
 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مرداد 

 

1 

 
 

 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شودای بازنشر میرسانه

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

 اهم اخبار کشاورزی و آب

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

 بهره مند فرمائید.

ند بودجوابگو خواه 02188346720و فاکس   02188346726در این راستا تلفن    
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 اقتصاد کالن
 فارس - ۹۶/۰۵/۱۰ : تاریخ

 توافق تجارت آزاد مالزی با ایران تا آخر سال/ نگرانی از سیل عظیم واردات روغن پالم به کشور

ترین دهد که بزرگالملل مالزی از امضای قرارداد تجارت آزاد با ایران تا پایان امسال خبر میدر حالی معاون وزیر صنایع و تجارت بین 

داستار، معاون وزیر صنایع و به نقل  خبرگزاری فارسالملل به گزارش گروه اقتصاد بین .هدف آنها افزایش صادرات روغن پالم است

 .مالزی انتظار دارد که قرارداد تجارت آزاد با هنگ کنگ و ایران تا آخر امسال امضا کند :الملل مالزی اعالم کردتجارت بین

 .قرارداد تجارت آزاد با کشورهای آسه آن و شرکایش امضا کرده است 13وی گفت: مالزی 

ما نیاز داریم تا سرعت انجام توافقات تجارت آزاد را با توجه به اقتصاد در حال »الزی گفت: الملل ممعاون وزیر صنایع و تجارت بین

وی در دانشگاه پوترا مالزی به خبرنگاران گفت: عالوه بر امضای تجارت آزاد با این دو کشور، توافق تجارت «.رشد منطقه افزایش دهیم

الملل مالزی از این جهت که اتحادیه اروپا عاون وزیر صنایع و تجارت بینم.آزاد با کشورهای اتحادیه اروپا هم روبه گسترش است

ترین بازار روغن پالم مالزی است و در سال سیاست دوگانه درباره روغن پالم دارد، ابراز نگرانی دارد. در حال حاضر اتحادیه اروپا بزرگ

وی ابراز امیدواری کرد که توافق تجاری آزاد .کرده است به این کشور از این محصوالت صادر« رینگیت مالزی»ده میلیارد  2016

اتحادیه اروپا سومین شریک تجاری مالزی است  .درصد افزایش یابد 30تا  20درصد فعلی به  10کشور اتحادیه اروپا از  27مالزی با 

دو سال گذشته ارس، طی یکی،به گزارش ف.درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است 9.7که حجم تجارت آنها در ماه ژانویه 

سیل واردات روغن پالم از کشورهایی مانند مالزی، وزارت بهداشت و درمان کشور را وادار کرد تا درباره مضرات این روغن به مردم 

 مصرف روغن پالم باعث افزایش چربی و کلسترول.هایی را برای واردات این نوع روغن در کشور اعمال کندتوصیه کند و محدودیت

شودمصرف روغن پالم به دلیل دارا بودن اسید چرب اشباع باال موجب افزایش چربی خون و کلسترول و در نهایت گرفتگی و می

 .درصد است 50روغن پالم نوعی روغن گیاهی است که مقدار اسید چرب اشباع آن حداقل .شودانسداد عروق می

توانند باعث باال رفتن چربی خون، افزایش کلسترول هایی می، چنین روغنهایی مثل پالم دارای اسید چرب اشباع باال هستندروغن

 .های قلبی و عروقی از مهمترین علل مرگ هستندبد و در نهایت موجب گرفتگی و انسداد عروق شوند و این در حالی است که بیماری

tp://www.farsnews.com/newstext.php?nn=ht13960510000657 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۰تاریخ: 

روزانه یک میلیارد  OECD سیاست اصولی دولت در حمایت از اقتصاد کشاورزان با خرید تضمینی گندم/ کشورهای

کشاورزی در پاسخ به یادداشت منتشر شده در روزنامه دالر به بخش کشاورزی یارانه پرداخت می کنندوزارت جهاد 

دنیای اقتصاد اعالم کرد که دولت یازدهم با اتخاذ سیاست های اصولی حمایت از بخش کشاورزی از جمله خرید 

 .میلیون بهره بردار این بخش شده است 4.5تضمینی گندم موجب افزایش تولید و اقتصاد 

و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به ادعای مخرب بودن سیاست های حمایتی دولت به گزارش ایانا، مرکز روابط عمومی 

روزنامه دنیای اقتصاد )ایانا: که به  "علت العلل مشکالت اقتصادی "از بخش کشاورزی به ویژه خرید تضمینی گندم در یادداشت

  .نژاد منتشر شده است( با هدف روشنگری توضیحاتی منتشر کردکتر موسی غنیقلم د

کلیه برنامه های وزارت جهاد کشاورزی بر مبنای افزایش بهره وری با تاکید بر بهره وری :متن این توضیحات به شرح زیر است

 .سرمایه گذاری های زیربنایی در این حوزه استآب تهیه و اجرا شده و دستیابی به افزایش بهره وری آب در مزرعه کشاورز نیازمند 

این گزارش با اشاره به موفقیت کشورهایی که در امور زیربنایی و توسعه زیرساخت ها از جمله سامانه های نوین آبیاری سرمایه گذاری 

هم اکنون در کشور ما در بخش کرده اند در دستیابی به اهداف رونق تولید با بهره برداری بهینه از منابع می افزاید: در حالی که 

انتقال آب شهری و منازل مسکونی تاسیسات و لوله کشی آب تا درون خانه هدایت شده اما الزم است منتقدان پاسخ دهند که چند 

درصد از اراضی کشاورزان تا مزرعه دارای شبکه تامین و توزیع آب پیشرفته با حداقل هدر رفت آب هستند؟در ادامه این گزارش با 

تاکید بر این که عمده هدر رفت آب کشاورزی در بخش انتقال از منابع تا محل مزرعه صورت می گیرد،آمده است: خوشبختانه دولت 

هزار هکتار توسعه روش های نوین آبیاری و دیگر عملیات آب و خاکی با هدف بهبود کارایی  600در برنامه ششم، اجرای ساالنه 

گرم دانه تولیدی  700و هدف گذاری وزارت جهاد کشاورزی این است که بهره وری آب در گندم از مصرف آب را در دستور کار دارد 

، 93این گزارش با اشاره به این که در سه سال گذشته) .گرم افزایش یابد 1200به ازائ هر متر مکعب آب )وضع کنونی( به حدود 

هاد کشاورزی و تالش کشاورزان سختکوش علی رغم کاهش حدود ( با عنایت و لطف خداوند و در نتیجه اقدامات وزارت ج95و  94

افزایش و  1395میلیون تن در سال  14میلیون تن به بیش از  9هزار هکتاری سطح گندم آبی، تولید این محصول از حدود  350

رف گندم آب بیشتری مص کشور در دو سال پیاپی از واردات این کاالی اساسی بی نیاز شده، تاکید کرده است: برای افزایش تولید

ارتقاء  0.7به حدود  0.5درصد کاهش و بهره وری آب در گندم از حدود  15نشده چرا که سطح زیر کشت گندم آبی به میزان حدود 

این گزارش، کاهش مصرف آب .درصد در مصرف آب صرفه جویی شده است 40یافته و به عبارت دیگر، با این ارتقاء بهره وری معادل 

گرم را یکی  1200گرم دانه گندم تولیدی در ازاء هر متر مکعب آب مصرفی به حدود  700تی افزایش کارایی مصرف آب از و به عبار

درصد از کشت گندم ایران در اراضی  66حدود  :از اهداف اصلی طرح افزایش ضریب خود اتکایی گندم عنوان کرده و افزوده است

این گزارش با اشاره به اقدامات .صد از تولید گندم کشور نیازی به تخصیص آب ندارددر 35دیم صورت می گیرد و به عبارت دیگر، 

هزار هکتار اراضی زراعی گندم از  110زیربنایی انجام شده در زمینه بهبود زیر ساخت های تولید گندم تصریح کرده است: بیش از 

درصدی  44ر این اقدام،دستاوردهایی از جمله افزایش به سامانه های نوین آبیاری تجهیز شده و در اث 1395تا سال  1392سال 

متر مکعب آب در هکتار(، افزایش عملکرد گندم در واحد سطح تا  4400میلیون مترمکعبی آب ) 484راندمان آبیاری، صرفه جویی 

زان بذر این گزارش اضافه کرده است: می.درصد حاصل شده است 25درصد و کاهش مصرف کود و سموم شیمیایی تا  30حدود 

هزار تن بوده که این مقدار با افزایش قابل  290حدود  92-93گواهی و اصالح شده گندم توزیعی کشور برای کشت سال زراعی 
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هزار تن افزایش یافته و  490به  94-95مالحظه کمی و همچنین ارتقاء کیفیت و حمایت از ارقام جدید و مناسب تر در سال زراعی 

درصد بوده است؛به تعبیر دیگر،بهره مندی کشاورزان  69حدود  1392نسبت به سال  1395در سال  درصد رشد تولید بذر گندم

افزایش یافته  1395درصد در سال  45به حدود  1392درصد در سال  25گندم کار کشور از بذر اصالح شده و پر پتانسیل از حدود 

الت اساسی از جمله گندم بر اساس قانون قیمت های تضمینی این گزارش در ادامه با اشاره به این که قیمت تضمینی محصو.است

همه ساله بر مبنای بهای تمام شده تصویب و عملیاتی می شود،افزوده است: اگر چه ممکن است این نرخ طی دو سال اخیر کمی 

ه عالوه مشخص نیست عزیزانی بیشتر از نرخ های جهانی باشد اما عموما در تمام ادوار این نرخ کمتر از نرخ های جهانی بوده است؛ ب

که نگران پرداخت وجه خرید گندم داخلی هستند، چرا در مقاطعی که نرخ داخلی گندم کمتر از قیمت جهانی بود و دولت اعتبارات 

 92میلیارد دالر و سال  2.6بیشتر از  91میلیارد دالر، سال  2بیش از  87ارزی قابل توجهی را صرف واردات گندم می کرد ) سال 

میلیون بهره  4.5میلیارد دالر(این اختالف قیمت جهانی با قیمت پرداخت شده به کشاورزان و آثار و تبعات آن بر اقتصاد  1.5حدود 

بردار بخش کشاورزی مد نظر قرار نمی گرفت؟در ادامه این گزارش آمده است: جای تامل دارد چگونه از منظر اقتصادی توجیه پذیر 

یط و با هزینه ها و تورم داخل کشور اقدام به خرید نهاده و تولید محصول کرده باید محصول خود را با است، کشاورزی که در شرا

نرخ جهانی به فروش برساند؟ اصوال کدامیک از تولیدات دیگر بخش ها از جمله صنعت خودرو، لوازم خانگی و ... به قیمت جهانی به 

ن ما در اقصاء نقاط کشور با وجود کاهش یارانه نهاده های کشاورزی پس از فروش می رسد که انتظار هست کشاورزان و روستائیا

 هدفمندی یارانه ها و تورم هشت ساله تحمیلی دولت قبل، توان رقابت با قیمت های جهانی را داشته باشند؟

 های مستقیم و غیر مستقیم و این گزارش با اشاره به این که در اروپا و آمریکا که صادر کنندگان بزرگ گندم هستند، انواع یارانه

معافیت های صادراتی برای پایین نگاه داشتن نرخ تمام شده و رقابت در صادرات به کشاورزان پرداخت می شود، خاطرنشان کرده 

میلیارد دالر یارانه  601و بلوک توسعه یافته به طور متوسط  OECDکشورهای عضو  2014و  2012است: برای مثال در سال های 

در ادامه این گزارش با رد این ادعا که اتخاذ سیاست حمایتی دولت در تعیین قیمت و خرید  .ش کشاورزی پرداخت کرده اندبه بخ

محصول گندم به دلیل ماهیت آن نمی تواند قابلیت قاچاق  :تضمینی موجب تشویق قاچاقچیان به واردات گندم شده، آمده است

تن گندم را حمل و به  24متر بدون محدودیت از مرز وارد کشور شود، حداکثر  30ا طول داشته باشد، زیرا بر فرض اگر یک تریلر ب

خرید کشور اضافه خواهد کرد؛ بنابراین بحث قاچاق گندم در مقادیر زیاد عمال قابل طرح نیست ضمن آن که هیچ یک از مراکز خرید 

میلیون تن گندم با ثبت سفارش قبلی و  1.4شاره به ورود حدود این گزارش با ا .گندم در کنادر بنادر وارد کننده یا مرزها نیستند

اضافه کرده است: با فرض افزودن این حجم در خرید داخل باید توجه داشت که در  95عمدتا برای مصارف صنایع ماکارونی در سال 

( اعالم و به همین مقدار نیز مجوز میلیون تن )دو برابر واردات 3شرکت بازرگانی دولتی حجم گندم مازاد خود را  1395پایان سال 

میلیون تن گندم مازاد بر نیاز بوده و به  1.6صادرات دریافت کرد بنابراین در صورت پذیرش فرض یاد شده نیز همچنان کشور دارای 

آور این گزارش در خصوص خرید گندم از وارد کنندگان یاد.هیچ وجه نمی توان در خودکفایی کشور در تولید گندم تشکیک کرد

و پیش از آغاز فصل خرید گندم کشور، این وزارتخانه  3/11/94شده است: با توجه به پیش بینی وضعیت مناسب تولید گندم در تاریخ 

نیست و در پی  95به وزارت صنعت ، معدن و تجارت اعالم کرد که نیازی به واردات گندم در سال  32943/1020طی نامه شماره 

درصد گندم مصرف انسانی کشور از طریق شرکت  100ید از این تاریخ خودداری شد و از آنجا که آن از انجام ثبت سفارش جد

نه تنها افزایشی در تقاضا و خرید  96و  95، 94بازرگانی دولتی تامین می شود آمار و ارقام این شرکت نشان می دهد در سال های 

گندم »ایم. لذا اگر به فرض پذیرش ادعای برخی مبنی بر این که  گندم برای نان و دیگر مصارف حاصل نشده بلکه کاهش هم داشته

، باید مصرف کشور تغییر می کرد و بیشتر می شد که آمار موجود این احتمال را نیز «های دولتی را دوباره به دولت تحویل می دادند

زی برای جلوگیری از ورود گندم های این گزارش، برخی اقدامات و دستورات ابالغی از سوی وزارت جهاد کشاور.مردود می سازد

http://awnrc.com/index.php
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تقاضای صنف و صنعت با توجه به مصارف ثبت شده در سال -1:وارداتی در چرخه خرید تضمینی را به این شرح اعالم کرده است

های گذشته ، ظرفیت اسمی کارخانجات و تاییدیه وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود و کلیه اطالعات باید توسط شرکت 

میزان واردات هر وارد کننده -2.بازرگانی دولتی در سامانه مربوطه ثبت و به صورت هفتگی به حوزه بازرگانی وزارتخانه گزارش شود

معاون اجرایی رئیس جمهوری و میزان تخصیص یافته از محل هر محموله وارداتی به هر  26/12/94 -169859پس از ابالغ شماره 

کارخانجات آرد مصرف کننده محسوب نشده و فاقد هر گونه سهمیه از محل -4.در سامانه ثبت شود صنف با ذکر نام و تاریخ باید

 .گندم وارداتی بوده و صرفا نقش فرآوری گندم و تحویل آرد به سایر صنوف و صنعت را ایفاء می کنند

واع گندم داخلی و خارجی مرتبا مورد موجودی گندم کارخانجات آرد قبل از شروع عملیات خرید و طی عملیات خرید به تفکیک ان-5

جدول و لیست تک تک کشاورزان گندم کار و حدود تقریبی تولید گندم آن ها توسط مراکز جهاد کشاورزی -6.پایش و رصد قرار گیرد

ادر م دهستان، مدیریت شهرستان و سازمان جهاد کشاورزی استان در قالب لوح فشرده به تفکیک هر استان تهیه و در سامانه شرکت

 .تخصصی بازرگانی دولتی ایران ثبت و هنگام خرید تضمینی و تحویل گندم ابتدا با این لیست مقایسه انجام شود

http://www.iana.ir/fa/news/46911/%D8%B3%DB%8C%D8%A7% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۰تاریخ: 

 سومین فرود سرمایه خارجی کالن

ها در کشور شتاب گرفت و از این طریق سومین فرود سرمایه کالن میلیارد یورویی روس 2دنیای اقتصاد: تولید واگن با سرمایه 

میلیارد دالری کنسرسیومی به  5مدت با قرارداد  خارجی در کشور در یک ماه اخیر کلید خورد. استارت قراردادهای کالن در این

ساله به اقتصاد ایران سرمایه خود  20رهبری توتال و شرکت ملی نفت ایران در نیمه تیر ماه امسال زده شد تا این شرکت با اعتماد 

ها مشهد با چینی-آهن تهرانسازی راه را وارد پارس جنوبی کند. پس از آن هفته گذشته با امضای قرارداد تامین مالی پروژه برقی

بر اساس  .ها سومین قرارداد مهم خارجی نیز روز گذشته امضا شدرکورد جذب فاینانس در کشور شکسته شد. حال، با ورود روس

 .مفاد این قرارداد، قرار است ایران و روسیه در زمینه طراحی، تحقیق و توسعه، ساخت و تعمیر انواع واگن مترو همکاری داشته باشند

درصدی سازمان گسترش و  20درصدی طرف روس و سهم  80گذاری بر این اساس مقرر شده تا شرکت مشترک با سهم سرمایه

هزار واگن 6اختالف میان دو وزارتخانه راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت بر سر واردات  .نوسازی صنایع ایران تاسیس شود

زاده، طوری که محمدرضا نعمتها دانست؛ بهها و ایرانیوردن قرارداد تولید مشترک میان روستوان سرآغاز کلید خباری از روسیه را می

اگر واگنی از خارج کشور وارد شود، روی »صورت رسمی درباره واردات واگن اعالم کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت سال گذشته به

ه موجب شد تا قرارداد واردات به قرارداد تولید مشترک با فایناس از واکنشی ک« خوابد تا واگن خارجی وارد کشور نشود.ها میریل

س مش ترن»سوی روسیه بدل شود. براساس قراردادی که روز گذشته میان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( با شرکت 

رصدی طرف خارجی )شرکت د 80گذاری با سهم سرمایه (JV) روسیه منعقد شد، استارت تاسیس یک شرکت مشترک« هلدینگ

درصد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران زده شد و براین اساس مقرر شد تا شرکت روسی پس از تشکیل  20ترنس مش( و 

 های تعیین شده صنایعاین شرکت مشترک و خرید شرکت واگن پارس اقدام به تولید و تامین محصوالت مورد نیاز کشور در حوزه

ین قرارداد، در فاز اول تولید دو هزار واگن مسافری و مترو در دستور کار قرار خواهد گرفت و به مرور زمان ریلی کند. براساس ا

گذاری دو طرف افزایش خواهد یافت. استارت تولید دو هزار واگن در حالی زده شد که براساس های آتی حجم سرمایهمتناسب با پروژه

هزار واگن است. در این خصوص رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با  10ا ت 8گرفته نیاز کشور بیش از برآورد صورت

اعالم اینکه از محورهای مهم این قرارداد استفاده حداکثری از تولید داخل است، اظهار کرد: مدیریت در این قرارداد چرخشی است و 

منصور معظمی در سال اول مدیریت با شرکت مش هلدینگ تامین مالی هم ازسوی طرف روسی انجام شده است. با توجه به اظهارات 

هزار دستگاه  6صورت چرخشی اجرایی خواهد شد. به گفته معظمی، سال گذشته قرار بود روسیه خواهد بود و پس از آن مدیریت به

جب شد تا در نهایت واگن توسط وزارت راه به کشور وارد شود که با واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت مواجه شد؛ واکنشی که مو

 .ها در داخل تولید خواهد شددستگاه واگن از روسیه وارد شود؛ اما بقیه واگن 100هزار و 

درصد از سهام آن به شرکت روسی واگذار شود نیز معظمی اعالم کرد که بحث  80اما درخصوص ارزش واگن پارس که مقرر شده تا 

شود و رقم موردنظر براساس قیمت کارشناسی آورده طرف مقابل محسوب میخرید کارخانه نهایی شده است و شرکت واگن پارس 

های تولیدی در کشور در نظر گرفته شده پرداخت خواهد شد. عالوه بر تولید در این قرارداد بندهایی نیز در راستای صادرات واگن

درصد سهام شرکت ترنس مش هلدینگ 33 عامل ایدرو مسوولیت صادرات برعهده آلستوم فرانسه )کهاست که به گفته رئیس هیات

روسیه را در اختیار دارد( یا ترنس مش هلدینگ است؛ چرا که به شبکه جهانی وصل هستند و خودشان جزو صادرکنندگان عمده به 

در زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم با اشاره به اینکه دولت حمل و نقل عمومی را محمدرضا نعمت.آیندحساب می

اولویت قرار داده و در برنامه ششم توسعه تاکید بسیاری بر توسعه حمل و نقل ریلی شده است، اظهار کرد: یکی از موارد بسیار جدی 

http://awnrc.com/index.php
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و مهم که در دستور کار دولت قرار گرفته، توسعه حمل و نقل ریلی است و در این راستا قوانین و مصوبات الزم مصوب شده است. 

دو هزار دستگاه واگن در فاز اول در دستور کار قرار گرفته و عالوه بر این تعداد زیادی واگن مسافری و باری تولید وی ادامه داد: تولید 

مند به خریداری آن از روسیه بودند با هزار واگن باری که وزارت راه و شهرسازی و پیمانکاران عالقه6خواهد شد. همچنین از 

دستگاه آن وارد و نزدیک به مابقی آن با مشارکت در داخل کشور ساخته شود.  1100ست که های انجام شده قرار بر این اهماهنگی

ک مدت است که نزدیای طوالنیوزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه پروژه مذکور که مربوط به تولید واگن خواهد بود پروژه

درصد  20گذاری در این بخش مربوط به شرکت خارجی و هدرصد سرمای 80سال و حتی بیشتر طول خواهد کشید، گفت:  30به 

تواند تغییر کند؛ هرچند که ما معتقدیم این میزان مناسب است و شرکت مربوط به ایدرو است که اگر الزم باشد در آینده نیز می

هایی که ن و شهرستانهایمان در تهراوی با بیان اینکه واگن.روسی معتبرترین و بزرگ ترین شرکت حمل و نقل این کشور است

های مناسب این مشکل به دارای مترو هستند یا مترو خواهند داشت بسیار محدود است، عنوان کرد: امیدواریم با تولید و عرضه واگن

تدریج در کشور برطرف شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه همچنین با اشاره به اینکه ایران از توسعه روابط با کشورهای 

توافق با اوراسیا در ارمنستان در حال انجام است و پنج کشور  :کند، اظهار کردایه و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا استقبال میهمس

امیدواریم در سفری که به ارمنستان انجام شده و معاونان وزیر حضور دارند کار تمام شود و در اکتبر سال جاری  .عضو حضور دارند

اره میزان زاده دربنامه به تصویب نهایی برسد. نعمتپنج کشور عضو اوراسیا با یکدیگر مالقات کنند موافقت که قرار است روسای هر

درصد پیش بینی شده که به تدریج افزایش خواهد  55ها در شروع تولید، سازی واگنسازی این پروژه نیز گفت: میزان داخلیداخلی

ی ایران و روسیه، طرف خارجی شرکت واگن پارس را خریداری خواهد کرد، ادامه داد: یافت. وی با اشاره به اینکه در قالب همکار

جدید با  نامههای گذشته تقریبا نیمه تعطیل بود؛ ولی در یکی دو سال اخیر فعال شده و در قالب توافقشرکت واگن پارس طی سال

  .ها نیز تمام ظرفیت آن فعال خواهد شدروس

 اخبار حاشیه

ای قرارداد مشترک تولید واگن بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت ترنس مش هولدینگ روسیه در مراسم امض

الملل وزیر امور خارجه، وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر مقامات های قرارداد سفیر روسیه، معاون حقوقی و امور بینعالوه بر طرف

سیاسی در این مراسم موجب شد تا این در نشست خبرهای دیگر نیز اعالم شود که  هایدو کشور نیز حضور داشتند. حضور میهمان

ز ها به روسیه اتوان به خبر اعالم شده از سوی لوان جاگاریان، سفیر روسیه مبنی بر حذف روادید در سفر ایرانیدر این خصوص می

 .دو ماه آینده اشاره کرد

 کنیمدوران تحریم را فراموش نمی

های ایران برای انعقاد قراردادهای پسابرجام است، گفت: ایران اقچی، در این نشست با تاکید بر اینکه روسیه جزو اولویتسید عباس عر

های آینده ایران بیشتر حضور خواهند داشت. معاون وزیر امور کند و در همکاریها را فراموش نمیدوستان خود در دوران تحریم

دهد که با وجود فشارهای آمریکا های خارجی نشان میهای همکاری با شرکتکه امضای توافق نامه خارجه براین نکته نیز تاکید کرد

گذاری در ایران وجود دارد. وی اظهار کرد: پس از گذشت یک سال و نیم از توافق و رژیم صهیونیستی، فضای مناسبی برای سرمایه

ها هستیم. معاون حقوقی و و ما شاهد امضای قراردادها و توافق نامه های خارجی به سرانجام رسیده استبرجام، مذاکرات با هیات

های اقتصادی ایران با کشورهای دهد تنوع در همکاریالملل وزیر امور خارجه یادآور شد: قرارداد توتال و این قرارداد نشان میامور بین

 .ویژه روسیه ادامه دارداروپایی، آسیایی و دوستان قدیمی ایران به

http://www.iana.ir/fa/news/46873/%D8%B3%D9%88%D 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۴تاریخ: 

 همکاری های اقتصادی و کشاورزی ایران و اوکراین توسعه می یابد

اول نخست وزیر و وزیر توسعه اقتصادی و تجارت اوکراین بر لزوم گسترش همکاری در دیدار وزیر جهاد کشاورزی ایران با معاون 

« استپان کوبیو»در دیدار با« محمود حجتی»به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، .های اقتصادی و کشاورزی دو کشور تاکید شد

از جمله در زمینه های نفت و انرژی، ترانزیت کاال، صنایع با بیان این که ایران و اوکراین ظرفیت های زیادی برای توسعه همکاری ها 

 پیشرفته و تولید محصوالت کشاورزی دارند، تاکید کرد: برای این منظور باید همکاری های بانکی و تجاری دو کشور تسهیل شود.

ور می تواند زمینه دسترسی وی با اشاره به این که تامین زیرساخت های ریلی، جاده ای و هوایی و همکاری های راهبردی دو کش

ایران به دریای سیاه و اروپای غربی و همچنین دسترسی اوکراین به دریای هند را فراهم کند، اظهار کرد: اوکراین در زمینه تولید 

ارج خ غالت دانه درشت نظیر ذرت در منطقه باالترین ظرفیت را دارد و ایران به خاطر شرایط اقلیمی ناچار به تامین این محصول از

است و عالقه دارد در تامین این محصول از همکاری اوکراین در یک برنامه راهبردی و با سرمایه گذاری مشترک بهره مند شود. 

 نیاز مورد کشاورزی محصوالت حجتی بر لزوم روان سازی روابط شهروندان و تجار دو کشور تاکید کرد و گفت: کشور اوکراین برخی 

د می شود از سایر کشورها تامین می کند، در حالی که انتظار این است در یک برنامه راهبردی این تولی هم ایران در که را خود

محصوالت را از ایران وارد کند.در این دیدار، وزیر توسعه اقتصادی و تجارت اوکراین نیز با بیان این که تامین متقابل امنیت غذایی و 

ار دارد،بر لزوم برگزاری اجالس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور و انرژی مورد تاکید مقامات کشور اوکراین قر

ترسیم نقشه راه توسعه روابط ایران و اوکراین تاکید و خاطرنشان کرد: به زودی از سوی مسئوالن ذی ربط تصمیماتی برای تسهیل 

توجه به زیرساخت های تحقیقاتی ایران، تبادل تجربیات  اب: داشت بیان «کوبیو استپان» روابط بانکی دو کشور اتخاذ و اجرا می شود.

 در زمینه های کشاورزی، دامداری، پرورش ماهی برای اوکراین از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با روشن توصیف کردن چشم انداز همکاری های تجاری ایران و اوکراین از برگزاری اجالس کمیسیون مشترک همکاری های 

 کشور در پاییز امسال خبر داد.اقتصادی دو 

http://www.iana.ir/fa/news/47018/%D9%87%D9%85%DA 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۴تاریخ: 

ها تالش برای پایان دادن به فقر مطلق و کاهش نابرابری امروز دیگر ایران وارد کننده گازوییل، بنزین و گندم نیست/

 در جامعه و اجرای سند حقوق شهروندی

 ها درتولید و اشتغال جوانان مهم ترین دغدغه دولت است/امیدوارم در پایان دولت دوازدهم شاهد پایان فقر مطلق و کاهش نابرابری

 جامعه باشیم

دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در نشست خبری مشترک با آملی  رییس جمهوری عصر شنبه پس از مراسم تحلیف

الریجانی رییس قوه قضائیه و علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی، گفت: ما باید از ملت ایران به خاطر حضورشان 

  .اردیبهشت تشکر کنیم ۲۹در انتخابات 

به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت، حسن روحانی با قدردانی از رهبر معظم انقالب به خاطر تنفیذ حکم ریاست جمهوری 

آراء مردم، راه را برای فعالیت دولت دوازدهم هموار  :سال گذشته، گفت 4دوره دوازدهم و حمایت های ایشان از دولت یازدهم در 

هایی که سال گذشته به بخش بزرگی از وعده 4مان برسانم که ما توانستیم در طول ه عرض ملت بزرگکرد و امروز خوشحالم که ب

در آغاز دوره یازدهم به مردم داده بودیم، در زمینه های گوناگون از جمله روابط و سیاست خارجی، خارج کردن کشور از تحریم و 

تصریح کرد: پیش از دولت یازدهم ما در تحریم شورای امنیت و سازمان روحانی  .های شورای امنیت، جامه عمل بپوشانیمقطعنامه

 .هایی وجود دارد و باید با آن مقابله کنیمملل بودیم، اما امروز تحریم شورای امنیتی نداریم، گر چه تحریم

برای رشد و فعالیت اقتصادی  رییس جمهوری افزود: امروز ارتباط ما با کشورهای جهان، در سطح مطلوبتر و بهتری قرار دارد و زمینه

سال گذشته در زمینه مسایل  4 طول در  روحانی خاطرنشان کرد: .تر شده و شاهد یک ثبات اقتصادی در کشور بودیممردم آماده

هایی در بخش های مختلف از جمله کشاورزی، اجتماعی، شاهد بیمه همگانی، کاهش مخارج درمانی بیماران و همچنین خودکفایی

رییس جمهور با بیان اینکه امروز دیگر ایران وارد کننده گازوییل، بنزین و گندم نیست، ادامه داد: در زمینه حمل  .از بوده ایمنفت و گ

و نقل و ایجاد راه های ارتباطی در استان های کشور و حتی به کشورهای مجاور، امروز شرایط بهتری داریم و امیدواریم در دولت 

 .هایی که به مردم دادیم مخصوصاً در زمینه معیشت و رشد اقتصادی را اجرایی و عملیاتی کنیمهدوازدهم هم بتوانیم وعد

سال دولت دوازدهم  4روحانی تولید و اشتغال جوانان را مهم ترین دغدغه دولت عنوان کرد و اظهار امیدواری کرد تا بتوانیم در پایان  

ر جامعه باشیم و سند حقوق شهروندی را به اجرا برسانیم تا مردم حقوقی که در ها دشاهد پایان یافتن فقر مطلق و کاهش نابرابری

قانون اساسی و در قوانین موضوعه کشور برای آن ها مقرر شده را بیشتر احساس کرده و حس کنند که شرایط بهتری در زندگی 

های سیاسی و اقوام مختلف ایرانی لت بین گروهخواهند داشت و شاهد انسجام و وحدت بیشتری در جامعه بوده و نیز شاهد اجرای عدا

رییس جمهوری با اشاره به اینکه امروز منطقه .تر و امیدوارتر نسبت به آینده باشنددر سراسر کشور باشیم و مردم همواره بانشاط

 .دشتر در منطقه خواهد بوثباتی و ناامنی است، تاکید کرد: تالش دولت دوازدهم در کنار سایر کشورها برای ایجاد ثبات بیدچار بی

 تا دکر امیدواری اظهار هستیم، منطقه در هاثباتیبی  ها و کاهشهای کاری علیه تروریستروحانی با بیان اینکه امروز شاهد ضربه 

اشیم و ها در منطقه بمان و پایان یافتن برخی اختالفات و جنگتر با همسایگانسال آینده شاهد ثبات بیشتر و روابط مستحکم 4 در

توسعه دهیم و در نهایت مردم بتوانند  خود در سراسر جهان بر مبنای منافع مشترک بتوانیم روابط مان را با همه کشورهای دوست

 .برادری بیشتر در مسیر سربلندی کشور عزیزشان ایران گام بردارندبا نشاط، معنویت، وحدت و 

http://www.iana.ir/fa/news/47016/%D8%A7%D9%85%D8 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۱تاریخ: 

 سه رویداد آماری در بازار پول

ها، کاهش رشد ساالنه مانده تسهیالت و بهبود وضعیت اقتصاد : آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از رشد ساالنه مانده سپردهدنیای  

درصد رسیده که این رقم 21/ 4ها در خردادماه به سطح دهد. مطابق این آمارها رشد مانده سپردهها خبر میمنابع و مصارف بانک

درصد رسیده  22/ 9ودی داشته است، در مقابل رشد مانده تسهیالت با طی کردن یک روند نزولی به های قبل روند صعنسبت به ماه

درصد  83ها نسبت تسهیالت به سپرده پس از کسر قانونی در خرداد در سطح است. با کاهش رشد تسهیالت و بهبود رشد سپرده

 .تها اسدهنده وضعیت مناسب تعادلی بانکقرار دارد، نسبتی که نشان

 گیریبازگشت رشد سپرده

های جاری را منتشر کرد. براساس آمارهای منتشر شده میزان مانده سپردهبانک مرکزی آخرین آمارهای بانکی در سه ماه نخست سال

زار ه 1272جاری رسیده است. این رقم در انتهای اسفند سال قبل معادل هزار میلیارد تومان در خردادماه سال 1337بانکی به رقم 

ها در درصد بوده است. رشد ماهانه سپرده 5های بانکی معادل ماهه مانده سپرده 3میلیارد تومان اعالم شده بود. در نتیجه رشد 

درصد گزارش شده بود؛ بنابراین از سطح رشد ماهانه  2/ 2درصد بوده است. این رشد در اردیبهشت به سطح  2خردادماه نیز معادل 

کی های باننقطه مانده سپردهبهقبل کاسته شده است. آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که رشد نقطه در خرداد نسبت به ماه

درصد رسیده است. این رشد نشان دهنده این موضوع نسبت به خردادماه سال قبل، سطح سپرده به چه  21/ 4در خردادماه به سطح 

نقطه هبجاری روند صعودی داشته است. رشد نقطهها در سه ماه نخست سالپردهنقطه مانده سبهمیزان افزایش یافته است. رشد نقطه

دهد که در حال حاضر هنوز روند درصد رسیده بود. این موضوع نشان می19/ 9های بانکی در اسفندماه به سطح مانده سپرده

د عنوان مقصدهند، بازار پول را بهکالن ترجیح می گذاران خرد وها در مسیر صعودی ادامه دارد و بسیاری از سرمایهگیری بانکسپرده

گیرد که از این ها قرار میها در بانکگذاری انتخاب کنند. در حال حاضر بخش قابل توجهی از منابع در قالب سپردهاصلی سرمایه

های شود. در سالها ذخیره میانکهای جاری در بعنوان سپردهدار و بقیه بههای مدتعنوان سپردهدرصد از منابع به 80رقم بیش از 

 بر ها باال باشد، و نرخ باالها باعث شده است که نرخ سود سپردهنقدشوندگی داراییها و عدمگذشته مشکالت موجود در ترازنامه بانک

 ای برای مشتریانها، نیز حساب جداگانهها برای سود سپردهها اثر گذاشته است.در حال حاضر اکثر بانکافزایش حجم منابع سپرده

بت دار نسهای مدتها باشند. از سوی دیگر سهم باالی سپردههای کالن از بانککنند تا با این سیاست مانع خروج سپردهایجاد می

ها و ها، تنها بخشی است که در بانکها افزایش یابد. آمارهای بانک مرکزی از سپردههای جاری باعث شده که هزینه بانکبه سپرده

هزار میلیارد تومان است.  1337های بانکی بیش از رقم رسد که رقم مانده سپردهنظر میشود و بهسسات اعتباری مجاز احصا میمو

 .درصد از منابع بانکی در قسمت موسسات غیرمجاز قرار دارند 10ها حدود مطابق برخی از گزارش

 کاهش نسبت سپرده قانونی

کند. سپرده قانونی، درصدی از ، میزان این متغیر را پس از کسر سپرده قانونی نیز منتشر میهابانک مرکزی در کنار آمار سپرده

لی قرار گذار پوها در کنترل سیاستها است که باید به طور قانونی در بانک مرکزی ذخیره شود تا از این طریق، عملیات بانکسپرده

ها از سوی بانک مرکزی ایجاد کند. در خردادماه های بانکبرای فعالیتگیرد، البته نقش دیگر سپرده قانونی این است که پوششی 

 140های قانونی معادل هزار میلیارد تومان رسیده است. به بیان دیگر، حجم سپرده 1197ها با کسری قانونی به میزان مانده سپرده

ها را محاسبه کرد. بنابر گزارش بانک مرکزی، سپردهتوان نسبت کسری قانونی به کل هزار میلیارد تومان است. براساس این آمار، می

های درصد رسیده است. البته براساس این آمارها متوسط این نرخ در ماه 10/ 5ها در خرداد به درصد کسری قانونی به کل سپرده

http://awnrc.com/index.php
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درصد قرار داشت.  11الی ، عمدتا این نرخ با1394درصد رسیده بود. این در حالی است که در سال  10پایانی سال قبل نیز به زیر 

های انبساطی را به میزانی که قانون تعیین کرده، در مرحله دهد که بانک مرکزی در یک سال اخیر، سیاستاین موضوع نشان می

 .اجرا قرار داده است

 گذر تسهیالت از هزار هزار میلیارد

تسهیالت بانکی است. براساس آمارهای بانک مرکزی سومین متغیری که در بین آمارهای بانکی، دارای اهمیت است، میزان مانده 

دهد که رشد مانده هزار میلیارد تومان رسیده است. این موضوع نشان می 1004میزان مانده تسهیالت بانکی در خردادماه به سطح 

هزار میلیارد تومان  997ماه میزان مانده تسهیالت بانکی معادل درصد بوده است. در اردیبهشت 0/ 7تسهیالت در این ماه معادل با 

میزان مانده تسهیالت از رقم هزار هزار میلیارد تومان نیز گذر کرده است. مقایسه رشد  1396بوده است. در نتیجه در خرداد سال 

 مهای بانکی نسبت به تسهیالت بانکی رقدهد که میزان رشد ماهانه سپردهها نشان میماهانه مانده تسهیالت نسبت به مانده سپرده

الت بانکی نقطه میزان تسهیبهنقطه برعکس است.مطابق آمارهای بانک مرکزی، رشد نقطهبهبیشتری بوده، البته این رویه در رشد نقطه

طه نقبههای قبل نزولی بوده است. نرخ رشد نقطهدرصد رسیده است. البته این نرخ رشد نسبت به ماه 22/ 9در خردادماه به سطح 

دهد طی سه ماه اخیر از سطح این رشد درصد بوده است. در نتیجه نشان می 24/ 6اسفندماه سال قبل معادل با  تسهیالت در انتهای

قم ها رنقطه مانده تسهیالت در خردادماه، اما هنوز این رقم نسبت به رشد مانده سپردهبهرغم کاهش رشد نقطهکاسته شده است. به

 .باالتری است

 سطح استانداردنسبت تسهیالت به سپرده در 

گری در بازار پول را با دریافت سپرده و پرداخت ها و موسسات پولی و اعتباری که نقش واسطهدر همه کشورهای جهان، بانک

، نزد بانک مرکزی «ذخیره قانونی»یا « سپرده قانونی»صورت های خود را بهدهند، موظفند که درصدی از سپردهتسهیالت انجام می

ذب های جهای خود از آن استفاده کنند، نه کل سپردهتوانند در فعالیتها واقعا میمین دلیل، میزان منابعی که بانکقرار دهند. به ه

زم ها دارای ریسک پایینی باشد، الاست. کارشناسان معتقدند برای اینکه فعالیت بانک« ها با کسری قانونیمقدار سپرده»شده که 

شود که نسبت ای متناسب وجود داشته باشد. به همین منظور، گفته میها رابطهن سپردهاست که بین میزان تسهیالت و میزا

در سطح  1392و  1391های درصد باشد. این رقم در سال85ها نباید بیش از در بانک« ها با کسری قانونیتسهیالت به سپرده»

درصد رسیده 83/ 9ز آن است که در خردادماه این رقم به درصد قرار گرفته بود، اما آمارهای جدید بانک مرکزی حاکی ا 110باالی 

سال گذشته رسیده بود. رشد باالی  5درصد به کمترین میزان طی  82/ 1این رقم با ثبت نرخ  1395است. البته در خردادماه سال 

این  قرار گیرد. اگرچهدهی باعث شده که نسبت تسهیالت به سپرده در سطح استاندارد گیری در کنار کاهش رشد تسهیالتسپرده

عیت توان عنوان کرد که وضدهد که وضعیت منابع و مصارف در شرایط مناسبی است، اما تنها با اکتفا به این نسبت نمیآمار نشان می

 .ها نیز مورد ارزیابی قرار گیردها در شرایط نرمال قرار دارد؛ بلکه باید کیفیت منابع و مصارف بانکترازنامه بانک

http://www.iana.ir/fa/news/46930/%D8%B3%D9% 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۰تاریخ: 

میلیارد ریال تسهیالت به بنگاه های اقتصادی و کسب مقام نخست در طرح رونق تولید توسط  16000پرداخت بیش از 

 کشاورزیبانک 

بانک کشاورزی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سیاست های اقتصادی دولت تدبیر و امید، در اجرای طرح ملی رونق تولید 

واحد بنگاه اقتصادی کوچک  7600میلیارد ریال تسهیالت برای رونق تولید در بیش از  16000تا کنون بالغ بر  96و  95در سال های 

درصد پرداخت  30میلیارد ریال معادل بیش از  16000به گزارش ایانا از بانک کشاورزی، رقم پرداختی .کرده استو متوسط پرداخت 

بنابراین گزارش، با شروع طرح رونق تولید در نیمه  .های کل نظام بانکی کشور و از جمله خدمات اثرگذار بانک کشاورزی بوده است

های مهم اقتصادی کشور که از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در کنار ز پروژهخورشیدی به عنوان یکی ا 1395ابتدایی سال 

شش برنامه دیگر برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده بود، بانک کشاورزی با تمام توان و امکانات خود نسبت به 

میت راه اندازی مجدد واحدهای تولیدی، مقام نخست را در ثبت نام متقاضیان در سامانه بهین یاب اقدام کرد و با درک ضرورت و اه

سیستم بانکی کشور در زمینه پرداخت تسهیالت به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط به دست آورد و به عنوان الگویی مطرح، 

ی طرح رونق تولید، که با بانک کشاورزی در اجرا  مورد قدردانی وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و استانداران قرار گرفت. 

هدف استفاده از ظرفیت غیر فعال واحدهای تولیدی و رونق مجدد تولید در بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در دولت یازدهم 

میلیارد ریال تسهیالت سرمایه ای و سرمایه در گردش را به عنوان منابع مالی به چرخه فعالیت  16000بنا نهاده شد، توانست بیش از 

واحد تولیدی مجددا فعالیت خود را از سر گیرند و زمینه ایجاد اشتغال  7600واحدهای تولیدی تزریق کند تا در نتیجه آن بیش از 

برای بخش بزرگی از جامعه فراهم شود.بر اساس این گزارش، بیش ترین آمار تسهیالت پرداختی و باالترین تعداد بنگاه های اقتصادی 

 رونق یافته اند در استان های جنوب کرمان، مازندران، گیالن، اصفهان و همدان بوده است.که توسط بانک کشاورزی 

، بانک کشاورزی همچنان پرداخت تسهیالت و حمایت مالی از بنگاه های اقتصادی کوچک و 1396با تداوم طرح رونق تولید در سال 

 متوسط را در دستور کار و اولویت برنامه های خود دارد.

http://www.iana.ir/fa/news/46921/%D9%BE%D8%B1%D8% 
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 اقتصاد کالن
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۱۴تاریخ: 

 همکاری های اقتصادی و کشاورزی ایران و اوکراین توسعه می یابد

کشاورزی ایران با معاون اول نخست وزیر و وزیر توسعه اقتصادی و تجارت اوکراین بر لزوم گسترش همکاری در دیدار وزیر جهاد 

ارت جهاد به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به گزارش .های اقتصادی و کشاورزی دو کشور تاکید شد

با بیان این که ایران و اکراین ظرفیت های زیادی برای توسعه همکاری ها از جمله در زمینه « استپان کوبیو»کشاورزی، محمود حجتی در دیدار با

 کی و تجارینهمکاری های با های نفت و انرژی،ترانزیت کاال،صنایع پیشرفته و تولید محصوالت کشاورزی دارند،تاکید کرد: برای این منظور باید

وی با اشاره به این که تامین زیرساخت های ریلی،جاده ای و هوایی و همکاری های راهبردی دو کشور می تواند زمینه .دو کشور تسهیل شود

ید تولدسترسی ایران به دریای سیاه و اروپای غربی و همچنین دسترسی اوکراین به دریای هند را فراهم کند، اظهار داشت:اوکراین در زمینه 

نظیر ذرت در منطقه باالترین ظرفیت را دارد و ایران به خاطر شرایط اقلیمی ناچار به تامین این محصول از خارج است و  غالت دانه درشت

عالقه دارد در تامین این محصول از همکاری اوکراین در یک برنامه راهبردی و با سرمایه گذاری مشترک بهره مند شود. حجتی بر لزوم روان 

 ازی روابط شهروندان و تجار دو کشور تاکید کرد و گفت: کشور اوکراین برخی محصوالت کشاورزی مورد نیاز خود را که در ایران هم تولید میس

 .شود از سایر کشورها تامین می کند، در حالی که انتظار این است در یک برنامه راهبردی این محصوالت را از ایران وارد کند

قامات مورد تاکید م تامین متقابل امنیت غذایی و انرژی ر توسعه اقتصادی و تجارت اوکراین نیز با بیان این کهدر این دیدار،وزی

کشور اوکراین قرار دارد،بر لزوم برگزاری اجالس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور و ترسیم نقشه راه توسعه روابط 

ودی از سوی مسئوالن ذی ربط تصمیماتی برای تسهیل روابط بانکی دو کشور اتخاذ و اجرا ایران و اوکراین تاکید و خاطرنشان کرد:بز

بیان داشت:با توجه به زیرساخت های تحقیقاتی ایران،تبادل تجربیات در زمینه های کشاورزی، دامداری، « استپان کوبیو».می شود

شن توصیف کردن چشم انداز همکاری های تجاری ایران و وی با رو.پرورش ماهی برای اوکراین از اهمیت ویژه ای برخوردار است

 .اوکراین از برگزاری اجالس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور در پایز امسال خبر داد

http://www.yjc.ir/fa/news/6191992/%D9%87%D9%85%%DA 
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۱تاریخ: 

 ماه گذشته + جدول 6سیر نزولی قیمت کنجاله سویا در 

های زمستان سال گذشته، قیمت کنجاله سویا حالتی جهشی پیدا کرد و به باالترین مقدار خود رسید، اما در حال اگرچه در میانه

گزارش خبرنگار ایانا، مرغداران معموالً دو قلم خوراکی را بیش از هر چیز نیاز دارند، یکی ذرت به .حاضر این روند رو به کاهش است

و دیگری کنجاله سویا؛ بنابراین هرگونه تغییر قیمت در این دو نهاده تأثیر مستقیم بر میزان سود یا ضرر مرغداران خواهد گذاشت. 

نوسانات نسبتاً شدیدی را تجربه کرده است. این نوسان باعث شد که در  کنجاله سویا یکی از اقالمی است که طی یک سال گذشته

 725هزار و که این نرخ تا بیش از یکطوریقیمت کنجاله به بیشترین مقدار خود در طول یک سال آماری برسد، به 1395ماه دی

ود. این افزایش جهشی قیمت از ابتدای همان تومان به ازای هر کیلوگرم هم رسید؛ درست زمانی که قیمت جوجه یکروزه نیز در اوج ب

ها کاسته و با همان سرعتی که صعود ماه ادامه داشت. اما بعد از آن به مرور از شدت نرخ( آغاز و تا اواخر دهه نخست دی95ماه )دی 

تومان رسید. البته بعد از  510هزار و درصدی به یک 12ماه، این قیمت با افتی که دقیقاً در میانه دیطوریکرده بود، نزول کرد. به

ه کند که نرخ کنجالاین زمان افت و خیزهای بسیاری برای این محصول رقم خورد، اما روند کلی و نمودار خطی، این نکته را اثبات می

در تاریخ تومان در هر کیلوگرم بود. سپس  403هزار و قیمت کنجاله یک 1395مردادماه سال  12سویا تابعی نزولی دارد.در تاریخ 

تومان قیمت  461هزار و تومان رسید و در آخرین روز پایان همان سال یک 420هزار و مهرماه همان سال این نرخ به باالی یک 14

درصد کاهش را نسبت به همان تاریخ در  2.7تومان و به عبارتی  39تومان رسیده که  364هزار و گرفت. امروز اما این نرخ به یک

ویژه کنجاله سویا اتفاق افتاده معتقدند ها بههای اخیر برای نهادهدهد.کارشناسان درباره نوسانات قیمتی که در ماهسال قبل نشان می

یگری های دها در داخل به مقولهکه اگر تغییرات جهانی قیمت به آن شکلی نیست که در ایران شاهد آن هستیم، بنابراین جهش نرخ

خاطر عدم تأیید ها بهها در مبادی ورودی یا برگشت محمولهدالیل آن را طوالنی شدن آزمایش توان یکی ازشود که میمربوط می

صورت عمده و با تناژ باال باشد. به هر ترتیب وقتی که ها بهویژه اگر این محمولهناظران بهداشتی در برخی مقاطع زمانی دانست؛ به

های خود را به داخل کشور داشته باشد؛ یا چندین گروه همزمان با هم محموله تواندنرخ کنجاله رو به کاهش است، دو دلیل عمده می

دلیل شیوع بیماری مانند آنفلوآنزا تقاضا را گیرد، یا کاهش جمعیت طیور بهکنند و در این مقطع عرضه از تقاضا سبقت میوارد می

روند  رسد. از نظر کاشناسان، ایننظر میتر بهدوم محتمل دهد که البته برای قیمتی که اکنون سیر نزولی پیدا کرده، دلیلکاهش می

 تا جایی ادامه خواهد داشت که قیمت کنجاله سویا به حد تعادل و واقعی خود نزدیک شود.

http://www.iana.ir/fa/news/46940/%D8%B3%DB%8C%D8%B1 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۱۱تاریخ: 

 عرضه گندم در بورس کاال به کجا رسید؟

هزارتن از این میزان روی تابلو به فروش  6الی  5استان در بورس کاال عرضه شده که تنها حدود  4هزارتن گندم از  130تا کنون 

بازار محصوالت کشاورزی با محدودیت ها و  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .رسیده است

 ، ساختار سنتی و ناکارآمدیاقتصاد کشاورزیوسعه یافتگی دشواری ساختاری زیادی روبروست که بخش عمده این مشکالت مربوط به عدم ت

با گالیه هایی همراه است، عرضه گندم در بورس کاال به  تاخیر در پرداخت مطالباتحال با وجود آنکه مشکالت خرید تضمینی و .بازار است

اگفته نماند که برخی مسئولین معتقدند تا زمانیکه البته ن.عنوان یک بازار جدید، فراگیر و شفاف می تواند در صدد رفع مشکالت موجود برآید

علیقلی .به کار گرفته نشود، این امر همانند خرید تضمینی با مشکالتی همراه خواهد بود بورس کاال مکانیزم های الزم برای عرضه گندم در

با اشاره به آخرین وضعیت عرضه گندم در بورس   صنعت،تجارت و کشاورزیایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار 

 .به صورت پایلوت در بورس کاال منفعتی برای گندمکاران در بر نداشته است عرضه گندمکاال اظهار داشت: در حال حاضر 

وجه آن به صورت مستقیم به حساب کشاورز  فروش محموله ها ازوی افزود: با عرضه گندم در بورس کاال قرار بر این بود که پس 

ایمانی با اشاره به اینکه کشاورزان به خرید تضمینی گندم تمایل بیشتری دارند، .اریز شود در حالیکه این امر عملیاتی نشده است

یزه ای مبنی بر عرضه گندم در اعم از تاخیر در پرداخت مطالبات، گندمکاران انگ خرید تضمینیگفت: علی رغم تمامی مشکالت 

رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: تا زمانیکه مکانیزم الزم برای عرضه گندم در بورس کاال مطرح .بورس کاال ندارند

خت درصد مطالبات گندمکاران پردا 52وی با اشاره به اینکه به طور متوسط .نشود با خرید تضمینی محصول تفاوتی نخواهد داشت

به طور کامل پرداخت و در برخی دیگر ریالی از بهای گندمهای تحویلی  مطالبات گندمکارانشد، بیان کرد: در برخی استان ها 

ایمانی با بیان اینکه افق روشنی برای پرداخت مطالبات .پرداخت نشده است که این مشکل همواره تا پایان فصل ادامه خواهد داشت

رگانی بازگندمکاران در اسرع وقت دیده نمی شود،تصریح کرد: بنابراین با عرضه گندم در بورس کاال و پرداخت بهای آن به حساب 

 .مطالبات کشاورزان به مرور به حسابشان واریز می شود دولتی

 االشفافیت قیمت با عرضه گندم در بورس ک

تیر ماه گندم استان  22گفت: از صنعت،تجارت و کشاورزیحسن عباسی معروفان معاون داخلی بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار 

 .های مرکزی،زنجان،خراسان شمالی و اردبیل به صورت پایلوت در بورس کاال عرضه شده است

هزارتن از این میزان روی تابلو  6الی  5که تنها حدود   شده عرضه کاال بورس در استان 4 از گندم هزارتن 130 کنون تا افزود:وی 

به نظر می رسد که عرضه گندم در بورس  شفافیت قیمت در بورس کاال وجود به گفته عباسی معروفان با .به فروش رسیده است

معاون داخلی بازرگانی دولتی در پاسخ به این سوال که گندمکاران خرید تضمینی محصول .هد بودکاال با موفقیت بیشتری همراه خوا

راغب تر هستند، بیان کرد: سال هاست که کشاورزان به این رویه عادت کردند اما از آن جا که این امر مصوبه دولت است از این رو 

 .ع آن وجود نداردامکان امتنا خرید تضمینیبه سبب عالقه مندی کشاورزان به 

http://www.yjc.ir/fa/news/6187647/%D8%B9%D8%B1% 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۹۶/۰۵/۱۰ : تاریخ

  ۹6های شمال در سال برداری صنعتی و تجاری از جنگلپایان قراردادهای بهره

ایان های شمال تا پبرداری صنعتی و تجاری از جنگلها، مراتع و آبخیزداری گفت: با پایان یافتن قراردادهای بهرهسازمان جنگلرئیس 

، وزارت جهاد کشاورزی،به نقل از خبرگزاری فارسبه گزارش  .ها حفاظت خواهیم کردبانان از این عرصهسال جاری در کنار جنگل

، توقف بهره برداری از 95ان که در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد، افزود: از نیمه دوم سال خداکرم جاللی در جشنواره روز جنگلبان

های صورت گرفته، تمام قراردادهای بهره برداری صنعتی ریزیجنگل های شمال ابالغ شد و بر اساس قانون ششم توسعه طبق برنامه

وی کاهش سطح جنگل ها را یکی از چالش های مهم در تخریب .تهای شمال خاتمه می یابد که اقدام بی نظیری اسو تجاری جنگل

میلیون  230ساالنه  21زندگی، گرم شدن زمین، بیابانزایی و کمبود آب شیرین در جهان دانست و تصریح کرد: طبق آمار فائو در قرن 

میلیون هکتار جنگل  80، ساالنه هکتار از سطح جنگل های دنیا کاهش می یابد و این در حالی است که با وجود تالش های فراوان

جاللی مشارکت مردم و جنگل نشینان را نیز در حفظ و حراست از جنگل ها مهم دانست و گفت: بدون .در جهان تولید می شود

میلیون هکتار آن را جنگل ها تشکیل  14.3میلیون هکتار اراضی ملی که  135مشارکت مردم و تشکل های مردم نهاد نمی توان از 

وی حضور دام در جنگل و مراتع، طرح های معدنی، عمرانی و گردشگری، آفات، بیماری ها، آتش سوزی و .د، حفاظت کردمی ده

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که جامع نگری در حوزه .قاچاق چوب را از جمله عوامل تخریب کننده جنگل ها عنوان کرد

دل در اکوسیستم و حفظ جنگل ها و مراتع است، اذعان داشت: تالش می کنیم با یک برنامه های آبخیز از دیگر راهبردها بر ایجاد تعا

وی تبدیل یک میلیون هکتار از تاالب های کشور به بیابان در سال های .هدفگرا، نیازهای ساکنان حوزه های آبخیز را برطرف کنیم

در این جشنواره از جنگلبانان نمونه و .جنگل ها دانست را از پیامدهای تغییر اقلیم و گرمایش زمین و کاهش سطح 95تا  80

 .جنگلبانان ایثارگر و جانباز با اهدای لوح، تجلیل شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960510000228 
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 منابع طبیعیاقلیم و 
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۱تاریخ: 

 مرداد 17تا  1۲توصیه های هواشناسی کشاورزی به بهره برداران از 

اعالم  96مرداد ماه  17تا  12سازمان هواشناسی کشاورزی به روال گذشته توصیه های فنی الزم را به بهره برداران جهت روزهای 

 .کرد

های های مختلف و در حوزهمرداد در استان 17تا  12های هواشناسی کشاورزی برای روز توصیه، به گزارش ایانا از هواشناسی کشاورزی

 زراعت، باغداری، دامداری، زنبورداری، شیالت و منابع طبیعی به شرح زیر است:

 استان های آذربایجان های شرقی، غربی و زنجان:· 

 :باغبانی· 

 پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در بعد از ظهراحتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول · 

 تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده

 مبارزه با نسل سوم خوشه خوار انگور · 

 مبارزه با پوسیدگی و انواع سفیدک ریشه در مزارع پیاز · 

 مبارزه با تریپس در مزارع پیاز · 

 مبارزه با شته سبز در درختان میوه هسته دار  ·

 ردیابی و کنترل شب پره مینوز گوجه فرنگی در مزارع · 

 مبارزه با لب شتری در باغات هلو · 

 مبارزه با کرم سیب و سفیدک سطحی در باغات سیب و سفیدک نمدی در درختان هسته دار · 

 تداوم مبارزه تلفیقی با کرم گلوگاه انار در شهرستان طارم زنجان · 

 تغذیه درختان زیتون با کود ازته· 

 و حذف سرشاخه های آلوده به تخم زنجره مو با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی مبارزه با آفت زنجره مو· 

 ، لوبیا و سیب زمینی  انجام عملیات وجین و مصرف کود سرک در زراعت های بهاره ازجمله پیاز· 

 زراعی:· 

 مبارزه با آگروتیس در مزارع ذرت · 

 مبارزه با کرم برگ خوار، خرطوم بلند و کوتاه در مزارع چغندر قند · 

 انجام عملیات وجین و مصرف کود سرک در ذرت علوفه ای· 

 مصرف کود سرک در زراعت های بهاره در ساعات خنک روز · 

 تنظیم نازل های آبیاری بارانی بر اساس سرعت باد · 

 :دام داری و طیور· 

تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام وطیور در مرغداری ها وگاوداری ها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از · 

 هفته آینده
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 زنبورداری:· 

اد سایبان برای کندو ها با توجه به نوسانات دمایی روز و تنظیم دریچه کندو های زنبور عسل با توجه به وزش باد و ایج· 

 شب

 استان اردبیل:· 

 باغبانی:· 

 احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی از روز پنج شنبه تا سه شنبه هفته آینده به دلیل وزش باد شدید· 

 دمای هوا از هفته آیندهتنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی · 

 کود دهی مزارع سیب زمینی · 

 پایش و مبارزه با آفات و بیماری ها در باغات در ساعات ابتدایی یا پایانی روز· 

 مبارزه با کنه در درختان سیب در ساعات آرام روز· 

 آبیاری ،کود دهی و پایش آفات و بیماری ها در زراعت های بهاره و صیفی جات · 

 زراعی: · 

 مبارزه با کک در مزارع چغندر قند در ساعات آرام روز · 

 مبارزه با کرم غوزه پنبه و کرم ساقه خوار ذرت و آفات کنه در زراعت های ذرت ، پنبه و سویا· 

 دام داری و طیور:· 

 تنظیم دمای مرغداری ها و دامداری ها و انبار ها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده· 

 خنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه ها در ساعات میانی روز · 

 تهویه، تامین آب آشامیدنی سالم و امکان بال زدن ماکیان مهیا شود · 

 زنبورداری:· 

 ایجاد سایبان برای کندو ها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب· 

 دستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد: استان های کرمانشاه، کر· 

 باغبانی:· 

 احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در بعد از ظهر· 

 تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده· 

 سبز در باغات میوه به خصوص باغات سیب )هرس شاخه های نرک،پاجوش ها و سرشاخه های رشد سال جدید( هرس· 

 مبارزه با سفیدک سطحی در تاکستان ها و مزارع گوجه فرنگی در ساعات آرام و خنک روز · 

 خاک  دمای و براساس شرایط رطوبتی آبیاری دور تنظیم· 

 استفاده از دوغاب و یا کاه و کلش غالت جهت پوشش سقف سالن ها به دلیل جلوگیری از تابش شدید نور خورشید · 

 حذف پاجوش ها و نرک ها به منظور کاهش مصرف آب· 

 مبارزه با آفت کنه در مزارع سیب زمینی در ساعات آرام روز· 
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 ذرت وتریپس درمزارع پیازمبارزه با کرم های ساقه خوار و زنجره گل سرخ در مزارع · 

 کاربرد تجهیزات غیرشیمیایی جهت مقابله با نسل دوم کرم دانه خوارسیب· 

 در صورت وجود، مبارزه با سفیدک سطحی در باغات انگور، سیب، هلو و شلیل و در ساعات آرام روز· 

 مبارزه با کنه ها در باغات میوه و مزارع و در ساعات آرام روز· 

 آبیاری های به موقع در باغات میوه جهت جلوگیری از خسارت ناشی از گرما و خشکسالی توجه بیشتر به· 

هرس شاخه های خشک شده در درختان گردو ناشی از بیماری بالیت و استفاده از چسب پیوند مخلوط شده با سم · 

 اکسی کلرورمس در محلهای برش

 ردو و سوزاندن آنهاخارج کردن شاخه های بریده شده ناشی از بیماری بالیت گ· 

 مبارزه به موقع با پروانه مینوز گوجه فرنگی طبق توصیه کارشناسان در ساعات آرام روز · 

 زراعی:· 

 مبارزه باکرم های ساقه خوار و زنجره گل سرخ در مزارع ذرت در ساعات آرام روز · 

جه و مصرف در مزارع چعندر قند برای مصرف کود مایع بردرمزارع یونجه جهت استحکام طوقه و افزایش طول عمر یون· 

 حفظ سالمت غده 

 مبارزه باکرم های ساقه خوار و زنجره گل سرخ در مزارع ذرت در ساعات آرام روز· 

 عدم برگ چینی در مزارع چغندر قند جهت حفظ عیار باالی قند درغده ها · 

مبارزه با سفیدک سطحی در مزارع چغندر قند و مبارزه مکانیکی با گیاه سس در مزارع چغندر در ساعات خنک و آرام · 

 روز 

 :دام داری· 

 تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام و طیور به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده· 

 و تهویه مناسب در ساعات میانی روز خنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایه بان · 

 زنبورداری:· 

 ایجاد سایبان برای کندو ها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب · 

 استان مازندران: · 

 باغبانی:· 

 احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در بعد از ظهر· 

 های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آیندهتنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه · 

های ای درختان مرکبات صرفاً در قسمتصنعتی )کائولین( جهت جلوگیری از آفتاب سوختگی میوهپاشی با رسمحلول· 

 جنوبی و غربی باغ

 اخر عصر( دار )صرفاً در ساعات اولیه صبح و اوکنترل شیمیایی آفت شپشک توت در درختان هسته· 

 کنترل شیمیایی آفات درختان مرکبات · 
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 های گرمایی(مصرف کودهای پتاسه در فاز دوم رشد میوه )به منظور افزایش کیفیت میوه و کاهش تنش· 

 سال  5کنترل شیمیایی آفت مینوز مرکبات برای درختان زیر · 

 های نرک و خشکیدههرس تابستانه درختان مرکبات و حذف شاخه· 

 ای و . . . .مدیریت الزم در برداشت از مزارع سبزیجات برگی ، ریشه· 

 های سبزیجات کنترل بیولوژیک و شیمیایی آفات و بیماری· 

 زراعی:· 

 بندیدهی و دانهاعمال مدیریت آبیاری مزارع شالیزاری خصوصاً در زمان خوشه· 

 برداشت شالی از مزارع رسیده · 

 شالیزارهای ضعیف )با نظر کارشناس تغذیه(  استفاده از ریزمغذی ها در· 

 دام داری و مرغداری:· 

 تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام و طیور به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده· 

 خنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه ها در ساعات میانی روز · 

 شیالت:· 

 هاهای سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماریکاهش تراکم در مزارع پرورش ماهی· 

 زنبور داری: · 

 ها ها و کنار رودخانهعدم استقرار کندوهای زنبور عسل در حاشیه جاده· 

 ایجاد سایبان برای کندو ها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب· 

 استان گیالن: · 

 باغبانی: · 

 احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد به خصوص در بعد از ظهر· 

 تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده· 

 کوددهی سرک با استفاده از کود ازته · 

 ینی( خصوصا بر روی ارقام زودرس زیتوننصب تله های جلب کننده )کارت زرد و محلول پروتئ· 

 انتقال چایی های برداشت شده به انبارهای استاندارد· 

 مبارزه با کرم ساقه خوار و کرم سبز برگ خوار با استفاده از سموم توصیه شده )در صورت مشاهده آفت(· 

 زراعی:· 

 قطع آب آبیاری مزارع شالیزاری که در مرحله آخر رسیدگی قرار دارند· 

با توجه به افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده در صورت مشاهده عالیم بیماری بالست گردن و خوشه در مزارع · 

 شالی نسبت به کنترل آن بر اساس توصیه کارشناسی اقدام گردد 

 ته آیندهآبیاری سطحی مزارع بادام زمینی که دارای امکانات آبیاری هستند به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هف· 
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 دام و طیور: · 

 تنظیم دمای مرغداری ها و دامداری ها و انبار ها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده· 

 در اختیار گذاشتن آب کافی و خنک در تمام ساعات شبانه روز برای طیور· 

 تنظیم جیره غذایی طیور بر اساس اسیدهای آمینه و حداقل پروتئین · 

 :زنبورداری· 

 ایجاد سایبان برای کندو ها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب· 

 خودداری از قرار دادن کلنی ها در مسیل ها · 

 شیالت:· 

با توجه به شرایط مساعد دمایی برای تغذیه دستی ماهیان برای جلوگیری از تداخل تغذیه در هر وعده علوفه دهی · 

 کپور انجام دهید.ساعت پیش از غذای دستی  ۲تا  1آمور را 

 هوادهی استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده· 

 منابع طبیعی:· 

حاشیه نشینان جنگل ها و گردشگران از روشن نمودن آتش خودداری نموده و در صورت لزوم پس از روشن کردن · 

 آتش از خاموش شدن آن اطمینان حاصل نمایند.

 استان گلستان: · 

 باغبانی:· 

 احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل گرما و وزش باد به خصوص در بعد از ظهر· 

 تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده· 

 باد تنظیم دور آبیاری ها با توجه به رطوبت خاک و وزش · 

 زراعی:· 

مبارزه با آفات مکنده اول فصل )کنه، سنک و تریپس( و کرم قوزه در مزارع پنبه با نظر کارشناسان در ساعات آرام · 

 روز 

 مبارزه با علف های هرز انگل )گل جالیز( در مزارع کلزا در ساعات آرام روز · 

 یندهآبیاری مزارع سویا به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آ· 

آبیاری مزراع مزراع پنبه که به مرحله گلدهی رسیده اند، جهت جلوگیری از تنش خشکی با توجه به افزایش نسبی · 

 دمای هوا از هفته آینده

 خودداری از آتش زدن بقایای گیاهی · 

 پنبه کاران در صورت استفاده از سیستم بارانی، آبیاری را به صورت شبانه انجام دهند.· 

 دام و طیور: · 

 تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده · 
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 در اختیار گذاشتن آب کافی و خنک در تمام ساعات شبانه روز برای طیور· 

 زنبورداری:· 

 هر هکتار جهت تلقیح گل ها استفاده گردد . کندو در ۲ – 3مزارع آفتابگردان که شروع گلدهی می باشند به تعداد · 

 ایجاد سایبان برای کندو ها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب· 

 تهیه آب سالم و مداوم برای کلنی های زنبورعسل · 

 منابع طبیعی و آبخیز داری :· 

ش کردن آتش بعد از استراحت با توجه به شرایط جوی استان و باال بودن درجه حرارت و کاهش رطوبت نسبت به خامو· 

 در مناطق تفرجگاهی جنگلی و مرتعی اقدام گردد.

 خودداری از تردد در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها· 

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

 :باغبانی· 

 خصوص در بعد از ظهراحتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل گرما و وزش باد به · 

 تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده· 

 افزایش دور آبیاری به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده· 

 کنترل شته ها در باغات با سموم مناسب در ساعات آرام روز · 

 علف های هرز آفات در باغات میوه با سموم مناسب در ساعات آرام روزمبارزه شیمیایی با · 

 برداشت محصوالت سبزی و صیفی در ساعات خنک روز · 

 کنترل کنه ها در باغات دانه دار باتوجه به شرایط دمایی در ساعات آرام روز· 

 ز تله های نوری و فرمونیمقابله با پروانه مینوز گوجه فرنگی با پایش مزارع و در صوت نیاز استفاده ا· 

 بهترین زمان حذف شاخه های آلوده و سوزاندن آنها با توجه به تفریخ تخم های سوسک سر شاخه خوار درختان· 

 هرس سبز تاکستان ها جهت بهتر رسیدن نور به گیاه و افزایش کمیت و کیفیت محصول· 

 دام داری: · 

 دامداری ها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آیندهتنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و · 

 خنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه ها در ساعات میانی روز · 

 زنبورداری:· 

 ایجاد سایبان برای کندو ها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب· 

 شیالت:· 

 ماهی به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آیندههوادهی استخرهای پرورش · 

 خودداری از خوراک دهی به ماهی ها در ساعات گرم روز· 

 در روزهای گرم و آلوده میزان خوراک به نصف تقلیل یابد.· 

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مرداد 

 

24 

 استان های اصفهان و یزد:· 

 باغبانی:· 

 باد به خصوص در بعد از ظهراحتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل گرما و وزش · 

 تنظیم دما و تهویه گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده· 

سانتیمتری خاک جهت ادامه مقابله با  50جمع آوری و مدفون کردن میوه های هلو ، شلیل وانار آلوده به آفت در عمق · 

 آفت مگس مدیترانه ای

طعمه پاشی، تله گذاری و محلول پاشی برای مقابله با آفت مگس مدیترانه ای در ساعات عصر زیر نظر کارشناسان · 

 جهاد کشاورزی 

 در باغات پسته به دلیل گرمای هوا از کود دهی باغ با کود حیوانی و کود های فسفره خودداری شود. · 

 ایع همراه با آب آبیاری استفاده شود.در باغات پسته مناطق با خاک سبک از اسید هیومیک م· 

 در باغات پسته که تشکیل میوه با تاخیر انجام شده استفاده از کود های نیتراته سریع الجذب · 

 استفاده ازکودهای پتاسه و ازته محلول درآب بصورت کودآبیاری در باغات پسته جهت پر شدن مغز پسته· 

 باغ انار جهت کاهش آفتاب سوختگی و ترکیدگی انار خودداری از حذف علف های هرز یک ساله کف· 

 سم پاشی و مبارزه با آفت کنه درختی با توجه به افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده· 

استفاده از سایه انداز یا محلول پاشی کائولین یا سایر مواد پوششی و عدم هرس سبز درختان انار جهت کاهش آفتاب · 

 سوختگی میوه های انار 

 خودداری از تغییر دور آبیاری انار جهت کاهش ترکیدگی انار · 

 استفاده ازکود های آهن کِالت در باغ های اناری که مشکل خشکیدگی سرشاخه دارند · 

 افزایش دور آبیاری و تنظیم آن با توجه به رطوبت خاک و وزش باد · 

 ت جهت کاهش مصرف آباستفاده از مالچ و ترکیبات آلی یاموادجاذب الرطوبه درباغا· 

 زراعی:· 

 آبیاری به موقع محصوالت زراعی نظیر ذرت به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده· 

 دام داری:· 

 تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده· 

 ه بان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه ها در ساعات میانی روز خنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سای· 

 زنبورداری:· 

 ایجاد سایه بان بر روی کندو ها در ساعات گرم روز · 

 خودداری از قرار دادن کلنی ها در مسیل ها و مسیر باد · 

 منابع طبیعی:· 

 خودداری از ایجاد آتش درسطح مراتع ،جنگل ها و پوشش های گیاهی · 
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 شیالت:· 

 هوادهی استخرهای پرورش ماهی به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده· 

 استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی:· 

 باغبانی:· 

 احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل گرما و وزش باد به خصوص در بعد از ظهر· 

 های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن· 

 آبیاری به موقع مزارع صیفی جات، سبزیجات و ... به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده· 

 تغذیه باغات به خصوص تاکستان ها در شرایط مساعد · 

 انگور  سفیدک با مبارزه· 

  میوه باغات شته و سیب کرم کنترل آفت· 

 هرس سبز باغات انگور · 

 زراعی:· 

 آبیاری مزارع ذرت ،پنبه، چغندر به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده· 

 سله شکنی پنبه به منظور حفظ رطوبت خاک · 

 خودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارع غالت · 

 دام داری:· 

 اری ها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آیندهتنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامد· 

 خنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه ها در ساعات میانی روز · 

 زنبورداری: · 

 ایجاد سایبان برای کندو ها با توجه به نوسانات دمایی روز و شب· 

 زنبورعسل  تهیه آب سالم و مداوم برای کلنی های· 

 خودداری از قرار دادن کلنی ها در مسیل ها و مسیر باد · 

 منابع طبیعی:· 

 خودداری ازایجاد آتش درسطح مراتع ،جنگل ها و پوشش های گیاهی · 

 شیالت:· 

 هوادهی استخرهای پرورش ماهی به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده· 

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

 باغبانی:· 

احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در استان سیستان و بلوچستان در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد · 

 شدید و در مابقی روز ها و استان های خراسان جنوبی و کرمان به دلیل وزش باد 
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 رچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آیندهتنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قا· 

پوشش دهی کامل خوشه خرما جهت کاهش خسارت عارضه خشکیدگی خوشه خرما با توجه به گرمای هوا و وزش · 

 بادهای گرم

 مبارزه با کنه گرد آلود خرما با مشورت کارشناسان کشاورزی · 

 نار حذف پاجوش ها و نرک ها جهت مقابله باکرم گلوگاه ا· 

 محلول پاشی باغات انارباکودهای پتاسیم)محلول درآب(وکلسیم · 

 برداشت خرمای پیش رس· 

 حذف پاجوش ها در باغات زیتون· 

 مبارزه با کرم خوشه خوار انگور قبل از آبدار شدن میوه ها پس از مشورت با کارشناسان کشاورزی· 

 حذف پاجوش ها و نرک ها ی انارجهت مقابله باکرم گلوگاه انار · 

 استفاده از مالچ های پوششی جهت حفظ رطوبت در باغات · 

 حذف علف های هرز جهت کاهش جمعیت آفت پسیل درختان پسته· 

 انی و خنک روز مبارزه با نسل بهاره زنجره خرما و کنه گرد آلود خرما با مشورت کارشناسان کشاورزی در ساعات پای· 

مبارزه با کرم خراط با کشتن الرو توسط مفتول فلزی قابل انعطاف، مسدود کردن داالن های الروی فعال، تقویت · 

 درختان، آبیاری منظم و دکافی، کوددهی ، رعایت اصول باغبانی و هرس شاخه های آلوده و سوزاندن آنها 

 باغات در رطوبت حفظ جهت پوششی های مالچ از استفاده· 

 شستشوی سطح برگ درختان پس از اتمام گرد و غبار · 

 جمع آوری و انهدام میوه های آلوده جهت مبارزه با مگس و سایر آفات· 

 حذف علف های هرز جهت کاهش جمعیت آفت پسیل درختان پسته· 

 شخم مزارع برای از بین بردن علف های هرز دایمی· 

 زراعی:· 

 رع ذرتمبارزه با علف های هرز مزا· 

 با توجه به شرایط مناسب جوی در کرمان کشت ذرت با میزان تراکم مناسب و با استفاده از بذر هیبرید · 

 تداوم آبیاری جالیز و سایر گیاهان زراعی· 

 خودداری از آتش زدن کاه وکلش مزارع غالت· 

 احتمال طغیان کنه های تارتن به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده· 

 انجام عملیات کشت ذرت با استفاده از بذر هیبرید و میزان تراکم مناسب· 

 :دام داری· 

 تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده· 

 شیالت: · 
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 آیندهتغذیه ماهی ها درساعت خنک به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته · 

 منابع طبیعی:· 

 خودداری از ایجاد آتش درسطح مراتع ،جنگل ها و پوشش های گیاهی · 

 استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:· 

 باغبانی:· 

 احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل گرما و وزش باد به خصوص در بعد از ظهر· 

 های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آیندهتنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن · 

 پایش باغات پسته در خصوص وجود آفت پسیل در فارس· 

 آبیاری منظم درختان میوه جهت جلوگیری از خسارت بادهای گرم و آفتاب سوختگی· 

 گاری آنخودداری از دادن کودهای حیوانی و ازته، در مزارع صیفی جات به دلیل گرما و ماند· 

 تنظیم دور آبیاری در باغات با توجه به افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده· 

 انجام عملیات هرس تابستانه در تاکستان ها· 

 استفاده از مواد پوششی روی پالستیک گلخانه جهت کاهش خسارت آفتاب سوختگی · 

 مرکبات و اناراستفاده ازکائولین جهت پیشگیری ازآفتاب سوختگی در باغات · 

 برداشت محصول انجیر آبی و لیمو پرشین در جهرم فارس· 

 محلول پاشی کالت کلسیم روی میوه مرکبات· 

 تنظیم دور آبیاری در درختان انار جهت جلوگیری از بروز تنش و ترکیدگی در میوه در فارس· 

 ات در فارسکنترل آفت کرم گلوگاه انار با سموم توصیه شده توسط کارشناسان حفظ نبات

 مصرف کودهای پتاسه و ازته در انار در فارس· 

 فرنگی و چغندر قند با کودهای آلیتقویت مزارع گوجه· 

 بازدید تاکستان ها جهت مبارزه با پروانه خوشه خوار· 

 دهفته آینتنظیم نازل های آبیاری بارانی و چرخ دار بر اساس سرعت وزش باد و با توجه به افزایش نسبی دمای هوا از ه· 

 زراعی:· 

 خوداری از مصرف کود حیوانی با توجه به افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده· 

 کاشت ذرت رقم زودرس و خوداری از کاشت رقم های دیرس ذرت· 

 عدم کاشت و آماده سازی در ساعات ظهر و در تابش مستقیم · 

 خودداری از آتش زدن کاه و کلش مزارع · 

 یور و عشایر:دام داران ، ط· 

 تهویه و تنظیم مناسب دمای مرغداری ها و دامداری ها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده· 

 خنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه ها در ساعات میانی روز · 

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مرداد 

 

28 

 شیالت:· 

 یش نسبی دمای هوا از هفته آیندههوادهی حوضچه های ماهی و میگو با توجه به افزا· 

 منابع طبیعی:· 

 خودداری از ایجاد آتش درسطح مراتع ،جنگل ها و پوشش های گیاهی · 

 استان های ایالم و خوزستان:· 

 :باغبانی· 

 احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل گرما و وزش باد به خصوص در بعد از ظهر· 

 تهویه و رطوبت گلخانه ها و سالن های پرورش قارچ به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آیندهتنظیم دما، · 

 چین برداری اوایل صبح یا عصر انجام شود · 

 مبارزه بیولوژیک در مزارع گوجه فرنگی · 

 آبیاری منظم باغات در ساعات خنک شبانه روز به خصوص نخیالت· 

 ی ها جهت جلوگیری از تنش کم آبیکوتاه نمودن فواصل بین آبیار· 

 مبارزه با آفات باغات در ساعات خنک و انتهایی · 

 انجام آبیاری شبانه در باغات به منظور حفظ میوه و جلوگیری از ریزش· 

 چین برداری از مزارع سبزی و صیفی خصوصا بادمجان و بامیه در اوایل صبح یا اواخر عصر با حفظ رطوبت انجام گردد. · 

 اعی:زر· 

 آبیاری مزارع شلتوک با توجه به افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده· 

در مزارع کشت شده ذرت و یا در حال کشت فاصله بین آبیاری اول تا سوم با توجه به دلیل افزایش نسبی دمای هوا · 

 از هفته آینده کاهش یابد. 

 دام داری و مرغداری: · 

 مرغداری ها و دامداری ها به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آیندهتنظیم و تهویه دما و رطوبت در · 

 خنک سازی آغل ها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب، آب پاشی و پنکه ها در ساعات میانی روز · 

 شیالت:· 

 هوادهی استخرهای پرورش ماهی به دلیل افزایش نسبی دمای هوا از هفته آینده· 

 در انبار های غذا به منظور جلوگیری از فساد غذاایجاد تهویه · 

http://www.iana.ir/fa/news/46967/%D8%AA%D9%88%D 
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 انگور/کشمش
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۳تاریخ: 

 سیاه کردستان با خرید توافقیسفید بختی انگور 

ترین محصوالت کردستان است و باغداران همه ساله با فصل برداشت نگرانی هایی برای فروش محصول خود دارند انگور سیاه از مهم 

 .که امسال خرید توافقی آن از سوی سازمان تعاون روستایی استان در دستور کار قرار گرفته تا دلهره های آنان برطرف شود

انگور سیاه از مهمترین محصوالت کردستان است و باغداران همه ساله با فصل برداشت نگرانی هایی برای فروش محصول خود دارند  

 .که امسال خرید توافقی آن از سوی سازمان تعاون روستایی استان در دستور کار قرار گرفته تا دلهره های آنان برطرف شود

هزار بهره بردار استان  13هکتار از اراضی کردستان زیر کشت انگور سیاه رفته و همه ساله  835ر و هزا 13به گزارش ایرنا، هم اکنون 

از این محصول ارتزاق می کنند که حمایت از آنان برای فروش محصول با حداکثر قیمت راهکاری برای جلب اعتماد کشاورزان و 

یی کردستان سال جاری خرید توافقی این محصول در چهار سازمان تعاون روستا.تثبیت شغل های موجود در این عرصه است

شهرستان مریوان، بانه، سروآباد و کامیاران را در دستور کار خود قرار داده است و به گفته سید احمد ذکریائی نژاد مدیر این سازمان، 

رای حمایت از بهره برداران انجام وی افزود: خرید توافقی این محصول ب.آماده خرید تمام محصول پیش بینی شده این محصول است

 .می شود و جامعه هدف این سازمان اعضا شرکت های تعاونی و تمامی تولیدکنندگان انگور سیاه استان است

وی با بیان اینکه برداشت این محصول از ابتدای شهریور آغاز می شود گفت: هم اکنون حداقل قیمت خرید این محصول اعالم نشده 

 .سازمان از هم اکنون مقدمات خرید توافقی را انجام داده انداما کارکنان این 

به گفته وی، محصول انگور سیاه در استان به صورت ارگانیک و سالم تولید می شود و سازمان جهاد کشاورزی به دنبال ثبت این 

برای بازاریابی و فروش می  محصول با این ویژگی ها است و در صورت تحقق این مهم، کمک زیادی به تولید کنندگان این محصول

وی افزود: همچنین برای حمایت از بهره برداران این محصول، تشکیل شرکت تعاونی موکاران یا تاک داران به صورت تخصصی .شود

ان یمعاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی کردستان نیز در این ارتباط با ب.در آینده نزدیک در دستور کار این سازمان قرار دارد

هکتار از باغات استان به محصول انگور سیاه اختصاص یافته است گفت: میزان پیش بینی تولید انواع ارقام انگور  100هزار و  9اینکه 

کردستان با میانگین  :محمد فرید سپری افزود.هزار تنی دارد 50هزار تُن است که انگور سیاه از این مقدار سهم  96در استان حدود 

باغات دیم به ویژه انگور بوده و شهرستان های  ەتوسع ەپنج تا شش تُن در هکتار، یکی از استان های مستعد در زمین عملکرد تولید

بانه، کامیاران، مریوان و سروآباد بیشترین سطح کشت این محصول را دارند و در این بین مریوان رتبه اول را به خود اختصاص داده 

دیم انگور سیاه بدون استفاده از هر گونه کودشیمیایی و سم تولید می شود افزود: معرفی انگور وی با اشاره به اینکه باغات .است

 .کردستان به عنوان یک برند هم اکنون از سوی وزارت جهادکشاورزی در حال پیگیری است

ارد سالمت و ارگانیک این وی اظهار کرد: معرفی انگور سیاه کردستان با برند جهانی نیازمند صدور گواهی سالمت و نشان استاند

محصول است و سازمان جهاد کشاورزی در راستای صدور برند محصول ارگانیک انگور رشه )سیاه( کردستان نیازمند همکاری همه 

مدیر روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی کردستان نیز در این ارتباط .ادارات از جمله دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل استاندارد است

 .ت: ایجاد غرفه های دائم برای عرضه محصوالت کشاورزی کردستان در بازارهای تهران در دستور کار قرار گرفته استگف

 (مهدی فتحی با بیان اینکه صادرات محوری کردن انگور کردستان زمینه افزایش تولید و قیمت را فراهم می کند، افزود: انگور )رشه

 .د است که به صورت تازه خوری و صادرات مورد استفاده قرار می گیردکردستان یکی از محصوالت منحصر به فر

وی ادامه داد: پرداخت تسهیالت به کشاورزان انگور کار و ایجاد غرفه های ثابت در بازارهای کالنشهرها به ویژه تهران از برنامه های 

وی همچنین از اجرای طرح توسعه باغات دیم در کردستان خبر داد و افزود: تاکنون سه هزار .سازمان جهاد کشاورزی کردستان است
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هکتار زمین برای توسعه باغات دیم با نگاه ویژه به انگور شناسایی شده و عمده این اراضی در شهرستان های مریوان، بانه و سروآباد 

میلیمتر بارندگی در سال دارند و از  420ه این شهرستان ها بیش از وی با اشاره به اینک.بخشی از کامیاران، سنندج و سقز است

میلیون اصله نهال ریشه دار در نهالستان ها کشت  2.5شرایط آب و هوایی مناسبی بر تولید انگور برخوردار هستند افزود: تاکنون 

استان است و انگور رشه مریوان و خوش  فخری، عسکری، یاقوتی، کشمشی و سفید بی دانه از انواع انگور تولید شده در.شده است

 .نام بانه از معروف ترین و منحصربفردترین انواع انگور کردستان است

 160یک لیوان ).بوده و دارای مقداری منیزیم، کلسیم، آهن، فسفر و پتاسیم است C و A ،B انگور سیاه سرشار از ویتامین های

استان .گرم کربوهیدرات و یک گرم فیبر است 29الری انرژی، یک گرم پروتئین، ک 110گرم( انگور سبز یا قرمز بدون هسته حاوی 

هزار تُن انواع محصوالت باغی در آنها  300هزار بهره بردار است که ساالنه بیش از  70هزار هکتار اراضی باغی با  38کردستان دارای 

زمین قابل کشت مرغوب و مستعد یکی از قطب های تولید هزار هکتار  110کردستان با داشتن بیش از یک میلیون و .تولید می شود

هزار تُن انگور دیم رتبه دوم کشوری را به خود  45محصوالت کشاورزی است؛ به طوری که باغداران استان با تولید ساالنه بیش از 

استان .محصوالت باغی کردستان استاختصاص داده اند و سیب، گالبی، زردآلو، هلو، شلیل، بادام، گیالس، آلبالو، آلو و گردو از دیگر 

کردستان یکی از قطب های تولید محصوالت کشاورزی بویژه گندم در غرب کشور به شمار می رود و جایگاه سوم کشوری در تولید 

هزار تُن به کردستان تعلق  40همچنین رتبه اول تولید توت فرنگی با تولید بیش از .این محصول را به خود اختصاص داده است

 .برابر میانگین کشور است 2میلیمتر بوده که این مقدار  540میانگین ساالنه بارش باران در استان کردستان بیش از .رددا

http://www.iana.ir/fa/news/46993/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D 
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 قیمت هابازار و 
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۳تاریخ: 

 های اجتماعی با پیازشوخی کاربران شبکه

ها اشک مردم را درآورده، اما های اخیر قیمت پیاز به سرعت رو به افزایش گذاشته بود و این موضوع به قول رسانهاگرچه در هفته

به گزارش ایانا از سایت انگلیسی زبان بی.بی.سی، افزایش شدید .کنندهای اجتماعی به این موضوع از زاویه طنز نگاه میکاربران شبکه

های اجتماعی به راه انداخته است. طبق این های طنزآلود را در میان کاربران شبکهقیمت پیاز در ایران، موجی از حرف و حدیث

سنت( بود، اکنون حدود چهارهزار  39 تا 30تومان ) 500هزار و هزار تا یکگزارش، قیمت پیاز که تا چندی پیش در ایران بین یک

های مجازی در این کشور به سرعت با استفاده از هشتک الکچری، در رسد.در همین راستا کاربراین شبکهتومان به فروش می 400و 

 .یل شدها تبدهای طنزآمیز کردند و بحران پیاز، طی چند روز گذشته به سوژه اصلی این شبکهاین باره اقدام به انتشار جمله

خواهد یکی از کاربران اینستاگرام، کارتونی را به اشتراک گذاشته که در آن غول چراغ جادو در مقابل عالءالدین ظاهر شده و از وی می

کند؛ اما جالب اینجاست که در ابر تشکیل شده تا آرزویش را بگوید. عالءالدین هم تنها یک کیلوگرم پیاز از این غول درخواست می

 "های من نیست!متأسفانه این آرزو در حد توانایی"چراغ جادو نوشته که  باالی سر

کی از دهد. یهای پیاز نشان میکاربر دیگری عکس قابل توجهی از یک کشاورز به اشتراک گذاشته که او را در میان گنجی از کیسه

یکی از ایرانیان هم  "عدد پیاز!؟ 300رم یا ام که گوشی هوشمند بخدالر دارم؛ مردد مانده 300من اکنون "کاربران نیز گفته 

این در شوند، بنابرمردم فقیر هنوز پراید سوار می"در حساب توییتر خود با انتقاد از افزایش قیمت پیاز، با طنز تلخی نوشت: 

 "مانند!این زمانه سخت که قیمت پیاز اوج گرفته، کمتر زنده می

ن شود، تصویر انگشتری است که نگیهای اجتماعی دست به دست میدر شبکه "یازبحران پ"ترین عکسی که شاید برای اما جالب

ت شود.اخیرا اما مدیرکل دفتر محصوالهای قیمتی مانند الماس یا فیروزه برای آن استفاده میآن پیاز است؛ نگینی که معموال از سنگ

هزار ریالی قیمت پیاز طی روزهای اخیر خبر داد و تا پنج هزارای و جالیزی معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی از کاهش سهعلوفه

فروشی کاهش پیدا کرده است.وی اظهار کرد: این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی ایران گفت: قیمت پیاز در سطح عمده

زی ی با وزارت جهاد کشاورها ارتباطفروشیمتولی کنترل قیمت محصوالت در بازار نیست؛ بنابراین قیمت باالی پیاز در سطح خرده

های اخیر را ندارد.به گزارش بی.بی.سی، مدیرکل دفتر محصوالت جالیزی وزارت جهاد کشاورزی علت گرانی قیمت پیاز طی ماه

دلیل پایین بودن قیمت این محصول در تابستان سال گذشته و همچنین محدودیت منابع آبی کاهش سطح زیرکشت پیاز تابستانه به

هکتار کاهش یافته است.وی تولیدات  1400و به خبرگزاری رسمی ایرنا در آن کشور گفت: اکنون کشت تابستانه پیاز عنوان کرد 

شود، بنابراین برای محصوالت تازه خوری در کشاورزی را وابسته به اقلیم دانست و افزود: اکنون پیاز در چهار فصل سال تولید می

 افتد؛ بنابراین باید بتوانیم تولید را با نیاز هماهنگ کنیم./هش و افزایش تولید میخارج از فصول مختلف چنین اتفاقی در کا

http://www.iana.ir/fa/news/46990/%D8%B4%D9%88%D8% 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۳تاریخ: 

 سینوسی قیمت یونجه طی یک سال + جدولتابع 

 رسد تغییرات قیمتی در یونجه طینظر میافتد، اما بههای دامی اتفاق میویژه نهادهباال و پایین شدن قیمت برای تمام محصوالت به

لی مانند یونجه از به گزارش خبرنگار ایانا، شاید نمودار قیمت هیچ محصو.یک سال گذشته بیش از دیگر اقالم خوراک دام بوده است

 دهد، طی یکهای شیری را تشکیل میای برخوردار نباشد. این محصول که یکی از اقالم مهم خوراکی دامدرپی و لحظهنوسانات پی

سال افت و خیزهای بسیاری را تجربه کرده و قیمت آن از تابستان سال پیش تقریبا به صورت پلکانی افزایش داشته است؛ تا اینکه 

تومان در هر کیلوگرم را تجربه  125هزار و گیرد و حتی نرخ یکروز در اوج خود قرار می 15به مدت  95ن از دهم اسفند میزان آ

تومان به ازای هر کیلوگرم قیمت داشت.نکته قابل توجه اما افت ناگهانی نرخ یونجه  722کند. محصولی که تا هفت ماه قبل از آن می

تومانی  55فروردین یعنی ابتدای روز کاری بعد از تعطیالت عید نوروز، با سقوط  15که در طوریت. بهتقریباً از اوایل سال جاری اس

تومان  750فروردین ادامه داشته و قیمت را تا  26شود و تا رسد. البته این سقوط به همینجا ختم نمیتومان می 70به یک هزار و 

 شود.تومان به نرخ قبلی افزوده می 175ز دو روز دهد. اما بالفاصله بعد ادر هر کیلوگرم تنزل می

 به کانال ایانا در تلگرام بپیوندید

این تابع سینوسی، همچنان ادامه داشت تا اینکه در تاریخ سیزدهم خرداد یونجه کمترین قیمت خود را در طول یک سال آماری 

درصد افت داشت. البته بازار اجازه نداد  7.8تومان یعنی  429تومان رسید و در عرض سه ماه  696به تجربه کرد. به عبارتی این نرخ 

دار باشد. زیرا بعد از آن دوباره موتور افزایش نرخ یونجه روشن شد و به جایی رسید که تا طعم شیرین این ارزانی برای دامداران ادامه

نظر تا مرداد امسال به 95تومان افزایش یافت؛ بنابراین اگرچه از مرداد سال  832به  طبق آخرین آمار در تاریخ یازدهم همین ماه،

تومان در هر کیلوگرم تغییر قیمت یونجه بوده، اما در این بازه زمانی نرخ این محصول پستی و بلندی بسیاری  110رسد تنها می

 داشته است.

 ها و میزان تغییر به تومان استقیمت

 یونجهقیمت  تاریخ
میزان تغییر نسبت به 

 آمار قبل

درصد تغییر نسبت به 

 آمار قبل

 - - 722 95مرداد  16

 -2 -15 707 95شهریور  10

 3.3 24 731 95مهر  17

 9 66 797 95آبان  12

 6 48 845 95آبان  17

 12 105 950 95آذر  17

 11 105 1055 95دی  15

 1.8 20 1075 95بهمن  18

 4.6 50 1125 95اسفند  15

 -4.8 -55 1070 96فروردین  15
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 -29 -320 750 96فروردین  26

 23 175 925 96فروردین  28

 -14.5 -135 790 96اردیبهشت  12

 7.8 62 852 96خرداد  10

 -16 -156 696 96خرداد  16

 9.9 69 765 96تیر  20

 8.6 66 831 96مرداد  7

  1 832 96مرداد  11

http://www.iana.ir/fa/news/47001/%D8%AA%D8%A7%D8 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۲تاریخ: 

 ها در هفته جاری + جدولروند کاهشی قیمت مرغ و نهاده

ها در هفته جاری تقریباً در تمام سطوح، افت های مربوط به آن سیر صعودی داشت، اما این نرخقیمت مرغ و نهادهاگرچه هفته قبل، 

ها و همچنین مرغ کشتار و زنده به گزارش خبرنگار ایانا، در جدول قیمتی هفته گذشته میزان و درصد تغییر تمام نهاده.داشته است

کننده به میزان درصد مثبت شده و قیمت برای مصرف 8.8داد. به طوری که مرغ کشتار تا مثبت بود و روندی افزایشی را نشان می

به  400هزار و درصد افت قیمتی داشته و از هفت 5.4درصد باال رفته بود.این در حالی است که هفته دوم مردادماه، مرغ کشتار  2.9

درصد نزول کرد. بقیه اقالم نیز نسبت  8.3تومان کاهش، منفی  65هزار تومان تنزل یافته است. همچنین نرخ ذرت برزیلی، با هفت

شود این روند با شیبی مالیم ادامه داشته باشد. البته یکی از اتفاقات قابل توجه قیمتی بینی میبه هفته گذشته، فروکش کرده و پیش

تومان  400تومان و مرغ کشتار به میزان  100زان ای که اگرچه مرغ زنده به میگونههاست. بهدر این هفته، عدم تناسب در کاهش نرخ

رسد، مشهود نیست. به عبارتی نرخ این محصول از کننده میکاهش داشته، اما این میزان افت قیمت در مرغی که به دست مصرف

ود به رد از سود ختوان نتیجه گرفت که شبکه توزیع، قصد نداتومان برای مشتری نزول کرده است؛ بنابراین می 100هفته پیش تنها 

ه ای کاهش یافته کشود، بکاهد. این در حالی است که قیمت مرغ زنده، تقریباً به همان اندازههایی که در بازار مشاهده میمقدار تکانه

 .تومان از هزینه مرغداران کاسته است 105کند. زیرا مجموع میزان تغییر ذرت، سویا و جوجه به اندازه های اصلی حکم مینهاده

 ها و میزان تغییر به تومان استقیمت

 درصد تغییر میزان تغییر مرداد 11قیمت  مرداد 5قیمت  نام محصول یا نهاده

 -1.8 -100 5450 5550 مرغ زنده

 -5.4 -400 7000 7400 مرغ کشتار

 -1.1 -100 8600 8700 گوشت مرغ برای مصرف

 -8.3 -65 710 775 ذرت برزیلی

 -1 -15 1380 1395 سویای آرژانتینی

 -1 -25 2425 2450 جوجه یکروزه

http://www.iana.ir/fa/news/46975/%D8%B1%D9%8 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۳تاریخ: 

 کاهش قیمت پیاز ادامه دارد

میوه و سبزی تهران از آرامش بازار میوه های تابستانی خبر داد و گفت: در چند روز گذشته قیمت پیاز کاهش  نایب رییس اتحادیه 

 .یافت که به نظر می رسد در روزهای پایانی هفته نیز این روند ادامه پیدا می کند

 

لید، نرخ ها در بازار میوه ثابت مانده است و در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: به دلیل حجم باالی تو« اسداهلل کارگر»

هزار تا  20وی گفت: امروز قیمت هر کیلوگرم گالبی بیروتی .حتی در برخی میوه ها همچون لیموترش با کاهش قیمت نیز روبروییم

 45هزار تا  15پرتقالی هزارریال و گیالس  130هزار تا  55هزار ریال، گیالس تک دانه  55هزار تا  35هزارریال، آلبالوی پیوندی  90

 45همچنین هر کیلوگرم شبرنگ هفت هزار تا .هزارریال است 50هزارریال و شلیل هشت هزار تا  60هزار تا  15هزارریال، زردآلو 

ریال، هزار  50هزار تا  20هزار ریال، انگور یاقوتی  40هزارریال، هلو معمولی پنج هزار تا  50هزارریال، هلو زعفرانی بین هشت هزار تا 

هزار تا  80هزار ریال، انبه  40هزار تا  25وی تصریح کرد: هرکیلوگرم موز .هزار ریال به فروش می رسد 50هزار تا 6سیب گالب 

کارگر اعالم کرد: هر کیلوگرم هندوانه سه هزار تا هشت .هزار ریال عرضه می شود 600هزار تا  300هزار ریال و آناناس کارتنی  110

هزار ریال، خیار گلخانه  25هزارریال، خیار رسمی هشت هزار تا  20هزارریال، خربزه هفت هزار تا  20هفت هزار تا  هزار ریال، طالبی

هزار ریال به  25هزار تا  10هزار ریال و گوجه فرنگی گلخانه ای  22هزار تا  9هزار ریال، گوجه فرنگی رسمی  25هزار تا  10ای 

هزارریال  17هزارریال و سیب زمینی بین هشت تا  30تا  15قیمت هرکیلوگرم پیاز بین  وی گفت: امروز چهارشنبه.فروش می رسد

هزارریال، بادمجان قلمی  80هزار تا  45به گفته وی، امروز هر کیلوگرم لیموترش .هزارریال است 17و انواع سبزی بین پنج هزار تا 

 17هزارریال، غوره عسگری  20هزار تا  13هزار ریال، غوره آبگیری  25هزار ریال و بادنجان گلخانه ای هشت هزار تا  18پنج هزار تا 

 20هزار ریال، کدو خورشتی هفت هزار تا  35هزار تا  15هزار ریال و فلفل سبز  70هزارریال، فلفل دلمه ای رنگی  35هزار تا 

شته قیمت پیاز به دلیل کاهش سطح به گزارش ایرنا، در چند ماه گذ.هزارریال قیمت گرفت 15هزارریال و کرفس چهار هزار تا 

میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی در کشور تولید  117پارسال بیش از .هزارریال افزایش یافت 70زیرکشت تابستانه به یکباره تا 

 براساس سیاست وزارت جهادکشاورزی برای حمایت از تولیدکنندگان.میلیون تن آن را محصوالت باغی تشکیل می داد 16شد که 

 .داخلی، واردات انواع میوه بجز موز، آناناس، انبه و نارگیل ممنوع است

http://www.iana.ir/fa/news/46995/%DA%A9%D8%A7%D9% 
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 بازار و قیمت ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۱تاریخ: 

تومان برای هر قطعه جوجه  1800گیرد/ تعیین قیمت روزه و مرغ روی تابلوی بورس کاال آرام مییکقیمت جوجه 

 روزهیک

ها با مرغ های مادر در رقابت هستند و این امر باعث شده همزمان روزه در روند افزایش قیمتهای یکبا فرا رسیدن فصل گرما جوجه

تومان  500روزه در بازار به حدود دوهزار و ، شاهد باال رفتن قیمت هر قطعه جوجه یکهزار تومانبا رشد قیمت مرغ به بیش از هشت

سو ها شده و از یکبه گزارش خبرنگار ایانا، طبق روال هر سال افزایش گرمای هوا موجب ایجاد تلفات چشمگیر در مرغداری.باشیم

کند؛ در نتیجه این دو عامل است ریزی را با کاهش همراه میجهزند و از سوی دیگر میزان جوها را در این بازار رقم میرشد قیمت

سازد.همین امر باعث شده تا طی روزهای روزه را ملتهب میکه نوسانات قیمتی در این برهه از سال بازار سنتی مرغ و جوجه یک

دهد که به گفته رغ در حالی رخ میها در بازار مهزار تومان باشیم و این شتاب قیمتگذشته شاهد افزایش بهای مرغ به مرز هشت

هزار تن مازاد بر مصرف است و با توجه به سطح  200مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام وزارت جهاد کشاورزی تولید مرغ در کشور 

فصل گرما هزار تنی مرغ در کشور، با کمبود عرضه مواجه نیستیم. با این حال هر ساله با فرارسیدن  250تولید فعلی دو میلیون و 

 روزه، یکیشوند.در این باره آنچه به وضوح مشخص است این است که قیمت جوجه یکرو میمردم با نوسان قیمت گوشت مرغ روبه

کننده تالشی برای پایین نگاه از مسائل اصلی در قیمت تمام شده گوشت مرغ است و چنانچه دولت جهت حمایت از حقوق مصرف

روزه غافل شود.البته این به آن معنی ، نمی تواند در برآورد قیمت نهایی آن از قیمت جوجه یککندداشتن قیمت گوشت مرغ می

روزه دخالت داشته باشد، چرا که نه تولیدکننده توان تعیین آن را دارد و نه مرغدار و نه نیست که دولت باید روی قیمت جوجه یک

روزه میزان عرضه و تقاضا است که دهد تنها عامل تعیین قیمت جوجه یکحتی دولت؛ اما تجربه و آمار و اطالعات موجود نشان می

ه جوجه که عرضطوریبه اعتقاد کارشناسان، بهترین مکان برای ایجاد تعادل واقعی بین مکانیسم عرضه و تقاضا، بورس کاالست به

م بازار این کاالی مصرفی در آحاد جامعه محسوب روزه و نیز مرغ مادر در بورس کاالی ایران روشی نوین و البته کارآمد برای تنظییک

شود.هرچند در حال حاضر موضوع جدی، ورود متقاضیان برای خرید به بورس کاال است، چرا که به دلیل نوپا بودن عرضه گسترده می

ها ای آنها، این مقاومترود به مرور زمان و با شفاف شدن مزایای بورس برروزه و نیز مرغ گوشتی در بورس کاال انتظار میجوجه یک

کنند.این در حالی است که با عرضه جوجه نیز به حداقل رسیده و تولیدکنندگان به عرضه در بورس کاال تمایل بیشتری پیدا می

کنندگان خیالشان از بابت تسویه راحت است و از سوی دیگر از نوسانات روزه در بورس کاال از یک طرف تولیدکنندگان و عرضهیک

روزه و همین طور مرغ در رینگ کشاورزی در امان خواهند بود. بدین ترتیب، در راستای توسعه هرچه بیشتر عرضه جوجه یک بازار

 مجموعه مرغدار برای پذیرش و عرضه در بورس کاالی ایران هستیم. 20بورس کاالی ایران شاهد به صف ایستادن بیش از 

روزه میلیون قطعه جوجه یک 12ای به حجم ماه سال گذشته محمولهست که بهمنهایی اشرکت اروم گوهر دانه نیز یکی از شرکت

 را برای عرضه در بورس کاالی ایران پذیرش کرد و در خردادماه امسال اولین عرضه خود را انجام داد.

 برتری بورس کاال نسبت به معامالت بازار

در  روزهوگو با خبرنگار ایانا به بیان مزایای عرضه جوجه یکفتدر همین باره، مدیر تولید این شرکت فعال در صنعت طیور در گ

های حضور در بورس کاال این است که مرغ پرداخت و گفت: یکی از مزیتبورس کاالی ایران و تکمیل زنجیره عرضه مرغ و تخم

 دهد.ها کاهش مین قیمتپذیرد و این امر فعالیت دالالن را در نوساها در محدوده قیمتی مشخص و منطقی انجام میعرضه

دهد تا جوجه مورد رشید حسینی افزود: انجام معامله با رقابت بین خریداران نیز مزیت دیگری است که این اجازه را به مرغدار می

نیاز خود را براساس کیفیت و نژاد خریداری کنند و به کیفیت جوجه خریداری شده از بورس کاال نسبت به خرید از بازار سنتی 

http://awnrc.com/index.php
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م ترین زمان ممکن و عدمینان بیشتری یابند.به گفته مدیر تولید شرکت اروم گوهر دانه، دریافت وجه معامله محصول در سریعاط

 روزه در بورس کاالی ایران است.وجود مشکالت ناشی از انتقال پول در معامالت سنتی از دیگر مزایای عرضه جوجه یک

اه عرضه این محصول در بورس کاال اشاره کرد و در این زمینه پیشنهاداتی ارائه داد و وی در ادامه به برخی موانع موجود بر سر ر

کنندگان این حوزه در سطح خرد فعالیت دارند و برای انجام معامله در بورس کاال، کد گفتافزودباید توجه داشت که بیشتر عرضه

روزه از بورس کاال جهت دریافت کد مام آنها برای خرید جوجه یکمعامالتی ندارند. از این روز الزم است تدابیری اندیشیده شود تا ت

اقدام کنند.به گفته حسینی، لزوم واریز پول قبل از شروع معامله توسط خریداران بالقوه نیز با توجه به اینکه عمده خریداران و 

با بهبود این روند شاهد ورود گسترده رو هستند کمی چالش برانگیز است که امیدواریم مرغداران با مشکل کمبود نقدینگی روبه

اهش ترین راهکار در کروزه در بورس کاال را مهمفعاالن صنف به بازار شفاف بورس کاال باشیم.این فعال صنعت طیور، عرضه جوجه یک

خم نجیره مرغ و تروزه و تکمیل زنوسانات قیمتی و همچنین تعادل قیمتی در بازار مرغ مادر دانست و تأکید کرد: با عرضه جوجه یک

 یابد.ها کاهش میمرغ در بورس کاال، تعادل قیمتی بیشتری بر بازار حاکم شده و نوسان قیمت

روزه را مشوقی مطلوب برای خریداران و مرغداران دانست و یادآور تومان برای هر قطعه جوجه یک 800هزار و وی تعیین قیمت یک

تومان است، قیمت تعیین  400تا دوهزار و  300روزه در بازار در محدوده دوهزا رو کشد: با توجه به اینکه قیمت هر قطعه جوجه ی

 شده توسط جهاد کشاورزی خود مشوقی است تا خریداران، تقاضای خود را از طریق بورس کاال تأمین کنند.

 ر داد./روزه شرکت اروم گوهر دانه طی هفته آتی در بورس کاال خبحسینی از انجام دومین عرضه جوجه یک

http://www.iana.ir/fa/news/46952/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/46952/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مرداد 

 

39 

 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۱۱تاریخ: 

 مردم را درآوردآخرین تحوالت بازار میوه و صیفی/ نرخ پیاز اشک 

 .وعده مسئوالن مبنی بر کاهش قیمت پیاز هنوز محقق نشده و همچنان نرخ این محصول در بازار می تازد

در مقایسه با  قیمت انواع میوه و تره بار ،باشگاه خبرنگاران جوانگروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .هفته های اخیر در بیشتر اقالم با ثبات نسبی همراه بود و تنها نرخ پیاز افزایش چشمگیری داشته است

م را در آورده علی رغم وعده مسئوالن مبنی بر کاهش قیمت پیاز، همچنان نرخ این محصول در بازار می تازد به طوریکه اشک مرد

 شلیل شبرنگهزارتومان، 8تا  4گزارش های میدانی حاکی از آن است که در مغازه های سطح شهر هر کیلو سیب گالب با نرخ .است

هزار  6تا  5هزار تومان،آلبالو  8تا  6هزار تومان،زردآلو  10تا  8 انگور یاقوتیهزار تومان، 13تا  10هزارتومان،گیالس  9تا  7

 .تومان به فروش می رسد 800هزارو  2تا  2هزار تومان و سیب زمینی  3تا  2تومان،خیار  500هزار و  4تا  4تومان،پیاز 

ر میوه بازابا اشاره به آخرین وضعیت   صنعت،تجارت و کشاورزی،حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار

 500هزارو3تومان،آلوشابلون  500هزار و  5هزار تومان،انگور یاقوتی  11یلو انبهک هر  اظهار داشت: در حال حاضر نرخ و تره بار

وی نرخ هر کیلو خیار بوته ای را .هزارتومان است 60و آناناس کارتنی  500هزار و  5تا  4هزار تومان،آلبالو 14 توت فرنگیتومان،

سیب هزار تومان، 6تا  2هزار تومان،زردآلو  2تومان اعالم کرد و افزود: همچنین نرخ هر کیلو خیار گلخانه هزار تا  500و  هزار 2هزار تا 

مهاجران با اشاره به نرخ .تومان است 500هزار و  4تا  3هزار تومان و شبرنگ  5تا  500هزار و  3هزار تومان،شلیل  5تا  2 گالب

هزار  14هزار تومان،گیالس تکدانه  5هزارتومان،گیالس رسمی  9تا  2با نرخ  گالبی بیروتی : هر کیلوسایر میوه های تابستانه گفت

رئیس اتحادیه میوه و سبزی ادامه .هزار تومان در میدان به فروش می رسد 5تا  800هزار تومان و هلو  4تا  500هزار و  3تومان ،موز 

وی نرخ هر کیلو گوجه فرنگی .هزارتومان است 2 خربزههزار تومان و  2تا  700البی تومان،ط 600تا  400داد: نرخ هر کیلو هندوانه 

تومان،پیاز  600تا هزار و  200هزار تومان اعالم کرد و اضافه کرد: همچنین قیمت هر کیلو سیب زمینی هزار و  2تا  500را هزار و 

به وضعیت نرخ پیاز طی روزهای آتی در بازار بیان کرد: تا پنج  مهاجران با اشاره.هزارتومان است 11 سیر تازهو  500هزار و  3تا  3

هزار تومان خواهد رسید و اوایل شهریور ماه با رسیدن پیاز آذربایجان نرخ به کمتر از هزار تومان  2به  قیمت هر کیلو پیازروز آینده 

هزار  2تا  500تومان و سبزی خوردن هزار و  800پلو،آش،قورمه( هزار تا هزار و )سبزی جوربه گفته وی نرخ هر کیلو .خواهد رسید

 .تومان است 200و 

http://www.yjc.ir/fa/news/6186582/%D8%A2%D8%AE%D8%B1 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۱۲تاریخ: 

 شوددرصدی قیمت پیاز/ نرخ پیاز تا هفته آینده متعادل می 40کاهش 

و میادین تره بار هزار و  570مدیر کل دفتر سبزی و صیفی گفت: در حال حاضر نرخ هر کیلو پیاز به طور متوسط سر مزرعه هزار و 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگارحسین اصغری مدیر کل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با .تومان است 750

نها در سال های گذشته کاهش رغبت آ زیان پیازکاران :درباره دالیل نوسانات نرخ پیاز در بازار اظهار داشت ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .به کشت را رقم زد که این امر در کنار کاهش عقب افتادگی در تولید تابستانه، تأخیر در عرضه و گرانی محصول را رقم زد

درصدی پیاز نسبت به دو هفته گذشته خبر داد و گفت: در حال حاضر نرخ هر کیلو پیاز به طور متوسط سر مزرعه  40وی از کاهش 

 .درصد تقلیل یافته است 4.5تومان است که نسبت به روز قبل خود  750ره بار هزار و ت و میوه میدان و  570هزار و 

اصغری با اشاره به آغاز روند کاهش قیمت پیاز در بازار افزود: براین اساس پیش بینی می شود که حداکثر تا هفته آینده قیمت این 

اجرای طرح الگوی کشت را امری ضروری خواند و بیان کرد:  مدیر کل دفتر سبزی و صیفی وزارتخانه.محصول در بازار متعادل شود

با توجه به بحران منابع آب های زیر زمینی در نظر داریم که با تدوین الگوی کشت و افزایش تولید در هکتار ، کاهش سطح زیر کشت 

 .این محصول را جبران نماییم

http://www.yjc.ir/fa/news/6188026/%DA%A9%D8%A7%D9% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۳تاریخ: 

 سفره مردم چشم به راه دهمین وزیر جهادکشاورزی/ جدول اسامی وزرا

وزیر سکان اداره یکی از  9سال گذشته  39های اخیر تولید محصوالت کشاورزی یکی از اهداف مهم کشور بوده است. در در سال

مهمترین وزارتخانه های اقتصادی کشور که مستقیم با زندگی و حیات مردم در ارتباط است،را برعهده گرفتند.باید دید سکان یکی 

 دارد،به ار تولیدکنندگان و مردم اقتصادی زندگی شرنوشت و سرشت با تنگاتنگ ارتباط که  شوراز مهمترین وزارتخانه اقتصادی ک

حمایت از تولید محصوالت کشاورزی، تنظیم بازار، مبارزه با خشکسالی، »به گزارش خبرگزاری خبرآنالین،شد خواهد سپرده کسی چه

مستقیم با زندگی مردم  این تنها یک بخش کوچکی از مسئولیت های وزارتخانه ای است که « بیمه کشاورزان، تامین نیاز صادراتی.

میلیون کشاورز با مدیریت وزارت جهادکشاورزی هر روز به سفره ها می  4میلیون ایرانی را  80در یک کالم، نان .سروکار دارد

رسانند.به همین دلیل هم وزارت جهاد کشاورزی یکی از اساسی ترین وزارتخانه های کشور به لحاظ مدیریت و سیاست گذاری بخش 

شاورزی ساختاری بی ربط به زندگی شاید عموم مردم تصور کنند وزارت جهاد ک .شود که وظایف پرشماری داردغذایی محسوب می

 از. کند می پیدا ارتباط کشاورزی جهاد وزارت به همگی روزانه آنهاست؛ اما واقعیت این است که از نان سفره تا آبی که می نوشید 

 روند رد اختاللی گونه هر و است وابسته کشاورزی بخش تولیدات به مستقیم طور به کشور یک غذایی امنیت و سالمت دیگر طرف

جهادکشاورزی نقش بسیار مهمی در حمایت از تولید .تواند امنیت غذایی و حتی سیاسی آن کشور را تهدید کندمی بخش این تولید

 .ملی دارد که باید گفت تحقق این اتفاق مشروط به حفظ روحیه جهادی و تالش بخش های مختلف از جمله جهادکشاورزی است

 حمایت مهمترین ماموریت وزارت جهاد کشاروزی .شاورزی یکی از اهداف مهم کشور بوده استدر سال های اخیر تولید محصوالت ک

 20 حدود که چرا کند؛ فراهم شان محصوالت تر راحت تولید زمینه در کشاورزان برای را ها زیرساخت که است داخلی تولید  از

اقالم عمده وارداتی کشور به   .کشاورزی اختصاص دارددرصد تولید ناخالص ملی و سهم عمده ای از صادرات غیر نفتی به بخش 

محصوالت کشاورزی و غذایی مربوط می شود و بازاریابی آن به عهده وزارت کشاورزی است. یکی از وظایف دیگر این وزارتخانه مبارزه 

ایل زیربنایی خاک اختصاص می دولت هر ساله اعتباری را به این وزارت خانه برای سامانه های نوین آبیاری و مس.با خشکسالی است

درصد میزان آب ایران است.  92درصد است و بخش کشاورزی مصرف کننده 70دهد. میزان هدر رفت آب بخش کشاورزی در ایران 

به همین ترتیب وزارت جهاد کشاورزی با برنامه ریزی دقیق باید به کشاورزان آموزش مصرف درست از آب و بهبود زیرساخت ها را 

وزیر این وزارتخانه باید بتواند از طرفی خواسته های کشاورزان را تامین و از سوی دیگر تقاضای مردم و مشتری  .اشته باشددر نظر د

وزیر سکان اداره این وزارتخانه را بر عهده گرفتند.ابتدای انقالب این وزارتخانه د رقالب  9سال گذشته،مجموعا  39در .را درک کند

وظیفه عمران روستایی و زیرساختها را برعهده داشت، و وزارت کشاورزی فعالیت می کرد که در راستای  دو زوارت جهادسازندگی که

این دو وزارتخانه با هم ادغام و تحت عنوان وزارت جهادکشاورزی  79هماهنگ سازی این وزارتخانه و کوچک سازی دولت در سال 

 .فعالیت خود را ادامه داد

 :راد بودندوزیر بعد از انقالب این اف 9

http://awnrc.com/index.php
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قانون ادغام وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی در مجلس شورای اسالمی تصویب شد و محمود حجتی به عنوان اولین  79سال  *

  .وزیر جهاد کشاورزی انتخاب شد

http://www.iana.ir/fa/news/46992D/%8%B3%D9%81%D8%B1% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۱تاریخ: 

 بندی نظام مهندسی کشاورزیمهر تأیید دیوان محاسبات بر رتبه

بندی این سازمان را ای رتبههای به عمل آمده از طرف نظام مهندسی کشاورزی، دیوان محاسبات کشور، طی نامهبعد از پیگیری

وری بخش کشاورزی ( قانون افزایش بهره2ای به استناد ماده )به گزارش خبرنگار ایانا، دیوان محاسبات کشور طی نامه.اعالم کردمعتبر 

های بندی شرکتو منابع طبیعی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را مرجع تشخیص صالحیت و صدور گواهی رتبه

 ورزی اعالم کرد.پیمانکاری و مشاوره در حوزه کشا

ی بندهای اجرایی برای مالک عمل قرار دادن رتبهبا گذشت یک سال از پیگیری مستمر سازمان برای اجرای قانون و الزام دستگاه

ای این سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در انعقاد قرارداد و ارجاع کارهای دولتی، دیوان محاسبات کشور طی نامه

درباره  1395ماه ن مورخ هشتم دی-س-3606-95أیید کرد.در این نامه آمده است: احتراماً بازگشت به نامه شماره موضوع را ت

وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و اختالف حادث شده با سازمان برنامه و ( قانون افزایش بهره2بندی مراکز مذکور در ماده )رتبه

های پیمانکاری و مشاور در حوزه کشاورزی، به بندی شرکتیت و صدور گواهی رتبهبودجه کشور در تعیین مرجع تشخیص صالح

وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در مقایسه با احکام بند )الف( ( قانون افزایش بهره2( ماده )6حکم تبصره ) :رسانداستحضار می

( بند 1( و جزء )23به ترتیب تنفیذ شده در بند )الف( ماده )( قانون برنامه پنجم توسعه )224( بند )ل( ماده )1( و جزء )215ماده )

شود؛ بنابراین با ((، حکم خاص محسوب می2( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )28)ط( ماده )

نامه یین نامه اجرایی آن )تصویبوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و آ( قانون افزایش بهره2( ماده )6توجه به تصریح تبصره )

(، در انعقاد قرارداد و ارجاع کارهای دولتی به مراکز موضوع ماده مذکور، 1391آذرماه  28هـ مورخ 46997ت-189219شماره 

 های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی، مالک عمل است.بندی سازمانرتبه

( قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری 2مطابق مفاد ماده ) :در بخش دیگری از نامه آمده است

، سازمان مذکور، سازمانی غیردولتی با استقالل مالی و شخصیت حقوقی مستقل بوده و به 1380اسالمی ایران مصوب سوم تیرماه 

نامه چگونگی )آیین 1386اسفندماه  27ک مورخ 37550ت-212767های اجرایی موضوع مصوبه شماره تبع آن از مصادیق دستگاه

و  134که در اجرای اصول  1386ماه دی 30های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه مصوب رفع اختالف بین دستگاه

صالح اجع ذیمنظور اصالح رویه باید مراتب به نحو مقتضی از طریق مرشود. لذا بهقانون اساسی صادر شده( محسوب نمی 138

 )دیوان عدالت اداری( مورد پیگیری واقع شود./

http://www.iana.ir/fa/news/46945/%D9%85%D9%87%D 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۰تاریخ: 

 کاهش صادراتجزییات برنامه دولت برای جبران 

، بسته مشوق صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شده است، 96سال  که درجمهوری با بیان ایناسحاق جهانگیری معاون اول رئیس 

ادی های مختلف اقتصگفت: کارگروهی در وزارت اقتصاد مسئول پیگیری برای اجرای دقیق این سیاست هستند.او با اشاره به چالش

کشور،  های اصلی اقتصادیها با تعارف و رودربایستی میسر نیست، گفت: مقابله با چالشکه حل این چالشاینکشور و با تأکید بر 

دهد که عملکرد دولت های اقتصادی نشان میجمهوری افزود: شاخصمعاون اول رئیس.موقع استهای قاطع و بهگیرینیازمند تصمیم

روند کاهشی تورم و افزایش رشد مثبت اقتصادی ازجمله دستاوردهای اقتصادی در  عملکردی مثبت بوده و تداوم 95سال  یازدهم در

 .سال بوده استاین چهار

http://www.iana.ir/fa/news/46886/%D8%AC%D8%B2% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۰تاریخ: 

 مدیریت التهاب در بازار کشاورزی

فعاالن بخش کشاورزی با استناد به نقش کلیدی بورس کاال در خرید، ساماندهی و نظارت و شفافیت خرید گندم توسط دولت  

تضمینی برای گندم،  هایی همچون قیمتمعتقدند این موضوعات به نقطه عطفی در بخش کشاورزی ایران تبدیل شده است. طرح

اندازی بازار مشتقه محصوالت کشاورزی، متنوع سازی محصوالت جو و ذرت، انتشار اوراق سلف موازی استاندارد برای گندم، راه

شاید به جرأت بتوان یکی از .های برجسته بورس کاال در حوزه محصوالت کشاورزی بوده و هستکشاورزی و ... همگی از نقش

های اخیر دانست؛ موضوعی که به قول تکای دولت به بورس کاال را در تنظیم بازار محصوالت کشاورزی در سالنقاط ا ترینمهم

 خصوص کاالهای استراتژیکهای کشاورزی به خصوصی درکارشناسان بخش کشاورزی نقشی تحول آفرین را در مسیر ارتقای شاخص

کلیدی بورس کاال در خرید، ساماندهی و نظارت و شفافیت خرید گندم ایفا کرده است. فعاالن بخش کشاورزی با استناد به نقش 

هایی همچون قیمت تضمینی توسط دولت معتقدند این موضوعات به نقطه عطفی در بخش کشاورزی ایران تبدیل شده است. طرح

حصوالت کشاورزی، متنوع سازی اندازی بازار مشتقه مبرای گندم، جو و ذرت، انتشار اوراق سلف موازی استاندارد برای گندم، راه

عامل در این رابطه مدیر .های برجسته بورس کاال در حوزه محصوالت کشاورزی بوده و هستمحصوالت کشاورزی و ... همگی از نقش

قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده است که تنظیم بازار محصوالت کشاورزی اساسی با  32گوید: در ماده بورس کاالی ایران می

 گذار از وضع ایننژاد با بیان اینکه هدف قانوناستفاده ازابزارهای موجود در بازار سرمایه و بورس کاال صورت بگیرد. حامد سلطانی

 های بازاریمدت و مکانیزمار برای کنترل بازار از قراردادهای بلندهای سنتی مثل نگهداری انبجای روشقانون این بوده است تا به

گر بازار داده شده است تا از برده شده و این اجازه به نهادهای تنظیماستفاده کند، گفت: مشخصا در قانون از محصوالت کشاورزی نام

کرده با اشاره به اینکه گندم، مرغ، جوجه  وگولت گفتابزارهای بورسی برای مدیریت بازار استفاده کنند.وی که با خبرگزاری خانه م

هایی مطرح بوده است، اضافه روزه و محصوالت مشابه، محصوالتی هستند که در خصوص مدیریت بازار و کنترل التهاب آنها بحثیک

 33ست که در قالب ماده های حمایتی از کشت و به عمل آوردن محصول اکرد: بخشی از مدیریت التهابات و کنترل بازار، مدیریت

قانون برنامه ششم توسعه به این ماده اشاره شده  32وری کشاورزی و منابع طبیعی قابل انجام است که در ماده قانون افزایش بهره

مدیریت ها، استفاده از ابزارهای مالی و سپردن واسطه کنترل قیمت نژاد ادامه داد: بخشی هم مربوط به مدیریت بازار بهسلطانی .است

وسیله ای قرار است صورت بگیرد باید بهنهادهای مستقر در خود بازاراست. مدیرعامل بورس کاالی ایران بیان کرد: اگر مداخلهبازار به 

شوند. وی با بیان اینکه ابزارهای مدنظر ابزارهایی باشد که در خود بازار وجود دارد که این ابزارها نیز طیف وسیعی را شامل می

بخش به بازار است از نظر اینکه کاال در بازار وجود دارد و برای آینده قیمت گذار ابزارهای فروش بلند مدت محصوالت و اطمینانقانون

ای هکننده به این فرآیند قراردادهای پیمان آتی و قراردادهای فیوچر است و برای حمایتثابتی دارند، افزود: از جمله ابزارهای کمک

اندازی این ابزارها کار چندان راحتی نیست و نژاد ادامه داد: راهتواند ابزار مناسبی باشد. سلطانیاختیار معامله میقیمتی هم ابزار 

های سازی، آموزش و نهادسازی است، عالوه بر اینکه باید یکسری نهاد مانند صندوقنیازمند یکسری مقدمات ازجمله فرهنگ

ه همواره در بازار حضور داشته باشند و عملیات خرید و فروش را انجام دهند. این عمل مانند وجود بیاید کگذاری کاالیی به سرمایه

ند کنشوید که یکسری تجار در آن حضور دارند و کاالی تخصصی خود را از شما خریداری میاین است که شما به یک بازار وارد می

  .گیردمی فروشند، به این صورت بازار شکلوکاالی مورد نیاز شما را می

 گذاری کاالیی در حال شکل گرفتن هستندهای سرمایهصندوق

http://awnrc.com/index.php
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وجود بیاوریم که یکی از این خواهند شرکت کنند به نژاد اضافه کرد: باید این اشخاص را که در این شکل مدرن بازار میسلطانی

مدیرعامل  .روع فعالیت خود قرار دارندگذاری کاالیی هستند که درحال شکل گرفتن و آستانه شهای سرمایهاشخاص مهم صندوق

بورس کاالی ایران درخصوص میزان تاثیرگذاری ورود محصوالت کشاورزی به بورس کاال روی کاهش نوسانات قیمتی این اقالم، اظهار 

بینی کرد را پیش شود قیمت آیندهکرد: تمامی این ابزارها، ابزار پوشش و کنترل ریسک قیمتی هستند و با استفاده از این ابزارها می

 .و به آن رسید

 ثبات قیمت محصوالت در گرو خرید نهاده با قرارداد بلندمدت

بندی محصوالت این نکته نیز ذکر شده که قیمت ثبت شده تا دو سال وی اضافه کرد: در بسیاری از کشورها با ثبت قیمت روی بسته

ر بازارهای کاالیی و پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای خرید های تولید محصول دآینده ثابت است، این کار با خرید نهاده

های مورد نیاز تولید خود افزایش قیمت ندارد و کننده راحت است که در نهادهپذیر است و از این جهت خیال تولیدمدت امکانبلند

اند رزی تاکنون در بورس کاال عرضه شدهنژاد درخصوص اینکه آیا کاالهای کشاوشود. سلطانیمجبور به افزایش قیمت محصول نمی

شوند و برخی شوند، اما برخی از آنها مستمر معامله میحاضر در بورس کاال معامله مییا خیر، اظهار کرد: کاالهای کشاورزی در حال

کاالی  رکت بورسدیگر غیر مستمر؛ الزمه تشکیل یک بازار بلند مدت ابتدا نیازمند تشکیل یک بازار نقد قوی است. مدیرعامل ش

کند، بیان نی میبیگیرد و برای آینده پیشهای قیمتی را از بازار نقد میمدت بازاری است که سیگنالایران با تاکید بر اینکه بازار بلند

مت سمدت قوی نیز تشکیل شود و باید حرکت به کرد: باید یک بازار نقد قوی تشکیل شود تا بر مبنای آن در آینده یک بازار بلند

صورت وجود آید تا افراد به آن عادت کند و بهابزارهای مالی یک حرکت بطئی باشد. وی با اشاره به اینکه ابتدا باید بازار نقدی به

ود مدت ابتدا پرداخت شجای اینکه کل پول مربوط به قرارداد بلندمدت کاالهای خود را بفروشند، افزود: در فروش بلند مدت بهبلند

جای هشود، سلفی که بشود تا خریدار نقدینگی زیادی را هزینه نکند، به این نوع قرارداد فوروارد گفته میل پرداخت میبخشی از پو

  .شودپرداخت کل پول بخشی از آن پرداخت می

 ورود گندم در چهار استان به بورس کاال

مدیرعامل بورس کاال درخصوص اینکه آیا گندم نیز در بازار بورس کاال معامله شده است، اظهار کرد: در حال حاضر گندم در رینگ 

وری کشاورزی و منابع طبیعی نیز قرار شده است تا گندم چهار استان قانون افزایش بهره 33اساس ماده شود و برصادراتی معامله می

اردبیل و زنجان وارد بورس کاال شود که بخشی از آن نیز وارد بورس شده است. وی درباره اینکه استقبال  خراسان شمالی، مرکزی،

رو صورت آزمایشی به بورس کاال در این چهار استان چگونه بوده است، گفت: هر کاالی جدید با مقداری مقاومت روبهاز ورود گندم به

ری سازی بیشترود؛ بنابراین باید فرهنگها از بین میشوند مقاومتها آشنا میاین طرح شود، اما به محض اینکه افراد با مزایایمی

های ها به روشنژاد با اشاره به اینکه افراد سالگذاری بیشتری شود. سلطانیسازی سرمایهصورت بگیرد و در حوزه آموزش وفرهنگ

هر تغییری مقداری سختی دارد اما این تغییر مبارک است، زیرا  اند، تصریح کرد:سنتی خرید، فروش و مدیریت بازار عادت کرده

جا کنیم، خاصیت خواهیم وسیله سنگینی را با اهرم جابهدهند مثل اینکه ما میابزارهای مشتقه ما را در وضعیت اهرمی قرار می

ای را در حوزه قیمت، العادهسک فوقکند که افرد با سرمایه اندک پوشش ریابزارهای مشتقه با خاصیت اهرمی خود این کمک را می

ر کنون، اظهار کرد: دپوشش و فروش کاال داشته باشند. وی درخصوص استقبال و میزان فروش محصوالت کشاورزی در بورس کاال تا

هزارتن ذرت داخلی مورد معامله قرار گرفت که در سال جاری نیز در چند روز آینده طرح ذرت شروع 550سال گذشته بالغ بر 

هزارتن گندم 400هزار تن جو مورد معامله قرارگرفت و همچنین در حوزه گندم بالغ بر 144شود، سال گذشته یک میلیون و می

 .تاکنون معامله شده است

http://www.iana.ir/fa/news/46874/%D9%85%D8%AF%DB% 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/46874/%D9%85%D8%AF%DB%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مرداد 

 

47 

 ه و سیاست هابرنام
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۳تاریخ: 

بلد نیستم به خودم نمره دهم ؛ اما از نارسایی های احتمالی از  /همه قراردادهای بهره برداری از جنگل ها لغو می شود

 تولید کنندگان عذرخواهی می کنم

قراردادهای بهره برداری از جنگل ها تا پایان ، همه «ممنوعیت هرگونه بهره برداری از چوب جنگل های کشور»به دنبال مصوبه  

قراردادهایی که هنوز به اتمام نرسیده اند، در دستور کار « ختم پیمان»امسال لغو می شود.از خردادماه امسال نیز، برنامه ای برای 

، همه قراردادهای «رممنوعیت هرگونه بهره برداری از چوب جنگل های کشو»قرار گرفوزیر جهادکشاورزی گفت: به دنبال مصوبه 

به گزارش ایرنا، محمود حجتی در حاشیه نشست هیات دولت، در جمع خبرنگاران .بهره برداری از جنگل ها تا پایان امسال لغو می شود

د نشدند وی با اشاره به اینکه قراردادها بعد از اتمام به هیچ وجه تجدی.اضافه کرد: اجرای این قانون از پارسال در دستور کار قرار گرفت

 .قراردادهایی که هنوز به اتمام نرسیده اند، در دستور کار قرار گرفت« ختم پیمان»گفت: از خردادماه امسال نیز، برنامه ای برای 

 .می شود« ختم پیمان»قرارداد  15تا  10وزیر جهادکشاورزی افزود: به دنبال اجرای این طرح، به صورت میانگین هر ماه 

درصد قراردادها لغو شده است و با این روند، تا آخر امسال صد درصد این قراردادها ختم پیمان  50بیش از  وی ادامه داد: تاکنون

 .خواهند شد

 اولویت اصلی وزیر جهادکشاورزی 

حجتی در پاسخ به سوالی دیگر در مورد اولویت اصلی وزیر جهادکشاورزی در دولت دوازدهم گفت: اساسِ کار همان سیاست ها و 

 .های دولت یازدهم، یعنی افزایش بهره وری و کاهش فشار بر منابع طبیعی است برنامه

وی با تاکید بر کاهش فشار بر منابع آب و محیط زیست، گفت: در صورت بهره برداریِ سازگار با طبیعت، هم می توانیم تولید اقتصادی 

 .داشته باشیم و هم نیازهایمان را تامین کنیم

 .: شرط دسترسی به این هدف بکارگیری ابزار و تکنولوژی های روز و کارآمد استوزیر جهادکشاورزی افزود

 نمره دادن بلد نیستم، از کشاورزان به خاطر نقاط ضعف عذرخواهی می کنم 

حجتی در مورد سوالی در ارتباط با حضورش در دولت دوازدهم گفت: من کارمند رئیس جمهوری هستم؛ با من صحبت هایی شده 

 .تصمیم نهایی با رئیس جمهوری استاما نظر و 

گفت: من بلد نیستم به « به خودتان چه نمره ای می دهید؟»وزیر جهادکشاورزی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که پرسید 

عف ط ضخودم نمره دهم؛ نمره را باید تولیدکنندگان بخش کشاورزی بدهند؛ اما از این فرصت استفاده می کنم و از آنان به خاطر نقا

 .و احیانا نارسایی هایی که داشتیم عذرخواهی می کنم

http://www.iana.ir/fa/news/46994/%D9%87%D9%85%D9%87 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۱تاریخ: 

 بودجه روی دست طرح تنفسآب پاکی سازمان برنامه و 

های شمال رای داد اما برداری تجاری از جنگلمجلس شورای اسالمی در جریان تصویب قانون برنامه ششم توسعه، به توقف بهره

های حفاظت و اقدامات اجتناب ناپذیر به دستگاه های این طرح شامل هزینهمیلیارد تومان برای تامین هزینه 80مصوب کرد ساالنه 

ها، مراتع و آبخیزداری کشور پرداخت شود. اما با وجود گذشت هفت ماه از تصویب برنامه ششم، نه تنها یعنی سازمان جنگل مجری

که  اندها اختصاص یافته است بلکه مدیران سازمان برنامه و بودجه کشور اعالم کردهبخش کوچکی از این مبلغ به سازمان جنگل

 .رای طرح تنفس در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفتمیلیارد تومان برای اج 30حداکثر 

 لیال مرگن:-خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(

های شمال برداری تجاری از جنگلمجلس شورای اسالمی در جریان تصویب قانون برنامه ششم توسعه، به توقف بهره

های حفاظت و اقدامات های این طرح شامل هزینههزینهمیلیارد تومان برای تامین  80رای داد اما مصوب کرد ساالنه 

ها، مراتع و آبخیزداری کشور پرداخت شود. اما با وجود گذشت اجتناب ناپذیر به دستگاه مجری یعنی سازمان جنگل

 انها اختصاص یافته است بلکه مدیرهفت ماه از تصویب برنامه ششم، نه تنها بخش کوچکی از این مبلغ به سازمان جنگل

میلیارد تومان برای اجرای طرح تنفس در اختیار این سازمان  30اند که حداکثر سازمان برنامه و بودجه کشور اعالم کرده

 قرار خواهد گرفت.

عی های منابع طبیها، اساتید دانشکدهدیروز در دفتر معاونت امور جنگل واقع در چالوس نشستی با حضور کارشناسان سازمان جنگل

های های شمال در دوران گذار )برنامهسازمان حفاظت محیط زیست با هدف تبیین اصول و مبانی برنامه مدیریت جنگلو کارشناسان 

 اجرایی طرح تنفس( برگزار شد. 

عنوان یک سازمان متولی ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: بهدر این نشست عباسعلی نوبخت، معاون امور جنگل سازمان جنگل

 ریزی درست رها کنیم.خواهیم حتی برای مدت کوتاه، جنگل را بدون برنامهنمی مدیریت جنگل،

های جنگلداری، وی افزود: به این منظور پس از تصویب طرح تنفس جنگل و دستور وزیر جهاد کشاورزی درباره خاتمه قرارداد طرح

م با استفاده از این قرارداد تیپ، برای مجریانی که یک قرارداد تیپ برای حفاظت و اقدامات اجتناب ناپذیر طراحی شد. قصد داشتی

هایی نظیر مرمت جاده، حصارکشی و اند، امکان ادامه فعالیتبرداری خود خاتمه دادههای آنها پایان یافته یا به قراردادهای بهرهطرح

 غیره )اقدامات اجتناب ناپذیر( فراهم شود.

میلیارد تومان تعیین شد.  80اپذیر و حفاظت جنگل توسط مجلس شورای اسالمی، نوبخت بیان کرد: منابع مالی اقدامات اجتناب ن

میلیارد  64میلیارد تومان از  17میلیارد تومان رسید. تا کنون  64درصد این اعتبار حذف شد و کل منابع اعتباری ما به  17اما بعد 

افت بقیه رقم مربوط به طرح تنفس، به سازمان برنامه و ها تخصیص داده شده است.وی ادامه داد: برای دریتومان به سازمان جنگل

 30، شودترین حالت، کل اعتباراتی که به طرح تنفس تزریق میبودجه مراجعه کردیم و در آنجا به ما اعالم شد که در خوشبینانه

یری ها پیگه توسط سازمان جنگلهایی کها اضافه کرد: با توجه به سیاستمیلیارد تومان خواهد بود.معاون امور جنگل سازمان جنگل

 80کند. ما امیدوار بودیم که برای اجرای این طرح های این طرح وارد میشود، تعدیل اعتبارات طرح تنفس، لطمه جدی به برنامهمی

 ها اختصاص یابد و حتی رئیس سازمان نیز قول اختصاص این رقم را دریافت کرده بود.میلیارد تومان به سازمان جنگل

آوری گفته وی، با توجه به تعدیل اعتبارات طرح تنفس از سوی دولت، به این نتیجه رسیدیم که با وزیر جهاد کشاورزی برای جمعبه 

 های شمال، مکاتبه کنیم.درختان شکسته و افتاده تجمعی و نه پراکنده در سطح جنگل
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ذ و طرح دارابکال متعلق به دانشکده منابع طبیعی ساری، های شفارود، نکا چوب، چوب و کاغنوبخت گفت: با تالش ادارات کل، شرکت

ای که در اثر برف سال گذشته در جنگل ایجاد شده است را تهیه کردند. بر اساس برآوردها، کن و بادافتادهفیلم و عکس درختان ریشه

دارد که اگر دولت اعتبارات طرح های شمال وجود هزار متر مکعب چوب در قالب درختان شکسته و بادافتاده تجمعی، در جنگل 500

 توانیم اعتبارات این طرح را تامین کنیم.تنفس را تامین نکند، از طریق این درختان شکسته و افتاده می

 شد. پس ازهای جنگلداری با تکیه بر درآمدهای حاصل از چوب مدیریت میهای شمال توسط طرحوی تاکید کرد: در گذشته جنگل

های شمال و ابالغ دستور وزیر جهاد کشاورزی، دنبال این هستیم که برداری تجاری از جنگلششم و توقف بهرهتصویب قانون برنامه 

 یک برنامه جدید با رویکرد مدیریت اکوسیستمی و مدیریت پایدار جنگل برای این مناطق طراحی کنیم.

 شوداعتبارات منابع طبیعی به عنوان بستر امنیت غذایی در نظر گرفته نمی

ق ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز به توافدر ادامه این نشست، ناصر مقدسی رئیس شورایعالی جنگل و قائم مقام رئیس سازمان جنگل

 های جنگلداری اشاره کرد.های جنگلداری برای خاتمه طرحبا مجریان طرح

های خود صورت محاسبه ضرر و زیان آنها، طرحهای جنگلداری به جز چند طرح بزرگ توافق کردند که در وی افزود: مجریان طرح

ها، مشکلی ندارند. ما ادامه دارد اما مجریان برای خاتمه زودتر طرح 1402های جنگلداری تا سال را خاتمه دهند. قراردادهای طرح

ناپذیر های اجتنابی انجام فعالیتها، با استفاده از قراردادهای تیپ حفاظتی، فضا را براهم اصرار داریم بالفاصله بعد از اتمام این طرح

 فراهم کنیم.

مقدسی عنوان کرد: برخی کارشناسان با برداشت درختان شکسته و بادافتاده در جنگل مخالف هستند زیرا معتقدند که در سایه 

ان برنامه و شود. اما در حال حاضر به دلیل تصمیم سازمبرداشت درختان شکسته و افتاده، سایر درختان هم از جنگل خارج می

ناپذیر و حفاظت، بودجه، اقتصاد طرح تنفس دچار اشکال شده است.وی یادآور شد: کل مبلغ مورد نیاز برای انجام اقدمات اجتناب

است. اگر این بودجه به طرح تنفس تزریق نشود، دچار مشکل خواهیم شد.رئیس شورایعالی جنگل  1402میلیارد تومان تا سال  289

شود. دهیم اما اهمیت منابع طبیعی به عنوان بسترامنیت غذایی در نظر گرفته نمییارد تومان برای خرید گندم میهزار میل 15گفت: 

دهیم اما به جنگل توجهی های نوین آبیاری اختصاص میهزار میلیارد تومان، برای اجرای روش 60تا  50از صندوق ذخیره ارزی 

بی هم های تخریهای دارای طرح باید برنامه حفاظتی داشته باشیم، برای جنگلرای جنگلنداریم.وی تاکید کرد: ما عالوه بر اینکه ب

ی و عملیات بردارریزی کنیم. زیرا از منظر تنوع زیستی دیگر جنگل تخریبی مفهومی ندارد.به گفته مقدسی، توقف بهرهباید برنامه

رش و توالی جنگل ایجاد نخواهد کرد.وی اضافه کرد: سازمان پرورشی در جنگل برای یک زمان سه تا پنج ساله مشکلی از نظر پرو

های متنوعی را در دست انجام دارد. در جنوب خراسان با کمیساریای عالی پناهندگان روی افاغنه و پناهندگان و ها فعالیتجنگل

ایم و در بوشهر برای کنترل ردهکنیم. در دریاچه ارومیه به شهادت ستاد احیای دریاچه ارومیه، خوب عمل کاحیای مراتع کار می

ها با کمبود نیرو کشند.مقدسی افزود: سازمان جنگلدرجه این شهر، کارشناسان منابع طبیعی زحمت می 50ریزگردها، در دمای 

ها که به ازای بازنشستگی هر سه نفر یک نفر جایگزین میمواجه است و ما به عنوان یک دستگاه حاکمیتی بر خالف سایر دستگاه

شود، قرار بود به ازای هر یک نفر بازنشسته یک نیروی جدید جذب کنیم، اما مجوز جذب این نیروها به ما داده نشد. به همین دلیل 

ها نیز دچار تنزل ها و کیفیت تهیه طرحهای جنگلداری از نظر صالحیت و تجربه دچار افت شدند. توان مالی شرکتمجریان طرح

ابطه ها در این رران در جلسه که تصویب طرح تنفس را ناشی از فشار بیرونی و انفعال سازمان جنگلشد.وی در پاسخ به برخی حاض

دانستند، یادآور شد: ما قلبا با طرح تنفس مخالف نبودیم. در حال حاضر نیز در قراردادهای حفاظتی به دنبال اجرای همان می

 های مدرنای مدرن مدیریت پایدار جنگل برسیم. برای تدوین این طرحهبرداری چوب هستیم تا به طرحهای قبلی منهای بهرهطرح
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در حال  .های شمال در درون سیستم قابل حل نیستهای جنگلسه سال زمان داریم.رئیس شورای عالی جنگل تاکید کرد: چالش

شود. ساالنه ماسه برداشت می میلیون تن شن و 11حاضر این اکوسیستم با مشکالت متعددی روبرو است. از رودخانه هراز ساالنه 

جزایر  .خواهد و تخریب حاصل از استخراج معادن زیاد استشود. معدن راه میها استخراج میسنگ از این جنگلهزار تن ذغال 11

وی از خاتمه قرارداد .شود، اثرات تخریبی روی جنگل خواهد داشتهای انسانی مرتب در شمال ایجاد میگرمی که در اثر فعالیت

ها، با کمبود های جنگلی شمال خبرداد و افزود: برای عقد قرارداد تیپ با این طرحهزار هکتار از عرصه 350های جنگلداری در طرح

 منابع مالی روبرو هستیم.

 ناگزیریم درختان شکسته و افتاده را برداشت کنیم

ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز در این نشست به برداری سازمان جنگلمحمدعلی معصومی مدیر کل دفتر جنگلداری و امور بهره

های کشور را مربوط به سال های جنگلداری پرداخت.وی تدوین نخستین طرح جنگلداری برای مدیریت جنگلتشریح وضعیت طرح

ها این طرح دهه گذشته، 6های جنگلی کشور دارای طرح هستند و طی تقریبا درصد عرصه 50اعالم کرد و افزود: در حال حاضر  38

برداری تجاری از های زیادی طی کرده و تجربیات خوبی در این زمینه کسب شده است.معصومی در دفاع از توقف بهرهفراز و نشیب

نگلی های جگویم که در شرایط موجود به این نتیجه رسیده بودم که شرایط تودههای شمال گفت: بر اساس تجربیات خود میجنگل

گذاری ها مناسب نبود. یعنی در بخش عمده جنگل امکان نشانهدرصد توده 70ای جنگلشناسی اجرا شده در آنها، در هبا توجه به شیوه

دادیم، چند سال درخت و برداشت از توده جنگلی وجود نداشت. وی تاکید کرد: مطمئن هستم اگر برداشت از جنگل را ادامه می

ای بود که حتی بخش خصوصی نیز رقم برداشت خود را د. شرایط جنگل به گونهگذاشتنگذارها چکش را روی زمین میدیگر نشانه

مدیر .های مختلف جنگلشناسی را اعمال کنیم و برداشت انجام دهیمداد که شیوهبه حداقل ممکن رساند زیرا طبیعت به ما اجازه نمی

کشور  هایسازی، پایش، حفظ و توسعه جنگلبرنامه بهینهها گفت: با تصویب برداری سازمان جنگلکل دفتر جنگلداری و امور بهره

، ملزم بودیم صرفا برداشت از درختان ریشه کن و شکسته افتاده را در جنگل انجام دهیم. طی یک سال موظف بودیم 92در سال 

د به این قانون احترام گذاشتنگذارها وی افزود: بعد از مصوبه دولت تقریبا بیشتر نشانه.طرح جایگزین برای مدیریت جنگل معرفی کنیم

ای را به ما تکلیف کرد که باید ماده 10وزیر جهاد کشاورزی یک بخشنامه  95و البته اندکی هم به آن توجهی نکردند. در سال 

ها بزرگ و مجری، شرکت 12مجری طرح جنگلداری داریم.  53های جنگلداری متوقف شود.معصومی گفت: در حال حاضر طرح

 950فقره قرارداد در سطح  110شوند. های تعاونی را شامل میمجری شرکت 13مجری، بخش خصوصی و  28هستند. ها دانشگاه

های جنگلی در اختیار محیط زیست و های جنگلی شمال منعقد شده است.وی ادامه داد: برخی عرصههکتار از عرصه 310هزار و 

رنامه ها، ببرداری سازمان جنگلفته مدیر کل دفتر جنگلداری و امور بهرهبخش دیگری بدون طرح یا دارای طرح غیر فعال است.به گ

 10های شمال، اعمال این سیاست به صورت تدریجی در یک دوره پنج تا اصلی این سازمان برای توقف برداشت تجاری از جنگل

ها به صورت کوتاه مدت، میان ی سازمان جنگلهاساله بوده است. اما وزیر جهاد کشاورزی با این پیشنهاد موافقت نکرده است. برنامه

ای به وزیر جهاد کشاورزی اعالم شد که اگر اعتبارات طرح تنفس تامین نشود، مدت و دراز مدت تهیه شده بود.وی افزود: در جلسه

ی گفت: توقف معصوم.برداری انجام شودشود. در آن جلسه باز هم وزیر تاکید کرد باید بدون پول، توقف بهرهجنگل تخریب می

های شمال دستور مقام معظم رهبری است و ما موظف به اجرای آن هستیم. بر اساس ابالغیه وزیر جهاد برداری تجاری از جنگلبهره

دادیم.وی اضافه کرد: با های جنگلداری را خاتمه میقرارداد مربوط به طرح 40قرارداد و تا پایان سال  10کشاورزی، باید ماهیانه 

رنامه ششم توسعه در مجلس نیز جلسات متعددی با وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد اما برنامه اعتباری مد نظر ما مورد تایید تصویب ب

ها با اشاره به جلسه مشترک با حمیدرضا برداری سازمان جنگلوزیر جهادکشاورزی قرار نگرفت.مدیر کل دفتر جنگلداری و امور بهره
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میلیارد  80و منابع طبیعی سازمان برنامه و بودجه گفت: در این جلسه اعالم شد که به تخصیص عدل رییس امور آب، کشاورزی 

تومان اعتبار طرح تنفس خوشبین نباشیم. وی اضافه کرد: بعد از این جلسه به وزیر جهاد کشاورزی نامه نوشتیم که باید اعتبارات 

لداری های جنگهای حفاظتی که جایگزین طرحمی عالوه بر برنامهتنفس را از طریق شکسته و افتاده تامین کنیم.به گفته معصو

های دراز مدت نیز در سطح حوضه آبریز به صورت نیمه تفضیلی و تفضیلی در قالب شرح خدمات ها برنامهشود، سازمان جنگلمی

، اجرایی به منظور مدیریت پایدار جنگل هایها برای انجام بقیه کار و تهیه دستورالعملتهیه کرده است. این برنامه به برخی دانشگاه

 ارائه شده است.

http://www.iana.ir/fa/news/46938/%D8%A2%D8%A8%D-9%B 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۳تاریخ: 

 تجربیات گذشته، چراغ راه آینده/ بازشناسی کسب درآمدهای جدید از جنگل

ها، اساتید دانشگاه و در جلسه تدوین اصول و مبانی طرح جایگزین برای مدیریت جنگل که با حضور کارشناسان سازمان جنگل

زین برای مدیریت جنگل و بررسی های جایگکارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، به بحث و بررسی پیرامون مدل

های هیرکانی به طور مشخص به بحث تجربیات گذشته در این زمینه پرداخته شد. در این جلسه، طرح مدیریت چند منظوره جنگل

روز سه شنبه، دفتر معاونت امور جنگل واقع در چالوس میزبان جمعی از اساتید و کارشناسان برای بحث و بررسی .گذاشته شد

در دو بخش صبح و عصر برگزار شد. در ابتدا ناصر مقدسی، قائم  این جلسههای هیرکانی بود. مدل جایگزین مدیریت جنگل پیرامون

ها با جنگل ها و رئیس شورایعالی جنگل از کارشناسان خواست به بررسی سه طرح مدیریتی که سازمانمقام رئیس سازمان جنگل

المللی موفق هم بوده است، بپردازد. اکبر نجفی ها از نگاه نهادهای بینالمللی در جنگل اجرا کرده و این طرحهای بینکمک سازمان

ها درباره عدم حل مشکل واردات چوب تذکر داد. به گفته وی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس پیش از بحث درباره این طرح

شود. این قارچ کش کش داخل کانیتنرها انداخته میشوند و یک قارچهای وارداتی داخل کانتینرها حمل میدنیا چوب در همه جای

کند، در مصرف این محصول برای شود. از آنجا که ترکیبات آن به الیه ازن آسیب وارد میدر معرض هوا به سرعت تبدیل به گاز می

های مورد نیاز خود را در مبدا با د. بنابراین ایران نیز با استفاده از این تکنیک باید چوبانبندی قائل شدهکشورهای دنیا سهمیه

استفاده از چنین قارچ کشی ضدعفونی کرده و به کشور وارد کند.این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس یادآور شد: سازمان 

شود. برای درجه حرارت دهیم، چوب منفجر می 70. اگر چوب راش را پذیردحفظ نباتات ایران تیمار حرارتی برای واردات چوب را می

ها به حدی گران است که به جای واردات چوب به راحتی صنعت تیمار حرارتی و یا پوست کنی چوب به صرفه نیست و این روش

های چوبی به کشور ق پالترا وارد کرد.وی افزود: بسیاری از محصوالت خوراکی در ایران از طری (MDF)توان محصول نهایی می

های میخی وارد کشور شده و های چوبی با عنوان چوبشود و در نهایت پالتها انجام نمیشود. هیچ تیماری روی این پالتوارد می

 ددهد. ولی فشار خوشود اما قرنطینه برای حل مشکل کاری انجام نمیشود. از این راه آفات زیادی به کشور وارد میجذب صنعت می

های کم قطر مورد نیاز صنعت گذاشته است.در تکمیل سخنان نجفی، سید محسن حسینی دیگر عضو را بر روی گرده بینه و چوب

های چینی آفت به جنگل شمال و محصوالت کشاورزی وارد کرده هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز گفت: بسیاری ازبن سای

 کند.ه نمیاست. اما کسی با ورود آن به ایران مقابل

 

 تاکید بر کسب درآمدهای جدید از جنگل

های هیرکانی نیز در جریان ارائه توضیح در زمینه دستاوردهای این طرح، داریوش بیات مدیر ملی پروژه مدیریت چند منظور جنگل

لی ها استفاده از منابع مهای مدیریت جنگل، یکی از راهبر کسب درآمدهای جدید از جنگل تاکید کرد.به گفته وی برای تامین هزینه

بینی کرده بود، یک در هزار درآمد حاصل از فروش ها پیشخدمات اکوسیستمی است. سازمان جنگل حاصل از پرداخت به ازای

های انرژی به خدمات اکوسیستمی جنگل اختصاص یابد و در اختیار دستگاه اجرایی قرار گیرد. باید به جد نبال این مسئله حامل

ای یز مسئلهها ند کمپین داشته باشیم. بحث مسئولیت اجتماعی شرکتباشیم.بیات افزود:برای تامین منابع مالی شاید نیاز به ایجا

ها آالینده طبیعت هستند و مایلند باید برای احیای طبیعت مبالغی پرداخت کنند. است که باید روی آن کار شود. بسیاری از شرکت

یکی از ایرادات اساسی تمرکز بر تزریق منابع کنند.وی تاکید کرد: هایی را هزینه میآنها در راستای مسئولیت اجتماعی خود بودجه

گونه که در اقتصاد کالن بر جدا شدن پول نفت از بودجه تاکید داریم، در جنگل هم باید بودجه مالی دولتی به جنگل است. همان
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ر ل و نیم از عمهای هیرکانی عنوان کرد: سه سادولتی از مدیریت این اکوسیستم جدا شود.مدیر پروژه مدیریت چند منظوره جنگل

گذرد و تالش کردیم در قالب این پروژه برای هر منطقه بسته به شرایط خاص های هیرکانی میپروژه مدیریت چند منظور جنگل

خود یک برنامه ویژه تعریف کنیم.وی ادامه داد: در سطح سه استان شمالی یک سند باالدستی تنظیم شد. این سند استراتژی توسعه 

ای در ها و استانداران سه استان شمالی برسد.بیات گفت: اگر کمیتهکند و باید به امضای رئیس سازمان جنگلیسبز را پیگیری م

ها و مراتع امضا شود، امیدواریم های حفاظت محیط زیست و جنگلسطح ملی با ریاست معاون اول رئیس جمهور، روسای سازمان

ها باید در مدیریت جنگل سهیم شوند، سازمان میراث بر اینکه بسیاری از دستگاهبتوانیم اهداف سند را اجرایی کنیم.وی با تاکید 

ها کمک تواند به سازمان جنگلهایی دانست که منابع مالی خوبی داشته و در بحث اکوتوریسم میفرهنگی را یکی از مهمترین دستگاه

ریزی این پروژه در سطح خرد و حوضه آبریز برای ایجاد امههای هیرکانی با اشاره به برنکند.مدیر پروژه مدیریت چند منظوره جنگل

های اجرایی در استان گیالن، کاهش فقر در جوامع محلی را یکی از مهمترین ابزارها برای حفظ جنگل معرفی هماهنگی بین دستگاه

 د فضا برای حضور آنها باز شود.نفعان اصلی پروژه مدیریت چند منظوره هیرکانی هستند و بایکرد.وی ادامه داد: مردم یکی از ذی

بیات به برخی موانع برای دریافت طرح توسط جوامع محلی اشاره کرد و خواستار اصالح قوانین شد. البته در انتهای سخنان وی، ناصر 

جلسه ها به مردم مشکلی ندارد.بخشی از کارشناسان حاضر در ها در رابطه با واگذاری طرحمقدسی توضیح داد که سازمان جنگل

های هیرکانی روی آن تاکید دارد را فرضی توصیف کردند. مدیر پروژه مدیریت چند درآمدهایی که طرح مدیریت چند منظوره جنگل

های هیرکانی در پاسخ به این اظهارات، گفت: درآمدها تا زمانی که برای آنها طرح تهیه نشده است، فرضی است. در منظوره جنگل

نفر در این طرح مشغول به کار  60تا  50برای ایجاد یک پارک جنگلی طرح تهیه شد و در حال حاضر  بلیران بر اساس نظر مردم

ای هم برای فرآوری محصوالت جنگلی ایجاد شد تا این محصوالت اند. در آنجا برای یک نفر طرح گیاهان دارویی تهیه شد کارخانهشده

ر سطح روستا کار کردیم. در مرحله بعد توسعه سرزمین روستایی است که با برچسب فروخته شوند.وی افزود: برای اعتمادسازی د

ا کنیم. کار کردن در زمینه جنگل بهایی برای سامانه عرفی تهیه خواهد شد. در تنکابن برای سامان عرفی روستا طرح تهیه میبرنامه

ها دخالت داشته گیرییعنی مردم در تصمیم دهد. بیات گفت: مشارکتمردمی که به شما اعتماد ندارند، در پنج سال جواب نمی

باشند. سال گذشته در نپال یک اجالس جهانی درباره جنگلداری اجتماعی برگزار شد، تمام مردم محلی اساتید برجسته بخش جنگل 

است. در  میلیون هکتار جنگل دست مردم 1.3را زیر سئوال بردند. این مسئله خاص ایران نیست. در حال حاضر در نپال مدیریت 

 المللی را بومی کنیم.های بیندهند. اصرار ما این است که تمام تجربیات طرحبرزیل نیز مالکیت اراضی را به مردم می

 

 برداریخسارت گردشگری بی قاعده بیش از بهره

ل اشاره کرد. وی نیز ها برای مدیریت جنگدر ادامه نشت ابراهیم قاسم زاده کارشناس معاونت جنگل نیز به تجربه ایجاد تعاونی

های زاده در دوره فعالیت فالح در دفتر مشارکتها اعتقاد داشت. به گفته قاسمسازیهمچون بیات به مشارکت دادن مردم در تصمیم

 تعاونی رسیده است. 12ها به تعاونی توسط دولت برای مدیریت جنگل ایجاد شد. امروز این تعاونی 19ها، مردمی سازمان جنگل

ها ها جذب شوند. مدیریت ناصحیح سبب شد، تعاونینیرو را مجبور کردیم که در این تعاونی 50ت: ما تعاونی را تشکیل دادیم و وی گف

ها را مدیریت کنند. مردم در فاز سیاستگذاری و اجرا باید با های خودجوش تشکیل شوند و مردم این تشکلریزش کند. باید تشکل

عه محلی تجربیاتی دارد که ما باید از آنها بیاموزیم اما تا کنون از وجود آنها استفاده نکردیم.به گفته ما مشارکت داشته باشند. جام

های جنگل است و اگر برای گردشگری برنامه ریزی سایر پتانسیلزاده در طرح جایگزین مدیریت جنگل، محور اصلی برنامهقاسم

های برداری به همراه خواهد داشت. گردشگری این نیست که زمینر از بهرهکنترلی مناسبی نوشته نشود، خسارتی به مراتب بیشت
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مردم بومی توسط گردشگران خریداری شده و به ویال تبدیل شود.وی تاکید کرد: ما در داخل حوضه آبخیز باید یک آمایش سرزمین 

اید آمایش سرزمین کوچکی صورت گیرد. ها بکوچک انجام دهیم. جای معدن، پرورش ماهی و غیره باید مشخص شود. در داخل طرح

 ها را برای جامعه محلی تسهیل کنیم.ها را معرفی کنیم و اجرای برنامهپتانسیل

 

 های مناسب ایران نیستندهای مشارکتی مدلطرح

پایی های مدیریت چند منظوره جنگل بیان کرد: کشورهای اروعلی اشرفی پور عضو شورایعالی جنگل در مخالفت با اجرای مدل

 ها مناسب ایران نیست.کنند و این مدلهای مربوط به اتیوپی و سایر کشورهای کمتر توسعه یافته را برای ایران تجویز میمدل

برد. هنر ما این است که مردم را به های ما را از حفاظت جنگل به سمت محصوالت زراعی میهای مشارکتی اولویتوی افزود: طرح

ادی های زیپذیریم. در مسیر رامسر به جواهرده دکههالستان و غیره هدایت کنیم. ما گردشگری سبک را میسمت قرق جنگل، ایجاد ن

های گردشگری و ایجاد آلودگی بالی برای ارائه خدمات به گردشگران زده شده است که مورد تایید ما نیست. در برخی مناطق، دکه

ایم که اجرا شود. های فرآیندی خارجی را به عنوان پایلوت پذیرفتهد: طرحهای شمال کشور شده است. اشرفی پور افزوجان جنگل

های آبخیز برویم. سطح ای نداریم که به سمت مدیریت حوضهبومی سازی برای دوران پساگذار بسیار مهم است. ما چاره

برای کشورهای با درجه مدنیت باال پذیری در طرح مدیریت چند منظوره مورد تایید ما نیست. سیاستگزاری کردن با مردم مشارکت

های مشارکتی های مردم محلی تمامی ندارد و در برخی طرحهای ما معنی ندارد.وی معتقد است: خواستهاست که برای حوزه

های مردم سبب شده اراضی ملی به زمین زراعی تبدیل شود.عباسعلی نوبخت معاون امور جنگل در دفاع المللی توجه به خواستهبین

های هیرکانی گفت: در این طرح مردم آموزش مناسب دیده و عوامل تهدید را طبق نظر ز طرح مدیریت چند منظوره جنگلا

نبال شود مردم به دزایی و معیشت مردم را عاملی معرفی کرد که سبب میشمردند.وی بهبود اشتغالکارشناسان منابع طبیعی بر می

ها برای درآمدزایی در جامعه محلی باید منحصر به یک نقطه خاص شود نوبخت، برخی ایدههای طبیعی نباشند.به گفته تخریب عرصه

زیرا در صورت توسعه آن به کل شمال، صرفه اقتصادی خود را از دست خواهد داد.اکبر نجفی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس 

شنی شود باید بیالن اقتصادی کامال روی هیرکانی نوشته میهاهایی که برای مدیریت جنگلنیز پس از سخنان بیات تاکید کرد: طرح

 داشته باشد و تحت تاثیر مسایل سیاستی و مدیریتی قرار نگیرد.

 

 واقع گرایی را از یاد نبریم

 های هیرکانی بیان کرد: درمرتضی ابراهیمی مشاور شورایعالی جنگل در واکنش به ارائه مدیر ملی طرح مدیریت چند منظوره جنگل

های شمال باید از تجارب خارج از شمال هم استفاده شود. در قالب طرح، مدیریت منابع جنگلی خارج از دوین طرح برای جنگلت

های قبل شروع شده است. در این زمینه توصیه ما این است که واقع گرایی را از یاد نبریم.وی افزود: دنبال رویاپردازی شمال، سال

شود. اما در عمل پس از تهیه طرح برای بسیار ارزشمند است که به آن مروارید سبز هم گفته مینباشیم. بنه یک محصول فرعی 

هزار هکتار جنگل بنه،  600برداری از این محصول، نه تنها بنه طالی سبز نبود، بلکه سرب هم نبود.ابراهیمی ادامه داد: برای بهره

برداری داشتیم که اگر تناوب را برای ادامه حیات درخت درخت قابل بهره 9طرح جنگلداری تهیه شده بود. بر اساس میانگین وزنی 

برداری کرد و افزایش بهرهداد. این میزان محصول کمکی به معیشت جامعه محلی نمیگرفتیم، ساالنه یک کیلوگرم سقز میدر نظر می

برای محصوالت فرعی در مورد بنه نشان داد که کرد.وی اضافه کرد: تدوین طرح نیز به ادامه حیات محصوالت فرعی آسیب وارد می

 64رسد. در زاگرس برداری از محصوالت ثانویه به زاگرس نمیهای شمال در امر بهرهاین تفکر شعار بوده است. هرگز غنای جنگل
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ای محصوالت تهیه طرح برگونه دارای قابلیت تولید محصوالت فرعی داریم اما عمال در مدیریت این منابع هیچ نقشی نداشتیم. بنابراین 

 برای ارائه طرح جدید باید دست به کارهای بزرگ زدهای رویایی باشیم.فرعی باید آسیب شناسی شود. ما نباید دنبال برنامه

داریوش بیات مدیر ملی طرح مدیریت چند منظوره هیرکانی در واکنش به انتقادات مطرح شده به این طرح گفت: توسعه کشاورزی 

مجاور جنگل، صرفا در اراضی مستثنیات انجام شده است. مردم حق ورود به جنگل ندارند.وی افزود: حتی پیشنهاد  در روستاهای

 های بومی، هیبرید ایجاد کند.تولید قارچ شیتاکه مطرح شده بود که جلوی آن ایستادیم. زیرا ممکن است این قارچ با سایر گونه

ه کجا باید دانید کی مناسب به دست بیاوریم. اگر فکر بزرگی در سر نداشته باشید، نمیبیات گفت: کار ما رویاپردازی است تا الگو

های . برای طرحایمرسیم که تا امروز رسیدهایم به همان جایی میبروید. باید شرایط تغییر پیدا کند. اگر کاری بکنیم که تاکنون کرده

 30های هیرکانی تا کنون ت برای هر هکتار طرح مدیریت چند منظوره جنگلآزمایشی نیاز به به هک و اصالح وجود دارد.به گفته بیا

هزار تومان هزینه شده است. این در حالی است که حق مشاوره مایک موزر مشاور پروژه یک میلیارد تومان است. اعتبارات این طرح 

عتبار به طرح اختصاص داده و سازمان از صندوق جهانی تسهیالت محیط زیست تامین شده است. این صندوق دو میلیون دالر ا

های دالر به این طرح کمک کرده است. وی تاکید کرد: در جنگل 150کرد، ها نیز که باید سه میلیون دالر به طرح کمک میجنگل

د چنهای مدیریت ایم.ناصر مقدسی رئیس شورای عالی جنگل نیز در دفاع از طرحایم که به تنفس رسیدهشمال از سرمایه خورده

های جدید پاشنه آشیل ما مسایل اجتماعی است. در این حوزه باید از متخصصان حوزه اجتماعی کمک منظوره، تاکید کرد: در طرح

گل های جنهای جنگل نشین گفت: ایرج ملک احمدی در مقدمه کتاب ارزیابی تعاونیگرفته شود.وی درباره دالیل شکست تعاونی

اند و از های دولت تشکیل شدهاند بلکه بر اساس سیاستها بر اساس نیاز مردم ایجاد نشدهاونینشین اشاره کرده است که این تع

توان فرجام آنها را حدس زد.مقدسی تاکید کرد: مردم شرایطشان و حد وابستگی آنها به طبیعت کامال متفاوت است. همان ابتدا می

 گوید حفاظتفقر همزاد با یکدیگر هستند. دکتر منوچهر امانی می مسایل مردم با هم متفاوت است. اما تخریب منابع طبیعی و

های کارشناسی قابل تعمق است اما اینکه مردم در فاز ارزیابی و های طبیعی بدون مشارکت مردم امکان ندارد. نگرانیعرصه

 همان نقطه مبدا در تصمیم سازیسازی چگونه به کار گرفته شوند، نظر متخصصان علوم اجتماعی این است که آنها باید از تصمیم

 یابی کنیم تا به نتیجه برسیم. در مدلی که برایگر شدن جامعه محلی را ریشهمشارکت داده شوند.وی تاکید کرد: باید دالیل تخریب

 یهای زیادی در تدوین مدل جدید داریم.سید محسن حسینشود، مسئله اجتماعی بسیار مهم است و پیچیدگیآینده جنگل رسم می

ایم، ندیدن مردم بوده است.وی افزود: ما در نیز در ادامه بیان کرد: دلیل اینکه تا کنون با وجود اقدامات مثبت انجام شده، موفق نبوده

های بعدی را هم زدیم. ما دو روش پناهی برش بذرافشانی و نوردهی زدیم، دام نهال را خورده است و سال بعدی طبق برنامه برش

هزار مترمکعب  20هزار متر مکعب را به عنوان رویش برداشت کردیم اما  10پا را به عنوان رویش گرفتیم و درصد موجودی سر

 کنم.های مطرح شده را درک میهمزمان از جنگل قاچاق شد و این میزان قاچاق را در نظر نگرفتیم.حسینی تاکید کرد: تمام دغدغه

شود. اگر است. اما توانمند کردن جامعه محلی، سبب حفاظت از جنگل میپس گرفتن زمینی که به مردم داده شده است، سخت 

یابد.وی اضافه کرد: طرح مدیریت چند شود. مصرف چوب سوخت کاهش میوضع اقتصادی جوامع محلی بهبود یابد، قاچاق کم می

ی ها ارزیابت. باید سر فرصت طرحهای شمال کشور در حال انجام اسهای هیرکانی به صورت آزمایشی در بدترین حوزهمنظوره جنگل

های مطمئن برداشته شود. باید راهکارهای عملیاتی ارائه داد. ممکن است این طرح ایراداتی داشته باشد اما هرز رفتن شود و قدم

ا ب بودجه درست نیست.در انتهای این نشست یک روزه مقرر شد: کمیته راهبری طرح جایگزین با مشارکت اجرا، آموزش و تحقیقات

ها، خط قرمزها و ...( تشکیل شود. اعضای این کمیته شامل ها، مدلهای جدید )شاخصماموریت تدوین اصول و مبانی و طراحی طرح

مقداد جورغالمی و سید مهدی حشمت الواعظین از دانشگاه تهران، اکبر نجفی و سید محسن حسینی از دانشگاه تربیت مدرس، امیر 

http://awnrc.com/index.php
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ع، بالی ها و مراتری آبکنار از دانشگاه گیالن، احمد رحمانی و خسرو ثاقب طالبی از موسسه تحقیقات جنگلاسالم بنیاد و کامبیز طاه

و گل علیزاده از سازمان حفاظت محیط زیست، سید محمد حجتی و اصغر فالح از دانشگاه ساری و ساسان بابایی و هادی کیادلیری 

رح های دولتی، شها و دستگاهند. قرار شد این اعضا به نمایندگی از طرف دانشگاهاز دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات هست

 بندی مباحث بپردازند./خدمات را بررسی کرده و در جلسه بعد به جمع

http://www.iana.ir/fa/news/46988/%D8%AA%D8%AC%D8%B18 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۱۲تاریخ: 

 کشاورزی ایران،تشنه نگاه دانش بنیان/توجه و ارتقای الگوی کشت،شاه کلید حصول توفیقات حداکثری

حرکت مجدانه در قالب نگاه دانش بنیان است،نگاهی عرصه زراعت و کشاورزی از حوزه هایی به شمار می رود که به شدت نیازمند 

باشگاه گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.که از ارتقای الگوی کشت تا توسعه صنایع تبدیلی را پوشش دهد

کند از نمونه فعالیت هایی محسوب می شود که نقش بسزایی در توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور ایفاء می زراعت و باغداری، خبرنگاران جوان

 و این ادعا زمانی قابل اثبات می شود که سیر شکوفایی و توسعه اقتصادی کشورهای صاحب نام در جهان مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. با

ا ر رصد روند حرکتی جوامع توسعه یافته، محرز می شود که اکثریت قریب به اتفاق آنها، در حوزه زراعت و باغداری برنامه ریزی اصولی و مدونی

 یبه تبع در صورت تحقق چنین روند و رویکردی در کشور ایران، فرآیند توسعه با سرعت، شتاب و انسجام هر چه بیشتر.تعریف و تنظیم نموده اند

 .همراه شد و قطعاً بسیاری از چالش های پیش روی کنونی در عرصه های متعدد، علی الخصوص اقتصادی ، مرتفع خواهد شد

زراعت و  ، با اشاره به ضرورت علمی شدنصنعت،تجارت و کشاورزیحمزه عقیلی،کارشناس کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار 

باغداری در ایران اظهار داشت: در حال حاضر ایران با مشکالت عدیده ای در حوزه های طبیعی، اقلیمی و آب و هوایی مواجه است 

که مستقیماً بخش زراعت و کشاورزی این مرز و بوم را هدف قرار می دهد و یقیناً عبور از این چالش ها، مدیریت ویژه و خاص به 

به میزانی قابل توجه و جدی است  امنیت غذایی ی افزود: اهمیت زراعت و باغداری از منظر اقتصادی، استقالل وو.خود را می طلبد

 .که بدون تردید شکست در این عرصه، به مثابه مواجهه با بن بست های هر چه بیشتر اقتصادی خواهد بود

کره زمین و بحران کم آبی، بسترِ مناسبِ زراعت و  کارشناس کشاورزی عنوان کرد: در حال حاضر پدیده هایی همچون گرم شدن

 .باغداری را در برخی از نقاط کره زمین محدود ساخته و استمرار این وضعیت، تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور به شمار می رود

ت حرکت در از چند زاویه، مهم و حائز اهمیت است و در صور الگوی کشت محصوالتعقیلی گفت: در چنین شرایطی، توجه به 

 .این مسیر و نگاه علمی به بخش اشاره شده، مدیریت برون رفت از بحران بصورت ساده تر و ثمر بخش تری محقق خواهد شد

برای فعاالن این عرصه به موضوع روی دست  چالش های حوزه زراعت و کشاورزی کارشناس کشاورزی عنوان کرد: یکی دیگر از

وی افزود: عدم فروش محصول کشاورزی یا .کندشدت زارعان و باغداران را آسیب پذیر می ماندن محصوالت معطوف می شود که به

باغداری و یا عرضه آن با حداقل قیمت، به مثابه یک ورشکستگیِ سنگین برای آن فرد یا گروهی خواهد بود که به هر دلیلی در فروش 

روی دست ماندن محصوالت، زمانی شدید تر و بُغرَنج تر می  عقیلی گفت: مخاطرات و خسارات.محصول برداشت شده موفق نبوده اند

وتاه کنیم و با عنایت به عمر کچنان که باید با سرعت و شتاب حرکت نمیشود که متأسفانه در حوزه توسعه صنایع تبدیلی نیز آن

به شدت تنزل می دهد و  بسیاری از محصوالت زراعی و بخصوص باغی، به تبع زمان بَر شدن فرآیند فروش،کیفیت محصوالت را

ی در چنینکند تا جایی که در برخی موارد عرضه محصوالت اینطبیعتاً در چنین شرایطی، ارزش ریالی محصوالت، به شدت اُفت می

کارشناس کشاورزی عنوان کرد: در صورت .بازار امکان پذیر نمی شود و تولیدات برداشت شده به عنوان خوراک دام عرضه می شود

وسعه و گسترش صنایع تبدیلی، هدر رفت محصوالت به حداقل ممکن می رسد و در بسیاری از حوزه ها شاهد حصول ارزش تقویت، ت

 .افزوده هر چه بیشتری نیز خواهیم بود

 از بی اطالعی و عدم اشراف کشاورزان به نیاز بازار تا تحمیل خسارات سنگین

، با اشاره به عدم اطالع و اشراف کشاورزان و صنعت،تجارت و کشاورزی رنگارحمید رستم آبادی، کارشناس بازار،در گفت و گو با خب

باغداران به نیاز بازار و کمبودها یا اشباع های احتمالی، عنوان کرد: این ناآگاهی، ریشه اصلی تحمیل بسیاری از ضررو زیان ها به 

وی افزود: باید ساز وکاری تعریف شود که بر اساس آن، نیاز آتی بازار برآورده و احصاء شود و بر مبنا و اساس .ی استفعاالن حوزه زراع
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کارشناس بازار عنوان کرد: در صورت حصول این امر، .نیاز موجود،کشاورزان و باغداران مبادرت به کِشت یا برداشت محصول نمایند

ای افزایش می یابد و دیگر زارعین، دغدغه فروش محصوالت خود را نخواهند حو فزآیندهبه ن فروشِ تولیدات کشاورزانضریب 

 تعریف و خرید محصوالت کشاورزیرستم آبادی گفت: سیاست های حمایتی دولت و طرح هایی که تحت عنوان تضمین .داشت

ء می کند و از سوی دیگر این طرح ها، از هدر اجرایی می شود، نقش بسزایی در آرامش خاطر کشاورزان و فعالیت با دغدغه کمتر ایفا

رفت ظرفیت ها و فرصت های بالقوه و ارزنده و محصوالت برداشت شده نیز جلوگیری می کند که تحقق و حرکت در این مسیر، 

زراعت و  این کارشناس بازار که خود از فعاالن عرصه.دقیقاً به موارات سیاست های اقتصاد مقاومتی قابل تبیین و ارزیابی است

کشاورزی نیز محسوب می شود در خاتمه یادآور شد: با الگوی کشت مناسب قادر خواهیم بود به فراخور نیاز بازار و با توجه به 

اقتضائات آب و هوایی و کیفیت خاک اراضی زیر کشت، به زراعت و پرداخت و به تبع در این شرایط، احتمال مواجه شدن با آفات و 

ناشی از کم آبی و...به حداقل می رسد که البته حصول این امر مستلزم فاصله گرفتن از شیوه های سنتی گذشته  یا باال رفتن خسارت

 .و بکارگیری اصوا و قواعد علمی ،نوین و دانش بنیان است

http://www.yjc.ir/fa/news/6188768%DA%A/9%D8%B4%D8%A7 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۱۳تاریخ: 

 هزارهکتاری 550کوتاهی وزارت نیرو در اجرای طرح 

را به هزارهکتار در دو استان خوزستان و ایالم منفعت ملی  550های بخش کشاورزی گفت: با وجود آنکه اجرای طرح رئیس تشکل

مسعود اسدی رئیس تشکل های بخش کشاورزی در گفتگو با خبرنگار .همراه دارد، اما وزارت نیرو در اجرای آن سنگ اندازی می کند

طرح ،با اشاره به آخرین وضعیت فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای باشگاه خبرنگاران جوانگروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزی

در دو استان خوزستان و ایالم اظهارداشت:علی رغم تامین اعتبارات الزم و دستور رئیس جمهور، وزارت نیرو به این امر توجه  هزار هکتاری 550

ر عملیات زهکشی،تجدید و نوسازی اراضی، احداث شبکه فرعی آبیاری و تامین آب مورد نیار د وزارت نیرو  :وی افزود.چندانی نداشته است

 هزارهکتاری550اسدی با اشاره به اینکه اجرای طرح .نیست قبول قابل وجه هیچ به امر این که  هزارهکتار در این دو استان کوتاهی کرده 230برای 

رئیس تشکل .بگیرد را امر این جلوی که دارد نظر در اندازی سنگ با نیرو وزارت که  است لیحا در این را به همراه دارد، گفت:  منفعت ملی

های بخش کشاورزی تصریح کرد: دولت برای تامین آب زمین هایی که سالها کشاورزان محصوالت مختلف را کشت می کردند پس از تامین 

هزارهکتار باقی  230از  وزارت نیروهزارهکتار تقلیل داد، در حالیکه  550هزارهکتار به  800اعتبارات الزم، سطح زیر کشت محصوالت را از 

 .هزارهکتار دیگر آن را کاهش دهد 100ه برای صدور مجوز در نظر دارد که ماند

http://www.yjc.ir/fa/news/6182435/%DA%A9%D9%88% 
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 برنج
 فودپرس ۱۳۹6مرداد ماه  ۱۱چهار شنبه 

 تومان اختالطی است 8000برنج ایرانی کیلویی 

ای برخورد اگر این روزها با این نوع برنج با چنین قیمت فریبنده« تومان 8000برنج ناب گیالن کیلویی » <جام جم -عماد عزتی

 .ایدکنید، بلکه با پدیده اختالط برنج وارداتی و ایرانی مواجه شدهکردید، شک نکنید که برنج داخلی خریداری نمی

های خارجی برای متعادل کردن قیمت برنج مصرفی بیشتر از سابقه قیمت برنج داخلی باعث شده تا زمینه واردات برنجبیافزایش 

های خارجی که گاهی از لحاظ ظاهری شباهت بسیار زیادی با برنج داخلی دارد، گذشته شود؛ این درحالی است که ظاهرا ورود برنج

کیفیت خارجی با تولیدات داخلی نه تنها سالمت جامعه های بیر داده تا با مخلوط کردن برنجاین فرصت را در اختیار سودجویان قرا

در این زمینه بسیاری از کارشناسان بر این .را به مخاطره بیندازند بلکه زمینه حذف تولیدکنندگان داخلی را در آینده فراهم کنند

های برخی نهادهای دولتی در زمینه ف نبودن میزان واردات به دلیل دخالتباورند که نبود آمار دقیق از میزان تولید و همچنین شفا

 .های مختلف سودجویی در این بازار استترین عامل ایجاد زمینههای خارجی اصلیواردات برنج

 های شمالیورود برنج خارجی به استان

قابلیت  شود،فید رنگی که از خارج به کشور وارد میمسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج به خبرنگار ما گفت: هر برنج س

کشاورز افزود: از چندی پیش که انجمن واردکنندگان مستنداتی درباره این سودجویی به .های تولید داخل را دارداختالط با برنج

دگان مرتبط کرده و آن را های مسئول هشدار داد اما متاسفانه اغلب مسئوالن این هشدار را به منافع واردکنندست آورد به مقام

این مقام صنفی معتقد است برای رسیدن به واقعیت کافی است مسیر تردد کانتینرهای برنج وارداتی بخصوص از مبدا .نادیده گرفتند

 .استهدهای شمالی کشورمان از بنادر بارگیری شتایلند یا پاکستان را دنبال کنیم تا دریابیم که اغلب این کانتینرها به مقصد استان

های تایلند، پاکستان و اروگوئه امکان اختالط بیشتری با برنج داخلی بخصوص انواع دبیر انجمن واردکنندگان برنج تصریح کرد: برنج

های وی درباره برنج.پرمحصول را دارد و به همین دلیل طی یکی دو سال اخیر میزان واردات برنج از این کشورها روبه افزایش است

های کشاورز درباره شباهت برنج.های هندی امکان اختالط آن با برنج داخلی نیستپز شدن برنججم گفت: با توجه به نیمهندی به جام

های شود که یکی دارای عطر و بوی مناسبی است که با برنجتایلندی با تولیدات ایران تاکید کرد: اصوال از تایلند دو نوع برنج وارد می

این مقام صنفی .شودهای پرمحصول ایرانی مخلوط و فروخته میتر با برنجو دیگری به دلیل کیفیت پایین شودکیفی ایران مخلوط می

قدر باالست که با تومان اعالم کرد و گفت: سود حاصل از این تخلف برای سوداگران آن3000های تایلندی را حداکثر قیمت برنج

های برای مثال اکنون برنج .اندهای هندی را ایجاد کردهینه ممانعت از واردات برنجهایی که در اختیار دارند زماستفاده از تمام رانت

شود.وی تومان فروخته می9000درصد با برنج پرمحصول داخلی مخلوط و با قیمتی نزدیک به  50تر از تایلندی با درصدی پایین

ز اختالط برنج خارجی با داخلی قرار بر این است که از جم گفت: برای جلوگیری ادرباره چگونگی کنترل این سودجویی نیز به جام

های ای صورت پذیرد که این امکان برای اختالط برنجهای گستردهشهریور امسال در مبادی ورودی با استفاده از روش ژنوتایپی کنترل

های های وارداتی با هماهنگیغاز کنترل برنجکشاورز تاکید کرد: پس از آ.خارجی با ایرانی و حتی ایرانی با ایرانی نیز قابل استفاده است

های موجود ـ سودجویی را رصد های برنج با رفرنسصورت گرفته قرار است که در سطح عرضه نیز از روش ژنوتایپی ـ کنترل ژن

 .کنیم

 باید همانند قاچاق با آن برخورد کنند
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های خارجی با برنج تولید ایران به خبرنگار ما گفت: این خالف بزرگی رئیس انجمن برنج ایران با تائید اختالط برنجعلی اکبریان، نایب

نندگان کتنها تولید داخل مورد تهاجم قرار گرفته بلکه سالمت مصرفاست و باید مثل قاچاق با آن برخورد شود به این دلیل که نه

های تولیدی هستند، بط دائم درحال رصد کارخانهکه مسئوالن و نهادهای مرتاکبریان با تاکید بر این.نیز به مخاطره خواهد افتاد

های دیگری این اتفاق افتاده است چون ایم و هرچه هست در مکانافزود: تاکنون گزارشی از تخلف در محل تولید دریافت نکرده

برخی مشتریان عمده  کهاین مقام صنفی تصریح کرد: با توجه به این.شودهای برنج دائم از سوی نهادهای مرتبط بازرسی میکارخانه

های دیگر این تخلف رود که در شهرستانهای متفاوتی از محصوالت مختلف دارند، این احتمال میدر اقصی نقاط کشورمان سفارش

 های خارجی ممنوع استتنها برای برنججم گفت: بحث مخلوط کردن برنج، نهرئیس انجمن برنج ایران به جامنایب.صورت گرفته باشد

های ایرانی با یکدیگر هم غیرقانونی است، بنابراین هرکس این کار را انجام دهد، قطعا با آن برخورد قانونی صورت تالط برنجبلکه اخ

های های خارجی مشابه ایرانی است ، افزود: با توجه به شباهت ظاهری برخی برنجکه برخی برنجاکبریان با اشاره به این.خواهد گرفت

های تایلندی است، بنابراین الزم است ورود این ها بیشتر از برنجپاکستان احتمال تخلف در این نوع برنج خارجی مثل برنج هند و

 .محصوالت به کشورمان کنترل شود

 ایرانی برنج بازار به هاضربه تایلندی

ر های تایلندی دججویباری، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس هم درباره وضعیت فروش برنمحمد صادق حسنی

های بی کیفیت خارجی از جمله تایلندی نه تنها سالمت مردم، بازار کشور، عنوان کرد: سودجویان با مخلوط کردن برنج ایرانی و برنج

جریان نام برنج داخلی در بازار در که فروش برنج خارجی بهحسنی با بیان این.برندکاران داخلی را نیز به تاراج میبلکه اقتصاد برنج

 .کنندتومان سود کسب می 7000های نامرغوب خارجی، هرکیلو است، ادامه داد: سوداگران برنج با مخلوط کردن برنج داخلی با برنج

تومان  2500به گزارش خانه ملت، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: نرخ برنج تایلندی هرکیلو درنهایت 

وی افزود: زمانی که برنج .رودفروش میهزارتومان در هرکیلو به 11تا  10های داخلی به نام برنج داخلی با نرخ جاست، اما با ادغام برن

تومان  8000توان باورکرد برنج ایرانی که کیلویی شود، چگونه میهزار تومان از کشاورز خریداری می 11ایرانی از مزرعه کیلویی 

نند رسافروش میاین نماینده مجلس ادامه داد: مافیا، برنج تایلندی را به نام ایرانی در بازار به.استرسد، برنج اصیل ایرانی فروش میبه

رود که فروش میتومان در صورتی به 8000و این در حالی است که بنده در کالنشهر تهران مشاهده کردم؛ برنج ناب گیالن کیلویی 

 .شودمان خریداری میهزار تو 11برنج از کشاورز در شالیزار، کیلویی 

 شیوه تقلب در بازار برنج

جم توضیح داد: بحث اختالط برنج اصوال نه یکی از واردکنندگان مطرح برنج که نخواست نامش در این گزارش منتشر شود به جام

جم گفت: در گذشته جاموی به .گیردهای داخلی نیز صورت میهای خارجی با ایرانی بلکه میان انواع مختلف برنجفقط درباره برنج

گرفت، اما امروز روند کامال متفاوت شده، چون بنکداران به شاید این تخلف صرفا در میان برخی تولید کنندگان صورت می

برنج طارم  من»گویند دهند مثال به تولیدکننده میتولیدکنندگان، سفارش برنج با قیمتی مشخص و متناسب با بازار هدفشان می

توان قیمت برنج طارم را که مشخص است به این عدد رساند؟وی با است که چطور میخوب حاال سوال این« الزم دارمتومانی  9000

شود، گفت: بسیاری از واردکنندگان های شمالی ارسال میاشاره به برخی ارقام برنج پاکستانی که از استان خراسان به سمت استان

های شمالی ایران ارسال و سوپر کرنل را از پاکستان وارد و به استان 386های د، برنجکننکوچک که در استان خراسان فعالیت می

های تایلندی هم این واردکننده درباره برنج.های پرمحصول ایرانی را داردکنند به این دلیل که این دو برنج قابلیت اختالط با برنجمی

های تولیدی استان گیالن دارد، بنابراین مقصد حمل آنها باهت زیادی به برنجشود که شافزود: دو نوع برنج بیشتر از تایلند وارد می
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های ارسالی از سوی بندی آنها به کیسهها و تغییر بستهگونه برنجوی معتقد است، متخلفان با واردات این.استان گیالن است

زرسان دور نگه داشته و آنها را در فرصتی مناسب به ها را از دید باکیلویی هستند این نوع برنج 80و  75ها که عموما کوبیشالی

 .کننددرصد مورد نیاز با محصوالت مشابه ایرانی مخلوط می

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=f10718a0b3e64ce6b32dcc 
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 پسته
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۱تاریخ: 

های اغفشار در بکاران رفسنجان در پژوهشکده پسته/ توسعه استفاده از آبیاری زیرسطحی کمبررسی مشکالت پسته

 پسته استان کرمان/ اجرای طرح بررسی اثرات آبیاری زیرسطحی در محدوده رشد ریشه گیاه

ای از سوی مدیران اجرایی و تحقیقاتی شهرستان رفسنجان مسائل و مشکالت عدیده رئیس پژوهشکده پسته با بیان اینکه در نشست مشترک

ه بیماری پسیل ویژها و آفات پسته بهکاران رفسنجان مربوط به بیماریکننده در این نشست طرح شد، گفت: بیشتر مشکالت پستهمدیران شرکت

تن از مدیران و اعضای هیأت علمی  40رنگار ایانا با اشاره به برگزاری نشست مشترک وگو با خباهلل جوانشاه امروز در گفتدکتر امان.شودپسته می

صورت های دولتی و غیردولتی شهرستان رفسنجان افزود: قرار است از این پس بهاین پژوهشکده با مدیران اجرایی جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه

های حلکاران استان بررسی گردد و راهپژوهشکده وضعیت و مسائل و مشکالت پستهماهانه از مدیران اجرایی استان کرمان دعوت شود تا در 

عملی برای برطرف شدن این مشکالت ارائه شود یا موضوع برای بررسی و تحقیق در پژوهشکده پسته قرار گیرد.وی با بیان اینکه در این نشست 

ها ماریکاران رفسنجان مربوط به بیشد، بیان کرد: بیشتر مشکالت پسته کننده طرحای از سوی مدیران شرکتمشترک مسائل و مشکالت عدیده

ته، عوارض های پسشود. عالوه بر این، مشکالت کمبود آب و خشکسالی در منطقه، کاهش عملکرد باغویژه بیماری پسیل پسته میو آفات پسته به

های یوه و جوانه گیاه پسته، شوری آب و... نیز از مسائل و تنگناهای فعالیتفیزیولوژیکی که بر اثر تغییرات آب و هوایی پدید آمده مانند ریزش م

کاران رود.به گفته رئیس پژوهشکده پسته، در این نشست مقرر شد ضمن بررسی دقیق و علمی مشکالت پستهشمار میکاران رفسنجان بهپسته

سازی اراضی در این شهرستان برگزار شود.جوانشاه مشکل یکپارچه های آموزشی نیز برای رفع مسائل آنان در مناطق مختلفرفسنجان، دوره

شهرستان رفسنجان را ازجمله مشکالتی دانست که از سوی مدیران اجرایی جهاد کشاورزی شهرستان در این نشست مطرح شد و ادامه داد: در 

ان رفسنجان بررسی و درباره ریزش جوانه گل و میوه منظور رفع مشکالت باغداران پسته شهرستکارهای کاربردی بهمجموع در این نشست راه

های تحقیقاتی از سوی اعضای هیأت علمی پژوهشکده تهیه و اجرا شود. در این زمینه در حال حاضر اطالعات خاصی ویژه قرار شد پروژهپسته به

ای در تمام مسائل های تحقیقاتی گستردهیم فعالیتدر پژوهشکده موجود نیست.وی با بیان اینکه اعتبارات پژوهشکده پسته آنقدر نیست که بتوان

دی مدت به نتایج کاربرتوان در کوتاهو مشکالت باغداران پسته شهرستان رفسنجان انجام دهیم، عنوان کرد: در زمینه مبارزه با آفات پسته می

بود دلیل کممناسبی صورت گیرد. پژوهشکده به دقیقی دست یافت؛ اما درباره ریزش جوانه گل پسته پنج سال زمان الزم است تا کار جدی و

کاران منطقه را برطرف سازد.رئیس پژوهشکده پسته با اشاره به اجرای سیستم آبیاری اعتبارات ناچار است به مرور مسائل و تنگناهای پسته

درصد در مصرف  50ین سیستم از آبیاری حدود ویژه در شهرستان انار یادآور شد: با اجرای اهای پسته استان کرمان بهفشار در باغزیرسطحی کم

ن به های استاهزار هکتار از باغیابد. از سه سال پیش تاکنون بیش از یکوری در تولید افزایش میشود و از سوی دیگر بهرهجویی میآب صرفه

 ئه برنامه تغذیه گیاهان پسته در روش آبیاریفشار مجهز شده و این شیوه در استان در حال توسعه است.جوانشاه اراسیستم آبیاری زیرسطحی کم

ای منظور برطرف کردن مشکالت تغذیههای پژوهشکده پسته اعالم کرد و خاطرنشان ساخت: در این روش بهفشار را از دیگر فعالیتزیرسطحی کم

توان به اجرای چهار ها میکه ازجمله آنهای متعددی اجرا یا در دست اجرا است گیاه با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان پروژه

وه آبیاری یپروژه در استان اشاره کرد.وی در همین زمینه تأکید کرد: چنانچه باغداران پسته استان نتوانند کود مورد نیاز گیاه را در استفاده از ش

سیم به هایی برای وارد کردن کلر صدد یافتن راهبیند. پژوهشکده برای رفع این مشکل درفته آسیب میزیرسطحی به گیاه برسانند، گیاه رفته

خاک از طریق مخلوط با آب در آبیاری زیرسطحی است.به گفته جوانشاه، اجرای طرح بررسی اثرات آبیاری زیرسطی در محدوده رشد ریشه گیاه 

 د./روشمار میدر حال اجرای این پژوهشکده بههای منظور بررسی دقیق اتفاقات رخداده در محدوده رشد ریشه نیز از دیگر طرحمدت بهدر طوالنی

http://www.iana.ir/fa/news/46942/%D8%A8%D8%B1%D8% 
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 تامین منابع مالی
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۱تاریخ: 

 10شیوع غیرمترقبه بیماری باکتریایی نواری گندم در برخی نقاط کشور/ در مزارع آلوده گندم میانگین خسارت 

 درصد بوده است/ نگرانی کشاورزان از این آلودگی گیاهی نگرانی موجهی است

ایی نواری توان برای بیماری باکتریاینکه علل متعددی را می شناس مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی با بیانعضو هیأت علمی و باکتری

ف، های بهاره در مناطق مختلگندم عنوان کرد، بیان داشت: آنچه به نظر ما از علل اصلی طغیان این بیماری است، عبارتند از: بارندگی

اً حساس به این بیماری )مانند رقم میهن، های آبیاری بارانی در مزارع گندم، کاشت ارقام نسبتوجود دمای مطلوب، گسترش سیستم

 .پیشگام و...( و آلودگی احتمالی بذور مصرفی در سال گذشته

به گزارش ایانا از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکترعلی علیزاده علی آبادی با بیان اینکه در سال زراعی گذشته نوعی 

از مزارع گندم کشور شده است، گفت: متأسفانه در سال زراعی گذشته در بسیاری از بیماری باکتریایی باعث بروز خسارت در برخی 

خیز کشور مانند: استان های لرستان، کرمانشاه، همدان، زنجان، خراسان رضوی، فارس و جنوب های مهم و گندممزارع گندم استان

و میزان آلودگی در حدی بود که به تولید محصول خساراتی شدت شیوع یافت کرمان )منطقه ارزوئیه( بیماری باکتریایی نواری غالت به

وارد کرد.وی با اشاره به میزان خسارت های وارده افزود: درحال حاضرتخمین دقیقی از میزان خسارت وجود ندارد ولی در مزارع آلوده 

. در این زمینه مطالعاتی در دست درصد بوده است 10رسد میانگین خسارت حدود هایی که نام برده شد، به نظر میگندم در استان

اقدام است تا میزان خسارت های وارده به طور دقیق مشخص و اطالع رسانی شود.دانشیار و عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه 

پزشکی یاد آورشد: مستندات موجود نشان می دهد این بیماری در سال های گذشته هم در مزارع کشور وجود داشته است و این 

اری گیاهی باکتریایی درحد مشاهده بر روی برخی بوته ها دیده می شده و خسارت آن هرگز به آستانه زیان اقتصادی نزدیک بیم

نمی شد؛ اما سال گذشته این آلودگی خسارت زیادی به مزارع گندم کشور وارد کرد و ابعاد آن هیچ وقت به این میزان وسیع نبوده 

ودیم.علیزاده با اشاره به پراکندگی بیماری باکتریایی نواری گندم درمزارع کشورخاطرنشان ساخت: و آن را به صورت یک بحران شاهد ب

از کرمان گزارش کردم. دو پاتووار جداگانه از عامل این بیماری در کشور شناسایی شد. متعاقب آن در  1367این بیماری را در سال 

کردیم. کانون این بیماری گیاهی در اکثر نقاط کشور وجود داشت؛ اما  ، پراکندگی این بیماری را تعیین1368و  1367های سال

استان های هرمزگان، کرمان، یزد، اصفهان، فارس، تهران، زنجان، همدان، کرمانشاه، لرستان، چهارمحال و بختیاری، 

های خوزستان، بوشهر، نوبویراحمد، خراسان رضوی و برخی مناطق دیگر این باکتری گیاهی دیده شده است. در استاکهگیلویه

 ت.صورت بسیار ضعیف دیده شده اسشرقی، غربی و اردبیل وجود این بیماری بهگلستان، مازندران، گیالن، خراسان شمالی، آذربایجان

لی صوی با بیان اینکهعلل متعددی را می توان برای بیماری باکتریایی نواری گندم عنوان کرد، بیان داشت: آنچه به نظر ما از علل ا

ی های آبیاری بارانهای بهاره در مناطق مختلف، وجود دمای مطلوب، گسترش سیستمطغیان این بیماری است، عبارتند از: بارندگی

در مزارع گندم، کاشت ارقام نسبتاً حساس به این بیماری )مانند رقم میهن، پیشگام و...( و آلودگی احتمالی بذور مصرفی در سال 

هایی برای تأمین بذر عاری از آلودگی، برای کتری شناسی گفت: به همین دلیل در حال حاضر نگرانیگذشته.محقق برجسته با

کشاورزان در همه مناطق، اعم از آلوده و غیرآلوده، وجود دارد؛ اما مسئله نگرانی کشاورزان از این آلودگی گیاهی یک نگرانی موجهی 

ارد. تاکنون نیز ضمن ابالغ به همه استان ها، چندین جلسه هماهنگی هم در این سازی بهره برداران داست و نیاز به آموزش و آگاه

ارتباط برگزار شده است. ما در این زمینه بارها و از طریق روش های آموزشی به بهره برداران متذکرشده ایم که در تهیه بذر گندم 

بذری آلوده به این بیماری از گردونه تهیه بذر خارج شوند و درسال آینده شان، آلودگی به این بیماری را مدنظر قرار دهند و مزارع 
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ها برطرف شود.به گفته این دانشیار و باکتری شناس سازمان های آلوده از منابع بذور سالم و مازاد سایر استانکمبود بذر استان

مل دیگری مانند آموزش و نظارت بر ثبت تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی عالوه بر تالش برای تدارک بذر سالم مورد نیاز، به عوا

شنایی های آلوده به بیماری باکتریایی نواری گندم، آترین نیاز فعلی استانگواهی بذر و نهال نیز تأکید می شود.وی با بیان اینکه مبرم

آموزشی برای  کارگاهکارشناسان مرتبط با تولید این محصول استراتژیک با این بیماری است، گفت: به همین منظور تاکنون چند 

اعم از کارشناسان حفظ نباتات، ثبت گواهی بذر، ناظران  -آشنایی با این بیماری و نحوه مدیریت آن برای کلیه کارشناسان مرتبط 

برگزار شده است. این امر باعث ترویج و توصیه نظرات کارشناسی برای  -کاران نمونه بذری پزشکی و گندمهای گیاهمزرعه، کلینیک

وقت و ارزیابی میزان آلودگی تر مزارع و گزارش بیماری در اسرعگونگی کاشت گندم در سال آینده و نیز مراقبت و نظارت دقیقچ

مزارع بذری و نهایتاً حذف مزارع بذری آلوده از گردونه تولید بذر خواهد شد.این محقق برجسته گیاه پزشکی با اشاره به فعالیت های 

اری باکتریایی نواری گندم بیان داشت: تاکنون توانسته ام دو پروژه تحقیقاتی شناسایی دقیق عوامل این مطالعاتی و پژوهشی بیم

بیماری و بررسی واکنش ارقام موجود گندم در برابر این بیماری تهیه کنم و به زودی درکانون های آلوده شروع به فعالیت خواهیم 

برای جلوگیری از آلودگی مزارع گندم و آشنایی بیشتر کشاورزان و بهره برداران  کرد.علیزاده در پایان جدیدترین توصیه های علمی

این بخش تشریح کرد و افزود: اوالً، باید کشاورزان و بهره برداران کشورمان به این بیماری اهمیت دهند و به محض دیدن عالیم 

والت اند با محصم خود را در اراضی که سال قبل در آیش بودهبیماری، کارشناسان استانی را درجریان بگذارند. ثانیاً، سال آینده گند

ها کاشته شده است، بکارند. ثالثاً و حتماً سعی کنند از سالمت بذر خود و از عاری زمینی، کلزا و مانند ایندیگری مانند سویا، سیب

آلوده است. رابعاً، به هیچ وجه کاه و کلشی از  بودن آن از این بیماری مطمئن شوند؛ چرا که راه اصلی و مهم انتقال این بیماری بذر

های قبل در مزرعه باقی نمانده باشد و همه آنها کامالً به زیر خاک رفته و پوشیده شده باشند. خامساً، بدانند که محصوالت سال

 شود./آبیاری بارانی باعث شیوع و گسترش بیشتر بیماری می

http://www.iana.ir/fa/news/46947/%D8%B4%DB%8C%D9%88% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۰تاریخ: 

 گیردگویند تأخیر ناعادالنه در تأیید کردن محصوالت بیوتک، جان هزاران نفر را میمحققان می

سیاست گزاران و سایر ذی نفعان اظهار نگرانی کرده اند که فرآیند تایید برای محصوالت جدید موجب تاخیرهایی می پژوهشگران، 

شود که اغلب از نظر علمی غیر قابل توجیه هستند. این تاخیرها نه تنها به دلیل منافع پیش بینی شده در حوزه اقتصادی بلکه به 

 .ودکانی که دچار سوء تغذیه شده اند نیز ایجاد هزینه می کنددلیل تامین کالری پیش بینی شده برای ک

منتشر شده است تیم تحقیقاتی این تاثیرات  plos ONEدر پژوهش جدیدی که در مجله  "ساینس دیلی"به گزارش ایانا از سایت 

را بر محصوالت کشاورزی که از نظر ژنتیکی مهندسی شده اند محاسبه کرده اند: موز مخصوص پخت و پز )ماتوک(، لوبیا چشم بلبلی 

 ع مازاد اقتصادیو ذرت برای پنج کشور در آفریقا. آن ها دریافتند که در کنیا، مزایای کاهش سوءتغذیه می تواند بیشتر از مجمو

 میلیون دالر برای ذرت در کنیا باشد.  795میلیون دالر برای موز در اوگاندا و حدود  1150باشد. این مزایا می تواند بیش از حدود 

 نجات جان انسان ها

 –ی شده مهندسکنیا، اوگاندا وبسیاری از کشورهای آفریقایی دیگر، این فرصت را داشتند که در تصویب محصوالت از نظر ژنتیکی 

یا بیوتک نامیده می شوند به عنوان نمونه در قاره آفریقا انتخاب شوند. این پژوهشگران گزارش کرده  GMکه هم چنین محصوالت 

 -براساس پیش بینی های قبلی این امر امکان پذیر بود–این نوع محصوالت را به تصویب رسانده بود  2006اند که اگر کنیا در سال 

امکان تولید موز خالدار و در نتیجه  2007انسان حفظ می شد. به همین نسبت، اوگاندا در سال  4000تا  440کی جان از نظر تئوری

زندگی را در طول یک دهه داشته است. بنیاد تکنولوژی کشاورزی آفریقا، یک سازمان غیر دولتی  5500تا  500پتانسیل نجات جان 

ند، اکنون به طور مستقیم نگرانی های خود را در مورد رسیدن به این هدف با به صراحت که در زمینه توسعه تکنولوژی فعالیت می ک

تاخیر یک ساله در تایید می تواند به طور خاص به نیجریه به  "به تاییدیه ها بستگی دارد."اشاره کردن به این عبارت اظهار داشت: 

یب بزند.نتایج این گزارش ممکن است هزینه این تاخیرها را عنوان کشوری که سوءتغذیه در آن جا گسترش زیادی داشته است آس

دست کم بگیرد، به ویژه در ارزیابی مزایای استفاده از لوبیا چشم بلبلی مقاوم به حشرات، به دلیل اینکه آن ها فقط انرژی محصول را 

آفت کش ها برای آفات و بیماری ها به  در نظر می گیرند. عالوه بر این، منافع زیست محیطی و سالمتی ناشی از کاهش استفاده از

طور دقیق مشمول این ماجرا نشده است.مدل محاسباتی ای که نویسندگان از آن استفاده کردند شامل منافع اقتصادی برای 

 تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نبوده و همچنین مزایای کاهش سوءتغذیه در میان خانوارهای مزرعه دار در مطالعات گذشته اغلب

به طور دقیق درنظر گرفته نشده بود. این نویسندگان هم چنین عدم اطمینانی را که به علت اظهارات متناقض گروه های البی، 

سیاست گذاران با آن مواجه هستند را در نظر می گیرند. آنها هزینه های ضمنی مرتبط را محاسبه می کنند. به طور کلی، وزن عدم 

ینده در مقایسه با عدم اطمینان نسبت به منافع آینده بیشتر است. یک واحد هزینه به حدود یک و اطمینان نسبت به هزینه های آ

نیم واحد سود برای جبران خسارت عدم اطمینان نیاز دارد و توضیح می دهد که چرا سیاست گذاران نسبت به اظهارات درباره هزینه 

گو باشند تا مزایای آن. جوستوس وسلر پروفسور اقتصاد کشاورزی و های محصوالت از نظر ژنتیکی مهندسی شده بیشتر باید پاسخ

این مسئله توضیح "که نویسنده اصلی این مطالعه است توضیح می دهد:  wageningen)سیاست روستایی در دانشگاه واگنینگن )

نند سیاست گزاران را قانع می دهد که چرا آن هایی که با محصوالت از نظر ژنتیکی مهندسی شده مخالف هستند راحت تر می توا

 "کنند.

 کاهش مهاجرت
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کاهش زمان تایید محصوالت اصالح شده ژنتیکی منجر به تولید سود ". "زمان پول است، و زندگی!"جوستوس وسلر اضافه کرد: 

ران غیرگاقتصادی می شود که به طور بالقوه به کاهش سوءتغذیه و نجات جان انسان ها کمک می کند و می تواند یک استراتژی 

اما این ". جوستوس وسلر می گوید: "کمک کند2030برای رسیدن به هدف توسعه پایدار سازمان ملل در مبارزه با سوءتغذیه تا سال 

 "مسئله ممکن است برای اروپا در جهت کاهش مهاجرت نیز مهم باشد.

ww.iana.ir/fa/news/http://w46905/%D9%85%D8%AD%D9 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۰تاریخ: 

 یک پاردایم تازه و بدیع برای پیشبرد تحقیقات در مورد میکروب های مفید

ابزار رایج در کشاورزی هستند، اثربخشی آن ها در این درحالی که میکروب های مفید هرچه بیشتر در حال تبدیل شدن به یک 

زمینه به دلیل عوامل استرس زا مانند گرما و خشکسالی در رقابت با سایر میکروب ها و تعامل با گیاه میزبان در محیط زیست واقعی 

 .نقراض میکروب ها شودبه شدت کند است. چنین عواملی می تواند اثر بخشی درمانی آن ها را کاهش دهد یا حتی منجر به ا

عالوه بر این چالش ها: توسعه میکروب های مفید جدید و درمان های میکروبیوم کند شده  "ساینس دیلی"به گزارش ایانا از سایت 

اند. به دلیل این که مجموعه تاکسون های میکروبی که در خاک کشف شده اند بسیار زیاد و متنوع هستند و جدا کردن مفیدترین 

ترجمه فیتوبیوم ها از نظریه تا عمل: با مالحظات "رای مطالعه بسیار سخت است.از طریق مقاله جدید مجله فیتوبیومز با عنوان آن ها ب

، دکتر کریستین هاوکس و الیز کانر در دپارتمان زیست شناسی یکپارچه در دانشگاه تگزاس پیشنهاد کردند که "اکولوژیکی و تکاملی

انجام شده  بیشتر مطالعات"بهبود فرآیند توسعه تکنولوژی میکروبی به کار برده شود.هاوکس می گوید:  تئوری های اکولوژیکی برای

ما می گوییم که اگر ما می توانیم مکانیزم های ". "در زمینه میکروبیوم در حوزه کشاورزی از مکانیزم های اکولوژیکی جدا شده اند

از این ها می توانیم یک نقشه راه برای بهبود توسعه و به کار بردن درمان میکروبی اکولوژیکی اساسی را شناسایی کنیم، با استفاده 

هاوکس و کانر برای روشن کردن این مسئله با استفاده از قارچ های درون رست، جنبه های اکولوژیکی و تکاملی "موفق فراهم کنیم.

کند( در زمینه مطالعات میکروبیوم گیاهی را یکپارچه کردند تئوری نیچه یا کنام )نقشی که هر ارگانیسم در دنیای طبیعی بازی می 

به کار بردن روش هایی چون جدا · تا به توسعه و پیاده سازی درمان میکروبیومی کمک کنند. موارد مطرح شده به شرح ذیل بودند:

سازی این گونه ها برای محدود کردن تعامالت رقابتی و به حداکثر رساندن پایداری، اثرات ذخیره سازی که از تغییرات موقتی در 

وبیومی یکرچگونه این فرآیندها هم می توانند برای استقرار و پایداری درمان م· دسترس بودن منابع غذایی سود می برند و مانند آن. 

موانع اجرای درمان های میکروبیومی مبتنی بر این روش، از جمله نقش بالقوه فرآیندهای · در مزارع یک مانع و هم یک موقعیت باشند.

با در نظر گرفتن کنام در زمان طراحی این روش "خنثی، مسائل مربوط به فناوری و مقیاس تولید ماده تلقیحیهوکس می گوید: 

به طور ایده آل، شناسایی مهمترین مکانیزم ها به ما اجازه می ". "وانیم تاثیر درمان و پایداری آن را افزایش دهیمدرمانی، ما می ت

دهد که اشتراکات درمانی را که با وجود نوسانات محیطی، نیرومند هستند و به سختی مورد هجوم قرار می گیرند و منافع متداوم 

این پژوهش ها "کس نیز به منافع عمده پژوهش در زمینه درمان میکروبیومی اشاره کرد: ایجاد می کنند، گرد هم جمع کنیم.هاو

ممکن است روزی به حرکت کشاورزان در جهت پایداری بیشتر، واردات مواد اولیه کشاورزی کمتر با استفاده از تعامل بین میکروب 

ما وارد حوزه جدیدی ازاکتشاف در مورد "وکس می گوید: ها"ها و گیاهان در مقابل استفاده از افزودنی های شیمیایی کمک کند.

میکروبیوم شده ایم که پتانسیل ایجاد تغییر در مسیری که ما محصوالت کشاورزی را به منظور استفاده برای غذا و سوخت پرورش 

ی بین میکروب ها با گیاهان این مقاله یک رویکرد تازه در مورد این که چگونه با در نظر گرفتن تعامل اکولوژیک". "می دهیم دارد

 "میزبان، سایر میکروب ها و محیط زیست این کار را انجام دهیم برای ما فراهم می کند.

http://www.iana.ir/fa/news/46901/%DB%8C%DA%A9 
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 تخم مرغ
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶مرداد  ۱۱تاریخ: 

 هزار تومانی قیمت تخم مرغ از میادین تا بازار آزاد 4اختالف 

شود در حالیکه در بازار آزاد با تومان در میادین میوه و تره بار به مصرف کننده عرضه می 900هزار و  11هرشانه تخم مرغ با نرخ 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزیرضا ترکاشوند مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن در گفتگو با خبرنگار .رسدهزار تومان به فروش می 16قیمت 

اظهار داشت: اتحادیه به عنوان مسئول تنظیم بازار برای جلوگیری از با اشاره به آخرین وضعیت بازار تخم مرغ ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

 .از دوم مرداد ماه اقدام به عرضه مستقیم تخم مرغ در غرفه های میادین میوه و تره بار کرده است  نوسانات قیمت

ذار گبل توجهی از مرغ های تخموی کاهش تولید را دلیل اصلی نوسانات قیمت اعالم کرد و افزود: با توجه به معدوم سازی تعداد قا

ترکاشوند ادامه داد: با توجه به نرخ های توافقی اتحادیه با .در پی شیوع آنفوالنزا و تنش گرمایی، نوسانات قیمت امری بدیهی است

به صورت به گفته وی هرشانه تخم مرغ  .تنظیم شد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد تخم مرغ غرفه های میوه و تره بار، بازار

تومان به مصرف کننده  900هزار و  11تومان در اختیار غرفه داران قرار می گیرد که در نهایت با نرخ  300هزار و  11انبوه با نرخ 

تصریح کرد:  نوسانات قیمت تخم مرغمدیرعامل اتحادیه مرغداران میهن با اشاره به گالیه مندی مردم مبنی بر .عرضه می شود

صورت ادامه روند تولید به سبب نبود صرفه اقتصادی برای لید، نرخ کنونی تخم مرغ متعادل است،در غیر اینباتوجه به کاهش تو

 .مرغدار وجود ندارد

 توزیع تخم مرغ ارزان قیمت در غرفه های میوه و تره بار

گفت: براساس  صنعت،تجارت و کشاورزیناصر نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو با خبرنگار 

 .قیمت آغاز شد توزیع تخم مرغ ارزانتوافق میان اتحادیه میهن با اتحادیه مرغ تخم گذار و معاونت امور دام، 

و تره بار به مصرف کننده عرضه می شود، افزود:  تومان در میادین میوه 900هزار و  11وی با اشاره به اینکه هر شانه تخم مرغ با نرخ 

نبی پور با بیان اینکه نرخ تخم مرغ از .هزار تومان به فروش می رسد 16این در حالی است که هر شانه تخم مرغ در بازار آزاد با نرخ 

به گفته رئیس هیات .امکان پذیر نیستبا توجه به شرایط کنونی تولید، امکان کاهش قیمت تخم مرغ  :پیاز هم ارزانتر است، بیان کرد

 .مدیره اتحادیه تا هر وقت که نیاز باشد، آمادگی توزیع این محصول در غرفه های میادین میوه و تره بار وجود دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/6188408/%D8%A7%D8%AE%D8%AA% 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۱۳تاریخ: 

 حک شدن قیمت بر روی تخم مرغ همچنان الینحل

چند سالی است که از پیشنهاد تشکل های بخش خصوصی مبنی بر حک شدن قیمت مصوب بر روی تخم مرغ می گذرد،اما هنوز 

چند سالی است که  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .این امر تا اجرایی شدن فاصله دارد

می گذرد که اجرای این امر با مقاومت اتحادیه  حک شدن قیمت مصوب بر روی تخم مرغاز پیشنهاد تشکل های بخش خصوصی مبنی بر 

ی به جیب م بازار تخم مرغالبته ناگفته نماند در چنین شرایطی که واسطه ها و دالالن سودهای هنگفتی از آشفتگی .میهن روبرو شده است

ن امر معتقدند که این امر ارتباطی به حک زنند، اجرای این امر می توانند از سیر صعودی قیمت ها در بازار جلوگیری نماید، اما برخی مسئوال

 درباه آخرینصنعت،تجارت و کشاورزی،فرزاد طالکش دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با خبرنگار.شدن قیمت ندارد

وافقت دفتر تنظیم بازار، این امر به سبب مخالفت اتحادیه میهن تا کنون اجرا نشده وضعیت حک شدن قیمت تخم مرغ اظهار داشت: علی رغم م

بر نوسانات بازار افزود: برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها که مربوط به نرخ  حک شدن قیمت تخم مرغوی با اشاره به تاثیر .است

طالکش با اشاره به اینکه نوسانات قیمت اجحاف در حق مصرف کننده است، .شددرب مرغداری نیست این امر می تواند تاثیر بسزایی داشته با

 .براین اساس حک شدن قیمت بر روی تخم مرغ در تعادل نرخ عمده فروشی و خرده فروشی کمک قابل توجهی خواهد داشت :گفت

 مخالف اجرای حک شدن قیمت بر روی تخم مرغ هستیم

گفت: حک  صنعت،تجارت و کشاورزیمرغ تخم گذار استان تهران در گفتگو با خبرنگار  ناصر نبی پور رئیس هئیت مدیره اتحادیه

 200را از مرغدار  تخم مرغ شدن نرخ بر روی تخم مرغ به نفع فروشنده و به ضرر مصرف کننده است، چرا که فروشنده هر عدد

نسبت به اجرای این  اتحادیه مرغدارانوی با اشاره به اینکه .تومانی درج شده است 350ه بر روی آن نرخ تومان می خرد در حالیک

 .امر مخالف است، افزود: با توجه به آنکه این امر در هیج جای دنیا مطرح نیست لذا یک بحث انحرافی است

 .دن قیمت بر روی تخم مرغ امری نادرست استنبی پور ادامه داد: نرخ تخم مرغ تابع عرضه و تقاضاست از این رو حک ش

 نوسانات قیمت تخم مرغ ربطی به حک شدن قیمت ندارد

نوسانات قیمت  :بیان کرد  صنعت،تجارت و کشاورزیرضا ترکاشوند مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم گذار میهن در گفتگو با خبرنگار

به گفته وی با افزایش عرضه نرخ تخم مرغ کاهش می یابد و در غیر .ارتباطی به حک شدن قیمت بر روی تخم مرغ ندارد تخم مرغ

ترکاشوند با اشاره به اینکه در هیچ جای دنیا حک شدن قیمت دانه ای تخم مرغ مطرح .این صورت با نوساناتی در بازار روبرو می شود

 .ر به طور کامل از سوی اتحادیه منتفی استنیست،بیان کرد: براین اساس این ام

http://www.yjc.ir/fa/news/6187842/%D8%AD%DA%A9- 
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 تولیدات باغی
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 تولیدات زراعی
 ایران اکونا - ۱۳۹۶مرداد / /  ۱۱چهارشنبه , 

 نبود الگوی کشت عامل روی زمین ماندن محصوالت کشاورزی

کشاورزی فاقد الگوی کشت در کشور ما باعث شده هر سال قصه تلخ روی زمین ماندن محصوالت کشاورزی و نوسانات قیمت به 

ی هیچ کشاورز سال هاست در کشورهای پیشرفته که اقتصاد آنها بر پایه کشاورزی است ، الگوی کشت اجرا می شود و .گوش برسد

این درحالی است که کشاورزی فاقد الگوی کشت در کشور ما .به غیر از آنچه که الگوی کشت تعیین کرده محصولی کشت نمی کند

با توجه به آنکه بحران کم .رسد می گوش به ساله هر قیمت نوسانات و باعث شده قصه تلخ روی زمین ماندن محصوالت کشاورزی 

الش های پیش روی کشور به شمار می رود با مدیریت دقیق و برنامه ریزی های جامع از پیامدهای این آبی یکی از اصلی ترین چ

مسعود اسدی رئیس .درصد منابع آبی کشور در این بخش مورد استفاده قرار می گیرد 90بحران باید جلوگیری کرد چرا که بیش از 

 ظهارا کشاورزی محصوالت نرخ نوسانات از انتقاد با کشاورزی  تشکل های بخش کشاورزی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و

یر همه دولت ها اقدامات ناچیزی در زمینه صنایع تبدیلی و تکمیلی، الگوی کشت انجام دادند که این امر ، اخ دهه چند طی: داشت

ود را کنار مزرعه ها رها و در زمین وی افزود: دو ماه گذشته کشاورزان به سبب نبود تقاضا پیاز های خ.خیانت به منافع ملی است

 .امحا کردند که در صورت وجود صنایع تبدیلی و تکمیلی شاهد نوسانات قیمت در بازار نبودیم

اسدی ادامه داد: با توجه به آنکه دولت زیرساخت های الزم در بخش را فراهم نکرده است از این رو بخش خصوصی تمایل چندانی 

رئیس تشکل های بخش کشاورزی با اشاره به هدر رفت منابع ارزشمند آب در حوزه .تبدیلی نداردبه سرمایه گذاری در صنایع 

کشاورزی بیان کرد: با وجود آنکه کشاورزان ارزش افزوده و اندوخته ای ندارند در صورت ادامه روند تولید بدون برنامه و الگوی کشت 

وی با بیان اینکه برنامه متعددی در زمینه الگوی کشت روی کاغذ مطرح .روداین منابع ارزشمند که از نفت گران تر است، به هدر می 

 .شده است، تصریح کرد: دولت ها در زمینه الگوی کشت هیچ برنامه موثقی اجرا نکردند

 نوسانات قیمت محصوالت کشاورزی ناشی از مدیریت نادرست بازار است

گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گفت: نوسانات قیمت علی خان محمدی مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در 

 .محصوالت کشاورزی ناشی از مدیریت نادرست بازار، نبود الگوی کشت مناسب و سرگردانی کشاورزان در انتخاب کشت محصول است

ه ریزی های مناسب تولید زیان وی افزود: علی رغم آنکه ایران کشوری چهار فصل و دارای شرایط اقلیمی مناسب است اما نبود برنام

خان محمدی با اشاره به ضرورت ایجاد زنجیره تولید بیان کرد: ایجاد .های متعددی را عاید مصرف کننده و تولیدکننده می نماید

 نگرانی ونهگ هیچ جای دیگر زنجیره تولیدی برای محصوالت کشاورزی موجب شده تا صفر تا صد تولید کنترل شود که در این صورت 

به گفته وی تا زمانیکه برنامه مدونی از سوی دولت برای کشت محصوالت در نظر گرفته نشود، مشکالت بازار همچنان ادامه .نیست

مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با اشاره به ضرورت برنامه محور بودن حوزه کشاورزی تصریح کرد: با توجه به .خواهد داشت

ود سرانه و بدون برنامه ریزی مشخص اقدام به کشت محصول می نمایند که درنهایت این امر افزایش بحران منابع آبی، کشاورزان خ

 .ضایعات،کاهش انگیزه تولید و گشوده شدن دروازه های واردات را به همراه دارد

  ضرورت برنامه محور بودن تولید محصوالت

 ضرورت هب اشاره با ر گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی هدایت اهلل اصغری مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی کشاورزی د 

نای سفارش بازار اظهار داشت: برنامه محور بودن تولید، بازرگانی و صادرات محصوالت کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد مب بر تولید

ر استانی برای تولید محصوالت کشاورزی وی افزود: در ه.چرا که در غیر اینصورت قیمت در شناورهای غیر معقولی پیش می رود
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اصغری تصریح کرد: با توجه به .نظام مدونی نظیر سطح زیر کشت، مصرف داخل، صادرات محصول و مراکز عرضه باید مشخص شود

 یزنجیره تولید افسار گسیخته در کشور امکان تعریف منطقی برای سطح زیر کشت، انعقاد قراردادهای صادراتی و اعمال سیاست ها

 .حمایتی، انقباضی و انبساطی از سوی دولت وجود ندارد

http://iranecona.com/75993/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8 
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 تولیدات زراعی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۰تاریخ: 

زن روستایی دیگر هدیه کرد/ نیازمند  50را به  "شادی"زاده تنی/ رمضان ۲0؛ از انبار کوچک تا مجوز "شادی"قارچ 

 ایم چه کنیم؟یک محل کار هستیم مانده

سرپرست، اهل گیالن، شهرستان فومن، روستای گیگاسر، از یک انبار پرورش قارچ شروع کرده و حاال زنان بی  1356زاده، متولد شادی رمضان

سرپرست خانوار و دانشجویان دختر را تحت پوشش تعاونی خود دارد. تعاونی او در همه حوزه های محلی که امکان تولید محلی دارد فعالیت 

اهل گیالن، شهرستان فومن، روستای گیگاسر، از یک انبار پرورش قارچ شروع کرده و حاال زنان  1356زاده، متولد شادی رمضان.کندمی

پرست، سرپرست خانوار و دانشجویان دختر را تحت پوشش تعاونی خود دارد. تعاونی او در همه حوزه های محلی که امکان تولید محلی سربی

تن قارچ  20دارد فعالیت می کند، تهیه سبزیجات آماده، غذاهای محلی و ... . با این که شرکت تعاونی اش را ثبت کرده ولی برای بسته بندی 

برای کار ندارد. آنچه در گزارش زیر به آن اشاره می کند، همه فعالیت های اقتصادی است که در خانه خود انجام می دهد. با این خوراکی محلی 

زن دیگر را مشغول به کار کرده است. در این باره شادی رمضانزاده حرف  50همه زن مصمم و قدرتمندی است که عالوه بر اداره خود، بیش از 

 گذرد:د که در زیر از نظرتان میهای شنیدنی دار

 *بفرمایید که کار خودتان را از کجا آغاز کردید؟

تر کردم و برای ام بود شروع کردم. بعد از دو سال، کارگاه قارچم را بزرگبا یک کارگاه کوچک پرورش قارچ که در انباری خانه 82کارم را از سال 

دهم. کشاورزان و باغدارانی که در روستا هستند و آورم، به کشاورزان میدست میکمپوست قارچ بهاداره آن دو تا نیرو گرفتم. کودی را که از 

 بعضا حتی قدرت خرید کودهای شیمیایی را ندارند و حتی برخی به دلیل نقش آن در سالمت محصول از آن بیشتر استقبال می کردند.

 ؟آیا این کار می توانست وقت شما را به طور کامل پر کند*

کنند، اما بازار فروش ندارند. تصمیم گرفتم محصوالت آن ها را خریداری و تبدیل یک کسانی در روستای اطراف ما هستند که محصولی تولید می

 ای بکنیم. به محصول دیگه

 *امکان دارد به چند نمونه اشاره بفرمایید؟

ست. ماند که قابل فروش نیدانه( روی دست شالیکاران میخرده برنج )نیم سریبله. برای مثال بعد از برداشت محصول و تبدیل آن به برنج، یک

اده های خانگی را آمکنیم و با آن انواع شیرینیکنند و تبدیل به آرد برنج میخریم. زنان روستایی مان آن را پاک میما خرده برنج را از آن ها می

یک شیرینی از یاد رفته قدیمی گیالن به نام برنج دوشاب که خیلی هم در بازار طرفدار  کنیم. عالوه بر آن خرده برنج را بهو به بازار عرضه می

 کنیم. پیدا کرده تبدیل می

 *در حوزه سبزیجات کاری انجام داده اید؟

خواص دارویی نهایت معطر هستند و بله. در گیالن سبزیجات معطر وجود دارد که در هیچ جای ایران نیست. مثل خالیواش، چوچاق و... که بی

چینند و به شرکت تعاونی ما برای فروش تحویل نیز دارند. کسانی که با ما کار می کنند، در اواخر زمستان و اوایل بهار آن ها را از صحرا می

از آن را هم برای شده برای انواع ترشیجات و غذاهایی که به سبزی معطر نیاز دارند و نیمی صورت خردشده و سرخدهند. ما نیمی از آن را بهمی

شوند که برای تولید سبزی خیلی زحمت می کشند؛ بعد از برداشت محصول هایی پیدا میکنیم.در بین کشاورزان ما خانمگیری استفاده میعرق

ه برای انواع صورت خردشدهم مشکل فروش دارند. خدا را شکر تعاونی ما قدرت این را دارد که انواع سبزیجات را خریداری کند و آن ها را به

شده برای قورمه آماده کند. چون سبزیجات معطر را هم با سبزی ما صورت سرخبندی و همچنین بهها و کوکو و آش و سبزی پلویی بستهسوپ

 کنیم بسیار پرطرفدار است و مشتری زیادی داریم.قاطی می

 *در محصوالت باغی چه فعالیتی انجام می دهید؟

ا سبز، کیوی و... که مند که در فصل خودش در منطقه ما خیلی فراوان است و قیمت پایینی دارد. مثل انواع آلو، گوجهسری میوه دارباغداران یک

کنیم.همچنین پیاز کنیم و به عنوان میوه خشک روانه بازار میکنیم و بعد از شستشو و خرد کردن آن ها را خشک میاز باغداران خریداری می
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کنیم. از بندی میصورت خاللی چیپسی و نگینی سرخ و بستهکنیم و آن را بهکیلویی و بیشتر و کمتر خریداری می 50را به صورت کیسه های 

 کنیم.صورت ماست و دوغ و کره روانه بازار میجوشانیم و بهکنیم. آن را میدامداران شیر خریداری می

 صورت غذا به بازار فراهم شده است؟ *گستردگی این فعالیت ها به بخش تولید گوشت سفید و عرضه آن به

گستردگی کار ما زیاد است. از جمله اعضای زحمتکش تعاونی ما که همگی از زنان و دختران روستایی کم درآمد و بعضا سرپرست خانوار و حتی 

ریم گیکنیم. سفارش غذا مییخود سرپرست هستند مرغ و اردک و غاز و بوقلمون پرورش می دهند و به صورت آماده مصرف، به مشتریان عرضه م

توانیم آماده کنیم و تحویل دهیم، چون مواد اولیه را از محصول سالم هزار غذا میهای مختلف برای هر وعده بیش از یکاز مردم برای مناسبت

ید کنیم، تولا از روستا تهیه میاش رکنیم. خدا را شکر خیلی پرطرفدار است. آماده کردن انواع ترشیجات و مرباجات که مواد اولیهاستفاده می

 چند تن آبغوره و آب نارنج و سرکه سیب... هم در برنامه کارمان قرار دارد.

 *در بخش صنایع دستی چه فعالیت هایی را انجام داده اید؟

 .دوزی، سفال، انواع عروسک ماسوله و..تقریباً همه صنایع دستی استان گیالن را تولید می کنیم؛ حصیربافی، رشتی

 *آیا فعالیت شما قانونی است؟

بله. دو سال پیش تصمیم گرفتم که مجموعه خودمان را به شرکت تعاونی تبدیل کنیم که با زحمت فراوان و به کمک جهاد کشاورزی و اداره 

د. کننصورت ثابت کار میبه نفر عضو از بین زنان و دختران روستایی داریم که 30تعاون روستایی توانستیم شرکتمان را ثبت کنیم، در حال حاضر 

کارآفرین برتر زنان در سطح استان شناخته و معرفی شدم. در حال حاضر  95و  94رسد. در سال نفر هم می 50با اعضای غیر ثابت تعدا اعضا به 

 تن قارچ خوراکی را داریم. 20بندی مجوز تولید و بسته

 برای رشد و توسعه نیاز اصلی شرکت شما چیست؟*

کنم. چون مکان ایم، چون مکانی برای ادامه کار نداریم. من منزل مسکونی خودم را برای این کار استفاده میأسفانه میان دو راهی ماندهاآلن مت

شوم و اگر نخواهم ادامه دهم جواب ما کوچک، و کار و تعداد اعضای ما زیاد است. اگر بخواهم ادامه بدهم در زندگی شخصی خود دچار مشکل می

دست بیاورند، چه بدهم؟ پیرزنی کشند تا برای ادامه زندگی لقمه نان حاللی بهزیزان زحمتکشی که چند ساله در گرما و سرما زحمت میآن ع

علت شود و مجبور است کار کند تا لقمه نانی داشته باشد. خانمی که قبالً کشاورز بوده، بهکند به کمک عصا وارد شرکت میکه تنها زندگی می

دهد و او مجبور است برای تهیه دوا و دارو و گذراندن زندگی به این کار ادامه دهد یا سرطان سینه دکتر اجازه کار در شالی را به او نمی بیماری

وقت کار کند، سیر و باقالی و سایر محصوالت فصلی پاک کند تا هزینه زندگی صورت نیمهدختر دانشجویی که برای ادامه تحصیل مجبور است به

 خرج تحصیلش را در بیاورد، یا دختری که عقد کرده و چند ماه دیگر باید ازدواج کند و نیاز به جهیزیه دارد و چند خانم دیگری که سرپرستو 

 خانوار هستند.

 بنابراین باید محل کاری برای خود تهیه کنید درست است؟*

رای فرآوری، هایی را بباشیم که بهداشت آن را قبول داشته باشد. باید دستگاهبی تردید؛ اگر بخواهیم به کارمان ادامه دهیم باید ساختمانی داشته 

ستایی برای زنان رو بندی، برای تاریخ زدن برای پلمپ و غیره... داشته باشیم.شرکت تعاونی ما توانایی تولید و بازار فروش و ساماندهیبسته

 ایم که چه کنیم؟ عاً نداریم و بعد از گذشت این همه سا ل حال ماندهمحروم و عزیزان کشاورز را دارد، اما فضا و امکانات را واق

http://www.iana.ir/fa/news/46889/%D9%82%D8%A7% 
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 تولیدات زراعی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۱۱تاریخ: 

 روی زمین ماندن محصوالت کشاورزینبود الگوی کشت عامل 

کشاورزی فاقد الگوی کشت در کشور ما باعث شده هر سال قصه تلخ روی زمین ماندن محصوالت کشاورزی و نوسانات قیمت به 

سال هاست در کشورهای پیشرفته که اقتصاد  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .گوش برسد

 .اجرا می شود و هیچ کشاورزی به غیر از آنچه که الگوی کشت تعیین کرده محصولی کشت نمی کند الگوی کشت آنها بر پایه کشاورزی است ،

و   محصوالت کشاورزیاین درحالی است که کشاورزی فاقد الگوی کشت در کشور ما باعث شده قصه تلخ روی زمین ماندن 

یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی کشور به شمار  بحران کم آبیبا توجه به آنکه .نوسانات قیمت هر ساله به گوش می رسد

درصد منابع آبی  90مع از پیامدهای این بحران باید جلوگیری کرد چرا که بیش از می رود با مدیریت دقیق و برنامه ریزی های جا

 صنعت،تجارتمسعود اسدی رئیس تشکل های بخش کشاورزی در گفتگو با خبرنگار .کشور در این بخش مورد استفاده قرار می گیرد

ز نوسانات نرخ محصوالت کشاورزی اظهار داشت: طی چند دهه اخیر همه دولت ها اقدامات ناچیزی در زمینه با انتقاد ا  و کشاورزی

وی افزود: دو ماه گذشته کشاورزان به .، الگوی کشت انجام دادند که این امر ، خیانت به منافع ملی استصنایع تبدیلی و تکمیلی

ها و در زمین امحا کردند که در صورت وجود صنایع تبدیلی و تکمیلی شاهد سبب نبود تقاضا پیاز های خود را کنار مزرعه ها ر

اسدی ادامه داد: با توجه به آنکه دولت زیرساخت های الزم در بخش را فراهم نکرده است از این رو .نوسانات قیمت در بازار نبودیم

های بخش کشاورزی با اشاره به هدر رفت  رئیس تشکل.بخش خصوصی تمایل چندانی به سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی ندارد

منابع ارزشمند آب در حوزه کشاورزی بیان کرد: با وجود آنکه کشاورزان ارزش افزوده و اندوخته ای ندارند در صورت ادامه روند تولید 

 رنامه متعددی در زمینهوی با بیان اینکه ب.بدون برنامه و الگوی کشت این منابع ارزشمند که از نفت گران تر است، به هدر می رود

 .روی کاغذ مطرح شده است، تصریح کرد: دولت ها در زمینه الگوی کشت هیچ برنامه موثقی اجرا نکردند الگوی کشت

 نوسانات قیمت محصوالت کشاورزی ناشی از مدیریت نادرست بازار است

گفت: نوسانات قیمت  صنعت،تجارت و کشاورزیعلی خان محمدی مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

در انتخاب کشت محصول  سرگردانی کشاورزان محصوالت کشاورزی ناشی از مدیریت نادرست بازار، نبود الگوی کشت مناسب و

مناسب است اما نبود برنامه ریزی های مناسب  میشرایط اقلیوی افزود: علی رغم آنکه ایران کشوری چهار فصل و دارای .است

خان محمدی با اشاره به ضرورت ایجاد زنجیره تولید بیان .تولید زیان های متعددی را عاید مصرف کننده و تولیدکننده می نماید

 جای دیگر  تبرای محصوالت کشاورزی موجب شده تا صفر تا صد تولید کنترل شود که در این صور زنجیره تولیدیکرد: ایجاد 

به گفته وی تا زمانیکه برنامه مدونی از سوی دولت برای کشت محصوالت در نظر گرفته نشود، مشکالت بازار .هیچ گونه نگرانی نیست

مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با اشاره به ضرورت برنامه محور بودن حوزه کشاورزی تصریح .همچنان ادامه خواهد داشت

کرد: با توجه به بحران منابع آبی، کشاورزان خود سرانه و بدون برنامه ریزی مشخص اقدام به کشت محصول می نمایند که درنهایت 

 .روازه های واردات را به همراه دارد،کاهش انگیزه تولید و گشوده شدن دافزایش ضایعاتاین امر 

  ضرورت برنامه محور بودن تولید محصوالت

با اشاره به ضرورت   صنعت،تجارت و کشاورزیهدایت اهلل اصغری مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی کشاورزی در گفتگو با خبرنگار  

ارش بازار اظهار داشت: برنامه محور بودن تولید، بازرگانی و صادرات محصوالت کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد تولید بر مبنای سف

وی افزود: در هر استانی برای تولید محصوالت کشاورزی .چرا که در غیر اینصورت قیمت در شناورهای غیر معقولی پیش می رود
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اصغری تصریح کرد: با توجه .صادرات محصول و مراکز عرضه باید مشخص شود، مصرف داخل، سطح زیر کشتنظام مدونی نظیر 

به زنجیره تولید افسار گسیخته در کشور امکان تعریف منطقی برای سطح زیر کشت، انعقاد قراردادهای صادراتی و اعمال سیاست 

 .های حمایتی، انقباضی و انبساطی از سوی دولت وجود ندارد

http://www.yjc.ir/fa/news/6187650/%D9%86%D8% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۰تاریخ: 

 ممانعت از کشتار غیرمجاز دام در عید قربان/ تحویل الشه سرد به مردم به جای کشتار دام زنده

طور کامل کنترل نشده و امکان سرایت آن به انسان با کریمه کنگو بهعید قربان نزدیک است که هنوز بیماری تبدر حالی مراسم 

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت: در سال مدیرکل دامپزشکی استان تهران امروز در گفت.کشتار غیرمجاز دام وجود دارد

 ریزی شده که بر مبنای آن ازای ویژه برای عید قربان در استان تهران طرحر کشور برنامهکریمه کنگو دجاری با توجه به شیوع تب

گانه تهران توسط  22مرکز ذبح دام در مناطق  65نژاد با اشاره به اینکه حدود هر گونه کشتار غیرمجاز جلوگیری شود.اصغر برائی

ود که از کشتار دام در نواحی غیر از مراکز مشخص شده، ممانعت کنند. ششود، افزود: بنابراین به مردم توصیه میشهرداری ایجاد می

ربط مانند تعزیرات، شرکت پشتیبانی امور دام، اتحادیه و صنوف های ذیبه همین منظور، سازمان دامپزشکی کشور با همکاری دستگاه

 ضبط خواهد شد. مربوطه و همچنین استانداری با تخلفات صورت گرفته برخورد و دام یا الشه مربوطه

ها و مراکز کشتاری که برای عید قربان در نظر گرفته شده، ناظر شرعی در کشتارگاه 100دامپزشک و  300وی عنوان کرد: حدود 

 حضور دارند و درخواست دامپزشکی از شهرداری این است که تعداد مراکز را گسترش دهد.

ساعت پرهیز  24ار دام در مراکز غیرمجاز ذبح شد، از مصرف آن تا مدت مدیرکل دامپزشکی استان تهران ادامه داد: حتی اگر کشت

 شود. زیرا ابتالی حتی یک نفر به دلیل مصرف گوشت آلوده نیز نباید اتفاق بیفتد.

های صورت گرفته، قرار است برای کسانی که قصد قربانی کردن دارند، الشه سرد از طریق نژاد تأکید کرد: طبق هماهنگیبرائی

 های کامالً بهداشتی تهیه کنند.توانند قربانی خود را از کانالرگاه ارائه شده و از این طریق، کسانی که مایل باشند، میکشتا

گردها و مراکز نامعتبر امتناع کنند. زیرا دلیل شیوع آنفلوآنزا در کشور، مردم باید از خرید مرغ و طیور زنده از دورهوی معتقد است: به

های دماوند ویژه در شهرستانگان، از شناسنامه بهداشتی برخوردار نبوده و تحت پوشش سازمان دامپزشکی نیستند. بهبیشتر این پرند

ها بسیار خرند. زیرا این موضوع هم برای سالمتی خودشان و هم انتشار بیماریو فیروزکوه که مسافران از آنجا طیور زنده می

 آمیز است./مخاطره

http://www.iana.ir/fa/news/46900/%D9%85%D9%85%D8%A7%D9% 
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 تولیدات دامو طیور
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۳تاریخ: 

ساله ترکمن/  31اسب های بومی به جای نژادهای خارجی/ کسب مقام سوم مسابقات سوارکاری با لزوم حمایت از اسب

 کندمیلیون دالر ارز از کشور خارج می 1۲تا  8های خارجی، ساالنه حدود واردات اسب

ای برخوردار است، اما توجه به نژادهای وارداتی، آنها های ویژهویژه ترکمن، در داخل ایران از پتانسیلدر حالی که نژادهای اسب اصیل ایرانی به

های وگو با خبرنگار ایانا ضمن اشاره به پتانسیل باالی تولید اسباز کارشناسان مطرح پرورش اسب امروز در گفت یکی.را به حاشیه برده است

های سوارکاری، شناخت چندانی نسبت به این نژادها مندان به رشتهمختلف در ایران گفت: متأسفانه با وجود برخورداری از نژادهای قوی، عالقه

های نژاد دامکنند.بابک شکی با بیان اینکه در آخرین جلسه وزارت جهاد کشاورزی درباره اصالحخارجی استقبال می نداشته و بیشتر از انواع

ه بداخلی، حمایت از تولیدات اسب داخلی نیز در اولویت قرار گرفت، افزود: هرچند که تنوع نژادی در ایران، قابل توجه است، اما اسب ترکمن 

دوانی کورس، پرش، استقامت، چوگان، توان از آن در میادین مختلف مانند اسبشود که میی کشور محسوب میترین اسب ورزشعنوان قوی

شود، اسب ترکمن در میان ها، سواری آزاد و... بهره برد.به گفته وی، معموالً در مسابقات مختلفی که در کشور برگزار میآموزش در باشگاه

ساله  31عنوان مثال، در هفته جاری که مسابقات ماهانه استان تهران برگزار شد، اسب ترکمن کشد. بهمی های خارجی، برتری خود را به رخاسب

ها نه تنها شود. زیرا تقریباً در این سن، اسبفرد در جهان محسوب میتوانست مقام سوم را با یک درصد اختالف، کسب کند. این اتفاقی منحصربه

د. ضمن اینکه کشهای ایرانی را به رخ میضور یابند، بلکه دیگر زنده نیستند. چنین جریانی، ظرفیت و قدرت اسبتوانند در میادین رقابتی حنمی

ای را کسب کند.شکی بیان کرد: همچنین دو هفته قبل، ساله تنها با یک روز تمرین، آن هم روز قبل از مسابقه توانست چنین رتبه 31این اسب 

ه های دیگری کاسبی که حاصل از آمیزش نژاد ترکمن با یک نژاد دیگر داخلی بود، توانست در میان اسب "طیمرحوم استاد نشا"در مسابقات 

کننده همگی ریز های شرکتسالگی. این در حالی است که اسب 26بیشتر آنها از نژاد آلمانی بودند، رتبه نخست را کسب کند؛ آن هم در سن 

کند.وی معتقد است: در شود که لزوم حمایت از تولید داخلی را دوچندان میکشور به وفور دیده میهایی در سال سن داشتند. چنین مثال 10

اند. های اروپایی توسط نژادهای ایرانی اصالح شدههای زیادی از ایران به کشورهای دیگر رفته و ثابت شده که بیشتر اسبهای تاریخ، اسببرهه

انگلیسی که در سرعت و قدرت زبانزد دنیاست،  "تروبرد"عنوان مثال، اسب در ایران وجود داشته است. به زیرا از پنج هزار سال گذشته این حیوان

حاصل تالقی نژاد ترکمن با یک نژاد خارجی است.این کارشناس، صنعت اسب در جهان را بسیار گسترده و توسعه یافته دانست و عنوان کرد: 

طور دهنده اسب، دامپزشک و... در ارتباط است، اما در ایران آنبند، پرورشتولیدکننده علوفه، نعلاگرچه این صنعت، با مشاغل بسیاری ازجمله 

ای متوقف بوده و در حالی که متقاضی خارجی برای خرید دلیل مشکالت قرنطینهشود. زیرا صادرات ما بهکه شایسته است به این مقوله توجه نمی

 400طرفه معرفی کرد و ادامه داد: اکنون ساالنه بین رفیت استفاده کرد.شکی، تجارت اسب در ایران را یکتوان از این ظآن وجود دارد، اما نمی

هزار دالر قیمت دارند. به عبارتی هر سال برای واردات نژادهای خارجی،  20تا  10شود که هرکدام بین رأس اسب خارجی به ایران وارد می 600تا 

میلیون تومان برای متقاضی  40رود. ضمن اینکه حمل، گمرکی و تشریفات آن نیز حداقل ز از کشور بیرون میمیلیون دالر ار 12حدود هشت تا 

میلیون تومان قیمت دارد و نژادهای دیگری  50تا  10روند، بین شمار میهای ترکمن داخلی که از تیره یموت بههزینه دارد.وی تأکید کرد: اسب

التر داشته باشند. البته اسب عرب خوزستان، اسب کرد و اسبچه خزر از انواع دیگری هستند که در ایران مانند سیلمی، ممکن است ارزشی با

یابند.شکی در پایان با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی، اسب ترکمن را از خطر انقراض نجات داد، یادآور شد: نیاز به تبارنامه پرورش می

توان از اختالط این نژاد با انواع دیگر، در میادین مسابقه از حاصل وص کامل این نوع، ضروری است. زیرا میدقیق برای نژاد ترکمن جهت حفظ خل

ه های فانتزی خارجی بهای بومی و معرفی توانمندی آنها گرایش مردم را از خرید اسباین تالقی بهره برد. همچنین باید با نمایش بیشتر اسب

 بوم ما سازگار بوده و ضمن توانایی باالتر، عمر مفید بیشتری خواهند داشت./را این نژادها با زیستسمت نژادهای بومی سوق داد. زی
http://www.iana.ir/fa/news/46987/%D9%84%D8%B2% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۰تاریخ: 

 دارمرغ نطفهها نیست/ تقاضا برای واردات تخموکاری پرسودتر از مرغ مادریهیچ کسب

ها ای که از بیشترین سود در زنجیره تولید این محصول برخوردار است، مرغ مادریاکنون طبق گفته تولیدکنندگان گوشت مرغ، حلقه

ها در گوشتی در نشست مدیران عامل اتحادیه مرغداران استانبه گزارش خبرنگار ایانا، مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ .هستند

ها در پیشبرد صنعت طیور گفت: در حال حاضر ها و تعاونیریزی و نقش اتحادیهراستای بررسی وضعیت تولید مرغ و مدیریت جوجه

توان ادعا کرد که هیچ رأت میزنند و به جها بیشترین سود را به جیب میخورد که مرغ مادریای رقم میوضعیت بازار به گونه

وکاری سودمندتر از این بخش نیست.محمدعلی کمالی با اشاره به اینکه از آذر سال گذشته قیمت جوجه حالتی جهشی پیدا کسب

 نریزی شد؛ بنابرایکرد، افزود: از وقتی میزان گوشت مرغ در بازار باال رفت و نرخ مرغ زنده فروکش کرد، برای کاهش تولید برنامه

 85تا  80هزار قطعه و جوجه یکروزه نیز به  800ریزی مادر به نخستین قدم پایین آوردن تولید جوجه بود. بر این اساس، جوجه

ریزی نداشت؛ ای جز جوجهچاره 94و  93میلیون قطعه کاهش یافت.به گفته وی، از طرفی مرغدار هم برای جبران ضررهای مالی سال 

تومان در سال گذشته رسید. ضمن اینکه گرانی گوشت  700برای این نهاده، قیمت آن به باالی دوهزار و بنابراین با افزایش تقاضا 

ب ها در قالقرمز در همین ایام، مردم را به مصرف بیشتر گوشت مرغ، سوق داد.کمالی عنوان کرد: اکنون اتحاد پنهانی بین مرغ مادری

 گیرد.کنند و نظارت جدی روی این مسئله صورت نمیاستفاده را میانجمن شکل گرفته و آنها از این فضا حداکثر سوء

هزار  120با انبوه تولید مواجه بودیم. به طوری که ذخایر گوشت مرغ به بیش از  95وی ادامه داد: این در حالی است که در آغاز سال 

مدیرعامل اتحادیه خدمت کنم، سفارش مهندس عنوان رسید. حتی زمانی که قرار بود بهها هزار قوطی کنسرو میتن به همراه ده

ه، کننده بود که با تدبیرهای صورت گرفتحجتی، کنترل تولید و مدیریت آن بود؛ بنابراین وضعیت فروش مرغ زنده در آن زمان نگران

تیم که جوجه قول گرفکمی تعادل به بازار برگشت.مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی بیان کرد: یکبار از انجمن تولیدکنندگان 

 30میلیون قطعه در یک ماه با قیمت توافقی به مرغداران بفروشند، اما تنها چهار میلیون آن را عملی کردند. سپس برای خرید  20

میلیون قطعه قرارداد بستیم که در آن زمان نیز شش میلیون قطعه تأمین شد.کمالی یادآور شد: به همین دلیل به وزیر جهاد کشاورزی 

میلیون را صادر کند، اما هنوز  20دار به مدت سه ماه و هر ماه مرغ نطفهمیلیون تخم 60امه نوشتیم و از وی خواستیم تا اجازه ورود ن

های اداری گیر افتاده است.وی در پایان تأکید کرد: در صورتی عرضه جوجه در بورس کاال موفق خواهد بود که این نامه در پیچ و خم

توان در این بازار نیز با تبانی، به قیمت گران این نهاده مشروعیت بخشید. البته تولید در آن عرضه شود؛ وگرنه می درصد 40بیش از 

 توصیه اتحادیه به مرغداران این است که بورس را رها نکنند./

ews/http://www.iana.ir/fa/n46875/%D9%87%DB%8C%DA%86 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۳تاریخ: 

 چرا افراد گوشتخوار باید بیشتر درباره خاک فکر کنند؟

های کشاورزی را به خود زند؛ تولید دام، بخش عمده زمینپرورش دام به طور صنعتی، از طرق مختلف به محیط زیست آسیب می

 .انددرصد از جانوران وحشی است که پس از انقالب صنعتی از بین رفته 50کرده و دلیل اصلی نابودی مشغول 

وریم، ختر حیوانات را مییوان هستیم. شاید به همین دلیل است که راحتکنیم که ح، ما اغلب فراموش میگاردینبه گزارش ایانا از 

که  کنندکنیم. بعضی از افرادِ عاشق گوشتخواری ادعا میپوشیم و روی آن ها آزمایش میکنیم و میاز پوست آن ها لباس درست می

خوریم که به عمد منبع آن را از یاد وشت میطعم ساندویچ بیکن، ارزش مرتکب شدن هر جنایتی را دارد اما بیشتر ما در حالی گ

تخواری هم رژیم گوش -حتی برخی گیاهان –های دیگر جانوری بریم.البته ما در خوردنِ دیگر حیوانات تنها نیستیم. بسیاری از گونهمی

ن طبیعی خود را به یک ماشی ها تمایلخورند بخشی از شبکه غذایی است؛ اما انساندارند. اینکه برخی حیوانات، حیوانات دیگر را می

کنند و بعضی به پیروی از لئوناردو اند.برخی از مردم به خاطر سالمتی، گوشتخواری را ترک میمخرب گوشتخواری تغییر داده

 ، تفکیککنیمها صحبت میدانند. اما وقتی که از تاثیرات زیست محیطی دامها برابر میداوینچی، کشتن حیوانات را با کشتن انسان

شود. آنها سهم زیادی در انتشار گاز کربن دارند اما اینکه همه تقصیر تغییرات اقلیمی را بر گردن دامداری حقیقت از افسانه دشوار می

آید، آمارها وحشتناک است. تنها میانگین بیندازیم، امری گمراه کننده است.وقتی از تعداد حیوانات یک مزرعه سخن به میان می

میلیارد راس است؛  1.4رسد. چارپایان، دیگر حیوانات اهلی هستند که تعدادشان میلیارد قطعه می 20سطح جهان به ها در تعداد مرغ

یابند به مقدار زیادی خوراک و آب رسد. حیواناتی که در مزرعه پرورش میها و گوسفندان به حدود یک میلیاد راس میتعداد خوک

های آمریکای التین را تخریب کرده است. در مجموع شود، اکوسیستمخوراک دام استفاده مینیاز دارند. تولید سویا که بیشتر برای 

درصد از جانوران وحشی است که پس  50های کشاورزی را به خود مشغول کرده و دلیل اصلی نابودی تولید دام، بخش عمده زمین

 اند. از انقالب صنعتی از بین رفته

ای، ها برای کاهش تولید گازهای گلخانهدارد که خوردن گوشت و لبنیات کمتر یکی از بهترین راهدر نتیجه یک اجماع همگانی وجود 

میلیارد انسان و حمایت از تنوع زیستی است. تا امروز بیشتر بر حذف دامداری تاکید شده تا پرورش خوک و  7تغذیه بیش از 

ها کنند که یک گاز گلخانه ای قوی است. دامداریتان منتشر میمرغداری. این امر بیشتر به این دلیل است که علفخواران گاز م

های مهم چه به صورت مستقیم به خاطر چرای دام و یا غیر مستقیم برای تغذیه دام همچنین عامل تخریب گسترده اکوسیستم

 های جهان بوده است.لها در آمازون، عامل یک هشتم تخریب کل جنگاند. برای نمونه در سالیان اخیر، گسترش دامداریبوده

ها اند. چرای بیش از حد دامها در بسیاری از نقاط جهان باعث تخریب گسترده محیط زیست شدهتوان انکار کرد که دامبنابر این نمی

ویژه در مناطق دچار خشکسالی عامل اصلی نابودی خاک است. خاک بزرگترین منبع کربن روی زمین است، که پس از مرگ و به

کند. از بین رفتن کربن بر اثر استفاده شدید از خاک و تغییر ساختار زمین بر اثر درختان و گیاهان، کربن آنها را جذب می پوسیدن

 هایهای دارای خاک پیت، دومین عامل انتشار گاز دی اکسید کربن، پس از سوختها و زمینشخم زنی علفزارها و پاکسازی جنگل

که خاک چهار برابر همه درختان و دیگر اشکال حیات، کربن در خود ذخیره دارد اطالعات کمی فسیلی است. درباره این واقعیت 

داریم. اگر همچنان تخریب خاک ادامه یابد و ما با سرعتی بیشتر از همیشه به نابودی خاک بپردازیم، در آینده نخواهیم توانست غذای 

جلوگیری از فرسایش خاک، تناوب کشت است. بدون استفاده از روش  ها تامین کنیم.راه حل سنتی برایکافی برای تغذیه انسان

که منبع عظیم تولید گازهای  –شود، تولید محصوالت، هر چه بیشتر به کودهای شیمیایی تناوب، که شامل علوفه و حبوبات می

تواند تبدیل مزارع فرسوده به علفزار میشود. ها وابسته میهای هرز، آفات و بیماریها برای کنترل علفو آفت کش -ای هستند گلخانه

http://awnrc.com/index.php
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توان از آن غذا تولید کرد. وجود تعداد کمی از حیوانات که علف خاک را حفظ و کربن خاک را احیا کند. در حالی که هنوز می

ستگاه که زیتوانیم بخوریم، می تواند برای محیط زیست خوب باشند البته در صورتی خورند و تولیدات جانبی دارند که ما نمیمی

دهد های کم علف اجازه میهای دارای خاک پیت را از بین نبرند. چرای محدود، به زمینها و زمینحیوانات وحشی همچون جنگل

کند که خاک خود را حفظ و فشار را بر خاک کم کنند. اگر شما یک گله دارید که همچنان حاصلخیز باشد و کشاورزان را تشویق می

تی که های صنعهای خود استفاده کنید.بنابر این گوشتخواران باید به دامداریعلفزار برای یک نهار رایگان برای دامتوانید از این می

اند را مد نظر داشته باشند. این بدان معناست که هیچ نوع گوشت مرغ یا خوک که در فضای بسته به شدت به علوفه و سویا وابسته

م نیازمندند، به طور صنعتی تولید نشود. دامداری صنعتی نه تنها به طرز غیر قابل قبولی ظالمانه یابند و شدیدا به غذای داپرورش می

اری خواهند برای سیاره زمین کاست بلکه از نظر توسعه پایدار نیز ناکارآمد است.از این رو برای کسانی که گیاهخوار نیستند اما می

 همراه با لبنیات کمتر و میوه و سبزی بیشتر و غذاهای -وشت حیوانات علفخواربیشتر گ -انجام دهند، مصرف کمتر گوشت با کیفیت 

 فرآوری شده کمتر، بهترین گزینه است. 

http://www.iana.ir/fa/news/46989/%DA%86%D8%B1%D8%A 
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 چای
 جوان خبرنگاران - ۱۳۹۶مرداد  ۱۱تاریخ: 

 هزارتومان 80درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد/نرخ هر کیلو چای ممتاز  53

 .درصد برگ سبزتحویلی پرداخت شده است 53میلیارد تومان مطالبات چایکاران معادل  84.5رئیس سازمان چای گفت: تا کنون 

، با گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی گفتگو با خبرنگارمحمد ولی روزبهان رئیس سازمان چای در 

میلیارد تومان از  159ارزش بالغ بر هزارتن برگ سبز چای با  79اشاره به آخرین وضعیت تولید چای اظهار داشت: تا به امروز 

 .درصد برگ سبز درجه یک و مابقی درجه دو است 45به گفته وی .چایکاران خریداری شد

 .پرداخت شده است برگ سبزتحویلی درصد 53میلیارد تومان مطالبات چایکاران معادل  84.5روزبهان ادامه داد: تا کنون 

بر داد و گفت: امسال با پدیده خشکسالی و کاهش نزوالت جوی روبرو هستیم که درصدی تولید خ 4رئیس سازمان چای از کاهش 

وی با اشاره به اینکه سال گذشته از نظر بارندگی .درصدی تولید نسبت به سال گذشته را به همراه داشته است 4همین امر کاهش 

عیِ کشاورزان، روند صعودی تولید در سه سال اخیر زرا به اقدامات درصدی میزان بارندگی، با  50استنثنا بود، افزود: علی رغم کاهش 

هزارتن برگ سبز  79این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت فروش چای خشک تولیدی بیان کرد: از مجموع .همچنان ادامه دارد

ابستان، تو کاهش تقاضا در فصل  کیفیت چای تولیدیتن چای خشک استحصال شد که به سبب بهبود  500هزار و  17چای حدود 

هزار تومان اعالم کرد و  35تا  30با کیفیت را  چای ممتازروزبهان نرخ هر کیلو .میزان فروش از وضعیت مساعدی برخوردار است

هزار  80تا  60به دست می آورند با نرخ های  برگ های ممتازافزود: البته برخی کارخانه های چای هر کیلو چای با کیفیت را که از 

 .است منطقی ، ایرانی چای بودن ارگانیک می رسانند که این نرخ با وجود صد درصدتومان به فروش 

http://www.yjc.ir/fa/news/6186710/%DB%B5%DB%B3%D-8%AF%D 
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 چای
 فارس - ۹۶/۰۵/۱۱ : تاریخ

 های اجرایی چای مصرفی خود را از تولید داخلی تامین کننددستگاه

های اجرایی اعم از لشکری و کشوری چای مصرفی جمهور درخواست کرد، دستگاهای به معاون اول رئیسوزیر جهاد کشاورزی در نامه 

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت  خبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصادی  .خود را از کارخانجات تولیدکننده داخلی تامین کنند

ای به اسحاق جهانگیری با اشاره به اینکه چای ایرانی به دلیل عدم استفاده از سموم شیمیایی، جهاد کشاورزی، محمود حجتی در نامه

های اخیر با حمایت دولت تدبیر و امید از این محصول که در سال شود، تصریح کرد: تداوم تولیدترین چای دنیا محسوب میسالم

تواند بخش مهمی از مصارف مردم رونق و افزایش قابل توجهی برخوردار بوده است،ضمن حفظ اشتغال و تامین معیشت کشاورزان می

ین کاهش نگرانی تولیدکنندگان وزیر جهاد کشاورزی به منظور رونق بیشتر صنعت چای کشور و همچن.عزیز کشور را تامین نماید

های اجرایی داخلی از فروش به موقع محصوالت تولیدی، در این نامه از معاون اول رئیس جمهور درخواست کرده است تا تمام دستگاه

 .اعم از لشگری و کشوری چای مصرفی مورد نیاز خود را از کارخانجات تولیدکننده داخلی تامین کنند

سازمان چای کشور را برای همراهی و مشاوره در زمینه تامین چای مصرفی دستگاه های اجرایی از طریق  حجتی در ادامه، آمادگی

 .سندیکای کارخانجات چای سازی اعالم کرده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=03951396051100 
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 چای
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۳تاریخ: 

 نوشندگیالن می "چای"ها میراث فرهنگی

وزیر جهاد کشاورزی به منظور رونق بیشتر صنعت چای کشور  -به گزارش خبرنگار اجتماعی تسنیم، در هفته گذشته، محمود حجتی 

 معاون اول -فروش به موقع محصوالت تولیدی، در نامه ای از اسحاق جهانگیری و همچنین کاهش نگرانی تولیدکنندگان داخلی از 

رئیس جمهوری درخواست کرد تا تمام نهادهای اجرایی اعم از لشگری و کشوری، چای مصرفی مورد نیاز خود را از کارخانجات 

و مشاوره در زمینه تامین چای مصرفی  تولیدکننده داخلی تامین کنند و در ادامه، آمادگی سازمان چای کشور را برای همراهی

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع  -در این رابطه پوریا سوری .سازی اعالم کردنهادهی اجرایی از طریق سندیکای کارخانجات چای

ذاری رزشگازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درباره همکاری این سازمان برای این امر که فواید اقتصادی و اس رسانی

 ازمانس مرکزی ستاد دفاتر برای الخصوص علی ما؛ سازمان در دارم اطالع که آنجا تا: کرد عنوان تسنیم به داشت، برخواهد در  ایرانی

وی ادامه داد: به هر حال خریدهای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از تدارکات .شودمی استفاده گیالن چای از

 .های الزم را خواهیم داشتهای دیگر سازمان، پیگیریولی با این وجود حتماً برای مصرف چای ایرانی از معاونتمرکزی است، 

محمود حجتی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینکه چای ایرانی به دلیل عدم استفاده از سموم شیمیایی، سالم  

های اخیر با حمایت دولت تدبیر و امید از رونق و ست: تداوم تولید این محصول که در سالشود، آورده اترین چای دنیا محسوب می

تواند بخش مهمی از مصارف مردم عزیز افزایش قابل توجهی برخوردار بوده است، ضمن حفظ اشتغال و تامین معیشت کشاورزان می

 .کشور را تامین کند

http://www.iana.ir/fa/news/47004/%D9%85%DB%8C%D 
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 چای
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۱تاریخ: 

های دولتی گسیل های اجرایی/ گروه آموزش طبخ چای ایرانی به ادارههزار تن چای آماده تحویل به دستگاه 10

 شودمی

های اجرایی کشور قرار هزار تن چای مرغوب داخلی را در اختیار دستگاه 10شمال آماده است بیش از  های چایسندیکای کارخانه

وگو با ایانا با بیان اینکه سندیکا برای اجرای هرچه بهتر این های چای شمال کشور امروز در گفتمدیر اجرایی سندیکای کارخانه.دهد

نام دارد، متشکل از تعدادی چند تن از اعضای  "کارگروه بازرگانی چای"یته که طرح کمیته مشترک تشکیل داده است، گفت: این کم

فعال سندیکا و کارشناسان خبره صنعت است.صادق حسنی بیان کرد: کارگروه بازرگانی چای با هماهنگی سازمان چای تشکیل شده 

 "گروه آموزش طبخ چای ایرانی"رار دهد.وی تشکیل های اجرای قتا با آغاز طرح، چای با کیفیت و قیمت مناسب را در اختیار دستگاه

کنندگان چای مهارت کافی در طبخ را از دیگر اقدامات سندیکای چای در راستای اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: بیشتر مصرف

ی مین دلیل سندیکای چابهره شود به هکننده از کیفیت، طعم و عطر واقعی آن بیچای ایرانی ندارند و این امر باعث شده که مصرف

های های مختلف اجرایی بروند و نحوه طبخ آن را به پرسنلها و دستگاهگروه آموزش طبخ چای ایرانی را تشکیل داده است تا به اداره

مربوطه آموزش دهند.حسنی اجرای این طرح را همسو با حمایت از تولید داخل دانست و تأکید کرد: اجرای طرح مصرف چای ایرانی 

های اجرایی مصداق شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است، چرا که اجرای آن با توجه به رکود حاکم بر بازار چای ر دستگاهد

تواند کمک بزرگی به تولیدکنندگان باشد و دست فرصت طلبانی که منتظر سوءاستفاده از شرایط بد اقتصادی تولیدکنندگان می

های چای شمالی با نمایندگان مجلس، وزیر جهاد ایانا، در پی تقاضای مکاتابات سندیکای کارخانههستند را کوتاه کند.به گزارش 

های اجرایی ای به معاون اول رئیس جمهوری درخواست کرد، دستگاهکشاورزی و سازمان چای کشور، وزیر جهاد کشاورزی در نامه

 یدکننده داخلی تأمین کنند./های تولاعم از لشگری و کشوری چای مصرفی خود را از کارخانه

http://www.iana.ir/fa/news/46948/10%D-9%87%D8%B2%D8% 
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 حبوبات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۱۰تاریخ: 

 لوبیا در راه استآخرین وضعیت تولید حبوبات در سال جاری/صادرات 

هزارتن بود که امسال این رقم به بیش از  695مدیرکل دفتر غالت وزارت جهاد کشاورزی گفت: مجموع تولید حبوبات سال گذشته 

گروه اقتصادی  صنعت،تجارت و کشاورزیکاوه خاکسار مدیر کل دفتر غالت وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار .هزارتن رسید 730

هزارتن بود که امسال  695سال گذشته  تولید حبوبات با اشاره به آخرین وضعیت تولید حبوبات اظهار داشت: مجموع ،باشگاه خبرنگاران جوان

هزارتن نخود  270هزارهکتار  506افزود: سال گذشته از سطح  تولید نخود اره به وضعیتوی با اش.هزارتن رسید 730این رقم به بیش از 

توسعه خاکسار ادامه داد: تا پایان برنامه ششم با .هزارتن خواهد رسید 300هزار هکتار تولید به باالی  520برداشت شد که امسال از سطح 

هزارتنی لوبیا در سال جاری گفت: با توجه  20وی با اشاره به افزایش .فراهم است عالوه بر خودکفایی امکان صادرات محصوالت نیز کشت پاییزه

مدیرکل دفتر غالت وزارت جهاد .هزارتن از این میزان صادر شود 30تا  20هزارتن لوبیا در سال جاری پیش بینی می شود که  260به تولید 

تنها محصولی است که برای تأمین نیاز داخل نیازمند واردات هستیم،   بیان کرد: در حال حاضر عدس تولید عدسکشاورزی در خصوص وضعیت 

وی با اشاره به تأثیر توسعه مکانیزاسیون در .اما انتظار می رود با استفاده از ارقام پاییزه و کشت مکانیزه بتوان آن را به حداکثر میزان رساند

آالت مشکل است از این رو در بحث توسعه مکانیزاسیون ارقامی باید معرفی عملکرد تولید حبوبات عنوان کرد: برداشت ارقام سنتی با ماشین 

این مقام مسئول با بیان اینکه امسال توجه ویژه ای به بحث کارنده، ماشین و کمباین .شود که امکان برداشت آن با ماشین وجود داشته باشد

گی و مناسب جهت برداشت با کمباین در داخل تولید و از کانادا وارد های مخصوص برداشت شده ، افزود: ارقام بلند مقاوم به بیماری برق زد

 کشت که  نظیر نخود و عدس و برخی اقالم عمده حبوبات آبی اعم از لوبیا در نظر داریم حبوبات دیموی تصریح کرد: در زمینه .شده است

 .باشیم داشته مکانیزه و زراعی

http://www.yjc.ir/fa/news/6182353/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB% 
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 خاک
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۱تاریخ: 

ورزی، جایگزین مناسب خاککمورزی حفاظتی در جهان/ کشت بدون شخم و تناوب زراعی از محورهای اصلی خاک

 شخم مرسوم

مشاور معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: حفظ باقیمانده محصوالت کشاورزی، کشت مستقیم و بدون شخم، تناوب زراعی و 

 محمدامین آسودار، مشاور معاون زراعت.شودتوسعه درآمد اقتصادی کشاورزان چهار محور کشاورزی حفاظتی در جهان محسوب می

وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر افزود: کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در امور کشاورزی حفاظتی و مکانیزاسیون امروز در گفت

سال پیش در جهان آغاز و کارهای تحقیقاتی زیادی در این باره انجام شده و به این نتیجه دست یافتند که نباید  40حفاظتی حدود 

ی با اشاره به مطرح شدن چهار محور اصلی برای استفاده از خاک بیان کرد: برای افزایش تولید پایدار محصوالت با خاک جنگ کرد.و

هایی استفاده کرد که خاک دچار خستگی و فشردگی نشده و سهمی از تولید به خاک برگردد، چرا که همکاری کشاورزی باید از روش

آسودار با اشاره به ضرورت تغذیه موجودات درون خاک ادامه داد: نخستین محور موجودات زنده خاک نقش مهمی در تولید دارند.

روی زمین و پس از برداشت است که فواید مختلفی نظیر غذای موجودات  "حفظ باقیمانده محصوالت کشاورزی"شده در جهان مطرح

 زی خاک دارد.زی، سایبانی همانند مالچ، کاهش تبخیر و فرسایش، حفظ بیشتر رطوبت و حاصلخیخاک

 زیکشت مستقیم، مانع نابودی موجودات خاک

حیط رویه بشر و تغییر ممشاور معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در امور کشاورزی حفاظتی و مکانیزاسیون با بیان اینکه فعالیت بی

ان های مختلفی نظیر گوزن زرد خوزستگونه زندگی جانوران، باعث ناتوانی این حیوانات از ادامه زندگی و تولید مثل و در نهایت انقراض

ها باید از محور دوم کنند که برای جلوگیری از نابودی آنها موجود زنده در خاک مواد آلی تولید میشده است، عنوان کرد: میلیون

 )کشت مستقیم و بدون شخم( استفاده کرد. "ورزیخاکبی"پدیده 

 ورزی جایگزین مناسب شخم مرسومخاککم

ای است و تأثیر بسزایی در تولید محصوالت کشاورزی دارد، اما در صورت اطالعات پایین ورزی پدیده پیشرفتهخاکضافه کرد: بیوی ا

تری است، چون بقایای گیاهان را ورزی( جایگزین مناسبخاککشاورزان در این بخش، تغییر الگوی شخم از مرسوم به حفاظتی )کم

های نند مالچ در سطح اراضی حفظ شود.آسودار در پاسخ به این پرسش که آیا برگردان کردن خاک، علفنباید به زیر خاک برد تا هما

های برد، یادآور شد: برگردان کردن خاک برای نابودی علف هرز، باوری اشتباه است؛ چراکه رشد دوباره علفهرز مزارع را از بین می

 رود.ر با برگردان کردن خاک از بین نمیدلیل گستردگی و تنوع بذهرز در اراضی کشاورزی به

 ضرورت تناسب نوع کشت با اقلیم منطقه

شده در جهان دانست و اظهار کرد: کشت تکراری را سومین محور مطرح "تناوب زراعی"مشاور معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی 

ف شد و برنامه تناوب کشت برای کشاورزان تعریکند، پس تنوع کشت باید متناسب با اقلیم منطقه بایک محصول، خاک را خسته می

که با تناوب کشت محصوالتی نظیر گندم، ذرت، کلزا، شبدر، یونجه، چغندرقند و بسیاری از گیاهان وجینی نظیر طوریشود، به

های فی از علآفتابگردان و گلرنگ، گندم با قرار گرفتن در چرخش سه تا چهار ساله تناوب عملکرد مناسب تری خواهد داشت و بخش

رود.به گفته وی، محور چهارم توسعه درآمد اقتصادی کشاورزان است که با اجرایی شدن سه هرز در مزارع این محصول از بین می

های تولید از قبیل شخم، شود، چرا که با استفاده از این محورها، هزینهها محقق میجویی در بسیاری از هزینهمحور قبلی و صرفه

های نیروی کار و همچنین افزایش یابد و کاهش مصرف آب، انرژی و هزینهها در اراضی کاهش میکردن کلوخه تسطیح و خرد

http://awnrc.com/index.php
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یابد.آسودار، هر سیستمی با قابلیت پوشیده نگه عملکرد تولیدات کشاورزی را به همراه دارد، درنتیجه درآمد کشاورزان افزایش می

ترین ابزارها در این ا از ابزارهای کشاورزی حفاظتی دانست و تأکید کرد: مناسبدرصدی سطح زمین از بقایای گیاهی ر 30داشتن 

برند، جزو ادوات حفاظتی محسوب هایی که بقایای گیاهی را به زیر خاک میورزهای حفاظتی معروفند، اما دستگاهبخش به خاک

همراه با الگوهای کاشت فقط روی پشته و گاوآهن  های دائمیورز ایجاد کشت پشتهورز مرکب، نواری، خاکشوند، همچنین خاکنمی

میلیون  37گرفته آمریکا با شوند.وی با اشاره به اینکه طبق مطالعات صورتورزی حفاظتی محسوب میچیزل از انواع ادوات خاک

برزیل،  :شود، خاطرنشان ساختهکتار کشت مستقیم و بدون شخم نخستین کشور پیشرو در زمینه کشاورزی حفاظتی محسوب می

های دوم تا چهارم کشاورزی حفاظتی را به خود میلیون هکتار کشت بدون شخم رتبه 15و  18،  25آرژانتین و استرالیا به ترتیب با 

بندی خاک شبیه آبکش شده و قادر به نگهداری رطوبت خاک دلیل تخریب دانهاختصاص دادند.به گفته آسودار، شخم زدن اراضی به

 های کشاورزی حفاظتی است.لی است که تقویت مواد آلی وحفظ رطوبت خاک از ویژگینیست، این در حا

 های ایرانکمبود مواد آلی خاک، ضعف خاک

مشاور معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ماده آلی خاک در کشورهای اروپایی بین پنج تا هفت درصد است، گفت: 

های مختلف ایران به جز رود و این ماده در استانورزی نامناسب بسیارکند پیش میخاک دلیلرشد ماده آلی خاک در کشور به

سال کشاورزی  15تا  10های شمالی، کمتر از یک درصد است.وی بیان کرد: برای افزایش یک درصد ماده آلی خاک به انجام استان

ل نبود دلیزارهای کشور بهده و به خاک برگردند، ضعف دیمحفاظتی نیاز است، چراکه این بقایا باید توسط موجودات زنده تجزیه ش

 ماده آلی در خاک، شخم بی رویه و رشد فرسایش خاک است.

 کرم خاکی، گاوآهن زیستی زنده

آهن ها با پخش شدن در سطح مزارع همانند گاوبه گفته آسودار در استرالیا مراکزی به پرورش کرم خاکی مشغول هستند که این کرم

ورزی، های خاکی و استفاده در خاکشوند؛ بنابراین برای تکثیر کرمایی در خاک ایجاد کرده و سبب افزایش نفوذپذیری خاک میهتونل

ی کمپوست را از بهترین کودهاکشت بدون شخم و تناوب زراعی در کشاورزی حفاظتی باید شرایطی مناسبی ایجاد شود.وی کود ورمی

ل قیمت دلیشود و بهجات استفاده میهای خاصی نظیر باغبانی و صیفیافزود: این نوع کود در بخش آلی و ارگانیک در جهان دانست و

بارمصرف کمپوست یکهای وسیع گندم، کلزا و جو کاربرد چندانی ندارد.آسودار با بیان اینکه ورمیهای دیگر نظیر زراعتباال در بخش

تر است و تأثیر مثبتی در ساختمان خاک دارد، ت از کود حیوانی یک مرحله غنیکمپوسها دوام دارد، بیان کرد: ورمینیست و سال

خورد.این استاد دانشگاه در پایان با بیان اینکه برای گذاری در این بخش، تقویت بنیه تولید رقم میدر صورت ورود دولت و سرمایه

صورت یارانه به تولیدکنندگان حمایت دولت باید به تحقق این مهم نیاز به اعطای پول به کشاورزان نیست، عنوان کرد: کمک و

 های تولید کشاورزان جلوگیری کند./کمپوست باشد تا قیمت این نوع کود را کاهش دهد و از افزایش هزینهورمی

http://www.iana.ir/fa/news/46946/%DA%A9%D8%B4% 
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 خرید تضمینی/خدمات
 فارس - ۹۶/۰۵/۱۳ : تاریخ

 درصد پول کشاورزان پرداخت شد 50میلیون تن گذشت/  8خرید تضمینی گندم از 

  .هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شده است 27از آغاز فصل برداشت تاکنون، هشت میلیون و  

 27، از آغاز فصل برداشت تاکنون، هشت میلیون و وزارت جهاد کشاورزیبه نقل از پایگاه اطالع رسانی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

بر اساس این .ان خریداری شده استمیلیارد تومان از کشاورز 492هزار و  10هزارتن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به ارزش 

های الزم برای پرداخت باقی میلیارد تومان بهای گندم به کشاورزان پرداخت شده و پیگیری 10هزار و  5گزارش،تاکنون نزدیک به 

 .مطالبات گندمکاران ادامه دارد

 درصدی خرید کلزا در سال جاری180رشد 

میلیارد تومان از کلزاکاران خریداری شده که این  496هزارتن کلزا به ارزش 186از آغاز فصل برداشت کلزا در سال جاری تاکنون، 

 578میلیارد و  453براساس این گزارش تاکنون .درصد رشد داشته است 180میزان خرید در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 

 .مطالبات کلزاکاران ادامه دارد میلیون تومان بهای کلزا به کشاورزان پرداخت شده و پیگیری ها برای پرداخت باقی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960513000264 
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 خدمات
 فارس - ۹۶/۰۵/۱۰ : تاریخ

 برداری رسید شوند/ بیست و یکمین بیمارستان دامپزشکی تهران به بهرهها بازسازی میکشتارگاه

ها را های منتقله از حیوان به انسان به دنبال آن هستیم تا کشتارگاهرئیس سازمان دامپزشکی کشور، گفت: برای پیشگیری از بیماری

، مهدی خلج صبح امروز در نشست خبرگزاری فارسارش خبرنگار اقتصادی به گز .بازسازی کرده و به سمت صنعتی شدن پیش برویم

مراسم افتتاح بیمارستان دامپزشکی در منطقه نیاوران تهران با اشاره به تغییر شرایط زندگی و ضرورت ایجاد مراکز درمانی برای 

کند که عالوه بر تأمین بهداشت دام به رفاه حیوانات هم توجه شود که این ونی ایجاب میحیوانات خانگی خاطر نشان کرد: شرایط کن

ها عفونی در انسان حیوانی درصد منشأ بیماری 60وی با اشاره به اینکه .های سازمان دامپزشکی استموضوع در حوزه مسئولیت

های جدیدی که مورد از بیماری 5آن که ساالنه ضاف بر درصد عوامل بیوتروریسم منشأ حیوانی دارد، م 80است، خاطرنشان کرد: 

آمار مراکز تشخیص، پیشگیری و درمان حیوانات اشاره کرد و خلج همچنین به .شود، منشأ حیوانی داردبرای انسان شناسایی می

 .تمرکز درمانی، تشخیصی و پیشگیری در سراسر کشور مجوز داده اس 6607گفت: سازمان دامپزشکی تاکنون به 

های کنترلی بیماری تب کریمه کنگو، گفت: از آنجایی که این بیماری بومی است، رئیس سازمان دامپزشکی همچنین در مورد راه

ها برای وی از بازسازی کشتارگاه.کننده استتوانیم با آن انجام دهیم، بحث رعایت بهداشت دام و راههای پیشگیریتنها کاری که می

ها را به سمت صنعتی شدن پیش ببریم و همچنین از کشتار کنیم تا ساختار کشتارگاهاد و گفت: تالش میبهبود سالمت دام خبر د

سرد کردن گوشت جدی گرفتن طرح پیش.شودها از همین طریق منتقل میغیرمجاز دام جلوگیری کنیم، چرا که بسیاری از بیماری

ساعت  24پس از کشتار باید  گوشت :مپزشکی به آن اشاره کرد و افزودپس از کشتار یکی دیگر از مسائلی بود که رئیس سازمان دا

 .ارائه دهیمهای منتقله از طریق دام الزم را برای جلوگیری از بیماری سرد را بگذراند، مضاف بر آنکه ما باید آموزشدوره پیش

خدمات درمانی حیوانات در استان تهران، گفت: نژاد رئیس دامپزشکی استان تهران در مورد تعداد مراکز اصغر برائیهمچنین علی

بیمارستان دامپزشکی در شهر تهران  20مرکز خدمات درمانی، کلینیک و بیمارستان در کل استان تهران فعال است که تاکنون  200

دنبال آن هستیم که  وی با اشاره به ضرورت توسعه مراکز درمانی حیوانات، گفت: حتی به.بیمارستان رسید 21ایم که امروز به داشته

ای برای حیوانات خانگی در سازمان دامپزشکی داشته باشیم، چون حجم کار بیشتر از آن چیزی است که در حال انجام دفتر ویژه

به گزارش خبرنگار فارس، صبح امروز بیمارستان دامپزشکی در منطقه نیاوران با حضور رئیس سازمان دامپزشکی کشور و رئیس .است

 .برداری رسیدپزشکی استان تهران به بهرهسازمان دام

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960510000592 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۰تاریخ: 

 دریافت نشان روز جنگلبان توسط بانک کشاورزی

 .نشان روز جنگلبان و لوح سپاس برای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی در این عرصه به مدیرعامل بانک کشاورزی اهدا شد

به گزارش ایانا از بانک کشاورزی، نخستین جشنواره روز جنگلبان هم زمان با روز جهانی جنگلبان که از سوی اتحادیه بین المللی 

( این اتحادیه نامگذاری شده است، روز دوشنبه نهم مرداد با تجلیل از جنگلبانان 2007سیس )جنگلبان به مناسبت پانزدهمین سال تأ

بر اساس این گزارش، باتوجه به عملکرد موفق بانک در ایفای .نمونه کشوری و فعاالن این عرصه در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد

بان و لوح سپاس از مدیرعامل بانک کشاورزی به نماینده بانک نقش مسئولیت اجتماعی خود در عرصه محیط زیست، نشان روز جنگل

 .اهداء شد

http://www.iana.ir/fa/news/46920/%D8%AF%D8%B1%DB% 
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 خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۰تاریخ: 

یل یابد/ تشکمحلی با ایجاد صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی با همکاری صندوق کارآفرینی امید توسعه می جوامع

 استان کشور 15صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در  600

ی سازه اجتماع عنوان یکهای اعتبار خرد بهمدیرکل دفتر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه صندوق

وکارهای روستایی نقش بسزایی دارند، گفت: همکاری با صندوق کارآفرینی امید در اقتصادی در توانمندسازی زنان و توسعه کسب -

 .توان کارهای بزرگی انجام دادها میافزایی و تجمیع ظرفیتسال گذشته نشان داد که با هم

خبرنگار ایانا با اشاره به برگزاری نشست مشترک مدیران هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی گو با وهاشم امروز در گفتالسادات بنیفروغ

و  افزاییمنظور هماستان کشور و مدیران ستادی و استانی صندوق کارآفرینی امید افزود: مدیران صندوق کارآفرینی امید به 16

کشاورزی زنان روستایی و عشایری و صندوق کارآفرینی امید های های موجود دفتر توسعه فعالیتها و ظرفیتاستفاده از پتانسیل

اجراء  1394 - 95استان کشور در سال  15صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی را در  600طی همکاری مشترک طرح تشکیل 

خش اشتغال در ب دنبال این همکاری و تجربه موفق، این دو مجموعه نشست مشترکی با هدف افزایش ظرفیتکردند.وی بیان کرد: به

کشاورزی، حمایت از تولیدات روستایی، پشتیبانی از زنان مستعد، توانمند و کارآفرین روستایی با رویکرد توسعه جوامع محلی از 

 های اعتبارات خرد برگزار کردند.طریق انتخاب و آموزش تسهیلگران و ایجاد صندوق

عنوان یک سازه اجتماعی های اعتبار خرد بهکشاورزی با بیان اینکه صندوقمدیرکل دفتر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد 

وکارهای روستایی نقش بسزایی دارند، ادامه داد: همکاری با صندوق کارآفرینی امید اقتصادی در توانمندسازی زنان و توسعه کسب -

 بزرگی انجام داد.توان کارهای ها میافزایی و تجمیع ظرفیتدر سال گذشته نشان داد که با هم

زاده مدیرعامل صندوق توسعه کارآفرینی در این نشست یادآور شد: به گفته وی در هاشم در پایان با اشاره به سخنان دکتر نوراهللبنی

دلیل وجود دو محدودیت، انحراف نامساعد و اعتبار سنجی یعنی سنجش اهلیت و صالحیت برای اخذ وام این نشست نظام بانکی به

ت بازپرداخت و... و نیز عدم امکان نظارت مجبور به اخذ تضامین سنگین است که همین امر، مانع از آن است که ارائه تسهیالت و قدر

های اعبتار خرد با رفع این دو محدودیت شرایط الزم را برای درآمد باشد؛ حال آن که صندوقدر خدمت روستاییان و اقشار کم

های اعتبار خرد امیدواریم شاخص دسترسی کنند. با توسعه صندوقی از خدمات بانکی فراهم میهای ضعیف درآمدمندی گروهبهره

 طور خاص بهبود یابد./طور اعم و زنان بهروستاییان به خدمات بانکی به

http://www.iana.ir/fa/news/46895D/%8%AC%D9%88%D8%A7%D9 
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 دانه های روغنی
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 روغن
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۳تاریخ: 

 شودجمع می "روغن جامد "

 .دادیک مسئول سازمان غذا و داروی کشور از حذف روغن جامد از سبد خانوار تا پایان برنامه ششم توسعه خبر 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شهریار مستوفی با اشاره به شروع نصب نشانگرهای رنگی تغذیه بر روی محصوالت غذایی از سه سال 

درصد محصوالت غذایی کشور نصب شده  70درصد محصوالت غذایی استان و نیز  90پیش، گفت: هم اکنون این نشانگرها بر روی 

جه دهد که با توهای قرمز، زرد و سبز نشان میمیزان سه ماده غذایی نمک، شکر و چربی را با رنگمستوفی افزود: این نشانگرها .است

 .دشوبه نوع رنگ آن مصرف کننده از میزان این سه ماده که مصرف هر یک نیز ضررهای فراوانی برای سالمتی بدن دارد، مطلع می

و نیم  12ت: میانگین مصرف روزانه نمک در جهان پنج گرم و در ایران وی با اشاره به مصرف باالی نمک، شکر و چربی در کشور، گف

مستوفی به مصرف باالی چربی در کشور نیز .گرم است 45گرم و در ایران  20گرم است، همچنین میزان مصرف روزانه شکر در دنیا 

 .بسیار باالتر از میانگین جهانی آن استکنند که این میزان گرم چربی مصرف می 57تا  45اشاره کرد و افزود: هر ایرانی روزانه 

تواند به افراد در خصوص میزان این سه ماده در محصوالت غذایی اطالعات وجود این نشانگرهای تغذیه می :این مسئول تصریح کرد

ذایی اشاره های کاهش میزان نمک و چربی در محصوالت غمستوفی به برنامه.داده و از این طریق به انتخاب درست افراد کمک کند

تا پایان برنامه ششم توسعه باید میزان اسیدهای چرب ترانس در سبد خانوار به صفر درصد برسد، همچنین در این  :کرد و افزود

 30وی افزود: همچنین در محصوالت غذایی میزان قند باید .برنامه مقرر شده تا روغن جامد به طور کامل از سبد خانوار حذف شود

این مسئول بر لزوم فرهنگ سازی در خصوص کاهش مصرف قند، .درصد کاهش داده شود 50ها در نان نانوایی درصد و میزان نمک

درصد بیماریهای غیرواگیر با مصرف زیاد این سه ماده غذایی در  74های به عمل آمده نمک و چربی تاکید کرد و افزود: طبق بررسی

ها در خصوص کاهش هاست و ضروری است رسانهاجرای درست همه برنامه مستوفی یادآور شد: فرهنگسازی زیربنای.ارتباط است

وی با بیان اینکه ذائقه مردم به مصرف بسیار این سه .سازی مستمری داشته باشندمصرف محصوالتی مانند نمک، شکر و قند فرهنگ

تغییر کند که ذائقه مردم به مصرف کم  های غذایی باید به صورت تدریجیمحصول عادت کرده، گفت: میزان این سه ماده در فرآورده

 .این سه فرآورده عادت کند

http://www.iana.ir/fa/news/46996/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86 
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 روغن
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۱۲تاریخ: 

 های روغنی در هاله ای از ابهامهای ایرانی به روغن/ طرح خودکفایی دانهشدید سفره وابستگی

روغن از محصوالتی است که در سبد غذایی نقش پر رنگی را ایفاء می کند،با این وجود وابستگی شدید در تأمین آن به آنسوی 

 .بط قرار گیردرمرزها،معضلی است که کنترل آن باید در صدر اولویت های دستگاه های ذی

روغن از نمونه محصوالت غذایی پر مصرف به  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 غذایی سبد در واقع به شمار می رود که استفاده از آن در بسیاری از وعده های غذایی و فرآیند طبخ آن اجتناب ناپذیر است.

متر اهمیت آن کچنان پر رنگ و ملموس است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، ار این محصول آنتأثیرگذ نقش ایرانی، خانوارهای

 یروغن غذایرغم ضریب مصرف باالی این محصول و وابستگی شدید سفره ایرانیان به آن، بخش قابل توجهی از علی.از نان نیست

درصد از روغن مورد نیاز کشور وارداتی است که این اعداد و  95ی، آمار برآوردهای اساس بر سوی مرزها وارد کشور می شود.از آن

برخی از کارشناسان و .ربط در کاهش ضریب وابستگی به این محصول استراتژیک استناتوانی دستگاه های ذی ارقام موید عمق

صاحب نظران معتقدند سودی که از محل واردات دانه های روغنی وارد کشور می شود به میزانی باال و اغوا کننده است که برخی از 

در کشت و تولید دانه های روغنی را بر نمی تابند و به تعبیری حصول احتمالی فعاالن این عرصه تحت هیچ شرایط خودکفایی ایران 

 تولید دانه های روغنیعلی اصغر روستایی، یکی از فعاالن سابق کشت و .این توفیق به مثابه کابوسی دلهره آور برای آنها خواهد بود

، با اشاره به نقش حائز اهمیت روغن سالم در تضمین سالمتِ عمومی جامعه  صنعت،تجارت و کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار

اظهار داشت: با عنایت به ضریب باالی مصرف این محصول و نقش برجسته آن در طبخ اغذیه و خوراک، عرضه روغن استاندارد و 

ه در صورت اختالل یا نارسایی در آن، جامعه با هزینه های سنگینی تالش برای ارتقای کیفی هر چه بیشتر آن، ضرورتی است ک

وی افزود: در طول سالیان گذشته هر از چند گاهی در ارتباط با سالم یا ناسالم بودن روغن های غذایی یا خوراکی .مواجه خواهد شد

روستایی عنوان کرد: بنده تخصص و .بوده استاخباری منتشر و رسانه ای شده که البته بعضاً با تأییدها و تکذیب هایی نیز همراه 

ربط با بررسی های کارشناسانه، نسبت به سنجش نیستم و قطعاً دستگاه ها و مراجع ذی تشخیص روغن سالم از ناسالممُتِوَلی 

یامدهای ضریب سالمت روغن های مذکور حساسیت های الزم را خواهند داشت، اما این تالش ها و حساسیت ها، نافی اصل مسأله )پ

خطرناکِ روغن های ناسالم برای جامعه( نیست و به واقع بر مبنا و اساس همین ضرورت و اهمیت است که توجه به کیفیت روغن 

این فعال سابق کشت دانه های روغنی عنوان کرد: در چنین بستر و شرایطی، هر آنچه .های گیاهی یا خوراکی اجتناب ناپذیر می شود

خودکفایی و سالمت روغن های خوراکی افزایش یابد به همان میزان روند حصول توفیقات در ارتباط با یکی از ضریب تولید، عرضه، 

روستایی گفت: برای نائل شدن به موفقیت های هر چه .حساس ترین و استراتژیک ترین اقالم و محصوالت غذایی تقویت خواهد شد

ل در کشت دانه های روغنی از ضروریاتی است که با افزایش آن، روند دستیابی بیشتر در این خصوص حمایت از زارعان و کشاورزان فعا

درصدی کشور به واردات دانه ها یا  95وی افزود: وابستگی .به توفیقات اقتصادی به میزان فزآینده ای تسریع و تسهیل خواهد شد

ینه های سنگینی را برای کشور در پی خواهد محصوالت مرتبط با روغن های گیاهی یا خوراکی عارضه ای است که استمرار آن هز

داشت و این معضل برای کشوری که اولویت اصلی و اساسی آن، در استراتژی و نقشه راه اقتصادی به سیاست های اقتصاد مقاومتی 

کشت و این فعال سابق در کشت دانه های روغنی عنوان کرد: متأسفانه فعاالن تولید .معطوف می شود، شایسته و منطقی نیست

با مشکالت متعدد و عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند که رفع، مهار و مدیریت آن در چنین شرایطی ضروری  دانه های روغنی

روستایی گفت: در طول سالیان اخیر، اقدامات سازنده ای برای توسعهِ کشت دانه های روغنی عملیاتی شده، اما سطح .به نظرمی رسد

 .ن عمق و تراز نیاز به این محصول امیدوارکننده به نظر نمی رسدموفقیت ها با در نظرگرفت
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 روغن های بی کیفیت اقتصاد و سالمت جامعه را نشانه می رود

، با  جارت و کشاورزیصنعت،ت محسن فروزش، یکی از توزیع کنندگان عمده روغن در غرب استان تهران در گفت و گو با خبرنگار

اشاره به افزایش بیماری های قلبی و عروقی در کشور و نقش مخرب روغن های بی کیفیت و نا سالم در تشدید چنین بیماری هایی 

عنوان کرد: متأسفانه عمده واردکنندگان روغن، محصوالتی را برای خرید و عرضه کشور بر می گزینند که پایه اصلی آن سویا یا پالم 

وی افزود: دانه های روغنی مورد اشاره،اغلب از کشورهای آرژانتین، اندونزی، برزیل و مالزی وارد می شوند که به تبع کیفیت .است

این توزیع کننده عمده روغن در ادامه عنوان کرد: طرح این موضوع به .آن در مقایسه با روغن آفتابگردان،کلزا و کنجد پایین تر است

تمامی روغن های وارداتی نیست، اما قطعاً مخاطرات روغن هایی که پایه آن از اقالم اشاره شده  معنای غیر بهداشتی بودن

فروزش گفت: در طول سالیان گذشته بعضاً شاهد توزیع .)آفتابگردان،کنجد و کلزا( است، پایین تر از روغن های پالم و سویا خواهد بود

ای سودجو بوده ایم که احصای میزان خطرات و آسیب های آن مستلزم از سوی افراد و گروه ه روغن های بی کیفیتبرخی از 

وی افزود: باید در این خصوص با اطالع رسانی هر چه بیشتر، حساسیت جامعه را نسبت .مطالعه و بررسی های هر چه دقیق تری است

کاهش مخاطرات احتمالی ناشی از مصرف به این موضوع ) سالمت و استادارد روغن ها( برانگیخت که قطعاً اشراف و آگاهی عمومی در 

این فعال در عرصه توزیع روغن گیاهی عنوان کرد: سرانه مصرف روغن در طول سالیان .روغن های بی کیفیت، بی تأثیر نخواهد بود

 20به  42کیلو در سال  2ربط، سرانه مصرف روغن در ایران از اخیر به شدت افزایش یافته و بر اساس اظهار نظر برخی مسئوالن ذی

وی افزود: بر اساس .کیلو در سال های اخیر افزایش یافته که این اعداد و ارقام بسیار نگران کننده و تأمل برانگیز به نظر می رسد

به مراتب باالتر از روغن های سالم همچون کنجد  واردات روغن های پالم و سویااخبار منعکس شده در رسانه ها، سود حاصله از 

فروزش .است و این امر نشان می دهد سودجویی عده ای خاص چگونه می تواند، سالمت یک جامعه را به مخاطره بیندازد یا آفتابگردان

گفت : متأسفانه واردات روغن خام بسیار افزایش یافته و این در حالی صورت می گیرد که میل به واردات دانه های روغنی در مقایسه 

وی در خاتمه یادآور شد: .تضمین و ارتقای سالمت روغن ها را تا حدودی کاهش خواهد داد با روغن خام کمتر است و همین موضوع

حمایت مضاعف از کشاورزان و فعاالن تولید دانه های روغنی همچون کلزا، ارائه تضمین های جدی برای خرید تولیدات و محصوالت 

های وارداتی از مؤلفه ها و ضروریاتی است که با عملیاتی دانه های روغنی از کشاورزان و نظارت فزآینده نسبت به کیفیت روغن 

ساختن آن، قادر خواهیم بود عالوه بر صرفه جویی در ارز و حصول توفیقات اقتصادی هر چه بیشتر، ضریب مخاطرات حوزه سالمتِ 

 .عمومیِ جامعه را نیز به حداقل ممکن کاهش دهیم

http://www.yjc.ir/fa/news/6188743/%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B 
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 روغن
 فودپرس ۱۳۹6مرداد ماه  ۱۱چهار شنبه 

 انتخابات باطل شده اتحادیه روغن نباتی در روزنامه رسمی ثبت شد!+ مستندات

 ومیعم مجمع که بود کرده اعالم  گذشته سال در ایران بازرگانی اتاق تشکلهای معاونت که حالی در – غذا اقتصاد <صنایع غذایی

ران ورد تأیید اتاق ایم و بوده ساقط اعتبار درجه از ایران، نباتی روغن صادرکنندگان و تولیدکنندگان اتحادیه سوی از شده برگزار

 قرار اقات جدید مدیران تایید مورد مشکالت همه با و نیست اما پس از تغییرات در معاونت امور تشکلها و دبیر کل اتاق همین مجمع 

، پس از برگزاری مجمع عمومی عادی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان «فودپرس».به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا گرفت

 هشد اتخاذ تصمیمات و مجمع این ای اطالعیه طی ایران اتاق بازرگانی اتاق تشکلهای معاونت 1395.4.26  ن نباتی ایران درتاریخروغ

پس از اطالع از نقص مدارک و اطالعات این : است آمده اتاق تشکلهای امور معاونت (در متن اطالعیه اینجا.)کرد باطل را آن در

اتحادیه، پیگیری و مکاتبات متعددی برای رفع این نقایص و تکمیل مدارک با اتحادیه یاد شده انجام داد، اما متأسفانه هیچ اقدامی 

ش دیگری از این مبنی بر تکمیل مدارک و انجام روال قانونی برگزاری مجمع از سوی دبیرخانه این اتحادیه صورت نگرفت.در بخ

اطالعیه آمده است: متأسفانه این اتحادیه بدون اقدام در خصوص تکمیل مدارک و انجام تشریفات قانونی و بدون حضور نماینده 

های اتاق ایران اقدام به برگزاری مجمع عمومی کرده که این مجمع و تصمیمات آن از درجه اعتبار ساقط بوده و از معاونت تشکل

(در حالی که پس از انتشار این اطالعیه عمال باید مجمع دیگری برگزار شده و اینجان مورد تأیید و پذیرش نیست.)سوی اتاق ایرا

نواقص قانونی بر طرف می شد اما به نظر می رسد پس از تغییرات دبیر کل و معاونت امور تشکلهای اتاق و رایزنی های متعدد انجام 

 برای ار جدید تشکلهای معاونت  تایید نادر و عجیب  اقدامی در حرف خود را بر کرسی بنشاند و  شده اتحادیه روغن نباتی توانسته

.حال سوال اینجاست که آیا در اتاق بازرگانی ایران و امور تشکلها، قانون حکمفرماست یا کند دریافت رسمی روزنامه در آگهی انتشار

اتاق بازرگانی می تواند بر قوانین موجود اتاق بازرگانی ارجح و تعیین کننده نظر شخصی افراد و قدرت چانه زنی با برخی مدیران 

باشد؟!معاونت جدید تشکلهای اتاق چگونه پس از انتشار اطالعیه رسمی در خصوص ابطال مجمع اتحادیه تولیدکنندگان و 

و انتخابات آن کرده است؟!آیا بر روی رفتار و صادرکنندگان روغن نباتی و بدون حضور نماینده قانونی اتاق اقدام به تایید این مجمع 

عملکرد معاونت تشکلهای اتاق ایران نظارت دقیقی از سوی هیات رییسه و دبیر کل اتاق ایران وجود دارد؟!آیا رییس هیات مدیره 

ا وجود صراحت در انتخابات باطل شده اتحادیه روغن نباتی از شرایط قانونی برای تصدی این سمت برخوردار است؟!و اینکه چرا ب

اطالعیه معاونت تشکلها در مدیریت گذشته و شواهد و مستندات موجود این انتخابات باید در اتاق بازرگانی مورد تایید قرار گیرد؟!جالب 

 ماتتصمی  اینکه پس از گذشت چهار ماه از انتشار آگهی این مجمع پر حرف و حدیث به نظر می رسد هنوز سایت اتاق ایران نیز این

ود .حداقل انتظار قانونی این باست نکرده تغییری دبیر و مدیره هیات رییس خصوص در اتاق سایت اطالعات و نشناخته رسمیت به را

که با توجه به اعالم قبلی اتاق مبنی بر ابطال این مجمع و انتخابات آن الاقل طبق ضوابط قانونی اتاق، مجمع جدیدی با تکمیل اسناد 

 دیرانم عملکرد روی بر شخصی نظر با تشکلها امور جدید مدیریت اینکه نه شد می برگزار اتاق ماینده رسمیو مدارک و با حضورن

 .بزند لطمه آن تشکلهای و ایران اتاق قانونی اعتبار به و بکشد بطالن خط قبلی

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=76fb44aea90548eba2e41e7d 
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 زعفران
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۱تاریخ: 

 سهم ایران از بازار جهانی زعفران تنها یک دهم است

 افزاییسهم کنونی ایران از بازار جهانی زعفران، تنها یک دهم است که برای افزایش آن و حضور بیشتر در بازارهای هدف باید هم 

 .بین دست اندرکاران این محصول به وجود آید

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، مجری طرح ملی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی در نشستی با حضور تشکل های 

ر کارگروه های تخصصی دافزود: این تشکل از  زعفران با بیان اینکه برای راه اندازی تشکلی قوی در حوزه این محصول برنامه داریم،

پیمان یوسفی آذر اظهار داشت: اجرای طرح جامع زعفران در دستور .زمینه تولید، استانداردسازی، فرآوری و بازار تشکیل خواهد شد

ولی درصد آن را تولید می کند به سهم قابل قب 90کار دفتر طرح ملی گیاهان دارویی قرار دارد تا ایران بتواند در محصولی که بیش از 

در بازار جهانی دست پیدا کند.وی در عین حال به افت قیمت زعفران در کشور اشاره و تصریح کرد: این فرآیند به نفع تولیدکنندگان 

نیست و فعاالن این بخش باید تالش بیشتری کنند و گام های عملیاتی بردارند.در این نشست، تشکل ها و شورای ملی زعفران نیز 

المللی شدند.تشکل های بخش زعفران کشور بر اهمیت علم، برای توسعه سهم زعفران ایران در بازارهای بینخواستار حمایت دولت 

 فناوری و تولید زعفران تاکید کردند و این سه رکن را زیر بنای تشکیل زنجیره ارزش زعفران عنوان کردند.

درصد  35هند از افغانستان بدون تعرفه و تعیین تعرفه  در این نشست مشکالت مربوط به تجارت زعفران و واردات این محصول توسط

 برای واردات زعفران ایران و همچنین نوسانات قیمت و روند بازارسازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت./

http://www.iana.ir/fa/news/46960/%D8%B3%D9%87% 
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 زیتون
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۰تاریخ: 

 معرفی رقم جدید زیتون دیررس مشکات

گرمسیری، رقم جدید زیتون دیررس با قابلیت برداشت روغنی و کنسروی های نیمهبا تالش پژوهشگران پژوهشکده مرکبات و میوه

گرمسیری، دکتر زینانلو عضو های نیمههشکده مرکبات و میوهبه گزارش ایانا از پژو.)دو منظوره( با نام مشکات تولید و معرفی شد

الت ترین محصوهیات علمی و مجری مسئول پروژه معرفی رقم جدید زیتون دیررس با نام مشکات با بیان اینکه زیتون یکی از مهم

نه روغن زیتون حدود سه میلیون هکتار و تولید ساال10شود، گفت: سطح زیر کشت زیتون در جهان بیش از باغی دنیا محسوب می

هزار تن است. وی افزود: منشاء زیتون دقیقاً مشخص نیست،  300میلیون تن و میوه زیتون فرآوری شده )کنسروی( دو میلیون و 

گردد. برخی درختان زیتون با بیش هزار سال قبل در کشورهای حوزه مدیترانه باز می 70تا  60های مربوط به ولی بر اساس فسیل

هزار سال سن در لبنان و فلسطین و جزیره کرت در یونان گزارش شده است. در کشور ما نیز درختان زیتون خودرو با قدمت  از پنج

وی در ادامه با .شودهای کرمانشاه، ایالم، کهکیلویه و بویر احمد و فارس به فراوانی دیده میزیاد در رشته کوه زاگرس به ویژه استان

های زیتون کشور در آوری ژنوتیپطرح شناسایی جمع1383برداری از منابع ژنتیکی زیتون کشور در سال بهرهبیان اینکه به منظور 

 1385آوری گردید. درسال در استان کرمانشاه از منطقه بان آواره شناسایی و جمع BN3 استان اجرا شد، یادآور شد: ژنوتیپ 11

ات طارم صورت گرفت. به منظور بررسی سازگاری با انجام چند پروژه ژنوتیپ در کلکسیون ایستگاه تحقیق 110کشت بیش از 

آوری عهای جمهای تحقیقات زیتون طارم و سرپل ذهاب، صفات رویشی و زایشی این ژنوتیپ همراه با ژنوتیپتحقیقاتی در ایستگاه

شد گسترده با تراکم متوسط و قدرت دارای عادت ر BN3به گفته زینانلو تاج درخت ژنوتیپ .شده دیگر مورد ارزیابی قرار گرفت

 ای و به رنگ سبز تیره برخوردار است، از نظر گردههای بلند با پهنای متوسط و به شکل بیضی تا سر نیزهرشد متوسط است، از برگ

ابلیت گیرد، قهای خود سازگار قرار می( بیش از یک در گروه زیتونISIبا داشتن شاخص خود ناسازگاری ) BN3افشانی ژنوتیپ 

درصد است.وی گفت: رقم مشکات همچنین از نظر باردهی بسیار زود بارده و پر محصول است،  56زنی دانه گرده آن بیش از جوانه

های بزرگ قرار دارد. به دلیل گرم و در گروه میوه 5.4( است. وزن میوه آن در شهریور ماه 0.36آوری متوسط )دارای شاخص سال

رسد. می 9هفت و در آبان ماه به  86گرم می رسد. نسبت گوشت به هسته در شهریور  6.37آبان ماه به  دیررس بودن وزن میوه در

درصد، بهترین زمان برداشت با  65های با هسته بزرگ است، میزان روغن ماده خشک فرابر میوه گرم در گروه میوه 0.61وزن هسته 

ت علمی و مجری مسئول پروژه معرفی رقم جدید زیتون دیررس مشکات توجه به تغییرات درصد روغن اواسط آبان است. عضو هیا

اسید بوده و مقدار اولئیک IOCخاطرنشان ساخت: این رقم همچنین از نظر ترکیب اسیدهای چرب دارای پرفایل منطبق با استاندارد 

زا هدر شرایط میست نسبتاً سخت ریش داردرصد است، از کیفیت کنسرو بسیار خوب برخوردار است،از نظر تکثیر با قلمه برگ67آن 

است. از نظر مقاومت به سرما دارای مقاومت نسبی باال است، دارای مقاومت باالیی نسبت به تنش خشکی در مقایسه با سایر 

 ههای زیتون است. وی در پایان بیان داشت: کشت رقم مشکات در مناطقی با اقلیم مشابه طارم )با میانگین دمای سالیانژنوتیپ

 شود.درجه( توصیه می -8درجه و با حداقل مطلق  17.5 _+0.5

http://www.iana.ir/fa/news/46882/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6مرداد ماه  ۱4شنبه 

 خورد؟مییک پرس غذای سالم چقدر آب 

 .ایسنا به نقل از رئیس اتحادیه چلوکباب و چلو خورشت گزارش داد: برای اطالع از سالمت هر غذا الزم است قیمت آن آنالیز شود

اند، اما با کردند پلمب شدهواحد فروش غذا که به طور غیرمجاز فعالیت می 500تا  400ناصر حسینی تبریزی گفت: طی سال جاری 

ای نه چندان دور تعطیل خواهند شد. واحد غیرمجاز در حال فعالیت هستند که آنها نیز در آینده 600بیش از این وجود همچنان 

د اندازد گفت: یک واحوی با بیان اینکه فعالیت واحدهای بدون مجوز مشکالت متعددی به دنبال داشته و سالمت مردم را به خطر می

حسینی ادامه داد: دشمن همیشه با توپ و تانک .ومیت بسیاری از مردم را فراهم آوردتواند موجبات مسمغیر بهداشتی و غیرمجاز می

کند بلکه ممکن است هزاران راهکار را مورد استفاده قرار دهد. بر همین اساس ضروری است واحدهای فعال در این عرصه حمله نمی

رئیس .تا برای مردم امنیت خاطر بیشتری وجود داشته باشدهای الزم را دریافت کنند حتما از سوی وزارت بهداشت و اماکن تاییدیه

هایی مانند سرطان معده اظهار کرد: در موارد بسیار اتحادیه چلوکباب و چلو خورشت با تاکید بر تاثیر تغذیه نامناسب در بروز بیماری

د، اما اگر مردم بخواهند از سالمت یک رسشاهدیم که غذاهای مختلف با قیمت به مراتب پایین تر از قیمت حقیقی آنها به فروش می

توان غذا اطمینان خاطر حاصل کنند الزم است قیمت آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. در چنین شرایطی با یک بررسی ساده می

های بررسی های گذشته چندین واحد پس ازوی با بیان اینکه در هفته.به این نتیجه رسید که سالمت غذا در چه وضعی قرار دارد

ها از جمله بازار تهران افرادی بدون اند گفت: اکنون در برخی محلههای فاسد تعطیل شدهوزارت بهداشت به دلیل وجود گوشت

کنند که این غذاها در هر ساعت به یک قیمت به فروش دسترسی به واحد صنفی معتبر و محیطی پاکیزه اقدام به فروش غذا می

تواند سالمت باشد موضوعی است شود. حال تشخیص اینکه چنین غذایی تا چه اندازه میتاب نگهداری میها در آفرود و ساعتمی

هزار  85حسینی همچنین عنوان کرد: در حال حاضر گوشت راسته گوسفندی با قیمتی معادل .که دشواری چندانی نخواهد داشت

گرم گوشت و  100هزار تومان دارد، حال اگر برای تهیه غذایی  13شود و یک کیلو برنج ایرانی نیز قیمتی حدود تومان خریداری می

هزار تومان هزینه وجوددارد یعنی برای تهیه یک پرس  10گرم برنج را در نظر بگیریم تنها برای تامین مواد اولیه آن غذا بالغ بر  150

این موضوع مواردی مانند قیمت ظروف و سایر  شود که اگر بههزار تومان صرف خرید برنج و گوشت می 10کباب با این مواد حداقل 

های سربار مانند اجاره واحد، دستمزد کارگر و غیره را اضافه کنید رقم به مراتب باالتر خواهد رفت. اما اگر زمانی غذای تهیه هزینه

رئیس اتحادیه .اردشود که در اطمینان به آن جای تامل بیشتری وجود دشده با قیمتی کمتر از این به فروش رسید مشخص می

شود اظهار چلوکباب و چلو خورشت با تاکید بر اینکه بحث رسیدگی به واحدهای صنفی غیرمجاز با جدیت از سوی اتحادیه دنبال می

کنند را به اتحادیه معرفی کنند های آنها فعالیت میایم که واحدهای بدون مجوزی که در محلهکرد: ما از تمام همکاران خود خواسته

طبق مستندات ارائه شده از سوی اتحادیه چلوکباب و چلوخورشت در حال حاضر تهیه هر پرس .به پیگیری وضعیت آنها بپردازیمتا 

غذا با برنج درجه یک ایرانی حداقل قیمتی معادل جدول ذیل دارد البته در تعیین قیمت وضعیت واحد ارائه کننده و شرایط آن نیز 

 .تاثیرگذار خواهد بود

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=d33e615f78914138baa1cc8b26e3 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6مرداد ماه  ۱۱چهار شنبه 

 کاهش تاثیر منفی رژیم غذایی غربی با مصرف چای سبز

 .کندترکیب موجود در چای سبز به کاهش اثرات منفیِ رژیم غذایی غربی کمک می پزشکان معتقدند که <غذا و تغذیه

های مصرفی در سراسر جهان است زیرا فوائد قابل توجهی برای سالمتی ترین نوشیدنییکی از متداول (Green tea)چای سبز

 .غذایی غربی بر سالمتی مقابله کندتواند با تاثیرات منفی رژیم دهد این نوشیدنی میها نشان میدارد. نتایج آزمایش

احتمال بروز مقاومت انسولینی،   "اپی گالوکاتشین گاالت"متخصصان چینی دریافتند ترکیب موجود در چای سبز موسوم به 

 .دهدهای تغذیه شده با رژیم غذایی سرشار از چربی و فروکتوز کاهش میو اختالل حافظه را در موش (Obesity)چاقی

هاست و ربی به طور کلی رژیمی مملوء از گوشت قرمز و فرآوری شده، چربی اشباع شده، مواد قندی و کربوهیدراترژیم غذایی غ

 (Diabetes)این رژیم غذایی با افزایش وزن، چاقی و ابتال به دیابت.مقدار میوه، سبزی، غالت و غذاهای دریای در آن پایین است

 .دهداکی از آن است رژیم غذایی غربی خطر نارسایی شناختی را افزایش مینوع دو مرتبط است. همچنین نتایج مطالعات ح

تواند تاثیرات منفی موجود در چای سبز می EGCG دهد ترکیببه گزارش مدیکال نیوز تودی، هر چند نتایج این مطالعه نشان می

 .رژیم غذایی غربی را کاهش دهد

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=8d1cf8cad8cf4a71b83652647 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6مرداد ماه  ۱۰سه شنبه 

 مهمترین عامل میگرن را بشناسید

 .میگرن )سردرد عصبی( استرویه نمک مهمترین عامل کارشناسان تغذیه معتقدند که مصرف بی <غذا و تغذیه

رویه از نمک طعام را جدی بگیرند، اظهار داشت: استفاده کم از حسین عبدالعزیزی با اشاره به اینکه شهروندان خطرات استفاده بی

این کارشناس بهداشت مواد غذایی با بیان اینکه میزان مصرف .نمک طعام مطلوب است، اما خوردن غذا با نمک مسئله دیگری است

زی شود.عبدالعزیگرم است، افزود: مصرف بیش از این میزان نمک طعام باعث افزایش فشار خون و بیماری قلبی می 18تا  6ک طعام نم

 .رویه نمک مهمترین عامل میگرن )سردرد عصبی( استتصریح کرد: کارشناسان معتقدند که مصرف بی

شود.عبدالعزیزی بدن، از دست دادن پتاسیم و تورم در پاها میشدگی در وی در ادامه اظهار داشت: نمک همچنین باعث آب جمع

این کارشناس مواد غذاییخاطر نشان کرد : چنانچه شهروندان .گفت: پتاسیم برای جذب و استفاده پروتئین در بدن ضروری است

دیم گلوتامات، جوش شیرین، بایست از نوشیدن کوشاب )ماء الشعیر(، استفاده از منوسبخواهند میزان نمک خود را کاهش دهند می

 یرژیم هایآشامیدنی زده پرهیز کنند و هایی همچون ژامبون، سوسیس، غذاهای کنسروشده و یا یخوپز و از خوردن گوشتپودر پخت

 .کالری باشند اما حاوی نمک هستندن است کمممک

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=682dae5ab6a3427da8e 
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 سیب زمینی
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 شیالت
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 شکر
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۰تاریخ: 

ورود ارقام  /های نوینفناوریدرصدی در تولید شکر؛ دستاورد اقتصاد مقاومتی و الگوهای مبتنی بر  75خوداتکایی 

 جدید بذر چغندرقند از کشورهای اروپایی و صاحب تکنولوژی نظیر آلمان، فرانسه، بلژیک و هلند

درصد از نیاز کشور تأمین شد که این روند مصداق خوبی در راستای  75هزارتن شکر در سال جاری  650با تولید یک میلیون و 

علیرضا یزدانی، مجری طرح چغندرقند و نیشکر وزارت .ها باشدواند الگویی مناسب برای سایر بخشتتحقق اقتصاد مقاومتی بود که می

وگو با خبرنگار ایانا پیرامون دالیل رشد تولید شکر که منجر به برگزاری جشن تولید ملی شکر در اتاق جهاد کشاورزی امروز در گفت

تن در  43حدود  80م این خبر گفت: متوسط عملکرد چغندرقند کشور در دهه بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی نیز شد، با اعال

هکتار بود که با تدابیر اتخاذشده درباره ورود ارقام جدید بذر چغندرقند از کشورهای اروپایی و صاحب تکنولوژی نظیر آلمان، فرانسه، 

است، همچنین متوسط عملکرد چغندرقند پاییزه در سال تن در هکتار رسیده  54اکنون به بلژیک، هلند و اعمال مدیریت مزرعه، هم

تن در هکتار رسیده است.وی تولید شکر را حاصل زحمات چغندرکاران، افزایش عملکرد در واحد سطح نیشکر و  71زراعی جاری به 

رنامه اقتصاد مقاومتی های قند و شکر در این باره دانست و افزود: سطح زیر کشت چغندرقند بهاره در بتعامل بسیار خوب کارخانه

درصد نیاز آبی کمتری نسبت  50تا  40هزار هکتاراست، اما با افزایش سطح زیر کشت در چغندرقند پاقیزه که  100ثابت و حدود 

 به چغندرقند بهاره دارد، امیدواریم که طی چهار سال آینده به خودکفایی شکر دست یابیم.

هکتار از مزارع چغندرقند در آذرماه سال  200ورزی با اشاره به سرمازدگی دوهزار و مجری طرح چغندرقند و نیشکر وزارت جهاد کشا

گذشته، بیان کرد: در سال جاری برنامه افزایش سطح زیر کشت چغندرقند پاییزه در دستور کار است تا سهم تولید شکر از این 

زار تن دانست و ادامه داد: واردات شکر طی چهار سال ه 200محصول افزایش یابد.یزدانی نیاز کشور به شکر را حدود دو میلیون و 

 75هزار تن شکر در سال جاری  650گذشته باتوجه به افزایش سطح تولید چغندرقند، روند نزولی داشته و با تولید یک میلیون و 

ها شمناسب برای سایر بخشود که این روند مصداق خوبی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و الگویی درصد از نیاز کشور تأمین می

ها کارخانه فعال است.وی در پایان در پاسخ به این پرسش که برخی کارخانه 27کارخانه قند و شکر کشور  35است. به گفته یزدانی از 

صنایع ساله  120گیرند، تأکید کرد: قدمت گاهی اوقات برای پرداخت کمتر پول به چغندرکاران، عیار این محصول را پایین در نظر می

 های قند باعث دستیابی به رکورد تولید شکر در کشور شده است./قند و اعتماد متقابل بین کشاورزان چغندرکار و کارخانه

http://www.iana.ir/fa/news/46878/%D8%AE%D9%88%D8%AF 
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 شکر
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۱۱تاریخ: 

 !مشتریان قند و شکر ایران را بشناسید

 .تن قند و شکر، از کشور صادر شده است 133قریب به  96طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در یک ماهه نخست سال 

در  آمار منتشر شده توسط گمرک طبق ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان کشاورزیصنعت،تجارت و به گزارش خبرنگار 

 .، از کشور صادر شده استقند و شکر تن 133قریب به  ۹6یک ماهه نخست سال 

 .بوده است 2،318،310،146آن  ارزش ریالیو  71499 صادراتاین میزان  ارزش دالری 

http://www.yjc.ir/fa/news/6187292/%D9%85%D8%B4%D8%AA% 
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 شیر و فرآورده ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۱۲تاریخ: 

 کشورها صادر می شود؟پنیر تازه ایران به کدام 

 .تن پنیر تازه ، از کشور صادر شده است 161هزار و  2قریب به  96طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در یک ماهه نخست سال 

در  طبق آمار منتشر شده توسط گمرک،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

  .، از کشور صادر شده است پنیر تازهتن  161هزار و  2قریب به  ۹6یک ماهه نخست سال 

 .بوده است 229،238،199،006آن  ارزش ریالیو  7,070,018 صادراتاین میزان  ارزش دالری

http://www.yjc.ir/fa/news/6187309/%D9%BE%D9%86%D9%8A 
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 صادرات و واردات
 ایران اکونا – ۱۳۹۶مرداد / /  ۱۳جمعه , 

 فراهم نشدمشوق صادراتی برای تجار ایرانی وجود ندارد/زمینه صادرات محصوالت کشاورزی به قطر 

 بقطع روابط تجاری قطر با کشورهای عربی فرصتی را برای ایران فراهم کرد تا آمار صادرات خود به این کشور را افزایش دهد، امری که به سب

 .نبود حمایت ها و زیرساخت های الزم نتوانسیم از این فرصت تجاری پیش آمده استفاده کنیم

که تأمین کننده مواد غذایی این کشور بودند، فرصتی را برای ایران فراهم کرد تا آمار صادرات خود به قطع روابط تجاری قطر با کشورهای عربی 

بسیاری از مسئوالن امر براین باروند که دولت به فراهم شدن زیرساخت های صادراتی باید کمک نماید تا صادرات با .این کشور را افزایش دهد

در نهایت محصوالت ایرانی کیفیت خود را از دست ندهند. البته ناگفته نماند که طی ماه های اخیر ایران های قدیمی و کهنه انجام نشود که لنج

حال برای اطالع از آخرین وضعیت .نماید استفاده آمده پیش تجاری فرصت این از نتوانست به سبب نبود حمایت ها و زیرساخت های الزم 

 :می رویم تجارت ایران با قطر به سراغ مسئوالن مربوطه

 صادرات توضعی آخرین به اشاره با گذار تهران در گفتگو با خبرنگارصنعت،تجارت و کشاورزی ناصر نبی پور رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .است شده صادر قطر بازار به مرغ تخم تن 100 معادل تریلی 5 کنون تا: داشت اظهار مرغ تخم

در قطر مصرف می شود که این رقم معادل دو روز تولید کشور است، از این رو صادرات به این بازار مزیت هزارتن تخم مرغ  5وی افزود: ساالنه 

هزار تومان است، از این رو امکان رقابت با  5نبی پور تصریح کرد: با توجه به آنکه حداقل نرخ هر کیلو تخم مرغ  .چندانی برای تجار در برندارد

 .د نداردسایر رقبا در بازارهای هدف وجو

 صادرات مرغ منوط به مشوق صادراتی است

محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با بیان اینکه صادرات مرغ به قطر 

 .ادر شده استدالر به بازار قطر ص 2تا  1.5کماکان انجام می شود، اظهار کرد: تا کنون مقدار محدودی مرغ با نرخ 

ای هوی با اشاره به اینکه خبری از مشوق صادراتی نیست، افزود: در بازارهای صادراتی رقابت با رقبا مستلزم جایزه صادراتی است، چراکه دولت

 .ندبه صادرات هست برزیل و ترکیه مزایای فراوانی در اختیار تجار قرار می دهند، در حالیکه صادرکنندگان ایرانی برای حفظ بازارهای هدف مجبور

 صادرات با لنج های قدیمی ضایعات را رقم زد

 عملکرد رب نظارتی که امر این از انتقاد با رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی 

نمایند و این درحالی است که کاالهای صادراتی  می انتخاب را خود کاالی نقل و حمل نوع مختلف های سلیقه با تجار: کرد بیان نیست، صادرات

درصدی  40وی افزود: صادرات محصوالت کشاورزی با لنج های قدیمی موجب ضایعات .در درجه اول باید زیرساخت استاندارد داشته باشد

این امر نقاط ضعف ما در حمل و نقل را نشان می  روز زمان نیاز دارد که 7ساعته،  15محصول هنگام بارگیری و تخلیه خواهد شد، چراکه مسیر 

نورانی با اشاره به آخرین وضعیت نرخ محصوالت کشاورزی در بازارهای هدف گفت: با توجه به نبود زیرساخت های مناسب حمل و نقل، .دهد

رئیس .انتر از نرخ داخلی به فروش برسدافزایش ضایعات و عدم رعایت استاندارد های بسته بندی محصوالت بدیهی است که هندوانه صادراتی ارز

اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی تصریح کرد: صادرات محصوالت کشاورزی از بندر بوشهر، بندرلنگه و بندرعباس و برخی اوقات ازطریق حمل و 

اری را ارائه نکرده ، تصریح کرد: وی با اشاره به اینکه طی چهار ماه اخیر گمرک آم. نقل هوایی با تمامی مشکالت صادراتی در حال انجام است

 .براین اساس گمرک باید میزان صادرات محصوالت کشاورزی به قطر طی یک ماه اخیر را اعالم نماید

 صادرات دام زنده همچنان ممنوع است

داخلی  اینکه صادرات دام زندهمنصور پوریان رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با اشاره به 

 .دهمچنان ممنوع است، بیان کرد: صادرات الشه های وارداتی از سوی تجار به قطر به سبب باال بودن هزینه های حمل و نقل صرفه اقتصادی ندار

http://iranecona.com/76034/%D9%85%D8%B4%D9 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۱۲تاریخ: 

 درصد رشد یافت 33صادرات خوراک دام 

میلیون  30هزارتن خوراک دام با ارزش بالغ بر  173قائم مقام اتحادیه خوراک دام و آبزیان گفت: براساس آمار رسمی سال گذشته 

مهدی مسعودی قائم مقام اتحادیه خوراک دام .دهدهای اخیر را نشان میسالدرصدی صادرات طی  33دالر صادر شد که این امر رشد 

وضعیت صادرات خوراک شاره به آخرین ، با اگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی و آبزیان در گفتگو با خبرنگار 

 .کشور صادر شد 16میلیون دالر به  30هزارتن خوراک دام با ارزش بالغ بر  173اظهار داشت: براساس آمار رسمی سال گذشته  دام

 هزارتن( چای با ارزش بالغ بر 26) 90طی سال های اخیر خبر داد و گفت: در سال  صادرات خوراک دامدرصدی  33وی از رشد 

میلیون دالر به بازارهای هدف صادر شد که این روند بیانگر سیر صعودی  68هزارتن ( با ارزش  130)  94میلیون دالر، سال  10

 .درصدی صادرات اعالم کرد 33های خوراک دام را دلیل اصلی رشد مسعودی ورود تکنولوژی و پیشرفت کارخانه.صادرات است

ان درباره اینکه کارخانجات خوراک دام توان تولید نیاز کل کشور را دارند، تصریح کرد: در حال قائم مقام اتحادیه خوراک دام و آبزی

 40میلیون تن در کشور وجود دارد، در حالیکه به سبب نبود تقاضا در بازار با  19کارخانه خوراک دام با ظرفیت اسمی  650حاضر 

 .کنندمی کار درصد ظرفیت 

http://www.yjc.ir/fa/news/6188117/%D8%B5%D8%A7%D8% 
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 صنایع غذایی
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 عسل
 ایران اکونا - ۱۳۹۶مرداد / /  ۱۲پنجشنبه , 

 زنبورداری به کما می روداما و اگرهای واردات ملکه زنبور عسل/صنعت 

صنعت زنبوردای یکی از بخش های کلیدی است که در صورت بی توجهی مسئوالن به قاچاق ملکه و نابوری زنبورستان ها باید فاتحه 

اگرچه ظرفیت های فراوانی برای توسعه زنبورداری و افزایش تولید عسل در کشور وجود دارد، اما برخی .بخش کشاورزی را خواند

مشکالت نظیر آفت زنبورستان ها، خشکسالی و ممانعت از واردات ملکه و قاچاق آن یک دم زنبورداران را رها نکرده و اجازه نمی دهد 

صنعت زنبوردای یکی از بخش های کلیدی است که در .که آنها همانند سایر تولیدکنندگان برنامه مدونی برای تولید داشته باشند

ه قاچاق ملکه و نابودی زنبورستان ها باید فاتحه بخش کشاورزی را خواند چرا که گرده افشانی مهم صورت بی توجهی مسئوالن ب

حال جای سوال است که علی رغم اعتراض زنبورداران و دستور آزاد سازی واردات از سوی .ترین نقش زنبور عسل در طبیعت است

ناصر تاج آبادی رئیس تحقیقات زنبور عسل کشور در گفتگو با  وزیر جهاد کشاورزی، نسبت به این امر ممانعت صورت می گیرد؟

خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با اشاره به آخرین وضعیت واردات ملکه زنبور عسل اظهار داشت: قاچاق بی حساب و کتاب ملکه 

 با به واردات ملکه نیست، افزود: وی با اشاره به اینکه نیازی .زنبور عسل آفات بسیاری را به زنبورستان های کشور وارد کرده است

 از ملکه هزار چند ساالنه که هستیم ملکه نیازمند را کندوها نصف معادل رقمی کشور در موجود عسل کندو 700 و هزار 7  وجود

چاق قابه گفته تاج آبادی برخی افراد سودجو که به فکر صنعت زنبورداری نیستند اقدام به .شود می تکثیر دهندگان پرورش سوی

رئیس تحقیقات زنبور عسل تصریح کرد: سال .ملکه می نمایند چرا که این امر بحث دگرگون کردن ژن زنبور عسل را به همراه دارد

 .گذشته،قاچاق بی رویه واردات ملکه آفات و بیماری های متعددی را به زنبورستان ها وارد کرد

 درصد ملکه مورد نیاز از طریق واردات تامین می شود 5

الوند کوهی مسئول گروه زنبور عسل معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،گفت: 

میلیون کلنی زنبور عسل در کشور موجود است که اگر هر دوسال یکبار ملکه های این کلنی ها  7براساس آخرین سرشماری حدود 

به گفته وی در حال حاضر تمام ملکه های مورد نیاز توسط منابع .میلیون ملکه مورد نیاز استتعویض شوند ساالنه حدود سه و نیم 

کوهی ادامه داد: بخش اعظم آن توسط کلنی های زنبورداران به صورت خود مصرفی و بخشی هم از طریق .داخلی تامین می گردد

وی با اشاره به اینکه زنبور .شاورزی است، تامین می شودملکه های اصالح نژاد شده در قالب طرح هایی که در دست وزارت جهاد ک

 قابل گذاری سرمایه دولت اساس براین: کرد بیان هستند، واروا عسل اصالح نژادی دارای صفات مناسبی از جمله مقاوم به کنه 

افزود: در حال حاضر هشت مسئول گروه زنبور عسل معاونت امور دام در ادامه .د ملکه انجام داده استتولی پروژه روی بر توجهی

ایستگاه اصالح نژادی در استان های مختلف با اقلیم های متفاوت به تولید ملکه اشتغال دارند و بدیهی است که با این وجود اکثریت 

اردات تامین کوهی با اشاره به اینکه پنج درصد از ملکه های مورد نیاز از طریق و.تعداد ملکه مورد نیاز از منابع داخلی تامین می گردد

می شوند، بیان کرد: اولویت واردات ملکه با داشتن شاخصه های اصالح نژاد از طریق تشکل های مربوطه خواهد بود که با این وجود 

 .جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر واردات بی ضابطه ملکه زنبور عسل وجود ندارد

 قاچاق ملکه زنبورستان ها را نابود کرد

 نبوردارانز اعتراض به اشاره با و تعاونی زنبورداری شمیرانات در گفتگو با خبرنگارصنعت،تجارت و کشاورزی محمد تقی ملکیان عض 

دند که این امر از سوی معاونت امور دا قول زنبوردان به کشاورزی جهاد وزیر اساس براین: کرد بیان بومی ملکه کارایی نبود بر مبنی

، موسسه تحقیقات وزارتخانه برای اصالح نژاد اقدامی نکرده است که همین امر موجب شد 65وی افزود: از سال .دام پیگیری می شود

http://awnrc.com/index.php
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این  :ملکیان با اشاره به اینکه وزیر جهاد دستور آزاد سازی واردات دادند، گفت.بهره وری برداشت عسل از هر کندو کاهش یابد

به سبب ورود آفات به زنبورستان ها نسبت به واردات ملکه ممانعت کرد در  درحالی است که طی سال های اخیر موسسه تحقیقات

وی ادامه داد: معاونت امور دام وزارتخانه .حالیکه جدیدترین آفات نظیر کنه واروا، فلج اسرائیلی و.. از طریق قاچاق وارد کشور شد

عضو تعاونی زنبورداری شمیرانات .ق چند ژنتیک صورت گیردبحث اصالح نژاد را مطرح می نماید در حالیکه این امر باید از طریق تلفی

با بیان اینکه کشورهای اروپایی و استرالیا به تکنولوژی تلفیق چند ژنتیک رسیدند،عنوان کرد: البته با ممانعت موسسه تحقیقات 

 .نگران کننده استوزارتخانه مبنی بر واردات ملکه شاهد توزیع عسل های غیر مجاز در سطح کشور هستیم که این امر 

http://iranecona.com/76026/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D-9% 
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 عسل
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۱۲تاریخ: 

 واردات ملکه زنبور عسلصنعت زنبورداری به کما می رود/اما و اگرهای 

صنعت زنبوردای یکی از بخش های کلیدی است که در صورت بی توجهی مسئوالن به قاچاق ملکه و نابوری زنبورستان ها باید فاتحه 

،اگرچه ظرفیت های فراوانی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار.بخش کشاورزی را خواند

در کشور وجود دارد، اما برخی مشکالت نظیر آفت زنبورستان ها، خشکسالی و ممانعت از واردات  افزایش تولید عسلبرای توسعه زنبورداری و 

 .ندباشملکه و قاچاق آن یک دم زنبورداران را رها نکرده و اجازه نمی دهد که آنها همانند سایر تولیدکنندگان برنامه مدونی برای تولید داشته 

که در صورت بی توجهی مسئوالن به قاچاق ملکه و نابودی زنبورستان ها باید فاتحه  صنعت زنبوردای یکی از بخش های کلیدی است

 .بخش کشاورزی را خواند چرا که گرده افشانی مهم ترین نقش زنبور عسل در طبیعت است

ه این امر و دستور آزاد سازی واردات از سوی وزیر جهاد کشاورزی، نسبت ب زنبوردارانحال جای سوال است که علی رغم اعتراض 

با اشاره  صنعت،تجارت و کشاورزیناصر تاج آبادی رئیس تحقیقات زنبور عسل کشور در گفتگو با خبرنگار  ممانعت صورت می گیرد؟

 سل آفات بسیاری را به زنبورستاناظهار داشت: قاچاق بی حساب و کتاب ملکه زنبور ع واردات ملکه زنبور عسلبه آخرین وضعیت 

 در موجود عسل کندو 700 و هزار 7  وجود با وی با اشاره به اینکه نیازی به واردات ملکه نیست، افزود: .های کشور وارد کرده است

 .شود می تکثیر دهندگان پرورش سوی از ملکه هزار چند ساالنه که هستیم ملکه نیازمند را کندوها نصف معادل رقمی کشور

به گفته تاج آبادی برخی افراد سودجو که به فکر صنعت زنبورداری نیستند اقدام به قاچاق ملکه می نمایند چرا که این امر بحث 

رئیس تحقیقات زنبور عسل تصریح کرد: سال گذشته،قاچاق بی رویه واردات ملکه .را به همراه دارد ژن زنبور عسلدگرگون کردن 

 .ا به زنبورستان ها وارد کردآفات و بیماری های متعددی ر

 درصد ملکه مورد نیاز از طریق واردات تامین می شود 5

 :تگفصنعت،تجارت و کشاورزی،الوند کوهی مسئول گروه زنبور عسل معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

میلیون کلنی زنبور عسل در کشور موجود است که اگر هر دوسال یکبار ملکه های این کلنی ها  7شماری حدود براساس آخرین سر

به گفته وی در حال حاضر تمام ملکه های مورد نیاز توسط منابع .تعویض شوند ساالنه حدود سه و نیم میلیون ملکه مورد نیاز است

به صورت خود مصرفی و بخشی هم از طریق  زنبوردارانآن توسط کلنی های  کوهی ادامه داد: بخش اعظم.داخلی تامین می گردد

وی با اشاره به اینکه زنبور .ملکه های اصالح نژاد شده در قالب طرح هایی که در دست وزارت جهاد کشاورزی است، تامین می شود

 قابل گذاری سرمایه دولت اساس براین: دکر بیان هستند، واروا عسل اصالح نژادی دارای صفات مناسبی از جمله مقاوم به کنه 

مسئول گروه زنبور عسل معاونت امور دام در ادامه افزود: در حال حاضر هشت .انجام داده است تولید ملکه پروژه روی بر توجهی

د اکثریت این وجوایستگاه اصالح نژادی در استان های مختلف با اقلیم های متفاوت به تولید ملکه اشتغال دارند و بدیهی است که با 

کوهی با اشاره به اینکه پنج درصد از ملکه های مورد نیاز از طریق واردات تامین .تعداد ملکه مورد نیاز از منابع داخلی تامین می گردد

 دمی شوند، بیان کرد: اولویت واردات ملکه با داشتن شاخصه های اصالح نژاد از طریق تشکل های مربوطه خواهد بود که با این وجو

 .وجود ندارد ملکه زنبور عسلجای هیچ گونه نگرانی مبنی بر واردات بی ضابطه 

 قاچاق ملکه زنبورستان ها را نابود کرد

به اعتراض زنبورداران  با اشاره  صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد تقی ملکیان عضو تعاونی زنبورداری شمیرانات در گفتگو با خبرنگار 

براین اساس وزیر جهاد کشاورزی به زنبوردان قول دادند که این امر از سوی معاونت امور  :مبنی بر نبود کارایی ملکه بومی بیان کرد

شد ، موسسه تحقیقات وزارتخانه برای اصالح نژاد اقدامی نکرده است که همین امر موجب 65وی افزود: از سال .دام پیگیری می شود
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این  :ملکیان با اشاره به اینکه وزیر جهاد دستور آزاد سازی واردات دادند، گفت.از هر کندو کاهش یابد برداشت عسل بهره وری

درحالی است که طی سال های اخیر موسسه تحقیقات به سبب ورود آفات به زنبورستان ها نسبت به واردات ملکه ممانعت کرد در 

وی ادامه داد: معاونت امور دام وزارتخانه .نه واروا، فلج اسرائیلی و.. از طریق قاچاق وارد کشور شدحالیکه جدیدترین آفات نظیر ک

عضو تعاونی زنبورداری شمیرانات .بحث اصالح نژاد را مطرح می نماید در حالیکه این امر باید از طریق تلفیق چند ژنتیک صورت گیرد

تکنولوژی تلفیق چند ژنتیک رسیدند،عنوان کرد: البته با ممانعت موسسه تحقیقات  با بیان اینکه کشورهای اروپایی و استرالیا به

 .در سطح کشور هستیم که این امر نگران کننده است توزیع عسل های غیر مجازوزارتخانه مبنی بر واردات ملکه شاهد 

http://www.yjc.ir/fa/news/6187253/%D8%B5%D9%86%D8%B9 
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 گل و گیاهان صنعتی
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 گندم
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۱تاریخ: 

 کاالهای بورس های دولت در قیمت تضمینی گندم با استفاده از ظرفیتمدیریت هزینه

قیمت کاالها از سوی دالالن، دیرکرد پرداخت وجه محصوالت از سوی دولت و در نهایت کاهش ماندن محصول در انبار، خرید ارزان

ترین مشکالتی است که با عرضه محصوالت در بورس کاال و اجرای سیاست قیمت تضمینی قابل انگیزه کشاورزان برای تولید از مهم

 .ازار به ساماندهی هر چه بیشتر بخش کشاورزی در کشور منجر خواهد شدحل بوده و عرضه در این ب

اجرای سیاست قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی به خصوص گندم با عرضه در بورس کاال ضمن اینکه در « ایسنا»به گزارش  

بلندمدت باعث ساماندهی بخش کشاورزی شده و این بخش از اقتصاد کشور را به جایگاه اصلی خود خواهد رساند، به نفع کشاورزان 

وری بخش کشاورزی در کشور نهادینه شود و قانون افزایش بهره 33مهم باید اجرای ماده  نیز خواهد بود. البته برای رسیدن به این

به این ترتیب با عرضه گندم در بورس کاال، این   .برای اجرای این قانون بورس کاالی ایران بهترین بستر الزم را فراهم کرده است

کند گیرد و این شفافیت کمک میی شفاف مورد معامله قرار میمحصول مهم و استراتژیک بر اساس استانداردهای مشخص و در فضای

صادی کشور های اقتکننده و همچنین تعادل در تخصیص بهینه منابع برای فعالیتکننده، تقاضاگیری مناسبی برای عرضهتا تصمیم

وردهای اجرای سیاست قیمت از جمله بخش کشاورزی صورت بگیرد. در همین ارتباط یک فعال بورس کاال پیرامون نتایج و دستا

وری بخش کشاورزی و تسری آن به سایر محصوالت کشاورزی قانون بهره 33تضمینی در بورس کاال اظهار کرد: در راستای اجرای ماده 

صورت آزمایشی، عرضه فیزیکی آن در قالب سیاست قیمت محصول گندم چهار استان اردبیل، خراسان شمالی، زنجان و مرکزی به

البته به دلیل آنکه در ابتدای شروع .وارد بورس کاال شده است و در اولین روز عرضه با استقبال نسبی خریداران همراه بودتضمینی 

د اعمال شوبینی میطور حتم پیشتوانیم انتظار اجرای تمام و کمال طرح را بدون هیچ نقصی داشته باشیم، اما بهطرح هستیم نمی

رسد سال محصوالت قبلی برای محصول گندم نیز طرح بسیار موفقی باشد. ضمن اینکه به نظر می طرح قیمت تضمینی همانند سایر

ها نیز تسری خواهد یافت. مصطفی محمدباقری درباره منافع حاصل از اجرای این آینده طرح قیمت تضمینی گندم به سایر استان

دهد و دولت فقط خرید تضمینی( بار مالی دولت را کاهش می)طرح برای دولت و نیز کشاورزان گفت: این طرح نسبت به روش قبلی 

کند. در حالی که در سیاست خرید تضمینی دولت متعهد بود التفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله در بورس را پرداخت میمابه

ال در قالب طرح قیمت کل قیمت خرید تضمینی را به کشاورزان پرداخت کند. افزون بر این، تمرکز معامالت گندم در بورس کا

تضمینی به ارتقای کیفی محصوالت و تولیدات کشاورزی کمک خواهد کرد. این کارشناس بازار سرمایه در بیان دیگر مزایای اجرای 

طرح قیمت تضمینی برای محصوالت کشاورزی به ویژه گندم گفت: این طرح به سامان دهی بازار این محصول و همچنین 

والت کشاورزی کمک خواهد کرد و باعث ایجاد شبکه گسترده بازاررسانی برای محصوالت کشاورزی خواهد استانداردسازی سایرمحص

شود. این فعال حوزه بورس کاال به موضوع وری بخش کشاورزی نیز محسوب میشد؛ افزون بر اینکه عاملی تشویقی برای افزایش بهره

رس ظرف چند روز به حساب کشاورزان نیز اشاره کرد و افزود: در این طرح واریز وجه ناشی از انجام معامله گندم کشاورزان در بو

 70وری در بخش کشاورزی با معامله در بورس کاال، کشاورزان نزدیک به عالوه بر سایر مزایا از جمله افزایش شفافیت و ارتقای بهره

مدت کوتاهی از سوی دولت به حساب آنها واریز درصد وجوه گندم را طی چند روز کاری دریافت خواهند کرد و مابقی آن نیز طی 

وی به نارضایتی کشاورزان از تاخیر در پرداختی مطالباتشان در سیاست خرید تضمینی از سوی دولت اشاره کرد و گفت: .خواهد شد

از تاخیر در واریز کردند و همواره های گذشته در روش خرید تضمینی گندم کشاورزان پول خود را با تاخیر زیاد دریافت میدر سال

وجوه ناراضی بودند. دولت نیز در تامین مالی طرح خرید تضمینی همواره با مشکل مواجه بود. اما تجربه سیاست قیمت تضمینی در 

سال گذشته و موفقیت این طرح روی دو محصول ذرت و جو نشان داد بورس کاال بستر بسیار مناسبی را برای کمک به دولت در 

http://awnrc.com/index.php
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تواند کمک بسیار وری بخش کشاورزی در بستر بورس کاال میقانون افزایش بهره 33فراهم کرده است و اجرای ماده کاهش بار مالی 

موثری در کاهش بار مالی موجود بر دوش دولت کند. محمدباقری پیرامون افزایش شفافیت معامالت و ثبت دقیق تر اطالعات بخش 

کان مدیریت و برنامه ریزی برای میزان کاشت یا واردات محصوالت کشاورزی به ویژه کشاورزی با معامله در بورس کاال و همچنین ام

برای محصول گندم با اجرای سیاست قیمت تضمینی، تاکید کرد: تمرکز کلیه معامالت گندم در بورس کاالی ایران و استفاده از 

ن در بخش خرید و فروش و دسترسی آسان به این های این بازار درتوسعه طرح مذکور، ثبت کلیه اطالعات مربوط به فعاالظرفیت

اطالعات و در نهایت امکان مدیریت و برنامه ریزی برای میزان کاشت یا واردات محصول به ویژه برای محصول گندم را هموار خواهد 

 .پذیر خواهد کردامکانها در بستر بورس کاال را سازی قیمت در آینده و واقعی شدن قیمتکرد و به دنبال آن، اجرای سیاست آزاد

http://www.iana.ir/fa/news/46928/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۱۱تاریخ: 

 ها، بازار گوشت را متشنج کرد/ اما و اگرهای تعادل بازار در عید قرباننابسامانی در قصابی

علی رغم تمامی اقدامات برای ساماندهی بازار گوشت، مباحثی مبنی بر کمبود گوشت و دام در میادین مطرح است که درنهایت این 

گروه  صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار یک تأمین کننده گوشت دام در گفتگو با منصور پوریان.عوامل نابسامانی بازار را به همراه داشته است

جهت تنظیم بازار  گوشت وارداتیتن  40 الی 30با اشاره آخرین وضعیت بازار گوشت اظهار داشت: روزانه  ،اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان

ازار بوی با اشاره به اینکه مشکل اصلی بازار نابسامانی سیستم قصابی است، افزود: علی رغم تمامی اقدامات برای ساماندهی .توزیع می شود

 .را به همراه داشته است، مباحثی مبنی بر کمبود گوشت و دام در میادین مطرح است که درنهایت این عوامل نابسامانی بازار گوشت

در حال حاضر ما تولیدکنندگان حاضریم هر کیلو الشه نرخ داخلی را با  :در میادین خبر داد و گفت ازدیاد دام داخلیپوریان از 

مورد استفاده قرار  الشه های وارداتیبه گفته وی با توجه به آنکه تمامی .هزار تومان تحویل مصرف کنندگان دهیم 35تا  34نرخ 

تأمین کننده دام و گوشت درباه اینکه تولیدکنندگان .می گیرند، از این رو ساماندهی سیستم توزیع و قصابی امری ضروری استن

وی ادامه داد: .شرایط خوبی ندارند، بیان کرد: با وجود باال بودن قیمت تمام شده، تولیدکنندگان در شرایط نامساعدی به سر می برند

کیلو و ازدیاد دام داخلی در میادین به معاونت امور دام و پشتیبانی شرکت  24تا  23ای الشه هایی با وزن باتوجه به کاهش تقاضا بر

پوریان تصریح کرد: در صورت .امور دام پیشنهاداتی مبنی برصادرات دام سنگین وزن در ازای واردات دام سبک وزن داده شده است

 .وجود ندارد بازار گوشتبر گرانی موافقت معاونت امور دام دیگر دغدغه هایی مبنی 

 بازار گوشت حال خوشی ندارد

با اشاره به آخرین وضعیت بازار  صنعت،تجارت و کشاورزی  علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با خبرنگار

هزار  42تا  41هزار تومان به مغازه دار و  38تا  37و شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ گوشت، اظهار داشت: در حال حاضر هر کیل

در بازار، امکان پیش بینی قیمت در روزهای  نوسانات روزانه نرخ گوشتوی افزود: با توجه به .تومان به مشتری عرضه می شود

ند نیاز کشور را پوشش دهد، می توان انتظار داشت که بتوا گوشت های وارداتیبه گفته ملکی اگر .آتی در بازار غیر ممکن است

 در بازار مازاد دام رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در پاسخ به این سوال که برخی مسئولین از.دشو نابسامانی بازار گوشت مرتفع 

 .حران نمی رسیدخبر می دهند، بیان کرد: چنین امری صحت ندارد، چرا که در صورت مازاد دام شرایط بازار به مرحله ب

کشتار بی رویه بره های مولد طی سال های اخیر بازار را با تنش هایی  :تصریح کرد آخرین وضعیت دام در عید قربانوی درباه 

 کمبود دام در عید قربانروبرو کرد، از این رو تنها در صورت جایگزینی گوشت های وارداتی به جای داخلی مشکل خاصی از حیث 

 .در بازار رخ نخواهد داد

http://www.yjc.ir/fa/news/6187982/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8% 
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 گوشت مرغ
 فارس- ۹۶/۰۵/۱۳ : تاریخ

 های غیرمجاز توزیع های تنظیم بازاری در شبکهکشف و توقیف مرغ

ها تن مرغ منجمد تنظیم بازاری در خارج از شبکه مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور از شناسایی و اقدام برای توقیف ده

 های، علیرضا ولی با اشاره به بررسیوزارت جهاد کشاورزیبه نقل از پایگاه اطالع رسانی  خبرگزاری فارسبه گزارش  .قانونی خبر داد

ها تن مرغ ها مشخص شد، دهت این شرکت طی چند روز گذشته، اعالم کرد: براساس این بررسیاداره کل بازرسی و مدیریت حراس

منجمد دارای برند شرکت پشتیبانی امور دام که برای تنظیم بازار و توزیع میان مصرف کنندگان در سطح شهر تهران پخش شده، 

ور غیرمجاز جمع آوری شده بود تا به صورت غیرقانونی و با توسط برخی مباشران توزیع در یکی از سردخانه های استان تهران به ط

وی افزود: شرکت پشتیبانی امور دام با هماهنگی الزم از طریق سازمان تعزیرات حکومتی استان .قیمت غیرمتعارف به فروش برسد

واکنش نشان داد و مراحل  تهران نسبت به بازرسی محل، کشف و ضبط عناصر جرم و در اختیار گرفتن محموله دپو شده به این امر

ولی تاکید کرد: نتایج حاصل .قانونی توقیف این محموله با حکم مراجع قانونی و بازگشت آن به شبکه مجاز توزیع در حال انجام است

 .از شناسایی کامل و مجازات متخلفان متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960513000976 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۱۰تاریخ: 

 هزار تومانی مرغ منطقی است!/ جوالن دالالن در بازار مرغ همچنان ادامه دارد 8نرخ 

هزار تومان جمع بندی شده است که متاسفانه افزایش قیمت اخیر تعادل زندگی  6الی  5پایه کیلویی گوشت مرغ در سبد خانوارها بر 

چند ماهی است که  ،وه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانگر صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.بسیاری از مردم را بهم زده است

 همس البته روزه می دانند.بدون حساب و کتاب افزایش یافته است که مرغداران این نوسانات را تحت تأثیر افزایش نرخ جوجه یک قیمت مرغ

برخی از مسئوالن امر با وجود افزایش هزینه .یافت نمی افزایش رویه بی ها نرخ صورتاین غیر در است، مشهود بسیار مرغ بازار در ها گری واسطه

محمد علی کمالی سروستانی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفتگو با . هزار تومانی مرغ را منطقی می دانند 8تولید ، نرخ 

 این ه اینکه گوشت مرغ یکی از ارزانترین پروتئین های با کیفیت در اختیار مردم است، اظهار داشت: با اشاره ب صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار

نرخ هر قطعه  :وی افزود.شدند خارج تولید گردونه از مرغ نرخ رویه بی کاهش پی در مرغداران از بسیاری اخیر سال دو طی که است درحالی

تومان در سال جاری رسید که این امر در کنار افزایش حقوق کارگری و آب و برق و..  500تومان به دو هزار و  400از هزار و  جوجه یکروزه

کمالی سروستانی با انتقاد از فاصله معنادار قیمت مرغ درب مرغداری تا بازار گفت: در حال حاضر  .هزینه های باالیی را به مرغداران تحمیل کرد

مدیرعامل اتحادیه مرغداران .درصد سود عاید مرغدار می شود 10تومان است به طوریکه تنها  400هزار و  5و مرغ زنده درب مرغداری نرخ هر کیل

درب مغازه ها با احتساب هزینه سرقفلی،  عرضه مرغگوشتی تصریح کرد: تولیدکنندگان نقشی در میزان قیمت مرغ درب مغازه ها ندارند، چراکه 

 .ه بها استمغازه و اجار

 افزایش تقاضا، مرغ را گران کرد

گفت: با توجه به نوسانات  صنعت،تجارت و کشاورزیمحمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار 

وی افزایش تقاضا را دلیل اصلی نوسانات قیمت دانست .جایگزین کردند، مردم پروتئین های مشابه نظیر مرغ را گوشت قرمزبی رویه 

و افزود: نرخ مرغ درسال های گذشته در فصل تابستان با کاهش قیمت روبرو بود، در حالیکه در تابستان امسال به سبب کاهش قدرت 

هزارتومانی هر کیلو مرغ برای تولیدکننده  8خ به گفته یوسفی در شرایط کنونی نر.خرید خانوار برای گوشت، تقاضا روند افزایشی دارد

هزار تومان  8با نرخ باالی  فروش مرغ رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به اینکه.و مصرف کننده متعادل است

ت در اما اشکاال بی انصافی است، بیان کرد: گرچه افزایش هزینه های حمل و نقل و کارگری بر قیمت تمام شده، تأثیر بسزایی دارد

وی تصریح کرد: با توجه به افزایش غرفه های میادین میوه و تره بار در .قیمت را در برداشته است سیستم توزیع نوسانات بی رویه

سطح شهر از مردم تقاضا داریم به جای خرید از مرغ فروشی از میادین میوه و تره بار خرید نمایند، چراکه این امر برای مصرف 

 .صرفه اقتصادی داردکنندگان 

http://www.yjc.ir/fa/news/6186938/%D9%86%D8%B1%D8%-AE8 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۱۳تاریخ: 

 مصرف آب در گرو کشاورزی حفاظتیحال خوش این روزهای صنعت مکانیزاسیون /مدیریت 

هزار میلیارد تومان،توسعه  5رئیس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی گفت:طی چهار سال اخیر با سرمایه گذاری بیش از 

فتگو کامبیز عباسی رئیس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی در گ.ماشین آالت و ادوات کشاورزی رشد مناسبی را تجربه کرده است

،با اشاره به نقش مکانیزاسیون در مدیریت نهاده و حفاظت از منابع گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبا خبرنگار 

ارتقای کمی و کیفی تولید،کاهش هزینه کارگری،انجام به موقع عملیات تولید،افزایش عملکرد، کاهش  مکانیزاسیونتوسعه  :پایه اظهار داشت

وی با اشاره به اینکه مکانیزاسیون کشاورزی یکی از مهم ترین عوامل بهره .مشقت و سالمت کشاورزان و اقتصادی کردن تولید را به همراه دارد

ادوات میلیارد تومان در این بخش سرمایه گذاری شده به طوریکه ماشین آالت و  200هزار و  5اخیر بیش از  وری است، افزود: طی چهار سال

درصد افزایش تولید گندم حاصل از تدارک و به کارگیری ماشین آالت  25به گفته وی .رشد بسیار چشمگیری را تجربه کرده است کشاورزی

درصد افزایش تولید ناشی از کشت و کار منظم محصول  35تا  25ادامه افزود: به طور متوسط این مقام مسئول در .تخصصی مکانیزاسیون است

 600بیان کرد: بیش از یک میلیون و  کشاورزی حفاظتی عباسی با اشاره به وضعیت مکانیزاسیون در.و انجام به موقع عملیات کشاورزی است

 .م است به طوریکه تمام تکیه در این حوزه به صنعت داخلی استهزارهکتار تحت عملیات خاک ورزی حفاظتی و کشاورزی مستقی

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون با اشاره به آخرین وضعیت بهره وری آب در کشاورزی حفاظتی بیان کرد: کشاورزی حفاظتی در 

 .هزار متر مکعب صرفه جویی آب را به همراه دارد 3الی  2محصوالت مختلف حدود 

http://www.yjc.ir/fa/news/6167963/%D8%AD%D8%A7 
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 ماشین آالت
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۰تاریخ: 

 آالت کشاورزی و محصوالت غذایی از ایراننیاز موریتانی به خرید ماشین

و رئیس نمایندگی موریتانی در ایران با اشاره به رویکرد مثبت دولت ایران به کشورهای آفریقایی رئیس اتاق ایران در دیدار با کاردار 

ویژه کشورهای مسلمان مانند موریتانی سیاست ویژه دولت روحانی در مورد توسعه ارتباطات با قاره آفریقا بهگفت: دولت ایران به

 .ایش ارتباطات با کشورهای آفریقایی شده استای دارد و به تازگی هم توصیه فراوانی برای افزویژه

رئیس اتاق ایران در دیدار با کاردار و رئیس نمایندگی موریتانی در ایران با اشاره به رویکرد مثبت دولت ایران به کشورهای آفریقایی 

مسلمان مانند موریتانی سیاست ویژه کشورهای ویژه دولت روحانی در مورد توسعه ارتباطات با قاره آفریقا بهگفت: دولت ایران به

به گزارش ایانا از اتاق ایران، .ای دارد و به تازگی هم توصیه فراوانی برای افزایش ارتباطات با کشورهای آفریقایی شده استویژه

ذنی که وغالمحسین شافعی بر وجود اشتراکات دینی میان ایران و موریتانی تأکید کرد و گفت: در نگاه دینی و مذهبی ما، اولین م

ها در نشر دین اسالم یک سابقه صدای تکبیرش به گوش مسلمانان رسید صدای بالل حبشی بود و در نظر ما آفریقا و آفریقایی

 الملل برای ایران ایجاد شده است و نگاهرئیس پارلمان بخش خصوصی کشور افزود: با توجه به فضایی که در سطح بین.طوالنی دارند

شافعی همچنین با اشاره به .مندیم تا با کشورهای دوست مانند موریتانی، آغاز جدیدی داشته باشیمعالقه ویژه دولت به آفریقا،

های عالیتهای فتواند زمینههای اقتصادی فراوانی دارد و میموقعیت ویژه موریتانی در قاره آفریقا گفت: موریتانی موقعیت ویژه و مزیت

های اقتصادی موریتانی گفت: این کشور در زمینه شیالت رئیس اتاق ایران با اشاره به ظرفیت.اقتصادی مختلفی در آفریقا فراهم کند

شافعی افزود: معادن بسیار غنی .ها با موریتانی همکاری کنیمهای زیادی دارد و آماده هستیم در این بخشو مواد غذایی حالل توانایی

صنایع معدنی و استخراج و فراوری این محصوالت تجربیات زیادی دارد. دو و قابل توجهی در موریتانی وجود دارد و ایران هم در 

ها رئیس اتاق ایران، روابط بخش خصوصی دو طرف را مقدمه آغاز همکاری.ها هم همکاری داشته باشندتوانند در این زمینهطرف می

هایی اقتصادی میان دو طرف مبادله شوند و باید میان ایران و موریتانی عنوان و تصریح کرد: در چنین شرایطی نیاز داریم که هیات

شافعی با اشاره به برنامه کشت فراسرزمینی .های بازرگانی دو طرف فراهم کنیمتسهیالت الزم را برای دیدارهای مختلف اعضای اتاق

های فراسرزمینی هم از برنامهایران در کشورهای دیگر افزود: با توجه به اینکه موریتانی اراضی قابل توجه و حاصلخیزی دارد و کشت 

های بالقوه رئیس اتاق ایران خدمات فنی و مهندسی را هم از دیگر زمینه.توانیم همکاری داشته باشیمماست در این زمینه هم می

کاردار و آالت کشاورزی از نیازهای موریتانی استقیر، بازیافت روغن و ماشین.برای همکاری ایران و موریتانی عنوان کرد

که ارتباط میان ایران و موریتانی از سر گرفته شد ارتباط  2010یس نمایندگی موریتانی در ایران در ابتدای سخنانش گفت: از سال رئ

های همکاری میان ایران و موریتانی گفت: قیر و محمد سیدات در بیان زمینه.اقتصادی چندانی میان دو کشور رقم نخورده است

آالت کشاورزی، مواد غذایی از نیازهای موریتانی است و فعاالن اقتصادی موریتانی عالقمند ، ماشینمحصوالت نفتی، بازیافت روغن

به گفته سیدات قیر موردنیاز موریتانی باید در کانتینرهایی .ها با فعاالن اقتصادی ایرانی همکاری داشته باشندهستند در این زمینه

 شود کیفیتشان خوب نیست وآالت کشاورزی که از هند و چین وارد میمچنین ماشینکه قیر را گرم نگاه دارد به موریتانی برسد، ه

های رئیس نمایندگی موریتانی در ایران همچنین با اشاره به ظرفیت.آالت با کیفیت بهتر را از ایران بخردخواهد ماشینموریتانی می

اروپا و پنجمین شریک تجاری ژاپن در زمینه شیالت است  این کشور در زمینه شیالت گفت: موریتانی دومین شریک تجاری اتحادیه

ارتباط تجار برای .های دو کشور توسعه خواهد یافتو اگر بتوانیم تجار دو کشور را در زمینه شیالت با یکدیگر متصل کنیم، همکاری

کزی وبی در کشورهای آسیای مررئیس اتاق ایران بعد از سخنان سیدات گفت: در زمینه بازیافت روغن تجربیات خپیشرفت در روابط

 .های زیادی وجود داردایم و ایران در این زمینه تقریباً در منطقه پیشرو است و برای فعاالن اقتصادی ایران جذابیتداشته
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؛ باید دهای همکاری، این است تا تجار و فعالن اقتصادی دو طرف با یکدیگر ارتباط داشته باشنشافعی افزود: الزمه بالقوه کردن زمینه

رئیس اتاق ایران بر آمادگی اتاق ایران .خصوصی این کشور به ایران مهیا کنیمقدمات سفر اتاق بازرگانی موریتانی را با هیاتی از بخش

آالت کشاورزی شافعی با اشاره به سخنان سیدات در مورد همکاری در زمینه ماشین.برای پذیرش هیات تجاری موریتانی تأکید کرد

ی کرده های زیادهای گذشته پیشرفتآالت کشاورزی و صنایع تبدیلی در طول ساللی هم گفت: ایران در زمینه ماشینو صنایع تبد

 .ها با موریتانی همکاری کنیماست و در مجموع ما آمادگی داریم در این زمینه

ana.ir/fa/news/http://www.i46915/%D9%86%DB%8C%D8%A 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۰تاریخ: 

 کشاورزی در عهد اشکانیان

جامعه اشکانی بیشتر بر کشاورزی و دامداری مبتنی بود و همچنین بر تجارت که بین اجزای مختلف این امپراتوری ارتباط و تعادل 

 دادآورد. در آنچه تعلق به کشاورزی دارد مساله عمده آبیاری بود که حفر قنات دشواری آن را در اراضی کم آب نشان میوجود میبه

های تر کوششآب شرق فالت در این دوره هم مثل دوره پیشناحیه مرغیان نشان داده است که در اراضی کمهای و برخی از حفاری

های ای برای توسعه کشاورزی باید انجام شده باشد. در نواحی شوش عیالم هم یک قطعه شعر یونانی که در حدود سالقابل مالحظه

آید که اقدام در جهت بهبود وضع آبیاری در آنجا نیز به کنده شده است، برمی ق.م( در زیر مجسمه زاماسپ نام، ساتراپ آنجا) 7-32

آید از بعضی اسناد نیز که در اورامان و دورااوروپوس در ساحل فرات کشف شده است، بر می.شده استنظر اهمیت و تحسین تلقی می

ای از کارهای کشاورزی و دامداری مخصوصا در امالک بدون شک پاره .آیددست میکه اقدام در باب ارتباط بین دهقان و زمین به

شد. در امالک متعلق به معابد و در معادن متعلق به وسیله بردگان که بیشترشان از اسیران جنگی بودند، انجام میوسیع نجبا، به

خرید استفاده زاد یا درمندگان خانههای توانگر از بشد. در کارهای خانه هم خانوادهها میکشیپادشاه نیز از نیروی کار بردگان بهره

هایی هم که در باب گرفتند. از روایتکردند چنانکه در بعضی از موارد طلبکاران قوی، وامداران ضعیف را به خدمات بردگی میمی

ضی نجبا و آید که او برخی از اهل بابل را به بردگی فروخته است. در هرحال در اراتعدیات هیموروس در بابل آمده است، برمی

تبدیل اراضی خرده مالک به  .کردندکشاورزان دیگر هم که عنوان بردگی نداشتند، رفتاری بهتر از آنچه با بردگان در میان بود نمی

های دائم هم توجه به زمین و زراعت را بایست از اسباب رکود فعالیت تولیدی شده باشد، به ویژه که جنگامالک وسیع تدریجا می

هذا غیر از غنایم جنگی که اتفاقی بود، کشاند. معهای جنگ میکرد، هم دهقانان نیم برده را از مزارع به میدانمی تدریجا مشکل

های مختلف امپراتوری در جریان بود و همچنین بازرگانی شرق و غرب که کاالهای مختلف ای که در بین قسمتتجارت قابل مالحظه

 .افزودوارض مربوط به گمرک را هم به عواید خزانه دولت میکرد و عرا بین چین و روم مبادله می

http://www.iana.ir/fa/news/46917/%DA%A9%D8%B4%D8%A7% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۱تاریخ: 

 مادران/ تجربه صفر تا صد بانوی کارآفرین صنایع خوراکیفرمی برای طعم دستپخت پلت

و  های اقتصادیتر و خودساخته، پایدارتر است. این شاید یک اصل ثابت شده در جوامع نیست، اما نشانهاشتغال در فضاهای کوچک

وعی بیش از انواع دیگر ها به نآپوکارهای کوچک خودساخته، استارتاجتماعی موید این موضوع هستند. حال در بین این کسب

و مانند  گیرندوکارهایی هستند که براساس یک ایده خالقانه شکل میها در حقیقت کسبآپرو شدند. استارتکارها با استقبال روبه

شور جود کتر؛ اما با توجه به شرایط موها در کل دنیا جوان هستند و در ایران جوانآپبسیاری از کارها بر اساس کاال نیستند. استارت

 .تر خواهد شدرسد بازار این نوع مشاغل گرمبه نظر می

 شیرین سعیدی: -خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( 

و  های اقتصادیتر و خودساخته، پایدارتر است. این شاید یک اصل ثابت شده در جوامع نیست، اما نشانهاشتغال در فضاهای کوچک

ها به نوعی بیش از انواع دیگر آپوکارهای کوچک خودساخته، استارتدر بین این کسباجتماعی موید این موضوع هستند. حال 

و مانند  گیرندوکارهایی هستند که براساس یک ایده خالقانه شکل میها در حقیقت کسبآپرو شدند. استارتکارها با استقبال روبه

تر؛ اما با توجه به شرایط موجود کشور جوان هستند و در ایران جوان ها در کل دنیاآپبسیاری از کارها بر اساس کاال نیستند. استارت

از  ها یکیآپاند. جلسه آشنایی با استارتتر خواهد شد. هرچند این مشاغل هنوز ناشناختهرسد بازار این نوع مشاغل گرمبه نظر می

خود برداشته است. این کارگزاری جلسات را در هایی است که کارگزاری بانک کشاورزی در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی گام

ها از آپمندان است. این جلسه و کارگاه آشنایی با استارتتاالر استاد فقید غالمرضا اسالمی بیدگلی برپا کرده و پذیرای عموم عالقه

 صورت زنده پخش شد.شعبه کارگزاری بانک کشاورزی و اینستاگرام این کارگزاری به 24طریق 

 رتوصیف کا

را پیدا و دعوت  "پزمامان"آپ خانی، موسس استارتها، کارگزاری بانک کشاورزی با کمک دکتر میثم هاشمبرای شروع این کارگاه

پز امانپز هستم. مآپ مامانگوید: من تبسم لطیفی، موسس استارتاش میآپها و مشکالت استارتکرده است. تبسم لطیفی از چالش

لب یا بستر ارائه برخط( برای ارانه غذای خانگی است که از سه سال پیش شروع به کار کردم. حاال پس از این فرم آنالین )قایک پلت

، فرم هستند مانند اسنپکنیم.برخی از کسب و کارها مبتنی بر پلتدار در سطح شهر تهران فعالیت مینفر خانم خانه 120مدت با 

ها این است های آنکند. مهم ترین ویژگیها را از سایر کسب وکارها متمایز میی دارند که آنهایپز، باما و... ویژگیکافه بازار، مامان

ه ها این است کفرم زیاد است.ویژگی بعدی آنکننده در پلتشان زیاد است. یعنی تعداد خریدار و فروشنده شرکتکه بازیگرهای

ها برون سپاری کنندهها وجود ندارد و کار به شیوه توزیع شده به تأمینفرمفرآیند کارهای عملیاتی مثل انبارداری در این نوع پلت

تواند یک انبار را مدیریت کند. چون این کار شده است. برای مثال یک فروشگاه اینترنتی ویژگی اصلی و مهمش این است که می

 دار و تأمین کننده را راضی نگه دارد. در شیوهفرم این است که بتواند دو گروه خریبر است.ویژگی اصلی یک پلتبسیار دقیق و زمان

فرم داند برایش متقاضی هست، در مقابل وقتی یک متقاضی هم وارد پلتکننده وجود دارد که میفرم یعنی تعداد زیادی تأمینپلت

 ظرش پیدا کند.های مورد نتواند کاال و خدمات را با ویژگیداند تعداد زیادی تأمین کننده وجود دارد که میشود میمی

ها با دیگر رمفهای بازاریابی پلتفرم با کسب وکار فروشگاه اینترنتی خیلی متفاوت است. حتی استراتژی و شیوهکسب و کار پلت

 وکارهایی رضایت داشته باشد، بهطور کامل متفاوت است. وقتی یک تأمین کننده یا مشتری از خدمات چنین کسبوکارها بهکسب

پز که وکارهایی مانند مامانشود کسبکند. همین نکاتی که برای شما گفتم باعث میفاده از این خدمات را توصیه میدیگران هم است

 وکارهای دیگر متفاوت باشد.اند تا حدود زیادی با کسبفرم شکل گرفتهبر اساس پلت
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 نقطه شروع

است. به این معنا یعنی این همراهان « تیم»راه این کار  های زیادی دارد. نخستین چالش درآپ چالشنقطه شروع برای یک استارت

ر ها دآپتوانند با خلق و خوی هم کنار آمده و تا انتها باهم کار کنند. بسیاری از استارتاند میو همکاران که برای کار کنار هم آمده

( Startup Weekendآپ ویکند )ستارتخورشیدی در ا 91پز اسفند ماه آپ مامانشوند.درباره استارتهمین مرحله متوقف می

پز بسیار استقبال شده و حتی برنده شد. در این رویداد از مامانآپ ویکند برگزار میمطرح کردیم. این سومین باری بود که استارت

ری بودم، در پز خیلی جدی و تمام وقت به آن توجه و دنبال نشد.من خودم تمام وقت درگیر شغل دیگهم شد، اما بعد از آن مامان

کردند و دیگر مشاغل یا کارهای دیگری بودند. همین موضوع واقع کارمند جایی بودم. بیشتر اعضای تیم هم به همین شکل کار می

یم کردشدیم صحبت میای بگذاریم و دور هم جمع شویم. دور هم جمع میای یک بار یا شاید هم بیشتر جلسهشد تا هفتهباعث می

شد، چون هر یک از اعضا شغل هایی را نیز پیش ببریم. اما در بسیاری از موارد این کارها انجام نمیم که برنامهگذاشتیو قرار می

توان شغل دیگری داشت و این کار را هم انجام داد. فقط آپ میکردیم که برای کار استارتدیگری داشتند. ضمن اینکه ما فکر می

و تعدادی تأمین کننده وجود داشته باشند و تعدادی مشتری و در نهایت ما که کاال را  الزم است که یک سایت ساده داشته باشیم

کرد. همین موضوع باعث ناامیدی اعضای گروه شد و گروه وجه این طور نبود و کار پیشرفت نمیکنیم.اما در واقع به هیچحمل می

ای وقف شد خود من هم در این مدت همچنان به کار دیگهترجیح دادند که برای مدتی کار را متوقف کنند. حدود شش ماه کار مت

مشغول بودم. در نهایت تصمیم گرفتم از کاری که داشتم جدا شوم. به محل کارم اعالم کردم و باتوجه به سیر مراحل اداری، این کار 

پز را احیا دم که دوباره مامانسعی کر 93داد. سال در عمل رشدی نداشت و کاری انجام نمی 92هم مدتی طول کشید. بنابراین سال 

کردم. دوماه به تنهایی کار کردم و پس از آن نخستین کنم، اما همراهی نداشتم و خودم به تنهایی و تمام وقت برای این پروژه کار می

زایایی را ( نداشتم. داشتن یک همراه مCo Founderهم مؤسس ) -پز را استخدام کردم، در حالی که همچنان همراه کارمند مامان

 ار دارد.برد ککند. در ضمن طبیعی است که انگیزه و روحیه یک تیم تأثیر بیشتری در پیشاش کار را سخت میدارد که نداشتن

 تولید محصول خواستنی

( یا کمترین مقدار محصول قابل قبول است. به این معنا که Minimum Viable Product) MVPها آپچالش بعدی استارت

ذیرد پشود تا مشخص شود که مشتری چنین محصولی را میآپ است تهیه میخیلی ساده و اولیه که محصول استارتیک محصول 

 MVPسازند یا تولید نخستینرا نمی MVPخورد. یعنی یا ها هم در این مرحله شکست میآپپسندد؟ بسیاری از استارتیا می

 هایها را از آگهییت خیلی ساده و اولیه شکل گرفت. با چند نفر آشپز که آنساپز با یک وبمامان 93مشخصات الزم را ندارد.سال 

 15تا  10ها حدود های اولیه هم دوستان همکار در شرکت بودند. مشتریهمشهری پیدا کرده بودم، شروع به همکاری کردم. مشتری

مجبور بودم هر روز منوی جدید را از طریق پیامک یا  شد و منتوان از آن استفاده نمینفر بودند؛ حدود سه نفر آشپز و سایت که می

 ها جدابیت بیشتری داشت تا اینکه خودشان هر روز به سایت سر بزنند.ها ارسال کنم. چون این کار برای مشتریایمیل برای مشتری

تر و ا طعم بهتر و بهداشتیها از آن استقبال کردند. کل ایده خوب بود، غذا بهمین شیوه نخستین محصول ساده ما بود که مشتری

ها خوشایند بود. همین باعث خودشان به چند نفر دیگر هم بگویند و از طریق معرفی رسید و برای آنها میتر به دست مشتریسالم

 به دوستان کار ما رشد کند، بدون اینکه تبلیغ خاصی انجام بدهیم.

 ارزش خریدن دارد؟

وکاری با محصولی که دارد یک ( است. هر کسبValue Propositionپیشنهادی برند ) چالش بعدی که با آن مواجه شدیم، ارزش

دهد که مشتری باید حاضر باشد برای آن خدمات یا کاال پول بدهد. یعنی پولی را بدهد که برای ارزش پیشنهادی به مشتریانش می

http://awnrc.com/index.php
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ها الم کند که خرید آن برای حداقل تعدادی از مشتریوکار باید قیمتی را برای محصولش اعشرکت به صرفه است؛ بنابراین هر کسب

تخاب تواند خودش آشپز خودش را انفرمی باشیم که مشتری میبه صرفه باشد.برای شروع کار قرار بر این بود که ما یک بستر یا پلت

شود ها میفرمای که به پلتوصیهکند، آشپز غدایش را عرضه کرده و پس از انتخاب مشتری آن را برایش ارسال کند. برای بهبود کار ت

های ساختگی جذب شوند و حضور داشته باند و پس از آن شروع به تقویت بخش ها حتی با سفارشاین است که ابتدا تأمین کننده

ه و قشهای زیادی نداشت و آشپزهای زیادی همکاری نداشتند؛ بنابراین ما مجبور شدیم یا نپز از ابتدا مشتریها کرد.مامانمشتری

ها نیز کنندهها بدهیم و تأمینهای بیشتری داشته باشیم و پاسخ بهتری به آنوکار را کمی دستکاری کنیم تا بتونیم مشتریراه کسب

سبزی سفارش بدهد و مشتری دیگری از توانست از یک آشپز یک پرس قورمهتر باشند.چون با شیوه موجود، یک مشتری میراضی

پرس سفارش داشته باشند. بنابراین  20تر بودند که برای مثال از یک غذا ها راضیکنندهرش بدهد. اما تأمینچین سفاهمان آشپز ته

ه شان را چگونه اداره کنند و برای فردا چها آشپزخانهکنندهکردیم که تأمینتر شد و به نوعی ما تعیین میدر این بین نقش ما پررنگ

م. البته رنگ کنیها به حدی برسد که ما بتوانیم نقش خودمان را کمکنندهپیدا کرد تا تعداد تأمین غذایی ارائه کنند. این روند ادامه

متوجه شدیم که این تغییرات باید انجام شود  95توانیم محصوالت جدیدی را داشته باشیم. ما در سال االن وقتش رسیده و ما می

 لی کنار گذاشته شود.این روند هم در پیش گرفته شد، بدون اینکه محصول قب

 بگو پول کجاست؟

آورند. آن هم به این دلیل آپ به راحتی پول در نمی( است. بیشتر استارتMonetariseچالش بعدی پول در آوردن از کسب و کار )

پز ر مورد مامانآپ طوری است که همه از آن دوست دارند استفاده کنند اما بابت آن پولی نپردازند. البته دذات و اصل خدمات استارت

کردیم به هیچ وچه این مشکل را نداشتیم. از ابتدا معلوم بود که چه خدماتی به دلیل اینکه یک کاالی ملموس و مورد نیاز را ارائه می

 ها برای کسبآپدرصد به آشپز غذا. بیشتر استارت 70پز اختصاص دارد و درصد به مامان 30دهیم و برای هر پرس غذا را ارائه می

های خاص مثل حق عضویت، گرفتن آگهی، خدمات های مختلف و شیوهدرآمد باید استراتژهای خاص خودشان را داشته باشند و از راه

 ویژه یا چنین چیزهایی استفاده کنند.

 افق نامحدود

ترین انتظاری که از یک ( است. مهمScalabilityرو هستند، افزایش مقیاس و رشد )ها با آن روبهآپچالش بعدی که بیشتر استارت

آپ یک کار جدید خالقانه و آپ با یک شرکت معمولی این است که استارترود این است که رشد کند. فرق استارتآپ میاستارت

ها از صفر شروع آپکند. استارتهای معمولی با یک سرمایه مشخص و هنگفت شروع نمیآپ مثل شرکتنوآورانه است. استارت

شان این است که خیلی بزرگ شوند و برای این موضوع حد و مرزی هم ندارند؛ بنابراین قابل رشد بودن یکی از برنامه کنند، امامی

پز از ابتدا این چالش را به شیوه اساسی داشته است. ما حتی در کارهای فیزیکی مثل هاست.مامانآپهای مهم در استارتچالش

کرد. (. ورود آشپزها و کنترل کیفیت غذاهایشان خیلی رشد نمی95تیم )تا پایان سال رساندن غذا به دست مشتری هم دخالت داش

به این معنا که کار عملیاتی زیاد و نیروی متخصصی داشت که همه این ها را امتحان کند؛ بنابراین این کار و مشکالتش باعث شد تا 

یک  کردیم.های جدید باید چند تا پیک استخدام میدر محله جلوی سرعت رشد ما گرفته شود. بنابراین برای مثال ما برای توسعه

داد برای توسعه در شهرهای دیگر اقدام کنیم، بنابراین این موضوع را کردیم. این شیوه اجازه نمیها استخدام مینفر برای مدیریت آن

 به طور کلی عوض کردیم./

http://www.iana.ir/fa/news/46944/%D9%BE%D9%84%D8% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۴تاریخ: 

 به ثبت رسید "ماکارونی فراسودمند نانوکورکومین"اختراع 

ر برای ای از مرکز دانش بنیان ز به عنوان یافته« ونی فراسودمند نانوکورکومینماکار»در راستای تولید محصوالت دانش بنیان، اختراع 

 .شرکت صنعتی زرماکارون به ثبت رسید

به گزارش ایانا، پیش از این نیز اختراعاتی چون ماکارونی بدون گلوتن برای بیماران سلیاکی، ماکارونی فراسودمند جو، جوانه گندم و 

 .این مرکز ثبت شده بود و این پنجمین محصول فراسودمند زرماکارون است که به ثبت می رسد بیوتیک نیز در کارنامهپری 

کورکومین ماده موثر و آنتی اکسیدان زردچوبه است که خواص بی شماری داشته و امروزه در درمان انواع سرطان و بیماری کبد 

 /.چرب مورد استفاده قرار می گیرد

http://www.iana.ir/fa/news/47010/%D8%A7%D8%AE%D8%AA 
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 مرکبات
 ایران اکونا - ۱۳۹۶مرداد / /  ۱۱چهارشنبه , 

 هکتار از باغات دشتستان 850آغاز برداشت لیموترش در 

محمدامین .هکتار از باغات دشتستان آغاز د 850سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان گفت: برداشت لیموترش در 

شهرستان دشتستان به عنوان قطب کشاورزی  :جاللی صبح چهارشنبه در حاشیه برداشت لیمو ترش در دشتستان اظهار داشت

وی از خرما به عنوان یکی از .این شهرستان در عرصه کشاورزی مشغول هستندشود و افراد زیادی در استان بوشهر محسوب می

مهمترین محصوالت کشاورزی در این شهرستان نام برد و اضافه کرد: در کنار محصول خرما، تولیدات کشاورزی متعددی در این 

شهرستان دشتستان با اشاره به سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی .شهرستان وجود دارد که لیموترش یکی از این محصوالت است

آغاز برداشت لیموترش در این شهرستان، خاطرنشان کرد: هزار هکتار از باغات این شهرستان زیر کشت لیموترش است که برداشت 

های هزارتن لیموترش در این شهرستان، اضافه کرد: بخش 13بینی برداشت بیش از وی با پیش.هکتار آغاز شده است 850محصول در 

جاللی با اشاره به اینکه اغلب لیموترش .م، بوشکان و مرکزی شهرستان دشتستان دارای بیشترین میزان تولید لیمو ترش هستندار

این شهرستان عمانی و در برخی موارد خارگی است، تصریح کرد: دشتستان بعد از جم رتبه دوم تولید لیمو ترش استان را در اختیار 

رسال ها نیز ادی در شهرستان دشتستان عالوه بر مصرف در سطح استان، به بازار فروش دیگر استانوی افزود: لیموترش تولی.دارد

 .شودمی

http://iranecona.com/75995/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۶/۰۵/۱۱ : تاریخ

 ها مانع صادراتامکان حضور در بازارهای صادراتی مرغ را نداریم/ قیمت باال و درشتی مرغ

دهندگان مرغ گوشتی گفت: امکان رقابت در بازار صادراتی مرغ بدون مشوق صادراتی نداریم، مرغ برزیل با رئیس انجمن پرورش 

  .شودفارس صادر میدالر به کشورهای حاشیه خلیج 1.7 تا 1.5به نرخ کیلویی  وجود هزینه حمل

، در مورد آخرین وضعیت صادرات مرغ به بازارهای منطقه، اظهار خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی محمد یوسفی در گفت

 .ام شده نداریم و این امر اقتصادی نیستداشت: اکنون امکان صادرات مرغ را به دلیل قیمت باالی تم

های صادراتی را در نظر نگیرد، ما امکان رقابت در بازار را نداریم، چرا که کشوری مانند برزیل وی اضافه کرد: تا زمانی که دولت مشوق

فروشد که علت آن میدالر  1.7تا  1.5فارس کیلویی ونقل به کشورهای حاشیه خلیجمرغ را با طی مسافت طوالنی و هزینه حمل

 .های دولتی این کشور برای صادرات استکمک

دهندگان مرغ گوشتی به این نکته اشاره کرد که کشورهایی مانند ترکیه یا برزیل در کشور خودشان ممکن است رئیس انجمن پرورش

دهند، چرا که این کار را انجام می قیمت مرغ به مراتب باالتر از قیمت صادراتی باشد، اما برای در دست گرفتن بازارهای جهانی

 .دالر است 3.5کشوری مانند برزیل قیمت مرغ در داخل 

شد، اکنون در چه وضعیتی است که گفت: به وی در پاسخ به اینکه بازارهای عراق و افغانستان که همواره مرغ ایران روانه آنها می

رود، اما رقمش آنقدر نیست که بتوان نامش را و افغانستان هم میمیزان کم و به دلیل مسائل شرعی و ذبح همچنان مرغ به عراق 

 .صادرات گذاشت، مضاف بر آنکه ترکیه نیز این بازارها را در دست گرفته است

به گزارش خبرنگار فارس، دو عامل وزن بیش از دو کیلوگرم و قیمت باالی تمام شده مرغ تولیدی در کشورمان سبب شده که 

 .یل و ترکیه به عنوان رقیبان سرسخت ما در بازارهای منطقه حضور یابندکشورهایی همچون برز

تا یک کیلو و  200ها برای اجرای طرح سایز ) مرغ با وزن یک کیلو و بنا به گفته رئیس سازمان دامپزشکی آماده نبودن کشتارگاه

و انرژی و همچنین افزایش قیمت  جانبی نهادههای ا وزن پایین به دلیل هزینهب مرغ تولید نبودن صرفه به مقرون و گرم(  800

 .شود که تمایلی برای کشتار مرغ با وزن پایین وجود نداشته باشدجوجه یک روزه سبب می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960503000445 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۹۶/۰۵/۱۰ : تاریخ

 شود در تاریخ توسعه ایران ثبت می کلید توسعه کشور در داخل است/ قرارگاه خاتم

ای را در های توسعه کشور در داخل کشور است، گفت: قرارگاه خاتم کارهای بسیار پیچیدهرئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه ریشه

ارگاه قر روابط عمومیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش  .شودانجام داده است که قطعاً در تاریخ توسعه ایران ثبت می کل کشور

ها و معاونان قرارگاه خاتم األنبیا اظهار کرد: این سازندگی خاتم االنبیاء)ص(، عادل آذر در نشستی با فرمانده و مدیران عامل گروه

وی ادامه داد: به عنوان .شودای را در کل کشور انجام داده است که قطعا در تاریخ توسعه ایران ثبت میقرارگاه کارهای بسیار پیچیده

اید بدون اتکا به بیگانه کارهای عظیمی را در کنم که شما به عنوان فرزندان نظام توانستهرد انقالبی احساس افتخار و غرور مییک ف

رئیس دیوان .کشور انجام دهید و در تولید علم و دانش و انجام کارهای پیچیده خودکفا شوید و این اقدام بسیار ارزشمند است

های ایشان عمل شده خیر و درایت و بینش عمیق مقام معظم رهبری اظهار کرد: هر کجا که به فرمایشمحاسبات کشور با اشاره به 

های غرب کشور از جمله کارهایی است که قطعاً در آینده نزدیک ثمراتش برکت برای کشور داشته است و این اقدام ساماندهی آب

عادل آذر در .اخل کشور است زیرا که در عمل به ما اثبات شده استهای توسعه کشور در دوی ادامه داد: ریشه.نمایان خواهد شد

ادامه به رسالت دیوان محاسبات کشور اشاره کرد و گفت: دیوان محاسبات، سازمانی دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل 

ی مالی کشور را بر عهده دارد و به است؛ یکی از نهادهای وابسته به مجلس شورای اسالمی است که وظیفه نظارت بر همه فرایندها

های دولتی و دیگر های وزارتخانه، مؤسسات، شرکتوی ادامه داد: این دیوان به همه حساب.کندعنوان بازوی نظارتی مجلس عمل می

کند تا یم دارد( رسیدگی یا حسابرسیکنند )به ترتیبی که قانون مقرر میهایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده میدستگاه

وی با بیان اینکه شعار ما نظارت .ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده باشد و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشدهیچ هزینه

مستمر پیشگیرانه، هدایتگرانه و مقتدرانه در صیانت از بیت المال و مدیران نظام است، اظهار کرد: در زمینه پیشگیرانه برای هر 

وی .ایمهای آموزشی را داریم و در زمینه هدایتگرانه موضوع ارائه مشاوره را در دستور کار قرار دادهنهاد آمادگی برگزاری دورهسازمان و 

المال و های حقوقی و قراردادهای نفتی و گازی اظهار کرد: صیانت از بیتبا اشاره به ورود دیوان محاسبات کشور به موضوع فیش

برخورد با افراد متخلف به دور از هیاهوی سیاسی مشی اصلی این سازمان است که به لطف خدا در هر یک از مدیران کارآمد نظام و 

وی در پایان از فرمانده و مدیران قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( خواست تا با .ها اقدامات خوبی صورت گرفته استاین زمینه

 .فعالیت قرارگاه خاتم در آینده را ترسیم کنند نگری مسیرپژوهی و آیندهایجاد کارگروه آینده

 کیلومتر 1500 طول به کشور غرب هایآب ساماندهی سردار عبداللهی: اجرای پروژه بزرگ *

ها در طول به اقدامات این قرارگاه در انجام پروژهبنابراین گزارش در ادامه این مراسم فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( 

 گاز، و نفت نقل، و حمل حوزه در یازدهم دولت دوران طی صنعتی و عمرانی پروژه 183 سال گذشته اشاره کرد و گفت:چهار 

 هدافا پیشبرد برای دولت با خاتم قرارگاه مستمر همکاری از نشان این که است رسیده اتمام به تی آی و معدن و صنعت سدسازی،

ترین پروژه آبی کشور با عنوان ساماندهی عباداهلل عبداللهی به عنوان نمونه به بزرگسردار .هوری اسالمی استجم مقدس نظام عالی

 1500طول پروژه بالغ بر  :های غرب کشور که توسط قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( در حال انجام است، اشاره کرد و افزودآب

 متر میلیارد 2.5 سد با حجم مخزنی 17شور است که از های سطحی در هشت استان غربی کآوری آبکیلومتر و هدف از آن جمع

 به فوالدی لوله خط و کیلومتر 60 طول به فلوم و باکس کانال، آب انتقال سامانه کیلومتر، 150 طول به تونل رشته 10 آب، مکعب

وی افزود: این پروژه به دست توانای فرزندان این مرز و بوم و با همت قرارگاه .است شده تشکیل 2400 قطر با کیلومتر 650 طول

با  ها و خطوط انتقال هماند و احداث تونلبینی شده به پایان رسیدهشود، بیشتر سدهایی که در این طرح پیشخاتم)ص( اجرایی می
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های فرعی است که در این زمینه هم پیشرفت خوبی شبکه سرعت باالیی در حال انجام است، عالوه بر این و مهمتر از آنها، احداث

ها را احداث کنیم وی ادامه داد: با تالش ویژه قرارگاه خاتم)ص( و با همراهی و همکاری مسئوالن دولتی، توانستیم این شبکه.داریم

دهی ز آبادانی مناطقی که طرح سامانشود؛ در این پروژه عظیم اشتغال و امنیت پایدار و نیهزار هکتار را شامل می 350که بالغ بر 

 فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(.اندهای سطحی غرب کشور در آنها اجرایی شده هم در قالب این پروژه مد نظر بودهآب

 قوانین و مقرراتبه تعامل و همکاری مستمر این قرارگاه با دولت، مجلس و سازمان های نظارتی و مالیاتی اشاره کرد و گفت: رعایت 

این تعامالت و  ها و تعامل با دولت و مجلس و نهادهای زیر مجموعه آن یکی از وظایف کاری ما در قرارگاه است، زیرادر همه زمینه

ها موجبات پیشرفت و آبادانی کشور را فراهم می کند و موجب مجد و عظمت نظام مقدس جمهوری اسالمی در جهان همکاری

  .شودمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960510000389 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۰تاریخ: 

 نفر بیشتر باشند 500آموختگان دامپزشکی نباید ساالنه از دانشدرصد عوامل بیوتروریسم، منشاء حیوانی دارد/  80

های سازمان دامپزشکی است که در کنار تأمین درمان حیوانات خانگی و حیواناتی که در حیات وحش وجود دارند، یکی از رسالت

ر، امروز در مراسم افتتاح به گزارش خبرنگار ایانا، رئیس سازمان دامپزشکی کشو.شودهای حالل گوشت دنبال میسالمت دام

ها به طور مستقیم با سالمت دام و حیات جدیدترین بیمارستان شبانه روزی دامپزشکی )آرمانی( با اشاره به اینکه سالمت انسان

 روند، منشاء حیوانی دارد.درصد عواملی که برای بیوترورسیم به کار می 80دهند که وحش در ارتباط است، گفت: آمارها نشان می

های درصد بیماری 60شود و نیز ها شناسایی میهای جدیدی که در انسانمهدی خلج افزود: همچنین ساالنه پنج مورد از بیماری

عفونی، دارای خاستگاه حیوانی است؛ بنابراین وظیفه خطیری به گردن دامپزشکان است که سالمت حیوانات را هر طور شده فراهم 

ن رفاه حیوانات را فراتر از تأمین بهداشت دام دانست و عنوان کرد: به غیر از وظایفی که سازمان کنند.وی در حال حاضر واژه تامی

ی المللهای دام، طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم دارد، بر اساس قراردادهای بیندامپزشکی در راستای پیشگیری و درمان بیماری

های قابل توجهی به دست دنبال همین اصل، موفقیتن خواهد بود. بههای حیات وحش نیز بر عهده این سازمارسیدگی به بیماری

برای حیات وحش  92نسبت به سال  95برابری بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در سال  7.5آمده که یکی از آنها کاهش 

ی در کشور توسعه یافته و با شود که مراکز خدمات پیشگیری، تشخیصی و درمانبوده است.خلج ادامه داد: در همین راستا تالش می

کنند.وی اضافه کرد: مرکز در ایران فعالیت می 607هزار و بینانه برخورد شود. ضمن اینکه در حال حاضر ششطور واقعاین مسئله به

 ترینرنشد، اما امروز با در اختیار داشتن مدهای گذشته کشتار و سالخی دام و طیور به صورت بهداشتی عمل نمیاگر چه در زمان

 کنند.آالینده را در مواد غذایی ردیابی می 32ها این مسئله حل شده و حتی مسئوالن سازمان دامپزشکی کشور، کشتارگاه

 آموختگان دامپزشکی، بیش از حد نیاز استدانش

ت که هم ای اسمسئلهآموختگان دامپزشکی رئیس سازمان دامپزشکی کشور در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: تعداد زیاد دانش

کاهد. در حالی که اگرچه طبق برآوردهای های کاربردی را تحت تأثیر قرار داده و از کیفیت هر دو میمحتوای آموزشی و هم مهارت

هزار نفر دامپزشک از نفر است، اما اکنون ساالنه بیش از یک 500تا  450آموختگان این رشته بین صورت گرفته، نیاز کشور به دانش

گیرد.به گفته خلج، این موضوع با مسئوالن وزارت علوم مطرح شده، اما هنوز هیچ اقدامی در این زمینه صورت انشگاه مدرک مید

آموختگان، باید بر اساس نیازی باشد که وزارت جهاد کشاورزی وری، تعداد دانشنگرفته است. در حالی که طبق قانون افزایش بهره

ای در حال مصوبه های مربوطه است،را که مربوط به حضور دامپزشکان در کارخانه 19موضوع ماده کند.وی در هر سال تعیین می

شد؛ بنابراین تعدادی از آنها به دیوان اجرا دانست و یادآور شد: از آنجا که حقوق این دامپزشکان، باید توسط کارفرماها پرداخت می

 نامه جدیدیوان عدالت اداری، بر اجرای کامل این مصوبه بود. با این حال، آیینعدالت اداری شکایت کردند. البته در نهایت رای دی

ربط، موظفند از مزرعه تا سفره، تمام در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید مبنی بر اینکه تمام تولیدکنندگان ذی

 شود.یهای سازمان دامپزشکی را رعایت کرده و در صورت تخلف، با آنها برخورد مدستورالعمل

 تشکیل دفتر بهداشت و مدیریت حیات وحش

مرکز خدمات پیشگیری، تشخیصی و درمانی در استان تهران اظهار  200در ادامه، مدیرکل دامپزشکی استان تهران نیز با اشاره به 

 واحد افزایش داد. 21بیمارستان دامپزشکی در استان وجود داشت که افتتاح این مرکز جدید، تعداد آنها را به  20کرد: تا امروز 
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نژاد، پیشنهاد داد که سازمان دامپزشکی کشور، به منظور پایش و رسیدگی به مشکالت بهداشتی و همچنین مدیریت اصغر برائی

ای تأسیس کرده و این بخش دارای متولی خاص خود باشد. زیرا یکی از رویکردهای سازمان دامپزشکی، حیات وحش، دفتر ویژه

 افتد./هایی است که در حیات وحش و حیوانات خانگی اتفاق میاریتشخیص و درمان بیم

http://www.iana.ir/fa/news/46896/80%D-8%AF%D8%B1%D8% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://awnrc.com/index.php
http://www.iana.ir/fa/news/46896/80-%D8%AF%D8%B1%D8%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مرداد 

 

142 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۱تاریخ: 

 خواهندهای آسیای میانه از ایران به قطر نرفته است/ کشورهای عربی دام زنده میحتی یک الشه از دام

ی دهند، اما شرکت پشتیبانهای آسیای میانه به قطر خبر میدر حالی که برخی نمیاندگان بخش خصوصی از صادرات بخشی از الشه

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران امروز در پاسخ به پرسش خبرنگار ایانا مبنی بر .کندتکذیب میامور دام، این موضوع را 

 کنم.های وارداتی از آسیای میانه به قطر گفت: کامال این موضوع را تکذیب میصادرات تعدادی از الشه

شود، برای تنظیم بازار از کشورهای مختلف وارد ایران می یوسف جلوخانی با اشاره به اینکه حجم قابل توجهی از الشه به صورت روزانه

ر نظر شود، همگی زیافزود: گوشت قرمز که معموالً از کشورهایی مانند استرالیا، روسیه و بخشی از آسیای میانه به ایران فرستاده می

توان تا شت، قابلیت ردیابی داشته و میهای گوشرکت پشتیبانی و با نظارت تنظیم بازار است.به گفته وی، بنابراین تمام محموله

کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین ها آن را دنبال کرد. البته سازمان حمایت مصرفترین فروشگاههای مویرگی و کوچکشبکه

ارد شده شت وسازمان تعزیرات نیز بر این موضوع نظارت دارند.مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران عنوان کرد: بر این اساس، گو

 شود.از هر کشوری که باشد، فقط و فقط به منظور تنظیم بازار بوده و به هیچ عنوان از چرخه بازار داخلی خارج نمی

جلوخانی معتقد است: گذشته از اینها کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، تقاضایی به غیر از دام زنده ندارند و ارسال الشه به این 

 یه داشته باشد. البته در حال حاضر نیز صادرات دام زنده متوقف است.تواند توجکشورها نمی

شود که این مقدار تن الشه گوشت قرمز از کشورهای آسیای میانه به ایران وارد می 100تا  10وی در پایان تأکید کرد: روزانه بین 

 به عواملی مانند مقدار نیاز داخلی و میزان کشتار آن کشورها بستگی دارد.

وارد  هایالشه"های این مقام مسئول در حالی است که پیش از این، رئیس مجمع صادرکنندگان دام ایران به ایانا گفته بود: صحبت

رود، در کشور قطر، به نرخ هزار تومان در داخل به فروش می 29شده از کشورهای همسایه مانند ارمنستان و گرجستان که با قیمت 

روند که میزان آنها از نظر وزنی، تا این لحظه به حدود شود و البته به نام دام ایرانی به آن کشور میمیتومان فروخته  500هزار و  33

شود و بخشی از آن از هزار الشه گوسفند در آن طرف مرزها کشتار شده و به ایران صادر می 20به گفته وی، روزانه "رسد.تن می 66

قطر، کشور کوچکی است و شاید بتوان کل نیاز آن را با مصرف تبریز یا اصفهان، برابر رود. البته طریق مرزهای زمینی به قطر می

 هزار راس گوسفند در سال، بازار آن را اشباع کند. 300رسد ارسال نظر میدانست؛ بنابراین به

الشه است، خبر  700هزار و های گوشت قرمز به قطر که هر کدام حاوی یکاین نماینده بخش خصوصی همچنین از ورود محموله

 داده بود./

http://www.iana.ir/fa/news/46933/%D8%AD%D8%AA 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۴تاریخ: 

 باالی گامبیا برای آبزی پروریحجتی: ایران آماده همکاری کشاورزی با گامبیا است/ ظرفیت 

وزیر جهاد کشاورزی در دیدار نایب رییس مجلس جمهوری گامبیا گفت: ایران آمادگی کامل دارد در زمینه های تحقیقاتی، آموزشی، 

 .ترویجی و ماشین های کشاورزی با گامبیا همکاری کند و این امر را وظیفه انسانی و اسالمی خود می داند

در این دیدار یادآوری کرد: ایران با برخورداری از تنوع اقلیمی دارای « محمود حجتی»از وزارت جهاد کشاورزی، به گزارش ایانا 

وی گامبیا را کشوری ثروتمند از نظر منابع آبی فراوان توصیف کرد و .تجارب موفقی در زمینه تولید انواع محصوالت کشاورزی است

ن، حاصلخیزی خاک و برخورداری از اقلیم مناسب برای تولید محصوالت گرمسیری با تقاضای افزود: گامبیا عالوه بر منابع آبی فراوا

وی تصریح کرد: ایران کشوری کم آب است اما با وجود این، تالش های .باالی جهانی، ظرفیت های فراوانی برای آبزی پروری دارد

وزیر جهاد کشاورزی یادآوری کرد ایران از واردات ساالنه نزدیک .میلیون ایرانی را به طور خودکفا تولید کند 80زیادی می کند غذای 

 .میلیون تن گندم بی نیاز و در تولید این محصول راهبردی خودکفا شده است 6به 

 همکاری کشاورزی ایران و گامبیا توسعه یابد 

مناسب ولی برای افزایش تولید و نایب رییس مجلس جمهوری گامبیا در این دیدار گفت: گامبیا کشوری است با منابع آب و خاک 

گفت: ایران در سال های « ممدو سانه».حفظ حاصلخیزی خاک نیازمند مکانیزه کردن کشت محصوالت کشاورزی و تامین کود است

اخیر پیشرفت های زیادی در بخش کشاورزی داشته است و امیدواریم با تشکیل دولت جدید در گامبیا، همکاری های کشاورزی 

وی تاکید کرد توسعه کشاورزی تاثیر زیادی بر اشتغال جوانان این کشور و جلوگیری از .ین کشور بیش از پیش توسعه یابدایران با ا

دیدار نایب رییس مجلس جمهوری گامبیا با وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسالمی ایران در حاشیه برگزاری  .مهاجرت آنان دارد

صورت گرفت که عصر امروز )شنبه( با حضور مقام های کشوری و لشگری و اعضای مراسم تحلیف رییس جمهوری دولت دوازدهم 

رییس مجلس،  19هشت رییس جمهوری و .هیات های سیاسی بیش از یکصد کشور جهان در مجلس شورای اسالمی برگزار می شود

ده ویژه کشورها در مراسم فرستا 35وزیر امور خارجه و  11معاون رییس جمهوری و نخست وزیر، هفت معاون رییس مجلس،  9

رییس  6معاون وزیر خارجه،  12همچنین در این مراسم .تحلیف دومین دوره ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی حضور می یابند

پس از تنفیذ حکم دوازدهمین رییس جمهوری .رییس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان ها شرکت دارند2پارلمانی و  -گروه دوستی

دوازدهم مردادماه صورت گرفت و همچنین برگزاری آیین امروز تحلیف در مجلس شورای اسالمی، نوبت به معرفی  اسالمی ایران که

 .هفته ای می رسد تا ترکیب دولت آینده مشخص شود2کتبی وزیران پیشنهادی در فرصت 

ana.ir/fa/news/http://www.i47019/%D8%AD%D8%AC%D8%AA% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۴تاریخ: 

لزوم حمایت دولت از بخش خصوصی در تولید ارقام بذر چغندرقند/ تولید دو رقم بذر چغندرقند قابل رقابت با ارقام 

 وارداتی به کشور

درقند های چغنبذر چغندرقند با اشاره به موفقیت کشورمان در تولید ارقام مقاوم به بیماری رئیس مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه

های گیاه چغندرقند از سوی تر در برابر بیماریعنوان دو رقم مقاومرقم شکوفا به 94رقم آریا و در سال  93تأکید کرد: در سال 

 .رقابت با ارقام وارداتی بذر بودند محققان این مؤسسه در اختیار کشاورزان قرار گرفت که قابل

وگو با خبرنگار ایانا با اشاره به آغاز واردات بذر چغندرقند از سال رئیس مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند امروز در گفت

تأمین شده است و از درصد نیاز کشاورزان به بذر چغندرقند از محل بذر خارجی  50، 92تا سال  79به کشور گفت: از سال  1379

درصد  25رفته کاهش یافته و به های قند صورت گرفته و سهم ارقام داخلی رفتهصورت آزاد توسط کارخانهبه بعد، واردات به 92سال 

های الزم با معاونت زراعت وقت کنونی رسیده است.دکتر سیدباقر محمودی با بیان اینکه واردات بذر چغندرقند بر اساس هماهنگی

رقم متقاضی واردات بذر چغندرقند به کشور، مؤسسه تحقیقات اصالح و  400رت جهاد کشاورزی صورت گرفته است، افزود: از وزا

رود.وی با اشاره به میزان تولید شمار میترین ارقام وارداتی بهرقم را تأیید کرده است و این ارقام باکیفیت 151تهیه بذر چغندرقند 

شود و آمار تولید کشورهای اروپایی و صاحب تکنولوژی نظیر رد: اروپا مهد تولید چغندرقند محسوب میچغندرقند در جهان بیان ک

آلمان، فرانسه، بلژیک، هلند از همه کشورهای جهان بیشتر است.رئیس مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند علت موفقیت 

انیا، های رایج ریزومدر تولید ارقام چغندرقند مقاوم در برابر بیماری اروپاییان در سابقه طوالنی در تحقیقات توسط بخش خصوصی

چغندرقند  هاینماتد و پوسیدگی ریشه گیاه چغندرقند برشمرد.محمودی با اشاره به موفقیت کشورمان در تولید ارقام مقاوم به بیماری

های چغندرقند از سوی محققان تر در برابر بیماریقاومعنوان دو رقم مرقم شکوفا به 94رقم آریا و در سال  93تأکید کرد: در سال 

مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند در اختیار کشاورزان قرار گرفت که قابل رقابت با ارقام وارداتی هستند.وی با بیان اینکه 

امه داد: بخش خصوصی برای تهیه ارقام دولت در بازاریابی و معرفی ارقام تولیدی بذر چغندرقند باید بیش از گذشته فعال شود، اد

ها در اختیار بخش دهد ارقام بذر خارجی تهیه کند تا ارقام تولید داخلی؛ زیرا تسهیالتی که خارجیبذر چغندر قند ترجیح می

ه ی نمونه ما بداران و کشاورزان داخلی واگذار کند. براتواند این تسهیالت را به کارخانهدهند، دولت در کشور نمیخصوصی قرار می

شده، گوییم: ابتدا پول بذر پرداخت و سپس بذر تحویل می شود؛ اما طرف خارجی با دادن مهلت پرداخت مبلغ بذر خریداریکشاورز می

 تواند با بخش خصوصی رقابت کند.در عمل نوعی بازاریابی مناسب در این باره صورت می دهد. در مجموع دولت نمی

صی باید وارد تولید و اصالح ارقام چغندرقند شود و آنچه باعث موفقیت کشورهای مطرح در تولید بذر به گفته محمودی، بخش خصو

 این گیاه شده است، فعالیت خوب بخش خصوصی این قبیل کشورها بوده است.

د ارقام در تولی بنیان باید زمینه فعالیت بخش خصوصی راهای دانشوی در پایان اظهار کرد: دولت نیز با حمایت از تشکیل شرکت

 های دولتی برخوردار شود./بذر چغندرقند فراهم سازد تا این بخش از تسهیالت و حمایت

http://www.iana.ir/fa/news/46964/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۲تاریخ: 

 های محیطیمازندران، توسعه پایدار و چالش

 آزاد دانشگاه مدرس و شناسیزلزله ارشد کارشناس نوری/ افشین خاتمی  

دالیل اجتماعی، آید. بهکیلومتر مربعی مازندران تراکم جمعیت زیادی به حساب می 23000میلیون نفر در گستره 3،3حدود  :شهروند

 .ای برخوردار استاقلیمی و سیاسی، پرداختن به موضوع توسعه پایدار در این استان از اهمیت ویژه

 آب

 .(درصد از کل منابع کشور6،6میلیارد متر مکعب است ) 6منابع سطحی و زیرزمینی آب مازندران حدود 

کیلومتر از آن فرسوده 1500استان است که کیلومتر طول شبکه آب 7000سد در دست اجراست. قریب به 3سد در استان فعال و 10

شود. درصد آن جذب و مابقی تبخیر یا روانه دریا می10های سطحی استان، تنها میلیارد متر مکعب آب5از حدود .شودمحسوب می

نابع آب شود. از یاد نبریم که ممیلیارد مترمکعب منابع آب زیرزمینی تأمین می2درصد از آب شرب مصرفی استان از 85حدود 

 .(درصد است85اکنون در گستره کشور قریب به این عدد هم ) درصد فراتر رود20اند و مصرف آنها نباید از مرز زیرزمینی، استراتژیک

کشوری که مدیریت آنها بر منابع آب مورد سنجش قرار  133زیست سازمان ملل از بین( برنامه محیط2015مطابق آمار ساالنه )

های زیرزمینی استان با بحران آب مواجهند. پایین رفتن تراز آب 13آبی و استان کشور با کم 7بوده است. 132یران گرفته است، رتبه ا

شناسیِ اعماقِ بیشتر، سبب کاهش کیفیت آب شرب در مازندران شده و تشدید تغییر امالح آب بعلت تفاوت در ساختارهای زمین

 .درصد است32درصد و در شهرهای مازندران 28شور میزان میانگین هدررفت آب در شهرهای ک .است

 .درصد بیش از نرخ جهانی است50درصد میانگین جهانی و میزان تبخیر حدود 30باید توجه کرد که میانگین بارش در کشور حدود 

 فاضالب

 های کشور نزدیکاستانطور میانگین در درصد از شهرهای استان مازندران دارای شبکه فاضالب شهری هستند و این عدد به5حدود 

درصد طول کل شبکه در 14کیلومتر است؛ یعنی حدود  5600آوری فاضالب شهری در مازندران درصد است. طول شبکه جمع35به 

شهرک  27درصد است. تقریباً نیمی از 12تا  9درصد دچار فرسودگی است. این رقم در دنیا بین 20کشور. از همین حجم شبکه 

 .ن دارای سیستم تصفیه فاضالب هستندصنعتی فعال در استا

 پوشش گیاهی و کشاورزی

 هایجنگل ذخیره از درصد 38های کشور متعلق به مازندران است و این شامل میلیون هکتاری جنگل6درصد از مساحت کل 30

 بخش در آب وریبهره.دارند مساحت هکتار میلیون1.9 اکنون و 3،4 حدود 1320 سال در هاجنگل این. شودمی هم هیرکانی

کیلوگرم است. به  2.5تا  2اس جهانی حدود مقی در عدد این. است آب مکعب متر یک بازای محصول کیلوگرم 0.9 حدود کشاورزی

درصد محصوالت کشاورزی )معادل سیرکردن 30برابر میانگین جهانی است و حتی تا  6دالیل مختلف، ضایعات کشاورزی ما حدود 

 .شده است 94سال میلیارد مترمکعب آب در15روند . این میزان ضایعات سبب اتالف تقریبی این میان از بین می میلیون نفر!( در30

 خاک

تن در هکتار )ساالنه(  16میلیون هکتار دارای کاربرد زراعی است و از این مقدار، بیش از 1،3میلیون هکتار اراضی کشور، حدود 18از 

، میزان فرسایش 1380سال  هایهزار هکتار است. براساس بررسی350ان از اراضی کشاورزی حدود یابند. سهم مازندرفرسایش می

 سال1000 تا 300 بین خاک مکعب سانتیمتر یک هر تشکیل.بوده خاک تن میلیارد2 حدود در  -در همان سال -خاک در کشور ما 

http://awnrc.com/index.php
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برابر میانگین  10های مازندران است. فرسایش خاک در جنگلسال 500تا  300های شمالی بین این عدد در استان .بردمی زمان

 .شود. بر این اساس در فرسایش خاک رتبه اول یا دوم جهان را داریمتخمین زده می (جهانی )و سه برابر میانگین منطقه

 زباله

کشورهایی هستیم که بیشترین گرم. ما جزو 700گرم در روز است و در کشور ما حدود 400میانگین سرانه تولید زباله در جهان 

تن و در روستاها قریب به 1700آوری شده شهری در مازندران حدودکنند. میزان زباله جمعهای آبی و پروتیینی را تولید میزباله

گرم در روز 1000به حدود  (تن است. یعنی سرانه تولید زباله در استان برای هر فرد )بدون درنظر گرفتن جمعیت غیردایم1400

ها و سواحل دریا دفن ها، مجاور رودخانههای سنتی و غیربهداشتی، در جنگلهای استان به روشدرصد زباله90رسد.بیش از یم

هزار لیتر شیرآبه تولید کند. با وجود فعال بودن تعدادی کارخانه تولید کمپوست، 700تواند روزانه تا شوند. دپوی این میزان زباله میمی

ی نوین هاجا، جای خالی دو عنصرِ تفکیک از مبدأ و روشبدیلی و بازیافتی بسیار کمتر از مقادیر مدفون است. اینهنوز حجم زباله ت

سازی مدیریت کالن استان مازندران، های تصمیمشود.در این مطلب سعی شد که با استفاده از آمارهای رسمی، چالشبازیافت حس می

دهد که تر شود. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان میبر تعامل بین محیط و انسان روشن برای دست یافتن به توسعه پایدار مبتنی

 .یک از روندهای توسعه، به نتیجه نهایی نخواهد رسیدزیست شکسته شود، هیچآوری محیطهر زمان مرزهای تاب

//www.iahttp:مna.ir/fa/news/46983/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۱تاریخ: 

 زائی و بحران آب برگزار شدهای مشارکت در مقابله با بیابانهمایش رهیافت

بحران آب با هدف بررسی راهکارهای مشارکتی برای مقابله با بحران آب و زائی و های مشارکت در مقابله با بیابانهمایش رهیافت

 .کاهش پوشش گیاهی در اطراف تهران در سالن همایش های اردوگاه شهید منتظری شهرستان شهریار برگزار شد

همایش که مدیرکل دفتر  به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در این

مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، مدیران کل دفتر امور بیابان، دفتر کنترل سیالب و آبخوان داری و رئیس مرکز 

های مردمی و ها، مراتع و آبخیزداری کشور، تنی چند از اساتید دانشگاه، جمعی از تشکلجنگل های خارج از شمال سازمان جنگل

های زیرزمینی، فرونشست زمین و رویه آبهای تخصصی مباحث مرتبط با برداشت بیمحلی حضور داشتند، در نشستمسئوالن 

های شهریار و ورامین و راهکارهای مقابله با آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.بر اساس این گزارش در زائی در دشتتوسعه بیابان

های مردمی شهرستان شهریار از محل برگزاری همایش تا اداره ای کوهنوردی و گروههحاشیه این همایش دوچرخه سوارانی از هیئت

عنوان یکصد و هشتادو سومین شهر به پویش سه منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان رکاب زدند و با این حرکت، شهریار به

عمومی و دوچرخه برای سفرهای درون شهری  های بدون خودرو پیوست.این پویش با هدف ترویج فرهنگ استفاده از وسایلشنبه

ایجاد شده که با فرهنگ سازی این حرکت ارزشمند شاهد کاهش آلودگی هوا، ترافیک، آلودگی صوتی و افزایش سالمتی که از مولفه 

 های زیست محیطی بشمار می آیند، خواهیم بود.

http://www.iana.ir/fa/news/46963/%D9%87%D9%85%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس ۱۳۹6مرداد ماه  ۱۰سه شنبه 

 حضورحجتی سر سفره بازرگانان

دولت یازدهم در زمینه اعضای اتاق بازرگانی ایران طی مراسمی از زحمات محمود حجتی وزیر کشاورزی  -اقصاد غذا  <کشاورزی

، در حالی که محمود حجتی وزیر جهاد «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا .رکورد شکنی تولید شکر تجلیل کردند

کشاورزی دولت یازدهم و بسیاری از مدیران وزارتخانه تحت مدیریتش طی سالهای اخیر بیشترین نیش و کنایه ها را نصیب بازرگانان 

صنایع غذایی کردند اما بازرگانان و صنعتگران ایران با تجلیل از محمود حجتی در بخش قابل دفاع عملکرد وی، نشان دادند و اهالی 

اتاق بازرگانی که منبع درآمدش از اخذ نیم در هزار فروش فعالیت های اقتصادی دارندگان کارت .که منصف تر از دیگران هستند

فعاالن صنایع غذایی و بازرگانان بخش کشاورزی به طور سخاوتمندانه  و خصوصی بخش های الیهگ از فارغ بازرگانی تامین می شود 

ای از اقدام ارزشمند وزیر جهاد کشاورزی در افزایش تولید شکر تجلیل کردند. همان بخش خصوصی که در بیشتر تصمیمات دیده 

ماندند و حجتی هیچگاه حتی صحبتهای آنان را به طور  نشدند و طی چهار سال وزارت حجتی در دولت یازدهم در حسرت دیدار وی

مستقیم از زبان آنان نشنید.بخش خصوصی که حتی در قالب تشکلهای صنفی و اقتصادی خود نتوانستند صدای خود را به گوش 

 .وزیر برسانند و صدای آنان در حلقه بسته اطرافیان وزیر جهاد کشاوری گم شد

در صورت حضور حجتی در دولت دوازدهم و در مسند وزیر جهاد کشاورزی، در باز هم بر همین حال منتظر می مانیم تا ببینیم 

 .پاشنه می چرخد یا حجتی دولت دوازدهم در تعامل با بخش خصوصی و تجار و اهالی صنعت غذا راه دیگری را در پیش می گیرد

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=ab289a591bf849dfb2ded 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۶مرداد  ۱۰تاریخ: 

 بازار نهاده های دامی داغ شد

 از سوی در چند ماه اخیر نرخ نهاده های دامی از قبیل ذرت و جو در بازار افزایش چشمگیری یافت که در چنین شرایطی ادامه تولید

، در چند ماه اخیر نرخ نهاده گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار.دامداران امکان پذیر نیست

 .ر بازار افزایش چشمگیری یافت که در چنین شرایطی ادامه تولید از سوی دامداران امکان پذیر نیستد ذرت و جوهای دامی از قبیل 

به عنوان یکی از اقالم مهم غذایی دام از سوی  واردات جوبا توجه به ثبات نرخ خرید شیر خام از دامداران انتظار می رود که تعرفه 

در بازار با  نوسانات نرخ نهاده های دامین مربوطه می رویم تا از دالیل حال به سراغ مسئوال.وزارت جهاد کشاورزی حذف شود

با اشاره به آخرین وضعیت بازار  صنعت،تجارت و کشاورزیحسین نعمتی رئیس اتحادیه دامداران در گفتگو با خبرنگار :خبر شویم

برای واردات جو اعمال شد که همین  درصدی 5تعرفه ت: از اول اردبیشهت ماه همزمان با فصل برداشت نهاده های دامی اظهار داش

تقاضا داریم که تعرفه واردات را حذف  وزارت جهادوی افزود: با توجه به پایان فصل خرید جو از .امر افزایش نرخ محصول را رقم زد

 .دارد نماید چرا که این امر تاثیر بسزایی در تعادل قیمت

 .درصدی در بازار روبرو شده است 40نظیر یونجه، ذرت و جو با افزایش  نرخ نهاده های دامیبه گفته نعمتی 

از دامداران تغییری  شیر خام ، نرخ خریدافزایش بی رویه قیمت نهاده های دامیرئیس اتحادیه دامداران ادامه داد: علی رغم 

 .نیافته است که با ادامه این روند دامداران قادر به تولید نخواهند بود

 بازار نهاده های دامی تکان خورد

درصدی واردات جو  5تعرفه اعمال  :گفتصنعت،تجارت و کشاورزیاحمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران در گفتگو با خبرنگار 

 .تومان را به همراه داشته است 50به هزار و  750از ابتدای اردبیشهت و حذف ارزمرجع ، افزایش نرخ جو از 

 .به عنوان یکی از اقالم مهم غذایی دام نوسانات سایر نهاده ها را نیز به همراه داشته است نرخ جووی افزود: افزایش 

به هزار تومان و  800همچنین نرخ هر کیلو یونجه از  :یونجه و سبوس در بازار خبر داد و اضافه کرددرصدی  40مقدسی از افزایش 

 .تومان افزایش یافته است 800به  570سبوس از 

واردات کنترل بازار نهاده  مرجع ارز  رئیس انجمن صنفی گاوداران ادامه داد: حذف تعرفه واردات از سوی وزارت جهاد و تخصیص

 .را به همراه دارد های دامی

و گوشت بی رویه باال می رود از این رو حذف تعرفه واردات  قیمت لبنیات به گفته وی در صورت نبود حمایت های الزم از دامداران

 .امری ضروری است

http://www.yjc.ir/fa/news/8541461/%D8%A8%D8%A7%D 
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 نهاده
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶مرداد  ۱۴تاریخ: 

 واردات کود، سنگ پیش پای تولیدکنندگان انداخت

میلیون تن آن  2دبیر انجمن تولیدکنندگان کود کشور گفت:ساالنه از پنج میلیون تن کودی که مورد استفاده قرار می گیرد حدود 

 .مابقی از طریق واردات تامین می شود توسط پتروشیمی ها تولید و

گروه اقتصادی باشگاه  صنعت،تجارت و کشاورزیمحسن سیروس دبیر انجمن تولیدکنندگان کود کشور در گفتگو با خبرنگار 

کشور اظهار داشت: ساالنه از پنج میلیون تن کودی که مورد استفاده قرار  تولید کود اشاره به آخرین وضعیت با ،خبرنگاران جوان

 .میلیون تن آن توسط پتروشیمی ها تولید و مابقی از طریق واردات تامین می شود 2می گیرد حدود 

ی گیرد، افزود: اصرار دولت مبنی بر ماندن در توسط شرکت خدمات حمایتی صورت م واردات کود درصد 90وی با اشاره به اینکه 

سیروس ادامه داد: علی رغم برنامه ریزی های مناسب برای توسعه تولید ، .بازار مانع واردات کود از سوی بخش خصوصی می شود

کود سوپر  ارتنهز 300دبیرانجمن تولیدکنندگان کود از تولید .اقدامات وزارت جهاد نوعی سنگ اندازی در این راه محسوب می شود

معدن خاک فسفات بسیار غنی در کشور وجود دارد که می تواند  20خبر داد و گفت: البته در کنار این امر بیش از  فسفات ساده

سوپر فسفات تریپل بیان کرد: علی  واردات کودوی با اشاره به آخرین وضعیت .مواد اولیه کارخانجات کود فسفاته را تامین نماید

در تولید کود سوپر فسفات ساده اما از سوی وزارت جهاد کشاورزی واردات کود سوپر فسفات تریپل که جاگزین  رغم ظرفیت غنی

سیروس با اشاره به نامگذاری سال اقتصاد مقاومتی،تولید و اشتغال از سوی مقام معظم رهبری .فسفات ساده است ،صورت می گیرد

و اشتغال باید تالش مضاعف نمود چرا که با برنامه ریزی صحیح می توان واردات  عنوان کرد: براین اساس برای دفاع از تولید داخل

 .را تبدیل به یک فرصت برای تولید و صادرات تبدیل کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/6179284/%D9%88%D8%A 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۴تاریخ: 

 نگرانی بریتانیا برای تأمین بودجه شیر مدارس بعد از جدایی از اتحادیه اروپا

از  دشوند، اما بعای که توسط اتحادیه اروپا تعیین شده است، با شیر روزانه تغذیه میدر حالی که هنوز مدارس انگلستان با بودجه

به گزارش ایانا به نقل از ایندیپندنت، ترزا می، نخست وزیر .اجرای برگزیت، این کشور باید به فکر طرحی جایگزین در این زمینه باشد

شود. بریتانیا هشدار داده که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا دیگر شیر با برچسب این اتحادیه در مدارس انگلیس توزیع نمی

د دولت به فکر راهکارهای جایگزین باشد.سال گذشته که انگلیس تعهد خود به اتحادیه اروپا را دوباره تمدید کرد از آغاز بنابراین بای

سال تحصیلی در ماه سپتامبر، برای شیر مدارس کودکان بیش از چهار میلیون یورو هزینه شده است. تأمین و توزیع شیر به ویژه در 

طور مداوم ادامه داشته و اکنون نیز در حال اجرا است. البته اتحادیه اروپا برای آموزش ران جنگ بهمدارس انگلستان، از بعد از دو

 کند.ها این طرح را در تمام کشورهای عضو دنبال میآموزان درباره اهمیت تغذیه سالم و پیشگیری از انواع بیماریدانش

ین اند، معلوم نیست که دولت انگلستان، به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادهحال از سال گذشته که با برگزاری رفراندوم، بیشتر مردم ا

کشور نسبت به تامین بودجه مورد نیاز برای تغذیه کودکان با شیر غنی شده چه تدبیری خواهد اندیشید. در همین راستا کمپینی 

همچنان  -یعنی زمان خروج کامل از اتحادیه- 2019که برای طرح برگزیت ایجاد شده، در حال رایزنی با دولت است که تا ماه مارس 

میلیون یورو بودجه مورد توافق برای سال  250بودجه تأمین شیر مدارس در این کشور درست مانند گذشته ادامه داشته باشد.از 

از این مقدار میلیون یورو به توزیع شیر مدارس در کشورهای عضو اتحادیه اختصاص پیدا کرده که  100حدود  2017-18تحصیلی 

کشور عضو برای سال  28میلیون پوند( برای انگلستان است. اگرچه این مشارکت، اختیاری است، اما تمام  3.8میلیون یورو ) 4.2

میلیون کودک در سراسر اروپا  20دهند که سال تحصیلی گذشته حدود کنند.برآوردها نشان میتحصیلی جدید این طرح را اجرا می

اند.برخی کارشناسان معتقدند که خروج از اتحادیه به نفع انگلیس مند شده( بهره1977ر توسط اتحادیه )تأسیس از طرح یارانه شی

؛ ریزددهد و امور دولت را به هم میزند، بسیاری از مشاغل را در جهت منفی تحت تأثیر قرار مینخواهد بود. زیرا به تجارت ضربه می

را های آتی اجگیرد، بتواند توزیع شیر مدارس را در سالدجه کمی که در اختیار دولت قرار میرسد با بونظر میبنابراین بعید به

یعنی زمان نخست وزیری مارگارت تاچر  1971ترسند که طرح توزیع شیر برای مدارس به سال کند.بیشتر کارشناسان از این می

 ها این طرح متوقف شود./برگردد و برای کاهش هزینه

http://www.iana.ir/fa/news/47005/%D9%86% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۰تاریخ: 

 شودامنیت غذایی در محصوالت کشاورزی افغانستان تقویت می

امریکا را برای کمک به کشور افغانستان تحت پروژه ای با  هزار دالر 550مبلغ  (USDA)1وزارت کشاورزی ایاالت متحده امریکا

 "ریالیف وب"به گزارش ایانا از سایت .عنوان تقویت امنیت غذایی و همکاری در بخش کشاورزی با پاسخ مؤثر و بشردوستانه اهدا کرد

ری بهتر و طرفداری کردن از شرکای هدف این پروژه، افزایش ارتباط و کارآیی امنیت غذایی و پشتیبانی از کشاورزی از طریق همکا

؛ اداره ملی مدیریت بحران (MAIL)2گروهی است. شرکای اصلی این پروژه عبارتند از: وزرات کشاورزی، دامداری و آبیاری افغانستان

است.مزایای به دست آمده از سوی سازمان های عضو و  (NGOs)و سازمان های غیردولتی  (WFP)3افغانستان؛ برنامه جهانی غذا

است که در زمینه های مرتبط با امنیت غذایی، کشاورزی و یا پاسخ های  (FSAC)4ناظر در بخش کشاورزی و امنیت غذایی

 بشردوستانه فعالیت می کنند. 

 فعالیت های اجرا شده شامل:

قه ای و مشارکت منظم در تمامی جلسات گروه های همکاری های درون تسهیل جلسات ماهیانه اف اس آ سی در سطح ملی و منط· 

 بخشی و منطقه ای بشردوستانه؛

 حفظ و تقویت اطالعات اولیه هشداردهنده گروه های کاری و ارزیابی این گروه ها؛· 

کار می شود و همچنین جزوه تهیه و توزیع خبرنامه های سه ماهه اف اس آ سی، تابلوهای اعالن و نقشه های مکان هایی که در آن · 

 های ماهیانه از دستاوردهای گروه؛

 به روزرسانی مرتب پایگاه اطالعات تماس گروه؛· 

 اشتراک اطالعات اولیه هشدار دهنده درباره قیمت های بازار و شرایط اقلیمی مؤثر بر کشاورزی؛· 

 1.75ر نتیجه تصویب سه پیشنهاد به ارزش کل مرور پیشنهادات شرکای گروه برای تخصیص صندوق مشترک بشردوستانه و د· 

 میلیون دالر امریکا؛

 ؛2017رهنمودهای فنّی توزیع شده میان شرکا در بسته های پاسخ های بشردوستانه سال · 

استان کل کشور، و پشتیبانی قابل توجه در ارزیابی قبل از  34، انجام شده در 2016رهبری ارزیابی امنیت غذایی فصلی سال · 

 2016اشت برای برآورد تولید محصول، که هر کدام از اینها در عملیات طبقه بندی بخش یکپارچه سازی امنیت غذایی آگوست برد

 است.  2017اعالم شد. هر یک از این موارد کلید تدوین دیدگاه کلی نیازهای بشردوستانه و برنامه پاسخ های بشردوستانه سال 

 ؛2017س آ سی در سال توسعه طرح پاسخ های راهبردی اف ا· 

ظرفیت سازی شرکا در ارزیابی نیازها، نوشتن گزارش، پیشنهادها و همکاری ها که نقش حیاتی آن برای جمع آوری پول و حصول · 

 اطمینان از پاسخ های هدفمند بیشتر اثبات شده است. 

 اثرات این پروژه عبارتند از:

غذا برای حمایت های سیستماتیک از شرکا در سطح ملی و داخلی در زمینه  و برنامه جهانی (FAO)توانمندسازی سازمان فائو · 

 برنامه ریزی هماهنگی، تجزیه و تحلیل و پاسخ؛ و کمک به بهبود اثرگذاری کلی گروه به عنوان مکانیزم هماهنگی عملیاتی. 

 ه مردم. میلیون دالری در امنیت غذایی ب 1.48توانمندسازی شرکای اف اس آ سی برای کمک مالی · 

کمک به افزایش ظرفیت محلی برای ارزیابی نیازها و هماهنگی پاسخ های بشردوستانه از طریق آموزش ها و کار ارزیابی دقیق در · 

 سطح ملی به کمک وزارت کشاورزی، دامداری و آبیاری افغانستان.

http://awnrc.com/index.php
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برنامه هایشان و ایجاد همکاری و اجتناب از هم بهبود دسترسی شرکا اف اس آ سی به اطالعات برای رساندن بهتر آنان به اهداف · 

 پوشانی. 

 پانوشت: 

1 .United States Departments of Agriculture 

2 .Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock 

3 .World Food Programme  

4 .Food Security and Agriculture Cluster 

 ترجمه: مهشید جاللیان

http://www.iana.ir/fa/news/46907/%D8%A7%D9%85%D9%86% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶ مرداد ۱۳تاریخ: 

برای صادرات گوسفند زنده و گوشت گوسفند به عسل قزاقستان به چین صادر می شود/ قزاقستان درحال هماهنگی 

 ایران است

چندی پیش طی سفر رسمی رئیس جمهوری نورسلطان نظربایف به چین ، پروتکل بازرسی، الزامات قرنطینه و بهداشتی برای عسل 

کشاورزی قزاقستان،  این سند بین معاون وزیر "astanatimes "صادر اتی از قزاقستان به چین امضا شد.به گزارش ایانا از سایت 

 (، ژی شپینگ، به امضا رسید.AQSIQگلیمیار ایزیائووا و رئیس قرنطینه و بازرسی و کنترل کیفی دولت چین )

از قزاقستان  AQSIQتابستان گذشته بازرسان "، آژانس خبری بین المللی قزاقستان، گفت:  Kazinformایزیائووا در مصاحبه ای با 

دگان عسل در منطقه شرق قزاقستان آشنا شدند. آن ها از انواع عسل تولیدی این جا شگفت زده شدند، دیدن کردند و با تولیدکنن

این سند نشان دهنده تمام الزامات الزم است  "وی افزود: "زیرا ما می توانیم انواع مختلفی از عسل ها با کیفیت باال را تولید کنیم.

این موقعیت مهمی به شمار می رود ، زیرا کشاورزان ما از شرایط مورد نیاز بازار چین  که قبال مورد مطالعه و توافق قرار گرفته است.

عالوه بر این، پروژه ای برای ایجاد آزمایشگاه ها در منطقه شرق "آگاهی دارند و اکنون فرصت صادرات عسل فراهم شده است.

کشاورزان قزاقستان "است.ایزیائووا یادآور شد:  AQSIQلزامات قزاقستان یا منطقه آلماتی راه اندازی شده که به لحاظ فنی مطابق با ا

و منطقه آسیای میانه می توانند این محصوالت را در این آزمایشگاه ها تأیید و سپس محصوالت را به چین صادر کنند. درحالی که 

است چراکه کارشناسان چینی نتایج آزمایش در چین بررسی نمی شود . این نشان دهنده شناخت عالی از خدمات دامپزشکی ما 

به گفته معاون اول وزیر کشاورزی ، کیرات "بارها خدمات دامپزشکی ما را برای انواع بیماری های مختلف مورد بازرسی قرار داده اند.

 ت.سایتوگانو، همچنین برنامه هایی برای توافق الزامات صادرات کشتی حامل گوشت منجمد به چین تا پایان سال در حال انجام ا

در ماه آوریل، کارشناسان چینی ممیزی خدمات دامپزشکی و بازرسی شرکت های قزاقستان را انجام دادند. در عین حال "وی گفت: 

کار بر روی صادرات گوشت گوسفند منجمد به چین ادامه دارد. ما همچنین درحال هماهنگی درخواست های دامپزشکی برای 

به ایران هستیم. همچنین گواهی های دامپزشکی برای صادرات گاو زنده و تخم مرغ به صادرات گوسفند زنده و گوشت گوسفند 

معاون اول وزیر کشاورزی اشاره کرد برنامه های ویژه برای "امارات متحده عربی )امارات متحده عربی( مورد توافق قرار گرفته است.

چین، ایران، اسرائیل،  -خواسته های کشورهای وارد کننده توسعه صادرات و در راستای هماهنگی مقررات و گواهی های داخلی با 

 کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عربی انجام می شود.

http://www.iana.ir/fa/news/46957/%D8%B9%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۰تاریخ: 

 اجرای تکنولوژی ساده تصفیه آب در داکا با حمایت بانک جهانی

 ای را برای تصفیه آب در مناطق فقیر نشین پایتخت بنگالدشیک پژوهشگر آمریکایی با کمک بانک جهانی، سیستم ساده و کم هزینه

( پژوهشگری که اکنون Amy Pickering) امی پیکرینگ ، خانمبانک جهانی به گزارش ایانا از وبالگ.طراحی و اجرا کرده است

( است، اخیرا با حمایت بانک جهانی، یک پروژه کلر زنی آب را در پایتخت بنگالدش اجرا Tufts University) دانشگاه تافتزتاد اس

ای پرجمعیت این آب سالم در داکا و دیگر شهره"ای است که تا کنون انجام داده ام.ترین پروژهاین سخت"گوید: کرده است. او می

تواند منجر به اسهال شدید شود و به رشد و سالمت کودکان آسیب بزند، معضل مهمی است. از منطقه که آلودگی باکتریایی آن می

نظر پیکرینگ که متخصص کیفیت آب و بیماری اسهال است، یافتن یک تکنولوژی تصفیه آب که بتواند بدون برق در هوای بسیار 

چالش اساسی بود. پیکرینگ با همکاری استفن البی از دانشگاه استنفورد، یک دستگاه تصفیه کننده جدید را  گرم داکا کار کند،

ه ها در نقاط مهمی نصب شدکند. این تصفیه کنندهآزمایش کرد که برای تولید آب سالم، به طور خودکار میزان کمی کلر را آزاد می

خانواده را تامین  100تا  10ها آب شود؛ هر یک از این پمپداشت آب استفاده میاند که در آنجا معموال از پمپ دستی برای بر

توان از یک ابزار ساده و کم هزینه برای تصفیه آب در مناطق پرجمعیت شهری کنند. این مطالعه شاهد گویایی است که چگونه میمی

ا، مساله های آب در داکوگویی درباره مشکل لولهیراً در گفتکه با کمبود منابع قابل اتکای انرژی مواجهند استفاده کرد.پیکرینگ اخ

 کند صحبت کرده است.خواهد شیر آب را باز کند به چه فکر میآب سالم و اینکه هر بار می

های برداشت آب ها شود فکر کنید بر مساله مکانرا به جای اینکه یک راه حل متمرکز قبل از اینکه آب وارد این پمپ

 متمرکز شدید؟  -شیرهای آب در مناطق پرجمعیت ها یاپمپ -

در بسیاری از مناطق شهری در کشورهای در حال توسعه، آب کافی برای جوابگویی به نیازها وجود ندارد. بنابر این در ساعات مختلف، 

. بنابراین شودبکه میشود. از آنجا که سیستم همیشه تحت فشار نیست، آلودگی و فاضالب وارد شآب به مناطق مختلف فرستاده می

 توان یک راه حل متمرکز طراحی کرد.نمی

 های قبلی در چیست؟ ای چگونه است و فرق آن با روشهای تصفیه منطقهروش

شود که چندان کنند؛ برای آن ها از روش تصفیه در محل، استفاده میهایی هستند که از منبع آب مشترک استفاده میخانواده

دهد کلر مورد نیاز برای تصفیه آب را خودشان به صورت دستی اضافه ها اجازه میبرنامه وجود دارد که به خانوادهکارآمد نیست. سه 

ه یاد کنند و بکنند، میزان درست را خودشان برآورد میکنند اما این برنامه برای کسانی است که کلر مورد نیاز را خودشان تهیه می

خواستیم روشی را امتحان کنیم که به صورت خودکار، کلر را به آب اضافه کند و به کمترین . ما میدارند که هر روز به آب کلر بزنند

کنند، الزم نیست برای تصفیه آن کاری انجام دهند. های خود را پر آب میتالش نیاز داشته باشد. بدین ترتیب، مردمی که ظرف

 شود.محصول نهایی، آب تصفیه شده است که از شیر جاری می

 این فرآیند چگونه بود؟

های نولوژیتوانیم از تککردم میکردم. در آغاز فکر میاین پروژه کل سیستم را دگرگون کرد و کار بسیار سخت تر از آن بود که فکر می

ی ی سیالبهاموجود، یکی را انتخاب و آن را بومی سازی کنم. اما هیچ سیستمی نبود که بدون برق، در دمای باال و در شرایط باران

در بنگالدش کار کند. ما در نهایت با یک شرکت ایرلندی به اسم مدنتک تماس گرفتیم. آن ها قبال یک دستگاه کلر زنی به آب برای 

حیوانات ساخته بودند و قصد داشتند آن را برای استفاده انسانی مناسب سازی کنند؛ ما با آن ها همکاری کردیم که سیستم خود را 

 این یک سیستم بسیار ساده است که نیاز به برق ندارد. ارزیابی کنند.

http://awnrc.com/index.php
http://blogs.worldbank.org/water/water-works-how-simple-technology-dhaka-changing-way-people-get-clean-water
http://engineering.tufts.edu/cee/people/pickering/
https://www.tufts.edu/
https://www.tufts.edu/
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 توانند هزینه آن را بپردازند؟ آیا ساکنان تمایل دارند یا می

این ارزیابی باعث شد درباره همین مساله فکر کنیم. در یکی از مناطق مطالعه، محل برداشت آب ، عمومی بود اما در دومی در یک 

این ما روی پروژه دیگری کار کردیم تا ببینیم صاحبان منازل چقدر تمایل دارند برای آب سالم ساختمان خصوصی واقع بود. بنابر 

های خود را با افزایش اجاره خانه توانند هزینهها نشان دادیم که آنها میهزینه کنند. ما شروع به بازاریابی کردیم و به صاحب خانه

دالر برای این خدمت، هزینه کنند. ما هنوز برآورد دقیقی از  50اضرند سالی ها حرسد صاحب خانهجبران کنند. اکنون به نظر می

 دهد.دالر، بخش عمده هزینه را پوشش می 50کنم هزینه کلی نصب و راه اندازی تصفیه کننده آب نداریم اما فکر می

 ها را عالقه مند کردید؟چطور صاحب خانه

شود. ما زده سالم است و اینکه در تمام کشورهای در حال توسعه استفاده می ما مجبور بودیم آنها را متقاعد کنیم که آب کلر

ر خواسیتم ساکنان، به خاطرطعم کلهای طعم آب را انجام دادیم تا ببینیم طعم کلر تا چه میزان قابل تشخیص است زیرا نمیآزمایش

 از این طرح منصرف شوند.

 کار بعدی شما چیست؟

هایی که در زمینه دسترسی به آب سالم کار تان، نتایج تحقیق خود را به دولت بنگالدش و دیگر سازمانما قصد داریم در اواخر تابس

آب  هایکنند، ارائه کنیم به این امید که آن ها به این سیستم عالقه مند شوند. همچنین قصد داریم پروژه خود را به ایستگاهمی

 الگوی کارآمد در دیگر کشورها شناخته شویم. ای در کنیا توسعه دهیم و به عنوان یک کنارجاده

 نوشید بیشتر فکر کنید؟پرسش آخر اینکه، آیا این اقدامات باعث شده به آبی که می

های این تحقیق، قطعا آگاهی من را نسبت به کیفیت و امنیت آب، حتی در شهر خودم افزایش داد. در کشورهای توسعه یافته، آب

نوشند، ها میهایی مثل سرب در آن ها وجود دارد؛ من گاهی که بچه هایم از آن آببا این حال آالیندهعمومی معموال سالم هستند، 

 توانم به آشپزخانه بروم و یک لیوان آب سالم بنوشم./کنم که میکنم. خدا را شکر میاحساس نگرانی می

http://www.iana.ir/fa/news/46879/%D8%A7%D8%AC%D8%B 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۰تاریخ: 

 پا رواندا و تانزانیاتامین مالی کشاورزان خرده

در حال همکاری با برنامه جهانی غذا  GAFSP) ) (1) برنامه جهانی کشاورزی و امنیت غذاییو  ( (IFC موسسه بین المللی مالی

برای راه اندازی برنامه های تامین مالی کشاورزان خرده پا با هدف بهبود امنیت غذایی در میان مردم  ( (WFPسازمان ملل متحد

 .آسیب پذیر رواندا و تانزانیا هستند

 KCB Bank Rwandaاین درحالی است که این اقدام به همراه طرح های بانک رواندا  "آفریکا فارمینگ"به گزارش ایانا از سایت 

Limited  و بانکCRDB Bank PLC (است که به صورت یک پلت فرم 2در تانزانیا بخشی از طرح های اتحادیه مزرعه تا بازار )

به عنوان موسسات جهانی، برای ایجاد زنجیره  WFPو  IFCتاسیس شد، به طوری که  2016چند منظوره برای ذی نفعان در سال 

 ارزش کشاورزی محلی امن و در راستای تقاضای بین المللی برای تولیدات کشاورزان خرده پا اقدام می کنند.

رزان خرده پا برنامه ریزی می کند. اتحادیه هم برای ایجاد تغییرات سیستمیک در بازار از طریق یک رویکردجامع برای توسعه کشاو

یک روش پایدار و تجاری قابل دوام که می تواند کشاورزان از آن بهره مند شده و در عین حال پایه عرضه جهانی محصوالت کشاورزی 

ی ، خدمات مشاوره را در قالب فعالیت هاGAFSPبه همراه  IFCدر راستای پاسخگویی به افزایش تقاضا گسترش یابد.همچنین 

ظرفیت سازی برای فراهم آوردن بهبود حرفه ای تعاونی های کشاورزی خرده پا در حوزه مدیریت مالی و زراعت و آموزش استفاده 

کشاورزان خرده پا کسانی هستند که اکثر مواد غذایی "از نهادها ارایه می دهند.دیوید بیسلی، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا گفت: 

ما در نظر داریم تا برای کمک "وی افزود:  "، اما بسیاری از آن ها فقیر هستند و اغلب امنیت غذایی ندارند.جهان را تولید می کنند

به آن ها، دسترسی بهتر به بازارها به منظور ارایه بیشتر محصوالت شان را فراهم کنیم، تا تاثیر طوالنی مدت بر آینده اقتصاد آن ها 

برنامه جهانی غذا نمی تواند آن را به تنهایی انجام دهد و ما بسیار خشنود هستیم که از طریق  و خانواده های شان داشته باشد. اما

فیلیپ لو هورئو، مدیر موسسه بین المللی مالی گفت: "همکاری با سایر موسسات و اتحادیه مزرعه به بازار به این هدف برسیم.

و بسیاری از مشاغل در این قاره را ایجاد می کند ، از طریق اتحادیه کشاورزی در اقتصاد بسیاری از کشورهای آفریقایی نقش دارد "

می تواند به ایجاد بازارهای جدید اقدام کند به طوری که کشاورزان خرده پا در کشورهای جنوب صحرای آفریقا  IFCمزرعه به بازار ، 

 ستانداردهای باالتر زندگی برای مردم در مناطق روستاییبه طور مستقیم با خریداران ارتباط برقرارکنند که نتیجه: بهبود بهره وری و ا

 .ترجمه: فرحناز سپهری"خواهد بود

 پی نوشت:

1- Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP) هدف ، کمک به بهبود درآمد و امنیت غذایی و :

، بانک توسعه آفریقا، بانک توسعه آسیا ، فائو،  GAFSPهمکاران  تغذیه کشورهای کم درآمد با تقویت بهره وری کشاورزی است.

 بانک توسعه بین امریکایی، صندوق بین المللی توسعه کشاورزی ، بانک جهانی، و برنامه جهانی غذا هستند.

http://www.iana.ir/fa/news/46910/%D8%AA%D8%A7%D9%85 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۴تاریخ: 

 نمایشگاه کشاورزی ساحل عاج در میدان ژان پل دو یاموسوکرو برگزار می شود

( در میدان 96مهر 29تا  25پیش رو ) 2017اکتبر  21تا  17قرار است از  (SAYAM) ساحل عاج نمایشگاه کشاورزی یاموسوکرو

 .برگزار کندژان پل دو یاموسوکرو 

 70شرکت کننده در این نمایشگاه مشارکت نمایند. همچنین انتظار می رود حدود  500به گزارش ایرنا، پیش بینی می شود حدود 

بخش کشاورزی ایران نیز می تواند در این نمایشگاه حضور یافته و آخرین دستاوردهای خود را .هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کنند

ci.com -www.sayamعالقه مندان به شرکت در این نمایشگاه می توانند برای کسب اطالعات تکمیلی به سایت .ارایه کنند

هزار جمعیت  300کیلومتری شمال ابیجان واقع شده و حدود  240شهر یاموسوکرو پایتخت سیاسی ساحل عاج در .مراجعه کنند

محصوالت صادراتی این کشور شامل کاکائو، قهوه، الوار، نفت، پنبه، موز، آناناس، روغن خرما و ماهی است که به کشورهای فرانسه .دارد

 .شوددرصد( صادر می 4٫2درصد( و آلمان ) 7٫2درصد(، نیجریه ) 9٫1درصد(، آمریکا ) 9٫7درصد(، هلند ) 18٫3)

درصد(، فرانسه  27٫6های اساسی و مواد غذایی است که از کشورهای نیجریه )محصوالت وارداتی این کشور شامل سوخت، کاال

 /.شوددرصد( وارد می 4٫3درصد( و چین ) 25٫4)

http://www.iana.ir/fa/news/47021/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۳تاریخ: 

 درصدی برداشت محصول 71گانه افغانستان برای گسترش کشت و تجارت زعفران/ رشد  4های برنامه

های مختلفی برای رشد کشت، برداشت و تجارت زعفران در سال اخیر نشان می دهد که برنامه 3مطالعه فعالیت های انجام شده در 

دستور کار گرفته است؛ این در حالی است که در کنار دولت و بخش خصوصی، برخی از نهادها و سازمان بین المللی نیز در این عرصه 

هایی را از طریق وزارت زراعت انجام می دهند. تالش دولت افغانستان این است که میزان تولید و برداشت محصول زعفران را کمک

 .تن در سال برساند 100به 

های سریع و بلندی برداشته شده و در سه سال به گفته مسئوالن، در زمینه تولید و تجارت زعفران در افغانستان گام

 .درصد رشد داشته است 71اخیر، برداشت این محصول 

دهد یزعفران نشان مهای مختلف از این کشت و تولید های دولت و استقبال مردم در والیتبه گزارش ایانا از بی بی سی، برنامه ریزی

گیر در عرصه زعفران مرغوب به بازارجهانی خواهد داشت. این کار با تشکیل کمیته که بزودی افغانستان شاهد دستاوردهای چشم

تن پیاز  240میالدی،  2016براساس آخرین آمار وزارت زراعت/ کشاورزی افغانستان در سال .تر محقق خواهد شدملی زعفران سریع

شود میزان تولید زعفران به بیش از تن رسیده است. برآورد می 500دهقانان توزیع شده بود و که امسال این مقدار به زعفران به 

هکتار بود که محصول آن بالغ  1050بر پایه آمار موجود طی پانزده سال، مساحت تحت کشت زعفران .برسد 2017هشت تن درسال 

هکتار زمین جدید به سطح زیر  1520درصدی و افزوده شدن 250خورشیدی با رشد  1395تن شده است. این رقم در سال 3.7  بر

های همکاری با کشورهای عالقه دولت افغانستان در کنار باز کردن دروازه.تن رسیده است 6.5کشت، میزان زعفران تولید شده به 

د همکاری امضا کرده است تا روند کشت، برداشت و های داخلی نیز قراردامند برای همکاری در بخش زعفران افغانستان، با دانشگاه

 .تجارت زعفران مدرن و بر اساس موازین علمی صورت گیرد

 محیط افغانستان برای تولید زعفران مناسب است

 های اخیر در افغانستانسیر رشد زعفران در سال

به بعد مورد توجه جدی قرار گرفت. روند کشت زعفران نیز بعد از آن سیر  2001کشت زعفران در افغانستان به صورت انبوه از 

         .سال بعد از آن میزان کشت، بهره برداری و عواید ناشی از تجارت آن صدها برابر شد 12صعودی به خود گرفت، 

ن بوده است. به گفته منابع مسئول سال گذشته، سه سال اخیر دوره شکوفایی و استقبال مردم از کشت و تجارت زعفرا 16در      

هکتار  2811، این میزان به بیش از 1395هکتار زمین بود، اما در سال  730خورشیدی سطح زیر کشت زعفران  1393در سال 

درصد  71، 1394است که میزان رشد نسبت به سال  زمین رسیده و افغانستان نزدیک به هفت تن زعفران تولید و برداشت کرده

هکتار و سقف تولید  4000سال آینده به  5براساس برنامه ملی توسعه زعفران قرار است که سطح زیر کشت زعفران در .ستا بوده

گویند که در حال حاضر، افغانستان در تولید و تامین منابع مسئول می.تن برسد 100تا  70سال آینده، به  12تن و در  14آن به 

 .ارج کشور وارد نمی گرددپیاز زعفران خودکفا شده و دیگر از خ

 قرار داشتن افغانستان در منطقه خشک جغرافیایی این کشور را برای کشت زعفران مناسب کرده است 

 های افغانستان برای گسترش کشت و تجارت زعفرانبرنامه

های مختلفی برای رشد کشت، مطالعه فعالیت های انجام شده در سه سال اخیر نشان می دهد که دولت و بخش خصوصی، برنامه

هایی برداشت و تجارت زعفران در دستور کار گرفته است. در کنار دولت، برخی از نهادها و سازمان بین المللی نیز در این عرصه کمک

 100میزان تولید و برداشت محصول زعفران را به  2028می دهند. تالش دولت این است که تا سال  را از طریق وزارت زراعت انجام

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مرداد 

 

161 

 :توان در چهار مورد فشرده ساختهای در نظر گرفته شده دولت برای تحقق این برنامه را میفعالیت.تن در سال برساند

 بازاریابی و بازار سازی

اریابی محصوالت زعفران مخصوصا ایجاد بازار در کشورهای حوزه خلیج و کشور چین های وسیعی را برای بازگوید تالشدولت می

روی دست گرفته است. برخی از کشورهای دیگر نیز طبق توافقات دوجانبه، صادرات زعفران را به کشورهای شان از تعرفه گمرگی و 

بازاریابی زعفران افغانستان با دولت چین به امضاء رسیده اند. درنتیجه این تالش ها، تاکنون یک تفاهم نامه جهت مالیاتی معاف کرده

 .است و مذاکره با کشورهای عربی و اروپایی نیز جریان دارد

 نیروی کار ارزان نیز در افغانستان وجود دارد

 ایجاد برند و حفظ اعتبار
برداشت، بسته بندی و صادرات این محصول کیفیت، در قیمت و فروش زعفران در جهان نقش کلیدی دارد؛ به همین دلیل تالش ها برای 

آوری و خشک کردن به شکل درست و کمک به ارزشمند طبق استانداردهای جهانی و تقاضای بازار جریان دارد. آموزش دهقانان برای جمع

 .رودهای فنی توسط دولت به حساب میهای خصوصی جهت حفظ کیفیت بخشی از کمکشرکت

های استندارد از طرف اداره ملی نورم و استندارد و نیز بارکد های معتبر، تالش برای تعیین شاخصبه شرکت (ISO) اعطای نشان استندارد ایزو

از جمله این  ... گذاری و احداث البراتوارهای کنترل کیفیت، اعزام نیروها برای آموزش به خارج کشوربرای بارکد گزاری و جلوگیری از تقلب و

 .که رو به گسترش استآید ها به حساب میاقدام

 علمی کردن کاشت و برداشت

تواند به افزایش محصول و درآمد دهقانان کمک های علمی و تخصصی جهت کاشت، برداشت و فراوری زعفران در افغانستان میاستفاده از روش

ل، مزارشریف و فاریاب تحقیقات مشترکی های هرات، کابچشم گیری داشته باشد. به همین دلیل، درسال جاری وزارت زراعت با همکاری دانشگاه

ها را به شکل فنی آموزش دهند دهقان و کارمندان شرکت 5000را به راه انداخت و قرار است این مراکز علمی در بخش آموزش و ظرفیت سازی، 

 .نفر را نیز به عنوان کارمند فنی آموزش داده و در سطح آموزش عالی تربیت کنند 200و 

ز ها و مراکز تحقیقات خارجی نیالمللی، تحقیقات در مورد گیاه زعفران با همکاری دانشگاهدر همین راستا، یک انستیتوی بینالبته قرار است 

 .ایجاد شود و یک شرکت چینی نیز قرار است به زودی کار تحقیقاتی را روی چند محصول از جمله زعفران در بامیان آغاز کند

 شودان توسط دست انجام میدرصد کار تولید و فراوری زعفر 90

 جهانی سازی تجارت زعفران افغانستان
المللی، گام های قابل توجهی برداشته است. های بینهای دخیل در تجارت زعفران در نمایشگاهدولت برای فراهم کردن زمینه حضور شرکت

امر بسته بندی و فراوری و درک نیازهای واقعی مشتریان را  های پیشتاز درها فرصت بازاریابی، استفاده از تجارب شرکتحضور در این نمایشگاه

 .های افغانی مساعد ساخته استبرای شرکت

 دهه پیش رو و زعفران در افغانستان

 با توجه به افزایش تقاضای بازارهای جهانی، باال بودن قیمت زعفران نسبت به دیگر تولیدات زراعتی، قرار داشتن افغانستان در منطقه خشک

درصد کار تولید و فراوری زعفران توسط  90باتوجه به اینکه  -فیایی که مناسب کشت گیاه زعفران است، وجود نیروی کار فراوان و ارزان جغرا

شود که کشت و تجارت زعفران در کشور سرعت روز افزون یافته و در آینده نزدیک، زعفران افغانی در پیش بینی می -شود دست انجام می

روند رشد کشت زعفران و روند رو به رشد دهقانانی که به کشت زعفران .نی افغانستان یکی از فراهم کنندگان اصلی زعفران باشدبازارهای جها

درآمد سرشار ناشی از تجارت  .دهد که استقبال فراوانی از این محصول در داخل وجود دارددر والیات مختلف افغانستان روی آورده، نیز نشان می

 /.عالقمندان روز افزونی به کشت و تجارت این محصول ایجاد کرده استزعفران 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۴تاریخ: 

 مسدود کردن ژن های خود، آفت ها را می کشندمحصوالت کشاورزی با 

 RNA گیاهان در میان بسیاری از یوکاریوت هایی قرار دارند که می توانند یک یا چندین ژن خود را با استفاده از فرآیندی به نام

د هسته واقعی دارنشناسی به جانداری که سلول های آن که در بلوکه کردن انتقال پروتئین ها دخالت دارد مسدود کنند)در زیست

در حال حاضر پژوهشگران با مهندسی محصوالت کشاورزی  "ساینس دیلی"به گزارش ایانا از (.شودای گفته می یوکاریوتیاهو هسته

 RNAهستند که پس از بلعیده شدن گیاه توسط حشرات،  RNAدر حال مسلح کردن آن ها برای تولید بخش های خاصی از 

ن ژن مورد نظر که برای زندگی و تولید مثل حشرات ضروری است و این مسئله یا حشرات را می کشد شروع می کند به مسدود کرد

 یا آن ها را عقیم می کند.پتانسیل این روش در مقاله ی جدیدی در زمینه بیوتکنولوژی محیط زیست در مجله مسیر بیوتکنولوژی )

(trends in biotechnology ستفاده از آفت کش های شیمیایی نگرانی ها پیرامون مقاومت بررسی شده است. از آنجایی که ا

حشرات، آسیب های زیست محیطی و خطرات ناشی از قرار گرفتن در معرض آفت کش ها برای انسان را افزایش داده است، روش 

ونه های خاصی از های ترانس ژنیک یا تراریخته یک گزینه جالب برای کنترل آفات در آینده محسوب می شود. مثال در روشی، گ

که کرم، الک پشت و شب  BTذرت و پنبه به مقدار کمی جرح و تعدیل شده اند تا پروتئین زهرآگینی را از طریق باکتری ای به نام 

درجه دیگری از زیرکی را اضافه می کند، به جای مسموم کردن، ژن  RNAپره های خاصی را مسموم می کند تولید کنند. دخالت 

فاتی که گیاه را مصرف کرده اند مسدود می کند.رالف باک، مدیر اجرایی در موسسه فیزیک گیاه مولکولی ماکس های ضروری در آ

که مبتنی بر دخالت است، می تواند بدون  RNAکنترل آفات از طریق »پالنک در آلمان و دستیار نویسنده ارشد این مقاله می گوید 

د حمایت کند زیرا زمانی که یک گونه توسعه می یابد، گیاه می تواند تنها با استفاده ایجاد هیچ هزینه ی اساسی ای، برای گیاه ایجا

می تواند به سواالت زیست  RNAاز آن به رشد خود ادامه دهد و به استفاده از حشره کش ها نیاز پیدا نکند.استراتژی دخالت 

دستیار نویسنده ارشد این مقاله و مدیر اجرایی بخش  محیطی و انسانی پیرامون آفت کش های شیمیایی نیز پاسخ دهد. دیوی هکل،

یک آفت را هدف قرار  RNAزمانی که ما با استفاده از تکنولوژی دخالت "محیط زیست شیمیایی موسسه ماکس پالنک می گوید 

 "می دهیم، واقعا امیدواریم که یک کاهش بزرگ در استفاده کلی از آفت کش ها مشاهده کنیم.

عالوه بر هزینه مصرف و منافع زیست محیطی، به قابلیت انعطاف در یافتن ژن مورد هدف و خاصیت های گونه  طرفداران این روش

آن اشاره می کنند. در حالیکه آفت کش های شیمیایی مانند ارگانوفسفات ها با برهم زدن سیستم عصبی حشرات کار می کنند، یک 

بیه به ذخیره سازی پروتئین سلولی که پیچیده و ضروری است را کنترل می تواند چیزی ش RNAدخالت در هدف مناسب، از جانب 

در  RNAکند. به عالوه، حتی زمانی که ژن های مورد هدف مشخص در میان گونه های مختلف مشابه باشند، طراحی بهینه اجزای 

، تنها می تواند مانع یک مقابل در هم شکستن حتی حشرات غیر تهدید کنده که بعضی آفت کش های شیمیایی انجام می دهند

گونه حشرات و بستگان نزدیک آن شود.تالش های گذشته در زمینه کنترل آفات از طریق اصالح ژنتیکی که شامل مهندسی گیاهان 

برای تولید پروتئین های زهراگین در مقابل حشراتی خاص می شد، نگرانی ها پیرامون اینکه چه اتفاقی برای این پروتئین ها می 

اعتراض به پروتئین های اصالح نژاد شده "مانی که این محصوالت برداشت شده و مصرف شوند افزایش یافت. باک می گوید :افتد ز

هیچ  RNAشامل نگرانی ها پیرامون سم احتمالی آن ها یا امکان آلرژیک بودن آنها برای انسان می شد، اما با استراتژی دخالت 

قبل از اینکه بتواند برای محصوالت عمده و آفات آن  RNAدخالت "تری تولید می شود.بیش RNAپروتئینی تولید نمی شود، فقط 

ها کاری کند با موانعی روبه رو شد. از سمت گیاه، دانشمندان هنوز راهی برای تبدیل ژنوم های کلروپالست دانه های غالت مانند 
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جهت از بین بردن آفات در نرخ باال. از سمت  RNA رایبرنج و ذرت پیدا نکرده اند؛ مسیری مستقیم برای تولید اجزای کافی ب

 حشرات، حشرات مشهوری چون هزارپا می توانند این اجزا را استحاله کنند و نگذارند که ژن مورد هدف مسدود شود.

ن ها با تقریبا برای شش یا هفت سال دور از مزارع باشد، اما آ RNAباک و هکل هر دو پیش بینی می کنند که تکنولوژی دخالت 

)اصالح ژنتیکی ارگانیسم ها( در کشاورزی خوشبین  GMOاحتیاط نسبت به پتانسیل آن برای تغییر گفتمان ها پیرامون تکنولوژی 

سوسک های سیب زمینی کلورادو اکنون در سراسر جهان گسترش یافته اند و حتی به چین نیز رسیده "هستند. هکل می گوید: 

ین آفت مهم که در مقابل آفت کش ها نیز مقاوم است می بینیم، موقعیت خوبی برای اصالح ژنتیکی با چنین شیوعی که از ا«. »اند

سیب زمینی فراهم شده است تا تالش برای سالمت این گونه انجام شود و خوشبختانه این روش فواید کافی برای غلبه کردن بر 

 "هرگونه مخافت با اصالح ژنتیکی در محصوالت را نشان خواهد داد.

http://www.iana.ir/fa/news/46959/%D9%85%D8%AD% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۱تاریخ: 

 مدرسه آبزی پروری در هند گشایش یافت

 ، با همکاریAFS .ماهیگیری کییلش در استاپورا از منطقه مایوربهانج در ایالت اودیسا هند افتتاح شدمدرسه آبزی پروری در موسسه 

ICAR-CIFA 1نیو ایندین "به گزارش ایانا از سایت .، در نظر دارد تا به کشاورزان عالقه مند به آبزی پروری، آموزش دهد

به عنوان مرکز یادگیری برای کشاورزان فعالیت کند که می تواند مهارت های آن ها را در مدیریت منابع  AFS، قرار است "اکسپرس

، نگهداری و تغذیه، تشخیص بیماری، فرموالسیون خوراک، کشاورزی یکپارچه، تجزیه و تحلیل خاک و آب و تکنولوژی شیوه های 

برترین اعضای هیات  ICAR-CIFAین، توسعه دهد.در همین راستا، گونه ماهی از جمله ماهیان آب شیر 25تولیدبرای بیش از 

، معاون SK Acharyaعلمی، از جمله دانشمندان و کشاورزان پیشرو از آندرا پرادش، اودیسا و بنگال غربی را دعوت خواهد کرد.

رتقای دانش / فناوری ها با برای به اشتراک گذاشتن استعدادها / مهارت های کشاورزان و ا AFSاهداف "مدیر کل شیالت گفت: 

جوالی  15، از  Skill Caravanهمچنین مرکز "، برای دو برابر کردن تولید ماهی و درآمد آن ها است.ICAR-CIFAهمکاری 

در بوبن هاور )شهر باستانی در ایالت اودیسا( آغاز به کار کرده است و با کشاورزان در زمینه مهارت / تکنیک های شان در زمینه 

؛ مقام رسمی از منطقه GK Dhalکند.گفتنی است، در این مراسم، کمیساریای تولید محصوالت کشاورزی، ماهی فعالیت می تولید

و مشاور شورای توسعه  SK Ghadei؛ مسئول شیالت منطقه،  ICAR-CIFA  ،JK Sundaray؛ مدیر SK Meenaمایوربهانج، 

 شاورز از منطقه مایوربهانج ، باالسور و بهادراک حضور داشتند. ک 200و در حدود  Glory Swarupa(، NFDBملی شیالت ) 

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

1-( CIFA) CENTRAL INSTITUTE OF FRESHWATER AQUACULTURE موسسه آبزی پروری درهند: 

(ICAR) Indian Council of Agricultural Research شورای تحقیقات کشاورزی هند : 

ICAR-CIFA  :طرح آموزش ملی درباره مروارید آب شیرین برای توسعه کارآفرینی 

http://www.iana.ir/fa/news/46953/%D9%85%D8%AF%D8% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶مرداد  ۱۰تاریخ: 

 زندای را برای کشاورزان سالمند ژاپن رقم میتازهروباتیک زندگی 

همکاری بین کشاورزان سالمند و روبات ها برای ادامه تولید محصوالت کشاورزی مساله ای ضروری است. نه تنها استفاده از روباتیک 

ا روی تجربیات شان قرار در کشاورزی کار دستی را کاهش می دهد، بلکه کشاورزان سالخورده را قادر می سازد تا کارآیی خود ر

، این در حالی است که ماشین آالت کشاورزی اتوماتیک، که عمدتا در خطوط مستقیم "تودی آنالین"به گزارش ایانا از وبسایت .دهند

رکیب از ت کار می کنند، در بازار موجود است، اما نیاز به اطالعات موقعیت یاب با دقت باال برای انجام کار دارند.تا کنون، ماشین آالت

 اطالعات سیستم موقعیت یاب جهانی با اطالعات اصالح شده ارسال شده از ایستگاه های زمینی استفاده کرده اند.

متر ،  10زمین و به علت اطالعات ناکافی سیستم های جی پ اس تا  ۀبه هر حال، ماشین آالت کشاورزی گاهی اوقات بسته به الی

 2(خود را، میشیبیکای 1زنیث )-از مسیر خود ، منحرف می شوند.در همین راستا در یکم ژوئن، ژاپن دومین ماهواره کواسی

(Michibiki No 2 ،) را به مدار فرستاد تا دقتGPS برنامه  2017ز در اواخر سال را در کشور افزایش دهد. دو ماهواره دیگر نی

را ارائه دهند.در همین حال، وزارت کشاورزی در ماه مارس برای استفاده از ماشین  GPSریزی شده تا داده های دقیق مربوط به 

 آالت خودکار کشاورزی، مجموعه ای از دستورالعمل ها را به تصویب رساند که می توان به ممنوعیت تجهیزات خودکار در جاده ها و

، .Kubota Corpاستفاده از ماشین های خودکار تنها روی زمین های کشاورزی اشاره کرد.این دستورالعمل ها باعث شد تا شرکت 

تولید کننده تجهیزات کشاورزی، فروش تراکتورهای پیشرفته آزمایشی خود را در یکم ژوئن آغاز کند.در حالی که این دستورالعمل 

خودکار تحت نظارت انسان است، یک تیم از محققان دانشکده کشاورزی دانشگاه هوکایدو در حال  ها شامل استفاده از ماشین های

توسعه یک تراکتور هستند که می تواند از راه دور کنترل شود.این تیم در حال کار بر روی یک سیستم رباتیک است که به طور 

از آن ها اجتناب می کند یا در صورت لزوم عملیات را متوقف می خودکار محیط اطراف را می بیند، موانع غیر طبیعی را شناسایی و 

اخیرا طی انجام آزمایش، اعضای تیم یک نمونه اولیه تراکتور را از طریق کامپیوتر )تبلت( هدایت کردند. به طوری که مجهز به کند.

 و سایر دستگاه ها ، وقتی که تراکتور یکفناوری است که می تواند با استفاده از اطالعات موقعیت مکانی و نیز سنسورهای مختلف 

ه، قادر یک تراکتور برنامه ریزی شد "مانع را شناسایی کرد، به طور خودکار متوقف شود.سرپرست تیم ، پروفسور نوبرو نگوچی گفت: 

ل تجزیه و تحلیگفتنی است، چنانچه ماشین ها بتوانند داده های هوا و خاک را "به کشت به صورت خودکار ، به تناسب زمین است.

متر مربعی پیش بینی کرد، بنابراین با  50کنند، این امکان فراهم می شود تابتوان بیماری ها و آفت ها و بازده محصول را در منطقه 

استفاده از چنین اطالعات دقیق، کمک می شود تا از استفاده نادرست از کود و مواد شیمیایی کشاورزی، اجتناب و به بهبود بهره 

 آغاز از که است درحالی این ملیات کشاورزی، افزایش ایمنی محصوالت کشاورزی و حفاظت از محیط زیست کمک کرد.وری ع

 هوکایدو در زمین هکتار 950 ناحیه در سرنشین بدون تراکتور روی را تأییدشده های آزمایش دانشگاه، تیم است قرار ، پاییزامسال

توجه به محدودیت های مانند استفاده از امواج رادیویی و قوانین ترافیک جاده ای انجام می  با اقدام این البته که دهد، انجام

برای قرار دادن ربات های کشاورزی برای انجام کار، مهم است تا افراد مرتبط، از جمله محققان، مهندسان "شود.پروفسور نگوچی گفت: 

شیگرو سومیو ، یک تولید کننده بزرگ برنج در کاشیوا در نزدیکی "شود.اجرا  "آزمون و خطا"و کشاورزان اجازه دهند که فرآیند 

مطمئنا، ربات های کشاورزی نمی توانند تمام عملیات کشاورزی را به دست بگیرند.در حالی که پیشرفت در تجهیزات  "توکیو، گفت :

دایت با توجه به شرایط مناسب مزرعه دارد و کشاورزی عملیات کشاورزی را به مراتب کارآمد تر کرده است، اما این امر نیاز به ه

در نهایت، این نکته قابل توجه است که انباشت حجم زیاد داده ها و استفاده از هوش "بازدید ها از مزارع برنج امری ضروری است.

http://awnrc.com/index.php


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://awnrc.com/index.php                                                                                       6139اهم اخبار کشاورزی هفته دوم مرداد 

 

166 

واند رو سومیو می تمصنوعی برای تجزیه و تحلیل به عالوه معرفی روبات های کشاورزی همراه با تجربه کشاورزانی مانند آقای شیگ

 راهکاری باشد تا همگان بتوانند از آن سود ببرند.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

1- quasi-zenith satellite ای و افزودنی زنیث، طرحی ار سه ماهواره با سیستم انتقال زمان منطقه-ای کواسی:سیستم ماهواره

 پن قابل استفاده خواهد بود.( است که در ژا (GPSبرای سیستم موقعیت یاب جهانی 

http://www.iana.ir/fa/news/46902/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A 
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 گزارشات جهانی
 ایران اکونا - ۱۳۹۶مرداد / /  ۱۰سه شنبه , 

 صادرات غذا رسید؟/تجربیات موفق تنظیم بازاری 5کانادا چگونه به رتبه 

یک کارشناس کشاورزی گفت: وحدت در مدیریت تولید و بازرگانی، رمز کانادا در دستیابی به رتبه پنجم صادرات محصوالت غذایی 

 تنظیم در جهان، کشورهای تجارت نقش درباره امید پیرهادی، عضو مرکز راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران.در جهان است

شورهایی که در زمینه تنظیم بازار ک  از یکی: داشت اظهار کشور، داخل در تجارب این از استفاده امکان و کشاورزی محصوالت بازار

میلیون  36غ بر وی با بیان اینکه کشور کانادا با جمعیتی بال.موفق عمل کرده و تجربیات آن می تواند به ما کمک کند، کانادا است

نفر، در آمریکای شمالی واقع شده است، بر اساس آمار سازمان خوار و بار جهانی، متوسط تولید سرانه این کشور در ده سال اخیر در 

تنی ایران در  0.6تن بوده است، افزود: با توجه به رقم  2.6محصوالت اساسی )منابع پروتئینی، قند، چربی و کربوهیدرات( حدود 

عضو مرکز راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران اضافه .کندبرابر ایران غذای اساسی تولید می 4.5همین محصوالت، کانادا تولید 

 .کرد: این کشور رتبه پنجم را تولید محصوالت غذایی در جهان به خود اختصاص داده است

http://iranecona.com/75933/%DA%A9%D8%A7%D9%86% 
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