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تا سالم
ایي اٍلیي ضواضُ ًططیِ الىتطًٍیىی پایگاُ ذبثبطی
تحلیلی اگطی پطس هی تاضس.
اظ ذَاًٌسگاى گطاهی تماضا هیطِ تا تا اًبتبمبازات ٍ
پیطٌْازت ٍ ًظطات ذَز تِ تْتط ضسى ایي ًطبطیبِ
ووه وٌٌس.
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دس تشکیِ هی شَد ٍلی دس ایشاى ًوی شَد!
اعتشاض داهذاساى اصفْاًی
بِ قیوت خشیذ شیش خام
زاهساضاى اصفْاًی تا وطتي یه گاٍ
ٍ آٍیعاى وطزى آى زض تطاتط ساذتواى
استاًساضی ًاضضایتی ذَز تِ ٍضغ
هَجَز ضا ًطاى زازًس .ضییس ًظام
صٌفی وطاٍضظی وطَض ،افعٍز:
واضذاًجات لثٌی اػتماز زاضتٌس وِ زض
صَضت ذطیس ضیط تا ًطخ ۰۴۴۱
تَهاى تایس  ۶۲زضصس لیوت
هحصَالت ذَز ضا افعایص زٌّس وِ
زٍلت افعایص  ۰۱زضصسی ضا
پصیطفت ٍ ایي اهط ػولی ضس ،اها
ٌَّظ ضیط ذام تا ّواى ًطخ
لثلی ذطیساضی هیضَز.

زض ایطاىّ ،یچ ضطوت وطاٍضظی زض تیي  ۶۱۱ضطوت تطتط التصازی لطاض ًساضز! زض تطویِ،
ضطوت صٌایغ غصایی هتؼلك تِ یه ایطاًی زض تیي ّعاض ووپاًی هَفك تطویِ زض حَظُ
صازضات ،جایگاُ سیعزّن ضا وسة هی وٌس .ضٍظًاهِ حطیت ،فْطستی اظ ّعاض ووپاًی هَفك
تطویِ زض حَظُ صازضات زض سال  ۶۱۰۴هٌتطط وطزُ تَز وِ ووپاًی سیعزّن ایي لیست
ٍلگام گیسا یا صٌایغ غصایی گیسا است وِ هالىیت آى هتؼلك تِ ضضا ضطاب ٍ حجن هثازالتص زض سال گصضتِ هیالزی ۴۴۳
هیلیَى زالض تَزُ است!

ساًتی کِ اص دِّ  ۰۷تا بِ اهشٍص هخفی هاًذُ بَد!
اظ چِ سالی افعٍزى ضٍغي پالن تِ لثٌیات آغاظ ضس ٍ ًرستیي تاض وِ زض تْیِ سَسیس ٍ
والثاس اظ گَضت تَفالَّای ٌّسی تْطُ تطزًس چِ ظهاًی تَز؟ احتواال ذیلی ّایواى پاسد
ایي سَاالت ٍ سَاالت هطاتِ ضا ًوی زاًین ٍلی ًاآگاّی ها اظ ایي هَضَػات وجا ٍ تی
اطالػی ًاظطاى اظ ایي هسائل هْن وجا! حسیي ػلی ضْطیاضی زض گفت ٍگَ تا ذاًِ هلت،
زضتاضُ آذطیي ٍضؼیت ٍاضزات گَضت تَفالَ تِ وطَض ،اظ ضاًتی پطزُ تطزاضتِ وِ هَجة
ٍاضازات ایي هحصَل ضسُ است؛ هحصَلی وِ ضْطیاضی هسػی آلَزُ تَزى آى است ٍلی آهاض ٍ اذثاض اظ ضطٍع ٍاضزات آى تِ
وطَض اظ زِّ ّفتاز ّجطی ذَضضیسی ذثط هی زٌّس ٍ هؼلَم ًیست چگًَِ زض ایي ّوِ سال ّا وسی هتَجِ آلَزگی ایي
گَضت ّا ًطسُ است.

خشکسالی  ۰۷سال آیٌذُ ایشاى پایِ علوی ًذاسد

سٍصّای سخت داهذاساى
سیستاى ٍ بلَچستاى
زض ضٍظ ّای اذیط ضاّس اًتطاض
ذثطّایی زض ذصَظ ٍاضزات تی
ضٍیِ زام ّای آلَزُ ،ضاًت ذَاضی،
تیىاض هاًسى ّ ۰۱عاض ضْطًٍس
سیستاًی ٍ تلَچستاًی تط اثط ٍضٍز
زام ّای ٍاضزاتی ٍ تِ وطَض تَزین.
ٍاضزات تی ضٍیِ سثة ضسُ تا جایی
تطای تَلیس زاذل زض تاظاض ًواًس ٍ
تسیاضی اظ تَلیس وٌٌسگاى تا
ٍضضىستگی ٍ ضوَز ضٍتطٍ ضًَس.

فطاستی ػضَ ّیات ػلوی زاًطگاُ ایالتی والیفطًیا هؼتمس است ایٌىِ تتَاى تحَالت طثیؼی
ضا تا  ۰۱سال آیٌسُ اظ ّن اوٌَى پیص تیٌی وطز پایِ ػلوی هحىوی ًساضز تلىِ هتىی تط
فطضیات است .ساظهاى فضاًَضزی آهطیىا (ًاسا) اطالػات َّاضٌاسی ٍ ضیعش ًعٍالت زض
 ۰۴۱سال گصضتِ ضا تطضسی وطزُ ٍ تِ ایي ًتیجِ ضسیسُ وِ َّای سطح وطُ ظهیي زض
یىصس سال گصضتِ تیي  ۰.۱تا  ۶زضجِ گطهتط ضسُ ٍ ّوعهاى تغییطات اللیوی زض هٌاطك
ٍسیؼی اظ جْاى ضخ زازُ است .ایي تغییطات اللیوی هٌجط تِ ذطه ضسى هٌاطمی ذطه ٍ هططَب تط ضسى هٌاطك هططَب
جْاى ضسُ است .تا ایي زازُ ّا ًتیجِ گیطی وطزُ اًس وِ ضًٍس ذطه ضسى َّا ٍ واّص ًعٍالت جَی زض هٌاطمی اظ
جْاى تساٍم ذَاّس زاضت وِ سطظهیي ایطاى جعیی اظ ّواى هٌاطك است.
کالًتشی(وزیر اسبق کشاورزی):

سضَی(معاون رئیس جمهوری):

افشایص جمعیت را اگز بٍ
تًلیذ داخل يصل کىیم یک
مطت گذا گطىٍ پا بزَىٍ
تحًیل خًاَیم داد!!!

خزد ضذن اراضی کطايرسی
اس مُمترتزیته مطت ت
ريسراَا است.

قاًَى افضایش بْشُ ٍسی بخش کشاٍسصی ٍ هٌابع طبیعی

هازُ  ۰۰زٍلت هىلف است تا اتراش توْیسات الظم تطای ضٌاسایی ٍ وٌتطل واًَى ّای تحطاًی فطسایص آتی ،تازی ٍ هماتلِ تا
پسیسُ تیاتاًعایی ٍ جلَگیطی اظ ّجَم ضٌْای ضٍاى ٍ گطز ٍ غثاض تا هٌطأ زاذلی ٍ ذاضجی تِ گًَِ ای ػول ًوایس وِ تا پایاى
تطًاهِ پٌجسالِ پٌجن تَسؼِ التصازی ،اجتواػی ٍ فطٌّگی جوَْضی اسالهی ایطاى ،هیعاى هتَسط واّص ساالًِ فطسایص
ذان وطَض یه تي زض ّىتاض ٍ زض اضاضی تِ حسالل سِ تي زض ّىتاض تطسس.

افضایش تَلیذ با بْشُگیشی اص تکٌَلَطی
اس ىذر سوذ رئیس ساسمان تحقیقا  ،آمًسش ي
تزيیج کطايرسی در مًرد ایى ٍ تًان تًلیذ
محصًال کطايرسی در ایزان چقذر است ي آیا
میتًان بیص اس میشان کىًوی کٍ حذيد  ۰۱۱میلیًن
ته است تًلیذ کزد ،گفت :اگز بٍ ريال معمًل ي با

قاچاق هیَُ؛ بضسگتشیي تْذیذ
کشاٍسصی ایشاى
هؼاٍى فٌی ساظهاى حفظ ًبثباتبات
وطَض اظ واّص جوؼیت آفات هعاضع
گٌسم ذثط زاز ٍ گفت :تا گسبتبطش
پسیسُ وَلِ تطی زض هطظّا ضاّس ٍضٍز
هیَُ ّای لاچاق تِ وطَض ّستین وِ
تبْبسیبس جببسی تبطای سبالهببت
ػطصِّای وطاٍضظی است.
اتطالی افعٍز :تطاساس لاًَى،
هیَُ ّای تَلیس زاذل ٍ ٍاضزاتی تطای
تؼییي حس هجاظ تالی هاًسُ سوَم ٍ
آفت وص ّا زض ٍظاضت تْساضت هَضز
پایص ٍ آظهایص لطاض هی گیطز،
تٌاتطایي ٍظاضت تْساضت هَظف است
تا ًوًَِ تطزاضی ٍ آظهایص هیَُ ّا تِ
ٍیژُ هیَُّای ٍاضزاتی اظ تَظیغ هَاضز
غیط هجاظ جلَگیطی وٌس.

تشاطدی گَجِ دس غیاب

َمیه مقذار سزمایٍگذاری ي راوذمان پیص بزيیم ،قطعا تًان تًلیذ بیص اس آوچٍ کٍ
امزيس تًلیذ میضًد را وذاریم .سوذ افشيد :اگز ضیًٌ درسری را ب اربگیزیم مث کطت
سبشی ي صیفی را بٍ گلخاوٍَا ي یا کطت محصًال بُارٌ را بٍ پاییشٌ مىرقل کىیم،
حرما میتًان در تًلیذ بُزٌيری بیطرزی داضت.

گشدشگشی کشاٍسصی؛ فشصتی بشای فشاس اص سٍصهشگی
گزدضگزی کطايرسی ،فزصری است بزای
تًسعٍ کطايرسی ي ريسرایی ي ایجاد فزصت
َای تفزیحی سالم ي آمًسوذٌ بزای ضُزيوذان
داخلی ي خارجی .با يجًد ایى ٍ ایزان ی ی اس
مبذأَای کطايرسی جُان بٍ ضمار می ريد ي
میزاثَای کطايرسی مُم ي بعضاً جُاوی در آن ياقع ضذٌاوذ ،مراسفاوٍ َىًس
اس ایه ظزفیت ي پراوسیل عظیم ،اسرفادٌ ي بُزٌای گزفرٍ وطذٌ است.

صٌایع تبذیلی
واضضٌاساى هی گَیٌس زض صَضت
حوایت زٍلت تا تاهیي ٍ پطزاذت
تسْیالت اضظاى لیوت تطای ایجاز
ساظُ ّای وطت زاضتستی ،هی تَاى
صسّا ضغل هاًسگاض زض ضْطّا،
ترص ّا ،ضٍستاّای ًَاض ساحلی ٍ
حتی جعایط چْاضزُ گاًِ ایي استاى
زض ذلیج فاضس ایجاز وطز .اظ آًجایی
وِ ّعیٌِ احساث ٍ آهازُ ساظی ّط
ّىتاض ساظُ تطای وطت زاضتستی
ووتط اظ یه زّن ضٍش گلراًِ ای
هسضى است ،ساوٌاى ًَاحی ساحلی
ّطهعگاى تطای وطت زاضتستی ضغثت
تیطتطی اظ ذَز ًطاى زازُ اًس .تا
تَجِ تِ اللین هٌاسثی وِ زض ًَاض
ساحلی استاى ّطهعگاى ٍجَز زاضز
ًیاظی تِ احساث گلراًِ ّای هسضى
ًیست.

لیٌک آخشیي اخباس
رست داهی ستبِ ًخست ٍاسدات بِ کشَس

لبٌیات دسصذی قیوت  1۷افضایش

جضئیات طشح خَداتکایی بشًج

استوذاد خاًِ کشاٍسص اص سئیس جوَْس بشای هْاس قاچاق هیَُ

فیلن ٍ صَت سخٌشاًی سائفی پَس پیشاهَى اهٌیت غزایی

افضایش  1۷۷دسصذی قیوت علَفِ

خشٍج عشبستاى اص سْام سٍغي ًباتی بَسس تْشاى

اًبِ پاکستاى جای تَلیذات ّشهضگاى ساگشفت

تعییي سْویِ بشای ٍاسدکٌٌذگاى بشًج

دسصذی بشًج ٌّذ بِ ایشاى  ۰۵کاّش صادسات

عذم هَافقت با دسخَاست ٍاسدات ّ ۰۷ضاس تي گَشت بَفالَ

تذٍیي طشح جاهع اهٌیت غزایی کشَس یک ضشٍست است

