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 چارچوب سندای برای کاهش خسارات بالیای طبیعی 
 و دستیابی به توسعه پایدار

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

در طول تاریخ، طبیعت چهره خشن خود را با پدیده های ویرانگری نظیر زمین لررزه، فروران 

جاری شدن سیل، پدیده النینو، گردباد، طوفان های حاره ای و دریایی،  آتشفشان، خشکسالی، 

موج سرما و یخبندان به انسان نشان داده و شالوده زندگی بشر را از بدو پیدایش آن با خرررر 

مواجه کرده است. با توجه به اینکه این گونه فرآیندهای طبیعی اثرات منفی بر زندگی انسران 

از این رو از دیدگاه برخی صاحبنظران از آنها به عنوان بالیای طبیعی نام برده شده  داشته اند، 

  است.

سال گذشته نشان می دهد که بالیای طبیعی براعرم مرر   2۳مرور وقایع و آمارها در طول 

میلیون نفر از خانه  8۳بیش از سه میلیون نفر و زخمی و بی خانمان شدن و مهاجرت بیش از 

میرالدی  1۳۳۶-1۳۳7و کاشانه خود در جهان شده است. بنا بر گزارشات تنها طی سال های 

میلیارد دالر رسیرد و ایرن در  4۳۳خسارت های ناشی از بالیای طبیعی ویرانگر به بیش از 

میلیارد دالر، و در دو دهه قبل، یکصد میلریرارد  147حالیست که در دهه قبل میزان خسارت 

دالر گزارش شده است ضمن این که امروزه میزان وقوع بالیای طبیعی نسبت بره سره دهره 

 برابر شده است.  8برابر و زیان های مالی ناشی از آن ها  3گذشته 

درصد  ۳۳کشور بال خیز جهان است و  1۳بر اساس آمارهای منتشر شده کشورمان ایران جزء 

جمعیت کشور در معرض خررات ناشی از سیل و زلزله قرار دارند. بنا بر گزارشرات مرترعردد 

بیش از یازده هزار مریرلریرارد ترومران  81تا  7۳سیل، زلزله و زمین لغزش تنها در سالهای 

خسارت به کشور ما وارد نموده و کشور ما را از نظر آمار و وقوع حوادث طبیعی در مقام ششم 

هزار نفر از مردم ایران بر اثرر وقروع  12۳جهانی قرار داده است. در دهه های گذشته بیش از 

درصد بر اثر سیل و  13درصد بر اثر زلزله،  7۶بالیای طبیعی کشته شده اند که از این تعداد 

درصد بر اثر سایر بالیای طبیعی جان خود را از دست داده اند. تجربه نشان داده است کره  11

اقدام مسئوالنه در بروز بالیا تنها داشتن اطالعات کافی نیست بلکه عالوه بر آن برایرد در  

 درستی از آنچه استراتژی راهبردی برای اقدام مناسب است وجود داشته باشد.

تالشهای اولیه برای ایجاد یک برنامه بین المللی مدیریت سوانح بالبای طبیعی در سرازمران 

ملل متحد به دهه هشتاد میالدی بر می گردد که منجر به نام گذاری هفته دوم اکرتربرر بره 

 شد.  1۳8۳عنوان هفته بین المللی کاهش ریسک سوانح طبیعی در سال 

میالدی به عنوان دهه بین المللی کاهش سوانح بالبای طبیعی اعالم گردیرد  ۳۳اما نهایتا دهه 

و به دنبال آن اولین کنفرانس جهانی کاهش سوانح بالبای طبیعی در یوکوهامای ژاپن در مره 

برگزار شد. این کنفرانس منجر به تعیین راهبردی بین المللی برای کاهش ریسرک و  1۳۳4

 داشتن جهانی امن تر به نام راهبرد یوکوهاما گردید. 

به نظر می رسد یکی از راههای پاسخ به نگرانی افزایش خررات بالیای طبیعی، اجرای دقریرق 

( است که مرهرمرترریرن 2۳15-2۳3۳راهکارهای اجرایی و پیشنهاد شده چارچوب سندای ) 

سال آتی می باشد. چارچوب  15راهبرد کاهش خرر پذیری بالیای طبیعی سازمان ملل برای 

سندای  که بررسی های اولیه و کارشناسانه آن توسط کشورهای مختلف در فاصله سرالرهرای 

 صورت گرفته است مورد حمایت سازمان ملل متحد نیز قرار گرفته است. 2۳15تا  2۳12

( تحت 2۳۳5-2۳15به بیانی دیگر چارچوب سندای ابزاری است که جایگزین راهبرد هیوگو )

 در برابر خسارات بالیا و حوادث شده است. »برگشت پذیر نمودن جوامع و ملتها«عنوان 

چارچوب سندای براساس عناصری شکل گرفته است که فعالیت کشورها بر اساس معراهردات 

مشابه گذشته را همچنان تقویت و ضمانت نماید و عالوه بر آن منجر به نوآوری هایی از سوی 

 صاحب نرران و متخصصان کشورهای ذینفع در این امر باشد.

 (2عالوه براین، در اهداف چارچوب سندای مواردی همچون ضرورت در  )ادامه در صفرررحه 
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 اخبار انجمن

های  به اطالع محققان، پژوهشگران، دانشجویان و اساتید محترم رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی و سایر رشته

 Iranian Journal of Agricultural and Natural Resourceرسررررراند، مجررله بیرررن المللی مرتبط می

Economics (IJANRE)   وابسته به انجمن اقتصاد کشرررراورزی ایران و دارای مجوز انتشار از کمیسیون

باشد.  پژوهشی شما محققان گرامی می ر نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آماده دریافت مقررراالت علمی

به  IJANRE توانند جهت کسب اطالعات بیشتر از چگونگی ارسال مقاله به وب سایت مجله عالقمندان می
و یا وب سایت انجمن اقتصراد کشاورزی ایران مراجعه فرمایند. همچنین  www.iranianare.irنشانی: 

و شماره تلفن  Iranianaes.ir@gmail.com, info@iranianaes.irصندوق پست الکترررررررونیکی: 

 در همیررن زمینه آماده پاسخ گویی می باشد. ۳2۶با پیش شماره  322227۶7

متعلق بره  IJAREپایگاه الکترونیک دو فصلنامه 

 انجمن اقتصاد کشاورزی ایران بروزرسانی شد.

مجله اقتصاد کشاورزی و منابع طبریرعری ایرران 

دارای مجوز انتشار از سوی کمیسیون نشرریرات 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و بره زبران 

اصلی انگلیسی در تابستران و زمسرتران چرا  

شود. هیئت تحریریه مجله را استادان بنام و با  می

سابقه رشته مهندسی اقرترصراد کشراورزی در 

دانشگاه دهای مهم داخلی و خارجری تشرکریرل 

دهد. عالقمندان برای کسب اطالعات بیشرترر  می

 به نشانی سایت در لینک زیر مراجعه فرمایند.
Iranian Journal of  

Agricultural and Natural 
Resource Economics 

درگاه پرداخت الکترونیکی سایرت انرجرمرن 

 اقتصاد کشاورزی ایران راه اندارزی شد.

به گزارش روابط عمومی انرجرمرن اقرترصراد 

کشاورزی ایران، با راه اندارزی درگاه پرداخرت 

الکترونیکی سایت انجمن اقتصراد کشراورزی 

ایران، مشکالت مر بوط به پررداخرت هرای 

عضویت اعضا در انجمن، پرداخت برای چرا  

مقاالت در فصلنامه اقتصاد کشاورزی انجمرن، 

های آموزشی و ثبت نام در  ثبت نام در کارگاه

دهمین کنفرانس اقتصراد کشراورزی ایرران 

 مرتفع گردید. 

گفتنی است این درگاه با همرکراری بسریرار 

خوب بانک کشاورزی ایران و شرکرت آسران 

پرداخت پرشین برای انجمن اقتصاد کشاورزی 

  ایران توسعه داده شده است.

حسب اطالع اعضاء محترم و فرهیخنره انرجرمرن 

اقتصاد کشاورزی ایران، مهندس محمود حرجرتری 

وزیر محترم جهاد کشاورزی در مراسم افتتراحریره 

دهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایرران 

پیرامون مسائل کشاورزی ایران سواالتی را مرررح 

کردند که با توجه به اهمیت مروضروع در ارائره 

های کارشناسی، لزوم مشارکت متخصصان و  پاسخ

پژوهشگران رشته اقتصاد کشاورزی را بریرش از 

 پیش آشکار می سازد.

لذا بدینوسیله فراخوان مشارکت و ارائه پیشنهادات 

های پژوهشی کاربردی در حروزه سرواالت  و طرح

گردد. از کلیه مترخرصرصران،  مررح شده اعالم می

هرای اقرترصراد  استادان و اعضاء هیأت علمی گروه

های کشور و همچنریرن اعضراء  کشاورزی دانشگاه

هیأت علمی و کارشناسان ارشد انجمن اقرترصراد 

کشاورزی ایران که در موسسات علمی و پژوهشری 

شرود  مشغول فعالیت می باشند در خرواسرت مری

پاسخ های خود را  بصورت دسته بنردی شرده و 

کشاورزی ایران  موضوعی به دبیرخانه انجمن اقتصاد

 ارسال فرمایند. 

همچنین در صورتیکه محققان محترم برای پاسرخ 

به هر یک از سواالت مذکور طرح پژوهشری و یرا 

تروانرنرد  شیوه نامه خاصی مد نرظرر دارنرد مری

پیشنهادات خود را بصورت مدون برا چرارچروب 

نظری قابل قبول و با برآورد هزینه پرژوهرش بره 

 دبیرخانه انجمن اقتصاد کشاورزی ایران ارائه دهند. 

انجمن اقتصاد کشاورزی ایران مصمم است در ایرن 

های تخصصی برا مسروالن وزارت  ارتباط  نشست

جهاد کشاورزی و حتی المقدور در حضرور وزیرر 

ها و پریرشرنرهرادات  محترم برگزار نماید و پاسخ

پژوهشی دریافتی از سوی اعضا و مرترخرصرصران 

 فرهیخته انجمن را با ایشان مررح نماید.

اضافه می گردد طرح های پژوهشی پیرشرنرهرادی 

منحصرا با نام پیشنهاد دهنده طرح و با حرمرایرت 

حقوقی انجمن اقترصراد کشراورزی ایرران ارائره 

گردد و پس از تصویب موضوع پژوهش و تأمین  می

اعتبار مربوطه، از ارائه کننده طرح برای شروع بره 

 کار برور رسمی دعوت به عمل می آید.

 سواالت وزیر محترم جهاد کشاورزی:

ر دستیابی به چشم انداز مبتنری برر اقرترصراد 1

مقاومتی مستلزم اتخاذ چه رویکردهایی در حروزه 

هرایری  اقتصاد کشاورزی بوده و ورود به چه پارادایم

 است؟

ر علم اقتصاد کشاورزی چه پیشنهادی برای حرل 2

مشکل ساختاری در زمینه وجود فاصله بین تولیرد 

 تا مصرف دارد؟

های اقتصادی در بخش کشراورزی  ر خلق مزیت3

 مستلزم اتخاذ چه رویکردی است؟

ای بررای  ر دانش اقتصاد کشاورزی چه تروصریره4

 نظام بهره برداری بهینه در کشور دارد؟

ور هستند؟ نظام بهره بررداری  ها بهره ر آیا تعاونی5

خانوادگی چرور؟ کارشناسان اقتصاد کشاورزی در 

ها چه راهبردی را پیشرنرهراد  مواجهه با این چالش

 کنند؟ می

ر دانشمندان اقتصاد کشاورزی چه راهرکراری را ۶

برای جذابیت سرمایه گذاری و جذب سرمایره در 

 بخش کشاورزی ایران توصیه می کنند؟

ر اقتصاد کشاورزی برای بهبود رابرره مربرادلره 7

ها چه پیشرنرهرادی  بخش کشاورزی با سایر بخش

 دارد؟

 اطـالعیـه
 فراخوان ارائه پیشنهادات و طرح های پژوهشی کاربردی در پاسخ به درخواست وزارت جهاد کشاورزی 

 بروز شد IJANREسایت مجله  پذیرش مقاله در مجله علمی و پژوهشی اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی ایران 

درگاه پرداخت الکترونیکی سایت 

 انجمن اقتصاد کشاورزی ایران 

 راه اندازی شد

( بهترخررپذیری، مردیرریرت 1)ادامه از صفرررحه 

مواجهه با آسیب پذیری، پاسخگویی و مسئولریرت 

 پذیری، به چشم می خورد.

همچنین به رسمیت شناختن دینفعان و نقش آنها 

پذیری سریرع  در ایجاد ریسکهای جدید، و برگشت

زیر ساختهای بهداشتی و فررهرنرگری، ترقرویرت 

همکاریهای بین المللی و افرزایررررررش مریرزان 

مشارکت جهانی به ویژه جذب حمایت های مالی و 

الملرلری،  اختصاص وام از سوی موسسات مالی بین

 دیگر موارد این چارچوب می باشد.  

فاجعه از آنجا ناشی میشود کره برراسراس آمرار 

 135.2درصد از برودجره  ۳.4سازمان ملل، تنها 

 54۳های جهانی یعنی تقریبا  میلیارد دالری کمک

میلیون دالر صرف کاهش خرر بالیای طربریرعری 

شود. درحالی که پنج برابر بودجه فعلری برایرد  می

برای کاهش اثرات بالیای طبیعی درنظر گررفرتره 

شود. هرچند در نشست سال گذشته سازمان ملرل 

در استانبول ترکیه تصمیم گرفته شرد کره ایرن 

بودجه از نیم درصد به یک درصرد بررسرد. امرا 

بسیاری از متخصصان و صاحب نظران مهمترریرن 

تغییرات ایجاد شده در این سند را، تاکید قوی برر 

مدیریت ریسک سوانح و بالیای طبیعی بره جرای 

مدیریت سوانح، و تعیین اهداف اختصاصی جهانری 

 می دانند.

برخی از اهداف مهم این چارچوب عربرارترنرد از: 

کاهش خرر پذیری سوانح، تمرکز بر پیشگیری از 

ریسک های جدید، کاهش ریسک های مروجرود، 

تقویت برگشت پذیری، کاهش مر  و میر سوانرح، 

های اقتصادی تا حد ممکن، کاهش  کاهش خسارت

خسارات تاسیسات زیر بنایی و خدمرت رسرانری، 

های هشدار پیش  افزایش دسترسی و توسعه سامانه

هنگام مخاطرات، سامانه هرای بررآورد و اطرالع 

 رسانی ریسک سانحه.

بنابراین باید اذعان داشت که امروزه برا افرزایرش 

میزان حوادث و بالیای طبیعی در جهان، کراهرش 

خرر پذیری سوانح به عنوان یک اولویت جرهرانری 

نیازمند تالش جمعی سیاسرترگرزاران، مردیرران، 

متخصصان و کلیه ذینفعان این حوزه میباشد و در 

این راستا بهره گیری ماهرانه و هوشرمرنردانره از 

دانش و تجارب جهانی همچرون اجررای دقریرق 

راهکارهای مندرج در چارچوب سندای می تروانرد 

گامی موثر و ضرورتی انکار ناپذیر در کاهش میزان 

خسارات بالی طبیعی غیر مترقربره در ایرران و 

جهان باشد. امید است که صاحب نظران، سیاسرت 

گزاران و برنامه ریزان کشور نیز با بهره گرفترن از 

ارتباطات با نهادها و سازمانهای بین الرمرلرلری و 

تدوین استراتژی های بلند مدت و معقوالنه بتوانند 

دستیابی کشور به توسعه پایدار را برا مردیرریرت 

ریسک سوانح و بالیای طبیعی تضمین نمایند کره 

این همان پیام ماهوی چارچوب سرنردای بررای 

 توسعه پایدار می باشد. 

 منبع:
Sendai Framework for Disaster Risk Reduc-
tion 2015-2030 

 

 دکتر کیانوش قالوند

 عضو انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

 چارچوب سندای برای کاهش خسارات بالیای طبیعی  و دستیابی به توسعه پایدار

http://www.iranianare.ir/index.php?sid=1&slc_lang=enC:/Users/hr/Documents/Custom%20Office%20Templates
http://www.iranianare.ir/index.php?sid=1&slc_lang=enC:/Users/hr/Documents/Custom%20Office%20Templates
http://www.iranianare.ir/index.php?sid=1&slc_lang=enC:/Users/hr/Documents/Custom%20Office%20Templates
http://iranianaes.ir/files/site1/files/43291_sendaiframeworkfordrren(1).pdf
http://iranianaes.ir/files/site1/files/43291_sendaiframeworkfordrren(1).pdf
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 اخبار انجمن

 اطالعیه فراخوان برگزاری یازدهمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

 های اقتصاد کشاورزی قابل توجه مدیران محترم گروه

 دانشگاه های کشور

ها و اهداف متعالیی ن،  ایاهدهیمییین  به اطالع می رساند در راستای رسالت انجمن و سیاست
تیسسی   7931کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورهی اارا، در نیمه اول اردابهشت ماه سیال 

اان انجمن و با همکاری اکی اه دانشگاه های کشسر برگزار خساهد شید  بیه مینیفیسر  یراهی  
های اقتصاد کشاورهی تسانمند و مستعید کشیسر  بیداینیسسییی یه  ساختن امکا، مشارکت گروه

 راخسا، میزبانی و دراا ت پیشنهادات در خصسص برگزاری هر چه با شکسهتیر ااین روایداد 
 بزرگ ع می اعالم می گردد  

خساهشمند است در صسرت عالقمندی به میزبانی  پیشنهادات خسد را حداکثر تا پاایا، دایمیاه 
سال جاری بصسرت مکتسب و با ذکر امکانات و م زومات جانبی مسجسد به دبیرخانه انجمن اعیالم 
 رمااید  بداهی است بر اساس رواه معمسل گذشته پس اه بررسی پیشنهادات درایا یتیی اه 

های کشسر  هیأت مداره انجمن پس اه بررسی امکانات و تساتمنداهای  سسی هر اک اه دانشگاه
متقاضیا، و ساار مسارد مسرد نفر انجمن محل برگزاری همااش را انتخاب و اعالم خساهد نمسد  
طبعا اولسات با دانشگاه هاای خساهد بسد که تا کنس، میزبانی کنفرانس های قب ی را بیرعیهیده 

 نداشته اند  

 با احترام / دکتر حبیب اهلل سالمی       
 رئیس انجمن اقتصاد کشاورزی ایران       

 01تا  8نشست اول: ساعت 

 تعریف طرح و پروژه

 اقتصادی  بررسی مبانی تئوریک طرح و اهمیت آن در برنامه ریزی 

 بررسی چگونگی پیدایش و تاریخچه طرح و چگونگی انتخاب آن برای مرالعات امکان سنجی اقتصادی 

 (بررسی مرالعات پایه اقتصادی )مرالعات مربوط به عرضه و تقاضای محصول 

 01تا  01نشست دوم: ساعت 

 مطالعات فنی ـ اقتصادی شامل:
 الف( مهندسی طرح

 ب( مکان یابی طرح

 ج( مرالعات نهاده ها و مواد اولیه طرح 

 01ـ  01نشست سوم: ساعت 

 ارزیابی طرح های سرمایه گذاری
 الف( مدلهای ارزیابی در شرایط آینده معلوم دوره بازگشت سرمایه، میانگین نرخ بازدهی

 ب( مدلهای ارزیابی تنزیلی با لحاظ نمودن ارزش زمانی پول

 ج( مدلهای ارزیابی طرح در شرایط عدم اطمینان

 تحلیل ریسک و معیارهای گزینش در شرایط عدم اطمینان

 تحلیل های حساسیت، شبیه سازی کامپیوتری

 سناریو نویسی و بررسی تورم و تأثیر آن بر تصمیم گیری های سرمایه گذاری 

 
 
 

 کارگاه آموزشی: 

  ارزیابی فنی و اقتصادی طرح های سرمایه گذاری

 مدرس: دکتر حسنعلی قنبری؛ عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی و مدیر عامل سابق بانک سپه

 53الی  8از ساعت  31/55/23:   زمان برگزاری                                ایران : انجمن اقتصاد کشاورزیبرگزار کننده

 31/55/26محل برگزاری: کرج؛ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی  دانشگاه تهران،  دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی          آخرین مهلت ثبت نام: 

  می توانید همین حاال ثبت نام کنید

( و پرداخت هزینه ثبت نام از طریق درگاه iranianaes.irورود به سایت انجمن اقتصاد کشاورزی ایران ) نحوه ثبت نام:
 پرداخت الکترونیک

 هزار تومان 1۳۳هزار تومان و داوطلبان عضو انجمن اقتصاد کشاورزی ایران  2۳۳داوطلبان آزاد  هزینه ثبت نام:

 )به علت لزوم برنامه ریزی تاریخ مذکور قابل تمدید نخواهد بود 13۳5بهمن ماه  2۳ مهلت ثبت نام:

 01ـ 01نشست چهارم: ساعت 

 COMFARکارگاه آموزشی ـ کاربردی نرم افزار 

 به کلیه شرکت کنندگان گواهینامه معتبر انجمن اقتصاد کشاورزی ایران اعراء می گردد.

http://iranianaes.ir/find.php?item=1.118.138.fa
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 مقاله ویژه

اش   افزاری است که شرکت آجی نایک، مهندس نرم

را فروخته و حاال در گوای هند، با انتخاب شرغرل 

ی کرده و به  انداز کشاورزی، مزرعه هیدورپونیک راه

کاشت محصوالت سالم مشغول است. این مهندس 

افزار تصرمریرم دارد ترا در مرورد آمروزش  نرم

هیدروپونیک و استفاده از تکنولوژی در کشراورزی 

 به کشاورزان در سراسر هند کمک کند.

بره ، The Better Indiaسایت  به گزارش ایانا از وب

گفته وی این روزها بسیاری از فرزندان کشراورزان 

دهند تا به جرای مشرغرول شردن در  ترجیح می

(های مدیریت ارشد کسب و کار  ، رشته کشاورزی

MBA  (اش ایرن  یا مهندسی را انتخاب کنند؛ دلیل

است که کشاورزی به نظرشان همیشه پرر سرود 

 نیست.

گوید: این در حالری اسرت  آجی نایک در ادامه می

مان کره مرواد  که بسیاری از ما روی ریشه زندگی

کنیرم؛ چرراکره  غذایی با کیفیت است، تمرکز نمی

تواند یک کشور سالرم را بره  مواد غذایی سالم می

 وجود آورد.

افزاری است که اکنون تبدیل بره  وی مهندس نرم

 32کشاورز هیدروپونیک شده است. ایرن جروان 

ساله در نظر دارد تا با کشاورزی هریردروپرونریرک 

بتواند مواد غذایی با کیفیت را به دست آورد؛ چررا 

هرا و سربرزیرجرات  که امروزه بسیاری از مریروه

شده در بازار دارای مواد شیرمریرایری مضرر  عرضه

 هستند و برای سالمتی خرر دارند.

وی معتقد است که استفاده صحیرح از فرنراوری 

 تواند تولید یک مزرعه را بهبود بخشد. می

گوید: اما مشرکرل ایرن اسرت کره  این جوان می

کشاورزان هندی در حال حاضر به دلیل برودجره، 

ترسند که اگرر  تمایلی به ریسک ندارند. آن ها می

شان در فن آوری به انجام نررسرد،  سرمایه گذاری 

 شان شود. ممکن است زیان بزرگی نصیب

خواهد با بهره بردن از فناوری و استرفراده  آجی می

بیشتر کشاورزان از این روش، این نگرش را تغییرر 

دهد. هیدروپونیک روند رشد گیاهران در آب برا 

 افزودن مواد مغذی و بدون استفاده از خا  است.

آنچه که باعم جلب نظر آجی به این روش شرد، 

این است که در این روش از مرواد شریرمریرایری 

شرود. پرس از  ای محدود اسرترفراده مری گونه به

تحقیقات اولیه و دیدار با یک دکتری تغذیه گریراه 

که در پونه یک مزرعه هیدروپونریرک مردیرریرت 

 کرد، به این مسئله اطمینان پیدا کرد. می

گوید: واقعیت این است که هیدروپونیرک  نایک می

شامل فناوری مانند توسعه یک سریرسرترم بررای 

گردش اتوماتیک آب، کنترل پرارامرتررهرای دمرا، 

رطوبت، و غیره است که براعرم شرد ترا از آن 

سرال  1۳استقبال کنم. با توجه به این کره در 

ام و به این مسائرل  کار کرده  ITگذشته در صنعت 

 آگاهی دارم.

با مجهز شدن به دانش مورد نیاز، آجی تروانسرت 

اش را دو ماه قبل در کاراس وادا با یک تیرم  مزرعه

اندازی کند. او در حال حراضرر بره  شش نفره راه

پرورش سبزیجات مانند کاهو و سبزیجات ساالد برا 

 های غذایی فیلم استفاده از تکنیک

  )NFT: Nutrient Film Technique (

 پردازد. می

این یک تکنیک هیدروپونیک اسرت کره در آن 

عمق( آب حاوی مواد مرغرذی  جریان سرحی )کم

های گریراهران در لرولره  برای رشد گیاه در ریشه

استوانه ای ضد نشتی که کانال نامیده مری شرود، 

جریان دارد. جریان آب از یک سو آغاز و دوباره بره  

سیستم گردش از انتهای دیگر بررمری گرردد، در 

نتیجه کاهش مصرف آب در مقایسه با کشراورزی 

 درصد روی می دهد. 8۳سنتی تا 

از آن جا که خا  در فرایند کاشت محصول وجود 

ندارد، هیچ نیاز به آفت کش ها نیست. همچنریرن 

آجی در جهت صرفه جویی فضا، سیستم خرود را 

در یک مدل کشاورزی عمودی در هرفرت سرررح 

قفسه قرار داده است. او مدعی است که این مزرعه، 

نخستین مزرعه هیدروپونیک عرمرودی گروا بره 

 مترمربع است. 15۳مساحت 

دهد: من سه تن کاهو هر ماه پررورش  وی ادامه می

دهم. مزرعه در یک محیط کنترل شرده ایرن  می

دهد تا بتوانم سبزیجات را در طرول  امکان را می

که وابسته به آب و هروا براشرد،  سال بدون این

 پرورش دهم.

عالوه بر این، نایک در حال حاضر در تالش بررای 

متقاعد کردن کشاورزان دیگر برای روی آوردن بره 

این فناوری است. در همین راستا، این روش را بره 

کشاورزان در نمایشگاه های گیاهی توسرط وزارت 

کشاورزی در مکان های مختلف در گوا مرعررفری 

 کند. می

گوید: وزارتخانه هم مشتاق همکاری است بره  او می

طوری که آن ها می توانند کشاورزان بیشترری را 

 به این روش ترغیب کنند.

این جوان کشاورز، تولیدات خود را به فروشندگران 

هرا بره فرروش  محلی و همچنین به سوپرمارکرت

 رساند. می

وی افزود: برنامه آینده من پرورش فلفل، خریرار و 

توت فرنگی است؛ همچنین به تغییر جرهرت بره 

روش دیگر هیدروپونریرک و افرزایرش ترولریرد 

 اندیشم. می

در گوا کارش را با تراسریرس  2۳11آجی در سال 

های تلفن هرمرراه  شرکتی در زمینه توسعه برنامه

آغاز کرد. امسال او شرکت خود را فروخت و مبلغی 

اندازی مزرعه پس انداز کرد. او همچنین از  برای راه

گذار کمک مالی دریافت کرد. ایرن در  دو سرمایه

اندازی مرزرعره  های اولیه راه حالی است که هزینه

هیدروپونیک بسیار زیاد است. آجی براور دارد او 

قادر به بازپرداخت آن در طری یرک دوره برا 

دلیل گردش مالری براال  کشاورزی هیدروپونیک به

 خواهد بود.

او معتقد است تولید مواد غذایی امروزه با افرزایرش 

جمعیت، کمبود آب و تأثیر زیست محیری حمرل 

و نقل، تبدیل به یک چرالرش واقرعری اسرت و 

سرازی و  هیدروپونیک بهترین انتخاب برای تجاری

 همچنین کشاورزی مبتنی بر خانه است.

وی نتیجه می گیرد، برخری مرزایرای دسرترگراه 

 3۳تا  2۳هیدروپونیک به شما امکان تولید بیشتر )

ها با کیفیت باال، صررفره  درصد( سبزیجات و میوه

جویی در مصرف آب و مواد مغذی و مواد غرذایری 

دهرد.  تازه و امکان پرورش در شهرهای بزر  مری

های حمل  گران و هزینه همچنین به کاهش واسره

 کند. و نقل کمک می

 

 مهندس نرم افزار هندی به کشاورزی روی آورد

 کشت محصوالت کشاورزی سالم در مزرعه هیدروپونیک 

http://www.iana.ir/fa/news/38503/کشت-محصولات-کشاورزی-سالم-در-مزرعه-هیدروپونیک-استفاده-محدود-از-مواد-شیمیایی-در-کشاورزی-هیدروپونیک-افزایش-30-درصدی-محصولات-با-وجود-کیفیت-بیشتر
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یکی از مسئوالن قوه قضائیه با تأکیرد برر نرقرش 

از   مشکل خشکسالی در مهاجرت از روسرتراهرا،

دلیرل  روستا از ابتدای امسال به 4۶۳متروکه شدن 

خشکسالی خبر داد و گفت: در حال حراضرر آب 

نقره  ۶8۳۳هزار نفر در ۶۳۳میلیون و 2آشامیدنی 

 شود.  از ایران با تانکر آب تأمین می

به گزارش خبرگزاری تسنیم عرلریررضرا سراوری 

های وضعی از جررم مرعراونرت  مدیرکل پیشگیری

پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برا اشراره بره 

نشریرنری و  نشینی و ارتباط حاشیه موضوع حاشیه

مهاجرت با خشکسالی و بحرران آب در کشرور، 

اظهار داشت: موضوع پیرشرگریرری از گسرتررش 

 5نشریرنری تروسرط  های ناکارآمد و حاشیه بافت

کارگروه تخصصی که تحت نظر قوه قضائیره قررار 

صورت تروممران در دو  شود و به دارند، دنبال می

سیاست پیشگیری از مهاجرت و بهبود وضرعریرت 

 شود. نشینی پیگیری می حاشیه

های انرجرام گررفرتره در  وی با بیان اینکه تالش

راستای افزایش انگیزه ماندگاری در روستاها است، 

هرای تردویرن شرده،  افزود: از جمله دستورالعمل

های آبیاری مدرن و گسترش آبریراری  اجرای طرح

ای و هوشمند است، این در حالی اسرت کره  قرره

صورت همزمان، توسعه صرنرعرت تروریسرم و  به

های مرتبط و  گردشگری را از طریق آموزش مهارت

آموزی در این بخش در دستور کار  با حرفه

داریم تا انگیزه ماندگاری در روستراهرا را 

 ارتقاء دهیم.

هرای  ساوری با اشاره به اهرداف بررنرامره

تدوین شده، پیشگیری از مرهراجررت و 

نشریرنران را از  مهاجرت معکوس حاشیه

ها عنروان  ها و برنامه جمله اهداف این طرح

های تهران، البرز، خرراسران رضروی،  کرد و استان

آذربایجان شرقی و خوزستان را دارای بیشرترریرن 

نشین معرفی کرد ساوری در ادامره  جمعیت حاشیه

در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنریرم در خصروص 

نشینی در کشور و چررایری  وضعیت فعلی حاشیه

مهاجرت به حاشیه شهرها گرفرت: مرترأسرفرانره 

خشکسالی نقش بسیاری در متروکه شدن روستاها 

آبی  و مهاجرت از مناطق روستایی درگیر مشکل بی

های اعالم شده از ابرتردای  دارد و بر اساس گزارش

دلیل خشکرسرالری،  روستا در کشور به 4۶۳امسال 

متروکه اعالم شدند. وی در پایان خاطرنشان کررد: 

دلریرل  در حال حاضر در شرایری قرار داریم که به

میرلریرون و  2آبی، آب آشامیدنی  خشکسالی و بی

نقره از  ۶8۳۳هزار نفر از جمعیت کشور در  ۶۳۳

 شود. ایران با تانکر آب تأمین می

 روستا متروکه شده است ۰26مسئول قوه قضائیه: از ابتدای امسال یک 

 اخبار ویژه بانک کشاورزی ایران

فررنرگری در سرال  با توجه به افزایش تولید گوجه

جاری و افت قیمت این محصرول در بررخری از 

ها با دستور وزیر جهراد کشراورزی خرریرد  استان

 شود. حمایتی این محصول از امروز آغاز می

ریزی سرازمران مررکرزی  معاون بازرگانی و برنامه

تعاون روستایی ایران امروز گفت: بر اساس بررسری 

فرنرگری  انجام شده، قیمت خرید هر کیلوگرم گوجه

تومان  3۳۳در مراکز خرید سازمان تعاون روستایی 

 تعیین شده است.

مهین ابراهیمی در پاسخ به این پرسش کره چره 

فرنگی  هایی شامل طرح خرید حمایتی گوجه استان

شوند، افزود: در حال حاضر فقط استان بوشهرر  می

های دیگر نیز  شامل این خرید شده است، اما استان

اند تا در صرورت نریراز  در این طرح گنجانده شده

تعاونی روستایی برای خرید حمایتی ورود پریردا 

 کند.

وی میزان خرید حمایتی گوجه فرنگری را بردون 

سقف اعالم کرد و ادامه داد: این خرید تا زمانی که 

بازار این محصول به تعادل برسد، ادامره خرواهرد 

داشت و برای میزان این خرید حردی مشرخر  

 نشده است.

ریزی سرازمران مررکرزی  معاون بازرگانی و برنامه

تعاون روستایی ایران بیان کرد: امروز دستور خرید 

شرود و کشراورزان  ها ابالغ مری به تعاون روستایی

ترین تعاونی روستایی  توانند با مراجعه به نزدیک می

 محل اقامت خود اقدام به فروش محصوالت کنند.

رسرانری گسرتررده  ابراهیمی نیازسنجی و اطرالع

فرنگی تولیردی را  منظور ایجاد تقاضا برای گوجه به

از دیگر اقدامات انجام گرفته برشمرد و یادآور شرد: 

گیررد  این خرید با هدف مصارف صنعتی صورت می

و محصوالت پس از خرید به کارخانه ترولریرد رب 

 شوند. تحویل داده می

وی در پایان با اشاره به رونرد افرزایشری ترولریرد 

فرنگی نسبت به سال قبل در کشور،  محصول گوجه

تأکید کرد: بحم رکود در بازار و کاهش تقاضا و از 

طرفی افزایش حجم عرضه، باعم شرد ترا سرال 

فرنگی در مناطرق  جاری شاهد کاهش قیمت گوجه

 مختلف کشورمان از جمله استان بوشهر باشیم.

هکتاری که  5۳۳هزار و  12گفتنی است، امسال از 

فرنگی در استان بوشهر قرار گرفتره  زیرکشت گوجه

آمرده کره  دسرت هزار تن محصول بره 14۳تقریباً 

 نسبت به سنوات گذشته رشد داشته است.

 ریزی سازمان مرکزی تعاون روستایی به ایانا خبر داد: معاونت بازرگانی و برنامه

 تومان  966فرنگی به قیمت هر کیلوگرم   خرید حمایتی گوجه
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 گزیده اخبار کشاورزی ایران

 وگو با ایانا مررح کرد: رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در گفت

گذاری در صنایع  های روستایی برای سرمایه تعاونی

 گیرند  تبدیلی و تکمیلی بودجه می

 مدیر شرکت شهر  های کشاورزی استان اردبیل خبر داد:

 مجتمع گلخانه ای در استان اردبیل  56احداث 

 هکتاری در دشت مغان  5666ساخت مجتمع گلخانه ای 

به گزارش ایانا از اردبیل، فضائل بصیرری مردیرر 

شرکت شهر  های کشاورزی استان اردبیل  برا 

اعالم این خبر افزود: با توجه به سیاستهای وزارت 

جهاد کشاورزی مبنی بر توسعه کشت محصوالت 

متراکم گلخانه ای در کشور و اهمیتی کره ایرن 

موضوع در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتری 

دارد، مدیریت شرکت شهرکهای کشاورزی استان 

مجتمع کشاورزی در سرح استان را در  1۳تعداد 

اختیار دارد که زیر ساخت های شش واحرد آن 

 تکمیل شده است. 

وی گفت: از این تعداد، چهار واحرد مرجرترمرع 

هکتار بره سررمرایره  58گلخانه ای به مساحت 

گذاران بخش خصوصی که دارای صالحیت فنی و 

 اجرایی و مالی هستند، واگذار شده است. 

وی یادآور شد: تعداد دو مجتمع گلخانه ای دیگرر 

هکتار در حال واگذاری به بخش  42نیز در سرح 

خصوصی است که پس از تکمیل آن هرا بررای 

نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجراد  5۳۳حدود 

 خواهد شد.

بصیری گفت: شرکت شهرکهای کشاورزی استران 

در حال انجام اقدامات اولیه برای اخذ زمین مورد 

نیاز برای ساخت مجتمع گلخانه ای برزر  بره 

مساحت یک هزار هکتار از اراضی پایاب سد خردا 

آفرین در دشت زرخیز مغان است کره مرراحرل 

اولیه کار انجام گرفته و بعد از واگذاری زمریرن و 

مراحل اداری، اقدام به مرالعه و بررسی و طررح 

اولیه خواهد شد و این اراضی پس از تکمیل زیرر 

 شود. ساختها به بخش خصوصی واگذار می

وی در پایان خاطرنشان ساخت: پریرش بریرنری 

شود با بهره برداری از این مجترمرع عرظریرم  می

گلخانه ای برای تعداد بیش از پنج هزار نفرر بره 

 صورت مستقیم شغل ایجاد شود. 

 معاون تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی به ایانا خبر داد:

درصد  39ارتقای تولید بذور مصرفی کشاورزان و تأمین 

 بذور گندم توسط محققان داخلی 

رئیس سازمان تحقیرقرات، آمروزش و تررویرج 

کشاورزی گفت: به همت و تالش مرحرقرقران و 

ایم  ای رسیده پژوهشگران داخلی، اکنون به مرحله

درصد بذر مورد نیاز گندمکاران، از داخرل  ۳3که 

تأمین شده و نیاز به واردات به شردت کراهرش 

 یافته است.

اسکندر زند با اشاره به اینکه در سال جاری نریرز 

شرود،  رقم داخلی بین گندمکاران توزیع مری ۶7

درصد بذر جو، برنج و پرنربره  1۳۳افزود: حدود 

داخلی بوده و بخش کوچکی از ذرت نیز در برنرد 

 واردات است.

صرورت  اکنون بذرهایی کره بره به گفته وی، هم

شود، مربوطه بره  عمده از خارج از کشور وارد می

سبزی و صیفی است که تقریباً در ترمرام دنریرا 

بخش خصوصی برای تولید این بذور وارد عرمرل 

شود؛ بنابراین ما نریرز انرترظرار داریرم کره  می

گذاران غیردولتی  بنیان و سرمایه های دانش شرکت

برای تأمین این نهاده اقدام کنند. البتره مریرزان 

های روغنی نیز باال است، اما  وابستگی در بذر دانه

در مجموع محققان ما برای تولید برذور اصرلری، 

 توانمندی قابل توجهی دارند.

رئیس سازمان تحقیرقرات، آمروزش و تررویرج 

های روغنی بیان کرد: ایرن  کشاورزی در باره دانه

شود، عمدتاً  بذور که از کشورهای خارجی وارد می

هیبرید بوده و تولید بذرهای هیبرید، نریرازمرنرد 

ای است. البته در حرال  تکنولوژی بسیار پیچیده

حاضر محققان کشور برای دستیابی به آن فعالیت 

رود طی برنامه شش یا هفت  کنند که امید می می

 ویژه برای کلزا تحقق یابد. ساله، این مهم به

 

حسین صفایی، رئیس سازمان مررکرزی ترعراون 

وگو با ایانا با بیان ایرنرکره  روستایی ایران در گفت

ها بیشتر از اشخاص  تخصی  این بودجه به تعاونی

حقیقی امکان ایجاد اشتغال پایدار در روستاهرا را 

عنوان  های روستایی به کند، گفت: تعاونی فراهم می

های اقتصادی که اعضای آن را روسترایریران  بنگاه

تواند محل مناسربری بررای  دهند، می تشکیل می

 کارگیری این بودجه باشد. جذب و به

وی کلید حل معضل بیکاری در روستاها را تقویت 

های روستایی عنوان کرد و افرزود: فرعرال  تعاونی

ها به معنی سپردن کار بره  کردن و تقویت تعاونی

مردم است که منجر به کراهرش فسراد، تروزیرع 

عادالنه ثروت، جلوگیرری از ترکراثرر ثرروت و 

 شود. فقرزدایی می

رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران یکری 

های روسترایری را ایرجراد  از وظایف ذاتی تعاونی

آموختگان روسترایری  اشتغال برای جوانان و دانش

تواند مرا را  عنوان کرد و ادامه داد: این بودجه می

در پرداختن به این وظیفه اصلی سازمان ترعراون 

 روستایی یاری کند.

صفایی بیان کرد: در روستاهرا افرراد براسرواد و 

دلریرل  توانمند و خالق زیادی وجود دارند که بره

سرمایه اند  شرایط برروز پریردا نرکرردنرد و 

توانند با فراهرم نرمرودن  های روستایی می تعاونی

 ها را بالفعل کند. شرایط الزم این تواتمندی

 وگو با ایانا مررح کرد: خور و بیابانک در گفت سرپرست مجتمع پتاس

 برداری معادن پتاس کشور به جای واردات کود پتاسه  گذاری در تکمیل بهره سرمایه
نیاز ساالنه پتاس کشور برای خودکفایی در تولریرد 

هرزار ترن اسرت کره برا  2۶۳کود پتاس حدود 

خور و بیابانک اصفهان و  برداری کامل از معدن بهره

برداری از معادن ترردود اسرتران  اندازی و بهره راه

سمنان، میانی در استان خراسان جنوبی و دریاچره 

شود و حرتری  قم تمام این نیاز در داخل تأمین می

 امکان صادرات را هم خواهیم داشت.

وگو  خور و بیابانک در گفت سرپرست مجتمع پتاس

با خبرنگار ایانا با اشاره بره دیردار وزیرر جرهراد 

کشاورزی با همتای بالروسی خود و مذاکرات برای 

واردات کود پتاسه از ایرن کشرور، گرفرت: ایرن 

مذاکرات در حالی انجام شده است که در صرورت 

جذب سرمایه کافی برای معادن پرتراس داخرلری، 

توان در تولید این نوع از کودها کامالً خودکرفرا  می

شد و حتی به کشورهای منررقره هرم صرادرات 

نائینی افزود: ظرفیت کارخرانره و  داشت.علی علوی

هزارتن در سال است، امرا  5۳خور و بیابانک  معدن

هزار تن فعالریرت  1۶اکنون این مجموع تنها با  هم

گرذاری مرنراسرب  کند در حالی که با سرمایره می

توان در عرض کمتر از دو سال به حداکثر تولید  می

 خود دست یافت.

خور و بیابانک با تأکید برر  سرپرست مجتمع پتاس

انردازی  اینکه تکنولوژی روز مورد نریراز بررای راه

معادن پتاس از کشور آلمان خریداری شده اسرت، 

ادامه داد: با توجه به تأمین تکنولوژی مورد نیاز در 

اندازی دیگر مرعرادن  خور و بیابانک هزینه راه معدن

 پتاس کمتر خواهد بود.

نائینی تأکید کرد: پتاس در صنایع مختلرفری  علوی

ترین کاربرد آن به عنروان  شود؛ اما مهم استفاده می

کود شیمیایی در صنایع کشاورزی است به طروری 

درصد از مصرف پتاسیم  ۳5که کودهای کشاورزی 

درصرد  1۳را به خود اختصاص داده اند و کمتر از 

 رسد. آن به مصرف تهیه مواد شیمیایی می

وی در پایان اظهار داشت: پتاسیم یکی از عرنراصرر 

غذایی اولیه موجودات زنده جانوری و گیاهی است، 

کودهای پتاسیم بعد از نیتروژن و فسفر، سرومریرن 

 کود از نظر مصرف هستند.
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http://www.iana.ir/fa/news/38346/تأمین-93-درصد-بذور-گندم-توسط-محققان-داخلی-دستیابی-به-فناوری-تولید-بذر-هیبرید-تا-کمتر-از-هفت-سال-دیگر
http://www.iana.ir/fa/news/38499/سرمایهگذاری-در-تکمیل-بهرهبرداری-معادن-پتاس-کشور-به-جای-واردات-کود-پتاسه-400-میلیارد-تومان-سرمایه-مورد-نیاز-برای-تولید-هر-100-هزار-تن-پتاس
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 وگو با ایانا: گندمکار نمونه در گفت

 پرداخت تسهیالت به کشاورزان بسیار سختگیرانه است 

ها همراه با افزایش نرخ ترورم  افزایش قیمت نهاده

باعم شد که قیمت تولید برای کشاورزان افزایرش 

یابد، این در حالی است که دولت در تعیین قیمت 

خرید تضمینی تورم را در نظر نگرفته است، ضمن 

ها با تأخیر سه ماهه و در  اینکه برخی از پرداخت

 چند قسط صورت گرفت.

که در جشرن بررداشرت  ۳5گندمکار نمونه سال 

محصول امسال از سوی رئیس جمرهروری مرورد 

وگو با خبرنگار ایانرا برا  ، در گفتتقدیر قرار گرفت

بیان اینکه شرایط حاکم بر تولید و بازار انرگریرزه 

کشاورزان را کاهش داده است، گفت: قیمت خرید 

تضمنی تنها دو درصد افزایش یافرتره اسرت، در 

هرای  حالی که با توجه به نرخ تورم قیمت نرهراده

 اند. درصد افزایش داشته 12تا  1۳کشاورزی 

حسین نصیری افزود: کشاورزان هر چقدر هم در 

مدیریت مزارع دقت داشته باشند، وقتی مرنرابرع 

ملی پاسخگوی نیاز مزرعه نباشد و آنها نرتروانرنرد 

ها را در فصل مناسب تهیه کنند، رسیدن بره  نهاده

پرذیرر  وری مناسب و افزایش تولریرد امرکران بهره

 نخواهد بود.

وی با انتقاد از تأخیر در پرداخت برهرای خرریرد 

تضمینی به کشاورزان، تأکید کرد: گندمکاران هرر 

کننرد ترا  سال زراعی شش ماه تالش و هزینه می

محصولشان به ثمر بنشیند که اگر این زمان را بره 

تأخیر سه ماهه پرداخت بهای خرید تضرمریرنری 

رسرد.  ماه می ۳اضافه کنیم، خواب سرمایه آنان به 

این خواب سرمایه در حالی است کره بریرشرترر 

کشاورزان در پرداخت مرالبات به بانک کشاورزی 

و بسیاری دیگر دچار مشکل هستند و مجبور بره 

 پرداخت دیرکرد و سود باال به این بانک هستند.

این گندمکار نمونه خواستار هماهنگی دولرت برا 

بانک کشاورزی در دریافت مرالبات از کشراورزان 

شد و ادامه داد: اگر دولت در پرداخت بهای خریرد 

تضمینی به کشاورزان و تأمین منابرع مرالری آن 

هرای الزم را برا  مشکل دارد باید هرمراهرنرگری

های ذی ربط ازجمله بانک کشاورزی انجرام  ارگان

دهد تا در این میان کشاورزان به دلیل دیررکررد 

 پرداخت سود دچار سختی و زیان در تولید نشوند.

ایران و قرقیزستان برای توسعه همکاری های خود 

حوزه های متنوع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی،   در 

سرنرد   کردند.   ساله منتشر  1۳یک سند همکاری 

همکاری بلند مدت میان دو کشور، در جریان سفر 

رسمی حسن روحانی رییس جمهروری اسرالمری 

  نهایی شد. ایران به بیشکک 

به گزارش ایانا، در نقشه راه همکاری های ایران و 

قرقیزستان، مسیرهای توسعه سریع همکاری های 

دو کشور در بخش های سریراسری، اقرترصرادی، 

صنایع   صنعت، حمل و نقل، ارتباطات، کشاورزی و 

تبدیررلی، همکاری های استانری، فررهرنرگری و 

گردشرگرری و حروزه   بشردوستانه، علمی و فنی، 

بهداشت و امنیت و مبارزه با بالیای طبیرررررعی و 

  زیست هدفگذاری شده است. حفاظت محیط 

بند پنجم این سند مربوط به کشاورزی و صنرایرع 

 تبدیلی است.

 کشاورزی و صنایع تبدیلی 

طرف ها همکاری های دو کشور را بر مبرنرای  -1

یادداشت تفاهم همکاری کشاورزی منرعرقرده در 

سپرترامربرر  5برابر با  13۳4شهریورماه  14تاریخ 

بین وزارت جهاد کشراورزی جرمرهروری  2۳15

اسالمی ایران و وزارت کشاورزی و احیای اراضری 

جمهوری قرقیزستان از طریق تدوین و ترکرمریرل 

 بیش از پیش پایه های حقوقی فعال می نمایرنرد.

طرف ها همکاری در چارچروب پرروژه هرای  -2

مشتر  در زمینه مکانیزاسیون بخش کشراورزی، 

صنایع تبدیلی و فرآوری محصوالت کشراورزی را 

مورد تشویق و حمایت قرار می دهند. همچنین از 

اجرای پروژه ها در زمینه علوم کشاورزی و نریرز 

ایجاد شرکت های تبدیلری و فررآوری، مرراکرز 

نمایشگاهی تبدیلی، فرآوری محصوالت کشراورزی 

و مراکز لجستیک در قرقیزستان حرمرایرت مری 

 نمایند.

طرف ها شرکت های دو کشور را برای توسعره  -3

بخش دامداری تشویق می نمایند. هم چنیرن، دو 

طرف در زمینه رعایت استانداردهای گریراهری و 

بازرسی دامپزشکی بر مبنای مقررات مربوطه بیرن 

المللی و قوانین ملی دو کشرور و مرررابرق برا 

استانداردهای بهداشتری گریراهری و برازرسری 

 دامررپررزشررکرری هررمررکرراری خررواهررنررد نررمررود.

طرف ها تالش می نمایند ساز و کار تعامرل و  -4

همکاری ادارات بازرسی دامپزشکری جرمرهروری 

اسالمی ایران و جمهوری قرقیزستان را به منظرور 

ایجاد شرایط و صدور مجوز برای انجام صادرات و 

واردات دیگر محصوالت کشاورزی بین دو کشرور 

 ایجاد نمایند.

طرف ها اقدامات الزم را برای حرل و فصرل  -5

مسائل مربوط به استفاده از برنرادر جرمرهروری 

اسالمی ایران جهت صادرات و حرمرل و نرقرل 

محصوالت کشاورزی و سایر محصوالت صنرعرتری 

جمهوری قرقیزستان را به بازارهای جهانی انرجرام 

 می دهند.

طرف ها همکاری در زمینه توسعره آبریراری،  -۶

بکارگیری فن آوری های جدیرد و ترجرارب در 

 اجرای پروژه های آبیاری را تقویت می نرمرایرنرد.

طرف ها همکاری در توسعه تجارت مرترقرابرل  -7

محصوالت کشاورزی بین جمهوری اسالمی ایرران 

 و جمهوری قرقیزستان را گسترش خواهند داد.

در بخش دیگری از این سند آمده است: دو طررف 

این برنامه را برور دقیق اجرا و آن را با توجه بره 

های متقابرل اجررایری  ها و ظرفیت نیازها، اولویت

هرای دو  خواهند کرد. به همین منظور بین دولت

ها و  کشور، نهادهای دولتی و همچنین سازمرررران

های ذیربط، اسناد جداگانه هرمرکراری در  شرکت

 های مربوطه منعقد خواهد شد.  زمینه

مدت اعتبار سندهای مذکور از طرریرق قروانریرن 

 معتبر هر دو کشور تعیین خواهد شد.

سازوکار همکاری بر مبنای این برنامه و کرنرتررل 

اقدامات پیش بینی شده در این برنرامره تروسرط 

کمیسیون مشتر  همکاری تجاری و اقترصرادی، 

فرهنگی و علمی بین جمهوری اسالمی ایرران و 

 جمهوری قرقیزستان انجام می گردد. 

 ساله؛ 1۳براساس نقشه راه 

ساله ایران و قرقیزستان در بخش  56سند همکاری 

 کشاورزی، صنایع تبدیلی و منابع طبیعی امضا شد 

 رییس ستاد معاونت امور تولیدات زراعی خبر داد:

  31هزار هکتار کشاورزی حفاظتی در سال  266اجرای 

رییس ستاد معاونت امور تولیدات زراعی از اجرای 

هرزار هرکرترار  ۶۳۳طرح کشاورزی حفاظتی در 

اراضی طی سال جاری در صورت تامین اعرتربرار 

 خبر داد. 

به گزارش پایگاه اطالع رسرانری وزارت جرهراد 

کشاورزی، فرزاد زلقی با اعالم این مرلب گرفرت: 

استان  1۳محور برنامه کشاورزی حفاظتی بر روی 

هزار هکترار  ۶۳۳درصد از این  5۳قرب است که 

 .در این استان ها اجرا می شود

استان سردسیر کشرور  ۳وی افزود: در حال حاضر 

مانند زنجان، چهارمحال بختیاری، کرردسرتران و 

هزار هرکرترار کشراورزی  4۳8کرمان نزدیک به 

 .حفاظتی را اجرا کرده اند

 4۶هزار هکرترار،  4۳8زلقی اظهار داشت: از این 

هزار هکتار با روش بی خا  ورزی و مرابرقری برا 

 .روش کم خا  ورزی کار شده است

وی ادامه داد: طرح کشاورزی حفاظتی اغلرب در 

اراضی کشت کلزا، گندم، حبوبرات بره خصروص 

لوبیا، آفتابگردان و ذرت عملیاتی شرده و پریرش 

بینی ما این است که برا شرروع ایرن طررح در 

های گرمسیر ماننرد فرارس، لررسرتران و  استان

کهگیلویه و بویر احمد و همچنین با حمایت مالری 

وی تصریح کررد: .  دولت، هدف امسال محقق شود

هرزار  ۶۳۳برای اجرای کشاورزی حفاظتری در 

میلیارد تومان اعتبار نیراز  ۶۳هکتار اراضی زراعی 

زلقی گفت: در صورت تامین اعتبار، بسرتره .  است

درصد یرارانره  3۳حمایتی این طرح شامل اعرای 

به خرید ادوات و ابزار کار در حروزه کشراورزی 

حفاظتی و همچنین حمایت از حرفرب برقرایرای 

گیاهی برای ایجاد انگیزه و بکارگیرری روش بری 

وی پایداری تولید برا .  گیرد خا  ورزی صورت می

وجود نوسانات جوی، افزایش یک دهم مواد آلری 

خا ، کاهش هزینه ها و انرژی، بذر، کود و نهراده 

درصدی آب در اراضری و  3۳ها، کاهش مصرف 

جلوگیری از فرسایش آبی و خاکی را از پیامدهای 

 .اجرای طرح کشاورزی حفاظتی برشمرد

http://www.iana.ir/fa/news/38501/نحوه-پرداخت-تسهیلات-به-کشاورزان-بسیار-سختگیرانه-است
http://www.iana.ir/fa/news/38500/جزییات-سند-همکاری-10-ساله-ایران-و-قرقیزستان-در-بخش-کشاورزی-صنایع-تبدیلی-و-منابع-طبیعی-منتشر-شد
http://www.iana.ir/fa/news/38500/جزییات-سند-همکاری-10-ساله-ایران-و-قرقیزستان-در-بخش-کشاورزی-صنایع-تبدیلی-و-منابع-طبیعی-منتشر-شد
http://www.iana.ir/fa/news/38414/اجرای-600-هزار-هکتار-کشاورزی-حفاظتی-در-سال-95
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 گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی مررح کرد: های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه

 بینی افزایش تولید مرکبات در سال آینده  پیش

 با وجود خسارات سرما 

سال آینده بیش از سه درصد سرح کنرونری بره 

های مرکبات کشور افزوده خواهد شد کره برا  باغ

اضافه شدن این سرح میزان تولید مرکبات کشور 

 7۳۳میلیون  4هزار تن به  5۳۳از چهار میلیون 

 هزار تن افزایش خواهد یافت.

های سردسیر و گررمسریرری  مدیرکل دفتر میوه

 5۳تا  4۳افت وزارت جهاد کشاورزی با رد ادعای 

ها در سرال  برخی استان درصدی تولید مرکبات

آینده، گفت: خساراتی که سرما به میروه و ترنره 

ها وارد کرد، در مجموع  درختان در برخی از استان

نیم تا یک درصد از عملکرد تولید در سال آیند را 

دهد که رقم بسیار پایینی بوده و قرابرل  کاهش می

 توجه نیست.

پور افزود: شمال کشور زیسرترگراه  ابوالقاسم حسن

طبیعی درختان مرکبات است، درختان میروه در 

های طبیعی خود به ندرت توسط سررمرا  زیستگاه

بینند؛ زیرا مکانیسم سازگاری در آنرهرا  صدمه می

توسعه یافته است. این مکانیسم به درختان اجرازه 

دهد در طول شرایط آب و هروایری شردیرد  می

زمستان به حالت رکود بروند یا در صورت صدمره 

 از این شرایط به بازسازی دوباره خود بپردازند.

وی با بیان اینکه میزان مصرف مرکبات در کشرور 

میلیون تن است، تأکید کرد: با توجه به  2،5دو تا 

میزان تولید کشور، ما با حداقل دو میلریرون ترن 

رو هستیم که ایرن امرر  مازاد تولید مرکبات روبه

شود سرما و خسرارت حراصرل از آن،  باعم می

 مشکلی را برای تأمین نیاز کشور ایجاد نکند.

های سردسیر و گررمسریرری  مدیرکل دفتر میوه

 31۳وزارت جهاد کشاورزی در پایان بیان کررد: 

هزار هکتار باغ مرکبات در کشور وجود دارد که از 

هرزار  43هزار هکتار آن پرتقال،  27۳این میزان 

 25هزار هکتار لیموشیرین و  3۳هکتار لیموترش، 

دهرد.  هزار هکتار آن سایر مرکبات را تشکیل مری

های مرکربرات در  هزار هکتار از باغ 3۳همچنین 

هزار هکرترار آن را  17۳مرحله نهال هستند که 

 دهد. فروت تشکیل می گریپ

 معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد:

میلیارد تومانی با اجرای طرح کاهش  313جویی  صرفه

 سن و وزن کشتار مرغ 

درصد از برنامه ابالغی بررای کشرت  1۳۳تاکنون 

بریرنری  محصول گندم محقق شده است و پریرش

هرزار  75۳شود که اندکی از پنج میلیرون و  می

 هکتار نیز فراتر رویم.

وگو با خبرنگار ایانرا از  مجری طرح گندم در گفت

درصدی برنامه کشت گندم در کشرور  1۳۳تحقق 

خبر داد و گفت: بر اساس برنامه ابرالغری، پرنرج 

هزار هکتار از اراضی کشور به زیرر  75۳میلیون و 

 5۳کشت گندم رفته است که حدود دو میلیون و 

هزار هکتار آن را آبی و مابقی را گندم دیم تشکیل 

 دهد. می

مراه  پور افزود: تا پرنرجرم دی اسماعیل اسفندیاری

سال جاری کشت گندم در تمامی اراضی کشور به 

رسد و ممکن است اندکی از این سرررح  پایان می

 نیز افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: گندم در مناطق گرم و خشک 

جنوب به مرحله داشت نزدیک شده و مبارزه برا 

های هرز آغاز شده است و در این راستا بره  علف

کرش  شود که سموم عرلرف گندمکاران توصیه می

 مورد نیاز را از مراکز استانی خود تهیه کنند.

هرای برا  مجری طرح گندم ادامه داد: در استران

اقلیم گرم همچون خوزستان، گندم به مررحرلره 

شود که بره  آبیاری دوم و کود سر  نزدیک می

شود کود سر  مورد نیاز را  کشاورزان توصیه می

انبار کنند تا در صورت مساعد شدن شرایط آب 

 و هوایی، اقدامات الزم را انجام دهند.

پور تصریح کرد: گندم در مناطق فوق  اسفندیاری

 زنی قرار دارد. دهی و پنجه در مرحله ساقه

وی یادآور شد: با ادامه سرد شدن شرایط آب و 

هوایی گندم دچار تنش نخواهد شد؛ زیررا ایرن 

محصول استراتژیک نسبت به شرایط سرد مقراوم 

 است.

پور تأکید کرد: بارش دیرهنگرام براران  اسفندیاری

روز کشرت  25باعم شد که در سال جاری حدود 

گندم به تعویق بیفتد که امریردواریرم برا ادامره 

های مروجرود  آبی ها در فصل زمستان، کم بارندگی

 مرتفع شود.

مجری طرح گندم درباره کمبود آب در بررخری 

هایی چون کرمانشراه و  ها اضافه کرد: استان استان

رو بودند کره  ها روبه خراسان رضوی با کمی بارش

تاکنون مشکل خاصی نیست، اما امیردواریرم کره 

های زمستانه نیاز آبی این منرقه را ترأمریرن  بارش

 کند.

های دولت بررای اعرالم نررخ  وی درباره همکاری

تضمینی گندم نیز گفت: اگر اعالم قیمت تضمینی 

 27۳هزار و  درصد رشد نسبت به رقم یک ۳گندم 

تواند کشاورزان را راضری  تومانی داشته باشد، می

هرای دولرت  دنبال همکاری کند و در این راستا به

 هستیم.

هرای  پور گفت: اگر کشاورزان از حمایت اسفندیاری

دولت راضی باشند، بهتر از آن است که بخواهریرم 

 نیاز کشور به گندم را از طریق واردات تأمین کنیم.

وی در پایان بیان کرد: امیدواریم که دولت با نررخ 

تومانی برای هر کیلوگررم گرنردم  38۳هزار و  یک

 موافقت کند.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشراورزی 

روز منجر  42اعالم کرد: کاهش سن کشتار مرغ به 

میلیارد تومرانری در واردات  75۳به صرفه جویی 

 شود. ها می نهاده

رسرانری وزارت جرهراد  به گزارش پایگراه اطرالع

کشاورزی، حسن رکنی در نشست کارگروه مرلری 

طرح کاهش سن و وزن کشتار مرغ، ضمرن اعرالم 

این مرلب گفت: در فاز نخست این طرح با کاهش 

روز، ضریب  42روز فعلی به  52سن کشتار مرغ از 

کاهش  1۸85به  2،۳7تبدیل دان به گوشت مرغ از 

 می یابد.

روز را بره  42رکنی، کشتار مرغ در سن باالی 

صرفه ندانست و تصریح کرد: در بعضی از مرغداری 

های پیشرو کشورمان ضریب تبدیل دان به گوشت 

است که این عدد باید در سرایرر واحردهرای  1،7

 مرغداری محبوبیت یابد.

گذاری کشورهای پیرشررفرتره در  وی گفت: هدف

زمینه ضریب تبدیل غذایی گوشت مرغ برای سرال 

دستیابی عدد یک به یک است. یعرنری در  2۳25

 ازای یک کیلو دان تولید یک کیلو گوشت مرغ.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشراورزی 

افزایش تعداد دفعات جوجه ریزی، فرراهرم شردن 

زمینه صادرات، افزایش سود خال  تولید کنندگان 

مرغ گوشتی، افزایش کیفیت، طرعرم و کراهرش 

ضایعات را از دیگر مزایای اجرای طرح کاهش سن 

 و وزن کشتار مرغ عنوان کرد.

وی در همین حال بر مدیریت بازار جوجه تراکریرد 

ورزید و اظهار داشت:بازار جوجه به منظور شرفراف 

سازی در قیمت، عرضه و توزیع باید بره سرمرت 

 بورس هدایت شود.

وی اجرای موفق طرح کاهش وزن و سن کشرترار 

مرغ را مستلزم عزم ملی، مشارکت سایر دستگاه و 

همراهی مصرف کنندگان، ترولریرد کرنرنردگران، 

 کشتارگاه ها و میادین میوه و تره بار دانست.

رکنی با بیان این که اثر گذاری ایرن طررح فروق 

العاده باال است، خاطر نشان کرد که در بعضری از 

استان ها مانند استان اصفهان، پیشرفت در اجررای 

فاز نخست این طرح باالتر از حد انترظرار بروده و 

 اند. بعضی استان ها هم مشکالتی داشته

وی با اشاره به این که در فاز نخست دستورالعمرل 

اجرایی این طرح وزن مرغ کشتار بین یک کیلو و 

گرم در نظر گررفرتره  2۳۳گرم تا دو کیلو و  ۳۳۳

شده است، اعالم کرد: افق طرح رسیدن بره وزن 

 گرم است. ۳۳۳کشتار یک کیلو 

معاون وزیر جهاد کشاورزی ضمن امریردواری در 

تداوم این طرح، خواستار همکراری و مشرارکرت 

 مراکز علمی و دانشگاهی در اجرای این طرح شد.

وی با اشاره به این که برخی از کشرترارگراه هرای 

کشور سورتر یا دستگاه درجه بندی کننده ندارنرد، 

گفت: ما نباید این موضوع را نادیده بگیریم و ایرن 

کشتارگاه ها در یک محدوده زمانی باید به سورترر 

 مجهز شوند.

 مجری طرح گندم به ایانا خبر داد:

 درصدی برنامه کشت گندم در کشور  566تحقق 
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درصد افزایش در مقایسه برا سرال  2۳امسال با 

 2۳هزار تن آبزی پرورشی و  44۳گذشته، حدود 

 شود. هزار تن دیگر میگو در کشور تولید می

پروری سازمان شیالت ایران در  معاون توسعه آبزی

وگو ایانا در باره توسعه پررورش مراهری در  گفت

نشینان دریرای  قفس و ایجاد اشتغال برای ساحل

جنوب که مورد تأیید وزیر جهاد کشراورزی نریرز 

دنبال حرل مسرائرل و  قرار گرفته است، گفت: به

مشکالت زیرساختی در این بخرش هسرتریرم و 

سپس اقدامات مرالعاتی الزم در این زمریرنره را 

 انجام خواهیم داد.

عنوان سایرت  حسین عبدالحی افزود: نقاطی که به

پشتیبان مورد نیاز است را انتخاب خواهیم کرد و 

کنیم و  مجوزهای الزم را از مراجع مختلف اخذ می

گرذار  های سرمرایره سازی آنها، شرکت پس از آماده

 کنیم. برای این منظور تعریف می

دنبال آن هستیم که ایرن  وی خاطرنشان کرد: به

گذار بزر  واگرذار  های سرمایه منراق را به شرکت

نشینان و مرترقراضریران برا  کنیم و سپس ساحل

هرای  ها بتوانند فرعرالریرت عضویت در این شرکت

 پروری را ادامه دهند. آبزی

تازگی آغاز شده و  عبدالحی ادامه داد: این طرح به

طور قرع تا اوایل سال آینده اجرای آن کرلریرد  به

 خورد. می

وی تصریح کرد: در زمینه پرورش میگو تجربیرات 

ای داشتیم که امید است برتروانریرم بررای  ارزنده

هرای  پرورش ماهی در قفس نیز بره مروفرقریرت

 چنینی دست یابیم. این

پروری سازمان شیرالت ایرران  معاون توسعه آبزی

یادآور شد: هنوز برآورد هزینه و طرح مرالعاتی و 

 های پیشرفته انجام نشده است. بررسی

عبدالحی تأکید کرد: در دریرای شرمرال نریرز 

کارگروهی در معاونت صید و صیادی تشکیل شده 

تا بتوانیم از طریق جذب اعرتربرارات از برنریراد 

های موجود اشترغرال  مستضعفان و سایر زیربخش

 مولد برای صیادان منرقه ایجاد کنیم.

های خوراکی نیز در  وی اظهار داشت: تولید صدف

ترین تولیردات  دستور کار است، زیرا یکی از بزر 

دلریرل  دهد، اما در کشور ما بره دنیا را تشکیل می

 های شرعی خواهان ندارد. معذوریت

پروری سازمان شیرالت ایرران  معاون توسعه آبزی

ترین آبزیان  هزینه اضافه کرد: صدف خوراکی از کم

بوده و دارای صرفه اقتصادی برای تولید است کره 

در این راستا با یکی از شرکای خارجی وارد بحرم 

شدیم تا دانش و تجارب مورد نیاز را بره ایرران 

 بیاورد.

عبدالحی بیان کرد: در گذشته تنها در زمریرنره 

های مرواریدسازی اقدامات مؤثری در کشور  صدف

های خوراکری  به انجام رسیده است و تولید صدف

 شود. موفقیت دیگری محسوب می

 4۳۳وی همچنین گفت: در سال گذشته حردود 

هزار تن آبزی پرورشی در کشور ترولریرد شرد و 

درصردی،  2۳شود امسال با افزایش  بینی می پیش

هزار تن بررسرد.  44۳پروری به  میزان تولید آبزی

بینی کرد کره در سرال  عبدالحی در پایان پیش

 هزار تن برسد. 2۳جاری تولید میگو به 

 پروری سازمان شیالت ایران: معاون توسعه آبزی

 های خوراکی به کشور کلید خورد  ورود تکنولوژی صدف
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استران مرازنردران 

میلیارد ترومران  2۳گفت: دولت پس از سرمازدگی 

برای خرید تضمینی کیوی به باغداران اخترصراص 

آوری و  زده جرمرع هزار تن کیوی یخ  1۳داد که 

کارخانه فراوری به پوره و کنسانتره تبدیل  5توسط 

 خواهد شد.

وگو با خبرنگرار کشراورزی  دالور حیدرپور در گفت

های اخیر در  زدگی خبرگزاری فارس، با اشاره به یخ

شمال کشور که سبب آسیب به محصول کیوی هم 

شده اظهار داشت: از آنجایی که کریروی قریرمرت 

میلیارد ترومران بررای  2۳تضمینی نداشت، دولت 

خرید توافقی کیوی مصوب کرد که بالفاصله کیوی 

تومان از باغداران مازندرانی  ۶۳۳یخ زده را کیلویی 

 آوری کردیم. خریداری و آن را جمع

به گفته رئیس جهاد کشاورزی استران مرازنردران 

بنردی روانره  برای نخستین بار آب کیوی در بسته

 بازار خواهد شد.

حیدرپور همچنین درمورد وضعیت مرکبات باغرات 

شمال پس از سرمازدگی هم گفت: برخی به دنبرال 

آسیب زدن به بازار مرکبات بودند که از ابتدای دی 

مرکز خرید در اسرتران  18ماه وارد عمل شدیم و 

ها را در قرالرب  ایم که پرتقال مازندران ایجاد کرده

تومران  72۳تومان، درجه  82۳درجه یک کیلویی 

ترومران از  55۳و پرتقال درجه سه را کیلرویری 

 کنند. باغداران خریداری می

میلریرارد ترومران  2۳۳وی همچنین از اختصاص 

تسهیالت از سوی دولت برای باغداران خبر داد و 

گفت: قرار شده تا بانک کشاورزی تسهریرالتری برا 

درصد را در اختیار باغداران مرکبات قررار  1۳سود 

درصد را سازمان  18التفاوت آن تا سود  دهد و مابه

 برنامه و بودجه به بانک کشاورزی بپردازد.

به گفته رئیس جهاد کشاورزی استران مرازنردران 

براغرداران  ۳5های سرال  همچنین سررسید وام

 افتد. مرکبات یک سال به تعویق می

حیدرپور در پاسخ به سوال خبرنگار فارس در مورد 

وضعیت صادرات مرکبات هم گرفرت: برا ترمرام 

مشکالت به وجود آمده سه کانتینر پرتقال هرفرتره 

 گذشته به روسیه ارسال شد.

خبرنگار فارس پرسید بررخری نرگرران ترلرخری 

های پس از سرما هستند و با چه اطمینانری  پرتقال

صادر شده گفت: بخشی از محصول پرتقال قبل از 

آنرکره  سرمازدگی برداشت شده برود، مضراف برر

بندی بررای ارسرال تسرت  ها قبل از بسته پرتقال

 کنند. شوند و مراحل کنترل کیفی را طی می می

به گزارش فارس، پس از سرمازدگی آذرماه در 

درصد پرتقال درختان دچار  3۳باغات مرکبات 

درصد  4۳دیدگی و  درصد آسیب3۳زدگی،  یخ

 بدون هیچ گونه مشکلی سالم باقی مانده است.

 کانتینر پرتقال شمال به کشور روسیه 9صادرات 

گذار اسرتران  رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم

های تولیدکرنرنرده  با بیان اینکه عمده استان تهران

انرد، گرفرت:  تخم مرغ درگیر بیماری آنفلوانزا شده

  .قیمت تخم مرغ کاهش یافته است

ناصر نبی پور در گفتگو با خبرگزاری مهر با بریران 

استان کشور تولریردکرنرنرده  14اینکه تنها حدود 

اصلی تخم مرغ هستند و عمده واحردهرای مررغ 

ها قرار دارد، اظرهرارداشرت:  گذار در این استان تخم

هرای  و خراسان، تمام استان تاکنون به جز اصفهان

بزر  تولیدکننده درگیر بیماری آنفلوانرزای فروق 

 .اند حاد پرندگان شده

وی با اشاره به اینکه طی یکی دو روز اخیرر مرورد 

جدیدی از آلودگی در کشور گزارش نشرده اسرت، 

افزود: مشکل ما در این زمینه روستاها هسرترنرد، 

های بومی آلوده هستند و این مساله گزارش و  مرغ

شود چراکه روستائیان اعتقادی به اعرالم  اعالم نمی

 آن ندارند.

گذار اسرتران  رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم

تهران با بیان اینکه تعداد واحردهرای 

صنعتی که آلودگی به این بیماری را 

دیر اعالم کنند بسیار اند  است و به نردرت ایرن 

دهد، گفت: راه حل فوری بررای حرل  اتفاق رخ می

مشکل بیماری آنفلوانزا در کشور وجرود نردارد و 

 افتد. مهار آن در دراز مدت اتفاق می

نبی پور در بخش دیگری از سرخرنران خرود، از 

نامرلوب بودن شرایط بازار تخم مررغ و کراهرش 

قیمت این محصول خبر داد و افزود: شیوع بیماری 

سبب ترس مردم و کاهش مصرف این محصول در 

میان آنان شده که همین امر باعم شده قریرمرت 

تخم مرغ کاهش یابد. وی ادامه داد: درحال حاضرر 

قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری حردود 

 تومان است 3۳۳۳تا  38۳۳

 های تولیدکننده تخم مرغ درگیر آنفلوانزا شدند عمده استان

http://www.iranianagriculture.com/ministry-agricultural-jihad/tehran
http://www.iranianagriculture.com/ministry-agricultural-jihad/isfahan
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رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشراورزی گرفرت: 

برای صادرات هر کیلو سیب ایران به پاکستان بایرد 

هزار تومان تعرفه پرداخت شود، در حالی که برنرج 

درصدی دارد  4پاکستانی برای ورود به ایران تعرفه 

شود که مسئوالن تروسرعره  و حدود صد تومان می

 تجارت باید فکری به حال این موضوع بکنند.

وگو با فارس، از وضرعریرت  سیدرضا نورانی در گفت

ای که پاکستان در برابر سیب ایران ایجاد  سد تعرفه

کرده، انتقاد کرد و گفت: اکنون برای واردات هرر 

هزار روپیه معادل  27تن سیب از ایران به پاکستان 

یک هزار تومان در هر کیلو تعرفه تعییرن شرده و 

دهد که مرا در ترجرارت برا  این مسأله نشان می

ایم که برایرد  طرفه قرار گرفته پاکستان در جاده یک

 خالف جهت آب شنا کنیم.

وی تصریح کرد: این در حالی اسرت کره بررنرج 

شرود  درصدی وارد کشور ما می 4پاکستان با تعرفه 

و باید پرسید اگر قرار است پاکستان برخرورد ایرن 

چنینی به عنوان همسایه با صادرات محصوالت مرا 

داشته باشد، چرا باید تعرفه محصوالت وارداتری از 

 پاکستان این قدر پایین باشد.

ها اکنون بره دنربرال  نورانی با بیان اینکه پاکستانی

رایزنی برای صادرات رسمی نارنگی نروع کریرنرو 

ایران هستند، گفت: صادرات سیب در مرقرابرل   به

پذیر نیست و  ها با این تعرفه امکان نارنگی پاکستانی

سازمان توسعه تجارت که متولی صرادرات کشرور 

ها را  عدالتی است، باید با رایزنی جلوی این گونه بی

 بگیرد.

وی با انتقاد از سیاست افزایش تعرفه واردات مروز 

به کشور و صادرات سیب در قبال آن، گفرت: ایرن 

دهرد، چررا کره  ها جواب نمی گذاری گونه سیاست

شود و آنهرایری  اکنون موز با دو نرخ وارد کشور می

کنرنرد، در  که در قبال واردات موز سیب صادر می

شان را با تعرفره آزاد حسراب  نهایت قیمت نهایی

کننده است که باید در هرر  کنند و این مصرف می

تر بخرد. یرعرنری  کیلو یک هزار تومان موز را گران

شران  مردم باید هزینه صادرات سیب را از جریرب

 بدهند.

رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی، این را هم 

گذاران در وزارت  دانیم، چرا سیاست گفت که نمی

بینند و دوبراره بررای  جهاد فقط واردات موز را می

تشویق به صادرات کشمش مرجروز واردات مروز 

دهند، در حالی که این دو محصول ربری به هم  می

نداشته و صادرکننده کشمش اطالعاتی از واردات 

هرا  موز ندارد و ای کاش به جای این گونه سیاسرت

 کردند. های زیرساختی را ایجاد می تشویق

به گزارش فارس، در حال حاضر تعرفه واردات مروز 

درصرد افرزایرش یرافرتره و  2۶درصد به  4از 

کیلو سریرب  3صادرکنندگان به ازای صادرات هر 

توانند مجوز واردات یک کیلو موز با تعرفه پایین  می

 را دریافت کنند.

 ای پاکستان در برابر سیب ایرانی سد تعرفه

به گزارش خبرگرزاری فرارس، عربراس 

کشاورز معراون زراعرت وزیرر جرهراد 

کشاورزی در جشن شکرگزاری برداشرت 

محصول اظهار داشت: تولید محرصروالت 

سرال  3میلیون تن در  ۳3کشاورزی از 

میلیون ترن  11۳به  ۳2منتهی به سال 

 2۳رسیده است کره رشرد  ۳4در سال 

 دهد. درصدی را نشان می

وی با تاکید بر اینکه رشد در بخش کشاورزی پایدار 

سال گذشته به تررتریرب  3بوده، تصریح کرد: طی 

درصرد در برخرش  5.4درصد و  3.8درصد،  4.7

ایم و وابسترگری بره واردات  کشاورزی رشد داشته

 5محصوالت کاهش یافته و تراز تجاری این بخش 

 میلیارد دالر بهبود یافته است.

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی خررراب بره 

رئیس جمهور گفت: همان طور که از ابتدا ترعرهرد 

 8۳ایم، خوداتکایی در امنیت غذایری را بره  کرده

درصد برسانیم، به لرف و عرنرایرت پرروردگرار و 

ایم، بره ایرن  همچنین اقدامات انجام شده توانسته

 مهم برسیم.

درصد در بخش  55،  ۳2کشاورز ادامه داد: در سال 

 ۳3ایم که این رقم در سال  کشاورزی خودکفا بوده

درصدو و در سرال  72به  ۳4درصد، در سال  ۶7به 

جاری تنها با احتساب افزایش تولید گندم و شکر به 

درصد رسیده است که نشان دهنده رسیدن بره  7۳

 تعهدات گذشته است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت که بهربرود 

وری هدف اصلی ما است و توسعه در برخرش  بهره

کشاورزی امکان پذیر نیست، مرگرر برا زحرمرات 

هرای  های کشاورز و به روز کردن تکنولروژی خانواده

درصد در ایرن  3۳سال گذشته  3مصرفی که طی 

 ایم. زمینه رشد داشته

وری در بررنرامره  وی تأکید کرد که باید میزان بهره

کیلو گرم به ازای  1.7ششم این گونه دیده شده که 

هر متر مکعب آب بررسرد، اگررچره مرحرصروالت 

کشاورزی مانند برنج و گرنردم شرامرل افرزایرش 

 وری در این سالها بوده است. بهره

به گفته این مسئرول در برخرش وزارت جرهراد 

وری محصول برنرج در هرر  کشاورزی، میزان بهره

رسیده و گندم آبی نیرز از  5.4تن به  4.4هکتار از 

 تن رسیده است. 4تن در هر هکتار به  2.8

های اقتصاد مقاومتی را یرکری از  وی تعریف طرح

 ۳وری عنوان کررد و گرفرت:  عوامل افزایش بهره

گذاری شرده و  های پشتیبان هدف محصول با طرح

ایم و هرمره  تمام ابعاد پایداری را مدنظر قرار داده

اینها در حالی است که سرح زیر کشت را افرزایرش 

درصرد  5۳تا  48ایم. به عنوان مثال گندم که  نداده

سهم بخش کشاورزی در بخش آبی و زراعرت را 

دارد، اگر کسی به آن بپردازد، انگار کره اسرکرلرت 

کشاورزی را ساخته و هرکس به کلزا توجه کرنرد، 

 پایداری را در کشاورزی مورد توجه قرار داده است.

وی با اشاره به رسیدن به مرز خودکفایی گنردم در 

بینی ما این بود که در سرال  گفت: پیش ۳5سال 

درصد خودکفایی در گندم برسیم، امرا  ۳1.5به  ۳5

با تالش کشاورزان، عنایرت خرداونرد و افرزایرش 

بارندگی رکورد خرید تضمینی گندم شکسته شد و 

همه اینها در حالیست که سرح زیرر کشرت آبری 

 37۳هزار هکتار و سرح زیر کشت گندم دیم  58۳

هزار هکتار کاهش یافرتره  ۳5۳هزار هکتار و جمعاً 

 است.

وی در پایان بر این نکته تاکیرد کررد کره برایرد 

تر شده و بره  دسترسی کشاورزان به تکنولوژی آسان

مباحم ضایعات در بخش کشاورزی بیشتر تروجره 

شود، مضاف بر آنکه کشاورزی از کمبود سررمرایره 

برد و امیدواریم این مسئله هم حرل  رنج تاریخی می

 شود.

 معاون وزیر جهاد کشاورزی خبرداد

 سال 9درصدی تولید کشاورزی طی  26رشد 
 کیلوگرم برسد 1۸7وری به ازای هر متر مکعب آب باید به  بهره 

 میلیارد تومان  5266های وارد شده به کشاورزان، امسال  خسارت

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدمحمد مروسروی 

مدیرکل مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخرش 

کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در جلسه شرورای 

هماهنگی مدیریت بحران استان مرکزی با اشاره به 

های وارد شده به بخش کشراورزی کشرور  خسارت

میلیارد تومان خسرارت سرال  2۳۳۳اظهار داشت: 

به کشاورزان کشور وارد شد که امسال ایرن  گذشته

میلیارد تومان رسیده کره صرنردوق  12۳۳رقم به 

بیمه کشاورزی باید با جذب حمایت توسط وزارت 

کشور به منظور پرداخت این میزان خسارت اقردام 

 کند.

میلیارد  2۳۳وی افزود: باید در قالب اقدام حمایتی 

  تومان با مصوبه دولت در اختیار صرنردوق بریرمره

کشاورزی گذاشته شود تا بتوان این میزان خسارت 

 را پرداخت کنیم.

هرزار 1۳وی اضافه کرد: با توجه به اینکه سراالنره 

میلیارد تومان اعتبار پیشگیرانه برای باغات کشرور 

شود، امسال هم این رقم باید در نرظرر  تعیین می

 گرفته شود.

وی عنوان کرد: با توجه به تکنولوژی نوین بایرد از 

خسارات ناشی از تغییرات ناگهرانری دمرا و برروز 

 های این چنینی جلوگیری کرد. خسارت


