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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkاخبار صرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شود ای بازنشر می رسانه

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

http//:iccima.ir/fa/matboat.html 
 
همکار گرامی خواهشمند است از نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در زمینه انعکاس بهتر مطالب مارا 

.فرمائید بهره مند  

جوابگو خواهند بود 62744380126و فاکس   62744380120در این راستا تلفن    
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 آب
 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۴۲: تاریخ

  های آب پایتختهای آب پایتخت  وجود نیترات باال در برخی از چاهوجود نیترات باال در برخی از چاه

تهران در ارتباط با موضوع به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان فارس محمد شریعتی در کارگروه سالمت و امنیت غذای استان 

آب سالم آبی بوده که مصرف کوتاه و بلندمدت آن موجب بیماری نشود و همچنین خوشگوار : نیترات در آب پایتخت اظهار داشت

با نظارت دقیق حوزه بهداشت و شرکت آبفای تهران آب پایتخت از سالمت کامل : وی افزود.بوده و طعم، رنگ و بو نداشته باشد

 .شود ترین تهدیدی در این زمینه باشد، سریعاً پیگیری می بوده و اگر کوچکبرخوردار 

های تهران نیترات آب آن باال بوده که شرکت آبفای تهران  برخی از چاه: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد

از چاهی استفاده خواهد شد که کمترین نیترات را داشته  ایم ها شده بندی کرده و اگر ناچار به استفاده از این آب ها را دسته این چاه

 .شود با مخلوط کردن این آب با آب سد حداقل میزان نیترات در آب وجود داشته باشد همچنین تالش می. باشد

ود با ش نیترات آب تهران در حد مجاز و سالم است همچنین در ارتباط با مزارع کشاورزی که گاهی گفته می: شریعتی عنوان کرد

 .گیرد شوند باید توجه داشت که اگر گزارشی در این زمینه باشد، حتماً برخوردهای الزم صورت می فاضالب آبیاری می

لذا با توجه به . شود ها را شناسایی کرده و دستور امحاء و قلع و قمع مزرعه داده می نیروهای بهداشت محیط این زمین :وی ادامه داد

وشوی  شست  شود سالم است، البته باید مراحل چهارگانه ها و آنچه در جنوب تهران کشت می زیها باید گفت که سب نظارت

وشوی  مرحله شست 4کشی  زدایی، ضدعفونی و آب زدایی، انگل گل: شریعتی خاطر نشان کرد.سبزیجات را با دقت رعایت کنیم

 سالمی مورد استفاده قرار دادتوان مطمئن شد که سبزی  دقیق سبزیجات بوده که در صورت توجه به آن می
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 آب
 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۴۹: تاریخ

  افکنی آمارافکنی آمار  تشدید بحران آب پشت شبههتشدید بحران آب پشت شبهه

وآبفا  ای در ارائه اعداد و ارقام شبهه افکنی کنند که به گفته معاون وزیر نیرو در امور آب عدهوجود بحران آب در ایران باعث شده تا 

آید که بحران در منابع آبی ایران  شود و این مفهوم به وجود می آبی در ایران می های کم این مساله تنها موجب افزایش خسارت

به سال گذشته در بیشتر مناطق کشور مثبت بوده، اما این مساله به معنای ها نسبت  به گزارش ایسنا، گرچه آمار بارش. وجود ندارد

درجه دما در کشور افزایش  2های آتی  های صورت گرفته در سال بینی بازگشت کشور به روال عادی نیست؛ بلکه بر اساس پیش

در  94-93بر این در سال آبی  عالوه همچنین این آمار در مقایسه با بلندمدت نشانگر منفی دو درصد کاهش بارندگی است،.میابد

درصد بارش روبرو  22استان پربارشی همچون چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد نیز در مقایسه با بلند مدت با کاهش 

مین درصدی مواجه شده و به ه 5۳بارشی مانند اصفهان نیز میزان بارش در مقایسه با بلندمدت با کاهش  بودیم و در استان کم

 .دلیل مدیریت آب به سختی صورت گرفت

درصدی نسبت به  33میلیارد مترمکعب آب به سدهای کشور وارد شد که این رقم بیانگر رشد  43از سوی دیگر در سال جاری 

میلیارد مترمکعب آب بیشتری وارد مخازن سدها شده و  16۶3دهد در سال جاری حدود  سال گذشته است، این رقم نشان می

 .میلیارد مترمکعب از این میزان مربوط به رودخانه کارون و مارون بوده است 9ن که حدود جالب آ

ها دمای کشور  دهد و فعالً براساس ارزیابی های کشور را نشان می میلیارد مترمکعب آب 2۲این میزان افزایش دما تبخیر بیش از 

 .درجه افزایش پیدا کرده است 1۶1حدود 

ای که در  معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا معتقد است که شبهه افکنی در آمار و ارقام تنها نتیجه در این بین رحیم میدانی

های ناشی از بحران آب در کشور است و نفعی از این مسأله  برخواهد داشت، عدم کنشگری و انتظار کشیدن برای افزایش خسارت

میلیون نفر خواهد  1۳6جمعیت کشور به  142۳دموگرافیگ، در سال  های به گفته وی براساس پیش بینی.عاید کشور نخواهد شد

میلیون از این افراد ساکن فالت مرکزی خواهند بود و چنانچه تدابیری برای تأمین آب این مناطق اندیشیده  3۳رسید که حدود 

های  مین آب شرب این مناطق از اولویتمیدانی با بیان اینکه بر این اساس انتقال آب برای تأ.نشود، کشور در بحران فرو خواهد رفت

های زیست محیطی  وزارت نیرو در صورت اقدام در این زمینه خود را متعهد به رعایت پیوست: کنونی وزارت نیرو است؛ اظهار کرد

خانه کارون، های انجام شده در مورد کاهش آلودگی رود معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به برنامه ریزی.خواهد دانست

میکرومهوس  2۳۳۳میکرومهوس به  46۳۳در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده میزان شوری رودخانه کارون از : تأکید کرد

های پیش رو برای مدیریت بحران آب همه دست به دست  دهد که بایستی در سال در مجموع روند کنونی بحران آب نشان می.برسد

تواند عاملی بر  دادن وضعیت مناسب تنها می همدیگر داده و در اصالح و بهینه سازی مصرف آب بکوشند و ارائه آماری برای نشان

 .ن باشدتشدید شرایط آبی ایرا

/news/fa/ir.iana.www//:http53333D%/3% 
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 آب
 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۵۱: تاریخ

  !!آیا افغانستان آب را بر ایران می بندد؟آیا افغانستان آب را بر ایران می بندد؟

فاز دوم سد کجکی قرارداد بسته است، این ای برای اجرای  آنطور که برخی از رسانه ها گزارش داده اند افغانستان با شرکتی ترکیه  

کند، در صورت به  ژی افغانستان گفته بود با احداث سد کمال خان آب هیرمند را کنترل می در حالیست که پیش تر وزیر آب و انر

 .ها افزایش چشمگیری خواهد داشت قوع پیوستن این مسئله مهاجرت سیستانی

ردم زابل در مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با میزان با اشاره به انعقاد قرارداد میان در همین زمینه احمد علی کیخا نماینده م

وزیر آب و   آنطور که: ای برای اجرای فاز دوم سد کجکی بر روی رودخانه هیرمند، اظهار کرد دولت افغانستان و یک شرکت ترکیه

ها قصد دارند عالوه بر اجرای فاز دوم سد کجکی، فاز دوم سد کمال خان را هم احداث کنند که  ژی افغانستان گفته است، افغان انر

 .این امر به منزله کنترل کامل آب هیرمند توسط کابل خواهد بود

 دادند آب به منطقه سیستان برسد افغان ها در ایام کم آبی اجازه نمی

های افغانستان بر روی رودخانه هیرمند، عمال آبی به پایین دست نخواهد رسید،  ا بیان اینکه در صورت عملیاتی شدن طرحوی ب

دادند آب  دادند و اجازه نمی ها پیش تر در ایام کم آبی رودخانه هیرمند، اقداماتی را در جهت کنترل آن انجام می البته افغان: گفت

 .به منطقه سیستان برسد

 یف مردم منطقه سیستان چه خواهد شد؟تکل

دولت جمهوری : الذکر، بیان داشت فوق  نماینده مردم زابل در مجلس با اشاره به طرح سوال خود از وزیر امور خارجه در زمینه

آب  اسالمی ایران باید تکلیف موضوع آب رودخانه هیرمند را با دولت افغانستان روشن بکند؛ اگر افغانستان برای کنترل همه

     .رودخانه هیرمند برنامه ریزی کرده است باید مشخص شود که تکلیف مردم منطقه سیستان چه خواهد شد

 افزایش مهاجرت مردم منطقه سیستان در صورت عدم تعیین تکلیف آب رودخانه هیرمند

مردم منطقه : هیرمند، اظهار کردکیخا با اشاره به افزایش مهاجرت مردم منطقه سیستان در صورت عدم تعیین تکلیف آب رودخانه 

های گذشته در استان های گلستان و  سیستان مرتبا در حال کوچ کردن هستند و بیش از یک میلیون مهاجر سیستانی طی سال

 .اند خراسان رضوی و حتی یزد و کرمان سکنی گزیده

 درصد مردم منطقه سیستان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند 55حدود 

: درصد مردم منطقه سیستان به سبب فقر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، تصریح کرد 3۳بیان اینکه حدود  وی با

 .ها به مناطق دیگر مهاجرت کردند های اخیر تعداد زیادی از روستاهای منطقه سیستان تخلیه شده است و ساکنان آن طی سال

 ورزی و دامداری استاقتصاد غالب اهالی منطقه سیستان مبتنی بر کشا

استمرار : نماینده مردم زابل در مجلس با بیان اینکه اقتصاد غالب اهالی منطقه سیستان مبتنی بر کشاورزی و دامداری است، گفت

فعالیت کشاورزی و دامداری در منطقه سیستان وابسته به آب هیرمند است و اگر افغانستان برنامه خود مبنی بر کنترل آب 

 . یابد شود و فقر در منطقه فزونی می ند را عملیاتی کند، عمال کشاورزی و دامداری مردم سیستان تعطیل میرودخانه هیرم

طی سوالی که از وزیر : کیخا با اشاره به سرانجام سوال خود از وزیر امور خارجه پیرامون تعیین تکلیف آب رودخانه هیرمند، گفت

اشتم مقرر شد جلسه ای میان کمیسیون امنیت ملی مجلس و مسئوالن وزارت امور امور خارجه درباره تعیین تکلیف آب هیرمند د

 .خارجه با حضور رئیس مجلس تشکیل شود که این جلسه به سبب مشغله کاری طرفین هنوز تشکیل نشده است
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سائلی را پیش کشید ظریف در پاسخ به سوال من در باب تعین تکلیف رودخانه هیرمند توضیحاتی را مطرح کرد و م: وی ادامه داد

های دولتی اعم از وزارت خارجه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو،  ای است و ضروری است همه دستگاه ها فراوزارتخانه که حل آن

 .وزارت اقتصاد و سازمان حفاظت محیط زیست پیرامون آن یک استراتژی واحد اتخاذ کنند

 افغانستان در منطقه سیستان های مشترک قومی مردم دو طرف مرز ایران و ریشه

های  در دهه: های مشترک قومی مردم دو طرف مرز ایران و افغانستان در منطقه سیستان، خاطرنشان کرد کیخا با اشاره به ریشه

های زیادی به مردم دو سوی مرز ایران و افغانستان در منطقه سیستان شده است و ضروری است دولتین ایران و  اخیر کم لطفی

 .ستان و حتی مجامع بین المللی برای رفع مشکالت و معضالت مردم این منطقه و برقراری رفاه نسبی در آن تالش کنندافغان
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 آب
 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۴۲: تاریخ

  !!صدها متخصص کشاورزی در مقابل یک نفر سکوت اختیار کرده اندصدها متخصص کشاورزی در مقابل یک نفر سکوت اختیار کرده اند

عیسی کالنتری، مشاور معاون اول رییس جمهوری با انتقاد از تصمیم سازان و برنامه نویسان اقتصادی، همچنین متخصصانی که 

جمن های علمی را هم یک پای ماجرای بحران عافیت طلبی می کنند و در مقابل معدود افراد علم ستیز سکوت اختبار کرده اند، ان

 .آب در کشور می داند و از آنها می خواهد در مسایل ملی سکوت نکنند

 مولود غالمی -فرصت امروز

است و سهم کل تولیدات « زراعت آبی»درصد وابسته به  15زراعت در کشور ما به دلیل شرایط اقلیمی، بیش از 

. ، کشاورزی در این کشور مفهومی ندارد«آب آبی»بنابراین بدون . آب سبز استدرصد از  95کشاورزی ایران کمتر از 

در شرایطی قرار گرفته ایم که هر روز و هر ساعت از کمیت و کیفیت منابع آبی کشور کاسته می شود و اثرات منفی و 

برنامه ششم توسعه این در حالی است که از یک سو . تخریبی کیفیت آب به مراتب بیشتر از کمبود آب مشهود است

بدون نیم نگاهی به بحران آب در کشور، در دست تدوین بوده و از سوی دیگر فناوری های نوین مانند تراریخته که می 

 .تواند گیاهانی مقاوم به شوری و کم آبی تولید کند، از هر طرف مورد هجوم افراد سودجو و یا ناآگاه قرار گرفته است

اول رییس جمهوری با انتقاد از تصمیم سازان و برنامه نویسان اقتصادی، همچنین عیسی کالنتری، مشاور معاون 

متخصصانی که عافیت طلبی می کنند و در مقابل معدود افراد علم ستیز سکوت اختبار کرده اند، انجمن های علمی را 

 .کنندهم یک پای ماجرای بحران آب در کشور می داند و از آنها می خواهد در مسایل ملی سکوت ن

 در مقابل جوسازی ها علیه تراریخته سکوت را بشکنید

وی با بیان اینکه تحقیقات ما هنوز توان پاسخگویی علمی به نیازهای کشور را ندارد، بنابراین باید تدارکات را حتی با کمک خارجی 

مقابل برنامه های غلط و جوسازی  اگر انجمن های علمی در کشور عملکرد درستی نداشته باشند و: ها تقویت کرد، اضافه می کند

 .ها می شود، نایستند، باید فکر دیگری بکنند GMO های سودجویانه مانند جوسازی هایی که در محصوالت تراریخته و

شاید . در تولید محصوالت تراریخته، بجز دو سه نفر از متخصصان، بقیه، کنار کشیده اند: کالنتری در این زمینه تصریح می کند

سکوت کرده اند و رسانه ملی هم، چنان به این « کرمی»نفر متخصص در این بخش داریم که همه در مقابل یک نفر به نام صدها 

 .افراد میدان می دهد که گویی گفته های شان وحی منزل است و متخصصان هم عافیت طلبی می کنند

 عافیت طلبی انجمن های علمی منافع ملی را به خطر می اندازد

در نتیجه به جامعه چنین القا می شود که حرف زدن از تراریخته گناه شمرده می شود و برخی تصمیم گیران ناآگاه : افزایدوی می 

اگر انجمن های علمی مربوط بخواهند . در مجلس هم ممکن است زیر تأثیر این القائات قرار بگیرند و از عوام دنباله روی کنند

در غیر این صورت باید فعاالنه و مسئوالنه رفتار کنند و ثمره . د بساط شان را جمع کنندهمچنان منفعالنه برخورد کنند، بای

 .کارشان محسوس و ملموس باشد

این عافیت طلبی ها عاقبت منابع و منافع ملی : کالنتری عافیت طلبی انجمن ها را همراه با پیامدهای نامطلوب می داند و می گوید

نمونه بارز آن، فاجعه سد گتوند است که خوزستان را نابود کرده و در این زمینه . نیز انداخته استاندازد و تاکنون -را به خطر می

 .نیز متخصصان آب، زراعت، اقتصاد، محیط زیست و غیره همه مقصرند و سکوت کرده اند

 برنامه ریزی ها بی ربط است
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اورزی با تاکیدهای چند باره بر لزوم حل بحران آب مشاور معاون اول رییس جمهوری در امور آب، کشاورزی و محیط زیست، کش

در برنامه ششم : در کشور، مشکل آب و کمبود شدید و افت کیفیت آب را بزرگ ترین چالش زراعت کشور می داند و می افزاید

ی ارتباط میان این در حالی است که کس. توسعه جایی برای حل بحران آب دیده نشده انگار زراعت کشور باید بدون آب انجام شود

یکی در گوشه ای نشسته و برنامه ریزی زراعت می کند و در سوی دیگر، معضل ملی و طبیعی . این موضوعات را درک نمی کند

 .بحران آب روبه گسترش بوده و ارتباط میان آنها گمشده است

فی گذاشته و شوربختانه برنامه های افزایش شوری آب و تخریب خاک، روی کیفیت و کمیت تولید هم تأثیر من: وی ادامه می دهد

دولت و انجمن های علمی برای ارائه نظرات علمی در این زمینه به شدت بی ربط به مسائل و مشکالت موجود در زمینه بحران آب 

ران چنانچه در برنامه ششم توسعه که در قرار است با تأیید مجلس برسد نیز برنامه خاصی برای بحران آب دیده نشده و بح. است

 .آب و شدت کمبود و آلودگی منابع آبی در آن نیامده است

این برنامه هم مانند برنامه های پیشین در حال تدوین و تأیید است و کشاورزان هم صدای شان در نمی : کالنتری تصریح می کند

ز حضور و تأثیرگذاری شان در حتی تشکل ها و انجمن های مربوط نیز نشانی ا. گویی هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. آید

انگار زراعت ما بدون آب باید انجام شود و برنامه های توسعه ای، عادی و . این مشکل بزرگ به چشم نمی آید و احساس نمی شود

 !در حال اجرا هستند 3۳و  ۲۳، 6۳به روال دهه های 

 ارتباطی میان بهره وری و استحصال وجود ندارد

ما . به باور من ارتباط بهره وری و استحصال در این سرزمین قطع شده و اصالً وجود ندارد: می دهد دبیر کل خانه کشاورز ادامه

میلیارد  96توان تجدیدپذیری ساالنه آب در این سرزمین . نباید به امید افزایش بهره وری، آب را به این صورت استحصال کنیم

 .ل می شودمیلیارد متر مکعب آن هر سال استحصا 33مترمکعب است که 

میلیون متر مکعب آن  46اگر بخواهیم برنامه ریزی درستی داشته باشیم، در وهله نخست باید ساالنه استحصال : کالنتری می گوید

در بخش استحصال آب، اولویت های زیست محیطی باید . قطع شود و در هر شرایطی که باشد یا هر اتفاقی که می خواهد بیفتد

 .از این مقداری که استحصال می شود باید کاهش یابد بررسی شوند و حدود نیمی

 انجمن های علمی هم عافیت طلبی می کنند

مشاور جهانگیری با اشاره به تصمیم های غلط و نادرستی که در زمینه مدیریت منابع آب گرفته شده و سکوت انجمن های علمی 

تمام کسانی که برنامه می نویسند و تصمیم ساز هستند و در : ایددر مقابل این تصمیم ها، آنها را به خیزش دعوت می کند و می افز

نمی دانم چرا این همه سکوت می کنند؟ چرا . انجمن های علمی مربوط هم عضویت دارند، باید برخیزند و سکوت شان را بشکنند

و برنامه های نادرست خیزش اعتراض نمی کنند؟ پیکره انجمن ها با اطالع رسانی به موقع و درست باید علیه سیاست های غلط 

 .کنند و باورهای علمی شان را وارد برنامه ها کنند

این یک وظیفه ملی . آنها باید به مردم بگویند که در دولت چه می گذرد و تصمیم های غلط را منعکس کنند: وی ادامه می دهد

صریحا . لی، هویت انسانی ما را زیر سوال می برداست و ما پیش از هر چیز پذیرفته ایم که یک ایرانی هستیم و سکوت در منافع م

 .می گویم؛ انجمن های علمی اگر بخواهند از باورهای علمی شان پرهیز کنند، جایگاه شان را از دست می دهند

 تعارف متخصصان با مسئوالن بر سر بحران آب

والن و متخصصان این بخش ها هنوز تعارف مسئ: کالنتری همچنان معتقد است که مسائل آب باید خیلی جدی باز شود و می گوید

آیا این موضوع در برنامه های توسعه . رکن اصلی زندگی در این سرزمین آب است. ارزش آب در ایران باید سنجیده شود. می کنند
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ایران، آب  ای، اقتصادی، اجتماعی، چرخه زندگی مردم و برنامه های انجمن ها و غیره دیده می شود و جایگاهی دارد؟ اولویت اول

حتی باالتر از . این مقوله مهم، حتی باالتر از نظام سیاسی، اقتصادی، نفت، طال و سایر مسائل قرار دارد: وی تصریح می کند.است

پرسش من این است؛ . مقوله آزادی است و اگر آب نباشد، ایرانی وجود ندارد که دارای نظامات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باشد

 6۳۳یی داده می شود؟ آیا آن را مقدس می شمرند؟ ارزشی برایش قائلند؟ وقتی یک کیلوگرم گندم را در مقابل آیا به آن بها

 .کیلوگرم آب است 6۳۳کیلوگرم آب تولید می کنیم ازرش یک کیلوگرم گندم برای ما در سرزمین کم آب ایران بیشتر از 

 متفاوت است ۴۸خودکفایی گندم امسال با سال 

هم باید  93در زمینه خودکفایی گندم در سال : می گوید 93وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به خودکفایی گندم در سال 

میلیون نفر جمعیت  1۳با حدود  34در سال . بسیار متفاوت است 34اذعان کرد که این خودکفایی با خودکفایی گندم در سال 

ا شدیم و به قیمت از هم پاشیدن نظام اقتصاد کشاورزی کشور تمام شد و ریشه گرانی میلیون تن گندم خودکف 14/3کمتر و با 

 .مواد غذایی در ایران به سیاست های خودکفایی گندم در همین سال برمی گردد

 63از همان سال نظام اقتصاد کشاورزی را از هم گسستیم تا در گندم خودکفا شویم و برای : مشاور جهانگیری ادامه می دهد

هزار هکتار از 6۳۳هزار هکتار از زراعت آبی گندم را افزایش دادیم و  6۳۳. میلیون تن گندم تولید کردیم 14٫3میلیون نفر حدود 

به بیانی دیگر؛ غیر مستقیم، کشاورزان را . درصد افزایش دادیم 43کشت محصوالت دیگر کم کردیم و به یکباره قیمت گندم را 

البته در آن سال قیمت نان تعدیل شد و به . این سیاست به شدت غلط بود. ین گونه خودکفا شدیموادار کردیم گندم بکارند و ا

 .تدریج االن به قیمت تمام شده عرضه می شود و دورریز آن کم شده است

 !خودکفایی گندم مرهون سیاست های فردی

این درست است و هیچ گاه برای . ودکفا شده ایممیلیون نفر جمعیت، خ ۲3تن گندم برای 1۳٫3اکنون با : کالنتری اظهار می کند

میلیون تن  16اگر سیاست گذشته اعمال می شد همچنان باید با . تولید این میزان گندم در شرایط عادی مشکل نخواهیم داشت

بهم  میلیون تن گندم بدون اینکه سیاست های کشت مان را 12تا  11در شرایط عادی می توانیم با . گندم خودکفا می شدیم

در شرایط متعارف حتی با کاهش مصرف آب هم می توانیم همین میزان گندم را تولید کنیم و در . بریزیم تولید گندم داشته باشیم

 .این شرایط خودکفایی منطقی و درست است

معاون دبیر کل خانه کشاورز بخش زیادی از خودکفایی گندم امسال را مرهون مدیریت درست و سرسختانه مهندس کشاورز، 

ایشان با همه کارشکنی های عجیب و غریبی که برایش ایجاد می شود، به : زراعت وزارت جهاد کشاورزی می داند و می افزاید

هر . منافع ملی را خرج حمایت از تحقیقات توخالی نمی کند”تنهایی مقابل سیستم تحقیقات کشاورزی کشور ایستاده و می گوید

و این سیاست « م به خشکی، شوری و کم آبیاری داشته باشد، از آن استقبال و حمایت می کنیممؤسسه یا شخصی واریته های مقاو

 .های فردی است و این خودکفایی مرهون تالش ایشان است

/news/fa/ir.iana.www//:http53633D%/3%B3%D3%D%AF9% 
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 آب
 ایرنا ۴971/7۵۹۳2 :تاریخ خبر

  درصد شهرهای کشور مطلوب است درصد شهرهای کشور مطلوب است   5555، در ، در درآمددرآمدوضعیت آب بدون وضعیت آب بدون 

وضعیت آب بدون درآمد بر اساس شاخص : معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گفت -ایرنا -تهران

ورودی به سیستم با میزان مصرف واقعی، آب به حساب  به تفاضل مقدار آب. درصد شهرهای ایران وضع مطلوبی دارد 36جهانی در 

در ایران پس از الگوبرداری از : اعالم کرد« حمیدرضا تشیعی»به گزارش وزارت نیرو، .نیامده یا آب بدون درآمد گفته می شود

خصصی آب بدون به منظور ظرفیت سازی در این بخش عالوه بر ایجاد دفترهای ت 1535استانداردهای انجمن جهانی آب در سال 

ساعت دوره های آموزشی ویژه کارشناسان و مدیران  -هزار نفر 12درآمد در شرکت های آب و فاضالب سراسر کشور، نزدیک به 

وی از طراحی و راه اندازی زیرساخت ها در فضای مجازی برای دریافت اطالعات آب بدون درآمد و انجام .سراسر کشور برگزار شد

یک اقدام منحصر به فرد بین کشورهای آسیایی و »شهر در ایران به عنوان  11۳۳وط برای بیش از تحلیل های مدیریتی مرب

 .یاد کرد« خاورمیانه

پس از ظرفیت سازی و آموزش نیروهای متخصص، : تشیعی گفت1594درصدی آب بدون درآمد در پایان سال  3۶4کاهش ** 

ن المللی آب به صورت هدفدار مانند نشت یابی فعال و رفع نشت در فعالیت های متعددی منطبق بر دستورالعمل های انجمن بی

شبکه های توزیع، نشت یابی و رفع نشت مخازن، مدیریت فشار، اصالح و بازسازی شبکه های توزیع، استانداردسازی انشعابات آب، 

فاضالب انجام می شود که  تعویض کنتورهای خراب و کنتوردار کردن منابع تولید به صورت سالیانه توسط شرکت های آب و

کاهش درصد آب بدون درآمد : وی افزود.بود 1594درصد در پایان سال  24۶6درصد به  55حاصل آن کاهش آب بدون درآمد از 

برای شرکت های آب و فاضالب شهری ایران با توجه به محدودیت شدید منابع آب شرب و لزوم توجه جدی به این مقوله در کشور 

در  1592درصد در سال  23دارای درصد آب بدون درآمد باالی تشیعی کاهش شمار شهرهای.نامه ریزی شده استبر 2۳21تا سال 

را به  1594درصد در سال  23تا  2۳درصد به محدوده  5۳تا  23همسنجی با پارسال و همچنین انتقال فراوانی شهرها از محدوده 

 .در ایران بیان کرد( نجمن بین المللی آبا) IWA عنوان یکی از موفقیت های اجرای استانداردهای

هدررفت )در ایران شاخص نشت زیرساخت : درصد شهرها در محدوده مناسب استوی گفت 36شاخص نشت زیرساخت برای ** 

که محدوده مناسبی برای کشورهای در حال توسعه ) A درصد شهرها در محدوده 36برای ( واقعی به هدررفت اجتناب ناپذیر

ایران از سرمایه گذاری بخش خصوصی و کشورهای صاحب فناوری در زمینه کاهش آب بدون : تشیعی ادامه داد.دارد، قرار (است

درآمد و هدررفت فیزیکی از طریق بکارگیری روش های نوین اندازه گیری دقیق تولید و مصرف آب، مدیریت فشار و اصالح شبکه 

ی پیش مدیر دفتر مدیریت مصرف و نظارت بر کاهش هدررفت آب شرکت به گزارش ایرنا، چند.های توزیع آب استقبال می کند

آب و فاضالب کشور بیان کرد، هرچند با اقدام های گسترده و علمی، میزان آب بدون درآمد به میزان استاندارد اعالم شده بانک 

تر و صرف منابع پولی و مالی رسیده اما از این پس کاهش هر یک درصد آب بدون درآمد به اقدام های بیش( درصد 26)جهانی 

درصد هد رفت  11درصد هدررفت واقعی،  14درصد آب بدون درآمد کشور،  26، از «علی سیدزاده»به گفته .فزون تر نیازمند است

این مسئول اعالم کرد بیشترین آب بدون درآمد در استان های .ظاهری و یک درصد مربوط به مصارف مجاز بدون درآمد است

درصد و برای استان تهران  13درصد، کمترین آن در استان های یزد، اصفهان و مشهد با  4۳تا  53انشاه و بوشهر با خوزستان، کرم

 .درصد است 23
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۴۹: تاریخ

  جدولجدول+ + خدمات بانکی تغییر کرد خدمات بانکی تغییر کرد نرخ کارمزد نرخ کارمزد 

هزار  55با دستور بانک مرکزی تعرفه کارمزد ارائه خدمات بانکی در برخی موارد تغییر کرد، حداکثر این کارمزدها به 

 .رسد تومان نیز می

در سیستم بانکی  رود که ها دردنیا به شمار می ترین منابع درآمدی بانک به گزارش ایسنا، در حالی کارمزد به عنوان یکی از اصلی

رسد و عمده منابع درآمدی آنها از محل سود  ها از این محل به کمتر از پنج درصد می ایران و به اذعان مدیران منبع درآمدی بانک

های بسیاری را برای شبکه بانکی به همراه داشته است، موضوعی که بارها  شود که خود آسیب گری تامین می تسهیالت و واسطه

گری به سمت  های خود از محل واسطه رییس کل بانک مرکزی قرار گرفته و خواسته که نظام بانکی از تامین هزینهمورد تاکید 

 .استفاده بیشتر از کارمزد پیش برود

ای در یازدهم مهرماه امسال به شبکه بانکی اعالم  دهد بانک مرکزی طی بخشنامه این در حالی است که اطالعات دریافتی نشان می

، مدیریت اوراق بهادار (صندوق امانات)ای  های اجاره ها، صندوق ها، حواله نامه تعرفه کارمزد ارائه خدمات در خصوص ضمانت کرده که

رو کارمزدهای  از این. ها باید براساس بخشنامه جدید عمل کند است و بانک  ها تغییر کرده مشتریان، وصول برات و انواع حساب

البته این تغییر کارمزد شامل خدمات خودپردازها نشده و . ها اعمال شده است های جدید در بانک نرخ مهرماه امسال با 13بانکی از 

 .در این بخش ثابت باقی مانده است

ابالغی به بانک ها می توان به نرخ کارمزد در چک های بانکی، رمزدار و همچنین وصول چک به عنوان مهمترین   این بخشنامه  در

ها برخالف رویه قبلی  نامه هایشرکت در مناقصه و مزایده و سایر ضمانت در دستورالعمل جدید، کارمزد ضمانت.تغییرات اشاره کرد

 .ها با یک ضریب ثابت محاسبه خواهد شد نامه بانک مرکزی یکسان تعیین شده است، همچنین از این پس کارمزد ضمانت

دارای وثایق ترکیبی پس از کسر سپرده نقدی از مبلغ کل  های نامه از سویی دیگر نحوه محاسبه کارمزد در خصوص ضمانت

های احتمالی برای وثایق محاسبه  نامه و براساس باالترین سهم وثایق و در صورت برابری سهم آن طبق باالترین ریسک ضمانت

 .شود می

 .دول زیر اعمال می شودمهرماه امسال نرخ کارمزد برخی خدمات بانکی بر اساس ج 13بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، از  
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 حداکثر مبلغ کارمزد نوع وثیقه در مقابل موارد زیر

 هزار ریال 3۳۳مقطوع  درصد وجه نقد 1۳۳

 هزار ریال 3۳۳درصد مبلغ در سال حداقل  ۳۶۳3 دار ریالی سپرده مدت

 هزار ریال 3۳۳درصد مبلغ در سال حداقل  ۳۶۳3 دار ارزی سپرده مدت

 هزار ریال 3۳۳درصد مبلغ در سال حداقل  ۳۶۳۲3 طال

های اعتباری صادره توسط صندوق ضمانت صادرات  نامه ضمانت

 شده براساس قانون های تخصیص ایران و سایر صندوق
 هزار ریال 3۳۳درصد مبلغ در سال حداقل  ۳۶۳3

 یالهزار ر 3۳۳درصد مبلغ در سال حداقل  ۳۶۳۲3 های خارجی معتبر های بانک نامه ضمانت

 هزار ریال 3۳۳درصد مبلغ در سال حداقل  ۳۶۳3 اوراق بهادار بدون ریسک

 هزار ریال 3۳۳یک درصد مبلغ در سال حداقل  سهام پذیرفته شده در بورس

 هزار ریال 3۳۳یک درصد مبلغ در سال حداقل  البیع اموال غیرمنقول سهل

 هزار ریال 3۳۳درصد مبلغ در سال حداقل  1۶3 سایر اموال غیرمنقول

 هزار ریال 3۳۳درصد مبلغ در سال حداقل  1۶3 نامه توثیق سند کشتی و هواپیمای دارای بیمه

 هزار ریال 3۳۳درصد مبلغ در سال حداقل  2۶2 سفته معتبر

 هزار ریال 3۳۳دو درصد مبلغ در سال حداقل  رسید انبارهای عمومی
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 ها نامه تمدید و تجدید ضمانت
نامه در زمان تمدید  کارمزد تمدید برابر با نرخ صدور ضمانت

 هزار ریال 3۳۳حداقل 

 نامه تقلیل ضمانت

التفاوت مبلغ  کارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابه

مانده پس از کسر یک ماه به نفع بانک  برای مدت باقی

 شود محاسبه و بازگشت داده می

 دنامه قبل از سررسی ابطال ضمانت

التفاوت مبلغ  کارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابه

مانده پس از کسر یک ماه به نفع بانک  برای مدت باقی

 شود محاسبه و بازگشت داده می

 هزار ریال 3۳۳حداقل  های بانکی مقطوع نامه صدور المثنی ضمانت

 هزار ریال 3۳هر فقره  صدور چک بانکی

 هزار ریال 3۳هر فقره  به درخواست مشتریصدور چک بین بانکی مشروط 

 هزار ریال 13۳یک در هزار مبلغ حواله، حداکثر  صدور حواله

 ابطال حواله
هزار ریال و کارمزد دریافتی بابت  5۳کارمزد ابطال هر فقره 

 صدور حواله نیز مسترد نخواهد شد

 هزار ریال 4۳۳مقطوع  های بانکی، بین بانکی مفقودی اعالم منع پرداخت چک

 هزار ریال 3۳هر فقره  صدور چک بانکی جهت پرداخت وجه تسهیالت

 هزار ریال 3۳هر فقره  صدور المثنی چک بانکی

 هزار ریال 1۳هر فقره  ابطال چک بین بانکی به درخواست مشتری

 (اجاره بهای ساالنه، ودیعه)ای  صندوق اجاره
ریال همچنین ودیعه  1۳۳متر مکعب حجم  هر سانتی

 هزار تومان 4۳۳بها هشت برابر مبلغ آن حداقل مبلغ  اجاره



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

15 

 

/news/fa/ir.iana.www//:http5333۲D%/9%36%D3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بدون کارمزد هر بار استفاده از صندوق

 بدون کارمزد تخلیه و تحویل صندوق

 هزار ریا 1۳۳+ ها و کلیدها  های مربوط به قفل کلیه هزینه مفقودی کلیدها

http://www.iana.ir/fa/news/35587/%D9%86%D8%25
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۵۳: تاریخ

  جداول شاخص ها و تغییراتجداول شاخص ها و تغییرات/ / درصد رسیددرصد رسید  ۷.۷۷.۷نرخ تورم روستایی در شهریور ماه به نرخ تورم روستایی در شهریور ماه به 

 .از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد 1593شهریور  -گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور 

مرکز آمار ایران روز دوشنبه گزارش شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در شهریورماه 

 .را منتشر کرد 9315سال 

را نشان می دهد که  244عدد  1593در شهریورماه سال ( 159۳=1۳۳برمبنای )ن گزارش، شاخص کل به گزارش ایانا، بر اساس ای

 .درصد کاهش داشته است ۳،1( مرداد)در همسنجی با ماه پیش از آن 

( درصد ۲۶3)درصد افزایش یافته و نسبت به ماه قبل  ۲۶3( تورم نقطه به نقطه)شاخص کل در همسنجی با ماه مشابه پارسال 

 .ش یافته استکاه

 ۲۶۲( نرخ تورم روستایی)نسبت به دوره مشابه سال قبل  1593ماه منتهی به شهریورماه سال  12درصد تغییرات شاخص کل در 

 .کاهش نشان می دهد( هشت درصد) 1593ماهه منتهی به مردادماه  12درصد است که نسبت به تورم 

رسید که در همسنجی با  26۲،۲دنی ها و دخانیات در این ماه به رقم برپایه این گزارش، شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامی

رسید که نسبت به  264۶4شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد . درصد کاهش نشان می دهد ۳۶۲مردادماه 

درصد افزایش نشان  ۲،3شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل .درصد کاهش نشان می دهد ۳۶3ماه قبل 

درصد است که  6۶4نسبت به دوره مشابه سال قبل  1593ماه منتهی به شهریورماه  12می دهد و درصد تغییرات این گروه در 

همچنین شاخص گروه عمده کاالهای .کاهش یافته است( درصد 6۶۲) 1593ماهه منتهی به مردادماه  12نسبت به تورم 

میزان .درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد ۳۶4رسید که 223،1به رقم  1593اه غیرخوراکی و خدمات در شهریورم

ماه منتهی  12درصد بوده و نرخ تورم  ۲۶2افزایش شاخص گروه عمده کاالهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل 

ماهه منتهی به مردادماه  12است که نسبت به تورم  درصد 3۶۲نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه  1593به شهریورماه سال 

 .کاهش یافته است( درصد 9) 1593

/news/fa/ir.iana.www//:http53335D%/9%36%D3%B1%D3%D%-AE3%%AA 
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 اقتصاد کالن
 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۴۲: تاریخ

  های کشاورزی آماده حضور در بورس کاال باشندهای کشاورزی آماده حضور در بورس کاال باشند  تعاونیتعاونی

سازی و تعیین کف  ها باید آمادگی حضور در بورس کاالیی را پیدا کنند تا با شفاف تعاونی: رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی 

 .قیمت، کشاورزان به منفعت منطقی دست یابند

سازی و تعیین  ها باید آمادگی حضور در بورس کاالیی را پیدا کنند تا با شفاف تعاونی: رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت

 . کف قیمت، کشاورزان به منفعت منطقی دست یابند

های تامین نیاز  رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نشست مشترک فعاالن تعاونی به گزارش ایانا از روابط عمومی و اطالع

 .برگزار شد« تعاون، کار و رفاه اجتماعی»و « جهاد کشاورزی»ش کشاورزی با معاونان وزرای تولیدکنندگان بخ

های مشترک فعاالن و تولیدکنندگان بخش کشاورزی با  گری در تامین نیاز در این نشست راهکارهای رفع موانع تولید و تسهیل

های روستایی کشور مورد بررسی  رعامل سازمان توسعه تعاونیهای تامین نیاز تولیدکنندگان و مدی ها، تشکل حضور مدیران اتحادیه

های تخصصی دام و طیور، امور زراعی و باغی، شیالت و آبزیان نسبت  قرار گرفت و فعاالن و تولیدکنندگان بخش کشاورزی در حوزه

ولیدی وزارت تعاون، کار و رفاه های ت در ابتدای این نشست محمدی، مدیر کل دفتر تعاونی.به اعالم مسائل و مشکالت اقدام کردند

های کوچک  عنوان یک مدل موفق راهبردی حامی بنگاه های تامین نیاز تولیدکنندگان به اجتماعی گزارشی از وضعیت تعاونی

ترین مسائل و مشکالت  های کشاورزی کشور به بیان مهم در ادامه نمایندگان اتحادیه و تعاونی.زا ارائه داد اقتصادی و اشتغال

های کشاورزی، نوسانات قیمت فروش کاال، عدم هماهنگی و همیاری بین بخشی در تعیین  های تامین نهاده وحه در زمینهمطر

های عرضه  خری محصوالت توسط دالالن و محدودیت جایگاه گری و سلف ای برای محصوالت کشاورزی، واسطه قیمت منطقه

عاون امور باغبانی و تولیدات گیاهی وزارت جهادکشاورزی با اشاره به همچنین طهماسبی م. مستقیم محصوالت کشاورزی پرداختند

ها در ساماندهی تولیدکنندگان خرد در بخش تولید و  بخشی تعاونی مالکی و نظام توزیع آب و آبیاری بر نقش انسجام مشکالت خرده

جهاد کشاورزی نیز در ادامه این جلسه با اشاره رکنی معاون امور دام وزارت . فرآوری و فروش و بازاریابی محصوالت باغی تاکید کرد

هزارتن گوشت قرمز در کشور تولید  3۳۳بالغ بر : های صورت گرفته در زمینه تولیدات دام و طیور گفت به اقدامات و پیشرفت

ها در این تولیدات در چند  هزارتن مرغ و تخم مرغ صادرشده است که حضور تعاونی 5۳۳شود و طی دو سال گذشته بیش از  می

های تولیدی بیشتر نگاه به مزرعه بوده و حضور این  وی با عنوان اینکه در تعاونی. سال اخیر بیشتر مورد توجه قرارگرفته است

تکمیل زنجیره ارزش و توسعه بازار محصوالت دام وطیور تاکید ها در  ها در بازار افزایش داشته است، بر نقش تاثیرگذار تعاونی تعاونی

ها در  همچنین صفایی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی با اشاره به سبقه تاریخی تعاونی. کرد

جای دولت  ها به وتقویت تعاونینهاد  بر اساس نیازهای دولت بر تغییر رویه حل مشکالت از طریق نهادهای مردم 6۳و  4۳های  دهه

سازی و تعیین کف قیمت، کشاورزان  ها باید آمادگی حضور در بورس کاالیی را پیدا کنند تا با شفاف به گفته وی، تعاونی. تاکید کرد

این های عرضه محصوالت کشاورزی تاکید و  وی بر لزوم ایجاد هماهنگی و همیاری در تامین نهاده.به منفعت منطقی دست یابند

در بخش دیگری از این نشست کالنتری معاون امور تعاون .ترین نقشه راه ساماندهی بازار محصوالت کشاورزی مطرح کرد امر را مهم

های خرید و فروش  ها در ایجاد هماهنگی و کاهش هزینه گونه تعاونی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ایفای نقش موثر این

های تامین نیاز  معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مزایای تعاونی. ردمحصوالت کشاورزی تاکید ک

گذاری و ساماندهی بازار محصوالت بین  ها، هماهنگی در سیاست جویی به مقیاس در خرید نهاده تولیدکنندگان از قبیل صرفه
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های اجرایی مذکور، به  ت کشاورزی و ایجاد امکان کمک توسط دستگاههای بازاریابی و فروش محصوال تولیدکنندگان، کاهش هزینه

ها برای تولیدکنندگان خرد و کوچک در بخش کشاورزی مبادرت  مجموعه تولیدکنندگان به تبیین مزایای عملی این نوع از تعاونی

 .کرد

/news/fa/ir.aian.www//:http53612D%/3%D%AA3%B9% 
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 اقتصاد محصوالت
 ایرنا۵۱71/7۵۹۳2 :تاریخ خبر

  درصد از بادام چهارمحال وبختیاری درصد از بادام چهارمحال وبختیاری   1515هندی ها مشتری هندی ها مشتری 

درصد از  9۳تاجران کشور هندوستان مشتری : مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت -ایرنا  -شهرکرد 

 . تولید این استان هستند« مامایی»محصول بادام 

: هزار تن برآورد کرد و افزود 25ابراهیم شیرانی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا، میزان محصول بادام تولیدی سال جاری استان را 

 .درصد از محصول بادام تولیدی استان را رقم مامایی صادراتی تشکیل می دهد 63

به دلیل مرغوبیت این محصول، کشورهای : هزار ریال ذکر و اظهار کرد 5۳۳ر کیلوگرم محصول بادام صادراتی استان را وی قیمت ه

 .حوزه خلیج فارس نیز متقاضی خرید این نوع بادام هستند

 2: الم کرد و افزودهزار هکتار اع 14مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری سطح زیرکشت باغ های بادام استان را 

 .هکتار از این باغ ها به صورت نهال و نابارور است 5۳۳هزار و 

تن در هکتار تولید  2چهارمحال وبختیاری رتبه نخست تولید بادام کشور را دارد و امسال بطور میانگین حدود : وی تصریح کرد

 .شده است

هکتار آن  ۲۳4هزار و  5۳محصوالت باغی اختصاص دارد که هکتار از زمین های کشاورزی این استان به کشت  39۳هزار و 4۳

 .بارور و مابقی شامل نهال و درختان غیربارور است

هزار تن محصوالت باغی، زراعی، دامی و شیالت تولید می شود و سطح  3۳۳ساالنه در چهارمحال وبختیاری بیش از یک میلیون و 

 .دار استهزار بهره بر 6۳هزار هکتار با  2۲۳زیرکشت استان 

/News/fa/ir.irna.www//:http32261392/ 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 فارس - ۳۱71/7۴۲:  تاریخ

  آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی     های اردبیل وهای اردبیل و  های شمالی البرز و استانهای شمالی البرز و استان  بارش برف در دامنهبارش برف در دامنه  
شنبه این هفته در ارتفاعات  دوشنبه هفته جاری، بارش برف در روزهای دوشنبه تا سه به سبب کاهش محسوس دما از روز

 . های شمالی البرز دور از انتظار نیست های اردبیل و شمال آذربایجان شرقی و دامنه استان

یابی هواشناسی از اواخر وقت امروز با استقرار  های پیش ن نقشه، براساس تحلیل آخریخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های گلستان و خراسان شمالی شاهد افزایش ابر، بارش باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید موقت در  سامانه بارشی در استان

 .این مناطق خواهیم بود

 .بدیا روز آینده بارش پراکنده در سواحل خزر و خراسان شمالی ادامه می

شود و موج جدید  با تقویت جریانات سرد شمالی بر روی دریای خزر سامانه دیگری وارد شمال و شمال غرب کشور می روز دوشنبه

های اردبیل شمال آذربایجان شرقی و غربی ایجاد خواهد  های شمالی البرز، برخی مناطق استان ها را در سواحل خزر، دامنه بارش

 .شود بینی می های گیالن و مازندران پیش استانکرد که شدت این سامانه در 

های اردبیل و شمال  شنبه در ارتفاعات استان به سبب کاهش محسوس دما از روز دوشنبه، بارش برف در روزهای دوشنبه تا سه

 .های شمالی البرز دور از انتظار نیست آذربایجان شرقی و دامنه

های شمالی البرز محسوس خواهد بود و کاهش دما در  واحل خزر و دامنهافت دما روز یکشنبه در شمال شرق، شمال غرب، س

 .تر است شنبه در مناطق مذکور محسوس روزهای دوشنبه و سه

های مرتفع و  های کوهستانی البرز به ویژه جاده امروز و روز دوشنبه دریای خزر مواج است ضمن آنکه در روزهای مذکور در جاده

 .دهد د و کاهش دید افقی رخ میآلو های کوهستانی مه گردنه

 14و  23شود؛ بیشینه و کمینه دما فردا در تهران  بینی می آسمان تهران روز آینده صاف تا کمی ابری در بعدازظهر وزش باد پیش

 .درجه خواهد بود

 .کشور خواهد بود ترین شهر کشور و شهرکرد با کمینه دمای صفر درجه سردترین شهر درجه گرم 59فردا اهواز با بیشینه دمای 

میزان بارش در سال گذشته در . متر است میلی 2۶21مهر سال جاری  13میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا روز 

 .متر بوده است که رشد داشته است میلی 1۶13این بازه زمانی 

 .کنند  هواشناسی کشاورزی را از اینجا مشاهدهتوانند خبرنامه هفتگی  کاربران همچنین می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http1593۳۲24۳۳15۳2 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۵۱: تاریخ

  توصیه های کشاورزی برای شرایط اقلیمی و تغییرات آب و هوایی مناطق مختلف کشورتوصیه های کشاورزی برای شرایط اقلیمی و تغییرات آب و هوایی مناطق مختلف کشور

مهرماه را شامل مجموعه اقدامات، مراقبت ها و عملیات  24تا شنبه  19روزه از دوشنبه  6های  اداره هواشناسی کشاورزی توصیه

الزم کشاورزی، باغبانی و دامداری توصیه شده که با کاربست آن و با توجه به تغییرات و شرایط استانی و منطقه ای هر اقلیم، می 

 .دتوان نسبت تولید مناسب محصوالت کشاورزی اقدام کرد، منتشر نمو

روزه را شامل مجموعه اقدامات، مراقبت ها و عملیات الزم کشاورزی،  6های  به گزارش ایانا، اداره هواشناسی کشاورزی توصیه

باغبانی و دامداری توصیه شده که با کاربست آن و با توجه به تغییرات و شرایط استانی و منطقه ای هر اقلیم، می توان نسبت تولید 

 .ی اقدام کرد، منتشر نمودمناسب محصوالت کشاورز

 

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

 :باغبانی· 

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در شمال استان آذربایجان شرقی در روز پنج شنبه و در بخش · 

 شرقی استان اردبیل در روز سه شنبه به دلیل بارش پراکنده 

 عملیات برداشت باغات انگورادامه · 

 آمادگی برای برداشت باغات سیب و تامین لوازم بسته بندی· 

در جعبه های پالستیکی با هدف رعایت مسایل ( زیردرختی)مدیریت صحیح جمع آوری و عرضه سیب صنعتی· 

 بهداشتی

 قطع آب آبیاری در زراعت های یپاز و سیب زمینی· 

 میوهمبارزه با انواع کنه در باغات · 

 کنترل آفت شب پره مینوز در مزارع گوجه فرنگی· 

 کنترل آفات شته و کنه و همچنین بیماری سفیدک در مزارع سبزی و صیفی· 

 هرس و انهدام شاخه های آلوده به بیماری سکته مو· 

 مبارزه با موش های مضر کشاورزی با استفاده از طعمه مسموم در مزارع و باغات · 

 :زراعی· 

 ملیات کاشت گندم دیم از نیمه دوم مهر شروع ع· 

 ادامه عملیات کاشت گندم · 

 ادامه عملیات خاکورزی و آماده سازی بستر برای کشت غالت· 

 برداشت زراعت چغندر قند با هماهنگی کارخانه قندشهرستان و استان· 

 تفاده از خاک ورزهای حفاظتیمدیریت بقایای گیاهی در مزارع با اس -آبیاری مزارع کلزا بالفاصله پس از کاشت· 
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در زراعت های گوجه ( برداشت صحیح و به موقع، بسته بندی و عرضه در بازار مصرف)تسریع در عملیات برداشت· 

 فرنگی و پیاز برای کاهش ضایعات محصول 

 بوجاری و ضد عفونی بذور خود مصرفی گندم و جو · 

 ادامه برداشت ذرت علوفه ای· 

 کلزا و آبیاری مزارع کلزا بالفاصله پس از کاشتادامه عملیات کاشت · 

 مدیریت بقایای گیاهی در مزارع پس از برداشت غالت با استفاده از خاک ورزهای حفاظتی· 

 :دام داری· 

 تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها · 

 :زنبورداری· 

 محافظت از کندوها در مقابل وزش باد· 

 :منابع طبیعی· 

 خودداری از ایجاد آتش در مراتع با توجه به وزش باد و امکان وقوع آتش سوزی· 

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

 :باغبانی· 

 .انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بالمانع است· 

 انه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخ· 

استفاده از کودهای ریز مغذی در باغات میوه با استفاده از نتایج آزمون خاک وبرگ وطبق توصیه های کارشناسان · 

 مراکز جهاد کشاورزی

 خودداری از مصرف سموم شیمیایی با دوره کارنس باال با توجه به فصل برداشت محصوالت سبزی و صیفی · 

 :زراعی· 

سانتی خاک اراضی که جهت گشت محصوالت پاییزه در نظر گرفته شده اند وارسال به  35تا5نمونه گیری از عمق · 

 آزمایشگاه خاک شناخت

 اتمام تاریخ کاشت کلزا در حوزه عمل شهرستان· 

بذر کار عمیقکار تهیه بذور گندم وجو اصالح شده وگواهی شده جهت کاشت مکانیزه وبا استفاده از دستگاههای · 

 وردیفکار

 کنترل مزارع گوجه فرنگی برای مبارزه به موقع با پروانه مینوز گوجه فرنگی طبق توصیه کارشناسان گیاهپزشکی· 

رعایت میزان مصرف بذور گندم وجو وهمچنین ضد عفونی بذور علیه سیاهک گندم جهت رعایت مسایل فنی وتراکم · 

 کشت مناسب در مزارع گندم وجو

 یمه نمودن محصول گندم وجو وکلزا عدم برگ چینی در مزارع چغندرقند جهت حفظ عیار قندب· 

 انجام آبیاری بسیار سبک بمنظور شروع فرایند جوانه زنی در زراعت کلزا · 
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 :دام داری· 

 تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها · 

 : استان های گیالن و مازندران· 

 : باغبانی· 

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان گیالن در روز های دوشنبه، چهارشنبه و پنج شنبه به · 

دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در روز سه شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان مازندران در روز سه 

 شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد 

 (ها جهت جلوگیری از اختالل فعالیت ریشه)از هرگونه شخم و شیار در باغات میوه  خودداری· 

 (با توجه به وزش باد و تغییرات دمایی)ها  کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب در گلخانه· 

 محلول پاشی باغات میوه برداشت شده به وسیله کود فروت ست تا قبل از خزان برگ ها· 

 های بارده، مناسب و کافی در باغهای  استفاده از قیم· 

 (طعم بازار پسند)برداشت نارنگی پیش رس ، · 

 متناسب با شیب زمین ) احداث زهکش به عمق مناسب در ضلع شمالی باغات مرکبات · 

ای و در اطراف  ها بصورت ریشه موردنیاز ساالنه درختان مرکبات همزمان با بارش NPKدرصد کودهای  05مصرف · 

 درختان مرکبات انداز سایه

 چای کاران عزیز نسبت به جمع آوری جوانه های بنجی از روی درختچه های چای اقدام نمایند· 

 : زارعی· 

 ای پاشی تغذیه ها و آفات، محلول پاشی اعم از مبارزه با بیماری عملیات محلول· 

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

 :نوغان داری· 

 آوری فیزیکی شاخه های آلوده به کرم برگخوار و معدوم نمودن آنها جمع · 

 مبارزه شیمیایی با کرم برگخوار· 

 وجین علف های هرز توتستان ها· 

 : دام و طیور· 

 در تغذیه طیور؛« دان پلت » استفاده از · 

های مرغوب گیاهی و حیوانی  چربیتنظیم جیره غذایی بر اساس اسیدهای آمینه و افزایش انرژی جیره با استفاده از · 

 در تغذیه پرندگان مسن در روزهای گرم

 روز در اختیار گذاشتن آب تمیز جهت طیور در تمام ساعات شبانه· 

 مبارزه مستمر با مگس و حشرات ناقل بیماری· 

 ها در داخل اصطبل دام به جریان انداختن هوا با استفاده از پنکه و فن· 
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 ت خُنک روز تغذیه دامها در ساعا· 

 های انگلی داخلی در گوسفندان مبارزه با بیماری· 

ها خصوصاً کف  ریزی و مطمئن شدن از گرم شدن سالن ساعت قبل از جوجه ۸۴های پرورش طیور  گرم کردن سالن· 

 آنها

گازهای  ها بهنگام شب و اوایل پرورش جوجه بمنظور خروج ها و اعمال حداقل تهویه در مرغداری تنظیم دمای سالن· 

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

 : شیالت· 

 های سردآبی  تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهی· 

 اطمینان از عملکرد ژنراتور برق اضطراری· 

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

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

 آبی و افزایش میزان غذادهی در ماهیان سردآبی  در ماهیان گرم( درصد  95به مقدار ) کاهش میزان غذادهی · 

 : استان گلستان· 

 :باغبانی· 

 ول پاشی و سم پاشی در روز سه شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باداحتیاط در انجام عملیات محل· 

 تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها · 

در صورت نیاز جهت کنترل کنه ها و بیماری قارچی آلترناریا نسبت به سمپاشی باغات با مشورت کارشناسان حفظ · 

 اه پزشکینباتات و کلینیکهای گی

 :زراعی· 

 آماده سازی زمین و تهیه بذر جهت کشت جو در مناطق شمالی· 

کشاورزان محترم می توانند جهت ذخیره سازی رطوبت با توجه به بارانهای پاییزه نسبت به شخم پاییزه باالخص · 

 .اراضی شمالی استان اقدام نمایند

و حفاظت از خاک پس از خروج آخرین آب در مزارع نسق  کشاورزان محترم می توانند به منظورافزایش حاصلخیزی· 

 .نمایند.... شالیزاری اقدام به کشت کود سبز از قبیل ماش ، شبدر برسیم و 

کشاورزان محترم ،کودهای شیمیایی یارانه دار کماکان در کارگزاران کود استان موجود است حتماٌ برای کشت · 

 .محصوالت پاییزه اقدام به دریافت نمایند

کشاورزانی که تمایل به تکثیر بذر گندم و جو مادری و گواهی شده دارند نسبت به معرفی زمینهای مورد نظر به · 

 .شرکتهای تولید بذر مراجعه فرمایند

با توجه به شرایط جوی ، شرکتهای تولید کننده بذر گندم و جو حتماٌ بذور بوجاری شده در انبارهای مناسب · 

  .نگهداری گردد
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 :داری دام· 

 تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها · 

 :زنبورداری· 

 استقرار کلونی های زنبور عسل در مزارع آفتابگردان · 

 : شیالت· 

افزایش سطح آب در صورت وجود منابع آبی با توجه همچنین تنظیم میزان میزان غذا به نسبت دما و مدیریت · 

 غذادهی

 :ان، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمناناستان های تهر· 

 :باغبانی· 

 .انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بالمانع است· 

 تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها · 

نموده و خارج از باغداران عزیز قبل از خزان کامل درختان، سرشاخه های خشک ناشی از آفات و بیماریها را هرس · 

 .محیط باغ بسوزانند

کوددهی با کودهای ازته همراه با آبیاری با توجه به شرایط مناسب رشد و ذخیره مواد غذایی در درختان میوه · 

 با توجه به خنک شدن هوا( به خصوص باغ های زردآلو، آلو و انگور) سردسیری

 ت محصولدادن کود سرک به باغات انار جهت افزایش کمیت و کیفی· 

 حذف برگ های آلوده با توجه به شرایط جوی و احتمال شیوع پروانه مینوز گوجه فرنگی· 

خودداری از پخش کود سرک ازت و سم پاشی با سموم دارای دوره کارنس بلند در مزارع و باغات آماده برداشت · 

 (همچون گوجه فرنگی و خیار)

 بارزه و به دام انداختن آفت کرم سیببستن گونی یا مقوا دور تنه درختان سیب جهت م· 

 :زراعی· 

کشاورزان عزیز با توجه به آغاز فصل پاییز بهترین زمان برای مبارزه با علف های هرز و جوندگان و از بین بردن · 

 .کانونهای زمستانگذرانی آنها در اراضی است

 آماده سازی اراضی کشاورزی و کشت غالت و کلزای پاییزه· 

 : دام داری· 

 تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها · 

 :استان های اصفهان و یزد · 

 :باغبانی· 

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در شرق استان اصفهان و استان یزد از بعد از ظهر روز دوشنبه تا · 

 بعد از ظهر روز سه شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد
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با شروع زمان برداشت انار، بمنظور کاهش جمعیت آفت هایی از قبیل کرم گلوگاه انار و سوسک های میوه خوار ، باید · 

در زمان برداشت همه میوه های مرغوب و نامرغوب ، برداشت و انار های آفت زده و آلوده در سایه انداز درختان انار در 

 .عمق سی سانتیمتری مدفون گردد

 یم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها تهویه و تنظ· 

 خودداری از سم پاشی درختان پسته با توجه به برداشت محصول· 

 استفاده از اسپری آب بر روی درختان دارای پوره های زرد رنگ پسیل قبل از برداشت پسته· 

 حذف کلیه علف های هرز و خار و خاشاک کف باغات پسته· 

در صورت مشاهده پوره های زردرنگ پسیل در حد نصاب روی برگ های پسته ، به سم پاشی با یکی از سموم · 

 مناسب 

 تغذیه برگی باغات برداشت شده ازطریق محلول پاشی· 

 انتقال محصول برداشت شده پسته سریعا به ترمینال های بهداشتی فراوری پسته جهت جلوگیری از فساد محصول· 

یات داشت پس از برداشت باغات پسته مانند مبارزه با آفت های احتمالی و کاربرد کود سرک نیترات انجام عمل· 

 آمونیوم به همراه آبیاری جهت تقویت درختان 

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

 و کیفیت محصول دادن کود سرک به باغات انار جهت افزایش کمیت· 

 :زراعی· 

 اتمام کشت کلزا در مناطق سردسیری 

 آماده سازی زمین موردکشت کلزا و تهیه بذورهیبرید فرانسوی در مناطق معتدل 

 آماده سازی اولیه زمین کشت غالت· 

 :دام داری· 

 تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها · 

 :منابع طبیعی· 

 روشن کردن آتش درسطح مراتع وجنگل ها با توجه به وزش بادخودداری از· 

 :استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی· 

 :باغبانی· 

 .انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بالمانع است· 

هرس سبز و بریدن برگ های اضافه تاکستان ها جهت ایجاد تهویه به منظور جلوگیری از شیوع بیماری سفیدک و · 

 مبارزه شیمیایی 

 مبارزه بیولوژیک و در صورت نیاز مبارزه شیمیایی در مزارع گوجه فرنگی آلوده به کرم میوه خوار· 

 سیده اقدام و به انبارهای استاندارد یا سرخانه هابرداشت محصوالت زراعی و باغی که زمان برداشت آن فرار· 
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 :زراعی· 

 مهر 95کاشت کلزا تا تاریخ · 

 قطع آبیاری چغندرقند برای استحصال قند· 

 قطع آبیاری مزارع پنبه جهت باز شدن غوزه ها و جلوگیری از سرمازدگی آخر فصل· 

 :دام داری· 

 مداری ها تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دا· 

 :زنبورداری· 

 انتقال کلنی های زنبور عسل به مراتع و مزارع دارای گل · 

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

 :باغبانی· 

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در شمال استان کرمان در روز سه شنبه به دلیل بارش پراکنده و · 

 وزش باد

 تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها· 

 مبارزه با آفت کرم خراط، از روش سنبه زنی و هرس سرشاخه ها· 

 هرس شاخه های خرما پس از برداشت محصول· 

 برداشت زیتون و فرآوری آن و همچنین برنامه ریزی جهت روغن کشی· 

 برداشت گردو و فرآوری مناسب آن· 

 برداشت ، فرآوری و انبارداری بهداشتی پسته و خرما· 

 جمع آوری و معدوم کردن میوه های آلوده ریخته شده در پای درختان انجیر، انار وسیب جهت کاهش آفات · 

کنترل حشرات مکنده و ناقل بیماری های ویروسی مانند شته ها و تریپس ها جهت جلوگیری از عوامل رنگ پریدگی · 

 برگ ها و بوته ها در گلخانه و بد شکلی

 :زراعی· 

 کشت زعفران تا اواخر مهر · 

مهر ماه جهت جلوگیری از  95کشت کلزا در مناطق سردسیری با در نظر گرفتن نوع ارقام از نظر رسیدگی تا تاریخ · 

 سرمازدگی

 :دام داری· 

 تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها · 

 :فارس، بوشهر و هرمزگاناستان های · 

 :باغبانی· 

 .انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بالمانع است· 
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 تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها · 

 :زراعی· 

 کشت زعفران تا آخر هفته · 

مهر ماه جهت جلوگیری از  05تا تاریخ کشت کلزا در مناطق سردسیری با در نظر گرفتن نوع ارقام از نظر رسیدگی · 

 سرمازدگی

 آماده سازی اولیه زمین کشت غالت· 

 :دام داری· 

 :دام داری و مرغداری· 

 تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها · 

 :زنبورداری· 

 اعالم زمان سم پاشی به زنبورداران جهت جلوگیری از تلفات زنبورستان ها· 

 :شیالت· 

 خودداری از انجام عملیات صید و صیادی در روز دوشنبه به دلیل مواج بودن دریا· 

 :استان های ایالم و خوزستان· 

 :باغبانی· 

 .انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بالمانع می باشد· 

 پاکسازی نهر ها و جوی های اصلی آبیاری مزارع· 

 مبارزه با علف های هرز بین درختان و مسیرهای آبیاری جهت کاهش هدر رفت آب · 

 :زراعی· 

 .با توجه به احتمال تاخیر در بارش ها عملیات کاشت غالت پاییزه با تاخیر نسبت به سال زراعی گذشته انجام گیرد· 

 مبارزه بیولوزیک در مزارع ذرت در شهرستان های مهران و دهلران · 

 سازی زمین جهت کشت چغندر پاییزه آماده · 

 تنظیم دوره آبیاری و مصرف کود سرک ازته و عملیات در مزارع ذرت · 

 مبارزه بیولوزیک در مزارع ذرت · 

 مبارزه با آفت مکنده مزارع کنجد و استفاده از کود سرک و میکرو در مزارع کنجد· 

 آماده سازی بستر بذر غالت · 

 :دام داری و مرغداری· 

 هویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری هات· 

/news/fa/ir.iana.www//:http53496D%/3%D%AA 

 

http://www.iana.ir/fa/news/35496/%D8%AA%25D
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۵۱: تاریخ

  مخاطرات این سه گونه درختی برای پایتختمخاطرات این سه گونه درختی برای پایتخت

گذاری معاونت علمی دفتر ریاست جمهوری انجام گرفت،  بار در ایران با حمایت سرمایه که برای نخستینبر اساس یک پژوهش 

های آلوده است که در شهر  ترین ترکیب درختی برای فضای سبز در شهر آشکار شد که ترکیب سه گونه چنار، اقاقیا و کاج نامناسب

 .شود های ریوی می یجاد شرایط مساعد برای بیماریشود که در نهایت منجر به ا تهران به وفور مشاهده می

گذاری معاونت علمی دفتر ریاست جمهوری انجام گرفت،  بار در ایران با حمایت سرمایه بر اساس یک پژوهش که برای نخستین

است که در شهر های آلوده  ترین ترکیب درختی برای فضای سبز در شهر آشکار شد که ترکیب سه گونه چنار، اقاقیا و کاج نامناسب

 .شود های ریوی می شود که در نهایت منجر به ایجاد شرایط مساعد برای بیماری تهران به وفور مشاهده می

بسیاری از . فضای سبز جزئی بسیار مهم از زندگی شهری و حفظ و گسترش آن از اهمیت باالیی در زندگی شهری برخوردار است

کنند که برخی تأثیر بالقوه مثبت و برخی  نام ترپنوئید یا فیتونساید از خود متصاعد میهای فراری با  های درختی هیدروکربن گونه

دلیل تولید این مواد  های درختی است که با وجود ایجاد مشکالت تنفسی به گونه چنار یکی از گونه. تأثیر منفی در کیفیت هوا دارند

ترین ترکیب درختی برای  یب سه گونه چنار، اقاقیا و کاج نامناسبترک. شود فرار، در فضای سبز شهری کشور به وفور استفاده می

 .شود فضای سبز در شهرهای آلوده است که در شهر تهران به وفور مشاهده می

توسط  "گنجشک و چنار در شهر تهران مقایسه میزان تولیدترپنوئیدها در سه گونه درختی اقاقیا، زبان"شده با عنوان  نامه دفاع پایان

دیو، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران و با راهنمایی دکتر انوشیروان شیروانی، دکتر محمدحسن عصاره و احسان خ

حاکی از آن بود که کاهش تمرکز  1595از دانشگاه میشیگان در سال ( Thomas D .Sharkey)پروفسور توماس شارکی 

گنجشک تأثیر بسزایی در بهبود کیفیت هوای  هایی چون زبان از گونه ها در کاشت دو گونه چنار و اقاقیا و استفاده بیشتر شهرداری

گذاری معاونت علمی دفتر ریاست جمهوری  بار در ایران و با حمایت سرمایه این پژوهش برای نخستین. شهر تهران خواهد گذاشت

 .انجام گرفت

کنند که برخی از آنها  بن فراری در اتمسفر متصاعد میویژه درختان مواد هیدروکر تمامی گیاهان، به": نامه آمده است در این پایان

ها  ، پینن(عصاره اکالیپتوس)توان به اوکالیپتول  از نمونه این مواد می. تنها برای گیاه، بلکه برای انسان نیز تأثیر درمانی دارند نه

(Pinen )سان سودمند هستند که عصاره درختان خانواده کاج هستند اشاره کرد که از نظر درمانی نیز برای ان(Q .Li et al. ,

2۳1۳ ;Qing Li et al. ,2۳11 ;Phillips ,2۳11 .)های مختلف بسیار متفاوت است و برخی درختان  تولید این مواد در گونه

کنند که تأثیر مثبتی در سالمت انسان  در هوا آزاد می( Isoprene)ای به نام ایزوپرن  نیز جهت مقابله با گرما و خشکی ماده

 "(.Sharkey and Monson ,2۳14)خواهد داشت ن

بسیاری از این مواد با وجود آن که در حالت عادی و در فضای جنگل تأثیری سودمند بر سالمت انسان "خدیو با اشاره به اینکه 

ای اخیر در ه تحقیقاتی که در سال": نویسد در ادامه می "توانند به معضلی بزرگ تبدیل شوند دارند، در فضای آلوده شهری می

 PM2۶3جهان انجام شده حاکی از آن است که واکنش این مواد سودمند با اوزون موجود در فضای شهر منجر به ایجاد ذرات معلق 

 Saraga et al. ,2۳1۳ ;Forester and Wells ,2۳11 ;Hewitt)شود که ازجمله خطرناک ترین ذرات معلق هستند  آلی می

et al. ,2۳11 .) های حاد  های ریه نفوذ کرده و منجر به بیماری ترین شریان دلیل ابعاد بسیار کوچک، در کوچک بهاین ذرات معلق

تنهایی با واکنش با  نکته بسیار قابل توجه آن است که ماده ایزوپرن نیز به": کند محقق در ادامه تأکید می".شوند ریوی می
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های  ها گونه در نتیجه این واکنش. شود زون تروپوسفری میمنجربه تولی او( SOxو  NOx)هایی چون ناکس و ساکس  آالینده

در شهر . کنند نامناسب از یک طرف به ایجاد آلودگی اوزون و از طرف دیگر به ایجاد آلودگی ذرات معلق در فضای شهر کمک می

درصد  ۲۳گونه بیش از  های الینفک فضای سبز شهری هستند که این سه تهران متأسفانه سه گونه چنار، اقاقیا و کاج جزو گونه

در نتیجه مقادیر باالی ایزوپرن تولید شده از دو گونه اقاقیا و چنار از یک طرف . دهند های درختی این شهر را تشکیل می گونه

های  ویژه گونه های دیگر، به منجربه ایجاد اوزون تروپوسفری شده و در مرحله بعد این اوزون با ترپنوئیدهای تولید شده از گونه

سه منبع بسیار بزرگ . شود می( ترین ذرات معلق از خطرناک) PM2۶3انواده سرو و کاج ترکیب شده و باعث تولید ذرات معلق خ

تنهایی در ترکیب با اوزون تروپوسفری تولید شده به واسطه  تولید ترپنوئیدها در حاشیه شهر تهران قرار دارند که خود به

های جنگلی  این سه منبع پارک. کنند ل توجهی از ذرات معلق را در این شهر ایجاد میهای شهری ترکیب شده و حجم قاب فعالیت

یکی از عوامل بالقوه آلودگی هوای شهر تهران از نظر ذرات معلق در ": وی در نهایت افزود".حصار و لویزان هستند چیتگر، سرخه

ی چون زبان گنجشک که بر اساس نتایج این تحقیق های جایگزین کردن گونه. های مناسب است فصل تابستان عدم انتخاب گونه

این در صورتی . تواند منجربه افزایش کیفیت هوای شهر تهران شود طور قابل توجهی می ها نیستند، به مستعد تولید این هیدروکربن

ه پیشنهاد ب ".صورت چشمگیری افزایش یافته است های اخیر کاشت درخت چنار جهت بازیابی فضای سبز به است که در سال

عنوان معیار انتخاب گونه قرار  ویژه در مناطق شهری، به بهتر است قبل از ایجاد فضای سبز در هر منطقه این پارامتر نیز به"محقق 

نامه که با  طبق تجربه محقق پایان ".ای دیگر نیز در تحقیقات آینده مورد ارزیابی قرار گیرد های درختی و درختچه گرفته و گونه

در روزهای گرم و آفتابی این ماده در برخی مناطق تهران که تراکم گونه چنار باال است، "وپرن در تماس مستقیم بوده ماده ایز

 ".همچون خیابان ولیعصر، به صورت قابل توجهی قابل استشمام است
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۴۹: تاریخ

  ......کمی زیست محیطی ترکمی زیست محیطی تر

 عباس محمدی

بدیهی است . بود  زیستی هماهنگ  با معیارهای محیط( های پیش نسبت به سال)ای  سابقه های محرمِ امسال، به شکل کم عزاداری 

ها هم اشاره کرد و گفت که وضع  ها، و ریخت و پاش غذاهای نذری و مانند این های رهاشده در خیابان توان به انبوه زباله که می

ر اطراف از شهر تهران دیدم که د  اما، اگر بخش مثبت ماجرا را ببینیم، امیدوارکننده است؛ خود من در چند نقطه! خراب بوده است

 .شود سرعت جمع می ای نیست یا به ها، یا زباله چادرهای پخش نذری و تکیه

بارمصرف،  های یک ناپذیر مبارزه با ظرف ی کوهستان سبز به مدیریت مردِ خستگی های داوطلب ازجمله موسسه در تهران، گروه

های مردمی برای کمک  هدف آن جذب کمک را مطرح کردند که« نذرهای محیط زیستی»حسین عبیری گلپایگانی، موضوع جدید 

تر استفاده  بارمصرف کم در نذرهایمان از ظرف یک»در قم چند داوطلب با حمل شعار . به حیات وحش و حفاظت از طبیعت است

در . های گازی داد آباد، سنت روشن کردن آتش با چوب درختان جای خود را به آتش مشعل در خرم. به عزاداری پرداختند« کنیم

های شهر پرداختند که این امر مورد توجه خاص گردشگران  آوری زباله اصفهان، شخص شهردار و گروه رفتگران طبیعت به جمع

های دایمی  نوردان ایران، به تبلیغ استفاده از ظرف در ساری، انجمن مهرورزان و دفتر نمایندگی انجمن کوه. خارجی هم قرار گرفت

های نایلونی استفاده  ای خریدند تا از سفره ی پارچه داختند و همچنین برای یک تکیه سفرههای دورانداختنی پر به جای ظرف

های  سازی چند خیابان از ظرف نهاد تاسیس شده، به پاک های مردم ی محیط زیست که به همت سازمان در تبریز، خانه. نکنند

سازی و تبلیغِ نریختن زباله در شهر اقدام  ی موثر به پاکآل ما به شکل ی سرزمین ایده در رشت، اعضای موسسه. رهاشده پرداختند

های  تا جایی که من خبر دارم، در شهرهای دیگری مانند رامهرمز، کاشمر، کرمانشاه، کنگاور، سیرجان، بافق هم برنامه. کردند

 .های دورانداختنی اجرا شده است سازی و تبلیغ استفاده نکردن از ظرف پاک

های محیط زیستی بدل به یک جنبش اجتماعی  یابد؛ امروزه در ایران، مطالبه به روز در کشور افزایش می آگاهی محیط زیستی روز

ی عمیقی که  طبیعی است که مراسم محرم، با ریشه. توان دید های اجتماعی می شده و نُمودهای این جنبش را در بسیاری از عرصه

های محرم، پیوند  شوم که ابعاد گوناگون فرهنگ ما، از جمله عزاداری یادآور می. تواند از این حرکت برکنار باشد در جامعه دارد، نمی

های  هایی که در دسته«عالمت»توان به  به عنوان فقط یک مثال، می. دارد( مانند آفرینش های بی این نشانه)ژرفی با عناصر طبیعت 

های  سر، شیر، کَل، قوچ، طاووس، و دیگر پدیده به کبوتر، شانهها نمادهایی به شکل گوزن،  شود اشاره کرد که بر آن عزاداری حمل می

ترین  ، در کنار مقدس آن قدری زیاد است که موجودات  توان گفت که وابستگی روح ایرانی به طبیعت به می. طبیعی قرار دارد

 .ها جای دارند ها و آیت چهره

/news/fa/ir.iana.www//:http536۳۲A%DA%/9%D9% 
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 انتصابات
 فودپرس ۵۹۳2مهر ماه  ۵۳دو شنبه 

مهدی زاهدی اول رییس هیات مهدی زاهدی اول رییس هیات / / هیات مدیره خانه صمت جوانان نماینده صنایع غذایی را به ریاست برگزیدهیات مدیره خانه صمت جوانان نماینده صنایع غذایی را به ریاست برگزید

  مدیره خانه صنعت جوانان تهران شدمدیره خانه صنعت جوانان تهران شد

مدیره خانه صنعت و معدن و تجارت جوانان استان تهران در دوره جدید  نخستین جلسه هیات -اقتصاد غذا < صنایع غذایی

غذایی به عنوان رییس  اول به نمایندگی از صنایع منظور تعیین ارکان هیات مدیره و دبیر جدید برگزار شد و مهدی زاهدی به

 .هیات مدیره انتخاب شد

تمامی اعضای هیات مدیره و بازرس منتخب حضور داشتند  در این جلسه که  ،«فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

مهدی زاهدی اول بعنوان رئیس هیات مدیره، سید مرتضی آقا میری بعنوان نایب رئیس اول، کوروش رحمانی فرد بعنوان نایب 

 .رئیس دوم، احسان پیری بعنوان خزانه دار و محمد مهدی مومن زاده بعنوان دبیر انتخاب شدند

زارش در ابتدای این جلسه سید علی صدری، رئیس هیات امنای خانه صنعت و معدن جوانان ضمن تقدیر از حضور پر بر این گ بنا

حضور در تشکلهای : ویژه در خانه صنعت و معدن و تجارت استانها خاطر نشان کرد رنگ فعاالن جوان اقتصادی در تشکلها و به

خصوصی و تعامل با دولت مردان را میتوان یکی از دستاوردهای اصلی این  موجود در کشور و توسعه ارتباطات میان فعاالن بخش

امید است هیات مدیره جدید خانه صنعت و معدن و تجارت جوانان تهران در سایه همدلی و : وی افزود.نوع تشکلها عنوان کرد

 .قبولی را داشته باشدتالش برای استفاده حداکثری از پتانسیلهای اعضا بتواند طی سه سال آینده عملکرد قابل 

هیات امنای خانه، آمادگی کامل دارد تا تمامی امکانات، : رئیس هیات امنای خانه صنعت معدن و تجارت ایران همچنین اعالم کرد

ارتباطات و پتانسیلهای موجود را در اختیار هیات مدیره و خانه صنعت و معدن و تجارت تهران قراردهد وی همکاری و تعامل با 

در سایه تعامل و هم افزایی با سایر تشکلها می : کرد شکلها را یکی از عوامل موفقیت هیات مدیره جدید دانست و تصریحسایر ت

 .توان توان بخش خصوصی را برای همکاری و تعامل با سایر بخشهای نظام مقدس جمهوری اسالمی به حداکثر رساند

c=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http۲9ecb۲164۳6423۳3e4c 
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 کشمش/ انگور
 فارس - ۳۱71/7۵۱:  تاریخ

انگورکاران رغبتی به برداشت محصول انگورکاران رغبتی به برداشت محصول / / دهد کام تلخ باغداران بنابی از قیمت پایین انگوردهد کام تلخ باغداران بنابی از قیمت پایین انگور  فارس گزارش میفارس گزارش می

    !!تولیدی ندارندتولیدی ندارند

اما امسال . های بناب و ملکان، زبانزد خاص و عام است های آذربایجان به ویژه شهرستان حاصل از تاکستانشهد شیرین انگور 

 . های پیشین باغداران بنابی رغبت چندانی برای برداشت این میوه بهشتی ندارند برخالف سال

شود ولی در چند  های اصلی تولید انگور در کشور محسوب می ن بناب یکی از قطباز بناب، شهرستا خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .سال اخیر ورود دالالن به این عرصه باعث شده تا باغداران سود چندانی از تولید محصول انگور نداشته باشند

ت فعلی انگور کفاف هزینه های ماهه باغداران انگور برای تولید و فروش محصول حدود یک هزار تومان است و قیم 6نتیجه تالش 

. انگور یکی از محصوالت مهم بناب بوده و درآمد اکثر جمعیت این شهرستان وابسته به آن است.دهد آبیاری و تولید محصول را نمی

ای ه ای به فروش رسانند تا هزینه به همین خاطر باغداران به ناچار مجبورند محصول را با قیمت پایین و مشخص شده از طرف عده

اما این در حالی است که تعدادی از باغداران این شهرستان به علت پایین بودن قیمت انگور .آب و کارگر و زمین را پرداخت کنند

 .ها مانده است رغبتی به برداشت محصول تولیدی ندارند و محصول همچنان در تاکستان

ر تثبیت قیمت این محصول در بازار شدند و اظهار کردند با جمعی از تاکداران منطقه خواستار اقدامات مسؤوالن جهاد کشاورزی د

های انگور تولید این محصول با ارزش با قیمت فعلی مقرون  توجه به هزینه های باالی نگهداری، کارگر، کود، سم و آبیاری تاکستان

ای از انگور تولیدی  درصد محصول انگور تولیدی شهرستان و سهم عمده ۲۳اکنون عالوه بر بیش از  هم.به صرفه نیست

واحد فرآوری خشکبار این شهرستان بعد از تبدیل به کشمش  1۲های همجوار، در باراندازهای انگور منطقه و  های استان شهرستان

 .شود بندی به خارج از کشور صادر می و بسته

 اند ها کام انگورکاران بنابی را تلخ کرده واسطه

 .های این شهرستان خبر داد هزار تن انگور از تاکستان ۲3از  مدیر جهاد کشاورزی بناب از برداشت بیش

هزار  3یکی از محصوالت عمده باغی شهرستان بناب انگور است و این محصول : جعفر صادقی به خبرنگار فارس در بناب گفت

محصول تولیدی منطقه که های گذشته عالوه بر  هکتار از باغات منطقه را به خود اختصاص داده است و امسال نیز همچون سال

های همجوار نیز این محصول خریداری شده و  تن در هر هکتار است، از سایر استان 13هزار تن با متوسط عملکرد  ۲3بیش از 

فرآوری انگور تحت نظارت کارشناسان مدیریت به لحاظ استفاده از سموم مجاز در مبارزه با آفات و  بهداشتی های بارگاه در

های  تفاده از انواع کربنات سدیم و کربنات پتاسیم خوراکی در فرآوری انگور و تولید کشمش از طریق برگزاری دورهها، اس بیماری

های فنی در راستای جلوگیری از عدم استفاده از سموم غیرمجاز در خصوص حساسیت بازار  آموزشی ترویجی و توزیع اطالعیه

سنگین روی محصول و همچنین رعایت موارد استاندارد و مورد تأیید جهانی نسبت به موضوع باقی ماندن سموم و فلزات 

 .برداران نباشد ربط برای تیزآب انگور برگزار شد تا در خرید کشمش مشکالتی متوجه بهره های ذی سازمان

کرده است  امید است مسؤوالن از این صنعت که موجبات اشتغال و امرار معاش قشر زیادی از مردم منطقه را فراهم: وی افزود

حمایت جدی به عمل آورند تا دغدغه اصلی باغداران و تاکداران منطقه که عدم تعادل قیمت تمام شده محصول و بازار فروش است 

 .ها نرود مرتفع شود و در این میان سود حاصل از تالش این قشر زحمتکش به جیب واسطه

http://www.farsnews.com/
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شود، باید زمینه الزم برای  حمتکش کشاورزان زحمتکش محقق میبه هر حال، از آنجایی که تحقق استقالل اقتصادی با دستان ز

 .مردان هموار شود واسطه محصوالت کشاورزی توسط دولت فروش بی

دهند محصوالت  با این وضعیت، باغداران بنابی به دلیل پایین بودن قیمت انگور در بازار و باال بودن هزینه تمام شده ترجیح می

 .ل کرده و با این قیمت محصول خود را به بازار ندهندتولیدی خود را به کشمش تبدی

بارانداز انگور برای فرآوری و تبدیل آن به انواع کشمش است و صاحبان این باراندازها عالوه بر  ۲3۳از طرفی شهرستان بناب دارای 

کنند اما  در باراندازها فرآوری میمحصول تولیدی خود انگور شهرهای شیراز، تاکستان، ارومیه، ملکان و سایر شهرها را خریداری و 

به دلیل پایین بودن قیمت انگور کشاورزان منطقه حاضر به فروش محصول خود نبوده و باراندازهای منطقه فعالً در حالت نیمه 

 .تعطیل قرار دارند

منطقه مشغول به کار  هزار نفر به صورت فصلی در باراندازهای 1۳این در حالی است که همه ساله در فصل برداشت انگور حدود 

 .شوند می

بندی کشمش فعالیت دارد که محصوالت خشکبار و کشمش را پس از  کنی و بسته واحد سبزه پاک 2۳شهرستان بناب بالغ بر 

 .کنند بندی کرده و به خارج از کشور صادر می فرآوری بسته

هزار تن  53شده و سال گذشته با صادرات بیش از شرقی واقع  هزار نفری بناب در جنوب مرکز استان آذربایجان 14۳شهرستان 

 .انواع محصوالت به خارج از کشور رتبه اول استان را در امر صادرات به خود اختصاص داده بود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http1593۳۲13۳۳142۳ 
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 انگور

 ایرنا ۵۳71/7۵۹۳2 :تاریخ خبر

  بناب برای برداشت محصول بناب برای برداشت محصول   تاکدارانتاکدارانبی رغبتی بی رغبتی 

شهرستان های بناب و ملکان در جنوب آذربایجان شرقی از قطب های اصلی تولید انگور به شمار می روند؛ اما در  -ایرنا  -تبریز 

 . محصول بی انگیزه کرده استسال های اخیر نبود سود، باغداران را در برداشت این 

هزار ریال است که به 1۳ماه تالش باغداران برای برداشت انگور، فروش هر کیلوگرم از این محصول حدود  6به گزارش ایرنا، نتیجه 

را گفته باغداران و کارشناسان درآمد حاصل کفاف هزینه های آبیاری و تولید را هم نمی دهد و دلیل قیمت پایین و نبود بازار 

 .واسطه گری، فرآوری نامناسب، باال بودن قیمت نهاده های کشاورزی و نبود حمایت از تولید می دانند

انگور یکی از محصوالت مهم بناب است که درآمد اکثر جمعیت این شهرستان به آن وابسته است؛ به همین خاطر باغداران مجبورند 

واسطه گران به فروش برسانند تا هزینه های آب، کارگر و زمین را پرداخت محصول تولیدی را با قیمت پایین اعالم شده از سوی 

این در حالی است که تعدادی از باغداران این شهرستان به علت پایین بودن قیمت انگور رغبتی به برداشت محصول تولیدی .کنند

 .ندارند و محصول همچنان در تاکستان ها رها شده است

با : تار اقدام مسئوالن جهاد کشاورزی در تثبیت قیمت این محصول در بازار شده و اظهار کردندجمعی از تاکداران منطقه خواس

توجه به هزینه های باالی نگهداری، کارگر، کود، سم و آبیاری تاکستان ها، تولید این محصول با ارزش با قیمت فعلی مقرون به 

تولیدی شهرستان، سهم عمده ای از انگور تولیدی استان های درصد محصول انگور  ۲۳هم اکنون عالوه بر بیش از .صرفه نیست

واحد فرآوری خشکبار این شهرستان بعد از تبدیل به کشمش و بسته بندی به خارج از  1۲همجوار در باراندازهای انگور منطقه و 

تن در هر هکتار از  13د هزار تن انگور با متوسط عملکر ۲3رئیس جهاد کشاورزی بناب از برداشت بیش از .کشور صادر می شود

 .تاکستان های این شهرستان در سال جاری خبر داد

هزار هکتار از باغات منطقه را به خود اختصاص  3انگور یکی از محصوالت عمده باغی شهرستان بناب است که : جعفر صادقی گفت

مجوار نیز این محصول خریداری و در داده و امسال همچون سال های گذشته عالوه بر محصول تولیدی منطقه، از استان های ه

 .بارگاه های بهداشتی فرآوری انگور تحت نظارت کارشناسان به لحاظ استفاده از سموم مجاز، نظارت و توزیع می شود

وی با اشاره به حساسیت بازار جهانی نسبت به باقی ماندن سموم و فلزات سنگین بر روی محصول و همچنین رعایت موارد 

ورد تأیید سازمان های ذیربط از برگزاری دوره های آموزشی ترویجی و توزیع اطالعیه های فنی توسط جهاد کشاورزی استاندارد و م

 .این امر بخاطر صادرات بهتر محصول و جلوگیری از مشکالت احتمالی برای باغداران است: خبر داد و افزود

تغال و امرار معاش قشر زیادی از مردم منطقه را فراهم کرده است، مسئوالن از این صنعت که زمینه اش: صادقی اظهار امیدواری کرد

 . حمایت جدی به عمل آورند تا دغدغه اصلی باغداران و تاکداران منطقه بخاطر قیمت پایین و نبود بازار فروش مرتفع شود

به دست کشاورزان زحمتکش به هر حال از آن جایی که خودکفایی در زمینه غذایی و تحقق استقالل اقتصادی : وی تاکید کرد

 .محقق می شود، باید زمینه الزم برای فروش بی واسطه محصوالت کشاورزی هموار شود

اصغر شادجو مهندس کشاورزی معتقد است، انگور در ردیف محصوالتی است که به دلیل ارزش غذایی باال و تبدیل آن به انواع 

 .راهم کندفرآورده های مختلف همیشه می تواند بازار خوبی را ف

ضمن تازه خوری محصول انگور، برگ و غوره آن خواهان زیادی دارد، آب انگور با خواص زیاد و تبلیغ آن می تواند : وی افزود

همانند عسل از جایگاه باالیی در میان مردم برخوردار است و در نهایت ( دوشاب) مشتریان زیادی را جلب کند، شیره انگور 
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 .ست فرآوری شود در تمام نقاط جهان خواهان آن هستندکشمش و تیزآبی آن اگر در

تاکداران تفکر تبدیل آن به فرآورده با ارزش را کنار گذاشته اند و بیشتر راغبند که واسطه ها و کارخانه : این کارشناس اضافه کرد

ایت از باغداران و همچنین های تولید آب میوه بدون تقبل زحمتی محصول آنان را خریداری کنند ضمن اینکه به دلیل نبود حم

 .نبود کارخانه های مکمل در خصوص فرآوری و بسته بندی استاندارد این محصول، باعث نگرانی باغداران شده است

انگور یکی از میوه های مقوی و بسیار لذیذی است که خواص درمانی و دارویی زیادی برای : وی با تشریح خواص انگور اضافه کرد

عالوه بر میوه انگور از برگ و هسته و کلیه قسمت های درخت قابل استفاده است و حتی درمان چاقی تا  سالمتی بدن دارد و

کلیه قسمت های درخت انگور قابل استفاده دارویی : وی معتقد است.در این میوه نهفته شده است... سرطان و خواص ضد پیری و

، مواد نشاسته ای و تعدادی اسیدهای آلی است و عالوه بر  Inositeت ، اینوزی Levulose دارای ساکارز، لوولز 'برگ مو 'است، 

غوره که میوه سبز و نارس انگور است : وی افزود.این خوشه انگور دارای تانن، مواد رزینی، تارتارات پتاسیم و اسید های آلی است

،  Succinique Acid، اسید سوکسینیک غوره دارای اسیدهای آلی مانند اسید مالیک ، اسید فرمیک. دارای طعم ترش می باشد

بگفته این کارشناس کشاورزی، انگور یکی از قدیمی ترین .و قند می باشد Glucolique Acid اسید اگزالیک، اسید گلوکولیک

 انگور عالوه بر بناب در دیگر شهرها و.میراث های ایران کهن است که خواص بسیاری برای سالمتی و رفع بسیار بیماری ها دارد

هزار نفری بناب در جنوب استان آذربایجان شرقی قرار دارد و سال  14۳شهرستان .استان های شمالغرب کشور تولید می شود

 .هزار تن انواع محصوالت به خارج از کشور رتبه اول استان در امر صادرات را به خود اختصاص داد 53گذشته با صادرات بیش از 

/News/fa/ir.irna.www//:http322629۲4/ 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۵۹۳۱مهر  ۴1: تاریخ

  دالالن باز عامل گرانی شدنددالالن باز عامل گرانی شدند/ / نرخ منطقی هر کیلو دام زنده چقدر است؟نرخ منطقی هر کیلو دام زنده چقدر است؟

به فروش رسد در حالی که شاهدنرخ های باالتری  تومان 3۳۳هزار و  12میانگین قیمت دام سبک با افزایش هزار تومانی باید 

صنعت،تجارت و  خبرنگار محمد رضا مال صالحی رئیس مرکز اصالح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با.هستیم

اشکال در : با بیان اینکه هیچ کمبودی در توزیع دام زنده نداریم، اظهار داشت ادی باشگاه خبرنگاران جواناقتص گروه کشاورزی

 .سیستم توزیع و سودجویی برخی افراد گرانی را رقم زده است

 .یستتنها سودجویی دالالن اختالالتی در بازار ایجاد کرده که این امر به نفع تولید کننده و مصرف کننده ن  :وی گفت

با اتمام این ایام و کاهش تقاضا در : مالصالحی با بیان اینکه افزایش قیمت گوشت در ایام پر تقاضا امری عادی تلقی می شود، افزود

 .بازار نرخ گوشت به روال عادی خود باز می گردد

ه مراکز عرضه و درب کشتارگاه این درحالی است ک: تومان اعالم کرد و گفت 3۳۳هزار و 12  وی نرخ منطقی هر کیلو دام سبک را

 .هزار تومان فروخته می شود13الی 14ها هر کیلو دام سبک حدود 

تمایل مصرف کنندگان به : نیز اظهار داشت  تاثیر واردات گوشت خارجی  رئیس مرکز اصالح نژاد دام وزارت جهاد در خصوص

 . بر جو روانی بازار تاثیر گذار باشداستفاده از گوشت تازه گوسفندی است و تنها واردات گوشت می تواند 

 مشکلی در توزیع گوشت قرمز و مرغ وجود ندارد

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار علی رضا ولی مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام نیز در گفتگو با

شرکت پشتیبانی امور دام بیش : با بیان اینکه از نظر توزیع گوشت قرمز و مرغ مشکلی در ایام محرم نداریم، گفت  خبرنگاران جوان

 هزار تن گوشت مرغ برای این ایام در استان ها توزیع کرده و در صورت لزوم هیات های مذهبی با به شرکت پشتیبانی دام 2۳از 

هزار تن گوشت قرمز نیز در اختیار دارد  13شرکت پشتیبانی امور دام با مشارکت بخش خصوصی بیش از : وی افزود.مراجعه کنند

 .که در صورت نیاز توزیع خواهد کرد

ر هزا 22تومان و گوشت قرمز  1۳۳هزار و  3  نرخ هر کیلو مرغ منجمد: علی رضا ولی در خصوص نرخ گوشت قرمز و مرغ بیان کرد

 .تومان است و تنها در زمان توزیع ستاد تنظیم بازار استان ها ممکن است مبلغی را به عنوان کارمزد توزیع در نظر بگیرند

 ثبات نرخ گوشت گوسفندی در بازار 

اقتصادی باشگاه خبرنگاران  گروه عت،تجارت و کشاورزیصن خبرنگار علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفتگو با

در حال حاضر هر کیلو شقه : با بیان اینکه از هفته گذشته تاکنون نرخ گوشت تغییر محسوسی را تجربه نکرده است، افزود  جوان

 .هزار تومان به مصرف کننده عرضه می شود 53الی  5۲هزار تومان به مغازه دار و  56الی  53بدون دنبه 

با توجه به واردات گوشت وعرضه آن به بازار و همچنین : هزار تومان اعالم کرد و گفت 13الی  14وی نرخ هر کیلو دام زنده را نیز 

ته و بعید است که افزایش کاهش خرید دام زنده از سوی قصابی ها شرایط عرضه دام در میادین نسبت به دو هفته گذشته بهبود یاف

با عرضه گوشت منجد از سوی شرکت پشتیبانی، : ملکی با بیان اینکه رکود در بازار گوشت حاکم است بیان کرد.قیمتی رخ دهد

 .بازار در رکود به سر می برد

 کاهش تقاضا برای گوساله در بازار 
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اقتصادی باشگاه  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار تگو باعلی رضا عزیزالهی مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران در گف

تغییری در چند ماه اخیر نرخ گوساله پروار بندی : ، در خصوص تغییرات نرخ دام سبک و سنگین اظهار کرد خبرنگاران جوان

 .تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است 5۳۳نداشته و تنها گوسفند زنده کیلوی هزار و 

تنها به سبب ایام محرم حسینی و اعیاد گذشته تقاضا برای دام سبک افزایش یافته که در نهایت همین امر منجر به : وی گفت

 .باالرفتن نرخ گوسفند شده است

در حال حاضر نرخ : ام از درب دامداری تا دست مصرف کننده فاصله معنا داریپیدا می کند، ادامه دادعزیز الهی با بیان اینکه نرخ د

 .هزار تومان است 12هزار تومان و نرخ هر کیلو گوساله  15هر کیلو گوسفند زنده درب دامداری 

افزایش تقاضا و کاهش عرضه به سبب  :مدیر عامل اتحادیه دامداران در خصوص نوسانات اخیر گوشت گوسفندی در بازارعنوان کرد

 .تاخیر در کوچ عشایر افزایش قیمت دام سبک و گوشت گوسفندی را به همراه داشته است

 مرغ گران شد

اقتصادی باشگاه خبرنگاران  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با

امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب : تومانی قیمت مرغ از چهارشنبه هفته پیش تاکنون خبر داد و گفت 9۳۳،از افزایش  جوان

 .تومان است 3۳۳هزار و  6تومان و مرغ آماده به طبخ  4۳۳هزار و  4مرغداری 

 .تومان است 2۳۳هزار و  ۲و فروش در خرده فروشی های سطح شهر  63۳هزار و  6توزیع مرغ درب مغازه : زودوی اف

از یک ماه گذشته : وی در پاسخ به این سوال که عرضه مرغ منجد چه تاثیری بر روند قیمت های مرغ گرم در بازار دارد، اظهار کرد

کت پشتیبانی امور دام به مغازه های سطح شهر متوقف شده و تنها این مرغ ها به دنبال کاهش قیمت، توزیع مرغ منجد از سوی شر

 .در اختیار مساجد و هیئت های مذهبی قرار می گیرد

 .احتمال افزایش قیمت مرغ در تاسوعا و عاشورای حسینی وجود ندارد: یوسف خانی تصریح کرد

قیمت گوشت قرمز و 

  سفید در بازار
  

 کاال
  

  
 (تومان)قیمت بازار 

  
 گوساله زنده

  

  
14۳۳۳ 

  
 گوسفنده زنده

  

  
143۳۳ 

  
 ران گوسفندی

  

  
453۳۳ 
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 سردست گوسفند
  

55۳۳۳ 

  
 ران و راسته گوسفند

  

  
53۳۳۳ 

  
 چرخ کرده مخلوط

  

  
23۳۳۳ 

  
 شقه گوسفندی

  

  
543۳۳ 

  
 گوشت منجمد

  

  
26۳۳۳ 

  
 ماهیچه گوسفند

  

  
4۲۳۳۳ 

  
 گوسالهسردست 

  

  
52۳۳۳ 

  
 ران گوساله

  

  
54۳۳۳ 

  
 مغز ران گوساله

  

  
5۲۳۳۳ 

  
 مرغ

  

  
32۳۳ 

  
 ران مرغ

  

  
۲3۳۳ 

  
 فیله مرغ

  

  
۲3۳۳ 
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 بوقلمون

  

  
123۳۳ 

  
 شتر مرغ

  

  
42۳۳۳ 

  
 ماهی تیالپیا

  

  
21۳۳۳ 

  
 قزل آال رود خانه ای پلور

  

  
19۳۳۳ 
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 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۵۹۳۱مهر  ۴1: تاریخ

  رکود بر بازار میوه و صیفی سایه انداخته استرکود بر بازار میوه و صیفی سایه انداخته است

 .بازار وجود نداردتقاضای چندانی در : رئیس اتحادیه میوه و سبزی گفت

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

با توجه به فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی تقاضای : زار حاکم است، اظهار داشتبا بیان اینکه رکود سنگینی بر با جوان

 .چندانی در بازار وجود ندارد

تا پایان ایام محرم پیش بینی می شود که با فروانی عرضه و کاهش تقاضا : وی از ثبات قیمت میوه در این ایام خبر داد و گفت

 .قیمت ها تغییری نیابد

با توجه به افزایش تقاضا برای برخی : اینکه هیچ کمبودی در زمینه میوه، صیفی و سبزی وجود ندارد، افزودمهاجران با بیان 

 .محصوالت صیفی و سبزی اما قیمت ها به سبب فراوانی محصول همانند سابق است

هزار و  5الی  5خیار بوته ای  هر کیلو: تومان اعالم کرد و گفت 3۳۳تا  4۳۳رئیس اتحادیه میوه و سبزی نرخ هر کیلو گوجه را از 

 .تومان است 3۳۳تا  6۳۳تومان، سیب زمینی و پیاز  3۳۳تومان، گلخانه ای هزار الی هزار و  3۳۳

 5الی  3۳۳هزار و  2هزار تومان، پرتقال جنوب  5الی  2هزار تومان،نارنگی  4الی  3۳۳هزار و  5قیمت هر کیلو موز : وی ادامه داد

هزار  6هزار تومان و انگور بی دانه سفید ارومیه  3هزار تومان، انگور بی دانه ارومیه قرمز  5الی  2فروت  تومان،گریپ 3۳۳هزار و 

با توجه به : است، تصریح کرد 2۳۳تا هزار و  6۳۳مهاجران با بیان اینکه در حال حاضر نرخ هر کیلو سبزی خوردن را .تومان است

 تومان به فروش می رسد 3۳۳هزار تا هزار و ( پلو،آش،قورمه)جور فروانی عرضه محصول در این فصل هر کیلو سبزی

/news/fa/ir.yjc.www//:http3314۲46D%/3%B1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5814746/%D8%B1%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

41 

 

 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۵۹۳۱مهر  ۴۵: تاریخ

  تومان رسیدتومان رسید1۴51۴5هزارهزار55قیمت مرغ به قیمت مرغ به 

هزار تومان و مرغ آماده به طبخ برای  4امروز نرخ هر کیلو مرغ درب مرغداری :رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت

 .تومان است 93۳هزار و  3مصرف کننده 

اقتصادی باشگاه گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیمحمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفتگو با خبرنگار 

در حال حاضر نرخ هر کیلو مرغ درب : با بیان اینکه قیمت ها تغییر محسوسی در بازار نداشته است، اظهار داشت خبرنگاران جوان،

 .تومان است 93۳هزار و  3نده هزار تومان و مرغ آماده به طبخ برای مصرف کن 4مرغداری 

از دو هفته گذشته تصورات عموم مردم و تولیدکنندگان برآن بود : وی در خصوص پیش بینی وضعیت قیمت در روزهای آتی گفت

 .که با فرارسیدن ایام محرم نرخ ها افزایش یابد که تا کنون این امر روند بالعکس به خود گرفت

 .افزایش تقاضا وجود دارد تنها احتمال افزایش قیمت مرغ برای وزن های پایین به سبب  برای روزهای آتی: یوسفی ادامه داد

تومان برای مرغدار صرفه اقتصادی ندارد، از این  3۳۳هزار و  4به گفته وی با توجه به قیمت نهاده ها نرخ مرغ زنده کمتر از کیلویی 

  .قرارداد و خرید مرغ های مازاد در بازار کرده استرو شرکت پشتیبانی برای تعادل قیمت اقدام به انعقاد 

: رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در خصوص عرضه مرغ منجمد در ایام محرم از سوی شرکت پشتیبانی بیان کرد

های از این رو ممکن است برخی افراد و هئیت  تومان که  1۳۳هزار و  3عرضه هر کیلو مرغ منجمد از سوی شرکت پشتیبانی 

 .مذهبی راغب به استفاده آن باشند

/news/fa/ir.yjc.www//:http3312213D%/9%32%DB%3D%C9%33% 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۳۱71/7۴۲:  اریخت

  سال کامل اجرا نشده است سال کامل اجرا نشده است   5555شاورزی بعد از شاورزی بعد از قانون پایش باقیمانده سموم در محصوالت کقانون پایش باقیمانده سموم در محصوالت ک
نزدیک به نیم قرن از تصویب قانون پایش بقایای سموم : ریزی و اقتصاد کشاورزی در پژوهشی اعالم کرد موسسه پژوهشهای برنامه

 . گذرد، اما هنوز این قانون به صورت کامل اجرایی نشده است محصوالت کشاورزی در ایران می

ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، نزدیک به نیم قرن از  به نقل از موسسه پژوهشهای برنامه خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .گذرد، اما هنوز این قانون به صورت کامل اجرایی نشده است تصویب قانون پایش بقایای سموم در محصوالت کشاورزی در ایران می

هر ساله . مانده در محصوالت تولیدی کشاورزی هستند کنندگان عمدتاً نگران آثار سوء سموم و کودهای شیمیایی باقی مصرف

یافته و فرایند تولید با مشکل  رغم مصر کود و سم در بخش کشاورزی، نه تنها خسارات کمتر نشده، بلکه سطح آلودگی افزایش علی

 .رو شده است روبه

این مسئله زنگ . یه کشاورزی به دلیل کاربرد بیش از حد سموم و کودهای شیمیایی مورد تهدید قرار گرفته استهمچنین منابع پا

  .خطری برای تولید غذای سالم و کافی است

دهند و برخی دیگر کنترل حداقل  های متفاوتی در مقابله با این بحران وجود دارد؛ برخی کشاورزی ارگانیک را پیشنهاد می دیدگاه

  .دانند حل منطقی می های سموم در حد مجاز را راه اقیماندهب

گیرد، کارشناسان، تولید محصول سالم را  در کشور ما که تأمین برخی محصوالت اساسی کشاورزی هنوز ازطریق واردات صورت می

رد، تولید محصول ارگانیک یک این گروه اعتقاد دارند که تا زمانی که سوءتغذیه و کمبود مواد غذایی وجود دا. دهند پیشنهاد می

شود، بلکه باید ابتدا مسئله کمبود مواد غذایی با مدیریت صحیح بر تولید حل شود و سپس روی محصول  ضرورت قلمداد نمی

ها را غیرمنطقی و  های کشاورزی و آلوده شدن آب اما دیدگاه مقابل، تولید غیرسالم به قیمت تخریب زمین .ارگانیک تأکید شود

ها و تهدید سالمت  کش های هرز در مقابل آفت های گوناگون، مقاوم شدن آفات و علف داند و شمار باالی بیماری ادی میغیراقتص

  .داند های رایج می ترین دلیل برای پرهیز از سیاست انسان را مهم

توان گفت  گیرد، به یقین می هایی که در بخش کشاورزی صورت می  به طورکلی با توجه به مجموعه شرایط حاکم بر کشور و فعالیت

 05بینی شده بود که  رغم اینکه در برنامه پنجم توسعه پیش علیکه سیاست مدونی برای تولید ارگانیک وجود ندارد و 

  .درصد اراضی زراعی و باغی تحت تولید محصوالت ارگانیک قرار گیرد، اما در عمل فاصله بسیار زیاد است

وضعیت کشاورزی ارگانیک در ایران و مقایسه با چند کشور منتخب است که مقرر شد در دو  گزارشی که پیش رو دارید، بررسی

در بخش نخست که به محصوالت زراعی اختصاص یافته است برای به . بخش محصوالت زراعی و باغی به طور جداگانه تهیه شود

های مربوطه مکاتبات و مراجعات  اورزی و سازماندست آوردن آمار و اطالعات مورد نیاز بیش از یک ماه در سطح وزارت جهاد کش

شد، عمدتاً موارد قدیمی و غیرقابل استناد و تفکیک نشده  آنچه ارائه می!! حضوری انجام شد؛ اما دریغ از یک صفحه آمار و اطالعات

ها آمار  ها در برخی گزارشتن. دهد ای به روشنی نشان می این مسئله خود وضعیت کشاورزی ارگانیک را قبل از هرگونه مطالعه. بود

هزار هکتار از اراضی به صورت طبیعی از پوشش مصرف  1۳3کلی سطح زیر کشت آمده است که به عنوان مثال در بخش زراعی 

 (1591شریفی مقدم، . )سموم و کودهای شیمایی خارج بوده است

لید محصوالت ارگانیک با برچسب مورد تأیید کننده خارجی مبادرت به تو های گواهی های خصوصی که با شرکت تنها برخی شرکت

شمارند، برخی اطالعات و آمار را در این خصوص دراختیار دارند که آمار آنها هم از سطح زیر کشت و  اند و بسیار نادر و انگشت کرده

http://www.farsnews.com/
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ها و  حل یی و راهگو با توجه به چنین فقر آماری، به ناچار طبق روال گذشته تنها باید به کلی. تولید، دقیق و منظم نیست

کنیم با معرفی کشاورزی ارگانیک و اصول حاکم بر آن و آثار مثبت آن در ابعاد مختلف  ما تالش می. پیشنهادهای کلی بسنده کرد

گذاران را به این مسئله توجه بدهیم تا از عواقب  اندرکاران تولید و سیاست محیطی، مدیران و دست اقتصادی، اجتماعی و ریست

ها که در راه توسعه کشاورزی  هایی از کشورهای مختلف از تمام قاره در ادامه به مثال. ذیر کشاورزی رایج پرهیز نماینداجتناب ناپ

سازی آن، شرایط را برای  رود در آینده نزدیک با الگوبرداری و بومی اند اشاره شده است و انتظار می هایی برداشته ارگانیک گام

  .ا سازیماستفاده کمتر از کود و سم مهی

ها و توانمندی  هاوجود اقلیم های مختلف آب و هوایی از یک سو، و تنوع باالی محصوالت زراعی و دامی از سوی دیگر، ظرفیت یافته

  .های فراوانی برای استقرار و گسترش کشاورزی ارگانیک در ایران به وجود آورده است

ها تن  دهد میلیون آمار موجود نشان می. رشد چشمگیری داشته استها و سایر مواد شیمیایی در بخش کشاورزی،  کش مصرف آفت

این میزان ساالنه، رشد چشمگیری داشته است و عدم مصرف بهینه سموم و . از انواع مواد شیمیایی بین کشاورزان توزیع شده است

  .ها، اثرات زیانباری را برجای گذاشته است کش آفت

در . محققان در مورد وضعیت منابع طبیعی و محیط زیست ایران بسیار ناامیدکننده است محاسبات و ارقام رسمی ارائه شده توسط

میلیون تن  5۶3به  2۶3گرم بوده و مصرف کودهای شیمیایی از  4۳۳ایران سرانه مصرف سم در محصوالت کشاورزی به ازای هر نفر 

المللی، پایین بودن  ورزی ایران به بازارهای بینیکی از مشکالت صادرات محصوالت کشا. سال گذشته افزایش داشته است 1۳در

  .رویه مواد شیمیایی است کیفیت آنها به ویژه از نظر طول مدت انبارداری و پایین بودن ارزش غذایی آنها به علت کاربرد بی

به کشت میلیون هکتار از اراضی کشاورزی مناطق مختلف جهان  24میالدی بیش از  2۳۳5از لحاظ سطح زیر کشت تا سال 

. میلیون هکتار رسید 42به حدود  2۳۳3میلیون هکتار و در سال  5۳۶3این مقدار به  2۳۳۲در سال . ارگانیک تخصیص یافته بود

در قاره آسیا بخش عمده . میلیون هکتار افزایش پیدا کرده است 45این رقم به  2۳15براساس آخرین آمار آیفوم در سال 

  .خاص و نظارت انجام گرفته استهای ارگانیک بدون گواهی  فعالیت

میلیارد دالر ارزش فروش محصوالت کشاورزی ارگانیک بوده  23میالدی حدود  2۳۳5به لحاظ تجارت خارجی و بازار فقط در سال 

میلیارد دالر افزایش یافته است، به طوری که سه کشور ایاالت متحده،  62۶9این رقم به  2۳15که براساس آخرین آمار، در سال 

  .لمان و فرانسه بیشترین سهم را در تجارت محصوالت ارگانیک دارا هستندآ

هزار هکتار از اراضی ایران به عنوان مزرعه ارگانیک مورد تأیید قرار گرفته است و این  13تنها  2۳۳۲طی آخرین گزارش در سال 

توان گفت که  به طور حتم می. خورد چشم می های رسمی مربوط به کشاورزی ارگانیک به اولین باری است که نام ایران در گزارش

های جزئی، نظام ارگانیک در کشور ما وجود ندارد و تا ایجاد این نظام به صورت  به جز در مواردی بسیار محدود و در قالب تالش

  .بایست طی شود المللی راه زیادی می ملی و بین

کشاورزی ارگانیک در کشور وجود نداشته است، بالطبع در خصوص بنابراین، با توجه به اینکه تاکنون نظام مشخصی تحت عنوان 

نظام تولید و تولیدکنندگان ارگانیک اطالعات مشخصی وجود ندارد و تنها اطالعات مربوط به معدودی از تولیدکنندگان در دسترس 

هزار هکتار به صورت  13اند ین تنها شامل  های واسط موفق به دریافت گواهی ارگانیک شده است که بیشتر در قالب شرکت

گذاری برای پژوهش در زمینه تولید و بازار محصوالت ارگانیک یا وجود ندارد یا بسیار کمرنگ  سرمایه. باشد شده در کشور می ثبت

 .است و آمار معتبری از وضعیت تولید و بازار این محصوالت در دست نیست
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ا دارد و عمدتاً به جز کشور چین، بخش خصوصی در توسعه کشت کننده ر در اکثر کشورهای مورد مطالعه، دولت نقش حمایت

های غیردولتی در  همچنین کشاورزان خرده پا و سازمان. ای دارد ارگانیک در امر تولید و اخذ گواهی استاندارد نقش برجسته

 .اند کشاورزی ارگانیک تجربیات موفقی را داشته

 های سیاستی توصیه

 .کنند بالغوض مستقیم به کشاورزانی که به کشت ارگانیک اقدام میهای  ها و کمک پرداخت یارانه

محیطی وجود دارند که اکنون دراختیار  های حفاظتی و زیست یافته طیف وسیعی از طرح در بسیاری از کشورهای توسعه

  .کنند قیم میگرا، کمک مالی مست ها و عملیات حفاظت ها به کشاورزان در ازای پذیرش فناوری این طرح. اند کشاورزان

 ها در تولید محصوالت زراعی کش تعیین استانداردهایی برای مصرف آفت

های جامع دارند، و  همه سموم جدید، نیاز به آزمایش. ها، صدور پروانه و به ثبت رساندن است کش یک قاعده برای کنترل آفت 

 .ط به آنکه طبق شرایط معینی مصرف شوندرسند، مشرو سپس برای استفاده روی گیاهان یا حیوانات مخصوصی به ثبت می

دهند که استفاده از آنها در  ها به سمومی اجازه مصرف می برخی دولت. این ثبت شدن از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت است

که در هایی در جهت ممنوع کردن تعداد زیادی از سموم  ها قدم با وجود این، بعضی دولت. کشورهای دیگر کامالً ممنوع است

های محلی در خصوص بازخیزی آفات و تأثیرات سوءبهداشتی  اند که علت آن نگرانی شود، برداشته جاهای دیگر بسیار مصرف می

  .است

 های کشاورزان و مدرسه در مزرعه کشاورزان حمایت از آموزش

های جدید برای  ها و شیوه درباره فناوریها شرکت کنند و مطالبی  بسیاری از کشاورزان، وقت و فرصت ندارند تا در جلسات یا دوره

 .هایشان تشویق کند هایی مورد نیاز است که آموزش کشاورزان را در جوامع و مزرعه طرح. کشاورزی پایدارتر یابد بگیرند

دریافت   بررسی وضعیت کشاورزی ارگانیک در ایران و مقایسه با چند کشور منتخب   توانید از متن کامل این پژوهش را می

 .کنید
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۳۱71/7۵۳:  تاریخ

  دو روز قبل از موعد سررسیددو روز قبل از موعد سررسید« « 33اخزا اخزا »»تسویه تسویه / / نخستین اوراق مرابحه دولتی با موفقیت پذیره نویسی شدنخستین اوراق مرابحه دولتی با موفقیت پذیره نویسی شد
دسته : میلیارد تومانی دولت برای گندم در فرابورس گفت 1۳۳۳یک مقام مسئول با اشاره به پذیره نویسی نخستین اوراق مرابحه  

 . ازار پایه توافقی و تداوم فرایند انتقال به تابلوی های معامالتی ادامه داردبندی ب

مهر  15مطابق با مصوبه هیات وزیران در تاریخ : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار بورس  معاون توسعه بازار فرابورس در گفت

کند، وزارت جهاد کشاورزی بابت خرید محصوالت استراتژیک کشاورزی  که تصریح می 93نون بودجه ماه امسال مبنی بر اصالحیه قا

 .تواند از طریق بازار سرمایه اوراق بهادار منتشر کند می

میلیون ورقه به منظور تسویه بخشی از مطالبات دولت به گندمکاران کشور از سوی  1۳نخستین اوراق مرابحه دولت به حجم 

 .دقیقه پایان پذیرفت 5۳و  15بازرگانی دولتی طی امروز در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس پذیره نویسی و با موفقیت در ساعت 

از این حجم امروز تا مبلغ : میلیارد تومان اوراق مرابحه گفت 5۳۳هزار و  4رضا غالمعلی پور با اشاره به مصوبه دولت برای انتشار 

 .یک هزار میلیارد تومان در فرابورس پذیره نویسی و تامین شد

با قیمت اسمی یکصد ( سهامی خاص)میلیون از اوراق مرابحه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران  1۳به طوری که تعداد 

پذیره نویسی شد که ضامن اوراق  "9۲۳۲4گندم"بع مالی جهت خرید گندم در نماد معامالتی هزار تومان، به منظور تامین منا

مذکور دولت جمهوری اسالمی و متعهد پذیره نویسی کنسرسیومی با پیشگامی صندوق سرمایه گذاری یکم کارگزاری بانک 

واسط، این اوراق به اتکای محصوالت کشاورزی کارکرد اوراق مرابحه پس از انتشار اوراق از سوی نهاد : وی افزود.کشاورزی بود

عرضه شده ابتدا خریداری و سپس تا زمان سررسید بطور اقساطی دوباره به بانی اوراق که شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی 

: کرد و افزود درصد اعالم 2۳غالمعلی پور سر رسید اوراق مرابحه گندم را دو ساله و نرخ سود ساالنه آن را .شود است، فروخته می

اوراق مرابحه گندم نخستین اوراق از این دست از سوی دولت بود که در فرابورس منتشر و پذیره نویسی شد و این در حالی است 

های خصوصی نیز از جمله بوتان، گلوکوزان، سیمان شرق، مگاموتور و فوالد مبارکه منتشر  که پیش از این اوراق مرابحه برای شرکت

فته این مقام مسئول تاکید دولت برای سرعت عمل در تسویه مطالبات گندمکاران و در عین حال فرآیند عملیات به گ.شده است

پایاپای بازار اوراق بدهی در فرابورس حاکی است، مبلغ یک هزار میلیارد تومانی که از طریق انتشار این اوراق  T+1 پس از معامالت

 .شود حساب گندم کاران طلبکار کشور واریز می تامین مالی شده در کم ترین زمان ممکن به

اغلب خریداران این اوراق صندوق های سرمایه گذاری و تنی چند : غالمعلی پور معافیت مالیاتی اوراق مرابحه را یادآور شد و گفت

در بازار ابزارهای نوین مالی از معامله گران حقیقی بودند و بازار ثانویه آن نیز پس از تکمیل مستندات و اخذ تاییدیه سازمان بورس 

 .فرابورس راه اندازی خواهد شد

با : وی با ابراز خشنودی از رویکرد مثبت دولت برای بهره گیری از ظرفیت های بازار سرمایه و استفاده از ابزارهای تامین مالی گفت

های دولت نیز با انضباط بیشتری همراه  نهتوان انتظار داشت که از این طریق مصارف و هزی توجه به متشکل بوده بازار سرمایه می

معاون توسعه بازار فرابورس از تسویه مبالغ اسمی اوراق خزانه اسالمی مرحله سوم از سوی خزانه داری کل کشور در روز .باشد

یالت رسمی و هر چند هنوز دو روز به پایان زمان این سررسید باقی مانده، اما به دلیل مصادف شدن با تعط: جاری خبر داد و گفت

 .تسویه شد 5"اخزا"از طرفی خوش قولی دولت امروز این مبالغ با دارندگان 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۵۳: تاریخ

  شودشود  هزار هکتار اراضی کشاورزی در برنامه ششم تجهیز و نوسازی میهزار هکتار اراضی کشاورزی در برنامه ششم تجهیز و نوسازی می  155155

 . هزار هکتار پیش بینی شده است 155تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی در برنامه ششم توسعه در سطح 

گار ما ضمن به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، رضا سرافرازی، مدیرکل دفتر امور آب و خاک کشاورزی در گفت و گو با خبرن

هزار هکتار اراضی پایاب شبکه های سنتی  23۳هزار هکتار اراضی پایاب سدها،  33۳در برنامه ششم توسعه : اعالم این مطب افزود

 .هزار هکتار اراضی شالیزاری تجهیز و نوسازی خواهد شد 13۳آبیاری و 

 .م می شودهزار هکتاربا ادوات لیزری انجا 93۳تسطیح اراضی در این : وی ادامه داد

 .هزار هکتار اراضی کشاورزی پیش بینی شده است 11۳تجهیز و نوسازی  93در سال : سرافرازی اظهار داشت

هزار هکتار اراضی کشاورزی تجهیز و نوسازی  34۳وی خاطر نشان کرد که از ابتدای برنامه اول توسعه تاکنون حدود یک میلیون و 

هزار  63۳هزار هکتار اراضی کشاورزی پایاب سدها،  62۳از این سطح : ورزی افزودمدیر کل دفتر امور آب و خاک کشا.شده است

هزار هکتار اراضی شالیزاری تجهیز و  1۳2هزار هکتار اراضی استان خوزستان و  1۲۳هکتار اراضی پایاب شبکه های سنتی آبیاری، 

 .ت لیزری تسطیح شدندهزار هکتار از این اراضی با ادوا 3۳۳به گفته وی، حداقل .نوسازی شده اند

سرافرازی استان فارس، قم، اصفهان، کرمانشاه، سمنان، مرکزی، قزوین، ایالم و خوزستان جزو استان های پیشرو در تسطیح لیزری 

تا یک هزار متر مکعب باشد قابل اجرا است و باالتر  ۲۳۳تسطیح لیزری در اراضی که جابجایی خاک بین : وی ادامه داد.عنوان کرد

درصد  63با تسطیح لیزری ما می توانیم به راحتی راندمان آبیاری را به : سرافرازی گفت.، اقتصادی و مقرون به صرفه نیستاز آن

 .تسطیح لیزری تقریبا هر پنج سال یک بار به طور جزیی تمدید می شود: وی گفت.برسانیم
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۴۲: تاریخ

  ""مهاجرت زنان روستاییمهاجرت زنان روستایی""بار ممانعت از بار ممانعت از   ایناین

کار ویژه از حیث دارای اهمیت است که نیمی از نیروی  این نامگذاری به. گذاری شده است اکتبر، روز جهانی زنان روستایی نام 13

 .دهند کشاورزی در سراسر جهان را زنان تشکیل می

ویژه از حیث دارای اهمیت است که نیمی از  این نامگذاری به. گذاری شده است اکتبر، روز جهانی زنان روستایی نام 95

 .دهند نیروی کار کشاورزی در سراسر جهان را زنان تشکیل می

مون، دبیرکل سابق سازمان ملل پیش از آن که بخواهد سمت دبیرکلی را  ان کیبه گزارش ایانا به نقل سایت سازمان ملل متحد، ب

متن . به آنتونیو گوترش نخست وزیر سابق پرتقال بدهد، در پیامی به مناسبت روز جهانی زنان روستایی، این روز را گرامی داشت

 :گذرد این پیام را در زیر از نظرتان می

سازی بسیاری از  آنها در کاشت، فرآوری و آماده. دهند ورزی در سراسر جهان را تشکیل میزنان روستایی نیمی از نیروی کار کشا

های کلیدی  ها، مسئولیت روند و در بسیاری از خانواده شمار می عنوان ستون جوامع روستایی به آنها به. مواد غذایی مشارکت دارند

 .همچون تأمین امنیت غذایی، آموزش و بهداشت را بر عهده دارند

تواند افزایش  کند تا مهاجرت کنند که این می اما، تغییرات آب و هوایی و تخریب محیط زیست، بسیاری از زنان روستایی را وادار می

همچنین، حوادث طبیعی، همراه با . ها و جوامع و همچنین ایجاد مانع بر سر راه توسعه و رشد را در پی داشته باشد ثباتی خانواده بی

هایی همچون دسترسی به غذا،  نند خشکسالی، روی زندگی زنان روستایی تأثیرگذار است که این موارد به چالشهایی ما بحران

 .شود های بهداشتی، آموزش و اطالعات کافی، اضافه می مراقبت

اما، . نندشوند مهاجرت ک بسیاری از زنان روستایی برای پیدا کردن زمین حاصلخیزتر و بهبود زندگی خود و خانواده مجبور می

های بهتر در  دنبال یافتن فرصت به  یا زمانی که مردان خانواده. مهاجرت می تواند باعث انزوا بیشتر و به حاشیه کشاندن آنها شود

کنند باعث شده تا افراد دیگر هم دست به مهاجرت بزنند؛ بنابراین، این دو گروه نیاز به حمایت از  مکانی دیگر، خانواده را ترک می

 .آید شمار می المللی دارند، چراکه از مسائل مورد بحث در زمینه مهاجرت و توسعه به وامع بینسوی ج

عنوان  به. شمار آید تواند به سود زنان روستایی و کمک برای مقابله با اثرات تغییرات آب و هوایی به تغییرات ساده در سیاست می

تواند از لحاظ اقتصادی به  های معامله می و کاهش هزینه regulating remittances( ها پرداخت)ها  مثال، تنظیم حواله

. ها و جوامع خود گامی بردارند توانند در راه بهبود و توانا کردن خانواده که آنها می طوری توانمندسازی زنان روستایی کمک کند، به

دنبال داشته  تواند نتایج مهمی به هوا میآوری در حوزه سازگاری با آب و  آموزش و دسترسی به اطالعات در بخش کشاورزی و فن

 .اند بهره شود و زنان از آن بی اما اغلب، این موارد برای مردان در نظر گرفته می. باشد

که رسیدگی به بهبود زندگی پناهندگان و مهاجران از مواردی است که به آن توجه داریم، اما من از جوامع در خواست   طوری همان

 .ای ویژه زنان و نگرانی آنها هم توجه کنندکنم تا به نیازه می

 Agenda for Sustainable 2۳5۳) 2۳5۳در چنین شرایطی با توجه به دستور کار مربوط به توسعه پایدار 

Development)شان به اطالعات مورد نیاز به آنها کمک خواهیم  ، در زمینه رشد و پیشرفت زنان روستایی با حمایت و دسترسی

 ./هایشان نشوند که با برآورده کردن نیازهایشان دیگر مجبور به ترک خانواده طوری کرد، به

/news/fa/ir.iana.www//:http53641D%/3%A۲%DB%3D%C9%36% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۵۱: تاریخ

  داری آمریکا تفاسیر جدید از برجام به نفع ایران ارائه کردداری آمریکا تفاسیر جدید از برجام به نفع ایران ارائه کرد  خزانهخزانه/ / تحریم دالریتحریم دالریمیانبر عبور از میانبر عبور از 

این . روز کرد ها و موسسات آمریکایی و غیرآمریکایی با ایران به داری تفاسیر خود را از همکاری شرکت وزارت خرانه: دنیای اقتصاد

مالکیت و کنترل اشخاص آمریکایی و سایر موارد انجام شده  تحتتفاسیر در سه سر فصل اقدامات مالی و بانکی، نهادهای خارجی 

این امکان پیش از این . های غیرآمریکایی آزاد شده است براساس یکی از تفاسیر، ارائه خدمات دالری به ایران از سوی بانک. است

ها از  که نامشان در فهرست توقیف دارایی بر اشخاص ایرانی، نهادهای مالی ایرانی برای ایران مجاز نبود؛ اما در تفسیر جدید عالوه

ها از این خدمت استثنا   البته اشخاص ایرانی باقیمانده در فهرست تحریم. اند سوی آمریکا قرار دارد، از این امکان برخوردار شده

یکایی که روابط خود با داری به موسسات مالی آمریکایی مجوز داده با موسسات مالی غیرآمر در تفسیری دیگر، وزارت خرانه. اند شده

های غیرآمریکایی را از دوگانه ایران و آمریکا خارج  تواند بانک این تفسیر می. های ایرانی را حفظ کرده، مراوده داشته باشند بانک

 های آمریکایی های تابعه شرکت اند حداکثر انعطاف برای تجارت شرکت ها در راهنمای جدید تالش کرده همچنین آمریکایی. کنند

های ایرانی است که  یکی دیگر از نکات مهم این راهنما، مجاز بودن همکاری با شرکت. در خارج از آمریکا با ایران را به کار بندند

 .ای است های غیرهسته آن در اختیار یکی از اشخاص باقیمانده در فهرست تحریم( کمتر از اکثریت)بخشی از سهام 

های  ها و پاسخ با درج یکسری پرسش( 1593مهر  16جمعه ) 2۳16اکتبر  ۲یکا در تاریخ داری ایاالت متحده آمر وزارت خزانه 

های خود را اصالح کرد، تغییراتی که نشان از تسهیل روابط  های موجود، شیوه نامه رفع تحریم و پاسخ  جدید و اصالح برخی پرسش

میالدی روی پایگاه اینترنتی این نهاد قرار  2۳16نویه سال ژا 16این سند که نخستین بار در . مالی و بانکی ایران با جهان دارد

ای را به خود دید که در این گزارش به جزئیات و تحلیل تغییرات آنها پرداخته  گرفته بود، روز جمعه اصالحات و اضافات تازه

دفتر کنترل »که از سوی سند مورد اشاره، یک سند توضیح دهنده و راهنماست با این همه به دلیل آنکه متنی است . شود می

. های آمریکایی و غیرآمریکایی به آن استناد خواهند کرد شود، حکم دستورالعملی را دارد که شرکت منتشر می« های خارجی دارایی

این تفاسیر در سه سرفصل اقدامات مالی و بانکی نهادهای خارجی تحت مالکیت و کنترل اشخاص آمریکایی و سایر موارد انجام 

های متداولی است که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی و غیرآمریکایی پس از اجرایی  این سند شامل پرسش. شده است

وگوهای  دهد که مذاکرات پسابرجامی نیز به قوت گفت مطرح شده و تغییرات تازه آن نشان می« برنامه جامع اقدام مشترک»شدن 

های قبلی که در  تواند تا حدودی ممنوعیت رسد تفاسیر صورت گرفته می نظر می به. پیشین در مسیر رفع ابهام گام برمی دارند

های جدید به  دنیای اقتصاد در این گزارش عالوه بر انعکاس سواالت و پرسش. پیش روی تجارت با ایران وجود داشت را تعدیل کند

 .تحلیل شرایط پس از این اتفاق پرداخته است

 خدمات دالری

. گیرد این بخش حوزه اقدامات مالی و بانکی را در برمی. درج شده است C۲ خ به روز شده تحت شمارهنخستین پرسش و پاس

های تابعه موسسات مالی آمریکایی  و پاسخ در این بخش حول آن است که آیا موسسات مالی خارجی و از آن جمله شرکت  پرسش

قی و حقوقی ایرانی افتتاح و نگهداری کنند و معامالت و های دالری برای اشخاص حقی توانند حساب در خارج از آمریکا می

ملی نفت   بانک مرکزی ایران و شرکت)در متن سوال، به دو شخص حقوقی ایرانی   های دالری را برای آنها انجام دهند؟ تراکنش

شخص حقوقی آزاد است یا  طور خاص، آیا ارائه خدمات دالری به این دو هم اشاره شده و این مسأله مطرح شده است که به( ایران

های تابعه موسسات مالی آمریکایی در  خیر؟ پاسخ ارائه شده مثبت است و در آن قید شده است که موسسات مالی خارجی و شرکت
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در . های دالری برای اشخاص ایرانی افتتاح و نگهداری کنند و خدمات دالری به آنها ارائه دهند توانند حساب خارج از آمریکا می

تصریح شده است که این امکان، هم برای اشخاص ایرانی، هم برای اشخاصی که در ایران اقامت دارند، هم برای اشخاص ادمه 

های ایران وجود دارد و شامل بانک مرکزی جمهوری  مقررات تحریم 36۳۶211و ماده  15399مشمول دستور اجرایی شماره 

 15399عبارت دیگر، حتی اشخاصی که نام آنها در فهرست دستور اجرایی  به. شود اسالمی ایران و شرکت ملی نفت ایران نیز می

توانند از  های آنها در صورت قرار گرفتن در دسترس اشخاص و نهادهای آمریکایی باید توقیف شود نیز می آمریکا وجود دارد و دارایی

یا دولتی بودن و یا  15399رار داشتن در فهرست توان اشخاص و نهادهای ایرانی را به صرف ق مند شوند و نمی امتیاز مذکور بهره

هایی  ها و حساب در ادامه این پاسخ، قید شده است که چنین تراکنش. سایر دالیل مشابه از دسترسی به خدمات دالری محدود کرد

یم به ایران ارائه خدمت طور مستقیم یا غیرمستق ها یا موسسات مالی آمریکایی یا نظام مالی آمریکا به نباید موجب آن شوند که بانک

های اولیه  ها و موسسات مالی آمریکایی، مشمول تحریم بانک. دلیل این امر روشن است. های ایران را در اختیار گیرند کنند یا دارایی

اولیه آمریکا های  بر اساس تحریم. اند و کماکان از معامله و تجارت با ایران ممنوع هستند ای هستند، باقی مانده آمریکا که غیر هسته

اشخاص و نهادهای آمریکایی از ارائه خدمات، فروش کاال و ارسال فناوری به ایران ممنوع   رسد، که قدمت آنها به چند دهه می

هستند و این ممنوعیت، پس از برجام نیز جز در چند مورد محدود که برای آنها مجوزهای عمومی یا موردی صادر شده است به 

شود که  استثنای دیگری که در این پرسش و پاسخ به آن اشاره شده است مربوط به معامالتی می. استقوت خود باقی مانده 

در رابطه با اشخاص و نهادهای موجود در فهرست )ها در آنها نقش دارند   اشخاص و نهادهای ایرانی باقی مانده در فهرست تحریم

SDN های قبلی را حفظ کرده است بنابراین  تحده آمریکا همچنان ممنوعیتای بوده است، ایاالت م های آنها غیر هسته که تحریم

 (.مند شوند توانند از این امتیاز بهره این اشخاص نمی

 موسسات غیرآمریکایی

های کارگزاری برای  توانند حساب است که در آن مطرح شده است آیا موسسات مالی آمریکایی می C13 پرسش دیگر، پرسش

اند،  ها را حفظ کرده ها و موسسات مالی ایرانی خارج شده از فهرست تحریم ایی که روابط خود با بانکموسسات مالی غیر آمریک

توانند برای موسسات مالی غیر  پاسخ این پرسش نیز مثبت است و گفته شده که موسسات مالی آمریکایی می  افتتاح کنند؟

. های اقتصادی و تجاری داشته باشند کنند، مراودات و فعالیت فظ میهای ایرانی غیر تحریمی را ح آمریکایی که روابط خود با بانک

ها  پس از اجرایی شدن برجام، این بحث در میان صاحبنظران و متخصصان تحریم. این پرسش و پاسخ اهمیت بسیار باالیی دارد

های ایرانی رابطه دارند به قوت خود  های غیر آمریکایی که با بانک های آمریکایی با بانک مطرح بود که آیا ممنوعیت مراوده بانک

 .باقی است یا از میان برداشته شده است

ای با توجه به مواد برجام و روح آن معتقد بودند که چنین ممنوعیتی پس از برجام موضوعیت ندارد بنابراین اگر یک بانک غیر  عده

های آمریکایی از مراوده با آن منع  سابق اعاده کند، بانک های ایرانی غیر تحریمی را مجدداً به حالت آمریکایی روابط خود با بانک

و نیز  CISADA های ایران یا قانون جامع تحریم( C 1۳4) هایی از ماده عده دیگری به استناد باقی ماندن بخش. نخواهند شد

غیر آمریکایی های  معتقد بودند که چنین امری ممکن نیست و اگرچه بانک USA PATRIOT ACT قانون 512و  511مواد 

اما این امر ممکن است منجر به از دست دادن روابط کارگزاری آنها با  های غیر تحریمی ایرانی رابطه داشته باشند،  آزادند که با بانک

توانند در عین حال که  ها و موسسات غیر آمریکایی می کند بانک پرسش و پاسخ اخیر، به صراحت بیان می. های آمریکایی شود بانک

های آمریکایی نیز روابط کارگزاری داشته باشند و از  کنند، با بانک ها و موسسات غیر تحریمی ایرانی روابط خود را حفظ می بانکبا 
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های اولیه آمریکا به قوت  با این حال، در ادامه تصریح شده است که تحریم. این حیث، هیچ محدودیتی برای آنها ایجاد نخواهد شد

 .جا کنند های آمریکایی جابه های ایران را از طریق بانک توانند وجوه و دارایی آمریکایی نمی ای غیره خود باقی است و بانک

و باقی  15399که مستند به دستور اجرایی )های آمریکایی  های ایران نزد بانک به عبارت دیگر، به منظور جلوگیری از توقیف دارایی

های آمریکایی  های ایران از طریق بانک های الزم به عمل آید که وجوه و دارایی الزم است احتیاط  (های اولیه است ماندن تحریم

های  توانند بدون هیچ نگرانی از قطع ارتباط خود با بانک های غیرآمریکایی می اصل این نکته که بانک  با این حال،. جا نشود جابه

المللی  تواند آثار مفیدی در برقراری تعامالت بین است که می های ایرانی بپردازند، نکته مثبتی آمریکایی به ارائه خدمت به بانک

 .های ایرانی داشته باشد بانک

های آمریکایی در خارج از آمریکا و امکان مراوده آنها با  های تابعه شرکت به شرکت K19های تابعهپرسش و پاسخ  شرکت

توانند با اشخاص و  های غیرآمریکایی می اشخاص و شرکت براساس آنچه در برجام قید شده است،. شود های ایرانی مربوط می شرکت

های اولیه ایاالت  اند و این یعنی تحریم های آمریکایی از چنین امری منع شده نهادهای ایرانی رابطه داشته باشند و اشخاص و شرکت

توانند با اشخاص  کایی میهای آمری با این حال، در چند مورد مشخص، اشخاص و شرکت. متحده آمریکا به قوت خود باقی است

های آمریکایی در خارج از آمریکا با  های تابعه شرکت یکی از آن موارد برقراری روابط میان شرکت. ایرانی روابط تجاری داشته باشند

 منعکس شد که H این امر که جزو تعهدات آمریکا در برجام بوده پس از اجرایی شدن برجام در مجوز عمومی. اشخاص ایرانی است

ها و نهادهای ایرانی روابط مالی و  داد در خارج از آمریکا با اشخاص، شرکت های آمریکایی اجازه می های تابعه شرکت به شرکت

های تابعه  در مورد این مجوز، این پرسش مطرح بود که آیا این مجوز، صرفا شامل آن دسته از شرکت. تجاری داشته باشند

شوند نیز  ای که پس از اجرای برجام تشکیل می های تابعه اند یا شامل شرکت وجود داشتههای آمریکایی است که از قبل  شرکت

تواند در خارج از آمریکا یک شرکت تابعه ایجاد  شود؟ به عبارت دیگر، این پرسش مطرح بود که آیا یک شرکت آمریکایی، می می

؟ پاسخی که پیش از این داده شده بود، این بود که چنین کاری کند به این نیت که با ایران روابط مالی و تجاری برقرار کند یا خیر

ها و عملکردهای خود را  توانند رویه های آمریکایی می پرسش جدی این است که آیا شرکت. ها نیست مجاز است و مشمول تحریم

ند؟ پاسخ ارائه شده به این پرسش هم برای دفعات متعدد تغییر دهند تا بتوانند معامالت و روابط مالی و اقتصادی با ایران داشته باش

های آمریکایی در خارج از  های تابعه شرکت رسد تالش شده تا حداکثر انعطاف نشان داده شود تا شرکت مثبت است و به نظر می

 .آمریکا بتوانند با ایران تجارت کنند

 ای های غیر هسته تحریم

های خارجی درخصوص برقراری روابط تجاری و اقتصادی با ایران  ها و شرکت های جدی بانک یکی از دغدغه M1۳ پرسش و پاسخ

ای آمریکا علیه ایران، در یک موسسه  های غیرهسته آیا اگر یک شخص ایرانی باقیمانده در فهرست تحریم. را مطرح کرده است

های  ای نقض تحریمحقوقی ایرانی سهام اقلیت داشته باشد، نفس برقراری روابط مالی و تجاری با آن شخص حقوقی به معن

ای، در یک شرکت  های غیرهسته ای باقی مانده است؛ عالوه بر این، اگر یک شخص ایرانی باقیمانده در فهرست تحریم غیرهسته

ایرانی کنترل کلی یا جزئی داشته باشد، این به آن معناست که اشخاص غیرآمریکایی باید از معامله و تجارت با آن شرکت 

سهام یا کنترل کلی یا جزئی شرکت ایرانی ( کمتر از اکثریت)ائه شده است که صرف مالکیت بخش اقلیت بپرهیزند؟در پاسخ ار

آمریکایی نتوانند با آنها مراوده و تجارت داشته  ها باعث نخواهد شد که اشخاص غیر توسط اشخاص باقیمانده در فهرست تحریم

به استناد این پرسش و پاسخ هیچ بانک و موسسه . د آشکار خواهد شداثر این پرسش بر روابط مالی و بانکی در چند مور. باشند

های آمریکا  های ایرانی را به استناد تحریم تواند برقراری روابط تجاری و مالی با اشخاص و بانک مالی و تجاری غیرآمریکایی نمی
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ها در آنها سهام ندارند یا اینکه  ت تحریمها و اشخاص ایرانی اثبات کنند اشخاص باقیمانده در فهرس منوط به این کند که بانک

توانند به استناد این   های ایرانی می اگر هم چنین درخواستی صورت گیرد، اشخاص حقوقی و بانک. کنند کنترلی بر آنها اعمال نمی

 .های آمریکا مطابقت ندارد نامه رفع تحریم پرسش و پاسخ اثبات کنند که چنین اقدامی با شیوه

 کاهش تکالیف

با توجه به باقی . است SDN ای آمریکا یا های غیرهسته مربوط به اشخاص باقیمانده در فهرست تحریم M11 پرسش و پاسخ

توانند مطمئن شوند اشخاص و  ها، این پرسش برای اشخاص و نهادهای غیرآمریکایی مطرح است که چگونه می ماندن این تحریم

حل که در این مورد به ذهن  یک راه. ای آمریکا قرار ندارند های غیرهسته ت تحریمنهادهای ایرانی طرف معامله با آنها در فهرس

داری آمریکا موجود  که در پایگاه اینترنتی خزانه SDN رسد این است که نام اشخاص ایرانی، در فهرست اشخاص و نهادهای می

ایاالت متحده آمریکا این کار را نپذیرفته و صرف . باشد وجو شود و اگر نام مزبور در آنجا نبود معامله و تجارت مزبور آزاد است جست

تغییر نام اشخاص، در داخل کشورها نسبتا ساده است و اگر قرار . دلیل این امر روشن است. وجوی نام را کافی ندانسته است جست

رویه . و به سرعت به روز شود ها باید مکررا های تحریم ها باشد، فهرست بر این باشد که صرف تغییر نام، باعث عدم شمول تحریم

ها ندانسته است و در مواردی  سابق ایاالت متحده آمریکا نیز این بوده است که تغییر نام را به خودی خود موجبی برای رفع تحریم

 ها خارج شود، آن شرکت را مجددا و با نام جدید نیز که شرکت یا نهادی با تغییر نام خود خواسته است که از فهرست تحریم

کند، از چه  وجوی نام کفایت نمی ماند این است که در صورتی که جست حال پرسشی که باقی می. مشمول تحریم قرار داده است

قرار ندارد؟ در پاسخ قید شده است که در این خصوص باید به مقررات  SDN طریقی باید فهمید که یک شرکت ایرانی، در فهرست

های  ها و بانک نخست اینکه شرکت. این امر، بیانگر دو نکته مثبت است. ها عمل کردملی هر کشور مراجعه کرد و براساس آن

داری  نیستند از خزانه SDN های تجاری ایرانی آنها در فهرست غیرآمریکایی مکلف نیستند برای اطمینان از اینکه مشتریان و طرف

تر از مقررات سایر کشورها است،  مریکا عمال سفت و سختآمریکا استعالم کنند و دوم اینکه با توجه به اینکه مقررات تحریمی آ

در نتیجه این امر، اگر بعدها یک شرکت یا بانک . های ایرانی حاصل خواهد شد های بیشتری درخصوص همکاری با شرکت گشایش

تواند  میهمکاری کرده است، براساس این پرسش و پاسخ  SDN اروپایی متهم به این شود که با یک شخص موجود در فهرست

های مقتضی را به عمل آورده است و  های الزم را انجام داده و احتیاط اظهار کند که براساس موازین داخلی و ملی خود بررسی

 .چنین دفاعی قابل پذیرش خواهد بود

 مشتری مشتریان

الزامات مربوط به رژیم یکی از . های غیرآمریکایی است مربوط به شناسایی مشتریِ مشتری اشخاص و شرکت M12 پرسش و پاسخ

براساس این اصل، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی باید مشتریان . است( KYC) المللی، اصل شناسایی مشتریان های بین تحریم

حال این مساله مطرح است که اگر . خود را شناسایی کنند تا اطمینان حاصل کنند که معامله با آنها ممنوع و مشمول تحریم نیست

توان به  غیرآمریکایی مشتریان ایرانی خود را شناسایی کرد و به این نتیجه رسید که آنها مشمول تحریم نیستند و می مثال یک بانک

نفعی که در آن بانک حساب دارد  آنها ارائه خدمات کرد سپس وجوه مربوط به آن مشتریان را به بانک دیگری فرستاد تا به ذی

، مبادرت به KYC د که مجددا مشتریان مزبور را شناسایی کند و به عبارت فنی به جایپرداخت شود، آیا آن بانک دوم وظیفه دار

 کند؟ یعنی آیا الزم است به جای اینکه فقط مشتری خود را بشناسد، مشتریِ مشتری خود را نیز بشناسد؟ KYCC انجام

تری خود را انجام داد، این اقدام کفایت در پاسخ قید شده است که چنین کاری ضرورت ندارد و همین که بانک اول، شناسایی مش

در انتهای این پرسش و پاسخ . مگر آنکه دلیل خاصی این امر را ایجاب کند. کند و شناسایی مشتری برای بار دوم ضرورت ندارد می
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ود و مراجعه مجددا قید شده است که درمورد شناسایی مشترکی و اموری نظیر آن، باید از ضوابط و مقررات داخلی و ملی تبعیت ش

 .داری آمریکا و طرح پرسش از آن ضرورت ندارد به خزانه

 چشم انداز تفسیر

بینیم که دسترسی کشورمان به نظام مالی  های ایران می ای شیوه نامه رفع تحریم صفحه 43های سند  با توجه به جزئیات توصیه

معامالت مالی و بانکی ایران هموارتر شده بود، اکنون گرچه با اجرای برجام، مسیر . غیرآمریکایی از این پس تسهیل خواهد شد

البته محدودیت رابطه با نظام مالی . ای را در اختیار تهران قرار خواهد داد دسترسی به نظام مالی غیرآمریکایی، امکانات تازه

برجا است اما رفع تحریم پا -نه صرفا در جغرافیای آمریکا بلکه در هر موردی که به مالکان آمریکایی مربوط شود -آمریکایی

عنوان مثال از این پس اگر ایران  به. های جدیدی را برای ایران به همراه خواهد داشت معامالت بر پایه دالر ایاالت متحده گشایش

. اش را پردازش کند در یک بانک اروپایی حساب دالری داشته باشد، به سادگی خواهد توانست عملیات بدهکاری و بستانکاری

جز در موارد خاص برای راضی کردن دولت آمریکا نیازی به  آزمایی کند، به ن اگر بانکی مشتری ایرانی خود را راستیهمچنی

ای به روابط بانکی و مالی آمریکا خواهد کرد، اما آیا ممکن است  این تفاسیر تازه کمک تازه. های بیشتر نخواهد داشت پیگیری

گویی به ضرر دیگری امری  تناقض! بعید است  ای از برجام ارائه دهند که دردسرساز شود؟ زههای بعدی ایاالت متحده تفاسیر تا دولت

است که نه تنها به لحاظ حقوقی بلکه به لحاظ سیاسی نکوهیده است و از این رو حاکمیت آمریکا توان بازنگری در تفسیر موجود را 

 .نخواهد داشت

 نهای ایرا روز شده شیوه نامه رفع تحریم متن به

« اقدامات مالی و بانکی»های آمریکا علیه ایران که مربوط به  ای رفع تحریم صفحه 43سند راهنمای  C بخش: پور حمیدرضا آریان

در نسخه اخیر سوال . شود که هفتمین پرسش آن در مقایسه با نسخه قبلی تفاوت کرده است پرسش متداول را شامل می 16است 

C۲ های تابعه نهادهای مالی ایاالت متحده با شخصیت  ، آیا نهادهای مالی خارجی شامل شرکت«اجرا روز»پس از : از این قرار است

های دالری را از طرف دولت ایران یا هر شخص تابع حوزه  های دالری را پردازش کنند یا حساب توانند تراکنش حقوقی خارجی می

بله، «  :پاسخ این سوال از این قرار است« حفظ کنند؟« کزی ایرانبانک مر»یا » شرکت ملی نفت ایران»قضایی دولت ایران از قبیل 

های  توانند تراکنش های تابعه نهادهای مالی ایاالت متحده با شخصیت حقوقی خارجی می نهادهای مالی خارجی شامل شرکت

ایی که در آن نفع شخصی که ه های دالری مربوط به ایران یا اشخاص عموما ساکن ایران یا حساب دالری را پردازش کنند یا حساب

« های ایران مقررات معامالت و تحریم» 36۳/ 211و بخش  15399دارایی یا منافع دارایی اش منحصرا متعاقب فرمان اجرایی 

و دیگر افراد و نهادهایی که موضوع تعریف دولت ایران یا یک نهاد مالی « بانک مرکزی ایران»و « شرکت ملی نفت ایران»شامل 

هایی، مستقیم یا غیرمستقیم، به نظام مالی ایاالت متحده یا  ها یا فعالیت تند را حفظ کنند، به شرطی که چنین تراکنشایرانی هس

 یا رفتارهای شرح داده شده در بخش« اتباع معین خاص»هر شخص آمریکایی مربوط نشوند و به هر شخص حاضر در فهرست 

A.5.ii ای که اجازه  دامه این متن آمده که برای اطالعات بیشتر در مورد مجوزهای عمومیدر ا  «.سواالت متداول ربطی پیدا نکنند

 دهد، بخش های خاص مربوط به ایران را می ها را در مورد فعالیت تعامل نهادهای تحت مالکیت آمریکاییان یا تحت کنترل خارجی

K  اما در . است« مالکیت یا کنترل اشخاص آمریکایینهادهای خارجی تحت »همین سواالت متداول را ببینید، بخشی که عنوان آن

های تابعه نهادهای  با این حال، حتی پس از روز اجرا، نهادهای مالی خارجی شامل شرکت»: آمده است C۲ ادامه پاسخ به سوال

نظام مالی  های دالری مربوط به ایران را از طریق مالی ایاالت متحده با شخصیت حقوقی خارجی باید مطمئن شوند که تراکنش

شوند؛ با  درگیر نمی( های خارجی آنها شامل شعبه)کنند یا به هر طریقی با نهادهای مالی ایاالت متحده  ایاالت متحده پردازش نمی
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طور مستقیم یا  یا فناوری، به( شامل خدمات مالی)توجه به اینکه اشخاص آمریکایی همچنان از صادرات اجناس، خدمات

های  مقررات معامالت و تحریم»هایی که با مجوز عمومی یا خاص متعاقب  اند، به استثنای تراکنش شده غیرمستقیم به ایران منع

اشخاص آمریکایی همچنان از انجام معامالت مربوط به ایران شامل معامالت با ارزهایی غیر از دالر . اند معاف یا مجاز شده« ایران

در بخش اقدامات « .اند معاف یا مجاز شده« های خارجی دفتر کنترل دارایی»آمریکا منع هستند به استثنای معامالتی که توسط 

توانند با نهادهای مالی غیرایرانی  آیا نهادهای مالی ایاالت متحده می»: گوید ای است که می سوال پانزدهم پرسش تازه  مالی و بانکی،

اند، معامله  نیستند، حفظ کرده« اتباع معین خاص»فهرست  و غیرآمریکایی که روابط بانکی خود با نهادهای مالی ایرانی را که در

: پاسخ به این پرسش به این شرح است« های طرف معامله باشد؟ تواند شامل گشایش یا حفظ حساب کنند؟ آیا این معامالت می

ادهای مالی ایرانی حفظ توانند با نهادهای مالی غیرآمریکایی که روابط بانکی خود با نه بله، نهادهای مالی ایاالت متحده می»

با این . کنند، مراوده داشته باشند نیستند، معامله می« اتباع معین خاص»اند یا به طریقی دیگر با این نهادها که در فهرست  کرده

 حال، پیگیری معامالت مربوط به ایران یا از طریق نظام مالی ایاالت متحده یا درگیر کردن اشخاص آمریکایی در چنین معامالتی

. از مقررات معاف یا مجاز شده باشند« های خارجی دفتر کنترل دارایی»همچنان ممنوع است، مگرآنکه این معامالت توسط 

های مناسب را برای تضمین اینکه معامالت مربوط به ایران یا از طریق  ها و کنترل نهادهای غیرایرانی و غیرآمریکایی باید سیستم

از « های خارجی دفتر کنترل دارایی»کنند، داشته باشند، مگر آنکه این معامالت توسط  ری نمینظام مالی ایاالت متحده را پیگی

 «.مقررات معاف یا مجاز شده باشند

سوال . است« نهادهای خارجی تحت مالکیت یا کنترل اشخاص آمریکایی»با عنوان  K بخش بعدی که مشمول اصالح شده بخش

های  دهد که سیاست به یک شخص آمریکایی مجوز می « H مجوز عمومی»آیا »: شده است نوزدهم این بخش به این ترتیب به روز

های یک نهاد ایاالت متحده یا یک نهاد خارجی تحت مالکیت یا کنترل آمریکاییان را بیش از یک بار تغییر دهد یا  عملیاتی و رویه

های  تواند تغییرات مضاعفی به چنین سیاست ی میبله، یک شخص آمریکای»: به این شرح استK19 جواب به پرسش« مقرر کند؟

هایی اعمال کند تا زمانی که این تغییرات ناظر به یا با هدف تسهیل هر معامله یا معامالت خاص مربوط به ایران  عملیاتی و رویه

 «.توسط نهاد خارجی تحت مالکیت یا کنترل آمریکاییان نباشد

اند  ها جای نگرفته ای را که در دیگر بخش رسد که سواالت متفرقه می M ت به بخشای وزارت خزانه داری در نهای صفحه 43سند 

آیا انجام معامله »: پرسد سوال دهم می. اند این بخش به روز شده 12و  11، 1۳های  در نسخه تازه، پرسش. دهد مورد بررسی قرار می

در مالکیت یا بخش یا کل شرکت تحت کنترل یک  نیست اما سهام اقلیت آن« اتباع معین خاص»با یک نهاد که در فهرست 

: پاسخ این گونه است« وجود دارد، قابل تحریم است؟« اتباع معین خاص»شخص ایرانی یا وابسته به ایران است که در فهرست 

 نیست اما سهام اقلیت آن در مالکیت یا بخش یا کل شرکت« اتباع معین خاص»انجام معامله با یک نهاد که در فهرست »

با . وجود دارد، لزوما قابل تحریم نیست« اتباع معین خاص»کنترل یک شخص ایرانی یا وابسته به ایران است که در فهرست  تحت

کند تا تضمین  ، هنگام انجام معامله با چنین نهادهایی، احتیاط جدی را توصیه می«های خارجی دفتر کنترل دارایی»وجود این، 

 «.کند حضور دارند، درگیر نمی« اتباع معین خاص»یرانی یا وابسته به ایران را که در فهرست شود که چنین معامالتی اشخاص ا

کنند، چک کردن  برای اشخاص غیرآمریکایی که یک طرف مقابل بالقوه را راستی آزمایی می»: سوال یازدهم هم این گونه است

به M11 پاسخ« شود؟ آزمایی مکفی در نظر گرفته می ستیرا« های خارجی دفتر کنترل سرمایه»از نظر « اتباع معین خاص»فهرست 

گامی است که عموما پذیرفته « اتباع معین خاص»های مقابل ایرانی در مقابل فهرست  غربالگری نام طرف» :این شرح است

کنندگان بومی  ظیمعالوه بر کنترل کردن فهرست اتباع معین خاص، اشخاص غیرآمریکایی باید با تن. شود، اما لزوما کافی نیست می
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طور خاص، فرد غیرآمریکایی باید  به. های قضایی داخلی هم مشورت کنند مقررات مربوط به انتظارات راستی آزمایی در حوزه

عالوه بر مالحظات  -های انطباق کلی  تضمین کند که رویه راستی آزمایی اش با ارزیابی ریسک داخلی اش مطابقت دارد و سیاست

کنندگان مقررات کشور میزبان شخص  بر پایه عرف یک صنعت خاص باشد و با راهنمایی و انتظارات تنظیمباید  -کسب و کار

های راستی  کند که مدارک مستندکننده تالش پیشنهاد می« های خارجی دفتر کنترل دارایی». آمریکایی مطابقت داشته باشد

انتظار دارد نهادهای مالی « های خارجی کنترل داراییدفتر »آیا «  :گوید آخرین پرسش سند نیز می« .آزمایی حفظ شود

 «غیرآمریکایی راستی آزمایی مشتریان ایرانی مشتریان خود را هم انجام دهند؟

آزمایی را به نقش نهاد مالی در یک معامله  های خارجی سطح مناسب راستی دفتر کنترل دارایی«  :پاسخ آخر به این ترتیب است

های خارجی بهترین کار را راستی آزمایی مشتریان یک نهاد مالی غیرآمریکایی  که دفتر کنترل دارایی در حالی. داند وابسته می

داند، انتظار ندارد که یک نهاد مالی غیرآمریکایی راستی آزمایی مشتریانش درباره مشتریان ایرانی را تکرار کند،  توسط خودش می

نهادهای مالی غیرآمریکایی باید با . اند د که این فرآیندها ناکافی بودهمگرآنکه نهاد مالی غیرآمریکایی دالیلی داشته باش

 «.کنندگان بومی مقررات در مورد انتظارات راستی آزمایی درحوزه قضایی داخلی شان مشورت کنند تنظیم

/news/fa/ir.iana.www//:http5344۲D%/9%33%DB%3%C 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۵۱: تاریخ

زنگ کشاورزی حفاظتی در هفت استان زنگ کشاورزی حفاظتی در هفت استان / / های سیمیت و ایکاردا از امروزهای سیمیت و ایکاردا از امروز  های عملیاتی مؤسسههای عملیاتی مؤسسه  آغاز برنامهآغاز برنامه

  کشور نواخته شدکشور نواخته شد

سیمیت و ایکاردا، از امروز کارشناسان این دو مرکز المللی  بر اساس توافقنامه امضاشده وزیر جهاد کشاورزی با دو مؤسسه بین

 .های عملیاتی کشاورزی حفاظتی را در هفت استان کشور ابالغ کردند برنامه

المللی سیمیت و ایکاردا، از امروز کارشناسان این  بر اساس توافقنامه امضاشده وزیر جهاد کشاورزی با دو مؤسسه بین

 .کشاورزی حفاظتی را در هفت استان کشور ابالغ کردندهای عملیاتی  دو مرکز برنامه

وگو با خبرنگار ایانا  مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت و رئیس ستاد کشاورزی حفاظتی معاونت زراعت امروز در گفت

المللی منعقدشده،  قرارداد بین بر اساس دو: از آغاز به کار رسمی کارشناسان سیمیت و ایکاردا در هفت استان کشور خبر داد و گفت

 .رکن اساسی افزایش تولید در بخش، کشاورزی حفاظتی است

 .های عملیاتی برای آغاز کشاورزی حفاظتی آغاز شد صورت رسمی برنامه از امروز به: فرزاد زلقی افزود

محصوالت آبی و دیم افزایش حداقل  های خاص در کارشناسان فائو به مدت پنج سال قرار است با اجرای برنامه: وی خاطرنشان کرد

 .درصدی عملکرد در واحد سطح را رقم بزنند 23

نژادی در محصوالت دیم چهار استان کشور و  زراعی و به عملیات به: مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت ادامه داد

 .شود محصوالت آبی سه استان کشور اجرایی می

یم، افزایش عملکرد گندم و حبوبات مدنظر است و در مناطق آبی تمامی محصوالت قرار است با در مناطق د: زلقی تصریح کرد

 .نژادی طی پنج سال به افزایش عملکرد منطقی برسند زراعی و به های به روش

آذربایجان  هایی چون خوزستان، المللی از طریق آموزشی و انتقال دانش در استان های این دو مؤسسه بین برنامه: وی تأکید کرد

 .شود اجرایی و نتایج آن به کل کشور تعمیم داده می... شرقی، لرستان، کرمانشاه، کردستان و

 افق کشاورزی حفاظتی سطح سه میلیون هکتار است

آغاز و در سال  1536هکتاری در سال  223کشاورزی حفاظتی از سطح : مسئول کشاورزی حفاظتی معاونت زراعت اظهار داشت

هزار هکتار را پوشش دهد و رقم سه میلیون  6۳۳هزار هکتار رسید و در سال جاری قرار است سطحی معادل  229گذشته به 

 .محقق شود 1599هکتاری تا سال 

المللی در  المللی است که در زمینه تحقیقات گندم و ذرت فعالیت دارد و ایکاردا تحقیقات بین ای بین گفتنی است، سیمیت مؤسسه

 ./ات را بر عهده داردزمینه غالت و حبوب

/news/fa/ir.iana.www//:http53439D%/3%A2%D3% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۵۱: تاریخ

  کشاورزیکشاورزی  طرح اقتصاد مقاومتی در بخشطرح اقتصاد مقاومتی در بخش  9۸9۸تدوین برنامه های پشتیبان تحقیقاتی، آموزش و ترویجی از تدوین برنامه های پشتیبان تحقیقاتی، آموزش و ترویجی از 

 .طرح اقتصاد مقاومتی بخش کشاورزی تدوین شده است 14برنامه های پشتیبان تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی 

طرح اقتصاد مقاومتی در  9۸برنامه های پشتیبان تحقیقاتی، آموزش و ترویجی از : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

 . تدوین شده است 9۸5۸بخش کشاورزی تا افق 

ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، اسکندر زند، رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ضمن اعالم این مطلب به گزارش 

یکی از طرح های اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی، پرورش ماهی در قفس است که ما حمایت های الزم را در زمینه : افزود

 .تکثیر ماهیان در قفس انجام خواهیم داد ترویج فرهنگ این شیوه پرورش، آموزش و تکنولوژی

مهمترین وظیفه : وی با اشاره به طرح افزایش ضریب خوداتکایی دانه های روغنی در چارچوب برنامه اقتصاد مقاومتی اظهار داشت

 .ما تولید ارقام مناسبَ، مدیریت آفات و بیماری های این محصوالت و ارایه راهکارهای الزم برای کنترل آنها است

معاون وزیر جهاد کشاورزی، بهینه سازی مکانیزاسیون در مرحله کاشت، داشت و برداشت دانه های روغنی و بهبود عملیات 

 .بهزراعی به خصوص تغذیه را از برنامه های پشتیبانی این سازمان از طرح افزایش خوداتکایی دانه های روغنی عنوان کرد

در این : ز دیگر طرح های اقتصاد مقاومتی وزارت جهاد کشاورزی خواند و تصریح کردوی افزایش ضریب خوداتکایی گوشت قرمز را ا

 .راستا، کار تحقیقاتی بر روی گاوهای دو منظوره شیری و گوشتی در دستور قرار گرفته است

 .داریم کارهای ترویجی برای بزهای شیری به خصوص بز شیری سانن برای مناطق سرد در برنامه های پشتیبانی: زند افزود

وی تنوع بخشی و افزایش کیفی آفت کش ها و حذف آفت کش های پرخطر، مدیریت آفات و بیماری ها و کمک به ساماندهی 

 .روش های مصرف و توزیع سموم را از دیگر برنامه های پشتیبان تحقیقات، آموزش و ترویج برشمرد

اهبردی در طرح های اقتصاد مقاومتی وزارت جهاد کشاورزی زند با بیان این که افزایش بهره وری و کاهش ضایعات محصوالت ر

سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی به زودی تحلیلی در زمینه ضایعات محصوالت ارایه خواهد : لحاظ شده است، گفت

ی برای استقرار بهینه بررس: زند به طرح تولید در محیط گلخانه ای نیز در چارچوب اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و اظهار داشت.داد

گلخانه ها، کنترل آفات و بیماری ها، مسایل تغذیه ای در گلخانه ها، معرفی بسترهای جدید برای کشت گلخانه ای و توسعه 

 .تکنولوژی در گلخانه ها جزو برنامه های پشتیبانی ما است

: می کردن آنها تاکید گذاشت و تصریح کردوی در عین حال بر شناسایی ظرفیت های خارجی مناسب در حوزه نهال و ورود و بو

 .فعالیت های بهنژادی و توسعه ارقام پرمحصول و سازگار با نیاز آبی کم برای بخش باغبانی در دستور کار قرار دارد

محصول زراعی نیز برای تولید  9در طرح افزایش ضریب خوداتکایی : رییس سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد

سته های اولیه بذر، تولید ارقام متناسب با نیاز کشور، مبارزه با آفات و بیماری ها و علف های هرز این محصوالت، عملیات ه

 .بهزراعی به ویژه در زمینه توسعه کشاورزی حفاظتی از اهم برنامه های پشتیبانی به شمار می آیند

النه هسته های اولیه بذر گندم را با تنوع باالی ارقام تامین می کنیم ما سا: وی در مورد طرح افزایش ضریب خود اتکایی گندم گفت

و تعهد داریم به منظور افزایش عملکرد تولید در واحد هفت تا هشت رقم متناسب با نیاز های اقلیمی در زراعت دیم و آبی ارایه 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی  معاون وزیر جهاد کشاورزی، برآورد نیاز کودی کشور را از جمله مهمترین کار.دهیم

در برنامه پشتیبانی این سازمان به معرفی کودهای آلی، بیولوژیک و ترویج آنها و همچنین نظارت بر کیفیت : دانست و اذعان داشت
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غبار در چارچوب وی درباره طرح عملیات آبخیزداری، حفاظت خاک و مقابله با بیابانزایی و کانون های گرد و .کود توجه شده است

تجربیات خوبی در حوزه آبخیزداری داریم که برای عملیاتی کردن این تجربیات با سازمان جنگل : اقتصاد مقاومتی خاطر نشان کرد

 .ها، مراتع و آبخیزداری کشور در ارتباط و هماهنگی هستیم

از فرسایش خاک، پخش سیالب، مهار کانون های  در برنامه های پشتیبانی، ما در این حوزه برای تولید آب، جلوگیری: زند افزود

 .گرد و غبار با سازمان جنگل ها کار خواهیم کرد

ما آماده ایم تجربیات خود را در اختیار کشاورزان متقاضی : وی در همین حال به طرح توسعه کشت فراسرزمینی اشاره کرد و گفت

انش فنی قابل قبولی در بعضی محصوالت مانند گندم و برنج برای کشت فراسرزمینی قرار دهیم ضمن آن که ارقام مناسب و د

رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اذعان به این که در کشور با مازاد تولید مرغ و تخم مرغ مواجه هستیم، .داریم

 .ی داروهای شیمیایی هستیمدر حوزه بهداشت و سالمت محصوالت دامی به دنبال جایگزینی داروهای گیاهی با برخ: تصریح کرد

وی تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی و احداث شبکه های فرعی زیر سدها را از طرح های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و اظهار 

ما در این حوزه در بهینه سازی شبکه ها نقش ایفا خواهیم کرد و در زمینه تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی، مشاوره : داشت

 .خواهیم داد

/news/fa/ir.iana.www//:http53461D%/3%D%AA3%D%AF9 
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 برنامه و سیاست ها

 ایرنا ۵۱71/7۵۹۳2 :تاریخ خبر

  ها و شهرک های کشاورزی و شیالتی امضا شد ها و شهرک های کشاورزی و شیالتی امضا شد   مجتمعمجتمعتفاهم نامه توسعه تفاهم نامه توسعه 

تفاهم نامه ایجاد، تکمیل و توسعه مجتمع ها و شهرک های کشاورزی و شیالتی بین موسسه جهاد نصر و شرکت  -ایرنا -تهران

 . شهرک های کشاورزی امضا شد

ساله،  2۳به گزارش روز یکشنبه پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، این تفاهم نامه برای تحقق اهداف سند چشم انداز 

 .اقتصاد مقاومتی، توسعه کشت های گلخانه ای و گسترش کشاورزی صنعتی به امضا رسیده است سیاست ها و برنامه های

هزار هکتاری اراضی دشت های خوزستان و ایالم و همچنین بهره گیری از  33۳استفاده بهینه از آب و خاک در طرح احیای 

 .ساله از اهداف این تفاهم نامه بیان شده است 1۳هزار تن انواع آبزیان در یک برنامه  3۳ظرفیت های قانونی برای تولید 

موسسه جهاد نصر در قالب موسسه غیردولتی و با : در مراسم امضای این تفاهم نامه، مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی گفت

و زیربنایی  بهره گیری از فرهنگ و روحیه جهادی و تجربه های دفاع مقدس در زمینه مطالعه، طراحی و اجرای پروژه های عمرانی

 .با اولویت بخش کشاورزی فعالیت می کند و تا به حال خدمات خود را با کیفیت مطلوب اجراء کرده است

: سید نظام الدین سجادی به اهمیت این تفاهم نامه برای توسعه و ساخت و اجرای طرح های مجتمع کشاورزی اشاره کرد و گفت

 . زیرا ضمن رونق اقتصادی، به توسعه کشاورزی نیز منجر خواهد شداین طرح مصداق واقعی اقتصاد مقاومتی است 

مدیرعامل شهرک های کشاورزی در ادامه به اولویت دو برنامه ساخت و توسعه شهرک های گلخانه ای و پرورش ماهی در قفس 

 .ا نیز کاهش می دهداین مجتمع ها برای کشاورزان سود بیشتری دارد و از طرفی هزینه های جانبی ر: اشاره کرد و افزود

 .سجادی، هدف از اجرای این طرح ها در سراسر کشور را مصرف بهینه آب، افزایش میزان تولید و تغییر الگوی کشت عنوان کرد

شهرک شیالتی و گلخانه ای تامین شده  1۳زمین های مورد نظر برای ایجاد : مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر نیز در این مراسم گفت

 .شدن طرح و پروژه ها در این مناطق هستیم و منتظر اجرایی

به گزارش ایرنا، با اقدامات انجام شده سازمان شیالت برای توسعه آبزی پروری، دانش فنی پرورش ماهی در قفس از نروژ وارد شده 

 .و با امضای تفاهم نامه های مختلف، این مهم در کشور در حال تحقق است

 .هزار تن پرورش ماهی در قفس است 2۳۳هزار تن از تولید  6۳ر متولی براساس برنامه ریزی، موسسه جهاد نص
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس ۵۹۳2مهر ماه  ۵۱یک شنبه 

  توجهی به صنایع تبدیلیتوجهی به صنایع تبدیلی  سیاستگذاری دولت در راستای حمایت از کشاورز و بیسیاستگذاری دولت در راستای حمایت از کشاورز و بی

دانه های روغنی از جمله کلزا، یکی از محصوالت مهم در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی به شمار می رود که کشت  <کشاورزی 

یعنی در دولت هشتم و اوایل  3۳تولید ساالنه کلزا در ایران در دهه . و توسعه آن در دهه اخیر با چالش هایی همراه بوده است

هزار تن بوده اما با تغییر سیاست های دولت نهم و دهم که با بی توجهی به تولید و تاکید بر واردات همراه  54۳، حدود دولت نهم

 .رسید؛ آن هم با سیاست های حمایتی که دولت یازدهم آغاز کرد 94-95تن در سال زراعی  3۳۳هزار و  46بود، این میزان به 

هزار تن رسید در حالی که پیش بینی وزارت جهاد کشاوزری  6۲کلزا در کشور به حدود بر همین اساس سال گذشته میزان تولید 

 .هزار تن بود 12۳

کارخانه روغنکشی و  23دانه های روغنی، ماده اولیه صنایع بزرگی مانند صنعت روغنکشی و روغن نباتی محسوب می شود و حدود 

به دلیل . میلیون تن در سال است 6۶4لید صنایع روغنکشی به تنهایی کارخانه روغن نباتی در کشور ایجاد شده که ظرفیت تو 45

درصد است که کامال  9۳کاهش تولید دانه های روغنی، وابستگی کشور به واردات دانه، کنجاله و روغن خام در حال حاضر بیش از 

 .تضاد است با قوانین مصرح و برنامه های حاکمیتی حمایت از تولید و سیاست های اقتصاد مقاومتی در

برنامه اصلی و اولویت دار وزارت جهاد کشاوزری  3بر همین اساس و با توجه به این موارد، توسعه کشت دانه های روغنی به یکی از 

 .تبدیل شده و سیاست های حمایت از کشت دانه های روغنی به ویژه کلزا در دست اجراست

 صنایع تبدیلی هم باید منتفع شوند

انجمن صنفی صنایع روغنکشی، ضمن استقبال از سیاست های حمایتی دولت و وزارت جهاد کشاورزی از کشت اکبر سبقتی، دبیر 

سیاستگذاری های دولت در راستای حمایت از کشاورز باید : وی می گوید. و توسعه دانه های روغنی، انتقادهایی نیز بر آن وارد کرد

 . صنایع نیز منتفع شوند صنایع تبدیلی و تکمیلی را نیز شامل شود و به نوعی

قانون باید در کشور حاکم باشد و سیاستگذاری های کالن بر اساس قانون و همه جانبه نگر : این کارشناس صنایع غذایی، می گوید

در زمینه توسعه کشت دانه های روغنی، بحث امنیت غذایی مطرح است بنابراین باید دید چگونه می توان این . ارایه و اجرا شود

 .ل را برطرف کردمشک

در بخش دانه های روغنی، سیاستگذاری هایی که می شود محل نقد است و انتقادهای ما دلسوزانه و در راستای : وی تصریح کرد

اگر صنایع تبدیلی را تقویت کنیم، هم از کشاورز حمایت . اجرای قوانینی است که گاهی اجرا نمی شود و یا درست اجرا نمی شود

 .نایع را تقویت کرده و گسترش داده ایم و هیچ یک از این برنامه ها در تناقض با حمایت از تولید نیستکرده ایم و هم ص

ما : دبیر انجمن صنایع روغنکشی، نخریدن محصوالت کشاورزی داخلی از سوی صنایع را شایعه و یک بحث انحرافی دانست و افزود

کافی است از تجربه . اس، انرژی مان را هدر دهیم و از اهداف مان دور بمانیمنمی خواهیم با دامن زدن به این شایعات بی پایه و اس

کشور دیگر جایی برای آزمون و خطا ندارد و باید از تجربه ها . های کشورهای پیشرفته و پیشرو در این زمینه ها استفاده کنیم

 .استفاده کنیم

 فضا را برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی فراهم کنیم

بر اساس آمار و گزارش های مراجع دولتی، بیکاری جوانان رو به افزایش : قتی مهم ترین مشکل کشور را اشتغال برشمرد و گفتسب

است و باید دید در چه بخش هایی نیاز به سرمایه گذاری های داخلی و خارجی داریم تا با ایجاد فضای آرام برای سرمایه گذاران 
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گذاری و اشتغال را فراهم کنیم و به اهداف اصلی در سیاست های کالن اقتصاد مقاومتی دست داخلی و خارجی، امکان سرمایه 

هزار و  46باعث تاسف است که به تولید : اشاره و اظهار کرد( هزار تن 54۳تا  55۳) 3۳وی به تولید دانه روغنی کلزا در دهه .یابیم

این نشان می دهد که سیاستگذاری ها تا چه . راعی اکتفا کنیمهزار تن در سال گذشته ز 6۲و  94 - 95تن در سال زراعی 3۳۳

 .میزان بر برنامه های اجرایی اثرگذار است

 واردات مواد اولیه جایگزین محصول

در صنعت روغن نباتی، به جای واردات محصول نهایی باید مواد اولیه وارد کرد اما وقتی : دبیر انجمن صنایع روغنکشی تصریح کرد

باید سقف تولید محصوالت داخلی را با توجه به . ا در راستای تولید داخل نباشند، نتیجه بهتری به دست نمی آیدسیاستگذاری ه

. شاخص های بین المللی در تولید و میزان برداشت محصول در واحد سطح افزایش دهیم و از شاخص های جهانی عقب نمانیم

 .ه های تبلیغی ندارد و تنها عملکرد می خواهدکشور در برهه ای قرار دارد که دیگر نیازی به برنام

سبقتی ابراز امیدواری کرد؛ آماری که در زمینه توسعه کشت کلزا ارایه می شود، در سال زراعی پیش رو قابلیت دسترسی و اجرا 

اگر عملکردها . ده استهزار تن کلزا را وعده دا 53۳تا  5۳۳وزارت جهاد کشاورزی برای سال زراعی آتی، تولید : داشته باشد و افزود

به ویژه . نیز به همین میزان باشد، کارخانه های روغنکشی، برای تامین مواد اولیه، کمتر مجبور به واردات دانه های روغنی می شوند

 دانه روغنی کلزا که برای کشت تناوب گندم بسیار موثر است و ما از آن استقبال می کنیم به شرط اینکه بخش بازرگانی آن لحاظ

 .شود

 نظام تعرفه ای یکسان نیست

این در حالی است که دانه : تومان اعالم و اظهار کرد 2۲3۳وی قیمت تعیین شده برای خرید دانه روغنی کلزا را از سوی دولت 

بنابراین . تومان خرید و فروش می شود و صنایع باید دانه های داخلی را به دو برابر قیمت بازار بخرند 16۳۳های کلزا در بازار آزاد 

البته دولت آن را منوط به واردات دانه و روغن خام کرده و کنجاله هم در این . انتظار می رود دولت این بخش را هم مدیریت کند

 .مقوله قرار نگرفته که این سیاستگذاری نادرست است

نظر بگیرد چنانچه نظام تعرفه ای در  دولت برای هر برنامه و سیاستگذاری باید تمامی تبعات و پیامدهای آن در: وی تصریح کرد

انجمن صنایع روغنکشی در این زمینه مطالعات کامل و مستندی انجام داده و . تمام دنیا اجرا می شود و ما هم مستثنا نیستیم

 .حاضر هستیم داده های مان را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهیم تا با کمک هم چالش ها را به فرصت تبدیل کنیم

c=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http344cd53955 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=c844cd38933


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

61 

 

 برنج
 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۵۱: تاریخ

  ترین برنج در سال جاری رقم خوردترین برنج در سال جاری رقم خورد  تولید کیفیتولید کیفی/ / ها گرانی برنج را دامن زدها گرانی برنج را دامن زد  های برخی رسانههای برخی رسانه  شیطنتشیطنت

ای باعث شده در تهران و  های رسانه های شمالی از افزایش برخوردار نیست، برخی شیطنت قیمت برنج در استاندر حالی که 

 .ها کاذب است رو باشیم که این قیمت های نجومی روبه شهرهای بزرگ با قیمت

باعث باعث ای ای   های رسانههای رسانه  های شمالی از افزایش برخوردار نیست، برخی شیطنتهای شمالی از افزایش برخوردار نیست، برخی شیطنت  در حالی که قیمت برنج در استاندر حالی که قیمت برنج در استان

  ..ها کاذب استها کاذب است  رو باشیم که این قیمترو باشیم که این قیمت  های نجومی روبههای نجومی روبه  شده در تهران و شهرهای بزرگ با قیمتشده در تهران و شهرهای بزرگ با قیمت
ها را باعث گرانی قیمت برنج در تهران و برخی  وگو با خبرنگار ایانا شیطنت برخی رسانه دبیر انجمن برنج کشور امروز در گفت

سازی اراضی شالیکاری به جای ابتدای فروردین،  ط آب و هوایی، آمادهدلیل مناسب بودن شرای به: های بزرگ برشمرد و گفت استان

 .های این محصول شدیم یک ماه جلوتر یعنی ابتدای اسفندماه انجام شد و شاهد که متعاقب آن بار نشستن زودهنگام خوشه

مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی شالیکاران امسال موفق به تولید کشت دوم و راتون شدند و به گفته : شایق افزود جمیل علیزاده

 .هزار تن شلتوک تولید خواهیم داشت، اما تولید بیش از این مقدار خواهد بود 2۳۳حداقل دو میلیون و 

وقتی تولید برنج به این اندازه مناسب است، دلیلی برای گرانی جود ندارد، پس مردم در تهران و شهرهای : وی خاطرنشان کرد

 .ش کاذب را دامن بزنندبزرگ نیز نباید این افزای

 .های شمالی در حال حاضر منطقی بوده و افزایش مناسبی داشته است قیمت برنج در استان: شایق ادامه داد علیزاده

دلیل قرار گرفتن در شرایط مناسب آب و هوایی از باالترین کیفیت برخوردار است که امید  برنج تولیدی امسال به: وی تصریح کرد

 .اد کشاورزی نسبت به اعالم رقم تولید مقرون به واقعیت این محصول اقدام کندرود وزارت جه می

 معناست ممنوعیت برنج بی

ممنوعیت برنج : های وارداتی به بازار و تأثیر آن بر قیمت این محصول در تهران یادآور شد دبیر انجمن برنج کشور درباره ورود برنج

کننده زمان دقیق داد که تا فالن  توان به واردکننده و کشتی حمل شود، نمی داده میمعناست، چون وقتی مجوز  در برخی فصول بی

 .ساعت باید به مقصد برسی

شهرها نخواهیم  عنوان شاهد قد کشیدن قیمت برنج در کالن اگر نظارتی بر بازار برنج باشد، به هیچ: شایق در پایان تأکید کرد علیزاده

 .برد قصیری ندارد و سودی نمیبود، چون کشاورز در این بین هیچ ت

های شمالی شده و  شود، وارد بازار استان گفتنی است، برنج راتون که از پرورش دوباره ساقه شالی پس از برداشت نخست حاصل می

های صاحب برند است و طبیعی است که قیمتی  ها و رستوران دلیل کیفیت باال، مورد پسند برخی خریداران سنتی، صاحبان هتل به

 ./باالتر از ارقام محلی ناشی از کشت نخست داشته باشد
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 پسته
 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۴۲: تاریخ

تجار قیمت پسته را به زیان باغداران ایرانی تجار قیمت پسته را به زیان باغداران ایرانی / / نیستنیستتأمین مالی صادرکنندگان به نفع تولیدکنندگان پسته تأمین مالی صادرکنندگان به نفع تولیدکنندگان پسته 

  آورندآورند  پایین میپایین می

میلیارد ریال برای تأمین مالی صادرکنندگان پسته خبر  21۳هزار و  در حالی که وزارت جهاد کشاورزی از اختصاص مبلغ یک

باعث قدرت گرفتن تجار و وادار کردن ای از مشکالت آنها نخواهد گشود و تنها  دهد، تولیدکنندگان پسته معتقدند این پول گره می

 .شود شده می تر از نرخ تمام باغداران گرفتار به فروش پسته با قیمت پایین

وگو با خبرنگار ایانا با انتقاد از تأمین نقدینگی برای صادرکنندگان پسته،  کاران کرمان امروز در گفت مدیره اتحادیه پسته رئیس هیأت

ها فقط  این پول. نندگان و تجار، گرهی از مشکالت تولیدکنندگان و باغداران پسته نخواهد گشودها به صادرک پرداخت پول: گفت

شود که قدرت به دست صادرکنندگان و تجار بیفتند و آنان با تحت فشار قرار دادن باغداران گرفتار و نیازمند که از کمبود  باعث می

اگر من اعتقاد داشتم که این کار به نفع : جلیل مظهری افزود.بخرند برند، حاصل دسترنج آنان را زیر قیمت نقدینگی رنج می

بستم تا هر چه زودتر این مبلغ به  کار می کردم و تمام تالش خود را به تولیدکنندگان است با قاطعیت ازاین تصمیم حمایت می

یشه از شرایط بد اقتصادی باغداران های گذشته نشان داده است این افراد هم دست تجار و صادرکنندگان برسد، اما تجربه سال

های گذشته، خاطرنشان  های تولیدکنندگان پسته در سال وی با اشاره به خدمات ارزنده و رونق شرکت تعاونی.اند سوءاستفاده کرده

ن پسته تالش و البی چند صادرکننده باعث شد تا مسئوالن در دولت نهم و دهم نسبت به اقدامات شرکت تعاونی تولیدکنندگا: کرد

ها که حامی و پشتیبان باغداران هستند، گرفته  بدبین شوند و بدون هیچ تحقیقی و با تصمیم غیرکارشناسی جلوی رونق کار تعاونی

های اولیه  های تعاونی تولیدکنندگان پسته بررسی شود، معلوم خواهد شد در سال اگر سابقه فعالیت شرکت: مظهری ادامه داد.شود

ها با وجود اینکه تعداد سهامدار کم بود و این همه امکانات در داخل و خارج وجود نداشت، اما باغداران با  یگیری این تعاون شکل

 .ها تحویل دهند ایستادند تا محصول خود را به تعاونی های طوالنی یک تا دو روز پشت درب شرکت تعاونی می رضایت در صف

ه از استقبال باغداران و هجوم آن ها برای تحویل پسته مانند تجار، گا شرکت تعاونی طی فعالیت خود هیچ: وی تصریح کرد

دلیل  های خرید را پایین نیاورد، در حالی که در این مدت شاهد هستیم به وران سوءاستفاده نکرده و قیمت صادرکنندگان و پیله

کننده خارجی و به ضرر باغدار  به نفع و مصرف ها را ها نقدینگی ندارند تا خرید نقدی انجام دهند، تجار هر روز قیمت اینکه تعاونی

های سال با هزینه خود  شرکت تعاونی طی سال: کاران کرمان یادآور شد مدیره اتحادیه پسته رئیس هیأت.آورند ایران پایین می

دون صرف هزینه توانستند بازارهای خارجی را برای ورود پسته ایران مهیا کنند و حاال دیگران بیایند و از این فرصت طالیی ب

مدیرعامل بانک کشاورزی استان در نشست مشترک مجمع نمایندگان کرمان، معاونان و مدیران : مظهری تأکید کرد.استفاده کردند

ها  وزارت دارایی که به جهت بررسی راهکارهای حمایت از تولیدکنندگان پسته و خرما برگزار شد، اذعان داشت که طی سال

ها را بازنگرداندند و حداقل  ای انگشت شمار به اصطالح صادرکننده پسته قرار گرفته است و آنها پول ر عدهاعتبارات ویژه در اختیا

حتی این مدیرکل تلویحاً معتقد بودند هر مبلغ دیگر هم به این افراد تسهیالت اعتباری پرداخت . بار وام را تمدید کردند سالی یک

ها در  شد که نقدینگی ای اندیشه می ای کاش چاره: وی در پایان اظهار داشت.د شدشود به این سهل و آسانی بازگردانده نخواه

ها پسته باغداران را تحویل بگیرند و اجازه ندهند تا چند نفر دالل  گرفت تا مانند گذشته این شرکت ها قرار می اختیار شرکت تعاونی

 ./و خریدار پسته، گلوی باغداران را بفشارند

/news/fa/ir.iana.www//:http53625D%/3%D%AA3%A5% 

http://www.iana.ir/fa/news/35623/%D8%AA%D8%A3%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

65 

 

 پسته
 فودپرس ۵۹۳2مهر ماه  ۴۴پنج شنبه 

  پسته شانزدهمین کاالی صادراتی ایران شدپسته شانزدهمین کاالی صادراتی ایران شد

آمارهای گمرک حکایت از آن دارد که پسته، شانزدهمین کاالی صادراتی ایران در نیمه اول سال جاری شد، بر این  <مواد غذایی 

 .درصد رشد داشته است 26۶۲۲اساس ارزش صادرات این کاال نسبت به مدت مشابه سال قبل، 

ر نیمه اول سال جاری، صادرات پسته آن دارد که د بررسی جداول منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسالمی ایران حکایت از 

درصدی مواجه  26۶۲۲دالر رسیده که بر این اساس، به لحاظ ارزشی با  33۳هزار و  633میلیون و  265اعم از تازه یا خشک، به 

ا کیلوگرم پسته تازه یا خشک از مرزهای ایرانی به سایر کشورهای دنی 21۲هزار و  42۲میلیون و  51بر این اساس، .بوده است

 .درصدی مواجه بوده است 24۶۲6صادر شده که به لحاظ وزنی، با رشد 

دالر در نیمه اول  53هزار و  9۲2میلیون و  2۳۲کیلوگرم پسته تازه یا خشک به ارزش  ۲26هزار و  19۳میلیون و  23سال گذشته 

ان به شدت از قیمت کنونی گالیه این در شرایطی است که طی روزهای گذشته فعاالن بازار پسته و صادرکنندگ.صادر شده بود

اندرکاران تولید این محصول، اقتصادی نیست و برای کاالیی که در ردیف اول  داشته و معتقدند که نرخ فعلی این کاال برای دست

 .ارزآوری صادرات غیرنفتی کشور جا دارد، نوعی اجحاف است

a=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http539۲f9163d 
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۳۱71/7۴۲:  تاریخ

  تومان اوراق مرابحهتومان اوراق مرابحههزار میلیارد هزار میلیارد   33انتشار انتشار / / کنیمکنیم  پول گندم کاران را تا پایان هفته تسویه میپول گندم کاران را تا پایان هفته تسویه می
تمام مطالبات باقیمانده ناشی از خرید ( مهرماه)طبق وعده داده شده تا پایان این هفته : معاون شرکت بازرگانی دولتی گفت 

 . شود تضمینی گندم از طریق انتشار اوراق در فرابورس تأمین می

کاران که  ، در مورد آخرین وضعیت پرداخت مطالبات گندمخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار کشاورزی  معروفان در گفت حسن عباسی

یک هزار میلیارد تومان از طریق ( مهرماه 19)دوشنبه هفته گذشته : های گذشته با تأخیر مواجه شده اظهار داشت نسبت به سال

 .ب کشاورزان واریز شدعرضه اوراق مرابحه در فرابورس تأمین و به حسا

هزار میلیارد تومان باقیمانده نیز از همین طریق تأمین و  5وی اظهار امیدواری کرد، طبق قول داده شده تا پایان این هفته 

 .کاران تسویه شود مطالبات گندم

میلیارد تومان به صورت  هزار 14میلیون تن به ارزش  11به گزارش فارس، امسال با توجه به افزایش تولید گندم در کشور حدود 

شد اما به دلیل کمبود بودجه  خرید تضمینی از کشاورزان خریداری شد که باید قبل از آغاز کشت پاییزه این مطالبات پرداخت می

های سلف موازی و  هزار میلیارد تومان تا کنون باقی مانده که انتشار اوراق در بورس به روش 4دولت بخشی از این رقم به ارزش 

  .ابحه برای پرداخت مطالبات در نظر گرفته شده استمر

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http1593۳۲24۳۳۳۲94 
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۳۱71/7۴1:  تاریخ

  مهرماه به حساب آنان واریز می شود مهرماه به حساب آنان واریز می شود   0۸0۸هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران   99
یک هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت مرابحه گندم در بازار بورس :معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،عبدالمهدی بخشنده  خبرگزاری فارسبه گزارش . ثانویه عرضه و فروخته شد

یک هزار میلیارد تومان : با اشاره به مصوبه دولت و پشتیبانی همه جانبه سازمان برنامه و بودجه،وزارت اقتصاد و دارایی تصریح کرد

 .ثانویه عرضه و فروخته شداوراق مشارکت مرابحه گندم امروز در بازار بورس 

مهرماه سال جاری کل این مبلغ به عنوان بخشی از طلب گندمکاران کشور از طریق بانک  24روز شنبه :وی اظهار امیدواری کرد

 .کشاورزی به حساب آنان واریز می شود

هزار  11جوه پرداختی به کشاورزان به معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که با واریز این مبلغ جمع و

درصد از کل مطالبات گندمکاران پرداخت می شود و  3۳با واریز این مبلغ :میلیارد تومان بالغ می شود،خاطرنشان کرد 3۳۳و 

 .درصدی گندمکاران نیز ظرف هفته های آینده تامین و پرداخت شود 2۳امیدواریم بقیه طلب 

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http1593۳۲2۳۳۳۳455 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۴۲: تاریخ

  جزئیات پرداخت تسهیالت بانکی به فعاالن بخش تولید منتشر شدجزئیات پرداخت تسهیالت بانکی به فعاالن بخش تولید منتشر شد

 . های سراسر کشور منتشر شد بخش تولید در استانجزئیات پرداخت تسهیالت بانکی به فعاالن 

هزار بنگاه کوچک و متوسط از جمله  1۳ماجرای تسهیالت اعطایی دولت به بیش از  به گزارش ایانا از پایگاه اطالع رسانی دولت،

 .در هفته های گذشته پیگیر آن بودند مطالباتی بود که رسانه ها

های گروهی، برخی خبرنگاران از نوبخت پیگیر آمارهای استانی  دولت با رسانه هفته گذشته در حاشیه نشست هفتگی سخنگوی

هزار میلیارد تومان تسهیالت در بخش کسب و کار کوچک شدند که با دستور سخنگوی دولت و با هماهنگی دفتر وی، 16تزریق 

 .جزییات آماری این تسهیالت در اختیار خبرنگاران قرار گرفت

/news/fa/ir.iana.www//:http53633D%/3%D%AC3%B2%D3% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
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 تخم مرغ
 فارس - ۳۱71/7۵۱:  تاریخ

هزار میلیارد تومان مشوق هزار میلیارد تومان مشوق   55اختصاص اختصاص   //شودشود  مرغ تولیدی کشور صادر میمرغ تولیدی کشور صادر می  درصد تخمدرصد تخم  9595  ::گذار میهنگذار میهن  مرغ تخممرغ تخم

  مرغمرغ  صادراتی تخمصادراتی تخم
 94مرغ تولیدی در کشور سال گذشته  هزار تن تخم 94۳از مجموع : گذار میهن گفت رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخم 

 . هزار تن آن به کشورهای عراق و افغانستان و چند کشور منطقه صادر شد

مرغ در نشست خبری به  مهر روز جهانی تخم 1۲، رضا ترکاشوند به مناسبت خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

سازی برای تولید  هزار تن ظرفیت 2۳۳یک میلیون و : مرغ در کشور اشاره کرد و گفت های تولید و صادرات مرغ و تخم ظرفیت

 .شود هزار تن به شکل بومی تولید می 1۳۳هزار تن آن به شکل صنعتی و  34۳ون ایم که اکن مرغ صنعتی ایجاد کرده تخم

مرغ منبع پروتئینی کاملی برای رشد انسان است که به راحتی  تخم: وی با اشاره به سرانه پایین مصرف در کشور، خاطرنشان کرد

مرغ در سال است در  عدد تخم 19۳تا  13۳کیلو و  1۳۶3برای همه اقشار جامعه در دسترس است، اما سرانه مصرف در کشور ما 

 .مرغ در سال است عدد تخم 5۳۳کیلوگرم و حدود  13از صورتی که این رقم در دنیا باالتر 

مرغ در  گذار میهن از شروع فعالیت این اتحادیه برای فرهنگ سازی ترویج مصرف تخم رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخم

مرغ و مزایای  صرف تخمکننده فرهنگ م ها ستادهایی را فعال کردیم تا بین مردم به عنوان مصرف در استان: کشور اشاره کرد و گفت

شود،  ترکاشوند در پاسخ به سؤال فارس، در مورد حجم صادرات و اینکه این محصول به چه کشورهایی صادر می.آن را ترویج کنند

مرغ محصول فسادپذیر است، در همه جای  مرغ تولید کشور را صادر کردیم و از آنجایی که تخم درصد از تخم 1۳، 94سال : گفت

گیرند که عمده مشتریان ما نیز کشورهای عراق و افغانستان و پس از آن با میزان کمتر  ای را در نظر می ای منطقهدنیا بازاره

 .ترکمنستان، تاجیکستان، بحرین، عمان و با حجم بسیار کمی آذربایجان است

یل رشد صادرات ما در سال گذشته یکی از دال: مرغ اشاره کرد و گفت وی به وجود رقبایی همچون کشور ترکیه در بازار مرغ و تخم

های خود را حذف کرد و این امر سبب شد که ما بتوانیم بخش  نیز بروز آنفلوآنزای پرندگان در ترکیه بود تا حدی که بسیاری از گله

 .بیشتری از بازار را از آن خود کنیم

های  گار فارس مبنی بر اینکه در همه بخشگذار میهن در پاسخ به سؤال دیگر خبرن رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخم

طی سالهای اخیر مجوز : صنعت با مازاد صدور مجوز تولید مواجهیم و این مسأله در صنعت مرغداری نیز به چه شکلی است، گفت

با  95میلیون قطعه پولت صادر شده که بیشتر از نیاز کشور است و از نیمه اول سال  1۲میلیون قطعه مرغ گوشتی و  33تولید 

گذار ممنوع اعالم  ها و بر اساس محاسبات کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی صدور مجوز جدید در بخش مرغ تخم درخواست تشکل

میلیون قطعه پروانه تأسیس در دست مردم است که به  2۳به گفته این مسئول در صنعت مرغداری کشور البته مجوز .شده است

 .ه مرور وارد ظرفیت تولید شودراحتی قابل ابطال نیست و ممکن است ب

ای گرفتیم  از ستاد تنظیم بازار مصوبه 95در سال : مرغ در راستای صادرات نیز، گفت ترکاشوند در مورد حمایت از تولید مرغ و تخم

ت مرغ در اختیار صندوق حمایت از صنعت طیور قرار دهند و اگر بخواهیم صادرا که اعتباری برای حمایت از صادرات مرغ تخم

میلیارد تومان از صندوق  6ای را گرفتیم که  میلیارد تومان به آن یارانه بدهیم و اخیراً مصوبه 4۳مرغ را توسعه دهیم باید  تخم

درصدی در اختیار صادرکنندگان  3تا  4حمایت از صنعت طیور به عنوان مشوق صادراتی و در قالب یارانه نقدی و تسهیالت با سود 

ها  شود و قیمت ها را تنظیم نکنیم تولید مازاد بر مصرف می ریزی در مرغداری اگر میزان جوجه: تصریح کرد وی.مرغ قرار گیرد تخم

http://www.farsnews.com/
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مرغ درب  ریزی نیاز داریم و قیمت تخم میلیون جوجه 5شوند و اکنون به طور متوسط ماهانه  بسیار افت کرده و مرغداران متضرر می

گذار میهن از تصمیمات اخیر شورای رقابت برای  ادیه مرکزی مرغداران مرغ تخمرئیس اتح.تومان است 41۳۳ها کیلویی  مرغداری

این مسأله خالف قانون بوده و استدالل شورای رقابت منطقی : ایجاد محدودیت در افزایش ظرفیت صنعت طیور انتقاد کرد و گفت

های ملی  اد نکند، چرا که به غیر از این با سرمایهایم که شورای رقابت برای ما مزاحمت ایج نیست و در نتیجه با مجلس مکاتبه کرده

کنند،  گذاری می مرغ را قیمت ترکاشوند همچنین با بیان اینکه در پایتخت دهها صنف و فرد برای خود مرغ و تخم.بازی کردیم

پس اعالم قیمت با اتحادیه های انجام شده قرار است، تا از این  شود و طی هماهنگی این امر سبب ایجاد نابسامانی در بازار می: گفت

 .کنیم ها را بر روی سایت خود اعالم می مرکزی مرغداران باشد که از روز شنبه به طور آزمایشی قیمت

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http1593۳۲13۳۳۳439 
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 تخم مرغ
 خبرنگاران جوان - ۵۹۳۱مهر  ۵۱: تاریخ

  صادرات تخم مرغ نصف شدصادرات تخم مرغ نصف شد

صادرات تخم مرغ با نرخ های پایین تر از نرخ های داخلی از سوی : رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفت

 .رقبا کاهش صادرات را رقم زد

گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیگذار استان تهران در گفتگو با خبرنگار  ناصر نبی پور رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

: هزارتن تخم مرغ به بازارهای هدف صادرشد، اظهار داشت 34الی  35با بیان اینکه سال گذشته  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،

 .هزارتن رسیده است 24الی  25درصدی به مرز  3۳در شش ماهه نخست سال جاری صادرات تخم مرغ با کاهش 

با صادرات تخم مرغ با نرخ های پایین تر از نرخ های داخلی از سوی رق: وی در خصوص دالیل کاهش صادرات تخم مرغ افزود

با توجه به : رئیس هئیت مدیره اتحادیه تخم گذار استان تهران با اشاره به روز جهانی تخم مرغ اظهار کرد.کاهش صادرات را رقم زد

 .در کشور را افزایش دهیم  مازاد تولید و کاهش قیمت باید با فرهنگ سازی و تبلیغ، مصرف تخم مرغ

ا توجه به صدور پروانه های بدون حساب و کتاب در گذشته تولید با مازاد روبرو ب:نبی پور در خصوص دالیل مازاد تولید بیان کرد

 .شد که در شرایط فعلی با وجود هزینه های میلیاردی تنها باید با افزایش صادرات و مصرف در داخل این مشکل را مرتفع ساخت

/news/fa/ir.yjc.www//:http331۳۲۳2D%/3%B3%D3% 
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 تخم مرغ
 ایرنا ۵۱71/7۵۹۳2 :تاریخ خبر

  میلیارد تومان یارانه نیاز دارد میلیارد تومان یارانه نیاز دارد   ۸5۸5صنعت تخم مرغ به صنعت تخم مرغ به / / هزارتن تخم مرغ از ابتدای امسالهزارتن تخم مرغ از ابتدای امسال  0505صادرات صادرات 

هزار تن تخم مرغ به کشورهای  23۶1امسال تاکنون  از ابتدای: مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران تخم گذار گفت -ایرنا  -تهران 

 . هدف صادر شده و تاکنون توقفی در صادرات این محصول نداشته ایم

مهرماه روز جهانی تخم مرغ در جمع خبرنگاران با بیان اینکه  14به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، رضا ترکاشوند به مناسبت 

امسال صادرات تخم مرغ طبق روال عادی صورت گرفته است : مایت دولت نیاز دارد، افزوداستمرار صادرات تخم مرغ در کشور به ح

و توقفی در صادرات این محصول نداشتیم اما نسبت به مدت مشابه سال گذشته به دلیل وجود رقبای سرسخت در منطقه حجم 

 .صادرات پایین تر از پارسال بوده است

درصد کل تولید تخم مرغ  1۳تخم مرغ به کشورهای هدف صادر شد که به طور تقریبی هزار تن  94سال گذشته : وی اظهار داشت

: ترکاشوند با بیان اینکه سال گذشته حجم صادرات تخم مرغ ایران از وضعیت مناسبی برخوردار بود، گفت.داخل را در بر می گیرد

با بروز بیماری آنفلوانزای پرندگان و حذف گله ها و  ترکیه که یکی از رقبای ما در صادرات تخم مرغ است در نیمه اول سال گذشته

 .کاهش تولید مواجه شد که همین امر افزایش حجم صادرات تخم مرغ از ایران را به دنبال داشت

و به گفته وی، در نیمه دوم پارسال اخبار غیرواقعی از بروز آنفلوانزای پرندگان در ایران منتشر و به توقف صادرات تخم مرغ به عراق 

 .افغانستان منجر شد اما با وجود توقف صادرات برای مدت محدودی سال گذشته بیشترین حجم صادرات را داشتیم

 میلیارد تومان یارانه  4۳صادرات تخم مرغ نیازمند ** 

د تومان میلیار 4۳طبق برآوردها صادرات تخم مرغ امسال به حداقل : مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران تخم گذار تصریح کرد

 .یارانه و کمک دولت نیازمند است تا صادرات استمرار یابد

 .این مبلغ سال گذشته نیز به دولت پیشنهاد شد که البته محقق نشد: وی اظهار داشت

میلیارد ریال به شکل نقدی به صندوق حمایت از  6۳با اختصاص ( مهر 1۲)به گفته وی، ستاد تنظیم بازار در نشست اخیر خود 

 .ور موافقت کرد تا برای تامین خوراک طیور استفاده شودصنعت طی

این تسهیالت با نرخ سود : ترکاشوند با بیان اینکه برخی صادرکنندگان عضو اتحادیه هستند و تسهیالت دریافت می کنند، افزود

مرغ و تخم )نعت طیور در ستاد تنظیم بازار سنگ بنای حمایت از ص 95سال : وی اضافه کرد.چهار تا پنج درصد ارایه می شود

میلیارد تومان در اختیار صندوق حمایت از صنعت طیور قرار  3۳بنا نهاده شد به طوری که طبق مصوبه این ستاد مبلغ ( مرغ

به گفته وی، فعاالن این صنعت بارها از این صندوق تسهیالت ارزان قیمت دریافت کرده اند و این رویه در بهبود شرایط این .گرفت

البته این مبالغ را نمی توان به عنوان یارانه : مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران تخم گذار اضافه کرد.ذار بوده استصنعت اثرگ

 . استفاده کرد بلکه تنها می توان به عنوان تسهیالت ارزان قیمت در اختیار صادرکنندگان قرار داد

 صدور مجوز تاسیس مرغداری های تخم گذار ممنوع است ** 

 33میلیون تن ظرفیت مرغ تخم گذار کشور است که حدود  1۳۳اکنون در مجموع : رباره صدور مجوزهای مرغداری ها گفتوی د

بوده که بیش از نیاز داخلی ( پولت)میلیون ظرفیت مرغ تخم گذار  1۲میلیون قطعه آن مربوط به مرغ تخمگذار تجاری و حدود 

 . کشور است

با درخواست تشکل ها و محاسبات کارشناسی وزارت جهادکشاورزی صدور مجوز در  95ل سال از نیمه او: ترکاشوند اظهار داشت
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 . بخش مرغ تخم گذار ممنوع اعالم شد و اگر اتفاق بیفتد خالف بخشتامه این وزارتخانه است

یه گذاری هایی در البته همزمان با ابالغ این بخشنامه مجوزهایی در دست برخی متقاضیان وجود داشت که سرما: وی اضافه کرد

 . این زمینه کرده بودند

در برخی مواقع حتی اصالح ساختار مرغداری ها نیز باعث افزایش : مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران تخم گذار ادامه داد

 . ظرفیت تولید می شود که می تواند صنعت را با مشکالتی مواجه کند

 دکشاورزی شورای رقابت در مقابله با مصوبه وزارت جها** 

به تازگی شورای رقابت در خصوص محدویت افزایش ظرفیت ها در صنعت طیور مدعی شده که این امرخالف : وی اظهارداشت

قانون است که این استدالل منطقی نیست زیرا در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا صنعت دام و طیور خارج از ظرفیت کار نمی 

 . ه ای دارند و نمی توانند بدون برنامه ریزی و مدیریت تولید داشته باشندکنند بلکه ظرفیت ها مشخص و تعیین شد

در : وی با بیان اینکه نظر شورای رقابت درخصوص افزایش ظرفیت مرغداری ها و صدور پروانه کارشناسی و منطقی نیست، گفت

ت برای صنعت طیور مزاحمت ایجاد نکند تالشیم مکاتباتی با ریاست جمهوری و مجلس شورای اسالمی داشته باشیم تا شورای رقاب

 . زیرا طی سال های اخیر ظرفیت های زیادی در این صنعت ایجاد کرده ایم

 هزارتن  2۳۳ظرفیت تولید تخم مرغ کشور یک میلیون و ** 

هزارتن  2۳۳مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران تخم گذار با تاکید بر اینکه ظرفیت تولید تخم مرغ کشور حدود یک میلیون و 

درصد آن مازاد تولید  1۳هزار تن تخم مرغ صنعتی و بومی در کشور تولید می شود که حدود  94۳در حال حاضر : است، گفت

 . است و برای تنظیم بازار داخلی صادر می شود

 1۳۳میلیون  5وسط ماهانه به طور مت: وی با بیان اینکه تولید را باید به گونه ای هدایت کنیم که مرغدار متضرر نشود، اظهار داشت

قطعه جوجه ریزی در کشور انجام می شود که مدیریت آن در اختیار اتحادیه سراسری مرغداران تخم گذار قرار دارد زیرا تولید 

 . بیش از حجم عنوان شده می تواند باعث افت شدید قیمت تخم مرغ در داخل شود

غ در کشور، میانگین سرانه مصرف ایران نسبت به کشورهای پیشرفته جهان با وجود پتانسیل باالی تولید تخم مر: وی تصریح کرد

کیلوگرم مصرف می شود در حالی  13۶3عدد تخم مرغ معادل بیش از  5۳۳پایین است به طوری که در کشورهای پیشرفته سالیانه 

 .عدد است 19۳کیلوگرم معادل  1۳۶3که در ایران سرانه مصرف سالیانه 

 هزار ریال  41رکیلوگرم تخم مرغ قیمت تمام شده ه** 

هزار ریال است درحالی در محل مرغداری ها  41قیمت تمام شده هر کیلوگرم تخم مرغ : ترکاشوند درباره قیمت تخم مرغ گفت

 .هزار ریال خریداری می شود 54تا  3۳۳هزار و  51بین 

هزارتن  1۳۳هزارتن آن تخم مرغ صنعتی و  34۳شود که  هزار تن تخم مرغ در کشور تولید می 94۳به گزارش ایرنا، اکنون سالیانه 

 .آن تخم مرغ بومی است

بخش عمده صادرات این محصول به مقصد بازار عراق و افغانستان انجام و به شکل موردی به تاجیکستان، ترکمنستان، بحرین، 

 . عمان و آذربایجان صادر می شود

/News/fa/ir.irna.www//:http3226135۳/ 
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 (سایر )تولیدات باغی 
 فارس - ۳۱71/7۵۱:  اریخت

برنامه بسیج برای مبارزه با آفت کرم خراط درخت گردو اگر دولت کمک نکند، حتی یک درخت گردو در برنامه بسیج برای مبارزه با آفت کرم خراط درخت گردو اگر دولت کمک نکند، حتی یک درخت گردو در 

  ماند ماند   کرمان نمیکرمان نمی

اند و منتظر  کرمان با کمک کشاورزان محلی بسیج شدهمهندسان جوان بسیجی برای مبارزه با آفت کرم خراط گردو در استان 

 . حمایت و کمک دولت هستند

ت به ارزش غذایی و اهمیت اقتصادی میوه درخت گردو برای ، با عنایسازمان بسیج سازندگیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

باغداران، سازمان های بسیج کشاورزی و سازندگی با سازماندهی و اعزام مهندسان بسیجی به مناطق تحت تاثیر کرم خراط، در پی 

هندسان بسیجی متخصص در امر با برنامه ریزی های صورت گرفته، م. مبارزه با این آفت از طریق آموزش به باغداران ایرانی هستند

کشاورزی اردوهای تخصصی یک روزه و کوتاه مدت در مناطق مختلف کشور برگزار می کنند تا باغداران را برای مبارزه با کرم 

 .خراط صاحب دانش و تجربه کنند

 حضور مهندسان بسیجی در بین کشاورزان برای مبارزه با کرم خراط گردو

میلیون درخت چهارمین تولید کننده گردو در جهان و بیست و دومین  2۳هزار تن گردو از  1۲۳از ایران با تولید ساالنه بیش 

گردو به دلیل ارزش غذایی و اقتصادی باال در بسیاری از مناطق کشور توسط کشاورزان و باغداران از گذشته .صادرکننده آن است

که شیوع آفت کرم خراط در نقاط گوناگون کشور، بالی جان  اما چندی است. های دور تا امروز همواره مورد توجه بوده است

گونه  ۲4آفتی پلی فاز است که از  zeozeridae از خانواده zeozera pyrina کرم خراط با نام علمی.درختان گردو شده است

اگرچه درخت گردو نسبت . است... از مناسب ترین میزبان های این آفت درخت گردو، سیب، گالبی، بِه، آلو و.کند گیاهی تغذیه می

در برابر آفت کرم خراط مقاوم تر است، اما تراکم این آفت و خسارت های وسیع آن، مبارزه برای نابودی اش را  به بقیه میزبان ها 

 .مبارزه با کرم خراط گردوکرم خراط بومی اروپا است و از این ناحیه به سایر نقاط جهان منتشر شده است.ناگزیر کرده است

حمله این آفت به درخت گردو و سیب باعث استقرار . گزارش شده است 9393کرم خراط در ایران نخستین بار سال وجود 

زیان دیگری که به دنبال حمله آفت متوجه درختان می شود . سایر حشرات چوب خوار و مخصوصا اسکولیت درختان میوه می شود

انه داالن های الروی آفت، محل بسیار خوبی برای تخم ریزی پروانه ده. جلب پروانه ها برای تخمریزی روی این درختان است

 .در صد گزارش شده است 1۳۳تا  خسارت این آفت در بعضی مناطق به خصوص روی درخت گردو . زنبورنما است

ر الروهای این حشره چوبخوا»: مهندس زهرا خواجویی؛گیاه پزشک درباره خسارت های کرم خراط به درخت گردو، می گوید

هستند و در تنه و شاخه های درختان میزبان داالن های طولی در عمق چوب ایجاد می کنند باعث ضعف شدید درختان می 

. دمبرگها و شاخه های کوچک شروع شده و به تدریج به شاخه های بزرگتر منتقل می شود –خسارت اولیه از رگبرگها . شوند

و حتی در  آفت در نهایت باعث خشکی سرشاخه ها . ر بسیار شدید بوده استخسارت این آفت در بعضی مناطق از جمله نیشابو

 «.صورت حمله به تنه اصلی باعث خشکی و مرگ درخت می شود

مطالعات انجام گرفته نشان می دهد رشد و نمو کرم خراط غالبا در باغ هایی صورت می گیرد که اصول داشت در آن ها به خوبی 

غ هایی که از نظر آبیاری و تغذیه و انجام عملیات هرس بطور صحیح رسیدگی شده اند، کرم خراط به همچنین در با. اجرا نمی شود

الزم به ذکر است از جمله عواملی که آبیاری نا منظم و غلط و در نهایت زمینه الز برای حمله کرم خراط . ندرت مشاهده شده است

 .های اخیر است را موجب شده، خشکسالی
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 ه با آفت کرم خراط چیست؟بهترین راه مبارز

کرم خراط وسعت عظیمی از زمینهای »: زهرا خواجویی؛گیاه پزشک با اشاره به مخاطرات کرم خراط برای باغداران، می افزاید

هکتار از زمینهای روستای بیدخوان به این آفت آلوده شده اند و در معرض  23۳۳در حال حاضر . کشاورزی را از بین برده است

اگر سریع تر به داد درختان گردو نرسیم این وضعیت بدتر شده و کرم خراط آرام آرام در کل استان کرم . قراردارندخطر بزرگی 

در حال حاضر بسیاری از کشاورزان چون دست تنها هستند و دولت به کمک آنها نیامده، ناامید شده اند و .پخش خواهد شد

درخت . روستاییان امکانات الزم برای مبارزه با کرم خراط را ندارند. ه شهر رفته انددرختان خود را رها کرده اند و برای یافتن شغل ب

ساله دارند و  4۳۳تا  5۳۳برخی از درختان قدمتی . های گردو ارتفاع بلندی دارند و کشاورزان به دستگاه های باالبر نیازمند هستند

ما باید حافظ . کنیم و مانعی در برابر گسترش آنها ایجاد نکنیمواقعا حیف است که با این کرم ها مبارزه ن.بسیار پربار هستند

 «.اگر دولت به کمک روستاییان نیاید یک درخت گردو هم سالم نخواهد ماند. پتانسیل های روستا باشیم و قدرشان را بدانیم

ی و آبیاری صحیح و به موقع های مفتولی، کودده استفاده از سموم تدفینی، خارج کردن الروهای کرم خراط با استفاده از سیم

های سنتی  در عین حال الزم است بهره برداران و گردوکاران از جایگزینی روش. های دفع این آفت است درختان از بهترین روش

تر از چیزی است که  هزینه تر و کم مبارزه با کرم خراط آسان. بدون مشورت با کارشناسان و مهندسان کشاورزی خودداری کنند

کرم خراط دوست دارد، . ی شود و بهترین راه مبارزه با آن تغذیه مناسب درخت از طریق آبیاری و دادن کود حیوانی استتصور م

های خشکیده گردو را بخورد و اگر آبیاری مناسب و دادن کود حیوانی به درخت مورد توجه قرار بگیرد، در نتیجه با زنده نگه  شاخه

فروردین و اردیبهشت ماه هر سال بهترین زمان برای مبارزه با آفت . با این آفت مبارزه کرد توان داشتن شاخه ها خیلی سریع می

 .کرم خراط گردو است

 اردوی جهادی برای مبارزه با کرم خراط

با عنایت به ارزش غذایی و اهمیت اقتصادی میوه درخت گردو برای باغداران، سازمان های بسیج کشاورزی و سازندگی با 

و اعزام مهندسان بسیجی به مناطق تحت تاثیر کرم خراط، در پی مبارزه با این آفت از طریق آموزش به باغداران ایرانی سازماندهی 

با برنامه ریزی های صورت گرفته، مهندسان بسیجی متخصص در امر کشاورزی اردوهای تخصصی یک روزه و کوتاه مدت . هستند

 .داران را برای مبارزه با کرم خراط صاحب دانش و تجربه کننددر مناطق مختلف کشور برگزار می کنند تا باغ

روستاهای شهرستان بردسیر کرمان از جمله مناطقی است که به دلیل شدت حمالت کرم خراط، رسیدگی به وضعیت آن در 

وی جهادی ارد»: مسئول بسیج مهندسین کشاورزی کرمان در همین رابطه، می گوید. اولویت مهندسان بسیجی قرارگرفته است

اجرای عملیات . یک روزه کانون بسیج مهندسین کشاورزی در دروستای ببدخوان بردسیر با محوریت مبارزه با کرم خراط برگزار شد

اجرایی بیرون آوردن و امحاء این آفت، آموزش نحوه آبیاری صحیح درخت گردو و پیشگیری از ورود این آفت به باغات به کشاورزان 

 .:ای این اردوی جهادی بوداز جمله دستورکاره

آن ها کشاورزان را در مسجد روستا . نفر از مهندسان کشاورزی شرکت داشتند 2۳در این اردوی جهادی »: عسگر پور می افزاید

پس از کالس تئوری، کار عملی شروع شد و مهندسان روشهای . جمع کردند و روش های مبارزه با کرم خراط را آموزش دادند

متاسفانه بسیاری از کشاورزان ناامیدانه به امید یافتن شغل به شهر . کشاورزان برای مبارزه با این آفت نشان دادندمتنوعی را به 

 «.رفته اند و زمینهای کشاورزی را رها کرده اند
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 
 فارس - ۳۱71/7۴۲:  تاریخ

  برابر گاو بومیبرابر گاو بومی  ۸۸بازدهی گاو آمیخته بازدهی گاو آمیخته / / کننده در انتخاب نژاد گاو شیری گوشتیکننده در انتخاب نژاد گاو شیری گوشتی  کمبود مراتع عامل تعیینکمبود مراتع عامل تعیین
های  دهی دستی در محیط با توجه به روش علوفه: رئیس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت 

های اصیل وارداتی یا آمیخته است مقرون به صرفه  پرورش دام سنگین، استفاده از گاوهای بومی که بازدهی آن یک چهارم گونه

های بومی دام  ، در پاسخ به اینکه چرا با وجود گونهخبرگزاری فارسگو با خبرنگار کشاورزی و محمدرضا مالصالحی در گفت. نیست

ایم، این گونه توضیح داد که در  گوشتی در کشور بر نژادهایی مانند هلشتاین و اخیراً سیمنتال برای تولید شیر و گوشت تکیه کرده

شد و به  عظمی از شیر مورد فرآوری در صنایع لبنی و مصرفی کشور از محل شیر خشک وارداتی تأمین میکه بخش ا 6۳دهه 

ای بودیم که بتوانیم با شیردهی باال شیر خام مورد استفاده را به طور طبیعی تأمین کنیم که گونه هلشتاین بهترین نژاد  دنبال گونه

از این رقم بیش از یک : میلیون رأس جمعیت دامی در کشور داریم، اظهار داشت 3ن وی با اشاره به اینکه اکنو.برای این مورد بود

آن وارد شد و بر اثر زاد و ولد جمعیت آن به این   رأس 4۳تا  5۳حدود  6۳میلیون رأس مربوط به نژاد هلشتاین است که در دهه 

ات اسپرم و جنین انجام شده و اکنون کیفیت این نژاد رقم رسیده است که البته عملیات اصالح نژادی روی این گونه از طریق وارد

  .های روز کشورهای اروپایی، آمریکا و کاناداست مطابق با گونه

سال اخیر گاوهای آمیخته را هم  6۳رئیس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی این را هم گفت که از 

هایی همچون سیمنتال، جرزی و هولشتاین و ترکیب با گاو بومی  کلی که با واردات نژاد نر گونهایم به ش در دستور کار قرار داده

هزار رأس گاو  3۳۳میلیون و  4ایم خون نژاد خارجی را در جمعیت گاو بومی کشور گسترش دهیم به طوری که اکنون  توانسته

دهد، در صورتی که این میزان  دوره شیردهی یک تن شیر میبه گفته مالصالحی، هر گاو بومی در یک .آمیخته در کشور وجود دارد

ای از آن در  میلیون تن تولید شیر خام داریم که بخش عمده 9رسد و اکنون ساالنه بیش از  تن می 4تا  5در گاو آمیخته به 

 .شود واحدهای صنعتی تولید می

به سرعت نیاز داشتیم تا برای ارتقای  6۳ما در دهه : گفتوی در پاسخ به اینکه چرا بیشترین تمرکز ما روی گونه هلشتاین بوده، 

ای استفاده کنیم که بازدهی بیشتری دارد و نژاد گاو هلشتاین بهترین  سالمت جامعه و افزایش سرانه مصرف مواد پروتئینی از گونه

 .ای پروار شود م بدون هیچ هزینهمضاف بر آنکه ما در شرایطی نیستیم که مانند برزیل دارای مراتع سرسبز باشیم و دا. مدل بود

کنند که برای گاوهای بومی از جمله  ای دستی استفاده می های صنعتی ما از سیستم علوفه باید از اکثر گونه: مالصالحی اضافه کرد

م، چرا که کرده، استفاده کنی گاو سیستان که بومی منطقه دریاچه هامون بوده و اغلب سال را از نیزارهای این منطقه استفاده می

 .باید بیش از بازدهی آن صرف خوراک علوفه نماییم

یکی دیگر از صفاتی که این روزها در : رئیس مرکز اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد

ست که هلشتاین نسبت به گیرد، میزان کیفیت پروتئین و چربی شیر و تولید گوشت ا پرورش دام سنگین و دام مدنظر قرار می

تری قرار دارد، در نتیجه اخیراً چند گله اصیل از گاو سیمنتال را نیز برای پرورش از  برخی نژادها از جمله سیمنتال در رده پایین

 در: های بومی کشور به شکل اصیل چه کارهایی انجام شده نیز، گفت وی در پاسخ به اینکه برای حفظ گونه.ایم اتریش وارد کرده

های گذشته برای حفظ نژاد گاو گلپایگانی، سرابی و حتی سیستانی کارهای مهمی انجام شده تا این گونه نیز در کشور حفظ  سال

  .شود
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 و طیورتولیدات دام 
 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۵۱: تاریخ

  مرغ در سراسر کشورمرغ در سراسر کشور  ایجاد ستاد ترویج مصرف تخمایجاد ستاد ترویج مصرف تخم/ / اندازی طرح یک مرغداری، یک مدرسهاندازی طرح یک مرغداری، یک مدرسه  راهراه

در این طرح مرغداران : خبر داد و گفت" یک مدرسه -یک مرغداری "اندازی طرح  مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن از راه

های تهران، البرز، قزوین، قم،  اکنون در استان مرغ مشارکت می کنند، این طرح هم مصرف تخم با هزینه خود در ترویج فرهنگ

 .خراسان رضوی، سمنان، آذربایجان غربی و شرقی، مرکزی، همدان و اصفهان در حال انجام است

ای  شد، با اشاره به خواص تغذیه مرغ برگزار به گزارش خبرنگار ایانا، رضا ترکاشوند در نشستی خبری که به مناسبت روز جهانی تخم

ها  داد، زیرا منبع خوبی از پروتئین، ویتامین "معجون سالمتی"توان معجزه خلقت نامید و به آن لقب  مرغ را می تخم: مرغ افزود تخم

 .تواند به عنوان یک ماده غذایی اصلی در برنامه غذایی افراد قرار گیرد و امالح ضروری است و می

سازی صنعت مرغ تخمگذار در کشور توسط بخش خصوصی انجام  هزار تن ظرفیت 2۳۳بیش از یک میلیون و : دوی خاطرنشان کر

گرفته است که فرصت بسیار خوبی را برای استفاده از این محصول با ارزش ایجاد کرده است، اما متأسفانه سرانه مصرف در ایران 

شود، در  مرغ مصرف می عدد در سال تخم 19۳تا  13۳کشور به ازای هر نفر  طوری که در تر از میانگین جهانی است؛ به بسیار پایین

مرغ  عدد است به عبارت دیگر در این کشورها تقریباً هر فرد روزی یک عدد تخم 5۳۳حالی که در کشورهای توسعه یافته این تعداد 

های زیادی در تأمین مواد پروتئینی  ذهبی با محدویتدلیل فرهنگی و م با توجه به اینکه ایران به: ترکاشوند ادامه داد.کند مصرف می

تری نسبت به سایر  عنوان یک فرصت برشمرد، ضمن اینکه از قمیت پایین تواند به رو است، به وجود آمدن این ظرفیت را می روبه

 .درآمد جامعه را منتفع کند تواند قشر کم منابع پروتئینی دارد و می

 مرغ خماندازی سامانه اعالم قیمت ت راه

بر اساس رسم هر سال : مرغ تصریح کرد مهر به نام روز ملی تخم 1۲مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن با اشاره به نامگذاری 

مرغ و ترویج مصرف این محصول با  های را برای معرفی خواص تخم مرغ برنامه مرغ ستاد کشوری ترویج مصرف تخم در روز ملی تخم

رسد پرداختن به این  نظر می مرغ در سالمت جامعه، به کند، اما با توجه به تأثیر تخم اری گردهمایی و جلسات میارزش اقدام به برگز

مرغ با  های کشور ستاد ترویج مصرف تخم موضوع در یک روز از سال کافی نباشد؛ بنابراین تصمیم گرفته شد که در همه استان

 .یل و فعال شودهای دولتی و خصوصی تشک حضور نمایندگان ارگان

اکنون چندین صنف و فرد  هم: اندازی سامانه اعالم قیمت از روز شنبه توسط اتحادیه مرغداران میهن خبر داد و یادآور شد وی از راه

کنند این عمل باعث نابسامانی در بازار شده است، به همین دلیل طی  مرغ را بر اساس منافع خود اعالم می قیمت مرغ و تخم

( مهرماه 1۲)به این ترتیب از روز شنبه . ی انجام شده از این پس اعالم قیمت با اتحادیه مرکزی مرغداران خواهد بودها هماهنگی

 .ها بر روی سایت اتحادیه مرغداران میهن اعالم خواهد شد طور آزمایشی قیمت به

 مرغ در سال گذشته درصد تولید تخم 95صادرات 

درصد از کل تولید به  1۳مرغ معادل  هزار تن تخم 1۳۳در سال گذشته حدود : ید کردمرغ تأک ترکاشوند درباره صادرات تخم

 .کشورهای منطقه صادر شد که از این لحاظ سال خوبی را تجربه کردیم

مرغ در سال گذشته بروز آنفلوآنزای حاد پرندگان در ترکیه بود که از رقبای  از دالیل بهبود بازار صادرات تخم: وی اظهار داشت

 .لی ما در بازارهای صادراتی منطقه است، این اتفاق تا حدی زیادی به تسخیر بازار عراق به کمک ایران آمداص
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مرغ محصول فسادپذیر است به همین دلیل بازارهای  تخم: ای عنوان کرد و گفت مرغ در دنیا را منطقه ترکاشوند صادرات تخم

صورت عمده به کشورهای منطقه ازجمله عراق و افغانستان، ترکمنستان،  یز بهمرغ ایران ن تخم. ای است صادراتی آن معموالً منطقه

 .شود تاجیکستان، بحرین، عمان و آذربایجان صادر می

ای گرفتیم که  از ستاد تنظیم بازار مصوبه 95در سال : مرغ در راستای صادرات نیز افزود وی درباره حمایت از تولید مرغ و تخم

 .مرغ را در اختیار صندوق حمایت از صنعت طیور قرار دهد صادرات تخماعتبار برای حمایت از 

 تصویب شش میلیارد تومان مشوق صادراتی

ای را گرفتیم که شش میلیارد تومان از  اخیراً نیز مصوبه: گذار میهن خاطرنشان کرد رئیس اتحادیه مرکزی مرغداران مرغ تخم

تی و در قالب یارانه نقدی و تسهیالت با سود چهار تا پنج درصدی در اختیار عنوان مشوق صادرا صندوق حمایت از صنعت طیور به

 .مرغ قرار گیرد صادرکنندگان تخم

میلیون قطعه  33های اخیر مجوز تولید  طی سال: ترکاشوند با اشاره مشکالت ناشی از تعداد باالی مجوزهای صادر شده، ادامه داد

با  95با وجود اینکه از نیمه نخست سال . شده که این ظرفیت بیشتر از نیاز کشور استمیلیون قطعه پولت صادر  1۲مرغ گوشتی و 

گذار ممنوع اعالم  درخواست اتحادیه و بر اساس محاسبات کارشناسی وزارت جهاد کشاورزی صدور مجوز جدید در بخش مرغ تخم

د ظرفیت تولید شود؛ همچنین با مجهز کردن میلیون قطعه پروانه تأسیس صادر شده است که به مرور وار 2۳شده، اما مجوز 

 .شود که بر میزان تولید خواهد افزود های جدیدی ایجاد می واحدهای قدیمی ظرفیت

 انتقاد شدید از تصمیمات شورای رقابت

ار شدت انتقاد کرد و اظه وی در پایان از تصمیمات اخیر شورای رقابت برای ایجاد محدودیت در افزایش ظرفیت صنعت طیور به

ایم که شورای رقابت  این مسئله خالف قانون بوده و استدالل شورای رقابت منطقی نیست و در نتیجه با مجلس مکاتبه کرده: داشت

 ./های ملی بازی کردیم برای ما مزاحمت ایجاد نکند، چرا که به غیر از این با سرمایه
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 تولیدات دام و طیور
 ایرنا ۴۴71/7۵۹۳2 :تاریخ خبر

  پرورش بز مورسیا اسپانیایی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در قلعه گنج پرورش بز مورسیا اسپانیایی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در قلعه گنج 

با بیان اینکه بز مورسیا اسپانیایی برای نخستین مرتبه وارد ایران شده رئیس سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان  -ایرنا  -جیرفت 

 . این نوع بز در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در شهرستان قلعه گنج از توابع کرمان پرورش داده می شود: است گفت

راس بز اسپانیایی مورسیا از طریق پرواز  هفته جاری هزار: سید یعقوب موسوی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود

 .اسپانیا به بندرعباس وارد ایران و از طریق کانتینرهای مخصوص حمل دام به شهرستان قلعه گنج منتقل شد

راس بز مورسیا  934: راس از بزهای مورسیای وارد شده به شهرستان قلعه گنج آبستن هستند تصریح کرد 5۳وی با بیان اینکه 

 .ماه سن دارند 11راس نر و چهار و نیم تا  46ماده و 

میلیون ریال است که این قیمت با توجه به نوع این احشام  24هزینه خرید و حمل و نقل هر یک از بزهای مورسیا : وی اظهار کرد

 2تولید  مزیت بزهای مورسیا نسبت به سایر بزها در: رئیس سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان بیان کرد.مقرون به صرفه است

 .درصد، چندقلوزایی، اقتصادی بودن و سازگار بودن با اقلیم منطقه قلعه گنج است 3نیم لیتر شیر با چربی 

 .هکتار پرورش داده می شوند 2۳این بزها در مجتمع چاه شاهی شهرستان قلعه گنج در زمینی به مساحت : وی گفت

قلعه گنج با همکاری سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان، استاندار طرح پرورش بزهای مورسیا در شهرستان : وی خاطرنشان کرد

 .کرمان و رئیس بنیاد مستضعفان کشور در حال انجام است

این طرح در قالب تفاهم نامه بنیاد مستضعفان کشور و استاندار کرمان در زمینه شهراقتصاد مقاومتی در حال : موسوی ادامه داد

یا در قلعه گنج با مطالعه و کارشناسی دقیق، مشاور خارجی و اعزام کارشناسان به کشور پرورش بزهای مورس: وی گفت.اجراست

کارشناسان سازمان دامپزشکی کشور در ابتدای اجرای : رئیس سازمان جهادکشاورزی جنوب کرمان افزود.اسپانیا انجام شده است

ع دام را تایید کردند و مجوزهای اولیه وارد شدن این بز به طرح به منظور معاینه این دام ها به کشور اسپانیا سفر و سالمت این نو

مهمترین نکته در مورد بزهای مورسیا، سازگاری با مناطق خشک است که می تواند : وی ادامه داد.شهرستان قلعه گنج صادر شد

 .تغییری در نسل بزهای این منطقه داشته باشد

ورود بزهای مورسیا به : قالب اسالمی به نام اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل گفتوی با اشاره به نامگذاری سال از سوی رهبر معظم ان

 .منظور جامه عمل پوشاندن به نامگذاری سال از سوی معظم له است

 .بزهای مورسیا موجب افزایش بهره وری دامداران و توسعه دامداری در منطقه و سایر مناطق کشور می شود: وی ادامه داد

بز مورسیا اسپانیایی برای اولین بار در ایران گامی بزرگ در دامداری کشور محسوب می شود که باید از این  ورود: موسوی افزود

 .ظرفیت در سراسر کشور استفاده شود

کرمان در سفر اردیبهشت ماه امسال رئیس جمهوری به این استان به عنوان سومین استان پایلوت اقتصادمقاومتی در کشور معرفی 

نمونه اقتصاد مقاومتی نیز با پیگیری استاندار کرمان و محوریت بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی با تکیه بر ظرفیت طرح شهر .شد

 .های بومی و توانمندی مردمی در شهرستان محروم قلعه گنج در دست اجراست

 .کیلومتری جنوب کرمان قرار دارد 45۳هزار نفر در فاصله  9۳شهرستان قلعه گنج با جمعیت 
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 (سایر )تولیدات زراعی 
 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۵۱: تاریخ

  پایان مهرماه؛ آخرین فرصت کشت ارقام گندم آبی و دیم در اراضی کشاورزی اقلیم سردپایان مهرماه؛ آخرین فرصت کشت ارقام گندم آبی و دیم در اراضی کشاورزی اقلیم سرد

کشت ارقام گندم آبی و دیم اقلیم سرد حداکثر تا پایان مهر ماه خواهد بود؛ براساس توصیه موسسات تحقیقاتی، زمان مناسب 

 .بنابراین الزم است سازمان های جهاد کشاورزی در سراسر کشور رعایت این موضوع را با جدیت پیگیری کنند

اید در اراضی ارقام گندم آبی و دیم تا پایان مهر ماه ب: مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح گندم تاکید کرد

 . کشاورزی دارای اقلیم سرد کشت شود

به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی، اسمعیل اسفندیاری پور با بیان این که رعایت تاریخ کاشت مناسب عامل مهمی در افزایش 

آبی و دیم اقلیم  براساس توصیه موسسات تحقیقاتی، زمان مناسب کشت ارقام گندم: تولید گندم محسوب می شود، اظهار داشت

سرد حداکثر تا پایان مهر ماه خواهد بود؛ بنابراین الزم است سازمان های جهاد کشاورزی در سراسر کشور رعایت این موضوع را با 

وی با تاکید بر این که باید نسبت به خشکه کاری ارقام گندم دیم در مناطق دارای اقلیم سرد طبق توصیه . جدیت پیگیری کنند

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها و دهستان ها، کارشناسان بلوک و پهنه باید ضمن : یقاتی اقدام شود، تصریح کردموسسه تحق

نظارت مستمر تا پایان دوره کاشت، کشاورزان گندمکار اقلیم سرد را به کشت دقیق با خطی کار،رعایت عمق کشت، تاریخ کاشت، 

 .تشویق و راهنمایی نمایند و منتظر بارندگی نمانند. ام کاشتدرصد کود اوره در هنگ 3۳مصرف کود فسفاته و 

مجری طرح گندم، اجرای به موقع توصیه ها و اقدامات فنی موثر در مزرعه را از عوامل ارتقا بهره وری مورد انتظار عنوان و اظهار 

 . داری تولید گندم محقق شودبا رعایت تاریخ کشت و دیگر توصیه های فنی اجرایی، اهداف افزایش و پای: امیدواری کرد
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 تولیدات زراعی
 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۵۳: تاریخ

بینی مبارزه با آفات و بینی مبارزه با آفات و   پیشپیش/ / پاییز گرم و خشک امسال و احتمال طغیان آفات سن گندم و مگس میوهپاییز گرم و خشک امسال و احتمال طغیان آفات سن گندم و مگس میوه

  ها در سطح شش میلیون هکتار در سال زراعی جدیدها در سطح شش میلیون هکتار در سال زراعی جدید  بیماریبیماری

ای و مگس  رود طغیان آفات سن در گندم، مگس میوه مدیترانه بینی شده در سال جاری، احتمال می بارشی پیش با توجه به کم

 .ساز شود ها مشکل زیتون در عرصه

زا، در  عامل خسارت 6۳۲از مجموع : وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت در گفت معاون فنی سازمان حفظ نباتات کشور امروز

 .بارش یا پربارش باید انتظار طغیانی شدن برخی از آنها را داشت هایی با پاییز و زمستان کم سال

ای که  گونه ها مساعد بود، به بیماری در زمستان سال گذشته و اوایل بهار شرایط آب و هوایی برای توسعه برخی: یحیی ابطالی افزود

 .هزار هکتار، مقابله با زنگ گندم انجام شود ۲۳۳بینی شده بود  پیش

 .هزار هکتار رسید 6۳تا  3۳پزشکی سطح مبارزه به  های گیاه با بسیج نیروهای کارشناسی و مسئوالن کلینیک: وی خاطرنشان کرد

 .خوار ذرت را شاهد بودیم زراعی گذشته، حجوم ملخ آسیایی و آفت ساقه در تابستان گرم و خشک، سال: ابطالی ادامه داد

های هرز خواهیم بود و  ها، شاهد افزایش علف دلیل پراکنش نامناسب بارندگی در ابتدای سال زراعی جاری نیز به: وی تصریح کرد

ا در محصوالتی چون گندم، جو و کلزا جدی شود ضدعفونی بذرهای مصرفی ر برداران توصیه می برای جلوگیری از آن به تمامی بهره

شود د رمناطقی که شرایط  برای جلوگیری از بدسبزی بذور نیز توصیه می: معاون فنی سازمان حفظ نباتات کشور یادآور شد.بگیرند

 .دهد، در زمان رطوبت خاک اقدام به کشت شود خاک اجازه می

سترش آفاتی چون سن گندم و حجوم آفات درختان میوه را فراهم پاییز گرم و خشک همچنین احتمال گ: ابطالی تأکید کرد

ها در شرایط تعادل قرار دارد، اما اگر زمستان گرمی پیش رو  در شرایط حاضر وضعیت آفات و بیماری: وی اظهار داشت.آورد می

 .کننده افزایش یابد های خزان باشد، ممکن است عوامل میکروبی در برگ

پزشکی  های گیاه ها از هفته نخست مهرماه توسط کارشناسان کلینیک سن گندم و سایر آفات و بیماری پایش: ابطالی همچنین گفت

 .آغاز شده است

 خطر بدسبزی در کمین مزارع دیم کشور

بارشی باشد، مشکل بدسبزی در مزارع دیم اتفاق خواهد  اگر پاییز امسال همچنان کم: معاون فنی سازمان حفظ نباتات کشور افزود

 .اد و ضدعفونی بذور و استفاده از رطوبت خاک برای کشت ضروری استافت

رصد سوسک سیاه گندم و سوسک مفتولی در حال انجام است و عالوه بر آن، نگرانی برای طغیان مگس زیتون : وی خاطرنشان کرد

 .ای در محصوالتی چون انار و سیب وجود دارد و مگس میوه مدیترانه

اتمام یافته، اما ( خوری تازه)طور مرتب در حال پایش است و برداشت زیتون آجیلی  مگس زیتون بهجمعیت : ابطالی ادامه داد

 .برداشت زیتون روغنی همچنان ادامه دارد و جمعیت این آفت در استان گیالن باال ارزیابی شده است

ور کامل مدیریت شد و خسارت در ط ای به در دو سال گذشته، جمعیت آفت مگس زیتون و مگس میوه مدیترانه: وی تصریح کرد

 .حد نیم تا یک درصد گزارش شد

 هزار هکتار 9۴5بینی مبارزه با سن گندم در سطح دو میلیون و  پیش
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های هرز گندم و جو در حد سه  در سال گذشته همچنین سطح مبارزه با علف: معاون فنی سازمان حفظ نباتات کشور یادآور شد

 .ها علیه سن گندم مقابله شد هزار هکتار از عرصه 13۳عالوه بر آن، دو میلیون و  هزار هکتار بود و 6۳۳میلیون و 

برگی در جو و آفاتی غیر از سن به  ای، سفیدک پودری، فوزاریوم خوشه گندم، لکه سطح مبارزه با زنگ زرد، قهوه: ابطالی تأکید کرد

شود در سطحی معادل دو میلیون هکتار علیه سن  می بینی برای سال جاری نیز پیش: وی اظهار داشت.هزار هکتار رسید 2۳۳

 .های هرز انجام شود های گندم و در سطحی معادل چهار میلیون هکتار نیز مبارزه با علف هزار هکتار علیه بیماری 23۳گندم، 

زا و  ات مقابله با عوامل بیماریاز لحاظ امکان: ها گفت ابطالی در پایان درباره میزان تجهیزات مورد نیاز برای مقابله با آفات و بیماری

 ./های مورد نیاز به اندازه سال زراعی آینده نیز تدارک شده است آفات، سموم و سایر نهاده

/news/fa/ir.iana.www//:http53346D%/9%D%BE3%A 
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  خاک
 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۴۲: تاریخ

  ضرورت توجه به خاک برای توسعه کشاورزی پایدارضرورت توجه به خاک برای توسعه کشاورزی پایدار

 کارشناس کشاورزی  -فاطمه پاسبان

تأثیر عوامل  زیاد و تحت ها در زمانی بسیار شدن سنگ شود که در اثر متالشی خاک به قشر بسیار نازک و سطحی گفته می/ شرق 

خاک، اساس و . خاک، حاوی موجودات زنده و مواد آلی و بستر طبیعی برای رشد و تولید گیاهان است. طبیعی تشکیل شده است

خاک، از منابع مهم پاالینده و . زیربنای کشاورزی است و ادامه حیات و بقای انسان، حیوانات و گیاهان بدون آن ممکن نیست

عواملی مانند رشد . ناپذیر حیات انسانی و جانوری و گیاهی است آب و خاک از ملزومات جدایی. طبیعت است کننده تصفیه

ها،  رویه دام های معادن، چرای بی شدن برخی مواد شیمیایی در خاک، حفاری های شهری و صنعتی و جذب شهرنشینی، ازدیاد زباله

. انجامد ودهای شیمیایی به فرسایش و آلودگی خاک و تخریب سطح زمین میها و مصرف بیش از حد ک کش استفاده از سموم و آفت

توان اذعان  جرئت می به. ترین منابع طبیعی هر کشوری بوده و یکی از عوامل اصلی تولید بخش کشاورزی است خاک یکی از مهم

در . رود ی آینده به شمار میها کرد فرسایش خاک به عنوان خطری تهدیدکننده برای حیات و رفاه انسان حال حاضر و نسل

. دهند تدریج فرسایش یافته و حاصلخیزی خود را از دست می ها به شود، خاک مناطقی که فرسایش خاک کنترل و مدیریت نمی

و  ها متالشی رفتن ماده آلی و تأثیر سایر عوامل کاهش یابد، خاکدانه شدن یا ازبین چنانچه قابلیت نفوذ آب یا هوا در خاک، بر اثر کم

کند و خاک  این وضعیت در فصل مرطوب، محیط نامساعدی ایجاد می. شود از هم جدا شده و در نتیجه، ساختمان خاک متراکم می

در . شود قادر نیست آب را برای فصل خشکی در خود ذخیره کند و شرایط خاک از نظر شیمیایی و بیولوژیکی بسیار نامساعد می

با این فعل و انفعاالت . رود و مواد آلی خاک از بین می( ها میکروارگانیسم)زی  خاک تدریج موجودات کوچک چنین محیطی به

تنها بر اثر فرسایش کاهش یافته بلکه بر اثر  حاصلخیزی خاک نه. دهد گرفته خاک، حاصلخیزی خود را از دست می صورت

همه این فعل و . گیرد یز در معرض خطر قرار میهای دایر ن های شور در سطح زمین های نامرغوب و شور و بادرفت شدن آبرفت جاری

. کند انفعاالت، حاصلخیزی خاک را کاهش داده و ادامه این روند بدون مدیریت بهینه، آن زمین حاصلخیز را به زمین بایر تبدیل می

و از این رو در حقیقت کاهش حاصلخیزی خاک و فقیرشدن خاک بر عملکرد محصوالت تولیدی بخش کشاورزی تأثیر منفی داشته 

شده که بابت آن  های تولید به کار گرفته به دلیل فقر خاک، نهاده. خسارت و هزینه زیادی را برای هر کشوری ایجاد خواهد کرد

هزینه پرداخت شده است، بازده و عملکرد محصول کمی را به بار آورده و ارزش کاهش عملکرد ناشی از فقیرشدن خاک به دلیل 

که درآمد کشاورز و ارزش تولید  طوری به. شود هایی است که به کشاورز و اقتصاد ملی وارد می ت و زیانفرسایش، یکی از خسار

بخش کشاورزی را کاهش داده و از طرف دیگر به دلیل کاهش تولید داخلی، وابستگی به واردات و خروج ارز از کشور را به دنبال 

ترین منبع آبیاری  های آب زیرزمینی کاهش یافته که اصلی ر خاک سفرهنشدن آب د عالوه بر این با فرسایش خاک و جذب. دارد

ادامه روند فرسایش در طول زمان و به طور مستمر باعث خواهد شد آب و خاکی وجود نداشته . گیاهان در مناطق خشک است

. کند ایر مناطق مهاجرت میناچار به س باشد که یک کشاورز بتواند درآمدی برای گذران ابتدایی زندگی خود داشته باشد و به

برداران کشاورزی مهاجر  های تولید بخش کشاورزی و ایجاد مشکالت فراوان برای روستاییان و بهره شدن کانون مهاجرت، یعنی خالی

روست که کشورهای مختلف جهان به منظور حفظ  به دلیل اهمیت موضوع از همین. و در سطح ملی کاهش امنیت غذایی و سیاسی

به عنوان نمونه در غرب هندوستان در منطقه . اند  های مختلفی تعریف و تأمین مالی آن را انجام داده پایدار از خاک، پروژهو صیانت 

هایی برای نفوذ آب در خاک اجرا شده که صددرصد تأمین  پروژه. کریبپ، مشکل رطوبت کافی برای تولید محصول وجود داشت
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؛ به عبارتی هدفمند و براساس تحقیق و (Paul Smith,1993) خت یارانه بوده استمالی آن از طریق دولت و از طریق پردا

وری تولید و از طرف دیگر حفاظت و صیانت از خاک از سوی دولت تأمین مالی  مطالعه مشکل اصلی این منطقه برای افزایش بهره

های مختلف مربوط به آب و خاک وجود  روژهبه دلیل اهمیت موضوع آب و خاک در هندوستان همواره در بودجه دولت پ. شده است

، در ۳۶16در حدود  2۳14، در سال ۳،13بودجه تحقق یافته دولت مربوط به حفاظت از آب و خاک  2۳15در سال . داشته است

  میلیارد روپیه هند بوده است ۳۶13در حدود  2۳16و در سال  ۳۶1۲در حدود  2۳13سال 

(GAIN Report Number :IN3۳45 .)گو در  ت و صیانت از خاک برای نسل فعلی و آینده، مسئولیت حکمرانی پاسخحفاظ

 .هر کشور است

/news/fa/ir.iana.www//:http53622D%/3%B6%D3% 
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 خاک
 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۵۱: تاریخ

  ارزد؟ارزد؟  میمیخاک ایران چقدر خاک ایران چقدر 

 36های فرسایش خاک معادل  دالر برای هر تن، هزینه 23اگر ساالنه دو میلیارد تن خاک در ایران فرسوده شود، با قیمت تخمینی 

شود، اما ارزش واقعی خاک سرزمین ما چقدر است و این برآورد بر چه اساسی صورت گرفته است؟ محمد  میلیارد دالر برآورد می

 ...میلیارد دالر است 36زش واقعی این خاک بسیار بیشتر از این ار»درویش، معتقد است 

های فرسایش  دالر برای هر تن، هزینه 0۴اگر ساالنه دو میلیارد تن خاک در ایران فرسوده شود، با قیمت تخمینی 

چه اساسی شود، اما ارزش واقعی خاک سرزمین ما چقدر است و این برآورد بر  میلیارد دالر برآورد می 55خاک معادل 

های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، که  صورت گرفته است؟ محمد درویش، مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت

ارزش واقعی این خاک بسیار بیشتر از این »کند، معتقد است  هاست در زمینه حفاظت از محیط زیست فعالیت می سال

های فلزی که در خاک وجود دارد، محاسبه شده  ارزش کانی این قیمت با توجه به»: گوید او می« .میلیارد دالر است 55

در حالی که اگر بخواهیم ارزش واقعی خاک را حساب کنیم با توجه به اینکه خاک بستر رشد گیاهان و تولید . است

، های فلزی مثل مس تواند به مراتب بیشتر باشد، اما از نظر اقتصاد بازاری اگر فقط وزن کانی غذاست، این ارزش می

بر  دالر از این فلزات را در 0۴را که در خاک وجود دارد، در نظر بگیریم، هر تن از خاک معادل ... آهن، منگنز و  کروم،

دالر است و با توجه به اینکه ساالنه دو میلیارد  0۴شود ارزش هر تن خاک معادل  بر همین اساس گفته می. گیرد می

میلیارد دالر  55دالر معادل  0۴ضرب این دو میلیارد تن در آن  حاصلدهد و  تن فرسایش خاک در کشور ما رخ می

 «.رسد میلیارد دالر می 55های فرسایش خاک در ایران به  است، گفته شده که هزینه

■■■ 

با توجه به اهمیتی که خاک در اکوسیستم و محیط زیست و همچنین در کشاورزی دارد، شنیدن خبرهای مربوط به 

 اساساً با شرایط زندگی انسان امروز، فرسایش خاک تا چه حد طبیعی است؟. شود انی منجر میفرسایش خاک به نگر

کنیم و آن سرزمین تا چه اندازه کوهستانی و پرشیب است و ارتفاعات جوان دارد یا  بسته به اینکه ما در چه سرزمینی زندگی می

کنیم، در فالت ایران و در عرض  حال حاضر در آن زندگی می سرزمینی که ما در. کند ندارد، نرخ طبیعی فرسایش خاک تغییر می

جایی خاک یا فرسایش یا از دست رفتن خاک  در این سرزمین میزان فرآیند جابه. درجه نیمکره شمالی قرار دارد 4۳تا  23بین 

است در سرزمینی به  ممکن. کند است که وضعیت را خطرناک می  سازی است و این مساله دست کم شش برابر میزان فرآیند خاک

میلیون تن باشد و به  ۲۳۳تا  6۳۳عنوان مثال فرسایش خاک یک میلیارد تن باشد، اما تولید خاک آن سرزمین هم در همان حدود 

کننده نباشد، ولی ما در حال حاضر در ایران با دو میلیارد تن فرسایش خاک  همین دلیل وضعیت فرسایش خاک خیلی نگران

. کننده باشد تواند بسیار نگران در درازمدت می  این مساله. سازی داریم میلیون تن خاک 53۳تا  5۳۳ی حدود مواجه هستیم و چیز

میلیارد دالر چند  36دهیم و این  میلیارد دالر از دست می 36دالر ارزش دارد، ما در واقع سالی  23با توجه به اینکه هر تن خاک 

سال طول  11۳۳تا  5۳۳توان در یک یا دو سال جبران کرد، اما در کشور ما بین  ی را میالبته درآمد نفت. برابر درآمد نفتی ماست

گذاری اقتصادی کنیم، قیمت چیزی که ما داریم  بر همین اساس اگر واقعاً بخواهیم ارزش. کشد تا یک سانتیمتر خاک تولید شود می

گاه است و  یژه اگر یادمان باشد که خاک در واقع ریشهمیلیارد دالر است به و 36دهیم به مراتب حتی بیشتر از  از دست می

از . سرزمینی که خاک نداشته باشد یعنی تولید ندارد و احتماالً در آینده دچار بحرانی جدی به نام بحران امنیت غذایی خواهد شد
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آب وارد کنیم، اما مسلماً ممکن است ما بتوانیم . کند سوی دیگر هیچ کشوری به سرزمینی که خاک نداشته باشد، خاک صادر نمی

تر است و متاسفانه ما متوجه میزان اهمیت  پس بحران فرسایش خاک در کشور ما تهدیدی بسیار جدی. توانیم خاک وارد کنیم نمی

 .و جدیت این بحران و تهدید آن نیستیم

کننده  رانی و نگرانفرسایش خاک در ایران چه وضعیتی دارد و این وضعیت واقعاً چقدر بح  در حال حاضر مساله  

 است؟

طور متوسط دو میلیارد  مطابق گزارشی که انجمن علوم خاک ایران منتشر کرده، در حال حاضر وضعیت فرسایش خاک در ایران به

 .شود تن در سال است که سه برابر متوسط آسیا و باالترین نرخ در کره زمین محسوب می

در تشریح این برآورد عنوان . گیرد آمد نفتی کشورمان پیشی میشود هزینه فرسایش خاک در ایران از در گفته می

دالر برای هر  0۴بنابراین با قیمت تخمینی . شود شده که ساالنه بین دو تا چهار میلیارد تن خاک در ایران فرسوده می

 53/ 5بالغ بر  059۸میلیارد دالر است، در حالی که ایران در سال  990میلیارد تا  55های فرسایش خاک بین  تن، هزینه

به نظر شما، هزینه فرسایش خاک در ایران چقدر است؟ قیمت . دست آورده است میلیارد دالر از صادرات نفت به

 دالر برای هر تن خاک بر چه اساسی محاسبه شده و این برآورد چگونه به دست آمده است؟ 0۴تخمینی 

در حالی که اگر بخواهیم ارزش واقعی . د دارد، محاسبه شده استهای فلزی که در خاک وجو این قیمت با توجه به ارزش کانی

تواند به مراتب بیشتر باشد، اما از نظر  خاک را حساب کنیم با توجه به اینکه خاک بستر رشد گیاهان و تولید غذاست، این ارزش می

خاک وجود دارد، در نظر بگیریم، هر تن از  را که در... آهن، منگنز و  های فلزی مثل مس، کروم، اقتصاد بازاری اگر فقط وزن کانی

دالر است و با  23شود ارزش هر تن خاک معادل  بر همین اساس گفته می. گیرد بر می دالر از این فلزات را در 23خاک معادل 

دالر معادل  23ضرب این دو میلیارد تن در آن  دهد و حاصل توجه به اینکه ساالنه دو میلیارد تن فرسایش خاک در کشور ما رخ می

با این حال مجدداً تاکید . رسد میلیارد دالر می 36های فرسایش خاک در ایران به  میلیارد دالر است، گفته شده که هزینه 36

 .میلیارد دالر است 36کنم که ارزش واقعی این خاک بسیار بیشتر از این  می

 چه برآوردی دارید؟ های فرسایش خاک کشورمان شما از ارزش واقعی این خاک و از هزینه  

شود در پنج ضرب کنیم و پنج  میلیارد دالر را که به عنوان هزینه فرسایش خاک مطرح می 36کنم دست کم باید عدد  من فکر می

 .برابر این عدد را به عنوان خسارت در نظر بگیریم تا متوجه هزینه واقعی این فرسایش شویم

سال گذشته از بین رفته است، چیست و در  955در کره زمین در ( topsoil) شود نیمی از روخاک علت اینکه گفته می 

  دهد؟ فرآیند فرسایش خاک دقیقاً چه اتفاقی رخ می

سازی، عبور خطوط لوله، ویالسازی، تغییر  جاده  آالت، ساخت، فعالیت ماشین به دلیل افزایش عملیات تکنوژنیک یعنی عملیات انسان

البته این . جایی خاک افزایش یافته است زی و از کشاورزی به ویال در سطح کره زمین نرخ جابهکاربری اراضی از جنگل به کشاور

 .تر شده است خی کشورها مانند کشور ما این وضعیت حادتر و جدی بر یک اپیدمی جهانی است، ولی در   مساله

شده است؟ آیا صرفاً هایی دارد که وضعیتش با کشورهای دیگر تا این حد متفاوت  خاک ایران چه ویژگی 

های خاک کشورمان نیز در تشدید  های ما باعث بحرانی شدن وضعیت فرسایش خاک شده یا اینکه ویژگی دستکاری

 خطر فرسایش خاک موثر بوده است؟

های ما شیب  های جوان هستیم به این معنی که زمین شناسی دارای کوهستان ما کشوری هستیم که اصطالحاً از نظر عمر زمین
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ما به دلیل . شود جا می کند و جابه سرعت حرکت می اگر این شیب تند از پوشش گیاهی عاری شود، خاک به. یار تندی دارندبس

رویه درختان جنگلی در زاگرس، هیرکانی و ارسباران  ویژه در مراتع کوهستانی، به دلیل قطع بی فشار بیش از حد دام در مراتع و به

وب و برای مصارف گرمایشی و همچنین به دلیل تغییر کاربری اراضی و تجاوز اراضی کشاورزی به برای تامین نیازهای معیشتی، چ

درباره ویژگی . ایم ایم چون پوشش گیاهی سطح خاک را از بین برده شدت افزایش داده ها این نرخ فرسایش طبیعی را به جنگل

نوان مثال اغلب کشورهای اروپایی دارند به اسیدی بودن خاص خاک کشور ایران باید این نکته را مطرح کرد که خاکی که به ع

خاک ایران بیشتر از هفت است و تمایل به قلیایی بودن دارد به دلیل اینکه ما در  ph آن کمتر از هفت است، ولی ph تمایل دارد و

میانگین تولید هر سانتیمتر خاک های آسمانی و کمبود رطوبت،  بریم و متاسفانه به دلیل کمبود ریزش یک اقلیم بیابانی به سر می

فقط در مناطق شمالی ایران است که فرآیند . در ایران دست کم سه تا چهار برابر تولید هر سانتیمتر خاک در کره زمین است

کشد، اما در مناطق مرکزی  سال طول می 5۳۳تا  1۳۳گیری هر سانتیمتر خاک بین  سازی سرعت نسبتاً بیشتری دارد و شکل خاک

 .کشد تا یک سانتیمتر خاک شکل بگیرد سال طول می 11۳۳خی از مناطق جنوبی کشورمان تا  بر و در 

ترین  ترین و گسترده از بین بردن پوشش گیاهی و مراتع بر اثر دامپروری اشاره کردید، اما یکی از مهم  به مساله 

های زیرزمینی و مراتع پیوسته در  ز آبرویه ا استفاده بی. مشاغل ایران مشاغل مربوط به دامپروری و کشاورزی است

توان تعادل  چگونه می. شوند زننده به بحران آب و خاک مطرح می ترین عوامل دامن ها به عنوان اصلی خبرها و تحلیل

را در این زمینه رعایت کرد تا هم دچار مسائل اقتصادی و مشکالت معیشتی نشویم و هم از محیط زیست محافظت 

 کنیم؟

های  یکی اینکه از تکنولوژی و علم روز استفاده کنیم؛ به سمت دامداری. طور همزمان اجرا کرد ه باید چند راهکار را بهدر این زمین

کار دیگری که باید انجام بدهیم این است که ذائقه غذایی ایرانیان را . صنعتی مدرن برویم و تولید در واحد سطح را افزایش دهیم

بر است و  غذایی مردم کشورمان کاهش دهیم چون اصوالً فرآیند تولید گوشت یک فرآیند آبتغییر و سهم گوشت را در مصرف 

شود و همچنین در این فرآیند مقدار زیادی گازهای  لیتر آب مصرف می 3۳۳هزار و  13برای تولید هر کیلوگرم گوشت گاو، 

شدت در معرض فرآیندهای تغییر  ود آب داریم و بهشود آن هم در شرایطی که ما در کشورمان بحران کمب ای هم منتشر می گلخانه

در عین حال ما به جای اینکه . تواند بسیار موثر باشد ها می سازی در کنار علمی کردن دامداری انجام دادن کار فرهنگ. اقلیم هستیم

رویه گازهای  و تولید بیرویه آب  تالش کنیم همه نیازهای گوشتی خودمان را در داخل کشور تولید کنیم که به معنای مصرف بی

هایی برویم که کمترین وابستگی را به منابع آب و خاک دارد و با  ای است، باید به سمت کسب و کارهای سبز و معیشت گلخانه

 .آوریم، گوشت مورد نیازمان را از خارج از کشور وارد کنیم پولی که به دست می

های  میلیونی کشور باعث تشدید بحران۴5یا جمعیت آ. ایران سرزمین وسیعی است، اما منابع آن محدودند 

توان با وجود این جمعیت باال، از محیط زیست و آب و خاک  بخش می های تعادل شود یا با سیاست محیطی می زیست

 توان گفت افزایش جمعیت در ایران به منزله نقض قوانین طبیعی است؟ کشور محافظت کرد؟ می

به . کند، با این نوع نگاه مصرفی که دارد، تقریباً دو برابر ظرفیت زیستی کشور است ان زندگی میجمعیتی که در حال حاضر در ایر

. مان را کاهش دهیم یا اینکه رفتار مردم ایران را نسبت به محیط زیست تغییر دهیم همین دلیل یا بهتر است سرعت رشد جمعیت

های پالستیکی  اگر یاد بگیرند تا جایی که امکان دارد از کیسه  کنند، اگر ایرانیان یاد بگیرند که از خودرو شخصی کمتر استفاده

استفاده نکنند، اگر یاد بگیرند مصرف پروتئین حیوانی را در سبد غذایی خودشان کاهش دهند، اگر یاد بگیرند و متعهد شوند که 
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شند و اگر متعهد شوند که از دوچرخه یا جایی از آسانسور استفاده نکنند، اگر متعهد شوند که سیگار نک برای دو طبقه جابه

توانیم امیدوار باشیم که شمار و تعداد ایرانیان را در همین اقلیم و با  جایی بیشتر استفاده کنند، آن وقت می روی برای جابه پیاده

ر حال زندگی هستند، همین امکانات افزایش دهیم، اما در شرایطی که در شهری مانند تهران که دو و نیم میلیون خانوار در آن د

طور متوسط دو تا سه خودرو دارد و این روند دارد در سطح کشور نیز گسترش  شش میلیون خودرو وجود دارد؛ یعنی هر خانواده به

ترین  رسد آینده چندان امیدبخشی وجود داشته باشد و در این شرایط خود افزایش جمعیت یکی از بزرگ کند، به نظر نمی پیدا می

 .زیستی ایران استتهدیدهای 

خیلی از کشورها در دنیا هستند که حتی همین هفت درصد پوشش جنگلی ما را هم ندارند »: اید شما در جایی گفته 

های  شان را بر مبنای واقعیت چرا که چیدمان توسعه. هایی را که ما داریم در حوزه محیط زیست ندارند اما بحران

ترین راهکاری که ایران برای تطبیق چیدمان توسعه با  ظر شما اصلیبه ن« .اند سرزمین خودشان طراحی کرده

 اش دارد چیست؟ های سرزمینی واقعیت

های مهم و راهبردی کشور را به دست متخصصان بسپاریم و همچنین تالش کنیم  ترین راهکار این است که تالش کنیم پست اصلی

اگر . حاکم بر کشور باید بر اساس دانش تحکیم و توسعه پیدا کندمدیریت . خردمندی را بر مدیریت حاکم بر کشور غلبه دهیم

تواند در دستور کار قرار گیرد، در آن صورت ما به سمت استفاده از  چنین شود، کاهش وابستگی معیشتی به منابع آب و خاک می

متر  43۳۳لفعل کردن ظرفیت گرمایی و جزر و مدی و همچنین به سمت با های خورشیدی، بادی، زمین های نو مثل انرژی انرژی

توانیم از  در آن صورت ما می. های بازرگانی کشور حرکت خواهیم کرد مان، به سمت احیای جاده ابریشم و احیای مزیت مرز آبی

کشور نخست جهان  1۳های تاریخی ایران که جزو  های طبیعی کشورمان که جزو پنج کشور نخست دنیاست و جذابیت جذابیت

توانیم با کمترین نیاز به حفر چاه بیشتر، به تامین آب بیشتر و به تخریب خاک  همچنین به این ترتیب ما می. است پول بسازیم

های فتوولتاییک مجهز باشد،  ششم از خاک ایران اگر به سلول خصوص اگر یادمان باشد یک به. بیشتر، مردم بسیار ثروتمندی باشیم

توانیم  توانیم نیازهای انرژی خودمان را تامین کنیم، بلکه می تنها می بنابراین ما نه. ین کندتواند نیاز انرژی کل مردم جهان را تام می

 .ترین تولیدکننده و صادرکننده انرژی و ثروتمندترین مردم منطقه باشیم بزرگ

 تواند برای کشور ما الگو باشد؟ در زمینه محافظت از خاک، تجربه کدام کشورها می 

استرالیا در رتبه بعدی قرار . شناسی جهان است سیار خوب کار کرده است و در واقع قطب علمی خاکبلژیک در این زمینه ب

های  های خوبی دارند؛ کالیفرنیا بعد از بحران اند و تجربه های آمریکا نیز در این حوزه خیلی خوب کار کرده برخی از ایالت. گیرد می

های تلخی که در کشورهای  توانیم از تجربه ما می. ا در این زمینه کرده استها ر جدی که برایش به وجود آمده، بیشترین پژوهش

 .دیگر رخ داده درس عبرت بگیریم و آن راه را دوباره طی نکنیم

خاک ایران از نظر . محیطی ایران هستند عالوه بر فرسایش خاک، آلودگی خاک و شور شدن خاک نیز از مسائل زیست 

 ت و این مسائل چه اثراتی بر اکوسیستم دارند؟این دو عامل در چه وضعیتی اس

به رشد   آید محصوالت غذایی چندان سالمی نباشد و همین مساله آلودگی خاک سبب شده است محصوالت غذایی که به دست می

ها در کشور منجر شده است به نحوی که ما مجبوریم ساالنه مبالغ قابل توجهی برای خرید  ها و سرطان انواع و اقسام بیماری

رسد، حکایت از این دارد که میزان سرب یا برخی  که از برخی مناطق جنوبی تهران می هایی گزارش. داروهای ضد سرطان بپردازیم

هاست قدغن شده،  از فلزات آالینده دیگر در محصوالت کشاورزی تا چند برابر حد مجاز است یا میزان سمومی که مصرف آنها سال

دهنده این است که این سموم وارد خاک  شود؛ موضوعی که نشان بار تهران گزارش می ها در میدان تره خی از اقالم و میوه بر هنوز در 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

92 

 

توانیم  العاده خطرناک باشد چون ما می تواند فوق می  این مساله. شود ها می شده و از طریق خاک دارد جذب انواع و اقسام میوه

شود به حل آن در  ست که نمیسه سال جبران کنیم اگر بارندگی خوب باشد، اما آلودگی خاک فرآیندی ا  کمبود آب را طی دو،

 .طول عمر یک نسل هم امیدوار بود

علت آلودگی خاک در ایران استفاده از همین سمومی است که به آن اشاره کردید یا دالیل دیگری هم در این زمینه  

 وجود دارد؟

های  ی آلوده صنایع به آبها رویه سموم و همچنین ورود پساب ترینش مصرف بی مهم. آلودگی خاک در کشور ما چند علت دارد

 .شوند ها می زیرزمینی کشاورزی است که سبب تشدید این آلودگی

 تر از بحران آب است؟ این دو بحران چه ارتباطی با هم دارند؟ شود بحران خاک در ایران جدی چرا گفته می 

ها  زنیم و تاالب قتی ما در باالدست سد میو. گذارد گذارد و بحران خاک روی بحران آب اثر می بحران آب روی بحران خاک تاثیر می

های تولید گرد و خاک یعنی  کنیم و چشمه های تولید گرد و خاک ایجاد می در واقع چشمه  کنیم، دست خشک می را در پایین

ی شود، یعنی ظرفیت گرمای یعنی خشکی بیشتر، یعنی نابودی پوشش گیاهی و زمانی که پوشش گیاهی نابود می  فرسایش بیشتر،

افتد به جای اینکه فرصت نفوذ در  شود و یعنی بارانی که اتفاق می های آسمانی کم می کند، یعنی ریزش ویژه منطقه کاهش پیدا می

بنابراین این دو روی هم اثر . دهد شود و نرخ سیل را افزایش می دل زمین را پیدا کند، متاسفانه منجر به فرسایش پاشمانی می

کن، بازچرخانی آب و  شیرین هایی مثل آب توانیم کمبود آب را از طریق تکنیک به اینکه ما به هر حال می گذارند، اما با توجه می

 .تر از بحران آب است پس بحران خاک به مراتب جدی افتد،  حتی واردات آب تامین کنیم، اما درباره خاک چنین اتفاقی نمی

تواند محقق شود؟ مردم چگونه  زیست چگونه میسهم مردم در زمینه محافظت از خاک و محافظت از محیط  

 توانند در این زمینه مشارکت بیشتری داشته باشند و از مسووالن مطالبه مناسبی داشته باشند؟ می

توانند داشته باشند این است که مطالعه کنند، دانش خودشان را باال ببرند و ببینند که چرا حفظ خاک  بهترین کمکی که مردم می

هایی که قرار است نمایندگانی را انتخاب کنند  وقتی این اتفاق بیفتد، در بزنگاه. شان باشد زیست باید اولویت نخست و حفظ محیط

کنند که دغدغه محیط  که قرار است وارد صحن بهارستان یا ساختمان پاستور یا ساختمان بهشت شوند، نمایندگانی را انتخاب می

دومین . گیرند که به تخریب محیط زیست و تشدید تخریب محیط زیست منجر شود زیست در آنها جدی است و تصمیماتی نمی

اگر مردم . توانند بکنند این است که تصمیم بگیرند رفتارهای خودشان را به نفع محیط زیست تغییر دهند کاری که مردم می

های پالستیکی استفاده  گذارند، از کیسهکیفیت زندگی کنند، باید خودروهای شخصی خود را کنار ب خواهند در این سرزمین با می

مردم ایران باید دوچرخه . جویی کنند و به سایر مواردی که گفتم توجه کنند های حیوانی صرفه نکنند، در مصرف گوشت و پروتئین

ای ها و مسووالن داشته باشند که فضایی ایمن بر را جایگزین خودروها کنند و به صورت جدی این مطالبه را از شهرداری

های آسمانی افزایش پیدا کند، تفاوت  سواری فراهم شود و شهرها از تبدیل شدن به جزایر حرارتی فاصله بگیرند، ریزش دوچرخه

تر و هوشمندتری در این سرزمین پرورش یابد؛ نسلی  دمای شب و روز کاهش پیدا کند، آلودگی صوتی کاهش یابد و نسل با کیفیت

 .با خردمندی بیشتر حل کند که بتواند مشکالت این کشور را
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 خاک
 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۵۱: تاریخ

  ای دارد؟ای دارد؟  فرسایش خاک چه هزینهفرسایش خاک چه هزینه

ساالنه بین . گیرد از درآمد نفتی این کشور پیشی میزیستی در ایران، هزینه فرسایش خاک در ایران  به گفته مقامات ارشد محیط

برابر بیشتر از  2۳اگر این ارقام درست باشند، نرخ فرسایش خاک در ایران . شود دو تا چهار میلیارد تن خاک در ایران فرسوده می

 .متوسط جهانی است

  فاطمه شیرزادی 

کرد و در واقع آنچنان که باید جدی گرفته  ود جلب نمیمحیطی که تا چند دهه قبل توجه چندانی را به خ هشدارهای زیست

های اخیر تذکرات کارشناسان این عرصه مبنی بر  طی دهه. سرعت به رنگ بحران و تهدید درآمده است ها به شد، در این سال نمی

های  ویه از آبر های غیرمجاز و برداشت بی ضرورت مدیریت مصرف آب در ایران در عمل چندان جدی گرفته نشده و حفر چاه

 . های زیرزمینی به فرونشست زمین هم رسیده است زیرزمینی تا جایی پیش رفته که کاهش سطح سفره

کم مسووالن ارشد کشور و مردم به اهمیت  تر از هر زمان دیگری شده، کم حال که وضعیت آب به اضطرار و بحران نزدیک

در این میان اما مساله دیگری هم . رسند خن، همه نگران به نظر میاند و دست کم در مقام س  جویی برای آن واقف شده چاره

 . تر از آن هم نیست اهمیت تر از بحران آب نباشد، کم تر و مخرب ای که اگر جدی کند؛ مساله بوم کشورمان را تهدید می زیست

رسد هنوز اذهان  که به نظر میمساله فرسایش خاک در ایران با سرعتی شدید در حال تبدیل شدن به یک بحران است؛ بحرانی 

نگرانی . اند های اخیر کارشناسان بسیاری در این زمینه ابراز نگرانی کرده البته در سال. عمومی عمق و وسعت آن را باور نکرده است

ن و مقام معظم رهبری شخصاً در دیدار مسووال 95برای مساله فرسایش خاک آنقدر جدی است که در یکی از روزهای پایانی سال 

در ابعاد »: تر دانستند اندرکاران منابع طبیعی و حفظ محیط زیست، درباره آن هشدار دادند و حتی آن را از مساله آب هم مهم دست

هایی  ها آسیب کنیم، قضیه این است؛ یعنی آنجا هم آسیب مسائل کشور خودمان فعالً داریم بحث می   کشوری هم که ما حاال درباره

ها؛  کاری ها و ندانم کردن ها و بدعمل انگاری فرض بفرمایید فرسایش خاک در کشور بر اثر سهل. بشود برطرف کردآسانی  نیست که به

تر است؛ ما مشکل آب هم داریم،  آب مهم   خاک از قضیه   قضیه. آسانی جبرانش کرد فرسایش خاک چیزی نیست که بعد بشود به

. ها دیگر وجود ندارد خاک حاصلخیز این راه   ای فراوانی وجود دارد؛ برای تهیهه آب راه   مشکل بزرگی هم هست، لکن برای تهیه

شود، آسیبی  آورد؛ آسیبی که وارد می وجود می توجهی به مبانی حفظ محیط زیست، گاهی اوقات چنین مشکالتی را به یعنی بی

 «[.جبران کرد]نیست که بشود 

رسد که هنوز اهمیت تبعات فرسایش خاک  طور به نظر می ن مسووالن اینها و سخنا با این همه با مروری بر محتوای رسانه

های  دهد هزینه های فرسایش خاک صورت گرفته نشان می کشورمان چندان جدی تلقی نشده است، اما برآوردهایی که از هزینه

منتشر « دنیای اقتصاد»زنامه بر اساس گزارشی که در رو. گیرد فرسایش خاک از درآمد حاصل از صادرات نفت کشور نیز پیشی می

ساالنه . گیرد زیستی در ایران، هزینه فرسایش خاک در ایران از درآمد نفتی این کشور پیشی می به گفته مقامات ارشد محیط»شده، 

بیشتر  برابر 2۳اگر این ارقام درست باشند، نرخ فرسایش خاک در ایران . شود بین دو تا چهار میلیارد تن خاک در ایران فرسوده می

میلیارد دالر  112میلیارد تا  36های فرسایش خاک بین  دالر برای هر تن، هزینه 23با قیمت تخمینی . از متوسط جهانی است

اما این محاسبات بر چه اساسی صورت « .دست آورده است میلیارد دالر از صادرات نفت به 35/ 6بالغ بر  2۳14ایران در سال . است

کم همه تبعات اقتصادی آن را با تعیین یک قیمت مشخص،  وی خاک یک سرزمین قیمت گذاشت و دستتوان ر گیرد؟ آیا می می
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در کشور ما معموالً . شود ترین عوامل غیرطبیعی فرسایش خاک محسوب می برآورد کرد؟ از بین بردن پوشش گیاهی یکی از اصلی

با در پیش . عالیتی که در تامین معیشت ایرانیان نقش مهمی داردشود؛ ف از دامپروری به عنوان متهم اول نابودی مراتع نام برده می

 توان در عین تداوم این فعالیت اقتصادی، تخریب مراتع کشور را متوقف کرد؟  گرفتن چه راهی می

/news/fa/ir.iana.www//:http534۲6D%/9%31%D3%B1%D3%B5% 
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 خرید تضمینی
 فارس - ۳۱71/7۵۱:  تاریخ

    1515--1515های وزارت جهاد برای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی سال زراعی های وزارت جهاد برای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی سال زراعی   نرخنرخ
درصد افزایش دارد را به  12تا  9میانگین بین قلم محصول کشاورزی را که  22ماه پیش پیشنهاد خرید  2وزارت جهاد کشاورزی از 

 . روز از پاییز این پیشنهاد همچنان منتظر تصویب شورای اقتصاد و هیأت دولت است 13شورای اقتصاد داده که با گذشت 

پیشنهاد کرده است که هر کیلوگرم  93-96زراعی ، وزارت جهاد کشاورزی برای سال خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

 9های روغنی را نیز با  ریال و انواع دانه 14244ریال، گندم دوروم  15343درصد افزایش از قرار کیلویی  9گندم معمولی را با 

درصد افزایش  11درصد و برنج پرمحصول نیز با میانگین  9زمینی  افزایش، سیب  درصد 12تا  1۳افزایش، حبوبات بین   درصد

فهرست قیمت پیشنهادی وزارت جهاد به شورای اقتصاد برای خرید تضمینی انواع محصوالت .قیمت از کشاورزان خریداری کند

 :به شرح زیر است 93-96کشاورزی سال زراعی 

 نام محصول ردیف
 1596قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای سال  93قیمت خرید تضمینی سال 

 درصد)رشد  (کیلو ریال)قیمت  (کیلو ریال)قیمت 

 9 15343 12۲۳3 گندم معمولی 1

 9 14244 15۳63 گندم دوروم 2

 9 1۳951 1۳۳23 جو 5

 3 1119۲ 1۳563 ای ذرت دانه 4

 ۲ 512۳ 2916 چغندر قند بهاره 3

 3 5۳۳2 2۲3۳ چغندر قند پاییزه 6

 1۳ 52233 29523 (وش)پنبه  ۲

 9 24694 22633 دانه سویا 3

 9 26644 24444 دانه آفتابگردان 9

 1۳ 2۲35۳ 235۳۳ دانه کلزا 1۳

 9 26136 24۳24 دانه گلرنگ 11

 12 29624 2643۳ عدس 12

 11 2۲53۳ 2464۳ نخود 15

 1۳ 26545 25943 لوبیا چیتی 14

 1۳ 26553 25941 لوبیا سفید  13

 3 24943 251۳۳ لوبیا قرمز  16

http://www.farsnews.com/
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 11 59۳۲2 532۳۳ (خزر، شیرودی، فجر)برنج گروه یک  1۲

 12 53451 51643 (سپیدرود، گوهر)برنج گروه دو  13

 1۳ 233۲3 2623۳ (ندا، کوهسار، دانیال)برنج گروه سه  19

 9 4516 596۳ زمینی پاییزه سیب 2۳

 3 4199 5333 زمینی بهاره سیب 21

  4944 4664 زمینی طرح استمرار سیب 22

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http1593۳۲13۳۳۳693 
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 خرید تضمینی
 خبرنگاران جوان - ۵۹۳۱مهر  ۴۲: تاریخ

  تغییر مکانیزم خرید تضمینیتغییر مکانیزم خرید تضمینیگالیه برنج کاران از گالیه برنج کاران از 

به دنبال تغییر مکانیزم خرید تضمینی، سطح زیر کشت ارقام پرمحصول به شدت کاهش یافت به گونه ای :دبیر انجمن برنج گفت

 .که دیگر کشاورزان تمایلی به کاشت این ارقام ندارند

در  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه  صنعت، تجارت و کشاورزیجمیل علی زاده شایق دبیر انجمن برنج در گفتگو با خبرنگار 

نرخ خرید تضمینی محصول از نظر روانی دلگرمی برای :خصوص گالیه برنج کاران از نرخ پایین خرید تضمینی محصول اظهار داشت

 .است و اگر مورد بی مهری قرار گیرد کاهش تولید محصوالت را به دنبال خواهد داشتکشاورزان 

همانند سایر محصوالت کشاورزی اعالم  3۳همه ساله نرخ خرید تضمینی برنج در بهمن ماه اعالم می شد که از دهه : وی ادامه داد

  .مامی محصوالت باید در شهریور اعالم شودنرخ آن به شهریور ماه موکول شد و استدالل مسوالن بر آن بود که نرخ ت

به دنبال تغییر مکانیزم خرید : به شدت افت کرده، افزود 3۳دبیر انجمن برنج با بیان اینکه کشت ارقام پرمحصول از اوایل دهه 

 .قام ندارندتضمینی، سطح زیر کشت ارقام پرمحصول به شدت کاهش یافت به گونه ای که دیگر کشاورزان تمایلی به کاشت این ار

/news/fa/ir.yjc.www//:http3۲95۲53D%AF%DA%/9%34%D3% 
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 خرید تضمینی
 فودپرس ۵۹۳2مهر ماه  ۵۱یک شنبه 

  1515--1515قیمت خرید تضمینی سیب زمینی و پیاز برای سال زراعی قیمت خرید تضمینی سیب زمینی و پیاز برای سال زراعی 

را  93-96برای سال زراعی  وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی خرید تضمینی پیاز و سیب زمینی –اقتصاد غذا  <کشاورزی

 .اعالم کرد برای تصویب در شورای اقتصاد

-96، وزارت جهاد کشاورزی قیمت پیشنهادی سیب زمینی پاییزه برای سال زراعی «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

درصد افزایش  3با  قیمت خرید تضمینی سیب زمینی بهاره ریال ، 4516، 94-93درصد افزایش نسبت به قیمت سال  9با  93

درصد افزایش نسبت به سال گذشته  6با   سیب زمینی طرح استمرار قیمت خرید تضمینی ریال، 4199نسبت به سال گذشته 

پیاز  قیمت خرید تضمینی ریال، 23۲3ایش نسبت به سال گذشته درصد افز 9با  پیاز پاییزه قیمت خرید تضمینی ریال، 4944

درصد افزایش نسبت  6را با  پیاز طرح استمرار قیمت خرید تضمینی ریال و 2۲99 درصد افزایش نسبت به سال گذشته 3با  بهاره

 .ریال اعالم کرد5۳54به سال گذشته 

dae=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http32faa۲fdf49ec996 
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 خشکسالی
 فارس - ۳۱71/7۵۱:  تاریخ

/ / نصیب از باراننصیب از باران  استان کشور همچنان بیاستان کشور همچنان بی  9595اعالم شد اعالم شد   1515--1515از اول تا پایان هفته دوم مهرماه در سال آبی از اول تا پایان هفته دوم مهرماه در سال آبی 

  استان استان   ۴۴درصدی بارش در درصدی بارش در   955955کاهش کاهش 

استان نیز  3استان کشور بدون بارش و  16اعالم شد که بر اساس آن  93-96ها تا پایان هفته دوم سال آبی  وضعیت بارندگی استان

 . اند متر را تجربه کرده بارش کمتر از یک میلی

استان  16اعالم شد که براساس آن  93-96هفته دوم سال آبی ها تا پایان  ، وضعیت بارندگی استانخبرگزاری فارسگزارش   به

 .اند متر را تجربه کرده استان نیز بارش کمتر از یک میلی 3کشور، بدون بارش و 

اند و در مقایسه  درصدی بارش روبرو بوده 1۳۳استان کشور در مقایسه با سال آبی گذشته با کاهش  3ها حاکی از این است،  گزارش

 .اند نها سه استان گلستان، گیالن و مازندران دارای رشد مثبت در میزان بارندگی بودهبا درازمدت ت

درصدی بارندگی نسبت به میانگین درازمدت  1۳۳استان کشور با کاهش  16همچنین، تا پایان هفته دوم مهرماه سال آبی جاری، 

متر  میلی 64۶۲فته دوم مهرماه مربوط به استان گلستان با براساس این گزارش، بیشترین میزان بارندگی تا پایان ه.اند روبرو بوده

بارشی را پشت سر  استان کشور نیز مشابه سال گذشته بدون تغییر مانده و همچنان روزهای بی 3وضعیت بارندگی در .بوده است

 .گذارند می

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http1593۳۲13۳۳1۳42 
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 خشکسالی
 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۴۲: تاریخ

  اعالم شداعالم شد  1۸1۸  --1515سال آبی سال آبی   وضعیت خشکسالی ایران دروضعیت خشکسالی ایران در

درصد خشکسالی  درصد خشکسالی شدید و یک 11درصد خشکسالی متوسط،  52درصد جمعیت کشور دچار خشکسالی خفیف،  5۳

درصد  درصد جمعیت کشور در مقیاس بلندمدت درشرایط ترسالی ضعیف، یک 2این درحالیست که تنها . هستندبسیار شدید 

 .درصد درشرایط طبیعی قرار دارند 22ترسالی متوسط و 

خشک   سرزمین ما اگرچه خود روی کمربند خشک و نیمه. دارد دهه است که ایران در مسیر خشکسالی قدم برمی بیشتر از یک  

سوق « بحران»هاست که ایران را به سوی  ده اما کمبود باران، اثرات منفی خشکسالی را بیش از پیش کرده و به همین زودیواقع ش

اند و در این مقیاس،  های خفیف تا بسیار شدید خشکسالی مواجه بوده اغلب مناطق کشور، در مقیاس بلندمدت با درجه.دهد

  اکنون که. ، فارس، تهران، البرز و یزد دچار خشکسالی هواشناسی بسیار شدید هستندشمالی، قم رضوی، خراسان های خراسان استان

درصد جمعیت کشور دچار خشکسالی  5۳ماهی است آغاز شده، گفته شده که در مقیاس بلندمدت،  سال آبی جدید، کمتر از یک

 .شدید هستند درصد خشکسالی بسیار درصد خشکسالی شدید و یک 11درصد خشکسالی متوسط،  52خفیف، 

سال آبی   به گزارش ایانا ،رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی، با تشریح وضع خشکسالی درکشور طی

به گفته شاهرخ فاتح، براساس شاخص . های دچار خشکسالی بسیار شدید در مقیاس بلندمدت را اعالم کرد ، استان93-94

های گلستان، کرمانشاه، لرستان،  هایی از استان غربی، بخش همدان، ایالم، شمال اردبیل، آذربایجانهای  مدت خشکسالی، استان کوتاه

رضوی،  وبلوچستان، فارس، هرمزگان، خراسان جنوبی، کرمان، سیستان وبختیاری، یزد، خراسان گیالن، مازندران، اصفهان، چهارمحال

او با .دهند شرقی و زنجان درجاتی از خشکسالی ضعیف تا شدید را نشان می شمال سمنان، مازندران، تهران، قم، قزوین، آذربایجان

ها به نوعی با درجات خفیف تا بسیار شدید خشکسالی مواجه هستند، به ایسنا  که درشرایط بلندمدت تقریبا همه استان بیان این

جنوبی، کرمان، یزد،  خراسانشمالی،  رضوی، خراسان ها مثل فارس، خراسان گفته است که در این میان برخی استان

 .وبختیاری، خوزستان، تهران، قم، البرز و سمنان شرایط دشوارتری دارند چهارمحال

شمالی، قم،  رضوی، خراسان های خراسان رئیس مرکز ملی خشکسالی با بیان این جزییات تأکید کرد که در مقیاس بلندمدت، استان

تأثیر خشکسالی درکشور  فاتح با اشاره به جمعیت تحت. ناسی بسیار شدید هستندفارس، تهران، البرز و یزد دچار خشکسالی هواش

درصد خشکسالی  19تأثیر خشکسالی ضعیف،  درصد جمعیت کشور تحت 26ماهه، 12براساس شاخص »: گفت 94-93سال آبی  طی 

درصد جمعیت کشور تحت شرایط  43مدت  که طبق شاخص کوتاه او با بیان این« .درصد خشکسالی شدید قرار دارند متوسط و یک

درصد ترسالی شدید  درصد ترسالی متوسط، یک درصد جمعیت کشور درشرایط ترسالی ضعیف، سه چهار»: طبیعی قرار دارند، افزود

: تأثیر خشکسالی درمقیاس بلندمدت اشاره و اظهار کرد این کارشناس سازمان هواشناسی در ادامه به جمعیت تحت«.قرار دارند

درصد خشکسالی  درصد خشکسالی شدید و یک 11درصد خشکسالی متوسط،  52جمعیت کشور دچار خشکسالی خفیف، درصد  5۳»

درصد  درصد جمعیت کشور در مقیاس بلندمدت درشرایط ترسالی ضعیف، یک 2این درحالیست که تنها . بسیار شدید هستند

تأثیر خشکسالی براساس شاخص  به مساحت تحت فاتح همچنین« .درصد درشرایط طبیعی قرار دارند 22ترسالی متوسط و 

درصد  درصد خشکسالی متوسط، یک 16تأثیر خشکسالی خفیف،  درصد مساحت کشور تحت 54»:مدت اشاره کرد و گفت کوتاه

درصد  درصد ترسالی متوسط و یک درصد مساحت کشور درشرایط ترسالی ضعیف، سه خشکسالی شدید قرار دارد، عالوه بر این، چهار

به گفته رئیس مرکز ملی خشکسالی، براساس « .درصد مساحت کشور درشرایط ترسالی قرار دارد 41لی شدید هستند و ترسا
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درصد  11درصد خشکسالی متوسط،  5۳درصد مساحت کشور تحت خشکسالی خفیف،  52، (ماهه34) SPEI شاخص بلندمدت

درصد مساحت کشور درشرایط ترسالی ضعیف،  وهمچنین د. درصد خشکسالی بسیار شدید قرار دارد خشکسالی شدید، یک

 .درصد درشرایط طبیعی قرار داشتند 22همچنین . درصد ترسالی متوسط قرار دارد یک
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 خشکسالی
 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۵۳: تاریخ

  زیست سالمزیست سالم  نشست بررسی حق کودک بر آب، غذا و محیطنشست بررسی حق کودک بر آب، غذا و محیط  ... / ... / انداند  کودکان تشنهکودکان تشنه

شعار هفته ملی کودک است و دلیل انتخاب این عنوان، همزمانی با ایام عاشورا و همچنین دگرگون « ...اند کودکان تشنه»| شهروند

کمیسیون حقوق بشر اسالمی ایران با . در دسترس آب و غذاست زیستی و نبود منابع شدن اوضاع اقلیمی جهان، مشکالت محیط

زیست سالم از منظر اندیشه اسالمی، نظام حقوقی ایران و  حق کودک بر آب، غذا و محیط»نشست  نگاهی حقوقی به این شعار، 

وه فقهی این مسأله و استانداردهای را برگزار کرد و با پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده؛ عالوه بر بررسی وج« المللی موازین بین

 .المللی و موانع رودرروی حقوق کودکان در این مورد، وضع ایران را نیز بررسی کرد بین

شدن به کودکان و حقوق آنان، این موضوع بررسی شد که چه  دربخش ابتدایی این نشست، عالوه بر پاسخ به چرایی تمایز قایل

باقر انصاری، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، در توضیح دلیل تفاوت . ر گرفته استعواملی سد راه اجرای حقوق کودک قرا

پذیری کودکان درمقایسه با بزرگساالن را یکی از عوامل مهمی دانست که براساس آن، فقر،  نگاه به کودکان و حقوق آنان، به آسیب

: تر است و جبران آن در بزرگسالی یا غیرممکن است یا پرهزینه زا نبود امکانات و منابع آب و غذا و ناامنی برای این قشر آسیب

. این موضوع پس ازجنگ جهانی اول مورد توجه قرار گرفت. توان درجنگ دید پذیربودن کودکان را می ترین تأثیر آسیب مهم» 

خاطر سن، دانش  کودکان به همچنین . تر است و از نظر جنسیت برای دختران بیش از پسران ازسوی دیگر فقر برای کودکان خطرزا

بیماری هم عامل دیگر توجه به . گیرند و توانایی کم خود درمواجهه با ناامنی بیشتر از دیگران مورد تهاجم و سوءاستفاده قرار می

 کشی و سوءاستفاده جنسی که بیشتر در درکنار بهره. کند های خاصی فقط کودکان را تهدید می ویژه که بیماری کودکان است، به

 «.گیری قوانینی برای حفاظت از کودکان شده است عالوه همه این موارد باعث شکل معرض کودکان است، به

ها با نگاه  ای، دولت ای و هزینه او در ادامه سخنانش، با توجه به کودکان، با نگاه نفع عمومی اشاره کرد که براساس این رویکرد فایده

گذاری برای یک کشور است و درجوامعی با این نگاه،  این رویکرد، توجه برابر با سرمایهحاصل »: کنند عقالیی به کودکان توجه می

توان به آن  پذیر در زمان مشارکت؛ توجه به آنها در دوران کودکی است و اینچنین می راه داشتن شهروندی مدرن و مسئولیت

. فات در بزرگسالی، باید درکودکی به جامعه توجه داشتازسوی دیگر به خاطر بروز جرایم و انحرا. عنوان نفع عمومی توجه کرد به

عنوان یک انسان باید  از طرفی، کودکان به. شود اینجا بحث منافع ملی و عمومی و حتی پیشگیری از اتالف سرمایه هم مطرح می

 «.عنوان ابزار و با نگاه ابزاری مورد توجه قرار گیرند مورد تکریم قرار گیرند و صرفا نباید به

 زیست کودکان اث مدارس سبز در راستای توجه به حقوق محیطاحد

زیست سالم توجه کرده است؟ این موضوع سخنان مهزاد  کدام ارگان دولتی و کدام مفاد قانونی به حق کودک بر آب، غذا و محیط

را مهم و قابل توجه  زیست به حقوق کودک های خود، توجه سازمان محیط او درگفته. پژوه دکترای حقوق بود نیا، دانش صفاری

بار در  که آب نخستین او در آغاز با اشاره به این. ترین اهداف این رویکرد، معرفی کرد عنوان مهم را به« جم»دانست و مدارس 

در میثاق حقوق اقتصادی حق بر آب و دسترسی کودکان به آب از »: کنوانسیون حقوق کودک مورد شناسایی قرار گرفته، گفت

الملل مورد بررسی قرار گرفته که به حق دسترسی به غذای سالم اشاره دارد و این اعتقاد وجود دارد که به صورت  منظر حقوق بین

کنوانسیون حقوق کودک به صورت مستقیم به حق  24ماده  1همچنین در بند . گیرد غیرمستقیم اشاره به غذا، آب را نیز در برمی

الخصوص زنان  نوانسیون منع تبعیض علیه زنان به حق دسترسی به آب زنان علیدسترسی به آب کودک توجه نشده، ازسویی در ک

 «.روستایی اشاره شده است
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کننده آب به صورت سنتی زنان و دختران  آوری جمع»: هایی از کشور، گفت نیا در ادامه با اشاره به کمبود آب در بخش صفاری

کیلومتر برای رسیدن به آب 6روی تا  ارد و ممکن است افراد را به پیادههستند، این موضوع درکشورهای آسیایی و آفریقایی وجود د

آورد؛ ازجمله تجاوز جنسی و  ناچار کند که عالوه بر به وجود آمدن محدودیت حقوقی، مخاطرات زیادی برای کودکان پیش می

دربعضی از روستاها به صورت سنتی دختران ما به این شکل این موضوع را در ایران نداریم، اما »هرچند به گفته او، . حمله حیوانات

 «.وبلوچستان مانند سیستان. گیرند آوری آب را برعهده می هستند که کار جمع

 در قانون اساسی، حقوق کودک جایی ندارد

ترای پژوه دک عنوان قانون مادر اشاره مستقیمی به حقوق کودک نشده، موضوع دیگر مورد توجه این دانش اینکه در قانون اساسی به

سرپرست  قانون اساسی به حمایت از حقوق کودکان بی 21اصل  2توجه به کودکان تنها در بند »: او در این مورد گفت. حقوق بود

توجه کرده  زیست سالم به صورت عام برای زن و مرد  قانون اساسی در مورد آب، غذا و محیط 3۳همچنین اصل . اشاره شده است

سرپرست و آموزش رایگان به صورت عام اشاره  به کودکان بی 29زمینه خوراک و پوشاک و اصل قانون اساسی در  45اصل . است

در . که با حقوق دیگر در ارتباط است و به آب نیز اشاره دارد غذا و خوراکی در قانون اساسی آورده شده، به دلیل این. کرده است

خواهند این تعهد نسبت  شود و به عقیده من شاید نمی یده نمیقانون اساسی نکاتی مبنی بر توجه به کودک به صورت اختصاصی د

در »: نیا به آن اشاره کرد توجهی به حقوق کودک در برنامه ششم توسعه، نکته دیگری بود که صفاری بی«.به شهروندان ایجاد شود

رست مورد تأکید قرار گرفته سرپ برنامه توسعه هم به مسأله کودک اشاره شده و در این اشارات معموال کودک بدسرپرست و بی

همچنین درمورد امنیت غذایی و تغذیه اشاراتی وجود دارد اما بهتر بود که در برنامه توسعه ششم با وجود توجه به زنان و . است

: وجوی حقوق کودک گفت زیست در جست او با اشاره به بررسی بعضی قوانین سازمان محیط« .شد خانواده به کودکان نیز توجه می

آور است و در این ماده اشاره به  زیست، مواد فیزیکی و شیمیایی برای انسان زیان قانون حفاظت و بهسازی محیط 6راساس ماده ب»

همچنین در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا به . تصویب شده 1534سال  این قانون البته در. انسان، زن و مرد و کودک است

ای تصویب کردند که  نامه ه شده و بعد از آن قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا را به صورت آیینصورت عام از واژه انسان استفاد

زیست و وزارت بهداشت تشکیل شود تا درشرایط بحرانی  در آن اشاره شده که کمیته اضطراری با حضور سازمان حفاظت از محیط

 «.مدارس را تعطیل کنند

ی پاک که درمجلس است و قصد دارد که استانداردها را باال ببرد، به سختگیری الزام دارد و باز به گفته او، این اشاره در الیحه هوا

وپرورش و  وپروش لغو شد و وزارت آموزش در این الیحه حق رأی وزارت آموزش». هم در آن به تعطیلی مدارس اشاره شده است

کاری خاصی درتعطیلی مدارس اتفاق  گیری کنند و محافظه متوانند تصمی عنوان عضو ناظر تلقی شدند، زیرا نمی شورای شهر به

نیا به  صفاری«.شوند درصورتی که این موضوع بسیار مهم است و کودکان بیشتر از افراد عادی دچار مضرات آلودگی هوا می. افتد می

ر آن شادابی کودکان و این مدارس، مدارسی هستند که د»: زیستی اشاره کرد و افزود طرح مدارس سبز یا مدارس جامع محیط

های صوتی و محیطی  سالمت جسم و روان آنها مورد توجه قرار گرفته و اعالم شده که این مدارس نیازمند آن هستند که از آلودگی

ای داشته  سازی نیز شرایط ویژه این مدارس باید از نظر مقاوم. های الزم را دارا باشند همچنین از نظر ساختار امنیت. مصون باشند

 «.باشند

 فقه و حق کودک بر آب و غذا

آموختگان حوزه و دانشگاه درخصوص فقه و حق کودک بر  دربخش دیگری از این نشست علمی، مصطفی میراحمدی یکی از دانش

طور مجزا به مسأله حقوق کودک پرداخته نشده  های او، اگرچه در منابع فقهی به براساس گفته. زیست صحبت کرد آب، غذا و محیط
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او در آغاز «.توان فهمید که دقت و توجه زیادی دراین حوزه وجود دارد ، این دلیل کنارگذاشتن فقه نیست و با مطالعه درفقه میاما

تنها این موارد موضوعیت نداشته، حتی بستری نیز برای آن  هایش، وجود حق کودک را درفقه انتظار نابجایی دانست؛ چراکه نه گفته

ما با . القاعده اثبات چنین حقی به صورت اختصاصی در فقه اقدام نابجایی است نند قانون است و علیفقه ما». فراهم نشده است

همچنین مجموعه آثار فقهی که شامل دکترین، تفاسیر و احکام . باب دارد 43رو هستیم که  مجموعه عظیمی به اسم فقه روبه

 «.ه آن در فقه نیستاعتنایی ب فقدان بحث اختصاصی حقوق کودک به معنای بی. هستند

/news/fa/ir.iana.www//:http533۳9A%DA%/9%D9%33%D3%%DA%AF 
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 دانه های روغنی
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 روغن
 فارس - ۳۱71/7۵۱:  تاریخ

اندازی اندازی   راهراه/ / محور به صادرات محورمحور به صادرات محور  تبدیل سیاست وارداتتبدیل سیاست واردات/ / شودشود  درصد روغن کشور در داخل تولید میدرصد روغن کشور در داخل تولید می  9595تنها تنها 

  هاها  نظام نوین ترویج با محوریت دهستاننظام نوین ترویج با محوریت دهستان
درصد همچنان  9۳کنیم و  درصد روغن مورد نیاز کشور را در داخل تأمین می 1۳تنها : قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت 

از اردبیل، خلیل آقایی صبح امروز در نشست با تولیدکنندگان بخش کشاورزی در  خبرگزاری فارسبه گزارش . واردات است

ای و  ما در کنار تامین نیازهای داخلی در سه سال اخیر نسبت به تنظیم بازار و همچنین ترویج کشت گلخانه: آباد اظهار کرد پارس

آورد تا فرآوری محصوالت کشاورزی با قوت و  ای را فراهم می تبدیلی اقدام کردیم به طوری که این سیاست زمینهتوسعه صنایع 

زمینی در استان اردبیل و ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و  هزار تن سیب 3۳۳وی در مورد تولید .قدرت بیشتری ادامه پیدا کند

زمینی ظرفیت صنایع تبدیلی و تکمیلی  درصد محصول سیب 2۳تنها برای ای  های توسعه در حال حاضر با طرح: تکمیلی گفت

 .وجود دارد در حالی که باید این وضعیت را همچنان توسعه داده و تقویت کنیم

 درصد روغن مورد نیاز واردات است 15* 

درصد همچنان واردات  9۳نیم و ک درصد روغن مورد نیاز کشور را در داخل تأمین می 1۳تنها : قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت

تمام شرایط از نظر تامین : آقایی به سودآور بودن توسعه کشت گیاهان دارویی و فرآوری آن در داخل کشور اشاره کرد و افزود.است

توانیم آالت و افزایش ضریب مکانیزاسیون و همچنین آب و هوایی در منطقه فراهم آمده است تا با دید صادراتی ب بذر، کود و ماشین

 .به تولید محصوالت کیفی همت کنیم

کشورهای خارجی از ما تولید : وی بازار روسیه را برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی استان اردبیل بازار بکر توصیف کرد و گفت

 .هیمها پاسخ مثبت د کیفی، بهداشتی و مطابق با آخرین استانداردها را از ما انتظار دارند و ما باید به این خواسته

میلیون تن محصوالت متنوع کشاورزی را داریم که به قیمت جهانی  113ما توان تولید : قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد

میلیارد دالر درآمد و ارزش ین محصوالت است که اگر کوچکترین قصوری را انجام دهیم از رقابت با تولیدکنندگان جهانی عقب  ۲6

 .خواهیم ماند

 ای طالیی برای صدور مجوز واردات ممنوعامضاءه* 

ها از گوشت قرمز و  شد اما امروز در بسیاری از حوزه آقایی با بیان اینکه در گذشته کشور بر مبنای سیاست واردات مدیریت می

 .جوالن دهد های خارجی دهیم در بازارهای میوه وجه اجازه نمی سفید گرفته تا میوه ما واردات را ممنوع اعالم کردیم و به هیچ

تراز تجاری ما در بخش کشاورزی از رویه منفی خارج شده به طوری که امسال تراز تجاری ما در بخش کشاورزی : وی تصریح کرد

میلیارد دالر از واردات محصوالت بخش کشاورزی  3دهد ما  میلیون دالر ارتقا یافته است که این نشان می 4۳۳به یک میلیارد و و 

 .ایم کاسته

 هزار هکتار کشت محصوالت گندم در کشور 555ش کاه* 

های مختلف وزارت جهاد  های طالیی برای صدور مجوز واردات در بخش قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی از ممنوع شدن امضاء

واردات کنیم  های روغنی ما وارداتی نداریم به طوری که تالش می جزء دو سه محصول نظیر ذرت و دانه: کشاورزی خبر داد و گفت

 .درصدی روغن را نیز با توسعه کشت کلزا به حداقل برسانیم 9۳
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کنیم با توسعه کشت کلزا به عنوان کشت تناوبی گندم بتوانیم این  بینی می ریزی هشت ساله پیش در یک برنامه: آقایی تصریح کرد

 .درصد کاهش دهیم ۲۳واردات را تا 

افزایش تولید ما در واحد ثبت مربوط به افزایش : ر کشور خبر داد و گفتهزار هکتار کشت محصوالت گندم د 3۳۳وی از کاهش 

 .رو کرده است عملکرد ارقام مختلفی بوده که با ارزش افزوده بیشتری در این بخش روبه

 :آالت در کشت و صنعت مغان و ضرورت نوسازی این ناوگان اشاره کرد و گفت قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی به فرسودگی ماشین

اندازی کردیم تا زمینه برای نظارت بیشتر در کشت و  ها راه ما از مهر ماه امسال در کشور نظام نوین ترویج را با محوریت دهستان

 .زرع به شکل فنی و تخصصی فراهم آید
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 سالمت
 فارس - ۳۱71/7۵۱:  تاریخ

پیشنهاد کاشت نهال عناب، انجیر و پیشنهاد کاشت نهال عناب، انجیر و / / های پایتختهای پایتخت  درخت توت عامل افزایش مگس سفید در سطح خیاباندرخت توت عامل افزایش مگس سفید در سطح خیابان

  زیتون در سطح شهرزیتون در سطح شهر
علت افزایش آفت مگس سفید در سطح شهر کاشت درخت توت است که میزبان خوبی برای تغذیه این : معاون وزیر جهاد گفت 

های گیاهی برای تصفیه آالیندگی هوا در پایتخت درختان عناب، انجیر، زیتون و زرشک همیشه  رود و بهترین گونه آفت به شمار می 

، در مورد فصل برداشت پاییزه برخی محصوالت خبرگزاری فارسو با خبرنگار کشاورزی وگ محمدعلی طهماسبی در گفت. سبز است

های  سازی باغات خود از نهال به باغداران توصیه کرد تا در صورت تصمیم به جوان: باغی از جمله انگور و پسته اظهار داشت

 .ت پوشش کد بهداشتی بوده و دارای اصالت هستنددار استفاده کنند که تح شناسنامه

دار در سراسر کشور امر تولید نهال میوه را بر عهده دارند که استانداردهای  نهالستان شناسنامه 253هم اکنون : وی تصریح کرد

دن پایه و پیوندک را ها، رعایت مسائل بهداشتی و قرنطینه و سالم بو مشخصی از جمله فاصله با مراکز تولید، ایزوله کردن نهال

: های پایتخت نیز، گفت معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی در مورد گسترش آفت مگس سفید در سطح خیابان.کنند رعایت می

شود زمینه تغذیه و سفره این آفت را  کنیم و در حد انبوه درخت توت در سطح شهر کاشته می وقتی میزبان یک آفتی را آماده می

  .های فضای سبز سطح شهر داشته باشیم و باید تعادلی در انتخاب گونه ایم آماده کرده

شوند باید به نکات زیادی از جمله میزان رشد  های پایتخت کاشته می برای انتخاب درختانی که در سطح خیابان: طهماسبی گفت

ای برق و مخابرات تداخل دارد مجبور به ه ها و رنگ آن دقت کرد نه آنکه هر ساله برای اینکه درخت با سیم طولی درخت، نوع برگ

  .های خیابان را تخریب کند ای نباشد که سنگفرش قطع آنها شویم یا ریشه درختان به گونه

های خوبی برای شهر تهران هستند و همچنین درخت عناب به دلیل ساختار  زرشک همیشه سبز، انجیر، زیتون گونه: وی گفت

 .کنند می های شهری را تصفیه گیاهی آالینده

بر برای فضای شهری پایتخت مورد استفاده قرار  آب  معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به اینکه ظاهراً انواع گیاهان

های  بری برای سطح خیابان آب  لزوماً هر گیاه کم: توان در مقابل این موضوع کرد، خاطرنشان کرد ای می گیرد و چه توصیه می

مولکول آالینده را گرفته و تبدیل به  6تواند  دارند مناسب نیست ولی آنچه مسلم است اینکه هر درختی می شهری که آالیندگی

 .کند قند کند و در مقابل یک مولکول اکسیژن برای توازن و طراوت هوا تولید می
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 سالمت
 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۵۳: تاریخ

  های نوشیدن آبهای نوشیدن آب  بهترین زمانبهترین زمان

افزایش کارایی مغز، رفع سردرد، بهبود خلق و خو، رفع چین و چروک پوست، کاهش وزن و تسکین درد مفاصل تنها : ایرنا نوشت

 .برای نوشیدن آب نکته حایز اهمیتی است و نقش مهمی در افزایش سالمتی داردزمان مناسب . بخشی از فواید نوشیدن آب است

 :برخی از فواید نوشیدن آب و نقش آن در بدن عبارتند از. عملکرد تمام اعضای بدن به آب وابسته است

 درصد مغز از آب تشکیل است ۲3-

 آب دمای بدن را تنظیم می کند -

 است درصد از حجم خون از آب تشکیل شده 35-

 مواد زائد بدن را حذف می کند-

 درصد از حجم عضالت از آب تشکیل شده است ۲3-

 به جذب مواد مغذی در بدن کمک می کند-

 از تمام اعضای حیاتی بدن محافظت می کند-

 به تبدیل غذا به انرژی کمک می کند-

 اکسیژن را مرطوب می کند تا برای تنفس قابل استفاده شود-

 و آب به سلول ها کمک می کند به حمل مواد مغذی-

 عملکرد کلیه ها به آب وابسته است-

 بهترین زمان برای نوشیدن آب

 هنگام برخاستن از خواب-1

این کار به تنظیم دمای بدن و بهبود عملکرد . نوشیدن دو لیوان آب با دمای ولرم به محض برخاستن از خواب توصیه شده است

 اندام ها کمک می کند و غلظت خ

 م ساعت قبل از وعده های اصلی غذانی-2

نوشیدن آب نیم ساعت قبل از غذا به گوارش مواد غذایی کمک می کند و از طرفی بخشی از حجم معده را اشغال و اشتها را کاهش 

 .می دهد

 هنگام گرسنگی-5

 .ممکن است احساس گرسنگی کاذب باشد و نوشیدن یک لیون آب به پر شدن بخشی از معده کمک می کند

 قبل از امتحان و فعالیت های دشوار ذهنی-4

 .آبرسانی به بدن و مغز سبب افزایش کارایی مغز شده و می تواند در بهبود عملکرد مغز موثر باشد

 قبل از ورزش-3

 .به منظور تنظیم دمای بدن و آبرسانی به اندام ها، مصرف دو لیوان آب قبل از جلسات ورزش ضروری است

 پس از ورزش-6

 .زش به دلیل تعرق، نوشیدن آب ضروری استپس از ور
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 زمانی که در معرض انواع میکروب قرار دارید-۲

اماکن شلوغ مانند مترو و بیمارستان، فضاهایی است که بیشترین میزان میکروب، ویروس و میکروارگانیسم های بیماری زا را در 

 .ایمنی برای حمله به عوامل بیماری زاست آبرسانی به بدن مهمترین روش برای تقویت سیستم. خود جای داده است

 هنگام ابتال به بیماری-3

 .نوشیدن آب، میوه و انواع مایعات هنگام ابتال به انواع بیماری ها ضروری است

 هنگام خستگی-3

 .یکی از مهمترین راهکارهای مبارزه با خستگی، نوشیدن آب است

 هنگام سردرد-9

 .ز سردرد استکم آبی بدن یکی از مهمترین دالیل برو

 قبل از رفتن به رختخواب-1۳

 .نوشیدن یک لیوان آب قبل از خواب احتمال حمله قلبی و سکته مغزی را کاهش می دهد

 قبل از استحمام-11

 . نوشیدن آب قبل از استحمام از افزایش فشار خون جلوگیری می کند
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 سالمت
 فودپرس ۵۹۳2مهر ماه  ۵۱یک شنبه 

  ای چند عدد تخم مرغ بخوریم؟ای چند عدد تخم مرغ بخوریم؟  هفتههفته

امروز روز جهانی تخم مرغ است، همان ماده خوراکی پر رمز و راز و زیبا که می گویند مقادیر زیادی کلسترول دارد و  <مواد غذایی

باعث بیماری قلبی می شود، ولی تخم مرغ همچنین سرشار از پروتئین است و ما را در خوردنش دچار وسواس می البته کلسترول 

مرغ بخورند ، اما  تخم  پزشکان متخصص زیادی هستند که پیش از این می گفتند بیماران قلبی نباید در هفته بیش از دو  .کند

تخم مرغ ضروری است و اگر به بیماری های قلبی و دیابت هم مبتال  4امروزه بسیاری از پزشکان می گویند مصرف هفته ای 

 .تخم مرغ هم نوش جان کنید 6هفته ای  نیستید، می توانید 

که این مقدار تقریباً معادل حداکثر مقدار کل مصرف مجاز روزانه . میلی گرم کلسترول است 136یک تخم مرغ درشت حاوی حدود 

بنابراین در روزهایی که تخم مرغ می خورید سعی کنید سایر منابع حاوی کلسترول نظیر گوشت .برای فردی با بیماری قلبی است

غذاها نیز درمقدار کلسترول موجود در آنها موثر است از روشهای طبخ بدون  همچنین روش طبح . قرمز، پنیر، کره را محدودکنید

تخم مرغ است  یاد داشته باشید که تمام کلسترول در بخش زرده  به. پخت با اسپری روغن استفاده کنید روغن، بخار پز، آبپز یا 

 .بخورید تخم مرغ را که می خواهید  بنابراین شما می توانید هر تعداد سفیده 

 باورهای غلط تخم مرغی

همکاری ستاد است که توسط دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت و با « ای در سفره  مرغ ،معجزه تخم» این نوشتار برگرفته از کتاب

مرغ رواج پیدا کرده است  مرغ به چاپ رسیده و شما را با باورهای غلطی که در جامعه درباره مصرف تخم کشوری ترویج مصرف تخم

امروزه مطالعات متعددی توسط محققین در مراکز معتبر و در طول سالهای متمادی بر روی افراد زیادی در . آشنا می کند

مرغ حتی بیش از یک عدد در روز در بسیاری از مردم بدون ارتباط  اند خوردن تخم ه و ثابت کردهکشورهای مختلف صورت گرفت

 . تواند مناسب و مفید هم باشد جنس،سن و نژاد آنها باعث افزایش کلسترول خون نشده و حتی برای قلب می

شواهد . ص ارتباطی با کلسترول نداردهای جمعیتی مختلف دنیا و یا در داخل یک گروه جمعیتی خا مرغ در گروه خوردن تخم

های قلبی نداشته  های مختلف ارتباطی با میزان بروز بیماری مرغ در فرهنگ اپیدمیولوژیکی حاکی از آن است که سرانه مصرف تخم

رتباطی خورند ا مرغ در روز می مرغ در هفته و کسانی که یک تخم عروقی در افرادی که یک تخم-های قلبی و حتی در بروز بیماری

مشاهده نشده استآنچه که در تولید کلسترول خون در بدن نقش دارد اسیدهای چرب اشباع بویژه نوع ترانس است و نه 

مرغ  مرغ تنها یک سوم اسیدهای چرب آن از نوع اشباع بوده و کلسترولی هم که در اثر خوردن تخم های غذایی و در تخم کلسترول

 .کم آتروژنیک است LDL و(کلسترول خوب) HDL شود، از نوع در بدن تولیدمی

مرغ، محصوالت  تخم.شود ی قلبی می های دامی خاص در رژیم غذایی بطور آشکار باعث کاهش احتمال بروز حمله وجود فرآورده

 2۳مصرف مقادیر زیادی از این غداها . شوند ی قلبی می لبنی و ماهی بطور غیر مستقیم باعث کاهش مرگ و میر ناشی از حمله

 .کند ی قلبی را کم می رصد خطر فوت در اثر حملهد

 کنیم؟ مرغ می به چه افرادی بیشتر توصیه به مصرف تخم

مرغ در زنان باردار و شیرده ،کودکان و نوجوانان در حال رشد، ورزشکاران و کلیه بزرگساالن سالم و همچنین در دوران  مصرف تخم

مرغ در روز بالمانع است و در برخی موارد  شود در این افراد مصرف یک تخم پس از بیماری بدلیل ارزش غذایی باال توصیه می
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شود تا یک سالگی  ماهگی در کودکان قابل مصرف بوده و توصیه می 3مرغ از  تخم. شود بیشتر هم ممکن است انجام شود توصیه می

 .ی غذایی کودکان وارد شود مرغ در روز در برنامه سالگی به باال یک تخم 2زرده کامل،یک روز در میان و از  1

 مرغ احتیاط کنند؟ چه افرادی باید در مصرف تخم

مرغ کامل مالحظاتی صورت پذیرد ولی به دلیل خواص ویژه و منحصر بفردی که در  گرچه در برخی شرایط باید در مصرف تخم

تئین و گزانتین را بهمراه داشته باشد تواند کمبود ترکیبات ضروری مثل کولین ،لو مرغ وجود داشته است و عدم مصرف آن می تخم

مرغ در هیچ گروه سنی حذف شود بلکه باید در موارد محدودیت مصرف ،مقدار مصرف آن با پزشک معالج  لذا نباید مصرف تخم

عدد در هفته نیز پیشنهاد  5عروقی تا حدود -کاهش یابد که حتی در بیماران مبتال به دیابت ،فشار خون باال و بیماری قلبی

مرغ نیز  مرغ خودداری شود و روش پخت تخم البته در این صورت باید از خوردن غذاهای چرب و پرنمک نیز همراه تخم.شود می

 های خاص مفید هم خواهد بود بدون روغن صورت پذیرد که در اینصورت نه تنها خطری نخواهد داشت بلکه در این گرو ه

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http۳۳c۳55f6۲ce34b4ba43c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx?Id=00c033f67ce84b4ba48c


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

116 

 

 سالمت
 فودپرس ۵۹۳2مهر ماه  ۴9شنبه 

  با این ویتامین میل خوردن شیرینی را مهار کنیدبا این ویتامین میل خوردن شیرینی را مهار کنید

تواند در متابولیزه کردن چربی به بدن کمک  میدریافت مقدار مناسبی از ویتامین ب : یک متخصص تغذیه گفت <مواد غذایی 

 .مندی و انرژی بیشتری به شما بدهد کرده و احساس رضایت

ترین  تواند جدی  های شیرین، یکی از مشکالتی است که می هوس خوردن خوراکی: محمد حسین عزیزی متخصص تغذیه گفت

 .ه و تمام تالش های فرد را یک شبه بر باد دهدوسوسه کرد گیرند را  افرادی که رژیم های سر سخت برای الغری می

ها، به ویژه  ها، استفاده از ویتامین های مختلفی برای مقابله با این وسوسه غذایی وجود دارد که یکی از آن راه: وی اظهار داشت

جات منجر  شیرینیتواند به کاهش میل به خوردن  می B های دریافت کردن مقدار مناسبی ویتامین. است B های گروه ویتامین

قند نوعی کربوهیدرات است و همراه با نان و ماکارونی که شیرینی کمتری دارند، در یک گروه قرار : عزیزی تصریح کرد.شود

های خوراکی را افزایش دهد و از طرفی  مندی نسبت به مصرف کربوهیدرات تواند احساس رضایت می( بیوتین)ویتامین . گیرد می

راحتی از طریق مصرف   سطح بیوتین موجود در بدن به: داد وی ادامه  .تا حد مطلوبی کاهش دهدتمایل به پرخوری را 

تواند میزان مصرف  طور منظم می بنابراین، دریافت بیوتین کافی به. های گوارشی پایین می آید ها، استرس و بیماری بیوتیک آنتی

کند تا چربی را  ویتامین ریبوفالوین به بدن کمک می: غذیه بیان کرداین متخصص ت.ها را در سطح استاندارد نگه دارد کربوهیدرات

اگر بدن کالری کافی برای تولید انرژی نداشته باشد . آید درستی هضم کرده و منبع مناسبی برای تامین انرژی به حساب می  به

  .کند هوس مصرف بیش از اندازه شیرینی در وی افزایش پیدا می

 B دریافت مقدار مناسبی از ویتامین: مرغ و ماهی، منابع مهمی از ریبوفالوین خواند و افزود مز، تخم وی گوشت موز، لبنیات قر

  .مندی و انرژی بیشتری به افراد دهد تواند در متابولیزه کردن چربی به بدن کمک کند و احساس رضایت می
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 سالمت
 فودپرس ۵۹۳2مهر ماه  ۴۹جمعه 

  با این برنامه غذایی به سرعت وزن کم کنیدبا این برنامه غذایی به سرعت وزن کم کنید

 .رژیم غذایی سالم و مناسب، باعث بهبود سالمت بدن می شود: درمانی گفتیک متخصص تغذیه و رژیم  <غذا و تغذیه 

عواملی مانند حمایت خانواده، شرایط : رضا جعفری متخصص تغذیه و رژیم درمانی درباره عوامل تاثیرگذار در برنامه غذایی گفت

ی خانواده در رژیم غذایی مناسب تاثیر محیط زندگی، ورزش و افزایش فعالیت بدنی و انتخاب غذاهای سالم مطابق با سبد غذای

چاقی در افراد باعث بروز بیماری های قلبی و عروقی، سکته مغزی، دیابت، : وی با اشاره به عوارض چاقی عنوان کرد.بسزایی دارد

غذایی به  افزایش فشار خون، اختالالت گوارشی، تنگی نفس و سرطان می شود که این افراد باید در هنگام استفاده از رژیم های

برای ایجاد انرژی، آرامش، شادابی و : این متخصص تغذیه و رژیم درمانی اظهار کرد.عادات و تتغییرات تغذیه خود توجه کنند

 .افزایش سطح هوشیاری باید برنامه ریزی خوب و مناسب جهت رژیم غذایی و کاهش وزن خود داشته باشید

افزایش توانایی های بدن و عوارض رژیم های غیر اصولی جهت : اظهار داشت وی درباره دلیل کاهش رژیم های غذایی در افراد

 کاهش وزن از دالیل کاهش و شکست رژیم های غذایی در بین

لیوان آب مازاد بر مقدار  نوشیدن روزانه دو: جعفری با بیان اینکه نوشیدن آب باعث کاهش وزن می شود اظهار داشت.افراد است

کیلو گرمی  2درصدی متابولیسم بدن شما می شود و این عمل کاهش  5۳شیدنش دارید باعث افزایش آبی که همیشه عادت به نو

 .وزن در طول یک سال را به همراه دارد

عالقه مندان به قهوه می توانند چای سبز را جایگزین کنند، زیرا این چای : این متخصص تغذیه با اشاره به نوشیدن چای سبز افزود

 .یسم بدن و افزایش سوختن چربی ها می شودباعث بهبود متابول

باعث ایجاد نوسانات خلقی، جسمی و ذهنی ، سردرد،  یک رژیم غذایی سخت و شدید،: وی درباره رژیم غذایی سخت ابراز داشت

مصرف : جعفری با بیان اینکه مواد پروتئینی باعث کاهش وزن افراد می شود، تصریح کرد.گیری، خستگی و بدخلقی می شود گوشه

مانند تخم مرغ، لوبیا، عدس، ماهی، روغن زیتون، گندم، میوه، سبزیجات و مغز ( به دلیل سیری زود هنگام)مواد غذایی پروتئینی

: وی با تاکید بر اینکه احساس گرسنگی زود هنگام باعث الغری نمی شود، افزود.دانه ها کاهش وزن در افراد را به همراه دارد

 .قه بعد از صرف غذا، نشانه استفاده از رژیم غذایی نامناسب و نامتعادل برای کاهش وزن استدقی 3گرسنگی زود هنگام 
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 سالمت
 فودپرس ۵۹۳2مهر ماه  ۴۵چهار شنبه 

  !!چند راه عجیب برای کاهش وزنچند راه عجیب برای کاهش وزن

با سالم غذا خوردن و کاهش کالری، شما . دانیم که راه حل کاهش وزن، رژیم غذایی و ورزش است ی ما می همه <مواد غذایی 

 .های دیگری نیز برای کاهش وزن وجود دارد اما گذشته از این دو رکن کاهش وزن، گزینه. برید بدنتان را به حالت چربی سوزی می

سوزانید را بیشتر  هایی که شما هر روز می متابولیسم شما را افزایش خواهد داد، و تعداد کالریاضافه کردن ورزش به این ترکیب، 

 .تر خواهد شد اند، آسان هایی که به شکل چربی ذخیره شده بنابراین خالص شدن از شر کالری. کند می

های عجیب و  در اینجا چند مورد از راه. های دیگری نیز برای کاهش وزن وجود دارد اما گذشته از این دو رکن کاهش وزن، گزینه

 !کنیم غیر معمول برای کاهش وزن را بیان می

 یک روبان ببندید

آنها در زیر لباسشان، یک روبان به دور شکمشان گره : های فرانسوی برای کنترل مصرف غذایشان، یک ترفند ساده دارند خانم

کند  این کار به آنها کمک می! شوند که بقدر کافی غذا خورده اند متوجه میهنگامیکه روبان شروع به تنگ شدن کرد، آنها . زنند می

 !شود خورند آگاه باشند، و در نتیجه جلوگیری از پرخوری، آسان تر می نسبت به مقدار غذایی که می

 یک عکس بگیرید

همانطور که آن را بررسی . کنیدی غذایی تان را بخورید، یک عکس از آن بگیرید و به دقت به عکس نگاه  قبل از آنکه وعده

شاید سس بیش از . کردید، به آنها توجه نکرده بودید کنید، متوجه چیزهایی خواهید شد که وقتی اولین بار غذا را آماده می می

اده این، یک ترفند س. آمد حدی به غذایتان اضافه کرده باشید، یا سهم سیب زمینی تان بسیار بیشتر از آن چیزی است که بنظر می

 !خورید، کامال آگاه باشید است که به شما کمک خواهد کرد از آنچه می

 مقابل یک آینه بنشینید

خورید آگاهتر  شما نسبت به آنچه می. تواند بطور جدی به کاهش مصرف غذای شما کمک کند غذا خوردن در مقابل یک آینه می

یک تحقیق دریافته افرادی که در هنگام . رسید چطور بنظر میشوید که در هنگام غذا خوردن،  خواهید شد، و همچنین متوجه می

 .خورند کمتر غذا می ٪55نشینند، به اندازه  صرف غذا مقابل آینه می

 با وعده غذایی بزرگ شروع کنید

کنید  تبدیل( کالری ۲۳۳حداقل )صبحانه تان را به یک وعده غذایی بزرگ . همیشه روزتان را با بزرگترین وعده غذایی آغاز کنید

با این . ناهار را بزرگترین وعده غذایی بعدی و شامتان را یک وعده غذایی کوچک در نظر بگیرید. ها سیر نگه دارد تا شما را ساعت

 .روش، شما کالری بسیار بیشتری خواهید سوزاند

 یادداشت کنید

ی غذایی تهیه  یک دفترچه. سازد نید آگاهتر میک کند، و شما را نسبت به آنچه وارد بدنتان می این مورد، شبیه مورد قبلی عمل می

هر فنجان آب، هر لقمه غذا، و هر تنقالتی که هیچکس : کنید را در آن یادداشت کنید کنید و هر چیزی که در یک روز مصرف می

دات غذا خوردنتان در هر روز، آنچه را که نوشته اید مرور کنید، و ببینید آیا راهی برای بهبود عا. بیند در حال خوردنش هستید نمی

 .روز بعد وجود دارد یا خیر

 در دکور آبی غذا بخورید



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

119 

 

بینید؟ دلیلش این است که آبی، رنگی است که اشتهای  آیا تا بحال اندیشیده اید که چرا هرگز رنگ آبی را در یک رستوران نمی

برای کاهش دادن مصرف . خورید کمتر غذا می درصد 55شما در اتاقی که با رنگ آبی دکور شده باشد، تا . کند شما را سرکوب می

های روشن و شاد مانند قرمز،  از رنگ. ی آبی، و یک رومیزی آبی غذا بخورید های سفره های آبی، با دستمال غذایتان، در بشقاب

 .شوند اجتناب کنید نارنجی و زرد که باعث برانگیختن حس گرسنگی می

 از وانیل استفاده کنید

افراد . توانند به سرکوب کردن اشتهای شما کمک کنند، بخصوص هوس شما برای خوردن یک دسر لی میهای معطر وانی شمع

شیرینی دوست باید بالفاصله پس از تمام شدن وعده غذایی اصلی، یک شمع معطر وانیلی روشن کنند تا به احتمال بسیار کمتری، 

 .هوس دسر کنند

 یک سیب را بو کنید

شما حتی مجبور . های غذایی سرکوب کند تواند اشتهای شما را در بین وعده بوییدن یک سیب سبز می اند که مطالعات نشان داده

دانید  کند اما می ی شما غرغر می اگر معده. بوییدن موز نیز موثر است. نیستید سیب را دندان بزنید، بوی آن، به تنهایی کافی است

 !یک سیب یا موز را بو کنیدتان،  نباید چیزی بخورید، برای سرکوب کردن گرسنگی

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http63cee34۳da1a4c4 
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 سالمت
 فودپرس ۵۹۳2مهر ماه  ۵۱یک شنبه 

  مواد غذایی ضد کالری را بشناسیدمواد غذایی ضد کالری را بشناسید

یکی کم کالری . خوریم صد در صد کالری دارند فقط مقدار کالری آنها با یکدیگر متفاوت است غذاهایی که میهمه  <مواد غذایی 

 .و دیگری پرکالری است

 .کنیم در ادامه غذاهای کم کالری را برایتان معرفی می 

 کدو 

در عوض کدو حاوی میزان . لری داردکیلوکا13گرم از این ماده غذایی فقط 1۳۳هر . العاده کم کالری است کدو جزو سبزیجات فوق

بهتر است بدانید که کدو تمام خصوصیات یک ماده غذایی . های مختلف است قابل توجهی مواد معدنی و فیبر و همچنین ویتامین

پتاسیم موجود در آن . ، مواد معدنی و مواد مغذی مختلف است(درصد93)این سبزی پرخاصیت سرشار از آب . را داراست رژیمی

 .هایمان سودمند است ها و دندان ها، استخوان هضم غذا و فسفر آن برای سلول برای

که در این میان  نکته بسیار مهمی.العاده است ها فوق باشد که برای سالمت استخوان کدو همچنین حاوی کلسیم و منیزیم نیز می

های روزانه خود ادامه دهد،  قی مانده و به فعالیتباید همیشه به خاطر داشته باشیم این است که بدن برای اینکه بتواند سالم با

توانند به  ها، سبزیجات و یا گیاهانی که دارای کالری کم هستند می مصرف بیش از اندازه میوه. نیازمند میزان خاصی کالری است

گیری از یک رژیم  بهره. ندشما کمک کنند تا وزن خود را کاهش دهید، اما باید تنها بخشی از رژیم غذایی روزانه شما را تشکیل ده

 .غذایی متعادل را هیچ گاه فراموش نکنید

 ها انواع قارچ

توانید بدون نگرانی از این مواد غذایی مفید  در نتیجه می. رسانند ها مانند پر کاه سبک هستند و کالری چندانی به بدن نمی قارچ

کند در حالی که همین ماده غذایی حاوی پروتئین  وارد بدن میکالری 23گرم قارچ به زحمت 1۳۳باید بدانید که هر . استفاده کنید

 .شود العاده برای ایجاد احساس سیری و مقابله با اشتهای زیاد محسوب می است و یکی از مواد غذایی فوق

گردید  شکمتان میدر نتیجه اگر دنبال راهی برای صاف شدن .ها حاوی میزان زیادی آب و فیبرهای غذایی هستند عالوه بر این قارچ

چون . ها از حرارت و پخته شدن طوالنی مدت در روغن یا کره دور باشند بهتر است قارچ. توانید به این مواد غذایی اعتماد کنید می

خواهید کمترین میزان کالری  اگر می. زنند گیرند و چهارچوب رژیم الغری سالم را به هم می به این ترتیب چربی زیادی به خود می

 .هایتان را بخارپز کنید ریافت کنید بهتر است قارچرا د

 ها ادویه

ها  کالری موجود در این ادویه. های دنیای رنگارنگ و البته پرخاصیتی است دنیای ادویه. فلفل، زردچوبه، کاری، آویشن، زیره و غیره

کنند که نیاز به نمک برای  ها کاری می از طرف دیگر ادویه. شوند در حد صفر است اما در عین حال باعث خوش طعم شدن غذا می

شود که به غذاهای چرب حتما ادویه بزنید چون  توصیه می. مواد چرب جذب شده نیز کاهش پیدا کندغذا و همچنین  خوش طعمی

هر چیز میزان چربی دریافتی شما کمتر شود به این معنی است که . شوند تری گلیسیرید جذب شده می درصدی5۳باعث کاهش 

  .های دریافتی نیز کمتر است میزان کالری

 خیار
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هر . العاده است های ضدعطش و کم کالری فوق خیار جزو میوه. مواد معدنی مختلف به خصوص پتاسیمسرشار از آب و حاوی 

و  C ، ویتامینB های خانواده ویتامین خیار حاوی تمامی. کیلوکالری دارد که خیلی ناچیز است1۳گرم از این میوه حدود 1۳۳

 .باشد می E و همچنین ویتامین A ویتامین پیش ساز کمی

 هفلفل تاز

هر چه میزان فلفلی که به غذایتان اضافه کنید بیشتر باشد طعم غذایتان بهتر و میزان . کالری است23گرم فلفل تازه حاوی 1۳۳هر 

است که سالح مجهزی « کاپسایسین»توجه داشته باشید که فلفل سرشار از ماده ای به نام . شود چربی دریافتی شما هم کمتر می

 .شود در برابر کلسترول محسوب می

cabb=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http913۳2314a۲3a 
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 سالمت
 فودپرس ۵۹۳2مهر ماه  ۵۳دو شنبه 

  !!آیا آبهای بسته بندی در ایران نگهدارنده دارند؟آیا آبهای بسته بندی در ایران نگهدارنده دارند؟

در پی انتشار مطالبی در خصوص استفاده از نگهدارنده ها در صنعت آب بسته بندی ایران و گسترش  -غذا اقتصاد < صنایع غذایی

آن در بخش های مختلف اجتماع، انجمن آبهای معدنی و آشامیدنی ایران توضیحاتی را ارائه کرده است که متن کامل آنرا در ادامه 

 . می خوانید

  : شایعه

و این به دلیل افزایش فلوراید به عنوان نگهدارنده به !! در اروپا یک هفته است و در ایران هفته ها  تاریخ مصرف آبهای بسته بندی

 !! آبهای بسته بندی در ایران است که به همین دلیل مصرف آنها باعث چاقی مفرط میشود

 : واقعیت

بارگیری و  مجوز برای خروج از کارخانه و  تولید محصول و انبارش آنها تا زمان انجام آزمایشات کیفی و صدور به طور معمول

ارسال به انبارها در بازارهای هدف و نهایتا توزیع در فروشگاهها در همه جای دنیا فرآیندیست که حداقل خود یک هفته زمان 

 ! خواهد برد و لذا امکان درج تاریخ مصرف یک هفته ای بر روی محصوالت مزاحی بیش نیست

همچو نگارنده شانس سفر به خارج از کشور را نداشته است میتوانست با جستجویی ساده در اینترنت از حتی اگر خالق این شایعه 

تاریخ مصرف یک ساله آبهای بسته بندی در سراسر جهان مطلع شود که ظاهرا انجام چنین جستجویی نیز برای ایشان مقدور نبوده 

 !! است

در شرایط مناسب بیش از یک سال نیز نگهداری  مب و به دور از محیط آلوده و از آنجا که میتوان آبهای بسته بندی را بصورت پل

سر فصلی تحت عنوان تاریخ مصرف برای آبهای بسته بندی لحاظ نشده است و  نمود لذا در هیچیک از استانداردهای بین المللی 

، و اساساً یکی از دالئلی که سازمانهای امداد به تبع آن در استاندارد ملی ایران نیز تاریخی برای انقضاء مصرف درج نشده است 

رسانی بین المللی ، آب بسته بندی را به عنوان بهترین گزینه در عملیات امداد رسانی مورد پذیرش قرارداده اند امکان نگهداری و 

 . باشد ذخیره سازی آنها در مدتهای بیش از یک سال می

النی مدت آبهای بسته بندی در ایران افزودن فلوراید به عنوان نگهدارنده به آنها جالب تر آنکه در متن شایعه ، علت ماندگاری طو

چراکه اساسا در صنعت آب و علم تصفیه آب به دلیل ماهیت !! ذکر شده است که این نیز نشان دیگری از سواد اندک نویسنده است 

هر نوع ماده خارجی به آن موضوعی تحت عنوان ماده و عدم امکان افزایش  رنگ ، بو و طعم  ذاتی آب و عدم برخورداری آن از 

نگهدارنده وجود ندارد و به جز انجام فرآیندهای تصفیه عملیات دیگری بر روی آب انجام نمیشود و افزودن مواد نگهدارنده در سایر 

 . بامریست متداول و نه در صنعت بسته بندی آ.... صنایع غذایی همچو صنایع کنسرو و صنایع پروتئینی و 

گفتنی است که نه تنها از فلوراید در مراجع علمی جهان به عنوان ماده نگهدارنده آب یاد نشده است بلکه همواره در استانداردهای 

آب و به ویژه آبهای معدنی و بسته بندی شده به کنترل مقدار مجاز آن توصیه شده است که این امر به دلیل جلوگیری از عارضه 

فلوئوروزیس میباشد ، ذکر این نکته ضروریست که مهمترین خاصیت فلوراید نقش موثر آن در تقویت مختطط شدن دندان یا 

استحکام مینای دندان میباشد و به همین سبب طی دهه های گذشته در بسیاری از کشورهای جهان که آب شبکه توزیع شهری 

زایش فلوراید در مقادیر استاندارد در تصفیه خانه های فاقد فلوراید طبیعی بوده است با هدف تقویت مینای دندان نسبت به اف

 .شهری اقدام گردیده که همین فرآیند نیز طی سالهای اخیر در برخی از کشورهای جهان متوقف شده است
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د میلیگرم در لیتر تعیین نموده و جالب آنکه طبق استاندار 1/3سازمان بهداشت جهانی حداکثر مجاز فلوراید در آب آشامیدنی را 

 "این آب حاوی فلوراید میباشد  " میلیگرم بر لیتر فلوراید باشد درج جمله  1آبهای معدنی ، چنانچه محصولی دارای  بین المللی 

بر روی لیبل الزامیست   "این آب برای نوزادان مناسب نمیباشد "  میلیگرم در لیتر فلوراید باشد درج جمله  1/3و چنانچه حاوی 

 .ف آنچه که در شایعه اشاره شده است نشان از حساسیت در خصوص غلظت فلوراید در محصوالت داردکه این موضوع بر خال

و در  1خوشبختانه به دلیل ویژگیهای زمین شناسی ایران آبهای بسته بندی شده در ایران حاوی فلوراید طبیعی با غلظتی کمتر از 

میلیگرم در لیتر موجب بروز  1/3ت آب حاوی مقادیر باالتر از میلیگرم در لیتر میباشند ، مصرف دراز مد ۳/5 -۳/3محدوده 

عوارضی چون ناهنجاری اسکلتی و مخطط شدن دندانها میشود و البته فقر دریافت فلوراید نیز موجب ضعف مینای دندان و ضعف 

فضای مجازی بوده ایم که  متاسفانه طی سالهای اخیر شاهد استفاده نادرست از تکنولوژیهای ارتباطی به ویژه.گردد اسکلتی می

بهترین مثال آن شایعاتیست که در خصوص محصوالت مختلف صنایع غذایی و آشامیدنی در فضای مذکور منتشر شده است و به 

 .باشد نظر میرسد بروز چنین پدیده ای ناشی از عواملی چون بیکاری و البته امراض روحی و روانی نزد برخی افراد می

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http5fff35۳13e۳ 
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 سیب درختی
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 سیب زمینی
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 شیالت
 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۴۲: تاریخ

  های جاسکهای جاسک  ماهی از آبماهی از آب  تن میشتن میش  3535صید بیش از صید بیش از 

 .های شرقی شهرستان جاسک صید شد ماهی از آب تن میش 53بیش از 

 33ماهی به ارزش تقریبی  تن میش 53به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان شیالت ایران، رئیس شیالت جاسک از صید بیش از 

 .خبر دادهای این شهرستان شرقی  میلیارد ریال توسط صیادان جاسکی در آب

: درصد رشد برخوردار بوده است، گفت 2۳ماهی امسال و تاکنون نسبت به سال گذشته از  علی رمضانی با بیان اینکه صید میش

 .های شهرستان جاسک از تیرماه آغاز شده است ماهی در آب صید میش

 .ز صید این گونه باشیمماهی شاهد رشد چشمگیری ا وی اظهار امیدواری کرد که امسال و تا پایان فصل صید میش

: آید، افزود ترین ماهیان خوراکی خلیج فارس به حساب می جزو باارزش "ماهی میش"رئیس شیالت شهرستان جاسک با بیان اینکه 

 .این گونه ارزش صادرات و ارزآوری باالیی برای صیادان منطقه دارد

گویند نسبت به  خاص که در زمان محلی به آن دولک میدلیل داشتن کیسه شنایی  این گونه ماهی به: رمضانی خاطرنشان کرد

های متفاوتی به  ماهی که بسته به وزن آن با قیمت کیسه شنای میش: وی در پایان تصریح کرد.ها برتری دارد سایر گونه

 .شود شود به کشورهای چین، مالزی و جنوب شرق آسیا صادر می صادرکنندگان این محصول فروخته می

کیلوگرم وزن و تا یک و  6۳های خوراکی حالل خلیج فارس است که بین چهار تا  ترین ماهی ماهی یکی از بزرگ گفتنی است، میش

 ./نیم متر طول دارد
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 
 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۵۳: تاریخ

هزار هکتاری چغندرقند هزار هکتاری چغندرقند   9۴9۴برنامه کشت پاییزه برنامه کشت پاییزه / / هاها  هزار تن چغندرقند به کارخانههزار تن چغندرقند به کارخانه  955955تحویل یک میلیون و تحویل یک میلیون و 

  شودشود  محقق میمحقق می

 .های قند شده است هزار تن محصول از کشت پاییزه و بهاره چغندرقند، تحویل کارخانه 1۳5تاکنون یک میلیون و 

 .های قند شده است هزار تن محصول از کشت پاییزه و بهاره چغندرقند، تحویل کارخانه 953ون و تاکنون یک میلی

: وگو با خبرنگار ایانا با اعالم این خبر گفت مجری برنامه چغندرقند و نیشکر معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفت

 .ها شده است هزار تن محصول، تحویل کارخانه ۲3۳از شده و تاکنون برداشت چغندرقند بهاره از دهه آخر شهریورماه در کشور آغ

 .هزار تنی رسیده است 5۲5ها آغاز شده و به رقم  برداشت چغندرقند پاییزه نیز در برخی استان: علیرضا یزدانی افزود

محصول، تحویل  هزار تن 1۳5در مجموع از کشت پاییزه و بهاره چغندرقند در کشور یک میلیون و : وی خاطرنشان کرد

 .های قند شده است کارخانه

شود که در سال جاری بیش از شش میلیون تن چغندرقند، حاصل کشت بهاره و پاییزه تحویل  بینی می پیش: یزدانی ادامه داد

 .ها شود کارخانه

در حالی که هنوز به پیک  طور قطع تولید امسال چغندرقند در مقایسه با سال گذشته از افزایش برخوردار است، به: وی تصریح کرد

 .ایم برداشت نرسیده

 هزار هکتار از اراضی کشور تاکنون کشت پاییزه در سه

هزار هکتار از اراضی کشور به  تاکنون بیش از سه: مجری برنامه چغندرقند و نیشکر معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد

 .استان خوزستان انجام شده استزیر کشت چغندرقند پاییزه رفته که عمده کشت در 

های خراسان رضوی، شمالی، اصفهان، ایالم، خوزستان و کرمانشاه در حال  کشت پاییزه چغندرقند در استان: یزدانی تأکید کرد

ری هزار هکتا 13بینی کرد که به برنامه ابالغی امسال که سطح  وی از استقبال کشاورزان از کشت پاییزه خبر داد و پیش.انجام است

بار به زیر کشت  های ایالم، گلستان، خراسان شمالی، کرمانشاه برای نخستین استان: یزدانی در پایان اظهار داشت.است، دست یابیم

 ./روند چغندرقند پاییزه می
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 شیر و فراوردهها
 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۴۲: تاریخ

  شرایط و میزان پرداخت مشوق های صادراتی لبنیات اعالم شدشرایط و میزان پرداخت مشوق های صادراتی لبنیات اعالم شد

میزان مشوق های صادراتی و همچنین نحوه ثبت نام و پرداخت مشوق ها برای محصوالت مختلف لبنی افراد حقیقی و حقوقی 

خبری اقتصاد غذا، پس از مدت ها وقفه در خصوص اعالم شرایط و ضوابط اعطای مشوق های به گزارش ایانا از پایگاه .اعالم شد

 .صادراتی باالخره شرایط و نحوه پرداخت مشوق های صادراتی اعالم شد

خورشیدی محصوالت لبنی را به بازارهای هدف در خارج کشور ارسال  1593بنا بر این گزارش کلیه صادرکنندگانی که در سال 

و تکمیل فرم شماره یک و دو مربوطه اقدام نمایند و در صورت لزوم  eagri.maj.ir ند باید نسبت به ثبت نام در سامانهکرده ا

موضوع از طریق دبیرخانه کارگروه مستقر در اتحادیه سراسری تولیدکنندگان فرآورده های لبنی پاستوریزه ایران و یا مدیریت 

 .ورزی استان ها پیگیری شودتنظیم بازار محصوالت و نهاده های کشا

ریال و برای هرکیلوگرم ماست و  543۳۳همچنین مشوق های صادراتی به مقصد کشورهای اوراسیا برای هرکیلوگرم شیر خشک 

ریال و برای هرکیلوگرم ماست و شیر  23۳۳۳ریال و صادرات به مقصد سایر کشورها برای هرکیلوگرم شیرخشک  5۳۳۳شیر 

 .ریال است 1۳۳۳

است مشوق های صادراتی به شرکت هایی پرداخت می شود که در سال گذشته بیش از یک میلیون دالر صادرات داشته و  گفتنی

 .یا امسال بیش از یک میلیون دالر صادرات داشته باشند

اهه الزم به ذکر است که بر اساس گزارش های دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی، این مشوق های صادراتی در شش م

 پرداخت می شود 93دوم سال 

/news/fa/ir.iana.www//:http5364۲D%/3%B4%D3% 
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 شیر و فرآورده ها
 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۴۴: تاریخ

  خورند؟خورند؟  چه کشورهایی لبنیات ایرانی میچه کشورهایی لبنیات ایرانی می

هزار تن انواع لبنیات به کشورهای مختلف از جمله  9۷9، بیش از 15نخست سالبراساس آمار گمرک در شش ماهه 

 .آلمان و ایاالت متحده آمریکا صادر شده است

هزار تن انواع لبنیات به  1۲1به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، براساس آمار گمرک در شش ماهه نخست سال جاری، بیش از 

 .دالر، ارز نصیب کشور شده است 3۳۲هزار و  394میلیون و  134کشورهای مختلف صادر شد که براساس آن 

 .میلیارد تومان در آمار گمرک به ثبت رسیده است 363الزم به ذکر است ارزش ریالی این میزان صادرات بیش از 

دالر بوده  999و هزار  946میلیون و  1۳۳هزار تن شیر، خامه و دوغ صادر شده است که ارزش دالری آن  36از این میزان بیش از 

میلیون دالری را برای کشور  32هزار تن ماست به کشورهای آسیایی صادر شده است که ارزآوری  34همچنین بیش از .است

ایم که بیش از یک میلیون  تن کره بسته بندی به کشورهای همسایه صادرات داشته 196ذکر است که بیش از   الزم به.داشته است

گفتنی است انواع لبنیات در شش ماهه نخست سال به کشورهای عراق، افغانستان، ترکمنستان، .ه استدالر ارز نصیب کشور کرد

کویت، امارات متحده عربی، پاکستان، مالزی، آذربایجان و چند کشور دیگر صادر شده است که در این میان کشورهای آلمان و 

 . دان ایاالت متحده آمریکا خریدار خامه، شیر و دوغ ایرانی بوده
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۵۹۳۱مهر  ۵۱: تاریخ

  دغدغه ای به نام صادرات محصوالت کشاورزیدغدغه ای به نام صادرات محصوالت کشاورزی

محصوالتی همانند کیوی، پرتقال، انگور و پسته همچنان دغدغه خاطر صادرات :معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت

صنعت، تجارت و  علی طهماسبی معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار محمد.کشاورزان است

تولید محصوالت : در خصوص وضعیت تولید محصوالت گلخانه ای اظهار داشت اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گروه کشاورزی

هزار تنی را نشان  65۳میلیون تن خواهد بود که در مقایسه با سال گذشته رشد  2۳سردرختی و گلخانه ای در سال جاری بالغ بر 

 .می دهد

سال گذشته با استفاده از : ید را بهبود بهره وری در تولیدمحصوالت گلخانه ای عنوان کردو افزودوی عمده دالیل این افزایش تول

 .سموم کم خطر شرکت های اروپایی توانستیم برخی از آفات را کنترل کنیم که این خود گامی در راستای بهبود بهره وری بود

توسعه مکانیزاسیون، تزریق خطوط اعتباری :  حصوالت، تصریح کردطهماسبی با اشاره به دیگر عوامل موثر در افزایش بهره وری م

جدید ، استفاده از ماشین آالت و ادوات پیشرفته ، همچنین آزمایش کودهای مورد استفاده وحذف کودهای مشکل دار افزایش بهره 

 .وری محصوالت گلخانه ای را به دنبال دارد

 سر استروش های نوین آبیاری می توسعه باغات تنها با  

 1۳۳یکی از برنامه های وزارت جهاد کشاورزی تجهیز سالیانه : وی در خصوص تجهیز باغات کشور به سامانه نوین آبیاری نیز گفت

 .هزار هکتار از باغ های کشور به روش مدرن آبیاری است که باید این طرح با مشارکت باغداران و حمایت بانک ها انجام شود

ت جهاد کشاورزی با بیان اینکه به دلیل کم آبی توسعه باغات کشور با محدودیت هایی روبرو است، عنوان معاون امور باغبانی وزار

توسعه باغات در اراضی شیب دار و جایگزینی ارقام مقاوم به خشکسالی از جمله برنامه های وزارت جهاد برای توسعه باغات به : کرد

سال زمان نیاز دارد، ادامه  4الی  5اینکه افزایش بهره وری در محصوالت باغی معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان .شمار می رود

برای افزایش بهره وری محصوالت باغی اقداماتی نظیر معرفی ارقام جدید، باال بردن دانش فنی بهره وران و توسعه سیستم های : داد

 .آبیاری تحت فشار صورت گرفته است

 کشاورزان صادرات محصوالت کشاورزی دغدغه خاطر 

تا این لحظه کمبودی برای تامین محصوالت باغی در کشور وجود ندارد؛ البته تا پایان فصل برداشت میزان : طهماسبی اظهار کرد

معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص مهم ترین اقدامات معاونت باغبانی به منظور تحقق اهداف  .تولید قابل پیش بینی نیست

ایجاد وحدت رویه در تحقیقات باغبانی است که با تشکیل موسسه  اولین اقدام مهم : یازدهم بیان کرد اقتصاد مقاومتی در دولت

 .هزینه های تولید را کاهش داد تحقیقات و منسجم عمل کردن این بخش می توان 

سالم و ساماندهی باغات مادری جدیدی برای تهیه نهال :مادری طی دو سال گذشته خبر داد وگفت طهماسبی از احداث دو باغ 

 .نهالستان ها که سرمایه اصلی تولید در زیر بخش باغبانی به شمار می روند، در حال احداث است

 .به گفته وی صادرات محصوالتی همانند کیوی، پرتقال، انگور و پسته همچنان دغدغه خاطر کشاورزان است

 کشت گیاهان دارویی در اراضی شیب دار

کشت گیاهان دارویی از جمله کشت های اقتصادی و ماندگاری است که : ن دارویی نیز بیان کردطهماسبی در خصوص کشت گیاها

 .انتظار می رود این طرح در ستاد اقتصاد مقاومتی مصوب شود

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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 4۳۳الی  5۳۳و درختان مثمر در مناطقی که  امکان کشت گیاهان دارویی نظیر انواع آویشن ها و گل محمدی : وی اظهار کرد 

 .بارندگی دارند، امکان پذیر است میلی متر

به لحاظ مقرون به :معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص کشت گیاهان دارویی در اراضی شیب دار تصریح کرد

 .صرفه بودن تولید گیاهان دارویی کشت آن در اراضی شیب دار مورد توجه قرار گرفته است

کشت گیاهان دارویی میان سازمان جنگل ها و مراتع سازمان امور باغبانی وزارت به گفته طهماسبی گرایش شدیدی در خصوص 

  .جهاد کشاورزی به وجود آمده است

/news/fa/ir.yjc.www//:http3311۲53D%/3%D%AF3%%BA 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۵۹۳۱مهر  ۵۳: تاریخ

  !!  صادرات تخمه آفتابگران به سوئیس و انگلستانصادرات تخمه آفتابگران به سوئیس و انگلستان

 .تن دانه آفتابگردان از کشور صادر شده است 233ماه منتهی به مردادماه سال جاری بیش از  3طبق آمار گمرک در 

ماه منتهی به  3براساس آمار گمرک در   اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

 .تن دانه آفتابگردان از کشور صادر شده است  233مردادماه سال جاری بیش از 

 .بوده است11،563،4۳2،4۳۲ی آن و ارزش ریال  5۲1،321ارزش دالری این میزان صادرات 

عمده صادرات این محصول به کشورهای عراق، انگلیس، امارات، پاکستان، کانادا، ترکیه، سوئیس، آذربایجان، استرالیا، سوئد و 

 .افغانستان بوده است

 

 ارزش دالری  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن کشورطرف معامله ماه

 956 23،546،۲6۳ 1،۳4۳ استرالیا 1

 54،266 1،۳5۲،36۲،243 21،341 افغانستان 1

 3،۲13 265،955،۲۲3 3،۲13 افغانستان 1

 4،39۳ 153،962،23۳ 1،۳44 عراق 1

 3،349 16۲،933،9۲3 3،354 عراق 1

 5،33۳ 116،345،63۳ 2،۲3۳ پاکستان 2

 14،9۲5 435،622،۳۳3 1۳،693 افغانستان 2

 42،49۲ 1،23۲،953،۲14 59،663 افغانستان 2

 96۳ 29،۳34،16۳ 96۳ بحرین 2

 151 5،963،۲۲6 143 ترکیه 2

 219 6،646،451 245 سوئد 2

 2،413 ۲5،249،592 35۲ عراق 2

 335 23،363،951 6۳9 عراق 2

 24۳ ۲،5۳3،56۳ 24۳ پاکستان 5

 221 6،۲5۲،4۳6 246 استرالیا 5

 14،۳۳۳ 423،13۳،۳۳۳ 1۳،۳۳۳ افغانستان 5

 39،۳45 1،۲9۲،919،531 2۲،144 افغانستان 5

 23،۳99 ۲63،365،932 1۲،۳43 افغانستان 5

http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
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امارات متحده  5

 عربی

6۳ 3،213،35۳ 2۲۳ 

 43 1،5۲1،3۲۳ 49 انگلستان 5

 5۳ 915،1۲۳ 5۳ بحرین 5

 524 9،3۲3،32۳ 1۳3 سوئیس 5

 3،633 262،954،522 1،922 عراق 5

 2،۲33 35،6۲3،424 1،963 عراق 5

 913 2۲،3۲9،66۳ 31۳ کانادا 5

 11،633 539،596،3۲3 3،494 افغانستان 4

 26،613 316،33۳،۲3۳ 2۲،3۳6 افغانستان 4

 11،496 533،393،۳36 11،496 پاکستان 3

 9،219 233،۲13،29۳ 9،219 پاکستان 3

 9۳۳ 2۲،965،9۳۳ 9۳۳ آذربایجان 3

 15،4۳2 413،۲39،۲2۳ 15،4۳2 افغانستان 3

 51،516 963،543،42۳ 26،654 افغانستان 3

 54،445 1،۳66،369،۲99 54،445 افغانستان 3

امارات متحده  3

 عربی

32 11،3۲6،۲96 5۲4 

 43 1،59۲،۳23 49 انگلستان 3

 ۲96 24،659،534 1۲۲ عراق 3
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 صادرات و واردات
 فارس - ۳۱71/7۴۲:  تاریخ

  هزار تن مرغ در شش ماه امسال هزار تن مرغ در شش ماه امسال   ۸5۸5صادرات صادرات 
 3۳هزار تن مرغ ضادر شده که این میزان صادرات  4۳در شش ماه نخست امسال حدود : معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی گفت

 . درصد هدف امسال ما را پوشش داده است

تاکنون صادرات گوشت مرغ به صورت منجمد صورت گرفته است، : ، حسن رکنی گفتخبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصادی 

 .اما امکان صادرات مرغ گرم به بعضی کشورها مثل عراق و افغانستان وجود دارد

درصد  3۳این میزان صادرات : هزار تن عنوان کرد و اظهار داشت 4۳ا حدود وی صادرات گوشت مرغ در شش ماهه نخست امسال ر

 .هدف امسال ما را پوشش داده است

در  سایز کردن مرغ، افزایش کیفیت به طور مستمر مانند کاهش چربی الشه، منطقی شدن بسته بندی و ثباترکنی 

 14۳4ت را از سازوکارهای صادرات گوشت مرغ برای افق برنامه های صادراتی به منظور مناسب شدن شرایط قراردادهای صادرا

اگر در قیمت این محصول مزیت نداشته : وی در همین حال بر صادرات گوشت مرغ با قیمت مناسب تاکید و تصریح کرد.برشمرد

 .باشیم در صادرات موفق نخواهیم بود

بازارهای هدف در جهان ما به دنبال مرغ سایز در وزن های با توجه به : معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد

 .گرم هستیم 3۳۳تا یک کیلو و  2۳۳یک کیلو و 

در بازارهای مختلف دنیا، سلیقه ها در مورد سایز مرغ متفاوت است به طوری که کشور ایران و ژاپن مرغ سنگین و : وی گفت

 .فرانسه، روسیه و عراق مرغ سبک را می پسندند

 میلیارد تومان برای صادرات 1۳۳ در خواست

 .میلیارد تومان از دولت تقاضا کرده ایم 1۳۳برای افزایش صادرات در سال جاری مبلغ :رکنی اظهار داشت

عرضه گوشت مرغ به بازار به صورت تفکیک شده در دنیا انجام : وی در مورد صادرات گوشت مرغ به صورت تفکیک شده نیز گفت

های جدید، اقدام به عرضه و صادرات  این سمت حرکت و با استفاده از تفکیک قطعات الشه و بسته بندی می شود و ما هم باید به

از : معاون وزیر جهاد کشاورزی در باره تمایل کشتارگاه های ایران به مرغ سنگین اظهار داشت.گوشت مرغ تفکیک شده کنیم

تری دارد، گرایش به خرید مرغ سنگین دارند، در حالی که منافع آنجایی که مرغ سنگین برای کشتارگاه ها، مزیت و منافع باال

 .مصرف کننده و منفعت عمومی کشور اقتضا می کند که مرغ با ضریب تبدیل بهتر و در وزن منظقی کشتار شود
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 صادرات و واردات
 فارس - ۳۱71/7۵۳:  تاریخ

  لغو ممنوعیت واردات ذرت دامی براساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی استلغو ممنوعیت واردات ذرت دامی براساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی است
: سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با تاکید این که ممنوعیت واردات ذرت دامی برداشته شد، گفت 

 . این لغو ممنوعیت براساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است

لغو ممنوعیت واردات ذرت دامی با درخواست بخش بازرگانی : گفت برگزاری فارسخوگو با خبرنگار بازرگانی  علی خلج در گفت

 .وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است

پیرو درخواست قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی، دفتر مقررات : سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات افزود

ها ابالغ  ای موضوع مذکور را به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اشته و طی ابالغیهصادرات و واردات ممنوعیت این کاال را برد

و با توجه به نامه قائم مقام وزارت جهاد کشاورزی از  95۶1۳۶22ای در مورخ  این در حالی است که پیش از این طی نامه .کرده است

خودداری  1۳۳39۳۳۳و  1۳۳39۳1۳های  حت شماره تعرفههای ذرت دامی ت تمدید و یا اصالح ثبت سفارش -ثبت سفارش جدید 

 .شده بود
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 صادرات و واردات
 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۴۲: تاریخ

  9۸5۸9۸5۸هزار تن گوشت مرغ در افق هزار تن گوشت مرغ در افق   9۷59۷5برای صادرات ساالنه برای صادرات ساالنه برنامه ریزی برنامه ریزی 

خبر  14۳4هزار تن گوشت مرغ در افق  1۲۳معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از برنامه ریزی برای صادرات ساالنه 

ن صادرات گوشت مرغ به صورت تاکنو: حسن رکنی در گفت و گو با خبرنگار ما افزود  به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی،.داد

 .منجمد صورت گرفته است اما امکان صادرات مرغ گرم به بعضی کشورها مثل عراق و افغانستان وجود دارد

درصد  3۳این میزان صادرات : هزار تن عنوان کرد و اظهار داشت 4۳وی صادرات گوشت مرغ در شش ماهه نخست امسال را حدود 

رکنی سایز کردن مرغ، افزایش کیفیت به طور مستمر مانند کاهش چربی الشه، منطقی شدن .تهدف امسال ما را پوشش داده اس

بسته بندی و ثبات در برنامه های صادراتی به منظور مناسب شدن شرایط قراردادهای صادرات را از سازوکارهای صادرات گوشت 

اگر در قیمت این : قیمت مناسب تاکید و تصریح کردوی در همین حال بر صادرات گوشت مرغ با .برشمرد 14۳4مرغ برای افق 

با توجه به : معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد.محصول مزیت نداشته باشیم در صادرات موفق نخواهیم بود

 .گرم هستیم 3۳۳تا یک کیلو و  2۳۳بازارهای هدف در جهان ما به دنبال مرغ سایز در وزن های یک کیلو و 

در بازارهای مختلف دنیا، سلیقه ها در مورد سایز مرغ متفاوت است به طوری که کشور ایران و ژاپن مرغ سنگین و : وی گفت

 .فرانسه، روسیه و عراق مرغ سبک را می پسندند

 میلیارد تومان برای صادرات 955درخواست 

 .تومان از دولت تقاضا کرده ایم میلیارد 1۳۳برای افزایش صادرات در سال جاری مبلغ : رکنی اظهار داشت

عرضه گوشت مرغ به بازار به صورت تفکیک شده در دنیا انجام : وی در مورد صادرات گوشت مرغ به صورت تفکیک شده نیز گفت

می شود و ما هم باید به این سمت حرکت و با استفاده از تفکیک قطعات الشه و بسته بندی های جدید، اقدام به عرضه و صادرات 

از : معاون وزیر جهاد کشاورزی در باره تمایل کشتارگاه های ایران به مرغ سنگین، اظهار داشت.شت مرغ تفکیک شده کنیمگو

آنجایی که مرغ سنگین برای کشتارگاه ها، مزیت و منافع باالتری دارد، گرایش به خرید مرغ سنگین دارند در حالی که منافع 

 .می کند که مرغ با ضریب تبدیل بهتر و در وزن منظقی کشتار شودمصرف کننده و منفعت عمومی کشور اقتضا 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۵۹۳۱مهر  ۴۵: تاریخ

  !!واردات لوبیا قرمز از اماراتواردات لوبیا قرمز از امارات

تن لوبیا قرمز وارد کشور شده است که عمده این  636ماه منتهی به مرداد ماه سال جاری، بیش از  3بر اساس آمار گمرک در 

 .واردات از کشور امارات بوده است

ماه منتهی به  3بر اساس آمار گمرک در  اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

وارد کشور شده   25،333،526،3۲9  و ارزش ریالی ۲34،35۳لوبیا قرمز به ارزش دالری   تن 636مرداد ماه سال جاری، بیش از 

بیشترین سهم را به  1۳،439،164،6۲2و ارزش ریالی  542،533الری تن صادرات لوبیا قرمز به ارزش د 551کشور امارات با  .است

و ارزش  5۲5،۳۲3صادرات لوبیا قرمز به ارزش دالری  کیلوگرم 3۳2تن و  5۳3با   کشور پاکستان  خود اختصاص داده و پس از آن

 .در رده دوم قرار دارد 11،5۳3،594،4۳۲ریالی 

 

کشورطرف  ماه

 معامله

 ارزش دالری  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن

 212،39۳ 6،444،14۲،116 1۲4،3۳۳ پاکستان 1

امارات  1

متحده 

 عربی

45،۳۳۳ 1،51۲،63۲،6۳۳ 45،343 

 15۳،96۲ 5،96۲،۲۲6،252 1۳۲،53۳ پاکستان 2

 29،221 396،4۲1،۳39 25،932 پاکستان 4

 69،56۲ 2،11۲،۲6۲،3۳۳ 3۳،۳۳۳ چین 4

امارات  4

متحده 

 عربی

233،۳۳۳ 9،141،3۳۲،۳۲2 293،34۳ 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۵۳: تاریخ

  !!بندی در ایران نگهدارنده دارد؟بندی در ایران نگهدارنده دارد؟  های بستههای بسته  آیا آبآیا آب

های مختلف اجتماع،  بندی ایران و گسترش آن در بخش ها در صنعت آب بسته نگهدارندهدر پی انتشار مطالبی درباره استفاده از 

 .خوانید های معدنی و آشامیدنی ایران توضیحاتی را ارائه کرده است که متن کامل آن را در ادامه می انجمن آب

بندی ایران و  نعت آب بستهها در ص به گزارش خبرنگار ایانا، در پی انتشار مطالبی درباره استفاده از نگهدارنده

های معدنی و آشامیدنی ایران توضیحاتی را ارائه کرده است که  های مختلف اجتماع، انجمن آب گسترش آن در بخش

 .خوانید متن کامل آن را در ادامه می

 :شایعه

عنوان نگهدارنده به  افزایش فلوراید بهدلیل  و این به!!! ها بندی در اروپا یک هفته است و در ایران هفته های بسته تاریخ مصرف آب

 !!شود بندی در ایران است که به همین دلیل مصرف آنها باعث چاقی مفرط می های بسته آب

 :واقعیت

طور معمول تولید محصول و انبارش آنها تا زمان انجام آزمایشات کیفی و صدور مجوز برای خروج از کارخانه و بارگیری و ارسال  به

ها در همه جای دنیا فرآیندی است که حداقل خود یک هفته زمان  بازارهای هدف و در نهایت توزیع در فروشگاه به انبارها در

 !ای روی محصوالت مزاحی بیش نیست خواهد برد؛ لذا امکان درج تاریخ مصرف یک هفته

ست با جستجویی ساده در اینترنت از توان حتی اگر خالق این شایعه همچو نگارنده شانس سفر به خارج از کشور را نداشته است می

وجویی نیز برای ایشان مقدور  بندی در سراسر جهان مطلع شود که ظاهراً انجام چنین جست های بسته ساله آب تاریخ مصرف یک

سال  صورت پلمپ و به دور از محیط آلوده و در شرایط مناسب بیش از یک بندی را به های بسته توان آب از آنجا که می!!نبوده است

بندی لحاظ  های بسته المللی سرفصلی تحت عنوان تاریخ مصرف برای آب یک از استانداردهای بین نیز نگهداری کرد، لذا در هیچ

نشده است و به تبع آن در استاندارد ملی ایران نیز تاریخی برای انقضاء مصرف درج نشده است و اساساً یکی از دالیلی که 

اند امکان  عنوان بهترین گزینه در عملیات امدادرسانی مورد پذیرش قرار داده بندی را به لمللی، آب بستها های امدادرسانی بین سازمان

 .های بیش از یک سال است سازی آنها در مدت نگهداری و ذخیره

هدارنده به آنها عنوان نگ بندی در ایران افزودن فلوراید به های بسته تر آنکه در متن شایعه، علت ماندگاری طوالنی مدت آب جالب

دلیل ماهیت  چراکه اساساً در صنعت آب و علم تصفیه آب به!! ذکر شده است که این نیز نشان دیگری از سواد اندک نویسنده است

ذاتی آب و عدم برخورداری آن از رنگ، بو و طعم و عدم امکان افزایش هر نوع ماده خارجی به آن موضوعی تحت عنوان ماده 

شود و افزودن مواد نگهدارنده در سایر  جز انجام فرآیندهای تصفیه عملیات دیگری بر روی آب انجام نمی ارد و بهنگهدارنده وجود ند

 .بندی آب امری است متداول و نه در صنعت بسته... صنایع غذایی همچو صنایع کنسرو، صنایع پروتئینی و

ده نگهدارنده آب یاد نشده است، بلکه همواره در استانداردهای آب عنوان ما تنها از فلوراید در مراجع علمی جهان به گفتنی است، نه

دلیل جلوگیری از عارضه مختطط  شده به کنترل مقدار مجاز آن توصیه شده است که این امر به بندی های معدنی و بسته ویژه آب به

قش مؤثر آن در تقویت استحکام ترین خاصیت فلوراید ن شدن دندان یا فلوئوروزیس است، ذکر این نکته ضروری است که مهم

های گذشته در بسیاری از کشورهای جهان که آب شبکه توزیع شهری فاقد فلوراید  مینای دندان است و به همین دلیل طی دهه
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های شهری اقدام شده  خانه طبیعی بوده است با هدف تقویت مینای دندان نسبت به افزایش فلوراید در مقادیر استاندارد در تصفیه

 .های اخیر در برخی از کشورهای جهان متوقف شده است همین فرآیند نیز طی سالکه 

گرم در لیتر تعیین کرده و جالب آنکه طبق استاندارد  میلی 1۶3سازمان بهداشت جهانی حداکثر مجاز فلوراید در آب آشامیدنی را 

و  "این آب حاوی فلوراید است"اید باشد درج جمله گرم بر لیتر فلور های معدنی، چنانچه محصولی دارای یک میلی المللی آب بین

روی برچسب الزامی است که  "این آب برای نوزادان مناسب نیست"گرم در لیتر فلوراید باشد درج جمله  میلی 1۶3چنانچه حاوی 

 .داین موضوع بر خالف آنچه که در شایعه اشاره شده است نشان از حساسیت درباره غلظت فلوراید در محصوالت دار

شده در ایران حاوی فلوراید طبیعی با غلظتی کمتر از یک و  بندی های بسته شناسی ایران آب های زمین دلیل ویژگی خوشبختانه به

گرم در لیتر باعث بروز  میلی 1۶3گرم در لیتر هستند، مصرف دراز مدت آب حاوی مقادیر باالتر از  میلی ۳۶5 - ۳۶3در محدوده 

شود و البته فقر دریافت فلوراید نیز باعث ضعف مینای دندان و ضعف  ها می لتی و مخطط شدن دندانعوارضی چون ناهنجاری اسک

ایم که  ویژه فضای مجازی بوده های ارتباطی به های اخیر شاهد استفاده نادرست از تکنولوژی متأسفانه طی سال.شود اسکلتی می

نظر  ایع غذایی و آشامیدنی در فضای مذکور منتشر شده است و بهبهترین مثال آن شایعاتی است که درباره محصوالت مختلف صن

 .ای ناشی از عواملی چون بیکاری و البته امراض روحی و روانی نزد برخی افراد است رسد بروز چنین پدیده می

 :و پیام آخر

 وب برای همهای است از یک تغییر با نتایج مطل بندی، نمونه تغییر الگوی مصرف از آب شبکه شهری به آب بسته

/news/fa/ir.iana.www//:http53323D%/3%A2% 
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 صنایع غذایی
 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۵۳: تاریخ

  فرصت سوزی صنایع غذایی در روسیهفرصت سوزی صنایع غذایی در روسیه

 مهدی کریمی تفرشی

دهد که ارزش صادرات محصوالت کشاورزی  نشان می 94و  95های  مقایسه آمارهای تجارت خارجی صنایع غذایی کشور طی سال

درصد، 15رسیده و صادرات محصوالت غذایی  94میلیارد دالر در سال  3۶6به  95میلیارد دالر در سال  6۶3و صنایع غذایی از 

 .درصد کاهش یافته است22اکارونی درصد و صادرات م13صادرات شیرینی و شکالت 

درصد کاهش نشان 15درصد و از حیث وزنی 14از لحاظ ارزش  95در واقع صادرات صنعت غذا طی سال گذشته نسبت به سال

های خالی بسیاری داشته و صنایع  کاهش صادرات صنایع غذایی طی سال گذشته در شرایطی است که این صنعت ظرفیت. دهد می

با تحریم  94ها سال با وجود این توانمندی. دلیل کیفیت مناسب قادر به رقابت در بازارهای جهانی هستند به غذایی تولید داخل

روسیه توسط کشورهای غربی و باال گرفتن تنش در روابط سیاسی و ممنوعیت ورود محصوالت غذایی ترکیه به بازار این کشور، 

 .ین کشور فراهم شدکنندگان ایرانی در ا فرصت مغتنمی برای حضور تولید

ورود صنعت غذای ایران به بازار بکر روسیه و کشورهای آسیای میانه روبه گسترش است اما متأسفانه طی 93گرچه از ابتدای سال 

آن بود که  94علت فرصت سوزی صنعت غذا در بازار روسیه طی سال. عمال فرصت حضور در بازار روسیه را از دست دادیم 94سال

چرا که حضور در این بازار نیازمند بسته بندی مناسب و رعایت . ایرانی از ورود به بازار روسیه ترس و واهمه داشتندکنندگان  تولید

 .کنندگان قادر به تأمین سرمایه مناسب برای انجام این کار نبودند دقیق موازین کیفی بود و برخی تولید

یی به روسیه چندان مشکل نیست اما در این کشور کیفیت کاالهای از سوی دیگر گرچه انعقاد قرارداد برای صادرات صنایع غذا

صادراتی زنجیره اصلی ورود صنایع غذایی ایرانی به بازار است و درصورتی که تولیدکنندگان، کاالهای صادراتی را مطابق با 

های کافی برای حضور در بازار  باید ظرفیت. های هنگفتی مواجه خواهند شد استانداردهای کیفی این کشور، عرضه نکنند با زیان

 .های اجرایی ماندگاری صنعت غذای ایران در بازار روسیه بیشتر شود های دستگاه روسیه را داشته باشیم و با حمایت

تسهیل در ترخیص مواداولیه مورد نیاز صنایع غذایی و گرفتارشدن آن در چرخه  های اجرایی با عدم متأسفانه برخی دستگاه

کنندگان نیز فاصله چندانی با نرخ  ها به تولید اداری به این صنعت ضربه زده و میزان سود تسهیالت پرداختی بانکدیوانساالری 

اکنون نقدینگی . شده مناسب و رقابتی داشت توان تولیدی با قیمت تمام با این شرایط نمی. تسهیالت خرید مثال مسکن ندارد

پردازند اما باید با کاالهای عرضه شده  آالت فرسوده و قدیمی به تولید می ماشینواحدهای صنعت غذایی بسیار پایین بوده و با 

دلیل نداشتن صرفه تولید یا بدهی بانکی  درصد واحدهای صنعت غذا به2۳حتی حدود . توسط رقبا در بازارهای جهانی رقابت کنند

 اند قادر به ادامه فعالیت نبوده و تعطیل شده
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http://www.iana.ir/fa/news/35524/%D9%81%D8


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

141 

 

 صنایع غذایی
 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۵۱: تاریخ

  !!به این دالیل هرگز آبمیوه پاکتی نخرید و ننوشیدبه این دالیل هرگز آبمیوه پاکتی نخرید و ننوشید

 .اند چند سالی است که آبمیوه های پاکتی در طرح ها و طعم های مختلف جایگزین آب میوه های خانگی شده 

 .هرسال نیز به تعداد آن ها افزوده می شود

 .افراد زیادی بدون در نظر گرفتن مضرات این نوشیدنی ها، سهولت و صرفه جویی در زمان را جایگزین سالمت و کیفیت کرده اند

 .نگران نباشید ما دراین مقاله به شما کمک می کنیم تا مضرات آبمیوه های پاکتی را به درستی بشناسید

  لیل برای عدم خرید آبمیوهای پاکتیلیل برای عدم خرید آبمیوهای پاکتیدد  33

 شکر – ۱ 

 .درتهیه آبمیوه های صنعتی وجود قسمت کوچکی از پوست میوه درفرایند آبگیری، سبب تلخی می شود

 .بنابراین ناچاراً افزودن طعم شیرینی به آب میوه یکی از اصول اولیه است

 .قاشق چای خوری قند میوه یا همان فروکتوز وجود دارد 3تا  3این درحالی است که در هرفنجان آب میوه طبیعی حدود 

 .فروکتوز با اینکه قند طبیعی است اما مضرات بسیاری همراه دارد

ازجمله اینکه بدن را دربرابر انسولین مقاوم می کند و به طور قابل توجهی تری گلیسرید که یکی از عوامل خطرناک برای بیماران 

 .دهدقلبی می باشد را افزایش می 

 .همچنین بدن را درمعرض بیماری هایی همچون دیابت قرار می دهد

 !لطفا شکر نخورید؛ سلول های سرطانی عاشق شکر هستند: این مطلب را در نت نوشت بخوانید 

 حتما اکنون فکر می کنید که آیا خوردن میوه نیز خطرناک است ؟

 خیر

 .هنگامی که شما میوه می خورید فروکتوز کمتری راجذب می کنید

 .لیک میوه و آبمیوه بسیار متفاوت استچراکه اثرات متابو

باخوردن میوه مصرف فیبر، ویتامین، مواد مغذی گیاهی و آنتی اکسیدان ها کمک می کنند تا جذب و سوخت و ساز در بدن بهتر 

 .انجام شود

  میزان فیبر کمترمیزان فیبر کمتر  ––  00

 آیا میدانید دریک تکه پرتقال تازه چقدر فیبر وجود دارد؟

 .مزایای بیشماری داردحتی پوست پرتقال نیز 

 .درطی گرفتن آب میوه مقدار بسیاری از بافت میوه از بین می رود

 .مثال در آب سیب ، با کندن پوست سیب مقدار بسیار زیادی فیبر که در پوست این میوه وجود دارد از بین می رود

 .باز هم جایگزین بافت کامل میوه نخواهد شد حتی اگر شما آب میوه پالپ دار یا همان آب میوه با تکه های میوه را تهیه کنید

  اسید زیاد آبمیوهاسید زیاد آبمیوه  ––  33

 .مقدار قند بسیار باال در آبمیوه چیزی درحدود نوشابه های گازدار است
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همین قند باال سبب نابودی تدریجی مینای دندان می گردد که البته این میزان به دلیل باکتری های موجود در میوه حالت اسیدی 

 .به نوشابه ایجاد می کند و درصد تخریب آن بیشتر می شود قوی تری نسبت

  !!باید نوشیدن آبمیوه را قطع کنیدباید نوشیدن آبمیوه را قطع کنید

 .از خریدن آبمیوه هایی که این همه مضر است خودداری کنید

 .با نوشیدن آبمیوه میزان اسید را در بدن خود افزایش داده و خواص میوه را از بین می برید

 .ن خوبی برای آب میوه باشدشاید آب سبزیجات بدون شکر جایگزی

 .ولی بهتراست به جای همه این ها خود میوه را مصرف کنید
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 عسل
 خبرنگاران جوان - ۵۹۳۱مهر  ۴۵: تاریخ

  زنبور عسل نیستزنبور عسل نیستردپایی از صنعت ردپایی از صنعت 

در برنامه توسعه ششم علیرغم نقش صنعت زنبور داری در اشتغال جایگاهی برای آن در نظر : مدیر عامل اتحادیه زنبورداران گفت

 .گرفته نشده است

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار عطفت رئیسی سرحدی مدیر عامل اتحادیه زنبورداران در گفتگو با

با توجه به اینکه : با بیان اینکه در برنامه توسعه ششم ردپایی از صنعت زنبور عسل وجود ندارد، اظهار داشت ،خبرنگاران جوان

شورای   ای برای آن دیده نشده است،از این رو از نمایندگان مجلس اما در برنامه توسعه ششم جایگاه  اشتغالزایی این صنعت

  .اسالمی انتظار داریم که ردیف بودجه ای جداگانه از زیر بخش دام و طیور برای آن در نظر بگیرند

ن، فارس در سال جاری به غیر از استان های مازندران، مرکزی، گیال: در خصوص میزان تولید عسل در سال جاری اظهار داشت وی

کیلو عسل طبیعی  3الی  4و بخشی از البرز سایر استان ها به سبب مشکالتی اعم از گرد و غبار و شیوع آفت تنها از هر کندو 

ها و نبود  شیوع آفت جدید در زنبورستان: رئیسی سرحدی در خصوص مشکالت فعلی زنبورداران بیان کرد .برداشت کرده اند

در طبیعت موجب شده که کندوها به سرعت ظرفیت خود   ن آن و همچنین کمبود مواد گرده گلدارویی مناسب برای از بین برد

صندوق حمایت از دام و :مدیر عامل اتحادیه زنبورداران به نقش صندوق حمایت از دام و طیور اشاره کرد وگفت .را از دست دهند

ا توانسته سرمایه در گردش دو استان آذربایجان غربی و میلیارد تومانی تنه 2۳  طیور علیرغم تالش های متعدد به سبب بودجه

میلیارد تومانی زنبورداران ردیف بودجه ای به این  2۳۳شرقی را تامین کند از این رو انتظار داریم با توجه به سرمایه گذاری هزار و 

  .بخش جدا از زیر بخش دام و طیور اختصاص یابد
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 گل و گیاهان صنعتی
 خبرنگاران جوان - ۵۹۳۱مهر  ۴۴: تاریخ

  آلمان مشتری اصلی گل محمدیآلمان مشتری اصلی گل محمدی

تن گل خشک شد و گلبرگ محمدی از کشور صادر شده  6۲منتهی به مردادماه سال جاری بیش از ماه  3طبق آمار گمرک در 

اقتصادی باشگاه  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش.است که عمده این صادرات به کشور آلمان بوده است

از   تن گل خشک شده و گلبرگ محمدی 6۲ماه منتهی به مردادماه سال جاری بیش از  3طبق آمار گمرک در  خبرنگاران جوان

 .بوده است 24،545،392،463و ارزش ریالی آن  ۲95،569ارزش دالری این میزان صادرات .کشور صادر شده است

 .ن ، اسپانیا ، ترکیه، لهستان ، سریالنکا ، امارات ، بحرین و قطر بوده استصادرات این محصول به کشورهای آلما

 

 ارزش دالری  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن کشورطرف معامله ماه

 5۲،1۳۳ 1،122،646،۳۳۳ 1،333 آلمان 1

 13،۲36 4۲3،1۲3،91۳ 99۳ آلمان 2

 5۲،3۲۳ 1،14۳،211،95۳ 4،۳45 آلمان 2

 1،۳62 52،25۳،653 39 ترکیه 2

 ۲،29۳ 222،199،2۳۳ 436 آلمان 5

 256،51۳ ۲،2۳4،146،66۳ 13،3۲4 اسپانیا 5

امارات متحده  5

 عربی

2،944 224،۲۳۳،3۳۳ ۲،56۳ 

 ۲۳ 2،15۳،۲5۳ 1۳ بحرین 5

 3۳۳ 13،263،۳۳۳ 1۳۳ لهستان 5

 61،693 1،335،343،53۳ 4،115 آلمان 4

 1،۲46 35،363،354 9۲ ترکیه 4

 6،3۲6 2۳1،139،34۳ 43۳ سری النکا 4

 2۳،۳۳۳ 611،3۳۳،۳۳۳ 1،۳۳۳ قطر 4

 5۲،5۳4 1،134،۲۳3،۳16 9،526 پاکستان 3

 514،62۳ 9،۲56،۲۲۲،۲2۳ 22،9۳4 آلمان 3

امارات متحده  3

 عربی

5،22۳ 249،1۲9،۲۳۳ 3،۳3۳ 

 56۳ 11،145،44۳ 2۳ بحرین 3

 /news/fa/ir.yjc.www//:http33135۳2D%/3%A2%D9% 
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 گندم
 ایرنا ۵۳71/7۵۹۳2 :تاریخ خبر

  افزایش یافت افزایش یافت   برابربرابرتولید گندم در کشور دو تولید گندم در کشور دو 

در حالی که تولید محصوالت کشاورزی کشور به ویژه در گندم : قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس گفت -ایرنا  -اردبیل 

میلیون تن رسیده و افزایشی بیش از دو برابر حاصل شده  11۶3کمتر از پنج میلیون تن بود این میزان امروز به باالی  92در سال 

: به ایرنا، خلیل آقایی در مراسم آغاز بکار ناوگان جدید مکانیزه در کشت و صنعت و دامپروری مغان افزودبه گزارش روز دوشن. است

 . درصد بود که همین عامل رشد یک درصدی اقتصاد کل کشور را رقم زد 3۶1رشد مجموع بخش کشاورزی در سال گذشته 

انبارهای  92در سال : بخش کشاورزی وجود داشت تشریح کرد وی با اشاره به مشکالتی که در آغاز کار دولت تدبیر و امید در

هزار تن کود ذخیره داشت در حالی که فصل زراعی نزدیک بود و مقدمات کار هنوز کاستی داشت اما امروز  3۳کشور کمتر از 

 . وزارتخانه اعالم کرده که هر کس هر قدر نهاده بخواهد در اختیارش قرار خواهد گرفت

کمباین و تراکتور در کشور توزیع شده بود، در حالی که امروز برای تامین ادوات و ماشین  1۳۳در آن سال تنها  به گفته آقایی ،

 . آالت کشاورزی هیچ محدودیتی وجود ندارد

هزار تن بذر مورد  6۳۳امروز وضعیت کشور در عرصه کشاورزی از هر لحاظ بهتر و امیدوار کننده تر شده چرا که حدود : وی افزود

نیاز کشور توسط بخش خصوصی داخلی و با نظارت دولت تامین شده و اگر هم بذری وارد می شود برای آشنایی محققان با ارقام 

هزار تا یک  3۳۳تا چند سال پیش کشور وارد کننده مرغ و تخم مرغ بود اما اکنون پتانسیل صادرات : او اظهار کرد. جدید است

 . وجود دارد میلیون تن از این محصوالت از کشور

بهتر است تولید صیفی جات و سبزیجات برای استفاده بهینه از آب ، از فضای باز به گلخانه انتقال یابد ، این سیاستی : آقایی گفت

 . است که وزارتخانه با جدیت آن را پیگیری کرده و از کشاورزان داوطلب در این زمینه حمایت می کند

نگاه تولید کنندگان باید کیفیت محور باشد زیرا این کیفیت است که : ی تولید وجود ندارد افزودوی با بیان اینکه امروز مشکلی برا

در بازار و رقابت های بین المللی حرف اول را می زند و به نظر می رسد شرکت کشت و صنعت مغان یکی از شرکت هایی است که 

 . می تواند در این امر پیشرو باشد

 رس استان های اردبیل ، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی از کشت و صنعت مغان توانایی تامین شیر مدا** 

این : به گزارش ایرنا از روابط عمومی جهاد کشاورری اردبیل ، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت مغان نیز در این مراسم گفت

 . ر بخش کشاورزی این منطقه استشرکت به نوعی اعتبار استان اردبیل بوده و مهم ترین و معتبرترین شرکت تولیدی د

مدیریت تنها یک : اروجعلی محمدی با اشاره به اینکه تجهیزات و امکانات شرکت کشت و صنعت مغان کهنه و فرسوده است، افزود

 . راه برای ارتقا و احیای این شرکت پیش رو دارد و آن سرمایه گذاری است

گذار رنج می برد و در سطح کالن اگر کشور با موج بیکاری روبرو است دلیل به گفته وی ، اکنون بخش کشاورزی از نبود سرمایه 

 . آن را باید در نابرابری و ناهمخوانی رشد جمعیت با میزان سرمایه گذاری جستجو کرد

کمباین داشت که  6۳تراکتور و  11۳شرکت کشت و صنعت مغان تنها  92از سال : مدیرعامل شرکت کشت و صنعت مغان افزود

 . فرسوده بوده و نمی تواند جوابگوی فعالیت های شرکت باشد و برای تعویض و نوسازی ادوات مورد استفاده تالش می شود همگی

شرکت کشت و صنعت مغان توانایی : محمدی با اشاره به شعار وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تولید از مزرعه تا سفره تشریح کرد

آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی را دارد و همچنین دیگر محصوالت لبنی مانند کره نیز تامین شیر مدارس استان های اردبیل ، 
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 . توسط این شرکت تولید و عرضه می شود

میلیارد ریال اعتبار پیش بینی  6۳۳هزار هکتار از باغ های شرکت با همکاری یک شرکت ایتالیایی  1۲برای نوسازی : وی ادامه داد

 . خواهد شدشده که به زودی محقق 

شرکت کشت و صنعت مغان می تواند حداقل : محمدی هوای مطلوب و مدیترانه ای منطقه را از الطاف الهی دانست و بیان کرد

نوع بذر هیبرید شده ذرت را برای کشاورزان تامین کرده و در این راه از هیچ سرمایه گذاری متناسب با امکانات موجود دریغ  12۳

هکتار باغ  6۳۳و صنعت و دامپروری مغان در پارس آباد با داشتن اراضی وسیع کشاورزی ، دو هزار و  شرکت کشت. نخواهد کرد

های میوه ، مجتمع بزرگ دامپروری ، کارخانه های قند ، لبنیات ، فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر یکی از شرکت های 

 . منحصر به فرد کشور است

/News/fa/ir.irna.www//:http322656۳۳/ 
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 گوشت مرغ
 فارس - ۳۱71/7۴۲:  تاریخ

  هزار تن مرغ در شش ماه امسال هزار تن مرغ در شش ماه امسال   ۸5۸5صادرات صادرات 
 3۳هزار تن مرغ ضادر شده که این میزان صادرات  4۳در شش ماه نخست امسال حدود : کشاورزی گفت معاون امور دام وزیر جهاد

 . درصد هدف امسال ما را پوشش داده است

رفته است، تاکنون صادرات گوشت مرغ به صورت منجمد صورت گ: ، حسن رکنی گفتخبرگزاری فارسبه گزارش گروه اقتصادی 

 .اما امکان صادرات مرغ گرم به بعضی کشورها مثل عراق و افغانستان وجود دارد

درصد  3۳این میزان صادرات : هزار تن عنوان کرد و اظهار داشت 4۳وی صادرات گوشت مرغ در شش ماهه نخست امسال را حدود 

 .هدف امسال ما را پوشش داده است

در  ه طور مستمر مانند کاهش چربی الشه، منطقی شدن بسته بندی و ثباتسایز کردن مرغ، افزایش کیفیت برکنی 

 14۳4برنامه های صادراتی به منظور مناسب شدن شرایط قراردادهای صادرات را از سازوکارهای صادرات گوشت مرغ برای افق 

مت این محصول مزیت نداشته اگر در قی: وی در همین حال بر صادرات گوشت مرغ با قیمت مناسب تاکید و تصریح کرد.برشمرد

 .باشیم در صادرات موفق نخواهیم بود

با توجه به بازارهای هدف در جهان ما به دنبال مرغ سایز در وزن های : معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد

 .گرم هستیم 3۳۳تا یک کیلو و  2۳۳یک کیلو و 

ها در مورد سایز مرغ متفاوت است به طوری که کشور ایران و ژاپن مرغ سنگین و  در بازارهای مختلف دنیا، سلیقه: وی گفت

 .فرانسه، روسیه و عراق مرغ سبک را می پسندند

 میلیارد تومان برای صادرات 1۳۳در خواست 

 .میلیارد تومان از دولت تقاضا کرده ایم 1۳۳برای افزایش صادرات در سال جاری مبلغ :رکنی اظهار داشت

عرضه گوشت مرغ به بازار به صورت تفکیک شده در دنیا انجام : مورد صادرات گوشت مرغ به صورت تفکیک شده نیز گفتوی در 

های جدید، اقدام به عرضه و صادرات  می شود و ما هم باید به این سمت حرکت و با استفاده از تفکیک قطعات الشه و بسته بندی

از : کشاورزی در باره تمایل کشتارگاه های ایران به مرغ سنگین اظهار داشت معاون وزیر جهاد.گوشت مرغ تفکیک شده کنیم

آنجایی که مرغ سنگین برای کشتارگاه ها، مزیت و منافع باالتری دارد، گرایش به خرید مرغ سنگین دارند، در حالی که منافع 

 .وزن منظقی کشتار شود مصرف کننده و منفعت عمومی کشور اقتضا می کند که مرغ با ضریب تبدیل بهتر و در

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http1593۳۲24۳۳۳3۲1 
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 گوشت مرغ

 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۴۲: تاریخ

  9۸5۸9۸5۸هزار تن گوشت مرغ در افق هزار تن گوشت مرغ در افق   9۷59۷5برنامه ریزی برای صادرات ساالنه برنامه ریزی برای صادرات ساالنه 

خبر  14۳4هزار تن گوشت مرغ در افق  1۲۳معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از برنامه ریزی برای صادرات ساالنه 

 .داد

تاکنون صادرات گوشت مرغ به صورت : حسن رکنی در گفت و گو با خبرنگار ما افزود  به گزارش ایانا از وزارت جهاد کشاورزی،

 .امکان صادرات مرغ گرم به بعضی کشورها مثل عراق و افغانستان وجود داردمنجمد صورت گرفته است اما 

درصد  3۳این میزان صادرات : هزار تن عنوان کرد و اظهار داشت 4۳وی صادرات گوشت مرغ در شش ماهه نخست امسال را حدود 

 .هدف امسال ما را پوشش داده است

مانند کاهش چربی الشه، منطقی شدن بسته بندی و ثبات در برنامه های رکنی سایز کردن مرغ، افزایش کیفیت به طور مستمر 

 .برشمرد 14۳4صادراتی به منظور مناسب شدن شرایط قراردادهای صادرات را از سازوکارهای صادرات گوشت مرغ برای افق 

ل مزیت نداشته باشیم در اگر در قیمت این محصو: وی در همین حال بر صادرات گوشت مرغ با قیمت مناسب تاکید و تصریح کرد

با توجه به بازارهای هدف در جهان ما به : معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد.صادرات موفق نخواهیم بود

 .گرم هستیم 3۳۳تا یک کیلو و  2۳۳دنبال مرغ سایز در وزن های یک کیلو و 

سایز مرغ متفاوت است به طوری که کشور ایران و ژاپن مرغ سنگین و در بازارهای مختلف دنیا، سلیقه ها در مورد : وی گفت

 .فرانسه، روسیه و عراق مرغ سبک را می پسندند

 میلیارد تومان برای صادرات 955درخواست 

 .میلیارد تومان از دولت تقاضا کرده ایم 1۳۳برای افزایش صادرات در سال جاری مبلغ : رکنی اظهار داشت

عرضه گوشت مرغ به بازار به صورت تفکیک شده در دنیا انجام : وشت مرغ به صورت تفکیک شده نیز گفتوی در مورد صادرات گ

می شود و ما هم باید به این سمت حرکت و با استفاده از تفکیک قطعات الشه و بسته بندی های جدید، اقدام به عرضه و صادرات 

از : اره تمایل کشتارگاه های ایران به مرغ سنگین، اظهار داشتمعاون وزیر جهاد کشاورزی در ب.گوشت مرغ تفکیک شده کنیم

آنجایی که مرغ سنگین برای کشتارگاه ها، مزیت و منافع باالتری دارد، گرایش به خرید مرغ سنگین دارند در حالی که منافع 

 .تار شودمصرف کننده و منفعت عمومی کشور اقتضا می کند که مرغ با ضریب تبدیل بهتر و در وزن منظقی کش

/news/fa/ir.iana.www//:http53635D%/3%A3%D3%B 
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 گوشت مرغ
 ایرنا ۴971/7۵۹۳2 :تاریخ خبر

  هزار تن رسید هزار تن رسید   ۸5۸5صادرات گوشت مرغ به صادرات گوشت مرغ به   1515ماهه ماهه   55

ماهه نخست  6براساس برنامه پیش بینی شده در مدت : معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد -ا نایر -تهران 

 .  درصد هدف امسال تحقق یافت 3۳هزار تن گوشت مرغ از کشورمان به بازارهای هدف صادر شد که  4۳امسال 

ون صادرات گوشت مرغ به صورت منجمد صورت گرفته، اما امکان تاکن:به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، حسن رکنی افزود

 .صادرات مرغ گرم به بعضی کشورها مانند عراق و افغانستان وجود دارد

 قیمت مناسب ضرورتی برای حضور در بازارهای صادراتی** 

ون است که قیمت مناسب یکی از راهیابی به بازارهای صادراتی نیازمند راهبردهای گوناگ: معاون وزیر جهاد کشاورزی معتقد است

 .فاکتورهای شاخص در این زمینه محسوب می شود

وزن مناسب مرغ مصرفی، افزایش کیفیت، کاهش چربی الشه، کیفی شدن بسته بندی و ثبات در برنامه های صادراتی به : وی افزود

 .به حساب می آید 14۳4ای افق منظور مناسب شدن شرایط قراردادهای صادرات را از راهکارهای صادرات گوشت مرغ بر

 کیلوگرم  1۶3تا  1۶2وزن منطقی مرغ ** 

گرم تا 2۳۳بازارهای هدف در جهان امروز مرغ در وزن های یک کیلو و : معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد

 .گرم را طالب هستند  3۳۳یک کیلو و 

غ، سلیقه گوناگونی دارند، به طوری که در ایران و ژاپن مرغ سنگین، در فرانسه، بازارهای مختلف دنیا برای مصرف مر: وی گفت 

 .روسیه و عراق مرغ سبک را تقاضا دارند

مرغ سنگین برای کشتارگاه ها، مزیت و منافع باالتری دارد و : رکنی درباره تمایل کشتارگاه های ایران به مرغ سنگین، اظهارداشت

ند در حالی که منافع مصرف کننده و منفعت عمومی کشور اقتضاء می کند که مرغ با ضریب گرایش به خرید مرغ سنگین دار

 .تبدیل بهتر و در وزن منطقی کشتار شود

 در خواست تخصیص یارانه برای صادرات مرغ امسال ** 

این امر از هیات وزیران افزایش صادرات مرغ برای امسال نیاز به حمایت و پشتیبانی دولت دارد و برای : این مقام مسئول گفت 

اکنون وزارت جهاد کشاورزی برنامه ریزی الزم را : وی خاطرنشان کرد.درخواست تخصیص یارانه یکهزار میلیارد ریالی شده است

 . دنبال می کند 14۳4هزار تن گوشت مرغ در افق  1۲۳برای صادرات سالیانه به میزان 

 صادرات مرغ قطعه بندی و تفکیک شده** 

امروز در دنیا عرضه گوشت مرغ به بازار به صورت قطعه بندی تفکیکی انجام می شود و الزم : ارت جهاد کشاورزی گفت معاون وز

 . است با استفاده از تفکیک قطعات الشه و بسته بندی های جدید، نسبت به عرضه و صادرات گوشت مرغ اقدام شود

میلیون تن آن در مبادالت  1۳طح جهان تولید می شود که نزدیک به میلیون تن گوشت مرغ در س 1۳۳به گزارش ایرنا، سالیانه 

 .تجاری قرار می گیرد که از این رقم حدود سه میلیون تن آن به مصرف همسایگان ایران می رسد

لیون می 2۶3هزار تن سالیانه مرغ وارد می کنند، درحالی که ایران ظرفیت تولید بیش از  3۳۳هزار تن و عربستان  64۳عراق حدود 
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تن گوشت مرغ را دارد و به دلیل نبود زیرساخت های مناسب و ضعف در صادرات نزدیک به دو میلیون تن گوشت مرغ در کشور 

 . هزار تن آن به کشورهای هدف صادر می شود 1۳۳تولید می شود و سالیانه 

/sNew/fa/ir.irna.www//:http3226۲519/ 
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 متفرقه
 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۵۳: تاریخ

درجه ای دمای شهرها با درجه ای دمای شهرها با   9595کاهش کاهش / / ساختمان های سبز، راهکاری برای مقابله با تاثیرات گرمای زمینساختمان های سبز، راهکاری برای مقابله با تاثیرات گرمای زمین

  ساختمان های پوشیده از گیاهان سبزساختمان های پوشیده از گیاهان سبز

نمای ساختمان ها به جذب دی اکسید کربن و زیبایی محدود نمی شود و  نتایج یک مطالعه نشان می دهد که فواید پوشش گیاهی

 .مقابله با تاثیرات گرمایش زمین از دیگر فواید آن است

مستقر در لندن در مطالعه ای که به تازگی  Arup' آروپ'به گزارش پایگاه اینترنتی ساینس آلرت، محققان شرکت چند ملیتی 

یاهی نما در ساختمان هایی پرداختند که سبزی برخی از آنها نفوذ تدریجی طبیعت در سازه منتشر شد، به بررسی فواید پوشش گ

محققان این شرکت به منظور بررسی تاثیر پوشش گیاهی نمای ساختمان ها، شاخص های مختلفی را  .را به ذهن متبادر می کند

  .در پنج شهر برلین، هنگ کنگ، ملبورن، لندن و لس آنجلس بررسی کردند

بی تردید گیاهان دی اکسید کربن هوا را می گیرند و آن را به اکسیژن تبدیل می کنند؛ بنابراین افزایش دامنه فضاهای سبز در  

مناطق شهری و انتقال گیاهان مختلف به داخل ساختمان ها، روشی برای تضمین تداوم روند تبدیل دی اکسید کربن هوا به 

  .اکسیژن در اطراف ما است

گیاهی تاثیر قابل توجهی بر کاهش سایر آالینده های هوا از جمله دوده و گرد و غبار نیز دارند؛ محققان حتی ثابت پوشش های 

 .کرده اند که قرار دادن یک گیاه روی میز می تواند کیفیت هوای داخل خانه را تقویت کند

 2۳به میزان ( نمای پوشیده از گیاه)مان سبز مطالعه جدید نشان داده است که میزان آالینده های هوا در حدفاصل دو ساخت 

که در آن ساختمان ها و جاده ها  'اثر جزیره ای گرمای شهری'ساختمان های سبز همچنین با مسدود کردن .درصد کاهش می یابد

  .گرمای روزهای داغ را ساطع می کنند، می توانند موجب خنک شدن هوای شهرها شوند

ختمان های پوشیده از گیاهان سبز در شهرهایی با ساختمان های بلند مانند هنگ کنگ، می براساس یافته های محققان، سا 

 .شوند( درجه فارنهایت 13)درجه سانتیگراد  1۳توانند موجب کاهش دما تا 

هوای این مطالعه همچنین نشان داد که در اوج گرمای تابستان، دمای زیر یک سقف پوشیده از گیاه می تواند به اندازه گرمای  

( درجه فارنهایت 9۳)درجه سانتیگراد  3۳محیط اطراف باشد، اما دمای زیر سقفی که از پوشش گیاهی برخوردار نیست، حتی تا 

 .گرم تر از دمای هوای اطراف می شود

ات این پژوهشگران خاطرنشان کردند که با افزایش تدریجی دمای زمین، می توان از برخی پوشش های گیاهی برای مقابله با اثر 

گرمایش استفاده کرد؛ به صورتی که به لطف این سپر سبز، دمای هوای خانه ها اغلب کاهش می یابد و اگر این نماهای به درستی 

به گفته محققان، پوششی از شاخ و برگ گیاهان سر و صدای ناشی از ترافیک را .ایجاد شوند، آلودگی صوتی را نیز جذب می کنند

از فواید دیگر پوشش گیاهی نمای ساختمان ها، .کند، اما اثر مثبتی در این زمینه به ویژه عصرها داردبه طور کامل مسدود نمی 

زهکشی بهتر است؛ به طوری که پوشش گیاهی نما و سقف، آب باران را جذب کرده و زمان و شدت رسیدن آب به زمین را کاهش 

ای پاک، به عالوه یک محیط زیست متنوع تر شهری از دیگر فواید آسایش و بهره مندی کارمندان ادارات از طبیعت و هو .می دهد

 .پوشش گیاهی نمای ساختمان های شهری ذکر شده است

/news/fa/ir.iana.www//:http5332۳D%/3%B5%D3%A۲%D3%%AE 
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 متفرقه
 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۴۲: تاریخ

  ارتقای سالمتی با مصرف گوشت بوقلمونارتقای سالمتی با مصرف گوشت بوقلمون

 دبیر ترویج شرکت تعاونی صنعت بوقلمون ایران -کامبیز جعفری 

با داشتن باالترین میزان پروتئین نسبت به سایر منابع . بوقلمون جدیدترین بازیگر یک صنعت چند میلیارد تومانی رو به رشد است

ای  صنعت بوقلمون به آنچنان تجارت مبتکرانه و پیچیده. سالم قرار گرفته استهای تغذیه  گوشتی و چربی پایین در راس جدول

این گوشت واقعاً عملکرد خوبی . تبدیل شده که فعاالن زیادی در سراسر کشور مشغول به پرورش آن در راستای تولید ملی هستند

اری پیشکسوتان و فعاالن این صنعت در تمام امروزه تقریباً در تمامی شهرهای بزرگ به ی. در ارتقای سالمتی یک جامعه دارد

های مختلف  بوقلمون در کشورهای توسعه یافته به شکل. توان گوشت بوقلمون را یافت سوپرهای پروتئین عرضه گوشت و مرغ می

برگر  شود و تبدیل به صورت دودی و شکراندود فرآوری می شود؛ یا به برای نیاز مشتریان به صورت بریده و قطعه شده خشک می

 .شوند طبخ می( پر بوقلمون شکم)بوقلمون بیکن بوقلمون؛ پنینی، سوسیس و کالباس بوقلمون یا درسته 

های دولتی و خصوصی در غذاهای سنتی مثل  ها و ارگان رفته در کشور ما نیز، بوقلمون در سبد غذایی خانوارها، رستوران رفته

 .گیرد مورد استفاده قرار می...  کوفته، انواع خورش، باقالی پلو با ماهیچه و

این در حالی . میلیون، مصرف قابل توجهی نیست 3۳گرم در سال برای کشوری با جمعیت حدود  5۳۳اما متأسفانه مصرف سرانه 

 .کیلوگرم و آمریکا هشت کیلوگرم در سال است 11است که سرانه مصرف اروپا 

ده و امیدواریم با افزایش سطح آگاهی مردم و مصرف بیشتر گوشت بوقلمون، رسانی را افزایش دا ما برای نیل به این هدف باید اطالع

ها در جهان الگوی غذایی ناسالم است که با یک مقایسه  یکی از عوامل بروز بیماری.سالمتی را برای مردم کشورمان به ارمغان آوریم

شود؛ در  لیتر برآورد می 55صرف ساالنه نوشابه در ایران به گفته یکی از عوامل وزارت بهداشت م. پردازیم موردی به بیان این امر می

ها سکته قلبی  طبق آمار وزارت بهداشت نخستین علت مرگ و میر در ایرانی.حالی که مصرف گوشت بوقلمون بسیار پایین است

دهد،  هش میگوشت بوقلمون کلسترول بد خون را کا. ترین علت آن آلودگی هوا و کلسترول بد خون است عنوان شده که مهم

کند، سیستم ایمنی بدن را تقویت کرده، ترشح هورمون  کند، از سکته قلبی و سرطان جلوگیری می آرامش و سرحالی ایجاد می

همچنین از پوکی استخوان و . دارد و برای ورزشکاران و خردساالن بسیار مفید است تستوسترون را در آقایان در حد مطلوب نگه می

گوشت بوقلمون منبع خوبی از پروتئین و . اس و بهبود کم خوابی را در پی دارد.ند و کاهش عوارض امک آلزایمر جلوگیری می

علت عدم وجود  حجم این گوشت به.و اسید آمینه تریپتوفان است B12و  B1 ،B5 ،B6های  سلنیم، روی، پتاسیم، آهن و ویتامین

درصد،  33شود و در نهایت مرغ بعد از پختن  کم نمی... وسفند وچربی میان بافتی در هنگام پخت بالعکس گوشت مرغ، گوساله، گ

علت مقاومت باالی بدنی و  این پرنده سینه پهن تجاری، به.آید دست می درصد گوشت پخته به 33درصد و بوقلمون  6۳گوشت قرمز 

همچنین در پرورش بوقلمون . اردبیوتیک را در طول دوره پرورش د ها در کشور ما کمترین نیاز به مصرف آنتی بومی نشدن بیماری

شود، چرا که آناتومی و ساختار بدنی این پرنده به صورتی است که استفاده هورمون که افزایش غیر  گوشتی از هورمون استفاده نمی

در نظر  ای نزدیک، با رود در آینده با توجه به شرایط موجود، گمان می.استاندارد وزن را در پی دارد باعث فلج شدن آن خواهد شد

ترین منبع گوشتی تبدیل شده و مردم  العاده گوشت بوقلمون معروف به گوشت سالمتی در جهان، به مهم گرفتن خواص فوق

 ./کشورمان کافی است که در جریان خواص این گوشت قرار گیرند تا هر چه بیشتر به سالمتی و روند زندگی بهتر نزدیک شوند

/news/fa/ir.iana.www//:http53652D%/3%A۲%D3%B1%D3%%AA 
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 متفرقه
 فودپرس ۵۹۳2مهر ماه  ۴۵چهار شنبه 

  سالم اقتصاد ایران به جامعه جهانیسالم اقتصاد ایران به جامعه جهانی

. تر از گذشته کند را قویرفع ممنوعیت معامالت دالری، فرصتی تازه برای اقتصاد ایران مهیا کرده تا اتصال خود با جامعه جهانی 

سید حامد واحدی، . خصوصی امیدوارتر از گذشته به مسیر خود ادامه دهد انتشار این خبر طی دو روزگذشته موجب شده تا بخش

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران اعتقاد دارد که آنچه رخ داده فرصتی تازه است که باید با اصالحات ساختاری داخلی درون 

 :خوانید وگو با او را می گفت. ، به صورت عملیاتی برای اقتصاد کشور سودآور شوداقتصاد

 به اعتقاد شما رفع ممنوعیت معامالت دالری به نفع اقتصاد ایران است؟ 

المللی برای  دهد فضای بین رفع ممنوعیت معامالت دالری، اتفاق جدیدی است که باید آن را به فال نیک گرفت چراکه نشان می

تر از هر زمان دیگری شده  ها لرزان توانیم بگوییم که پایه تحریم به تعبیری امروز می. شده است  یرش ایران بیش از گذشته آمادهپذ

ها  توانست رخ دهد ولی به هرحال تردیدهای غرب در اجرای برجام یا به بیانی، بدعهدی ها قبل نیز می البته این اتفاق از مدت. است

طور روشن امروز باید امیدوار باشیم که این  رگ اتصال اقتصاد ایران به آن سوی مرزها قطع باقی بماند ولی بهسبب شد تا همچنان 

 .کند اتفاق مقدمات را برای بهبود شرایط مهیا می

 کند؟ گذاران خارجی در ایران می این اتفاق کمکی به حضور سرمایه 

ین اقدام به معنای بهبود روابط خارجی ایران و همراهی بیشتر اقتصاد جهان با به دو نکته باید دقت کرد؛ اول اینکه اساسا ا. قطعا

اگر اجرای برجام را نقطه عطف روابط خارجی بدانیم، رفع ممنوعیت معامالت دالری یک پیشرفت بزرگ و دستاورد . ایران است

گذار  خصوصی ایران و سرمایه رسیده و بخشها به صورت عملی به پایان  این اقدام یعنی اینکه دوران تحریم. عینی برجام است

دانند که اقتصاد  گذاران خارجی هم می دوم اینکه حاال سرمایه. خارجی مطلع شده که ایران به مسیر مبادالت جهانی بازگشته است

ز نظر عملیاتی و بنابراین این اتفاق هم ا. توان به آن دست پیدا کرد ایران دیگر مانند گذشته منزوی و دور از دسترس نیست و می

 .هم از منظر تبلیغاتی برای ما مهم است

تواند از فضای پساتحریم به  رسد اقتصاد ایران نمی هایی ایجاد شده بود ولی به نظر می البته پیش از این هم فرصت 

 شما این را قبول دارید؟. اندازه انتظارات بهره مند شود

دهم که بگویم پاسخی  کارانه باشد ولی من ترجیح می پاسخی محافظه واقعیت این است که شاید این. هم بله و هم خیر

گذاران خارجی هنوز جذاب  ها برای سرمایه های زیادی دارد که حتی با وجود همه محدودیت اقتصاد ایران مزیت. گراست واقعیت

گذاران جهانی ندارد و  با نگاه سرمایه وکار در ایران تناسبی اما واقعا فضای کسب. طور خاص امنیت ایران مزیت بزرگی است به. است

البته که . شود وکار مانعی برای آنها می کنند و از سوی فضای کسب بنابراین آنها پس از بازدید از ایران از طرفی شوق حضور پیدا می

قاومتی ابالغی مقام های اقتصاد م نخستین گام برای رشد هم این است که با اجرای برنامه. قطعا باید در مسیر اصالحی حرکت کرد

توان در مورد حضور  پس از آن است که تازه می. معظم رهبری، پاالیشی اساسی در فضای کسب و کار اقتصاد ایران صورت گیرد

گذاران خارجی برای  سال قبل موضوع سرمایه 2۳این را هم باید یادآوری کنم که اگر تا مثال . گذاران خارجی صحبت کرد سرمایه

یعنی اگر اقتصاد . یک انتخاب بود، امروز با توجه به کاهش منابع و درآمدهای دولت به یک اجبار تبدیل شده استاقتصاد ایران 

توان به همین منابع محدود متکی بود و باید سراغ درآمدهای دیگر به غیر از  درصدی دارد، دیگر نمی 3ایران تمنای رشد باالی 

 .ذاران خارجی هستندگ نفت رفت که یکی از آنها هم همین سرمایه
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 های دالری فعال اثر مملوسی برای ما ندارد؟ با این حساب رفع ممنوعیت 

. المللی را با سهولت بیشتری انجام دهد و این یک دستاورد مهم است تواند معامالت بین خصوصی کشور می بخش. اتفاقا اثر دارد

خصوصی ایران وقتی در دوران تحریم و در حالت انزوا بود، به سختی  شباشید که بخ البته یک نکته روانی را هم باید در نظر داشته

کردند با یک اقتصاد بسته مواجه  های خارجی هیچ اطمینانی به ما نداشتند چراکه تصور می شد و طرف وارد مذاکرات جهانی می

اکرات خارجی اعالم کند، این کشور خصوصی ایران وجود دارد که در مذ نفس در بخش به اما حاال این اطمینان و اعتماد. هستند

. ها بیشتر استفاده کنیم اما به هرحال حاال نوبت ما است که از فرصت. عضوی از جامعه جهانی اقتصاد است و نباید از آن دوری کرد

 .ایم و باید منتظر پاسخ باشیم درواقع ما به جامعه جهانی سالم داده

c=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http3b249bd 
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 متفرقه
 فودپرس ۵۹۳2مهر ماه  ۴۵چهار شنبه 

  گوشت گوزن با ذائقه ایرانی همخوانی نداردگوشت گوزن با ذائقه ایرانی همخوانی ندارد

آورم  هرگاه که به یاد میام،  من یکی دو بار که گوشت گوزن خورده: یک متخصص تغذیه و استاد دانشگاه گفت  <مواد غذایی

 !کنم خوردگی می هم به احساس دل

سپید، مدیرکل دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی ایران اعالم کرده واردات گوشت گوزن روسی در حال  به گزارش

گذرد و در  یع غذایی میاین در حالی است که بیش از یک سال از توافقات ایران و روسیه برای تجارت در حوزه صنا. بررسی است

 .اند هایی را برای این کار تایید کرده های نظارتی دو کشور شرکت این میان دستگاه

 گوشت گوزن با ذائقه ایرانی سازگار نیست

استاد دانشگاه، متخصص تغذیه و نایب رئیس انجمن علمی پیشگیری و درمان چاقی با بیان اینکه « دکتر سید ضیاءالدین مظهری»

که در آلمان بودم  من گوشت گوزن را وقتی: گوید زن از نظر سازگاری با ذائقه ایرانی باید مورد بررسی قرار بگیرد، میگوشت گو

ها در کجا نگهداری  از سویی باید مشخص شود این گوزن. کنم با ذائقه ایرانی همخوانی داشته باشد ام و تصور نمی امتحان کرده

 مت کامل برخوردار هستند؟ها از سال شوند و آیا این گوزن می

قبل از هر چیز باید مشخص شود این . شوند ها چگونه شکار شده یا پرورش داده می باید مشخص شود این گوزن: دهد وی ادامه می

صورت انبوه وارد  شوند؟ مشخص است که اگر بنا باشد گوشت گوزن به شوند یا پرورش داده می ها وحشی بوده و شکار می گوزن

ها گوشت گوزن وحشی به دلیل  از نظر تامین پروتئین. ا باید تمایل مردم ایران به این گوشت مورد آزمایش قرار بگیردشود، ابتد

ابتدا باید . شوند اینکه در هوای آزاد پرورش پیداکرده ترکیبات مفید بیشتری نسبت به دامی دارد که در محلی ثابت نگهداری می

 .نحوه پرورش و کیفیت گوشت مشخص شود

برای مثال پروکسیدی که : گوید مظهری با تاکید بر اینکه در گذشته هم واردات گوشت منجمد برزیلی با مشکالتی همراه بود، می

شود، مضر  ها در اثر استفاده از گوشت برزیلی به دلیل قطع شدن زنجیره سرما، یعنی باز شدن یخ و انجماد دوباره ایجاد می در چربی

ممکن است ازنظر اقتصادی به نفع ما باشد یا . شت گوزن روسی وارد کنند، نباید چنین اتفاقاتی رخ دهداگر بنا دارند گو. است

 .تر بخریم اما عوارض و تبعات آن برای سالمت جامعه بسیار است ارزان

که مراحل مختلفی را  خواهند اجازه ورود این گوشت به کشور را بدهند، حتماً باید توجه کنند وی با بیان اینکه دولتمردانی که می

ام، هرگاه که  من یکی دو بار که گوشت گوزن خورده: گوید کننده دارای اهمیت است رعایت کنند، می که ازنظر حفظ سالمت مصرف

هایی که ما در  به نظر من گوشت گوزن بو و طعم خاصی دارد که نسبت به گوشت. کنم خوردگی می هم به آورم احساس دل به یاد می

من غذایی به نام گوالش خوردم که شبیه به آبگوشت ما است؛ با . ایم تفاوت دارد ای مختلف زندگی به آن عادت کردهه طول دهه

 .کنم زنم حس بدی پیدا می اش حرف می جات معطر بود، حتی حاال هم که درباره اینکه سرشار از ادویه

خواهد گوشت گوزن  کسی که می ت پایلوت انجام دهند و آنصور بهتر است که ابتدا واردات گوشت گوزن را به: دهد وی ادامه می

 تواند این گوشت را به دیگران هم روا بدارد؟ سفارش بدهد ابتدا خودش از این گوشت مصرف کند و ببینید واقعاً می

 گوشت گوزن از نظر ارزش غذایی شبیه گوسفند است

کی تهران درباره گوشت گوزن و همخوانی آن با ذائقه ایرانی پزش متخصص تغذیه و استاد دانشگاه علوم« دکتر سیدعلی کشاورز»

گوزن مانند . کنم با ذائقه مردم ایران سازگاری نداشته باشد گوشت گوزن شبیه به گوشت گوسفند است بنابراین تصور نمی: گوید می
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و هم میزان پروتئین آن بیشتر از  بنابراین هم چربی کمتری دارد. هم شبیه به آنها است ای آن گوسفند و بز بوده و ارزش تغذیه

 .که با ذائقه ایرانی سازگار باشد البته درصورتی. گوشت گاو است و از این نظر ارزش غذایی بیشتری دارد

باید نظارت کافی وجود داشته باشد تا : های دقیقی صورت بگیرد، گفت کشاورز با بیان اینکه برای واردات گوشت باید نظارت

همچنین باید انجماد و انتقال . ها وجود نداشته باشد ها در این گوشت بیوتیک دگی میکروبی نبوده یا بقایای آنتیها دارای آلو گوشت

 .این گوشت به کشور با رعایت تمامی نکات بهداشتی صورت بگیرد

=Id?aspx.stPo/ir.foodpress.www//:http3c1d95۲۲۲۲۲5413fa 
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 مرکبات
 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۵۳: تاریخ

آموزان در دستور کار آموزان در دستور کار   توزیع مرکبات در بسته تغذیه دانشتوزیع مرکبات در بسته تغذیه دانش/ / میلیون تن مرکبات در کشورمیلیون تن مرکبات در کشور  ۸.5۸.5بینی تولید بینی تولید   پیشپیش

  قرار گرفتقرار گرفت

رو  های انجام شده با مازاد تولید روبه بینی با توجه به پیش شود که میلیون تن انواع مرکبات در کشور تولید می 4۶3امسال حدود 

 .خواهیم بود

تا  11۳در سال گذشته : وگو با ایانا با اعالم این خبر گفت گرمسیری امروز در گفت های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر امور میوه

مت این محصوالت منطقی نبود و در مقطعی باغداران هزار تن صادرات انواع مرکبات از کشور انجام گرفت، اما با این حال قی 12۳

ای با حضور وزیر جهاد  برای ساماندهی مازاد تولید در سال جاری، روز گذشته جلسه: پور افزود ابوالقاسم حسن.دچار زیان شدند

ر این جلسه پیشنهاد ریزی و ارائه راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از انباشت محصوالت برگزار شد که د کشاورزی درباره برنامه

بندی مناسب و کاهش  های صادراتی، تسهیل در عملیات گمرک، کوتاه کردن زمان قرنطینه و ارائه خدمات بسته پرداخت مشوق

 .وگو قرار گرفت های یخچال دارد مطرح و مورد بحث و گفت هزینه کامیون

سعی ما بر : شوند، خاطرنشان کرد دراتی ما را شامل میوی با بیان اینکه کشورهای منطقه و حوزه خلیج فارس بیشترین اهداف صا

این است که میزان صادرات به این کشورها را نسبت به سال گذشته افزایش دهیم، اما یکی از راهکارهای پیشنهادی دیگر در این 

خل کشور است؛ بر همین تواند تا حد زیادی در متعادل کردن مازاد تولید راهگشا باشد، افزایش مصرف سرانه در دا باره که می

تواند از سوی وزارت جهاد کشاورزی  آموزان مطرح شده است که می اساس توزیع مرکبات همراه با شیر و خرما در بسته تغذیه دانش

: های غذایی مرکبات ایران نسبت به محصوالت مشابه در سایر کشورها ادامه داد پور در توصیف ارزش حسن.ها پیگیری شود و رسانه

دلیل برخورداری از ساعات بیشتر تابش نور خورشید از ارزش غذایی باالتری نسبت به محصوالت مشابه  ت مرکبات ایران بهمحصوال

در کشورهای مدیترانه، مصر و اسپانیا برخوردار هستند، همچنین با توجه به درصد باالی رطوبت هوا در این کشورها تعداد دفعات 

 .رسد؛ در حالی که در ایران این تعداد فقط دو تا سه بار در سال است ال میبار در س 2۲پاشی به اجبار به  سم

تا  4۳هزار تن پرتقال،  2۲۳امسال در کشور حدود : وی با بیان اینکه میزان مازاد تولید مرکبات قابل پیش بینی نیست، تصریح کرد

فروت تولید  هزار تن گریپ 1۳۳لیموشیرین و حدود  هزار هکتار تن نیز 34۳هزارتن لیموترش و  3۳۳تا  43۳هزار تن نارنگی،  ۲4

هزار  45هزار هکتار آن پرتقال،  2۲۳هزار هکتار باغ مرکبات در کشور وجود دارد که از این میزان  51۳به گزارش ایانا، .شود می

هزار هکتار از  5۳ همچنین. دهد هزار هکتار آن سایر مرکبات را تشکیل می 23هزار هکتار لیموشیرین و  5۳هکتار لیموترش، 

 ./دهد فروت تشکیل می هزار هکتار آن را گریپ 1۲۳های مرکبات در مرحله نهال هستند که  باغ

/news/fa/ir.iana.www//:http53436D%/9%DB%BE%3 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/fa/news/35486/%D9%BE%DB%258


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

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

 

164 

 

 
 مرکبات

 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۴۴: تاریخ

  درصددرصد  9595رنگ افزایی مرکبات در قائمشهر به کمتر از رنگ افزایی مرکبات در قائمشهر به کمتر از کاهش کاهش 

سال های گذشته نبود کارشناسان مجرب در کنار سورتینگ داران : مهدی زینی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود 

 . ایی گرفته شدمنجر به اقداماتی همچون رنگ افزایی مرکبات نارس می شد ، اما امسال این مشکل برطرف و جلوی رنگ افز

سورتینگ دار شهرستان هم به دلیل رنگ افزایی مرکبات نارس تذکر جدی داده شده بود و همین  13پارسال به : وی ادامه داد 

رئیس اتحادیه باغداران قائمشهر از این شهرستان به عنوان قطب تولید مرکبات و .  هشدار هم باعث شد که امسال رعایت کنند

واحد  3۳واحد سورتینگ فعالیت دارد که تنها  1۲۳ی در مازندران یاد کرد و گفت که در این شهرستان فعالیت سورتینگ دار

واحد سورتینگ و بسته بندی در مازندران  3۳۳بنا به آمار سازمان جهاد کشاورزی و صنعت و معدن ، بیش از . دارای مجوز هستند

 . فعالیت دارنددرصد آنها به صورت سنتی و بدون مجوز  3۳وجود دارد که 

به : درصدی تولید مرکبات در سال جاری نسبت به سال گذشته اشاره کرد و گفت  1۳رئیس اتحادیه باغداران قائمشهر به رشد 

 2۲۳هزار تن رسیده است ، درحالی که سال گذشته  5۳۳دلیل شرایط مناسب آب و هوایی تولید مرکبات در این شهرستان به 

مسئوالن وعده داده اند که : رات را تنها راه حل مشکل تولید زیاد مرکبات در مازندران دانست و افزود وی صاد. هزار تن بوده است

با همکاری روسیه کریدور سبز تجاری را برنامه ریزی کنند تا صادارت با تعرفه گمرکی کم انجام شود و شاهد صادرات مرکبات 

ن در جلساتی که داشتیم مقرر شد با پرداخت تسهیالت کم بهره ، مشوق همچنی:  او ادامه داد. بیشتر به کشورهای دیگر باشیم

 . های صادراتی ، تعدیل هزینه حمل و نقل و کاهش تعرفه گمرکی بتوانیم مشکالت را برای صادرکنندگان برطرف کنیم

 4۳۳پارسال قرار بود : گفت زینی عمل به وعده های داده شده را در تحقق برنامه صادرات مرکبات به خارج از کشور مهم دانست و 

 . تن صادر شد 13۲هزار تن از مرکبات تولیدی مازندران به روسیه صادر شود اما به دلیل مشکالت خاص تنها 

 واگذاری ذخیره سازی مرکبات شب عید به اتحادیه باغداران **

ز سوی استانداری و سازمان صنعت ، زینی همچنین گفت که در نشست های برگزار شده با مسئوالن و بررسی های صورت گرفته ا

 . معدن و تجارت مازندران ، قرار شد ذخیره سازی مرکبات پایان سال به اتحادیه باغداران مازندران واگذار شود

سال  2سال های گذشته اتحادیه باغداران متولی ذخیره مرکبات در مازندران بود اما از : رئیس اتحادیه باغداران قائمشهر افزود 

 .  ین کار به اتحادیه تعاونی روستایی سپردهپیش ا

اتحادیه باغدارن با توجه به این که تجربه هفت ساله در زمینه ذخیره سازی مرکبات دارد ، می تواند موفق تر از بقیه در : وی گفت 

و نیم  2میانگین حدود  هزار هکتار باغ مرکبات دارد که براساس آمارهای رسمی به طور 1۲۳استان مازندران . این زمینه عمل کند

 . میلیون تن محصول اعم از پرتقال و نارنگی از آن برداشت می شود

 .درصد از تولید مرکبات کشور را در اختیار دارد 3۳مازندران بیش از 
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 مرکبات
 خبرنگاران جوان - ۵۹۳۱مهر  ۴۲: تاریخ

  !!  صادرات پرتقال ایران به روسیه و افغانستانصادرات پرتقال ایران به روسیه و افغانستان

 .بر اساس آمار گمرک عمده صادرات پرتقال به افغانستان ، ترکمنستان و روسیه بوده است

ماه منتهی به  3طبق آمار گمرک در   اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار به گزارش

 .از کشور صادر شده است  تن پرتقال 91مردادماه سال جاری بیش از 

 .بوده است 1،193،۲39،953و ارزش ریالی آن  59،633ارزش دالری این میزان صادرات 

 

 ارزش دالری  ارزش ریالی  (گ.ک)وزن کشورطرف معامله ماه

 3،665 262،244،5۳۳ 16،66۳ افغانستان 1

 4،999 131،269،۲4۳ 12،493 افغانستان 1

 2،۳63 62،432،223 3،165 ترکمنستان 1

 3،۲12 1۲2،۲۲۳،364 14،23۳ ترکمنستان 1

 ۲،24۳ 213،39۲،52۳ 13،1۳۳ فدراسیون روسیه 1

 19۳ 3،۲62،15۳ 4۲3 ترکمنستان 2

 2،343 ۲۲،1۳2،43۳ 4،9۳۳ افغانستان 5

 3،133 24۲،۳۳6،3۲6 19،9۳۳ فدراسیون روسیه 5

 3۳ 1،324،۳۳۳ 3 فدراسیون روسیه 5
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها
 فارس - ۳۱71/7۵۳:  تاریخ

  هر فعالیتی را به اقتصاد مقاومتی ربط ندهیمهر فعالیتی را به اقتصاد مقاومتی ربط ندهیم/ / تعریف و تمجید خالف اقتصاد مقاومتی استتعریف و تمجید خالف اقتصاد مقاومتی است
شود بلکه در مسیر خالف  با تعریف و تمجید مشکلی حل نمی: قائم مقام مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور گفت 

تلفن  از ساری، فردین شورج بعدازظهر امروز در افتتاح باشگاه کشاورزان سامانه خبرگزاری فارسبه گزارش . اقتصاد مقاومتی است

دهنده عدم ارتباط  با توجه به اینکه مصرف کود و سم یک چهارم و سرطان چهار برابر شده است نشان: ، اظهار کرد1339گویای 

 .استفاده از کود و سم در ایجاد سرطان است

  این سامانه مرتبط می ها به شدند و تا پایان سال تمام استان 1339استان متصل به سامانه  22از ابتدای امسال تاکنون : وی افزود

هر فعالیت در بخش کشاورزی که منجر به افزایش : مقام مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور ادامه داد  قائم.شوند

شود بلکه در  تولید و کاهش مشکالت کشاورزی شود حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی است و با تعریف و تمجید مشکلی حل نمی

دهیم را به اقتصاد مقاومتی ربط ندهیم بلکه  هر فعالیتی که انجام می: این مسؤول بیان کرد.د مقاومتی استمسیر خالف اقتصا

 .های ما باید منجر به افزایش درآمد و تولید محصوالت کشاورزی شود فعالیت

آمادگی وجود دارد تا هر نوع : کردترین اهداف ایجاد باشگاه کشاورزان است، بیان  رسانی از مهم شورج با بیان اینکه آموزش و اطالع

 .ها که کشاورزان نیاز دارند از طریق باشگاه کشاورزان ارائه شود ویژه آموزش مصرف نهاده آموزش به

 .اندازی باشگاه کشاورزان است آشنایی کشاورزان با تکنولوژی روز دنیا از دیگر اهداف راه: وی خاطرنشان کرد

: مایتی کشاورزی کشور با اشاره به اینکه باید فرهنگ کشاورزان را ارتقاء دهیم، گفتمقام مدیرعامل شرکت خدمات ح  قائم

 .بیشترین کارآفرینی در حوزه کشاورزی است و هیچ بخشی به اندازه کشاورزی قابلیت ایجاد اشتغال و کارآفرینی را ندارد

از وضعیت هواشناسی تخصصی بخش کشاورزی، انجام  های زراعت و باغبانی، آگاهی ارائه مشاوره در زمینه: این مسؤول ادامه داد

 .ترین خدمات قابل ارائه در باشگاه کشاورزان است آزمایش آب و خاک، سفارش و تحویل نهاده و آموزش از مهم

ای و مدرن را در مزارع به کشاورزان آموزش  های بخش کشاورزی باید کشاورزی حرفه کارگزاران توزیع نهاده: شورج تصریح کرد

کنند و در کشور هم باید  های کشاورزی را تا مزارع برای کشاورزان حمل می در کشورهای خارجی نهاده: وی اظهار کرد.ندده

های پیشرو در تأمین و  مازندران از استان: مقام مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور یادآور شد  قائم.اینگونه باشد

 .های کشاورزی است توزیع نهاده
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۴۹: تاریخ

  اظهار نظر تازه وزیر بهداشت درباره روغن پالماظهار نظر تازه وزیر بهداشت درباره روغن پالم

زاده هاشمی در حاشیه بازدید از بیمارستان رازی ماهنشان ضمن دروغ خواندن آنچه که به نقل سید حسن قاضی   به گزارش فارس،

ایم و از لبنیات حذف کردیم جای  این که مصرف روغن پالم را کاهش داده: از وی در مورد روغن پالم منعکس شده است، گفت

 .را نخواهد گفت« مضر است  به طور کلی روغن پالم»تشکر دارد ولی هیچ انسان عاقلی این جمله که 

 .شد، روغن پالم و از نوع نامرغوب آن بوده است بیشترین روغنی که به کشور ما وارد می: وزیر بهداشت تصریح کرد

بارها گفته شد زیاده روی در مصرف هر نوع روغن از جمله روغن پالم مضر است و آنچه که مورد تاکید وزارت : هاشمی تاکید کرد

 .ف روغن پالم از لبنیات و کاهش واردات، بویژه نوع نامرغوب آن بود که تحقق پیدا کردبهداشت است حذ

کردم که در ایام  تصور می: شود، گفت های نادرستی که به نقل از وی در مورد روغن پالم می وزیر بهداشت ضمن انتقاد از نقل قول

 .محرم دروغ نگویند ولی ظاهرا برای اصالح شدن زمان نیاز است
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۵۳: تاریخ

  درصد کشورهای جهاندرصد کشورهای جهان  3333/ / هاها  فاصله زیاد متن سخنرانی رییس جمهوری با سالم خواندن پالم از سوی رسانهفاصله زیاد متن سخنرانی رییس جمهوری با سالم خواندن پالم از سوی رسانه

  مشتری روغن پالم هستندمشتری روغن پالم هستند

سخنگوی وزارت بهداشت امروز در نشستی خبری با بیان این که از مخلوط کردن سالمت مردم با سیاست گله مند است، در مورد 

متن سخنرانى ریاست جمهورى با سالم خواندن روغن پالم که رسانه های کشور به شکل نادرست : دلیل این گالیه اش گفت

به گزارش ایانا، ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت امروز در جمع خبرنگاران در خصوص اظهارات .ادى داردپرداختند، فاصله زی

روغن پالم یک روغن : جمهوری در مورد روغن پالم که در حاشیه دیدار با نخست وزیر مالزی مطرح کرده است، گفت اخیر رئیس

های مثبت و  پالم دارای ویژگی. درصد کشورهای جهان است 54مصرفی این روغن منبع روغن . نوع دارد 3خوراکی است و حداقل 

های مثبت روغن پالم است که صنعت نیز به آن عالقه دارد و وجود  پایداری باال، مقاومت در برابر حرارت ویژگی. منفی است

مصرف زیاد یا غیر اصولی آن ای مشکل دارد، از خطرات  ها رسوب می کند و از لحاظ تغذیه شده که در رگ اسیدهای چرب اشباع

 .شود محسوب می

متن سخنرانى : از مخلوط کردن سالمت مردم با سیاست گله مند است، در مورد دلیل این گالیه اش گفتوی با بیان این که 

 .ریاست جمهورى با سالم خواندن روغن پالم که رسانه های کشور به آن پرداختند، فاصله زیادى دارد

ی صرفا با اشاره به صادرات عظیم روغن پالم از این کشور به دنیا، پیشنهاد داد تا هیئت هایى براى بررسى رییس جمهور: وی گفت

روغن پالم یکى از روغن هاى خوراکى در چند نوع است که برخى انواع آن نیز از لحاظ :وى افزود.بیشتر این موضوع تشکیل شود

ر اندونزى و مالزى تولید مى شود و مالزى بزرگ ترین تولید کننده و صادر مصرف، مطلوب و گران است؛ این روغن به طور عمده د

درصد و در  3درصد روغن هاى مصرفى جهان روغن پالم است که البته در برخى کشورها این میزان  54حدود . کننده آن است

روغن پالم : لم در گذشته، گفتدرصدى ایران از روغن پا 3۳حریرچى با اشاره به مصرف .درصد گزارش شده است 9۳برخى دیگر 

نسبت به سایر روغن ها ارزان تر است و به علت داشتن اسیدهاى چرب اشباع، پایداری باال، مقاوم در برابر حرارت و مقاومت 

حریرچی در خواست کرد تا مسائل سالمت مردم و عملکرد وزارت بهداشت با مسائل .مکانیکى ویژگى هاى مثبت و منفى دارد

وزیر مالزی به  جمهوری در دیدار با نخست وزیر مالزی به بحث روغن پالم پرداختند و نخست رئیس: وی گفت.ط نشودسیاسی مخلو

جمهوری  لذا این چنین بود که رئیس. ها با وجود مصرف روغن پالم، سالمتی آنها خوب است این مسئله اشاره کردند که مالزیایی

های آن  های این روغن منتظر سفر هیأتی از مالزی هستیم تا ویژگی بیین ویژگیطی سخنان نخست وزیر مالزی گفتند ما برای ت

 .گیری بپردازیم بررسی شود و سپس به تصمیم

درصد و مصرف بعضی  3کنند، اما مصرف بعضی از کشورها به  تمامی کشورهای جهان از روغن پالم استفاده می: حریرچی بیان کرد

 95رسید که ما از سال  درصد می 3۳ما نیز قبل از اقدامات وزارت بهداشت به حدود  مصرف کشور. رسد درصد می 9۳دیگر به 

هزار تن و با  4۳۳، 94و  95هزار تن،  ۲3۳، 92و  91واردات روغن پالم در سال : حریرچی گفت.واردات آن را کاهش دادیم

 13کاهش  94به شش ماهه نخست سال  هزار تن رسید که نسبت آن 13۳به  93گرفته در شش ماهه نخست سال  اقدامات صورت

 ./داد درصدی را نشان می
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۵۹۳۱مهر  ۴۹: تاریخ

  نداردندارد  مشکلی در توزیع اقالم اساسی وجودمشکلی در توزیع اقالم اساسی وجود

ای  های زنجیره اقدام به عرضه برخی محصوالت پر مصرف در فروشگاه:رئیس ستاد تنظیم بازار جهاد کشاورزی استان تهران گفت

 .نموده ایم تا در روزهای پرتقاضا از حیث قیمت مشکلی به وجود نیاید

اقتصادی  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی ارخبرنگ علی عابدی رئیس ستاد تنظیم بازار جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با

جهاد کشاورزی استان تهران اقدام :ای اظهار داشت های زنجیره در خصوص توزیع اقالم اساسی در فروشگاه  باشگاه خبرنگاران جوان

ای نموده تا در روزهای پرتقاضا از  های زنجیره خی محصوالت پر مصرف همچون برنج، شکر، مرغ و گوشت در فروشگاهبه عرضه بر

ادامه خواهد داشت اما بعید است که   برنامه توزیع کاالهای اساسی در صورت نیاز: وی ادامه داد.حیث قیمت مشکلی به وجود نیاید

 .یمت برخی اقالم همچون مرغ و شکر در بازار مناسب استمشکالتی در بازار به وجود آید چرا که ق

نرخ هر کیلو برنج در عمده فروشی :رئیس ستاد تنظیم بازار جهاد کشاورزی استان تهران در خصوص نرخ این اقالم در بازار بیان کرد

تومان و در خرده فروشی  6۳۳ هزار و 2تومان، قیمت شکر در عمده فروشی نیز  3۳۳هزار و  4هزار تومان و در خرده فروشی ها  5

تومان  3۳۳هزار و  3تومان و در خرده فروشی ها  2۳۳هزار و  3تومان، قیمت مرغ نیز در عمده فروشی ها  3۳۳هزار و  2ها 

 .تومان است ۲۳۳هزار و  22وهمچنین نرخ گوشت 

 ها توزیع کاالهای تنظیم بازار در استان 

اقتصادی  گروه صنعت،تجارت و کشاورزی خبرنگار ازرگانی داخلی در گفتگو باهمچنین حسن عباسی معروفان معاون داخلی ب

و کنترل اقالم اساسی شرکت بازرگانی دولتی بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار موظف به توزیع : گفت باشگاه خبرنگاران جوان

 .و صفر است  در ایام مختلف همچون ایام محرم

 .ایم هزار تن شکر و همچنین گوشت و مرغ کرده 3هزار تن برنج،  25بدین منظور در دهه اول اقدام به توزیع : وی افزود

 .توزیع شده استها  ها به جهاد کشاورزی استان از چهارشنبه هفته گذشته سهمیه: عباسی معروفان ادامه داد

توزیع این اقالم در صورت : معاون داخلی بازرگانی دولتی با بیان اینکه توزیع این اقالم تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، بیان کرد

کنندگان هستند و  روز بعد از عاشورا نیز پاسخگوی مصرف 4الی  5ها  افزایش تقاضا ادامه خواهد داشت و باید گفت که استان

 .این حیث وجود ندارد مشکلی از

تومان و  32۳هزار و  2تومان، هر کیلو شکر  9۳۳هزار و  2هر کیلو برنج درجه یک اروگوئه : وی در خصوص نرخ این اقالم بیان کرد

بر اساس ضوابط اتاق اصناف توزیع کنندگان حداکثر پنج درصد سود به این   تومان اعالم شده و 1۳۳هزار و  3هرکیلو گوشت مرغ 

 .ها اضافه می کنند نرخ
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس ۵۹۳2مهر ماه  ۴۵چهار شنبه 

دولتی تخلفات و سوء مدیریت دولتی تخلفات و سوء مدیریت شرکت بازرگانی شرکت بازرگانی !/ !/ استاست« « فحش نامه سیاسیفحش نامه سیاسی»»جوابیه شرکت بازرگانی دولتی جوابیه شرکت بازرگانی دولتی 

  خود را پشت سیاسی کاری ها پنهان نکندخود را پشت سیاسی کاری ها پنهان نکند

شرکت بازرگانی دولتی در واکنش به دو گزارش مستند تسنیم از سوء مدیریت و تخلفات این شرکت در خصوص  <مواد غذایی

خویش اقدام به فرار رو به برای مخفی کردن تخلفات  "فحش نامه سیاسی"برنج، به جای ارائه پاسخ شفاف و منطقی، با ارسال یک 

پاسخ تند و تیز »به گزارش خبرگزاری تسنیم، شرکت بازرگانی دولتی در واکنش به انتشار دو گزارش با عناوین .جلو کرده است

در شرکت بازرگانی دولتی ایران چه »و « تواند قانونی عمل کند بگوید تا فکر دیگری بکنیم آقای قنبری اگر نمی: حجتی به معاونش

شبیه است، برای  "فحش نامه سیاسی"جوابیه ای که بیشتر به « ر است؟ حیف و میل میلیاردها تومان مثل آب خوردنخب

 .خبرگزاری ارسال کرده است که به همراه توضیحات تسنیم منتشر می شود

: تند و تیز حجتی به معاونشپاسخ »شهریورماه جاری اقدام به انتشار مطالبی با عناوین  23و  2۲های  خبرگزاری تسنیم در تاریخ"

حیف / در شرکت بازرگانی دولتی ایران چه خبر است؟ »و « تواند قانونی عمل کند بگوید تا فکر دیگری بکنیم آقای قنبری اگر نمی

 اساس به این شرکت، کرده است، که با توجه به انتساب مهمالت، افترائات و اتهامات بی« و میل میلیاردها تومان مثل آب خوردن

ای دارد که خوشبختانه تاکنون  تکرار چندین باره این اکاذیب، نشان از اغراض سیاسی نهفته در پشت پرده این پردازش دروغ رسانه

دیگری در پی نداشته  ای، حاصل  سازی باطل رسانه کنندگان این جریان  جز تشویش و آلوده نشان دادن ذهن نویسندگان و هدایت

داشت، لیکن به منظور روشن شدن هرچه بیشتر و بهتر اذهان و افکار مخاطبان محترم، مواردی را در  است و در آینده نیز نخواهد

 :رسانیم پاسخ به مطالب منتشر شده به استحضار می

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به عنوان متولی تامین و تنظیم بازار کاالهای اساسی، عملیات خرید، نگهداری و  -1

المللی  گندم، برنج، روغن و شکر را به عنوان فعالیتی تخصصی در حوزه بازرگانی کشور و در عرصه بین: االهای اساسی شاملتوزیع ک

سازی و توزیع کاالهای اساسی موردنیاز  های این شرکت در حوزه تامین، ذخیره دهد و مهمترین رویکرد و شاخصه فعالیت انجام می

المال دولت، در کنار  های ملی و بیت ح اقتصادی کشور و حفاظت و حراست از اموال و سرمایهکشور، رعایت حداکثری صرفه و صال

باشد و در این راستا از هیچ کوششی فروگذار نکرده و نخواهد کرد و همواره به ویژه  ایجاد آرامش و امنیت غذایی مردم شریف می

 .نونی و اصولی انجام داده استهای قا های اخیر، این ماموریت خطیر را به بهترین شکل طی سال

اداری این شرکت با عنوان وزیر محترم جهاد  -خبرگزاری تسنیم، این بار نیز همچون دفعات قبل، اقدام به انتشار نامه عادی -2

کشاورزی کرده است، در حالی که این نامه نیز مربوط به بیش از یک ماه قبل بوده و متاسفانه به دلیل عدم آگاهی و اشراف 

در صورتی که ! ویسنده گزارش کذایی تسنیم، به غلط درخواست غیرقانونی واردات برنج از ناحیه این شرکت قلمداد شده استن

باشد زیرا نامه مذکور در واقع درخواست صدور مجوز ترخیص برای  صدور این نامه نیز در راستای صیانت از اموال دولتی می

ای تامین ذخایر استراتژیک خریداری و به گمرکات کشور وارد و تخلیه شده است، لیکن به ها قبل از آن، بر هایی است که ماه برنج

و تامین دیر هنگام و با وقفه زیاد منابع الزم، موفق به ترخیص از گمرکات در موعد  lc گشایش: دلیل بروز برخی مشکالت از قبیل

های الزم برای نگهداری استاندارد و  ود در گمرکات، شرایط و ویژگیای موج مقرر نشده بود لذا از آنجا که امکانات و تاسیسات ذخیره

طوالنی مدت کاالیی همچون برنج را، با توجه به شرایط آب و هوایی بنادر جنوبی کشور، نداشته و امکان فسادپذیری و آلوده شدن 
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ها و مراکز  اری برنجها در دیگر استانبرنجها نیز باال بوده، لذا این شرکت درخواست صدور مجوز ترخیص کاال جهت حمل و نگهد

 .دهد ای را ارائه می استاندارد ذخیره

های مرسوم و متداول اداری، که توسط برخی سودجویان،  متاسفانه خبرگزاری تسنیم با استناد به برخی مکاتبات و نامه -2

مابین وزیر محترم جهاد  به القای اختالف فیگیرد، بارها اقدام  طلبان از داخل شرکت در اختیارش قرار می خواهان و فرصت رانت

های حاکمیتی و کامال قانونی این شرکت از سوی دیگر کرده  سو و زیر سوال بردن اقدامات و فعالیت کشاورزی و معاون ایشان از یک

داشته و یافته ذهن های دروغین اگرچه دلخواه مخالفان است، اما واقعیت بیرونی ن است، در حالی که اینگونه القائات و خبرسازی

باشد زیرا رابطه آقایان مهندس حجتی و دکتر قنبری مبتنی بر یک رابطه کاری و تخصصی و  ها می مشوش و مریض اینگونه رسانه

سال در مقام معاونت وزیر و مدیرعاملی  2برادری دیرینه است و شاهد این مدعا نیز صدور حکم ابقای دکتر قنبری برای مدت 

تواند به اتخاد و  باشد و طرح اینگونه موضوعات واهی نمی ولتی ایران از سوی مهندس حجتی در اواخر تیرماه میشرکت بازرگانی د

نوشت مهندس حجتی بر نامه دکتر  لذا پی. همدلی موجود میان دولتمردان و عملکرد مطلوب دولت تدبیر و امید خدشه وارد کند

 .مابین آنها ها است نه اختالف فی ترام و رعایت صددرصدی قوانین و چارچوبقنبری نیز تنها بیانگر تاکید موکد ایشان بر اح

، به گردانندگان خبرگزاری تسنیم «حیف و میل میلیاردها تومان مثل آب خوردن»ورزانه با عنوان  در خصوص گزارش غرض -5

فروش کاالهای دولتی و صیانت از اموال  کنیم، ابتدا تکلیف خودشان را با خود و مخاطبان محترمشان روشن کنند که آیا توصیه می

هایی که در زمان دولت مورد حمایت و مقبول این خبرگزاری وارد شده بود، کار  عمومی و جلوگیری از حیف و میل و فساد برنج

 باشد، یا خیر؟ درست و صحیح می

د، مستندات قانونی و معتبر موجود در های مجعولی که این خبرگزاری منتشر کرده بو های قبلی به گزارش این شرکت در پاسخ -3

خصوص سالمت کاالها و فروش آنها را به استحضار مردم شریف و مخاطبان محترم رسانده است و حتی به اذعان گزارش منتشره، 

ئه ای با حضور مدیران این شرکت و معاون خبر و خبرنگار تسنیم، کلیه مستندات مورد نظر ارا با دعوت از خبرگزاری و در جلسه

لیکن از آنجا که خبرگزاری تسنیم برای چندمین بار ادعاها و اتهامات واهی . گردید که مورد قبول دوستان خبرگزاری هم واقع شد

 :شویم که خود را تکرار کرده است، مجددا یادآور می

نامه مربوطه، مبادرت  آیینقانون بودجه کل کشور و  19تبصره « ز»براساس بند  1595شرکت بازرگانی دولتی ایران در سال ( الف

درصد ارزش کارشناسی شده ملک متقاضیان کرده است، لذا با توجه به عدم ایفای  ۲۳، به میزان (ترهینی)دار  به فروش برنج مدت

تعهدات از طرف خریدار، دفتر حقوقی شرکت بازرگانی دولتی ایران با سرعت و دقت و بدون درنگ، اقدامات قانونی را جهت صیانت 

 .المال انجام داده است حقوق بیتاز 

هیچ برنجی از طرف شرکت به صورت  1594بوده و در سال  1595های فروخته شده به صورت ترهینی مربوط به سال  برنج( ب

برابر با بخشی از امالک ترهینی بوده نه دقیقا  95های فروخته شده ترهینی در سال  ترهینی به فروش نرفته است و ارزش برنج

. امالک، که این امر نیز برای جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی خریداران انجام شده و به نفع شرکت تحقق یافته است ارزش کل

الزم به ذکر است که کلیه امالک ترهینی توسط کارشناسان رسمی دادگستری مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از ارزیابی فوق نیز 

شرکت بازرگانی دولتی ایران مجددا بررسی و مورد تحقیق محلی قرار گرفته و پس از توسط واحدهای حراست و فنی و مهندسی 

 .طی مراحل ثبتی و قانونی نسبت به ترهین آنها اقدام شده است

نامه مربوطه، دارای  وصول مطالبات شرکت از طریق اجرای اسناد رهنی مطابق قوانین و مقررات، مخصوصا قانون ثبت و آیین( ج

د قانونی است که با گذشت مدت قانونی و مهلت تعیین شده و عدم تمکین مدیون به پرداخت دین خود، نسبت به مراحل و مواع
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فروش ملک و جبران زیان وارده اقدام خواهد شد، البته اقدامات اخیر با جدیت و قاطعیت تمام توسط دفتر حقوقی این شرکت 

سی ملک و ابالغ به مدیون و آگهی فروش از طریق مزایده عمومی پیش رفته تحقق یافته و در مورد برخی از آنها تا مرحله کارشنا

 .است

کنیم که این شرکت تاکنون هیچ  در خصوص ادعا و اتهام توزیع برنج تاریخ گذشته در کشور توسط این شرکت نیز تاکید می -6

هداشت و تاریخ مصرف مورد تایید برخوردار های نظارتی و بهداشتی نبوده و از سالمت و ب محموله برنجی که مورد تایید دستگاه

های نظارتی بر بهداشت و سالمت  نباشد، توزیع نکرده و نخواهد کرد و شاهد این مدعا نیز تاییدات مدیران و مسئولین دستگاه

 .باشد های خبری می های مکرر با رسانه ها در گفتگوها و مصاحبه برنج

های  های موصوف که به تایید و تاکید تمامی دستگاه دهد این است که آیا اگر برنج اما سوالی که خبرگزاری تسنیم باید پاسخ -۲

شد،  ماند و فاسد می شد و روی دست دولت می نظارتی قابلیت مصرف انسانی داشتند، با تدبیر این شرکت فروخته و مصرف نمی

یلی این شرکت، مطابق خواست و نظر خبرگزاری منافع ملی حفظ شده و از حقوق مردم صیانت شده بود؟ ضمن اینکه اگر به هر دل

شدند، آنگاه همین خبرگزاری، سینه چاک حراست  کرد و برنجها فاسد می ها نمی تسنیم و سایر مخالفان دولت، اقدام به فروش برنج

های شما را به باد  مایهداد که آی مردم، شرکت بازرگانی دولتی ایران سر شد و فریاد واسالما سرنمی های ملی نمی از منابع و سرمایه

 داده است؟

خوشبختانه هر آنچه تاکنون گردانندگان و خبرسازان تسنیم و برخی هم طیفانش براساس اوهام و خیاالت واهی خود رشته  -3

 های صادقانه و شفاف مجموعه مدیران و کارشناسان این شرکت، در طول سه سال سپری شده از اند، به مدد اقدامات و فعالیت کرده

زیرا تنها هدف مسئولین و مدیران این شرکت تامین منافع و مصالح ملی و صیانت از . عمر دولت تدبیر و امید، پنبه شده است

باشد که این مهم از چشمان تیزبین مردم شریف و مسئولین  های ملی می المال و حفظ و حراست از اموال دولتی و سرمایه بیت

های باطل را با رویگردانی و  مخاطبان آگاه با تشخیص صحیح سره از ناسره، پاسخ این هجمهارشد کشور پنهان نمانده و مردم و 

 .اند ها تاکنون داده قطع اعتماد از اینگونه رسانه

برای یک بار هم : کنیم باشند، تاکید و توصیه می در پایان مجددا به دوستان خبرگزاری تسنیم که منتسب به یک نهاد مقدس می 9

های کشور را برای خود باز تعریف نموده، تا از تناقضات آشکاری که اغلب در  فع ملی و حراست از حقوق مردم و سرمایهکه شده، منا

رود فاصله منطقی و خط قرمز خود را با  دهند، کاسته شود و انتظار می قالب و ژست حمایت و حفاظت از منافع ملی از خود بروز می

حفظ کنند، تا در سیاسی کاری و مخالفت با دولت تدبیر و  VOA ه آخر شبکه آمریکاییگزارشگر و مجری ضدنظام برنامه صفح

 ."های خارجی معاند نظام قلمداد نشوند راستا و همزبان با رسانه امید، هم

 :توضیحات تسنیم

ی شد، سند طی دو سال اخیر به اندازه تمامی تخلفات و فسادهایی که در چند سال گذشته از جمله فیش های نجومی خبر* 

رسمی از تخلفات قانونی و سوء مدیریت برخی مدیران شرکت بازرگانی دولتی ایران در رسانه های کشور منتشر گردید، ولی مدیران 

این شرکت به جای پاسخگویی شفاف به تخلفات انجام شده طبق اسناد و نامه های رسمی، فرار به جلو کرده و با سیاسی جلوه داده 

  .رسانه ها به مخالفان دولت سعی در مصون ماندن از پیگردهای قانونی دارنداخبار و صف بندی 

این بار هم در واکنش به دو خبر مستند و متقن از سوء مدیریت و تخلفات  "فرار به جلو"شرکت بازرگانی دولتی در ادامه رویه * 

مملو از توهین، افترا، تهمت کرده است که  "اسیفحش نامه سی"قانونی در این شرکت به جای پاسخ شفاف و روشن اقدام به ارسال 

 .البته خبرگزاری تسنیم حق خود را برای شکایت از مدیران این شرکت به مراجع قضایی محفوظ می داند
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خبرگزاری تسنیم رسانه مخالف دولت "سعی کرده اینگونه وانمود کند که  "فحش نامه سیاسی"شرکت بازرگانی دولتی در این * 

مخالف " . "ین دلیل درپی اختالف افکنی بین مسئوالن دولت تدبیر و امید و تخریب دولتمردان یازدهم می باشد،است و به هم

شگرد نخ نمایی است که رانت خواران، متخلفان و مفسدان اقتصادی اخیراً برای اینکه اخبار فساد خود را سیاسی  "ها خواندن رسانه

 .اه های نظارتی و قضایی مصون بمانند، از این دغل کاری های سیاسی بهره می برندجلوه دهند و از پاسخگویی به مردم و دستگ

الزم به تاکید است که خبرگزاری تسنیم مخالف دولت نیست البته نقدهای اساسی به برخی سیاست ها و عملکردها دارد، بنابراین 

 .را پشت سیاسی کاری ها پنهان نکنند به مدیران شرکت بازرگانی دولتی توصیه می کنیم تخلفات و سوء مدیریت خود

است، فساد و سوء مدیریت یک مدیر را به کل دولت و  "جمهوری اسالمی"خبرگزاری تسنیم که متعلق به نهاد مقدسی چون * 

نظام نسبت نمی دهد و نظام و دولت جمهوری اسالمی و سیستم نظارتی و قضایی را دارای صالحیت کافی برای برخورد قاطع با 

د مدیران مفسد می داند، بر همین اساس در گزارش اخیر خود بر ورود دستگاه های نظارتی و قضایی به پرونده های تخلفات معدو

بنابراین همراستا خواندن گزارش های متقن و مستند از تخلف یک مدیر جزء در یک . در شرکت بازرگانی دولتی تاکید کرده است

خارجی ادامه همان شگرد کثیف مفسدانی هست که می خواهند فساد خود را با روپوش  شرکت دولتی با گزارش رسانه های معاند

 .سیاسی، مخفی کنند

با تایید این موضوع که خبرگزاری تسنیم مکاتبات و نامه های  "نامه سیاسی فحش"شرکت بازرگانی دولتی در جای جای این * 

انتشار اخبار دروغ و گزارش های مجعول متهم کرده است که تناقض عادی و اداری این شرکت را منتشر کرده، خبرگزاری را به 

البته شاید مدیران این شرکت نامه های رسمی خودشان را هم دروغ و جعلی بدانند که در این . آشکار آن برای همه روشن است

 .را هم باید به تخلفات این شرکت اضافه کرد "جعل اسناد"صورت 

ادعا کرده ماموریت تامین و تنظیم بازار کاالهای اساسی را طی  "فحش نامه سیاسی"اول این  شرکت بازرگانی دولتی در بند* 

اگر این ادعا درست است، شرکت بازرگانی دولتی شایسته بود به . سالهای اخیر به بهترین شکل قانونی و اصولی انجام داده است

  .ادعا ارسال می کرد، مستندات خود را برای اثبات این "فحش نامه سیاسی"جای ارسال 

به عنوان تنها یک نمونه از سوء مدیریت این شرکت در تنظیم بازار کاالهای اساسی، مدیران شرکت بازرگانی دولتی به جای ایجاد 

 :جنجال سیاسی در واکنش به گزارش های مستند کارشناسی و فنی، به سواالت زیر پاسخ شفاف بدهند

 رکت گران شد؟چرا شکر علیرغم مدیریت اصولی این ش

  چرا شکر در بازار در مقطعی نایاب شد؟

 تخلف شرکت بازرگانی دولتی را عامل گرانی شکر و ایجاد رانت اعالم کرد؟ 2چرا یک نهاد نظارتی در کشور رسماً 

شکر اعتراض چرا معاون سازمان حمایت که یک سازمان دولتی است، رسماً به شرکت بازرگانی دولتی به دلیل سوء مدیریت در بازار 

  می کند؟

  چرا بورس کاالی ایران رسماً شرکت بازرگانی دولتی را عامل برهم خوردن بازار شکر معرفی می کند؟

و چرا محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی مجبور می شود به دلیل اهمال کاری زیر مجموعه خود در تنظیم بازار شکر تقصیرها را 

  خود به گردن بگیرد؟

 .دهد متعدد دیگر، که شرکت بازرگانی دولتی به جای پاسخ به این موارد، متاسفانه فقط فحش میو چراهای 

مستندات مربوط به سوء مدیریت و حتی تخلفات در تنظیم بازار کاالهای اساسی دیگر از جمله برنج و روغن هم به کرات از * 

کما اینکه به هیچ کدام از . ولتی به هیچ کدام پاسخ ندادندسوی رسانه های کشور منتشر شده است که مسئوالن شرکت بازرگانی د
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اسناد رسمی که از تخلفات این شرکت در خصوص توزیع برنج تاریخ مصرف گذشته و فروش ترهینی برنج منتشر شده است، 

ران این شرکت از مدیران شرکت بازرگانی دولتی مدعی شدند که خبرنگاران تسنیم در گفتگو با مدی. پاسخی نداشته اند که بدهند

 .برخی پاسخ های آنها قانع شدند که خالف این ادعا را می توان در دو گفتگوی مشروحی که از این دیدار منتشر شد، مشاهده کرد

=Id?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http92394eb641b 
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 مصاحبه، سخنرانی ،بازدیدها

 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۵۳: تاریخ

  !!انداند  های تهران اشتباهی کاشته شدههای تهران اشتباهی کاشته شده  درختدرخت

علت افزایش آفت مگس : های سفید گفت محمدعلی طهماسبی، معاون وزیر کشاورزی درباره علت افزایش جمعیت مگس| شهروند

این درحالی است که بهتر بود . رود شمار می آفت به خوبی برای تغذیه این  سفید در سطح شهر، کاشت درخت توت است که میزبان

های گیاهی برای  شد که بهترین گونه به جای کاشت درخت توت در تهران، درخت عناب، انجیر، زیتون و زرشک جایگزین می

شود باید به نکات زیادی  خت کاشته میهای پایت برای انتخاب درختانی که در سطح خیابان: او تأکید کرد. تصفیه آالیندگی هواست

های برق و مخابرات  که درخت با سیم که هر ساله برای این ها و رنگ آن دقت کرد، نه آن ازجمله میزان رشد طولی درخت، نوع برگ

 .های خیابان را تخریب کند ای نباشد که سنگفرش گونه تداخل دارد، مجبور به قطع آنها شویم یا ریشه درختان به

/news/fa/ir.iana.www//:http533۳6D%/3%D%AF3%B1% 
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 نهاده 
 فارس - ۳۱71/7۵۱:  تاریخ

در عرضه تراکتور و ادوات کشاورزی در عرضه تراکتور و ادوات کشاورزی / / هزار تن بذر مورد نیاز کشور توسط بخش خصوصیهزار تن بذر مورد نیاز کشور توسط بخش خصوصی  555555تولید تولید 

  نداریمنداریممحدودیتی محدودیتی 
هزار تن بذر مورد نیاز کشور در داخل و توسط بخش خصوصی با نظارت دولت تامین  6۳۳: قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت

آالت زراعی و مکانیزه شرکت کشت و  اردبیل، خلیل آقایی صبح امروز در مراسم رونمایی از بزرگترین ناوگان ماشین . شود می

کنیم که آن امام همام با تکیه بر عقالنیت  و یارانش عزاداری می( ع)ما در حالی برای امام حسین  :صنعت مغان در مغان اظهار کرد

 .و منطقی شایسته قیام خود را علیه ظالمان آغاز کرد تا برای بشریت راه و مرام واقعی را نشان دهد

های آن باید به  ت به عنوان یکی از دانشکدهای کشاورزی است که کشت و صنع وی با بیان اینکه دشت مغان مهد و دانشگاه توسعه

های جدید به علم  نقش این مجموعه ترویج تکنولوژی: صورت عملیاتی و کاربردی و تخصصی در این حوزه ورود پیدا کند، افزود

 .روزی است که در مبنای آن باید به افزایش و ارتقای کیفیت تولید فکر کرد

هزار تن بذر مورد نیاز کشور در داخل و توسط بخش خصوصی با نظارت دولت و تامین  6۳۳: قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت

ای توسعه پیدا کند تا نیاز بخش زارعت، باغ و دام منطقه را پاسخگو  این بنگاه عظیم اقتصادی باید به گونه: آقایی ادامه داد.شود می

 .مت بزرگ الهی باشیمباشد که ضروری است همه دست به دست هم دهیم تا قدردان این نع

وی با بیان اینکه بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید وزیر جهاد کشاورزی دغدغه و نگرانی مدیریت این مجموعه را داشت که 

هایی را با افراد مختلف انجام دادیم که همگی آنها به اتفاق به دوران مدیریت موفق اروجعلی محمدی در هشت سال قبل  ما صحبت

ین مجموعه اذعان داشتند به رغم تمایل نداشتند محمدی به مدیریت این مجموعه ما از او خواستیم تا در کشت و صنعت مغان در ا

 .با تمام توان وارد شده و این مجموعه را از حالت ضرردهی به سوددهی برساند

نعت مغان به یک شرکت سودده تبدیل شده و قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی با یادآوری اینکه ما امروز شاهد هستیم که کشت و ص

ای به ویژه نماینده مردم  های مسؤوالن استانی و منطقه ما در این زمینه از حمایت: از حالت زیاندهی خارج شده است، تصریح کرد

 .کنیم سوار در مجلس که با شایستگی تمام در این حوزه ورود پیدا کرده است قدردانی می آباد و بیله پارس

باید فرصت به وجود آمده را قدر بشناسیم و با پشتیبانی تمام در مسیری حرکت کنیم تا کشت و صنعت مغان به یک : آقایی گفت

مجموعه عظیم تحول یافته تبدیل شده و از خاک حاصلخیز مغان و ظرفیت زراعت، باغبانی، دامداری و زندگی سنتی روستاییان و 

 .استفاده کندعشایر در توانمندی این بخش بیشتر 

برای کشاورزی در کنار لطف الهی و همت کشاورزان به آب و : وی تولید متنوع محصوالت کشاورزی را در مغان یادآور شد و گفت

 هوای خاک نیازمند هستیم که در این منطقه همه این شرایط مهیا است

ر آن هم توسط بخش خصوصی و با نظارت دولت اشاره هزار تن بذر مورد نیاز در کشو 6۳۳قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی به تولید 

 3۳ما تنها در موارد خاص شاهد واردات بذر آن هم از نوع ارقام جدید هستیم تا بیشتر با این ارقام آشنا شده و گرنه تا : کرد و گفت

 .های مختلف توان تولید داریم درصد بذر مورد نیاز کشور را در بخش

محور تولید کنیم که در این زمینه  زایش تولید به ارتقای کیفیت توجه کردیم تا محصوالت صادراتدر کنار اف: آقایی عنوان کرد

 .تری به خود گرفته است های اخیر رونق گرفته و برای تنظیم بازار شکل آزاد صادرات محصوالت طیور و همچنین دام زنده در سال
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تراکتور و کمباین توزیع شده  1۳۳در کشور تنها  92سال : رعان گفتوی در مورد نوسازی ناوگان کشاورزی و ادوات مورد نیاز زا

تواند تراکتور و ادوات کشاورزی را  بود در حالی که امروز بدون محدودیت هر زارع و کشاورز متناسب با اراضی که در اختیار دارد می

 .دریافت کند

 نظیر است کشت و صنعت در خاورمیانه بی

توانیم  محور می ی با بیان اینکه ما قطعا در مجموعه کشت و صنعت مغان با نگاه اقتصادی و صادراتقائم مقام وزیر جهاد کشاورز

کنیم تا این مجموعه بتواند با تولید محصوالت متنوع  ما در کشت و صنعت مغان به جایگاهی فکر می: موفق عمل کنیم، اظهار کرد

 .شودجانبه تبدیل  ای به شکل همه به یک دانشکده عظیم توسعه

گذاری این مجموعه عظیم  نظیر است و ما امروز در مسیر توسعه سرمایه آقایی با بیان اینکه در خاورمیانه کشت و صنعت مغان بی

باید دغدغه مسؤوالن استان اردبیل توسعه کشت و صنعت مغان باشد تا این مجموعه بتواند : باید فکری اساسی داشته باشیم، گفت

های خدماتی نیز به مردم منطقه مغان  مه داده و محصوالت باارزش افزوده بیشتری تولید و در سایر بخشبه مسیر سوددهی خود ادا

 .تری را ارائه کند خدمات کیفی

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http1593۳۲13۳۳۳۲42 
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 نهاده
 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۵۳: تاریخ

  امکان خرید نهاده دامی با دالرامکان خرید نهاده دامی با دالر

 .ویژه ذرت با دالر خبر داد های دامی به نماینده بخش خصوصی تولیدکنندگان گوشت مرغ، از امکان خرید نهاده

با توجه به اخبار منتشرشده در : خبر گفتوگو با خبرنگار ایانا با اعالم این  مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی امروز در گفت

 .طور مستقیم و با ارائه دالر تأمین کرد رسد از این پس بتوان خوراک مورد نیاز مرغداران را به نظر می المللی، به تجارت بین

: یت دارد، افزودمرغ، بسیار اهم محمدعلی کمالی با اشاره به اینکه محصوالتی مانند ذرت و سویا، برای تولیدکنندگان مرغ و تخم

بر و دشوار  رفت که بسیار زمان شد و این فرآیند با بانکی در سوییس، پیش می پیش از این، برای خرید نهاده باید حواله پرداخت می

را  LCتوان گشایش  اگر شرایط فراهم شود و این اتفاق به معنای واقعی کلمه به مرحله اجرا برسد، می: وی خاطرنشان کرد.بود

: مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ گوشتی، بازار ذرت را در حال حاضر نسبتاً آرام ارزیابی کرد و ادامه داد.ی با دالر انجام دادراحت به

 .هیچ مشکلی بابت تأمین این نهاده وجود ندارد

برای واردات را های گذشته، وزارت جهاد کشاورزی از زمان شروع برداشت ذرت داخلی، ثبت سفارش  به گفته کمالی، طبق سال

اندازد، اما این اتفاق در سال جاری هنوز نیفتاده و با وجودی که برداشت آغاز شده، همچنان راه برای ثبت  چند ماه عقب می

 ./سفارش، باز است

/news/fa/ir.iana.www//:http53356D%/3%A۲%D 
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 نهاده

 ایرنا ۵۱71/7۵۹۳2 :تاریخ خبر

  میلیون تن نهاده کشاورزی در دو دهه گذشته تولید شد میلیون تن نهاده کشاورزی در دو دهه گذشته تولید شد   951951: : یک فعال صنفییک فعال صنفی

میلیون تن  32در دو دهه گذشته ظرفیت تولید ایران از : رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران گفت -ایرنا -تهران

 . اما هنوز جزو کشورهای واردکننده محصوالت و نهاده های کشاورزی به شمار می رویممیلیون تن رسید 1۳9به 

سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی ایران در سال : اضافه کرد« مجید موافق قدیری»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

 .درصد بود، این سهم در سال های اخیر روند کاهشی داشت9نزدیک به  1592

به گفته وی، سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی آمریکا یک درصد و سهم کسب وکار کشاورزی در تولید ناخالص داخلی 

 .درصد از اقتصاد بزرگ آمریکا مرهون بخش کشاورزی است14بنابراین در مجموع . درصد است15آمریکا 

کشورهای پیشرفته صنعتی به ما آموخته اند اگرچه : ایران ادامه دادعضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

سهم بخش کشاورزی با رشد و توسعه اقتصادی از تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا می کند اما این امر به معنی کم اهمیت شدن 

 .درصد نمی شود13در ایران نیز سهم کسب وکار بخش کشاورزی کمتر از . این بخش نیست

متوسط واردات محصوالت کشاورزی ایران : رگروه دام، طیور و آبزیان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفترییس کا

 ۲۳۳میلیارد و  9نزدیک به  1591در دوره برنامه های پنج گانه روندی صعودی داشته است؛ تراز تجاری بخش کشاورزی در سال 

 .بهره وری بخش کشاورزی ایران همواره بیشتر از بخش های دیگر بوده است وی یادآوری کرد متوسط.میلیون دالر بود

ماهه نخست امسال نسبت به مدت  6در : به گزارش ایرنا، چهاردهم مهرماه قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی گفت

 .ته استمیلیون دالر فضای تجاری در بخش کشاورزری بهبود یاف 22۳مشابه پارسال، نزدیک به 

میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی شامل  113پارسال نزدیک به : در آیین روز ملی دامپزشکی افزود« علی اکبر مهرفرد»

 .میلیارد دالر تولید شد ۲6محصوالت باغی، زراعی، دام، شیالت و آبزیان به ارزش 

ماه نخست امسال نیز رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سه : درصد اعالم کرد و گفت 3۶1وی رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی را 

 . درصد بود 3۶4
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 گزارشات جهانی
 فارس - ۳۱71/7۵۳:  تاریخ

رغم تراز منفی رغم تراز منفی   جمهور ایران به واردات برنج تایلندی علیجمهور ایران به واردات برنج تایلندی علی  خبر داد ابراز تمایل رئیسخبر داد ابراز تمایل رئیسسخنگوی دولت تایلند سخنگوی دولت تایلند 

  میلیون دالری میان ایران و تایلند در سال گذشتهمیلیون دالری میان ایران و تایلند در سال گذشته  905905تجاری تجاری 
میلیارد دالر نسبت به واردات برنج  5جمهوری ایران در سفر اخیر به این کشور برای افزایش سطح مبادالت تجاری به  ریاست 

ها  ، ایران به عنوان بخشی از تالشبانکوک پست الملل فارس به نقل از به گزارش گروه اقتصاد بین. راز تمایل کرده استتایلندی اب

 .ده نسبت به خرید دوباره برنج از این کشور ابراز تمایل کرده استسال آین 3برای تقویت روابط دوجانبه با تایلند طی 

وزیر کشور نسبت  وراچون سوکوندهاپاتیپاک، سخنگوی دولت تایلند گفت حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در گفتگوها با نخست

. رنج به این کشور را متوقف کرده استهای ایران، فروش ب تایلند پس از تشدید تحریم.به خرید برنج تایلندی ابراز تمایل کرده است

واحد پول )میلیارد بات  4۶5هزار تن برنج تایلندی به ارزش  5۳۳با این حال، دو کشور یادداشت تفاهمی برای ازسرگیری خرید 

 .در اوایل امسال به امضا رساندند(تایلند

 .تانداردهای بهداشتی ایران برای واردات برنج استهای اس وی افزود آقای روحانی گفته است که تصویب مبادالت در انتظار بررسی

تایلند . در حالی که تایلند در نظر دارد صادرات برنج خود را افزایش دهد، ایران به عنوان یک مشتری بالقوه هدف گرفته شده است

 .ستدرصد بیش از مدت مشابه سال گذشته ا 9۶5میلیون تن برنج صادر کرده است که  4۶3در نیمه نخت امسال 

 میلیارد دالر طی 5میلون دالر به  5۳۳به منظور تقویت تجارت دوجانبه و فروش برنج، دو کشور با هدف افزایش مبادالت تجاری از 

 .کنند سال آینده، امروز کمیته تجارت مشترک در وزارت اقتصاد تایلند برگزار می 3

این کشور . شود ای گسترش روابط تجاری محسوب میمیلیون نفری، یک هدف بالقئه در غرب آسیا بر 3۳ایران با جمعیت 

 .رود یازدهمین شریک تجاری تایلند به لحاظ ارزش در غرب آسیا و شصت و پنجمین کشور از نظر جهانی به شمار می

ین میلیون دالر و واردات ا 21۲صادرات تایلند به ایران . میلیون دالر رسید 5۳9سال گذشته ارزش مبادالت تجاری دو کشور به 

 .میلیون دالر عنوان شده است 92کشور از ایران 

این مالقات روی جدیدی از روابط ». سخنگوی دولت تایلند ادامه داد هیئت ایرانی شامل وزرای تجارت، کشاورزی و انرژی است

 «.میان دو کشور خواهد بود

تجاری دو کشور برای تسهیل روابط تجاری است و های  در زمینه موضوعات مالی، آقای روحانی خواستار همکاری بیشتر میان بانک

 .وزیر تایلند نیز دستور داد تا نهادهای دولتی در این زمینه بررسی های الزم را انجام دهند نخست

های  های انرژی به ویژه ازسرگیری اکتشاف نفت توسط شرکت به گفته سخنگوی دولت تایلند، دو کشور نسبت به همکاری در پروژه

 .ایران ابراز تمایل کردند تایلندی در

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http1593۳۲19۳۳۳4۲6 
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۵۱: تاریخ

  ارتباط کشاورزان هندی با دانشگاه برای گرفتن مشاورهارتباط کشاورزان هندی با دانشگاه برای گرفتن مشاوره

 ، ابزاری است که به کشاورزان در روستاهای دورافتاده منطقه(Ruchinilo Kemp) شده توسط راچینیلو کمپ ساختهبرنامه 

Udaipur(1)کند تا از کارشناسان کشاورزی در سراسر کشور درباره مسائل مخلف کشاورزی مشاوره بگیرند  ، کمک می. 

در سراسر کشور هنداز بسیاری جهات شبیه هم بوده، چراکه نگران ، کشاورزان The Better Indiaسایت  به گزارش ایانا از وب

در . کنند ها نمی خوابند و برای برداشت خوب دعا می شان شب های موسمی هستند؛ گاهی اوقات برای سالمت محصوالت باران

می . دهد مرآزارشان مینهایت قیمت تعیین شده بر روی کاالهای شان، متناسب با میزان تالش آنان برای محصول نیست و این ا

 .دهد توان گفت، این مسائل بدون راهنمایی و نداشتن ارتباط با کارشناسان علوم کشاورزی، برای آنها روی می

توانند تمام اطالعاتی را که الزم دارند، تنها با اشاره نوک انگشتان خود، به دست  ، میKotra Tehsilاما اکنون، کشاورزان در 

توانند با اساتید دانشگاه کشاورزی پراتاپ  ، میCheeklaکشاورزان از روستای کوچکی به نام   ست کهاین در حالی ا!آورند

Maharana  درUdaipurشان راهنمایی بگیرند ، ارتباط داشته و از آنها درباره پیدا کردن راهی برای احیای محصوالت زراعی .

Krishi Vigyan Kendraهمچنین کارشناسان نهادی به نام 
توانند از طریق عکس و فیلم، محصوالت کشاورزان را  ، می(2)

 .حل ارائه دهند شان راه ارزیابی کرده و برای بهبود محصوالت

توانند از طریق  در راجستان، می( Jagadhrیک شهرکوچک حدود چهار کیلومتری شهر ) Buriyaو  Guraکشاورزان از مناطقی 

ها همه با استفاده از  این. ورای تحقیقات کشاورزی هند در دهلی نو ارتباط داشته باشندمتن با زبان مادری خود، با دانشمندان در ش

 .پذیر شده است برنامه ابداعی راچینیلو، امکان

گواتی، در مقطع ( IIT :Indian Institutes of Technology)، از انستیتو تکنولوژی 2۳13راچینیلو کمپ، در آوریل سال 

 .آموخته شد ، دانش(5)العات توسعهکارشناسی ارشد در رشته مط

SBI Youth for India Fellowshipراچینیلو، با گروه  این در حالی بود که 
به گروه  2۳13آشنا شد و در ماه اوت سال  (4)

گفتنی است، گروه یاد شده، گروه غیر دولتی است، که به انواع مسائل . پیوست( Seva Mandir)یادشده به سرپرستی ساوا مندیر 

 .پردازد ربوط به توسعه روستایی و عشایری میم

. ترین مشکالت کشاورزان در زمینه ارتباطات است دریافتم یکی از بزرگ  زمانی که به این گروه پیوستم،": دهد وی توضیح می

 .شد های بزرگ و حتی صادرکنندگان می های غیردولتی، شرکت معضلی که عالوه بر کشاورزان، شامل سازمان

ای که دیدم این بود که کشاورزان نمی توانستند درباره مشکالت مربوط به محصوالت و  مسئله": دهد افزار ادامه می ه نرماین سازند

 ".شان با کسی تماس بگیرند تا آنها را راهنمایی کند زمین

اهی نداشتند؛ آنها از سازی زمین برای بذرهای هیبریدی سبزیجات آگ من دریافتم کشاورزان درباره آماده": کمپ خاطرنشان کرد

 ".کاشتند، اطالعی نداشتند طور معمول می این بذرها نکاشته بودند و درباره مشکالت این بذرها برخالف بذرهابی که به

های غیردولتی  منظور کشت دانه در سطح مطلوب نیاز به راهنمایی داشتند، مانند یاری گرفتن از سازمان بنابراین آنها به": وی افزود

در ابتدا، راچینیلو کمپ، فکر خرید و توزیع گوشی موبایل در میان کشاورزان به ذهنش رسید؛ فکر کرد با این کار ".شناسانیا کار

 .تر بتوانند با کارشناسان ارتباط برقرار کنند شاید آنها آسان

 ".ایل بخرمروستا فعالیت داشتیم، تصمیمم گرفتم تا برای هر روستا یک موب 9زمانی که در ": وی تصریح کرد
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ها را بخرم، آنها به من یک حس بدهی خواهند داشت و در نظرشان  چنانچه من گوشی فکر کردم ": افزار ادامه داد این سازنده نرم

بنابراین مصمم شدم تا برای اطمینان دادن  ".این عمل یک کار خیرخواهانه است و درنتیجه به آن احساس مالکیت نخواهند داشت

عنوان یک  عنوان یک اهداکننده، بلکه به احیای حس مالکیت شان و اطالع درباره پروژه و اینکه من را نه به به کشاورزان برای

 ".شریک در برنامه توسعه خود ببینند، کار خود را آغاز کنم

 .های هوشمند یا تلفن برای ارتباط استفاده کنند راچینیلو، کشاورزان را تشویق کرد تا برای این منظور از گوشی

تصمیم وی برای اطمینان دادن و تشویق به مشارکت کشاورزان منجر به این شد تا او پروژه خود را به یک برنامه چندمنظوره 

را در قالب یک رابط کاربری یعنی تلفن همراه برای ( ICT)من فناوری اطالعات و ارتباطات ": راچینیلو اظهار داشت.توسعه دهد

. توانند با کارشناسان مطرح کنند که اگر برای آنها هرگونه مشکل پیش آید، می طوری به کار بردم، بهای برای کشاورزان  ایجاد برنامه

این ابزار . افزار برای تولید گزارش از مزرعه خود و ساخت یک بانک دانش استفاده کنند توانند با استفاده از این نرم همچنین آنها می

 ".د بودارتباطی برای آیندگان هم بسیار مفید خواه

: افزار با بیان این که هدف این برنامه، برقراری ارتباط میان کشاورز و افراد متخصص کشاورزی است، گفت این طراح و سازنده نرم

های  گذاری بهترین شیوه منظور ترویج دانش و به اشتراک هدف از این برنامه ارتباط کشاورزان با افراد متخصص علوم کشاورزی به"

تواند با  او می. های مختلف کشور ارتباط برقرار کند تواند با پنج کارشناس در بخش افزار، یک کشاورز می با این نرم".کشاورزی است

 .های متنی حتی به زبان مادری خود، با کارشناسان ارتباط داشته باشد استفاده از عکس، فیلم یا پیام

ویژه دریافت کرده و و با توجه به نوع پیام به کارشناس مربوطه  های های کشاورزان را با روش ها و پرسش این برنامه درخواست

کنند و با توجه به محل و دیگر اطالعاتی که کشاورز ارائه کرده، در  کارشناسان پیام را در قالب ایمیل دریافت می.کند منتقل می

 .دهند عرض چند ساعت پاسخ می

 .کند کشاورزی یاد میراچینیلو از این ابزار به عنوان یک سرویس برای توسعه 

 .رو شد اندازی و تنها در هشت ماه، با موفقیت چشمگیری روبه راه 2۳13این پروژه در ماه اکتبر سال 

 ".در ماه ژانویه و فوریه، ما هر روز نزدیک به پنج یا شش درخواست از سوی کشاروزان داشتیم": گوید وی می

تواند به کشاورز کمک کند  دهد که می را با کارشناسان ارتباط می Udaipurروستا از سراسر منطقه  9کشاورز، در  44این برنامه 

 .تا به سمت یک راهکار کارآمد پیش برود

open data sourcesمن در زمینه برنامه نویسی و آماده کردن برنامه کار کرده بودم، همچنین از ": راچینیلو گفت
( متن باز) (3)

آوردن  البته چند چالش در طول راه وجود داشت؛ از بزرگترین مشکل ما روی": وی یادآور شد".افزار ، بهره بردم در ساخت این نرم

کشاورزان و افراد روستایی به سمت استفاده از این برنامه بود؛ بنابراین ما به آنها آموزش دادیم که چگونه از این برنامه استفاده 

 ".آنها بیاید تواند به کمک  د و همچنین به آنها نشان دادیم که چگونه اینترنت میکنن

نشدنی برای من  ، باعث شده تا یک تجربه فراموشSBI Youth for India Fellowshipپیوستن به گروه ": کمپ ادامه داد

دیدار با مردم، جوامع و . های گوناگونی را آموختم ها و چالش های مختلف، آموخته ایجاد شود، چراکه از آغاز فعالیت با گروه، فرصت

 ".تر و کامل ببینم این تجربه به من نشان داد تا برای آینده، مسائل را به شکل گسترده. ای ارزشمند بود های مختلف تجربه سازمان

 ./تفاده کندبرای بهبود زندگی کشاورزان بیشتر اس هایش  راچینیلو کمپ در نطر دارد تا از ابتکارات و نوآوری

 فرحناز سپهری: مترجم

 :منبع
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/com.thebetterindia.www//:http 
 :نوشت پی

 .اودیپور، در ایالت راجستان در کشور هند قرار دارد -1

2- Krishi Vigyan Kendra :مانند بذر، نهال، بیو کود، آفت  ای کشاورزی خدمات مختلف مشاوره همراه با خدمات تامین نهاده

 .را اریه می دهد... کش، کودهای شیمیایی محلول، 

 .که در مقطع کارشناسی ارشد ارائه می شود. ای از علوم اجتماعی است شاخه -5

4- SBI Youth for India Fellowship : بودجه این نهاد توسط بانک دولتی هند تامین می شود، با همکاری جوانان هند به

 .پردازد فراهم کردن انتظارات جوامع روستایی، ارائه آموزش برای ایجاد تغییرات مثبت در مناطق روستایی هند، می

 .روی پروژه های توسعه در مناطق روستایی هند با همکاری افراد تحصیل کرده فعالیت دارد ها، NGOهمچنین،با همکاری 

3- open data sources :را ارتقا  معموالً کد مبدأشان-ه که دسترسی به مواد منبع محصول نهایی های تولید و توسع به شیوه

 .دهد، اشاره دارد
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 گزارشات جهانی

 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۴۴: تاریخ

  های مریخی با خاک هاواییهای مریخی با خاک هاوایی  باغچهباغچهساخت ساخت 

های علمی برای یادگیری در مورد افزایش تولید گیاهان در شرایط سخت به منظور تکمیل رژیم غذایی فضانوردان  ناسا از پیشرفت

 .کند و بخش پروژه سبزیجات، واحد مرکزی برای انجام این گونه تحقیقات است استفاده می

ساز استفاده کرده تا خصوصیات خاک و  های هاوایی به عنوان شبیه ین باغچه مصنوعی از خاک زمینبه گزارش ایانا به نقل از ناسا، ا

 . کند سازی می شبیه وهوایی مریخ را برای تشخیص امکان رشد گیاه در سیاره سرخ شرایط آب

انایی پرورش سبزیجات در تو. های فضای خارجی، دسترسی به غذا است های اصلی پیش روی فضانوردان در ماموریت یکی از چالش

 .ای برای این مشکل باشد مالحظه حل قابل تواند راه خاک مریخ می

تکمیل رژیم غذایی فضانوردان  های علمی برای یادگیری در مورد افزایش تولید گیاهان در شرایط سخت به منظور ناسا از پیشرفت

 .این گونه تحقیقات استکند و بخش پروژه سبزیجات، واحد مرکزی برای انجام  استفاده می

 .ای در علم باشد تواند دستاورد تازه شناسی گیاهی فضایی می همچنین تجربیات باغبانی و زیست

دانشمندان از خاک ایالت هاوایی به عنوان خاک پایه استفاده کرده و سپس آن را با عناصر دیگر تحریک کردند تا با خاک مریخ 

رحله مختلف، شامل استفاده از شرایط ساده، دومی افزودن مواد مغذی و مرحله سوم با خاک این پروژه در سه م. مطابقت پیدا کند

نتایج به دست آمده نشان داد که کاهوها بدون تفاوت . های متفاوت کاهو بکارند محققان تالش کردند در این خاک.گلدان اجرا شد

تری بود و  های ضعیف مریخ دارای ریشه سازی شده بیهاما محصول بدست آمده از خاک ش. خاصی در هر سه خاک پرورش یافتند

 .زنی کندتری داشت که دو تا سه روز پس از دو مرحله دیگر به بار نشست جوانه سرعت

 .ارتباط دارد های رشد وهوایی و زمان آب این امر بیشتر به تفاوت کشاورزی در مریخ با زمین به دلیل شرایط

شناسی شیمیایی بر کل  شناسان، متخصصان بیوشیمی و متخصصان بوم نجامید و طی آن، بوماین تحقیق حدود چهار هفته به طول ا

 .ها با موفقیت رشد کردند های آزمایش کاشتند که تنها نیمی از آن دانه را در لوله 5۳در ابتدا، دانشمندان . کردند فرآیند نظارت می

های مشابه خاک مریخ ادامه  های خود را برای کاشت گیاهان در خاک تالشها قصد دارند  این نخستین تالش دانشمندان بوده و آن

کلم، نخود فرنگی، گوجه  توان به ترب قرمز، دیگر گیاهانی که متخصصان قصد دارند در این آزمایشات استفاده کنند می. دهند

 .فرنگی، کلم و سایر گیاهان اشاره کرد

به کسب اطالعات فنی بیشتر از این مطالعات می توانند مطلب محققان عالقه مند بخش کشاورزی در صورت تمایل 

 .را مطالعه کننداینجا 
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 جهانیگزارشات 

 آیانا - ۵۹۳۱مهر  ۵۳: تاریخ

  اندازی کرداندازی کرد  فائو طرح کوپن الکترونیکی راهفائو طرح کوپن الکترونیکی راه

سال گذشته کاهش یافته و این موضوع خود منجر به  1۳شان به تسهیالت اعتباری طی   پا موزامبیک، دسترسی کشاورزان خرده

همچنین توسعه محدود صنعت کشاورزی . استپذیری محصوالت داخلی شده  ناکارآمد بودن سیستم تولید و توزیع و کاهش رقابت

اندازی  آید؛ این در حالی است که نبود چشم شمار می پا و کشاورزان محروم به های بازار برای کشاورزان خرده از دالیل کاهش فرصت

گذاری در زمینه توسعه  یهمنظور سرما پا را برای داشتن سرمایه مورد نیاز به روشن در زمینه بازار امن، کشاورزان به ویژه افراد خرده

 .رو کرده است شان، با شرایط دشواری روبه  مزارع

سال گذشته کاهش یافته و این موضوع خود  95شان به تسهیالت اعتباری طی   پا موزامبیک، دسترسی کشاورزان خرده

مچنین توسعه ه. پذیری محصوالت داخلی شده است منجر به ناکارآمد بودن سیستم تولید و توزیع و کاهش رقابت

آید؛  شمار می پا و کشاورزان محروم به های بازار برای کشاورزان خرده محدود صنعت کشاورزی از دالیل کاهش فرصت

پا را برای داشتن  اندازی روشن در زمینه بازار امن، کشاورزان به ویژه افراد خرده این در حالی است که نبود چشم

 .رو کرده است شان، با شرایط دشواری روبه  ری در زمینه توسعه مزارعگذا منظور سرمایه سرمایه مورد نیاز به

تر،  الکترونیکی، دسترسی کشاورزان به بازار بهیود یافته و شبکه بازار قوی( voucher)اندازی طرح کوپن  به گزارش ایانا، حال، با راه

مزیت دیگر طرح کوپن . های کشاورزی با کیفیت، از طریق مشارکت فروشندگان کشاورزی ایجاد شده است همراه با توزیع نهاده

گیری کنند، به این معنا که کجا و چه زمانی  میمها تص الکترونیکی این است که کشاورزان آزادی بیشتری دارند تا برای خرید نهاده

، یک ابزار مالی و مقرون به صرفه (فائو)طرح کوپن الکترونیکی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد .و از چه نوعی، خرید کنند

پذیری و انتخاب را برای به بازار، امنیت، انعطاف   تواند افزایش دسترسی پا و کشاورزان تنگدست است که می برای کشاورزان خرده

های الکترونیکی  اجرا شده و قرار است کوپن Manicaصورت آزمایشی در استان مانیکا  در حال حاضر، این طرح به. کند آنها فراهم 

 .های کاغذی پیشین شود به تدریج جایگزین کوپن

پذیری  عالوه بر افزایش انعطاف": دهد ح میفائو، توضی MDG 1Cکننده برنامه  هماهنگ Walter de Oliveiraوالتر دو الیویرا 

مالکان با چنین  های الکترونیکی دانش پول الکترونیکی را افزایش داده و باعث آشنایی خرده های کشاورزان، این کوپن گیری تصمیم

 ".شود ویژه خدمات پول الکترونیک می ها به فناوری

، Sussundengaاندازی کوپن الکترونیکی در منطقه  ست که در راه، کشاورز محلی، از افرادی اEduardo Linoادواردو لینو 

 .زده است شرکت کرده و در مورد طرح جدید بسیار هیجان 2۳13مانیکا، در نوامبر سال 

وی با درک این ساختار، برای استفاده از این فناوری، در نظر دارد بخشی از ارزش کل کوپن را بپردازد چراکه فائو مقدار پول 

های   ای از نهاده های الکترونیکی فعال شوند، این کشاورز، به طیف گسترده که کوپن گفتنی است، زمانی. کند نده را پرداخت میباقیما

 .فروشندگان کشاورزی که دراین طرح مشارکت دارند، دسترسی خواهد داشت

طرح نظارت دارد، که این یک مزیت قابل همچنین، فائو بر کیفیت بذر استفاده شده در این ": این کشاورز محلی خاطرنشان کرد

هایی که توسط کوپن کاغذی خریده، عملکرد محصوالتش بهتر شده، در ادامه ابراز  لینو با اشاره به اینکه با خرید نهاده".توجه است

 ".خواهد یافتهای کشاورزی، بازده محصوالتم بهبود  های الکترونیکی و خرید نهاده با استفاده از کوپن: امیدواری کرد و گفت
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این یک فرصت خوبی است ":گوید ، یکی دیگر از افرادی است که از این طرح استقبال کرده میAugusto Janotaآگوستو جانوتا 

های دیگر را، که از این طریق، قابل  همچنین کود و نهاده. تا از طریق طرح فائو اقدام به خریداری بذر کنم برای رشد محصوالتم، 

 ".داری کنمدسترس است، خری

برای کیفبت پایین محصوالت مجبور بودم پول   نظر من این طرح خوب است، چراکه پیش از این، در برخی مواقع، به": گوید وی می

 ".بیشتری بپردازم

عدم . پا است یکی از مشکالت اصلی مطرح شده توسط کشاورزان خرده -ویژه در بازار بذر به-وجود محصوالت با کیفیتی ضعیف 

های کشاورزی در مناطق روستایی همراه با محصوالت با کیفیتی پایین، منجر به آن شده که کشاورزان  یک بازار رسمی نهاده وجود

 .از خرید محصوالت بازار، دلسرد شوند

 اندازی کوپن الکترونیکی یک گام رو به جلو در اجرای راه

MDG 1C
Millennium Development Goalای توسعه هزاره  ، یکی از برنامه(1)

، است که با هدف افزایش دسترسی (2)

اندازی  های کشاورزی و ارائه آنها با دادن یارانه موقت در قالب طرح کوپن راه مالکان و کشاورزان فقیر به بازار و بهبود نهاده خرده

 .گیرد اجرا شود، تا دولت موزامبیک کنترل آن را به دست 2۳13قرار است، این طرح تا سال .شده است

نظر وزارتخانه در مورد طرح ": ، نماینده وزارت کشاورزی و امنیت غذایی، اظهار داشتMarcelo Chaquisseمارسلوچاکویسی 

وری و تولید کشاورزان اختصاص  منظور افزایش بهره عنوان طرح استراتژیک، به کوپن الکترونیکی بسیار مثبت است و این طرح را به

 ".داده است

به نخستین   توسط کمیسیون اروپا و دولت موزامبیک تأمین شده است، تا با سرعت بخشیدن به اجرای طرح، ،MDG1cبودجه 

 ./هدف توسعه هزاره، کاهش گرسنگی و به بهبود امنیت غذایی و تغذیه در موزامبیک برسند

 فرحناز سپهری: ترجمه

 :نوشت پی

1- Millennium Development Goal 1c Sub-programme. 

توان به مقابله با فقر شدید،  از اهداف جهانی توسعه هزاره می(: Millennium Development Goals)هداف توسعه هزاره ا -2

 .گرسنگی، بیماری، عدم سرپناه مناسب و ترویج برابری جنسیتی، آموزش و پرورش، و پایداری زیست محیطی اشاره کرد
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