
  5935 مرداد -5شماره  -سال دوم                                                                                                                                                           خراسان رضوی شاورزی ااتق بازرگانی، صناعی، معادن و کشاورزی داخلی بخش ک  خبرانهم                     گرواکونومیآ 

AGROECONOMY Agricultural Sector Internal Newsletter of Khorasan Razavi Chamber of Commerce, Industries, Mines & Agriculture No.4 – AUG  0261 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 گــرواکونومیآ
 
 

 

 داخلی بخش کشاورزی خبرنامه                 
  

 
 :در این شمــاره مـی خــوانیـــم

 لیـبدیــع تـایــاورزی آب و صنـای کـمیسیـون کشـدادهـروی 

 (ت؟ـور اسـکش دامـران به کـفـادرات زعــمده صـع)ی ـاورقـپ 

 هم آب، کشـاورزی و محیط زیست در برنامه ششم توسعهـسگاهی به ـن  

 مقایسه آمار صادرات محصوالت عمده  کشاورزی استان از سال 

 1931تا  1931 

 اهــم اخبــار استــانی 

 اهــم اخبــار مــلـی 

 اهــم اخبــار بین المللی 

 

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

Industries, Mines and Agriculture              

 

1931 مرداد   

 

http://www.yjc.ir/fa/news/5701980/%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B9%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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 :مطرح شد اتاق مشهــد و کمیسیون صنعت در نشست مشترک کمیسیـــون کشاورزی و آب

 مـدیـریـت ارزی در دوره پسـا تحـریـم

 

 

 

 

 

 

 

رئیس کمیسیون  ،شریعتی مقدم

در جلسه  کشاورزی و آب اتاق

مشترک کمیسیون کشاورزی و آب و 

: کمیسیون صنعت اتاق اظهار داشت

آنچه که از اهمیت باالیی برخوردار است 

بی ثباتی نرخ ارز مضر بوده و  اینکه

پیامد آن بی ثباتی اقتصادی تولید 

خواهد بود لذا دولت باید در ابتدا ارز 

سپس برنامه را تک نرخی کرده، 

 .تثبیتی ارائه دهد

دامنه نوسان نرخ ارز باید محدود  

باید توجه داشت که کاالها و  .باشد

تولیدات کشاورزی و سنتی و 

کاالهای صنعتی بیشترین تاثیر را از 

 .نرخ ارز در کشور خواهند پذیرفت

تقویت پول داخلی قطعا به ضرر تولید 

نفع تولیدکننده کننده داخلی و به 

نوسانات نرخ ارز و  خواهد بودخارجی 

سبب ایجاد تورم های شدید درکشور 

خواهد شد و لذا دامنه نوسان نرخ ارز 

در بخش : وی افزود باید محدود باشد

کشاورزی ما در حال از دست دادن 

توان رقابتی خود هستیم و حتی در 

کاالهای کشاورزی دارای مزیت مثل 

پسته و زعفران نیز با وجود 

ایر عقب افتادگی ها خشکسالی و س

بازارهای جهانی به مرور از  در کشور

 .دست خواهند رفت

 دبیر کمیسیون صنعت ،مردای

حمایت از صادرات غیر نفتی با : گفت

تضعیف ریال باید در بلند مدت اتفاق 

تثبیت نرخ ارز هم به کاهش . افتد

هزینه تأمین مالی و هم به کاهش 

میزان . نرخ سود بانکی کمک می کند

( تضعیف ریال) افزایش نرخ ارز رسمی

مطابق تفاوت نرخ تورم ایران و تورم 

کشورهای طرف مبادله و اینکه کدام 

کشور و کدام سال به عنوان سال پایه 

نرخ ارز . انتخاب شود، تعیین خواهد شد

تومان حق تولید کننده داخلی  0524

تومانی از  0244است، ا ما اعالم نرخ ارز 

نیز می تواند به جانب بانک مرکزی 

  .دولت کمک کند

 آب و صنایع تبدیلی ،رویدادهای کمیسیون کشاورزی
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 بهبود محیط کسب وکار، کمیسیون کشاورزی و آب و سرمایه گذاری کمیسیـــونمشترک جلسه 

 برد گذاری را از بین می های سرمایه دولتی، فرصت کاری سازمان های موازی*               

 مجوز و وجود برندهای تقلبی از مشکالت جدی فعاالن صنعت غذا اخذ تعداد باالی* 
 

رئیس کمیسیون کشاورزی و آب 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

با اشاره به  کشاورزی خراسان رضوی

اهمیت صنعت غذا برای خراسان رضوی 

گذاری در این بخش،  سرمایه و مشکالت

های  موازی کاری سازمان: اظهار داشت

استاندارد و غذا و دارو باعث بروز 

مشکالتی جدی برای فعاالن صنایع 

  .غذایی کشور شده است

در جلسه مشترک  علی شریعتی مقدم

کار، های بهبود محیط کسب و کمیسیون

کشاورزی و آب و سرمایه گذاری اتاق 

بررسی »بازرگانی استان که با محوریت 

های ناشی از تولیدات بدون مجوز  سیب

با وجود : گفت« بر محیط کسب و کار

ای که سال گذشته بین  تفاهم نامه

وزارت بهداشت و سازمان ملی 

استاندارد به امضاء رسید؛ هنوز 

 شاهد تغییر در رویه و سیاست

های اداره کل استاندارد  گذاری

 استان و سازمان غذا و دارو 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایم و مشکالتی که قرار بود در  نبوده

نامه رفع شوند؛  چهارچوب این تفاهم

به قوت خود باقی هستند و همچنان 

ها گریبانگیر فعاالن این  کاری موازی

  .بخش است

امیدواریم با تالش بخش : وی افزود

ینه و برگزاری این خصوصی در این زم

چنین جلساتی در سطح استانی و انتقال 

این معضالت از طریق شورای گفتگو به 

بخش دولتی بتوان تغییراتی را در این 

زمینه ایجاد کرد و قوانین و 

  .زا را حذف نمود های آسیب ستورالعملد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برند تقلبی در  02شناسایی * 

 31خراسان رضوی در سال 

همچنین در رابطه با   شریعتی مقدم

وجود برندهای تقلبی در بازار و ضرورت 

از  :مقابله با این معضل عنوان کرد

ابتدای امسال بازرسان معاونت بهداشت 

 برند 54دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 

تقلبی در زمینه مواد غذایی شناسایی 

امیدواریم با همکاری : وی افزود .اند کرده

سئول بخش خصوصی و دیگر ادارت م

در  شاهد کاهش محصوالت غیرمجاز

 . سطح بازارها باشیم

 رویدادهای کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی
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های  از بین رفتن فرصت* 

گذاری به دلیل فرآیند  سرمایه

 اخذ مجوزطوالنی 

گذاری و  رئیس کمیسیون سرمایه

تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان 

نیز در ادامه این جلسه بیان  رضوی

های استاندارد  موازی کاری سازمان :کرد

و غذا و دارو باعث از بین رفتن 

گذاری در صنعت  های سرمایه فرصت

توضیح  باقری .شود غذایی در کشور می

رانه این دو کا رویکردهای موازی: داد

تر شدن انجام  سازمان، به طوالنی

فرآیندهای اداری و باال رفتن هزینه 

برای فعاالن و تولیدکنندگان منجر 

شود که نتیجه آن از بین رفتن  می

های تولید،  ها در بخش فرصت

صادرات و واردات است، حال آنکه 

این مباحث با تعامل و تقسیم 

ها قابل رفع  ها و نظارت مسئولیت

تند تا به این شرایط یک بام و هس

  .دو هوا خاتمه داده شود

اخذ تعداد باالی مجوز و * 

وجود برندهای تقلبی از 

مشکالت جدی فعاالن صنعت 

 غذا

عمده اداراتی که با محیط کسب و کار 

در ارتباطند، به یک مشکل مشترک 

درآمدهای دچارند و آن اینکه؛ 

ها از طریق بخش  اختصاصی آن

این امر . شود خصوصی تامین می

هایی را شکل  ناخواه، آسیب  خواه

وجود این منابع درآمدی  .دهد می

های  حکایت از آن دارد که بنگاه

های زیادی برای  رسمی باید هزینه

دریافت مجوزهای الزم پرداخت 

های غیررسمی  کنند، اما بنگاه

هزینه ها پیدا  نیازی به صرف این

کنند که همین امر باعث  نمی

شود؛ قیمت تمام شده محصول  می

تر بوده و  ها به مراتب پایین آن

با در . فروش بیشتری را تجربه کنند

نظر گرفتن این شرایط، طبیعی 

انگیزه تولیدکننده و  است که

به سمت بازارهای غیر  کننده مصرف

 .کند رسمی سوق پیدا می

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رویدادهای کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی
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ش ق مشهــد و مرکز تحقیقات و آموزدر نشست مشترک کمیسیـــون کشاورزی و آب اتا

 خراسان رضویکشاورزی و منابع طبیعی 

 "شرکت آتمس بلژیکبازرگانی خارجی  انمشاور تن از با حضور دو "

 پژوهشی و فناوری زیست محیطی و گسترش همکاری ها -برقراری ارتباط بازرگانی* 

 با بلژیک و سایر کشورهای اروپایی 
 

 

 

 

 

 

 

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش 

کشاورزی و منابع طبیعی خراسان 

 در ابتدای جلسه با بیان رضوی

توجه به پتانسیل های استان خراسان 

این ضرورت احساس می  : گفت رضوی

شد که یک مرکز پژوهشی در زمینه 

کشاورزی در استان داشته باشیم و از 

این رو مرکز تحقیقات و آموزش 

طبیعی رتبه اول ملی  کشاورزی و منابع

در مطالعات و مقاالت علمی در کشور و 

رتبه دوم را در بین مراکز پژوهشی 

 .کشور را به خود اختصاص داده است

آمار ها نشان : افزود علی اکبر مویدی

محصول  54 می دهد در حال حاضر

زراعی در استان خراسان رضوی در 

 5حال کشت و کار است که بالغ بر 

د و چهل هزار تن میلیون و هشتص

وی  .تولید در در این حوزه را داریم

در زمینه محصوالت : اضافه کرد

هزار تن تولید را داریم  088باغی 

درصد زعفران کشور  08 همچنین

و . سهم استان خراسان رضوی است

در بسیاری از محصوالت زراعی و 

باغی رتبه های اول و دوم را در 

 .کشوردارا می باشیم

 رئیس کمیسیون کشاورزی و آب

اتاق  ،اتاق بازرگانی خراسان رضوی

بازرگانی را به عنوان پارلمان بخش 

اتاق : معرفی کرد و گفتخصوصی 

بازرگانی به عنوان مشاور دولت، 

بخش خصوصی و دستگاه قضایی 

نقش ایفا می کند و در بخش های 

ه مختلف تصمیم گیری های کشور ب

ویژه بخش های اقتصادی حضور 

 رویدادهای کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی
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و کمیسیون کشاورزی و آب  دارد

های مختلف  هم با داشتن کارگروه 

فعالین اقتصادی، دانشگاهیان و 

تشکل های بخش کشاورزی استان 

  .عضو هستند و فعالیت دارند

در مورد صادرات از  :افزود وی

وجود ندارد  زیادی ممانعتایران 

بسیاری از محصوالت استان در  و 

آسیای ویژه  بازارهای جهانی به 

. در حال عرضه هستندمیانه 

و  همچنین زمینه توسعه تولیدات 

صادرات محصوالت ارگانیک در 

استان وجود دارد و دولت ایران به 

جذب سرمایه گذار خـــارجی 

 .اهمیت ویژه ای می دهد

 در استان: تاکید کرد مقدم شریعتی 

تولیدات کنندگان برتری از گیاهان 

را داریم ... دارویی، پسته، زعفران و 

 و مرکز تحقیقات بازرگانی و اتاق

تــوانند با پیگیری این  می 

جلســـات با حضور سرمایه گذاران 

خارجی، کمک کننده به بحث 

محصوالت تجارت و صادرات این 

  .باشند

 

 

 یـاورقــپ
 ور است؟ عمده صادرات زعفران به کدام کش

 .است کشور اماراتزعفران بسته بندی صادر شده که عمده آن به  تن 5, 54ماه منتهی به خرداد سال  0طبق آمار گمرک در 

 . برای کشور ارز آوری داشته است809،454،595،564ارزش ریالی و  6،856،058  ارزش دالریگفتنی است که این تعداد به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رویدادهای کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی
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الیحه برنامه ششم توسعه در حالی به مجلس ارائه شده که هنوز بسیاری از بندهای برنامه پنجم، محقق 

 .است  ترین برنامه توسعه گنجانده نشده نشده و برخی موارد مثل گسترش کشاورزی ارگانیک در تازه

 

  ها، به گزارش ایسنا، کاهش آالینده

بخشی،  های تعادل اجرای طرح

داری و اصالح  آبخیزداری، آبخوان

های آبیاری از جمله مواردی  روش

های پنجم و ششم  هستند که در برنامه

اند اما مواردی از قبیل توسعه  تکرار شده

آوری  های پاک، جمع کاربرد انرژی

سطحی و نزوالت آسمانی،  های آب

آالت کشاورزی،  ماشین نوسازی

های  گسترش مبارزه با آفات و بیماری

گیاهی، ترویج استفاده از کودهای 

ارگانیک، گسترش پوشش بیمه 

زدایی و  محصوالت کشاورزی، بیابان

های بحران و تامین  کنترل کانون

سالمت غذا از مزرعه تا سفره نه تنها در 

ندارند بلکه در برنامه برنامه ششم جایی 

 .پنجم هم عملیاتی نشدند

ای که دولت در  بر اساس الیحه

اختیار مجلس قرار داده، اولین 

اولویت و مساله محوری برنامه 

 "آب و محیط زیست"ششم مساله 

با این وجود تنها چند ماده از . است

ترین برنامه توسعه جمهوری  تازه

اسالمی ایران این موضوعات را در مرکز 

 . اند توجه قرار داده

، 88ای، مواد  ماده 44در این الیحه 

ترین بندهایی هستند  مهم 84و  81

کشاورزی و محیط  که به آب، 

در این بندها بر . اند پرداخته زیست

  جلوگیری از تخریب محیط زیست،

 های بخشی به سفره تعادل

زیرزمینی و کاهش مصرف سرانه 

وری با توسعه  آب و ارتقاء بهره

های نوین آبیاری تاکید شده  روش

 . است

های  دستگاه این الیحه 11ماده 

دولتی و بخش خصوصی را مکلف به 

بر . کرده است محیطی ارزیابی زیست

این اساس، برای جلوگیری از تخریب و 

مندی از  آلودگی محیط زیست، بهره

ت مطلوب و اجرای محیط زیس

های کلی ابالغی محیط زیست،  سیاست

های  های اجرایی و بخش تمامی دستگاه

خصوصی و تعاونی نهادهای عمومی غیر 

های عمده،  دولتی مکلفند برای طرح

نسبت به ارزیابی راهبردی محیط 

و ارزیابی اثرات زیست  SEA زیست

ها اقدام کنند و  سیاست EIA محیطی

ها،  اساس شاخصهای خود را بر  طرح

ضوابط و معیارهای پایداری محیط 

 .زیست اجرا کنند

های عمده،  های شناسایی طرح شاخص

نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و 

های پایداری  پایش، الزامات شاخص

محیط زیست، وظایف و الزامات 

های اجرایی به پیشنهاد سازمان  دستگاه

و سازمان حفاظت محیط زیست و با 

های در هیات  ر دستگاههمکاری سای

 .رسد وزیران به تصویب می

 

هم به دولت اجازه  این الیحه 10ماده 

، وری افزایش بهرهبه منظور داده 

های انرژی را  و حامل  آب  قیمت

یکی از مصارفی که از  .افزایش دهد

محل درآمد این افزایش قیمت درنظر 

کاهش آلودگی هوا، گرفته شده، 

وری، افزایش تولید و حمایت از  بهره

 .استصادرات غیرنفتی 

 زیست در برنامه ششم  سهم آب، کشاورزی و محیط
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نیز به  برنامه ششم توسعه 19ماده 

. اختصاص یافته است "مهار بحران"

مقابله در این بند اقداماتی به منظور 

با بحران کم آبی و رهاسازی 

های زیست محیطی برای  آبه حق

پایداری سرزمین و تولید پایدار در 

بخش کشاورزی، تعادل بخشی به 

های زیرزمینی و همچنین  سفره

کاهش مصرف ساالنه آب به میزان 

تا پایان برنامه  میلیارد مترمکعب 88

 .بینی شده است پیش

افزایش عملکرد در واحد سطح و عدم 

توسعه سطح کل زیر کشت، به 

به  های مقاوم کارگیری ارقام و گونه

خشکی و شوری، رعایت الگوی کشت 

ارتقاء شاخص بهره   مناسب با منطقه،

های  وری آب کشاورزی با توسعه روش

نوین آبیاری حداقل به میزان ساالنه 

 52هزار هکتار با پرداخت تا  044

درصد هزینه اجرای عملیات به عنوان 

کمک دولت به صورت بالعوض، اعمال 

مدیریت تقاضای مصرف آب در 

های آبریز، تحویل حجمی آب در  هحوض

زمان و مکان مورد نیاز در این ماده 

  .اند بینی شده پیش

همچنین اقدام برای احیا و تقویت 

 های زیرزمینی با اجرای منابع آب

 

 

 
 

های مناسب تعادل بخشی،  روش

تغذیه مصنوعی، بخش سیالب، 

آبخیزداری و آبخوان داری، مسلوب 

فاقد پرانه های  المنفعه نمودن چاه

بهره برداری و نصب کنتور هوشمند 

های  حجمی آب و برق بر روی چاه

برداری از مواردی  دارای پروانه بهره

است که قرار است تا پایان برنامه 

 .ششم محقق شود

ها و انتقال کشت  توسعه گلخانه

محصوالتی که قابلیت انتقال از 

فضای باز به گلخانه را دارند و 

یا ممنوعیت  اعمال محدودیت و

کشت این محصوالت با توجه به 

ای  های ایجاد شده گلخانه ظرفیت

 .دیده شده است 84هم در ماده 

اعمال مدیریت جهت جلوگیری، عدم 

پرداخت هرگونه یارانه و حمایت مالی 

محصوالتی که برخالف الگوی کشت 

شوند نیز از مواردی است که  تولید می

ز تواند بسیاری ا اگر اجرایی شود می

مشکالت بخش کشاورزی و منابع آبی 

بخش دیگری از برنامه  .را برطرف کند

ششم توسعه، وزارت نیرو را مکلف به 

در  کرده تا کردن ارزش آب اقتصادی

 راستای حفاظت منابع آب و تعیین

 

 
 

 

قیمت تمام شده آن، ضوابط  

گذاری و بهای آب مصرفی  قیمت

متخلفان اعم از صنعتی، خدماتی و 

کشاورزی را با لحاظ کردن ارزش 

اقتصادی آب، نحوه استحصال آب و با 

رعایت مالحظات اجتماعی و زیست 

های مصرف و  محیطی در تمامی بخش

ضوابط اخذ جریمه مشترکین پر مصرف 

بر الگوی مصرف در ازای مصارف مازاد 

را برای کاربری خانگی و غیر خانگی 

 .تصویب و اجرایی کند

، بخشی از 0همچنین در بند ج ماده 

عوارض صنایع آالینده به ارتقاء و بهبود 

محیط زیست و کاهش آالیندگی و 

توسعه کمربندهای سبز و ورزشی 

 .اختصاص یافته است

برنامه ششم قرار است در اولین  الیحه

مایندگان بعد از تعطیالت روز کاری ن

شود می تابستانی مجلس، اعالم وصول 

های  تا برای بررسی در اختیار کمیسیون

 ترین پرسش گیرد اما مهمتخصصی قرار 

و موادی است  نحوه اجرایی شدن بندها

که در این الیحه به آن ها پرداخته شده 

و کماکان این پرسش مطرح می شود 

پنج امه که آیا برنامه ششم هم مثل برن

فاصله می  برنامه قبلی از عملیاتی شدن

گیرد یا می توان امیدوار به اجرایی 

 شدن آن در دولت امید داشت؟ 

 زیست در برنامه ششم  سهم آب، کشاورزی و محیط
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 آمار و اطالعات گمرک جمهوری اسالمی ایران: منبع

 عامل کاهش صادرات بوده است ،در مورد زعفران و سیب زمینی کاهش تولید. 

 تولید گوجه فرنگی در استان افزایش نداشته است و بنابراین واردات رب را داریمجات رب باال رفته ولی ظرفیت کارخان. 

 باز شدن بازارهای روسیه و ترکیه فرصت مناسبی برای افزایش صادرات لبنیات و میوه و تره بار را به وجود آورده است. 

 دولتی می باشد کاهش صادرات بخش عمده اش به دلیل مشکالت ساختاری است و ناشی از عدم حمایتهای. 

 ب شده است ایران بازار خود را در هند از سب( با عنوان زعفران افغانستان)  قاچاق زعفران ایران به افغانستان و صادرات آن به هند

 .دست بدهد اما نکته مثبت آن صادر شدن تولید داخلی است

 

 

 

 

 

 

 1931تا  1931مقایسه آمار صادرات محصوالت عمده  کشاورزی استان از سال 
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 خراسان رضوی رتبه اول جوجه ریزی کشور
 75هزار قطعه و کشتار مرغ حدود  064میلیون و  71میزان جوجه ریزی در خراسان رضوی برابر  52طی سه ماهه اول سال 

این  در :مطلب افزود معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اعالم این. میلیون قطعه بوده است

 چهل و) 5/05استان با تخصیص   این  علیرغم کاهش تولید جوجه یکروزه در سطح کشور و کاهش شدید جوجه ریزی ، مدت

: سید جعفر حاجی مجتهد ادامه داد.حائز رتبه اول گردیده است د،ازکل جوجه ریزی کشور به خو( هشت ممیز هشت دهم درصد

که نشان  هزار قطعه بوده 045میلیون و  6کشتارماهیانه مرغ درسه ماهه اول سال جاری در خراسان رضوی براین اساس متوسط 

 حدود طی این مدت در خراسان رضوی: وی بیان کرد .می دهد این میزان کشتارمرغ عمال برطبق نیاز استان صورت گرفته است

هزارتن می باشد که این میزان 75متوسط ماهیانه آن حدودا  کیلوگرم گوشت مرغ استحصال گردیده که هزار 544میلیون و  02

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان  .تن و نزدیک به نیاز پیک استان است 044 معادل کشتار روزانه

در فارم های گوشتی نیاز استان به گوشت مرغ ازطریق جوجه ریزی  7052بنابراین طی سه ماهه اول سال :خاطر نشان کرد  رضوی

و همچنین کشتار مرغ های تولیدی استان های همجوار، در کشتارگاه های داخل استان تامین گردیده است، لکن گرانی مرغ بدلیل 

 .عدم جوجه ریزی استان های دیگر کشور می باشد

 

شود دهکده گیاهان دارویی تأسیس می  
ها و کسب  گیاهان دارویی مرکزی برای بازاریابی ایمن با هدف حذف واسطهدهکده : جنوبی، گفت  دانشگاهی خراسان رییس جهاد

 .حداکثری سود کشاورزان و تولیدکنندگان حوزه گیاهان دارویی است

این طرح با هدف، مرکز نمونه گردشگری در حوزه گیاهان دارویی : صادقی درباره ارائه طرح ایجاد دهکده گیاهان دارویی، گفت

های ارشد و دکترا در حوزه گیاهان دارویی،  نامه های پژوهشی و همچنین پشتیبانی پایان پشتیبانی فعالیت استان، مرکزی برای

سازی تولید و فرآوری روستائی گیاهان دارویی، مرکزی برای بازاریابی  مرکزی برای آموزش روستائیان و کشاورزان به منظور بهینه

کشاورزان و تولیدکنندگان حوزه گیاهان دارویی، نمایشگاهی دائمی از تمامی  ها و کسب حداکثری سود ایمن با هدف حذف واسطه

های فرآوری کوچک و روستایی برای آموزش عملی  و محلی دارای پایلوت( ای ای و غیرگلخانه گلخانه)های گیاهان دارویی استان  گونه

توجه ویژه به پژوهش در بازنگری و بازنویسی برنامه : کردصادقی بیان  .مندان به گیاهان دارویی اجرایی شده است روستائیان و عالقه

نظران و پژوهشگران این حوزه، عضویت  توسعه پنجم واحد خراسان جنوبی، تشکیل کمیته علمی گیاهان دارویی متشکل از صاحب

سازی  ویی استان، آمادههای کاربردی گیاهان دار در کارگروه گیاهان دارویی استان، اجرای طرح پژوهشی با موضوع تعیین پتانسیل

های متفاوت، بررسی زمینه عقد پروتوکل کشت بافت  اصله نهال عناب با اکوتیپ 244هکتاری جهاد و کاشت  70یک هکتار از زمین 

برای ساخت آزمایشگاه تحقیقاتی گیاهان  ریزی یک هکتار و برنامهای در  عناب با جهاددانشگاهی خراسان رضوی، اجرای آبیاری قطره

 .های واحد درخصوص توسعه پژوهش است یی ازجمله فعالیتدارو

 

  اهـم اخبـار استـانی
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 آب بحران حل برای خصوصی بخش پیشنهادات

 و مردم سوی از آنها بودن مبادله قابل و ها آبه حق شناختن رسمیت به آب، بحران حل در خصوصی بخش مشارکت

 و بانکی سیستم برای که ها آبه حق برای معتبر سند گرفتن نظر رد ،ها آبه حق فروش و خرید در دولت دخالت عدم

 های آبه حق حفظ به کالن های تخصیص حد در آب امر در دولت حضور مرکزت، باشد ارزش و اعتبار دارای تجاری

 تواند می که مواردی و ها آبه حق اعتبار به آب بازار گیری شکل گذاری، سرمایه امر واگذاری و شرب و زیستی محیط

 وری بهره نسبی مزیت براساس کشور مختلف اطقمن در کاالها تجارت و تولید و باشد داشته باالتر اقتصادی وری بهره

 بخش پیشنهادهای جمله از تجارت و داخلی تولیدات از حمایت مبنای بر مجازی آب تجارت و برداری بهرهو  آب اقتصادی

 به آب گذاری قیمت نظام شدن واقعی از نیرو وزارت مسووالن تا شده موجب موجود روند .برای حل بحران آب کشور است خصوصی

 آبی منابع از صنعت بخش برابر 04 کشاورزی بخش . کنند یاد بحران این از عبور و آب مصرف کاهش راهکارهای از یکی عنوان

 بخش افزوده ارزش اما است، درصد 0صنعت سهم و درصد 54 کشور آبی منابع مصرف از کشاورزی سهم .کند می استفاده

 برای مناسبی فرصت مجلس در توسعه ششم برنامه الیحه بررسی. .است صنعت بخش چهارم یک تنها اقتصاد، در کشاورزی

 تصمیم برای زمینه و خارج سنتی ریل از آب مدیریت ترتیب این به تا است کشور در آن گذاری قیمت و آب بازار توسعه و تشکیل

 .شود فراهم زیربنایی های گیری

 کرد اعالم جهان در شده ثبت سال گرمترین را 0212 سال ناسا

 در کربن اکسید دی میزان و گذراند می را شده ثبت سال گرمترین اکنون جهان که کرد اعالم WMO  هواشناسی جهانی سازمان

 .کرد خواهد تشدید زمین شدن گرم که است رسیده جدیدی سطح به و یافته افزایش اتمسفر

 

 

 

 

 

 

 

 بـیـن المـللـیملی واهـم اخبـار 
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