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 گــرواکونومیآ
 
 

 

 داخلی بخش کشاورزی خبرنامه                 
  

 
 :در این شمــاره مـی خــوانیـــم

 آب و صنایع تبدیلی و دفتر کشاورزی دهای کمیسیونرویدا ، 

 در بررسی موانع، چالش ها و راهکارهای ادامه فعالیت سند تدبیر آب مشهد و استان  *       

 جلسه کمیسیون

 مـدیریت بحـران کـم آبی در کـالیفرنیا و ایـران :پـاورقی *        

صت ها و چالش های توسعه گیاهان دارویی و بررسی نقاط قوت، نقاط ضعف، فر*         

 در جلسه دفتر کشاورزی فرآورده های آن ها در استان خراسان رضوی

  گـزارشــات 

 خالصه گزارش تعیین استراتژی های توسعه گیاهان دارویی استان خراسان رضوی*           

 للیـن المـبیار اهـم اخبـ 

  مــلـیاهــم اخبــار 

  تــانیاساهــم اخبــار 

 
 

 

 ااتق بازرگانی، صناعی، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
Khorasan Razavi Chamber of Commerce, 

Industries, Mines and Agriculture              

 

5931  آذر  
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دومین جلسه کمیسیون کشاورزی و 

موضوع ارائـه آب اتاق بازرگانی با 

نتـایج تـدبیـر آب مشـهد و استـان 

 با توضیـح کـامـل سنـد برای اعضاء

 . تشکیل شد 62/8/59در تاریخ 

 علی شریعتی مقدم،در ابتدای جلسه 

بیان  رئیس کمیسیون کشاورزی و آب

نمود با  توجه به مطالب مطرح شده در 

بررسی جلسه گذشته کمیسیون پیرو  

موانع، چالش ها و راهکارهای ادامه 

فعالیت سند تدبیر آب مشهد و استان 

نیاز است در بحث تدبیر آب، مباحث و 

نظرات کامل شود و تداوم پیدا کند و 

مان های بخش های مرتبط اعم از ساز

دولتی و بخش خصوصی، و سازمان 

های ذینفع و بخصوص تشکلهای بخش 

کشاورزی همگی به یک اتفاق نظر در 

این سند برسیم و در نهایت بتوانیم 

سندی که مورد توافق همه است را 

 . ارئه دهیم

با توجه به  :وی همچنین اشاره نمود

اینکه بخش کشاورزی بیشترین مصرف 

مختلف دارد لذا  آب را در بین صنایع

نیازمند بیشترین سرمایه گذاری و 

تا . حمایت در این بخش نیز می باشد

با صرفه جویی آب در این بخش و 

سرمایه گذاری فعالیت بخش کشاورزی 

 .تداوم یابد

، عضو محترم رئیسی دکتر هادیزاده

در ادامه جلسه بیان   خانه کشاورز

از جمله سواالتی که باید در : کردند

د تدبیر آب پاسخگو بود این بحث سن

است که چه تضمینی برای اجرای این 

سند در استان وجود دارد؟، مغایرت 

برخی بندهای این سند با قانون فعلی 

توزیع عادالنه آب را چگونه می توان 

توجیه نمود؟،  تصویب رسیدین این 

سند در شورای عالی آب چگونه خواهد 

 . بود ؟

عضو  دکتر داوری،در ادامه جلسه 

محترم هیات علمی دانشکده 

با ارئه ی  کشاورزی دانشگاه فردوسی

ستاد مدیریت :  گزارشی بیان کردند

تامین و توزیع آب استان در جلسه 

اخیر در استانداری با حضور تعداد 

زیادی از دستگاه های اجرایی سه بند 

را به بحث در مورد تدبیر آب اختصاص 

در بند سه این مصوبات مقرر . داد

گردید کارگروه تدبیر آب مشهد در 

راستای فعالیت های گذشته خود 

نسبت به تدوین فعالیت ها و پروژه 

های اجرایی سند تدبیر آب مشهد در 

سه بعد کوتاه، میان مدت و بلند مدت 

ظرف مدت یکسال اقدام نماید و 

شرکت های آبفا و آب منطقه ای 

مشهد مساعدت های الزم را بعمل 

مقرر گردید نتایج همچنین . آورند

خروجی سند تدبیر آب مشهد در برش 

استانی در برنامه ششم توسعه گنجانده 

شود تا با هدف گذاری پنج ساله از 

ظرفیت های برنامه ششم بهره برداری 

در ادامه مقرر گردید . الزم بعل آید

مشابه سند تدبیر آب دشت مشهد، 

اسناد مشابهی برای سایر دشت های 

د که در اولویت اول استان تهیه گرد

هفت دشت بحرانی تر استان مورد 

 .   تاکید قرار گرفت

 رویدادهای کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی

  :اتاق بازرگانی خراسان رضوی کـمیسیـون کشـاورزی و آب جلسه

 هدـر آب مشـد تدبیـالیت سنـه فعـکارهای ادامـالش ها و راهـوانع، چـی مـررسـب
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توضیحاتی در  ایشان در ادامه جلسه

سند تدبیر . مورد سند تدبیر ارائه دادند

تهیه شد تا در  59آب در سال 

فروردین ماه در شورای وزارت نیرو 

اما پس از گذشت یک سال . ارائه شود

این سند اکنون  و نیم و راکد ماندن

دوباره مصوبه ادامه فعالیت ها و اجرای 

یکی دیگر از . این سند داده شده است

اتفاقات در زمینه آب استان این بود 

که در جلسه دانشگاه ها با استانداری 

در هفته اخیر مطلبی مصوب شد که 

کارگروه ملی نجات آب مشهد تشکیل 

برای چشم انداز مشهد در این .  شود

ده وظیفه مهم و سیاست سند نوز

کالن شناسایی شد که اگر درست اجرا 

شود اتفاق نهایی و هدف نهایی به 

سرانجام خواهد رسید که به شرح ذیل 

 :می باشد

 مصارف و منابع یکپارچه مدیریت* 

 مشهد مطالعاتی محدوده در آب

 (مصوب) است؛ شده مستقر

 و ذینفعان)گروداران  مشارکت* 

 منابع ریتمدی در  (حقوقی اشخاص

 و سازماندهی سطوح کلیه در آب

 (مصوب) است؛ شده قانونمند

 کافی و الزم تجهیزات و امکانات* 

 مصارف و منابع از داده برداری برای

 شده فراهم داده پردازی و آب

 (مصوب)است؛

 منابع کیفی و کمّی ارزیابی و پایش* 

 و شده انجام مستمراً آب مصارف و

 می مردم اطالع به شفاف بطور

 (مصوب)رسد؛

 و دانش آب مدیران و گیران تصمیم* 

 هر در مدیریت برای الزم های مهارت

 دارند؛ را انسانی و طبیعی فضای دو

 (مصوب)

 

 

 

 

 
 محیط نسبی های مزیت* 

  شده شناخته (سرزمین آمایش)طبیعی

 گرفته قرار ها گیری تصمیم مبنای و

 (مصوب) است؛

 طبیعی های سیستم زمانی تغییرات* 

 بینی پیش و شده رصد انسانی و

 گیری تصمیم مبنای آینده وضعیت

 (مصوب) باشد؛ می

 پایه بر نیاز مورد مالی منابع تأمین* 

 ها سرمایه جلب و واقعی گذاری تعرفه

 منابع و خصوصی بخش مشارکت و

 (مصوب)است؛ مقدور عمومی،

 برای عادالنه و واقعی گذاری تعرفه* 

 به منجر و تعیین مختلف مصارف

 گشته مصارف شدن معقول

 (مصوب)است؛

 و شده تلقی ملی سرمایه آب، منابع* 

 وری بهره و مطلوبیت بیشترین کسب

 تخصیص مبنای جامعه نیاز اساس بر

 (مصوب) است؛ آب

 عناصر عنوان به) انصاف و عدالت* 

 ها گیری تصمیم در (توسعه پایداری

 (مصوب) شوند؛ می رعایت کامالً

 به متعلق را آب عانذینف و گروداران* 

 آن از و دانسته آینده های نسل و خود

 )مصوب)نمایند؛ می حفاظت

 بی ارزش بر مسئولین و مردم* 

 به نسبت و بوده واقف پاک آبِ همتای

 بسیار آب منابع آلودگی و اسراف

 (مصوب)اند؛ حساس

با  ارتباط در مشهد، آبریز حوضه* 

 "زیست محیط و طبیعی منابع آب،"

 و منسجم مقررات و ابطضو مجموعه

 (مصوب)دارد روزآمد

 آبی تعامالت بر قانونی نظم و اخالق* 

 بی ذیصالح مراجع و مردم بوده، حاکم

 (مصوب)نمایند؛ نمی تحمل را قانونی

 

 

 

 
 

 برنامه با پایدار، توسعه حفظ برای* 

 توزیع و نابهنجار توسعه از ریزی

 ها فعالیت و جمعیت متناسبان

 (مصوب) .رددگ می جلوگیری

 بهبود برای مالی منابع و امکانات* 

 و علوم بر مبتنی) آب وری بهره

 و شده فراهم (جدید های فناوری

 حداکثر به مصرفی مختلف های بخش

 آب کاربردهای در وری بهره نمودن

 (مصوب) .اند ملزم گشته

 سالمت مالحظه با آب، بازچرخانی* 

 طبیعی، منابع پایداری و زیست محیط

 (مصوب) .است انجام الح در

 و خارج دولتی سیستم از آب اقتصاد* 

 واگذار مردمی و خصوصی بخش به

 (مصوب) .است شده

در ادامه جلسه تمامی اعضا نظرات 

مثبت و منفی خود را در مورد سند 

تدبیر آب و موضوع بحران آب ارائه 

 . دادند

مهندس عالئی، قائم مقام محترم 

با اشاره  شرکت آب منطقه ای خراسان

به این موضوع که کشور ما و استان ما 

دیگر با ورشکستگی آب مواجه شده 

است و مرز بحران آب را رد کرده ایم 

تاکید کردند نکته مهم دیگر که باید 

مشخص شود این است که  آیا خروج 

مدیریت آب در انحصاد دولت و 

واگذاری آن به بخش خصوصی می 

شود  تواند در حل بحران آب موثر واقع

 یا خیر؟

عامل اصلی تمام  :وی اشاره نمود 

مشکالت و بحران آب، حذف مردم و 

نهادهای مردمی از مالکیت آب  است و 

سپردن آن بدون نظارت به دست 

دولت است و تا این مسئله حل نشود 

و دولت تا زمانی که به تخصیص چاه 

 ها به تنهایی می پردازد مشکالت 

 رویدادهای کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی
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 ها نشان آمار. برطرف نمی شود

می دهد سرانه آب در مشهد به ازای 

مترکعب می باشد  968هر نفر در سال 

 0011و باید اشاره کرد که زیر 

. مترمکعب وارد محدود خطر می شویم

باید توجه کرد سرانه آب پایین به 

تنهایی بحران آور نیست و اتفاقات در 

پی آن است که عامل ایجاد بحران 

 . است

عامل بحران مدیریت انفعالی آب 

جنوب استان . برشمرده می شود

میلیمتر بارندگی داشته ایم  21امسال 

میلیمتر آن موثر بوده است و  01که 

. این بحران جدی آب را نشان می دهد

ز روستاهای استان تخلیه بسیاری ا

یکی از الزامات این است شده است و 

که مشابه سندتدبیر آب مشهد باید 

هم تهیه  برای سایر دشت های مشهد

سند تدبیر آب همچنین .  و اجرا شود

در چارچوب قانون توزیع عادالنه آب 

است و هیچ تضادی با این قوانین ندارد 

و در مورادی که مغایرتی وجود دارد 

 . مصوبات آن الزم الدفاع نمی باشد

 201آمارها همچنین نشان می دهد 

میلیون مترمکعب اضافه برداشت چاه 

میلیون  610و  های مجاز را داریم

مترمکعب برداشت چاه های غیرمجاز 

را داریم و تنها  مدیریت صحیح است 

که می تواند جلوی اضافه برداشت از 

 .آب های زیرزمینی را بگیرد

که در  شددر پایان جلسه جمع بندی 

جلسات آتی نظرات بخش کشاورزی 

که مغایرت با برخی بندهای سند دارد 

 انونی انجام، اعمال شود و جنبه های ق

لذا . این سند در گام بعدی دیده شود

 اظهار نظرات حساسیت زا در سند

  تدبیر آب که ایجاد شبه می کند باید

 

 

 

 

 

حذف شود و جمع بندی نهایی سند 

 . به روزرسانی شود

لذا به صورت جداگانه نظرات بخش 

کشاورزی از بخش های مختلف و 

متخصص این حوزه جمع آوری گردید 

جلسه آتی کمیسیون که در تا در 

برگزار خواهد گردید  66/5/59تاریخ 

ارائه و جمع بندی نهایی در مورد 

 .اصالحات سند انجام گیرد

 

 در آبی کم بحران مدیریت

 !ایران و کالیفرنیا

 و سرسبزترین از یکی که کالیفرنیا در

 امریکاست، های ایالت زیباترین

 خطر پیش سال 9 از دانشمندان

  .اند کرده بینی پیش را خشکسالی

 کردند، خطر احساس نهادها همه

 داده دستور ها استخر و ها کارواش

 آب تصفیه های دستگاه از که اند شده

 مصرفی آب همان از تا کنند استفاده

 .کنند استفاده دوباره

 شیرهای استاندارد شهرداری

 کرد عوض را ها حمام و ها دستشویی

 از شدند موظف ها ساختمان همه و

 حجم که کنند استفاده یرآالتیش

 می بیرون خود از را آب از کمتری

 هزینه محاسبه ها آپارتمان آب. کنند

 هایی خانه شد، نفر تعداد اساس بر اش

 دهند می آب زیاد چمن یا اتومبیل که

 .شدند می سنگین های جریمه

شرکت های تحقیقاتی روی شیوه 

 و کردند کار کشاورزی آبیاری جدید

 درصد 00 کشاورزی صرفیم آب میزان

 جهت در چیز همه خالصه. شد کمتر

 شود می گفته امروز .آب جویی صرفه

 به نسبت کالیفرنیا در آبی کم خطر

 .افتد می تر عقب سال 0 ها ایالت دیگر

 

 

 

 
 

 ها کالیفرنیایی شاهکار ماجرا، اصل اما

 اسم به بود ای پدیده روی

Embodied water است ،اینگونه 

 چه داستان. آید نمی چشم به که

 هست؟

 پرینترتان در برگه زیادی حجم شما

 آیا. روزانه های نویس چرک یا دارید

 تا A4 برگه هر تولید برای دانید می

 می مصرف آب لیتر 0شما، به رسیدن

 هر تولید برای دانید می آیا شود؟

 800 تان مردانه یا زنانه چرم کفش

 دانید می آیا شده؟ مصرف آب لیتر

 هر که سنگگ نان عدد یک تولید برای

 آب لیتر 610 خورند می خانواده روز

 شلوار هر دانید می آیا و شده؟ صرف

 پوشیم می ما از یک هر که) دنیم( لی

 صرف آب لیتر 0111 تولیدش برای

 است؟ شده

. هستند ما زندگی در پنهان آب ها این

 ها، انسان ما پنهان آب مصرف

 روز هر که است آبی مصرف درصد50

 آن از زیادی بخش و. کنیم می مصرف

 پوشش و خوراکی محصوالت به مربوط

 .شوند می زندگی لوازم و

 خطر با گوید می کشور یک وقتی

 این اش معنی روبروست، خشکسالی

 این همه پشت تاثیرش که است

 و مانیتور حتی و ها لباس و ها خوراکی

 میز روی شیر لیوان یک و کتاب

 محصوالت این ود،ش تمام اگر شماست

 این. شوند نمی تولید دیگر کم کم هم

  .کنید توجه آن به. است بحران یک

 زمینی سیب کیلو یک که بعد دفعه

 مصرف در باشد تان حواس خریدید،

 یک آن تولید برای کنید، دقت اش

 کم ایران آب از آب لیتر  000 کیلو

 سختی به لیتر000 آن و است شده

 .میشود جایگزین

 کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی رویدادهای
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سومین جلسه دفتر کشاورزی پیرامون 

بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و 

چالش های توسعه گیاهان دارویی و 

فرآورده های آن روز چهارشنبه مورخ 

 :خالصه جلسات. برگزار گردید آبان 62

در جلسه اول بررسی موضوع، با ارائه 

تاریخچه ای از توضعیت تولید و 

ایران و تجارت گیاهان دارویی در 

جهان به اهمیت توسعه کشت گیاهان 

سرپرست . دارویی در ایران تاکید شد

دفتر کشاورزی با اشاره به بحران آب 

در کشور بیان نمود یکی از راهکارهای 

حفظ و توسعه کشاورزی در ایران 

گسترش کشت گیاهان دارویی با توجه 

به اقلیم متنوع ایران و تنوع گونه های 

این جلسه مدعوین در . گیاهی آن است

و متخصصین حاضر در جلسه به ارائه 

نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و چالش 

های پیش روی توسعه گیاهان دارویی 

در کشور پرداختند و پرسش نامه ای 

که به این منظور تهیه شده بود توسط 

تکمیل شد و مورد حاضرین در جلسه 

 .ارزیابی و جمع بندی قرار گرفت

این موضوع که در جلسه دوم بررسی 

برگزار گردید جمع  9/8/59در تاریخ 

بندی نظرات متخصصین پیرامون نقاط 

قوت، ضعف، فرصت ها و چالش های 

توسعه کشت گیاهان دارویی در استان 

در قالب پرسش نامه دیگری جهت 

رتبه بندی آن ها بر اساس میزان 

 اهمیت در اختیار مدعوین قرار گرفت 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه اهمیت هر موضوع تا با تعیین درج

 بتوانیم مهمترین نقاط قوت، ضعف و 

فرصت ها و چالش های توسعه کشت 

. گیاهان دارویی استان را تعیین کنیم

بر این اساس جدول رتبه بندی تهیه 

در جلسه نهایی که در تاریخ .شد

تشکیل شد پرسش نامه  62/8/59

نهایی به منظور ارائه راه حل های 

از مدعوین  پیشنهادی تهیه شده بود

خواسته شد تا در تمام موارد راه حل 

های پیشنهادی و ارگانی که می تواند 

در این زمینه کمک و همکاری داشته 

 . باشد را پیشنهاد  دهند

مع بندی تمامی نظرات و در پایان با ج

ارائه شده توسط پیشنهادات 

به متخصصین حوزه گیاهان دارویی 

 تعیین استراتژی های توسعه گیاهان

 دلفی، تکنیکدارویی استان بر اساس 

 سلسله تحلیل فرآیند و سوات ماتریس

 خبرگان نظرات اساس بر مراتبی

 .شد پرداخته استان دارویی گیاهان

خالصه گزارش تعیین استراتژی های 

توسعه گیاهان دارویی استان خراسان 

 رضوی

 :که داد نشان تحقیق های یافته

 نگیاها توسعه قوت نقاط میان در-1

 .0 رضوی، خراسان استان در دارویی

. 9 و پایین آب مصرف .6 باال، تنوع

 دارای ترتیب به استان در تولید توانایی

 .باشند می سوم تا اول اولویت

 توسعه ضعف نقاط میان در  -2

  خراسان استان در دارویی گیاهان

 

 

 

 

 

 

 وجود عدم .6 فروشی، خام .0 رضوی

 و نکشاورزا سردرگمی و کشت الگوی

 به مراتع از اصولی برداشت عدم .9

 سوم تا اول های اولویت دارای ترتیب

  .باشند می

 توسعه های فرصت میان در -3

خراسان  استان در دارویی گیاهان

 انجمن یک ایجاد ضرورت .0 رضوی

  انسجام ایجاد جهت کاربردی و قوی

 حوزه، این در فعال مختلف مراکز بین

 ککوچ صنایع ایجاد ضرورت .6

مزارع  کنار در و روستاها در فرآوری

 اطالع پایگاه ایجاد ضرورت. 9 و دارویی

 به  (اینترنتی اطالعاتی بانک)  رسانی

 تولیدکنندگان، بین ارتباط منظور

 به وابسته صنایع و کنندگان مصرف

 سوم تا اول های اولویت دارای ترتیب

 .باشند می

 توسعه های چالش میان در -4

 خراسان استان در دارویی گیاهان

 گیاهان تضمینی بازار نبودن .0 رضوی

 سازی استاندارد عدم. 6 دارویی،

 صنایع نبود . 9 و دارویی گیاهان

 دارویی گیاهان فرآوری جهت تبدیلی

 تا اول های اولویت دارای ترتیب به

 .باشند می سوم

 که داد نشان سوات ماتریس نتایج -5

 استان در دارویی گیاهان توسعه

 های استراتژی دارای رضوی انخراس

 با دارویی گیاهان توسعه)تهاجم . 0

 افزوده ارزش و آب بحران به توجه

  تنوع. 6 ،(محصوالت این باالی

  :اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح شدکشـاورزی  دفتر جلسهسومین در 

 بررسی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و چالش های توسعه گیاهان دارویی و فرآورده های آن ها در استان خراسان رضوی

 گزارش اورزیـکش دفتـردادهای ـروی
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راه حل های پیشنهادی برای نقاط ضعف موجود در حوزه  گیاهان 

 دارویی استان خراسان رضوی

 

 

 

 

 

 به نسبت کشاورزان آگاهی افزایش)

 با مقایسه در دارویی گیاهان مزایای

 ایجاد) رقابتی .9 ،(محصوالت سایر

 افزایش طریق از دارویی گیاهان بازار

 داروهای به نسبت جامعه آگاهی

 اعتماد جلب) تدافعی .0 و (گیاهی

 گیاهان توسعه به نسبت کشاورزان

 می (الزم های حمایت طریق از دارویی

 .باشد

 مراتبی سلسله تحلیل فرآیند نتایج -6

 های استراتژی میان در که داد نشان

 خراسان استان در دارویی گیاهان

 توسعه عنیی تهاجمی استراتژی رضوی

 و آب بحران به توجه با دارویی گیاهان

 محصوالت این باالی افزوده ارزش

 آن از پس و بوده اول اولویت دارای

 بازار ایجاد یعنی رقابتی استراتژی

 آگاهی افزایش طریق از دارویی گیاهان

 دارای گیاهی داروهای به نسبت جامعه

 .باشد می اولویت

 پیشنهاد حاضر تحقیق نهایت، در

 از جانبه همه های حمایت کند می 

 سه در قالب دارویی گیاهان توسعه

 :پذیرد ذیل صورت راهکار

 گیاهان حوزه در که هایی شرکت :الف

 فعالیت آن فرآوری بویژه و دارویی

 از معاف سال 01 تا 9 کنند می 

 .باشند مالیات پرداخت

 گیاهان حوزه در که هایی شرکت :ب

 می فعالیت آن فرآوری بویژه و دارویی

 0 قیمت ارزان تسهیالت از کنند

 .شوند برخوردار درصد

 حوزه در که هایی شرکت بیمه نرخ :ج

 آن فرآوری بویژه و دارویی گیاهان

 – دولت % 01 " از کنند می فعالیت

 – دولت % 51 " به "کارفرما% 91

 .کند تغییر "کارفرما% 01

 

 

 

 

 

 
 

 گیاهان حوزه در که هایی شرکت :د

  فعالیت آن فرآوری بویژه و ییدارو

 دانش های شرکت مثابه کنند می

 .شوند گرفته نظر در بنیان

 پیشنهادات

 دارای رضوی خراسان استان آنجاکه از
 بین در آب منفی بیالن نخست رتبه

 به توجه با نیز و بوده کشور های استان
 و دارویی گیاهان باالی افزوده ارزش

 در نخست رتبه از استان برخورداری

 و کشور در دارویی گیاهان حوزه
 های یافته اینکه به توجه با همچنین

 استراتژی میان در داد نشان تحقیق
  خراسان استان در دارویی گیاهان های

 توسعه یعنی تهاجمی استراتژی رضوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و آب بحران به توجه با دارویی گیاهان
 محصوالت نای باالی افزوده ارزش
 حاضر تحقیق باشد، می اولویت دارای

 همه های حمایت کند می پیشنهاد
 در دارویی گیاهان توسعه از جانبه
 :پذیرد صورت ذیل راهکار سه قالب

 گیاهان حوزه در که هایی شرکت-1
 می فعالیت آن فرآوری بویژه و دارویی

 پرداخت از معاف سال 11 تا 5 کنند

 .باشند مالیات

 گیاهان حوزه در که ییها شرکت -2
 می فعالیت آن فرآوری بویژه و دارویی

 درصد 7 قیمت ارزان تسهیالت از کنند

 .شوند برخوردار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گزارش اورزیـکش دفتـرهای دادـروی
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 ای گلخانه گازهای ارـانتش رلـکنت در اورزیـکش نقش میتـاه

 آمده گزارش این در فائو مدیرکل سیلوا، دا از نقل  به. گردید شرمنت »  6102کشاورزی و غذا وضعیت «عنوان تحت فائو جدید گزارش

 با مقابله جهت در غذا و کشاورزی های سیستم در عسری تحوالت ادایج با همراه باید فقر و گرسنگی کردن کن ریشه به التزام :است

 کشاورزی به مربوط جهانی سطح در منتشره ای گلخانه گازهای از پنجم یک حدود گزارش، این اساس بر .شود برده پیش زمین گرمایش

 اینکه ضمن در یابد افزایش باید اقلیمی تغییرات با مقابله در کشاورزی بخش مشارکت .شود می دامی تولیدات و شیالت جنگل، شامل

 غذایی امنیت بر قلیمیا تغییرات شک بدون گفت، گزارش این رونمایی مراسم در فائو مدیرکل .شود تالش نیز آن اثرات بر غلبه برای باید

 .کردند می گذران شکار طریق از ها انسان که شوند می دورانی های قطعیت عدم شدن بازگردانده موجب اقلیمی تغییرات .گذارند می اثر

 .ندکن می بروز غذایی مواد های قیمت نوسانات بصورت ها قطعیت عدم این .بود مطمئن شود، می کاشته آنچه برداشت از توان نمی دیگر

  .اند شده خشکسالی دچار که آنهایی فقط نه است مردم همه متوجه آن بهای که معنی بدین

   http://www.fao.org/publications/sofa/sofa2016/en :لینک خبر

 

 میلیون نفر را دچار فقر شدید کند 500از بیش  0292تغییرات آب و هوایی  می تواند تا سال 

منتشر شده است نشان می دهد که تغییر اقلیم یک تهدید برای ( فائو)در این گزارش که توسط سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل 

میان کشاورزان مناطق در این .  میلیون نفر فقیر شوند 066تا  99، 6191امنیت غذایی در جهان است و حتی اکان دارد باعث شود تا سال 

به همین منظور فائو خواستار تحولی عمیق در سیستم غذایی و کشاورزی شده و . جنوب صحرای آفریقا بیشترین آسیب را می بینند

صفحه فائو نوشته  050در همین رابطه در قسمتی از گزارش . خواسته است که از نیم میلیارد مزرعه کوچک در زمین حمایت خاص شود

 .دون استفاده گسنرده و پایدار از زمین، آب، شیالت و علوم جنگل فقر جهانی نمی تواند ریشه کن شوداست که ب

 

 دـکن می روز به را خود اورزیـکش ن،ـچی

 به وابسته کشور این اقتصاد این، از پیش دهه چند اما نیست، کشاورزی اقتصاد بر مبتنی حاضر حال در چین اقتصاد که حالی در

 این چراکه شود گرفته نظر در باید باشد، مدنظر همواره یافته توسعه کشورهای اقتصاد در کشاورزی اهمیت باید هرچند.دبو کشاورزی

 اقتصاد در دیگر صنایع آمدن کار روی با صنعت این اهمیت .باشد جانبه همه توسعه سمت به کشور هر برای آغازی نقطه تواند می صنعت

 منظور به غذایی امنیت ایجاد برای تالش هدف با و عرضه در وری بهره کشاورزی، تولید گزارش به توجه اب .شود گرفته نادیده تواند نمی

 حوزه در اقتصادی رونق وعده کشاورزی، طرح این که است این دارد اهمیت آنچه.است شده گرفته نظر در المللی بین رقابت تقویت

 .است بخش این به وابسته شان زنذگی هک دهد می کسانی زندگی شیوه بردن باال برای کشاورزی

 حتی مزارع، ها، حومه شامل که یافته توسعه مناطق امتداد در چین، شرقی سواحل در است قرار مدرن کشاورزی یادشده، طرح به توجه با

 افزایش هدف و زسب توسعه محتوای با که کند می ترویج را کشاورزی های نوآوری پروژه این همچنین .شود اجرا ، است اصلی شهرهای

 سازی یکپارچه و کشاورزی های زمین مؤثرتر کشت شامل کلیدی های پروژه این  .است شده مند نظام خوبی به چینی، کشاورزان رفاه

 بخش از حمایت برای چین دولت .است کشاورزی تولیدات و مزارع کیفیت با خروجی از بخشی اطمینان منظور به زیرمجموعه صنایع

 در بهبود باعث و است بازار مقررات و زمین به مربوط سیاست اصالح همراه به که آورده روی مالی حمایت و مالیات ایاجر به کشاورزی

 .شد خواهد صنعت کل

 بیـن المـللیاهـم اخبـار 

 

http://www.fao.org/publications/sofa/sofa2016/en
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 بخش کشاورزی صدرنشین رشد اقتصاد/ توجهی برنامه ششم توسعه به کشاورزی بی

د رشد اقتصادی متعلق به بخش درص99های صورت گرفته نشان می دهد که  نتیجه بررسی: رئیس تشکل های بخش کشاورزی گفت

 .کشاورزی است

درصد رشد  99با اشاره به اینکه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  گروهصنعت، تجارت و کشاورزی  مسعود اسدی  در گفتگو با خبرنگار

درصد مردم کشور روستا نشین  91دهد که حدود  آمار نشان می: را بخش کشاورزی به خود اختصاص داده است، اظهار داشت اقتصاد

 .هستند، لذا می توان گفت کشاورزی مهم ترین رکن اقتصاد به شمار می رود

ش افزوده حاصل از صادرات، دیگر هیچ سرمایه گذاری صنعت اگر در بخش کشاورزی صورت گیرد، عالوه بر ایجاد ثروت و ارز: وی افزود

منابع : اسدی از سنتی بودن کشاورزی کشور ابراز نگرانی کرد و گفت .ای درخصوص اشتغال جوانان وجود نخواهد داشت گونه دغدغه

 .است برداشت شده  های زیرزمینی در چند دهه گذشته به عنوان مهم ترین دارایی کشور، از سوی کشاورزان بدون ایجاد ثروت، آب

سرمایه گذاری گسترده در حوزه های صنایع تبدیلی و تکمیلی،بازرگانی و زیر ساخت ها می : ادامه داد رئیس تشکل های بخش کشاورزی 

وی در پاسخ به این سوال که در برنامه ششم توسعه، میزان سرمایه  .درصدی بخش کشاورزی را در پی داشته باشد 91تواند رشد و توسعه 

بخش کشاورزی با توجه به آنکه قدرت بخش های صنعت و بازرگانی را ندارد تا بتواند قوانین : اورزی چقدر است، بیان کردگذاری بخش کش

 .به بخش کشاورزی توجه چندانی نشده است را به نفع خود تدوین و تصویب کند لذا در برنامه ششم توسعه 

 

 کشور در کشاورزی پسماند تن میلیون 512ساالنه تولید

 مزرعه در وقتی مثال عنوان به است ضایعات از جدا پسماند :گفت و کرد اشاره کشاورزی محصوالت در پسماند مقوله به ادامه در روشس

 سروش.شود می محسوب پسماند جزو مزرعه در آن باقیمانده و کاه که حالی در شود می برداشت آن های دانه فقط شود می کاشته گندم

 در شوند، می برگردانده زمین به دوباره خاک تقویت برای و تبدیل آلی کودهای به علمی کامال های روش با ندهاپسما تمام دنیا در :گفت

 برای غنی منبع یک زیرا گردند می بر خاک به دوباره نیز شده هرس های برگ و شاخ حتی شود نمی خارج مزرعه از چیزی هیچ واقع

 صحیح مدیریت با باید که شود می تولید کشاورزی پسماند تن میلیون 091 حدود هساالن ایران در :گفت وی.هستند خاک حاصلخیزی

 است ما اصلی محصول از ای باقیمانده زیرا کنیم نگاه ریز دور عنوان به نباید پسماند به :کرد تاکید سروش.برگردانیم خاک به دوباره را آنها

 مجدد استفاده مورد باید و ندارد معنا کشاورزی محصوالت در پسماند واقع در ،گیرد قرار بهینه استفاده مورد فرایند یک قالب در باید که

 .گیرند قرار

 است خاورمیانه مسلمان کشورهای حالل پروتئینی های فرآورده تامین قادربه ایران

 و داد خبر نمایشگاه  ینا در جهان کشور 00 حضور از وابسته  صنایع و پروتئینی محصوالت تخصصی و المللی بین نمایشگاه اجرایی مدیر

 .است خاورمیانه مسلمان کشورهای حالل پروتئینی های فرآورده تامین به قادر ایران :گفت

 بین نمایشگاه دائمی محل در که وابسته صنایع و پروتئینی محصوالت تخصصی و المللی بین نمایشگاه نخستین حاشیه در مهبد هرمز

 جذب با گوشتی های فرآورده صنعت نیاز تامین هدف با نمایشگاه این برگزاری :افزود ایرنا اب گو و گفت در شد، برگزار تهران المللی

 و همسو مستقل کشورهای خاورمیانه، بویژه جهان مسلمان کشورهای مصرفی بازار تامین همچنین داخلی، و خارجی های گذاری سرمایه

 .است شرقی اروپای

 

 اهـم اخبـار مـلی 

 

http://agripress.ir/%d8%a8%db%8c%e2%80%8c%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c/
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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 ای روستایی استانه درصدی آب در شبکه0۲هدر رفت 

درصد و برخی  66ها باالی  ها، در برخی از شهرستان با بیان اینکه به دلیل پوسیدگی لولهمدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان 

ا فصلی شده در ه های استان عمال دارای سکنه نبوده و اکثر خانه درصد از روستا 2: درصد هدر رفت آب را داریم گفت 60ها باالی  از روستا

 .حالی که مصرف میانگین آب مصرفی آنها در آخر هفته بسیار باال بوده که باید مدیریت شود

 
سهمیه استان از محل صندوق : بسکابادی با اشاره به اعتبارات تخصیص یافته در سال گذشته در حوزه آب و فاضالب روستائی ، بیان کرد

وی با  .ها داشته باشیم ه که با این رقم خواهیم توانست یک تحولی را در بحث آبرسانی به روستامیلیارد تومان تخصیص یافت 98توسعه ملی 

کیلومتر لوله خریداری شده تا  011کیلومتر لوله هستیم در حالی که در سال قبل هم  011بیان اینکه در حال حاضر در حال خرید 

میلیارد تومان  061لوله فرسوده داریم که در صورت مشارکت مردم با  0811حدود : بتوانیم مشکل هدر رفت آب را حل کنیم، تصریح کرد

بسکابادی با اشاره به  .میلیارد تومان هم فراتر خواهد رفت 651مشکل هدر رفت آب حل خواهد شد در غیر این صورت هزینه ها از 

 .مشترک خانگی هستند 001هزار و  002مشترک داریم که  615هزار و  062در پایان امسال : اطالعات وضعیت مشترکین، گفت

 

 طبس دو برابر استانداردها آب مصرف می کنند

با بیان اینکه علی رغم خشکسالی های اخیر خوشبختانه تا کنون نیازهای مردم شهرستان طبس در مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 

سرانه وی با بیان اینکه  .شود لیتر آب به ازای هر نفر به شبکه شهری طبس تزریق می 911بیش از : بخش آب تأمین شده است، اظهار کرد

سرانه مصرف آب مردم طبس علی رغم وجود : لیتر در شبانه روز است، گفت 691تا  611مصرف هر شهروند بر اساس استاندارها بین 

اسازی ضمن اشاره به تفاهم نامه وزارت نیرو و وزارت کشاورزی مبنی بر جد هاشمی .مشکالت بحرانی آب دو برابر حد استاندارد است

در بسیاری از شهرهای استان مطالعات جداسازی انجام شده است و : های توزیع آب شهری، اظهار کرد مصارف فضای سبز شهری و شبکه

وی با اشاره به اینکه اعتبارات مصوب استان از کلیه  .های توزیع آب شهری جدا شده است انشعاب فضای سبز از شبکه 096در سال گذشته 

مدیرعامل شرکت  .میلیارد تومان تخصیص داده شده است 09تا کنون تنها : میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد 09تانی منابع ملی و اس

برای سه شهر نهبندان، : میلیارد تومان هزینه الزم است، گفت 81آب و فاضالب استان با بیان اینکه به ازای هر کیلومتر اصالح شبکه 

 .در دستور کار است طبس و بیرجند نشت یابی و مرمت

 

 

 

 

 

  استانیاهـم اخبـار 
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