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 بنام خداوند متعال

درگوشه سمت چپ صفحه ، "     Bookmark" عالمت    روي خبار سرخط ا مشاهد براي لطفا

وبرای دستیابی به شرح اخبار "+" همچنین برای مشاهده عنوان هر خبر برروی عالمت   کلیک  نموده 

 کلیک فرمائید  Bookmarkصرفا برروی عناوین در 

 

 روی اتصال رایانه به اینترنتدرصورت  خبرهای مرتبط احتمالیبرای دستیابی به خبردر منبع اصلی و 

  .نمایید کلیك "لینک التین آبی رنگ ذیل هر خبر"

انتشار مطالب خبری لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطالع کاربران از فضای 

 .شود ای بازنشر می رسانه

 :تهیه شده در سایت دفتر کشاورزی به آدرس ذیل نیز قابل مطالعه و دانلود استاخبار 

 http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.htm 

 

 اقلیم و منابع طبیعی
 - 42/23/39فارس

 یزگردها استای بهترین روش مقابله با ر استفاده از اطالعات ماهواره

توان از وقوع ریزگرد در یک منطقه  ها می المللی اعالم کرد که با استفاده از اطالعات آماری ماهواره یک کارشناس بین

 .ای آن را تدبیر کرد باخبر شد و شرایط مقابله

های گرد و غبار، بسیاری از کشورهای منطقه را تهدید  که طوفان ، در حالیخبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

کند، بهترین راه  المللی عنوان می استان کشور از این بالی طبیعی در امان نیست، یک کارشناس بین 32کند و در ایران هم  می

 .ای است های ماهواره های گرد و غبار، استفاده از داده بینی و مقابله با طوفان پیش

ها از آمارها و اطالعات  استفاده دولت: گوید المللی که درباره گرد و غبار عراق کار کرده است، می ماوس یک کارشناس بین میشل

تواند  های گرد و غبار می داشتن آمار رطوبت خاک، هوا، پوشش گیاهی و وضعیت کیلیمایی کانون. تواند کارساز باشد ای می ماهواره

ها  های گرد و غبار سرعت و مسیر آنها کمک کند، حتی با استفاده از این داده ز قبل محل ایجاد طوفانما را در پیشگویی چندین رو

 .تواند به کانون تولید گرد و غبار تبدیل شود یا نه ای می گیری کرد که آیا در آینده منطقه توان نتیجه می

های گرد و غبار را عملی  ای با این طوفان های مقابله کند تا برنامه یها کمک م بینی پیش: گفته است ویدر پردیکشنوی در سایت 

تواند از بروز  پاشی پیش از موعد می های متراکم مقاوم به شرایط گرما و خشکی و نیز مرطوب کردن یا مالچ کنیم، مثالً کشت گونه

 .این گرد و غبارها جلوگیری کند

با دریافت آمارها از مرکز کیلیماتولوژی مبارزه با تهدیدات هوایی، این آمارها را توان  کنم می من فکر می: گوید میشل ماوس می

 .های گرد و غبار دارند های مختلفی از طوفان این آمارها روایت. کسب کرد

که با چه ها بستگی به این دارد  تأثیر این طوفان: گوید های عراق مطالعه کرده است، می المللی که درباره طوفان این کارشناس بین

ها زندگی  گویند این طوفان کسی در این مورد صحبت کنیم، اگر ما با یک شهروند عراقی در این زمینه صحبت کنیم، آنها قطعاً می

اگر با یک سرباز ارتش نیروی زمینی صحبت کنیم، آنها حتماً خواهند گفت . رود های ما می ها و ریه کند و به چشم ما را مختل می

http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.html
http://www.farsnews.com/
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توانیم خودمان را در برابر  کند و همچنین نمی ها اذیت می رد و غبار ما را در پیدا کردن و مقابله با تروریستهای گ که طوفان

های  های گرد و غبار تمام سیستم گویند طوفان همچنین افرادی که در نیروی هوایی ارتش هستند می. ها محافظت کنیم تروریست

 .توانیم به راحتی در آسمان پرواز کنیم هست، ما نمی وقتی گرد و غبار. کند پروازی ما را مختل می

توان به کسانی که نیاز به مراقبت دارند، از آنها مناسب مراقبت کرد، بنابراین  همچنین یک کارمند بیمارستان معتقد است که نمی

 .تواند داشته باشد گرد و غبار تأثیرات متفاوتی می

توان با استفاده از  اند و می از کشورها در زمینه گرد و غبار مشکالت داشتهآنچه که مسلم است، بسیاری : وی همچنین گفت

 .ها را برطرف کرد ها این دشواری تجربیات آنها و بکارگیری جدیدترین شیوه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=92129330000004 

 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 2242اسفند  32, سه شنبه

 آماده باش جهاد کشاورزی به باغداران آذربایجان شرقی برای کاهش محسوس دمای هوا 

معاون بهبود تولیدات گیاهی این سازمان از کاهش محسوس دما و احتمال خسارت بر جوانه و شکوفه درختان در 

 .روزهای آینده خبر داد

با توجه به اخطارهای : و به نقل از روابط عمومی این سازمان، ایوب ایرانی فام اعالم کرد(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

اسفند  30از )اداره کل هواشناسی و تاکید مدیریت بحران استانداری مبنی بر کاهش محسوس درجه حرارت هوا در روزهای آینده 

ب آن احتمال خسارت بر جوانه و شکوفه درختان میوه، الزم است باغداران و بهره برداران با اقدامات و متعاق( تا پنج فروردین

 .پیشگیرانه خسارات وارده را به حداقل برسانند

ن ، سوزاند(عدد در هر هکتار 00تا  00)باغداران و بهره برداران با استفاده از بخاری های باغی به تعداد زیاد با شعله کم : وی گفت

کاه و شاخه های هرس شده موجود در سطح باغ، استفاده از پنکه های باغی یا هر وسیله دیگر تولید باد، استفاده از آبیاری بارانی و 

پوشش گل ها با یخ آب، غرقاب کردن سطح باغ با آب چاه، سوزاندن و دود کردن چوب، الستیک و کودهای حیوانی، استفاده از 

 .گرما در باغات می توانند خسارات احتمالی را کنترل و به حداقل ممکن تقلیل دهندانواع دستگاه های تولید 

کشاورزان و باغداران همچنین می توانند در تعطیالت نوروزی برای اخذ اطالعات بیشتر به کارشناسان کشیک : ایرانی فام افزود

 .مدیریت های جهادکشاورزی در شهرستان ها مراجعه کنند

هکتار و  000هزار و  909استان آذربایجان شرقی بر اساس سرشماری کشاورزی سالجاری یک میلیون و  وسعت اراضی زراعی

 .هکتار است 033هزار و  14مساحت باغات و قلمستان ها 

 .هزار بهره بردار در بخش کشاورزی استان فعالیت می کنند 320طبق اطالعات استخراج شده از همین سرشماری

درصد از کشاورزان کشور در  4.0شور نزدیک به چهار میلیون بهره بردار در بخش کشاورزی فعالیت می کنند، با توجه به اینکه در ک

 ./این استان اشتغال دارند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/39100-9.html 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931224000645
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21974-1.html
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا - 2242اسفند  32, بهدوشن

جشنواره یوز پلنگ آسیایی با انعکاس آثار هنرمندان در زمینه عکس، مقاله، فیلم، انیمیشن، کاریکاتور، نقاشی و 

 . در بافق برگزار می شود 19گرافیک شهریور 

استان یزد، نشست برنامه ریزی به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

و هماهنگی برگزاری جشنواره یوز پلنگ آسیایی در بافق با حضور مدیران کل محیط زیست و فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد، 

امام جمعه و فرماندار بافق وجمعی از فعاالن حوزه فرهنگی، محیط زیست و گردشگری در محل فرمانداری شهرستان بافق برگزار 

 .شد

 .سید حسین سادات موسوی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد در این است

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد نیز در این نشست با بیان اینکه از هم اکنون دبیرخانه این جشنواره تشکیل شده است 

 10ریکاتور ، نقاشی و کرافیک و تا قبل از شهریور هنرمندان می توانند آثار خود را در زمینه عکس ،مقاله، فیلم،انیمیشن، کا: گفت

 .به این دبیرخانه واقع در اداره فرهنگ و ارشاد بافق ارسال کنند

برند یوز پلنگ آسیایی می تواند این شهرستان را در کشور و در سطح : را برند شهرستان بافق خواند و افزود "یوز"این مسوول 

 .و طبیعت گردان شود جهان معرفی کند و موجب جذب گردشگران

 در جنگ های صدر اسالم، اجازه قطع درختان داده نمی شد

حجت االسالم سید جواد سلیمانی، امام جمعه بافق در ادامه این نشست دیدگاه اسالم در خصوص حیات وحش را یاد آور شد و 

ه در جنگ های صدر اسالم، اجازه قطع اسالم برای حیوانات، محیط زیست و درختکاری اهمیت زیادی قائل است به طوری ک: گفت

 .درختان داده نمی شد

باید با استفاده از همه امکانات در حفظ مراقبت از این : فرماندار بافق توجه ویژه به یوز پلنگ آسیایی را خواستار شد و تاکید کرد

 .گونه نادر جانوری کوشا باشیم

سیایی هم ضمن شرکت در این جلسه قول همکاری و اطالع رسانی الزم جوکار، مدیر ملی پروژه بین المللی حفاظت از یوزپلنگ آ

 .در سایت سازمان مرکزی و سازمان ملل را داد و حمایت معنوی خود را در این زمینه اعالم نمود

 در ضمن برگزاری اینگونه جشنواره ها می تواند در راستای حمایت از یوزپلنگ آسیایی و فرهنگسازی زیست محیطی موثر واقع

 .شود

 ./در پایان این مراسم با حضور جمعی از مسووالن استانی و شهرستان از لوگوی یوز پلنگ آسیایی رونمایی شد

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/39104- 

 

 اقتصاد کالن
 آیانا - 2242اسفند  32, دوشنبه

 اعالم شد  9319ر سال جدول سطوح درآمدی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر د

بنا به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب  19سطوح درآمدی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در سال 

 .مدیره صندوق مشخص شد هیئت

http://www.iana.ir/jangalomarate/item/21945-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C%D9%88%D8%B2%D9%BE%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF.html
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عشایر، بر و به نقل از روابط عمومی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

و ( هزار تومان 900معادل )هزار ریال  000اساس این جدول، حداقل میزان حق بیمه پرداختی توسط بیمه شده یک میلیون و 

 .در نظر گرفته شده است( هزار تومان 030)معادل )هزار ریال  300حداکثر حق بیمه پرداختی چهار میلیون و 

شدگان حق بیمه  جایگزین سطوح درآمدی در سال گذشته خواهد شد و بیمه 9210شایان ذکر است، این جدول از ابتدای سال 

 .خود را بر اساس این جدول پرداخت خواهند کرد

 .مراجعه کننداینجا  توانند به لینک کاربران برای دریافت بخشنامه می

 9319در سال  سطوح درآمد مبنای پرداخت حق بیمه

 (ریال)درآمد ماهیانه  سطح
شده بابت یک ماه  درصد سهم بیمه 4

 (ریال)

شده بابت یک سال  درصد سهم بیمه 4

 (ریال)

9 2000000 940000 9000000 

3 2000000 910000 3300000 

2 0400000 334000 3000000 

0 4000000 340000 2000000 

4 4400000 304000 2200000 

0 0000000 200000 2000000 

0 0400000 234000 2100000 

0 0000000 240000 0300000 

 :برای بهاشتراک گذاری اخبار اقدام نمائید

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/39103-9.html 

 

 اقتصاد کالن
 آیانا -2242اسفند  39, یکشنبه

 ها شد  ذرت جایگزین بهای شیرخام در بیشتر استان

طرح خرید تضمینی شیرخام که چند ماهی است آغاز شده، همچنان ادامه خواهد داشت و ذرت به جای بهای پول 

 .شود دامداران داده می

در : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

راستای حمایت از دامداران کشور، خرید تضمینی شیرخام برای تبدیل به شیرخشک در کشور از چند ماه گذشته آغاز شده و ادامه 

 .خواهد داشت

ها داده  ر قالب نهادهشده از دامداران، ذرت جایگزین مناسبی است که به آنها د به ازای بهای شیرخام خریداری: حسین صفایی افزود

 .شده است

درصد  00هایی چون قزوین به پایان رسیده و در استان تهران نیز بیش از  تسویه کامل مطالبات استان: وی خاطرنشان کرد

 .صورت نقدی و در قالب اختصاص ذرت انجام شده است ها به پرداخت

http://roostaa.ir/fa/content/edit/419
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21942-1.html
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 .و همچنان ادامه خواهد داشت در حال حاضر امکان توقف این حرکت وجود ندارد: صفایی ادامه داد

 نقطه تهران 991برگزاری بازارچه عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی در 

بار شهرداری،  در حال حاضر در میادین میوه و تره: ها در بازار تصریح کرد معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره میوه شب عید و قیمت

 .تومان را داراست 100هر کیلوگرم پرتقال تامسون قیمتی معادل دوهزار و 

ها و نقاط مختلف  هزار تومان است و این قیمت در مغازه بار شهرداری حدود سه قیمت سیب در میدان میوه و تره: وی یادآور شد

 .سطح شهر متفاوت گزارش شده است

شده  نقطه اعالم 900و  نقطه شهری 00اسفندماه در قالب بازارچه عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی در  94از : صفایی تأکید کرد

 .شود های مناسب عرضه می توسط نظام صنفی محصوالت با قیمت

اسفندماه به  33اسفندماه شروع به کار کرده و تا  94ها از  این بازارچه: رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهار داشت

 .پردازد عرضه مایحتاج غذایی مردم می

تفاوت قیمت : شده همچون سیب و پرتقال گفت سازی ط ستاد تنظیم بازار برای محصوالت ذخیرهشده توس وی درباره قیمت اعالم

گذاری بانک مرکزی و مرکز آمار نیست، زیرا آنچه که در  محصوالت کشاورزی در نقاط مختلف و در سطح میادین مبنای قیمت

 .گیرد شود، مالک قرار می بار شهرداری عرضه می میادین میوه و تره

هیچ مشکل و کمبودی از لحاظ محصوالت غذایی و کشاورزی وجود ندارد و مردم نباید نگران باشند، زیرا : ی در پایان افزودصفای

 ./سازی به مقدار کافی انجام شده است ذخیره

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/39130-9.html 

 

 اقتصاد کالن
 آیانا - 2242اسفند  32, دوشنبه

 های روغنی توسط بخش خصوصی از سال آینده  خرید تضمینی دانه

افزایش  19ماه سال  با حذف نرخ مبادله از واردات کاال از اوایل سال آینده، قیمت انواع روغن نباتی نیز در اردیبهشت

 . خواهد یافت

سازی نرخ ارز  و برنامه دولت برای یکسان 12، با رسیدن به روزهای پایانی سال (ایانا)کشاورزی ایران به گزارش خبرنگار خبرگزاری 

 .رسد نظر می قطعی به 10ای از واردات کاال، افزایش قیمت انواع روغن خوراکی از اوایل سال  در سال آینده و حذف نرخ مبادله

های اجرایی برای سال جدید از اوایل  ا که تغییرات قیمتی و تصمیمهای محتمل حاکی است از آنج بینی بر این اساس، پیش

گیری دولت و  شود، بنابراین قیمت کنونی انواع روغن خوراکی تا مقطع زمانی یاد شده و تصمیم ماه هر سال عملیاتی می اردیبهشت

 .مصرف ذخایر گذشته این محصول در بازار مصرف افزایش قیمت نخواهد داشت

اتی نیز که انجمن صنایع روغن خوراکی با وزارت جهاد کشاورزی داشته است، از سال آینده تغییراتی در نحوه خرید بر اساس مذاکر

های روغنی صورت خواهد گرفت تا بر این اساس انجمن روغن با دریافت مسئولیت از دولت، متولی خرید تضمینی  تضمیتی دانه

های روغنی  عنوان خسارت به کشاورزان تولیدکننده دانه ن انجمن مبلغی را نیز بههای روغنی کشاورزان شود، همچنین ای انواع دانه

 .بابت واردات روغن خام پرداخت خواهد کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21920-1.html
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گردان  های ذرت؛ کلزا سویا و آفتاب هزار تن است که عمده آن دانه 900های روغنی در کشور حدود  گفتنی است، میران تولید دانه

 .شود را شامل می

شود تغییرات نرخ ارز واردات،  های روغن نباتی از طریق واردات روغن خام تأمین می درصد ماده اولیه کارخانه 04حدود از آنجا که 

 ./شده محصول و نرخ عرضه آن بر بازار خواهد داشت تأثیر زیادی بر قیمت تمام

http://www.iana.ir/food/item/39120-9.html 

 

 اقتصاد کالن
 - 42/23/32فارس

 !ها بر عهده وزارت جهاد کشاورزی نیست کنترل قیمت گوشت در خرده فروشی

گذاری و اجرای تنظیم بازار  در حالی که بر اساس قانون تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد، تمام سیاست

ذارده شده است اما معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور محصوالت کشاورزی به عهده وزارت جهاد کشاورزی گ

 .ها بر عهده ما نیست کنترل قیمت گوشت در خرده فروشی: گوید تولیدات دامی می

امروز در نشست خبری ، حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام و طیور خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

سال گذشته  3در : در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر این که افزایش اخیر قیمت گوشت قرمز به چه دلیل بوده است گفت

 .های تولید قیمت این محصول تغییری نداشت قیمت گوشت قرمز ثابت بود و علیرغم افزایش هزینه

درصد قیمت دام زنده افزایش یافته که این موضوع نافی وفور گوشت قرمز  90حدود تومان یعنی  9000ماه گذشته  2در : وی افزود

 .نیست

ماه گذشته افزایش قیمت کاذب در شبکه توزیع این  3واحدهای پرواربندی آماده توزیع گوشت قرمز به بازار هستند اگر چه در 

هزار تومانی قیمت آن به هر کیلو  3ید اما دوباره با کاهش هزار تومان رس 30محصول اتفاق افتاد و در مراکز عمده هر کیلوی آن به 

 .هزار تومان کاهش یافت 33

 .ها بر عهده ما نیست کنترل قیمت گوشت در خرده فروشی: وی افزود

سال گذشته در بهمن و اسفند بخش زیادی از مرغ عرضه شده را : معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد گوشت مرغ اظهار داشت

کردیم اما امسال شرایط جدیدی تجربه شد و آن افزایش کشش بازار در هفته دوم بهمن و ماه جاری بود که  و ذخیره می آوری جمع

 .این افزایش کشش به صورت جهشی اتفاق افتاد

ماه اول  90درصد افزایش داشت به طوری که در  90در اسفند ماه تقاضای مرغ گرم نسبت به ماه گذشته : رکنی اظهار داشت

ماه آخر سال یعنی بهمن و اسفند این مقدار افزایش  3شد اما در  تن مرغ وارد میدان بهمن می 204مسال روزانه به طورمعمول ا

 .زیادی یافت

درصد افزایش داشته به طوری که در بهمن  900درصد و در برخی روزها  90در بعضی روزها ورود مرغ به میدان بهمن : وی افزود

 .تن افزایش داشته است 400تن به  204ی روزها از ماه ورود مرغ در برخ

علیرغم این که در : ماه اخیر به صورت جهشی بوده است بیان داشت 3رکنی با تاکید بر این که مرغ کم نشده ولی کشش بازار در 

ه افزایش نیافته بینی شد درصد پیش 90درصد افزایش تقاضا داشتیم اما قیمت عرضه مرغ در میدان بهمن بیش از  40اسفند ماه 

 .است

 .ها اتفاق دیگری بیفتد که آن از حوزه کنترل ما خارج است در حالی که ممکن است در خرده فروشی: وی افزود

http://www.iana.ir/food/item/21938-1.html
http://www.farsnews.com/
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تن مرغ سرد در کنار گرم عرضه  400هزار و  3در یک ماه گذشته بعضی روزها بیش از : معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

درصد مرغ سرد افزون بر مرغ گرم عرضه شده و بنابراین با ادامه عرضه در  40نا است که حدود شد و این اتفاق به این مع می

 .فروردین و اردیبهشت هیچ مشکلی از لحاظ تامین این محصول وجود ندارد

 .دهیم میهزار تن است، که به تناسب نیاز بازار عرضه را افزایش  900ذخایر فعلی ما در گوشت سرد مرغ باالی : وی بیان داشت

 :به گزارش فارس در ماده یک قانون تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی آمده است

 سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقداماتکلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به 

 ذار می شوددر موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگ الزم

 زراعی، باغی و تنظیم بازار داخلی محصوالت و کاالهای اساسیالف ـ تجارت اعم از صادرات، واردات و 

 گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه وش، روغن و دانه های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز،

 محصوالت دامی، طیور و آبزیان حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین

 .و نیز پیله ابریشم گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم مرغشامل شیر و فرآورده های لبنی، 

 020تن گوشت سرد مرغ در سطح کشور عرضه شد و بیش از  400هزار و  3روز گذشته : معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .ین نشان دهنده افزایش ورود گوشت مرغ به این میدان بوده استتن گوشت گرم مرغ در میدان بهمن عرضه شد که ا

شد تا در چرخه  آوری می شد و بنابراین مرغ منجمد عرضه نمی تا قبل از بهمن مرتب مازاد مرغ گرم جمع: رکنی اظهار داشت

 .مصرف قرار گیرد و به همین دلیل مردم با فرهنگ مصرف مرغ گرم عجین شدند

تن در روز آغاز شد در حالی که به مرور در چند ماه اخیر با چرخش ذائقه بازار این  900نجمد با کمتر از عرضه مرغ م: وی افزود

 .تن در روز رسیده است 3400رقم در حال حاضر به حدود 

هی است، ای تأمین شده که دارای استانداردهای کشتارگا معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه مرغ منجمد تهیه شده از زنجیره

 .دهد هزار تومان یارانه می 3دولت به ازای هر کیلوگرم مرغ سرد عرضه شده به مردم : گفت

در این راستا : ای انجام دهیم، بیان داشت عرضه مرغ منجمد را به صورت قطعه 10رکنی با بیان اینکه در نظر داریم تا در سال 

هایی در  بندی در بسته... رت قطعات تفکیک شده سینه، ران، گردن و ایم و در نظر داریم تا مرغ به صو کارگروهی ایجاد کرده

 .سردخانه نگهداری شود و به این ترتیب فرهنگ مصرف مرغ منجمد را ترویج دهیم

 استمرار توزیع مرغ منجمد در ایام نوروز* 

ز تغییرات قیمت در نظر داریم تا در های توزیع است بنابراین برای جلوگیری ا بخشی از عدم تعادل قیمت ناشی از شبکه: وی افزود

 .بگیریم  ایام تعطیل نوروز از همکاری چند غرفه منتخب در میدان بهمن برای استمرار توزیع مرغ سرد بهره

های  این موضوع خودسرانه اتفاق افتاده و باید دستگاه: ها گفت هزار تومانی کشتار مرغ در کشتارگاه 3رکنی در مورد افزایش هزینه 

 .نظارتی رسیدگی کنند

میلیون  90صادرات مواد پروتئینی یک مزیت برای کشور است زیرا از : در مورد صادرات مرغ گفت 12وی در مورد اقدامات سال 

 .افتد میلیون آن در کشورهای اطراف ایران اتفاق می 2تجارت مرغ در جهان حدود 

هزار تن صادرات مرغ انجام شده و رکورد صادرات گوشت مرغ  00در سال جاری حدود : معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .رقم خورد

درصد افزایش  04هزار تنی صادرات این محصول  24هزار تن صادرات تخم مرغ انجام شده و با افزایش  04امسال : وی گفت

 .صادرات در این محصول صورت گرفت
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 410سبک نداشتیم اما با برنامه وزارتخانه صادرات دام سبک بیش از صادرات دام  13سال : معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .هزار نفر شتر صورت گرفته است 94هزار راس دام سنگین و بیش از  90هزار راس، 

 .هزار تن بود 04تولید عسل در سال جاری بیش از : رکنی گفت

 00کنندگان پرداخت شده و بیش از  هزار نفر از تولید 900میلیارد تومان یارانه شیر بهار امسال به بیش از  334حدود : وی افزود

 .شود کل اقدامات الزم در این زمینه اجرایی می 10ها انجام شده و تا آخر فروردین ماه  درصد پرداخت

 .میلیارد ریال مشوق صادراتی به مرغ و تخم مرغ اختصاص داد 400دولت مبلغ : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

هزار تن  00کنندگان شیر حدود  سازمان تعاون روستایی در سال جاری تاکنون در جهت حمایت از تولید: ترکنی بیان داش

 .شیرخام را برای تبدیل به پودر شیر خشک خریداری کرده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=92129330000000 

 

 اقتصاد کالن
 ایسنا- 2242اسفند  3۲دوشنبه 

 های مختلف اقتصادی جزئیات رشد اقتصادی در حوزه

های نفت، صنعت،  درصد آن مربوط به بخش 03درصدی تولید ناخالص داخلی در پاییز امسال در حالی رقم خورد که بیش از  3.0رشد 

 .استساختمان و خدمات موسسات پولی و مالی بوده 

ترین منابع آماری به منظور محاسبه اقالم هزینه ناخالص داخلی را منابعی نظیر طرح آماری بودجه خانوار در  به گزارش خبرنگار ایسنا، عمده

دهند که  های خارجی تشکیل می داری کل کشور، آمار صادرات و واردات گمرک و آمار تراز پرداخت های خزانه مناطق شهری ایران، پرداختی

ل بانک مرکزی در این زمینه اعالم کرد که مطابق با روش معمول در آمارهای فصلی آمارهای مرتبط با تولید و هزینه ملی برای نیمه اول امسا

  .ها و اطالعات دریافتی از منابع آماری اصالح و تعریف شده است های جاری بر مبنای آخرین داده بر حسب قیمت

 0.3درصد، صنایع و معادن  0.9درصد، نفت  2.4گروه اصلی به گونه ای بود که تغییر رشد تولید در کشاورزی بر این اساس تغییرات در چهار 

درصد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت را به  2.0درصد بود که در نهایت نرخ رشد تولید ناخالص ملی را به  3.2درصد و خدمات 

  .درصد رسانده است 2.9

 اههبررسی آمار سه م

های مختلف اقتصادی حاکی از ادامه روند بهبود و رونق نسبی در مقایسه با دوره مشابه  اما بررسی آمار بانک مرکزی از رشد ارزش افزوده بخش

  .درصد رسیده است 3.0ای که رشد سه ماهه سوم سال جاری به  به گونه. سال قبل است

، 0.4های نفت  دهد که در فصل سوم امسال ارزش افزوده فعالیت ملی نشان می های اقتصادی در رشد تولید ناخالص بررسی سهم فعالیت

درصدی تولید ناخالص  3.0درصد در رشد  3.2ای حدود  درصد، بوده که نقش عمده 0و خدمات موسسه پولی و مالی  0.0، ساختمان0.0صنعت

 9.0ولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال گذشته منفی این درحالی است که رشد ت.اند ایفا کرده 9202های ثابت سال  داخلی به قیمت

  .درصد بوده است

 درصدی ارزش افزوده در کشاورزی 2.4رشد 

، باغی 0.9دهد که برآورد مقادیر تولید محصوالت زراعی  آخرین آمار و اطالعات ارائه شده از وزارت جهاد کشاورزی به بانک مرکزی نشان می

  .درصد نسبت به سال گذشته رشد دارد 0.0ت درصد و شیال 0.1، دامی 9.4

درصد  2.4ماهه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل  1همچنین براساس محاسبات فصلی انجام شده ارزش افزوده کل گروه کشاورزی در 

  .رشد داشته است

 گروه صنعتی 93رشد تولید در 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931226000460
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دهد در سه ماهه سوم  درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می 00حدود های بزرگ صنعتی که  اما در بخش صنعت شاخص تولید کارگاه

های بزرگ صنعتی نسبت به رقم سال قبل  که در همین مدت شاخص تولید کارگاه.درصد رشد دارد 3.0امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 

  .درصد افزایش یافته است 4.3

ماهه اول نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد مثبت  1گروه در  93ای بزرگ صنعتی شاخص ه گروه عمده کارگاه 30بنا بر این گزارش در میان 

  .داشته است

درصد، انتشار، چاپ و  1درصد، تولید چرم و مصنوعات چرمی  0.0ها  ، صنایع انواع آشامیدنی4.0بر این اساس شاخص تولید صنایع مواد غذایی 

درصد،  0.0های دارویی شیمیایی و گیاهی  محصوالت شیمیایی یک درصد، داروها و فرآورده درصد، مواد و 94.0های ضبط شده  تکثیر رسانه

درصد،  4ای الکترونیکی و نوری  درصد، محصوالت رایانه 4.0آالت  درصد، محصوالت ساخته شده از فلز به جز ماشین 0.2فلزات اساسی 

درصد و  4بندی نشده در جای دیگر  آالت و تجهیزات طبقه رصد، ماشسیند 0.3های برقی  آالت مولد و انتقال نیروی برق و دستگاه ماشین

  .درصد افزایش دارد 41.0تریلر  شاخص تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم

 صعود ارزش افزوده بخش ساختمان

  .ر رشد اقتصادی پاییز بوده استدرصد از دالیل قابل توجه د 99.4افزایش ارزش افزوده بخش ساختمان در سه ماهه سوم امسال به میزان 

های عمرانی دولت در  درصد بود افزایش در فعالیت 4.4رغم رشد منفی ارزش افزوده ساختمان در بخش خصوصی که در حدود منفی  علی 

  .بخش ساختمان عامل موثری در افزایش ارزش افزوده کل این بخش بوده است

درصد،  4.0دهد که مصرف خصوصی  در فصل سوم امسال نشان می 9202های ثابت سال  قیمت همچنین نگاهی به ارقام اجزای هزینه نهایی به

  .درصد بوده است 0.90و صادرات و واردات کاالها و خدمات منفی  90.1، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 0.3مصرف دولتی 

درصد و تشکیل سرمایه ثابت بخش ساختمان  0.0آالت  بانک مرکزی در این رابطه توضیح داده که در پاییز تشکیل سرمایه ثابت بخش ماشین

  .های عمرانی دولت در این بخش است درصد رشد همراه بوده که این رشد به دلیل افزایش هزینه 39.3با 

http://www.isna.ir/fa/news/12933490000 

 

 برنامه و سیاست ها
 - 42/23/39فارس

 شود آمایش سرزمین در کشور اجرا نمی/ های کشاورزی کشور هزار هکتار از زمین 911تغییر کاربری 

های کشاورزی کشور به  هزار هکتار از زمین 911سال گذشته  9۱رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه طی 

شود  سال است بحث می 91ایش سرزمین در کشور درباره آم: صورت مجاز و غیرمجاز تغییر کاربری شده است، گفت

 .شود اما اجرا نمی

سال گذشته که من کار را در : ، قباد افشار رئیس سازمان امور اراضی کشور، گفتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ان بود و سازمانی که تا این اندازه دارای اهمیت، وظایف حاکمیت و میلیارد توم 0سازمان آغاز کردم بودجه سازمان حدود 

 .ای به دنبال منحل کردن آن بودند های فراوانی است عده مسئولیت

به بیش  10میلیارد تومان رسانده و این میزان را در سال  00دولت رقم اعتبارات ما را به حدود  12امروز در پایان سال : وی افزود

 .تومان تعیین کرده که هیچ دستگاهی وجود ندارد که تا این اندازه دولت به آن توجه کرده باشد میلیارد 930از 

سال است از قانون حفظ کاربری اراضی  40کشورهایی که در سطح ما هستند حداقل  :رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد

 .سال است که دارای قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی هستند 00تا  40گذرد و کشورهای توسعه یافته و پیشرفته بین  آنها می

http://www.isna.ir/fa/news/93122514746
http://www.farsnews.com/
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آیم و برخی از اقدامات پیشگیرانه مانند تشکیل یگان ویژه را  ما برنامه حفظ کاربری اراضی کشاورزی را تهیه کرده: افشار بیان داشت

 .ایم انجام دادهوگو شده و توافقاتی را  انجام داده و با بنیاد مسکن و شورای عالی شهرسازی وارد گفت

بحث آمایش سرزمین وجود داشته اما اجرا نشده و اگر آمایش صورت  00از دهه : رئیس سازمان امور اراضی کشور بیان داشت

 .شد آهن و فوالد در اصفهان ساخته نمی بری مثل ذوب شد و صنایع آب گرفت در غرب تهران کارخانه ساخته نمی می

های کشاورزی فاقد سند است و ما به دنبال این هستیم تا با تامین سرمایه افراد را  زمین درصد 00بیش از : افشار بیان داشت

 .های خود را خریداری و به قطعات بزرگ تبدیل کنند تشویق کنیم که زمین

ادی هزار متر رسیده و چنین زمینی اقتص 0های شمال در کشور به زیر یک هکتار و حدود  االن اندازه متوسط زمین: وی افزود

 .نیست

های مختلف از جمله سازمان ثبت  طرح کاداستر اراضی کشاورزی با همکاری سازمان: رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد

 .شود های مرتبط اجرایی می برداری کشور، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه نقشه  اسناد و امالک کشور، بنیاد مسکن،

شد و نقشه کاداستر اراضی در شناسایی نوع کشت، خاک،  سال پیش انجام می 00شاورزی باید حدود کاداستر اراضی ک: وی افزود

 .وضعیت آب و مدیریت زمین موثر است

درصد از اراضی کشور به عنوان اراضی کشور و منابع طبیعی در اختیار وزارت کشاورزی است بیان  10وی با بیان اینکه بیش از 

درصد از اراضی کشاورزی کشور سند مالکیت ندارد برای مشخص کردن اراضی دولتی و شخصی و  00با توجه به این که : داشت

 .سند دار کردن اراضی به نقشه کاداستر نیاز داریم

درصد از مجموع وسعت کشور مستعد  94میلیون هکتار معادل  32میلیون هکتار مساحت کشور حدود  904از : افشار تصریح کرد

 .میلیون هکتار هم اکنون در چرخه تولید محصوالت کشاورزی قرار دارد 90.0است و این رقم در حدود  های کشاورزی فعالیت

 .رود میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در کشور به زیر کشت می 90.0ساالنه به طور متوسط : افشار بیان داشت

نشینی رشد داشته به طوری که  ور گرایش به شهرهای اخیر با توسعه کش در دهه :رئیس سازمان امور اراضی کشور تصریح کرد

درصد جمعیت کل کشور  30میلیون نفر افزایش یافته و به عبارتی از  00میلیون نفر در دهه های گذشته به  0جمعیت شهری از 

 .درصد جمعیت کل کشور افزایش یافته است 00این رقم به 

از اراضی کشاورزی کشور به صورت مجاز یا غیر مجاز تغییر کاربری داده سال گذشته نزدیک به یکصد هزار هکتار  90در : وی افزود

 .شده و از چرخه تولید خارج شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=92129330000129 

 

 برنامه وسیاست ها
 آیانا -2242اسفند  32, دوشنبه

 امضای سند حفظ کاربری باغات در محدوده شهرها 

 . دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری از امضای سند حفظ کاربری باغات در محدوده شهرها خبر داد

کاربری باغات  ، پیروز حناچی امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با امضای سند حفظ(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

شوند که تمام باغات و زمین  در محدوده شهرها تمام دستگاه های ذی ربط در حوزه حفظ محیط زیست و منابع طبیعی ملزم می

از آنجا که حفظ باغات در محدوده شهری برای حفظ محیط زیست اهمیت : های مستعد در محدوده شهرها را حفظ کنند، گفت

 .با تثبیت آن به عنوان مالکیت عمومی بیش از پیش حفظ شودزیادی دارد، تمام باغات باید 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931224000931
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وی با بیان اینکه با وجود قوانین بازدارنده در صورتی که باغات مربوط به بخش خصوصی و افراد باشد تخریب می شود و پس از 

ر حفظ باغات، فضای سبز و با این حال شورای عالی شهرسازی و معماری ب: ماند، بیان کرد مدتی از زمین و باغ اثری باقی نمی

تواند در حفظ باغات و فضاهای یادشده در کالنشهرها و شهرهای کشور به  های مستعد اهتمام ویژه ای دارد و این سند می زمین

 .خصوص در تهران بسیار تاثیرگذار باشد

ثبیت اراضی یادشده در مناطق مختلف معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه شورای شهر تهران و شهرداری تهران نیز بر ت

هکتار از باغات موجود بین بزرگراه همت و حکیم حفظ شود و مقرر شده  930مقرر شده : محدوده شهری تاکید دارد، اظهار داشت

ضای درصد باقی مانده آن به صورت باغ و ف 00درصد آن انجام شود و  20از این پس هرگونه ساخت و ساز در این پهنه ها تنها در 

 .سبز همچنان حفظ شود، در غیر این صورت پایان کار برای این اراضی صادر نخواهد شد

سال گذشته با سرعت بیشتری دنبال شده است و با امضای  90متاسفانه تخریب باغات و فضای سبز در مقایسه با : حناچی افزود

تهران و ارتفاعات  33و  39خریب فضای سبز در مناطق این سند حفظ باغات و فضای سبز با سرعت بیشتری دنبال می شود تا از ت

 ./دربند و مناطقی در غرب و شرق تهران با برنامه ریزی مناسب پیشگیری شود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/39143 

 
 

 
 برنامه وسیاست ها

 آیانا - 2242اسفند  32, چهارشنبه

 نیاز قدرت مانور نقدینگی  مند، پیش کشاورزی نظام

پذیری،  پذیری، برنامه بخش کشاورزی برای گذر از کشاورزی سنتی و حضور مؤثر در اقتصاد فعال برای سرمایه

 .مند شود پذیری و فناوری باید نظام جوان

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)کشاورزی ایران  معاون اجرایی سازمان تعاون روستایی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری

مند  پذیری و فناوری با چند میلیون زارع و باغدار محقق نخواهد شد و تا زمانی که کشاورزی نظام پذیری، برنامه پذیری، جوان سرمایه

 .های کالن اقتصادی با قدرت مانور نقدینگی باال حضور پیدا کند تواند در عرصه نباشد، نمی

برای ایجاد تغییر در کشاورزی کشور و تبدیل آن از کشاورزی معیشتی به کشاورزی صنعتی، باید : سین طباطبایی افزودغالمح

تواند برنامه و  به این معنا که تا زمانی که کشاورزی هویت و رسمیت مقتدر نداشته باشد، نمی. مند شود بخش کشاورزی نظام

 .سرمایه در حوزه خود تزریق کند

گذاری در بخش  گذاری و وزن دهی به مشاغل کشاورزی، ارزش هرچند سازمان نظام صنفی توانسته با هویت: ان کردوی خاطرنش

 .گیرد کشاورزی داشته باشد، اما منابع تولید اعم از آب و خاک در این مقوله جای نمی

شمار آیند  عنوان ثروت و کاالی قابل مبادله به بهتوانند  زمانی آب و خاک می: معاون اجرایی سازمان تعاون روستایی کشور ادامه داد

 .های کلی قابل کنترل و نظارت باشند مند بوده و در قالب که نظام

های تولید تا حدودی دربرگیرنده  زراعی، کشت و صنعت و تعاونی -های سهامی  هرچند الگویی نظیر شرکت: طباطبایی تصریح کرد

 .مند برای اراضی کشور ضروری است م تعریف رژیم حقوقی نظامرسد لزو نظر می این مفهوم است، اما به

شود که با شرایط  های جذب سرمایه و تبدیل منابع تولید به نقدینگی محسوب می عنوان یکی از عرصه بورس به: وی یادآور شد

 ./یدا کندتواند هویت ارزشمند پ بردار نمی فعلی بخش کشاورزی و اراضی پراکنده و چندین میلیون مالک و بهره

http://www.iana.ir/tashakkol/item/39103-9.html 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21952-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7.html
http://www.iana.ir/tashakkol/item/21982-1.html
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 برنامه وسیاست ها

 آیانا - 2242اسفند  39, یکشنبه

 احمدی نژاد من را از تلویزیون برای وزارت پسندید 

سال در نزد  5نهم و مدیرعامل کنونی سازمان اقتصای کوثر، پس از محمدرضا اسکندری، وزیر جهاد کشاورزی دولت 

یکی از اشتباهات من در دوره وزارت این بود که خلیلیان را به عنوان معاون وزیر : جمعی از اصحاب رسانه اعالم داشت

 .برنامه ریزی و اقتصادی جهادکشاورزی در دولت نهم انتخاب کردم

و  "کوثر"، محمدرضا اسکندری، مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره سازمان اقتصادی (ایانا)نبه گزارش خبرگزاری کشاورزی ایرا

حتی منتقدان تند و تیز و صریح )با خبرنگاران و تحلیلگران حوزه کشاورزی،  10وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم که در آستانه نوروز

ماجت آنها برای روشن شدن برخی زوایای دوران وزارتش مواجه شد، ساعته برگزار کرد؛ وقتی با س 4دیداری ( خود در دوران وزارت

پاسخ هایی که برخی از آنها از جمله تفاوت های امکانات ساختاری سازمان . سکوتش را شکست و به پرسش های آنها پاسخ داد

شاورزی و دامپروری سازمان کوثر با موقعیت کشاورزانی که جز چند هکتار زمین، از مواهب هر چند قانونی و مجاز شرکت های ک

 .اقتصادی کوثر برخوردار نبوده و نیستند، مورد تایید خود وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم نیز بود

بنابر این گزارش، هنگامی که وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم در ابتدای نشست به تالشش در این سازمان برای چینش مدیرانی 

ن حال دارای توانمندی های فنی باال اشاره داشت، با چالش خبرنگاری مبنی بر نداشتن دقت شایسته و از فرزندان شهدا و در عی

نظرش در انتخاب و حمایت از صادق خلیلیان، معاون برنامه ریزی و اقتصادی دولت نهم که سپس وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم 

وز سوء تفاهم وزیر نبودنش در دولت دوم احمدی نژاد سال مالحظه کاری ناشی از بر 4گردید، مواجه شد؛ سکوت خود را پس از 

شکست و در مواضعی صریح و بی پرده، از عملکرد بسیار ضعیف وزارت جهاد کشاورزی در دولت دهم و سلیقه حاکم بر دولت دهم 

 .در گزینش وزیران، لب به شکایت و گالیه گشود

 د کشاورزی بودانتخاب خلیلیان، بزرگ ترین اشتباهم در دوران وزارت در جها

: وی با بیان این که وقتی خلیلیان را به عنوان معاون وزیر به وزارتخانه آورده، فکر نمی کرده که چنین روحیه ای داشته باشد، افزود

من هم مانند خیلی از مدیران اشتباهاتی داشته ام، اما به جرات می توانم بگویم که این یک مورد، از بزرگ ترین اشتباهات من در "

 ".دوره ی وزارت جهاد کشاورزی بود

خلیلیان به : اسکندری در عین حال پیرامون دالیل انتخاب خلیلیان به سمت معاونت برنامه ریزی وزارتخانه در دولت نهم اضافه کرد

 .دلیل فعالیت در حوزه دانشگاه و اقتصاد کشاورزی شناخت نسبی از بخش داشت

 پسندید احمدی نژاد مرا از تلویزیون برای وزارت

سابقه : مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در ادامه اشاره به پیشینه چگونگی فرآیند انتخاب خودش به وزارت در آن مقطع گفت

آشنایی من با آقای احمدی نژاد بر می گردد به زمانی که من مسوول طرح خودکفایی گندم در دولت هشتم بودم و به گفته 

از گزینه های پیشنهادی مشاورانش و نمایندگان مجلس، مصاحبه مرا در تلویزیون دیده بود و احمدی نژاد، یک روز ایشان فارغ 

وقتی به ریاست جمهوری رسید به مشاورانش گفته بود که برای وزارت جهاد کشاورزی به سراغ من بیایند و به این ترتیب من به 

 .عنوان وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم انتخاب شدم

 ت سیاسی مدیران بخش کشاورزیانزجار از فعالی

وی با بیان این که خودش نیز در زمان طرح خودکفایی گندم با نیروهای متخصص در وزارتخانه آشنا شد و بعد از رسیدن به وزارت 

در این میان به معاونینی هم که : از آنها به عنوان معاونین خود استفاده کرد که همگی آنها هم نیروهای اجرایی بودند، گفت
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گرایشی سیاسی داشتند تذکر دادم که وارد بحث های سیاسی نشوند و حتی وقتی تعدادی از آن ها سرپیچی کردند، بدون هیچ 

 .مالحظه ای آنها را کنار گذاشتم

اسکندری در واکنش به نقد یکی از تحلیلگران منتقد حاضر در جلسه، درباره این که به هر حال سیاست و اجرا در بخش کشاورزی 

به هر حال این نظر درست یا نادرست نظر من بوده و از روزی که  ":مانند سایر حوزه های اقتصادی از هم منفک نیستند، افزودنیز 

در وزارتخانه استخدام شدم، همواره در محیط های اجرایی بودم و به دنبال مسایل سیاسی نبودم، لذا همواره مدیران وزارتخانه را از 

 ".هیز می دادمورود به مباحث سیاسی پر

ماه به پایان دولت نهم، من به همه معاونین وقت وزارتخانه  0تقریبا : وی درباره وضعیت جهاد کشاورزی در دولت دهم اضافه کرد

 .گفته بودم که در دولت جدید دیگر پستی نخواهم داشت، چون کامال فضای آن مشخص بود

ی کار آمدن خلیلیان، تمامی نیروهای متخصصی که به نوعی با من در وزیر جهادکشاورزی دولت نهم با بیان این که پس از رو

دکتر فرود شریفی، رییس وقت سازمان جنگل ها و مراتع کشور که یک فرد صاحب : ارتباط بودند از وزارتخانه حذف شدند، افزود

سازمان دامپزشکی به دلیل عدم  نظر، با سواد و اجرایی در زمینه منابع طبیعی و جنگل ها بود؛ یا دکتر مجتبی نوروزی رئیس

 .امضای مجوز واردات دام زنده حذف شد

 برگزاری مناظره ای با حضور همه وزیران جهاد کشاورزی و روسای کمیسیون کشاورزی مجلس

حضور وی در ادامه با مالک قراردادن منویات مقام معظم رهبری به عنوان تنها مرجع راهبری نظام، خواستار برگزاری مناظره ای با 

همه وزیران جهاد کشاورزی و روسای کمیسیون کشاورزی مجلس بعد از انقالب اسالمی در یک برنامه تلویزیونی برای رفع تمام 

در این مناظره هر فردی می تواند به دفاع از برنامه های : ابهام ها و روشن شدن خط مشی های آتی وزارتخانه شد و اعالم داشت

ی خود بپردازد و مردم و کشاورزان در نهایت به عنوان قضاوت کننده، خواهند دانست که چه کسانی اجرا شده در دوران تصدی گر

البته اسکندری به این نکته هم اشاره . واقعاً خدمت کرده اند و چه کسانی به دنبال تامین منافع کوتاه مدت اطرافیان خود بودند

 .د بابت سوء مدیریت های خود سرزنش شوندکرد که به نظر من بسیاری از افراد در این مناظره بای

بنابراین گزارش، اسکندری در جهت رفع شبه از دالیل برگزایر این دید و بازدید با تاکید بر این که هیچگاه نامزد ورود به انتخابات 

رجیح می دهم در بخش این در حالی است که باید تاکید کنم قصد ورود به دولت را نیز ندارم و ت: مجلس آینده نخواهد شد، افزود

 .غیر دولتی به فعالیت خود ادامه دهم

 ما بحران آب نداریم، بحران مدیریت آب داریم

وزیر اسبق جهاد کشاورزی با اظهار خشنودی از اینکه حجتی وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم عزم خود را برای انتقال کشت 

متاسفانه این در حالی است که برخی راه کوتاه تر را بر می گزینند و به  :های امکان پذیر به گلخانه جزم کرده است، اظهار داشت

جای تالش برای اصالح نظام تولید و توزیع، عدم کشت را راه حل خروج از مشکل آب عنوان می کنند، در حالی که به نظرم، ما 

 .بحران آب نداریم، بحران مدیریت آب را داریم

 .مثال زد که به رغم نداشتن دانش فنی به اندازه ایرانیان، کشت آن ها تمام آبی استاسکندری در این رابطه کشور مصر را 

میلیارد متر مکعب آب پشت  34با توجه به این که : وی با اشاره به حجم باالی تبخیر آب در دریاچه پشت سدهای کشور نیز گفت

استحصالی کشاورزی حساب می کنند و آن را به اسم دریاچه سدهای ماست، اما آبی که در کشور جاری است را هم به عنوان آب 

 .آب مصرفی کشاورزان می نویسند

میلیارد متر مکعب از آب مصرفی برای تولید محصوالت کشاورزی را نیز از حجم آب هایی  94وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم، 

 .دانست که به دلیل ضعف صنایع تبدیلی در قالب ضایعات هدر می رود
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 ت توسعه کشت فراسرزمینیدفاع از سیاس

اسکندری با اشاره به این که قانون بهره وری هنوز به طور کامل اجرا نمی شود و پیش نویس الیحه الگوی کشت نیز که در مرداد 

باید ترتیبی اتخاذ شود که سیستم دولت بتواند از تمام ظرفیت های : به دولت نهم رفت هنوز بیرون نیامده است، اضافه کرد 00

 .برای توسعه بخش کشاورزی استفاده کند ممکن

مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر با استقبال از پیگیری جدی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی برای توسعه کشت های 

ی برابر ایران جنگل دارد، می توان بخشی از زمین های این کشور را برا 0.4به طور نمونه از آنجا که روسیه : فراسرزمینی نیز گفت

تولید چوب مورد نیاز کشور اجاره کرد، کما این که بر اساس بررسی های صورت گرفته همکاران من در این سازمان مشخص شده 

 .تا یک هزار دالر قیمت دارد 000است در استانی مانند روستوف، اجاره بهای هر هکتار از بهترین زمین های کنار ولگا بین 

 وزارتخانه با گروه کشاورزی سازمان کوثرخشنودی از همکاری حجتی و همکاران 

وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم همچنین در واکنش به انتقاد یکی از خبرنگاران مبنی بر این که وقتی نوع عملکرد دولت قبل را 

پس از انتصاب به وزارت )نکوهش می کند، چه احساسی نسبت به شکل واکنش های خود نسبت به وزارت حجتی در دولت هشتم 

من هیچگاه نسبت به آقای حجتی موضع منفی نداشته ام و ایشان و همکارانش در دوره کنونی وزارت نیز : دارد، گفت( دولت نهم

نهایت همکاری ممکن را با همکاران من در سازمان اقتصادی کوثر داشته اند و اگر باز هم زمان به آن موقع بر می گشت، همچنان 

 .دم و این به معنای نادیده گرفتن تالش های آقای حجتی و برخی همکاران ایشان نبوده و نیستبرخی از مدیران را تغییر می دا

 نبوده و نیستیم "راس"ما به دنبال انحصار نژاد مرغ 

وی در مورد گالیه هایی که از سوی برخی نمایندگان مجلس کنونی در مورد ایجاد انحصار سازمان اقتصادی کوثر در بازار جوجه 

 30در بازار کم شده است و از  "کاپ"اگر سهم نژاد : ، می شود، گفت(زیر مجموعه آن است "زربال"که شرکت مرغ مادر )یک روزه 

درصد کاهش یافته، منتقدان می توانند بررسی کنند تا دالیل اقتصادی و فنی آن را بیابند؛ کما این که عدم درگیر  4درصد به 

ی ها، درصد باالتر رشد عضالت سینه در این نژاد و در مجموع سود بیشتری که عاید به انواع بیمار "راس"شدن گله های نژاد 

مرغدار می شود را می توان از عوامل تاثیر گذار در انگیزه بیشتر مرغداران برای ایستادن در صف انتظار تهیه جوجه های نژاد راس 

 .در قیاس با سایر نژادها عنوان کرد

میلیارد تومان سود خالص  10خورشیدی  9213ادی کوثر، گروه کشاورزی این سازمان در سال به گفته مدیرعامل سازمان اقتص

اتفاقی که نشان می دهد . میلیارد تومان بوده است 920آذر ماه مشخص و اعالم شد،  20که در  12بوده که این سود در سال مالی 

شما از عملکرد سازمان اقتصادی کوثر، در آینده وزیر جهاد  چرا وقتی یکی از خبرنگاران از اسکندری می پرسد با توجه به رضایت

نه ما به ": کشاورزی کنونی و معاونانش هم باید به سازمان اقتصادی کوثر بیایند، وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم به مزاح پاسخ داد

 "!دولت می رویم و نه جای خود را به کسی می دهیم

اتم االنبیاء یا شرکت صوتی و تصویری شهاب، شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به الزم به ذکر است عالوه بر بیمارستان خ

؛ (تولید کننده خوراک) ، خوراک دام پارس(تولید کننده خوراک) عنوان زنجیره تامین خوراک دام و طیور و آبزیان؛ شرکت چینه

؛ کشت و (د کننده محصوالت لبنی با برند رابتاتولی) ؛کشت و صنعت شریف آباد(تولید کننده خوراک)خوراک دام و طیور مشهد 

تولید دارو، واکسن و )؛ شرکت شیمی دارو (خدمات بازرگانی داخلی و خارجی) ؛ شرکت تکلم(دامپروری صنعتی) صنعت اشراق

 از شرکت های زیر مجموعه بزرگ سازمان اقتصادی کوثر هستند...و( خدمات پژوهشی)؛شرکت پژو هش و توسعه کشاورزی (مکمل

 ./که زیر نظر بنیاد شهید و امور ایثارگران در حال فعالیت است

http://www.iana.ir/majles/item/39133-9.html 

http://www.iana.ir/majles/item/21922-1.html
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا -2242اسفند  32, دوشنبه

 جدول کامل مزایای جدید کارگران + بسته شد  19ده دستمزد نپرو

بن نقدی . تومان افزایش یافت 9۷5هزار و  ۲9۷تومان به  111هزار و  ۱1۶مشموالن قانون کار از  19حداقل دستمزد 

هزار  ۲9 هزار تومان، حق اوالد یک فرزند نیز هزار تومان، سنوات روزانه یک 91هزار تومان، حق مسکن  991ماهیانه به 

 . تومان شد ۷99و 

، شورای عالی کار پس از چند ساعت بحث و گفتگوی شبانه، حداقل دستمزد سال آینده (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 بر این اساس، از ابتدای سال آینده تمامی کارگران و مشموالن قانون کار با. ها مشمول قانون کار را تعیین و تصویب کرد میلیون

 .رو خواهند شد افزایش دریافتی ماهیانه روبه

 30هزار تومان، حق مسکن از  990به  00ماه سال آینده حق بن نقدی کارگران از  طبق مصوبه شورای عالی کار، از ابتدای فروردین

هزار و  09تومان به  000هزار و  00هزار تومان، حق اوالد یک نفر از  تومان روزانه به یک 400هزار تومان، حق سنوات از  00به 

 .یابد تومان افزایش می 000هزار و  32تومان به  310هزار و  30تومان و حداقل مزد روزانه نیز از  309

تا یکی دو روز آینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابالغیه مصوبه امروز شورای عالی کار را برای اجرا به تمامی واحدهای 

 .ئه خواهد کردمشمول قانون کار کشور ارا

 19شده بسته دستمزد  جدول کامل

 (ارقام به تومان)

 093034 حداقل دستمزد ماهیانه

 00000 حق مسکن ماهیانه

 990000 (خواروبار)حق بن نقدی 

 09303 یک فرزند -حق اوالد 

 903004 دو فرزند -حق اوالد 

 9000 حق سنوات روزانه

 32000 حداقل مزد روزانه

 013020 افراد مجرد مجموع دریافتی

 102009 مجموع دریافتی افراد متأهل با یک فرزند

 9020193 مجموع دریافتی افراد متأهل با دو فرزند

 :برای بهاشتراک گذاری اخبار اقدام نمائید

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/39100-9.html 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21948-1.html
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 برنامه وسیاست ها
 آیانا -2242اسفند  32, دوشنبه

 های تعاونی توزیع در کشور ضعیف است  شبکه

چنینی در بازار  های این های تعاونی توزیع محصوالت کشاورزی گسترش پیدا کند، دیگر شاهد افزایش قیمت اگر شبکه

 .نخواهیم بود

درباره بازار شب عید در بخش ( ایانا)در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  استاد اقتصاد دانشکده کشاورزی شیراز امروز

گردد و  نوسانات قیمتی در این بخش به عرضه و تقاضا برمی: بار و محصوالت غذایی که هرساله دچار نوسان است، گفت میوه و تره

 .خورد دلیل تقاضای باال و در مقابل عرضه محدود اتفاقات قیمتی رقم می به

رود و  افزایش حجم نقدینگی و تقاضا برای مواد غذایی هرساله در روزهای خاص همچون عید نوروز باال می: بهاءالدین نجفی افزود

 .ها ایفا کند دولت باید نقش خود را در تعدیل این قیمت

ویژه در بازار  شاهد نوسانات بیشتری بههای آن، مانند شرکت پشتیبانی امور دام نبود،  اگر حضور دولت و شرکت: وی خاطرنشان کرد

 .مرغ بودیم

 شود بخشی از نوسانات قیمتی به انحصار واردکنندگان مربوط می

ویژه واردکنندگانی که در  شود، به ها از انحصار ناشی می بخشی از افزایش قیمت: استاد اقتصاد دانشکده کشاورزی شیراز ادامه داد

 .شود و دامن زدن به این مسئله می این شرایط بازار باعث افزایش قیمت

های بیشتری بودیم، اما باید تالش کنیم که با افزایش رقابت در صحنه  در غیاب دولت شاهد افزایش قیمت: نجفی تصریح کرد

 .بتوانیم وضعیت بازار را معکوس کنیم

ترتیب  مناسبی در این بخش داشته باشیم و بدینتوانیم بازاریابی  های مختلف در بخش روستایی می با ایجاد تعاونی: وی یادآور شد

 .برداران بسپاریم بازار را به دست بهره

شده در آن است که  فروشی و حجم کم محصوالت ارائه های خرده رو هستیم، تعدد مغازه ای که با آن روبه مسئله: نجفی تأکید کرد

 .کند رو می نوسان روبهترتیب قیمت میوه و محصوالت پروتئینی را در نقاط مختلف با  بدین

ها مناسب  ترتیب توزیع های عرضه مستقیم محصوالت غذایی و پروتئینی افزایش یابد، بدین اگر تعداد سوپرمارکت: وی اظهار داشت

 .شود و دیگر شاهد این مشکالت نخواهیم بود انجام می

کنند و الزم است از  ر حال حاضر ضعیف عمل میهای توزیع د شبکه تعاونی: استاد اقتصاد دانشکده کشاورزی شیراز همچنین گفت

 .سوی دولت تقویت شوند تا محصوالت بیشتری به مردم عرضه شود

گاه به  توانند در هر زمانی خریداری کنند، هیچ اگر مردم مطمئن باشند که محصوالت مصرفی خود را می: نجفی در ادامه افزود

 .شویم رو نمی ایش تقاضا و کاهش حجم مواد غذایی و به تبع آن افزایش قیمتی، روبهترتیب با افز آورند تا بدین سمت بازار هجوم نمی

پذیری، کاهش ضایعات و بازار مناسبی در  افزایش شبکه توزیع تعاونی در سطح کشور باعث رقابت: وی در پایان خاطرنشان کرد

 ./بخش کشاورزی خواهد شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/39100-9.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا -2242اسفند  32, دوشنبه

 اندازی شد  کمیته مدیریت یکپارچه سرزمین راه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21947-1.html
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در روستای ( S.N.C.E.I.P)از پروژه الگوی ایرانی مشارکت و توانمندسازی جوامع محلی با رویکرد شبکه اجتماعی 

 . بزیجان شهرستان محالت استان مرکزی رونمایی شد

کننده الگوی ایرانی مشارکت و توانمندسازی جوامع محلی با رویکرد شبکه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار  مجری پروژه و ابداع

اندازی  روستایی و همچنین راهایجاد شبکه توانمند روستایی و شبکه تولید : با اعالم این خبر گفت( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .کمیته مدیریت یکپارچه سرزمین در شهرستان محالت از اهداف این پروژه بوده که دانشگاه تهران این امر را محقق کرده است

اندازی  گروه زنان و مردان روستای بزیجان تشکیل شد که منجر به راه 90های خرد توسعه روستایی در  گروه: مهدی قربانی افزود

 .ندوق توسعه پایدار روستای بزیجان شدص

: اندازی شده، خاطرنشان کرد بار در کشور کمیته مدیریت یکپارچه سرزمین راه وی با بیان اینکه در شهرستان محالت برای نخستین

ایش دهد و در درصد تاکنون افز 00درصد به  40های دولتی را از میزان  پروژه بزیجان توانسته میزان انسجام سازمانی بین دستگاه

 .درون جوامع محلی نیز مشارکت تا حدود زیادی افزایش یافته است

ساله  انداز پنج سند چشم: بینی شده است، تصریح کرد ساله پیش قربانی با اعالم اینکه برای اجرایی شدن این پروژه یک دوره پنج

ربط است که بعد از آن به  ار شهرستان به نهادهای ذیمدیریت یکپارچه روستای بزیجان در مرحله نهایی شدن و ابالغ توسط فرماند

 .های دولتی از این پروژه مشخص شده که با مشارکت مردمی اجرایی خواهد شد ساله حمایت ترتیب اولویت در یک دوره پنج

ور روستایی الملل استانداری مرکزی، نماینده اداره ام گفتنی است، این مراسم با حضور مدیرکل امور اقتصادی و روابط بین

استانداری مرکزی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی و معاونی، مجری پروژه، استادان دانشکده منابع طبیعی 

های اجرایی در  دانشگاه تهران، دانشجویان مقطع تحصیالت تکمیلی از دانشگاه تهران، نماینده فرماندار و کلیه نمایندگان دستگاه

 .های خرد توسعه روستایی در روستای بزیجان برگزار شد و گروه( ضای کمیته مدیریت یکپارچه سرزمیناع)شهرستان محالت 

کنندگان از این نمایشگاه  در حاشیه این مراسم، نمایشگاه محصوالت و تولیدات روستایی نیز برپا شد که در انتهای مراسم شرکت

 .بازدید کردند

 ./راسم همراه با درختکاری در محل دفتر پروژه در دهیاری روستای بزیجان انجام شدمراسم رونمایی از پروژه بعد از اتمام م

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/39100-9.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا - 2242اسفند  32, دوشنبه

 زیر جهاد کشاورزی در برابر واردات مرکبات را ستود خانه کشاورز، مقاومت و

مقام خانه کشاورز، مقاومت محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در برابر فشار واردکنندگان مرکبات به کشور را  قائم

 . ستود

وزیر جهاد کشاورزی، اقدام  :با اعالم این خبر گفت( ایانا)بیابانی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران ... ا عنایت

درستی درباره دستور ممنوعیت واردات مرکبات انجام داده و این امر باعث خرسندی و تقویت روحیه باغداران این محصوالت شده 

 .است

دار  منظور حفظ این محصوالت کنار گذاشته شود و محصوالت کشاورزی مزیت دار کشور باید به واردات تولیدات مزیت: وی افزود

 .جایگاه خود را پیدا کند

شده  زودی با ورود مرکبات ذخیره بینی کرد که به مقام خانه کشاورز در عین حال افزایش قیمت مرکبات را موفق خواند و پیش قائم

 .در انبارها، قیمت این محصوالت کاهش یابد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21946-1.html
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افزایش کاذب قیمت این محصوالت در روزهای های تعاون روستایی در توزیع مرکبات را از دالیل  بیابانی مدیریت ضعیف شرکت

 .پایانی سال عنوان کرد

جهت قیمت مرکبات  های تعاون روستایی استفاده کرده و بی ها از موقعیت و عدم مدیریت مناسب شرکت دالل: وی خاطرنشان کرد

 .اند را باال برده

اند، توصیه کرد که  فزایش قیمت شب عید، در انبارها نگه داشتهطور سنتی مرکبات را به امید ا ها یا کشاورزانی که به بیابانی به دالل

علت ضایعات این محصوالت متوجه آنها  با توجه به گرم شدن هوا، بهتر است مرکبات انبار را در بازار عرضه کنند، زیرا ضرری که به

 .است، بیشتر از نفع ناشی از افزایش قیمت است

 ./کننده مغتنم شمرد توان فرصت را برای کمک به جامعه مصرف انباری به بازار، می موقع مرکبات با عرضه به: وی تصریح کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/39100-9.html 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 2242اسفند  32, سه شنبه

 های تجاری گیاهی به بخش خصوصی  آزمایشگاهی محموله  واگذاری بررسی

های وارداتی و  های آزمایشگاهی محموله های بررسی سازمان حفظ نباتات کشور بخشی از امور تصدی خود را در حوزه

 .صادراتی را خصوصی واگذار می کند

وری بخش  قانون اساسی و قانون افزایش بهره 00اجرایی اصل  های ، در اجرای سیاست(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

وسیله به اطالع کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صالحیت که دارای پروانه معتبر کلینیک یا آزمایشگاه  کشاورزی، بدین

های  و بررسیرساند، سازمان حفظ نباتات کشور در نظر دارد بخشی از امور تصدی خود در زمینه تشیخص  پزشکی می گیاه

 .های وارداتی و صادراتی با هدف تسهیل و بهبود در روند کار تجارت محصوالت کشاورزی را واگذار کند آزمایشگاهی محموله

آید جهت تکمیل مدارک و اخذ مستندات به مدیریت  عمل می از کلیه متقاضیان واجد صالحیت دعوت به: افزاید این گزارش می

 .مراجعه کنند( معاونت قرنطینه)ت یا به سازمان حفظ نباتات کشور حفظ نباتات استان محل اقام

رسانی و انجام تشریفات تشخیص و تعیین رتبه و صالحیت متقاضیان بوده و  الزم به ذکر است، این آگهی صرفاً جهت اطالع

 .کند گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی هیچ

های وارداتی و  های آزمایشگاهی محموله منظور انجام بررسی به: افزاید پزشکی می های گیاه این اطالعیه درباره شرایط فنی کلینیک

پزشکی برای انجام  های گیاه های صادراتی با هدف تعیین صالحیت کلینیک های قبل از صدور گواهی بهداشت نباتی محموله بررسی

منظور تأیید  های صادراتی به بهداشت نباتی محمولههای قبل از صدور گواهی  های وارداتی ویروسی های آزمایشگاهی محموله بررسی

 .سالمت آنها است

شوند که نوع گروه بر اساس  تقسیم می( ب)و ( الف)پزشکی به دو گروه  های گیاه محدوده وظایف عبارت است از اینکه این کلینیک

یید نهایی امکانات توسط سازمان حفظ های موجود آن پس از بازدید و تأ میزان تخصص پرسنل، امکانات، وسایل، مواد و دستگاه

 :شود که محدوده وظایف آنها به شرح ذیل است نباتات تعیین می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21944-1.html
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های مورد نیاز گروه الف، محدوده  ها با داشتن پرسنل، مواد، وسایل، لوازم و دستگاه این نوع کلینیک :های گروه الف کلینیک

های با ریسک  های صادراتی، محموله های قبل از صدور گواهی بهداشت محموله های وارداتی و بررسی فعالیت آنها بررسی محموله

 .کم و متوسط است

های مورد نیاز گروه ب، محدوده فعالیت  ها با داشتن پرسنل، مواد، وسایل، لوازم و دستگاه این نوع کلینیک :های گروه ب کلینیک

های با ریسک کم،  های صادراتی، محموله های قبل از صدور گواهی بهداشت محموله های وارداتی و بررسی آنها بررسی محموله

 .متوسط و زیاد است

پزشکی که مسئول  های گیاه ست که در گروه الف مقام مسئول این نوع کلینیکهمچنین مسئول فنی و پرسنل الزم شامل دو گروه ا

باشد، همچنین وجود ( های آفات یا بیماری)پزشکی  لیسانس گیاه شود، حداقل باید دارای مدرک فوق فنی کلینیک هم محسوب می

مقام مسئول این کلینیک که مسئول پزشکی دیگر در کلینیک الزم و ضروری است و در گروه ب،  حداقل یک نفر کارشناس گیاه

حداقل وجود یک . باشد( ها آفات یا بیماری)پزشکی  لیسانس گیاه شود، حداقل باید دارای مدرک فوق فنی کلینیک هم محسوب می

 .پزشکی دیگر با گرایشی غیر از مسئول فنی در کلینیک الزم و ضروری است لیسانس گیاه نفر فوق

 :یه شاململزومات کلینیک در این اطالع

 :ساختمان و تأسیسات

 .مترمربع زیربنای مفید با امکانات آب، برق، تجهیزات مخابراتی و میز کار مناسب باشد 30ها باید حداقل دارای  کلینیک

 :ها دستگاه

 -0ر، مت PH -0دار،  هات پلیت مگنت -4انکوباتور،  -0اتوکالو،  -2دستگاه میکروسکوپ،  -3دستگاه بینوکولر،  -9 :گروه الف

های  الک - 93.0000سانتریفیوژ با دور  -99یخچال فریزر،  -90دستگاه آب مقطر،  -1هود میکروبیولوژی،  -0کن صنعتی،  مخلوط

 .آون -90کامپیوتر و پرینتر،  -94ترازوی دوکفه،  -90ترازوی حساس،  -92نماند، 

 -0متر،  PH -0دار،  هات پلیت مگنت -4انکوباتور،  -0اتوکالو،  -2دستگاه میکروسکوپ،  -3دستگاه بینوکولر،  -9 :گروه ب

های  الک -93، 0000سانتریفیوژ با دور  -99یخچال فریزر،  -90دستگاه آب مقطر،  -1هود میکروبیولوژی،  -0کن صنعتی،  مخلوط

دستگاه االیزر  -90، دستگاه االیزاواشر -90آون،  -90کامپیوتر و پرینتر،  -94ترازوی دوکفه،  -90ترازوی حساس،  -92نماند، 

 -32دستگاه الکتروفورز افقی،  -33دستگاه ژل داکیومنت،  -39ماری،  دستگاه بن -rpm ،30 94000سانتریفیوژ با دور  -91ریدر، 

 .دستگاه ترموسایکلر

 :مواد الزم نیز عبارت است از دو گروه شامل

رنگ، مایع  یک، روغن ایمرسیون، پارافین، الک بی، الکتوفنل، الکل اتیلMEA ،CMA ،PDA ،NAهای کشت  محیط :گروه الف

 .هویر، پودر کائولین

، الکتوفنل، الکل اتیلیک، روغن ایمرسیون، پارافین، الک MEA ،CMA ،PDA ،NAهای کشت  های کشت محیط محیط :گروه ب

 .یهای سرولوژیکی و مولکول رنگ، مایع هویر، پودر کائولین، مواد شیمیایی مورد نیاز در آزمون بی

 :گفتنی است، وسایل مورد نیاز نیز در دو گروه شامل

گیری، جعبه اسالید، سوزن  چراغ الکلی، پنبه، فویل آلومینیوم، دستکش، پارافیلم، کیسه فریزر، جعبه تشریح، تور حشره :گروه الف

 .اتاله، چاقوف قیچی باغبانی

گیری، جعبه اسالید، سوزن  چراغ الکلی، پنبه، فویل آلومینیوم، دستکش، پارافیلم، کیسه فریزر، جعبه تشریح، تور حشره :گروه ب

 .مایکرولیتری 900 - 9000و  90 - 900، 9 - 90اتاله، چاقوف قیچی باغبانی، سمپلر 
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 :ای مصرفی هم عبارت است از لوازم شیشه

 .های مختلف دار در اندازه دیش، بشر، ارلن مایر، شیشه درب پتریالم و المل، پیپت، مزور،  :گروه الف

های مختلف  های مختلف، تیپ در اندازه دار در اندازه دیش، بشر، ارلن مایر، شیشه درب الم و المل، پیپت، مزور، پتری :گروه ب

 .مایکرولیتری 9400مایکرولیتری و  300های  های اپندورف در اندازه ، لوله(کریستالی، زرد و آبی)

 .های هرز کشور وجود داشته باشد های گیاهی و علف بیماریالزم است کتب مرجع علمی آفات، : منابع علمی و کتب مودر نیاز

 ./یک دفتر بایگانی جهت ثبت اطالعات و وقایع کاری روزانه در کلینیک الزم و ضروری است: دفتر بایگانی و ثبت اطالعات

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/39140-9.html 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 2242اسفند  39, یکشنبه

 رؤسای نظام مهندسی و جهادکشاورزی استان ها نشست مشترک برگزار می کنند 

هشتمین جلسه شورای مرکزی در دوره چهارم با حضور عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت 

 .مرکزی و مدیران سازمان مرکزی در محل سالن جلسات سازمان مرکزی برگزار شد جهاد کشاورزی، اعضای شورای

و به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، در ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

ی کشور گزارشی از فعالیت ها و توانمندی ابتدای این جلسه احمد کبیری، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیع

 .های سازمان ارائه کردند

عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، طی سخنانی به تشریح سیاست ها و برنامه های وزارت 

صا در محصوالت اساسی به عهده افزایش تولید و تنظیم بازار خصو: جهادکشاورزی در ارتباط با بخش کشاورزی پرداخت و گفت

 .وزارت جهادکشاورزی است

بر اساس این برنامه قرار است افزایش بهره : تهیه خواهد شد، اظهار داشت 10وی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه تا نیمه اول سال 

 .برابر برسد 4/3وری آب در بخش کشاورزی به 

میلیون  902تولیدات بخش کشاورزی امسال به : خبر داد و گفت 12سال  درصدی تولیدات بخش کشاورزی در 0بخشنده از رشد 

 .درصدی ارزش افزوده در بخش را شاهد هستیم 4تا  0تن رسید که رشد 

به دنبال توسعه کشت گلخانه ای : وی با اشاره به اینکه توسعه کشت گلخانه ای از اولویت های وزارت جهادکشاوری است، بیان کرد

 .صیفی جات هستیم تا عالوه بر افزایش تولید، در مصرف آب صرفه جویی و افزایش بهره وری داشته باشیممحصوالت سبزی و 

ظرفیت های سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور می تواند در : معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد

 .مورد استفاده قرارگیرد و وزارتخانه از این موضوع حمایت می کندامر ارائه خدمات فنی مهندسی و آموزش به بهره برداران 

وزارتخانه آمادگی الزم را برای طرح ایده ها و فکرهای : وی با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی دانش بنیان است، تصریح کرد

ک روسای نظام مهندسی و پیشنهاد می کنم جلسه مشتر. نوین سازمان نظام مهندسی برای توسعه بخش کشاورزی دارد

 ./جهادکشاورزی استانها برای تعامل بیشتر برگزار گردد

http://www.iana.ir/tashakkol/item/39129-9.html 

 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21950-1.html
http://www.iana.ir/tashakkol/item/21931-1.html
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا - 2242اسفند  32, سه شنبه

 ( تمایز بخش های کشاورزی و روستایی+ متن کامل )برای اجرا ابالغ شد 19قانون بودجه 

کل کشور دقایقی پیش از سوی علی الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی برای  9319متن کامل قانون بودجه سال 

 .اجرا به حسن روحانی، رئیس جمهوری ابالغ شد

، متن کامل قانون که البته قوانین مصوب مرتبط با روستا و کشاورزی در آن جهت (ایانا)ایرانبه گزارش خبرگزاری کشاورزی 

 :تسهیل کاربران و مراجعان خبرگزاری کشاورزی با رنگ سبز متمایز شده است، به شرح ذیل است

 کل کشور 9210قانون بودجه سال 

ت میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و یازده کل کشور از حیث منابع بالغ بر هش 9210بودجه سال  -ماده واحده

ریال و از حیث مصارف بالغ بر هشت میلیون و چهارصد (0.000.099.000.000.000)میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون 

ریال به شرح زیر (0.000.099.000.000.000)و شصت و هفت هزار و چهارصد و یازده میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون 

 :است

عمومی دولت از حیث   ای و مالی و مصارف بودجه های سرمایه منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی -الف

ای و مالی بالغ بر دو میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار و یکصد و یک میلیارد و ششصد و نه  های سرمایه ها و تملک دارایی هزینه

 :ریال شامل( 3.000.909.001.000.000)میلیون 

منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و سیصد و شصت و دو هزار و هشتصد و هفده میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون  -9

 ریال( 3.203.090.909.000.000)

و دویست و هشتاد و چهار میلیارد و ها و مؤسسات دولتی بالغ بر سیصد و هشتاد و یک هزار  درآمدهای اختصاصی وزارتخانه -3

 ریال( 209.300.020.000.000)چهارصد و سی و هشت میلیون 

بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر شش  -ب

ها و سایر  ریال و از حیث هزینه(0.091.200.000.000.000)یلیون میلیون و نوزده هزار و سیصد و هفتاد و هفت میلیارد و شش م

 ریال(0.091.200.000.000.000)پرداختها بالغ بر شش میلیون و نوزده هزار و سیصد و هفتاد و هفت میلیارد و شش میلیون 

لیارد ویکصد وهفتاد و یک شود نسبت به ابالغ مبلغ دو میلیون و دویست هزار و سیصد و شصت وهفت می به دولت اجازه داده می

ابالغ یکصد وشصت و دو . ریال از منابع عمومی دولت متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند( 3.300.200.909.000.000)میلیون 

به شرح زیر در شش ( التفاوت سقف ابالغی تا اعتبار مصوب مابه)ریال (903.040.000.000.000)هزار و چهارصد وپنجاه میلیارد 

 :و صرفاً پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه قابل ابالغ به مصارف مصوب است 9210ال ماهه دوم س

 ریال(990.000.000.000.000)ای یکصد و هفده هزار میلیارد  اعتبارات هزینه -

 ریال(24.000.000.000.000)ای سی و پنج هزار میلیارد  های سرمایه اعتبارات تملک دارایی -

 ریال(90.040.000.000.000)های مالی ده هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد  اعتبارات تملک دارایی -

خیز و محروم کشور و  از محل صادرات نفت خام برای مناطق نفت%( 3)درصد  ای استانی، دو های سرمایه اعتبارات تملک دارایی -

 20/0/9212یافته مصوب  انات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعهاعتبارات موضوع ماده واحده قانون استفاده از امک

 .باشد مشمول کاهش اعتبار نمی

ای اختصاص یابد  های سرمایه ریال باید به طرح های تملک دارایی(200.000.000.000.000)حداقل معادل سیصد هزار میلیارد  -

 .کند ماهه و به تناسب، تخصیص پیدا می که در مقاطع سه
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باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این  ربط قابل اجراء می این قانون با رعایت قوانین و مقررات ذی -9بصره ت

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری ( 901)و ماده ( 330)ماده ( خ)و ( ت)، (ک)، (ز)،(و)قانون با رعایت مفاد بندهای 

 .باشد الرعایه می الزم 94/90/9201اسالمی ایران مصوب 

کلیه دستگاههای اجرائی که تکالیفی برای آنها در این قانون منظور شده است موظفند گزارش عملکرد خود را در موعد قانونی مقرر 

 ها و اجزاء و جداول و سازمان مذکور موظف است گزارش کامل هریک از تبصره. ریزی کشور ارائه کنند به سازمان مدیریت و برنامه

کند، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان هر شش ماه، برای کمیسیون  های این قانون را که از دستگاه ها دریافت می پیوست

 .صورت کتبی و رسمی ارسال کند ربط مجلس شورای اسالمی به های ذی برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون

  -3تبصره 

قانون الحاق برخی مواد به قانون ( 9)ماده( الف)ربط وزارت نفت موضوع بند  ابعه ذیسهم شرکت دولتی ت 9210در سال  -الف

شود و معاف از تقسیم سود  تعیین می%( 4/90)درصد  ونیم ، چهارده0/93/9212مصوب ( 3)تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 .سهام دولت است

، (3)ق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قانون الحا( 9)ماده ( ب)سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند  -ب

 .شود تعیین می%( 30)درصد  بیست

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، بانک ( 00)ماده ( ح)بند ( 9)در راستای اجرای قسمت أخیر جزء 

کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق ارزش صادرات گاز طبیعی پس از %( 30)درصد  مرکزی موظف است بیست

 .شود مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می. توسعه ملی واریز کند

های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانین و مقررات  واردات و فروش فرآورده -ج 

در هر صورت مسؤولیت تأمین و تنظیم بازار با درنظرگرفتن تولیدات داخلی و . است مربوط توسط بخش خصوصی مجاز

عرضه بنزین و نفت گاز وارداتی در داخل کشور، بدون یارانه و با احتساب سود متعارف . های موجود، با وزارت نفت است زیرساخت

 .باشد می

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ( 04)سقف عوارض گاز طبیعی مصرفی موضوع ماده  9210در سال  د

 .شود ریال تعیین می( 39.000.000.000.000)، بیست و یک هزار میلیارد (3)مالی دولت 

ربط  ریال متناسب با وصولی در اختیار شرکت دولتی تابعه ذی( 90.000.000.000.000)مبلغ چهارده هزار و هشتصد میلیارد 

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 04)ماده ( الف)گیرد تا صرف اجرای بند  میوزارت نفت قرار 

 .شود( 3)

ریال متناسب با وصولی در اختیار سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز ( 0.300.000.000.000)مبلغ چهار هزار و دویست میلیارد 

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی ( 04)ماده ( ب)مندرج در بند گیرد تا صرف موارد  مدارس قرار می

 .گردد( 3)دولت 

گیرد تا صرف سرانه مدارس، امور  ریال در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می( 3.000.000.000.000)مبلغ دو هزار میلیارد 

های آموزش، تحقیقات و  د گزارش عملکرد اجرای این بند را به کمیسیوندستگاه های مذکور موظفن. تربیتی و پرورشی گردد

 .فناوری، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسالمی ارائه نمایند

های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و  شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده - ه

سازی و  های تأمین، ذخیره های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پاالیشگاهها و زیرساخت ت گازی و فرآوردهمیعانا

های نفتی تأمین و پس از  به قیمت هر لیتر فرآورده%( 4)درصد اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج  توزیع فرآورده
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این منابع جزء درآمد . ریال به مصرف برساند( 94.000.000.000.000)تا سقف پانزده هزار میلیارد  داری کل کشور واریز به خزانه

 .باشد شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می شرکت محسوب نمی

ع موضو( 3)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( 9)ماده ( الف)در راستای اجرای مفاد بند  -و

موظف  9210ربط در سال  ریزی کشور، وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه

 .ریزی کشور مبادله کند ای مربوط را با سازمان مدیریت و برنامه های طرحهای سرمایه است موافقتنامه

و  390909شده در ردیفهای شماره  بینی نات گازی نسبت به درآمد پیشافزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعا -ز

ریال پس ( 940.000.000.000.000)این قانون، مازاد منابع ارزی تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد( 4)جدول شماره  390901

خیز و  خیز و گاز مناطق نفتتوسعه %( 3)ربط وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و دودرصد  از کسر سهم شرکت دولتی تابعه ذی

این قانون واریز و مازاد بر آن پس از کسر سهم صندوق توسعه ( 4)جدول شماره  390990مناطق محروم، به ردیف درآمدی شماره 

های نفتی  ربط وزارت نفت مکلف است درصورت صادرات فرآورده شرکت دولتی تابعه ذی. گردد ملی به حساب ذخیره ارزی واریز می

 .ه پرداخت سهم صندوق توسعه ملی اقدام کندنسبت ب

شود نسبت به تأسیس شرکت گاز استان البرز به  ربط و وزارت نیرو اجازه داده می به وزارت نفت ازطریق شرکت دولتی تابعه ذی -ح

پیوست  314040این قانون و شرکت آب و فاضالب روستایی این استان به شماره ردیف ( 2)پیوست شماره 314090شماره ردیف 

 .این قانون اقدام کند( 2)شماره

دلیل عدم  به)شده تحویلی اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه را پس از ضبط  های نفتی کشف وزارت نفت مکلف است فرآورده -ط

قطعی متهم در صورت صدور محکومیت . فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب امانی دادگستری واریز نماید به( امکان نگهداری

داری کل کشور واریز و پس از کسر  ریال به خزانه( 90.000.000.000.000)هزارمیلیارد  یا متهمان وجوه مذکور تا سقف ده

ریال آن براساس طرح توزیع ستاد کل ( 0.000.000.000.000)هزار میلیارد  هزینه باالسری، تا سقف هفت%( 90)درصد  ده

ریزی کشور، جهت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی  مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهنیروهای مسلح و وزارت اطالعات و 

 .یابد اختصاص می

از وجوه حاصله را به یگان کاشف و کاشفین اعم از دفاعی و امنیتی اختصاص %( 90)درصد تواند تا ده ستاد کل نیروهای مسلح می

گیرد تا جهت   ریال از منابع این بند در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می(3.000.000.000.000)تا سقف دوهزارمیلیارد . دهد

« دانشگاه فرهنگیان»های استانی مراکز تربیت معلم  های سوخت، آب و برق واحدهای آموزشی و پرورشی و پردیس تأمین هزینه

 .هزینه گردد

 .گردد کور به آنها مسترد میدرصورت صدور حکم قطعی مبنی بر برائت متهم یا متهمان وجوه مذ

های نفت و امور اقتصادی و دارایی،  ریزی کشور با همکاری وزارتخانه دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه

 .رسد وزیران می تصویب هیأت  شود و به ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز تهیه می

ربط معادل ارزش ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف بیست  ت نفت موظف است از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیوزار -ی

ریال را جهت روکش آسفالت، آسفالت راه های روستایی فاقد آسفالت و معابر ( 30.000.000.000.000)و چهار هزار میلیارد 

در اختیار شرکت های تابعه %( 00)زیر بیست هزار نفر به نسبت هشتاددرصدروستاها و بهسازی روستاها و شهرهای با جمعیت 

مابین خود و  بنیاد مسکن انقالب اسالمی قرار دهد و در حساب های فی%( 30)درصد ربط وزارت راه و شهرسازی و بیست ذی

 .داری کل کشور اعمال و با آن تسویه نماید خزانه
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گذاری در  شود با تصویب شورای اقتصاد به منظور سرمایه ربط اجازه داده می بعه ذیبه وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تا -ک

ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه  طرح های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی 

 .سود این اوراق ازمحل تولیدات همان طرحها اقدام کندریال با تضمین بازپرداخت اصل و ( 40.000.000.000.000)هزار میلیارد 

ای در میادین مشترک  شود به منظور پرداخت تسهیالت برای اجرای طرح های توسعه به صندوق توسعه ملی اجازه داده می -ل

در بانکها دالر ( 0.000.000.000)مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون   نفتی و گازی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده

 .گذاری نماید سپرده

ربط وزارت نفت توسط بانکهای عامل به سازندگان و پیمانکاران خصوصی و تعاونی  این تسهیالت با معرفی شرکت دولتی تابعه ذی

 .شود طرف قرارداد با این شرکت پرداخت می

منظور  ریال به( 4.000.000.000.000)رد هزارمیلیا ربط مکلف است تا مبلغ پنج وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی -م

هزار میلیارد   ترتیب سه اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، به

عی در ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبی( 3.000.000.000.000)ریال و دو هزار میلیارد ( 2.000.000.000.000)

ریال صرف ( 40.000.000.000.000)های مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار میلیارد  را به پروژه 9210سال 

 .توسعه پاالیشگاه ها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند

تجاری بابت اصل و سود تسهیالت پرداختی به شرکت دولتی تابعه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و بانک های  -ن

 .عهده شرکت مذکور است های امهال به هزینه. شود ربط وزارت نفت، به مدت دو سال امهال می ذی

 -2تبصره 

قانون ( 00)های کلی اصل چهل و چهارم  قانون اجرای سیاست( 2)ماده  ( ب)و ( الف)بندهای ( 9)در راستای اجرای تبصره  -الف

سازی تا پایان  و اصالحات بعدی آن وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی 34/2/9200اساسی مصوب 

برداری و مدیریت دولت را در  بهره  الشرکه، حقوق مالکانه، حق الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم کلیه سهام، سهم 9210سال 

خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق ( هلدینگ)قانون مذکور و شرکت مادر تخصصی ( 3)و دو ماده  بنگاههای گروههای یک

های قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و  برداری فعال و غیرفعال و نیز باطله برداری از کلیه معادن در حال بهره بهره

معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن  های دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی شرکتها و سازمان

سازمان به بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی از طریق بورس، فرابورس و مزایده واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره 

 .این قانون واریز کند( 4)جدول شماره  290403

های کلی اصل چهل  قانون اجرای سیاست( 2)ماده ( الف)ای موضوع بند  های توسعه انتمام سازم گذاری نیمه طرح های سرمایه -ب

 .قانون اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنی است( 00)و چهارم 

های کلی اصل چهل و چهارم  یاستس( د)شود بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی را با رعایت بند به دولت اجازه داده می -ج

 قانون اساسی از طریق جدول( 00)های کلی اصل چهل و چهارم  قانون اجرای سیاست( 0)قانون اساسی و ماده( 00)

 .این قانون پرداخت یا تسویه و سپس تهاتر نماید( 90)شماره 

انجام شود و قیمت ( گردش خزانه)می ایران قانون اساسی جمهوری اسال( 42)واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه وسوم 

 .سهام تهاترشده نباید از قیمت پایه بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد

 .سازی قابل تأمین و پرداخت است ها توسط سازمان خصوصی هزینه کارشناسی از محل منابع حاصل از واگذاری -د

سهام جایگزین اسناد بنگاههای مشمول واگذاری پس از تعیین تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انتشار اوراق  - ه

 .های قبلی اقدام کند واگذاری
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های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیالت توسط بنگاههای در حال واگذاری در  منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی به -و

سازی به سازمان ثبت اسناد و امالک  ز سوی سازمان خصوصیو واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها ا 9210سال 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در . شود کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم می

را پس از أخذ مجوز کتبی از  زمینه اساسنامه، سرمایه و دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره

 .سازی انجام دهد سازمان خصوصی

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است طی دستورالعمل اعالمی به بانکهای خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیالت 

 .سازی نماید به شرکتهای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی

قرار دارند مکلفند  9210این قانون که در فهرست واگذاری سال ( 2)رج در پیوست شماره تمامی شرکتهای دولتی مند -ز

این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن ( 2)بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره  دوازدهم مالیات و سود سهام پیش یک

داری  خزانه. داری کل کشور واریز کنند به حساب خزانه سازی حاصل از فروش و ابالغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی

این قانون منظور ( 4)جدول شماره  920909و  990903ماهه به حساب ردیفهای درآمدی کل کشور این مبالغ را در مقاطع سه

 .کند می

، (3)بخشی از مقررات مالی دولت قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم ( 4)شده موضوع ماده  درآمد اماکن ورزشی اجاره داده -ح

شود و انتقال و هزینه آن  این قانون صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه می( 4)جدول شماره  920209پس از واریز به ردیف 

 .به شهرستان دیگر ممنوع است

قانون الحاق ( 0)ساس ماده قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند پس از فروش امالک خود برا( 4)دستگاه های موضوع ماده  -ط

از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد ( 3)برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

 .این قانون واریز نمایند( 4)جدول شماره  390300داری کل کشور موضوع ردیف  خزانه

به سازمان امور عشایر ایران  32/0/9201کشاورزی و منابع طبیعی مصوب  وری بخش قانون افزایش بهره( 90)در اجرای ماده  -ی

، انبارهای ذخیره علوفه و کاال، اراضی و مستحدثات (فسیلی)ای  شود کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت سنگواره اجازه داده می

%( 90)درصد  با قیمت کارشناسی و دریافت ده های مربوطه قرار دارند مربوطه را که در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه

 .بردار واگذار کند های بهره صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیه صورت نقد و مابقی به قیمت به

آن از محل ردیف %( 900)شود و معادل صددرصد داری کل کشور واریز می ها به حساب مربوط نزد خزانه وجوه حاصل از واگذاری

های حمایت از  عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق گیرد تا به اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می در 0-420000

 . توسعه بخش کشاورزی هزینه کند

نسبت به عقد  9210های بیش از هزار واحد مسکونی که در سال  کارفرمایان بخش های خصوصی و تعاونی مکلفند درمجموعه -ک

های احداث مسجد و خانه عالم را تأمین و یا رأساً  کنند، براساس برآورد اداره اوقاف و امور خیریه هزینه ا اقدام میقرارداد ساخت آنه

 .نسبت به احداث آن اقدام کنند

( الف)مطالبات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران موضوع بند  -ل

( 0)ماده ( ج)و بند  90/9/9201قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب  ( 91)ماده 

های قبل از  بابت واگذاری 99/0/9202قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

قانون اساسی به مبلغ سه هزار و سیصد میلیارد ( 00)و چهارم های کلی اصل چهل ابالغ قانون اجرای سیاست

الشرکه، اموال بنگاه ها یا منابع حاصل از فروش آنها تأمین کند و  ریال از محل فروش اموال، سهام، سهم( 2.200.000.000.000)
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تمام به حساب سازمان  طرحهای نیمه های نوین با فناوری پیشرفته و تکمیل یافته و حوزه گذاری در مناطق کمترتوسعه برای سرمایه

 .شود ربط واریز می ذی

شود با استفاده از منابع داخلی خود، تسهیالت ریالی و ارزی در قالب  به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اجازه داده می

روشهای تأمین مالی با رعایت و سایر ( پروداکت بای)، خرید محصول (بک بای)، بیع متقابل(فاینانس)تسهیالت تأمین مالی خارجی

یافته کشور  گذاری تبدیل گاز طبیعی به فرآورده تا جمع سه میلیون تن در مناطق کمترتوسعه قوانین و مقررات نسبت به سرمایه

 .دستی توسط بخش خصوصی فراهم شود های پایین گذاری اقدام کند تا ضمن ایجاد ارزش افزوده زمینه سرمایه

مانده سهام  ریال وجوه حاصل از واگذاری باقی(4.000.000.000.000)شود تا سقف پنج هزار میلیارد  داده میبه دولت اجازه  -م

های مشمول واگذاری را مطابق دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و  دولت در بانکها و بیمه

قانون ( 00)های کلی اصل چهل و چهارم  رسد، با رعایت سیاست می ایران میریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسال برنامه

 .قانون اساسی، به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد( 00)های کلی اصل چهل و چهارم  اساسی و قانون اجرای سیاست

صورت متروکه در محدوده  طبیعی که به شود تا اراضی مسیلهای ناشی از عوامل طبیعی و غیر به وزارت نیرو اجازه داده می -ن

خدمات شهری به جامانده است و امکان وقوع سیالب در آنها وجود ندارد را از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و درآمد 

مبلغ یکهزار و هشتصد میلیارد . داری کل کشور واریز کند حاصل از فروش این اراضی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه

متناسب با وصولی جهت تکمیل طرحهای حفاظت و ساماندهی  420000-921ریال از محل ردیف ( 9.000.000.000.000)

های مزاحم و یا اراضی موردنیاز وزارت نیرو جهت اصالح  ها، آزادسازی و پرداخت خسارت بابت تصرفات وزارت نیرو و اعیانی رودخانه

 .گیرد ارتخانه قرار میهای همان شهر در اختیار این وز مسیر رودخانه

 .رسد شود و به تصویب هیأت وزیران می نامه اجرائی این بند توسط وزارت نیرو تهیه می آیین

ها موظفند بنابر درخواست سازمان بسیج  ها و بخشداری وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، شهرداری -س

( 01)سب را با درنظرگرفتن طرحهای تفصیلی و هادی مصوب با رعایت ماده مستضعفین در شهرکها و شهرهای جدید، اراضی منا

های مقاومت بسیج و سالنهای ورزشی صالحین  جهت احداث حوزه 30/99/9200قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 

 .سازمان بسیج قرار دهنداین قانون در اختیار ( 90)سازی و پرداخت هزینه از محل اعتبارات جدول شماره  پس از آماده

مجازند عالوه بر اعتبارات سازمان  0/0/9200قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ( 4)کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده  -ع

یافته خود را با هماهنگی  ای تخصیص های سرمایه از اعتبارات تملک دارایی%( 3)تا دودرصد %( 4/0)درصد پدافند غیرعامل نیم

های کلی نظام درخصوص پدافند غیرعامل مصوب فرماندهی کل قوا هزینه  افند غیرعامل در جهت اجرائی نمودن سیاستسازمان پد

 .کنند

الشرکه، اموال، شرکتها و حقوق  شود معادل سهام، سهم اجازه داده می( سازی سازمان خصوصی)به وزارت امور اقتصادی و دارایی  -ف

تقال صندوق بازنشستگی فوالد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که براساس قوانین بودجه برداری از معادن مربوط به ان بهره

های امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته ولی قرارداد  مورد توافق وزارتخانه 9213تا  9201سالهای 

 .دوق انتقال دهد و یا تسویه نمایدبه آن صن 9210واگذاری آن منعقد نگردیده است را در سال 

ریال از محل (90.000.000.000.000)هزارمیلیارد  شود نسبت به اختصاص ده بــه گـزارش تســنیم، به دولت اجازه داده می

ه عنوان تنخواه به صندوق مذکور برای جبران عدم تحقق منابع این تبصره استفاده کند، به نحوی ک این قانون به( 90)جدول شماره

 .تسویه شود 9210حداکثر تا پایان سال 

مانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی سی و  عالوه بر باقی( فاینانس)سقف تسهیالت تأمین مالی خارجی 9210در سال  -0تبصره 

و  قانون مدیریت خدمات کشوری( 4)دستگاههای اجرائی موضوع ماده . شود دالر تعیین می( 24.000.000.000)پنج میلیارد 
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توانند از تسهیالت مذکور  های الزم به بانکهای عامل می بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران این تسهیالت را ( 03)شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده . نمایند استفاده 

کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل . دهد محیطی اختصاص می  یه فنی، اقتصادی، مالی و زیستبه طرحهای دارای توج

ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک  شود باید با تأیید دستگاه اجرائی ذی تأمین می( فاینانس)تسهیالت تأمین مالی خارجی 

محیطی باشد و   ریزی کشور دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست همرکزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان مدیریت و برنام

شده طرح در قانون بودجه  بینی برداری و یا منابع پیش بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره

قابل پرداخت باشد و از محل منابع  زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح

 .برداشت و پرداخت نشود( فاینانس)کننده تسهیالت مالی خارجی موجود جمهوری اسالمی ایران نزد کشور تأمین

  -4تبصره 

با اضافه شدن عبارت  9210قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران در سال ( 00)ماده ( ح)بند ( 3)تبصره  -الف

 .شود اجراء می« و حسابهای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور»

، (ایدرو)های گسترش و نوسازی صنایع ایران  یافته کشور، به سازمان گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه به منظور سرمایه -ب

شود با  های شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده میو شرکت( ایمیدرو)توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 

 .در قالب شخص حقوقی مشارکت نمایند%( 01)رعایت قوانین و مقررات با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف چهل و نه درصد

نوآوری و اختراعات  سازی بنیان و تجاری بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش منظور تحقق  به -ج

دالر از محل صندوق ( 200.000.000)قانون مذکور معادل ریالی مبلغ سیصد میلیون( 4)ماده ( 3)ویژه تبصره  به 4/0/9201مصوب 

مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع . یابد بنیان اختصاص می توسعه ملی بابت حمایت از شرکتهای دانش

 .گیرد تبدیل دالر به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران صورت می. شود محسوب می

تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که از حساب ذخیره ارزی، تسهیالت ارزی  طرحهای نیمه 9210در سال  -د

قانون ( 00)توانند با رعایت ماده  تعهدات خود را ندارند، میاند و درحال حاضر به دلیل عوامل غیرارادی امکان انجام  دریافت کرده

مانده تسهیالت خود را از این صندوق  برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران و مقررات صندوق توسعه ملی باقی

 .دریافت کنند

گذاران بخشهای  ت ارزی به سرمایهنسبت به اعطای تسهیال 9210شود که در سال  به صندوق توسعه ملی اجازه داده می - ه

های مشترک با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال  ای باالدستی نفت و گاز با اولویت میدان خصوصی یا تعاونی برای طرحهای توسعه

 .مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام کند

گذاران بخش خصوصی و  د تا نسبت به اعطای تسهیالت ارزی به سرمایهشو اجازه داده می 9210به صندوق توسعه ملی در سال  -و

ای شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین  یا تعاونی برای طرحهای توسعه

سرمایه و سود آن از  ربط این وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسی تا استهالک اصل ها و شرکتهای تابعه و ذی سازمان

 .کنندگان اقدام کند استفاده

های ضمانت صادرات ایران، حمایت از تحقیقات و توسعه  شود به منظور افزایش سرمایه دولت در صندوق به دولت اجازه داده می -ز

یع کوچک، در سال گذاری صنا های معدنی، توسعه و حمایت از صنایع دریایی و ضمانت سرمایه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت

دالر به صندوق ضمانت صادرات ایران و یکصد (300.000.000)از محل وصولی اقساط حساب ذخیره ارزی، دویست میلیون  9210

نرخ تبدیل مبالغ دالری مذکور، . های موضوع این بند به نسبت مساوی، پرداخت کند دالر به سایر صندوق(900.000.000)میلیون 

 .ایران است اسالمی مهورینرخ روز بانک مرکزی ج
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دالر به صورت تسهیالت از محل صندوق (400.000.000)به منظور آبرسانی به روستاها معادل ریالی مبلغ پانصد میلیون  -ح

این مبلغ طی هشت سال از محل عواید حاصل از اجرای این . هزینه کند 9210گیرد تا در سال  توسعه ملی در اختیار دولت قرار می

 .شود صندوق توسعه ملی بازپرداخت می طرح ها به

از سهم ریالی بخش کشاورزی از محل تسهیالت صندوق توسعه ملی جهت توسعه زراعت و باغداری با %( 30)درصد بیست -ط

حداکثر سقف تسهیالت از این محل . گیرد معرفی وزارت جهادکشاورزی از طریق بانک کشاورزی در اختیار متقاضیان قرار می

 .شود ریال تعیین می( 200.000.000) سیصدمیلیون

  -0تبصره 

های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،  به شرکت های وابسته و تابعه وزارتخانه -الف

شود با رعایت  ه میو سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داد جهادکشاورزیارتباطات و فناوری اطالعات، صنعت، معدن و تجارت و 

ریال برای اجرای (900.000.000.000.000)تا سقف یکصد هزار میلیارد  20/0/9200قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 

ها و طرح های میادین نفت و گاز مشترک با  طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه

ب های مرزی، طرح های حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرح های آبرسانی و تأمین آب، احداث و همسایگان و مهار آ

های آب و فاضالب، نیروگاه های برق،  خانه آوری و انتقال فاضالب، تصفیه کن، تکمیل شبکه جمع شیرین تکمیل طرح های آب

یافته،  های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه وردهتمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآ احداث و تکمیل طرح های نیمه

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرح هایی که ( 00)اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسالمی و با رعایت ماده 

 .خود درخصوص اصل و سود، منتشر نمایند رسد، با تضمین اقتصاد می تصویب شورای به

ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با ( 40.000.000.000.000)شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد  اجازه داده می به دولت -ب

منظور اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق  بازپرداخت اصل و سود آن به

منابع واریزی به طرحهای . این قانون واریز کند( 4)جدول شماره  290903دیف شماره مشارکت منتشر و وجوه أخذشده را به ر

یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با  این قانون اختصاص می( 9)تمام مندرج در پیوست شماره  ای نیمه های سرمایه تملک دارایی

ه بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار واگذاری این اوراق ب. ریزی کشور هزینه شود سازمان مدیریت و برنامه

 .پول و قبل از سررسید ممنوع است

کنندگان  این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین( ب)و ( الف)نرفته طرحهای بندهای  اوراق مشارکت فـروش -ج

ربط و سازمان مدیریت و  حساب ذی ید رئیس دستگاه اجرائی، ذیتجهیزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأی

 .اوراق واگذارشده، قابل بازخرید، قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست. ریزی کشور است برنامه

 طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی  شود به های وابسته به آنها اجازه داده می های کشور و سازمان به شهرداری -د

تا سقف هفتاد هزار میلیارد ( ها ها و دهیاری سازمان شهرداری)جمهوری اسالمی ایران و با تأیید وزارت کشور 

ریال اوراق مشارکت و صکوک اسالمی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه ( 00.000.000.000.000)

از سقف اوراق موضوع این %( 40)حداقل پنجاه درصد . ها منتشر کنند وسط شهردارینامه اجرائی آن ت انتشار اوراق مشارکت و آیین

 .یابد بند به طرحهای قطار شهری اختصاص می

 .نافذ است 9210مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین شده سال صدور در سال 

دولت و %( 40)درصد ی قطار شهری به نسبت پنجاهتضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحها -هـ 

سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و %( 40)ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد  شهرداری%( 40)درصد پنجاه

 .باشد ریزی کشور می برنامه
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می ارزی و ریالی از سوی محض فروش اوراق مشارکت و صکوک اسال  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است به -و

ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی  ها، گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه دستگاههای اجرائی و شهرداری

 .اعالم کند( داری کل کشور خزانه)

و سهم هریک از ( و)تا ( لفا)نامه اجرائی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندهای  آیین -ز

ریزی کشور  این تبصره با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سازمان مدیریت و برنامه( الف)شرکتها از اوراق منتشره بند

 .درس وزیران می تصویب هیأت شود و به  و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابالغ این قانون تهیه می

 .اوراق مشارکت و صکوک اسالمی منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است -ح

نام و یا بانام، صادر کند و  صورت بی سال به دولت مجاز است اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه -ط

شده برق و آب با قیمت  التفاوت قیمت تمام ای و مابه ای سرمایهه منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی به

به  9/0/9200کشور مصوب   عمومی قانون محاسبات ( 30)تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده 

اسناد مزبور از . نماید ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار( 40.000.000.000.000)قیمت اسمی تا سقف پنجاه هزار میلیارد 

 9/1/9200عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب  پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به 

 .شود محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می

در . کند بینی می رسید، ردیف خاصی را در الیحه بودجه سنواتی پیشدولت بـه منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سر -9

صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسالمی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و 

اسناد یادشده به قوت خود باقی این حکم تا زمان تسویه . دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است

 .است

اسناد خزانه اسالمی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله  -3

 .ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند

اسناد خزانه اسالمی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت  -2

 .پذیرد و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می

 .خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ممنوع است -0

ریزی کشور، وزارت امور  توسط سازمان مدیریت و برنامهماه از تاریخ تصویب ایـن قانون  نامه اجرائی این بند ظرف مدت سه  آیین -4

 .رسد شود و به تصویب هیأت وزیران می اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تهیه می

شود بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات  به دولت اجازه داده می -ی

بدین . از اشخاص مزبور تسویه کند( ها و مؤسسات دولتی وزارتخانه)ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت  9213تا پایان سال  مربوط

کند و در اختیار اشخاص  صادر می« اوراق تسویه خزانه»منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان 

این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده . دهد لبکار و متقابالً بدهکار قرار میحقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ط

 .گیرد به دستگاههای اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می

تا دولت مجاز است جهت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی  -ک

اوراق مزبور از پرداخت هرگونه مالیات . منتشر نماید« اوراق صکوک اجاره»ریال (90.000.000.000.000)سقف ده هزار میلیارد 

معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران محسوب و با امضای وزیر امور اقتصادی و 

نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت،  آیین. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. شود دارایی صادر می

االجراء شدن این قانون، به  ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ الزم سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذی
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، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به تصویب ریزی کشور پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه

دهنده مالکیت مشاعی دارنده در منافع  اوراق صکوک اجاره، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان. رسد هیأت وزیران می

 .باشد مورد اجاره قانونی می

شود نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان پانزده هزار میلیارد  به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می -ل

ریال جهت اجرای طرحهای آزادراهها و خطوط ریلی و با تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور از ( 94.000.000.000.000)

با رعایت مفاد قانون نحوه ( ریلی شده و خطوط حق دسترسی و عوارض آزادراههای احداث)محل عواید حاصل از طرحهای مذکور 

 .انتشار اوراق مشارکت اقدام کند

 -0تبصره 

چک بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ایران -الف

قانون ( 39)اندوخته اسکناس موضوع ماده   سقف مصوب شورای پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت

 .اقدام کند 90/0/9249پولی و بانکی کشور مصوب 

های خارجی بانک مرکزی جمهوری  مشروط به عدم افزایش خالص دارایی 9210هرگونه استفاده از تسهیالت ارزی در سال  -ب

 .اسالمی ایران است

، گسترش و نوسازی صنایع (ایمیدرو)وسازی معادن و صنایع معدنی ایرانهای توسعه و ن به سازمان -بــه گــزارش تـسـنـیـم، ج

ای اجازه داده  و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده( پتروشیمی و نفت)ربط وزارت نفت  ، شرکتهای دولتی تابعه ذی(ایدرو)ایران

آالت و تجهیزات  تأمین و تولید ماشین های بخش خصوصی و تعاونی برای گذاری و توسعه فعالیت منظور تقویت سرمایه شود به می

آالت مبلغ چهار هزار میلیارد  و بازسازی و نوسازی ماشین( تکنولوژی)سازی فناوری  صنعت، معدن، نفت، گاز و پتروشیمی و بومی

ساس شده یا یارانه سود و کارمزد تسهیالت برا ریال از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره( 0.000.000.000.000)

های صنعت، معدن و تجارت، راه و  قراردادهای منعقده در اختیار بانکهای عامل قرار دهد تا در چهارچوب دستورالعمل وزارتخانه

 .و مقررات قانونی مربوطه در اختیار متقاضیان واجد شرایط بخشهای غیردولتی قرار گیرد( حسب مورد)شهرسازی و نفت 

 -0تبصره 

های رانندگی عادی به  شود نسبت به صدور و تعویض گواهینامه مهوری اسالمی ایران اجازه داده میبه نیروی انتظامی ج -الف

 900949درآمد حاصله به حساب ردیف درآمدی . ریال دریافت کند( 300.000)ازای هر کارت دویست هزار  هوشمند اقدام و به

این قانون ( 1)جدول شماره  420000  04محل اعتبار ردیف  شود و معادل وجوه واریزی از این قانون واریز می( 4)جدول شماره 

گیرد تا بابت هزینه صدور گواهینامه رانندگی هوشمند، توسعه و تجهیز  در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران قرار می

 .مراکز صدور گواهینامه رانندگی و تقویت نیروی انتظامی به مصرف برسد

درآمد . یابد افزایش می( فوب)قیمت تحویل روی کشتی در مبدأ %( 4)درصد های سواری به میزان پنجعوارض واردات خودرو -ب

منظور  ریال به( 9.400.000.000.000)هزار و پانصد میلیارد  داری کل کشور تا سقف یک  حاصله پس از واریز به حساب خزانه

 .گیرد اشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میتأمین آمبوالنس مورد نیاز اورژانس کشور در اختیار وزارت بهد

رسد، تعیین  تعرفه خدمات آب و فاضالب در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد می -ج

 .گردد می

 .شود تعرفه نزدیک ترین شهر محاسبه می%( 40)درصد تعرفه آب آشامیدنی روستاها به میزان پنجاه

 -1تبصره 
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، مبلغ 9210قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران برای سال ( 43)سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده  -الف

و مازاد %( 90)درصد شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده ریال در سال تعیین می( 920.000.000)یکصد و سی و هشت میلیون 

قانون مدیریت خدمات ( 4)رای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده ب%( 30)درصد بر این به نرخ بیست

 .شود قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می( 4)کشوری و ماده 

تمدید  9210و اصالحات بعدی آن تا پایان سال  90/3/9200مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  -ب

 .شود می

 2/93/9200های مستقیم مصوب  قانون مالیات( 909)تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از تسهیالت موضوع ماده  شرط -ج

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، امالک و ( 991)ماده ( 3)و تبصره 

 .الزامی نیست 9210 تا 9210منبع ارث برای عملکرد سالهای 

نام برای دریافت شماره اقتصادی  طبق قانون مکلف به ثبت 9210اشخاصی که طبق اعالم سازمان امور مالیاتی کشور در سال  -د

های مقرر در  ها و بخشودگی جریمه شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت نام در مهلت تعیین شوند، درصورت عدم ثبت می

 .شوند ای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم میه قانون مالیات

شهری، به ازای هر  بهای  وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است عالوه بر دریافت نرخ آب -هـ

. داری کل کشور واریز نماید ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه ( 940)مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصدوپنجاه 

ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت ( 210.000.000.000)وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد %( 900)صددرصد

های کشور در مقاطع  اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان. یابد آبرسانی شرب روستایی اختصاص می

شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و  مهندسی آب و فاضالب کشور توزیع می ماهه از طریق شرکت سه

ربط محسوب  عنوان درآمد شرکت ذی وجوه فوق به. ها هزینه شود ریزی استانها و شرکتهای آب و فاضالب روستایی استان برنامه

 .شود گردد و مشمول مالیات نمی نمی

ها و تخفیفات گمرکی در قانون  نامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران در مورد معافیتقانون بر( 991)حکم ماده  -و

 .امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب، جاری است

عنوان  ریال به  (20)شده، مبلغ سی  وزارت نیرو موظف است، عالوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته -ز

استثنای  های اطراف روستاها و شهرها به باغ  شهرها و خانه رق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق از جمله باغعوارض ب

کل کشور واریز  داری وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه. مشترکان خانگی روستایی و چاه های کشاورزی دریافت نماید

های برق  ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه( 0.000.000.000.000)شود و حداکثر تا سقف چهار هزار میلیارد می

 .شود روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک، توسط شرکت توانیر هزینه می

( 3)از وجوه تبصره %( 30)درصد  بیست 9210شود در سال  اجازه داده می( ها ها و دهیاری سازمان شهرداری)  وزارت کشور  به ح 

ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار ( 0.000.000.000.000)قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار میلیارد ( 21)اده م

هزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت  های زیر یکصد آالت خدماتی و عمرانی شهر گیرد را برای کمک و تأمین ماشین می

 .ه کندهزین%( 20)درصد و سی%( 00)درصد هفتاد

که در روستا و شهر دیگری نیز ساکن  اند درصورتی کلیه افرادی که حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را پرداخت نموده -ط

این حکم شامل افرادی است که در طول ایام اجرای قانون، حق . استفاده نمایند 9210توانند از مزایای این قانون در سال  باشند می

 .اند بیمه پرداخت کرده



 3931چهارم اسفند اهم اخبار کشاورزی  هفته       ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

32 
 

برداری از مراجع قانونی  برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره»های مستقیم عبارت  قانون مالیات( 303)در ماده  -ی

ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص (4.000.000.000)میلیارد  شده و یا مبلغ پنج سرمایه ثبت%( 30)ربط از بیست درصد ذی

ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (3.000.000.000) میلیارد  شده و یا دو رمایه ثبتس%( 90)درصد حقیقی تولیدی از ده

 .شود می« میلیون ریال ده»جایگزین عبارت « ریال(900.000.000)

دولت مکلف است عالوه بر عوارض دریافتی برای واردات کاالها و محصوالت فرهنگی و صنایع دستی از قبیل  9210در سال  -ک

گونه کاالها و محصوالت افزوده و دریافت کند و منابع حاصل  به تعرفه این%( 0)م صوتی و تصویری و لوح فشرده، تا چهاردرصدلواز

( 1)جدول شماره  420000-999درآمد حاصله از محل ردیف . داری کل کشور واریز نماید را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه

الهای مشمول این تبصره، با پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فهرست کا. یابد این قانون اختصاص می

ماه از تاریخ تصویب  شود و ظرف مدت یک فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه می

 .رسد این قانون به تصویب هیأت وزیران می

های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دولتی نظارت  سازمان 9210موظف است بر بودجه سال ریزی کشور  سازمان مدیریت و برنامه -ل

 .کل کشور منظور کند 9214الیحه بودجه سال ( 2)این مناطق را در پیوست شماره  9214و بودجه سال 

زیان درآمدهای سال اظهارنامه مالیاتی و حساب سود و  9210های مقدس و قرارگاههای سازندگی مکلفند در سال  آستان -م

های اقتصادی نظیر صنعتی، معدنی، تجاری و خدماتی را تسلیم ادارات  مرتبط با سهام خود در شرکتها و مؤسسات با فعالیت 9212

منابع درآمدهای مالیاتی شرکتهای تابعه آستان . های مستقیم پرداخت کنند مالیات کرده و مالیات آن را براساس قانون مالیات

 .گیرد خرجی در اختیار این آستان قرار می -وضوع این بند در قالب قانون بودجه به صورت جمعیقدس رضوی م

 90تبصره 

 -الف

های تابعه و وابسته به آن مکلفند عواید حاصل از واگذاری، استخراج و فروش معادن  وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان -9

 .ور واریز کنندداری کل کش نزد خزانه 920032خود را به ردیف 

برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و  آهن که پروانه بهره کننده سنگ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج  3

باشند موظفند بابت  و شرکتهای تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکتهای تابعه می( ایمیدرو)صنایع معدنی ایران 

مبلغ فروش محصوالت خود را به حساب %( 34)بیست و پنج درصد  9210برداری از معادن فوق در سال  ع پروانه بهرهحق انتفا

 .داری کل کشور پرداخت کنند این قانون نزد خزانه( 4)جدول شماره  920091درآمد عمومی ردیف 

 :شود و به شرح زیر پرداخت میگذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی  درصورت سرمایه

 مبلغ فروش%( 34)بندی شده معادل بیست و پنج درصد  آهن خام و دانه صورت سنگ فروش محصول به  3  9

های درون شرکت و  سازی های تحویلی برای گندله شامل افشرده( کنسانتره)صورت افشرده  فروش محصول به  3  3

 مبلغ فروش%( 39.4)بیست و یک و نیم درصد فروشی به خارج از شرکت معادل  افشرده

 مبلغ فروش افشرده%( 90)صورت گندله معادل هجده درصد  فروش محصول به  3  2

 مبلغ فروش افشرده%( 94)فروش محصول به صورت آهن اسفنجی معادل پانزده درصد  -3  0

را در داخل مجموعه همان شرکت انجام ( فرآوری)ارزش  گیرد که زنجیره صرفاً به شرکتهایی تعلق می( 3-0)و ( 3-2)، (3-3)موارد 

 .دهند
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گذاری در معادن و صنایع معدنی  که شرکتهای موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه درصورتی

برداری محاسبه  نتفاع بهرهعنوان حق ا گرفته از محل سود، به گذاری صورت سرمایه%( 90)درصد دستی کنند به میزان ده پایین

 .شود می

ریال از مبالغ واریزی ( 4.000.000.000.000)و مبلغ پنج هزار و چهارصد میلیارد ( 9)درآمد موضوع جزء %( 40)درصد پنجاه -2

 داری کل کشور از طریق ردیفهای یافته توسط خزانه صورت تخصیص متناسب با میزان دریافتی به( 3)موضوع جزء 

%( 30)درصد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بیست%( 00)هشتاددرصد) 420000-932و  02-420000

گیرد تا جهت طرحهای اکتشافی،  در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می( شناسی و اکتشاف معدنی کشور سازمان زمین

 .معدنی هزینه شودهای  محیطی و ایجاد زیرساخت طرحهای پژوهشی کاربردی، زیست

های معدنی  صرف زیرساخت 00209009ریال از درآمد این جزء از طریق ردیف ( 400.000.000.000)مبلغ پانصد میلیارد 

 .شود می

 .شود هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می 9210مالیات بردرآمد سال  - 0

( 00)االجراء است و براساس ماده  پرداخت مبالغ فوق مطالبات مذکور درحکم مطالبات مستند به اسناد الزمدرصورت عدم  -4

 .های مستقیم قابل وصول است قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات اجرائی قانون مالیات

از همان مواد و قطعات وارداتی گمرک جمهوری اسالمی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کاالهای وارداتی  -0

ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا  33/0/9210قانون امور گمرکی مصوب ( 00)تا ( 00)موضوع مواد 

 .نماید، اقدام کند پایان سال تسویه می

ناشی از استخراج معادن، حق انتفاع کنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده  کلیه استخراج -ب

 .برداری پرداخت کنند بهره

نوع ماده معدنی و ارزش ذاتی آن به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و   میزان این حق انتفاع متناسب با حجم ذخیره معدن،

 .رسد ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می سازمان مدیریت و برنامه

کنند  ای که حق انتفاع مذکور را پرداخت نمی کننده برداری افراد استخراج جارت موظف است از بهرهمعدن و ت  وزارت صنعت،

قانون محاسبات عمومی کشور را ( 00)نیز ماده ( سازمان امور مالیاتی کشور)عمل آورد و وزارت امور اقتصادی و دارایی  ممانعت به

 .اعمال کند

 .گیرد برداری از معدن تعلق می بهره حق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه

برداری موضوع این تبصره، از مجموع  سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران پس از وصول حق انتفاع پروانه بهره -9

 .پرداخت کند 920091مانده را به ردیف  و باقی 920000وصولی، دریافت حقوق دولتی معادن، به تناسب به ردیف 

ماه از تاریخ تصویب این قانون راهبردهای توسعه معادن و  ارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر ظرف مدت ششوز -3

 .سامانه الکترونیکی ارزیابی و محاسبه و دریافت حقوق دولتی از معادن را تعیین کند و به اجراء گذارد

قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات  (00)های کلی اصل چهل و چهارم  در اجرای قانون اجرای سیاست -ج

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات  31/93/9200مصوب 

شرکت مزبور بابت رد مصوبه واگذاری سهام »و سایر حقوق انحصار محصوالت دخانی پس از تاریخ ( هولوگرام)نگاشت ایران بابت تمام

بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد « دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فوالد

از وجوه واریزی از %( 00)درصد معادل چهل. این قانون واریز کند( 4)جدول شماره  920039داری کل کشور موضوع ردیف  خزانه
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این قانون به تأمین مستمری بازنشستگان صنعت فوالد کشور اختصاص یافته و در ( 1)جدول شماره  420000-909محل ردیف 

 .اختیار وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی قرار گیرد

های کلی  سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصوالت دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاست همچنین تا شفاف

قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه ( 00)ارماصل چهل و چه

 .به ردیف درآمدی مذکور واریز نماید 9210حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصوالت دخانی را طی سال 

های  آن بخش از هزینه%( 40)درصد ریال، تا پنجاه( 30.000.000.000)میلیاردشود تا سقف بیست  به دولت اجازه داده می -د

برداری را که منجر به کسب حق امتیاز  محیطی واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت زیست

نامه اجرائی این بند ظرف  آیین. ست، کمک نمایدالمللی شده ا صالح داخلی یا بین تولید کاال یا خدمت یا ثبت اختراع از مراجع ذی

های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و جهاد  ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه مدت سه

 .رسد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می

 -99تبصره 

بران و  های تولیدی و تشکل های آب بخش غیردولتی و تعاونیگذاران حقیقی و حقوقی  به منظور تشویق و جلب سرمایه -الف

ها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیز طرح های  بندان شرکت های سهامی زراعی و شهرک های کشاورزی در امر احداث آب

ف آب و سازی مصر های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روش های نوین آبیاری و بهینه شبکه

و  00943های  ای مربوط ذیل برنامه های سرمایه انرژی، دستگاه های اجرائی ملی و استانی از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی

صورت  عنوان سهم دولت به به%( 04)درصد  اعتبارات مورد نیاز احداث و تکمیل طرح های موصوف را تا هشتاد و پنج 00309

صورت نقدی یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کاالی مورد نیاز در اجرای طرح  برداران به وان سهم بهرهعن بالعوض و باقیمانده به

 .پرداخت نمایند

های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم نقدی  بردارانی که در احداث شبکه مناطق محروم و بهره

 .زهکشی معافندهای فرعی آبیاری و  مشارکت در احداث شبکه

گذاری در  منظور جلب انگیزه سرمایه گذاری و مشارکت بخش غیردولتی و به سرمایه برای تسهیل و تسریع در انعقاد قراردادهای -ب

شده بخش  ای کشور، بانکهای عامل مکلفند قراردادهای خرید تضمینی کاالها و خدمات تولید های سرمایه طرحهای تملک دارایی

های قابل قبول برای اعطای  متقابل منعقد شده با دستگاه های اجرائی در اینگونه طرحها را به عنوان تضمینغیردولتی و بیع 

 .تسهیالت بانکی تلقی نمایند

اند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد  کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی خسارت دیده -ج

نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان مدیریت و  آیین. باشند داخت جریمه برای مدت معذوریت معاف میاند، از پر مقرر نشده

 .رسد ریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می برنامه

های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیالتی پرداخت  ات مالی و صندوقکلیه بانک های کشور اعم از دولتی، غیردولتی ومؤسس -د

اند، موظفند بازپرداخت وام های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و  نموده

رگروهی متشکل از نمایندگان جهاد سوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید کا گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش های همه بیماری

کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تأمین بارمالی 

بینی نشده  و اعتبارات پیش 29/3/9200قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ( 93)اضافی از محل اعتبارات ماده 

 .سال امهال کنند  بودجه به مدت سه قانون
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های نو و با  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران در خصوص توسعه انرژی( 921)و ( 922)در اجرای مواد  - ه

طرح نصب نیروگاه های کوچک و  9210بخشی به انرژی کشور و کاهش آالیندگی، دولت مجاز است در سال  هدف امنیت

با %( 40)درصد صورت مشارکت پنجاه این طرح به. ها و معابر کشور را اجراء نماید های خورشیدی بر فراز بام ها، بوستان کن گرم پیش

 .شود قانون اجراء می این( 1)تبصره ( ز)، از محل منابع حاصل از بند %(94)درصد متقاضیان و در مناطق عشایری با مشارکت پانزده

های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی هوشمند چاه های کشاورزی را از محل  شود کل هزینه ه میبه وزارت نیرو اجازه داد-و

« این قانون( 3)پیوست شماره  902400بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل موضوع ردیف  تعادل»اعتبارات ردیف های طرح 

کشور  داری کل احبان چاه ها دریافت و به حساب خزانهنماید از ص صورت اقساطی با روشی که وزارت نیرو تعیین می پرداخت و به

بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار وزارت نیرو قرار  وجوه واریزی صرفاً برای اجرای طرح های تعادل%( 900)صددرصد . واریز کند

 .گیرد می

 32/0/9201منابع طبیعی مصوب  وری بخش کشاورزی و قانون افزایش بهره( 30)وزارت نفت موظف است در راستای اجرای ماده-ز

 .دار کردن چاه های کشاورزی اقدام کند درصورت رعایت الگوی کشت نسبت به تأمین اعتبار برق

درصد  و پنج  طور متوسط حداقل بیست ریزی کند که به ای برنامه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است به گونه -ح

انک ها و مؤسسات اعتباری به بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ از مجموع تسهیالت پرداختی ب( درصد34)

شده، بانک مرکزی باید متناسب با میزان تخلف نسبت به افزایش  درصورت تخلف بانک ها از سهمیه تعیین. ترجیحی اختصاص یابد

 .سپرده قانونی این بانک ها اقدام نماید

قانون تنظیم ( 90)ریال از محل منابع ماده ( 300.000.000.000)ا سقف دویست میلیارد معادل ارزش ده هزار تن مالچ ت -ط

های روان و کنترل  منظور تثبیت ماسه قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به( 93)بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 

در اختیار سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور جهت اجرای طرح های مورد نظر   کانون های بحرانی و مقابله با ریزگردها،

 .گیرد قرار می

 -93تبصره 

گذاری در  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه -الف

 .اقدام کندالمللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه  های فیبرنوری و بین پروژه

به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطالعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و  -ب

افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطالعات، به دستگاه های  های نرم تولید برنامه

شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تا مبلغ یک هزار و دویست  ت و فناوری اطالعات اجازه داده میوابسته وزارت ارتباطا

ای خود را به صورت وجوه اداره  های سرمایه ای و هزینه های سرمایه ریال از اعتبارات تملک دارایی( 9.300.000.000.000)میلیارد 

آفرین و یا صادرات کاال و خدمات در  ای اشتغال ها و طرح های توسعه و حمایت از پروژهگذاری خطرپذیر برای کمک  شده و سرمایه

نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک  این بخش توسط بخش های خصوصی و تعاونی به صورت تسهیالت بر اساس آیین

شود و به  ریزی کشور تهیه می یریت و برنامههای ارتباطات و فناوری اطالعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مد وزارتخانه

 .التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند رسد، اختصاص دهند و مابه تصویب هیأت وزیران می

 -92تبصره 

 :ایران اسالمی پنجم توسعه جمهوری پنجساله قانون برنامه( 91)در اجرای ماده -الف
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التعلیم، نسبت به خرید  آموزان الزم شود، به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش میبه وزارت آموزش و پرورش اجازه داده  -9

واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان قانون برنامه . آموزی اقدام کند خدمات آموزشی از طریق پرداخت سرانه دانش

 .باشد پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ممنوع می

قانون مدیریت خدمات کشوری که به عنوان ( 4)اجرائی موضوع ماده  های متعلق به دستگاه های  تمانساخ 9210در سال  -3

 .ماند مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختیار وزارت آموزش و پرورش باقی می

سرویس  930400-0محل ردیف تواند خدمات آموزشی ارائه کند از  وزارت آموزش و پرورش مجاز است در مناطقی که نمی -2

 .ایاب و ذهاب رایگان به نزدیک ترین محل آموزشی برای کلیه دانش آموزان فراهم نماید

شود درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب دریافت  های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان اجازه داده می به وزارتخانه -ب

کشور  داری کل این قانون به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانه( 2)صره تب( ط)کنند به استثنای درآمدهای موضوع بند می

این قانون وصول ( 0)جدول شماره  930400و  930400شود، واریز کنند و معادل آن را از محل اعتبارات ردیفهای  افتتاح می

کننده  همان استان و شهرستان وصول مازاد درآمد اختصاصی ادارات کل آموزش و پرورش و ورزش و جوانان هر استان به. نمایند

 .یابد اختصاص می

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ( 30)ماده ( ب)به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاههای مشمول بند  -ج

دام کنند و در نسبت به أخذ تسهیالت از بانکها اق 9212شود تا سقف درآمد اختصاصی سال  جمهوری اسالمی ایران اجازه داده می

ای خود استفاده نمایند و با تنفس یکساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل  های سرمایه جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی

 .درآمد اختصاصی خود اقدام کنند

ق قوانین و و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند طب( سازمان امور دانشجویان)های علوم، تحقیقات و فناوری وزارتخانه -د

های آن را أخذ و به حساب درآمد  مقررات، درآمد حاصل از خرید عدم انجام تعهدات بورس و ارزبگیر با هزینه شخصی و جریمه

این درآمد به عنوان %( 900)صددرصد. واریز کنند 931000و  992000داری کل کشور موضوع ردیفهای  اختصاصی نزد خزانه

های مؤسسات آموزش عالی درمناطق شهری کمتر از  شود و به منظور تحقق برنامه ادشده تلقی میهای ی درآمد اختصاصی وزارتخانه

 .یابد دویست هزار نفر جمعیت به آنها اختصاص می

های علوم،  به صندوق رفاه دانشجویان، وزارتخانه 9219تا سال  9204وجوه اداره شده پرداختی از سال %( 900)صددرصد - ه

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوقهای  تحقیقات و فناوری و

هزار و سیصد میلیارد  شود و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور تا سقف یازده رفاه دانشجویان تلقی می

 .رسد دانشجویان به مصرف می ریال در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به( 99.200.000.000.000)

شود  و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می( سازمان امور دانشجویان)های علوم، تحقیقات و فناوری  به وزارتخانه -و

منابع ریالی حاصل از فروش ارزی که از منابع خارج از کشور در وجه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور یا 

داری کل کشور  نزد خزانه 900900شود را وصول و به حساب درآمد عمومی ردیف  نشگاه های محل تحصیل آنان پرداخت میدا

های دانشجویان بورسیه داخل و خارج از کشور، یارانه تغذیه،  صرف هزینه 420000-990منابع واریزی از طریق ردیف . واریز کنند

 .شود ربیت بدنی و سایر امور دانشجویی دانشگاه ها میتعمیر و تجهیز خوابگاه های دانشجویی، ت

شده است، حسب  بینی  مازاد درآمد اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف اعتباراتی که برای این منظور در این قانون پیش -ز

با سازمان مدیریت و  یابد تا مطابق موافقتنامه متبادله مورد به همان دستگاه اجرائی که درآمد را کسب کرده است، اختصاص می

 .ریزی کشور هزینه شود برنامه
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ای مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به دانشگاه ها  ریزی کشور مکلف است اعتبارات هزینه سازمان مدیریت و برنامه -ح

ربط در مقاطع  وزارتخانه ذیهایی را که در این قانون دارای ردیف بودجه هستند صرفاً براساس پیشنهاد دانشگاه یا  و وزارتخانه

 .ماهه متناسب با وصول درآمدها و در سقف اعتبارات مصوب اختصاص دهد سه

 -90تبصره 

مکلف به پرداخت حق سهم بیمه کارفرمایی کلیه کارگزاران و پیمانکاران مخابرات ( وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات)دولت  -الف

مندرج در پیوست  901900مخابرات ایران به بخش خصوصی از محل مازاد درآمد ردیف روستایی به تاریخ قبل از واگذاری شرکت 

ریال تا مبلغ دو هزار و چهارصد میلیارد ( 04.000.000.000.000)این قانون نسبت به مبلغ چهل و پنج هزار میلیارد ( 3)شماره 

 .باشد ریال می( 3.000.000.000.000)

شود هر دو ماه از هر واحد مسکونی  ربط اجازه داده می نیرو از طریق شرکت های تابعه ذیهای نفت و  به هریک از وزارتخانه -ب

ریال أخذ نمایند و نسبت به بیمه ( 400)ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ پانصد ( 9.000)هزار   مشترک گاز مبلغ یک

سوزی و مسمومیت مشترکان  شکی ناشی از انفجار، آتشهای پز خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه

ربط  این مبالغ جزء درآمدهای شرکت های ذی. شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند

 .شود و مشمول مالیات نیست های نفت و نیرو محسوب نمی وزارتخانه

اعتبارات این بند از . و پیشمرگان کُرد مسلمان را تحت پوشش بیمه درمانی قرار دهددولت موظف است رزمندگان غیرشاغل  -ج

 .محل ردیف بیمه ایرانیان قابل پرداخت است

ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را ( 3.000.000.000.000)ای مکلفند مبلغ دوهزار وچهارصدمیلیارد بیمه شرکتهای -د

صورت هفتگی به   رسد به عالی بیمه می تصویب شورای  هر یک از شرکتها تعیین و به ( پرتفوی)ه طی جدولی که براساس فروش بیم

وجوه واریزی در اختیار نیروی . داری کل کشور واریز کنند این قانون نزد خزانه( 4)جدول شماره  900999درآمد عمومی ردیف 

بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران . به کاهش تصادفات هزینه شودگیرد تا در امور منجر  انتظامی جمهوری اسالمی ایران قرار می

( ب)ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند  وجوه واریزی شرکتهای بیمه. موظف به نظارت بر اجرای این بند است

ز درآمد مشمول مالیات شرکت ای ا قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران توسط شرکت های بیمه( 20)ماده 

 .شود های مذکور حذف می

های سازمانی را تا سقف  ساکن در خانه( نظامی و انتظامی)دولت موظف است کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح  - ه

. واریز کند داری کل کشور ریال پس از کسر از دریافتی آنان به حساب خاص نزد خزانه( 2.000.000.000.000)هزار میلیارد  سه

نیروهای مسلح برای تأمین هزینه تعمیر و  900000و  999200، 999300، 999900معادل وجوه واریزی سال قبل، در ردیفهای 

 .شود بینی می های سازمانی پیش نگهداری خانه

ینی درمقابل شخص مدت اجرای آزمایشی قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زم -و

 .شود تمدید می 9210و اصالحات بعدی آن تا پایان سال  90/0/9200ثالث مصوب 

 -94تبصره 

قانون برنامه پنجساله ( 30)ماده ( ک)تحصیل ایثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشموالن بند  -الف

های مربوط به  شهریه. پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی رایگان است

های شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی از طریق دستگاه  کاربردی و دوره -نور، دانشگاههای علمی دانشگاه پیام

و سازمان اوقاف و امور ( ره)ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی های ذی

کمک هزینه . شود این قانون پرداخت می( 0)پیوست شماره  20900خیریه در ابتدای هر نیمسال تحصیلی از محل اعتبارات برنامه 
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تحصیلی اعم از شهریه ثابت و متغیر پرداختی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به ایثارگران و افراد مشمول خانواده آنها که در 

عادل حداکثر شهریه پرداختی به شوند، م الملل داخل یا خارج دانشگاههای دولتی و یا غیردولتی پذیرفته می واحدهای بین

شود و  ها و مقاطع مشابه در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی و واحدهای دانشگاهی داخلی تعیین و پرداخت می شدگان رشته پذیرفته

 .گردد مانده شهریه توسط دانشجو اعم از ایثارگر یا خانواده وی تأمین و پرداخت می باقی

ربط با تأیید سازمان  پیشنهاد دستگاههای اجرائی ذی  مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بهنامه اجرائی این بند ظرف  آیین

 .رسد وزیران می  تصویب هیأت ریزی کشور به  مدیریت و برنامه

و »با اضافه شدن عبارت  9210قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران در سال ( 30)ماده ( ک)بند  -ب

اعتبار مورد نیاز تا سقف . شود اجراء می« و باالتر و همسران آزادگان%( 34)درصد  ان شهدا و همسران جانبازان بیست و پنجهمسر

جویی اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط این بنیاد پرداخت  ریال از محل صرفه( 34.000.000.000)بیست و پنج میلیارد

 .شود می

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، وزارت راه و شهرسازی موظف است با ( 00)ماده  (ل)در اجرای بند  -ج

ها به  ای و سایر هزینه هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تأمین مسکن و یا زمین مسکونی به قیمت منطقه

اجدان شرایط که قبالً از زمین و یا مسکن واگذاری از سوی دولت استفاده قیمت تمام شده برای حداقل هفتاد هزار نفر از و

 .این قانون اقدام کند( 90)اند، از طریق منابع جدول شماره  نکرده

به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان با  9210بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است از طریق بانکهای عامل در سال  -د

، رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور در جبهه،  (همسر، والدین و فرزندان)انبازی، آزادگان، خانواده شهدا اولویت درصد ج

و باالتر و وراث تحت تکفل %( 34)پنج درصد  و و باالتر و وراث تحت تکفل جانبازان بیست%( 00)فرزندان جانبازان هفتاددرصد 

راساس قوانین مربوط و برابر قانون الزام بانکها به پرداخت تسهیالت به وراث آزادگان متوفی فقط یک فقره تسهیالت مسکن ب

 .برای خرید یا ساخت مسکن اعطاء کند( واجدان شرایط) 33/9/9200جانبازان و آزادگان متوفی مصوب 

یلیون میلیون نفر، هشتصد و سی م مبلغ تسهیالت مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک

ریال، سایر شهرها پانصد و هفتاد و پنج میلیون ( 000.000.000)ها، هفتصد میلیون  ریال، مراکز استان( 020.000.000)

و در شهرهای جدید معادل سقف تسهیالت مرکز  ریال( 240.000.000)روستاها سیصد و پنجاه میلیون ریال، ( 404.000.000)

ساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین  مدت بازپرداخت بیستبا %( 0)همان استان و با نرخ چهاردرصد

 .شود می

التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی به بانکهای  بینی و پرداخت مابه دولت موظف است نسبت به تضمین پیش -9

. عتبار مورد نیاز را در ردیفهای مربوطه منظور کنداقدام و ا( سازمان ملی زمین و مسکن )عامل با تأیید وزارت راه و شهرسازی

های بازپرداخت الزم به میزان اصل تسهیالت و سود  همچنین بانکهای عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و أخذ تضمین

 .اقدام نمایند%(( 0)چهاردرصد )سهم ایثارگر

اند و تا پایان  ریال استفاده نموده( 00.000.000)ف هشتاد میلیون ایثارگرانی که در سالهای گذشته از تسهیالت مسکن تا سق -3

و باالتر که با توجه به وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب هستند با %( 00)اند و جانبازان هفتاددرصد تسویه کرده 9212سال 

 .مند شوند توانند مجدداً از این تسهیالت بهره تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران می

وامهای حمایتی غیرایثارگری از قبیل وامهای کارمندی و شرکتی، مسکن مهر، خود مالکی و نظایر آن مانع دریافت این  -2

 .توانند مشترکاً از تسهیالت بانکی متعلقه برای یک واحد مسکونی استفاده کنند افراد مشمول می. شوند تسهیالت نمی
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. واگذاری توسط اداره کل راه و شهرسازی مالک ارائه تسهیالت نزد بانکهای عامل استاوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد  -0

شود و همچنین مشموالن ساکن  های معتبر همانند نیروهای مسلح تأمین می افراد واجد شرایطی که مسکن آنها از طریق تعاونی

توانند با وثیقه و یا تضمین معتبر بدون  هستند، میروستاها و شهرهایی که اکثریت امالک و منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی 

 .ارائه سند ملکی رسمی و یا ثبتی، تسهیالت مقرر را دریافت و در همان محل احداث یا خریداری کنند

بانکهای عامل مجازند جهت احداث واحدهای مسکونی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایثارگران مشمول این بند  -4

مربوط را پرداخت کنند تا پس از احداث به افراد واجد شرایط مذکور که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی  تسهیالت

 .صورت اقساطی واگذار نمایند شوند به می

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است از طریق بانکهای عامل به ایثارگرانی که دارای مسکن نامناسب یا ناتمام  -0

بار با  اند فقط برای یک استفاده کرده 9210باشند و در سنوات گذشته از تسهیالت مسکن کمتر از سقف وام مصوب در سال  می

التفاوت وام قبلی و یا با فک رهن و تسویه، یک فقره وام مسکن در قالب تسهیالت ساخت  ، مابه معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران

زمان پذیرش تقاضای این تسهیالت توسط بانکهای عامل از ابتدای تیرماه . ه جدید پرداخت نمایدبا همان وثیقه قبلی و یا وثیق

 .نامه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران است سال و مالک، تاریخ صدور معرفی به مدت یک 9210

غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که  دولت مکلف است از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان و آزادگان - ه

باشند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک  براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی

 .معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند

شخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی حسب بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود، با ت -و

که در میان  العالج نیاز به نگهداری دارند درصورتی مورد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهولت سن و یا بیماری صعب

اقل حقوق کارکنان حد%( 20)درصد کنند، نسبت به پرداخت حق نگهداری به میزان سی خانواده، فرد یا افرادی از آنها نگهداری 

 .دولت اقدام کند

 -90تبصره 

های مناطق آزاد تجاری و  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، سازمان( 993)ماده ( ز)در اجرای بند  -الف

کشور مکلف است  داری کل خزانه. داری کل کشور واریز کنند صنعتی مکلفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه

ریال به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یادشده به کمیته امداد امام ( 20.000.000.000)میلیارد  منابع واریزی را تا مبلغ سی

 .و سازمان بهزیستی کشور در همان مناطق پرداخت کند( ره)خمینی

نسبت به تأمین و پرداخت تسهیالت به مبلغ چهارده بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است از طریق بانکهای دولتی  -ب

الحسنه با درنظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در  اندازهای قرض ریال از محل پس( 90.000.000.000.000)هزار و چهارصدمیلیارد 

شتغال مددجویان جهت ا%( 00)درصد برای ازدواج جوانان از طریق بانکهای عامل و چهل%( 00)درصد ساله به نسبت شصت اقساط ده

 .آموزی و صنایع زندانیان کشور اقدام کند ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از طریق بنیاد تعاون و حرفه سازمان زندان

الحسنه  ریال مانده تسهیالت قرض(20.000.000.000.000)هزارمیلیارد  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است سی -ج

و ( ره)خمینی ریال به کمیته امداد امام(30.000.000.000.000)هزارمیلیارد  بور را به تفکیک بیستبانکی و رشد منابع مز

ربط به مددجویان تحت پوشش  ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاههای ذی(90.000.000.000.000)هزارمیلیارد  ده

این تبصره که نتوانند به هر ( ج)و ( ب)ای مشمول بندهای و کارفرمایان طرحهای مددجویی پرداخت کند و هریک از دستگاهه

استفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاههای مشمول که از  9210میزانی از سهمیه تسهیالت خود تا پایان آذرماه سال 
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پایان آذرماه، پایان سال و  گیرد و دستگاههای مزبور مکلفند در مقاطع زمانی طورکامل استفاده نموده است، تعلق می سهمیه خود به

 .خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی تقدیم نمایند

های صدور پروانه ساختمانی،  و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه( ره)خمینی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام -د

بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف  اب آب و فاضالب و برق و گاز برای یکهای انشع عوارض شهرداری و هزینه

صورت رایگان به مددجویان تحت پوشش کمیته  معافند و دستگاه های ارائه دهنده خدمات مذکور موظف به ارائه این خدمات به

جدول  430000-90ند از محل اعتبارات ردیف شماره اعتبارات این ب. باشند و سازمان بهزیستی کشور می( ره)امداد امام خمینی

 .شود دهنده خدمات پرداخت می این قانون تأمین و به دستگاههای ارائه( 1)شماره

شوند یا در  شود، زندانیانی که به مرخصی اعزام می ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می به سازمان زندان -هـ

نعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و همچنین محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت های باز، مؤسسات ص زندان

برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی عالوه بر سپردن . الکترونیکی قرار دهد

خسارات احتمالی واردشده به . ثیقه بابت تجهیزات مربوطه استهای مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع و تأمین

تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه . شود های أخذشده تأمین می کنندگان از محل وثیقه تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده

کننده أخذ و به  کشور از استفاده ها و اقدامات تأمینی و تربیتی شود که توسط سازمان زندان ریال تعیین می(900.000)یکصدهزار 

دولت . شود این قانون واریز می( 4)جدول شماره  900900داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی  حساب درآمد عمومی نزد خزانه

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص  های جاری به سازمان زندان وجوه حاصله را بابت هزینه%( 900)مکلف است صددرصد

و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت   زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رئیس زندان. ده و پرداخت کنددا

نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزیر  آیین. معاف هستند  تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزینه

 .رسد ئیه میدادگستری به تصویب رئیس قوه قضا

باشد، وزارت  المال یا دولت می منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت به -و

های بدنی  از مازاد منابع درآمد ساالنه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت%( 40)درصد دادگستری مجاز است حداکثر تا پنجاه

قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در ( 99)ماده ( و)و ( هـ)موضوع بندهای

این قانون دریافت و هزینه ( 1)جدول شماره  420000  00را از محل اعتبارات ردیف  90/0/9200مقابل شخص ثالث مصوب 

ماهه در اختیار  نسبت درمقاطع سه ادگستری مبلغ یادشده را بهمدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعالم وزیر د. کند

 .دادگستری قراردهد وزارت

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و خانواده زندانیان مبلغ  به منظور پرداخت تسهیالت جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان -ز

سود تسهیالت مذکور از . شود التی نظام بانکی تخصیص داده میریال از محل منابع تسهی(4.000.000.000.000)هزارمیلیارد  پنج

ریزی کشور در وجه  کل کشور تأمین و توسط سازمان مدیریت و برنامه 9210بینی شده در قانون بودجه سال  محل منابع پیش

ت دادگستری تدوین و دستورالعمل مربوط توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با همکاری وزار. شود بانک عامل پرداخت می

 .شود پس از تصویب شورای پول و اعتبار به بانکهای عامل ابالغ می

الحسنه بانکها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و  ریال از منابع قرض(3.000.000.000.000)مبلغ دوهزارمیلیارد  -ح

 .گیرد کمک به زندانیان نیازمند قرار می

سال غیبت دارند با پرداخت جریمه  شود تا کلیه مشموالن خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت یبه دولت اجازه داده م -ط

 .مدت زمان غیبت، معاف کند
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نزد  940930های مشموالن مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف  تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت

به  420000-924ریال درقالب ردیف ( 30.000.000.000.000)هزار میلیارد  داری کل کشور واریز و تا سقف بیست و هفت خزانه

ریزی  ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه صورت مساوی به ردیفهای ذی

 .شود کشور هزینه می

مجلس شورای اسالمی، عضویت شوراهای اسالمی شهر و روستا و دارندگان کارت معافیت موضوع این بند از نامزدی نمایندگی 

 .باشند قانون مدیریت خدمات کشوری محروم می( 4)دستگاههای موضوع ماده ( سیاسی و اداری)انتصاب در سمتهای مدیریتی 

 :باشد میزان جریمه مشموالن غایب برای صدورکارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر می

 ایه ریالی جریمه مشمولین غایبپ مدرک تحصیلی

 ریال 900.000.000 زیردیپلم

 ریال 940.000.000 دیپلم

 ریال 300.000.000 فوق دیپلم

 ریال 340.000.000 لیسانس

 ریال 200.000.000 فوق لیسانس

 ریال 240.000.000 دکترای غیرپزشکی

 ریال 000.000.000 دکترای پزشکی

 ریال 400.000.000 پزشکان متخصص و باالتر

ماه، یکسال  به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش%( 90)درصد  به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال ده -9

 .شود محسوب می

جریمه از مجموع مبلغ % ( 4)درصد ازای هر فرزند پنج و برای مشموالن دارای فرزند نیز به%( 4)درصد برای مشموالن متأهل پنج - 3

 .شود کسر می

 900994های مشترک مرزی موضوع ردیف شماره  درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه -90تبصره 

شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر  داری کل کشور واریز می این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانه( 4)جدول شماره 

این قانون در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به ( 1)جدول شماره  420000-920اعتبارات ردیفهای ذیل  استان از محل

ای صرف امور مربوط به  های سرمایه اعتبارات تملک دارایی%( 00)درصد ای و شصت اعتبارات هزینه%( 00)درصد نسبت چهل

 .ها گردد  بازارچه

ریزی  پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه کرد درآمد به  و نرخ تعرفه و هزینه نامه اجرائی این بند شامل نوع آیین

 .رسد تصویب هیأت وزیران می کشور به 

 -90تبصره 

طور جداگانه توسط  بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق -الف

قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام ( 00)و ( 09)که تفاوت تطبیق موضوع مواد  دولت به نحوی

 .پذیرد می

انداز  و امتیاز حساب پس 0400در تمامی دستگاههای اجرائی، امتیاز کمک هزینه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج  -ب

 .شود پرداخت میتعیین و  940( سهم دولت)کارکنان دولت 
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و قانون تمدید آن  4/0/9200بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشموالن قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب  -ج

قانون محاسبات ( 42)و ( 43)در دستگاههای اجرائی دولتی با موافقت باالترین مقام اجرائی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد

ای مصوب دستگاهها تا سقف حداکثر پنج  اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه. سنوات ارفاقی مجاز استعمومی کشور و بدون 

رسد، قابل تأمین و  ریزی کشور می جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تأیید سازمان مدیریت و برنامه یا صرفه%( 4)درصد 

 .پرداخت است

ر جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به حضور د هرگونه پرداخت حقوق، حق -د

بازنشستگان دولت که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، به 

 .آیند، ممنوع است ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می

 -91تبصره 

های عمرانی که عملیات اجرائی آن  دسته از طرح ها و پروژه ای آن های سرمایه انده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک داراییم -الف

دستگاه های اجرائی . برسد  مصرف همان طرح و پروژه شود تا به  پایان نیافته تا زمان اتمام طرح یا پروژه به سال مالی بعد منتقل می

منظور  دستورالعمل حسابداری مربوط به. اتمام برسانند بندی اولیه به های مذکور را مطابق برنامه زمان مکلفند طرح ها و پروژه

قانون اساسی تعیین ( 42)وسوم قانون محاسبات عمومی کشور و با رعایت اصل پنجاه( 930)نگهداری حساب ها در اجرای ماده 

 .شود می

ندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و اجرای طرح های مربوط به مطالعه و اجراء، م -ب

 .قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران است( 394)تکالیف ماده 

ای هر استان به اجرای طرح های هادی روستایی  های سرمایه از اعتبارات مربوط به طرح های تملک دارایی%( 0)درصد حداقل هشت

 .یابد اختصاص می

 :یابد قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، مبالغ زیر اختصاص می( 330)ماده ( ش)در اجرای بند  -ج

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ( 90)ریال از محل منابع ماده ( 2.400.000.000.000)معادل سه هزار و پانصد میلیارد  9

قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران ( 93)ریال از محل منابع ماده ( 2.400.000.000.000)پانصد میلیارد دولت و سه هزار و 

 کشور به جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

%( 00)درصد از اعتبارات مذکور برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت چهل%( 00)درصد چهل

ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و  های سرمایه تملک دارایی%( 00)درصد ای و شصت هزینه

ها و تکالیف مندرج در قانون  های ستادی و اجرائی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریت انبارهای اضطراری، ساختمان

و اصالحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و  0/3/9200یران مصوب اساسنامه جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ا

گیرد تا مطابق اساسنامه خود به  مقابله با حوادث، سوانح و بحران ها در اختیار جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران قرار می

 .مصرف برساند

هایی نظیر گرد و غبار و  و مقابله با روند فزاینده پدیدهریال به منظور پیشگیری ( 000.000.000.000)مبلغ ششصد میلیارد -3

 زیست های کشور، احیاء و پایش آن به سازمان حفاظت محیط ها و دریاچه خشکسالی، حفاظت از تاالب

 ریال جهت کمک های فنی و اعتباری برای توسعه روش های نوین آبیاری(90.000.000.000.000)هزارمیلیارد  مبلغ ده -2

 ریال جهت تقویت صندوق بیمه محصوالت کشاورزی(90.000.000.000.000)هزارمیلیارد  همبلغ د -0
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منظور  ریال جهت تجهیز واحدهای راهداری مستقر در راه های کشور به(4.000.000.000.000)هزارمیلیارد  مبلغ پنج -4

سازمان راهداری و )به وزارت راه و شهرسازی  ها از قبیل برف و سیل امدادرسانی و آمادگی و پیشگیری از حوادث و سوانح در جاده

 (ای حمل و نقل جاده

قانون برنامه پنجساله ( 394)هایی را که دارای مجوز ماده  ریزی کشور مکلف است تخصیص اعتبار پروژه سازمان مدیریت و برنامه -د

یر شرکت ها از محل اعتبارات سایر و در ساخت آنها، سا( 30و  91جداول شماره )پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران هستند 

 .نمایند در اولویت قرار دهد منابع مشارکت می

های  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران و به منظور استفاده از ظرفیت( 390)ماده ( ب)در اجرای بند  - ه

ای  های سرمایه ها و طرح های تملک دارایی پروژهبخش خصوصی، کلیه دستگاه های اجرائی مجازند برای شروع عملیات اجرائی 

 .خود و طرح های مصوب مجامع عمومی شرکت های دولتی، از طریق روش های مشارکت با بخش خصوصی اقدام نمایند

شرکت های آب و فاضالب شهری مکلفند در مواردی که متقاضی بخش خصوصی وجود دارد، به منظور تکمیل و توسعه طرح های 

فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرح های  انتقال و تصفیه فاضالب، نسبت به عقد قرارداد فروش و یا پیش آوری، جمع

 .توسعه آتی در قالب انواع قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی اقدام کنند

رفی خود با جلب نسبت به اجرای طرح های کاهش مصرف انرژی و آب مص 9210کلیه دستگاه های اجرائی موظفند در سال 

الذکر و بازپرداخت  کمک مالی به طرح های فوق. گذاری شرکت های خدمات انرژی متعلق به بخش خصوصی اقدام کنند سرمایه

این  440000 -20ریزی کشور از محل اعتبار ردیف  گذاری انجام شده پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه اصل و سود سرمایه

 .رسد ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می نامه اجرائی این تبصره با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ینآی. شود قانون تأمین می

گیرنده موظفند ضمن رعایت کامل قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات  اشخاص حقیقی و حقوقی کمک

قانون مذکور، مبالغ ( 9)ماده ( 9)، به ویژه تبصره 90/0/9200ب قانون محاسبات عمومی کشور مصو( 09)غیردولتی موضوع ماده 

تعهد توسط  تأمین و پرداخت کمک در سال جاری به منزله تداوم کمک در سال آتی نیست و انجام هرگونه. دریافتی را هزینه کنند

 .گیرنده با فرض تأمین مجدد در سال آتی، ممنوع است کمک

توسعه علوم، فناوری و پژوهش کاربردی ذیل سایر فصول توسط دستگاههای اجرائی، ممنوع  های فصل کاهش اعتبارات برنامه -و

 .است

 دهنده خدمات مخابراتی موظفند عالوه بر قیمت ارائه( اپراتورهای)کاروران -ز

داری  د خزانهنز 900940کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف  ریال از استفاده( 90)هر پیامک مبلغ ده 

ربط  به شرح زیر به دستگاههای ذی 420000-900درآمد حاصله متناسب با وصول از محل اعتبار ردیف . کل کشور واریز کنند

 :یابد اختصاص می

هزینه  جهت تأمین، تولید و کمک%( 30)درصد بیست)به جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران %( 24)درصد وپنج سی -9

جهت افزایش اعتبارات سازمان امداد و نجات جهت %( 94)درصد العالج و سرطانی و پانزده ن با اولویت بیماران صعبداروهای بیمارا

 (خرید تجهیزات

 سازی نیازمندان تحت پوشش جهت توانمند( ره)به کمیته امداد امام خمینی% ( 30)درصد بیست -3

 های درمانی و تجهیزات توانبخشی افراد تحت پوشش مین هزینهبه سازمان بهزیستی کشور جهت کمک به تأ%( 30)درصد بیست -2

 بیمه تأمین اجتماعی بسیجیان معسر حق%( 40)درصد جهت تحت پوشش قراردادن پنجاه%( 4)درصد پنج -0

به سازمان بیمه سالمت ایران جهت ارتقای پوشش تعهدات خدمات دندانپزشکی و خود مراقبتی کودکان و %( 4)درصد پنج -4

 نوجوانان زیر چهارده سال
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 ای های سرمایه به دانشگاه پیام نور جهت تملک دارایی%( 4)درصد پنج -0

 به سازمان پزشکی قانونی%( 4)درصد پنج -0

 به سازمان انتقال خون ایران بابت تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی%( 4)درصد پنج -0

منابع مالی  9210شود در سال  به دولت اجازه داده می 94/90/9200ها مصوب  یارانه در اجرای قانون هدفمند کردن -30تبصره 

ای این قانون را با استفاده از انواع روش های  حاصل از اصالح قیمت کاالها و خدمات موضوع قانون مذکور و ردیف های یارانه

رای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید به پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین ب

 :شرح زیر اقدام نماید

تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد  9210قانون مذکور در سال ( 2)و ( 9)درآمد حاصل از اجرای مفاد مواد  -الف

 .شود ریال تعیین می( 000.000.000.000.000)

ای از محل بودجه عمومی دولت مندرج در این قانون به شرح زیر  ردیفهای یارانه و منابع مربوط به( الف)منابع مذکور در بند  -ب

 :شود هزینه می

ها برای کمک به  قانون هدفمندکردن یارانه( 0)ریال در اجرای ماده(43.000.000.000.000)ودوهزارمیلیارد  تا مبلغ پنجاه -9

در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی  سازی مصرف انرژی بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه

 زیست محیط

قانون برنامه پنجساله ( 20)ماده ( ب)ریال به منظور اجرای بند (00.000.000.000.000)هزار میلیارد  وهشت تا مبلغ چهل -3

 پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران

قانون ( 0)ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده (210.000.000.000.000) تا مبلغ سیصدونودهزار میلیارد  -2

 ها هدفمند کردن یارانه

منظور تأمین بخشی از یارانه سود تسهیالت تأمین مسکن حمایتی  ریال به(92.000.000.000.000)هزارمیلیارد  تا مبلغ سیزده -0

ی مسکن در بافتهای فرسوده، سکونتگاه های حاشیه شهرها و مسکن پذیر، روستاییان و عشایر، سامانده زوجهای جوان، اقشار آسیب

 مهر

یافته و  توانمندسازی مهارتی روستاییان و ساکنان مناطق کمتر توسعه»از اعتبار این ردیف برای اجرای طرح %( 90)درصد معادل ده

  .یابد ص میای کشور اختصا به سازمان آموزش فنی و حرفه« اقشار محروم با رویکرد اشتغال پایدار

التحصیالن دانشگاه  های اشتغال جوانان و فارغ ریال به منظور کمک به برنامه(00.000.000.000.000)هزارمیلیارد  تا مبلغ چهل -4

 ها

 .در موارد فوق مجاز است%( 90)درصد جایی تا ده جابه -ج

نام در طرح دریافت یارانه نقدی  ه موفق به ثبتنام کلیه کسانی را ک ، امکان ثبت9210دولت موظف است از فروردین ماه سال  -د

 .نام، نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام نماید ها فراهم نموده و از ماه بعد از ثبت های شهرستان اند در فرمانداری نشده

داری کل  به حساب خاصی نزد خزانه 9210و  9212منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سال های %( 900)صددرصد - ه

 .یابد ها به صنعت برق و آب اختصاص می قانون هدفمند کردن یارانه(  0)شود و براساس مفاد ماده  کشور واریز می

 .ها اقدام کند قانون هدفمند کردن یارانه( 4)طبق ماده  9210دولت مکلف است از فروردین ماه سال  - و

ماه سابقه حضور در جبهه به  رزمندگان معسر دارای حداقل شش دولت مکلف است نسبت به برقراری و پرداخت مستمری به -ز

 .نباشد 9210حداقل دستمزد سال %( 04)درصد طریقی اقدام نماید که مستمری ماهانه آنها کمتر از هفتادوپنج

 .شود این تبصره تأمین می( ب)بند ( 2)منابع مورد نیاز از محل جزء 
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ریزی کشور و وزارت تعاون،  یبانی نیروهای مسلح با همکاری سازمان مدیریت و برنامهنحوه اجرای این بند توسط وزارت دفاع و پشت

 .شود نامه اجرائی این تبصره درج می کار و رفاه اجتماعی تهیه و در آیین

د خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بع. دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند -ح

 .شود خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می

های امور  ریزی کشور و با همکاری وزارتخانه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت سه آیین -ط

رفاه اجتماعی و کشور تهیه نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، تعاون، کار و   اقتصادی و دارایی،

 .رسد شود و به تصویب هیأت وزیران می می

ازای هر مورد ارائه پاسخ الکترونیک به استعالمات و اعالم  شود به به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اجازه داده می -39تبصره 

ریال و (200.000)اطق شهری مبلغ سیصدهزار وضعیت امالک از بانک جامع اطالعات امالک، عالوه بر تعرفه مصوب دریافتی، در من

مبلغ . داری کل کشور واریز کند ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه(900.000)در مناطق غیرشهری مبلغ یکصدهزار 

 منظور اجرای متناسب با وصولی به 420000-909ریال از محل ردیف (020.300.000.000)میلیون  میلیارد و دویست هشتصدوسی

 .یابد جامع کشور به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اختصاص می( کاداستر)طرح حدنگار

های غیررسمی خود را از طریق ارائه  شود که بخشی از آموزش ای کشور اجازه داده می به سازمان آموزش فنی و حرفه -33تبصره 

 900902از درآمد حاصل را وصول و به ردیف درآمدی  های پیامکی و مجازی با مشارکت بخش غیردولتی ارائه و سهم خود آموزش

متناسب با وصولی در اختیار سازمان  420000-903ریال از محل ردیف ( 20.000.000.000)مبلغ سی و شش میلیارد . واریز کند

 .گیرد مذکور قرار می

و %( 4)درصد داخل معادل پنج های طیور مشابه تولید دولت موظف است از داروهای دامی آماده مصرف و واکسن -32تبصره 

. کشور واریز کند داری کل ارزش فروش محصوالت وارداتی أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه%( 3)غیرمشابه معادل دودرصد

منظور تأمین  متناسب با وصولی به 420000-902ریال از محل ردیف (904.000.000.000)میلیارد  مبلغ یکصدوهفتادوپنج

برداری و  های خام دامی و نمونه در فرآورده( بیولوژیکی)شناختی  های دارو، سموم و مواد زیست مانده دنیاز پایش باقیهای مور هزینه

شناختی در قالب مبادله  برداری و آزمایش خارجی و آزمایشگاهی دارو و مواد زیست آزمایش و خرید امکانات و تجهیزات نمونه

به مؤسسه %( 00)درصد به سازمان دامپزشکی کشور و چهل%( 00)درصد ریزی کشور، شصت هموافقتنامه با سازمان مدیریت و برنام

 .یابد سازی رازی اختصاص می تحقیقات و سرم

و بانک های دولتی موظفند به ترتیب ( استثنای شرکت دولتی تابعه وزارت نفت به)شرکت های دولتی سودده  -30تبصره 

های اداری و عمومی  این قانون آمده با تأکید بر هزینه( 2)ی خود را که در پیوست شمارهها از هزینه%( 3)و دودرصد%( 9)درصد یک

دوازدهم مالیات ماهانه شرکت ها و بانک های مزبور به مبلغ  سود ویژه و یک%( 40)درصد درآمد حاصله از پنجاه. جویی کنند صرفه

در اختیار  420000-901انه متناسب با وصولی از محل ردیف ریال پس از واریز به خز(90.000.000.000.000)هزارمیلیارد  هفده

 .گیرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود وزارت آموزش و پرورش قرار می

دالر یا معادل ریالی آن از صندوق توسعه ملی جهت تقویت بنیه ( 9.300.000.000)میلیون  میلیارد و دویست مبلغ یک -34تبصره 

 .گیرد دفاعی در اختیار نیروهای مسلح قرار می

جای دریافت وام به صورت نقدی، از تسهیالت فروش اقساطی استفاده  توانند به زوج های مشمول دریافت وام ازدواج می -30تبصره 

شود و  ، ارائه میکننده کاالهای بادوام داخلی هستند کنندگان و فروشندگان متقاضی که عرضه تسهیالت مزبور توسط تولید. کنند

های  بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند با درخواست فروشنده پس از أخذ تضمین. نمایند بانک ها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل می

 .الزم از زوجین، پرداخت اقساط را تقبل کنند
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مذکور در قرارداد برای فروشنده  خریدار موظف به پرداخت اقساط به بانک است و بانک عامل، پرداخت اقساط را در سررسیدهای

موجب این تبصره مکلف به تضمین پرداخت اقساط  سقف تسهیالت فروش اقساطی که بانک ها به. کند تضمین می( یا فروشندگان)

 .ریال است( 900.000.000)برای هر یک از زوجین یکصد میلیون  9210آن هستند در سال 

های امور اقتصادی و دارایی و صنعت،  انک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و وزارتخانهنامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد ب آیین

کارمزد بانک توسط شورای پول و . رسد ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می معدن و تجارت ظرف مدت یک

 .شود اعتبار تعیین می

از اعتبارات %( 9)درصد شود یک نون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده میقا( 4)به دستگاه های اجرائی مشمول ماده  -30تبصره 

را به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران اختصاص دهند تا این سازمان براساس ( 0)و ( 0)، (9)استثنای فصول  خود به

رسانی نسبت به تولید و پخش  العبخشی و اط سازی و آگاهی های مذکور جهت فرهنگ تفاهمنامه منعقده با دستگاه و سازمان

 .های آنها اقدام کند برنامه

گذاری خودروها اعم از نوشماره، نقل و انتقال  شود بابت شماره به نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران اجازه داده می -30تبصره 

بیش از پانصدمیلیون  ربط و تعویض پالک خودروهایی که ارزش آنها به قیمت رسمی و یا کارشناسی توسط مراجع ذی

ریال را پانصدهزار (400.000.000)ریال و کمتر از پانصدمیلیون (9.000.000)میلیون  ریال است را یک(400.000.000)

در اختیار  420000-03معادل مبلغ واریزی از محل اعتبارات ردیف. داری کل کشور واریز نماید ریال، دریافت و به خزانه(400.000)

 .گیرد مهوری اسالمی ایران قرار مینیروی انتظامی ج

درصورت درخواست بانکهای دولتی تا سقف یکصدهزارمیلیارد  9210دولت مجاز است در سال  -31تبصره 

 گذاری طرحها تمام را با حفظ کاربری پس از قیمت ای نیمه های سرمایه ریال طرحهای تملک دارایی(900.000.000.000.000)

 :ایش سرمایه به آنها واگذار کندعنوان افز با شرایط زیر، به

بندی که در قرارداد درج  گردد اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه را از منابع خود تأمین و آن را طبق زمان بانک متعهد می -9

 .شود، به اتمام برساند می

 .خصوصی یا تعاونی واگذار کند برداری به بخش سال از زمان بهره بانک موظف است پروژه مورد نظر را حداکثر طی مدت سه -3

 .شود پس از واگذاری، طرحِ منظور، از پیوست قانون بودجه حذف می -2

پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و  نامه اجرائی این تبصره به آیین -0

 .وزیران خواهد رسید تصویب هیئت ماه به ریزی کشور ظرف مدت یک برنامه

 .است 9210کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال  -20تبصره 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سی تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یک هزار و سیصد و نود 

 ./به تأیید شورای نگهبان رسید 34/93/9212و سه مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 
http://www.iana.ir/majles/item/39103-9.html 

 

 برنامه وسیاست ها
 آیانا -2242اسفند  32, چهارشنبه

  13ضی در سال ها، تعاون روستایی و امور ارا های جنگل ترین اقدامات سازمان روایت ایانا از مهم

http://www.iana.ir/majles/item/21972-1.html
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را می توان با توجه به ابعاد مباحث  13ها، تعاون روستایی و امور اراضی در بخش کشاورزی طی سال  رویدادهای جنگل

تنظیم بازار محصوالت و زمین خواری ها و تغییر کاربری ها، در دسته پررنگ ترین اخبار بخش کشاورزی در سالی که 

 .این مباحث ایانا مروری داشته است بر اهم آن چه در این بخش ها گذشتگذشت، بر شمرد؛ با توجه به حساسیت 

، سازمان امور اراضی که از زمان انتصاب رئیس جدید آن نقش پررنگی در (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های تابعه وزارت جهاد کشاورزی  ان سازمانرسانی می های خبری داشته است، توانسته رتبه ممتازی در امر اطالع ها و فعالیت رسانه

 .داشته باشد

با هدف توسعه ( ره)هزار هکتاری زیتون و کاج در اطراف حرم مطهر امام خمینی 20های  در شش ماهه حضور قباد افشار، کشت باغ

اراضی کشور و همکاری  نامه همکاری سازمان امور اراضی و بنیاد مسکن با هدف صیانت از همچنین تفاهم. جنگل کلید خورده است

 .در تأمین نیازهای سکونتی روستاییان و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمرتبط تدوین شده است

ای بین  نامه میلیارد ریال اعتبار طی تفاهم 990همچنین فاز نخست طرح کاداستر در هفت میلیون هکتار از اراضی کشاورزی با 

 .برداری کلید خورد سازمان امور اراضی کشور و سازمان نقشه

برداری کشور صورت گرفت، امکان الگوی کشت و مدیریت صحیح آب  نامه که بین سازمان امور اراضی و سازمان نقشه در این تفاهم

و خاک و همچنین ساماندهی وضعیت حقوقی اراضی کشاورزان و پیمایش اراضی کشاورزی اطراف تهران با چهار هواپیما در دستور 

 .کار قرار گرفت

همچنین افشار از تشکیل نخستین . نفره واگذاری و احیای زمین تشکیل شد های هفت ستاد مدیریت بر زمین از طریق هیئت

میلیون  9.4های کشور به میزان یک تا  خبر داد که در راستای افزایش باغ 10ماه سال  گردهمایی مدیریت زمین در اردیبهشت

 .گرفتهکتار طی چهار سال آینده صورت خواهد 

گرفته در سازمان امور  های صورت شهر نیز ازجمله فعالیت 00شهر به  90همچنین افزایش تعداد نیروهای یگان حفاظتی از اراضی 

تعیین تکلیف پدیده شاندیز و احکام حقوقی آنها توسط رئیس سازمان امور اراضی طی یک کنفرانس . است 12اراضی طی سال 

 .خبری اعالم شد

 وستایی، بازار میوه عید را تنظیم کردسازمان تعاون ر

ترین بازوهای وزارت جهاد کشاورزی برای  عنوان یکی از مهم با تصویب طرح انتزاع، سازمان تعاون روستایی وزارت جهاد کشاورزی به

 .های پایانی سال باشد ترین آن تنظیم بازار شب ای در دست گرفت که شاید مهم های گسترده تنظیم بازار فعالیت

ترین اقداماتی است که  برابر پرتقال سال گذشته از مهم 3.4اسفندماه در سراسر کشور که  32شده از  سازی های ذخیره رضه میوهع

 .در کارنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی قرار دارد

های نوین  استفاده از روش ای با فرنگی، معرفی ارقام جدید کلزا برای ارائه کشت الگویی و توسعه کشت گلخانه خرید تضمینی گوجه

 .ترین اقدامات این سازمان است ساله همچنین از مهم در قالب یک برنامه پنج

حسین صفایی همچنین ضمن تأیید انحصار موز در ایران، این مسئله را به کل دنیا تعمیم داده و تأکید کرده است که بازار موز در 

 .ن انحصار تنها اختصاص به ایران نداردهمه دنیا در اختیار دو سه نفر بیشتر نیست و ای

منظور همکاری با بانک  های مالی و اعتباری به هزار تن و ایجاد مؤسسه 34کنی طالی سفید با ظرفیت  پاک تشکیل کارخانه پنبه

 .است 12گرفته طی سال  های صورت کشاورزی نیز ازجمله فعالیت

اند، به ازای  خود را در قالب طرح تضمین به تعاون روستایی تحویل داده همچنین در سال گذشته، دامدارانی که شیرخام تولیدشده

 .اند پول، یونجه دریافت کرده
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منظور  شده از دامداران به شیرخشک به مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور همچنین از تبدیل شیرخام خریداری

 .صادرات آن به کشورهای منطقه خبر داده است

 .د تضمینی شیرخام در شش استان کشور نیز ازجمله اقدامات سازمان تعاون روستایی بودآغاز رسمی خری

 نماینده سه قوه خواستار افزایش اعتبار مدیریت آب شدند 951

ها، مراتع و آبخیزداری  ترین اقداماتی بود که رئیس سازمان جنگل میلیون هکتار در کشور به دولت از مهم 90ارائه طرح آبخیزداری 

 .های نماز جمعه تهران از آن خبر داد ر در سخنرانی پیش از خطبهکشو

 .در کشور آغاز شده بود، خبر داد 00های بلوط که از سال  خداکرم جاللی از خشکیدگی جنگل

عالوه بر : های بلوط برای کنترل خشکیدگی سخن گفت و تأکید کرد میلیارد تومانی جنگل 300وی در نشست خبری خود از نیاز 

های چوپان از  مناسب و کنترل ریزگردها، قطع درختان آلوده و ایجاد فاصله بین درختان برای جلوگیری از حرکت سوسک بارش

 .ترین اقداماتی بود که برای کنترل خشکیدگی جنگل در دستور کار قرار گرفت مهم

پاشی، بذرکاری و توزیع نهال در اطراف  ها، مراتع و آبخیزداری کشور مبارزه با قاچاق چوب و ذغال، مالچ رئیس سازمان جنگل

 .دانسته است 12ها طی سال  منطقه ارومیه ازجمله اقدامات سازمان جنگل

 .همچنین جاللی از ممنوعیت صادرات چوب و توقف ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی ملی خبر داده است

های کشور را ازجمله  هکتار از جنگل 100هزار و  سوزی در پنج ها و کنترل آتش برداری از جنگل درصدی بهره 20وی کاهش 

 .ها عنوان کرده است گرفته در سازمان جنگل اقدامات صورت

آوری  ها و جمع میلیارد مترمکعبی منفی در دشت 90میلیون هکتار از اراضی کشور با توجه به بیالن  34عملیات آبخیزداری در 

ترین اقداماتی است که توسط سازمان  ل آن به شورای عالی آب از مهممنظور درخواست افزایش بودجه و ارسا امضاء به 940

 .ها صورت گرفته است جنگل

ترین عناوین خبری در کنار اعزام  های زاگرس نیز از مهم درصد از منابع مالی برای احیای جنگل 34زایی و اختصاص  مبارزه با بیابان

زایی به چین  داری، آبخیزداری و مقابله با پدیده بیابان های جنگل ه طرحمنظور توسعه همکاری در زمین ها به رئیس سازمان جنگل

 ./بوده است

http://www.iana.ir/majles/item/39100-9.html 

 
 برنامه وسیاست ها

 آیانا - 2242اسفند  32, دوشنبه

  "های دولتی وابسته اعطای امتیاز رانتی به شرکت"اطالعیه جهاد کشاورزی برای روشنگری درباره 

مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به ادعای احمد توکلی نماینده مردم تهران در 

های دولتی  ی امتیاز رانتی به شرکتاعطا"در برخی رسانه ها درباره  13اسفندماه  91مجلس شورای اسالمی مورخ 

 . وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، در راستای تنویر افکار عمومی، توضیحاتی را منتشر کرد

، در توضیح روابط عمومی جهاد کشاورزی که نسخه ای از آن نیز به خبرگزاری کشاورزی (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

عنوان کاالهای استراتژیک  برخی کاالها در نظام غذایی مردم دارای چنان نقش و اهمیتی است که به: ایران ارسال شده، آمده است

 .ریزی دولت دارد های ناظر بر تامین و توزیع این کاالها نیز جایگاهی خاص در برنامه گذاری گیری و سیاست شده و تصمیم قلمداد 

های اصلی  ای تولید، از اولویت به عنوان ارزاق عمومی و کاالهای واسطه... تأمین کاالهای استراتژیک همچون گندم و شکر، ذرت و

ای را پیش روی دولت در تأمین بخشی از این  های ناروا و ظالمانه شرایط سخت و پیچیده همچنین تحریم. دولت تدبیر و امید است

http://www.iana.ir/majles/item/21967-1.html
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مینان بخشی از ذخایر این کاالهای استراتژیک کاالها قرار داده است که واردات آنها براساس مصرف کشور و نیز تأمین سطح اط

 .ناپذیر است اجتناب

نامه ژنو صرفاً برای واردات کاالهای غذایی و  سو و نیز تخصیص ارز در اختیار، براساس توافق در این راستا، محدودیت ارز از یک

در این باره این بود که ارز مورد نیاز برای  تمهید دولت. نمود دارویی، اتخاذ تدابیر و تمهیدات الزم را در این زمینه ضروری می

واردات کاالهای استراتژیک مورد نیاز کشور از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به وزارت جهاد کشاورزی تخصیص یابد تا 

صیص یافته، این ارز باتوجه به محدودیت ارز تخصیص یافته و نیز لزوم تسریع در عملیات و اطمینان از بازگشت معادل ریالی ارز تخ

 .درصد سهام آنها متعلق به دولت است 900هایی قرار گیرد که  صرفاً در اختیار شرکت

های اقتصاد مقاومتی برای ایجاد اطمینان از حصول ذخایر کاالهای  تمهید این روش توسط دولت در راستای تحقق اهداف و سیاست

ی و مستقیم ارز به ریال جلوگیری و هم از اثرگذاری فزاینده آن بر تورم کشور استراتژیک بوده است که هم بتواند از تبدیل احتمال

ریزی کشور  جلوگیری کند، تا پس از فروش این کاالها، مبلغ ریالی حاصل از فروش به حساب در اختیار سازمان مدیریت و برنامه

تولیدات کشاورزی از منابع پایه؛ در اختیار  های کشاورزی و فراهم کردن پایداری و افزایش واریز شود و برای تقویت بنیان

 .های آب و خاک کشور قرار گیرد ربط برای پروژه های ذی دستگاه

شد و این  بر این اساس، اگر روش مرسوم برای واردات کاالهای استراتژیک با توجه به آنچه گفته شد و در شرایط عادی اعمال می

های واردکننده کاال این شائبه به  گرفت، با توجه به تعدد شرکت خش خصوصی قرار میارز صرفاً در اختیار برخی از واردکنندگان ب

های خاص  آمد که دولت برای برخی از این واردکنندگان امتیاز خاصی قائل شده است و موضوع رانت برای اشخاص و گروه وجود می

ها، این  لذا با توجه به این دغدغه. انجامید استراتژیک میشد و نیز احتمال تبدیل مستقیم ارز به ریال و عدم ایجاد ذخایر  مطرح می

ای  درصد سهام متعلق به دولت قرار گرفت تا از بروز هرگونه شائبه 900های دولتی با  ضرورت در اختیار شرکت عملیات بنا به

گونه عملیات  ر به انجام اینهای اقتصادی خود، مجبو امید است با اصالح شرایط، دولت در چارچوب مبانی و سیاست. جلوگیری کند

 .نشود و در شرایطی کامالً شفاف و رقابتی اقتصاد کشور مدیریت شود

به گزارش ایانا، الزم به ذکر است بر اساس ادعای احمد توکلی، حدود سه هفته پیش، هفت نفر از نمایندگان مجلس طی نامه 

امتیاز رانتی به دو سه شرکت دولتی وابسته به وزارت جهاد محرمانه به حسن روحانی، رئیس جمهوری اعتراض خود را نسبت به 

به گفته وی در این نامه، برای توقف این قانون شکنی و در عین حال تأمین مصلحت مورد نظر . کشاورزی به اطالع او رساندند

ینده تهران در مجلس دولت، پیشنهادهایی از سوی نمایندگان ارائه شده که به ادعای توکلی، دولت بدون توجه به آنچه نما

 ./عنوان کرده، به روش رانتی خود ادامه داده است "خیرخواهی"
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا -2242اسفند  32, دوشنبه

 گزارش وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تامین کاالهای اساسی ارایه شد 

جلسه هیات دولت به ریاست روحانی تشکیل و گزارش وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تامین کاالهای اساسی ارایه 

 . شد

وز برگزار شد، همچنین با از پایگاه اطالع رسانی دولت، در این جلسه که عصر دیر( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

تصویب دولت مبلغ سی میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح دیسپچ مشترک بین دستگاه های امدادی با هدف ارتقای خدمات 

http://www.iana.ir/majles/item/21953-1.html
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امداد و فوریت های پزشکی و ایجاد هماهنگی کارآمد در رسیدگی به حوادث و سوانح پیش بینی نشده در اختیار استان قم قرار 

 .گرفت

مبلغ یکصد و چهل میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل ایستگاه پمپاژ گوریه و شبکه فرعی آبیاری و زهکشی اراضی گوریه به  همچنین

هکتار از اراضی کشاورزی در استان خوزستان  090منظور افزایش راندمان آبیاری و جلوگیری از اتالف منابع آبی در سطح 

 .اختصاص یافت

ریال برای تکمیل محورهای ارتباطی زیر به منظور جلوگیری از وقوع بحران وایجاد اختالل در اختصاص مبلغ سیصد میلیارد 

ترافیک عبوری، مبلغ شصت وپنج میلیارد ریال اعتبار برای ساماندهی رودخانه ها ومسیل ها وبازسازی والیروبی قنوات وایمن سازی 

هزار میلیارد ریال اعتبار به وزارت راه وشهرسازی بابت تکمیل طرح  ومقاوم سازی بیمارستانها در استان اصفهان واختصاص مبلغ سه

 .خانوار، از دیگر مصوبات جلسه هیات دولت بود 900های هادی روستایی باالی 

میلیارد ریال برای افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی از محل اعتبارات  001دولت همچنین مبلغ 

 .و دارایی های دولت اختصاص داد فروش سهام و اموال

آیین نامه چگونگی هزینه کرد وجوه حاصل از محل هدایای مستقل، حق التولیه، حق النظاره و اداره امور اماکن مذهبی در سال 

 .نیز در این جلسه هیات دولت به تصویب رسید 9212

انجام تعهدات بابت فعالیت های ارایه خدمات پستی،  با تصویب دولت حق االمتیاز و حق السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم

 .مخابراتی، فناوری اطالعات و مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطالعات تعیین شد

کیلومتر، شامل  200کرمان به طول حدود  -هیات وزیران به وزارت راه وشهرسازی اجازه داد برای اجرای آزاد راه بندرعباس 

ی، آزادسازی مسیر، احداث آزاد راه وتاسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مطالعات ، طراح

کرمان با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام  -مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه بندرعباس 

 .نماید

http://www.iana.ir/majles/item/39120-9.html 

 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا - 2242اسفند  39, یکشنبه

 دوره های مقطع دار علمی کاربردی محدود می شوند 

کشاورزی، در راستای سیاست ها و رویکردهای راهبردی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 

دوره های مقطع دار علمی کاربردی محدود و توسعه دوره های کوتاه مدت و تک پودمان مهارتی در دستور کار 

 .موسسه آموزش عالی عملی کاربردی جهاد کشاورزی قرار گرفته است

جلسه ای با حضور ، رئیس موسسه آموزش عالی عملی کاربردی جهاد کشاورزی در (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

اسکندر زند، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در ستاد سازمان با اعالم خبر فوق گزارشی از اقدام 

 .های به عمل آمده براساس رویکردها و سیاست های ابالغی سازمان ارائه کرد

کاربردی و فنی حرفه ای شاغالن بخش کشاورزی و صنایع سید جالل الدین بصام برنامه ریزی و اجرای آموزش های علمی 

روستائی را درچارجوب سیاست های مصوب و همچنین آموزش روش ها و فناوری های جدید کشاورزی و دامداری به 

 12تولیدکنندگان را از الزامات قانونی یادآوری کرد و ضمن ارائه آمار وضعیت بهره برداران بخش کشاورزی طبق سرشمار سال 

 .درصد کاهش جمعیت بهره برداران بخش یادآور شد 0آن را معادل  03نسبت به سال 

http://www.iana.ir/majles/item/21937-1.html
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وی تنوع بخشی به آموزش ها در موسسه را در راستای سیاست ها و رویکردهای راهبردی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان 

 .ذی ربط صورت گرفته استتحقیقات دانست واز تنوع در دوره های پودمانی و تک درس یادکرد که با همکاری مراجع 

بصام با تحلیل اینکه دوره های کوتاه مدت و تک پودمان مهارتی درگروه های علوم دریائی، زراعی، منابع طبیعی، دامپزشکی، 

صنایع تکمیلی، ماشین آالت و توسعه برنامه ریزی با توجه به توسعه آموزش های مهارت و فناوری شکل گرفته است آن را اقدامی 

 .ان سازی نیروی انسانی بخش یادآور شدبرای جو

رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی طرح ساماندهی مراکز در راستای سیاست های جدید وزارت جهاد کشاورزی را به 

منظور انسجام بخشی، ساماندهی مراکز آموزش، استفاده بهینه از امکانات بالقوه و بالفعل توانمند سازی شاغالن بخش، مطالعات 

سترده و فشرده ای توسط موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و معاونت ترویج و آموزش با نگاه آموزش جدید مهارت و فناوری گ

کشاورزی برای بهره برداران و کشاورزان آینده مهندسی جدیدی شده است، عناوین مطالعات انجام شده در طرح ساماندهی مراکز 

 .ساماندهی مراکز آموزش را برشمرد را توضیح داد و عناوین شاخص های اصلی

بصام اهم فعالیت های صورت گرفته درموسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی را ازقبیل راه انداری مرکزکارآفرینی، 

رکت در اعزام گروه های متعدد به مراکز آموزش برای تشویق کشاورز زادگان و روستازادگان تولید کننده و بهره برداران را برای ش

 .دوره های علمی کاربردی و مهارتی ازجمله اقدام های موثر آن موسسه دانست

رئیس موسسه آموزش عالی وزارت جهاد کشاورزی برابر قانون افزایش بهره وری دراین زمینه یادآور شد که تعداد رشته و ترکیب 

ش عالی مرتبط با کشاورزی، منابع طبیعی و جنسیتی دانشجویان رشته های تحصیلی دانشگاه ها، مراکز و موسسه های آموز

دامپزشکی خود را قبل از اعالم و پذیرش براساس نیازسنجی و مدیریت منابع انسانی که توسط وزارت جهاد کشاورزی ساماندهی 

ها و  شود، دراین خصوص توضیحاتی را درجلسه ارائه کرد و سپس به جلسه های برگزارشده با معاونت ها و سازمان ها، اتحادیه

 ./شرکت ها پرداخت و درخاتمه انتظارات موسسه را برای هماهنگی هر چه بیشتر با سازمان بیان کرد
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس – 2242اسفند ماه  32چهار شنبه 

 ها فقط با مجوز کارگروه تنظیم بازار تغییر قیمت/ نامه جدید دولتبخش

معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای به همه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی و استانداری ها بر ضرورت تعیین و 

با توجه به : ن بخشنامه آورده استاسحاق جهانگیری در ای.ها با هماهنگی کارگروه تخصصی تنظیم بازار تأکید کرد کنترل قیمت

های دولتی  گذاری کاالها و خدمات، همه دستگاه ها و به منظور هماهنگی و وحدت رویه در قیمت اهمیت کنترل و نظارت بر قیمت

و عمومی موظفند قبل از هرگونه تغییر قیمت، موضوع را برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعالم کنند تا پس از 

گذاری و نظارت  بنا بر این گزارش، مهمترین وظایف کارگروه تنظیم بازار شامل سیاست.ماهنگی الزم و در صورت نیاز، اعمال شوده

بر امور تأمین، توزیع و مدیریت مطلوب بازار کاالهای اساسی، حساس و ضروری و نهاده ها و نظارت بر تأمین امکانات و تسهیالت 

و امور گمرکی و مالیاتی به منظور روان سازی تولید، تأمین و توزیع آنها و همچنین نظارت مستمر بر  اعتباری و بانکی مورد نیاز

گذاری، بازرسی کاالها و خدمات و هماهنگی  هماهنگی و نظارت بر تعیین تعرفه، قیمت.ذخیره مطمئن و استراتژیک این کاالهاست

 به شمار می آید مراکز تصمیم گیر این امور از دیگر وظایف این کارگروه

 http://www.foodpress.ir/Post 

http://www.iana.ir/majles/item/21933-1.html
http://www.foodpress.ir/Post
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 بازار و قیمت ها
 - 42/23/39فارس

 تومان ۲511افزایش هزینه تمام شده مرغ به 

: گذشته گفتهای صنعت مرغداران ایران با اشاره به دالیل افزایش قیمت مرغ طی روزهای  مدیرعامل اتحادیه تعاونی

 .تومان است ۲511ها به  یکی از دالیل، افزایش تقاضا و دیگری افزایش هزینه تمام شده مرغ در کشتارگاه

تومان برای  0000تومان تا  0400هم اکنون قیمت : ، اظهار داشتخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حمید فاضلی در گفت

 .مصرف کننده با توجه به قیمت تمام شده منطقی است

کنند و طبق روال گذشته با توجه به نزدیکی پایان سال تقاضا  تولید کنندگان تمام محصوالت خود را در بازار عرضه می: وی افزود

 .برای مرغ افزایش یافته است

یکی از داللیل افزایش تقاضا بوده : شود، گفت ان عرضه میفاضلی با بیان اینکه مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام و تولید کنندگ

 .شود منطقی است تومان برای تولید کننده تمام می 4300تا  0000است و قیمت فعلی با توجه به این که مرغ زنده بین 

یابد،  صد افزایش میدر 20های صنعت مرغداری با اشاره به اینکه قیمت مرغ به دلیل افت وزنی آن تا  تعاونی  مدیرعامل اتحادیه

 .درصدی قیمت با توجه به افت وزن آن امری طبیعی است 20تا  34افزایش : گفت

 .وی تاکید کرد هم اکنون امکان افزایش عرضه مرغ منجمد در بازار وجود دارد

م از این قیمت تومان رسیده است، اما با این حال حتی تولید کننده ه 0000به گزارش فارس، قیمت مرغ در بازار به کیلویی 

دلیل آن قیمت تمام شده باالی تولید در کشور   شود، ناراضی است، چرا که سهم بسیار کمی از این پول نصیب تولید کننده می

سازی  هزار مرغداری کشور بهینه90ها قرار بود،  ها بسیار باالست، بر اساس قانون هدفمندی یارانه است، پرت انرژی در مرغداری

 .سازی شد هزار مرغداری بهینه 4حدود  انرژی شود، اما

رسد، این در  شود و به قیمت بسیار باالیی دست تولید کننده می میلیون تن خوراک دام و طیور وارد کشور می 0.4ساالنه بیش از 

 .درصد در قیمت تمام شده نقش دارد 00حالی است که خوراک طیور 

تر از استانداردهای جهانی است و به همین دلیل قیمت تمام شده  پایینضریب تبدیل خوراک مرغ به گوشت در کشور بسیار و 

 .رود تولید باال می

 .مدیریت تولید و زنجیره تولید هنوز در کشور اجرا نشده است

رسد، اما تولید کننده ناراضی است و مصرف  هزار تومان به فروش می 0و به همین دالیل است که علیرغم اینکه مرغ به کیلویی 

 .ه هم قدرت خرید این قیمت را نداردکنند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=92129330000900 

 

 بازار وقیمت ها
 آیانا - 2242اسفند  39, یکشنبه

 ص داد تومان یارانه اختصا 9111دولت برای هر کیلوگرم پرتقال، 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931224000174
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تومان اعالم شد که دولت برای هر  111های پایانی سال دوهزار و  در حالی قیمت هر کیلوگرم پرتقال تنظیم بازار شب

 . هزار تومان یارانه اختصاص داده است تا مردم میوه مورد نیاز خود را گران تهیه نکنند کیلوگرم، بیش از یک

با اعالم این خبر ( ایانا)ران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی استان ته

گرفته توسط دولت برای تنظیم بازار پرتقال نسبت به سال گذشته افزایش دوبرابری دارد، اما این  سازی صورت میزان ذخیره: گفت

 .علت سرمازدگی منافاتی ندارد مطلب با کاهش کلی تولید پرتقال به

های پایانی سال عالوه بر افزایش میزان خرید تا دوبرابر  منظور عرضه برابر با نیاز پرتقال در شب دولت به: حسین مهاجران افزود

 .کند هزار تومان یارانه پرداخت می شده نیز بیش از یک نسبت به سال گذشته برای هر کیلوگرم پرتقال عرضه

 بخش خصوصیاسفند توسط  ۷5های دولتی از  عرضه پرتقال

 34شده خواهد کرد و از  سازی های ذخیره بار اقدام به عرضه پرتقال اسفندماه سازمان میادین میوه و تره 33از : وی خاطرنشان کرد

 .شده به قیمت دولتی را آغاز خواهد کرد سازی های ذخیره اسفندماه اتحادیه عرضه پرتقال

کننده و تولیدکننده که بر نحوه توزیع  ازرسی، اصناف و سازمان حمایت از مصرفپرسنل سازمان ب 000عالوه بر : مهاجران ادامه داد

 .فروشان به مناطق عرضه خواهد فرستاد پرتقال نظارت دارند، اتحادیه نیز بازرسان خود را بر چگونگی توزیع پرتقال توسط خرده

فعالیت بازرسان خواهد بود و آن تعداد از افرادی که  شده در صدر موقع پرتقال و با قیمت تعیین نظارت بر عرضه به: وی تصریح کرد

عنوان متخلف شناسایی و از  موقع عرضه نکنند، به ای که در اختیار دارند را به نسبت به فروش میوه دیر اقدام کرده یا حجم میوه

 .کنندگان برای همیشه حذف خواهد شد فهرست عرضه

 بود تر از سال گذشته خواهد درصد پایین ۷1قیمت سیب 

سیب به اندازه کافی : سازی فراوان سیب خبر داد و یادآور شد رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی استان تهران از ذخیره

 .تر از قیمت سال گذشته عرضه خواهد شد درصد پایین 30سازی شده و حتی  ذخیره

جز موز که محصول وارداتی است و باید  د شد و بهکیوی نیز به اندازه کافی و به قیمت مناسب عرضه خواه: مهاجران تأکید کرد

 .ها به وفور وجود دارد آمیزی آن متناسب با تقاضای پایان فصل افزایش پیدا کند، همه میوه میزان رنگ

اگر همه شهروندان به اندازه نیاز خود پرتقال خریداری کنند، ضمن مقابله با سوءاستفاده : وی خطاب به شهروندان اظهار داشت

 ./شود فروشان و افزایش کاذب قیمت، از هدررفت و ضایعات آن نیز جلوگیری می ی خردهبرخ

http://www.iana.ir/tashakkol/item/39130-9.html 

 

 بازار و قیمت ها
 آیانا - 2242اسفند  39, یکشنبه

 تن سیب و پرتقال برای تنظیم بازار تهران  ۲111آغاز توزیع 

های  جایگاه عرضه میوه توسط تشکل 91هزار تن سیب و پرتقال در  برای تأمین نیاز مردم شهر تهران، توزیع هفت

 .بار آغاز شد بخش کشاورزی در میادین میوه و تره

: سازمان جهاد کشاورزی استان تهران امروز در جمع خبرنگاران گفت، رئیس (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .طور رسمی آغاز شد های دولت برای تنظیم بازار میوه شب عید، عرضه سیب و پرتقال به قیمت مصوب به در راستای سیاست

http://www.iana.ir/tashakkol/item/21924-1.html
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ت سازمان مرکزی تعاون سازی با مدیری در این راستا اقدامات مناسبی برای تأمین، انتقال و ذخیره: سیدمحمد موسوی افزود

 .های تولید بخش کشاورزی انجام شده است روستایی و اتحادیه

های تولید قرار گرفته است، خاطرنشان  جایگاه عرضه میوه شب عید در شهر تهران احداث و در اختیار اتحادیه 00وی با بیان اینکه 

میزان سال گذشته سیب و پرتقال تأمین شده است و در این گرفته در سال جاری، دو برابر  های صورت ریزی بر اساس برنامه: کرد

 .شود ها عرضه می جایگاه

تومان، پرتقال والنسیای  100هزار و  در طرح تنظیم بازار میوه شب عید، هر کیلوگرم پرتقال تامسون شمال یک: موسوی ادامه داد

 .شود یتومان عرضه م 400تومان و سیب دماوندی دوهزار و  000هزار و  جیرفت سه

 .ادامه خواهد داشت 10ماه سال  فروردین 94ها و تنظیم بازار تا  این طرح برای کنترل قیمت: وی تصریح کرد

جایگاه جدید عرضه میوه مصوب مورد نیاز  900در صورت تصمیم دولت، : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران یادآور شد

 .گیرد های تولید قرار می اختیار تعاونی بار ایجاد و در شب عید در میادین میوه و تره

های میوه سطح شهر تهران  فروشی سازی خرده درباره فعال: های میوه سطح شهر تهران نیز تأکید کرد فروشی موسوی درباره خرده

 .شود گیری می ساعت آینده تصمیم 00برای عرضه میوه به نرخ مصوب تا 

مرکز عرضه میوه شب  30ها از دو تا  ران نیز بر اساس جمعیت و تقاضای شهرستانهای ته در شهرستان: وی در پایان اظهار داشت

 ./شود عید دایر می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/39139-9.html 

 

 بازار و قیمت ها
 آیانا - 2242اسفند  32, سه شنبه

 مخالفت ستاد تنظیم بازار با توزیع میوه شب عید توسط اصناف 

های سطح شهر برای توزیع میوه  در واپسین روزهای سال جاری، ستاد تنظیم بازار با توزیع میوه توسط اصناف و مغازه

 . مورد نیاز شب عید به نرخ مصوب مخالفت کرد

خالف اعالم نماینده اصناف برای عرضه میوه مورد نیاز شب عید توسط ، بر (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

واحد صنفی، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران امروز اعالم کرد که بر اساس مصوبه تنظیم بازار و برخالف  940

 .شود یبار عرضه م تنها در میادین میوه و تره( سیب درختی و پرتقال)های گذشته میوه شب عید  سال

شود که  تومان عرضه می 100تومان و پرتقال دوهزار و  000گفتنی است، نرخ مصوب عرضه هر کیلوگرم سیب درختی دوهزار و 

 .سازی هر کیلوگرم پرتقال هزار تومان یارانه اختصاص داده است دولت برای تأمین و ذخیره

تایی خارج  00دلیل عدم پذیرش طرح تنطیم بازار از فهرست  اسامی مراکز توزیع میوه شب عید به شرح زیر است که دو بازار به

 .اند شده

شهر، شاهد، مسعودیه، سردارجنگل، بلوار فردوس، صادقیه، تهرانسر، آزادی؛  مجیدیه، پیروزی، مشریه، آزادگان، قنات کوثر، کیان

، بازار قائم (کاشانی... ا آیت)لو  ، برات(ولیعصر شهرک)، ولیعصر (شادآباد)، الله (شهر پیکان)فر  ، لطیف(همت غرب)  استادنظری، شریف

، بعثت، خزانه (ری    شهر)، میدان هروی، توانیر، قیطریه، غیبی (خیابان باهنر)، میدان لواسانی (زاده خیابان امیرکبیر، بلوار هاشم)

 ./و کردستان( مفتح خیابان)احمد، شیرودی  چنار، نواب، خلیج فارس، جالل آل بخارایی، هفت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/39100-9.html 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21921-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21976-1.html
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 بازار و قیمت ها
 ایسنا - 2242اسفند  3۲دوشنبه 

 گران نخرید/قیمت رسمی فندق اعالم شد

ایش تقاضای خرید برای ایام نوروز، قیمت این خشکبار افزایش امسال به دلیل سرمازدگی، تولید فندق در کشور نصف شده است و در پی افز

 .هزار تومان رسیده است 900تا  00یافته و مغز فندق به کیلویی 

های سردسیری  شود که به گفته علی محسنی، مدیر کل دفتر میوه هزار تن فندق در کشور تولید می 30به گزارش خبرنگار ایسنا، ساالنه حدود 

 .هزار تن رسیده است 90کشاورزی، تولید این محصول در سال جاری به دلیل سرمازدگی به کمتر از  و خشک وزارت جهاد

 00تا  40در این میان با توجه به قرار گرفتن در آستانه نوروز، قیمت فندق در صدر جدول خشکبار قرار گرفته و هر کیلوگرم فندق با پوست 

 .هزار تومان است 00کیفیت آن بیش از هزار تومان و هر کیلوگرم مغز فندق بسته به 

هزار تومان و  20این درحالی است که براساس اعالم مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی قیمت منطقی برای هر کیلوگرم فندق درجه یک نهایتا 

 .فروشندگان استهزار تومان است و بیش از آن سودجویی  00تا  04برای هر کیلوگرم مغز فندق درجه یک فرآوری شده نهایتا حدود 

http://www.isna.ir/fa/news/12933490042 

 

 بازار و قیمت ها
 ایسنا - 2242اسفند  3۲شنبه  سه

  دهد ایسنا از بازار داغ آجیل گزارش می

 ها فندق در صدر قیمت/ پسته  قیمت تخمه ژاپنی هم

در حالی در این روزها با افزایش تقاضا همراه شده که قیمت برخی اقالم آن مانند فندق و تخمه ژاپنی افزایش قابل انواع آجیل شب عید 

 .توجهی پیدا کرده است

بر اساس گزارش میدانی خبرنگار ایسنا، در این روزها همچون روال هر ساله، میزان تقاضای انواع آجیل شب عید افزایش چشمگیری یافته است 

البته قیمت . افزایش تقاضا در کنار کاهش عرضه باعث شده که قیمت برخی اقالم مانند فندق و تخمه ژاپنی افزایش محسوسی پیدا کند و این

 .های اخیر نداشته اند تغییر چندانی نسبت به ماه... اقالم دیگری از جمله پسته، بادام، بادام هندی، گردو، تخمه کدو و 

هزار تومان عرضه  04تا  04آید و به طور متوسط مغز فندوق در مغازه های سطح شهر کیلویی  آجیل به حساب میترین نوع  امسال فندق گران

به گفته برخی فروشندگان امسال میزان عرضه فندق نسبت به تقاضای آن بسیار پایین تر است و همین مسئله باعث افرایش قیمت . می شود

 .این خشکبار شده است

هزار تومان و  20براساس اعالم مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی قیمت منطقی برای هر کیلوگرم فندق درجه یک نهایتا  این درحالی است که

 .سودجویی فروشندگان استهزار تومان است و بیش از آن  00تا  04برای هر کیلوگرم مغز فندق درجه یک فرآوری شده نهایتا حدود 

 .رییس اتحادیه خشکبار و آجیل فروشان تهران دلیل باال بودن برخی اقالم آجیل را مربوط کیفیت و اندازه آن دانسته است همچنین

هزار تومان افزایش  90تا  94در آستانه سال جدید هر کیلوگرم آن حدود تخمه ژاپنی نیز که یکی از پایه های اصلی آجیل شب عید است 

 .هزار تومان در مغازه های سطح شهر فروخته می شود 40تا  00یافته است؛ به طوری که هرکیلوگرم تخمه ژاپنی 

 .هزار تومان عرضه می شود 90تا  92هزار تومان و تخمه آفتاب گردان بین  20تا  34همچنین تخمه کدو 

شود که قیمت آن نسبت به هفته ها و ماه های اخیر تغییر  هزار تومان فروخته می 00تا  04انواع پسته شور و خام درجه یک و درجه دو بین 

 .چندانی نداشته است

http://www.isna.ir/fa/news/93122514453
http://isna.ir/fa/news/93122514453
http://isna.ir/fa/news/93122514453
http://isna.ir/fa/news/93122514453
http://isna.ir/fa/news/93122514711
http://isna.ir/fa/news/93122514711
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ا با قیمت هزار تومان عرضه می شود که تقریب 40تا  44بادام هندی نیز که تا چند سال پیش مرغوب ترین نوع آجیل به حساب می آمد بین 

 .پسته و بادام برابری می کند و قیمت آن از فندق پایین تر است

  .هزار تومان عرضه می شود 00تا  00در کنار این اقالم گردو که البته جزو آجیل شب عید محسوب نمی شود بین 

ت که به گفته برخی فروشندگان باعث بازار آجیل شب عید امسال مانند سال های گذشته در برخی اقالم اصلی شاهد افزایش قیمت بوده اس

 .شود و باعث شده برخی اقشار، اقالم دیگری را جایگزین آن ها کنند کاهش خرید آن ها می

 .فروشی برخی اقالم فراهم کرده است همچنین یکی از نکات قابل توجه در بازار آجیل امسال نبود برچسب قیمت است که زمینه را برای گران

 تومان قیمت به انواع آجیل

 هزار تومان 00تا  04 انواع پسته

 هزار تومان 00تا  42 بادام شور

 هزار تومان 20 آجیل مخلوط شیرین

 هزار تومان 04تا  04 مغز فندق

 هزار تومان 40تا  44 بادام هندی

 هزار تومان 40تا  00 تخمه ژاپنی

 هزار تومان 20تا  34 تخمه کدو

 هزار تومان 90تا  92 تخمه آفتاب گردان

 هزار تومان 92تا  90 نخودچی

 هزار تومان 90تا  90 کشمش

 هزار تومان 00تا  00 گردو

 هزار تومان 04 توت درجه یک

 هزار تومان 32 بادام زمینی

 هزار تومان 93 آلو قرمز

 هزار تومان 33 برگه آلو زرد

 انتهای پیام

http://www.isna.ir/fa/news/12933094290 

 

 برنج
 خبرنگاران جوان - 2242اسفند  3۲: تاریخ

 آغاز خزانه گیری برنج درشالیزارهای مازندران

با خزانه گیری برنج در برخی شالیکاران سخت کوش مازندرانی نخستین مرحله از فرآیند تولید برنج سال زراعی جدیدرا 

 .شهرستانهای استان آغاز کردند

، شالیکاران مازندرانی ، خزانه گیری برنج را با پوشش پالستیکی آغازکردندوپس از حدود گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش

 . ی به آن تیم می گویند، از خزانه جدا شده و برای نشاء به شالیزارها منتقل می شودروز جوانه های برنج که به زبان محل 00

http://www.isna.ir/fa/news/93122615314
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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بیشتر کشاورزان به منظور کشت دوم برنج ، زمان خزانه گیری : معاون بهبود تولید گیاهی سازمان جهادکشاورزی مازندران گفت

 . روز زودتر از موعد مقررسال های گذشته آغاز کردند 90کشت اول را حدود 

هزار هکتار از شالیزارهای مازندران که خزانه گیری شده، عملیات بذرپاشی برنج  32تاکنون در حدود : عزیزاله شهیدی فر افزود

 . انجام شده است

درصد شالیزارهای استان را شخم زمستانه انجام داده اندکه ازاین 00از اوایل اسفند تاکنون شالیکاران مازندرانی حدود : وی گفت 

 . درصد نیز آب تخت شده است24ن حدود میزا

تن انواع بذر ارقام پرمحصول گواهی شده به صورت یارانه  040معاون بهبود تولید گیاهی سازمان جهادکشاورزی مازندران از توزیع 

درصد از 04حدود  با استقبال خوبی که شالیکاران مازندرانی داشتند، تاکنون: ای میان شالیکاران متقاضی در استان خبر داد وافزود 

 . این میزان بذرتوزیع شده وبقیه نیز درحال انجام است

در سال زراعی جاری بیش از نیمی از شالیزارهای مازندران به زیرکشت برنج از نوع ارقام محلی و حدود نیمی :وی پیش بینی کرد 

 . دیگر ارقام پرمحصول کشت شود

تولید ساالنه حدود یک میلیون تن برنج سفید مقام نخست تولید این محصول را  هزار هکتار شالیزار دارد وبا 390مازندران حدود 

 . در کشور دارد

http://www.yjc.ir/fa/news/4940400 

 

 پسته
 آیانا - 2242اسفند  39, یکشنبه

  19سته در آستانه نوروز پبازار آرام 

دست خریدار  درصد افزایش به ۷5تا  95است که در نهایت با  هزار تومان 35تا  ۷۶قیمت خرید پسته از باغدار 

 .رسد می

قیمت ( ایانا)های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  معاون دفتر میوه

درصد  34تا  94شده  به قیمت اعالم: و گفت هزار تومان اعالم کرد 24تا  30ها را بسته به رقم  خرید پسته از باغدارها و تعاونی

 .شود هزینه فرآوری، حمل و نقل و سود فروشنده اضافه شده و محصول وارد بازار می

بیشترین میزان توسعه در این : درصد از توسعه محصوالت باغی مربوط به پسته است، افزود 30.2علی محسنی با بیان اینکه 

 .نسبت به برنامه جلو هستیممحصول بوده است و بیش از دوبرابر 

میزان : هزار تن اعالم کرد و ادامه داد 324درصدی نسبت به سال گذشته  90وی میزان تولید پسته در سال جاری را با رشد 

میلیارد دالر بوده است که از لحاظ وزنی و ارزشی نسبت به سال  9.4تن به ارزش  991هزار و  909ماهه گذشته  99صادرات 

 .ایم صد افزایش داشتهدر 09گذشته 

ایران : دالر اعالم کرد و یادآور شد 90تا  1های سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی قیمت پایه صادراتی را  معاون دفتر میوه

 .عنوان نخستین تولیدکننده پسته است نخستین صادرکننده پسته در جهان است و در حال نزدیک شدن به میزان تولید آمریکا به

http://www.yjc.ir/fa/news/5158508/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
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با اصالح الگوی کشت در : استان کشور خبر داد و خاطرنشان کرد 90ا اشاره به نیاز آبی پسته از تغییر الگوی کشت در محسنی ب

های مناسب سال گذشته و امسال میزان تولید  ایم که با توجه به بارندگی بازده شروع به کاشت پسته کرده هایی با زراعت کم زمین

 ./نیز افزایش خواهد یافت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/39130-9.html 

 

 پسته
 آیانا - 2242اسفند  39, یکشنبه

 اغداران از عرضه پسته چینی در بازارهای کشور بنگرانی 

تهران داغ شده است، که دوبرابر نیاز  ویژه در سطح شهر در حالی بازار عرضه پسته وارداتی و قاچاق در کشور به

 .سازی شده است مصرف داخلی، پسته ذخیره

قیمت پسته در سه ماه : با اعالم این خبر گفت( ایانا)عضو انجمن پسته امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

هزار  31تا  400هزار و  30وگرم پسته فندوقی بین گذشته از نوسانات جزئی برخوردار بوده است، اما در زمان حاضر قیمت هر کیل

هزار تومان در شهر تهران  22هزار تومان و پسته ممتاز آجیلی  29تا  20قوچی ممتاز درب کارخانه  تومان، پسته احمدآقایی و کله

 .رسد به فروش می

هزار تومان نیز افزایش یافته است  44هران تا این در حالی است که قیمت پسته داخلی ممتاز در بازارهای ت: زاده افزود عظیم سلطان

 .صورت قاچاق در بازارهای داخلی شده است و ماحصل چنین افزایش نامتعارف و کاذبی، باعث واردات پسته چینی به

از های وارداتی خارجی که عمدتاً  دلیل قیمت باالی پسته ممتاز داخلی، پسته های رسیده، به بر اساس گزارش: وی خاطرنشان کرد

این در حالی است که طعم و مزه پسته وارداتی به هیچ . رسد هزار تومان به فروش می 34کشور چین وارد شده، با قیمت نزدیک به 

 .وجه قابل مقایسه با پسته داخلی نیست

سته از کدام کشورها و ویژه پ دانند چنین حجم وارداتی از انواع آجیل به هنوز تولیدکنندگان پسته دقیقاً نمی: زاده ادامه داد سلطان

 .توسط چه مبادی صورت گرفته که از چشم ناظران به دور مانده است

هرچند مزه و طعم پسته وارداتی قابل مقایسه با پسته داخل کشور نیست، اما روند تغییر ذائقه به تبعیت از قیمت : وی تصریح کرد

تواند در  اتفاق افتاد و تولید چای داخلی را به نابودی کشاند، میعرضه اتفاق خواهد افتاد و همان سناریوی دردناکی که برای چای 

 .انتظار پسته نیز قرار گیرد

 افزایش سطح زیر کشت پسته

های  در حالی روند واردات پسته به کشور آغاز شده که بهترین زمان عرضه پسته در داخل کشور ماه: عضو انجمن پسته یادآور شد

شدت از واردات پسته ارزان خارجی صدمه خواهد دید و زمان طالیی  است که بازار پسته داخلی به این بدان معنا. پایانی سال است

 .فروش خود را از دست خواهد داد

های گذشته آغاز شده است، از سال آینده وارد  از سوی دیگر، برنامه افزایش سطح زیر کشت پسته که از سال: زاده تأکید کرد سلطان

ای که از سال بعد استان خراسان رضوی، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، شیراز و اصفهان  گونه شد، به دهی خواهد مرحله محصول

نیز در کنار کرمان به تولید پسته ادامه خواهند داد و با توجه به میزان آب مورد نیاز و کاهش میانگین بارش، این محصول جایگزین 

 .بر شده است سایر محصوالت آب

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21927-1.html
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سال گذشته تا دوبرابر افزایش پیدا کند، هرچند  90شود سطح زیر کشت پسته داخلی نسبت به  بینی می یشپ: وی اظهار داشت

 .میزان تقاضای جهانی برای صادرات پسته نیز افزایش چشمگیری داشته است

این کشور نیز در فهرست رود، اما حتی  شمار می ایاالت متحده آمریکا یکی از تولیدکنندگان پسته دنیا به: زاده همچنین گفت سلطان

 .دهنده طعم و مزه برتر پسته ایرانی است متقاضیان پسته ایران قرار دارد که نشان

 ./وی در پایان اظهار امیدواری کرد که اجرای سناریوی تلخ واردات پسته توسط مسئوالن متوقف شود

http://www.iana.ir/tashakkol/item/39130-9.html 

 

 تولیدات دام و طیور
 - 42/23/39فارس

 درصدی شاخص قیمت تولید کننده در گاوداریهای صنعتی در تابستان۲.3افزایش 

 ۷.35رسید که  ۷93.11به عدد  9313های صنعتی در فصل تابستان  شاخص کل قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری

 .دهد درصد افزایش را نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می ۲.3۶نسبت به فصل قبل و درصد افزایش را 

های صنعتی در فصل  خص کل قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری، شامرکز آمار ایرانبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

درصد افزایش را نسبت به فصل  0.20درصد افزایش را نسبت به فصل قبل و  3.24رسید که  392.10به عدد  9212تابستان 

 .دهد مشابه سال قبل نشان می

در این . تلیسه و کود با افزایش روبرو بوده است های صنعتی به غیر از گاو در فصل مورد بررسی شاخص کل تمامی اقالم گاوداری

 .ترین افزایش روبرو بوده است درصد افزایش نسبت به فصل قبل با بیش 2.39میان گاو حذفی با 

ها، با افزایش روبرو بوده است که در این میان استان چهارمحال و بختیاری  در فصل مورد بررسی شاخص قیمت کل در اغلب استان

درصد کاهش نسبت به فصل  3.10صد افزایش در شاخص کل نسبت به فصل قبل بیشترین افزایش و استان اردبیل با در 90.93با 

 .اند قبل بیشترین کاهش در شاخص کل را نسبت به فصل قبل داشته

 ها خالصه یافته

 9212های صنعتی کشور تابستان  درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت گاوداری

 نسبت به فصل قبل مشابه سال قبل 9212فصل تابستان    نسبت به فصل قبل 9212تابستان فصل 

 افزایش کاهش افزایش کاهش

 3.24  0.20 

 

 نسبت به فصل قبل مشابه سال قبل 9212فصل بهار    نسبت به فصل قبل 9212فصل بهار 

 افزایش کاهش افزایش کاهش

 9.00  99.00 

    

 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/21928-1.html
http://www.farsnews.com/
http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1393/n_shghtkmgsk_93-2.pdf
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به فصل تابستان نسبت به چهار فصل منتهی به تابستان چهار فصل منتهی 

9213 

چهار فصل منتهی به فصل بهار نسبت به چهار فصل منتهی 

 9213به بهار 

93.00 90.03 

  

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=92129330009000 

 

 تولیدات دام و طیور
 آیانا -2242اسفند  32, دوشنبه

 وضیعت پرورش بوقلمون گوشتی در ایران بررسی می شود 

در برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار، امشب موضوع وضعیت پرورش بوقلمون گوشتی در کشور مورد 

 . بررسی قرار می گیرد

اسفند ماه موضوع وضعیت پرورش بوقلمون گوشتی در  34در برنامه کارشناسی امشب ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

کشور توسط مهندس کوروش اغنیاء نژاد رئیس گروه طیور بومی و سایر ماکیان معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی 

 .بررسی می شود

زار امشب اهداف پرورش بوقلمون گوشتی و تفاوت آن با بوقلمون براساس این گزارش، در برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی با

هایی که در برخی از مناطق و روستاها پرورش داده می شود، تاریخچه ای از پرورش بوقلمون گوشتی در ایران، متوسط مصرف 

صرف مورد بررسی قرار سرانه گوشت بوقلمون در جهان و در ایران و سیاست های کلی وزارت جهاد کشاورزی در افزایش سرانه م

 .می گیرد

نحوه عرضه گوشت بوقلمون، صنایع جنبی و بسته بندی، خصوصیات تغذیه ای گوشت : این گزارش در ادامه یادآور شده است

 .از دیگر موضوعات امشب برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار است... بوقلمون همانند سایر فرآورده های پروتئینی دیگر و 

در برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار امشب گزارشی از نحوه فعالیت های : گزارش همچنین خاطر نشان ساخته است این

 .مجتمع تولید و پرورش بوقلمون صنعتی محمود شاهسون پخش خواهد شد

اورزی شبکه تلویزیونی براساس این گزارش، کامبیز جعفری پرورش دهنده بوقلمون گوشتی میهمان پشت خط برنامه مجله کش

 .بازار امشب است که به پرسش های مجری برنامه پاسخ خواهد گفت

شایان توجه است پرورش بوقلمون صنعتی به عنوان یکی از فعالیت های معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از سال 

 .رضه بازار آغاز شدتن با وارد شدن گوشت آن در ع 40با تولید گوشت بوقلمون به میزان  01

گوشت بوقلمون هم اکنون به صورت قطعه بندی و بسته بندی در مکان های عرضه : این گزارش در ادامه یادآور شده است

تیپ گوشت قرمز و سفید و باعنایت به بافت پروتئین جوان در این  3محصوالت پروتئین قابل دسترس بوده و با توجه به وجود 

صرف کنندگان از استقبال خوبی برخوردار بوده و در حال حاضر در سبد مصرف خانوار ایرانی جای گرفته پرنده و همچنین ذائقه م

 .است 

براساس این گزارش، سیاست کالن دفتر امور طیور و زنبور عسل معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی توسعه منطقی 

 .ع جدید پروتئین متناسب با ذائقه مصرف کنندگان استدر رشد صنعت بوقلمون گوشتی به عنوان یکی از مناب

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931224001487
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در حال حاضر به منظور گذر در توسعه این صنعت با راه اندازی واحد تولیدی : این گزارش همچنین خاطر نشان ساخته است

ا بوقلمون مادر و همچنین یک واحد جوجه کشی مستقل در کشور، کمک در توسعه این صنعت در کشور تلقی می شود تا ب

 .فعالیتهای مشابه نسبت به تأمین و امکان عرضه جوجه یکروزه بوقلمون گوشتی برای واحدهای پرورشی اقدام گردد

میلیون  9در حال حاضر تعداد واحدهای بوقلمون گوشتی در کشور دارای پروانه بهره برداری : این گزارش در ادامه یادآور شده است

 .قطعه است 000هزار و  911و 

گرم  200، به 13گرم بوده است که این میزان درسال  90،  00ن گزارش، مصرف سرانه گوشت بوقلمون صنعتی در سال براساس ای

 .درصد برخوردار شده است 900هزار و  3افزایش یافته است که طی شش سال گذشته از رشد 

کیلو از جمله  0/9کیلو، برزیل با  0/9یک با کیلو، مکز 0/2کیلو، اروپا با 4/0آمریکا با : این گزارش در پایان یادآور شده است

تن تولید  999هزار و  240میلیون و  4کشورهای عمده جهان در مصرف سرانه گوشت بوقلمون به شمار می روند و در مجموع 

 ./گوشت بوقلمون را در جهان به خود اختصاص داه اند

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/39101-9.html 

 

 تخم مرغ
 - 42/23/39فارس

 هزار تن تخم مرغ در سال جاری ۱1صدور 

هزار تن  ۱1برابر شده و امسال  ۷مرغ نسبت به سال گذشته  صادرات تخم: مرغ گفت دبیر ستاد ترویج مصرف تخم

 .مرغ صادر شده است تخم

با بیان اینکه صادرات  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  مرغ در گفت سید فرزاد طالکش دبیر ستاد ترویج مصرف تخم

 .مرغ صادر شده است هزار تن تخم 01امسال حدود : برابر شده، گفت 3مرغ نسبت به سال گذشته  تخم

تومان است، در حالی که هر کیلوگرم آن به قیمت  0300کننده حدود  مرغ برای مصرف  شده هر کیلو تخمقیمت تمام : وی افزود

 .شود تومان از تولید کننده خریداری می 2200

میزان تولید : شود، تصریح کرد هزار تن تخم مرغ مازاد تولید می 94دبیر ستاد ترویج مصرف تخم مرغ با بیان اینکه ماهانه حدود 

 .هزار تن رسیده است 134هزار تنی به  32غ در سال جاری با افزایش مر تخم

تومان است که با توجه  9300هزینه انتقال هر کیلو تخم مرغ به روسیه هزارتا : طالکش در مورد صادرات تخم مرغ به روسیه گفت

بنابراین صادرات تخم مرغ به روسیه یک  ماند کننده از تولید این محصول توانی برای تأمین این مبلغ برای آن نمی به ضرر تولید

 .شود مانور سیاسی است و هیچ عملیاتی در آن انجام نمی

 . عدد است 340عدد و در کشورهای توسعه یافته حدود  919سرانه مصرف تخم مرغ در کشور : وی افزود

http://www.farsnews.comم/newstext.php?nn=92129332000010 

 

 تکنولوژی، نوآوری، علمی
 آیانا - 2242اسفند  39, یکشنبه

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21949-1.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.comم/newstext.php?nn=13931223000698
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 گزارش عملکرد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ارائه شد 

 های سازمان و با تأکید بر توجه به رویکردها و سیاست 13های پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در سال  فعالیت

 .ای با حضور رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ارائه شد المللی در جلسه های داخلی و بین همکاری

، رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری گزارش عملکرد آن پژوهشکده را در (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .ترویج کشاورزی و سایر مدیران سازمان ارائه کردحضور اسکند زند، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و 

های علمی و اقتصادی  ضیاءالدین شعاعی، نخست پیرامون نقش پژوهشکده در زمینه تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری با روش

و اجرای برای مهار عوامل تخریب خاک و آب و ایجاد تعادل هیدرولوژی در ترسالی و خشکسالی در کشور توضیحاتی ارائه کرد 

های آن پژوهشکده برشمرد  های اجرایی وزارت جهاد کشاورزی را از فعالیت منظور تأمین نیازهای دستگاه های کاربردی را به پژوهش

 .عنوان مرجع ملی یادآور شد ها از اهداف اصلی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری به برداری پایدار از منابع حوضه و بهره

های  آفرینی مؤثر در نظام علم و فناوری، تهیه اطلس و بانک اطالعات حوزه ویژه در زمینه نقش مؤسسه به وی درباره رویکردهای

ها از طریق توسعه  های نوین مدیریت سیالب های کواترنر ایران را توضیح داد و سپس روش بندی نهشته آبخیز و تهیه اطلس طبقه

 .ی کردهای تحقیقاتی ترویجی در سطح کشور را معرف پایلوت

های مؤسسه برشمرد و پروژه ملی کاربرد  المللی را از دیگر فعالیت های بین رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری همکاری

 .ها دانست زدایی را حاصل این همکاری ای در برآورد نرخ بازپخش خاک ناشی از جنگل فناوری هسته

های آبخیزداری  های متنوع ازجمله ارزیابی عملکرد طرح ضامحور را در زمینههای تحقیقاتی کاربردی تقا ها و طرح وی عناوین پروژه

های آبخیز، بررسی کشت گیاهان دارویی با  سازی عملیات کنترل سیالب در حوزه ها، بهینه اجراشده در حوزه آبخیز سازمان جنگل

 .هاد ریاست جمهوری را توضیح داداستفاده از استحصال آب باران و بازنگری، تکمیل و چاپ اطلس سیمای آبخیزه از ن

شعاعی همکاری با معاونت فناوری ریاست جمهوری را درباره تهیه سند ملی فناوری کنترل فرسایش و سند ملی فناوری مدیریت 

 .های سازمان با نهادهای کشور دانست خشکسالی را از دیگر همکاری

های  های ترویجی را از دیگر اقدام ؤسسه برشمرد و تقویت فعالیتوی توسعه و تقویت تحقیقات کاربردی را از دیگر رویکردهای م

 .مؤسسه یادآور شد

های  سازی و اصالح ساختار را از دیگر فعالیت رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری بازنگری و ساماندهی آموزش و چابک

نیروهای هیئت علمی و غیرعلمی را بر مبنای مؤسسه طی سال جاری توضیح داد و ترکیب نیروی انسانی در مؤسسه را با تفکیک 

 ./مدرک تحصیلی، وضعیت استخدامی و جنسیت ارائه کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/39190-9.html 

 

 تولیدات باغی
 فودپرس – 2242اسفند ماه  32دو شنبه 

 چهارم انار جهان در اختیار ایران کشاورزیتولید یک 

بهروز .تولید یک چهارم انار مصرفی مردم دنیا در اختیار ایران است: سرپرست ایستگاه تحقیقات جهاد کشاورزی ساوه گفت <

زار تن ه 140شود که سهم ایران از این میزان  هزار تن انار در جهان تولید می 400ساالنه حدود سه میلیون و : مرادی افزود

ایران اولین کشور تولیدکننده انار در : هزار تن است، افزود 300وی با بیان اینکه واردات انار توسط کشورهای اروپایی ساالنه .است

کرم "و "نماتُد"به گفته مرادی، با انجام تحقیقات متعدد و برطرف کردن مشکالت و موانع تولید انار مرغوب به خصوص .دنیاست

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21917-1.html
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ارقام مقاوم به سرما، خشکی و شوری تولید کرده و با برطرف کردن عارضه دانه سفیدی انار سهم ایران را در  توان می "گلوگاه

یابی  های تحقیقاتی فرآوری و پس از برداشت، اقتصاد و بازار وی ابراز امیدواری کرد که با ایجاد بخش.بازارهای اروپایی افزایش داد

به گفته وی، استان مرکزی با حدود .کرد در واحد سطح شد تا در نهایت انار خام صادر نشودبتوان باعث افزایش کیفیت تولید و عمل

و ایستگاه   هزار هکتار سطح زیر کشت انار، مقام دوم ایران را در تولید این محصول پس از استان فارس به خود اختصاص داده  90

تاسیس شده  9290با بیان اینکه ایستگاه تحقیقات انار ساوه از سال  وی.تحقیقات انار ساوه تنها متولی تحقیقات انار در ایران است

متاسفانه به دلیل کمبود اعتبارات تحقیقاتی این مرکز تحقیقاتی محجور مانده است و نیازمند نگاه ویژه و : است، اضافه کرد

های آتی با افزایش امکانات و بودجه  ابراز امیدواری کرد که در سال  مرادی.ای است تخصیص اعتبارات برای تحقق اهداف توسعه

وی در ادامه .های تولید، کیفیت، استفاده از خاصیت دارویی و صادرات برطرف شود تحقیقاتی بسیاری از مشکالت پیش رو در حوزه

ویت این مهمترین اول: های پیشنهادی انار در ارتباط با برطرف شدن مشکالت فعلی پرداخت و گفت ترین عناوین پروژه به بیان مهم

های برگزیده انار  وی معرفی ارقام و پایه.مرکز معرفی بهترین ارقام از نظر میزان و کیفیت تولید برای مناطق عمده انارکاری است

آبی، چگونگی کاهش خسارت کرم گلوگاه در ارقام  های مناسب در شرایط کم جهت وضعیت شوری خاک و آب، معرفی ارقام و پایه

دهی بیشتر که در مقاومت به آسیب کرم گلوگاه یا سایر آفات انار هستند و  با کیفیت برتر و محصول تجاری و معرفی ارقامی

های این  هایی که بتوانند در القاء مقاومت به خشکی و شوری در انار موثر باشند را از دیگر فعالیت استفاده از مواد آلی و هورمون

سوختگی انار را کاهش  هایی که بتوانند مشکالت ترکیدگی و آفتاب لی و هورمونبه گفته وی، استفاده از مواد آ.مرکز عنوان کرد

افشانی یا افزایش کیفیت میوه ارقام تجاری موثر بوده و همراه با این ارقام  دهند و معرفی ارقامی از انار که بتوانند در بهبود گرده

های مدیریت کاشت، داشت و برداشت که  معرفی بهترین روشوی .های ایستگاه تحقیقات انار است کشت شوند، نیز از دیگر برنامه

مانند فاصله کاشت مناسب هر رقم یا  -سوختگی، ترکیدگی و سفید شدن دانه انار را کاهش دهد هایی از قبیل آفتاب بتواند خسارت

و کیفی میوه انار و حفظ های نوین باغبانی و انتقال ژن در جهت بهبود کمی  ، استفاده از روش -های مناسب تربیت و هرس روش

های موجود انار با توجه خاص، خصوصا تعیین بودجه مشخص سالیانه برای دو کلکسیون بزرگ انار کشور و غربالگری  ارقام و ژنوتیپ

 ها دانست ها را از دیگر فعالیت خصوصیات مناسب جهت امور اصالحی و اقتصادی این کلکسیون

http://www.foodpress.ir/Post 

 

 چای
 آیانا - 2242اسفند  32, سه شنبه

 برداران چای کشور  سالی خوش در انتظار بهره

درصدی بهای خرید تضمینی برگ سبز چای و تشکیل صندوق حمایت از  ۷9با اختصاص تسهیالت مناسب، افزایش 

 .بینی کرد برداران این بخش پیش در انتظار بهره توسعه صنعت چای کشور، رئیس این سازمان سالی خوش را

را در حالی  10سال : با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس سازمان چای کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

سبت به کشت و کار اقدام توانند با خیالی آسوده ن کنیم که قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای اعالم شده و چایکاران می آغاز می

 .کنند

 900های دولت،  ای که با حمایت گونه برای چایکاران نویدبخش روزهای خوب آینده بود، به 12سال : محمدولی روزبهان افزود

سابقه  سال گذشته بی 29موقع اختصاص داده شد که این اقدام طی  میلیارد تومان اعتبار برای خرید تضمینی برگ سبز چای به

 .استبوده 

http://www.foodpress.ir/Post
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صورت تضمینی خریداری شده بود نیز نشان داد که دولت تدبیر و  موقع بهای برگ سبز چای که به پرداخت به: وی خاطرنشان کرد

 .ای به بخش کشاورزی و چای داشته است امید توجه ویژه

سبز چای را اعالم کرد که  درصدی بهای خرید تضمینی برگ 39امسال دولت با مصوبه شورای اقتصاد، افزایش : روزبهان ادامه داد

 .ها، رقم بسیار مناسبی است شده محصول و سایر هزینه با توجه به قیمت تمام

 39تومان بود که با مواجه شدن با افزایش  000هزار و  در سال گذشته قیمت هر کیلوگرم چای درجه یک، یک: وی تصریح کرد

 .تومان خواهد رسید 900به رقم دوهزار و  10درصدی در سال 

تومان افزایش یافته  390هزار و  هزار تومان به یک قیمت هر کیلوگرم چای درجه دو نیز از یک: رئیس سازمان چای کشور یادآور شد

 .است

یافته از سوی دولت برای حمایت از صنعت چای و همچنین فعالیت مؤثر  امیدواریم با اعتبارات اختصاص: روزبهان تأکید کرد

 .خوبی آغاز کنیم نعت چای کشور بتوانیم سال جدید را بهصندوق حمایت از توسعه ص

گذاری  امیدواریم سرمایه: ترین مشکالت چای برشمرد و اظهار داشت ها را از بزرگ های ایرانی و کارخانه وی فرسوده بودن باغ

 .دهیمیافته بتوانیم جایگاه چای ایرانی را ارتقاء  مناسبی در این بخش انجام شود و با تسهیالت اختصاص

 ./روزبهان در پایان این گفتگو سالی خوش را برای چایکاران کشور آرزو کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/39104-9.html 

 

 چای
 آیانا -2242اسفند  32, دوشنبه

 کیل شد صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور تش

اندرکاران کشور، صندوق حمایت از توسعه  نفری دست 511صبح امروز طی انتخاباتی هماهنگ و با حضور بیش از 

 . صنعت چای کشور در الهیجان تشکیل شد

از برگزاری نخستین مجمع عمومی صندوق ( ایانا)رئیس سازمان چای کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

نفر از نمایندگان چایکاران  400امروز با حضور بیش از : حمایت از توسعه صنعت چای کشور در روز جاری خبر داد و گفت

نامه صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور به تصویب رسید و انتخاب  های گیالن و مازندران و نمایندگان صنایع، اساس استان

 .گیری گذاشته شد به رأیمدیره و بازرس صندوق نیز  اعضای هیئت

مدیره و بازرس صندوق بودند که شمارش آراء در حال انجام بوده و تا  نفر کاندید اعضای هیئت 20حدود : محمدولی روزبهان افزود

 .شود ساعاتی دیگر، اسامی آنها اعالم می

میلیارد  32ه آن تا چند روز آینده به میلیارد تومانی تأسیس شد که سرمای 0.4این صندوق امروز با سرمایه : وی خاطرنشان کرد

 .میلیارد تومانی خواهیم بود 00رسد و تا ابتدای سال جاری شاهد سرمایه  تومان می

مدیره دارد که شامل نمایندگان دولتی و نماینده چایکاران  این صندوق پنج نفر عضو هیئت: رئیس سازمان چای کشور ادامه داد

 .یابد درصد به کشاورزان و چایکاران اختصاص می 49این صندوق از آن دولت و  درصد سهام 01ترتیب  هستند و بدین

برداران بخش چای و صاحبان صنایع باشد و امیدواریم که هرچه  تواند حامی خوبی برای بهره این صندوق می: روزبهان تصریح کرد

 .تر تشکیالت آن چیده شده و اقدامات مناسب حمایتی اجرایی شود سریع

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21965-1.html
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های مناسبی را به چایکاران در سال جاری داشته است و مطابق دستور معاون  دولت تدبیر و امید تخصیص: ر شدوی یادآو

 .زراعی در حساب چایکاران خواهد بود ریزی و اقتصادی رئیس جمهوری، تا چند روز آینده مبلغ تسهیالت به برنامه

های چای از خزانه به حساب سازمان چای و  زراعی باغ ن برای بهمیلیارد توما 34تا چند روز آینده مبلغ : روزبهان تأکید کرد

 .شود بالفاصله به حساب چایکاران واریز می

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که سال جدید در حالی آغاز شود که صندوق حمایتی برای این قشر زحمتکش با موفقیت فعالیت 

 .تر و اختصاص بودجه و تسهیالت مناسب اتخاذ کندکند و دولت نیز تدابیر مناسب را برای حمایت بیش

مدیره صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور امروز در سالن ورزشی شهدای شهرستان  گفتنی است، انتخابات اعضای هیئت

 ./الهیجان برپا شد و در حال حاضر شمارش آراء در حال انجام است

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/39140-9.html 

 

 چای
 خبرنگاران جوان - 2242اسفند  32: تاریخ

 19درصدی قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای در سال  ۷9افزایش 

میلیارد تومان برای  00میلیارد تومان برای خرید تضمینی برگ سبز چای و مبلغ  900اختصاص : رئیس سازمان چای کشور گفت

 .های چای در سال جاری نشان از توجه جدی دولت به محصول چای دارد زراعی باغ به

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، نخستین مجمع عمومی موسس  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

نفر از نمایندگان کشاورزان چایکار و صاحبان صنایع در  400شرکت صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور با حضور بیش از 

 .هزار نفری شهدای شهرستان الهیجان برگزارشد 0سالن ورزشی 

های دولت تدبیر و  امروز یک نقطه عطفی در راستای حمایت: رئیس سازمان چای کشور گفت "ولی روزبهانمحمد"در این مراسم 

 .امید با تشکیل این صندوق از صنعت چای کشور بوجود آمده است

از دیگر برنامه های جدی دولت تدبیر و امید،حمایت از محصوالت کشاورزی بویژه از صنعت چای است که از : وی ادامه داد

 .محصوالت استراتژیک استان های گیالن و مازندران می باشد

میلیارد تومان برای به زراعی باغ  00میلیارد تومان برای خرید تضمینی برگ سبز چای و مبلغ  900اختصاص : وی اظهارداشت

خرید تضمینی  درصدی قیمت 39های چای درسال جاری نشان از توجه جدی دولت به محصول چای است و عالوه بر آن افزایش 

 .برگ سبز چای برای سال آتی و اعالم آن قبل از شروع بهره برداری نشان از عزم جدی دولت در حمایت از این محصول است

هدف تشکیل این صندوق حمایت ازدست اندرکاران صنعت چای کشور و پرداخت تسهیالت بابهره : روزبهان خاطر نشان کرد

 .های اخیر تولیدکنندگان چای بود بسیارکم است که یکی از مشکالت سال

میلیارد تومانی در حال تاسیس است که در مرحله اول  32در شرایط فعلی این صندوق با سرمایه : رئیس سازمان چای کشور افزود

 300میلیاردتومان آن تامین گردیده و به حساب این صندوق واریز گردیده است وپیش بینی می شوددر سالهای بعد تاسقف  0/0

 .یلیارد تومان افزایش یابدم

با توسعه فعالیت های این صندوق شاهد شکوفایی روز به روز صنعت چای کشور باشیم و روزی  …انشاءا: وی اظهار امیدواری کرد

فرا برسد که نه فقط نیاز داخل کشور تامین شودو حتی به سمت خودکفایی هم پیش برویم و زمینه صادرات چای به سایر کشور ها 

 .راهم آیدنیز ف

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21956-1.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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تنها چایی که در جهان عاری از هرگونه سموم و ارگانیک تولیدمی شود چای ایرانی است و از : رئیس سازمان چای کشور تاکید کرد

 .همین روبرند چای ایران بایدنقش خویش را درسطح ملی وبین المللی به خوبی ایفاء نماید

http://www.yjc.ir/fa/news/4941323 

 

 شیالت
 - 42/23/32فارس

 آال به دلیل کاهش تولید افزایش قیمت ماهی قزل

آال بر اثر  به دنبال کاهش اندک تولید در ماهی قزل: مدیر کل دفتر توسعه، فرآوری، بهبود کیفیت سازمان شیالت گفت

درصد افزایش  ۲درصد و نسبت به ماه گذشته  9۷.5قیمت این محصول نسبت به سال گذشته  VHSابتال به ویروس 

 .یافته است

، عیسی گلشاهی مدیر کل دفتر توسعه، فرآوری، بهبود کیفیت سازمان شیالت امروز خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

آال تأثیرگذار بوده و چه   چقدر بر روی صادرات قزل VHSسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه ویروس در نشست خبری در پا

درصد افزایش یافته و تقریباً  30صادرات این محصول نسبت به مدت مشابه سال قبل : میزان تولید آن را کاهش داده است گفت

 .بوده استسه هزار تن  12ماهه سال  99آال در  صادرات ماهی قزل

تنها  VHSآال به دلیل درگیری با ویروس  شود این است که اندک کاهش ماهی قزل آنچه بر سطح تولید مشاهده می: وی افزود

درصد افزایش و نسبت  93.4آال نسبت به مدت مشابه سال قبل هم اکنون  باعث افزایش قیمت این محصول شده، به طوری که قزل

 .مت داشته استدرصد افزایش قی 0به ماه قبل 

 .میلیون دالر بوده است 902هزار تن به ارزش  43حدود  12ماهه سال  99به طور کلی صادرات آبزیان در : گلشاهی اظهار داشت

درصد از لحاظ وزنی و ارزشی کاهش داشته و دلیل آن صادرات میگو  2این مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل : وی بیان داشت

 .است ماه تأخیر بوده 3با 

تن و در بهمن  000در بهمن ماه سال قبل صادرات میگو : مدیر کل دفتر توسعه، فرآوری، بهبود کیفیت سازمان شیالت تصریح کرد

 .تن بوده است 3200ماه امسال میزان صادرات این محصول 

 91یون دالر بوده که تقریباً میل 00تن به ارزش  30هزار و  90ماهه اول سال  99سهم میگو از صادرات در : گلشاهی بیان داشت

 .درصد ارزش صادرات را به خود اختصاص داده است 30درصد وزنی و 

میگو بیشتر به چین، امارات، کویت، عمان، ویتنام و لبنان و : مدیر کل دفتر توسعه، فرآوری، بهبود کیفیت سازمان شیالت گفت

 .شود کشورهای ایتالیا و اسپانیا صادر می

های دریایی آبهای گرم به صورت فوق متراکم و در سیستم مدار بسته با  اندازی پروژه تولید و پرورش ماهی راه گلشاهی همچنین از

اندازی و در سال جاری محصول آن به  این پروژه در اواخر سال گذشته راه: نام شانک برای اولین بار در خاورمیانه خبر داد و گفت

د تومان هزینه که یک سوم آن از طریق وام بانک و مابقی توسط سهامداران تأمین شده میلیار 93بازار عرضه شد که در این طرح 

 .است

های پرورشی در  بیوتیک که در حال حاضر در ماهی ماهی تولید شده در این سیستم کامالً ارگانیک بوده و هیچ گونه آنتی: وی افزود

 .شود، استفاده نشده است آن استفاده می

http://www.yjc.ir/fa/news/5159232
http://www.farsnews.com/
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فراوان، مقاومت باال در برابر شوری است همچنین این ماهی خوش گوشت و بسیار لذیذ  2شانک دارای امگا ماهی : وی بیان داشت

 .و بدون بو است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=92129334009900 

 

 شیالت
 آیانا - 2242د اسفن 32, سه شنبه

 بار در خاورمیانه  در ایران، برای نخستین "شانک"آغاز تولید و پرورش تجاری ماهی 

متراکم و در سیستم مداربسته که اواخر سال  صورت فوق های گرم به های دریایی آب دستاورد پروژه پرورش ماهی

 . اری وارد بازار شداندازی شده بود، در سال ج بار در خاورمیانه راه گذشته و برای نخستین

، در نشستی که از سوی سازمان شیالت ایران برگزار شد، اگر چه برای (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

، دستاورد دلخواه آنها را نداشت و "افزایش و کاهش مستندات عددی"خبرنگاران شیفته ارائه آمار و تعریف خبر به معنای 

این باره عنوان کردند؛ اما انصافاً یک نقطه قوت بارز و دارای ارزش خبری اقتصادی داشت و آن معرفی گونه هایی هم در  گالیه

خودمان است که  "شانک"گونه  معروف است و در ایران همان "باس سی"های تجاری به بازار بود که در دنیا به نام  جدیدی از ماهی

 .شود های جنوب محسوب می در دسته ماهیان آب

میلیارد تومانی بخش خصوصی آغاز به کار کرده با روش کشت از طریق  93گذاری  بنا بر این گزارش، در این پروژه که با سرمایه

تن در سال، ماهی شانک تولیدی و پرورش و راهی  400مترمربع و با تولید حدود  400هزار و  چرخش آبی در زمینی به وسعت یک

اگرچه به گفته مدیر طرح که خود از صادرکنندگان نمونه میگوی کشور نیز . ی خواهد شدبازارهای داخلی و متعاقب آن خارج

اندازی تولید ماهی در مزرعه خاکی در کنار دریا نیز  شده قرار است در سال آینده نسبت به راه های انجام ریزی هست، بر اساس برنامه

 .هایی انجام شود اقدام

 های پرورشی شانک  ویژگی

، مدیر کل دفتر توسعه، فرآوری، بهبود کیفیت سازمان شیالت، پیش از توضیحات مدیر پروژه و در اشاره به مزایای عیسی گلشاهی

صورت مستقیم و از طریق دریا استحصال شده که بعد از گرفتن امالح آب، میکروب  نخست آن که آب این پروژه به: این طرح گفت

شود؛ سوم آن که مایه  رود؛ دوم این که آب کل سیستم در هر ساعت تصفیه می ین میاز ب uvآن از ترزیق ازن و گذر از فیلترهای 

های پرورشی از آن استفاده  بیوتیکی که در حال حاضر در ماهی گونه آنتی تولیدشده در این سیستم کامالً ارگانیک بوده و هیچ

کل سال است و روزانه قابل عرضه به بازار است؛ پنجم صورت متداوم در  گردد؛ چهارم آن که تولیدش به شود در آن استفاده نمی می

تواند هم به لحاظ ارز اوری  ها که این ماهی را می یابد و سایر ویژگی آن که در باالترین تراکم ممکن برای هر گونه ماهی پرورش می

 .بیشتر و هم افزایش مصرف سرانه مایه در کشور حائز اهمیت کند

؛ -گرم استیک گوشت 000هزار و  باس معادل یک گرم سی 900-فراوان این ماهی  2کند که امگا د میوی البته بر این نکته هم تأکی

گوشت بودن همراه با  ریزی؛ خوش مقاومت باال در برابر شوری؛ تولید سه تا شش میلیون تخم ماهی توسط مولد در هر بار تخم

( باس سی)های ماهی شانک  از سایر ویژگی... اشتن تیغ ریز ویکپارچگی گوشت و بدون بو؛ طول دوره رشد کوتاه؛ پخت سریع و ند

 .است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931225001177


 3931چهارم اسفند اهم اخبار کشاورزی  هفته       ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

68 
 

در حال حاضر : ها است، افزود ترین ماهی گلشاهی با بیان اینکه این ماهی در کشورهایی همچون استرالیا جزو پرطرفدارترین و گران

فرد شدن ایران در غرب آسیا  جه به منحصربهشود که با تو تولید می... این ماهی در کشورهای استرالیا، مالزی، تایلند، تایوان و

 .تواند دستاوردهای تجاری خوبی را برای تولیدکنندگان این ماهی در کشورمان به ارمغان آورد می

 (باس سی)درصدی تولید و پرورش ماهی شانک  51سود 

سازمان شیالت در جمع خبرنگاران  و مدیر این پروژه نیز که در اقدام ابتکاری "راموز"حامد شاهرخی، مدیر شرکت پرورش ماهی 

های الزم و احتمالی خبرنگاران حاضر در این نشست مطبوعاتی را بدهد، در پاسخ به این پرسش که تاکنون  حضور داشت تا پاسخ

از آنجا که : های داخل شهر در دسترس است، اظهار داشت چه مقدار از این ماهی به کشورهای دیگر صادر شده و در چه فروشگاه

ای پایتخت در دسترس  های زنجیره گذرد، در حال حاضر فقط در معدودی از فروشگاه قط یک ماه از عرضه تجاری این ماهی میف

هایی صادر  قریب به روسیه نیز محموله است و در صادرات نیز دو تن از این ماهی به کشور امارات متحده عربی صادر شده که عن

 .خواهد شد

رسد، خاطرنشان  گرم می 000، ظرف شش ماه به وزن "شانک"رورشی این ماهی بر خالف گونه دریایی وی با بیان اینکه گونه پ

درصد آن با  20که )گذاری اولیه  درصد است که پس از بازگشت سرمایه 40در حال حاضر سود حاصل از فروش این ماهی : کرد

اهد گشت؛ با این وجود نرخ کنونی این ماهی در بازار مصرف ، نرخ سود به حالت متعادل بازخو(دریافت وام از بانک ملی بوده است

 ./هزار تومان در هر کیلوگرم است 34صورت تازه  به

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/39100-9.html 

 شیالت
 آیانا - 2242اسفند  32, دوشنبه

 مصرف ماهی تیالپیا برای سالمتی مضر نیست 

با توجه به اقلیم و وضعیت منابع آبی استان کرمان در صورت انجام مطالعات زیست محیطی و اخذ مجوزهای قانونی 

پروری برخوردار  ای در صنعت آبزی تواند از جایگاه ویژه ربط پرورش و تولید این گونه، می های ذی الزم از سوی ارگان

 .باشد

با اعالم ( ایانا)معاون مدیریت شیالت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های اجتماعی درباره مضرات مصرف ماهی تیالپیا شبهاتی ایجاد  های نوشتاری و شبکه اخیراً در سطح برخی رسانه: این خبر گفت

 .های کاذب منجر به کاهش مصرف آبزیان شود تواند با ایجاد نگرانی رواقعی بودن میشده که به نوعی عالوه بر غی

رها ابوالقاسمی با اشاره به اینکه بر اساس آمار ارائه شده از سوی فائو مقدار کل تولید این ماهی به میزان تقریبی چهار میلیون تن 

هزار تن، بیشترین میزان صادرات را به خود اختصاص داده و  332زمینه تجارت ماهی تیالپیا کشور چین با صادرات : است، افزود

 .کننده این ماهی در جهان است ترین مصرف درصد از مجموع ماهی تیالپیای صادراتی کشورهای مختلف بزرگ 1آمریکا با واردات 

درصد  90و اندونزی به میزان به اتحادیه اروپا از مبادی چین  3092طور متوسط طی سال  واردات تیالپیا به: وی خاطرنشان کرد

 .نسبت به سال قبل افزایش یافته است

علت هزینه بسیار پایین تولید، نیاز اکسیژنی پایین، قابلیت رشد و تکثیر سریع، قابلیت  ابوالقاسمی با اعالم این که تولید این ماهی به

در انواع شرایط آب و هوایی به سرعت در حال افزایش  ها و قابلیت تولید تطبیق با انواع شوری آب، مقاومت نسبی در برابر بیماری

پروری و افزایش  عنوان راه حلی برای جهش در آبزی میزان تولید این ماهی به 3020بر اساس اعالم فائو تا سال : است، ادامه داد

 .میلیون تن خواهد رسید 90.0پروتئین حیوانی، به بیش از 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21977-1.html
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کشور چین و چه در سایر نقاط جهان تمامی استانداردهای فنی و بهداشتی همانند سایر  در تولید این ماهی چه در: وی تصریح کرد

ها نیز توسط کشورهای واردکننده در کنار سنجش سایر موارد تأثیرگذار بر سالمت  آبزیان پرورشی رعایت شده و پایش باقیمانده

به اروپا ملزم به رعایت استانداردهای جامعه اروپا بوده و  ویژه اینکه این ماهی برای واردات گیرد، به محصول مورد سنجش قرار می

 .کنند برای واردات به آمریکا نیز استانداردهای سازمان غذا و داروی آمریکا را رعایت می

چرب بودن، رشد سریع و گیاهخوار بودن این ماهی از  کم: معاون مدیریت شیالت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان یادآور شد

شود، لذا از مزایای این ماهی محسوب  رهایی است که سبب جلوگیری از تجمع فلزات سنگین از قبیل جیوه در آن میفاکتو

 .شود می

کننده نظیر ویتنام،  برای واردات این ماهی به ایران عالوه بر بازدید از شرایط فنی پرورش در کشورهای تأمین: ابوالقاسمی تأکید کرد

واهی بهداشتی مبداء توسط سازمان دامپزشکی، بازدیدهای دقیقی از مزارع پرورش این ماهی و شرایط چین و اندونزی و دریافت گ

پرورش در آنها انجام شده و چه در بازدیدهای آنها و چه در سایر منابع و مراجع مورد دسترسی ذکری از استفاده از فضوالت در 

 .فتد ا قی نمیپرورش این ماهی نشده و در شرایط عملیاتی نیز چنین اتفا

بوده و دیگر خصوصیات آنها نسبت  2وی با اشاره به این که یکی از خصوصیات آبزیان غنای آنها از اسیدهای چرب خانواده امگا

هر دوی این اسیدهای چرب برای بدن ضروری بوده، اما خانواده : است، اظهار داشت 0به امگا 2مناسب باالنس اسیدهای چرب امگا

های روانی در کنار سایر  های قلبی و عروقی و ناراحتی زایی و پیشگیری از انواع بیماری روریت، دارای ارزش سالمتعالوه بر ض 2امگا

 .ای را دارا است های تغذیه ارزش

توان در این شرایط توصیه کرد، مصرف دوبار در هفته ماهی برای سالمتی است  در نهایت آنچه که می: ابوالقاسمی همچنین گفت

 .از انواع مختلف آبزیان در رژیم غذایی بهره بردکه باید 

با توجه به اقلیم و وضعیت منابع آبی استان کرمان در صورت انجام مطالعات زیست محیطی و اخذ مجوزهای : وی در پایان افزود

 ./پروری برخوردار باشد زیای در صنعت آب تواند از جایگاه ویژه ربط پرورش و تولید این گونه، می های ذی قانونی الزم از سوی ارگان

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/39124-9.html 

 شیالت
 خبرنگاران جوان - 2242اسفند  32: تاریخ

 درصدی صید آبزیان دریایی کشور 3افزایش 

رسد  هزار تن می 420امسال به ( شمال و جنوب)صید آبزیان دریایی کشور : شیالت کشور گفتمعاون صید و بنادر صیادی سازمان 

 .دهد که در مقایسه با پارسال حدود سه درصد افزایش نشان می

، علی اصغر مجاهدی اظهار (مانا)یایی ایران به نقل از شبکه اطالع رسانی جامعه در گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

هزار تن به صیدگاه های خلیج فارس در چهار استان  000هزار تن در صیدگاه های دریای خزر و 40از این میزان حدود : داشت

 .سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان اختصاص دارد

در حالی که سال : لیج فارس در سال جاری خبر داد و گفتوی از کاهش شش درصدی سهم صید در آب های شمال غرب خ

درصد سهم کل صید در استان های جنوبی بود، هم 94سهم صید در بنادر صیادی خوزستان و شمال غرب خلیج فارس 9200

 .درصد رسیده است1اکنون به 

اد بر ذخایر آبزیان، میزان صید در سال معاون صید و بنادر صیادی سازمان شیالت کشور در ادامه پیش بینی کرد به علت فشار زی

 .اینده در آب های شمال غرب خلیج فارس به روند کاهشی خود ادامه دهد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21935-1.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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این رقم در سال های : هزار تن در سال جاری اعالم کرد و گفت 04وی میزان صید آبزیان در آبهای شمال غرب خلیج فارس را 

 .هزار تن بود40گذشته 

بع و ذخایر آبزیان ، آلودگی های زیست محیطی ، صید بی رویه و صید در فصل ممنوعیت و همچنین مجاهدی، فشار سنگین برمنا

 .بی توجهی صیادان عراقی به ممنوعیت صید را از عوامل موثر در کاهش صید در آبهای شمال غرب خلیج فارس دانست

قفس و نواحی ساحلی به منظور کاهش فشار  معاون صید و بنادر صیادی سازمان شیالت کشور اجرای طرح های پرورش ماهی در

 .بر منابع آبزیان دریایی را مورد تاکید قرار داد

 همکاری فائو و بانک توسعه اسالمی

مجاهدی از امضای توافق سه جانبه ایران، عراق و کویت و همکاری فائو و بانک توسعه اسالمی به منظور مدیریت و صیانت از منابع 

 .ارس خبر داددریایی شمال غرب خلیج ف

بانک توسعه اسالمی منابع مالی الزم را در اختیار فائو قرار می دهد تا بر منابع دریایی شمال غرب خلیج فارس که بین : وی گفت

 .این سه کشور مشترک است مدیریت کند و بتوان از ذخایر موجود حفاظت کرد

غرب خلیج فارس این امکان را می دهد تا مدیریت اصولی برای  حمایت بین المللی از منابع و ذخایر آبزیان شمال: مجاهدی افزود

 .بازسازی منابع موجود را انجام داد

 تر کرد صید را باید اقتصادی

 .باید به جای صید بیشتر، صید را اقتصادی تر کرد تا منافع آن به جیب صیادان برود: مجاهدی گفت

قاوت قابل مالحظه قیمت ماهی در ساحل با آنچه در بازار عرضه می شود، معاون صید و بنادر صیادی سازمان شیالت با اشاره به ت

ساختار بازار باید به سمتی برود که سود قابل توجه به سمت تولید کننده برود و در بقیه فرآیند های فراوری تا مصرف : افزود

 .مشارکت داشته باشد تا صید ما اقتصادی تر شود

http://www.yjc.ir/fa/news/4941200 

 
 شیالت
 خبرنگاران جوان - 2242اسفند  3۲: تاریخ

 تن ماهی در بازارخوزستان 1عرصه روزانه 

 .شود تن به صورت صید شده در بازار خوزستان عرضه می 0تن ماهی زنده و  4روزانه حدود 

استقبال مردم از محصوالت عرضه شده ، : رییس اتحادیه آبزی پروران خوزستان گفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش 

 . بسیار خوب بوده است

هایی برای عرضه مستقیم  با برقراری همکاری و تعامل با شهرداری در مناطق مختلف شهر مکان: موسوی ابراز امیدواری کرد 

 . تولیدات ماهی پیش بینی کنیم تا این محصوالت را با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دهیم

 . ها ثابت باقی بماند کنیم تا پایان تعطیالت نوروز این قیمت پیش بینی می:وی گفت 

ه های فروش بهاره امسال اقدام به عرضه  ار، در نمایشگااین اتحادیه به منظور تنظیم باز: رییس اتحادیه آبزی پروران خوزستان افزود

 . مستقیم آبزیان به صورت زنده و صید شده کرده است

این ماهیان کیفیت بسیار پایین و نامناسبی دارد و مردم : موسوی با اشاره به ماهیان عرضه شده توسط دست فروشان در شهر گفت

 .شکل نشوندباید به قیمت این اقالم توجه کنند تا دچار م

http://www.yjc.ir/fa/news/4940402 

http://www.yjc.ir/fa/news/5159368
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5158503
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 شیالت
 ایسنا - 2242اسفند  3۲دوشنبه 

  معاون سازمان شیالت به ایسنا خبر داد

 ماهه امسال 99میلیون دالری آبزیان در  9۲3صادرات 

  کشاورزی و دامپروری -اقتصادی  : سرویس
تا پایان : ماهه امسال نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت 99معاون سازمان شیالت ایران از کاهش سه درصدی صادرات آبزیان ایرانی طی 

 .گذرد میلیون دالر صادرات انجام شده در سال گذشته می 200امسال صادرات محصوالت شیالتی از مرز 

ماهه  99طی   :، عیسی گلشاهی امروز دوشنبه در نشستی در سازمان شیالت اظهار کرد(یسناا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران 

میلیون دالر به کشورهای مختلف صادر شد که نسبت به سال گذشته سه درصد کاهش داشته  902هزار تن انواع آبزیان به ارزش  43امسال 

 .است

سال جاری تاخیر دو ماهه در آغاز صادرات میگو بود، چرا که امسال برخالف  عمده دلیل کاهش نسبی میزان صادرات آبزیان در: وی افزود

های گذشته ذخایری برای صادرات نداشتیم و همه میگوی تولید شده مورد نظر برای بازارهای جهانی در سال گذشته صادر شده بود،  سال

 .بنابراین صادرات میگو پس از فصل برداشت امسال آغاز شد

با توجه به روند افزایشی صادرات میگو و آبزیان پس از فصل برداشت میگو : یت و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت ادامه دادمعاون بهبود کیف

 .میلیون دالر سال گذشته برسد 200تاکنون پیش بینی می شود میزان صادرات آبزیان تا پایان امسال به بیش از 

درصد وزنی و  91میلیون دالر بوده است که  00تن به ارزش  30پایان بهمن ماه امسال حدود  میزان صادرات میگو در ایران تا: گلشاهی گفت

 .درصد ارزشی صادرات آبزیان ایران را به خود اختصاص داده است 30

فارس از عمده صادرات آبزیان به مقصد کشورهای جنوب شرقی آسیا مانند ویتنام، چین، کره جنوبی، کشورهای حوزه خلیج : وی اعالم کرد

 .عمان و کشورهایی مانند لبنان، ایتالیا و اسپانیا بوده است  جمله امارات، کویت،

در سال های گذشته عمده صادرات میگو کشورهای اتحادیه اروپا مانند  :معاون بهبود کیفیت و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت تصریح کرد

درصد بازار میگو ایران را در اختیار داشت اما طی سالیان گذشته به دلیل مسائلی مانند تحریم ها  44ایتالیا و اسپانیا بود به گونه ای که اسپانیا 

درصد سهم در بازار میگو رتبه نخست را از آن خود کرده بود و هم اکنون ویتنام با  49بازارهای جایگزین توسعه یافتند و در ابتدا امارات با 

 .انی این جایگاه را از امارات گرفته استدرصد سهم در بازار میگوی ایر 40حدود 

سلما قابل به گفته گلشاهی، در صورت رفع تحریم ها و توانایی ایران در صادرات مستقیم میگو به کشورهای اتحادیه اروپا مانند اسپانیا و ایتالیا م

 .ارزآوری و کسب درآمدهای بیشتر برای بازار میگو افزایش می یابد

وسیه بازار جدیدی است و توافقات با این کشور به گونه ای انجام شده که حتی اگر تحریم های روسیه برداشته شود بازار ر: وی اظهار کرد

های ایران برای صادرات محصوالت  ها و توانمندی های آن همچنان قادریم تا آبزیان ایرانی را به این کشور صادر کنیم اما روند بررسی نیازمندی

 .امکانات و بسترهای صادراتی مانند تسهیالت بانکی و سیستم حمل و نقل قدری زمان بر استشیالتی و همچنین بررسی 

با ورود روسیه به مجموعه بازارهای صادراتی آبزیان طی مدت کوتاه اخیر، : معاون بهبود کیفیت و توسعه بازار آبزیان سازمان شیالت اعالم کرد

آال به  تن ماهی قزل 2000ماهه سال جاری  99ای که طی  ایش یافته است؛ به گونهدرصد افز 30صادرات قزل آال نسبت به سال گذشته 

 .کشورهای مختلف صادر شده است که انتظار داریم طی سال آینده با افزایش چشمگیر آن نسبت به امسال مواجه باشیم

با توجه به باال : ین محصول موثر بوده است، گفتآال طی سال جاری در نوسانات قیمت ا که کاهش نسبی تولید ماهی قزل گلشاهی با بیان این

ماهه امسال نسبت به  99ای که طی  آال تاثیر داشت؛ به گونه بودن تقاضا برای ماهی قزل آال در کشور کاهش نسبی تولید آن در قیمت قزل

ماه گذشته نیز هفت درصد افزایش را  آال افزایش یافت و این میزان نسبت به درصد قیمت قزل 99مدت مشابه سال گذشته به صورت میانگین 

 .آال در بازار را طبیعی قلمداد کرد نشان می دهد که البته در برابر سطح عمومی تورم در کشور می توان میزان نوسان قیمت قزل
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 000هزار و  90ته ماهه سال گذش 99طی : وی با بیان این که واردات ماهی قزل آال علیرغم کاهش تولید، افزایش چندانی نداشته است، گفت

 .هزار تن رسیده است 99ایم که در سال جاری به  تن واردات ماهی تجاری مانند قزل آال داشته

http://www.isna.ir/fa/news/12933490004/ 

 

 عسل
 آیانا - 2242اسفند  32, سه شنبه

 ! برداشت عسل با استفاده از شیر

 .در ماه جاری، توفانی در صنعت زنبورداری به راه بیاندازند flowhiveدو برادر استرالیایی قرار است با معرفی فناوری 

ای به نظر نرسد، اما یک کندوی جدید این  ، زنبورداری ممکن است سرگرمی فناورانه(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .کر را تعییر داده و نگهداری از زنبورها را بسیار آسان تر کرده استتف

 .در ماه جاری، توفانی در صنعت زنبورداری به راه بیاندازند flowhiveدو برادر استرالیایی قرار است با معرفی فناوری 

باز کردن کندوها، بسادگی عسل تازه را  طراحی جدید به صاحبان کندوها اجازه خواهد داد تا با گرداندن یک سوئیچ و بدون نیاز به

 .بیرون بیاورند

به گفته استوارت و سدار اندرسون، برادران استرالیایی اهل خلیج بایرون، این ابداع جدید به زنبورداران اجازه خواهد داد تا مستقیما 

 .آوری کنند و بدون ایجاد مزاحمت برای زنبورها از کندو عسل جمع

 .استارتر قرار دهند یابی کیک را در سایت منبع flowhiveر ماه جاری فناوری سازندگان قصد دارند د

های کندوی عسل نیمه  ها از سلول کند؛ این شان های گردشی استفاده می های سنتی درون کندو، طراحی جدید از شان بجای شان

 .اند آماده تشکیل شده

 .پوشانند ها را می کنند و طبق معمول سلول عسل پر می ها را از زنبورها، کندو را با موم خود تکمیل کرده، سلول

دهنده شان شکافته  های تشکیل ها به صورت عمودی در داخل کانال شود، سلول زمانی که یک ابزار مشابه شیر آب چرخانده می

جاد مزاحمت برای زنبورها دهند تا از میان یک مسیر مهر و موم شده در پایه شان عبور کرده و بدون ای شوند و به عسل اجازه می می

 .از کندو خارج شود

ها بازگرداندن تا زنبورها بتوانند  ها را به موقعیت اولیه آن تواند شیر را گردانده و شان پس از پایان جریان عسل، صاحب کندو می

 .ها را مجددا از عسل پر کنند درپوش مومی را برداشته و سلول

تواند بین  زمان خالی شدن عسل از کندو می. شوند اوج فصل گلدهی طی یک هفته پر می ها در زمان به گفته سازندگان، این شان

 ./تواند حدود سه کیلو عسل تولید کند دقیقه تا دو ساعت بسته به دما و غلظت عسل بطول بیانجامد و هر شان می 30

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/39100-9.html 

 

 عسل
 آیانا - 2242اسفند  39, یکشنبه

 عسل فروشان بین راهی ساماندهی می شوند 

http://www.isna.ir/fa/news/93122514885/
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21964-1.html
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با شروع سال جدید با حمایت و نظارت سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل و نیروی انتظامی ومراجع قضایی و 

 . ری به عمل خواهد آمددیگردستگاهای ذیربط از عرضه غیر اصولی عسل جلوگی

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از استان اردبیل، بهلول تکلوی که پیش از ظهر امروز درجلسه ساماندهی عسل فروشی های 

برای این منظور گشت های سیار از ادارات مرتبط تشکیل و با حکم قضایی از عرضه غیر اصولی : بین راهی سخن می گفت، افزود

 .جاده های بین راهی استان جلوگیری می شودعسل درحاشیه 

هزار کلنی زنبور عسل در استان فعال هستند  294نفر زنبور دار با  2093بر اساس آخرین آمار گیری در استان تعداد : تکلوی افزود

سرانه مصرف استان تن  040هزار تن عسل در استان تولید و روانه بازارهای مصرف می شود که از این مقدار  0که ساالنه بیش از 

 .بوده و مابقی به استان های همجوار و دیگر کشورها صادر می شود

درصد عسل کشور رتبه سوم کشوری را به خود اخصاص  0استان اردبیل با تولید تقریبا ً : معاون بهبود تولیدات دامی سازمان افزود

 .صورت مستقیم شغل ایجاد کرده استهزار نفر ب 4داده است که این صنعت ارزشمند در استان برای بیش از 

اتحادیه تعاونی های زنبور داران در راستای ارائه خدمات رسانی به : تکلوی در راستای حمایت از صنعت زنبور داری استان افزود

یم بیش تشکل های زنبور داری با پیگیری های مکرر این معاونت در سالجاری تشکیل و فعالیت خود را آغاز کرده است که امید وار

 ./از پیش شاهد رشد و شکوفایی این صنعت ارزشمند در استان باشیم

http://www.iana.ir/food/item/39134-9.html 

 

 صادرات و واردات
 - 42/23/39فارس

 هزار تن کاالی اساسی به عراق ۷5صادرات 

تن  511هزار و  ۷5، تا پایان سال جاری  طبق توافقات صورت گرفته: مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت

 311شود و برای صادرات مجدد  شده به عراق صادر می کاالی اساسی مازاد بر نیاز داخل همچون روغن و شکر تصفیه

 .ریزی شده است هزار تن کاالی اساسی دیگر در سال آتی برنامه

به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران علی قنبری با اشاره به جریان سفر هیات   ،خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

شترک در شرکت های م الموسوی قائم مقام وزیر بازرگانی عراق به تهران و طی برگزاری نشست کننده عراقی به ریاست ولید مذاکره

 .تن کاالی اساسی مازاد بر نیاز داخل به این کشور نهایی شده است 400هزار و  34نامه صادرات  توافق: بازرگانی دولتی ایران گفت

تن شکر سفید تصفیه شده  400هزار و  90هزار تن روغن تصفیه شده آفتابگردان و  0کاالهای صادراتی شامل : وی بیان داشت

 .تا روغن صادراتی در مرز مهران و شکر سفید در مرز شلمچه به این کشور تحویل شوداست که مقرر شد 

معاون وزیر جهاد کشاورزی دیگر کاالهای اساسی مورد درخواست هیات عراقی در جریان مذاکرات اخیر را عالوه بر شکر و روغن، 

روغن، شکر، گندم، )گانه  4هزار تن از هر یک از اقالم  00توافق اولیه برای صادرات مجدد : گندم، آرد و برنج ذکر کرد و بیان داشت

 .شود نهایی می 10صورت گرفته که صدور این کاالها در سال ( آرد و برنج

صادرات مجدد انواع کاالهای : قنبری با اشاره به ابراز تمایل شدید مقامات عراقی برای خرید و واردات کاالهای اساسی از ایران گفت

ناشی از فرآوری کاال، ایجاد اشتغال در ( دهی  سود)ی همسایه از جمله ترکیه و عراق با هدف ایجاد ارزش افزوده اساسی به کشورها

 .شود گیری از ظرفیت خالی کارخانجات تولیدی و حضور در بازارهای جهانی انجام می کشور با بهره

http://www.iana.ir/food/item/21925-1.html
http://www.farsnews.com/
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http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=92129330000141 

 

 صادرات و واردات
 آیانا -2242اسفند  32, دوشنبه

 کاهش واردات روغن پالم و افزایش واردات روغن آفتابگردان 

ا کیفیت و سالمت افراد و بهبود روابط تجاری با سایر کشورها، واردات روغن در سال جاری برای حمایت از تولید ب

 .های دیگری مانند سویا و پالم شد آفتابگردان جایگزین روغن

، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی امروز دوشنبه در نشست خبری بررسی (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

نرخی شدن ارز در سال آینده پیشنهاد افزایش  با توجه به تک: ن انجمن در سال جاری با اعالم این خبر، گفتعملکرد ساالنه ای

 .کنندگان و تولیدکنندگان داده شد قیمت روغن نباتی به دولت برای حمایت از مصرف

ماه سال آینده و  یر قیمتی تا در اردیبهشتکند، اما این تغی نرخی شدن ارز، قیمت روغن نباتی نیز تغییر می با تک: افزود محمد قبله 

 .مشخص شدن نرخ ارز قیمت روغن تغییر نخواهد داشت

نیز کماکان بر عهده انجمن روغن نباتی است،  10شده تنظیم بازار روغن نباتی در سال  بنا بر توافقات انجام: وی خاطرنشان کرد

های روغنی  روغنی در کشور در قالب خرید قطعی و تضمینی دانههای  برای همین منظور برنامه حمایت از تولیدکنندگان دانه

 .شود داخلی و پرداخت خسارت واردات به زارعان از سال آینده با ابالغ وزیر جهاد کشاورزی اجرایی می

تن  202حدود ماه امسال حجم واردات روغن خام آفتابگردان  99در : قبله با اشاره به آمار گمرک درباره واردات روغن تصریح کرد

 .ها ازجمله پالم شده است نسبت به سال گذشته رشت داشته و جایگزین سایر روغن 903بوده و 

 940ماه امسال یک میلیون و  99در : هزارتن عنوان کرد و ادامه داد 000وی، مصرف روغن خام مورد نیاز کشور را یک میلیون و 

 .ارد شده استهزارتن روغن خام از اوکراین و آرژانتین به کشور و

 04درصد انواع روغن پالم  03در سال گذشته حجم واردات روغن خام سویا : دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی یادآور شد

 .درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است 01درصد و روغن خام کلزا 

های سرطان را افزایش  توانست بیماری بود که میدرصد برخوردار  00به گفته قبله، روغن پالم مصرفی در گذشته از ترانس باالی 

اکنون این روغن طبق استانداردهای بهداشت جهانی و وزارت بهداشت کشورمان با ترانس حدود صفر درصد به مصرف  دهد، اما هم

 .رسد صنایع غذایی می

دلیل هزینه حمل و نقل  ست، زیرا بهاین اقدام صحیحی نی: های تولیدی تأکید کرد وی درباره درج قیمت روغن نباتی در کارخانه

 .شود و این امر مشکالتی را به همراه دارد کنندگان مشخص نمی شده برای مصرف قیمت تمام

ها تعیین قیمت نهایی  فروشی ها در مراکز خرید و خرده ها و کنترل قیمت دلیل تشدید نظارت در تمامی دنیا به: قبله اظهار داشت

کننده را تولیدکنندگان  شود، اما در کشور ما قیمت مصرف عرضه و تقاضا و با برچسب مشخص می کنندگان از طریق برای مصرف

 ./پذیر نیست ها امکان فروشی کنند، چرا که نظارت بر تمامی مراکز خرید و خرده تعیین می

http://www.iana.ir/tashakkol/item/39140-9.html 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931224000959
http://www.iana.ir/tashakkol/item/21958-1.html
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 صادرات و واردات
 آیانا - 2242اسفند  32, دوشنبه

 هزارتن روغن و شکر به عراق امضاء شد  ۷5توافقنامه صادرات 

در جریان سفر هیات مذاکره کننده عراقی به ریاست ولید الموسوی، قائم مقام وزیر بازرگانی عراق به تهران و طی 

تن کاالی اساسی  511هزار و  ۷5زاری نشست های مشترک در شرکت بازرگانی دولتی ایران، توافقنامه صادرات برگ

 . مازاد بر نیاز داخل ایران به این کشور امضا و نهایی شد

امل شرکت و به نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران، علی قنبری مدیرع( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

تن شکر  400هزار و  90تن روغن تصفیه شده ی آفتابگردان و  0000کاالهای صادراتی شامل : بازرگانی دولتی ایران تشریح کرد

 .سفید تصفیه شده است که مقرر شد تا روغن صادراتی در مرز مهران و شکر سفید در مرز شلمچه به این کشور تحویل شود

خواست هیات عراقی در جریان مذکرات اخیر را عالوه بر شکر وروغن، گندم، آرد و برنج اعالم و وی دیگر کاالهای اساسی مورد در

صورت گرفته که ( روغن، شکر، گندم، آرد، برنج)گانه  4هزارتن از هریک از اقالم  00توافق اولیه برای صادرات مجدد : عنوان کرد

 .نهایی می شود(  10)صدور این کاالها در سال آتی

ل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به ابراز تمایل مقامات عراقی برای خرید و واردات کاالهای اساسی از ایران تصریح مدیرعام

ناشی ( سوددهی)صادرات مجدد انواع کاالهای اساسی به کشورهای همسایه از جمله ترکیه و عراق با هدف ایجاد ارزش افزوده : کرد

در کشور با بهره گیری از ظرفیت های خالی کارخانجات تولیدی و حضور در بازارهای جهانی انجام  از فرآوری کاال، ایجاد اشتغال

 ./می شود

http://www.iana.ir/food/item/39121-9.html 

 

 صنایع غذایی
 فودپرس – 2242اسفند ماه  39یک شنبه 

 مواد غذایی!خواهند آزادپز شوند همه می/ های گران، مردم غافلگیر نان/نانوایان خوش آمد؛ آزاد به مذاقنان با قیمت 

ها باید از زیر چتر  درصد از نانوایی 20اگرچه دولت در روزهای اجرای طرح آزادسازی قیمت گندم، آرد و نان اعالم کرد تنها  <

اگرچه دولت در روزهای اجرای طرح آزادسازی .خواهند آزادپز شوند نوایان میگذاری دولت خارج شوند، اما اکنون اکثر نا قیمت

گذاری دولت خارج شوند، اما اکنون نان آزادپز و  ها باید از زیر چتر قیمت درصد از نانوایی 20قیمت گندم، آرد و نان اعالم کرد تنها 

اگرچه برای  12سال .گذاری دولت خارج شوند ز شمول قیمتدهند ا با قیمت دلخواه به مذاق نانوایان خوش آمده و آنها ترجیح می

رفت و دولت نیز اعالم کرده بود که قرار است قیمت گندم، آرد و نان را به دلیل اجرای طرح  نانوایان سالی پردغدغه به شمار می

نهایت توانستند نظر مساعد  آزادسازی قیمت، افزایش دهد اما این دغدغه چندان هم به ضرر برخی نانوایان تمام نشد و آنها در

درصد از نانوایان اجازه  20این در شرایطی است که دولت اعالم کرد تنها .گذاری جلب کنند دولت را برای خروج از زیر چتر قیمت

ه قیمت خواهند داشت که آرد را به طور مستقیم از کارخانجات با نرخ توافقی یا به اصطالح رقابتی، دریافت کرده و نان خود را نیز ب

در حالی که گویا تعداد زیادی از نانوایان درخواست آزادپزی نان را دارند و البته به دولت قول .آزاد و غیردولتی به مردم بفروشند

رسان دولت در اجرای طرح آزادسازی قیمت  گونه یاری دهند کیفیت آرد خریداری شده و نان پخته شده را افزایش داده و این می

هاست که نان به دلیل دولتی بودن، کیفیت چندان مناسبی ندارد و این کیفیت همواره  در این میان سال.باشند گندم، آرد و نان

مورد انتقاد مردم واقع شده در حالی که در دولت گذشته حداقل دو بار به نانوایان مجوز گرانی نان داده شد، اما آنها باید در قبال 

http://www.iana.ir/food/item/21939-1.html
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هایی در پیشخوان  در حالی که این قول و قرار دیری نپایید و مردم باز هم با نان.بردند اال میاین افزایش قیمت، کیفیت خود را نیز ب

اما دولت جدید با یک ایده تازه وارد ساماندهی کیفیت آرد و نان شد و آن .ها مواجه شدند که همان کیفیت سابق را داشت  نانوایی

برند  هایشان می دهند و از نانی که مردم به سفره خبازان به نانوایان تحویل می اینکه همه چیز در این بازار رقابتی باشد؛ از آردی که

گذاری دولت بود، این در حالی است که دولت این مجوز را تنها به معدود  و آن هم خروج بخشی از پخت آن از شمول قیمت

گذاری دولت، تبعیت نکنند در حالی که اکنون  گر از قیمتکرد که با توافق اتحادیه خود، آرد را آزاد تهیه کرده و دی نانوایانی ارائه می

دهند نان را به قیمت آزاد به دست مردم بدهند، چرا که این کار سود بیشتری دارد، البته کمی هم کیفیت را با  ها ترجیح می نانوایی

هایی بر  نوشته های خود با پارچه حلهاما سوی دیگر داستان، مردمی هستند که هر روز در م.دهند ها افزایش می دهنده برخی بهبود 

دهد در حالی که ممکن است کیفیت، همان کیفیت قبل  شوند که خبر از آزادسازی قیمت آن نانوایی می ها مواجه می سر در نانوایی

امروز صبح : ویدگ یکی از افرادی که برای خرید نان به یک نانوایی تازه آزادپز شده مراجعه کرده در گفتگو با خبرنگار مهر می.باشد

تومانی برای  9400تومان برای یک نان، با قیمت  000که برای خرید نان به نانوایی همیشگی خود مراجعه کردم، به جای پرداخت 

مقایسه : افزاید وی می.کردم نانوا پول نان را اشتباه محاسبه کرده است یک قرص نان سنگک مواجه شدم در حالی که ابتدا فکر می

تا  40درصد بهبود را نشان دهد، اما حداقل نرخ  30مروز با قیمت آزاد با نان روز گذشته با قیمت دولتی شاید حدود کیفیت نان ا

افراد دیگری هم .رسد در یک روز، نان تفاوت چشمگیری داشته باشد درصد گران شده، کارگر همان کارگر است و به نظر نمی 00

ما با چنین سئواالتی در ذهن خود مواجه هستند که در قبال افزایشی که برای قیمت یک کنند عمو ها مراجعه می که به این نانوایی

یکی از .دانند کنند؟ چرا که آنها تغییر کیفی را در قبال این افزایش قیمت حق خود می پردازند، چه کیفیتی را دریافت می کاال می

هزینه شب عید خود را از گرانی : گوید با حالت عصبانی به شاطر میافرادی که برای خرید نان به نانوایی آزادپز مراجعه کرده است، 

خود  "پچ پچ"کند، بسیاری از حاضران در صف، به  کند و وقتی نانوا علت این گرانی را تهیه آرد آزاد عنوان می نان از مردم تامین می

نان که قوت غالب بسیاری از مردم در پایتخت است، به هر حال، مردم چندان از آزادپزی نانوایان دل خوشی ندارند و .دهند ادامه می

سوء استفاده از طرح   اجازه  های خود در این میان، دولت هم وعده داده که با نظارت.توانسته اسباب نارضایتی مردم را فراهم کند

ت، چرا که هنوز برخی نانوایان رسد بازار تخلف در قیمت نان داغ اس آزادپزی را از سوی برخی نانوایان ندهد در حالی که به نظر می

اند، در اختیار داشته و در مقابل نان را با قیمت غیردولتی یا همان آزاد به  های جدید آرد دولتی را که به تازگی دریافت کرده سهمیه

ازی قیمت البته دولت در روزهای ابتدایی طرح آزادس.دهند و هیچ نظارتی هم برای تفکیک این موضوع وجود ندارد دست مردم می

گیری نخواهد کرد و تا زمانی که این آرد تمام  آرد و نان اعالم کرده بود که در قبال سهمیه آرد دولتی در اختیار نانوایان سخت

های جدید آرد دولتی را  اما جالب اینجا است که برخی نانوایان سهمیه.گیرند  توانند از این امتیاز دولت بهره شود، نانوایان آزادپز می

دهند؛ آنهم در بازار شب عید که مطمئن هستند هیچ نظارتی بر روی آنها  دریافت کرده و در مقابل نان را آزاد به دست مردم میهم 

گیرد، چرا که دولت درگیر تنظیم بازار شب عید است که یک فرآیند مقطعی و البته بسیار مهم و حیثیتی برای دولت به  صورت نمی

 رود شمار می

 http://www.foodpress.ir/Post. 
 
 

 صنایع غذایی
 فودپرس– 2242اسفند ماه  32چهار شنبه 

 شد 9313احمد صادقیان شخصیت سال صنعت غذا در سال 

خصیت سال صنعت غذا در انجمن علوم وصنایع غذایی ایران در رای گیری امسال خود احمد صادقیان را به عنوان ش -فود پرس 

  .انتخاب کرد 9212سال 

http://www.foodpress.ir/Post
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متولد شد کارهای صنعتی ، کشاورزی و تجاری پدر در کنار  9223در خانواده کار آفرین، در استان یزد سال  احمد صادقیان

تحصیالت عالی خود را در رشته مدیریت بازرگانی سال . تحصیالت ابتدایی و متوسطه، برای وی به دانشگاه کارآفرینی بدل شد

 .به عنوان مشاور استاندار استان یزد ، مشغول به کار شد 9241ی ، سال به اتمام رساند و پس از پایان خدمت مقدس سرباز 9244

عالئق کار صنعتی ، وی به گسترش حرفه خانوادگی هدایت نمود ، لذا به دستور مرحوم پدرشان و به ( 9200سال )در اندک زمانی 

 .اتفاق خانواده ، کارخانه فرش ستاره کویر یزد را تاسیس نمود

دی بود که به صورت خانوادگی، بنای آن را گذارد و سرآغاز دورانی گردید که تا به امروز ، منجر به تاسیس این اولین واحد تولی

 .دهها واحد صنعتی دیگر شد

» و « رنگرزی یزد » ، « نساجی یزد»، « فرش خاطره کویر یزد»، « فرش ستاره کویر یزد»: گروه ستاره کویر با پنج کارخانه مدرن

ز به یکی از بزرگترین گروههای صنعتی در صنایع نساجی کشور تبدیل شده و محصوالت آن در پنج قاره جهان ، ، امرو« الیاف یزد

 ... نقش خاطره می زند

در کنار صنعت نساجی وارد صنایع غذایی شده و مجهزترین کارخانه تولید ماکارونی خاورمیانه را بنیاد نهاد و با افتتاح  9203سال 

این شرکت نیز هم اینک به . تنها کشورمان از واردات ماکارونی بی نیاز شد ، بلکه امکان صادرات آن را یافت شرکت تک ماکارون نه 

 .و خطوط تولید دیگری است« صبحانه پیکوتک » ، « آردداران»گروه صنعتی تبدیل شده و عالوه بر ماکارونی ، دارای کارخانجات 

توسعه صنعت » با تاسیس شرکت  9201عرصه شیرینی و شکالت شده و در سا ل  با تاسیس با کارخانه دراژه وارد 9204در سال 

 .به صنعت پتروشیمی هم وارد شد« الوان 

 .عالوه بر این واحدهای بزرگ ، دهها واحد متوسط تولیدی و گردشگری را در عرصه های گوناگون بنا نموده است

ی صنفی تمامی صنایعی که وارد آنها شده ، حضوری فعال داشته و در به دلیل اعتقاد به کار صنفی و نهادهای مدنی ، در تشکلها

 .نیز، دو دوره به عضویت هیات رئیسه اتاق بازرگانی یزد انتخاب شد 00و  00دهه های 

اسفند سال جاری نیز با رای تحسین برانگیزی باالترین رای گروه کشاورزی در انتخابات اتاق تهران را به دست  90صادقیان در 

 .دآور

 .اینک امیدوارم چهار دهه تالش و تجربه در مسیر اعتالی کشورمان برای آینده بهتر بخش تولید، مفید باشد

، در سال (موسس زر ماکارون)مرتضی سلطانی  9210، در سال (موسس کاله)غالمعلی سلیمانی  9201الزم به ذکر است در سال 

به عنوان ( موسس شرکت سبزان)احمد فتح الهی  9213، در سال (و شیوارییس هیئت مدیره گروه سن ایچ )فردین عالیزاد  9219

 . شخصیتهای سال انتخاب شده بودند

http://www.foodpress.ir/Post 

 

 صنایع غذایی
 فودپرس–2242اسفند ماه  32چهار شنبه 

 :معدنی و آشامیدنی ایران اعالم کرد های آب تولیدکنندگانپیمان فروهر دبیر انجمن 

 های منتسب به صنایع غذایی گانه شایعه دالیل سه

از . شود آنقدر روحیه لطیف و دل بزرگی دارد که به هیچ وجه با محیط خشک صنعت تجانسی در آن یافت نمی <صنایع غذایی

با وجود عالیق هنری که دارد، اما از بطن تولیدکنندگان . ها ظاهر و باطن یکنواختی دارد کند و برخالف برخی ها فرار می حاشیه

پیرامون آخرین وضعیت تولید . ی مسایل و معضالت این صنف برآمده استهای معدنی بیرون آمده و کامال از عهده پیگیر آب

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://www.foodpress.ir/Post
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ایم که ماحصل  دنی و آشامیدنی ایران نشستههای مع ، دبیر انجمن تولیدکنندگان آبپیمان فروهرهای  های معدنی پای صحبت آب

  :آید آن در ادامه می

های گوشتی، چیپس، نوشابه و پفک  های بسیار به کلیه صنعت غذا و اگر تا پیش از آن تنها فرآورده مصادف بود با هجمه 12سال 

دانید و بفرمایید به  نوع رویکردی میهای معدنی در امان نبودند، علت را در چه  گرفت، امسال لبنیات و آب مورد حمله قرار می

 صنعت آب معدنی تا چه میزان آسیب رسید؟

ای جهانی  های اخیر در فناوری اطالعات، پهنه گسترده جهان را به دهکده پر واضح است که تحوالت عظیم و شگفت انگیز طی دهه

انجامید  طول می ها به ه روستایی در یک منطقه ماهتبدیل کرده است و در مقایسه با ادواری که خبر وقوع یک رویداد از روستایی ب

اکنون شاهد نسل جدیدی از ارتباطات و اطالع رسانی هستیم که انتقال یک خبر تنها در کسری از دقایق آنهم نه از روستایی به 

های  بشر در حوزه های اخیر گیرد و اگرچه که این مهم منشاء بسیاری از پیشرفت روستایی دیگر بلکه به سراسر جهان صورت می

تواند آثار مخرب و جبران ناپذیری به همراه داشته باشد که از آن  ها می مختلف شده است ولی استفاده نامطلوب از همین فناوری

 .های اخیر نام برد های اجتماعی طی ماه توان از انتشار اخبار کذب در خصوص محصوالت صنایع غذایی در شبکه جمله می

و آسیب شناسی در خصوص چنین رفتاری نیازمند مشارکت متخصصین و آگاهان به علوم اجتماعی و رفتاری  اگرچه بحث و بررسی

بخش اصلی تقسیم  2توان علل شیوع چنین شایعاتی در خصوص محصوالت صنایع غذایی را به  است ولی در یک نگاه کلی می

 :کرد

 های تجاری موفق  اقتصادی نام -ه اجتماعی انتشار اخبار کذب و شایعه با هدف تخریب و تضعیف جایگا -الف

 انتشار اخبار کذب و شایعه با هدف دستیابی به برخی منافع اقتصادی یا سیاسی -ب

 ها و مشکالت روحی برخی افراد در جامعه  انتشار اخبار کذب و شایعه منتج از انعکاس نیازهای روانی و یا بیماری -پ

جمعی برای تفسیر موقعیتی مبهم و جذاب و در مفهوم ذاتی خود خبر یا اطالعی است غیر از آنجا که شایعه تالشی است فردی یا 

ترین ابزارها  های اجتماعی یکی از مهم موثق، لذا اعتبار خود را از تواتر و شیوع به دست خواهد آورد و بدیهی است که وجود شبکه

 .شوند در تکمیل چرخه تولید و گسترش شایعات در جهان امروزی محسوب می

خورد ولی در جوامعی که در آنها فقر اطالع رسانی سریع،  اگرچه شایعه به صورتی کم و بیش در اکثر جوامع بشری به چشم می

تر و اثرگذارتر است و بدیهی است که در چنین جوامعی شاهد رشد فزاینده انتشار شایعات  دقیق و هدفمند حاکم است متداول

 .خواهیم بود

ها  ها و حکومت جا که محصوالت صنایع غذایی به شکلی تنگاتنگ با سالمت افراد و حتی امنیت اجتماعی دولتدر این میان از آن

بندی  های ب و پ در تقسیم های شایعه پراکنی به ویژه توسط گروه ترین سرفصل توان از آن به عنوان یکی از جذاب مرتبط است می

لوحی و زودباوری افراد حاکم است شایعاتی از قبیل شایعات  العاتی توام با سادهای که فقر اط فوق تلقی کرد، بدیهی است در جامعه

مربوط به محصوالت غذایی نتایجی نامطلوب، اما گسترده از جمله افزایش اضطراب اجتماعی، ترس و وحشت، خدشه به اعتبار افراد 

 .داشت خواهد... اعتمادی و بدبینی و  ها، خسارات مالی و اقتصادی، بی یا سازمان

اساس درخصوص محصوالت غذایی ازجمله محصوالت لبنی،  در همین راستا و به دنبال انتشار اطالعات نادرست و شایعات بی

اساس در خصوص  بهره نمانده و چند مورد شاهد انتشار شایعاتی بی بندی آب نیز بی صنعت بسته... گوشت و پروتئین، انواع اسنک و 

... توان از افزایش نگهدارنده با هدف افزایش تاریخ مصرف محصوالت، سرطانزایی و  که از آن جمله میایم  بندی بوده های بسته آب

آب »ای تحت عنوان  سازی و رفع نگرانی اقدام به انتشار مقاله های معدنی و آشامیدنی ایران نیز با هدف شفاف نام برد که انجمن آب

 .ها در اختیار هموطنان قرار گرفت برخی از نشریات و رسانهکرد که به لطف « بندی از شایعه تا واقعیت بسته

http://www.foodpress.ir/Tag/?key=%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%B1
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های مسوول در مواجهه با پدیده شایعات و اخبار کذب رواج  سزایی برخوردار است عملکرد دستگاه آنچه که در این میان از اهمیت به

دیده مذکور مواردی چون، شناسایی افراد و ای که کمترین انتظار از آن عزیزان در مقابله و مواجهه با پ گونه یافته در کشور است، به

رسازی منبع شایعه و آشکار سازی هویت آن برای مردم، انتشار اطالعات صحیح و واقعی در خصوص شایعه و  اعتبا منبع شایعه، بی

 .است... رفع ابهام نزد مردم و 

موضوع در میزان ابهام همان موضوع در یک چنانچه بپذیریم میزان و شدت رواج هر شایعه حاصل ضربی است از میزان اهمیت یک 

جامعه، پس شایسته است تا از طریق افزایش سطح آگاهی مردم و رفع ابهامات آنان در خصوص همان موضوع از طریق مراجع 

 .موثق خبری اقدام شود و از این طریق احتمال شیوع یک شایعه و حتی اثرگذاری آن در افراد جامعه به کمترین مقدار خود برسد

را با سال ماقبل مقایسه کنید و بفرمایید سرانه چه تغییری  12های معدنی و آشامیدنی در سال  لطفا میزان تولید و صادرات آب

 کرده است؟

تا  9.2از تغییر قابل توجهی برخوردار نبوده و در محدوده  9213نسبت به سال  9212بندی تولید شده در سال  میزان آب بسته

 .واحد تولیدی در سراسر کشور تولید شده است 930- 920شود که این مقدار توسط بیش از حدود  برآورد میمیلیارد لیتر  9.4

میلیون دالر بوده است که این  0حدود  13بندی در سال  بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسالمی ایران کل صادرات آب بسته

 .ر افزایش خواهد یافتمیلیون دال 90به حدود  12رقم بر اساس آمار ده ماهه در سال 

لیتر است که در مقایسه با کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس  94- 30بندی در کشور حدود  همچنین سرانه مصرف آب بسته

های اخیر و از طرفی نیز  بندی طی سال های بسته لیتر است نشانگر روند کند گسترش فرهنگ مصرف آب 900که همگی بیش از 

  .های پیش رو خواهد بود انه مصرف طی سالامید بخش افزایش سر

 های پتروشیمی به چه سرانجامی رسیده است؟ های معدنی با شرکت مشکل تولیدکنندگان آب

های اخیر با اتخاذ تصمیمات حمایتی و رویکردهای تعاملی مساعدت بسیاری در  خوشبختانه شرکت بازرگانی پتروشیمی طی ماه

توان از برگزاری جلسه بحث و تبادل نظر توسط  تولیدکنندگان انجام داده است که از آن جمله می جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز

های معدنی و آشامیدنی نام برد و با توجه به چنین  مدیر عامل و مدیر بازرگانی داخلی آن شرکت با اعضای معتبر انجمن آب

که در چند ساله اخیر یکی از موانع فعالیت واحدهای تولیدی  رویکردی به شدت به کاهش و یا حذف مشکالت درتامین مواد اولیه

 .بوده است امیدواریم و در این میان تالش اخیر شرکت بازرگانی پتروشیمی قابل تقدیر است

  .های معدنی توضیح دهید لطفا مختصری پیرامون معضالت حمل و نقل و توزیع آب

( شرینک)بندی آب ازجمله سنگینی و حجیم بودن هر واحد محصول  ههای منحصر به فرد محصوالت صنعت بست بدون شک ویژگی

بخش انتقال از کارخانجات تا بازارهای هدف و توزیع مویرگی در بازارهای محلی است  3های اثرگذار بر هزینه حمل آنها در  از مولفه

ایم و لذا مولفه کرایه حمل همواره  اجه بودههای انرژی با افزایش کرایه حمل مو و این درحالیست که هر ساله با افزایش قیمت حامل

 .های اثرگذار بر قیمت تمام شده محصوالت در این صنعت بوده و خواهد بود یکی از مولفه

 های معدنی دارید؟ با توجه به نیازهای جامعه شهری کشور و بحران آب چه دورنمایی از تولید آب

ساله  00دلیل قدمت باالی  مختلف از جمله فرسودگی سیستم توزیع به افت تدریجی کیفیت آب موجود در شبکه شهری به دالیل

آن در کالنشهرها و نشت قابل توجه و در نتیجه ریسک ورود آلودگی به جریان آب و همچنین افزایش تدریجی برخی پارامترهای 

نتیجه افزایش غلظت پارامترهای رویه آب از منابع زیرزمینی و در  نامطلوب همچون نیترات و فلزات سنگین به سبب برداشت بی

و صرف اوقات بیشتر در بیرون از منازل و نیاز به  (Life Style) مذکور در آنها از یکسو و تغییر در نحوه و شیوه زندگی افراد

همراه داشتن آب و همچنین افزایش سطح آگاهی اقشار مختلف جامعه از اهمیت مصرف آب از سوی دیگر، موجب افزایش مصرف 
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های اخیر در کشور است و با توجه به وجود مشکالت مضاعف  بندی و ارتقای فرهنگ مصرف این محصوالت طی سال ی بستهها آب

بینی  های اخیر و همچنین کاهش شدید نزوالت جوی و پایداری پدیده خشکسالی در کشور پیش در حوزه منابع آب در سال

م و موثری در رفع نیاز آب شرب در برخی مناطق کشور ایفا کند و به های پیش رو نقش مه بندی آب طی سال شود صنعت بسته می

 .ای نه چندان دور شاهد افزایش سرانه مصرف این محصوالت خواهیم بود همین دلیل در آینده

 های معدنی چه پیشنهادهایی دارید؟  برای کاهش قیمت تمام شده آب

های  محصوالت عبارتند از قیمت مواد اولیه، هزینه حمل، قیمت حاملهای اثرگذار بر قیمت تمام شده  بدون شک مهمترین مولفه

ها خواهد  انرژی، هزینه سربار و عمومی تولید که ثبات و حتی کاهش در هریک از آنها نقش موثری در کاهش و یا ثبات قیمت

 .یرهای مذکور نقشی است مهم و انکار ناپذ داشت و در این میان نقش دولت و تصمیمات آن در مولفه

ها، رفع مشکالت سیستم بانکی و تسهیل در تامین نقدینگی واحدهای تولیدی،  منظور کردن سهم صنعت از هدفمندی یارانه

همگی از پیشنهادات ... ها و  تخصیص یارانه حمل و نقل در فرآیندهای صادراتی، تامین کافی مواد اولیه، تالش در جهت رفع تحریم

 .ستمرتبط با کاهش قیمت تمام شده ا

http://www.foodpress.ir/Post 

 

 کود
 آیانا -22420اسفند  39, یکشنبه

 تشکیل پرونده پنج شرکت بزرگ واردکننده کود در اخذ شماره ثبت 

تحقیقات خاک و تاکنون پنج شرکت عمده واردکننده کود به کشور برای کنترل کیفیت و اخذ شماره ثبت در مؤسسه 

 .اند کشاورزی تشکیل پرونده داده دآب وزارت جها

رئیس بخش آزمایشگاه و دبیر کمیته مواد کودی مؤسسه تحقیقات خاک و آب امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی 

درصد  40طوری که حدود  تند، بهها دارای بیشترین حجم معامالت کود در ایران هس این شرکت: با اعالم این خبر گفت( ایانا)ایران 

 .شود گیرد و محصوالتشان از کشورهایی همچون آلمان، آمریکا، اسپانیا و ایتالیا وارد می معامالت انواع کود توسط آنها انجام می

قالب شرکت تولیدکننده داخلی کود که محصوالتشان در  00: محمدحسین داودی درباره تولیدکنندگان داخلی انواع کود نیز افزود

منظور اخذ شماره ثبت اقدام  توانند به طرح تطبیق محتوی و برچسب کود توسط مؤسسه تحقیقات خاک و آب تأیید شده است، می

 .کنند

منظور ثبت و کنترل کیفی مواد کودی تصویب شده است را کاری بزرگ و مهم در  نامه وزیر جهاد کشاورزی به وی اجرای آیین

نامه هیچ تولیدکننده،  طبق این آیین: ش کودهای کشاورزی و حفاظت خاک توصیف کرد و ادامه دادمنظور پاالی بخش کشاورزی به

 .کننده کود از قاعده کنترل و گرفتن شماره ثبت مستثنی نیست واردکننده و توزیع

شود، خاطرنشان  داودی با تأکید بر اینکه از نیمه دوم سال آینده هیچ کودی بدون شماره ثبت نباید در عرصه کشاورزی مصرف

توانند به سایت مؤسسه تحقیقات خاک و آب  از این تاریخ، کشاورزان برای حصول اطمینان از اصالت شماره ثبت کودها می: کرد

 .مراجعه کنند

های تولیدکننده داخلی و واردکنندگان کود خواست تا نمونه کودهای خود را برای کنترل کیفیت و اخذ شماره  وی از سایر شرکت

 .به مؤسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی ارسال کنند و تشکیل پرونده دهند ثبت

http://www.foodpress.ir/Post
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نامه ثبت و کنترل کودهای  های مؤسسه تحقیقات خاک و آب درباره مشکالت احتمالی در روند اجرای آیین رئیس بخش آزمایشگاه

کنند و  صورت قاچاق یا کود تقلبی توزیع می را بهبیشترین مشکل را با کسانی خواهیم داشت که کود : کشاورزی نیز تصریح کرد

 .آورند دست می سود هنگفت و میلیاردی به

آزمایشگاه در مراکز استان و یک آزمایشگاه مرکزی مرجع در کرج  29داودی با اشاره به اینکه مؤسسه تحقیقات خاک و آب دارای 

ای است و به دانش زیادی احتیاج دارد و این دانش نزد  کار پیچیدهدلیل تنوع و ترکیبات زیاد،  آنالیز کودها به: است، یادآور شد

 .مؤسسه تحقیقات خاک و آب است

گذار این  آزمایشگاه خصوصی تجزیه خاک، آب و گیاه در کشور داریم که مؤسسه تحقیقات خاک و آب بنیان 940: وی تأکید کرد

 .کنند میاکنون از نظر فنی زیر نظر ما فعالیت  ها است و هم آزمایشگاه

 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای اخذ شماره ثبت کود اقدام نکرده است

کنید، اظهار  داودی در پاسخ به این پرسش که مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را چگونه ارزیابی می

های مورد اختالفشان با  رو همواره نمونهتنوع کودی این شرکت کم و فعالیت آزمایشگاه آنها محدود است، از این : داشت

 .فرستند های ما می تولیدکنندگان را به آزمایشگاه

رغم آنکه پنج شرکت عمده واردکننده کود در مؤسسه تحقیقات خاک و آب برای کنترل کیفیت و اخذ شماره ثبت  گفتنی است، به

ه کنترل کیفیت و اخذ شماره ثبت برای کودهای وارداتی و اند، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی هنوز در زمین تشکیل پرونده داده

های وزارت جهاد  عنوان یکی از زیرمجموعه رود، این شرکت نیز به خرید داخلی خود اقدام نکرده و این در حالی است که انتظار می

های مؤسسه تحقیقات خاک و  برنامهنامه ثبت و کنترل کیفی کود باشد و با  کشاورزی و وابسته به نهاد دولت، پیشرو در اجرای آیین

 ./آب هماهنگ و همراهی کند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/39190-9.html 

 

 گوشت مرغ
 - 42/23/32فارس

 افزایش هزینه کشتار عامل گرانی مرغ/ تومان شد ۶511مرغ 

کنندگان و افزایش هزینه کشتار عامل گرانی  رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی با بیان اینکه سودجویی تولید

تومان رسید و شاید در  ۶511کننده امروز به  قیمت هر کیلوگرم مرغ برای مصرف: مرغ در روزهای اخیر بوده، گفت

 .برخی مناطق هر کیلوگرم آن قیمت باالتری داشته باشد

وگو  خانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران امروز در گفت مهدی یوسف خبرگزاری فارسه گزارش خبرنگار اقتصادی ب

تومان است و ممکن است در برخی  0400ای تهران ه فروشی قیمت مرغ امروز در خرده: گفت خبرگزاری فارسبا خبرنگار اقتصادی 

 .مناطق هر کیلوگرم آن قیمت باالتری داشته باشد

تومان  0300دار با قیمت  تومان حمل به مغازه 900تومان عرضه شده و با هزینه  0900هر کیلو مرغ امروز در کشتارگاه : وی افزود

 .رسد می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21916-1.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/
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هزار  1دار مرغ باید با قیمت حدود  درصد سود مغازه 90بنابراین با احتساب : فترئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران گ

تومان  0400تومانی در هر کیلو مرغ را با قیمت هر کیلو  200تا  300داران با سود  کننده عرضه شود که غالبا مغازه تومان به مصرف

 .کنند عرضه می

مرغداران با افزایش : کنندگان در ایام پایانی سال عنوان کرد و اظهار داشت خانی دلیل افزایش قیمت مرغ را سودجویی تولید یوسف

کنند همچنین افزایش  تومانی در هر کیلو عرضه می 300الی  900تقاضا در روزهای پایان سال مرغ را هر روز با افزایش قیمت 

 .هزینه کشتار هم مزید به علت شده است

 .تومان رسیده است 940تومان به  10درصد افزایش داشته و از  00اجرت کشتار در یک هفته اخیر : وی افزود

کشتارگاه امشب کشتار و فردا با عرضه مرغ به بازار آخرین روز کاری را : رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران بیان داشت

 .کنند و قطعا از روز جمعه تقاضای چندانی برای خرید مرغ وجود ندارد سپری می

 .قیمت ماهی در یک ماه اخیر تغییر چندانی نداشته و تقریبا ثابت بوده است: مورد قیمت ماهی در بازار اظهار داشتوی در 

 .تومان است 90400هر کیلو گرم آن برای مصرف کننده : آال عنوان کرد و بیان داشت ترین ماهی را قزل خانی پر مصرف یوسف

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=92129330000902 

 

 گوشت مرغ
 آیانا - 2242اسفند  32, سه شنبه

 ای توزیع می شود  قطعه 19مرغ منجمد در سال 

هایی در  بندی بستهدر ... کارگروهی برای این که مرغ از سال آینده به صورت قطعات تفکیک شده سینه، ران، گردن و 

 .سردخانه نگهداری شود و به این ترتیب فرهنگ مصرف مرغ منجمد ترویج یابد، ایجاد شده است

، حسن رکنی، معاون بهبود تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی امروز در نشست خبری (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

سال گذشته قیمت گوشت قرمز ثابت بود و به رغم افزایش  3در : طلب فوق افزودپایان سال خود همچون روال سال قبل با بیان م

 .های تولید قیمت این محصول تغییری نداشت هزینه

درصد قیمت دام زنده افزایش یافته که این موضوع نافی وفور گوشت قرمز  90تومان یعنی حدود  9000ماه گذشته  2در : وی گفت

 .نیست

ماه گذشته افزایش قیمت کاذب در شبکه  3بندی آماده توزیع گوشت قرمز به بازار هستند اگر چه در واحدهای پروار: رکنی گفت

هزار تومانی قیمت آن  3هزار تومان رسید، اما دوباره با کاهش  30توزیع این محصول اتفاق افتاد و در مراکز عمده هر کیلوی آن به 

 .هزار تومان کاهش یافت 33به هر کیلو 

 .ها بر عهده ما نیست نترل قیمت گوشت در خرده فروشیک: وی افزود

سال گذشته در بهمن و اسفند بخش زیادی از مرغ عرضه شده را : معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد گوشت مرغ اظهار داشت

ماه جاری بود کردیم، اما امسال شرایط جدیدی تجربه شد و آن افزایش کشش بازار در هفته دوم بهمن و  آوری و ذخیره می جمع

 .که این افزایش کشش به صورت جهشی اتفاق افتاد

ماه اول  90درصد افزایش داشت، به طوری که در  90در اسفند ماه تقاضای مرغ گرم نسبت به ماه گذشته : رکنی اظهار داشت

و اسفند این مقدار افزایش ماه آخر سال یعنی بهمن  3شد، اما در  تن مرغ وارد میدان بهمن می 204امسال روزانه به طورمعمول 

 .زیادی یافت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931227000143


 3931چهارم اسفند اهم اخبار کشاورزی  هفته       ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

83 
 

درصد افزایش داشته به طوری که در بهمن  900درصد و در برخی روزها  90در بعضی روزها ورود مرغ به میدان بهمن : وی افزود

 .تن افزایش داشته است 400تن به  204ماه ورود مرغ در برخی روزها از 

به رغم این که در : ماه اخیر به صورت جهشی بوده است، بیان داشت 3ش بازار در رکنی با تاکید بر این که مرغ کم نشده ولی کش

بینی شده افزایش نیافته  درصد پیش 90درصد افزایش تقاضا داشتیم، اما قیمت عرضه مرغ در میدان بهمن بیش از  40اسفند ماه 

 .است

 .که آن هم از حوزه کنترل ما خارج استها اتفاق دیگری بیفتد  در حالی که ممکن است در خرده فروشی: وی افزود

تن مرغ سرد در کنار گرم عرضه  400هزار و  3در یک ماه گذشته بعضی روزها بیش از : معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

ر درصد مرغ سرد افزون بر مرغ گرم عرضه شده و بنابراین با ادامه عرضه د 40شد و این اتفاق به این معنا است که حدود  می

 .فروردین و اردیبهشت هیچ مشکلی از لحاظ تامین این محصول وجود ندارد

 .دهیم هزار تن است که به تناسب نیاز بازار عرضه را افزایش می 900ذخایر فعلی ما در گوشت سرد مرغ باالی : وی بیان داشت

 020سطح کشور عرضه شد و بیش از  تن گوشت سرد مرغ در 400هزار و  3روز گذشته : معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .تن گوشت گرم مرغ در میدان بهمن عرضه شد که این نشان دهنده افزایش ورود گوشت مرغ به این میدان بوده است

شد تا در چرخه  آوری می شد و بنابراین مرغ منجمد عرضه نمی تا قبل از بهمن مرتب مازاد مرغ گرم جمع: رکنی اظهار داشت

 .و به همین دلیل مردم با فرهنگ مصرف مرغ گرم عجین شدندمصرف قرار گیرد 

تن در روز آغاز شد در حالی که به مرور در چند ماه اخیر با چرخش ذائقه بازار این  900عرضه مرغ منجمد با کمتر از : وی افزود

 .تن در روز رسیده است 3400رقم در حال حاضر به حدود 

ای تأمین شده که دارای استانداردهای کشتارگاهی است،  اینکه مرغ منجمد تهیه شده از زنجیرهمعاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان 

 .دهد هزار تومان یارانه می 3دولت به ازای هر کیلوگرم مرغ سرد عرضه شده به مردم : گفت

در این راستا : ، بیان داشتای انجام دهیم عرضه مرغ منجمد را به صورت قطعه 10رکنی با بیان اینکه در نظر داریم تا در سال 

هایی در  بندی در بسته... ایم و در نظر داریم تا مرغ به صورت قطعات تفکیک شده سینه، ران، گردن و  کارگروهی ایجاد کرده

 .سردخانه نگهداری شود و به این ترتیب فرهنگ مصرف مرغ منجمد را ترویج دهیم

 تدوام توزیع مرغ منجمد در ایام نوروز

های توزیع است بنابراین برای جلوگیری از تغییرات قیمت در نظر داریم تا در  بخشی از عدم تعادل قیمت ناشی از شبکه: وی افزود

 .بگیریم  ایام تعطیل نوروز از همکاری چند غرفه منتخب در میدان بهمن برای استمرار توزیع مرغ سرد بهره

های  این موضوع خودسرانه اتفاق افتاده و باید دستگاه: ها گفت کشتارگاه هزار تومانی کشتار مرغ در 3رکنی در مورد افزایش هزینه 

 .نظارتی رسیدگی کنند

 میلیون تن تجارت مرغ جهان در اطراف ایران 91میلیون تن از  3

ن میلیو 90صادرات مواد پروتئینی یک مزیت برای کشور است، زیرا از : در مورد صادرات مرغ گفت 12وی در مورد اقدامات سال 

 .افتد میلیون تن آن در کشورهای اطراف ایران اتفاق می 2تن تجارت مرغ در جهان حدود 

هزار تن صادرات مرغ انجام شده و رکورد صادرات گوشت مرغ  00در سال جاری حدود : معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .رقم خورد

درصد افزایش  04هزار تنی صادرات این محصول  24افزایش هزار تن صادرات تخم مرغ انجام شده و با  04امسال : وی گفت

 .صادرات در این محصول صورت گرفت
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صادرات دام سبک نداشتیم، اما با برنامه وزارتخانه صادرات دام سبک بیش از  13سال : معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .ورت گرفته استهزار نفر شتر ص 94هزار راس دام سنگین و بیش از  90هزار راس،  410

میلیارد تومان یارانه شیر بهار امسال به  334حدود : هزار تن بود، افزود 04رکنی با بیان این که تولید عسل در سال جاری بیش از 

کل  10ها انجام شده و تا آخر فروردین ماه  درصد پرداخت 00کنندگان پرداخت شده و بیش از  هزار نفر از تولید 900بیش از 

 .شود زم در این زمینه اجرایی میاقدامات ال

 .میلیارد ریال مشوق صادراتی به مرغ و تخم مرغ اختصاص داد 400دولت مبلغ : معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت

هزار تن  00کنندگان شیر حدود  سازمان تعاون روستایی در سال جاری تاکنون در جهت حمایت از تولید: رکنی بیان داشت

 ./به پودر شیر خشک خریداری کرده است شیرخام را برای تبدیل

 :برای بهاشتراک گذاری اخبار اقدام نمائید

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/39109-9.html 

 

 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان - 2242اسفند  3۲: تاریخ

 های مصوب گوشت مرغ شاورزی درباره تخلف از نرخهشدار وزارت جهاد ک

تومان و هر کیلوگرم مرغ منجمد  0100قیمت هر کیلو مرغ گرم در میادین : مدیرکل دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی گفت 

 .تومان تعیین شده و باالتر از ان تخلف است 4000

ساکنان استانها و شهرستان ها نیز می توانند در صورت : ، حبیب امینی اظهار داشت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

مشاهده تخلف و گرانفروشی با ادارات کل پشتیبانی امور دام استان و شهرستان خود تماس بگیرند تا سازمان های بازرسی و نظارت 

 .بر قیمت ها رسیدگی و برخورد کنند

هزار تن مرغ گرم در تهران  4هزار تن مرغ منجمد و  3یرکل دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه روزانه مد

تولید و عرضه گوشت مرغ قابل توجه است به طوری که جوجه ریزی در بهمن ما نسبت به ماه قبل از آن : توزیع می شود ،افزود 

 .ن با توجه به افزایش تولید دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارددرصد افایش یافته است بنابرای 90

 تن مرغ در میدان بهمن تهران توزیع می شد که  204ماه گذشته روزانه  90در : وی گفت 

 .تن در میدان بهمن شکسته شد 000تن افزایش یافته است و امروز نیز رکورد توزیع مرغ با  000در اسفند به روزانه 

هزار تن است که برای اولین بار  940میزان مرغ ذخیره سازی شده در کشور : امور طیور وزارت جهاد کشاورزی افزود  مدیرکل دفتر

 .تمام این میزان از محل تولید داخلی تامین شده است

 .در دو سال گذشته مرغ منجمد وارداتی نداشتیم و هیچ مجوزی نیز برای واردات مرغ صادر نشده است: امینی گفت 

تومان از شرکت پشتیبانی امور دام دریافت می کنند و با احتساب کارمزد  4900عوامل توزیع مرغ منجمد را با قیمت : ی افزود و

 .تومان برای مصرف عرضه می کنند 4000هر کیلوگرم را 

 همان طور که وزیر جهاد کشاورزی در : مدیرکل دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی گفت 

 .هزار تومان است که قیمت مناسب و عادالنه ای است 0قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم حدود  اعالم کرده ،

امینی از دستگاه های نظارتی و بازرسی خواست نظارت کافی و دقیق تری در مراکز عرضه و فروش داشته باشند تا گوشت مرغ با 

 .قیمت هایی که وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرده است به فروش برسد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21971-1.html
http://www.yjc.ir/fa/comercial


 3931چهارم اسفند اهم اخبار کشاورزی  هفته       ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

85 
 

وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت تامین و تولید را دارد و بخش توزیع و نظارت برکنترل قیمت ها در حیطه وظایف این : فزودوی ا

 .وزارتخانه نیست

در دو سال اخیر هیچ مجوز : مدیرکل دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی درباره وجود مرغ های منجمد برزیلی در بازار گفت 

 .ست و احتمال دارد بخش خوصی نسبت به توزیع این مرغ ها اقدام کرده استواردات صادر نشده ا

http://www.yjc.ir/fa/news/4940000 

 

 منابع مالی
 آیانا - 2242اسفند  32, چهارشنبه

 گذاری کشاورزی  بانک و صندوق توسعه سرمایه امضای تفاهم نامه پست

گذاری در بخش کشاورزی و  مابین شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه نامه همکاری فی تفاهم

های مشترک و حمایت مالی از  ها در زمینه بانک ایران به منظور گسترش همکاری الحسنه پست قرض صندوق 

های اعتباری خرد  عنوان صندوقهای کشاورزی زنان روستائی و عشایر به   های حمایت از توسعه فعالیت صندوق

 .روستائی ویژه حمایت از زنان، امضاء شد

و به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ سیدعبدالکریم ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

گذاری در بخش کشاورزی با  ایهاردکانی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرم رضوی

های کشاورزی زنان روستائی و عشایر، همکاری بین دو صندوق را زمینه   های حمایت از توسعه فعالیت ارائه گزارشی از صندوق

 .رسانی بیشتر به هموطنان روستائی دانست خدمت

وجود این دفاتر : انی در روستاها دانست و گفترس بانک ایران را ظرفیت و سرمایه بزرگی برای خدمت  وی دفاتر خدمات بانکی پست

های کشاورزی زنان روستائی و عشایر باشد و نقطه مشترک بین این   تواند پایگاهی برای صندوق های حمایت از توسعه فعالیت می

 .دو مجموعه نیز همین حضور در روستاهاست

خش کشاورزی در کشور و نحوه عملکرد و ارتباط آنها با های حمایت از توسعه ب رضوی اردکانی همچنین به تشریح انواع صندوق

بانک ایران، کارهای   الحسنه پست ها پایگاه مردمی داشته و با همکاری صندوق قرض این صندوق: روستاها پرداخت و تصریح کرد

 .بسیار خوبی برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در ورستاها انجام خواهد شد

با : گذاری در بخش کشاورزی نیز گفت ت مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایهابوالقاسم شمس، عضو هیأ

بانک ایران   گرائی در ارائه خدمات مشترک به روستائیان، دفاتر خدمات بانکی پست توجه به فعالیت هر دو مجموعه در روستاها و هم

 .قتصادی این مناطق استوجه مشترکی برای ارائه خدمات بهتر به روستاها و رونق ا

نامه با تقدیر از همکاری دو صندوق و  بانک ایران در مراسم امضاء این تفاهم  مدیره ومدیرعامل پست زاده، رئیس هیأت  محمود حسن

هدف و فلسفه وجودی پست بانک ایران حضور در مناطق : رسانی در مناطق روستائی گفت گرائی ایجاد شده برای خدمت هم

 .رسانی به هموطنان و کمک به تأمین منافع اجتماعی است محروم جامعه برای خدمتروستائی و 

برای رسیدن به این مهم از : گانه این بانک برای رسیدن به اهداف تعیین شده اشاره کرد و اظهارداشت سه  زاده به استراتژی حسن

ایم تا بتوانیم  های وزارت ارتباطات استفاده کرده ختهای بخش خصوصی و زیرسا  دانش و فناوری اطالعات و تکنولوژی روز، ظرفیت

 .هزار روستا دفتر خدمات بانکی را ایجاد کنیم 90ایم در  البته در این راستا توانسته. های حضور در روستاها را کاهش دهیم هزینه

http://www.yjc.ir/fa/news/5156786
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الحسنه این بانک و شرکت  با توجه به اهداف مشترک صندوق قرض: رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل پست بانک ایران تصریح کرد

رسانی به هموطنان روستائی قطعاً این  گذاری در بخش کشاورزی برای خدمت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه

زائی در مناطق  خداوند را درپی خواهد داشت و هم اهداف انقالب اسالمی را محقق ساخته و موجب اشتغال  همکاری هم رضایت

 .شود روستائی می

نامه همکاری با ایام فاطمیه  محسین صباغی، عضو هیأت مدیره پست بانک ایران نیز در ادامه با اشاره به تقارن انعقاد این تفاهمغال

الحسنه پرداخت و این همکاری را بستری مناسب برای ارائه خدمات به  نامه با صندوق قرض به تشریح نحوه اجرای این تفاهم

 .هموطنان روستائی دانست

بانک ایران نیز گزارشی از عملکرد این صندوق و حضور آن در دفاتر خدمات بانکی  الحسنه پست قرض زندی، مدیرعامل صندوق رسول

 .روستائی و همکاری با صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی پرداخت

های کشاورزی   ت از توسعه فعالیتنامه، خدمات متنوع بانکی و وام به اعضای صندوق های حمای براساس این تفاهم: گفتنی است

 ./زنان روستائی و عشایر مطابق قوانین و مقررات مربوطه ارائه خواهد شد

http://www.iana.ir/majles/item/39100-9.html 

 

 منابع مالی
 آیانا -2242اسفند  32, سه شنبه

 میلیارد ریال برای پرداخت دیون صندوق بیمه محصوالت کشاورزی  9۷51اختصاص 

بر اساس مصوبه هیأت وزیران، مبلغ یک هزار و دویست و پنجاه میلیارد ریال بابت پرداخت دیون صندوق بیمه 

 . گیرد محصوالت کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می

به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، بر اساس مصوبه هیئت وزیران، مبلغ یک هزار و ( ایانا)انبه گزارش خبرگزاری کشاورزی ایر

 .گیرد دویست و پنجاه میلیارد ریال بابت پرداخت دیون صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار می

 :متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است

ردیف ( 1)ریال به صورت هزینه ای از محل اعتبارات جزء ( 9ر340ر000ر000ر000)و پنجاه میلیارد  مبلغ یک هزار و دویست

اعتبارات موضوع فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، "کل کشور با عنوان  9212قانون بودجه سال ( 0)جدول شماره ( 909000)

بابت پرداخت دیون صندوق  "کت های دولتی وابسته و تابعهدارایی ها و حقوق مالی و نیروگاه های متعلق دولت و مؤسسات و شر

کل کشور در اختیار وزارت  9212قانون بودجه سال ( 90)جدول شماره ( 39)بیمه محصوالت کشاورزی موضوع ردیف 

قانون ماده واحده ( 2)تبصره ( ج)قرار می گیرد تا برابر احکام مقرر در بند ( صندوق بیمه محصوالت کشاورزی)جهادکشاورزی 

 .یادشده و سایر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود

برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت  30/93/9212اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این مصوبه را در تاریخ 

 ./جهادکشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابالغ کرد

http://www.iana.ir/majles/item/39102-9.html 

 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

http://www.iana.ir/majles/item/21980-1.html
http://www.iana.ir/majles/item/21973-1.html
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 خبرنگاران جوان – 2242اسفند  3۲: تاریخ

 لزوم کاهش میزان واردات دام/ ظرفیت مرغداری در کشور بیش از مصرف داخل است

ساز  های باالی مرغداری در کشورمان حمایت از تولید و صادرات زمینه ظرفیتبا توجه به : عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت

 .رونق و اشتغالزایی خواهد بود

ایجاد های  ، ظرفیتخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانبهرام بیرانوند عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در گفتگو با 

بایستی تولید مرغ در کشور را تقویت و زمینه رونق : شده در صنعت مرغداری در کشور را بیش از مصرف داخل دانست و تاکید کرد

 .صادرات و کاهش واردات را فراهم کرد

زایی در این صنعت که در کشور داریم و با حمایت از تولیدکنندگان روند اشتغال  های فراوانی خوشبختانه با ظرفیت: وی تصریح کرد

 .گسترش خواهد یافت

 .ها تامین شود باید تالش کرد تا با کاهش میزان واردات دام، نان و خوراک مرغداری: بیرانوند اظهار داشت

چنانچه تولیدکننده از تولید خود متضرر شود، مصرف کننده هم با مشکالتی مواجه خواهد : نماینده مردم لرستان در ادامه افزود

 .شد

: کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی قیمت مرغ در طی چند ماه قبل را به ضرر تولیدکنندگان داخلی دانست و افزودعضو 

 .های تولیدی با قیمت عرضه مرغ روند متعادلی برقرار کرد ریزی، تامین علوفه و هزینه باید بین فرآیند جوجه

 .های تولیدی برخی تولیدکنندگان باشد نهتواند جبران هزی قیمت فعلی تا حدودی می: وی یادآور شد

دار نیست و افت قیمت را در پی خواهد داشت و در آستانه نزدیک شدن به سال  افزایش قیمت مرغ ادامه: بیرانوند خاطر نشان کرد

 .ها روند تعدیل خواهند یافت جدید قیمت

با مرغ گرم تفاوت زیادی ندارد و مصرف کننده مرغ منجمد داخلی : عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی اظهار داشت

 .ای در راستای تامین گوشت مرغ داشته باشد نباید دغدغه

http://www.yjc.ir/fa/news/4940003 

 

 مصاحبه، سخنرانی ،بازدیدها
 فودپرس – 2242اسفند ماه  32چهار شنبه 

 شکالت تلخ بخورید مواد غذایی: بهداشتمعاون وزیر 

معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو به مردم توصیه کرد در دید و بازدیدهای نوروزی و صرف شیرینی جات، شکالت  <

واگیر  دکتر رسول دیناروند با اشاره به معضل و دغدغه اصلی حوزه سالمت کشور که به سمت افزایش بیماری های غیر.تلخ بخورند

پیشگیری از بروز بیماری چاره اصلی مقابله با بیماری های مختلف است و در این خصوص اصالح شیوه : در حرکت است، گفت

زندگی و اصالح تغذیه و غذای جامعه از ضروریات است لذا در تمامی ایام خصوصا ایام عید نوروز علی رغم اینکه ذائقه شان به 

از آنجا که : وی افزود.د توجه داشته باشند که در مصرفاین فراورده ها زیاده روی نکنندسمت شکالتهای شیرین میل می کن

مهمترین اولویت های امروز تغذیه در کشور توجه به میزان کالری دریافتی و جلوگیری از بروز چاقی است و شکالت و شیرینی 

راتها، چربی ها، نمک، قند و شکر که در پذیرایی های منشا کالری هستند، به مردم توصیه می شود از مصرف بیش از حد کربوهید

 عید نوروز در آجیل و شکالت و غیره بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، اجتناب نمایند

 http://www.foodpress.ir/Post. 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5157672
http://www.foodpress.ir/Post
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 رنگاران جوانخب - 2242اسفند  3۲: تاریخ

 صدور مجوز واردات برای برخی از واردکنندگان شکرخام/ شب عید وجود ندارد  هیچ مشکلی در تامین میوه

کند  برای کسی که شکر خام وارد می: در خصوص واردات شکر گفت 12در سال  "نگاه یک"وزیر جهاد کشاورزی در آخرین برنامه 

 .کنیم ت صادر میو پس از تصویه آن را صادر کند، مجوز واردا

؛ محمود حجتی درباره اقدامات وزارتخانه جهاد کشاورزی در روزهای پایانی سال و گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

شود و هم اینک بخش عمده ای از مقرر شده است به میزان قابل توجهی پرتقال و سیب تامین : تنظیم بازار میوه شب عید گفت

این محصوالت تهیه و توزیع آن در استان تهران شروع شده است و در استانهای دیگر هم از دو روز دیگر توزیع می شود و در تامین 

 .بقیه میوه های شب عید هم مشکل خاصی نیست

ست و چه اقداماتی برای کنترل قیمت ها صورت وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ این سوال که قیمت برخی میوه ها افزایش یافته ا

تومان برای سیب  3040تومان برای پرتقال تامسون شمال و  3140در حال حاضر در میادین میوه و تره بار : گرفته است گفت

هزار  240قیمت گذاری شده است سال گذشته سیب کم بود و قیمت آن افزایش یافت اما امسال عالوه بر تامین بازار داخلی حدود 

تن سیب هم صادر کردیم، امسال میزان پرتقال کمی محدود تر است هر چند در مجموع دولت روی این قیمت ها یارانه هم می 

 .دهد

رئیس اتحادیه میوه و سبزی که دلیل افزایش قیمت مرکبات را حضور دالالن عنوان کرده  در ادامه مجری برنامه با اشاره به اظهارات 

ل میوه را از باغدار با قیمت خیلی نازل خریدرای می کند و در بازار به باالترین قیمت می فروشد، از وزیر جهاد است بطوری که دال

این رنجی است که ما هم به  : کشاورزی پرسید تا چه زمانی قرار است این دالالن اینگونه سودهای ناساالم ببرند؟ که حجتی گفت

وص باید عالوه بر وجود دالالن به ماهیت محصول کشاورزی به علت آسیب پذیری عنوان مسئول درگیر آن هستیم، در این خص

 .زیاد و عمر کم آن نیز توجه شود

باید در مواردی که امکان دارد از نظر فرهنگی درخصوص تازه خوری تغییر روش دهیم به طور مثال در خصوص : حجتی افزود

درصد سیب زمینی به صورت خام  14خت فریز شده عرضه شود اما االن سیب زمینی بخش عمده ای از مصرف باید به صورت نیم پ

 .دارد عرضه می شود و یکی دیگر توجه به مسایل مربوط به بسته بندی، حمل و نقل و اینگونه کارهاست

بدین یکی دیگر از مسایلی که در دستور کار دولت هم قرار دارد کاهش فاصله تولید تا مصرف است : وزیر جهاد کشاورزی گفت

توانمندیها و تشکل ها باید  مفهوم که تولید کنندگان باید بتوانند در بخشی از بازرگانی مثل عمده فروشی حضور داشته باشند، 

 .ایجاد شود مانند برخی کشورهای اروپایی که تولید کننده خودش فروشنده است

اجرای بخش عمده این کار با وزارت جهاد کشاورزی : حجتی در پاسخ به این سوال که برای رسیدن به این هدف چه باید کرد گفت

است اما بخش های دیگری هم دخیل هستند مثل سازمان های تجاری که همه باید با حمایت از هم زنجیره تولید و عرضه را ایجاد 

 .کنند

زمان مورد نظر : ود؟ گفتوزیر جهاد کشاورزی در پاسخ این سوال مجری که در بازار میوه چه زمانی شاهد حذف دالالن خواهیم ب

شما اگر زمان بر اساس ریاضی است باید بگویم هیچ وقت، اما چیزی که می شود انجام داد ایجاد زنجیره تولید و عرضه توسط تولید 

 . کننده است که این مسئله در دستور کار است هر چند نیازمند هماهنگی های فرا بخشی هستیم

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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قابل توجهی از سیب زمینی کشور در اردبیل تولید می شود اما هیچ واحد مورد نیاز برای میزان   :وزیر جهاد کشاورزی افزود

هر چقدر زمان بیشتر به تولید کننده بدهیم توانایی دالالن کاهش . نگهداری و عرضه بموقع سیب زمینی در این شهر وجود ندارد

 .می یابد

کیل صندوق های توسعه بخشی و امکانات مورد نیاز نگهداری برای به وجود تامین نهاده ها و مواد اولیه، تش  :حجتی در ادامه افزود

 .آوردن زنجیره حذف داللی ها و عرضه کاال توسط تولیدکننده در دست اقدام است هر چند اجرای این برنامه ها زمان بر هستند

تقریبا همه میوه های مورد نیاز شب : گفتحجتی درباره مقدار میوه تامین شده برای شب عید و میزان داخلی و وارداتی بودن آن 

 . عید داخلی هستند و واردات خاصی نداشتیم

به علت نبود شبکه ارائه محصول از : وزیر جهاد کشاورزی درباره علت نوسانات قیمت محصوالت کشاورزی و دامی در بازار گفت

ها با نوسان مواجه می شوند، برای نمونه  تولید به مصرف و خدمات عرضه مستقیم و همچنین آسیب پذیری محصوالت، قیمت

ساعت نگهداری و به فروش برساند در غیر این صورت شیر فاسد و غیرقابل فروش می  0دامدار قادر است شیر تولیدی را تنها تا 

 .شود

و توزیع محصوالت مجری برنامه در ادامه به اظهارات مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت که گفته اند از این پس مراحل تولید 

ستاد تنظیم بازار این تصمیم را : برعهده وزارت جهاد کشاورزی است اشاره کرد و نظر وزیر جهاد کشورزی را جویا شد که وزیر گفت

گرفته است و ما هم انجام وظیفه می کنیم اما بر اساس قانون انتزاع، وظیفه وزارت جهاد کشاورزی تولید و تامین از نظر تراز است 

تن کسری  000تا  040تن آن تولید داخل و حدود  9240میلیون تن است که  3مثال میزان مصرف شکر در سال نزدیک به  یعنی

اما اینکه این شکر در مغازه چند فروخته می شود و آیا اتیکت . وجود دارد که ما باید برنامه ریزی کنیم تا این کسری وارد بازار شود

اینکه قیمت شکر چند باشد را سازمان حمایت تعیین می کند و این سازمان . شاورزی مربوط نیستدارد یا ندارد به وزارت جهاد ک

 .هم در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است

نحوه توزیع در مغازه ها در اختیار سازمان حمایت است، اگر کسی تخلف کند و الزم باشد برخورد شود   :وزیر جهاد کشاورزی گفت

این روال و ساختار دولتی و حکومتی است، اما اگر قرار است این کار را هم وزارت جهاد . و تعزیرات وارد می شوند سازمان بازرسی

 .کشاورزی انجام دهد باید ابزارش را هم داشته باشد

: د افزودتومان را مناسب و منطقی دانستی 0000حجتی در ادامه برنامه در پاسخ سوال مجری که پرسید چرا قیمت هر کیلو مرغ 

تهیه خوراک، دارو و هزینه های نگهداری و غیره می  این قیمت براساس آنالیز هزینه ها صورت گرفته است که شامل خرید جوجه، 

شود البته این هزینه ها را سازمان حمایت بررسی کرده و این مبلغ را بدست آورده هر چند قیمتی که تولید کننده ها اعالم می 

 .میزان استکنند بیشتر از این 

برای . بخشی از این افزایش قیمت مربوط به التهاب شب عید بود: وی درباره علت افزایش قیمت مرغ با وجود تولید زیاد آن گفت

تن  204مثال میزان عرضه مرغ در میدان بهمن تهران که یکی از مهمترین مراکز عرضه مرغ است در طول ده ماه گذشته روزانه 

 .تن هم رسید که این افزایش ناشی از التهاب کاذب شب عید بود 200یر به متوسط عرضه بود اما در یک ماه اخ

در خصوص مرغ منجمد هم : وزیر جهاد کشاورزی شایعات را نیز یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت مرغ گرم عنوان کرد و افزود

 . ه استشایعاتی پخش شد که پس از پیگیری های صورت گرفته تاکنون علت آن مشخص نشد

یکی ازشایعات به فوت فردی در یکی از بیمارستان ها مربوط می شود که گفته شده بود به علت مصرف مرغ منجمد : حجتی افزود

که آن هم مبتال به ابوال و آنفوالنزای مرغی بوده است که این شایعه باعث کاهش مصرف مرغ منجمد و افزایش تقاضا برای خرید 

 .مرغ گرم را در پی داشت

تومان یارانه می دهد و این مرغ ها  3400دولت برای حمایت از خانواده های ضعیف تر جامعه برای هر کیلو مرغ منجد  : وی گفت
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 .کامال بهداشتی و تحت نظارت دولت بسته بندی و عرضه می شوند

شاورزی و اینکه برخی علت شرکت بازرگانی دولتی میان وزارت صنعت و جهاد ک وزیر جهاد کشاورزی درباره دست به دست شدن 

این شرکت هرگز چنین نقشی نداشته است و این بعضی ها از کجا : سردرگمی بازار را شرکت بازرگانی دولتی اعالم کرده اند گفت

قلم گندم، شکر، برنج و روغن حق ورود دارد و در خصوص محصوالتی مانند  0این شرکت فقط در خصوص . این حرفها را می گویند

 .یچ عنوان وارد نشده استمرغ به ه

ماه ذخیره گندم  0با توجه به زمانی که در آن قرار داریم برای : حجتی در ادامه به وضعیت مطلوب انبار گندم اشاره کرد و گفت

 .داریم و این مساله مهم و قابل توجهی است

عطیلی کارخانجات قند و شکر منتشر شده مجری برنامه در ادامه خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت به تازگی اخباری مبنی بر ت

ماه  90گفتید که در  است که در پی آن شماری از کارگران این کارخانه ها هم بیکارشده اند، شما هم در بخشی از صحبتهایتان 

یرا آیا این شکرها بصورت خام و یا فراوری شده وارد کشور شده است؟ ز  واردات شکر به کشور صورت گرفته است حال 12سال 

گفته می شود اگر شکر بصورت خام وارد کشور شده بود کارخانه های فراوری شکر تعطیل و به تبع آنها هم کارگران بیکار نمی 

 شدند؟

میلیون تن افزایش تولید چغندر در کشور داشتیم و  200میزان هزار و  12در سال : وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ مجری گفت

ده که بیش از نیاز کشور بود و پس از این مساله به سازمان توسعه تجارت اعالم کردیم که دیگر ثبت میلیون تن شکر وارد ش 9000

 . سفارش نشود چون بیش از نیاز وارد شده است

اینکه شکر وارداتی خام باشد یا تصویه شده باشد ترجیح ما با خام بودن است بطوریکه تعرفه های صادر : وزیر جهاد کشاورزی افزود

م براساس شکر خام بوده است، حال با این وضعیت آیا االن باید ما اجازه واردات شکر باید بدهیم و وارد بازار اشباع شده شده ه

 .کنیم

هم اکنون شکر کارخانجات قند مشتری ندارند آیا ما باید باز هم شکر وارد کنیم البته در کوتاه مدت قطعا نیاز به : حجتی گفت

خصوص بیکاری کارگران هم باید بگویم یکی از راههای ایجاد اشتغال صادرات مجدد این محصول است  واردات شکر داریم اما در

 .که البته باید روی این موضوع کار شود

 .برای کسی که شکر خام وارد می کند و پس از تصویه آن را صادر کند مجوز واردات صادر می کنیم: وی افزود

یکی از تاکیدات در اقتصاد مقاومتی تنوع بخشی به بازار واردات است، در سال گذشته  که  وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ این سوال

عمده محصوالت کاالهای اساسی که در دنیا تولید تولید می شود توسط : برای کاهش واردات از یک به چند کشور چه کردید؟ گفت

ین مایحتاج از کشورهای مختلفی هستیم، اما امسال برغم کشورهای خاصی صورت می گیرد اما با این حال ما همیشه به دنبال تام

این میزان بیشتر  10میلیون تن گندم بیشتر از سال گذشته از کشاورزان خریدیم که امیدواریم در سال  3خشکسالی ها بیش از 

 .شود

خیل هستند و فائو در در خصوص واردات عمده محصوالت کاالهای اساسی که در دنیا عرضه می شود کشورهای خاصی د  :وی گفت

درصد نیاز را به ناچار وارد می کنند و کشورهای توسعه یافته  90آخرین گزارش خود اعالم کرده است کشورهای در حال توسعه 

 .عالوه بر تامین نیاز، صادر کننده محصوالت هم هستند و روند واردات و صادرات دارد دو قطبی می شود

ر همه اینها کشت فرا سرزمینی را دنبال می کنیم و از ایرانیایی که می توانند در خارج از مرزهای در کنا :وزیر جهاد کشاورزی افزود

 .سرزمینی مایحتاج کشور را تولید کنند حمایت می کنیم

در کشاروزی برنامه هایی داریم مثال برای انتقال آب دیگر کانال ایجاد : حجتی درباره میزان هدر رفت آب در بخش کشاورزی گفت

 .نشود بلکه آب از سرچشمه با لوله منتقل شود و از سیستم های نوین آبیاری استفاده کنیم
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http://www.yjc.ir/fa/news/4940109 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 فودپرس – 2242اسفند ماه  39یک شنبه 

آوردن خلیلیان به وزارتخانه :سال سکوت عنوان کرد 5رزی دولت نهم پس از محمدرضا اسکندری وزیر جهاد کشاو

 بزرگترین اشتباه من بود

سال در نزد جمعی از  4محمدرضا اسکندری، وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم و مدیرعامل کنونی سازمان اقتصای کوثر، پس از 

ین بود که خلیلیان را به عنوان معاون وزیر برنامه ریزی و یکی از اشتباهات من در دوره وزارت ا: اصحاب رسانه اعالم داشت

، محمدرضا اسکندری، مدیرعامل و (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران.اقتصادی جهادکشاورزی در دولت نهم انتخاب کردم

با خبرنگاران و  10زو وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم که در آستانه نورو "کوثر"نایب رییس هیات مدیره سازمان اقتصادی 

ساعته برگزار کرد؛ وقتی با سماجت  4دیداری ( حتی منتقدان تند و تیز و صریح خود در دوران وزارت)تحلیلگران حوزه کشاورزی، 

پاسخ هایی که . آنها برای روشن شدن برخی زوایای دوران وزارتش مواجه شد، سکوتش را شکست و به پرسش های آنها پاسخ داد

از جمله تفاوت های امکانات ساختاری سازمان کوثر با موقعیت کشاورزانی که جز چند هکتار زمین، از مواهب هر چند  برخی از آنها

قانونی و مجاز شرکت های کشاورزی و دامپروری سازمان اقتصادی کوثر برخوردار نبوده و نیستند، مورد تایید خود وزیر جهاد 

ش، هنگامی که وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم در ابتدای نشست به تالشش در این بنابر این گزار.کشاورزی دولت نهم نیز بود

سازمان برای چینش مدیرانی شایسته و از فرزندان شهدا و در عین حال دارای توانمندی های فنی باال اشاره داشت، با چالش 

برنامه ریزی و اقتصادی دولت نهم که سپس خبرنگاری مبنی بر نداشتن دقت نظرش در انتخاب و حمایت از صادق خلیلیان، معاون 

سال مالحظه کاری ناشی از بروز سوء تفاهم وزیر  4وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم گردید، مواجه شد؛ سکوت خود را پس از 

 نبودنش در دولت دوم احمدی نژاد شکست و در مواضعی صریح و بی پرده، از عملکرد بسیار ضعیف وزارت جهاد کشاورزی در دولت

انتخاب خلیلیان، بزرگ ترین اشتباهم در دوران .دهم و سلیقه حاکم بر دولت دهم در گزینش وزیران، لب به شکایت و گالیه گشود

وزارت در جهاد کشاورزی بودوی با بیان این که وقتی خلیلیان را به عنوان معاون وزیر به وزارتخانه آورده، فکر نمی کرده که چنین 

من هم مانند خیلی از مدیران اشتباهاتی داشته ام، اما به جرات می توانم بگویم که این یک مورد، از ": افزودروحیه ای داشته باشد، 

اسکندری در عین حال پیرامون دالیل انتخاب خلیلیان به سمت ".بزرگ ترین اشتباهات من در دوره ی وزارت جهاد کشاورزی بود

خلیلیان به دلیل فعالیت در حوزه دانشگاه و اقتصاد کشاورزی شناخت : فه کردمعاونت برنامه ریزی وزارتخانه در دولت نهم اضا

احمدی نژاد مرا از تلویزیون برای وزارت پسندیدمدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در ادامه اشاره به پیشینه .نسبی از بخش داشت

قای احمدی نژاد بر می گردد به زمانی که من سابقه آشنایی من با آ: چگونگی فرآیند انتخاب خودش به وزارت در آن مقطع گفت

مسوول طرح خودکفایی گندم در دولت هشتم بودم و به گفته احمدی نژاد، یک روز ایشان فارغ از گزینه های پیشنهادی 

مشاورانش و نمایندگان مجلس، مصاحبه مرا در تلویزیون دیده بود و وقتی به ریاست جمهوری رسید به مشاورانش گفته بود که 

انزجار از .برای وزارت جهاد کشاورزی به سراغ من بیایند و به این ترتیب من به عنوان وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم انتخاب شدم

فعالیت سیاسی مدیران بخش کشاورزیوی با بیان این که خودش نیز در زمان طرح خودکفایی گندم با نیروهای متخصص در 

وزارت از آنها به عنوان معاونین خود استفاده کرد که همگی آنها هم نیروهای اجرایی بودند،  وزارتخانه آشنا شد و بعد از رسیدن به

در این میان به معاونینی هم که گرایشی سیاسی داشتند تذکر دادم که وارد بحث های سیاسی نشوند و حتی وقتی تعدادی : گفت

اسکندری در واکنش به نقد یکی از تحلیلگران منتقد حاضر در .تماز آن ها سرپیچی کردند، بدون هیچ مالحظه ای آنها را کنار گذاش

جلسه، درباره این که به هر حال سیاست و اجرا در بخش کشاورزی نیز مانند سایر حوزه های اقتصادی از هم منفک نیستند، 

http://www.yjc.ir/fa/news/5156971
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م، همواره در محیط های به هر حال این نظر درست یا نادرست نظر من بوده و از روزی که در وزارتخانه استخدام شد ":افزود

وی درباره ".اجرایی بودم و به دنبال مسایل سیاسی نبودم، لذا همواره مدیران وزارتخانه را از ورود به مباحث سیاسی پرهیز می دادم

دم ماه به پایان دولت نهم، من به همه معاونین وقت وزارتخانه گفته بو 0تقریبا : وضعیت جهاد کشاورزی در دولت دهم اضافه کرد

وزیر جهادکشاورزی دولت نهم با بیان این که پس .که در دولت جدید دیگر پستی نخواهم داشت، چون کامال فضای آن مشخص بود

دکتر فرود : از روی کار آمدن خلیلیان، تمامی نیروهای متخصصی که به نوعی با من در ارتباط بودند از وزارتخانه حذف شدند، افزود

نگل ها و مراتع کشور که یک فرد صاحب نظر، با سواد و اجرایی در زمینه منابع طبیعی و جنگل ها شریفی، رییس وقت سازمان ج

برگزاری مناظره ای با .بود؛ یا دکتر مجتبی نوروزی رئیس سازمان دامپزشکی به دلیل عدم امضای مجوز واردات دام زنده حذف شد

جلسوی در ادامه با مالک قراردادن منویات مقام معظم رهبری حضور همه وزیران جهاد کشاورزی و روسای کمیسیون کشاورزی م

به عنوان تنها مرجع راهبری نظام، خواستار برگزاری مناظره ای با حضور همه وزیران جهاد کشاورزی و روسای کمیسیون کشاورزی 

شی های آتی وزارتخانه شد و مجلس بعد از انقالب اسالمی در یک برنامه تلویزیونی برای رفع تمام ابهام ها و روشن شدن خط م

در این مناظره هر فردی می تواند به دفاع از برنامه های اجرا شده در دوران تصدی گری خود بپردازد و مردم و : اعالم داشت

کشاورزان در نهایت به عنوان قضاوت کننده، خواهند دانست که چه کسانی واقعاً خدمت کرده اند و چه کسانی به دنبال تامین 

البته اسکندری به این نکته هم اشاره کرد که به نظر من بسیاری از افراد در این مناظره باید . کوتاه مدت اطرافیان خود بودند منافع

بنابراین گزارش، اسکندری در جهت رفع شبه از دالیل برگزایر این دید و بازدید با تاکید .بابت سوء مدیریت های خود سرزنش شوند

این در حالی است که باید تاکید کنم قصد ورود به دولت : د ورود به انتخابات مجلس آینده نخواهد شد، افزودبر این که هیچگاه نامز

ما بحران آب نداریم، بحران مدیریت آب داریموزیر .را نیز ندارم و ترجیح می دهم در بخش غیر دولتی به فعالیت خود ادامه دهم

حجتی وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم عزم خود را برای انتقال کشت های  اسبق جهاد کشاورزی با اظهار خشنودی از اینکه

متاسفانه این در حالی است که برخی راه کوتاه تر را بر می گزینند و به جای : امکان پذیر به گلخانه جزم کرده است، اظهار داشت

نوان می کنند، در حالی که به نظرم، ما بحران تالش برای اصالح نظام تولید و توزیع، عدم کشت را راه حل خروج از مشکل آب ع

اسکندری در این رابطه کشور مصر را مثال زد که به رغم نداشتن دانش فنی به اندازه .آب نداریم، بحران مدیریت آب را داریم

با توجه به این  :وی با اشاره به حجم باالی تبخیر آب در دریاچه پشت سدهای کشور نیز گفت.ایرانیان، کشت آن ها تمام آبی است

میلیارد متر مکعب آب پشت دریاچه سدهای ماست، اما آبی که در کشور جاری است را هم به عنوان آب استحصالی  34که 

میلیارد متر  94وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم، .کشاورزی حساب می کنند و آن را به اسم آب مصرفی کشاورزان می نویسند

حصوالت کشاورزی را نیز از حجم آب هایی دانست که به دلیل ضعف صنایع تبدیلی در قالب مکعب از آب مصرفی برای تولید م

دفاع از سیاست توسعه کشت فراسرزمینیاسکندری با اشاره به این که قانون بهره وری هنوز به طور کامل اجرا .ضایعات هدر می رود

باید ترتیبی : نهم رفت هنوز بیرون نیامده است، اضافه کرد به دولت 00نمی شود و پیش نویس الیحه الگوی کشت نیز که در مرداد 

مدیرعامل سازمان .اتخاذ شود که سیستم دولت بتواند از تمام ظرفیت های ممکن برای توسعه بخش کشاورزی استفاده کند

به : نیز گفت اقتصادی کوثر با استقبال از پیگیری جدی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی برای توسعه کشت های فراسرزمینی

برابر ایران جنگل دارد، می توان بخشی از زمین های این کشور را برای تولید چوب مورد نیاز  0.4طور نمونه از آنجا که روسیه 

کشور اجاره کرد، کما این که بر اساس بررسی های صورت گرفته همکاران من در این سازمان مشخص شده است در استانی مانند 

خشنودی از همکاری حجتی و .تا یک هزار دالر قیمت دارد 000ی هر هکتار از بهترین زمین های کنار ولگا بین روستوف، اجاره بها

همکاران وزارتخانه با گروه کشاورزی سازمان کوثروزیر جهاد کشاورزی دولت نهم همچنین در واکنش به انتقاد یکی از خبرنگاران 

نکوهش می کند، چه احساسی نسبت به شکل واکنش های خود نسبت به وزارت مبنی بر این که وقتی نوع عملکرد دولت قبل را 

من هیچگاه نسبت به آقای حجتی موضع منفی نداشته ام : دارد، گفت( پس از انتصاب به وزارت دولت نهم)حجتی در دولت هشتم 
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ازمان اقتصادی کوثر داشته اند و اگر و ایشان و همکارانش در دوره کنونی وزارت نیز نهایت همکاری ممکن را با همکاران من در س

باز هم زمان به آن موقع بر می گشت، همچنان برخی از مدیران را تغییر می دادم و این به معنای نادیده گرفتن تالش های آقای 

یی که از نبوده و نیستیموی در مورد گالیه ها "راس"ما به دنبال انحصار نژاد مرغ .حجتی و برخی همکاران ایشان نبوده و نیست

که شرکت مرغ مادر )سوی برخی نمایندگان مجلس کنونی در مورد ایجاد انحصار سازمان اقتصادی کوثر در بازار جوجه یک روزه 

درصد کاهش  4درصد به  30در بازار کم شده است و از  "کاپ"اگر سهم نژاد : ، می شود، گفت(زیر مجموعه آن است "زربال"

به  "راس"سی کنند تا دالیل اقتصادی و فنی آن را بیابند؛ کما این که عدم درگیر شدن گله های نژاد یافته، منتقدان می توانند برر

انواع بیماری ها، درصد باالتر رشد عضالت سینه در این نژاد و در مجموع سود بیشتری که عاید مرغدار می شود را می توان از 

تادن در صف انتظار تهیه جوجه های نژاد راس در قیاس با سایر نژادها عنوان عوامل تاثیر گذار در انگیزه بیشتر مرغداران برای ایس

میلیارد تومان سود  10خورشیدی  9213به گفته مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر، گروه کشاورزی این سازمان در سال .کرد

اتفاقی که نشان . رد تومان بوده استمیلیا 920آذر ماه مشخص و اعالم شد،  20که در  12خالص بوده که این سود در سال مالی 

می دهد چرا وقتی یکی از خبرنگاران از اسکندری می پرسد با توجه به رضایت شما از عملکرد سازمان اقتصادی کوثر، در آینده 

: پاسخ دادوزیر جهاد کشاورزی کنونی و معاونانش هم باید به سازمان اقتصادی کوثر بیایند، وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم به مزاح 

الزم به ذکر است عالوه بر بیمارستان خاتم االنبیاء یا شرکت صوتی "!نه ما به دولت می رویم و نه جای خود را به کسی می دهیم"

تولید ) و تصویری شهاب، شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به عنوان زنجیره تامین خوراک دام و طیور و آبزیان؛ شرکت چینه

؛کشت و صنعت شریف (تولید کننده خوراک)؛ خوراک دام و طیور مشهد (تولید کننده خوراک) اک دام پارس، خور(کننده خوراک

خدمات بازرگانی داخلی و ) ؛ شرکت تکلم(دامپروری صنعتی) ؛ کشت و صنعت اشراق(تولید کننده محصوالت لبنی با برند رابتا) آباد

از شرکت ...و( خدمات پژوهشی) ؛شرکت پژو هش و توسعه کشاورزی(تولید دارو، واکسن و مکمل)؛ شرکت شیمی دارو (خارجی

 های زیر مجموعه بزرگ سازمان اقتصادی کوثر هستند که زیر نظر بنیاد شهید و امور ایثارگران در حال فعالیت است
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 بازدیدهامصاحبه، سخنرانی، 
 فودپرس–2242اسفند ماه  39یک شنبه 

 توضیحات خسروتاج درباره قیمت لبنیات 

های لبنی، برخی محصوالت شیرینی و شکالت و  قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره افزایش قیمت فرآورده <مواد غذایی

 .همچنین فعالیت غیر قانونی واحدهای قالیشویی توضیحاتی ارائه کرد

ای تولید افزایش یافت، اظهار  ها در سال جاری به دلیل افزایش هزینه که قیمت خرید شیر از دامداری مجتبی خسروتاج با بیان این

آنچه با واحدهای لبنی توافق شد این بود که قیمت اقالم اساسی لبنیات مثل شیر، ماست و پنیر افزایش حداقلی قیمت داشته : کرد

 .باشند

 .ن حال قرار شد با افزایش بیشتر قیمت سایر مواد، این کسری را جبران کننددر عی: وی افزود

اگر در عمل واحدهای لبنی این : که در این زمینه اطالعات به روز ندارم، گفت قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این

تری  ان و تولیدکنندگان بررسی و سپس اطالعات دقیقکنندگ گونه برخورد نکردند ابتدا باید این موضوع را با سازمان حمایت مصرف

 .در این زمینه ارائه کنیم

هر نوع خدماتی در کشور : خسروتاج همچنین درباره فعالیت غیر مجاز برخی واحدهای قالیشویی در آستانه عید نوروز اظهار کرد

 .اعم از قالیشویی باید با تعریف جایگاه مسووالن آن و داشتن مجوز صورت گیرد

http://www.foodpress.ir/Post
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البته به همین میزان . کننده می شود ف فعالیت بدون مجوز وبه این شکل در کشور باعث تضییع حقوق مردم و مصر: وی ادامه داد

ها نسبت به واحدهای مجاز در هر صنف  ها مختلف صورت گیرد تا آن باید به مردم اطالع رسانی دقیقی از سوی اتحادیه و تشکل

 .اطالعات کافی داشته باشند

که مطالبه ما از اتاق های اصناف و اتحادیه ها اطالع رسانی دقیق به مردم است،  گوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینسخن

البته دستگاه های نظارتی و انتظامی نیز باید در این زمینه برخورد داشته باشند، چرا که باالخره افرادی در اشکال مختلف به   :گفت

 .ستند اما به اعتقاد ما راه اصولی این است که تمام خدمات صنفی با پروانه الزم از اتحادیه و تشکل ارائه شوددنبال سوء استفاده ه

ها خیلی حساسیت ندارند که باید این حساسیت را برای آن ها بیشتر  البته در کالن مردم ما در این زمینه: خسروتاج ادامه داد

 .فراد سودجو استکنیم، چرا که آگاهی بزرگترین خطر برای ا

تمامی : وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت برخی محصوالت شیرینی و شکالت در پایان سال اظهار کرد

ها مشخص شده است؛ بنابراین دولت به جای این که  های صنفی آِیین نامه ای دارند که در آن میزان حداکثر سود برای آن رسته

های صنفی خاص مشخص می  ه بسیار زیاد هستند به طور خاص قیمت گذاری کنند کاالها را در رستهروی تمام کاالهای کشور ک

 .کند

میزان سودی که هر رسته صنفی با توجه به هزینه ها می تواند روی کاالی خود : قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت

حال اگر کسی از محصول . نی و شکالت نیز اعالم شده استاعمال کند، تعریف شده است و این ضوابط به تولیدکنندگان شیری

 .خاصی شکایتی داشته باشد این شکایت مورد بررسی قرار خواهد گرفت
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس– 2242اسفند ماه  32چهار شنبه 

 :رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی دور هفتم اتاق تهران اعالم کرد ریظهیشاهرخ 

 بازی با اعتبار صنایع غذایی

در مالیر دیده به  9201شود، مردی که در سال  آید ناخودآگاه صنایع غذایی به تصویر کشیده می به زبان می شاهرخ ظهیریتا نام 

ای خود را با شغل شریف معلمی آغاز کرد و پس از  وی زندگی حرفه. التحصیل شد جهان گشود و در رشته حقوق و اقتصاد فارغ

های گیالن، خراسان و وزارت بهداری سرانجام به عنوان معاون  ه در استانحسابی سازمان برنام خدمت در وزارت آب و برق وقت، ذی

 02در سن . به افتخار بازنشستگی از مشاغل دولتی درآمد 9243مالی و اداری دانشگاه تربیت معلم خدمت کرد و در نهایت در سال 

ی کسب کرد تا سرانجام به آرزوی دیرینه خود در ا سالگی وارد کارخانه درخشان یزد شد و به عنوان مدیر بازرگانی تجربیات ارزنده

میلیون ریالی  90اندازی کرد و این شرکت را از سرمایه  را راه« مهرام»اش گروه بزرگ تولیدی  بخش تولید رسید و با دوست شریک

و به  هزار کارگر و مهندس رساند 3واحد بزرگ تولیدی و یک شرکت پخش با  4سال فعالیت به  20کارگر پس از  93و 

توان سراغ گرفت  آنقدر عرق صنایع غذایی یافت که کمتر تشکلی را می« مهرام»مردی که پس از واگذاری . افتخارآفرینی پرداخت

و  کمیسیون کشاورزیوگو با شاهرخ ظهیری، پدر صنعت غذا و رییس  آید ماحصل گفت آنچه در پی می. که ردپایی از او نباشد

 :خوانیم صنایع غذایی دوره هفتم اتاق تهران است که با هم می

های کمیسیون کشاورزی و صنایع  عالیت، دوره زمانی پرفراز و نشیبی برای کشاورزی و صنایع غذایی بود، لطفا گزارشی از ف12سال 

  .غذایی اتاق بازرگانی ارایه دهید

http://www.foodpress.ir/Post
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جلسه به مباحثی نظیر مسایل و  03ساله که بنده ریاست آن را بر عهده داشتم با برگزاری  3دوره  3سال و  0این کمیسیون طی 

، ساالمبور و چرم، مایع تخم مرغ، پنبه، ها، بررسی مسایل زیتون، خرما مشکالت صنعت شیر پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه

زمینی، دارو، صنایع روغنکشی، دامداری و صنایع لبنی، سوسیس و کالباس، قارچ و روغن نباتی  چای، نان، عسل، قند و شکر، سیب

دینگی مدیره این شرکت، برگزاری همایش ملی زیتون، بررسی وضعیت نق کالبدشکافی مشکالت بورس کاال با حضور هیات. پرداخت

ویژه در زمینه محصوالت کشاورزی،  گذاری کاالها به برداری، بحث و بررسی پیرامون قیمت صنایع کنسرو و کمپوت در فصل بهره

آنالیز قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده و به طور کلی مقوله مالیات در صنایع غذایی، بحث و بررسی پیرامون موضوع قراردادهای 

کارخانه  200اندازی  حضور شرکت بورس کاالی ایران، بحث و بررسی پیرامون موضوع آب مجازی و راهآتی بخش کشاورزی با 

توسط سازمان گسترش و نوسازی ایران و بررسی سهم صنایع تبدیلی در این موضوع ازجمله دیگر مباحث مطروحه در این 

زاده،  االسالم وضوع سالمت تغذیه با حضور دکتر شیخالبته بحث پیرامون استاندارد عملیات مطلوب کشاورزی و م. کمیسیون است

مدیر موسسه تغذیه، سالمت و توسعه، بررسی موضوع کود شیمیایی و کود ارگانیک و مسایل اعتباری بخش کشاورزی و صنایع 

ی آزمای تبدیلی با حضور مسووالن بانک کشاورزی، آنالیز معضالت صنایع غذایی و محصوالت ارگانیک و همچنین راستی

 .های احتمالی با مصرف برخی از انواع برنج ازجمله دیگر مباحث مورد بررسی در این کمیسیون بوده است مسمومیت

 تر و ملی مرتبط با کشاورزی و صنایع غذایی نیز پرداخته است؟ آیا کمیسیون به طرح مباحث کلی

اد مقاومتی و ارایه راهکارها در زمینه اجرایی شدن های کلی اقتص بله، طرح انتزاع بخش غذایی در وزارت جهاد کشاورزی، سیاست

مدیره و مدیرعامل  آن، بحث و بررسی پیرامون مشکالت خرید تضمینی شیر توسط سازمان تعاونی روستایی با حضور رییس هیات

  .رود این سازمان ازجمله این مباحث به شمار می

 بل لمسی رسیده است؟طرح این موضوعات در کمیسیون به چه راهکارهای اجرایی و قا

همانطور که مستحضر هستید، این کمیسیون وظایف اجرایی ندارد و تنها با بررسی موضوعات راهکارهای اجرایی و پیشنهادات خود 

  .دهد را تفکیک شده به مراکز متولی و مجری انتقال می

کنند،  هایی که متوجه این صنعت بود تلقی می ترین سال صنایع غذایی با توجه به تخریب ها به عنوان نامطلوب را برخی 12سال 

تنها به چند محصول، بلکه به کلیت یک صنعت حمله شد و تصویری مخدوش باقی گذاشت، در این رابطه چه نظری  سالی که نه

 دارید؟

شاید به نوعی های بهداشتی ومهر استاندارد است، صورت گرفت  اعتقاددارم برخوردهایی که امسال با محصوالتی که دارای پروانه

ما امسال بیشتر لمس کردیم که صنعت غذا متولی خاصی ندارد، چراکه استاندارد با تصویب . ها را نیز زیر سوال برد ارزش این پروانه

از سوی دیگر سازمان دامپزشکی هم با ذکر . کشد، وزارت بهداشت هم چنین مدعایی دارد قوانینی حاکمیت خود را به رخ می

کند، اما نهاد دیگری  ای شده که وزارت بهداشت مجوز تولید محصولی را صادر می گونه وضعیت به. پردازد نقش می مواردی به ایفای

اعتقاد دارم . کند باید پذیرفت برخوردهای اینچنینی با صنعت خاصی نظیر صنعت غذا به این بخش لطمه وارد می. کند ممانعت می

ای  ای بدون شناسنامه تاندارد کشور است، البته اگر به دلیل ضعف نظارت واحد زیرپلهکه صنعت غذا یکی از صنایع سالم و دارای اس

های صنعتی وجود دارد، اما نکته مهم این است که به  تقلب در همه رشته. با اعتبار این صنعت بازی کند، مقوله دیگری خواهد بود

آیا تاکنون دستگاهی برآورد کرده که نحوه . به مجازات رساندجای تخریب یک صنعت باید با واحدهای متخلف مقابله کرد و آنها را 

کانتینر  0ای استفاده از روغن پالم چه لطماتی به صنعت لبنیات وارد کرد، صنعتی که همین امسال روزانه  انعکاس غیرحرفه

در . ایم اقتصاد ملی ارزیابی کردهای را برای  آیا به راستی تبعات تخریبی چنین برخوردهای غیرمنصفانه. صادرات به عراق داشته است

ای را از برنامه تولید حذف کنند یا هنگامی که دارویی وارد کشور  کشورهای پیشرفته جهان وقتی قرار است محصولی یا ماده اولیه

دستور کنند، بالفاصله به مجموعه های تولیدی  ای نمی شوند، به هیچ وجه موضوع را رسانه شود و بعد متوجه ضررهای آن می می
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در این نوع برخورد هیچ صنعتی . دهند که تولید آن محصول ویژه را متوقف کند و به جای آن از ماده دیگری استفاده کند می

امیدواریم در دوره جدید اتاق بازرگانی تعاملی با مسووالن دولتی برقرار شود . افتد بیند و سالمت مردم نیز به خطر نمی آسیب نمی

  .های الزم صورت پذیرد ای با متولیان بخش خصوصی نیز مشورت عجوالنهکه قبل از هر تصمیم 

http://www.foodpress.ir/Post. 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس– 2242اسفند ماه  32چهار شنبه 

  :های صنفی صنایع غذایی دبیر کل کانون انجمن

 بررسی عملکرد یکساله کانون صنایع غذایی/ قرمز من است سالمت مردم خط

های صنفی این است که با  طبیعی است دامنه تخلف در همه صنوف ممکن است وجود داشته باشد و وظیفه نمایندگان انجمن»

ترتیب یکسویه نگاه کردن های الزم را انجام دهند، بدین  توجه به اینکه ابزارهای نظارتی برای وزارت بهداشت وجود ندارد، راهنمایی

های صنفی  های کاوه زرگران، دبیر کل کانون انجمن آنچه خواندید فرازهایی از صحبت« .آفرین خواهد بود به هر موضوعی مشکل

  :آید صنایع غذایی است که ماحصل آن در ادامه می

رو  مدت کانون با چه فراز و فرودهایی روبه گذرد، ممکن است بفرمایید در طول این حدود یک سال از حضور جنابعالی در کانون می

 شد و چه مباحثی را پیگیری کردید ؟

هزار تومانی و بدون آنکه فضای مناسبی داشته  000های صنفی صنایع غذایی را تحویل گرفتم با یک بودجه  زمانی که کانون انجمن

 .های صنفی میهمان بودیم باشد در دفتر یکی از انجمن

ماه اخیر در  0ام در حول این محور بود که بتوانیم کانون را از نظر اقتصادی مستقل کنیم و در حدود  عیدر آن مقطع نهایت س

  .های تجهیز و اداری را راسا کانون تامین کرده است کنیم و جالب توجه اینکه کلیه هزینه محل مستقلی برای کانون فعالیت می

به عبارتی برخالف روند . کیس رایانه تحویل گرفته و به شرایط فعلی رساندم 3 های صنفی صنایع غذایی را با درواقع کانون انجمن

 .هزینه را برگزیدم-ای در کانون مدیریت درآمد گذشته، یعنی نحوه مدیریت صرف هزینه

 ممکن است اعالم کنید چگونه برای کانون درآمدزایی کردید؟

در گام نخست با . باشد های بسیاری می شکلی است که دارای پتانسیلهای صنفی صنایع غذایی به اعتقاد من یک فرات کانون انجمن

در گام . اش برخوردار شویم های اقتصادی توانستیم اتاق را مجاب کنیم تا به عنوان یک تشکل مادر از کمک 00استناد به ماده 

. ترین سطح ممکن به درآمدزایی بپردازیم توانست برای کانون درآمدزا باشد، در عالی هایی که می بعدی توانستیم با برگزاری همایش

مقام  99کردیم که برای کانون درآمدزایی مناسبی داشته باشیم، البته در این تور حدود « سیال»همچنین اقدام به برگزاری تور 

  .رییس اتاق را با خود همراه کردیم بلندپایه مجلس و نایب

همچنین در آینده به دنبال . قتصادی سفارت ایران در پاریس مذاکراتی داشتیمهای ا و رایزن« سیال»در این سفر با برگزارکنندگان 

ایجاد شرکت تعاونی تامین مواد غذایی در راستای تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی صنایع غذایی و در حوزه بازرسی و 

  .شده است نمونه برداری تشکیل شرکت بازرسی کانون هستیم که فراخوان ایجاد آن منتشر

 اندازی شود؟ این شرکت تعاونی راه 10کنید در سال  فکر می

  .کنیم تا اقدام اجرایی این شرکت تعاونی در سال آینده انجام شود بله، تالش می

پس از .گذاری مواد غذایی را اجرایی کند، توضیح دهید ممکن است پیرامون عملکرد کمیته فنی کانون که موفق شد ضوابط برچسب

های  های مختلف دارند، فراخوانی را به تشکل احساس کردم مدیران صنایع غذایی نیاز به مشاوران صنایع غذایی در زمینه آنکه

http://www.foodpress.ir/Post
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نفر افراد تحصیلکرده خود را به کانون معرفی  24ها  صنایع غذایی مبنی بر تشکیل کمیته فنی در کانون ارسال کردم و تشکل

  .کردند

گذاری وزارت بهداشت  لکرد بسیار خوبی داشت و توانست کار تدوین و اصالح ضوابط برچسباین کمیته در یک سال گذشته عم

رابه طور کلی در اختیار خودش بگیرد و در جلسات مشترک این کمیته و کارشناسان سازمان غذا و دارو با نظر صنعت ضوابط 

صنعت ابالغ شد که به اعتقاد من دستاورد مهم  گذاری اصالح شد و در نهایت در روز جهانی غذا توسط وزیر بهداشت به برچسب

  .کمیته فنی کانون بوده است

های بسیاری که برای صنعت غذا و جنابعالی به وجود آمد، چراکه اگر در  تان در کانون مصادف بود با چالش نخستین سال دبیرکلی

بودیم، امسال به آب معدنی و لبنیات و به  های بهداشتی به نوشابه، سوسیس و کالباس و چیپس و پفک گذشته تنها شاهد حمله

عبارتی کلیت تولیدات صنایع غذایی که دارای مهر استاندارد و پروانه بهداشتی هم بودند حمله شد و این صنعت را با خسارت 

نسبت به  های گذشته مطرح بوده، این است که کانون هایی که در افکار عمومی همواره در ماه یکی از پرسش .بسیاری مواجه کرد

 ها چه واکنشی نشان داده است؟ این هجمه

ای به وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو اعالم کردم که اگر تخلفی در صنعت غذا وجود دارد صرفا  در همان مقطع طی نامه

ظر صنایع غذایی همچنین در کمیسیون کشاورزی مجلس با ن. باید متخلفان معرفی شوند و نباید کلیت یک صنعت زیر سوال برود

در همان زمان به دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی هم اعالم کردم که کانون . موضوع را بررسی و راهکار های الزم را اتخاذ کردیم

مدیره انجمن صنایع لبنی مخالف این حرکت کانون بود و  های وارده به صنایع لبنی را دارد که هیات آمادگی پیگیری حقوقی هجمه

 .بال تعامل میان بخش خصوصی و دولت بودندبیشتر به دن

 اید؟ چه اقداماتی انجام داده... های گوشتی، آب معدنی و  برای سایر صنوف نظیر فرآورده

در رابطه با خمیرمرغ موضوع با لبنیات کامال متفاوت است، یعنی اگر وزارت بهداشت به این مرحله رسیده است که امروز دیگر 

های الزم را  ای را لغو کند، شایسته است صنف هم همکاری ولید خمیرمرغ را ندارد و مجبور است پروانهامکان نظارت بر پروسه ت

دادند، اما در  های گوشتی داریم که خمیرمرغ را سالم تولید و مورد استفاده قرار می ما قطعا واحدهای بزرگی در فرآورده. انجام دهد

کنند را احقاق کنیم  ما برای آنکه بتوانیم حقوق واحدهایی که سالم فعالیت می. داردای هم وجود  کنار آن تخلفات واحدهای زیرپله

ای این مساله  های ما بتوانند بازرس افتخاری سازمان غذا و دارو شوند و طی تفاهمنامه به وزارت بهداشت پیشنهاد دادیم که اتحادیه

یک نماینده اخذ و احکام آنها توسط رییس سازمان غذا و دارو صادر  ها به همراه را ابالغ کردیم و در این راه مدارک روسای انجمن

  .شده است

های صنفی این است که با توجه  طبیعی است دامنه تخلف در همه صنوف ممکن است وجود داشته باشد و وظیفه نمایندگان انجمن

بدین ترتیب یکسویه نگاه کردن به هر . ا انجام دهندهای الزم ر به اینکه ابزارهای نظارتی برای وزارت بهداشت وجود ندارد، راهنمایی

سالمت . تواند یک الگو برای کلیه صنایع باشد اعتقاد دارم در این خصوص انجمن صنایع لبنی می. آفرین خواهد بود موضوعی مشکل

 .دهم حتی برای کمک به صنعتی سالمت مردم به خطر بیفتد مردم خط قرمز کاری من است و به خود اجازه نمی

های صنفی  ما ابتدا باید درون خودمان را پایش کنیم، بعد از وزارت بهداشت بخواهیم راهکاری ارایه دهد، به عبارتی اگر انجمن

  .صنایع غذایی راهکاری برای جداسازی سره از ناسره ارایه دهند تمام تالشم را برای احقاق حقوق آنها انجام خواهم داد

http://www.foodpress.ir/Post. 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 فودپرس–2242اسفند ماه  32سه شنبه 
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 در مورد ناگفته هایش خلیلیگفت و گو با ابوالحسن 

 رمزگشایی از یک استعفا پس از دو سال سکوت

شناسند، بلکه به  های صنایع غذایی و فعاالن این بخش به خوبی می تنها تشکل یگر نهابوالحسن خلیلی را امروز د <صنایع غذایی

باری از تجربه که در میانسالی به  جوانی با کوله. ای شاخص در تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی اقتصاد شهره شده است چهره

ای متفاوت  در مصاحبه. شود های اصلی یاد می آنچنان پختگی رسیده است که در هر حرکت تشکلی از او به عنوان یکی از گزینه

مدیری که با وجود . پردازد های صنعت غذا گذشته می سال سکوت به کالبدشکافی آنچه در یک دهه گذشته در تشکل 3پس از 

ضو مدیره کنفدراسیون صنعت، ع اش پشیمان است باز هم در هنگام مصاحبه عناوینی چون عضو هیات آنکه از تعدد عناوین شغلی

مدیره و دبیرخانه صنعت و معدن، عضو هیات نمایندگان و رییس  های صنفی صنایع غذایی و عضو هیات مدیره کانون انجمن هیات

آنچه در پی . کشد را یدک می.... کارگروه کشاورزی و صنایع غذایی اتاق، مدیر گروه کشاورزی و صنایع غذایی هلدینگ شمشال و 

  :خوانیم ترین مدیران تشکلی بخش خصوصی است که با هم می ه اقتصاد سبز با یکی از مطرحوگوی ماهنام آید ماحصل گفت می

روید، به اعتقاد جنابعالی چرا افزایش کمی  بدون تردید یکی از اثرگذارترین افراد تشکلی یک دهه اخیر صنایع غذایی به شمار می

هایشان نشده است و حتی  سازی تقای نقش آنها در تصمیمهای گذشته منجر به ار تعداد تشکل های صنایع غذایی در طول سال

 های صنفی صنایع غذایی نیز نتوانسته است دراین رابطه ایفای نقش کند؟ تشکل فراگیری نظیر کانون انجمن

 ای که در آن مقطع زمانی یک نوع روحیه همکاری میان گرایی در صنعت غذا بدانیم، دهه را بتوان دهه اوج تشکل 00شاید دهه 

ای که مسوولیت دبیرکلی کانون را داشتم، خودش را به عنوان نماد  های صنفی به وجود آمد و آرام آرام در دوره دبیران انجمن

وگوی دولت و بخش  ای به دست آورده بودیم که در نخستین شورای گفت گونه ما این نماد را به. همگرایی صنعت غذا نشان داد

ک صندلی به صنعت غذا اختصاص یافت و در کنار سایر صنایع، کانون کرسی را به دست خصوصی که در سطح ملی تشکیل شد ی

اعتقاد دارم اگر انجمنی در صنعت غذا شکل . آورد که تا قبل از آن هیچ مجموعه صنعت غذا به چنین جایگاهی دست نیافته بود

هرچقدر این دبیر از جامعیت فنی، علمی، اخالقی و شود، بدون تردید نقطه کانونی آن انجمن دبیرش است و  گیرد که همراه می می

پس نکته اول بررسی عملکرد . رفتاری در صنعت خودش برخوردار باشد آن انجمن دارای همگرایی و همدلی بیشتری خواهد شد

ردم نسبت به نکته دوم این است که ما هرچقدر جلوتر آمدیم، اطالعات م. ها هستند های صنفی اعضا و دبیران انجمن کانون انجمن

تری بازی کنند، اهمیت صنعت غذا بیشتر  ها توانستند نقش محوری ها فراتر رفت و هرچقدر انجمن غذا افزایش یافت و حساسیت

اما نکته سوم . نمود پیدا کرد و درنهایت کانون هم به عنوان یک نماد کامل از صنعت غذا توانست از این پتانسیل بهتر استفاده کند

های مرتبط با صنعت غذا افزایش یافت، انتظاراتی نظیر آمار و اطالعات،  ور افزایش اطالعات مردم، انتظارات دستگاهاینکه به فراخ

های بهداشتی و مقررات سالمت  سازی رفتارها با ضابطه ها جهت همسان های علمی و فنی، توجیه مجموعه زیر پوشش انجمن تحلیل

توانیم در کانون  تر ظاهر شوند ما می ها قوی هایمان در این زمینه نظر بگیریم هرچقدر انجمنباید در . گیرد کشور در این رده قرار می

ما در یک مرحله برای نخستین بار با استاندارد تفاهمنامه امضا کردیم و در طول یکسال خروجی این . رفتارهای بهتری بروز دهیم

ها شکل گرفت و  های فنی انجمن در همان مقطع کمیته. ها نوشته شد استاندارد ملی بود که فقط در حوزه افزودنی 00تفاهمنامه 

تر شوند،  ها قوی هرچقدر انجمن. هاست گیریم قدرت کانون نشأت گرفته از رفتارهای انجمن نتیجه می. ارتباط با استاندارد فراتر رفت

هرچقدر . در کانون نیازمند نوعی مهارت استها  چگونگی استفاده از این برآیندها و خروجی انجمن. تر خواهد بود کانون هم قوی

های صنعت غذا استفاده  توانند از مهارت همسو کردن بردارهای انجمن مدیره و دبیرکل کانون تفوق بیشتری داشته باشند، می هیات

د شود، عملکرد کانون در ها کم یا زیا درواقع هرکدام ازاین مولفه. گیرد تر بودن کانون از بعد بیرونی بیشتر شکل می کنند، نماد قوی

  .سازی این بردارهاست گیرند به دلیل عدم متعادل نقصی که دیگران از کانون می. نوسان خواهد بود
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دوره )ربط  های ذی ، دوره معرفی کانون به سازمان(دوران علی موحد)گیری  دوره متفاوت شکل 2از بدو پیدایش تاکنون  «کانون»

ها معتقدند که جنابعالی همانقدر که در  اما برخی. را سپری کرده است( دوره کاوه زرگران)کانون و دوره تثبیت ( ابوالحسن خلیلی

گیری کانون موثر بودید، از آن طرف هم استعفای جنابعالی و یا شاید هم اختالفاتی که یک پای آن بودید، کانون را به  روند شکل

 وضعیت فعلی رسانده است، در این رابطه چه نظری دارید؟

قبول دارم شاید . برید کامال درست است و نمی توان حرف درست را رد کرد  ها که از آن نام می گیری این برخی حرف و جهت

سال  0واقعیت است که وقتی فردی . استعفای من برای بخش زیادی از مجموعه صنعت غذا یک نوع ابهام بود، هست و خواهد بود

دهد که همگان  خش خصوصی و حاصل یک کار جمعی که بسیار سخت است را شکل میکند و سازمانی را در ب کار اجرایی می

استعفای من دالیل . های زیادی را به همراه داشته باشد کشد ابهام اذعان دارند این سازمان موفق بوده است، وقتی به یکباره کنار می

ی کامل صورت نگیرد، کسی که کار اجرایی در حوزه بپذیریم که اگر همدلی و همراه. بسیاری داشت که یکی از آنها خستگی بود

نکته دیگر . کند، حتما در یک مقاطعی کم خواهد آورد و شاید در آن مقطع کم آوردم که مجبور شدم استعفا بدهم تشکلی می

داشتند و شما هم ها نسبت به عملکرد من انتقاد  شویم که بخشی دیگر از بدنه انجمن ها برگردیم متوجه می اینکه اگر به همان سال

العمری بوده و باید گردشی  کردند که دبیرکل کانون نباید مادام آنها در آن مقطع گالیه می. کردید دائما این انتقادات را منعکس می

  .هایم این بود که کنار بکشم تا افراد دیگر دبیرکل شوند باشد که در آن زمان یکی از انگیزه

 دارید؟از تصمیمی که گرفتید رضایت 

ها به یک نوع از سنجش عملکرد  خوشحالم ازاینکه خیلی. شوم و هم ناراحت کنم هم خوشحال می امروز وقتی به آن دوره نگاه می

کردم،  اما ناراحتم از اینکه افقی که در ذهنم برای کانون دنبال می. های کانون در آن دوره اند که مهر تاییدی بزنند بر فعالیت رسیده

پذیریم، اما نسبت به آن  آن بخشی که من مقصر بودم را می. زمان زیادی طول خواهد کشید تابه آن مرحله برسیمامروز دیگر 

  .ها را برای مدیر اجرایی فراهم کردند، کماکان گالیه دارم بخشی هم که دوستان خستگی

باحث پشت پرده کانون و ارتباطات خاصی که امروز برخی از فعاالن کانون معتقدند حضور دوباره شما با توجه به اشرافی که به م

 دارید، بسیار مثمر ثمر خواهد بود، دراین رابطه چه نظری دارید؟

  .ها ندارم ای با تشکل ابتدا اصالح کنم که بنده هیچگونه ارتباطات پشت پرده

 حاال اگر اجماع برای بازگشت دوباره شما به کانون حاصل شود، آیا باز خواهید گشت؟

  .دانم که صاحب آن جامعیت مد نظر شما باشم که از من برای بازگشت دوباره به کانون دعوت شود ن بعید میببینید م

ببینید روزی بنده از روند اداره کانون توسط جنابعالی گالیه داشتم و معتقد بودم نباید گروهی خاص در یک تشکل بر گروه دیگر 

  .حتی اقلیت قالب شوند

 سال اخیر باز هم این اعتقاد را دارید؟ 3بود؟ در مقایسه با واقعا دوره من اینطور 

  .تری وجود داشت اگر بخواهم با صداقت بگویم باید اعتراف کنم که بسیار نگاه جامع

 نویسی؟ حتما این اعتراف را می

ید در کانون باندی حرکت نوشتم که نبا نویسم، همانطور که اعترافات شمارا خواهم نوشت و اگر آن موقع می بله، بی کم وکاست می

شود  هایی باعث می ها معقول نیست و اتخاذ چنین روش نفر حق رای دارند، اینگونه روش 20کرد و اصال برای انتخاباتی که حدود 

باید با ای از شایستگان بیرون بمانند، امروز هم بر آن عقیده هستم که در تشکل نگاه نباید از باال به پایین باشد، نگاه در کانون  عده

ام را  هنوز پاسخ پرسش قبلی. شونده در حال عوض شدن است کننده و مصاحبه مثل اینکه جای مصاحبه. زاویه تشکلی شکل بگیرد

 گردید؟ اید، اگر از شما دعوت شود برمی نداده
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البته بنده . کند میهایی دارند که امروز کانون از آنها استفاده ن ها پتانسیل اعتقاد دارم در شرایط فعلی بخشی از انجمن

ای را در طول یک دهه کسب کردم که بیشترین کارایی مرا در بخش تشکلی  بینم و تجربیات ارزنده هایی در خود می توانمندی

های مختلف استفاده کنم تا  کنم از این توانمندی در تشکل شوم و همواره سعی می ام نمی منکر این توانمندی. شکل داده است

  .و کارایی الزم را داشته باشمبتوانم اثربخشی 

 بازگردیم، چه کارهایی را که آن موقع انجام دادید، دیگر انجام نخواهید داد؟ 00اگر به اواخر دهه 

های کاملی بودیم،  توانیم اعالم کنیم که ما انسان نمی. نویسد ممکن است اشتباهاتی داشته باشد باالخره هرکسی که امالیی می

برای توسعه و بسط تشکلی الزم بود و شاید امروز  00شاید رفتارهای دهه . شویم ما در طول زمان کامل می .هستیم و خواهیم بود

ایم، ولی آن روز براساس  نتوانیم آنها را غلط بدانیم، چراکه امروز براساس تجربه و سنی که از ما گذشته به نتایج دیگری رسیده

  .کردیم رکت میتجربگی و دوست داشتنی که در ذهنمان بود ح بی

البته طبیعی است که تجربه نکاتی . بنابراین هر نوع رفتاری که در آن مقطع خاص رخ داده را باید با شرایط آن موقع ارزیابی کنیم

. طبیعتا رفتارهای آغاز کار غلط داشته و باید تصحیح شود. آید آموزاند که از طریق علم هیچگاه به دست نمی را به هر فردی می

شود تکثرگرایی با  می. شود رفتارهای دیگری را انجام داد های صنعت غذا می ها و ظرفیت کارگیری از همه پتانسیل ر بهحتما د

ای رفتار کرد که حس مشارکت در اعضای انجمن بیشتر دیده شود  گونه شود به می. ای دیگر تفسیر کرد گونه وحدت رویه را به

  .سالی که از کانون خارج شدم حقایق بسیاری روشن شده است 3اعتقاد دارم در طول  البته. تااینکه متهم به رفتار باندی شد

برای شما شده بود، آیا « ابوالمشاغل»شد مشاغل متعددتان بود که منجر به لقب  یکی از انتقادهایی که در آن مقطع از جنابعالی می

 تان شده بود؟ یاید که آن مشاغل متعدد سبب کاهش کارای امروز به این نتیجه رسیده

ام قرار دهم، وقتم را صرف  ام، چراکه به جای آنکه بخشی از وقتم را برای خود و خانواده از لحاظ شخصی اعتقاد دارم که زیان کرده

اما به لحاظ کاری و رفتار تشکلی هیچ کدام از . کارهای اجتماعی و اهدافی که در سر داشتم کردم که امروز اعتقاددارم اشتباه بود

ها در طول هم قرار داشتند، در موفقیت کانون موثر بوده  های اجتماعی، وجهه درآمدی نداشت و به دلیل آنکه همه این سمت تسم

مدیره خدمت کردم و یا اینکه  اگر من در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بودم و در کنفدراسیون صنعت به عنوان عضو هیات. است

کردم همه در راستای یک هدف واحد یعنی  شد، فعالیت می عنوان می 30که حدود ... ی و در انجمن صنفی صنایع روغن نبات

توانیم این دوران طالیی را بدون ارزش  از این رو اگر بخواهیم دوران طالیی کانون را نقد کنیم، هیچگاه نمی. اعتالی کانون بود

شود را برای  کردم هر صندلی که می ینکه همواره سعی میمضافا ا. های اجتماعی ارزیابی کنیم گذاری برای این مسوولیت وقت

  .صنایع غذایی ایجاد کنم و به فراخور آن نماینده قرار دهم

 مدیره فعلی کانون دارید؟ ای به هیات ها در کانون چه توصیه به عنوان یک عضو دارای تجربه در کانون برای همگرایی بیشتر تشکل

مدیره بررسی کند به طور حتم بخشی  ف کانون بازنگری صورت گیرد اگر آن بازنگری را هیاتاعتقاد دارم باید در ماهیت و اهدا

  .هایی که ما از هم داریم پاک خواهد شد ازاین اختالف نظرها و سوءبرداشت

هایی که امسال متوجه این بخش شد در طول تاریخ  سال پرفراز و نشیبی برای صنعت غذا بود، به طوری که هجمه 12سال 

ها عملکرد مناسبی  ها چه بود و به نظر شما کانون در دفاع از کلیت صنعت غذا مقابل این هجمه دلیل این هجمه. سابقه است یب

 داشت؟

ای که در  دوره. کنم و تشویش اذهان عمومی تشبیه می«صنعت هراسی»بنده رفتارهای وزارت بهداشت نسبت به صنعت غذا را به 

گیری مباحثی از این دست  نی وزارت بهداشت گرفتیم که این کمیته باالترین مرجع در تصمیمکانون بودم صندلی در کمیته ف

شاید اگر بخواهیم در این خصوص نقدی بر عملکرد کانون داشته باشیم، این است که حتی یک بیانیه در دفاع از صنعت غذا . است

شود که حتی یک بیانیه در خصوص مواضع غلط اقتصادی دولت  این انتقاد به همین ترتیب متوجه اتاق بازرگانی هم می. صادر نکرد
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. درواقع دفاع خوبی از صنایع غذایی در کمیته فنی وزارت بهداشت صورت نگرفت که نتیجه آن قابل لمس باشد. دهم صادر نکرد

ه متاسفانه وزیر بهداشت هایی بود ک پروژه... های معدنی، اسنک و  های گوشتی، آب ترس مردم از لبنیات، روغن نباتی، فرآورده

این . کنندگان هموار ساخت استارت آن را زد ولی بدون معرفی متخلفان فقط ذهنیت منفی ایجاد کرد و فضا را برای سوءاستفاده

ها اقدام  کنیم براساس تجربه، مهارت و هوشمندی نسبت به چیدمان تشکل ها را سازماندهی می تجربه نشان داد که وقتی تشکل

چون این اتفاق نیفتاد، . ها واکنشی نشان دهند ی که به صنعت لبنیات هجمه شد مشاهده نکردیم که هیچ کدام از انجمنروز. کنیم

ها یکی یکی در موضع اتهام از سوی وزارت بهداشت قرار گرفتند، به طوری که امروز شاهد آن هستیم که خیلی از  انجمن

های فنی قوی با پشتوانه در  شد در کانون در قالب کمیته ه مواردی است که میاین هم. هایی که صادر شده بود، باطل شد پروانه

 .های مختلف واکنش نشان داد قالب صدور اطالعیه

http://www.foodpress.ir/Post 

 

 متفرقه
 آیانا - 2242اسفند  32, دوشنبه

 چوپان عشایری بر اثر انفجار مین کشته شد 

بر اثر انفجار مین در مناطق عشایری قصرشیرین در استان کرمانشاه، یک چوپان دام های عشایری کشته و تعدادی از 

 . دام ها نیز تلف شدند

جار یک قبضه مین به جای مانده به نقل از روابط عمومی امور عشایر کرمانشاه، براثر انف( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 30از دوران هشت سال دفاع مقدس در منطقه باباهادی شهرستان قصرشیرین از توابع استان کرمانشاه، چوپان گله کشته و تعداد 

 .راس دام عشایر نیز تلف شدند

 .بودبه وقوع پیوست که چوپان در حال بازگردان گله به منزل  12اسفند 33این حادثه غروب روز جمعه 

در ماه اخیر این دومین حادثه است که در اثر انفجار مین و مهمات به جای مانده از جنگ تحمیلی در شهرستان قصرشیرین عشایر 

 .دچار آسیب می شوند

بر اساس این گزارش، اوایل اسفند ماه نیز انفجار مین در منطقه کنجان چم شهرستان مرزی مهران در استان ایالم، به مجروح شدن 

آموز عشایری منجر شد که بر اثر جراحات وارده پای یکی از آنان قطع و چهار دانش آموز عشایری دیگر دچار سوختگی  ج دانشپن

 .شدند

سازی شده است، اما گاهی شاهد  های ذیربط پاک با وجود اینکه بسیاری از مناطق مرزی که مسیر کوچ عشایر است، توسط ارگان

آورد و با وجود اطالع رسانی های  وجود می ها هستیم که متأسفانه هرساله حوادثی را برای عشایر به مین هایی از این انفجار باقیمانده

 .مناسب باز هم شاهد اتفاقات ناگوار در نقاط مرزی برای عشایر هستیم

هزار  03بیش از بر اساس آمار منتشر شده، ایران جزو سه کشور دارای بیشترین اراضی آلوده به مین در سراسر جهان است که 

 .کیلومتر مربع از اراضی آن آلوده به مین های به جامانده و عمل نکرده جنگ تحمیلی عراق علیه ایران است

استان های ایالم، کرمانشاه و کردستان از جمله استان های بسیار آلوده در این زمینه هستند که وجود مین های باقیمانده از دوران 

 .نون جان بسیاری از هموطنان را گرفته استجنگ در این استان ها، تاک

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/39100-9.html 

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21940-1.html
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 متفرقه
 آیانا - 2242اسفند  39, یکشنبه

 های برتر کسب و کار بخش کشاورزی معرفی شدند  ایده

های برتر در بخش کشاورزی شناسایی  در نخستین همایش و کارگاه آموزشی ایده تا کسب و کار بخش کشاورزی، ایده

 . گذاران شدند و جذب سرمایه

در دانشکده کشاورزی  "ایده تا کسب و کار کشاورزی"، در نخستین همایش (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های برتر بخش کشاورزی معرفی و جذب  های نظر هیئت داوران متشکل از بخش خصوصی و دولتی ایده دانشگاه شیراز، با

 .گذاران شدند یا برای شروع کسب و کار خود تسهیالت ارزان قیمت دریافت کردند سرمایه

دهقانی و پودر دوغ توسط  برای تهیه خوراک طیور و ماهیان توسط مجید( سیلو)بر این اساس این ایده، استفاده از ضایعات گندم 

شده توسط  های غیرهمسطح، ارائه ورز مرکب با تیغه های نخست و دوم را کسب کردند و ایده خاک مهدی گاراژیان به ترتیب رتبه

 .صورت مشترک رتبه سوم را کسب کردند محمدرضا ساالر و ترشی قارچ توسط مجتبی نظری، با دریافت امتیاز مساوی به

کارگیری روشی برای  فرآوری گیاه فیسالیس، استفاده از پالس الکتریکی برای افزایش ماندگاری مواد غذایی، به های تولید و ایده

های هرز،  زنی علف ، تولید پکتین از ضایعات، تهیه محلول محرک جوانه(قابلیت گوگرد)کاهش مصرف سموم در تولیدات گیاهی 

، رآکتور مکانیزه تولید (ق تلفن همراه هوشمند و با پشتیبانی سایتای کشاورزی از طری  خدمات مشاوره)ایجاد وب کشت 

، (های کشاورزی مناسب ای و معرفی ماشین برای آموزش و ارائه خدمات مشاوره)کمپوست، نرم افزار همیار کشاورز  ورمی

طبیعی نیز به ترتیب  عنوان عامل توزیع محصوالت محلی، و زنجیره مستقیم تولید و مصرف محصوالت سالم و به "جات محلی"

 .های بعدی را در این همایش کسب کردند رتبه

های رتبه نخست تا سوم از مبالغ تشویقی کارآفرینان بخش کشاورزی و کانون کارآفرینان استان فارس و هفت  گفتنی است، ایده

 ./برخوردار شدند (ره)ایده برتر دیگر نیز از تسهیالت ارزان قیمت با کارمزد چهار درصد کمیته امداد امام خمینی

http://www.iana.ir/majles/item/39123-9.html 

 

 متفرقه
 آیانا -2242اسفند  32, چهارشنبه

 ایجاد مرکز الگویی کشاورزی به سال جدید موکول شد 

مرکز الگویی کشاورزی در حاشیه پردیس  9319شد که در سال با اختصاص اعتبار مورد نیاز از سوی دولت، مقرر 

 .دانشکده کشاورزی البرز ایجاد شود

درباره ایجاد مراکز الگویی در مجاورت ( ایانا)استاد دانشگاه تهران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

شده به سایرین برای  در راستای شناساندن تحقیقات انجام: گفتهایی چون پردیس کشاورزی دانشگاه تهران واقع در کرج  دانشگاه

آموختگان بخش کشاورزی، یک مرکز الگویی در حاشیه دانشگاه پردیس کشاورزی استان  گذار و نمایاندن آنها به دانش جذب سرمایه

 .البرز در حال ایجاد است

http://www.iana.ir/majles/item/21932-1.html
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ای استان البرز، این مرکز  دلیل شرایط خاص منطقه است که به عنوان الگو انتخاب شده هکتاری به 300مزرعه : عباسعلی زالی افزود

 .شده در بخش کشاورزی باشد های انجام گر پژوهش تواند نمایان می

ای  دلیل پاره اعتبارات مورد نیاز از سوی دولت برای تجهیز این مرکز اختصاص یابد که به 13قرار بود در سال : وی خاطرنشان کرد

 .موکول شد 12مشکالت خاص به سال 

امیدواریم در سال جدید اعتبار مورد نیاز برای ایجاد چنین مرکزی اختصاص پیدا کند تا بتوانیم : وزیر کشاورزی سابق ادامه داد

مند به کار کشاورزی را در این  گذاران داخلی و خارجی عالقه ها باشیم، سرمایه عالوه بر آنکه الگویی برای کشاورزی سایر استان

 .ری کنیمآو عرصه جمع

مندان بسیاری را در بخش  شده در بخش کشاورزی، عالقه های انجام تواند ضمن ترویج فعالیت این مرکز می: زالی تصریح کرد

 .خصوصی برای انجام فعالیت کشاورزی وارد عرصه کند

ترتیب بتوانیم بخش اعظمی از  بدیناندازی شود و  های دولت این مرکز در سال جدید راه امیدواریم که با حمایت: وی یادآور شد

 .تحقیقات و مقاالتی که تنها در دانشگاه قابل دیدن است، در عرصه دید برای عموم قرار دهیم

تواند ایفا کند که  بخش کشاورزی نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی و در شرایط اقتصاد مقاومتی می: زالی در پایان تأکید کرد

 ./ویژه خود را در این بخش داشته باشدهای  الزم است دولت حمایت

http://www.iana.ir/majles/item/39101-9.html 

 

 نوغان
 ایسنا - 2242اسفند  32چهارشنبه 

  رییس مرکز توسعه نوغانداری خبر داد

  هزار جعبه تخم نوغان در کشور 3۱توزیع 

  کشاورزی و دامپروری -اقتصادی  : سرویس
 000هزار و  90قیمت هر جعبه : منطقه کشور خبر داد و گفت 90هزار جعبه تخم نوغان در  20رییس مرکز توسعه نوغانداری کشور از توزیع 

  .تومان است

یر خوبی برای توسعه صنعت نوغان میسر تواند مس تحقیقات و پژوهش می: وگو با خبرنگار ایسنا در گیالن، گفت پور در گفت علی اصغر داداش

 .کند

 .تحقیقات باید مشارکتی و نتیجه گرا باشد تا شاهد بهبود عملکرد در نوغانداری شویم: وی اضافه کرد

هایی  تهیه نهال: استان کشور فرستاده می شود، خاطرنشان کرد 94پور با بیان اینکه در حال حاضر یک گونه نهال اصالح شده برای  داداش

 .تناسب با اقلیم های مختلف باید در دستور کار تحقیقات قرار گیردم

اطالع رسانی به نوغانداران برای گسترش باغات توت از مباحث مهم ترویجی این مرکز بوده که الزم : رییس مرکز توسعه نوغانداری تصریح کرد

 .است نوغانداران با علوم و فنون روز آشنا شوند

در گذشته ای نه چندان دور هزینه هایی که : ازی زنان روستایی در جهت پرورش پیله کرم ابریشم خبر داد و گفتوی در ادامه از توانمندس

اری را کشاورزان قبل از کشت و کار برنج نیاز داشتند را از طریق پرداختن به نوغانداری تامین می کردند و انتظار می رود گیالنیانی که نوغاند

 .داری اعتماد دوباره داشته باشند و تاکید ما بیشتر بر فعالیت مضاعف زنان در این بخش استکنار گذاشته اند به نوغان

 .نوغانداری مکمل بخش کشاورزی است و گسترش آن می تواند در ارتقای درآمد کشاورزان موثر باشد: داداش پور اضافه کرد

 .منطقه کشور توزیع می شوند 90این جعبه ها در : و گفت هزار جعبه تخم نوغان خبر داد 20وی در ادامه از آمادگی برای توزیع 

http://www.iana.ir/majles/item/21979-1.html
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قیمت هر جعبه : هزار جعبه پیش بینی شده بود، تصریح کرد 23رییس مرکز توسعه نوغانداری با بیان اینکه با نیازسنجی به تخم نوغان کشور 

  .تومان است 000هزار و  90

http://www.isna.ir/fa/news/12933094000 

 

 گزارشات جهانی
 - 42/23/32فارس

 کند کاداستر اراضی کشاورزی با ایران همکاری می اجرایفائو برای 

آماده اجرای کاداستر اراضی کشاورزی با ایران هستیم و هر نوع کاری برای اجرای سریع و بهینه : نماینده فائو گفت

 .دهیم میاین طرح بزرگ انجام 

به نقل از سازمان امور اراضی کشور نشست مشترک نماینده فائو در ایران، رئیس سازمان امور اراضی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .ار شدکشور و مدیرکل دفتر امور بین الملل و سازمانهای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی در سازمان امور اراضی برگز

، هومن فتحی (فائو)در این نشست قباد افشار رئیس سازمان امور اراضی کشور، سرج ناکوزی نماینده دفتر سازمان خواربار جهانی 

مدیر کل دفتر امور بین الملل سازمانهای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی، جزایری مشاور فائو و مجری طرح های سنجش از دور 

 .ستان و افغانستان و جمعی از مدیران و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حضور داشتنداین سازمان در کشورهای پاک

پس از بیان برنامه های سازمان امور اراضی و بررسی روش های همکاری فائو در اجرای برنامه های مدیریت : براساس این گزارش

ها ادامه یابد و فائو  مور بین الملل وزارت برای افزایش همکاریزمین، طرفین توافق کردند جلسات فی مابین با هماهنگی دفتر ا

تجارب بین المللی خود در اجرای طرح های مشابه برنامه کاداستر اراضی کشاورزی و حفاظت از اراضی کشاورزی را در اختیار 

 .سازمان امور اراضی قرار دهد

و و سازمان امور اراضی برای اجرای الگویی کاداستر اراضی پروژه همکاری مشترک فائ UTFهمچنین در این نشست توافق شد که 

کشاورزی تدوین ونهایی شود و فائو پس از بررسی طرح در دست اجرای سازمان امور اراضی برای عکسبرداری هوایی، تهیه نقشه 

شناسان صاحبنظر فائو با همچنین توافق شد که کار. های اراضی و اجرای کاداستر نظرات مشورتی خود در این خصوص را ارائه دهد

شرکت در همایش ملی مدیریت زمین به تشریح تجارب بین المللی و معرفی پروژه های منطقه ای در زمینه مدیریت زمین 

 .بپردازند

سازمان امور اراضی عهده دار مدیریت ومرجع :های سازمان گفت در این نشست افشار ضمن معرفی بخشی از وظایف و ماموریت

وی تعیین تکلیف زمینهای دولتی، تامین . حفاظت از اراضی کشاورزی وجلوگیری از تغییر کاربری در کشور استزمین، مسئول 

 .زمین برای فعالیتهای کشاورزی، صنعت، خدمات وگردشگری را از دیگر وظایف سازمان امور اراضی برشمرد

وگیری از خرد شدن مزارع و باغها و اجرای طرح حفظ کاربری اراضی، تجمیع اراضی وجل: رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت

 .کاداستر اراضی کشاورزی سه محور و اولویت اصلی سازمان امور اراضی کشور است

استفاده از فناوری های نوین ونرم افزارها و سخت افزارها و استفاده از تجربیات در آموزش نیروی انسانی از مهمترین : افشار افزود

پنج ساله وبلند مدت بیست ساله را تدوین کرده ایم و همچنین بنا -بر همین اساس برنامه های یکساله. اولویتهای سازمان است

داریم در اردیبهشت سال آینده اولین همایش ملی مدیریت برزمین را برگزار کنیم ودر همین جا از کارشناسان فائو و همه 

 . .صاحبنظران می خواهیم ما را در این زمینه یاری دهند

http://www.isna.ir/fa/news/93122715686
http://www.farsnews.com/
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با بیان اینکه باید بتوانیم از تجربیات به نحو مطلوب استفاده کنیم، به مزیتهای طرح کاداستر اراضی کشاورزی اشاره کرد و  وی

ما در اجرای طرح کاداستر به دنبال آن هستیم که عالوه بر تهیه نقشه های دقیق اراضی از طریق عکسبرداری هوایی و با : گفت

حوزه کشاورزی شامل الیه مالکیت و مسائل ثبتی اراضی، الیه منابع آبی و خاکی و الیه الگوی کیفیت، تهیه چند الیه مهم در 

چرا که این کار ما را در مدیریت علمی و دقیق زمین و نیز توسعه کشاورزی کمک می . کشت وبهره برداری از زمین را تهیه نماییم

 .کند

به خصوص در زمینه طرح کاداستر تمایل داریم، چارچوب : صلی سازمان گفتبرنامه ا 2رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به 

هایی را با فائو تنظیم کنیم وبه دنبال آن هستیم تا بدون وقفه و به سرعت از تمام ظرفیتهای بین المللی برای پیشبرد  و سرفصل

 .ها استفاده کنیم برنامه

: ز خرسندی از دعوت سازمان امور اراضی کشور وشرکت در این جلسه گفتناکوزی نماینده فائو نیز در این نشست ضمن تشکر وابرا

با توجه تجربیاتی که در کشورهای مختلف داشته ام، مسئولیت وماموریت سنگین شما در سازمان امور اراضی و وزارت جهاد 

وی با .توجه خاص استکشاورزی را در خصوص مدیریت پایدار زمین متوجه هستم و حفاظت از عرصه های کشاورزی نیازمند 

در این شرایط حفاظت از زمین های کشاورزی و جلوگیری : اشاره به افزایش فشار فعالیتهای غیر اقتصادی بر اراضی کشاورزی گفت

از خرد شدن مزارع و باغ ها برای توسعه اقتصادی کشور وامنیت غذایی کشور در دراز مدت یک ماموریت مهم است که شما به 

 .کار قرارداده ایدخوبی در دستور 

نماینده فائو همچنین طرح اجرای کاداستر اراضی کشاورزی ایران را عنصر اصلی و رکن مهم همه فعالیت ها برای مدیریت زمین و 

ناکوزی . ما در فائو آماده هر نوع همکاری برای اجرای سریع وبهینه این طرح بزرگ هستیم: توسعه کشاورزی دانست و گفت

زمینه ها وموارد روی سیاست گذاری ها وتهیه نقشه های آب وخاک وحفاظت زمین ، رسیدگی به اختالفات  فائو در تمام:گفت

کشاورزان خصوصا روی تهیه نقشه کاداستر وسرزمین فائو میتواند با امور اراضی همکاری داشته باشد و آمادگی دارد برای فائق 

 .ئه برنامه های راهبردی همکاری الزم را با امور اراضی داشته باشدتکنولوژی وارا–آمدن به چالشها، در زمینه نرم افزاری 

در این نشست فتحی مدیر کل دفتر امور بین الملل سازمانهای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی با تشریح نحوه تعامل وزارت جهاد 

راهبردی در کشور است که با توجه به رئیس سازمان امور اراضی کشور از جمله مدیران موفق و دارای تفکر : کشاورزی و فائو گفت

 .اهمیت مساله مدیریت زمین، می توانند در زمینه پروژه های بین المللی همکاری کنند

با توجه به اینکه سازمان امور اراضی اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی را در دستور کار قرار داده است، رسالتی : وی افزود افزود

اینست که با این سازمان در این برهه حساس و برای اجرای این طرح بزرگ همکاری کنیم که اگر چنین  که همه ما بر عهده داریم

 .نکنیم از توسعه پایدار پشتیبانی نکرده ایم

طرح کاداستر و دیگر طرح هایی که سازمان امور اراضی در یک سال اخیر شروع کرده نه تنها در ایران بلکه :فتحی در ادامه گفت 

خاور میانه و شمال افریقا هم صورت نگرفته واز فائو میخواهم که به این مو ضوع و سازمان امور اراضی توجه ویژه داشته  در منطقه

 .باشد

در این نشست همچنین جزایری بخشی از تجربیات خود در زمینه اجرای پروژه های سنجش از دور و تهیه نقشه اراضی کشاورزی 

 .ستان را تشریح کردکشورهایی مانند افغانستان و پاک

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=92129334000000 

 
 گزارشات جهانی

 آیانا - 2242اسفند  32, دوشنبه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931225000886
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 ها برای ساخت کارگاه عرقیات گیاهی در مازندران  گذاری ژاپنی سرمایه

 .کنند ها برای ساخت کارگاه تولید و فرآوری عرقیات گیاهی در استان مازندران همکاری می امضای قراردادی، ژاپنیبا 

های تخصصی  الملل و سازمان ، امروز طی مراسمی که در محل دفتر امور بین(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

دا، سفیر ژاپن در ایران و دالور حیدرپور، رئیس سازمان  داد همکاری بین کوجی هانهوزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، این قرار

 .جهاد کشاورزی استان مازندران به امضاء رسید

های همکاری  شود تا بتوانیم زمینه های الزم انجام می بررسی: سفیر ژاپن در این آیین با ابراز نظر مساعد درباره تبادل تجربیات گفت

 .محیط زیست را گسترش دهیمدر بخش آب و 

کند که  هایی را ارائه کرده است و به کشاورزان منطقه پیشنهاد می کشور ژاپن برای احیای دریاچه ارومیه پروژه: دا افزود کوجی هانه

 .چگونه مصرف آب را کنترل کنند

 .های جاییکا بهره خواهیم گرفت شده از کمک در مسائل مطرح: وی خاطرنشان کرد

 ار یورویی ژاپن برای ساخت کارگاه عرقیات گیاهیهز ۲5کمک 

پروژه زنان روستایی در روستای تیرتاش شهرستان : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران نیز در این مراسم اظهار داشت

شود از مواد  الش میگلوگاه استان مازندران بر روی تولید و فرآوری عرقیات گیاهی است که در این راستا با همکاری کشور ژاپن ت

 .خشک گیاهی، ارزش افزوده تولید شود

تبدیل و فرآوری محصوالت کشاورزی ضمن ایجاد ارزش افزوده، اشتغال باالیی را به همراه داشته و : دالور حیدرپور ادامه داد

 .تواند مؤثر واقع شود می

کند و ایران نیز اقدامات  ایی شدن این پروژه کمک میهزار یورو برای اجر 04بر اساس این قرارداد، دولت ژاپن : وی تصریح کرد

 .اجرایی الزم را انجام خواهد داد

با فرآوری و تولید عرقیات گیاهی، بازار مناسبی برای صادرات محصوالت : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران یادآور شد

 .کند الملل افزایش پیدا می شد، بازارپسندی در بخش بینترتیب هر مقدار که کیفیت باالتر با آید و بدین وجود می فوق به

کشور ژاپن دارای تجارب ارزشمندی در زمینه تجهیز، نوسازی اراضی، توسعه مکانیزاسیون و ساخت : حیدرپور تأکید کرد

 .توانیم از تجارب آنها در این حوزه بهره بگیریم آالت بخش است که می ماشین

هایی برای کاهش مصرف آب در محصول  یی استفاده از ارقام جدید گیاهی و استفاده از تکنولوژیدر بخش توسعه روستا: وی افزود

 .دست آمده است که امیدواریم بتوانیم از آن بهره بگیریم برنج تجارب ارزشمندی توسط کشور ژاپن به

 استفاده از تجارب ژاپن در بخش آب و خاک، مدیریت اراضی خرد، جنگل و شیالت

این قرارداد همکاری در راستای ایجاد تبادل تجارب : های تخصصی نیز در این مراسم گفت الملل و سازمان ر امور بینمدیرکل دفت

های تولید، از تجارب سایر کشورها  وری و استفاده از تکنولوژی کنیم در جهت ارتقای بهره المللی اتفاق افتاده است و تالش می بین

 .استفاده کنیم

های خوبی دارد و  همکاری... جمهوری اسالمی ایران با کشورهای اروپایی و کشور چین، روسیه و: ن کردهومن فتحی خاطرنشا

 .ها در آینده مدنظر است توسعه همکاری

در بخش آب و خاک، جنگل، شیالت، مدیریت اراضی خرد و آبیاری مزارع برنج، مباحثی مطرح شده است که : وی ادامه داد

 .ارب کشور ژاپن بهره ببریمامیدواریم بتوانیم از تج
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شود که پروژه ساخت کارگاه تولید و فرآوری عرقیات  بینی می پیش: های تخصصی تصریح کرد الملل و سازمان مدیرکل دفتر امور بین

 اندازی شود، ظرف شش ماه گیاهی در استان مازندران که به همت زنان روستایی و مشارکت دفتر امور زنان روستایی قرار است راه

 .آینده اقدام به فعالیت کنند و در این بخش تمامی توان خود را به کار خواهیم گرفت

 40در استان گلستان نیز پروژه مشارکتی در زمینه استفاده بهینه در مصرف آب اجرایی شده است که کاهش : فتحی یادآور شد

 .درصدی این مایه حیاتی را دربر داشته است

 .کار گرفته شود است که این پروژه در استان آذربایجان غربی و احیای دریاچه ارومیه بهپیشنهاد شده : وی تأکید کرد

 .های کشور تسری یابد تواند به الگویی تبدیل شود و به سایر استان پروژه موفق اجراشده در استان گلستان می: فتحی اظهار داشت

هزار تن پرتقال از استان مازندران  90ه این دیدار از خروج گفتنی است، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در حاشی

ها از روز شنبه آغاز شده است و  تأمین پرتقال مصرفی مردم در ایام عید در بیشتر استان: برای تنظیم بازار شب عید خبر داد و گفت

 .شده که توسط ستاد تنظیم بازار انجام شده، منطقی است قیمت لحاظ

 .کند تومانی برای هر کیلوگرم پرتقال مبلغی است که سود مناسبی را عاید کشاورزان می 100قیمت دوهزار و : دالور حیدرپور افزود

 ./همچنا انبارهای این استان برای تأمین پرتقال شب عید مردم موجودی دارد: وی خاطرنشان کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/39100-9.html 

 
 گزاشات جهانی

 آیانا - 2242اسفند  32, دوشنبه

 هزار هکتار از اراضی ولگاگراد روسیه  ۷1توافق اولیه برای کشت فراسرزمینی در 

هزار هکتار از اراضی  ۷1دبنال اعالم آمادگی هیئت تجاری روسی برای کشت فراسرزمینی، قرار شد در فاز نخست،  به

 . کشاورزی استان ولگاگراد به کشت فراسرزمینی از سوی ایران اختصاص یابد

های  تولیدکنندگان غالت و دانهترین  ، هیئت تجاری روسی که یکی از بزرگ(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی و  الملل و سازمان روغنی استان ولگاگراد است، در مالقات با مدیرکل دفتر روابط بین

گذاری جاهد و حوزه بازرگانی وزارتخانه، درباره کشت فراسرزمینی توسط ایران در استان ولگاگراد  نمایندگانی از شرکت سرمایه

 .آمادگی کرد اعالم

هزار  30های روغنی توسط ایران در سطح  در این مالقات، گفتگوهای اولیه برای کشت محصوالتی همچون گندم، جو، ذرت و دانه

 .هکتار در استان ولگاگراد صورت گرفت و قرار شد در دیدار بعدی در روسیه، توافقات رسمی برای اجرای این پروژه انجام گیرد

 .ین هیئت تجاری برای صادرات غالت و روغن کنجاله و آفتابگردان به ایران ابراز تمایل کردنددر این مالقات همچن

هزار  300این شرکت روسی، دارای : های تخصصی به خبرنگار ایانا گفت الملل و سازمان هومن فتحی، مدیرکل دفتر روابط بین

 .کند هزار تن دانه آفتابگردان تولید می 40غالت و  هزار تن 900تا  940هکتار زمین در استان ولگاگراد است و ساالنه 

 .اندازی خواهد کرد راه 10هزار تن را در شهریورماه سال  000کشی با ظرفیت  این شرکت خصوصی، کارخانه روغن: وی افزود

ورزی با های تجاری و بخش خصوصی روسی در نتیجه سفر و توافق راهبردی وزیر جهاد کشا تردد هیئت: فتحی خاطرنشان کرد

 .گیرد وزیر کشاورزی روسیه در مهرماه امسال صورت می

های کشاورزی روسیه، توسعه یافته است و این  های فنی و اقتصادی بین بخش متعاقب سفر حجتی، تبادل هیئت: وی تصریح کرد

 .سفر نیز در چارچوب پیگیری تفاهمات دو طرف انجام گرفته است

 ./تان ولگاگراد سه میلیون هکتار و جمعیت این استان سه میلیون نفر استگفتنی است، مساحت اراضی کشاورزی اس

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21960-1.html
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http://www.iana.ir/keshavarzi/item/39141-9.html 

 

 گزارشات جهانی
 آیانا - 2242اسفند  32, سه شنبه

 ! طراحی ظرف هوشمند سفارش دهنده اقالم غذایی

یک شرکت کانادایی ظرف هوشمندی طراحی کرده که از محتوای درون خود باخبر بوده و به طور خودکار اقالم مورد 

 .دهد نیاز را پیش از پایان یافتن آنها، در لیست خرید قرار می

شود که همچنین به نمایش میزان  برنامه گوشی همراه همگام میبا یک  Neo، ظرف (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

های غذایی کمک کرده، در مورد تاریخ انقضای مواد غذایی هشدار داده و حتی  کالری درون غذا پرداخته، به کاربر در مدیریت وعده

 .دهد های غذایی را پیشنهاد می دستورالعمل

 SKEوگاس به نمایش درآمد و اکنون طراحان آن در آزمایشگاه  نیک مصرفی در الساین فناوری در ماه ژانویه در نمایشگاه الکترو

 .اند اندازی کرده یک کمپین ایندیگوگو را برای تامین مالی تولید این ابزار راه

ه، با های غذایی را پیگیری کرد دهد وعده دالری به چند حسگر و ارتباط بلوتوثی مجهز بوده که به کاربر اجازه می 01این ظرف 

 .های غذایی دریافت کرده و کنترل کاملی را بر آشپزخانه ارائه کند اندام همگام شده، دستورالعمل های تناسب دستگاه

ها و مواد غذایی  ها، سوپ تواند برای مواد غذایی گوناگون مانند ماکارونی، حبوبات، تنقالت و شیرینی این ظرف محفوظ از هوا می

 .یرددیگر مورد استفاده قرار بگ

ای به این ظرف  توان در فریز از آن استفاده کرد؛ هر زمان که ماده ظرف مذکور براحتی در ماشین ظرفشویی قابل شستشو بوده و می

 .توانند بارکد غذا را اسکن کرده یا بطور دستی نام آن را تایپ کنند شود، کاربران می افزوده می

همه این موارد در . از یک پایگاه داده برای بررسی مواد مغذی آن استفاده کندتواند وزن غذا را تشخیص داده و  این فناوری می

شود تا کاربران بتوانند در زمان  ارائه شده، ذخیره می iOSهای آندروید و  برنامه تلفن همراه که بطور رایگان برای سیستم عامل

بطور خودکار اقالم مورد نیاز را در فهرست خرید  تواند های خود را بررسی کنند؛ همچنین خود ظرف می خرید، محتوای کابینت

 .آنالین قرار دهد

 .تواند دستورهای غذایی را به تناسب افراد پیشنهاد دهد برنامه مذکور با تشخیص محتویات ظرف می

 .آوری کنند هزار دالر برای تولید انبوه این محصول جمع 40طراحان امیدوارند بتوانند 

http://www.iana.ir/food/item/39104-9.html 

 

 گزارشات جهانی
 فودپرس – 2242اسفند ماه  32چهار شنبه 

 روغن پالم خیلی هم مفید است مواد غذایی: مقامات مالزی

و تا ماهها بعد از جنجالی ترین خبر روز  12در حالی که مضر بودن روغن پالم برای قلب و افزودن آن به لبنیات در اوایل سال  <

درصدی واردات روغن پالم ایران از مالزی، مقامات پوتراجایا را به  03.9بود مالزیایی ها معتقدند ایرانی ها در اشتباهندکاهش 

کره با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در آینده ای نزدیک و تشکیل تیم تحقیقاتی به واکنش واداشت و مالزی مذا

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21959-1.html
http://www.iana.ir/food/item/21975-1.html
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به گزارش ایرنا، مالزی برای جبران کاهش .منظور معرفی ارزش غذایی روغن پالم و ماهیت واقعی آن برای ایرانیان را مدنظر قرار داد

کاهش صادرات .ین کشور محسوب می شود، دست به این اقدامات زده استصادرات روغن پالم به ایران که از مهمترین صادرات ا

صادارت روغن .روغن پالم در کنار سقوط بی سابقه ارزش رینگیت واحد پول مالزی باعث افزایش نگرانی دولت این کشور شده است

 400میلیارد و  93)یلیون رینگیت م 02میلیارد و  00هزار تن با ارزش اقتصادی  300میلیون و  90به  3090پالم مالزی در سال 

صادرات روغن پالم مالزی به ایران نیز .رسید که در مقایسه با سال پیش از آن حدود یک میلیون تن کاهش داشت( میلیون دالر

 024میالدی  3092تن رسید که این رقم در سال  40هزار و  000درصدی مواجه شد و به  03.9میالدی با کاهش  3090سال 

روزنامه نیواستریت تایمز روز چهارشنبه به نقل از عمار داگالس یوگاه امباس، وزیر صنایع و کاالهای کشاورزی .تن بود 340هزار و 

مالزی اعالم کرد که این وزیر مالزیایی تصمیم دارد با حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در 

رخواست وزیر صنایع و کاالهای کشاورزی مالزی برای دیدار با وزیر بهداشت ایران، واکنش مرداد دلیل د.آینده ای نزدیک دیدار کند

با پیگیری وزارت بهداشت و سازمان .ماه وزارت بهداشت به استفاده بیش از حد و غیراستاندارد از روغن پالم در شیرهای پرچرب بود

درصد برسد و این وزارتخانه توصیه کرد مردم از روغن پالم کمتر  20اکثر غذا و دارو تصویب شد که میزان واردات روغن پالم به حد

وزیر صنایع و کاالهای کشاورزی مالزی پس از .استفاده کنند، که این عوامل در کاهش واردات روغن پالم از مالزی تاثیرگذار بود

سیاست های محدودکننده و تبعیضی در مورد روغن ایران به دلیل : دیدار روز گذشته با گروه دوستی پارلمانی ایران و مالزی، گفت

گروه دوستی پارلمانی ایران و مالزی به منظور کاهش فاصله روابط دوجانبه تجاری با .پالم، خرید این محصول را کاهش داده است

در مورد روغن پالم،  به دلیل برخی ابهامات: این مقام مالزیایی گفت.وزیر صنایع و کاالهای کشاورزی مالزی دیدار و گفت وگو کرد

تحقیق مشترکی توسط کمیته روغن پالم و شورای روغن پالم مالزی در حال انجام است تا ارزش غذایی این محصول مشخص شود 

کارشناسان داخلی و بین المللی حوزه سالمت .در در اختیار ایرانیان قرار گیرد و اطالعات نادرست در مورد روغن پالم روشن شود

پالم به لبنیات و استفاده دراز مدت آن را عامل مهمی در بروز بیماری هایی خطرناکی مانند سکته قلبی در افراد می افزودن روغن 

روغن پالم به دلیل کیفیتی که دارد برای سالمتی مضر است و لبنیات به بازار آمده نشان : وزیر بهداشت نیز تاکید کرده بود.دانند

روغن پالم با افزایش کلسترول بد خون در نهایت .رین نوع چربی صنعتی استفاده شده استمی دهد به جای چربی طبیعی از بدت

 تنگی و انسداد عروق و سکته های قلبی را به همراه دارد

 http://www.foodpress.ir/Post 

 

 گزارشات جهانی
 خبرنگاران جوان - 2242اسفند  3۲: تاریخ

 های لبنی فرانسه محکومیت در انتظار شرکت

های لبنی را به اتهام تبانی بر سر تعیین قیمت به پرداخت  تولیدکننده فرآورده 99های بازرگانی در فرانسه  مقامات ناظر بر رقابت

 .جریمه محکوم کردند

تولیدکننده فرآورده  99به نقل از یورونیوز، مقامات ناظر بر رقابتهای بازرگانی در فرانسه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش 

 .های لبنی را به اتهام تبانی بر سر تعیین قیمت به پرداخت جریمه محکوم کردند

در این بین مارکهایی معروف . هزار یورو می رسد 000میلیون و  913گفته می شود مجموع جریمه تعیین شده این شرکتها به رقم 

 .نیز محکوم به پرداخت جریمه شده اند "نستله"اروپایی از جمله 

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.yjc.ir/fa/comercial
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موجب شده قیمتهای  3093تا  3000مقامات فرانسوی براین باورند فعالیتهای غیرقانونی این شرکتها در تعیین قیمت بین سالهای 

 .دا کنددرصد افزایش پی 0تا  3محصوالت لبنی بین 

http://www.yjc.ir/fa/news/4940903 

 

 اختصاصی

  های نفتی بدنبال تجارت آب کارتل

دهد که آب و نفت در یک جایگاه  نشان میدهند که بعنوان صادرکننده آب مطرح شوند و این امر  های نفتی تغییر فضا می کارتل

  .گیرند قرار می

رشد سریع جمعیت مهمترین عامل کاهش سرانه آب تجدیدشونده کشور در قرن . ایران کشوری با اقلیم عمدتاً گرم و خشک است

یون نفر در سال میل 01به بیش از  9200میلیون نفر در سال 0جمعیت ایران در طی این هشت دهه، از حدود . گذشته بوده است

میلیارد  930میلیارد متر مکعب بود، به  920نه کشور که زمانی البر این اساس میزان سرانه آب تجدیدپذیر سا. رسیده است  جاری

 .متر مکعب تقلیل یافته و در صورت ادامه این روند، وضعیت در آینده به مراتب بدتر خواهد شد

 
درصد آب  13درصد و کشاورزی  0درصد، شرب  3متعادل نیست مثال صنعت های مختلف کشور  اکنون میزان مصرف آب بخش

 .درصد است 04در حالی که میزان مصرف آب کشاورزی در جهان . کند مصرف می

 .میلیارد متر مکعب رسیده است 02میلیارد متر مکعب بوده اکنون به  02ها نیز که زمانی  میزان میانگین بلند مدت روان آب

ایم، در حالی که مجاز نیستیم بیش از  میلیارد متر مکعب از ذخایر آب زیرزمینی برداشت داشته 990شته سال گذ 40ما طی 

میلیارد متر مکعب  4.0شود، برداشت کنیم بطوری که در سال گذشته میزان آب اضافی که برداشت شده  میزانی که تجدید می

 .بوده است

ان از جمله کشورهایی است که در گروه کشورهای مواجه با کمبود فیزیکی آب مصرف، ایر ٔ  با توجه به میزان منابع آب و سرانه

این بدان معناست که حتی با . با کمبود فیزیکی آب مواجه هستند 3034این گروه شامل کشورهایی است که در سال . قرار دارد

درصد  34حدود . اختیار نخواهند داشتوری ممکن در مصرف آب، برای تامین نیازهایشان آب کافی در  ترین راندمان و بهرهالبا

 .مردم جهان از جمله ایران نیزمشمول این گروه هستند

براساس شاخص فالکن مارک، کشور ایران در آستانه قرار گرفتن در بحران آبی است و براساس شاخص سازمان ملل، ایران نیز 

المللی مدیریت آب نیز، ایران در وضعیت بحران شدید  بر اساس شاخص مؤسسه بین. اکنون در وضعیت بحران شدید آبی قرار دارد

درصد به منابع  993باید بتواند  3034های ذکر شده، کشور ایران برای حفظ وضع موجود خود تا سال  بنا بر شاخص. آبی قرار دارد

 .رسد میآب قابل استحصال خود بیفزاید که این مقدار با توجه به امکانات و منابع آب موجود غیرممکن به نظر 

در . کشوری قرار دارد که وضعیت آب در آنها خطرناک است 30، اعالم داشت ایران در بین 9212پست در تیرماه  روزنامه واشنگتن

خورشیدی، خبرگزاری جهانی طبیعت با انتشار خبری، بحران شدید آب را برای ایران بزرگترین چالش در  9212خردادماه سال 

ها پیش در  ، ایران از سال(FDI) المللی آینده است که بر اساس مستندات راهبردهای بین گزارش آمده در این. دوران معاصر خواند

این گزارش حاکی از آن است که ایران . است معرض بحران آب قرار داشته است، اما در سه دهه اخیر برای آن گامی برداشته نشده

 .خطر قرار دارداکنون در  آمادگی برای خطر عبور کرده و هم ٔ  از مرحله

وزیر کشاورزی جمهوری اسالمی ایران بوده است و اکنون سمت مجری طرح نجات دریاچه  9200 ٔ  عیسی کالنتری، که در دهه

http://www.yjc.ir/fa/news/5157162
http://etedaal.ir/fa/news/103617
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   .ارومیه را دارد، نیز بحران آب در ایران را تهدیدآمیزتر از خطر اسرائیل خوانده است

 933تا پایان هفته سوم اسفندماه به ( 12مهرماه )های کشور از ابتدای سال آبی جاری  با این تفاسیر در حال حاضر حجم بارش

 .متر رسیده است میلی

درصد مخازن سدهای بزرگ کشور خالی از آب است، میزان کاهش ورود آب به مخازن از ابتدای مهرماه امسال  41همچنین 

 .درصد است 90تاکنون 

میلیون مترمکعب رسیده که این میزان  010میلیارد و  1از ابتدای سال آبی جاری حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور به  

 .میلیون مترمکعب گزارش شده بود 220میلیارد و  99در مدت مشابه سال آبی گذشته 

در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بر این اساس، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور هم اکنون با دو درصد کاهش 

 000میلیارد و  30میلیون مترمکعب به ثبت رسیده که این میزان در زمان مشابه سال گذشته، معادل  900میلیارد و  30حدود 

 .میلیون مترمکعب گزارش شده بود

خروجی و مدیریت برداشت از سدهای با توجه به کاهش آورد رودخانه ها و افت مخزن سدها در ماه های اخیر، با تنظیم حجم آب 

میلیون مترمکعب گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه  090میلیارد و  1کشور، این حجم از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، 

 .درصد کاهش داشته است 0.0سال آبی گذشته، 

ظرفیت کلی مخازن سدهای کشور در . ودمیلیون مترمکعب گزارش شده ب 040میلیارد و  1این رقم در مدت مشابه سال گذشته 

درصد گزارش شده  09میلیارد مترمکعب بوده که بر این اساس، درصد پُر بودن این مخازن، در زمان حاضر  00.0زمان کنونی 

 .است

و ای تهران در دولت اصالحات و معاون خدمات شهری، فنی  مدیره شرکت آب منطقه در همین ارتباط با مدیرعامل و رئیس هیات

 .های سازندگی و اصالحات به گفت وگو نشستیم عمرانی شهرداری تهران در دولت

لیسانس خاک و پی از دانشگاه  التحصیل رشته مهندسی راه وساختمان از دانشگاه ایالتی نیویورک و فوق اسم تقی زاده خامسی فارغ

اسفند بعنوان  92بودن آن است حتی در کشور ما دوم فروردین روز جهانی آب است و این خود نشان دهنده مهم : امیرکبیر گفت

   .کشور ما به آب اهمیت می دهد  نوروزگان آب نامگذاری شده که بیانگر این است که

کشور ما در منطقه پرآبی واقع نشده یعنی حتی کم آب هم نیستیم بلکه در منطقه ای خشک واقع شده ایم، در دهه : وی ادامه داد

    .بارندگی وضعیت ما بدتر شده است و هوا نیز به سمت گرم شدن می رودهای اخیر به لحاظ کاهش 

غیر از مباحث مربوط به مسائل آب و هوایی و اقلیم، قیمت آب در کشور ما ارزان است که باعث : تقی زاده خامسی اظهار داشت

 .شده استفاده از آب بی رویه باشد

در کشور سرمایه ای بنام آب های تجدید پذیر : ورزی اشاره کرد و ادامه دادوی به استفاده غیر بهینه از آب در بخش شرب و کشا

 .میلیارد متر مکعب است و استفاده از این آب کشور را روز به روز بیشتر در بحران فرو می برد 900داریم که میزان آن حدود 

ان اگر برف باشد ماندگار است اما باران حجم بارندگی فصل زمست: ای تهران در دولت اصالحات گفت مدیرعامل شرکت آب منطقه

اینگونه نیست و از حوزه خارج می شود و ممکن است به درد آینده نخورد و در حال حاضر آنچه از میزان بارندگی می بینیم بجز 

 .غرب کشور مناسب نیست من جمله اینکه تهران وضعیت بدتری دارد

م و دلیل آن این است که همزمان و همراه با افزایش جمعیت فرهنگ استفاده ما فرهنگ استفاده از آب را نداری: وی همچنین گفت

    .از آب ترویج نشده است

 00زمانی که کمتر جایی در دنیا آبیاری قطره ای وجود داشت کشور ما : ای تهران اظهار داشت مدیره شرکت آب منطقه رئیس هیات

خیلی از کشورهای اطراف ما به این شیوه دسترسی نداشته اند اما این  سال پیش در قزوین آبیاری قطره ای داشته در صورتی که
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 .کار ادامه پیدا نکرده که امیدواریم در آینده این اتفاق بیفتد

سال دولت گذشته با حفر چاههای غیر مجاز به بحران آب دامن زدیم،  0تقی زاده خامسی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه در 

ها چاه غیر مجاز حفر شده ولی در دولت قبل این ارقام رشد کرده و استفاده از آب های زیر زمینی  همه دولت البته در: تصریح کرد

های توزیع آب در شهرها نیز دست به دست هم دادند تا ما امروز  افزایش یافت و از طرفی کشاورزی غیر مدرن و فرسوده بودن لوله

   .وضعیت خطرناکی را در بخش آب شاهد باشیم

کنند خیلی جدی است چه دولتمردان و مردم آن را جدی بگیرند و یا  اینکه مسئوالن دائما اعالم خطر می: وی خاطرنشان کرد

 .خیر

مسئوالن یا باید راهکاری برای حل بحران آب پیدا کنند یا اینکه از آن بگذرند : مدیر عامل آب منطقه ای دولت اصالحات تاکید کرد

   .ه با بحران سخت تری مواجه شویمو بگذارند سال های آیند

ما چه بخواهیم صنعتی باشیم و یا کشاورز، نیازمند آب هستیم و در هر حال باید تولید کار نیز در کشور داشته باشیم : وی ادامه داد

در کشور نیز سال آینده چند میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی خواهیم داشت که جویای شغل هستند و اشتغالزایی  4یا  0زیرا در 

بینیم که آب با تمام  ای هم وجود ندارد لذا می نیازمند آب است زیرا آب زیربنای توسعه پایدار است و آب نداشته باشیم توسعه

 .اجزای زندگی بشریت گره خورده است

ست حتی در سریال باید همه دست به دست هم بدهیم و به مردم بباورانیم که وضعیت آب بحرانی ا: تقی زاده خامسی تاکید کرد

ها و فیلم ها و خبرها باید به این نکته نگاه جدی داشت و مردم را تشویق کرد و البته رسانه ها نقش موثر و مهمتری را دارند ضمن 

 .اینکه نباید فراموش کنیم که فرهنگسازی به زور نیست

آن اصرار کنند و مردم این احساس را داشته  باید کاری هماهنگ صورت گیرد و دولت و ملت روی: تقی زاده خامسی تاکید کرد 

 .باشند که با ادامه روند کنونی مصرف باقیمانده ذخیره آب تخلیه می شود و شهروندان از نوشیدن آب شیرین بی بهره خواهند شد

ی و هدررفت آب در کشور ما زیاد است چه کشاورزی و چه شرب؛ در بخش کشاورزی کشورها به جای سدساز: وی اظهار داشت

انتقال حوزه به حوزه به کشاورزان وام می دهند و تشویق به سیستم آبیاری مدرن می کنند ما باید ببینیم در کشور چقدر این کار 

  .صورت می گیرد

در بخش آب شرب باید در زمینه تعویض لوله های فرسوده قدم مثبتی برداشته شود و همزمان : تقی زاده خامسی تصریح کرد

   .فاده بهینه هم داشته باشیمفرهنگسازی است

انتقال حوزه به حوزه نیز راهکاری است که باید جدی گرفته شود البته کار سختی است : این مقام مسئول دولت اصالحات ادامه داد

 .حتی ممکن است تنش اجتماعی بوجود آورده و یا هزینه های باالیی درپی داشته باشد

سدها در بسیاری مواقع جهت : ها و تاثیر آنها بر وضعیت آب کشور اشاره و اظهار داشتتقی زاده خامسی در ادامه به وضعیت سد

 .تامین آب کشور نقش مثبتی دارند البته تاثیر منفی که روی کشاورزی دارند نیز نباید نادیده گرفته شود

ست در بعضی مواقع نسبت به اگر چه سدها جمع شدن محدوده آبهای زیرزمینی را تقویت می کند اما ممکن ا: وی توضیح داد

 .کشاورزی ظلم شود

هر سدی که ساخته : ای تهران با اشاره به انتقادات مطرح شده در زمینه سدسازی اظهار داشت مدیره شرکت آب منطقه رئیس هیات

سازندگی  شده در زمان خودش بررسی کارشناسی شده و موافقت ها و مخالفت هایی نیز داشته است و خصوصا در دوره اصالحات و

سد را نیز  4کارهای بسیار بزرگی در مسیر تامین آب صورت گرفت چرا که آب باید جایی نگه داشته شود بطوری که اگر تهران این 

 .نداشت با مشکل جدی تری دست به گریبان بود

وب عمل کرد البته نمی دولت اصالحات و سازندگی در تامین آب یعنی سد سازی و انتقال حوزه به حوزه خ: تقی زاده خامسی گفت
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توان انکار کرد که حفر چاه غیر مجاز در این دوران نیز صورت گرفته و برداشت از آب های زیر زمینی بالیی بر جان آب کشور شده 

   .است

قوه قضائیه، مجریه ومقننه باید گروه کارشناسی : تقی زاده خامسی در خصوص حل مسئله حفر چاه های غیر مجاز خاطرنشان کرد

 .تشکیل داده و در مهار حفر چاه های غیر مجاز اقدام جدی داشته باشند

منابع ما برای کارهای توسعه ای محدود است دولت ها نیز نسبت به منابعی که دارند کار می کنند اگر دولتی : وی اظهار داشت

ف رسیده و دولت نیز به درآمد آن متکی منابعی برای سرمایه گذاری نداشته باشد نباید گله کنیم لذا اکنون که قیمت نفت به ک

 است چگونه می تواند کار مثمر ثمری در بخش توسعه و اهداف بلند مدت حل بحران آب داشته باشد؟

آب با توسعه گره خورده است همه کشورها دنبال بدست آوردنش هستند تا حدی که تالش می : تقی زاده خامسی تصریح کرد

 .ه نیز دست اندازی کنندکنند حتی به آبهای کشور همسای

در سطح منطقه خاورمیانه منابع آبی اندک است و همواره شبح دست اندازی روی آب وجود داشته تا جایی که : وی اظهار داشت

بعضی می گویند اوپک نفت را فراموش کنیم و دنبال تشکیالتی برای آب باشیم یعنی کارتلهای نفتی تغییر فضا می دهند که 

 .ده آب مطرح شوند و این امر نشان می دهد که آب و نفت در یک جایگاه قرار می گیرندبعنوان صادرکنن

در حال حاضر جنگ آب و یا نزاع بر سر آب غلو است ولی اینکه همه : مدیر عامل آب منطقه ای دولت اصالحات خاطرنشان کرد

مرزشان خارج شود یک واقعیت است و ما هم باید  کشورها تالش می کنند برای ملت ها آب شیرین بدست آورند و نگذارند آبها از

 .از آنچه فعال داریم و آب کم موجود در کشور را به خوبی نگهداری و مصرف کنیم و راهی جز این نداریم

http://newsfeed.tehran.ir/NewsCrawler/ 
 

 اختصاصی
 ایسنا - 2242 اسفند 30چهارشنبه 

 ها به ایسنا خبر داد  معاون سازمان جنگل

 هزار میلیاردی آبخیزداری در برنامه ششم  5۱درآمدزایی 

 کشاورزی و دامپروری  -اقتصادی  : سرویس
 90اعتبار حدود میلیون هکتار از اراضی کشور با  90اجرای عملیات آبخیزداری در سطح : ها، مراتع و آبخیزداری گفت معاون سازمان جنگل

  .هزار میلیارد تومانی برای کشور داشته باشد 40تواند درآمدزایی حدود  هزار میلیارد تومان در دستور برنامه ششم قرار گرفته که می

امل میلیون هکتار هستند که عمدتا ش 934اراضی مستعد فرسایش آبی در کشور : وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد پرویز گرشاسبی در گفت

میلیون هکتار است که دارای  04همچنین اراضی مستعد سیل خیزی نیز حدود . می شوند... های آبخیز سدها و  اراضی کوهستانی، حوزه

  .سطوح مشترکی با اراضی فرسایش آبی است

اولین عملیات آبخیزداری در  که 9220میلیون هکتار از اراضی کشور آماده اجرای عملیات آبخیزداری هستند که از سال  00حدود : وی افزود

میلیون هکتار دیگر نیز آماده  92میلیون هکتار از اراضی کشور اجرا شده و حدود  30حوزه سد کرج انجام شد تاکنون این عملیات در حدود 

  .اجرای آبخیزداری است

اجرای : اجرای عملیات آبخیزداری در کشور ادامه دادمعاون آبخیزداری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به درآمدزایی چهار برابری 

دالر در  930دالر در بیومث مرتعی،  230دالر در کنترل سیل،  300دالر در تولید آب،  400عملیات آبخیزداری در هر هکتار از اراضی کشور 

راه دارد که به این ترتیب می توان گفت ارزش دالر در ترسیب کربن درآمدزایی برای کشور به هم 03دالر در فرسایش آبی و  00بیومث چوبی، 

  .هزار میلیارد تومان است 40میلیون هکتار از اراضی کشور بالغ بر  90درآمدی اجرای عملیات آبخیزداری در سطح 

http://newsfeed.tehran.ir/NewsCrawler/
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ها،  ازمان جنگلکه در صورت تامین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای عملیات آبخیزداری در کشور توان اجرایی آن در س گرشاسبی با بیان این

 90در قالب برنامه ششم توسعه برنامه راهبردی برای اجرای عملیات آبخیزداری تنظیم کرده ایم تا حدود : مراتع و آبخیزداری وجود دارد، گفت

ی عملیات میلیون هکتار از اراضی مستعد کشور در این برنامه راهبردی قرار گیرند که با توجه به اعتبار یک میلیون تومانی برای اجرا

  .هزار میلیارد تومان نیاز داریم 90آبخیزداری در هر هکتار، به نظر می رسد اعتباری بالغ بر 

علیرغم نامه نگاری رییس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی با سازمان مدیریت برنامه ریزی این سازمان هنوز منابع مورد نیاز این طرح : وی افزود

  .را تامین نکرده است

عمده اجرای عملیات آبخیزداری در برنامه سوم و چهارم انجام شد اما در دولت : زداری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری گفتمعاون آبخی

نمودار اجرای عملیات آبخیزداری نیز افت کرد؛ به گونه ای که حتی رهبر معظم انقالب در دیدار ... ها و  دهم به دلیل مشکالت مالی ، تحریم

  .ن محیط زیست نسبت به کند شدن روند اجرای عملیات آبخیزداری به دولت هشدار دادنداخیر با فعاال

http://isna.ir/fa/news/12933099111 

 

 اختصاصی
 شفاف – 2242اسفند  24: تاریخ

 شهر کشور 511بحران آب در 

 .شهر کشور در حالت بدبینانه خبر داد 400معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضالب کشور از بحران آب در 

با موضوع بحران آب؛ ملی یا استانی و با حضور عباس پاپی زاده سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای  "چراغ سبز"برنامه 

 .برداری شرکت آب و فاضالب کشور روانه آنتن برنامه رادیو گفتگو شداسالمی و حمیدرضا تشیعی معاون نظارت بر بهره 

عباس پاپی زاده سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه موضوع بحران آب فقط خاص استان تهران 

بر اساس : وی افزود. اند تقریبا نیمی از شهرهای کشور دچار کمبود آب هستند و وارد مرحله بحرانی شده: نیست، اظهار داشت

 .آماری که از وزارت نیرو گرفته ام، چهار شهر کشورمان وارد مرحله بحران می شوند که از جمله آنها شهر تهران است

درصد از آب مصرفی کشور در حوزه کشاورزی  10بیش از : وی به مدیریت بهره برداری از منابع آب اشاره کرد و اظهار داشت

ین جهت باید از روش های نوین کشاورزی که در کشورهای توسعه یافته در حال انجام است، استفاده کنیم مصرف می شود به هم

و اگر تنها ده درصد صرفه جویی کنیم به راحتی می توانیم مشکالتی که در شهرهایی مثل تهران در حوزه آب وجود دارد را حل 

ت آب و فاضالب کشور در خصوص وضعیت آب و کمبود آن در حمید رضا تشیعی معاون نظارت بر بهره برداری شرک. کنیم

شهر از شهرهای کشور دچار کمبود آب و بحران روبرو هستند و اکثر قریب به  400در حالت بدبینانه بیش از : شهرهای کشور گفت

 .اتفاق مراکز استان ما در سناریو بدبینانه ما در معرض مشکل آب شرب قرار دارند

در اکثر استان هایی که دچار کمبود آب هستند جلساتی را تشکیل : ت نیرو و ستاد بحران آب اشاره کرد و گفتوی به اقدامات وزار

داده ایم و تصمیماتی را اتخاذ کرده ایم که از جمله خرید چاه های آب از بخش خصوصی و همچنین استفاده از ظرفیت های بالقوه 

سفانه منابع الزم برای شرکت آب و فاضالب تهیه نشده است و به همین جهت باعث متا: وی افزود. آب در دیگر وزارت خانه ها است

 .شده، پیمانکاران مربوط به شرکت های تابع شرکت آب و فاضالب دچار دیون شوند

باید در حوزه کشاورزی صرفه جویی کرد و در این صورت می توان : در ادامه پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد

میلیارد  300میلیارد تومان به عدد  9000توانستیم برای اولین بار  12در قانون بودجه سال . آب مورد نیاز شهرها را تامین کرد

در کشورهای : وی به کشورهای توسعه یافته اشاره کرد و گفت. تومان بودجه دولت برای آبیاری نوین در کشور اختصاص دهیم

درصد است و به همین جهت باید روش های  24ب بهره وری می کنند ولی در کشور ما تنها درصد از آ 00توسعه یافته میزان 

 .سنتی مان را به سمت روش های نوین تغییر دهیم

http://isna.ir/fa/news/93122011999/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-56-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
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در بحث بودجه و تخصیص اعتبار برای مهار آب های مرزی سرمایه مناسبی برای این بخش ها در نظر گرفته شده : وی ادامه داد

میلیارد ریال از صندوق  400اولین بار در کمیسیون تلفیق مصوب کردیم که دولت اجازه دارد به میزان همچنین امسال برای . است

 .توسعه ملی برای رفع مشکالت آب آشامیدنی برداشت کند

هیچ قسمتی را شاهد نیستیم که نشان دهنده هشدار در این خصوص  00متاسفانه در الیحه بودجه سال  :پاپی زاده تصریح کرد

 .که دولت یک اعتبار متفاوت و بیشتری را برای این موضوع اختصاص داده استباشد 

http://www.shafaf.ir/fa/news 
 

 اختصاصی

 بندی و جنگ بر سر آب جیره

 آبی؛ تهدید جدی حیات بشریت  کم

های این  نشین پایتخت .ای سهمگین کرد ساکنین این شهر را دچار واهمهخشکسالی هفته گذشته در سائوپائولو برزیل، :آسانیوز

ای از بحرانی است که سراسر  اما این اتفاق تنها گوشه. ها، به آب دسترسی پیدا کنند کشور، سعی کردند با حفاری در زیر زمین

 .جهان را در خود فرو برده است

چندان دور تهدید  ای نه تواند حیات بشریت را در آینده است از آنچه میترین کشورهای جهان هشداری  آبی، در یکی از پرآب بی

 .کند

ای  بندی و جنگ بر سر آب، تبدیل به پدیده میلیارد نفر در جهان به آب آشامیدنی دسترسی ندارند و به همین سبب جیره 9بیش  

 .دار خواهد شد مدت

یعت است، اما متاسفانه سیاره ما با کمبود منابع آبی روبرو است و گوید که آب جوهر حرکت و پویایی طب لئوناردو داوینچی می 

 .ها چیزی جز سیاهی نخواهد داشت انداز آینده بدون آب، برای انسان ترسیم چشم

ها و آب آشامیدنی وجود ندارد و همین عدم هماهنگی،  در حالی که جمعیت زمین رو به افزایش است، تطابقی میان جمعیت انسان 

 .آبی شوند ا مناطق بسیاری دچار بحران کم آبی و یا حتی بیسبب شده ت

 900گیرد، بانک جهانی گزارشی از وضعیت برخورداری  های کم آبی که روز به روز هیبت بزرگتری بر خود می به دنبال بحران 

سطحی و زیرزمینی، برای  در این گزارش سرانه منابع آبی تجدیدپذیر، شامل آب های. کشور جهان از منابع آبی منتشر کرده است

 .اند بندی شده هر کشور محاسبه شده است و کشورهای جهان از نظر فقر آبی رده

ایران در رده بندی فقر . کشور جهان است 900مترمکعب اعالم شده است که کمتر از  9041سرانه منابع آبی تجدید پذیر در ایران  

 .کشور نسبت به ایران فقر آبی بیشتری دارند 00بدین ترتیب تنها . فته استقرار گر 01کشور جهان در رتبه  900منابع آبی بین 

کویت از نظر فقر منابع آبی در . فقیرترین کشورها از نظر منابع آبی تجدیدپذیر کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس هستند 

 .کشور صفر اعالم شده استصدر رده بندی جهانی قرار دارد به طوری که سرانه منابع آبی تجدیدپذیر در این 

های دوم و سوم از این نظر قرار  مترمکعبی به ترتیب در رتبه90مترمکعبی و امارات با سرانه  2پس از کویت، کشور بحرین با سرانه  

 .اند گرفته

 .مترمکعب اعالم شده است 02مترکعب و در عربستان  30سرانه منابع آبی تجدیدپذیر در قطر نیز  

 .هزار مترمکعب اعالم شده است 434سرانه منابع آبی تجدیدپذیر در این کشور . غنی ترین کشور از نظر منابع آبی ایسلند است

http://www.asanews.ir/news.php?n=0320 

http://www.shafaf.ir/fa/news
http://www.asanews.ir/news.php?n=6236
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	قانون بودجه 94 برای اجرا ابلاغ شد(متن کامل + تمایز بخش های کشاورزی و روستایی)
	متن کامل قانون بودجه سال 1394 کل کشور دقایقی پیش از سوی علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به حسن روحانی، رئیس جمهوری ابلاغ شد.
	روایت ایانا از مهمترین اقدامات سازمانهای جنگلها، تعاون روستایی و امور اراضی در سال 93
	رویدادهای جنگلها، تعاون روستایی و امور اراضی در بخش کشاورزی طی سال 93 را می توان با توجه به ابعاد مباحث تنظیم بازار محصولات و زمین خواری ها و تغییر کاربری ها، در دسته پررنگ ترین اخبار بخش کشاورزی در سالی که گذشت، بر شمرد؛ با توجه به حساسیت این مباحث ...
	اطلاعیه جهاد کشاورزی برای روشنگری درباره "اعطای امتیاز رانتی به شرکتهای دولتی وابسته"
	مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به ادعای احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مورخ 19 اسفندماه 93 در برخی رسانه ها درباره "اعطای امتیاز رانتی به شرکتهای دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، در راستای تنویر افکا...
	گزارش وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تامین کالاهای اساسی ارایه شد
	جلسه هیات دولت به ریاست روحانی تشکیل و گزارش وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تامین کالاهای اساسی ارایه شد.
	دوره های مقطع دار علمی کاربردی محدود می شوند
	در راستای سیاست ها و رویکردهای راهبردی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دوره های مقطع دار علمی کاربردی محدود و توسعه دوره های کوتاه مدت و تک پودمان مهارتی در دستور کار موسسه آموزش عالی عملی کاربردی جهاد کشاورزی قرار گرفته است.
	بخشنامه جدید دولت/ تغییر قیمتها فقط با مجوز کارگروه تنظیم بازار

	بازار و قیمت ها
	افزایش هزینه تمام شده مرغ به 7500 تومان
	مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای صنعت مرغداران ایران با اشاره به دلایل افزایش قیمت مرغ طی روزهای گذشته گفت: یکی از دلایل، افزایش تقاضا و دیگری افزایش هزینه تمام شده مرغ در کشتارگاهها به 7500 تومان است.
	دولت برای هر کیلوگرم پرتقال، 1000 تومان یارانه اختصاص داد
	در حالی قیمت هر کیلوگرم پرتقال تنظیم بازار شبهای پایانی سال دوهزار و 900 تومان اعلام شد که دولت برای هر کیلوگرم، بیش از یکهزار تومان یارانه اختصاص داده است تا مردم میوه مورد نیاز خود را گران تهیه نکنند.
	آغاز توزیع 7000 تن سیب و پرتقال برای تنظیم بازار تهران
	برای تأمین نیاز مردم شهر تهران، توزیع هفتهزار تن سیب و پرتقال در 40 جایگاه عرضه میوه توسط تشکلهای بخش کشاورزی در میادین میوه و ترهبار آغاز شد.
	مخالفت ستاد تنظیم بازار با توزیع میوه شب عید توسط اصناف
	در واپسین روزهای سال جاری، ستاد تنظیم بازار با توزیع میوه توسط اصناف و مغازههای سطح شهر برای توزیع میوه مورد نیاز شب عید به نرخ مصوب مخالفت کرد.
	در واپسین روزهای سال جاری، ستاد تنظیم بازار با توزیع میوه توسط اصناف و مغازههای سطح شهر برای توزیع میوه مورد نیاز شب عید به نرخ مصوب مخالفت کرد.
	در واپسین روزهای سال جاری، ستاد تنظیم بازار با توزیع میوه توسط اصناف و مغازههای سطح شهر برای توزیع میوه مورد نیاز شب عید به نرخ مصوب مخالفت کرد.
	قیمت رسمی فندق اعلام شد/گران نخرید
	ایسنا از بازار داغ آجیل گزارش میدهد
	تخمه ژاپنی همقیمت پسته/ فندق در صدر قیمتها

	برنج
	آغاز خزانه گيري برنج درشاليزارهاي مازندران

	پسته
	بازار آرام پسته در آستانه نوروز 94
	قیمت خرید پسته از باغدار 28 تا 35 هزار تومان است که در نهایت با 15 تا 25 درصد افزایش بهدست خریدار میرسد.
	نگرانی باغداران از عرضه پسته چینی در بازارهای کشور
	در حالی بازار عرضه پسته وارداتی و قاچاق در کشور بهویژه در سطح شهر تهران داغ شده است، که دوبرابر نیاز مصرف داخلی، پسته ذخیرهسازی شده است.

	تولیدات دام و طیور
	افزایش ۷.۳درصدی شاخص قیمت تولید کننده در گاوداریهای صنعتی در تابستان
	شاخص کل قیمت تولیدکننده محصولات گاوداریهای صنعتی در فصل تابستان 1393 به عدد 213.90 رسید که 2.35 درصد افزایش را نسبت به فصل قبل و 7.38 درصد افزایش را نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان میدهد.
	وضیعت پرورش بوقلمون گوشتی در ایران بررسی می شود
	در برنامه مجله کشاورزی شبکه تلویزیونی بازار، امشب موضوع وضعیت پرورش بوقلمون گوشتی در کشور مورد بررسی قرار می گیرد.

	تخم مرغ
	صدور ۶۹ هزار تن تخم مرغ در سال جاری
	دبیر ستاد ترویج مصرف تخممرغ گفت: صادرات تخممرغ نسبت به سال گذشته 2 برابر شده و امسال 69 هزار تن تخممرغ صادر شده است.

	تکنولوژی، نوآوری، علمی
	گزارش عملکرد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ارائه شد
	فعالیتهای پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در سال 93 با تأکید بر توجه به رویکردها و سیاستهای سازمان و همکاریهای داخلی و بینالمللی در جلسهای با حضور رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ارائه شد.

	تولیدات باغی
	تولید یک چهارم انار جهان در اختیار ایران کشاورزی

	چای
	سالی خوش در انتظار بهرهبرداران چای کشور
	با اختصاص تسهیلات مناسب، افزایش 21 درصدی بهای خرید تضمینی برگ سبز چای و تشکیل صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور، رئیس این سازمان سالی خوش را در انتظار بهرهبرداران این بخش پیشبینی کرد.
	صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور تشکیل شد
	صبح امروز طی انتخاباتی هماهنگ و با حضور بیش از 500 نفری دستاندرکاران کشور، صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور در لاهیجان تشکیل شد.
	افزایش 21 درصدی قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای در سال 94

	شیلات
	افزایش قیمت ماهی قزلآلا به دلیل کاهش تولید
	مدیر کل دفتر توسعه، فرآوری، بهبود کیفیت سازمان شیلات گفت: به دنبال کاهش اندک تولید در ماهی قزلآلا بر اثر ابتلا به ویروس VHS قیمت این محصول نسبت به سال گذشته 12.5 درصد و نسبت به ماه گذشته 7 درصد افزایش یافته است.
	آغاز تولید و پرورش تجاری ماهی "شانک" در ایران، برای نخستینبار در خاورمیانه
	دستاورد پروژه پرورش ماهیهای دریایی آبهای گرم بهصورت فوقمتراکم و در سیستم مداربسته که اواخر سال گذشته و برای نخستینبار در خاورمیانه راهاندازی شده بود، در سال جاری وارد بازار شد.
	مصرف ماهی تیلاپیا برای سلامتی مضر نیست
	با توجه به اقلیم و وضعیت منابع آبی استان کرمان در صورت انجام مطالعات زیست محیطی و اخذ مجوزهای قانونی لازم از سوی ارگانهای ذیربط پرورش و تولید این گونه، میتواند از جایگاه ویژهای در صنعت آبزیپروری برخوردار باشد.
	افزایش 3 درصدی صید آبزیان دریایی کشور
	عرصه روزانه 9 تن ماهي در بازارخوزستان
	معاون سازمان شیلات به ایسنا خبر داد
	صادرات 173 میلیون دلاری آبزیان در 11 ماهه امسال

	عسل
	برداشت عسل با استفاده از شیر!
	دو برادر استرالیایی قرار است با معرفی فناوری flowhive در ماه جاری، توفانی در صنعت زنبورداری به راه بیاندازند.
	عسل فروشان بین راهی ساماندهی می شوند
	با شروع سال جدید با حمایت و نظارت سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل و نیروی انتظامی ومراجع قضایی و دیگردستگاهای ذیربط از عرضه غیر اصولی عسل جلوگیری به عمل خواهد آمد.

	صادرات و واردات
	صادرات ۲۵ هزار تن کالای اساسی به عراق
	مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: طبق توافقات صورت گرفته، تا پایان سال جاری ۲۵ هزار و ۵۰۰ تن کالای اساسی مازاد بر نیاز داخل همچون روغن و شکر تصفیهشده به عراق صادر میشود و برای صادرات مجدد ۳۰۰ هزار تن کالای اساسی دیگر در سال آتی برنامهریزی شد...
	کاهش واردات روغن پالم و افزایش واردات روغن آفتابگردان
	در سال جاری برای حمایت از تولید با کیفیت و سلامت افراد و بهبود روابط تجاری با سایر کشورها، واردات روغن آفتابگردان جایگزین روغنهای دیگری مانند سویا و پالم شد.
	توافقنامه صادرات 25 هزارتن روغن و شکر به عراق امضاء شد
	در جریان سفر هیات مذاکره کننده عراقی به ریاست ولید الموسوی، قائم مقام وزیر بازرگانی عراق به تهران و طی برگزاری نشست های مشترک در شرکت بازرگانی دولتی ایران، توافقنامه صادرات 25 هزار و 500 تن کالای اساسی مازاد بر نیاز داخل ایران به این کشور امضا و نهایی...

	صنایع غذایی
	نان با قیمت آزاد به مذاق نانوایان خوش آمد؛/نانهای گران، مردم غافلگیر/ همه میخواهند آزادپز شوند!مواد غذایی
	احمد صادقیان شخصیت سال صنعت غذا در سال 1393 شد
	پیمان فروهر دبیر انجمن تولیدکنندگان آبهای معدنی و آشامیدنی ایران اعلام کرد:
	دلایل سهگانه شایعههای منتسب به صنایع غذایی

	کود
	تشکیل پرونده پنج شرکت بزرگ واردکننده کود در اخذ شماره ثبت
	تاکنون پنج شرکت عمده واردکننده کود به کشور برای کنترل کیفیت و اخذ شماره ثبت در مؤسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی تشکیل پرونده دادهاند.

	گوشت مرغ
	مرغ ۸۵۰۰ تومان شد/ افزایش هزینه کشتار عامل گرانی مرغ
	رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی با بیان اینکه سودجویی تولیدکنندگان و افزایش هزینه کشتار عامل گرانی مرغ در روزهای اخیر بوده، گفت: قیمت هر کیلوگرم مرغ برای مصرفکننده امروز به ۸۵۰۰ تومان رسید و شاید در برخی مناطق هر کیلوگرم آن قیمت بالاتری داشته باشد.
	رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی با بیان اینکه سودجویی تولیدکنندگان و افزایش هزینه کشتار عامل گرانی مرغ در روزهای اخیر بوده، گفت: قیمت هر کیلوگرم مرغ برای مصرفکننده امروز به ۸۵۰۰ تومان رسید و شاید در برخی مناطق هر کیلوگرم آن قیمت بالاتری داشته باشد.
	رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی با بیان اینکه سودجویی تولیدکنندگان و افزایش هزینه کشتار عامل گرانی مرغ در روزهای اخیر بوده، گفت: قیمت هر کیلوگرم مرغ برای مصرفکننده امروز به ۸۵۰۰ تومان رسید و شاید در برخی مناطق هر کیلوگرم آن قیمت بالاتری داشته باشد.
	مرغ منجمد در سال 94 قطعهای توزیع می شود
	کارگروهی برای این که مرغ از سال آینده به صورت قطعات تفکیک شده سینه، ران، گردن و ... در بستهبندیهایی در سردخانه نگهداری شود و به این ترتیب فرهنگ مصرف مرغ منجمد ترویج یابد، ایجاد شده است.
	هشدار وزارت جهاد كشاورزی درباره تخلف از نرخهای مصوب گوشت مرغ

	منابع مالی
	امضای تفاهم نامه پستبانک و صندوق توسعه سرمایهگذاری کشاورزی
	تفاهمنامه همکاری فیمابین شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و صندوق قرضالحسنه پستبانک ایران به منظور گسترش همکاریها در زمینههای مشترک و حمایت مالی از صندوقهای حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستائی و عشای...
	اختصاص 1250 میلیارد ریال برای پرداخت دیون صندوق بیمه محصولات کشاورزی
	بر اساس مصوبه هیأت وزیران، مبلغ یک هزار و دویست و پنجاه میلیارد ریال بابت پرداخت دیون صندوق بیمه محصولات کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار میگیرد.

	مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
	ظرفیت مرغداری در کشور بیش از مصرف داخل است/ لزوم کاهش میزان واردات دام
	معاون وزیر بهداشت: شکلات تلخ بخورید مواد غذایی
	هیچ مشکلی در تامین میوه شب عید وجود ندارد/ صدور مجوز واردات برای برخی از واردکنندگان شکرخام
	محمدرضا اسکندری وزير جهاد كشاورزي دولت نهم پس از 5 سال سکوت عنوان کرد:آوردن خلیلیان به وزارتخانه بزرگترین اشتباه من بود
	توضیحات خسروتاج درباره قیمت لبنیات
	شاهرخ ظهیری رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی دور هفتم اتاق تهران اعلام کرد:
	بازی با اعتبار صنایع غذایی
	دبیر کل کانون انجمنهای صنفی صنایع غذایی:
	سلامت مردم خط قرمز من است/ بررسی عملکرد یکساله کانون صنایع غذایی
	گفت و گو با ابوالحسن خلیلی در مورد ناگفته هایش
	رمزگشایی از یک استعفا پس از دو سال سکوت

	متفرقه
	چوپان عشایری بر اثر انفجار مین کشته شد
	بر اثر انفجار مین در مناطق عشایری قصرشیرین در استان کرمانشاه، یک چوپان دام های عشایری کشته و تعدادی از دام ها نیز تلف شدند.
	ایدههای برتر کسب و کار بخش کشاورزی معرفی شدند
	در نخستین همایش و کارگاه آموزشی ایده تا کسب و کار بخش کشاورزی، ایدههای برتر در بخش کشاورزی شناسایی و جذب سرمایهگذاران شدند.
	در نخستین همایش و کارگاه آموزشی ایده تا کسب و کار بخش کشاورزی، ایدههای برتر در بخش کشاورزی شناسایی و جذب سرمایهگذاران شدند.
	در نخستین همایش و کارگاه آموزشی ایده تا کسب و کار بخش کشاورزی، ایدههای برتر در بخش کشاورزی شناسایی و جذب سرمایهگذاران شدند.
	ایجاد مرکز الگویی کشاورزی به سال جدید موکول شد
	با اختصاص اعتبار مورد نیاز از سوی دولت، مقرر شد که در سال 1394 مرکز الگویی کشاورزی در حاشیه پردیس دانشکده کشاورزی البرز ایجاد شود.

	نوغان
	رییس مرکز توسعه نوغانداری خبر داد
	توزیع 36 هزار جعبه تخم نوغان در کشور

	گزارشات جهانی
	فائو برای اجرای کاداستر اراضی کشاورزی با ایران همکاری میکند
	نماینده فائو گفت: آماده اجرای کاداستر اراضی کشاورزی با ایران هستیم و هر نوع کاری برای اجرای سریع و بهینه این طرح بزرگ انجام میدهیم.
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