزان بوده است و رسیدن به این دستاورد بزرگ، نتیجه این : اکبر مهرفرد افزود علی

 .موقع آن ادامه پیدا کند ضمینی و اعالم بهها با تعیین قیمت مناسب برای خرید ت هاست، اما باید این حمایت سیاست

مدیریت : وی توجه به مباحث فنی و مدیریتی را عامل دیگر در ادامه و پایداری خوداتکایی کشور به گندم عنوان کرد و ادامه داد

اید مدیریت در مناسب و درست، دلیل رسیدن به خوداتکایی کشور به تولید این محصول استراتژیک است و برای پایداری آن نیز ب

سال در  57رسیدن دوباره به خوداتکایی پس از : مهرفرد خاطرنشان کرد.های کیفی اعمال شود تمام عناصر همچون تأمین نهاده

توان با مدیریت مناسب همراه  هزار هکتار از سطح زیر کشت این محصول کاهش پیدا کرده و می 055حالی به ثمر رسیده است که 

مقام وزیر جهاد کشاورزی در  قائم.وری آب را نیز بهبود بخشید یر تولید را بیش از این افزایش داد و بهرهبا کاهش بیشتر سطح ز

این جشن : شود، اظهار داشت پایان با اشاره به جشن شکرگزاری برداشت محصول که فردا دوشنبه در سالن اجالس سران برگزار می

ویژه در زمینه واردات  ی ضریب خوداتکایی و کاهش وابستگی به واردات بهبه شکرانه افزایش تولید محصوالت کشاورزی، ارتقا

های آینده این جشن  شود و امید است شاهد پایداری این دستاورد بزرگ باشیم و در سال محصوالت راهبردی کشاورزی برگزار می

 ./برای محصوالت استراتژیک دیگر کشور نیز برگزار شود
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱آذر  22: تاریخ

  تولید گندم، اسکلت بخش کشاورزی استتولید گندم، اسکلت بخش کشاورزی است/ / ما به تعهدات خود پایبند بودیمما به تعهدات خود پایبند بودیم

 .معتقد است که در سه سال اخیر به تعهدات خود جامه عمل پوشانده استوزارت جهاد کشاورزی 

در ابتدای : به گزارش خبرنگار ایانا، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت امروز در جشن شکرگزاری برداشت محصول گفت

ب افزایش تولید گندم و شکر، این عدد به درصد برسانیم که امروز با احتسا 85دولت تعهد کردیم که میزان خوداتکایی غذایی را به 

 00به  97تا  95میزان خوداتکایی در سال : عباس کشاورز افزود.درصد یعنی نزدیک به آنچه قول داده بودیم، رسیده است 29

 .تاین مقدار به بیشترین حد خود افزایش یاف 90درصد رسیده بود که سال  27به  94درصد و در سال  20به  95درصد، در سال 

ترین وظایف  امنیت غذایی، حفظ منابع و در نظر گرفتن درآمد کشاورزان از مهم: وی با اشاره به مسئولیت بخش کشاورزی بیان کرد

طوری  وزارتخانه است که خوشبختانه در سه سال گذشته با توجه به میزان تولید و رشد پایدار مشتمل این امر محقق شده است؛ به

درصد رشد رسیده است و این  75با  94میلیون تن در سال  555به  97میلیون تن در سال  95زی از که میزان محصوالت کشاور

به گفته معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، محدودیت آب، توسعه در بخش کشاورزی را .رشد تاکنون ادامه داشته است

طوری که بتوان با مصرف آب کمتر، محصول  کز شویم؛ بهوری متمر ناممکن ساخته و باید برای جبران این موضوع در امر بهره

تن  04تن به  45هایی که صورت گرفته، تولید چغندرقند از  عنوان مثال با پیشرفت به: کشاورز ادامه داد.بیشتری را برداشت کنیم

به بیش از چهار تن در هر  تن 7.8از )و گندم آبی ( تن در هکتار 0.4تن به  4.4از )طور افزایش تولید در برنج  رسیده و همین

اگرچه تولید : های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد شده برای طرح گذاری محصول هدف 9وی با اشاره به .نیز اتفاق افتاده است( هکتار

هزار  525هزار هکتار و دیم  085شود، اما مساحت کشت گندم آبی در سال جاری  عنوان اسکلت کشاورزی محسوب می گندم به

هزار هکتاری سطح زیر کشت گندم اتفاق افتاد؛ با این حال با همت بخش خصوصی و  905هش یافت؛ به عبارتی، کاهش هکتار کا

کیلوگرم به ازای  5.2کشاورز در پایان با بیان اینکه تولید گندم باید به .خدمتگزاران مربوطه، تولید گندم به چند برابر افزایش یافت

اندرکاران این  برد؛ بنابراین انتظار دست کشاورزی اکنون از کمبود سرمایه رنج می: داشتمصرف هر مترمکعب آب برسد، اظهار 

 ./مورد کاهش یابد تر شده و ضایعات بی ای تا دسترسی کشاورزان به تکنولوژی راحت بخش از دولت حل مشکل سرمایه
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱آذر  1۱: تاریخ

آموختگان ایران در کشت آموختگان ایران در کشت   کارگیری کشاورزان باتجربه و دانشکارگیری کشاورزان باتجربه و دانش  بهبه/ / کاردکارد  ایران در اوکراین دانه روغنی میایران در اوکراین دانه روغنی می

  فراسرزمینیفراسرزمینی

های ناشی از خشکسالی برای افزایش سطح زیر  نی و مشکالت و محدودیتهای روغ با توجه به وابستگی شدید کشور به واردات دانه

هزار هکتار انجام شده  های روغنی در زمینی به مساحت پنج کشت این محصوالت مذاکراتی بین ایران و اوکراین برای کشت دانه

 .است که پس از طی مراحل تحقیقاتی و پژوهشی اجرایی خواهد شد

هرساله ایران : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت ینی و کمیسیون اتاق اصفهان امروز در گفتمسئول کارگروه کشت فراسرزم

این حجم از واردات و مشکالت ناشی . کند های روغنی با هدف استحصال روغن و تغذیه دام وارد می بیش از چهار میلیارد دالر دانه

ای تأمین این محصوالت با کمترین وابستگی باشد، بر همین اساس طرح کشت دنبال راهی مناسب بر از آن باعث شد که دولت به

چهار ماه پیش هیأتی از کارشناسان کشور به اوکراین : احمدرضا همتی افزود.های روغنی مورد توجه قرار گرفت فراسرزمینی دانه

و نظارت بخش دولتی را در این کشور  ای روغنی با کمک بخش خصوصی و هدایت های الزم برای احداث مزرعه دانه سفر و زمینه

بود، اما با توجه به شتاب گرفتن  80نخستین اقدام ایران برای کشت فراسرزمینی ایران در سال : وی تصریح کرد.فراهم کردند

نامه  طور جدی این موضوع مطرح شد و دولت کشت فراسرزمنی را مصوب و آیین تغییرات اقلیمی در کشور از دو سال پیش به

نامه اجرایی وظایف  در آیین: نامه اجرایی کشت فراسرزمینی، ادامه داد همتی با اشاره به مشکالت آیین.ایی آن را ابالغ کرداجر

عنوان عامل ارائه تسهیالت تفهیم وظیفه نشده است این عوامل مشکالتی را  درستی روشن نشده و بانک مرکزی نیز به گمرک به

: وی در پاسخ به این پرسش که اجرای این طرح از چه زمانی آغاز خواهد شد، بیان کرد.است پیش روی توسعه این طرح قرار داده

هکتار آغاز و تا پایان همین سال به  555به کمک اتاق اصفهان در قالب طرح پایلوت به مساحت  92این طرح از ابتدای سال 

ون اتاق اصفهان ایجاد اشتغال برای کشاورزانی که شغل مسئول کارگروه کشت فراسرزمینی و کمیسی.برداری کامل خواهد رسید بهره

های اخیر در  در سال: خود را بر اثر خشکسالی از دست دادن را از دیگر نتایج مثبت توسعه کشت فراسرزمینی برشمرد و یادآور شد

اند، یکی از مسائل  ز دست دادهدلیل کمبود یا نبود آب شغل خود را ا ویژه مناطق حاشیه کویر کشاورزان به برخی از مناطق کشور به

آموختگان علوم کشاورزی  مهمی که در این طرح به آن توجه شده ایجاد اشتغال با بکارگیری کشاورزان باتجربه و همچنین دانش

عنوان  به آموختگان ایرانی، کشاورزان و دانش: تر از ایران است، اضافه کرد همتی با تأکید بر اینکه نیروی کار در این کشور ارزان.است

 .دلیل ارزانی از این کشورها تأمین خواهد شد نیروهای اجرایی و مدیریتی به کشورهای هدف خواهند رفت و نیروی کارگری به

مذاکرات الزم برای استفاده از مجری و مدیران : وی با بیان اینکه هدف دیگر بکارگیری علم و عمل در اجرای طرح است، عنوان کرد

هکتار زمین کشاورزی یک کشاورز با تجربه و  555های انجام شده برای هر  ها انجام گرفته است و بر اساس تفاهم طرحایران در این 

بر اساس اعالم سازمان فائو بیش : همتی تأکید کرد.آموخته علم کشاورزی به کار گرفته خواهد شد هکتار یک نیروی دانش 555هر 

تواند عرصه مناسبی برای کشت محصوالت مورد نیاز  جهان شناسایی شده است که میمیلیون هکتار اراضی قابل کشت در  25از 

وی در پایان از دیگر کشورهای شناسایی شده در .های کشاورزی باشد زده ناشی از خشکسالی و محدودیت زمین کشورهای بحران

این کشورها بر اساس مطالعات انجام شده  :توسعه کشت فراسرزمینی را قزاقستان، روسیه و آذربایجان عنوان کرد و اظهار داشت

 ./شود های نسبی آنها نوع محصول برای تولید و کشت در آنها تعیین می اند و با توجه به اقلیم و مزیت انتخاب شده
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱آذر  2۲: تاریخ

هزار هزار   ۶9۶9ثبت نام ثبت نام / / هزار کارمند جهاد کشاورزی در چهار دوره آموزشی مجازی فناوری اطالعاتهزار کارمند جهاد کشاورزی در چهار دوره آموزشی مجازی فناوری اطالعات  0۶0۶شرکت شرکت 

  کارمند جهاد کشاورزی در سامانهکارمند جهاد کشاورزی در سامانه

مجازی در حوزه فناوری  نفر از کارکنان وزارت جهاد کشاورزی به طور میانگین تا کنون در چهار دوره آموزشی 485هزار و  52

 .اطالعات طی امسال به طور رایگان شرکت کرده اند

: به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، کریم احمدی رییس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارتخانه با اعالم این مطلب گفت

از نقشه راه اصالح نظام اداری امسال چهار دوره در راستای اجرای برنامه های توسعه ای دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری 

و مهارت  "شبکه و امنیت اطالعات و سازمان ها"آموزشی مفاهیم و کلیات دولت الکترونیک، مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی، 

ز و شرکت های وابسته های حرفه ای و اداری کار با رایانه برای سازمان های جهاد کشاورزی استان ها، سازمان ها، موسسه ها، مراک

ساعت آموزشی برای کارکنان محسوب می شود،  07وی با بیان این که گذراندن این چهار دوره در مجموع .برنامه ریزی شده است

برای : احمدی ادامه داد.گواهینامه این دوره های آموزشی توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور صادر می شود: اظهار داشت

های مجازی و برگزاری آزمون های آن، سامانه ای راه اندازی کردیم تا کارکنان از طریق آن ثبت نام کنند و طبق این آموزش 

از مجموع افراد ثبت نام شده، در دوره آموزشی مفاهیم و : وی گفت.هزار نفر در این سامانه ثبت نام کرده اند 20گزاش ها تاکنون 

رییس مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت .نفر آزمون داده اند 2825فر شرکت و ن 820هزار و  54کلیات دولت الکترونیک 

نفر، دوره شبکه و امنیت  505هزار و  58جهاد کشاورزی تعداد شرکت کنندگان در دوره های مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی را 

وی .نفر عنوان کرد 008هزار و  50اداری کار با رایانه را نفر و دوره مهارت های حرفه ای و  549هزار و  52اطالعات و سازمان ها 

نفر  9557نفر آزمون مدیریت ابزار و اطالعات سازمانی و  8524از کل افراد شرکت کننده در این سه دوره آموزشی نیز : افزود

ای و اداری کار با رایانه هنوز آزمون شبکه و امنیت اطالعات در سازمان ها را پشت سر گذاشته اند و آزمون دوره مهارت های حرفه 

استان فارس، ستاد وزارتخانه، استان تهران، آذربایجان شرقی، مازندران، خراسان، خوزستان و : احمدی گفت.برگزار نشده است

هزار نفر شرکت کننده را به خود  5کرمانشاه بیش ترین میزان استقبال از این چهار دوره آموزشی را داشتند و همگی باالی 

 .صاص داده انداخت

/news/fa/ir.iana.www//:http52927D%/8%B4%D8%B5%%DA 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱آذر  2۲: تاریخ

  چگونگی دریافت کارت سالمتچگونگی دریافت کارت سالمت

میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش  00سرپرست دفتر آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت با اشاره به اینکه بیش از 

 .پرونده الکترونیک سالمت بهداشتی قرار گرفتند، به تشریح چگونگی دریافت کارت سالمت پرداخت

رونیک یکپارچه سالمت شهروند را جمع آوری اطالعات مرتبط به گزارش تسنیم، سید محمود تارا یکی از اهداف اجرای پرونده الکت

با شروع برنامه : با سالمت هر فرد و دسترسی به این اطالعات برای ساختارهای ارائه دهنده خدمات سالمت بیان کرد و اظهار داشت

بود، اجرا شد و سامانه مربوط های سوم و چهارم توسعه مسکوت مانده  تحول سالمت، بحث پرونده الکترونیک سالمت که از برنامه

سرپرست دفتر آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت با اشاره .طراحی شد( سامانه پرونده الکترونیک سالمت) به آن به نام سپاس 

 های در ابتدای طرح تحول سالمت یک پنجم بیمارستان: جمع آوری اطالعات سالمت افراد در حوزه بستری در سامانه سپاس، افزود

 .های دولتی نیز به سامانه سپاس متصل شدند درصد بیمارستان 555دولتی به این سامانه متصل بودند که در حال حاضر 

برنامه بعدی ما جمع آوری اطالعات سالمت افراد در حوزه سرپایی و بهداشت است که در حوزه بهداشت با راه اندازی : تارا افزود

ای بهداشت و مراکز جامع سالمت به این سامانه متصل شده اند و در حال حاضر برای بیش از ه سامانه یکپارچه بهداشتی تمام خانه

سرپرست دفتر آمار و فناوری اطالعات وزارت .میلیون از جمعیت تحت پوشش پرونده الکترونیک سالمت بهداشتی قرار گرفتند 00

طی توافقاتی با : در مراجعات مردم بیان کرد و افزودبهداشت یکی از اهداف دیگر ایجاد پرونده الکترونیک سالمت را تسهیل 

شود ولی گزارشات به صورت ثانویه  های بیمه گر، در مرحله بعد اطالعات مراکز خصوصی در مراجعات سرپایی متصل می سازمان

وی یکی از اقدامات .دشو های بیمه گر داه شده و در مرحله بعد به وزارت بهداشت ارسال می رسد یعنی داده به سازمان بدست ما می

در : در راستای برنامه تحول سالمت را اجباری کردن احراز هویت بیمار و ثبت کد ملی در تمام خدمات سالمت بیان کرد و افزود

ها و مراکز بهداشتی و درمانی سیستم احراز هویت راه اندازی شد و با داشتن شماره ملی افراد توانستیم تمام اطالعات  بیمارستان

های جانبی مبتنی برشماره رفرنس که کدملی فرد است صورت  را به صورت تجمیع شده داشته باشیم و ارائه تمام سرویسفرد 

 .های الکترونیک را حذف کردیم گیرد و با این فرایند عمال نیاز به دفترچه پزشکی و کارت می

استفاده از این کارت فقط : به حوزه سالمت، گفت تارا در خصوص کارت سازمان تامین اجتماعی و اتصال آن از سوی این سازمان

در مراکز ملکی تامین اجتماعی باید صورت پذیرد و اگر بخواهند از این کارت برای دیگر مراکز درمانی استفاده کنند باید با 

 .هماهنگی وزارت بهداشت باشد

ها و  های داخلی مجموعه مالکیت خود از کارت یسسازمان تامین اجتماعی می تواند در مجموعه مراکز ملکی خود و سرو: وی افزود

های ایجاد شده ممانعت و یا مشکلی در راستای ارائه خدمات سالمت به این  های مشابه به شرطی که به خدمات و سرویس فناوری

ار و فناوری سرپرست دفتر آم.بیمه شوندگان در سطح کشور و خارج از حوزه مالکیت تامین اجتماعی وارد نکند ارائه خدمت کند

این : های یکپارچه هوشمند شهروندی در کشورهای مختلف دنیا به وبدا گفت اطالعات وزارت بهداشت با اشاره به وجود کارت

های مختلف شناسایی ملی، رانندگی سالمت و غیره استفاده  تواند همزمان برای کارت ها مشابه کارت ملی ما است و می کارت

ها و خدمات سالمت تنها با احراز هویت افراد و شماره ملی  ها، سرویس ه در وزارت بهداشت تمام دسترسیتارا با بیان اینک.شوند می

اقدامی که در وزارت بهداشت صورت گرفته است متمرکز بر حداقل هزینه کرد و حداکثر تسهیل برای : آنها قابل انجام است، افزود

 .های مختلف است های فیزیکی و شناسه دد و دفترچههای متع شهروندان و حداقل الزام آنها به حمل کارت
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سازمان تامین اجتماعی اگر بخواهد به هر : وی با تاکید بر اینکه صادر کننده کارت هوشمند سالمت وزارت بهداشت است، گفت

د توسط وزارت دلیلی و هر زمانی کارتی به منظور ارائه خدمات یکپارچه سالمت به شهروندان ارائه دهد، قطعا این مسئله بای

 .بهداشت که تنها ارگان مسئول بخش سالمت جامعه است، سازمان دهی و اجرا شود

/news/fa/ir.iana.www//:http52997DA%/%82%DA 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱آذر  18: تاریخ

  شورای حل اختالف دامپزشکی در کشور ایجاد می شودشورای حل اختالف دامپزشکی در کشور ایجاد می شود

 .برای نخستین بار شورای حل اختالف تخصصی دامپزشکی در کشور ایجاد می شود: رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور گفت 

نظام دامپزشکی و با همکاری و مشارکت سازمان : محمد رضا صفری روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در سنندج افزود

قوه قضائیه، شعب تخصصی شوراهای حل اختالف دادگستری مرتبط با حرفه دامپزشکی برای نخستین بار در کشور ایجاد می 

اعضای سازمان نظام دامپزشکی در خدمات رسانی به حوزه بهداشت و درمان و همچنین صنایع و مشاغل : وی اضافه کرد .شود

  .علمی و تحقیقاتی در کشور نقش و حضور پر رنگی دارندبزرگ تولیدی، خدماتی و مراکز 

ای را با مسائل حقوقی و قانونی برای آنان به همراه داشته است که روند  های ناخواسته این حضور گسترده درگیری: وی اظهار کرد

ر سازمان نظام دامپزشکی های انتظامی د رسیدگی کیفری و حقوقی به این مسائل در محاکم دادگستری و نیز رسیدگی به پرونده

برخی اختالفات در : رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور گفت .زمانبر بوده و موجب نارضایتی و دلسردی طرفین پرونده شده است

بخش داروخانه های دامپزشکی، واکسناسیون، خرید فرآورده های دامی و جوجه های یک روزه در مرغداری ها در پروسه دادگاه 

بسیاری از این مشکالت و اختالف ها بر اساس : وی اضافه کرد .هیات های بدوی بسیار با تاخیر صورت می گرفت های عمومی و

 755قدیمی بودن در ستورالعمل و اشکال آیین نامه ها بوده که با ایجاد شورای حل اختالف دامپزشکی پرونده های با کمتر از 

  .میلیون ریال در این شوراها بررسی می شود

  واحد دانشگاهی دامپزشکی وابسته به وزارت علوم در کشور فعالیت می کنند 754**

در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان واحدهای دانشگاهی دامپزشکی بسیار کم و : رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور گفت

  .، تحقیقات در کشور فعالیت می کنندواحد دانشگاهی دامپزشکی وابسته به وزارت علوم 754انگشت شمار هستند در کشورمان 

تب تاسیس دانشگاه و جذب دانشجو در سالهای گذشته باعث گسترش تعداد واحدهای دانشگاهی در رشته : محمدرضا صفری افزود

های که مرکز آموزش عالی باید داشته باشند صرفا برای اینکه منابع مالی را جذب  های مختلف شده است و بدون توجه به ظرفیت

وری تعیین می کند که هر سال چه میزان نیاز به  کمیته قانون افزایش بهره: وی اضافه کرد .کنیم واحد دانشگاهی تاسیس کردیم

دانش آموخته دامپزشک در کشور داریم و وزارت علوم تا حدودی به این مهم تمکین کرده اما دانشگاه آزاد اسالمی هر چند عضو 

در صورتی که تعداد ورودی دانشگاه های دامپزشکی متناسب با نیازها : وی اظهار کرد .است کمیته بوده تاکنون تمکین نکرده

  .جامعه نباشد به زودی در این رشته نیز مانند سایر رشته ها با قشری از دانش آموختگان بیکار مواجه خواهیم بود

  .آموزشی باید منتاسب با نیازسنجی ها باشد ها و محتوای ساماندهی پذیرش دانشجو، نظارت بر تعداد دانشگاه: صفری افزود

  آموزش، آگاه سازی و قرنطیه بخشی از وظایف نظام دامپزشکی برای مقابله با آنفلوآنزای پرندگان**

حاد پرندگان  اقدامات سازمان نظام دامپزشکی در زمینه مقابله و پیشگیری از بیمار فوق: رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور گفت

  .دهی موارد مشکوک است ها، تاکید جدی بر گزارش ن یکی از اعضای ستاد مقابله با این بیماریبه عنوا

کنی یکی از  شناسایی درست و به موقع عامل خطر و اقدام سریع برای کنترل و پیشگیری و نهایتا ریشه: محمد رضا صفری افزود

  .ترین نیازها در پیشگیری و مقابله با هر نوع بیماری است مهم

ایم که  دهی آن جزء وظایف بخش خصوصی است که ما این تاکید را در کل کشور کرده شناسایی بیماری و گزارش: وی اضافه کرد

ای، هر مورد مشکوک را به ادارات دامپزشکی گزارش دهند تا این سازمان اقدامات الزم را در تائید و یا  مطابق وظیفه قانونی و حرفه
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های سازمان نظام  های دام و طیور از دیگر رسالت رسانی در مورد بیماری آموزش و اطالع: هار کردصفری اظ .رد آن انجام دهد

  .رسانی الزم نیز در این راستا انجام گرفته است های آموزشی و اطالع دامپزشکی در هر استانی است که دوره

ها از ما خواسته  نه قرنطینه است که در برخی استاندیگر همکاری سازمان نظام دامپزشکی با سازمان دامپزشکی در زمی: وی افزود

  .های الزم نیز در این خصوص انجام شده است آمادگی  شده تا از ظرفیت بخش خصوصی برای این منظور استفاده شود و اعالم

ن سازمان ورود کرده عام و یا اختصاصی باشد ای  در جاهایی که نیاز به استقرار قرنطینه: رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور گفت

  .و اقدامات الزم را انجام داده است

  برای امنیت شغلی مسئوالن فنی دامپزشکی 59و  58ضرورت لزوم اجرای ماده های **

قانون نظام دامپزشکی نوشته شده و مواد متعددی دارد و  75نامه براساس قانون ماده  این آئین: رئیس سازمان نظام دامپزشکی گفت

نامه نظارت  در آئین: محمدرضا صفری اضافه کرد .تولید تضمین سالمت غذا است 555آن در یک فرآیند صفر تا  مهمترین هدف

بهداشتی دامپزشکی برای تضمین نهایی سالمت غذا بر حضور مسؤوالن فنی و بهداشتی در واحدهای تولید تاکید شده و برای اینکه 

شتی وجود داشته باشد، جلوگیری از وابستگی مالی آنان مورد توجه قرار گرفته نظارت بهینه بر فعالیت این مسئوالن فنی و بهدا

در : هزار کارشناسی و مسئول فنی عضو نظام دامپزشکی فعالیت می کنند گفت 59وی با اشاره به اینکه هم کنون بیش از  .است

شغلی، شجاعت و قدرت تصمیمی گیری صورت اجرایی شدن این قانون ضمن عدم وابستگی مالی مسئوالن فنی و افزایش امنیت 

های الزم برای مسؤوالن فنی و بهداشتی در  وی تخصص و شجاعت را از ویژگی .بهتری برای حذف محصول ها را نیز خواهند داشت

تی نباید ترس از آینده شغلی و قطع حقوق مانع از نظارت دقیق مسئوالن فنی و بهداش: واحدهای تولیدات غذایی عنوان کرد و افزود

  .در واحدهای تولیدی شود

  های تخصصی می تواند مشارکت عمومی را افزایش دهدNGO اندازی فستیوال راه**

افتد و توسعه را  رشد و توسعه هر کشور و منطقه بدون مشارکت مردم اتفاق نمی: رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور گفت

توان دید هر استانی که در بحث اقتصاد، اشتغال و  با یک بررسی می: ودمحمدرضا صفری افز .دهند های توسعه یافته شکل می انسان

  .ها جلوتر است به خاطر مشارکت باالی مردم بوده است غیره از سایر استان

های مردم نهاد مانند نظام دامپزشکی، نظام مهندسی ساختمان و نظام کشاورزی نهادهایی هستند  نهادها و سازمان: صفری افزود

توانند بین مردم و حاکمیت قرار بگیرند و حضور مردم را در عرصه سازماندهی  اند می قانون و مجوز خود را از دولت گرفتهمبتنی بر 

های تخصصی به نمایندگی از مردم مدیریت شهر را در دست بگیرند قطعا تاثیرگذار خواهند بود و  گروه: وی اضافه کرد .کنند

ها می توانند مردم را سازماندهی کرده و کارکردهای و پیشنهادهای خود را برای توسعه برگزاری فستیوال با مشارکت این نهاد

هزار به عنوان  59هزار دامپزشک و  52هزار عضو است که از این تعداد  50سازمان نظام دامپزشکی کشور دارای .کشور ارائه کنند

  .کنند کارشناس و مسئول فنی در واحدهای تولیدی فعالیت می

/news/fa/ir.iana.www//:http52950D%/8%B4% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱آذر  1۱: 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

و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با حضور رؤسا و مدیران دو نامه همکاری بین انجمن ارگانیک ایران  توافق

به گزارش خبرنگار ایانا، احمد کبیری، رئیس .سازمان در سالن جلسات سازمان نظام مهندسی کشاورزی به امضاء طرفین رسید

در جهت توسعه کشاورزی ارگانیک در کشور  نامه را گامی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور امضای این توافق

با توجه به اینکه سطح زیرکشت ارگانیک در کشور هنوز به آمار قابل قبولی نرسیده است باید تالش کنیم با تعامل و : دانست و گفت

اگر : کرد و افزود های اختصاص یافته در بخش درمان کشور اشاره کبیری به یارانه.های مشترک این امر را سرعت بدهیم اجرای پروژه

ها در بخش کشاورزی و همچنین آموزش  کند به افزایش نظارت هایی که در بخش درمان صرف می دولت بخشی از هزینه

برداران در استفاده از سموم و کودهای شیمیایی بیشتر شده و شاهد کاهش  برداران اختصاص دهد قطعاً آگاهی بهره بهره

مدیره انجمن ارگانیک ایران با بیان اینکه تولید محصوالت ارگانیک  رضا نورانی، رئیس هیأت.دهای زیست محیطی خواهیم بو آلودگی

های آموزشی  نامه همکاری در برگزاری دوره بر اساس این توافق: کمک به سالمت جامعه و کاری عبادی سیاسی است، اظهار داشت

های کشاورزی کشور،  های ارگانیک الگو در قطب ه مزارع و باغمدت در تولید محصوالت ارگانیک، همکاری در ایجاد و توسع کوتاه

برداران از واحدهای تولیدی ارگانیک و سایر اقدامات را در دستور  فراهم کردن امکان بازدیدهای علمی مورد نیاز کارشناسان و بهره

در ایران است، بیان  ifoamک ایران نماینده محمدرضا داوری، دبیر انجمن ارگانیک ایران با اشاره به اینکه انجمن ارگانی.کار داریم

آیفوم وظیفه نظارت بر تولید و عرضه محصوالت ارگانیک در جهان را بر عهده دارد و تنها چهار کشور نمایندگی ملی دارند که : کرد

ی را از های دانشگاهی حوزه کشاورز وی عدم وجود سرفصل دروس ارگانیک در رشته.موفق به اخذ آن شد 95ایران در سال 

دلیل آشنایی کم دانش آموختگان بخش کشاورزی با مباحث ارگانیک،  به: های سیستم آموزش عالی عنوان کرد و گفت کاستی

داوری با اشاره به اینکه صدور .های آموزشی جهت افزایش سطح آگاهی اعضاء سازمان برگزار کنیم توانیم با همکاری سازمان دوره می

با اجرایی : تواند یکی از اقدامات مشترک با سازمان باشد، توضیح داد می PGSو  ICSهای  س سیستمگواهینامه ارگانیک بر اسا

 .توانیم سطح زیر کشت ارگانیک کشور را تا پنج درصد افزایش دهیم ها می شدن این سیستم

کننده بدون صرف هزینه ایجاد  مصرفدر واقع بازرسی ایمنی است که بین تولیدکننده و  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

استفاده است  المللی ارگانیک خیلی باال بوده و با این روش که در تمام دنیا مورد 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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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  0000تبصره تبصره 

  کشاورزیکشاورزی

های دولتی و غیردولتی در بازپرداخت تسهیالت  دولت مبنی بر امهال سه ساله بانک( 92)الیحه بودجه سال آینده  55تبصره 

 .ای مشکالت مسکنی موقت است سرمازدگی، آفات یا بیماری بخش کشاورزی، به جای درمان ریشهدیده از  تولیدکنندگان خسارت

وگو با خبرنگار ایانا با بیان اینکه این مصوبه کشاورزان بدهکار را بدهکارتر  مدیرعامل مجمع خبرگان کشاورزی امروز در گفت

دلیل  ه باقی مانده باغدارانی است که طی چند سال گذشته بهعقب افتادن بازپرداخت تسهیالت تهدیدی برای سرمای: کند، گفت می

این : محمدی افزود علی خان.اند های جدید و همچین تغییرات دما و خشکسالی و سرمازدگی دچار زیان شده هجوم آفات و بیماری

امات مشابهی انجام شده و نتیجه مصوبه راه نجات و چاره باغداران نیست؛ زیرا پیش از این نیز درباره امهال تسهیالت پرداختی اقد

ساله بازپرداخت  وی با اشاره به سخنان سال گذشته نوبخت در استان هرمزگان مبنی بر امهال یک.آن به زیان تولیدکننده بوده است

که ها در آن زمان نیز نسبت به سخنان نوبخت منفی بود آنها مطرح کردند  گیری بانک موضع: های بخش کشاورزی، بیان کرد وام

 .دهد و به همین بهانه از خواست دولت تمکین نکردند نبود اعتبار به آنها اجازه امهال در بازپرداخت تسهیالت را نمی

نمایندگان مجلس پیش از این نیز در فراخور : محمدی با تأکید بر اینکه این تبصره در مجلس مصوب نخواهد شد، ادامه داد خان

زی طی نامه به دولت یا تذکر در صحن علنی مجلس خواستار امهال در تسهیالت پرداختی به بروز مشکالت تولید یا بازار کشاور

دیده نبود، به همین دلیل  اند، اما در صورت عملی شدن این خواست نتایج بازهم به نفع تولیدکننده خسارت تولیدکنندگان بوده

درصدی بودجه صندوق بیمه محصوالت  50اشاره به افزایش وی با .رو شود رسد این تبصر با مخالفت نمایندگان روبه نظر نمی به

ای  گونه افزایش اعتبار صندوق بیمه راه چاره نخواهد بود؛ زیرا عملکرد بیمه به: کشاورزی در همین بند از الیحه بودجه، عنوان کرد

: ان کشاورزی تأکید کردمدیرعامل مجمع خبرگ.بوده است که به جای اعتمادسازی از تولیدکنندگان اعتمادزدایی کرده است

زده است به این معنا که در پرداخت خسارت بیمه  "بیمه مدیریتی"صندوق بیمه اخیراً در اقدامی غیرقابل پذیرش دست به اعمال 

های سیب استان  طور مثال در روزهای اخیر برخی از باغ گذارد، به درصد تأثیر می 55محصوالت کشاورزی و باغی مدیریت 

 55درصد از میزان زیان تعیین کرد و با اعمال  05ی بر اثر سرمازدگی دچار زیان شدند؛ بیمه پرداخت خسارت را آذربایجان شرق

 .درصد خسارت را به باغداران قابل پرداخت دانست 75تنها  "بیمه مدیریتی"درصد 

حتی یک ماه تأخیر در : شدمحمدی تأخیر در پرداخت خسارت را از نقاط ضعف دیگر صندوق بیمه عنوان کرد و یادآور  خان

دهد؛ زیرا ساختار صنعت کشاورزی و بازار  دیده تولید و زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می پرداخت خسارت کشاورزان و باغداران زیان

 .رو هستند محصوالت در ایران سنتی بوده و تولیدکنندگان در تامین نیاز روزمره خود با مشکل روبه

های  صنعت کشاورزی نیاز به پرداخت اعتبارات همراه با اعمال نظارت دقیق دارد و باید خارج از نمایش: توی در پایان اظهار داش

توان با بکارگیری نگاه  های باالی اقتصادی است که می سیاسی به مشکالت ساختاری آن توجه شود، این صنعت دارای پتانسیل

 ./دکارشناسی از آن در پویای اقتصاد کشور بهره بسیاری بر
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نهایی شدن توافقات در سفر آتی نهایی شدن توافقات در سفر آتی / / ترین مانع گسترش روابط ایران و قزاقستانترین مانع گسترش روابط ایران و قزاقستان  مشکالت مالی و بانکی مهممشکالت مالی و بانکی مهم

  رئیس جمهوریرئیس جمهوری

با وجود دستیابی به توافق : ، گفت0+5ای ایران با  وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نقش ویژه قزاقستان در دو دوره مذاکرات هسته

 .ترین مانع گسترش روابط بین دو کشور است ای مشکالت مالی و بانکی با قزاقستان ادامه دارد و این عامل مهم هسته

بک، وزیر توسعه  نا، محمود حجتی امروز در دیدار با هیأت تجاری قزاقستانی که به سرپرستی ژنیس کاسیمبه گزارش خبرنگار ایا

اقتصادی، علمی و فرهنگی بین ایران و قزاقستان به   گذاری این کشور برای پانزدهمین اجالس کمیسیون مشترک همکاری سرمایه

های مالی و بانکی بین دو کشور حل نشده که بخش اقتصادی را متأثر  در بخشبا وجود برجام، هنوز مشکالت : اند، افزود ایران آمده

های دو کشور، اسناد همکاری در زمینه صدور ویزای تجاری و  مسائلی از قبیل فقدان روابط کارگزاری بین بانک. کرده است

 .ریای خزر هنوز باقی استهای ایران در بنادر قزاقستان در د گردشگری و مشکالت برای بارگیری و تخلیه بار کشتی

قزاقستان از : های ایرانی در بنادر قزاقستان در دریای خزر شد و بیان کرد وی خواستار ارائه تسهیالت برای تخلیه و بارگیری کشتی

ایفا تواند در آسیای میانه نقش کلیدی  های صنعتی، اقتصادی و فناوری برخودار است که می بالقوه و بالفعلی در حوزه  توانمندی

نامه  تکمیل و افتتاح کریدور شمال به جنوب، امضای موافقت: اخیر دو کشور ادامه داد  حجتی با اشاره به برخی از همکاری.کند

ای، تأسیس داالن حمل و نقلی ایران، عمان، ترکمنستان و ازبکستان که قزاقستان در شرف پیوستن به آن  جدید حمل و نقل جاده

های مختلف  های اختصاصی در هریک از دو کشور و تردد هیأت ستقیم بین دو کشور، برگزاری نمایشگاهاست، برقراری پروازهای م

تجاری ازجمله مواردی است که بین ایران و قزاقستان محقق شده و ایران آمادگی دارد، تا بنادر جنوبی خود را برای ترانزیت کاالی 

ان خود خواستار نهایی شدن مشکالت باقیمانده بر سر راه توافقات پیشین وزیر جهاد کشاورزی در پایان سخن.قزاقستان قرار دهد

تاکنون توافقات خوبی بین دو کشور انجام شده است و امیدواریم در سفر آینده رئیس : بین ایران و قزاقستان شد و تأکید کرد

 ./ایی شده و اجرایی شودجمهوری ایران به قزاقستان با همکاری و مساعدت هر دو طرف اسناد در بین دو کشور نه
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  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. صورت رسمی،کلید خورد اجرای برجام به

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

های تجاری ایرانی و  الملل اتاق بازرگانی تهران تکیه زده، به ارزیابی و برآیند سفرهای هیات 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  برخی از افراد اعتقاد دارند روند ورود سرمایه. 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

الملل اتاق  دیدگاه معاون امور بین. کند و انتظار فعاالن اقتصادی را از فضای پس از برجام برآورده نکرده است ی نمیمناسبی را ط

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. ت ایرانی نیز برای مذاکراتی اقتصادی به کشورهای مختلف سفر کردندآمدند بلکه تجار و مقاما

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

تجار . ها هستیم ن پل ارتباطی بین تجار و بازرگانان ایرانی و خارجیعنوا دنبال چیست؟ما در اتاق بازرگانی به خصوصی به بخش

های صنایع،  های بازرگانی کشورهای خود یا فدراسیون خصوص آنهایی که عضو اتاق هستند و تجار خارجی از طریق اتاق ایرانی به

ی، فنی و صنعتی بین دو طرف هستند، های تجار کنند و به دنبال توسعه همکاری مندی می برای همکاری با ایران ابراز عالقه

کنیم که دو طرف بتوانند برای همکاری بیشتر با  ها را به شکلی تنظیم می خصوصی برنامه عنوان پارلمان بخش بنابراین ما نیز به

اگر ارتباطی . داند، آن را توسعه دهن ها مذاکراتی نیز داشته حتی اگر از قبل این شرکت. یکدیگر دیدار داشته باشند و مذاکره کنند

. هایی را برگزینند که تجارت خود را برای منافع خود و منافع ملی توسعه دهند اند، این ارتباط را برقرار کنند و بتوانند راه نداشته

واقعیتی هم که وجود دارد این است که ایامی که ما در تحریم . های تجاری است این موضوع، هدف ما در اعزام و پذیرش هیات

ها بودند، اما واقعیت این بود که  بسیاری از این کشورهایی که ناگزیر تحریم را پذیرفته بودند، شاید در ظاهر تابع محدودیت بودیم،

هایی که از دیرباز بین ایران و کشورهای خارجی وجود  ها نداشتند چراکه همکاری یک از آنها تمایلی برای اعمال این محدودیت هیچ

کردیم در ایام  ما سعی می. های ناشی از تحریم قرار گرفته و آنها نیز از این تحریم، زیان دیده بودند یتتاثیر محدود داشته، تحت

ها بسیار محدود شده بود، موجب  های بانکی در دوره تحریم دلیل اینکه فعالیت تحریم، ارتباطاتی را با آنها برقرار و حفظ کنیم اما به

پس از اجرای برجام، بسیاری از کشورهای دنیا که شرکای تجاری ایران در . ار و حفظ شودد های ما با واسطه، ادامه شد همکاری

البته ما نیز به . هایی را برداشتند آمدند، با شور و اشتیاق، برای برقراری ارتباط نزدیک مانند گذشته، گام حساب می گذشته به

این . ها شاهد اتفاقات خوبی در زمینه تجارت هستیم و آمد هیات حاضر نیز با رفت در حال. برقراری ارتباط با آنها مشتاق بودیم

های جدید از  از سویی انجام پروژه. دنبال داشته است گذاری مشترک شده و هم تجارت صرف را به ها هم منجر به سرمایه همکاری

دهای مهم اقتصادی بعد از برجام جنوبی و چین نیز از دیگر دستاور ها و کشورهایی مانند کره خصوص اروپایی ها به طرف خارجی

کنند که اعزام و پذیرش این  بخش است؟ برخی عنوان می خصوصی، رضایت ها در بخش به نظر شما نتایج این آمد و رفت.است

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

شود،  خصوصی در این مورد رضایت دارد؟ما انتظار داشتیم پس از آنکه برجام حاصل می اما آیا بخش. اند همی را منعقد کردهم
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طور که بسیاری از  جهشی عمده در روابط تجاری، فنی و صنعتی با شرکای سابق تجاری و شرکای جدید ایجاد شود اما آن

عنوان  انتظاری که ما به. خوبی در حال اجرا هم نیست توان گفت به حتی می. اجرا نشد خوبی کارشناسان نیز اذعان دارند، برجام به

. ها برداشته شده است که قطعا مثبت خواهد بود هایی در جهت این همکاری ولی گام. خصوصی داشتیم، به وقوع نپیوست بخش

گذاری مشترک  اند؛ یعنی سرمایه همکاری مشترک شدههای ایرانی وارد  اند و با شرکت های خارجی به ایران آمده بسیاری از شرکت

شاید آنچه مورد انتظار ما بوده محقق نشده . دهد که این تحوالت در حال محقق شدن است این موضوع نشان می. اند صورت داده

 .است، اما در این موضوع شکی نیست که این روند رو به بهبود است

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

اما این روند از قبل از برجام شروع شده و هنوز هم . گذاری مشترک صورت گرفته است میلیارد دالر سرمایه 0تا  4تاکنون حدود 

اهد اقدامات سازی ش 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

 .ها نداشته باشیم های مشترک با خارجی ای درخصوص همکاری عمده گونه تبلیغات هیچ

دهید؟ شاید بد نباشد که نتیجه این رفت و آمدها را اعالم کنید که این تصور پیش نیاید که  خصوص تبلیغاتی انجام نمی چرا در این

. دنبال داشته باشد اند آثار منفی را هم بهتو گاهی اوقات تبلیغات می. تبلیغات همیشه هم مثبت نیست.نتیجه بوده است مذاکرات بی

با دانمارک . ها مشکالتی را ایجاد کنند ای به اجرای درست برجام ندارند، برای این همکاری ممکن است بعضی از کشورها که عالقه

میلیون  555ران، حدود های بزرگ داروسازی در یک پروژه تولید انسولین در ای یکی از شرکت. هایی را در دست اجرا داریم نیز پروژه

 .این جزو اقدامات بسیار خوب است. گذاری کرده است یورو سرمایه

این موانع از سوی ایران است یا . گذاران خارجی وجود دارد فعاالن اقتصادی به این موضوع اذعان دارند که موانعی برای ورود سرمایه

ها روند  شود مذاکرات ما با خارجی و بانکی وجود دارد که موجب می گردد؟این موانع از نظر تجاری، مالی به فضای پسابرجام برمی

. گذاری خارجی موضوعاتی مثل نرخ ارز مطرح است گذاری مشترک یا سرمایه عنوان مثال برای سرمایه به. سریعی نداشته باشد

. کند کند، برای ورود تعلل  یگذار خارجی به دلیل اینکه بیشتر به منافع خود فکر م شود سرمایه دوگانگی نرخ ارز موجب می

درخصوص شرایط بانکی هم هنوز توفیق چندانی حاصل نشده است اما به هر حال برای دستیابی به شرایط مساعد، به زمان نیاز 

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

ها و  ما تنها به معرفی ظرفیت. دهیم طور خاص گزینشی انجام نمی ها حضور یابند وجود دارد؟در واقع ما به در این هیاتقصد دارند 

گذار خارجی دارد، اما اروپا نیز  باید یک واقعیت را در نظر داشت که درست است ایران نیاز به جذب سرمایه. پردازیم ها می فرصت

مندند که برای  ها نیز بسیار عالقه خود اروپایی. به عبارتی رشد اقتصادی بسیار پایین مواجه است طور کلی با رکود اقتصادی یا به

بنابراین ما اعالم . آید حساب می ایران پسا برجام بازار بکری برای این کشورها به. خروج از رکود به بازارهای جدید وارد شوند

نقش . کنند بتوانند شریک خارجی جذب کنند در این دید و بازدید شرکت میکنیم و آنهایی که در این ظرفیت قرار دارند که  می

این . های خارجی را برای انجام کار مشترک جذب کنیم ما غالبا مشوق این هستیم که طرف.اتاق بازرگانی نقش بسترساز است

گذاری مناسب است یا  ها برای سرمایه رجیهای مشترکی که در ایران وجود دارد، از نگاه خا موضوع بستگی به این دارد که آیا پروژه

خصوصی که  های خالی و نیمه خالی زیادی مواجه هستیم اما چنانچه بخش حاضر در کشور با ظرفیت درست است که در حال. خیر

 ها را به اتاق بازرگانی گذاری خارجی هستند، باید این پروژه های کوچک و متوسط هستند، نیازمند جذب سرمایه اغلب شرکت

ها وجود دارد که هنوز  اما این مشکل از سوی شرکت. ها عرضه کنیم های آنها را در دیدار با خارجی معرفی کنند تا ما بتوانیم پروژه



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

8۳ 
 

گذار خارجی مطرح کنند و ما  اند که خود را برای جذب سرمایه میدان نگذاشته صاحبان صنایع ایرانی با یک انسجام منظمی پا به

های کشور  هایی که قبال تعریف شده و در تمام استان گذار خارجی مجبوریم پروژه برای جذب سرمایه. کنیم بتوانیم به آنها کمک

خصوصی از اینکه کارآفرینان بیایند و  عنوان پارلمان بخش ما به. ها معرفی کنیم هست و لیستی از آنها را در اختیار داریم، به خارجی

کنیم و  شده معرفی کنند، استقبال می سنجی های امکان اند را در قالب طرح رخوردههایی که برای اتمام آن به مشکل ب پروژه

گذاری خارجی به تدریج شکل  در این صورت قطعا جذب سرمایه. ها را نیز ارائه دهیم ها این طرح توانیم در دیدار با خارجی می

 .خواهد گرفت
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱آذر  21: تاریخ

  شودشود  چهار شرکت غله دولتی واگذار میچهار شرکت غله دولتی واگذار می

 .شود آذرماه جاری به مزایده گذاشته می 79میلیارد ریال در روز  552چهار شرکت غله دولتی به ارزش کل پایه 

میلیارد  552به ارزش کل پایه  55و  57، 9، 2به گزارش خبرنگار ایانا، مزایده واگذاری چهار شرکت غله و خدمات بازرگانی مناطق 

ران در هزار ریال توسط سازمان خصوصی سازی به وکالت از سوی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ای 597میلیون و  524و 

درصد سهام شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه هفت شامل  555همچنین در این مزایده .شود آذرماه جاری برگزار می 79روز 

شامل  9درصد سهام شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه  555میلیون ریال؛  550میلیارد و  45هزار سهم به ارزش کل پایه  592

 57درصد سهام شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه  555میلیون ریال؛  544میلیارد و  80ل سهم به ارزش ک 755هزار و  580

 55درصد سهام شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه  555میلیون ریال و  522سهم به ارزش کل هشت میلیارد و  055شامل 

 ./روند ی میز فروش میمیلیون ریال رو 542سهم به ارزش کل پایه یک میلیارد و  745هزار و  55شامل 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱آذر  1۱: تاریخ

  گزیده متوسط فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزیگزیده متوسط فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی

آمار ایران، گزیده متوسط قیمت فروش محصوالت و هزینه خدمات کشاورزی در تابستان سال جاری را اعالم کرد ظهر امروز مرکز 

های دامی و خدمات کشاورزی به تفصیل مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته  دنبال آن محصوالت کشاورزی، دام و فرآورده که به

که در فصل  طوری فروش گندم دارای رشد بیش از هشت درصدی بوده است؛ بهبه گزارش خبرنگار ایانا، امروز در بخش غالت، .است

هزار و  55استان یزد با . ریال بوده است 755هزار و  55تابستان سال جاری، قیمت فروش آزاد یک کیلوگرم گندم در کل کشور 

قیمت فروش به . اند ر کل کشور داشتهریال کمترین قیمت فروش آزاد را د 005هزار و  55ریال بیشترین و استان قزوین با  789

های فروش به دولت و آزاد آن به رقم  ریال بوده است که در نتیجه متوسط قیمت 252هزار و  57دولت این محصول در کل کشور 

 .درصد داشته است 8.52افزایشی معادل  94قیمت فروش این محصول نسبت به تابستان . ریال رسیده است 554هزار و  57

 275هزار و  55استان تهران با . ریال بوده است 782هزار و  درباره جو، قیمت فروش یک کیلوگرم در کل کشور هشتهمچنین 

قیمت فروش این محصول نسبت به . اند های فروش را داشته ریال کمترین قیمت 755هزار و  ریال بیشترین و استان قزوین با هفت

درباره محصول شلتوک، قیمت فروش یک کیلوگرم شلتوک در کل .ته استدرصد کاهش داش 4.79معادل  94فصل مشابه سال 

ریال  852هزار و  55ریال بیشترین و استان گلستان با  289هزار و  54استان مازندران با . ریال بوده است 888هزار و  55کشور 

 .افزایش داشته است 94سال  درصد انسبت به فصل مشابه 72.24قیمت فروش این محصول . اند کمترین قیمت فروش را داشته

ریال  825هزار و  47در کل کشور  5590طبق این گزارش، در بخش حبوبات، قیمت فروش یک کیلوگرم نخود در فصل تابستان 

ریال کمترین قیمت فروش را در کل  259هزار و  55ریال بیشترین و استان ایالم با  405هزار و  05بوده است که استان اردبیل با 

 .درصد داشته است 05.50افزایشی معادل  94قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال . اند شتهکشور دا

 255هزار و  27ریال رسید که استان کردستان با  025هزار و  42همچنین قیمت فروش یک کیلوگرم عدس در کل کشور به رقم 

قیمت فروش این . قیمت فروش را در کل کشور داشته است ریال کمترین 559هزار و  55ریال بیشترین و استان کرمانشاه با 

 .درصد افزایش داشته است 75معادل  94محصول نسبت به تابستان 

ریال  705طبق منبع موثق مرکز آمار ایران، درباره محصوالت جالیزی قیمت فروش یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور چهارهزار و 

ریال کمترین قیمت  902ریال بیشترین و استان همدان با دوهزار و  54هزار و  با هشتاستان کهگیلویه و بویراحمد . بوده است

درصد داشته  20.85افزایشی معادل  94قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال . اند فروش را در کل کشور داشته

های  استان. ریال بوده است 809زار و ه همچنین، در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم خربزه در کل کشور هفت.است

. اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 902ریال بیشترین و استان خوزستان با دوهزار و  254هزار و  50گیالن با 

 .رو بوده است درصدی روبه 40.55با افزایش  94قیمت فروش این محصول نسبت به تابستان 

هزار و  58استان سمنان با . ریال رسید 955هزار و  9روش یک کیلوگرم خیار در کل کشور به رقم در تابستان سال جاری، قیمت ف

قیمت فروش خیار . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 929هزار و  ریال بیشترین و استان خوزستان با پنج 455

 .درصد داشته است 4.52کاهشی معادل  94نسبت به تابستان 

استان مازندران . ریال بوده است 097هزار و  زمینی در کل کشور سه ین در بخش سبزیجات، قیمت فروش یک کیلوگرم سیبهمچن

قیمت . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 748هزار و  ریال بیشترین و استان همدان با سه 989هزار و  9با 

 .درصد کاهش داشته است 47.72معادل  94بستان نسبت به تا 90فروش این محصول در تابستان 
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باالترین قیمت فروش را استان . ریال بوده است 085هزار و  فرنگی در کل کشور سه همچنین، قیمت فروش یک کیلوگرم گوجه

قیمت . اند ریال داشته 977ترین قیمت فروش را استان همدان با دوهزار و  ریال و پایین 982هزار و  54کهگیلویه و بویراحمد با 

 .درصد کاهش داشته است 2.45معادل  94نسبت به تابستان  90فروش این محصول در تابستان 

 245هزار و  52استان گیالن با . ریال بوده است 785هزار و  گفتنی است، قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کل کشور پنج

قیمت فروش این محصول . اند ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ریال پایین 005ریال باالترین و استان لرستان با دوهزار و 

در فصل مورد بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز در کل کشور .درصد کاهش داشته است 74.58معادل  94نسبت به تابستان 

ریال  958هزار و  زی با سهریال باالترین قیمت و استان مرک 480هزار و  75استان گیالن با . ریال بوده است 844هزار و  پنج

معادل  94نسبت به تابستان  5590قیمت فروش این محصول در فصل تابستان . اند ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته پایین

 098هزار و  75ها، قیمت فروش یک کیلوگرم هلو در کل کشور  طبق این گزارش در بخش میوه.درصد افزایش داشته است 50.04

ریال کمترین قیمت فروش در کل  242هزار و  55ریال بیشترین و استان زنجان با  255هزار و  54استان ایالم با . تریال بوده اس

 .درصد کاهش داشته است 59.28معادل  94قیمت فروش این محصول نسبت به تابستان . اند کشور را داشته

هزار ریال بیشترین و استان  25استان یزد با . استریال بوده  40هزار و  45قیمت فروش یک کیلوگرم گیالس در کل کشور 

قیمت فروش این محصول در فصل . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 804هزار و  77خراسان شمالی با 

 .درصد داشته است 55.25کاهشی معادل  94نسبت به تابستان  5590تابستان 

بیشترین و کمترین قیمت فروش . ریال بوده است 492هزار و  79الو در کل کشور یادآور می شود، قیمت فروش یک کیلوگرم آلب

های یزد و اردبیل تعلق داشته  ریال بوده است که به ترتیب به استان 579هزار و  70و  555هزار و  45در کل کشور به ترتیب 

 .درصد افزایش داشته است 2.84معادل  94نسبت به تابستان  5590قیمت فروش این محصول در فصل تابستان . است

هزار و  59استان قم با . ریال بوده است 552هزار و  55قیمت فروش یک کیلوگرم زردآلو در کل کشور  5590در فصل تابستان 

قیمت فروش زردآلو . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 555هزار و  59ریال بیشترین و استان کرمانشاه با  505

 .رو بوده است درصدی روبه 2.09با افزایش  94به تابستان نسبت 

. ریال بوده است 875هزار و  58در کل کشور  5590شود، قیمت فروش یک کیلوگرم سیب درختی در فصل تابستان  یادآور می

ترین قیمت فروش در کل  هزار ریال به ترتیب دارای باالترین و پایین ریال و اسان لرستان با هشت 275هزار و  57استان سمنان با 

 .درصد افزایش داشته است 55.24معادل  94نسبت به تابستان  5590قیمت فروش این محصول در فصل تابستان . اند کشور بوده

 79استان ایالم با . ریال بوده است 292هزار و  9در کل کشور  5590همچنین، قیمت فروش یک کیلوگرم انگور در فصل تابستان 

. اند ترین قیمت فروش در کل کشور بوده ریال به ترتیب دارای باالترین و پایین 754هزار و  ل و استان مرکزی با هفتریا 852هزار و 

 .درصد کاهش داشته است 55.05معادل  94نسبت به تابستان  5590قیمت فروش این محصول در فصل تابستان 

هزار و  قیمت فروش یک کیلوگرم کاه در کل کشور یک 5590 ای، در فصل تابستان طبق این گزارش اما در بخش محصوالت علوفه

ریال کمترین قیمت فروش  072ریال بیشترین و استان کرمانشاه با  595هزار و  استان خراسان جنوبی با پنج. ریال بوده است 097

درصد کاهش  47.54 معادل 94نسبت به تابستان  5590قیمت فروش این محصول در فصل تابستان . اند در کل کشور را داشته

 55استان کهگیلویه و بویراحمد با . ریال بوده است 775هزار و  قیمت فروش یک کیلوگرم یونجه در کل کشور هفت.داشته است

قیمت فروش . اند ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته 055ریال بیشترین و استان خوزستان با دوهزار و  092هزار و 

های دامی، در فصل مورد  در بخش دام و فرآورده.درصد کاهش داشته است 55.55معادل  94ه تابستان این محصول نسبت ب

استان کرمان با . ریال بوده است 928هزار و  552صورت زنده در کل کشور  بررسی قیمت فروش یک کیلوگرم گوسفند و بره به
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قیمت . اند ترین قیمت فروش را درکل کشور داشته ریال پایین 45هزار و  558ریال باالترین و استان زنجان با  48هزار و  548

 .درصد افزایش داشته است 55.72معادل  94فروش این محصول نسبت به تابستان 

. ریال بوده است 95هزار و  555صورت زنده در کل کشور  همچنین، قیمت فروش یک کیلوگرم گاو کمتر از دو سال پرورای به

ریال کمترین قیمت فروش را در کل کشور  275هزار و  557ریال بیشترین و استان سمنان با  570و هزار  545استان کرمان با 

اما قیمت . تغییر محسوسی نداشته است 94نسبت به تابستان  5590متوسط قیمت فروش این محصول در فصل تابستان . اند داشته

 94ریال بوده است که نسبت به تابستان  225هزار و  50نکرده در کل کشور  صورت چرخ فروش یک کیلوگرم شیر گوسفند به

ریال  055هزار و  54ریال باالترین و استان کردستان با  792هزار و  49استان تهران با . درصد داشته است 72.82افزایشی برابر 

ریال  555هزار و  55 همچنین، قیمت فروش یک کیلوگرم شیر گاو در کل کشور.اند ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته پایین

ریال باالترین  788هزار و  75استان بوشهر با . رو بوده است درصد روبه 0.85با افزایشی معادل  94بوده است که نسبت به تابستان 

طبق این گزارش، قیمت فروش .اند ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ریال پایین 750هزار و  9و استان آذربایجان غربی با 

 485هزار و  78استان آذربایجان شرقی با . ریال بوده است 758هزار و  72در کل کشور ( نشده شسته)کیلوگرم پشم گوسفند یک 

قیمت فروش این . اند ترین قیمت فروش را در کل کشور داشته ریال به ترتیب باالترین و پایین 584هزار و  ریال و استان قم با هفت

اما در بخش خدمات کشاورزی در .درصد افزایش داشته است 52.58بت به تابستان قبل نس 5590محصول در فصل تابستان 

ریال بوده  284هزار و  559هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور در کل کشور یک میلیون و  5590تابستان 

ریال به ترتیب  722هزار و  094ان گلستان با ریال و است 404هزار و  58استان چهارمحال و بختیاری با سه میلیون و . است

معادل  94متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به تابستان . اند بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته

هزار و  992همچنین، هزینه یک بار شخم یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور .درصد افزایش داشته است 55.58

ریال به ترتیب  557هزار و  270ریال و استان بوشهر با  754هزار و  877استان مازندران با دو میلیون و . ریال بوده است 544

معادل  94متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به تابستان . اند بیشترین و کمترین هزینه انجام این خدمت را در کل کشور داشته

 .ش داشته استدرصد افزای 7.08

استان . ریال بوده است 575هزار و  248گفتنی است، هزینه یک بار دیسک یک هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور در کل کشور 

ریال به ترتیب بیشترین و کمترین هزینه انجام این  529هزار و  420ریال و استان خراسان شمالی با  825هزار و  227گلستان با 

 .درصد افزایش داشته است 77.42معادل  94متوسط هزینه انجام این خدمت نسبت به تابستان . اند ور داشتهخدمت را در کل کش

. ریال بوده است 288هزار و  492چین مرد در کل کشور  اما در بخش خدمات نیروی انسانی، دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه

ترین  ریال به ترتیب باالترین و پایین 2925هزار و  794و بلوچستان با ریال و استان سیستان  289هزار و  224استان گالن با 

 .درصد افزایش داشته است 5.52معادل  94سطح این دستمزد نسبت به تابستان . اند سطح دستمزد ار در کل کشور داشته

استان . ریال بوده است 725هزار و  552چین زن در کل کشور  دستمزد روزانه یک نفر کارگر میوه 5590همچنین، در تابستان 

ترین سطح دستمزد را  ریال به ترتیب باالترین و پایین 205هزار و  775ریال و استان خراسان جنوبی با  228هزار و  222اردبیل با 

 .درصد کاهش داشته است 5.85معادل  94متوسط این دستمزد نسبت به تابستان . اند در کل کشور داشته

. ریال بوده است 205هزار و  025دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غالت مرد در کل کشور  5590گفتنی است، در تابستان 

ترین سطح دستمزد را در کل کشور  ریال پایین 424هزار و  555ریال باالترین و استان گلستان با  255هزار و  958استان گیالن با 

درصد کاهش داشته و دستمزد روزانه یک نفر کارگر  2.57معادل  94تان طور متوسط سطح این دستمزد نسبت به تابس به. اند داشته

ریال و استان  454هزار و  259استان چهارمحال و بختیاری با . ریال بوده است 220هزار و  424کار مرد در کل کشور  وجین
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متوسط سطح این . اند شور داشتهترین سطح دستمزد را در کل ک ریال به ترتیب باالترین و پایین 755هزار و  729خوزستان با 

 .درصد افزایش داشته است 2.55معادل  94دستمزد نسبت به تابستان 

ریال بوده  20هزار و  558کار زن در کل کشور  کار و تنک گفتنی است، در سال مورد بررسی دستمزد روزانه یک نفر کارگر وجین

ترین  ریال به ترتیب باالترین و پایین 570هزار و  759ان گلستان با ریال و است 472هزار و  045استان آذربایجان غربی با . است

درصد افزایش داشته  50.47معادل  94طور متوسط نسبت به تباستان  این دستمزد به. اند سطح دستمزد را در کل کشور داشته

 ./است

/news/fa/ri.iana.www//:http52855D%AF%DA%/8%B7 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 1۹۳۱آذر  2۲: تاریخ

  هاها  برداری از جنگلبرداری از جنگل  تمجید حجتی از گام مثبت مجلس در ممنوعیت بهرهتمجید حجتی از گام مثبت مجلس در ممنوعیت بهره

برداری از  توقف بهره برای: سال، گفت 55ها به مدت  برداری از جنگل وزیر جهاد کشاورزی با مثبت ارزیابی کردن ممنوعیت بهره

 .ایم های شمال کشور زمانی در دستور ابالغی مشخص نکرده جنگل

ملت در واکنش به پیشنهاد افزودن بندی به الیحه هوای پاک مبنی  وگو با خبرگزاری خانه  به گزارش ایانا، محمود حجتی در گفت

برداری و استفاده از درختان جنگل  ممنوعیت بهره: ل، گفتسا 55ها به مدت  برداری و استفاده از درختان جنگل بر ممنوعیت بهره

 .سال پیشنهادی مناسب است چراکه این اقدام برای کشور الزم است و ضرری هم نخواهیم کرد 55به مدت 

توان قطع کرد اما درختی که قطع شود دیگر احیا نخواهد شد  درخت قطع نکرده را هر زمان می: وزیر جهاد کشاورزی افزود 

 .بنابراین این موضوع تاثیر بسیاری به جا خواهد گذاشت

بر اساس قرارداد : ها، مراتع و آبخیزداری کشور را یادآور شد و گفت وی در ادامه ابالغیه وزارت جهاد کشاورزی به سازمان جنگل

، همچنین در مورد قراردادهای نامبرده درخواست شد تا قراردادهای مقرر در این زمینه پس از اتمام تاریخ قرارداد تجدید نشوند

 .بلند مدت درخواست کردیم در موارد ممکن، تفاهم کنند و متوقف سازند

های شمال کشور به طور کلی داده شده  برداری از جنگل وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در دستور مذکور دستور توقف بهره

 ./ایم ر زمانی در دستور ابالغی مشخص نکردههای شمال کشو برداری از جنگل برای توقف بهره: است، گفت

/news/fa/ir.iana.www//:http52995D%/8%D%AA9% 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱آذر  17: تاریخ

  استاست  بی نیازی واردات نیازمند توسعه کشت پاییزهبی نیازی واردات نیازمند توسعه کشت پاییزه

وزارتخانه برای کاهش و بی نیازی از واردات برنامه توسعه کشت چغندر پاییزه را : مدیر کل دفتز غالت وزارت جهاد کشاورزی گفت

صنعت،تجارت و  خبرنگارکاوه خاکسار مدیر کل دفتر غالت وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با .در دستور کار خود قرار داده است

، با اشاره به تاثیرات توسعه کشت چغندر پاییزه بر میزان واردات این محصول اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه کشاورزی

چغندر از بهار به پاییز ضمن صرفه جویی در مصرف قابل توجه آب، بر افزایش ضریب خوداتکایی و تغییر زمان کشت : اظهار داشت

چغندر قند نیاز به آب فراوان دارد، از این رو با توسعه کشت  کشت : وی افزود.تاثیر گذار است  تامین نیاز کشور از تولید داخل نیز

در شرایط فعلی بخشی از نیاز کشور از طریق واردات : خاکسار تصریح کرد.شد پاییزه می توان طی سه سال آینده از واردات بی نیاز

و بی نیازی از واردات برنامه توسعه کشت چغندر پاییزه را در دستور کار خود قرار داده  تامین می شود، اما وزارتخانه برای کاهش 

 .است

 توسعه کشت چغندر پاییزه در راستای افزایش ضریب خوداتکایی

اقتصادی  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی علی خان محمدی مدیر عامل مجمع نخبگان کشاورزی در گفتگو با خبرنگارهمچنین 

نقاط کشور امکان پذیر است از این رو دولت تالش می کند کشت چغندر قند همانند گندم در اکثر : ، گفتباشگاه خبرنگاران جوان

با اشاره به اینکه طرح خوداتکایی شکر نیاز به منابع  وی .با حمایت همه جانبه از کشاورزان ضریب خوداتکایی شکر را افزایش دهد

ان پایبند نیستند به همین دلیل نمی با توجه به آنکه کارخانه ها به تعهدات خود مبنی بر پرداخت پول چغندرکار: مالی دارد، افزود

توان حرفی از خوداتکایی به میان آورد چرا که توسعه کشت چغندر پاییزه در راستای افزایش تولید و بی نیازی از واردات تنها 

زم است با توجه به توسعه کشت نشا چغندر قند در مناطق مختلف تنها ال: خان محمدی ادامه داد.نیازمند تامین منابع مالی است

که دولت برای ایجاد انگیزه کشاورزان و خودکفایی این محصول استراتژیک یک دهم مبلغ واردات شکر را به تامین نهاده ها و 

توسعه کشت چغندر پاییزه در راستای : مدیر عامل مجمع نخبگان کشاورزی تصریح کرد.دستگاه های نشا کار اختصاص دهد

تن در  572تن به  22دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته که براین اساس تولید از  در 95افزایش راندمان تولید از سال 

 .هکتار رسیده است
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۳7 
 

 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱آذر  1۳: تاریخ

  بخش کشاورزی صدرنشین رشد اقتصادبخش کشاورزی صدرنشین رشد اقتصاد/ / توجهی برنامه ششم توسعه به کشاورزیتوجهی برنامه ششم توسعه به کشاورزی  بیبی

درصد رشد اقتصادی متعلق به 55های صورت گرفته نشان می دهد که  نتیجه بررسی: رئیس تشکل های بخش کشاورزی گفت

 گروهصنعت، تجارت و کشاورزی  کشاورزی در گفتگو با خبرنگارمسعود اسدی رئیس تشکل های بخش .بخش کشاورزی است

اظهار درصد رشد اقتصاد را بخش کشاورزی به خود اختصاص داده است،  55با اشاره به اینکه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، 

درصد مردم کشور روستا نشین هستند، لذا می توان گفت کشاورزی مهم ترین رکن اقتصاد  55دهد که حدود  آمار نشان می: داشت

سرمایه گذاری صنعت اگر در بخش کشاورزی صورت گیرد، عالوه بر ایجاد ثروت و ارزش افزوده حاصل : وی افزود.به شمار می رود

 .ای درخصوص اشتغال جوانان وجود نخواهد داشت دغهاز صادرات، دیگر هیچ گونه دغ

های زیرزمینی در چند دهه گذشته به عنوان مهم ترین  منابع آب: اسدی از سنتی بودن کشاورزی کشور ابراز نگرانی کرد و گفت

سرمایه : ادامه داد رئیس تشکل های بخش کشاورزی .برداشت شده است  دارایی کشور، از سوی کشاورزان بدون ایجاد ثروت،

درصدی بخش  05گذاری گسترده در حوزه های صنایع تبدیلی و تکمیلی،بازرگانی و زیر ساخت ها می تواند رشد و توسعه 

وی در پاسخ به این سوال که در برنامه ششم توسعه، میزان سرمایه گذاری بخش کشاورزی چقدر .کشاورزی را در پی داشته باشد

جه به آنکه قدرت بخش های صنعت و بازرگانی را ندارد تا بتواند قوانین را به نفع خود تدوین بخش کشاورزی با تو: است، بیان کرد

 .به بخش کشاورزی توجه چندانی نشده است و تصویب کند لذا در برنامه ششم توسعه 
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۳8 
 

 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 1۹۳5آذر ماه  15دو شنبه 

  های دولت به بخش خصوصی در اولویت باشدهای دولت به بخش خصوصی در اولویت باشد  خروج از رکود و پرداخت بدهیخروج از رکود و پرداخت بدهی

داد، رئیس  را به مجلس شورای اسالمی برای بررسی و تصویب نهایی ارائه 5592جمهور امروز الیحه بودجه سال  درحالی که رئیس

گوید سامان دادن به شرایط اقتصادی و خروج از رکود و  کمیسیون کشاورزی اتاق ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می

ای  احمد صادقیان با اشاره به اینکه دولت باید توجه ویژه.های مهم و نخست بودجه در نظر گرفته شود افزایش تولید باید از اولویت

دولت در سه سال گذشته موفق شد با : گوید انی داشته باشد و تحرک را در اقتصادی کشور ایجاد کند، میعمر  به بودجه

های مختلف  های دقیق، تورم را در کشور کنترل و مهار کند اما تاکنون موفقیتی در زمینه خروج از رکود که بخش ریزی برنامه

بنابراین اولویت اصلی اقتصادی در بودجه سال آینده باید بحث خروج از . اقتصاد کشور را زمین گیر کرده، به دست نیاورده است

 .های مختلف اقتصاد کشور را به همراه داشته باشد تواند به دنبال خود رشد تولید و حرکت بخش رکود باشد، اتفاقی که می

را پرداخت مطالبات بخش خصوصی، های اقتصادی بودجه سال آینده  این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران یکی دیگر از اولویت

های مختلف به خصوص فعاالن بخش  های خود به بخش دولت قرار بود بدهی: گوید داند و می می... ها و های دولت به بانک بدهی

رفت، تحقق پیدا نکرده و همین موضوع  خصوصی و پیمانکاران را پرداخت کند که تاکنون این مهم آن چنان که انتظار می

های مشخصی برای پرداخت  به اعتقاد من در الیحه بودجه مصوب سال آینده باید ردیف. جدی را به دنبال داشته استهای  چالش

ها پرداخت شود عمالً  توجه داشته باشید که اگر این بدهی. ها در نظر گرفته شود تا ما شاهد حل این چالش بزرگ باشیم این بدهی

تواند باعث افزایش تولید و حرکت اقتصادی در کشور  ن تزریق خواهد شد و این خود مینقدینگی به واحدهای تولیدی و پیمانکارا

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران یکی از نکات مهم دیگر الیحه بودجه را موضوع نرخ ارز و تعیین تکلیف کارشناسی آن .شود

آینده باید به صورت بسیار تخصصی و کارشناسی  بحث ارز مانند یک شمشیر دو لبه است که در بودجه سال: گوید دانسته و می

نرخی شود زیرا دو نرخی بودن نرخ ارز حاصلی جز رانت و فساد در اقتصاد  اول از همه باید ارز تک. گیری شود درباره آن تصمیم

اقدام درستی نیست دومین نکته این است که باید نرخ ارز واقعی شود و اینکه چند سال است دولت نرخ ارز را ثابت کرده . ندارد

بلکه باید نرخ ارز طبق قانون هرسال افزایش پیدا کند، اینکه در کشور شاهد رشد قاچاق هستیم تنها به دلیل پایین نگهداشتن و 

تواند روی سرمایه  اما باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که افزایش نرخ ارز و واقعی کردن آن می. واقعی نکردن نرخ ارز است

ای کارشناسی عمل شود که هم موضوع  گونه گردش واحدهای تولید آن هم در دوران رکود تاثیرات سوء بگذارد، بنابراین باید بهدر 

 .تک نرخی و واقعی کردن در نظر گرفته شود و هم برای جلوگیری از آسیب واحدهای تولید اقداماتی صورت گیرد
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  برنجبرنج
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1۲۲ 
 

  پستهپسته
 آیانا - 1۹۳۱آذر  2۲: تاریخ

  خرید و فروش پسته در بورس کاالی ایران راه اندازی می شودخرید و فروش پسته در بورس کاالی ایران راه اندازی می شود

معامالت خرید و فروش پسته در بورس کاالی ایران کمتر از یک ماه دیگر : رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت

 .در استان کرمان راه اندازی می شود

امروز توسعه بازار سرمایه در استان کرمان : محمدرضا پورابراهیمی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود  به گزارش ایانا،

برای رسیدن به این هدف از : وی بیان کرد.ن کرمان راه اندازی کنیممدنظر است و در این مسیر تالش کردیم بورس کاال را در استا

 .سال گذشته با اتاق و مدیران بورس کاالی کشور جلسات ویژه ای برگزار شد و تا امروز بخش عمده این کار انجام شده است

 .ته در کرمان عملیاتی می شوددارند معامالت پس  از طریق کارگزارانی که مجوز معامالت کاال در استان: پور ابراهیمی گفت

خرما هم در صورت استاندارد سازی می تواند در بورس کاال : نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد

 با این کار تحول: وی گفت.معامله و حتی هر کاالی دیگری که امکان استاندارد سازی را داشته باشد می تواند وارد بورس کاال شود

بزرگی برای محصوالت استان کرمان به ویژه پسته رقم می خورد و نکته قابل توجه این است که در این مسیر فقط خرید و فروش 

پورابراهیمی با بیان اینکه مشکل .نقدی کاال نیست بلکه خرید نسیه، پیش خرید و ابزارهای متنوع دیگری نیز ایجاد می شود

این پروسه به واسطه وجود ابزارهای مالی متنوع، تحول : س کاال قابل حل است عنوان کردنقدینگی و تامین مالی از طریق بور

وی با بیان اینکه فرهنگ سازی بورس در حوزه اقتصادی از .اساسی را در فروش کاالهای استان کرمان به همراه خواهد داشت

وی که از موسسان راه اندازی .واده ها اثرگذار باشدبورس باید در تصمیمات اقتصادی خان: اهمیت ویژه ای برخوردار است، افزود

از همان سال اول ارتباطات موثری با قشرهای مختلف جامعه ایجاد : خورشیدی است، گفت 5585بورس منطقه ای کرمان در سال 

 .ده استشد و بخشی که در حال حاضر روی بورس سایه انداخته، بخش رکود است و اثرات خود را در بازار سرمایه نشان دا

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه رکود باعث کاهش انگیزه برای ورود به بازار سرمایه شده است، 

در کرمان هم به تبع کشور همین وضعیت وجود دارد و برای خروج از وضعیت فعلی باید به موضوعاتی همچون : خاطرنشان کرد

میلیون نفر وارد بورس  40اگر سهام عدالت تعیین تکلیف شود به راحتی حدود : وی گفت. دتعیین تکلیف سهام عدالت توجه شو

هزار  05استان کرمان در هشت ماهه امسال .خواهند شد و در بورس می توانند سهام خود را رصد کنند و با بازار سرمایه آشنا شوند

 .دالر گزارش شده است 092هزار و  070و میلیون  422تن پسته صادر کرده و ارزش صادرات این محصول  055و 
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  تامین منابع مالیتامین منابع مالی
 آیانا - 1۹۳۱آذر  22: تاریخ

دیده از سرما باید دیده از سرما باید   باغداران زیانباغداران زیان/ / کنندکنند  نمایندگان مجلس صندوق بیمه را بابت پرداخت غرامت سرزنش مینمایندگان مجلس صندوق بیمه را بابت پرداخت غرامت سرزنش می

  کردندکردند  تنه درختان را بیمه میتنه درختان را بیمه می

میلیارد  207شود، دولت تاکنون فقط  درصد خسارت می 85ای، دولت موظف به پرداخت  از آنجا که به محض رخداد هر حادثه

درصد قرض کرده است تا  58ها با سود  میلیارد تومان از بانک 202هزار و  تومان پرداخت کرده و در نتیجه صندوق به ناچار سه

مقام صندوق بیمه کشاورزی امروز در شورای هماهنگی مدیریت بحران  به گزارش خبرنگار ایانا، قائم.سهم دولت را نیز پرداخت کند

حوادثی که در بخش کشاورزی کشور : حضور استاندار و اعضای این شورا در فرمانداری ساوه برگزار شد، گفت استان مرکزی که با

ای این شرایط مدیریت شوند  کند و باید به گونه پیوندد مشکالتی را برای تولیدکنندگان کشاورزی و باغداران ایجاد می به وقوع می

 .شده و فقط دغدغه تولید داشته باشند که کشاورزان کمتر دچار دغدغه مخاطرات طبیعی

ها به جبران خسارت و تمام  پیوندد، تمامی نگاه وقوع می زمانی که یک بالی طبیعی در کشور به: نژاد افزود محمدابراهیم حسن

 .کند همه ساله وظیفه خود را در این حوزه به انجام برساند توجهات به سمت خدمات بیمه است و صندوق بیمه تالش می

در : درصد حق بیمه را پرداخت کند و مابقی توسط کشاورز پرداخت شود، بیان کرد 85ی با بیان اینکه دولت تقبل کرده است که و

هزار  صندوق بیمه محصوالت کشاورزی پنج 5594تا  5595از سال : نژاد ادامه داد حسن.ها مشخص شده است ها این سهم بیمه نامه

میلیارد  207درصد سهم خود را در این بخش بپردازد، اما فقط  85خت کرده است که دولت باید میلیارد تومان غرامت پردا 575و 

درصد قرض  58ها با سود  میلیارد تومان از بانک 202هزار و  تومان توسط دولت پرداخت شده است و در نتیجه صندوق به ناچار سه

وقتی قرار است ساز و کار حمایت از کشاورزان در قالب بیمه : دوی عنوان کر.کرده است تا بتواند سهم دولت را نیز پرداخت کند

شکل بگیرد پس باید حق بیمه نیز پرداخت شود، در حالی که دولت در این راستا اقدام نکرده و تنها بخشی از سهم خود را پرداخته 

ایم که چرا غرامت را بدون  س قرار گرفتهمقام صندوق بیمه کشاورزی کشور با بیان اینکه بارها مورد عتاب نمایندگان مجل قائم.است

 .ای نداریم چراکه صندوق بیمه تنها حامی و پشتیبان کشاورزان است ما چاره: کنید، یادآور شد دریافت حق بیمه پرداخت می

میلیارد  755گزاران در استان مرکزی تنها  میلیارد تومان غرامت بیمه 405هزار و  دولت از یک 5595در سال : نژاد تأکید کرد حسن

 .تومان را پرداخت کرده است، ولی صندوق بیمه کشاورزی کل خسارت را پرداخت کرد

ها تا یکم  نامه شود اعتبار بیمه آبان اعتبار داشتند و این اشتباه است که گفته می 50ها تا  نامه در استان مرکزی بیمه: وی اضافه کرد

های آنان را  ها است و کشاورزانی که باغ صول مالک پرداخت غرامت در بیمه نامهنژاد با بیان اینکه بیمه مح حسن.مهرماه بوده است

کرد که درخت  بینی می اگر باغدار پیش: کردند، اظهار داشت سرما برده و محصولی روی درخت ندارند، باید تنه درخت را بیمه می

 .پرداخت غرامت محصول هستیمکرد، چرا که ما موظف به  رود، باید تنه درخت را بیمه می دیر به خواب می

درصدی  85شود و در صورتی که دولت سهم  بیمه محصول باغدارانی که بیمه آنها پایان یافته امسال تمدید می: وی خاطرنشان کرد

 ./خود را بپردازد، خسارت این دسته از باغداران نیز پرداخت خواهد شد
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 تامین منابع مالی
 آیانا - 1۹۳۱آذر  21: تاریخ

  00.900.9داری داری خریخری/ / های مالی و تخصصی بانک کشاورزی دوازدهمین تولیدکننده گندم جهان شدهای مالی و تخصصی بانک کشاورزی دوازدهمین تولیدکننده گندم جهان شد  ایران با حمایتایران با حمایت

  هزار میلیارد ریالهزار میلیارد ریال  0۱90۱9میلیون تن گندم به ارزش میلیون تن گندم به ارزش 

با عاملیت بانک کشاورزی در پروژه خرید تضمینی گندم و حمایت مالی و تخصصی در پرداخت تسهیالت مورد نیاز گندمکاران برای 

مازاد بر نیاز کشاورزان به ارزش  میلیون تن گندم 55.0های نوین آبیاری، امسال بیش از  ها، توسعه مکانیزاسیون و روش خرید نهاده

سابقه، ایران دوازدهمین تولیدکننده گندم در جهان  هزار میلیارد ریال از کشاورزان خریداری شد و با این رکورد بی 540بیش از 

های اطالعاتی موجود طی یک ساله اخیر که عزمی ملی جهت دستیابی دوباره ایران به خوداتکایی  به گزارش خبرنگار ایانا، داده.شد

دهد فارغ از هرگونه جانبداری یا در عین حال برخی نقدها که چه بسا به برخی خدمات بانک  گندم شکل گرفته است، نشان می

شد که البته مدیرعامل این بانک نیز در آخرین  ند تأمین اعتبار توسعه مکانیزاسیون وارد میها مان کشاورزی در مورد برخی حوزه

ویژه  ها به های خطوط مالی مکانیزاسیون شد، درباره سایر حوزه نشست خبری خود پاسخگوی برخی از دالیل نپذیرفتن تمام سفارش

های اقتصاد مقاومتی مبنی بر  شود، اجرای سیاست رگزار میگندم که فردا دوشنبه جشنی ملی به پاس و شکرانه این موفقیت ب

های پرثمر دولت تدبیر و امید به بار نشسته است و نتایجی مانند فراوانی  های داخلی با همت مجدانه و تالش برداری از سرمایه بهره

برداشته شده است و امروز آثار های امیدبخشی است که برای توسعه میهن  نعمت گندم با وجود کاهش سطح زیر کشت، گویای گام

بخش کشاورزی و ارتقای آن با .ویژه بخش اقتصادی کشور مشهود شده است های مختلف به آن ازجمله رونق تولید و توسعه بخش

های مورد توجه دولت بوده و در اجرای این  توجه به اهمیتی که در تأمین امنیت غذایی، اشتغال و تولید کشور دارد، یکی از سیاست

ویژه گندم موجب آن شد که کشاورزان و مسئوالن دولتی به  ها تکیه بر توان داخلی در تولید محصوالت استراتژیک به سیاست

در این میان .سال، روز دوشنبه فردا در سالن اجالس سران گردهم آیند 57شکرانه عبور از مرز خودکفایی در تولید گندم و پس از 

ای و سرمایه در  صورت سرمایه های دولت مبنی بر ارتقای وضعیت کشاورزی، تسهیالتی را به تبانک کشاورزی نیز در اجرای سیاس

های مرتبط با کشاورزی به متقاضیان  منظور احداث و توسعه واحدهای تولیدی و تأمین مالی واحدهای موجود در زیربخش گردش به

این در حالی . یژه خودکفایی گندم نقش بسزایی داشته باشدو های دولت در بخش کشاورزی به پرداخت کرده تا در تحقق برنامه

است که در کنار این امر ضمن مشارکت مؤثر در تأمین منابع مورد نیاز، عملیات پرداخت وجوه خرید تضمینی را نیز به عهده 

رداخت تسهیالت مورد بر این اساس، با عاملیت بانک کشاورزی در پروژه خرید تضمینی گندم و حمایت مالی و تخصصی در پ.داشت

میلیون تن گندم مازاد برنیاز  55.0های نوین آبیاری، امسال بیش از  ها، توسعه مکانیزاسیون و روش نیاز گندمکاران برای خرید نهاده

هزار میلیارد ریال از کشاورزان خریداری شد و با این رکورد بی سابقه، ایران دوازدهمین  540کشاورزان به ارزش بیش از 

سازی  وری و فعال بندی پرداخت تسهیالت بر اساس افزایش بهره این در حالی است که اولویت.کننده گندم در جهان شدتولید

پروری به شیوه پرورش در قفس با  های جدید و مغفول بخش کشاورزی نظیر زراعت و فرآوری گیاهان دارویی، توسعه آبزی ظرفیت

های دیم در اراضی شیبدار که طبق  ای و توسعه باغ های گلخانه وین آبیاری، کشتهای ن امکان تولید یک میلیون تن، توسعه روش

های اقتصاد مقاومتی است، به دستور مرتضی شهیدزاده  های وزارت جهاد کشاورزی در اجرای سیاست سخنان حجتی جزو برنامه

 97همچنین تولید گندم در مقایسه با سال .مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در دستور کار این بانک نیز قرار دارد رئیس هیأت

هزار  540به حدود  97هزار میلیارد ریال در سال  45بیش از دو و نیم برابر شده است در نتیجه هزینه خرید تضمینی گندم از 

 ./ایم دهنیاز ش میلیون تن گندم تولیدی، نیاز کشور در داخل تأمین از واردات بی 54میلیارد ریال رسیده است و با بیش از 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - 1۹۳۱آذر  1۱: تاریخ

  چای از امروزچای از امروزهای های   ها و کارخانهها و کارخانه  زراعی باغزراعی باغ  آغاز تسهیالت بهآغاز تسهیالت به/ / درصد از مطالبات چایکاراندرصد از مطالبات چایکاران  ۸0۸0پرداخت پرداخت 

درصد از کل بهای برگ سبز  85میلیون تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شده که معادل  755میلیارد و  595تاکنون مبلغ 

چایکاران : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت معاون بازاریابی و تنظیم بازار سازمان چای کشور امروز در گفت.چای است

میلیون توماان پرداخت  755میلیارد و  595صورت تضمینی به دولت فروختند که تاکنون  تومان برگ سبز چای بهمیلیارد  754

مابقی مطالبات چایکاران نیز به مرور به حساب : گودرز خردادپور افزود.درصد از کل بهای برگ سبز چای است 85شده که معادل 

داران پرداخت  زراعی به باغداران و کارخانه آذرماه نیز پرداخت تسهیالت به 50از : وی خاطرنشان کرد.چایکاران واریز خواهد شد

 .میلیارد تومان اختصاص خواهد یافت 55ها نیز مبلغ  میلیارد تومان و تجهیز و نوسازی کارخانه 75شود که برای باغداران مبلغ  می

زراعی به سازمان چای رسیده و پس از  های به ای دریافت وامتقاضا بر: معاون بازاریابی و تنظیم بازار سازمان چای کشور ادامه داد

ساله با دوره  بر مبلغ شش میلیون تومان و هرس کمربر مبلغ سه میلیون تومان وام پنج بازدید کارشناسان برای هر هکتار هرس کف

صندوق حمایت از توسعه در راستای حمایت بیشتر از باغداران، : خردادپور تصریح کرد.تنفس دوساله اختصاص خواهد یافت

 .یابد هزار تومان تسهیالت اختصاص می 255های چای، مبلغ یک میلیون و  گذاری چای کشور نیز بابت انجام امور جاری باغ سرمایه

 ./اند میلیون تومان دریافت کرده 055نفر از این صندوق تسهیالتی معادل  455تاکنون : وی در پایان کشور یادآور شد
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 تامین منابع مالی
 آیانا - 1۹۳۱آذر  21: تاریخ

  00.900.9خریداری خریداری / / شدشدهای مالی و تخصصی بانک کشاورزی دوازدهمین تولیدکننده گندم جهان های مالی و تخصصی بانک کشاورزی دوازدهمین تولیدکننده گندم جهان   ایران با حمایتایران با حمایت

  هزار میلیارد ریالهزار میلیارد ریال  0۱90۱9میلیون تن گندم به ارزش میلیون تن گندم به ارزش 

با عاملیت بانک کشاورزی در پروژه خرید تضمینی گندم و حمایت مالی و تخصصی در پرداخت تسهیالت مورد نیاز گندمکاران برای 

تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به ارزش میلیون  55.0های نوین آبیاری، امسال بیش از  ها، توسعه مکانیزاسیون و روش خرید نهاده

سابقه، ایران دوازدهمین تولیدکننده گندم در جهان  هزار میلیارد ریال از کشاورزان خریداری شد و با این رکورد بی 540بیش از 

ران به خوداتکایی های اطالعاتی موجود طی یک ساله اخیر که عزمی ملی جهت دستیابی دوباره ای به گزارش خبرنگار ایانا، داده.شد

دهد فارغ از هرگونه جانبداری یا در عین حال برخی نقدها که چه بسا به برخی خدمات بانک  گندم شکل گرفته است، نشان می

شد که البته مدیرعامل این بانک نیز در آخرین  ها مانند تأمین اعتبار توسعه مکانیزاسیون وارد می کشاورزی در مورد برخی حوزه

ویژه  ها به های خطوط مالی مکانیزاسیون شد، درباره سایر حوزه د پاسخگوی برخی از دالیل نپذیرفتن تمام سفارشنشست خبری خو

های اقتصاد مقاومتی مبنی بر  شود، اجرای سیاست گندم که فردا دوشنبه جشنی ملی به پاس و شکرانه این موفقیت برگزار می

های پرثمر دولت تدبیر و امید به بار نشسته است و نتایجی مانند فراوانی  ه و تالشهای داخلی با همت مجدان برداری از سرمایه بهره

های امیدبخشی است که برای توسعه میهن برداشته شده است و امروز آثار  نعمت گندم با وجود کاهش سطح زیر کشت، گویای گام

بخش کشاورزی و ارتقای آن با .مشهود شده استویژه بخش اقتصادی کشور  های مختلف به آن ازجمله رونق تولید و توسعه بخش

های مورد توجه دولت بوده و در اجرای این  توجه به اهمیتی که در تأمین امنیت غذایی، اشتغال و تولید کشور دارد، یکی از سیاست

الن دولتی به ویژه گندم موجب آن شد که کشاورزان و مسئو ها تکیه بر توان داخلی در تولید محصوالت استراتژیک به سیاست

در این میان .سال، روز دوشنبه فردا در سالن اجالس سران گردهم آیند 57شکرانه عبور از مرز خودکفایی در تولید گندم و پس از 

ای و سرمایه در  صورت سرمایه های دولت مبنی بر ارتقای وضعیت کشاورزی، تسهیالتی را به بانک کشاورزی نیز در اجرای سیاست

های مرتبط با کشاورزی به متقاضیان  احداث و توسعه واحدهای تولیدی و تأمین مالی واحدهای موجود در زیربخش منظور گردش به

این در حالی . ویژه خودکفایی گندم نقش بسزایی داشته باشد های دولت در بخش کشاورزی به پرداخت کرده تا در تحقق برنامه

مین منابع مورد نیاز، عملیات پرداخت وجوه خرید تضمینی را نیز به عهده است که در کنار این امر ضمن مشارکت مؤثر در تأ

بر این اساس، با عاملیت بانک کشاورزی در پروژه خرید تضمینی گندم و حمایت مالی و تخصصی در پرداخت تسهیالت مورد .داشت

میلیون تن گندم مازاد برنیاز  55.0سال بیش از های نوین آبیاری، ام ها، توسعه مکانیزاسیون و روش نیاز گندمکاران برای خرید نهاده

هزار میلیارد ریال از کشاورزان خریداری شد و با این رکورد بی سابقه، ایران دوازدهمین  540کشاورزان به ارزش بیش از 

سازی  لوری و فعا بندی پرداخت تسهیالت بر اساس افزایش بهره این در حالی است که اولویت.تولیدکننده گندم در جهان شد

پروری به شیوه پرورش در قفس با  های جدید و مغفول بخش کشاورزی نظیر زراعت و فرآوری گیاهان دارویی، توسعه آبزی ظرفیت

های دیم در اراضی شیبدار که طبق  ای و توسعه باغ های گلخانه های نوین آبیاری، کشت امکان تولید یک میلیون تن، توسعه روش

های اقتصاد مقاومتی است، به دستور مرتضی شهیدزاده  ی وزارت جهاد کشاورزی در اجرای سیاستها سخنان حجتی جزو برنامه

 97همچنین تولید گندم در مقایسه با سال .مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در دستور کار این بانک نیز قرار دارد رئیس هیأت

هزار  540به حدود  97هزار میلیارد ریال در سال  45ندم از بیش از دو و نیم برابر شده است در نتیجه هزینه خرید تضمینی گ

 ./ایم نیاز شده میلیون تن گندم تولیدی، نیاز کشور در داخل تأمین از واردات بی 54میلیارد ریال رسیده است و با بیش از 
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 تامین منابع مالی
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱آذر  1۱: تاریخ

  بسته حمایتی دولت و ادامه بیم و امیدهای صادراتیبسته حمایتی دولت و ادامه بیم و امیدهای صادراتی

سیاست ها و با وجود حمایت از صادرات بوسیله کاهش نرخ سود تسهیالت صادراتی ، اما جهش توسعه صادرات نیازمند بازنگری در 

 .رفع موانع متعدد است

، توسعه صادرات غیر نفتی و کسب درآمد  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

از اولویت های دولت در راستای پیشبرد اهداف اقتصادی محسوب می شود و تا کنون اقدامات موثری در  ارزی از این طریق ، یکی

 .این زمینه صورت گرفته است به گونه ای که امسال شاهد پیشی گرفتن میزان صادرات از واردات بودیم

سان هنوز اهداف تعیین شده در این حوزه به بر این اساس با وجود تسهیل شرایط صادراتی طی چند سال اخیر اما به گفته کارشنا

 .جهش توسعه صادرات نیازمند بازنگری در سیاست ها و رفع موانع متعدد است طور مطلوب محقق نشده و

: مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در خصوص تاثیر بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی دولت گفت

درصد فقط محدود به افرادی است که از منابع ریالی صندوق توسعه ملی استفاده می کنند که  55هیالت به کاهش نرخ سود تس

تعداد زیادی از صادرات کنندگان از نظام بانکی استفاده می کنند : وی در ادامه افزود.بسیاری از صادرکنندگان را شامل نمی شود

 .تواند هرچند کم اما موثر باشد که تابع این دستور نیست ولیکن این اقدام نیز می

برای بهبود و توسعه صادرات : عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران با اشاره به روند فعلی مبتنی بر صادرات نقدی تصریح کرد

وجود با:میلیارد دالری کاالی غیر نفتی تا پایان سال اظهار داشت 55وی درخصوص تحقق صادرات .باید موانع بانکی مرتفع شود

 .کاهش قیمت کاال در بازارهای جهانی امکان تحقق این موضوع وجود دارد

این نیز اقدام : دانشمند در مورد سپرده گذاری دولت در بانک ها و اعطای تسهیالت از محل تامین منابع مالی بانک ها بیان کرد 

 .نخواهد شد موثری خواهد بود ولیکن این اقدامات منجر به توسعه صادرات به صورت چشمگیر

هر اقدامی در جهت حمایت از صادرات غیر نفتی مثبت و موثر بوده ولی جهش توسعه صادرات در وضعیت : وی در پایان تاکید کرد

 .کنونی مستلزم گشایش های بانکی است

 لزوم بازنگری سیاست های تولیدی و تجارت فرامرزی

یع ایران در خصوص کاهش نرخ سود تسهیالت صادراتی معتقد است مجیدرضا حریری عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنا

 .کاهش سود رافع معضل رقابت پذیری در بحث صادرات غیرنفتی خواهد بود

البته جزئیاتی در خصوص این کاهش نرخ اعالم نشده و نمی توان اظهار نظر دقیقی داشت ولی باید : وی در این رابطه تصریح کرد

حریری ضمن قابل عرضه نبودن بسیاری از کاالها در بازارجهانی تصریح .ددی بر سر راه صادرات استتوجه داشت که موانع متع

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و .توسعه صادرات مستلزم بازنگری کلی در سیاست های تولیدی و تجارت فرامرزی است: کرد

بهبود روند صادرات نیازمند توسعه روابط تجاری و تقویت : داشتصنایع ایران با اشاره به محدودیت ها در تجارت جهانی اظهار 

با توجه به اینکه در بازارجهانی ، کاالیی که : حریری تاکید کرد.دیپلماسی تجاری است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد

ولیدی اقدامات جدی صورت محصول نیروی کار و تکنولوژی بومی است عرضه می شود و باید در راستای کیفیت محصوالت ت

  .پذیرد
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 تامین منابع مالی
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱آذر  1۳: تاریخ

  پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران به کجا رسید؟پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران به کجا رسید؟

 .طرح پژوهشی حوزه کشاورزی پشتیبانی می کند 2پژوهشگران از صندوق حمایت از 

اقتصادی باشگاه گروه  صنعت،تجارت و کشاورزیمحمدی مدیر کل مجمع نخبگان کشاورزی در گفتگو با خبرنگار  علی خان

اجرای این  : طرح پژوهشی حوزه کشاورزی اظهار داشت 2 با اشاره به پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران از  خبرنگاران جوان،

این طرح های پژوهشی در : ادامه داد وی .طرح پژوهشی می تواند توسعه بخش های مختلف کشاورزی را به همراه داشته باشد 2

بذر،نهادینه کردن و حاصلخیزی خاک،توسعه راهبردی مکانیزاسیون،عملیاتی کردن تحقیقات در زمینه های مختلفی از جمله تولید 

مدیر کل مجمع نخبگان بخش کشاورزی .توسعه بخش شیالت است که تنها اقداماتی در حوزه شیالت صورت گرفته است مزرعه و 

در زمینه هایی مانند تولید بذر متناسب با مناطق اجرای این طرح های پژوهشی از سوی موسسه تحقیقات وزارتخانه : تصریح کرد

 . عمل آورد مختلف می تواند دستاوردی بزرگ برای بخش کشاورزی به
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 منابع مالیتامین 
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱آذر  17: تاریخ

  صندوق بیمه محصوالت کشاورزی کارایی نداردصندوق بیمه محصوالت کشاورزی کارایی ندارد

صندوق بیمه محصوالت کشاورزی به سبب کمبود اعتبار کارایی الزم را :عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت

اقتصادی  گروه صنعت، تجارت و کشاورزیراضی نوری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار .ندارد

صندوق بیمه : یر در پرداخت غرامت کشاورزان اظهار داشتبا اشاره به انتقاد نمایندگان مجلس از تاخ باشگاه خبرنگاران جوان،

محصوالت کشاورزی به سبب کمبود اعتبار، کارایی الزم را ندارد از این رو تخصیص ردیف بودجه جداگانه راه چاره اصلی تقویت این 

می تواند جوابگوی غرامت با توجه به شرایط اقلیمی موجود و خشکسالی های اخیر، بودجه فعلی صندوق ن: وی افزود.صندوق است

کشاورزان در مواجهه با خسارات و بالیای طبیعی باشد از این رو الزم است با تزریق منابع مالی نگرانی کشاورزان از تاخیر در 

با وجود مشکالت متعدد کشاورزان، تاخیر در پرداخت غرامت با : ادامه داد نوری .پرداخت خسارات را به حداقل ممکن کاهش دهیم

ای در جهت  اعتراضات مکرر این قشر و انتقاد جمعی از نمایندگان مجلس همراه شد،از این رو الزم است دولت تمهیدات هوشمندانه

 .حل این بحران و کاهش بار مشکالت مالی کشاورزان به کار گیرد

ش های متعددی روبرو است ، عضو کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه در شرایط کنونی، صندوق بیمه محصوالت کشاورزی با چال

در برنامه ششم توسعه بر آن است که برای هر یک از مجموعه ها، تشکل و  پیشنهاد کمیسیون کشاورزی مجلس : تصریح کرد

 .ردیف بودجه مستقل در نظر گرفته شود که در صورت بروز خسارات جوابگوی اخذ غرامت کشاورزان باشد
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  تحقیقات و نوآوری هاتحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - 1۹۳۱آذر  21: تاریخ

  توسعه و تجارت ارگانیک در ایرانتوسعه و تجارت ارگانیک در ایران

 مجری برنامه ترویج و توسعه کشاورزی پایدارمؤلف و  -مقدم  محمد شریفی

. میلیون هکتار در مناطق مختلف جهان به کشت ارگانیک تخصیص دارد 45از اراضی کشاورزی دنیا در بیش از  حدود یک درصد

در این میان بیشترین سطح زیر کشت به ترتیب به مناطق استرالیا و اقیانوسیه، قاره آمریکا و اروپا اختصاص داشته و دو قاره آسیا و 

هزار مزرعه با کشت ارگانیک  تنها در کشور استرالیا حدود سه. اند ین برخوردار بودهآفریقا از سطح زیر کشت کمی نسبت به سایر

در قاره آسیا حدود . شود شوند و بخش عمده تولیدات این کشور به انگلستان، ایاالت متحده آمریکا و نیوزلند صادر می مدیریت می

های ارگانیک بدون گواهی و  در آسیا بخش عمده فعالیت. داردهزار مزرعه تحت نظام ارگانیک قرار  555سه میلیون هکتار در حدود 

المللی  های بین ، تنها کشورهای هند، ژاپن، کره، فیلیپین، تایوان و تایلند دارای اعتبارنامه7552نظارت انجام گرفته و تا سال 

 .اضافه شد( دارای گواهی)المللی  نمیالدی به امار رسمی ارگانیک بی 7558بار در سال  ایران برای نخستین. اند ارگانیک بوده

شود، اما با وجود این پتانسیل، از منظر سطح تحت  کشور ایران از منظر پتانسیل ارگانیگ جزو کشورهای برتر دنیا محسوب می

هکتار در سال  50پوشش دارای گواهی ارگانیک، سهم خیلی ناچیزی را به خود اختصاص داده است به صورتی که این سطح از 

هزار هکتار گسترش و دارای  555هزار تا حدود  55صورت دامنه متغیر  های بعدی به میالدی شروع شد و این میزان در سال 7558

کاهش و )نوسان . هزار هکتار است 05میالدی در حدود  7550آخرین آمار مربوط به ارگانیک در کشور تا سال . نوسان بوده است

دلیل فقدان اهتمام جدی به توسعه کشاورزی ارگانیک در کشور، ضعف در  به( کشورمنفی شدن سرعت رشد توسعه ارگانیک در 

گیری و پشتیبانی از توسعه کشاورزی ارگانیک، عدم استقرارکامل نظام ملی  ریزی و فقدان نهاد و مرجع مشخص برای تصمیم برنامه

در نظام ارگانیک کشور، بورکراسی اداری و  گواهی ارگانیک، دخالت با نیست تجارت و رقابت سودجویانه نهادهای غیرمرتبط

 .گیر بوده است سردرگمی ناشی از بینش و دانش ارگانیک در نهادهای تصمیم

ها و خشکبار، انگور،  بیشترین محصوالت تحت کشت ارگانیک در جهان با توجه به سطح زیر کشت آن عبارتند از زیتون، قهوه، میوه

ترین محصوالتی که  در کشور ایران نیز برخی از مهم. چای، نیشکر و در نهایت گیاهان داروییهای گرمسیری، کاکائو، مرکبات،  میوه

اند عبارتند از انار، خرما، پسته، زعفران، کشمش، گالب و گیاهان دارویی، زیتون، خرما،  که تحت پوشش گواهی ارگانیک قرار گرفته

 .اند میالدی تاکنون تحت پوشش قرار گرفته 7558ر دوره که د... برنج، انگور، پسته وحشی و برخی محصوالت جنگلی و

عنوان بازارهای مهم مصرف این نوع محصوالت شناخته  به لحاظ تجارت خارجی و بازار سه منطقه آمریکای شمالی، اروپا و آسیا به

مشخص و نظام معینی برای دلیل عدم وجود نظام مشخصی در زنجیره تولید، گواهی و عرضه و نظارت، بازار  در کشور ما به. شدند

اصلی تولیدات ( محصول باغی 70محصول زراعی و  45)محصول  22صادرات یا وارادات وجود ندارد؛ این در حالی است که از تعداد 

های نخست تا دهم قرار دارد و بر این اساس مقدار  محصول باغی در رتبه 50کشاورزی جهان، کشور ایران با هفت محصول زراعی و 

در مواردی فراوانی مانند زعفران، زیره، محصوالت باغبانی، . وجهی از حجم تولیدات جهانی را به خود اختصاص داده استقابل ت

طوری ای را برای شروع و حضور در تولید محصوالت ارگانیک در جهان آغاز کرد؛ به های گسترده توان فعالیت می... دامی، شیالتی و

پسته، مغز پسته، )توان سهمی از محصوالت صادراتی از قبیل خشکبار ان بخش کشاورزی میریزی از سوی متخصص که با برنامه

( پوست، روده، پشم)محصوالت حیوانی ( خاویار، میگو)محصوالت دریایی ( سیب درختی، هندوانه، مرکبات)میوه ( کشمش، خرما

های باالیی در این زمینه  توجه به اینکه ایران از پتانسیل با. صورت ارگانیک به جهان عرضه کرد زیره، زعفران و گیاهان دارویی را به
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صورت سنتی و پراکنده در روستاها و در قطعات کوچک پا گرفته  برخوردار است و به لحاظ جغرافیای طبیعی، سیستم کشاورزی به

بدیل کشاورزی سنتی و طور کامل استقرار نیافته است این فرصت فراهم است تا از این وضعیت برای ت و کشاورزی صنعتی به

معمول به ارگانیک بدون مصرف هزینه زیاد و تنها با نظارت و هدایت فنی استفاده شود و از این طریق با توجه به ارزش این 

 ./محصوالت و نیز افزایش اشتغال، ارزش افزوده عاید کشور خواهد شد
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  ((سایر سایر ))تولیدات باغی تولیدات باغی 
 آیانا - 1۹۳۱آذر  2۲: تاریخ

  قیمت هر کیلوگرم زرشک ایرانی در بازار جهانی اعالم شدقیمت هر کیلوگرم زرشک ایرانی در بازار جهانی اعالم شد/ / هزار تن رسیدهزار تن رسید  0909تولید زرشک به تولید زرشک به 

های کارشناسان جهاد کشاورزی تولید امسال با  و دمای مناسب در فصل بهار و توجه تولیدکنندگان به توصیهبا توجه به بارندگی 

وگو با  های سردسیری و خشک وزرات جهاد کشاورزی امروز در گفت مدیرکل دفتر میوه.هزار تن رسید 59دوهزار تن افزایش به 

تولید در حالی اتفاق افتاده است که افزایشی در سطح زیر کشت این محصول این افزایش : خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت

هزار هکتار عنوان  50تن، سطح زیر کشت زرشک در کشور را  رمضان رویین.وری در واحد سطح بهبود یافته است ایم و بهره نداشته

ست تولید این محصول را در کشور دارد و درصد زرشک در کشور، مقام نخ 95تا  80استان خراسان رضوی با تولید : کرد و افزود

 .های غربی و شرقی قرار دارد های کرمان، یزد، فارس، کرمانشاه، قزوین، اصفهان و آذربایجان پس از آن استان

ط این گیاه سازگاری باالی با شرای: های این گیاه را مقاوم به سرما و گرما با نیاز آبی کم توصیف کرد و ادامه دامه داد وی ویژگی

ها و افزایش شوری خاک در  سخت مناطق خشک و کویری دارد به همین دلیل و با توجه به تغییر اقلیم و کاهش بارندگی

 .های تولیدکننده این محصول، اصالح و توسعه باغات زرشک در این مناطق در برنامه وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است استان

های وزرات جهاد کشاورزی برای توسعه  ازجمله برنامه: وزرات جهاد کشاورزی بیان کردهای سردسیری و خشک  مدیرکل دفتر میوه

های  های زرشک استفاده از دانش بافتی، ایجاد سامانه آبیاری و همچنین پرداخت یارانه خرید نهال به باغداران استان و اصالح باغ

در کشور عالوه بر ایجاد اشتغال و درآمدزایی بیشتر برای ها  توسعه و اصالح این باغ: تن تأکید کرد رویین.واجد شرایط است

کند؛ زیرا ایزرشک یکی از معدود  های توسعه صادرات و ارزآوری این محصول را نیز فراهم می کشاورزان موجبات ایجاد زمینه

 .محصوالتی کشاورزی ایران است که با هزینه تولید پایین ارزش صادراتی مناسبی دارد

ارزش صادراتی این محصول در : هراز تن عنوان کرد و یادآور شد 725زرشک در سال گذشته این محصول را  وی میزان صادرات

 .رسد سال گذشته دو میلیون دالر بود و در حال حاضر هر کیلوگرم زرشک ایران در بازارهای جهانی حدود هفت دالر به فروش می

شود  های اتحادیه اروپا، روسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر میبیشتر محصول زرشک ایران به کشور: تن عنوان کرد رویین

تن  055هزار و  52وی در پایان میزان مصرف این محصول را در داخل کشور .و افزایش تعداد بازار هدف در دستور کار قرار دارد

 70ها  فروشی هزار تومان و در خرده 75ا ت 50صورت عمده  اکنون قیمت زرشک تازه در بازار داخل به هم: عنوان کرد و اظهار داشت

 ./هزار تومان است 55تا 
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  ((سایر سایر ))تولیدات دام و طیور تولیدات دام و طیور 
 آیانا - 1۹۳۱آذر  1۱: تاریخ

  بلوچستان پالک دار می شوندبلوچستان پالک دار می شوندشترهای سیستان و شترهای سیستان و 

طرح پالک دار کردن شترها در این استان از روز شنبه آغاز : دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز سیستان و بلوچستان گفت

ی به گزارش ایرنا، حضور شبانه شترها در برخی راههای ارتباط.هزار نفر شتر هویت دار شوند 50شده و قرار است در مرحله نخست 

سیستان و بلوچستان تاکنون منجر به بروز حوادث رانندگی و تلفات و خسارت شده است و از آنجایی که شترها هیچ نشانه ای 

نداشتند امکان شناسایی مالکان آنها مقدور نبود، با پالک دار شدن شترها عالوه بر دقت بیشتر مالکان شترها در نگهداری از این 

 .متعدد از جمله قاچاق شتر نیز جلوگیری می شود حیوان اهلی، از بروز مشکالت

یکشنبه شب در نشست کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز سیستان « محمدشریف خالقی نیا»

ن روند همچنان ادامه هزار راس دام از ابتدای سال تاکنون در سراسر استان پالک کوبی شده اند که ای 90: و بلوچستان اظهار داشت

برای کنترل بیماری های دامی اقدامات بسیار خوبی در سیستان و بلوچستان انجام شده که از آن جمله برای : وی بیان کرد.دارد

مهمترین دغدغه ما امسال مشکل : وی افزود.نخستین بار در این استان آزمایشگاه تشخیص بیماری کرونا راه اندازی شده است

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال .ز پاکستان است که تعطیلی کشتارگاه ها و افزایش قاچاق دام را در پی داشته استواردات دام ا

 .امسال موفق شدیم بزرگترین باند مافیای مرغ را در استان شناسایی و منهدم کنیم: و ارز سیستان و بلوچستان گفت

: وی بیان کرد.نفر در سیستان و بلوچستان فعال شده است 755هزار و  7نه اشتغال با انهدام این باند زمی: خالقی نیا اظهار داشت

درصد از این مرغداری ها  90میلیارد تومان فعال است که  522واحد مرغداری در سیستان و بلوچستان با گردش مالی  595

و بلوچستان وجود دارد به طوری که تهران واحد کشتارگاه صنعتی در سیستان  55: وی خاطر نشان کرد.فعالیت بسیار خوبی دارند

راس دام وارد سیستان و  875هزار و  29در هشت ماهه سال گذشته : وی افزود.و استان مرکزی در رتبه های بعدی قرار دارند

ویروس جدید مشترک : مدیرکل دامپزشکی سیستان و بلوچستان نیز گفت.درصد رشد داشته است58بلوچستان شده که امسال 

 .انسان و دام به کشور وارد شده که عالئم آن قابل مشاهده نیست و بسیار خطرناک استمیان 

های کشور را در تهران و قزوین درگیر  نام دارد، اکنون تعدادی از مرغداری' H0_8' این ویروس که: مهدی حسینی اظهار داشت

چستان با اعتباری افزون بر هفت میلیارد ریال راه آزمایشگاه تشخیص بیماری کرونا در سیستان و بلو: وی بیان کرد.کرده است

در گذشته گوشت برای آزمایش به استان کرمان فرستاده می شد که پاسخ آن حداقل یک ماه طول : وی ادامه داد.اندازی شده است

تان نیز در این مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچس.ساعت این آزمایش انجام می شود 48می کشید اما اکنون در کمتر از 

 55های ورودی به تعزیرات حکومتی استان از ابتدای سال تا کنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته  میزان پرونده: نشست گفت

پرونده به تعزیرات  455هزار و  7از ابتدای سال تاکنون بیش از : سید مرتضی مدنی فدکی اظهار داشت.درصد کاهش یافته است

اداره کل تعزیرات : وی بیان کرد.میلیارد ریال جریمه محکوم شدند 522ها به  ه و متخلفان این پروندهحکومتی استان وارد شد

 .حکومتی 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 - 1۹۳۱آذر  17: تاریخ

  گیری تا سرسفرهگیری تا سرسفره  تصویر صنعتی همگانی؛ از شکلتصویر صنعتی همگانی؛ از شکل

 :چکیده

هفدهم در ترین در خاورمیانه است و رتبه چهارم در آسیا و  میلیون تن، بزرگ 5.7صنعت پرورش طیور در ایران با تولیدی حدود 

. این صنعت راه درازی را برای رسیدن به یک تجارت چندین میلیارد دالری طی کرده است.دنیا را به خود اختصاص داده است

ظرفیت تولید آن تنها در دهه گذشته تا سه برابر افزایش پیدا کرده است و تولیدات آن که زمانی جنبه یک غذای تجملی را داشت، 

با وجودی که طی روند پیشرفت این صنعت، سیستم تولید در کشور، .شود یز غذای کلیه افراد جامعه یافت میامروزه تقریباً بر سر م

شماری را تجربه کرده است، اما هرگز تا این حد تحت  های زیادی داشته و مشکالت بی شدت متحول شده است، پستی بلندی به

سیر تاریخی، جوانب فعلی صنعت که . کلی از صنعت طیور در ایران است هدف از این مقاله، ارائه تصویری. فشار قرار نداشته است

روند توسعه صنعت طیور و .اند دهند و دورنمایی برای آینده، همگی مورد بررسی قرار گرفته معموالً تولید را تحت تأثیر قرار می

 .کر کردن استفرد خود را در ایران دارد و شایسته ذ های منحصربه چگونگی عملکرد فعلی آن، ویژگی

 :مقدمه

 25ای با  در جامعه)هزار نیروی کار  255هزار تن در سال و  755صنعت پرورش طیور در ایران، با تولیدی حدود یک میلیون و 

همچنین صنعت طیور با مصرف ساالنه  (55و  2، 2).دومین صنعت بزرگ کشور است( میلیون نفر نیروی کار 70میلیون نفرجمعیت و 

عالوه بر . کنندگان ارز خارجی است ترین مصرف درآمد حاصل از صادرات نفت است، یکی از بزرگ 5.52یک میلیارد دالر که معادل 

ین افزایش مداوم نیاز به ارز، توأم با کمبود تقریباً همیشگی چن.شود اینکه یکی از پردردسرترین صنایع در کشور محسوب می

خاطر کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، بیشتر افکار دولت و همچنین گردانندگان این صنعت را به خود مشغول  منابعی، به

رو بوده است، همواره توانسته  در طول مدت پیشرفت صنعت طیور در کشور، هرچند این صنعت با مشکالت زیادی روبه. کرده است

 .ا آینده آن چندان روشن نبوده، چگونگی اداره آن مورد نقد و بررسی استاست به فعالیت خود ادامه دهد، ام

 سیر تاریخی رشد صنعت طیور در ایران

 -تنها اشاره به ترتیب تاریخی آن الزم است، بلکه بررسی تغییرات سیاسی  برای درک جوانب مختلف رشد صنعت طیور در ایران، نه

 .سر کشور به وقوع پیوسته نیز ضروری استاجتماعی و اقتصادی که در این دوران در سرا

هزار سال  50ها، در زمانی که آنها  وسیله آریایی بار طیور به نخستین. صنعت مرغداری در ایران قدمتی برابر با خود تاریخ ایران دارد

ها مرغ را از  یالد، یونانیسال قبل از م 855هایی حدود  طی سال. قبل از میالد به سرزمینی به نام ایران مهاجرت کردند، معرفی شد

ها با آن صحبت  زبانی که پارسی-پارتی نام دیگر پارسی یا فارسی . ایران گرفتند به همین خاطر آن را پرنده پارتی نام نهادند

جنگلی یعنی اند، پرندگان قرمز  حال آنکه آیا این پرندگان که به این طریق به اروپا و آمریکا انتقال یافته(55و  2، 2).است -کردند می

پیش از اینکه این رشته صنعتی شود، تولیدات طیور در ایران، مثل (50).اجداد نژادهای طیور امروزی بوده است، جای بحث دارد

شد که معموالً شامل نژادهای بومی بود و توسط مردم محلی  برداری می های کوچک بهره بسیاری از سایر کشورها، در مقیاس

وضعیت تا اواسط قرن بیستم که مزارع پرورش طیور در مقیاس صنعتی در ایران شروع به کار کردند، شدند این  پرورش داده می

. کشی وارد شد آغاز شد ، موقعی که نخستین وسایل جوجه5579صورت تجاری در ایران از اوائل  تولیدات طیور به.بیشتر ادامه نیافت

ازجمله پلیموت راک، رودآیلندرد و نیوهمشایر از مسیر هوایی به ایران زمانی بعد، نخستین گروه از نژادهای صنعتی خارجی  اندک

های بعد، جریان مداومی از انواع مختلفی از کاالهای مرتبط با مرغداری از مشاوران تا وسایل، جوجه  طی سال (4).حمل شدند
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کشی تا تجهیزات  جمد و از وسایل جوجهمرغ تازه تا گوشت من روزه و تخم بارور از نژادهای مختلف تا انکوباتورها، از تخم یک

این عمل تا  5505تا سال . نخستین گله مرغ مادر به ایران آورده شد 5545در سال . ساختمانی، راه خود را به ایران باز کردند

که اکثر خاطر این در این مدت اگرچه واحدهای تولیدی صنعتی در سطح کشور توسعه یافتند، به (8).معرفی گله اجداد ادامه یافت

. کردند کردند، نقش مهمی را در تأمین احتیاجات جامعه ایران بازی نمی جمعیت هنوز هم در روستاها و شهرهای کوچک زندگی می

 (0).شدند درصد کل تولید در کشور را شامل می 57میزان تولید واحدهای تجاری تنها  5559حتی تا سال 

، (رسید 5505میلیون نفر تا سال  40به  5547میلیون نفر در سال  55از ) 5549و  5559افزایش نرخ رشد جمعیت در اواخر 

طور ناگهانی افزایش  همراه با مهاجرت روستاییان به شهرها اثرات واضحی را بر رشد صنعت مرغداری داشت، در حالی که تقاضا به

بگویی به این تقاضا نبود و خیلی زود قادر به جوا( یعنی روش سنتی پرورش طیور در روستاها)یافت، منابع اصلی تولید مرغ 

های متداول تولید طیور در آن زمان گذاشت، همچنین  تنها اثر زیادی روی سیستم این حالت نه. محصوالت این صنعت کمیاب شد

شد و برای مصارف انسانی و همچنین حیوانات خانگی مصرف  وسیله روستاییان کشت می فراهمی مواد خوراکی که تا آن زمان به

داری  طور معنی ، قدرت خرید مردم را باال برد؛ لذا به5549جهش ناگهانی در بازار نفت در اوائل دهه (55و  0).شد را کاهش داد می

جانبه را قطع نظر از  دولت وقت سیاست صنعتی شدن یک. تقاضا برای انواع مختلف کاالها ازجمله تولیدات طیور افزایش یافت

ساله باعث شد  75این حالت در زمان نسبتاً کوتاه . دید وابستگی کشور به واردات مواد غذایی شدکشاوزی پذیرفت؛ لذا باعث تش

نتیجه این عمل، بسیار خسارت بار بود . کشوری که زمانی از نظر مواد غذایی خودکفا بود به واردات مواد غذایی وابستگی پیدا کند

کردند، در  گیری همه جوانب زندگی آینده ایرانیان بازی می را در شکلدو حادثه مهم، نقش زیادی .نشدنی نیست هرچند که جبران

و جنگ ایران و عراق در سال  5502انقالب ایران در سال . دادند نتیجه کل سیستم تولید را طیور در کشور را تحت تأثیر قرار می

تاریخ کشور، بیشترین اثر را برآینده این دو حادثه در . هر دو تأثیرات زیادی بر رشد صنعت مرغداری داشتند 5522 - 5509

ایران را ترک کردند و ( وابسته به مقامات برگزیده)داران  بیشتر سرمایه 5505در اوخر دهه . مالکیت صنعت مرغداری گذاشت

گرفته هایی که وام اولیه تأسیس آنها را تأمین کرده بودند، بازپس  های خود را واگذار کردند که بیشتر اینها توسط بانک شرکت

تأسیس که  این سازمان تازه(. سازمان اقتصادی کوثر)دولتی بزرگ قرار گرفتند  -خصوصی  شدند یا تحت کنترل یک شرکت نیمه

شرکت بعد از تشکیل این  9شرکت بزرگ است که  52ترین تولیدکنندگان طیور در ایران است، دارای بیش از  فعالً یکی از بزرگ

زمان با گروه مدیریتی زبده، به سرعت توسعه یافته است و در حال حاضر فعالیت آن تمام جوانب این سا. اند سازمان تأسیس شده

عالوه بر این،  (9).گیرد کشی گرفته تا تهیه خوراک و مزارع فرآوری طیور را دربر می های اجداد و واحدهای جوجه تولید طیور، از گله

با شروع جنگ،  5509در سال .د فعالیت خود را در این زمینه شروع کردندهای تعاونی که تازه تأسیس شده بودن تعدادی از شرکت

واسطه جنگ  برای رفع بعضی از فشارهای مالی که به. های صنعتی و تبدیل ارز خارجی اعمال شد نظارت شدیدتری روی فعالیت

طور موقتی در عمل ساده  طرح اولیه دولت بهبا وجود اینکه . ایجاد شده بود، دولت خود واردات کاال و توزیع آنها را در اختیار گرفت

تر  عنوان مشاور کل صنعت طیور بر عهده داشت؛ لذا دولت مواد خوراکی را با قیمت پایین بود، اما در واقع دولت نقش مهمی را به

عادالنه در بین اقشار کرد و برای اطمینان از تقسیم  را دریافت می( مرغ گوشت و تخم)کرد و در عوض مقداری از تولید را  توزیع می

دار با قیمتی که بازار  وسیله مزرعه بقیه محصول تولیدی به. کرد وسیله عوامل خود توزیع می مردم آن را در قالب طرح کوپنی به

کننده در ازاء  کار بردن این سیاست این بود که قیمت نسبتاً کمی از سوی مصرف نتیجه به(7).شد کرد به مردم فروخته می تعیین می

به تدریج مردم ایران به در . کرد طور غیرمستقیم برای خوراک یارانه تأمین می شد، چرا که دولت به تولیدات طیور پرداخت می

کرد  عالوه این سیاست، سود عایدی کشاورز را تضمین می به. دسترس بودن گوشت مرغ که زمانی در آرزوی آن بودند عادت کردند

داران و همچنین مردم متوسط را جذب  مسئله تجاری در آمدزا تبدیل نمود که بیشتر سرمایهو این، صنعت طیور را به شکل یک 
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تمایل دولت برای رهایی از وابستگی به واردات . اشتیاق به خودکفایی سراسر کشور را فرا گرفت 5525های اولیه دهه  در سال.کرد

اساسی جامعه، اثرات زیادی روی مسیر رشد صنعت طیور در کاال از کشورهای بیگانه، و امیدواری به برآورده کردن نیازهای 

یک نمود از این سیاست مؤثر، تغییرات در همه جوانب تولید ازجمله صنعت طیور بود از اولین این تغییرات . های بعد گذاشت سال

ر روی ایجاد یک الین خالص یافتند، همراه با هدف بلندمدت تمرکز ب محدود کردن فعالیت انواع نژادهایی که در ایران پرورش می

در ایران ایجاد (الین های)های تخمگذار  و سویه( راس، لهمان و هایبرو)تولید گله اجداد نژادهای گوشتی  5525در اوایل سال . بود

ر اینکه آیا این پیشرفت د. الین خالصی به نام آرین که از هایبروی هلند منشاء گرفته شروع به فعالیت کرد 5527تا سال . شد

های آینده این صنعت خواهد بود و این صنعت کامالً وابسته را به یک صنعت خودکفا تغییر خواهد  نهایت زیربنایی برای پیشرفت

 .طوری که قابل رقابت باسایر نژادها از دیگر کشورها باشد، هنوز جای بحث دارد داد، به

روزه را به خود  درصد سهم بازار جوجه یک 28که  در حال حاضر در کشور سه الین گوشتی مهم ازجمله الین خالص آرین

درصد بازار،  55های اجداد لهمان و راس به ترتیب با داشتن پنج و  دو الین گوشتی دیگر، گله. دهد، وجود دارد اختصاص می

غالبیت دارد که  های الین در صنعت مرغ تخمگذار، سویه. های گوناگون دیگر ازجمله نژادهای بومی هستند بقیه شامل الین. هستند

ها، به تدریج پیشرفت کرد، اما بیشترین افزایش در رشد و  با وجودی که صنعت طیور طی این سال.شوند از همین اجداد تولید می

رو شد و پروانه جهت تولید  دولت از تقاضاهای جنگ فارغ شد و با بحران بیکاری روبه. به وقوع پیوست 5525توسعه آن در دهه 

لذا، با وجودی که این واحدهای کوچک، تولید را افزایش دادند، به . زیاد، بدون هماهنگی بیشتر با صنعت صادر کرد طیور به تعداد

 .خاطر عدم کارایی، همواره مقداری فشار روی بخش تولید برای رفع تقاضاها وجود داشت

عت مرغداری، از سیستم بازار کامالً آزاد صن. مسیری که صنعت طیور با آن هماهنگ شده بود، ظرف مدت کوتاهی تغییر داده شد

قیمت پایین نفت در  5525با این وجود تا اواسط دهه . تحت کنترل شدید دولت درآمد 5525، به تدریج طی دهه 5502قبل از 

از روی بازارهای جهانی، توانایی دولت را در تأمین بودجه جهت خرید مواد خوراکی کاهش داد و دولت شروع به رفع فشارهای خود 

یافت قادر به  هر موقع که دولت درمی. کرد ها دخالت می با این وجود هنوز هم دولت تا اندازهای در کنترل قیمت. سیستم تولید کرد

کرد، به نحوی که قیمت آن را به  های منجمد وارداتی می طور مستقیم روی صنعت نیست، اقدام به اشباع بازار با مرغ اعمال نفوذ به

تغییر کرد، دولت دید که راهی جز رفع محدودیت از  5525همه اینها تا اواخر . رساند شده، می گذاری داف سیاستحد مطلوب اه

 (7).این صنعت ندارد

 نقش و اهمیت طیور در جیره غذایی فرد ایرانی

با . یران وجود نداردها نیست و به دالیل مذهبی، مزارع پرورش خوک در ا های گیاهی چندان مورد پذیرش ذائقه ایرانی پروتئین

خاطر عدم مقبولیت ماهی در  وجود اینکه کشور دارای منابع و امکانات کافی برای تأمین گوشت ماهی برای مردم خود است؛ لذا به

های مربوط به گسترش صنعت پرورش  گیرد و طرح برداری قرار نمی جامعه ایرانی، این منبع پروتئینی به میزان زیادی مورد بهره

عنوان  مرغ و همچنین گوشت قرمز را به چنین وضعیتی صنعت تولید گوشت و تخم. وز در مراحل اولیه و ابتدایی استماهی هن

 .کننده اصلی پروتئین برای جامعه ایرانی، تبدیل کرده است تأمین

تولید گوشت و ) هزار تن 505که از  طوری سال سه برابر افزایش داشته است، به 55، میزان تولیدات طیور طی 5522تا سال 

سهم طیور در تأمین نیازهای جامعه از پنج درصد . رسیده است 5522به بیش از یک میلیون تن در سال  5522در سال ( مرغ تخم

رود که مصرف طیور از مصرف  با چنین آهنگ رشدی انتظار می (57).افزایش یافت 5522درصد در سال  48به  5555در سال 

منظور تولید تخم و گوشت جهت  از نظر بیشتر مردم، طیور، به تمام پرندگان اهلی که به(54).تر رودگوشت قرمز در این سال باال

شده است، زیرا سایر انواع طیور،  های اهلی در ایران این کلمه مترادف با مرغ. شود شوند، اطالق می مصرف انسانی، نگهداری می
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های اخیر، صنعت پرورش بلدرچین و  با این وجود در سال. شده نیستندعنوان منبعی برای تولید گوشت و تخم چندان شناخته  به

خاطر جنبه صادراتی محصوالت حاصل از آنها است تا پاسخ به رفع  پرندگان بزرگ، شروع شده است، اما ایجاد این منابع بیشتر به

تازگی داشت، تا االن که یکی از اقالم  عنوان یک غذا، از زمانی که در فهرست غذای مردم عادی امروزه، طیور به.تقاضاهای داخل

با این وجود موفقیت صنعت طیور در ایران، محدود شده است و . خوراکی در فهرست خرید همه است، راه درازی را طی کرده است

جود های جدید پرورش طیور و اندازی سیستم مشکالتی در راه. دهد هایی از فشار و تحمل سختی را نشان می در حال حاضر نشانه

های بعدی تعدادی از مشکالت این  در بخش. اندازند داشته است و هنوز هم وجود دارد، و اینها توسعه این صنعت را به مخاطره می

 .گیرند وجودآورنده آن، مورد بررسی قرار می صنعت و عوامل به

 تهیه خوراک

طیور بر خالف صنعت تولید گوشت قرمز به  های کشاورزی، صنعت دلیل رشد سریع صنعت طیور و رشد ناهماهنگ سایر بخش به

به همین دلیل، تولید و قیمت آن به میزان زیادی تحت تأثیر فراهمی بودجه (. جدول یک)واردات مواد خوراکی وابسته است 

در واقع به  این به توانایی دولت در تأمین ارز بستگی دارد و. گیرد ، جهت پرداخت برای عناصر غذایی، قرار می(عمدتاً منابع ارزی)

وسیله نرخ تبدیل ارز خارجی تحت  قیمت مواد خوراکی همچنین به. وابسته است( تکیه بر فروش جهانی نفت است)رواج صادرات 

از ارزش ریال ایران در چند سال اخیر به مقدار قابل توجهی کاسته شده است و در نتیجه قیمت مواد خوراکی تا . گیرد تأثیر قرار می

میزان صرف بودجه در ایران روی صنعت مرغداری بسیار زیاد است، تقریباً یک میلیارد دالر در . زایش یافته استچندین برابر اف

زیان دیگری که در ایران . شود، است شانزدهم پولی که از صادرات نفت عاید کشور می یا به عبارت دیگر حدود یک 5522های  سال

کنند  شتر واحدهای پرورش طیور، خوراک مصرفی را خود در داخل مزرعه آماده میشود این است که بی به صنعت مرغداری وارد می

های تهیه خوراک  همچنین ظرفیت کارخانه. دهندگان از اهمیت و حساسیت فرموله کردن جیره آگاهی ندارند و بیشتر این پرورش

هزار تن، در کشور وجود داشت و  552،4د کارخانه خوراک دام با کل تولی 595فقط  5522عنوان مثال در سال  به. نیز کم است

ها،  خاطر ورود نامنظم مواد خوراکی وارداتی و تحویل آنها به کارخانه به. کردند سوم احتیاجات صنعت طیور را تأمین می فقط یک

 .ها برای بیشتر اوقات سال غیرفعال هستند سوم این کارخانه تقریباً یک

 (مرغ گوشت و تخم)میلیون تن محصوالت طیور  0.0مواد مورد نیاز برای تولید  -0جدول 

 (تن)تولید در ایران  (تن)نیاز  ماده خوراکی

 505.555 855.555 کنجاله سویا

 855.555 7.055.555 ذرت

 45.555 745.555 پودر ماهی

 - 78.555 ها و مواد معدنی ویتامین

 (5522)صنعت مرغداری : منبع*

 تولیدات طیور و قیمت آنهااثرات شرایط آب و هوایی روی 

گذارد، دو عامل دیگر  ای که بر عرضه، تقاضا، تولید و قیمت کاالهای کشاورزی در بیشتر کشورها اثر می شده عالوه بر عوامل شناخته

ایط آبو این دو عامل عبارتند از یکی شر. دهند وجود دارند که ویژه ایران بوده و تولید طیور رابه طریق خاصی تحت تأثیر قرار می

شدت باال  خاطر افزایش تقاضا، به های ملی و مذهبی، به قیمت محصوالت طیور در طی جشن. های ملی هوایی و دیگری جشن

سو در شمال  ایران سرزمینی است که از یک. با این وجود تغییرات فصلی آب و هوا تأثیر بیشتری روی صنعت مرغداری دارد. رود می
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تقریباً دوسوم . ادل صفر و از سوی در جنوب با کشورهای خاورمیانه با هوای بسیار گرم، گسترش داردبه شوروی با درجه حرارتی مع

های جنوبی  نواحی مرکزی تا بخش)کشور در شش ماه از سال دارای آب و هوای گرم است و بیشتر تولید طیور در این نواحی 

کنند، در طی این مدت از سایر  ین بخش از کشور زندگی میاحتیاجات مردمی که در ا. در طی فصل تابستان تعطیل است( کشور

دهد،  درصد تولیدات طیور را در ایران به خود اختصاص می 25سوم دیگر کشور که حدود  با این حال یک. شود ها تأمین می بخش

ر که معموالً در هر جایی جدا از تغییرات تدریجی در بهای محصوالت طیو. قادر به پاسخگویی به تقاضا در این دوره از سال نیست

شود، در ایران، این تغییرات گاهی اوقات بسیار ناگهانی و سریع بوده که ناشی از تأخیر در رسیدن مواد خوراکی وارداتی  یافت می

تواند  شرایط آب و هوایی نیز می. طور مستقیم باعث آن شود تواند مستقیماً دولت باشد و یا اینکه نرخ تورم به است که مسبب آن می

مرغ  یابد؛ تخم در تابستان تولید تخم مرغ به دو دلیل کاهش می. اثر بسیار مهمی بر روی قیمت و الگوی تغییرات آن داشته باشد

طور طبیعی تمایل به مصرف  هایی درباره مسائل بهداشتی در مورد آن وجود دارد و مردم به شود، زیرا نگرانی کمتری خریداری می

این دو عامل باعث . مرغ به اندازه کافی نیست ها جهت نگهداری تخم دوم اینکه، تعداد سردخانه. ی گرم دارندکمتر آن در آب و هوا

مرغ  الگوی عرضه و تقاضا برای گوشت مرغ، تا اندازهای با الگوی مربوطه درباره تخم. مرغ نوسان داشته باشد شود که قیمت تخم می

آب و هوای گرم باعث کاهش فعالیت مزارع . رود ن فصل قیمت آن به دو دلیل باال میبه نحوی که در ای. در تابستان تفاوت دارد

. شود مرغ به گوشت، همراه می این حالت با تغییر ذائقه مردم از خوردن تخم. شود پرورش شده و در نتیجه از میزان تولید کاسته می

آن در کمترین حد است، و تقاضا برای گوشت در نواحی  این دو عامل تقاضا برای گوشت مرغ را، درست هنگامی که میزان تولید

با رسیدن فصل زمستان این حالت تغییر .برد ها را باال می دهد و قیمت تر نیز باید از سایر نواحی تأمین شود، را افزایش می گرم

وشت، مردم به تدریج به چون با افزایش قیمت گ. یابد شدت افزایش می مرغ نسبت به گوشت به که قیمت تخم طوری یابد، به می

های تولیدی را انبار  مرغ تری تخم مدت طوالنی توانند به آورند و چون تولیدکنندگان در این دوره از سال می مرغ روی می مصرف تخم

از قیمت  کند، اما با این وجود باالتر قیمت گوشت مرغ در این زمان شروع به پایین رفتن می. ها را باال ببرند توانند قیمت کنند، می

رسد و در این دوره بیشتر مزارع در وضعیت کامل تولیدی  در بهار و زمستان تقاضا به حداکثر خود می. ماند آن در تابستان قبلی می

خاطر وابستگی زیاد این صنعت  به. شود همچنین فشارهای دیگری وجود دارد که باعث نوسانات قیمت در طول سال می.قرار دارند

( افتد که معموالً زیاد اتفاق می)دهندگان  گونه کاالهای ضروری برای پرورش وراکی، هرگونه تأخیر در رسیدن اینبه واردات مواد خ

کند تا به این  چنین وضعیتی معموالً دولت را مجبور به واردات مرغ منجمد از سایر کشورها می. شود باعث تغییرات قیمت می

کاهد و باعث خارج کردن تعدادی از تولیدکنندگان از  ها از جذابیت تولید می یمتافت ق.ترتیب قیمت آن را در کشور پایین آورد

دهند، لذا نسبت به نوسانات قیمت  شود؛ از آنجا که بیشتر تولیدکنندگان را واحدهای کوچک پرورش تشکیل می میدان می

این بین وقوع ورشکستگی در بین  هایی است که در صنعت مرغداری ایران سرشار از چنین صعود و نزول. پذیر هستند آسیب

ثبات قیمت از اهمیت زیادی در فعالیت و رقابتی بودن صنعت مرغداری برخوردار است و این . پا، باالتر است دهندگان خرده پرورش

 .عرضه و تقاضا باید با هم در تعادل باشند. نیاز به بازاریابی آسان برای محصوالت طیور در طول سال دارد

واسطه  تنها از نظر تولید محصولی با مدت ماندگاری باال، بلکه به ی و پاک کردن الشه طیور، از فرآیندهای مهم نهکشتار بهداشت

وجود دارد که تنها ( اتوماتیک کشتارگاه نیمه 05و )کشتارگاه تمام اتوماتیک  55جلب نظر مشتری است، در حال حاضر در کشور 

با در نظر گرفتن میزان تولید فعلی، صنعت (. هزار قطعه در ساعت 550)سال هستند  میلیون قطعه پرنده در 555قادر به پذیرش 

منظور حفظ تولید در برابر نوسانات  به(57و  55).واحد کشتارگاه دارد 525واحد دیگر و تا انتهای این سال به  00مرغداری نیاز به 

بیند،  مرغ از این کمبود بیشترین ضرر را می صنعت تولید تخمهرچند که . سازی زیادی نیاز است عرضه و تقاضا، به امکانات ذخیره
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فعالً . ای کافی برای تعدیل نوسانات در تولید پرندگان گوشتی در پیش است های سردخانه اما هنوز راه درازی تا رسیدن به ظرفیت

 .دولت در صدد افزایش این تسهیالت تا دوبرابر ظرف سه سال آینده است

 ها نقش واسطه

. کنند ها کمک می ها به پیدایش واسطه در واقع خود این سیستم. ها دارای جایگاه خاصی هستند های ناکارآمد، واسطه تمدر سیس

برای حفظ کنترل مالی بر روی منابع محدود، دولت ناخواسته یک سیستم . چنین وضعیتی در صنعت مرغداری ایران وجود دارد

دهد که همچون قارچ رشد و بر تمام جوانب صنعت طیور نفوذ  ها اجازه می ه واسطهایجاد کرده است که ب( بیوکراتیک)تشریفاتی 

شود مؤید این  کننده خریداری می وسیله مصرف درصد اختالف قیمت موجود بین پرنده زنده و پرنده آماده طبخ که به 50. کنند

دهد که مالکان این  وسیله اجاره می ست، بدینطور که سیاست دولت عدم دخالت در این صنعت ا با این وجود، همان. واقعیت است

 .ها در این صنعت کاسته شود صنایع در این زمینه نقش بیشتری ایفاء کنند؛ لذا امید است که در آینده از جایگاه واسطه

 آموزش، تربیت و تحقیق

برگشت سریع سرمایه در . رل دارندیکی از موانع موجود در برابر کارآیی تولیدات طیور در ایران، افرادی است که آن را در کنت

بیشتر این افراد اطالعات کمی درباره جوانب فنی پرورش طیور دارند و آن را . داران را جذب کرده است صنعت طیور، بیشتر سرمایه

قتی خود روی لیا این افراد ناآزموده و نابلد، نگران اثرات بی. اند برگزیده( دهند اهمیت کمتری به آن می)عنوان شغل دوم خود  به

در حالی بیشتر تولیدکنندگان به دقت، تعلیمات .قیمت محصوالت نهایی، تداوم موفقیت این صنعت و ثبات اقتصادی کشور نیستند

کارگیری علوم پیشرفته در این امر  کنند، بدنه و ساختار این صنعت در مراحل ابتدایی به توصیه شده توسط نشریات را دنبال می

عنوان پلی  گیرد، به وسیله وزارت جهاد صورت می هایی که به تالش. ل کمی بین دانشگاهیان و صنعت وجود داردبوده، رابطه متقاب

مقاطع تخصصی کارشناسی  5525حتی تا اواخر دهه . ای هم موفق بوده است بین مراکز تحقیقاتی و تولیدکنندگان است و تا اندازه

های زیادی  های اخیر تالش با این وجود در سال. مدیریت کشاورزی وجود نداشت ارشد و دکتری در زمینه دامپروری، علوم دامی و

ای در تمام  های آموزشی منطقه وزارت جهاد خود را درگیر برنامه. جهت ارتقاء دانش مربوط به این صنعت صورت گرفته است

های کمی در چند  بعد تحقیقاتی پیشرفتبا این وجود از . کند شدت به صنعت تحمیل می سطوح دانشگاهی کرده است و این را به

گیرد، تنها درباره امکان جایگزینی کاالهای وارداتی  تعداد اندک تحقیقاتی که در زمینه علوم دامی انجام می. سال اخیر داشته است

عملی تولید  گیرد، سعی بر این است که جنبه اگرچه در بیشتر مطالعات پژوهشی که انجام می. با محصوالت تولیدی در داخل است

تحقیقات در زمینه طیور در ایران اساس و پایه محکمی ندارد و چندان . را دربر بگیرد، اما بیشتر آنها در واقع کارهای تکراری است

های  دوره. دهد این وضعیت در حال تغییر است خوشبختانه شواهد خوبی وجود دارد که نشان می.شود به تحقیقات پایه توجه نمی

با . های فعلی شده است د و دکتری در چند دانشگاه کشور ایجاد شده است و باعث تغیرات زیادی را در روند پژوهشکارشناسی ارش

بیشتر . این وجود همانند بیشتر کشورها، فشار اصلی بر تالش در بهبود تحقیقات پایه در کشور، مشکل انتقال دانش در عمل است

 .مانند اطالع می ها بی خورد، در حالی که تولیدکنندگان از این یافته ا گرد میه نتایج حاصل از تحقیقات در قفسه کتابخانه

 اثرات سوءمدیریت بر تولیدات طیور

توان  دلیل این امر را می. درپی این صنعت است های پی کند، ضرر و زیان یکی از مشکالتی که در بطن صنعت طیور کشور رشد می

شوند که پرورش طیور را  وسیله افرادی اداره می بیشتر مزارع کوچک پرورشی به. ادبه نوع مدیریت مسئوالن این صنعت نسبت د

عنوان شغل دوم یا حتی سوم آنهاست و درآمد حاصل از آن برای آنها به منزله  عنوان یک کار جنبی بر عهده دارند و غالباً به به

باری بر این صنعت  کنند که عدم لیاقت آنها چه اثرات زیان نمیاند و کامالً درک  این افراد آموزش ندیده. شود درآمد اضافی تلقی می
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یابند؛ زیرا این  ها به سرعت به سایر مراکز گسترش می کنند و عفونت ها در این واحدهای کوچک شیوع پیدا می بیشتر بیماری. دارد

حلی  شود، اما راه یب به این صنعت میاگرچه این مسئله احتماالً باعث رسیدن بیشترین آس. مراکز خیلی به یکدیگر نزدیک هستند

 .برای آن در نظر گرفته نشده است

 بیماری و بهداشت

ای، بسیاری از  با صنعتی شدن پرورش طیور در کشور و واردات نژادهای جدید مرغ از سایر نقاط دنیا، بدون هیچ کنترل و مطالعه

ها و نزدیکی تقریبی آنها به یکدیگر، وضعیت از  م تولید در بعضی استانبا افزایش تراک. های ناشناخته به ایران وارد کرد انواع بیماری

 .های اخیر همین موضوع است شود که عامل اصلی شیوع بیماری در کشور در سال گفنه می. شود این هم بدتر می

آخرین سری آنها شیوع . های زیادی را تجربه کرده است صنعت پرورش طیور در ایران در طی مدت عمر کوتاه خود، شیوع بیماری

میلیون دالر به این  55ای بیش از  میلیون قطعه تلفات گرفت و هزینه 75بود که بیش از  5522آنفلوآنزای مرغی در تابستان 

نزدیک به هم قرار . حتی بیشتر مزارع مرغ مادر نیز از این بیماری آسیب دیده و پرندگان خود را نابود کردند (5).صنعت تحمیل کرد

هرچند . عنوان عوامل اصلی این حوادث دانسته شده است مزارع پرورشی و شرایط غیربهداشتی متداول طی حمل و نقل، به گرفتن

. گذارند طور منظم از نظر دامپزشکی مورد یررسی قرار گیرند، اما بیشتر آنها این قانون را زیر پا می طبق قانون، همه مزارع باید به

های موجود  تواند انجام دهد، زیرا تاریخ مصرف بیشتر واکسن ور و شیوع یک بیماری کار زیادی نمیسازمان دامپزشکی در مواقع ظه

سازمان . زودی تغییر کند رسد که این وضعیت به نظر می حال به با این (55).شوند گذشته است یا بدون آموزش و مشاوره استفاده می

ارائه جزئیات . گیرد نون اقداماتی برای اطمینان از رعایت قانون انجام میاک دامپزشکی مصمم است تا به وظایف خود عمل کند و هم

های مورد نیاز این  بیشتر در این باره خارج از ساختار این مقاله است، اما یکی از اهداف این سازمان، اطمینان از اینکه بیشتر واکسن

گیرد، تأمین بیشتر بیشتر خدمات قابل اعتماد دامپزشکی با  زودی انجام اگر این عمل به. تواند در داخل تولید شود، است صنعت می

 .پذیرد سهولت بیشتری صورت می

 محلی -نژادهای بومی 

های زیادی از آثار چندین  گذشته از نژاد الری، هنوز هم نمونه. گردد های بسیار گذشته برمی پرورش مرغان بومی در کشور به زمان

اند، وجود دارد و در مقایسه با استانداردهای امروزی نسبتاً  یله افراد با ذوق انتخاب شدهوس های بومی که به الین قدیمی در گله

تخم با وزن  585توانند تعداد  دهد که نژادهای خالص بومی وجود دارند که می نشان می( 5522)های سالم  بررسی. پرتولید هستند

ها  دها همواره از آن برخوردارند مقاومت باالی آنها به بیماریمزیت اصلی که این نژا. گرم در هر سیکل تولید کنند 49متوسط 

ورود نژادهای خارجی، . رو شد با این وجود با صنعتی شدن پرورش طیور در ایران، توسعه نژادهای بومی با آسیب کلی روبه. است

ر نژادهای بومی آلوده شده و بقای آنها در نتیجه بیشت. هایی را که قبالً در کشور ناشناخته بودند را به کشور وارد کردند بیماری

، بیشتر نژادهای تجاری به 5505های آشوب و اضطراب در اواسط دهه  در دوران هرج و مرج متداول طی سال. شدت تهدید شد به

ی بود که این تقریباً آخرین مرحله از حیات نژادهای بوم. مزارع پرورشی در روستاها معرفی شدند و با پرندگان بومی آمیخته شدند

وزارت جهاد . افتادگی زیاد، پرورش طیور محلی دوباره رشد یافته است حال با وجود عقب با این.برای هزاران سال دوام یافته بودند

منظور ارزیابی، تکثیر و تشویق پرورش مرغان بومی ایجاد کرده  های مختلف کشور به سازندگی چندین مرکز تحقیقاتی در بخش

در سال ( تن 755،44)میلیون قطعه  54به  5525در سال ( تن 527،52)میلیون قطعه  52از مرغان بومی از تولیدات حاصل . است

های ماشینی  مرغ طبیعی بجای فرآورده در ضمن تمایل مردم برای گوشت و تخم (5).، یعنی حدود سه برابر افزایش یافته است5522

 .رو به افزایش است
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 دورنمایی از آینده

توان گفت که در حال حاضر  اید راه درازی را برای رسیدن به یک حالت عدم وابستگی طی کند، اما در واقع میاگرچه ایران ب

های کشاورزی برای پاسخ به  در چند سال اخیر صنعت طیور نسبت به سایر شاخه. وابستگی بیشتری نسبت به قبل وجود دارد

چنان زیاد  فاصله بین تقاضا و پاسخگویی به آن آن. تری داشته است ر سریعتقاضا برای مواد خوراکی مورد نیاز این صنعت، رشد بسیا

برآورد نیازی برابر یک میلیون دالر در سال . رسد نظر می های نزدیک بسیار مشکل به شده است که پر کردن این فاصله در سال

کنند که وارد کردن  نظر پیشنهاد می اد کوتهجهت واردات مواد غذایی برای حفظ این صنعت، چنان غیرقابل باور است که بیشتر افر

های  این موضوع در حال حاضر یکی از نگرانی. تر و بهتر از تالش برای تولید این اقالم در داخل است مرغ بسیار ارزان گوشت و تخم

طرح . ان استهای بحرانی برای صنعت طیور در ایر چند سال آینده، سال.دولت است و باید زنگ خطری برای صنعت طیور باشد

های آینده، هنوز جای  کیلوگرم در سال 50به  5525کیلوگرم در سال  55دولت مبنی بر افزایش سرانه مصرف تولیدات طیور از 

با کاهش قیمت نفت در . ترین مشکل موجود در این باره فقدان نقدینگی برای تهیه مواد خوراکی است عمده. بحث و تردید است

نظر  پیامد این وضعیت، به. ادر به تأمین ارز خارجی که متأسفانه از احتیاجات این صنعت است، نخواهد بودبازارهای جهانی، دولت ق

در صورتی که مردم عادی استطاعت تهیه چنین محصوالتی را نداشته . مرغ خواهد بود رسد که افزایش قیمت گوشت و تخم می

اگرچه هنوز شواهدی در دست نیست، اما .نی برای آنها خواهند بودباشند، حق انتخاب را ازدست داده و در صدد یافتن جایگزی

با . آید، جایگزین گوشت مرغ در سفره افراد عادی شود ممکن است گوشت ماهی که فعالً یک منبع پروتئینی تجملی به حساب می

توجه خود را صنعت پرورش کننده وام در صنعت طیور، دولت  ها و عدم وجود منابع تأمین کاهش هرچه بیشتر فعالیت مرغداری

اگر این حالت اتفاق بیفتد، صنعت پرورش طیور اهلی با یک کشمکش . کند که البته این زمان چندان دیر نیست ماهی معطوف می

تواند  گیرد، می راهی که برای رفع این مشکل مورد بحث قرار می.رو خواهد شد و ممکن است که حتی تداوم نیابد برای برگشت روبه

اگر سهمیه فعلی مواد خوراکی آزاد شود و . های خرید مواد خوراکی باشد منظور تأمین هزینه تولیدات پرورش ماهی به صادرات

درصد بیشتر از  55تواند تولید شود یعنی  میلیون تن گوشت و مرغ می 5.5طور کارآمدی فعال شود، بیش از  صنعت بتواند به

منظور  بنابراین صنعت طیور ایران به (54).کند درصد کل تولیدات طیور را صادر میدر حال حاضر ایران تنها پنج .تقاضای موجود

بازارهایی هم در خاورمیانه، در جنوب و در شمال . حفظ تداوم خود ممکن است نیاز به صادرات بیشتر تولیدات خود داشته باشد

وجود، بعد از کاهش ارزش ریال ایران محصوالت طیور با این . یافته آسیای مرکزی، وجود دارد استقالل کشور یعنی کشورهای تازه

رسد که  نظر می به. تر شده و تقاضا برای آنها از بین برود تواند گران و گران که قبالً در بیشتر بازارهای خارجی نسبتاً ارزان بود می

اگرچه . ، واردات مواد خوراکی استها جایگزینی برای این صنعت وجود نداشته باشد، اما یافتن جایگزینی مناسب برای این گرانی

صنعت طیور بایستی . کند، اما توانایی آن برای اعطای تسهیالت محدود است دولت در این روزها توجه زیادی به بخش کشاورزی می

 .گذاری کند قدم شده و برای تأمین نیازهای صنعت موجود سرمایه خودش پیش

ای از این  تا چند سال پیش هیچ مطالعه. دولت به نوبه خود کار بزرگ ارزیابی مواد خوراکی تولیدی در داخل را شروع کرده است

هرگونه فعالیت مرتبط با تغذیه حیوان و تالش برای رسیدن به حداکثر راندمان، نیازمند . لحاظ و در این مقیاس صورت نگرفته بود

این وظیفه خطیر در حال حاضر بر عهده وزارت جهاد . های مورد استفاده است دهنده خوراک لآگاهی کامل از اجزای تشکی

های تولیدی و  مرغ موضوع بعدی در این باره، کیفیت گوشت و تخم.رود که در شروع قرن جدید کامل شود کشاورزی است و امید می

منظور ایجاد یک فعالیت رقابتی، این  وجود، به با این. تولید بود تا به حال سیاست دولت فقط افزایش دادن مقدار. راندمان تولید است

یکی از مشکالت این صنعت در ایران این است که مردم پرندگانی با وزن .صنعت به بهبود دادن کیفیت محصوالت خود نیاز دارد

یت باعث اعمال فشار روی راندمان این وضع(. پسندند مردم پرندگانی با وزن دو کیلوگرم را بهتر می)دهند  بیشتر را ترجیح می
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ای بزرگ در سراسر کشور و در  های زنجیره به هر حال با ایجاد سوپرمارکت. دهد ها را افزایش می شده مرغ غذایی شده و قیمت تمام

 ./طور غیرمستقیم ممکن است رفع شود دسترس بودن قطعات مجزای الشه طیور این مشکل به

 :منابع

 .54ص . 05شماره . صنعت مرغداری. زیابی وضعیت آنفلونزا در ایرانار( 5528. )امیدی، ب -5

 .55-9ص . صنعت پرورش طیور در کشور(. 5522)بولتن صنعت پرورش مرغ مادر  -7

 .ارزیابی صنعت پرورش در ایران(. 5522)بولتن وزارت جهاد کشاورزی  -5

 .55-5ص . 5دوره . ارزیابی صنعت مرغداری در ایران(. 5525. )چکاوک -4

 .55-5ص . 5تاریخجه صنعت تولید طیور در ایران دوره (. 5524. )چکاوک -0

 .77-0ص . 5دوره . وضعیت و ارزیابی صنعت طیور در ایران(. 5522. )چکاوک -2

 .75-52ص . 25و  25مروری بر نخستین سمینار پژوهشی طیور شماره ( 5522. )دامدار -2

 .74-75ص . 57شماره . صنعت مرغداری. ضعیت صنعت طیور در اقتصاد ایرانو(. 5520. )ناجی. و ا. درمانکوهی، ح -8

 .مکاتبات شخصی( 5528. )قربانی، ا -9

 .75-58ص . 55شماره . صنعت مرغداری. برای داشتن تولیدات طیور بازاپسند چه باید کرد(. 5520. )ا. زهری، م -55

 .75-75ص . 45ماره ش. بررسی وضعیت صنعت مرغداری(. 5522. )صنعت مرغداری -55

 .4ص . 45شماره . مرغ پایان گوشت مرغ و تخم داستان بی(. 5522)صنعت مرغداری  -57

. دانشگاه تربیت مدرس. نامه کارشناسی ارشد پایان. مطالعه سیاست افزایش قیمت گوشت مرغ در ایران( 5524. )سالم، ج -55

 .ایران. تهران

54- Nimrozi ,R(.5998 .)Uncertainity in changing Iranian poultry industry .World’Poultry science 

54:57-54. 

50- West B .and Zhou ,B (5989 )Did chicken go north ?New evidence for domstication .

World’Poultry Science .40:750-754. 

/news/fa/ir.iana.www//:http52852D%/8%D%AA8% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - 1۹۳۱آذر  1۱: تاریخ

  شودشود  انباشتگی دو برابر میانباشتگی دو برابر می/ / میلیون رأسی جمعیت دام سبکمیلیون رأسی جمعیت دام سبک  0000افزایش افزایش 

 .آینده نزدیک خبر دادکنندگان دام ایران، از افزایش جمعیت دام سبک و تبعات احتمالی آن در  نماینده بخش خصوصی تأمین

های خوبی که اتفاق  دلیل زایش به: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت کنندگان دام ایران امروز در گفت رئیس شورای تأمین

منصور پوریان با اشاره به اینکه هنوز زایش دوم .میلیون رأس به جمعیت دام سبک کشور افزوده شده است 55افتاده، حداقل 

روز آینده به کشتارگاه  70حداقل شش تا هفت میلیون رأس از این تعداد، باید تا کمتر از : گوسفندان از راه نرسیده است، افزود

ها ممکن است مشکالتی در بازاریابی  به گفته وی، اما با توجه به شرایط موجود و اعالم انباشتگی در بسیاری از استان.فرستاده شوند

های کاذبی که در بازار گوشت به وجود آمد، کاهش مصرف را  زیرا در یکی، دو ماه اخیر به خاطر گرانی. بیایدبرای فروش دام پیش 

در حال حاضر : این نماینده بخش خصوصی معتقد است.رقم زد و این موضوع، قطعاً در امر فروش، تأثیری منفی خواهد گذاشت

وم هستند و اگر نظارتی بر قیمت این محصول در بازار نباشد، بدون شک حدود دو میلیون نفر در ایران از مصرف گوشت قرمز محر

دهد، اما  اگرچه صادرات در نهایت دو تا سه درصد حجم تولید را پوشش می: پوریان عنوان کرد.تعداد محرومان افزایش خواهد یافت

 .انباشتگی به دو برابر افزایش خواهد یافت در شرایط فعلی، وضعیت صادرات مطلوب نیست و در صورت ادامه یافتن این روند، قطعاً

میلیون آن بز و مابقی با احتساب  55میلیون راس دام سبک در کشور وجود دارد که حدود  80اکنون  هم: وی در پایان اضافه کرد

 ./دام عشایر، گوسفند هستند

/news/fa/ir.iana.www//:http52295D%/8%A2%D9%85%D8%B7 
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  ((سایر سایر ))تولیدات زراعی تولیدات زراعی 
 آیانا - 1۹۳۱آذر  17: تاریخ

  هزار هکتارهزار هکتار  ۱11۱11سطح کشت جو تاکنون یک میلیون و سطح کشت جو تاکنون یک میلیون و / / کلزا رقیب جو شدکلزا رقیب جو شد

 755به یک میلیون و  در حالی که کشت جو در مناطق معتدل و گرم هنوز باقی مانده است، سطح کشت کنونی در حال حاضر

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این  مدیرکل غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفت.هزار هکتار رسیده است

هزار هکتار برسد که نسبت به سال گذشته با  055بر اساس برنامه، سطح زیر کشت محصول جو باید به یک میلیون و : خبر گفت

هزار هکتار بود، اما  005در سال گذشته سطح سبز جو در کشور یک میلیون و : کاوه خاکسار افزود.رو است روبهاندکی کاهش 

شود که سطح زیر کشت کاهش  بینی می دلیل کمی بارندگی در مناطق دیم کشور و همچنین پایین بودن قیمت جو پیش امسال به

هزار هکتار  255در حال حاضر حدود : وی خاطرنشان کرد.لید نخواهیم داشتیابد، اما با افزایش عملکرد مشکلی از لحاظ میزان تو

در : خاکسار ادامه داد.هزار هکتار است 055کشت دیم محصول جو در کشور انجام شده و میزان سطح کشت آبی این محصول نیز 

ا کردیم، در حالی که برنامه ابالغی هزار تنی دست پید 855سال گذشته شرایط برای تولید جو مناسب بود و به رقم سه میلیون و 

 .هزار تن بود 555سال گذشته سه میلیون و 

 هزار تن جو در کشور 911بینی تولید بیش از سه میلیون و  پیش

بینی برای میزان تولید جو در سال جاری زود  هنوز پیش: مدیرکل غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

هزار تنی انجام  055اراضی کشور هنوز به زیر کشت نرفته است، اما مطابق برنامه ابالغی، تولید سه میلیون و است، زیرا بخشی از 

پایین بودن قیمت جو یکی از معضالتی است که باعث شده کشاورزان رغبت خود را برای تولید این : وی یادآور شد.خواهد شد

 .های روغنی را جایگزین محصول جو کنند سایر دانه محصول از دست بدهند و محصوالت دیگری همچون کلزا و

اگر مسائل بازرگانی جو حل و فصل شود و این محصول بتواند قابلیت رقابت با سایر محصوالت همچون گندم و : خاکسار تأکید کرد

 .طور قطع کل نیاز کشور تأمین خواهد شد کلزا را پیدا کند، به

 قیمت جو، قربانی محصوالت پروتئینی

دلیل تأثیری که قیمت جو بر محصوالت پروتئینی  به: کل غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشتمدیر

های تولید برای  از طرف دیگر هزینه. گذارد، دولت مجبور است قیمت این نهاده را پایین نگه دارد همچون شیر، گوشت و مرغ می

 .آورند نابراین به کشت محصوالت دیگر روی میکشاورزان باال است و صرفه اقتصادی ندارد؛ ب

تومان در نوسان است و کشاورز برای آنکه محصول برایش صرفه اقتصادی  205تا  255قیمت جوی وارداتی از : وی همچنین گفت

و تومان بود هزار و د قیمت تضمینی محصول جو در سال گذشته حدود یک: خاکسار در ادامه افزود.تر بفروشد داشته باشد، باید گران

 .صورت تضمینی خریداری شد هزار تن از این محصول به 755که یک میلیون و 

با وجود آنکه هنوز قیمت تضمینی محصول جو برای سال جاری اعالم نشده است، اما وزارت جهاد کشاورزی : وی خاطرنشان کرد

ساله قصد داریم که میزان تولید  55ای  ظرف برنامه: کردخاکسار در پایان اضافه .تومانی را داده است 97هزار و  پیشنهاد قیمت یک

هزار تن برسانیم، در حالی که میزان نیاز کشور به این محصول بیش از پنج میلیون تن بوده،  055محصول جو را به چهار میلیون و 

 ./درصدی محقق شود 95اما امیدواریم ضریب خوداتکایی باالی 

/news/fa/ir.iana.www//:http52820A%DA%/9%D9%84% 

 

http://www.iana.ir/fa/news/37865/%DA%A9%D9%84%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

126 
 

 تولیدات زراعی
 آیانا - 1۹۳۱آذر  22: تاریخ

  رتبه نخست تولید محصوالت خارج از فصل کشوررتبه نخست تولید محصوالت خارج از فصل کشور/ / هزار تن فلفل دلمه ای در هرمزگان هزار تن فلفل دلمه ای در هرمزگان   ۸9۸9تولید تولید 

هزار تن محصول خارج از فصل تولید  255هرمزگان، بیش از یک میلیون و هکتاری سبزی و صیفی  852هزار و  00ساالنه از سطح 

به : به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، سید حسن حسینی با بیان این مطلب افزود.می شود

 .دلیل جلو گیری از اشباع بازار های هدف، تولید امسال نسبت به سال قبل تغییری ندارد

 .می روند شهرستان های رودان، بندرعباس و میناب از مناطق مهم تولید فلفل دلمه ای در استان به شمار:وی گفت 

محصوالت تولید شده عالوه بر تأمین نیاز داخلی : معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان خاطرنشان کرد

درصد محصوالت تولید شده به کشور  55حدود : وی یادآور شد.نیز ارسال می شوداستان، به استان های تهران، اصفهان و فارس 

هکتاری سبزی و صیفی هرمزگان بیش از یک میلیون  852هزار و  00ساالنه از سطح : حسینی در پایان گفت.عراق صادر می شود

 .هزار تن محصول خارج از فصل تولید می شود 255و 

/news/fa/ir.iana.www//:http58522D%/8%D%AA9% 
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  چایچای
 فارس - ۳۱/۲۳/1۱:  تاریخ

  رویترز خبر داد رشد واردات چای ایران از هند به رغم انتقاد کشورها از قیمت باالرویترز خبر داد رشد واردات چای ایران از هند به رغم انتقاد کشورها از قیمت باال
درصد  55کنند ایران واردات خود را از این کشور  رویترز اعالم کرد به رغم اینکه سایر کشورها از قیمت باالی چای هند انتقاد می 

: در هند اعالم کردبه نقل از رویترز، یک شرکت دولتی چای  خبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین. افزایش داده است

 .هزار تن رسید 542.24درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت و به  9.2میزان تولید چای هند در ماه اکتبر 

درصدی  57.0هزار تن چای تولید کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش  84.27بر اساس این گزارش شرکت آسام 

تولیدکننده چای در جهان است و عمدتا محصول خود را به کشورهای ایران، هند دومین کشور بزرگ .مواجه بوده است

پیش از این کشورها از قیمت باالی چای صادراتی هند انتقاد کرده و میزان .کند پاکستان، انگلستان، عراق و روسیه صادر می مصر،

اهش یافته بود اما در این میان میزان واردات درصد ک 48میزان صادرات پاکستان . واردات خود را از این کشور کاهش داده بودند

 .درصد رشد کرده بود 55های آوریل تا سپتامبر  چای ایران از هند در فاصله ماه

 .کند هزار تن مصرف چای دارد که حدود دو سوم این میزان را وارد می 555ایران ساالنه بیش از 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http55905952555559 
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    خاکخاک
 آیانا - 1۹۳۱آذر  1۱: تاریخ

  لزوم تسریع در بررسی و تصویب الیحه حفاظت از خاک در مجلس شورای اسالمیلزوم تسریع در بررسی و تصویب الیحه حفاظت از خاک در مجلس شورای اسالمی

با تصویب کمیسیون کشاورزی، آب و  90امیدواری کرد که الیحه حفاظت از خاک در سال مقام وزیر جهاد کشاورزی ابراز  قائم

رسانی وزارت جهاد کشاورزی، خلیل  به گزارش ایانا از پایگاه اطالع.منابع طبیعی مجلس در نوبت رسیدگی در صحن علنی قرار گیرد

ک را به مجلس دهم ارائه داده و این الیحه باید در دولت یازدهم درخواست رسیدگی به الیحه حفاظت از خا: آقایی اعالم کرد

 .کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس دوباره بررسی و تصویب و گزارش آن برای ارایه به صحن علنی آماده شود

چنین های تخصصی و هم با توجه به شروع کار مجلس دهم در سال جاری، تغییرات در ساختار و تشکیل کمیسیون: وی بیان کرد

، هنوز نوبت بررسی الیحه حفاظت 92دار کشور مانند برنامه ششم توسعه و بودجه سال  ها و لوایح اولویت ضرورت پرداختن به طرح

هایی که در زمینه اهمیت رسیدگی به این الیحه  از خاک در کمیسیون کشاورزی مجلس نرسیده است، اما ما امیدواریم با درخواست

 .نده نزدیک شاهد تصویب آن در کمیسیون مربوطه باشیمایم در آی به مجلس داده

مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس با بیان این که تاکنون قانون مدونی در حمایت و حفاظت از خاک در کشور وجود  قائم

 .ز خاک مدنظر استبرداری اصولی و بهینه ا در الیحه حفاظت از خاک، حفاظت کمی، کیفی، کاربری و بهره: نداشته است، افزود

بر اساس این الیحه تخریب، صادرات و آلودگی خاک ممنوع و مجازات و جرایمی برای مخاطیان در نظر گرفته : آقایی ادامه داد

برداری درست از آن مسئول  افراد حقیقی و حقوقی که فعالیتشان درباره خاک است در حفاظت و بهره: وی عنوان کرد.خواهد شد

آقایی الیحه حفاظت از خاک را کاری مشترک از وزارت جهاد .رج از این چارچوب اقدام کند باید پاسخگو باشدهستند و هر کس خا

که  طوری این دو نهاد، متولی و مجری این قانون خواهند بود؛ به: کشاورزی و سازمان محیط زیست کشور عنوان کرد و یادآور شد

ریزی و  اصول فنی در حوزه مسئولیت سازمان محیط زیست کشور و برنامهمسائل مربوط به جلوگیری از آلودگی خاک و رعایت 

 .برداری از خاک بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است آموزش در زمینه حفاظت کمی و کیفی، کاربری صحیح و اصولی و بهره

کشد،  ن صدها سال طول میالعاده باال است و تشکیل خاک به عقیده کارشناسا اهمیت خاک برای کشاورزی فوق: وی اظهار داشت

 .رسد که کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نظر مثبتی به الیحه حفاظت از خاک داشته باشد نظر می از این رو به

از مجلس نهم برای رفع ایرادات حقوقی و تفکیک آن از  97خرداد  78بنا بر این گزارش، دولت یازدهم الیحه جامع خاک را در 

 55طبیعی استرداد کرد و در نهایت این الیحه پس از تغییراتی با عنوان جدید الیحه حفاظت از خاک در تاریخ  الیحه منابع

 ./گذار ارسال شد به تصویب دولت رسید و با آغاز به کار مجلس دهم برای بررسی و تصویب مجدد به این نهاد قانون 94فروردین 
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 خاک
 آیانا - 1۹۳۱آذر  1۱: تاریخ

  میلیارد دالر فرسایش خاک هر پنج سالمیلیارد دالر فرسایش خاک هر پنج سال  ۱۸1۱۸1/ / 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  785برابر حد قابل تحمل دچار فرسایش خاک است، هر پنج سال با نابودی  57آمده 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  0۱ایران 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 روبهیارد دالر ی خاک میل ۱۸1نابودی 

یک از کارشناسان آن را  ای که هیچ آخرین اصالحاتی که روی آن انجام شده هنوز تکلیفش روشن نیست، الیحه

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

سازی مجرم؛ بلکه با هدف اصالح خاک و این شیوه نگاه حقوقی قادر خواهد بود فرهنگ برخورد با مسئله خاک  زندانی

انگاری درباره عملکرد نهادهای دولتی  نظر کارشناسان این جرم هرچند به. دچار تحول سازد و مجرم در این حوزه را

راهه بودن راه  گر بی تواند قدم نخست راهی جدید باشد که خود حکایت بسیار ضعیف دیده شده، ولی الیحه مذکور می

در صورت . اند ه خاک سیاه نشستههای زیادی ب 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 حوزه خاک مسیر نجات ایران را به

میلیارد دالر خسارت ناشی از فرسایش خاک طی پنج سال، اضمحالل عمق استراتژیک خاک را در ایران به  ۱۸1رقم 

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. ودمواردی است که به گفته کارشناسان تالش شده در الیحه خاک گنجانده ش

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 ده و به کار میاصطالحات مندرج در این قانون به شرح زیر تعریف ش -0ماده 

 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 اقلیم و موجودات زنده، طی زمان روی پوسته زمین یا سنگ مادر به

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  تعریف آلودگی پوششاین . آور باشد نحوی تغییر دهد که برای انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار و ابنیه زیان

 .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

های کشاورزی، منابع طبیعی و زیستی، صنعتی،  عنوان بستری مناسب برای فعالیت نوع استفاده از خاک به: کاربری خاک( ج

 .، خدماتی و امور زیربناییمعدنی

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

بیعی یا جایی، انتقال و ترسیب آن در مکان دیگر توسط عوامل ط 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

 .القوه و بالفعل خاک در مدت طوالنی حفظ شودوضعیتی که در آن حاصلخیزی و توان تولیدی ب: 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 وب ویژگیگیری پیوسته یا متنا 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  ل آفات نباتی، انباری و خانگی بهمنظور کنتر کلیه ترکیبات آلی، شیمیایی و معدنی که به: 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

 .دازدپر های مورد نظر می ها روی نقشه برای کاربری 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

ای و با رعایت اصول تولید  های منطقه گیری از دانش بومی کشاورزان و استفاده بهینه از ظرفیت های کالن کشور، با بهره سیاست

 .راستای حفظ محیط زیستپایدار محصوالت کشاورزی در 

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

تحمل و توان بازدهی آن منطبق  برداری از منابع خاک را با توجه به ظرفیت قابل 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  ی، شیمیایی و زیستی خاکهایی است که موجب بهبود و بازگشت شرایط فیزیک مجموعه فعالیت: 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 -۱ماده  

مختلف منابع خاک را به نحوی که متضمن های  برداری پایدار حسب کاربری های تخریب خاک و اصول فنی بهره معیارها و شاخص

 .ارتقای کیفی منابع مذکور باشد، تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند
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صنعتی و ویژه اقتصادی و  -برداران واحدهای تولیدی، صنعتی، توزیعی، خدماتی و معدنی که در مناطق آزاد تجاری  بهره -0ماده 

 .باشند کنند، مکلف به رعایت مفاد این قانون می ها و نواحی صنعتی فعالیت می شهرک

مان و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، نحوه ریزی کشور مکلف است با همکاری وزارت، ساز سازمان مدیریت و برنامه -۱ماده  

مختلف در ( اکوسیستم)های  بوم ها و خسارات ناشی از تخریب خاک در زیست 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 دله موافقتریزی ملکف است در هنگام مبا سازمان مدیریت و برنامه -9ماده 

مجلس شورای  8/2/5582قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ( 0)های اجرایی موضوع ماده  ای، ملی و استانی، دستگاه توسعه

های اجرایی  دستگاه. مایدبینی ن اسالمی اعتبارات الزم جهت پیشگیری یا جبران خسارت ناشی از منابع موضوع این قانون را پیش

 .مذکور موظفند این اعتبارات را با نظارت و تأیید وزارت و سازمان حسب مورد هزینه کنند

بندی خاک کشور  های خاک، پهنه های زراعی و باغی، نقشه وزارت موظف است ظرف پنج سال برای باقیمانده سطح خاک -۶ماده  

 .هزارم را تهیه کند وپنج بیست مقیاس حداقل یک بندی اراضی در از نظر سطح ماده آلی و طبقه

های کشاورزی و منابع طبیعی و  شناسی و مطالعات تناسب اراضی برای کاربری منظور کنترل کیفیت مطالعات خاک به -۰ماده  

 :جلوگیری از انجام مطالعات موازی و تکراری، وزارت مکلف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید

 های اجرایی شناسی و تناسب اراضی و ابالغ آن به تمامی دستگاه ه دستورالعمل تدوین مطالعات خاکتهی( 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

زشکی برای استفاده بهینه از منابع خاک و با هدف تأمین امنیت غذایی و توسعه پایدار با در نظر شناسی پ 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 -0تبصره 

های اجرایی و سایر اشخاص  بوده و تمامی دستگاه( مؤسسه تحقیقات خاک و آب)خاک کشور بر عهده وزارت  غنای بانک اطالعات

عمل نموده و یک نسخه از نتایج ( مؤسسه تحقیقات خاک و آب)حقیقی و حقوقی مکلفند مطابق دستورالعمل ابالغی وزارت 

 .ارائه کنند( قات خاک و آبمؤسسه تحقی)مطالعات خود در این زمینه را جهت تأیید به وزارت 

 .باشد مرجع اطالعات کمی و کیفی خاک کشور، مؤسسه تحقیقات خاک و آب وزارت می -۱تبصره 

های مختلف توسط اشخاص حقوقی دولتی منوط به عدم  شناسی و تناسب اراضی برای کاربری هرگونه مطالعات خاک -0تبصره 

در بانک ملی اطالعات ( مؤسسه تحقیقات خاک و آب)مربوط با تأیید وزارت  وجود نتایج مورد نظر مطالعات مذکور و در مقیاس

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

بع خاک کشور با اولویت اراضی زراعی و باغی، در مقاطع وزارت موظف است نسبت به پایش مستمر کمی و کیفی منا -۸ماده  

 .صورت نقشه و آمار ارائه نماید زمانی مناسب اقدام و تغییرات کمی و کیفی خاک را به

بر  برداری بهینه از منابع خاک و آب و کاهش تدریجی سطح کشت محصوالت آب وزارت موظف است در راستای بهره -9ماده  

گیری از کلیات اختیارات نسبت به اعمال محدودیت کشت این  گذاری نموده و با بهره ر فضای باز سیاستازجمله سبزی و صیفی د

 .عمل آورد ای اقدامات الزم را به شده و گلخانه محصوالت در فضای باز و هدایت آن به فضای کنترل
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ها را با اولویت  احداث گلخانهوزارت جهاد کشاورزی موظف است شرایط الزم برای حمایت، تسهیل و تسریع  -0تبصره 

 .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 -۱تبصره 

 .ند معاف خواهند بودهرگونه مالیات و عوارض و وجوهی که طبق قوانین متعهد به پرداخت آن هست

ساله بنا به پیشنهاد وزارت در قانون بودجه سالیانه  ریزی کشور اعتبارات این ماده را همه سازمان مدیریت و برنامه -0تبصره 

 .نماید بینی و تأمین می پیش

 .واهد رسیدوزیران خ نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه بنا به پیشنهاد وزارت به تصویب هیأت آیین -۱تبصره 

محیطی و حدود مجاز کاربرد آنها که توسط وزارت  کش و سم صرفاً با رعایت معیارهای زیست استفاده از انواع کود، آفت -01ماده  

 .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 -00ماده  

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 -0تبصره 

 .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 -۱تبصره 

 .عمل آورد جلوگیری به

 .شوند متخلفین مفاد این ماده به جرایم جزای نقدی دو تا پنج برابر ارزش کاال محکوم می -0تبصره 

بندی، توزیع و فروش انواع کود و سموم دفع  ، بسته(فرموله کردن)سازی  تمامی فعاالن در زمینه تولید، واردات، ترکیب -0۱ماده  

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 -0تبصره 

 .درج نمایند

عرضه سموم دفع آفات نباتی و کودهایی که به هر نحو از نظر وزارت غیرمجاز و غیرقابل مصرف تشخیص داده شود،  -۱تبصره 

 .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 -0تبصره 

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( 2)تعزیری درجه 

ارزش ریالی %( 55)ارزش ریالی کود و ده درصد %( 0)گمرک جمهوری اسالمی ایران مکلف است معادل پنج درصد  -۱تبصره 

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 %( 555)صد درصد . ایدشود، واریز نم داری کل کشور افتتاح می خزانه

در اختیار مؤسسه %( 55)در اختیار سازمان حفظ نباتات کشور و سی درصد %( 25)خاک و آب و در رابطه با سموم هفتاد درصد 
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سازی تولید و مصرف این مواد در  منظور بهینه به گیرد تا برای کنترل کیفی و انجام تحقیقات کاربردی 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 -00ماده  

ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب خاک برای کاربردهای مختلف اراضی و وقوع وضعیت اضطراری را 

 .هیأت وزیران برساند

صنعتی و ویژه اقتصادی موظفند در مواردی که آلودگی یا تخریب خاک از  -های مناطق آزاد تجاری  مدیران سازمان -0۱ماده 

این قانون برطرف نموده و گزارش اقدامات خود  شود، آلودگی مربوط را در چهارچوب مفاد سوی سازمان یا وزارت به آنها اعالم می

( 0)ها و نواحی صنعتی موضوع ماده  های خدمات شهرک شرکت. در این خصوص را حسب مورد به سازمان یا وزارت ارسال کنند

رت در همکاری الزم را حسب مورد با سازمان یا وزا -5582مصوب -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 -09ماده  

ورت عدم مرتکب در ص. 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

ت موقع به سازمان گزارش نموده است، مکلف است بالفاصله پس از دریاف کننده خاک که آلودگی خاک را به آلوده -0۶ماده  

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 خسارت وارده و در صورت تکرار به حداکثر جزای نقدی محکوم میبه جزای نقدی دو تا پنج برابر 

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  م خواهد نمود و آلودهشود، اقدا 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 -0۰ماده 

 .اخطار کند

خاک متخلف از مفاد این قانون مکلفند بالفاصله پس از دریافت اخطار وزارت، فعالیت منجر به تخریب کنندگان  تخریب -0۸ماده  

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 ه و در صورت تکرار به حداکثر جزای نقدی محکوم میجبران خسارت به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارد

منوط به رفع آلودگی و بازسازی خاک ( 50)و ( 54)شده موضوع مواد  ادامه فعالیت و یا بازگشایی واحدهای متوقف -09ماده  

ی به حبس تعزیری درجه متخلف از مفاد این ماده با حکم مرجع قضای. باشد تخریب شده با تأیید وزارت یا سازمان حسب مورد می

 .گردد محکوم می( 2)

شده در کلیه اراضی زراعی، باغی، مرتعی و جنگلی مصداق تخریب خاک  آتش زدن نباتات یا باقیمانده نباتات برداشت -۱1ماده  

ار جرم به مرتکبین برای بار اول به بازگرداندن مواد آلی به خاک به میزان از دست رفته و در صورت تکر. بوده و ممنوع است

 .پرداخت جریمه به میزان دو تا پنج برابر این خسارت محکوم خواهند شد



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

1۹5 
 

ها باشد، بر اساس ضوابطی که  در موارد استثنایی که آتش زدن نباتات یا بقایای گیاهی آلوده، تنها راه دفع آفات و بیماری -تبصره

 .بود شود، مجاز خواهد 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 -۱0ماده  

های زمانی معین اعالمی از سوی سازمان  گردد، موظفند در دوره فهرست آنها هرساله توسط سازمان با همکاری وزارت اعالم می

و نتیجه را در چهارچوب خوداظهاری پایش به سازمان ارائه نمایند، در غیر این صورت نام واحد نسبت به پایش آلودگی خاک اقدام 

 .گیرد مستنکف، توسط سازمان در فهرست واحدهای آالینده خاک قرار می

شخص به های م 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  -۱۱ماده  

 .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 مان موظف است محلساز -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 ( 52)احکام این قانون درخصوص مناطق تحت اختیار موضوع ماده  -۱0ماده  

 .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 -۱۱ماده 

 .گردد محکوم می( 2)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 -۱9ماده  

 .جرایم خارج از نوبت رسیدگی کند

له ضابط مأمورین وزارت و سازمان دارای مسئولیت کشف و تعقیب جرایم موضوع این قانون، در حدود وظایف محو -۱۶ماده 

 .شوند دادگستری محسوب می

های آموزشی تولیدشده به وسیله  های دولتی مکلفند برنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران و سایر رسانه -۱۰ماده  

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 های گوناگون رسانه ودگی و تخریب خاک را در قالبآل

داری کل و  درآمدهای ناشی از اجرای جزای نقدی موضوع این قانون پس از واریز به حساب خزانه%( 555)صد درصد  -۱۸ماده  

نحوه هزینه کردن این اعتبارات با . یابد امه به وزارت و سازمان تخصیص مین های سنواتی و در ازای مبادله موافقت در قالب بودجه

محیطی موضوع این  بردارانی که شاخص و ضوابط زیست هدف شناسایی، پایش و پیشگیری از آلودگی منابع خاک، حمایت از بهره

بردارانی که  نابع خاک و حمایت از بهرهکنند، حفظ، احیاء، اصالح و بازسازی، پایش و جلوگیری از تخریب م 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 رسانی برای هر دو دستگاه توسط آیین پژوهش، اطالع

 .رسد می
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ای خواهد بود که به  نامه کنندگان خاک، بر اساس آیین کنندگان و تخریب نحوه محاسبه جبران خسارت و جرایم آلوده -۱9ماده  

 .رسد وزیران می رت و سازمان تهیه و به تصویب هیأتپیشنهاد مشترک وزا

 :سازمان و وزارت موظفند اقدامات زیر را به انجام رسانند -01ماده  

 و ترویجی در زمینه شناخت و مدیریت خاک؛( عمومی و تخصصی)های آموزشی  تدوین و اجرای برنامه( الف

های  کاهش و ارزیابی ریسک آلودگی و تخریب خاک و احیاء خاکهای کاربردی در راستای شناخت، پیشگیری،  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

/news/fa/ir.iana.www//:http52250D%/8%A2%D9%82% 
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 خاک
 آیانا - 1۹۳۱آذر  1۱: تاریخ

  میلیارد دالر فرسایش خاک هر پنج سالمیلیارد دالر فرسایش خاک هر پنج سال  ۱۸1۱۸1/ / 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  785برابر حد قابل تحمل دچار فرسایش خاک است، هر پنج سال با نابودی  57آمده 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  0۱ایران 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 روبهیارد دالر ی خاک میل ۱۸1نابودی 

یک از کارشناسان آن را  ای که هیچ آخرین اصالحاتی که روی آن انجام شده هنوز تکلیفش روشن نیست، الیحه

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

سازی مجرم؛ بلکه با هدف اصالح خاک و این شیوه نگاه حقوقی قادر خواهد بود فرهنگ برخورد با مسئله خاک  زندانی

انگاری درباره عملکرد نهادهای دولتی  نظر کارشناسان این جرم هرچند به. دچار تحول سازد و مجرم در این حوزه را

راهه بودن راه  گر بی تواند قدم نخست راهی جدید باشد که خود حکایت بسیار ضعیف دیده شده، ولی الیحه مذکور می

در صورت . اند ه خاک سیاه نشستههای زیادی ب 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 حوزه خاک مسیر نجات ایران را به

میلیارد دالر خسارت ناشی از فرسایش خاک طی پنج سال، اضمحالل عمق استراتژیک خاک را در ایران به  ۱۸1رقم 

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. ودمواردی است که به گفته کارشناسان تالش شده در الیحه خاک گنجانده ش

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 ده و به کار میاصطالحات مندرج در این قانون به شرح زیر تعریف ش -0ماده 

 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 اقلیم و موجودات زنده، طی زمان روی پوسته زمین یا سنگ مادر به

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  تعریف آلودگی پوششاین . آور باشد نحوی تغییر دهد که برای انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار و ابنیه زیان

 .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

های کشاورزی، منابع طبیعی و زیستی، صنعتی،  عنوان بستری مناسب برای فعالیت نوع استفاده از خاک به: کاربری خاک( ج

 .، خدماتی و امور زیربناییمعدنی

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

بیعی یا جایی، انتقال و ترسیب آن در مکان دیگر توسط عوامل ط 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

 .القوه و بالفعل خاک در مدت طوالنی حفظ شودوضعیتی که در آن حاصلخیزی و توان تولیدی ب: 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 وب ویژگیگیری پیوسته یا متنا 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  کنترل آفات نباتی، انباری و خانگی بهمنظور  کلیه ترکیبات آلی، شیمیایی و معدنی که به: 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 یهای مورد نظر م ها روی نقشه برای کاربری 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

ای و با رعایت اصول تولید  های منطقه گیری از دانش بومی کشاورزان و استفاده بهینه از ظرفیت های کالن کشور، با بهره سیاست

 .در راستای حفظ محیط زیست پایدار محصوالت کشاورزی

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

قابل تحمل و توان بازدهی آن منطبق برداری از منابع خاک را با توجه به ظرفیت  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  یزیکی، شیمیایی و زیستی خاکهایی است که موجب بهبود و بازگشت شرایط ف مجموعه فعالیت: 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 -۱ماده  

مختلف منابع خاک را به نحوی که متضمن  های برداری پایدار حسب کاربری های تخریب خاک و اصول فنی بهره معیارها و شاخص

 .ارتقای کیفی منابع مذکور باشد، تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند
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صنعتی و ویژه اقتصادی و  -برداران واحدهای تولیدی، صنعتی، توزیعی، خدماتی و معدنی که در مناطق آزاد تجاری  بهره -0ماده 

 .باشند کنند، مکلف به رعایت مفاد این قانون می می ها و نواحی صنعتی فعالیت شهرک

ریزی کشور مکلف است با همکاری وزارت، سازمان و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، نحوه  سازمان مدیریت و برنامه -۱ماده  

مختلف در ( اکوسیستم)های  بوم ها و خسارات ناشی از تخریب خاک در زیست 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 -9ماده 

مجلس شورای  8/2/5582وری مصوب قانون مدیریت خدمات کش( 0)های اجرایی موضوع ماده  ای، ملی و استانی، دستگاه توسعه

های اجرایی  دستگاه. بینی نماید اسالمی اعتبارات الزم جهت پیشگیری یا جبران خسارت ناشی از منابع موضوع این قانون را پیش

 .مذکور موظفند این اعتبارات را با نظارت و تأیید وزارت و سازمان حسب مورد هزینه کنند

بندی خاک کشور  های خاک، پهنه های زراعی و باغی، نقشه ج سال برای باقیمانده سطح خاکوزارت موظف است ظرف پن -۶ماده  

 .هزارم را تهیه کند وپنج بیست بندی اراضی در مقیاس حداقل یک از نظر سطح ماده آلی و طبقه

زی و منابع طبیعی و های کشاور شناسی و مطالعات تناسب اراضی برای کاربری منظور کنترل کیفیت مطالعات خاک به -۰ماده  

 :جلوگیری از انجام مطالعات موازی و تکراری، وزارت مکلف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید

 های اجرایی 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

شناسی پزشکی برای استفاده بهینه از منابع خاک و با هدف تأمین امنیت غذایی و توسعه پایدار با در نظر  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 -0 تبصره

های اجرایی و سایر اشخاص  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)ی وزارت حقیقی و حقوقی مکلفند مطابق دستورالعمل ابالغ

 .ارائه کنند( مؤسسه تحقیقات خاک و آب)مطالعات خود در این زمینه را جهت تأیید به وزارت 

 .باشد مرجع اطالعات کمی و کیفی خاک کشور، مؤسسه تحقیقات خاک و آب وزارت می -۱تبصره 

های مختلف توسط اشخاص حقوقی دولتی منوط به عدم  ناسی و تناسب اراضی برای کاربریش هرگونه مطالعات خاک -0تبصره 

در بانک ملی اطالعات ( مؤسسه تحقیقات خاک و آب)وجود نتایج مورد نظر مطالعات مذکور و در مقیاس مربوط با تأیید وزارت 

ماه از زمان وصول نامه استعالم، نسبت به موظف است ظرف مدت یک ( مؤسسه تحقیقات خاک و آب)وزارت . باشد خاک کشور می

 .ارائه پاسخ اقدام نماید

وزارت موظف است نسبت به پایش مستمر کمی و کیفی منابع خاک کشور با اولویت اراضی زراعی و باغی، در مقاطع  -۸ماده  

 .صورت نقشه و آمار ارائه نماید زمانی مناسب اقدام و تغییرات کمی و کیفی خاک را به

بر  برداری بهینه از منابع خاک و آب و کاهش تدریجی سطح کشت محصوالت آب وزارت موظف است در راستای بهره -9ماده  

گیری از کلیات اختیارات نسبت به اعمال محدودیت کشت این  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
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ها را با اولویت  وزارت جهاد کشاورزی موظف است شرایط الزم برای حمایت، تسهیل و تسریع احداث گلخانه -0تبصره 

 .تولیدکنندگان سبزی و صیفی در فضای باز فراهم آورد

برداری از پرداخت  ی گلخانه به مدت ده سال از تاریخ بهرهاشخاص حقیقی و حقوقی تولیدکننده سبزی و صیفی در فضا -۱تبصره 

 .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  ریزی کشور اعتبارات این ماده را همه سازمان مدیریت و برنامه -0تبصره 

 .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 -۱تبصره 

محیطی و حدود مجاز کاربرد آنها که توسط وزارت  کش و سم صرفاً با رعایت معیارهای زیست استفاده از انواع کود، آفت -01ماده  

 .شود، مجاز است گی سازمان تدوین و اعالم میبا هماهن

بندی، توزیع، فروش و مصرف انواع کودها، بهسازهای خاک و  وزارت موظف است ضوابط ورود، تولید، بسته -00ماده  

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 -0تبصره 

 .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 -۱تبصره 

 .عمل آورد جلوگیری به

 .شوند متخلفین مفاد این ماده به جرایم جزای نقدی دو تا پنج برابر ارزش کاال محکوم می -0تبصره 

بندی، توزیع و فروش انواع کود و سموم دفع  ، بسته(فرموله کردن)سازی  تمامی فعاالن در زمینه تولید، واردات، ترکیب -0۱ماده  

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 -0تبصره 

 .درج نمایند

عرضه سموم دفع آفات نباتی و کودهایی که به هر نحو از نظر وزارت غیرمجاز و غیرقابل مصرف تشخیص داده شود،  -۱تبصره 

 .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 -0تبصره 

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( 2)تعزیری درجه 

ارزش ریالی %( 55)ارزش ریالی کود و ده درصد %( 0)گمرک جمهوری اسالمی ایران مکلف است معادل پنج درصد  -۱صره 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 %( 555)صد درصد . دشود، واریز نمای داری کل کشور افتتاح می خزانه

در اختیار مؤسسه %( 55)در اختیار سازمان حفظ نباتات کشور و سی درصد %( 25)خاک و آب و در رابطه با سموم هفتاد درصد 
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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 -00ماده  

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 -0۱ماده 

ین قانون برطرف نموده و گزارش اقدامات خود شود، آلودگی مربوط را در چهارچوب مفاد ا سوی سازمان یا وزارت به آنها اعالم می

( 0)ها و نواحی صنعتی موضوع ماده  های خدمات شهرک شرکت. در این خصوص را حسب مورد به سازمان یا وزارت ارسال کنند

در  همکاری الزم را حسب مورد با سازمان یا وزارت -5582مصوب -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 -09ماده  

ت عدم مرتکب در صور. 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 -0۶ماده  

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 -0۰ماده 

 .اخطار کند

ک متخلف از مفاد این قانون مکلفند بالفاصله پس از دریافت اخطار وزارت، فعالیت منجر به تخریب کنندگان خا تخریب -0۸ماده  

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 و در صورت تکرار به حداکثر جزای نقدی محکوم میجبران خسارت به جزای نقدی دو تا پنج برابر خسارت وارده 

منوط به رفع آلودگی و بازسازی خاک ( 50)و ( 54)شده موضوع مواد  ادامه فعالیت و یا بازگشایی واحدهای متوقف -09ماده  

به حبس تعزیری درجه متخلف از مفاد این ماده با حکم مرجع قضایی . باشد تخریب شده با تأیید وزارت یا سازمان حسب مورد می

 .گردد محکوم می( 2)

شده در کلیه اراضی زراعی، باغی، مرتعی و جنگلی مصداق تخریب خاک  آتش زدن نباتات یا باقیمانده نباتات برداشت -۱1ماده  

جرم به  مرتکبین برای بار اول به بازگرداندن مواد آلی به خاک به میزان از دست رفته و در صورت تکرار. بوده و ممنوع است

 .پرداخت جریمه به میزان دو تا پنج برابر این خسارت محکوم خواهند شد
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ها باشد، بر اساس ضوابطی که  در موارد استثنایی که آتش زدن نباتات یا بقایای گیاهی آلوده، تنها راه دفع آفات و بیماری -تبصره

 .ودشود، مجاز خواهد ب 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 -۱0ماده  

های زمانی معین اعالمی از سوی سازمان  گردد، موظفند در دوره فهرست آنها هرساله توسط سازمان با همکاری وزارت اعالم می

نتیجه را در چهارچوب خوداظهاری پایش به سازمان ارائه نمایند، در غیر این صورت نام واحد نسبت به پایش آلودگی خاک اقدام و 

 .گیرد مستنکف، توسط سازمان در فهرست واحدهای آالینده خاک قرار می

ص به های مشخ 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  -۱۱ماده  

 .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 ن موظف است محلسازما -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 ( 52)کام این قانون درخصوص مناطق تحت اختیار موضوع ماده اح -۱0ماده  

 .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 -۱۱ماده 

 .گردد محکوم می( 2)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 -۱9ماده  

 .جرایم خارج از نوبت رسیدگی کند

ضابط  مأمورین وزارت و سازمان دارای مسئولیت کشف و تعقیب جرایم موضوع این قانون، در حدود وظایف محوله -۱۶ماده 

 .شوند دادگستری محسوب می

های آموزشی تولیدشده به وسیله  های دولتی مکلفند برنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران و سایر رسانه -۱۰ماده  

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%( 555)صد درصد  -۱۸ماده  

هزینه کردن این اعتبارات با  نحوه. یابد نامه به وزارت و سازمان تخصیص می های سنواتی و در ازای مبادله موافقت در قالب بودجه

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
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ای خواهد بود که به  نامه کنندگان خاک، بر اساس آیین کنندگان و تخریب نحوه محاسبه جبران خسارت و جرایم آلوده -۱9ماده  

 .رسد یوزیران م پیشنهاد مشترک وزارت و سازمان تهیه و به تصویب هیأت

 :سازمان و وزارت موظفند اقدامات زیر را به انجام رسانند -01ماده  

 و ترویجی در زمینه شناخت و مدیریت خاک؛( عمومی و تخصصی)های آموزشی  تدوین و اجرای برنامه( الف

های  احیاء خاکهای کاربردی در راستای شناخت، پیشگیری، کاهش و ارزیابی ریسک آلودگی و تخریب خاک و  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

/news/fa/ir.iana.www//:http52250D%/8%A2%D9%82% 
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 خاک
 آیانا - 1۹۳۱آذر  17: تاریخ

  تقدیر از استادان پیشکسوت خاک شناسی به مناسبت روز جهانی خاکتقدیر از استادان پیشکسوت خاک شناسی به مناسبت روز جهانی خاک

خاکشناسی  دانشجویی خاکشناسی دانشگاه تهران در مراسمی به مناسبت روز جهانی خاک از اساتید پیشکسوت-انجمن علمی

در این مراسم که با حضور مسووالنی از وزارت جهاد کشاورزی، انجمن علوم خاک ایران و موسسه تحقیقاتی خاک و آب . تقدیر کرد

میالد ممتازی، نایب دبیر انجمن علمی دانشجویی .ایران برگزار شد، از کشاورز نمونه و کارآفرین نمونه عرصه کشاورزی تقدیر شد

آگاهی رسانی عمومی درباره نقش و اهمیت ": درباره اهداف انجمن از برگزاری این مراسم به خبرنگار ایانا گفتگروه خاکشناسی 

خاک و ضرورت حفاظت و مدیریت آن برای مواجهه با مشکالت جامعه نظیر کمبود آب، سیل، ریزگردها و تغییر اقلیم، تعیین نقش 

د امنیت غذایی و سالمت جامعه و هم اندیشی و همفکری درباره چالش ها و و جایگاه خاکشناسی در رفع مشکالت جامعه و ایجا

میالد ممتازی ایجاد همدلی و هم بستگی در بین دانشجویان، ".تهدیدهای منابع خاک از اهداف ما از برگزاری این همایش بود

ز پیشکسوتان و استادان حوزه خاکشناسی تالش با تجلیل ا": استادان و مدیران اجرایی را از دیگر اهداف این برنامه برشمرد و افزود

کردیم روحیه همدلی بین اساتید و دانشجویان را افزایش دهیم همچنین تجلیل از کشاورز و کارآفرینان نمونه و موفق به منظور 

 ".ایجاد انگیزه در بین دانشجویان انجام شد

/news/fa/ir.iana.www//:http52825D%/8%D%AA9%87% 
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  خرما خرما 
 آیانا - 1۹۳۱آذر  18: تاریخ

  های کرمان آوردهای کرمان آورد  بالیی که آتش سر نخلستانبالیی که آتش سر نخلستان

هزار اصله نخل در آبگرم گریچ این شهرستان از صبح  55معاون عمرانی و برنامه ریزی فرماندار ریگان با اشاره به آتش گرفتن 

میلیارد ریال به نخلستان های این منطقه خسارت  505آتش بیش از : ساعت بعد از وقوع این آتش سوزی گفت 55چهارشنبه تا 

آتش در منطقه آبگرم گریچ با تالش نیروهای آتش : محمد مطهری نیا روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود.وارد کرد

ای امدادی منابع طبیعی شهرستان های بم، ریگان، فهرج و نرماشیر و بخش گنبکی شب نشانی چهار شهرستان شرقی و نیروه

آتش سوزی در منطقه آبگرم گریچ ریگان به دلیل سخت گذر بودن منطقه، کمبود : وی تصریح کرد.گذشته به طور کامل مهار شد

 .نطقه وارد کردخودروهای آتش نشانی و وزش توفان شدید، خسارت میلیاردی به نخلستان های این م

امدادرسانی این نیروها : مطهری نیا ضمن تقدیر از آتش نشانان و نیروهای منابع طبیعی چهار شهرستان شرقی استان کرمان گفت

وی با بیان اینکه آتش سوزی روز گذشته منطقه آبگرم گریچ .از گسترش آتش در سایر نخلستان های این منطقه جلوگیری کرد

این افراد توسط نیروهای اورژانس ریگان به مراکز بهداشتی : چهار نفر از افراد بومی این منطقه شد افزود ریگان موجب مصدوم شدن

مشکل مهم این  7وی از کمبود خودروهای آتش نشانی و نبود راه دسترسی مناسب به عنوان .درمانی این شهرستان اعزام شدند

  .ی حادثه خیز نیازمند خودروهای آتش نشانی بیشتری استریگان به عنوان شهرستان: منطقه نام برد و تاکید کرد

 .هزار اصله درخت خرما از نوع ربی شد 55آتش سوزی در نخلستان آبگرم گریچ شهرستان ریگان موجب سوختن بیش از 

 .کیلومتری مرکز استان کرمان قرار دارد 780کیلومتر فاصله دارد، ریگان در  45آبگرم گریچ تا مرکز ریگان 
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  خرید تضمینیخرید تضمینی
 فارس- ۳۱/۲۳/2۲:  تاریخ

به شورای اقتصاد اعتراض به شورای اقتصاد اعتراض / / افزایش ناچیز نرخ خرید تضمینی گندم بر تولید تأثیر منفی خواهد داشتافزایش ناچیز نرخ خرید تضمینی گندم بر تولید تأثیر منفی خواهد داشت

  کنیمکنیم  میمی
ما هم دیروز متوجه شدیم که نرخ خرید تضمینی گندم بسیار ناچیز افزایش یافته در : رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت 

محمد شاعری در  علی. مدت بر تولید گندم آثار منفی خواهد داشت حالی که باید متناسب با نرخ تورم باشد،این مسئله در طوالنی

، در پاسخ به اینکه دولت با دو و نیم ماه تأخیر آن هم به طور تلویحی اعالم کرده خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی  گفت

اینگونه   درصد افزایش خواهد داشت و مجلس در این زمینه چه واکنشی نشان داده است، 7که نرخ خرید تضمینی گندم حدود 

کنند و در جهت حمایت از تولید داخل  ای برای افزایش تولید داخل ایجاد نمی اد هیچگونه انگیزهمصوبه شورای اقتص: پاسخ داد

این رویه در : وی با تأکید بر اینکه رشد قیمت تضمینی باید حداقل بر اساس نرخ تورم صورت گیرد، خاطرنشان کرد.نیست

خواهیم هر چه سریعتر نسبت به اصالح این  ی اقتصاد میبلندمدت روی میزان تولید گندم تأثیر منفی خواهد گذاشت و از شورا

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در پاسخ به اینکه دولت امسال نیز برای خرید تضمینی با کمبود منابع مواجه .مصوبه اقدام کند

داخل باید در اولویت کار  حمایت از تولید :کاران شد، گفت بوده تا حدی که دست به دامان انتشار اوراق برای تسویه مطالبات گندم

التفاوت قیمت را از این محل  ها تولید داخل را حمایت کند و مابه تواند از محل منابع یارانه ، دولت می|دولت و مجلس قرار گیرد

 تصریح  تر از قیمت تولید داخلی است، گویند قیمت جهانی گندم به مراتب پایین شاعری در پاسخ به اینکه برخی می.جبران کند

ما اگر به دنبال حمایت از تولیدات کاالهای استراتژیک به ویژه گندم هستیم نباید کاری به بازارهای جهانی داشته باشیم بلکه : کرد

تأکید کردکه منطقی نیست نرخ رشد   وی.راهکارهایی اتخاذ کنیم که کشاورزان تشویق بشوند تا در جهت خودکفایی حرکت کنند

به .یرمتعارف کاهش دهیم به این بهانه که منابع الزم برای خرید تضمینی محصوالت وجود نداردخرید تضمینی را به صورت غ

گزارش فارس، هر ساله طبق قانون دولت مکلف است تا پایان شهریور ماه و قبل از شروع کشت پاییزه قیمت خرید تضمینی 

ت دو ماه و نیم از پاییز چیزی را اعالم نکرد و روز محصوالت ازجمله گندم، جو، ذرت و کشمش را اعالم کند اما امسال با گذش

این در حالی که وزارت . تومان اعالم کرد 5555ای کوتاه با صدا و سیما نرخ خرید تضمینی را کیلویی  گذشته نوبخت در مصاحبه

درصد افزایش  9ندم تا جهاد کشاورزی از سه ماه قبل پیشنهاد خود را برای افزایش نرخ خرید تضمینی انواع محصوالت از جمله گ

 .به دولت پیشنهاد داده بود که ظاهراً در هیأت دولت و شورای اقتصاد به تصویب نرسیده است

  کاران، وزارت جهاد و کمیسیون کشاورزی مجلس برای تغییر این مصوبه از امروز آغاز شده است انتقادات و اقدامات بنیاد ملی گندم
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 خرید تضمینی
 آیانا - 1۹۳۱آذر  1۱: تاریخ

  خرید تضمینی محصوالت فراسرزمینیخرید تضمینی محصوالت فراسرزمینی

بر این اساس : رسیده گفترئیس اتاق بازرگانی ایران و برزیل با اشاره به اینکه کشت فراسرزمینی به تصویب هیات وزیران  

نامه اجرایی  شود، اما به دلیل نوشته نشدن آیین کشاورزان فراسرزمینی به رسمیت شناخته شده و محصوالت آنها خرید تضمینی می

خاطر کمبود منابع آبی برخی کشورها، کشت  به: به گزارش تسنیم ،سیدفخرالدین عامریان اظهار کرد. مشکل بازار رسانی دارند

های اخیر گسترش یافته و در ایران نیز عالوه بر تالش برای کشت در کشورهای همسایه و نزدیک، کشت  مینی در سالفراسرز

: وی با اشاره به لزوم کشت فراسرزمینی محصوالت آب بر کشاورزی تصریح کرد. فراسرزمینی ایران در برزیل نیز در حال انجام است

آید و منابع آبی کشور را  حساب می تر از قیمت فروش آن به شده این محصول گران ه تمامبر و هزین کشت هندوانه در کشور بسیار آب

رئیس اتاق بازرگانی ایران و برزیل با اشاره به اینکه ایران . برد و الزم است که چنین محصوالتی را خارج از کشور بکاریم از بین می

ها در برزیل که در  ایران با توجه به میزان بارندگی: رده است، گفتهای کشاورزی در برزیل ک در حال حاضر اقدام به خرید زمین

به گفته وی، . برابر بارندگی بیشتری دارد، کشت فراسرزمینی را در این کشور آغاز کرده است 55مقایسه با متوسط بارش ایران 

وزیران هنوز  ود تصویب هیاتسال زمان گذاشت و درسه ماه گذشته باوج 7نامه کشت فراسرزمینی  دولت برای تصویب آیین

نامه کشت فراسرزمینی چند بند مناسب برای توسعه این  عامریان با اشاره به اینکه در آیین.نامه اجرایی آن نوشته نشده است آیین

بهره در اختیار زارعان کشت فراسرزمینی  بر این اساس صندوق توسعه ملی تسهیالت مالی کم: نوع کشت گذاشته شده است گفت

شوند و هر  کنند در ایران به رسمیت شناخته می افرادی نیز که در خارج کشور کشت فراسرزمینی می: وی افزود. دهد ر میقرا

گیرد، اما تا  شود در اختیار کشاورزان فراسرزمینی نیز قرار می امکاناتی که به کشاورزان ایرانی مانند بیمه و خرید تضمینی داده می

های  یکی از دغدغه: عامریان با اشاره به دغدغه بازار رسانی کشاورزان فراسرزمینی افزود. نشده استبه امروز این مهم عملیاتی 

. کنند بازار امنی برای تولیدات خود ندارند کشت فراسرزمینی آن است که کشاورزان فراسرزمینی که در برزیل نیز فعالیت می

کشت فراسرزمینی امنیت غذایی را : ها دور خورده است گفت راحتی تحریم عامریان با بیان اینکه با کشت فراسرزمینی در برزیل به

رئیس اتاق بازرگانی ایران و . آورد اما برای پایداری این تولید نیازمند اطمینان از شرایط بازار رسانی هستیم برای کشور به همراه می

های متعددی را در دولت در حال انجام دارد  پیگیریوزیر کشاورزی ایران برای تحقق شرایط کشت فراسرزمینی : برزیل اظهار کرد

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کشت فراسرزمینی جو، ذرت و . و ما امیدواریم تا بر این اساس کشت فراسرزمینی توسعه یابد

ه برای واردات هر تن کند ک میلیون تن ذرت به کشور وارد می 5ایران ساالنه بیش از : حتی گندم در حال انجام است تصریح کرد

مهندسان کشاورزی ایرانی اکنون در برزیل مشغول فعالیت هستند و : عامریان گفت. کنیم دالر ارز از کشور خارج می 755آن 

وی همچنین با اشاره به اینکه کشت فراسرزمینی در قزاقستان نیز در حال . زایی خوبی در این زمینه صورت گرفته است اشتغال

نامه اجرایی  که آیین ریزی شده و درصورتی میلیون هکتار برای کشت فراسرزمینی خارج کشور برنامه 7: است افزودانجام و توسعه 

 .شود راحتی محقق می کشت فراسرزمینی نوشته و اجرا شود، این رقم به
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 خرید تضمینی
 آیانا - 1۹۳۱آذر  1۳: تاریخ

  نرخ خرید تضمینی گندم اعالم شدنرخ خرید تضمینی گندم اعالم شد

 7ماه و نیم تأخیر باالخره با افزایش نرخ ناچیر  7به گزارش تسنیم نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال جاری بعد از 

ریال بود که در سال جاری با این  0تومان و   5725نرخ این محصول در سال زراعی گذشته .تومان اعالم شد 5555درصدی 

نرخ حقوق کارمندان در سال جاری با .افزایش قیمت تنها نرخ آن رنده شده و همپای نرخ تورم رسمی ساالنه باال نرفته است

ترین کاالی تولید  خرید تضمینی گندم که اساسی درصد باال رفته است اما نرخ 55درصدی تورم هرساله،  55 احتساب افزایش 

رسد  به نظر می.درصد افزایش دارد 7 آید و بر امنیت غذایی کشور به شدت تاثیر گذار است  حساب می بخش کشاورزی کشور به

تضمینی  دلیل اعالم دیرهنگام نرخ خرید تضمینی گندم همین افزایش قیمت ناچیز است تا کشاورزان بدون اطالع از نرخ خرید

 54 کشور در این باره با اذعان به اینکه  وبودجه  محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه.اقدام به کشت برای سال زراعی جاری کنند

قیمت هر کیلوگرم خرید : شده است گفت  پول پرداخت ( سال گذشته زراعی)میلیارد تومان بابت خرید تضمینی گندم  255هزار و 

مهدی کاظم نژاد مدیرکل .تومان بیش از نرخ امسال است 55شده و حدود   تومان تعیین 5555سال آینده تضمینی گندم برای 

 7دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع وتنظیم بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی نیز در گفتگو با تسنیم با تأیید افزایش 

ها  نرخ همه محصوالت کشاورزی تعیین شده اما مصوبه این نرخ: هار کرددرصدی نرخ خرید تضمینی گندم در سال زارعی جاری اظ

شهریورماه امسال و پیش از شروع سال  75بنابراین گزارش محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی .دست ما هنوز نرسیده است به

پیشنهادی محصوالت کشاورزی  های خرید تضمینی جدید در سالن حجاب تهران در جمع خبرنگاران اعالم کرده بود که نرخ زراعی 

های تخصصی  ها و کمیته از یک ماه گذشته از طرف وزارت جهاد کشاورزی به شورای اقتصاد پیشنهاد شده است و در کمیسیون

نرخ پیشنهادی وزارت .ریزی و بودجه ریاست جمهوری در انتظار طی مراحل تصویب و ابالغ است شورای اقتصاد و سازمان برنامه

 .مورد قبول دولت قرا نگرفته است شده بود، در واقع  تومان مطرح 5584رسانی رسمی  به موقع اما بدون اطالع ی که جهاد کشاورز
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 خرید تضمینی
 فودپرس 1۹۳5آذر ماه  2۲شنبه 

  اقدام دولت خالف قانون استاقدام دولت خالف قانون است//درصدی نرخ تضمینی گندم منطقی نیستدرصدی نرخ تضمینی گندم منطقی نیست۱۱افزایشافزایش

دولت موظف : درصدی نرخ خرید تضمینی گندم گفت7های کشاورزی در واکنش به افزایش  رئیس مجمع ملی تشکل <کشاورزی

 .و قیمت جدیدخالف قانون است است قیمت خرید تضمینی گندم را هرسال متناسب با تورم افزایش دهد

تومان اعالم شده  5555تومان افزایش نسبت به سال گذشته  55در واکنش به نرخ جدید خرید تضمینی گندم که با  مسعود اسدی

طبق قانون، دولت موظف است هر سال پیش از شروع فصل کشت گندم، قیمت این محصول را تعیین و رسما : است، اظهارداشت

عالوه بر این، میزان افزایش قیمت خرید تضمینی گندم نیز براساس قانون، باید حداقل به میزان نرخ رسمی : اعالم کند، اظهارداشت

تر نسبت به تصحیح این مصوبه اقدام کند،  ی با اشاره به اینکه تقاضای ما این است که هیات دولت هرچه سریعو.تورم کشور باشد

 .خواهیم ما کشاورزان، به دنبال دریافت صدقه از دولت نیستیم بلکه حق قانونی خود را می: تصریح کرد

: هیچ عنوان مورد قبول جامعه کشاورزی نیست، گفتهای کشاورزی با بیان اینکه قیمت تعیین شده به  مجمع ملی تشکل رئیس 

ترین و  احساس بنده این است که دولت با توجه به مشکالت مالی که داشته تصمیم گرفته این مشکالت را در بخشی که مظلوم 

ز واردات و کشاورزان در راستای تامین امنیت غذایی کشور، جلوگیری ا: اسدی اضافه کرد.ترین حوزه است، جبران کند زبان بی

ها بعد از شروع کشت و درحالی که  درصدی نرخ خرید تضمینی آن هم مدت 7اند؛ اعالم افزایش  خروج ارز تمام تالش خود را کرده

 .اند، به هیچ عنوان مورد قبول نیست ای از کشاورزان کشت خود را انجام داده بخش عمده

رخ خرید تضمینی گندم باید حداقل به میزان نرخ رسمی تورم کشور های کشاورزی با تاکید بر اینکه ن مجمع ملی تشکل رئیس 

درصدی نرخ خرید  7خواهم به کشاورزان کشور پاسخ بدهد که افزایش  بنده از سخنگوی دولت می: افزایش پیدا کند، تصریح کرد 

خ رسمی تورم را قبول دارد یا تضمینی بر چه معیاری انجام شده است؟ آیا دولت قانون افزایش قیمت خرید تضمینی به میزان نر

اند قصد  رسد، آیا نمایندگانی که با رای کشاورزان برگزیده شده بعد از آن نیز نوبت به پاسخگویی مجلس می: خیر؟اسدی تاکید کرد

 دارند در برابر این ناحقی سکوت کنند؟

ن بخش کشاورزی است، چگونه است که ما از یک ترین رکن آ اقتصاد مقاومتی بسیار مورد تاکید رهبر انقالب و مهم: وی ادامه داد

ترین عامل در این زمینه هستند از مسیر تولید  دهیم و بعد کشاورزان را که کلیدی سو ستاد اقتصاد مقاومتی در دولت تشکیل می

 کنیم؟ خارج می

، پیش بینی ما این است که اگر دولت بر این عملکرد خود اصرار داشته باشد: های کشاورزی تصریح کرد مجمع ملی تشکل رئیس 

در سال آینده ریزش وسیع کشت گندم را در سراسر کشور شاهد خواهیم بود و متعاقب آن مجددا واردکننده این محصول خواهیم 

تومان  5725پذیرند و همان  تومانی را اعمال کند، کشاورزان آن را نمی 55اگر دولت بخواهد این افزایش قیمت : اسدی افزود.شد

وی همچنین با بیان اینکه اعالم دیرهنگام نرخ خرید تضمینی نیز خود نقض قانون است، .شته مورد پذیرش ما خواهد بودسال گذ

 کند؟ سخنگوی دولت باید پاسخگوی این مساله هم باشد که چرا دولت به قانون عمل نمی: افزود

ن نرخ خرید تضمینی این همه به تاخیر افتاده و چرا دو دولت باید به افکار عمومی توضیح بدهد که چرا تعیی: اسدی خاطرنشان کرد

 درصد است؟ 7ایم؟ مگر نرخ رسمی تورم کشور  درصد افزایش نرخ در این زمینه داشته

میلیارد تومان بابت خرید تضمینی گندم در سال گذشته زراعی پول  255هزار و  54چندی قبل محمدباقر نوبخت با بیان اینکه 

 .تومان بیش از نرخ قبلی است 55شده و حدود   تومان تعیین 5555قیمت جدید خرید تضمینی گندم : شده است، گفت  پرداخت

b=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http24508f7924e44f7aac505 
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  خشکسالیخشکسالی
 آیانا - 1۹۳۱آذر  2۲: تاریخ

  درصدی بارش های کشوردرصدی بارش های کشور  9999کاهش کاهش 

 .متر رسید میلی 55آذرماه به  75های کشور از ابتدای سال آبی جاری تا امروز شنبه  حجم بارش

درصد کاهش و  55متر بارش حدود  میلی 48های مشابه درازمدت با  گزارش ایسنا،این میزان بارندگی نسبت به میانگین دوره به

 .دهد درصد کاهش نشان می 09متر بود،  میلی 85نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته که 

متر بارش بوده که در مقایسه با سال  میلی 550خزر با حوضه آبریز اصلی کشور مربوط به حوضه آبریز دریای  2بیشترین بارش در 

 .ساله، سه درصد کاهش داشته است 48درصد و در مقایسه با متوسط  59آبی گذشته 

های شش گانه اصلی کشور مربوط به حوضه آبریز مرزی شرق با یک میلی متر بارش است که در  کمترین بارش نیز در حوضه 

 .درصد کاهش داشته است 97ساله، 48رصد و متوسط د 90مقایسه با سال آبی گذشته 

ها در  میلیمتر و کمترین میزان بارش 225در استان مازندران با  "محمود آباد"ها در ایستگاه  همچنین بیشترین میزان بارش

متر به  ر میلیهای چابهار در سیستان و بلوچستان، جنت آباد جنگل در خراسان رضوی، خونیک علیا در خراسان جنوبی صف ایستگاه

 .میلیون مترمکعب به ثبت رسیده است 580میلیارد و  04آذر معادل  75حجم کلی بارش از اول مهر تا پایان .ثبت رسیده است

/news/fa/ir.iana.www//:http52995A%DA%/9%D8% 
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  روغنیروغنیدانه های دانه های 
 فارس - ۳۱/۲۳/1۱:  تاریخ

  کلزاکاران استان گلستان در اراضی سرمازده دوباره کلزا بکارند کلزاکاران استان گلستان در اراضی سرمازده دوباره کلزا بکارند 
خبرگزاری به گزارش . های سرما زده دو باره کلزا بکارند کلزاکاران استان گلستان در زمین: های روغنی گفت مجری طرح کشت دانه

وغنی وزارت جهاد کشاورزی از کلزا کاران گلستان که های ر ، علیرضا مهاجر مجری طرح دانهوزارت جهاد کشاورزیاز به نقل  فارس

علیرضا مهاجر .محصول شان دچار سرمازدگی شده، خواست با توجه به مساعد شدن شرایط هوا ،اراضی خود را دوباره کشت کنند

داشت و های هواشناسی سرمای منهای صفر درجه تا اواسط دی ماه در استان گلستان نخواهیم  طبق پیش بینی: اعالم کرد

وی با بیان این که .توانند اراضی خود را دوباره به زیر کشت کلزا ببرند کلزاکاران این استان که محصولشان دچار سرمازدگی شده می

بذر کلزا : هزار هکتار از اراضی زیر کشت کلزا در استان گلستان بر اثر سرمای شدید و زود هنگام آسیب دیده است، گفت 50تا  55

از اراضی سرمازده استان گلستان،تامین شده و کشاورزان می توانند بذر مورد نیاز خود را از مرکز خدمات کشاورزی  برای این سطح

متاسفانه ورود جبهه : هزار هکتار عنوان کرد و اظهار داشت 42مهاجر، کل سطح زیر کشت کلزا در استان گلستان را .تهیه کنند

درجه به مدت چهار روز متوالی موجب شد کلزاهای دوبرگی دچار  50به منهای سرما از سیبری به این استان و کاهش دما 

کلزا نسبت به سرما مقاوم است به شرط آن که : وی ادامه داد.سرمازدگی شوند، اما برای کلزاهای چند برگی مشکلی پیش نیامد

بیشتر سرمازدگی در اراضی : ی تصریح کردمشاور وزیر جهاد کشاورز.سرمای منهای صفر درجه برای کلزاهای دوبرگی نداشته باشیم

کلزای منطقه گنبد و کالله در استان گلستان اتفاق افتاده و قسمتی از اراضی مناطق گرمسیری استان خراسان رضوی نیز کمی 

ای وی تاکید کرد که کلزا در تناوب با گندم و بر.دچار سرمازدگی شده، اما بقیه مناطق کشت کلزا در کشور وضع خوبی دارند

 .پایداری این محصول کشت می شود و کشاورزان با کشت دوباره کلزا، کیفیت اراضی خود را باال خواهند برد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http55905950555428 
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 دانه های روغنی
 آیانا - 1۹۳۱آذر  1۱: تاریخ

های پیشرفته برای جلوگیری از تقلب در های پیشرفته برای جلوگیری از تقلب در   لزوم بازرسیلزوم بازرسی/ / هزار هکتار کلزا خسارت وارد کردهزار هکتار کلزا خسارت وارد کرد  0۸0۸سرما به بیش از سرما به بیش از 

  ارائه محصوالت ارگانیکارائه محصوالت ارگانیک

کلزای کشور هزار هکتار مزارع  58معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت از خسارت ناشی از سرمازدگی و برف اخیر به بیش از 

المللی محصوالت و فناوری کشاورزی  به گزارش خبرنگار ایانا، عباس کشاورز امروز در حاشیه ششمین نمایشگاه بین.خبر داد

البته برای ارزیابی دقیق خسارات وارده به مزارع کشور باید منتظر معتدل : گیاهی، ارگانیک و صنایع وابسته با اعالم این خبر گفت

رو  هزار هکتار با خسارت روبه 57هزار هکتار مزارع کلزای استان گلستان حدود  42بر اساس اطالعات رسیده، از . شدن هوا باشیم

هزار هکتار در خراسان شمالی آسیب دید و مقدار کمی نیز در اراک و  هزار هکتار در خراسان رضوی و سه همچنین سه. شده است

گراد به منفی  درجه سانتی 57دلیل این سرمازدگی ناشی از کاهش دما از مثبت : وی بیان کرد.دیدگی شده است ساوه دچار خسارت

گراد بود؛ این در حالی است که با اینکه گیاهان به سرما مقاوم هستند، افت شدید دما باعث اختالل در فعالیت  درجه سانتی 52

هیداتی برای کنترل ادامه این وضعیت در گیاهان تم: کشاورز ادامه داد.فیزیولوژیکی و کاهش غلظت شیره گیاهی در آنها شده است

مشابه چنین اقدامی نیز در . دیده شده است تا با مصرف برخی عناصر ریزمغذی، مقاومت آنها را نسبت به کاهش دما افزایش دهیم

بیشترین سرمازدگی در  :وی درباره تأثیر سرما بر مزارع چغندرقند عنوان کرد.ایم های گذشته انجام شده و نتایج مطلوبی گرفته سال

مزارع چغندرقند مربوط به استان خراسان بوده و همچنین برخی محصوالت دیگر نیز در تغییر دمای روزهای اخیر همچون انار و 

: دیده از سرما تأکید کرد معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره پرداخت خسارت کشاورزان زیان.اند مرکبات خسارت دیده

شود، اما اگر خسارت بیش از حد متعارف و  درصد آن توسط صندوق بیمه تأمین می 85خسارت در حد متعارف باشد،  اگر این

کشاورز میزان سطح زیر کشت محصوالت ارگانیک در کشور را .تأییدشده باشد، صندوق بحران آن را محاسبه و جبران خواهد کرد

گیرد و با  صوالت گیاهی در این مزارع مطابق استانداردهای اروپایی انجام میتولید مح: هزار هکتار عنوان کرد و یادآور شد 545

 .کنندگان با ادبیات این نوع محصوالت در کشور آشنا هستند، اما مصرف آن در ایران چندان زیاد نیست وجود اینکه مصرف

تولید آن دانست که با توجه به مزیت  توان هزینه باالی یکی از دالیل پایین بودن مصرف این محصوالت را می: وی اضافه کرد

عنوان  وزارت جهاد کشاورزی به: کشاورز اظهار داشت.سالمت این محصوالت نسبت به سایر محصوالت، این مسئله قابل طرح نیست

متا با های تأمین تسهیالت، تولیدکنندگان این بخش را حمایت کند تا ه ها و زمینه تواند با فراهم کردن زیرساخت گذار می سیاست

وی در پایان با تأکید بر اینکه پتانسیل محصوالت ارگانیک در کشور بسیار .کشورهای پیشرو، برندهای ایرانی را در دنیا مطرح کنیم

 ./های پیشرفته و استاندارد داریم برای جلوگیری از تقلب در ارائه محصوالت ارگانیک، نیاز به بازرسی: باال است، تصریح کرد

/news/fa/ir.iana.www//:http52859D%/8%B5%D8%B5%D 
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 دانه های روغنی
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱آذر  1۳: تاریخ

  های روغنی در آینده نزدیکهای روغنی در آینده نزدیک  درصدی ضریب خودکفایی دانهدرصدی ضریب خودکفایی دانه۰1۰1افزایش افزایش 

مندی از بارش های این فصل در نظر  ده ساله با توسعه کشت کلزا پاییزه و بهرهطی یک برنامه :مجری طرح دانه های روغنی گفت

علیرضا مهاجر مجری طرح دانه های روغنی ومشاور وزیر جهاد کشاورزی در .داریم، ضریب خوداتکایی محصول را افزایش دهیم

از افزایش ضریب خودکفایی دانه های روغنی  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  کشاورزیصنعت، تجارت و گفتگو با خبرنگار 

ضریب خوداتکایی این محصول را طی یک برنامه ده ساله با توسعه کشت کلزا پاییزه و بهرمندی : درصد خبر داد و گفت 25به  2از 

تولید دانه های روغنی کلزای داخلی در تناوب با گندم منجر به پایداری این : وی افزود.ین فصل افزایش خواهیم دادهای ا از بارش

هزار تن رسیده بود، عنوان  42 مهاجر با اشاره به اینکه سال گذشته میزان تولید دانه های روغنی به .محصول استراتژیک می شود

هزار هکتار زمین به کشت  585هزار تن رسید که با اختصاص 25تولید در سال جاری به  با اجرای برنامه توسعه کشت، رقم: کرد

 .هزار تن برسد 055آینده به  برای سال زراعی  انتظار می رود مجموع تولید  کلزا 

تومان برای  7700نرخ : تومان برای خرید تضمینی کلزا خبر داد و اضافه کرد 7285مجری طرح دانه های روغنی از پیشنهاد قیمت 

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهداف توسعه کشت دانه های .سویا پیشنهاد شده که دولت با این قیمت موافقت کرده است

میلیارد دالر از طریق واردات تامین می شود  4درصد روغن مصرفی با خروج ساالنه  92الی  94در حال حاضر : روغنی تصریح کرد

درصد روغن مورد نیاز باکیفیت در داخل، پایداری در خودکفایی گندم، 95دانه های روغنی عالوه بر تامین که با توسعه کشت  

 .تامین کنجاله دام و طیور امکان پذیر است

/news/fa/ir.yjc.www//:http0885855D%/8%A2%D9%85% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5883803/%D8%A7%D9%81%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

154 
 

  روغنروغن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

155 
 

  زعفرانزعفران
 فارس - ۳۱/۲۳/21:  تاریخ

  لزوم برخورد با خاطیانلزوم برخورد با خاطیان/ / خروج پیاز زعفران از کشور غیر قانونی استخروج پیاز زعفران از کشور غیر قانونی است
ها، گیاهان دارویی و قارچ وزارت جهاد کشاورزی، خروج پیاز زعفران از مرزهای کشور را غیر قانونی اعالم  مدیرکل دفتر امور گلخانه 

 . های ذی ربط با خاطیان شد کرد و خواستار برخورد دستگاه

یاز زعفران جزو ژرم پ: ، سید محمد کیایی گفتپایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

موضوع خروج پیاز زعفران : وی افزود.پالسم ایران و خروج آن غیر قانونی است، با افراد خاطی در این زمینه باید برخورد قانونی شود

 .های مختلف از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و نیروی انتظامی مطرح کرده و در حال پی گیری آن هستیم را با دستگاه

از آنجایی که پیاز زعفران در اشکال و نام های مختلف ممکن است، از مرزهای شرقی کشور به ویژه مرز با : کیایی تصریح کرد

با اطالع رسانی های صورت گرفته به مرزبانی کشور، قرار است سازمان های جهاد کشاورزی خراسان : افغانستان خارج شود، گفت

رای شناسایی پیاز زعفران به مرزبانان مرزهای شرقی ارایه دهند تا از خروج غیر قانونی آن جنوبی و رضوی آموزش های الزم را ب

وی با اذعان به این که کشورهای اروپایی مانند هلند پیاز زعفران را تولید و به سایر کشورها صادر می کنند، اظهار .جلوگیری شود

ر زعفران ایرانی، به نظر می رسد عمده پیاز زعفران کشت شده در با این وجود با توجه به کیفیت و طعم و عطر بی نظی: داشت

 58تا  50مدیر کل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت امور باغبانی به تعرفه .افغانستان مربوط به ایران باشد

برخی از : فغانستان اشاره و اعالم کرددرصدی چین و هند برای واردات زعفران ایران و تعرفه صفر درصدی برای واردات زعفران ا

افراد سودجو در کشور، محصول زعفران را به طور غیر رسمی به افغانستان منتقل کرده و از آنجا با برند زعفران افغانستان صادر می 

 .ن گرفته شودوزارت جهاد کشاورزی این موضوع را نیز پی گیری می کند تا از طریق مراجع قانونی جلوی آ: وی ادامه داد.کنند

چین و هند از کشورهای هدف ایران برای صادرات زعفران است و وزارت جهاد کشاورزی در مورد کاهش تعرفه : کیایی اذعان داشت

 .مذاکراتی را انجام خواهد داد با سازمان های ذی ربط رایزنی و های این دو کشور

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http55905975555582 
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 زعفران
 آیانا - 1۹۳۱آذر  2۲: تاریخ

  مراجع قانونیمراجع قانونیبرخورد با خاطیان از طریق برخورد با خاطیان از طریق / / سودجویان، زعفران ایران را به نام افغانستان صادر می کنندسودجویان، زعفران ایران را به نام افغانستان صادر می کنند

مدیر کل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ وزارت جهاد کشاورزی، خروج پیاز زعفران از مرزهای کشور را غیر قانونی 

 .اعالم کرد و خواستار برخورد دستگاه های ذی ربط با خاطیان شد

سانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که پیاز زعفران به گزارش ایانا، سید محمد کیایی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه اطالع ر

 .با افراد خاطی در این زمینه باید برخورد قانونی شود: جزو ژرم پالسم ایران و خروج آن غیر قانونی است، اظهار داشت

و نیروی انتظامی مطرح موضوع خروج پیاز زعفران را با دستگاه های مختلف از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز : وی افزود

از آنجایی که پیاز زعفران در اشکال و نام های مختلف ممکن است از : کیایی تصریح کرد.کرده و در حال پیگیری آن هستیم

مرزهای شرقی کشور به خصوص مرز با افغانستان خارج شود، با اطالع رسانی های صورت گرفته به مرزبانی کشور، قرار است 

اورزی خراسان جنوبی و رضوی آموزش های الزم را برای شناسایی پیاز زعفران به مرزبانان مرزهای شرقی سازمان های جهاد کش

وی با اذعان به این که کشورهای اروپایی مانند هلند پیاز زعفران را تولید و به .ارایه دهند تا از خروج غیر قانونی آن جلوگیری شود

این وجود با توجه به کیفیت و طعم و عطر بی نظیر زعفران ایرانی، به نظر می رسد  با: سایر کشورها صادر می کنند، اظهار داشت

مدیر کل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ معاونت امور .عمده پیاز زعفران کشت شده در افغانستان مربوط به ایران باشد

ایران و تعرفه صفر درصدی برای واردات زعفران افغانستان  درصدی چین و هند برای واردات زعفران 58تا  50باغبانی به تعرفه 

برخی از افراد سودجو در کشور، محصول زعفران را به طور غیر رسمی به افغانستان منتقل کرده و از آنجا با برند : اشاره و اعالم کرد

پیگیری می کند تا از طریق مراجع قانونی وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را نیز : وی ادامه داد.زعفران افغانستان صادر می کنند

چین و هند از کشورهای هدف ایران برای صادرات زعفران است و وزارت جهاد کشاورزی : کیایی اذعان داشت.جلوی آن گرفته شود

 .مذاکراتی را انجام خواهد داد با سازمان های ذی ربط رایزنی و در مورد کاهش تعرفه های این دو کشور

/news/fa/ir.iana.www//:http52925D%/8%B5%D9%88%D8% 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱آذر  18: تاریخ

  درصد خسارت دیدنددرصد خسارت دیدند  011011تا تا   99مزارع زعفران مزارع زعفران 

 555درصد و سردسیری تا  25تا  0یخبندان اخیر به استان های گرمسیری کاهش شدید دما و : عضو شورای ملی زعفران گفت

ادی اقتصگروه صنعت، تجارت و کشاورزی علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار .درصد خسارت وارد کرد

کاهش شدید دما و یخبندان : با اشاره به خسارت مزارع زعفران در پی سرما و یخبندان اخیر اظهار داشتباشگاه خبرنگاران جوان، 

وزارت جهاد کشاورزی  : وی افزود.درصد خسارت وارد کرده است 555درصد و سردسیری  25تا  0اخیر به استان های گرمسیری 

 50تا  55کاران را پس از برآوردهای اولیه باید اعالم کند، اما می توان به صورت حدودی گفت که میزان خسارت وارده به زعفران 

پیش بینی تولید : درصدی تولید خبر داد و گفت 55حسینی از کاهش .هزار هکتار از مزارع زعفران خراسان رضوی خسارت دیدند

تن خواهد  555مزارع از کاهش دما دیدند میزان تولید به مرز  تن بوده که با خساراتی که 455الی  525زعفران برای سال جاری 

باقی مانده : عضو شورای ملی زعفران در خصوص اینکه سرمازدگی و کاهش تولید چه تاثیری بر قیمت زعفران دارد، بیان کرد.رسید

با : وی تصریح کرد.یمت ها داشته باشدمیزان تولید پاسخگوی نیاز بازار در طول سال است لذا نمی تواند تاثیر چندانی بر نوسانات ق

توجه به آنکه مقدار اندک مزارع زعفران بیمه است از این رو انتظار می رود با فرهنگ سازی کشاورزان را به این امر تشویق و 

 .تا در صورت بروز خسارت های احتمالی، زعفران کاران زیان کمتری را متحمل شوند ترغیب کرد 

/news/fa/ir.yjc.www//:http0882599D%/9%80%D8% 
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  سالمتسالمت
 آیانا - 1۹۳۱آذر  2۲: تاریخ

  مخاطرات ناشی از حمل روده غیر اورژینال دام بر بهداشت عمومیمخاطرات ناشی از حمل روده غیر اورژینال دام بر بهداشت عمومی

اورژینال در کشتارگاه های دام کشور و کاهش مخاطرات ناشی از حمل روده غیر اورژینال بر نشستی به منظور فرآوری صحیح روده 

 .آذر ماه در سازمان دامپزشکی کشور برگزار شد 75سالمت دام و بهداشت عمومی، روز شنبه 

نظارت بر بهداشت  به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، نشست هم اندیشی با حضور مدیرکل دفتر

عمومی و مواد غذایی، انجمن کشتارگاه های صنعتی دام کشور و روسای ادارات نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ادارات کل 

 .استانهای گلستان، مازندران، گیالن، البرز، سمنان، قم، مرکزی و تهران در سالن جلسات سازمان دامپزشکی کشور برگزار شد

مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور بر اهمیت کشتارگاه های دام در عباس عباسی 

 .تامین گوشت سالم و همچنین بهداشت عمومی و ظرفیت های بالقوه و بالفعل کشتارگاه های دام کشور بیاناتی را ایراد کرد

ی کنونی کشتارگاههای صنعتی و سنتی دام کشور کارگروهی مشترک گفتنی است در این جلسه مقرر شد با توجه به ساختارها

متشکل از انجمن کشتارگاه های دام کشور، انجمن صادر کنندگان روده و دفتر نظارت راهکارهای مناسب دستیابی به فرآوری روده 

 .اورژینال و اصالح شیوه نامه مربوطه را مورد بررسی قرار دهند

/news/fa/ir.iana.www//:http52985D%/9%80%D8%D%AE8 
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 سالمت
 آیانا - 1۹۳۱آذر  2۲: تاریخ

بدون رویکرد بدون رویکرد / / هاها  بیوتیکبیوتیک  ضرورت همکاری بخش بهداشت و کشاورزی، برای مقابله با مقاومت در برابر آنتیضرورت همکاری بخش بهداشت و کشاورزی، برای مقابله با مقاومت در برابر آنتی

  رسدرسد  ضدمیکروبی به نتیجه نمیضدمیکروبی به نتیجه نمیجهانی، مقابله با مقاومت جهانی، مقابله با مقاومت 

های  تازگی، بر اساس یک طرح ملی اعالم کرد برای مقابله با مقاومت ضدمیکروبی، همکاری بین بخش دولت فدرال استرالیا به

دهد که  ، مقاومت ضدمیکروبی زمانی رخ میtheconversationسایت  به گزارش ایانا از وب.بهداشت و کشاورزی، مورد نیاز است

. ها قرار گیرند بیوتیک برای زنده ماندن در معرض آنتی( protozoansها یا پروتوزوآها  ها، قارچ ها، ویروس باکتری)ها  میکروارگانیسم

مقاومت به تمام  ها است، اما مقاومت ضدمیکروبی شامل ، مربوط به باکتری"superbugs"بیوتیکی و به اصطالح  مقاومت آنتی

عنوان تهدیدی عمده  مقاومت ضدمیکروبی، به.عوامل ضدمیکروبی بوده و تنها محدود به استفاده این مواد در حوزه پزشکی نیست

رود؛ بنابراین برای مقابله با این معضل، طرح مشترک بین وزرای بهداشت و کشاورزی  شمار می به 75برای سالمت افراد در قرن 

 .خواهد بود "one health"صورت  اشاره کردند که این همکاری به آنها. ایجاد شد

 تنها بخش بهداشت مسئول نیست

برای حل این مشکل، نیاز به شناخت انسان، حیوان و بهداشت محیط است و سالمت انسان بستگی به سالمت در دو بخش دیگر 

، مانند آنفلوآنزای خوکی یا سندرم شرق میانه نوعی بیماری اند ها به آن دچار شده هایی که انسان های اخیر بیماری در سال.دارد

هایی مانند تسطیح زمین، کشاورزی فشرده، اهلی کردن  ، از حیوانات سرچشمه گرفته و توسط فعالیت(MERSیا )تنفسی 

هداشت محیط می بنابراین ارتباط بین انسان، حیوان و ب.اند و تغییرات آب و هوا ایجاد شده animal domesticationحیوانات 

با این حال، اگر فکر کنیم درمان مقاومت ضد میکروبی تنها یک مشکل .تواند یک راهکار جامع و موثری برای حل این مشکل باشد

در حوزه پزشکی و سالمت است، این بدین معناست که رفتارمان در برابر محیط زیست، کشاورزی، اقتصادی و مشارکت های های 

ها در حیوانات و انسان، عاملی برای مقاومت در برابر  بیوتیک میزان استفاده بیش از حد آنتی. ایم فتهاجتماعی را نادیده گر

یا برای جلوگیری از  "محرک رشد آنتی بیوتیک"ها برای  بیوتیک همچنین استفاده بیش از اندازه آنتی.آیند شمار می بیوتیک به آنتی

المللی درباره حیوانات مزرعه وجود دارد، زیرا هر بار که یک  ای است که در سطح بین بیماری به جای درمان حیوانات بیمار، نگرانی

ها  میکروارگانیسم. تر می شوند های حساس کنند و جایگزین گونه هایی مقاوم رشد می شود، میکروارگانیسم ضدمیکروبی استفاده می

 .ها و حیوانات گسترش یابند راحتی می توانند در میان انسان هکنند، ب های مقاوم که در کشاورزی و یا حیوانات اهلی رشد می یا ژن

تواند  ها، وارد محیط زیست شده و این می بیوتیک ها و مزارع، با استفاده از آنتی ها، بیمارستان ضایعات مربوط به درمان در خانواده

های مقاوم در  ها و میکروارگانیسم عث آزاد شدن ژنتوانند با ها همچنین می این زباله. های مقاوم را افزایش دهد رشد میکروارگانیسم

های  توانند به لحاظ جغرافیایی گسترش یابند و دوباره از طریق فعالیت طور بالقوه می های مقاوم به ها و ژن باکتری. محیط شوند

ه با مقاومت ضدمیکروبی در بنابراین برای رسیدن به هدف مقابل.کشاورزی و زنجیره غذایی و از راه حیوانات و انسان تولید شوند

حتی این مسئله در سطح . ها و ژن مقاوم، از طریق بهبود اِعمال ضایعات باید انجام شود انسان و حیوان، کنترل گسترده باکتری

انجام این کار در یک کشور ممکن است فوایدی داشته باشد، اما چنانچه کشورهای دیگر اقدامی انجام . تر است جهانی پیچیده

 .، ارزش آن محدود خواهد بود، بنابراین رویکرد جهانی برای مقابله با مقاومت ضد میکروبی بسیار مهم استندهند

ها همیشه  با این حال، این همکاری. ها نیاز است  ها و در سراسر بخش به همکاری بین رشته "one health"سازی طرح  برای پیاده

های جدید عنوان و  با افراد در حوزه غیرتخصص خود داشته باشند تا ایده محققان باید فرصتی برای صحبت کردن. آسان نیست
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ای دانشگاهی نقش مهمی در پرورش رهبران  های میان رشته دوره در این راستا، . تالش شود تا بیشتر بتوانند همدیگر را درک کنند

 .وگو کنند های دیگر گفت آینده دارد تا به راحتی بتوانند با متخصصان رشته

life sciencesچنین تأمین بودجه باید در نظر گرفته شود؛ همکاری مؤثر بین علوم زیستی هم
، علوم (7)و علوم زیست محیطی (5)

تواند دارای  نفعان می های موفق بسیار مهم خواهد بود که این کار با مشاوره با ذی اجتماعی و سیاست گذاران برای اجرای سیاست

 /.بیشترین تأثیر را داشته باشد

 فرحناز سپهری: ترجمه

 :منبع
/com.theconversation//:https 

 :نوشت پی

5- life sciences :شناسی گفته  شناسی و بوم شناسی، پزشکی، انسان های علمی از قبیل زیست علوم زیستی به تمامی رشته

 .بوم آنها سروکار دارد زیستی و روابط متقابل آنها با یکدیگر و زیستشود که با موجودات زنده، فرایندهای  می

7- environmental sciences :ازجمله محیط زیست، )ای است که با علوم زیستی و اطالعات فیزیکی  رشته علمی میان

به مطالعه ...( وی وشناسی، علوم ج ، علوم خاک، زمینOceanologyشناسی،  شناسی، فیزیک، شیمی، جانورشناسی، کانی زیست

 .پردازد محیط زیست می

/news/fa/ir.iana.www//:http52925D%/8%B2%D8%B5%D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://theconversation.com/
http://www.iana.ir/fa/news/37973/%D8%B6%D8%B1%25D
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 سالمت

 فودپرس 1۹۳5آذر ماه  18پنج شنبه 

  دالیل مفید بودن رژیم غذایی گیاهیدالیل مفید بودن رژیم غذایی گیاهی

مطالعه جدید، محققان رسماً رژیم غذایی گیاهی را برای تمامی افراد و برای تمامی سنین و همچنین برای محیط زیست در یک 

سوزان لوین سرپرست تیم تحقیق عنوان می کد که رژیم غذایی گیاهی دارای فواید متعددی است که  .خوب ومفید اعالم کرده اند

با خوردن گوشت کمتر و میوه و سبزیجات بیشتر، تا سال -.سالمت عنوان می شود در ادامه برخی فواید این رژیم غذایی برای

به طور طبیعی تغذیه فاقد گوشت ضدالتهاب است -.ساالنه از مرگ چندین میلیون نفر در سراسر جهان پیشگیری می شود 7505

 .گیاهخوار شایع تر استکاهش وزن در افراد -.چراکه سرشار از فیبر، آنتی اکسیدان ها و سایر فیتومغذی هاست

، بیماری قلبی و 7مطالعات نشان می دهد به طور کلی گیاهخواران از ریسک کمتر چاقی و بیماری های مزمن نظیر دیابت نوع-

ارتباط تنگاتنگی با مصرف زیاد پروتئین حیوانی، بخصوص  7تحقیق نشان می دهد دیابت نوع-.رخی سرطانها برخوردار هستند

سال هفته ای یکبار یا بیشتر گوشت خورده  52طبق یافته های تحقیقاتی، کسانیکه در طول. ری شده داردگوشت قرمز و فرآو

طبق گزارش محققان، رژیم غذایی گیاهی می تواند موجب -.درصد بیشتر در معرض ریسک ابتال به دیابت قرار داشتند24بودند، 

محققان اذعان .رطان ها از جمله پروستات و سیستم گوارشی شودکاهش ریسک ابتال به فشارخون باال، بیماری قلبی، و برخی س

می دارند که مصرف رژیم غذایی گیاهی برای محیط زیست هم مفید است بطوریکه با وجود تغییر اقلیم، تایید شده است که رژیم 

 .درصد از انتشار گازهای مربوط به تولید غذا می کاهد 25غذایی گیاهی تا 

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http5b7447a5b 
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 سالمت
 فودپرس 1۹۳5آذر ماه  17چهار شنبه 

  دلیل تعجب آور افزایش وزندلیل تعجب آور افزایش وزن  99

هستند و اغلب مواد غذایی و نوشیدنی شاید تصور کنید اکثر افراد مبتال به اضافه وزن و چاقی مبتال به عدم تحرک < مواد غذایی

اما در این میان مواردی نیز وجود دارد که افزایش وزن بنا به شرایط پزشکی مختلف ایجاد می . های پرکالری دریافت می کنند

و وضعیت پزشکی تعجب آوری که منجر به اضافه وزن غیر عادی می شوند  0در اینجا .شود و ربطی به پرخوری و عدم تحرک ندارد

بی خوابی در نتیجه آپنه خواب یا حتی سندرم پای بی قرار، باعث : اختالالت خواب:راه های کنترل آنها را می توانید بهتر بشناسید

به طوری که محروم . کمبود خواب با هورمون های احساس سیری و گرسنگی تداخل پیدا می کند. کمک به افزایش وزن می شود

رخوری پیدا می کنند و یا به دلیل تحمل درجاتی از استرس، بیشتر به سراغ غذاهای پرکالری می از خواب بیشتر تمایل به سمت پ

 .ساعت خواب شبانه روز برای کنترل وزن و پیشگیری از اضافه وزن ضروری به نظر می رسد 8تا  2دریافت حداقل . روند

غذا خوردن احساسی و کاهش سطح فعالیت فیزیکی، و یا  افرادی که از افسردگی رنج می برند، به دالیل مختلف از جمله: افسردگی

در واقع اضافه وزن از جمله عوارض . حتی استفاده از برخی داروهای ضد افسردگی دچار درجاتی از چاقی و اضافه وزن می شوند

ویی و یا روان جانبی داروهای ضد افسردگی است اگر استرس دارید یا افسرده هستید، با پزشک خود در مورد درمان های دار

هر وضعیتی که باعث : اختالل درد مزمن.انتخاب ورزش یا سرگرمی، در طول روز می تواند کمک کننده باشد. درمانی مشورت کنید

به . بروز درد مزمن بشود، از جمله فیبرومیالژیا، ورم مفاصل، و سیاتیک می تواند منجر به کاهش سطح فعالیت و اضافه وزن شود

اگر از داروهای کاهنده درد عصب استفاده می کنید، برای کنترل . های ضد درد نیز به اضافه وزن کمک می کنندعالوه برخی دارو

این سندرم بسیار نادر است اما یک وضعیت پزشکی در نتیجه : سندرم کوشینگ.اضافه وزن، حتما با پزشک تان مشورت کنید

مبتالیان به این سندرم . که خود باعث افزایش وزن ناگهانی می شودترشح بیش از حد هورمون کورتیزول توسط غدد آدرنال است 

اولین اقدامی که باید در . حتی اگر اندامی نازک داشته باشند و یا آتروفی عضالنی را تجربه کنند، باز هم دارای شکم بزرگ هستند

. فی می توان به این هدف دست یافتدرمان سندرم کوشینگ انجام شود، بازگشت به تعادل هورمونی است که از راه های مختل

به دست آوردن چند پوند وزن در دوران یائسگی می تواند : یائسگی.تعادل هورمونی می تواند از طریق عمل جراحی به دست بیاید

روند  به عالوه. عالئم و نشانه های این دوران از قبیل کم خوابی و گر گرفتگی خود باعث به دست آوردن وزن میشوند. طبیعی باشد

مصرف آب زیاد در طول روز، خداحافظی با . سالخوردگی و افزایش سن خود باعث کاهش سوخت و ساز بدن و چاقی می شود

چربی های اشباع، خوردن مواد غذایی حاوی کلسیم، مصرف مکمل آهن و مصرف غذاهای حاوی فیبر، برای جلوگیری از اضافه وزن 

 .در دوران یائسگی مفید است

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http9925c258b95c45 
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 سالمت
 فودپرس 1۹۳5آذر ماه  22دو شنبه 

  سنگ شکن های طبیعی کلیه و صفراسنگ شکن های طبیعی کلیه و صفرا

 .در عرض چند روز از بین ببرد دهد نوعی گیاه قادر است سنگ کلیه و کیسه صفرا را تحقیقات نشان می <غذا و تغذیه

بسیاری از عادات غلط . سنگ کلیه و صفرا یکی از معضالت امروز بشر به خصوص به دلیل زندگی مدرن و عادات بدغذایی است

 .شود غذایی مانند خوردن نمک زیاد و غذاهای چرب و اضافه وزن از علل به وجود آمدن سنگ در کلیه و کیسه صفرا محسوب می

یادی برای دفع سنگ کلیه مانند خوردن آب انواع میوه مانند هندوانه و ترب سیاه وجود دارد که بسیاری با آنها آشنایی روش های ز

بیماری به من مراجعه کرد و راهکاری از من خواست تا سنگ : یک متخصص طب گیاهی در خصوص نتیجه تحقیقاتش گفت.دارند

مواجه شدم و آن را  "فیالنتوس نیروری"العات بر روی تحقیقات گذشتگان با گیاه در روند مط. کلیه او در عرض چند روز دفع شود

یک  5999عالوه بر این، در سال . بسیاری از خواص داروی گیاه فیالنتوس نیروری ثابت شد 5925از اواسط سال .امتحان کردم

اگزاالت کلسیم جز اصلی سنگ های کلیه . دادمطالعه بالینی اثرات این گیاه را بر روی کریستال های اگزاالت کلسیم نشان می 

در حدود سال های دهه هشتاد میالدی تاثیر ضد  .بوده و در واقع این گیاه بسیار قوی توانایی شکستن سنگ کلیه را دارا است

ادامه همه جهان را شگفت زده کرد و تحقیقات بر روی آن همچنان  B ویروس فیالنتوس نیروری به خصوص در برابر هپاتیت

. کلیه به سرعت از بین رفته و به عنوان یک راهکار درمانی موثر شناخته شده است با استفاده از این گیاه سنگ کیسه صفرا و .دارد

به عنوان مثال، در ژاپن کارشناسان در حال آزمایش بر روی . این گیاه می تواند در روند درمان بسیاری از بیماری ها مفید واقع شود

های ساده درمان سنگ کلیه و دفع سنگ کیسه صفرا نوشیدن چای  یکی از راه.گیاه بر روی بیماران مبتال به ایدز هستندتاثیر این 

 .خورد های مزاحم تشکیل شده درون بدن به چشم می روز اثری از سنگ 7این گیاه است به طوری که با نوشیدن این چای در 

 :ه بیشتر از چای گیاه فیالنتوس نیروری توجه کنیدهای زیر برای استفاده هرچ حال به دستورالعمل

 سنگ کلیه

حال چای . دقیقه بجوشد 75لیتر آب ریخته و اجازه دهید به مدت  4کافی است که یک قاشق غذاخوری از این گیاه را درون 

 .بنوشید می توانید سه تا هشت لیوان از آن را روزانه. فیالنتوس نیروری شما با خاصیت فوق العاده آماده است

 سنگ صفرا

 .به منظور درمان سنگ کیسه صفرا، کافی است سه لیوان از این چای را به مدت سه روز بنوشید

c=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http95e98c5fba0 
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  سیب درختیسیب درختی
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  سیب زمینیسیب زمینی
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  شیالتشیالت
 فارس - ۳۱/۲۳/17:  تاریخ

  کنم کنم   های خلیج فارس به جیوه را رد میهای خلیج فارس به جیوه را رد می  آلودگی ماهیآلودگی ماهی/ / ماهی حلوای سیاه و هامور در معرض انقراضماهی حلوای سیاه و هامور در معرض انقراض
گونه ماهی در خلیج فارس در خطر انقراض قرار دارند که حلوای سیاه و  55: رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور گفت

 . ماهی هامور به شدت ذخایرشان کاهش یافته که بیشتر به دلیل صید غیرمجاز است

اعزامی به بندر عباس از عملیات ، محمد پورکاظمی در حاشیه بازدید خبرنگاران خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

شما کدامیک از انواع ماهی در خلیج فارس   ارزیابی ذخیره آبزیان خلیج فارس در پاسخ به این سوال خبرنگار فارس که طبق بررسی

 .تذخایر ماهی حلوای سیاه و هامور به شدت کاهش یافته که بیشتر به دلیل صید غیرمجاز اس: در معرض انقراض قرار دارد، گفت

ایم، تا بتوانیم  همچنین برای حفظ ذخایر ماهی سوبیتی و شانک روش تکثیر بیوتکنیک آن را به دست آورده: وی اضافه کرد

گونه در آبهای شمال  55گونه ماهی در خلیج فارس و  55وی با اشاره به اینکه .ها را هم انجام دهیم ماهی  بازسازی ذخایر این گونه

وی در مورد تأثیر .شود در حال حاضر فقط بازسازی ذخایر میگو انجام می: هستند، خاطرنشان کردکشور در معرض خطر انقراض 

ها با تراکم فراوانی کمی که دارند به علت وجود  جلبک: آلودگی آب خلیج فارس به کشنده قرمز و تاثیر آن بر ذخایر ماهیان گفت

زه تنفس به ماهیان آن سطح را نداده و سبب مرگ و میر ماهیان شوند و در عین حال اجا مواد آلی در آب در یک نقطه جمع می

رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور از دولت .کنند ها به ساحل آمده و بوی تعفن ایجاد می شوند، در نتیجه این جلبک می

این مسئله را منابع آالینده در  وی علت عمده.ای برای پایش، کنترل و مقابله با کُشند قرمز در نظر بگیرد خواست تا ردیف بودجه

با توجه به حجم آبی که در دریای عمان و از طریق تنگه : ها دانست و افزود های صنعتی، شهری و پساب های نفتی، آلودگی چاه

سال اخیر مدام هشدار داده  5-7خبرنگار فارس پرسید طی .شود ها رسوب می شود، تا حدی این آلودگی هرمز وارد خلیج فارس می

های خلیج فارس از مصرف ماهی خودداری کنید و این مسئله طبق تحقیقات شما چقدر صحت  شد که به دلیل جیوه موجود در آب

کنند و  می  نشین شده و موجوداتی مانند خرچنگها از آن تغذیه ها به دلیل نوسانات آب ته آلودگی: دارد؟ وی با رد این موضوع گفت

کند و طبق  تر به بافت ماهی رسوخ می اول در کبد ما، در مرحله دوم در کلیه و در مرحله شدید تر اینکه آلودگی در مرحله جالب

ها خواست تا از انتشار  وی از رسانه.ها به گوشت یا خاویار ماهی آسیبی نرسانده است آزمایشاتی که ما انجام دادیم، این آلودگی

مطالعات متعددی : وی تصریح کرد.ر آگاهی جامعه ندارد، منتشر نکننداش جز لطمه ب مطالب غیر علمی و بدون تحقیقات که نتیجه

 .ایم های خلیج فارس انجام دادیم که تاکنون آلودگی خارج از حد استاندارد در بافت ماهی نداشته روی ماهی

  .کردعنوان  ها و صنایع پتروشیمی یکی دیگر از منشأهای آلودگی آب در خلیج فارس را پساب برخی از نیروگاهوی 
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 شیالت
 فارس - ۳۱/۲۳/17:  تاریخ

  آغاز عملیات ارزیابی ذخایر آبزیان خلیج فارس و دریای عمانآغاز عملیات ارزیابی ذخایر آبزیان خلیج فارس و دریای عمان
گیری ذخیره آبزیان دریای خزر، خلیج فارس  ه میلیارد تومان برای انداز 5ساالنه : رئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور گفت 

ز عملیات ارزیابی ، محمد پورکاظمی امروز برای بازدید ا خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی . شود و دریای عمان هزینه می

های  ای از آب ذخایر آبزیان دریای خلیج فارس با گروهی از خبرنگاران عازم بندرعباس شد و با حضور در کشتی فردوس در نقطه

 .بین بندر عباس و جزیره قشم عملیات توراندازی و ذخایر آبزیان را در این منطقه مورد ارزیابی قرار داد

های خلیج فارس به  روز برای بررسی وضعیت توده زنده آب 550در سال : ه خبرنگاران گفتوی درمورد جزئیات این عملیات ب

های مشخصی با صید انواع ماهیان، تعداد، انواع گونه و وزن ماهیان  های تحقیقاتی در ایستگاه دریای عمان و دریای خزر تتیم

آمار به دست آمده از این تحقیقات در بانک اطالعات : پورکاظمی ادامه داد.کنند موجود را طبق یک فرمول ریاضی برآورد می

 .گیری کنیم های صید، نقاط صید و امثالهم تصمیم توانیم برای محدودیت شود که با استفاده از آن می دریایی ثبت می

ترکمن در شمال رئیس موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور نقطه بررسی ذخایر را از گواتر تا بوشهر در جنوب و از آستارا تا بندر 

ایم و  های سیستان و بلوچستان، غرب استان هرمزگان و بندر جاسک را بررسی کرده تاکنون مناطق آب: کشور عنوان کرد و افزود

 .امروز در منطقه قشم و بندرعباس و پس از آن بندر لنگه، بوشهر و منطقه خوزستان را بررسی خواهیم کرد

شود، مضاف بر آنکه ما  میلیون تن برآورد می 7هزار تن تا  455ن ذخایر در هر منطقه بین که به طور متوسط میزا: وی اضافه کرد

کنیم، چرا که پیش از این  های موثر در آب و میزان کلروفیل را طی یک پروژه مشترک بررسی می آلودگی  در کنار اینها عمق آب،

میلیارد تومان برای این پروژه هزینه  5ساالنه : وی گفت.شد یگیری ذخیره آبزیان و مسائل زیست محیطی جداگانه انجام م اندازه

به گزارش خبرنگار فارس، بیش از هزار گونه .توانیم جلوی انقراض بسیاری از ماهیان را بگیرم شود، اما مزیت آن این است که می می

رویه در برخی نقاط شاهد انقراض  بی های خلیج فارس و دریای عمان وجود دارند که متاسفانه به دلیل صید انواع آبزیان در آب

 .های تجاری هستیم برخی گونه
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 شیالت
 آیانا - 1۹۳۱آذر  21: تاریخ

  تالش سازمان شیالت برای احیای سایت گواترتالش سازمان شیالت برای احیای سایت گواتر/ / میگوی پرورشی تاکنونمیگوی پرورشی تاکنونتن تن   011011هزار و هزار و   0909برداشت برداشت 

هزار تن دیگر نیز به  شود که پنج بینی می تن میگوی پرورشی از پنج استان تولیدکننده برداشت شده و پیش 555هزار و  50تاکنون 

رنگار ایانا درباره میزان برداشت میگو در وگو با خب مدیرکل دفتر میگوی سازمان شیالت ایران امروز در گفت.این رقم افزوده شود

 .تن میگوی پرورشی برداشت شده است 555هزار و  50از مجموع پنج استان تولیدکننده میگو تاکنون : کشور گفت

 525هزار و  هکتار از اراضی استان هرمزگان به زیر کشت میگو رفته است که حدود یک 985حدود دوهزار و : وحید معدنی افزود

هکتار مزرعه  855هزار و  اگر میانگین یک: وی خاطرنشان کرد.آن برداشت شده و مابقی همچنان باقی مانده استهکتار 

هزار تنی  75شود و تولید حدود  هزار تن دیگر به تولید کل کشور افزوده می نشده را سه تن در نظر بگیریم، حدود پنج برداشت

استان هرمزگان دوبار کشت در سال دارد که تولیدکنندگان باید تا : ادامه دادمعدنی .میگوی پرورشی در کشور تحقق خواهد یافت

 .های پایین انجام دهند تا به مشکل بیماری برخورد نکنند ماه، برداشت را حتی با وزن دی 50قبل از سرد شدن هوا یعنی 

 شود زودی انجام می ریزی برای شرایط جدید بیمه میگو به برنامه

دلیل پرداخت نشدن مطالبات، استقبال چشمگیری  در بیمه مزارع میگو به: سازمان شیالت ایران تصریح کرد مدیرکل دفتر میگوی

 .گری سخت بود ها، شرایط بیمه دلیل باال بودن تعرفه ویژه در استان بوشهر و هرمزگان به نشد؛ به

دنبال  ل قانونی از طریق مجلس شورای اسالمی، بهاز آنجا که بیمه اجباری طیور وجود داشت، عالوه بر دنبال محم: وی یادآور شد

ریزی سازمان  ریزی شد تا با نظر دفتر برنامه راهی هستیم که شرایط اختصاصی بیمه میگو را دنبال کنیم که در این راستا برنامه

ر فوق ارجاع شده که فردا ای نهایی شد و به دفت شیالت برای هر بخش از مرحله تولید، سقف در نظر بگیریم و در این راستا برنامه

 .ربط بررسی شود ها با حضور مسئوالن ذی قرار است نتایج بررسی

امیدواریم که از این جلسه نتایج خوبی حاصل شود و میگو نیز مشمول تعهدات صندوق بیمه محصوالت : معدنی تأکید کرد

 .کشاورزی باشد

 رسد های پرورش میگوی گواتر چابهار به روزهای اوج خود می سایت

سازمان شیالت ایران همچنین در راستای احیای سایت میگوی گواتر در : مدیرکل دفتر میگوی سازمان شیالت ایران اظهار داشت

های الزم کند و در این راستا، مرمت و بازسازی،  هایی را از منابع اعتباری خاص استانی صرف زیرساخت تالش است که بودجه

اگر وضعیت استخرهای پرورشی گواتر به روزهای اوجه خود : وی همچنین گفت.را در دستور کار دارد... های آبرسان و الیروبی کانال

تولید میگو توسط بخش خصوصی : معدنی در پایان افزود.برگردد، خواهیم توانست میزان تولید را به طرز چشمگیری افزایش دهیم

بر تولید کلی کشور تأثیر بگذارد و در این راستا بخشی از اعتبارات  های خود قصد دارد که شود، اما سازمان شیالت با کمک انجام می

 ./را صرف بازسازی مراکز فوق خواهد کرد

/news/fa/ir.iana.www//:http58574D%/8%A8%D8% 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/38024/%D8%A8%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

17۲ 
 

 شیالت
 آیانا - 1۹۳۱آذر  21: تاریخ

طرح شش ساله، برای افزایش طرح شش ساله، برای افزایش / / ها فقیرها فقیر  مقیاس کوچک، یک منبع حیاتی غذا و درآمد برای میلیونمقیاس کوچک، یک منبع حیاتی غذا و درآمد برای میلیونشیالت در شیالت در 

  تولید پایدار ماهیگیری در کشورهای در حال توسعهتولید پایدار ماهیگیری در کشورهای در حال توسعه

المللی،  سازمان بین) WorldFish پا، از سوی پروری و ماهیگیران خرده ساله با هدف افزایش تولید پایدار در حوزه آبزی برنامه شش

، در کشورهای در (کند پروری و کمک به کاهش گرسنگی و فقر فعالیت می ی و غیرانتفاعی است که در حوزه شیالت و آبزیتحقیقات

، این برنامه بر اساس اهداف توسعه پایدار undercurrentnewsسایت  به گزارش ایانا از وب.حال توسعه راه اندازی شده است

همچنین تأکید بر توسعه . رفت ماهیگیران از فقر است ن ماهیگیران در جهان و برونسازمان ملل متحد و با هدف کمک به فقیرتری

 .رود شمار می ها و مسائل تغذیه ازجمله اهداف دیگر این برنامه به بهبود نژاد و تغذیه ماهی، تقویت سیاست شیالت دولت

ری پایدار کارآیی باالتر آب، انرژی و پرو های آبزی شیوه": ، گفتWorldFish، مدیرکل "Nigel Preston"نایجل پرستون 

تواند تأثیر قابل توجهی برای  کند، این در حالی است که ماهی تنها منبع غذایی حیوانی آب شور است که می خوراک را فراهم می

دغذایی و امرار تواند به افزایش موا ، میWorldFishاین برنامه بلندپروازانه ": وی افزود".تولید سازگار با آب و هوا داشته باشد

میلیون نفر  555پروری یک صنعت رو به رشد با بیش از  صنعت آبزی".پذیر جهان کمک کند ها نفر از افراد آسیب معاش میلیون

 .طوری که امرار معاش آنها به این صنعت وابسته است  کنند؛ به است که بیشتر آنها در کشورهای در حال توسعه زندگی می

های جدید در بهبود نژادها،  قرار است برنامه طوالنی مدت در راستای توسعه دانش و فناوری WorldFishبرای افزایش بازده، 

 .، انجام دهد"carp"های مدیریت، روی نژادهای تیالپیا و کپور  سالمت ماهی، خوراک آبزیان و شیوه

مند شوند که با هدف افزایش تولید پایدار در  رهطور مستقیم از این برنامه به شود پنج میلیون خانوار تولیدکننده به بینی می پیش

 .میلیون تن در سال خواهد بود 4.8برخی از فقیرترین کشورهای جهان به میزان 

WorldFish رود،  شمار می ها نفر خانواده فقیر به اعالم کرد شیالت در مقیاس کوچک، یک منبع حیاتی غذا و درآمد برای میلیون

 .کند های ضعیف، این صنعت را تهدید می ت، تغییرات آب و هوا و سیاستاما مواردی همچون رشد جمعی

پذیر با نوآوری و ترویج منابع پایدار و یکسان و  سازمان مذکور در نظر دارد همراه با جوامع، در راستای توسعه بهبود شیالت انعطاف

میلیون  5.5ر است از طریق مدیریت مولد و عادالنه، قرا.های توسعه جوامع گام بردارد های سالمت و سیاست افزایش ماهی در برنامه

 ./ها بازسازی و ترمیم شود هکتار اکوسیستم در آفریقا، آسیا و اقیانوسیه، توسط این پروژه
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 شیالت
 آیانا - 1۹۳۱آذر  1۳: تاریخ

های تغییر پرچم داده، بالی جان صنعت های تغییر پرچم داده، بالی جان صنعت   کشتیکشتی/ / ترافیک تورهای صیادی برای صید ماهیان خلیج فارسترافیک تورهای صیادی برای صید ماهیان خلیج فارس

  شیالت ایرانشیالت ایران

های ایران را عاملی برای  های تغییر پرچم داده چینی و تایلندی در آب مدیر شرکت صید کاویان خلیج فارس حضور برخی کشتی

های تغییر  کشتی: وگو با خبرنگار اعزامی ایانا به هرمزگان گفت فرهاد فعال در گفت.های صیادی اعالم کرد فعالیت بروز مشکل در

های خارجی  کشتی: وی افزود.های ایران را داده است های خارجی هستند که شیالت به آنها مجوز فعالیت در آب پرچم داده، کشتی

ها دالری به  شود و سایر هزینه المللی حساب می فعالیت کنند، پول سوخت برای آنها بینهای ایران  اگر با پرچم کشور خود در آب

به گفته مدیر .شود ها برای آنها ریالی حساب می آید، اما اگر بپذیرند که پرچم ایران را روی کشتی نصب کنند، همه هزینه حساب می

صیادی در . کنند صید خود را به کشورهای مبدا منتقل میهای تغییر پرچم داده  عامل شرکت صید کاویان خلیج فارس، کشتی

نیروهای این . کنند های ایرانی بیمه، مالیات و غیره به دولت پرداخت نمی های ایران برای آنها به صرفه است زیرا مانند کشتی آب

ر برخی موارد، جمعیت کشتی در د: فعال اضافه کرد.کند ها خارجی هستند و فعالیت آنها برای ایرانیان اشتغال ایجاد نمی کشتی

کنند که باید  ها تماس گرفته و اعالم می شود و کاپیتان کشتی مناطق صید به حدی زیاد است که برای تور ریزی مشکل ایجاد می

 های خارجی ها را محدود کرده و اگر قصد دارد به کشتی شیالت محدوده صید کشتی: وی معتقد است.نوبتی تور را در آب بیاندازند

ها را تفکیک کند تا با مشکل تراکم  هم مجوز فعالیت بدهد، یا باید محدوده صید را توسعه دهد و یا اینکه مختصات حرکت کشتی

سال است مشغول فعالیت بوده و  70شرکت ما که بیش از : فعال ادامه داد.رو نشویم های صیادی در یک منطقه صید روبه کشتی

های صیادی با مشکل مواجه شده و  های اخیر به دلیل تراکم کشتی انجام داده است، طی سالگذاری زیادی روی این کار  سرمایه

: وی در پایان تأکید کرد.های شرکت از طریق درآمدهای حاصل از برداشت ماهی از دریا جبران نشود کاهش صید سبب شده هزینه

ید برای سهولت صیادی، محدوده حرکت و فعالیت های ایران نیست، اما با های خارجی به آب هیچ شرکتی مخالف آمدن کشتی

 ./های آنها ایجاد نشود ها توسط شیالت مشخص شود تا تداخلی در فعالیت کشتی
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 شیالت
 آیانا - 1۹۳۱آذر  1۱: تاریخ

  میلیون دالریمیلیون دالری  091091میلیون دالری در مقابل واردات میلیون دالری در مقابل واردات   091091صادرات صادرات / / درصد مثبت شددرصد مثبت شد  091091تراز تجاری آبزیان تراز تجاری آبزیان 

 .درصدی تراز تجاری صنعت آبزیان خبر داد 505معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیالت ایران از افزایش 

المللی صنعت  و رئیس سازمان شیالت ایران امروز در نخستین نمایشگاه بینبه گزارش خبرنگار ایانا، معاون وزیر جهاد کشاورزی 

میلیون  505المللی تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به صادرات  تولید و تجارت آبزیان و غذاهای دریایی در محل نمایشگاه بین

لیون دالر واردات این محصوالت به کشور را می 505همراه با این مقدار صادرات، : دالری محصوالت آبزیان در سال گذشته گفت

درصد مثبت  505میلیون دالری محصوالت آبزیان در مقابل واردات، تراز تجاری این صنعت  755ایم، اما با توجه به صادرات  داشته

محصوالت  واردات: پروری در ایران بیش از مصرف ما است، افزود حسن صالحی با بیان اینکه تولید محصوالت آبزی.بوده است

سازی مصرف  هایی که برای فرهنگ پروری با هدف تنظیم بازار برخی محصوالت انجام شده است و ما سعی داریم در برنامه آبزی

گذاری ما برای تولید  هدف: وی بیان کرد.ایم، میزان استفاده از این محصوالت ار در سبد خانوار افزایش دهیم آبزیان در نظر گرفته

هزار تن ماهی در قفس است که این رقم توسط معاون رئیس جمهوری ابالغ شده است و طبق اقدامات  55امسال بیش از 

شود میزان تولید آبزیان در  بینی می پیش: معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد.زودی به هدف مورد نظر خواهیم رسید شده، به انجام

 .میلیون دالری را برای ما به همراه خواهد داشت 585سال جاری به بیش از یک میلیون تن برسد که صادرات 

هایی که با رؤسای کشورهای  بر اساس توافق: شود، اضافه کرد های کشور محسوب می صالحی با تأکید بر اینکه تولید خاویار از مزیت

ز ممنوع اعالم شد؛ بر همین حاشیه دریای خزر در تیرماه در کشور قزاقستان به انجام رسید، صید ماهیان خاویاری در سال آینده نی

های توسعه شیالت  صورت جدی در برنامه منظور حفظ این مزیت تولیدی و صادراتی، پرورش ماهیان خاویاری را به اساس، ایران به

ت زودی تجار به: وی با اشاره به تجارت تدریجی ایران با کشورهای منطقه اوراسیا در سه ماه آینده یادآور شد.خود قرار داده است

 .تدریجی با کشورهای اوراسیا شکل خواهد گرفت که در صادرات محصوالت آبزی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است

روسیه، بالروس و قزاقستان کشورهایی هستند که در : صالحی در پایان درباره توسعه بازارهای صادراتی آبزیان کشور نیز تأکید کرد

 ./ار دارندفهرست توسعه بازارهای صادراتی ما قر
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 شیالت
 آیانا - 1۹۳۱آذر  1۱: تاریخ

  افتتاح، ظهرافتتاح، 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 المللی صنعت تولید و تجارت آبزیان و غذاهای دریایی فردا سه شنبه گشایش می نخستین نمایشگاه بین

آذر ماه سال جاری  09تا  0۶( Ifex۱10۶)المللی صنعت تولید و تجارت آبزیان و غذاهای دریایی  نخستین نمایشگاه بین

و فضای باز اطراف آن با همکاری و  ۱۱، ۱0، ۱1های طه سالنمترمربع در محو 911هزار و  ۱در فضای تحت پوشش 

 . شود های وابسته برگزار می ها و اتحادیه میاری و حضور سازمان شیالت ایران و کلیه انجمن

المللی صنعت تولید و تجارت آبزیان و غذاهای  به گزارش ایانا از ستاد خبری نمایشگاه، متین جهرمی، مدیر نخستین نمایشگاه بین

گذاران  خصوص سرمایه گذاری به همکاری، سرمایه ایجاد بستر مناسب به جهت : ضمن بیان این مطلب افزود« Ifex7552» دریایی

های کشور در زمینه صنعت شیالت و آبزیان، بسترسازی مناسب به جهت صادرات  خارجی در صنعت شیالت کشور، عرضه توانمندی

میان منابع و بهره برداران در حوزه صیادی و ارائه آخرین دستاوردهای آن، محصوالت شیالتی و آبزیان، ایجاد تناسب 

سازی و ترویج الگوهای  ایجاد زمینه اشتغال بیشتر در صنعت شیالت کشور، فرهنگ  پروری، تقویت،آموزش و ترویج کاربردی آبزی

وطه از جمله مهمترین اهداف برگزاری این های مرب 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

نندگان بچه دهندگان غذاهای دریایی، تکثیر و تولیدک پرورش و نگهداری آبزیان، فرآوری محصوالت شیالتی، تولیدکنندگان و ارایه

های آب، صنایع  ماهی، تأسیسات و تجهیزات برودتی مرتبط با صنعت، تولیدکنندگان و ارایه دهندگان تجهیزات و ادوات تصفیه

آالت حمل و نقل و انتقال آبزیان و  پروری، تولیدکنندگان ماشین بندی، تولیدکنندگان خوراک آبزیان و مواد غذایی مکمل آبزی بسته

آالت و صنایع پرورش ماهیان زینتی و تجهیزات آکواریوم، ارایه  دهندگان آبزیان، تولیدکنندگان ماشین تی، پرورشهای شیال فرآورده

دستی دریایی مرتبط، ارایه و خدمات دامپزشکی و بهداشتی دارویی،  ، صنایع پایین(تفریحی)و خدمات تجهیزات ماهیگیری 

این نمایشگاه با حضور : جهرمی خاطرنشان ساخت. ن در این نمایشگاه هستندکنندگا ها، تشکالت و جراید مرتبط مشارکت سازمان

ستاد برگزاری : وی یادآور شد.شرکت داخلی و خارجی از کشورهای ایران، ایتالیا، ترکیه، یونان و چین برگزار خواهد شد 25

رسانی کامل و وسیعی را در  نستیم اطالعما توا.  های خارجی انجام و اجرا کرده است ریزی مؤثری را به جهت حضور شرکت برنامه

شرکت نمایشگاهی از کشورهای فرانسه، مالزی و چین به جهت هرچه بهتر اجرایی شدن  5، همچنین  المللی داشته باشیم سطح بین

اکنون بازدیدکنندگان از کشورهای ترکیه، ایتالیا، کرواسی، یونان، لهستان و چین ت.اند پروژه با ستاد مرکزی همکاری داشته

اند تا مراحل دعوتنامه و اخذ ویزا به جهت آنان انجام گیرد، عالوه بر این با  درخواست بازدید از نمایشگاه را به ستاد ارسال کرده

ریزی و  های مرتبط برای حضور بازدیدکنندگان و تجار مرتبط با این صنعت، برنامه ها و اتحادیه های انجمن کمک و راهنمایی

 . انجام گرفته است های خوبی هماهنگی
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 شیالت
 آیانا - 1۹۳۱آذر  17: تاریخ

ارائه استخر پرورشی قابل حمل در نخستین ارائه استخر پرورشی قابل حمل در نخستین / / های نوین کشاورزیهای نوین کشاورزی  طرح اعطای یارانه بالعوض برای فناوریطرح اعطای یارانه بالعوض برای فناوری

  نمایشگاه شیالتنمایشگاه شیالت

 .های نوین در قالب یارانه خبر داد مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی، از حمایت ویژه در قبال استفاده از فناوری

عنوان  طرحی که به: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت رئیس گروه مکانیزاسیون دام و شیالت جهاد کشاورزی امروز در گفت

پروران  های نوین کاربرد داشته و در این راستا از کشاورزان، دامپروران و آبزی شود، تنها درباره فناوری یارانه بالعوض شناخته می

های عرضه شده در  های نوین در مرحله نخست، جزو فهرست ماشین زاده با اشاره به اینکه فناوری مقصود دهقان.حمایت خواهد شد

توانند پس از انتخاب ابزار مورد نظر،  بعد از عرضه هر تجهیزاتی، کشاورزان می: گیرند، افزود زاسیون قرار میسایت مرکز توسعه مکانی

 .بهره دریافت کرده و وسیله مورد نیاز خود را تهیه کنند از بانک کشاورزی تسهیالت کم

أثیر قابل توجه آن فناوری در کاهش به گفته وی، در صورت استقبال خاص از یک فناوری نوین توسط کشاورزان و مشاهده ت

هزار میلیارد تومان خط اعتباری خود، تا  57ها، مرکز توسعه مکانیزاسیون، از محل  مصرف انرژی، افزایش تولید و کاهش هزینه

یی و صنایع المللی شیالت، آبزیان، غذاهای دریا زاده به نخستین نمایشگاه بین دهقان.درصد یارانه بالعوض ارائه خواهد کرد 55سقف 

عنوان مثال، در این نمایشگاه، نوعی استخر پرورشی جدید توسط یکی از  به: وابسته که روز گذشته افتتاح شد، اشاره کرد و ادامه داد

زیرا ساختارهای بتونی دیگر در این . ها بسیار مؤثر باشد تواند در کاهش هزینه علت قابل حمل بودن، می ها ارائه شده که به شرکت

 .شود راحتی نصب و در صورت نیاز، باز می ناوری کاربردی نداشته و در عین کارآیی طوالنی مدت، بهنوع ف

های وزارتخانه هستند،  ها دارند و در راستای سیاست العاده در کاهش هزینه چنین ابزارآالتی که تأثیر فوق: وی در پایان تأکید کرد

 ./شود برداران برای خرید این وسایل، حمایت می صورت ویژه از بهره به شدت مورد استقبال کشاورزان و مسئوالن بوده و به
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 شیالت
 خبرنگاران جوان – 1۹۳۱آذر  1۱: 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 :عامل سراسری اتحادیه ماهیان گرم آبی گفتمدیر 

 .گرم آبی در این کشور صادرات ما به شدت کاهش یافته است

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 : با اشاره به وضعیت تولید ماهیان گرم آبی اظهار داشتخبرنگاران جوان، 

 505مجموع تولید ماهیان گرم آبی سال گذشته در کشور : وی افزود.ی در راندمان تولید داردتامین به موقع نهاده ها تاثیر بسزای

آقازاده در خصوص وضعیت صادرات  .که بررسی مزارع بیانگر آن است که امسال با افزایش تولید روبرو خواهیم شد هزار تن بوده 

هیان گرم آبی به عراق است، در شرایط فعلی به سبب وضعیت با توجه به آنکه بخش اعظم صادرات ما: ماهیان گرم آبی بیان کرد

 .مردم عراق و تولید ماهیان گرم آبی در این کشور صادرات به شدت کاهش یافته است اقتصادی و معیشتی 

ت در حال حاضر تولیدکنندگان ماهیان گرم آبی به دنبال کاهش صادرات با اف: مدیر عامل اتحادیه ماهیان گرم آبی ادامه داد

 .درصدی قیمت روبرو هستند که انتظار می رود با بحث های حمایتی تا حدودی مشکالت آنها مرتفع شود 45الی  55چشمگیر 

گرچه در گذشته برنامه های شیالت بر افزایش تولید : وی از نگاه ویژه شیالت به بخش تولید ماهیان گرم آبی خبر داد و گفت

د را روی مدار بازارسازی و بازار یابی به کار گرفته است که در صورت استمرار این سیاست متمرکز بود اما هم اکنون تمام همت خو

ورود اتحادیه به بحث فرآوری محصول عالوه بر ایجاد ارزش  : آقازاده تصریح کرد.می توان به ساماندهی این بخش امیدوار بود

 .افزوده باال می تواند به حذف دالالن از پروسه عرضه منجر شود
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  ((نیشکرنیشکر/ / چغندر چغندر ))شکر شکر 
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  شیر و فراوردههاشیر و فراوردهها
 آیانا - 1۹۳۱آذر  2۲: تاریخ

افزایش چاقی و کمبود مواد مغذی در افزایش چاقی و کمبود مواد مغذی در / / ها کمک کندها کمک کند  آسیاییآسیاییتواند در بهبود سوءتغذیه و فقر غذایی تواند در بهبود سوءتغذیه و فقر غذایی   شیر میشیر می

  هاها  رژیم غذایی آسیاییرژیم غذایی آسیایی

اند گرسنگی را از میان بردارند، اما سوءتغذیه موضوعی است که جایگزین  هرچند برخی کشورهای آسیایی مانند هند قادر بوده

ا تولید شیر بیشتر، موفق به برطرف ساختن گرسنگی شده؛ برای رفع این معضل فائو توصیه کرده کشاورزان خرده پا قادرند ب

تازگی منتشر شده، با وجود  که به( فائو)پست، سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل  به گزارش ایانا از واشینگتن.سوءتغذیه شوند

پیشرفت بهتری داشته باشد هایی برای کاهش گرسنگی و قحطی برداشته، اما برای این که این قاره بتواند در این کار  اینکه آسیا گام

 .تواند تأثیرگذار باشد باید روی رژیم غذایی و تنوع آن کار کند؛ دراین باره شیر از مواد غذایی است که می

در گزارش فائو . ، معاون مدیرکل فائو، حدود نیم میلیارد نفر گرسنه در این منطقه وجود داردKundhavi Kadiresanبه گفته 

درصد به  74.5سال گذشته نصف شده، از  70های کشاورزی مدرن، نرخ سوءتغذیه در آسیا در طی  و تکنیکآمده، با ثبات سیاسی 

 .بخش باشد ، رضایتU.Nدرصد کاهش یافته است که این می تواند برای رسیدن به یکی از اهداف توسعه هزاره  57.5

شان هم تغییر کرده و  ی بزرگ مهاجرت کردند، رژیم غذاییها نفر از روستاها به شهرها طور که میلیون بر اساس این گزارش، همان

این در حالی است که، . اند ها، سبزیجات و گوشت روی آورده های غربی و ترکیب بیشتر میوه به جای استفاده از برنج به سمت رژیم

ها، سبزیجات و  بوط به میوهدرصد کاهش یافته، در حالی که کالری مر 05کالری مربوط به نشاسته در هر فرد روزانه به میزان 

 .درصد افزایش یافته است 555گوشت در هر فرد روزانه بیش از 

کنند و غذاهای فرآوری شده حجیم همراه با قند و  در این گزارش آمده، اما با وجود این روند بهبود، مردم در آسیا کمتر ورزش می

عناست که بسیاری از افراد به اندازه کافی مواد مغذی مانند روی، این بدان م. کنند چربی باال به جای غذاهای سنتی استفاده می

 .آور با نرخ بیش از چهار درصد در سال رو به افزایش است ای سرسام کنند و سطح چاقی به گونه دریافت نمی Aآهن، ویتامین 

کنند  ن کشاورزی اذعان میبا وجودی که گرسنگی شدید کمتر شایع است و رژیم غذایی متعادل و متنوع شده است؛ کارشناسا

های غذایی مبتنی برمواد  استفاده بیش از اندازه از برنج، گندم و ذرت برای مقابله با گرسنگی، مشکالتی به همراه دارد چراکه رژیم

، استاد دانشگاه استرالیای غربی، این مواد شکم را پر کرده، اما در Kadambot Siddiqueبه گفته .مغذی در حال گسترش است

ما باید بین گرسنگی و ": ، مشاور سیاست مواد غذایی دولت هند، گفتBiraj Patnaik. آورد عین حال مشکالتی را به همراه می

هند در حال از بین بردن گرسنگی است، اما سوء تغذیه تنها یک درصد در  ": وی خاطرنشان کرد".سوءتغذیه تفاوت قائل شویم

کشورهای  59دهد، درباره گرسنگی مداوم در جنوب آسیا، تنها دو کشور از  کور نشان میگزارش مذ".دهه گذشته کاهش یافته است

هستند و  7555در حال توسعه آسیایی، در مسیر رسیدن به هدف توسعه پایدار سازمان ملل، رسیدن به گرسنگی صفر تا سال 

ها شیر بیشتری  این معناست که آسیایی تغییر سلیقه در غذا به.به این هدف برسند 7545هفت کشور هم قرار است تا سال 

این در حالی است که محصوالت لبنی اغلب در رژیم . بنوشند؛ که خود راه حلی ارزان و مغذی برای تنوع رژیم های غذایی است

کارشناسان معتقدند دولت برای جلوگیری از تکرار اشتباه، باید سرمایه گذاری بیشتری روی .غذایی آسیایی کمرنگ شده است

 .کنند درصد از شیر آسیا را تولید می 85چرا که تولیدکنندگان کوچک حدود . کشاورزان کوچک لبنی انجام دهد

 .عمل کند "موتور کاهش فقر"عنوان نیروی بالقوه برای  تواند به دهد، صنایع لبنی می عنوان یک نتیجه، این گزارش نشان می به
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ترین  عنوان بزرگ پا در حوزه لبنی، به اید در زمینه اطمینان بخشی کشاورزان خردهسیاستگذاران ب": معاون مدیرکل فائو یادآور شد

منظور رقابت، به بازار منطقه دسترسی داشته  تولیدکنندگان این بخش اقدام و همچنین این امکان را فراهم کنند تا بتوانند به

 /".باشند

 فرحناز سپهری: ترجمه

 :منبع
/com.washingtonpost.www//:https 

/news/fa/ir.iana.www//:http52928D%/8%B4%DB% 
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  صادرات و وارداتصادرات و واردات
 آیانا - 1۹۳۱آذر  2۲: تاریخ

  بیولوژیک ایران با هموار شدن ثبت در دامپزشکی عراقبیولوژیک ایران با هموار شدن ثبت در دامپزشکی عراقآغاز صادرات دارو و فراورده های آغاز صادرات دارو و فراورده های 

 در هفته گذشته به عراق سفر کرد« مهدی خلج»با دعوت وزارت کشاورزی عراق از رئیس سازمان دامپزشکی کشور، 

صالح »رئیس سازمان دامپزشکی کشور با « مهدی خلج» به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، در این سفر 

در این مذاکرات مباحث متعدد دامپزشکی مطرح شده و بحث های فراوانی در .رئیس دامپزشکی عراق مذاکره کرد« فاضل عباس

 . ی با منشاء دامی به عراق و برخی دیگر از مسائل قرنطینه ای مطرح گردیدخصوص مشکالت بر سر راه صادرات فرآورده ها

چدر این نشست، روش های ثبت دارو و واکسن و چگونگی صادرات داروهای دامپزشکی تولید ایران به کشور عراق مورد بحث و 

ی دامپزشکی ایران، می توانند اقدام به کارخانجات تولید کننده داروها: رئیس دامپزشکی کشور عراق اعالم کرد.بررسی قرار گرفت

 .ثبت دارو و فراورده های بیولوژیک خود در دامپزشکی عراق کرده و سپس صادرات به این کشور را آغاز کنند

در جمع بندی مقرر شد که هیئتی از اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان داروهای دامپزشکی ایران به همراهی نمایندگان 

رخانجات معتبر تولید دارو در ایران به بغداد سفر نموده و از نزدیک با مقامات دامپزشکی عراق مالقات کنند و برخی از کا

نمایشگاهی از تولیدات داروهای دامی خود را در آن جا برپا و با شرکت های وارد کننده عراقی آشنا شوند، تا زمینه و مقدمات 

همچنین مشکالت پیش آمده در زمینه صادرات گوشت مرغ و .می در عراق فراهم شودحضور شرکت ایرانی تولید کننده داروهای دا

تخم مرغ و فرآورده های طیور به کشور عراق، موضوع دیگر مورد مذاکره بود و در این ارتباط مقرر شد، گوشت طیور صادراتی به 

 .ر در این صادرات را داشته باشندعراق صرفاً از کشتارگاه های مجهز صورت گیرد و صرفاً شرکت های معتبر حق حضو

در این مذاکرات بر استمرار ارتباط فیمابین دامپزشکی دو کشور در خصوص تبادل اطالعات و مخصوصاً در خصوص اطالعات 

 .اپیدمیولوژی بیماریها در هر دو کشور بر اساس ماده شش توافقنامه دامپزشکی منعقده بین دو کشور تاکید گردید

ه برای رفع موانع قرنطینه ای، جلسات منظمی بین هیئت های کارشناسی قرنطینه دو کشور در مرزها تشکیل همچنین قرار شد ک

 .و این مشکالت مورد بررسی قرار گرفته و بهترین راه برای رفع مشکالت احتمالی انتخاب شود

/wsne/fa/ir.iana.www//:http52994D%/8% 
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 صادرات و واردات
 آیانا - 1۹۳۱آذر  2۲: تاریخ

  بنیانگذاران زر ماکارون، کاله و شیرین عسلبنیانگذاران زر ماکارون، کاله و شیرین عسل/ / سه صادرکننده نمونه صنایع غذایی مشاور وزیر صنعت شدندسه صادرکننده نمونه صنایع غذایی مشاور وزیر صنعت شدند

عنوان مشاور  را بهمدیره گروه صنعتی و پژوهشی زر  وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور، طی حکمی، مرتضی سلطانی، رئیس هیأت

صورت جداگانه خطاب به مرتضی  به گزارش خبرنگار ایانا، متن حکم که به.خود در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی معرفی کرد

های لبنی کاله، یونس ژائله  مدیره شرکت فرآورده مدیره شرکت زرماکارون، غالمعلی سلیمانی رئیس هیأت سلطانی رئیس هیأت

زاده رئیس  مدیره شرکت کیسون و عبدالرضا یعقوب ت شیرین عسل، محمدرضا انصاری رئیس هیأتمدیره شرک رئیس هیأت

توسعه صادرات غیرنفتی عامل مهم توسعه اقتصادی و ":مدیره شرکت پویندگان راه سعادت صادر شده است، به شرح زیر است هیأت

الش، از خودگذشتگی، مدیریت هوشمند و همدلی بیش از پیش رود که نیازمند ت شمار می الملل به ارتقاء جایگاه کشور در سطح بین

بخش خصوصی و دولت است، لذا از آنجا که جنابعالی پس از سالیان متمادی سخت کوشی و مجاهدت در توسعه صادرات غیرنفتی 

« سعه صادرات غیرنفتیمشاور اینجانب در تو»عنوان  اید، به موجب این حکم به شده« مدال افتخار صادرات»کشور مفتخر به دریافت 

رجاء واثق دارد تا در این برهه حساس با همت و همیاری جنابعالی بتوانیم در مدیریت توسعه صادرات غیرنفتی .شوید منصوب می

از غرفه زرفروکتوز که در زمره وزیر صنعت، معدن و تجارت در ایتالیا چندی پیش ".های اثربخش و مهمی برداریم کشور گام

غالمعلی و ریاست این گروه و همچنین  دستاوردهای تازه گروه صنعتی زر به ریاست مرتضی سلطانی است بازدید کرده بود

ا اشاره به برخی نکات واجب جهت رونق ب مدیره گروه صنایع غذایی کاله نیز در نشستی خبری سلیمانی بنیانگذار و ریاست هیأت

های موفق  های زیادی پس از کسب تجربه صادرات و راهکارهای متنوع پیشنهادی برای این دسته از مشکالت نشان دادند که حرف

 ./طور اخص دارند المللی برای جهانی کردن صنایع غذایی ایران به در بازار داخلی و بین

/news/fa/ir.iana.www//:http52988D%/8%B5% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱آذر  17: تاریخ

  واردات انبه از پاکستانواردات انبه از پاکستان

 .هزار تن انبه وارد کشور شده است 75ماه منتهی به مهر ماه سال جاری، بیش از  2بر اساس آمار گمرک در 

ماه منتهی به مهر  2،بر اساس آمار گمرک در اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

 .وارد کشور شده است   405،244،555،222  و ارزش ریالی 54،270،559انبه ارزش دالری  هزار تن  75ماه سال جاری، بیش از 

و ارزش ریالی  57،054،552  انبه به کشور با ارزش دالری کیلوگرم   275تن و   572هزار و  52با صادرات    کشور پاکستان

   به کشور با ارزش دالری  کیلوگرم 584  تن و  249با صادرات هزار و   ترکیه  در رتبه اول و پس از آن 580،208،277،850

 .در رده دوم قرار دارد  52،772،509،400و ارزش ریالی    5،754،549

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن

 50،705 425،795،205 9،055 تایلند 5

 842 70،292،057 5،555 هند 7

 958،575 72،288،224،528 5،572،227 پاکستان 5

 57،975 595،855،255 50،755 پاکستان 5

 57،529 528،745،594 52،042 پاکستان 5

 7،829،587 82،420،757،505 5،955،748 پاکستان 5

 90،528 7،955،895،545 555،200 اکوادور 5

 282،500 75،595،054،225 927،245 پاکستان 4

 75،455 274،552،555 74،555 پاکستان 4

 545،092 4،505،522،742 595،922 پاکستان 4

 7،878،552 82،229،255،992 5،824،452 پاکستان 4

               5555422 پاکستان 0

77،254،525،905  

                

255،505  

               299559 پاکستان 0

50،857،705،252  

                

055،555  

               7452572 پاکستان 0

04،479،422،555  

             

5،202،427  

سایر  0

کشورهای 

 خارجی

252759               

55،922،452،487  

                

449،858  

http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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               5249584 فیلیپین 0

52،772،509،400  

             

5،754،549  

                 785585 پاکستان 2

0،052،055،427  

                

522،557  

                 457705 پاکستان 2

9،505،800،557  

                

795،242  

               5925455 پاکستان 2

44،229،485،455  

             

5،455،745  

                 24855 پاکستان 2

5،595،954،287  

                  

52،925  

                 502229 پاکستان 2

5،250،850،572  

                

550،527  

                     5552 تایلند 2

55،507،552  

                      

982  

سایر  2

کشورهای 

 خارجی

087555               

55،525،287،552  

                

474،954  

  

/news/fa/ir.yjc.www//:http0888055D%/9%88%D8%A 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱آذر  1۳: تاریخ

  !!صادرات دانه خربزه به هند و پاکستانصادرات دانه خربزه به هند و پاکستان

 .تن دانه خربزه از کشور صادر شده است 455ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از  2طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به مهر ماه  2طبق آمار گمرک در   جوان اقتصادی باشگاه خبرنگاران گروه صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار

و ارزش ریالی آن  928،558ارزش دالری این میزان صادرات .تن دانه خربزه از کشور صادر شده است 455  بیش از  سال جاری

 .وده استبر اساس این گزارش صادرات این محصول به کشورهای هند ، پاکستان ، تونس و ترکیه ب.بوده است 55،728،025،974

 

ارزش  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن کشورطرف معامله ماه

 دالری 

 555،825 5،550،892،455 42،555 هند 4

 44،555 5،520،985،555 77،555 هند 0

 48،455 5،498،522،755 77،555 هند 0

 05،098 5،085،559،794 77،999 پاکستان 2

 559،545 5،472،299،225 75،828 تونس 2

 92،855 5،559،029،755 44،555 هند 2

 44،555 5،529،945،555 77،555 هند 2

 49،055 5،004،290،555 77،055 ترکیه 2

 92،855 5،540،474،855 44،555 هند 2

 727،525 8،085،452،275 575،855 هند 2

 04،405 5،252،555،205 75،285 هند 2

  

/news/fa/ir.yjc.www//:http0895595D%/8%B0%D8%A2%D8% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱آذر  21: تاریخ

  صادرات گوسفند زنده به عمانصادرات گوسفند زنده به عمان

 .هزار تُن گوسفند زنده از کشور صادر شده است 72ماه 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

و ارزش  557،725،950  ارزش دالری این میزان صادرات.هزار تُن گوسفند زنده از کشور صادر شده است 72  جاری بیش ازسال 

 .بوده است  عمده صادرات این محصول به کشورهای عمان، امارات ، قطر.بوده است  4،525،554،777،080ریالی آن 

 

 ارزش دالری  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن کشورطرف معامله ماه

 50،052،520 429،755،259،055 5،550،450 عمان 5

 555،905 9،595،020،205 25،295 عمان 5

 905،555 78،857،005،555 595،555 امارات متحده عربی 7

 58،525،205 042،855،758،205 5،257،205 عمان 7

 7،525،545 20،082،245،525 454،275 عمان 7

 72،594،508 294،094،227،055 0،757،055 عمان 5

 5،059،555 42،809،594،055 552،825 عمان 5

 57،852،755 595،402،775،955 7،009،225 عمان 4

 7،555،870 24،955،495،520 477،220 عمان 4

 94،555 7،894،725،555 58،855 قطر 4

 89،855 7،227،555،255 59،002 قطر 4

 58،852،522 087،890،872،555 5،220،585 عمان 0

 82،055 7،254،270،555 52،055 عمان 0

 0،584،720 525،285،554،270 5،552،945 عمان 0

 722،555 8،252،222،555 00،455 قطر 0

 750،555 2،282،980،555 47،555 امارات متحده عربی 2

 55،779،205 505،524،874،705 7،742،005 عمان 2

 7،955،505 95،525،247،005 080،755 عمان 2

 452،055 55،575،952،055 85،055 قطر 2

 7،455،055 24،895،794،055 487،555 قطر 2

 525،555 55،502،225،555 27،555 امارات متحده عربی 2

 20،555 7،509،020،555 50،555 امارات متحده عربی 2

 0،258،205 585،282،902،705 5،542،205 عمان 2

http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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 7،448،570 22،555،528،920 489،220 عمان 2

 90،555 7،988،290،555 59،555 قطر 2

 7،727،905 25،259،077،255 482،895 قطر 2

 /news/fa/ir.yjc.www//:http0895877D%/8%B0%D8%A 
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 وارداتصادرا و 
 فودپرس1۹۳5آذر ماه  2۲شنبه 

  گمرک واردات پالم را منوط به اخذ مجوز از سازمان ملی استاندارد کردگمرک واردات پالم را منوط به اخذ مجوز از سازمان ملی استاندارد کرد

های توسعه تجارت و استاندارد، واردات روغن پالم را منوط به اخذ  ای بنا به درخواست سازمان گمرک در بخشنامه <صنایع غذایی

ای خطاب به گمرکات سراسر کشور،، واردات روغن پالم را منوط به اخذ  در بخشنامهگمرک ایران  .مجوز از سازمان استاندارد کرد

در این بخشنامه آمده است، بر اساس تصمیم سازمان توسعه تجارت و سازمان ملی استاندارد، . مجوز از سازمان استاندارد دانست

سازمان توسعه تجارت ایران در خردادماه سال جاری، .ای الزامی است اخذ مجوز استاندارد برای واردات روغن ذیل هر ردیف تعرفه

و نارگیل را مشروط به اخذ مجوز ثبت سفارش از خود کرده بود، ( پالم)بنا به درخواست وزارت جهاد کشاورزی،واردات روغن نخل 

از واردات شده و  و نارگیل مشروط به اخذ ثبت سفارش از وزارت جهاد کشاورزی قبل( پالم)بر این اساس واردات دو روغن نخل 

 .بدون ثبت سفارش امکان واردات این محصول وجود ندارد

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http0c08e5ad5dee 
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 صادرات و واردات
 فودپرس 1۹۳5آذر ماه  22دو شنبه 

  درصد رشد داشتدرصد رشد داشت  ۰۰صادرات محصوالت غذائی و دارویی کشور صادرات محصوالت غذائی و دارویی کشور 

درصدی صادرات محصوالت غذایی،  مدیرکل دفتر صنایع غذائی، دارویی و بهداشتی وزارت صنایع از رشد هفت <صنایع غذایی

ها  روز گذشته در حاشیه بازدید از کارخانهمهدی صادقی نیارکی .ماهه نخست سال جاری خبر داد دارویی و بهداشتی در شش

مستقر در شهرستان فردیس، با اشاره به اینکه بحث تأمین مالی برای واحدهای صنعتی و تولیدی از اهمیت باالیی برخوردار است، 

ده، تسهیالت با شده با صندوق توسعه ملی و از طریق خطوطی که در بانک توسعه صادرات ایجادش های انجام با هماهنگی: اظهار کرد

وی در خصوص مقررات زدایی و رفع موانع غیرضروری بر سر راه تولیدکنندگان، .تر به صادرکنندگان ارائه خواهد شد نرخ پایین

شده است و مواردی که از سوی  های تخصصی با صنعتگران انجام در این زمینه اقدامات متعددی از قبیل برگزاری نشست: گفت

در حوزه غذایی، : صادقی نیارکی با اشاره به ارزش صادرات، گفت.گیرد بلیت حل شدن دارد موردبررسی قرار میشده و قا ها اعالم آن

 .ماهه نخست سال جاری با هفت درصد رشد صادرات مواجه هستیم داروئی و بهداشتی در شش

 میلیارد می رسد 5صادرات محصوالت غذایی و دارویی به 

ریزی در حوزه غذایی، دارویی و بهداشتی رسیدن به  مدیرکل دفتر صنایع غذائی، دارویی و بهداشتی وزارت صنایع بابیان اینکه برنامه

این مهم باید در سال جاری محقق شود کمی از برنامه عقب هستیم ولی امید داریم که : میلیارد دالر است، گفت 5مرز صادرات 

های دولت برای حمایت  های موجود و ایجاد رقابت میان تولیدکنندگان را جزو سیاست صیانت از ظرفیتوی .شود این مهم انجام می

صادقی نیارکی با تأکید بر اینکه .شود شده می رقابت منجر به افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام: از تولیدات داخلی دانست و گفت

این مهم برای حمایت از تولیدات داخلی اعمال : شده است، گفت التری وضعدر مقابل کاالهای که مشابه ساخت داخل دارند تعرفه با

 .شود می

 ضرورت ایجاد شرایط پایدار برای تولیدکنندگان داخلی

شده در  ای تولیدکنندگان داخلی برشمرد و به اقدامات انجام های توسعه شده را در راستای توسعه طرح وی مجموعه اقدامات انجام

شده است منجر به این مهم  با اقداماتی که در راستای زنجیره توزیع در کشور انجام: در کشور اشاره کرد و گفت حوزه زنجیره توزیع

مدیرکل دفتر صنایع .شود های غیرضروری حذف می رسد و واسطه کننده می شود که محصول باقیمت کمتری به دست مصرف می

با وضعیت موجود تولیدکنندگان : شده را مهم خواند و گفت انجام غذائی، دارویی و بهداشتی وزارت صنایع مجموعه اقدامات

 .توانند در شرایط پایدارتری به تولید پرداخته و نیروی کار متخصص جذب کنند می

 شود گذاری مشترک در حوزه آرایشی و بهداشتی کشور انجام می سرمایه

های  گذاری مشترک با شرکت سرمایه: ی اشاره کرد و گفتگذاری مشترک در حوزه آرایشی و بهداشت وی در بخش دیگری به سرمایه

که در دنیا مطرح بوده و دارای برندهای تجاری معتبر هستند از اهمیت باالیی برخوردار است این مهم در حال انجام است تا شاهد 

شده را در  کی اقدامات انجامصادقی نیار.های نوین در حوزه آرایشی و بهداشتی توسط تولیدکنندگان داخلی باشیم استفاده از روش

درصد  57گذاری و همچنین  درصد سرمایه 55درصد اشتغال و  54: های اقتصاد مقاومتی دانست و افزود راستای تحقق سیاست

مدیرکل دفتر صنایع غذائی، دارویی و بهداشتی وزارت .افزوده حوزه صنعت متعلق به این بخش آرایشی و بهداشتی است ارزش

رتبه : به اینکه برندهای مختلفی آرایشی و بهداشتی در کشور مشغول فعالیت بوده که قابلیت صادرات دارند، گفت صنایع با اشاره

 .نخست صادرات مختص در حوزه صنعت متعلق به لبنیات و شیر و شکالت است

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http7f72df58ec544b99a 
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  صنایع غذاییصنایع غذایی
 آیانا - 1۹۳۱آذر  2۲: تاریخ

  شودشود  نخستین همایش امنیت غذا؛ سالمت و توسعه برگزار مینخستین همایش امنیت غذا؛ سالمت و توسعه برگزار می

ماه  آورد تشکیل هلدینگ صنایع غذایی، کشاورزی و داوریی در ششم دی نخستین همایش تخصصی امنیت غذا؛ سالمت و توسعه ره

آورد با هدف همایش  به گزارش خبرنگار ایانا، نخستین همایش تخصصی امنیت غذا؛ سالمت و توسعه ره.شود میسال جاری برگزار 

های تخصصی  منظور ارائه و بیان دیدگاه بیان دستاوردهای هلدینگ است که با محوریت موضوع امنیت غذایی؛ توسعه و سالمت به

تاندارد ملی کشور و سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش این همایش از حمایت معنوی سازمان اس.شود برگزار می

 ./های متعددی برخوردار است پزشکی و همچنین انجمن

/news/fa/ir.iana.www//:http52990D%/9%82%D8%%AE 
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 غذاییصنایع 
 آیانا - 1۹۳۱آذر  1۱: تاریخ

  ها به نانها به نان  درصدی یارانهدرصدی یارانه  9۱9۱اختصاص اختصاص / / خوانی نداردخوانی ندارد  های مجلس همهای مجلس هم  یارانه مربوط به نان با سیاستیارانه مربوط به نان با سیاست

به نان اختصاص داده شده  5592میلیارد تومانی سال  558هزار و  ای یک میلیارد تومان از بودجه یارانه 055هزار و  55در حالی 

 .مخالف برای این تخصیص همچنان وجود دارداست، نظرات موافق یا 

ها از بودجه  به گزارش خبرنگار ایانا، بودجه سال آینده در حالی تقدیم مجلس شد که هنوز بخش کشاورزی و برخی دیگر از بخش

های بخش  زیرا یارانهاند، درخور توجه است،  ای که هیأت دولت به این بخش تولیدی داشته اند، اما توجه ویژه مانده نصیب بی 90سال 

های سال آینده  درصد کل اعتبارات یارانه 28میلیارد تومان تقدیم مجلس شده است که بیش از  558هزار و  کشاورزی با مبلغ یک

ها برای حوزه آرد و نان در نظر گرفته شده است، اما بر اساس  درصد این یارانه 97را به خود اختصاص داده است؛ عالوه بر آن، 

درصدی آن اتفاق  75باید یارانه مربوط به نان حذف شود و تاکنون نیز حذف  5594مجلس شورای اسالمی تا پایان سال مصوبه 

نیز در صورت تصویب نمایندگان  92شاهد بودیم که این بخش مشمول یارانه شد و در سال  90افتاده است، اما در بودجه سال 

میلیارد تومان در الیحه بودجه لحاظ شده که سهم قابل توجهی را به خود  055هزار و  55ای معادل  مجلس، دوباره بودجه

شده گندم و آرد با  از آنجا که قیمت تمام: مدیرکل توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران معتقد است.اختصاص داده است

امکان حذف یارانه نان وجود ندارد، : گوید یسیدمؤمن نیافر م.یکدیگر متفاوت است، الزم است هرساله به این بخش یارانه تعلق گیرد

وی .شود که نمایندگان مجلس نیز در تصویب این الیحه مصمم باشند بینی می ترتیب پیش زیرا اعتقاد دولت بر این است و بدین

ن را مورد عنایت میلیارد تومانی مربوط به بخش آرد و نا 055هزار و  55باید دید نمایندگان مجلس چه مقدار از الیحه : افزاید می

 .کند، اما اعتقاد دارم که این یارانه برای سال آینده نیز لحاظ خواهد شد و امکان حذف آن وجود ندارد قرار داده و تصویب می

 برای افزایش کیفیت، نان نباید یارانه بگیرد

ان داشتند، اما همچنان بودجه نیز بر در حالی که نمایندگان مجلس قبل از دولت تدبیر و امید نظر دیگری درباره یارانه آرد و ن

ای که کارشناس وزارت بهداشت، درمان و  گونه اساس اختصاص یارانه بسته شده است و نظرات مخالف این بخش نیز وجود دارد؛ به

 های مصوب مجلس شورای اسالمی همخوانی ندارد، زیرا شده به مجلس با سیاست الیحه بودجه تقدیم: آموزش پزشکی معتقد است

درصد یارانه نان  75در حال حاضر حدود : کند محمدرضا خواجه خاطرنشان می.حذف شود 5594قرار 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

خواجه تصریح .شود ها نیز هر روز بدتر از روز قبل می اند و عالوه بر آن، کیفیت نان ده شده انهای دولتی در حال حاضر زی نانوایی

در صورت اختصاص یارانه به بخش نان، شاهد سقوط کیفیت نان، کاهش استانداردهای علمی و فنی، کاهش وزن و تضعیف : کند می

برداران بخش کشاورزی  بضاعت یا بهره نه مربوط به نان به مردم بیاگر یارا: شود وی یادآور می.های سنتی در کشور خواهیم بود نان

: کند کارشناس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأکید می.تر خواهد بود تا این مبلغ به نانوایان داده شود داده شود، اثربخش

های پیشرفته اقدام  ارگران و جایگزینی دستگاهشود، باید نانوایان نسبت به اخراج ک از آنجا که نانوایی یک شغل تولیدی محسوب می

های  های موجود در کشور مناسب نیست، بنابراین نان ترتیب بتوانند تولید مناسبی داشته باشند و از آنجا که دستگاه کنند تا بدین

ر افزایش کیفیت نان و حفظ دولت باید به فک: کند خواجه بیان می.وقت وَر نیامده و مزه و طعم واقعی را نخواهند داشت تولیدی هیچ

وجود  های مداوم، هیچ تغییری در کیفیت نان به سالمت مردم باشد، زیرا در شرایط فعلی و با ادامه روند فوق با اختصاص یارانه

، در تومان باشد 705گرم، حدود  755ای با وزن  عنوان مثال نرخ نان تافتون یارانه منطقی است که به: کند وی اضافه می.نخواهد آمد

 .شود تومان عرضه می 755حالی که اکنون این نان 
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 9۶های صنعتی مغفول از یارانه نان بودجه  نان

این یارانه در واقع به زنجیره آرد و نان تعلق : گوید رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران درباره این یارانه می

گیرند تا نان با قیمتی ثابت به دست مردم  ها آن را در پیش می ه دولتگیرد و سیاست ثبات قیمت نان سیاستی است که هم 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

ه است که تمام خدمات و امکانات دولتی برای نانوایان اعم برنامه پنج ساله پنجم توسعه قید شد 555کنند، در حالی که در ماده  می

 .از سنتی و صنعتی باید از یک ضریب برخوردار باشد

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  کیلوگرم نان مصرف می 525هر ایرانی : دهد نان اشاره کرده و ادامه میزرگران به باال بودن مصرف سرانه .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

راتژیک در راستای تنظیم بازار است؛ پس اگر برای است و این مسئله بیش از اینکه به حوزه کشاورزی مربوط باشد، یک حرکت است

در حالی که نظرات مختلفی برای .گیریم، باید آن را در ردیف خاص خودش قرار دهیم ای را در نظر می تنظیم بازار نان بودجه

ثابت باقی بماند و نظران بر این اعتقاد هستند که قیمت قوت غالب مردم باید  اختصاص یارانه نان وجود دارد، اما همچنان صاحب

 55گیرد، بهتر است به دست تولیدکننده و نیازمندان واقعی جامعه که عددی معادل  ای که هرساله به این حوزه تعلق می این یارانه

 ./دهند درصد مابقی افراد جامعه ایرانی را اغنیا تشکیل می 25دهند، تعلق گیرد؛ زیرا  درصد افراد جامعه را تشکیل می
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 صنایع غذایی
 آیانا - 1۹۳۱آذر  1۳: تاریخ

  گشایش نمایشگاه حالل تایلند با حضور شرکت های ایرانیگشایش نمایشگاه حالل تایلند با حضور شرکت های ایرانی

حضور شرکت هایی از جمهوری اسالمی ایران در راستای پیشبرد صنعت حالل این  مجمع و نمایشگاه حالل تایلند روز جمعه با 

 .بانکوک پایتخت این کشور گشایش یافت 'کویین سیریکیت'کشور جنوب شرق آسیا و حضور گسترده تر در این بازار جهانی در 

تحصصی در خصوص صنعت حالل در جهان و  روزه حالل تایلند عالوه بر برپایی نمایشگاه، نشست های 5به گزارش ایرنا، در مجمع 

با همکاری شورای مرکزی اسالمی تایلند و موسسه  'چواللونگکورن'مرکز علمی حالل در دانشگاه .بازار این صنعت برگزار می شود

 حالل استاندارد تایلند سومین مجمع حالل این کشور را برگزار می کنند

صنعت  0گزارش رسانه های تایلند تمرکز بر نوآوری و دستیابی به رتبه یک تا هدف از برگزاری این مجمع و نمایشگاه براساس 

 855هزار میلیارد دالر ارزش تجارت حالل جهان میان یک میلیارد و  7تایلند با این عنوان که .حالل جهان توسط این کشور است

ناچیز اعالم کرده و در پی دستیابی به میلیونی اش را در این بخش  255میلیارد و  0میلیون جمعیت مسلمان است، تجارت 

تایلند روز جمعه اعالم کرد هر چند ارزش صادرات این کشور در حال سقوط است، اما ارزش صادرات صنعت .بازارهای جهانی است

شرکت از کشورهای مختلف از جمله جمهوری  555در نمایشگاه صنعت هالل تایلند بیش از .حالل تایلند روند افزایشی دارد

صادرکننده بزرگ محصوالت حالل در جهان شهریور  0تایلند در مسیر تبدیل شدن به یکی از .المی ایران شرکت دارنداس

 .برگزار کرد '7552هپکس جهانی 'ماهامسال نیز نمایشگاه و سمینار بین المللی حالل را با عنوان 

برنامه ریزی  7575و اقتصادی حالل و محصوالت آن تا سال دولت تایلند برنامه بلندمدت ملی را برای توسعه فعالیت های بازرگانی 

میلیارد دالر می  55پنج برابر شده و به  7575تایلند پیش بینی کرده است صادرات محصوالت حالل این کشور تا سال .کرده است

صد از تجارت جهانی در 7.0این کشوردر حال حاضر یازدهمین تامین کننده محصوالت و مواد غذایی حالل در جهان است و .رسد

عمده محصوالت صادراتی حالل تایلند شامل برنج، شکر، کنسرو و غذاهای دریایی، مواد غذایی .در این بخش را در دست دارد

معرفی کرده مدعی  'الماس حالل تایلند'دولت تایلند که خدمات حالل خود را با عنوان .کنسرو شده، میوه ها و سبزیجات است

 .زار نوع خدمات و کاالهای حالل استه 575تولید بیش از 
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 صنایع غذایی
 آیانا - 1۹۳۱آذر  17: تاریخ

  های غیرواگیرهای غیرواگیر  های سنتی، راهی برای جلوگیری از بیماریهای سنتی، راهی برای جلوگیری از بیماری  سازی نانسازی نان  غنیغنی

 .های سنتی در کشور به سرعت اجرایی شود سازی نان های محلی و ملی الزم است طرح بهینه برای جلوگیری از انقراض نان

وگو با خبرنگار ایانا بر لزوم طرح  همکار سازمان بهداشت جهانی در اجرای پروژه غذای سالم برای جامعه سالم امروز در گفت

درصد آن را نان مسطح تشکیل  20هزار نانوایی در کشور وجود دارد که  20: د کرد و گفتهای سنتی در کشور تأکی سازی نان بهینه

 .دهد درصد را تافتون تشکیل می 45های مسطح کشور لواش و  درصد نان 45: محمدرضا خواجه افزود.دهد می

گیری کاهش خواهد  میزان چشمهای سنتی در کشور، میزان ضایعات به  سازی نان در صورت اجرای طرح بهینه: وی خاطرنشان کرد

شده،  گیری های سنتی همچون کوتاهی زمان خواب خمیر و زمان پخت، استفاده از آردهای سبوس یافت و عالوه بر آن معایب نان

با اجرای این طرح، آرد سفید : خواجه ادامه داد.شیرین و جوهرقند و کاهش شعله مستقیم روی نان برطرف خواهد شد مصرف جوش

 .دار هفت درصد انجام خواهد شد سازی نان با مصرف آرد کامل یا آرد سبوس ذف شده و عالوه بر آن، غنیاز نان ح

شیرین و استفاده از کنجد سیاه برای زیباسازی دوچندان  تواند با مصرف مخمر به جای جوش سازی نان می غنی: وی تصریح کرد

 .شود

 های سفید مصرف نانهای چاقی، دیابت، سکته و سرطان با  افزایش بیماری

های غیرواگیری  تواند ابتال به بیماری تولید نان با آرد سفید می: کارشناس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یادآور شد

سازی سالمت مردم  همچون چاقی، دیابت، سکته و سرطان را افزایش دهد که در عوض با اضافه کردن سبوس به آردهای فوق، ایمن

های سنتی،  زایی در نانوایی سازی نان از طریق پهن کردن چانه با دست به جای وردنه، اشتغال پوک: اجه تأکید کردخو.شود حفظ می

منظور تأمین فضای تخمیر، نگهداری آرد  ها به قدرت و بهسازی، افزایش مساحت نانوایی سازی پخت نان با آردهای ضعیف و کم آسان

های محلی و ملی جلوگیری کرده و ناموس کشور را در  تواند از انقراض نان ها می داخل نانوایی سردکن ها و استقرار میز نان و افزودنی

گرم  55نمک بوده و روزانه باید  بر اساس توسعه سازمان بهداشت جهانی، نان باید پرفیبر و کم: وی اظهار داشت.حوزه نان احیا کند

 .شود های غیرواگیر جلوگیری فیبر به بدن برسد تا از بیماری

دار  های سبوس گرم فیبر مورد نیاز بدن با مصرف میوه، حبوبات و سبزیجات تأمین و مابقی باید با مصرف نان 50: خواجه اضافه کرد

برای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقالب مبنی بر حذف ضایعات نان و پیشگیری و کنترل : وی در پایان گفت.تأمین شود

 ./دار در جامعه را در دستور کار قرار دهیم ای نان سبوسهای غیرواگیر باید احی بیماری
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1۹۳5آذر ماه  2۲شنبه 

مرتضی سلطانی، غالمعلی سلیمانی و یونس مرتضی سلطانی، غالمعلی سلیمانی و یونس / / به عنوان مشاور برگزیدبه عنوان مشاور برگزید  وزیر صنعت اسطوره های صنعت غذا راوزیر صنعت اسطوره های صنعت غذا را

  ژائله مشاوران نعمت زاده شدندژائله مشاوران نعمت زاده شدند

وزیر صنعت طی حکمی مرتضی سلطانی، غالمعلی سلیمانی و یونس ژائله را به عنوان مشاور وزیر در  –غذا   اقتصاد <صنایع غذایی

، محمدرضا نعمت زاده در این حکم خطاب به «فودپرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا .توسعه صادرات غیر نفتی برگزید

رییس هیات مدیره شرکت فرآورده های لبنی کاله، یونس  مرتضی سلطانی رییس هیات مدیره شرکت زرماکارون، غالمعلی سلیمانی

ژائله رییس هیات مدیره شرکت شیرین عسل، محمدرضا انصاری رییس هیات مدیره شرکت کیسون و عبدالرضا یعقوب زاده رییس 

جایگاه کشور توسعه صادرات غیر نقتی عامل مهم توسعه اقتصادی و ارتقای :هیات مدیره شرکت پویندگان راه سعادت آورده است

در سطح بین المللی به شمار می رود که نیازمند تالش، از خود گذشتگی، مدیریت هوشمند وهمدلی بیش از پیش بخش خصوصی 

و دولت است، لذا از آنجا که جنابعالی پس از سالیان متمادی سخت کوشی و مجاهدت در توسعه صادرات غیر نفتی کشور مفتخر به 

 «مشاور اینجانب در توسعه صادرات غیرنفتی»شدهاید، به موجب این حکم به عنوان  «اتمدال افتخار صادر»دریافت 

رجاء واثق دارد تا در این برهه حساس با همت و همیاری جنابعالی بتوانیم در مدیریت توسعه صادرات غیرنفتی .منصوب می شوید

 .کشور گام های اثر بخش و مهمی برداریم

 محمدرضا نعمت زاده

 .، این موفقیت را به اسطوره های صنعت غذا صمیمانه تبریک می گوید«فود پرس»اقتصاد غذا  پایگاه خبری
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 صنایع غذایی
 فودپرس 1۹۳5آذر ماه  22دو شنبه 

  از امنیت ملی استاز امنیت ملی است  بخشیبخشیامنیت غذایی تضمین امنیت غذایی تضمین 

امروز ملت بزرگ : رئیس جمهوری خودکفایی در تولید گندم را تبلور بزرگترین بخش اقتصاد مقاومتی دانست و گفت <کشاورزی

در یک  ما در بخش امنیت غذایی شاهد قدم مهم برای خوداتکایی و خودکفایی است و این به معنای تضمین امنیت ملی کشور

در آین شکرگزاری برداشت محصول که در سالن  حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی.بخش مهم و آن بخش غذایی است

امروز شاهد جشن بزرگ ملی برای دستیابی به نعمات خداوند و محصوالت کشاورزی به ویژه : اجالس سران تهران برگزار شد، افزود

سه هم جلسه شکر گزاری به درگاه خداوند بزرگ رزاق است و هم جشن افتخار ملی این جل. محصول استراتژیک گندم هستیم

اوال امروز مصادف است با روز والدت پیامبر عظیم الشان اسالم با : وی ادامه داد.برای تبلور بزرگترین بخش اقتصاد مقاومتی است

نابر این ما این روز بزرگ که هم روز شکر است و هم روایت برادران اهل سنت و هم چنین برخی از علما و محققان شیعه است، و ب

 .جشن و هم افتخار است، این که مصادف با میالد بزرگترین و مسعودترین مولود تاریخ بشریت است را به فال نیک می گیریم

خار هستند، من اولین تشکرم باید از کشاورزان سراسر کشور باشد، کشاورزان پایه اصلی این افت: رئیس جمهوری اضافه کرد

ایمان، امید، کار، تالش و دلسوزی آن ها امروز ما را به این نقطه پرافتخار رسانده است، کشاورزی هم شغلی است که نگاه  اراده،

اینکه نگاه آدم به . کشاورزی شغلی است که نگاهش به آسمان است: روحانی افزود.کشاورز به آسمان است و این خیلی مهم است

اگر هم خشکسالی وجود دارد، دست . ست و اینکه فرد روزی خود را در آسمانها و از لطف خدا ببیند، مهم استآسمان باشد مهم ا

  .دعایش به سوی آسمان است، بنابراین لذت بخش ترین شغل وکار هم، در بخش کشاورزی است

اه، نبات و دام زندگی می کند و شاید کشاورزی این نیست که به فکر محصول و پول آخر کار باشد، کشاورز با گی: وی اضافه کرد

کمی اغراق باشد که بگوییم کشاورز به محصوالت همانند فرزند خود می نگرد و رشد و نمو گندم که از بذر شروع می شود تا زمانی 

که خوشه آن نمایان و رنگش عوض می شود؛ تا زمانی که آماده درو کردن می شود، پس کشاورزی زیباست و کسی که مسیر 

 .شاورزی را انتخاب کرده در کنار خداوند خالق قدم به قدم با خلقت حق، قدم برمی داردک

ما به کشاورزانمان امید داریم، توکل آن ها به خداوند است و با دستان پرتالش و بازوان قدرتمند : رییس جمهوری خاطرنشان کرد

 .ن را آماده می کندخود از زمین و باران الهی، امکانات و تجربه بشری، غذای شهروندا

آن هایی که سن باالتری دارند روزهای قحطی جنگ جهانی اول را به خاطر می آورند که امنیت غذایی یعنی چه؟ و : روحانی افزود

امام راحل . اگر یک سال گندم به اندازه کافی نباشد و دشمن بخواهد ما را در فشار قرار دهد چه شرایطی به کشور تحمیل می شود

مسئله . اره به مسئله کشاورزی و محصوالت غذایی تاکید می کردند و امروز نیز رهبر معظم انقالب تاکید می کنندنیز همو

کشاورزی، مسئله ای نیست که چه مقدار از اشتغال یا رشد اقتصادی و یا تولید ناخالص داخلی در بر دارد؛ البته این ها نیز مهم 

 .یداری ملی و استقالل کشور استاست ولی مهمتر از همه آن ها، قدرت و پا

 افزایش تولید نفت باعث اقتدار ملی در اجالس اوپک شد/روز اجرای برجام روز عزای اسرائیل بود**

رئیس دولت یازدهم در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه تولید نفت قدرت چانه زنی ما را در دنیا افزایش می دهد 

. کشور را در سطح جهانی و مذاکرات بیشتر کند به معنای آن است که اقتدار ملی افزایش یافته است هر چه قدرت چانه زنی: گفت

 .با افزایش تولید نفت در کشور است که در اجالس اوپک قدرت چانه زنی و حرف زدن داریم

جام یعنی همان روز عزای وقتی کارگران، مهندسین و مسئوالن صنعت نفت ما قادرند ظرف چند ماه از اجرای بر: روحانی گفت

، که هم اسرائیل سیاه پوش شد و هم یکی از کشورهای منطقه که متاسفانه مسیر غلط را طی می 94دی ماه سال  72اسرائیل؛ 
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کند، از آن روز تا امروز که در اوپک و غیر اوپک که تولید کنندگان نفت برای کاهش تولید نفت به منظور افزایش قیمت نفت چانه 

 .هزار بشکه رسیده است 555میلیون و  7ماه تولید نفت ایران از یک میلیون بشکه به  55در طول این  کنند، زنی می 

چانه زنی می کنیم و در یک . این قدرت است و وقتی قدرت داریم، به اوپک دعوت و اداره کننده اوپک می شویم: روحانی افزود

نبود که پیروز شدیم، در اوپک و خرید هواپیما هم موفقیت به دست آوردیم، مذاکرات بین المللی موفق می شویم؛ فقط در برجام 

ملت مقاوم امیدوار و . در محصوالت کشاورزی هم موفقیت و افتخار به دست آوردیم؛ در صحنه های دیگر هم موفق خواهیم بود

: ادامه داد 97پس از پیروزی در انتخابات وی با توضیح جلسات ابتدایی وی .متوکل به خداورند و متحد، از هر مشکلی عبور می کند

به خاطر گزارشاتی  اولین جلسات ما با بخش کشاورزی بود،  انتخابات انجام شده بود،  ، هنوز دولت را به عهده نداشتیم، 97در تیرماه 

بود و گاهی برای این که  که از همان روزهای اولیه درباره ذخایر گندم در استان ها به ما رسیده بود، هنوز آقای حجتی نپذیرفته

 .با عده ای از دوستان درباره کشاورزی که چه باید کرد، صحبت می کردیم رهایش کنیم می رفت مشهد، 

 ذخایر گندم برخی استان ها سه روز بود 97در سال **

ذت زندگی به اساسا زندگی بشر را خداوند طوری خلق کرده که با مشکالت دست و پنجه نرم کنیم و ل: رییس جمهوری گفت

ایستادگی و مقاومت است و اال اگر هر چیزی مهیا باشد چه نیازی به تالش داریم؛ زندگی که آدم نه کار کند و نه تالش، و همه 

زندگی توام با سختی، اراده قوی و ایستادگی و تالش برای به دست آوردن محصول با رنج لذت بخش . چیز آماده باشد، لذتی ندارد

نیروی انتظامی و بخش های مختلف : وی افزود.ی که برای استقالل و حرکت کشور به سمت سربلندی باشدآن هم رنج. است

  روز بود، برای انتقال گندم از خارج و انتقال ارز مشکل داشتیم، 50تا  5گزارش هایی می دادند؛ وضع گندم در برخی استان ها از 

زارت کشاورزی در تولید مواد استراتژیک غذایی در مسیر خود اتکایی و آن مشکل باعث شد که و همه طرف سختی و مشکالت بود،

یادم هست در آن جلسات اولیه آقای حجتی اولین مشکل را نرسیدن کود مطرح : روحانی ادامه داد.استقالل با قدرت حرکت کند

همان جا می  اورزی ابعاد مختلفی دارد،می کرد و توصیه کرد که ارز الزم را برای ورود کود و بذرهای مورد نیاز اختصاص دهیم؛ کش

آقای حجتی جزو وزرای با اخالص هستند : وی اضافه کرد.گفت اگر تا آخر شهریور به دست ما نرسد، تا آخر سال محصول نداریم

ین وزیر متخصص و با ایمان و مخلص است و بزرگتر البته همه وزرا با اخالص هستند اما اخالص ایشان را بیشتر درک می کنیم،

 .توفیق دولت زمانی است که افراد متخصص را دور یک میز جمع کند

 دعای روحانی برای غیر منصفان نسبت به دولتش**

حرکت بسیار خوبی از آغاز دولت شروع شد، کاری نداریم به افرادی که نسبت به دولت یازدهم غیر : رئیس جمهوری یادآور شد

 .کنیم تا خداوند مقداری انصاف برای دل آن ها نازل کند تا بتوانند منصفانه حرف بزنندمنصفانه حرف می زنند، باید برایشان دعا 

از اولین روز حس کردیم که چه .اولین جلسات دولت قبل از آغاز به کار رسمی درباره کشاورزی بوده است: روحانی اظهار کرد

 .ی به التماس کردن کشورهای خارج نیستوقتی گندم خودکفا باشد نیاز تنگناهایی می تواند برای کشور رخ دهد، 

 نیازمند واردات گندم شدیم 88در سال **

وقتی در محصول گندم بی نیاز هستیم سر خود را باال می گیریم و آمارها نشان دهنده تالش : رییس جمهوری تصریح کرد

مجموعا  97بخش کشاورزی در سال  محصوالت مواد غذایی در. کشاورزان و برنامه ریزی دقیق مسئوالن کشاورزی در کشور است

 .میلیون رسیده است 552میلیون تن بوده که این رقم در سال جاری به  92

در آبان ماه . کشور یک بار به خودکفایی در گندم رسید و جشن خودکفایی گندم را برگزار کرد 85در سال : روحانی خاطرنشان کرد

 .سال ایران در گندم به خودکفایی رسید 45وری وقت اعالم کرد که بعد از همان سال در دولت اصالحات، آقای خاتمی رییس جمه
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میلیون  2.22نیاز کشور به واردات گندم  85به کجا رسیدیم؟ در سال  80و  84اما ادامه چه شد؟ در سال : رییس جمهوری گفت

 .میلیون تن بود 2.22واردات نیاز کشور به  88به خودکفایی رسیدم؛ باردیگر در سال  85تن بود و وقتی در سال 

اینکه بخش کشاورزی رشد : روحانی با اشاره به اینکه پیشرفت در یک سال مهم است ولی مهمتر از آن تداوم پیشرفت است، گفت

 .داشته باشد و سال بعد نداشته باشد ارزشمند نیست و اگر ادامه یابد ارزشمند است

 رشد تولید کشاورزی به داد کشور رسید**

تولید کشاورزی به داد کشور رسید و در سالی که قیمت نفت کاهش یافت اگر رشد کشاورزی نبود، ممکن  94در سال : زودوی اف

 0.4بود رشد اقتصادی به سمت منفی شدن برود و علت رسیدن به رشد اقتصادی نزدیک به دو درصد به دلیل رشد کشاورزی 

 درصد بود

 تاکید بر حفظ آب، خاک و محیط زیست/شاورزیهزار میلیارد تومان برای بخش ک 54.2** 

: رئیس جمهوری در بخش پایانی سخن خود کشاورزی و حمایت از کشاورزان را برای دولت یازدهم بسیار مهم دانست و گفت

کتاب امسال تامین منابع مالی واقعا سخت بود، این جایزه ای که امروز آقای حجتی به آقایان نوبخت و طیب نیا داد، بی حساب و 

هزار میلیارد  50مومن باید بشروهه فی وجهه و حزنه فی قلبه باشد؛ گرفتاری ها و مشکالت زیادی بر ما آمد، ما دیدیم باید . نبود

البته هرچه زندگی : روحانی افزود.هزار میلیارد تومان پول بدهیم، یعنی نصف کل بودجه عمرانی کشور 54.2تومان یعنی حدود 

اساس، رضایت خداوند و رضایت کشاورز   واقعا تامین این مساله بسیار سخت بود،  ، وظیفه و افتخار ما است،کشاورزان ما بهتر شود

کشاورز اگر راضی و خوش حال باشد برای سال های بعد هم تالش می کند و فرزندان آن ها هم . این دو برای ما اصل است  است؛

اگر این دو را از دست دهیم در بلند . است، یکی حفظ آب و یکی حفظ خاکدو مساله بسیار مهم : وی ادامه داد.تالش می کنند

این  نباید بگذاریم خاک نابود شود،  ما توسعه کشاورزی پایدار می خواهیم،  این ها برای ما اساس است؛ . مدت هیچی نخواهیم داشت

رزش دارد و با لنچ خاک ایران را برای در کشورهای جنوبی خلیج فارس، می بینید که خاک چقدر ا . بزرگترین سرمایه است

رئیس دولت یازدهم با تاکید بر این که چندی پیش در دولت بحث مفصلی بود که باید از فناوری .کشاورزی و سایر مقاصد می برند

و بخش مهم مصرف آب هم در کشاورزی است، ما باید محصول بیشتر با آب : نوین و کاهش مصرف آب استفاده کنیم، اضافه کرد

. اگر تالش کنیم می توانیم محصول بیشتری با زمین و آب کمتر برداشت کنیم. این کار شدنی است. زمین کمتر برداشت کنیم

دولت با همه توان تالش خواهد کرد برای این که از : روحانی خاطرنشان کرد.خاک و محیط زیست جزو اصول اولیه است حفظ آب،

خود  . زندگی چند میلیون نفری که در این بخش فعالیت می کنند، برای ما مهم است بخش کشاورزی حمایت کند؛ برای این که

رسید و در همه بخش ها و نه فقط گندم شاهد  5.0به حدود  5.5تولید محصول شکر از   اتکایی در مواد غذایی برای ما مهم است،

ما دو جا یارانه می دهیم، یک جا وقت خرید گندم  :وی به پرداخت یارانه گندم هم اشاره کرد و اظهار داشت.حرکت خوبی هستیم

بعضی وقت ها قیمت خرید گندم تضمینی با قیمت واردات آن خیلی متفاوت است، ما باید قدرت رقابت خود را در   از کشاورز است،

 .یک جا هم وقتی این گندم را به نانوایی ها تحویل می دهیم، یارانه می پردازیم  دنیا حفظ کنیم،

دست شما درد نکند، : مهوری در پایان سخن خود خطاب به تولید کنندگان گندم و مواد کشاورزی حاضر در جلسه گفترئیس ج

( ص)به همه تبریک می گویم؛ ان شاء اهلل بتوانیم این مسیر خودکفایی را به برکت راه نورانی پیامبر اسالم. کار عظیمی انجام دادید

 .ه دهیمو با تالش، کوشش و جهاد خودمان ادام

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http0a5055be 
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  عسلعسل
 آیانا - 1۹۳۱آذر  22: تاریخ

  کندو زنبور عسلکندو زنبور عسل  ۱۶۱۱۶۱هزار و هزار و   ۱1۱1سرشماری از سرشماری از / / تن عسل از کندوهای شازند تن عسل از کندوهای شازند   09۱09۱برداشت برداشت 

کیلوگرم بوده  9تن و میانگین برداشت عسل به ازای هر کندو در این شهرستان  504میزان برداشت عسل در شهرستان شازند 

 .نفر هستند 405همچنین تعداد افرادی که به طور مستقیم در زمینه پرورش زنبور عسل اشتغال دارند، . است

تان مرکزی، رئیس اداره بهبود تولیدات دامی شهرستان شازند از سر به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی اس

کندو زنبور عسل  424هزار و  45براساس این سرشماری تعداد : شماری کندو های زنبور عسل در این شهرستان خبر داد و گفت 

مربوط به زنبورداران شهرستان و کندو  444هزار و  55از این تعداد، : منوچهر کریمی گفت.درسال جاری در شازند وجود دارد

میزان : وی در پایان تصریح کرد.کندو مربوط به زنبورداران مهاجر استان های اصفهان، لرستان و خوزستان است 75هزار و  55تعداد

کیلوگرم  9تن بوده است که میانگین برداشت عسل به ازای هر کندو در این شهرستان  504برداشت عسل در شهرستان شازند 

 .نفر هستند 405همچنین تعداد افرادی که به طور مستقیم در زمینه پرورش زنبور عسل اشتغال دارند، . ده استبو

/news/fa/ir.iana.www//:http58525D%/8%A8%D8%B5%D8%A 
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  گل و گیاهان صنعتیگل و گیاهان صنعتی
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  گندمگندم
 فارس - ۳۱/۲۳/2۲:  تاریخ

  شودشود  سال جشن خودکفایی گندم روز دوشنبه برگزار میسال جشن خودکفایی گندم روز دوشنبه برگزار می  0۱0۱پس از پس از 
سال، روز دوشنبه در سالن اجالس  57کشاورزان و مسئوالن دولتی به شکرانه عبور از مرز خودکفایی در تولید گندم و پس از  

در جشن خودکفایی گندم برای آخرین بار   ،خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی . گیرند سران گردهم آمده و جشن می

خرید  5595روند تولید گندم رو به نزولی داشته، تا جایی که در سال  5595برگزار شده بود و پس از آن تا سال  5585سال 

هزار تن، در سال  255میلیون و  2دوباره این رقم به  97هزار تن رسید، اما به تدریج در سال  855میلیون و  4تضمینی گندم به 

تامین به موقع   افزایش قیمت خرید تضمینی گندم،.میلیون تن عبور کرد 55.0تن و امسال از مرز  میلیون و صد هزار 8گذشته به 

ای شد، تا کشاورزان رغبت بیشتری برای تولید گندم داشته باشند، مضاف بر آنکه تاکید مقام معظم  های کشاورزی انگیزه نهاده

 .گذاری تولید گندم بسیار موثر بوده است رای سیاستعدم وابستگی در داخل نیز ب  رهبری بر افزایش تولید گندم،

کاران نمونه از سراسر کشور، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و مسئوالن دولت از جمله  در این راستا روز دوشنبه با حضور گندم

 .ودش رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور جشن خودکفایی گندم در سالن اجالس سران در تهران برگزار می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http55905975555527 
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 گندم
 آیانا - 1۹۳۱آذر  2۲: تاریخ

  شودشود  جشن شکرگذاری برداشت محصول فردا برگزار میجشن شکرگذاری برداشت محصول فردا برگزار می

آذرماه سال جاری جشن شکرگذاری برداشت  77مردمان این سرزمین، در روز وزارت جهاد کشاورزی بر اساس رسم دیرین 

به گزارش خبرنگار ایانا، وزارت جهاد کشاورزی بر اساس رسم دیرین مردمان .کند محصول را به پاس از فراوانی این نعمت برگزار می

هرچند رسم بر . کند ی این نعمت برگزار میآذرماه سال جاری جشن برداشت محصول را به پاس از فراوان 77این سرزمین در روز 

آن است که این جشن همزمان با آغاز برداشت گندم در تیرماه برگزار شود، اما این جشن تا برداشت کامل محصول در تمام 

 .ها و پرداخت کامل طلب گندمکاران به تأخیر افتاد تا شیرینی آن برای همه کشاورزان صدچندان شود استان

شود و مردم برای  اریخی شکرگزاری گندم همزمان با آغاز برداشت این محصول کشاورزی در تیرماه برگزار میبر اساس جشن ت

های طوالنی و با ترکیبی از  ها است که با گذشت زمان این جشن سال. کنند خیر، برکت و فراوانی محصوالت کشاورزی خود دعا می

باستان باقی  شود و همچنان تا به امروز در میان مناطق مختلف ایران پا میآداب و رسوم محلی و مراسم مذهبی مخصوص به خود بر

خورشیدی  5585بار در سال  برای آخرین( دور پیشین این جشن با این عنوان برگزار شده بود)جشن خودکفایی گندم .مانده است

خرید تضمینی گندم به  5595جایی که در سال روند تولید گندم رو به نزولی داشته، تا  5595برگزار شده بود و پس از آن تا سال 

هزار تن، در سال گذشته به  255دوباره این رقم به شش میلیون و  97هزار تن رسید، اما به تدریج در سال  855چهار میلیون و 

حصوالت میلیون تن عبور کردکارشناسان و حامیان خوداتکایی ایران به م 55.0هزار تن و امسال از مرز  555هشت میلیون و 

استراتژیک امیدوار هستند با تدبیر مسئوالن هرساله خوداتکایی یکی از محصوالت استراتژیک کشور محقق شود و با برپایی 

کاران نمونه  تر جشن شکرگذاری برداشت محصول با محوریت فراوانی تولید گندم که روز دوشنبه هفته جاری با حضور گندم باشکوه

وزیر جهاد کشاورزی و مسئوالن دولتی ازجمله رئیس جمهوری یا معاون اول رئیس جمهوری، در از سراسر کشور، محمود حجتی 

شود، رسم سپاسگزاری از دسترنج بهره برداران و هر آن کس که در تحقق آن نقش ایفا  سالن اجالس سران در تهران برگزار می

 ./کرده و می کند، محقق گردد
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2۲۹ 
 

 گندم
 آیانا - 1۹۳۱آذر  21: تاریخ

  میلیون تن گندم مازاد آماده صادرات داریممیلیون تن گندم مازاد آماده صادرات داریم  0.90.9/ / میلیون تن گندم مرغوب در کشورمیلیون تن گندم مرغوب در کشور  ۱.9۱.9تولید تولید 

دلیل برخورداری از باالترین استاندارهای کیفی امکان فروش در  شود که به م مرغوب تولید میمیلیون تن گند 4.0در ایران بیش از 

کیفیت باالی این : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز در گفت.بازارهای اروپایی را دارد

 .کنیم های تولیدی را کنترل می های بسیاری است که کیفیت گندم سال شده است؛ زیرا بخش از گندم تولیدی کشور کامالً تضمین

روز بود و ما وابسته به واردات این محصول بودیم، اما امروز با  70زمانی موجودی ذخیره گندم کشور کمتر از : عباس کشاورز افزود

 .ماه رسیده است 58شده و زحمت گندمکاران ذخیره این محصول استراتژیک به بیش از  اقدامات انجام

سال گذشته است و در  9میلیون تن گندم در کشور تولید شده است که باالترین رقم تولید در  55.0امسال حدود : وی بیان کرد

 .میلیون تن گندم مازاد بر نیاز داخلی وجود دارد که آماده صادرات است 5.0حال حاضر 

هزار تا  855از مجموع گندم تولیدی در کشور، : از نیاز کشور است، ادامه داد کشاورز با بیان اینکه میزان تولید گندم دروم نیز بیش

 .یک میلیون تن آن گندم دروم است که به هر میزانی که استفاده شود بازهم مازاد خواهیم داشت

دم صادر شده است یا معاون وزیر در امور زراعت در پاسخ به این پرسش ایانا که آیا مجوزهای صادراتی برای خروج مازاد تولید گن

طور که وزیر جهاد کشاورزی پیش از این نیز گفته بود با  این پرسش را باید امور بازرگانی پاسخگو باشد، اما همان: خیر، تأکید کرد

 صورت آرد توانیم از ظرفیت صنعت آردسازی نیز استفاده کرده و خروج مازاد تولید به توجه به افزایش ذخایر گندم در کشورمان می

 ./باشد و دو کشور عراق و افغانستان که واردکننده این محصول هستند از مشتریان آرد ایران هستند
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2۲4 
 

 گندم
 آیانا - 1۹۳۱آذر  1۱: تاریخ

  پیشنهادات تازه برای ورود گندم به بورس کاالپیشنهادات تازه برای ورود گندم به بورس کاال

اجرای سیاست قیمت تضمینی باعث شده است تا کشاورزان بخش زیادی از پول خود را دریافت : مدیرعامل بانک کشاورزی گفت

  گو بامرتضی شهیدزاده روز سه شنبه در گفت و .کرده و برای تولید محصوالتشان براساس منابع مالی جدید برنامه ریزی کنند

عرضه محصوالت کشاورزی : ایرنا، به مزیت های اجرای طرح قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی در بورس کاال اشاره کرد و افزود

در قالب سیاست قیمت تضمینی در بورس کاال مزایای زیادی دارد به طوری که اجرای این سیاست بار مالی دولت را کاهش داده و 

این در حالی است : وی ادامه داد.که این یکی از اهداف اصلی اجرای سیاست قیمت تضمینی است بخش خصوصی را فعالتر می کند

که در خرید تضمینی، دولت از خرید محصول تا پرداخت مطالبات کشاورزان، مسئول بوده و حضور بخش خصوصی نیز بی رنگ می 

شده و منابع خود را به جای توسعه زیرساختارها به خرید شود؛ به این ترتیب در طرح خرید تضمینی دولت با فشار مالی رو به رو 

بنابراین به دلیل مزیت های اجرای طرح قیمت تضمینی، باید فرهنگ جدیدی : شهیدزاده تصریح کرد.محصوالت معطوف می کند

بورس به فروش  در صنعت کشاورزی و کشاورزان ایجاد شود تا همه در تولید و توسعه مشارکت کرده و محصوالت خود را از طریق

برسانند زیرا بورس کاال محیطی است که قیمت، ورود و خروج مشتری و کاال را شفاف کرده و به کشف قیمت مناسب تولیدات 

سیاست قیمت تضمینی باعث شده است تا کشاورزان به میزان : مدیرعامل بانک کشاورزی تاکید کرد.کشاورزان کمک می کند

بورس کاال، پول خود را دریافت کنند بنابراین با اجرای قیمت تضمینی، کشاورزان بخش اعظمی از عرضه و معامله تولیدات شان در 

عالوه بر پرداخت : وی افزود.پول خود را دریافت کرده و می توانند برای محصوالت خود براساس منابع مالی جدید برنامه ریزی کنند

اخت مابه التفاوت نیز برای دولت سریعتر اتفاق می افتد یعنی با اجرای سریع پول کشاورزان از سوی بورس، تامین منابع برای پرد

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 

با توجه به سیاست دولت و برنامه : تشهیدزاده درباره عرضه گندم در بورس کاال نیز گف.نظر مالی نیز به نفع کشاورزان است

مجلس، وزارت جهاد کشاورزی به دنبال 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 به دلیل باال بودن مصرف و حساسیت باالی این محصول، به برنامه ریزی دقیقی 

در مجموع به نظر می رسد : رئیس هیات مدیره بانک کشاورزی افزود. یاز دارد تا در حق تولیدکننده و مصرف کننده اجحاف نشودن

 ./با توجه به برنامه ریزی دولت و تجربه موفق سیاست قیمت تضمینی، پیشنهادهایی برای ورود گندم به بورس کاال ارائه خواهد شد
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  گوجه فرنگیگوجه فرنگی
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  گوشت قرمزگوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱آذر  17: تاریخ

  !!شودشود  تر عرضه میتر عرضه می  هزار تومان گرانهزار تومان گران  0۸0۸گوشت گوشت / / قیمت فعلی گوشت کاذب استقیمت فعلی گوشت کاذب است

با توجه به اعالم انباشتگی دام در بسیاری از استان ها، در دو ماه اخیر تنها به سبب :تامین کنندگان دام زنده گفت رئیس شورای

منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده در گفتگو .ایراداتی در چرخه توزیع با گرانی کاذب گوشت در بازار روبرو شدیم

با اشاره به گرانی کاذب گوشت در ماه های اخیر  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه صنعت، تجارت و کشاورزی با خبرنگار 

ا به سبب مشکالتی در چرخه توزیع با با توجه به اعالم انباشتگی دام در بسیاری از استان ها، در دو ماه اخیر تنه: اظهار داشت

وی با اشاره به اینکه حدود دو میلیون نفر از مصرف کنندگان داخلی به خاطر گرانی .گرانی کاذب گوشت در بازار روبرو شدیم

اگر نظارت و ساماندهی از سوی اتحادیه گوشت گوسفندی در چرخه توزیع صورت نگیرد، بدون شک : گوشت کاهش داشتند، گفت

 .ین مدت شاهد کاهش بیشتر مصرف کنندگان داخلی محصوالت دامی خواهیم بوددر ا

میلیون راس در کشور وجود  80در شرایط کنونی بنا به اعالم عشایر : پوریان با بیان اینکه کمبود دام در میادین صحت ندارد، افزود

هزار الشه در  25هزار الشه تنها  505روزانه  به گفته وی علی رغم عرضه.میلیون راس آن بز و بقیه گوسفند است 55دارد که 

رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده تصریح  .توزیع می شود که درنهایت این امر نوسانات قیمت بازار را رقم می زند میادین 

تومان است که به هزار  58هزار تومان و گوساله  55هزار تومان، شقه بدون دنبه  78نرخ منطقی هر کیلو گوشت گوسفندی : کرد

 .هزار تومانی در بازار عرضه می شود 58سبب نواقص چرخه توزیع و وجود دالالن با اختالف 
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  گوشت مرغگوشت مرغ
 جوان خبرنگاران - 1۹۳۱آذر  17: تاریخ

  تومان شدتومان شد  ۱91۱91هزار و هزار و ۰۰هر کیلو مرغ هر کیلو مرغ / / کاهش قیمت مرغکاهش قیمت مرغ

 .یوسف خانی کاهش تقاضا در برابرعرضه را از مهم ترین علل کاهش قیمت مرغ در بازار دانست

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

 455نرخ هر کیلو مرغ زنده با کاهش   از ابتدای هفته،: تومانی نرخ مرغ در هفته جاری خبر داد و گفت 455از کاهش  جوان،

هزار  2توما و در واحد های صنفی  055هزار و  2اده به طبخ در مراکز کشتارگاه تومان، مرغ آم 255هزار و  4تومانی درب مرغداری 

هزار  2وی نرخ هر کیلو ران مرغ کامل را .تومان به فروش می رسد 705هزار و  2تومان و در خرده فروشی های سطح شهر  205و 

 055هزار و  57تومان،سینه با کتف  705هزار و  2 هر کیلو ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ: تومان اعالم کرد و گفت 205و 

یوسف خانی کاهش تقاضا در برابرعرضه را .تومان است 055هزار و  50تومان و فیله مرغ  055هزار و  55تومان، سینه بدون کتف 

در روزهای آتی  رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با اشاره به وضعیت قیمت مرغ.از مهم ترین علل کاهش قیمت مرغ در بازار دانست

 .تومان برسد 055هزار و  2با توجه به شروع مجالس عروسی، پیش بینی می شود که از ابتدای هفته آینده قیمت مرغ به : گفت

هزار  75ماهی شیر جنوب   نرخ هر کیلو: وی با بیان اینکه نرخ انواع ماهی به نسبت هفته گذشته تغییر چندانی نداشته است، افزود

هزار تومان،آزاد  59هزار تومان،هامور  74هزار تومان،حلواسیاه  59هزار تومان، تیالپیا  54هزار تومان،شیر نیزه ای  57تومان،کپور 

 .هزار تومان است 52هزار تومان و قزل سالمون  52هزار تومان،سنگسر  45هزار تومان،سالمون  57دزفول 
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  ماشین آالتماشین آالت
 آیانا - 1۹۳۱آذر  2۲: تاریخ

  تفاهم نامه همکاری برای نوسازی ناوگان حمل و نقل بین المللی محصوالت کشاورزی امضا شدتفاهم نامه همکاری برای نوسازی ناوگان حمل و نقل بین المللی محصوالت کشاورزی امضا شد

ای، اتحادیه ملی صادر کنندگان محصوالت کشاورزی و فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران  ماده 55با امضای این تفاهم نامه  

در راستای نوسازی و اصالح فرآیند حمل و نقل بین المللی محصوالت کشاورزی با هدف توسعه صادرات این محصوالت به 

ملی صادر کنندگان محصوالت کشاورزی و  دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی، اتحادیه.کشورهای مختلف متعهد شدند

فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران به منظور نوسازی زیر ساخت ها، اصالح فرآیندها و بهره گیری از وسایط حمل و نقل 

 55نامه به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، با امضای این تفاهم .خارجی تفاهم نامه همکاری امضا کردند

ماده ای، اتحادیه ملی صادر کنندگان محصوالت کشاورزی و فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران در راستای نوسازی و اصالح 

 .فرآیند حمل و نقل بین المللی محصوالت کشاورزی با هدف توسعه صادرات این محصوالت به کشورهای مختلف متعهد شدند

همکاری، از این پس اتحادیه ملی صادر کنندگان محصوالت کشاورزی متعهد شده که برای این تفاهم نامه ( 7)به موجب ماده 

حمل و نقل کاالهای صادراتی صرفا از تشکل های حمل و نقل بین المللی که عضو فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران 

فدراسیون حمل و نقل و لجستیک .اری کنندهستند، استفاده و از تحویل محموله های صادراتی به اشخاص غیر به طور مطلق خودد

تفاهم نامه موظف است تشکل های حمل و نقل بین المللی را متقاعد کند که نسبت به بیمه مسوولیت ( 5)ایران نیز بر اساس ماده 

ورت متخلفان خود و بیمه باربری که بر اساس قوانین و مقررات کنوانسیون های بین المللی می باشد، اقدام کنند و در غیر این ص

تفاهم نامه در صورت کمبود و یا گرانی وسایط حمل و نقل ( 4)بر اساس ماده .تمامی خسارات را عندالمطالبه پرداخت خواهند کرد

داخلی، فدراسیون ایران متعهد شده نسبت به اخذ مجوزهای الزم از مراجع قانونی و توافق کنوانسیون ها، تعهد نامه ها و توافق نامه 

 .المللی از وزارت راه و شهرسازی نسبت به تامین نیازهای حمل و نقل بین المللی از خارج از کشور اقدام کندهای بین 

این تفاهم نامه،در انجام صادرات محموله های کشاورزی به خارج از کشور از طریق ناوگان هوایی، دریایی، ریلی و ( 0)طبق ماده 

ان، شرکت های متخصص و دارای توانایی در انجام این امور را به اتحادیه و دفتر جاده ای، فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایر

به موجب این تفاهم نامه، فدراسیون حمل و نقل و .توسعه صادرات معرفی خواهد کرد تا از خدمات این شرکت ها استفاده شود

ه مقاصد کویت، بحرین، قطر و عربستان لجستیک ایران موظف است نسبت به فعال کردن کشتی رانی والفجر از مبدا بوشهر ب

فدراسیون ایران در عین حال متعهد شده که .سعودی که به علت برخی مشکالت بیش از سه سال است تعطیل می باشد، اقدام کند

این فدراسیون بر .سیستم حمل و نقل ریلی را به منظور توسعه صادرات محصوالت کشاورزی به واگن های سردخانه دار مجهز کند

در مراسم امضای .به مقاصد مختلف به ویژه اتحادیه اروپا را احیا خواهد کرد( کارگو)اساس تفاهم نامه همکاری، مسیر حمل هوایی 

کمبود ظرفیت ناوگان کانتینر : این تفاهم نامه همکاری شاهرخ شجری مدیر کل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی گفت

بودن عرضه خدمات حمل و نقل بین المللی نسبت به تقاضا برای صادرات محصوالت کشاورزی  دار حمل و نقل کشور موجب پایین

این کمبودها و عدم رعایت استانداردها در برخی شرکت های حمل و نقل بین : وی افزود.و افزایش هزینه حمل و نقل شده است

ارد می کند و از این رو برای رفع این مشکالت و المللی و عدم بیمه حمل محصوالت کشاورزی خساراتی را به صادر کنندگان و

طبق این تفاهم نامه همکاری، فدراسیون : شجری اظهار داشت.کمک به توسعه صادرات، این تفاهم نامه همکاری منعقد شده است

حمل و نقل و لجستیک ایران موظف شده که تشکل ها و شرکت های معتبر حمل و نقل را برای پوشش ظرفیت حمل و نقل 

محصوالت کشاورزی به دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه ملی صادر کنندگان محصوالت کشاورزی معرفی کند 
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و در مواقعی که ظرفیت حمل و نقل کشور نسبت به ظرفیت صادرات جوابگو نباشد این اجازه داده شده از ظرفیت های حمل و نقل 

میلیون تن محصوالت کشاورزی از  0وی با بیان این که ساالنه نزدیک به .استفاده شود خارجی برای بارگیری از مبدا و صادرات

میان حجم صادرات محصوالت کشاورزی که اغلب فساد پذیر هستند با ظرفیت ناوگان حمل و نقل بین : کشور صادر می شود، گفت

دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی، ظرفیت مدیر کل .المللی جاده ای و کامیون های کانتینردار فاصله زیادی وجود دارد

 .هزار تن عنوان کرد 555کامیون کانتینر دار برای محصوالت کشاورزی را کمتر از  555ساالنه حمل و نقل جاده ای کشور توسط 

تسم حمل و سی: در مراسم امضای این تفاهم نامه همکاری، محمد عیقرلو دبیر کل فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران گفت

نقل دریایی، ریلی و جاده ای ما مناسب است، اما تجهیزات و امکانات مناسب برای حمل کاالهای کشاورزی فسادپذیر را نداریم که 

قرار است در صورت صدور مجوز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و رفع برخی موانع و مشکالت، سیستم حمل و نقل را به 

 .استاندارد برای حمل کاالهای کشاورزی مانند گل و گیاه و مواد لبنی به سایز کشورها کنیمتجهیزات و سردخانه های 

فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران تمام تالش خود را برای دستیابی به اهداف صادارت کشور به ویژه محصوالت : وی افزود

ز اولویت های مهم برای حمل و نقل بین المللی دانست و از عیقرلو بسته بندی مناسب کاالهای کشاورزی را ا.کشاورزی خواهد کرد

وی در همین حال خواستار کمک دولت در برطرف کردن موانع و .صادر کنندگان خواست به موضوع بسته بندی توجه نشان دهند

ز در این رضا نورانی رییس اتحادیه ملی صادر کنندگان محصوالت کشاورزی نی.مشکالت تجهیزسیستم حمل و نقل کشور شد

مراسم با بیان این که تفاهم نامه همکاری در زمینه حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی و حمل و نقل مرکب و یا چند 

وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ( 5)وجهی محصوالت کشاورزی امضا شده، ابراز امیدواری کرد که با استفاده از کمیسیون ماده 

  .ل توسعه صادرات اقدام و کانتینرهای یخچالی استاندارد وارد چرخه حمل و نقل کشور شودراستای نوسازی و تکمی

میلیون دالر سرمایه گذاری نیاز  25برای تجهیز سیستم حمل و نقل جاده ای به دو هزار کانتینر یخچالی، نزدیک به : وی افزود

ت فسادپذیر مانند میوه، تره بار و گل و گیاه به کشورهای بزرگترین صادر کننده محصوال 25تا  25ایران در دهه : وی گفت.است

اروپایی بود، اما با اعمال تحریم های ظالمانه غرب و فرسوده شدن ناوگان هوایی کشور، هیچگونه حمل و نقل هوایی محصوالت 

فروند  55انیم دست کم از فروند هواپیما، بتو 505تا  555کشاورزی به کشورهای مقصد انجام نمی شود، اما امیدواریم با خرید 

نورانی بر تقویت زیرساخت ها و نوسازی سیستم حمل و نقل به منظور .هواپیما در توسعه حمل هوایی محصوالت استفاده کنیم

استفاده از سیستم حمل و نقل خارجی و بارگیری های مجدد منجر : توسعه صادرات محصوالت کشاورزی تاکید کرد و اظهار داشت

 .نه های صادرات، کاهش کیفیت و طوالنی شدن زمان تحویل کاال می شودبه افزایش هزی

/news/fa/ir.iana.www//:http52992D%/8%%AA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.iana.ir/fa/news/37997/%D8%AA%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

21۲ 
 

 ماشین آالت
 آیانا - 1۹۳۱آذر  1۱: تاریخ

های های   درصد کمبایندرصد کمباین  9۰9۰وجود وجود / / غالت کشور کلید خوردغالت کشور کلید خوردهای فرسوده برداشت های فرسوده برداشت   جایگزینی تراکتورها و کمباینجایگزینی تراکتورها و کمباین

  سالسال  0000کشور با طول عمر باالی کشور با طول عمر باالی 

سال هستند، طرح  55ها دارای طول عمری باالتر از  درصد کمباین 05درصد تراکتورهای کشور و  02با توجه به آنکه حدود 

 .های فرسوده برداشت غالت تدوین و نهایی شد جایگزینی تراکتور و کمباین

وگو با خبرنگار ایانا از تدوین و نهایی شدن طرح جایگزینی تراکتورها و  کز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی امروز در گفترئیس مر

های فرسوده برداشت غالت با انواع نو جایگزین  در قالب این طرح ماشین: های فرسوده برداشت غالت کشور خبر داد و گفت کمباین

های کشاورزی کشور دارای بیش از عمر مفید هستند و با  ای از ماشین جه به اینکه بخش عمدهبا تو: کامبیز عباسی افزود.شود می

گذاری در حوزه مکانیزاسیون کشور، این مرکز به ابالغ  آمده در دولت تدبیر و امید مبنی بر توسعه سرمایه عمل توجه به تمهیدات به

 .های فرسوده غالت را تدوین و نهایی کرد تراکتورها و کمباینوزیر جهاد کشاورزی و تأکید معاونان وزیر، طرح جایگزینی 

های توانی  های فرسوده در کشور به تفکیک استان و رده این طرح مشتمل بر بانک جامع اطالعاتی از ماشین: وی خاطرنشان کرد

 .سال است 75سال و باالی  75تا  55سال،  55مختلف و سه رده سنی زیر 

بندی  ها، اولویت های با طول عمر فوق، نحوه نظارت طرح همچنین فرآیند کاملی از چگونگی اسقاط ماشین در این: عباسی ادامه داد

 .های بخش کشاورزی دیده شده است بندی در جایگزینی مبتنی بر اهداف و اولویت در اسقاط و اولویت

موقع  نی به مباحثی پیرامون انجام بههای ناشی از کاهش مصرف سوخت حاصل از جایگزی جویی توجه به صرفه: وی تصریح کرد

های کشاورزی،  های تعمیر و نگهداری ماشین عملیات کشاورزی، ارتقای کیفیت عملیات کشاورزی، کاهش ضایعات، کاهش هزینه

 .های فوق و در نهایت ارتقای کمی و کیفی تولید محصوالت کشاورزی اشاره شده است اقتصاد و مدیریت ماشین

 دستگاه کمباین نو به مزارع غالت در دولت یازدهم 0911ورود بیش از 

کشاورزان : رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با اعالم اینکه ماهیت این طرح مبتنی بر تقاضای کشاورزان است، یادآور شد

های الزم  اسی و مشوقدر این طرح الزامات مهم و اس: عباسی تأکید کرد.در انتخاب ماشین نو جهت جایگزینی مختار و آزاد هستند

منظور جبران قیمت ماشین فرسوده در بازار با قیمت اسقاطی آن دیده شده  های حمایتی به نظیر حمایت دولت و ارائه سیاست

های فرسوده با پیشنهاد مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی  مصوبه جایگزینی ماشین 5588 - 89در سال : وی اظهار داشت.است

های مورد نیاز، این مصوبه  دلیل عدم تأمین منابع اعتباری الزم و مشوق طرح و به تصویب رسید که متأسفانه بهدر هیأت وزیران م

بالاثر باقی ماند، اما خوشبختانه با آغاز دولت یازدهم و تأمین مناسب تراکتورهای کشاورزی اعم از زراعی، باغی و برنج در کشور تا 

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی .های کشور ورود پیدا کرد کتور به عرصه مزارع و باغهزار دستگاه ترا 25این تاریخ حدود 

های  ترتیب سهم ماشین دستگاه کمباین نیز به عرصه مزارع غالت ورود پیدا کرد و بدین 055هزار و  بیش از یک: همچنین گفت

این مرکز مترصد موضوع : عباسی در ادامه افزود.افتگیری در فرآیند تولید محصوالت کشاورزی کاهش ی فرسوده به نحو چشم

های فرسوده بوده و خوشبختانه طرح توسط متولی مکانیزاسیون کشور تهیه و تدوین نهایی شد و برای  جایگزینی و اسقاط ماشین

سوخت، بانک  سازی مصرف ریزی کشور، سازمان بهینه ای همچون سازمان مدیریت و برنامه های ویژه اجرا نیازمند حمایت بخش

درصد  05سال و  55درصد تراکتورهای کشور دارای عمر باالی  02در حال حاضر حدود : وی خاطرنشان کرد.است... کشاورزی و

 75تا  55سال هستند که در این طرح تراکتورهای فرسوده در دو رده سنی  55های مورد استفاده نیز دارای عمر باالی  کمباین

سال است و  75های با طول عمرباالی  است که قطعاً اولویت جایگزینی در مرحله نخست با ماشین سال مدنظر 75سال و باالی 
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درصدی  95گفتنی است، با توجه به تکیه بیش از .های برداشت غالت کشور است اولویت نوع ماشین نیز در مرحله نخست کمباین

از رکود اقتصادی در حوزه صنعت   تواند باعث خروج طرح میاندازی این  حوزه مکانیزاسیون کشاورزی کشور به تولید داخل، راه

های الزم را با توجه به عملکرد بسیار خوبی که مرکز توسعه  آالت کشاورزی را رقم بزند و امیدواریم که مسئوالن حمایت ماشین

 ./های مؤثری برداشته شود مکانیزاسیون طی پنج سال اخیر داشته، انجام دهند و قدم
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 ماشین آالت
 آیانا - 1۹۳۱آذر  2۲: تاریخ

  ها شدها شد  یارانه آرد باعث افت کیفیت نانیارانه آرد باعث افت کیفیت نان/ / آالت نان صنعتیآالت نان صنعتی  درصدی کشور در تولید ماشیندرصدی کشور در تولید ماشین  ۰1۰1خوداتکایی خوداتکایی 

آالت مورد نیاز واحدهای نان  ها و ماشین درصدی در تولید دستگاه 25های صنعتی استان تهران از خودکفایی  رئیس انجمن نان

آالت در  محمدی با بیان اینکه صنایع داخلی تولیدکننده ماشین به گزارش خبرنگار ایانا، مهدی خان.صنعتی در کشور خبر داد

های مشابه  سوم قیمت دستگاه آالت عالوه بر برخوداری از کیفیت باال یک این ماشین: ت، گفتهای اخیر رشد زیادی داشته اس سال

سال پیش کشور  75در : وی با بیان اینکه از صفر تا صد زنجیره تولید نان صنعتی در کشور رشد داشته است، افزود.خارجی را دارند

شده، شاهد مازاد تولید در این محصوالت هستیم که  های انجام ا پیشرفتنیازمند واردات مایه خمیر و بهبوددهندها بود، اما امروز ب

های  های صنعتی استان تهران با انتقاد از اختصاص دوباره یارانه آرد به نانوایی رئیس انجمن نان.کند بستر صادرات آنها را فراهم می

ها  تر به نانوایی آرد رقابت مثبتی برای تحویل آرد کیفیهای  های آرد قطع شده بود کارخانه سال گذشته که یارانه: سنتی، بیان کرد

 .های تولید آرد گرفت و دوباره کیفیت آردها کاهش یافت داشتند، اما پرداخت دوباره یارانه آرد این انگیزه را از کارخانه

دولت : کرد و ادامه دادای عنوان  محمدی یکی از مشکالتی پیش روی توسعه مصرف نان صنعتی را توزیع غیرعادالنه یارانه خان

 955های صنعتی کیلویی  کند؛ در حالی که قیمت آن برای نانوایی تومان عرضه می 255های سنتی را هر کیلوگرم  گندم نانوایی

 .شود های صنعتی و حجیم می تومان است که این اختالف قیمت مانع رشد و توسعه نان

با توجه اینکه صدور این مجوزها بدون : نی در دولت گذشته، عنوان کردت 75مجوز واحد نان صنعتی  55وی با اشاره به صدور 

درصد از این واحدها کامالً تعطیل و تعداد معدودی از آنها نیز با درصدی کمی از ظرفیت  55تا  75کارشناسی دقیق انجام شده بود 

رفت و  اگر بودجه نان صنعتی هدر نمی های صنعتی استان تهران با بیان اینکه رئیس انجمن نان.خود در حال فعالیت هستند

درصد نان مصرفی مردم صنعتی  45قرار بود : شد، امروز خیلی از مشکالت نان کشور حل شده بود، تأکید کرد هدفمند استفاده می

از  محمدی قیمت نان صنعتی را در برخی موارد کمتر خان.باشد، اما اکنون فقط هفت درصد از نان مصرفی مردم کشور صنعتی است

شود و  ها و مایع خمیر استفاده می ها در حالی است که در نان صنعتی از بهبوددهنده این قیمت: نان سنتی عنوان کرد و یادآور شد

ها با حرارت غیرمستقیم پخت شده و بهداشتی هستند ضمن اینکه ضایعات آن بسیار پایین است که این امر صرفه اقتصادی  این نان

ای ایجاد رقابت  خواهیم که با بسترسازی مناسب و حذف زمینه از دولت می: وی در پایان اظهار داشت.برد باال می ها را این نوع از نان

 ./منفی موانع پیش روی تولید نان سالم را رفع کند
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  متفرقهمتفرقه
 آیانا - 1۹۳۱آذر  21: تاریخ

ماهیگیر اسیر در دستان دزدان ماهیگیر اسیر در دستان دزدان   ۸۸گزارش تالش ها و برنامه ها برای آزادی گزارش تالش ها و برنامه ها برای آزادی   //اسیراسیر  های آخر صیادان های آخر صیادان   نفسنفس

  دریاییدریایی

مسر یکی از خواهم که در حد وسع خود کمک کنند پروین صباحی، ه از همه می: سنت زاهدان  جمعه اهل مولوی عبدالحمید، امام

از روزی  |تواند آنها را آزاد کندمحمد باقرزاده خواهند و اگر دولت پیگیری کند می هزار دالر برای چهار نفر از ما می 505دزدان : اسرا

ای، آخرین سفر خود را به دریا برای کسب کمتر از دومیلیون آغاز کردند، نزدیک به دوسال  صیاد بلوچ سوار بر دو لنج اجاره 75که 

های خود را  گاه نتوانستند لنج ماهه خود را تقدیم دزدان دریایی کردند ولی هیچ آوران ماهیگیر اگرچه صیدهای سه این نان. گذرد می

اما نحیف یافته بودند و پس از انتقال این صیادان به پناهگاه   دزدان دریایی سومالی، طعمه تازه. به سواحل مکران در چابهار برسانند

تمام این روزها برای صیادان در رنج گرسنگی و تشنگی . سی با خانواده اسیران درخواست مبلغی برای آزادی آنها کردندخود، در تما

گدایی  چابهار رو به   جا پیش رفت که ساکنان روستاهایی در شهرستان کار تا آن. هایشان در استرس و فقر گذشت و برای خانواده

ی عزیزان خود بفرستند اما در همان روزها هشت نفر از اسیران جان خود را در غربت و بر اثر ای برای غذا آوردند که حداقل هزینه

هایشان بماند و روزها طول بکشد تا  هایشان روی دست هموطن شکنجه، گرسنگی و شرجی سواحل عدن از دست دادند تا جنازه

کند و چهار نفر آنها با کمک  ان درگیر چندین پروژه فرار میدرنهایت یک نفر از این صیادان از چنگ دزد. قبری برای آنها کنده شود

شوند تا هشت نفر با شرایط امنیتی دشوارتر همچنان اسیر راهزنان دریایی باقی بمانند؛ هشت نفری که  دولت سومالی آزاد می

گردد  هفته پیش آنها برمی 2، همسر یکی از اسیران، به تماس حدود «پروین صباحی»های  آخرین اطالع از وضع آنها براساس گفته

ای برای  اند و چه برنامه در این بین مسئوالن استانی و کشوری تاکنون چه کاری انجام داده. که دیگر نای سخن گفتن هم نداشتند

 روزهای باقیمانده دارند؟

 خواهند هزار دالر می505دزدان، 

همسرش   است که تاکنون چندین بار با همسر و خواهرزاده« الدین دهواری جمال»، همسر یکی از اسیران به نام «پروین صباحی»

هفته پیش 2بار حدود  دزدان آخرین»: گوید می« شهروند»صباحی درباره آخرین تماس خود و وضع اسرا به . است سخن گفته 

راوان که انگلیسی هم آنها مترجم انگلیسی دارند و یک نفر در س. تماس گرفتند و گفتند تا پول نفرستید دیگر جواب نخواهند داد

خواهید  کشیم و اگر می زور نفس می زدن نداشتند و گفتند که دیگر به در آخرین تماس، اسرا واقعا نای حرف. داند مترجم ماست می

 .ایم االن ما رابط هم پیدا کرده. خواهیم به آنها کمک شود اند و ما می ها به آخر خط رسیده آن بیچاره. کاری کنید فردا دیر است

االن آنها . ها را آزاد کرده است در کشور کنیاست و خود دزدها این رابط را پیدا کردند که قبال فیلیپینی« جان استید»رابط، آقای 

های  مطابق گزارش«.تواند آنها را آزاد کند خواهند و اگر دولت پیگیری کند، می هزار دالر برای چهار نفر، از ما می 505اند  گفته

کنند و حتی تعدادی از آنها  بر رنج اصلی، شرایط سخت مالی و اقتصادی را تجربه می  های این اسیران عالوه ادهمنتشرشده، خانو

اند، اما نهادهای دولتی در تمام  اند رو به گدایی در شهرهای اطراف آورده ای که دزدان جهت آب و غذا خواسته برای تأمین هزینه

از طرف کمیته امداد کُنارک آمدند و گفتند که »: گوید باره می این اند؟ صباحی در  یران کردهها چه کمکی به خانواده این اس این ماه

ما رفتیم وام بگیریم ولی گفتند مسئولش برای مسابقات ورزشی به کرمان رفته و قرار شد شنبه باز . دهیم خانواده اسرا را پوشش می

میلیون است، فقط به  0تا  4دوزی را که  دهد و وام سوزن عوض میهزار تومان کمک بال 455کمیته امداد گفته . پیگیر شویم

هم شماره حسابی گرفتند و تاکنون « مولوی عبدالحمید»از دفتر . دهند که سه نفر از اسرا متأهل هستند  های متاهل می خانواده
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خانواده نوهانی هم دو نفر از فرزندانشان »: دگوی ها هم می او درباره دیگر خانواده«.اند هزار تومان به حساب ما واریز کرده555مبلغ 

کیلومتری از کنارک  505پدر این دو فرزند که در روستایی با فاصله . نفر بودند و یکی از آنها فوت کرده است 75در بین این 

حدی  دو نفر هم بهمادر این . کند برای گذران زندگی روی به گدایی آورده و حتی به خانه ما هم برای گدایی آمده است زندگی می

خانم صباحی یکی از آشناترین افراد به جزییات این گروگانگیری است و از «. گریه کرده که یک چشم خود را از دست داده است

خواهد و اگر دولت  به نظر من لقمه آماده است و فقط خوردن می»: نظر او آزادی این اسیران در شرایط کنونی امر محالی نیست

ولی دیروز از یک نهاد رسمی به ما زنگ زدند و گفتند که . االن رابط مطمئن و مورد تأیید دزدان است. د آزاد کندتوان بخواهد می

های  هم نماینده کنونی مردم شهرستان« نژاد عبدالغفور ایران«.رابطه خود را با رابط و مترجم قطع کنیم تا آنها خودشان پیگیر شوند

روز  55طی بیش از « شهروند»های مکرر  چابهار،کنارک، نیکشهر و قصرقند در مجلس شورای اسالمی است که با وجود تماس

 .قناعت کرد« کنیم پیگیری می»باره نشد و مسئول دفتر او تنها به  حاضر به پاسخگویی در این

 ی کردیمهمه کوتاه

بلوچستان را هم برعهده  و ، نماینده مردم ایرانشهر در مجلس که ریاست مجمع نمایندگان استان سیستان«فرد محمدنعیم امینی»

ها  گوید و امیدوار است که در روزهای آینده پیگیری توجهی همه مسئوالن نسبت به این موضوع سخن می کاری و بی دارد از کم

روز قبل است؛  025این مسأله مربوط به »: گوید می« شهروند»ملکرد خود و مجمع نمایندگان استان به او درباره ع. تر شود جدی

شاید نماینده چابهار اطالع داشته )حقیقتا ما تا سه ماه پیش اطالعی در این زمینه نداشتیم . شویم که ما نماینده   یعنی قبل از این

با آقای ظریف دو مورد و با . هایی برای دولت صادر شد روزهایی که متوجه شدیم نامه در این(. خبر بودیم ولی ما از ابعاد قضیه بی

که پویشی با محوریت « تا آزادی صیادان ایرانی»کمپین )بار حرف زدیم اما عمال بعد از این کمپین  آقای قشقاوی هم چندین

ابعاد فاجعه بیشتر روشن ( خانواده آنهاست و کمک به آنها آزادی اسیران ای و اجتماعی در داخل کشور است و هدف  فعاالن رسانه

کاری کردند؛ هم  نوعی کم به نظر من تمام افراد مسئول به. من هفته قبل سفری به چابهار داشتم و با صاحب لنج صحبت کردم. شد

ای با فعاالن  هفته قبل جلسهما . کرد وزارت خارجه هم دولت هم نمایندگان مجلس و خود نماینده حوزه انتخابیه باید بیشتر کار می

فضلی داشته باشم و یک نامه اکید  این پویش داشتیم و قرار شد در نخستین فرصت تقاضای وقتی با آقای ظریف و آقای رحمانی

های کمک به آزادسازی این اسیران هم  فرد درباره راه امینی« .برای آقای روحانی بنویسیم و تقاضای دیدار با ایشان داشته باشیم

همچنین نهادهای امنیتی مانند وزارت اطالعات . آید باید از توان سازمان ملل متحد استفاده کنیم بیشتر به نظر می»: گوید می

تر برخورد کند؛ چون اطالعات بیشتری دارد و این مسأله در حوزه  خود نماینده چابهار باید فعال. توانند در این زمینه کمک کنند می

ما نمایندگان و خود من باید بیشتر . تالش ما این است که از حداکثر ظرفیت مجلس استفاده کنیم. ستایشان اتفاق افتاده ا

من هفته پیش صحبتی با آقای استاندار داشتم و حداقل باید کمیته امداد و . تر شویم کردیم و االن هم باید فعال پیگیری می

ها  ای به این خانواده ا ریاست بهزیستی صحبت خواهم کرد که توجه ویژهدر نخستین اقدام ب. بهزیستی را در این زمینه فعال کنیم

 «.صورت بگیرد

از نشست مجمع نمایندگان « شهروند»گو با  و سوران در مجلس هم در گفت  ، نماینده مردم سراوان و سیب«درازهی محمد باسط»

درازهی درباره . گوید ور در هفته جاری سخن میاستان در هفته گذشته و تالش این مجمع به دیدار با وزیر خارجه و وزیرکش

دقیقه با دزدان  45بار  آخرین. ها حرف زدم بار هم با گروگان بار با دزدان و یک من سه»: گوید های خود با گروگانگیران هم می تماس

شدند و اگر  کارگر نمیگفتیم که اینها اگر این پول را داشتند که  «only money» کردند که حرف زدم و آنها مدام تکرار می

شود این هشت اسیر را نجات داد؟ او از  ای می اما به چه شیوه« .خواست کمک کند که تا االن کمک کرده بود کسی هم می

حل پول است و این پول در بلوچستان یک  تنها راه»: دهد باره ادامه می گوید و در این هزار دالری گروگانگیران می 705درخواست 
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کند که این مسأله را پیگیری کنیم و ما دیگر توان تحمل  استانی بودن بلکه انسان بودن حکم می زبان و هم نه هم. ستعمر زندگی ا

 «.کنیم حتما با آقای ظریف جلسه بگذاریم این هفته سعی می. ها را نداریم زاری خانواده و گریه

ترین نماینده دولت در  گذرد، عالی ماهیگیر بلوچ می 75اسارت ماه که از  75وزارت خارجه باید پیگیری کنداما در این : استاندار

« هاشمی اوسط  علی»ای برای روزهای آینده دارد؟  بلوچستان چه کاری انجام داده یا مجموعه استانداری چه برنامه و استان سیستان

ه بخشی زیادی از آن مالی و مادی شود ک ها وارد می هایی به این خانواده خسارت»: گوید می« شهروند»در پاسخ به این پرسش 

های آنها  یک بخش که مربوط به وام و قرض. ها صورت بگیرد هایی به خانواده است؛ ما آن را پیگیری کردیم که از طریق دولت کمک

نرمش دیده  تواند به سمت خانوادهای آسیب قانون می. هایی در این زمینه صورت بگیرد نسبت به بانک بوده که قرار است معافیت

بخش ارشد »: گوید اش برای آزادسازی صیادان هم می های خود و مجموعه وبلوچستان درباره برنامه استاندار سیستان« .داشته باشد

المللی و  است؛ هر چند که از طریق نهادهای بین پیگیری مسائل دیپلماتیک است که نبود سفارت در سومالی مزید بر علت شده 

دسترسی از طرف ما و . بر این شناسایی موقعیت دقیق این اسیران کار آسانی نیست عالوه. مسأله هستندکشورهای دیگر پیگیر این 

برنامه برای آزادی اسیران، خارج از حوزه . ولی وزارت خارجه پیگیر است. طرفه است ها یک خانواده با اسیران وجود ندارد و تماس

یم انجام دهیم، درخواست پیگیری از طرف وزارت خارجه است که این وزارتخانه توان آنچه که ما می. وزارت کشور و استانداری است

 «.از طرق مناسب پیگیر است و به حوزه خود اشراف کامل و مناسب دارند

 :نماینده خبرگان رهبری

 شنوم تازه این موضوع را می

دند و تالش برای آزادی آنها و کمک به های داخلی اخبار این صیادان را پوشش دا های گذشته، بیشتر رسانه اگر چه در ماه

بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری از کلیت این ماجرا اظهار  و شود، اما یکی از نمایندگان مردم سیستان خانوادهایشان پیگیری می

ای  و چه برنامهدر پاسخ به این پرسش که تاکنون چه کاری در این زمینه انجام داده « مولوی نذیراحمد سالمی». کند اطالعی می بی

کسی به ما مراجعه نکرده و اگر مراجعه کنند، سعی . شنوم و در جریان نیستم من خبر ندارم و االن از شما می»: گوید دارد، می

 «.کنیم که کمک کنیم؛ ولی من االن از دهان شما شنیدم می

 هر کس درحد وسع خود کمک کند: مولوی عبدالحمید

وبلوچستان  امام جمعه زاهدان و سرپرست شورای هماهنگی مدارس اهل سنت استان سیستان «زهی مولوی عبدالحمید اسماعیل»

جای گذاشته است؛ سربازانی که به دست یک  اش در آزادی سربازان ایرانی خاطره خوبی در ذهن مرد مردم به است که تأثیرگذاری

سفیدان قبایل استان و نامه عبدالحمید آزاد  مک ریشتروریستی در منطقه سرباز این استان اسیر شدند و درنهایت با ک  گروهک

متاسفانه در »: گوید کند و می اشاره می« محمدجواد ظریف»اش به  جمهوری سومالی و همچنین نامه او به نامه خود به رئیس. شدند

ده از طرف خانواده همین رسد و تا حاال هر تالشی بو کاری شده و البته دست هیچ کشوری به این دزدان نمی رابطه با عزیزان کم

سنت ایران   مولوی عبدالحمید که در بین اهل«.اسرا بوده و کسی که رابط بوده، پول هم گرفته ولی آزادی صورت نگرفته است

خواهد که به هر شکل ممکن خانواده این صیادان را حمایت  از مردم می« شهروند»گو به  و ای دارد، در گفت ه جایگاه و احترام ویژ

خواهم که در توان خود به این  کنم و از مردم می از طرف ما هم حتما کوتاهی صورت گرفته ولی حتما بیشتر پیگیری می»: کنند

های  توانند این خانواده خواهم که به هر شکلی که می ها کمک کنند؛ االن از همین تریبون هم از مردم و از خیرین می خانواده

جمعه زاهدان و نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، خانم  با امام« شهروند»پس از تماس «.مظلوم را حمایت کنند

از طرف دیگر اما . صباحی از تماس، دلجویی و قول کمک عبدالحمید سخن گفت و خواستار اشاره به این موضوع در گزارش شد

دانم چه اصراری دارید که  نمی»: نادرست دانسترسانی در این زمینه را  یک مدیر ارشد در وزارت خارجه ایران، تالش به اطالع
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این سخنان در حالی مطرح « .های آنها نیست صالح خود اسیران و خانواده درباره همه مسائل خبر منتشر کنید؛ این کار شما به

روزها در سکوت اند و بخش زیادی از این  نفر آنها جان باخته 8گذرد و حداقل  ماه از اسارت صیادان می 75شود که بیش از  می

« ایسنا»وگو با  ، معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیالت ایران در گفت«اصغر مجاهدی علی»دیروز هم . ها گذشته است رسانه

اند؛ ولی به دلیل نداشتن ارتباط  های خود را درگیر این موضوع کرده های امنیتی بیش از مسائل مشابه ظرفیت دستگاه»گفت که 

 «.رود کشور سومالی روند آزادسازی آنها به کندی پیش می دیپلماتیک با

/news/fa/ir.iana.www//:http58555D%/9%82%D9%85%D8%B5%E7% 
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 متفرقه
 آیانا - 1۹۳۱آذر  21: تاریخ

  گندمکارگندمکارهای یک های یک   درددلدرددل

زد، به افق خیره شده بود و نوازش آفتاب روی صورتش را به فال نیک  سوار بر تراکتور داشت، زمین را شخم می "امید"در حالی که 

، زمین ریز پایش را روشن "امید"روی  رفت، اما گرمای مالیم آفتاب که درست روبه کم رو به سرد شدن می اگرچه هوا کم. گرفت

 .توانست نتیجه آن، شنیدن خبرهای خوب باشد بخشید که می به روح او میکرد، حس مطلوبی  می

 :فخر وحید زندی -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

زد، به افق خیره شده بود و نوازش آفتاب روی صورتش را به فال نیک  سوار بر تراکتور داشت، زمین را شخم می "امید"در حالی که 

، زمین ریز پایش را روشن "امید"روی  رفت، اما گرمای مالیم آفتاب که درست روبه ه سرد شدن میکم رو ب اگرچه هوا کم. گرفت

خبرهایی که امید، سه ماه قبل، . توانست نتیجه آن، شنیدن خبرهای خوب باشد بخشید که می کرد، حس مطلوبی به روح او می می

میلیون تومان گندم به دولت فروخته بود، اما بعد از  25ایل سال، حدود او در او. کشید یعنی از قبل از پایان شهریور، انتظارش را می

هرچند در . چند هفته تنها چهار میلیون تومان به حسابش واریز شد و مابقی به زمانی موکول شد که خزانه دولت دوباره پر شود

در همین گیر و دار، صدای پسرش را . ش ماندنهایت با او تسویه حساب کردند، اما اگر منصفانه به موضوع نگاه کنی، خستگی به تن

امید، بالفاصله تراکتور را خاموش کرد و .ای تأمل کند داد تا بلکه پدرش، لحظه دوید و دست تکان می شنید که جلوتر از تراکتور می

مین چند ثانیه، انواع در فاصله ه "چی شده؟": انگیز رو به فرزندش کرد و پرسید اش را کشید و با نگاهی مبهم و هراس ترمز دستی

کرد که الاقل اگر قرار است خبر بدی بشنود، مربوط به سالمتی و یا از هم  و اقسام افکار منفی به ذهنش خطور کرد و خدا خدا می

زودتر بگو ببینم چی شده؟  "فرزاد": کرد، امید با صدای بلند گفت پسر که داشت نفس تازه می. اش نباشد پاشیدن گرمی خانواده

دیروز، نرخ ": کشید، گفت های عمیق می طور که داشت نفس فرزاد همان"ار داری اول صبحی که اینجوری اومدی مزرعه؟چی ک

اش به عدد تعیین  امید، با شنیدن این جمله جوری از تراکتور پایین پرید که انگار، مرگ و زندگی ".خرید تضمینی گندم، اعالم شد

چند بار بهت بگم، من از دروغ گفتن بدم ": پدر، با صدای بلند خندید و گفت ".مانتو 5555": فرزاد گفت. شده وابسته است

پسر، گوشی همراه خود را به پدر نشان داد تا "درست حرف بزن ببینم قیمت گندم چند شده؟. یاد؛ حتی اگه شوخی باشه می

عکس گرفته بود که در آن برای نخستین بار، معاون رییس جمهوری، نرخ  خبرگزاری ایانااو از خبر . درستی حرف خود را ثابت کند

چشم امید، روی صفحه .ای کرده بود تومان در هر کیلوگرم اعالم و تصمیم نهایی دولت را رسانه 5555خرید تضمینی گندم را 

ریقی ناراحتی خود را به عکس دانست از چه ط نمی "تومن بیشتر نسبت به پارسال؟ 55فقط ": ناخودآگاه پرسید. گوشی خشکید

. هیچکس نبود... کرد، ثابت کند؟ اطرافش را نگاه کرد های رنگ و وارنگ با آب و تاب صحبت می نوبخت که داشت پشت تریبون

خواست  او می. رفت هایش بر سرش آوار شدند و دیگر دست و دلش به کار نمی آرزوها و برنامه. خواست به همه شکایت کند دلش می

بختش، جهاز بخرد؛ فرزاد را به دانشگاه شهرستان بفرستد و اگر هم بعد از مخارج روزمره زندگی، چیزی  ل گندم برای دختر دمبا پو

خورد؛ مگر  پرسش پشت پرسش، مثل تیرهای رگباری، به فرق سرش می. اش را تعویض کند ماند، تراکتور فرسوده برایش باقی می

ل مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا کند؟ اصال مگر نباید این نرخ تا قبل از شهریور اعالم شده قرار نبود قیمت تضمینی گندم، هر سا

کرد که اینجا در دل طبیعت، چگونه فریاد بزند تا مسووالن، صدایش را  دهد؟به این فکر می ماهه چه معنی می 7.0باشد؟ این تعلل 

گویند،  هفته، جشن شکرگزاری برگزار شود؛ جشنی که می 7کمتر از بشنوند؟ اصال گوش شنوایی هست یا نه؟ حاال قرار بود در 

دادند که دردش را بگوید؟  توانست خود را به سالن همایش برساند؟ آیا به او اجازه می آیا می. رییس جمهوری هم در آن حضور دارد

گوید؟ اگر نتواند فرزندانش را تامین کند، باید به اش ب داد تا از آرزوهای بر باد رفته ثانیه به او مهلت می 55آیا رییس جمهوری، تنها 

http://iana.ir/fa/news/37717/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-63-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-95-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D8%B2-%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF
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شد، اما با بغضی که قطعا در آن لحظه راه گلویش  کجا پناه ببرد؟ گیریم که تمام این رویاها در روز شکرگزاری به حقیقت تبدیل می

، اال گندم؛ یعنی گندمی که بیش دانست قیمت همه چیز به اندازه تورم، قد کشیده می. کرد؟ به تراکتور تکیه داد بست، چه می را می

کشد، حتی ارزش یک بطری شیر را هم ندارد؟عاقبت وقتی یاد حرف یکی از دوستانش افتاد، سکوت را بر  ماه برایش زحمت می 2از 

اگه دولت بخواد گندم از خارج ": دوستش گفته بود. اعتراض ترجیح داد و تصمیم گرفت ساکت بماند تا وضعیت از این بدتر نشود

پس باید الاقل قدر این . کنیم تر از گندمی که من و تو تولید می خوره؛ یعنی خیلی ارزون تومن براش آب می 955بخره، کیلویی 

 ...تر، سفره ایرانیه با نان ایرانی مهم کاشتنه و مهم. خرید تضمینی رو دونست تا یه وقت خدایی نکرده، منتفی نشه

/news/fa/ir.iana.www//:http58555D%/8%D%AF8%B5%D8%AF 
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 متفرقه
 آیانا - 1۹۳۱آذر  2۲: تاریخ

  بزرگداشت روز جهانی کوهستان در پردیس کرج دانشگاه تهرانبزرگداشت روز جهانی کوهستان در پردیس کرج دانشگاه تهران

روز جهانی ( آذر 75یک شنبه )دسامبر  55همایش و نمایشگاهی انجمن علمی دانشجویی محیط زیست دانشگاه تهران با برگزاری 

انوشه کفاش، دبیر انجمن علمی دانشجویی محیط زیست دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرنگار ایانا .کوهستان را گرامی می دارد

کوهستان یکی از مناسبت های  روز جهانی": از برگزاری همایش بزرگداشت روز جهانی کوهستان در دانشگاه تهران خبر داد و گفت

سازمان ها و . بین المللی زیست محیطی و تذکری برای ارزش و تاثیر کوهستان بر زندگی جوامع و محیط زیست سرزمین ها است

اهمیت این روز ما . نهادهای مرتبط، در سراسر جهان، یازده دسامبر هرسال، برنامه های متعددی به همین مناسب برگزار می کنند

با توجه به رشته هایی که در ": وی ادامه داد".به همین مناسبت ترتیب دهیم ر آن داشت تا یک برنامه دانشجویی در دانشگاه را ب

پردیس کرج دانشگاه تهران ارائه می شود، دانشجویان این پردیس مدیران آینده کشاورزی، منابع طبیعی ومحیط زیست این کشور 

یی کمک می کند این دانشجویان با اطالعات بیشتر و به روزتری برای آینده تصمیم گیری هستند لذا برگزاری چنین همایش ها

کشور ما با ": وی هدف از برگزاری این همایش را باال بردن سطح آگاهی عمومی نسبت به اهمیت کوهستان دانست و گفت ".کنند

ار این مناطق کوهستانی بر منابع طبیعی کشور نیازمند داشتن دو رشته کوه مهم البرز و زاگرس در شمال و غرب و تاثیرگزاری بسی

این توجه در سطح کالن و خرد می تواند با توجه به شرایط کنونی کشور از لحاظ . توجه جدی نسبت به کوهستان های خود است

 ".محیط زیستی چاره ساز باشد و بسیاری از مشکالت کشور را که ناشی از بی توجهی به محیط زیست است بکاهد

با مکاتباتی که با سازمان خواروبار و کشاورزی ": کفاش با اشاره به همکاری سازمان های بین المللی در برگزاری این همایش افزود

سازمان ملل متحد یا همان فائو داشتیم توانستیم توجه این سازمان بین المللی را جلب کرده و سمندر لرستان را به عنوان یک 

عالوه بر سازمان خوار و بار و کشاورزی ": وی اضافه کرد".و به عنوان نماد این روز در ایران معرفی کنیمگونه ارزشمند کوهستانی 

در ایران، نهادهای دولتی شامل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز، اداره کل حفاظت محیط زیست ( فائو)ملل متحد 

دبیر این انجمن علمی از ".ری استان در برگزاری این مراسم از ما حمایت می کننداستان البرز و اداره کل میراث فرهنگی و گردشگ

مساح بوانی مشاور طرح بین ": دکتر علیرضا مساح بوانی و مهندس حامد فرضی به عنوان سخنرانان مراسم نام برد و توضیح داد

همچنین حامد فرضی، . مرکزی صحبت می کندالمللی زاگرس مرکزی است و درباره اثرات تغییرات اقلیمی بر کوهستان زاگرس 

وی در ".مدیر کل منلبع طبیعی و آبخیز داری استان البرز از اجرای طرح ملی جنگالنه و احیای پوشش گیاهی کوهستان می گوید

سمن  با توجه به این که این روزها، جامعه مدنی حضور پررنگی در بخش های مختلف به ویژه محیط زیست دارند از": ادامه گفت

های مختلف استان و همچنین سمن هایی که در حوزه کوهستان فعالیت می کنند دعوت کردیم تا در این همایش ما را همراهی 

. در حاشیه برگزاری همایش سمن ها می توانند به معرفی فعالیت های خود پرداخته و عضو گیری کنند": وی افزود".کنند

دانشجویان و سازمان میراث فرهنگی و خدمات گردشگری از دیگر برنامه های  همچنین نمایشگاه عکس کوهستان با همکاری

وی با برشمردن موضوعات مهم مرتبط با کوهستان از چاپ ویژه نامه ای به همین مناسبت خبر داد و ".حاشیه ای این مراسم است

مناطق کوهستانی، گونه های جنگل های کوهستانی، اکوسیستم های آب شیرین کوهستانی، مدیریت منابع آب در ": گفت

وی در پایان خاطر ".کوهستانی و امنیت غذایی در مناطق کوهستانی از محورهای مهم و اساسی مدنظر ما در این ویژه نامه است

در تاالر مهدوی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در  57تا  9آذر از ساعت  75این مراسم یکشنبه ": نشان کرد

وی همچنین از همه عالقه مندان به محیطزیست و منابع طبیعی به ویژه در بخش کوهستان دعوت کرد تا ".برگزار می شود کرج

 .الزم به ذکر است در پایان به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره اعطا می شود. در این مراسم شرکت کنند
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نی کوهستان بود سازمان ملل متحد تعیین کرد و فائو را که سال جها 7557گفتنی است روزجهانی کوهستان را پس از سال 

  .مسوول هماهنگی آن در کشورها قرار داد

/news/fa/ir.iana.www//:http52905D%/8%A8%D8%B7%D8%B5%AF%DA 
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 متفرقه
 آیانا - 1۹۳۱آذر  2۲: تاریخ

  زنگ خطردوباره وزیر کشور درباره آسیب های اجتماعیزنگ خطردوباره وزیر کشور درباره آسیب های اجتماعی

 سال تاخیر در توجه به مسائل اجتماعی کشور داریم 75  

   درصد طالق ها در کشور ناشی از اعتیاد است 05  

 میلیون نفر حاشیه نشین در کشور داریم 55   

 عرفان های کاذب در حال رواج است   

الرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، روز  که عبد  ای بود این جمله« .اریم ر توجه به مسائل اجتماعی کشور تاخیر د سال د 75»|  اعتماد

ر توجه به مسائل  های وقت د ولت ر حالی تاخیر د وزیر کشور د.  ر بیست و پنجمین اجالس سراسری نماز به زبان آورد پنج شنبه و د

سازی   برای توانمند  ن زمینه مساعد فراهم بود  ر این بازه زمانی با وجود ه که بررسی فرصت سوزی د ل برداجتماعی کشور را زیر سوا

  یابی رشد ر ریشه د  تواند ی و توسعه سیاسی و فرهنگی کشور، می اقتصاد  به سبب رشد  ید های نوپد ر مقابل آسیب ف د جمعیت هد

ر سه جلسه  های مقام معظم رهبری د عالوه بر آنکه علت نگرانی.  ته موثر باشدهای گذش های اجتماعی طی سال ی آسیب تصاعد

های اجتماعی را هم  امات فوری برای کنترل آسیب ایشان بر اقد  و سال گذشته و تاکید ار با اعضای شورای اجتماعی کشور طی د ید د

ساز بروز و افزایش  زمینه  تواند گی فضای مجازی می ترداشت که گس این اشاره را د  ر سخنان خود رحمانی فضلی د.  کند روشن می

تکنولوژی، جمعیت   ر راستای رشد های اجتماعی که د ورانی، گام نخست مقابله با آسیب ر چنین د و د  های اجتماعی باشد آسیب

. رسه است ه و مد ر کانون خانواد ها د شات و ارز ه، تقویت اعتقاد اد ف قرار د از این ابزار و گروه سنی نوجوان و جوان را هد  بهره مند

ات مقام معظم رهبری  های اجتماعی، به تاکید ر توضیح علت تمرکز وزارت کشور بر موضوع آسیب د  ر سخنان خود رحمانی فضلی د

ر قالب طرحی  که د  دامی بو های اجرایی اقد ستگاه های اجتماعی توسط د کنترل آسیب»:  و افزود  ها اشاره کرد ر مقابله با این آسیب د

که مقام معظم   ای هم با حضور سران قوا و تمام متولیان اجتماعی کشور برگزار شد جلسه.  یم مقام معظم رهبری شد وین و تقد تد

سخنران  77که این نشست   روز برگزار شد  یگر به فاصله چند نشست د.  ند ه بود رهبری ضرورت تشکیل این نشست را اعالم کرد

که   اولویت مشخص شد 0ر نهایت،  د.  هند توضیح د  امات خود ر خصوص اقد ها د ستگاه ها، باقی د ر سایر نشست د  اشت و مقرر شد د

.  ها بود ه از سوی رهبری برای این نشست اخالقی و مناطق بحران خیز، محورهای تعیین شد  ، حاشیه نشینی، طالق، مفاسد اعتیاد

جمهوری  که براین اساس، رییس شورای اجتماعی توسط رییس  شود  ریزی ایجاد مرکزیتی برای هماهنگی و برنامه  اما الزم بود

جه مستقلی برای این امر  های اجتماعی نیز فعال و بود یریت امور آسیب ستگاه چابکی به نام سازمان مد ر کنار آن، د و د  تعیین شد

رباره  شورای اجتماعی کشور و سران سه قوه با مقام معظم رهبری و ارایه آخرین گزارش د ر حالی که از آخرین جلسه د«. معین شد

برای مقام معظم »:  کرد  ، وزیر کشور تاکید گذرد های اجتماعی کشور کمی بیش از یک ماه می امات متمرکز بر کنترل آسیب اقد

ر  شش ماهه د  ها گزارش عملکرد ستگاه ذشته هم تمام دسال گ. های اجتماعی نیست تر از آسیب رهبری، هیچ موضوعی با اهمیت

ر جلسه امسال هم که حتی با  د. اشت رپی د ی رهبر معظم انقالب را د که خرسند  ند اد های اجتماعی ارایه د زمینه کنترل آسیب

ر حالی که علت وقوع  وزیر کشور د« . ده به رهبری ارایه ش ، گزارشی از امور اجرا شد مسائل مرتبط با انتخابات، به تعویق نیفتاد  وجود

ر اشاره به لزوم توجه به  انست، د را متاثر از سایر عوامل د  رصد د 05و   ر کشور را ناشی از اعتیاد ه د های ثبت شد از طالق  رصد د 05

که رهبر معظم  اریم نشین د میلیون نفر حاشیه55»: ات رهبری گفت جمعیت حاشیه نشین و کاهش این آسیب بر اساس تاکید

ر روستا  گی د نظر مقام معظم رهبری توجه به سبک زند  چون یکی از موضوعات مورد  ند ر فرمود ستور ویژه صاد راین زمینه د انقالب د

گی  وقتی شرایط زند.  راین زمینه عمل کرد فعال و خالقانه د  ر جامعه است که باید گی مجموعه اعمال و گفتار ما د سبک زند. است
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ه  ریزی مبتنی بر توسعه نبود که برنامه  هد د و این نشان می  ماند ر روستا نمی ، جمعیتی د شود می  امطلوب اجتماعی و فرهنگی ایجادن

ار بسیج همگانی  مد ار است، سرد د ه ر را عهد مخد  مبارزه با مواد  رحمانی فضلی، غیر از آنکه تولیت وزارت کشور و ستاد«.اشتیم و ند

ر  که رحمانی فضلی د  ی بود ، پیشنهاد«ها ن مقابله با آسیب اجتماعی شد». های اجتماعی است و آسیب  بله اجتماعی با اعتیادر مقا د

زیرا به زعم وی، با   ر مطرح کرد مخد  مبارزه با مواد  بیری کل ستاد پس از انتصاب به وزارت کشور و د  نخستین نشست رسمی خود

ها از  رت مقابله و کنترل و کاهش آسیب ها، قد های زمینه ساز بروز آسیب های اجتماعی و ریشه منه آسیبا گی روز به روز د گسترد

، نقش  پست و مقام هستند انی بی ی کوچه و خیابان که شهروند م عاد و الزم است مرد  رود ها فراتر می ولت ایره اختیارات و توان د د

، باز هم از  امه سخنان خود ر اد رحمانی فضلی د.  ایفا کنند  کند می  ید جامعه را تهد  ادهایی که تک تک آح ر کاهش آسیب اصلی را د

های اجتماعی بسیار  تنوع آسیب»:  اثر گفت و افزود مآبانه و بروکراتیک و بعضا، کم ولت های د اهمیت این نوع مقابله به جای برخورد

  وجود  ه و اعتقاد ینی قوی بود هرجا که مسائل د.  ساس مسوولیت کنندتک تک اقشار جامعه نسبت به آن اح  وسیع است و باید

است تمامی   امید. ها را تقویت کنیم ارزش  سازی کنیم باید اگر بخواهیم مصون. ه اجتماعی کاهش یافته است ید اشته، مشکالت عد د

ر راس  علما د.  ام کنند اقد  ر این رابطه به جد ه و د ی بردپ  های اجتماعی به مسوولیت سنگین خود ر برابر مبارزه با آسیب م د مرد  آحاد

مشکالت ناشی .  م و مسووالن حل شود با کمک مرد  و چنین موضوعاتی باید  ارند های اجتماعی قرار د ن مبارزه با آسیب اجتماعی کرد

گذاری و کمک  و سرمایه  ید ن تکنولوژی جد توانیم با آورد ی را می ضعف اقتصاد.  شود برطرف می  ی زود و ضعف اقتصاد  از رکود

ر حوزه اجتماعی و فرهنگی گرفتار ضعف و سستی  ولی اگر کشور د. اکثر پنج سال جمع کنیم ی، ظرف حد گرفتن از معماران اقتصاد

ر ذهن  ابهامات دامروز ما با گسیختگی و .  افتد ، معلوم نیست اصالح این شرایط، چه زمانی و به چه شکلی اتفاق می و انحراف شود

ر حال رواج است که علت اصلی این اتفاق هم قلب و روح و فطرت پاک جوانان ما است که  های کاذب د عرفان. مان مواجهیم ان فرزند

تر است و همین  نیا پایین های اجتماعی که با آن مواجه هستیم از نُرم معمول د البته مجموع آسیب. ایم آن را پر کنیم ما نتوانسته

  رود هزار نفر از کشور ما به اربعین می 455و میلیون و  این اتفاق هم آن است که د  نمود. ن جامعه ما است ه سالم بود هند د ر نشانام

نشینی معضالت  و حاشیه  ر عرصه طالق، اعتیاد اگرچه د. هیم آن را توسعه د  بخش است که باید های حیات و این از همان ریشه

ر  گویم که اگر د به عنوان وزیر کشور می. اشت م را هم خواهیم د ینی، حضور مرد ات د ها و اعتقاد با تقویت ریشهاریم ولی  ی د زیاد

سازی  کاری کنیم که مصون  اشته باشیم و باید ام موثری د توانیم اقد م را به کمک نگیریم، نمی هی آنها، مرد مسائل اجتماعی و ساماند

  رسه، بعد مد. ه محور و کانون این صیانت است خانواد»:  وزیر کشور افزود« . ه تقویت شود ر خانواد ، اول دها ات و ریشه و تقویت اعتقاد

و اگر این   گیرند یف چهارم قرار می ر رد محالت هم د.  ی را پمپاژ کنند مسائل اعتقاد  باید  و مساجد  ارد ه بیشترین تاثیر را د از خانواد

نظمی  ن و کاهش بی ینی، با انقالبی بود ات د ک منظومه ببینیم و ارتباط آن را با هم وصل کنیم، با اعتقادچهار مکان را به عنوان ی

های اجتماعی  ر مقابل آسیب ایم د ریزی توانسته فکر نکنیم که صرفا با برنامه. های اجتماعی موثر باشیم ر کنترل آسیب توانیم د می

بریم، تجلی  آنچه از آن به عنوان آسیب اجتماعی نام می. ایم تاکنون مقاومت کنیم وانستهمان ت ما با غنای فرهنگی. مقاومت کنیم

ر کشور  د  هزار نفر معتاد 055امسال . ی است های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصاد ر بخش های ما د بیرونی مجموعه فعالیت

، یک عامل نیست  ر جامعه مواجهیم، علت اعتیاد د  اگر با اعتیاد.  سازی آنها انجام شد امات الزم برای سالم یم و اقد آوری کرد جمع

 «.موثر است  ر بروز اعتیاد بلکه سایر عوامل و حتی عوامل امنیتی هم د
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 متفرقه
 آیانا - 1۹۳۱آذر  2۲: تاریخ

  های ایران به ترامپهای ایران به ترامپ  نگاه بانکنگاه بانک

ای با ایران را پاره خواهد کرد  ترامپ در مبارزات انتخاباتی خود تهدید کرد توافق هسته: پایگاه اینترنتی یورومانی در گزارشی نوشت

 .اند را حفظ کنند با وجود این، بانکداران ایران مصمم هستند دستاوردهایی که به سختی به دست آورده

بالفاصله بعد از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات : زارش شبکه خبری ایبنا، یورومانی در گزارش خود آورده استبه گ 

گیرند یعنی جامعه  تاثیر این اتفاق قرار می جمهوری آمریکا به تهران رفتیم تا واکنش گروهی که احتماال بیشتر از همه تحت ریاست

راستش را : براساس این گزارش یکی از بانکداران برجسته ایران در اینباره با کنایه گفت.هیمبانکی ایران را مورد ارزیابی قرار د

ها با عمل آنها یکی نیست  ام این است که حرف دموکرات اما چیزی که تاکنون فهمیده. های آمریکا ندارم بخواهید اطالعی از سیاست

جیمی کارتر، : وی افزود.جنگ یا تجارت: گیرند ه را بیشتر در پیش نمیخواهان دو را در حالی که جمهوری. زنند و از پشت خنجر می

با . آنها هرگز مسائل را حل نکردند. ای بودند های پیچیده ای با راه حل بیل کلینتون، باراک اوباما؛ همگی افراد پیچیده

ران دارد؛ چراکه او وعده داده است های ای انتخاب ترامپ تاثیر چشمگیری بر بانک. خواهان حداقل تکلیفمان مشخص است جمهوری

این توافق موسوم به برنامه جامع .شود، لغو کند های ایران و به تبع آن معامالت بانکی می ای را که منجر به لغو تحریم توافق هسته

گلیس و همچنین بین ایران و اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل یعنی آمریکا، چین، روسیه، فرانسه، ان( برجام)اقدام مشترک 

دلیل پایان دادن به یک دهه اختالف بر سر برنامه  برجام به.آلمان و اتحادیه اروپا امضا شده و به تصویب سازمان ملل رسیده است

ها دوری از مبادالت بین المللی باالخره توانستند با شبکه  های ایران شده و آنها بعد از سال ای ایران، موجب امیدواری بانک هسته

 . ی جهان ارتباط برقرار کنندمال

یورومانی در ادامه گزارش خود، .ها نیز با از سرگیری روابط تجاری بین ایران و دیگر کشورهای جهان افزایش یافت درآمد بانک

دند ز همه جا مردم در مورد ترامپ حرف می: مشاهدات خود از تهران را بالفاصله بعد از انتخابات آمریکا اینگونه توصیف کرده است

ترافیک . های مکرر او به ایران جمع نشده بود ها برای اعتراض به اهانت پرداختند و کسی در خیابان اما همزمان به کار روزانه خود می

تهران همچنان سنگین بود و دود غلیظی سراسر آسمان شهر را پوشانده بود که فقط بارش نخستین برف پاییزی توانست آن را پاک 

اگرچه .ها مشغول خرید و فروش ارزهای خارجی بودند شد و دالالن بازار سیاه در خیابان روز صبح پُر از مردم میها هر  بانک. کند

ای پیدا  اند معتقدند ترامپ متحدان جدیدی در عرصه جهانی برای لغو توافق هسته تمامی بانکدارانی که با یورو مانی صحبت کرده

ر خصوص اینکه ترامپ آنچه در مبارزات انتخاباتی خود گفته است را با خود به کاخ سفید خواهد کرد، اما سیف با ابراز امیدواری د

شوند معموال در عمل تغییر  تجربه نشان داده برخی از شعارهایی که در جریان مبارزات انتخاباتی داده می: نخواهد برد، گفت

های مخفی که بسیار خطرناک و گران بود به پایان رسیده  البانکداران ایران که امیدوارند روزهای مبادالت از طریق کان.کنند می

 . اند هایی به ارزش میلیاردها دالر انجام داده باشد، از ژانویه تا کنون تراکنش

در .هامبورگ نام برد آلمانی در  - میلیارد دالر طلب ایران از هند توسط یک بانک ایرانی 2/ 2توان به پرداخت  از این جمله می

خصوص آلمان امضا شده است و  های بزرگ اروپایی به ها با شرکت گزارش یورومانی با اشاره به قراردادهایی که از زمان لغو تحریم

فرها همیشه هم اند نوشت، این س های اقتصادی که از اتحادیه اروپا، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، روسیه و چین به ایران سفر کرده هیات

هایی که او در گذشته داشته  اگرچه هنوز رویکرد ترامپ در قبال ایران مشخص نیست، اما تناقض.نتایج محسوسی در بر ندارند

 حتی شاید به روابط تجاری دو کشور اصرار کند؛ . ممکن است منجر به رویه متفاوت او نسبت به ایران در کاخ سفید شود
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های ترامپ  ترین وعده کند که یکی از اصلی از سویی ایجاد اشتغال می. ط به نفع اقتصاد ایران نخواهد بودچراکه ایجاد این روابط فق

های بیشتری را برای  شود دفتر اوباما قصد دارد قبل از ترک وی، مجوز یورومانی با اشاره به اینکه گفته می.در مبارزات انتخاباتی بود

کنند ترامپ را از تالش برای مذکره مجدد یا لغو برجام  متحدان آمریکا نیز تالش می: تتجارت آمریکا با ایران صادر کند، نوش

 .کند یورومانی در خاتمه این گزارش تاکید کرده حداقل فعال خطری برجام را تهدید نمی.منصرف کنند

/news/fa/ir.iana.www//:http52945D%/9%82% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/37940/%D9%86%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

225 
 

  مرکباتمرکبات
 فارس - ۳۱/۲۳/2۲:  تاریخ

  صادرات که هیچ، نگران تنظیم بازار شب عید هستیم صادرات که هیچ، نگران تنظیم بازار شب عید هستیم / / هزار تن مرکبات شمال از بین رفتهزار تن مرکبات شمال از بین رفت  911911  ::
از بین رفته است و هزار تن از مرکبات  055های اخیر در شمال کشور  در اثر سرمازدگی: وگو با فارس گفت یک مقام آگاه در گفت

، درمورد آخرین وضعیت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی  یک مقام آگاه در گفت. نگران تنظیم بازار شب عید هستیم

طبق برآوردها : طی دو هفته اخیر بر اثر بارش برف و سرمای زیاد با مشکل مواجه شده است، اظهار داشت  باغات مرکبات شمال که

هزار تن از مرکبات شمال براثر سرما از بین رفته است و از طرف دیگر به دلیل عدم تنظیم بازار از سوی دولت، دالالن وارد  055

کار به جایی رسیده که دالالن مرکبات را به یک سوم قیمت سال گذشته از  :وی اضافه کرد.اند بازار شده و آن را خراب کرده

اند که  خرند و چون باغداران از تنظیم بازار اطمینان الزم را ندارند اقدام به عرضه بیش از حد محصول در بازار کرده باغداران می

در بحث خرید تضمینی مرکبات هم اشاره کرد  این منبع مطلع به اقدامات کمرنگ دولت.سبب افت شدید قیمت مرکبات شده است

دولت برای خرید محصوالت خسارت دیده اقدام جدی نکرده است و کشاورزان با یک نوع بحران هرج و مرج در زمینه : و گفت

 .شان در حال نابودی است اند و زحمات یکساله مرکبات و حتی کیوی مواجه شده

بینی ما  صادرات که هیچ، پیش: اندازی برای صادرات مرکبات داشت،گفت توان چشم وی در پاسخ به اینکه پس با این حساب نمی

 .این است که با این اوضاع برای تنظیم بازار شب عید هم با مشکل مواجه شویم و باید زودتر دولت فکری به حال این موضوع بکند

مازندران و گیالن و یخ زدگی باغات مرکبات  گلستان،به گزارش خبرنگار فارس با بارش سنگین برف در دو هفته اخیر در استانهای 

موسوی مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی که از باغات مرکبات .خسارت های زیادی به باغداران مرکبات وارد شد

م ماجرا هم فقط یخ درصد باغات مرکبات از بین رفته است و تما 55تا  75سه استان بازدید کرده بود به خبرنگار فارس گفت که 

 .زدگی محصول و تلخ شدن مرکبات نیست بلکه در برخی نقاط درختان نیز شکسته اند

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http55905975555257 
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 مرکبات
 آیانا - 1۹۳۱آذر  1۱: 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  55بازار مرکبات مازندران که با سرما و یخبندان 

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

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

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

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

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

درصد محصول سالم استان نیز که باید تازه خوری و یا انبار شود ، به نوعی در آتش آشفته بازار قیمت ها در حال  25شد تا 

 . سوختن است

  تولید مازاد ، بالی جان باغداران** 

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

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  055میلیون و  7هزار هکتار باغ مرکبات دارد و سازمان جهاد کشاورزی برآورد کرده بود که امسال بیش از  555مازندران 

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

به فروش می رسد و قیمت در بازار دست فروش ها نیز تومان  055در حال حاضر هر کیلو پرتقال تامسون سر درخت کمتر از 

 . تومان و در مغازه ها و فروشگاهها نیز تا یکهزار تومان است 255اکنون 

قیمت نارنگی که پیش از یخبندان برداشت شده و در بازار عرضه می شود هم تحت الشعاع قیمت های پس از یخبندان قرار گرفت 

تومان در مغازه ها عرضه می شد ، اکنون به 055هزار و  7هزار تا  7یافا که پیش از یخبندان  قیمت هرکیلوگرم نارنگی انشو و. 

قیمت هرکیلوگرم لیمو ، یکی دیگر از مرکبات پر طرفدار مازندران ، نیز به زیر یکهزار و .تومان کاهش یافت 755کمتر از یکهزار و 

 . تومان رسیده است 755

  انتقلب در عرضه مرکبات مازندر** 

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

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

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

با این : تن برآورد کرد ، افزود  7وی که تولید امسال باغش را حدود . گفت که امیدش را به بهبود وضعیت بازار از دست داده است

بات ما سالم مانده ، ولی اکنون قیمت تحت شعاع که در منطقه ما در جنوب شهر ساری کمترین میزان بارش برف را داشتیم و مرک

هر سال نیمی از محصول را خودم پس از برداشت به : این باغدار ساروی گفت .جو بازار مرکبات ناسالم ، یخ زده و تلخ قرار گرفت

ال ها روزانه به صورت مستقیم به چند میوه فروشی داخل شهر تحویل می دهم ، اما اکنون به دلیل مشکالت به وجود آمده پرتق
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امروز عالوه بر اینکه مردم به سالم بودن : وی اضافه کرد.فروش نمی رود و یا بر سر قیمت با صاحب مغازه به توافق نمی رسیم

 .مرکبات شک کردند ، بر سر قیمت مرکبات نیز با فروشندگان بحث و چانه زنی می کنند

سون را کیلویی هزار تومان در فروشگاه نمی خرند و می گویند که در بازار پرتقال درجه یک و شیرین تام: این بانوی باغدار گفت 

تومان عرضه می کنند ، در حالی که پرتقال های باغ ما سالم است و از سوی دیگر هزینه تولید و  255های محلی به وفور کمتر از 

 .برداشت مرکبات امسال برای باغداران بیشتر از هزار تومان آب خورده است

 5اگر عرضه مرکبات درجه : از سوی دولت اشاره کرد و گفت 5تقی نیا یک باغدار بابلی هم به خرید تضمینی مرکبات درجه  عباس

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

تومان برای  005قیمت : وی افزود .ی تولید کنندگان و مصرف کنندگان عرضه می شودشبهه در مصرف و با قیمت مناسب برا

مناسب است ، ولی مشکل اینجاست که در حال حاضر پرتقال سالم به خاطر ایجاد شبهه در بازار به همین  5خرید مرکبات درجه 

ر و امید دستور خرید پرتقال در حال فاسد هفته گذشته ، دولت تدبی 7در پی برف سنگین و یخبندان . قیمت خریداری می شود

شدن باغداران استان مازندران را صادر کرد و شرکت تعاونی کشاورزی باغداری کوثر رامسر وابسته به شرکت تعاونی روستائی 

 .ری می کندریال خریدا 055باغداران را که قابل مصرف برای تازه خوری نیست ، پنج هزار و  5مازندران هر کیلوگرم پرتقال 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 

 .هیم شدبدون خوردن ، از ظاهر میوه قادر به تشخیص سالم بودن آن نخوا: 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: هادی ایزدی افزود 

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

مشکل را برطرف می کند اما واسطه ها و دالالن همواره بر مشکالت نابسامانی بازار و نوسانات قیمت ها ،  5خرید مرکبات درجه 

درصد مرکبات استان قابلیت نگهداری در انبارهای فنی را  55بررسی ها نشان می دهد تا : این کارشناس مرکبات افزود .می افزایند

 .کننددارند و باغداران عجله ای برای عرضه محصولشان ن

  به کارخانه آبمیوه گیری 5لزوم تحویل مرکبات درجه ** 

در کارخانه  5معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران هم در گفت و گو با ایرنا به خرید مرکبات درجه 

تن پرتقال را در این  555نه برای حمایت از باغداران ،دولت توان تخرید تضمینی روزا: 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

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

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

 .ریال خریداری می کند 055باغداران را که قابل مصرف برای تازه خوری نیست ، پنج هزار و  5

را برای جبران بخشی از ضرر باغداران، ،و تعادل بخشی به بازار  5ل درجه معاون جهاد کشاورزی مازندران خرید تضمینی پرتقا

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

 .است 5دریافت مرکبات درجه 

  همه چیز به نفع دالالن** 

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

قانون آزاد عرضه و تقاضا حکم می کند همان گونه که تولید مازاد بر نیاز بازار ، . آزاد باید خود به خود به تعادل باز می گشت
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طره برای کاهش تولید هم باید به افزایش قیمت منجر شود ، قانونی که ظاهرا همواره کاهش قیمت را به دنبال دارد ، هرگونه مخا

مشکل بازار مرکبات مازندران و خارج شدنش : یک کارشناس اقتصادی در این باره گفت . برای بازار مرکبات مازندران کارائی ندارد

استان جست و جو کرد ، وضعیتی که در آن باغدار بیش از تعادل با هر بحران کوچک را باید در غیر حرفه ای بودن باغداری در این 

برای بسیاری از : جانعلی ولیزاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود .از هر کس دیگری تحت تاثیر جو روانی قرار می گیرد

ها معموال هر سال مازندرانی ها ، باغداری ممر اصلی معیشت نیست ، بلکه کمک خرجی به حساب می آید و به همین دلیل هم آن

درصد باغداران  85شاید بیش از : این کارشناس اقتصادی توضیح داد . باغداری می کنند 'یا شانس و یا اقبال  'به قول معروف با 

اصال نگاه بلند مدت به باغداری ندارند و دلیلی هم نمی بینند که برای نگهداری محصول چاره اندیشی و زمانی محصول را وارد بازار 

در تمامی این سال ها هر گاه که مازاد تولید در استان وجود داشت ، باغدار متضرر : وی افزود .ند که بیشترین منفعت را ببرندکن

شد و حتی آنانی که محصولشان را ذخیره می کردند به هر دلیلی به خاطر نگاه زودگذر و غیر علمی به این قضیه با فاسد شدن 

جه شدند و به این نتیجه رسیدند که به جای دردسر ذخیره سازی و نگهداری محصول ، آن را به محصولشان در پایان زمستان موا

این کارشناس اقتصادی مسائل کشاورزی مازندران ، این نوع نگاه را در . قیمت کم یا زیاد بفروشند و خودشان را خالص کنند

ن نگاه حاکم باشد ، دالالن برنده اصلی بازار هستند ، خواه تا زمانی که ای: تمامی بخش های کشاورزی استان حاکم دانست و گفت 

دالالن تا پیش : او توضیح داد .  این بازار مرکبات باشد یا برنج و خواه تولید مازاد داشته باشند یا با بحرانی مانند سرما مواجه شوند

تا سه برابر این  7ومان خریداری کردند و به ت 955تا  855از سرما و یخ زدگی ، بخشی از محصول باغ های مازندران را کیلوئی 

تومان هستند  055قیمت فروختند و اکنون پس از بحران سرما هم با آشفته کردن بازار و ایجاد تردید در حال خرید به قیمت زیر 

و تغییر در گونه ها را با این کارشناس پهنه بندی باغ مرکبات در مازندران . برابر خرید بفروشند 2تا بتوانند بعدها به قیمت پنج تا 

 .  مطالعه علمی از یک سو و حرفه ای کردن باغداری به 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 

بارش برف سنگین پائیزی و کاهش . کشاورزی باعث ، قطعی آب ، گاز ، برق و تلفن همراه برخی مناطق شده بود سنگین به بخش

کارشناسان جهاد کشاورزی . درجه زیر صفر سبب یخ زدگی محصوالت کشاورزی از جمله مرکبات و کیوی در استان شد52دما تا 

بازار داللی مرکبات در مازندران به دنبال برف و سرمای شدید . ده انددرصد برآورد کر 55میزان خسارت به باغ های مرکبات را 

برخی از باغداران برای در امان ماندن محصولشان از سرما اقدام به برداشت پرتقال و نارنگی . هفته پیش در استان رونق گرفت 

ات نیز برای کاهش و تعیین قیمت دلخواه واسطه های بازار مرکب. کردند و عرضه مازاد به بازار سبب کاهش شدید قیمت شده است

چنین القا کرده اند که با توجه به آسیب پذیر شدن محصول بر اثر یخ زدگی ،برداشت نکردن زود هنگام مرکبات ،ضرر بیشتری را 

ه در دستور در چنین شرایطی ، با تصمیم شورای تنظیم بازار استان مازندران ، خرید پرتقال درجه س. متوجه باغداران خواهد کرد

 .کار قرار گرفت تا باغداران بیشتر از این متضرر نشوند
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 مرکبات
 آیانا - 1۹۳۱آذر  2۲: تاریخ

  شودشود  ها خوراک گوسفندان میها خوراک گوسفندان می  پرتقالپرتقال/ / آبمیوه و کنسانترهآبمیوه و کنسانترههای طوالنی برای تحویل پرتقال به صنایع های طوالنی برای تحویل پرتقال به صنایع   صفصف

های  اند و صف ها کرده شده در استان مازندران، برخی باغداران به ناچار محصول خود را خوراک دام دنبال سرمای شدید حادث به

ن مازندران امروز در رئیس سازمان جهاد کشاورزی استا.طوالنی برای تحویل محصول به صنایع آبمیوه و کنسانتره وجود دارد

در راستای کاهش ضرر و زیان کشاورزان، برنامه افزایش : های سرمازده استان گفت وگو با خبرنگار ایانا درباره وضعیت پرتقال گفت

 .ها برای تبدیل شدن این محصول به کنسانتره را در دستور کار داریم ظرفیت کارخانه

ترین مشکل،  شود و بزرگ تومان از باغداران خریداری می 005رم پرتقال با قیمت در حال حاضر هر کیلوگ: دالور حیدرپور افزود

ترتیب  یافت و بدین های ریز برای صنایع تبدیلی اختصاص می در گذشته پرتقال: وی خاطرنشان کرد.ها است ظرفیت تحویل کارخانه

ها باید  ی درشت قرار است آبگیری شود و کارخانهها ها نیز برای این منظور تعبیه شده بود، اما در حال حاضر پرتقال دستگاه

کنند و کل سیستم را برهم  های درشت در دستگاه گیر می پرتقال: حیدرپور ادامه داد.تغییراتی در خط تولید خود ایجاد کنند

 .ها داده شود زنند؛ بنابراین باید تغییراتی در نحوه تنظیم دستگاه می

 .های اطراف باال ببریم های استان ظرفیت تحویلی را با افزودن کارخانهدر حال آن هستیم که : وی تصریح کرد

 تن است، اگر مشکلی پیش نیاید ۸11های فرآوری  ظرفیت کارخانه

وجود نیاید،  ها به ها در صورتی که مشکلی برای دستگاه ظرفیت کارخانه: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران یادآور شد

 .گیرند تن تحویل می 405اما در حال حاضر تن است،  855حدود 

هزار تن  ها شده و برای هفت تاکنون دوهزار تن از محصول سرمازده پرتقال استان مازندران تحویل کارخانه: حیدرپور تأکید کرد

ن برای تحویل باغدارا: ها خبر داد و اظهار داشت وی از صف طوالنی تحویل مرکبات به کارخانه.دیگر نیز حواله دریافت شده است

های  دنبال آن هستیم که تنها پرتقال به: حیدرپور همچنین گفت.ها انتظار بکشند ها مجبور هستند ساعت محصول خود به کارخانه

های سالم را نیز تحویل  دلیل ترس از کاهش شدید قیمت، پرتقال سرمازده وارد چرخه شود، اما متأسفانه برخی باغداران به

 .دهند ها می کارخانه

 شهری بعد از سرما خوراک گوسفندان شد دسترنج باغداران قائم

های اجتماعی از خوراک شدن دسترنج  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران درباره فیلم منتشرشده در برخی شبکه

ها  ی خود را برای خوراک دامها باغداران برای آنکه محصولشان به هدر نرود، گاهی پرتقال: شهری به گوسفندان افزود باغداران قائم

دیده از هر راهی برای فروش  برداران آسیب ممکن است این فیلم واقعیت داشته باشد، زیرا در شرایط حاضر بهره. کنند استفاده می

را به زده شده و باید فکری به حال آنها کرد، زی ها نیز تاکنون کپک برخی پرتقال: وی خاطرنشان کرد.کنند محصول خود استفاده می

 .خورد درد آبگیری نیز نمی

دنبال آن هستیم که  درصد محصول سرمازده شده باشد که در این راستا به 75بینی شده بود که  پیش: حیدرپور در پایان اضافه کرد

 ./ها را برای تبدیل شدن به آبمیوه و کنسانتره افزایش دهیم ظرفیت کارخانه

/news/fa/ir.iana.www//:http52928D%/8%B0%D9%85%E7%85%8.C 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/37978/%D8%B5%D9%81%E2%80%8C
http://www.iana.ir/fa/news/37978/%D8%B5%D9%81%E2%80%8C


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

2۹۲ 
 

  مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدهامصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۳۱/۲۳/18:  تاریخ

  نظیر در سیستان و بلوچستان نظیر در سیستان و بلوچستان   های گرمسیری و صید و صیادی ظرفیتی بیهای گرمسیری و صید و صیادی ظرفیتی بی  میوهمیوه
نظیر برای ایجاد اشتغال  صیادی در سیستان و بلوچستان یک ظرفیت بیهای گرمسیری و صید و  میوه: وزیر جهاد کشاورزی گفت

های مختلف در سیستان و بلوچستان جلسه  استاندار دوره 55از زاهدان، ظهر امروز با حضور  خبرگزاری فارسبه گزارش . است

استاندار : وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه اظهار کرد.دان در حال برگزاری استزاه( ع)شورای اداری این استان در تاالر امام رضا

 .اند که جای قدردانی دارد سیستان و بلوچستان نظر مسؤوالن ملی را به این استان معطوف کرده

برداری قرار  هرهای کم نگذاشته است، ما آنطور که باید آنها نشناخته و مورد ب خداوند برای هیچ منطقه: محمود حجتی افزود

باید از ظرفیت خودمان و محیط پیرامونمان برای توسعه، پیشرفت و آبادانی بهره بگیریم، انسان اگر تالش کند : وی گفت.ایم نداده

ها  همه انسان: وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد.یابد و نشدی وجود ندارد مگر اینکه خودش نخواهد به همه اهداف دست می

سیستان و بلوچستان : این مسؤول ادامه داد.توانند برطرف کنند دارند که اگر بخواهند همه مشکالتشان را میهای زیادی  ظرفیت

های  حجتی با بیان اینکه این استان ظرفیت.های بسیاری به ویژه در بحث نیروی انسانی، آموزش علمی و دانشجو دارد ظرفیت

وزیر جهاد کشاورزی .محصوالت کشاورزی در این استان بسیار خوب است تولیدات: فراوان در بحث منابع آبی و خاکی دارد گفت

وزیر .آوریم ور استفاده کنیم قطعا نتیجه بهتری در بحث کشاورزی به دست می ها و تولیدات این استان بهره اگر از ظرفیت: افزود

از ظرفیت : نظیر است گفت خدادای بی های گرمسیری در سیستان و بلوچستان یک ظرفیت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه میوه

 .العاده اشتغال ایجاد کرد توان فوق پروری، شیالت، صید و صیادی در این استان می آبزی
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۹۳۱آذر  1۱: تاریخ

  011011پاشی روزانه در پاشی روزانه در   محلولمحلول/ / های گلستان نداشتیمهای گلستان نداشتیم  ها برای اطفای حریق جنگلها برای اطفای حریق جنگل  درخواستی از سازمان جنگلدرخواستی از سازمان جنگل

  هکتار از مزارع چغندرقند با هواپیماهای خدمات ویژههکتار از مزارع چغندرقند با هواپیماهای خدمات ویژه

های کشور نقش مؤثری داشته است،  در اطفاء حریق جنگلبا وجود آنکه در سال گذشته هواپیماهای شرکت خدمات ویژه کشاورزی 

مدیرعامل شرکت .ها، مراتع و آبخیزداری کشور انجام نشده است اما تاکنون برای سال جاری تمدید قرارداد از سوی سازمان جنگل

های  رای اطفاء حریقوگو با خبرنگار ایانا درباره وضعیت هواپیماهای این شرکت ب خدمات هوایی ویژه کشاورزی امروز در گفت

ها، مراتع و آبخیزداری کشور تا پایان شهریورماه سال جاری در راستای  سازمان جنگل: احتمالی در مناطق شمالی کشور گفت

گونه  رسانی و اطفاء حریق مناطق جنگلی شمال کشور، با این شرکت قرارداد منعقد کرده بود، اما نسبت به تمدید آن هیچ کمک

با وجود آنکه معاون وزیر جهاد کشاورزی برای استفاده از خدمات شرکت : احمد طمراسی افزود.نجام نداده استاقدامی تاکنون ا

 .هواپیماهای این شرکت نظر مساعد دارد، اما مشخص نیست که چرا پروسه تمدید قرارداد به این اندازه طوالنی شده است

های گلستان بودیم، دو فروند هواپیما در این استان مستقر  در جنگلسوزی  های اخیر که شاهد آتش در هفته: وی خاطرنشان کرد

این شرکت همچنین هواپیماهای خود را در مناطق : طمراسی ادامه داد.بود، اما درخواستی برای انجام عملیات به شرکت نرسید

عملکرد سال گذشته در : تصریح کرد وی.ایم مختلف کشور آماده فعالیت دارد، اما هنوز قراردادی منعقد نشده و درخواستی نداشته

 .ها بسیار مناسب بوده و شاید طوالنی بودن روند اداری باعث عدم انعقاد قرارداد نشده است اطفاء حریق جنگل

 پاشی فعال هستند فروند هواپیما در حوزه محلول 0۱

ای استان خوزستان که قرارداد برای ه در حال حاضر در کشت و صنعت: مدیرعامل شرکت خدمات هوایی ویژه کشاورزی یادآور شد

هکتار از اراضی چغندرقند این مزارع  555اند، عملیات در حال انجام است و طی هفته گذشته روزانه  پاشی و کودپاشی بسته محلول

ند و در فروند هواپیما آماده انجام عملیات هست 57پاشی  در حوزه محلول: طمراسی تأکید کرد.پاشی با کود مایع شده است محلول

با توجه به میزان قطعات و اراضی : وی اظهار داشت.ها آماده هستیم که تعداد هواپیماها را افزایش دهیم صورت اعالم سایر بخش

 .ایم هکتار را نیز به ثبت رسانده 055هزار و  پاشی دارد و رکوردهایی تا روزانه یک هکتار قابلیت محلول 055کشاورزی روزانه حدود 

ها و مناطق کشاورزی نیازمند استفاده از خدمات هوایی باشند، این شرکت  در صورتی که سایر بخش: یان اضافه کردطمراسی در پا

 .سرعت نسبت به ارسال هواپیما برای عملیات مختلف کشاورزی اقدام خواهد کرد به

ها و  مده است سازمان جنگلهای گلستان بودیم که در خبرها آ سوزی در جنگل های گذشته شاهد آتش گفتنی است، طی هفته

موقع توانسته با استفاده از نیروهای مردمی و ظرفیت یگان حفاظت، آتش را مهار کند، اما از ظرفیت شرکت هواپیمایی  مراتع به

 ./ای نشده است خدمات ویژه کشاورزی در این مورد استفاده
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۹۳۱آذر  1۱: تاریخ

  تاکید معاون اول رییس جمهوری برای جبران خسارات ناشی از سرمازدگی به محصوالت کشاورزی مازندرانتاکید معاون اول رییس جمهوری برای جبران خسارات ناشی از سرمازدگی به محصوالت کشاورزی مازندران

خصوص کشاورزان این استان وارد کرد که این موضوع را در  بارش شدید برف و سرما خسارات و آسیب های زیادی به مردم و به

 .یکی از جلسات هیات وزیران مطرح می کنم تا تصمیمات الزم برای جبران این خسارات اتخاذ شود

معاون اول رییس جمهوری با بیان این که استان مازندران نقش ملی دارد و مشکالت آن نیز باید با رویکرد ملی مورد توجه قرار  

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع .راهکارهای جبران خسارات ناشی از سرمای استان مازندران در دولت بررسی می شود: یرد، گفتگ

با اسحاق ( دوشنبه)رسانی معاون اول رییس جمهوری، مجمع نمایندگان مردم استان مازندران در مجلس شورای اسالمی امروز 

بارش شدید برف و سرما خسارات و : اون اول رییس جمهوری در این دیدار اظهارداشتمع.جهانگیری دیدار وگفت و گو کردند

آسیب های زیادی به مردم و به خصوص کشاورزان این استان وارد کرد که این موضوع را در یکی از جلسات هیات وزیران مطرح 

ازندران را از استان های مهم کشور برشمرد و جهانگیری، استان م.می کنم تا تصمیمات الزم برای جبران این خسارات اتخاذ شود

استان مازندران نقشی ملی در بخش های مختلف اقتصادی نظیر گردشگری و کشاورزی در کشور ایفا می کند و : خاطرنشان کرد

ی بی نظیر وی همچنین با یادآوری جاذبه ها .مشکالت و مسائل آن نیز باید با همین رویکرد و با نگاه ملی مورد توجه قرار گیرد

با تکمیل زیرساخت های استان باید شرایطی فراهم شود تا مردم ایران و : استان مازندران در بخش گردشگری تصریح کرد

 .گردشگران خارجی بتوانند به شکلی مناسب از جاذبه های کم نظیر طبیعی این استان بازدید کنند

ن در استان مازندران و سایر استان های شمالی کشور به خصوص در البته حضور انبوه گردشگرا: معاون اول رییس جمهوری افزود

ایام تعطیالت باعث ایجاد فشارها و مشکالتی برای مردم این استان می شود که الزم است با فراهم کردن و تکمیل زیرساخت های 

اصلی در بخش کشاورزی توصیف و  جهانگیری، استان مازندران را از استان های.الزم این مشکالت را به حداقل ممکن کاهش دهیم

استان مازندران یکی از استان هایی است که بار اصلی تامین نیازهای کشاورزی کشور را بر دوش می کشد و نقش : تصریح کرد

وی با یادآوری این که از سالیان گذشته تصمیم گرفته شده بود که در استان .مهمی در تامین محصوالت غذایی کشور بر عهده دارد

امروز دیگر این تصور وجود ندارد و با وجود تعداد فراوان : ی شمالی کشور نظیر استان مازندران نباید صنعت ایجاد شود، افزودها

دانشجویان و جوانان تحصیلکرده جویای کار در این استان باید به دنبال توسعه صنایع سازگار با محیط زیست همچون صنایع 

چرا که این صنایع عالوه بر سازگاری با محیط زیست می تواند فرصت های شغلی متعددی پیش مرتبط با فناوری اطالعات باشیم 

یکی از مهم ترین محدودیت های استان : وی به برخی محدودیت های استان مازندران اشاره کرد و گفت.روی جوانان قرار دهد

ار از مسیر های مواصالتی مختلف به سمت تکمیل نشدن زیرساخت ها در بخش راه است که تاکنون به طور شخصی چندین ب

معاون اول رییس جمهوری اظهارامیدواری کرد با .شمال کشور بازدید و از نزدیک روند پیشرفت این پروژه ها را پیگیری کرده ام

تفاده مردم از این تامین منابع الزم و اهتمام ویژه وزارت راه و شهرسازی و پیمانکاران، شاهد بهره برداری هرچه سریع تر و امکان اس

جهانگیری به این گزارش نمایندگان استان مازندران در مجلس که جاده فیروزکوه به سوادکوه با اعتباری نه چندان .مسیرها باشیم

 .دولت تالش می کند تا با تامین اعتبار مورد نیاز، این پروژه را به اتمام برساند: زیاد قابل تکمیل است، اشاره کرد و گفت

ادآوری مسائل و مشکالت استان مازندران که از سوی نمایندگان مردم این استان در جلسه مطرح شد از معاون نظارت و وی با ی

هماهنگی خود خواست این موضوعات را به صورت جزء به جزء مورد بررسی قرار دهد و در جلساتی با حضور نمایندگان مردم این 

 .طه این مشکالت را پیگیری کننداستان و نمایندگان دستگاه های اجرایی مربو
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مشکل ناپایداری گاز در استان مازندران نیز همواره جزو مسائل اصلی این استان : معاون اول رییس جمهوری همچنین اظهارداشت

دولت بوده و گاز در فصل سرما با افت فشار مواجه می شود که تنها راه حل آن تکمیل خط لوله انتقال گاز دامغان به نکاء است که 

جهانگیری با یادآوری مشکل برخی شهرستان های استان مازندران در خصوص تامین آب .آن را به طور جدی پیگیری می کند

نمایندگان مردم استان مازندران در مجلس شورای .شرب، بر ضرورت سرعت بخشیدن به روند اجرا و تکمیل سد هراز تاکید کرد

ییس جمهوری برای سفرهای متعدد به استان های مختلف کشور و بازدید و پیگیری با قدردانی از معاون اول ر اسالمی نیز 

مشکالت از نزدیک، سفرهای جهانگیری برای پیگیری پروژه های مربوط به جاده ها و راه های منتهی به استان های شمالی کشور 

شاورزی، قطع گاز، تامین آب شرب، حل مشکالت ناشی از برف شدید اخیر، سرمازدگی محصوالت ک.را مورد تمجید قرار دادند

مشکل پسماندها و فاضالب و تکمیل زیرساخت های استان مازندران بخصوص در حوزه های حمل و نقل و گردشگری از اصلی 

ترین موضوعاتی بود که نمایندگان مردم این استان در مجلس شورای اسالمی به آن پرداختند و خواستار توجه هرچه بیشتر دولت 

  .حل این مشکالت شدندبرای 

/news/fa/ir.iana.www//:http52207D%/8%D%AA8%A2% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۹۳۱آذر  1۱: تاریخ

گیاهی، ارگانیک و صنایع وابسته امروز آغاز به گیاهی، ارگانیک و صنایع وابسته امروز آغاز به   المللی محصوالت و فناوری کشاورزیالمللی محصوالت و فناوری کشاورزی  ششمین نمایشگاه بینششمین نمایشگاه بین

  کار کردکار کرد

المللی محصوالت و فناوری کشاورزی گیاهی، ارگانیک و صنایع وابسته با حضور عباس کشاورز، معاون وزیر  ششمین نمایشگاه بین

 .المللی تهران آغاز به کار کرد های بین جهاد کشاورزی در محلی نمایشگاه

المللی محصوالت و فناوری کشاورزی گیاهی، ارگانیک و صنایع وابسته امروز با  ، ششمین نمایشگاه بینبه گزارش خبرنگار ایانا

نماینده از  55در این نمایشگاه .المللی تهران افتتاح شد های بین حضور معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی در محل دائمی نمایشگاه

ر این نمایشگاه که با همت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و انجمن د.کشورهای سنگاپور، هند، چین و ترکیه حضور دارند

از اهداف این .شود های جدید ارگانیک ارائه می های جدید نانوکشاورزی، کودهای آلی و سم ارگانیک برگزار شده است، تکنولوژی

ی جدید دنیا در حوزه تولید بذر و ها های داخلی و خارجی، آشنایی با تکنولوژی توان به تبادل اطالعات بین شرکت نمایشگاه می

آذرماه سال  59تا  52هزار مترمربع برگزار شده است، از امروز  این نمایشگاه که در مساحت بیش از هشت.اصالح نباتات اشاره کرد

 ./مندان محصوالت ارگانیک و صنایع وابسته است المللی تهران آماده بازدید عالقه های بین جاری در محل دائمی نمایشگاه

/news/fa/ir.iana.www//:http52852D%/8%B4%D8%B 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۹۳۱آذر  22: تاریخ

را برای را برای کشورهای جنوب خلیج فارس خاک ایران کشورهای جنوب خلیج فارس خاک ایران / / کشاورزی پایه قدرت ملی و استقالل کشور استکشاورزی پایه قدرت ملی و استقالل کشور است

  !!چهره بشاش ما مقابل کشاورزان از نبودن حزن و اندوه نیستچهره بشاش ما مقابل کشاورزان از نبودن حزن و اندوه نیست/ / برندبرند  کشاورزی یا سایر مقاصد میکشاورزی یا سایر مقاصد می

رئیس جمهوری در جشن شکرگزاری برداشت محصول با محوریت فراوانی گندم و دستیابی به خوداتکایی کشور به گندم طی 

موجود در کشور، بر اهمیت تداوم این موفقیت همچون موفقیت ها و در عین حال نقاط قوت  سخنانی ضمن اشاره به برخی کاستی

به گزارش خبرنگاران ایانا از محل اجالس سران، متن .سابقه و تاریخی روند با ثبات کاهش نرخ تورم در سه سال اخیر تأکید کرد بی

شن بزرگ ملی برای دستیابی امروز شاهد ج":لحظه مخابره شد، بدین شرح است به صورت لحظه کامل سخنان رئیس جمهوری که به

این جلسه هم جلسه شکرگزاری به درگاه خداوند بزرگ . ویژه محصول استراتژیک گندم هستیم به نعمات خداوند و محصوالت به

الشأن اسالم با روایت برادران اهل سنت و همچنین برخی از علما و  اوالً امروز مصادف است با روز والدت پیامبر عظیم...رزاق هست

ترین و  قان شیعه است؛ بنابراین این روز بزرگ را که هم روز شکر است و هم جشن و هم افتخار و مصادف با میالد بزرگمحق

کشاورزان پایه اصلی . نخستین تشکرم باید از کشاورزان سراسر کشور باشد.گیریم مسعودترین مولود تاریخ بشریت، به فال نیک می

کشاورزی هم شغلی .ید، کار، تالش و دلسوزی آنها امروز ما را به این نقطه پرافتخار رسانده استاراده، ایمان، ام. این افتخار هستند

ها و از لطف خدا  اینکه آدم روزی را در آسمان. این خیلی است که نگاه آدم به آسمان باشد. است که نگاه کشاورز به آسمان است

ترین  بخش شاید لذت. شکسالی است، دست دعایش به سوی آسمان باشداگر هم خ. بارد، شکرگزار باشیم و وقتی باران می. ببیند

کشاورزی این نیست که به فکر محصول و پول آخر کار هست، با گیاه و نبات و دام زندگی . شغل و کار در بخش کشاورزی است

اما در واقع . بیند ان خودش میآمیز باشد که کشاورز رشد و نمو محصوالتش را همانند فرزند شاید این تعبیر کمی اغراق. کنیم می

کند تا زمانی که این محصول باردار شده و سپس قسمت باالی خوشه معلوم  وقتی گندم از مرحله بذر شروع به قد کشیدن می

شود، سپس رنگ خوشه از سبز به زرد  خوشه نمایان می. کند های گندم است و بعد رشد بیشتر پیدا می شود که درونش دانه می

 .خورد بخش رقم می ترین لحظات یک کار لذت گردد، شیرین د و آماده درو کردن میشو عوض می

او در خلقت نبات، در خلقت دام، در کنار خدای خالق، . کشاورزی زیباست برای کسی که مسیر کشاورزی را انتخاب کرده است

ست و با دستان پرتالش و با بازوان قدرتمند از زمین ما به کشاورزان امیدوارمان که توکل آنها به خدا.قدم با خلقت همراه است به قدم

آنهایی که پیرمردتر از جمعیت حاضر جلسه امروز ما .بالیم کنند، می و باران و امکانات و تجربه بشری غذای شهروندان ما را آماده می

دانند اگر یک روز  آنها نیک می. دانند که امنیت غذایی یعنی چه هستند، روزهای قحطی و جنگ جهانی اول را به خاطر دارند و می

دانند اگر یک سال گندم به اندازه کافی نباشد و دشمن بخواهد ما را در فشار قرار دهد، چه شرایطی را  می. شود غذا نباشد، چه می

 .کند به کشور تحمیل می

 المللی با خوداتکایی در محصوالت استراتژیک کشاورزی زنی در مجامع بین افزایش قدرت چانه

سئله کشاورزی، فراتر از تاثیرگذاری بر اشتغال، رشد اقتصادی و سهم اش از تولید ناخالص داخلی که البته مهم است، تاثیرگذاری م

 .و استقالل کشور است  آن بر قدرت ملی

افزایش پیدا زنی ما را در مذاکرات جهانی بیشتر کند، به معنای این است که قدرت ملی ما  بدانید هر آنچه در کشور قدرت چانه

اگر قدرت تولید نفت نداشته . زنیم زنی داریم و حرف می با افزایش تولید نفت در کشور ما در اجالس اوپک قدرت چانه. کرده است

 .کند زنی ما را گوش نمی کسی چانه. زند کسی با ما حرف نمی. باشیم، تولید نفت ما یک میلیون بشکه باشد، کسی با ما کاری ندارد

 پوش شد برجام اسرائیل سیاهروز اجرای 
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پوش شد و هم یکی از کشورهای  که هم اسرائیل سیاه( ماه دی 72آخر شب ) 94ماه سال  دی 72روز اجرایی شدن برجام یعنی 

ای که متأسفانه آن کشور هم در حال طی کردن مسیر غلطی است، از آن روز تا امروز در اوپک و غیراوپک تولیدکنندگان در  منطقه

ماه تولید نفت ایران از یک میلیون بشکه به دو میلیون  55طی این . زنی برای کاهش تولید و سرانجام قیمت نفت هستند هحال چان

زنند و حتی  کنند و با ما حرف می وقتی قدرت هست، از ما در اوپک دعوت می. هزار بشکه رسیده و این قدرت است 555و 

نیم که تولید ما چقدر باشد، تولید دیگران چقدر باشد و چقدر  ز با قدرت چانه میدر آنجا . کننده جلسه شویم خواهند اداره می

در واقع حال ما فقط در برجام پیروز نشده ایم، بلکه . شویم المللی موفق می در این شرایط ما هم در مذاکرات بین. کاهش پیدا کند

. در کشاورزی هم موفقیت به دست آوردیم. به دست آوردیمدر خرید هواپیما هم موفقیت . ایم دست آورده در اوپک هم موفقیت به

اساساً زندگی . کند ملت مقاوم امیدوار متوکل به خداوند و متحد از هر مشکلی عبور می. های دیگر هم موفق خواهیم بود در صحنه

 .ای خلق کرده که باید با مشکالت دست و پنجه نرم کنیم گونه بشر، خداوند ما را به

بلند  57و  55شویم؟ چرا  چرا چهار و پنج صبح بلند می. کنید شوید همه چیز آماده باشد که دیگر حرکت نمی می شما صبح بلند

؟ چرا سر کار برویم؟ چرا بدویم؟ چرا تالش کنیم؟ چرا عرق بریزیم؟ آیا این نوع زندگی اصالً لذت دارد؟ چه لذتی دارد؟ آدم !نشویم

ماده باشد، آیا زندگی لذت دارد؟ زندگی توأم با سختی و با اراده قوی و ایستادگی و تالش نه کار کند نه تالش کند همه چیز هم آ

بخش  رنجی که برای استقالل و سربلندی کشور باشد، لذت. کند بخش می دست آوردن محصول با رنج است که زندگی را لذت در به

آقایان کشاورز و حجتی یادشان هست که )ولت را شروع کنیم یکی از اهداف اولیه دولت یازدهم از روز نخست، قبل از اینکه د.است

اندکاران  وقتی هنوز مسئولیت در دولت را به عهده نداشتیم و انتخابات انجام گرفته بود، نخستین جلسات ما با دست 97تیرماه سال 

های مختلف به  ایر گندم در استانهایی که همان روزهای اولیه درباره وضع ذخ خاطر گزارش قبالً هم گفتم به. بخش کشاورزی بود

پذیرفت بار وزارت را بر دوش بگیرد و برای اینکه ما رهایش کنیم مرتب برای  روزهایی بود که آقای حجتی هنوز نمی. من رسید

نشستیم و درباره کشاورزی که چه  آنها در ذهنم هست می  ای از دوستان که اسامی آن روزها با عده. زیارت به مشهد می رفت

دادند  ها هم گزارش می های دیگر مانند استانداری داد و بخش یک روز نیروی انتظامی گزارش می. کردیم قدامی کنیم صحبت میا

 !ها هم فقط سه روز روز و برخی استان 54روز بود، بعضی  50ها  که ذخایر گندم در برخی استان

 یمها التماس نمی کن با خودکفایی گندم برای تأمین نان نزد خارجی

. مشکل ارز داشتیم. های حمل گندم روی آب بود و برای انتقال گندم از خارج مشکالت جدی وجود داشت در آن هنگام کشتی

تر  ای مستحکم این مشکل باعث شد وزارت کشاورزی ما با اراده. همه طرف سختی و مشکل بود. توانستیم پول پرداخت کنیم نمی

یادم هست که در جلسات اولیه آقای حجتی . ر استقالل در مواد استراتژیک غذاییدر مسیر خوداتکایی، در مسی. حرکت کند

خاطر مسئله نرسیدن پول است و توصیه کرد که ارز  گفت محصول ما کاهش پیدا کرده، به کرد و می نخستین مشکلی که مطرح می

گفت اگر آخر  همان جایی که می. عاد مختلفی داردها و اب کشاورزی جنبه. الزم را برای ورود کود و بذرهای مورد نیاز اختصاص دهیم

او در این کار تخصص و تجربه . آقای حجتی یک وزیر پرکار و پرتالش است. دست من نرسد، آخر سال محصول ندارم شهریور به

رکت بسیار ح. های متخصص و دلسوز را دور یک میز جمع کند ترین توفیق دولت زمانی است که بتواند آدم الزم را دارد و بزرگ

باید برای . زنند هایی که نسبت به دولت یازدهم غیرمنصفانه حرف می کاری نداریم به برخی آدم. خوبی از آغاز این دولت شروع شد

. اش درباره کشاورزی مسئله تأمین گندم بود نخستین جلسات این دولت قبل از آغاز مسئولیت رسمی.ای نیست چاره. آنها دعا کنیم

گندمی به کشور برسانیم که دچار . گفتیم همه کارها را رها کنید کردیم و می روز چهار روز دوستان را جمع می یادم هست که سه

وقتی در گندم خودکفا هستیم، سرمان . تواند برای کشور به وجود بیاید حس کردیم که چه تنگناهایی می. مشکل تأمین نان نباشیم
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این . های خارجی، کشتیرانی و این کامیون و آن کامیون التماس کنیم نک خارجی، شرکتنیاز نیست به با. گیریم را همه جا باال می

 .گندم باید از خارج به کشور ما حمل شود

 !چهره بشاش ما مقابل کشاورزان از نبودن حزن و اندوه نیست

ل تأمین منابع مالی بسیار سخت اگرچه امسا. از آنجا که کشاورزی برای ما بسیار مهم است، لذا دولت حامی کشاورزان خواهد بود

اش  بود، اما چون باید در محضر شما چهره ما لبخند داشته باشد و این رفتار ما نیز در پیروی از پیغمبر است که همیشه چهره

نی هزار میلیارد پرداختی پول یع 50در دل ما حزن هست و گرفتاری فشار بسیار زیادی به ما وارد کرد وقتی دیدیم با . بشاش بود

هزار میلیارد تومان  50آن وقت ما . هزار میلیارد تومان است 55کل بودجه عمرانی . رو هستیم نصف کل بودجه عمرانی کشور روبه

البته که ما باید بیشتر به زندگی کشاورزان خود کمک کنیم و این وظیفه و . باید پول به مطالبات به حق گندمکاران واریز کنیم

یکی حفظ آب و دیگری حفظ . ال که ما از کشاورزی باید حمایت کنیم، اما دو مسئله بسیار مهم استدر عین ح.افتخار ما است

 .مدت کشاورزی داشته باشیم این دو را از دست بدهیم، در بلندمدت هیچ نداریم، ولو اینکه در کوتاه. خاک

 برند کشورهای جنوب خلیج فارس خاک ایران را برای کشاورزی یا سایر مقاصد می

پایداری . خواهیم ما توسعه کشاورزی پایدار می. اینها برای ما اساس کار است. آب و خاک و محیط زیست. ین دو پایه اصلی استا

شما بروید در کشورهای جنوب . ترین سرمایه است این بزرگ. نباید بگذاریم خاک نابود شود. خاک را نباید بگذاریم از بین برود

ترین نعمت  خاک و آب بزرگ. برند خاک ایران را برای کشاورزی یا سایر مقاصد آنجا می. رزش داردخلیج فارس ببینید خاک چطور ا

در دولت چند روز پیش بحث مفصلی بود که ما باید از فناوری نوین برای آب استفاده کنیم که یک بخش آن کشاورزی .خدا است

دولت با همه توانش در سازمان برنامه و . ر برداشت کنیمباید کاری کنیم محصول بیشتر را با آب و سطح زیر کشت کمت. است

 .بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و همه دولت برای حمایت از بخش کشاورزی تالش خواهد کرد

خرد که البته امسال  جا از کشاورز که گندم آن را با قیمت بسیار باالتر از نرخ جهانی آن می یک. دهد دولت به دو شکل یارانه می

ها در  قیمت تضمینی را کاهش نخواهیم داد، اما باید قدرت رقابت را در دنیا حفظ کنیم در عین حال که قبول دارم همه دولت

 .شود کنند، اما به غیر از یارانه به کشاورز به مردم هم برای خرید نان یارانه پرداخت می بخش کشاورزی یارانه پرداخت می

 99تا خوداتکایی دوباره توسط روحانی در سال  ۸0دولت خاتمی در سال  از اعالم دستیابی به خودکفایی در

میلیون  552میلیون تن اعالم شد که این رقم امسال به  92کل تولید محصوالت مواد غذایی و کشاورزی ما در مجموع  97در سال 

این . گوییم شاورزی خسته نباشید میکه به کشاورزان و مسئوالن وزارت جهاد ک. میلیون تن در عرض سه سال 75تن رسید، یعنی 

یک بار به خودکفایی در گندم رسیدیم و جشن خودکفایی گندم را در آبان  85سال . ریزی و حرکت درست است به معنای برنامه

سال ایران در  45در آن جشن آقای خاتمی، رئیس جمهوری وقت اعالم کرد بعد از . و هنگامه دولت اصالحات گرفتیم 85ماه سال 

 2.22ما رقمی حدود  85در سال . روزی که روز مهمی برای ما بود که در گندم به خودکفایی رسیدیم. ندم به خودکفایی رسیدگ

میلیون تن گندم نیاز  2.22بازهم به  88. به خودکفایی رسیدیم 85. میلیون تن نیاز به گندم داشتیم که از خارج وارد کنیم

تر از آن تداوم  پیشرفت در یک سال مهم است، اما مهم! چرا؟ببینید. 85یدیم به نقطه سال رس 88حرکت کردیم، در  85از . داشتیم

ما در سال . سال بعد اگر نداشته باشد، خیلی ارزشمند نیست 5.8. اینکه بخش کشاورزی ما رشد داشته باشد. این مهم است

اگر . د، ممکن بود رشد ما به سمت منفی شدن برودسختی، در سالی که قیمت نفت بسیار کاهش پیدا کرد، اگر رشد کشاورزی نبو

معلوم شد که قیمت نفت و فشار . درصد بود 0.4رشد نزدیک دو درصد داشتیم، بخاطر این بود که رشد کشاورزی  94ما در سال 
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رشد اقتصادی امسال .تواند تأثیرگذار باشد نفت در بخش کشاورزی ما اگر همه دست به دست هم دهیم و پرتالش باشیم، زیاد نمی

 .باالی پنج درصد خواهد بود که امیدواریم بخش کشاورزی هم رشد پنج و باالی پنج درصد داشته باشد

 تثبیت روند کاهش تورم؛ اتفاقی جدید در تاریخ اقتصاد ایران

یک سال باال بوده  گویم، افتخار دولت یازدهم کنترل تورم است این است که همیشه در تاریخمان تورم در بحث تورم علت اینکه می

اگر . شروع شده و سال به سال نرخ رشد تورم کاهش داده شده است 97اتفاق جدید روندی است که از سال ! سال بعد پایین

ارزش  درصد این بی 50حاال رسیدیم به تورم هفت و هشت درصد دوباره برگردیم . بتوانیم این روند را ادامه دهیم مهم است

ما در کشاورزی مسیر درستی را انتخاب کردیم و این . است که بتوانیم سیر کاهش تورم را ادامه دهیم ارزشمند زمانی. شود می

میلیون تن گندم  55بینی ما این بود که امسال حدود  امسال به خودکفایی گندم رسیدیم؟ خب پیش.مسیر را باید ادامه دهیم

پولی هم که آماده . کردیم میلیون تن داشتیم حرکت می 55بر مبنای شود، اما ما  گفت بیشتر می از ابتدا آقای حجتی می. بخریم

. میلیون تن ما گندم از کشاورز خریدیم 55.0. بود 55.2، آخرین آماری که دیدیم، 55خریدمون رفت . کردیم بر همین مبنا بود

گندم که در زمین افشانده .همه چیز دست خدا است. چطور شد بگویم خدا باران رحمت را نازل کرد؟ اینکه نباید شک کنیم

اگر . این اراده حق است. دانه و باالتر تبدیل شود 555کند که این گندم به هفت خوشه و هر خوشه  شود چه کسی اراده می می

اگر جنگل . ما هم وظیفه داریم. شود خاشاک باشد و هیچ به دست نیاید کارید و سبز می اراده خدا نبود ممکن بود هرچه شما می

گوید بایست،  دهد و می آن ایستی که به ابر می. شوند از باالسر ما ابرها رد می. بارد کردیم، اگر مرتع خراب کردیم، باران نمیخراب 

وقتی زمین سرسبز است، وقتی . زنند ابرها را درختان صدا می. دهند بله آنها هم ایست می. های بلند است کنیم فقط کوه فکر می

در سال آبی که گذشت از .عمل ما هم در کنار اراده الهی مهم است. وقتی کویر هست، ابر رد می شود. بارد جنگل هست، ابر می

خیلی تحول زیادی در . میلیمتر 754میلیمتر بود شد  755. لحاظ نزوالت آبی و رحمت خدا خیلی با سال قبل متفاوت نبود

 .اینها همه رحمت الهی است. ببارد، اما اقلیم بسیار مهم است البته مهم است که باران کجا، چه زمان و چه میزان. بارندگی نبود

 افزایش محسوس تولید با وجود کاهش سطح زیر کشت

البته برخی ممکن است افزایش سطح زیر کشت را عامل این افزایش تولید عنوان کنند که باید گفت خب سطح زیر کشت باال 

 055کاهش پیدا کرده و این یعنی سطح زیر کشت حدود  0.8یا  0.9االن به بوده،  2.4که  97سطح زیر کشت از سال . نرفته است

درستی استفاده  آالت به مهم این است که راندمان را باال ببریم و از بذر خوب، سم اندازه و ماشین. هزار هکتار کاهش پیدا کرده است

 .تهزار تراکتور در اختیار کشاورزان قرار گرفته اس 25در عرض سه سال . کنیم

 های تولیدی خوشمزه و بازارپسند شد با فناوری آبیاری قطره یا سیب

. دهد کشاورزی سنتی جواب نمی. باید از فناوری استفاده کنیم! گویم در اینجا خطاب به وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان عزیز می

؟ چند روز پیش معموالً هفتگی تعدادی از از چه بذری با چه شرایطی استفاده کنیم. های نوین استفاده کنیم باید از فناوری

ای که انجام  های سیب و آب قطره داد از درخت استاندار آذربایجان غربی گزارشی می. دهند استاندارها گزارش از وضع استان می

های تولیدی هم خوشمزه و  جویی شده و سیب درصد در مصرف آب صرفه 55ای باعث شده بیش از  گیرد، این آب قطره می

داریم،  کنیم، محصول بیشتر برمی آب کمتر مصرف می. شود ای نمی شد، دیگه قهوه ای می سیبی که قهوه. ازارپسند شده استب

اما حاال که . سیب ما را خریدار نبودند کردیم،  گفت برخی کشورها هنگامی که غرقابی آبیاری می کیفیت محصول هم بهتره و می

ای باشد، سم کمتر مصرف  گفت وقتی آب قطره می. پس صادرات هم بیشتر شده است. اند هکنیم خریدار شد ای استفاده می قطره

دست هم داده است تا شاهد شکوفایی بیشتر کشاورزی کشور باشیم، اما همچنان ما از فناوری روز و  به ها همه دست این. کنیم می
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از پیغمبر خدا یاد . ایم و خیلی وضع ما خوب است بستهکنند دور کشور دیوار  ای فکر می عده.تجربه جهانی باید استفاده کنیم

 /".دود مؤمن هرکجا که علم و حکمت هست، دنبالش می. بگیرید
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۹۳۱آذر  1۱: تاریخ

  المللی صنعت تولید و تجارت آبزیان و غذاهای دریایی آغاز به کار کردالمللی صنعت تولید و تجارت آبزیان و غذاهای دریایی آغاز به کار کرد  نخستین نمایشگاه بیننخستین نمایشگاه بین

دقایقی پیش با حضور حسن ( IFEX 7552) المللی صنعت تولید و تجارت آبزیان و غذاهای دریایی نخستین نمایشگاه بین

 .المللی تهران افتتاح شد های بین معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیالت ایران در محل دائمی نمایشگاهصالحی، 

کنندگان تجهیزات صیادی،  به گزارش خبرنگار ایانا از محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، تولیدکنندگان و توزیع

کنندگان  ش و نگهداری آبزیان، فرآوری محصوالت شیالتی، تولیدکنندگان و ارائهکنندگان تجهیزات پرور تولیدکنندگان و ارائه

های  دهندگان ادوات تصفیه ماهی، تجهیزات و تأسیسات برودتی، تولیدکنندگان و ارائه غذاهای دریایی، تکثیر و تولیدکنندگان بچه

های شیالتی، تولیدکنندگان و صنایع پرورش ماهیان  دهآالت و حمل و نقل و انتقال آبزیان و فرآور بندی، ماشین آب، صنایع بسته

دستی دریایی مرتبط و ارائه خدمات بهداشتی و  ، صنایع پایین(تفریحی)زینتی و تجهیزات آکواریومی، تجهیزات ماهیگیری 

یجاد بستر مناسب این نمایشگاه با اهدافی همچون ا.های حاضر در این نمایشگاه هستند دامپزشکی و دارویی و جراید مرتبط، گروه

های کشور در زمینه صنعت  گذاری خارجی در صنعت شیالت کشور، عرضه توانمندی ویژه سرمایه گذاری به به جهت همکاری سرمایه

برداران در حوزه صیادی و ارائه آخرین دستاوردهای آن، تقویت آموزش و ترویج  شیالت و آبزیان، ایجاد تناسب میان منابع و بهره

سازی و ترویج الگوهای بهینه مصرف غذاهای  پروری، ایجاد زمینه اشتغال بیشتر در صنعت شیالت کشور، فرهنگ کاربردی آبزی

شرکت داخلی و هشت  27این نمایشگاه با حضور .های مربوطه برگزار شده است ها و تشکل دریایی و هماهنگی بیشتر میان سازمان

و فضای باز  77، 75، 75های  مترمربع در سالن 055لند در مساحتی بیش از شرکت خارجی از کشورهای ترکیه، چین، فرانسه و تای

 9المللی تهران از  های بین آذرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه 59تا  50این نمایشگاه از امروز .اطراف آن تشکیل شده است

 ./مندان است صبح تا پنج بعدازظهر آماده بازدید عالقه
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۹۳۱آذر  1۱: تاریخ

  شدشد« « ویژهویژه»»جمهور آب جمهور آب   با دستور رئیسبا دستور رئیس

استفاده سالم از »را مدنظر قرار داده بود و دیگری « حقوق آب»بود؛ همایشی که « آب»دیروز تهران میزبان دو همایش با محور 

المللی پیداست، اهمیت آب در  بین بار در سطح ملی و دیگری در سطح  گونه که از این دو همایش، یکی برای نخستین این. «پساب

را مدنظر « حقوق آب»همایشی که بود؛ « آب»دیروز تهران میزبان دو همایش با محور  .خوبی نمایان است شرایط بحرانی کشور به

بار در سطح ملی و دیگری در  گونه که از این دو همایش، یکی برای نخستین این. «استفاده سالم از پساب»قرار داده بود و دیگری 

ویژه  به باره اند تا دراین اکنون همه بر آن شده.خوبی نمایان است المللی پیداست، اهمیت آب در شرایط بحرانی کشور به بین سطح 

جمهور در امور حقوق شهروندی، در  درباره حقوق آب به تحلیل و بررسی بپردازند تا برای بحرانی که به گفته دستیار ویژه رئیس

جمهور قرار بود به  اول رئیس در این همایش که معاون. اندیشی کنند گیر کشور و منطقه خواهد بود، چاره های آینده گریبان دهه

تر از مسئله آب خبر داد و در این نشست حضور  ی در آن حضور پیدا کند، اسحاق جهانگیری از نشستی ضروریعنوان سخنران اصل

را « حقوق آب»جمهوری و با همکاری وزارت نیرو، ریاست همایش  نمایندگی از حوزه ریاست زاده به  با این حال، الهام امین. نیافت

 . کرد  قوانین قاطع برای رفع تعارض آینده کشور گله برعهده گرفت و در ادامه آن وزیر نیرو از نبود

 ای ناشی از بحران آب های منطقه زاده از تنش بینی امین پیش  

جمهور در امور حقوق شهروندی، که ریاست این همایش دوروزه را برعهده داشت، با اشاره به  زاده، دستیار ویژه رئیس الهام امین

برند و  آبی رنج می های وسیعی از جهان از بحران کم در شرایطی که بخش: اخیر گفت ایجادشده در چند سال  های آبی تنش

های  ای در حوزه های منطقه های آینده شاهد تنش شود دهه بینی می ، پیش وهوایی موجب تشدید این بحران شده تغییرات آب

طورکلی در اقلیم گرم و خشک  کشور ایران که به زاده با بیان اینکه امین .مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی نظامی باشد

اکنون در  باید از هم: غرب آسیا واقع شده و دارای منابع آبی محدود است که برخی از آنها با همسایگان مشترک هستند، افزود

ی پذیرفتنی نیست و عملی در شرایط حاد فعل بی. تکاپوی جستن راهکارهای علمی و عملی برای تأمین و استفاده بهینه از آب باشیم

کاری  به لحاظ شرایط بحرانی حاضر فرصت آزمون و خطا وجود ندارد و جایز نیست مرتکب اقدامات متعارض و متضاد یا دچار موازی

در : جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به ارائه بودجه یک روز پیش از این همایش گفت دستیار ویژه رئیس. ها شویم دستگاه

زاده با اشاره به نقش مردم در مدیریت  امین. ، تخصیص اعتبار در زمینه منابع آبی کشور در نظر گرفته شده است92ل بودجه سا

کنند، در بحث مدیریت منابع  نقش مردم و جوامع محلی و افرادی که در سواحل و مناطق آبی کشور زندگی می: منابع آب، گفت

این همایش در چهار محور مبانی و : گونه بیان کرد تین همایش ملی حقوق آب را ایناو چهار محور نخس. آب بسیار تأثیرگذار است

  زاده همچنین درباره چالش امین .های سطحی است های زیرزمینی و حوزه آب المللی، حوزه آب های مرزی و بین حقوق آب، آب

ها چه باالدستی و چه  باید برای این استان: ل گفتحل این معض های انتقال آب، درباره راه های مختلف به دلیل پروژه میان استان

اگر این مسئله حل نشود، . وجودآمده در این زمینه از بین برود های به ای ایجاد شود تا چالش دستی یک نظام حقوقی منطقه پایین

ای در آن آسیب  ه که عدههایی پیش آمد اکنون نیز این اتفاق افتاده و درگیری طور که هم تواند بسیار دردسرساز باشد همان می

متأسفانه دیپلماسی آب : تر از دیپلماسی ضعیف آبی انتقاد کرده و گفته بود او در نشست خبری این همایش نیز پیش. اند دیده

های مرزی با توجه به سابقه ایران و کشورهای همسایه باید  روی خود داشته است به همین منظور درباره آب مشکالتی را پیشِ

 .قوی و منظمی برای پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده از منابع آبی کشور انجام شود دیپلماسی

 های بخش آب نیازمند قوانین خاص است حل تعارض  
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جز مدیریت هوشمند، از نظر  به: کرد و گفت  وزیر نیرو نیز در این همایش از نبود قوانین قاطع برای رفع تعارض آینده کشور گله

صورت  های مختلف مشخص کند، در غیراین ز به قوانین روشن و قاطعی داریم تا بتواند تکالیف ما را در تعارضسیاسی نیا -اجتماعی

  555های اخیر بیش از  در سال: چیان تصریح کرد حمید چیت. آینده این کشور در نتیجه محدودیت منابع آبی به خطر خواهد افتاد

این در . میلیارد مترمکعب کاهش یافته است 95حاضر این میزان به  ؛ اما درحالمیلیارد مترمکعب منابع آبی در کشور وجود داشت

وزیر نیرو در ادامه با اشاره به تعارضات موجود در . وهوایی افزایش یافته است حالی است که میزان تبخیر آب به دلیل تغییرات آب

زمان رافع  ین خاصی است، این قوانین باید به طور همهای موجود در بخش آب نیازمند وجود قوان حل تعارض: بخش آب، اظهار کرد

های آینده،  زیست، منافع نسل حاضر و نسل های آبریز، منافع اشخاص و محیط  دست در حوضه تعارضات بین باالدست و پایین

دارای منابع جوار  های مختلف، کشورهای هم های مختلف آبریز، منافع بخش داران قدیمی کشاورزی و مصارف شرب، حوضه حقابه

ما نیازمند قانون جامع آب و : وی تصریح کرد. آبی مشترک، منافع اقتصادی و کیفیت منابع آب و منافع اشخاص و جامعه باشد

های  آموزش مردم در مسائل حقوقی، رفع ابهام در برخی از تکالیف و قوانین کیفری بازنده هستیم تا بتوان به طور قاطع مقابل اقدام

 . حوزه مسائل آبی ایستادغیرقانونی در 

 های مدیریت آب نیست گوی ضرورت قوانین موجود پاسخ  

های مدیریت  مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت نیرو نیز در این همایش با اشاره به خألهای قانونی بخش آب به عنوان یکی از چالش

شود، اما از سویی بحث و تبادل نظر درخصوص  بخشی مهمی از نیاز غذایی کشور در بخش کشاورزی تأمین می: آب کشور، گفت

محمد امانی . برداری آب در این بخش کمک مؤثری برای مدیریت بهینه تخصیص و مصرف آب خواهد شد خألهای قانونی در بهره

رت جهاد برای نمونه بایستی بین وزارت نیرو که مسئولیت حفاظت و حراست از منابع آبی کشور را به عهده دارد و وزا: ادامه داد

ترین  امانی از مقوله حقوق آب به عنوان یکی از مهم. کننده آب است، تعامل سازنده و مؤثری ایجاد شود کشاورزی که مصرف

های اخیر به  سالی های مورد توجه وزارت نیرو یاد کرد و با اشاره به قرارداشتن ایران در منطقه گرم و خشک آسیا و خشک مقوله

ویژه منابع آبی از اهمیت خاصی برخوردار است  برداری از آن به حفظ و صیانت از منابع طبیعی و بهره: فزوداهمیت آب اشاره کرد و ا

 . گرشدن حقوق آب در جامعه خواهد شد و باعث جلوه

 قانون توزیع عادالنه آب به اصالحات نیاز دارد

ان آب عقیده دارند قانون توزیع عادالنه آب نیازمند متخصص: مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز گفت

سال از تصویب قانون آب در  54به گفته او، اکنون بیش از . تغییرات کلی نیست اما نیاز به اصالحاتی در بعضی موارد آن وجود دارد

وزارت نیرو برای اینکه بتواند بر ها با بیان اینکه  رسولی محمد حاج. گذرد و باید برای اصالح نقاط ضعف آن وارد عمل شد کشور می

ما به دنبال تدوین : های عمومی جدی است، گفت مشکالت موجود غلبه کند و اصالحاتی را در قانون آب ایجاد کند نیازمند حمایت

های موجود آب کشور بتواند  چند نظام حقوقی مشخص هستیم که امیدواریم دستاوردهای ما در محورهای منطبق بر چالش

 . سازی قانون است آنچه را که با قاطعیت باید مراقبت کنیم، پیاده. ناسبی داشته باشدخروجی م

 کنیم را مصرف می درصد منابع آبی تجدیدپذیر  ۸1بیش از 

در این همایش، . نیز برگزار شد« استفاده سالم از پساب»المللی با عنوان  زمان با روز اول این همایش، همایشی در سطح بین هم

درصد منابع آب تجدیدپذیر از خط قرمز جهانی عبور کرده که  85حاضر کشور با مصرف بیش از  درحال: م وزیر نیرو گفتمقا قائم

ستار . کردن متولیان است ای عمل های اقلیمی و بخشی دیگر به دلیل ناهماهنگی و جزیره خاطر محدودیت بخشی از آن به 

در داخل ایران براساس : زمینه است، تصریح کرد نبود کار مشارکتی دراین محمودی با بیان اینکه حلقه گمشده حل بحران آب،
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میلیارد مترمکعب آب تجدیدشونده   555ساله 47میلیارد مترمکعب آب تجدیدشونده و براساس آمار   555ساله حدود 55آمارهای 

اکنون  گوید که هم این آمارها به ما می: ر کردساله درزمینه منابع آب تجدیدشونده، اظها48محمودی با اشاره به آمارهای . ایم داشته

میلیاردمترمکعبی منابع  45وی با بیان اینکه در ربع قرن گذشته با کاهش . میلیارد مترمکعب آب تجدیدشونده داریم  95حدود 

را برداریم، چراکه با توجه به شرایط کنونی الزم است که تنگناهای موجود در عرصه آب : ایم تصریح کرد رو بوده تجدیدپذیر روبه

ای انجام شده و چون اتحاد وجود  حاضر با وجود قوانین و مقررات به دلیل اینکه در بسیاری از مواقع کارها به صورت جزیره درحال

، از افزایش 5592او همچنین در حاشیه این همایش درخصوص الیحه بودجه . ای که باید، گرفته نشده است نداشته نتیجه

میلیارد   055گرفته بودجه این بخش بیش از  طبق برآوردهای صورت: بخشی خبر داد و گفت تعادل  درصدی بودجه برای طرح55

 . میلیارد تومان است  هزار  75که نیاز وزارت نیرو در سال در بخش آب و برق  تومان خواهد شد، درحالی

 جمهور دستورات جدید آبی رئیس

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور نیز در این همایش با اشاره به تدوین قراردادهای جدید برای فروش پساب فاضالب 

حمیدرضا . است 92جمهوری، مسئله آب یکی از چهار اولویت اصلی الیحه بودجه سال  با دستور رئیس: به بخش خصوصی، گفت

میلیارد دالر در شرکت آب و فاضالب   7،0پروژه مشارکت بخش خصوصی به ارزش  505حاضر بیش از  درحال: جانباز اعالم کرد

مشارکت بخش عمومی و بخش  PPP جانباز با بیان اینکه شرکت آب و فاضالب کشور با تعریف قراردادهای. کشور در حال اجراست

رکت اجازه استفاده از پساب را به بخش همچنین این ش: خصوصی و استفاده از توان بخش خصوصی را ارتقا داده است، ادامه داد

حاضر در شرکت آب و  به گفته وی، درحال. دهد گذاری در بخش فاضالب می خصوصی در یک قرارداد بلندمدت به ازای سرمایه

توان گفت هیچ روش تصفیه فاضالبی در دنیا وجود  طور قطع می های بزرگی مشغول به کار هستند و به  خانه فاضالب کشور تصفیه

 . ندارد که ما در کشور تاکنون انجام نداده باشیم
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۹۳۱آذر  1۱: تاریخ

  آینده دولتآینده دولتآب یکی از چهار اولویت سال آب یکی از چهار اولویت سال 

دولت در برنامه ششم بر : با اشاره به اهمیت مساله آب در کشور اظهار کرد« ها ها و فرصت حقوق آب؛ چالش»وزیر نیرو در همایش 

عنوان  آهن به نیز چهار مساله آب، فاضالب، محیط زیست و راه 92صورت جدی تاکید کرده و در الیحه بودجه سال  مساله آب به

با اشاره به اهمیت مساله آب در کشور « ها ها و فرصت حقوق آب؛ چالش»وزیر نیرو در همایش .اند گرفته شده اولویت خاص در نظر

نیز چهار مساله آب، فاضالب،  92صورت جدی تاکید کرده و در الیحه بودجه سال  دولت در برنامه ششم بر مساله آب به: اظهار کرد

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو ، حمید .اند نظر گرفته شده عنوان اولویت خاص در آهن به محیط زیست و راه

ترین مساله کشور بیان کرده است،  های مختلف موضوع آب را مهم ها و جایگاه جمهور نیز در سخنرانی چیان با بیان اینکه رئیس چیت

ت، بلکه تغییر اقلیم و افزایش درجه حرارت هوا و افزایش در کشور ما کاهش منابع آب فقط ناشی از کاهش بارندگی نیس: ادامه داد

های اخیر بیش از  در سال: وی تصریح کرد.های مختلف نیز در آن تاثیر بسزایی داشته است جمعیت و کاهش سرانه آب در بخش

. عب کاهش یافته استمیلیارد مترمک 95میلیارد مترمکعب منابع آبی در کشور وجود داشت؛ اما در حال حاضر این میزان به  555

مساله آب، فقط یک : وزیر نیرو تاکید کرد.این در حالی است که میزان تبخیر آب به دلیل تغییرات آب و هوایی افزایش یافته است

مساله مدیریتی یا مهندسی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی و تمام جوانب زندگی فردی را تحت تاثیر قرار 

وی با بیان اینکه یکی از .به همین خاطر باید با حساسیت بیشتری در اقدامات خود به سوی مدیریت آب گام برداریم. دهد می

امروزه با روند حقوقی جدیدی مواجه هستیم که در : مسائل بسیار مهم در مدیریت درست منابع آبی، مساله حقوق آب است، گفت

در مدیریت منابع : وی اضافه کرد.هایی ایجاد شود تا ضرورت برگزاری چنین همایشرو نبودیم و این باعث شده  گذشته با آن روبه

اند؛ دوره اول، دوره وفور منابع آب و سبقت گرفتن میزان عرضه بر تقاضا در منابع آب  های مختلفی را ذکر کرده آب دانشمندان دوره

کم به دلیل  در دوره دوم مدیریت منابع آب کم: رنشان کردچیان خاط چیت. بوده و در نتیجه تعارضی در این بین وجود نداشته است

در . هایی چون سدسازی، حفر قنات یا انتقال آب به نوعی مدیریت عرضه ایجاد شود شود با شیوه باال رفتن میزان تقاضا سعی می

رحله چهارم که مرحله در نهایت در م: وی تصریح کرد. مرحله سوم نیز مدیریت کشت، مدیریت مصرف و مدیریت تقاضا مطرح شد

ای که  آمده، به گونه های گوناگون موضوع تخصیص پیش دلیل عدم امکان پاسخگویی منابع آبی به نیاز بشر در زمینه کنونی است، به

 .شاید نیاز باشد آب صنعت یا کشاورزی را کاهش داده و به شرب اضافه کرد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۹۳۱آذر  1۱: تاریخ

/ / 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

  نظر بگیردنظر بگیردرا به عنوان نهاده در بحث یارانه در را به عنوان نهاده در بحث یارانه در   ""دانشدانش""دولت دولت 

 .رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهوری دیدار و گفتگو کرد

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 : مردم دانست و گفت اولویت دولت را سالمت

در دولت کنونی اقدامات : آوایی با اشاره به اینکه سالمت مردم از کشاورزی صحیح نشأت می گیرد، بیان داشت.را کمرنگ کند

هستیم در حالی که بخش کشاورزی نیازمند توجه بیشتر مهمی در بحث درمان صورت گرفته است که شاهد آثار مثبت آن 

رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهوری وجود تشکل های تخصصی همچون سازمان نظام .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

اینکه دولت بخشی از خدمات خود در حوزه کشاورزی را از سازمان نظام  مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، با تاکید بر

به جای آنکه دولت ساالنه هزینه های هنگفتی را صرف استخدام نیرو کند، این هزینه ها را : مهندسی کشاورزی بگیرد، اظهار داشت

وان یک نهاده در بحث یارانه در نظر بگیرد، را به عن "دانش"کبیری با بیان اینکه دولت باید .صرف خرید خدمات از سازمان نماید

دولت ساالنه اعتباراتی را به حوزه آب و خاک اختصاص می دهد که اگر یک درصد از این اعتبارات را به آموزش بهره : تصریح کرد

قادر به برداران اختصاص دهد سازمان نظام مهندسی کشاورزی با برخورداری از جامعه بزرگ مهندسین کشاورزی عضو سازمان 

 . انجام این کار است
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۹۳۱آذر  22: تاریخ

  خودکفایی دوباره گندم انجامیدخودکفایی دوباره گندم انجامیدگذاری اصولی بانک کشاورزی به گذاری اصولی بانک کشاورزی به   سرمایهسرمایه

موقع به گندمکاران بسیار  یک نماینده کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی، نقش بانک کشاورزی را در ارائه تسهیالت به

حمایت بانک کشاورزی برای پرداخت تسهیالت و طلب گندمکاران تأثیر بسزایی در تشویق و افزایش تولید : باارزش دانست و گفت

تولید و به خودکفایی رسیدن در : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر افزود پناه امروز در گفت اهلل نیکزادی حبیب.داشته استگندم 

موقع تسهیالت  های اصولی و صحیح بانک کشاورزی و ارائه به گذاری محصول گندم و حتی سایر محصوالت کشاورزی، نتیجه سرمایه

طبق برنامه ششم در کمیسیون تلفیق مصوب شد تا سرمایه بانک کشاورزی افزایش یابد که : شان کردوی خاطرن.به کشاورزان است

نماینده کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس .زودی این تصمیم در صحن علنی مجلس نیز به رأی گذاشته خواهد شد به

موقع به  ک کشاورزی و در نهایت ارائه تسهیالت کافی و بهشورای اسالمی علت مصوبه کمیسیون تلفیق را تأمین منابع مالی بان

کند،  ها اقدام می پناه با اشاره به اینکه بانک کشاورزی برای پرداخت تسهیالت به کشاورزان از محل سپرده نیکزادی.کشاورزان دانست

 .کشاورزان تبدیل شده است ها برای کشاورزان ارزان نیست و همین موضوع به معضلی برای متأسفانه این وام: ادامه داد

در برخی شرایط دیده شده دولت به : های تشویقی دولت دانست و تصریح کرد وی پرداخت سود به گندمکاران را از جمله طرح

کند؛ لذا طبق مصوبه برنامه ششم، دولت موظف به  محض خرید محصول گندم از گندمکاران، پول آنها را به سرعت پرداخت نمی

 .شود ه گندمکاران شد که همین امر یک طرح تشویقی محسوب میپرداخت خسارت ب

دهد،  به گفته نماینده مردم بم، بانک کشاورزی مسئولیتش را به خوبی به سرانجام رسانده و کارنامه آن در تسهیالتی که ارائه می

ینی گندم و حمایت مالی و تخصصی با تالش بانک کشاورزی در راستای خرید تضم: پناه در پایان اظهار داشت نیکزادی.مشهود است

های نوین آبیاری، ایران دوازدهمین  ها، توسعه مکانیزاسیون و روش در پرداخت تسهیالت مورد نیاز گندمکاران برای خرید نهاده

 ./تولیدکننده گندم در جهان شد
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۹۳۱آذر  21: تاریخ

  شودشود  مدت منجر به ضعف پول ملی میمدت منجر به ضعف پول ملی می  تغییر واحد پول در کوتاهتغییر واحد پول در کوتاه

اگرچه . کرد دنبال آن واحد پول ایران از ریال به تومان تغییر چندی پیش تغییر واحد پولی در برنامه هیأت دولت مطرح شد که به

کند، اما از سوی دیگر  بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند این اقدام چندان تأثیری در وضعیت اقتصادی ایران ایجاد نمی

 .تواند منجر به ضعف پول ملی شود مدت می به گفته آنها، حذف یک صفر در کوتاه. پژوهشگران نظری مخالف دارند

تواند بنیه  مدت می وگو با ایانا با بیان اینکه حذف صفر در طوالنی ت نظام امروز در گفتپژوهشگر اقتصادی مجمع تشخیص مصلح

 .تواند منجر به ضعیف شدن پول ملی شود مدت می اما این اقدام دولت در کوتاه: اقتصادی کشور را تقویت کند، گفت

صفر یا  ملی هر کشوری است؛ لذا برای حذف تک با توجه به اینکه توان مالی هر کشوری منوط به پول: پور افزود مسعود امجدی

متأسفانه دارای اقتصادی قوی و پویا نیستیم که حذف یک صفر بتواند تأثیر : وی بیان کرد.صفر باید به همه جوانب آن توجه کرد سه

یم تا حذف صفر تأثیر های اقتصادی کشور را قوی کن ای اقتصاد کشور داشته باشد؛ لذا ابتدا باید پایه خوشایندی بر روند توسعه

پژوهشگر اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه به هر حال این اقدام دولت نیز تأثیر آنی .خودش را نمایان کند

 .های اقتصادی پایش شود تا بتوان قضاوت کرد باید مدتی از این اقدام دولت بگذرد تا شاخه: نخواهد داشت، ادامه داد

شد در این صورت از لحاط ارزشی این اقدام دولت قابل بحث بود، اما امروز برای قضاوت  هر سه صفر حذف می به گفته وی، اگر

 ./کمی زود است
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 بازدیدهامصاحبه، سخنرانی، 
 آیانا - 1۹۳۱آذر  2۲: تاریخ

  اثر پذیری و اثرگذاری انسان و سازمان در قالب فرهنگ سازمانیاثر پذیری و اثرگذاری انسان و سازمان در قالب فرهنگ سازمانی

دومین مرحله از دوره های آموزشی بدو خدمت کارکنان جدید االستخدام بانک کشاورزی با حضور مسعود شریفات عضو هیات 

 .آذر در مرکز آموزش بابلسر آغاز شد 75روز شنبه مدیره ناظر بر حوزه سرمایه انسانی وساختاری این بانک صبح 

به گزارش ایانا از روابط عمومی بانک کشاورزی، شریفات در جمع کارکنان جدید االستخدام این بانک با بیان این که در دنیای 

استراتژیک، اساسی و  امروز، دانشمندان علوم اجتماعی و انسانی بر این باورند که چهار نقطه تولد، شغل، ازدواج و مرگ، کانون

دو نقطه از این چهار نقطه شامل تولد و مرگ از حوزه اختیار و نفوذ : دگرگون ساز درطول حیات زندگی هر انسان هستند گفت

انسان شکل گرفته و دو نقطه استراتژیک و اساسی دیگر شامل انتخاب شغل و چگونگی ازدواج « مدار تقدیر»انسان خارج است و در 

فرهنگ پذیری در زیست سازمانی، شرایط شناسایی   در ادامه با تاکید بر این که  وی.انسان قرار دارد« مدار تدبیر»در خواهد بودکه

چگونگی انتخاب شغل ناشی از رشد فرهنگی و عوامل : و انتخاب شغل رابرای کنشگران سازمانی فراهم خواهد کرد، اظهار داشت

نائل خواهد آورد که متعهدانه و شجاعانه مسئولیت این که « توانایی انتخاب»درجه ای ازگوناگون دیگری خواهد بودکه انسان را به 

تا « چه شغلی را انتخاب می کنید؟ »این که گفته می شود که بگویید . راخود بپذیرد« من انتخاب می کنم، پس هستم»: بگوید

ا انتخاب خود دریکی ازگذرگاه های بزرگ زندگی خود بیانگر آن است که اکنون هر یک از شما ب« چگونه انسانی هستید»بگوییم 

 .گام نهاده اید   «دنیای پول و بانک»در نقش های گوناگون سازمانی به « بانکدار»قرارگرفته اید و به عنوان یک 

 در زیست سازمانی برخوردار است که تبدیل و« بودن و شدن » هرکنشگر سازمانی از دو وضعیت زیستی: شریفات تصریح کرد

الگوی شدن »به مفهوم« فرهنگ سازمانی»بنابراین . را شکل می دهد« فرهنگ پذیری در زیست سازمانی»تحول این دو وضعیت 

در این فرآیند . حاصل می شود« وضعیت شدن»به سمت « وضعیت بودن»است که از حرکت در مسیر« انسان در زیست سازمانی

در طول دوران خدمت سازمانی خود با کسب اندوخته های علمی و فرهنگی و  خود بوده اند« وضعیت قبلی»همه کنشگرانی که در 

دست می یابند که آنان را به « دانایی و هوشمندی سازمانی»کسب مهارت ها و قابلیت ها و شایستگی های حرفه ای به مخزنی از 

تعلق »موجب   امه ریزی شده انجام شودتبدیل خواهد کرد و چنانچه این فرآیند به خوبی و برن« انسان توسعه یافته سازمانی»

 .خواهد شد« همسویی و همگرایی منافع فرد و سازمان»خواهد شد که منجر به«خاطر و وفاداری سازمانی

« نهادیه شدن فرهنگ سازمانی »در صورت « منافع مشترک»وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این مطلب که  

هم می تواند فرصت ساز و هم می تواند فرصت سوز و بحران ساز « بال پرواز» به مثابه « زمانیفرهنگ سا» : حاصل می شود گفت

، مفاصل و گلوگاه های سازمانی «آب»از نظر سیالیت و روان سازی نیز می تواند به مانند جریان « فرهنگ سازمانی» از طرفی. شود 

 .به هم ریختگی کند  روپاشی ووبه یکدیگر پیوند داده ویا آن را دچار ف کرده « روان»را 

در واقع کنشگران سازمانی قالب های فکری و علمی می سازند اما در آن قالب ها باقی نمی مانند و پوسته آن قالب : شریفات افزود

هم به درگاه وجود آنان هم به روی خود و « انسان توسعه یافته سازمانی»ها را می شکافند و از آن بیرون می آیند و به عنوان یک

به جهان پیرامون خود می نگرند ، « متفاوت»، به طور «کنشگران سازمانی توسعه یافته»یعنی . روی سازمان و محیط شان، باز است

راه نشان می دهند و کشف مجهوالت می کنند و معادالت بُغرنج را حل کرده و درهای ذهن خود را به روی سازمان خود می 

در سازمان ها، شرکت ها و بنگاه « راز سرمایه»د تشریح کرد که در دنیای پول و بانک معاصر وی در خاتمه سخنان خو.گشایند 

دارد، یعنی مغز آنان « مایه« »سر»نهفته نیست بلکه شامل کنشگران سازمانی هم می شود که « پول» های اقتصادی و مالی در 

سازمان های فردا، این « مایه» ، «سر» : وی افزود.می شود است که از طریق آموزه های علمی و فرهنگی، بارور، غنی و مایه دار
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» برای خود و سازمانشان فراهم می کنند که به« ظرفیت الهام و آرزومندی»و« ظرفیت شناسایی» کنشگران خواهند بود که 

ز خِرد کنشگران ترا» منجر خواهد شد و براین اصل فرهنگی استوار خواهد شد که تا « امید سازمانی»و« ظرفیت سازی فرهنگی

دوره آموزش بدو خدمت کارکنان بانک کشاورزی .«ترازمالی سازمان آنان نیز تغییر نخواهد کرد»، «درسازمان های مالی تغییر نکند

موفق به کسب امتیازهای الزم شده  97نفر از کارکنانی که در مراحل آزمون استخدامی سال  255طی دو مرحله با حضور حدود 

 .استاند برگزار شده 

/news/fa/ir.iana.www//:http52987D%/8%A2% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۹۳۱آذر  1۱: تاریخ

بدون توجه به بدون توجه به / / شودشودنویسی مالحظه نویسی مالحظه   زنجیره تولید کشاورزی با ظرفیت ایجاد هفت میلیون شغل در بودجهزنجیره تولید کشاورزی با ظرفیت ایجاد هفت میلیون شغل در بودجه

  زنم اول آب و بعد کشاورزیزنم اول آب و بعد کشاورزی  سال است فریاد میسال است فریاد می  0101/ / خورد؟خورد؟  زنجیره تولید بودجه به چه دردی میزنجیره تولید بودجه به چه دردی می

دکتر پرویز پیران از استادان برجسته رشته جامعه شناسی و عضو بازنشسته هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی برای بودجه 

؟ برای چه کسی و در (دیدگاه فلسفی)چرا باید بودجه نوشت "ع می کند که نویسی بحث خود را با این پرسش های اساسی شرو

 "؟(دیدگاه جامعه شناختی)چه منطقه و جامعه ای باید بودجه نوشت 

این که هر ... . بودجه نویسی یعنی شناخت تمام و کمال ظرفیت ها، یا داشته ها، یا منابع، ورودی ها و خروجی ها، و "از نظر او 

بلکه بودجه . سال فقط ارقام داخل قانون بودجه را تغییر دهیم و مقداری هم در انشاء تغییرات ایجاد کنیم، بودجه نویسی نیست

بودجه هرچند بحثی کامالً اقتصادی است اما اگر از "او معتقد است  ".اجتماعی جامعه باید نوشته شود براساس مطالعات فرهنگی و

این گفته های دکتر پیران در  ".دیدگاه جامعه شناسی سودی نبریم هیچ وقت نمی توانیم ادعای نوشتن بودجه را داشته باشیم

دولت اکنون به مجلس تقدیم شده و رعایت نکات  92ت که بودجه سال گفت و گو با ایانا به ویژه از این منظر دارای اهمیت اس

 . بودجه نویسی می تواند در حک و اصالح بعدی آن در کمیسیون ها و صحن علنی مفید به فایده باشد

استی هایی نگاه به تحوالت آینده، نیازهای امروز و ک -7هزینه های جاری کشور و  -5بُعد اساسی  7 "از نظر پیران بودجه دارای 

بخش به هم ارتباط مستقیم دارند به صورتی که اگر بخش اول را  7این "از نظر او  ".است که از دیروز به امروز منتقل شده است

نادیده بگیریم، همان کاستی های دیروز بازتولید می شوند، و اگر نگاه به آینده نداشته باشیم، یعنی نیازهای امروزمان را خوب 

 ".شناخت درست امروز باز همان کاستی های دیروز را به وجه شدیدتری بازتولید می کند نشناختیم و عدم

عدم آینده نگری، عدم شناخت نیازهای امروز، و نیازهای امروز، شاخص ها و متغیرهای آینده ساز ما "از نظر این استاد دانشگاه  

دور باطل و در یک بن بست قرار گرفته ایم به این معنا که ما و اگر در بودجه کشور فقط امروز را ببینیم، همیشه در یک . هستند

دیروز و )ترکیب این سه ": دکتر پیران در ادامه گفت".دیروز را با خودمان به امروز کشیدیم و امروزمان را هم به فردا خواهیم کشاند

بدون توجه به کاستی های . م آن تعیین گرددبخش ذکر شده، بودجه باید نوشته شود و رق 7و با توجه همه جانبه به ( امروز و فردا

برای مثال اگر امروز . دیروز نمی توانیم بودجه بنویسیم، یا بدون توجه به سال های آتی بودجه نویسی، بودجه نویسی واقعی نیست

ی است، پس تمامی واحد به ما پیغام می دهد که اگر این رقم واقع 555واحد پولی برای مصرف روزانه مان نیاز داریم، این  555 

یا به گونه ای . واحد به سال های قبل برمی گردد و برخی نیز در سال بعد ادامه می یابد 555آن برای امسال نیست، بخشی از این 

واحد فقط برای هزینه امسال و مشکالتی که از سال قبل با ما به سال جدید آمده نیز هزینه  555دیگر می توانیم بگوییم که این 

حال این بدهی ها یا مشکالت سال قبل باید اولویت . پس جداگانه مقداری برای آن باید در نظر گرفت. خود را می طلبد های خاص

: دکتر پیران در ادامه به بحث کشاورزی در بودجه نویسی کشور پرداخت و گفت".بندی شده و گام به گام آن ها را برطرف کرد

لنی و یا به صورت ضمنی با تفکر جلوگیری از مهاجرت روستایی به شهر تدوین شده متأسفانه برنامه های کشاورزی کشور یا ع"

به عبارت دیگر بودجه با این روحیه نوشته شده که چون ما در شهر هستیم کافی است و چون جای ما تنگ می شود دیگر . است

رزی کم است یا کافی است، براساس چه معیاری اما اغلب به این مهم توجه نداشته اند که وقتی می گویید بودجه کشاو. کسی نیاید

این کم یا کافی بودن ارزیابی می شود؟ کسی آمده است بگویید آیا کشاورزی ایران توان دارد در بهترین حالتی که همه امکانات 

  ".ولید گندم استقبل و بعد تولید را دارا باشد، زنجیره تولید آن کامل شود؟ از این منظر بحث تولید گندم نیست، بحث ادامه ت
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در ادامه تولید گندم، قسمت های مختلفی پدید می آید که آن را باید ذیل زنجیره "این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به این که 

میوه ای که از درخت کنده می شود در ادامه خود زنجیره ای از تولیدات دیگر را به همراه  ": تولید مورد محاسبه قرار دهیم گفت

ارد و در نظر گرفته صرف آن میوه اشتغال و ارزش افزوده بسیار محدودی را تامین خواهد کرد، بلکه آن میوه باید به کنسانتره، د

حال اگر زنجیره تولید . در ادامه باید صنعت شیشه سازی و همچنین مراقبت از کنسانتره میوه ایجاد شود. مربا و غیره تبدیل شود

و نخستین قدم  این مقدار شغل فقط توسط کشاورزی کار بزرگی است . میلیون شغل ایجاد کند 2ند کشاورزی کامل شود می توا

یعنی باید این . زنجیره توجه داشته باشند  برنامه ریزان و بودجه نویسان باید به این. برای این کار بزرگ بودجه نویسی مناسب است

ره تولید در بخش صنعت به خوبی دیده شود آن هم می تواند چند برابر اگر زنجی. همین طور در بخش صنعت. زنجیره را بشناسند

حال کامل معضل  ": گفت "چرا در کشور بیکار داریم؟"دکتر پیران در ادامه با طرح این سوال که ".کشاورزی شغل ایجاد کند

چون هیچ انگیزه یا فکر و دیدگاه . یمبیکاری برای کشور البته این یک ایده آل است و برای دسترسی به آن فاصله بسیار زیادی دار

حتی با این فاصله بسیار دور اگر امروز شروع کنیم حداقل این امید ایجاد می شود که . برای رسیدن به این زنجیره تولید نداریم

د که این بودجه وقتی در بودجه نویسی، نگاهی به زنجیره کامل تولید وجود ندارد، بنابراین این سوال ایجاد می شو. کاری کرده ایم

دو یا چند محصول در حوزه کشاورزی و صنعت، نگاه زنجیره کامل تولید را  به چه دردی می خورد؟ اگر در بودجه نویسی بر روی 

داشتیم، به جرأت می توانم بگویم که از امروز بسیار جلوتر بودیم و می توانستیم به جرأت بگوییم که کار اساسی و بزرگی انجام 

متأسفانه از این ایده آل بسیار عقب هستیم و با این وضعیت باید بگویم نیم قرن یا بیشتر زمان ": کتر پیران اضافه کردد".داده ایم

وقتی این حرف را می زنم، باید فوری پرانتز باز کنم و بگویم این . الزم است تا به کف استانداردهای ایجاد زنجیره تولید برسیم

اما دانش و . که برای کشاورزی و تولید محصوالت کشاورزی در کشور ما متحمل شده اندسخنان نافی زحمات کسانی نیست 

ما زحمت کش ترین و قانع ترین نیروی کار را . اندیشه کشاورزی در کشور ما رها شده و مورد بی توجهی و غفلت قرار گرفته است

چوب کار به گونه ای بوده که این نیروهای ارزشمند و دانشمند اما چار. نباید ناجوانمردانه این بخش ارزشمند را نادیده گرفت. داریم

درصورتی که اگر کار دست این افراد می بود مطمئن باشید که کشاورزی ایران در حال حاضر در . و قانع کنار بروند و دیده نشوند

تا به حال شکل نگرفته اما  که)خالصه حرف من این است که با زنجیره کامل تولید کشاورزی . ایده آل ترین وضعیت اش بود

می توانیم به یک صنعت قوی و کارآمد برسیم، با زنجیره کامل تولید کشاورزی می توانیم ( پتانسیل و ظرفیت شکل گیری را دارد

و ما از بهترین "تاکید دارد و معتقد است که  "اشتغال زایی در زنجیره کامل تولید کشاورزی"دکتر پیران بر ".به توسعه هم برسیم

 ".در این زنجیره می توانیم تحصیلکردگان، کارگران و خانواده ها را در اقتصاد مشارکت دهیم. بزرگترین ظرفیت مان غافل شدیم

به محض این که ": گفت "در بودجه نویسی چه اصولی را باید مورد مالحظه قرار بدهیم؟"وی در ادامه با طرح این سوال که 

آن وقت می گویند که همه را آبیاری . یم، برداشت های غیرحرفه ای و غیرعلمی به میان می آیدکشاورزی را با آب ارزیابی می کن

درصد زمین های کشاورزی ایران از  50این در حالی است که با آبیاری قطره ای و یا بارانی، . قطره ای یا آبیاری بارانی می کنیم

. می شوند و پس از یک یا دو سال آن زمین را از دست می دهیم چون برخی از زمین ها با آبیاری قطره ای شور. دست می رود

آب امروز ": پیران در ادامه گفت  ".درصد از زمین های کشور را از شوری نجات می دهد 50سنت غرقآبی هرچند غلط است اما 

کرد که چه نوع محصولی  باید هزینه و فایده. حتی یک بشکه آب از یک بشکه نفت قیمت بیشتری دارد. بسیار ارزشمند شده است

این نظام آبیاری به قبل . به نظر من اول باید نظام آب کشور اصالح و نظامی جدید برقرار شود. و چه نوع کاشتی به نفع کشور است

رشته من . سال است که این طرح را فریاد می زنم 55من . اول نظام آبیاری و سپس نظام کشاورزی. از نظام کشاورزی برمی گردد

ورزی نیست اما این روشن و مبرهن است که اگر حکومت ها به آب پرداختند، به این کشور خدمت کردند و اگر بی توجهی کشا

از دوران باستان تا به  "این استاد جامعه شناسی تأکید می کند که ".کردند مسلماً مشکالت پشت سر هم بر آن ها خواهد بارید
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و چگونه ذخیره کنیم و همیشه هم محصوالت کشاورزی مان  دانستیم چگونه مصرف  می. چندی قبل ما استاد مدیریت آب بودیم

. تاریخ نشان می دهد که ما ایرانیان از تمامی جهانیان آب را بهتر مدیریت می کردیم. برخالف امروز. خوب به بار می نشست

من سال ها پیش برای مرکز مطالعات . گو می گرفتندکاریزهای ایران و مهندسی آن در ایران، زبانزد خارجی ها بود و آن ها از ما ال

درصد از منابع آبی در داخل  90آن جا گفتم که تنها در ایران است که . خاورمیانه گزارشی از آب در منطقه خاورمیانه تهیه کردم

انه و گشاده دستانه منابع متأسف. طوالنی ترین رودهای ایران از کوه الوند در استان همدان سرچشمه می گیرد. کشور ایجاد می شود

اما فقط هیرمند نیست، سیروان را در کردستان داریم، انواع و اقسام . همه از هیرمند صحبت می کنند. آب از کشور خارج می شود

درصورتی که . چرا، چون دیگر آب مهم نیست. خروج آب از جمله قاچاق آب را در آذربایجان داریم، و هیچ کس به آن نمی پردازد

اساس کشاورزی آب است و به "دکتر پیران در ادامه با اشاره به این که ".گویند جنگ جهانی سوم بر سر آب درخواهد گرفتمی 

وقتی بودجه کشاورزی را می نویسند ": گفت "کشاورزی چگونه زنده خواهد ماند؟  این شکل نادیده گرفته شده و با این وضعیت

چاه هایی که در . قرار داده اند؟ تا بحث آب پیش می آید فوری می گویند چاه ها را ببندیم آیا منابع آبی را در کنار آن مورد توجه

آن دولت ناتوان گذشته . گذشته زده شد فجایع و زیانی به کشاورزی وارد کرد که ایران با حمله خارجی متحمل نشده است دوران 

را داد؟ وقتی این فجایع اتفاق می افتد نمی توانیم بودجه عاقالنه  با چه استداللی دستور استفاده از تمامی سفره های زیرزمینی آب

برای بودجه نویسی علمی خیلی کارهای قبلی . این بودجه ای که نوشته می شود فقط برای گذران روزمرگی است. و واقعی بنویسیم

برای نوشتن بودجه علمی و دقیق باید ابتدا " این استاد بازنشسته دانشگاه با طرح این موضوع که".باید انجام می دادیم که نداده ایم

شما از . طرح جامع سرزمین با محوریت آب و منابع آبی و بازیافت آب باید سامان یابد": گفت "طرح جامع سرزمین داشته باشیم

چاهی . داده ایم یک چهارم جمعیت کشور را در این منطقه اسکان: کیلومتر بعد از کرج تا نرسیده به دماوند را در نظر بگیرید 75

پس از پایان سفره های زیرزمینی، به آبهای فسیلی دست می . در منطقه ای احداث می شود و سپس یک شهرک ایجاد می شود

هم . آب های فسیلی آب هایی هستند که برای قرن ها ذخیره شده و اگر این آب ها برداشت شود، زمین نشست می کند. اندازند

مطالعات بانک جهانی نشان می دهد که اگر آب منطقه را بازیافت می . دشت نشست کرده است 85 دشت کشاورزی 255اکنون از 

نخستین کار مهم برای آینده کشور طرح جامع آب و فاضالب با برنامه ریزی . میلیون متر مکعب آب ذخیره کرده بودیم 75کردیم 

بازیافت آب مهم است . اما مشکل را باید قبل از این حل کردکار ناپسندیده ای است، ... درست که شستن اتومبیل و . دقیق است

ما در جامعه ای زندگی می کنیم که دانش "پیران در ادامه با اشاره به این که  ".که با صد افسوس تا به حال انجام نشده است

... منابع از جمله منابع آب و  فردی مان در رفتار فردی مان نمود ندارد و از این رو باید به طراحی مشارکت آحاد مردم در حفظ

نگران   همه ما": و گفت "بیندیشم آن را در بستر و زمینه مشارکت عمومی مبتنی بر احیای سرمایه اجتماعی امکانپذیر دانست

و همین موضوع بحث جدیدی را به نام سرمایه . وضعیت آب هستیم، اما هیچ یک از ما در رفتارمان صرفه جویی در آب نداریم

وقتی به منابع به عنوان سرمایه اجتماعی ": وی افزود ".در کشور ما این بحث زیاد جدی گرفته نشد. عی به پیش می کشداجتما

نگاه کنیم، و وقتی بدانیم سرمایه اجتماعی یعنی اعتبار ما و هیچ وقت کسی فرد بی اعتباری را نمی پذیرد، آن گاه وقتی آب 

بحث ما پراکنده نشده است "این استاد دانشگاه در ادامه با تاکید بر این که  ".کنیم سرمایه اجتماعی شد، در مصرف آن دقت می

باید از  ": تاکید کرد "چون تمامی این بحث ها در بودجه وجود دارد و بودجه نویسان یک کشور باید به این موارد دقت کنند 

آیا در بودجه . بلکه امری گسترده و همه جانبه استخودمان بپرسیم که چرا بودجه می نویسیم، توسعه امری یک جانبه نیست، 

. در بودجه نویسی باید به گردشگری هم پرداخت! گردشگری: نویسی ما از منبع مهمی که هم پای نفت است نام برده شده است

ما چون ا. ولی روی این منبع هم حساب کرد. گردشگری بی حساب و کتاب باعث تخریب های شدید زیست محیطی می شود البته 

در این باره دچار پندار غلط هستیم که همه علیه ما و دشمن ما هستند، و هر گردشگری می تواند یک جاسوس باشد، پس به طور 
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اگر گردشگری در بودجه ما دیده نشود باید بگویم که . کلی گردشگری یا ممنوع و یا باید در سطح بسیار محدودی انجام شود

 ".بودجه کاملی ننوشته ایم
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - 1۹۳۱آذر  1۱: تاریخ

  های جنگلداریهای جنگلداری  عدم توجه به اصل پایداری اکوسیستم در طرحعدم توجه به اصل پایداری اکوسیستم در طرح

ایم، اما به اصل پایداری  های جنگلداری اگرچه به اصل تولید مستمر چوب توجه داشته در طرح: رئیس انجمن جنگلبانی گفت

شرایط و الزامات برای اجرای برنامه "به گزارش خبرنگار ایانا، هادی کیادلیری در گردهمایی .است اکوسیستم هیچ توجهی نشده

زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات برگزار شد، روند حاکم بر که در دانشکده محیط  "استراحت جنگل

گرفتیم و این  های جنگلداری فقط حجم چوب یا رویش را اندازه می به گفته وی، در طرح.های جنگلداری را غلط توصیف کرد طرح

ید چوب نماینده حفظ تنوع زیستی یا حفاظت آب یعنی میزان تول. مسئله به عنوان شاخصی برای سنجش نحوه مدیریت جنگل بود

شد که  شد با این پارامتر وضعیت جنگل تخمین زده می گیری می ها اندازه از آنجا که فقط رویش در جنگل. آمد نیز به حساب می

ی از آن به صورت سنتی بردار های طبیعی، بهره کیادلیری با اشاره به اینکه تا قبل از ملی شدن عرصه.البته این رویه کامال غلط است

 .ها را منشا اقدامات مثبت در این حوزه معرفی کرد شد، ملی شدن جنگل توسط خوانین و مالکان بر اساس نیاز روز انجام می

های جنگلداری و مدیریتی برای  ها با وجود آنکه اقدامات مثبت زیادی از جمله تهیه طرح به گفته وی بعد از ملی شدن جنگل

ی مراکز آموزشی و تحقیقاتی و غیره در ایران آغاز شد اما به دلیل رشد فزاینده جمعیت و تغییر استاندارد زندگی جنگل، شکل گیر

های جنگلداری اقدام  اگرچه تدوین طرح: وی اضافه کرد.مردم همچنین نیازهای متنوع جامعه، مشکالت نیز نمود بیشتری پیدا کرد

های ما نسبت به شرایط، سبب شد شرایط نامناسبی برای  جنگل به دلیل کم بودن آگاهی ریزی مثبتی بود اما مبنای غلط در برنامه

به همین خاطر . های جنگلداری با هدف تولید چوب تعریف شدند طرح:رئیس انجمن جنگلبانی افزود.های کشور پیش آید جنگل

های جنگلداری بر اساس یک هدف  ف طرحتعری. های کشور به دلیل نداشتن چوب کافی بدون برنامه رها شدند نیمی از جنگل

ها و کارکردهای جنگل نیز  ها، حتما به سایر جنبه ، با اصول توسعه پایدار همخوانی ندارد و باید در تدوین طرح(یعنی تولید چوب)

ولوژیکی با های ایران به کار گرفته شد که از نظر اک هایی برای مدیریت جنگل ها و روش همچنین شیوه: وی بیان کرد.توجه شود

ها بر شرایط فرهنگی و اجتماعی ایران منطبق نبود و نحوه برداشت  این شیوه. های ایران همخوانی نداشت ساختار آمیخته جنگل

شود به دلیل عدم توسعه  های ایران استفاده می هایی که برای مدیریت جنگل روش: کیادلیری گفت.ها از جنگل هم غلط بود داده

ها نتایج مطلوبی هم به دست  در نتیجه با اجرای این روش. ر جنگل با شرایط اجتماعی ما همخوانی نداردیافتگی و حضور دام د

های اشتباه، عوارض بیشماری  های مجاور خود توجهی نداشت و این طرح هایی که تهیه کردیم به مناطق و طرح طرح. ایم نیاورده

کاهش موجودی جنگل، حذف درختان کهنسال و از بین رفتن قدمت نابودی تنوع زیستی، : وی افزود.برای جنگل ایجاد کرد

 .های جنگلداری با اهداف غلط است ها از تبعات اجرای طرح های شمال و خالص شدن توده جنگل

ها را فراهم نکرد بلکه عواملی نظیر تغییر اقلیم،  های غلط زمینه تخریب جنگل به گفته رئیس انجمن جنگلبانی فقط طرح

 .تر شود ا، انتخاب مدیران موهبتی و غیره نیز دست به دست هم دادند تا وضعیت جنگل بغرنجه سوزی آتش

. کند که مخالف این سیاست هستند اگرچه دولت به دنبال اجرای طرح تنفس است اما مدیران موهبتی را انتخاب می: وی ادامه داد

عدم ارتباط بین بخش تحقیقات، آموزش و . کند ی را بیشتر میهای مردم نهاد و دستگاه اجرای چنین رفتارهایی شکاف بین سازمان

، مسئله 87ای به عنوان چهره ماندگار جنگلداری ایران در همایش انجمن جنگلبانی در سال  اجرا سبب شد که مرحوم دکتر جزیره

 .استراحت جنگل را مطرح کند

سازی و پایش  ر اساس آن، دولت سه سال قبل برنامه بهینهایده استراحت بعد از این همایش کلید خورد و ب: کیادلیری بیان کرد

برداری نیست بلکه سایر مواردی که زمینه تخریب  استراحت جنگل فقط توقف بهره: وی تاکید کرد.های کشور را مطرح کرد جنگل
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به معنی این است که واژه استراحت به لحاظ علمی : رئیس انجمن جنگلبانی گفت.کنند نیز باید متوقف شوند جنگل را فراهم می

 .گرا باید به رویکرد اکوسیستمی تغییبر کند مدیریت جنگل از رویکرد اقتصادی و منفعت

هایی هم رخ داده اما تمام مخالفان و موافقان تنفس بر ضرورت مدیریت جنگل، اشتراک  آرایی به گفته وی در مقابل ایده تنفس صف

ه آیا برای ایده تنفس طرحی روی کاغذ وجود دارد، با اشاره به تالش سازمان وی در پاسخ به این پرسش منتقدان ک.نظر دارند

اگر برای تنفس هیچ طرحی هم وجود نداشته : ها، گفت ها برای ارایه شرح خدمات و واگذاری وظیفه تدوین طرح به دانشگاه جنگل

مدیریتی جنگل حفظ شده و فقط بحث   هتوانند به عنوان برنام های فعلی که شرح خدمات حفاظتی هم دارند، می باشد، طرح

 ./برداری چوب از آنها حذف شود بهره
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱آذر  18: تاریخ

  هزار هکتار گلخانه ضروری است؟هزار هکتار گلخانه ضروری است؟  9191احداث احداث 

هزار میلیارد تومان مورد نیاز است که این  555هزار هکتار گلخانه، سرمایه ای بالغ بر  05برای احداث : وزیر سابق کشاورزی گفت

و دبیر کل خانه کشاورز در گفتگو با  عیسی کالنتری وزیر سابق کشاورزی.رقم با توجه به منابع محدود دولت امکان پذیر نیست

در واکنش به صحبت وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیخبرنگار 

گلخانه، بازاری وجود ندارد از این رو بازاریابی   برای تولیدات این سطح از: خانه در کشور، اظهار داشتهزار هکتار گل 05احداث 

هزار  555سرمایه ای بالغ بر   هزار هکتار گلخانه، 05برای احداث : وی گفت.محصوالت قبل از احداث گلخانه امری ضروری است

 .به منابع محدود دولت امکان پذیر نیستمیلیارد تومان مورد نیاز است که این رقم با توجه 

هزار هکتار گلخانه  05احداث : هزار هکتار گلخانه در کشور وجود دارد، افزود 5کالنتری با بیان اینکه در شرایط فعلی تنها حدود 

صوالت آن ایجاد فاصله معنا داری باحقیقت دارد به همین دلیل الزم است که در ابتدای امر بازاری مطمئن و تضمین شده برای مح

میلیارد متر مکعب  85دبیر کل خانه کشاورز با بیان اینکه ساالنه بیش از .کنیم تا کشاورزان با ضرر های مالی فراوانی روبرو نشوند

درصد  9این درحالی است که سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی : آب در بخش کشاورزی مصرف می شود، تصریح کرد

 .برآورد شده است
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱آذر  18: تاریخ

  هاها  توسعه مکانیزاسیون گامی مهم در جهت استفاده بهینه از نهادهتوسعه مکانیزاسیون گامی مهم در جهت استفاده بهینه از نهاده

توسعه این طرح، باال رفتن درجه مکانیزاسیون،تامین ماشین آالت و ادوات مکانیزه، بهره :رئیس جهاد کشاورزی استان تهران گفت

 .مندی مناسب از زمان، انرژی و نهاده های مصرفی و افزایش بهره وری تولید را به همراه دارد

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت، تجارت و کشاورزیبا خبرنگار علی اشرف منصوری رئیس جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو 

تا کنون چهار خط اعتباری : با اشاره به فعالیت دولت یازدهم در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی اظهار داشت خبرنگاران جوان،

وی با اشاره به اینکه استان تهران سهم باالتری در توسعه .مکانیزاسیون با روی کار آمدن دولت یازدهم به استان ها ابالغ شده است

خط اعتباری مکانیزاسیون استان تهران در مقایسه با سایر استان ها عملکرد  4: به خود اختصاص داده است، گفت  مکانیزاسیون

درصد بهای این خطوط اعتباری جهاد کشاورزی  99براساس اعتبار وزارتخانه تا کنون : وری ادامه دادمنص.مناسب تری داشته است

استان، جذب شده و همواره تالش بر آن است که از سهم جذب نشده سایر استان ها در جهت تقویت مکانیزاسیون استان تهران 

باال رفتن درجه : رات توسعه این طرح در بخش کشاورزی بیان کردرئیس جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به اث.استفاده کنیم

مکانیزاسیون،تامین ماشین آالت و ادوات مکانیزه، بهره مندی مناسب از زمان، انرژی و نهاده های مصرفی و افزایش بهره وری تولید 

اعتبار و تسهیالت در قالب توسعه   :وی در خصوص وضعیت مکانیزاسیون در دولت قبل، تصریح کرد.از جمله آثار این طرح است

مکانیزاسیون جداگانه تخصیص داده نشده ، از این رو تنها اعتبارات محدودی در اختیار بنگاه های کوچک و زود بازده قرار گرفته 

هت در قالب توسعه طرح مکانیزاسیون وجود ندارد و هر استانی در قالب برنامه های خود در ج به گفته منصوی محدودیتی .است

 .این امر مهم می تواند از منابع مالی استفاده نماید
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 1۹۳۱آذر  21: تاریخ

  کشاورز در حد حرف باقی می ماندکشاورز در حد حرف باقی می ماندوقتی حمایت از وقتی حمایت از 

هزار  555های استان مازندران و خسارت دیدگی  کیلومتر مربع باغ 557با توجه به : مدیر عامل اتحادیه باغداران مازندران گفت

 هکتار از این باغات، اختصاص دو هزار میلیارد ریال رقمی نیست که بتواند کاهش جبران خسارت کشاورزان را به همراه داشته

چندهفته ای از خبر خوش افزایش  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه صنعت، تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.باشد

و یخبندان به باغداران خسارت قابل توجهی وارد کرد و تمام  تولید مرکبات در استان مازندران نگذشته بود که سرمای زودرس

آذر ماه با تصویب مبلغ دو هزار میلیارد ریال تسهیالت  52به همین منظور دولت در جلسه هیات دولت در تاریخ .رشته ها پنبه شد

 .ی در استان مازندران پرداختخسارت دیده ناشی از وقوع برف و یخبندان و سرمازدگ درصد به حمایت از کشاورزان  55با نرخ 

میلیارد  755  همچنین صندوق بیمه محصوالت کشاورزی موظف شد نسبت به پرداخت خسارت باغداران تحت پوشش تا سقف  

سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز موظف  .میلیارد ریال برای پرداخت کمک بالعوض مصوب شد 555تا سقف   ریال اقدام کندو

میلیارد ریال اقدام  755نسبت به خرید توافقی این محصول تا سقف  ن بخشی از خسارات وارده به باغات کیوی، شد به منظور جبرا

اما این اقدامات تا چه اندازه گره گشا است،محمد رضا شعبانی مدیر عامل اتحادیه باغداران مازندران در گفتگو با خبرنگار  .نماید

با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر تخصیص دو هزار میلیارد  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروهصنعت، تجارت و کشاورزی 

ت تسهیالت بانکی و این مصوبه دولت که بخشی از آن به صور:تومان تسهیالت به کشاورزان خسارت دیده مازندران اظهار داشت

 .بخش دیگر در قالب یارانه به صنایع تبدیلی است اگر اجرا شود بخشی از خسارات کشاورزان را جبران می کند

برآورد شده است،   هزار میلیارد ریال 55های مرکبات از سوی جهاد کشاورزی استان  وی با اشاره به اینکه مجموع خسارت باغ

نسبت به اجرای   اغداران مازندران انتظار می رود که این مصوبه تنها روی کاغذ باقی نماند و دولتبا وجود خسارت باالی ب: افزود

شعبانی درخصوص دیگر مصوبه هیئت دولت مبنی بر خرید توافقی کیوی از سوی سازمان تعاون .تر آن اقدام کند هر چه سریع

استقبال باغداران همراه خواهد شد، چرا که این مصوبات می تواند اجرای هر یک از این طرح ها از سوی دولت با : روستایی نیز گفت

با وجود : مدیر عامل باغداران جهاد کشاورزی استان مازندران تصریح کرد.گامی مؤثر در جهت کاهش زیان باغداران مرکبات باشد

شب عید اقدام نماید تا شاهد تحریک مازاد تولید پرتقال از دولت تقاضا داریم که هر چه سریع تر نسبت به ذخیره سازی مرکبات 

 .بازار، افزایش قیمت و جمع آوری محصول از سوی کشاورزان نباشیم

 مصوبه دولت در حد حرف باقی خواهد ماند 

اقتصادی باشگاه  گروه و کشاورزیصنعت، تجارت همچنین عنایت اله بیابانی قائم مقام خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار  

های دولت در جهت حمایت از  این مصوبه به پیشنهاد استاندار مازندران بوده که مانند سایر مصوبه: گفتخبرنگاران جوان، 

های استان مازندران و خسارت دیدگی  مربع باغکیلومتر  557با توجه به : وی افزود.کشاورزان در مرحله حرف باقی خواهد ماند

هزار هکتار از این باغات، اختصاص دو هزار میلیارد ریال رقمی نیست که بتواند کاهش جبران خسارت کشاورزان را به همراه  555

ومان از سوی سازمان ت 255کیلویی   وقوع سرما و یخبندان قرار بود کیوی های یخ زده به دنبال   :بیابانی تصریح کرد.داشته باشد

 .تعاون روستایی خریداری شود اما تا کنون اقدامی در این راستا صورت نگرفته است
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس 1۹۳5آذر ماه  2۲شنبه 

  ملی استاندارد کشور و هیات همراه با تیم زرفروکتوزملی استاندارد کشور و هیات همراه با تیم زرفروکتوز  نشست رئیس سازماننشست رئیس سازمان

رئیس سازمان ملی استاندارد کشور و هیات همراه با تیم زرفروکتوز با حضور در نمایشگاه آرد و نان -اقتصاد غذا < صنایع غذایی

رییس سازمان ملی )  به گزارش فودپرس، در این نشست نیره پیروزبخت.روند تولید شربت فروکتوز در ایران را بررسی کردند

دستاوردهای گروه صنعتی و پژوهشی زر به عنوان اولین و بزرگترین  با حضور در دهمین نمایشگاه آرد و نان با ( استاندارد کشور

در این جلسه موضوعاتی همچون روند تولید شربت فروکتوز، استاندارد شربت فروکتوز و .تولید کننده فروکتوز در ایران آشنا شد

 .نحوه استفاده از شربت فروکتوز در صنایع مختلف غذایی نیز در این نشست توسط تیم توسعه دانش گروه زر ارائه شد فواید و
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  نهاده نهاده 
 آیانا - 1۹۳۱آذر  1۱: تاریخ

  توزیع بذر رایگان کلزا میان کشاورزان خسارت دیدهتوزیع بذر رایگان کلزا میان کشاورزان خسارت دیده

معاون وزیرجهاد کشاورزی با بیان اینکه برای کشت دوباره، بذر رایگان در اختیار کلزاکارانی که محصول آنان آسیب دیده قرار 

ش خبرنگار مهر، عباس کشاورز در جمع خبرنگاران درباره پیش به گزار.میلیون تن برنج تولید شد7.7امسال حدود : گیرد، گفت می

برای پیش بینی تولید این محصول باید تا اسفندماه :جاری، اظهارداشت های انجام شده برای میزان تولید گندم در سال بینی

عات موجود، سرمازدگی در براساس اطال:وی در اظهارنظری جداگانه درباره خسارات سرمازدگی به محصول کلزا، اضافه کرد.صبرکرد

 .هزارهکتار کلزایی که کشت شده بود، خسارت زده است 42از  هزارهکتار  57تا  55استان گلستان به حدود 

را از بین برده باشد  میزان این خسارت چندان شدید نبوده که همه محصول : معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .مرکزی مانند ساوه و اراک هم ما با خسارت اندکی در زمینه سرمازدگی مواجه بودیمضمن اینکه در برخی مناطق 

در خراسان شمالی بر اثر سرمازدگی  خراسان رضوی و همین حدود نیز  هزارهکتار از اراضی  5به گفته این مقام مسئول حدود 

به  57تا مثبت  9کشاورز با بیان اینکه ظرف کمتر از یک هفته، درجه حرارت در برخی مناطق از حدود مثبت .آسیب دیده است

این گیاهان معموال مقاوم به سرما هستند، اما این مساله برای زمانی است گیاه به : درجه سانتیگراد سقوط کرد، گفت 52منفی 

 .تواند باعث یخ زدگی گیاه و ایجاد خسارت شود میصورت تدریجی با سرما مواجه شود و سرمای ناگهانی 

دهیم تا مجددا  ما در اختیار کشاورزانی که مزراع آنان آسیب دیده است؛ بذر رایگان قرار می: معاون وزیرجهاد کشاورزی ادامه داد

ت طبق قانون به عهده برآورد خسار: کشاورز درباره میزان خسارت وارده به این مناطق افزود.اقدام به کشت این محصول کنند

 .کند بنابراین ما مسئول آن نیستیم کمیته حوادث غیرمترقبه است که این کمیته نیز زیر نظر وزارت کشور فعالیت می

شود،  اگر که خسارت در حد متعارف باشد از طریق بیمه جبران می: وی درباره نحوه پرداخت غرامت به کشاورزان نیز اضافه کرد

اگر خسارت جدی باشد  کند اما  را کشاورز میدهد و بقیه آن را هم صندوق بیمه تامین می درصد مبلغ  75 حدود بدین صورت که 

چغندر از دیگر محصوالتی است که در این : کشاورز درباره آسیب محصوالت دیگر نیز افزود.باید آن را صندوق بحران حمایت کند

 .مرکبات نیز جزو محصوالت آسیب دیده در این حادثه بودند سرمازدگی آسیب دیده، محصوالت سردرختی مانند انار و

 .توان تخمین زد تر نشود اندازه این خسارت را نمی به گفته معاون وزیرجهاد کشاورزی تا زمانی که هوا متعدل

متولی تولید  نیست، جمعاونت زراعت واردات برنج در اختیار ما : کشاورز در بخش دیگری از سخنان خود درباره واردات برنج گفت

هزارتن  755میلیون و  7جاری حدود  وی با بیان اینکه پیش تولید برنج برای سال.توانیم اظهارنظر کنیم است و در همین زمینه می

 .این عدد محقق شده ضمن اینکه قیمت برنج نیز افزایش چندانی نداشته و متعادل است: بوده است، اظهارداشت
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 نهاده
 آیانا - 1۹۳۱آذر  21: تاریخ

شرکت خدمات حمایتی مشکلی در شرکت خدمات حمایتی مشکلی در / / بذر کلزای رایگان برای کشت مجدد در اختیار کشاورزان قرار گرفتبذر کلزای رایگان برای کشت مجدد در اختیار کشاورزان قرار گرفت

  تأمین بذر کلزا نداردتأمین بذر کلزا ندارد

توانند برای هر هکتار پنج کیلوگرم  توجه به توصیه وزارت جهاد کشاورزی، کلزاکارانی که نیاز به کشت مجدد داشته باشند، میبا 

وگو با خبرنگار ایانا  مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی امروز در گفت.بذر رایگان از شرکت خدمات حمایتی دریافت کنند

بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، : جبور هستند دوباره این محصول را کشت کنند، گفتدرباره کلزاکاران گلستانی که م

کشاورزان گلستانی که محصولشان دچار سرمازدگی شده است، باید دوباره نسبت به کشت کلزا اقدام کنند و در این راستا شرکت 

کشاورزان باید به : یزدان سیف افزود.برداران قرار خواهد داد بهره خدمات حمایتی به هر میزان که بذر کلزا مورد نیاز باشد، در اختیار

های سازمان هواشناسی کشور توجه کنند و زمانی که دمای هوا اجازه کشت مجدد را داد، نسبت به کشت محصول اقدام  توصیه

ن گلستان بر اثر سرمای شدید و هزار هکتار از اراضی زیر کشت کلزا در استا 50تا  55بر اساس آمار، : وی خاطرنشان کرد.کنند

 .دهد صورت رایگان اختصاص می زودهنگام آسیب دیده است که در این راستا، این شرکت برای هر هکتار پنج کیلوگرم بذر به

ز توانند به هر مقدار که نیاز داشته باشند، بذر رایگان از مراک ظرفیت بذر کشور هیچ مشکلی ندارد و کشاورزان می: سیف ادامه داد

طور قطع متحمل به سرما خواهد  بذور در اختیار قرار گرفته شده به کشاورزان به: وی تصریح کرد.خدمات کشاورزی دریافت کنند

گفتنی است، بر اساس اعالم وزارت جهاد کشاورزی، کل سطح زیر کشت کلزا در استان .آید وجود نمی بود و این بار دیگر مشکلی به

درجه به مدت چهار روز متوالی باعث شد  50ه ورود جبهه هوای سرد و کاهش دما به منفی هزار هکتار است ک 42گلستان 

های روغنی به کشاورزان این مناطق توصیه کرد که پس  کلزاهای دوبرگی دچار سرمازدگی شوند که در این راستا مجری طرح دانه

بینی  ت مجدد محصول کلزا اقدام کنند و همچنین پیشماه باشد، نسبت به کش شود تا اواسط دی بینی می از پایان سرما که پیش

 ./هزار هکتار از اراضی استان گلستان نیاز به کشت مجدد داشته باشد 50شود که حدود  می
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  نوغان دارینوغان داری
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  گزارشات جهانیگزارشات جهانی
 آیانا - 1۹۳۱آذر  22: تاریخ

تواند با ابزار تواند با ابزار   ایران میایران می/ / هزار کیلومترمربع مساحت، دومین صادرکننده محصوالت کشاورزی جهانهزار کیلومترمربع مساحت، دومین صادرکننده محصوالت کشاورزی جهان  ۱0۱0هلند با هلند با 

  و دانش روز دو برابر محصول تولید کندو دانش روز دو برابر محصول تولید کند

های بالقوه کشاورزی  تولیدکننده محصوالت کشاورزی بر ظرفیتوزیر جهاد کشاورزی با اشاره به توانمندی برخی کشورهای بزرگ 

به گزارش خبرنگار ایانا، وزیر جهاد کشاورزی در مراسم جشن .برای دوبرابر شدن تولید محصوالت کشاورزی در کشور تأکید کرد

هزار  45هلند که تنها  کشور: هزار کیلومترمربعی ایران گفت 255شکرگزاری برداشت محصول با اشاره به مساحت یک میلیون و 

محمود حجتی .میلیارد یورو صادرات محصوالت کشاورزی داشته باشد 87تواند تا  میلیون نفر جمعیت دارد، می 52کیلومترمربع و 

تواند بعد از آمریکا  های گیالن، مازندران و قسمت سرسبز استان گلستان است و می وقتی مساحت هلند به اندازه استان: افزود

تواند با ابزار و دانش روز تولید را به دو  تبه صادرات محصوالت کشاورزی در جهان را داشته باشد؛ بنابراین ایران نیز میدومین ر

هایمان بوده است؛ بنابراین پایداری  اساس کار ما بر مدیریت داشته: وی بیان کرد.برداری کند برابر افزایش داده و از مزایای آن بهره

ها و آفات ضررهای  م بوده و اگر کشاورز که معموالً با محصول زنده سروکار دارد، مراقب نباشد، بیماریدر این امر بسیار مه

ترین محصوالت کشاورزی معرفی کرد  وزیر جهاد کشاورزی محصوالت باغی ایران را جزو باکیفیت.ناپذیری به تولید خواهد زد جبران

توان ضمن ایجاد اشتغال، افزایش ثروت  اکتورهای تولید در نظر گرفته شود، میوری یکی از ف به شرطی که عامل بهره: و ادامه داد

حجتی با بیان اینکه دولت وظیفه دارد کل گندم تولیدشده را از .ملی و صادرات منابع آب، خاک و محیط زیست را حفظ کرد

میلیارد تومان هزینه شد که در  255هزار و  54امسال برای خرید این محصول بیش از : کشاورزان خریداری کند، عنوان کرد

میلیون تن به  4.0هزینه سه برابری دربر داشته است، در حالی که خرید گندم از  97مقایسه با رقم چهارهزار میلیارد تومانی سال 

با وجود  :های دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت وی در پایان ضمن تشکر از حمایت.میلیون تن افزایش یافت 55.0

نظیری از طرف دولت و شخص رئیس جمهوری در حق بخش کشاورزی  های بی ها و کمبودهای مالی، حمایت تمام محدودیت

 ./جا بیاوریم اندرکاران خرید تضمینی نهایت تشکر را به صورت گرفت که الزم است از دست

/news/fa/ir.iana.www//:http58525D%/9%82%D9%84%D9%82%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۹۳۱آذر  22: تاریخ

  انرژی خورشیدی، سودمند برای سالمت، کشاورزی و محیط زیست کنیاانرژی خورشیدی، سودمند برای سالمت، کشاورزی و محیط زیست کنیا

کنند، اما این روند به سمت استفاده  میدرصد از جمعیت کنیا از منابع انرژی پرهزینه و نامناسب با محیط زیست استفاده  25حدود 

شان را با استفاده از انرژی خورشیدی تأمین  ها، بیشتر نیازهای انرژی روزانه یی های سبز در جریان است، چنانکه اکنون کنیا از انرژی

در کنیای مرکزی  ای کوچک در شهرستان کیامبو ساله دارای مزرعه Peter Theuri 40به گزارش ایانا از دویچه وله، .کنند می

 .است که باید مواد غذایی خانواده و هزینه مدرسه کودکانش را تأمین کند

همچنین آبیاری محصوالتش یک مسئله مهم است چراکه برای پمپاژ آب از چاه، باید از پمپ دیزلی استفاده کند و او این کار را 

تواند در  ای هم شده که می لی، باعث تولید گازهای گلخانههای دیز عالوه بر این پمپ.کند کننده توصیف می کاری سخت و خسته

در آن زمان مجبور به این کار بودم، ": گوید وله می وی به دویچه.تغییرات آب و هوایی تأثیر داشته و سالمت انسان را تهدید کند

 ".ها نبود چون جایگزینی برای این پمپ

 صرفه پاک، سبز و مقرون به

اش را کنار گذاشته و انرژی خورشیدی  است و این کشاورز یکی از کشاورزان کنیایی است که پمپ دیزلی اما این شیوه تغییر کرده

اما بر خالف . دالرآمریکا است، تقریبا همان قیمت ژنراتور دیزلی است 705هزینه این سیستم جدید، .را جایگزین آن کرده است

این سیستم به مخزنی که سه متر ": دهد وی توضیح می.خت آن، بپردازدژنراتور، دیگر الزم نیست روزانه دو دالر برای خرید سو

. کند کند و از آن جا، با نیروی جاذبه، آب به سمت پایین بر روی محصوالت جریان پیدا می باالتر از زمین قرار دارد، آب را پمپاژ می

 ".را آبیاری کرد توان در طول روز و در بعد از ظهر، مزرعه با استفاده از پمپ های خورشیدی می

 تأمین روشنایی مناطق روستایی آفریقا

ها اتصاالت شبکه کمیاب و هزینه باالیی برای بسیاری از کشاورزان دارد، نیروی  ویژه در جوامع روستایی که در آن مکان در آفریقا به

: IRENA)ی تجدیدپذیر المللی انرژ در حال حاضر پیش بینی آژانس بین.برق خورشیدی از اهمیت زیادی برخوردار است

International Renewable Energy Agency )میلیون نفری آفریقا،  255درصد از جمعیت  25دهد که حداقل  نشان می

 .به شبکه برق متصل نیستند و برای تأمین انرژی، مجبورند از منابع انرژی ناکارآمد، گران قیمت و آالینده استفاده کنند

: گوید های تجدیدپذیر دانشگاه کشاورزی و صنعت جومو کنیا تا نایروبی، می ، کارشناس انرژی"Francis Njoka"فرانسیس نجوکا 

اما با تغییر رویکرد به ".تأمین روشنایی منازل جمعیت روستایی، تا حد زیادی به چوب، زغال چوب و نفت سفید وابسته است"

های خورشیدی  هزار نفر در حال حاضر از پانل 505فریقا، بیش از در شرق آ. سمت انرژی پاک، هزینه کم تامین انرژی در راه است

با توجه به گزارش .ها، بیشتر هم شود رود این تعداد با کاهش هزینه کنند که انتظار می شان استفاده می برای روشنایی منازل

IRENA م در مقیاس کوچک در درصد کاهش یافته است و یک سیست 85های روشنایی خورشیدی  هزینه سیستم 7555، از سال

 .یورو دارد 555ای حدود  حال حاضر هزینه

 کلینیک خورشیدی

به باور نجوکا، به منظور سرعت بخشیدن تغییرات و استفاده از مزایای انرژی خورشیدی بیشتر برای کنیا، دولت باید بیش از این در 

ها و مزارع  قابله با مشکالت کلیدی در کنیا، فراتر از خانهتواند به م انرژی خورشیدی می.گذاری کند انرژی های تجدید پذیر سرمایه

، جویس "Kajiado "در شهرستان کاجایدو "Merueshi"در کلینیک .توان به بخش سالمت اشاره کرد برود که از آن جمله می

کند و ارزان  ن میساعت روشنایی را تامی 54تا  57های خورشیدی از  پانل": دهد مدیر کلینیک توضیح می "Joyce Koin"کوین 
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پیش از این ": گوید این مدیر کلینیک، به دویچه وله می".و کارآمدتر از نفت سفید بوده و روی کار من هم بسیار تاثیر داشته است

های روشنایی خورشیدی کلینیک نصب شود، به دلیل تاریک شدن هوا، باید کلینیک را خیلی زود تعطیل  که سیستم

های  در حال حاضر با انرژی خورشیدی، ما قادر هستیم بیمارانی را که در شب نیاز به مراقبت": هدد وی ادامه می".کردیم می

همچنین از یک دستگاه تصفیه آب خورشیدی . هم اکنون بخش اورژانس دارد Merueshiکلینیک ".اضطراری دارند، پذیرش کنیم

 ./ی از آب را کاهش دهدهای ناش سود می برد، و با این کار توانسته خطر ابتال به بیماری

 فرحناز سپهری: ترجمه

 :منبع
/com.dw.www//:http 

/news/fa/ir.iana.www//:http58524D%/8%A2%D9%82 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۹۳۱آذر  22: تاریخ

برای فقرزدایی در مناطق روستایی، شبکه برای فقرزدایی در مناطق روستایی، شبکه / / های چین برای کاهش شکاف درآمدی میان شهر و روستاهای چین برای کاهش شکاف درآمدی میان شهر و روستا  برنامهبرنامه

  امنیت اجتماعی بهبود خواهد یافتامنیت اجتماعی بهبود خواهد یافت
بر اساس گزارش شورای دولتی چین، این کشور در نظر دارد تا با تشدید و تعمیق سیاست برای حمایت از کاهش شکاف درآمد 

، اقدام 7555، نسبت به متوسط درآمد سرانه کشاورزان 7575شهر و روستا و دو برابر شدن متوسط درآمد سرانه کشاورزان تا سال 

ها برای افزایش درآمد  ، بر اساس سند شورای دولتی در حوزه پیشبرد سیاستchinadailyسایت  به گزارش ایانا از وب.کند

های کشاورزی و تقویت خدمات مالی در مناطق روستایی را  گذاری در بخش توسعه زیرساخت کشاورزان، قرار است چین سرمایه

ای ایجاد کارآفرینی و نوآوری و ارائه خدمات های حمایتی نسبت روستاییان بر بر اساس مستندات، این کشور از سیاست.افزایش دهد

های اجتماعی در  گذاری روی ثروت همچنین، چین سرمایه.شان، رونمایی خواهد کرد  های آموزشی بیشتر به کشاورزان بر پایه مهارت

مالکیت جمعی  کند و به توسعه اصالحات در سیستم های افزایش درآمد کشاورزان را تشویق می مناطق روستایی برای گسترش راه

بر اساس این گزارش در راستای کمک به کشاورزان برای رهایی از فقر و .روستایی برای تقویت مناطق روستایی، ادامه خواهد داد

میلیارد  75.52چین .فراهم کردن زندگی مناسب در مناطق روستایی، شبکه امنیت اجتماعی در مناطق روستایی بهبود خواهد یافت

های این کشور در زمینه توسعه  ، صرف توسعه کشاورزی مدرن همراه با تأکید روی تالش7550در سال ( دالر میلیارد 5.7)یوان 

های قابل توجهی در توسعه روستایی در دهه گذشته در مورد عملکرد حبوبات  گفتنی است، پیشرفت.اصالحات روستایی کرده است

 ./انجام شده است 7550تابستانی و رسیدن میزان آن به یک رکورد باال در سال 

 فرحناز سپهری: ترجمه

 :منبع
/cn.com.chinadaily.www//:http 

/news/fa/ir.iana.www//:http58520D%/8%A8%D8%B5%D9% 
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 جهانی گزارشات
 آیانا - 1۹۳۱آذر  1۱: تاریخ

نیاز به خاک سالم برای اطمینان از فراهم آوردن نیاز به خاک سالم برای اطمینان از فراهم آوردن / / مون به مناسبت روز جهانی خاک پیام صادر کردمون به مناسبت روز جهانی خاک پیام صادر کرد  بان کیبان کی

  خدمات اساسیخدمات اساسی

؛ پیامی را صادر کرد که حاکی (روز جهانی خاک) آذر ماه خورشیدی 50دبیرکل سازمان ملل به مناسبت پنجم دسامبر مصادف با 

به گزارش خبرنگار ایانا، از آنجا که خاک یک .اهمیت باالی حفاظت از خاک از منظر ارشد ترین مقام سازمان ملل متحد استاز 

توجهی و انجام فعالیت های انسانی در معرض تخریب جدی قرار دارد و همچنین با توجه به اهمیت  که با بی  منبع محدود است

 International Union of)ترین اجزاء طبیعت که منجر به این شد تا اتحادیه جهانی علوم خاک  خاک به عنوان یکی از مهم

Soil Science ) دسامبر، را به عنوان روز  0جلوگیری از تخریب و نابودی آن، روز ، در راستای توجه به خاک و 7555در سال

به گزارش خبرنگار ما، پیام دبیرکل سازمان ملل .مون، دبیرکل سازمان ملل پیامی صادر کرد جهانی خاک نامگذاری کند؛ بان کی

و هوا در حال تغییر و مواد در جهان مدرن، جایی که در آن جمعیت در حال رشد، شهرها درحال گسترش، آب ": بدین شرح است

غذایی بیشتری مورد نیاز است، نیاز به خاک سالم برای اطمینان از فراهم آوردن خدمات اساسی یک مسئله ضروری به شمار می 

های مدیریت پایدار به افزایش پتانسیل خاک برای حمایت از تولید مواد غذایی، ذخیره سازی و تهیه آب  ها و فعالیت سیستم.رود

 .حفظ تنوع زیستی، و کاهش بیشتر کربن و افزایش انعطاف پذیری در برابر تغییرات آب و هوا کمک می کند پاک،

برای توسعه پایدار و موافقتنامه پاریس درباره تغییرات آب و هوایی  7555مدیریت پایدار خاک، همچنین روی پیشرفت دستور کار 

 .ه سازی استفاده از خاک و حفظ و محافظت از آن در دراز مدت شودتاثیرگذار است و این باید الگوی جهانی برای بهین

 حبوبات، افزاینده سالمت خاک و ایجاد کننده رژیم های مغذی

شناخته شده است، می تواند باعث افزایش سالمت خاک و رژیم های غذایی  grain legumesپالس ها که به عنوان حبوبات دانه 

و پالس های دیگر در یک همزیستی منحصر به فرد با خاک ترکیب (  lentils)نخود، عدس لوبیا خشک، . مغذی و سالم تر شود

شده که می تواند به حفظ محیط زیست ، افزایش بهره وری، سازگاری با تغییرات اقلیمی و فراهم آوردن مواد مغذی اساسی خاک و 

با آزاد . های شان ثابت نگه دارند تروژن را در ریشهپالس ها می توانند نی. کمک کند(  subsequent crops)محصوالت کشاورزی 

این عوامل سبب شده تا به سوی توسعه . دهند ها نیاز به کود را کاهش می کردن فسفر خاک قابل استفاده توسط گیاهان شود، پالس

به تازگی . اسایی کرده استجامعه بین المللی راه هماهنگ و مشترک برای محافظت و مدیریت پایدار خاک را شن.پایدار گام برداریم

 Global Soilتوصیه های ارزشمندی در قالب دستورالعمل های داوطلبانه برای مدیریت خاک پایدار توسط انجمن خاک جهانی 

Partnership این دستورالعمل به هموار کردن راه برای تقویت سالمت خاک و به طور کامل . توسعه یافته، به تایید رسیده است

در روز جهانی .فل ظرفیت های آن برای حمایت از کاهش و انطباق اقدامات در برابر تغییرات آب و هوا کمک خواهد کردباز کردن ق

خاک، من خواستار توجه بیشتر به مسائل مربوط به خاک و اثرات آن، از جمله تغییرات آب و هوا، الگوی مقاومت دارویی، بیماری 

اجازه دهید در ادامه نامگذاری .، تغذیه و سالمت انسان هستمcontaminatio  ها ینده،آال soil-borne diseases های خاک زاد

های حمایتی از مدیریت پایدار  ها و همراه با فعالیت به عنوان سال بین المللی پالس 7552و سال  7550سال بین المللی خاک 

 .نامگذاری های دو سال اخیر تاکید کنم خاک برای ایجاد هکتارها خاک سالم، بر لزوم توسعه پایدار جهان بر پایه

 فرحناز سپهری -ایانا : ترجمه

htm.doc.58572sgsm/7552/en/press/org.un.www//:http 

/news/fa/ir.iana.www//:http52257D%/8%A8%D8%A2%D9%8 

http://www.un.org/press/en/2016/sgsm18327.doc.htm
http://www.iana.ir/fa/news/37712/%D8%A8%D8%A7%D9%258
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۹۳۱آذر  2۲: تاریخ

  طرح مدیریت آبیاری مناسب برای مبارزه با تخریب خاک ارائه می شودطرح مدیریت آبیاری مناسب برای مبارزه با تخریب خاک ارائه می شود

ی مناسب برای ، با هدف ارائه مدیریت آبیار7575 - 7554دانشگاه بولونیا، طرح هماهنگ، با تأمین بودجه از سوی برنامه زندگی 

و با  (5)، این برنامه با هماهنگی دانشگاه بولونیاafricanfarmingسایت  به گزارش ایانا از وب.دهد مبارزه با تخریب خاک ارائه می

با هدف ایجاد یک سیستم کاربر پسند برای مدیریت ( LIFE program 7554-7575) 7575 - 7554بودجه برنامه زندگی 

رود، انجام  شمار می اکوسیستم تاالب دریای مدیترانه، که بیشتر تهدیدی برای شور شدن خاک به آبیاری مناسب در کشت و

آمیز باشد، شکی نیست که در بقیه جهان،  ریزی نشده است، چنانچه برنامه موفقیت این طرح هنوز برای اجرا در آفریقا برنامه.شود می

به گفته دفتر مطبوعاتی دانشگاه بولونیا، . است، از آن استفاده خواهد شدهایی که شور شدن خاک یک مسئله مهم  ویژه در مکان به

های باالیی خاک، باعث تضعیف رشد بسیاری از گیاهان شده و یک مشکل جدی برای تخریب  تجمع نمک موجود در آب و در الیه

 .زایی منجر شود تواند در موارد شدید، حتی به بیابان خاک است که می

، متکی بر کشاورزی دقیق، از طریق یک سیستم ابتکاری مدیریت آبیاری است با Agrowetlands IIاین پدیده، برای مقابله با "

 EU)تضمین حفظ کیفیت آب و خاک، بهره وری، همچنین تنوع زیستی، مطابق با اهداف موضوعی استراتژی خاک اتحادیه اروپا 

Soil Thematic Strategy)ه اروپا ، چارچوب دستورالعمل آب اتحادی(EU Water Framework Directive ) و استراتژی

 .خواهد بود( EU Strategy on Adaptation to Climate Change)اتحادیه اروپا در باره انطباق با تغییرات آب و هوا 

، بین دهانه (7)ک، در راونا، چند کیلومتر ساحل آدریاتیAgrisferaبرای آزمایش، طرح جدید قرار است در برخی از مزارع تعاونی 

Reno  وLamone شوند ها به دالیل مختلف خاک آن شور شده است، در این طرح اصالح می هایی که طی دهه انجام شود؛ زمین .

سیم که با مانیتورینگ رطوبت خاک و شوری،  ای از سنسورهای بی اصالحات مذکور با استفاده از اطالعات گرفته شده توسط شبکه

گفتنی است، سیستمی مشابه در منطقه .شود کند اعمال می رای مدیریت مناسب و مؤثر آبیاری فراهم میگیری ب سیستم تصمیم

 ./، در جنوب اسپانیا، به کار گرفته شده استElche-Alicanteدیگر کشاورزی خاک شور دریای مدیترانه در 

 فرحناز سپهری: ترجمه

 :منبع
/net.africanfarming.www//:http 

 :نوشت پی

ترین دانشگاه جهان،  دانشگاه بولونیا قدیمی. ، شهری در شمال ایتالیا و مرکز آموزش و نشر است(Bolognaبه ایتالیایی: )بولونیا -5

 .است شناسی و صنایع باستانی توسکان در آن واقع شده  های نقاشی، باستان موزه

. کند جزیره بالکان جدا می جزیره آپنین را از شبه ای آبی در سمت شمالی دریای مدیترانه است که شبه پهنه: دریای آدریاتیک -7

غربی دریای آدریاتیک  ٔ  کرانه. سازد های مجاور آن جدا می های آپنین را از آلپ دیناریک و کوهستان کوه این دریا همچنین رشته

دهنده سواحل کشورهای اسلوونی، کرواسی، بوسنی و  شرقی آن تشکیل ٔ  رانهدهد و ک های کشور ایتالیا را تشکیل می کرانه

 .نگرو، آلبانی و ایتالیا است هرزگوین، مونته

/news/fa/ir.iana.www//:http52924D%/8%B2%D8%B5 

 

 

http://www.africanfarming.net/
http://www.iana.ir/fa/news/37974/%D8%B7%D8%B1
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۹۳۱آذر  2۲: تاریخ

  جایی خاک درون آمریکا و واردات از کشورهای دیگر دارای مقررات استجایی خاک درون آمریکا و واردات از کشورهای دیگر دارای مقررات است  جابهجابه

خدمات مربوط به بازرسی بهداشتی حیوانی و : APHIS (Animal and Plant Health Inspection Serviceبخش 

. کنیم ر اینجا اشاره میای از آن د وزارت کشاورزی ایاالت متحده، قوانینی برای حفاظت و سالمت خاک دارد که به چکیده( گیاهی

رسد که الیحه قانون خاک از سوی دولت به مجلس شورای اسالمی رفته و منتظر  نظر می مطالعه این قانون از این جهت مناسب به

 :گذرد این قانون در زیر از نظرتان می. تصویب نمایندگان مجلس شورای اسالمی است

 :تاریخچه -

APHIS  بازرسی بهداشت حیوانی و گیاهی تأسیس شد، خدمات  5927در سال(APHIS ) بسیاری از کارهای مهمی که بیش از

ها، نهاد یادشده، به گسترش  در این سال. دهد انجام می  بوده،( USDA)سال جزو ماموریت وزارت کشاورزی ایاالت متحده  555

 .مریلند آمریکا واقع استمأموریت خود در جهت حفظ و حراست از کشاورزی آمریکا پرداخته و مکان آن در 

، در USDAخدمات این نهاد با هدف حفاظت و ترویج سالمت کشاورزی و تنظیم مقررات در این حوزه و در حمایت از هدف 

بنابراین، خاک ازجمله مواردی است به شدت .راستای حفظ و ترویج مواد غذایی، کشاورزی، منابع طبیعی و مسائل مرتبط است

های خطرناک به داخل ایاالت  قررات آن قرار دارد و مسیری برای جلوگیری و شناسایی انواع ارگانیسمو م APHISتحت کنترل 

واردات خاک به ایاالت متحده از منابع خارجی ممنوع و حرکت خاک توسط انسان به وسیله انواع و اقسام .کند متحده را فراهم می

 .و تحت شرایط خاص انجام شود APHISتوسط  وسائط نقلیه در داخل ایاالت متحده محدود شده است مگر

 خاک چیست؟ -

های ناشناخته از گیاهان یا موجودات و همچنین آن بخش سست زمین  خاک مخلوطی از مواد آلی و غیرآلی است، مواد آلی، بخش

 .شوند را که در رشد گیان تأثیر دارد، شامل می

های خاک و  برخی از نمونه. ها باشد تیجه حمل آفات مضر یا بیماریهای بیولوژیکی و در ن تواند باعث فعالیت این مخلوط می

 .هستند( earthworm castings)ترکیبات آن خاک سطحی، بستر جنگل، چوب و یا کمپوست گیاهی، هوموس، کرم خاکی 

 چرا مقررات برای خاک تنظیم شده است؟ -

این . باشد (5)(propagules)های دیگر  مضر، یا پروپاگول  های هرز تواند شامل موجودات متعدد و آفات و یا تخم علف خاک می

ای از  سانان، زیررده کَنه) Acariو نرم تنان مخرب،  (7)(nematodes)ها، نماتدها  ها، ویروس گیاهی، قارچ آفات شامل باکتری

 .و حشرات هستند( شود ها می ها و هیره عنکبوتیان بندپا است که شامل کنه

های حیوانات و آفات  های کشاورزی و منابع طبیعی آمریکا در برابر گیاهان مخرب و بیماری مت و ارزش، از سالAPHISمقررات 

، APHISخاک تحت نظر قرنطینه فدرال و شرایط محافظتی در نظر گرفته شده وزارت کشاورزی آمریکا و . کند محافظت می

 .ا شودج تواند از کشورهای خارجی، ایاالت دیگر و درون ایالت، جابه می

 درخواست جواز -

های هرز مضر  هایی خاص برای جابه جایی گیاه زنده به آفات، عوامل کنترل بیولوژیکی، یا علف درخواست جواز خاک تحت فرم

 .شود انجام می

 اطالعات عمومی

 برچسب حمل -
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. شود برچسب صادر می برای واردات خاک،. جواز حمل واردات خاک توسط برچسب سیاه، سفید، سبز و زرد تنظیم شده است

 .برچسب حاوی اطالعات در مورد چگونگی حمل و نقل، مبدا، شرایط حرکت و مواردی است که در مجوز صادر شده ثبت شده است

یا کمتر، دارای ( حدود یک کیلوگرم: lbs 5)های وارداتی با وزن سه پوند  محموله. بندی و ایمن حمل شود صورت بسته خاک باید به

 .باشد( محموله)زرد، روی بدنه خارجی هر بسته  برچسب سبز و

آیند، نیاز به برچسب سیاه و سفید دارند و بدون  طور مستقیم، برای تأیید به وزارت کشاورزی ایاالت متحده می هایی که به محموله

صورت جداگانه با  بههر برچسب . شود داشتن برچسب در قسمت بیرونی، حتی با داشتن برچسب داخل بسته، امکان تأیید داده نمی

 .شود یک شماره بارکد، متمایز می

 های متدوال پرسش -

 :های متداولی وجود دارد، که به همراه پاسخ در زیر آمده است همچنین پرسش

 چه مدت برای صدور مجوز زمان الزم است؟

 .روز طول بکشد 55این مدت می تواند تا 

 آیا تمام افراد نیاز به مجوز ورود خاک دارند؟

 .له، هر خاک که از منابع خارجی وارد شود، نیاز به یک مجوز واردات داردب

 تا چه زمانی مجوز خاک معتبر است؟

 .مگر در شرایط خاص، زمان استاندارد برای مجوز تا سه سال از تاریخ صدور است

 چنانچه واردات سنگ داشته باشیم، نیازبه مجوز دارد؟

 .مورد نیاز نیست APHISو با خاک و یا هر گونه باقی مانده آلی دیگر آلوده نباشد، مجوز اگر نمونه به اندازه کافی بزرگ باشد 

 وارد شود، نیاز به مجوز است؟( sediment)اگر رسوب 

 .الزم نیست APHISچنانچه، نمونه با آب نمک باشد، مجوز 

 برای ایجاد یک آزمایشگاه خاک چه اقداماتی باید انجام داد؟

 Quarantine)و مقامات قرنطینه ( Plant Protection)مربوط به تاسیسات خاک توسط مقامات حفاظتی طور کلی، بررسی  به

Officials )شود، برای این کار موارد مربوط به حفاظت کافی برای جلوگیری از انتشار آفات و منطقه امن برای ذخیره  انجام می

له در مواردی که برای انجام واکنش شیمیایی نیاز به دما و فشار باال از این وسی: autoclave)خاک و استفاده نکردن از اتوکالو 

 .شود در نظر گرفته می( incinerator)سوز  و زباله( شود باشد استفاده می

 (Circular)مقررات خاک در گردش  -

رجی و در بسیاری از ایاالت در های متعدد و آفات باشد، تقریبا خاک از همه کشورهای خا تواند دارای بیماری دلیل اینکه خاک می به

 .شود جا شود، تنها در شرایط خاص این کار انجام می تواند جابه آمریکا نمی

 فرایند صدور مجوز -

خط قرمز برای این نهاد محسوب )شود  یک امر بسیار مهم تلقی می APHISواردات و حرکت خاک مبتال به بیماری وآفات برای 

 .شود تلف بررسی و پس از آن تأیید میبه همین دلیل، سطوح مخ( شود می

 :، خاکی که شامل موجودات بیولوژیکی نباشد خاک غیراستریل -یا بیشتر ( حدود یک کیلوگرم)میزان خاک سه پوند 
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باید این موارد . اجازه مورد نیاز برای واردات و یا حرکت خاک غیراستریل بین ایالتی از هاوایی، و یا ایاالت آمریکا باید انجام گیرد

های الزم، پردازش و تأیید درخواست انجام  قبل از تصویب با شرایط توافقنامه، مطابقت داده شود؛ بنابراین، تا سه ماه بررسی

 :برای اقدامات استریل کردن برای ورود -میزان خاک سه پوند یا کمتر .شود می

ی و ایاالت دیگر، در مقادیر سه پوند یا کمتر برای واردات و یا حرکت بین ایالتی خاک غیراستریل از کشورهای خارجی، هاوای

به مرکز درمانی دارد که برای این کار واحد ( حمل)جایی  برای ورود، نیاز به مجوز برای جابه( sterilization)استریل کردن 

 .بازرسی مربوطه وجود دارد

 دکترا شرایط مجوز برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی و فوق -

 :شود دکترا تحت شرایط ویژه مجوز صادر می فوق/ حصیالت تکمیلیبرای دانشجوی ت

. محافظت قابل قبول، به این معنی است که متقاضیان باید اقدامات محافظتی اعمال کنند و موجودات زنده خاک تحت کنترل باشد

 .، درخواست مجوز بدهدشود و باید استاد و یا محقق قانونی چنانچه دانشجو نتواند این کار انجام دهد مجوز باطل می

این مجوز برای مدت زمان مشخصی صادر شده به . امکان صدور مجوز به دانشجویی که اقامت دائم ایاالت آمریکا را دارد، وجود دارد

 .شود محض خروج لغو می

 شرایط حمل دستی -

برای حمل دستی باید درخواست  .شود صورت دستی به ایاالت متحده تنها در شرایط خاصی انجام می موارد مجاز حمل خاک به

شرایط مجوز مراحل خاص دارد؛ متقاضی می تواند درخواست کند که شخص دیگری . داده و در صورت اجازه مجوز صادر می شود

 .حمل خاک را انجام دهد،اما آن شخص باید در مجوز مشخص شود

 (سه پوند)مقدار خاک خارجی با وزن زیر یک کیلوگرم  -

میزان خاک کمتر از سه پوند، مجوز می تواند از سوی واحد مربوطه طی دوهفته صادر و خاک در مبادی ورودی با برای متقاضی با 

 .شود وسایل مناسب، استریل می

 خاک خارجی با وزن باالی یک کیلوگرم -

حفاظتی خاص و شود، تا مقررات  خاکی که استریل نیست در مدخل ورود به یک مرکز تأیید، برای مجوزهای بیشتر برده می

 .همچنین انطباق با شرایط مربوطه انجام شود

 خاک داخلی -

شود، برای  عنوان یک خاک خارجی در نظر گرفته می ، به(5)خاک از گوام، هاوایی، پورتوریکو و جزایر ویرجین ایاالت متحده

 .جایی در ایاالت متحده تحت شرایط خاک خارجی است جابه

 :شود د آمریکا نمیخاک کانادا، از مناطق زیر وار

هایی که در  و زمین Fort Saskatchewanهای واقع در نزدیکی منطقه فورت ساسکاچوان  های کشاورزی و زمین زمین: آلبرتا -

 .هستند Spruce Groveنزدیکی منطقه 

 Saanich Roadرود  در جزیره ونکوور، غرب سانیچ Central Saanichبخشی از منطقه سانیچ مرکزی : بریتیش کلمبیا -

 .کل جزیره نیوفاندلند: نیوفاندلند و البرادور -

 Saint- Ambleآمبل  -منطقه سینت : کبک -

 .خاک از دیگر نقاط کانادا برای ورود به ایاالت متحده نیاز به بازرسی و تأیید از مبداء دارد
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 جداکردن موجودات زنده -

( مجوزهای)یا عوامل بیماری زای انسانی باشد که تحت شرایط مجوزها هشداری هستند که خاک ممکن است حاوی گیاه، حیوان 

. شود مجوزها برای تضمین اطمینان از حذف یا حفاظت از موجودات زنده خاک توسط مقامات مجاز داده می. شود خاص انجام می

 .شود های الکترونیکی انجام می مجوز جداسازی و حفاظت آفت خاک وارداتی، تحت فرم

 (PGEs :Plant Growth Enhancers)های رشد گیاه  ندهکن اهمیت تقویت -

 های گیاهی چیست؟ کننده تقویت/ اصالحات خاک

طور  ، به(PGEs :Plant Growth Enhancers)رشد گیاه ( کننده تقویت)های  دهنده سالمت گیاه یا افزایش/ اصالحات خاک

این موارد عبارتند از کود، . شود منظور افزایش رشد گیاه اضافه می بهمعمول موادی هستند که به خاک، گیاهان یا محیط رشد گیاه، 

 .ها، مواد افزودنی، و ترکیبات دیگر کمپوست، لجن، کود حیوانی، میکروب

 :درون ایاالت متحده( PGEs)های گیاهی  کننده های نظارتی مربوط به واردات تقویت سیاست

PGEs هایی از گیاه، خطری برای کشاورزی و محیط زیست آمریکا  تن آفات و یا بخشدلیل داش ها، این پتانسیل را دارند که به

تواند باعث آسیب رساندن به کشاورزی و محیط زیست  محسوب شوند؛ بنابراین، انتشار این مواد در محیط زیست ایاالت متحده می

این موارد . بگذارد، مقرراتی تنظیم کرده استتوانند روی سالمت حیوانات و گیاهان تأثیر  هایی که می برای ارگانیسم APHIS.شود

 .ها تنظیم شده است زا انسانی و حیوانی باشد، که توسط سایر سازمان تواند شامل عوامل بیماری می

برای ) biocontrol organismsاختیار دارد مقررات موجودات میکروبی یا موجودات کنترل بیولوژیکی  APHISهمچنین 

 .را تنظیم کند biopesticidalهای بیولوژرکی  کش یا آفت( رود به کار می... رهکنترل آفات، علف هرز حش

تنان، بندپایان، نماتدها  شود که شامل موادی همچون موجودات میکروبی، نرم برای موارد بسیاری در این حوزه مقررات تنظیم می

nematodesموارد حیوانی که برای سالمتی . بستر مواد است ، بذر علف هرز مضر، خاک، کرم خاکی و موارد حیوانی مانند کود و

 .شود تنظیم می( VS :Veterinary Services)و خدمات دامپزشکی  APHISحیوانات خطر دارد، توسط 

 :به داخل ایاالت متحده PGEsمجوزها و پروانه مربوط به واردات  -

های دیگر هم ارتباط پیدا  و این موضوع به مقررات سازمانهای مربوط به مجوز برای محیط زیست نیازمند ارزیابی دقیق است  برنامه

 .یا کمتر در نظر گرفته شده است( چهار هکتار)جریب  55محیطی شامل مطالعات میدانی  مجوز برای تحقیقات زیست. کند می

به همچنان نیازمند  APHISخطری برای کشاورزی آمریکا یا محیط زیست ندارند،  PGEsتشخیص دهد که  APHISاگر 

های در معرض  و قانون گونه National Environmental Policy Act (NEPA)الزامات قانون سیاست ملی محیط زیست 

های  برگه APHIS. قبل از اجازه ورود و انتشار کاالها درون آمریکا است( FWS Endangered Species Act) :ESAخطر 

 .کند ر ارتباط با موارد صادر میگیری بر اساس مورد به مورد، ارزیابی شناختی د تصمیم

 :گیری عبارتند از های تصمیم برگه

 (letters of denial) "برگه مردود" -5

 (letters of no permit required) "برگه مجوز الزم ندارد" -7

 (letters of no jurisdiction) "نامه بدون اجازه قانونی" -5

مجوز نداده،  APHISدهد که  هایی برای تسهیل محموله در ورود به آمریکا، و برگه شماره یک نشان می های دو و سه برگه برگه

 .چراکه خطری برای کشاورزی آمریکا است
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 .اگر یک محصول برای ورود به ایاالت متحده مجاز باشد، نیازمند گواهی خلوص و هویت است

 ظیم نشده است؟برای چه مواردی، مقرراتی تن

PGEs های آتشفشانی،  مواد آلی که از مقررات وزارت کشاورزی ایاالت متحده معاف شده، شامل سنگ. عاری از مواد آلی است

مواردی که ضدعفونی نشده، صدور گواهینامه مربوط به . (4)(پیت)سنگ  و نوعی زغال( سنگ آتشفشانی جامد و متخلخل)پومیس 

 .است فرایند ضدعفونی مورد نیاز

 :کارهایی که باید انجام شود -

ارائه نام علمی کامل و تأثیر هر میکروب شامل کشوری که ارگانیسم از آنجا آمده و مکانی : اگر محصول شامل موجودات زنده است

توسط ضرور است و همچنین چنانچه میکروب در محصول ...( عنوان مثال، خاک، آب، حیوان، گیاهان و به)که ارگانیسم جدا شده 

 .آنالیز تعیین شود، توصیف روش استفاده شده و یک کپی از نتایج ارائه شود

های دیگر  ها، حیوانات و ارگانیسم ها برای گیاهان، انسان در ادامه، با ارائه اطالعات و با استناد به متون علمی مشخص شود میکروب

 .زا است یا خیر بیماری( شوند منتشر می)شود  در محیطی که آزاد می

 دهنده در هر محصول ارائه شود؛ یک لیست کامل از تمام مواد تشکیل

؟ اگر برای تحقیق است، زمینه، آزمایشگاه، اتاق رشد (توزیع/ فروش)محصول برای چه منظوری است، برای تحقیق یا مقاصد تجاری 

 .و یا گلخانه مورد استفاده مشخص شود

، لجن، کود، زباله مزرعه، یا سایر مواد آلی (earthworm castings)خاکی آیا محصول دارای خاک است؟ آیا محصول شامل کرم 

 .است؟ باید این موارد مشخص شود

دست آمده یا چگونه  شود؟ درباره اینکه ماده گیاهی از کجا به می( پوسیدگی، فساد)آیا محصول حاوی موادی است که باعث تجزیه 

 .، توضیح داده شود مشتق شده

یا درمان توضیح ( processing)است؟ اگر چنین است، درباره روش فرآوری ( treated)شده یا درمان شده آیا محصول فرآوری 

 .داده و پروتکل دقیق برای هر روش ارائه شود

 .مکانیسمی که توسط آن رشد گیاه افزایش یافته، با ارائه مبنای علمی توصیف شود

 ر چنین است، چه آفاتی یا علف هرز مضر مورد نظر است؟آیا هدف، کنترل آفات گیاهی یا علف هرز مضر است؟ اگ

بیوتیک در متون علمی گزارش شده است؟ اگر پاسخ مثبت است، درباره نقش آن در  آیا درباره میکروب برای تولید سم و آنتی

 ./سالمت گیاه توضیح داده شود

 فرحناز سپهری: ترجمه

 

 :منبع
/gov.usda.aphis.www//:https 

 :نوشت پی

5- :propagules یک . های جانبی است که در تکثیر دخالت دارد ها یا شاخه قطعه تکثیر یا پروپاگول، بخشی از گیاه، مانند جوانه

ای  های سطحی تال اندمی کیسه موجود یا قسمتی از آن که قادر به تولید موجود جدید دیگری است، گاه براثر فعالیت یکی از سلول

قطعه تکثیر جسمی تقریباً کروی است که . آید اگول وجود دارد روی تال به وجود میشکل که درون آن اجسام کوچکی به نام پروپ

https://www.aphis.usda.gov/
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در سطح . شود ویژه چربی به مقدار فراوان ساخته می ای و مواد غذایی به دار و محتوی مواد اندوخته از چند سلول کلروفیل

 .ها دو نقطه رویشی وجود دارد پروپاگول

7- nematodes :شود که دارای بدنی صاف، بدون بند  جانوران پرسلولی و کرمی شکل گفته می نماتدها به گروهی از

(Nonsegmented ) و بدون پا هستند که در یک انتهای بدن، سر و در یک انتهای دیگر، دم(Tail ) قرار دارد بیشترین جمعیت

های زیرزمینی گیاه را  شه و سایر اندامنماتدهای انگل گیاهی بیشتر ری. سانتی متری خاک وجود دارد 55تا  50نماتدها در عمق 

 .کنند های هوایی گیاه حمله می دهند، اما برخی مانند نماتد ساقه یونجه و پیاز و نماتد گال دانه گندم به قسمت مورد حمله قرار می

و جنوب غرب  واقع در دریای کارائیب، شرق پورتوریکو(: United States Virgin Islands)جزایر ویرجین ایاالت متحده  -5

 .آید شمار می جزایر ویرجین ایاالت متحده یکی از مناطق خودگردان ایاالت متحده آمریکا به. جزایر ویرجین بریتانیا

4- Peat :هوازی  افتادند و بر اثر خروج اکسیژن، فساد بی ها می گیاهانی که بعد از خشک شدن و از بین رفتن به داخل باتالق

 .شود تبدیل می (Peat)ای لجن مانند، به نام پیت  در این حالت پوشش گیاهی به ماده. شد تسریع می

/news/fa/ir.iana.www//:http52920D%/8%D%AC8%A2%D8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/37965/%D8%AC%D8%A7%D8%25
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۹۳۱آذر  17: تاریخ

  ریزی نداردریزی ندارد  کس حق برداشتن خاک یا خاککس حق برداشتن خاک یا خاک  شده، هیچشده، هیچ  در زمین زراعی حفاظتدر زمین زراعی حفاظت/ / قانون حفاظت خاک در کاناداقانون حفاظت خاک در کانادا

از مجلس نهم برای رفع ایرادات حقوقی و تفکیک آن از الیحه منابع طبیعی  97خرداد  78دولت یازدهم الیحه جامع خاک را در 

به تصویب  94فروردین  55استرداد کرد و در نهایت این الیحه پس از تغییراتی با عنوان جدید الیحه حفاظت از خاک در تاریخ 

تصویب الیحه مذکور . گذار ارسال شد دولت رسید و با آغاز به کار مجلس دهم برای بررسی و تصویب مجدد به این نهاد قانون

ای در مجلس وجود  میلیارد فرسایش خاک در هر برنامه پنج ساله توسعه است، اما آیا چنین اراده 785ابتدای راه جلوگیری از 

ذکور در میزان تعجیل مجلس دهم برای رسیدگی به الیحه مذکور و جلوگیری از اضمحالل تمدنی کشور تردید اراده م دارد؟ بی

از مجلس نهم برای  97خرداد  78به گزارش خبرنگار ایانا، دولت یازدهم الیحه جامع خاک را در .شود خود یک شاخص محسوب می

کرد و در نهایت این الیحه پس از تغییراتی با عنوان جدید الیحه  رفع ایرادات حقوقی و تفکیک آن از الیحه منابع طبیعی استرداد

به تصویب دولت رسید و با آغاز به کار مجلس دهم برای بررسی و تصویب مجدد به این  94فروردین  55حفاظت از خاک در تاریخ 

ش خاک در هر برنامه پنج ساله توسعه میلیارد فرسای 785تصویب الیحه مذکور ابتدای راه جلوگیری از . گذار ارسال شد نهاد قانون

تردید اراده مذکور در میزان تعجیل مجلس دهم برای رسیدگی به الیحه  ای در مجلس وجود دارد؟ بی است، اما آیا چنین اراده

رود در کمیسیون مربوطه  عالوه بر این انتظار می. شود مذکور و جلوگیری از اضمحالل تمدنی کشور خود یک شاخص محسوب می

به این منظور ایانا تصمیم گرفت قانون حفاظت . ای درباره این الیحه انجام شود های جدی ر مجلس و همچنین صحن علنی بحثد

از خاک برخی از کشورها را در دسترس افکار عمومی و نخبگان قرار دهد تا سهم خود را برای پیشبرد مباحث تخصصی ادا کرده 

از این رو در متن پیش رو، قانون . عنوان الگویی بیرونی مورد مالحظه قرار بگیرد افته بهی باشد و اهمیت خاک در کشورهای توسعه

قانون حفاظت خاک کانادا و مندرج در کتاب خاک است، کتاب  454مطلب حاضر فصل . گذرد حفاظت خاک در کانادا از نظرتان می

الزم به ذکر است که قانون . ارت جهاد کشاورزی استمذکور، کتاب چهارم شامل قوانین کشورهای منتخب، منتشرشده از سوی وز

 .مذکور درباره نحوه ایجاد تغییرات خاک در زمین کشاورزی است

 تعاریف

 :این قانون -5

قانون حفظ "های کشاورزی تحت  منظور حفظ و نگهداری زمین(: Agricultural Land Reserve)حفظ اراضی کشاورزی  -

"اراضی کشاورزی
 .است (5)

قانون کمیسیون حفاظت " 7منظور از آن کمیسیون حفظ اراضی است که بر اساس بخش (: Commission)ون کمیسی -

"اراضی
 .تأسیس شده است (7)

 .شده است مقصود اضافه کردن هر ماده به زمین در یک زمین کشاورزی حفاظت(: Fill)ریختن  -

ای است یا اینکه اگر یک شهرداری در یک بخش  ش ناحیهای از یک بخ مقصود هیأت ناحیه(: Local authority)مقام محلی  -

 ای همان بخش ابالغ کتبی صادر کند که تمایل دارد مقام محلی باشد، شورای آن شهرداری؛ ای به هیأت ناحیه ناحیه

 .صادر شده است 0مقصود مجوزی است که بر اساس مفاد بخش (: Permit)پروانه  -

 .شده است انتقال یا حمل خاک زمین از یک زمین کشاورزی حفاظت مقصود برداشتن،(: Remove)برداشت  -

جز مواد معدنی تشریح شده در قانون حق  نشده بر روی سنگ بستر است، البته به ای از مواد سفت شامل کل پوسته(: Soil)خاک  -

 (5).تصدی مواد معدنی
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 ریزی جلوگیری از برداشتن خاک و خاک 

 ریزی ندارد مگر اینکه؛ کس حق برداشتن خاک یا خاک شده، هیچ در یک زمین زراعی حفاظت( 5) 7

 .کمیسیون مربوطه کتباً با آن موافقت کند( الف)

 مقام محلی مربوطه مجوز صادر کند، و( ب)

 .شده در مجوز انجام شود ریزی مطابق با مقررات و مفاد و شرایط تعیین برداری یا خاک خاک( ج)

 .الف، شرط و شروطی را که به صالح باشد وضع کند( 5)اد زیربخش کمیسیون برای موافقت تحت مف( 7)

کمیسیون باید فوراً متقاضی و نیز مقام محلی را از تصمیم کمیسیون مبنی بر قبول یا رد تقاضای مجوز و نیز از هرگونه شرط ( 5)

 .مطلع کند( 7)شده توسط کمیسیون تحت مفاد زیربخش  وضع

 ها تقاضانامه 

ای به مقام محلی جهت اخذ مجوزی بر اساس  تواند تقاضای خود را برای زمینی در بخش شهری یا ناحیه متقاضی میشخص ( 5) 5

 الف تقدیم کند که؛( 5) 7و به کمیسیون برای موافقت بر اساس مفاد بخش  0مندرجات بخش 

 شده یا انواع اطالعات باشد، و اطالعات تعریف همراه با تسلیم یک تقاضانامه در شکل و روشی تعریف شده و شامل یا همراه با( الف)

 .ضمن پرداخت بهای تعیین شده برای تقاضا به مقام محلی( ب)

کند، باید یک نسخه کپی تقاضانامه را جهت صدور مجوز تردد  دریافت می( 5)مقام محلی که درخواستی طبق مفاد زیربخش ( 7)

 .به موافقت کمیسیون به آنجا ارسال کند نگه دارد و یک نسخه دیگر را جهت انجام امور مربوط

 بهای تقاضانامه هزینه 

 کند، بهای تقاضانامه را دریافت می هزینه( 5) 5مقام محلی که مطابق بخش ( 5) 4

 ای از آن را برای خود نگاه دارد، و شده تواند سهم مشخص و تعریف می( الف)

 .کمیسیون ارسال کندباید مانده وجه مذکور را در مهلت مقررشده برای ( ب)

دنبال موافقت کمیسیون، اگر منشی یا دیگر مقامات رسمی مقام محلی مالحظه کنند که مشکالت مالی در پرداخت وجود  به( 7)

 .صرف نظر کند( 5) 5تواند از اخذ این وجه طبق مفاد بخش  دارد، می

( عایدات)ب را به حساب صندوق درآمدهای ( 5) شده طبق زیربخش ترین حالت ممکن باید وجه ارسال کمیسیون، در سریع( 5)

 .عمومی واریز کند

 .شود اجرا می (4)این بخش با وجود قانون مدیریت مالی( 4)

 مجوز 

ای که زمین مورد نظر در آن واقع شده است  اگر مقام محلی منطقه( 5) 5در پاسخ به درخواست متقاضی با توجه به بخش ( 5) 0

 متقاعد شود که؛

 یون با صدور مجوز موافقت کرده، وکمیس( الف)

 متقاضی مقررات را رعایت کرده است،( ب)

 .شده صادر کند ریزی را در یک زمین کشاورزی حفاظت برداری یا خاک تواند مجوز خاک آنگاه مقام محلی می

 :شده و نیز هرگونه شرایط جدیدی است که یک مجوز تابعی از شرایط و قواعد معین و تعریف( 7)

 وسط مقام محلی یا کمیسیون وضع شده باشند، وت( الف)
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 .توسط مقام محلی در مجوز آمده باشد( ب)

 تعلیق و لغو

 اگر یک مقام محلی یا کمیسیون مربوطه مشخص کند که شخصی؛ -2

 مفاد مجوز را نقض کرده است، یا( الف)

 داده است،ریزی انجام  برداری یا خاک بدون مجوز در یک زمین کشاوزی تحت حفاظت، خاک( ب)

 تواند؛ آنگاه اداره محلی یا کمیسیون می

 .مجوز را تا وقتی که مطمئن شود که تخلف شخص موقوف شده، به حالت تعلیق درآورد( ج)

در صورتی که به این نتیجه برسد که آن شخص از حدود اختیاراتش در ارتباط با شرایط و ضوابط مجوز تجاوز کرده است، ( د)

 مجوز را لغو کند،

ریزی در این محل مخالف قانون  برداری یا خاک در زمین یا نزدیک محل وقوع تخلف اخطارهایی نصب کند مبنی بر اینکه خاک( هـ)

 است، 

 .دستور توقف تخلف را به شخص متخلف ابالغ کند( و)

باشد، حکمی مبنی بر رفع و ریزی در زمین را انجام داده  به شخصی که بدون مجوز یا مخالف شرایط و مقررات مجوز عمل خاک( ز)

 شده ابالغ کند، یا ریزی انجام انتقال خاک

برداری زده است، حکمی مبنی بر برگرداندن  به شخصی که بدون مجوز، یا بر خالف شرایط و مقررات مجوز دست به خاک( ح)

 .ای که زمین برای اهداف کشاورزی مناسب باشد گونه زمین به حالت اول ابالغ کند به

 مجوز 

قانون حفاظت اراضی "، مطابق با یک مجوز قانونی، تخلف از  شده ریزی در یک زمین کشاورزی حفاظت برداری یا خاک خاک -2

 .شود محسوب نمی "کشاورزی

 مأمور اجرا 

مورد نظر نامه و مقررات در ناحیه  اداره محلی باید یک مأمور اجرا تابع دستورات مقام محلی جهت نظارت و اجرای این قانون( 5) -8

 .منصوب کند

 .شده مطلع کند مقام محلی باید کمیسیون را از اسم مأمور منصوب( 7)

 .عنوان بازرس جهت همکاری در اجرای این قانون و مقررات مربوطه منصوب کند وزیر باید در وزارتخانه یک یا چند کارمند به( 5)

 وظایف و اختیارات مأموران 

منصوب شده، امکان اعمال قدرت داشته و جهت اجرای قانون و مقررات  8حت مفاد بخش مأمور اجرا یا بازرسی که ت( 5) 9

 .آورد اقداماتی به عمل می

توانند داخل عرصه  منصوب شده، می 8مأمور اجرا یا بازرسی که تحت مفاد بخش ( 5)برای نیل به اهداف مندرج در زیربخش ( 7)

 .زمین دست بزند شده، تفتیش کرده و یا به نصب اعالن و اخطار در

 تخلف 

 :شود شخصی که به یکی از موارد زیر عمل کند متخلف تلقی می( 5) 55

 ای از مقررات آن را نقص کرده باشد؛ قانون یا پاره 7کسی که مفاد بخش ( الف)
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 نامه قصور ورزیده باشد؛  کسی که در رعایت دستور یا حکم وزیر، بازرس یا مأمور اجرا بر اساس این قانون( ب)

 .نامه ممانعت ایجاد کرده باشد اش مطابق با این قانون کسی که برای بازرس یا مأمور اجرایی در حین انجام وظایف قانونی( ج)

دالر به ازای هر  055ای تا سقف  چنانچه تخلفی تکرار شود، به عالوه هر جریمه دیگر، شخص متخلف مشمول پرداخت جریمه( 7)

 .ودروزی که تخلف ادامه یابد، می ش

 قدرت وضع مقررات 

"قانون تفسیر" 45با استناد به بخش  (0)شورای بخشداری( 5) 55
 .قدرت وضع مقررات را خواهد داشت (2)

 :تواند اقدام به وضع مقررات کند ، شورای بخشداری به شرح ذیل می(5)بدون محدود کردن زیربخش ( 7)

 هایی با شرایط و مقتضیات متفاوت وضع کند؛ ا و درخواسته های درخواست متفاوتی برای انواع درخواست هزینه( الف)

 شده معاف کند؛ را از پرداخت هزینه درخواست تعیین( واجد شرایط)طبقاتی از افراد ( ب)

 0یا صدور مجوز توسط یک مقام محلی تحت مفاد بخش ( الف( )5) 7شرایط مسبوق به موافقت کمیسیون تحت مفاد بخش ( ج)

 را تعیین کند؛( 5)

 ریزی از این قانون در صورتی که این عملیات برداری یا خاک معاف کردن عملیات خاک( د)

 .درست در مسیر بزرگراه یا مسیر زهکشی باشد -5

 سازی یا کشت زمین با توجه به عملیات صحیح کشاورزی انجام شود، یا سازی کردن، آماده با هدف پاک -7

 باغبانی که بر اساس مقررات طراحی شده باشد؛با هدف اصلی انجام عملیات زراعت یا  -5

 ./را تعیین کند( د)شرایط و ضوابط اعالم معافیت تحت مفاد پاراگراف ( هـ) 

 :نوشت پی

5- Agricultural Land Reserved Act 

7- Land Reserved Commission Act 

5- Mineral Tenure Act 

4- Financial Administration Act 

0- Lieutenant Governor in Council 

2- Interpretation Act 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - 1۹۳۱آذر  21: تاریخ

  حفاظتیحفاظتیبهبود بازده کشاورزی اندونزی با مکانیزاسیون و کشاورزی بهبود بازده کشاورزی اندونزی با مکانیزاسیون و کشاورزی 

 ، با همکاری آژانس توسعه و تحقیقات کشاورزی(فائو)در طول سه سال گذشته، سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد 

(IAARD )وزارت کشاورزی اندونزی، کشاورزی حفاظتی (CA )های را در استان (East Nusa Tenggara (NTT و (West 

Nusa Tenggara (NTBپا و سازگاری با تغییرات آب و هوا معرفی کرده است نایی کشاورزان خردهمنظور افزایش توا ، به. 

درصدی  22میزان ، نتایج برنامه، میزان بهبود را نشان داده است که شامل افزایش متوسط tempoسایت  به گزارش ایانا از وب

اظتی وجود دارد، که شامل حداقل سه اصل کلیدی در روش کشاورزی حف. برداشت ذرت در مقایسه با کشاورزی معمولی بود

 .اختالل در خاک، پوشش دائمی خاک و چرخش محصول است

Dr .Ir .Muhammad Syakir مدیرکل آژانس تحقیقات و توسعه کشاورزی اندونزی ،IAARD (Indonesian Agency 

for Agricultural Research and Development) تصمیم داریم این ": گفت، از نتایج مثبت این پروژه استقبال کرد و

بر اساس نتایج مثبت این پروژه، امیدواریم کشاورزی حفاظتی ": وی اظهار داشت".روش را در مناطق دیگر اندونزی هم ترویج دهیم

شاورزان ما نیاز به یک استراتژی قابل اعتماد و مکانیزمی داریم تا بتواند فناوری را به میان ک. پذیرفته شود و در اندونزی افزایش یابد

 ".برده و باعث افزایش درآمد کشاورزان شود

Herman Khaeronبرنامه کشاورزی حفاظتی پتانسیل خوبی برای افزایش ": ، معاون کمیسیون چهارم مجلس نمایندگان گفت

 ".درآمد کشاورزان، به ویژه کشاورزانی که در مناطق دچار خشکسالی هستند، خواهد بود

با این کار قادر خواهیم بود تا به تعهد در برابر . توانیم کشاورزی حفاظتی را گسترش دهیم که میمن خوشبین هستم ": وی افزود

 ".تغییرات آب و هوا، عمل کرده همچنین می توان منابع کشاورزی را حفظ و معیشت کشاورزان را بهبود بخشید

سوم از اعضای  شامل می شود، درگیر کرده، که یک گروه کشاورزی که نزدیک به شش هزار کشاورز را 724تا به امروز، این پروژه 

 .دهد روستا در دو استان را پوشش می 20دهستان و  72منطقه،  9همچنین، این پروژه . دهند آن را زنان تشکیل می

استان ( BKPP :Food Security and Extension Board)قرار است این پروژه با همکاری انجمن امنیت و توسعه غذایی 

NTT  انجمن توسعه و(BAKORLUH :Extension Board ) استانNTB عالوه بر این، آموزش کشاورزی . گسترش یابد

 ./شود منطقه انتخاب شده در هر دو استان انجام می 55حفاظتی در 

 فرحناز سپهری: ترجمه

 :منبع
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	ایران در اوکراین دانه روغنی میکارد/ بهکارگیری کشاورزان باتجربه و دانشآموختگان ایران در کشت فراسرزمینی
	شرکت 16 هزار کارمند جهاد کشاورزی در چهار دوره آموزشی مجازی فناوری اطلاعات/ ثبت نام 65 هزار کارمند جهاد کشاورزی در سامانه
	چگونگی دریافت کارت سلامت
	شورای حل اختلاف دامپزشکی در کشور ایجاد می شود
	آغاز ایجاد و توسعه مزارع و باغهای ارگانیک الگو در قطبهای کشاورزی کشور
	تبصره 13 بودجه سال آینده دولت، دردی دوا نمیکند/ ضرورت بازنگری در عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی
	مشکلات مالی و بانکی مهمترین مانع گسترش روابط ایران و قزاقستان/ نهایی شدن توافقات در سفر آتی رئیس جمهوری
	گلوگاه جذب سرمایهگذاران
	چهار شرکت غله دولتی واگذار میشود
	گزیده متوسط فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی
	تمجید حجتی از گام مثبت مجلس در ممنوعیت بهرهبرداری از جنگلها
	بی نیازی واردات نیازمند توسعه کشت پاییزه است
	بیتوجهی برنامه ششم توسعه به کشاورزی/ بخش کشاورزی صدرنشین رشد اقتصاد
	خروج از رکود و پرداخت بدهیهای دولت به بخش خصوصی در اولویت باشد

	برنج
	پسته
	خرید و فروش پسته در بورس کالای ایران راه اندازی می شود

	پنبه
	پیاز
	تامین منابع مالی
	نمایندگان مجلس صندوق بیمه را بابت پرداخت غرامت سرزنش میکنند/ باغداران زیاندیده از سرما باید تنه درختان را بیمه میکردند
	ایران با حمایتهای مالی و تخصصی بانک کشاورزی دوازدهمین تولیدکننده گندم جهان شد/ خریداری 11.5 میلیون تن گندم به ارزش 145 هزار میلیارد ریال
	پرداخت 81 درصد از مطالبات چایکاران/ آغاز تسهیلات بهزراعی باغها و کارخانههای چای از امروز
	ایران با حمایتهای مالی و تخصصی بانک کشاورزی دوازدهمین تولیدکننده گندم جهان شد/ خریداری 11.5 میلیون تن گندم به ارزش 145 هزار میلیارد ریال
	بسته حمایتی دولت و ادامه بیم و امیدهای صادراتی
	پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران به کجا رسید؟
	صندوق بیمه محصولات کشاورزی کارایی ندارد

	تحقیقات و نوآوری ها
	توسعه و تجارت ارگانیک در ایران

	تخم مرغ
	تولیدات باغی (سایر )
	تولید زرشک به 19 هزار تن رسید/ قیمت هر کیلوگرم زرشک ایرانی در بازار جهانی اعلام شد

	تولیدات دام و طیور (سایر )
	شترهای سیستان و بلوچستان پلاک دار می شوند
	تصویر صنعتی همگانی؛ از شکلگیری تا سرسفره
	افزایش 13 میلیون رأسی جمعیت دام سبک/ انباشتگی دو برابر میشود

	تولیدات زراعی (سایر )
	کلزا رقیب جو شد/ سطح کشت جو تاکنون یک میلیون و 200 هزار هکتار
	تولید 89 هزار تن فلفل دلمه ای در هرمزگان / رتبه نخست تولید محصولات خارج از فصل کشور

	چای
	رویترز خبر داد رشد واردات چای ایران از هند به رغم انتقاد کشورها از قیمت بالا

	حبوبات
	خاک
	لزوم تسریع در بررسی و تصویب لایحه حفاظت از خاک در مجلس شورای اسلامی
	انتشار لایحه خاک به مناسبت روز جهانی خاک/ 280 میلیارد دلار فرسایش خاک هر پنج سال
	انتشار لایحه خاک به مناسبت روز جهانی خاک/ 280 میلیارد دلار فرسایش خاک هر پنج سال
	تقدیر از استادان پیشکسوت خاک شناسی به مناسبت روز جهانی خاک

	خرما
	بلایی که آتش سر نخلستانهای کرمان آورد

	خرید تضمینی
	افزایش ناچیز نرخ خرید تضمینی گندم بر تولید تأثیر منفی خواهد داشت/ به شورای اقتصاد اعتراض میکنیم
	خرید تضمینی محصولات فراسرزمینی
	نرخ خرید تضمینی گندم اعلام شد
	افزایش۲درصدی نرخ تضمینی گندم منطقی نیست/اقدام دولت خلاف قانون است

	خشکسالی
	کاهش ۵۹ درصدی بارش های کشور

	دانه های روغنی
	کلزاکاران استان گلستان در اراضی سرمازده دوباره کلزا بکارند
	سرما به بیش از 18 هزار هکتار کلزا خسارت وارد کرد/ لزوم بازرسیهای پیشرفته برای جلوگیری از تقلب در ارائه محصولات ارگانیک
	افزایش 70درصدی ضریب خودکفایی دانههای روغنی در آینده نزدیک

	روغن
	زعفران
	خروج پیاز زعفران از کشور غیر قانونی است/ لزوم برخورد با خاطیان
	سودجویان، زعفران ایران را به نام افغانستان صادر می کنند/ برخورد با خاطیان از طریق مراجع قانونی
	مزارع زعفران 5 تا 100 درصد خسارت دیدند

	زیتون
	سلامت
	مخاطرات ناشی از حمل روده غیر اورژینال دام بر بهداشت عمومی
	ضرورت همکاری بخش بهداشت و کشاورزی، برای مقابله با مقاومت در برابر آنتیبیوتیکها/ بدون رویکرد جهانی، مقابله با مقاومت ضدمیکروبی به نتیجه نمیرسد
	دلایل مفید بودن رژیم غذایی گیاهی
	5 دلیل تعجب آور افزایش وزن
	سنگ شکن های طبیعی کلیه و صفرا

	سیب درختی
	سیب زمینی
	شیلات
	ماهی حلوای سیاه و هامور در معرض انقراض/ آلودگی ماهیهای خلیج فارس به جیوه را رد میکنم
	آغاز عملیات ارزیابی ذخایر آبزیان خلیج فارس و دریای عمان
	برداشت 15 هزار و 100 تن میگوی پرورشی تاکنون/ تلاش سازمان شیلات برای احیای سایت گواتر
	شیلات در مقیاس کوچک، یک منبع حیاتی غذا و درآمد برای میلیونها فقیر/ طرح شش ساله، برای افزایش تولید پایدار ماهیگیری در کشورهای در حال توسعه
	ترافیک تورهای صیادی برای صید ماهیان خلیج فارس/ کشتیهای تغییر پرچم داده، بلای جان صنعت شیلات ایران
	تراز تجاری آبزیان 150 درصد مثبت شد/ صادرات 350 میلیون دلاری در مقابل واردات 150 میلیون دلاری
	نخستین نمایشگاه بینالمللی صنعت تولید و تجارت آبزیان و غذاهای دریایی برگزار می شود/ افتتاح، ظهر سه شنبه
	طرح اعطای یارانه بلاعوض برای فناوریهای نوین کشاورزی/ ارائه استخر پرورشی قابل حمل در نخستین نمایشگاه شیلات
	صادرات ماهیان گرم آبی، آب رفت

	شکر (چغندر / نیشکر)
	شیر و فراوردهها
	شیر میتواند در بهبود سوءتغذیه و فقر غذایی آسیاییها کمک کند/ افزایش چاقی و کمبود مواد مغذی در رژیم غذایی آسیاییها

	صادرات و واردات
	آغاز صادرات دارو و فراورده های بیولوژیک ایران با هموار شدن ثبت در دامپزشکی عراق
	سه صادرکننده نمونه صنایع غذایی مشاور وزیر صنعت شدند/ بنیانگذاران زر ماکارون، کاله و شیرین عسل
	واردات انبه از پاکستان
	صادرات دانه خربزه به هند و پاکستان!
	صادرات گوسفند زنده به عمان
	گمرک واردات پالم را منوط به اخذ مجوز از سازمان ملی استاندارد کرد
	صادرات محصولات غذائی و دارویی کشور ۷ درصد رشد داشت

	صنایع غذایی
	نخستین همایش امنیت غذا؛ سلامت و توسعه برگزار میشود
	یارانه مربوط به نان با سیاستهای مجلس همخوانی ندارد/ اختصاص 92 درصدی یارانهها به نان
	گشایش نمایشگاه حلال تایلند با حضور شرکت های ایرانی
	غنیسازی نانهای سنتی، راهی برای جلوگیری از بیماریهای غیرواگیر
	وزیر صنعت اسطوره های صنعت غذا را به عنوان مشاور برگزید/ مرتضی سلطانی، غلامعلی سلیمانی و یونس ژائله مشاوران نعمت زاده شدند
	امنیت غذایی تضمین بخشی از امنیت ملی است

	عسل
	برداشت 354 تن عسل از کندوهای شازند / سرشماری از ۴۰ هزار و 464 کندو زنبور عسل

	علوفه
	قارچ
	گل و گیاهان صنعتی
	گندم
	پس از 12 سال جشن خودکفایی گندم روز دوشنبه برگزار میشود
	جشن شکرگذاری برداشت محصول فردا برگزار میشود
	تولید 4.5 میلیون تن گندم مرغوب در کشور/ 3.5 میلیون تن گندم مازاد آماده صادرات داریم
	پیشنهادات تازه برای ورود گندم به بورس کالا

	گوجه فرنگی
	گوشت قرمز
	قیمت فعلی گوشت کاذب است/ گوشت 18 هزار تومان گرانتر عرضه میشود!

	گوشت مرغ
	کاهش قیمت مرغ/ هر کیلو مرغ 7هزار و 250 تومان شد

	ماشین آلات
	تفاهم نامه همکاری برای نوسازی ناوگان حمل و نقل بین المللی محصولات کشاورزی امضا شد
	جایگزینی تراکتورها و کمباینهای فرسوده برداشت غلات کشور کلید خورد/ وجود 57 درصد کمباینهای کشور با طول عمر بالای 13 سال
	خوداتکایی 70 درصدی کشور در تولید ماشینآلات نان صنعتی/ یارانه آرد باعث افت کیفیت نانها شد

	متفرقه
	نفسهای آخر صیادان اسیر/ گزارش تلاش ها و برنامه ها برای آزادی ٨ ماهیگیر اسیر در دستان دزدان دریایی
	درددلهای یک گندمکار
	بزرگداشت روز جهانی کوهستان در پردیس کرج دانشگاه تهران
	زنگ خطردوباره وزير كشور درباره آسيب هاي اجتماعي
	نگاه بانکهای ایران به ترامپ

	مرکبات
	: 500 هزار تن مرکبات شمال از بین رفت/ صادرات که هیچ، نگران تنظیم بازار شب عید هستیم
	کاسبی دلالان با حربه تردید در بازار مرکبات مازندران
	صفهای طولانی برای تحویل پرتقال به صنایع آبمیوه و کنسانتره/ پرتقالها خوراک گوسفندان میشود

	مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
	میوههای گرمسیری و صید و صیادی ظرفیتی بینظیر در سیستان و بلوچستان
	درخواستی از سازمان جنگلها برای اطفای حریق جنگلهای گلستان نداشتیم/ محلولپاشی روزانه در 300 هکتار از مزارع چغندرقند با هواپیماهای خدمات ویژه
	تاکید معاون اول رییس جمهوری برای جبران خسارات ناشی از سرمازدگی به محصولات کشاورزی مازندران
	ششمین نمایشگاه بینالمللی محصولات و فناوری کشاورزی گیاهی، ارگانیک و صنایع وابسته امروز آغاز به کار کرد
	کشاورزی پایه قدرت ملی و استقلال کشور است/ کشورهای جنوب خلیج فارس خاک ایران را برای کشاورزی یا سایر مقاصد میبرند/ چهره بشاش ما مقابل کشاورزان از نبودن حزن و اندوه نیست!
	نخستین نمایشگاه بینالمللی صنعت تولید و تجارت آبزیان و غذاهای دریایی آغاز به کار کرد
	با دستور رئيسجمهور آب «ويژه» شد
	آب یکی از چهار اولویت سال آینده دولت
	مسئولین جهادکشاورزی باید حساسیت بیشتری به نقش سلامت و نظام مهندسی کشاورزی داشته باشند/ دولت "دانش" را به عنوان نهاده در بحث یارانه در نظر بگیرد
	سرمایهگذاری اصولی بانک کشاورزی به خودکفایی دوباره گندم انجامید
	تغییر واحد پول در کوتاهمدت منجر به ضعف پول ملی میشود
	اثر پذيري و اثرگذاري انسان و سازمان در قالب فرهنگ سازماني
	زنجیره تولید کشاورزی با ظرفیت ایجاد هفت میلیون شغل در بودجهنویسی ملاحظه شود/ بدون توجه به زنجیره تولید بودجه به چه دردی میخورد؟/ 30 سال است فریاد میزنم اول آب و بعد کشاورزی
	عدم توجه به اصل پایداری اکوسیستم در طرحهای جنگلداری
	احداث 50 هزار هکتار گلخانه ضروری است؟
	توسعه مکانیزاسیون گامی مهم در جهت استفاده بهینه از نهادهها
	وقتی حمایت از کشاورز در حد حرف باقی می ماند
	نشست رئیس سازمان ملی استاندارد کشور و هیات همراه با تیم زرفروکتوز

	نهاده
	توزیع بذر رایگان کلزا میان کشاورزان خسارت دیده
	بذر کلزای رایگان برای کشت مجدد در اختیار کشاورزان قرار گرفت/ شرکت خدمات حمایتی مشکلی در تأمین بذر کلزا ندارد

	نوغان داری
	گزارشات جهانی
	هلند با 43 هزار کیلومترمربع مساحت، دومین صادرکننده محصولات کشاورزی جهان/ ایران میتواند با ابزار و دانش روز دو برابر محصول تولید کند
	انرژی خورشیدی، سودمند برای سلامت، کشاورزی و محیط زیست کنیا
	برنامههای چین برای کاهش شکاف درآمدی میان شهر و روستا/ برای فقرزدایی در مناطق روستایی، شبکه امنیت اجتماعی بهبود خواهد یافت
	بان كيمون به مناسبت روز جهاني خاك پیام صادر کرد/ نياز به خاک سالم برای اطمینان از فراهم آوردن خدمات اساسی
	طرح مدیریت آبیاری مناسب برای مبارزه با تخریب خاک ارائه می شود
	جابهجایی خاک درون آمریکا و واردات از کشورهای دیگر دارای مقررات است
	قانون حفاظت خاک در کانادا/ در زمین زراعی حفاظتشده، هیچکس حق برداشتن خاک یا خاکریزی ندارد
	بهبود بازده کشاورزی اندونزی با مکانیزاسیون و کشاورزی حفاظتی


