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 آب
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۰۷تاریخ: 

 بندی آب در خوزستان نداریم/ تامین آب شرب تمامی مشترکان در تابستانجیره

 هایخوزستان ندارد و با طرح بندی درای برای جیرهمدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گفت: وزارت نیرو هیچ برنامه

به گزارش ایانا از پاون، حمیدرضا جانباز با بیان این .شوداجرا شده در این استان، آب شرب تمامی مشترکان خوزستانی تامین می

ورد م ریزی شده برای استان خوزستان وجود ندارد و آببینی شده و یا از قبل برنامهبندی پیشگونه سهمیهمطلب تاکید کرد: هیچ

وی با اشاره به خبر کذب منتشر شده از سوی استاندار خوزستان مبنی بر .شودنیاز تمامی مشترکان خوزستانی در تابستان تأمین می

اجرای سهمیه بندی آب برای خوزستان و تکذیب این خبر توسط استاندار، افزود: با توجه به افزایش دما در بیشتر نقاط خوزستان و 

های متعددی را برای تامین آب شرب اجرا آب در این استان بسیار باال است و وزارت نیرو در استان خوزستان طرحشهر اهواز، مصرف 

ویژه در تابستان ها و اقدامات الزم، آب شرب مورد نیاز بهایم با برنامه ریزیکرده یا در حال اجرا دارد، بر همین اساس تالش کرده

به اینکه با افزایش دما و افزایش مصرف برق ممکن است نوسانات برقی در استان ایجاد شود و این جانباز با اشاره .جاری تأمین شود

های خوزستان به مولدهای اضطراری تجهیز شده خانهیک امر طبیعی است، گفت: برای جلوگیری از هرگونه مشکل احتمالی، تصفیه

وی سپس به مصوبه دولت در خصوص .طعی آب مواجه نشوندشوند و مردم با مشکل قاست که در مواقع ضروری وارد مدار می

های بلند مدت و کوتاه مدت استان خوزستان که چندی پیش ارائه و به صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت اشاره کرد و افزود: طرح

آب پایدار وصل  های بلند مدت به این صورت است که تمامی شهرهای استان خوزستان به منابعبرنامه وزارت نیرو در طرح

مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور ادامه داد: این پروژه در قالب سه طرح بزرگ آبرسانی غدیر، آبرسانی شمال شرق، .شوند

ها به موازات هم اجرایی شوند و مناطقی آبرسانی جنوب شرق است که مستندات آن به سازمان برنامه و بودجه ارائه شده تا این طرح

 .ها در این مناطق وارد مدار هستندها هستند، تصفیه خانهودخانهکه در حاشیه ر

کند تا توزیع مناسب آب در تمام استان انجام شود، بیان سابقه است ولی وزارت نیرو تالش میوی با اشاره به اینکه گرمای امسال بی

دهی قرار یر مجاز هستند نیز مورد سرویسهای غهایی از حاشیه شهر اهواز که دارای انشعابهای تامین آب بخشکرد: در طرح

وی افزود: با توجه به طول زیاد شبکه توزیع آب، گاهی اوقات ممکن است .گیرند تا مردم در این گرمای شدید دچار مشکل نشوندمی

یم قرار شود که سریعا مورد ترمای است ایجاد میهای موقت که جزو خصوصیات هر شبکهحوادث و اتفاقات روزانه باعث قطعی

 گیردمی

http://www.iana.ir/fa/news/45504/%D8%AC%DB%8C%D 
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 اقتصاد کالن
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 اقتصاد محصوالت
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۰۳تاریخ: 

 در بورس کاالپرداخت سریع مطالبات کشاورزان با عرضه گندم 

ه پرداخت تواند بصورت قیمت تضمینی میعضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: عرضه گندم در بورس کاال به

وگو با خبرنگار ایانا به اجرای موفق علی ابراهیمی امروز در گفت.مطالبات کشاورزان سرعت ببخشد و باعث رضایت گندمکاران شود

صورت محصوالت کشاورزی در بورس کاال اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه ورود ذرت و جو در بورس کاال بهطرح قیمت تضمینی 

قیمت تضمینی توانست عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد و از اقبال خوبی از سوی کشاورزان برخوردار شود، عرضه گندم با این 

ن امر به شفافیت قیمت این محصول و دریافت سریع پول به کشاورزان و در نهایت رشد شیوه کارآمد در دستور کار قرار گرفته که ای

کیفیت کمک خواهد کرد.وی بیان کرد: طرح قیمت تضمینی که از دو سال گذشته جایگزین خرید تضمینی شده است، عملکرد 

 زان، گندم را نیز به این طرح اضافه کرد.های الزم به کشاورها و آموزشتوان با مهیا کردن تمامی زیرساختخوبی داشته و می

ی ویژه بورس کاال برای تأمین مالهای بازار سرمایه بهعضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی به ظرفیت

 مچون اوراق سلف موازیموقع دولت از ابزارهای مالی بازار سرمایه هتولیدکنندگان و دولت اشاره کرد و افزود: سال گذشته استفاده به

 های خود به گندمکاران که در زمینه خرید تضمینی گندم تجربه شد، به نفع دولت و کشاورزان بود.بورس کاال برای پرداخت بدهی

ها و فواید ابراهیمی بر لزوم توسعه سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصوالت کشاورزی تأکید کرد و ادامه داد: ویژگی

زینی نظام قیمت تضمینی با خرید تضمینی محصوالت کشاورزی بر پایه معامله در بورس کاال، مزایای زیادی برای حوزه کشاورزی جایگ

های گذشته، تأخیر دولت در پرداخت مطالبات کشاورزان به یک و اقتصاد ملی به همراه خواهد داشت.وی با بیان اینکه طی سالی

زه در تولید محصوالت کشاورزی را به همراه داشت، تأکید کرد: از مزایای طرح قیمت تضمینی معضل تبدیل شده بود و کاهش انگی

درصد وجه معامله را ظرف چند روز دریافت می کند و فقط  ۷0این است که کشاورز به محض فروش محصول خود در بورس کاال 

ورای اسالمی یادآور شد: با این تفاسیر، سیاست قیمت شود.نماینده مردم شازند در مجلس شالتفاوت را از دولت طلبکار میمابه

ای دوباره برای رشد تولید محصوالت کشاورزی را در میان کشاورزان ایجاد کند که البته پرداخت سریع تواند انگیزهتضمینی می

 دارد. این مهم اثر ویژهالتفاوت قیمت محصول در بورس با قیمت تضمینی که از سوی دولت پرداخت خواهد شد نیز در تحقق ایمابه

وری بخش کشاورزی در دستور کار قرار قانون افزایش بهره ۳۳ابراهیمی در پایان اظهار کرد: طرح قیمت تضمینی که بر اساس ماده 

طور حتم نتایج به صورت ویژه و با حمایت دولت و نهادهای مرتبط برای عمده محصوالت کشاورزی اجرایی شود، بهگرفته، اگر به

 ها در بخش کشاورزی دایر بوده بر صنعت کشاورزی کشور بر جای خواهد گذاشت./تری از خرید تضمینی که سالاتب مثبتمر

http://www.iana.ir/fa/news/45۳90/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۰۳تاریخ: 

 دهدتغییرات اقلیمی، ساختار خاک را تغییر می

 .گذاردبینی میتغییرات اقلیمی بر زندگی مردم سراسر جهان تاثیرات اساسی و غیر قابل پیش

، تغییرات اقلیمی بر زندگی مردم سراسر جهان تاثیرات اساسی و غیر قابل cornandsoybeandigest.comبه گزارش ایانا از 

ودن، در بینی بها، این غیر قابل پیشار و خشکسالیهای فاجعه بهای بسیار سرد، سیلهای بسیار گرم، ماهگذارد، ماهبینی میپیش

 کند.مورد دیگر تاثیرات کمتر مورد توجه اما مهم هم صدق می

های دانیم که تغییرات اقلیمی چگونه بر خاک و قابلیت آن در تامین نیازهای یک مزرعه حاصلخیز و یا اکوسیستممثال دقیقا نمی

ر خاک ترین عناصبینی اینکه یکی از مهمهای دیجیتال برای پیشعه تازه، محققان از روشگذارد.در یک مطالطبیعی سالم تاثیر می

 تواند بر اثر تغییرات اقلیمی دستخوش دگرگونی شود، بررسی شده است.یعنی کربن ارگانیک چگونه می

مت خاک است. این عنصر بر های مهم سالکربن ارگانیک خاک، یکی از نشانه"گوید:جاناتان گری نویسنده اصلی این تحقیق می

. گری محقق "گذاردهای شیمیایی، فیزیکی و زیست شناختی خاک مثل حاصلخیزی و قابلیت نگهداری آب تاثیر میبسیاری از ویژگی

بینی مدل تغییر اقلیمی برای پیش 12ارشد در اداره محیط زیست و میراث نیو سوث ولز استرالیاست.گری و محققان همکارش از 

ده های استفاده شده در این مطالعه منعکس کننتغییر سطوح کربن ارگانیک خاک با تغییرات اقلیمی، استفاده کردند. مدل چگونگی

ها همچنین به منطقه خاص مورد مطالعه در این تحقیق در نیو ساوث ولز در دامنه کاملی از اوضاع آب و هوایی جهان بود. این مدل

ن ها کاهش کرببیشتر مدل"گوید: هایی بود. گری میم بود. نتایج به دست آمده دارای تفاوتجنوب شرق استرالیا هم قابل تعمی

ها بینی.اما چرا این پیش"کردندداد. اما چند مدل هم افزایش کربن را پیش بینی میارگانیک خاک را همراه با تغییرات اقلیمی نشان می

ما ": گویدداند. او میهای تغییر اقلیمی میپذیر در بین مدلپارامترهای تشکیک با هم اختالف دارند؟ گری این امر را ناشی از وجود

بینی کنیم که سطوح کربن ارگانیک خاک چه رفتاری خواهد داشت، به یکپارچگی و هماهنگی پیش از آنکه به طور قاطع بتوانیم پیش

ردند که میزان تغییرات کربن ارگانیک خاک در بین .محققان همچنین کشف ک"بیشتری بین الگوهای تغییرات اقلیمی نیاز داریم

های شنی با حاصلخیزی کم در آب و های استفاده از زمین، متفاوت است. مثال در مورد خاکانواع خاک، آب و هوای فعلی و رژیم

میزان برای  شد، میانگین کاهش کربن ارگانیک خاک کمتر از یک تن در هکتار بود. اینهوای خشک که در آن غالت کاشت می

تواند به ما کمک این دانش می"گوید: برابر بود.گری می 15های رسی حاصلخیز در آب و هوای مرطوب با کشت گیاهان محلی خاک

بینی تغییرات .پیش"بینی کنیم که در چه جاهایی ممکن است بیشترین کاهش یا جذب بالقوه کربن اتفاق بیفتدکند که بهتر پیش

دهد که برای شرایط تغییر در خاک یا تطابق خود با این امر به ما امکان می"گوید: سیار ضروری است. او میکربن ارگانیک خاک ب

ها به کند که هم در زمینه کشاورزی و هم مدیریت اکوسیستماین شرایط بهتر آماده شویم. در نهایت این دانش به ما کمک می

ی های با وضوح باالیای مختلف دیجیتال را با هم ترکیب کردند تا نقشهه.گری و همکارانش روش"موفقیت بیشتری دست یابیم

متر طراحی کردند. این امر به  100هایی با وضوح کیلومتر، نقشه 10های معمول با مقیاس دست آورند. این تیم به جای نقشهبه

ای استفاده از زمین، رابطه برقرار کنند. درک اینکه ها یا الگوهمحققان امکان داد تا بین تغییرات در کربن ارگانیک خاک با انواع خاک

ند. تر هم کمک کهای تغییرات اقلیمی دقیقتواند به طراحی مدلگذارد، میهای خاک تاثیر میتغییرات اقلیمی چگونه بر ویژگی

و  دل سازی تغییرات اقلیمیسازی کربن یا آزادسازی آن در جو، برای مبینی قابلیت خاک در ذخیرهتوانایی در پیش"گوید: گری می

 /"تدوین استراتژی برای کاهش اثرات منفی آن ضروری خواهد بود

http://www.iana.ir/fa/news/45۳65/%D8%AA%D8%BA%DB% 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 انگور/کشمش
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۶/۰۴/۰۹ : تاریخ

 هزار تومان بفروشند  ۳۱ای/ قرار بود گوشت وارداتی را های زنجیرهگرانفروشی گوشت در فروشگاه
شود را کیلویی هزار تومان تحویل داده می 29های وارداتی که کیلویی رئیس شورای تامین دام زنده گفت: قرار بود بخشی از گوشت

وگو با خبرنگار منصور پوریان در گفت .شودهزار تومان عرضه می ۳9تومان بفروشند که متاسفانه شاهدیم تا کیلویی  500هزار و  ۳1

ر و تعادل قیمت اظهار داشت: اکنون دام به صورت انبوه در ، در مورد آخرین وضعیت عرضه گوشت بازاخبرگزاری فارسکشاورزی 

وی تصریح کرد: با شروع تعطیالت در هفته اخیر قیمت کمی  .شود اما تقاضا برای آن به دلیل قیمت باال وجود نداردبازار عرضه می

پوریان .تومان عرضه شده است 500هزار و  ۳2هزار تومان رسیده و الشه کشتار شده  14کاهش داشته، دام زنده در کشتارگاه به 

همچنین به واردات انبوه الشه تازه گوسفندی از کشورهای شمالی و استرالیایی اشاره کرد و خبر داد: دام وارد شده از ارمنستان، 

 بندیهای بستههزار تومان در هر کیلو تحویل شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت 29گرجستان و کمی هم قرقیزستان به قیمت 

های ها در سطح فروشگاهوی با انتقاد از عدم نظارت بر قیمت.هزار تومان است ۳۳شود اما قیمت الشه وارداتی از استرالیا کیلویی می

تومان عرضه شود اما متاسفانه  500هزار و  ۳1هزار تومانی  29های وارداتی ای تصریح کرد: قرار بر این بود که بخشی از گوشتزنجیره

های حتی هفته گذشته همین فروشگاه پوریان ادامه داد:.شودهزار تومان فروخته می۳9تا  ۳6ها با قیمت مین گوشتشاهدیم که ه

های نظارتی مانند تعزیرات و سازمان حمایت پرسید و چندهزار تومان عرضه کردند و باید از سازمان 40ای گوشت را تا حدود زنجیره

رود با افزایش عرضه شاهد کاهش قیمت رئیس شورای تامین دام زنده خاطرنشان کرد: انتظار می.کنندچرا با این موضوع برخورد نمی

به گزارش خبرنگار فارسی طی یکی دو ماه اخیر قیمت گوشت گوسفندی در بازار تا کیلویی .گوشت گوسفندی در هفته پیش رو باشیم

ردات گوشت تازه از کشورهای اوراسیا و عرضه گوشت دولتی قیمت هزار تومن هم رسید که با ورود شرکت پشتیبانی امور دام و وا 50

 .شودهزار تومان عرضه می ۳9تا  ۳8هم اکنون قیمت هر کیلو شقه گوسفندی در بازار .را کمی کاهش یافت

p?nn=http://www.farsnews.com/newstext.ph1۳960409000۳82 
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 بازار و قیمت ها
 فارس - ۹۶/۰۴/۰۳ : تاریخ

 تومان ۳۰۰۰هزار تومانی و پیاز تا  ۱۵تا  ۱۰های قیمت انواع میوه و سبزی/ نوبرانه

هزار تومان رسید و قیمت  ۳های سطح شهر پایتخت به کیلویی با توجه به کاهش عرضه پیاز در بازار قیمت این محصول در مغازه 

  .هزار تومان است 15تا  10بار مرز کیلویی های نوبرانه نیز خارج از میادین میوه و ترهمیوه

وتی انگور یاق های نوبرانه از جمله زردآلوی درجه یک، گیالس سیاه ممتاز،، قیمت میوهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار کشاورزی 

  .هزار تومان قیمت خورده است 15تا  10های سطح شهر رقمی بین و شلیل شبرنگ در مغازه

های سطح رسید در مغازهتومان به فروش می 1500تا  1200جات که پیش از این تا کیلویی ترین صیفیهمچنین پیاز به عنوان ارزان

 .رسدتومان به فروش می 2600بار کیلویی تره تومان و در میادین میوه و ۳500تا  ۳000شهر بین 

 هایوگو با خبرنگار فارس، اظهار داشت: انواع میوه فصل به وفور در بازار با قیمتمهاجری رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفت

 ۳000و به مرز  متعادل وجود دارد و با توجه به کاهش عرضه پیاز از شهرهای اصفهان و دزفول قیمت این محصول افزایش یافته

  .تومان رسیده است

 .هزار تومان است ۷تا  5بار شهرداری تهران نهایتاً بین چین در میادین میوه و ترهاین در حالی است که قیمت انواع میوه دست

 (قیمت میوه )تومان نوع میوه ردیف

  8800 گیالس سیاه ممتاز 1

 6800 گیالس قرمز و سیاه 2

 5300  گیالس صورتی 3

 6800 آلبالو پیوندی 4

 5500 آلبالو 5

 5800 انگور یاقوتی 6

 6700 فرنگیتوت 7

 5100 زردآلو  8

 5900 سیب گالب 9

 4800 انواع آلو 10

 4900 هلو 11

 5300 شلیل 12

 8600 انبه 13

 3780 موز 14

 4500 سبزگوجه 15
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 1800 خربزه 16

 1500 طالبی 17

 720 هندوانه 18

 1400 ایگلخانهخیار  19

 1600 ایفرنگی بوتهگوجه 20

 2500 ایفرنگی گلخانهگوجه 21

 3900 ایفلفل دلمه 22

 1100 بادنجان 23

 1200 کدو 24

 1250 هویج 25

 1200 کاهو 26

 1900 زمینیسیب 27

 2600 پیاز 28

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳96040۳000989 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960403000989


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139اهم اخبار کشاورزی هفته اول تیر 

 

11 
 

 بازار و قیمت ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶تیر  ۰۳تاریخ: 

 های ممنوعه در بازار رنگ باختند+ قیمتمیوه

و سبزی گفت: در حال حاضر تنها چند قلم از میوه های قاچاق به میزان محدودی در بازار مشاهده می شوند که رئیس اتحادیه میوه 

 ،تجارتصنعتحسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار .تقاضای چندانی در این فصل برای آنها وجود ندارد

با اشاره به آخرین وضعیت توزیع میوه های ممنوعه در بازار اظهار داشت: در حال  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان و کشاورزی

به میزان محدودی در بازار مشاهده می شود که تقاضا چندانی در این فصل برای آنها وجود  میوه های قاچاق از قلم چند تنها حاضر 

 .موجود در بازار به شمار می روندمیوه های ممنوعه به گفته وی انگورشیلی،گالبی چینی، آوکادو و سیب فرانسه از .ندارد

هزار تومان، سیب  11هزارتومان،گالبی چینی  16و انگورشیلیمهاجران با اشاره به نرخ میوه های ممنوعه در بازار گفت: نرخ هر کیل

رئیس اتحادیه میوه و سبزی ادامه داد: با توجه به عرضه سیب گالب و .هزار تومان است 11هزار تومان و هر عدد آواکادو  16فرانسه 

 .انگوریاقوتی در بازار تقاضایی برای کاالهای مشابه خارجی وجود ندارد

در سردخانه های اطراف تهران وجود دارد، بیان کرد: در  ذخیره سازی میوه های ممنوعهسوال که امکان  وی در پاسخ به این

 .صورت نبود تقاضا در بازار،قاچاقچیان عالقه ای به واردات این میوه ها ندارند

ws/http://www.yjc.ir/fa/ne6141461/%D9%85%DB%8C%D9 
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 برنامه و سیاست ها
 فارس - ۹۶/۰۴/۰۴ : تاریخ

 طی مصوبه جدید شورای اقتصاد کاهش عوارض صادراتی محصوالت دامی و کشاورزی ابالغ شد
ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر کاهش عوارض صادراتی رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه 

شنهاد و به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران، در پی پی خبرگزاری فارسبه گزارش  .محصوالت دامی و کشاورزی را ابالغ کرد

های مداوم وزارت جهاد کشاورزی و به منظور حمایت از صادرات و افزایش صادرات غیرنفتی کشور، شورای اقتصاد نسبت به پیگیری

ز ای اگیری کرد و مراتب، طی نامهپیشنهاد این وزارتخانه در خصوص تعدیل عوارض صادراتی محصوالت دامی و کشاورزی تصمیم

بر اساس ابالغیه محمدباقر نوبخت به وزیر صنعت، .شد ابالغ تجارت و بودجه به وزیر صنعت، معدن وسوی رئیس سازمان برنامه 

 10درصد، ساالمبور بزی  10درصد، ساالمبور گوسفندی  ۳0درصد، پوست خام بزی  ۳0عوارض صادراتی پوست خام گوسفندی 

در عین حال عوارض صادراتی ذرت دامی، سورگوم دانه  .درصد تعیین شده است 5درصد و وت بلو بزی  5درصد، وت بلو گوسفندی 

تومان، یونجه و محصوالت علوفه ای صفر، سبوس و آخال از  200تومان، جو،گندم دامی، کاه و پوست غالت  150به ازای هر کیلو 

ه، ارزن و سایر غالت صفر تومان و گندم سیا 150تومان، آخال و کنجاله سویا و انواع تفاله و کنجاله  200ذرت و گندم و سایر غالت 

اند ظرف مدت شش ماه گزارش های اجرایی مکلف شدهبر اساس ابالغیه رئیس سازمان برنامه و بودجه، دستگاه .تعیین شده است

های فراوان، شورای اقتصاد نسبت به پیشنهاد گفتنی است، سال گذشته پس از کش و قوس.عملکرد را به این سازمان ارایه کنند

جهاد کشاورزی در خصوص تعدیل عوارض صادراتی محصوالت دامی و برخی از اقالم محصوالت کشاورزی، تصمیم گیری کردو وزارت 

در واپسین روزهای خردادماه امسال، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه ای به وزیر صنعت خواستار اجرای این 

عیین عوارض صادراتی محصوالت دامی، یکی از موضوعات چالش برانگیز دو سال گذشته شایان ذکر است موضوع ت.مصوبه شده است

های وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی کاالهای کشاورزی و دامی مبنی بر لغو و تعدیل عوارض، در بوده که علیرغم پیگیری

ر تعیین تکلیف نهایی این عوارض شده و اکنون با نهایت، فعاالن بخش خصوصی با نامه نگاری با معاون اول رئیس جمهور، خواستا

های مستمر وزارت جهاد کشاورزی، شورای اقتصاد تصمیم گیری نهایی در این خصوص را اواخر هفته گذشته ابالغ کرده پیگیری

 .است

ewstext.php?nn=http://www.farsnews.com/n1۳960404001۳۳0 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۰۳تاریخ: 

 های صنعتیاستفاده از پساب فاضالب در کارخانه

استان کشور قرار دارد. وضعیت اقلیمی،  9استان اصفهان در یک پهنه وسیع جغرافیایی در مرکز فالت ایران و همجوار و هم مرز با 

توپوگرافی محیط و شرایط طبیعی استان همواره باعث شده است مسئله تأمین آب به عنوان یک دغدغه تاریخی برای ساکنان این 

 .مرز و بوم مطرح باشد

 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب اصفهان، هاشم امینی مهندس

الی ها و تداوم خشکسای، گسترش بیابانگازهای گلخانههای اخیر گرم شدن زمین، افزایش دما و در کنار شرایط طبیعی موجود در سال

های انسانی، دست اندازی ها ضربات سهمگین دیگری بوده است که بر پیکره منابع آب استان وارد شده است در این بین دخالت

 .اندرار دادهوبرداشت های بی رویه از منابع آب نیز جراحات دیگری بوده است که کالبد نزار ذخایر آبی را مورد هدف ق

تواند یک تصویر شماتیک از وضعیت آب در استان را در پیش روی هر ناظر و مخاطبی قرار دهد. اما با توصیفات مطرح شده فوق می

ها توانسته است با بهره گیری از های انسانی، آبفای استان اصفهان خصوصاً در این سالوجود تمامی نامالیمات طبیعی و دست کاری

مهندسی و سخت کوشی و تالش یکایک کارکنان خود در عمل به رسالت اصلی خود یعنی تأمین آب شرب و بهداشتی توان فنی 

ها، سربلند و موفق گردد. این دستاورد بزرگ مستلزم تدابیر و حرکت در مسیر چشم انداز کالن شرکت برای یکپارچگی سیستم

 .انی بوده استهای عمرمدیریت واحد و پیگیری و اجرای به موقع پروژه

های تأمین آب و شناخت درست و صحیح از فضای احاطه آبفا استان اصفهان به نیازها و الزامات عملیاتی برای توسعه زیرساخت

میلیون نفر بوده  4شهر تحت پوشش با جمعیتی بیش از  9۳کالبدی استان از عوامل و فاکتورهای تثبیت و پایداری تأمین آب برای 

های آینده را مدنظر قرار داده است همانند یک تراز و اده سازی یک برنامه کالن نگر با درک شرایط موجود که افقاست. تنظیم و پی

 .های آبفا را مشخص کرده استها و حوزهمسیر حرکت و نقشه راه تکلیف تمامی بخش

ات و تأسیسات آبفا باعث شده است ضمن سیاستگزاری اصولی در ساختارهای فنی، مهندسی و پیرو آن بهره برداری بهینه از امکان

های بالقوه بخش خصوصی نیز به کمک گرفته شود و تجربه نشان داده است که صرفه جویی در اقالم بودجه ای، پتانسیل و ظرفیت

 ها و توسعه صنعت آب وفاضالب در استان اصفهان به نحو چشمگیری موفق و کارآمدراهبرد مشارکت بخش خصوصی در پیشبرد طرح

های مهمی همچون قراردادهای بیع متقابل با شرکت فوالد مبارکه و ... با حجم عظیم سرمایه گذاری رویکرد ها و پروژهطرح.بوده است

های های صنعتی را دنبال می نمایدکه در حفظ ذخایر آبی و کاهش وابستگی صنایع استان به آباستفاده از پساب فاضالب در کارخانه

هزار کنتور  ۳2اصالح و تعویض بیش از  95ه زاینده رود بسیار مؤثر است. از اقدامات برجسته دیگر آبفا در سال زیرزمینی و رودخان

باشد که ضمن توزیع پایدار آب کیلومتر توسعه خطوط لوله آب و فاضالب در جغرافیای استان می 400فرسوده و در کنار آن بیش از 

های فرهنگی نیز در دستور کار شرکت آبفا شده است. در کنار اقدامات فنی سیاست برای شهروندان از هدررفت آب نیز پیشگیری

های مختلف فرهنگی که بر تعلیم و آموزش سنین مترمربع با بخش ۷50قرار دارد پایه گذاری و تأسیس خانه فرهنگ آب با مساحت 

باشد یک نوع سرمایه گذرای فرهنگی در استان می پایه و کودک متمرکز است در راستای بهینه سازی مصرف آب در بین نسل جوان و

 .که با استقبال قابل توجه مهدهای کودک، مدارس و سایر نهادهای آموزشی مواجه شده است

گیری خطوط های توزیع و خطوط انتقال و مدیریت فشار و نشتسازی هوشمند سازی شبکههای وسیع فرهنگهمزمان با فعالیت

 .شده است 95درصد در طی یک دوره شش ساله منتهی به  1۷درصد به  ۳0ت آب از اصلی منجر به کاهش هدررف

http://iccima.ir/fa/matboat.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139اهم اخبار کشاورزی هفته اول تیر 

 

14 
 

ها وضعیت مطلوبی را برای آینده روشن این صنعت در استان اصفهان موجب شده های گسترده در تمامی بخشمجموع این فعالیت

ن و خادمین صنعت آب از طرف دیگر بر تا در تابستان سال جاری نیز با همت و مساعدت مصرف کنندگان از یک طرف و کارشناسا

 های توسعه و تعالی خدمت به مردم روز به روز افزون یابدتمامی مشکالت احتمالی کم آبی فائق آیند و گام

http://www.iana.ir/fa/news/45۳99/%D8%A۷%D8%B۳ 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۰۵تاریخ: 

 جزئیات مصوبه جدید شورای اقتصاد/ کاهش عوارض صادراتی محصوالت دامی و کشاورزی ابالغ شد+ جدول

غیرنفتی کشور، شورای های مداوم وزارت جهاد کشاورزی و به منظور حمایت از صادرات و افزایش صادرات در پی پیشنهاد و پیگیری

اتب، گیری کرد و مراقتصاد نسبت به پیشنهاد این وزارتخانه در خصوص تعدیل عوارض صادراتی محصوالت دامی و کشاورزی تصمیم

 .ای از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه به وزیر صنعت، معدن و تجارت ابالغ شدطی نامه

، بر اساس ابالغیه محمدباقر نوبخت به وزیر صنعت، عوارض صادراتی پوست خام (خبرگزاری کشاورزی ایران)ایانابه گزارش  

 5درصد، وت بلو گوسفندی  10درصد، ساالمبور بزی  10درصد، ساالمبور گوسفندی  ۳0درصد، پوست خام بزی  ۳0گوسفندی 

تومان،  150در عین حال عوارض صادراتی ذرت دامی، سورگوم دانه به ازای هر کیلو  .درصد تعیین شده است 5د و وت بلو بزی درص

 200تومان، یونجه و محصوالت علوفه ای صفر، سبوس و آخال از ذرت و گندم و سایر غالت  200جو،گندم دامی، کاه و پوست غالت 

  .تومان و گندم سیاه، ارزن و سایر غالت صفر تعیین شده است 150ع تفاله و کنجاله تومان، آخال و کنجاله سویا و انوا

بر اساس ابالغیه رئیس سازمان برنامه و بودجه، دستگاه های اجرایی مکلف شده اند ظرف مدت شش ماه گزارش عملکرد را به این 

شورای اقتصاد نسبت به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی  های فراوان،گفتنی است، سال گذشته پس از کش و قوس .سازمان ارایه کنند

در خصوص تعدیل عوارض صادراتی محصوالت دامی و برخی از اقالم محصوالت کشاورزی، تصمیم گیری نمود و در واپسین روزهای 

 .ین مصوبه شده استخردادماه امسال، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه ای به وزیر صنعت خواستار اجرای ا

http://www.iana.ir/fa/news/45468/%D8%AC%D8%B2%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۰۴تاریخ: 

 های مالی علیه ایران برای یک سال دیگرتعلیق محدودیت :(FATF) جدیدترین تصمیم کارگروه ویژه اقدام مالی

دیروز به پایان رسید و در بیانیه پایانی آن اعالم شد که با توجه به پایبندی تهران به  (FATF) نشست اخیر کارگروه اقدام مالی

 از اتاق ایران، کارگروه اقدام مالیبه گزارش ایانا .های تنبیهی علیه ایران را معلق نگه خواهد داشتتعهدات خود، همچنان محدودیت

(FATF)  های مالی علیه ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید روزه خود در اسپانیا اعالم کرد لغو محدودیت 6در پایان نشست

صالح ماه از فهرست سیاه تعلیق کرده بود تا اقداماتی در جهت ا 12کارگروه اقدام مالی سال گذشته، ایران را به مدت .کندمی

های ایران در ارتباط با اجرای یانی خود آورده است: کارگروه اقدام مالی پیشرفتپا بیانیه در این کارگروه.فرایندهای بانکی انجام دهد

کند از این رو با توجه به پایبندی تهران به تعهدات های ایران را تصدیق میهای نظارت مالی را مورد بحث قرار داده و پیشرفتبرنامه

کارگروه اقدام مالی در عین حال در بیانیه خود تاکید .ها را به مدت یکسال دیگر معلق نگه خواهد داشتد، همچنان این محدودیتخو

های شناسایی شده، ایران را به طور دائمی از لیست سیاه خارج کرده است که تا زمان اجرای تمامی اقدامات الزم برای رفع کاستی

آمده است این  FATF در بیانیه.لی کشورهایی هستند که در فهرست سیاه این نهاد بین المللی قرار دارندایران و کره شما.کندنمی

سازمان از تعهد سیاسی کامل ایران برای رفع نقایص استراتژیک خود در بخش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تصمیم 

در بخش دیگری از بیانیه کارگروه .کنداستقبال می (Action plan) ملیاتیتهران برای دریافت کمک فنی در جهت اجرای برنامه ع

کارگروه، همچنان به نهادهای  19 نامه توصیه کند که بر اساساقدام مالی آمده است: کارگروه اقدام مالی تمام کشورها را ترغیب می

ای را بکار بندند. کارگروه مالی خود توصیه کنند که در روابط تجاری و معامالت با اشخاص عادی و حقوقی از ایران تالش فزاینده

ه پولشویی ک  (FATF)کارگروه اقدام مالی.خواهد تا نقایص خود در حوزه پولشویی را به طور کامل برطرف کنداقدام مالی از ایران می

عضو خود در کره جنوبی، حضور ایران در  ۳۷خورشیدی در نشستی با حضور  1۳95دهد تیرماه در جهان را مورد بررسی قرار می

 را بعدی تصمیم و دهد قرار بررسی مورد را پولشویی با مبارزه زمینه در ایران ماه عملکرد 12لیست سیاه را تعلیق کرد تا پس از 

روز به میزبانی دولت اسپانیا در شهر والنسیا برگزار  6نه کارگروه اقدام مالی از روز یکشنبه گذشته و به مدت نشست ساال.کند اتخاذ

کشور  198از  FATF نفر از اعضای شبکه جهانی 800شد. نشست مجمع عمومی گروه اقدام مالی نیز از روز چهارشنبه، باحضور 

المللی پول و بانک جهانی برگزار شد. در نشست امسال، عالوه بر ، صندوق بینجهان و همچنین نمایندگانی از سازمان ملل متحد

وضعیت ایران، اقدامات ایرلند و دانمارک در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گرفت. همچنین وضعیت 

ررسی شد. برزیل و افریقای جنوبی جزء این کشورها مالی کشورهایی که طی یک سال گذشته دچار کسری بودجه شدید بوده اند ب

 .هستند

http://www.iana.ir/fa/news/45416/%D8%AC%D8%AF%DB%8C 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۰۵تاریخ: 

درصد از کشاورزان منطقه به اینترنت دسترسی خواهند  9۵کاهش می یابد/شکاف دیجیتالی روستا و شهر 

 داشت

دولت نیوزیلند در راستای حمایت از کشاورزان و افزایش ارزش خروجی کشاورزی در منطقه کانتربری، در نظر دارد تا با اختصاص 

نوعی اینترنت پرسرعت( متصل کند.به گزارش ایانا درصد از کشاورزان منطقه را به خدمات پهن باند ) 95میلیون دالری ،  1.6بودجه 

از سایت کامپیوتر ورلد، این طرح بخشی از نقشه راه برای به روز کردن استراتژی توسعه اقتصادی کانتربری است، که به طور مشترک 

چنین شامل برنامه ای برای توسط وزیر ارتباطات ، سیمون بریجز و وزیر صنایع ، ناتان گای راه اندازی شده بود. این استراتژی هم

همچنین بودجه برای دو مرحله جریان اطمینان بخشی دولت محلی در راستای برنامه ریزی و ایجاد فرآیندها و زیرساخت ها است.

کاری درننظر گرفته شده است: نخست، ارتباط دیجیتالی و دوم ایجاد ارزش افزوده.به گفته دولت ، طی این برنامه ، میزان شکاف 

 تالی و پوشش دهی بهتر مناطق و ترویج استفاده از فن آوری دیجیتال در سراسر منطقه تالش می شود.دیجی

کانتربری دارای قابلیت رشد اقتصادی و اتصال دیجیتالی را برای انجام برنامه های اتصال "سیمون بریجز ، وزیر ارتباطات گفت: 

تمرکز اصلی بر روی کاهش شکاف دیجتالی مناطق است، "وی افزود: "دارد.دیجیتال)اینترنت پرسرعت( دولت و طرح ملی دیجیتال 

به ویژه منطقه روستایی کانتربری که در رونق محل تاثیر دارد. همچنین با دسترسی به اینترنت پرسرعت باعث رونق کسب و کار، به 

برای مثال، با بهبود اتصال اینترنت، کشاورزان می توانند جمع آوری اطالعات را "بریجز یادآور شد: "ویژه در مناطق روستایی شویم.

همچنین آسان تر در زمینه نظارت بر شرایط محیط ، مانند کنترل پساب و آب، خرید آنالین  –به گونه ا ی هوشمندتر انجام دهند 

به اینترنت پرسرعت )پهن باند(  2019از مزارع تا ژوئن  درصد 95از اهداف برنامه این است که "وزیر ارتباطات گفت: "اقدام کنند.

بنا به اعالم "دسترسی پیدا کنند. این درحالی است که کل منطقه کانتربری با توجه قابلیت هایش می تواند به اینترنت متصل شود.

 موارد زیر متمرکز است:دولت، ارزش افزوده این برنامه )دومین مرحله از جریان کار، که در باال به آن اشاره شد( روی 

 آسیا؛ شرق جنوب و چین در ویژه به ها، فرصت افزوده ارزش شناسایی منظور به مرکزی دولت با کار •

 واحد اقتصادی مجازی؛ سیاست یک ایجاد برای جنوبی جزیره اقتصادی توسعه های سازمان با تعامل و مشاوره •

 و تحقیق؛ منظور به صنعت نیازهای با ارتباط •

ارزش افزوده این برنامه می تواند ".ناتان گای گفت : صادرات برای تولید و باال ارزش با محصوالت راستای در تسریع دانش انتقال •

 "کمک کند. 2025به دولت برای رسیدن به هدف دو برابر شدن ارزش صادرات مربوط به بخش صنایع پایه، تا سال 

تولید مواد غذایی در جهان به شمارمی رود که کشاورزی بسیار مولدی دارد، و با به روز کانتربری یکی از مناطق مهم "وی افزود: 

کردن استراتژی می توان به افزوده کردن ارزش محصوالت کمک کرد . همچنین استراتژی از جذب فناوری دیجیتال و استفاده 

  "هوشمندانه در زمینه آبیاری و مدیریت آب شیرین حمایت می کند.

http://www.iana.ir/fa/news/45462/%D8%B4% 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۰۳تاریخ: 

مرتضوی: امور بازرگانی محصوالت کشاورزی باید همچنان در اختیار وزارت جهاد  /طرح تفکیک و چند شائبه

 دهیمبه جای تغییر مدیران، ساختارها و قوانین را تغییر می کشاورزی باشد/ مالکی:

شود که هنوز حتی یک دهه از ادغام ها با شتابزدگی دنبال میدر آستانه تشکیل دولت دوازدهم در حالی موضوع تفکیک وزارتخانه

 .های مثبت و منفی آن هم مورد ارزیابی قرار نگرفته استها نگذشته و جنبهوزارتخانه

تابزدگی ها با شدر آستانه تشکیل دولت دوازدهم در حالی موضوع تفکیک وزارتخانه |الهام آبایی -اری کشاورزی ایران)ایانا(خبرگز

 های مثبت و منفی آن هم مورد ارزیابی قرار نگرفته است.ها نگذشته و جنبهشود که هنوز حتی یک دهه از ادغام وزارتخانهدنبال می

به  21ها از سازی دولت، تعداد وزارتخانهژاد بود که در راستای اجرای برنامه پنجم توسعه و برای کوچکندر دور دوم دولت احمدی

ها بود که وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن یکپارچه آن هم بدون بررسی های کارشناسی تقلیل یافت. در خالل همین ادغام 1۷

توجیهات متعددی هم در راستای طرح این ادغام مطرح شد که مهمترین آن ها  شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گیرد.

سازی روابط و سیاست گزاریها بین این سه بخش بود. اما بخت با وزارت صنعت، ضرورت همراهی تجارت با صنعت و معدن و روان

دیگر بار وزارت بازرگانی در پی این تفکیک متولد معدن و تجارت یار نبود و بار دیگر مساله تفکیک در این وزارتخانه مطرح شد تا 

شود. این بار توجیه این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از حد تنومند شده و همین امر هماهنگی امور بین این سه 

ها با رتخانهدر این مورد مقامات دولتی هم در اظهاراتی از طرح تفکیک وزا بخش مهم از اقتصاد کشور را دشوار ساخته است.

ناپذیر جلوه دهند. مساله تا به آن جا پیش رفت که های خاص خود دفاع کردند و کوشیدند تا مساله تفکیک را بسیار اجتناباستدالل

ن هایی هم برای آها به وجود آیند مورد نقد قرار گرفت و گزینهای هم که قرار است در قالب تفکیکحتی تعیین وزرای سه وزارتخانه

 عیین شد. ها ت

 یک طرح و چند شائبه

طبق اظهارات مسووالن این بار تغییرات در سطح سه وزارتخانه راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان روی 

 برانگیزتر باشد. نارضایتی بخش خصوصیرسد تشکیل وزارت بازرگانی از سایر موارد حساسیت خواهد داد که در این میان به نظر می

تواند علت قابل قبولی برای طرح ایده اهرم فشار پارلمان بخش در طول دولت یازدهم از عملکرد بازرگانی در دولت روحانی می

ات و تواند اموردر این صورت، نه تنها پارلمان بخش خصوصی می خصوصی بر دولت برای تفکیک صنعت و معدن از بازرگانی باشد.

های دولت برای تعیین وزیر صنعت و معدن در کابینه جدید هم کاسته تقل دنبال کند بلکه از نگرانیای مسروابط خود را در وزارتخانه

زاده در قامت وزیر صنعت، خواهد شد. نه تنها بازرگانان بلکه فعاالن صنعتی و معدنی هم در طول چهار سال فعالیت محمدرضا نعمت

بنابراین دور از انتظار نیست که دولت برای رهانیدن خود از  دانند.قد جدی میمعدن و تجارت، عملکرد او را در بخش بازرگانی قابل ن

فشار نقدهای وارده بر عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت بر آن شده باشد تا وزارت بازرگانی را دوباره برپا سازد و در تعیین وزیر 

 ار نظر بازتر بگذارد. برای این وزارتخانه تازه تاسیس دست پارلمان بخش خصوصی را در اظه

 سیاسی-رد امتیازات جناحی

نژاد در این زمینه به ارائه تحلیلی پرداخت و رسد. چندی پیش بود که موسی غنیتحلیل این مساله چندان هم ساده به نظر نمی

، آشکارا به شناسندآزاد مینژاد که بیشتر او را به عنوان پیرو مکتب اقتصاد زوایای پیدا و پنهان این تفکیک را به نقد نشست. غنی

ها این شائبه را به وجود آورده که خدای نکرده ها پرداخته و گفت که اصرار بر تفکیک وزارتخانهمخالفت با طرح تفکیک وزارتخانه

ها کزنی باز شده که هدف از این تفکیبه سخن دیگر، جا برای این گمانه های سیاسی در کار باشد.های زودگذر برخی جناحمصلحت
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جناحی است. البته او هم به عملکرد ضعیف برخی وزرا در کابینه -های عالی اداری بیشتر برای توزیع امتیازات سیاسیایجاد مقام

ای ضرورت دارد. این اقتصاددان در ادامه مدیران دولت یازدهم اشاره کرده و گفته است که ترمیم کابینه در سطح نسبتا گسترده

هم را هدف قرار داده و تلویحا اعالم کرده است که گماشتن مدیران نهادگرا در تناقض با بینش اقتصادی دولت نهادگرا در دولت یازد

که همان برقراری اقتصاد آزاد رقابتی است، قرار دارد. البته این مساله پیشتر هم در مورد وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شده بود. 

نیا که بارها مرزکشی خود را با بنیادگرایان بازار رسماً اعالم کرده بود، به احتمال قوی در لی طیبها حاکی از آن است که عزنیگمانه

های نهادگرایی در اقتصاد و دخالت دولت در امور است، در ترکیب کابینه دولت دوازدهم حضور نخواهد داشت. او که مدافع دیدگاه

مشاور اقتصادی رئیس جمهوری قرار داشت و دور از انتظار نیست که این اختالف  تمام دوره دولت یازدهم در نقطه مقابل مسعود نیلی

نیا با نیلی، سرانجام حذف او را هم از ترکیب کابینه دولت دوازدهم رقم بزند. اما مساله تنها به وزارت اقتصاد هم محدود دیدگاه طیب

های اساسی درترکیب کابینه دولت دوازدهم باشیم که در آن یتکانآید که باید منتظر خانهشود. از شواهد این گونه بر مینمی

 شود؟معیشت چگونه متاثر مینهادگرایان ترکیب کابینه دولت یازدهم درتیررس هستند. 

حرکت به  انگیزد، تبها را برمیکننده خواهد بود؟ آنچه نگرانیسازی ترکیب کابینه دولت دوازدهم نگرانباید پرسید چرا این یکدست

بیشتر ضربه خواهند خورد. در حالی که دولت  تکانی کابینهاقتصاد آزاد و نادیده گرفتن معیشت توده مردم است که در این خانه سوی

سال فعالیت خود بیشترین تمرکز را بر روی مهار تورم گذاشته بود و توانست تا حدودی ثبات و آرامش را در فضای  4یازدهم در طول 

تواند آثار مثبت معیشتی دولت یازدهم را ولت دوازدهم با شعار اشتغال و پر و بال دادن به اقتصاد خصوصی میاقتصاد برقرار کند، د

تصاد تواند هم اقهای نگرانی هم تشکیل وزارت بازرگانی است که از چند ناحیه میکمرنگ کند. در این میان، یکی از مهمترین کانون

ین مسائل قابل طرح در باب تشکیل دوباره وزارت بازرگانی، محول کردن امور تجارت و هم معیشت را متاثر کند. یکی از مهمتر

کننده باشد. وزارت جهاد کشاورزی توانسته طی زا و حتی نگرانتواند بسیار آسیبمحصوالت کشاورزی به وزارت بازرگانی است که می

بگذارد و تراز تجاری این بخش را بهبود بخشیده است.  های اخیر عملکرد خوبی را در حوزه تجارت محصوالت کشاورزی برجایسال

گرایی بوده، چه حال به راحتی قابل تصور است که واگذار کردن امور تجارت بخش کشاورزی به وزارت بازرگانی که عقبه آن واردات

 بر سر تجارت بخش کشاورزی خواهد آورد.

 یک متولی برای بازرگانی بخش کشاورزی 

ضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس بر این باور است که دنبال کردن امور در دو وزارتخانه مجزا بر دکتر مهدی مرتضوی ع

 ها کار خود را خواهند کرد. زند و تجربه نشان داده که در این شرایط هر یک از وزارتخانهها دامن میناهماهنگی

ن در اختیار متولی اصلی آن یعنی وزارت جهاد کشاورزی مرتضوی که معتقد است امور بازرگانی محصوالت کشاورزی باید همچنا

گزاری کشاورزی الحاق شده این است که یکی از دالیلی که بازرگانی کشاورزی به بدنه مدیریتی و سیاست"گوید: باشد، می

ر نظر بازرگانی د ها کاهش پیدا کند. بنابراین برای تحلیل منطقی روی این موضوع باید شرایط فعلی بخش کشاورزی وناهماهنگی

ها و مشکالتی که وجود دارد این های احتمالی تصمیم گرفته شود. یکی از آسیبگرفته شود و با توجه به شرایط موجود و آسیب

هنگام محصوالت کشاورزی شود ممکن است واردات نابهای دنبال میاست که وقتی بازرگانی بخش کشاورزی در وزارتخانه جداگانه

ی هاهای واردات درست تنظیم نشود و متناسب با اقتضائات فضای تولید در زیربخشچنین ممکن است تعرفهصورت گیرد. هم

ت را تواند به موقع این محصوالگیرد و قسمت بازرگانی نمیوقتی تولید بیش از حد صورت می"افزاید: مرتضوی می"کشاورزی نباشد.

ختلف گیری بین شرایط مگذارد. نوسانرد و دوباره در میزان تولید تاثیر منفی میخوبازاررسانی کند، تعادل زنجیره تولید به هم می

های درگیر در زنجیره گزاری وجود داشته باشد. در عوامل و هویتدر ابتدا و انتهای زنجیره، مستلزم این است که وحدتی در سیاست
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شوند؛ اما در عین این کثرت های متعدد و متنوع میهای بخش خصوصی و دولتی و فعالیتکثرتی وجود دارد که شامل همه هویت

 "گزاری است.باید وحدتی هم داشته باشیم که آن هم در سیاست

 تفکیک به صالح اقتصاد ملی نیست

ایبی ها دارای محاسن و معهای تجمیع و تفکیک وزارتخانهاین عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه هر کدام از گزینه

ها در چه های مد نظر ما در تفکیک وزارتخانهدر ارزیابی این موضوع باید ابتدا بررسی کنیم که بخش"دهد: ت، اینگونه توضیح میاس

های ای از مزرعه تا سفره داریم. در این زنجیره در سالای از حیات خود هستند. به عنوان مثال در بخش کشاورزی زنجیرهمرحله

و  های کشاورزیها حتی مازاد تولید داریم. به دلیل ماهیت فعالیتده است که تولیدات و در برخی قسمتگذشته اقداماتی انجام ش

متاثر از میزان بارندگی و تغییرات آب و هوایی با نوساناتی هم مواجه هستیم. بنابراین یک سری تنظیمات بازرگانی باید در این بخش 

های دیگر کشش ها تغییراتی ایجاد و یا در حوزهحوزه مستلزم این است که در برخی در انتهای زنجیره صورت گیرد که این تنظیمات

خانه گزاری در حوزه تولید در یک وزارتاگر این زنجیره را به دو بخش تقسیم کنیم و بگوییم متولی سیاست"افزاید: او می"ایجاد شود.

توان امید داشت که این ی بین دو وزارتخانه وجود داشته باشد میو پس از تولید در وزارتخانه دیگر باشد، در شرایطی که هماهنگ

شود. اما مشکلی که ما در کشور داریم رویکرد موفق عمل کند؛ همان طور که در بسیاری از کشورها هم به همین ترتیب عمل می

کنند؛ یعنی در این کار خودشان را میها شود، اغلب هر کدام از وزارتخانهاین است که وقتی یک مساله در دو وزارتخانه دنبال می

هایی کند. بنابراین در ساختار ایران، چنین تفکیکزنجیره قسمت انتهایی که بازار است با قسمت ابتدایی یا تولید هماهنگ عمل نمی

 "در کل به نفع اقتصاد ملی نیست.

 الجزایر الگوی بروکراسی ایرانمجمع

دو  گراتر بود، شاید نیازی به ادغامبخشی داشتیم و مدل و الگوی مدیریتی هم انسجامار بینبه گفته مرتضوی، اگر شورا و یا سازوک

 کند. الجزایری عمل میوزارتخانه نبود اما الگوی بروکراسی در ایران بیشتر حالت مجمع

ا پرداخت کرده است. هر تثبیت و ها پیشتر انجام شده و کشور یک بار هزینه آن رها و تفکیکادغام"افزاید: این استاد دانشگاه می

آید در شرایط جاری بهتر است برای پرهیز های تبعی زیادی دارد تا دوباره سیستم در جایگاه خود قرار بگیرد. به نظر میادغامی هزینه

 "شد.اورزی باگزاری حوزه بازرگانی کشاورزی به عنوان مکمل این زنجیره در اختیار متولی بخش کشاز پرداخت هزینه مجدد، سیاست

ها مانند ستاد تنظیم بازار فرابخشی است و در سطوح باالتر از گزاری در برخی بخشبه گفته مرتضوی، هرچند تصمیمات و سیاست

سازند. های باالدست را میدستی هستند که تصمیمات سیاستسازهای پایینشود اما در نهایت این تصمیمگیری میبخش تصمیم

های بخش کشاورزی فعال باشد، اطالعات بازار را تحلیل کند و سیاست یکدستی را بسازد، به نفع این بخش است هبنابراین اگر گیرند

های حوزه بازرگانی محصوالت کشاورزی همچنان در وزارت جهاد کشاورزی مستقر باشد و بتواند انسجام بیشتری گزاریکه سیاست

 را در آینده ایجاد کند.

 هاضعف یکپارچگی سیستم

ی توانیم حتمی کند و با تاکید بر این کهاو همچنین به دشواری دسترسی به اطالعات و تبعات آن در سیاست گزاری ها اشاره می

ارچگی ضعفی در زمینه یکپ"دهد: های یکپارچه اطالعاتی را ایجاد کنیم، اینگونه توضیح میها منقطع باشند، سیستموقتی دستگاه

ها داریم که خیلی ارتباطی به تفکیک و ادغام ندارد و این مقوله باید به صورت جداگانه مورد بحث قرار ها و همسویی دستگاهسیستم

گیرد. معماری اطالعات و اینکه چه ساختاری را برای گردآوری، تحلیل و پردازش و تبدیل اطالعات به دانش و در نهایت خرد 

 "ساماندهی نیاز دارد.گیری داشته باشیم، به صورت مجزا به رسیدگی و تصمیم
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 1۷ها را مالک قرار دهیم، در این صورت باید گفت کل دولت هم قطعه قطعه است. دولت به به گفته مرتضوی، اگر انقطاع در دستگاه

 نهای متعدد تقسیم شده است؛ ولی در نهایت این اطالعات متعدد باید در باال یکپارچه شود. بنابرایها و زیربخشوزارتخانه با بخش

های یکپارچه اطالعاتی ایجاد شود و این از لحاظ فنی ناپذیر است. در همین حال، باید سیستمتقسیم و تفکیک گاهی اوقات اجتناب

 سازی شود.پذیر است که تفکیک وجود داشته باشد ولی در سیستم به صورت منسجم اطالعات یکپارچهامکان

 زندتفکیک بر بحران هماهنگی دامن می

مرکز وقتی بحث ت" دهد:های کالن هم اینگونه توضیح میگزاریدانشگاه در خصوص ضرورت تمرکز یا عدم تمرکز سیاست این استاد

شود باید دو رویکرد تمرکز ملی در برابر محلی و دیگری تمرکز یا عدم تمرکز بین گزاری مطرح میو عدم تمرکز در حوزه سیاست

ها و اختیارات مربوط به یک حوزه را در یک جا شود که باید مسوولیتن این سوال مطرح میها مورد ارزیابی قرار گیرد. بنابرایبخش

توانیم تفویض اختیار کنیم و سطوح اختیارات ملی را به نفع جمع کنیم یا آن را پخش کنیم. از دیدگاه ملی و محلی بهتر است تا می

ها های مختلف بهتر است برای کاستن از ناهماهنگیها بین بخشسوولیتاختیارات محلی تعدیل کنیم اما از لحاظ توزیع اختیارات و م

از لحاظ سازماندهی هم هرچه تفکیک اضافه شود، بحران هماهنگی "افزاید: مرتضوی می"توانیم متمرکزتر عمل کنیم.هر چه می

ف، های مختلها بین بخشمسوولیت شود. منظور از تفکیک ملی و محلی عدم تمرکز عمودی است. اما توزیع اختیارات وبیشتر می

 «گزاری و عمل کنیم بهتر خواهد بود.عدم تمرکز افقی است. در این بخش هرچه متمرکزتر سیاست

 اپیدمی ادغام و تفکیک

شور یک اپیدمی در ساختار ک"گوید: ها در ساختار کشور میعضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به کثرت ادغام و تفکیک

های ساختاری بیش از حد است و به نظر با هیچ کشوری در دنیا قابل مقایسه نیست. ها و انحاللها، تفکیکود دارد که میزان ادغاموج

کنیم که جدا بودن یا باهم بودن مشکل است و با این نوع طرز علت این است که درک اشتباهی از صورت مساله داریم و تصور می

 "شوند.ها یک سری ساختارهایی تفکیک یا ادغام میدون تحلیل و ارزیابی در یکی از دولتفکر، هر چند سال یک بار ب

اگر هر بخشی از کشور به "افزاید: کند و میهای متمادی بر سر متولی بخش کشاورزی آمده را بازگو میمرتضوی آنچه در طول سال

های مختلف دچار تغییر شده های سازمانی بارها در دورههویت بینید کههای مختلف بررسی کنید میویژه بخش کشاورزی را در سال

ای پس از انقالب اسالمی، وزارتخانه مسوول داشتیم و در دوره 4است. در حوزه کشاورزی در دوره پیش از انقالب اسالمی در مقطعی 

 "اند.به این بخش ملحق شده های مختلف جدا و دوبارهها بارها بخشاین بخش دو وزارتخانه مجزا داشت. در طی این سال

را  ها صورت مسالهها بسیار قابل تامل است اما موضوع مهمتر این است که ادغام و تفکیکی این ادغام و تفکیکهزینه"افزاید: او می

 ینکند. مشکل مدیریتی ما جدا بودن یا باهم بودن ساختارها نیست؛ بلکه در حوزه شایستگی، سازماندهی و کارآمدی اگم می

ها مشکل داریم. وقتی در ماهیت، ماموریت و کارآمدی تغییری ایجاد نکنیم و فقط جمع جبری یا تفکیک انجام دهیم، تغییرات سیستم

های کنند. بنابراین در این خصوص، با توجه به تعدد تجربههایی را هم برای کشور تولید میتنها شکلی و ظاهری خواهند بود که هزینه

تفکیک  ها ادغام،گدار به آب بزنیم. این کار باید هم در بخش کشاورزی و هم در سایر بخشگذشته داشتیم نباید بی حاصلی که ازبی

 "و یا انحالل کامالً کارشناسی شود.

 چرایی بازنگری در معماری اطالعات

د و کنها اشاره میعات بین دستگاهسازی جریان اطالاین استاد دانشگاه همچنین به ضرورت بازنگری در معماری اطالعات برای روان

ابراین دهد. بنگزاری را در کشور تشکیل میگیری و سیاستهای مدیریت اطالعات در دولت پایه تصمیمها و روشسیستم"گوید: می

صورت  در این زمینه معماری اطالعات باید مورد بازنگری قرار گیرد. در این حوزه هم مشکالت متعددی وجود دارد. دولت در هر

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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های اطالعاتی باید با همین ساختارهای متعدد باید یکپارچگی را برای اتخاذ ای از ساختارهای متعدد است و در نهایت نظاممجموعه

ها ا در نظامسازی رهای یکپارچه ایجاد نکنیم، یکپارچهبه گفته مرتضوی، تا زمانی که نظام "های کالن در باالدست ایجاد کند.سیاست

هایمان متکی بر افراد باشد، بهتر است که از تفکیک خودداری کنیم. در این صورت، هرچه ساختارها اجرا نگذاریم و هماهنگی به مرحله

یستم های تفکیک افقی کمتر باشد، به نفع سگزاری کشور است. با وضعیت موجود هرچه برشتر باشند به نفع سیستم سیاستمنسجم

 گزاری است. سیاست

 نین در تیررسساختار و قوا

ها خود دلیل ها و تفکیکشود. شاید این تسلسل باطل ادغامها تکرار میاین نخستین بار نیست که تجربه ادغام و تفکیک وزارتخانه

 خوبی بر این مدعا باشد که ریشه مشکالت را در جایی به جز ساختار باید جست و جو کرد.

های مجلس هم بر این باور است که هر گاه در بخشی به ماعی مرکز پژوهشدر همین زمینه محمدرضا مالکی مدیر کل دفتر اجت

زنیم و چند صباحی بعد بی آن که ثمری از این تغییر خوریم پیش از هر اقدامی دست به تغییر ساختار و یا قوانین میمشکل بر می

مشخص  های دولتاست که باید وظایف و مسوولیت دهیم. مالکی بر این باورساختار یافته باشیم، دوباره ساختاری جدید پیشنهاد می

 دهد که نظریه دولت در کشور وجود ندارد. باشد و بر این مبنا ساختارها شکل بگیرد. بنابراین تغییر پیاپی ساختارها نشان می

 تغییر ساختار به جای تغییر مدیر

دهیم. این در حالی است که ایراد ران ساختارها را تغییر میکند که گاه به جای تغییر مدیاو البته به نکته مهم دیگری هم اشاره می

 توانست بسیار موفق عمل کند.اساسی بر ساختار وارد نبوده است و شاید با یک تغییر در سطح مدیریتی همان ساختار می

زیر سوال ببرد. یعنی شاید به ها را ها و تفکیکتواند منطق ادغاماین اشاره مالکی، حاوی نکات جالب توجهی است که به راحتی می

د. نمونه این انتعبیری تغییرات ساختاری به راه گریز از تغییر مدیران تبدیل شده است؛ مدیرانی که عملکرد قابل دفاعی هم نداشته

  امر را در تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دو سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی هم شاهد بودیم.

های نامتعارف برخی مدیران دولتی، این تفکیک سازمانی رقم خورد که در آن نوبخت در مقام رئیس س از طرح موضوع حقوقپ

سازمان برنامه و بودجه و جمشید انصاری به عنوان رئیس سازمان اداری و استخدامی منصوب شدند. البته انصاری هم در مراسم 

ریزی ازمانی را به باد انتقاد گرفته بود. او که در مراسم معارفه خود بازگشت نظام اداری و برنامههای سمعارفه خود به کنایه مساله ادغام

ها ها است و بر این باور است که ادغام در برخی وزارتخانهسال قبل را متذکر شده بود، اکنون طرفدار سرسخت تفکیک وزارتخانه 1۷به 

هایی است که پیشتر در راستای ند.حال دولت شتابزده به دنبال احیای وزارتخانهها در حاشیه قرار بگیرسبب شد تا برخی حوزه

از تشکیل  ها تا پیششود باید تکلیف تفکیکجاست که حتی گفته میسازی دولت تن به ادغام داده بودند. این شتاب تا بدانکوچک

زده دست های شتابدولت را متقاعد کنند که از تفکیککوشند تا کابینه جدید مشخص شود. در این میان اما کارشناسان بسیاری می

اند که در صورتی به تفکیک رای خواهند داد که دولت بکشد. در این کشاکش البته نمایندگان مجلس هم اینگونه اظهار نظر کرده

( نظر اولیه 1۳95یکم آبانماه  به همین دلیل نمایندگان مجلس روز یکشنبه )بیست و بتواند با ارائه دالیل کافی آن ها را متقاعد کند.

خود را در مورد الیحه اصالح بخشی از ساختار دولت با رد قید دوفوریتی آن اعالم کردند و به بررسی یک فوریتی آن رای دادند. با 

های تفکیکاین همه وزارتخانه ها تفکیک بشوند یا نشوند، مهمترین دغدغه امروز معیشت توده مردم است که نباید زیر بار ادغام و 

 شتابزده نایده گرفته شود.

http://www.iana.ir/fa/news/45۳۷0/%D8%B۷%D8%B1%D8%AD 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶تیر  ۰۳تاریخ: 

 برند/عملکرد وزارت جهاد در قانون انتزاع قابل قبول نیستمیکشاورزان از لغو قانون انتزاع رنج 

دانند اما در مقابل برخی مسئوالن امر لغو قانون برخی کارشناسان اجرای قانون تمرکز از سوی وزارت جهاد کشاورزی را ناموفق می

چرخه تأمین  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .انتزاع را نقطه مقابل تولید داخل می دانند

به  جدی هایای آسیبهای مختلف به چند مسئول و اعمال تصمیمات سلیقهکاالی بخش کشاورزی از مزرعه تا سفره و واگذاری مسئولیت حلقه

این درحالی است که برخی کارشناسان بخش کشاورزی اجرای قانون تمرکز از سوی وزارت جهاد کشاورزی را ناموفق می .بخش وارد می نماید

 .های عرضه را ایجاد و مدیریت کردهای تخصصی است تا از طریق آنها بتوان زنجیرهدانند و معتقدند که اجرای این قانون نیازمند تشکل

ز سوی دیگر مسئوالن امر، لغو قانون انتزاع را نقطه مقابل تولید می دانند و معتقدند که احیای وزارت بازرگانی به معنای گشوده اما ا

البته ناگفته نماند که طی چند سال اخیر با اجرای قانون انتزاع مشکالتی در تنظیم بازار محصوالت .های واردات استشدن دروازه

ر برنج، گوشت ، شکر و... اتفاق افتاد که مسئوالن وزارتخانه این نوسانات را مقطعی و ناشی از عدم زیرساخت اساسی سبد خانوار نظی

 :می رویم تا از آخرین وضعیت با خبر شویم لغو قانون انتزاعحال به سراغ موافقان و مخالفان .های الزم می دانند

با بیان اینکه   صنعت،تجارت و کشاورزی یعی در گفتگو با خبرنگارمحمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طب

انتقادی بر اجرای قانون انتزاع از سوی وزارت جهاد کشاورزی وارد نیست، اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی علی رغم کمبود 

قدام به محدودیت واردات نمود و این درحالی است وزارت بازرگانی بدون در نظر گرفتن منابع اعتبارات و نبود زیرساخت های الزم ا

به گفته وی وزارت جهاد به عنوان حامی تولیدکنندگان قبل از صدور مجوز واردات ،تولید .بهره برداران، اقدام به واردات می نماید

ها به صورت تخصصی هر کدام در بخش خود قرار شورهای پیشرفته برنامهملک زاده ادامه داد: در تمامی ک.داخل را در نظر می گیرد

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در پاسخ به این سؤال که برخی .دارد که این امر باید مالک کشور ما نیز قرار گیرد

، بیان کرد: این کارشناسان مسائل و مشکالت کارشناسان امر اظهاراتی مبنی بر عدم موفقیت وزارت جهاد در اجرای قانون انتزاع دارند

وزارت جهاد کشاورزی همزمان با اجرای این قانون را در نظر نگرفتند، ضمن آنکه آنها با بررسی مشکالت قانون تمرکز باید در جهت 

ی بازگشت به عقب است، وی با بیان اینکه احیای مجدد وزارت بازرگان.رفع آنها برآیند چرا که این امر به نفع تولید کنندگان است

هزارتن در سال جاری رسید، ضمن آنکه تولید  ۷00به  92میلیون تن سال  2از  واردات شکرتصریح کرد: با اجرای قانون انتزاع 

 .ای نیستبرخی محصوالت نظیر گندم با دوره قبل قابل قیاس نیست از این رو احیا وزارت بازرگانی کار عاقالنه

 اردات ایستادقانون انتزاع مقابل و 

ارت صنعت،تجرحمت اله بنار مدیر عامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی در گفتگو با خبرنگار 

وزارت بازرگانی طی یک قرن اخیر قابل قیاس دستاوردهای اجرای قانون انتزاع طی سه سال اخیر با فعالیت های  :گفت  و کشاورزی

به گفته وی اجرای قانون .نیست، چراکه وزارت جهاد بازار را برپایه تولیدات داخل و وزارت بازرگانی برحسب واردات تنظیم می نماید

م تعرفه های واردات موجب وری و تنظیبنار ادامه داد: قانون افزایش بهره.انتزاع شرایط مساعدی در جهت جلوگیری از واردات رقم زد

مدیر عامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی های تعاون .شد تا برخی افراد با بی توجهی به مسئله ملی اقدام به واردات کنند

از جمله معضالت  های خارجی لوکسمیوههای روغنی و قبل از اجرای قانون تمرکز واردات بی رویه شکر، دانه :روستایی تصریح کرد

 .رفت که طی سه سال اخیر با اجرای قانون خبری از واردات بی رویه نیستبه شمار می بخش
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 دالیل شکست قانون انتزاع در وزارت جهاد کشاورزی

با اشاره به دالیل شکست طرح انتزاع در   صنعت،تجارت و کشاورزی  عنایت اهلل بیابانی قائم مقام خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار

وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: بخشی از دالیل شکست طرح انتزاع در وزارتخانه مربوط به عدم رعایت طرح و سیاست های اجرای 

دهی استه سامانها رضایت بخش است اما در بخش بازرگانی نتورغم آنکه عملکرد وزارتخانه در بسیاری از بخشوی افزود: علی.آن است

بیابانی با اشاره به اینکه واردات .ای که طی دو سال اخیر شاهد نابه سامانی هایی در این زمینه بوده ایمالزم را داشته باشد، به گونه

 لدر شب عید امسا واردات مرکباتای از عملکرد نادرست وزارتخانه در اجرای قانون انتزاع بود، گفت: با وجود آنکه مرکبات نمونه

به گفته وی طرح انتزاع باید به وزارت بازرگانی اختصاص یابد و تنها .احساس نمی شد اما وزارتخانه اقدام به واردات مرکبات نمود

قائم مقام خانه کشاورز با اشاره به عدم موفقیت وزارتخانه در اجرای .وزارت جهاد به عنوان متولی تولید براین امر نظارت داشته باشد

های اخیر اظهار داشت: اگرچه وزارت جهاد در جایگاه حمایت از تولید و کنترل واردات عملکرد مناسبی انی طی سالتکالیف بازرگ

 .کنندگان عرضه می شدداشت اما به دلیل ساختار ناکارآمد تولیدات با قیمت های گزافی به مصرف

بازرگانی را همراه با واردات بی رویه محصول می دانند،  این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال که برخی مسئولین احیا مجدد وزارت

تصریح کرد: با احیای مجدد وزارت بازرگانی واردات باید تحت نظارت وزارت جهاد کشاورزی انجام شود و تنها به بهانه تأمین نیازهای 

 .که ضربه مهلکی به تولید داخلی می زند، جلوگیری نماییم واردات بی رویهمردم از 

http://www.yjc.ir/fa/news/61۳5885/%DA%A8%A۷%D9%88 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶تیر  ۰۵تاریخ: 

 گندمکاران تا کی تاوان بدحسابی دولت را بدهند؟

مطالبات گندمکاران موجب شده تا کشاورزان عالوه بر پرداخت سود تسهیالت بانکی، جریمه دیر کرد اقساط تأخیر در پرداخت 

 .پرداخت نمایند که این امر در حق کشاورز بی انصافی است

درصد مطالبات  60با وجود آنکه حدود  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .گندمکاران پرداخت شده اما برخی از گندمکاران تا کنون یک ریال هم دریافت نکرده اند و این امر مشکالتی برای آنها رقم زده است

و نابسامانی های این امر سریال پایان نیافتنی است که هرساله تکرار  مطالبات گندمکارانتأخیر در پرداخت  البته ناگفته نماند که

 حال جای سؤال است که تاوان بدحسابی دولت را تا کی کشاورزان باید پرداخت نمایند؟.می شود

مندی با اشاره به گالیه صنعت،تجارت و کشاورزیعلی قلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمگاران در گفتگو با خبرنگار 

ماه از تحویل محصولشان ، یک مبنی بر تأخیر در پرداخت مطالبات اظهار داشت: برخی گندمگاران با وجود گذشت یک گندمگاران

طی مکاتباتی خواستار تأمین اعتبار مورد نیاز محصول در زمان خرید  وی افزود: در مرحله داشت محصول.ریال هم دریافت نکرده اند

قلی ایمانی ادامه داد: درست نیست .شدیم، چراکه تأمین اعتبار پس از خرید محصول بی توجهی به کشاورز به حساب می رود

باشد تا بتواند مخارج خانوار  ماه روی زمین خود کار می کند پس از تحویل محصول چشم انتظار دریافت مطالباتش 8کشاورزی که 

رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران با انتقاد از نمایندگان .های خود راجع به خرید نهاده ها و ماشین آالت را پرداخت نمایدو بدهی

رید خ بیان کرد: براساس قانون تضمینی دولت مکلف است که بالفاصله پس از قانون خرید تضمینیمجلس مبنی بر عدم نظارت بر 

 دریافت بر مبنی  بهای محصول خریداری شده را پرداخت نماید و این درحالی است که همه ساله نگرانی هایی برای کشاورزان

میلیارد تومان خریداری شد اما تا  400وی ادامه داد: اگرچه از کشاورزان استان گلستان گندم با ارزش بالغ بر.دارد وجود مطالباتشان

قلی ایمانی بیان کرد: تأخیر در پرداخت مطالبات برای .ارد تومان آن واریز شد که این رقم قابل توجهی نیستمیلی 180کنون تنها 

کشاورزانی که می خواهند کشت دوم داشته باشند کار را سخت تر کرده چرا که آنها برای تأمین نهاده ها نیازمند دریافت مطالباتشان 

 .هستند

 می دهند کشاورزان تاوان بدحسابی دولت را

گفت: وزارت جهاد  صنعت،تجارت و کشاورزی عباس پاپی زاده عضو کمسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار

 .ها پیگیری می کرد به ویژه گندم را از بانک محصوالت کشاورزیبه عنوان متولی امر باید تأمین اعتبار خرید تضمینی 

با چند هزار میلیارد تومان کمبود تسهیالت بانکی روبرو بوده و تا کنون از سوی بانک ها تأمین  خرید تضمینی گندم :وی افزود

ف رتر از کشاورز نیست ،بیان کرد: زمانیکه کشاورز طزاده با اشاره به اینکه دیواری کوتاهپاپی.اعتبارات الزم در این زمینه نشده است

معامله دولت است قبل از خرید خدمت باید پول خود را پرداخت نماید اما برعکس این امر تعهدی برای پرداخت مطالبات وجود 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه کشاورزان تاوان بدحسابی دولت را می دهند، عنوان کرد: کشاورزان برای تأمین .ندارد

اند تا در زمان پرداخت مطالباتشان، مبلغ وام را درصد کرده 20الی  18قدام به تسهیالت بانکی با سود های مورد نیاز کشت، انهاده

 تأخیر درصدی  6تسهیالت جریمه  سود بر عالوه گندمکار تا شده موجب  بپردازند و این درحالی است که تأخیر در پرداخت مطالبات

 .نماید پرداخت نیز را اقساط در

http://www.yjc.ir/fa/news/6141651/%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%8 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶تیر  ۰۵تاریخ: 

 افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مستلزم چه عواملی است؟

اهمیت بخش کشاورزی در رشد اقتصادی، به کارگیری برخی عوامل نقش بسزایی در کشاورزی اقتصاد محور و برون رفت با توجه به 

، بخش کشاورزی در زمینه تولید، گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت، تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .از بحران دارد

 .ای بود که سال گذشته دومین جایگاه در رشد مثبت اقتصادی را به خود اختصاص دادفرآوری و تجارت خارجی به گونه

توسعه کشاورزی دانش نظیر افزایش کیفیت،  موثر عوامل برخی کارگیری به صاداقت در بخش این حال با وجود نقش اساسی  

و استفاده از فناوری های روز دنیا از اهمیت ویژه ای در رشد بخش کشاورزی برخوردار است چرا که مسئوالن امر معتقدند  بنیان

یابانی قائم مقام خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار عنایت اهلل ب. درصدی اقتصاد تنها از طریق بخش کشاورزی میسر خواهد بود 8رشد 

های در رشد اقتصادی اظهار داشت: کشاورزی اقتصاد محور یکی از راه بخش کشاورزیبا اشاره اهمیت  صنعت، تجارت و کشاورزی

  .خش نقش بسزایی در رشد مثبت اقتصادی داردبرون رفت ز بحران اقتصادی است چرا که این ب

وی با اشاره به عوامل موثر در کشاورزی اقتصاد محور افزود: افزایش سرمایه گذاری دربخش تولید، باال بردن قدرت نگه داری محصوالت 

ها و قیمت تمام شده زمینه را برای افزایش بهره وری، کاهش دستمزد محصوالت کشاورزیدر سردخانه و شرایط عرضه مستقیم 

بیابانی ادامه داد: افزایش کیفیت محصوالت کشاورزی، بسته بندی مطابق با استاندارهای بین المللی امری  .نمایدمحصول فراهم می

قائم مقام خانه کشاورزی تصریح کرد:  .هددضروری است، چرا که این عوامل قدرت رقابت پذیری در بازارهای هدف را افزایش می

افزایش قدرت نگه داری محصوالت در سردخانه ها، جلوگیری از ضایعات، توسعه صنایع تبدیلی و استفاده از بذور با کیفیت نقش 

 .ها داردبسزایی در رشد اقتصادی و جلوگیری از مهاجرت و حاشیه نشینی شهر

 در کشاورزی اقتصاد محور استفاده از فناوری های نوین امری مهم 

گفت:  صنعت، تجارت و کشاورزیمحمد علی شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار  

  .ر بسزایی در کشاورزی اقتصاد محور داردهای نوین تاثیهای تولید و افزایش بهره وری با استفاده از فناوریکاهش هزینه

برابر کشورهای  ۳تا  1وی با انتقاد از مصرف باالی آب در بخش کشاورزی افزود: در حال حاضر به ازای تولید هر کیلو ماده خشک  

و عدم  مکانیزاسیونهای نوین، پایین بودن درجه نماییم که این امر حاصل از عمومی نشدن استفاده از فناوریپیشرفته آب مصرف می

و  توسعه کشاورزی ارگانیکشاعری ادامه داد: به کارگیری ارقام پرمحصول مقاوم به خشکی، . استفاده از کشاورزی دانش بنیان است

لید های تودانش بنیان برای اقتصادی کردن تولیدات بخش امری ضروری است چرا که در غیر اینصورت به سبب باال بودن هزینه

سخنگوی کمیسیون کشاورزی با اشاره به ضرورت مشوق صادراتی  .با محصوالت خارجی در بازارهای هدف وجود ندارد امکان رقابت

های حمایتی دولت است که برای رقابت محصوالت خارجی در بازارهای هدف باید در دستور گفت: مشوق صادراتی یکی از سیاست

بیان کرد: با توجه به آنکه ریسک سرمایه گذاری  صنعت بیمه بخش کشاورزین وی با اشاره به ناکارآمدن بو .کار دولت قرار گیرد

در بخش باالست و از طرفی صنعت بیمه کارایی الزم در بخش را ندارد از این رو تا زمانی که دولت سرمایه گذاری در بخش را تضمین 

  .ر نخواهد شدنکند امکان سرمایه گذاری و برون رفت از بحران اقتصادی با رشد این بخش میس

 چه عواملی افزایش قدرت رقابت در بازارهای هدف را به همراه دارد؟

بیان کرد: در  صنعت، تجارت و کشاورزیعلی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان بخش کشاورزی در گفتگو با خبرنگار  

صورت عدم بهره وری و مدرنیزه کردن بخش امکان رقابت در بخش وجود ندارد چرا که در چنین شرایطی سرمایه گذاران حاضر به 
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وی افزود: توسعه کشاورزی دانش بنیان، استفاده از فناوری روز دنیا نقش مهمی در کشاورزی اقتصاد محور . سرمایه گذاری نیستند

 .به گفته خان محمدی بخش کشاورزی نیازمند سرمایه گذاری فکری و مالی است. دارد ری خارجیجذب سرمایه گذاو 

مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی تصریح کرد: نیروهای تحصیل کرده به سبب عدم کشاورزی دانش بنیان رقبتی به سرمایه  

 .ی دولت امری ضروری استگذاری فکری در بخش ندارند از این رو اطمینان بازگشت سرمایه از سو

http://www.yjc.ir/fa/news/612۷۳۳2/%D8%A۷%D9%81%D8%B2%D8% 
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 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶تیر  ۰۷تاریخ: 

 چشم انتظار طرح جامع الگوی کشت کشاورزان،

ظیر های جامع نبا توجه به آنکه بحران کم آبی یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی کشور است، از این رو با مدیریت دقیق و برنامه ریزی

،طی سال گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش .طرح جامع الگوی کشت باید از پیامدهای این امر جلوگیری کرد

با .دبه دلیل داشتن نقش اساسی در امنیت غذایی کشور از مهمترین اولویت مسئوالن امر به شمار می رو منابع طبیعیهای اخیر توجه به بخش کشاورزی و 

های جامع باید از پیامدهای این توجه به آنکه بحران کم آبی یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی کشور است، از این رو با مدیریت دقیق و برنامه ریزی

تفاده از ذخایر آبی نقش تعیین کننده ای در کاهش اس الگوی کشتالبته معاون اول رئیس جمهور معتقد است که تهیه طرح جامع .بحران جلوگیری نمود

حال به سراغ مسئوالن .کنند، در نظر گرفته استکشور دارد که بر این اساس دولت تمهیدات قانونی برای حمایت از کشاورزانی که الگوی کشت را رعایت می

کشاورزی مجلس شورای اسالمی محمد علی شاعری سخنگوی کمیسیون  :مربوطه می رویم تا از آخرین وضعیت تهیه طرح جامع الگوی کشت با خبر شویم

با اشاره به آخرین وضعیت تهیه طرح جامع الگوی کشت، اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی در برنامه ششم  صنعت،تجارت و کشاورزیدر گفتگو با خبرنگار 

وی .ستفاده بهینه از منابع پایه و ظرفیت های زیستی الگوی کشت در بخش کشاورزی به مرحله اجرا در بیایدایم که با هدف افزایش تولید، اتوسعه مکلف کرده

به گفته شاعری براساس مطالعات  .افزود: وزارت جهاد کشاورزی باید نسبت به تدوین طرح الگوی کشت و ارائه آن به کمیسیون کشاورزی مجلس اقدام نماید

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: .سال جاری به صورت پایلوت از سوی وزارت جهاد استان آغاز خواهد شد در  طرح الگوی کشتآمایشی 

 .طرح الگوی کشت با استفاده از ظرفیت منابع آب و خاک متناسب با شرایط اقلیم هر منطقه و استان باید به اجرا در بیاید

حمایت ،پایداری تولید جهتوی تنظیم بازار براساس تولیدات داخل را از جمله مزایای اجرای طرح الگوی کشت دانست و افزود: از این رو در 

 .از منافع کشاورزان و اشتغال پایدار باید هر چه سریع تر این امر از سوی وزارت جهاد کشاورزی به اجرا در بیاید

 در اجرای الگوی کشتتوسعه کشت گلخانه امری مهم 

الگوی کشت یکی از محورهای  :گفت صنعت،تجارت و کشاورزیعلی اشرف منصوری رئیس جهاد کشاورزی استان تهران در گفتگو با خبرنگار 

 .ی هر استان باید به اجرا در بیایداصلی وزارت جهاد کشاورزی است که متناسب با شرایط اقلیمی و میزان منابع آب

 پروزه این اجرا جهت الزم های برنامه اساس براین وی در ادامه افزود: اجرای الگوی کشت از جمله برنامه های اقتصاد مقاومتی به شمار می رود،

از فضای آزاد به فضای گلخانه یکی از راهکارهای اساسی اجرای الگوی کشت به  انتقال کشت :منصوریتصریح کرد.ها ابالغ شده است استان به

 ۳0هکتار است، عنوان کرد: با تجه به آنکه  950هزار و  2رئیس جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه سطح گلخانه های استان .شمار می رود

به گفته این مقام مسئول طی سه .ن نسبت به سایر استان ها برتری دارددرصد گلخانه های کشور در استان تهران است ، از این حیث این استا

منصوری تصریح کرد: با توجه به محدودیت .هکتار گلخانه دیگر در استان تهران جهت اجرای طرح الگوی کشت احداث شده است 60ماه اخیر 

شود، چراکه این امر تأثیر بسزایی در تنظیم بازار داخل و منابع آبی الگوی کشت محصوالت زراعی و باغی متناسب با هر شهرستان باید مشخص 

 .دارد صادرات توسعه

 فراهم نمودن زیرساخت های الزم برای تغییر الگو، ضروری است

بیان کرد: با توجه به بحران  رت و کشاورزیصنعت،تجا  علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفتگو با خبرنگار

وی با اشاره به اینکه اجرای برنامه الگوی کشت تنها راهکار نجات بخش .اجرای الگوی کشت امری ضروری است کمبود منابع آبیخشکسالی و 

صدمات زیادی به بخش وارد کرد و کار را به جایی رسانده که هر  تولید، جهت مناسب هایریزی برنامه  کشاورزی است، افزود: نبود الگوی کشت

 الزم های زیرساخت نمودن فراهم و گذاریسرمایه: داد ادامه خان محمدی . ثانیه غفلت نسبت به اجرای این امر ویرانی بخش را به همراه دارد

به گفته مدیرعامل مجمع ملی نخبگان .امر ضروری است برای اجرای الگوی کشت، متناسب با شرایطی اقلیمی هر منطقه از سوی مسئوالن

 .محصوالت کشاورزی خواهد شدتنظیم بازار  درنهایت  کشاورزی اجرای الگوی کشت موجب ساماندهی تولید و عرضه

http://www.yjc.ir/fa/news/61۳۷5۷2/%DA%A9%D8%B4%D8%A۷%D9%8 
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 پنبه
 فارس - ۹۶/۰۴/۰۳ : تاریخ

 پاکستان چهارمین تولیدکننده بزرگ پنبه در دنیا 

  .کنددرصد پنبه مورد نیاز کشورهای مختلف دنیا را تولید می 10پاکستان چهارمین کشور بزرگ تولیدکننده پنبه در جهان است که 

درصد  10آباد، پاکستان چهارمین کشور بزرگ تولید کننده پنبه در جهان است که در اسالم خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار 

درصد از آن را  19درصد پنبه پاکستان در ایالت پنجاب تولید و  ۷5بیش از .کندپنبه مورد نیاز کشورهای مختلف دنیا را تولید می

کارشناسان کشاورزی پاکستان اعالم کردند ظرفیت تولید پنبه در این کشور بیش از وضعیت فعلی است .کننددر ایالت سند تولید می

 .کندا کمتر میهای سنتی امکان افزایش تولید این محصول با ارزش راما به کار بردن شیوه

شود که این موضوع تولید درصد آن طعمه حشرات مختلف می ۳0رود و درصد پنبه پاکستان به علت آفت از بین می 20بیش از 

 ها از فروشکنند و بیشتر داللکشاورزان پاکستانی در قبال فروش پنبه پول کمی دریافت می.دهددرصد کاهش می 45پنبه را تا 

آوری پنبه در مزارع وسیع ایالت پنجاب و سند بیشتر کارگرانی که به جمع.برندبافی سود میهای پارچهنهاین محصول به کارخا

 .دهنداشتغال دارند زنان روستایی هستند که با مبلغ بسیار کم در گرمای طاقت فرسا این کار پر زحمت را انجام می

 .کند و چهارمین کشور بزرگ تولید کننده این محصول استمی درصد پنبه جهان را تولید 10با وجود تمام مشکالت پاکستان 

 .کنیدهای زیر تصاویر تولید و برداشت پنبه در پاکستان را مشاهده میدر عکس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳96040۳000۳91 
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 تامین منابع مالی
 فارس - ۹۶/۰۴/۰۹ : تاریخ

 هزار میلیارد ریال تسهیالت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی 9اختصاص 
  .هزار میلیارد ریال تسهیالت را مصوب کرد 9هیأت وزیران خرید تضمینی و توافقی محصوالت کشاورزی با اعتباری بالغ بر  

هزار  9، هیات وزیران خرید تضمینی و توافقی محصوالت کشاورزی با اعتباری بالغ بر خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به وزارت جهاد کشاورزی، .میلیارد ریال تسهیالت را مصوب کرد

 1۳96خردادماه  21در این مصوبه آمده است: هیئت وزیران در جلسه .بودجه کشور و بانک مرکزی ابالغ شده استسازمان برنامه و 

( قانون الحاق برخی مواد به ۳6وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده ) 1۳96اردیبهشت  20مورخ  020.۳6۳1به پیشنهاد شماره 

  :ـ تصویب کرد 1۳9۳صوب ( ـ م2قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

( ماده واحده قانون تضمین خرید محصوالت اساسی 5ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است در اجرای تبصره )1

های عامل برای خرید تضمینی ( ریال تسهیالت از طریق بانک9.000.000.000ـ مبلغ نه هزار میلیارد ) 1368کشاورزی ـ مصوب 

  .شاورزی دراختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار دهدو توافقی محصوالت ک

  .ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت به تضمین اصل و سود تسهیالت اقدام نماید2

ن اها برای وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیالت نبوده و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایرـ تضمین دولت نافی وظایف بانک3

موظف است نسبت به بازپرداخت به موقع تسهیالت در سررسید مقرر از محل فروش محصوالت خریداری شده و ضرر و زیان دریافتی 

  .اقدام نماید

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳96040800088۷ 
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 تامین منابع مالی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۰۴تاریخ: 

از دامداران  9۵هزار تن شیر خام در سال  ٢۳9پرداخت شد/ بیش از  9۵کلیه مطالبات دامداران تا پایان سال 

 های تولید با اجرای طرح خرید حمایتی شیرخامخریداری شد/ ایجاد ارتباط مؤثر بین حلقه

هزار میلیارد ریال از دامداران هزار تن شیر خام به ارزش بیش از سه 2۳9بیش از  95تعاون روستایی تا پایان سال سازمان مرکزی 

ریزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران امروز در معاون بازرگانی و برنامه.خریداری و کلیه مطالبات آنها را پرداخت کرده است

کلیه مطالبات دامداران را از محل فروش  95این خبر گفت: این سازمان موفق شد تا پایان سال  وگو با خبرنگار ایانا با اعالمگفت

طور کامل انجام دهد.حسن شیبانی با یادآوری اینکه طرح استحصاالت و سایر منابع اعتباری پرداخت کند و تسویه حساب آنها را به

کارخانه انجام شد، افزود: مقدار سهمیه  20مباشر و  1۳قرار داد با استان در قالب عقد  12در  95خرید حمایتی شیرخام در سال 

طور تن در روز بود که از این مقدار به 165هزار و اعالم شده از سوی مرکز اصالح نژاد و بهبود تولیدات دامی در سال گذشته، یک

 18را به ترتیب  95استحصال شده در سال  های طرف قرارداد شد.وی مقدار شیر خشک و خامهتن شیر تحویل کارخانه 826روزانه 

نیز استحصال و به بازار عرضه  UFتن پنیر  516تن عنوان کرد و ادامه داد: در این سال همچنین  ۷4۷هزار و  20تن و  44۳هزار و 

ه روش س شد.شیبانی در توضیح چگونگی فروش استحصاالت شیرخام خریداری شده از دامداران، تأکید کرد: فروش استحصاالت به

روش ها و ففروش متمرکز توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی از طریق عقد قرار داد با خریداران، تفویض اختیارات فروش به استان

ترین ریزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پایان یکی از مهماز طریق تابلو بورس انجام گرفته است.معاون بازرگانی و برنامه

های تولید دانست و بیان کرد: از دیگر مزایای اجرای این رای طرح خرید حمایتی شیرخام را ایجاد ارتباط مؤثر بین حلقهمزایای اج

توان ارزآوری و ایجاد ارزش افزوده از طریق صادرات بخش عمده استحصاالت شیر به خارج از کشور، افزایش حمایت از طرح را می

ها و تنطیم بازار این محصوالت ر تولید، حمایت از تولیدکننده شیرخام و خامه، تثبیت قیمتدامداران با تقویت و ایجاد ثبات د

 برشمرد./

http://www.iana.ir/fa/news/454۳۳/%DA%A9%D9% 
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 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۰۷تاریخ: 

 های بازرگانی منتشر شدهای کسب و کار و اتاقکتاب اصول حکمرانی حاکم بر تشکل

های وکار و اتاقهای کسباصول حکمرانی حاکم بر تشکل»های اقتصادی اتاق تهران کتاب کوچکی با عنوان راهنمای معاونت بررسی

برداری در های بازرگانی که برای استفاده و بهرهار و اتاقوکهای کسبکتاب اصول حکمرانی حاکم بر تشکل.منتشر کرد« بازرگانی

ا و ههای بازرگانی قرار گرفته، ترجمه راهنمای اصول حکمرانی حاکم بر تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی و اتاقاختیار تشکل

( WCFهای بازرگانی )اتاق( و فدراسیون جهانی CIPEهای اقتصادی خصوصی )المللی بنگاههای بازرگانی است که مرکز بیناتاق

وین های کسب و کار تدهای جاری در تشکلبه منظور دستیابی به رهنمودهای مربوط به حکمرانی شایسته و ایجاد امکان ارزیابی رویه

ور های اقتصادی در دستهای منسجمی را در جهت ارتقای کارایی تشکلها و برنامههای اخیر، سیاستاست.اتاق تهران در ماه کرده

های آموزشی با هدف افزایش عضوگیری، آموزش اصول مدیریتی و نیز پرورش توان به برگزاری کالسکار قرار داده که از جمله می

نیز  «های بازرگانیوکار و اتاقهای کسباصول حکمرانی حاکم بر تشکل»ها اشاره کرد. انتشار کتاب نیروی انسانی فعال در تشکل

حکمرانی »وکار آمده است: های کسباست.در مقدمه این کتاب در باب حکمرانی شایسته در تشکل قدمی دیگر در همین مسیر

ها بتوانند اساس عضویت محور ضرورت دارد، تا از این طریق تشکلوکار مستقل و ماموریتهای سبشایسته و موثر در ایجاد تشکل

د، خدمات عضویتی مناسب ارائه کنند و به عنوان نماینده اعضای خود فراگیر را توسعه دهند، نقش مباشران مالی مسئول را ایفا کنن

ها، اعضا به عنوان زیربنا و در این راهنما و در چارچوب حکمرانی تشکل«های عمومی باشند.حافظ منافع آنان در فرآیند سیاست

ن مطلع و فعال عمل کنند. در عین حال باید اند و تشکل باید آنان را قادر سازد تا به عنوان مالکااساس موجودیت تشکل معرفی شده

 گیرد.گرایی الزم انجام میایای شفاف، مسئوالنه و پاسخگو و با کارایی و حرفهبه آنها اطمینان دهد که حکمرانی به شیوه

گرفته و در  وکار مورد اشاره قرارهای کسبدر این کتاب، همچنین اصول اطمینان از چارچوب سازمانی موثر برای حکمرانی تشکل

حکمرانی موثر تشکل مبتنی بر یک چارچوب سازمانی است که عدالت، شفافیت و امکان حسابرسی »مقدمه این بحث آمده است: 

 های عمومی و خصوصی ارتقا بخشیده و با قوانین و مقررات داخلی سازگار باشد./پذیری را در محیطپاسخگویی و مسئولیت

 .قابل دسترسی و مطالعه است اینجاپیش از انتشار این کتاب، با استفاده از مطالب این منبع، گزارشی تهیه شده است که در 

http://www.iana.ir/fa/news/4550۳/%DA%A9%D8%AA%D8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/files/fa/news/1396/4/7/45454_410.pdf
http://www.iana.ir/files/fa/news/1396/4/7/45454_410.pdf
http://www.iana.ir/fa/news/45503/%DA%A9%D8%AA%D8


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139اهم اخبار کشاورزی هفته اول تیر 

 

35 
 

 تحقیقات و نوآوری ها
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۰۲تاریخ: 

 مدل سازی ریاضی در شکل دادن به مدیریت بیماری های در حال ظهور تاکید می کند

در حال توسعه است؛ تهدیدی برای میلیون بیماری های گیاهان تهدیدی جدی برای امنیت غذایی در جهان، به ویژه در کشورهای 

بیماری های گیاهان تهدیدی جدی برای امنیت غذایی در جهان، به ویژه .ها انسان که محصوالتی را برداشت و آن را مصرف می کنند

انا زارش ایبه گدر کشورهای در حال توسعه است؛ تهدیدی برای میلیون ها انسان که محصوالتی را برداشت و آن را مصرف می کنند.

یکی از محصوالت  -نکروز مرگبار ذرت -از وبسایت ساینس دیلی، در جنوب صحرای آفریقا، یکی از بیماری های گیاهی خاص

منحصربه فرد منطقه برای غذا، خوراک و درآمد را نابود می کند. اما دانستن بیولوژی آن برای مدیریت این بیماری، سخت است به 

ز دو ویروس در حال تعامل به وجود می آید؛ اینجا جایی است که ریاضیات وارد صحنه می شود.یک تیم دلیل اینکه این بیماری ا

پژوهشگران از موسسه ملی ریاضیات و سنتز بیولوژیک، از مدل سازی ریاضی برای بهتر فهمیدن دینامیک این بیماری و اینکه چگونه 

( منتشر شده phytopathology) فیتوپاتولوژیکه در این ماه در مجله  باید مدیریت شود استفاده کرده اند. نتایج پژوهش آنان

است، نه تنها می تواند به بهبود فهم ما از نکروز مرگبار ذرت کمک کند بلکه هم چنین می تواند به شکل دادن به مدیریت و کنترل 

د می شود کمک کند.این پژوهش بر روی سایر بیماری های مخرب گیاهی که به علت ترکیب پاتوژن ها )عوامل بیماری زا( ایجا

بیماری نکروز مرگبار ذرت در کنیا، جایی که زیان های محصوالت کشاورزی به طور ویژه باالست، تمرکز دارد. گیاهان ذرت آلوده، 

یق زود هنگام می میرند یا اغلب لم یزرع می شوند که به شدت بازده محصول را کاهش می دهد. بیشتر عرضه ذرت کشور از طر

مزارع کوچک تا متوسط صورت می گیرد که نسبت به مزارع بزرگ با منابع فراوان، کمتر می توانند در مقابل تهدید در مقابل تولید 

محصوالت غذایی خود مقاومت کنند.این پژوهش نشان می دهد که ترکیب محصوالت در کشت نوبتی، کنترل حشرات و استفاده از 

روس ، بهترین کنترل را برای بیماری ها فراهم می کند، اما این نوع استراتژی های مدیریتی معموال دانه های خریداری شده بدون وی

تنها برای مزارع بزرگ تجاری ذرت با منابع کافی که می توانند از عهده پرداخت هزینه های مواد شیمیایی که برای بهبود کمی و 

رید دانه ها، در دسترس است.این مطالعه نشان می دهد، کشاورزان کم منبع کیفی فراورده های کشاورزی به کار می رود برآیند و خ

با دارایی های کوچک تر که عمدتا متکی بر کشت نوبتی و حذف گیاهان بیمار هستند، می توانند به کنترل بسیاری محدودتری 

نی مدت و پایدار نیازمند است.نتیجه دست یابند.برای هر دو نوع کشاورز، مدیریت همزمان در یک محوطه بزرگ به یک کنترل طوال

این پژوهش بر ارزش مدل سازی ریاضی در شکل دادن به مدیریت بیماری های در حال ظهور به ویژه زمانی که اطالعات اپیدمولوژیک 

وژیکی ولمدل سازی ریاضی می تواند نقش مهمی را در ادغام اطالعات بی"کم است، تاکید می کند.نویسنده این پژوهش نوشته است: 

موجود با پیش فرض های معقول در مورد اینکه چه نوع اطالعاتی را در دست نداریم برای اینکه حداقل بتوانیم اولین نشانه تاثیرات 

بالقوه امکانات کنترل بیماری را به دست آوریم ایفا کند. مدل سازی می تواند هم چنین به الویت بندی سواالت کلیدی پژوهش که 

ه آن ها نوشت"ر حین جستجوی امکانات جهت کنترل پایداری برای مدت طوالنی به آن ها رسیدگی شود کمک کند.نیاز است تا د

چارچوب مدل سازی به طور بالقوه می تواند برای سایر سیستم های تولید محصول که در آن ها عفونت های کمپلکس اثرات "اند: 

بر مسئله ناقالن ویروس های گیاهی  NIMBioSتالش های گروه کاری  این پژوهش نتیجه"ویران گری دارند، آگاهی بخش باشد.

است، این گروه شامل ریاضی دان ها، اکولوژیست ها، آسیب شناسان گیاهان و متخصصان زیست شناسی تکاملی است که همه در 

 ی می کردند. این گروه کاریطی چندین سال برای توسعه روش های نوین ریاضی برای مطالعه بیماری های گیاهان با یکدیگر همکار

 راه اندازی شد. 2014پس از برگزاری کارگاه تحقیقاتی در مورد ناقالن ویروس های گیاهی در مارچ 

http://www.iana.ir/fa/news/45۳52/%D9%85%D8%AF%D9%84- 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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 تخم مرغ
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۰۲تاریخ: 

 مرغ ایران به قطر را نصف کردمرغ/ترکیه صادرات تخمهای صادرات تخمضد و نقیض

گذار گفت: گرچه تقاضای نسبی از سوی تجار قطری برای تخم مرغ ایرانی وجود دارد اما دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم

 . ن چانه زنی قیمت، اقدام به صادرات نمودندسایر رقبا همچون ترکیه و اوکراین در روزهای نخست بدو

ن، ا،با اعالم پاکی ایران از آنفوالنزای حاد پرندگگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی  به گزارش خبرنگار

 .چندان تعریفی ندارد صادرات تخم مرغ

، بسیاری از رقبا همچون ترکیه و اوکراین در بازارهای هدف رخنه شیوع آنفوالنزا فعاالن حوزه براین باورند که طی چند ماه اخیر با

لت با جایزه های براین اساس دو.کردند که در شرایط کنونی به سبب نبود مزیت قیمتی امکان بازپس گیری بازارها وجود ندارد

فرزاد طالکش دبیر کل .صورت باید فاتحه این صنعت را خواندصادراتی باید صادرکنندگان در امر صادرات حمایت نماید، در غیر این

با اشاره به آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ  صنعت،تجارت و کشاورزی کانون پرورش دهندگان مرغ تخم گذار در گفتگو با خبرنگار

های اداری، به دلیل نبود مزیت قیمتی امکان رقابت در بازار عراق وجود به عراق اظهار داشت: علی رغم باز بودن مرز و رفع بورکراسی

 .است شده صادر عراق به مرغ تخم کانتینر دو الی یک حد در تنها به گفته وی طی روزهای اخیر .ندارد

 است تومان 950 و هزار ۳ صادرکنندگان برای سود احتساب بدون مرغ تخم کیلو هر شده تمام طالکش ادامه داد: با وجود آنکه نرخ 

گذار با دبیر کل کانون پرورش دهندگان مرغ تخم.گیرند نمی تحویل مرز در را محصول تومان  ۷00هزار و  3 از بیش عراقی تجار اما

 سبب  های صادرکننده برای امر صادرات اما بهرغم آمادگی برخی شرکتمشوق صادراتی نیست، عنوان کرد: علیبیان اینکه خبری از 

وی با اشاره به آخرین وضعیت مازاد تولید تخم مرغ اظهار کرد: .ندارد وجود صادرات امر در رقبا با رقابت امکان صادراتی مشوق نبود

تن فراتر نخواهد رفت که این رقم قابل  300ی حاد پرندگان بودیم لذا مازاد تولید روزانه از ها درگیر آنفوالنزابا توجه به آنکه ماه

تصریح کرد: اگرچه تقاضای نسبی از سوی تجار قطری برای تخم  صادرات تخم مرغ به قطرطالکش با اشاره به روند .توجهی نیست

 . روزهای نخست بدون چانه زنی قیمت، اقدام به صادرات نمودند مرغ ایرانی وجود دارد اما سایر رقبا همچون ترکیه و اوکراین در

 مشکلی از بابت قیمت تخم مرغ نداریم

یافتن پایان  با اشاره به اینکه با  صنعت،تجارت و کشاورزیرضا ترکاشوند مدیر عامل اتحادیه مرغداران میهن در گفتگو با خبرنگار 

تن تخم  800هزار و  2صادرات به بازارهای هدف در حال انجام است، اظهار داشت: طی یک ماه اخیر حدود  آنفوالنزا حاد پرندگان

وی افزود: طی چند ماه اخیر با شیوع آنفوالنزا از بازارهای هدف خارج شدیم و بدیهی .مرغ به افغانستان و مقداری به عراق صادر شد

ترکاشوند تصریح کرد: با توجه به آنکه مشکلی در بحث قیمت نداریم از این رو .درات به مرور اتفاق خواهد افتاداست که توسعه صا

 .اختصاص مشوق صادراتی تنها می تواند در رونق صادرات مؤثر باشد

 خبری از مشوق صادراتی نیست

در گفتگو با بیان کرد: بعد از اعالم   صنعت،تجارت و کشاورزی ناصر نبی پور رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران

وی افزود: تا زمانیکه نتوانیم در بازار .تنی تخم مرغ به افغانستان صادر شد 20پاکی کشور از آنفوالنزای حاد پرندگان تنها دو محموله 

نیست، گفت: برای  مشوق صادراتینبی پور با بیان اینکه خبری از .دازیم، نباید به فکر صادرات باشیمعراق با ترکیه به رقابت بپر

 .تومان مشوق صادراتی به صادرکنندگان پرداخت شد 500الی  400رقابت با سایر رقبا در بازارهای هدف حداقل کیلویی 

http://www.yjc.ir/fa/news/61۳8188/%D8%B6%D8% 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/comercial/41
http://www.yjc.ir/fa/news/6138188/%D8%B6%D8%25
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 تولیدات باغی
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 تولیدات زراعی
 ایران اکونا– ۱۳۹۶تیر / /  ۰۳شنبه , 

 آغاز کشت کنجد و برنج در اراضی کشاورزی آبادان

هکتار از اراضی طرح موسوم به مقام معظم رهبری را به کشت برنج و کنجد اختصاص  ۳6برای نخستین بار کشاورزان شهرستان آبادان 

هکتار از اراضی  ۳6مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبادان با اعالم این خبر اظهار کرد: کشاورزان آبادان در بخش اروند کنار، .دادند

 .نجد و برنج اختصاص دادندخود را که در طرح مقام معظم رهبری قرار دارد به کشت دانه روغنی ک

 بار نخستین هکتار برنج در اراضی مذکور کشت شده است، افزود: برای  ۳0هکتار کنجد و  6ناجی شهیب زاده با بیان این مطلب که 

 .آبادان برنج و کنجد در چنین سطحی کشت می شود شهرستان در که است

کنجد در برابر خشکی و کم آبی را از ویژگی های این گیاه روغنی وی، دوره رشد کوتاه، کاشت بدون خاک ورزی، مقاومت باالی 

دانست و گفت: ترویج کشت دانه های روغنی سازگار با شرایط آبادان عالوه بر تنوع کشت، سبب افزایش درآمد بهره برداران بخش 

 .کشاورزی نیز می شود

http://iranecona.com/۷4۷2۳/%D8%A2%D8%BA%D8%A۷%D8% 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۰۸تاریخ: 

 چرا نژاد گوسفند سنجابی ایران، محبوب قطری هاست!؟

وشت و ها عالقه زیادی به گقطریکیوان کاشفی، رئیس اتاق کرمانشاه امروز با بیان اینکه با وجود قیمت گران گوشت گوسفند ایران 

ها و البته تمام مردم جهان برشمرد. اینکه های محبوب بین قطریرا از جمله گوشت« سنجابی»دام زنده ایران دارند، گوسفند نژاد 

ا رچرا این گوسفند جزو نژاد های محبوب است و حتا قطری ها حاضر هستند با وجود گوشت گوسفند های استرالیایی، این گوشت 

 :برابر قیمت از ایران بخرند را می توانید در متن زیر بخوانید 4به 

م ای کمرنگ بوده و بدن از پشای تا قهوهای بزرگ و دست و پایی بلند است. رنگ صورت آن قهوهدار با جثهسنجابی گوسفندی دنبه

پشمی بوده و دارای تولید شیر  - تی و گوشتیبلند و نسبتأ سفید و ضخیمی پوشیده شده است. از لحاظ تولید جزء گوسفندان گوش

 .مناسب است

 :نژاد گوسفند سنجابی

 پشمی -گوشتی 

 :رنگ

 (ایهای قهوهها، قسمتی از گردن و دست و پا دارای لکهسفید یا نخودی )گوش

 :پراکنش گوسفند سنجابی

رقی یابد. حد شا دهات اطراف قصبه و روانسر ادامه میسو است و تکوه و رودخانه قرهحد شمالی منطقه پراکنش این گوسفند، کوه شاه

 رنگینهونه هایده و گزبنی کوه و بیگیولد هایکوه شامل غربی حد کوه کماجار و کوه ویس و کوه خورین است.  شامل کوه زنگلیان

ست که به موازات تقریبأ شش کیلومتری ا خطی شامل ناحیه این جنوبی حد. است گوران های کوه سایر و بگلرمله و تختگاه و گوران

 .شودمی شامل را چنار و برزه هایکوهستان و شده کشیده شیرینقصر –شمال جاده کرمانشاه 

http://www.iana.ir/fa/news/45528/%DA%86%D8%B1%D8%A۷ 
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 خرید تضمینی/خدمات
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۰۷تاریخ: 

 ها در ایران شدگذاری آلمانیبیمه هرمس، ضامن سرمایه

کشور با بیمه صادراتی آلمان، هرمس، مسئوالن این شرکت روز گذشته در ماه پس از مذاکرات اولیه نمایندگان بخش خصوصی  10

ی گذارجریان سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه به آلمان و دیدار او با وزیر اقتصاد این کشور، از آمادگی خود برای تضمین سرمایه

ظریف در دیدار با بریگیت زیپرایس، ضمن اشاره به  به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( از اتاق ایران،.در ایران خبر دادند

میان تجار ایرانی و جامعه بازرگانی آلمان اعتماد متقابل وجود دارد. اکنون وقت آن است که »روابط دیرینه میان دو کشور گفت: 

ساز گسترش روابط ها و زمینهههای بانکی یکی از راهای اقتصادی خود را ارتقا دهند و به طور طبیعی همکاریایران و آلمان همکاری

تواند یک شریک قابل اعتماد برای تولید مشترک کاال و صادرات آن به کشورهای اقتصادی و تجاری میان دو کشور است. ایران می

گذاری در ایران برای تضمین سرمایه بیمه هرمسوزیر اقتصاد آلمان نیز با اشاره به اعالم آمادگی .ویژه آسیای میانه باشدمنطقه به

خانم زیپرایس « های انرژی و برق است. ویژه در بخشگذاری در ایران بههای سرمایهمند به تضمین پروژههرمس عالقه» گفت: 

 «.صدد تقویت روابط بانکی با ایران استآلمان در »های اقتصادی گفت: ها در تأمین پروژههمچنین با اشاره به نقش بانک

 مذاکرات بخش خصوصی با مسئوالن هرمس

های تجاری و اقتصادی متعددی از کشورهای مختلف جهان به ایران سفر گذرد، هیاتطی یک سال و نیمی که از اجرای برجام می

اند که برای مذاکره با مسئوالن هایی را تشکیل دادههیاتها بخش عمده ها آلمانیها و در میان اروپاییاند. در این میان اروپاییکرده

مهرماه سال گذشته مسئوالن بیمه هرمس نخستین بار در چارچوب سفر هیات .انددولتی و بخش خصوصی به تهران قدم گذاشته

د و پس از مذاکره با اقتصادی آلمان به تهران، در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران حاضر شدن-عالی رتبه تجاری

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون  .ها در ایران خبر دادندگذاری آلمانیشان برای تضمین سرمایهنمایندگان بخش خصوصی از تصمیم

گذاری اتاق ایران درباره سفر هیات آلمانی به تهران که به سرپرستی زیگمار گابریل، معاون وقت صدراعظم آلمان، انجام شد سرمایه

یوه گذاری، فعالیت و شبیشترین صحبتی که با هیات آلمانی انجام شد درباره نحوه سرمایه»گوید: پایگاه خبری اتاق ایران میبه 

تعامالت بانکی بود. حضور نماینده وزارت دارایی و اقتصاد و حضور وزیر اقتصاد و انرژی آلمان در میان این هیات بسیار حائز اهمیت 

مه به بی» گوید: به مذاکرات انجام شده با مسئوالن بیمه هرمس در چارچوب سفر هیات آلمانی به تهران میمستوفی با اشاره «.بود

ای این کارهها پذیرفتند تا راههای پوشش این بیمه باشد که آنگذاری مستقیم در ایران هم از زمینههرمس تاکید کردیم که سرمایه

گذاری مستقیم و صادرات آلمان را پوشش دهند. با های سرمایهند در نهایت ریسکپوشش را بررسی کنند. مسئوالن هرمس قول داد

 «.گذار فراهم خواهد شداین عمل زمینه حضور سرمایه

دهد. این های خدمات مالی در جهان است و طیف وسیعی از خدمات بیمه را ارائه میترین شرکتبیمه دولتی هرمس، یکی از بزرگ

در پی  199۷خریداری شد اما در « افجیای»توسط شرکت بیمه فرانسوی  192۷شده و در سال  تأسیس 189۳شرکت در سال 

های تابعه آلیانتس آلمان تبدیل شد؛ از سوی شرکت آلمانی آلیانتس، شرکت هرمس نیز به یکی از شرکت« افجیای»خریداری 

 .شودهای آلمان شناخته میاز بزرگ ترین بیمه کشور جهان فعالیت داشته و حاال به عنوان یکی 50شرکتی که در بیش از 

وگو با سایت خبری اتاق تهران در مورد اهمیت پیش از این سید رضی حاجی آقامیری، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، در گفت

یکی از مشکالت ما در زمان تحریم این بود که اعتبار اسنادی گشایش پیدا »ای همچون هرمس گفته بود: های بیمهضمانت شرکت

ای از نظر بیمه مواجه کرد. از همین رو چه در مورد صادرات و چه واردات با مشکالت عدیدهبول نمیای آن را قکرد اما هیچ بیمهمی

المللی، خیلی از کشورها و شد. چون در قوانین بینبودیم و تجارت به نوعی ریسک بود.در این دوران، خیلی از کارها انجام نمی

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.eulerhermes.de/Pages/default.aspx
http://www.eulerhermes.de/Pages/default.aspx
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دادند. بعد از برجام این مشکل برطرف شد. حاال هم با گشایش بیمه هرمس، ها هیچ اقدام اقتصادی را بدون بیمه انجام نمیشرکت

میلیون دالر صادرات به  2.5طبق آمار ارائه شده از سوی گمرک ایران، آلمان با بیش از «.کندمراودات تجاری ایران افزایش پیدا می

اندکی بیش از یک  1۳94ن به ایران در سال صادرات آلما .شود، پنجمین صادرکننده به کشور محسوب می1۳95ایران در سال 

، اکنون با ورود بیمه 1395تا  1۳94های ها به ایران طی سالهزار دالری صادرات آلمانی ۷00هزار دالر بود. افزایش  800میلیون 

  .هرمس رشد قابل توجهی پیدا خواهد کرد

 .ای مختلف صنعتی و تولیدی ایران نیز بودهها در بخشگذاری گسترده آلماندر شرایط جدید باید منتظر سرمایه

http://www.iana.ir/fa/news/45499/%D8%A8%DB%8C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/45499/%D8%A8%DB%8C
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 خدمات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶تیر  ۰۹تاریخ: 

 زمینه استفاده از نرم افزار مدیریت آفاتآموزش کارمندان وزارت کشاورزی در 

در راستای رشد اقتصادی صنعت کشاورزی جامائیکا، کارگاه آموزشی درباره استفاده از نرم افزار های تخصصی برای کمک به مدیریت 

نفر از  45( برگزار شد.به گزارش ایانا از وبسایت جاماییکا آبزرور، بیش از  beet armyworm):BAW کرم برگخوار چغندرقند

( ، از آموزش های مربوط به چگونگی استفاده از نرم افزار MICAF( )1پرسنل فنی وزارت صنایع، تجارت، کشاورزی و شیالت )

Open Data Kit (ODK) .بهره برده اند ODK منبع باز است که می تواند روی گوشی های هوشمند و / یا تبلت  یک نرم افزار

آپلود شود، به طوری که می تواند در زمان واقعی، اطالعات را با استفاده از فرم های دیجیتال قابل تنظیم به یک پایگاه داده مبتنی 

ایاالت متحده  )آژانس توسعه بین المللی USAID( انتقال دهد.این کارگاه آموزشی با کمک مالی صندوق اقتصاد جاماییکا 2بر ابر )

و بخش مدیریت زمین کشاورزی وزارت صنایع،  Ja REEACH IIو پروژه انطباق اکوسیستم با تغییرات آب و هوا به نام  امریکا(

ائیکا جام St Catherine( در منطقه ای در Bodlesژوئن در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بودلس ) 14تجارت، کشاورزی و شیالت، 

انتظار می رود این نرم افزار به بهبود زمان واقعی جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل و ارائه گزارش برای پیشبرد مدیریت  برگزار شد.

 تلفیقی آفت کرم برگخوار چغندرقند و دیگر آفات که کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهند، کمک کند.

حقیقات کشاورزی بودلس و سازمان توسعه کشاورزی روستایی با قابلیت استفاده از پلت همچنین این طرح به تجهیزات ایستگاه ت

فرم تلفن همراه برای نظارت هدفمند اثرات آفت و همراه با اطالعات آب و هوایی، توسعه مدل های پیش بینی برای کمک به پیش 

انه و سریع به کشاورزان برای محافظت از عملیات مزرعه بینی شیوع آفات مجهز شده است. به طوری که می تواند برای اقدام پیشگیر

در ماه مه، ارزیابی های سازمان توسعه روستایی کشاورزی از مزارع آسیب دیده در مناطق کاماپن و بول ساوانا در شان کمک کند.

ز زمان شیوع آفت در ماه هکتار از محصول ا 54، و مناطق دیگر در جنوب منچستر جاماییکا، نشان داد که  St Elizabethمنطقه 

، محصوالت 1990گفتنی است ، از دهه میلیون دالر را دربر داشته است. 111مارس ازبین رفته، به طوری که دارای ارزشی در حدود 

 رکشاورزی در جامائیکا تحت تاثیر آفت قرار گرفته اند، به گونه ای که آفت کرم برگخوار چغندرقند باعث ضرر رساندن میلیون ها دال

 میلیون به کشاورزان شده است.

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

1- Ministry of Industry, Commerce, Agriculture and Fisheries (MICAF) 

2- located database-cloud توانند به طور مستقل و با : نوعی پایگاه داده برپایه اینترنت )رایانش ابری( است که کاربران می

( کاربری های داده را روی ابر راه اندازی کنند و یا این که کاربران یک اکانت )حسابگاه)نرم افزار( پایماشین مجازیاستفاده از یک

 شوند خریداری کنند. های پایگاه داده را که توسط ارائه دهندگان پایگاه داده ابری نگهداری میدسترسی به سرویس

http://www.iana.ir/fa/news/45545/%D8%A2%D9%85%D9%8 

 

 

 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://www.iana.ir/fa/news/45545/%D8%A2%D9%85%D9%258
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 خشکسالی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶تیر  ۰۷تاریخ: 

 هاى زاگرس و گسترش خشکسالىنابودى جنگل

شوند. به این ترتیب بخش مهمى از منابع طبیعى و ارزشمند مناطق غربى ایران در حال درختان بلوط قطع و تبدیل به زغال می

اى به تاریخچه این سلسله جبال و هاى زاگرس ضرورت دارد که اشارهبه زغال است. قبل از پرداختن به موضوع زوال جنگلتبدیل 

 .صورت جنگل انداخته شوداهمیت پوشش گیاهی آن به

 المللی جنگلمظفر شیروانی، کارشناس بین

هاى آذربایجان غربى، کردستان، کرمانشاه، ایالم، استان شود وسلسله جبال زاگرس از مناطق کنار دریاچه وان در ترکیه آغاز می

گیرد. طول ای از استان خوزستان را در بر میلرستان، چهار محال و بختیارى، اصفهان، کهگلویه و بویراحمد، فارس و بخش عمده

هاى بزرگى شود. رودخانهکیلومتر مربع تخمین زده می 6000کیلومتر و مساحت آن حدود 1400تقریبی این رشته جبال به حدود 

گیرند. این ها سرچشمه میکیلومتر است از این کوه 850مانند کرخه، زاینده رود و کارون که دومین رودخانه بزرگ جهان با طول 

)  هاى گیاهى و حیوانىلحاظ در بر داشتن اندوختهرود و به شمار میهاى کوهستانى ایران بهسلسه جبال یکی از مهمترین زیستگاه

آید . از حدود هزار سال قبل از میالد مسیح تاکنون مردم هاى کوهستانى جهان به شمار مىترین زیستگاهفون و فلور ( یکى از غنى

شود که براى نخستین بار در جهان گوسفند ) بز ( را در این منطقه کنند و به درستى حدس زده میها زندگى میدر دامنه این کوه

های حاجی فیروز و گودین تپه عالیمی دال بر انگور کاری دیده شده، که قدمت آنها به اند. در تپها کشت کردهاهلى و گندم و جو ر

های شیرین فالت ایران از این رشته جبال سرچشمه درصد آب 40شوند. حدود سال قبل از میالد تخمین زده می 4000تا  ۳500

 گیرند. می

 ل زاگرسپوشش گیاهى و نقش جنگل در سلسله جبا

وع هاى بسیار متنهاى انبوه با گونههاى بسیار دور به علت شرایط آب و هوایى مناسب از جنگلسطوح رشته جبال زاگرس از گذشته

هاى مداوم انسانى، چراى دام، مصارف تدریج به علت دخالت جنگلى و پوشش بسیار غنى گیاهان کف جنگل پوشیده شده بود که به

عنوان زیر بناى حیات در این مناطق مطالب فراوان ها بهاند . در مورد نقش عمده این جنگلقهقرایى را طى کردهروستایى و غیره سیر 

طور مختصر به تأثیرات آنها بر روى آب و هوا و افزایش میزان بارش در مناطق مختلف بسنده نوشته و ذکر شده است که در اینجا به

هاى موجود در محل است. اهمیت در افزایش بارندگى در هر منطقه توپوگرافى و کوهستان طورکلى یکى از عوامل مهمشود . بهمی

توان در کشورهاى ایران )سلسله جبال البرز و زاگرس ( در عمان ) گیرند را میهایى که از آن ها سرچشمه میها و رودخانهکوه

هاى نپال، هندوستان، پاکستان )هیماالیا( در افغانستان ) کوههاى آرارات( در چین، هاى ظفار (، در ترکیه و ارمنستان )کوهکوه

هاى آلپ ( و همچنین در سایر کشورهاى جهان به خوبى مشاهده کرد. ابرهاى برخواسته از دریاها در برخورد هندوکش (، اروپا ) کوه

ها از شوند. هرچه سطح این کوهستاناى را موجب میهاى منطقهها سرد، منجمد و بارشها و ارتفاعات این کوهستانبا دامنه

ترى پوشیده شده باشند، شدت تششعات خورشیدى در این مناطق کمتر است. این تاثیرات توام با عملیات تبخیر، هاى انبوهجنگل

ند هاى را در تنظیم و میزان بارندگى در مناطق مختلف خواتعرق، مه ایجاد شده و میکروکلیماى جنگل، جملگى نقش تعیین کننده

 داشت. 

 عوامل مؤثر در افزایش بارش در فالت ایران: 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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وجود دو رشته جبال البرز و زاگرس در کشور ایران امکانات زیادى را براى استفاده بهینه از منابع جنگلى سبز شده بر این ارتفاعات 

وجود گیاهى انبوه خود باعث به های زاگرس با پوششکوهستانى فراهم کرده است. این دو رشته سلسله جبال به خصوص رشته کوه

هاى دیگر شرقى و جنوب شرقى در کشور آمدن آب و هواى نسبتا مساعدى نسبت به سایر کشورهاى خلیج فارس و برخى از همسایه

بال جها و ارتفاعات این سلسله شوند. ابرهاى برخواسته از خلیج فارس، دریاى سیاه و دریاى مدیترانه با برخورد به دامنهایران می

خش شوند که بها و از بین رفتن پوشش گیاهى باعث میکنند. نابودى تدریجى جنگلسرد شده و به صورت برف و باران ریزش می

تر شده و توسط باد از روى ارتفاعات اى از ابرهاى برخواسته از دریاها به علت گرمایش سطح زمین و لخت شدن آن، سبکعمده

توانند یکى از مهم ترین عوامل فقدان تدریجى بارندگى و فتن تدریجى ابرهاى سبک شده میکنند. از دست رزاگرس عبور می

هاى مختلف زاگرس داللت هاى متمادى در جنوب و جنوب غربى کشور باشند. تغییرات جوامع گیاهى و حیوانى در حوزهخشکسالى

دت ها و مراتع در شاست . بلکه از بین رفتن تدریجى جنگلبر این امر دارند که آب و هواى این مناطق هرگز به خشکى کنونى نبوده 

های البرز و زاگرس نابود هزار هکتار از جنگل 6۳اند. در ایران ساالنه فقط سزایى داشتهها تأثیر بهبخشیدن این روند خشکسالی

ها براى کشورى که در حوزه جنگلخرم آباد( از دست دادن چنین سطحى از  201۳ابان  25) مخدوم همایش سراسری  شوند.می

هاى محلى و اى واقع شده است خود یک فاجعه بزرگ زیست محیطى و عامل مهمى در تقلیل بارندگیکمربند خشک نیمه حاره

 ها مطلقا نیازى به آبیارى ندارند بلکه خود عامل مهمى درطور کلى به عکس تصور عامیانه، جنگلگى بیشتر ریزگردها است. بهپراکند

 ریزش و افزایش بارندگى در مناطق مختلف جهان است.

 علل گسترش خشکسالى و تغییرات شدید آب و هوایى

شوند که تاثیرات سویى بر روى آب و هوا اى به گازهاى گفته میطور کلى گازهاى گلخانهاى: بهافزایش روزمره گازهاى گلخانه

از شود. مقدار این گین گازها است که از سوخت ساز مواد فسیلى حاصل میترین اگذارند. گاز دی اکسید کربن یکى از خطرناکمی

بینى قسمت در هر میلیون متر مکعب افزایش یافته و پیش ۳50قسمت هر میلیون متر مکعب به مقدار  250هاى اخیر از در سال

ن متر مکعب نیز افزایش پیدا کند. قسمت در هر میلیو 450به  2050شود که در صورت عدم تدابیر مناسب مقدار آن تا سال می

 افزایش تدریجى این گاز عامل بسیار مهمى در تغییرات اب و هوایى و گسترش خشکسالى است.

ها توام با عدم اگاهى مردم از عواقب تخریب آنها یکى از عوامل مهم هاى نابخردانه از جنگلبرداریبهره ها:سیر قهقرایى جنگل

ها در کشورهاى صنعتى نیز أزبین ر جهان و باالخص در کشورهاى در حال توسعه است. گرچه جنگلتغییرات شدید آب و هوایى د

اند اما تفاوت فاحشى بین تخریب جنگل در کشورهاى صنعتى و کشورهاى درحال توسعه وجود دارد. در اکثر کشورهاى برده شده

، وجود آورده شدند که عالوه بر نقش اقتصادىاى بهیافته هاى دست کاشت توسعههاى طبیعى، جنگلصنعتى ضمن از بین بردن جنگل

کنند. در کشورهاى توسعه نیافته به علت عدم آگاهى مردم و حاکمیت اقتصاد اهمیت زیادى نیز در احیاى محیط زیست ایفا می

بودى کامل این منابع را هاى کشاورزى، چراى دام و غیره ناهاى منابع طبیعى به زمینکشاورزى بر جوامع، تبدیل تدریجى عرصه

ى جنگلى هااند. شدت تخریب و تبدیل عرصهشوند. منابع طبیعى سلسله جبال زاگرس نیز تا کنون از این مقوله جدا نبودهباعث می

زى رهاى فقیر و یا غنى کشاوهاى آنها به زمینگیرى، چراى دام و یا تبدیل کردن عرصههاى سنتى، صنعتى، زغالبرداریاز طریق بهره

هاى اخیر باعث از بین اند.یکى دیگر از عواملى که در طى سالهاى متمادى نابودى این منابع را در پى داشتهتدریج و طى سالبه

( و متعاقب ان طغیان  Biscogniaxia mediterranهاى زاگرس شده است شیوع بیمارى بلوط میرى ) بیمارى زغالى رفتن جنگل

 ۷0هاى شاخه زاد که بیش از ر از همه زمینه خشک شدن درختان بلوط و مخصوصا درختان و درختچهافات است. این بیمارى بیشت

هاى شاخه زاد نسبت به درختان دانه زاد خیلى شوند را فراهم کرده است. عمر این گونهدر صد پوشش گیاهى منطقه را شامل می
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ست. این درختان بیمار ضمن خشک شدن تدریجى پس از مدت کوتاهتر و حساسیت آنها نسبت به عوامل نامساعد طبیعى بیشتر ا

و یا  هاکاریهاى منطقه اعم از جنگلشوند. طغیان بیمارى تمام جنگلزمان کوتاهى خود به یک منبع آلوده کننده بیمارى مبدل می

میلیون اصله درخت بلوط 19 "هاوار بلوط"گفته مهدى مؤمنى دبیر همایش کشورى کند. بنا بههاى طبیعى را نیز تهدید میجنگل

سرعت در حال خشک شدن هستند.بنا به گفته درصد دیگر نیز خشک و بقیه نیز به 15اند. های ایالم نابود شدهفقط در سطح جنگل

) پیام طبیعت ، پایگاه اطالع رسانی سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزدارى دوم شهریور  FAOپروفسور مولینا سر پرست گروه فنی 

گردد، یک میلیون و چهارصد هزار هکتار از این جنگلها آلوده و مبتال به بیمارى زغالى برمی 2009سابقه بیمارى به سال "( 9۳ل سا

. این در حالی  "هزار هکتار از درختان الوده را قطع کرده است! 64اجرایى و بهداشتى ها با تهیه دستورالعملهستند و سازمان جنگل

سال قبل  14) 1995( عالئم جنگل میرى را در سال 1995)گزارش پایان کار سال  FTBفتر مهندسی جنگل است که کارشناسان د

ها مشاهده و توجه مسئوالن را به این امر مهم معطوف شد. بیمارى در آن زمان در سطح کنونى پیشرفت از این تاریخ ( در جنگل

های خود را از دست داده بودند. از درصد برگ ۷0، درختان بیش از که بیمارى زغالى تشخیص داده شد 2009نکرده بود. در سال 

زمان تنک شدن تاج درختان تا مرگ آنها زمانى طوالنى سپرى شده است . در این فاصله اتفاقاتى نیز در محیط رخ داده که موجب 

ها برسند درختان آسیب شدن برگتنک  هاى خود را از دست بدهند. زمانى که درختان به مرحلهشده است درختان به شدت برگ

شوند که مصونیت خود را از دست داده و پذیراى هر نوع آفت ویا بیمارى خواهند بود. در حال حاضر حد اقل یک دیده محسوب می

 ها نیزاسیب دیده و بیمار هستند.میّلیون و چهار صد هزار اصله درخت از بقیه این جنگل

 چه باید کرد ؟

ناپذیر در این کشور ایجاب هاى خشکسالى و تعدیل کردن درجه حرارت هوا هستیم، ضرورت اجتنابردن دورهاگر عالقمند به کم ک

اى همچنین گسترش و هاى مختلف از قبیل کم کردن میزان گازهاى گلخانههای گسترده و جدى را در زمینهکند که فعالیتمی

ها ها است. هرچه جنگلى در کم کردن این گازها در هوا گسترش جنگلهااحیاى منابع طبیعى فراهم کنیم. یکى از مؤثرترین راه

تر باشد به همان نسبت نیز جذب دی اکسید کربن در آنها زیادتر خواهد بود. در این مورد تر و سطح آنها گستردهتر، جوانمتنوع

میزان  اى نیز در کم کردند، نقش تعین کنندهها را فزونى بخشهرگونه اقدام احیایى، حفاظتى، پرورشى که پایدارى و استقامت جنگل

طور کلى منابعى خود کفا هستند که اگر عوامل تخریب از میان آنها برداشته شوند، ها بهدی اکسید کربن خواهند داشت. جنگل

مان در اکثر مواقع قادرند در مدت زمانى نه چندان دور اکوسیستم تخریب یافته را بازسازى و خود را احیا کنند. این جوامع خود در

ط ترین شرایکارى و یا آبیارى نخواهند داشت. آنها قادرند درسختهاى خارجى مانند سم پاشى، کود دهى، جنگلنیازى نیز به کمک

 وجود آمدن خاک، افزایش رطوبت و غیره باشند.های فقیر رشد کنند وعامل اصلى در بهزارها و زمینها، شنبر روى صخره

هاى دور تاکنون در درهم ریختن ساختار و پایین رسد که عوامل متفاوت و زیادى از گذشتهنظر میای زاگرس بهدر مورد جنگله

اند. در این شرایط به نظر نویسنده، باید نخست بدون اتالف وقت و با خونسردى پذیرى این منابع تاثیر گذاشتهآوردن نقطه آسیب

ها و همچنین تغییر و تحوالتى که هاى بسیار دور تاکنون در مورد این جنگلاز گذشته آوری تمام اطالعات الزمتمام نسبت به جمع

آورى شده از چگونگى تغییرات ها رخ داده است، اقدام کرد. اطالعات دقیق جمعدر جوامع حیوانى و انسانى وابسته به آنها در این زمان

ها، حضور صنایع مختلف، تجزیه وتحلیل و عناصر نده، رشد جمعیتآب و هوا، افزایش گرماى منطقه، خشکسالى، گازهاى آلوده کن

توانند شناخت بیشترى را در اختیار محققان قرار دهند.در حال حاضر تنها یک میلیون و چهار صد خاک، برگ درختان و غیره می

اند. ها و مراتع مجوز قطع گرفتهجنگلهای اخیر از طرف سازمان هکتار نیز تنها در سال 64هاى زاگرس بیمار و هزار هکتار از جنگل

هاى شمال و سایر نقاط کشور را نیز به آنها اضافه کنیم، متوجه خواهیم شد که عمق فاجعه به مراتب اگر سطح بیمارى در جنگل

واى ه تر از آن است که فقط به یک بیمارى زغالى و یا طغیان یک آفت بسنده شود که بتوان با تصور تغییرات جزیی آب وعمیق
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اگرس های بلوط زها: خشکیدگی جنگلفصلى واقدات فورى بهداشتى در عرض یکسال از میان بر داشته شوند) رئیس سازمان جنگل

طور رسد هماننظر می( و یا اینکه تمزکز فکر و نیرو فقط به چراى دام محدود شود. به9۳شهریور ماه  16متوقف شد . پیام طبیعت 

هاى پیشگیرى و تواند محققان را در شناخت علل بیمارى و اتخاذ راهورى اطالعات گسترده وهمه جانبه میآکه اشاره شد تنها جمع

شود، بلکه مشکالت و مسائل ساکنان این ها تنها محدود به وضعیت فعلى جنگل نمیدرمان کمک کند. هدف از این آمار برداری

هاى ردن مسایل آن ها پیشنهاد و به اجرا در آیند. مساله روستاییان و دامهاى مناسب براى إز بین بها باید مشخص و راه حلعرصه

ها را به خود اختصاص خواهند داد. در درجه نخست ریزىهاى برنامههاى مناسب یکى از مهمترین بخشآنها براى دستیابى به راه حل

ج بر اند به تدریکه أکثر کشورهای صنعتى توانسته رسند، اما از آنجایینظر میحل مشکل دام و مشکالت اجتماعى خیلى دشوار به

تواند در از بین بردن این موانع در کشور ایران نیز موثر واقع شود. اکتفا کردن به این مشکالت فایق آیند، اطالعات و تجارب آنها می

ندگى بیمارى است اما به هیچ سوزاندن حجم زیادى از درختان بیمار گرچه یک راه حل فورى به منظور جلوگیرى از شیوع و پراک

د کند. عالج واقعه را قبل از وقوع بایوجه علت اصلى بیمار شدن درختان و چگونگى اتخاذ تدابیر الزم جهت پیشگیرى را مشخص نمی

 اى باالخص گازهاىکرد. سوزاندن حجم زیادى از درختان بیمار و آسیب دیده خود باعث انتشار مقدار زیادى از گازهاى گلخانه

اى را عنوان عامل مهم آلوده کننده محیط زیست نقش عمدهشود. انتشار این گازها بهمونواکسید کربن و دی اکسید کربن در هوا می

آود . معموال تا زمانی که علت اصلى بیمارى میرى به وجود میدر افزایش گرما، خشکسالى و باالخره در فراهم کردن شرایط جنگل

رسد. اگر علت بیمارى یک قارچ، یک پذیر به نظر نمیهاى پیشگیرى و درمان آن نیز امکاناست، راه طور دقیق مشخص نشدهبه

ا در زویروس، یک باکترى و یا آفات و امراض دیگرى باشند، باید مشخص شود که با توجه به حضور همیشگى این عوامل بیمارى

 فات و امراض شده است.طبیعت، چه اتفاقاتى در جنگل رخ داده است که موجب طغیان آ

 فقدان زادآورى طبیعى و ضرورت جنگلکارى: 

طور کلی نباید فراموش کرد که رسد. بهکارى ضرورى به نظر میهاى مخروبه و بیمار زاگرس امر جنگلظاهرا در احیای جنگل

ها قادرند مانند سایر موجودات جنگلگذرد. کارى زاییده فکر انسانى است که از عمر آن نیز بیش از حدود دویست سال نمیجنگل

هاى آنها زیاد در هم ریخته نشده باشند، زادآورى طبیعى کنند. از این امکان طبیعى که هزینه چندان قابل زنده به شرطى که پایگاه

اى ب شدههاى طبیعى تخریهاى زاگرس جنگلتوان حداکثر استفاده الزم را کرد. جنگلتوجهی نیز به همراه نخواهد داشت، می

متاسفانه  اند.طور خودکار نیز کم و بیش زادآورى و تجدید حیات کردههستند که تاکنون با وجود مسایل و مشکالت تخریب کننده به

 توان ازهاى مناسب میکند. بنابراین در پایگاههاى سبز شده آن ها بالفاصله توسط دام چریده شده و امکان رشد پیدا نمینهال

هاى شاخه زاد و یا دانه زاد استفاده بهینه کرد و زمینه را براى به وجود آمدن موجود با وجود درختان و درختچهمیکروکلیماى 

هاى جنگلکارى شده دارند ، اما آنها هاى طبیعى گرچه در ابتدا رشد کندترى نسبت به نهالزادآورى طبیعى فراهم ساخت. زادآورى

ها دارا هستند، قادرند خودشان رابه بهترین وجه با نسبت به نهال هاى حاصل از نهالستان با توجه به تنوع ژنى بسیار متفاوتى که

هاى سبز شده وجود دارد، هاى شدیدى که بین نهالهاى طبیعى با توجه به رقابتتغییرات آب وهوایى هماهنگ کنند. در زادآوری

ها ترین وجه با شرایط موجود و متغیر طبیعت وفق دهند. گرچه این نهالکنند که قادر باشند خود را به بههایى ادامه بقا پیدا مینهال

هاى آتى به سرعت این کندى هاى دست کاشت دارند. اما آن ها قادرند در سالاى اولیه، رشد نسبتا کمترى را نسبت به نهالطى سال

ضخیم شدن جدار سلولزى و فشردگى دوایر سالیانه  هاى اولیه زادآورى که باعثرشد را جبران کنند. کندى رشد سالیانه آنها در سال

هاى آتى است. این تفاوت رشدى مراحل اولیه ( درختان در سالElastitetشود خود عامل بسیار مهمى در انعطاف پذیرى )آنها می

اشت. با وجود مزایایى که زاداورى از لحاظ اکولوژى و اکونومى بسیار معنا دار بوده و در آینده این منابع اهمیت به سزایى خواهد د

ذیر ناپهاى مصنوعى دارد ، اما اجبارا در برخى از موارد به علل مختلف امر جنگلکارى ضرورى و اجتنابکارىزادآورى طبیعى بر جنگل

http://iccima.ir/fa/matboat.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139اهم اخبار کشاورزی هفته اول تیر 

 

51 
 

اکثر  کلىطور کند. بهها رابطه مستقیم پیدا میکاریها عمال با موفقیت جنگلها مساله احیاى جنگلرسد. در این عرصهبه نظر می

شوند. در این روش کارشناسان مسئول با ها در جهان بر اساس تفکر جنگلدارى کالسیک مدیریت میقریب به اتفاق جنگلکارى

 کنند. از آنجاییآورى اطالعات صحرایى و ادارى با توجه به جوامع گیاهى منطقه اقدام به انتخاب گونه و عملیات جنگلکارى میجمع

مئنا هاى جنگلکارى تنها بر این اساس مطه خود تحت تأثیر عوامل محیطى تغییر پذیرند، بنابراین انتخاب گونهکه جوامع گیاهى منطق

ها، مجریان را در چهار چوب یک برنامه صد الى صد کاریآینده آن ها را به مخاطره خواهد انداخت. عالوه بر این اقدام این نوع جنگل

کند و امکان هر گونه خروج از آن را با توجه به تغییرات ن ( با عملیات پرورشى ایستا محدود میو پنجاه ساله ) دوره دیرزیستى درختا

هاى کاشته شده جمیعا همسال و در آینده نیز با توجه به هاى دست کاشت نهالکاریکند. در جنگلآب وهوایى از آنها سلب می

هاى یک اشکوبه، همسال ، ناپایدار و در اکثر مواقع نیز تک گزینى گلعملیات پرورشى کالسیک که در آنها به عمل خواهد آمد به جن

شوند. یک دوره خشکسالى، یک طوفان پذیر میشوند که در مقابل عوامل زنده و غیره زنده طبیعى بسیار زبون و آسیبمبدل می

فات ن شدن و متعاقب آن طغیان آکتواند به سرعت باعث در هم ریختگى، سر شاخه شکستگى، ریشهشدید ویا یک برف سنگین می

ها در اکثر نقاط زاگرس امرى پر هزینه هستند، بنابراین ضروری کاریها شوند. از آنجایی که جنگلو امراض در باقیمانده این جنگل

تواند پایدارى یم ها را ضمانت بخشند.یکى از تدابیرى کهکاریاست که از ابتدا تدابیرى اتخاذ شوند که بتوانند پایدارى این نوع جنگل

ا هاى همگام بها به جنگلهاى دست کاشت را در آینده ضمانت بخشد، اتخاذ تدابیرى مناسب به منظور هدایت این نوع جنگلجنگل

ه اى هستند کهاى ناهمسال چند آشکوبه و آمیختههاى کالسیک، جنگلهاى همگام با طبیعت به عکس جنگلطبیعت است. جنگل

ار و گرایش به سوى زادآورى طبیعى از مقاومت باالیى در مقابل عوامل متغیر جوى برخوردار هستند. دستیابى به علت وجود ساخت

اى متفاوت از جنگلدارى کالسیک انجام کارى و عملیات صحرایى و تحت برنامهبه این هدف معموال قبل از اقدام به هرنوع جنگل

ها خود یک شانس کاری(ثبات و اطمینان از آینده جنگلDauerwald 2014.شود. ) شیروانى ، کنفرانس پایدارى جنگل پکنمی

ها نباید به هیچ وجه از دست آورد . این شانس را دولتبزرگى را برای ایجاد کار و اشتغال روستاییان در مناطق دور افتاده به وجود مى

رسند، اما آنها جز نظر میعی اگرچه در ابتدا کم بهره بههاى مختلف منابع طبیها در زمینهگذاریبدهند. عالوه بر اینها سرمایه

هاى جهانى های بیمه، بانکگذاران بزرگ مانند شرکتهاى ثابت با ریسک ناچیز هستند که بسیار نیز مورد توجه سرمایهگذاریسرمایه

هاى خارجى به سپرده در نزد بانکتوانند حتى قسمتى از ذخایر ارزى خود را که ها میالمللی است. دولتو سایر موسسات بین

ها با توجه به گرایش جهانى در امر گذارى در این زمینهگذارى کنند. سرمایهطبیعى سرمایههاى احیاى منابعگذارند، در زمینهمی

 .هاى فسیلى براى کشورهایى که اقتصاد آنها به نفت و مواد نفتى وابسته است، امرى حیاتى استفاصله گرفتن از انرژی

 نحوه تفکر و برخورد به منابع جنگلى: 

 شود، تفکر کشاورزیها و مشکالت زیست محیطى میمشکل عمده دیگرى که در جوامع در حال پیشرفت باعث سیر نابودى جنگل

تصاص درصد اراضى کشور را منابع طبیعى تجدیدپذیر به خود اخ 8۳.5عنوان مثال در کشور ایران گرچه حاکم بر این منابع است. به

شوند، طور مستقیم زیر نظر وزارت کشاورزى اداره می( اما این منابع به1۳85ها و مراتع دفتر مهندسی دهند ) سازمان جنگلمی

ها و مراتع کشور غالبا یک مهندس پاسخگوى مسایل منابع طبیعى دولت به مجلس وزیر کشاورزى است. رئیس سازمان جنگل

هاى طبیعى خود بخشی کوچک از پردیسهاى منابعشود، دانشکدهد کشاورزى انتخاب میکشاورزى است که از طرف وزیر جها

ها، گسترش ها، تاالبکار گیرى امکانات طبیعى در خدمت کشاورزى، باعث خشک شدن دریاچه ها هستند. بهکشاورزى دانشگاه

ردها شده است .اهداف خودکفایى کشاورزى در منطقه هاى زیرزمینى و پراکندگى روزافزون ریزگها، آلودگى آبکویرها، وقوع سیالب

وم هاى علاند که به آسانى قابل اصالح وترمیم نیست. اجراى طرحهایى را ایجاد کردهخشک و نیم خشک مانند کشور ایران تخریب

محیط زیستى  و حتى تفکراتساله تولیدات کشاورزى گویى دارند؛ بنابراین در قالب تفکر یکطبیعى نیاز به زمانى طوالنى براى پاسخ
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هاى جنگلدارى مغایرت کامل دارد. بنابراین با توجه گنجند. نوع تولیدات کوتاه مدت محصوالت کشاورزى با بلند مدت بودن طرحنمی

ن راه رها یطبیعى مانند عملیات پرورشى و غیره، در بیشتر مواقع ناتمام در بهاى احیایى منابعبه نوع تفکر کشاورز گونه نیز اکثر طرح

هاى کنند و در زمان کوتاهى برنامهها با عوض شدن مسئوالن به سرعت تغییر میریزىها نیز برنامهشوند. در سطح سازمان جنگلمی

شوند و چند سال بعد هاى کوتاه مدت مانند اکوتوریسم و یا کشت گیاهان دارویى، زراعت چوب و غیره مبدل میصد ساله به برنامه

ها، مراتع و آبخیزدارى با توجه به سطح گسترده شود!سازمان جنگلرح استراحت بدون هیج برنام مشخصى مساله روز مییک مرتبه ط

ریزى و یک هاى مختلف به عهده دارد و براى اجراى این وظایف نیازمند ثبات برنامهمنابع طبیعى وظایف متعددى را در حوزه

 نه است تا بتواند از عهده انجام این کارها برآید.تشکیالت مستقل و مناسب در سطح یک وزارتخا

 تغییر رژیم غذایى:

اند، مساله تغییر دادن رژیم غذایى مردم این جوامع است. یکی از نکاتى که تاکنون کشورهاى در حال توسعه کمتر به آن توجه کرده

اند و به این ترتیب فشار زیادى که بر روى کردههاى جهانی اول و دوم توجه خاصى به این مطلب در کشورهاى اروپایى بعد از جنگ

هاى ها فراهم شد. در برخى از کشورهاى در حال توسعه نیز در سالطبیعى بود برداشته شد و زمینه براى احیاى مراتع و جنگلمنابع

منظور حفظ ین اقدامات بهاخیر اقداماتى مانند وارد کردن گوشت سفید ) گوشت مرغ ( در رژیم غذایى مردم انجام شده است. گرچه 

ج در تدریتوانند بههاى بسته عمال میها در محیطاند، اما فاصله گرفتن از مصرف گوشت قرمز و یا پرورش داممنابع طبیعی نبوده

ئنا مهاى گسترده پیگیرى شوند، مطریزیجهت کم کردن فشار چراى دام مؤثر واقع شود، این قبیل اقدامات اگر آگاهانه و طى برنامه

 اى را با خود به همراه داشته باشند. توانند نتایج بسیار ارزندهمی

 تعین هدف و برنامه تنها راهکار موجود:

اى به مسئله خشکسالى و ممانعت از گرم شدن تدریجى هوا عالقه مند باشد الزم است که در راه رسیدن به این هدف اگر جامعه

زاى فسیلى ها همراه با فاصله گرفتن از مصرف مواد انرژىزدایى، احیا و توسعه جنگلگلهاى مؤثرى را بردارد. ممانعت از جنگام

ها در جهت دستیابى به این اهداف باشند. در ایران با توجه به نقش پوشش گیاهى ترین روشتوانند از مؤثرترین و کم هزینهمی

شود . در این راستا انتخاب یف مسئوالن کشور محسوب میسلسله جبال زاگرس توجه به این منابع ارزنده یکى از مهمترین وظا

ها از اهمیت باألیى راهکارهاى مناسب در جهت رسیدن به اصل پایدارى و حل معضل جنگل میرى، پیشگیرى، درمان و توسعه جنگل

ساله شود ،بلکه ممیبرخوردار میباشد . مشکل جنگل میرى در جنگل های زاگرس تنها به یک استان و یا یک گونه بلوط منتهى ن

حیات اکوسیستم هاى گیاهى، حیوانى این سلسله جبال مد نظر است . این جنگل ها در مرحله سیر قهقرایى هستند، بنابراین نمی 

اى را که در حال پیشرفت است، تنها در سطح یک بیمارى زغالى تنزل داد . این بیمارى همان طوری که اشاره توان و نباید فاجعه

علول عوامل زیادى است که در چند ده اخیر در منطقه رخ داده اند . این علل باید مشخص و از میان برداشته شوند. اعتنا گردید، م

ها هزارهکتار کنترل شده است. )رئیس سازمان جنگ 1۳0کردن به اینکه یک سال هوا سردتر شده و بیمارى در سطح یک میلیون و 

مطابقت  1۳9۳در سال  FAO( با گزارش کارشناسان 9۳شهریور  18قف شد پیام طبیعت های زاگرس متوو مراتع خشکیدگی بلوط

ندارند. اینکه افول و نزول یک بیمارى به تغییرات آب وهوایی وسایر شرایط محیط بستگی دارد مطلبى است کامال واضح و نباید باعث 

لیات احیایى از قبیل جنگلکارى ، سوزاندن درختان ایجاد توهم گردد . تا زمانی که علت بیمارى مشخص نگردد ،هیچ گونه عم

خشکیده ، سم پاشى و سایر تدابیر ضربتى نمی توانند در بلند مدت راه گشا و نجات دهنده باشند . مشکالت رشته جبال زاگرس 

لیه کرد کمسایل یک اکوسیستم بیمار هستند که الزمه درمان آن ها یک دانش گسترده و شناخت هرچه بیشتر از چگونگى عمل

شوند عوامل زنده و غیر زنده طبیعى هستند. هر گونه دخالت نابجایى باعث در هم ریختن بیشتر این اکوسیستم های تخریب شده می
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که بعدا اصالح کردن آن ها غیر ممکن خواهند بود. فراموش نکنیم که بیش از ده ها هزار سال قبل إنسان ها به سلسله جبال زاگرس 

ایى هکند به هر طریقى که ممکن است محل زندگى خود را ترک و به محلبه علت شرایط سخت و نامناسب تالش میآمدند و امروزه 

تدریج غیر قابل تحمل شده است، مردم در اکثر هاى جنوب و جنوب غربى، بهدیگر مهاجرت کند. شرایط زندگى در بیش تر استان

 باالترین میزان الودگى هوا در جهان مواجه هستند. ها حتى با کمبود آب آشامیدنى وشهرهاى این استان

http://www.iana.ir/fa/news/45488/%D9%86%D8%A۷%D8 
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 دانه های روغنی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۰۳تاریخ: 

 در کشورهزار تن کلزا ٢۰۰بینی تولید پیش

 .هزار تن برسد 200بینی کرد امسال تولید کلزا در کشور به مرز معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی پیش

گیری مزارع کلزای شهرستان کرمانشاه که امروز )سوم تیر( برگزار شد، به گزارش ایسنا، عبدالمهدی بخشنده در حاشیه مراسم کیل

هزار تن  64در جمع خبرنگاران با اشاره به توسعه سه برابری کشت کلزا در مقایسه با سال زراعی گذشته، اظهار کرد: سال گذشته 

 .هزار تن نزدیک شود 200شود امسال این رقم به بینی میپیش کلزا در کشور تولید شد که

هزار تن گذشته که بیش از  140وی با اشاره به خرید تضمینی کلزا از کلزاکاران اظهار کرد: تاکنون میزان تولید کلزای کشور از مرز 

تصادی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: معاون برنامه ریزی و امور اق.درصد بهای این محصول به کلزاکاران پرداخت شده است ۷5

بخشنده با بیان .شودهای روغنی مثل کلزا مربوط میهایی که وابستگی بیشتری به واردات در آن داریم به زراعت دانهیکی از زراعت

در کشور در برنامه  های اقتصاد مقاومتیایم، افزود: توسعه کشت کلزا را به عنوان یکی از برنامهاینکه روی زراعت کلزا کار کرده

های حمایتی از توسعه کشت کلزا داشت و اظهار کرد: در اختیار نهادن بذر به ویژه بذر وی در ادامه اشاره ای هم به برنامه.داریم

درصدی برای  50ای، پرداخت تسهیالت مورد نیاز کشت به کشاورزان از سوی بانک کشاورزی، پرداخت یارانه هیبرید به صورت یارانه

 .ید بذرکار و تامین به موقع سم، کود و نهاده های مورد نیاز کشاورزان از برنامه های حمایتی توسعه کشت کلزا در کشور استخر

بخشنده سپس با اشاره به پیشگام بودن استان کرمانشاه در کشت کلزا در کشور گفت: سال گذشته حدود هزار هکتار از مزارع استان 

 .هکتار رسیده است 4500بود که این میزان در سال زراعی جاری به حدود  کرمانشاه زیر کشت کلزا رفته

 .هزار هکتار برسد 15بخشنده گفت: امیدواریم سال زراعی آینده سطح زیر کشت کلزا در استان کرمانشاه به  

تان با زارع کلزای این اسبخشنده با پیش بینی رکوردشکنی تولید کلزا در مزارع شاخص شهرستان کرمانشاه، افزود: میزان عملکرد م

 .کندبهترین مزارع کلزای اروپا برابری می

http://www.iana.ir/fa/news/45۳89/%D9%BE%DB%8C%D 
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 زیتون
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۰۷تاریخ: 

 المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون تصویب شدالیحه موافقتنامه بین

المللی روغن زیتون و کنسرو جمهوری تشکیل شد، الیحه موافقتنامه بین در جلسه هیأت وزیران که به ریاست حسن روحانی رییس

 .زیتون به تصویب رسید

 نامه مربوط به نحوه اقدام درباره وسایل نقلیه فاقد بیمهاطالع رسانی دولت، در این جلسه، هیأت وزیران آیینبه گزارش ایانا از پایگاه 

های  بینی سازوکارهای الزم در جهت استفاده از سامانهدولت این تصمیم را به منظور پیش.امه شخص ثالث را به تصویب رساند

نامه خود را به  نامه که هنگام توقف خودرو، بیمهی تسهیل کار رانندگان دارای بیمه های بیمه برااطالعاتی توسط پلیس و شرکت

نامه معتبر شخص ثالث ممنوع است.  نامه یاد شده، حرکت وسیله نقلیه بدون داشتن بیمه به موجب آیین.همراه ندارند، اتخاذ کرد

ص ثالث را به همراه ندارد، پلیس موظف است بر اساس استعالم از نامه معتبر شخدر صورتی که دارنده وسیله نقلیه مدعی شود بیمه

نامه معتبر شخص ثالث، وسیله نقلیه را توقیف و نامه یا فقدان آن اقدام و در صورت فقدان بیمهبیمه، نسبت به احراز دارا بودن بیمه

کان شناسایی بر خط وسایل نقلیه دارای بیمه همچنین به منظور تسهیل احراز مقرر شد بیمه مرکزی ام.به توقفگاه منتقل نماید

 .نامعتبر شخص ثالث را برای پلیس و پلیس نیز امکان دسترسی بیمه مرکزی به اطالعات مورد نیاز را فراهم آورد

 ها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر ممنوع است.نامه معتبر شخص ثالث توسط شرکت همچنین بکارگیری وسایل نقلیه فاقد بیمه

در صورت احراز تخلف، پلیس مکلف است مراتب را در اسرع وقت مطابق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جهت اعمال قانون به 

ربط نیز موظفند در مبادی ورودی و خروجی مرزهای جمهوری اسالمی ایران نسبت به نظارت مراجع ذی ربط اعالم نماید. مراجع ذی

نامه نسبت به توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه معتبر شخص  سایل نقلیه اقدام و در صورت فقدان بیمهنامه وو احراز دارا بودن بیمه 

ای( را موظف کرد ترتیبی اتخاذ نماید دولت همچنین وزارت راه و شهرسازی )سازمان راهداری و حمل و نقل جاده.ثالث اقدام نمایند

 .نامه معتبر شخص ثالث و تاریخ انقضای آن درج گرددعیت مسافری، شماره بیمه تا در بارنامه وسایل نقلیه باربری و صورت وض

 شودبخشیده می 9۵جرایم دیرکرد حقوق دولتی معادن تا پایان سال 

 نامه(در ادامه هیأت وزیران مصوب کرد خسارت و ضرر و زیان ناشی از تأخیر پرداخت در مهلت مقرر حقوق دولتی ) موضوع این آیین

معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی  مواردی که به تشخیص کارگروه تعیین شده) متشکل از نمایندگان وزارت صنعت،در 

توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت و سازمان برنامه و بودجه(به علت شرایط رکود بر بنگاه مربوط یا با افت قابل

این بخشودگی مشروط بر آن است که بدهی گذشته  .محاسبه و مطالبه نگردد 1۳95باشد، تا پایان سال  حاکم بر بازار مواجه شده

دولت این تصمیم را با هدف فراهم نمودن شرایط پرداخت آسان بدهی حقوق .ماه تسویه شود 6در مورد اصل حقوق دولتی ظرف 

از معادن، جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری در واحدهای معدنی  گیری فعالیت برخیدولتی معادن برای وصول مطالبات دولت واز سر

نامه نحوه استفاده از زمین و منابع آیین.و افزایش درآمد ردیف مربوطه در بودجه و تقویت سهم صندوق بازنشستگی فوالد اتخاذ کرد

اده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد نامه نحوه استفسپس با تصویب دولت، آیینشد اصالح صنعتی –ملی در مناطق آزاد تجاری 

به موجب این اصالحیه، استفاده از زمین صرفاً درچارچوب طرح جامع منطقه .شد اصالح ایران اسالمی جمهوری صنعتی –تجاری 

ضی همچنین در مورد ارا.است پذیرامکان رسد می اقتصادی ویژه و صنعتی –عالی مناطق آزاد تجاری آزاد که به تصویب شورای

دولتی با رعایت ماده نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور و در مورد اراضی غیردولتی در 

 96المللی در سال ها و مجامع بینمجوز پرداخت حق عضویت ایران در سازمان.چارچوب قوانین و مقررات ذیربط انجام خواهد شد

به وزارت امور خارجه اجازه داد سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران بابت مخارج سازمان لل صادر شدهمچنین دولت 

http://iccima.ir/fa/matboat.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139اهم اخبار کشاورزی هفته اول تیر 

 

58 
 

سازمان برنامه و بودجه کشور نیز موظف شد در .( را پرداخت نماید201۷) 1۳96المللی در سال های بینمتحد و سایر سازمان

 .ضویت و تعهدات ساالنه یادشده به موقع پرداخت گرددای عمل کند که سهمیه، حق عتخصیص اعتبار مربوط به گونه

 نامه همکاری بین دولتکننداز دیگر مصوبات هیأت وزیران تصویب موافقتایران و فنالند در امور گمرکی با یکدیگر همکاری می

 .مهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری فنالند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی بود

 المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون به تصویب رسیدموافقتنامه بینالیحه 

 .( را به تصویب رساند1۳94) 2015المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ  نامه بینهیأت دولت در ادامه جلسه موافقت

 و شیمیایی –های فیزیکی ط به ویژگیالمللی مربونامه تالش برای دستیابی به یکنواختی در قوانین ملی و بین هدف از این موافقت

حسی روغن زیتون، روغن تفاله زیتون و کنسرو زیتون و نیز افزایش دانش ترکیب و خصوصیات کیفی محصوالت زیتون از نظر ایجاد 

 .المللی استاستانداردهای بین 

 های نمایندگان مجلساعالم نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح

های نمایندگان مجلس شورای اسالمی، نماینده خود را برای  ن اعالم نظر درخصوص تعدادی از طرحدرپایان هیأت وزیران، ضم

 .پیگیری موضوع معرفی کرد

http://www.iana.ir/fa/news/45492/%D9%84%D8%A۷%DB%8C% 
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 سالمت
 فودپرس ۱۳۹6تیر ماه  ۲جمعه 

 گیریم؟چرا سرطان معده می

تخصص خون و سرطان گفت: تغذیه نامناسب، عوامل شغلی و مصرف سیگار از عوامل اکتسابی است که ریسک فوق <غذا و تغذیه

ومیر باالتری علل مرگترین و سرطان معده یکی از مهم تخصص خون و سرطان گفت:رضا مالیری فوق.دهدسرطان معده را افزایش می

وی افزود: به دلیل عالئم غیراختصاصی و مبهم اکثر بیماران در مراحل پیشرفته .است و در مقام دوم بعد از سرطان ریه قرر دارد

اشتهایی، درد و احساس پری معده بعد از شوند. بسیاری از بیماران ممکن است از عالئمی مانند کاهش وزن، بیتشخیص داده می

مالیری گفت: در مراجعات اولیه، کاهش وزن و درد شکم از .ا همچنین سوزش سرِدل، تهوع و استفراغ شکایت داشته باشندصرف غذ

 .ترین عالئم بیماری است. سیری زودرس عالمت شایعی نیست ولی در تومورهای منتشر معده ممکن است رخ دهدشایع

ی ابتال به این سرطان را تغذیه نامناسب دانست و اظهار داشت: مصرف تخصص خون و سرطان اظهار یکی از عوامل اکتساباین فوق

ها و آب ناسالم ازجمله عوامل ابتال به این بیماری هستند. همچنین در بعضی از شغل Cو  A هاینمک زیاد، مصرف کم ویتامین

 .یابدزایش میسنگ، بیش از سایرین احتمال ابتال به این بیماری در آنها افهمچون کارگران معدن زغال

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=۷cb5۷21d5f8e4921a۷8e4۷6 
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 سالمت
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۰۳تاریخ: 

 9۵در سال  کاهش قابل توجه تلفات ناشی از بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک

نسبت به سال  95شده در سال های تلفدهد که تعداد دامنشان می (PPR) جدول سیر بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک

به گزارش ایانا، بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک بیماری ویروسی .راس کاهش داشته است 500هزار و قبل از آن، بیش از هفت

شدیداً واگیر بز و گوسفند است که عامل آن ویروسی از خانواده پارامیکسوویریده جنس موربیلی ویروس بوده که از نظر آنتی ژنیکی 

حات چشم و بینی، تورم و جراحات دهانی، به ویروس طاعون گاوی بسیار نزدیک است. این بیماری با عالئم تب، بی اشتهایی، ترش

و تایید بالینی و آزمایشگاهی آن،  1۳۷4.متعاقب بروز و شیوع بیماری در سال شوددرگیری دستگاه تنفس و اسهال مشخص می

ه مها قرار گرفت. متعاقب قطع برنااستفاده از واکسن طاعون گاوی در راستای پیشگیری و کنترل بیماری در دستور کار استان

از بیماری طاعون گاوی، استفاده از واکسن  1۳82واکسیناسیون سراسری طاعون گاوی و اعالم اولیه عاری شدن کشور در سال 

منظور کنترل به PPR با محدودیت مواجه شده و برنامه استفاده از واکسن همولوگ وارداتی PPRطاعون گاوی در کنترل بیماری 

کنی بیماری با استفاده از واکسن همولوگ موجود، برنامه ن نظر به امکان کنترل و حتی ریشهبیماری در کشور مطرح شد. بنابرای

 در دستور کار قرار دارد.واکسیناسیون هدفمند 

 سال اخیر در جمعیت گوسفند و بز در جدول زیر آورده شده است: 10وضعیت بیماری طی 
 کشتار تلفات مبتال تعداد کانون سال 

طاعون 

نشخوارکنندگان 

 کوچک

86 4۳۳ 8۳28 2۳92 9۳ 

8۷ 68۷ 1۷8۳0 ۳0۳6 420 

88 ۷12 15169 ۳21۷ ۳98 

89 2260 609۳5 12954 69۳ 

90 2229 ۷0558 1485۷ 51۳ 

91 1184 ۳5504 5801 ۳6۷ 

92 ۳250 1۳864۳ 15918 2291 

9۳ 2116 4۷842 8605 856 

94 ۷69 16696 ۳۷29 616 

95 419 ۷25۳ 1091 116 

 منبع: سازمان دامپزشکی کشور

 کنترل بیماری

کوبی شده و تداوم آن های مایهگذاری دامکوبی در جمعیت دامی حساس کشور به صورت هدفمند همراه با عالمتاجرای برنامه مایه

ها آن، بررسی اپیدمیولوژیک کانونبرداری و آزمایش نمونههای بیماری )برای مدت زمان سه سال همراه با مطالعه دقیق و کامل کانون

 کنی بیماری را فراهم خواهد کرد./کوبی، امکان کنترل و ریشهو تعیین عوامل مستعدکننده و...( و متعاقب آن قطع مایه

http://www.iana.ir/fa/news/45۳6۷/%DA%A9%D8%A۷ 
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 زمینیسیب 
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 شیالت
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۰۷تاریخ: 

 افزایش آنتی بیوتیک ، مسئله ای نگران کننده برای آبزی پروری شیلی

 15، اگر چه صنعت آبزی پروری ماهی سالمون شیلی در سال گذشته استفاده از آنتی بیوتیک را Oceana (1) براساس گزارش

برابر بیشتر از میزان این ماده )انتی بیوتیک( در هر تن ماهی سالمون است که در نروژ تولید می  ۷00همچنان درصد کاهش داد اما، 

 15(، اگر چه صنعت آبزی پروری ماهی سالمون شیلی در سال گذشته استفاده از آنتی بیوتیک را 1) Oceanaبراساس گزارش .شود

میزان این ماده )انتی بیوتیک( در هر تن ماهی سالمون است که در نروژ تولید می برابر بیشتر از  ۷00درصد کاهش داد اما، همچنان 

ه طوری ب -شود.به گزارش ایانا از وبسایت فیش سایت، در حالی که سازمان حفاظت دریایی کاهش آنتی بیوتیک را گزارش داده است 

نشان  "اد ضد میکروبی در آبزی پروری ماهی سالمون ، استفاده از مو 2016گزارش "( به نام 2) Sernapescaکه درگزارش سازمان 

هشدار داد، به رغم کاهش استفاده از آنتی بیوتیک ها،  Oceana، مدیر اجرایی  Liesbeth van der Meerداده شده است. اما 

حله نروژ به مربه نظر می رسد "وی گفت:  "سطح استفاده از آنتی بیوتیک در صنعت ماهی سالمون همچنان نگران کننده هستند.

ای رسیده که به سختی از آنتی بیوتیک در تولید خود استفاده می کند . به طوری که امروزه، کمتر از یک درصد از ماهی سالمون 

این یک نقطه شکست )برای شیلی( در مورد میزان مصرف آنتی "وی افزود: "تولیدی این کشور با آنتی بیوتیک درمان می شوند.

سال گذشته این میزان به طور مداوم افزایش یافته است. بنابراین انجام شفافیت بیشتر روی کار صنعت  5طی بیوتیک است چراکه 

پرورش ماهی سالمون مساله ای ضروری است و باید مقرراتی درزمینه جلوگیری از بحران بهداشتی ، تنظیم حجم مصرف)میزان مرود 

 ".استفاده( و اقدامات برای کنترل بیماری ارائه شود

 ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

سازمان غیر انتفاعی و بزرگترین سازمان بین المللی در زمینه حفاظت از اقیانوس است. این سازمان از طریق سیاست هدفمند  -1

 برای محافظت و بازیابی اقیانوس های جهان تالش می کند.

می کند و از جمله فعالیت های آن می توان به نظارت بر  سازمان شیلی که تحت وزارت اقتصاد، توسعه و گردشگری فعالیت -2

 مقررات ماهیگیری و پرورش آبزیان، ارائه خدمات در راستای پایدای و حفاطت از این بخش اشاره کرد.

http://www.iana.ir/fa/news/4549۷/%D8%A۷%D9%81%D8%B2% 
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 شیالت
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶تیر  ۰۳تاریخ: 

 !مشتری ماهیان زینتی ایران را بشناسید

تن انواع ماهی های زنده زینتی، از کشور صادر شده  2قریب به  96طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در یک ماهه نخست سال 

در  گمرکطبق آمار منتشر شده توسط  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .است

  .شده است ، از کشور صادرانواع ماهی های زنده زینتیتن  2قریب به  96یک ماهه نخست سال 

  .بوده است 899،2۷1،224و ارزش ریالی آن  2۷،۷۳۳ارزش دالری این میزان صادرات 

  

   

http://www.yjc.ir/fa/news/ 61۳8052/%D9%85%D8%B4% 
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 فرآورده هاشیر و 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶تیر  ۰۵تاریخ: 

 میلیارد تومان از چین و امارات 8خرید بادام زمینی به ارزش 

کشور تن بادام زمینی پوست کنده، حتی شکسته شده ، وارد  ۷۷4قریب به هزار و  96بر اساس آمار گمرک در یک ماهه نخست سال 

در یک ماهه  آمار گمرکبر اساس  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .شده است

و ارزش  8266۳1۳5091پوست کنده، حتی شکسته شده ، به ارزش ریالی  نیبادام زمیتن  ۷۷4قریب به هزار و  96نخست سال 

و  1872432 دالری ارزش به  تن بادام زمینی 1۷6کشور امارات با صادر کردن هزار و  .وارد کشور شده است 25498۳1دالری 

و ارزش دالری  11481919015تن بادام زمینی با ارزش ریالی  288و همچنین کشور چین با صادرات  60۷009185۷6ارزش ریالی 

 .جزو کشورهایی هستند که این محصول را به ایران صادر می کنند ۳54104

http://www.yjc.ir/fa/news/61415۳5/%D8%AE%D8%B1% 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶تیر  ۰۸تاریخ: 

 !ترکیه و سوئد مشتریان پروپاقرص مویز ایران

تن مویز )انگورخشک کرده(، از کشور صادر شده  ۳0قریب به  96طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در یک ماهه نخست سال 

در  گمرکطبق آمار منتشر شده توسط  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان و کشاورزیصنعت،تجارت به گزارش خبرنگار .است

  .، از کشور صادر شده است(نگورخشک کردها) مویزتن  ۳0قریب به  96یک ماهه نخست سال 

 .بوده است 2،۷99،9۳۳،586و ارزش ریالی آن  86,347 صادراتارزش دالری این میزان 

http://www.yjc.ir/fa/news/614۳161/%D8%AA%D8%B1%DA%A9 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶تیر  ۰۷تاریخ: 

 زنجبیل از تایلند و اماراتهزار دالری  ۳8۰واردات 

 .تن زنجبیل، وارد کشور شده است ۳48قریب به  96بر اساس آمار گمرک در یک ماهه نخست سال 

در یک ماهه نخست  آمار گمرکبر اساس  ،باشگاه خبرنگاران جوان گروه اقتصادی صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

  .وارد کشور شده است ۳84۷۳4و ارزش دالری  124۷2۷5912۳، به ارزش ریالی زنجبیلتن  ۳48قریب به  96سال 

د با و همچنین کشور تایلن 1424۳942۳5و ارزش ریالی  4۳945تن زنجبیل، به ارزش دالری  ۳9کشور امارات با صادر کردن 

جزو کشورهایی هستند که این محصول را به ایران  15565و ارزش دالری  504۷41820تن زنجبیل، با ارزش ریالی  10صادرات 

  .صادر می کنند

http://www.yjc.ir/fa/news/6141602/%D9%88%D8%A۷%D8%B1% 
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 صنایع غذایی
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 عسل
 فارس - ۹۶/۰۴/۰۴ : تاریخ

 درصد از عسل تولیدی ارگانیک است ۵سموم شیمیایی مانع تولید عسل ارگانیک/ کمتر از 

ای که از کود شیمیایی استفاده کیلومتری کندوهای عسل مزرعه 5عضو انجمن ارگانیک ایران، گفت: از آنجایی که باید تا شعاع  

  .درصد از عسل تولیدی در کشور ارگانیک است 5کند فاصله داشته باشد تنها به دلیل این محدودیت می

، محمدرضا اردکانی در نشست خبری که در سازمان تعاون روستایی ایران برگزار شد، خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 اول رتبه بلغارستان کشور و اروپاست در آن درصد 70اظهار داشت: بیش از یک میلیون کندوی عسل ارگانیک در دنیا وجود دارد که 

های وی با اشاره به اینکه تولید عسل ارگانیک در کشور با محدودیت.دارد قرار فرانسه و ایتالیا آن از پس و دارد را ارگانیک عسل تولید

زیادی مواجه است خاطرنشان کرد: با آنکه ایران از نظر تعداد کندوها رتبه هشتم و در زمینه تولید عسل رتبه چهارم را در دنیا دارد 

ره کرد که برای تولید عسل ارگانیک باید کندوها حداقل اردکانی به این نکته اشا .را داریم 4۳اما از نظر تولید عسل ارگانیک جایگاه 

ن شعاع آوری شهد تا ایکیلومتر از باغاتی که سموم شیمیایی در آنها استفاده شده فاصله داشته باشند چرا که زنبور برای جمع 6تا  5

درصد عسل ارگانیک در  5تنها کمتر از در ایران  IFOM به گفته نماینده.کندکند که عمالً کار را کمی سخت میدر باغات تردد می

ن شود و همچنیوی به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر زعفران و چای به شیوه ارگانیک در کشور تولید می .شودکشور تولید می

 .اقص استسیار نهای طبیعی است اما تولید محصوالت ارگانیک در زنجیره غذایی ما بخرما، انجیر و پسته نیز بیشتر مربوط به عرصه

لکه بحثهای شود بدبیر کارگروه زنبورداری ارگانیک به این نکته اشاره کرد که بحث تولید محصوالت ارگانیک فقط به غذا محدود نمی

زیست محیطی در پی دارد که بقای سایر موجودات را نباید به مخاطره انداخت و آلودگی خاک و آب از جمله مواردی است که این 

اردکانی از برگزاری کارگاه تولید عسل ارگانیک برای نخستین بار در کشور خبر داد و گفت: با  .تر باید به آن توجه کردروزها بیش

تیر ماه کارگاهی برای آموزش تولید عسل ارگانیک برگزار  14و  1۳المللی ارگانیک و سازمان تعاون روستایی همکاری سازمان بین

وی مروری بر تجربه سایر کشورها برای تولید عسل ارگانیک، ارزیابی ریسک، .تولید گسترش یابد کنیم تا به مرور این نوع روشمی

ها را در تولید عسل ارگانیک از جمله بندی و آفات و بیماریهای نوین بستهگذاری، روشهای کنترل کیفی و پرجسبتبدیل شاخص

میلیون سال  40رس، اولین فسیل کشف شده از زنبور عسل مربوط به به گزارش خبرنگار فا.های کارگاه یک روزه عنوان کردسرفصل

 ها تولیدهای بالتیک به دست آمده است. عسل از دیرباز به صورت طبیعی و ارگانیک در تنه درختان و شکاف کوهدر درون صمغ

ده قرار گرفت تولید عسل شد اما بعد از جنگ جهانی دوم که سموم و کودهای شیمیایی در محصوالت کشاورزی مورد استفامی

شود خواص دارویی بسیاری داشته که در درمان ارگانیک رو به کاهش رفت. عسل ارگانیک عالوه بر آنکه یک ماده مغذی محسوب می

تواند در ارزآوری و افزایش صادرات زایی میها نیز مؤثر است. عالوه بر آن تولید عسل ارگانیک در کشور عالوه بر اشتغالبیماری

 .یرنفتی نقش مهمی را ایفا کندغ

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳960404000۷81 
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 عسل
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۰۴تاریخ: 

 /شودمحصوالت ارگانیک تشکیل میتولید عسل ارگانیک در کشور کمتر از پنج درصد است/ شرکت تعاونی 

 گرددکارگاه آموزشی تولید عسل ارگانیک برگزار می

کا المللی از اتحادیه اروپا و آمریهای بینهای ارگانیکی که در کشور موفق به دریافت گواهینامهدلیل مباحث مدیریتی خاص، عسلبه

ا نورانی، رئیس انجمن ارگانیک در نشست خبری که پیش از ظهر به گزارش خبرنگار ایانا، رض.شده باشند، کمتر از پنج درصد است

امروز در محل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد، با اشاره به ظرفیت کشور برای تولید عسل کیفی، گفت: نداشتن 

ولید های طبیعی مناسب برای تعرصه ها به معنای تقلبی بودن آن ها نیست؛ زیرا ایران کشوری باالمللی در سایر عسلهای بینگواهی

عسل کیفی است و به همین دلیل این محصول در بیشتر موارد از کیفیت خوبی برخوردار است.وی با تأکید بر اینکه تولید عسل در 

ت تا فهای تولید عسل ارگانیک کاهش یاگذشته ارگانیک بوده است، افزود: بعد از جنگ جهانی دوم با ورود سموم شیمیایی به باغ

آسای این محصول دوباره به تولید عسل به شکل ارگانیک روی آورد.رئیس های اخیر جهان با توجه به خواص معجرهاینکه در ده

انجمن ارگانیک با بیان اینکه انجمن ارگانیک ایران با جدیت در حال پیگیری تولید محصوالت ارگانیک است، اظهار کرد: هرچند 

های اصلی نیست و ما انتظار داریم در برنامه ششم توسعه، تولید ور کار دولت قرار دارد، اما جزو اولویتتولید این محصوالت در دست

جهانی را در تولید  4۳اکنون ایران رتبه های اصلی دولت دوازدهم باشد.به گفته نورانی، با وجود اینکه هماین محصوالت جزو برنامه

است که همراه با فرانسه و ژاپن دفتر نمایندگی فدراسیون جهانی جنبش ارگانیک  محصوالت ارگانیک دارد، اما جزو سه کشوری

هزار هکتار سطح  ۳8هزار هکتار سطح زیرکشت محصوالت ارگانیک و 4۳)آیفوم( را در کشور خود دارد.وی تأکید کرد: در حال حاضر 

عربی را مشتریان اصلی عسل ایران برشمرد و ادامه  های طبیعی این محصوالت در کشور وجود دارد.نورانی کشورهای اروپایی وعرصه

دلیل کیفیت و طعم های از کشور چندان زیاد نیست، اما استقبال خوبی در بازارهای جهان از عسل ایران بهداد: میزان صادرات عسل

کمک و همکاری سازمان  شود.وی در پایان سخنان خود در این نشست از تشکیل شرکت تعاونی ارگانیک ایران باو عطر خاص آن می

 مرکزی تعاون روستایی خبر داد.

 عمر تولید محصوالت ارگانیک در ایران کمتر از یک دهه است

در ادامه این نشست، محمدرضا اردکانی، دبیر اجرایی کارگاه آموزشی زنبورداری ارگانیک، از برگزاری کارگاه آموزشی تولید عسل 

ها است که در جهان آغاز شده است، اما در ایران تنها یک دهه است که نی ارگانیک دههارگانیک خبر داد و بیان کرد: جنبش جها

های ارگانیک مورد توجه قرار گرفته است.وی با تأکید بر اینکه تولید محصوالت ارگانیک ارتباط مستقیم با تأمین سالمت مردم فعالیت

محیطی و عدم آلودگی آب و خاک را نیز دربر یست و مباحث زیستدارد، یادآور شد: تولید محصول ارگانیک تنها مربوط به غذا ن

 محیطی نیز دارای اهمیت است.گیرد از این رو تولید محصوالت ارگانیک به لحاظ اجتماعی و زیستمی

اعی ادی، اجتمهای اقتصهای ارگانیک شاخصترین اهداف برگزاری این کارگاه عنوان کرد: اصول تولید فرآوردهاردکانی با اشاره به مهم

المللی عسل ارگانیک، بررسی نژادهای زنبور عسل در ایران، ارزیابی و اکولوژیک زنبور عسل، آشنایی با قوانین و استانداردهای بین

 های بازرسی تولید این گونههای کندو و دستورالعملریسک و مشکالت ورود به بحث تولید عسل ارگانیک، مدیریت آفات بیماری

تیرماه در سالن  14و  1۳رود.نخستین کارگاه تخصصی تولید عسل ارگانیک روزهای شمار میترین اهداف کارگاه بههمها از معسل

کنفرانس سازمان تعاون روستایی با حضور استادانی از کشورهای آلمان و ایران با همکاری انجمن ارگانیک ایران، سازمان تعاون 

 شود./ارگانیک )آیفوم( برگزار می روستایی و نماینده فدراسیون جهانی جنبش

http://www.iana.ir/fa/news/45442/%D8%AA%D9%88%D9 
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 عسل
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۰۵تاریخ: 

 برگزاری کارگاه زنبورداری فدراسیون بین المللی کشاورزی ارگانیک در تهران

فدراسیون بین المللی کشاورزی ارگانیک )آیفوآم( در ایران، از برگزاری نخستین کارگاه آموزش تخصصی زنبورداری ارگانیک نماینده 

 .در سیزدهم و چهاردهم تیرماه در تهران خبر داد

میلیون  امروز در نشست خبری گفت: طبق آمارهای جهانی بیش از یک« احمدرضا اردکانی»به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، 

درصد آفریقا و یک درصد  10درصد امریکای التین،  19آن متعلق به اروپا، درصد  ۷0کندوی عسل ارگانیک در دنیا وجود دارد که 

مربوط به دیگر کشورهاست و بلغارستان، ایتالیا و فرانسه به ترتیب رتبه اول تا سوم تولید عسل ارگانیک جهان را به خود اختصاص 

ه وی، تولید محصول ارگانیک به مدیریت و اجرای دستورالعمل های خاصی نیازمند است تا بتواند در بازارهای رسمی به گفت.داده اند

اصول تولید فراورده های ارگانیک زنبور عسل، شاخص های اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی  :وی اضافه کرد .و جهانی ورود پیدا کند

بور و تولید عسل ارگانیک با روش های مدیریتی رایج، آشنایی با قوانین، دستورالعمل ها زنبور عسل، مقایسه سیستم های پرورش زن

و استانداردهای بین المللی تولید و تجارت، تمایز و شناسایی عسل های معمولی از ارگانیک در بازار، بررسی نژادهای بومی زنبورعسل 

ات(، استفاه از تجارب کشورها به ویژه اروپایی در توسعه بازار عسل ارگانیک، در ایران )مقاوم بودن زنبورعسل و کندو به بیماری ها و آف

ارزیابی ریسک، مشکالت تولید، تبدیل شاخص های کنترل کیفی، الزامات و دستورالعمل های برچسب گذاری بسته بندی و 

  .ری این کارگاه استدستورالعمل های بازرسی و گواهی کلونی های زنبور و تولید عسل ارگانیک از اهداف برگزا

به این معنا که  اردکانی گفت: یکی از عوامل محدود تولید ارگانیک عسل رعایت فاصله استاندارد با بیولوژی پرواز زنبور عسل است؛

وی افزود: رعایت این فاصله شمار  .باید فاصله ایمنی پرواز زنبور از مکان کندو تا مزرعه و باغ های سمپاشی شده رعایت شود

نماینده سازمان فدراسیون بین المللی کشاورزی ارگانیک گفت: در فلسفه کشاورزی  .لیدکنندگان عسل ارگانیک را محدود می کندتو

ارگانیک فقط بحث غذا مطرح نیست بلکه مسائل زیست محیطی باید مورد توجه قرار گیرد تا آب و خاک و محیط زیست با کود و 

یادآوری کرد: در سه دهه گذشته انجمن ارگانیک ایران سه کنفرانس بین المللی برگزار کرد و وی  .سموم شمیایی آلودگی پیدا نکند

نیز دفتر نمایندگی  2014در سال .حتی سه بار دبیرکل فدراسیون جهانی جنبش های کشاورزی ارگانیک به ایران سفر کرده است

  .رگانیک ایران در تهران ایجاد شد و اکنون فعالیت رسمی داردفدراسیون بین المللی کشاورزی ارگانیک )آیفوآم( با همکاری انجمن ا

اردکانی محصوالت ارگانیک ایران مانند پسته، زعفران، انار، انجیر ،گیاهان دارویی، چای و عسل را در جهان شناخته شده دانست و 

  .ن محصوالت شده استافزود: این محصوالت تاییدیه های جهانی دارند و همین امر موجب افزایش ارزش افزوده ای

دبیر اجرایی نخستین کارگاه آموزشی زنبورداری ارگانیک کشور اضافه کرد: این کارگاه با همکاری انجمن ارگانیک ایران، سازمان 

مرکزی تعاون روستایی کشور، نماینده سازمان فدراسیون بین المللی کشاورزی ارگانیک در تهران برپا می شود که ثبت نام در این 

  .اه برای دانشجویان، تولیدکنندگان نمونه و اعضای انجمن ارگانیک نیم بهاستکارگ

به گزارش ایرنا، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با ایجاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف دستورالعمل صدور 

را از مبدا تا مقصد فراهم کرده تا با این اقدام عالوه بر کاهش کد رهگیری خودرو برای حمل و نقل دام، طیور، آبزیان و زنبور عسل 

هزار زنبوردار فعال و هفت میلیون و  ۷5اکنون صنعت زنبورداری کشور از  .انتقال بیماری های دامی از قاچاق آن نیز جلوگیری کند

 .هزارتن عسل تولید شد 81هزارکلونی زنبور عسل برخوردار است و پارسال بیش از  800

http://www.iana.ir/fa/news/4546۷/%D8%A8%D8%B1%D 
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 عسل
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶تیر  ۰۴تاریخ: 

 !میلیاردی از فروش عسل طبیعی به چین 48درآمد 

 .تن عسل طبیعی، از کشور صادر شده است ۳به قریب  96طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در یک ماهه نخست سال 

در یک  گمرکطبق آمار منتشر شده توسط  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار 

 .، از کشور صادر شده استعسل طبیعیتن  ۳قریب به  96ماهه نخست سال 

 .بوده است 484،419،592و ارزش ریالی آن  149۳4ارزش دالری این میزان صادرات  

http://www.yjc.ir/fa/news/614186۳/%D8%AF%D8%B1%D8 
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 عسل
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶تیر  ۰۴تاریخ: 

 رسددرصد می ۵تولید عسل ارگانیک به کمتر از 

های اتحادیه اروپا و بین المللی در کشور، کمتر نورانی گفت: با توجه به چارچوب مدیریتی خاص تولید عسل ارگانیک دارای گواهینامه

 در ارگانیک انجمن  ، رضا نورانی رئیسگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزی به گزارش خبرنگار.درصد است 5از 

مبنی بر تولید  رهبری معظم مقام تأکید  تعاون روستایی برگزار شد، اظهار داشت: باتوجه به سازمان محل در امروز صبح که خبری نشست

  .انجمن ارگانیک در حال پیگیری این موضوع است 94محصوالت سالم در آبان ماه 

ی به رود سموم شیمیایو ارگانیک بوده است، افزود: بعد از جنگ جهانی دوم با و تولید عسل طبیعی وی با اشاره به اینکه از دیرباز

نورانی با اشاره به آنکه کمتر از  .باغات از تولید عسل طبیعی دور شدیم اما در شرایط کنونی صنعت ارگانیک توانسته ادامه دار باشد

ها نیست، چراکه عرصه های مناسبی برای البته این امر به معنای تقلبی بودن سایر عسل :درصد تولید عسل ارگانیک است، گفت 5

درصد آنها  5تولید عسل طبیعی در کشور وجود دارد، اما به سبب چارچوب مدیریتی خاص برای تولید عسل ارگانیک، تنها تولید 

 محصوالت ارگانیکرئیس انجمن ارگانیک ادامه داد: در شرایط کنونی تولید  .هستند المللی  دارای گواهینامه اتحادیه اروپا و بین

ت های اصلی دولرار نگرفته و انتظار می رود در برنامه ششم توسعه، تولید این محصوالت جزو برنامهجزو اولویت های اصلی دولت ق

 :افزود داده، اختصاص خود  وی با بیان اینکه ایران رتبه چهل و سوم جهانی در تولید محصوالت ارگانیک را به .دوازدهم قرار گیرد

هزار هکتار سطح 4۳نورانی .ذکر شده است 2015همین میزان در آیفوم جهانی اما  نیست توجه قابل ارگانیک محصوالت تولید گرچه

رئیس انجمن ارگانیک در  .هزار هکتار سطح ارگانیک عرصه های طبیعی در کشور را اعالم کرد ۳8زیرکشت محصوالت ارگانیک و 

های ارگانیک چندان زیاد نیست، اما برای همین میزان محصول عسل های ارگانیک بیان کرد: میزان صادرات عسل صادراتخصوص 

  .با استقبال قابل توجهی بازارهای هدف مواجه هستیم

  توجه به تولید محصوالت ارگانیک امری ضروری است

کارگاه آموزشی زنبورداری ارگانیک گفت: چند دهه است   اییبیر اجرد  همچنین محمدرضا اردکانی یکی از فعاالن انجمن ارگانیک و

  .که از آغاز جنبش جهانی ارگانیک می گذرد، اما در کشور ما یک دهه است که فعالیت های انجمن ارگانیک دنبال می شود

انیک ماند که کشاورزی ارگوی افزود: زمانیکه صبحت از محصوالت ارگانیک می شود، بحث سالمت انسان به میان می آید اما نا گفته ن

از این رو تولید  .کندهای زیست محیطی و عدم آلودگی آب و خاک را نیز دنبال میتنها مربوط به بخش غذا نیست، بلکه بخش

اردکانی با اشاره به مهمترین اهداف برگزاری این  .توجه قرار گیرد مورد باید محیطی زیست و اجتماعی لحاظ به  محصوالت ارگانیک

ین و ، آشنایی با قوانزنبور عسل اکولوژیک و اجتماعی اقتصادی، هایشاخص ارگانیک های گاه تصریح کرد: اصول تولید فرآوردهکار

زنبور عسل در ایران، ارزیابی ریسک و مشکالت ورود به بحث تولید عسل  نژادهای برررسی ارگانیک، عسل المللی  استانداردهای بین

ها از مهمترین اهداف کارگاه به شمار می های بازرسی تولید این گونه عسلهای کندو و دستورالعملارگانیک، مدیریت آفات بیماری

ماه در محل سازمان تعاون روستایی با همکاری تیر 14و  1۳الزم به ذکر است که اولین کارگاه تخصصی عسل ارگانیک روزهای  .رود

  .نهاد برگزار می شود 4

http://www.yjc.ir/fa/news/6142۷9۳/%D8%AA%D9%88%D9 
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 گل و گیاهان صنعتی
 خبرنگاران جوان – ۱۳۹۶تیر  ۰۲تاریخ: 

 درآمد کشور از فروش گل خشک چقدر است؟

تن گل خشک و گلبرگ تازه محمدی ، از کشور صادر  9قریب به  96طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در یک ماهه نخست سال 

 گمرکطبق آمار منتشر شده توسط  ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان صنعت،تجارت و کشاورزیبه گزارش خبرنگار .شده است

 .شده است صادر، از کشور  گل خشک و گلبرگ تازه محمدیتن  9قریب به  96در یک ماهه نخست سال 

 .بوده است 1،62۷،۳50،060و ارزش ریالی آن  50،1۷0ارزش دالری این میزان صادرات  

http://www.yjc.ir/fa/news/61۳۷954/%D8%AF%D8 %D9%85 
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 گندم
  فارس - ۹۶/۰۴/۰۵ : تاریخ

 کندایران تعرفه گندم را در تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا حذف نمی
معدنی و سیگار در چارچوب منطقه آزاد شده، آبگندم، روغن تصفیه وزارت کشاورزی روسیه اعالم کرد ایران حاضر نیست تعرفه 

به نقل از تاس، پس از دور دیگری  خبرگزاری فارسالملل به گزارش گروه اقتصاد بین .تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا حذف کند

ها درباره ایجاد منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیایی، وزارت کشاورزی روسیه اعالم کرد؛ ایران آماده از مشورت

 .دشو اعمال یگارس و معدنی آب شده،تصفیه روغن گندم، ای برای تعدادی از کاالهای کشاورزی به غیر از است تا امتیازات تعرفه

ها، توافقی در این باره انجام نشده و مذکرات در این باره ادامه خواهد در این بیانیه وزارت کشاورزی آمده است که پس از مشورت

رؤسای جمهور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان پیشنهادهای آغاز مذکرات بر روی منطقه آزاد 2016در دسامبر .داشت

 .ران، مصر، هند و سنگاپور را در نشست اتحادیه اقتصادی اوراسیایی تصویب کردندتجاری با ای

مندی خود را با امضای توافق موقت با جمهور ایران عالقهجمهور ارمنستان گفته است حسن روحانی رئیسسرج سارگسیان رئیس

 ای برایا کشورهای اورسیا است اما تاکید دارد که دیوار تعرفهایران به دنبال انجام تجارت آزاد ب.اتحادیه اقتصاد اوراسیا اعالم کرده بود

  .تعدادی محصوالت از جمله گندم و روغن تصفیه شده باقی بماند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=1۳96040500082۷ 
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 گوجه فرنگی
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 گوشت قرمز
 فارس - ۹۶/۰۴/۰۹ : تاریخ

 هزار تومان بفروشند  ۳۱ای/ قرار بود گوشت وارداتی را های زنجیرهگرانفروشی گوشت در فروشگاه
شود را کیلویی هزار تومان تحویل داده می 29های وارداتی که کیلویی رئیس شورای تامین دام زنده گفت: قرار بود بخشی از گوشت

وگو با خبرنگار منصور پوریان در گفت .شودهزار تومان عرضه می ۳9تومان بفروشند که متاسفانه شاهدیم تا کیلویی  500هزار و  ۳1

بازار و تعادل قیمت اظهار داشت: اکنون دام به صورت انبوه در ، در مورد آخرین وضعیت عرضه گوشت خبرگزاری فارسکشاورزی 

وی تصریح کرد: با شروع تعطیالت در هفته اخیر قیمت کمی  .شود اما تقاضا برای آن به دلیل قیمت باال وجود نداردبازار عرضه می

پوریان .تومان عرضه شده است 500و  هزار ۳2هزار تومان رسیده و الشه کشتار شده  14کاهش داشته، دام زنده در کشتارگاه به 

همچنین به واردات انبوه الشه تازه گوسفندی از کشورهای شمالی و استرالیایی اشاره کرد و خبر داد: دام وارد شده از ارمنستان، 

بندی های بستههزار تومان در هر کیلو تحویل شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت 29گرجستان و کمی هم قرقیزستان به قیمت 

های ها در سطح فروشگاهوی با انتقاد از عدم نظارت بر قیمت.هزار تومان است ۳۳شود اما قیمت الشه وارداتی از استرالیا کیلویی می

تومان عرضه شود اما متاسفانه  500هزار و  ۳1هزار تومانی  29های وارداتی ای تصریح کرد: قرار بر این بود که بخشی از گوشتزنجیره

های حتی هفته گذشته همین فروشگاه پوریان ادامه داد:.شودهزار تومان فروخته می۳9تا  ۳6ها با قیمت که همین گوشتشاهدیم 

های نظارتی مانند تعزیرات و سازمان حمایت پرسید و چندهزار تومان عرضه کردند و باید از سازمان 40ای گوشت را تا حدود زنجیره

رود با افزایش عرضه شاهد کاهش قیمت رئیس شورای تامین دام زنده خاطرنشان کرد: انتظار می.نندکچرا با این موضوع برخورد نمی

به گزارش خبرنگار فارسی طی یکی دو ماه اخیر قیمت گوشت گوسفندی در بازار تا کیلویی .گوشت گوسفندی در هفته پیش رو باشیم

و واردات گوشت تازه از کشورهای اوراسیا و عرضه گوشت دولتی قیمت هزار تومن هم رسید که با ورود شرکت پشتیبانی امور دام  50

 .شودهزار تومان عرضه می ۳9تا  ۳8هم اکنون قیمت هر کیلو شقه گوسفندی در بازار .را کمی کاهش یافت

t.php?nn=http://www.farsnews.com/newstex1۳960409000۳82 
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 گوشت قرمز
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶تیر  ۰۴تاریخ: 

 عرضه گوشت وارداتی به منظور تنظیم بازار+ قیمت

های اوراسیا، تنظیم بازار داخل از کشور جهت نیاز حد از بیش تن گوشت 120رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده گفت: روزانه 

جارت صنعت،تمنصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام زنده در گفتگو با خبرنگار .شودارمنستان، گرجستان و استرالیا وارد می

 تن 120 گوشت، اظهار داشت: روزانه  خرین وضعیت بازاربا اشاره به آ ،گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان و کشاورزی

 .داخل از کشورهای اوراسیا، ارمنستان، گرجستان و استرالیا وارد می شود بازار تنظیم جهت نیاز حد از بیش  گوشت

گیرد، افزود: براین اساس شرکت هزار تومان در اختیار شرکت پشتیبانی قرار می 29اره به اینکه گوشت های وارداتی با نرخ وی با اش

 500هزار و  ۳1نماید که درنهایت با نرخ های زنجیره ای و میادین میوه و تره بار میپشتیبانی اقدام به توزیع الشه ها در فروشگاه

بر بازار گوشت داخل گفت: در حال  گوشت های وارداتیپوریان با اشاره به تأثیر عرضه .توزیع می شودکنندگان تومان به مصرف

تومان است که در صورت استمرار روند عرضه کاهش  500هزار و  35 الشه داخلیهزار و  14حاضر متوسط هر کیلو دام زنده سبک 

فروشگاه های زنجیره ای بیان  برخی فروشی گران از انتقاد با  زنده کنندگان دامرئیس شورای تأمین.دار خواهد بودنرخ ، ادامه

نمایند که این امر تخلف هزار تومان می ۳9نظارت اقدام به عرضه الشه وارداتی با قیمت  نبود سبب به هافروشگاه این از برخی کرد: 

 .تومان باید به مصرف کننده عرضه شود 500هزار و  ۳1است، چراکه هر کیلو گوشت وارداتی با قیمت 

 هر قصابان تا شود می باعث نظارت نبود  نمایند، افزود:می داخلی دام کشتار به اقدام خود قصابان درصد 90 الی 85 وی با بیان اینکه

 و برود فراتر هزار تومان  ۳6الشه بره از  کیلو هر نرخ نباید  حالیکه در هزار تومان بفروشند ۳8نرخ های باالتر از  با  را شقه کیلو

 .گوشت داخلی است نرخ افزایش اصلی دلیل امر همین

http://www.yjc.ir/fa/news/6142۳44/%D8%B9%D8% 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶تیر  ۰۳تاریخ: 

 تومان ۷4۰۰پرو بال مرغ چیده شد/نرخ هر کیلو مرغ 

 .مشتقات در بازار را اعالم کردرئیس اتحادیه پرنده و ماهی نرخ جدید مرغ و انواع 

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

تومان،  ۷00هزار و  4درب مرغداری مرغ زنده  کیلو هر نرخ امروز: گفت و داد خبر بازار در تومانی نرخ مرغ  200، از کاهش جوان

 400هزار و  ۷و خرده فروشی  800هزار و  6تومان، تحویل درب واحد های صنفی  650هزار و  6مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 

 400هزار و  ۷برابر با قیمت مرغ  ران مرغ بدون کمرتومان و  900هزار و  6و ران مرغ با کمر به گفته وی نرخ هر کیل.تومان است

هزار تومان، سینه بدون کتف  12یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: همچنین نرخ هر کیلو سینه با کتف .تومان است

را دلیل اصلی  مرغداران پرنده و ماهی افزایش اعالم بار از طرف رئیس اتحادیه.هزار تومان است 16هزار تومان و فیله مرغ  1۳

ر د عرضه و تقاضا وی در خصوص پیش بینی وضعیت قیمت مرغ در روزهای آتی تصریح کرد: نرخ مرغ تابع.کاهش قیمت دانست

 .نشود دار مهادا قیمت کاهش  بازار است از این رو با بهبود تقاضا در آستانه عید فطر پیش بینی می شود که روند

http://www.yjc.ir/fa/news/6141114/%D9%BE%D8%B1%D 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶تیر  ۰۴تاریخ: 

 نرخ جدید مرغ و انواع مشتقات آن/ ارزانی مرغ در راه است

تومان در  400شود که برای اواخر هفته نرخ مرغ رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: با توجه به تعطیالت پیش رو، پیش بینی می

گروه اقتصادی  اورزیصنعت،تجارت و کشمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با خبرنگار .بازار کاهش یابد

 700هزار و  4در بازار خبر داد و گفت: امروز نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری  ثبات نرخ مرغ، از باشگاه خبرنگاران جوان

 ۷تومان و خرده فروشی  800هزار و  6صنفی تومان، توزیع درب واحد های  650هزار و  6تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 

 ۷تومان و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ  900هزار و  6به گفته وی نرخ هر کیلو ران مرغ با کمر .تومان است 400هزار و 

مان، سینه بدون کتف هزار تو 12یوسف خانی با اشاره به نرخ سایر مشتقات افزود: نرخ هر کیلو سینه با کتف .تومان است 400هزار و 

طی روزهای آتی تصریح  قیمت مرغرئیس اتحادیه پرنده و ماهی در خصوص پیش بینی وضعیت .هزار تومان است 16و فیله مرغ  1۳

 .تومان در بازار کاهش یابد 400کرد: با توجه به تعطیالت پیش رو، پیش بینی می شود که برای اواخر هفته نرخ مرغ 

http://www.yjc.ir/fa/news/61428۷1/%D9%86%D8%B1%D8%AE 
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 مکانیزاسیون/ماشین آالت
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۰۴تاریخ: 

اتماک "شود/ آالت کشاورزی در خاورمیانه میها و قطعات ماشینای ماشینایران مرکز توزیع و فروش منطقه

 گذاردبا حساب و کتاب پا به عرصه نمایشگاهی کشور می "آیفارم –

ترین نمایشگاه را قوی "آیفارم -اتماک "اتماک( نمایشگاه )ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی رئیس انجمن تولیدکنندگان تراکتور، کمباین، ماشین

وگو با خبرنگار ایانا گفت: این نمایشگاه ظرف مدت حداکثر پنج حمیدرضا نامی امروز در گفت.آالت کشاورزی کشور خواندکشاورزی و ماشین

که هرساله همه طوری؛ بهآالت کشاورزی خواهد شدویژه ماشینهای منطقه در حوزه کشاورزی بهترین نمایشگاهسال، تبدیل به یکی از بزرگ

اندرکاران و تولیدکنندگان داخلی و خارجی این عرصه برای شرکت در این رویداد بزرگ نمایشگاهی مترصد و منتظر باشند.وی با اشاره به دست

ین د بود، افزود: ما در االعاده اثربخش خواهکنندگان فوقهای دقیق و تخصصی در عرصه صادرات برای شرکتریزیاینکه این نمایشگاه با برنامه

کننده منابع اصلی ای از کشورهای صاحب صنعت هستند که تأمینایم، عدههای خارجی تمرکز کردهنمایشگاه روی حضور دو گروه مهمان

ی داریم ی دیگر میهمانانتکنولوژی و تأمین قطعات خواهند بود؛ مثل آلمان، ایتالیا، فرانسه، برزیل، کره جنوبی، ژاپن، ترکیه، مجارستان و... از سو

ع طور قطهایی که ما از کشورهای آسیانه میانه، افغانستان عراق، سوریه، آفریقا و... داریم و بهکه خریداران کاالهای ایرانی هستند مانند مهمان

، تولیدکنندگان تراکتورکنندگان، به توسعه رویکرد صادراتی نمایشگاه منجر خواهد شد.رئیس انجمن حضور این طیف از مخاطبان و شرکت

قه آالت کشاورزی منطها و قطعات ماشینرا منبع اصلی تأمین ماشین "آیفارم -اتماک "ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی، نمایشگاه کمباین، ماشین

ز ترکیه تولیدکننده جیک از این کشورها بهکننده دارد و هیچمیلیون جمعیت مصرف 500تا  400خواند و بیان کرد: ایران در اطراف خود 

 ای محقق خواهد شد.عنوان مرکز توزیع و فروش منطقهآالت کشاورزی نیستند. در واقع با این نمایشگاه، مرکزیت ایران در این باره بهماشین

 عنوان مسئول اموربهها، ادوات و تجهیزات کشاورزی نامی با اشاره به سابقه فعالیت خود در انجمن تولیدکنندگان تراکتور، کمباین، ماشین

یشگاه توانم با اطمینان بگویم این نماآالت کشاورزی ادامه داد: میعنوان یکی از تولیدکنندگان ماشیننمایشگاهی و همچنین جایگاه شرکت خود به

ای بسیار و در آینده ریزی تخصصی سابقه نداشته استمسبوق به سابقه نیست و تا به حال چنین نمایشگاهی در کشور با این حجم از برنامه

در محل نمایشگاه شهر آفتاب برگزار  "آیفارم -اتماک "نزدیک، نمایشگاه اتماک، حرف نخست در منطقه را خواهد زد.وی تأکید کرد: نمایشگاه 

آالت ند و حمل ماشیکنندگان و مخاطبان دارد. محل برگزاری نمایشگاه امکانات خوبی برای وروالعاده خوبی برای شرکتشود که دسترسی فوقمی

رساند.نامی یادآور شد: ما نیازمند وجود کشاورزی دارد و به لحاظ موقعیتی شرایطی دارد که امکان حضور و بازدید غیرمتخصصان را به حداقل می

ر در زی و دام و طیوآالت کشاورزی و نمایشگاه کشاورالمللی در این خصوص بودیم و ادغام نمایشگاه ماشینیک نمایشگاه قدرتمند ملی و بین

آالت کشاورزی گسترده خواهد این نمایشگاه کمک خواهد کرد، اما معتقدم به تدریج نمایشگاه ماشین تر شدن دامنهسال نخست به هرچه وسیع

د شد.وی طور مستقل با وسعت بسیار زیاد هم به لحاظ کمی و هم از منظر کیفی وارد عرصه خواهکه ظرف چند سال آینده بهطوریشد؛ به

 20هزار بازدیدکننده متخصص را به خود جذب خواهد کرد و با یک رشد  ۳0تا  25در سال نخست  "آیفارم -اتماک "بینی کرد: نمایشگاه پیش

کنندگان وارد میدان خواهد شد.همچنین در همین ارتباط، حمایت وزارت درصدی در سال آتی هم به لحاظ حجم مخاطبان و هم شرکت ۳0تا 

دیگر  های تخصصیهای کشاورزی و نظام صنفی و تشکلالملل و ترویج، تعاونیهای مرکز توسعه مکانیزاسیون، امور بینشاورزی در بخشجهاد ک

 بدیلی را در انجام یک کار مشترک بین بخش خصوصی و دولت رقم خواهند زد.کشاورزی، افق بی

 در تهران برگزار خواهد شد./این نمایشگاه از مورخ هشتم تا یازدهم مردادماه سال جاری 

http://www.iana.ir/fa/news/45446/%D8%A۷%DB%8C%D8%B1% 
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 متفرقه
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۰۶تاریخ: 

 !هزار تومانی در ایران ٢۰آب معدنی 

هزار تومان در بازار  20تا  15بندی آشامیدنی، در حال حاضر محصوالت فرانسوی با قیمت های بستهبا صدور مجوز جهت واردات آب

 به ینکها به اشاره با ایسنا، با وگوگفت در –شامیدنی آ و معدنی هایآب کنندگان تولید انجمن دبیر –پیمان فروهر .عرضه شده است

 این از یکی: کرد اظهار اند،کرده اقدام ایران به بندیبسته هایآب واردات منظور به قانونی مجوز خذا جهت شرکت چند تازگی

دات قانونی محصوالت آب وار نهایت در تا است شده کشور داخل بندیبسته آب محصوالت واردات به موفق جاری سال در هاشرکت

بندی وارداتی به کشور تولید کنندگان داخلی از واردات محصوالت آب بستهوی با اشاره به اینکه .بندی به داخل کلید بخوردبسته

کنند چرا کنند گفت: با توجه به قیمت باال تولید کنندگان داخلی از واردات این محصوالت به داخل کشور استقبال میاستقبال می

وجود  رغمشود که چه تفاوت فاحشی علیجه میکند و متوبندی داخلی را با محصول وارداتی مقایسه میکه وقتی مشتری آب بسته

 .کیفیت یکسان بین محصول داخلی و خارجی وجود دارد، قطعا از تولید داخلی استقبال خواهد کرد

هزار تومان در اختیار مشتریان  20تا  15بندی وارداتی فرانسوی در ایران با قیمت حدود های بستهبه گفته فروهر، در حال حاضر آب

شد اما به تازگی با های غیر قانونی و قاچاق به کشور وارد میبندی از راههای بستهبه گزارش ایسنا، هرچند تاکنون آب.گیردقرار می

اردات آب بندی فراهم شده است. پیش از این هیچ گونه مجوزی جهت وها، امکان واردات آب بستهاخذ مجوز از سوی برخی شرکت

های گازدار از نروژ و ارمنستان با قیمت بسیار های آشامیدنی بویژه برخی آببندی آشامیدنی به کشور وجود نداشت هرچند آببسته

 .شدندباال به کشور قاچاق می

http://www.iana.ir/fa/news/4۷545/%D8%A2%D8%A8%D-9%85% 
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 متفرقه
 فودپرس ۱۳۹6تیر ماه  ۱پنج شنبه 

 هارتخانهابهانه انحرافی تجزیه وز

کننده، تجزیه بخش بازرگانی از صنعت را در جریان تغییرات ساختاری در مدیریت کالن کشور دولت به بهانه حمایت از حقوق مصرف

طراحان تفکیک معتقدند در ساختار فعلی، متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت چندان مایل به  .در دستور کار قرار داده است

اند. این در حالی است که حمایت از تولیدکننده ها نیستند و اولویت خود را به حمایت از تولید داخلی اختصاص دادهکاهش قیمت

های استبا نگاهی به سی« بهانه انحرافی»در گزارشی به بررسی این « اداقتصدنیای»کننده تمام خواهد شد. در این حالت به ضرر مصرف

ها حاکی از آن است که دغدغه اصلی در تفکیک وزارتخانه، کنترل بیشتر تنظیم بازار در داخل و خارج از کشور پرداخته است. تحلیل

-گذشته بارها تکرار شده و عمال یک بازی باخت هایها و مداخله مستقیم دولت در تنظیم بازار است. رویکردی که در دههبر قیمت

 دهد کهزند. بررسی متوسط نرخ تورم و رشد اقتصادی نشان میکنندگان را رقم میباخت در حمایت از تولیدکنندگان و مصرف

د محدود را اال و رشهای بدنبال نداشته و بعضا قیمتکننده بهمداخله مستقیم دولت در بازار اثر مثبتی را برای تولیدکننده و مصرف

کنندگان در یک فضای رقابتی در کنار نقش دهد حمایت از حقوق مصرفدر اقتصاد ثبت کرده است. تجربه جهانی نیز نشان می

جریان تغییرات ساختاری در مدیریت کالن کشور، تجزیه بازرگانی از صنعت را نیز  .شودهای غیردولتی، مسیر مینهادها و انجمن

ها و تنظیم بازار است. طراحان رسد دغدغه اصلی برای این موضوع داشتن کنترل بیشتر بر قیمتاست، اما به نظر می هدف قرار داده

ها نیست و اولویت خود را به حمایت از تولید داخلی تفکیک معتقدند در حالت ادغام شده، وزارت صنعت چندان مایل به کاهش قیمت

کننده تمام خواهد شد. اما یکی از سواالتی یت از تولیدکننده در این حالت به ضرر مصرفاختصاص داده است. دولت معتقد است حما

که درباره بهانه ایجاد وزارت بازرگانی مطرح شده این است که آیا اتخاذ این رویکرد و ایجاد وزارت بازرگانی و داشتن قدرت بیشتر در 

ستقیم دولت در اقتصاد است؟ در این گزارش سعی شده ضمن نگاه به تجربه اصناف و تنظیم بازار، در واقع به منزله تشدید مداخله م

شود کشورهای خارجی، به بررسی دو دیدگاه سلبی و ایجابی در داخل کشور نیز پرداخته شود. در دیدگاه سلبی به این نکته اشاره می

ود داشته، اما با بررسی متوسط نرخ تورم و متوسط های تنظیم بازار و وزارت بازرگانی وجرغم اینکه در ایران همواره سیاستکه به

رشد  های باال وکننده صورت نگرفته و همواره با قیمتیابیم که موفقیتی در حمایت از تولیدکننده و مصرفرشد اقتصادی، در می

در بازاری کمرنگ کرده، آن های خود را ایم. دیدگاه ایجابی نیز حاکی از آن است که هرجا دولت، دخالتمحدود اقتصادی مواجه بوده

اند به حقوق خود واقف شوند و از آن دفاع کنند. تجربه کاهش مداخله دولت در بازار کنندگان توانستهبازار به تعادل رسیده و مصرف

 توان با یک مثال مشخص مطرح کرد. زمانی که دولت مداخله خود را درخصوص بازار حمل و نقل هوایی کاهش دادرا در کشور می

 کنندگان نیز از این آزادسازی منتفع شدندهای هواپیمایی بلکه مصرفو آزادسازی قیمت بلیت هواپیما صورت گرفت، نه تنها شرکت

و تعادل قیمتی حاکم شد. در حال حاضر امکان استفاده از حمل و نقل هوایی برای اقشار مختلف نیز فراهم شده است. این تجربه 

کنندگان را نیز رعایت کند. نمونه دیگر عدم مداخله دولت تواند با کاهش مداخله در بازارها، حقوق مصرفبیانگر آن است که دولت می

شود، صورت قاچاق وارد کشور میکنندگان را در بازار موبایل شاهد هستیم. تنظیم بازار این کاال به دلیل آنکه عمدتا بهو سود مصرف

نابراین کنند. بسازی در قیمت موبایل کمک میپردازند، به شفافبه فروش این کاال میهای مختلفی که کار مشکلی است. اما سایت

ها ه قیمتکننده نیز نسبت بها موجب شده تا تعادل قیمتی بر این بازار حاکم و مصرفها و سایتفضای رقابتی ایجادشده بین فروشگاه

ت بودن یا درست نبودن دخالت دولت در تنظیم بازار و حمایت از با اشاره به درس« دنیای اقتصاد»در گزارش پیش رو .آگاه باشد

کنندگان، بهانه طراحان تفکیک را در این باره بررسی کرده است. بر این اساس، اعتقاد بر این است که تنظیم بازار از سوی مصرف

 .ای انحرافیزرگانی بهانهکنندگان است و ایجاد وزارت باباخت در حمایت از تولیدکنندگان و مصرف-دولت، بازی باخت
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ازار از یکسو های دولت در بکارشناسان بر این باورند که سیاست تنظیم بازار سیاستی نیست که دولت بتواند متولی آن باشد. مداخله

ورت صها باید موقت و به شکل اقتصادی باید برای کاالهای خاص صورت بگیرد و از سوی دیگر حد و حدود داشته باشد. این مداخله

هاست در ایران تنظیم بازار وجود دارد؛ اما هیچ یک از اهداف حمایت از های مقرراتی و تعزیراتی و دستوری. سالگیرد؛ نه با رویه

کننده محقق نشده است. دلیل این موضوع نیز نداشتن نقشه راه مناسب و تعریف درست از وظایف تولیدکننده و حمایت از مصرف

کننده مورد توان در ابتدا از زاویه حقوق مصرفدرست بودن یا درست نبودن مداخله دولت در بازار را می.استدولت در تنظیم بازار 

کننده در خارج از گیرد. حقوق مصرفکنندگان صورت میبررسی قرار داد. چراکه تنظیم بازار در نهایت به منظور حمایت از مصرف

هایی از سوی مردم کننده گزارشها دریافتگیرد. این انجمنورد حمایت قرار میها مکشور از سوی نهادهای غیر دولتی و انجمن

ه این دانند کگردانند. از آن سو به دلیل اینکه مردم میکنندگان را به آنها برمیهستند و خسارت ناشی از پایمال شدن حقوق مصرف

کنند. در ایران این مسوولیت را دولت انجام ها حمایت مینها در راستای دفاع از حقوق آنها تشکیل شده است، از این انجمانجمن

شود که حقوق آید. رقابت موجب میکننده در فضای رقابتی به وجود میاین در حالی است که حمایت از حقوق مصرف .دهدمی

زاویه دوم این دیدگاه به .دکنندگان دفاع کرتوان از حقوق مصرفکننده نیز رعایت شود. با وزارتخانه و نهادهای دولتی نمیمصرف

هایی که در اقتصاد ما وجود دارد، ناشی از مداخله دولت است یا گردد. بر این اساس، باید بررسی کرد که نارساییتنظیم بازار برمی

ی از ر ناشها در تنظیم بازادهد عمده نارساییعدم مداخله آن؛ تحقیقاتی که در این باره از سوی کارشناسان صورت گرفته، نشان می

 گذاریاند که از سوی دولت قیمتساز کاالهایی بودهمداخله دولت است. حتی در یک دوره بررسی شده، مشخص شده کاالهای تورم

، های نادرستاند. از سویی در برخی موارد، دولت به طبعیت از مسوولیتی که در تنظیم بازار بر عهده دارد، هرجا که با سیاستشده

عنوان مثال، اخیرا به دلیل مداخله دولت در برخی موارد، کند. بهواسطه مجوزهای مختلف جبران میوارد کرده، به زیانی به گروهی

های قند دچار وضعیت نامساعدی شده بودند. دولت برای جبران خسارتی که ناشی از این مداخله بوده، مجوز تعدادی از کارخانه

هایی که فعال هستند، واردات ها اعطا کرده و برای آن دسته از کارخانهبه این کارخانه واردات انحصاری شکر را برای یک دوره خاص

ها وارد کرده، از طریق این مجوز به آنها منفعت شکر را ممنوع اعالم کرده است؛ بنابراین دولت به جبران خسارتی که به کارخانه

ها تبعاتی نیز در بازار داشته باشد. این نحصاری شکر به این کارخانهخواهد رساند. این در حالی است که امکان دارد مجوز واردات ا

وجود آورند تا سودی عایدشان شود؛ توانند به واسطه واردات انحصاری شکر، نوساناتی را در قیمت این کاال در بازار بهها میکارخانه

این در حالی است که در کشورهای .انحصاری کرده است چراکه دولت عمال با اعطای این مجوز فضای رقابتی را از بین برده و آن را

خارجی حتی در کاالهای استراتژیکی که دولت قصد دارد در آن بازار مداخله و ورود کند، این مداخله به شکل اعطای مجوزهای 

ی خارجی یکسری ذخایر ها در کشورهاشود. دولتگذاری نیست، بلکه کامال اقتصادی و با مکانیزم بازار انجام میانحصاری و قیمت

های برخی از کاالها به دلیل نوسانات فصلی بیش از حد معمول باال رفته، این استراتژیک دارند و به محض آنکه احساس کنند قیمت

عی بآورند. سپس با مناکنند و از این طریق از رشد قیمت جلوگیری به عمل میکاالها را در بازار با قیمت نزدیک به آن بازار عرضه می

د. در پردازنها به تعادل رسید و حتی رو به ارزانی رفت، به خرید آن کاال میشود نیز هنگامی که قیمتکه از این طریق عایدشان می

واسطه واردات و انحصار کنند؛ بنابراین مکانیزم تنظیم بازار بهها در کشورهای دیگر در برخی از کاالها، بازارگردانی میواقع دولت

های کنند و در برابر رویهافتد آن است که از فضای رقابتی دفاع میگیرد. بر این اساس، آنچه در سایر کشورها اتفاق میصورت نمی

ها اما در ایران سیاست.گرهای اقتصادی است نه مداخلههای ضدانحصاری نیز روشگیرند. روشانحصاری و ضدرقابت موضع شدید می

وجود زارمحور و در کشور برای تنظیم بازار سیاست منسجمی وجود ندارد. از این رو این طرز تفکر بهعمدتا از جنس مداخله است نه با

توان با جداسازی یک وزارتخانه آن را به شکل تعادل جزئی تعریف کرد؛ در حالی که برای این موضوع )تنظیم بازار( آمده که می
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بنابراین مشکالتی که در تنظیم بازار در ایران وجود دارد از یکسو به مداخله  نیازمند یک نقشه راه هستیم نه یک وزارتخانه جداگانه.

ت هایی همچون تعزیراشود. نباید فراموش کرد که سازمانمدت در بازار ایجاد میگردد و از سوی دیگر به تعادلی که کوتاهدولت برمی

اما پس از آن به یک بخش رسمی تبدیل  .است 50هه کنندگان و تولیدکنندگان، همگی محصول تورم دحکومتی و حمایت مصرف

ها برای اند. در صورتی که این نهادها و سازمانشدند که هنوز هم وجود دارند و خود به چالشی بزرگ برای اقتصاد کشور بدل شده

ی از وین شود، شاید به بسیاروجود آمده بود. اما چنانچه نقشه راه مشخصی برای تنظیم بازار تدمدت بهمدت یا میانیک نقیصه کوتاه

رطرف های دیگری بتواند با روشمتاسفانه در ایران برای رفع یک نقیصه که می»گویند: ها نیازی نباشد. کارشناسان میاین سازمان

دیدی را ماند و مشکالت جکنند. اما این ساختار حتی بعد از رفع آن نقیصه نیز باقی میاندازی میشود، یک ساختار اداری را راه

شود نه در یک بخش و کاالی خاص. دولت در تمام بازارها ها دیده میهمچنین در ایران تنظیم بازار در تمام بخش« آورد.وجود میبه

خواهد در تنظیم از سوی دیگر کارشناسان بر این باورند که چنانچه دولت می.گیردمداخله کرده و مسوولیت تنظیم آن را بر عهده می

تنظیم  گذاریشناسی این عدم موفقیت بپردازد. سیاستها بازنگری کند. همچنین به آسیبق باشد، نیاز است در سیاستبازار موف

جمهوری است؛ بنابراین چنانچه در شود که رئیس آن نیز معاون اجرایی رئیسبازار در ایران از سوی ستاد تنظیم بازار انجام می

انه ها توسط کدام وزارتخاین ستاد بررسی شود. در این صورت فرقی ندارد که این سیاست گذاری مشکلی وجود دارد باید درسیاست

های تنظیم بازار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. در حال حاضر اجرا شود. در حال حاضر، بر اساس قانون انتزاع، اجرای سیاست

مل کرده است. مثال آن نیز خودکفایی گندم و افزایش تولید شکر کند در مسوولیت واگذار شده درست عنیز این وزارتخانه عنوان می

 گیرد که باید در ستاد مربوطه پیگیری شود وها برای تنظیم بازار مد نظر قرار میاست؛ بنابراین در این دیدگاه نیز اصالح سیاست

 .چاره آن تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=26db11۳94d2۷4f4caab8۷ 
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 متفرقه
 فودپرس ۱۳۹6تیر ماه  ۱پنج شنبه 

 روش صحیح پخن قارچ

 .کباب کردن آن است گویند که بهترین روش برای پخت قارچ استفاده از مایکروویو یامتخصصان اسپانیایی می <غذا و تغذیه

ز یا مایکروویو کردن قارچ باعث حفظ بسیاری ا کباب که اندرسیده نتیجه این به سالمت و تغذیه متخصصان شفاآنالین، به گزارش 

ها موادی هستند اکسیدانآنتی.دهداکسیدان را کاهش میشود اما آب پز یا سرخ کردن قارچ این مواد آنتیاکسیدان آن میمواد آنتی

 .شوندهای قلبی میهایی مثل سرطان و بیماریکنند و مانع از بیماریها را در مقابل مواد شیمیایی مضر محافظت میه سلولک

 چه موادی در قارچ وجود دارد؟

 .های زیادی مثل ب، ث، د و ای است و چربی و کالری اندکی داردقارچ حاوی پروتئین )و اسیدهای آمینه ضروری(، فیبر و ویتامین

در این مطالعه که در نشریه علوم غذا و تغذیه منتشر شده متخصصان خاصیت غذایی چهار نوع قارچ را قبل و بعد از پخت با هم 

بهترین راه برای این که ویتامین و خاصیت غذایی سبزیجات حفظ شود، این است که زمان پخت کوتاه باشد. اگر .اندمقایسه کرده

تئین اکسیدان، پروشود آنتیحداقل آب ممکن استفاده کنیدسرخ کردن قارچسرخ کردن قارچ باعث میکنید از پز میسبزیجات را آب

 .شودتر میو کربوهیدرات آن در روغن از بین برود و ارزش غذایی آن کم شود هر چند که قارچ خوشمزه

 پز کردن قارچآب

کنند علت این برد. متخصصان فکر میرا از بین می(Mushroom) پز کردن هم مقدار زیادی از آنتی اکسیدان و پروتئین قارچآب

پز کردن باعث البته متخصصان اسپانیایی متوجه شدند آب.است که این مواد وارد آبی می شوند که قارچ در آن پخته شده است

 .لبی موثر باشدهای قشود و ممکن است در پیشگیری از بیماریها یافت میای که در قارچشود، مادهافزایش گلوکان می

 یک قانون کلی

پز بهترین راه برای این که ویتامین و خاصیت غذایی سبزیجات حفظ شود، این است که زمان پخت کوتاه باشد. اگر سبزیجات را آب

اند، به همین دلیل است که متخصصان مایکروویو را روشی خوبی برای پخت قارچ دیده.کنید از حداقل آب ممکن استفاده کنیدمی

 .دهدچون مواد مغذی خود را در آب و روغن از دست نمی

 کباب کردن قارچ

ها با اینکه پخت سبزیجات با روغن باعث می شود خاصیت آن کم شود اما کباب کردن قارچ با اندکی روغن باعث افزایش آنتی اکسیدان

ب آن بیشتر خواهد شد بدون اینکه کالری آن برای این کار استفاده کنید اسیدهای چر (olive oil)شود. اگر از روغن زیتونمی

 .بیشتر شود

 اکسیدانآنتی

های اکسیدانسال اخیر انجام شده نشان می دهند غذاهای سرشار از آنتی اکسیدان برای سالمتی مفیدند. آنتی 10تحقیقاتی که در 

ها و غالت ها، مغزدانهری از سبزیجات، میوهاین مواد در بسیا.طبیعی عبارتند از ویتامین ث، ویتامین ای، سلنیوم و بتا کاروتن

کنند اما های قلبی و سرطان پیشگیری میها از بیماریاکسیدانآنتی.شونددار( یافت میدار )یا محصوالت آن مثل نان سبوسسبوس

سیگار و افراط نکردن در تغذیه متعادل و به اندازه از تمام پنج گروه غذایی در کنار ورزش، پرهیز از  .حالل تمام مشکالت نیستند

 .مصرف الکل نیز باید همیشه مدنظر باشد

http://foodpress.ir/Post.aspx?Id=da1969b۳d8904۳6c8beebb48fa 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۰۳تاریخ: 

 نیاز اصلی بخش کشاورزی، نهاده دانش است

ترین ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، در پیام تبریک خود به مناسبت سالروز تأسیس این سازمان، مهم

 .نهاده مورد نیاز بخش کشاورزی را برخورداری از دانش برای کشاورزان عنوان کرد

گزارش خبرنگار ایانا، احمد کبیری، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، امروز در شانزدهمین سالروز  به

 تأسیس این سازمان، پیامی را منتشر کرد و به این مناسبت، سوم تیرماه را به فعاالن این حوزه تبریک گفت.

زمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، شانزدهمین سالروز تأسیس خود را در متن این نامه آمده است: امروز سوم تیرماه، سا

ت های خدماهای مهندسی نظیر مسئولین فنی واحدهای کشاورزی، ناظرین فنی، شرکتبه پشتوانۀ حضور فعال اعضاء در فعالیت

 دارد.می میای، پیمانکاران، کارشناسان رسمی و متخصصین در تمامی رشته های کشاورزی گرامشاوره

تقارن روزهای پایانی ماه رحمت و غفران الهی با سالروز تأسیس بزرگ ترین تشکل صنفی تخصصی بخش کشاورزی فرصت مغتنمی 

است تا به برکت این ماه مبارک در مسیر طهارت روح و جسم، بتوانیم با خدمت صادقانه و تالش مستمر در راستای ارائه خدمات به 

 رداران، کشاورزان و جامعه بزرگ کشاورزی کشور گام برداریم.اعضای سازمان، بهره ب

است؛ چرا که نفوذ علم و دانش روز در عرصه  "نهادۀ دانش"توان به عنوان نیاز اساسی بخش کشاورزی نام برد آنچه که امروز می

ا تواند کشور رکشاورزی، میهای تولید محصوالت کشاورزی در کنار برخورداری از ظرفیت علمی و تخصصی دانش آموختگان رشته

های فنی و روزآمد نمودن دانش در این راستا سازمان رسالت اصلی خود را ارتقای توانمندیبه سمت کشاورزی دانش بنیان سوق دهد.

علمی و  هایهای بازآموزی و نوآموزی قرار داده است تا ضمن تقویت و تحکیم دانش اعضاء با ارائه تازهاعضاء از طریق برگزاری دوره

شک توسعه خدمات فنی و مهندسی غیردولتی در های جدید، آن ها را برای پذیرش مهارت و یا شغل جدید آماده نماید.بیفناوری

و منویات مقام معظم رهبری است که عالوه بر ایجاد  "اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال"بخش کشاورزی گامی برای تحقق شعار سال 

 نماید و با انتقال دانشبرداران فراهم میندسان کشاورزی، زمینه را برای جلب اعتماد در بین کشاورزان و بهرهزمینه اشتغال برای مه

وری در بخش کشاورزی را شاهد خواهیم بود.ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه و تکنولوژی به سطح مزارع افزایش بهره

تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی را به تمامی اعضاء سازمان، م تیرماه، شانزدهمین سالروز رحمت الهی، سو

ها، اعضای شورای مرکزی، جامعه بزرگ مهندسین کشاورزی، منابع طبیعی و همکاران پرتالش در سازمان، اعضای شورای استان

 محیط زیست تبریک و تهنیت عرض می کنم.

http://www.iana.ir/fa/news/45۳81/%D9%86%DB%8C% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۰۷تاریخ: 

های اقتصاد مقاومتی محور اصلی اقدامات بخش آب/اعتبارات طرح تعادل بخشی سال گذشته مطلوب طرح

 نبود

به .های مربوط به اقتصاد مقاومتی محور اصلی اقدامات ما در مجموعه آب کشور خواهد بودایران گفت: طرحمدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب 

های اقتصاد مقاومتی بود، از ابالغ این ها با بیان اینکه آخرین مصوبه ما در بخش آب کشور مربوط به طرحمحمد حاج رسولیایانا از پاون، گزارش 

های های موفقی در اجرای طرحهای مجموعه آب کشور خبرداد.وی با بیان اینکه بخش آب کشور برنامهتمام بخش ای نزدیک بهمصوبات در آینده

مدیرعامل .اقتصاد مقاومتی در سال گذشته از خود نشان داده است، بیان کرد: اولویت اصلی ما در این بخش توجه اصلی به مدیریت منابع آب است

ای را در کنار مباحث مدیریت منابع آب متذکر شد و افزود: قرار نیست از پیگیری جه به مباحث فنی و سازهشرکت مدیریت منابع آب ایران تو

های ها توجه به بخش تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی را از دیگر اولویتحاج رسولی.موضوعات دیگر در بخش آب کشور غفلتی صورت گیرد

سال گذشته تخصیص مناسبی در بخش اعتبارات در این بخش شاهد نبودیم ولی امسال سعی بخش آب کشور ذکر کرد و گفت: متاسفانه در 

کنیم اعتبارات مناسبی را در این بخش هزینه کنیم.وی تصریح کرد: شرکت آب منطقه ای اردبیل بعد از شرکت توسعه منابع آب و نیرو ایران می

های رعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران عنوان کرد: در بخش اجرای پروژهمدی.بیشترین تخصیص را از محل صندوق توسعه ملی داشته است

 ۷۷0باشد و از لحاظ تخصیص اعتبارات هم در این بخش بیش از های برتر و موفق در کشور میمرزی شرکت آب منطقه ای اردبیل جزو شرکت

بندی اجرا های بخش آب کشور بر اساس اولویتها و پروژهنکه طرحها با بیان ایحاج رسولی.میلیارد تومان در این بخش امسال هزینه خواهد شد

برداری قرار گرفته سال گذشته بیش از یک سوم سدها در کشور به نتیجه رسیده و مورد بهره 5ریزی در شود، ادامه داد: طبق همین برنامهمی

برداری رسیده است، عنوان کرد: سال اخیر در کشور به بهره 5 سد در 62مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه بیش از .است

وی با بیان اینکه تمرکز ما در استان اردبیل .ریزی مناسب به سرانجام رسیدسد گیوی و بفراجرد در استان اردبیل از همین سدها بوده که با برنامه

ها به امید خدا تا پایان امسال سدهای تازه کند با تکمیل این پروژه در طول امسال روی سدهای تازه کند، احمدبیگلو و عمارت خواهد بود گفت:

برابری اعتبارات بخش مهندسی رودخانه در کشور خبر داد و افزود:  5ها از افزایش حاج رسولی.و احمدبیگلو را به مرحله آبگیری خواهیم رساند

هزار هکتار از اراضی پایاب  10وی تاکید کرد: برای بیش از .انجام دهیمکنیم با تخصیص اعتبارات مناسب در این بخش اقدامات مناسبی سعی می

سر گرمی تا پایان ها با بیان اینکه عملیات اجرایی سد سینهحاج رسولی.برداری برسانیمعمل آمده تا پایان امسال به بهرهریزی بهخداآفرین برنامه

ای مدیرعامل شرکت آب منطقه.احمدبیگلو نیز تا پایان امسال عملیاتی خواهد شد هکتار از اراضی پایاب سد 688امسال شروع خواهد شد، گفت: 

ای اردبیل عملکرد بسیار مناسبی در اردبیل نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از آخرین وضعیت بخش آب استان گفت: شرکت آب منطقه

هکتار شبکه  ۷00هزار و  5عمل آمده ما باید ریزی بهان اینکه طبق برنامهاصغر سلیمان زاده با بی.بحث اقتصاد مقاومتی از خود نشان داده است

وی از .هکتار شبکه را عملیاتی کنیم 500هزار و  12رساندیم که باالتر از تکلیف ابالغی توانستیم بیش از برداری میدر یک سال گذشته به بهره

 ای اردبیل با پر و مسدود کردناستان خبر داد و گفت: شرکت آب منطقه عملکرد مناسب شرکت در بخش تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در

 .های غیرمجاز اقدامات مناسبی در این بخش از خود نشان داده استچاه

 ای اردبیل با بیان اینکه سد گیوی را با وجود مشکالت مالی به نتیجه رساندیم، ادامه داد: سد بفراجرد نیز آمادهمدیرعامل شرکت آب منطقه

 .کنیم سدهای تازه کند، احمدبیگلو و عمارت را تا پایان سال به مرحله آبگیری برسانیمبرداری است و تالش میبهره

 وی ضمن درخواست از مدیرعامل منابع کشور برای تخصیص اعتبار مناسب برای انتقال آب قزل اوزن به استان اردبیل عنوان کرد: با این اقدام

های خلخال و کوثر های اساسی در مسیر انتقال آب از این حوزه در شهرستانمرکز استان مشکالت و چالش ضمن حل معضل بحران آب در

 مرتفع خواهد شد

http://www.iana.ir/fa/news/45501/%D8%B۷%D8%B1%D8% 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- ۱۳۹۶تیر  ۰۹تاریخ: 

 المللی گرد و غبار، نقطه عطفی در ساماندهی پدیده ریزگرد در منطقهکنفرانس بین

المللی گرد و غبار نقطه عطفی برای ساماندهی مسایل ها گفت: کنفرانس بینمعاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل

استان کشور را درگیر کرده است، بیشتر منشا خارجی دارد.  21ریزگردهای ایران که .ستمرتبط با ریزگردها در منطقه خاورمیانه ا

های کشاورزی در این کشور همسایه، به دلیل جنگ های ترکیه به روی دجله و فرات، هورهای عراق را خشکانده و زمینسدسازی

ریزگردهای ایران تبدیل شده است. جز در سایه تعامالت  طوالنی رها شده است. تمامی این اراضی رها شده، به کانونی برای بخشی از

 المللی، امکان حل این مشکل و کنترل پدیده ریزگرد در ایران وجود ندارد. پرویز گرشاسبی معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابانبین

ای در های منطقهای است که همکارینامهها در گفتگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: کنفرانس تهران به دنبال صدور قطعسازمان جنگل

ن ای ممکزمینه گرد و غبار را افزایش دهد. خوشبختانه در این کنفرانس عراق و ترکیه نیز حضور دارند و حداقل در موضوعات منطقه

رد وغبار را و موضوع گوی افزود: در این کنفرانس، به دنبال این هستند که به نوعی بتوانند امتیاز بگیرند است به یک اجماع برسند.

آور خواهند ای مدیریت کنند.گرشاسبی به این پرسش که آیا قطعنامه کنفرانس تهران برای شرکت کنندگان الزامبه صورت منطقه

بود، این گونه پاسخ داد: در حال حاضر هیچ چارچوبی در رابطه با پدیده گرد و غبار وجود ندارد. باید به سمتی رفت و مقدماتی را 

های الزم برای مقابله با این پدیده فراهم شود. ممکن است در این اجالس به الزامات الزم نرسند اما قطعا در هم کرد که چارچوبفرا

المللی مقابله بین تری از تعامالت دست خواهیم یافت.وی درباره احتمال تداوم برگزاری کنفرانسهای دیگر به سطح پیشرفتهنشست

جدیدتر از  ایهای دیگر نیز تکرار شود. گرد و غبار پدیدهگیرند که این کنفرانس در سالکرد: احتماال تصمیم میبا گرد و غبار عنوان 

زایی است اما از آنجا که این مسئله نیز در حال جهانی شدن است، احتماال برای آماده شدن کشورهای جهان به تغییر اقلیم و بیابان

زایی دارای گونه که تغییر اقلیم و بیابانهایی به صورت ادواری در سطح برگزار خواهد شد. همانستمنظور مقابله با پدیده ریزگرد، نش

ها کنفرانس تهران را نقطه عطفی برای ساماندهی مسایل مرتبط با های ادواری هستند.معاون آبخیزداری سازمان جنگلنشست

المللی تهران سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان متولی کنفرانس بینریزگردها در منطقه خاورمیانه دانست.وی با اشاره به اینکه 

 های علمی این کنفرانس خبرداد.ها در نشستملل متحد است، از حضور کارشناسان سازمان جنگل

ها لهای ریزگرد خوزستان و کاشان که توسط سازمان جنگکنندگان از کانونگرشاسبی یادآور شد: در دومین روز همایش نیز شرکت

المللی برای مطرح شدن مسئله اند، بازدید خواهند کرد.وی گفت: بیش از دو سال است که ایران در سطح جامعه بینمدیریت شده

کند. سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور خارجه و وزارت جهاد کشاورزی در قالب کنوانسیون مقابله با ریزگردها تالش می

های سه تا چهار کنوانسیون جهانی گنجانده شده و مطرح اند تا مسئله ریزگردها در برنامهنجام دادههایی را ازایی تالشبیابان

 های موجب شده که توجه جهانیان به مسئله ریزگردها جلب شود.ها اضافه کرد: این تالشمعاون آبخیزداری سازمان جنگل شود.

 شود.ان برگزار میتیرماه در تهر 14تا  12المللی گرد و غبار کنفرانس بین

  http://www.iana.ir/fa/news/4554۳/%DA%A9%D9%86%D9%8 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶تیر  ۰۷تاریخ: 

 گیاهی توسط بخش خصوصی ایران و چینبررسی اجرای طرح های تولید پوشاک روستایی و داروهای 

نفره به ایران سفر  1۷رئیس اتاق بازرگانی بین المللی چین که در رأس یک هیئت « وانگ یانگو»عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی با 

به گزارش ایانا از روابط عمومی بانک کشاورزی، در این دیدار که صبح روز یکشنبه چهارم تیرماه .کرده است، دیدار و گفت و گو کرد

 داروهای و روستایی پوشاک تولید های طرح جمله از همکاری مختلف در ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد، درباره زمینه های 

این گزارش، عضو هیئت مدیره بانک کشاورزی بر افزایش  .براساسشد نظر تبادل و بحث کشور دو خصوصی بخش توسط گیاهی

 همکاری های بین بانکی و همچنین ارائه خدمات بانک های چینی ه مشتریان ایرانی تأکید کرد.

 ولتید مقامات به جامعی گزارش و پیگیری  رئیس اتاق بازگانی بین المللی چین نیز متعهد شد مسایل مطروحه در این جلسه را

 ./کند ارائه چین

http://www.iana.ir/fa/news/45490/%D8%A8%D8%B1% 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۰۷تاریخ: 

افزایش تولید محصوالت بخش کشاورزی است/ فرآیند کنونی اصالحات به نفع مراکز تولیدی به کوبا به دنبال 

 خصوص تعاونی ها است

دولت کوبا برای کاهش میلیاردها هزینه کشور که برای خرید محصوالت وارداتی صرف می شود، در نظر دارد تولید کشاورزی کشور 

 6۷5، این درحالی است که این تالش اکنون در استان گرانما، در حدود "شین و نت"به گزارش ایانا از وبساست را افزایش دهد.

هزار کوبایی ، و اکثریت به تولید  800کیلومتری شرق هاوانا مشاهده می شود.گرانما یک سرزمین کشاورزی با ساکنان بومی حدود 

در گرانما تمام محصوالت تا حدی، به جز لیمو، رشد "برنج مشغول هستند.الکساندر روجاس، مقام محلی از وزارت کشاورزی، گفت: 

هزار تن برنج تولید کرده که با بازده بیش  12در پنج ماه نخست سال این استان "وی افزود: "می کند، اما برنج محصول عمده است .

ل می دهد، به طوری که با همچنین تولید ارگانیک عسل اساس محصوالت گرانما را تشکی"تن در هر هکتار همراه بوده است . 4.6از 

 تن در سال گذشته به عنوان دومین تولید کننده عسل پس از متنزس )شهری در کوبا(، شناخته شد. 955مجموع 

 "محصوالت بر اساس کشت اگرواکولوژی تولید می شوند و از هیچ ماده شیمیایی استفاده نمی شود."مقام محلی توضیح می دهد: 

 250اونی کشاورزی عمر ریورو، در منطقه مانزانیلو )شهری در استان گرانما( می گوید.این تعاونی از همچنین روجاس از موفقیت تع

عضو که در بیش از دو هزار هکتار زمین پراکنده اند، تشکیل شده است. اگرچه محصوالت متنوعی از سبزیجات، غالت و میوها می 

سال پیش تاسیس شد و این درحالی است که سهم  ۳0این تعاونی بیش از کارند، اما به به طور عمده در کشت نیشکر درگیر هستند.

 "سال رئیس این تعاونی است می گوید:  25تولیدی خود را حداقل چهار برابر افزایش داده است.میگل پریرا ، کسی که به مدت 

از دستاوردهای این تعاونی به نفع وی همچنین  "تعاونی، بر اساس وحدت، شراکت به مانند یک خانواده بسیار بزرگ، عمل می کند

تعاونی موجود در استان است، در حالی که همه آن ها  ۳00بازنشسته یاد می کند.این تعاونی یکی از از  120خانواده های کارگران و 

ی ز کشور هزینه مبرای طرح تولید غذایی دولت تالش می کنند.کوبا ساالنه دو میلیارد دالر امریکا، برای خرید مواد غذایی از خارج ا

درصد از این محصوالت را می توان در کشور تولید کرد.فرآیند کنونی  60کند این در حالی است که کارشناسان بر این باورند که 

اصالحات به نفع مراکز تولیدی به خصوص تعاونی ها است ، چراکه به عنوان گروهی که برپایه مدیریت غیر دولتی استوارند، می توانند 

برآورده کردن این نیاز باشند.کوبایی ها ماهانه کمک مالی دولت)یارانه(، دریافت می کنند که مجموعه ای از جیره غذایی  تضمین

 است و به طور مساوی بین همه، توزیع می شود این جیره غذایی از نان گرفته تا یک مرغ کوچک را شامل می شود.

http://www.iana.ir/fa/news/45495/%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۰۲تاریخ: 

های بزرگ، در قلب تحول کشاورزی آفریقا ها نفر آفریقایی را دارد/ دادهکشاورزی توان فقرزدایی از میلیون

 است ٢۰۳۰سازمان ملل تا سال برای تحقق اهداف 

انتظار می رود کاربرد راهبردی داده های بزرگ، نوین گرایی در بخش کشاورزی آفریقا را سرعت بخشد و سهم این قاره در تحول 

رد کاجتماعی را افزایش دهد.وزارت کشاورزی آفریقا در کنفرانسی که در ماه ژوئن امسال در نایروبی کنیا برگزار شد اعالم -اقتصادی

که سرمایه گذاری در جمع آوری داده ها، ذخیره و انتشار زیرساخت ها نقش کلیدی در دگرگونی بخش کشاورزی ایفا می کند و این 

، که از (Yuhura Kenyatta)مسئله سهم بسیار مهمی در اقتصاد این قاره دارد. در اظهارات رئیس جمهوری کنیا، یوهورا کنیاتا 

وزیر دارایی این کشور خوانده شد؛ به نقش حیاتی داده های بزرگ در احیای عملکرد بخش  (Henry Rothic)سوی هنری روتیک 

 کشاورزی در میان چالش های مرتبط با شهرسازی و تغییرات آب و هوایی تأکید شد. 

موجود در آفریقا را بیابیم. ما باید داده ها را تحت کنترل درآوریم و راه حل هایی برای چالش های "رئیس جمهوری، کنیاتا می گوید: 

  "دسترسی به داده های با کیفیت، اصالح سیاست کشاورزی برای افزایش بهره وری را هدایت خواهد کرد.

ده ها تن از وزرای آفریقایی از جمله وزیر کشاورزی، سیاستگزاران، کارشناسان و مدیران صنایع در کنفرانس وزیران با موضوع داده 

 AGRITEC)حضور یافتند که همزمان با چهارمین نمایشگاه اگری تک آفریقا  (GODAN)1شاورزی و تغذیههای باز جهانی در ک

Africa)  برگزار شد. کنیاتا در آغاز این کنفرانس بیان کرد که کشورهای آفریقایی باید اصالحات بسیاری را در بخش کشاورزی برای

کشاورزی توان بالقوه ای برای از بین بردن فقر میان میلیون "ام دهند. او گفت: دستیابی به امنیت غذایی و افزایش درآمد روستایی انج

ها نفر از مردم آفریقا دارد و کشورهای این منطقه به اطالعات دقیق و به موقع نیاز دارند تا بتوانند انقالبی در کشاورزی به وجود 

رای الویت در اتخاد داده های بزرگ برای ساده و مؤثر کردن زنجیره کنیا به عنوان کشور برتر این قاره و دا"او اضافه کرد:  "آورند.

کنیا رهبری استفاده از داده و ابزارهای فنّاوری ارتباطات و "همچنین کنیاتا می گوید: "های ارزش کشاورزی، تعیین شده است.

  "بر عهده دارد.برای کمک به کشاورزان در دسترسی به اطالعات آب و هوایی و بازارها را  (ICT)اطالعات 

، به این نکته اشاره می کند که انقالب دیجیتالی در سراسر GODAN، مدیر ارشد اجرایی (Andre Lapperriere)آندره الپرییِر 

 قاره آفریقا؛ دسترسی به اطالعات با کیفیت میان سیاستگزاران و کشاورزان را افزایش می دهد. 

انقالب های فنّاوری که با اینترنت و گوشی های هوشمند آغاز شده است، به کشاورزان آفریقایی امکان را می دهد "الپرییِر می گوید: 

  "که به اطالعات به موقعی درباره الگوهای آب و هوایی، هزینه ورودی های مزارع و وضعیت بازار کاالها دسترسی یابند.

داده های بزرگ، در قلب دستورکار تحول کشاورزی "کشاورزی، شیالت و دامداری کنیا، می گوید:  ، وزیر(Willy Bett)ویلی بت 

  "در زمینه امنیت غذایی و رفاه کامل قرار دارد. 20۳0آفریقا برای رسیدن به اهداف سازمان ملل متحد تا سال 

زی را هدایت می کند. همچنین به سیاستگزاران داده های بزرگ، سیاست و مداخالت بودجه در بخش کشاور"همچنین او می گوید: 

و سایر کاربران نهایی مانند کشاورزان کمک خواهد کرد که پاسخ مناسبی به چالش هایی نظیر خشکسالی، آفات، بیماری ها و کاهش 

 "قیمت کاالها بدهند.

na.ir/fa/news/http://www.ia45۳51/%DA%A9%D8%B4%D 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۰۷تاریخ: 

 ای برای مدیریت فسفر خاکراهکار تازه

اخص اند. این شهای کشاورزی تدوین کردهای را برای ارزیابی و مدیریت فسفر در زمینمحققان در دانشگاه کورنل آمریکا، شاخص تازه

 بخشدمدیریت فسفر در مزارع را بهبود میاقدامات مربوط به 

ها گرفته تا گیاهان و حیوانات به فسفر نیاز ها و قارچهمه موجودات زنده از باکتری انجمن زراعت آمریکا، وبسایت به گزارش ایانا از

تواند به محیط زیست آسیب بزند. مثال وقتی فسفر زیادی وارد یک دریاچه یا رودخانه فسفر اضافه در جای نامناسب میدارند. اما 

ها منجر شود. این مناطق بر اثر کمبود اکسییژن تبدیل به های هرز و ازدیاد ناگهانی جلبکتواند به رشد بسیار زیاد علفشود، میمی

تواند منبع مهمی از آلودگی فسفری باشد. وزارت کشاورزی های کشاورزی میهای عبوری از زمینروان آب.شوندمناطقی مرده می

 .یک شاخص برای فسفر پیشنهاد کرد 1990آمریکا برای کاهش این آلودگی، در ابتدا در اوایل دهه 

مندان و کارکنان محیط زیست، در ای پدید آمده است. در ایالت نیویورک، دانشهای تازهاز آن زمان، دانش پیشرفت کرده و روش

ای، یک شاخص جدید بر اساس تجربیات قبلی، پیشنهاد شاخصی را برای فسفر تدوین و عرضه کردند. اکنون در پروژه تازه 200۳سال 

 .شده تا اقدامات مربوط به مدیریت فسفر در آن ایالت و مناطق اطراف بر اساس آن انجام شود

و به  های زمین مورد نظر را بررسینکته تازه در این روش این است که ویژگی"گوید: ین تحقیق، میکرین کترینگز نویسنده اصلی ا

این شاخص جدید بر اساس رویکردهای قبلی بنا نهاده شده است و بر ."کندهای عبوری از آن کمک میارزیابی خطر فسفر روان آب

هایی مانند پوشش زمین، ونگی مدیریت آن تمرکز دارد. ویژگیهای حاوی فسفر بر اساس محل زمین و چگخطر موجود روان آب

قابلیت فرسایش و فاصله از رودخانه یا یک منبع آبی دیگر، همه در محاسبات نقش دارند. این نمودار همچنین بهترین اقدامات 

ای از اقدامات ان را به مجموعهگوید: رویکرد این شاخص جدید کشاورزکترینگز می.دهدمدیریتی برای کاهش این خطر را پیشنهاد می

های های دارای ریسک باال نیازمند اقدامات اطمینان بخش بیشتری برای کاهش و مدیریت روان آبکند. زمینتر هدایت میامن

در دانشگاه کورنل است. او و همکارانش  Nutrient Management Spear programکترینگز مسئول برنامه  .فسفری است

گر قدیمی اعداد را با هم استفاده کردند. آنها برای تهیه این شاخص های کامپیوتری و یک پردازشقیقات پیشین، نمونهترکیبی از تح

جدید، از مشخصات هزاران زمین کشاورزی استفاده کردند. عالوه بر این، استفاده از دانش و تجربه کشاورزان و مشاوران کشاورزی 

اگر کشاورزان و مشاوران کشاورزی همچون سهامداران، علت را بدانند "گوید: کترینگز می.دیک گام اساسی در تهیه این شاخص بو

احتمال زیادی وجود دارد که تغییراتی انجام دهند. به عالوه آنها تجربه و دانشی دارند که افراد دانشگاهی یا مقامات نهادهای دولتی 

ن دخیل کردن سهامداران در تصمیم سازی و گرفت"گوید: یاتی باشد. کترینگز میتواند ح.این تجربه میدانی می"اندبهرهاغلب از آن بی

تواند از بروز اشتباهاتی که منجر به اختالل اجرایی شدن سازد. این امر همچنین میبازخوردهای آنها، محصول نهایی را کاربردی می

ای است که کشاورزی، حرفه"گوید: تباه نبوده است. وی میکند: نمایه قبلی اش.کترینگز تاکید می"شود، جلوگیری کندو کارایی می

دایما در حال پیشرفت است؛ علم هم چنین است. نمایه ابتدایی بر اساس بهترین درک علمی موجود در زمان خود ساخته شده بود. 

ایم. احتماال در آوری کردهعنمایه جدید ما بر پایه تجربه و دانش علمی بنا شده که از زمان اجرایی شدن نمایه نخست تاکنون جم

ای توانست بر.به گفته کترینگز شیوه کار شاخص قبلی می"آینده این شاخص جدید هم با پیشرفت دانش ما به روز خواهد شد

ی کرد. روش جدید به هر دوریزان کمی وقت گیر باشد. به عالوه همیشه به کشاورزان در تشخیص موثرترین اقدامات کمک نمیبرنامه

ز ها اگر مردم اخواستیم که نمایه جدید کامال در عمل مفید باشد. بهترین نمایهما می"گوید: مشکالت توجه کرده است. او میاین 

ایه اولیه داد، نمها میزان فسفر خاک را متوسط یا پایین نشان می.در برخی شرایط که آزمایش"آن نتوانند استفاده کنند، ارزشی ندارد

http://iccima.ir/fa/matboat.html
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اده دانیم، استفای که ما اکنون آن را خطرناک میداد که از کود و مواد تقویتی به شیوهبه کشاورزان اجازه می فسفر ایالت نیویورک

کند کند که افزودن فسفر به خاک قطع شود و همچنین کشاورزان را تشویق میشاخص جدید پیشنهاد می"گوید:کنند. کترینگز می

ترینگز . ک"هایی را به بار خواهد آوردیرات در استفاده و مدیریت فسفر در مزرعه، پیشرفتکه کود را زیر سطح خاک قرار دهند. این تغی

ها بر اساس خطر ذاتی بندی زمیناین شاخص امکان رتبه"گوید : تر است. او میکند که شاخص جدید، الهام بخشهمچنین فکر می

کارگیری بهترین اقدامات مدیریتی برای کم کردن کاهش ص بر بهکند. این شاخانتقال فسفر در صورت استفاده از کود را فراهم می

دیگر را هم  هایتواند تدوین نمایه.عالوه بر این بنا بر گفته کترینگز، رویکرد نمودار پیشنهادی می"کندها تاکید میفسفر از زمین

آید زیرا ف بهره ببرند. این امر درست به نظر میتوانند در صورت نیاز از اقدامات مختلفی برای مناطق مختلتسهیل کند. کشاورزان می

 ها جریان ندارندها در طول مرز ایالتروان آب

http://www.iana.ir/fa/news/4548۷/%D8%B1%D8%A۷%D9%8۷ 
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خسارت یک میلیارد یورویی خشکسالی به کشاورزان ایتالیایی / چوپانان اهل ساردنیا در جاده اصلی 

 درخواست کمک کرده اند

ن میلیارد دالر( خسارت وارد کرده است. ای 1.12)افزایش دما و نبود بارش در سراسر ایتالیا تاکنون به کشاورزان یک میلیارد یورو 

به گزارش سایت رویترز، این درحالی است که دولت در مناطق حیاتی تولید .خبر را انجمن ملی کشاورزی، هفته گذشته اعالم کرد

مواد غذایی در سراسر شهرهای شمالی پارما و پیاچنزا وضعیت اضطراری اعالم کرده است، مکان های حاصلخیزی که گوجه فرنگی، 

 لید می شود.پنیر، ژامبون با کیفیت باال تو

بنا به اعالم گروه کلدیرتی) انجمن کشاورزی ایتالیا(، با این شرایط انگورها در نزدیکی ونیز باید زودتر برداشت شوند و سازندگان 

( با تراکتورهای شان در جاده اصلی برای کمک به 1موتزارال در نزدیکی ناپل با بحران رو به رو شده اند و چوپانان اهل ساردنیا )

آب  "آب وهوا در حال تبدیل شدن به  "معیشت شان درخواست کمک کرده اند.رئیس این گروه )کلدیرتی(، روبرتو مونکالوو گفت: 

است و چنانچه بخواهیم کیفیت باال در بخش کشاورزی را حفظ کنیم به سازماندهی در بخش جمع آوری آب  "و هوای گرمسیری

 "ه طوری که نمی توان از این اقدام سرباز زد و آن را به زمان دیگری موکول کرد.در طول دوره های بارانی، نیاز داریم، ب

  ترجمه: فرحناز سپهری

 پی نوشت:

 دومین جزیره بزرگ در دریای مدیترانه )پس از سیسیل( و یک منطقه خودمختار ایتالیا است. -1

http://www.iana.ir/fa/news/45525/%D8%AE%D8%B۳%D8%A۷% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iccima.ir/fa/matboat.html
http://www.iana.ir/fa/news/45525/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%25


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب  

http://iccima.ir/fa/matboat.html                                                                                        6139اهم اخبار کشاورزی هفته اول تیر 

 

101 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۰۳تاریخ: 

 سهم دانش کودکان بریتانیایی از کشاورزی ناچیز است

مواد غذایی ، تصورات نادرستی نشان داد کودکان درباره  British Nutrition Foundation (BNF) بررسی بنیاد تغذیه بریتانیا

کودک در سراسر انگلستان انجام شد، آن ها گفتند،  500هزار و  2۷، که با بیش از BNFبا توجه به تحقیقات جدید توسط .دارند

 پنیر از گیاهان به دست می آید ، یا گوجه فرنگی زیر زمین رشد می کند.

ه فکر می کردند که پنیر از گیاه و نه از حیوان به دست می آید، در حالی درصد( از کودکان پنج تا هفت سال29نزدیک به یک سوم )

 سال ( ، یک نفر مشابه آن ها فکر می کرد.  11دانش آموز مدرسه ابتدایی)هشت تا  4که از هر 

رونی از حیوان به درصد( براین باور بود که ماکا 1۳ساله، یکی ) 11تا  8دانش آموز  10از هر  "فارمینگ بو کی"به گزارش ایانا از 

دست می آید و یک چهارم از کودکان دبستانی گفتند که پنیر از گیاهان تولید می شود. همچنین این پژوهش نشان داد، دانش آن 

هیچ پشتیبانی حرفه ای رسمی برای معلمان، مدارس و "گفت:  BNFها در مورد سبزیجات نیز ناچیز بود.روی باالم، مدیر عامل 

 "این زمینه نیست تا آن ها را در انجام مسئولیت شان برای ارائه برنامه درسی کمک کند. معلمان خصوصی در

مدارس و خانواده ها می توانند با هم دراین زمینه کار کنند به کودکان آموزش دهند و انگیزه ایجاد و آن ها را به انتخاب "وی افزود: 

 "لیت فیزیکی، سالمت و رژیم غذایی باید در برنامه های دولت گنجانده شود.غذای سالم تشویق کنند. عالوه بر این، پیوند میان فعا

سازمانی است که در زمینه آموزش کودکان در مواد غذایی FACE (Farming and Countryside Education )گفتنی است

در مورد مواد غذایی و  موسسه مذکور، موسسه خیریه ثبت شده با هدف آموزش کودکان و جوانان و کشاورزی فعالیت می کند.

کشاورزی پایدار ایجاد شده است.این موسسه منابعی را که غذا از آن به دست می آید، به مدارس می آورند و به کودکان و نوجوانان 

نشان می دهند و از نقش کشاورزی در زندگی انسان ها می گویند، در حالی که اطالعالت به روز و دقیق در مورد کشاورزی مدرن را 

نفر گفتند برای یافتن اطالعات بیشتر در مورد  4، یک بررسی نشان داد که از هر پنج کودک دبستانی ، 2015ارایه می دهند.در سال 

آمارها نشان  ،National Farmers' Union(NFU)به گفته این که غذایی می خورند از کجا می آید، باید از مزرعه بازدید کنند.

وضوعی است که افراد از تمام سنین می توانند با آن درگیر شوند تا به آن ها در انتخاب آگاهانه تر در می دهد که غذا و کشاورزی م

 مورد مواد غذایی که می خورند، کمک کند.

http://www.iana.ir/fa/news/45۳95/%D8%B۳%D9%8۷%D9% 
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میلیون هکتار زمین کشاورزی به  ۳۰، جهان ٢۰۳۰شهرها زمین های کشاورزی جهان را می بلعند/تا سال 

 شهرها اختصاص می یابد/اراضی جنگلی به زمین های کشاورزی تبدیل خواهند شد

ها هکتار از زمین های کشاورزی حاصلخیز را به علت گسترش شهرها از دست می دهد ، جهان میلیون 20۳0مطالعات نشان داده است تا سال 

، جهان میلیون ها هکتار از زمین های 20۳0مطالعات نشان داده است تا سال .درصد از کل تلفات مزارع را در بر می گیرند 80و آسیا و آفریقا 

به گزارش ایانا درصد از کل تلفات مزارع را در بر می گیرند. 80سیا و آفریقا کشاورزی حاصلخیز را به علت گسترش شهرها از دست می دهد و آ

محققان بین المللی با تجزیه و تحلیل داده های ماهواره ای زمین های کشاورزی و میزان بهره وری آن ها با استفاده از نتایج  scidevاز وبسایت 

میلیون هکتار از زمین های کشاورزی  ۳0، دریافتند 20۳0به عنوان نقطه مرجع و مقایسه آن با طرح های مناطق شهری تا سال 2000سال 

میلیون هکتار از زمین  24که وسعتی معادل کشور فیلیپین است. در این میان، آسیا و آفریقا  -شد تبدیل می شوند جهان به شهرهای رو به ر

 های کشاورزی اصلی خود را از دست خواهند داد. از آن جایی که شهرها قطب های فعالیت های اقتصادی اند، تغییرات بزرگی قابل انتظار است.

می گویند، این نخستین مطالعه ای است که درباره تأثیر شهرنشینی بر روی زمین های کشاورزی در سطح  همان طور که نویسندگان مقاله

 بهره وریجهانی، قاره ای و کشوری انجام شده است. کشورهای اتریش، آلمان، سوئد، نیوزلند و ایاالت متحده این مطالعه را انجام داده اند. میزان 

درصد تولیدات کشاورزی جهان از سال  ۳-4ناپدید می شوند تقریباً دو برابر میانگین جهانی است و حدود  20۳0زمین های کشاورزی که تا سال 

را به خود اختصاص داده است. چین، هند، نیجریه، پاکستان و ایاالت متحده در صدر کشورهایی قرار دارند که زمین های کشاورزی شان  2000

ه اند. هرچند تفاوت های قابل توجهی در سطوح منطقه ای وجود دارد، اما بیشترین تأثیر بر میزان را به دلیل گسترش شهرنشینی از دست داد

ین چبهره وری محصوالتی از قبیل برنج، گندم، ذرت و سویاست. در میان قاره ها، آسیا، حداکثر تلفات زمین های کشاورزی را خواهد داشت؛ زیرا 

شاورزی جهان را به خود اختصاص داده است. انتظار نمی رود در هند، دیگر کشوری که به سرعت در به تنهایی یک چهارم از تلفات زمین های ک

حال توسعه اقتصادی است، زمین های بیشتری از دست برود؛ هر چند این سناریو ممکن است با رشد شهرنشینی در این کشور تغییر کند. 

ز دست دادن زمین های کشاورزی شان دارند. هنگامی که این تغییرات معیشت کشاورزان پاکستان، ویتنام و اندونزی نیز توان بالقوه ای برای ا

، از (Felix Greutzig)کوچک و خرده فروشان را تهدید کند، عواقب جدّی تری در مناطق جنگلی نیز دیده خواهد شد. فلیکس گروتزیگ 

ین مؤسسه تحقیقاتی تغییرات آب و هوایی و مشترکات جهانی مرکاتور محققان این مطالعه و رئیس گروه حمل و نقل؛ زیرساخت ها و کاربری زم

(Mercator) :از یک سو، زمین های کشاورزی به مصرف شهرنشینی می رسند و از سوی دیگر، ممکن است جنگل ها و دیگر "آلمان، می گوید

نتایج از دست رفتن جنگل ها می تواند بر "شوند.اکوسیستم های ارزشمند در مقیاس های مربوطه جایگزین جدیدی برای زمین های کشاورزی 

شرایط آب و هوایی محلی نیز تأثیرگذار باشد. در هند، شواهد کافی نشان می دهد پاکتراشی جنگل ها، برای تبدیل به زمین های کشاورزی، 

کشاورزی پیامدهای قوی بر امنیت بارش های موسمی فصل تابستان را کاهش می دهد. جال توجه است که انتظار نمی رود تلفات زمین های 

کانادا، بر این  (British Columbia)، استاد دانشگاه بریتیش کلمبیا (Navin Ramankutty)غذایی جهانی داشته باشد. ناوین رامانکوتی 

نم این موضوع ر می کمن فک"باور است که پیش بینی چگونگی تأثیر چنین تغییراتی بر سیستم های غذایی شهری کمی دشوار است. او می گوید:

ایی ذبه زمینه مرتبط با آن بستگی دارد. اینکه مسائل مربوط با امنیت غذایی در شهرها به نحوه وابستگی تولیدات محلی در مقایسه با واردات غ

 زراعی جهانیاو تأکید می کند از دست رفتن تولید محصول "و همچنین وضعیت جغرافیای زیستی که آن شهر در آن واقع شده، مرتبط است.

 ، برطرف شود. "تغییرات کوچکی در رژیم های غذایی و کاهش پسماندهای غذایی و تلفات آنها"می تواند به راحتی با 

http://www.iana.ir/fa/news/454۷9/%D8%B4%D9%8۷%D8 
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 های هرز از دست رفتن بازده محصول را به همراه داردازدیاد علف

هجوم علف های هرز یکی از موانع اولیه در دستیابی به بازده بالقوه و کامل محصوالت زراعی، از جمله ارقام بهبودیافته، در جنوب 

ارشد رشته علوم علف های هرز در مؤسسه بین المللی  ، دانشمند(Virender Kumar)غربی آسیاست. طبق گفته ویرندر کومار

برخالف حشرات و بیماری هایی که اثرات آن ها بیشتر و بالفاصله در مزارع دیده می شود؛ علف های هرز مانند "تحقیقات برنج، 

شاورزی اند که سمّی آرام عمل می کنند و کارشان در پس زمینه غیرقابل رؤیت است. علف های هرز گونه های بومی مزارع ک

 "کشاورزان توجه نسبتاً کمی به آنها دارند و واکنش نشان دادن نسبت به آن ها سخت است.

مطالعات نشان داده از دست رفتن بازده محصول در نتیجه علف های هرز در  به گزارش ایانا از وبسایت سی. اس. آی. اس. ای،

درصد و بیماری ها به  26درصد است که در اثر آفات و حشرات به  ۳۳ درصد است. این رقم در هند حدود 90تا  15بنگالدش بین 

 ۳0درصد است که این رقم در بذر برنج به  15درصد می رسد. در نشاء برنج، میزان از دست رفتن بازده در اثر علف های هرز  20

در اُدیشا  (Mayurbhanj)نج درصد می رسد. وضعیت برنج های کاشته شده در اکوسیستم های بلند، مانند محدوده مایوربا

(Odisha)  درصد از محصول به علت وجود علف های هرز از بین می رود.  45وخیم تر می شود. در این مناطق بیش از 

 2به رهبری مرکز بین المللی ذرت و گندم (CSISA)1در منطقه جغرافیایی که طرح ابتکاری سیستم های غالت جنوب آسیا

(CIMMYT) زارهای مدیریت علف های هرز فعال، مؤثر، قابل دسترس و مقرون به صرفه مورد نیاز است؛ درحالی اجرا می شود؛ اب

که همچنان کندن علف های هرز غالباً با دست صورت می گیرد و کنترل علف های هرز به طور ناچیزی انجام می شود. در جنوب 

و منطقه ترای  (Odisha)شرقی و اُدیشا  (Uttar Pradesh)هندوستان، استان اوتار پرادش (Bihar)بنگالدش، استان بیهار 

(Terai)  نپال؛ مقادیر باقی مانده از علف کش ها بسیار کم است و بازار استفاده از علف کش ها در مرحله آغاز توسعه است. انتظار

از علف کش ها در این مناطق  می رود با افزایش مهاجرت نیروی کار به خارج و در نتیجه افزایش دستمزدها، تقاضا برای استفاده

 افزایش یابد، اما استفاده نادرست و ناکافی از علف کش ها کار درستی نیست. 

کشاورزان غالباً در مورد شیوه های مدیریت ایمن و تلفیقی علف های هرز دانش کافی ندارند. بنابراین، در سراسر جنوب آسیا، سی 

و کارآمد از علف کش ها را اجرا می کند که عمدتاً بر مدیریت علف های هرز در اس آی اس ای رویکرد جدیدی در استفاده ایمن 

کشاورزی متمرکز است. نتایج تحقیقات انجام شده از سوی سی اس آی اس ای نشان می دهد تلفیق استفاده کارآمد و ایمن از علف 

درصد بازده  29تا  25ورت مکانیکی و دستی، کش های جدید با دیگر شیوه های فرهنگی و پشتیبانی از کندن علف های هرز به ص

دانه، به ویژه نشاء برنج، در استان های اُدیشا و بیهار را افزایش می دهد و در مقایسه با اقدامات اخیر کشاورزان، هزینه های کنترل 

ر در سیستم هایی ، به محدودیت های نیروی کا(IWM)۳علف های هرز را کاهش می دهد. این روش مدیریت تلفیقی علف های هرز

که مبنای تمرکزشان بر برنج است رسیدگی می کند و همچنین عامل مهمی در اتخاذ فنّاوری های افزایش پایداری از قبیل کشت 

است. کشت برنج در جنوب آسیا اغلب با کمبود آب، استفاده نامتعادل از کودها و افزایش  5و گندم بدون شخم 4مستقیم بذر برنج

تغییرات شدید آب و هوایی مواجه است که پوشش پیچیده ای از علف های هرز را در آن جا به وجود می آورد و علف های هرز در 

ت برنامه مدیریت تلفیقی علف های هرز از سوی سی اس رقابت با محصوالت زراعی پیروز می شوند. آقای کومار که همچنین هدای

ما سعی می کنیم که از سیستم های معمول به سمت سیستم های جدید حرکت کنیم که "آی اس ای را برعهده دارد می گوید: 

 می بینیم. میزان مصرف آب و شخم زدن زمین در آن ها کاهش می یابد. این مسئله به معنای آن است که علف های هرز بیشتری را

با انجام تحقیقات کاربردی مشترک؛ ایجاد هوش تجاری به کمک سیستم های تحقیق و توسعه ملی کشاورزی و با همکای بخش 
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خصوصی، سی اس آی اس ای امیدوار است کمک کند تا توده انبوهی از مردم از اجراکنندگان شیوه های مدیریت تلفیقی علف های 

نین سی اس آی اس ای در حال اثبات اثربخشی ترکیبات مولکولی جدید در کنترل پوشش گیاهی همچ "هرز در این مناطق باشند.

علف های هرز، تسهیل در توسعه بازار این ترکیبات مولکولی و ترویج استفاده از سایر موارد غیرشیمیایی از قبیل مالچ پاشی، مدیریت 

 انیکی علف های هرز است. آیش، آماده سازی بهتر زمین، افزایش سیستم کاشت و کندن مک

در بنگالدش، سی اس آی اس ای با همکاری شبکه خرده فروشان ورودی های کشاورزی، به شکل الگویی برای دالالن ورودی های 

کشاورزی در بخش خصوصی در میان آنان نفوذ کرده و دروس کاربردی در زمینه اجرای شیوه های مدیریت تلفیقی علف های هرز 

نمایندگی مجاز از دالالن ورودی های کشاورزی با همکای مشترک  800شاورز در یک سال را اجرا کرده است. تقریباً، هزار ک 25برای 

می  IWMسی اس آی اس ای، سازمان توسعه کشاورزی بنگالدش و مؤسسه تحقیقات کشاورزی بنگالدش؛ به آموزش شیوه های 

روش اسپری علف کش "، می گوید: (Jhenaidah)اورزی در منطقه جنایدآ پردازند. ساجد االسالم، یکی از دالالن ورودی های کش

ها به مقدار درجه بندی شده )کالیبره شده(، شکل جدید و مفیدی در استفاده از علف کش هاست که من در این آموزش ها یاد 

ایر کشاورزان منتقل کنم که به کاهش گرفتم. من اکنون می توانم عمل درجه بندی )کالیبراسیون( را انجام دهم و این دانش را به س

سایر اجراکنندگان مانند ساجد االسالم، به طور طبیعی انگیزه زیادی برای  "خطر استفاده نامناسب از علف کش ها کمک می کند.

 آموزش این روش ها به دیگر مخاطبان بزرگسالشان دارند زیرا برای کسب و کارشان بسیار سودمند است. 

آی اس ای در حال راه اندازی شبکه ای مشابه در هند است. برای مثال، یک برنامه مشاوره ای در ماه ژانویه امسال به عالوه، سی اس 

در استان اُدیشا برگزار شد و نمایندگان مهمترین شرکت های تولیدکننده علف کش ها، سازمان های تحقیقاتی، سازندگان اسپری 

روشان، دالالن و خدمات دهندگان در آن جا گردهم آمدند. کلیه این سازمان ها الگوی ، خرده ف(NGOs)ها، سازمان های مردم نهاد 

مشترکی برای به اشتراک گذاری دانش و منابع محدودشان ارائه دادند و سی اس آی اس ای امیدوار است بتواند الگوی قوی برای 

 د کند. اطمینان سریع به کشاورزان در اجرای شیوه های مدیریت تلفیقی آفات ایجا

 پانوشت:

1 .Cereal Systems Initiative for South Asia 

2 .International Maize and Wheat Improvement Center 

۳ .Integrated Weed Management 

. برخالف روش سنتی، بذر برنج مستقیماً در مزرعه کاشته می شود و فرآیند پرزحمت کشت نشاء حذف می شود و با این روش 4

 آب کمتری نیز مصرف می شود. مقدار

 . کاشت دانه های گندم در خاک خشک که از قبل برای کشت آماده سازی نشده است.5

http://www.iana.ir/fa/news/45۳۷4/%D8%A۷%D8%B2%D8%AF% 
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 گزارشات جهانی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶تیر  ۰۷تاریخ: 

 جدیدترین اثر پروفسور یخکشی منتشر شد

ای از نقطه نظرات پروفسور علی یخکشی درباره اخبار گردآوری مجموعه "طبیعی و محیط زیستها و مدیریت منابعسیاست"کتاب 

ها، وری و به کوشش سازمان جنگلآوسیله نوشین آفتاب طلب جمعطبیعی ومحیط زیست است که بهو وقایع مهم در زمینه منابع

صفحه به چاپ رسیده است. با مطالعه این کتاب عالقمندان و فعاالن حوزه منابع طبیعی و محیط  ۳08مراتع و آبخیزداری کشور در 

به  ساله مرور کنند و نقاط ضعف و قوت این حوزه را ۳۷طبیعی و محیط زیست را در گذری توانند تحوالت و حوادث منابعزیست می

ها و سیاست"کتاب .شودروشنی دریابند. مطالعه این کتاب به دانشجویان و کارشناسان منابع طبیعی و محیط زیست توصیه می

ای از نقطه نظرات پروفسور علی یخکشی درباره اخبار و وقایع مهم در زمینه گردآوری مجموعه "طبیعی و محیط زیستمدیریت منابع

شور ها، مراتع و آبخیزداری کآوری و به کوشش سازمان جنگلوسیله نوشین آفتاب طلب جمعکه به طبیعی ومحیط زیست استمنابع

به گزارش خبرنگار ایانا، با مطالعه این کتاب عالقمندان و فعاالن حوزه منابع طبیعی و محیط صفحه به چاپ رسیده است. ۳08در 

ساله مرور کنند و نقاط ضعف و قوت این حوزه را به  ۳۷را در گذری طبیعی و محیط زیست توانند تحوالت و حوادث منابعزیست می

روفسور شود.جدیدترین اثر پروشنی دریابند. مطالعه این کتاب به دانشجویان و کارشناسان منابع طبیعی و محیط زیست توصیه می

ه اول دهه هشتاد نگاشته شده تا نیم 1۳58یخکشی شامل دو بخش است. بخش اول مقاالتی است که در یک بازه زمانی از سال 

یعی ، انتقاد شدیدی نسبت به تاراج منابع طب"سیاست منابع طبیعی ایران در یک صد سال گذشته"است. یکی از این مقاالت با عنوان 

ریکایی، مایران در گذشته و سیاست وابسته کردن کشور دارد. در این مقاله پروفسور یخکشی به وابسته کردن چلوکباب ایرانی به برنج آ

 8۷تا سال  86کند. قسمت دوم کتاب مربوط به مقاالت سال گوشت استرالیایی، کره هلندی و بلغاری و تخم مرغ آلمانی اعتراض می

ها و حفاظت محیط زیست باید وابسته به کدام جنگل"است.بخش اول از جدیترین اثر منتشر شده این شخصیت علمی، با مقاله 

ها شود که سازمان جنگلمنتشر شده است. در این مقاله یخکشی متذکر می 1۳82شود. این مقاله در سال آغاز می "وزاتخانه باشد

وابسته به وزارت کشاورزی از نظر کلی یک فرم مناسب و راضی کننده نیست، اصوال ادغام دو غول بزرگ وزارت کشاورزی و جهاد 

و معقولی نبوده است و امکان نظارت و کنترل بر همه امور، برای هیچ  سازندگی در یک وزارتخانه به نام جهاد کشاورزی کار درست

گذاری های متعددی تشکیل شده که در امرسیاستپذیر نیست. با توجه به اینکه ساختار جدید از سازمانوزیر و مدیر پرقدرتی امکان

اشته باشند و همانند سنگ کنگلومرایی هستند که با خوانی و هماهنگی دتوانند با هم همعلت تضاد اهدافشان، نمیریزی، بهو برنامه

اند، در نتیجه هیچ یک از اجزا، کارکردهای خود را نخواهند داشت. در پایان این نوشتار نیز این عضو هیات فشار زیاد بهم چسبیده

ی تشکیل وزرات مستقل منابع طبیع پردازند. یکی از راهکارهای ارائه شده توسط وی، پیشنهادعلمی دانشگاه تهران به ارائه راهکار می

به تشریح شرایط  "چگونگی دریافت خسارت زیست محیطی از عراق "ای با عنوان در مصاحبه 1۳8۷و محیط زیست است.در سال 

 رپردازد. در این مقاله ذکر شده که دولت ایران از دکتر یخکشی برای اثبات دعوی خسارت ناشی از انتشاایران در آن مقطع زمانی می

هایش و سوختن نفت کویت در سواحل ایران کمک خواسته شده است. این عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه به تشریح تالش

گوید. در مقاله دیگری برای فراهم کردن مدارک الزم از تلویزیون آلمان گرفته تا آزمایشات دقیق خاک در دانشگاه آلمان، سخن می

داند که طی مراحلی چهار عامل: است، ضعف مدیریت را ناشی از انتصاب مدیران با تخصص ناکافی می منتشر شده 1۳8۷که در سال 

ود.در شتر شدن هر چه بیشتر سیستم مینادانی، ناتوانی، ناامنی و نیاز،)چهار نون(، باعث حذف نیروهای کارشناس و زبده و ضعیف

به نقش منفی افراد حقیقی و  "ر پارک ملی ارومیه بمیرد، همه ما مقصریماگ "ای به مسووالن کشور تحت عنوان در نامه 1۳9۳سال 

کند. در این مقاله به نقش هایی را برای احیای مجدد آن پیشنهاد میحقوقی در ایجاد چنین وضعیت بحرانی پرداخته و سپس راه حل
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سور هشدار پروف"ده است.بخش مقاالت با مقاله های اجرایی به تفصیل پرداخته شاساتید و کارشناسان و عدم هماهنگی بین سازمان

کند: باریکه حاشیه دریای مازندران به علت یابد که تاکید میپایان می 1۳95در سال  "یخکشی درباره طرح تغییر کاربری اراضی ملی

بار هحیطی سنگینی را بتواند خسارات زیست ماندازی در آن میتراکم باالی جمعیت دیگر ظرفیت تغییر کاربری را ندارد و هر دست

 1۳8۷تا 1۳86های مصاحبه است که یخکشی با رادیو فرهنگ، رادیو گفتگو و رادیو طبرستان طی سال 6آورد.بخش دوم کتاب، شامل 

ها و خاطرات این عضو هیات علمی دانشگاه تهران دارد که به نوبه خود انجام داده است. این بخش مروری بر زندگی وی، فرازو نشیب

 ندنی و آموزنده است.خوا

http://www.iana.ir/fa/news/45491/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8 
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 گزارشات جهانی
 خبرنگاران جوان - ۱۳۹۶تیر  ۰۷تاریخ: 

 شیوه های کاشت را برای کشاورزان پیش بینی می کندمدل جدید سه بعدی بهترین 

دانشمندان مدل کامپیوتری برای پیش بینی بازده ارقام مختلف محصوالت زراعی در بسیاری از حالت های کاشت ساخته اند که رشد 

 .ردایش می گذاگیاهان به شکل سه بعدی، ترکیبی از مدل فرآیندهای بیوشیمیایی و بیوفیزیکی بر پایه بهره وری را به نم

به گزارش ایانا از وبسایت ساینس دیلی، همان طور که کشاورزان به بررسی مزارع خود در تابستان می پردازند، چندین پرسش مطرح 

می شود: در هر هکتار چقدر گیاه جوانه می زند؟ تغییر فاصله ردیف ها چه تأثیری بر بازده محصول دارد؟ آیا تفاوتی دارد که ردیف 

مال به جنوب و یا شرق به غرب باشد؟ در حال حاضر، یک مدل کامپیوتری می تواند با مقایسه میلیاردها مزرعه مجازی با ها از ش

و شریکش مؤسسه  (Illinois)تراکم های مختلف کاشت، فاصله ردیف ها و جهت گیری به این سؤاالت پاسخ دهد. دانشگاه ایلینویز 

مدل کامپیوتری را برای پیش بینی بازده ارقام مختلف محصوالت زراعی در بسیاری از  بیولوژیکی محاسباتی در شانگ های چین،

حالت های کاشت طراحی کرده اند. در مجله تحقیقات بیوانرژی منتشر شد که این مدل رشد گیاهان به شکل سه بعدی، ترکیبی از 

 (Sao Paulo)ی گذارد. با همکاری دانشگاه سائوپائولو مدل فرآیندهای بیوشیمیایی و بیوفیزیکی بر پایه بهره وری را به نمایش م

برزیل، از این مدل برای پاسخ به پرسش تولیدکنندگان نیشکر استفاده شد: چه مقدار محصول باید قربانی شود تا از فن احتمالی 

 (Gutgsell Endowed)نویسنده این مطلب و گوتگسل اِندود  (Steve Long)حفاظت از کاشت بهره مند شویم؟ استیو النگ 

اخیراً، "می گویند:  (Carl R. Woese)استاد زیست شناسی گیاهی و علوم زراعی مؤسسه زیست شناسی ژنتیک کارل آر ووس 

ماشین های دروکننده نیشکر هر بار یک ردیف را درو می کنند که کار زمان بری است و به گیاهان ایستاده )درو نشده( آسیب می 

ت گیاه در دو ردیف و با فواصل دو برابر حل می شود. اما گیاهان در دو ردیف بیشتر بر روی یکدیگر سایه رساند. این مشکل با کاش

 10می اندازند، که سبب از دست رفتن سودآوری بالقوه آن ها می شود. این مدل نشان می دهد که فاصله ردیفی دو برابر حدود 

تری دارد. به هرحال، این تلفات را می توان با انتخاب ارقامی با برگ های درصد در مقایسه با فاصله ردیف های سنتی هزینه بیش 

، محققی با درجه فوق (Yu Wang)درصد کاهش داد. یو وانگ  2افقی که بیشتر در جهت شمال به جنوب کاشته شوند فقط تا 

برای محصوالت دیگر و پیش بینی طرح  این مدل می تواند"دکتری از دانشگاه ایلینویز که این مطالعه را رهبری کرده، می گوید: 

های کاشت بهینه در محیط های خاص استفاده شود. همچنین می توان برای پیش بینی نتیجه بالقوه یک مزرعه نیز از آن استفاده 

ای ه نویسندگان این مقاله پیش بینی می کنند این مدل، به ویژه زمانی که کاشت رباتیک رایج تر شود که اجازه جایگزین "کرد.

 کاشت بیشتری را می دهد، مفید خواهد بود. 

http://www.iana.ir/fa/news/4549۳/%D9%85%D8%AF%D9%84 
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 گزارشات جهانی
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۰۳تاریخ: 

 افزایش ماده اصلی آب پرتقال صدور مجوز اتحادیه اروپا به ایتالیا برای

درصد چراغ سبز  20درصد به  12اتحادیه اروپا به ایتالیا برای افزایش محتوی آب میوه پرتقال به صورت نوشیدنی وکنسانتره، از 

قال ، افزایش محتوی آب پرتColdirettiسایت اس مگزین، براساس بیانیه گروه کشاورزان کلدیرتی به گزارش ایانا از وبنشان داد.

به منظور حفاظت از سالمت مصرف کنندگان و همراه با تطبیق مقررات اروپایی انجام شده است که تغذیه سالم و شیوه زندگی غذا 

درصد آب پرتقال، نیاز روزانه به ویتامین  20خوردن مناسب را ترویج می دهد.در این راستا، مطالعات نشان داده که نوشیدنی با داشتن 

C  کند. همچنین دارای ترکیبی متنوع از مواد طبیعی است که تاثیر مثبتی روی سیستم ایمنی بدن دارد.را برآورده می 

همچنین این تصمیم روی اقتصاد شرکت های کشاورزی در ایتالیا تاثیر داشته است، به طوری که افزایش درصد میوه در نوشیدنی 

دتا در سیسیل و کاالبریا قرار دارد، خبر خوشی باشد. افزایش حداقل درصد هزار هکتار از مرکبات ایتالیایی، که عم 10می تواند برای 

، گام مدیر کلدیرتیبه گفته روبرتو مونکالوو، میلیون کیلوگرم پرتقال در یک سال است. 200درصد، به معنای استفاده از  20میوه به 

تفاده نوشیدنی است؛ تا از گسترش آب میوه های بعدی در جهت شفاف سازی و برچسب گذاری اجباری در مورد مبدا میوه مورد اس

 وارداتی جلوگیری شود و آب میوه ساخت ایتالیا رونق پیدا کند.

http://www.iana.ir/fa/news/45۳80/%D8%B5%D8%AF%D9%88 
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 جهانیگزارشات 
 آیانا - ۱۳۹۶تیر  ۰۳تاریخ: 

برداشت خواهد داشت/ این  6روسیه از واردات توت فرنگی بی نیاز می شود/ روسیه با مزارع عمودی تا 

 سیستم کامال مستقل از شرایط آب و هوایی است

برداشت در سال، دست  6مجموع  روسیه اکنون به رشد توت فرنگی در تمام طول سال در سراسر روسیه، از کالینینگراد تا یاکوتیا، با

به گزارش ایانا از سایت فرش پالزا این درحالی است که شرکت روسی فیبوناچی یافته است و دیگر نیازی به واردات این میوه ندارد.

 ، به کشت توت فرنگی در طول سال اقدام کرده است.BerryFarm800با ایجاد مزرعه عمودی خودکار 

BerryFarm800  برداشت از این میوه خوشمزه در سال است؛ حتی در ماه های زمستان. این مزرعه، با اختصاص  6، قادر به تولید

تن توت فرنگی در ماه دست یافته است.مدیریت مزرعه به دانش  15بوته، به عملکردی در حودد  800هزار و  ۷6دادن فضایی به 

، تنها نیاز به پنج نفر دارد چراکه تمام فرآیندها به صورت خودکار انجام  BerryFarm800خاص و یا کارکنان زیادی نیاز ندارد. 

امکان پذیر  BerryFarm800می شوند.همچنین، کنترل از راه دور تمام پارامترهای مزرعه از طریق توسعه برنامه ای ویژه برای 

دارد. در هر مکانی مانند انبارها یا در هر فضایی شده است.یکی دیگر از مزیت های این سیستم این است که نیاز به ساخت گلخانه ن

می تواند ایجاد شود. همچنین مزرعه کامال مستقل از شرایط آب و هوایی است.یکی دیگر از مزایا، راه اندازی سریع و آغاز عملیات 

 توجهی روی سیاست مواد ماه از زمان سفارش است. براساس ارزیابی کارشناسان، محصول شرکت روسی ، می تواند تاثیر قابل 2طی 

 غذایی روسیه داشته باشد به طوری که روسیه از واردات توت فرنگی بی نیاز می شود.

در حال حاضر، با وجود تحریم ها و سیاست های واردات شدید، این محصول به لحاظ اقتصادی می تواند "نماینده فیبوناچی گفت: 

زات می تواند به هر کشوری تحویل داده شود و این امکان را به افراد می دهد برای تمام گروه های مصرف کننده جذاب باشد. تجهی

 "تا به کشت توت فرنگی با کیفیت برای مقاصد خصوصی و تجاری اقدام کنند.

http://www.iana.ir/fa/news/45۳۷1/%D8%B1%D9%88%D8%B۳% 
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