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 آب

 فودپرس 7931آذر ماه  71سه شنبه 

پیمان فروهر نماینده تولیدکنندگان در هیات / دراسیون صنعت آب ایران هیات مدیره خود را شناختف

 لیست کامل و تفکیکی+ مدیره شد

مجمع موسس فدراسیون صنعت آب ایران به منظور تعیین اساسنامه و اعضای هیات مدیره در اتاق  -غذا اقتصاد < کشاورزی

 .بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران برگزار شد

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا، دراین جلسه پس از تصویب اساسنامه اعضای هیات مدیره و بازرس فدراسییون صنعت آب 

 :ن به شرح زیر انتخاب شدندایرا

 : پیمانكاران 

 فرامرز شینی -١

 امیر منصور عطایی -٢

 بهمن دادمان -٣

 بیژن سعید آبادی -٤

 سعید منوچهریان -٥

 رضا حاجی کریم -٦

 : جامعه مشاوران 

 جعفر غفاری شیروان -١

 اسماعیل مسگرپور طوسی -٢

 کیومرث قره آبادی -٣

 ادموند میرزاخانیان -٤

 کیافرحامد  -٥

 : تولیدکنندگان 

 پیمان فروهر -١

 بابك دیانت پی -٢

 محمد فرزاد -٣

 : انجمنهای علمی 

 عبدالرضا فروغی -١

 : بازرس

 فاطمه برهانی 

?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 اقتصاد کالن

 آیانا 7931آذر  17, شنبه

های  اعطای مجوز به برداشت رایگان چاه/ تحصیلکرده کشاورزی دارد 7نفره، تنها  32کمیسیون تخصصی 

 غیرمجاز 

رود جای خالی نمایندگان بخش  های کالن روی میز مذاکره می جا که تصمیم های داغ اقتصادی، آن در میان هیاهو و بحث

آید تا اتاق بازرگانی که آخرین حلقه  ونگذار، نخستین پایگاه به شمار میعنوان قان از مجلس که به. شود کشاورزی بیشتر احساس می

های  های خالی مانده کشاورزی بیشتر از سایر بخش کند، کرسی های تجاری تزریق می این زنجیره است و حاصل کار را به بخش

که پیش از تعطیالت اخیر به قلم مریم است  "شهروند"این جمالت بخش آغازین گزارش تحلیلی روزنامه . آید اقتصادی به چشم می

 .شكرانی منتشر کرده است

درصدی از اشتغال ٢٣هزار کشاورز ایرانی با سهم  ٣٣3میلیون و  ٤شاید بتوان   ":این روزنامه نگار در ادامه گزارش خود نوشته است

تر کشاورزان و روستاییان  به عبارت ساده. ترین بخش اقتصاد ایران نامگذاری کرد درصدی تولید ناخالص ملی را مظلوم ١٢کشور و 

های اخیر، بارها و بارها از  های کالن ندارند و همین موضوع موجب شده است که رکود کشاورزی در سال تریبون موثری در تصمیم

گانه ١٤های  طرفدارترین کمیسیون در این میان کمیسیون کشاورزی مجلس نیز یكی از کم. اسان مختلف اعالم شودزبان کارشن

شود  طرفدار که گفته می این کمیسیون کم. تكمیل و نهایی شده است 03مجلس است که بیشتر اوقات لیست اعضای آن در دقیقه 

د وارد شوند، لیست آن در آغاز به کار مجلس نهم بارها و بارها تغییر و ریزش ان ها نتوانسته برخی از اعضای آن در سایر کمیسیون

« زاده عباس زارع»، پزشك و متخصص داخلی، «حلیمه عالی»جا که در فهرست این کمیسیون نام افرادی مانند  کرد تا آن

حقوقدان « محمدعلی پورمختار» کارشناس مدیریت و« امید کریمیان»مهندس عمران، « حسین محمدزاده »آموخته حوزه،  دانش

های موردنظر و مرتبط با  آمد اما این افراد جزو نمایندگانی بودند که توانستند از کمیسیون کشاورزی به کمیسیون نیز به چشم می

نفرشان دارای تحصیالت کشاورزی  ٥نفره کشاورزی با افرادی نهایی شد که تنها  ٢٣تحصیالت خود نقل مكان کنند و کمیسیون 

 .به عالوه تجربه عملی در این حوزه هستند

باره به  مشاور شورایعالی کشاورزی که سابقه نمایندگی مجلس را نیز در کارنامه کاری خود دارد دراین« عبدالغفار شجاع» 

 «عیسی کالنتری»اند که  بسیاری از کارشناسان کشاورزی به دلیل دیدگاه سیاسی مجلس ردصالحیت شده: گوید می« شهروند»

حاال . آید های بارز این موضوع به شمار می آموخته دکترای کشاورزی از آمریكا و وزیر پیشین کشاورزی یكی از مثال دانش

گونه فعالیتی در  تنها پیش از این هیچ اند که نه درکمیسیون کشاورزی مجلس نهم به جای کارشناسان خبره بخش افرادی نشسته

حاال در این کمیسیون از . حصیلی و مشاغل آنها نیز با تخصص کشاورزی کامال بیگانه استاند که رشته ت حوزه کشاورزی نداشته

 .اند گیرنده کالن بخش کشاورزی در حوزه قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون شده معاون مدرسه ابتدایی تا پزشك تصمیم

 از معاون مدرسه و دبیر تا پزشک در کمیسیون کشاورزی مجلس  

نفر از  ٢این در شرایطی است که . آموخته رشته کشاورزی هستند نفر از اعضا دانش 7میسیون کشاورزی مجلس تنها عضو ک ٢٣از 

« نسب ناصر صالحی»و « نیا محمد اسماعیل». اند نفر تاکنون هیچ تجربه عملی و شغلی مرتبط با رشته تحصیلی خود نداشته 7این 

سخنگوی این . اند های جنگلداری و زراعت تحصیل کرده نهم به ترتیب در رشتهرئیس اول و دوم کمیسیون کشاورزی مجلس  نایب

محمدمهدی ». آموخته رشته مدیریت کشاورزی هستند نیز دانش« قزلجه غالمرضا نوری»و « زاده عباس پاپی»کمیسیون یعنی 

از دیگر اعضای این کمیسیون  مهندس آب« اهلل میرمرادزهی هدایت»دامپزشك و « علی ایرانپور»مهندس کشاورزی، « برومندی
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عضو یعنی علی  7این درحالی است که دو نفر از این . روند هستند که دارای تحصیالت مرتبط با رشته کشاورزی به شمار می

اند و نماینده اول یعنی علی ایرانپور قبل از  ایرانپور و محمدمهدی برومندی پیش از این تجربه شغلی در رشته تحصیلی خود نداشته

رود به مجلس دبیر تحریریه خبر صداوسیمای استان اصفهان و محمدمهدی برومندی نیز کارشناس مالیاتی و مسئول دفتر یكی و

 .است دیگر از نمایندگان در شهرستان مرودشت استان فارس بوده

در مشاغلی مانند دبیری  دهد که این نمایندگان قبال نگاهی به سابقه فعالیت دیگر اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نهم نشان می

این درحالی است . اند مشغول به کار بوده... و معاونت مدرسه، کارمند دانشگاه آزاد، امام جمعه و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و

ای از علوم مانند تاریخ، ادبیات عرب، پزشكی، علوم  که رشته تحصیلی سایر اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نهم طیف گسترده

 .گیرد و دروس حوزوی را در برمی اجتماعی

دار  های پیشین یعنی مجلس هفتم و هشتم نیز عهده گفتنی است عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نهم که در دوره

 .آموخته رشته مهندسی صنایع است است، تحصیالتی غیرمرتبط با حوزه کشاورزی داشته و دانش همین سمت بوده

 س ردصالحیت گرفتندکارشناسان خبره از مجل 

به گفته کارشناسان، کمیسیون کشاورزی . گذارد های فعالیت خود را پشت سر می حاال کمیسیون کشاورزی مجلس نهم آخرین ماه

های اقتصادی در طول تاریخ  ترین کمیسیون های هفتم و هشتم جزو ضعیف مجلس نهم به همراه دو دوره پیش از آن یعنی دوره

شاید بتوان : گوید می« شهروند»باره به  عبدالغفار شجاع مشاور شورایعالی کشاورزی، دراین. اند سالمی بودهفعالیت مجلس شورای ا

کارشناسان برجسته، محور توسعه به شمار . گفت بزرگترین مشكل کمیسیون کشاورزی مجلس، ضعف کارشناسان برجسته باشد

. شود گیری از توان حداکثری نیروی انسانی زبده می دارد که مانع بهرهآیند اما مشكالتی در ساختار و سازوکارهای مجلس وجود  می

کاری، نتوانستند به مجلس ورود پیدا  ای در بخش کشاورزی داشتیم که بنا به دالیلی ازجمله سیاسی ما کارشناسان بسیار خبره

این موضوع ردصالحیت یكی از بارزترین مصداق . کنند و مجلس جای خالی این کارشناسان را با نیروهای موجود پر کرد

آموخته دانشگاه آمریكا و وزیر پیشین کشاورزی از مجلس  دکتر عیسی کالنتری دانش. های کشاورزی است ترین چهره برجسته

حاال پرسش من این است که اگر قرار . ردصالحیت شد و نتوانست کرسی نمایندگی بخش کشاورزی در مجلس را به دست آورد

به دانش و تكنولوژی روز دنیا در بخش کشاورزی اشراف دارد بر کرسی نمایندگی مجلس ننشیند چه کسی است فرد آگاهی که 

 !خواهد بنشیند؟ می

ترین عوامل  های کالن، آن هم به دلیل تفكرات حزبی یكی از مهم گیری کنار گذاشتن نیروی متخصص در تصمیم: دهد وی ادامه می

های  گیری تواند تصمیم ای دانش و آگاهی کافی ندارد چگونه می فردی که در حوزه. ی بوده استا های توسعه ماندگی ما از برنامه عقب

 .شوند کالن آن حوزه را انجام دهد؟ این رویه باید اصالح شود زیرا در جهان مدرن نخبگان رکن توسعه تلقی می

 های دولت قبل  سکوت مجلس نهم در مقابل آمارسازی 

دار  ی که به عملكرد کمیسیون کشاورزی مجلس نهم وارد است، برخورد منفعالنه در برابر آمارهای شبههترین انتقادات یكی از مهم

سه تن از نمایندگان کمیسیون کشاورزی به  -در روزهای پایانی دولت دهم، دو . نژاد است وزارت کشاورزی در دولت محمود احمدی

یان وزیر پیشین کشاورزی را مطرح کردند اما با حضور خلیلیان در این موضوع اشاره کرده و حتی موضوع استیضاح صادق خلیل

مجلس، نماینده منتقد به آمارهای اشتباه اعالم کرد از توضیحات وزیر قانع نشده اما ادامه پیگیری موضوع را در شأن مجلس 

های نهم و  سال دولت 8ر است بگوییم در بهت: گوید می« شهروند»باره به  عبدالغفار شجاع مشاور شورایعالی کشاورزی دراین! داند نمی

کننده گندم در جهان  از صادرات گندم به بزرگترین وارد. ها افت قابل مالحظه داشتیم دهم کشاورزی رها شد و در تمام بخش
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 کننده محصوالت باغی شدیم، تولید چای و ماهیان غضروفی شمال و میگوی جنوب نصف شد، تبدیل شدیم، برای اولین بار وارد

های غرب کشور در حال نابودی است، متخصصان کنار گذاشته شدند و  های شمال را نابود کرد، جنگل رویه چوب جنگل برداشت بی

این در شرایطی بود که دولت با آمارسازی بخش کشاورزی را رو به رشد توصیف کرد و . وضع خشكسالی به بحران تبدیل شد

 .باره سكوت کرد مجلس دراین

آمارهای دروغ در دولت گذشته برای آن : گوید می« شهروند»باره به  جمهوری نیز دراین مشاور معاون اول رئیس عیسی کالنتری

ریزی برای بخش کشاورزی را  ای در جیب دالالن خارجی بود و آن عده تالش کردند با آمار اشتباه برنامه تولید شد که دست عده

 .منحرف کنند

عنوان نهاد ناظر بر  سكوت مجلس به: دهد توضیح می« شهروند»در کارنامه کاری خود دارد به  شجاع که سابقه نمایندگی مجلس را

طور موثری این بخش از  های دولت گذشته نیز باعث شده بود نمایندگان نتوانند به شكنی پذیر نیست اما قانون اجرای قانون توجیه

های اقتصادی  تنها در بخش کشاورزی که در تمام بخش ه باعث شد نهایجاد محدودیت برای سازمان برنام. وظیفه خود را اجرا کنند

 .افت شدید داشته باشیم و عقبگرد کنیم

 !رئیس کمیسیون کشاورزی و بحران آب 

های گسترده و حتی نابودی  عنوان بزرگ ترین چالش بخش کشاورزی، کشور را درگیر خشكسالی در شرایطی که بحران آب به

سكوت کمیسیون . خور توجهی نشان نداد ن کشاورزی مجلس نهم در برابر این فاجعه نیز اقدام درتمدن کرده است، کمیسیو

افتاد که عباس رجایی رئیس این کمیسیون بارها اعالم کرده بود  ترین معضل بخش در شرایطی اتفاق می کشاورزی درباره جدی

نظر گرفتن بزرگترین چالش کشاورزی ایران یعنی بحران آب، حتی این او بدون در . میلیارد نفر را دارد ١.٥ایران توانایی تولید غذای 

با فارس انجام  0١سال  رجایی در گفت وگویی که در شهریور . موضوع را در نشست جهانی سازمان فائو نیز به صراحت اعالم کرد

به اعتقاد من : و گفته استداده است از نظر کارشناسان و مسئوالن مبنی بر محدودیت ظرفیت بخش کشاورزی انتقاد کرده 

میلیارد نفر را بدون در نظر گرفتن این محدودیت ١.٥او طرح خود برای تأمین غذای . پایانی در این بخش وجود دارد های بی ظرفیت

د غذای توان های کشور به گلخانه می میلیون هكتار از بیابان گوید کشور ما با تبدیل یك دهد و می بزرگ یعنی بحران آب پیشنهاد می

رئیسی عباس رجایی بر کمیسیون کشاورزی مجلس هفتم طرحی به تصویب  به جز این در زمان نایب. میلیارد نفر را تأمین کند ١.٥

براساس این . زایی در ایران بوده است ترین عوامل تشدید خشكسالی و بیابان رسید که بنا به گفته صریح کارشناسان یكی از مهم

 .یرمجاز مجوزدار و استفاده از آب برای کشاورزان رایگان شدهزار حلقه چاه غ ٦طرح 

 سرانجام تحقیق و تفحص در کمیسیون نهم  های بی طرح

های تحقیق و تفحص یكی از معیارهای ارزیابی  ترین انتقادات وارد بر کمیسیون کشاورزی که بگذریم روند بررسی طرح از اصلی

شماری طرح تحقیق و تفحص را بررسی  مجلس نهم در طول فعالیت خود، انگشت. عملكرد نمایندگان مجلس در حوزه نظارتی است

ها و  طرح تحقیق و تفحص از عملكرد وزارت صنعت پیرامون واردات کاالهای اساسی، سازمان چای، سازمان جنگل. کرده است

لس نهم همچنان به نتیجه خاصی نرسیده های پایانی مج اند که تا ماه زیست و بانك کشاورزی ازجمله این موارد بوده مراتع، محیط

سازمان چای پیش از این با گزارش نیروی . ها خبرهای بیشتری درباره سازمان چای منتشر شده است از میان این طرح. است

سال  ١٦این در شرایطی است که حدود . بندی و توزیع چای تاریخ مصرف گذشته و غیرقابل مصرف متهم شده بود انتظامی به بسته

اهلل میرمرادزهی عضو کمیسیون  هدایت. ست که انگشت اتهام به سمت سازمان چای و موضوع چای سنواتی نشانه رفته استا

ها پس از تأیید و بررسی در  این طرح: گوید می« شهروند»های تحقیق و تفحص به  کشاورزی مجلس نهم درباره سرنوشت طرح
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او در . شود شكنی به قوه قضائیه معرفی می ز آن در صورت تشخیص قانونرسد و پس ا کمیسیون مربوط به صحن علنی مجلس می

های تحقیق و تفحص از کمیسیون کشاورزی مجلس نهم به سرانجام نرسیده است،  یك از طرح تاکنون هیچ: دهد ادامه توضیح می

 .بر است زیرا روند بررسی این موضوعات طوالنی و زمان

 بوده است مدت های مجلس با نگاه کوتاه مصوبه 

که کشاورزان و روستاییان تریبون تأثیرگذاری ندارند،  زاده پالنگان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نهم با تأکید بر این عباس پاپی

بازگرداندن وظایف تنظیم بازار در قالب طرح انتزاع به : گوید می« شهروند»های گرفته شده در این دوره به  ترین تصمیم درباره مهم

عنوان وثیقه  رود، به جز این دریافت سند منزل به ترین اقدامات مجلس در این دوره به شمار می جهاد کشاورزی یكی از مهموزارت 

همچنین . آید های مهم دوره نهم به شمار می کشاورزان برای دریافت تسهیالت و باز کردن گره تسهیالتی یكی دیگر از مصوبه

صرف نظر از انتقادهای گسترده . زارت کشاورزی یكی دیگر از موارد مهم و قابل ذکر استواگذاری اختیارات بانك کشاورزی به و

کارشناسان بانكی مبنی بر واگذاری اختیارات این بانك به یك وزارتخانه، طرح واگذاری اختیارات تنظیم بازار به وزارت کشاورزی 

شود این واگذاری کارشناسی نشده بوده و تنها  ی که گفته میانتقادات. نظرات کارشناسی خاصی را به دنبال داشته است نیز نقطه

با این حساب شجاع مشاور شورای عالی کشاورزی در یك بررسی کلی . کنندگان را در نظر دارد منافع تولیدکننده و نه مصرف

های مجلس در  گیری مغالب تصمی: گوید می« شهروند»کند و به  گونه توصیف می های کمیسیون کشاورزی مجلس نهم را این مصوبه

به همین دلیل بخش کشاورزی نتوانسته بازدهی . مدت است بخش کشاورزی مقطعی و زودگذر بوده است و نگاه آن نگاه کوتاه

 ."است مناسبی داشته باشد و از برنامه پنجم توسعه به شدت عقب افتاده

/item/majles/ir.iana.www//:http٢٦٦8١-٢html. 
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 اقتصاد کالن
 فودپرس 7931آذر ماه  71سه شنبه 

 زمزمه آزادسازی قیمت روغن نباتی/ ها خیز دولت به سمت آزادسازی قیمت

همراه داشت،  های نجومی را به پس از آزادسازی قیمت بلیط هواپیما که نابسامانی و فروش بلیط با قیمت< صنایع غذایی

های دیگر اقتصاد از جمله کاالهای اساسی مانند روغن نباتی و همچنین ماکارونی در  در بخش  هایی در مورد آزادسازی قیمت بحث

 .حال پیگیری است

 ها از ها در این بخش شد، برخی بحث فروشی در حالی که آزادسازی قیمت بلیط هواپیما طی روزهای اخیر باعث ایجاد برخی گران

های دیگر حكایت دارد که در این میان، آزادسازی قیمت برخی کاالهای اساسی مانند روغن  پیگیری آزادسازی قیمت در بخش

 .تری مطرح است نباتی و همچنین ماکارونی به طور جدی

نترل قیمت آزادسازی قیمت روغن نباتی در شرایطی مطرح است که این محصول جزو کاالهای اساسی به شمار رفته و اصوالً ک

گذاری روغن نباتی  هایی که قبالً در قیمت در عین حال، فراز و نشیب. ای برخوردار است کاالهای اساسی توسط دولت از اهمیت ویژه

گذاری در این بخش را چند برابر  وجود داشته و نابسامانی هایی که در برخی مقاطع در این زمینه به وجود آمده، حساسیت نرخ

 .کند می

 شوند ها، اقشار کم درآمد مجبور به خرید روغن بی کیفیت می آزادسازی قیمتبا  

نوع کاالی اساسی شامل نان،  ٥در ایران : گوید نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس در این مورد به خبرنگار فارس می

ی از محل قیمت این محصوالت به اقشار کم شود تا فشار زیاد گذاری می برنج، قند و شكر، گوشت و روغن نباتی توسط دولت قیمت

 .درآمد وارد نشود

. کنند در حال حاضر بحث آزادسازی قیمت روغن نباتی مطرح شده و تولیدکنندگان این موضوع را پیگیری می: دهد وی ادامه می

 .اگر این اتفاق بیفتد کم درآمدها مجبور به خرید روغن بی کیفیت خواهند بود

های ناموفق قبلی در  وزیر صنعت باید نظارت بیشتری بر قیمت کاالهای اساسی داشته باشد و از تكرار تجربه :قاضی پور معتقد است

 .هایی مانند روغن نباتی جلوگیری کند بخش

این عضو کمیسیون صنایع همچنین در تذکری کتبی به وزیر صنعت از وی خواست تا از آزادسازی قیمت برخی کاالهای اساسی از 

 .نباتی جلوگیری کند جمله روغن

 زمزمه آزادسازی قیمت ماکارونی

 .در کنار بحث آزادسازی قیمت روغن نباتی، تولیدکنندگان ماکارونی نیز در تالش برای آزادسازی قیمت محصوالت خود هستند

کنندگان این محصول تومان است اما تولید ٢٢33قیمت تمام شده هر کیلو ماکارونی : گوید قاضی پور در این مورد نیز به فارس می

 .کنند تومان عرضه می ٣833را به قیمت 

شود که نظارت دقیقی  موضوع آزادسازی قیمت کاالها در حالی توسط فعاالن بخش خصوصی و برخی مسئوالن دولتی پیگیری می

نع از رقابتی شدن بر عملكرد عرضه کنندگان کاال و خدمات وجود ندارد و حتی در برخی موارد نیز انحصار موجود در بازار ما

 .شود که در نهایت به نفع مصرف کنندگان نخواهد بود ها می قیمت

aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 اقتصاد کالن
 فودپرس 7931آذر ماه  71سه شنبه 

 روغن نباتی زمزمه آزادسازی قیمت/ ها خیز دولت به سمت آزادسازی قیمت

های نجومی را به همراه داشت،  پس از آزادسازی قیمت بلیط هواپیما که نابسامانی و فروش بلیط با قیمت< صنایع غذایی

های دیگر اقتصاد از جمله کاالهای اساسی مانند روغن نباتی و همچنین ماکارونی در  در بخش  هایی در مورد آزادسازی قیمت بحث

 .حال پیگیری است

ها از  ها در این بخش شد، برخی بحث فروشی ی که آزادسازی قیمت بلیط هواپیما طی روزهای اخیر باعث ایجاد برخی گراندر حال

های دیگر حكایت دارد که در این میان، آزادسازی قیمت برخی کاالهای اساسی مانند روغن  پیگیری آزادسازی قیمت در بخش

 .رح استتری مط نباتی و همچنین ماکارونی به طور جدی

آزادسازی قیمت روغن نباتی در شرایطی مطرح است که این محصول جزو کاالهای اساسی به شمار رفته و اصوالً کنترل قیمت 

گذاری روغن نباتی  هایی که قبالً در قیمت در عین حال، فراز و نشیب. ای برخوردار است کاالهای اساسی توسط دولت از اهمیت ویژه

گذاری در این بخش را چند برابر  هایی که در برخی مقاطع در این زمینه به وجود آمده، حساسیت نرخ وجود داشته و نابسامانی

 .کند می

 شوند ها، اقشار کم درآمد مجبور به خرید روغن بی کیفیت می با آزادسازی قیمت 

نوع کاالی اساسی شامل نان،  ٥در ایران : گوید نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس در این مورد به خبرنگار فارس می

شود تا فشار زیادی از محل قیمت این محصوالت به اقشار کم  گذاری می برنج، قند و شكر، گوشت و روغن نباتی توسط دولت قیمت

 .درآمد وارد نشود

. کنند یری میدر حال حاضر بحث آزادسازی قیمت روغن نباتی مطرح شده و تولیدکنندگان این موضوع را پیگ: دهد وی ادامه می

 .اگر این اتفاق بیفتد کم درآمدها مجبور به خرید روغن بی کیفیت خواهند بود

های ناموفق قبلی در  وزیر صنعت باید نظارت بیشتری بر قیمت کاالهای اساسی داشته باشد و از تكرار تجربه: قاضی پور معتقد است

 .هایی مانند روغن نباتی جلوگیری کند بخش

صنایع همچنین در تذکری کتبی به وزیر صنعت از وی خواست تا از آزادسازی قیمت برخی کاالهای اساسی از این عضو کمیسیون 

 .جمله روغن نباتی جلوگیری کند

 زمزمه آزادسازی قیمت ماکارونی

 .ستنددر کنار بحث آزادسازی قیمت روغن نباتی، تولیدکنندگان ماکارونی نیز در تالش برای آزادسازی قیمت محصوالت خود ه

تومان است اما تولیدکنندگان این محصول  ٢٢33قیمت تمام شده هر کیلو ماکارونی : گوید قاضی پور در این مورد نیز به فارس می

 .کنند تومان عرضه می ٣833را به قیمت 

ت دقیقی شود که نظار موضوع آزادسازی قیمت کاالها در حالی توسط فعاالن بخش خصوصی و برخی مسئوالن دولتی پیگیری می

بر عملكرد عرضه کنندگان کاال و خدمات وجود ندارد و حتی در برخی موارد نیز انحصار موجود در بازار مانع از رقابتی شدن 

 .شود که در نهایت به نفع مصرف کنندگان نخواهد بود ها می قیمت
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 اقتصاد محصوالت

 آیانا 7931آذر  71, چهارشنبه

 اعالم وضعیت قیمت مرغ برای روزهای پایانی هفته 

های شمالی به استان تهران بود، با تزریق مرغ  دلیل کاهش تردد وسایل نقلیه از استان با توجه به افزایش جزئی قیمت مرغ که به

های رحلت حضرت رسول  شدن محورهای فوق، در ایام پایانی هفته و عزاداریتوسط شرکت پشتیبانی امور دام به بازار و باز 

(ع)، شهادت امام حسن مجتبی(ص)اکرم
 .بینی افزایش قیمت مرغ نداریم ، پیش(ع)و شهادت امام رضا 

با اعالم ( یاناا)دهندگان مرغ گوشتی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیأت 

هزار تومان اعالم کرده است که تورم نیز باید به  با وجود آنكه وزیر جهاد کشاورزی بارها حداقل قیمت مرغ را هفت: این خبر گفت

 .تومان برسد ٥33هزار و  این رقم اضافه شود و به قیمت منطقی هفت

ها در استان تهران، با افزایش قیمت مرغ  دن تردد ماشینها و سخت ش دلیل بارندگی در دو سه روز اخیر به: محمد یوسفی افزود

 .رو بودیم که مقطعی است روبه

شود و هوای سرد و بارندگی اخیر  مرغ استان تهران از سه استان شمالی گیالن، مازندران و گلستان تأمین می: وی خاطرنشان کرد

ه باشد، اما دوباره قیمت مرغ در روزهای پایانی هفته باز هم باعث شده است که تردد وسایل نقلیه برای انتقال مرغ با کندی همرا

 .کاهش خواهد یافت

های  فروشی تومان بود، در حالی که خرده ٦33هزار و  امروز در میدان بهمن تهران قیمت هر کیلوگرم مرغ پنج: یوسفی ادامه داد

شود آنها نیز قیمت خود را با قیمت  بینی می یشتومان فروختند که پ 0٥3سطح شهر هر کیلوگرم مرغ را با قیمت چهارهزار و 

 .میدان بهمن یكنواخت کنند

 قیمت مرغ زنده تغییری نداشت 

قیمت مرغ زنده تفاوت زیادی در روزهای اخیر وجود : دهندگان مرغ گوشتی تصریح کرد مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیأت

 .تومان برای هر کیلوگرم رسیده است ٦33هزار و  ن به سهتوما ٤33هزار و  دار از سه نداشته است و تنها مرغ مدت

ها پرجمعیتی چون تهران  اگر سرما و بارش برف ادامه پیدا کند، شاهد آن هستیم که قیمت مرغ در سطح استان: وی یادآور شد

 .افزایش یابد

شود اندکی  ها است که باعث می ندگیشود و تنها بار بینی می ماه پیش حداکثر کاهش قیمت مرغ تا اواخر دی: یوسفی تأکید کرد

 .شاهد افزایش باشیم

با وجود آنكه برخی نذورات مردم شاید محصوالت : وی درباره روزهای پایانی هفته و ایام شهادت و تأثیر آن بر بازار مرغ اظهار داشت

شرکت پشتیبانی امور دام به مقدار کافی پروتئینی همچون مرغ باشد، اما این امر تأثیر زیادی بر افزایش قیمت نخواهد داشت، زیرا 

 .کند و هر مقدار که مردم نیاز داشته باشند، در بازار موجود است سازی کرده است که برای این ایام روانه بازار می مرغ ذخیره

دم و وسایل روی مر پیاده: مرغ خبر داد و گفت یوسفی در پایان از بازگشایی محورهای مواصالتی عراق برای صادرات مرغ و تخم

مرغ را حمل کنند که در  های سنگین بتوانند در مسیر فوق محصوالتی چون مرغ و تخم نقلیه سواری مانع از آن شده بود که ماشین

این ایام برای حفظ امنیت بیشتر مردم، تردد این وسایل ممنوع شده بود، اما با پایان یافتن ایام اربعین، دوباره صادرات مرغ و 

 ./شور عراق از سر گرفته شده استمرغ به ک تخم

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http٢٦٦٥0-١html. 
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 اقتصاد محصوالت
 خبرنگاران جوان - 793۱آذر  71: تاریخ

 هرکیلو شکر چقدر به فروش می رود؟/ قیمت شکر کاهش یافت

 .حادیه خواربار فروشان از کاهش سه تا پنج درصدی قیمت شكر از هفته گذشته خبر دادرئیس ات

این : درصدی نرخ شكر گفت ٥تا  ٣، با اشاره به کاهش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانصفر فرهمند جم در گفتگو با 

 .شود شدن ایام محرم بوده و بیشترین میزان مصرف شكر برای نزوالت مردم مصرف می کاهش قیمت به خاطر تمام

هزار تومان کاهش یافته  ٢تومان بودیم که از هفته گذشته این قیمت به  ٢83هزار و  ٢قبل از محرم نرخ هر کیلو شكر : وی افزود

 .است

شود  بینی می های گذشته هیچ تغییری نكرده و پیش طول هفتهبه گفته فرهمند کلیه مایحتاج عمومی مردم از جمله خواربار در 

 .جاری ادامه یابد این روند تا پایان سال

رئیس اتحادیه خواربار فروشان با اشاره اینكه البته نوسانات قیمت شكر نیز در طول زمان یاد شده بسیار ناچیز و حداقل بوده است 

ترین دلیل آن وفور انواع کاال در این بخش در بازار داخلی کشور  برخوردار است که مهمبازار خواربار کشور از یك ثبات نسبی : گفت

 .است

/news/fa/ir.yjc.www//:http٥٤١80٢٤ 
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 اقلیم و منابع طبیعی

 - 31/93/79فارس

 دادمدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران خبر 

 هكتار نهال کاری با هدف بیابان زدایی و کنترل گرد و غبار پایتخت 733

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران از اجرای عملیات بیابان زدایی و مقابله با پدیده گرد و غبار در مساحتی معادل 

 .جنوب غربی پایتخت خبر داددر اراضی بیابانی ( ره)هكتار با مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 733

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران از اداره کل منابع طبیعی استان تهران، به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

هكتار با مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت  733عملیات بیابان زدایی و مقابله با پدیده گرد و غبار در مساحتی معادل اجرای 

بنابر مطالعات انجام شده منشاء بخشی از گردوغبار شهر تهران از : در اراضی بیابانی جنوب غربی پایتخت خبر داد و گفت( ره)امام

است که به منظور کنترل کانون های گرد و غبار در این منطقه و بهره مندی از پتانسیل ها و جنوب غربی استان و منطقه مالرد 

هكتار در محدوده اجرایی طرح بین المللی  733برنامه نهالكاری در سطح ( ره)توانمندی های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

میلیارد ریال به مرحله اجرا درآمده  ٦3با اعتباری بالغ بر و( مدیریت مشارکتی منابع طبیعی و توسعه روستایی)تعمیم ترسیب کربن

 .است

این همكاری مشترک در قالب تفاهم نامه تنظیمی با این ستاد و در چارچوب برنامه اقدام ملی مقابله با بیابان : علی کیان افزود

ده که با این اقدام ضمن کنترل بخشی از زایی، تعدیل اثرات خشكسالی و مقابله با آثار زیانبار گردوغبار به مرحله اجرا درآم

گردوغبار، زمینه مناسبی برای ایجاد اشتغال در بین جوامع محلی و ارتقای سطح دانش و آگاهی آحاد جامعه نسبت به فرهنگ 

 .منابع طبیعی فراهم می شود

نی، تامین نهال و کود و همچنین هم اکنون اقدامات الزم برای آماده سازی عملیات نهال کاری از قبیل چاله ز: وی تصریح کرد

منابع آب به منظور آبیاری در حال انجام است که با برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است در دهه فجر امسال و با مساعد شدن 

 .شرایط محیطی عملیات کاشت نهال آغاز و تا پایان اسفند ماه به پایان برسد

در منطقه یاد شده نهال های تاغ و آتریپلكس کاشته خواهد شد و : ران اظهار داشتمدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ته

 .براساس تفاهم نامه تنظیمی پس از نهالكاری، آبیاری و مراقبت نیز انجام می شود

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http١٣0٤30١٥333730 
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 اقلیم و منابع طبیعی
  آیانا 7931آذر  71, چهارشنبه

ای در  خیار گلخانه/ داران و تولیدکنندگان سبزی و صیفی در ایام سرد های حفظ نباتات به گلخانه توصیه

 کمین سفیدک داخلی 

های الزم به  امسال تحت تأثیر است، توصیهاز آنجا که محصوالت سبزی و صیفی مناطق جنوبی کشور در دمای سرد زمستان 

 .تولیدکنندگان داده شده است

درباره ( ایانا)آگاهی سازمان حفظ نباتات کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرکل دفتر پیش 

های  جدی گرفتن توصیه: د، گفتبرداران بخش کشاورزی باید در برخورداری با سرمای هوا انجام دهن هایی که بهره مراقبت

 .شود محصوالت کشاورزی موجود در زمین در فصل حاضر کمتر لطمه ببینند هواشناسی یكی از مواردی است که باعث می

غیر از مرکبات که باید ارقام حساس زودتر چیده شود، در مناطق جنوبی سبزی و صیفی و  در حال حاضر به: اهلل اکبرپور افزود کرامت

 .در کل کشور محصول غالت روی زمین کشاورزان است جالیز و

های هواشناسی توجه کنند و  کاران در مناطق جنوبی کشور توصیه شده است که به اطالعیه به سبزی و صیفی: وی خاطرنشان کرد

ود، اگر مزرعه ش شدت سرد می هایی که سردی آنها محرز است، نسبت به آبیاری زمین اقدام کنند، زیرا زمانی که هوا به در شب

 .ای مانع از یخ زدن محصوالت خواهد شد مرطوب باشد، اختالف دمای پنج درجه

برداران نباید سم و کودپاشی کنند و الزم است تا اجازه دهند رطوبت هوا باال رود و  در حرارت پایین، این بهره: اکبرپور ادامه داد

 .درجه بیشتر باشد ١3کند که درجه هوا از  ورزی زمانی اثر میدرجه حرارت نیز اندکی افزایش یابد، چون عمده سموم کشا

 ساعات کوددهی به سبزی و صیفی به بعدازظهرها موکول شود 

درجه به باال  ١٥تا  ١3جذب کودهای شیمیایی نیز در دمای : آگاهی سازمان حفظ نباتات کشور تصریح کرد مدیرکل دفتر پیش

 .کوددهی به بعدازظهر محول شود شود؛ بنابراین بهتر است ساعات انجام می

فرنگی و سبزیجات برگی،  ویژه محصوالتی چون گوجه برداران بخش کشاورزی در حوزه سبزی و صیفی به اگر بهره: وی یادآور شد

 .زراعی را رعایت کنند، کمترین مشكل دچار محصول آنها خواهد شد محصوالت به

شود، الزم است نسبت به تهویه مناسب  در هوای خنك و رطوبت باال طغیانی میها  از آنجا که برخی بیماری: اکبرپور تأکید کرد

 .هم انتخاب نكنند تا رطوبت در یك محل تجمع پیدا نكند های کشت را نزدیك به اقدام کنند و عالوه بر آن، ردیف

ید در زمان مناسب باشد، الزم است محصول مرکبات نیز در ارقامی چون واشنگتن ناول عالوه بر آنكه آبیاریشان با: وی اظهار داشت

وجود  کند و مشكلی برایش به راحتی تحمل می های تامسون سرما را به قبل از سرد شدن هوا نیز برداشت انجام شود، اما پرتقال

 .نخواهد آمد

زمانی که آفتاب وجود های مرکبات در شب قابل توصیه است، زیرا اگر در  ای در باغ استفاده از آبیاری قطره: اکبرپور همچنین گفت

 آورد وجود می های سوخته را روی میوه به کند و لكه بین عمل می های آب همچون ذره دارد آبیاری انجام شود، قطره

 بیماری سفیدک داخلی خیار در کمین است 

ویژه در  ای به لخانهبرای محصوالت گ: داران نیز افزود آگاهی سازمان حفظ نباتات کشور در توصیه به گلخانه مدیرکل دفتر پیش

 .داران در شیوع بیماری سفیدک داخلی هشدار داده شده است های الزم داده شده است و به گلخانه آگاهی جنوب کشور، پیش

ها را رعایت کنند، زیرا سفیدک داخلی در این  رود و هوا ابری است، توصیه الزم است وقتی رطوبت هوا باال می: وی خاطرنشان کرد

 .ویژه در محصول خیار ممكن است طغیانی شود شود و به میزمان بیشتر 
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تواند رطوبت را از حد اشباع خارج کند و از طغیانی شدن  موقع و تهویه مناسب هوای گلخانه می پاشی به سم: اکبرپور ادامه داد

 .ها جلوگیری کند برخی آفات و بیماری

تواند سردترین هوا را تحمل کند، اما  ای سرد هیچ مشكلی ندارد و میویژه گندم در هو غالت به: وی درباره گندم نیز تصریح کرد

ها مورد نیاز اقدام  کش زمان آن رسیده که علف هرزهای جنوب کشور تحت مبارزه قرار گیرد و کشاورزان نسبت به تأمین علف

 .کنند

 .فاده قرار گیردکش مورد است روز آینده باید سموم علف ١3در استان خوزستان طی : اکبرپور یادآور شد

تاکنون تنها سرمای پاییزه که در فصل مهر حادث شد، اندکی خسارت وارد کرد، اما تاکنون مشكل خاصی : وی در پایان تأکید کرد

 ./در عرصه وجود نداشته است

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http١-٢٦٦٦٣html. 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 7931آذر  71, سه شنبه

 شود  کاری اقتصادی امسال در کشور انجام می هزار هکتار جنگل 011

کاری اقتصادی در کشور  هزار هكتار جنگل ١33امسال با مشارکت مردم : ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت رییس سازمان جنگل

 . شود انجام می

ها، مراتع و آبخیزداری کشور، خداکرم جاللی،  به نقل از روابط عمومی سازمان جنگل( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران  به گزارش

 .شود امسال این رقم دو برابر می: هزار هكتار اعالم کرد و گفت ٥3های انجام شده در سال گذشته را  کاری سطح جنگل

های تولیدی را منابع طبیعی  نهال: ت را مثمر و سازگار با شرایط آب و هوایی منطقه ذکر و خاطرنشان کردهای قابل کش وی گونه

 .برداری از آن را بر عهده دارند دهد و مردم مراحل کاشت، حفاظت و بهره در اختیار مردم قرار می

بل واگذاری نیست و با حفظ مالكیت دولت، تنها ها به هیچ وجه قا مالكیت این زمین: ها همچنین اظهار کرد رییس سازمان جنگل

 .گیرد برداری در اختیار مردم محلی قرار می بهره

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http٢٦٦3١-٥html. 
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 اقلیم ومنابع طبیعی
 آیانا 7931آذر  79, یکشنبه

 هکتار نهال کاری با هدف بیابان زدایی و کنترل گرد و غبار پایتخت اجرا شد  711

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران از اجرای عملیات بیابان زدایی و مقابله با پدیده گرد و غبار در مساحتی معادل 

 .  در اراضی بیابانی جنوب غربی پایتخت خبر داد( ره)هكتار با مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 733

علی کیان، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران از اجرای عملیات بیابان زدایی و مقابله با پدیده گرد و غبار در 

پایتخت خبر داد و در اراضی بیابانی جنوب غربی ( ره)هكتار با مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 733مساحتی معادل 

بنابر مطالعات انجام شده منشاء بخشی از گردو غبار شهر تهران از جنوب غربی استان و منطقه مالرد است که به منظور : گفت

( ره)کنترل کانون های گرد و غبار در این منطقه و بهره مندی از پتانسیل ها و توانمندی های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

مدیریت مشارکتی منابع طبیعی و )هكتار در محدوده اجرایی طرح بین المللی تعمیم ترسیب کربن 733ری در سطح برنامه نهال کا

 .میلیارد ریال به مرحله اجرا درآمده است ٦3و با اعتباری بالغ بر( توسعه روستایی

نامه اقدام ملی مقابله با بیابان زایی، این همكاری مشترک در قالب تفاهم نامه تنظیمی با این ستاد و در چارچوب بر: کیان افزود

تعدیل اثرات خشكسالی و مقابله با آثار زیانبار گردو غبار به مرحله اجرا درآمده که با این اقدام ضمن کنترل بخشی از گردوغبار، 

گ منابع طبیعی زمینه مناسبی برای ایجاد اشتغال در بین جوامع محلی و ارتقای سطح دانش و آگاهی آحاد جامعه نسبت به فرهن

 .فراهم می گردد

هم اکنون اقدامات الزم برای آماده سازی عملیات نهال کاری از قبیل چاله زنی، تامین نهال و کود و همچنین : وی تصریح کرد

 منابع آب به منظور آبیاری در حال انجام است که با برنامه یزی های صورت گرفته قرار است در دهه فجر امسال و با مساعد شدن

 .شرایط محیطی عملیات کاشت نهال آغاز و تا پایان اسفند ماه به پایان برسد

در منطقه یاد شده نهال های تاغ و آتریپلكس کاشته خواهد شد و : مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران اظهار داشت

 ./ودبراساس تفاهم نامه تنظیمی پس از نهالكاری، آبیاری و مراقبت نیز انجام می ش

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http١-٢٦٥٢٦html. 
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 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا 7931آذر  79, یکشنبه

 نقش من در کاهش تب زمین چیست؟ / ایران و پدیده گرمایش زمین 

آذر با  ١7 سازی اجتماعی برای آشنایی و افزایش حساسیت جامعه در موضوع تغییرات آب و هوایی روز سه شنبه  منظور جریان به

شده و سه سازمان صدا و سیمای جمهوری  تعیین" نقش من در کاهش تب زمین چیست؟ "و با شعار  "زمین در تب "عنوان 

های زیر همكاری  و آبخیزداری با یكدیگر بر محور اطالعات، شعارها و برنامه ها، مراتع اسالمی، حفاظت محیط زیست و جنگل

 . آفتاب گزارشی در این باره تدارک دیده است. کنند می

. ها شده است ای است که منجر به افزایش میانگین دمای سطح زمین و اقیانوس شدن زمین نام پدیده گرمایش جهانی یا گرم

تر شده و این موضوع آینده زمین را در  درجه سلسیوس گرم صدم  8٥طور غیرطبیعی حدود  بهسال گذشته، کره زمین  ١33طی

شود به احتمال خیلی زیاد ناشی از عواملی  تغییرات جوی که در سراسر جهان مشاهده می. ای از تردید و هشدار قرار داده است هاله

ای را علت اصلی این پدیده  ها و تولید گازهای گلخانه عالیت انسانبسیاری از مراکز علمی جهان ف. ها دست دارد است که بشر در آن

ای موجود در اتمسفر با گرم شدن کره زمین ارتباط  دهند بین افزایش میزان گازهای گلخانه کنند و تحقیقات نشان می معرفی می

طی این فرایند طول موج . نماید میکند و باقی آن را منعكس  زمین مقداری از انرژی خورشید را جذب می. مستقیمی وجود دارد

بعضی از گازهای موجود در جو زمین، این تابش خروجی را که عمدتا در محدوده فروسرخ است جذب . کند نور تغییر پیدا می

 کند و جذب انرژی توسط مولكول های ای، بسیار بیشتر از سایر گازها نور مادون قرمز را جذب می مولكول گازهای گلخانه. کنند می

وقتی این اتفاق در مقیاس بزرگ رخ دهد، مانند این است که زمین را با یك . شود گاز سبب جنبش مولكول و افزایش انرژی آن می

ای  ای و گازهایی که در آن موثرند، گازهای گلخانه این پدیده اثر گلخانه. یابد ایم و دمای کل نواحی زمین افزایش می پتو پوشانده

در این حال سازمان خواروبار . این گازها ناشی از سوخت های فسیلی و فعالیت های صنعتی در جهان است عمده. شوند نامیده می

از مجموع  ٪١8بشر، عامل ایجاد  ها برای استفاده  در گزارشی به نام سایه بلند احشام عنوان کرد که پرورش دام( فائو)جهانی 

ر، رقمی بیش از سهم وسایل نقلیه در سرتاسر جهان را به خود اختصاص می درصد مزبو. آالینده ها وگازهای گلخانه ای بوده است

 .دهد

های عمومی، مصرف بهینه سوخت و انرژی، افزایش سطح فضای سبز و جلوگیری  به عقیده بسیاری از دانشمندان با افزایش آگاهی 

توان این پدیده و  فسیلی مانند باد و خورشید میهای  های جایگزین سوخت ها، بازیافت مواد و استفاده از انرژی از تخریب جنگل

 .اثرات منفی آن بر زندگی بشر را کنترل کرد

 ایران و پدیده گرمایش زمین 

های شدید و طوالنی،  بینی اندک، کاهش دما و یخبندان های مهیب با قدرت پیش آسا، طوفان های ناگهانی و سیل باران 

بودن و  بینی ی زمین هستند که غیرقابل پیش های تغییر اقلیم در کره مگی از نشانههای گسترده و دمای باالی هوا ه خشكسالی

 .بارتر از هر موضوع دیگری است ها، فاجعه مهارناپذیری آن

بودن تغییرات دما و بارش در ایران  دار های بلندمدت و روند ها، خشكسالی های اقلیمی مانند طوفان طی سال های اخیر ناهنجاری 

شدن قابل  ها، از بین رفتن یا کاسته رشد روز افزون بیابان. آید ه عمق اثرات تغییر اقلیم بر سرزمین ما به حساب مینشان دهند

توان فاکتورهای روشن و معناداری  مالحظه ذخایر برفی مناطق کوهستانی و یخچالی، افزایش دما و روند کاهشی مقدار بارش را می

ی تغییر اقلیم در سرزمین ما دارند اما در اکثر  حرکت در جهت منفی نشان از وقوع پدیده دانست که ضمن وقوع همزمان، همگی با
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در حالی که زندگی ما به تدریج و بیش از پیش تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی و . کنند موارد شاید عامه مردم توجهی به آن نمی

 .گیرد گرمایش جهانی قرار می

درجه سلیسیوس است، ایران بین یك تا یك و نیم  صدم  8٥ایش دمای متوسط جهانی حدود توجه اینكه در حالی که افز قابل 

 .درجه سلیسیون افزایش دما داشته است

طور ملموس بر  برای آگاهی عمومی و درک بهتر نسبت به اثرات تدریجی تغییرات آب و هوایی و چگونگی تاثیرگذاری آنها به 

 :شود تغییرات آب و هوایی ارایه میهایی از اثرات  زندگی روزمره، نمونه

 تاثیر تغییرات آب و هوایی بر منابع آب 

های شدید به واسطه تغییرات آب و هوایی نه تنها زندگی انسان، بلكه حیات و محیط زیست یك منطقه را در  بروز خشكسالی 

 .ها شود ها و دریاچه ب رودخانهمعرض خطر قرار داده و به طور مشخص سبب کاهش منابع آب شیرین و بی ثباتی در سطح آ

 تاثیر تغییرات آب و هوایی بر کشاورزی و دامداری 

از آنجایی که رشد محصوالت کشاورزی با عوامل محیطی در ارتباط است، تغییرات آب و هوایی می تواند بر بازدهی برداشت 

رای محصوالت کشاورزی مناسب نبوده و در زمان هایی بسیار سرد و سخت ب زمستان. محصول و یا نابودی کامل آن تاثیرگذار باشد

این تغییرات بر دامداری نیز . های آبیاری کارآمد استفاده نشود، نابودی محصول اجتناب ناپذیر است خشكسالی نیز اگر از سیستم

 .اثرات منفی دارد

 تاثیر تغییرات آب و هوایی بر سالمت انسان

های مرتبط با آنها مانند گرمازدگی و آسم با تغییرات آب و هوایی در ارتباط  ا و بیماریه افزایش امواج گرمایی، آلودگی هوا، توفان 

 .به عنوان مثال، افزایش ابتال به ماالریا در مناطق ساحلی و مرطوب را می توان با تغییرات آب و هوایی در ارتباط دانست. هستند

 تاثیر تغییرات آب و هوایی بر منابع انرژی 

در . های تهویه مطبوع به افزایش مصرف برق منجر می شود اج گرما و دمای هوا، دامنه گسترده استفاده از سیستمبا افزایش امو 

آبی تغییرات سطح آب پشت سدها به واسطه تغییرات آب و هوایی بر میزان برق تولیدی تاثیرگذار خواهد بود و در  های برق نیروگاه

می کنند افزایش مصرف برق به افزایش مصرف این منابع انرژی آالینده منجر شده و های فسیلی کار  هایی که با سوخت نیروگاه

 .ضمن اینكه انسان ها را گرفتار هوای آلوده می کند، تسریع روند تغییرات آب و هوایی را در پی دارد

 تاثیر تغییرات آب و هوایی بر افزایش قحطی و رشد قیمت مواد غذایی 

ها و رویدادهای طبیعی دیگر موثر بوده که این موارد به  ها، سیل تغییرات آب و هوایی در افزایش خشكسالیهمانگونه که اشاره شد  

 .قحطی و افزایش قیمت مواد غذایی منجر می شوند

 ها ها و توفان تاثیر تغییرات آب و هوایی بر افزایش بروز سیل 

. مگین می توانند جان و مال مردم را در معرض خطر قرار دهدهای سه افزایش بروز سیل در مناطق ساحلی و مواجهه با توفان 

 .مطالعات مختلف نشان می دهندکه تغییرات آب و هوایی در افزایش این بالیای طبیعی موثر است

 های وحشی تاثیر تغییرات آب و هوایی بر بروز آتش سوزی

ها نابودی  این آتش سوزی. و گسترده را روشن کندهای وحشی  خشكسالی و وزش بادهای گرم و سوزان می تواند جرقه آتش سوزی

 های مردم ساکن آن مناطق را سبب می شوند درختان یك جنگل و یا از میان رفتن دارایی

 ها بوم ثباتی زیست تاثیر تغییرات آب و هوایی بر بی 
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هستند که مرگ یا تداوم حیات  ها، افزایش یا کاهش دما و میزان آب شیرین موجود از مهم ترین عواملی بوم ثباتی زیست بی 

های مرجانی نیز  حتی پرندگان و صخره. تر را رقم می زنند گیاهان و جانوران و یا مهاجرت آنها برای یافتن مناطقی با شرایط مطلوب

رض خطر ها را در مع ها حیات مرجان تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی قرار داشته و به عنوان مثال، افزایش اسیدیته آب اقیانوس

 .قرار داده است

 تاثیر تغییرات آب و هوایی بر انقراض گیاهان و جانوران 

های مشخصی از گیاهان و  ها برای طبقه بندی گونه از این رو، چرایی تالش دانشمندان و دولت. از سرنوشت دایناسورها آگاه هستید 

های انسانی مانند شكار بی رویه، تغییرات  افزون بر فعالیت. جای شگفتی ندارد "در معرض خطر"هایی مانند  جانوران و بیان عنوان

 .ها و موارد دیگر ایفا می کند های مختلف به واسطه نابودی زیستگاه آب و هوایی نقش مهمی در انقراض گونه

 تاثیر تغییرات آب و هوایی بر گردشگری 

های مرتبط با آن در نقاط مختلف  د صنعت گردشگری و فعالیتمی توانن... ها و  ها، سیل های بسیار سرد، امواج گرما، توفان زمستان 

 .جهان را به شدت تحت تاثیر قرار دهند

 :محورهای آموزشی و شعارها 

سازی عمومی در قبال گرمایش زمین و پدیده تغییرات آب و هوایی و همچنین لزوم جلب مشارکت  گرفتن ضرورت آگاه نظر با در 

 :شعارهای زیر کار آموزشی و فرهنگسازی صورت گیردآنها، باید روی مطالب و 

 .کاهش مصرف سوخت و انرژی، گامی موثر در جهت مقابله با تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین است - 

 :با شعار 

 گاز اضافی خاموش• 

 کم مصرف کنیم، بیشتر بهره ببریم• 

 لیتوسعه پایدار در گرو جهانی کم کربن با کاهش مصرف سوخت های فسی• 

 های پاک و تجدیدشونده مانند انرژی خورشیدی و بادی گذاری در انرژی سرمایه• 

 توسعه حمل و نقل عمومی و استفاده بیشتر از آنها• 

 .مصرف بی رویه منابع آب و خاک باعث آسیب پذیری بیشتر در تغییرات اقلیمی می شود - 

 :با شعار 

 زدایی حفاظت از جنگل ها و جلوگیری از جنگل•  

 مدیریت منابع آب و مقابله با برداشت غیرمجاز از منابع آب های زیرزمینی• 

 :متن ساده آموزشی برای انتشار در هر قالب ممكن 

 تغییرات آب و هوایی مسئله ای جدی است 

 خشكسالی های کم نظیر 

 سیالب ها 

 طوفان های شدید 

 آتش سوزی های عظیم

 کشور دیگری اتفاق نمی افتدتغییرات آب و هوایی در آینده دور یا 
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 در حال حاضر در جریان است و همه ما را درگیر خود می کند

 اتفاقی که برای سیاره ما افتاده است جدی است

 ولی دلیل علمی اش ساده است

 زمین دماسنج عظیمی دارد که دمای آن را کنترل می کند

 درجه دماسنج زمین در حال حاضر بسیار باال رفته است

 :ز این قرار استداستان ا

نور خورشید که به زمین می تابد قسمتی از آن توسط یخ ها و ابرها برگردانده می شود و قسمتی از آن جذب زمین شده و به گرما 

به این تاثیر گازهای گلخانه ای می گویند . گازهای گلخانه ای گرمایی را که باید از زمین خارج شود حبس می کند. تبدیل می شود

وقتی از سوخت های فسیلی برای حمل و نقل و تولید برق استفاده می کنیم . ین گاز گلخانه ای دی اکسید کربن استو مهم تر

میلیارد تن دی اکسید کربن در سال که باعث حبس شدن گرمای اضافه و باالرفتن  ٣٥دی اکسید کربن تولید می شود؛ به اندازه 

ده سال کره زمین از زمان ثبت دما در چهل سال گذشته بوده است و این باعث  ترین های گذشته گرم سال. درجه دماسنج می شود

و برای چنین . گذارد این اتفاق روی زندگی میلیاردها نفر تاثیر می. شود ها و یخ های قطبی و تاثیر بر آب و هوا می شدن یخچال آب

تغییرات . د یا تصمیم بگیریم که کاری انجام دهیممشكل بزرگی دو انتخاب داریم؛ وانمود کنیم که چنین مسئله ای وجود ندار

باید دست به کار . ما تكنولوژی هایی داریم که بتوانیم با آنها در دنیایی با این تغییرات زندگی کنیم. هوایی حل شدنی است و آب

 .شویم

 هایی داریم؟ حل چه راه

 کنیم های کوچك و کارهای فردی شروع می با قدم

 توانیم تغییرات دائمی ایجاد کنیم شویم و فكرهای بزرگ داشته باشیم میوقتی با هم همراه 

 های گازی که اضافی هستند های روشنایی و شعله کردن چراغ کارهای کوچك مثل خاموش

 های آب کارهای کوچك مثل استفاده دوباره از بطری

 های انرژی هزاران مدرسه را کاهش دهیم وانیم هزینه با کمك هم می

 مان به بازیافت مواد کمك کنیم توانیم در مدرسه م میبا کمك ه

 های پالستیكی در شهرها شویم توانیم مانع استفاده از کیسه با فكرهای بزرگ می

 توانیم باعث انجام این کارها در مناطق دیگری شویم با فكرهای بزرگ می

 خالقیت ما محدود نیست

 شود این خالقیت با شما همین حاال و همین جا شروع می

 دانند به هزاران نفری بپیوندید که دانستن درباره تغییرات آب و هوایی را حق خود می

 و قدرت دارند برای این مشكل کاری انجام دهند

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http١-٢٦٥١٥html. 
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منابع طبیعیاقلیم و   
 ایران اکونا - 793۱/ آذر /  73, پنجشنبه 

 ها عقب تر هستیم در احیای تاالب گاوخونی از دیگر تاالب

 . ها عقب تر هستیم و باید جبران مافات کنیم در خصوص احیای تاالب گاوخونی از دیگر تاالب: استاندار اصفهان گفت

عمومی استانداری اصفهان، رسول زرگرپور در اولین نشست ستاد احیای تاالب بین  به نقل از اداره کل روابط به گزارش ایران اکونا 

این نشست، : های ایران برگزار شد، اظهارکرد المللی گاوخونی با حضور تعدادی از صاحب نظران از جمله مدیر طرح حفاظت از تاالب

گاوخونی باشد و همه مدیران باید کمك کنند و تالش تواند شروع بسیار خوبی برای احیای تاالب  جلسه مبارکی خواهد بود و می

 .مطلوب دست یابد کنیم که این جلسات به نتیجه 

: در وزارت نیرو چیزی به عنوان حق آبه زیست محیطی مطرح نبود، افزود 7٦استاندار اصفهان با اشاره به اینكه تا قبل از سال 

 .گردد زیست محیطی در آن زمان باز می بسیاری از مشكالت امروز به عدم توجه و غفلت به مسائل

به  83نظام تخصیص و یا حسابداری ملی آب طراحی، تصویب و در دستورکار قرار گرفت و از سال  83 -7٦از سال : زرگرپور افزود

 .گرفت های مربوط به محیط زیست را در نظر می بعد مصوبات وزارت نیرو تخصیص

امروز نه تنها : شد، افزود ها عمدتا روی کاغذ بود و در عمل اجرایی نمی آن زمان این تخصیصاستاندار اصفهان با اشاره به اینكه در 

ها نظام تخصیص جایگاه خود را دارد، بلكه مسائل زیست محیطی و حفاظت محیط زیست بعنوان یك سهمیه و  طرح  در همه

 .ها احصا و تخصیص یافته است جدید وزارت نیرو حق آبه صاحب تخصیص جایگاه خود را دارد و در بخشنامه 

کنند و تامین نیازها در اولویت قرار گرفته و تعاملی بین  امروزه فعاالن محیط زیست نیز جامع تر به موضوع نگاه می: وی افزود

 .های ذیربط ایجاد شده است دستگاه

های مدیریت استان در اولین سفر  زرگرپور با بیان اینكه طرح مقوله تاالب گاوخونی در شورای عالی محیط زیست از درخواست

این درخواست به این دلیل مطرح شد که در این شورا مصوباتی داده : رئیس سازمان محیط زیست کشور به استان بود، تصریح کرد

 .ها مجبور به اجرای آن هستند شود که همه دستگاه می

اد که تاالب گاوخونی احیا شود و حتی اگر رودخانه زاینده رود احیای حوضه آبریز زاینده رود زمانی اتفاق خواهد افت: وی تاکید کرد 

 .آبریز زاینده رود احیا شده است  توانیم بگوییم که حوضه دائمی تبدیل شود، ولی تاالب گاوخونی احیا نشده باشد، نمی به رودخانه 

حیای تاالب گاوخونی است و به همین دلیل موفقیت و یا عدم موفقیت طرح احیای حوضه زاینده ورد منوط به ا: زرگرپور اضافه کرد

 .این موضوع برای مدیریت استان اهمیت باالیی دارد

تجربیات خوبی در این زمینه وجود دارد که : استاندار اصفهان اصلی ترین معضل اصفهان را مسائل زیست محیطی برشمرد و گفت

 .شود از این تجربیات برای برطرف کردن مشكالت استفاده کرد می

با بیان اینكه علی رغم کم توجهی به مسائل زیست محیطی در سال های گذشته، در یكی دو سال اخیر اقدامات خوبی در  وی

با وجود این اقدامات حجم : خصوص مقابله باآلودگی آب، خاک و هوا و مشكالت زیست محیطی صورت گرفته است، اظهارکرد

 .لی ترین مسئله استان استمشكالت زیاد است و هنوز هم مشكالت زیست محیطی اص

تاالب گاوخونی جایگاه ویژه ای دارد و همانطور که برای طرح بیابان زدایی هم مطرح شد باید در اولویت اول : استاندار اصفهان افزود

 .قرار گیرد و جدی گرفته شود
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اند که هر اقدامی که الزم است برای د مدیریت ارشد استان اعالم آمادگی می کند و وظیفه اصلی و اساسی خود می: زرگرپور افزود

آبریز زاینده رود که از مطالبات اصلی مردم و اولویت اصلی دولت در   احیای تاالب گاوخونی انجام دهد، چرا که احیای حوضه

 .اصفهان است، منوط به احیای تاالب گاوخونی است

نفعان  گروه به عنوان ذی ٥رسد که در مجموع  به نظر می: فتجامع ستاد احیای تاالب گاوخونی، گ  وی در ادامه با اشاره به برنامه

های صنفی،  ها، تشكل های مردمی و سمن ها، تشكل توان به دولتی در احیای تاالب بین المللی گاوخونی مطرح باشند که از آن می

 .هم استنفعان در برنامه بسیارم بخش خصوصی و خبرگان و متخصصین اشاره کرد که سهم هر کدام از این ذی

های اصفهان و چهارمحال بختیاری است، اظهار  ترین محدوده برای اجرای این برنامه استان استاندار اصفهان با بیان اینكه منطقی

ها باشد، تشكیل شود که  گیرد و هماهنگ کننده دستگاه ملی که دو استان را در برمی مدیریت استان اصرار داشت یك کمیته : کرد

 .ای ملی با مشكل مواجه نشویمه در اجرای سیاست
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 اقلیم و منابع طبیعی
  ایرنا - 79/93/7931: تاریخ خبر

 هکتار زمین های بیابانی پایتخت آغاز شد  711نهال کاری 

هکتار از زمین های  711مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران از آغاز عملیات نهال کاری در -ایرنا -تهران

 . خبر داد( ره)بیابانی جنوب غربی پایتخت با مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

بان زدایی، مقابله با پدیده گرد و غبار این عملیات نهال کاری با هدف بیا: علی کیان روز یكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود

 . و کاهش آلودگی هوا در منطقه صورت می گیرد

بنابر مطالعات انجام شده منشاء بخشی از گردوغبار شهر تهران از جنوب غربی استان و شهرستان مالرد است که به : وی گفت

یل ها و توانمندی های ستاد اجرایی فرمان حضرت منظور کنترل کانون های گرد و غبار در این منطقه و بهره مندی از پتانس

مدیریت مشارکتی منابع )برنامه نهالكاری در این مقدار سطح در محدوده اجرایی طرح بین المللی تعمیم ترسیب کربن ( ره)امام

 . میلیارد ریال انجام می شود ٦3با اعتباری افزون بر( طبیعی و توسعه روستایی

در قالب تفاهم نامه تنظیمی با این ستاد و در چارچوب برنامه اقدام ملی مقابله با بیابان زایی،  این همكاری مشترک: وی افزود

تعدیل اثرات خشكسالی و مقابله با آثار زیانبار گردوغبار به مرحله اجرا درآمده که با این اقدام ضمن کنترل بخشی از گردوغبار، 

لی و ارتقای سطح دانش و آگاهی آحاد جامعه نسبت به فرهنگ منابع طبیعی زمینه مناسبی برای ایجاد اشتغال در بین جوامع مح

 . فراهم می شود

اقدام الزم برای آماده سازی عملیات نهالكاری از قبیل چاله زنی، تامین نهال و کود و : مدیرکل منابع طبیعی استان تهران گفت

مه یزی های صورت گرفته قرار است در دهه فجر امسال و با همچنین منابع آب به منظور آبیاری در حال انجام است که با برنا

 . مساعد شدن شرایط محیطی عملیات کاشت نهال آغاز و تا پایان اسفند ماه به پایان برسد

نهال های تاغ و آتریپلكس در این اراضی کاشته خواهد شد و براساس تفاهم نامه تنظیمی پس از نهالكاری، : وی خاطرنشان کرد

 . راقبت نیز انجام می شودآبیاری و م
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 اقلیم و منابع طبیعی
 ایرنا - 71/93/7931: تاریخ خبر

 زیان فرسایش خاک به اقتصاد دو برابر درآمد نفتی کشور است :مدیر کل منابع طبیعی

زیان فرسایش خاک به اقتصاد کشور دو برابر درآمد نفتی : مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت -ایرنا -اراک

 . است

یوسف یوسفی روز سه شنبه در نشست آموزشی روشنگرانه در جهت آگاه سازی عمومی در قبال گرمایش زمین و پدیده تغیییرات 

ساالنه حدود دو تا چهار میلیارد تن خاک بر اثر فرسایش در کشور از بین می رود که با قیمت : آب و هوایی در دانشگاه اراک افزود

 .میلیارد دالر به اقتصاد کشور لطمه وارد می شود ٥٦دالر برای هر تن خاک، ساالنه حداقل  ٢8تعیین شده 

و مشكل هایی را برای کشور و استان مرکزی همچنین بهره گیری بیش از ظرفیت از سفره های زیر زمینی، چالش ها : وی ادامه داد

به همراه داشته و موجب شده برخی از دشت های کشور و استان با مشكل کاهش سطح آب های زیر زمینی روبرو به عنوان دشت 

 .های ممنوعه شناسایی شوند

: یات بشری عنوان کرد و گفتمدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی پوشش گیاهی مراتع را از دیگر عوامل بستر ح

 .نابودی و تخریب پوشش گیاهی و جنگل ها در کشور صدمات جبران ناپذیری به اکوسیستم طبیعی کشور وارد کرده است

درصد از مساحت کشور را جنگل ها تشكیل می دهند که این مهم ایران را در شمار کشورهای با  ١3هم اکنون : یوسفی گفت

 .ه استمیزان جنگل کم قرار داد

نابودی و استفاده بیش از اندازه از جنگل ها و مراتع، ریزگردها و گرد و غبار و سیل را برای کشور به همراه داشته و : وی ادامه داد

 .استان کشور با وقوع سیالب دست و پنجه نرم کنند ١١این امر موجب شده تا 

ت اقلیم و اکوسیستم موجب شده کشور از نظر وقوع خشكسالی ها تغییرا: مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی افزود

کشور جهان رتبه چهارم را به خود اختصاص دهد که نیاز است با فرهنگ سازی و سازگاری بشر با این تغییرات، برنامه  ٤٥در بین 

 .هایی تدوین شود

سال متوالی، کاهش  ١3ه خشكسالی برای وقوع پدید: مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان مرکزی نیز در این نشست گفت

بارندگی و تغییر نوع بارش نشان از تغییر اقلیم در کشور است که باید راهكار مناسب برای مقابله و کاهش تاثیرات آن اندیشیده 

 .شود

گل ها با سهم درصدی، جنگل زدایی و نابودی جن ٢3هم اکنون نیروگاه های حرارتی با سهم : حسینعلی ابراهیمی کارنامی افزود

درصدی نقش مهمی در تولید گازهای گلخانه ای، گرمایش زمین و تغییر اقلیم جامعه دارند  ١٣درصدی و حمل و نقل با سهم  ٢٥

 .که باید با جایگزینی انرژی های پاک در کشور از میزان آالیندگی آنها کاسته شود

فاجعه ای جدی برای زمین و جامعه انسانی محسوب می  ٢3٣3 پیش بینی افزایش دو درجه ای دمای هوا تا سال: وی ادامه داد

 .شود که باید با جلوگیری از تولید میلیاردها تن گاز گلخانه ای توسط انسان تا حدودی از میزان این فاجعه کاسته شود

كلی به شكل دیگر اقلیم مجموعه ای از انرژی ها در جو است که از ش: مدیر کل هواشناسی استان مرکزی هم در این نشست گفت

 .تغییر می کند و کاهش آب و خشكسالی ها نتیجه این تغییرات است

آلنینو و النینو در فصل های پاییز و زمستان حاصل می شود و نتیجه حرکت آب دریا از سواحل استرالیا : مرتضی ذوالفقاری افزود

 .اه داردبه سمت آمریكا و بلعكس آن است که بارش های فراوان یا خشكسالی به همر

دکتر سیاوش آقاخانی مدیرعامل خانه سازمان های مردم نهاد استان مرکزی و دکتر امیر انصاریان مسئول کمیته زیست محیطی 
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دانشگاه اراک به عنوان مدرسان این نشست آموزشی توضیحاتی در خصوص عوامل تغییر اقلیم، راهكارها و نحوه برخورد با این 

 ٢/ک.تغییرات جوی ارائه کردند
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 انتصابات

 فودپرس 7931آذر ماه  71چهار شنبه 

بهروز جنت مدیرکل نظارت و ارزیابی فراورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و 

 دارو شد

طی حكمی از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر بهروز جنت بعنوان مدیر کل جدید  -اقتصاد غذا < صنایع غذایی

 .نظارت و ارزیابی فراورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو منصوب شد

رسول دیناروند معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو در حكمی دکتر بهروز  ، دکتر«فودپرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا

بعنوان مدیر کل جدید نظارت و ارزیابی فراورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو منصوب   جنت را

 .نمود

 :در این حكم آمده است

 جناب آقای دکتر بهروز جنت

 سازمان غذا و دارو عضو محترم هیات علمی

 سالم علیكم؛

با توجه به تخصص، تجربیات و سوابق ارزشمند جنابعالی در حوزه ایمنی فرآورده های سالمت، به موجب این حكم به عنوان    

ب مدیرکل نظارت و ارزیابی فراورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو منصوب می شوید، تا در چارچو

قانون و مقررات مربوطه و سیاستهای کالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سازمان غذا و دارو در حوزه سالمت و ایمنی 

 :مواد و فرآورده های مذکور با لحاظ اولویتهای ذیل اقدام نمایید

 غذاییتوسعه برنامه های سالمت محور در زمینه کاهش کاربرد نمك، چربی و شكر در مواد     -١

 پیگیری برنامه حذف اسید چرب ترانس از سبد غذایی و تغذیه مردم ایران    -٢

 پیگیری جدی و اجرای کامل طرح عالمت راهنمای تغذیه ای    -٣

 (PMS) پیگیری اجرای برنامه های کنترل و نظارت محصوالت در بازار    -٤

 مبارزه قاطع با پدیده شوم قاچاق و تقلب    -٥

 برنامه های مرتبط با طرح شناسه گذاری و کنترل اصالت کاالهای سالمت و پورتال جامع سازمان اجرای    -٦

 . توفیق روزافزون جنابعالی را از درگاه قادر متعال مسئلت دارم
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 انتصابات
 فودپرس 7931آذر ماه  71چهار شنبه 

 هدایت حسینی مشاور رییس سازمان غذا و دارو در امور غذا شد

طی حكمی از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو دکتر هدایت حسینی بعنوان مشاور  -اقتصاد غذا < صنایع غذایی

 .رییس سازمان غذا و دارو در امور غذا منصوب شد

، رسول دیناروند معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو در حكمی دکتر هدایت «فودپرس»اد غذابه گزارش پایگاه خبری اقتص

 .بعنوان مشاور رییس سازمان غذا و دارو در امور غذا منصوب نمود  حسینی را

 جناب آقای دکتر هدایت حسینی

 استاد محترم دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

 سالم علیكم؛

ص مسئولین محترم دانشگاه، استفاده از تجربیات و تخصص جنابعالی در سنگر دیگری مد نظر می باشد، اکنون که بنا بر تشخی

ضمن تشكر از زحمات صمیمانه و شبانه روزی جنابعالی در دوره تصدی مدیریت اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های خوراکی، 

توفیق روزافزون جنابعالی . ن غذا و دارو در امور غذا منصوب می شویدآشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، به عنوان مشاور رییس سازما

 . را از درگاه احدیت مسئلت می نمایم

aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                  4931 آب هفته سوم آذرکشاورزی واهم اخبار 

 

27 
 

 کشمش/ انگور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                  4931 آب هفته سوم آذرکشاورزی واهم اخبار 

 

28 
 

 بازار و قیمت ها

 ایران اکونا - 793۱/ آذر /  17, شنبه 

 جدول+ قیمت انواع زیتون در بازار 

 . هزار تومان به فروش می رسد ١١هر کیلوگرم زیتون عسلی بدون هسته به قیمت 

  :قیمت انواع زیتون به شرح زیر است 

 قیمت محصول 

 تومان ٥33هزارو  ١٣ زیتون معجون با گل سیر

 تومانهزار  ١١ زیتون عسلی بدون هسته

 هزار تومان ١0 زیتون کنسروی وارداتی درشت

 تومان ٥33هزار و  ١٦ زیتون کنسروی وارداتی متوسط

 هزار تومان ١٤ زیتون کنسروی و شكسته ایرانی درشت

 تومان ٥33هزار و  0 زیتون کنسروی و شكسته ایرانی ریز

 هزار تومان ١٤ زیتون بدون هسته درشت

 هزار تومان ١١ زیتون بدون هسته ریز

 هزار تومان ١٤ کوکتل زیتون

 هزار تومان ١3 زیتون ماری و شكسته ماری

:httpم/com.iranecona//٤0٦٥١D%/0%8٢% 
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 برنامه و سیاست ها

 - 31/93/17فارس

بازرگانی به وزارت اقتصاد / و کار  انرژی و بانک کسبتشکیل وزارت / های انرژی حامل  افزایش قیمت

 پیوندد می

های انرژی، تشكیل وزارت  حامل  نویس برنامه ششم که سازمان مدیریت به دولت ارائه کرد، اصالح قیمت براساس جزئیات پیش

نی به وزارت اقتصاد پیشنهاد انرژی، بانك کسب و کار کوچك، سازمان توسعه مكران، سازمان رابطه خارجی و پیوستن بخش بازرگا

 .شده است

، جزئیات پیش نویس الیحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه کشور که توسط سازمان خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های ابالغی برنامه  اقتصاد مقاومتی، سیاستهای  ریزی کشور براساس اسناد باالدستی، سند چشم انداز، سیاست مدیریت و برنامه

های جمعیتی تنظیم شده است، برای ارائه به دولت و تصویب در هیأت وزیران، تدوین  ششم توسط مقام معظم رهبری و سیاست

 .شدن به مجلس ارسال شود بندی و نهایی شده است تا پس از جمع

 شود وزارت انرژی تشکیل می* 

نویس الیحه برنامه ششم پیشنهاد شده تا پایان سال اول برنامه، وزارت انرژی از  سازمان مدیریت در پیشبراساس متن پیشنهادی 

های مرتبط با پخش انرژی از وزارت نیرو و همچنین ادغام با وزارت نفت و  ها، وظایف و مؤسسات و شرکت محل تفكیك مأموریت

های وابسته از وزارت  ها و شرکت امور آب به همراه سازمان  أموریتسازمان حفاظت زیست، منابع طبیعی و آب از محل تجمیع م

ها، مراتع و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست با تجمیع تمامی منابع، امكانات و  نیرو، سازمان جنگل

 .جمهور اداره شود اختیارات موجود تشكیل و زیر نظر رئیس

 درصد است 21آینده  سهم صندوق توسعه ملی از سال* 

های کلی ابالغی برنامه ششم از سوی رهبر معظم انقالب سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از  همچنین طبق سیاست

 ٢درصد تعیین خواهد شد و ساالنه حداقل  ٣3، (١٣0٥)صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه 

درصد به آن اضافه  ٣درصد تعیین و ساالنه  ٢3پیش از این در برنامه پنجم توسعه سهم صندوق . شود ه میدرصد به این سهم اضاف

 .شد می

 درصدی کارمندان دولت تا پایان برنامه ششم 01کاهش * 

رمندان درصد کاهش یافته و تعداد کا ١٥های اجرایی باید  اندازه و ساختار مجموعه دستگاه نویس پیشنهادی حجم، براساس پیش

 .باشد 0٤تر از میزان سال  درصد کم ١٥دولت در سال آخر برنامه، 

 .های مختلف اجرایی مشغول فعالیت هستند هزار کارمند در دستگاه ٤33میلیون و  ٢به گزارش فارس، اکنون بیش از 

 رسد انحالل سازمان توسعه تجارت و حمایت؛ بخش بازرگانی به وزارت اقتصاد می* 

سازمان مدیریت پیشنهاد شده است تمامی مأموریتها، وظایف مرتبط با بخش بازرگانی وزارت صنعت معدن و همچنین از سوی 

کننده هم  سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت از مصرف. تجارت و وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت اقتصاد ملحق شود

 .منحل خواهند شد

 ارجیتشکیل سازمان توسعه رابطه اقتصاد خ* 

http://www.farsnews.com/
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نویس باید تا پایان سال اول برنامه سازمان توسعه رابطه اقتصاد خارجی از محل ادغام سازمان توسعه  براساس جزئیات این پیش

نویس شرکت  در این پیش. های اقتصادی و فنی ایران، تشكیل شود گذاری های خارجی و کمك تجارت و سازمان سرمایه

 .صوصی باید واگذار شودالمللی نیز به بخش خ های بین نمایشگاه

 میلیارد دالر باشد 11تعهدات ارزی نباید سال آخر برنامه بیش از * 

ها و تعهدات دولت  به منظور تنظیم تعهدات ارزی سازمان مدیریت دولت در برنامه ششم پیشنهاد کرده تا ارزش حال خالص بدهی

التفاوت ارزش حالی  مابه)گذاری خارجی  یق و حمایت از سرمایهقانون تشو ٣بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند ب ماده 

 .میلیارد دالر، نباشد ٥3در سال آخر برنامه بیش از ( ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانك مرکزی بدهی

 شود پیشنهاد تاسیس بانک کسب و کار کوچک؛ صندوق کارآفرینی ادغام می* 

شده به منظور تقویت توسعه کارآفرینی و تأمین مالی کسب و کارهای خرد و کوچك،  نویس پیشنهاد به گزارش فارس، در این پیش

 .بانك کسب و کار کوچك با ادغام صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مالی مرتبط با تشخیص دولت تأسیس شود

 ها مشمول مالیات ها و قرارگاه های مالیاتی؛ آستان درصدی معافیت 11کاهش * 

های مالیاتی و حقوق ورودی را تا پایان برنامه ششم، به  درصدی مجموعه معافیت ٥3مان مدیریت پیشنهاد کاهش همچنین ساز

ها و  های سازندگی و شرکت های مقدس و ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه براین اساس آمده است که آستان. دولت داده است

های اقتصادی خود مشمول پرداخت مالیات  ه ششم نسبت به تمامی فعالیتمؤسسات وابسته به اشخاص مذکور، از سال اول برنام

 .شوند

 انحالل واحدهای دانشگاه علمی کاربردی و پیام نور* 

درصد واحدهای  ٥3های اجرایی و  طبق پیشنهادات سازمان مدیریت تمامی واحدهای دانشگاه علمی ـ کاربردی وابسته به دستگاه

 .ال دوم برنامه ششم منحل و یا به بخش خصوصی واگذار شوددانشگاه پیام نور تا پایان س

 شود ستاد عالی توانمند سازی فقرا تشکیل می* 

جمهور تشكیل  طبق این پیشنهادات دولت موظف شده ستاد عالی توانمندسازی فقرا و محرومین را به ریاست معاون اول رئیس

 .دهد

 شود سازمان توسعه مکران تشکیل می* 

ای با شخصیت  عنوان سازمان توسعه نویس الیحه برنامه ششم توسعه تشكیل سازمان توسعه مكران، به گر مفاد پیشبراین اساس دی

 .گردد های توسعه در سواحل مكران، ایجاد می ریزی اجرا و نظارت در برنامه شرکتی برای برنامه

 شود ازاد می 99های انرژی تا سال  حامل* 

ای با مالحظات  های انرژی، سایر کاالها و خدمات یارانه برنامه ششم به دولت، قیمت آب، حاملهمچنین در تبصره دیگر پیشنهادی 

اصالح  00تدریج تا سال  اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات با تصویب شورای اقتصاد به

های  های انرژی و آنچه ذکر شده است، آزاد شده و به نرخ باید حامل، یعنی سال آخر برنامه ششم، 00بنابراین تا پایان سال . شود می

 .فوب خلیج فارس برسد

 های متخلف، لغو مجوز آخرین مرحله اقدام نظارتی برای بانک 4* 

انتظامی اقدام نظارتی و  ٤نویس برنامه مقرر شده بانك مرکزی عالوه بر اختیارات قانونی، مقرر در قانون پولی و مالی کشور  در پیش

 :ها، مؤسسات اعتباری غیربانكی متخلف اعمال کند، براین اساس در قبال بانك
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 شده اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یك درصد آخرین سرمایه ثبت( الف

 داران و یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران ها و سهام اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته( ب

طور موقت؛ سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی از سهامداران و  حق رأی تمام یا برخی از سهامداران به حسب مورد سلب( ج

 ها و مؤسسات اعتباری غیربانكی یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملك سهام در بانك

 بینی شده است لغو مجوز فعالیت پیش( د

ات پیش نویس الیحه برنامه ششم توسعه، پیشنهاد سازمان مدیریت بوده و احتمال تغییر آن به گزارش فارس، در حال حاضر جزئی

 .در دولت و مجلس شورای اسالمی وجود دارد

 :به شرح زیر است( مصوب ستاد برنامه ششم)متن کامل الیحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه 

 :تعاریف و اختصارات

 (١٣00-١٣0٥)اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران برنامه پنج ساله ششم توسعه: برنامه ششم

 ١٣8٣مصوب -قانون برگزاری مناقصات« ب»های اجرایی موضوع بند دستگاه: های اجرایی دستگا

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: سازمان

 بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران: بانك مرکزی

ها، الزامات اساسی و منابع مورد  ؛ اهداف کلی، اهداف کمی، راهبردها، راه کارها و سیاستای است مشتمل بر مجموعه: سند توسعه

 .رسد نیاز آنها که به تصویب هیئت وزیران می

  های اجرایی که تولید، تأمین و ارائه محصول و خدمات اصلی و نهایی دستگاه آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاه: واحد عملیاتی

 .ها و غیره ها، ورزشگاه نظیر، مدارس، بیمارستان. هده دارنداجرایی را برع

 ماده واحده

های کلی برنامه ششم و با رویكرد توسعه همه  های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست انداز، سیاست در راستای تحقق اهداف سند چشم

منظور دستیابی به رشد اقتصادی شتابان، پویا، پایدار و  زا و به زا و برون جانبه، پایدار، دانش بنیان، عدالت بنیان، مردم بنیان، درون

های خصوصی و تعاونی، توانمندسازی فقرا و محرومین،  وری، توسعه مشارکت بخش زا، تقویت رقابت پذیری و ارتقای بهره اشتغال

های اجرایی برای  گویی، دستگاهگرایی، شفافیت و پاسخ ارتقای سرمایه اجتماعی، تعالی و توسعه فرهنگی، ارتقای نظام اداری، قانون

رسد، اقدامات الزم را به  تحقق اهداف برنامه ششم، ضمن اجرای احكام این قانون و اسناد مربوط که به تصویب هیئت وزیران می

 .عمل آورند

 ١تبصره

ی دولت و های عمومی، اصالح نظام درآمد های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع صرفه جویی در هزینه به منظور تحقق سیاست

 :همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه ششم

برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی جدید طی برنامه ممنوع است و دولت مكلف است ازطریق . ١

تا پایان برنامه %( ٥3)پنجاه دصد های مالیاتی و حقوق ورودی موجود، مجموع آنها را به میزان هدفمندسازی و بازنگری معافیت

 .کاهش دهد

ها و موسسات وابسته به اشخاص مذکور از  های سازندگی و شرکت و قرارگاه( ره)های مقدس و ستاد اجرایی فرمان امام آستان. ٢

 .شوند های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می سال اول برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیت
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قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای آن و همچنین عوارض آالیندگی موضوع تبصره یك ماده مذکور و  ٣8عوارض ماده . ٣

 .گردد گذاری خودروها به شرح ذیل توزیع می عوارض ارزش افزوده گاز و عوارض شماره

ه حساب تمرکز وجوه آن استان واریز قانون مالیات بر ارزش افزوده، مربوط به هر استان، ب( ٣8)ماده ( الف)عوارض موضوع بند ( الف

ای که با پیشنهاد مشترک  ها و ضرایبی که به موجب آیین نامه شود، توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان به نسبت شاخص می

. زیع گرددرسد تو های امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران می سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارتخانه

سهم روستاهای فاقد دهیاری، به حساب فرامنداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا صرف امور عمران و ابادانی همان روستاها 

 .شود

قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و ( ٣8)ماده ( د)و ( ج)،(ب)عوارض موضوع بندهای ( ب

وجوه مذکور حداکثر تا . شود قانون مذکور به حساب درآمد عمومی واریز می ٤٣ذاری خودروها موضوع بند ج ماده عوارض شماره گ

روستاها %( ٣3)سایر شهرها و سی درصد%( ٥3)سهم کالن شهرها، پنجاه درصد( %٢3)پانزدهم ماه بعد به نسبت بیست درصد 

شود، محاسبه و بین  توسط سازمان و وزارت کشور ابالغ می هایی که به موجب دستورالعملی که مشترکاً براساس شاخص

سهم روستاهای فاقد دهیاری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا . گردد ها توزیع می ها و دهیاری شهرداری

 .حسب مقررات صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها شود

انون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص واحدهای آالینده مستقر در هر شهرستان به نسبت ق( ٣8)ماده ( ١)عوارض موضوع تبصره(ج

ها،  آالیندگی و جمعیت شهرها و روستاهای متأثر، با نظر کمیته برنامه ریزی هر شهرستان بین شهرداری( شدت)تأثیرگذاری

شود تا در راستای ارتقاء و بهبود خدمات  ع می، توزی(برای روستاهای فاقد دهیاری)های هر شهرستان ها و فرمانداری دهیاری

 .های شهری و روستایی، توسعه و نگهداری فضاها و کمربندهای سبز هزینه شود بهداشتی و درمانی، ایجاد و توسعه زیر ساخت

در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی به بیش از یك شهرستان در یك استان سرایت کند، عوارض مزبور به نسبت 

های متأثر  ریزی و توسعه استان بین شهرستان های متأثر، با نظر شورای برنامه آالیندگی و جمعیت شهرستان( شدت)تأثیرگذاری

 .شود توزیع می

باشند، عوارض آالیندگی واحدهای بزرگ به نسبت  های متأثیر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده در صورتی که شهرستان

ای متشكل از نمایندگان وزارت کشور، سازمان و  ها، با نظر کمیته های متأثر استان الیندگی و جمعیت شهرستانآ( شدت)تأثیرگذاری

های متأثیر  و سازمان حفاظت محیط زیست بین استان( سازمان امور مالیاتی کشور)برنامه ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی

 .شود توزیع می

های الزم  های سالیانه، که در چارچوب این قانون و با اعمال تعدیل ساالنه را با ابتنای بر برنامهدولت موظف است لوایح بودجه . ٤

 .گردد، تقدیم مجلس شورای اسالمی نماید های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تهیه می براساس تحوالت شاخص

 ٣3خالص صادرات گاز در سال اول برنامه  سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و. ٥

بانك مرکزی مكلف است تا پایان هر سال . واحد درصد به این سهم اضافه شود ٢شود که ساالنه حداقل  تعیین می%( ٣3)درصد

 0٣3االنه ها منابع دولت از محل صادرات نفت کمتر از س چنانچه در اثر تحوالت بازار و قیمت. نسبت به واریز این وجوه اقدام کند

التفاوت حاصل شده صرفاً برای  تحقق یابد، بخشی از منابع صندوق برای تأمین مابه ١٣0٤هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت سال 

هایی که از طریق  های مصوب در قانون بودجه همان سال با اولویت طرح ای طرح های سرمایه تأمین کسری اعتبارات تملك دارایی

 .یابد شوند، اختصاص می ولتی اجرا میمشارکت با بخش غیرد
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مازاد  ١٣0٤هزار میلیارد ریال در سال به قیمت ثابت سال  ١٢٤3در صورت افزایش منابع دولت از محل صادرات نفت به بیش از 

 .گردد منابع ارزی پس از پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و وزارت نفت به حساب ذخیره ارزی واریز می

های اجرایی مكلفند صد درصد از واحدهای عملیاتی خود را براساس  قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه( ١٦)در اجرای ماده . ٦

های خود را براساس بهای  های اجرایی که بخشی از فعالیت بودجه ریزی مبتنی بر عملكرد اداره کنند، در مورد آن دسته از دستگاه

فعالیت واگذار شده واریز ( عملیاتی)اهم نامه عملكرد به حساب واحد مجرینمایند، مبالغی که براساس تف تمام شده اداره می

شود و بدون الزام به رعایت قوانین مقررات عمومی حاکم بر  گردد به عنوان کمك تلقی شده و به هزینه قطعی منظور می می

ه متضمن پیش بینی نحوه نظارت بر های مالی، معامالتی، اداری و استخدامی ک های دولتی و صرفاً براساس آیین نامه دستگاه

 .شود ها و تحقق اهداف پیش بینی شده است، هزینه می هزینه

ای ملی جدید در دوره برنامه ششم توسعه ممنوع است در صورت لزوم موارد  های تملك دارایی سرمایه شروع طرح و پروژه. 7

 .رسد یئت وزیران میاستثناء با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب ه

هایی که  ای موجود نسبت به توقف طرح های سرمایه های تملك دارایی شود با بازنگری و غربالگری طرح به دولت اجازه داده می. 8

 .نیستند اقدام نماید« (٢)الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»قانون ( ٢٣)واجد شرایط مذکور در ماده 

های مالیاتی، بخشی از افزایش مالیات قابل  شود با هدف حمایت از تولید، اشتغال، صادرات و بسط پایه ولت اجازه داده میبه د

رسند و یا میزان سوددهی  وصول آن دسته از واحدهای تولیدی که با تأمین منابع مالی مورد نیاز از بازار پول و سرمایه به سود می

 .های مالیاتی بسط یافته مورد بخشش مالیاتی قرار گیرند دهند از محل پایه میخود را از این طریق افزایش 

ربط در لوایح  های ذی ای و اختصاصی موجود در قوانین دائمی را بر حسب نیاز دستگاه هزینه-دولت اعتبارات اقالم درآمد.0

 .کند های سنواتی منظور می بودجه

سال از تاریخ تودیع با تنظیم و از سال صورت ریز از  ١3عمومی کشور با انقضای قانون محاسبات  ٤١های موضوع ماده  سپرده. ١3

دستورالعمل اجرایی این بند به نحوی که در اداء حق . شود حساب دستگاه اجرایی حذف و به حساب درآمد عمومی منتقل می

 .شود ذینفع تأخیری صورت نگیرد، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابالغ می

ها و  ای بنیاد مسكن انقالب اسالمی، سازمان مجری ساختمان های سرمایه های تملك دارائی هزینه خدمات مدیریت طرح. ١١

تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و 

عملكرد تخصیص %( ٢.٥)و موسسه جهاد نصر، حداکثر تا دو و نیم درصدنیروی ایران، شرکت توسعه نگهداری اماکن ورزشی 

 .گردد اعتبارات ذیربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور تعیین می

قانون ( ٤)های در حال واگذاری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی شده است مشمول حكم ماده  شرکت. ١٢

نحوه وصول و زمان پرداخت سهم دولت در . باشند می( ٢)اق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتالح

های موضوع این ماده طبق آیین نامه اجرایی خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب  شرکت

از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش  هایی که قسمتی شرکت. شود هیئت وزیران ابالغ می

 .باشند دولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند می

 ٢تبصره

های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تأمین شرایط و فعال سازی منابع مالی و همچنین اصالح و تقویت نظام مالی  در اجرای سیاست

 :آید مل میکشور اقدامات زیر به ع
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است نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با مالحظه تورم « شناور مدیریت شده»نظام ارزی کشور، . ١

 .داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصادی کالن از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد

های اجرائی و  های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی به دستگاه نیاز طرح به منظور تأمین منابع ریالی مورد.٢

شود در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به انتشار انواع صكوک  های دولتی اجازه داده می شرکت

ار اوراق یادشده منوط به تأیید بانك مرکزی و سازمان بوده انتش. اسالمی به صورت ریالی با رعایت ضوابط بانك مرکزی اقدام نمایند

انتشار اوراق مشارکت و یا صكوک . های مربوط است و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق حسب مورد با دولت و شرکت

 .اسالمی با سود تشویقی منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است

توانند نسبت به انتشار صكوک اسالمی اقدام نمایند  های نظارتی خود می یا اصالح نسبتها برای تأمین مالی خود و  بانك. ٣

های اجرایی استفاده از ابزارهای تأمین مالی جدیدنظیر انواع صكوک اسالمی توسط شورای پول و اعتبار تعیین  دستورالعمل

 .گردد می

تبار از ابزار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مشابه در قالب عقود شود با تصویب شورای پول و اع به بانك مرکزی اجازه داده می. ٤

الحساب، سررسید و سایر شرایط مربوط به تأیید  شرایط انتشار این اوراق از قبیل حجم اوراق، نرخ سود علی. اسالمی استفاده نماید

 .گردد شورای مذکور تعیین می

 ٣تبصره

  ی موضوع اصالح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور و همچنین تسهیل مبادالتهای کلی اقتصاد مقاومت به منظور تحقق سیاست

های عامل موظفند در استفاده از تسهیالت مالی  های اجرایی و بانك مالی از طریق تأمین منابع مالی داخلی و خارجی دستگاه

 :خارجی موارد زیر را رعایت کنند

قانون اساسی با مسئولیت وزیر و یا ( ٤٤)های کلی اصل چهل و چهارم ت سیاستهای اجرایی با رعای های دستگاه تمامی طرح. ١

وتأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند و   ربط باالترین مقام ماجرایی دستگاه ذی

دی دیافت و بازپرداخت تسهیالت هر طرح و زمان بن. های تعیین شده تجاوز نكند های اجرای کامل آنها از سقف مجموع هزینه

حداکثر استفاده از توان »های داخلی و رعایت قانون  ها، امكانات و توانایی میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت

قیم مصوب های مست قانون مالیات ١3٤تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور وتقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده 

 .ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یك از طرح« ١٣0٤

های تأمین مالی که بازپرداخت آن  های مستقیم و یا سایر روش استفاده کنندگان از تسهیالت مالی خارجی نظیر فاینانس و وام. ٢

د ظرف مدت دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجد شده و شود بای از محل صادرات محصوالت انجام می

پس از اجرایی شدن . ها وتعهدات ارزی خود را در اختیار بانك مرکزی قرار دهند یا استفاده شده و نیز زمان بندی بازپرداخت بدهی

فتی و پرداختی و باقیمانده تعهد در فواصل سه ماهه به های مذکور، گزارش عملكرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دریا طرح

 .شود بانك مرکزی و سازمان اعالم می

دالر باشد با رعایت قوانین مربوط شامل قانون ( ١،333،333)تمامی معامالت و قراردادهای خارجی که بیش از یك میلیون . ٣

ها و ایجاد تسهیالت به مظور صدور  کشور در اجرای پروژه حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی»

تنها از طریق مناقصه محدود و یا  ١٣0١های مستقیم مصوب  قانون مالیات ١3٤و اصالح ماده « ١٣7٥.١٢.١٢خدمات مصوب 

شود موارد استثناء  عقد میهای الكترونیكی داخلی و خارجی انجام و من های کثیراالنتشار و رسانه المللی با درج آگهی در روزنامه بین
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به تأیید کمیته سه نفره متشكل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر وزارتخانه 

 .رسد ربط می مربوطه یا باالترین مقام اجرائی ذی

ها برای خریدار محفوظ  کاالهای وارداتی و پروژه ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه در کلیه مناقصه

بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران فقط مجاز . ربط، مسئول حسن اجراء این موضوع است وزیر یا باالترین مقام اجرائی ذی. است

ر رعایت مفاد این بند را های اجرائی، مبنی ب به تعهد یا پرداخت بهای معامالت و قراردادهایی است که تأیید باالترین مقام دستگاه

 .داشته باشد

 ٤تبصره

های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصالح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای  در اجرای سیاست

 :آورد اقتصاد ملی، دولت به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور اقدامات زیر را به عمل می

ها و تعهدات دولت اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی را به گونه ای تنظیم نماید که  دهیبندی پرداخت ب زمان. ١

های تأمین مالی که بازپرداخت آن از  ها و تعهدات بدون درنظرگرفتن تعهدات ناشی از کلیه روش های ساالنه این بدهی بازپرداخت

درآمد ارزی دولت در سال آخر برنامه ششم %( ٣3)ز سی درصدا( نظیر بیع متقابل)باشد محل صادرات محصوالت تولیدی طرح می

 .در استفاده از تسهیالت خارجی اولویت با تسهیالت بلند مدت است. تجاوز نكند

ای تنظیم  های عامل در سالهای برنامه ششم را به گونه شده توسط دولت و بانك های خارجی تضمین میزان تعهدات و بدهی. ٢

قانون تشویق و ( ٣)ماده ( ب)ها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند  ص بدهینماید تا ارزش حال خال

( ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانك مرکزی التفاوت ارزش حال بدهی مابه) ١٣83.١٢.١0حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 

 .ر نباشددال( ٥3،333،3333)در سال اخر برنامه بیش از پنجاه میلیارد

های خود به روشی که بازپرداخت وجوه آنها از محل  شود برای تأمین منابع مالی طرح های اجرائی اجازه داده می به دستگاه. ٣

صادرات و با فروش محصوالت خود باشد نظیر روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط 

 .ی دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایندها دولت، بانك مرکزی و بانك

های باقیمانده تسهیالت مصوب بیع  سهمیه. های اجرائی از تسهیالت مالی خارجی در طول برنامه مجاز است استفاده دستگاه. ٤

اسالمی از جمله تصویب با رعایت ضوابط )های سوم، چهارم و پنجم  مربوط به برنامه( فاینانس)متقابل و تسهیالت مالی خارجی

های باقیمانده مذکور، استفاده از  عالوه بر سهمیه. در طول برنامه ششم نیز به قوت خود باقی است( مجمع تشخیص مصلحت نظام

 .تسهیالت مالی خارجی تا مبلغ یكصد و پنجاه میلیارد دالر مجاز است

 ٥تبصره 

بازار پول، بازار )رش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آنهای کلی برنامه ششم توسعه مبنی بر گست در اجرای سیاست

 :، دولت مجاز است(ها سرمایه و بیمه

نام و یا بانام برای جبران نوسانات  اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید را با سررسید کوتاه مدت و میان مدت به صورت بی.١

اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان بازار . واگذار نمایدمنابع در طول سال و یا تسویه بدهی مسجل خود 

محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و  ١٣8٤.30.3١مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب 

 .خص خواهد شدشود هرساله سقف ارقام قابل انتشار در بودجه سنواتی مش دارایی صادر می

در . کند بینی می دولت به منظور تدمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در الیحه بودجه سنواتی پیش. ٢

صورت عدم وجود یا تكافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسالمی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و 
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این حكم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی . مد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت استدارایی از محل درآ

 .است

اسناد خزانه اسالمی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله . ٣

 .فرابورس فراهم کند ثانویه آنها را در بازار بورس یا

های عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسالمی پس از سررسید توسط بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران  تعیین بانك. ٤

 .پذیرد و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می

 .های پولی در کشور اقدام نماید عمال سیاستبانك مرکزی مجاز است نسبت به انجام معامالت ثانویه اسناد خزانه اسالمی برای ا. ٥

ها به پرداخت تسهیالت با نرخ کمتر از مصوبات شورای پول و اعتبار در قالب عقود اسالمی در  از ابتدای برنامه ششم، الزام بانك. ٦

 .ده باشدالتفاوت آن توسط دولت تأمین شود و یا به صورت وجوه اداره ش صورتی مجاز است که از طریق یارانه مابه

ای،  های سرمایه های تملك دارایی های طرح شود نسبت به توثیق پروژه های عامل و موسسات مالی اعتباری اجازه داده می به بانك. 7

 .قرارداد آن و تضامین خرید محصول جهت اخذ تسهیالت اقدام نمایند

کوچك، بانك کسب و کار کوچك از طریق ادغام به منظور تقویت و توسه کارآفرینی و تأمین مالی کسب و کارهای خرد و . 8

اساسنامه این بانك به پیشنهاد مشترک . گردد صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مالی مرتبط با تشخیص دولت تأسیس می

و بانك مرکزی  های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان و وزارتخانه

 .حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

 ٦تبصره

خصوصی و تسهیل تأمین -های عمومی های موضوع مشارکت در راستای اطمینان بخشی به سرمایه گذاری داخلی و خارجی در طرح

گذاری حداقل یك میلیار دالر در  ر نهادهای مرتبط نسبت به سپردهمنابع مالی آنها، صندوق توسعه ملی مجاز است با مشارکت سای

پشتیبان )های قراردادی، تعهدات دولت و وجه الضمان بانك توسعه صنعت و معدن برای تضامین مورد نیاز پوشش برخی ریسك

 .های مربوط راارائه کند پروژه-خصوصی یا شرکت-های مشارکت عمومی برای طرف( وثیقه

خصوصی، معده ده درصد تسهیالت -لضمان حسب درخواست شرکت پروژه در قرادادهای مشارکت عمومیدر خصوص وجه ا

. دریافتی از بانك عامل از منبع فوق مسدود شده و به عنوان وجه الضمان تعهدات شرکت پروژه در قبال اخذ تسهیالت منظور گردد

ها قرار  و در اختیار بانك صنعت و معدن برای سایر پروژه وجه الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه آزاد

 .گیرد می

 7تبصره

ای، بیمه مرکزی مكلف است نسبت به کاهش  به منظور کاهش تصدی دولت در صنعت بیمه و پیرو اصالح نظام نظارت تعرفه

 .تبدریجی نقش خود و انتقال بیمه اتكایی اجباری به صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید

 8رهتبص

های  های ارزی ایجاد شده شرکت ملی نفت ایران به سیستم بانكی کشور طی سال دولت مجاز است از طریق بانك مرکزی بدهی

های صادرات نفت خام و میعانات  از محل مازاد منابع نفت و گاز و وصولی ١٣00الی ١٣0٥را بتدریج در سالهای  ١٣0٢تا  ١٣87

ودجه عمومی سنواتی و تسویه حساب فی ما بین وزارت نفت و دولت و پس از کسر سهم های درآمدی ب گازی پس از تحقق ردیف

صندوق توسعه ملی پرداخت نموده و هر شش ماه یكبار آن را به هیئت وزیران و کمیسیون برنام و بودجه و محسابات مجلس 
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سهام دولت در شرکت مزبور افزایش  به میزان پرداخت انجام شده بدهی شرکت ملی نفت کسر و. شورای اسالمی اعالم نماید

 .شود این تبصره مانع از ایفای تعهدات شرکت ملی نفت برای پرداخت اصل و سود بدهی های مربوط نمی. یابد می

 0تبصره

های کلی اقتصاد مقاومتی  های ابالغی مقام معظم رهبری برای اصالح نظام اداری و به منظور اجرای سیاست در راستای سیاست

های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف  صرفه جویی در هزینه»موضوع 

 .ضروری است اقدامات ذیل انجام و اهداف تعیین شده، محقق گردد« های زاید های موازی و غیرضرور و هزینه دستگاه

درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری  ١٥داقل به میزان های اجرایی، ح کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه.١

های غیردولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش  واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش

ها  ها و دهیاری رداریهای اجرایی به شه ها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه های سازمانی، انحالل و ادغام سازمان پست

 .با تصویب شورای عالی اداری

محدودیت هر نوع بكارگیری نیروی انسانی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری، روز مزد و سایر موارد از محل اعتبارات . ٢

رسمی، پیمانی، قراردادی )های اجرایی های دستگاه درصد خروجی ٢3های دولتی در سقف  ای، مالی و منابع شرکت ای، سرمایه هزینه

نحوی که در  ، به(قانون مدیریت خدمات کشوری ٤٤موضوع ماده )، مطابق مقررات استخدام پیمانی و در فضای رقابتی (و کارگری

های  با احتساب کاهش نیروی انسانی از محل اجرای بند یك و خروجی)های اجرایی پایان برنامه، مجموع نیروی انسانی دستگاه

 .درصد کاهش یابد ١٥حداقل  ١٣0٤نسبت سال  ، به(طبیعی

های اجرایی مستقر در یك  جایی کارمندان بین دستگاه های اجرایی مجازند برای تأمین بخشی از نیروی انسانی خود، به جابه دستگاه

 .شهرستان بدون موافقت مستخدم اقدام نمایند

ها و فضاهای اداری کشور با تشخیص ابالغ سازمان  ز ساختماندرصد ا ٢3های اجرایی مكلفند به منظور کاهش حداقل  دستگاه. ٣

 .های مازاد خود به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت فروش اقدام نمایند نسبت به در اختیار گذاشتن ساختمان

كم حضرت به استثنای شوراهایی که در قانون اساسی و یا براساس ح)شوند شوراهایی که به ریاست رئیس جمهور، اداره می.٤

گیری از طریق تجمیع و ادغام موارد مشابه، با  ، با هدف انسجام بخشی به نظام تصمیم(اند و مقام معظم رهبری ایجاد شده( ره)امام

 .شوند پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی اداریساماندهی می

شرکت و عناوین مشابه به استثنای مواردی که  ایجاد هر نوع دستگاه اجرایی جدید از قبیل سازمان، موسسه، دانشگاه، مرکز،. ٥

 .باشد رسد، ممنوع می پس از تأیید شورای عالی اداری و هیئت وزیران به تصویب مجلس شورای اسالمی می

 .شود های اجرایی لغو می تكالیف قانونی دریافت وجه برای ارائه اطالعات و پاسخ به استعالمات دستگاه. ٦

ای ساالنه نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولین و  شود در حدود اعتبارات هزینه میبه دولت اجازه داده . 7

های موجود در حقوق و  غیرمشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند و براساس پیشنهاد سازمان، برای رفع ناهماهنگی

زنشستگان کشوری و لشكری، نسبت به وضع مقررات الزم و افزایش های اجرایی و حقوق و مستمری با مزایای کارمندان دستگاه

 .درصد اقدام نماید ٥3جداول فصل دهم این قانون تا میزان 

وری براساس اقتصاد مقاومتی،  ها و بهره به منظور انسجام بخشی به نظام آموزش عالی کشور و ارتقای سطح علمی دانشگاه. 8

هایی نظیر جمعیت، سابقه  ری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی براساس شاخصهای علوم، تحقیقات و فناو وزارتخانه

ها و موسسات آموزش عالی دولتی و یا واگذاری  تأسیسی و مختصات جغرافیایی، موظفند نسبت به ادغام ساختار و بودجه دانشگاه

حداکثر تعداد واحدهای دانشگاهی در . مه اقدام نمایندآن ها به بخش غیردولتی با تصویب شورای عالی اداری تا پایان سال اول برنا
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 ٥3های اجرایی، و  کاربردی وابسته به دستگاه-های علمی تمامی واحدهای دانشگاه. رسد هر استان به تصویب هیئت وزیران می

 .گردد یدرصد واحدهای دانشگاه پیام نور تا پایان سال دوم قانون برنامه ششم منحل و یا به بخش خصوصی واگذار م

مند منابع  وری بخش انرژی و نیز مدیریت جامع، هماهنگ و نظام به منظور ایجاد هماهنگی، انسجام بخشی و ارتقای بهره. 0

های  ها و توانمندی مبتنی بر توان و پایداری زیست بوم به ویژه با افزایش ظرفیت( از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی)حیاتی

ها،  همراه با رویكرد مشارکت مردمی، تا پایان سال اول برنامه، وزارت انرژی از محل تفكیك مأموریتحقوقی و ساختاری مناسب 

های مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو و همچنین، ادغام با وزارت نفت و سازمان حفاظت  وظایف و موسسات و شرکت

های وابسته از وزارت نیرو،  ها و شرکت به همراه سازمانهای امور آب  زیست، منابع طبیعی و آب از محل تجمیع مأموریت محیط

ها و مراتع و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست، با تجمیع تمامی منابع، امكانات و اختیارات  سازمان جنگل

ادغامی یادشده به پیشنهاد های واحدهای  پس از تجمیع وظایف، مأموریت. شود موجود، تشكیل و زیرنظر رئیس جمهور اداره می

 .رسد سازمان به تصویب هیئت وزیران می

ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت  به منظور تجمیع امور فرابخشی بازرگانی در دستگاه واحد تمامی مأموریت. ١3

در اجرای این بند . شود می صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی متنزع و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ملحق

 .بایست اقدامات ذیل، حداکثر تا پایان سال اول برنامه انجام پذیرد می

توسعه روابط اقتصاید خارجی از محل ادغام سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان سرمایه گذاری خارجی و   تشكیل سازمان-الف

 .های اقتصادی و فنی ایران کمك

 .المللی به بخش خصوصی های بین واگذاری شرکت نمایشگاه-ب

انحالل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و انتقال وظایف حسابرسی آن سازمان به سازمان حسابرسی و سایر -ج

 .ها و صنوف مربوط وظایف به اتحادیه

ها و عدم  یری و کاهش نابرابریدولت موظف است برای بهبود کیفیت زندگی و پایداری توسعه مناطق روستایی و جوامع عشا. ١١

ای و  های امور روستایی و عشایری در سطح ملی، منطقه های بین جوامع روستایی، عشایری و شهری، نسبت به ادغام سازمان تعادل

معاونت توسعه روستایی و عشایری و مناطق محروم معاون اول ریاست جمهوری، بنیاد مسكن انقالب اسالمی، سازمان امور )محلی

به عنوان سازمان توسعه روستایی و عشایری تا ( ایری، سازمان تعاون روستایی و داویر و ادارات مرتبط در سطوح استانی و محلیعش

تمامی وظایف، اختیارات، منابع و اعتبارات واحدهای تجمیع شده به سازمان مذکور منتقل . پایان سال اول برنامه ششم اقدام نماید

های تجمیع شده بنا به پیشنهاد سازمان به  ها و وظایف قانونی سازمان ازمان در چارچوب مأموریتشرح وظایف این س. شود می

 .رسد تصویب هیئت وزیران می

های اجرایی، با پیشنهاد سازمان و  شود در اجرای اصالح ساختار دولت و کاهش حجم و اندازه دستگاه به دولت اجازه داده می. ١٢

 .ها اقدام کند ها و سازمان های تابعه و وابسته وزارتخانه جایی سازمان بت به ادغام، انحالل و جابهتصویب شورای عالی اداری، نس

 ١3تبصره

ربط مكلفند برنامه عملیاتی جامع  های اجرایی، نظامی و انتظامی ذی های کلی جمعیت، تمامی دستگاه به منظور اجرای سیاست

 :رسد برای تحقق مفاد زیر اجرا نمایند زیران میمدیریت جمعیت و مهاجرت را که به تصویب هیئت و

 .حمایت از نهاد خانواده. ١

 افزایش نرخ باروری به باالتر از سطح جانشین. ٢

 رفع موانع ازدواج و تسهیل تشكیل خانواده. ٣
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 های نابارور برای فرزندآوری حمایت از زوج.٤

 های دارای فرزند حمایت از زوج.٥

 .تراکم، مناطق مرزی و حاشیه خلیج فارس و دریای عمان براساس آمایش سرزمین کم افزایش سهم جمعیت مناطق. ٦

های  های بومی توسعه انسانی وظیفه رصد مستمر سیاست آمار ایران به عنوان مرجع رسمی نظام آماری کشور با تدوین شاخص مرکز

 .جمعیتی را در ابعاد کمی و کیفی دارد

 ١١تبصره

قانون اساسی مبنی بر جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست، بهره مندی ( ٥3)در اصل پنجاهم به منظور تحقق اهداف مندرج

های اجرایی و  های کلی ابالغی محیط زیست، تمامی دستگاه از محیط زیست مطلوب مندرج در سند چشم انداز و اجرای سیاست

و ارزیابی اثرات )...( زیست بی راهبردی محیطهای عمده، مكلفند نسبت به ارزیا های خصوصی و تعاونی برای طرح بخش

ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیتس و براساس  های خود براساس شاخص ها و طرح سیاستها، برنامه( EIA)محیطی زیست

نظارت  این سازمان عالوه بر مسئولیت پایش و. های سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و پس از تصویب اجرا درآورند دستورالعمل

های پایداری محیط زیست به  ای عمل نماید که تا پایان برنامه ششم توسعه، شاخص بر حسن اجرای این ماده، موظف است به گونه

 .درصد نسبت به وضعیت موجود بهبود پیدا کند ٢٥میزان 

های پایداری محیط  شاخص سازمان حفاظت محیط زیست مكلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به تدوین، تصویب و ابالغ.١

 .زیست توسط شورای عالی محیط زیست اقدام نماید

های پایداری محیط زیست کشور را تهیه و به هیئت  سازمان حفاظت محیط زیست مكلف است گزارش ساالنه عملكرد شاخص.٢

 .وزیران ارسال و منتشر نماید

های  های پایداری، الزامات شاخص نظارت وپایش بر شاخصآیین نامه اجرایی این ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوکارهای 

توسط سازمان حفاظت محیط ... های یاد شده و  های اجرایی برای پیشبرد شاخص پایداری محیط زیست، وظایف و الزامات دستگاه

 .رسید ماه پس از تصویب این ماده در هیئت وزیران به تصویب خواهد٦ربط  های اجرایی ذی زیست با همكاری دستگاه

 ١٢تبصره 

های کلی برنامه ششم و  های محروم و تحقق توسعه پایدار، موضوع سیاست در اجرای توانمندسازی وخوداتكایی اقشار و گروه

های کلی اقتصاد مقاومتی درسال اول برنامه ششم  همچنین تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط در سیاست

نمندسازی فقرا و محرومین به ریاست معاون اول رئیس جمهور و دبیری رئیس سازمان برای سیاستگذاری، توسعه، ستاد عالی توا

ها، نظارت، پایش اقدامات و نیز مدیریت  هماهنگی، ایجاد وحدت، تجهیز و هدفمندکردن منابع دولتی و غیردولتی؛ تصویب برنامه

ها تشكیل  های فقیر و محروم و تصویب سندهای پشتیبان اجرایی برنامههای کالن بر مناطق و خانوار پیشگیرانه پیامدهای سیاست

 .شود می

ای خواهد بود که در شش ماه اول برنامه  نامه ها، اختیارات ستاد عالی براساس آیین ترکیب اعضا، شرح وظایف تفصیلی، مسئولیت

 .رسد ششم به تصویب هیئت وزیران می

 .ی اجرایی الزم االجرا استها مصوبات ستاد عالی برای تمامی دستگاه

 ١٣تبصره 

های  های اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاست در اجرای سیاست

ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت  کلی برنامه ششم توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان
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های  یافته، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینهاز سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه 

ها و  برداری از استعدادهای سواحل جنوب شرقی کشور، بهره مندی جامعه محلی، استفاده از سرمایه دارای مزیت به منظور بهره

های بین  ها و فرصت ه محلی، استفاده از سرمایهمندی جامع های مناطق کشور، بهره المللی و کاهش عدم تعادل های بین فرصت

ای با شخصیت شرکتی برای برنامه  های مناطق کشور، سازمان توسعه مكران به عنوان سازمان توسعه المللی و کاهش عدم تعادل

جغرافیایی آن و گردد اساسنامه این سازمان و نیز محدوده  های توسعه در سواحل مكران ایجاد می ریزی، اجرا و نظارت بر برنامه

های مالی و معامالتی مربوط حداکثر ظرفیت چهار ماه پس از تصویب قانون برنامه ششم به پیشنهاد سازمان به تصویب  آیین نامه

 .رسد هیئت وزیران می

و همچنین امنیتی، قضایی و امور خارجه -های اجرایی، نهادها و موسسات عمومی به غیر از دفاعی تمامی وظایف و اختیارات دستگاه

در ( در حال بهره برداری یا اجرا)ها ها و پروژه های اجرایی اعم از منقول و غیرمنقول و تمامی طرح های دولت و دستگاه تمامی دارایی

این محدوده از قوانین عمومی کشور از جمله قوانین مالیاتی، کار و تأمین . شود منطقه سواحل مكران به این سازمان واگذار می

هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در این  اداری و استخدامی، محاسبات عمومی و غیره خارج بوده و فعالیتاجتماعی، 

نحوه جذب و اخذ تسهیالت مالی و . باشد گیرد تابع قوانین مناطق آزاد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می محدوده انجام می

ای خواهد بود که تا شش ماه پس  های اقتصادی و مالی براساس آیین نامه فعالیت بانكی و برقراری و اخذ انواع عوارض و انجام انواع

 .از تصویب قانون برنامه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

 ١٤تبصره

های اقتصاد مقاومتی موضوع ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی، هدفمند  به منظور تحقق سیاست

 :ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد یارانهکردن 

ای را با  های انرژی و سایر کاالها و خدمات یارانه شود که با تصویب شورای اقتصاد قیمت آب، حامل به دولت اجازه داده می. ١

اصالح و از منابع  ١٣00ریج تا سال رعایت مالحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، بتد

های عدالت اجتماعی از  وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال و بهره

 .آورد عمل های ساالنه اقدام الزم را به های اجتماعی از خانوارهای نیازمند، در چارچوب بودجه قبیل پرداخت یارانه مستقیم و حمایت

به منظور تسریع در مردمی شدن اقتصاد و تقویت انگیزه و نیل به مشارکت حداکثری بخش خصوصی و بهینه سازی دخالت . ٢

های  دولت در اقتصاد، برق و گاز تولیدی و پنج فرآورده اصلی نفتی در مقیاس عمده فروشی صرفاً در بازار برق و بازار گاز و فرآورده

ویژه دسترسی آزاد و بدون  های تابعه وزارت نیرو و نفت موظفند تمامی تسهیالت مربوط به گردد و شرکت ینفتی و یا بورس عرضه م

ها در مجاری عرضه به  عرضه این حامل. برقرار نمایند( با احتساب هزینه انتقال)تبعیض را برای فعاالن بخش خصوصی و دولتی

 .ردگی کنندگان طبق قوانین و مقررات مربوط صورت می مصرف

 ١٥تبصره

های زیست محیطی برای پایداری سرزمین و تولید پایدار در بخش کشاورزی  به منظور مقابله با بحران کم آبی و رهاسازی حقابه.١

 :گیرد میلیارد مترمكعب تا سال پایان برنامه اقدام زیر انجام می ١١و همچنین کاهش مصرف ساالنه آب به میزان 

های مقاوم به خشكی و شوری،  وگونه  سطح و عدم توسعه سطح کل زیر کشت، بكارگیری ارقامافزایش عملكرد در واحد  -الف

 .رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه
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 8٥هزار هكتار با پرداخت تا  ٥33های نوین آبیاری حداقل به میزان ساالنه  وری آب کشاورزی با توسعه روش ارتقاء شاخص بهره-ب

نفعان در  نوان کمك دولت به صورت بالعوض، اعمال مدیریت تقاضای مصرف آب با مشارکت ذیدرصد هزینه اجرای عملیات به ع

 .های آبریز، تحویل حجمی آب در زمان و مكان مورد نیاز حوزه

های مناسب تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی، پخش سیالب،  های زیرزمینی با اجرای روش اقدام برای احیاء و تقویت منابع آب-ج

های فاقد پروانه بهره برداری و نصب کنتور هوشمند حجمی آب و برق بر  داری، مسلوب المنفعه نمودن چاه آبخوان آبخیزداری و

 .برداری های دارای پروانه بهره روی چاه

اعمال ها و انتقال کشت محصوالتی که قابلیت انتقال از فضای باز به گلخانه را دارند و  های الزم برای توسعه گلخانه ارایه حمایت-د

 .های ممنوعه و ممنوعه بحرانی محدودیت و یا ممنوعیت کشت این محصوالت و گیاهان با نیاز آبی باال در دشت

های تعادل بخشی همان دشت،  های زیرزمینی برای هر دشت و هزینه کرد ان در طرح برداری از آب النظاره بهره دریافت حق -هـ 

 .های الزم ی آب بران و سایر حمایتها آموزش کشاورزان و حمایت از ایجاد تشكل

 .شوند، ممنوع است پرداخت هرگونه یارانه و حمایت مالی به محصوالت که برخالف الگوی کشت تولید می -و

گذاری و بهای آب  وزارت نیرو مكلف است در راستای حفاظت کمی و کیفی منابع آب و تعیین قیمت تمام شده آن، ضوابط قیمت.٢

متخلف اعم از صنعتی، خدماتی و کشاورزی را با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، نحوه استحصال آب و با  مصرفی بهره برداران

های مصرف و ضوابط اخذ جریمه مشترکین پرمصرف در ازای مصارف  رعایت مالحظات اجتماعی و زیست محیطی در تمامی بخش

ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد رسانده  ٦ مازاد بر الگوی مصرف برای کاربری خانگی و غیرخانگی را ظرف مدت

 .و اجرایی نماد

 ١٦تبصره

های  هرگونه واردات تجاری، نگهداری، توزیع، عرضه و فروش کاالهای دارویی، واکسن، مواد بیولوژیك، طبیعی و سنتی، مكمل

سامانه رهگیری و کنترل اصالت طبق ضوابطی که وزارت ایف آرایشی، بهداشتی، غذایی و ملزومات و تجهیزات پزشكی که در  تغذیه

کند، ثبت نشده باشد جرم محسوب شده و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق کاال و  بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اعالم می

 .شود ، برخورد می١٣0٢ارز مصوب سال 

ای با مصرف دامی برعهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مسئولیت این تبصره در مورد سموم و کود شیمیایی و همچنین کااله

 .دامپزشكی خواهد بود

 ١7تبصره 

به منظور کنترل کیفی محصوالت کشاورزی و دامی و صیانت از سالمت آحاد جمعیت کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

ای شیمیایی بررسی و از توزیع مواد غیرمجاز ه پزشكی موظف است محصوالت ارائه شده به بازار مصرف را از نظر میزان آالینده

 .جلوگیری نماید

های اجرایی موظفند از عرضه اینگونه محصوالت که دارای  ها و سایر دستگاه تمامی مراکز توزیع مواد غذایی وابسته به شهرداری

 .های تحت نظارت و مدیریت خود جلوگیری نمایند آالینده شیمیایی هستند در مراکز و مجتمع

سازی برای کاربرد سموم و  رت جهاد کشاورزی موظف است ضمن کنترل کیفی بر واردات سموم نسبت به اطالع رسانی و فرهنگوزا

 .کود شیمیایی اقدامات الزم را معمول دارند

 ١8تبصره 
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های  ر به دستگاهبه منظور ارتقاء مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در امر حفظ و احیاء منابع طبیعی و محیط زیست کشو

شود بدون رعایت قانون  اجازه داده می( ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست سازمان جنگل)اجرایی مربوط

برگزاری مناقصات و آیین نامه معامالت دولتی تا سقف حداکثر سه برابر نصاب معماالت متوسط براساس آخرین فهارس بهای پایه 

ای ملی و  های تملك دارایی سرمایه های طرح های پیش بینی شده در موافقتنامه سال قرارداد اجرای عملیات و پروژهابالغی، در هر 

 .های تخصصی مربوط منعقد نمایند های روستایی و عشایری و تعاونی استانی خود را با تشكل

های تخصصی، تضامین الزم، متن  ا و تعاونیه دستورالعمل اجرایی این تبصره شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صالحیت تشكل

قرارداد و سایر الزامات الزم توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و پس از تأیید و ابالغ سازمان مالک 

 .عمل خواهد بود

 ١0تبصره 

وری و ارتقای سطح  افزایش بهرهدر جهت مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به منظور 

از )دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند های اجرایی که عهده کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه

قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه دهنده خدمات و 

شود در چارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذیربط تعیین  اجازه داده می( های کشاورزی و دامپروری هنهاد

 .اقدام نمایند( بجای تولید خدمات)گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی می

 .شده بخش دولتی بیشتری باشدهزینه تمام %( 83)قیمت خرید خدمات در اینگونه موارد نباید از هشتاد درصد

 .باشد های اجرایی برای ارائه اینگونه خدمات ممنوع می توسعه تشكیالتی و نیروهای انسانی و ساختمانی در دستگاه

 ٢3تبصره 

زا، ارتقاء توان تولید ملی، اقتصاد دانش بنیان و دستیابی به  های اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه درون به منظور تحقق سیاست

 :داف بخش صنعت و معدن در برنامه ششماه

ای در  های توسعه دولتی و تمهید تعیین سهم واقعی سازمان-های مشترک حقوق خصوصی برای توسعه سرمایه گذاری. ١

های مزبور در شرکت مشترک ارائه  هایی که بعنوان سهم آورده بخش دولتی سازمان های مزبور، تجدید ارزیابی دارائی مشارکت

 .شوند نیز انتقال دارایی تجدید ارزیابی شده به شرکت مشترک، مشمول مالیات به نرخ صفر میشود و  می

صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الكترونیك به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته تغییر نام . ٢

برنامه به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت صنعت، اساسنامه صندوق متناسب با مأمموریت جدید ظرف شش ماه نخست . یابد می

 .رسد معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران می

ها از پرداخت سود  ای دولتی، طی برنامه ششم توسعه این صندوق های حمایتی و توسعه به منظور تقویت توان مالی صندوق. ٣

. گردند مستثنی می -١٣0٣مصوب -(٢)از مقررات مالی دولتی قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی ٤سهام دولت و شمول ماده 

 .شود های مذکور می معادل سود سهام متعلقه، به صورت ساالنه صرف افزایش سرمایه دولت در صندوق

خت های معدنی، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأیید وزیر از پردا به منظور رفع و برخورد موثر با تخلفات در بهره برداری. ٤

 .هزینه دادرسی معاف است

های اکتشافات معدنی در هر مرحله از مطالعات زمین شناسی، اکتشافات تكمیلی و اکتشاف حین استخراج، جزء  هزینه. ٥

 .شود های قابل قبول مالیاتی دارندگان مجوز مراجع قانونی محسوب می هزینه
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اخلی و شفافیت مبادالت، مالیات بر ارزش افزوده فروش کاالهای های مبادله، افزایش تقاضای کاالهای د در جهت کهاش هزینه. ٦

دارای )های تجارت الكترونیك به مصرف کنندگان نهایی که از طریق درگاه( با تأیید دستگاه صادرکننده پروانه تولید)تولید داخلی

 .گردد ن میواحد درصد کمتر از نرخ معمول تعیی ٢صورت گیرد، ( مجوز از مرکز توسعه تجارت الكترونیك

 ٢١تبصره   

ای مورد نیاز برای خدمات تجارت خارجی و افزایش ترانزیت  های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع گسترش زیرساخته در اجرای سیاست

 :دولت مجاز است به منظور برون گرایی اقتصادی اقدامات زیر را انجام دهد

داخلی و )های معتبر بین المللی های مشترک با شرکت به تشكیل شرکتشود نسبت  به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می. ١

 ٤0و حداکقل  ٣٥سهم سازمان بنادر و دریانوردی حداقل . جهت اداره بنادر اصلی با کارکرد بین المللی اقدام نماید( یا خارجی

 .درصد خواهد بود

برداری و یا  های الزم نسبت به واگذاری حق بهره ها و مشوق حمایتشود با ارائه  به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می. ٢

ای و معتبر غیردولتی با رعایت  مدیریت بنادر کوچك و محلی و نیز اعطای مجوز احداث بنادر جدید به اشخاص حقوقی حرفه

 .ضوابط و مقررات داخلی و بین المللی و اصول رقابتی و حفظ وظایف حاکمیتی اقدام نماید

 .های کشور خواهد بود ئه خدمات کمك ناباروری هوایی و نشست و برخاست به صورت انحصاری برعهده شرکت فرودگاهارا. ٣

 ٢٢تبصره 

قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی معماری ایران توسط کمیسیون  ٥١مجموع تغییرات طرح های تفصیلی برای موضوع ماده 

تغییرات فراتر از این میزان باید به تصویب شورای عالی شهرسازی . رصد مجاز استد ٥ماده مذکور در هر یك از موارد حداکثر تا 

 .برسد

 ٢٣تبصره 

وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال،  های اقتصاد مقاومتی موضوع اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره به منظور تحقق سیاست

 :علمی و فناوری کشور  مردم در مدیریت المللی و افزایش نقش گسترش همكاری و تعامالت فعال بین

وری نسبت به خرید خدمات از بخش  وزارت آموزش و پرورش مجاز است در جهت ارتقاء کیفیت، عدالت آموزشی و بهره. ١

ارایه خدمات اموزشی در اینگونه مدارس با استفاده از نیروی . خصوصی و تعاونی با اولویت روستاها و مناطق محروم اقدام نماید

انسانی، تجهیزات و امكانات بخش خصوصی و تعاونی و یا با مشارکت در استفاده از امكانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی 

آموزش عمومی دولتی در طول . گیرد رسد، صورت می انسانی خصوصی و تعاونی براساس ضوابطی که به تصویب هیئت وزیران می

 .باشد سالهای برنامه ششم توسعه رایگان می

های کشور و تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال در داخل کشور و تعامالت بین  به منظور ارتقاء علمی و رقابت بین دانشگاه. ٢

 .شود در طی برنامه ششم توسعه نسبت به موارد زیر اقدام نماید المللی به دولت اجازه داده می

های صالحیت تخصصی سراسری توسط سازمان  برگزاری آزمونالتحصیالن جدید از طریق  تشخیص صالحتی تخصصی فارغ-الف

سنجش اموزش کشور با همكاری نظام صنفی مربوط، نهادهای علمی غیردولتی برای متقاضیان استخدام در مشاغل تخصصی و 

 .بندی موسسات آموزش عالی اعمال نتایج آن در نظام سطح

ازمان و برنامه ریزی کشور مكلف است نظام استخدام و ارتقاء کارکنان دولت ها، س برداری از نتایج این آزمون به منظور تضمین بهره

 .های صالحیت تخصصی مورد بازنگری قرار دهد و رتبه بندی مشاوران و پیمانكاران را بر مبنای استفاده از نتایج آزمون

 .عالی خارجی در داخل کشورهای معتبر بین المللی برای ایجاد شعب یا ایجاد واحدهای آموزش  مشارکت با دانشگاه-ب
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های اجرایی مجازند عالوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه ساالنه منظور شده است، حداقل  تمامی دستگاه. ٣

ای خود را برای  های سرمایه ای بجز فصل یك و شش و حداقل دو درصد از کل اعتبارات تمكل دارایی دو درصد از اعتبارات هزینه

آیین نامه اجرایی این بند حداکثر دو ماه پس از ابالغ این قانون توسط سازمان . امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دهند

 .رسد مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیئت وزیران می

های تكراری و انتشار اطالعات و ایجاد شفافیت  اب از تعریف و اجرای پژوهشوری نظام ملی نوآوری، اجتن به منظور افزایش بهره. ٤

سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، کلیه  های تحقیقاتی و با هدف شناسایی و به کارگیری و تجاری در انجام پروژه

نین بودجه سنواتی، موظفند فهرست قانون مدیریت خدمات کشوری و ارندگان ردیف در قوا ٥های اجرایی موضوع ماده  دستگاه

سازمان مدیریت و . ثبت کنند« سمات»های خود را در سامانه  ها و رساله نامه های پژوهشی و فناوری و پایان ها، پروژه طرح

ریزی و زارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یك سال از تصویب این قانون، سازوکار اجرای آن را به تصویب  برنامه

همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظفند سامانه سمات . هیئت وزیران برسانند

 .و امكان دسترسی عمومی به اطالعات آن را فراهم نماید  اندازی نموده را به منظور اجرای این قانون بازطراحی و راه

بندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری  امنیتی، دفاعی و دارای طبقههای با موضوعیت  اطالعات و داده

با تایید شورای عالی امنیت ملی از دستور کار قانون فوق خارج  -١٣٥٤مصوب  -نامه اجرایی آن و آیین - ١٣٥٣مصوبه  -دولتی 

 .خواهد بود

ور حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تكریم پیشكسوتان های اجرایی کشور موظفند به منظ تمامی دستگاه. ٥

های عملیاتی خود را منطبق با  مندی از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور، ظرف مدت شش ماه، برنامه های مذکور و بهره حوزه

 .به مرحله اجرا درآورند سند راهبردی کشور در امور نخبگان، تهیه و از سال اول اجرای برنامه ششم توسعه کشور

های کلی برنامه ششم کلیه  سازی پژوهش و نوآوری، در اجرای سیاست های مسئله محور و تجاری به منظور حمایت از پژوهش. ٦

های بازنشستگی، موظفند معادل  های وابسته و تابعه به استثنای صندوق های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت شرکت

ای که به  نامه های ساالنه منظور کرده و در چارچوب آیین د از سود قابل تقسیم سال قبل خود را ضمن بودجهدرص ٣حداقل 

رسد، به مصرف تحقیقات و فناوری  های اجرایی ذیربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران می پینشهاد سازمان و با همكاری دستگاه

 .برسانند

های کلی اقتصاد  بنیان سیاست یان و افزایش تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانشبه منظور پیشتازی در اقتصاد دانش بن. 7

های  بنیان نسبت به حمایت مالی از پژوهش های دانش مقاومتی دولت مجاز است برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت

های علمیه در موارد ناظر به حل مشكالت  حوزه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و تقاضامحور مشترک با دانشگاه

 .بردار تامین و تعهد کرده باشد، اقدام نمایند های آن را کارفرما و یا بهره درصد از هزینه ٥١کشور، مشروط به اینكه حداقل 

 ٢٤تبصره 

، دولت مكلف است های بازنشستگی و تامین اجتماعی به منصور جلوگیری از بروز بحران و کنترل و کاهش مشكالت صندوق

 :اقدامات ذیل را در طول برنامه ششم توسعه به اجرا درآورد

های بازنشستگی و تامین اجتماعی از سال اول برنامه هر  افزایش تدریجی سن و سابقه خدمت الزم برای مشمولین تمام صندوق -١

 ماه، به حداقل سن و سابقه خدمت جهت احراز بازنشستگی ٦سال به میزان 

های بازنشستگی و تامین اجتماعی، ممنوع  اریخ تصویب این قانون، بازنشستگی پیش از موعد مشترکین تمامی صندوقاز ت -٢

 .خواهد بود
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 ٣های بازنشستگی کشوری و لشكری به مدت  آور برای مشمولین صندوق حداکثر سنوات ارفاقی مربوط به شماغل سخت و زیان -٣

 .گردد سال تعیین می ٥سال و صندوق تامین اجتماعی به مدت 

برابر حداقل حقوق  7های بازنشستگی و تامین اجتماعی معادل  حداکثر حقوق بازنشستگی برای تمامی بازنشستگان صندوق -٤

 .قوانین موضوعه خواهد بود

اب های بازنشستگی و تامین اجتماعی مجازند فقط از یك حقوق بازنشستگی و یا مستمری به انتخ تمامی مشترکین صندوق -٥

 (های بازنشستگی خصوصی ها از صندوق به استثنای دریافتی. )خود برخوردار شوند

ای که به تصویب دولت  نامه بگیر فاقد پوشش بیمه اجتماعی پایه براساس آیین برقراری پوشش فراگیر افراد غیرمزد و حقوق -٦

بیمه اجتماعی   ین خواهد کرد در قالب صندوقهای اجتماعی را تعی ها و مساعدت رسد که استحقاق برخورداری از یارانه می

 .این صندوق تحت عنوان صندوق بیمه فراگیر فعالیت خواهد کرد. کشاورزان، روستاییان و عشایر انجام خواهد شد

به منظور بهبود نظام کسب و کار و فضای رقابتی و ایجاد عدالت در برخورداری از منابع عمومی هر ساله دو درصد از میزان  -7

شدگان و کارفرمایان  قبل پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی، کارفرمایان موضوع قانون بخشودگی قسمتی از حق بیمه، بیمهت

 .شورای انقالب و اصالحات بعدی آن کاسته خواهد شد ١٣٥8.0.٢٤  مصوب

سال آخر خدمت به  ٥وق های بازنشستگی و تامین اجتماعی میزان حقوق بازنشستگی براساس میانگین حق در تمامی صندوق -8

 .گردد محاسبه می( با احتساب ضرایب حقوق سنوات مربوطه مصوب هیئت وزیران)قیمت روز 

ها و لوایح مربوط  بینی بار مالی طرح های اجتماعی و درمانی منوط به پیش هرگونه اتخاذ تصمیم در حوزه بازنشستگی بیمه -0

بگیران  شدگان و مستمری النسلی و رعایت حقوق مكتسبه بیمه ظ تعهدات بینبا لحا( اکچوئری)ای  براساس محاسبات فنی، بیمه

 .خواهد بود

از تاریخ . گردد بگیران نیروهای نظامی و انتظامی توسط دولت تامین می با توجه به اینكه تمامی حقوق بازنشستگان و مستمری -١3

سازی  ها و اموال و منابع آن توسط سازمان خصوصی شرکت تصویب این قانون سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح منحل و تمام

پرداخت حقوق بازنشستگان تا تصویب قانون جدید بازنشستگی . گردد واگذار و منابع حاصله به حساب درآمد عمومی خزانه واریز می

 .الذکر انجام خواهد شد توسط نیروهای فوق

 ٢٥تبصره 

های امنا و مراجع و مقامات اجرایی و  ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیئت ها، دستورالعمل ها، بخشنامه نامه کلیه تصویب

های اجرایی و دولت  های بازنشستگی یا دستگاه های اجرایی به استثنا احكام حاکم قضایی که متضمن بار مالی برای صندوق دستگاه

انین بودجه کل کشور و یا بودجه ساالنه دستگاه یا باشد در صورتی قابل اجرا است که بار مالی نایش از آن قبال محاسبه و در قو

صندوق ذیربط تامین اعتبار شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق 

ل پرداخت از سوی دستگاه در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حكم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمو. باشد ذیربط ممنوع می

های مربوط مجاز به اجرای احكام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار  ها و صندوق دستگاه. های مربوطه نخواهد بود یا صندوق

اجرای احكام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممكن است در هر حال تحمیل کسری . مالی آن تامین نشده است، نیستند

ها و  مسئولیت اجرای این بند به عهده روسای دستگاه. باشد ها غیرقابل پذیرش می های اجرایی و صندوق دولت و دستگاهبودجه به 

 .ها و مدیران و مقامات مربوط است صندوق

 ٢٦تبصره 
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ای تامین های کلی سالمت، دولت مجاز است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه در راست به منظور تحقق سیاست

های سالمت، برنامه نظام بیمه سالمت کشور را با رعایت محورهای  منابع مالی پایدار برای بخش سالمت و توسعه کمی و کیفی بیمه

 :زیر تدوین و اجرا نماید

ریق پوشش بیمه سالمت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از ط -١

 .رسد ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران می نامه ارزیابی وسع و براساس آیین

بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشك خانواده و اجازه تجویز اینگونه خدمات صرفا  سطح -٢

 .بود براساس راهنماهای بالینی، طرح ژنریك و نظام دارویی ملی کشور خواهد

 :حق بیمه پایه سالمت خانوار به شرح زیر سهمی از درآمد خانوار خواهد بود -٣

 7خانوارهای روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و افراد فاقد پوشش بیمه پایه سالمت به میزان  -

 درصد حداقل حقوق و دستمزد مشموالن قانون کار

درصد حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه مشروط بر اینكه  7کشوری و لشكری شاغل و بازنشسته معادل خانوارهای کارکنان  -

 .حداکثر آن از دو برابر حداقل حقوق و دستمزد مشموالن قانون کار تجاوز ننماید

 ب هیئت وزیرانهای درآمدی به پینشهاد شورای عالی بیمه سالمت و تصوی سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه -

 مشمولین تامین اجتماعی مطابق قانون تامین اجتماعی -

های اجرایی مكلفند حق بیمه پایه سالمت سهم بیمه شده و دستگاه اجرایی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب  دستگاه -٤

و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی از گر  در صورت عدم واریز با اعالم سازمان بیمه. گر پایه مربوطه واریز نمایند سازمان بیمه

 .شود گر پایه واریز می های بیمه حساب جاری دستگاه اجرایی ذیربط برداشت و به حساب سازمان

از ابتدای اجرای قانون برنامه ششم توسعه تمامی منابع حاصل از بودجه عمومی دولتی مربوط به خرید بسته خدمات بیمه پایه  -٥

ها، عوارض وضع شده بر  بیمه پایه سالمت، سهم بخش سالمت از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهاعم از حق )سالمت 

های  های ناشی از سیاست رسان به سالمت، منابع اختصاص داده شده برای جبران اجتماعی خسارت کاالها و اقدامات آسیب

توزیع این منابع . گردد سالمت ایران در لوایح بودجه سنواتی پادار میای سازمان بیمه  های بودجه ذیل ردیف( ای اقتصادی و توسعه

 .های توزیع ریسك و جمعیت تحت پوشش خواهد بود گر پایه براساس سیاست های بیمه سازمان  بین

 ٢7تبصره 

های علوم  شگاههای وابسته به دان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مجاز است نسبت به تغییر ساختار اداره بیمارستان

درآمدهای . رسد، اقدام کند پزشكی و هیئت امنایی کردن آنها با اختیارات مالی، اداری و استخدامی که به تصویب هیئت وزیران می

نماید و همچنین  گر و مردم دریافت می های بیمه های خدمات درمانی که در ازاء ارائه خدمات از سازمان بیمارستان از محل تعرفه

های تعمیرات  دولت غیر از هزینه. رسد ها به تصویب هیئت وزیران می های این بیمارستان تعرفه. گردد مردمی تامین میهای  کمك

هیئت امنا آنها   ها برعهده تمامی تعهدات نسبت به کارکنان اینگونه بیمارستان. اساسی ساختمان هیچ تعهد دیگری نخواهد داشت

 .شود ها درآمد اختصاصی محسوب می ستانهای اینگونه بیمار درآمد. خواهد بود

 ٢8تبصره 

رسان به سالمت و نظام پولی و بانكی کشور براساس تشخیص و اعالم وزارت بهداشت،  هرگونه تبلیغ خدمات و کاالهای آسیب

در این  ها رسیدگی به تخلف از این حكم توسط رسانه. ها ممنوع است درمان و آموزش پزشكی و بانك مرکزی از سوی همه رسانه
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برابر هزینه تبلیغ صورت  ١3تخلف از این حكم مستوجب جزای نقدی به میزان . باشد زمینه بر عهده سازمان تعزیرات حكومتی می

 .خزانه واریز خواهد شد  باشد که پس از اخذ به حساب گرفته، می

 ٢0تبصره 

اومتی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر های کلی اقتصادی مق در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و سیاست

افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور و به منظور مدیریت منسجم، هماهنگ و موثر روابط خارجی جمهوری 

ه قوای های تابع اسالمی ایران بر مبنای اصول عزت، حكمت و مصلحت و برای پشتیبانی تحقق اهداف برنامه ششم، تمامی دستگاه

وزارت امور . تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند  سه گانه کشور مكلفند

 :خارجه موظف است نسبت به اجرای موارد ذیل اقدام نمایند

 طراحی و اجرای اقدامات اعتمادساز به کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی -

 های موثر جهانی ح تعامالت با قدرتبازسازی و اصال -

ایجاد بسترها و شرایط سیاسی الزم برای تنوع بخشی و تقویت پیوندهای راهبردی با کشورهای جهان بویژه، کشورهای منطقه،  -

 های نوظهور همسایگان و قدرت

ت فنی و مهندسی، تامین مالی و جذب تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کاال و خدما -

 های جدید گذاری خارجی و دستیابی به فناوری سرمایه

 ها در توسعه ملی حمایت همه جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و مشارکت دادن آن -

 های دیپلماسی رسمی و غیر رسمی در سطوح دو و چند جانبه بكارگیری ظرفیت -

های  رسانی در گستره فرامرزی برای تبیین دیدگاه ها و ابزارهای نوین و کارای اطالع عمومی و روش برداری از دیپلماسی بهره -

 جمهوری اسالمی ایران و همچنین تقویت دیپلماسی مرزی

 مقابله با تروریسم و دفاع از حقوق بشر -

 .ای ساالنه کشوره ای رسمی به کشورهای هدف در چارچوب قوانین بودجه های توسعه تنظیم و اعطای کمك -

 آوری اقتصاد ملی ریزی و اقدام موثر در راستای ارتقاء استقالل سیاسی، فرهنگی و افزایش تاب برنامه

 ٣3تبصره 

شود به منظور کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه از طریق  به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه داده می. ١

المللی اقدام  های زیرساختی بین های فیبرنوری و سایر پروژه گذاری در پروژه ت به مشارکت و سرمایهشرکت ارتباطات زیرساخت نسب

 .نمایند

های  وری در حوزه سازی اطالعات و افزایش بهره به منظور توسعه خدمات دولت الكترونیك، صنعت فناوری اطالعات، شفاف. ٢

باشند  نهادهایی که دارای شبكه مخابراتی مستقل از شبكه ملی اطالعات میهای اجرایی و  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستگاه

نسبت به اخذ مجوز از کمیسیون تنظیم ( در قالب اپراتوری)های مذکور  برداری از شبكه حداکثر تا پایان سال دوم برنامه برای بهره

 .مقررات ارتباطات اقدام نمایند

های اجرایی و نهادهای  های موجود در اختیار دستگاه نسبت به تهیه لیست شبكه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مكلف است

های اجرایی و نهادهای دارای  های اعالم شده از سوی وزارتخانه مذکور توسط دستگاه برداری از شبكه بهره. مربوطه اقدام نماید

 .مجوز، بالمانع است
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موارد استثنا با )دن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الكترونیكی شدن های اجرایی موظفند نسبت به الكترونیكی کر دستگاه. ٣

توانند بدین منظور  دستگاههای اجرایی می. های اطالعاتی مربوط، تا پایان سال سوم برنامه اقدام کنند و تكمیل بانك( تایید سازمان

های  شارکت بخش خصوصی و عموی و یا شیوههای م از مشارکت بخش خصوصی در قالب اپراتوری خدمات دولت الكترونیك، مدل

 .نوین دیگر استفاده نمایند

 .تعرفه ارایه خدمات توسط اپراتورهای خدمات دولت الكترونیك باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد

قالم اطالعاتی و آمار های الكترونیكی خود، ا های اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی موظفند در تولید سامانه تمامی دستگاه. ٤

ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه امكان   ثبتی مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبكه

 مرکز آمار ایران مكلف است اقالم آمار ثبتی و. برداری الكترونیكی و برخط آن را در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند بهره

 .ها تهیه و به آنها ابالغ نماید استانداردهای تولید آن را حداکثر ظرف نه ماه برای هر یك از دستگاه

اند تا پایان سال دوم برنامه، امكان تبادل الكترونیكی اطالعات و پاسخگویی الكترونیكی به  های اجرایی کشور موظف کلیه دستگاه. ٥

جرایی را حسب شرح وظایف آنان در چارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان های ا های مورد نیاز سایر دستگاه استعالم

 .فراهم نماید

احصای کلیه استعالمات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطالعات بین دستگاهی در قالب آیین نامه اجرایی در شش ماه اول 

و استانداردهای فنی را فراهم ( NIX) عات، مرکز ملی تبادل اطالعاتهای اجرایی اعم از شبكه ملی اطال برنامه توسط بین دستگاه

 .کند

داری الكترونیكی و اصالت بخشیدن  به منظور توسعه دولت الكترونیك و عرضه خدمات الكترونیكی و نیز توسعه و استقرار خزانه. ٦

به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا به اسناد الكترونیكی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که 

اعطای مجوز، اخطار و ابالغ، مبادله وجه، استعالم و مانند آن ضروری باشد، انجام الكترونیكی آن با رعایت مفاد قانون تجارت 

 .نماید الكترونیك مجاز بوده و کفایت می

پذیر الكترونیكی تا پایان سال دوم برنامه کلیه استعالمات هویت اشخاص به منظور مقابله با جعل و ایجاد نظام اطالعات استناد . 7

، نشانی مكان (شامل ملك، وسایل نقلیه، اوراق بهادار)های منقول و غیر منقول  حقیقی، اشخاص حقوقی، کاال و خدمات، دارایی

 .گیرد شور انجام میمحور، از طریق مرکز ملی تبادل اطالعات و براساس مفاد نقشه جامع دولت الكترونیك ک

های توسعه کاربرد فناوری اطالعات و  سازمان با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نسبت به ایجاد نظام پایش شاخص. 8

های اجرایی، تمهیدات الزم برای کاهش حداقل  های مذکور اقدام و با همكاری دستگاه دولت الكترونیك و سنجش مستمر شاخص

درصد معامالت کاال و خدمات به صورت  ٣3های اجرایی و دستیابی به حداقل  اجعات حضوری به دستگاهدرصد از مر ٥3

 .رتبه در طی برنامه، ارتقا یابد ٣3نماید، به طوری که رتبه ایران در سطح جهان حداقل به میزان  الكترونیكی را فراهم می

 ٣١تبصره 

ور، به منظور تامین منابع مالی الزم و به موقع برای پرداخت اعتبارات بانك مرکزی مكلف است با اعالم خزانه داری کل کش

ای، ترتیبی اتخاذ نماید که در شش ماهه اول سال مالی از محل منابع حاصل از صادرات نفت  های سرمایه های تملك دارایی طرح

ر قوانین بودجه سنواتی، مابقی به خام و میعانات گازی ضمن پرداخت مستمر سهم شرکت ملی نفت ایران براساس درصد معین د

تامین سهم در آمد عمومی از محل درآمدهای یاد شده اختصاص یابد و بعد از ماه هفتم، ضمن پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و 

 .شرکت ملی نفت ایران، مابقی را تا سقف تعیین شده به حساب منابع عمومی دولت واریز نماید

 ٣٢تبصره 
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انداز بیست ساله نظام، اعمال  اطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشمبه منظور ساماندهی من

مدیریت یكپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه 

 :های مختلف الگوی توسعه ملی در بخش

شوند و مسئولیت نظارت و  های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، باالترین مقام منطقه محسوب می عامل سازمانمدیران . ١

های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای  های دستگاه هماهنگی در چگونگی انجام وظایف، اختیارات و مسئولیت

. باشند دار می های دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد عهده د را در چارچوب سیاستدفاعی و امنیتی در حوزه عمل مناطق آزا

های مناطق آزاد براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و اصالحات بعدی آن و سایر قوانین مرتبط اداره  سازمان

 .شوند می

 .پذیرد نظر مقام معظم رهبری با موافقت ایشان صورت می های تحت های دستگاه واگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیت -الف

اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسالمی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر عالم سازمان منطقه آزاد واگذار  –ب 

 .شود می

سایر نقاط کشور به نسبت مجموعه ارزش کاالهای تولیدی و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به . ٢

 .افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است

ی، ای و قطعات خارجی به کار رفته در تولید و یا پردازش شده، مشروط به پرداخت حقوق ورود مواد اولیه و کاالهای واسطه -الف

 .شود در حكم مواد اولیه و کاالهای داخلی محسوب می

مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کاالهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از  –ب 

ه کار گرفته شود در حكم مواد شود، ب سایر نقاط کشور به منطقه ارسال شده و در تولید یا پردازش محصولی که به کشور وارد می

 .گردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است اولیه تلقی می

شود در صورتی که این  ها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می های بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتی هزینه. ٣

نطقه ویژه اقتصادی در محدوده منطقه آزاد ایجاد شده صنعتی یا م –های خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری  بنادر توسط بخش

مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص . گردد باشند، توسط سازمانهای مناطق آزاد و یا ویژه اقتصادی مربوطه اخذ می

 .المللی اقدام نمایند ها طبق قوانین جاری و بین کشتی

به استثناء عوارض موضوع ماده )نیز سایر مناطق آزاد از پرداخت کلیه عوارض  مبادالت کاال بین مناطق آزاد و خارج از کشور و. ٤

، مالیات و حقوق ورودی معاف (7/٦/١٣7٢)صنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب  –قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ( ١3)

 .باشند می

های  المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاه قاتی معتبر بینبه منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقی. ٥

های خصوصی در مناطق آزاد  های ذیربط و تاسیس دانشگاه های مشترک بر طبق اعالم وزارتخانه داخلی و معتبر خارجی و دانشگاه

 .تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است

های اجرایی و فعاالن اقتصادی موظفند  دی و تعامل فعال با اقتصاد جهانی، تمامی دستگاهدر راستای تقویت پرونگرایی اقتصا. ٦

و ( WTO) همكاری الزم را در جهت ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با ضوابط سازمان تجارت جهانی

 .انی داشته باشندسازی و توانمندسازی ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در سازمان تجارت جه آماده
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رسد به فاصله هشتصد  صنعتی با رعایت مالحظات امنیتی و دفاعی که به تایید ستاد کل می -محدوده آبی مناطق آزاد تجاری. 7

مصوب  "صنعتی ایران –چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری "گردد و از امتیازات قانون  متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می

 .الحات بعدی آن برخوردار استو اص ٦/١٣7٢/7

های مناطق آزاد موظفند حدقال یك درصد از محل وصول عوارض  به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمان. 8

ورودی و صدور کاالها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی مستقر در همان منطقه برای بهبود وضعیت زندگی و 

 .ی فقرا به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهندتوانمندساز

 ٣٣تبصره 

به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیكار جوان به ویژه در مناطق کمتر توسعه 

های برنامه اجرا  اقدامات زیر را طی سال های اقتصادی، دولت مجاز است یافته و با هدف کمك به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه

 :نموده و منابع اعتباری مورد نیاز را در بودجه سنواتی لحاظ نماید

سال در اجرای  ٢0های سنی زیر  مستثنی نمودن از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی برای دانش آموختگان دانشگاهی گروه. ١

حداکثر تا دو ( های خصوصی و تعاونی های آموزش عالی در کارگاه ار و طی دورههای تخصصی بدو ورود به ک آموزش)طرح کارورزی 

 .سال برای هر یك از کارورزان

و ( که قبال سابقه بیمه تامین اجتماعی نداشته باشند)سال  ٢0های سنی زیر  تعیین حداقل مزد برای کارگران جدید گروه. ٢

های اقتصادی، اجتماعی و مدیریت محیط زیست  المنفعه در زمینه زیرساخت های عام اجرای پروژه)مشمولین طرح اشتغال عمومی 

انگیزه   درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دو سال با هدف 7٥به میزان ( و با مشارکت جوامع محلی

 .بیشتر برای بكارگیری نیروی کار جدید

 ٣٤تبصره 

درصدی اقتصاد  8وری از رشد  درصدی بهره ٣٥لی اقتصاد مقاومتی و تحقق هدف کمی سهم های ک سیاست ٣به منظور اجرای بند 

 :های برنامه در طول سال

وری دانش بنیان، تمهیدات الزم را جهت تسهیل مشارکت فعاالن اقتصادی کشور  های اجرایی برای گسترش بهره تمام دستگاه. ١

را  "المللی ارتقای مشارکت فعاالن اقتصادی در زنجیره تولید بین"ن مكلف است طرح سازما. المللی فراهم آورند در زنجیره تولید بین

 .حداکثر تا پایان سال اول برنامه تدوین و پس از تصویب هیات وزیران، عملیاتی نماید

تمهیدات وری در مجموعه خود،  های اجرایی و نیروهای مسلح مكلفند ضمن اجرایی نمودن چرخه مدیریت بهره تمام دستگاه. ٢

وری ایران فراهم نموده و  الزم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره

 .وری ایران ارائه نمایند گزارش ساالنه آنرا به سازمان ملی بهره

 ٣٥تبصره 

های کلی اقتصادی مقاومتی و دستیابی به  سازی فرهنگی و بسترسازی فرهنگی تحقق اهداف سیاست به منظور تعالی و مقام

های اسالمی، ملی و  های سند چشم انداز مبنی بر تحقق توسعه متناسب با مقتضیات فرهنگی و متكی بر حفظ و ارتقای ارزش آرمان

ری دینی، اصول و فضائل اخالقی، کرامت و حقوق انسانی، هویت و انسجام ملی، و هویت و های مشروع و مردم ساال انقالبی، آزادی

های بومی و صنایع  انسجام ملی، و همچنین حمایت از تولیدات و محصوالت فرهنگی، مذهبی و هنری فاخر، احیاء و توسعه ورزش

و نیز ارتقای جایگاه و منزلت اصحاب فرهنگ و  المللی دستی و میراث فرهنگی ناملموس و تقویت ظرفیت آن در تعامالت بین

 :شود های برنامه ششم توسعه انجام می نخبگان و پیشكسوتان فرهنگ و هنر کشور، اقدامات زیر در طول سال
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دولت مجاز است نسبت به تسهیل فرایندهای صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدود کننده تولید و نشر آثار . ١

سازمان صدا و سیما، دولت و قوه قضائیه و نیروی انتظامی مكلفند به ترتیب با بسترسازی فرهنگی و . و هنری اقدام نماید فرهنگی

نیز وضع جرائم و برخورد قضائی و انتظامی متناسب، امنیت الزم را برای تولید و نشر آثرا فرهنگی و هنری دارای مجوز فراهم 

نامه تعیین مصادیق و  آئین. رد ناشی از ممانعت و یا اخالل در تولید و نشر این آثرا اقدام کنندنمایند و نسبت به جبران خسارت وا

میزان جرائم مالی تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و وزارت دادگستری به تصویب هیات 

 .رسد وزیران می

هنگی، هم افزایی و وحدت رویه، نسبت به ساماندهی دستگاههای دولتی و نهادهای دولت مجاز است به منظور ایجاد هما. ٢

ای متشكل از سازمان، شورای  بدین منظور کمیته. حاکمیتی دارای شرح وظایف متجانس و همگن در بخش فرهنگ، اقدام نماید

شود تا نسبت به مطالعه و  ری تشكیل میعالی انقالب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و وزارت علوم، تحقیقات و فناو

های سامان دهی آنها از جمله دریافت اذن مقام معظم رهبری در  های مربوط و فراهم کردن زمینه های دستگاه احصاء فعالیت

این مصوبات . له تا پایان سال اول و اجرایی کردن آن حداکثر تا پایان برنامه ششم اقدام نمیاد خصوص نهادهای تحت نظر معظم

 .رسد کمیته به تصویب شورای عالی اداری می

های اجرایی مكلفند، ضمن تدوین و اعالم ضوابط و معیارها و اعمال نظارت بر نحوه اجرای آنها، امر صدور مجوزها و  دستگاه. ٣

آن به پیشنهاد های مردم نهاد را که فهرست  ای قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمان های فرهنگی و رسانه تصدی

رسد، در   سازمان و همكاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان صدا و سیما تا پایان سال اول به تصویب هیات وزیران می

 .، واگذار نمایند(ها در هر سال حداقل بیست درصد تصدی)های برنامه ششم توسعه  طول سال

 ٣٦تبصره 

 :پذیرد های ارزشمند کشور اقدامات ذیل صورت می تاریخی و فرهنگی و احیاء بافتبا توجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای 

، در اختیار خود را به (به استثناء نفایس ملی)سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است اماکن تاریخی . ١

ها موظفند نسبت به مدیریت،  این شهرداری. مایدبرداری واگذار ن هزار نفر جمعیت برای بهره ١33های با جمعیت بیش از  شهرداری

 .برداری از اماکن مربوطه تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام نمایند مرمت، حفاظت و بهره

فهرست آثار ملی  فرهنگی ثبت شده در –برداری از بناها و اماکن تاریخی  شود؛ بهره های اجرایی اجازه داده می به تمامی دستگاه. ٢

در اختیار خود را با تعیین کاربری که از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ( به استثناء نفایس ملی)

 ١١٥ماده  ٣اجرای این بند از شمول جزء . شود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نمایند چارچوب ضوابط و مقررات مشخص می

 .باشد شور مستثنی میقانون محاسبات عمومی ک

اند؛ در چارچوب ضوابط و استانداردهای ابالغی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  های اجرایی موظف تمامی دستگاه. ٣

دستی نسبت به مرمت و احیاء آثار فرهنگی و تاریخی در اختیار اعم از منقول و غیرمنقول با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام 

 .دنماین

 ٣7تبصره 

های کلی برنامه ششم موضوع پنج برابر شدن ایرانگردان  انداز؛ و سیاست دولت موظف است به منظور تحقق اهداف سند چشم

سازی کلیه  های کلی اقتصاد مقاومتی در زمینه تامین شرایط و فعال خارجی تا پایان برنامه ششم و همچنین تحقق اهداف سیاست

های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در  رمایهامكانات و منابع مالی و س

 :های الزم اقدامات زیر را انجام دهد های اقتصادی با تسهیل و تشویق همكاری فعالیت
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روهای مسلح کشور مكلفند ظرف های اجرایی و نی به منظور ارتقاء خدمات و ظرفیت اقامتی و گردشگری کشور، تمامی دستگاه. ١

. مدت دو سال اول برنامه نسبت به فروش تمام تاسیسات گردشگری، رفاهی و تفریحی خود اعم از خودگردان یا وابسته اقدام نمایند

در صورت عدم اقدام در زمان مقرر، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است براساس فهرست این اماکن که به پیشنهاد سازمان 

 .رسد نسبت به فروش آنها اقدام نماید به تصویب هیئت وزیران می

های اقامتی کشور صرفاً در شهرهای گردشگر پذیر با تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و  به منظور افزایش ظرفیت. ٢

برداری گردشگری  برای بهرهها، تغییر کاربری موقت پنج ساله به واحدهای مسكونی واجد شرایط  گردشگری و همكاری شهرداری

 .اعطا تا در چارچوب ضوابط و استانداردها و تحت نظارت سازمان مذکور فعالیت نمایند

 ٣8تبصره 

ای و سرزمینی و تقویت  ها، عدالت بین منطقه پذیر کردن استان های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع رقابت به منظور تحقق سیاست

 :شود ای، به دولت اجازه داده می های منطقه ه وصول درآمدهای استانی و کاهش عدم تعادلها، افزایش انگیز خوداتكایی استان

هزینه  –هایی که ماهیت استانی دارند را تعیین و طی دو سال اول برنامه ششم در چارچوب نظام درآمد  درآمدها و هزینه. ١

برمبنای وجوه دریافتی و یا واریزی )ای هر استان  ی سرمایهها ای و تملك دارایی استانی به صورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزینه

مازاد بر درآمدهای وصولی تا سقف مصوب هر استان براساس دستورالعمل ابالغی سازمان . در بودجه سنواتی اعمال نماید( به خزانه

ها توزیع  در مقاطع سه ماهه بین استانای،  ای و تملك دارایی های سرمایه ریزی کشور برای تامین اعتبارات هزینه  مدیریت و برنامه

 .گردد می

خیز و گازخیز و  های نفت دولت دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یك سوم به استان. ٢

 .تصاص دهدهای سنواتی اخ های عمرانی در قالب بودجه ها و مناطق کمتر توسعه یافته جهت اجرای برنامه دوسوم به شهرستان

 ٣0تبصره 

های مردمی در نظام اداری و  های کلی ابالغی اقتصاد مقاومتی و نظام اداری مبنی بر جذب و استفاده از ظرفیت در راستای سیاست

شود، عالوه بر وظایف قانونی خود در  های با جمعیت باالی صد هزار نفر اجازه داده می منطقی نمودن اندازه دولت، به شهرداری

 :های اجرایی مربوط اقدام نمایند های زیر با رعایت استانداردها و ضوابط ابالغی از سوی دستگاه زمینه

های خدماتی بهزیستی، مراکز فرهنگی و هنری، مدارس،  ساخت، توسعه، تجهیز، و اداره اماکن ورزشی، واحدها و مجتمع. ١

های اجتماعی،  های مربوط به کاهش آسیب ورژانس، فعالیتهای جنگلی در حریم شهرها، اماکن گردشگری، مراکز درمانی، ا پارک

 های زیست محیطی، های تاریخی و طبیعی، کنترل آلودگی حفاظت، مرمت و اداره بناها و بافت

ریزی به تصویب هیات وزیران  ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه های اجرایی موظفند در چارچوب آیین نامه دستگاه. ٢

 .شود اقدام نمایند الذکر که توسط شهرداری ها توسعه و ارائه می بت به خرید خدمات فوقرسد نس می

های  ها اجازه توسعه فعالیت های اجرایی در آن محدوده شود دستگاه ها انجام می ها توسط شهرداری در شهرهایی که این فعالیت. ٣

ها، تخصیص اعتبار و صدور مجوزها برای اعمال این بند  فقتنامهریزی از طریق موا سازمان مدیریت و برنامه. مشابه نخواهد داشت

 .نظارت و اقدام الزم خواهد نمود

ریزی  ها مشمول مقررات اداری، استخدامی، مالی و معامالتی هستند که به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه شهرداری. ٤

 .رسد کشور و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می

 ٤3تبصره 
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های اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی که در زمینه  ها و نظارت بر عملكرد دستگاه به منظور سیاستگذاری و هماهنگی برنامه. ١

های اجتماعی وظایفی را به عهده دارند، شورای اجتماعی کشور به ریاست رییس جمهور و نایب رئیسی وزیر کشور تشكیل  آسیب

 .گردد می

ترکیب اعضای شورا به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه به تصویب هایت  وظایف، اختیارات و

 .رسد وزیران می

االجرا  الذکر الزم های فوق تصمیمات این شورا در حدود وظایف و اختیارات قانونی پس از تایید رئیس جمهور برای کلیه دستگاه

 .باشد می

گردد و  از تغییر عنوان مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور، وابسته به این وزارتخانه، ایجاد میسازمان امور اجتماعی که . ٢

. باشد و موظف است کلیه تصمیمات این شورا را پیگیری، نظارت و به شورا گزارش دهد ای این شورا می دار وظایف دبیرخانه عهده

ها است و استانداران و فرمانداران  ها و فرمانداری دهای مربوط در استانداریوظایف استانی و شهرستانی این سازمان به عهده واح

ها و  و این سازمان هیچ گونه واحد سازمانی در استان. باشند مسئول تحقق مصوبات شورا در سطح استان و شهرستان می

 .ها نخواهد داشت شهرستان

وزارت کشور . گردد رای اجتماعی و حكم وزیر کشور منصوب میرییس سازمان امور اجتماعی با پیشنهاد وزیر کشور، تصویب شو

 .های سازمانی و اعتبارات مرکز مذکور را به این سازمان منتقل نماید موظف است کلیه امكانات، منابع انسانی، پست

های  و خشونت نشینی، تخلفات های اجتماعی از جمله اعتیاد، طالق، حاشیه به منظور کاهش حداقل بیست و پنج درصد آسیب. ٣

های  های اجرایی موظفند در چارچوب وظایف و ماموریت های طی برنامه، کلیه دستگاه اجتماعی با اولویت نقاط بحرانی و حاد آسیب

 :قانونی و مصوبات شورای اجتماعی کشور اقدامات ذیل را انجام دهند

ظایف قانونی و محوله، از محل امكانات و منابع در اختیار های اجتماعی در حوزه و های عملیاتی کاهش آسیب تهیه و تنظیم برنامه -

 برای تصویب در شورا

های مردم نهاد، حمایت حقوقی،  ها و سازمان فراهم نمودن بستر الزم برای جلب مشارکت عمومی از طریق ایجاد و تقویت تشكل -

 شارکتهای فنی و اعتباری برای بسیج آحاد مردم و م آموزش، سازماندهی و ارائه کمك

های مذکور باید متناسب با میزان تحقق نتایج و دستاوردها و کاهش  های اجرایی به تشكل اعطای هر گونه کمك مالی دستگاه -

 .جامعه هدف باشد

ها و نهادهای فرهنگی موظفند به منظور پیشگیری، کنترل و کاهش  صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و دیگر دستگاه. ٤

های اجتماعی خدمات خود را به صورت رایگان  های مرتبط با کاهش آسیب ی، ضمن در اولویت قرار دادن برنامههای اجتماع آسیب

 .در اختیار این بخش قرار دهند

های اجتماعی را در اولویت قرار  های مرتبط با کاهش آسیب ها و مراکز پژوهشی کشور موظفند تحقیقات و پژوهش کلیه دانشگاه. ٥

 .ی خود را برای حل معضالت مذکور به شورای اجتماعی ارائه نمایندداده و راهكارها

های اجتماعی را براساس مصوبات شورای اجتماعی  های آسیب سازمان امور اجتماعی کشور موظف است، رصد و پایش شاخص. ٦

 .حداقل سالی یكبار انجام و گزارش آن را به شورا و بر حسب مورد به دیگر راجع ذیربط ارائه نماید

استانداردهای پیوست و . ای بایستی پیوست اجتماعی داشته باشند های توسعه های اجتماعی، تمامی طرح به منظور کاهش آسیب. 7

 .گردد ای توسط سازمان تعیین می های توسعه مصادیق طرح

 ٤١تبصره 
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ای است که پس از تصویب  داشتی قرنطینهواردات هر نوع کاال به کشور موکول به رعایت استانداردها و یا ضوابط فنی و ایمنی و به

رعایت این ضوابط برای تعیین تكلیف کاالهای . شود مرجع ذیصالح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک ابالغ می

متروکه، ضبطی، قطیعت یافته، کاالهای بالصاحب و صاحب متواری و مكشوفات قاچاق الزامی است و ضوابط فنی و ایمنی این 

ای از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و  کاالها از طریق سازمان ملی استاندارد ایران و ضوابط بهداشتی قرنطینه

 .گیرد وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد تایید قرار می

 ٤٢تبصره 

معظم رهبری دایر بر اعمال نظارت های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه ابالغی مقام  از سیاست 0در راستای اجرایی نمودن بند 

کامل و فراگیر بانك مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانكی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیر متشكل پولی و مالی 

 : در جهت ارتقای شفافیت و سالمت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیالت

رسد، عالوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در  که به تصویب شورای پول و اعتبار می تواند در چارچوب ضوابطی بانك مرکزی می. ١

ها و موسسات  قانون پولی و بانكی کشور، حسب مورد یك یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی ذیل را نیز در قبال بانك

 :اعتباری غیر بانكی متخلف اعمال نماید

حداکثر یك درصد آخرین سرمایه ثبت شده بانك یا موسسه اعتباری غیربانكی متخلف متناسب اعمال جریمه نقدی تا سقف  -الف

 با سطح و نوع تخلف؛

 ها و سهامداران و یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران؛ اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته -ب

وقت؛ سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی از سهامداران و داران به طور م حسب مورد، سلب حق رای تمام یا برخی از سهام -ج

 ها و موسسات اعتباری غیر بانكی؛ یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملك سهام در بانك

 لغو مجوز فعالیت؛ –د 

 .ها خواهد بود امی بانكمرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حكم به اقدامات نظارتی و انتظامی موضوع این ماده، هیات انتظ

به منظور ارتقای سالمت، ثبات و شفافیت شبكه بانكی کشور، بانك مرکزی موظف است مقررات الزم را متناسب با استانداردهای . ٢

 .المللی در خصوص هر یك از موارد ذیل تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، به مورد اجرا گذارد بین

 فایت سرمایه؛تعیین نسبت ک -الف

 گیری مطالبات غیرجاری؛ ها و میزان ذخیره تعیین نحوه طبقه بندی دارایی –ب 

 های نقدینگی؛ تعیین نسبت -ج

 .های داخلی تعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل -د

ال اقدامات نظارتی و ها و موسسات اعتباری غیربانكی، مستوجب اعم عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این ماده از سوی بانك

 .ها خواهد بود انتظامی در قبال آن

طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران باشد، باید به طرفیت بانك مزبور صورت . ٣

 .انتساب جرم باشد توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی

های اعتبار،  ها، موسسات اعتباری غیر بانكی، تعاونی منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانك

های لیزینگ در صالحیت بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران بوده و مشتمل بر  ها و شرکت الحسنه، صرافی های قرض صندوق

مل آمده در تمامی مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحالل و تصفیه اقدامات به ع

 .باشد می
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به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر بازار پولی، بانكی و اعتباری کشور و ساماندهی . ٤

شكل پولی، هرگونه انجام عملیات بانكی، عملیات لیزینگ و یا عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی موسسات فعال در بازار غیر مت

شود و مرتكبین حسب اقتضاء به یك یا چند  و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران جرم محسوب می

 .شوند قانون مجازات اسالمی محكوم می ١0های درجه یك ماده  مورد از مجازات

 .باشد ها می عهده هیات امنا و سهامداران موثر آن  های موسسات مذکور، متضامناً بر مسئولیت باز پرداخت کلیه تعهدات و بدهی

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مكلف است در اجرای وظایف قانونی خود با موسساتی که تحت عنوان بانك، موسسه . ٥

الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و یا عناوین مشابه مواجه  قرض  ، صندوق(لیزینگ)رافی، شرکت واسپاریاعتباری غیر بانكی، شرکت ص

در صورتی که موسسات مذکور فاقد مجوز از بانك یاد شده باشند، نیروی انتظامی . ها مجوز بانك مرکزی را مطالبه نماید شود، از آن

ها و منوط به آن که موسسات مذکور نتوانند  ید از یك ماه بیشتر باشد به آنجمهوری اسالمی ایران باید ضمن اعطای مهلتی که نبا

ها  ظرف مهلت اعطایی، موافقت بانك مرکزی را برای تداوم فعالیت خود اخذ نمایند، نسبت به تعطیلی و پلمپ محل فعالیت آن

 .اقدام کند

وز بانك مرکزی به مراجع انتظامی محل فعالیت متبوع ها و موسسات اعتباری غیر بانكی بدون ارایه مج افتتاح شعب جدید بانك

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف است بالفاصله از تداوم فعالیت شعب فاقد مجوز به هر نحو ممكن . ها، ممنوع است آن

 .جلوگیری کند

 ٤٣تبصره 

های اجرایی و نیروهای  انقالب، کلیه دستگاه های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغ از سوی رهبر معظم به منظور تحقق اهداف سیاست

در ( گرایی زایی و برون بنیانی، درون بنیانی، مردم بنیانی، دانش عدالت)مسلح مكلفند ضمن اعمال رویكردهای اقتصادی مقاومتی 

و مدیریت اقتصاد  ستاد راهبری"ها، ضوابط و شاخص های مصوب  ها، دستورالعمل نامه های خود، براساس مصوبات، نظام همه فعالیت

های کلی ابالغی اطمینان حاصل نماید و  ها با سیاست بایست نسبت به انطباق کلیه اقدامات دستگاه ستاد می. اقدام نمایند "مقاومتی

ای انجام  های کلی اقتصاد مقاومتی خدمات برجسته به منظور تشویق و تنبیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای سیاست

 .اند، اقدام نماید در انجام وظایف مربوط قصور نموده اند و یا داده

رسد، با استفاده از تمامی اختیارات قانونی در قالب نظام ارزیابی عملكرد  ای که به تصویب ستاد می نامه سازمان براساس نظام

ها و اقدامات مرتبط با اجرای  ژهها، پرو ها، طرح های مشمول، نسبت به ارزیابی، نظارت و ارزشیابی عملكرد مدیران، برنامه دستگاه

 .نماید های کلی اقتصاد مقاومتی اقدام می سیاست

های اقتصادی با تسهیل و تشویق  همچنین به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت

هایی که به روش  ها و فعالیت ت به طرحتوسعه ملی مكلف است با اولویت ویژه در اعطای تسهیال  های جمعی، صندوق همكاری

 .شوند، اقدام نماید اجرا می "خصوصی -مشارکت عمومی"

 .االجرا است های مشمول الزم تصمیمات ستاد برای تمامی دستگاه

 ٤٤تبصره 

 :به منظور اجرایی نمودن احكام این قانون و نظارت بر حسن اجرای احكام برنامه ششم

االنه برنامه را از سال دوم برنامه در چارچوب برنامه ششم توسعه و براساس اهداف اصالح شده های نظارتی س دولت گزارش -١

این گزارش . نماید رسد تنظیم می ها و فصول که تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به تصویب شواری اقتصاد می های بخش برنامه

 .گردد ه میحداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال به مجلس شورای اسالمی ارائ
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های اجرایی تهیه و به تصویب  های اجرایی این قانون توسط سازمان و با همكاری سایر دستگاه ها و دستو رالعمل نامه تمامی آیین -٢

 .رسد هیات وزیران می

 ... تبصره

 (ن محول گرددگیری در خصوص آن به هیات وزیرا این تبصره در ستاد تدوین برنامه ششم توسعه مطرح و مقرر گردید تصمیم)

به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائی، ارتقاء کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی 

 :آحاد مردم به خدمات قضائی

اعم از ملی و )های وابسته به آن  های قوه قضائیه و دستگاه آمدهای حاصل از ارائه خدمات و فعالیت در طول برنامه تمامی در -١

معادل پنج . گردد داری کل کشور واریز می شود، درآمد عمومی تلقی شده و به حساب خزانه که به موجب قوانین وصول می( استانی

در قالب ( اعم از ملی و استانی)های مذکور  ای بودجه عمومی دولت برای اجرای تكالیف قانونی دستگاه درصد اعتبارات هزینه

های متبادله با  شود تا مطابق موافقتنامه بینی می ای در قوانین بودجه سنواتی پیش های سرمایه و تملك دارایی ای اعتبارات هزینه

 .ریزی کشور و در سقف تخصیص اعتبار هزینه شود سازمان مدیریت و برنامه

های بالتصدی  تكمیل پست تواند برای مستثنی است، می ٣تبصره  ٢از بند ( دادگستری جمهوری اسالمی ایران)قضائیه  قوه -٢

و به ازاء هر قاضی جدید االستخدام سه نفر کارمند اداری ( نفر ٥33حداکثر )مصوب خود ساالنه معادل پنج درصد قضات شاغل 

 .در سقف اعتبارات مصوب از طریق آگهی استخدامی و در فضای رقابتی جذب نماید( نفر ١٥33حداکثر )

ر راستای تحكیم نهاد خانواده نسبت به تامین هزینه مشاوره برای افراد فاقد تمكن مالی سازمان بهزیستی کشور مكلف است د -٣

شوند، اقدام الزم  که در اجرای قانون توسط مقام قضائی صالحیتدار برای رفع اختالف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی می

 .بعمل آورد

سمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طالق، در مرحله تمامی دعاوی ناشی از عدم اجرای مفاد اسناد ر -٤

 .االجرای سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، رسیدگی و اجرا شود بدوی انحصاراً از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی الزم

وزارت دادگستری و با همكاری سازمان ثبت  اجرایی این بند به منظور کاهش مراجعات مكرر جهت رسیدگی به پیشنهاد  آیین نامه

 .رسد اسناد و امالک کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می

 .تمامی معامالت امالک، به موجب سند رسمی در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور انجام خواهد شد -٥

ها و موسسات غیر  الكترونیك از طریق سامانه ثبت شرکتاختصاص شناسه ملی به اشخاص حقوقی در تمام نقاط کشور، به نحو  -٦

تجاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور که در اختیار متقاضیان و مناطق آزاد صنعتی و تجاری قرار خواهد گرفت، صورت 

 .گیرد می

 ها، گاهها و بازداشت های کلی برنامه ششم موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان در راستای اجرای سیاست -7

زندان داخل محدوده  ٢3ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مكلف است اقدامات الزم برای تسریع در انتقال  سازمان زندان -

 :شهرها با اولویت کالن شهرها به خارج از شهرها را از طریق زیر انجام دهد

های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای  ها و درگیر سازمان شهرداریهای داخل شهرها به روش مذاکره و توافق به  فروش زندان -الف

 .عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوطه به مزایده

داری کل  های مذکور که به تدریج و براساس توافق بعمل آمده به حساب ویژه نزد خزانه وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندان -ب

گردد و بدون الزام به رعایت  ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تلقی می ان درآمد اختصاصی سازمان زندانگردد به عنو واریز می

 .گردد های جایگزین در همان استان می محدودیت سال مالی، صرف احداث زندان
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های  ی و تجهیز دیگر زنداندر صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرفاً حداکثر، تكمیل، تعمیرات اساس

 .گردد همان استان می

ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد  سازمان زندان  در صورت تفاهم بین سازمان -ج

ها و  ار سازمان زندانبرداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختی رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره

 .شود اجاره بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر گردد گیرد و اجازه داده می اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار می

و سازمان امور اراضی مكلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان به سازمان ( ها و مراتع سازمان جنگل)وزارت جهاد کشاورزی  -د

 .های مذکور اقدام نمایند ا برای احداث زندانه زندان

سازمان ثبت و اسناد و امالک کشور مكلف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارج از شهر با همكاری وزارت  -ه

ر به خریدار یا امور اقتصادی و دارایی و پس از اعالم رسمی وزارت دادگستری نسبت به انتقال کلیه اسناد و مدارک زندان مذکو

 .خریداران اقدام نماید

 .باشند های شهری می برداری در مصارف خدمات عموی و زیر ساخت شوند فقط برای بهره اموالی که از این طریق واگذار می

درصد از آمار زندانیان براساس مصوبات شورای عالی  ١3در اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری و کاهش ساالنه حداقل  -8

ها و اقدامات تامینی و تربیتی مكلف است ضمن آگاهی مقامات قضائی از وضعیت آمار  ری از وقوع جرم، سازمان زندانگی پیش

زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضائی 

عالم شده و تناسب قرار تامین، از صدور قراردادهای تامین منتهی به بازداشت و یا قضات با لحاظ ظرفیت ا. دار قرار دهد صالحیت

های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حكم،  احكام حبس جز در موارد ضروری خودداری و از تاسیس

امی قضات برحسن اجرای این بند نظارت دادسرای انتظ. های جایگزین حبس استفاده خواهند نمود آزادیهای مشروط و مجازات

 .کند می

کنند، دادستانها و  مراکز پذیرش زندانیان در صورت تكمیل ظرفیت زندانها، مراتب را به دادستان و رئیس حوزه قضائی اعالم می

 .های قضایی مكلفند با رعایت مفاد بند فوق اقدامات الزم را به عمل آورند روسای حوزه

قانون تشكیل سازمان را با اعمال  ١تواند خدمات پزشكی قانونی و بخشی از وظایف مذکور در ماده  نونی میسازمان پزشكی قا -0

 .نظارت بر اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صالحیت واگذار نماید

های  هدستگا. درصد از قوانین را تنقیح نماید ٢3ربط ساالنه  های ذی مجلس شورای اسالمی موظف است با همكاری دستگاه -١3

 .اند در اجرای این ماده پیشنهادهای الزم را به مجلس شورای اسالمی ارائه نمایند اجرایی مكلف

یابی به اهداف، ضرورت  اند یك سال پیش از پایان دوره قوانین آزمایشی، گزارش ارزیابی میزان دست دولت و قوه قضاییه مكلف -١١

 .را به مجلس شورای اسالمی تقدیم نمایندتمدید یا عدم آن و یا الیحه اصالحات مورد نیاز 

تعیین عناوین تخلف و "دولت مكلف است به منظور کاهش عناوین مجرمانه، تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات، الیحه  -١٢

می را جهت الحاق به وظایف سازمان تعزیزات حكومتی، حداکثر ظرف سال اول برنامه به مجلس شورای اسال "آیین رسیدگی به آن

 .تقدیم نماید

نفعان و  ربط و ذی های ذی های عمومی و تخصصی دستگاه ریزی، ارتقای آگاهی گذاری، هماهنگی، برنامه به منظور سیاست -١٣

گذاری ملی و  شورای سیاست"ها،  تدوین راهبردهای ملی برای توسعه حقوق مالكیت فكری در کشور و نظارت بر حسن اجرای آن

 .شود تشكیل می "كریهماهنگی حقوق مالكیت ف

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http١٣0٤30٢١333٢٤٦ 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940921000246
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 برنامه  و سایاست ها   
 فودپرس 7931آذر ماه  71سه شنبه 

 نباتیزمزمه آزادسازی قیمت روغن / ها خیز دولت به سمت آزادسازی قیمت

های نجومی را به همراه داشت،  پس از آزادسازی قیمت بلیط هواپیما که نابسامانی و فروش بلیط با قیمت< صنایع غذایی

های دیگر اقتصاد از جمله کاالهای اساسی مانند روغن نباتی و همچنین ماکارونی در  در بخش  هایی در مورد آزادسازی قیمت بحث

 .حال پیگیری است

ها از  ها در این بخش شد، برخی بحث فروشی آزادسازی قیمت بلیط هواپیما طی روزهای اخیر باعث ایجاد برخی گراندر حالی که 

های دیگر حكایت دارد که در این میان، آزادسازی قیمت برخی کاالهای اساسی مانند روغن  پیگیری آزادسازی قیمت در بخش

 .تتری مطرح اس نباتی و همچنین ماکارونی به طور جدی

آزادسازی قیمت روغن نباتی در شرایطی مطرح است که این محصول جزو کاالهای اساسی به شمار رفته و اصوالً کنترل قیمت 

گذاری روغن نباتی  هایی که قبالً در قیمت در عین حال، فراز و نشیب. ای برخوردار است کاالهای اساسی توسط دولت از اهمیت ویژه

گذاری در این بخش را چند برابر  که در برخی مقاطع در این زمینه به وجود آمده، حساسیت نرخ وجود داشته و نابسامانی هایی

 .کند می

 شوند ها، اقشار کم درآمد مجبور به خرید روغن بی کیفیت می با آزادسازی قیمت 

کاالی اساسی شامل نان،  نوع ٥در ایران : گوید نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس در این مورد به خبرنگار فارس می

شود تا فشار زیادی از محل قیمت این محصوالت به اقشار کم  گذاری می برنج، قند و شكر، گوشت و روغن نباتی توسط دولت قیمت

 .درآمد وارد نشود

. کنند یدر حال حاضر بحث آزادسازی قیمت روغن نباتی مطرح شده و تولیدکنندگان این موضوع را پیگیری م: دهد وی ادامه می

 .اگر این اتفاق بیفتد کم درآمدها مجبور به خرید روغن بی کیفیت خواهند بود

های ناموفق قبلی در  وزیر صنعت باید نظارت بیشتری بر قیمت کاالهای اساسی داشته باشد و از تكرار تجربه: قاضی پور معتقد است

 .هایی مانند روغن نباتی جلوگیری کند بخش

همچنین در تذکری کتبی به وزیر صنعت از وی خواست تا از آزادسازی قیمت برخی کاالهای اساسی از  این عضو کمیسیون صنایع

 .جمله روغن نباتی جلوگیری کند

 زمزمه آزادسازی قیمت ماکارونی

 .در کنار بحث آزادسازی قیمت روغن نباتی، تولیدکنندگان ماکارونی نیز در تالش برای آزادسازی قیمت محصوالت خود هستند

تومان است اما تولیدکنندگان این محصول  ٢٢33قیمت تمام شده هر کیلو ماکارونی : گوید قاضی پور در این مورد نیز به فارس می

 .کنند تومان عرضه می ٣833را به قیمت 

قی شود که نظارت دقی موضوع آزادسازی قیمت کاالها در حالی توسط فعاالن بخش خصوصی و برخی مسئوالن دولتی پیگیری می

بر عملكرد عرضه کنندگان کاال و خدمات وجود ندارد و حتی در برخی موارد نیز انحصار موجود در بازار مانع از رقابتی شدن 

 .شود که در نهایت به نفع مصرف کنندگان نخواهد بود ها می قیمت

aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
 

 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx
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 برنامه و سیاست ها
 - 31/93/71فارس

مقرر بود / های تیم اقتصادی دولت خط امامی نیست روش/ برند خواری از مناطق آزاد سود می باندهای زمین

 هزار شغل ایجاد کند 111قشم در پنج سال 

هزار  ٢٤سال  ١3کند اما در  هزار شغل ایجاد ٥33قشم قرار بود در پنج سال، : نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت

 .شغل ایجاد کرده که به معنای نتیجه ندادن این مناطق است

خدا »شب در نشست دانشجویی که به همت بسیج دانشجویی با عنوان  شنبه از شیراز، احمد توکلی سه خبرگزاری فارسبه گزارش 

های ضد رکودی دولت ممكن است تورم را زیاد نكند، اما روش بدی برای تحریك  سیاست: داشتبرگزار شد، اظهار « یا کدخدا

تقاضا بود و تنها مشكل خودروسازان را حل کرد، نه مشكل اقتصاد را که هر یك خودرو در آلودگی محیط زیست، تصادفات و 

این تسهیالت به امر ازدواج و آرامش جامعه تزریق  شد ها و بسیاری مضرات دیگر خود را نشان خواهد داد، در حالی که می کشته

 .شود

یافت تا حفظ  هزار بنگاه اقتصادی کشور اختصاص می ٢به جای تزریق این میزان پول به دو بنگاه اقتصادی بهتر بود به : وی افزود

دا و نفوذ دارند، چراکه برخی هزار بنگاه در حاکمیت زبان ندارند اما آن دو بنگاه ذکر شده ص ٢اشتغال باال برود، چراکه آن 

 .کنند تا پست و مقام بگیرند نمایندگان یا وزرا و افراد متنفذ بستگان خود را به این دو بنگاه معرفی می

در شورای پول و اعتبار در زمان دولت قبلی طرحی را آوردند که به ایران : نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی ادامه داد

ا یكهزار میلیارد تومان تسهیالت بانكی بیش از سهم اعتباری آنها پرداخت شود که من در مقابل این طرح ایستادم که خودرو و سایپ

میلیارد تومان سود سهام  ٣33خرند یا چرا  کنند و سهم بانك پارسیان را می گویند نقدینگی ندارند چگونه بانكداری می اینها اگر می

 .فروشند تا نقدینگی خود را تأمین کنند ا را نمیه کنند و چرا این سهم تقسیم می

ای دیگر، شورای پول و اعتبار به این طرح رأی نداد و زمانی که ما برای نماز رفتیم  با نطق من و همراهی عده: توکلی اضافه کرد

هزار بنگاه  ٢ر حالی که آن توانند تا آنجا بیایند، د دیدیم مدیر ایران خودرو پشت در شورای پول و اعتبار است، یعنی اینها می

 .اقتصادی و تولیدی دیگر چنین توانی ندارند

با وجود مخالفت ما هفته بعد تمام اعضای دولتی شورا حاضر شده بودند و گفتند : عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد

 .دستور مجدد جلسه آمده که موضوع رد شده دوباره بررسی شود

شود که  تصمیمات غلط بنابر همین اعمال نفوذها تصویب و اینگونه می: ر مجلس شورای اسالمی تبیین کردنماینده مردم تهران د

 .رود به جای زنده کردن چند هزار بنگاه اقتصادی، منابع به سمت چند جای خاص می

کنیم   بودجه را دچار اعوجاج میآوریم و  کنیم و فشار سیاسی می ریزی قواعد عقالنی را رعایت نمی ما در بودجه: توکلی عنوان کرد

 .که این مسائل با عقل و منطق سازگار نیست و نمونه آن بحث مناطق آزاد است

 .کنم ها ادامه دهند، آنها را رسوا می ها بدانند ما از مسائل پشت پرده بسیاری خبر داریم و اگر به این گونه رویه برخی: وی یادآور شد

 برند آزاد سود میخواری از مناطق  باندهای زمین* 

شود،  مناطق آزاد تجاری برای توسعه صادرات تشكیل می: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در ادامه این نشست گفت

 .در حالی که مناطق آزاد ما مدخل واردات است

 .سازد سر کار است را بیكار میکند، بلكه کارگری که  گیرد نه تنها اشتغال ایجاد نمی واردات که صورت می: توکلی تأکید کرد

http://www.farsnews.com/
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مورد منطقه آزاد پیشنهاد کرده و  ٦١مورد و بار دیگر  ١١دولت در الیحه پیشنهادی خود یك بار : این نماینده مجلس متذکر شد

 .گویی قرار است همه جا منطقه آزاد شود

ای، رشد  ال در بازار تجارت جهانی و منطقهمناطق آزاد بر طبق قانون برای ایجاد اشتغال سالم و مولد، حضور فع: وی تصریح کرد

 .شوند گردشگری، تولید و رونق صنایع تبدیلی ایجاد می

هزار شغل  ٢٤سال  ١3هزار شغل ایجاد کند اما در  ٥33قشم قرار بود طی پنج سال، : توکلی با ذکر مثالی در این مورد، تشریح کرد

 .ایجاد کرده که به معنای نتیجه ندادن این مناطق است

در مجلس، من به طور جدی با بحث افزایش مناطق آزاد مخالفت کردم، چراکه اشتیاق فعلی برای تشكیل مناطق : وی ادامه داد

رود و به سبب آنكه مردم عادی و زارع از این  های اطراف آن باال می آزاد به این دلیل است که با منطقه آزاد شدن، قیمت زمین

خرند تا بفروشند و تمام پولی که باید  ها را به ثمن بخس می توانند زمین ودجو وارد کار شده و میخبر هستند افرادی س تغییرات بی

 .ها از سودجویان اختصاص پیدا کند برای زیربناسازی برود باید به خرید دوباره همین زمین

 های تیم اقتصادی دولت خط امامی نیست روش* 

های سیاسی است  گذارد کشمكش غیر اقتصادی که در استقالل اقتصادی تأثیر می یكی از مسائل: این نماینده مجلس عنوان داشت

گذاری را  گذاری و باال رفتن ریسك سرمایه اطمینانی به سرمایه گیری منجر شده و بی و دعواها به طوالنی شدن فرایند تصمیم

 .شود موجب می

گذاران و  پردازی و نوآوری دیربازده است و در شرایطی که سرمایه هاید: وی با اشاره به اینكه تعارضات در دولت قبل بیشتر بود، گفت

 .کنند گذاری تجدیدنظر می رسند در سرمایه گیران چه زمانی به اجماع می رود و تصمیم پردازان ندانند شرایط به چه سمتی می ایده

از جنگ یك نوع مدل اقتصادی در سال است بعد  ٢٦االن : نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی سپس اظهار داشت

 .کشور اجرا شده که برگرفته از نئوکالسیسم توصیه شده صندوق تجارت جهانی است

دولتمردان ما به سبب نتایج به این مدل اشتیاق دارند و گاهی نیز متوجه مضرات و ابعاد این مدل نیستند : توکلی خاطرنشان کرد

 .کنند که با آن همراهی می

های گاه فراتر از حوزه اقتصاد نهادهای جهانی اقتصادی  در این مدل ما باید تقسیم کار جهانی را بپذیریم و به توصیه: وی اضافه کرد

 .تن دهیم

در این مدل، سیاست خارجی باید متجانس با برنامه نظم نوین جهانی : نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی توضیح داد

دهد ما نباید سخنی در اعتراض بیان کنیم، اگر شیعیان در لبنان، یمن، بحرین و  ظلمی رخ میباشد و اگر در هر گوشه جهان 

سازی شده اجازه اعتراض  ها هستند ما بنابر مدل اقتصاد جهانی بسیاری دیگر در فلسطین و سوریه کشورهای دیگر دچار انواع ظلم

 .با اصول اسالمی و انسانی سازگار نیست های انقالب و نظام ما و نخواهیم داشت که این موضوع با آرمان

در این مدل : گرا هستند، تصریح کرد گیر اقتصادی دولت در سخن کینزی و در عمل کالسیك توکلی با بیان اینكه تیم تصمیم

سازی سود است و  گویند هدف بخش خصوصی حداکثر شود، چنانكه می تری بیان می های عجیب اقتصادی در سیاست داخلی حرف

داران باشد و در این نگاه سازمان  باید این ساختار انگیزشی برای کارفرمایان را به طور کامل بپذیرد و در خدمت سرمایه دولت

 .داران انتخاب شود حكومت نیز در نهایت باید از میان همان سرمایه

این نگاه از نظر ما نگاه : واند، بیان داشتخ وی با بیان اینكه این مدل با خط امام، با اسالم و انسانیت و حتی با دموکراسی هم نمی

ای است، چنانكه مدل نئوکالسیسم اقتصادی تنها زمانی که مجبور شود و از شورش اجتماعی بترسد توزیع ثروت  افتاده عقب

 .کند می
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سانی از عواقب من به رئیس جمهور فعلی گفتم در بین اطرافیان شما ک: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی یادآور شد

 .اند ها به نوعی همین مدل ناسازگار با اقتصاد ملی و اسالمی را دنبال کرده ها با وجود تفاوت سال است دولت ٢8این مدل غافلند که 

 ترین دشمن نظام است فساد اقتصادی و اداری بزرگ* 

حث تحریم درست شود مشكالت اقتصادی کشور کنند اگر روابط خارجی و ب به گفته وی، این اعتقاد دولتمردان فعلی که گمان می

حل خواهد شد، پایه علمی ندارد، چراکه عوامل غیر اقتصادی متعدد ضد تولید و ضد عدالت از قبیل فساد اداری وجود دارد که 

 .دهد کن نشود تحول رخ نمی ریشه در داخل دارد و تا ریشه

شرایط فعلی برخی فسادهای سازمان یافته انسان را به شگفتی در : نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی بیان کرد

 .دارد وامی

ها، تحریم اقتصادی و آب در  های وهابیون و تكفیری های صهیونیسم، حماقت قدرت نظامی استكبار، توطئه: توکلی در پایان گفت

المی را با مشكل مواجه کند و تنها تواند به نظام مقدس جمهوری اس های سیاسی داخلی هیچ کدام نمی هاون کوبیدن ورشكسته

 .کند، فساد داخلی و اقتصادی است را با مشكل مواجه می  چیزی که نظام مقدس جمهوری اسالمی

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http١٣0٤30١733١٥٦١ 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 7931آذر  71, سه شنبه

کشاورزان شمالی در برداشت / رایزنی وزیر جهاد کشاورزی در کابینه برای حذف تعرفه صادراتی مرکبات

 مرکبات تعجیل کنند 

های خود و  اغتر به برداشت مرکبات از ب شود کشاورزان شمالی هرچه سریع با توجه به سرمای زودرس سال جاری، توصیه می

 .زدگی مرکبات در امان باشند نگهداری آنها پس از سورت و واکس در انبارها اقدام کنند تا از خسارت احتمالی یخ

منظور جلوگیری از  به: با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس خانه کشاورز امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  نایب 

تر به برداشت پرتقال اقدام کرده و مرکبات تولیدی خود را در انبارها  کشاورزان شمال کشور هرچه سریعسرمازدگی احتمالی، 

 .نگهداری کنند

های شمال کشور شده  ها در برخی از باغ سرمای زودرس امسال کشور که با وزش باد باعث ریزش نارنگی: اهلل بیابانی افزود عنایت

 .کننده باشد ، اما حجم خسارت به قدری نیست که نگرانخسارتی به کشاورزان وارد کرده است

 .تا زمانی که سرمای هوا با ریزش برف همراه نشده است، تهدیدی از بابت برودت دما وجود ندارد: وی خاطرنشان کرد

ام کنند تا خسارتی های مرکبات اقد تر نسبت به برداشت محصوالت خود از باغ با این وجود، کشاورزان هرچه سریع: بیابانی ادامه داد

 .متوجه آنها نشود

 رایزنی وزیر جهاد کشاورزی در کابینه برای حذف تعرفه مرکبات 

هزار تومانی صادرات مرکبات به کشور عراق و  برای کاهش تعرفه یك: مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرکبات کشور تصریح کرد

ویژه با  های وزیر جهاد کشاورزی در کابینه به زنی رود با چانه که انتظار میروسیه مكاتباتی با وزیر جهاد کشاورزی انجام شده است 

 .وزارت امور خارجه، شرایط برای صادرات این میوه فراهم شود

رود که با وجود تأمین نیازهای غذایی خود از ایران،  شمار می ترین شرکای تجاری ایران به عنوان یكی از بزرگ عاق به: وی یادآور شد

توان نسبت به حذف چنین  های سیاسی می ادرکنندگان میوه ایرانی تعرفه اعمال کرده است، در حالی که با رایزنیبرای ص

 .هایی اقدام کرد تعرفه

 .از سوی دیگر، تالش تولیدکنندگان مرکبات برای ساماندهی این محصوالت ادامه دارد: بیابانی تأکید کرد

 ای از ابهام هالهمرکز ساماندهی مرکبات در مازندران، در  

استان مازندران حدود دو میلیون : رئیس خانه کشاورز با اشاره به تشكیل مرکز ساماندهی مرکبات در استان گیالن اظهار داشت نایب

تواند در  جوار مازندران صورت گرفته است، اقدام مؤثر و مناسبی است که می کند، اما اقدامی که در استان هم تن مرکبات تولید می

 .تان مازندران نیز اجرایی شوداس

دار تنظیم  بندی و سورت مرکبات که بتواند بازار این محصول را هدف تشكیل مرکزی برای ساماندهی، درجه: وی همچنین گفت

 تر باید کند، توسط اتاق بازرگانی گیالن هدایت شده است و در مازندران زمینه و استعداد بیشتری برای ظهور دارد؛ لذا هرچه سریع

 .گیری کرد درباره آن تصمیم

هزار تن فراتر رود، اما با توجه به مهیا شدن  ٢33حجم تولید مرکبات در استان مازندران از دو میلیون و : بینی کرد بیابانی پیش

 .شرایط پررونقی را تجربه کند 0٤زمینه صادراتی، بازار این محصول در زمستان 

صورت کیفی و با  بندی آنها به آوری اقدام به بسته بندی کرده و پس از جمع را درجهمحصوالت خود : وی به کشاورزان توصیه کرد

 .پذیری محصوالت خود را برای عرضه به بازارهای صادراتی حفظ کنند قابلیت صادراتی کنند تا بتوانند رقابت
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 شود هزار تن کیوی برداشت می 331 

هزار تن در  ٢٢3گرفته برای تولید کیوی رقمی بیش از  های صورت بینی پیش: مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان مرکبات کشور افزود

 .رود حجم تولید این محصول نیز در روندی نزولی همچنان ادامه پیدا کند های شمالی کشور بوده و انتظار می استان

ها قرار گرفته و پس از طی دوره  نهماه برداشت کیوی آغاز شده، اما این میوه باید در سردخا آبان ٢٥از : بیابانی خاطرنشان کرد

 .نگهداری به بازار عرضه شود

عنوان یك محصول صادراتی  علت قابلیت باال، از ابتدا به هرچند کیوی ایرانی به: وی با اشاره به بازارهای صادراتی جدید ادامه داد

علت پایین بودن سرانه مصرف آن در  د، اما بهتواند کفاف تولیدات داخل را ده معرفی شده است، اما حجم تولید کیوی در ایران می

 .اندیشیم داخل کشور به بازارهای صادراتی می

کیوی ایران عالوه بر کشورهای عربی و جنوب خلیج فارس، به کشورهای آسیای میانه نیز صادر : بیابانی در پایان تصریح کرد

 ./شود می

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http٢٦٦3١-٢html. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 7931آذر  71, دوشنبه

 فندق ایرانی آمادگی پر کردن فندق دریای سیاه را در روسیه دارد 

جمهوری روسیه قانون تأمین امنیت ملی  رئیس ،٢٤دنبال سرنگونی هواپیمای روسیه سوخو به(: ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .روسیه و اعمال تدابیر اقتصادی ویژه درباره ترکیه را امضاء کرد

شود و فقط کاالهایی که برای مصارف شخصی وارد روسیه  طور موقت واردات برخی کاالها از ترکیه منع می بر اساس این قانون، به

 .شوند، مشمول تحریم نخواهد بود می

وجودآمده در کشور روسیه  هنگفت ترکیه از صادرات محصوالت کشاورزی به قدری قابل توجه است که شرایط کنونی بهدرآمد 

های ممكن برای پر کردن جای ترکیه در بازارهای این کشور  رود که باید از تمام ظرفیت شمار می زمانی طالیی برای ایران به

 .استفاده کند

میالدی در مجموع چهار میلیون و  ٢3١٤تا  ١00٥های  های آن در ترکیه، در سال فندق و فرآوردهبه گزارش اتحادیه صادرکنندگان 

هزار دالر نصیب این کشور  ٦٢٦میلیون و  ٣0٦میلیارد و  ٢٤هزار تن مغز فندق از این کشور صادر شده که درآمدی حدود  ٥80

 .کرده است

درصد فندق  ٣3صادرات فندق جهان را در انحصار خود دارد و بیش از  درصد 73کند و  کشور دنیا فندق صادر می ١٢3ترکیه به 

شود؛ این در حالی است که ایران با داشتن رتبه ششم تولید  صورت خشكبار و مغز به کشور روسیه صادر می تولیدی این کشور به

 .گیری کند هرههزار تن، نتوانسته از ظرفیت صادراتی این محصول ب ١8فندق در جهان و حجم تولید بیش از 

هزار هكتار  ٢3های فندق کشور که مساحتی حدود  هزار تن فندق از باغ ١8ساالنه : گوید رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی گیالن می

 .گیری نداشته است شود، اما بر اساس آمارهای موجود، حجم صادرات این محصول روند افزایشی چشم را دارا است، برداشت می

سطح  ١٣0٣رفت تا سال  گرفت، انتظار می در صورتی که حمایت کافی از کشاورزان تولیدکننده صورت می: افزاید قاسم رضاییان می

هزار تن برسد، اما واقعیت آن است که فندق از محصوالتی است که  ٣8هزار هكتار و میزان برداشت آن به  ٦7زیر کشت فندق به 

 .زش اقتصادی آن توجه شده استنادیده گرفته شده و کمتر به ار

درصد  ١3سهم خشكبار از صادرات محصوالت غیرنفتی بین پنج تا شش درصد است و قرار بود تا پایان برنامه ششم توسعه به 

 .افزایش پیدا کند، اما با مشكالتی که در حوزه سیاسی رخ داد، همین مقدار نیز حفظ نشده است

عنوان  ویژه در منطقه اشكورات به رود که توانسته به شمار می عنوان قطب تولید فندق کشور به هزار تن فندق، به ١3رودسر با تولید 

منبع تولید فندق ایران را در کارنامه خود رقم بزند؛ با این وجود، تنها ایستگاه تحقیقات فندق ایجادشده در همین منطقه که دارای 

های گذشته معرفی کرده است که نتوانسته در افزایش تولید و  د طی سالژنیتیپ در پایلوت آستارا است، تنها دو رقم جدی ١33

 .های صادراتی اثرگذاری محسوسی داشته باشد تغییر گونه

 فریاد نبود صنایع تبدیلی در گلو خشکید 

های  ند فرصتهای صنایع تبدیلی فندق در این استان بتوا با ورود آنكه گیالن قطب تولید فندق کشور محسوب شده و باید کارخانه

 .شكنی در این استان فعال هستند اشتغال جدیدی برای بومیان منطقه ایجاد کند، تنها چند کارخانه فندق

گذاری در حوزه  بارها در جلسات برگزارشده، از اهمیت سرمایه: کند رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گیالن خاطرنشان می

گذاران در این حوزه فراهم نكند و از  تا زمانی که دولت شفافیت الزم را برای سرمایهصنایع تبدیلی فندق سخن گفته شده، اما 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                  4931 آب هفته سوم آذرکشاورزی واهم اخبار 

 

65 
 

گذاری  توان انتظار جذب سرمایه عنوان یك محصول اقتصادی سودآور سخن گفته نشود، نمی های آن به صادرات فندق و فرآورده

 .بخش خصوصی را داشت

های  گیرد و کمتر در حوزه ف آجیل و خشكبار مورد استفاده قرار میدر حال حاضر فندق برای مصار: دهد رضاییان ادامه می

های آن، درآمد  بهداشتی و آرایشی ورود پیدا کرده است، در حالی که کشوری نظیر ترکیه توانسته از محل صادرات فندق و فرآورده

 .حدود دو میلیارد دالری کسب کند که معادل درآمد ایران از صادرات پسته است

میلیارد دالر ارز  ١.73ترین تولیدکننده فندق دنیا معرفی کرده که توانسته ساالنه بیش از  عنوان بزرگ ترکیه را به "نبردبولت"

 ١٦٤تن فندق از این کشور صادر شده و بیش از  7٣١هزار و  ٢٢١میالدی،  ٢3١٤تا  ٢3١٣های  در سال. نصیب این کشور کند

میلیارد دالر ارز از صادرات پسته  ١.٥پایی صادر شده است؛ با این وجود، ایران ساالنه هزار تن از فندق صادراتی به کشورهای ارو

 .آورد که با وجود آنكه در تولید فندق نیز دارای ظرفیت قابل توجهی است، این ظرفیت همواره نادیده گرفته شده است دست می به

 بازارهای روسیه منتظر فندق ایرانی

ده در قانون امنیت ملی روسیه و اعمال تدابیر اقتصادی ویژه درباره ترکیه که توسط والدیمیر پوتین ش های اعمال دنبال تحریم به

 .مانده ایران در صادرات محصوالت غیرنفتی دیده شود های مغفول رود ظرفیت امضاء شده است، انتظار می

تواند در بازارهای روسیه  ی ایران است که میفندق یكی از محصوالت خشكبار: گوید رئیس اتاق مشترک دوستی ایران و روسیه می

 .جایگزین خوبی برای ترکیه باشد، به شرط آنكه ساختارهای صادراتی فراهم شود

میزان تولید فندق ایران در حال حاضر و کیفیت آن از سطحی برخوردار است که بتوان برای : افزاید اهلل عسگراوالدی می حبیب

 .کرد، اما پیش از آن باید زیربناهای صادراتی به کشور روسیه مرتفع شود ریزی صادرات آن به روسیه برنامه

های خود را از طریق ماشین  علت نبود شبكه ریلی، صادرکنندگان ایرانی ناگزیرند محموله در حال حاضر به: کند وی خاطرنشان می

ویزا دریافت کنند و هنگام عبور از چچنی داغستان، توانند  راحتی نمی رانندگان ترانزیتی ایران به. از ایران به روسیه صادر کنند

 .مردان حل شود دهند؛ لذا مسئله حمل و نقل باید توسط دولت های امنیتی اجازه عبور به رانندگان نمی مقام

 از سوی دیگر، الزم است برای ارسال کاالهای صادراتی به مناطقی نظیر آستاراخان، کالینگراد و: دهد عسگراوالدی ادامه می

رود چنین خالءهایی به  هواپیما به ناوگان هوایی کشور، انتظار می ١٥ساالتوف، پرواز روزانه در نظر گرفته شود که با توجه به ورود 

 .سرعت دیده شود

گرفته، مقرر شد تا پایان سال میالدی،  های صورت دنبال پیگیری به: کند رئیس اتاق مشترک دوستی ایران و روسیه تصریح می

های  های بانكی و انتقال پول همچنین مسئله حمل و نقل و تعرفه علی ایران برای صادرات به روسیه که شامل محدودیتمسائل ف

 .گمرکی است، مرتفع شود

هرچند از نظر اقتصادی به نفع ایران است تا جای ترکیه را در این کشور بگیرد، اما روسیه نیز از وارد کردن : شود وی یادآور می

درصد  ١٥های گزینشی این کشور که بین پنج تا  ای، سود کافی خواهد برد؛ لذا تعرفه انی به جای محصوالت ترکیهمحصوالت ایر

تواند مثل سایر همسایگان روسی نظیر گرجستان، قزاقستان، آذربایجان و ارمنستان صفر  شود، می برای ایران در نظر گرفته می

 ./با حضور هیأت دولت به مسئله صادرات در روسیه صورت گیردلحاظ شود که اجرایی شدن این مسئله نیز باید 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 7931آذر  71, چهارشنبه

 توافق ایران و صربستان برای تولید مشترک بذر 

در دیدار هیات بازرگانی صربستان و مسووالن وزارت جهادکشاورزی، توسعه همكاری های کشاورزی دو کشور به ویژه در زمینه 

 . تولید و سرمایه گذاری مشترک و انتقال تكنولوژی بذر مورد بحث و بررسی قرار گرفت

به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، در این دیدار هومن فتحی، ( ایانا)ی ایرانبه گزارش خبرگزاری کشاورز

سیاست وزارت جهاد کشاورزی، واردات صرف محصوالت نیست، بلكه بر : الملل و سازمان های تخصصی گفت مدیرکل دفتر امور بین

 .روی تولید مشترک و انتقال تكنولوژی به داخل کشور تمرکز دارد

های کشاورزی را به  وی همكاری های مشترک دراز مدت و سرمایه گذاری در بخش هایی همچون دام، بذر، صنایع غذایی و ماشین

 .نفع دو کشور عنوان کرد

الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به صدور گواهی محصوالت ارگانیك از سوی  مدیرکل دفتر امور بین

 .صدور گواهی برای محصوالت ارگانیك، زمینه خوبی برای توسعه همكاری های دو کشور است: ار داشتصربستان اظه

در این دیدار محسن تواضع، مسوول بذر کشور نیز روابط و همكاری های کشاورزی میان ایران و صربستان را خوب ارزیابی و بر 

 .دانه های روغنی و علوفه تاکید کردتوسعه این همكاری ها به ویژه در زمینه بذر ذرت، چغندرقند، 

تاکنون دو : وی در مورد تولید مشترک بذر در ایران و واردات بذرهای جدید و مرغوب از صربستان اعالم آمادگی و خاطرنشان کرد

 .رقم ذرت از صربستان در ایران ثبت شده و ما از تولید مشترک بذرهای جدید سبزی و صیفی در کشور استقبال می کنیم

دی بختیاری، رییس گروه برنامه ریزی و خدمات فنی و فرنطینه سازمان حفظ نباتات نیز در این دیدار، سموم و قرنطینه را از مه

با وجود ثبت سموم با نام تجاری درکشور ما، ایران آماده تسریع و تسهیل : بخش های همكاری ایران و صربستان نام برد و گفت

 .ا کیفیت از صربستان استخرید سموم کشاورزی استاندار و ب

 .موافقتنامه قرنطینه گیاهی میان ایران و صربستان در حال نهایی شده است: وی در مورد قرنطینه گیاهی نیز اذعان داشت

سازمان حفظ نباتات کشور در مورد واردات بذر و اندام های گیاهی، تابع سیاست های وزارت جهادکشاورزی است و : بختیاری افزود

 .رو انتظار داریم، محصوالت کشاورزی با شرایط خاص قرنطینه ای هر محصول به ایران وارد شداز این 

در ادامه این دیدار، ویلكویووانوویچ معاون اتاق بازرگانی صربستان با اذعان به این که بخش کشاورزی صربستان و ایران دارای روابط 

ک و صادرات مجدد محصوالت کشاورزی به بازارهای هدف در منطقه خوبی هستند، خواستار همكاری دو کشور برای تولید مشتر

بخش خصوصی صربستان، تجارب خوبی در زمینه همكاری کشاورزی با کشورهایی که هدف ایران برای تجارت : وی افزود.شد

ات صربستان ایجاد شده اخیراً با تحوالتی که در قوانین و مقرر: معاون اتاق بازرگانی صربستان ادامه داد.محسوب می شوند، دارد

نامه ها و اسنادی که مبادله می شود، نظر خواهد داد و از این رو، تمام تالش خود را برای  است، اتاق بازرگانی در زمینه تمام تفاهم

 . انعقاد و مبادله تفاهم نامه های کشاورزی با ایران خواهیم کرد

محصول از جمله ذرت، دانه های روغنی،  ١33ما بذر بیش از : فتسووتیسالو دوالپچو از پژوهشكده کشاورزی صربستان نیز گ

کشور دنیا صادر می کنیم و ایران در رتبه دوم صادرات و تكنولوژی بذر  ٣١گندم، گیاهان علوفه ای و گیاهان دارویی را تولید و به 

 .کردوی در عین حال نسبت به توسعه همكاری با ایران در زمینه بذر ابراز تمایل .قرار دارد

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http١-٢٦٦٦٤html. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 7931آذر  71, چهارشنبه

 نامه همکاری بین پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا و سازمان حفظ نباتات  امضاء تفاهم

های  پزشكی و فعالیت فروشگاه های سموم کشاورزی و جلوگیری از تخلف در بخش گیاه دهی فعالیت فروشگاهمنظور سامان به

 .نامه مذکور به امضاء رسید غیرمجاز سموم کشاورزی تفاهم

نامه به مواردی همچون ساماندهی وضعیت  ، سازمان حفظ نباتات اعالم کرد این تفاهم(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران  

مند ساختن و اعمال  های اجرایی و اعمال قانون، نظام گیری از ضمانت پزشكی، اجرای نظارت بهینه و بهره فعالیت واحدهای گیاه

پزشكی متخلف و یا فاقد  برخورد با واحدهای گیاهآوری و  پزشكی و تبیین راهكارهای مناسب جهت جمع مدیریت واحدهای گیاه

های احتمالی به سالمت  منظور جلوگیری از بروز خطرات و آسیب مجوز و پروانه فعالیت با استناد به قوانین و مقررات موجود به

 .مردم و جامعه تأکید شده است

پزشكی، موضوع توسط سازمان حفظ  احدهای گیاهنامه در صورت مشاهده هرگونه جرم و یا تخلف در و بر اساس مفاد این تفاهم

نباتات پیگیری و بر حسب ضرورت مراتب به نیروی انتظامی جهت انجام اقدامات بعدی از قبیل تعطیلی موقت و یا پلمپ واحدهای 

 .پزشكی متخلف یا فاقد پروانه منعكس خواهد شد گیاه

پزشكی غیرمجاز و متخلف به  ف به شناسایی و معرفی واحدهای گیاهبر این اساس سازمان حفظ نباتات و سازمان نظام مهندسی مكل

 .نیروی انتظامی هستند

میبدی، ریاست  به امضای محمدعلی باغستانی 0٤آذرماه  ١٥بند و سه تبصره تنظیم و در تاریخ  ١8نامه در شش ماده،  این تفاهم

یس پلیس نظارت بر اماکن عمومی ناجا رسید که مفاد آن محمدی، رئ سازمان حفظ نباتات کشور و سرتیپ دوم پاسدار خلیل هاللی

 ./از تاریخ فوق قابلیت اجرا خواهد داشت
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 7931آذر  71, چهارشنبه

گذاری محصوالت تراریخته حق مسلم  برچسب/ محصوالت تراریخته، گزینه آخر افزایش عملکرد

 کنندگان  مصرف

های نوین باشد، ناشی از سوءمدیریت در بخش کشاورزی  خالء عملكرد و کاهش تولید در کشور بیش از آنكه ناشی از نبود فناوری

 .است

امروز « زراعت عمومی: تولید پایدار محصوالت زراعی»از مؤلفان کتاب شایسته تقدیر  عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی و یكی

خالء عملكرد و کمبود تولید موجود در کشور بیش از : با اعالم این خبر گفت( ایانا)در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ر بخش کشاورزی، بدنه دولتی، وزارت جهاد کشاورزی، تحقیقات و های نوین باشد، ناشی از سوءمدیریت د آنكه ناشی از نبود فناوری

 .حوزه دانشگاهیان است

تر و بهتری برای پر کردن این خالء عملكرد و افزایش تولید بیش از استفاده از  های نزدیك راه: عبدالمجید مهدوی دامغانی افزود

 .اریخته پیش روی ما استآمیزی همچون تولید محصوالت تر های نوین و بالقوه مخاطره فناوری

های بیشتری خواهیم داشت، خاطرنشان  تر خواهد بود و انتخاب گیری آسان وی با بیان اینكه با رفع خالء مدیریتی موجود نتیجه

توانیم از آنها استفاده کنیم و ابزارهای کارآمدتری پیش روی ما  به اعتقاد من، ما هنوز راهكارهای متعددی داریم که می: کرد

 .کنند ند که در حال حاضر نیاز ما به تولید محصوالت تراریخته را رفع میهست

عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی با عنوان اینكه تولید محصوالت تراریخته ابزاری است برای افزایش تولید محصوالت 

تنها ابزار افزایش تولید محصوالت  اما باید به این نكته توجه کنیم که تولید این محصوالت، نخستین و: کشاورزی، ادامه داد

 .شود کشاورزی محسوب نمی

عنوان گزینه آخر به آنها نگاه  های نوین و تكنولوژی گزینه خوبی است که باید به استفاده از فناوری: مهدوی دامغانی تصریح کرد

 .کرد

کننده دانست که  این امر را حق مصرف شود و گذاری محصوالت تراریخته را ضرورتی دانست که در همه دنیا رعایت می وی برچسب

 .کند، آگاهی داشته باشد باید از محتویان آنچه مصرف می

خواهیم مانع مصرف آنها شویم، اما این حق  در صورت ورود محصوالت تراریخته به بازار کشور، نمی: مهدوی دامغانی یادآور شد

 ./داشته باشداش اطالعات کاملی  کننده است که از مواد خوراکی مصرفی مصرف
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 7931آذر  71, چهارشنبه

 استقبال از ابتکار عمل تعاون روستایی برای پمپاژ پول از طریق چرخه خرید تضمینی تخم پنبه 

های کوچك باعث پمپاژ پول در گردونه خرید تضمینی پنبه  ابتكار سازمان تعاون روستایی برای عرضه تخم پنبه و محلوج در پارت

 .روز پرداخت شد ٢٥ینی پنبه، مطالبات کشاورزان در کمتر از شده و متعاقبا پیرو این ابتكار عمل، در نخستین سری خرید ضم

برداشت پنبه در : با اعالم این خبر گفت( ایانا)کاران فارس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل اتحادیه پنبه 

رکز کشور برداشت شده است، اما همچنان زهرا، خراسان رضوی و م ویژه در استان گلستان، بوئین کاری شمال کشور به اراضی پنبه

 .های فارس و اصفهان روی زمین باقی مانده است در استان

شود و عملكرد دولت نیز پس از تحویل  صورت خرید تضمینی خریداری می دشت و فسا به در داراب، زرین: محمد انصاری افزود علی

 .شده مناسب بوده است های برداشت سری نخست وش پنبه

روز بعد از تحویل پنبه نسبت به پرداخت مطالبات کشاورزان اقدام  ٢٥سازمان تعاون روستایی توانست ظرف : نشان کردوی خاطر

 .کند که کارنامه خوبی برای این سازمان خواهد بود

 پمپاژ پول در پنبه با خالقیت سازمان تعاون روستایی 

، محلوج و تخم پنبه را نیز همزمان از کشاورزان خریداری کرده و به بار سازمان تعاون روستایی برای نخستین: انصاری ادامه داد

 .کند های کوچك و با قیمت مناسبی عرضه می جای آنكه در آخر کار در اوزان باال و در مزایده به فروش برساند، در پارت

شود عایداتی که  پنبه شده و باعث میاین اقدام سازمان تعاون روستایی باعث پمپاژ پول در گردانه خرید تضمینی : وی تصریح کرد

این پمپاژ . رسد، برای خرید تضمینی وش دوباره مورد استفاده قرار گیرد از محل فروش استحصاالت پنبه به دست این سازمان می

 .توانسته پرداخت مطالبات کشاورزان را کوتاه کند و زمینه را برای عرضه تخم پنبه فراهم کند

 آالت ی تسریع برداشت مزارع با ماشینتوصیه به کشاورزان برا 

رو کند؛  ای روبه کار را با خسارت عدیده تواند کشاورزان پنبه سرمازدگی احتمالی می: کاران فارس یادآور شد مدیرعامل اتحادیه پنبه

 .تر نسبت به برداشت مزارع خود اقدام کنند لذا الزم است کشاورزان هرچه سریع

های آنها هنوز در حالت غوزه مانده و هنوز به مرحله  اند، پنبه ع که اقدام به کشت پنبه دیررس کردهبرخی مزار: انصاری تأکید کرد

حل برای برداشت پنبه به جای برداشت  تواند کشاورزان را متضرر کند و بهترین راه برداشت نرسیده است، اما سرمای احتمالی می

 .الت برداشت پنبه استآ دستی توسط تعداد کارگران زیاد، استفاده از ماشین

تواند ضمن حفظ کیفیت  های تولیدکننده وجود دارد که می های مخصوص برداشت پنبه در استان اکنون کمباین: وی اظهار داشت

 .پنبه، در تسریع برداشت پنبه نیز مؤثر باشد

مزارع خود بفرستند تا بتوانند کارگر را طی چند هفته به  ١7تا  ١٦در زمان حاضر کشاورزان ناگزیرند : انصاری همچنین گفت

 .های زیاد، کیفی محسوب نشده است علت داشتن ناخالصی شده به های تولیدی را برداشت کنند و در نهایت پنبه برداشت پنبه

تواند به کیفیت پنبه استحصالی کمك شایانی کند، اما واقعیت آن  آالت می هرچند برداشت پنبه توسط ماشین: وی در ادامه افزود

های پنبه قمیت گرانی برای کشاورزان دارد و از سوی دیگر، نوع کشت برخی  ریزان دشت ت که از یك سو مایع مخصوص برگاس

مزارع و خارج بودن کشت آنها از شكل آکادمیك باعث شده امكان برداشت مكانیزه وجود نداشته باشد؛ با این حال، برای جلوگیری 

 .ستور کار کشاورزان قرار گیرداز سرمازدگی احتمالی، این اقدام در د

 !ارزش طالی سفید بی 
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ترین و  عنوان یك محصول کشاورزی، صنعتی و بازرگانی از مهم پنبه به: کاران فارس خاطرنشان کرد مدیرعامل اتحادیه پنبه

غذای باارزشی برای آید و منبع الیاف و منشاء  دست می های طبیعی است که از الیاف پوشاننده دانه گیاهی به ترین لیف باارزش

 .رود شمار می انسان و دام به

تواند در اراضی کشاورزی کاشته شده، بدون آنكه در عملكرد  پنبه از محصوالتی است که طی چند سال مداوم می: انصاری ادامه داد

بر معرفی  آب ت کمتواند جزو محصوال کند، می خوبی رشد پیدا می آن تغییری حاصل شود و از آنجا که در مناطق گرم و خشك به

 .شود

تواند در کاهش  ترین انواع روغن گیاهی است که می در صورت استحصال روغن تخم پنبه که یكی از مرغوب: وی تصریح کرد

 ٣٣از سوی دیگر، کنجاله تخم پنبه با داشتن . ای ایجاب کند کننده های روغنی نقش تعیین وابستگی بازارهای ایران به واردات دانه

 .گیرد عنوان مكمل پروتئین در جیره خوراک دام مورد استفاده قرار می صد پروتئین، بهدر ٤٣تا 

کشور دنیا توانسته  70ترین گیاه صنعتی دومنظوره در جهان است که در  ترین لیف طبیعی و مهم پنبه پرمصرف: انصاری یادآور شد

ن دومین روغن استحصالی جهان باشد؛ با این وجود، در ایران عنوا ها نفر شده و پس از دانه روغنی سویا، به موجب اشتغال میلیون

های روغنی، تخم پنبه فاسد شده  درصدی به دانه 03ها با وجود وابستگی بیش از  کمتر مورد توجه قرار گرفته و در بسیاری از سال

 .و حتی برای مصارف دامی نیز مورد استفاده قرار نگرفته است

کنی، ریسندگی، بافندگی،  پاک کننده شش درصد پروتئین مورد نیاز دنیا و مواد خام صنایع پنبه تعیینپنبه : وی تأکید کرد

دانه در تولید  است و از الیاف آن در تولید نخ، پارچه و از پوسته تخم پنبه... سازی و کشی، نظامی، بهداشتی، تغذیه انسان، کابل روغن

گلوکز، لگنین، گاپرون، نایلون و از مغز تخم پنبه در تولید روغن نباتی، صابون، گلیسیرین، فورفورال، الكل اتیلیك، الكل فوروفوریل، 

پزی و از لینتر آن در تولید خمیر سلولوز، رنگ، گالودائم سلوئید،  ، مواد افزودنی شیرینیE روغن رنگرزی، ماده شمع، فتین، ویتامین

با این وجود، . شود پوش استفاده می یق ساختمانی، پوست مصنوعی و کفابریشم مصنوعی، فیلم عكاسی، پالستیك، کاغذ محكم، عا

به کمتر از  73هزار هكتار در دهه  ٢73توجهی محض قرار گرفته و سطح زیر کشت آن از  های اخیر مورد بی این صنعت طی سال

 .های اخیر رسیده است هزار هكتار در سال ٢٥

 سنت رسید 01قیمت پنبه جهانی به یک دالر و  

سنت  ٦3در زمان حاضر قیمت پنبه در بازارهای جهانی به بیش از یك دالر و : کاران فارس اظهار داشت مدیرعامل اتحادیه پنبه

 .دهنده تغییرات مثبت در بازار این محصول است رسیده است که نشان

شود، اما مشكالت سیاسی  محسوب میعنوان یكی از خریداران بزرگ پنبه در منطقه  با وجود آنكه ترکیه به: انصاری همچنین گفت

های  عنوان جایگزین پنبه های اخیر از ویسكوز به ها طی سال اخیر تغییری در بازار این محصول به جا نخواهد گذاشت، چرا که ایرانی

 .کنند و کمتر پنبه مورد استفاده قرار گرفته است وارداتی استفاده می

های  های وزارت جهاد کشاورزی و تقویت دفتر پنبه و دانه گذاری جودآمده در سیاستو وی اظهار امیدواری کرد که با تغییرات به

 ./رود از کاهش سطح زیر کشت پنبه و خاموش شدن چراغ تولید پنبه در کشور، جلوگیری شود روغنی انتظار می

/item/avarzikesh/ir.iana.www//:http٢٦٦٣8-١html. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 7931آذر  71, سه شنبه

 نامه برای خرید مرغ حل شد  مشکل ضمانت/ خرید محصول باکیفیت، شرط جدید پشتیبانی امور دام

ذرت و مرغ وضع کرده های جدیدی را درباره خرید  شرکت پشتیبانی امور دام در راستای عرضه محصول باکیفیت به بازار، ابالغیه

 .تری را تحویل بگیرند است تا مردم محصول سالم

درباره نارضایتی برخی کشاورزان ( ایانا)مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

شود و قرار است برای استفاده  ی میالزم است محصولی که خریدار: شده درباره خرید ذرت گفت خوزستانی از جدول ارائه

ها مورد استفاده قرار گیرد، از باالترین کیفیت ممكن برخوردار باشد و در این راستا جدولی با  ها و سایر بخش ها، مرغداری دامداری

 .کمك کارشناسان این رشته تنظیم شده است که با استانداردهای موجود هماهنگی دارد

شود و اگر  تومان خریداری می 0٦3ان رطوبت و هكتولیتر آن مطابق جدول باشد، محصول ذرت با قیمت اگر میز: علیرضا ولی افزود

 .هایی داشته باشد، میزان قیمت خرید آن از قیمت تضمینی کمتر خواهد بود تفاوت

ی برخوردار باشد و این کند، از مزایای قیمتی باالتر طور قطع باید کشاورزی که محصول باکیفیت تولید می به: وی خاطرنشان کرد

 .تواند تشویقی باشد تا سایر کشاورزان بتوانند خود را ارتقاء دهند جدول می

برداران کشاورزی تنظیم و ارسال  جدول کامالً کارشناسی بوده و هیچ مشكلی ندارد و تنها در راستای حمایت از بهره: ولی ادامه داد

 .شده است

های مختلف  یبانی امور دام مطابق جدول ارسالی، محصول ذرت را از کشاورزان استاندر حال حاضر شرکت پشت: وی تصریح کرد

 .کند خریداری می

 تحویل ذرت با رطوبت باال، فساد و افت کیفیت را دربر دارد 

محصول اگر بخواهیم محصول ذرتی را که رطوبت باالیی دارد خریداری کنیم، این : مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام یادآور شد

ترتیب بهتر است محصول از استانداردهای الزم برخوردار  شوند؛ بدین پس از مدت کوتاهی فاسد شده و از افت کیفیت برخوردار می

 .باشد

شود،  رسد و در مواقع لزوم این شرکت وارد عمل می در استان خوزستان، ذرت از طریق تابلوی بورس به فروش می: ولی تأکید کرد

هزار تن محصوالت از کشاورزان با  ١٣3شود که تاکنون بیش از  صورت تضمینی خریداری می ها خرید ذرت به اناما در سایر است

 .فرمول جدید خریداری شده است

دنبال آن است که بخش خصوصی اقدام به  شرکت پشتیبانی امور دام به: وی درباره خریداری مرغ مازاد در کشور نیز اظهار داشت

ایم تا مرغ مازاد را خریداری کنند و نسبت به بازاریابی آن نیز اقدامات الزم را  ها را هماهنگ کرده تیب اتحادیهتر خرید کند و بدین

 .انجام دهند

های مربوطه،  هرچقدر میزان تولیدات بازار مازاد باشد، مشكلی وجود ندارد و این شرکت با همكاری اتحادیه: ولی همچنین گفت

 .دهد انجام می اقدامات الزم را برای خرید

ای  شود، باید باکیفیت باشد و از استانداردهای الزم برخوردار باشد تا شائبه معتقدیم محصولی که وارد بازار می: وی در ادامه افزود

 .های دور به جا مانده است، پاک شود بندی از گذشته که درباره عرضه مرغ بسته
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نامه  ضمانت: ی خریداری مرغ مازاد باید مرغداران داشته باشند، خاطرنشان کردنامه بانكی که در حال حاضر برا ولی درباره ضمانت

های تولید در این باره داشتیم، به  ها و زنجیره شود و مشكلی که با اتحادیه بانكی در معامالت دولتی برای حسن انجام کار ارائه می

 .نحوی حل شده است

اند و شرکت پشتیبانی امور دام تنها در  ی تولید امروزه خودشان وارد عمل شدهها ها و زنجیره اتحادیه: وی در پایان تصریح کرد

شود و همیشه تولید را مورد  آورد، وارد عمل می دست می مواقع تنظیم بازار با استفاده از اطالعاتی که از طریق کارشناسان بازار به

 ./حمایت قرار داده است

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http٢٦٦3١-١html. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 7931آذر  71, دوشنبه

مرغ  عرصه بر تولیدکنندگان مرغ و تخم/ نامه بانکی، شرط تحویل مرغ به پشتیبانی امور دام شد ضمانت

 تر شد  تنگ

کند،  تغییرات قیمتی در محصوالت کشاورزی دوره صعود و رکود جالبی را تجربه می(: ایانا)کشاورزی ایران خبرگزاری 

ای که در بازار مرغ که چندی است در ابتدای هر ماه شاهد افزایش تقاضا و باال رفتن قیمت این محصول پروتئینی هستیم،  گونه به

مرغ نیز با وجود آنكه مصرف آن در روزهای  درباره تخم. از نزول برخوردار بود در ماه جاری روند برعكس بود و قیمت این محصول

ریزان کشوری برای  در این راستا، مسئوالن و برنامه. روییم یافت، اما شاهد هستیم که با مازاد روبه پاییز و زمستان باید افزایش می

ر دام خریدهای خود را از هفته گذشته آغاز و تاکنون حدود جویی کردند و شرکت پشتیبانی امو خریداری مرغ مازاد دوباره چاره

دوهزار تن مرغ مازاد بر نیاز بازار را خریداری کرده است، اما آنچه که درباره این خریدها جای شگفتی دارد، آن است که روند خرید 

دهندگان مرغ گوشتی  جمن صنفی پرورشمدیره ان رو بوده که رئیس هیأت هایی روبه دهندگان در ماه جاری با تفاوت مرغ از پرورش

ای خاص  ای تغییر کرده که فروش مرغ توسط عده گونه ضوابط فعلی شرکت پشتیبانی امور دام به: گوید در این باره به ایانا می

 .شود که بازار مرغ دچار رانت شده است پذیر است و احساس می امكان

هزار  شرکت پشتیبانی امور دام هر کیلوگرم مرغ را شش: افزاید داند و می یمحمد یوسفی یكی از مشكالت را تعیین نادرست قیمت م

کند، این در حالی است که این قیمت از سه سال گذشته تاکنون تفاوتی نداشته  هزار تومان از مرغداران خریداری می تا هفت ٥33و 

 .رو بوده است بندی، از افزایش روبه بندی و کارتن های بسته ها و سایر هزینه با وجود آنكه هزینه کشتارگاه. است

نامه بانكی نیاز دارد تا قرارداد مربوطه  درصد ضمانت ١3مشكل دیگر آن است که شرکت پشتیبانی امور دام : کند وی خاطرنشان می

کنندگان هایی چون ذرت، سویا و جو را تحویل تولید تنظیم شود و در مقابل پس از تحویل مرغ، به جای پرداخت بهای آن، نهاده

 .تومان کمتر از نرخ روز است ٣33تا  ٢33دهد که قیمت ذرت و سویای تحویلی در مقایسه با قیمت بازار  می

ترتیب از ضرر و زیان دوباره برخوردار خواهد شد و بدین ترتیب امكان تحویل مرغ به شرکت  مرغدار بدین: دهد یوسفی ادامه می

 .شود تر می پشتیبانی امور دام نیز برایش مشكل

هایی است که تاریخ انقضای آنها نزدیك است؛ البته به گفته  اقدام دیگر شرکت پشتیبانی امور دام ورود مرغ: کند وی تصریح می

شود، اما با شرایط سختی که جدیداً وضع  های مازاد نیز انجام می آوری مرغ مدیرعامل این شرکت، در مقابل این مقدار خرید، جمع

 .ترتیب تحویل دهد ای حاضر نیست مرغ خود را بدین تولیدکنندهشده است، 

ضوابط جدید شرکت پشتیبانی امور دام شرایط را : شود دهندگان مرغ گوشتی یادآور می مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیأت

نامه بانكی جایگزین  نتتر کرده است، زیرا در گذشته با چك و سفته امكان تحویل مرغ وجود داشت، اما در حال حاضر ضما سخت

 .کنند ای از تولیدکنندگان از انجام چنین کاری امتناع می آن شده که عده

ها نیز در دستور کار شرکت پشتیبانی امور دام قرار دارد که البته تعداد آنها زیاد  خریداری مرغ از زنجیره: کند یوسفی تأکید می

 .نیست

هزار تومان برای هر کیلوگرم خریداری  تا هفت ٥33هزار و  ام، مرغ را با قیمت شششرکت پشتیبانی امور د: کند وی خاطرنشان می

تومان است، اما با این شرایط قیمتی، چیزی که به دست مرغدار  ٢33کند، در حالی که ارزش مرغ زنده حدود چهارهزار و  می

 .تومان نیست ٥33هزار و  رسد، بیشتر از سه می

 .شود که قیمت مرغ همچنان رو به پایین حرکت کند بینی می ال جاری پیشطی آذرماه س: افزاید یوسفی می
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ترتیب در مخاطره هستند  لرزد و تولیدکنندگان آن بدین وی صنعت مرغداری را به درخت بیدی تشبیه کرد که با وزش هر بادی می

 .جویی کنند و الزم است مسئوالن دولتی در این باره چاره

 زند شت و کاهش قیمت را دامن میمرغ، انبا قطع صادرات تخم 

ها جوان هستند، تخمشان همچنان در نوسان قیمتی است و در حال  رویم که تا زمانی که مرغ گذار می در این بین به سراغ مرغ تخم

شوند، موانع  های پیر و پایان دوره باید از چرخه خارج و تبدیل به خمیر مرغ حاضر نیز رکود بازار بر آنها حاکم است و زمانی که مرغ

شود و در حال حاضر مرغداران ناگزیر هستند که محصول خود را بدون اسكلت و با گوشت خالص  وزارت بهداشت سد راه آن می

 .های فرآوری دهند تحویل شرکت

است و در مرغ دائم در حال نوسان  قیمت تخم: گوید مدیره جامعه دامپزشكان کشور نیز در این باره می پور، رئیس هیأت ناصر نبی

دلیل مسائل امنیتی ممنوع شده است، محصول تولیدشده در کشور  هفته جاری که صادرات آن به کشورهای عراق و افغانستان به

 .مرغ از سر گرفته شود شود تا آنكه بعد از ایام اربعین، دوباره صادرات تخم انباشت می

ای که از چهارهزار تومان هفته گذشته، شاهد  گونه کند، به ش پیدا میمرغ در کشور، قیمت نیز کاه با انباشت تخم: دهد وی ادامه می

 .تومانی در هفته جاری هستیم ٥33هزار و  مرغ سه عرضه تخم

مرغ کند، زیرا کشور ترکیه برای  دولت باید فكری اساسی درباره تخم: کند مدیره جامعه دامپزشكان کشور تصریح می رئیس هیأت

آید و در حال حاضر نیز از شمال کشور عراق و  وجود می هد، بنابراین قابلیت رقابت بین کشورها بهد محصوالت صادراتی مشوق می

 .کند مرغ و مرغ خود را به این کشور وارد می ترکیه محصول تخم

 .تواند این صنعت را از رکود فعلی خارج کند های دولت نمی حلی غیر از حمایت در حال حاضر راه: شود پور یادآور می نبی

ساز نشده است و تنها مشكلی که  حاد پرندگان مشكل در حال حاضر وضعیت آنفلوآنزای فوق: کند وی درباره آنفلوآنزا تأکید می

تر وزارت بهداشت در این باره  گذار را دچار رکود کرده است، در درجه نخست خمیر مرغ است که باید هرچه سریع صنعت مرغ تخم

 .جویی کند چاره

 ./رو باشد مرغ نیز در روزهای پایانی آذرماه با کاهش روبه کند که قیمت تخم بینی می یان پیشپور در پا نبی

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http١-٢٦٥٥٤html. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 7931آذر  71, چهارشنبه

 عدم سوء پیشینه برای کارت بازرگانی لغو می شود 

در حالی رییس اتاق تهران خبر داد درخواست عدم سوء پیشینه برای کارت بازرگانی از امروز چهارشنبه لغو می شود که وزیر 

 .دادگستری اعالم کرد هنوز این موضوع به تصویب نرسیده است

ان در نشستی که به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد دراتاق بازرگانی تهران برگزارشد، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهر 

با توجه به صحبت های وزیر دادگستری مبنی بر اینكه درخواست عدم سوء پیشینه از فعاالن تجاری باید حذف شود، لذا از : افزود

 .کنیمامروز چهارشنبه عدم سوء پیشنیه را برای کارت بازرگانی لغو می 

 .«هنوز این موضوع را تصویب نكرده ایم»: پورمحمدی وزیردادگستری در واکنش به این اظهارات رئیس اتان بازرگانی تهران گفت

خوانساری با بیان اینكه مجوزهای زائد یكی از موارد ایجاد رشوه درکشور است، شرکت های منتسب به دولت و نهادهای دولتی را 

بین این شرکت ها و بخش خصوصی اختالفی وجود دارد و شرکت های منتسب به دولت بخش : دمنشاء رانت دانست و افزو

 .خصوصی را دچار مشكل کرده اند

متاسفانه فساد در سالهای گذشته ویروس وار در فضای اقتصادی کشور رشد کرده و انتشار : رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد

 .ارقام فساد باعث نگرانی شده است

این درآمدها که بدون حساب : یس اتاق تعاون ایران با اشاره به درآمدهای وارده به اقتصاد کشور درسال های گذشته تصریح کردرئ

 .و کتاب هزینه شده است خود از دالیل فساد اداری است که به عمق جامعه نیز نفوذ پیدا کرد

بعد از توافق هسته ای فضای : یشه کن کردن فساد شد و افزوداین مقام در اتاق بازرگانی تهران خواستار تالش سه قوه برای ر

 .جدیدی در اقتصاد کشور باز شد و این امید در بخش خصوصی به وجود آمده که اقتصاد با سرمایه گذاری رونق پیدا کند

ج میلیون دانش با جذب سرمایه گذاری خارجی برای بیش از پن: خوانساری با تاکید بر جذب سرمایه گذاری خارجی اضافه کرد

آموخته دانشگاهی می توانیم اشتغال ایجاد کنیم، اما بحث هایی در شاخص های اقتصادی، شفافیت و میزان فساد موجود در کشور 

 .در کنار تورم و نرخ ارز وجود دارد که نخست باید به همه این موارد پاسخ دهیم و بعد بتوانیم سرمایه گذار خارجی را جذب کنیم

فساد می تواند سختگیری های بدون ضابطه و ایجاد : عاون ایران با بیان اینكه فساد به اختالس محدود نمی شود،گفترئیس اتاق ت

 .رانت برای شرکت های شبه دولتی، مانع تراشی بدون منطق در برابر صاحبان کسب و کار نیز باشد
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 7931آذر  71, چهارشنبه

 ها صاحب بلوک کنترلی قند قزوین شد  کنسرسیوم قندی

ها روی میز فروش بورس رفت تا پس از عبور قیمت  درصدی سهام شرکت قند قزوین در پنجمین روز رقابت 7١.88امروز بلوک 

 .ریالی هر سهم این شرکت رضایت دهد ٣٥٦3درصدی، فروشنده به پیشنهاد  ٥3پایه این بلوک از نوسان 

گذاری بلوک کنترلی سهام شرکت قند قزوین به ؛ بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی با وا(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

سال از مدیریت این بنگاه اقتصادی در حالی خداحافظی کرد که امروز شرکت  ٣٦طور یكجا و نقد در بازار دوم بورس، پس از 

 .میلیون تومان صاحب آن شد ١٤٢میلیارد و  ٥٢بازرگانی پویا گستر دنیا به همراه دو تاجر حقیقی با پرداخت بیش از 

 ٦٦٣هزار و  ٤٦٣میلیون و  ١٤٦مطابق با اعالمیه عرضه بورس تهران تعداد : مهدی پارچینی در اداره عملیات شرکت بورس گفت 

درصد از کل سهام شرکت قند قزوین از سوی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی و همچنین به وکالت از شرکت  88٫7١سهم معادل 

آذر ماه جاری روی میز  ١3غذایی سینا در بازار دوم بورس تهران از روز سه شنبه  سرمایه پذیر مادر تخصصی گسترش صنایع

 .ریال به ازای هر سهم امروز معامله شد ٣٥٦3روز رقابت میان دو خریدار به قیمت رقابت شده  ٥فروش گذاشته شد که پس از 

میلیون تومان و قیمت هر سهم  80١میلیارد و  ٣٣بر اساس این گزارش، قیمت پایه این بلوک کنترلی اندکی بیش از : وی افزود 

ریال به ازای هر سهم از  ٣٥٦3ریال اعالم و شرایط واگذاری به طور یكجا و نقد بود که با رقابت به قیمت  ٤تومان و  ٢٣١مبلغ 

ری سوی یك کنسرسیوم متشكل از یك شرکت فعال در صنعت قند و شكر و دو شخص حقیقی از سوی کارگزاری حافظ خریدا

 .شد

میلیون سهم و از طریق شرکت تابعه خود  ٦٢درصد از سهام شرکت قند قزوین معادل  ٣7بنیاد مستضعفان به طور مستقیم مالك  

میلیون سهم بود که با واگذاری این  8٤درصدی آن معادل  ٥١یعنی شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا مالك 

 .هامداری در این شرکت خداحافظی کردسال برای همیشه از س ٣٦دارایی پس از 

آذرماه امسال  ٢٥روز چهارشنبه : درصدی سهام سیمان مازنداران در هفته آینده نیز خبر داد و گفت ١٥پارچینی از عرضه بلوک  

 .درصدی سهام سیمان مازندران را روی میز فروش بورس خواهد گذاشت ١٥نیز بانك صنعت و معدن بلوک 

این باور است نوسان سهام گروه قندی ها ناشی از برخی خبرهای تایید نشده و شایعات پیرامون این گروه از این مقام مسئول بر  

جمله افزایش نرخ شكر و یا منافع ناشی از واردات و افزایش سرمایه بوده و شائبه اینكه تالش برای معامله بلوکی قندی ها ارتباطی 

 ./وه داشته باشد، صحت نداردبه مثبت شدن قیمت سهام قندی ها در این گر
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 برنامه و سیاست ها    
 آیانا 7931آذر  71, چهارشنبه

میلیارد دالری بازار روسیه را از  0.1فرصت / نبود برنامه صادراتی، باعث از دست رفتن بازارهای منطقه شد

 دست ندهیم 

 . شود بازار روسیه را از دست بدهیم از آنجا که برنامه صادراتی محصوالت کشاورزی هدف قرار نگرفته است، این امر باعث می

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  های صنایع غذایی دبیرکل کانون انجمن

شده را دربر  هایی همچون کاهش قیمت تمام تواند مزیت های تولیدکننده مواد غذایی در یك شهرک صنعتی می وجود مجموعه

هایی چون زرماکارون و خطوط ریلی که در کنار آن قرار گرفته  ای که افتتاح پاالیشگاه غالت در کنار کارخانه گونه داشته باشد، به

 .های فوق و صدور مجدد به سایر کشورها باشد تواند باعث ورود محصوالت مختلف برای فرآوری در کارخانه است می

ون روسیه را به این تواند محصول غالت سایر کشورها همچ بار در کشور می وجود پاالیشگاه غالت برای نخستین: کاوه زرگران افزود

 .کارخانه گسیل کند تا فروکتوز آن استحصال شده و سپس دوباره از طریق خطوط ریلی ارسال مجدد شود

های آن ایجاد شده است و موقعیت مناسبی را در  این کارخانه بیشتر برای صادرات محصوالت غالتی و فرآورده: وی خاطرنشان کرد

 .کند این زمینه ایجاد می

تواند نقطه قوتی  دهد و می شده را کاهش می های تمام آهن در کنار این مجموعه پنج درصد از هزینه وجود ریل راه: امه دادزرگران اد

 .برای این بخش باشد

 میلیارد دالری صنایع غذایی طی شش ماهه نخست سال 0.3صادرات  

در شش ماهه نخست سال : ایع غذایی تصریح کردهای صنایع غذایی ایران درباره میزان صادرات بخش صن دبیرکل کانون انجمن

میلیارد دالر رسید که با توجه به بازارهایی همچون روسیه و ترکیه و اتفاقات سیاسی که در  ١.٢جاری صادرات صنایع غذایی به 

 .توانست بیش از این باشد منطقه وجود دارد، می

روسیه ناشی از اختالفات ایجاد شده بین روسیه و ترکیه پتانسیل میلیارد دالری ایجاد شده در بازار  ١.٥فرصت : وی یادآور شد

 .تواند راه را برای ورود محصوالت کشاورزی و مواد غذایی ایرانی باز کند مناسبی است که می

خام میلیون دالر در حوزه محصوالت  833میلیون دالر در حوزه محصوالت لبنی و  ١83تواند  بازار روسیه می: زرگران تأکید کرد

ها  کشاورزی برای ایران ارز آوری داشته باشد، اما نیاز است که برای صادرات عالوه بر آنكه میزان تولید و کیفیت افزایش یابد، روش

 .و راهكارهای افزایش صادرات نیز پیگیری شود

ها به  که باید بین دولت هایی است ترین مشكل موجود برای صادرات محصوالت ایرانی به روسیه، پروتكل بزرگ: وی اظهار داشت

ای که در حوزه محصوالت دامی و گوشت مرغ همچنان دامپزشكی کشورها در حال بازدیدهای متوالی هستند و  گونه امضاء برسد؛ به

 .هنوز امكان صادرات محصوالت فراهم نشده است

صادرکنندگان ایرانی نتوانند در بازارهای جهانی های گذشته باعث شده است که  قطع جوایز صادراتی از سال: زرگران همچنین گفت

 .حال صادرکنندگان باشد رقابت داشته باشند؛ بنابراین باید دولت تالش کند تا در این بخش کمك

 های بهداشتی، مانعی برای صادرات محصوالت ایرانی پروتکل 

شكالت روسیه با اتحادیه اروپا، فضا برای صادرات دلیل م در سال گذشته به: های صنایع غذایی ایران افزود دبیرکل کانون انجمن

هایی همچون نبود پروتكل باعث شد که اجازه صادرات  بیشتر محصوالت ایرانی به این کشور فراهم شد، اما متأسفانه چالش

 .محصوالت ایرانی به کشور روسیه داده نشود
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حصوالت کشاورزی ندارد و با وجود آنكه حتی در وزارت جهاد کشاورزی سیاست مناسبی برای صادرات م: وی خاطرنشان کرد

محصوالت خام کشاورزی تقاضاهای بسیاری در منطقه وجود دارد، اما نبود بخشی مستقل پس از قانون انتزاع، همچون سازمان 

 .ای از ابهام قرار گیرد توسعه تجارت باعث شده است که صادرات محصوالت کشاورزی و مواد غذایی در هاله

هایی که در گذشته نیز بوده است، در حال  دلیل وجود پتانسیل فرنگی به صادرات پسته، کشمش و رب گوجه: امه دادزرگران اد

 .شود، اما محصوالت دیگری وجود دارد که قابلیت صادرات را داشته و مورد غفلت قرار گرفته است حاضر انجام می

دهنده رشد صنعتی کشورها است، اما متأسفانه هنوز در ایران  اندر اقتصاد تمامی کشورهای جهان، صادرات نش: وی تصریح کرد

 .چنین مالکی جای خود را باز نكرده است

های خود را  ریزی های موجود در کشور، برنامه از مدیران وزارت جهاد کشاورزی خواستارم که با توجه به پتانسیل: زرگران یادآور شد

 ./خش صادرات محصوالت کشاورزی معطوف کنندبه صورت یكپارچه، هدفمند، قوی و منسجم در ب

/item/food/ir.iana.www//:http٢٦٦٣0-١html. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 7931آذر  11, یکشنبه

 سلب مسوولیت مدیریت آب از جهاد کشاورزی و وزارت نیرو / متن کامل الیحه پیشنهادی برنامه ششم

متن کامل الیحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه را که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دولت ارائه شده و در حال بررسی 

 .است، منتشر شد

، بر اساس بخش هایی از متن برنامه ششم توسعه که متن کامل آن را در ذیل (ایانا)انبه گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایر 

گزارش مالحظه می کنید، در برنامه ششم توسعه، کشاورزانی که الگوی کشت را رعایت نكنند از یارانه های کشاورزی محروم می 

جدا شده و به وزارت اقتصاد واگذار می شود؛  شوند؛ در برنامه ششم توسعه بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی و صنعت

آبخیزداری و مدیریت منابع آب بر اساس برنامه ششم از وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو انتزاع شده و به سازمان حفاظت از 

ر و روستاییان سازمان امور عشایر و ادارات کل آن و نهادهای موازی منحل و به معاونت امور عشای  محیط زیست سپرده می شود؛

نهاد ریاست جمهوری تبدیل می شود؛ در بحث حساس و مهم آب، آبخیزداری و مدیریت منابع آب بر اساس برنامه ششم از 

وزارتخانه های جهاد کشاورزی و وزارت نیرو انتزاع شده و به سازمان محیط زیست سپرده می شود و همچنین بر اساس سایر احكام 

با افزایش ... خورشیدی تحت هر عنوانی قراردادی، رسمی، شرکتی و  00نوعیت استخدام تا سال مهم برنامه ششم توسعه، مم

درصد از  ٥3و حذف معافیت مالیاتی  00تدریجی سن بازنشستگی، واقعی شدن قیمت آب و برق و حامل های انرژی تا سال 

کاری های داخل هیات دولت و سپس مجلس  مشموالن معاف شده از جمله اتفاق های مهم پیش رو است که باید دید در چكش

 .شورای اسالمی، دستخوش چه تغییرات نهایی خواهد شد

البته این نكته هم قابل تامل است که در برنامه ششم توسعه، تاسیس بانك کسب و کارهای کوچك یكی دیگر از احكام آن است  

 .خله خواهد کردکه بر اساس آن وزارت جهاد کشاورزی نیز در تنظیم اساسنامه آن مدا

در این میان در برنامه ششم پیشنهادی به توسعه شرکت های دانش بنیان و اعطای تسهیالت به این شرکت ها تاکید شده که  

اولویت پرداخت تسهیالت به شرکت هایی است که نیازهای مهم تر کشور را شناسایی و برای آن طرح ارائه بدهند که شاید فرصت 

 .ژنتیك کشاورزی و محصوالت تراریخته باشدخوبی برای کارشناسان 

ستاد برنامه ششم پیش تر جزئیات الیحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه را مصوب کرده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز پیش  

بررسی و  نویس این الیحه را برای تصویب نهایی در اختیار دولت قرار داده است که بر اساس گزارش ارسالی هم اکنون در حال

 .نهایی شدن جهت ارائه به مجلس شورای اسالمی است

تبصره است، از سوی تسنیم رونمایی شده که خبرگزاری کشاورزی  ٤٥جزئیات این الیحه پیشنهادی که مشتمل بر ماده واحده و  

وشیده تا فرصت تضارب افكار و نیز با تفكیك بخش کشاورزی در ابتدای مطلب و انتشار متن کامل آن در ادامه گزارش ک( ایانا)ایران

 .اندیشه ها را برای تصویری از چشم انداز توسعه کشور فراهم سازد

الزم به ذکر است، محتوای این الیحه پیشنهادی تا قبل از تصویب هیات دولت، مجلس و تایید شورای نگهبان نهایی نیست و  

 .در فرایند بررسی در هیات دولت و مجلس وجود دارد احتمال تغییر برخی از بندها و تبصره های این الیحه پیشنهادی

 :به شرح زیر است( مصوب ستاد برنامه ششم)متن کامل الیحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه 

 :تعاریف و اختصارات

 (١٣00-١٣0٥)برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران: برنامه ششم

 ١٣8٣مصوب -قانون برگزاری مناقصات« ب»های اجرایی موضوع بند دستگاه: اجراییهای  دستگا
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 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: سازمان

 بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران: بانك مرکزی

ی و منابع مورد ها، الزامات اساس ای است مشتمل بر؛ اهداف کلی، اهداف کمی، راهبردها، راه کارها و سیاست مجموعه: سند توسعه

 .رسد نیاز آنها که به تصویب هیئت وزیران می

  های اجرایی که تولید، تأمین و ارائه محصول و خدمات اصلی و نهایی دستگاه آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاه: واحد عملیاتی

 .ها و غیره ها، ورزشگاه نظیر، مدارس، بیمارستان. اجرایی را برعهده دارند

 ماده واحده

های کلی برنامه ششم و با رویكرد توسعه همه  های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست انداز، سیاست در راستای تحقق اهداف سند چشم

زا و به منظور دستیابی به رشد اقتصادی شتابان، پویا، پایدار و  زا و برون جانبه، پایدار، دانش بنیان، عدالت بنیان، مردم بنیان، درون

های خصوصی و تعاونی، توانمندسازی فقرا و محرومین،  وری، توسعه مشارکت بخش ت رقابت پذیری و ارتقای بهرهزا، تقوی اشتغال

های اجرایی برای  گرایی، شفافیت و پاسخگویی، دستگاه ارتقای سرمایه اجتماعی، تعالی و توسعه فرهنگی، ارتقای نظام اداری، قانون

رسد، اقدامات الزم را به  این قانون و اسناد مربوط که به تصویب هیئت وزیران میتحقق اهداف برنامه ششم، ضمن اجرای احكام 

 .عمل آورند

 0تبصره

های عمومی، اصالح نظام درآمدی دولت و  های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع صرفه جویی در هزینه به منظور تحقق سیاست

 :همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه ششم

راری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی جدید طی برنامه ممنوع است و دولت مكلف است ازطریق برق. ١

تا پایان برنامه %( ٥3)های مالیاتی و حقوق ورودی موجود، مجموع آنها را به میزان پنجاه دصد هدفمندسازی و بازنگری معافیت

 .کاهش دهد

ها و موسسات وابسته به اشخاص مذکور از  های سازندگی و شرکت و قرارگاه( ره)اجرایی فرمان امامهای مقدس و ستاد  آستان. ٢ 

 .شوند های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می سال اول برنامه ششم نسبت به تمامی فعالیت

موضوع تبصره یك ماده مذکور و قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای آن و همچنین عوارض آالیندگی  ٣8عوارض ماده . ٣ 

 .گردد گذاری خودروها به شرح ذیل توزیع می عوارض ارزش افزوده گاز و عوارض شماره

قانون مالیات بر ارزش افزوده، مربوط به هر استان، به حساب تمرکز وجوه آن استان ( ٣8)ماده ( الف)عوارض موضوع بند ( الف 

ای که با پیشنهاد  ها و ضرایبی که به موجب آیین نامه توسعه استان به نسبت شاخص شود، توسط شورای برنامه ریزی و واریز می

رسد  های امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران می مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارتخانه

وطه واریز خواهد شد تا صرف امور عمران و ابادانی سهم روستاهای فاقد دهیاری، به حساب فرامنداری شهرستان مرب. توزیع گردد

 .همان روستاها شود

قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و ( ٣8)ماده ( د)و ( ج)،(ب)عوارض موضوع بندهای ( ب 

وجوه مذکور حداکثر تا . شود واریز می قانون مذکور به حساب درآمد عمومی ٤٣عوارض شماره گذاری خودروها موضوع بند ج ماده 

روستاها %( ٣3)سایر شهرها و سی درصد%( ٥3)سهم کالن شهرها، پنجاه درصد%( ٢3)پانزدهم ماه بعد به نسبت بیست درصد 

شود، محاسبه و بین  هایی که به موجب دستورالعملی که مشترکاً توسط سازمان و وزارت کشور ابالغ می براساس شاخص
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سهم روستاهای فاقد دهیاری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا . گردد ها توزیع می و دهیاریها  شهرداری

 .حسب مقررات صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها شود

هرستان به قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص واحدهای آالینده مستقر در هر ش( ٣8)ماده ( ١)عوارض موضوع تبصره(ج 

ها،  آالیندگی و جمعیت شهرها و روستاهای متأثر، با نظر کمیته برنامه ریزی هر شهرستان بین شهرداری( شدت)نسبت تأثیرگذاری

شود تا در راستای ارتقاء و بهبود خدمات  ، توزیع می(برای روستاهای فاقد دهیاری)های هر شهرستان ها و فرمانداری دهیاری

 .های شهری و روستایی، توسعه و نگهداری فضاها و کمربندهای سبز هزینه شود جاد و توسعه زیر ساختبهداشتی و درمانی، ای

در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی به بیش از یك شهرستان در یك استان سرایت کند، عوارض مزبور به نسبت  

های متأثر  ریزی و توسعه استان بین شهرستان ای برنامههای متأثر، با نظر شور آالیندگی و جمعیت شهرستان( شدت)تأثیرگذاری

 .شود توزیع می

باشند، عوارض آالیندگی واحدهای بزرگ به نسبت  های متأثیر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده در صورتی که شهرستان 

تشكل از نمایندگان وزارت کشور، سازمان و ای م ها، با نظر کمیته های متأثر استان آالیندگی و جمعیت شهرستان( شدت)تأثیرگذاری

های متأثیر  و سازمان حفاظت محیط زیست بین استان( سازمان امور مالیاتی کشور)برنامه ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی

 .شود توزیع می

های الزم  قانون و با اعمال تعدیلهای سالیانه، که در چارچوب این  دولت موظف است لوایح بودجه ساالنه را با ابتنای بر برنامه. ٤ 

 .گردد، تقدیم مجلس شورای اسالمی نماید های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تهیه می براساس تحوالت شاخص

 ٣3سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه . ٥ 

بانك مرکزی مكلف است تا پایان هر سال . واحد درصد به این سهم اضافه شود ٢د که ساالنه حداقل شو تعیین می%( ٣3)درصد

 0٣3ها منابع دولت از محل صادرات نفت کمتر از ساالنه  چنانچه در اثر تحوالت بازار و قیمت. نسبت به واریز این وجوه اقدام کند

التفاوت حاصل شده صرفاً برای  ، بخشی از منابع صندوق برای تأمین مابهتحقق یابد ١٣0٤هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت سال 

هایی که از طریق  های مصوب در قانون بودجه همان سال با اولویت طرح ای طرح های سرمایه تأمین کسری اعتبارات تملك دارایی

 .یابد شوند، اختصاص می مشارکت با بخش غیردولتی اجرا می

مازاد  ١٣0٤هزار میلیارد ریال در سال به قیمت ثابت سال  ١٢٤3لت از محل صادرات نفت به بیش از در صورت افزایش منابع دو 

 .گردد منابع ارزی پس از پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و وزارت نفت به حساب ذخیره ارزی واریز می

رصد از واحدهای عملیاتی خود را های اجرایی مكلفند صد د قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه( ١٦)در اجرای ماده . ٦ 

های خود را  های اجرایی که بخشی از فعالیت براساس بودجه ریزی مبتنی بر عملكرد اداره کنند، در مورد آن دسته از دستگاه

فعالیت واگذار ( عملیاتی)نمایند، مبالغی که براساس تفاهم نامه عملكرد به حساب واحد مجری براساس بهای تمام شده اداره می

شود و بدون الزام به رعایت قوانین مقررات عمومی حاکم  گردد به عنوان کمك تلقی شده و به هزینه قطعی منظور می شده واریز می

های مالی، معامالتی، اداری و استخدامی که متضمن پیش بینی نحوه نظارت بر  های دولتی و صرفاً براساس آیین نامه بر دستگاه

 کشاورز.شود بینی شده است، هزینه میها و تحقق اهداف پیش  هزینه

ای ملی جدید در دوره برنامه ششم توسعه ممنوع است در صورت لزوم موارد  های تملك دارایی سرمایه شروع طرح و پروژه. 7 

 .رسد استثناء با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می

هایی که  ای موجود نسبت به توقف طرح های سرمایه های تملك دارایی ا بازنگری و غربالگری طرحشود ب به دولت اجازه داده می. 8 

 .نیستند اقدام نماید« (٢)الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»قانون ( ٢٣)واجد شرایط مذکور در ماده 
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های مالیاتی، بخشی از افزایش مالیات قابل  غال، صادرات و بسط پایهشود با هدف حمایت از تولید، اشت به دولت اجازه داده می 

رسند و یا میزان سوددهی  وصول آن دسته از واحدهای تولیدی که با تأمین منابع مالی مورد نیاز از بازار پول و سرمایه به سود می

 .خشش مالیاتی قرار گیرندهای مالیاتی بسط یافته مورد ب دهند از محل پایه خود را از این طریق افزایش می

ربط در لوایح  های ذی ای و اختصاصی موجود در قوانین دائمی را بر حسب نیاز دستگاه هزینه-دولت اعتبارات اقالم درآمد.0 

 .کند های سنواتی منظور می بودجه

تنظیم و از سال صورت ریز از سال از تاریخ تودیع با  ١3قانون محاسبات عمومی کشور با انقضای  ٤١های موضوع ماده  سپرده. ١3 

دستورالعمل اجرایی این بند به نحوی که در اداء حق . شود حساب دستگاه اجرایی حذف و به حساب درآمد عمومی منتقل می

 .شود ذینفع تأخیری صورت نگیرد، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابالغ می

ها و  ای بنیاد مسكن انقالب اسالمی، سازمان مجری ساختمان مایههای سر های تملك دارائی هزینه خدمات مدیریت طرح. ١١ 

تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و 

عملكرد تخصیص %( ٢.٥)نیروی ایران، شرکت توسعه نگهداری اماکن ورزشی و موسسه جهاد نصر، حداکثر تا دو و نیم درصد

 .گردد اعتبارات ذیربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور تعیین می

قانون ( ٤)های در حال واگذاری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی شده است مشمول حكم ماده  شرکت. ١٢ 

نحوه وصول و زمان پرداخت سهم دولت در . باشند می( ٢)الی دولتالحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات م

های موضوع این ماده طبق آیین نامه اجرایی خواهد بود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب  شرکت

تناسب میزان سهام بخش هایی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به  شرکت. شود هیئت وزیران ابالغ می

 .باشند دولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند می

 3تبصره 

های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تأمین شرایط و فعال سازی منابع مالی و همچنین اصالح و تقویت نظام مالی  در اجرای سیاست 

 :آید کشور اقدامات زیر به عمل می

است نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با مالحظه « یت شدهشناور مدیر»نظام ارزی کشور، . ١ 

 .تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصادی کالن از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد

های اجرائی و  مالی و زیست محیطی به دستگاههای دارای توجیه فنی، اقتصادی،  به منظور تأمین منابع ریالی مورد نیاز طرح.٢ 

شود در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به انتشار انواع صكوک  های دولتی اجازه داده می شرکت

و سازمان بوده  انتشار اوراق یادشده منوط به تأیید بانك مرکزی. اسالمی به صورت ریالی با رعایت ضوابط بانك مرکزی اقدام نمایند

انتشار اوراق مشارکت و یا صكوک . های مربوط است و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق حسب مورد با دولت و شرکت

 .اسالمی با سود تشویقی منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است

نسبت به انتشار صكوک اسالمی اقدام نمایند توانند  های نظارتی خود می ها برای تأمین مالی خود و یا اصالح نسبت بانك. ٣ 

های اجرایی استفاده از ابزارهای تأمین مالی جدیدنظیر انواع صكوک اسالمی توسط شورای پول و اعتبار تعیین  دستورالعمل

 .گردد می

رهای مشابه در قالب عقود شود با تصویب شورای پول و اعتبار از ابزار اوراق مشارکت و سایر ابزا به بانك مرکزی اجازه داده می. ٤ 

الحساب، سررسید و سایر شرایط مربوط به تأیید  شرایط انتشار این اوراق از قبیل حجم اوراق، نرخ سود علی. اسالمی استفاده نماید

 .گردد شورای مذکور تعیین می
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 ٣تبصره 

مالی کشور و همچنین تسهیل مبادالت  های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع اصالح و تقویت همه جانبه نظام به منظور تحقق سیاست 

های عامل موظفند در استفاده از تسهیالت مالی  های اجرایی و بانك مالی از طریق تأمین منابع مالی داخلی و خارجی دستگاه

 :خارجی موارد زیر را رعایت کنند

قانون اساسی با مسئولیت وزیر و یا ( ٤٤)های کلی اصل چهل و چهارم های اجرایی با رعایت سیاست های دستگاه تمامی طرح. ١ 

ربط وتأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند و  باالترین مقام ماجرایی دستگاه ذی

 زمان بندی دیافت و بازپرداخت تسهیالت هر طرح و. های تعیین شده تجاوز نكند های اجرای کامل آنها از سقف مجموع هزینه

حداکثر استفاده از توان »های داخلی و رعایت قانون  ها، امكانات و توانایی میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت

های مستقیم مصوب  قانون مالیات ١3٤تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور وتقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده 

 .ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد محیطی در اجرای هر یك از طرح و نیز رعایت شرایط زیست« ١٣0٤

های تأمین مالی که بازپرداخت آن  های مستقیم و یا سایر روش استفاده کنندگان از تسهیالت مالی خارجی نظیر فاینانس و وام. ٢ 

داد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجد شده و شود باید ظرف مدت دو ماه از زمان انعقاد قرار از محل صادرات محصوالت انجام می

پس از اجرایی شدن . ها وتعهدات ارزی خود را در اختیار بانك مرکزی قرار دهند یا استفاده شده و نیز زمان بندی بازپرداخت بدهی

اصل سه ماهه به های مذکور، گزارش عملكرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دریافتی و پرداختی و باقیمانده تعهد در فو طرح

 .شود بانك مرکزی و سازمان اعالم می

دالر باشد با رعایت قوانین مربوط شامل قانون ( ١،333،333)تمامی معامالت و قراردادهای خارجی که بیش از یك میلیون . ٣ 

تسهیالت به مظور صدور ها و ایجاد  حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه»

تنها از طریق مناقصه محدود و یا  ١٣0١های مستقیم مصوب  قانون مالیات ١3٤و اصالح ماده « ١٣7٥.١٢.١٢خدمات مصوب 

شود موارد استثناء  های الكترونیكی داخلی و خارجی انجام و منعقد می های کثیراالنتشار و رسانه المللی با درج آگهی در روزنامه بین

د کمیته سه نفره متشكل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر وزارتخانه به تأیی

ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل  به گزارش تسنیم،در کلیه مناقصه. رسد ربط می مربوطه یا باالترین مقام اجرائی ذی

ربط، مسئول حسن اجراء  وزیر یا باالترین مقام اجرائی ذی. ها برای خریدار محفوظ است و پروژهقیمت برای کلیه کاالهای وارداتی 

بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معامالت و قراردادهایی است که تأیید . این موضوع است

 .بند را داشته باشدهای اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این  باالترین مقام دستگاه

 ٤تبصره 

های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصالح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای  در اجرای سیاست 

 :آورد اقتصاد ملی، دولت به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور اقدامات زیر را به عمل می

ت دولت اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی را به گونه ای تنظیم نماید که ها و تعهدا بندی پرداخت بدهی زمان. ١ 

های تأمین مالی که بازپرداخت آن از  ها و تعهدات بدون درنظرگرفتن تعهدات ناشی از کلیه روش های ساالنه این بدهی بازپرداخت

درآمد ارزی دولت در سال آخر برنامه ششم  %(٣3)از سی درصد( نظیر بیع متقابل)باشد محل صادرات محصوالت تولیدی طرح می

 .در استفاده از تسهیالت خارجی اولویت با تسهیالت بلند مدت است. تجاوز نكند

ای تنظیم  های عامل در سالهای برنامه ششم را به گونه شده توسط دولت و بانك های خارجی تضمین میزان تعهدات و بدهی. ٢ 

قانون تشویق و ( ٣)ماده ( ب)عهدات دولت بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند ها و ت نماید تا ارزش حال خالص بدهی
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( ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانك مرکزی التفاوت ارزش حال بدهی مابه) ١٣83.١٢.١0حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 

 .دالر نباشد( ٥3،333،3333)در سال اخر برنامه بیش از پنجاه میلیارد

های خود به روشی که بازپرداخت وجوه آنها از محل  شود برای تأمین منابع مالی طرح های اجرائی اجازه داده می به دستگاه .٣ 

صادرات و با فروش محصوالت خود باشد نظیر روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط 

 .ز تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایندهای دولتی پس ا دولت، بانك مرکزی و بانك

های باقیمانده تسهیالت مصوب بیع  سهمیه. های اجرائی از تسهیالت مالی خارجی در طول برنامه مجاز است استفاده دستگاه. ٤ 

تصویب با رعایت ضوابط اسالمی از جمله )های سوم، چهارم و پنجم  مربوط به برنامه( فاینانس)متقابل و تسهیالت مالی خارجی

های باقیمانده مذکور، استفاده از  عالوه بر سهمیه. در طول برنامه ششم نیز به قوت خود باقی است( مجمع تشخیص مصلحت نظام

 .تسهیالت مالی خارجی تا مبلغ یكصد و پنجاه میلیارد دالر مجاز است

 ٥تبصره  

بازار پول، بازار )ام جامع تأمین مالی و ابزارهای آنهای کلی برنامه ششم توسعه مبنی بر گسترش و تعمیق نظ در اجرای سیاست 

 :، دولت مجاز است(ها سرمایه و بیمه

نام و یا بانام برای جبران نوسانات  اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید را با سررسید کوتاه مدت و میان مدت به صورت بی.١ 

اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان بازار . منابع در طول سال و یا تسویه بدهی مسجل خود واگذار نماید

محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و  ١٣8٤.30.3١مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب 

 .شود هرساله سقف ارقام قابل انتشار در بودجه سنواتی مشخص خواهد شد دارایی صادر می

در . کند بینی می دولت به منظور تدمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در الیحه بودجه سنواتی پیش. ٢ 

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

این حكم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی . ان سال قابل تأمین و پرداخت استدارایی از محل درآمد عمومی هم

 .است

اسناد خزانه اسالمی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله . ٣ 

 .راهم کندثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس ف

های عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسالمی پس از سررسید توسط بانك مرکزی جمهوری اسالمی  تعیین بانك. ٤ 

 .پذیرد ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می

های پولی در کشور اقدام  ستبانك مرکزی مجاز است نسبت به انجام معامالت ثانویه اسناد خزانه اسالمی برای اعمال سیا. ٥ 

 .نماید

ها به پرداخت تسهیالت با نرخ کمتر از مصوبات شورای پول و اعتبار در قالب عقود اسالمی در  از ابتدای برنامه ششم، الزام بانك. ٦ 

 .التفاوت آن توسط دولت تأمین شود و یا به صورت وجوه اداره شده باشد صورتی مجاز است که از طریق یارانه مابه

های  های تملك دارایی های طرح شود نسبت به توثیق پروژه های عامل و موسسات مالی اعتباری اجازه داده می به بانك. 7 

 .ای، قرارداد آن و تضامین خرید محصول جهت اخذ تسهیالت اقدام نمایند سرمایه

بانك کسب و کار کوچك از طریق ادغام  به منظور تقویت و توسه کارآفرینی و تأمین مالی کسب و کارهای خرد و کوچك،. 8 

اساسنامه این بانك به پیشنهاد مشترک . گردد صندوق کارآفرینی امید و سایر نهادهای مالی مرتبط با تشخیص دولت تأسیس می
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نك ، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و باجهاد کشاورزیهای صنعت، معدن و تجارت،  سازمان و وزارتخانه

 .مرکزی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید

 ٦تبصره 

خصوصی و تسهیل -های عمومی های موضوع مشارکت در راستای اطمینان بخشی به سرمایه گذاری داخلی و خارجی در طرح 

گذاری حداقل یك میلیار  هادهای مرتبط نسبت به سپردهتأمین منابع مالی آنها، صندوق توسعه ملی مجاز است با مشارکت سایر ن

های قراردادی، تعهدات دولت و وجه  دالر در بانك توسعه صنعت و معدن برای تضامین مورد نیاز پوشش برخی ریسك

 .های مربوط راارائه کند پروژه-خصوصی یا شرکت-های مشارکت عمومی برای طرف( پشتیبان وثیقه)الضمان

خصوصی، معده ده درصد تسهیالت -مان حسب درخواست شرکت پروژه در قرادادهای مشارکت عمومیدر خصوص وجه الض 

. دریافتی از بانك عامل از منبع فوق مسدود شده و به عنوان وجه الضمان تعهدات شرکت پروژه در قبال اخذ تسهیالت منظور گردد

ها قرار  در اختیار بانك صنعت و معدن برای سایر پروژه وجه الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه آزاد و

 .گیرد می

 7تبصره 

ای، بیمه مرکزی مكلف است نسبت به کاهش  به منظور کاهش تصدی دولت در صنعت بیمه و پیرو اصالح نظام نظارت تعرفه 

 .تبدریجی نقش خود و انتقال بیمه اتكایی اجباری به صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید

 8صرهتب 

های  های ارزی ایجاد شده شرکت ملی نفت ایران به سیستم بانكی کشور طی سال دولت مجاز است از طریق بانك مرکزی بدهی 

های صادرات نفت خام و میعانات  از محل مازاد منابع نفت و گاز و وصولی ١٣00الی ١٣0٥را بتدریج در سالهای  ١٣0٢تا  ١٣87

بودجه عمومی سنواتی و تسویه حساب فی ما بین وزارت نفت و دولت و پس از کسر سهم  های درآمدی گازی پس از تحقق ردیف

صندوق توسعه ملی پرداخت نموده و هر شش ماه یكبار آن را به هیئت وزیران و کمیسیون برنام و بودجه و محسابات مجلس 

و سهام دولت در شرکت مزبور افزایش  به میزان پرداخت انجام شده بدهی شرکت ملی نفت کسر. شورای اسالمی اعالم نماید

 .شود این تبصره مانع از ایفای تعهدات شرکت ملی نفت برای پرداخت اصل و سود بدهی های مربوط نمی. یابد می

 0تبصره 

های کلی اقتصاد مقاومتی  های ابالغی مقام معظم رهبری برای اصالح نظام اداری و به منظور اجرای سیاست در راستای سیاست 

های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف  صرفه جویی در هزینه»وع موض

 .ضروری است اقدامات ذیل انجام و اهداف تعیین شده، محقق گردد« های زاید های موازی و غیرضرور و هزینه دستگاه

درصد نسبت به وضع موجود از طریق واگذاری  ١٥یی، حداقل به میزان های اجرا کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه.١ 

های غیردولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش  واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش

ها  ها و دهیاری به شهرداریهای اجرایی  ها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه های سازمانی، انحالل و ادغام سازمان پست

 .با تصویب شورای عالی اداری

محدودیت هر نوع بكارگیری نیروی انسانی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگری، روز مزد و سایر موارد از محل اعتبارات . ٢ 

رسمی، پیمانی، قراردادی )جراییهای ا های دستگاه درصد خروجی ٢3های دولتی در سقف  ای، مالی و منابع شرکت ای، سرمایه هزینه

نحوی که در  ، به(قانون مدیریت خدمات کشوری ٤٤موضوع ماده )، مطابق مقررات استخدام پیمانی و در فضای رقابتی (و کارگری
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های  با احتساب کاهش نیروی انسانی از محل اجرای بند یك و خروجی)های اجرایی پایان برنامه، مجموع نیروی انسانی دستگاه

 .درصد کاهش یابد ١٥حداقل  ١٣0٤، به نسبت سال (یطبیع

های اجرایی مستقر در  جایی کارمندان بین دستگاه های اجرایی مجازند برای تأمین بخشی از نیروی انسانی خود، به جابه دستگاه 

 .یك شهرستان بدون موافقت مستخدم اقدام نمایند

ها و فضاهای اداری کشور با تشخیص ابالغ سازمان  درصد از ساختمان ٢3های اجرایی مكلفند به منظور کاهش حداقل  دستگاه. ٣ 

 .های مازاد خود به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت فروش اقدام نمایند نسبت به در اختیار گذاشتن ساختمان

براساس حكم حضرت  به استثنای شوراهایی که در قانون اساسی و یا)شوند شوراهایی که به ریاست رئیس جمهور، اداره می.٤ 

گیری از طریق تجمیع و ادغام موارد مشابه، با  ، با هدف انسجام بخشی به نظام تصمیم(اند و مقام معظم رهبری ایجاد شده( ره)امام

 .شوند پیشنهاد سازمان و تصویب شورای عالی اداریساماندهی می

گاه، مرکز، شرکت و عناوین مشابه به استثنای مواردی که ایجاد هر نوع دستگاه اجرایی جدید از قبیل سازمان، موسسه، دانش. ٥ 

 .باشد رسد، ممنوع می پس از تأیید شورای عالی اداری و هیئت وزیران به تصویب مجلس شورای اسالمی می

 .شود های اجرایی لغو می تكالیف قانونی دریافت وجه برای ارائه اطالعات و پاسخ به استعالمات دستگاه. ٦ 

ای ساالنه نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولین و  شود در حدود اعتبارات هزینه جازه داده میبه دولت ا. 7 

های موجود در حقوق و  غیرمشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند و براساس پیشنهاد سازمان، برای رفع ناهماهنگی

مستمری بازنشستگان کشوری و لشكری، نسبت به وضع مقررات الزم و افزایش  های اجرایی و حقوق و مزایای کارمندان دستگاه

 .درصد اقدام نماید ٥3جداول فصل دهم این قانون تا میزان 

وری براساس اقتصاد مقاومتی،  ها و بهره به منظور انسجام بخشی به نظام آموزش عالی کشور و ارتقای سطح علمی دانشگاه. 8 

هایی نظیر جمعیت، سابقه  یقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی براساس شاخصهای علوم، تحق وزارتخانه

ها و موسسات آموزش عالی دولتی و یا واگذاری  تأسیسی و مختصات جغرافیایی، موظفند نسبت به ادغام ساختار و بودجه دانشگاه

حداکثر تعداد واحدهای دانشگاهی در . ال اول برنامه اقدام نمایندآن ها به بخش غیردولتی با تصویب شورای عالی اداری تا پایان س

 ٥3های اجرایی، و  کاربردی وابسته به دستگاه-های علمی تمامی واحدهای دانشگاه. رسد هر استان به تصویب هیئت وزیران می

 .گردد صی واگذار میدرصد واحدهای دانشگاه پیام نور تا پایان سال دوم قانون برنامه ششم منحل و یا به بخش خصو

مند منابع  وری بخش انرژی و نیز مدیریت جامع، هماهنگ و نظام به منظور ایجاد هماهنگی، انسجام بخشی و ارتقای بهره. 0 

های  ها و توانمندی مبتنی بر توان و پایداری زیست بوم به ویژه با افزایش ظرفیت( از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی)حیاتی

ها،  یكرد مشارکت مردمی، تا پایان سال اول برنامه، وزارت انرژی از محل تفكیك مأموریتحقوقی و ساختاری مناسب همراه با رو

های مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو و همچنین، ادغام با وزارت نفت و سازمان حفاظت  وظایف و موسسات و شرکت

های وابسته از وزارت نیرو،  ها و شرکت زمانهای امور آب به همراه سا زیست، منابع طبیعی و آب از محل تجمیع مأموریت محیط

و سازمان محیط زیست، با تجمیع تمامی منابع، امكانات و  ها و مراتع و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل

ده به های واحدهای ادغامی یادش پس از تجمیع وظایف، مأموریت. شود اختیارات موجود، تشكیل و زیرنظر رئیس جمهور اداره می

 .رسد پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                  4931 آب هفته سوم آذرکشاورزی واهم اخبار 

 

87 
 

ها و وظایف مرتبط با بخش بازرگانی از وزارت  به منظور تجمیع امور فرابخشی بازرگانی در دستگاه واحد تمامی مأموریت. ١3 

ر اجرای این بند د. شود متنزع و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ملحق می وزارت جهاد کشاورزیصنعت، معدن و تجارت و 

 .بایست اقدامات ذیل، حداکثر تا پایان سال اول برنامه انجام پذیرد می

توسعه روابط اقتصادی خارجی از محل ادغام سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان سرمایه گذاری خارجی و   تشكیل سازمان-الف 

 .های اقتصادی و فنی ایران کمك

 .المللی به بخش خصوصی های بین واگذاری شرکت نمایشگاه-ب 

 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان منحل می شود

انحالل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و انتقال وظایف حسابرسی آن سازمان، به سازمان حسابرسی و سایر -ج

 .ها و صنوف مربوط وظایف به اتحادیه

ها و عدم  دولت موظف است برای بهبود کیفیت زندگی و پایداری توسعه مناطق روستایی و جوامع عشایری و کاهش نابرابری. ١١

ای و  های امور روستایی و عشایری در سطح ملی، منطقه های بین جوامع روستایی، عشایری و شهری، نسبت به ادغام سازمان تعادل

و مناطق محروم معاون اول ریاست جمهوری، بنیاد مسكن انقالب اسالمی، سازمان امور معاونت توسعه روستایی و عشایری )محلی

سازمان توسعه روستایی و به عنوان ( عشایری، سازمان تعاون روستایی و داویر و ادارات مرتبط در سطوح استانی و محلی

ابع و اعتبارات واحدهای تجمیع شده به سازمان تمامی وظایف، اختیارات، من. تا پایان سال اول برنامه ششم اقدام نمایدعشایری 

های تجمیع شده بنا به پیشنهاد  ها و وظایف قانونی سازمان شرح وظایف این سازمان در چارچوب مأموریت. شود مذکور منتقل می

 .رسد سازمان به تصویب هیئت وزیران می

های اجرایی، با پیشنهاد سازمان و  حجم و اندازه دستگاه شود در اجرای اصالح ساختار دولت و کاهش به دولت اجازه داده می. ١٢ 

 .ها اقدام کند ها و سازمان های تابعه و وابسته وزارتخانه جایی سازمان تصویب شورای عالی اداری، نسبت به ادغام، انحالل و جابه

 ١3تبصره 

ربط مكلفند برنامه عملیاتی جامع  امی ذیهای اجرایی، نظامی و انتظ های کلی جمعیت، تمامی دستگاه به منظور اجرای سیاست 

 :رسد برای تحقق مفاد زیر اجرا نمایند مدیریت جمعیت و مهاجرت را که به تصویب هیئت وزیران می

 .حمایت از نهاد خانواده. ١ 

 افزایش نرخ باروری به باالتر از سطح جانشین. ٢ 

 رفع موانع ازدواج و تسهیل تشكیل خانواده. ٣ 

 های نابارور برای فرزندآوری جحمایت از زو.٤ 

 های دارای فرزند حمایت از زوج.٥ 

 .تراکم، مناطق مرزی و حاشیه خلیج فارس و دریای عمان براساس آمایش سرزمین افزایش سهم جمعیت مناطق کم. ٦ 

صد مستمر های بومی توسعه انسانی وظیفه ر آمار ایران به عنوان مرجع رسمی نظام آماری کشور با تدوین شاخص مرکز 

 .های جمعیتی را در ابعاد کمی و کیفی دارد سیاست

 ١١تبصره 

قانون اساسی مبنی بر جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست، بهره ( ٥3)به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم 

های  ، تمامی دستگاههای کلی ابالغی محیط زیست مندی از محیط زیست مطلوب مندرج در سند چشم انداز و اجرای سیاست
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و ارزیابی اثرات )...( زیست های عمده، مكلفند نسبت به ارزیابی راهبردی محیط های خصوصی و تعاونی برای طرح اجرایی و بخش

ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیتس و  های خود براساس شاخص ها و طرح سیاست ها، برنامه( EIA)محیطی زیست

این سازمان عالوه بر مسئولیت پایش و . سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و پس از تصویب اجرا درآورند های براساس دستورالعمل

های پایداری محیط  ای عمل نماید که تا پایان برنامه ششم توسعه، شاخص نظارت بر حسن اجرای این ماده، موظف است به گونه

 .کنددرصد نسبت به وضعیت موجود بهبود پیدا  ٢٥زیست به میزان 

های پایداری محیط  سازمان حفاظت محیط زیست مكلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به تدوین، تصویب و ابالغ شاخص.١ 

 .زیست توسط شورای عالی محیط زیست اقدام نماید

به هیئت های پایداری محیط زیست کشور را تهیه و  سازمان حفاظت محیط زیست مكلف است گزارش ساالنه عملكرد شاخص.٢ 

 .وزیران ارسال و منتشر نماید

های  های پایداری، الزامات شاخص آیین نامه اجرایی این ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت وپایش بر شاخص 

توسط سازمان حفاظت محیط ... های یاد شده و  های اجرایی برای پیشبرد شاخص پایداری محیط زیست، وظایف و الزامات دستگاه

 .ماه پس از تصویب این ماده در هیئت وزیران به تصویب خواهد رسید٦ربط  های اجرایی ذی یست با همكاری دستگاهز

 ١٢تبصره  

های کلی برنامه ششم و  های محروم و تحقق توسعه پایدار، موضوع سیاست در اجرای توانمندسازی وخوداتكایی اقشار و گروه 

های کلی اقتصاد مقاومتی درسال اول برنامه ششم  طبقات کم درآمد و متوسط در سیاستهمچنین تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش 

توسعه، ستاد عالی توانمندسازی فقرا و محرومین به ریاست معاون اول رئیس جمهور و دبیری رئیس سازمان برای سیاستگذاری، 

ها، نظارت، پایش اقدامات و نیز مدیریت  برنامه هماهنگی، ایجاد وحدت، تجهیز و هدفمندکردن منابع دولتی و غیردولتی؛ تصویب

ها تشكیل  های کالن بر مناطق و خانوارهای فقیر و محروم و تصویب سندهای پشتیبان اجرایی برنامه پیشگیرانه پیامدهای سیاست

 .شود می

ود که در شش ماه اول برنامه ای خواهد ب نامه ها، اختیارات ستاد عالی براساس آیین ترکیب اعضا، شرح وظایف تفصیلی، مسئولیت 

 .رسد ششم به تصویب هیئت وزیران می

 .های اجرایی الزم االجرا است مصوبات ستاد عالی برای تمامی دستگاه 

 ١٣تبصره  

های  های اقتصاد مقاومتی موضوع افزایش توان مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور و اجرای سیاست در اجرای سیاست 

ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت  توسعه موضوع تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان کلی برنامه ششم

های  از سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه

ها و  سواحل جنوب شرقی کشور، بهره مندی جامعه محلی، استفاده از سرمایه برداری از استعدادهای دارای مزیت به منظور بهره

های بین  ها و فرصت مندی جامعه محلی، استفاده از سرمایه های مناطق کشور، بهره المللی و کاهش عدم تعادل های بین فرصت

ای با شخصیت شرکتی برای برنامه  سعههای مناطق کشور، سازمان توسعه مكران به عنوان سازمان تو المللی و کاهش عدم تعادل

گردد اساسنامه این سازمان و نیز محدوده جغرافیایی آن و  های توسعه در سواحل مكران ایجاد می ریزی، اجرا و نظارت بر برنامه

ه تصویب های مالی و معامالتی مربوط حداکثر ظرفیت چهار ماه پس از تصویب قانون برنامه ششم به پیشنهاد سازمان ب آیین نامه

 .رسد هیئت وزیران می
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امنیتی، قضایی و امور خارجه و -های اجرایی، نهادها و موسسات عمومی به غیر از دفاعی تمامی وظایف و اختیارات دستگاه 

در حال بهره برداری )ها ها و پروژه های اجرایی اعم از منقول و غیرمنقول و تمامی طرح های دولت و دستگاه همچنین تمامی دارایی

این محدوده از قوانین عمومی کشور از جمله قوانین مالیاتی، کار و . شود در منطقه سواحل مكران به این سازمان واگذار می( یا اجرا

هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در  تأمین اجتماعی، اداری و استخدامی، محاسبات عمومی و غیره خارج بوده و فعالیت

نحوه جذب و اخذ تسهیالت مالی و . باشد ابع قوانین مناطق آزاد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی میگیرد ت این محدوده انجام می

ای خواهد بود که تا شش ماه پس  های اقتصادی و مالی براساس آیین نامه بانكی و برقراری و اخذ انواع عوارض و انجام انواع فعالیت

 .د رسیداز تصویب قانون برنامه به تصویب هیئت وزیران خواه

 ١٤تبصره 

های اقتصاد مقاومتی موضوع ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی، هدفمند  به منظور تحقق سیاست 

 :ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد کردن یارانه

ای را با  های انرژی و سایر کاالها و خدمات یارانه حاملشود که با تصویب شورای اقتصاد قیمت آب،  به دولت اجازه داده می. ١ 

اصالح و از منابع  ١٣00رعایت مالحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، بتدریج تا سال 

ای عدالت اجتماعی از ه وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال و بهره

 .آورد عمل های ساالنه اقدام الزم را به های اجتماعی از خانوارهای نیازمند، در چارچوب بودجه قبیل پرداخت یارانه مستقیم و حمایت

به منظور تسریع در مردمی شدن اقتصاد و تقویت انگیزه و نیل به مشارکت حداکثری بخش خصوصی و بهینه سازی دخالت . ٢ 

های  اقتصاد، برق و گاز تولیدی و پنج فرآورده اصلی نفتی در مقیاس عمده فروشی صرفاً در بازار برق و بازار گاز و فرآورده دولت در

ویژه دسترسی آزاد و بدون  های تابعه وزارت نیرو و نفت موظفند تمامی تسهیالت مربوط به گردد و شرکت نفتی و یا بورس عرضه می

ها در مجاری عرضه به  عرضه این حامل. برقرار نمایند( با احتساب هزینه انتقال)خصوصی و دولتیتبعیض را برای فعاالن بخش 

 .گیرد کنندگان طبق قوانین و مقررات مربوط صورت می مصرف

 ١٥تبصره  

بخش های زیست محیطی برای پایداری سرزمین و تولید پایدار در  به منظور مقابله با بحران کم آبی و رهاسازی حقابه.١ 

 :گیرد میلیارد مترمكعب تا سال پایان برنامه اقدام زیر انجام می ١١و همچنین کاهش مصرف ساالنه آب به میزان کشاورزی 

های مقاوم به خشكی و شوری،  افزایش عملكرد در واحد سطح و عدم توسعه سطح کل زیر کشت، بكارگیری ارقام وگونه -الف 

 .رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه

هزار هكتار با پرداخت  ٥33های نوین آبیاری حداقل به میزان ساالنه  با توسعه روش وری آب کشاورزی هرهارتقاء شاخص ب-ب 

درصد هزینه اجرای عملیات به عنوان کمك دولت به صورت بالعوض، اعمال مدیریت تقاضای مصرف آب با مشارکت  8٥تا 

 .مان و مكان مورد نیازهای آبریز، تحویل حجمی آب در ز نفعان در حوزه ذی

های مناسب تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی، پخش سیالب،  های زیرزمینی با اجرای روش اقدام برای احیاء و تقویت منابع آب-ج 

های فاقد پروانه بهره برداری و نصب کنتور هوشمند حجمی آب و برق بر  داری، مسلوب المنفعه نمودن چاه آبخیزداری و آبخوان

 .برداری دارای پروانه بهره های روی چاه

ها و انتقال کشت محصوالتی که قابلیت انتقال از فضای باز به گلخانه را دارند و اعمال  های الزم برای توسعه گلخانه ارایه حمایت-د 

 .های ممنوعه و ممنوعه بحرانی محدودیت و یا ممنوعیت کشت این محصوالت و گیاهان با نیاز آبی باال در دشت



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                  4931 آب هفته سوم آذرکشاورزی واهم اخبار 

 

31 
 

های تعادل بخشی همان دشت،  های زیرزمینی برای هر دشت و هزینه کرد ان در طرح برداری از آب النظاره بهره یافت حقدر -هـ  

 .های الزم های آب بران و سایر حمایت آموزش کشاورزان و حمایت از ایجاد تشكل

 .شوند، ممنوع است پرداخت هرگونه یارانه و حمایت مالی به محصوالت که برخالف الگوی کشت تولید می -و 

گذاری و بهای  وزارت نیرو مكلف است در راستای حفاظت کمی و کیفی منابع آب و تعیین قیمت تمام شده آن، ضوابط قیمت.٢ 

آب مصرفی بهره برداران متخلف اعم از صنعتی، خدماتی و کشاورزی را با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، نحوه استحصال آب و با 

های مصرف و ضوابط اخذ جریمه مشترکین پرمصرف در ازای مصارف  تماعی و زیست محیطی در تمامی بخشرعایت مالحظات اج

ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد رسانده  ٦مازاد بر الگوی مصرف برای کاربری خانگی و غیرخانگی را ظرف مدت 

 .و اجرایی نماد

 ١٦تبصره 

های  ری، توزیع، عرضه و فروش کاالهای دارویی، واکسن، مواد بیولوژیك، طبیعی و سنتی، مكملهرگونه واردات تجاری، نگهدا 

ایف آرایشی، بهداشتی، غذایی و ملزومات و تجهیزات پزشكی که در سامانه رهگیری و کنترل اصالت طبق ضوابطی که وزارت  تغذیه

محسوب شده و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق کاال و  کند، ثبت نشده باشد جرم بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اعالم می

 .شود ، برخورد می١٣0٢ارز مصوب سال 

وزارت جهاد کشاورزی و مسئولیت این تبصره در مورد سموم و کود شیمیایی و همچنین کاالهای با مصرف دامی برعهده  

 .خواهد بود سازمان دامپزشکی

 ١7تبصره  

الت کشاورزی و دامی و صیانت از سالمت آحاد جمعیت کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش به منظور کنترل کیفی محصو 

های شیمیایی بررسی و از توزیع مواد غیرمجاز  پزشكی موظف است محصوالت ارائه شده به بازار مصرف را از نظر میزان آالینده

 .جلوگیری نماید

های اجرایی موظفند از عرضه اینگونه محصوالت که دارای  ها و سایر دستگاه تمامی مراکز توزیع مواد غذایی وابسته به شهرداری 

 .های تحت نظارت و مدیریت خود جلوگیری نمایند آالینده شیمیایی هستند در مراکز و مجتمع

وم سازی برای کاربرد سم وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن کنترل کیفی بر واردات سموم نسبت به اطالع رسانی و فرهنگ 

 .و کود شیمیایی اقدامات الزم را معمول دارند

 ١8تبصره  

به منظور ارتقاء مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در امر حفظ و احیاء منابع طبیعی و محیط زیست کشور به  

شود بدون  داده میاجازه ( ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست سازمان جنگل)های اجرایی مربوط دستگاه

رعایت قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه معامالت دولتی تا سقف حداکثر سه برابر نصاب معماالت متوسط براساس آخرین 

های تملك دارایی  های طرح های پیش بینی شده در موافقتنامه فهارس بهای پایه ابالغی، در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژه

 .های تخصصی مربوط منعقد نمایند های روستایی و عشایری و تعاونی ی و استانی خود را با تشكلای مل سرمایه

های تخصصی، تضامین الزم، متن  ها و تعاونی دستورالعمل اجرایی این تبصره شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صالحیت تشكل 

تهیه و پس از تأیید و ابالغ سازمان  حفاظت محیط زیست وزارت جهاد کشاورزی و سازمانقرارداد و سایر الزامات الزم توسط 

 .مالک عمل خواهد بود
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 ١0تبصره  

وری و ارتقای سطح  در جهت مردمی شدن اقتصاد و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به منظور افزایش بهره 

از )ر وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستنددا های اجرایی که عهده کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه

قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه دهنده خدمات و 

تعیین  شود در چارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذیربط اجازه داده می( های کشاورزی و دامپروری نهاده

 .اقدام نمایند( بجای تولید خدمات)گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی می

 .هزینه تمام شده بخش دولتی بیشتری باشد( درصد83)قیمت خرید خدمات در اینگونه موارد نباید از هشتاد درصد 

 .ای ارائه اینگونه خدمات ممنوع استهای اجرایی بر توسعه تشكیالتی و نیروهای انسانی و ساختمانی در دستگاه 

 ٢3تبصره  

زا، ارتقاء توان تولید ملی، اقتصاد دانش بنیان و دستیابی به  های اقتصاد مقاومتی موضوع توسعه درون به منظور تحقق سیاست 

 :اهداف بخش صنعت و معدن در برنامه ششم

ای در  های توسعه ید تعیین سهم واقعی سازماندولتی و تمه-های مشترک حقوق خصوصی برای توسعه سرمایه گذاری. ١ 

های مزبور در شرکت مشترک ارائه  هایی که بعنوان سهم آورده بخش دولتی سازمان های مزبور، تجدید ارزیابی دارائی مشارکت

 .شوند شود و نیز انتقال دارایی تجدید ارزیابی شده به شرکت مشترک، مشمول مالیات به نرخ صفر می می

حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الكترونیك به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته تغییر نام صندوق . ٢ 

اساسنامه صندوق متناسب با مأمموریت جدید ظرف شش ماه نخست برنامه به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت صنعت، . یابد می

 .رسد معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران می

ها از پرداخت سود  ای دولتی، طی برنامه ششم توسعه این صندوق های حمایتی و توسعه منظور تقویت توان مالی صندوق به. ٣ 

. گردند مستثنی می -١٣0٣مصوب -(٢)قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتی ٤سهام دولت و شمول ماده 

 .شود های مذکور می رف افزایش سرمایه دولت در صندوقمعادل سود سهام متعلقه، به صورت ساالنه ص

های معدنی، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأیید وزیر از پرداخت  به منظور رفع و برخورد موثر با تخلفات در بهره برداری. ٤ 

 .هزینه دادرسی معاف است

کتشافات تكمیلی و اکتشاف حین استخراج، جزء های اکتشافات معدنی در هر مرحله از مطالعات زمین شناسی، ا هزینه. ٥ 

 .شود های قابل قبول مالیاتی دارندگان مجوز مراجع قانونی محسوب می هزینه

های مبادله، افزایش تقاضای کاالهای داخلی و شفافیت مبادالت، مالیات بر ارزش افزوده فروش کاالهای  در جهت کهاش هزینه. ٦ 

دارای )های تجارت الكترونیك به مصرف کنندگان نهایی که از طریق درگاه( صادرکننده پروانه تولیدبا تأیید دستگاه )تولید داخلی

 .گردد واحد درصد کمتر از نرخ معمول تعیین می ٢صورت گیرد، ( مجوز از مرکز توسعه تجارت الكترونیك

 ٢١تبصره  

رد نیاز برای خدمات تجارت خارجی و افزایش ای مو های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع گسترش زیرساخته در اجرای سیاست 

 :ترانزیت دولت مجاز است به منظور برون گرایی اقتصادی اقدامات زیر را انجام دهد

داخلی و )های معتبر بین المللی های مشترک با شرکت شود نسبت به تشكیل شرکت به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می. ١ 

 ٤0و حداکقل  ٣٥سهم سازمان بنادر و دریانوردی حداقل . ر اصلی با کارکرد بین المللی اقدام نمایدجهت اداره بناد( یا خارجی

 .درصد خواهد بود
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برداری و یا  های الزم نسبت به واگذاری حق بهره ها و مشوق شود با ارائه حمایت به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می. ٢ 

ای و معتبر غیردولتی با رعایت  ز اعطای مجوز احداث بنادر جدید به اشخاص حقوقی حرفهمدیریت بنادر کوچك و محلی و نی

 .ضوابط و مقررات داخلی و بین المللی و اصول رقابتی و حفظ وظایف حاکمیتی اقدام نماید

 .خواهد بودهای کشور  ارائه خدمات کمك ناباروری هوایی و نشست و برخاست به صورت انحصاری برعهده شرکت فرودگاه. ٣ 

 ٢٢تبصره  

قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی معماری ایران توسط کمیسیون  ٥١مجموع تغییرات طرح های تفصیلی برای موضوع ماده  

تغییرات فراتر از این میزان باید به تصویب شورای عالی شهرسازی . درصد مجاز است ٥ماده مذکور در هر یك از موارد حداکثر تا 

 .برسد

 ٢٣تبصره  

وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال،  های اقتصاد مقاومتی موضوع اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهره به منظور تحقق سیاست 

 :المللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور گسترش همكاری و تعامالت فعال بین

وری نسبت به خرید خدمات از بخش  فیت، عدالت آموزشی و بهرهوزارت آموزش و پرورش مجاز است در جهت ارتقاء کی. ١ 

ارایه خدمات اموزشی در اینگونه مدارس با استفاده از نیروی . خصوصی و تعاونی با اولویت روستاها و مناطق محروم اقدام نماید

جهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی، تجهیزات و امكانات بخش خصوصی و تعاونی و یا با مشارکت در استفاده از امكانات و ت

آموزش عمومی دولتی در طول . گیرد رسد، صورت می انسانی خصوصی و تعاونی براساس ضوابطی که به تصویب هیئت وزیران می

 .باشد سالهای برنامه ششم توسعه رایگان می

اشتغال در داخل کشور و تعامالت بین های کشور و تنظیم رابطه متقابل تحصیل با  به منظور ارتقاء علمی و رقابت بین دانشگاه. ٢ 

 .شود در طی برنامه ششم توسعه نسبت به موارد زیر اقدام نماید المللی به دولت اجازه داده می

های صالحیت تخصصی سراسری توسط سازمان  التحصیالن جدید از طریق برگزاری آزمون تشخیص صالحتی تخصصی فارغ-الف 

فی مربوط، نهادهای علمی غیردولتی برای متقاضیان استخدام در مشاغل تخصصی و سنجش اموزش کشور با همكاری نظام صن

 .بندی موسسات آموزش عالی اعمال نتایج آن در نظام سطح

ها، سازمان و برنامه ریزی کشور مكلف است نظام استخدام و ارتقاء کارکنان دولت  برداری از نتایج این آزمون به منظور تضمین بهره 

 .های صالحیت تخصصی مورد بازنگری قرار دهد شاوران و پیمانكاران را بر مبنای استفاده از نتایج آزمونو رتبه بندی م

 .های معتبر بین المللی برای ایجاد شعب یا ایجاد واحدهای آموزش عالی خارجی در داخل کشور مشارکت با دانشگاه-ب 

هشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه ساالنه منظور شده است، های اجرایی مجازند عالوه بر اعتبارات پژو تمامی دستگاه. ٣ 

ای خود را  های سرمایه ای بجز فصل یك و شش و حداقل دو درصد از کل اعتبارات تمكل دارایی حداقل دو درصد از اعتبارات هزینه

س از ابالغ این قانون توسط سازمان آیین نامه اجرایی این بند حداکثر دو ماه پ. برای امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دهند

 .رسد مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیئت وزیران می

های تكراری و انتشار اطالعات و ایجاد شفافیت  وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از تعریف و اجرای پژوهش به منظور افزایش بهره. ٤ 

سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، کلیه  های تحقیقاتی و با هدف شناسایی و به کارگیری و تجاری روژهدر انجام پ

قانون مدیریت خدمات کشوری و ارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی، موظفند فهرست  ٥های اجرایی موضوع ماده  دستگاه

سازمان مدیریت و . ثبت کنند« سمات»های خود را در سامانه  ا و رسالهه نامه های پژوهشی و فناوری و پایان ها، پروژه طرح

ریزی و زارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یك سال از تصویب این قانون، سازوکار اجرای آن را به تصویب  برنامه
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و آموزش پزشكی موظفند سامانه سمات همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان . هیئت وزیران برسانند

 .اندازی نموده و امكان دسترسی عمومی به اطالعات آن را فراهم نماید را به منظور اجرای این قانون بازطراحی و راه

ی بندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سر های با موضوعیت امنیتی، دفاعی و دارای طبقه اطالعات و داده 

با تایید شورای عالی امنیت ملی از دستور کار قانون فوق خارج  -١٣٥٤مصوب  -نامه اجرایی آن و آیین - ١٣٥٣مصوبه  -دولتی 

 .خواهد بود

های اجرایی کشور موظفند به منظور حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تكریم پیشكسوتان  تمامی دستگاه. ٥ 

های عملیاتی خود را منطبق با  مندی از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور، ظرف مدت شش ماه، برنامه های مذکور و بهره حوزه

 .سند راهبردی کشور در امور نخبگان، تهیه و از سال اول اجرای برنامه ششم توسعه کشور به مرحله اجرا درآورند

های کلی برنامه ششم کلیه  ش و نوآوری، در اجرای سیاستسازی پژوه های مسئله محور و تجاری به منظور حمایت از پژوهش. ٦ 

های بازنشستگی، موظفند معادل  های وابسته و تابعه به استثنای صندوق های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت شرکت

ای که به  نامه های ساالنه منظور کرده و در چارچوب آیین درصد از سود قابل تقسیم سال قبل خود را ضمن بودجه ٣حداقل 

رسد، به مصرف تحقیقات و فناوری  های اجرایی ذیربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران می پینشهاد سازمان و با همكاری دستگاه

 .برسانند

های کلی اقتصاد  بنیان سیاست به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان و افزایش تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش. 7 

های  بنیان نسبت به حمایت مالی از پژوهش های دانش ی دولت مجاز است برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکتمقاومت

های علمیه در موارد ناظر به حل مشكالت  ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه تقاضامحور مشترک با دانشگاه

 .بردار تامین و تعهد کرده باشد، اقدام نمایند های آن را کارفرما و یا بهره زینهدرصد از ه ٥١کشور، مشروط به اینكه حداقل 

 ٢٤تبصره  

های بازنشستگی و تامین اجتماعی، دولت مكلف است  به منصور جلوگیری از بروز بحران و کنترل و کاهش مشكالت صندوق 

 :اقدامات ذیل را در طول برنامه ششم توسعه به اجرا درآورد

های بازنشستگی و تامین اجتماعی از سال اول برنامه هر  ش تدریجی سن و سابقه خدمت الزم برای مشمولین تمام صندوقافزای -١ 

 ماه، به حداقل سن و سابقه خدمت جهت احراز بازنشستگی ٦سال به میزان 

و تامین اجتماعی، ممنوع های بازنشستگی  از تاریخ تصویب این قانون، بازنشستگی پیش از موعد مشترکین تمامی صندوق -٢ 

 .خواهد بود

 ٣های بازنشستگی کشوری و لشكری به مدت  آور برای مشمولین صندوق حداکثر سنوات ارفاقی مربوط به شماغل سخت و زیان -٣ 

 .گردد سال تعیین می ٥سال و صندوق تامین اجتماعی به مدت 

برابر حداقل حقوق  7بازنشستگی و تامین اجتماعی معادل های  حداکثر حقوق بازنشستگی برای تمامی بازنشستگان صندوق -٤ 

 .قوانین موضوعه خواهد بود

های بازنشستگی و تامین اجتماعی مجازند فقط از یك حقوق بازنشستگی و یا مستمری به انتخاب  تمامی مشترکین صندوق -٥ 

 (های بازنشستگی خصوصی ها از صندوق به استثنای دریافتی. )خود برخوردار شوند

ای که به تصویب دولت  نامه بگیر فاقد پوشش بیمه اجتماعی پایه براساس آیین برقراری پوشش فراگیر افراد غیرمزد و حقوق -٦ 

بیمه اجتماعی   های اجتماعی را تعیین خواهد کرد در قالب صندوق ها و مساعدت رسد که استحقاق برخورداری از یارانه می

 .این صندوق تحت عنوان صندوق بیمه فراگیر فعالیت خواهد کرد. خواهد شد کشاورزان، روستاییان و عشایر انجام
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به منظور بهبود نظام کسب و کار و فضای رقابتی و ایجاد عدالت در برخورداری از منابع عمومی هر ساله دو درصد از میزان  -7 

شدگان و کارفرمایان  حق بیمه، بیمه تقبل پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی، کارفرمایان موضوع قانون بخشودگی قسمتی از

 .شورای انقالب و اصالحات بعدی آن کاسته خواهد شد ١٣٥8.0.٢٤مصوب 

سال آخر خدمت به  ٥های بازنشستگی و تامین اجتماعی میزان حقوق بازنشستگی براساس میانگین حقوق  در تمامی صندوق -8 

 .گردد محاسبه می( ت وزیرانبا احتساب ضرایب حقوق سنوات مربوطه مصوب هیئ)قیمت روز 

ها و لوایح مربوط  بینی بار مالی طرح های اجتماعی و درمانی منوط به پیش هرگونه اتخاذ تصمیم در حوزه بازنشستگی بیمه -0 

بگیران  شدگان و مستمری النسلی و رعایت حقوق مكتسبه بیمه با لحاظ تعهدات بین( اکچوئری)ای  براساس محاسبات فنی، بیمه

 .بود خواهد

از تاریخ . گردد بگیران نیروهای نظامی و انتظامی توسط دولت تامین می با توجه به اینكه تمامی حقوق بازنشستگان و مستمری -١3 

سازی  ها و اموال و منابع آن توسط سازمان خصوصی تصویب این قانون سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح منحل و تمام شرکت

پرداخت حقوق بازنشستگان تا تصویب قانون جدید بازنشستگی . گردد به حساب درآمد عمومی خزانه واریز می واگذار و منابع حاصله

 .الذکر انجام خواهد شد توسط نیروهای فوق

 ٢٥تبصره  

 های امنا و مراجع و مقامات اجرایی و ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیئت ها، دستورالعمل ها، بخشنامه نامه کلیه تصویب 

های اجرایی و دولت  های بازنشستگی یا دستگاه های اجرایی به استثنا احكام حاکم قضایی که متضمن بار مالی برای صندوق دستگاه

باشد در صورتی قابل اجرا است که بار مالی نایش از آن قبال محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه ساالنه دستگاه یا 

ار شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق صندوق ذیربط تامین اعتب

در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حكم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه . باشد ذیربط ممنوع می

های مربوط مجاز به اجرای احكام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار  دوقها و صن دستگاه. های مربوطه نخواهد بود یا صندوق

اجرای احكام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممكن است در هر حال تحمیل کسری . مالی آن تامین نشده است، نیستند

ها و  رای این بند به عهده روسای دستگاهمسئولیت اج. باشد ها غیرقابل پذیرش می های اجرایی و صندوق بودجه به دولت و دستگاه

 .ها و مدیران و مقامات مربوط است صندوق

 ٢٦تبصره  

های کلی سالمت، دولت مجاز است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه در راستای تامین  به منظور تحقق سیاست 

ای سالمت، برنامه نظام بیمه سالمت کشور را با رعایت محورهای ه منابع مالی پایدار برای بخش سالمت و توسعه کمی و کیفی بیمه

 :زیر تدوین و اجرا نماید

پوشش بیمه سالمت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق  -١ 

 .رسد زیران میای خواهد بود که به تصویب هیئت و نامه ارزیابی وسع و براساس آیین

بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشك خانواده و اجازه تجویز اینگونه خدمات  سطح -٢ 

 .صرفا براساس راهنماهای بالینی، طرح ژنریك و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود

 :ار خواهد بودحق بیمه پایه سالمت خانوار به شرح زیر سهمی از درآمد خانو -٣ 

 7خانوارهای روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و افراد فاقد پوشش بیمه پایه سالمت به میزان  - 

 درصد حداقل حقوق و دستمزد مشموالن قانون کار
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کسر حق بیمه مشروط بر درصد حقوق و مزایای مشمول  7خانوارهای کارکنان کشوری و لشكری شاغل و بازنشسته معادل  - 

 .اینكه حداکثر آن از دو برابر حداقل حقوق و دستمزد مشموالن قانون کار تجاوز ننماید

 های درآمدی به پینشهاد شورای عالی بیمه سالمت و تصویب هیئت وزیران سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه - 

 عیمشمولین تامین اجتماعی مطابق قانون تامین اجتما - 

های اجرایی مكلفند حق بیمه پایه سالمت سهم بیمه شده و دستگاه اجرایی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب  دستگاه -٤ 

گر و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی از  در صورت عدم واریز با اعالم سازمان بیمه. گر پایه مربوطه واریز نمایند سازمان بیمه

 .شود گر پایه واریز می های بیمه یی ذیربط برداشت و به حساب سازمانحساب جاری دستگاه اجرا

از ابتدای اجرای قانون برنامه ششم توسعه تمامی منابع حاصل از بودجه عمومی دولتی مربوط به خرید بسته خدمات بیمه پایه  -٥ 

ها، عوارض وضع شده بر  هدفمندی یارانه اعم از حق بیمه پایه سالمت، سهم بخش سالمت از منابع حاصل از اجرای قانون)سالمت 

های  های ناشی از سیاست رسان به سالمت، منابع اختصاص داده شده برای جبران اجتماعی خسارت کاالها و اقدامات آسیب

منابع توزیع این . گردد ای سازمان بیمه سالمت ایران در لوایح بودجه سنواتی پادار می های بودجه ذیل ردیف( ای اقتصادی و توسعه

 .های توزیع ریسك و جمعیت تحت پوشش خواهد بود گر پایه براساس سیاست های بیمه سازمان  بین

 ٢7تبصره  

های علوم  های وابسته به دانشگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مجاز است نسبت به تغییر ساختار اداره بیمارستان 

درآمدهای . رسد، اقدام کند الی، اداری و استخدامی که به تصویب هیئت وزیران میپزشكی و هیئت امنایی کردن آنها با اختیارات م

نماید و همچنین  گر و مردم دریافت می های بیمه های خدمات درمانی که در ازاء ارائه خدمات از سازمان بیمارستان از محل تعرفه

های تعمیرات  دولت غیر از هزینه. رسد هیئت وزیران میها به تصویب  های این بیمارستان تعرفه. گردد های مردمی تامین می کمك

ها برعهده هیئت امنا آنها  تمامی تعهدات نسبت به کارکنان اینگونه بیمارستان. اساسی ساختمان هیچ تعهد دیگری نخواهد داشت

 .شود ها درآمد اختصاصی محسوب می های اینگونه بیمارستان درآمد. خواهد بود

 ٢8تبصره  

رسان به سالمت و نظام پولی و بانكی کشور براساس تشخیص و اعالم وزارت بهداشت،  غ خدمات و کاالهای آسیبهرگونه تبلی 

ها در این  رسیدگی به تخلف از این حكم توسط رسانه. ها ممنوع است درمان و آموزش پزشكی و بانك مرکزی از سوی همه رسانه

برابر هزینه تبلیغ صورت  ١3ف از این حكم مستوجب جزای نقدی به میزان تخل. باشد زمینه بر عهده سازمان تعزیرات حكومتی می

 .باشد که پس از اخذ به حساب خزانه واریز خواهد شد گرفته، می

 ٢0تبصره  

های کلی اقتصادی مقاومتی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر  در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و سیاست 

مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور و به منظور مدیریت منسجم، هماهنگ و موثر روابط خارجی جمهوری  افزایش قدرت

های تابعه قوای  اسالمی ایران بر مبنای اصول عزت، حكمت و مصلحت و برای پشتیبانی تحقق اهداف برنامه ششم، تمامی دستگاه

وزارت امور . وابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهندسه گانه کشور مكلفند تمامی اقدامات خود در زمینه ر

 :خارجه موظف است نسبت به اجرای موارد ذیل اقدام نمایند

 طراحی و اجرای اقدامات اعتمادساز به کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی -

 های موثر جهانی بازسازی و اصالح تعامالت با قدرت -
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سیاسی الزم برای تنوع بخشی و تقویت پیوندهای راهبردی با کشورهای جهان بویژه، کشورهای منطقه،  ایجاد بسترها و شرایط -

 های نوظهور همسایگان و قدرت

تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی، تامین مالی و جذب  -

 های جدید تیابی به فناوریگذاری خارجی و دس سرمایه

 ها در توسعه ملی حمایت همه جانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و مشارکت دادن آن -

 های دیپلماسی رسمی و غیر رسمی در سطوح دو و چند جانبه بكارگیری ظرفیت -

های  ستره فرامرزی برای تبیین دیدگاهرسانی در گ ها و ابزارهای نوین و کارای اطالع برداری از دیپلماسی عمومی و روش بهره -

 جمهوری اسالمی ایران و همچنین تقویت دیپلماسی مرزی

 مقابله با تروریسم و دفاع از حقوق بشر -

 .های ساالنه کشور ای رسمی به کشورهای هدف در چارچوب قوانین بودجه های توسعه تنظیم و اعطای کمك -

 آوری اقتصاد ملی ء استقالل سیاسی، فرهنگی و افزایش تابریزی و اقدام موثر در راستای ارتقا برنامه

 ٣3تبصره 

شود به منظور کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه از طریق  به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه داده می. ١

المللی اقدام  های زیرساختی بین پروژههای فیبرنوری و سایر  گذاری در پروژه شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه

 .نمایند

های  وری در حوزه سازی اطالعات و افزایش بهره به منظور توسعه خدمات دولت الكترونیك، صنعت فناوری اطالعات، شفاف. ٢

باشند  ت میهای اجرایی و نهادهایی که دارای شبكه مخابراتی مستقل از شبكه ملی اطالعا اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستگاه

نسبت به اخذ مجوز از کمیسیون تنظیم ( در قالب اپراتوری)های مذکور  برداری از شبكه حداکثر تا پایان سال دوم برنامه برای بهره

های  به گزارش تسنیم، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مكلف است نسبت به تهیه لیست شبكه. مقررات ارتباطات اقدام نمایند

های اعالم شده از سوی وزارتخانه مذکور  برداری از شبكه بهره. های اجرایی و نهادهای مربوطه اقدام نماید یار دستگاهموجود در اخت

 .های اجرایی و نهادهای دارای مجوز، بالمانع است توسط دستگاه

موارد استثنا با )ونیكی شدن های اجرایی موظفند نسبت به الكترونیكی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الكتر دستگاه. ٣

توانند بدین منظور  دستگاههای اجرایی می. های اطالعاتی مربوط، تا پایان سال سوم برنامه اقدام کنند و تكمیل بانك( تایید سازمان

های  های مشارکت بخش خصوصی و عموی و یا شیوه از مشارکت بخش خصوصی در قالب اپراتوری خدمات دولت الكترونیك، مدل

 .ن دیگر استفاده نمایندنوی

 .تعرفه ارایه خدمات توسط اپراتورهای خدمات دولت الكترونیك باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد

های الكترونیكی خود، اقالم اطالعاتی و آمار  های اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی موظفند در تولید سامانه تمامی دستگاه. ٤

ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه امكان   ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبكه ثبتی مورد نیاز برای

مرکز آمار ایران مكلف است اقالم آمار ثبتی و . برداری الكترونیكی و برخط آن را در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند بهره

 .ها تهیه و به آنها ابالغ نماید ماه برای هر یك از دستگاهاستانداردهای تولید آن را حداکثر ظرف نه 

اند تا پایان سال دوم برنامه، امكان تبادل الكترونیكی اطالعات و پاسخگویی الكترونیكی به  های اجرایی کشور موظف کلیه دستگاه. ٥

انین خاص و موضوعی، به صورت رایگان های اجرایی را حسب شرح وظایف آنان در چارچوب قو های مورد نیاز سایر دستگاه استعالم

 .فراهم نماید
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احصای کلیه استعالمات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطالعات بین دستگاهی در قالب آیین نامه اجرایی در شش ماه اول 

نداردهای فنی را فراهم و استا( NIX) های اجرایی اعم از شبكه ملی اطالعات، مرکز ملی تبادل اطالعات برنامه توسط بین دستگاه

 .کند

داری الكترونیكی و اصالت بخشیدن  به منظور توسعه دولت الكترونیك و عرضه خدمات الكترونیكی و نیز توسعه و استقرار خزانه. ٦

یا  به اسناد الكترونیكی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور

اعطای مجوز، اخطار و ابالغ، مبادله وجه، استعالم و مانند آن ضروری باشد، انجام الكترونیكی آن با رعایت مفاد قانون تجارت 

 .نماید الكترونیك مجاز بوده و کفایت می

استعالمات هویت اشخاص  به منظور مقابله با جعل و ایجاد نظام اطالعات استناد پذیر الكترونیكی تا پایان سال دوم برنامه کلیه. 7

، نشانی مكان (شامل ملك، وسایل نقلیه، اوراق بهادار)های منقول و غیر منقول  حقیقی، اشخاص حقوقی، کاال و خدمات، دارایی

 .گیرد محور، از طریق مرکز ملی تبادل اطالعات و براساس مفاد نقشه جامع دولت الكترونیك کشور انجام می

های توسعه کاربرد فناوری اطالعات و  ارتباطات و فناوری اطالعات نسبت به ایجاد نظام پایش شاخص سازمان با همكاری وزارت. 8

های اجرایی، تمهیدات الزم برای کاهش حداقل  های مذکور اقدام و با همكاری دستگاه دولت الكترونیك و سنجش مستمر شاخص

درصد معامالت کاال و خدمات به صورت  ٣3ه حداقل های اجرایی و دستیابی ب درصد از مراجعات حضوری به دستگاه ٥3

 .رتبه در طی برنامه، ارتقا یابد ٣3نماید، به طوری که رتبه ایران در سطح جهان حداقل به میزان  الكترونیكی را فراهم می

 ٣١تبصره  

قع برای پرداخت اعتبارات بانك مرکزی مكلف است با اعالم خزانه داری کل کشور، به منظور تامین منابع مالی الزم و به مو 

ای، ترتیبی اتخاذ نماید که در شش ماهه اول سال مالی از محل منابع حاصل از صادرات نفت  های سرمایه های تملك دارایی طرح

خام و میعانات گازی ضمن پرداخت مستمر سهم شرکت ملی نفت ایران براساس درصد معین در قوانین بودجه سنواتی، مابقی به 

در آمد عمومی از محل درآمدهای یاد شده اختصاص یابد و بعد از ماه هفتم، ضمن پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و تامین سهم 

 .شرکت ملی نفت ایران، مابقی را تا سقف تعیین شده به حساب منابع عمومی دولت واریز نماید

 ٣٢تبصره 

انداز بیست ساله نظام، اعمال  نها در تحقق اهداف سند چشمبه منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آ

مدیریت یكپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه 

 :های مختلف الگوی توسعه ملی در بخش

شوند و مسئولیت نظارت و  طرف دولت، باالترین مقام منطقه محسوب میهای مناطق آزاد به نمایندگی از  مدیران عامل سازمان. ١

های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای  های دستگاه هماهنگی در چگونگی انجام وظایف، اختیارات و مسئولیت

. باشند دار می لی مناطق آزاد عهدههای دبیرخانه شورای عا دفاعی و امنیتی در حوزه عمل مناطق آزاد را در چارچوب سیاست

های مناطق آزاد براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی و اصالحات بعدی آن و سایر قوانین مرتبط اداره  سازمان

 .شوند می

 .پذیرد میهای تحت نظر مقام معظم رهبری با موافقت ایشان صورت  های دستگاه واگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیت -الف

اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسالمی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر عالم سازمان منطقه آزاد واگذار  –ب 

 .شود می
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کاالهای تولیدی و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموعه ارزش . ٢

 .و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف استافزوده 

ای و قطعات خارجی به کار رفته در تولید و یا پردازش شده، مشروط به پرداخت حقوق ورودی،  مواد اولیه و کاالهای واسطه -الف

 .شود می در حكم مواد اولیه و کاالهای داخلی محسوب

مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کاالهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از  –ب 

شود، به کار گرفته شود در حكم مواد  سایر نقاط کشور به منطقه ارسال شده و در تولید یا پردازش محصولی که به کشور وارد می

 .گردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است اولیه تلقی می

شود در صورتی که این  ها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می های بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتی هزینه. ٣

اد شده صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی در محدوده منطقه آزاد ایج –های خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری  بنادر توسط بخش

مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص . گردد باشند، توسط سازمانهای مناطق آزاد و یا ویژه اقتصادی مربوطه اخذ می

 .المللی اقدام نمایند ها طبق قوانین جاری و بین کشتی

به استثناء عوارض موضوع ماده )مبادالت کاال بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از پرداخت کلیه عوارض . ٤

، مالیات و حقوق ورودی معاف (7/٦/١٣7٢)صنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب  –قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ( ١3)

 .باشند می

های  گاهالمللی، ایجاد نمایندگی دانش به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین. ٥

های خصوصی در مناطق آزاد  های ذیربط و تاسیس دانشگاه های مشترک بر طبق اعالم وزارتخانه داخلی و معتبر خارجی و دانشگاه

 .تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است

های اجرایی و فعاالن اقتصادی موظفند  گاهدر راستای تقویت پرونگرایی اقتصادی و تعامل فعال با اقتصاد جهانی، تمامی دست. ٦

و ( WTO) همكاری الزم را در جهت ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با ضوابط سازمان تجارت جهانی

 .سازی و توانمندسازی ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در سازمان تجارت جهانی داشته باشند آماده

رسد به فاصله هشتصد  صنعتی با رعایت مالحظات امنیتی و دفاعی که به تایید ستاد کل می -تجاریمحدوده آبی مناطق آزاد . 7

مصوب  "صنعتی ایران –چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری "گردد و از امتیازات قانون  متر از قلمرو خاکی مناطق آزاد تعیین می

 .و اصالحات بعدی آن برخوردار است ٦/١٣7٢/7

های مناطق آزاد موظفند حدقال یك درصد از محل وصول عوارض  ودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمانبه منظور زد. 8

ورودی و صدور کاالها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی مستقر در همان منطقه برای بهبود وضعیت زندگی و 

 .طق اختصاص دهندتوانمندسازی فقرا به محرومین و نیازمندان بومی این منا

 ٣٣تبصره 

به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیكار جوان به ویژه در مناطق کمتر توسعه 

های برنامه اجرا  های اقتصادی، دولت مجاز است اقدامات زیر را طی سال یافته و با هدف کمك به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه

 :ده و منابع اعتباری مورد نیاز را در بودجه سنواتی لحاظ نمایدنمو

سال در اجرای  ٢0های سنی زیر  مستثنی نمودن از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی برای دانش آموختگان دانشگاهی گروه. ١

حداکثر تا دو ( خصوصی و تعاونیهای  های آموزش عالی در کارگاه های تخصصی بدو ورود به کار و طی دوره آموزش)طرح کارورزی 

 .سال برای هر یك از کارورزان
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و ( که قبال سابقه بیمه تامین اجتماعی نداشته باشند)سال  ٢0های سنی زیر  تعیین حداقل مزد برای کارگران جدید گروه. ٢

اعی و مدیریت محیط زیست های اقتصادی، اجتم المنفعه در زمینه زیرساخت های عام اجرای پروژه)مشمولین طرح اشتغال عمومی 

انگیزه   درصد حداقل مزد تعیین شده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دو سال با هدف 7٥به میزان ( و با مشارکت جوامع محلی

 .بیشتر برای بكارگیری نیروی کار جدید

 ٣٤تبصره 

درصدی اقتصاد  8وری از رشد  صدی بهرهدر ٣٥های کلی اقتصاد مقاومتی و تحقق هدف کمی سهم  سیاست ٣به منظور اجرای بند 

 :های برنامه در طول سال

وری دانش بنیان، تمهیدات الزم را جهت تسهیل مشارکت فعاالن اقتصادی کشور  های اجرایی برای گسترش بهره تمام دستگاه. ١

را  "المللی دی در زنجیره تولید بینارتقای مشارکت فعاالن اقتصا"سازمان مكلف است طرح . المللی فراهم آورند در زنجیره تولید بین

 .حداکثر تا پایان سال اول برنامه تدوین و پس از تصویب هیات وزیران، عملیاتی نماید

وری در مجموعه خود، تمهیدات  های اجرایی و نیروهای مسلح مكلفند ضمن اجرایی نمودن چرخه مدیریت بهره تمام دستگاه. ٢

وری ایران فراهم نموده و  ه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهرهالزم را برای عملیاتی نمودن این چرخ

 .وری ایران ارائه نمایند گزارش ساالنه آنرا به سازمان ملی بهره

 ٣٥تبصره 

های کلی اقتصادی مقاومتی و دستیابی به  سازی فرهنگی و بسترسازی فرهنگی تحقق اهداف سیاست به منظور تعالی و مقام

های اسالمی، ملی و  های سند چشم انداز مبنی بر تحقق توسعه متناسب با مقتضیات فرهنگی و متكی بر حفظ و ارتقای ارزش مانآر

های مشروع و مردم ساالری دینی، اصول و فضائل اخالقی، کرامت و حقوق انسانی، هویت و انسجام ملی، و هویت و  انقالبی، آزادی

های بومی و صنایع  تولیدات و محصوالت فرهنگی، مذهبی و هنری فاخر، احیاء و توسعه ورزش انسجام ملی، و همچنین حمایت از

المللی و نیز ارتقای جایگاه و منزلت اصحاب فرهنگ و  دستی و میراث فرهنگی ناملموس و تقویت ظرفیت آن در تعامالت بین

 :شود رنامه ششم توسعه انجام میهای ب نخبگان و پیشكسوتان فرهنگ و هنر کشور، اقدامات زیر در طول سال

دولت مجاز است نسبت به تسهیل فرایندهای صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدود کننده تولید و نشر آثار . ١

و  سازمان صدا و سیما، دولت و قوه قضائیه و نیروی انتظامی مكلفند به ترتیب با بسترسازی فرهنگی. فرهنگی و هنری اقدام نماید

نیز وضع جرائم و برخورد قضائی و انتظامی متناسب، امنیت الزم را برای تولید و نشر آثرا فرهنگی و هنری دارای مجوز فراهم 

نامه تعیین مصادیق و  آئین. نمایند و نسبت به جبران خسارت وارد ناشی از ممانعت و یا اخالل در تولید و نشر این آثرا اقدام کنند

ا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و وزارت دادگستری به تصویب هیات میزان جرائم مالی ت

 .رسد وزیران می

دولت مجاز است به منظور ایجاد هماهنگی، هم افزایی و وحدت رویه، نسبت به ساماندهی دستگاههای دولتی و نهادهای . ٢

ای متشكل از سازمان، شورای  بدین منظور کمیته. ن در بخش فرهنگ، اقدام نمایدحاکمیتی دارای شرح وظایف متجانس و همگ

شود تا نسبت به مطالعه و  عالی انقالب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشكیل می

از جمله دریافت اذن مقام معظم رهبری در های سامان دهی آنها  های مربوط و فراهم کردن زمینه های دستگاه احصاء فعالیت

مصوبات این . له تا پایان سال اول و اجرایی کردن آن حداکثر تا پایان برنامه ششم اقدام نمیاد خصوص نهادهای تحت نظر معظم

 .رسد کمیته به تصویب شورای عالی اداری می
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اعمال نظارت بر نحوه اجرای آنها، امر صدور مجوزها و  های اجرایی مكلفند، ضمن تدوین و اعالم ضوابط و معیارها و دستگاه. ٣

های مردم نهاد را که فهرست آن به پیشنهاد  ای قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمان های فرهنگی و رسانه تصدی

رسد، در   وزیران میسازمان و همكاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان صدا و سیما تا پایان سال اول به تصویب هیات 

 .، واگذار نمایند(ها در هر سال حداقل بیست درصد تصدی)های برنامه ششم توسعه  طول سال

 ٣٦تبصره 

 :پذیرد های ارزشمند کشور اقدامات ذیل صورت می با توجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فرهنگی و احیاء بافت

، در اختیار خود را به (به استثناء نفایس ملی)یع دستی موظف است اماکن تاریخی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنا. ١

ها موظفند نسبت به مدیریت،  این شهرداری. برداری واگذار نماید هزار نفر جمعیت برای بهره ١33های با جمعیت بیش از  شهرداری

 .رهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام نمایندبرداری از اماکن مربوطه تحت نظارت سازمان میراث ف مرمت، حفاظت و بهره

فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی  –برداری از بناها و اماکن تاریخی  شود؛ بهره های اجرایی اجازه داده می به تمامی دستگاه. ٢

در اختیار خود را با تعیین کاربری که از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ( به استثناء نفایس ملی)

 ١١٥ماده  ٣اجرای این بند از شمول جزء . شود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نمایند چارچوب ضوابط و مقررات مشخص می

 .باشد ون محاسبات عمومی کشور مستثنی میقان

اند؛ در چارچوب ضوابط و استانداردهای ابالغی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  های اجرایی موظف تمامی دستگاه. ٣

مربوطه اقدام دستی نسبت به مرمت و احیاء آثار فرهنگی و تاریخی در اختیار اعم از منقول و غیرمنقول با رعایت قوانین و مقررات 

 .نمایند

  

 ٣7تبصره 

های کلی برنامه ششم موضوع پنج برابر شدن ایرانگردان  انداز؛ و سیاست دولت موظف است به منظور تحقق اهداف سند چشم

سازی کلیه  های کلی اقتصاد مقاومتی در زمینه تامین شرایط و فعال خارجی تا پایان برنامه ششم و همچنین تحقق اهداف سیاست

های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در  نات و منابع مالی و سرمایهامكا

 :های الزم اقدامات زیر را انجام دهد های اقتصادی با تسهیل و تشویق همكاری فعالیت

های اجرایی و نیروهای مسلح کشور مكلفند ظرف  تگاهبه منظور ارتقاء خدمات و ظرفیت اقامتی و گردشگری کشور، تمامی دس. ١

. مدت دو سال اول برنامه نسبت به فروش تمام تاسیسات گردشگری، رفاهی و تفریحی خود اعم از خودگردان یا وابسته اقدام نمایند

ه به پیشنهاد سازمان در صورت عدم اقدام در زمان مقرر، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است براساس فهرست این اماکن ک

 .رسد نسبت به فروش آنها اقدام نماید به تصویب هیئت وزیران می

های اقامتی کشور صرفاً در شهرهای گردشگر پذیر با تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و  به منظور افزایش ظرفیت. ٢

برداری گردشگری  ی مسكونی واجد شرایط برای بهرهها، تغییر کاربری موقت پنج ساله به واحدها گردشگری و همكاری شهرداری

 .اعطا تا در چارچوب ضوابط و استانداردها و تحت نظارت سازمان مذکور فعالیت نمایند

 ٣8تبصره 

ای و سرزمینی و تقویت  ها، عدالت بین منطقه پذیر کردن استان های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع رقابت به منظور تحقق سیاست

 :شود ای، به دولت اجازه داده می های منطقه ها، افزایش انگیزه وصول درآمدهای استانی و کاهش عدم تعادل استانخوداتكایی 
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هزینه  –هایی که ماهیت استانی دارند را تعیین و طی دو سال اول برنامه ششم در چارچوب نظام درآمد  درآمدها و هزینه. ١

برمبنای وجوه دریافتی و یا واریزی )ای هر استان  های سرمایه ای و تملك دارایی نهاستانی به صورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزی

مازاد بر درآمدهای وصولی تا سقف مصوب هر استان براساس دستورالعمل ابالغی سازمان . در بودجه سنواتی اعمال نماید( به خزانه

ها توزیع  ای، در مقاطع سه ماهه بین استان دارایی های سرمایهای و تملك  ریزی کشور برای تامین اعتبارات هزینه  مدیریت و برنامه

 .گردد می

خیز و گازخیز و  های نفت دولت دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یك سوم به استان. ٢

 .های سنواتی اختصاص دهد لب بودجههای عمرانی در قا ها و مناطق کمتر توسعه یافته جهت اجرای برنامه دوسوم به شهرستان

 ٣0تبصره 

های مردمی در نظام اداری و  های کلی ابالغی اقتصاد مقاومتی و نظام اداری مبنی بر جذب و استفاده از ظرفیت در راستای سیاست

ف قانونی خود در شود، عالوه بر وظای های با جمعیت باالی صد هزار نفر اجازه داده می منطقی نمودن اندازه دولت، به شهرداری

 :های اجرایی مربوط اقدام نمایند های زیر با رعایت استانداردها و ضوابط ابالغی از سوی دستگاه زمینه

های خدماتی بهزیستی، مراکز فرهنگی و هنری، مدارس،  ساخت، توسعه، تجهیز، و اداره اماکن ورزشی، واحدها و مجتمع. ١

های اجتماعی،  های مربوط به کاهش آسیب دشگری، مراکز درمانی، اورژانس، فعالیتهای جنگلی در حریم شهرها، اماکن گر پارک

 های زیست محیطی، های تاریخی و طبیعی، کنترل آلودگی حفاظت، مرمت و اداره بناها و بافت

هیات وزیران  ریزی به تصویب ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه های اجرایی موظفند در چارچوب آیین نامه دستگاه. ٢

 .شود اقدام نمایند الذکر که توسط شهرداری ها توسعه و ارائه می رسد نسبت به خرید خدمات فوق می

های  ها اجازه توسعه فعالیت های اجرایی در آن محدوده شود دستگاه ها انجام می ها توسط شهرداری در شهرهایی که این فعالیت. ٣

ها، تخصیص اعتبار و صدور مجوزها برای اعمال این بند  ریزی از طریق موافقتنامه رنامهسازمان مدیریت و ب. مشابه نخواهد داشت

 .نظارت و اقدام الزم خواهد نمود

ریزی  ها مشمول مقررات اداری، استخدامی، مالی و معامالتی هستند که به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه شهرداری. ٤

 .رسد وزیران می کشور و وزارت کشور به تصویب هیات

 ٤3تبصره 

های اجرایی و نیروهای نظامی و انتظامی که در زمینه  ها و نظارت بر عملكرد دستگاه به منظور سیاستگذاری و هماهنگی برنامه. ١

های اجتماعی وظایفی را به عهده دارند، شورای اجتماعی کشور به ریاست رییس جمهور و نایب رئیسی وزیر کشور تشكیل  آسیب

 .رددگ می

وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای شورا به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه به تصویب هایت 

 .رسد وزیران می

االجرا  الذکر الزم های فوق تصمیمات این شورا در حدود وظایف و اختیارات قانونی پس از تایید رئیس جمهور برای کلیه دستگاه

 .باشد می

گردد و  ازمان امور اجتماعی که از تغییر عنوان مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور، وابسته به این وزارتخانه، ایجاد میس. ٢

. باشد و موظف است کلیه تصمیمات این شورا را پیگیری، نظارت و به شورا گزارش دهد ای این شورا می دار وظایف دبیرخانه عهده

ها است و استانداران و فرمانداران  ها و فرمانداری این سازمان به عهده واحدهای مربوط در استانداریوظایف استانی و شهرستانی 
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ها و  و این سازمان هیچ گونه واحد سازمانی در استان. باشند مسئول تحقق مصوبات شورا در سطح استان و شهرستان می

 .ها نخواهد داشت شهرستان

وزارت کشور . گردد اد وزیر کشور، تصویب شورای اجتماعی و حكم وزیر کشور منصوب میرییس سازمان امور اجتماعی با پیشنه

 .های سازمانی و اعتبارات مرکز مذکور را به این سازمان منتقل نماید موظف است کلیه امكانات، منابع انسانی، پست

های  نشینی، تخلفات و خشونت ق، حاشیههای اجتماعی از جمله اعتیاد، طال به منظور کاهش حداقل بیست و پنج درصد آسیب. ٣

های  های اجرایی موظفند در چارچوب وظایف و ماموریت های طی برنامه، کلیه دستگاه اجتماعی با اولویت نقاط بحرانی و حاد آسیب

 :قانونی و مصوبات شورای اجتماعی کشور اقدامات ذیل را انجام دهند

های اجتماعی در حوزه وظایف قانونی و محوله، از محل امكانات و منابع در اختیار  های عملیاتی کاهش آسیب تهیه و تنظیم برنامه -

 برای تصویب در شورا

های مردم نهاد، حمایت حقوقی،  ها و سازمان فراهم نمودن بستر الزم برای جلب مشارکت عمومی از طریق ایجاد و تقویت تشكل -

 رای بسیج آحاد مردم و مشارکتهای فنی و اعتباری ب آموزش، سازماندهی و ارائه کمك

های مذکور باید متناسب با میزان تحقق نتایج و دستاوردها و کاهش  های اجرایی به تشكل اعطای هر گونه کمك مالی دستگاه -

 .جامعه هدف باشد

و کاهش ها و نهادهای فرهنگی موظفند به منظور پیشگیری، کنترل  صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و دیگر دستگاه. ٤

های اجتماعی خدمات خود را به صورت رایگان  های مرتبط با کاهش آسیب های اجتماعی، ضمن در اولویت قرار دادن برنامه آسیب

 .در اختیار این بخش قرار دهند

ت قرار های اجتماعی را در اولوی های مرتبط با کاهش آسیب ها و مراکز پژوهشی کشور موظفند تحقیقات و پژوهش کلیه دانشگاه. ٥

 .داده و راهكارهای خود را برای حل معضالت مذکور به شورای اجتماعی ارائه نمایند

های اجتماعی را براساس مصوبات شورای اجتماعی  های آسیب سازمان امور اجتماعی کشور موظف است، رصد و پایش شاخص. ٦

 .راجع ذیربط ارائه نمایدحداقل سالی یكبار انجام و گزارش آن را به شورا و بر حسب مورد به دیگر 

استانداردهای پیوست و . ای بایستی پیوست اجتماعی داشته باشند های توسعه های اجتماعی، تمامی طرح به منظور کاهش آسیب. 7

 .گردد ای توسط سازمان تعیین می های توسعه مصادیق طرح

 ٤١تبصره 

ای است که پس از تصویب  ضوابط فنی و ایمنی و بهداشتی قرنطینهواردات هر نوع کاال به کشور موکول به رعایت استانداردها و یا 

رعایت این ضوابط برای تعیین تكلیف کاالهای . شود مرجع ذیصالح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک ابالغ می

ضوابط فنی و ایمنی این متروکه، ضبطی، قطیعت یافته، کاالهای بالصاحب و صاحب متواری و مكشوفات قاچاق الزامی است و 

ای از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و  کاالها از طریق سازمان ملی استاندارد ایران و ضوابط بهداشتی قرنطینه

 .گیرد حسب مورد تایید قرار می وزارت جهاد کشاورزی

 ٤٢تبصره 

م توسعه ابالغی مقام معظم رهبری دایر بر اعمال نظارت های کلی برنامه پنج ساله شش از سیاست 0در راستای اجرایی نمودن بند 

کامل و فراگیر بانك مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانكی و اعتباری و ساماندهی موسسات و بازارهای غیر متشكل پولی و مالی 

 : در جهت ارتقای شفافیت و سالمت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیالت
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رسد، عالوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در  اند در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار میتو بانك مرکزی می. ١

ها و موسسات  قانون پولی و بانكی کشور، حسب مورد یك یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی ذیل را نیز در قبال بانك

 :اعتباری غیر بانكی متخلف اعمال نماید

ل جریمه نقدی تا سقف حداکثر یك درصد آخرین سرمایه ثبت شده بانك یا موسسه اعتباری غیربانكی متخلف متناسب اعما -الف

 با سطح و نوع تخلف؛

 ها و سهامداران و یا پرداخت پاداش و مزایای مدیران؛ اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته -ب

داران به طور موقت؛ سلب حق تقدم خرید سهام تمام یا برخی از سهامداران و  سهام حسب مورد، سلب حق رای تمام یا برخی از -ج

 ها و موسسات اعتباری غیر بانكی؛ یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعیت تملك سهام در بانك

 لغو مجوز فعالیت؛ –د 

 .ها خواهد بود این ماده، هیات انتظامی بانك مرجع رسیدگی به تخلفات و صدور حكم به اقدامات نظارتی و انتظامی موضوع

به منظور ارتقای سالمت، ثبات و شفافیت شبكه بانكی کشور، بانك مرکزی موظف است مقررات الزم را متناسب با استانداردهای . ٢

 .دالمللی در خصوص هر یك از موارد ذیل تدوین و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، به مورد اجرا گذار بین

 تعیین نسبت کفایت سرمایه؛ -الف

 گیری مطالبات غیرجاری؛ ها و میزان ذخیره تعیین نحوه طبقه بندی دارایی –ب 

 های نقدینگی؛ تعیین نسبت -ج

 .های داخلی تعیین حداقل الزامات ناظر بر نظام کنترل -د

غیربانكی، مستوجب اعمال اقدامات نظارتی و ها و موسسات اعتباری  عدم رعایت ضوابط و مقررات موضوع این ماده از سوی بانك

 .ها خواهد بود انتظامی در قبال آن

طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران باشد، باید به طرفیت بانك مزبور صورت . ٣

 .مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشدتوان طرف دعوا قرار داد جز در  پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی

های اعتبار،  ها، موسسات اعتباری غیر بانكی، تعاونی منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانك

شتمل بر های لیزینگ در صالحیت بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران بوده و م ها و شرکت الحسنه، صرافی های قرض صندوق

اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحالل و تصفیه 

 .باشد می

به منظور اعمال نظارت کامل و فراگیر بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر بازار پولی، بانكی و اعتباری کشور و ساماندهی . ٤

فعال در بازار غیر متشكل پولی، هرگونه انجام عملیات بانكی، عملیات لیزینگ و یا عملیات صرافی توسط اشخاص حقیقی موسسات 

شود و مرتكبین حسب اقتضاء به یك یا چند  و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران جرم محسوب می

 .شوند ازات اسالمی محكوم میقانون مج ١0های درجه یك ماده  مورد از مجازات

 .باشد ها می های موسسات مذکور، متضامناً بر عهده هیات امنا و سهامداران موثر آن مسئولیت باز پرداخت کلیه تعهدات و بدهی

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مكلف است در اجرای وظایف قانونی خود با موسساتی که تحت عنوان بانك، موسسه . ٥

الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و یا عناوین مشابه مواجه  قرض  ، صندوق(لیزینگ)ی غیر بانكی، شرکت صرافی، شرکت واسپاریاعتبار

در صورتی که موسسات مذکور فاقد مجوز از بانك یاد شده باشند، نیروی انتظامی . ها مجوز بانك مرکزی را مطالبه نماید شود، از آن

ها و منوط به آن که موسسات مذکور نتوانند  اعطای مهلتی که نباید از یك ماه بیشتر باشد به آن جمهوری اسالمی ایران باید ضمن
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ها  ظرف مهلت اعطایی، موافقت بانك مرکزی را برای تداوم فعالیت خود اخذ نمایند، نسبت به تعطیلی و پلمپ محل فعالیت آن

 .اقدام کند

بانكی بدون ارایه مجوز بانك مرکزی به مراجع انتظامی محل فعالیت متبوع ها و موسسات اعتباری غیر  افتتاح شعب جدید بانك

نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف است بالفاصله از تداوم فعالیت شعب فاقد مجوز به هر نحو ممكن . ها، ممنوع است آن

 .جلوگیری کند

 ٤٣تبصره 

های اجرایی و نیروهای  های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغ از سوی رهبر معظم انقالب، کلیه دستگاه به منظور تحقق اهداف سیاست

در ( گرایی زایی و برون بنیانی، درون بنیانی، مردم بنیانی، دانش عدالت)مسلح مكلفند ضمن اعمال رویكردهای اقتصادی مقاومتی 

ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد "ها، ضوابط و شاخص های مصوب  ها، دستورالعمل نامه مصوبات، نظامهای خود، براساس  همه فعالیت

های کلی ابالغی اطمینان حاصل نماید و  ها با سیاست بایست نسبت به انطباق کلیه اقدامات دستگاه ستاد می. اقدام نمایند "مقاومتی

ای انجام  های کلی اقتصاد مقاومتی خدمات برجسته اجرای سیاست به منظور تشویق و تنبیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در

 .اند، اقدام نماید اند و یا در انجام وظایف مربوط قصور نموده داده

رسد، با استفاده از تمامی اختیارات قانونی در قالب نظام ارزیابی عملكرد  ای که به تصویب ستاد می نامه سازمان براساس نظام

ها و اقدامات مرتبط با اجرای  ها، پروژه ها، طرح نسبت به ارزیابی، نظارت و ارزشیابی عملكرد مدیران، برنامههای مشمول،  دستگاه

 .نماید های کلی اقتصاد مقاومتی اقدام می سیاست

 های اقتصادی با به گزارش تسنیم، همچنین به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت

هایی  ها و فعالیت توسعه ملی مكلف است با اولویت ویژه در اعطای تسهیالت به طرح  های جمعی، صندوق تسهیل و تشویق همكاری

 .شوند، اقدام نماید اجرا می" خصوصی -مشارکت عمومی"که به روش 

 .االجرا است های مشمول الزم تصمیمات ستاد برای تمامی دستگاه

 ٤٤تبصره  

 :نمودن احكام این قانون و نظارت بر حسن اجرای احكام برنامه ششم به منظور اجرایی

های نظارتی ساالنه برنامه را از سال دوم برنامه در چارچوب برنامه ششم توسعه و براساس اهداف اصالح شده  دولت گزارش -١

این گزارش . نماید رسد تنظیم می ها و فصول که تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به تصویب شواری اقتصاد می های بخش برنامه

 .گردد حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال به مجلس شورای اسالمی ارائه می

های اجرایی تهیه و به تصویب  های اجرایی این قانون توسط سازمان و با همكاری سایر دستگاه ها و دستو رالعمل نامه تمامی آیین -٢

 .رسد هیات وزیران می

 ... تبصره

 (گیری در خصوص آن به هیات وزیران محول گردد صره در ستاد تدوین برنامه ششم توسعه مطرح و مقرر گردید تصمیماین تب)

به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائی، ارتقاء کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی 

 :آحاد مردم به خدمات قضائی

اعم از ملی و )های وابسته به آن  های قوه قضائیه و دستگاه آمدهای حاصل از ارائه خدمات و فعالیت تمامی در در طول برنامه -١

معادل پنج . گردد داری کل کشور واریز می شود، درآمد عمومی تلقی شده و به حساب خزانه که به موجب قوانین وصول می( استانی

در قالب ( اعم از ملی و استانی)های مذکور  رای اجرای تكالیف قانونی دستگاهای بودجه عمومی دولت ب درصد اعتبارات هزینه



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                  4931 آب هفته سوم آذرکشاورزی واهم اخبار 

 

415 
 

های متبادله با  شود تا مطابق موافقتنامه بینی می ای در قوانین بودجه سنواتی پیش های سرمایه ای و تملك دارایی اعتبارات هزینه

 .ریزی کشور و در سقف تخصیص اعتبار هزینه شود سازمان مدیریت و برنامه

های بالتصدی  تواند برای تكمیل پست مستثنی است، می ٣تبصره  ٢از بند ( دادگستری جمهوری اسالمی ایران)قضائیه  قوه -٢

و به ازاء هر قاضی جدید االستخدام سه نفر کارمند اداری ( نفر ٥33حداکثر )مصوب خود ساالنه معادل پنج درصد قضات شاغل 

 .مصوب از طریق آگهی استخدامی و در فضای رقابتی جذب نمایددر سقف اعتبارات ( نفر ١٥33حداکثر )

سازمان بهزیستی کشور مكلف است در راستای تحكیم نهاد خانواده نسبت به تامین هزینه مشاوره برای افراد فاقد تمكن مالی  -٣

شوند، اقدام الزم  نواده معرفی میکه در اجرای قانون توسط مقام قضائی صالحیتدار برای رفع اختالف به آن سازمان برای مشاوره خا

 .بعمل آورد

تمامی دعاوی ناشی از عدم اجرای مفاد اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طالق، در مرحله  -٤

 .ی و اجرا شوداالجرای سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، رسیدگ بدوی انحصاراً از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی الزم

اجرایی این بند به منظور کاهش مراجعات مكرر جهت رسیدگی به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همكاری سازمان ثبت   آیین نامه

 .رسد اسناد و امالک کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می

 .شور انجام خواهد شدتمامی معامالت امالک، به موجب سند رسمی در سازمان ثبت اسناد و امالک ک -٥

ها و موسسات غیر  اختصاص شناسه ملی به اشخاص حقوقی در تمام نقاط کشور، به نحو الكترونیك از طریق سامانه ثبت شرکت -٦

تجاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور که در اختیار متقاضیان و مناطق آزاد صنعتی و تجاری قرار خواهد گرفت، صورت 

 .گیرد می

 ها، ها و بازداشتگاه های کلی برنامه ششم موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندان تای اجرای سیاستدر راس -7

زندان داخل محدوده  ٢3ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مكلف است اقدامات الزم برای تسریع در انتقال  سازمان زندان -

 :زیر انجام دهد شهرها با اولویت کالن شهرها به خارج از شهرها را از طریق

های عمومی غیردولتی و سایر نهادهای  ها و درگیر سازمان های داخل شهرها به روش مذاکره و توافق به شهرداری فروش زندان -الف

 .عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوطه به مزایده

داری کل  براساس توافق بعمل آمده به حساب ویژه نزد خزانههای مذکور که به تدریج و  وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندان -ب

گردد و بدون الزام به رعایت  ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تلقی می گردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندان واریز می

 .گردد های جایگزین در همان استان می محدودیت سال مالی، صرف احداث زندان

های  ازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرفاً حداکثر، تكمیل، تعمیرات اساسی و تجهیز دیگر زنداندر صورت وجود م

 .گردد همان استان می

ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد  سازمان زندان  در صورت تفاهم بین سازمان -ج

ها و  برداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره رسمی، ساختمان زندان

 .شود اجاره بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر گردد گیرد و اجازه داده می اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار می

و سازمان امور اراضی مكلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان به سازمان  (ها و مراتع سازمان جنگل)وزارت جهاد کشاورزی  -د

 .های مذکور اقدام نمایند ها برای احداث زندان زندان
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سازمان ثبت و اسناد و امالک کشور مكلف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارج از شهر با همكاری وزارت  -ه

از اعالم رسمی وزارت دادگستری نسبت به انتقال کلیه اسناد و مدارک زندان مذکور به خریدار یا  امور اقتصادی و دارایی و پس

 .خریداران اقدام نماید

 .باشند های شهری می برداری در مصارف خدمات عموی و زیر ساخت شوند فقط برای بهره اموالی که از این طریق واگذار می

درصد از آمار زندانیان براساس مصوبات شورای عالی  ١3کاهش ساالنه حداقل در اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری و  -8

ها و اقدامات تامینی و تربیتی مكلف است ضمن آگاهی مقامات قضائی از وضعیت آمار  گیری از وقوع جرم، سازمان زندان پیش

ات امنیتی در اختیار مقامات قضائی زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و با رعایت جه

قضات با لحاظ ظرفیت اعالم شده و تناسب قرار تامین، از صدور قراردادهای تامین منتهی به بازداشت و یا . دار قرار دهد صالحیت

 های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حكم، احكام حبس جز در موارد ضروری خودداری و از تاسیس

دادسرای انتظامی قضات برحسن اجرای این بند نظارت . های جایگزین حبس استفاده خواهند نمود آزادیهای مشروط و مجازات

 .کند می

کنند، دادستانها و  مراکز پذیرش زندانیان در صورت تكمیل ظرفیت زندانها، مراتب را به دادستان و رئیس حوزه قضائی اعالم می

 .فند با رعایت مفاد بند فوق اقدامات الزم را به عمل آورندهای قضایی مكل روسای حوزه

قانون تشكیل سازمان را با اعمال  ١تواند خدمات پزشكی قانونی و بخشی از وظایف مذکور در ماده  سازمان پزشكی قانونی می -0

 .نظارت بر اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صالحیت واگذار نماید

های  دستگاه. درصد از قوانین را تنقیح نماید ٢3ربط ساالنه  های ذی با همكاری دستگاهمجلس شورای اسالمی موظف است  -١3

 .اند در اجرای این ماده پیشنهادهای الزم را به مجلس شورای اسالمی ارائه نمایند اجرایی مكلف

یابی به اهداف، ضرورت  زان دستاند یك سال پیش از پایان دوره قوانین آزمایشی، گزارش ارزیابی می دولت و قوه قضاییه مكلف -١١

 .تمدید یا عدم آن و یا الیحه اصالحات مورد نیاز را به مجلس شورای اسالمی تقدیم نمایند

تعیین عناوین تخلف و "دولت مكلف است به منظور کاهش عناوین مجرمانه، تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات، الیحه  -١٢

وظایف سازمان تعزیزات حكومتی، حداکثر ظرف سال اول برنامه به مجلس شورای اسالمی  را جهت الحاق به "آیین رسیدگی به آن

 .تقدیم نماید

نفعان و  ربط و ذی های ذی های عمومی و تخصصی دستگاه ریزی، ارتقای آگاهی گذاری، هماهنگی، برنامه به منظور سیاست -١٣

گذاری ملی و  شورای سیاست"ها،  و نظارت بر حسن اجرای آنتدوین راهبردهای ملی برای توسعه حقوق مالكیت فكری در کشور 

 .شود تشكیل می" هماهنگی حقوق مالكیت فكری

/item/majles/ir.iana.www//:http٢٦٦87-١html. 
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 برنامه و سیاست ها
 آیانا 7931آذر  71, چهارشنبه

 مبادله اسناد موافقتنامه های بهداشت دامی و گیاهی در سفر رییس جمهور چین به ایران 

ایران بر افزایش سطح تجارت محصوالت کشاورزی با چین از طریق مبادله موافقتنامه همكاری های بهداشت دامی و گیاهی تاکید 

 . کرد

تر امور بین الملل و سازمان های تخصصی و نماینده تام االختیار ، در دیدار مدیرکل دف(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

وزیر جهادکشاورزی در امور چین، رییس سازمان دامپزشكی کشور، رییس سازمان حفظ نباتات کشور ، مدیرکل توسعه صادرات و 

امضا و مبادله موافقتنامه همكاری  تنی چند از مسووالن این سازمان ها با سفیر چین در تهران که در محل این وزارتخانه انجام شد،

 .های بهداشت دامی و گیاهی میان دو کشور مورد تاکید قرار گرفت

الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهادکشاروزی در این مالقات با بیان این که دولت ایران، توسعه  مدیرکل دفتر امور بین

به منظور توسعه همكاری ها، الزم است بسترهای مناسب : د، گفتهمكاری های بخش کشاورزی با چین را در دستور کار خود دار

 .برای فعالیت های اقتصادی و تجاری میان دو کشور ایجاد شود

میلیون دالر برآورد می شود در حالی که  ٣3تا  ٢٥در حال حاضر میزان صادرات محصوالت کشاروزی ایران به چین : وی ادامه داد

 .ش کشاورزی برای صادرات به چین داردایران ظرفیت های فراوانی در بخ

هومن فتحی، مسایل بهداشت دامی و گیاهی را از موانع افزایش سطح تجارت محصوالت کشاورزی میان دو کشور عنوان و تصریح 

با نزدیك شدن سفر رییس جمهوری خلق چین ، وزیر کشاورزی و سایر مقامات ارشد این کشور به ایران، مایلیم مشكالت و : کرد

 .مینه های همكاری های مشترک بین دو کشور، بررسی و حل و فصل شودز

وی معطل ماندن صادرات میگو و پای مرغ به چین را بخشی از این مشكالت نام برد و خواستار پیگیری آن از سوی سفیر چین و 

 .رفع موانع صادرات شد

ت گیاهی و دامی با همكاری طرف های چینی و امضای فتحی در همین حال بر آماده شدن اسناد موافقتنامه همكاری های بهداش

 .آن در جریان سفر رییس جمهوری این کشور به ایران تاکید کرد

هزار تن ماهی مانند تیالپیا و اقالم خوراک دام مانند ذرت و جو از چین به  ٢٥مهدی خلج با اشاره به واردات بالغ بر   در این دیدار،

های دامی الزم است ارتباطات میان کارشناسان و مسووالن دامپزشكی دو کشور نزدیك تر و برای تبادل کاال: کشورمان، گفت

 .موافقتنامه بهداشتی و دامپزشكی تبادل شود

صادرات این : وی از آمادگی تجار ایران برای صادرات میگو، پای مرغ و برخی از اندام های دامی به چین خبر داد و اظهار داشت

 .ماهنگی میان دامپزشكی دو کشور دارداقالم دامی نیاز به ه

درصد واردات  83: در این دیدار، محمدعلی باغستانی نیز خواستار واردات سموم کشاورزی با کیفیت از چین شد و تصریح کرد

 .سموم کشاورزی به ایران مربوط به چین است

به چین هستند، انعقاد موافقتنامه همكاری قرنطینه  وی با بیان این که تجار ایرانی خواستار تسریع در کار مبادله و صادرات کاال

 .گیاهی میان دو کشور را به منظور تامین امنیت غذایی ضروری خواند

رییس سازمان حفظ نباتات کشور، حجم مبادالت کاالهای کشاورزی مانند کنجاله، ذرت، جو و گیاهان زینتی میان ایران و چین را 

 .پذیر است ارت براساس اعتماد متقابل در زمینه بهداشت امكانتوسعه فضای تج:باال دانست و افزود
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ایران در زمینه کشاورزی، قابلیت صادراتی زیادی در حوزه : مدیر کل توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی نیز در این دیدار گفت

 .مرکبات، لبنیات، گیاهان دارویی، محصوالت ارگانیك، انواع خرما و سبزی و صیفی جات دارد

 .انتظار داریم کشور چین در زمینه واردات محصوالت کشاورزی از ایران همكاری بیشتری از خود نشان دهد: افزود وی

تعرفه ای که چین برای زعفران ایران در نظر می گیرد، تعرفه : شجری در عین حال به تعرفه زعفران اشاره کرد و ابراز داشت

زعفران به عنوان گیاه عطری شناخته شده است و تعرفه آن نیز مانند گیاهان عطری گیاهان دارویی است در حالی که در تمام دنیا 

 .شود محاسبه می

در این دیدار پانگ سن، سفیر چین در تهران با تاکید بر این که در حوزه کشاورزی، ظرفیت های زیادی برای همكاری میان دو 

میلیارد دالر بوده و معامالت نفتی میزان قابل  ٥3در سال گذشته مبادالت تجاری میان دو کشور : کشور وجود دارد، اذعان داشت

 .توجهی از این معامالت را در برداشته است

این سفر فرصت خوبی برای توسعه : وی با اشاره به سفر رییس جمهوری خلق چین در اوایل سال جدید میالدی به ایران گفت

 .همكاری های کشاورزی دو کشور است

مشكالت و موانع : ای مطرح شده در این نشست را برای همكاری های کشاورزی مهم خواند و تصریح کردسفیر چین، موضوع ه

 .همكاری های کشاورزی باید با تالش مشترک دو کشور برطرف شود

وی خواستار آن شد که هیات هایی از دو کشور برای بررسی و حل و فصل مشكالت موجود در تجارت محصوالت کشاورزی تشكیل 

 .شود

در پایان این دیدار مقرر شد فهرستی از درخواست ها و مشكالت در زمینه همكاری های کشاورزی از سوی ایران تهیه و به سفیر 

 .چین به منظور پی گیری ارسال شود

/item/majles/ir.iana.www//:http١-٢٦٦٦٥html. 
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 برنامه و سیاست ها
  ایرنا - 71/93/7931 تاریخ خبر

 برنامه ایران و صربستان برای تولید مشترک بذر و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 

هیات بازرگانی صربستان و مسئوالن وزارت جهادکشاورزی در دیداری، بر توسعه همکاری های  -ایرنا -تهران

 . نه تولید و سرمایه گذاری مشترک و انتقال تکنولوژی بذر تاکید کردندکشاورزی دو کشور به ویژه در زمی

به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر امور بین الملل و سازمان های تخصصی در این دیدار در محل 

تولید مشترک و انتقال تكنولوژی به سیاست وزارت جهاد کشاورزی، فقط واردات محصوالت نیست، بلكه روی : وزارتخانه گفت

 .داخل کشور تمرکز دارد

هومن فتحی، همكاری های مشترک درازمدت و سرمایه گذاری در بخش هایی همچون دام، بذر، صنایع غذایی و ماشین های 

 .کشاورزی را به نفع دو کشور دانست

با یادآوری صدور گواهی محصوالت ارگانیك از سوی مدیرکل دفتر امور بین الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی 

 .صدور گواهی برای محصوالت ارگانیك، زمینه خوبی برای توسعه همكاری های دو کشور است: صربستان، گفت

 اعالم آمادگی ایران برای تولید مشترک بذر با صربستان** 

ایران و صربستان را خوب ارزیابی و بر توسعه این  مسئول بذر کشور نیز در این دیدار، روابط و همكاری های کشاورزی میان

 .همكاری ها به ویژه در زمینه بذر ذرت، چغندرقند، دانه های روغنی و علوفه تاکید کرد

در مورد تولید مشترک بذر در ایران و واردات بذرهای جدید و مرغوب از صربستان اعالم آمادگی و خاطرنشان « محسن تواضع»

ذرت از صربستان در ایران ثبت شده و ما از تولید مشترک بذرهای جدید سبزی و صیفی در کشور استقبال تاکنون دو رقم : کرد

 .می کنیم

 موافقتنامه قرنطینه گیاهی میان ایران و صربستان در حال نهایی شدن** 

نطینه را از بخش های همكاری رئیس گروه برنامه ریزی و خدمات فنی و قرنطینه سازمان حفظ نباتات نیز در این دیدار، سموم و قر

با وجود ثبت سموم با نام تجاری در کشور، ایران آماده تسریع و تسهیل خرید سموم کشاورزی : ایران و صربستان نام برد و گفت

 .استاندارد و با کیفیت از صربستان است

 .ن و صربستان در حال نهایی شده استموافقتنامه قرنطینه گیاهی میان ایرا: مهدی بختیاری در مورد قرنطینه گیاهی نیز گفت

سازمان حفظ نباتات کشور در مورد واردات بذر و اندام های گیاهی، تابع سیاست های وزارت جهادکشاورزی است و : بختیاری افزود

 .از این رو انتظار داریم، محصوالت کشاورزی با شرایط خاص قرنطینه ای هر محصول به ایران وارد شد

 ار همكاری با ایران برای تولید مشترک محصوالت کشاورزی جهت صادرات شدصربستان خواست** 

معاون اتاق بازرگانی صربستان نیز در این دیدار با یادآوری اینكه بخش کشاورزی صربستان و ایران روابط خوبی « ویلكویووانوویچ»

 .بازارهای هدف در منطقه را خواستار شددارند، همكاری دو کشور برای تولید مشترک و صادرات مجدد محصوالت کشاورزی به 

بخش خصوصی صربستان، تجارب خوبی در زمینه همكاری کشاورزی با کشورهایی دارد که هدف ایران برای تجارت : وی افزود

 .محسوب می شوند

ت، اتاق بازرگانی درباره بتازگی با تحوالتی که در قوانین و مقررات صربستان ایجاد شده اس: معاون اتاق بازرگانی صربستان ادامه داد

همه تفاهم نامه ها و اسنادی که مبادله می شود، نظر خواهد داد و از این رو، تمام تالش خود را برای انعقاد و مبادله تفاهم نامه 

 .های کشاورزی با ایران خواهیم کرد
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از جمله ذرت، دانه های روغنی،  محصول ١33ما بذر بیش از : سووتیسالو دوالپچو از پژوهشكده کشاورزی صربستان نیز گفت

 .کشور دنیا صادر می کنیم ٣١گندم، گیاهان علوفه ای و گیاهان دارویی را تولید و به 

وی با بیان اینكه ایران در رتبه دوم صادرات و تكنولوژی بذر قرار دارد، نسبت به توسعه همكاری با ایران در زمینه بذر ابراز تمایل 

 .کرد

/News/fa/ir.irna.www//:http8١87٢07٣/ 
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 برنامه و سیاست ها
 ایرنا - 71/93/7931: تاریخ خبر

 موافقتنامه های بهداشت دامی و گیاهی در سفر رئیس جمهوری چین به ایران امضا می شود 

تهران و پکن برای افزایش سطح تجارت محصوالت کشاورزی، در سفر رئیس جمهوری چین به ایران  -ایرنا -تهران

 . موافقتنامه همکاری های بهداشت دامی و گیاهی امضا می کنند

به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهادکشاورزی، در دیدار مدیرکل دفتر امور بین الملل و سازمان های تخصصی و نماینده تام 

االختیار وزیر جهادکشاورزی در امور چین، رئیس سازمان دامپزشكی کشور، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، مدیرکل توسعه 

صادرات و تنی چند از مسئوالن این سازمان ها با سفیر چین در تهران در محل این وزارتخانه، امضا و مبادله موافقتنامه همكاری 

 .کشور تاکید شد های بهداشت دامی و گیاهی میان دو

مدیرکل دفتر امور بین الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهادکشاروزی در این دیدار با بیان اینكه دولت ایران، توسعه همكاری 

باهدف توسعه همكاری ها، الزم است بسترهای مناسب برای فعالیت : های بخش کشاورزی با چین را در دستور کار خود دارد، گفت

 .و تجاری میان دو کشور ایجاد شودهای اقتصادی 

میلیون دالر برآورد می شود در  ٣3تا  ٢٥در حال حاضر میزان صادرات محصوالت کشاروزی ایران به چین : هومن فتحی ادامه داد

 .حالی که ایران ظرفیت های فراوانی در بخش کشاورزی برای صادرات به چین دارد

 تجارت کشاورزیبهداشت دامی و گیاهی از موانع افزایش ** 

با : وی مسایل بهداشت دامی و گیاهی را از موانع افزایش سطح تجارت محصوالت کشاورزی میان دو کشور بیان و تصریح کرد

نزدیك شدن سفر رئیس جمهوری خلق چین به تهران، وزیر کشاورزی و سایر مقام های ارشد این کشور به ایران، مایلیم مشكالت 

 .مشترک، بررسی و حل و فصل شودو زمینه های همكاری های 

وی، معطل ماندن صادرات میگو و پای مرغ به چین را بخشی از این مشكالت نام برد و خواستار پیگیری آن از سوی سفیر چین و 

 .رفع موانع صادرات شد

ی چینی و امضای فتحی در همین حال بر آماده شدن اسناد موافقتنامه همكاری های بهداشت گیاهی و دامی با همكاری طرف ها

 .آن در جریان سفر رئیس جمهوری آن کشور به ایران تاکید کرد

هزار تن ماهی مانند تیالپیا و اقالم  ٢٥مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشكی کشور نیز در این دیدار با یادآوری واردات بیش از 

می الزم است ارتباطات میان کارشناسان و مسئوالن برای تبادل کاالهای دا: خوراک دام مانند ذرت و جو از چین به کشورمان، گفت

 .دامپزشكی دو کشور نزدیكتر و موافقتنامه بهداشتی و دامپزشكی تبادل شود

صادرات این اقالم دامی : وی از آمادگی تجار ایران برای صادرات میگو، پای مرغ و برخی از اندام های دامی به چین خبر داد و افزود

 .دامپزشكی دو کشور داردنیاز به هماهنگی میان 

درصد  83: رئیس سازمان حفظ نباتات کشور نیز در این دیدار خواستار واردات سموم کشاورزی با کیفیت از چین شد و گفت

 .واردات سموم کشاورزی به ایران مربوط به چین است

کاال به چین هستند، انعقاد موافقتنامه  محمدعلی باغستانی با بیان اینكه تجار ایرانی خواستار تسریع در کار مبادله و صادرات

 .همكاری قرنطینه گیاهی میان دو کشور را برای تامین امنیت غذایی ضروری خواند

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، حجم مبادالت کاالهای کشاورزی مانند کنجاله، ذرت، جو و گیاهان زینتی میان ایران و چین را 

 .تجارت براساس اعتماد متقابل در زمینه بهداشت امكان پذیر استتوسعه فضای : باال دانست و افزود
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ایران در زمینه کشاورزی، قابلیت صادراتی زیادی در حوزه : مدیرکل توسعه صادرات وزارت جهادکشاورزی نیز در این دیدار گفت

 .مرکبات، لبنیات، گیاهان دارویی، محصوالت ارگانیك، انواع خرما و سبزی و صیفی جات دارد

 .انتظار داریم چین در زمینه واردات محصوالت کشاورزی از ایران همكاری بیشتری از خود نشان دهد: اهرخ شجری افزودش

تعرفه ای که چین برای زعفران ایران در نظر می گیرد، تعرفه گیاهان دارویی است در : وی به تعرفه زعفران نیز اشاره کرد و گفت

 .وان گیاه عطری شناخته شده است و تعرفه آن نیز مانند گیاهان عطری محاسبه می شودحالی که در تمام دنیا زعفران به عن

 پیشنهاد تشكیل هیاتی برای حل و فصل مشكالت تجارت محصوالت کشاورزی** 

 پانگ سن سفیر چین در تهران نیز در این دیدار با تاکید بر اینكه در حوزه کشاورزی، ظرفیت های زیادی برای همكاری میان دو

میلیارد دالر بوده که بخش زیادی از آن به صادرات  ٥3مبادالت تجاری میان دو کشور در سال گذشته : کشور وجود دارد، گفت

 .نفت اختصاص دارد

این سفر فرصت خوبی برای توسعه : وی به سفر رئیس جمهوری خلق چین در اوایل سال جدید میالدی به ایران اشاره کرد و افزود

 .رزی دو کشور استهمكاری های کشاو

مشكالت و موانع : سفیر چین، موضوع های مطرح شده در این نشست را برای همكاری های کشاورزی مهم خواند و تاکید کرد

 .همكاری های کشاورزی باید با تالش مشترک دو کشور برطرف شود

موجود در تجارت محصوالت  وی همچنین خواستار آن شد که هیات هایی از دو کشور برای بررسی و حل و فصل مشكالت

 .کشاورزی تشكیل شود

در پایان این دیدار مقرر شد فهرستی از درخواست ها و مشكالت در زمینه همكاری های کشاورزی از سوی ایران تهیه و برای 

 .پیگیری به سفیر چین رسال شود

/News/fa/ir.irna.www//:http8١87٢0٦٢/ 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 7931آذر ماه  71سه شنبه 

 فدراسیون واردات در اتاق بازرگانی ایران تشکیل شد

 .فدراسیون واردات در اتاق بازرگانی ایران رسماً تشكیل شد و هیأت رئیسه این فدراسیون نیز انتخاب شدند

کمیسیون مدیریت واردات و مجمع واردات در اتاق بازرگانی ایران فعال بود و امروز نیز به طور رسمی فدراسیون واردات  پیش از این

 .ایران در زیرمجموعه اتاق بازرگانی تشكیل شد

، محمدرضا زاده گیری حسین تنهایی، سیامك پیربابایی، ابوالفتح صانعی، فرهاد احتشام همچنین پس از برگزاری انتخابات و رأی

البدل  بوترابی، حمید ورناصری و فرهاد آگاهی به عنوان اعضای اصلی و حسین قروی رام و هوشنگ گودرزی به عنوان اعضای علی

 .هیأت مدیره به مدت سه سال انتخاب شدند

یك سال  البدل فدراسیون واردات برای مدت همچنین ناصر ریاحی به سمت بازرس اصلی و علی مسعودی به سمت بازرس علی

 .انتخاب شده و قبول سمت کردند

aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 برنامه و سیاست ها
 فودپرس 7931آذر ماه  71دو شنبه 

/ شورای گفتگو ندیده و نخواهید دیدهیچ دستاوردی از /شورای گفتگو را باید به عجایب هفتگانه اضافه کرد

 ! خواست امپراتوری کند اتاق بازرگانی می

این پیش . رسید اتاق بازرگانی از طریق قانون بهبود کسب و کار به دنبال کیك بزرگتری در نظام تصمیم گیری است به نظر می

حضور داشته باشند، حتما نقش آنها در تصمیم  ها ها و کمیسیون فرض در ذهن آنها بود که اگر در همه کمیته ها، شوراها، هیات

 .سازی بزرگتر خواهد بود و این نقطه عزیمت بروز خطایی راهبردی در طرح بهبود کسب و کار بود

بدون . گزارش عمكرد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در صحن علنی مجلس شورای اسالمی ارایه شد: تابناک اقتصادی

بود که صحنه منازعات میان دولت ، مجلس و اتاق  83چالش برانگیز ترین قوانین کشور در نیمه دوم ده  تردید این قانون یكی از

بازرگانی را فراهم کرد و در نهایت با عدم ابالغ ان توسط رییس جمهور دولت دهم صف بندی جدیدی در منازعات سیاسی کشور 

 .در حوزه اقتصاد را رقم زد

امه های اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار بر روی کار آمد و انتظار این بود که دستكم این قانون دولت یازدهم با تاکید بر برن

این انتظارات با حضور رئیس سابق اتاق بازرگانی در دولت . مورد اقبال قرار گیرد و شرایط اجرای ان بیش از گذشته سرعت یابد

كن گزارش قرائت شده در مجلس نشان می دهد که دولت در اجرای این جدید که خود از بانیان این طرح بود، افزایش یافت ؛ لی

 .طرح موفقیت چندانی نداشته و نمره مطلوبی نگرفته است

به همین بهانه و برای کالبد شكافی سابقه موضوع محیط کسب و کار و مجادالت بروز یافته در میان نهاد های دولتی و اتاق و 

انون سراغ دکتر بهروز علیشیری معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی بررسی علل عدم موفقیت اجرای این ق

در دولت گذشته رفتیم که در دوران حضورش در وزارت اقتصاد بنیان گذار مساله کسب و کار و اجرای آن در دولت بود و برای 

ظری محیط اقتصادی کشور وارد کرد و اتفاقا به عنوان های ن نخستین بار زمینه نظری و عملیاتی این مساله را به فضای گفتمان

تابناک اقتصادی مطالعه این گزارش را به . نماینده دولت در جریان مذاکرات صحن علنی مجلس شورای اسالمی نیز حضور داشت

 .فعاالن این حوزه توصیه می کند

 شما در این مورد چیست؟ گزارش عملكرد قانون بهبود مستمر کسب و کار در مجلس قرائت شد، ارزیابی*

گانه این قانون یا اجرا نشده اند و یا ناقص  ٢0درصد از مواد  83قریب به . ارزیابی عملكرد این قانون در خود گزارش وجود داشت -

تشكیل یك باید دقت کنیم که آن دسته از احكام قانونی هم که در دسته اجرا شده ها قرار گرفته اند، نیز عمدتاً به . اجرایی شده اند

 .یعنی سهل الوصول ترین اقدامات انجام شده است. نهاد و یا شورا و یا تدوین آیین نامه و نظام نامه و نظایر آن ربط دارد

 های خود داشت؟ دلیل شكست در اجرای این قانون چیست؟ دولت یازدهم شعار بهبود محیط کسب و کار را در اولویت سیاست*

به خاطر دارم در جریان رسیدگی به این قانون در صحن . قبالً هم گفته بودم. بل پیش بینی بوداین شكست از قبل کامالً قا -

مجلس، به رئیس وقت اتاق بازرگانی عرض کردم به نظر شما اگر این قانون همین امروز اجرا شود، چه بخشی از معضالت کسب و 

البته ! کار در کشور را نشانه گرفته است؟ معلوم بود که نه کار کشور حل می شود؟ آیا موارد این قانون به درستی مشكل کسب و

در آن زمان به نظر می رسید که آنها و . همین نقایص و بلكه بیشتر را به نمایندگان فعال کمیسیون ویژه کسب و کار عرض کردم

ند، دستآورد بزرگی حاصل به ویژه ریاست محترم مجلس به این نتیجه رسیده بودند که چنانچه این طرح قانونی را تعریف کن

و بدیهی بود که نظریات فنی ما که قریب چهارسال بر محیط کسب و کار ایران متمرکز بودیم، در تغییر افكار ساخت . خواهد شد



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                  4931 آب هفته سوم آذرکشاورزی واهم اخبار 

 

445 
 

 .بافته و شكل گرفته موثر نباشد

 ها چه بود؟ شما به عنوان نماینده دولت در صحن مجلس حاضر بودید؟ اختالف دیدگاه*

در روزهای اول مخالفت جدی . به تدریج معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور هم اضافه شد. ده شرکت می کردمبله ابتدا بن -

 .کردم به گونه ای که بخشی از نمایندگان عزیز به عدم پختگی این طرح پی بردند

ایندگان مطرح شد که این نفر از نم ٣3به خاطر دارم در روز دوم بررسی در صحن و به صورت خودجوش پیشنهادی توسط حدود 

در ابتدا تصور می کردم این پیشنهاد رای خواهد آورد و ما . طرح به دلیل نقص و برای رفع عیب و نظایر آن از دستور خارج شود

متوجه شدم که . این پیشنهاد با اقبال مجلس مواجه نشد و رای نیاورد. می توانیم مساعدت کنیم تا قانون مطلوب تری تدارک شود

 !ی طرح از محتوای و متن قوی تر است و کار دیگری نمی شود کردالب

 اختالف دیدگاهها را نگفتید؟*

من فكر می کنم که اختالف . هر دو راجع به کسب و کار حرف می زدیم اما رویاهای متفاوت داشتیم. دو فهم متفاوت. اساسی بود -

بودیم و فهم و  ١٣8٦از کننده این پروژه بزرگ در کشور و در سال فهم ما از کسب و کار که واضع و آغ. ها بنیادین بود برداشت

 !کشمكش ما از جنس موضع بود نه محتوی. متفاوت بود 03اضعان این طرح در سال 

 ریشه های این اختالف که بزعم شما بنیادین بود در کجا قرار داشت؟* 

ها کمیته و  در سازمان سرمایه گذاری ده 03تا  8٦های  لببینید ما در طی سا. همانطور که عرض کردم، موضعی و گرایشی بود -

 .های بازرگانی و تعاون تشكیل داده بودیم های اجرایی کشور، شهرداری تهران، قوه قضائیه و اتاق کارگروه با حضور دستگاه

عضل کسب و کار را می تمام ابعاد کار و م. های ما شرکت می کردند ها به صورت فعال و پیگیر در تمام نشست نمایندگان اتاق

چه نهادهایی در . به کدام مولفه ها باید توجه کنند. ها را باید نشانه روند به طور بسیار دقیق متوجه بودند که کدام گلوگاه. دانستند

هیچ نشانه ای از آن شاخصها  03کشور مسئول بخشی در حوزه کسب و کار هستند اما متعجب شدم که چرا در این قانون در سال 

احكام متفرقی که فاقد هارمونی و اثر بخشی وضعی بر محیط . مولفه های تعیین کننده بهبود محیط کسب و کار وجود نداشت و

 !اقتصاد ایران بودند

 آیا این تفاوت در برداشت ها و مواضع قابل جمع نبود؟ چرا به مولفه های اصلی بهبود محیط کسب و کار توجه نشد؟* 

به نظر می رسید اتاق بازرگانی از طریق این قانون به دنبال کیك بزرگتری در . دم که قابل جمع نیستبله به تدریج متوجه ش -

ها حضور داشته  ها و کمیسیون این پیش فرض در ذهن آنها بود که اگر در همه کمیته ها، شوراها، هیات. نظام تصمیم گیری است

 .و این نقطه عزیمت بروز خطایی راهبردی در این طرح بود باشند، حتما نقش آنها در تصمیم سازی بزرگتر خواهد بود

، ٣، ماده ٢ماده یك، ماده . مضافاً اتاق به دنبال تمرکز قدرت در ارکان نهادهای موازی رقیب خود در بخش خصوصی و تعاونی بود

 !و خالصه عمده مواد بر گسترش این امپراطوری تاکید داشت ٥، ماده ٤ماده 

فرض این بود که فهم صحیح و عقل . مسئول بودند در اقدامات مقررات گذاری خود با اتاق مشورت کنند همه وزارتخانه ها هم

ها مستقر است و آنها به تنهایی پیگیر منافع بخش خصوصی هستند و متاسفانه همه مواد، مستقیم یا با واسطه با این  سلیم در اتاق

 .روحیه گره خورده بود

که از تعداد انگشتان یك دست تجاوز نمی کردند، معتقد بودند که این طرح می تواند محیط اقتصاد نمایندگان فعال کمیسیون هم 

 .لذا هر دو برداشت ، دیگر قابل تغییر و ترکیب نبود. کشور را سازمان دهد

 حسب شواهد آقای رئیس جمهور وقت هم با این طرح مخالف بودند و حتی پس از تصویب آن را ابالغ نكردند؟*
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ها روی موضوع کار  در صحن برپایه مواضع فنی و تجربیات تخصصی که سال. های آقای رئیس جمهور را نمی دانستم دیدگاه من -

در جلسات بعدی که معاون پارلمانی دولت هم در صحن حضور پیدا کرد تا اعالم موضع کند، متوجه . کرده بودم، مخالفت می کردم

 .دقت خوانده اند و در حاشیه هر یك از مواد ، نقطه نظرات خود را انشاء کرده بودند شدم که آقای رئیس جمهور همه طرح را به

های دولت و عمدتاً در جهت مخالفت و یا  در خیلی از موارد ایرادات فنی و قانون اساسی به این طرح داشتند اما نهایتا عمده دیدگاه

لذا معلوم بود که اختالفات . ر متفاوت غیر فنی ریشه می گیردمن متوجه بودم که چالش از دو بست. اصالح در صحن رای نیاورد

 !عمیق و غیر متقاطع باشد

 ایرادات محتوایی طرح به نظر شما چه بود؟* 

اوالً فهم درستی از معضل کسب و کار و . قطعاً در این مجال نمی گنجد. بحث ایرادات طرح نیاز به زمان و حوصله زیادی دارد -

ثانیاً اصالحات روشی و شكلی و فرماسیونی بر اقدامات ساختاری و بنیادین غلبه داشت و . این طرح نبود محیط اقتصاد کشور در

ها بدون مالحظات ظرفیتی آنها و قدرت نهادی آن آمده بود رابعاً فرض می شد که چنانچه اطالق ها  ثالثاً تكالیف مقرر برای دستگاه

 ین فرآیند شریك دولت شوند، عقل ناقص دولت رار تكمیل می کنند،جایگزین دولت در تصمیم سازی شوند و یا در ا

فكر می کنم باید یك . خامساً با افزایش قدرت اتاق بازرگانی محیط کسب و کار و شاخص های آن بهبود میابند ودهها دلیل دیگر

 .ایی وضع کسب و کار را نشانه رفته استروز همه مواد این قانون را تحلیل محتوای کنیم و ببنیم که چرا و چگونه و تا چه اندازه 

 آیا واقعا کارکرد مثبتی برای این قانون و محیط کسب و کار نمی توان قائل شد؟

طی گفتگویی با یكی از جراید عرض کردم که این قانون هیچ تاثیر مستقیمی بر بهبود جایگاه و رتبه ایران  03من در همان سال -

را هم در مجلس عرض کرده بودم اما با عكس العمل تند نمایندگان مواجه شد که نباید نقد قانون اگر چه این . در کسب و کار ندارد

امروز این نكته ! مجلس و اتاق نداشتم –های فنی خود را می گفتم و کاری به منازعات نهادی دولت  اگر چه من برداشت. کرد

 .آشكارتر شده است

های بخش خصوصی در تصمیم گیری های نهادهای دولتی موجب ارتقای  تشكلبه هر ترتیب این تفكر درستی است که حضور * 

 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نمونه ای از این تعامل سازنده است؟. کیفیت آنها می شود

نهادهای از ریخت افتاده ای که در . نه من معتقد نیستم که حاصل جمع اعداد کوچك، دستاورد بزرگی را رقم خواهد زد -

این نهادهایی که شما از . تارهای منكسر فعالیت می کنندریال نمی توانند موجب هم افزایی و همگرایی در تصمیم سازی شوندساخ

شما چگونه می توانید چنین انتظاری . آن گفتگو می کنید، هم دچار عدم بلوغ هستند و هم دارای کارکردهای واژگونه و معیوب

 .ن قاعده عام و فراگیر مستثنی نیستشورای گفتگو هم از ای. داشته باشید

 آیا شما به کارکردهای مثبت شورای گفتگو که تقریباً هر ماه یكبار و به طور مستمر تشكیل جلسه می دهد، اعتقادی ندارد؟* 

. یمو برای اولین بار در سازمان سرمایه گذاری اتاق گفتگوی دولت و بخش خصوصی را راه اندازی کرد 8٦ببینید، ما در سال  -

هدف التزام به . هدف کاهش بورکراسی بود. هدف اخذ مشورت آزاد از فعاالن بخش خصوصی داخلی و خارجی برای اصالح امور بود

اما در عین حال . هدف بازآفرینی اعتماد میان سازمان و بخش خصوصی بود. محور بودن تفكر حمایت دولت از سرمایه گذاران بود

اما آغاز یك جریان فكری رو به رشد و . لذا آن را سمبولیك تلقی می کردم. اعده ی عام نیستمی دانستیم که این رفتار یك ق

 .مثبت بود

تاسیس این شورا را باید به عجایب هفت گانه عالم هستی . ها بعد این تفكر در قانون برنامه پنجم تبدیل به شورای گفتگو شد سال

 .اضافه کرد
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حاال شما ببینید که محصول این پیوند چه خواهد شد و امروز می بینیم که ! خانه آن در اتاقرئیس شورا وزیر اقتصاد است ولی دبیر

 .چه شده است

کشمكش برای سهم خواهی های نهادی . شما صرفاً کافی است به خروجی ها و مصوبات این شورا در طی سنوات اخیرا توجه کنید

نه اتاق با این اقدام بزرگ سهمش افرایش . ا ندیده اید و نخواهید دیددر شورای گفتگو تبلور یافت و شما هیچ دستاورد مثبتی ر

 .یافت و نه قدرت دولت محدود و محصور شد

آن مجدداً بر تشكیل شورای گفتگوی و وظایف آن در همه استانهایی  ١٣و  ١١از طرفی مجدداً در همین قانون بهبود در مواد 

شاید ! ها چه خبر است شما ببینید در استان. ز مرکز به پیرامون تسری داده ایمیعنی عیوب انكساری را ا. کشور تاکید شده است

بعضی اوقات شما . بتوان گفت براساس انتظارات وضعی، خروجی های شورای گفتگوی استانی از سلف ملی خود بیشتر نبوده است

ها، شوراها به اختیار و التزام قانونی  میسیونها، ک ها، هیات نگران می شوید که مگر مقامات کشور بیكارند که در این همه نشست

 .شرکت کنند برای هیچ

 بدنیست مقامات کشور هم وقتی را برای نشست با بنگاه های بخش خصوصی و اتاق بگذارند؟* 

شد، دولت موظف  ٤٤قانون اصل  0١شما ببینید از زمانی که بر پایه ماده ! ها هم خود مقامند اوال روسای اتاق. خوب هم نیست -

ها را در ترکیب اعضای شورای اقتصاد و هیات امنای حساب ذخیره ارزی، هیات سرمایه گذاری خارجی، هیات عالی  روسای اتاق

ها به عنوان مشاور سه قوه درآمدند، اتاق هم تبدیل به کاخ شد و امروز در زمره مقامات هستند، لذا این  واگذاری اضافه کند و اتاق

 .دگی نهادی کمك کرد و بر شدت آن افزودوضعیف به از ریخت افتا

 منظورتان چیست؟* 

اوال این اقدام هیچ کمكی به محتوی نكرد، ثانیا روسای اتاق بندرت در این جلسات شرکت می کردند و این خود تزاحم قانونی  -

 .برای دولت ایجاد کرد

هیات سرمایه گذاری خارجی به امضای روسای  برای مثال سازمان بازرسی کل کشور بنده را مواخذه می کرد که چرا مصوبات

ها، معتقد بودند که نمی توانند در قریب  ا، یا بهتر بگوییم مقامات اتاق ها نمی رسد و چرا آنها شرکت نمی کنند؟ روسای اتاقه اتاق

اسخ می دادند که چرا لذا نمایندگان از طرف روسا حاضر می شوند اما مدیران دولت باید پ. جلسه در دولت شرکت کنند ٤3تا  ٣3

 .این یعنی شتاب بخشی به فرآیند انكسار و از ریخت افتادگی! ها شرکت نمی کنند ها در نشست روسای اتاق

 با این قانون باید چه کرد تا اثر بخشی آن باالتر برود؟* 

ما در کشور . ظار اثر بخشی داشتاز قانون یا مجموعه ای از قوانینی که خود به عیوب ساختاری اضافه کرده اند، نمی توان انت -

 فكر. دچار سندروم مقررات گذاری پررنگ هستیم

 ٤٤اصل . همه در حصار های تنگ قوانین محصوریم. معضل را وارونه فهمیده ایم. می کنیم همه مشكالت با قانون رفع می شود

ام این جراحی ساختاری را در اقتصاد ایران آیا امروز کسی هست که انج! صفحه است ٥33قانون اساسی و مقررات اجرایی آن قریب 

 .موفق ارزیابی کند

در همین قانون برنامه . صفحه قانون و هزاران ماده و تبصره نتوانست جهت های پیشین یك ماده قانونی را به ریل بازگرداند ٥33

ارزیابی کنید که چقدر به نتیجه  پنجم و در فصل پنجم که در چندین ماده به صراحت به بهبود فضای کسب و کار اشاره دارد یك

 . بنظرم باید به مقابله با این سندروم برویم. آیا این همه هشدار بر اتالف وقت و انرژی کافی نیست. رسیده است

aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                  4931 آب هفته سوم آذرکشاورزی واهم اخبار 

 

448 
 

 برنج

 - 31/93/79فارس

 هزار تنی در آمار نیاز به واردات برنج 111اختالف / تبلیغ برنج هندی به اسم ایرانی در تلویزیون

افزایش تعرفه، با : های متولی درباره نیاز به واردات برنج، گفت هزار تنی آمار سازمان ٥33کارشناس بازرگانی با اشاره به اختالف 

 .شود وجود نیاز به واردات سبب افزایش قیمت برنج می

ها   شود هندی ، در مورد واردات برنج هندی و اینكه گفته میخبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  مجید رضا حریری در گفت

ده است و پس از سال اخیر همواره مورد مناقشه بو ١3تولید و واردات برنج طی : اند، اظهار داشت در صدد افزایش قیمت برآمده

اجرای قانون انتزاع که بخشی از مجوز واردات اساسی از جمله برنج به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد، این مناقشه بیشتر شده 

 .معدن و تجارت است است، چرا که متولی تنظیم بازار نظارت صنعت، 

گوید ساالنه  انجمن واردکنندگان برنج می: گفت  ی متولی،وی با اشاره به اختالف آمار سرانه مصرف برنج در کشور از سوی سازمانها

هزار تن اعالم کرده و انجمن تولید کنندگان  ٥33هزار تن برنج باید وارد کشور شود، اما وزارت جهاد کشاورزی این رقم را  033

شود که بیش از یك سال  آن میاش  داند و اختالف نیم میلیون تنی بر سر واردات برنج نتیجه هزار تن می ٤33برنج این رقم را 

 .شود واردات برنج در کشور ممنوع می

اما در همان برهه یك ساله و در زمان ممنوعیت واردات برنج بیش از : رئیس سابق کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد

 .وری وارد کشور شد های ملوانی و پیله هزار تن برنج به بهانه کارت ٤٥3

های پشت پرده درصدداند تا با افزایش قیمت برنج وارداتی از هند افزایش قیمت  شود برخی دست به اینكه گفته می وی در پاسخ

قیمت برنج وارداتی از هند حدود یك سوم قیمت برنج داخلی است و مشكل اینجاست : برنج داخلی را توجیه کنند خاطر نشان کرد

 .باعث شده است که فقط مصرف کننده زیان ببیندها و تقلب در این میان  که برخی انحصارطلبی

وارد کنندگان برنج هندی تحت عنوان برند ایرانی به گفته حریری با آنكه تبلیغات کاالهای خارجی در رسانه ملی ممنوع است، اما 

 .کنند کاالی خود را به راحتی در رسانه ملی تبلیغ می

منفعت هر تاجری : کنندگان برنج تمایل به افزایش قیمت برنج هندی دارند، گفتوی با رد این موضوع که برخی تجار ایرانی و وارد 

 .تر بخرد تا بتواند در فضای رقابتی و با قیمت پایین کاال را به فروش برساند در این است که کاال را ارزان

ها در واردات  سود برخی واسطه نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین بین این نكته اشاره کرد که متاسفانه طی چند سال گذشته

 .برنج از هند همواره سبب افزایش قیمت بوده است

تومانی به برنج اختصاص  ١٢٢٦قیمت   ای داشت و دولت ارز ارزان که نرخ ارز به یكباره جهش فزاینده 0١تا  03در سال : وی گفت

دالر  833کنیم و اگر برنجی در هند  تر وارد کشور می انهای معتبر جهانی هم گر داد، شاهد بودیم که ما برنج را از قیمت سایت می

شدیم تنها پاسخ این بود که این برنج  شد و وقتی علت را جویا می دالر فاکتور می ١١33در هر تن قیمت داشت در کشور ما 

  . متفاوت است

افزایش تعرفه : کننده متضرر شود افزود وی با اشاره به اینكه در تنظیم بازار برای واردات کاال نباید به سمتی برویم که مصرف

رود قیمت تمام شده در بازار باال رفته، ولی  واردات برنج به نفع وارد کننده و مصرف کننده نیست و فقط پول آن به جیب دولت می

 .شود منفعتش به خزانه دولت واریز می

ایرانی به درست   ذائقهنباید به سادگی از آن گذشت و  که مرغوبیت کاالی وارداتی یكی از مواردی است که: حریری این را هم گفت

 .توان با ذائقه مصرف کننده بازی کرد یا غلط طی این سالها به برنج هندی عادت کرده است و نمی

http://www.farsnews.com/
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کامال : ای خاص و برندهای خاص قرار گرفته است گفت حریری با انتقاد از اینكه تجارت برنج به صورت انحصاری در دست عده

ها  کننده بلكه در این میان برخی رانت رود و نه در جیب مصرف ت که بیشترین سود نه به جیب کشاورز و تولیدکننده میواضح اس

 .ها در بازار به این شكل تغییر کند دهد قیمت وجود دارد که اجازه می

=nn?php.newstext/com.newsfars.www//:http١٣0٤30١٤333080 
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 برنج
 آیانا 7931آذر  71, دوشنبه

 اعزام ناظران فنی ایران به مزارع برنج هند / واردات غیرمجاز برنج در آمار رسمی در نظر گرفته شود

های آینده و قابلیت  محصول استراتژیك باعث شده است که برای سالاما بازار سنتی این  سامان بود، با وجود آنكه امسال بازار برنج به

 .پذیری برنج ایرانی در بازار جهانی، احساس خطر وجود داشته باشد رقابت

از آنجا که تولید : با اعالم این خبر گفت( ایانا)کارشناس اقتصادی برنج امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

 .هنگام و به اندازه نیاز این محصول استراتژیك قطعی است دهد، واردات به تكافوی نیاز کشور را نمیداخلی برنج 

ها از وارداتی که گاهی به ضرر تولیدکنندگان تمام شده است، سرانه مصرف  رود با گذشت سال انتظار می: پور افزود غالمرضا خانكشی

 .نظرها روزی پایان یابد این محصول استراتژیك مشخص شود و سرانجام اختالف

کند و دولت نیز در این بین متضرر خواهد شد، زیرا باید  بازار پرآشوب برنج، ضرر قطعی به کشاورزان وارد می: وی خاطرنشان کرد

 .هزینه بیشتری برای واردات برنج و تأمین نیازهای مردم متقبل شود

رسمی کشور در نظر گرفته شود، زیرا این مقوله نیز باعث وارد آمدن تنش  الزم است واردات غیرمجاز در آمار: پور ادامه داد خانكشی

 .شود به بازار برنج می

ترتیب  الزم است نظارت دقیقی بر میزان واردات اعمال شود و مبادی غیرمجاز نیز در محاسبات لحاظ شود تا بدین: وی تصریح کرد

 .از آشفتگی بازار برنج جلوگیری کنیم

 برنج تولیدی در هند را پایش کنندکارشناسان، سالمت 

: های متوالی یادآور شد استاد دانشگاه جامع علمی کاربردی درباره واردات برنج از کشورهای دائمی همچون هندوستان طی سال

از های هندی مباحثی مطرح کردند که متأسفانه بعد از مدتی رها شد، اما  نمایندگان مجلس شورای اسالمی بر مسئله آلودگی برنج

پسندند، الزم است که عالوه بر لحاظ یك سری استانداردهای اجباری، تنها به صدور  بلند هندی را می آنجا که مردم ایران برنج دانه

گواهی سالمت اکتفا نشود و همچون واردات سایر مواد غذایی، با اعزام کارشناسان و ناظران فنی، از مزارعی که قرار است برنج آن 

 .برداری انجام شود شود، بازدید و نمونه به کشور ما صادر

اگر سالمت برنج وارداتی هندی در مراحل مختلف تولید تحت پایش قرار گیرد، دیگر نگرانی وجود نخواهد : پور تأکید کرد خانكشی

 .کنند داشت و مردم با آسودگی خاطر نسبت به مصرف آن اقدام می

اندازد که در این راستا باید  گر سالمت محصول است، مردم را به شبهه می شانهای جعلی که ن گاهی صدور گواهی: وی اظهار داشت

شود، کارشناسان نیز در محل حاضر  هایی که انجام می های لب مرز و قرنطینه های بیشتری انجام شود و عالوه بر آزمایشگاه نظارت

 .ها اقدام کنند شده و خود نسبت به سالمت برنج

در گذشته از کشورهایی چون : چینی شده است یا خیر، گفت واردات برنج از سایر کشورها نیز زمینهپور درباره اینكه  خانكشی

شد و عالوه بر آن برنج ویتنامی، چینی، هندی، پاکستانی و اروگوئه نیز در ایران  آمریكای التین و مرکزی، برنج به کشور وارد می

 .ت را در درجه نخست اهمیت قرار دهیمبازار داشته است، اما باید تالش کنیم که مسئله سالم

 های خودکفایی و خوداتکایی برنج در دستور کار قرار گیرد برنامه 

سامان بود، اما باید به سمت بهبود  امسال وضعیت تولید و صادرات به: کارشناس اقتصادی برنج درباره بازار برنج در سال جاری افزود

کند، در دوران  های اقتصاد مقاومتی را اجرایی می انداز بوده و برنامه اهداف چشم دنبال شرایط حرکت کنیم، زیرا کشوری که به

 .پذیری بیشتری با بازار جهانی داشته باشد پساتحریم باید بتواند قدرت رقابت



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                  4931 آب هفته سوم آذرکشاورزی واهم اخبار 

 

424 
 

ند و های آینده ممكن است کشور را دچار نقصان ک متأسفانه بازار برنج کشور همچنان سنتی است که در سال: وی خاطرنشان کرد

 .تر کنیم تا مشتریان بیشتری در بازار داشته باشیم در این راستا باید تالش کنیم عرضه محصول را مدرن

های آینده را در  تر تولید را دنبال کنیم، باید خودکفایی و خوداتكایی محصول برنج در سال برای اینكه جدی: پور ادامه داد خانكشی

 .رهاشده تلقی نكنیمدستور کار قرار دهیم و این موضوع را 

های جدی  های آینده نیز وجود داشته باشد، الزم است تا برنامه سامان بودن بازار برنج در سال برای آنكه به: وی در پایان تصریح کرد

 ./فوق را دنبال کنیم

/emit/keshavarzi/ir.iana.www//:http١-٢٦٥٥٢html. 
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 برنج
 فودپرس 7931آذر ماه  79ک شنبه 

 هزار تنی در آمار نیاز به واردات برنج 111اختالف / تبلیغ برنج هندی به اسم ایرانی در تلویزیون

افزایش : هزارتنی آمار سازمان های متولی درباره نیاز به واردات برنج، گفت ٥33کارشناس بازرگانی با اشاره به اختالف < کشاورزی

 .شود تعرفه، با وجود نیاز به واردات سبب افزایش قیمت برنج می

تولید : اند، اظهار داشت ها در صدد افزایش قیمت برآمده  شود هندی مجید رضا حریری در مورد واردات برنج هندی و اینكه گفته می

سال اخیر همواره مورد مناقشه بوده است و پس از اجرای قانون انتزاع که بخشی از مجوز واردات اساسی از  ١3برنج طی  و واردات

معدن و  جمله برنج به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد، این مناقشه بیشتر شده است، چرا که متولی تنظیم بازار نظارت صنعت، 

 .تجارت است

گوید ساالنه  انجمن واردکنندگان برنج می: گفت  ار سرانه مصرف برنج در کشور از سوی سازمانهای متولی،وی با اشاره به اختالف آم

هزار تن اعالم کرده و انجمن تولید کنندگان  ٥33هزار تن برنج باید وارد کشور شود، اما وزارت جهاد کشاورزی این رقم را  033

شود که بیش از یك سال  اش آن می نیم میلیون تنی بر سر واردات برنج نتیجهداند و اختالف  هزار تن می ٤33برنج این رقم را 

 .شود واردات برنج در کشور ممنوع می

اما در همان برهه یك ساله و در زمان ممنوعیت واردات برنج بیش از : رئیس سابق کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد

 .وری وارد کشور شد ملوانی و پیلههای  هزار تن برنج به بهانه کارت ٤٥3

های پشت پرده درصدداند تا با افزایش قیمت برنج وارداتی از هند افزایش قیمت  شود برخی دست وی در پاسخ به اینكه گفته می

 قیمت برنج وارداتی از هند حدود یك سوم قیمت برنج داخلی است و مشكل اینجاست: برنج داخلی را توجیه کنند خاطر نشان کرد

 .ها و تقلب در این میان باعث شده است که فقط مصرف کننده زیان ببیند که برخی انحصارطلبی

به گفته حریری با آنكه تبلیغات کاالهای خارجی در رسانه ملی ممنوع است، اما وارد کنندگان برنج هندی تحت عنوان برند ایرانی 

 .کنند کاالی خود را به راحتی در رسانه ملی تبلیغ می

منفعت هر تاجری : ا رد این موضوع که برخی تجار ایرانی و وارد کنندگان برنج تمایل به افزایش قیمت برنج هندی دارند، گفتوی ب

 .تر بخرد تا بتواند در فضای رقابتی و با قیمت پایین کاال را به فروش برساند در این است که کاال را ارزان

ها در واردات  كته اشاره کرد که متاسفانه طی چند سال گذشته سود برخی واسطهنایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین بین این ن

 .برنج از هند همواره سبب افزایش قیمت بوده است

تومانی به برنج اختصاص  ١٢٢٦قیمت   ای داشت و دولت ارز ارزان که نرخ ارز به یكباره جهش فزاینده 0١تا  03در سال : وی گفت

دالر  833کنیم و اگر برنجی در هند  تر وارد کشور می های معتبر جهانی هم گران برنج را از قیمت سایتداد، شاهد بودیم که ما  می

شدیم تنها پاسخ این بود که این برنج  شد و وقتی علت را جویا می دالر فاکتور می ١١33در هر تن قیمت داشت در کشور ما 

  . متفاوت است

افزایش تعرفه : ای واردات کاال نباید به سمتی برویم که مصرف کننده متضرر شود افزودوی با اشاره به اینكه در تنظیم بازار بر

رود قیمت تمام شده در بازار باال رفته، ولی  واردات برنج به نفع وارد کننده و مصرف کننده نیست و فقط پول آن به جیب دولت می

 .شود منفعتش به خزانه دولت واریز می

ایرانی به درست   مرغوبیت کاالی وارداتی یكی از مواردی است که نباید به سادگی از آن گذشت و ذائقهکه : حریری این را هم گفت

 .توان با ذائقه مصرف کننده بازی کرد یا غلط طی این سالها به برنج هندی عادت کرده است و نمی
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کامال : برندهای خاص قرار گرفته است گفتای خاص و  حریری با انتقاد از اینكه تجارت برنج به صورت انحصاری در دست عده

ها  کننده بلكه در این میان برخی رانت رود و نه در جیب مصرف واضح است که بیشترین سود نه به جیب کشاورز و تولیدکننده می

 .ها در بازار به این شكل تغییر کند دهد قیمت وجود دارد که اجازه می

aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 تامین منابع مالی

 آیانا 7931 آذر 71, چهارشنبه

 کارگزاری بیمه روستاییان به بخش خصوصی واگذار می شود 

در واگذاری کارگزاری این بیمه به بخش خصوصی : عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ، روستائیان و عشایر کشور گفتمدیر 

 .محدودیتی وجود ندارد و به تمامی متقاضیان واجد الشرایط این کارگزاری محول می شود

نشست با دست اندرکاران بیمه روستاییان و  در حاشیه برگزاری  ، محمدرضا رستمی(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به عنوان یك : کشاورزان مازندران در ساری در گفت وگو با خبرنگاران افزود

ا پیگیری می صندوق بیمه ای دولتی برای پوشش کامل و گسترده چتر بیمه ای با واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی این روند ر

 .کند

تحصلیكردگان دانشگاهی رشته : وی با برشمردن برخی از شرایط بخش خصوصی برای اخذ مجوز کارگزاری این بیمه، ادامه داد

 .های مرتبط با بیمه و آشنا بودن با فنون بیمه از جمله این شرایط است

افراد متقاضی پس از ارائه درخواست به این صندوق، : مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور گفت

 .مدارک بررسی و پاالیش شده و کارگزاری های بخش خصوصی فعالیت خود را می توانند آغاز کنند

تاکنون :  کارگزاری بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر در کشور وجود دارد، ادامه داد ٥33وی با اشاره به اینكه سه هزار و 

 .ی های این بیمه از بخش حقوقی همچون دهیاری ها، تعاونی های دهیاری روستایی و عشایری بودندکارگزار

 . با واگذاری به بخش خصوصی این بیمه از افراد حقیقی به عنوان فعاالن دراین عرصه استفاده می شود: رستمی گفت

 ./ر کشور دو هزار کارگزاری فعال هستنداز کارگزاری های بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر موجود د: وی افزود

/item/majles/ir.iana.www//:http٢٦٦٥3-١html. 
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 تامین منابع مالی
 ایران اکونا – 793۱/ آذر /  7۱, دوشنبه 

 مازندرانآورده سفر رئیس جمهوری برای بخش کشاورزی 

میلیارد تومان به بخش کشاورزی  ١80میلیارد تومان اعتبارات سفر رئیس جمهوری به استان ،  00١از : استاندار مازندران گفت 

 .  اختصاص یافته است

به گزارش روابط عمومی استانداری مازندران ، ربیع فالح روز دوشنبه در جلسه ستاد پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهوری به 

 .تامین اعتبار شده است 0٥میلیارد تومان هم برای سال  73میلیارد تومان از این مبلغ برای سال جاری و  ١١0: مازندران افزود 

 .هزار هكتار اراضی زراعی و باغی دارد که ساالنه بیش از شش میلیون تن انواع محصول از آن برداشت می شود ٤٦3مازندران 

طرح عمرانی و زیربنایی  ٤٥ومین سفر کاروان تدبیر و امید در اواخر ماه مهر امسال بود که طی آن استان مازندران مقصد بیست و د

 .میلیارد تومان تصویب شد 00١با پیش بینی 

استاندار مازندران در این نشست از مدیران کل دستگاههای اجرایی خواست تا با اطالع از آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص 

 .رد نظر سفر رئیس جمهوری ، پیگیری های نهایی را با وزارتخانه متبوع خود برای سرانجام رساندن آنها انجام دهندپروژه های مو

دستگاههای اجرایی : فالح با تاکید بر این که باید برای واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی تالش جدی شود ، گفت 

 . ش خصوصی را بررسی و تهیه کنندشیوه های واگذاری طرح های نیمه تمام به بخ

فضای : وی از فرمانداران خواست تا نسبت به جزئیات و روند واگذاری طرح ها به بخش خصوصی اشراف داشته باشند ، افزود 

 .رقابتی و توانمند سازی اقتصادی بخش خصوصی باید در اتمام طرح های نیمه تمام و توسعه استان لحاظ شود

نامه به شبكه بانكی مازندران ، از بانك ها خواست تا تعهدات خود را به صورت  ٦33هزار و  ١7اشاره به ارجاع  استاندار مازندران با

 . بهینه انجام دهند

/com.iranecona//:http٤0٤٥7 
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 تامین منابع مالی

  ایرنا - 79/93/7931: تاریخ خبر |

 میلیارد ریال از مطالبات کشاورزان گوجه کار بوشهر پرداخت شده است 001

میلیارد ریال مجموع مطالبات کشاورزان گوجه کار این 041از : مدیر تعاون روستایی استان بوشهر گفت -ایرنا -بوشهر

 . میلیارد ریال پرداخت شده است 001استان تاکنون 

 .این میزان مطالبات در سه مرحله به گوجه کاران بوشهری پرداخت شده است: افزود علی قنبری روز یكشنبه در گفت وگو با ایرنا

میلیارد ریال است با رایزنی های صورت گرفته با مسئوالن ذیربط بزودی  ٣3مابقی مطالبات گوجه کاران که : وی اضافه کرد

 .پرداخت می شود

هزار تن گوجه فرنگی مازاد بر مصرف بازار از سوی تعاون  ٤7ید مطالبات کشاورزان استان بوشهر مربوط به خر: قنبری اظهارکرد

 . است 0٤تا خرداد  0٣روستایی استان در اسفند 

گوجه کاران استان بوشهر در سال گذشته به علت تولید زیاد محصول و همزمان شدن برداشت گوجه فرنگی با دیگر استانها با 

هزار تن گوجه فرنگی مازاد کشاورزان استان  ٤7لت برای جلوگیری از زیان آنها مشكل رکود بازار و کاهش قیمت روبرو شدند که دو

 .بوشهر را با قیمت هر کیلوگرم سه هزار ریال خریداری کرد

8١8٦73٤٢/News/fa/ir.irna.www//:http/ 
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 تامین منابع مالی
  ایرنا - 71/93/7931: خبرتاریخ 

 سازمان خصوصی سازی هزار میلیارد تومان اموال دولتی را در یک هفته فروخت 

بیش از یک هزار میلیارد تومان سهم و اموال دولتی مربوط به پاالیشگاه نفت بندرعباس و کشتارگاه صنعتی فساران  -ایرنا -تهران

 . فروخته شداصفهان در هفته گذشته توسط سازمان خصوصی سازی 

درصدی سهام شرکت پاالیش نفت  ١7به گزارش روز دوشنبه ایرنا از سازمان خصوصی سازی، در هفته ای که گذشت بلوک 

ریال در بورس اوراق بهادار عرضه که به همین قیمت پایه  ٤٢0٤میلیون سهم به قیمت پایه هر سهم  ٢٣٤٦بندرعباس شامل 

 .فروخته شد

خصوصی سازی این میزان سهام را به وکالت از سوی شرکت مادر تخصصی ملی پاالیش و پخش  براساس این گزارش، سازمان

درصد نقد و بقیه اقساط پنج  ٢3میلیون ریال به صورت  7٢٤میلیارد و  7٣هزار و  ١3فرآورده های نفتی ایران به ارزش کل پایه 

 .ساله روانه میز فروش کرده بود

میلیارد تومان ارزشگذاری شده بود، در هفته گذشته به قیمت  ١٢هان که به ارزش کل پایه همچنین کشتارگاه صنعتی فساران اصف

 .ریال فروخته شد ٥٥٥هزار و  ٥٥٥میلیارد و پنج میلیون و  ١٢

/News/fa/ir.irna.www//:http8١8738٥٤/+ 
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 نوآوری هاتحقیقات و 

 آیانا 7931آذر  79, یکشنبه

ارائه الگوهای موفق / شود ها برگزار می اندیشی ملی فناوری نوین پلیمری در کشاورزی و گلخانه نخستین هم

 جهان 

های جدید در استفاده از  کارگیری فناوری ها با هدف به اندیشی ملی فناوری نوین پلیمری در کشاورزی و گلخانه نخستین هم

 .ای پلیمری در کشاورزی و ارائه الگوهای موفق در جهان و سازگاری آنها در ایران برگزار خواهد شده فیلم

ها امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  های پلیمری در کشاورزی و گلخانه اندیشی ملی فناوری دبیر نخستین هم

یت از یك طرف و روند رو به کاهش آب کشاورزی از طرف دیگر، باعث شده های اخیر، افزایش روزافزون جمع طی سال: گفت( ایانا)

ای را در راستای  های خود تالش گسترده منظور حفظ و پاسداری از امنیت سیاسی و اجتماعی کشور و ملت تا بسیاری از کشورها به

... جات و یدات کشاورزی مانند غالت، میوهآبی در تول های نوین در استفاده از آب و جلوگیری از خطر بحران کم کارگیری روش به

 .کار بردند تا به خودکفایی الزم دست یابند به

خشك قرار گرفته، دستیابی  آب و نیمه با توجه به اینكه کشور ما نیز از نظر موقعیت جغرافیایی در منطقه کم: اسماعیل نگارش افزود

های آبیاری تحت فشار، نیازمند به انقالب  های مختلف ازجمله روش طرحآمده از اجرای  دست های به به این اهداف در کنار موفقیت

 .های پلیمر در کشاورزی است برداری از فیلم سبز در بهره

جویی در مصرف آب، بهبود کارایی آبیاری و افزایش  اندیشی بتواند منجر به صرفه وی اظهار امیدواری کرد که برگزاری این هم

های کشاورزی در محصوالت کشاورزی، حفظ محیط زیست و  جویی نهاده محصوالت گیاهی، صرفه تولیدات کشاورزی، مراقبت از

 .حداقل مصرف انرژی در تولید و نگهداری محصوالت شود

های جدید  کارگیری فناوری ها با هدف به اندیشی ملی فناوری نوین پلیمری در کشاورزی و گلخانه نگارش با بیان اینكه نخستین هم

های پلیمری در کشاورزی و ارائه الگوهای موفق در جهان و سازگاری آنها در ایران برگزار خواهد شد، خاطرنشان  از فیلم در استفاده

اندیشی به همت معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، شرکت پویاپلیمر تهران و با  این هم: کرد

آموزش و ترویج کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، پژوهشگاه پلیمر  همكاری و حمایت سازمان تحقیقات،

دستی پتروشیمی،  و پتروشیمی، پژوهشگاه صنعت نفت، دانشكده مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه تهران، دفتر توسعه صنایع پایین

 .شود کل تدوین استاندارد و شرکت پتروشیمی الله برگزار می اداره

های محصوالت  های پلیمری برای کشت در محصوالت کشاورزی و گلخانه، اولویت های فیلم اندیشی را ویژگی گارش محورهای همن

های پلیمری در کشاورزی و گلخانه، معیارهای انتخاب پلیمرها و مواد  های پلیمری، تكنولوژی تولید فیلم کشاورزی نیازمند به فیلم

های  سال آینده، روش ١3های پلیمری و کشاورزی در  اورزی و گلخانه، برآورد مصرف فیلمهای کش افزودنی در تولید فیلم

های ا جرایی و  شده در کشاورزی، استراتژی های بازیافت مالچ پالستیك استفاده های پلیمری و مكانیزم و طرح برداری از فیلم بهره

 .های اقتصادی اعالم کرد بهای از دیدگاه نوع محصول و جن های گلخانه معیارهای طراحی سازه

خورشیدی با حضور متخصصان و اندیشمندان حوزه کشاورزی، پتروشیمی،  ١٣0٤ماه  بهمن ٢٥و  ٢٤گفتنی است، این همایش 

های کشاورزی، انجمن گل و گیاه و تولیدکنندگان کمپاندر به بررسی درباره استفاده بهینه آب و تولیدات  صنایع تولیدکنندگان فیلم

 ./کشور خواهد پرداخت کشاورزی
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 تخم مرغ

 - 31/93/71فارس

 مرغ امسال به عراق صادر شد هزار تن تخم 44

 ٤٤امسال : شود، گفت مرغ به عراق صادر می تن تخم ٣33گذار تهران با اشاره به اینكه روزانه  رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .مرغ ایران به عراق صادر شده است هزار تن تخم

در : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  گذار تهران در گفت پور شیری رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم ناصر نبی

 .شود مرغ به عراق صادر می تن تخم ٣33تا  ٢٥3حال حاضر روزانه حدود 

هر ساله : مرغ به دلیل برگزاری مراسم اربعین حسینی به عراق خبرداده بود، گفت وی که چندی پیش از توقف صادرات تخم

مرغ به دلیل نیاز کشور عراق به این  شد، اما امسال صادرات تخم متوقف می ربعین حسینی به عراقمرغ در این ایام ا صادرات تخم

 .از طریق مرزهای جایگزین انجام شد محصول

هزار تن  ٤٤امسال حدود  هزار تن تخم مرغ صادراتی به کشورهای مختلف در سال جاری، ٦٥از : پور شیری تصریح کرد نبی

 .ه استبه عراق صادر شد مرغ تخم

مرغ را از پاکستان  تر تخم شود زیرا این کشور با قیمت پایین مرغی به افغانستان صادر نمی در حال حاضر تخم  :وی بیان داشت

 .کند تأمین و خریداری می

تومان است و  ٣833داری  مرغ درب مرغ قیمت هر کیلوگرم تخم: گذار تهران بیان داشت رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .شوند کنندگان با این قیمت در حال حاضر متحمل ضرر و زیان نمی لیدتو
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 (سایر )تولیدات باغی 

 آیاناآذر  71, سه شنبه

 هزار هکتاری سطح باغات مدرن در استان کرمانشاه  3افزایش 

 . هزار هكتار خواهد رسید ٢سال سطح باغات مدرن استان به  ٢طی : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت

هم : بازی افزودبه نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، خسرو شه( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .هكتار به سطح این باغات افزوده شود 7٥3هكتار است و قصد داریم هر سال حدود  ٥33اکنون سطح باغات مدرن استان 

تن  ١3باغ انگور در حالت سنتی : وی با اشاره به این که عملكرد باغات سنتی نسبت به مدرن قابل مقایسه نیست، خاطرنشان کرد

 .تن خواهد رسید 83تن به  ٢3تن برسد و یا در سیب نیز تولید از حدود  ٤3ر باغ مدرن این مقدار به توان د تولید دارد که می

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه با بیان این که عملكرد فوق در باغات مدرن تحولی چشمگیر در تولید محصوالت باغی 

 .دل یك سوم کل تولید باغات استان استاین میزان افزایش تولید محصوالت باغی معا: است، تصریح کرد

 کوچك و yبزرگ،  Y های در باغات مدرن از روش: هایی که در باغات مدرن بكار گرفته شده، پرداخت و گفت وی به تشریح روش

T و  ها آسیب نبیند ها قرار بگیرد و زمانی که به باردهی برسد شاخه شود که هدف این است شاخه درختان روی سیم استفاده می

 .مهار شوند

میلیون ریال برای هر هكتار باغ مدرن  ٣٥3: شهبازی با اشاره به حمایت سازمان از باغداران برای احداث باغات مدرن، افزود

 .شود های سیمی هزینه می کنی، کوددهی و بنا کردن پایه هایی از جمله چاله یابد که برای فعالیت اختصاص می

میلیون  73گیرد و حدود  ای انجام می مدرن نیز به صورت آبیاری تحت فشار که به صورت قطرهآبیاری باغات : وی خاطرنشان کرد

 .شود ریال کمك بالعوض برای این منظور در نظر گرفته شده و مابقی با دادن تسهیالت کمك می

به علت محدودیت : دآور شدهای سازمان را توسعه باغات مدرن دانست و یا رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه، یكی از سیاست

 .زمین، افزایش جمعیت و کمبود منابع آبی توسعه باغات مدرن ضروری است

توان عملكرد در واحد سطح را باال ببریم که باعث افزایش تولید محصوالت باغی و درآمد  به گفته وی، با ایجاد باغات مدرن می

 .شود باغداران می
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 تولیدات باغی
 جوان خبرنگاران - 793۱آذر  7۱: تاریخ

 مرگ تدریجی باغ های گردو در راه است

که باعث زوال و مرگ آفت کرم خراط یكی از آفات کلیدی باغات گردو سراسر کشور است : معاون سازمان حفظ نباتات گفت

 .شود تدریجی درختان گردو می

، در خصوص آفت کرم خراط اظهار خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانیحیی ابطالی معاون سازمان حفظ نباتات در گفتگو با 

کنند و  سراسر کشور است که هر یكسال و نیم تا دو سال تجدید نسل میآفت کرم خراط یكی از آفات کلیدی باغات گردو : داشت

  .شود باعث زوال و مرگ تدریجی درختان گردو می

های اخیر، کاهش  آفت کرم خراط آفت جدیدی نیست، بلكه از ابتدا باغداران با آن مواجه بودند، اما با توجه به خشكسالی: وی افزود

های رسیده،  ها در حالت طغیانی قرار گرفته به طوری که براساس آخرین گزارش رشد این آفتآب و شرایط اقلیمی کشور، شرایط 

های خود را از دست  درصد شاخه ٣3الی  ٢3های خراسان جنوبی، مرکزی و مناطق غرب کشور باالی  درختان گردو در استان

  .دادند

مدیریت تطبیقی است، یعنی اینكه مبارزه با مدیریت، هرس باغ،  های مبارزه با این آفت یكی از بهترین روش: ابطالی در ادامه گفت

ها برای زنده نگهداشتن درخت از  های فنی و مدیریت آب به صورت همزمان صورت گیرد، زیرا یكی از بهترین روش استفاده از روش

  .ها است طریق آبیاری، تغذیه و هرس باغ

آفت از بین برنده محصول درخت نیست، بلكه به اصل درخت نیز خسارت  در واقع این: معاون سازمان حفظ نباتات یادآور شد

کند و گفتنی است که طرح مدیریت تلفیقی و اجرایی شدن آن در سراسر کشور به سرمایه اولیه و کمك دولت  زیادی را وارد می

ست اعتبارات الزم را در این زمینه برای نیاز دارد و به همین خاطر ما این طرح را به ستاد بحران کشور پیشنهاد دادیم و لذا درخوا

  .ایم تجهیز امكانات الزم نموده

باغداران باید نسبت به این آفت هوشیار باشند و از طرفی توصیه ما به همه باغداران مدیریت هرس و بریدن : وی تصریح کرد

 .تا عمر درخت افزایش یابدهای آلوده است و از طرفی با شروع فصل مدیریت تغذیه و کود را داشته باشند  شاخه
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 (سایر )تولیدات دام و طیور 

 - 31/93/71فارس

 کارگاه تولیدی 71شترمرغ و راه اندازی  411هزار بلدرچین،  311تولید ساالنه 

واحد  73اندازی  دهندگان طیور در استان فارس است که عالوه بر تولید انبوه بلدرچین، در راه ترین پرورش حمید زارع، از موفق

 .تولید آن در این استان نقش مهمی ایفا کرده است

یه داران اقتصاد مقاومتی عنوان همایشی است که بسیج به نقل از سازمان بسیج سازندگی، طال خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .سازندگی هر سال در هفته بسیج برگزار می کند و در آن از برگزیدگان عرصه تولید و اقتصاد مقاومتی تقدیر به عمل می آورد

ت وام از طرح های تولیدی از زمان تاکید رهبر معظم انقالب اسالمی بر مساله اقتصاد مقاومتی، بسیج سازندگی با مشاوره و پرداخ

مرتبط با امنیت غذایی نظیر پرورش شیالت، طیور، زنبور عسل، ورمی کمپوست، کشت زعفران، صنایع تبدیلی، دام سبك و 

 .سنگین، صنایع دستی حمایت می کند

 .تقدیر قرار گرفتدر سومین دوره همایش طالیه داران اقتصاد مقاومتی، حمید زارع به عنوان چهره برتر انتخاب شد و مورد  

واحد تولید  73او یكی از موفق ترین پرورش دهندگان طیور در استان فارس است که عالوه بر تولید انبوه بلدرچین، در راه اندازی  

خبرنگار ما در زمینه فعالیت های اقتصاد مقاومتی با آقای حمید زارع گفت و . بلدرچین در استان فارس نقش مهمی ایفا کرده است

 .انجام داده است گویی

 از نجاری و جوشكاری تا پرورش شترمرغ

شغل اصلی من ": برگزیده سومین همایش طالیه داران اقتصاد مقاومتی درباره نحوه ورودش به عرصه پرورش طیور، می گوید

 .جوشكاری و نجاری بود اما به مرور به دلیل اشباع شدن این عرصه، درآمدم رو به کاهش گذاشت

ادامه داشت تا اینكه یقین کردم که باید برای موفقیت و کسب درآمد بیشتر باید عالوه بر جوشكاری و نجاری، شغل این روند 

از گذشته عالقمند به کار پرورش طیور بودم و با مطالعاتی که انجام دادم متوجه شدم پرورش شترمرغ از . دیگری هم داشته باشم

 ."مزیت های اقتصادی مناسبی برخوردار است

شترمرغ در میان طیور بیشترین مقاومت را در برابر . در کنار شغل سابقم کار پرورش شترمرغ را آغاز کردم": حمید زارع می افزاید

هزینه نگهداری آن نسبت به سایر طیور بسیار پایین تر است و تقریبا بی نیاز از داروست، هیچ نیازی . بیماری و شرایط محیطی دارد

ندارد و با هر دمایی خودش را وفق می دهد، چه در تابستان داغ چه در برف و باران هیچ نیازی به سالن  به سرمایش و گرمایش

 ."ندارد و در فضای باز نگهداری می شود

  میلیون تومان سود ٣33ماه یك بار؛ کسب  8هر 

هزار تومان می  ٤33ا یك میلیون و شترمرغ پرورش می دهد و هر کدام را به قیمت تقریب ٤33ماه یك بار  8او در حال حاضر هر 

 ٣33در واقع آقای زارع از پرورش شترمرغ ساالنه نزدیك به . فروشد که نیمی از این رقم برایش سود خالص محصوب می شود

  .میلیون تومان سود به دست می آورد

حمید زارع در باره . صه نمی شوداما فعالیت چهره برگزیده سومین همایش طالیه داران اقتصاد مقاومتی به پرورش شترمرغ خال

ماهه تحقق می یابد و در  8از آنجایی که بازدهی شترمرغ پس از طی یك دوره ": دیگر عرصه های فعالیت تولیدی اش می گوید

میان دوره ها فاصله قابل توجهی وجود دارد، تصمیم گرفتم در کنار آن به پرورش طیوری بپردازم که زودبازده هستند و در کوتاه 

بلدرچین نیز از جمله مقاوم ترین طیور در برابر بیماری هاست و هیچ نیازی به واکسن . مدت درآمدزایی می کنند؛ مثل بلدرچین

 ."ندارد

http://www.farsnews.com/
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 هزار بلدرچین 00تولید ماهانه 

درچین پس از ورود به عرصه پرورش بل. هزار جوجه بلدرچین تولید می کند ١٦این فعال اقتصاد مقاومتی در حال حاضر ماهانه 

در زیر مجموعه . مشغله و نیز درآمد حمید زارع به قدری زیاد شده که کار نجاری و جوشكاری را به طور کامل کنار گذاشته است

  .کارگاه پرورش بلدرچین متشكل از تولیدکنندگان مورد حمایت بسیج سازندگی مشغول به فعالیت هستند 73کارگاه تولیدی او 

هر کس در منطقه ما بخواهد وارد عرصه پرورش بلدرچین، مرغ محلی و طیور شود با همكاری بسیج ": او در این باره می گوید

 73با این روش . سازندگی هر آنچه را از دانش و تجربه نیاز دارد به او می آموزیم و جوجه طیور را در اختیارش قرار می دهیم

 .کارگاه تولیدی و ده ها شغل جدید ایجاد شده است

کارگاه های زیر مجموعه اگر . ی مانند شترمرغ و بلدرچین رو به توسعه است و ظرفیت زیادی برای اشتغالزایی داردبازار طیور

  ."بتوانند با قیمت بهتری محصوالتشان را بفروشند که چه بهتر، در غیر این صورت به صورت تضمینی تولیداتشان را می خریم

 ی می ماندفكر می کردم اقتصاد مقاومتی در حد شعار باق

را به ثبت رسانده و پس از کشتار شترمرغ ها و بلدرچین ها آن ها را به صورت  "برسیا"حمید زارع برای فروش محصوالتش برند 

زمانی که این مساله مطرح شد، فكر می کردم در حد ": او درباره اقتصاد مقاومتی می گوید. بسته بندی شده به بازار عرضه می کند

الاقل در سطح واحدهای تولیدی خرد، کوچك و زودبازده کارهای زیادی دارد صورت می . د اما اشتباه می کردمشعار باقی می مان

 .گیرد

سهم من در کمك به اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید رهبر عزیزمان قرار دارد، انتقال دانش و تجربه به همه کسانی است که 

 ."انند از کجا شروع کنندشجاعت ورود به عرصه تولید را دارند اما نمی د

در جامعه ما افراد زیادی هستند که فاقد شغل هستند یا در انتظار استخدام دولتی نشسته اند، غالب آنها ": او خاطرنشان می کند

می گویند نمی شود کار تولیدی کرد، من همیشه وقتی این جمله را می شنوم به آن ها می گویم نباید بگویید نمی شود تولید 

اول بگویید نمی توانم تولید کنم و بعد تالش کنید با به جان خریدن زحمات و مشكالت این ناتوانی را به توانستن تبدیل  کرد،

 .کنید و به موفقیت دست پیدا کنید

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http37٢8333٤٤0١٣0٤ 
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 تولیدات دام و طیور
 آیانا 7931آذر  71, سه شنبه

 نامه برای خرید مرغ حل شد  مشکل ضمانت/ خرید محصول باکیفیت، شرط جدید پشتیبانی امور دام

مرغ وضع کرده های جدیدی را درباره خرید ذرت و  شرکت پشتیبانی امور دام در راستای عرضه محصول باکیفیت به بازار، ابالغیه

 .تری را تحویل بگیرند است تا مردم محصول سالم

درباره نارضایتی برخی کشاورزان ( ایانا)مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

ود و قرار است برای استفاده ش الزم است محصولی که خریداری می: شده درباره خرید ذرت گفت خوزستانی از جدول ارائه

ها مورد استفاده قرار گیرد، از باالترین کیفیت ممكن برخوردار باشد و در این راستا جدولی با  ها و سایر بخش ها، مرغداری دامداری

 .کمك کارشناسان این رشته تنظیم شده است که با استانداردهای موجود هماهنگی دارد

شود و اگر  تومان خریداری می 0٦3بت و هكتولیتر آن مطابق جدول باشد، محصول ذرت با قیمت اگر میزان رطو: علیرضا ولی افزود

 .هایی داشته باشد، میزان قیمت خرید آن از قیمت تضمینی کمتر خواهد بود تفاوت

ردار باشد و این کند، از مزایای قیمتی باالتری برخو طور قطع باید کشاورزی که محصول باکیفیت تولید می به: وی خاطرنشان کرد

 .تواند تشویقی باشد تا سایر کشاورزان بتوانند خود را ارتقاء دهند جدول می

برداران کشاورزی تنظیم و ارسال  جدول کامالً کارشناسی بوده و هیچ مشكلی ندارد و تنها در راستای حمایت از بهره: ولی ادامه داد

 .شده است

های مختلف  امور دام مطابق جدول ارسالی، محصول ذرت را از کشاورزان استاندر حال حاضر شرکت پشتیبانی : وی تصریح کرد

 .کند خریداری می

 تحویل ذرت با رطوبت باال، فساد و افت کیفیت را دربر دارد 

اگر بخواهیم محصول ذرتی را که رطوبت باالیی دارد خریداری کنیم، این محصول : مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام یادآور شد

ترتیب بهتر است محصول از استانداردهای الزم برخوردار  شوند؛ بدین س از مدت کوتاهی فاسد شده و از افت کیفیت برخوردار میپ

 .باشد

شود،  رسد و در مواقع لزوم این شرکت وارد عمل می در استان خوزستان، ذرت از طریق تابلوی بورس به فروش می: ولی تأکید کرد

هزار تن محصوالت از کشاورزان با  ١٣3شود که تاکنون بیش از  صورت تضمینی خریداری می رید ذرت بهها خ اما در سایر استان

 .فرمول جدید خریداری شده است

دنبال آن است که بخش خصوصی اقدام به  شرکت پشتیبانی امور دام به: وی درباره خریداری مرغ مازاد در کشور نیز اظهار داشت

ایم تا مرغ مازاد را خریداری کنند و نسبت به بازاریابی آن نیز اقدامات الزم را  ها را هماهنگ کرده ادیهترتیب اتح خرید کند و بدین

 .انجام دهند

های مربوطه،  هرچقدر میزان تولیدات بازار مازاد باشد، مشكلی وجود ندارد و این شرکت با همكاری اتحادیه: ولی همچنین گفت

 .دهد میاقدامات الزم را برای خرید انجام 

ای  شود، باید باکیفیت باشد و از استانداردهای الزم برخوردار باشد تا شائبه معتقدیم محصولی که وارد بازار می: وی در ادامه افزود

 .های دور به جا مانده است، پاک شود بندی از گذشته که درباره عرضه مرغ بسته
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نامه  ضمانت: خریداری مرغ مازاد باید مرغداران داشته باشند، خاطرنشان کردنامه بانكی که در حال حاضر برای  ولی درباره ضمانت

های تولید در این باره داشتیم، به  ها و زنجیره شود و مشكلی که با اتحادیه بانكی در معامالت دولتی برای حسن انجام کار ارائه می

 .نحوی حل شده است

اند و شرکت پشتیبانی امور دام تنها در  تولید امروزه خودشان وارد عمل شدههای  ها و زنجیره اتحادیه: وی در پایان تصریح کرد

شود و همیشه تولید را مورد  آورد، وارد عمل می دست می مواقع تنظیم بازار با استفاده از اطالعاتی که از طریق کارشناسان بازار به

 ./حمایت قرار داده است

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http٢٦٦3١-١html. 
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 تولیدات دام و طیور
 ایرنا - 71/93/7931: تاریخ خبر

 قرنطینه ای است  -پایداری صادرات دامی، در گرو رعایت الزام های بهداشتی

پایداری صادرات محصوالت دامی در گرو رعایت الزام های : گفترئیس سازمان دامپزشکی کشور  -ایرنا -تهران

 . قرنطینه ای است -بهداشتی

در نشست هماهنگی مسئوالن قرنطینه و « مهدی خلج»به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی سازمان دامپزشكی کشور، 

« آزمایشگاه محور و قرنطینه محور»زشكی کشور سیاست کلی سازمان دامپ: امنیت زیستی ادارات کل دامپزشكی استان ها گفت

 . است

مسئوالن قرنطینه و امنیت زیستی، نقطه اتصال با کشورهای صادرکننده و واردکننده دام و فرآورده های دامی به : وی ادامه داد

 .شمار می روند که می توانند شبكه تولید و قابلیت های درونی کشور را به خوبی معرفی کنند

اگر صادرات علمی انجام شود دانشگاه بزرگی به وجود خواهد آمد که به ارتقا و رونق در کشورهایی منجر : تصریح کرد این مسئول

 .خواهد شد که چرخه تولید را از مرحله بهداشت دام تا کشتارگاه ها و مرکزهای استحصال و فرآوری رصد و ممیزی می کنند

انجام صحیح مقررات و دستورالعمل های : ام کارهای شتابزده هشدار داد و افزودرئیس سازمان دامپزشكی کشور بر پرهیز از انج

 .قرنطینه و امنیت زیستی با استخراج قانون ها و دستورالعمل ها امكانپذیر است که باید عملی شود

 .این نشست با هدف هماهنگی، تبادل نظر و رفع موانع و مشكل های حوزه قرنطینه و امنیت زیستی برگزار شد

اعمال ضابطه های قرنطینه ای از رکن های برنامه های کنترلی، پیشگیری از بروز عامل های متعدد بیماریزای بومی و خارجی 

 . و حفظ سرمایه بزرگ دامی شامل دام، طیور و آبزیان کشور محسوب می شود( اگزوتیك)

 .های دامی، این اهمیت را دوچندان می کنداستقرار کشور ما در یكی از پُرخطرترین منطقه های شیوع و بروز بیماری 

/News/fa/ir.irna.www//:http8١8٦0٦8٥/ 
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 تولیدات دام و طیور
 ایرنا - 71/93/7931: تاریخ خبر

 سند توسعه پرورش شتر سیستان و بلوچستان تدوین شد 

سند توسعه پرورش شتر استان با توجه به ظرفیت باالی : رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت -ایرنا -زاهدان

 . منطقه در این بخش، تدوین شد

این سند با هدف استفاده مطلوب و مفید از ظرفیت های موجود : رضا نجفی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت

تان در زمینه تولیدات شتر و ساماندهی پرورش شتر شیری و تولید شیر آن به عنوان یك محصول ارگانیك و سیستان و بلوچس

 .هدایت بخشی از شترهای جوان به واحدهای پرواربندی برای پروار و تامین بخشی از گوشت قرمز مورد نیاز بازار تدوین شده است

مرکز جمع آوری شیر در  ١3نفر شتر و  ١0ی سنتی با ظرفیت هر واحد جایگاه بهداشت ٣٥٥بر اساس این طرح : وی ادامه داد

 .مناطق مستعد پرورش در سیستان و بلوچستان ساخته خواهد شد

 .میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح در سیستان و بلوچستان پیش بینی شده است ٣١3: وی تصریح کرد

هزار نفر شتر در استان وجود دارد که بیش از  7٢هم اینك : اطر نشان کردرئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان خ

 .درصد شتر کشور را شامل می شود ٥3

شهرستان های ایرانشهر، دلگان، زاهدان و چابهار بیشترین جمعیت شتر سیستان و بلوچستان را به خود اختصاص داده : نجفی افزود

 .اند
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 (سایر )تولیدات زراعی 

  آیانا 7931آذر  71, سه شنبه

 ابالغیه پشتیبانی امور دام کارشناسی نیست / هزار تن ذرت خوزستان با قیمت تضمینی 00خرید بیش از 

تازگی شرکت  خوزستان برای ورود به بورس کاال خریداری شده است، به هزار تن از استان ٦٦با وجود آنكه تاکنون بیش از 

پشتیبانی امور دام ابالغیه جدیدی را ارسال کرده که اگر میزان رطوبت و هكتولیتر مطابق جدول ارسالی نباشد، خرید ذرت از 

 .آید تر می قیمت تضمینی هم پایین

هزار تن ذرت در  ٦٦از خریداری بیش از ( ایانا)گار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیر زراعت استان خوزستان امروز در گفتگو با خبرن 

آن روی تابلو رفته و ( هزار تن ٢٢یعنی )درصد از این مقدار  ٣3تاکنون : قالب قیمت تضمینی برای عرضه در بورس خبر داد و گفت

 .به فروش رسیده است

صورت قیمت تضمینی روی تابلو رفته است، مشكل خاصی  ر ذرت خوزستان بهبا با وجود آنكه برای نخستین: نژاد افزود محمد قاسمی

 .تومانی تطابق دارد 0٦3رود؛ یعنی قیمت تضمینی ذرت با رقم  ها مطابق ابالغیه وزیر جهاد کشاورزی پیش می وجود ندارد و برنامه

رده که میزان رطوبت و هكتولیتر محصول از یك هفته گذشته، شرکت پشتیبانی امور دام جدولی را ارسال ک: وی خاطرنشان کرد

 .برداران متوجه ضرر و زیان شوند گذاری شود که این مسئله باعث شده است که برخی بهره نهایی باید مطابق آن قیمت

 ضرر و زیان کشاورز در صورت عدم تطابق با جدول شرکت پشتیبانی امور دام

های موجود تطابق با جدول فوق نداشته  فوق، اگر میزان رطوبت و سایر مؤلفهمطابق جدول : مدیر زراعت استان خوزستان ادامه داد

 .شوند ترتیب کشاورزان دچار زیان می رو خواهد بود و بدین شده توسط این شرکت با کاهش روبه باشد، قیمت خریداری

دهد،  رسد، خرید خود را انجام میدرصد ب ١٤بورس مطابق بخشنامه خود، زمانی که میزان رطوبت ذرت به : نژاد تصریح کرد قاسمی

 .کند ای خرید می اما شرکت پشتیبانی امور دام اعالم کرده است که ذرت را با شرایط ویژه

 .هر مقدار که اختالف با جدول فوق بیشتر شود، محصول ذرت از افت بیشتری برخوردار خواهد بود: وی یادآور شد

م برای خرید محصول ذرت مورد نیاز خود قوانین خاصی وضع کرده و در حال حاضر شرکت پشتیبانی امور دا: نژاد تأکید کرد قاسمی

 .کند کننده بازار در مقوله قیمت تضمینی همكاری می عنوان پشتیبان و تعیین نیز به

کند و کشاورزان در این موضع هیچ مشكلی  بورس کاالی ایران محصول ذرت را طبق ضوابط خود خرید می: وی اظهار داشت

 .ندندار

هكتولیتر میزان رطوبت در کیلوگرم در مترمكعب است که به اعتقاد اینجانب، کارشناسی محاسبه نشده : نژاد در پایان گفت قاسمی

 ./است
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 تولیدات زراعی
  آیانا 7931آذر  71, سه شنبه

 ابالغیه پشتیبانی امور دام کارشناسی نیست / هزار تن ذرت خوزستان با قیمت تضمینی 00خرید بیش از 

تازگی شرکت  هزار تن از استان خوزستان برای ورود به بورس کاال خریداری شده است، به ٦٦با وجود آنكه تاکنون بیش از 

دیدی را ارسال کرده که اگر میزان رطوبت و هكتولیتر مطابق جدول ارسالی نباشد، خرید ذرت از پشتیبانی امور دام ابالغیه ج

 .آید تر می قیمت تضمینی هم پایین

هزار تن ذرت در  ٦٦از خریداری بیش از ( ایانا)مدیر زراعت استان خوزستان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

آن روی تابلو رفته و ( هزار تن ٢٢یعنی )درصد از این مقدار  ٣3تاکنون : برای عرضه در بورس خبر داد و گفتقالب قیمت تضمینی 

 .به فروش رسیده است

صورت قیمت تضمینی روی تابلو رفته است، مشكل خاصی  بار ذرت خوزستان به با وجود آنكه برای نخستین: نژاد افزود محمد قاسمی

 .تومانی تطابق دارد 0٦3رود؛ یعنی قیمت تضمینی ذرت با رقم  طابق ابالغیه وزیر جهاد کشاورزی پیش میها م وجود ندارد و برنامه

از یك هفته گذشته، شرکت پشتیبانی امور دام جدولی را ارسال کرده که میزان رطوبت و هكتولیتر محصول : وی خاطرنشان کرد

 .برداران متوجه ضرر و زیان شوند شده است که برخی بهره گذاری شود که این مسئله باعث نهایی باید مطابق آن قیمت

 ضرر و زیان کشاورز در صورت عدم تطابق با جدول شرکت پشتیبانی امور دام

های موجود تطابق با جدول فوق نداشته  مطابق جدول فوق، اگر میزان رطوبت و سایر مؤلفه: مدیر زراعت استان خوزستان ادامه داد

 .شوند ترتیب کشاورزان دچار زیان می رو خواهد بود و بدین ده توسط این شرکت با کاهش روبهش باشد، قیمت خریداری

دهد،  درصد برسد، خرید خود را انجام می ١٤بورس مطابق بخشنامه خود، زمانی که میزان رطوبت ذرت به : نژاد تصریح کرد قاسمی

 .کند ای خرید می یط ویژهاما شرکت پشتیبانی امور دام اعالم کرده است که ذرت را با شرا

 .هر مقدار که اختالف با جدول فوق بیشتر شود، محصول ذرت از افت بیشتری برخوردار خواهد بود: وی یادآور شد

شرکت پشتیبانی امور دام برای خرید محصول ذرت مورد نیاز خود قوانین خاصی وضع کرده و در حال حاضر : نژاد تأکید کرد قاسمی

 .کند کننده بازار در مقوله قیمت تضمینی همكاری می ان و تعیینعنوان پشتیب نیز به

کند و کشاورزان در این موضع هیچ مشكلی  بورس کاالی ایران محصول ذرت را طبق ضوابط خود خرید می: وی اظهار داشت

 .ندارند

اینجانب، کارشناسی محاسبه نشده هكتولیتر میزان رطوبت در کیلوگرم در مترمكعب است که به اعتقاد : نژاد در پایان گفت قاسمی

 ./است
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 تولیدات زراعی
 آیانا 7931آذر  71, چهارشنبه

درصدی صادرات  73افزایش / هزار هکتار کشت خیار و گوجه از فضای باز به فضای گلخانه ای 01آغاز انتقال 

 قارچ ایران 

درصدی صادرات قارچ از نظر ارزش ریالی در  7٢مدیر کل دفتر گلخانه ها،گیاهان دارویی و قارچ وزارت جهاد کشاورزی از افزایش 

 .هفت ماهه امسال خبر داد

، سیدمحمد کیایی در حاشیه کارگاه آموزش تخصصی پرورش قارچ خوراکی با حضور (ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران به گزارش 

تولید کننده قارچ سراسر کشور در مرکز علمی کاربردی دزفول برگزار شد؛ با بیان اینكه در هفت ماهه نخست امسال یك  ١٦3

عمده این محصول به کشور روسیه صادر : ارج از کشور صادر شده است، افزودمیلیون دالر به خ ٣.7تن قارچ به ارزش  733هزارو 

 .شده است

سرانه مصرف قارچ در کشور در حال حاضر یك : درصد رشد داشته است گفت ٤٣وی با بیان اینكه این میزان صادرات از نظر وزنی 

 .و در کشورهای پیشرفته پنج تا شش کیلوگرم استگرم است در حالی که سرانه مصرف قارچ در دنیا سه کیلوگرم  ١33کیلوگرم و 

با توجه به این بحران و اینكه ایران از جمله کشورهای : کیایی بحران آب را یكی از معضالت بخش کالن کشاورزی دانست و گفت

بری کمتری  کم آب است، لذا تولید محصوالت با آب بری باال کمتر مورد توجه قرار گرفته و در عوض تولید محصوالتی که آب

 .دارند، مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته است

قارچ از جمله محصوالتی است که تولید آن به آب کمتری نیاز دارد، لذا باید کشت و تولید این محصول در کشور توسعه : وی افزود

 .کیلوگرم افزایش یابد ٣3کیلوگرم در واحد سطح به  ٢3یابد تا عملكرد تولید این محصول از 

خوزستان با : مدیر کل دفتر گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ وزارت جهاد کشاورزی به شرایط پرورش قارچ اشاره کرد و گفت

شرایط آب و هوایی گرم و خشك و هزینه باالی انرژی برای خنك کردن محیط پرورش قارچ برای تولید این محصول چندان 

در دزفول با استفاده از تكنولوژی روز دنیا اقدام به پرورش قارچ خوراکی کرده و با این وجود یكی از شرکت های . مناسب نیست

 .توانسته به استاندارد جهانی دست یابد

با : مدیر کل دفتر گلخانه ها،گیاهان دارویی وقارچ وزارت جهاد کشاورزی در خصوص توسعه کشت گلخانه ای در کشور نیز گفت

لید سبزی و صیفی گلخانه ای در برنامه ششم در دست پیگیری است که در گام نخست توجه به کم آبی سال های اخیر طرح تو

 .درصدی در مصرف آب را خواهیم داشت ١٢تا  ١3کشت خیار و گوجه در گلخانه اجرا می شود و با کشت گلخانه ای صرفه جویی 

یر کشت خیار و گوجه در فضای باز رفت که هزار هكتار در سراسر کشور به ز ٢٤3سطحی معادل  0٢طبق آمارنامه سال : وی افزود

 .اگر کشت این دو محصول در گلخانه انجام شود، سه میلیارد متر مكعب در مصرف آب صرفه جویی می شود

هزار هكتار از کشت خیار و گوجه در  ١٥طبق طرح مصوب وزارت جهاد کشاورزی در مرحله نخست مقرر شد : کیایی اظهار کرد

 .انه ای منتقل شودفضای باز به فضای گلخ

زعفران و گل : مدیر کل دفتر گلخانه ها،گیاهان دارویی و قارچ وزارت جهاد کشاورزی در خصوص کشت گیاهان دارویی نیز گفت

محمدی دو طیف گسترده گیاهان دارویی ایران به شمار می روند که کشت زعفران به دلیل شرایط آبی کشور از سمت خراسان 

 .ه سایر مناطق کشور نیز گسترش یافته است، اما این توسعه به دلیل کمبود آب باید با احتیاط اجرا شودرضوی و خراسان جنوبی ب
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از آنجا که عرصه مناسبی برای کشت گیاهان دارویی در کشور وجود ندارد، معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی : کیایی افزود

کم آبیاری با هدف توسعه کشت گیاهان دارویی را در دستور کار قرار داده  کشت این گیاهان را در اراضی شیب دار به صورت دیم و

 .است

هزار هكتار دیگر گیاهان دارویی در کشور  ٤٣هزار هكتار گل محمدی و  ١7هزار هكتار زعفران، 8٤در حال حاضر حدود : وی افزود

 .کشت می شود که در برنامه ششم، توسعه کشت آنها پیش بینی شده است

گیاهان دارویی طیف وسیعی را در عرصه های مختلف سرد و گرم تحت پوشش قرار می دهند که در اقصی نقاط : ظهار کردکیایی ا

 ./کشور کشت می شوند
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 خرید تضمینی
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 خشکسالی

 - 31/93/17فارس

 شود هشتمین نمایشگاه، رهیافتی برای مقابله با بحران کمبود آب برگزار می

اذرماه در کرج برگزار  ٢7تا  ٢٤این نمایشگاه از : های کشاورزی گفت زیرساختدبیر ستاد اجرایی هشتمین نمایشگاه تكنولوژی 

 .شود می

دبیر ستاد اجرایی هشتمین نمایشگاه، رهیافتی برای  به نقل از وزارت جهاد کشاورزی منصور انصاری خبرگزاری فارسبه گزارش 

از ده سال قبل تاکنون موضوع کاهش سطح : گفت ر مورد ضرورت برگزاری و اهداف این نمایشگاهد مقابله با بحران کمبود آب،

های کشاورزی و صاحب نظران محیط زیست و همچنین بعضی مطبوعات  سفره های زیرزمینی آب از سوی بعضی از شخصیت

 .تخصصی مطرح شد

های نوین آبیاری مطرح شده و ضرورت سازماندهی  تفاده از روشغالبا موضوع صرفه جویی از آب کشاورزی و اس بنابراین: وی افزود

و برگزاری نمایشگاهی که حاوی توانمندی های طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات، شیرآالت، لوله و اتصاالت پلی اتیلن به میان 

فضای غیر نمایشگاهی شكل  آمد و در قالب یك نمایشگاه با حضور تعدادی از سازندگان، تولید کنندگان و وارد کنندگان در یك

، سازه های (کود، سم، بذر) گرفت و گسترش یافت که در سال دوم موضوع مجموعه شاخص های زیرساختی همچون نهاده ها

 .گلخانه ای و ماشین ها و ادوات کشاورزی به موضوع و عنوان نمایشگاه افزوده شد

تكنولوژی زیرساخت های » به همین دلیل این نمایشگاه، : افزودهای کشاورزی  دبیر ستاد اجرایی نمایشگاه تكنولوژی زیرساخت

 .که تكمیل کننده تمامی فرایند در عرصه زیرساخت هاست، عنوان گرفت« کشاورزی

آیا هشتمین نمایشگاه، جامع تمامی زیرساخت هاست یا به طور عمده بر   "در پاسخ به این پرسش یكی از خبرنگاران که انصاری

ای برای رقابت و حضور  این نمایشگاه، عرصه: ، اظهارداشت"جهیزات سامانه های نوین آبیاری تاکید داردطراحی مهندسی و ت

داوطلبانه شرکت ها و سازندگان است، لذا بخش عمده ای از نمایشگاه به شرکت های طراحی مهندسی و سازنده و وارد کننده 

ی دارند، به ویژه امسال که به دلیل سرما، امكان سازماندهی در تجهیزات آبیاری اختصاص یافته و بخش های دیگر حضور کمرنگ

 .فضای باز وجود نداشت به ناگزیر اولویت به بخش آبیاری داده شد

تالش ما این است که سال آینده با انتخاب زمان مناسب تر، دامنه کار به تمامی بخش های تكنولوژی : انصاری بیان داشت

 .نمایشگاه در سطحی وسیع تر و تعداد بیشتری از شرکت های فعال در این عرصه برگزار شودزیرساخت ها گسترش یابد و 

دبیر ستاد اجرایی در پاسخ به این پرسش که چرا استان البرز و شهرستان کرج به عنوان محل برگزاری نمایشگاه اختصاص داده 

ستان، از آنجا که شهرستان کرج، از دیرباز پایتخت با وجود کمبود فضای نمایشگاهی مناسب در این ا: شده است، تصریح کرد

کشاورزی کشور به شمار رفته و می رود و حاوی بزرگ ترین دانشكده کشاورزی کشور و موسسات مطالعاتی، تحقیقاتی فراوان، 

ین مكان استان مهم کشاورزی کشور است، مناسب تر 7همچنین هنرستان های کشاورزی است و در عین حال همجوار با تهران و 

 .برای برگزاری این نمایشگاه تخصصی به شمار می رود

دسترسی کشاورزان از سراسر کشور به کرج بسیار راحت تر از دسترسی آنان به محل نمایشگاه های بین المللی تهران با  :وی افزود

 .حجم عظیم غیر قابل پیش بینی ترافیكی است

ی بسیار، جایگاه و موقعیت خود را پیدا کرده و برای غرفه گذاران و بازدید این نمایشگاه با وجود دشواری ها: وی یادآور شد

 .کنندگان تخصصی، شناخته شده و مورد اعتماد است

http://www.farsnews.com/
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هزار کشاورز نمونه و پیشرو از سراسر  ١٥آرشیو ستاد اجرایی این نمایشگاه، با جمع آوری اطالعات بالغ بر : انصاری خاطرنشان کرد

هكتار هستند، همچنین تعاونی های تولید، شرکت های سهامی زراعی و  ٢3ن های کشاورزی باالتر از کشور که همگی دارای زمی

تشكل های مربوط یكی از غنی ترین منابع اطالع رسانی است که هر ساله این کشاورزان را به عنوان مخاطبان اصلی نمایشگاه ، از 

 .خواند یشگاه فرا میطریق ارسال پستی دعوت نامه به نام، برای بازدید از نما

این نمایشگاه عالوه بر جنبه ترویجی، آموزشی و معرفی توانمندی های کشور، توجه : این نمایشگاه گفت  دبیر ستاد اجرایی

سیاستمداران و تصمیم گیران را به این موضوع مهم کشور جلب می کند که توانایی های تكنیكی، تولیدی و طراحی مهندسی الزم 

هزار هكتار از زمین های باغی و زراعی به سامانه های نوین آبیاری وجود  ٤33های برنامه به ویژه تجهیز ساالنه  برای تحقق آماج

 .دارد

با تاکید بر طراحی مهندسی و تجهیزات سامانه های نوین آبیاری و لوله و « هشتمین نمایشگاه تكنولوژی زیرساخت های کشاورزی 

 .ماه در استان البرز، شهرستان کرج برگزار می شودآذر  ٢7تا  ٢٤اتصاالت آبرسانی از 
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 زعفران

 خبرنگاران جوان - 793۱آذر  7۱: تاریخ

 تهدیدی به اسم قاچاق پیاز زعفران/ بزرگترین تولید کننده زعفران دنیا تا کی بزرگ می ماند؟

 .های کوتاه مدت و بلند مدت در بخش کشاورزی وارد کند تواند آسیب قاچاق پیاز زعفران می: عضو شورای ملی زعفران گفت

، در خصوص قاچاق پیاز خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانئیسه شورای ملی زعفران در گفتگو با علی حسینی عضوهیئت ر

های نظارتی با عزم جدی و راهكارهای مناسب جلوی قاچاق  زعفران محصول استراتژیكی است که باید دستگاه: زعفران اظهار داشت

 .صول را بگیرنداین مح

معتقدم که قاچاق زعفران بیش از این رقم است زیرا با توجه به : هزار کیلوگرمی طالی سرخ گفت ٥3وی با اشاره به آمار قاچاق 

درصد پیاز این محصول از کشور ما قاچاق شده و از طرفی دیر یا  03صدها هكتار کشت زعفران در افغانستان باید گفت که بیش از 

ترین تولید کننده زعفران در  آید و حال با توجه به اینكه بزرگ ان یك رقیب جدی برای زعفران ما در کشور به شمار میزود افغانست

 .جلوی این امر را بگیریم اقدامات  با این  دنیا هستیم الزم است که 

ها است که در  بلكه این موضوع سالهای گذشته نیست  در واقع موضوع پیاز زعفران مربوط به امسال و سال: حسینی در ادامه گفت

ای مدیریت کنیم که تمایل برای توسعه کشت زعفران در مراکز نزدیك  کشور اتفاق می افتد اما بایستی موضوع زعفران را به گونه

 .کشور ما صورت نگیرد

در بخش کشاورزی وارد کند های کوتاه مدت و بلند مدت  تواند آسیب قاچاق پیاز زعفران می: عضو شورای ملی زعفران تصریح کرد

تن است و از طرفی  ٣33زیرا زعفران محصولی است که مصرف آن در دنیا محدود است به طوری که حداکثر مصرف ساالنه در دنیا 

تواند منجر  کنیم توسعه کشت افسار گسیخته این محصول می تن زعفران در کشور تولید می ٣33با توجه به اینكه اکنون بیش از 

قیمت سود که در صورت چنین رخدادی تنها دود آن به چشم کشاورزان خواهد رفت زیرا آنها درمزارع خود باکاهش به کاهش 

 .توانند محصول دیگری تولید کنند بارندگی و کسب کم نمی

/news/fa/ir.yjc.www//:http٥٤١7٤80 
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 زعفران
 خبرنگاران جوان - 793۱آذر  19: تاریخ

 ها افزایش آهنگ رشد صادرات طالی سرخ در پی ثبات قیمت

اگر وضعیت بازار داخل زعفران با ثبات باشد مطمئناً افزایش آهنگ رشد صادرات به بازارهای هدف : عضو شورای ملی زعفران گفت

 .را خواهیم داشت

، در خصوص صادرات خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانان در گفتگو با علی حسینی عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفر

میلیون دالر برای کشور ارز آوری داشته و از طرفی سال جاری  ٣33سال گذشته صادرات طالی سرخ حدود : زعفران اظهار کرد

بینی کنیم اما گفتنی است که اگر وضعیت بازار داخل زعفران باثبات باشد مطمئناً افزایش آهنگ توانیم میزان صادرات را پیش  نمی

 .رشد صادرات به بازارهای هدف را خواهیم داشت

ای که تنها این  میلیون دالری طالی سرخ هستیم به گونه ٦33الی  ٥33در واقع با تولید فعلی زعفران قادر به ارزآوری : وی افزود

ها و فرهنگ سازی توسعه مصرف زعفران بتوانیم بازارهای  فاً به صورت خام صادر نشود و از طرفی هم با حذف واسطهمحصول صر

 .صادراتی بیشتری دست یابیم

و همواره باید آمار تولید محصول را وزارت  درحال حاضر برداشت طالی سرخ در کشور به اتمام رسیده : حسینی در ادامه گفت

 .ها قرار دهد متولی این امر است اعالم کند و به موقع در اختیار اتحادیهجهاد کشاورزی که 

هزار  733میلیون و  ٥و حداکثر  733میلیون و  ٤در حال حاضر حداقل قیمت طالی سرخ : عضو شورای ملی زعفران تصریح کرد

 .تومان است

/news/fa/ri.yjc.www//:http٥٤٢٢3٤٦%/ 
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 زیتون

 ایران اکونا - 793۱/ آذر /  17, شنبه 

 جدول+ قیمت انواع زیتون در بازار 

 . هزار تومان به فروش می رسد ١١هر کیلوگرم زیتون عسلی بدون هسته به قیمت 

  :قیمت انواع زیتون به شرح زیر است 

 قیمت محصول 

 تومان ٥33هزارو  ١٣ زیتون معجون با گل سیر

 هزار تومان ١١ زیتون عسلی بدون هسته

 هزار تومان ١0 زیتون کنسروی وارداتی درشت

 تومان ٥33هزار و  ١٦ زیتون کنسروی وارداتی متوسط

 هزار تومان ١٤ زیتون کنسروی و شكسته ایرانی درشت

 تومان ٥33هزار و  0 زیتون کنسروی و شكسته ایرانی ریز

 هزار تومان ١٤ هسته درشتزیتون بدون 

 هزار تومان ١١ زیتون بدون هسته ریز

 هزار تومان ١٤ کوکتل زیتون

 هزار تومان ١3 زیتون ماری و شكسته ماری

:httpم/com.iranecona//٤0٦٥١D%/0%8٢% 
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 سالمت

 آیانا 7931آذر  71, دوشنبه

مرگ و میر دو میلیون نفر در سال با / "تهدیدات ایمنی و سالمت غذا در دنیای امروز"نخستین همایش ملی 

 مواد غذایی ناسالم 

 . شود آذرماه سال جاری برگزار می ١7فردا  "همایش ملی تهدیدات ایمنی و سالمت غذا در دنیای امروز"نخستین 

، بر اساس اطالعیه سازمان جهانی بهداشت مواد غذایی ناسالم باعث مرگ و میر (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

دهند، حال اینكه مواد غذایی آلوده به عوامل میكروبی،  شود که بیشتر این افراد را کودکان تشكیل می دو میلیون نفر در سال می

 .آید ها از همین طریق به وجود می شود که از اسهال تا برخی سرطان نوع بیماری می ٢33اعث بروز بیش از شیمیایی و یا فیزیكی ب

تهدیدات جدیدی امنیت مواد غذایی را به واسطه : معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی ایالم در این باره به خبرنگار ایانا گفت

زای جدید و مقاومت ضد میكروبی  محیطی، ظهور عوامل بیماری غذایی، تغییرات زیستتغییر در شیوه تولید، توزیع و مصرف مواد 

 .کو کرده است با خطر روبه

عرضه مواد غذایی در سطح جهانی : دهد، افزود ها را افزایش می اهلل نقدی با بیان اینكه سفر و تجارت احتمال شیوع آلودگی نصرت

کند و به همین جهت نیز در جهت بهبود  د غذایی در میان کشورها را مطرح میاز پیش به سیستم ایمنی موا  لزوم توجه بیش

میالدی که در  ٢3١٥جا از سوی سازمان جهانی بهداشت برای سال  صورت همیشگی و همه  ایمنی مواد غذایی از مزرعه تا سفره به

 .واپسین ماه آن هستیم، انتخاب شد

آذرماه  ١7میالدی بود که باعث شده تا فردا دوشنبه  ٢3١٥انی برای سال و شاید همین اهمیت و سیاست سازمان بهداشت جه

هایی مانند سازمان دامپزشكی کل  خورشیدی، به همت معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت و البته همكاری سازمان 0٤سال 

های  ی در مرکز همایشآذرماه سال جار ١7 "همایش ملی تهدیدات ایمنی و سالمت غذا در دنیای امروز"کشور، نخستین 

 .المللی رازی دانشگاه علوم پزشكی ایران برگزار شود بین

این همایش توسط : رئیس کمیته علمی نخستین همایش ملی تهدیدات ایمنی و سالمت غذا در این باره به خبرنگار ما گفت

پدافند غیرعامل، سازمان دامپزشكی و  سازمان غذا و دارو و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكی ایران و همكاری سازمان

 .شود دانشگاه علوم انتظامی برگزار می

از محورهای همایش، تهدیدات حوزه غذا، شناسایی نقاط ضعف و : منوچهر دادگرنژاد به محورهای همایش اشاره کرد و ادامه داد

پذیری و تهدیدات  شگیری و کاهش آسیبهای پی های پایش، تشخیص سریع و هشدار، روش پذیری در مقابل تهدیدات، روش آسیب

 .توان نام برد امنیتی و انتظامی در حوزه غذا می

 ./این همایش امتیاز آموزشی برای کارشناسان غذایی، آرایشی و بهداشتی خواهد داشت: وی در پایان خاطرنشان کرد
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 سالمت
 ایرنا - 79/93/7931: تاریخ خبر

 هزار هکتاراز اراضی  311عملیات کنترل بیولوژیک آفات در 

 199اجرای عملیات کنترل بیولوژیک آفات در سطح : معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور اعالم کرد  -ایرنا  -تهران 

 .  برنامه ریزی شده است 39در سال  هزار هکتار از اراضی کشور

چنانچه اعتبار الزم تامین شود ، سازمان حفظ نباتات آماده است این : به گزارش ایرنا از وزارت جهادکشاورزی، یحیی ابطالی افزود

هزار  ٦٥3غیرشیمیایی به سطح از مبارزه بیولوژیك با آفات را با استفاده از عوامل بیولوژیك ماکرو، عوامل میكرو و تجهیزات کنترل 

 .هكتار افزایش دهد

مبارزه بیولوژیك با آفات گیاهان : هزار هكتار است، اظهار داشت ٢33وی با بیان اینكه سطح کنترل بیولوژیك آفات طی سال جاری 

 .اجرا می شوداستان کشور به خصوص در مورد برنج، سیب، انار و محصوالت تازه خوری مانند گوجه فرنگی  ٢٤زراعی و باغی در 

نخستین بار در کشور به منظور ارتقای کیفی کنترل بیولوژیكی،سازمان حفظ نباتات کشور با موسسه تحقیقات گیاه : ابطالی افزود 

پزشكی تفاهم نامه همكاری امضا کرد و براساس این تفاهم نامه همكاری قرار است نسل اول طبیعی عوامل بیولوژیكی از طبیعت 

 .تولید انبوه به صورت فنی تكثیر شود جمع آوری و برای

چنانچه بخواهیم برای ارتقای کیفی ، کنترل بیولوژیك به : معاون کنترل آفات سازمان حفظ، نباتات درباره اهمیت این اقدام گفت 

از طبیعت جمع آوری و اجرا درآوریم ، باید ساالنه، نسل مادری عامل بیولوژیك مانند زنبور تریكوگراما و یا سایر عوامل بیولوژیك را 

 .با شرایط ویژه برای تولید انبوه تكثیر کنیم

پیش از این اعالم شد ، بكارگیری روش های بیولوژیك مبارزه با آفات به راحتی می تواند مضرات مواد شیمیایی را در مواد غذایی 

ان اصفهان از روش بیولوژیك مبارزه با آفات هكتار از باغها و شالیزارهای است ٢33به کمترین میزان برساند و اکنون دو هزار و 

 .گیاهی استفاده می شود
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 سالمت
 فودپرس 7931آذر ماه  71سه شنبه 

 استحذف آالینده های غذایی رویکرد تاریخی سازمان غذا و دارو 

در حال حاضر سازمان غذا و دارو روی این رویكردها تاکید : معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو گفت< مواد غذایی

 .زیادی دارد و بسیار جدی در حال پیگیری این سیاست های سالمت آفرین است

خود در زمینه ایمنی و سالمت فرآورده های  سازمان غذا و دارو دو رویكرد اصلی در حوزه مسئولیت های: رسول دیناروند گفت

 .غذایی دارد که در رویكرد اول تاریخی بوده است

ضوابط و استانداردهایی تعیین شده که وجود آالینده ها در غذا ها به خصوص در غذا های آماده و نوشیدنی ها به صورت : وی افزود

 .چشمگیری کاهش یافته است

در غذاهای آماده   نده هایی که به آن ها اشاره می کنیم و ممكن است در فرآیند تولید تا توزیعآالی: دکتر دیناروند اظهار داشت

وارد شود شامل باقیمانده سموم، افزودنی های شیمیایی، رنگ های غیر مجاز، آنتی بیوتیك در فراورده های حاصل از دام، مواد 

 .ویكرد دائمی است و با جدیت در حال اجراستبیولوژیك و مواردی از این دست می شود که این رویكرد یك ر

در سالجاری با اختصاص اعتبارقابل توجهی به شبكه های آزمایشگاهی، توانسته ایمبسیاری از : رییس سازمان غذا و دارو گفت

 .آزمایشگاه های خود را تقویت کنیم تا سرعت و تشخیص آالینده ها باال رود

این رویكرد نیز اهمیت بسیار باالیی دارد که : زمان غذا و دارو در حوزه غذا خاطر نشان کرددکتر دیناروند در مورد رویكرد دوم سا

بحث سالمت محوری در حوزه غذا است که این رویكرد کمك بسیار خوبی به مردم است تا به راحتی با توجه به شرایط خود و بر 

 .ول غذایی خود را به درستی انتخاب و مصرف نماینداساس عالمت راهنمای تغذیه ای که بر روی محصوالت درج می شود محص

در حال حاضر سازمان غذا و دارو روی این رویكردها تاکید زیادی دارد و بسیار جدی در حال پیگیری این : وی در پایان گفت

 .سیاست های سالمت آفرین است

?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodpress.ir/Post.aspx


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                  4931 آب هفته سوم آذرکشاورزی واهم اخبار 

 

453 
 

 سالمت
 فودپرس 7931آذر ماه  71دو شنبه 

 هایی که از پوستتان در سرما محافظت می کنند  خوراکی

خشكی پوست در پاییز و سرما از مشكالت شایع است و مسلماً با سردتر شدن هوا، این ناراحتی و عوارض آن < غذا و تغذیه

 .شدشدیدتر خواهد 

دهد، از بروز چین و چروک  بوده و طول دوره سرماخوردگی را کاهش می« ویتامین ث»مصرف مرکبات عالوه بر این که مملو از 

 .کند صورت در اثر قرار گیری در سرما نیز جلوگیری می

به ترمیم بافت پوست  تخم مرغ نیز منجر. کند چای سبز محافظ و التیام دهنده التهاب پوست است و از بروز آکنه جلوگیری می

 .شود می

کند و مانعی برای پیری زودرس و ابتال به سرطان  به گزارش سالمانه ، گوجه فرنگی از مضرات اشعه ماوراء بنفش جلوگیری می

 .گوجه فرنگی در واقع یك ضد آفتاب طبیعی است. شود پوست محسوب می

های خشك و مرطوب نگه داشتن آن به منظور جلوگیری  ن پوستاست و برای نرم کرد ٣ماهی نیز سرشار از اسیدهای چرب امگا 

 . از چین و چروک مؤثر است
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 سالمت
 فودپرس 7931آذر ماه  71دو شنبه 

 را بشناسید   میوه های ضدویروس

 .هایی که خاصیت ضدویروسی باالیی دارند در درمان آنفلوآنزا مفید هستند میوه< تغذیهغذا و 

هایی که خاصیت ضدویروسی باالیی دارند برای درمان  اسالم درخشان پور متخصص طب قرآنی و سنتی با اشاره به این که میوه

اصیت باالی ضدویروسی هستند و برای درمان آنفلوآنزا های با خ سییب و مرکبات بهترین میوه: آنفلوآنزا مفید هستند، اظهار کرد

 .مفید هستند

های غذایی، انواع  عدد لیموترش تازه به ویژه در کنار وعده ٣یا  ٢خوردن روزی یك بار دو عدد سیب، مصرف روزانه : وی افزود

تازه، کاهو، کلم، هویج، لبو، شلغم، انواع  فروت، انار، انجیر، آلبالو، شربت عسل و لیموترش مرکبات، پرتقال، نارنگی، نارنج، گریپ

 .برای درمان آنفلوآنزا مفید است... ها شامل ترب قرمز، سفید و سیاه به مقدار کم، پیاز ، سیر و ترب

ها،  های پاییزی و زمستانی از جمله مرکبات و سیب، عصاره میوه ها و سبزیجات، میوه استفاده از ساالد میوه: پور تصریح کرد درخشان

 .های درمان آنفلوآنزا است های غذایی مختلف از بهترین روش ها، استراحت کافی، تغذیه سالم در وعده دمنوش

باید به این نكته توجه کنیم خوردن انگور برای آنفلوآنزا مضر است باید از مصرف : این متخصص طب قرآنی و سنتی تأکید کرد

 .انگور و خرمالو در این بیماران پرهیز کرد

هایی شامل پونه، پونه کوهی، بادرنج بویه، اسطوخودوس، آویشن، گل گاوزبان هر روز تا یك  مصرف دمنوش: پایان گفت وی در

 .هفته برای درمان آنفلوآنزا مفید است

 ها و مواد ها، سبزی میوه. خاصیت باالی ضدویروسی دارد و بهترین ویتامین و ماده غذایی برای درمان آنفلوآنزا است C ویتامین

 .غذای که حای مقادیر بسیاری از این ویتامین هستند برای درمان آنفوالنزا مفیدند
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 سالمت
 فودپرس 7931آذر ماه  11یک شنبه 

 قروت  پیشگیری از ابتال به آنفلوآنزا با مصرف قره

مصرف این ماده غذایی دستگاه ایمنی »: قروت گفت ای قره یك متخصص تغذیه با اشاره به خواص درمانی و تغذیه< غذا و تغذیه

 «.کند بدن را تقویت و از ابتال به بیماری آنفلوآنزا جلوگیری می

این ماده غذایی همچون سایر لبنیات »: قروت گفت ه با خواص درمانی مصرف قرهمرتضی صفوی ضمن بیان این مطلب در رابط

قروت دارای پروتیین، چربی و  همچنین قره. شود حاوی کلسیم فراوان بوده و برای درمان پوکی و نرمی استخوان توصیه می

 « .آید ولید کشك به عمل میهای سنتی بعد از ت کربوهیدرات است که بسیاری از مواقع از شیر تولید شده یا در روش

کسانی که دارای مشكل الغری هستند »: کالری انرژی دارد، گفت ٢٤3قروت  گرم قره ١33که  این متخصص تغذیه با اشاره به این

توان گفت کالری آن همچون نان بوده و سبب چاق شدن  طورکلی می قروت مصرف کنند و به توانند قره برای چاق شدن می

 . قروت برای عضالت بدن و رشد آن مناسب است پروتیین موجود در قره»: ادامه دادصفوی « .شود می

که بهترین قند طبیعی را داشته و از شیر تهیه  قروت از نوع الکتوز بوده بنابراین مصرف آن به دلیل این همچنین قند موجود در قره

در کودکانی که دندان ضعیف داشته »: مناسب دانست و گفت قروت را برای نوجوانان و کودکان او مصرف قره« .شود شده، توصیه می

همچنین این . کند های کودکان به رشد آنها نیز کمك می قروت عالوه بر مستحكم کردن دندان یا رشد کمتری دارند، مصرف قره

 «.کند گیری میشود و از ابتال به سرطان روده بزرگ نیز جلو بوده لذا سبب جذب کلسیم می D ماده غذایی حاوی ویتامین

این ماده غذایی دستگاه ایمنی بدن را »: کند، گفت های بدن را فعال می قروت آنزیم که مصرف قره متخصص تغذیه با اشاره به این

قروت مشكالت گوارشی را رفع و از رشد  همچنین قره. کند  های عفونی و آنفلوآنزا جلوگیری می تقویت کرده و از ابتال به بیماری

 «.کند ی مضر در بدن پیشگیری میها باکتری
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 سیب درختی
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 سیب زمینی

 آیانا 7931آذر  71, دوشنبه

 زمینی، فقط با پخش یک تیزر تلویزیونی  حل بحران سیب/ استمداد از صداوسیما و وزارت بهداشت

در صورتی که وزیر جهاد کشاورزی بتواند دولت، صداوسیما و وزارت بهداشت را برای پخش تیزرهای تلویزیونی حاوی اهمیت 

 .ردم، وضعیت بازار نیز بهبود خواهد یافتزمینی و ارزش غذایی آن مجاب کند، ضمن اصالح سبد غذایی م مصرف سیب

پس : با اعالم این خبر گفت( ایانا)زمینی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیره انجمن ملی سیب رئیس هیأت 

یاری از جراید و ای توانست تبدیل به مسئله روز شده و در بس های رسانه زمینی که با جنجال تن سیب 733هزار و  از امحاء یك

های تولیدشده سال جاری که حجم بیش از پنج میلیون تن را شامل  زمینی ها به آن پرداخته شود، تكلیف مابقی سیب رسانه

 .شود، هنوز مشخص نیست می

گرم تومانی به ازای هر کیلو ١٥3گرفته وزارت جهاد کشاورزی، مشوق صادراتی  های صورت هرچند با پیگیری: رحیم نیازی افزود

رود مجرای  ای است که انتظار می گونه زمینی به زمینی به تصویب رسید، اما حجم بسیار باالی تولید و بازار روانی حاکم بر سیب سیب

 .های انباری بیاید زمینی تنهایی نتواند به کمك سیب مشوق صادراتی، به

 !منتظر اخبار تازه امحاء باشید 

گرفته در استان فارس مطرح شد که پیشنهاداتی نظیر  دنبال امحاء صورت های زیادی به هبا وجود آنكه نظری: وی خاطرنشان کرد

زمینی، توزیع رایگان آن در میان مردم و صنایع تبدیلی توسط نمایندگان مجلس و فعاالن حوزه اقتصادی مطرح شد،  صادرات سیب

 .است شده صورت نگرفته های برداشت زمینی اما هنوز اقدام عملیاتی برای سیب

صورت خرید تضمینی از کشاورزان خریداری  های همدان، زنجان، اصفهان و قزوین به زمینی در حال حاضر سیب: نیازی ادامه داد

تومان رسیده و دولت ناگزیر است برای حمایت  ٣٦3ها به کمتر از  زمینی در این استان شود؛ این بدان معنا است که قیمت سیب می

 .داقلی وارد گود خرید تضمینی شوداز کشاورزان و پرداخت ح

اندیشی نشود، امكان تكرار امحاء  ها از انبارهای غیراستاندارد چاره زمینی در صورتی که برای خروج سیب: وی تصریح کرد

 .ویژه در استان همدان وجود دارد زمینی به سیب

زمینی منتشر نشود، اما  ری از امحاء مجدد سیبآمده، دیگر خب عمل های به علت حساسیت هرچند ممكن است به: نیازی یادآور شد

 .رو است های تولیدی در کشور همچنان با بحران بازاریابی روبه زمینی باید دانست که سیب

 زمینی به روسیه دنبال شود صادرات سیب 

ورهای عراق، های کوچك به کش زمینی در محموله هرچند صادرات سیب: زمینی تأکید کرد مدیره انجمن ملی سیب رئیس هیأت

 .رسد باید بازارهای جدیدی برای این محصول دست و پا کرد نظر می گیرد، اما به افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان صورت می

تواند ضمن تقویت سبد صادراتی  ترین ابزارهایی است که می زمینی به کشور روسیه یكی از مهم صادرات سیب: وی اظهار داشت

 .بزرگ، بازار داخلی کشور را نیز تنظیم کندایران در این کشور 

شود که رقم خوبی  تومان خریداری می ٣٥3زمینی در مرزهای خارجی ایران به قیمت  در حال حاضر سیب: نیازی همچنین گفت

 .برای تولیدکنندگان نیست

 ای از صداوسیما کافی است چند تبلیغ رسانه 
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در صورتی که وزیر جهاد کشاورزی بتواند در کابینه، وزارت بهداشت و صداوسیما : زمینی افزود مدیره انجمن ملی سیب رئیس هیأت

زمینی بهبود خواهد  زمینی و ارزش غذایی آن مجاب کند، بازار سیب را برای پخش تیزرهای تلویزیونی حاوی اهمیت مصرف سیب

 .یافت

زمینی در  دستور کار بود و باید سرانه مصرف سیببر اساس برنامه پنجم توسعه، اصالح سبد غذایی مردم در : وی خاطرنشان کرد

پردازد،  کرد، در حالی که جز شبكه سالمت که در موارد محدودی به ارزش غذایی محصوالت کشاورزی می کشور افزایش پیدا می

 .اتفاق دیگری در این راستا صورت نگرفت

های پربیننده پخش شود که  تلویزیونی از صداوسیما و شبكه با این وجود، در صورتی که تنها چند تیزر: نیازی در پایان تصریح کرد

سازی و  ویژه با توجه به فصل سرما صحبت شود، عالوه بر فرهنگ زمینی به زمینی یا تنوع غذایی با سیب درباره اهمیت مصرف سیب

 ./اصالح سبد غذایی مردم، مسئله بازار این محصول نیز مرتفع خواهد شد
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 سیب زمینی
 آیانا 7931آذر  71, دوشنبه

 زمینی در همدان نواخته شد  ها تن سیب هشدار امحاء ده

به  0٣دهد، در روندی نزولی در پایان سال  خود اختصاص میدرصد سهم اشتغال را به  ٣7در حالی که بخش کشاورزی در گذشته 

بخشی که اگر امروز به داد آن نرسیم، . دهنده مغفول ماندن حوزه کشاورزی از چشم مسئوالن است درصد رسید که نشان ١0.٦رقم 

 .زمینی کیفی تولید این مرز و بوم است ها تن سیب تا سه ماه آینده ناگزیر به امحاء ده

با اعالم این مطلب به ( دوره گذشته مجلس)کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس هشتم شورای اسالمی سخنگوی  

های  دهد که سهم بخش کشاورزی در اشتغال طی سال نگاهی کوتاه به آمارها نشان می: گفت( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

صد را تجربه کرده است، اما با قرار گرفتن در روندی نزولی در پایان سال در ٣7ای ندارد، عدد  هایی که چندان فاصله گذشته، سال

 .درصد افول کرده است ١0.١٦به رقم  0٣

تدبیری مسئوالن است و جای این پرسش باقی است که چرا  توجهی و بی چنین سقوط آزادی حاکی از بی: عیسی جعفری افزود

چرا برنامه کشت مدون نشده و کشاورزان در زمان تولید از نرخ خرید تضمینی آگاه ای وجود نداشته و  برای بازارهای صادراتی برنامه

 .نیستند

کننده نیازهای اولیه بشر مورد توجه بوده و  ترین تأمین عنوان عمده با وجود آنكه از ابتدای تاریخ، کشاورزی به: وی خاطرنشان کرد 

رفته و هنوز هم در رشد و توسعه اقتصادی کشورها حرف نخست را توجهی قرار نگ گاه مورد بی با وجود صنعتی شدن جهان هیچ

 .زند می

زایی مناسبی برخوردار است و به  های اقتصادی از کاربری باال و توان اشتغال بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش: جعفری ادامه داد

عنوان یك شاخصه مهم قابل  هش واردات بهجویی ارزی در کا واسطه تنوع محصوالت، امكان ارزآوری آن از طریق صادرات و صرفه

 .ارزیابی است

استراتژیك بودن تولید برخی محصوالت کشاورزی نظیر گندم، با توجه به استقالل سیاسی و اقتصادی کشور حاکی : وی تصریح کرد

که در این میان اند  نوعی به بخش کشاورزی متكی بوده های اقتصادی نیز به از اهمیت کشاورزی است؛ ضمن اینكه سایر بخش

 .آالت کشاورزی اشاره کرد که توانسته سودآوری صنایع را نیز دربر داشته باشد توان به تولیدات بخش صنعت در تولید ماشین می

 سقوط آزاد بخش کشاورزی در جدول اشتغال

ایی در کشور و وجود اگر تنوع آب و هو: نماینده مردم کبودرآهنگ و بهار همدان در مجلس هشتم شورای اسالمی یادآور شد

های مثبت بخش کشاورزی ایران بدانیم، باید پرسید چرا با پتانسیل  عنوان مؤلفه های حاصلخیز را به های متفاوت و زمین اقلیم

 .شود کار گرفته نمی فراوان عالوه بر خودکفایی در بخش کشاورزی، زمینه برای ارزآوری و همچنین توسعه اقتصاد ملی به

درصد  ٣7دهد سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور در روند نزولی قرار گرفته و از  نگاهی به آمارها نشان می: دجعفری تأکید کر

 .رسیده است 0٣درصد در پایان سال  ١0.٦های گذشته به کمتر از  سال

دهد که  ر نشان میهایی مثل کبودرآهنگ و بها هایی نظیر همدان و شهرستان نگاهی به وضعیت کشاورزی استان: وی اظهار داشت

ها میلیارد تومان خسارت دیدند و بیشتر آنها به خاک سیاه نشستند، در حالی که مسئوالن کشاورزی کشور  کشاورزان بیش از ده

 .خبری ماندند چه در دولت و چه در مجلس در بی

 زمینی در همدان نواخته شد زنگ هشدار فساد سیب 
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آیا مسئوالن حوزه کشاورزی در دولت و : عی مجلس هشتم شورای اسالمی گفتسخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبی

خاطر  وجود آورده و بهترین محصوالت به دانند محصوالت جالیزی مثل خیار و هندوانه چه خسارتی برای کشاورزان به مجلس می

 .اند ها رها شده ریزی مسئوالن در زمین نداشتن بازار صادراتی یا بهتر عدم برنامه

زمینی معدوم یا خوراک دام شده و هنوز هم  دانند امسال چه میزان سیب مسئوالن در دولت و مجلس می: فری در ادامه افزودجع

 .زمینی است که در صورت نداشتن بازار صادراتی، تا سه ماه آینده آنها نیز فاسد خواهد شد خیلی از انبارها پر سیب

الن بخش کشاورزی در دولت و مجلس این است تا با استفاده از تجارب گذشته و انتظار از مسئو: وی در پایان خاطرنشان کرد

اکنون بگیرند، چرا که  های مختلف مدیریتی و اقتصادی کشور، دست کشاورزان را هم های موجود در بخش مندی از پتانسیل بهره

 ./فردا خیلی دیر است
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 شیالت

 - 31/93/79فارس

 هزار قطعه ماهی کپور 711از پرورش ماهی در حوضچه خانگی تا تولید ساالنه 

هزار تومان  ١٢3با یك فارغ التحصیل شیالت به جای پشت میز نشینی یا اشتغال در کار غیر مرتبط در تولید ماهی کار خود را 

 .هزار قطعه ماهی کپور پرورش می دهد 733استخر، ساالنه  ١٤سرمایه در یك حوضچه خانگی آغاز کرد و حاال با 

درصد از مجموع پروتئین حیوانی مورد نیاز انسان از ماهی  ٢3حدود سازمان بسیج سازندگی، به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ماهی های گرم آبی یكی . تأمین می شود و تقریبا یك سوم مردم جهان بیشترین پروتئین مصرفی خود را از ماهی بدست می آورند

سرانه مصرف ماهی در . شود هزار تن ماهی گرمابی در ایران تولید می ١٤3د ساالنه حدو. از مهمترین منابع تأمین پروتئین است

 .کیلوگرم است که یك سوم متوسط سرانه جهانی آن است 8کشور حدود 

ماهی کپور به دلیل ارزش غذایی باال و نیز برخورداری از بازار صادراتی مناسب از جمله عرصه هایی است که از منظر اقتصاد 

 .در این زمینه با یكی از تولید کنندگان موفق ماهی کپور در کشور گفت و گو کردیم. غذایی موضوعیت دارد مقاومتی و امنیت

هزار  733محمد بهمن که فارغ التحصیل رشته شیالت است کار پرورش ماهی را از حیاط منزل پدری اش شروع کرد و حاال ساالنه 

 .قطعه ماهی کپور پرورش می دهد

 هزار تومانی در حوضچه خانگی ١٢3تولید با سرمایه 

زمانی که در رشته شیالت تحصیل می کردم، متوجه شدم که این رشته ": او درباره نحوه ورودش به عرصه پرورش ماهی می گوید

همان موقع فهمیدم اگر تجربه عملی کار تولید . دانشگاهی به شدت از فقدان واحدهای عملی و تجربی مفید و موثر رنج می برد

در نتیجه تصمیم گرفتم . را نداشته باشم، به صرف داشتن مدرک کارشناسی آینده شغلی درخشانی در انتظارم نخواهد بودماهی 

 ."همزمان با تحصیل هر طور شده کار پرورش ماهی را آغاز کنم

 ١٢3نزل با صرف هزینه از آنجایی که پولی برای خرید یا اجاره زمین و استخر ماهی نداشتم، در حیاط م": محمد بهمن می افزاید

حدود یك سال مشغول . هزار قطعه ماهی احداث و کار پرورش ماهی را آغاز کردم ٢هزارتومانی یك حوضچه کوچك با ظرفیت 

همین کار بودم و تولیدات این حوضچه در حد خودش درآمد قابل توجهی نیز برایم در پی داشت اما مهمتر از آن اعتباری بود که 

 ."ایجاد کرددر منطقه برایم 

 اعتبار که آمد، سرمایه گذار هم پیدا شد

: او در این باره اظهار می کند. این فعال اقتصادی معتقد است که کسب اعتبار در درجه اول مهمتر از رسیدن به سود است

، جلب کرد و چند موفقیت من در پرورش ماهی به صورت خانگی توجه سرمایه گذاران و نهادهایی را که از تولید حمایت می کنند"

 .نفر برای سرمایه گذاری اعالم آمادگی کردند

میلیون تومان وام به من اختصاص داد و  ٢3عالوه بر آن بسیج سازندگی هم وقتی از موفقیت پرورش خانگی ماهی با خبر شد، 

یش یافت به گونه ای که هم اکنون به مرور کار توسعه پیدا کرد و سرمایه گذاری ها افزا. توانستم اولین استخر ماهی را تاسیس کنم

 ."نفر اشتغالزایی صورت گرفته است ٤3کارگاه تولید ماهی در استان های تهران، قم، کرج و بابلسر داریم و برای حداقل  ١٤

 تولید تجهیزات آبزی پروری

نسته اند تمام دستگاه های آن ها توا. محمد بهمن استخرهای تولید ماهی را به همراه تعدادی از همكالسی هایش اداره می کند

الزم برای تولید صنعتی و مدرن ماهی گرمابی را خودشان تولید کنند و با اداره علمی استخرها ضمن حفظ کیفیت ماهی، نرخ رشد 

 .آن ها را افزایش داده اند

http://www.farsnews.com/
http://sazandegi.ir/main/index.php?Page=detailnewsarchive&UID=3782110
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ی کنیم و از این جهت در صد در صد تجهیزات آبزی پروری مورد نیازمان را خودمان تولید م": او در این باره خاطرنشان می کند

در سامانه پرورش سنتی رشد ماهی ها از . ما از سامانه پرورش فوق متراکم استفاده می کنیم. هزینه ها بسیار صرفه جویی می شود

تبعیت می کند اما در روش مدرن تنظیم همه عوامل از جمله دمای محیط، میزان نور و کیفیت آب ... دمای محیط، نور خورشید و 

 ."ور کامل در اختیار اداره کنندگان استخر است و در نتیجه سرعت رشد ماهی ها به شدت افزایش می یابدبه ط

 هزار قطعه ماهی کپور 733تولید 

ما توانستیم دستگاه های حذف ذرات معلق، حذف مواد میكرونی و پروتئین ها، دستگاه هواده و دستگاه ": محمد بهمن می افزاید

بر اساس نظر سازمان شیالت . در طول روز اگر الزم باشد می توانیم ده ها بار آب را تصفیه کنیم. خودمان بسازیماکسیژن ساز را 

درصد  ٥اما تلفات استخرهای ما همواره کمتر از . درصد باشد، وضعیت استخر استاندارد است ١٥تا  ١3اگر تلفات استخرها بین 

 ."استخر است است که نتیجه بكارگیری اصول علمی در اداره

بازار ماهی در کشور وضعیت خوبی دارد و محصول ": این فعال اقتصادی درباره سودآوری پرورش ماهی کپور در کشور می گوید

هزار قطعه ماهی کپور در اختیار دارم که در صورت فروش پیش بینی می  733در حال حاضر . روی دست تولید کننده نمی ماند

 ."تومان سودآوری خالص داشته باشد میلیون ٤33تا  ٣٥3کنم بین 

 بیشتر فارغ التحصیال شیالت وارد عرصه تولید نمی شوند

محمد بهمن معتقد است که رشته دانشگاهی شیالت در کشور در حال حاضر برای تربیت پرورش دهندگان موفق با چالش مواجه 

نسل قبل از ما در  ٤وقتی ما وارد دانشگاه شدیم، . ت خواندممن در دانشگاه دریانوردی چابهار شیال": او در این باره می گوید. است

نتیجه یك تحقیق از فارغ التحصیالن رشه شیالت دانشگاه دریانوردی نشان . رشته شیالت از این دانشگاه فارغ التحصیل شده بودند

 ."داد که هیچ کدام از آن ها پس از اتمام تحصیالت وارد فعالیت تولید ماهی نشده بودند

کارشناس شیالت در عین حال برخوردار نبودن فارغ التحصیالن از پشت کار را عامل اصلی بالاستفاده ماندن دانش آن ها می  این

بدون شك در آغاز کار با مشكالت . فارغ التحصیالن شیالت باید با صبر و پشتكار، خاک کار تولید را بخورند": داند و می گوید

سیدن به یك موفقیت ابتدایی صبر پیشه کنند، می توانند برای خود اعتبار و آبرو و سپس سود و زیادی روبرو هستند اما اگر تا ر

 ."درآمد بیافرینند

از زمانی که رهبر انقالب سیاست ": محمد بهمن درباره وضعیت سیاست های اقتصاد مقاومتی در عرصه شیالت خاطرنشان می کند

دی می گذرد اما در عرصه شیالت با هیچ تغییری در سیاست ها برای حمایت از تولید های اقتصاد مقاومتی را ابالغ کردند زمان زیا

 ."این در حالی است که عرصه تولید ماهی با امنیت غذایی و سالمت مردم ارتباطی تنگاتنگ دارد. کنندگان مواجه نیستیم

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http١٣0٤38٢٦333٤8٢ 
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 شیالت
 - 31/93/17فارس

 میلیون دالری از صادرات میگو 41درآمد / هزار تن میگو پرورشی در بوشهر 04تولید ساالنه 

 ١٤ساالنه : استان گفتمیلیون دالری از صادرات میگو از این  ٤3رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به درآمد 

 .شود هزار تن میگوی پرورشی در این استان تولید می

، محمدتقی منوچهری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در جمع خبرنگاران اعزامی به این خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .شود در استان بوشهر تولید می  پرورشی کشوردرصد میگوی  73بیش از  ساالنه: استان گفت

هزار هكتار  ٤این میزان تولید در سطح : شود، افزود هزار تن میگوی پرورشی در استان بوشهر تولید می ١٤وی با بیان اینكه ساالنه 

 .شود و روسیه صادر می  درصد آن به کشورهای چین، ویتنام ٦3شود و  تولید می

های کشاورزی آن شامل شیالت، نخیالت و سبزی  کیلومتر مرز آبی است و ظرفیت 0٣٦دارای  ن بوشهراستا :منوچهری تصریح کرد

 .و صیفی است

هزار  ٥٥همچنین  :رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به صید حدود هزار تن میگوی دریایی از این استان گفت 

 .شود گسر از این استان صید میحلوا و سن تن انواع ماهیان شیر، شوریده، قباد،

هزار تن و همچنین دو کارخانه تولید غذای میگو در این  ٢3آوری در استان بوشهر با ظرفیت  واحد عمل ٣٢: منوچهری بیان داشت

 .استان فعال است

این : ار هكتار گفتهز ١8ریزی برای توسعه تولید آبزیان در سطح  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به برنامه

 .گذار هستیم اراضی استعدادیابی شده و به دنبال سرمایه

برآوردی از میزان خسارات آن نشده است اما اکثر مزارع میگو : وی در مورد خسارات حاصل از بیماری لكه سفید میگو اظهار داشت

 .هستند آن رامت و پرداختهای بیمه در حال ارزیابی برای تعیین غ تحت پوشش بیمه کشاورزی است و ارزیاب

 ١8با توسعه تولید آبزیان در سطح : منوچهری با بیان اینكه استان بوشهر از نظر تولید آبزیان رتبه یك کشور را دارد، اظهار داشت

 .یابد برابر فعلی افزایش می ٥هزار هكتار که در حال حاضر استعدادیابی شده است میزان تولید به 

میلیون دالر برای  ٤3این میزان صادرات : هزار تن عنوان کرد و گفت 7ز استان را در سال گذشته حدود وی میزان صادرات میگو ا

 .آوری داشته است کشور ارز

استخراج شده است از جمعیت یك میلیون  03مطابق آماری که در سال : رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر بیان داشت

 .هزار نفر در بخش کشاورزی بطور مستقیم و غیر مستقیم فعال هستند ١٣8هزار نفر استان بوشهر  ٥3و 

 .درصد ارزش افزوده در این استان وابسته به کشاورزی است ١١.٥درصد اشتغال و  ١7: وی بیان داشت
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 شیالت
 - 31/93/17فارس

 کند تن ماهی پرورشی با آب دریا تولید می 311کارآفرینی که سالی 

تن از این نوع ماهی را با آب دریا در استخرهای پرورش ماهی در کنار  ٢٥3باس در کشور ساالنه  کننده ماهی سی اولین تولید

 .سواحل جنوب تولید می کند

پذیر است، به ویژه اگر در تولید با موجودات زنده  تولید همواره کاری سخت و ریسك خبرگزاری فارس خبرنگار اقتصادیبه گزارش 

دارند و ها قرار  زیرا همواره این موجودات در معرض خطر ابتال به انواع بیماری  مرغ، ماهی و میگو سروکار داشته باشیم، از قبیل

 .گذار از بین برود ، سرمایه ممكن است بر اثر یك اتفاق کامال ساده کل سرمایه

توانند سودهای  می اگرچه گذارند و ها ، قدم در عرصه تولید می اما در این میان هنوز هم افرادی هستند که علیرغم تمامی سختی

 .شوند سر به دست آوردند، وارد وادی تولید میها بدون درد هایشان در بانك گذاری سرمایه قابل توجهی از سپرده

های جلوگیری از وابستگی به کشورهای دیگر است، مسئوالن باید همواره حمایت از  برای استمرار امر تولید در کشور که یكی از راه

ص دهند، در پرداخت های کالن خود را به امر تولید اختصا گذارانی که حاضرند سرمایه این قشر را فراموش نكنند و به سرمایه

 .ها کوتاهی نكنند تسهیالت و سایر نیازمندی

سال عمر و سرمایه خود را برای تولید در این  ٢3حامد شاهرخی یكی از فعاالن عرصه تولید آبزیان در استان بوشهر است و بیش از 

 .استان صرف کرده است

ماه گذشته  7سال قبل، آغاز کرده است و از ٣آن را از در کشور است و تولید  (شانك)باس  وی اولین تولید کننده ماهی سی

 .آغاز کرده است تولیدات خود را به بازارهای مختلف از جمله اصفهان و تهران هم

 .های خلیج فارس استفاده از آب دریا است باس، در سواحل آب مشخصه بارز این کارآفرین در پرورش ماهی سی

های مخصوص به استخرهایی که در کنار دریا  ماهی سی باس آب دریا با کمك پمپ در روش استفاده از آب دریا برای پرورش

 .شود زدایی و فیلتر می ها رسوب مرحله در حوض ٤شود، آب دریا پس از پمپاژ طی  ساخته و تعبیه شده منتقل می

شود و در  رار دارند منتقل میپس از این مرحله آب به استخرهای دیگر که در محوطه سرپوشده و قرنطینه ق: براساس این گزارش

 .یابد پرورش می ماهی و ماهی بزرگ  این قسمت بچه

گیرد و پس از طی مسیر و چرخش در استخرهای مختلف  در این روش آب در استخرهای پرورش ماهی مورد استفاده قرار می

 .گردد گونه آلودگی مجدد به دریا باز می پرورش ماهی بدون هیچ

 .مترمكعب است ١33 دور ریز آب در این روش روزانه فقط : افزاید این گزارش می

باس که با حداقل مصرف آب و آن هم با آب دریا در سواحل جنوب کشور توسط این تولید کننده و کارآفرین تولید  ماهی سی

 .رسد هزار تومان به فروش می ١٥تا  ١٤شود، در حال حاضر در مبدا با قیمت  می

نفر در استان بوشهر اشتغال ایجاد کرده  ٢٥باس بطور مستقیم برای  اندازی مزرعه پرورش ماهی سی ه این کارآفرین که با راهالبت

از روزی که ساخت مزرعه پرورش ماهی در استان آغاز شد از بانك کشاورزی : هایی هم از مسئوالن دارد و می گوید است، گالیه

 .ایم ند سال و حتی ورود محصول به بازار هنوز به موفق به اخذ تسهیالت از این بانك نشدهتقاضای وام کردیم، اما با گذشت چ

استخر : گذاری کرده است، اظهار داشت میلیارد تومان برای تولید ماهی سی باس در استان بوشهر سرمایه ١3وی که تاکنون 

دی در حال حاضر با یك سوم ظرفیت یعنی تولید تن دارد، اما به دلیل مشكالت اقتصا 7٥3پرورش ماهی ظرفیت اسمی حدود 

 .کند تن فعالیت می ٢٥3ساالنه 
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تن  7در مزارع خاکی از هر هكتار حدود : شاهرخی همچنین در مورد مزایای پرورش ماهی در سیستم مدار بسته اظهار داشت

 .این مقدار تولید کرد توان بیش از شود در حالی که در این روش با یك سوم همین فضا و آب می ماهی تولید می

شود و پس از  و تایلند به کشور وارد می باس با وزن یك دهم گرم در حال حاضر از استرالیا بچه ماهی سی: افزاید این گزارش می

 .شود تا یك کیلوگرم روانه بازار می 833وزن تقریبی  ماهه با ٦یك دوره 

هزار  ٣کند سیستم فوق متراکم است که نحوی که از سطحی معادل  یباس استفاده م روشی که این کارآفرین در تولید ماهی سی

تن از این مرکز  ٢٥3باس تولید کند که در حال حاضر حدود  تن ماهی سی 7٥3هزار تن آب ساالنه قادر است، بیش از  ٢مترمبع و 

 .شود تولید می
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 شیالت
 - 31/93/71فارس

 شیوع بیماری لکه سفید مانع صادرات میگو به روسیه شد

به روسیه هزار تن میگو  ٥درحالیكه امسال برای صادرات : وگو با فارس گفت مدیرکل دفتر توسعه آبزیان سازمان شیالت در گفت

 .ریزی شده بود اما به دلیل شیوع بیماری لكه سفید میگو قادر به صادرات فقط هزار تن میگو به روسیه هستیم  برنامه

وگو با خبرنگار اقتصادی  عیسی گلشاهی مدیرکل دفتر بهبود کیفیت فرآوری و توسعه آبزیان سازمان شیالت کشور در گفت

ریزی شده بود، که به دلیل شیوع بیماری لكه سفید  هزار تن میگو به روسیه برنامه ٥امسال برای صادرات : ، گفتخبرگزاری فارس

 .شود های جنوبی این میزان صادرات محقق نمی در استان

شود در حالی که تا پایان آبان  بینی ما این است که در نهایت امسال حدود هزار تن از این محصول به روسیه صادر پیش: وی افزود

 .تن میگو به روسیه صادر شده است ٢33حدود  ماه

سازی صادرات و توسعه  مدیرکل دفتر بهبود کیفیت فرآوری و توسعه آبزیان سازمان شیالت کشور با تأکید بر اینكه به دنبال روان

به دنبال ( شهر غذا)آبزیان در فود سیتی روسیه صادرکنندگان : دهی صادرات به روسیه هستیم، اظهار داشت تجارت و سازمان

ها عرضه کنند و  متری است، هستند تا بتوانند محصوالت شیالتی ایران را در این غرفه ٣٤غرفه  ١3برپایی یك بلوک که شامل 

 .زمینه را برای صادرات آبزیان به این کشور فراهم کنند

میلیون دالر به کشورهای مختلف صادر  03هزار تن آبزیان به ارزش  ٢0ع ماهه ابتدای امسال در مجمو 7در : گلشاهی تصریح کرد

 .شده است

درصد از نظر  ٢.٥درصد از نظر وزنی و  7ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود  7میزان صادرات در : وی افزود

 .ارزشی افزایش داشته است

معموال صادرات آبزیان در سه ماهه آخر سال اوج : ن سازمان شیالت بیان داشتمدیرکل دفتر بهبود کیفیت فرآوری و توسعه آبزیا

 .رسد میلیون دالر می ٣33توان گفت تا پایان سال ارزش صادرات آبزیان کشور به بیش از  گیرد و می می

تقریبا محصوالت   ها سردخانهبرداشت از مزارع آبزیان معموال در نیمه دوم سال است و پس از نگهداری در : گلشاهی تصریح کرد

 .شود سه ماه آخر سال صادر می در
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 شیالت
 - 31/93/71فارس

 شود تن خاویار پرورشی صادر می 0.1

کیلوگرم خاویار در سال جاری  033مدیرکل دفتر بهبود کیفیت فرآوری و توسعه آبزیان سازمان شیالت کشور با اشاره به صادرات 

 .رسد تن می ١.٥رقم این صادرات تا آخر سال به : گفت

نگار اقتصادی وگو با خبر عیسی گلشاهی مدیرکل دفتر بهبود کیفیت فرآوری و توسعه آبزیان سازمان شیالت کشور در گفت

 .صادر شده است کیلوگرم خاویار پرورشی 033از ابتدای سال جاری تاکنون حدود  :، گفتخبرگزاری فارس

 .تن برسد ١.٥شود صادرات این محصول تا پایان سال به حدود  بینی می پیش: وی افزود

تا  ١٥33هر کیلو خاویار پرورشی با قیمت  :توسعه آبزیان سازمان شیالت کشور تصریح کردمدیرکل دفتر بهبود کیفیت فرآوری و 

 .شود دالر صادر می ١٦33

 .سال گذشته حدود یك تن خاویار پرورشی صادر شد: وی افزود

روسای جمهور بین  سال پیش ٥در حال حاضر صید تجاری ماهیان خاویاری از دریای خزر براساس توافقی که : براساس این گزارش

 .انجام شد، ممنوع است در باکو( ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان)کشور حاشیه دریای خزر  ٥
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 شیالت
 آیانا 7931آذر  79, یکشنبه

 دهندگان با روند سرد شدن هوا  هشدار به پرورش/ درصدی تولید میگو در کشور 31اعالم دالیل کاهش 

 ٢3بینی کاهش  ترتیب پیش دلیل کاهش قیمت جهانی میگو، تولیدکنندگان رغبت کمتری به پرورش میگو داشتند و بدین به

 . سفید نسبت داد توان آن را به گسترش بیماری لكه د که نمیشو درصدی تولید در سال جاری می

درباره مولدهای ( ایانا)های آبزیان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرکل دفتر بهداشت و مبارزه با بیماری 

اند و سپس در مزارع تكثیر  رد شدهخورشیدی به کشور وا 87و  ١٣8٦های  مولدهای موجود از سال: میگوی موجود در کشور گفت

 .شود های مولدان اولیه استحصال می میگو از نسل اند و بعد از آن نیز همچنان بچه کشور مولدسازی شده

گیرند،  شوند و در هر مرحله نیز مورد آزمایش قرار می از آنجا که این مولدها چندین سال است والدگیری می: امراهلل قاجاری افزود

 .شده کامالً سالم هستند ترتیب انتقال پیدا کند، زیرا مولدهای استحصال سفید میگو بدین جود ندارد که بیماری لكهامكان آن و

های مختلف عالوه بر ایران، به صنعت پرورش میگوی نقاط  سفید بومی کشور شده است و طی سال بیماری لكه: وی خاطرنشان کرد

 .کند هایی را وارد می مختلف جهان نیز آسیب

های خوزستان، بوشهر و  بار در کشور گزارش شد و استان خورشیدی برای نخستین ١٣8١این بیماری از سال : قاجاری ادامه داد

 .سیستان و بلوچستان را درگیر کرده است

تكثیر  به مراکز -که نوعی ویروس است-زا  رعایت اقدامات امنیت زیستی در جهت پیشگیری از ورود عامل بیماری: وی تصریح کرد

های  های محیطی و همچنین برداشت میگو در زمان و مزارع پرورش و رعایت شرایط مدیریت بهینه پرورشی و کاهش استرس

 .تواند در جلوگیری از گسترش بیماری مؤثر باشد مناسب می

 زا شد تعلل تولیدکنندگان میگو باز هم خسارت 

سازمان دامپزشكی کشور همزمان با فصل تكثیر و پرورش، : یادآور شدهای آبزیان  مدیرکل دفتر بهداشت و مبارزه با بیماری

ای را به انجام رسانده است و به مراکز در معرض خطر نیز گوشزد کرده است، اما متأسفانه  های گسترده های پایش و مراقبت برنامه

اند و این تعلل باعث شده  آن اقدام نكرده برخی تولیدکنندگان برای آنكه وزن میگوها به اندازه اقتصادی برسد، نسبت به برداشت

 .هایی به آنها وارد شود است که خسارت

دهندگان و همچنین مراکز تكثیر میگو و واردات  های بهداشتی توسط برخی پرورش عدم رعایت دستورالعمل: قاجاری تأکید کرد

 .تواند گسترش این بیماری را دامن بزند های غذایی همچون خوراک می نهاده

ترین عامل بروز آن، از  در سال گذشته بیماری در سیستان و بلوچستان و خوزستان گسترش پیدا کرد که مهم: اظهار داشت وی

 .ترین آن، آب بین مزارع و خوراک آلوده بود هایی بود که ویروس توانسته بود به مزرعه پرورشی انتقال یابد که مهم طریق راه

تواند به  ای به مزرعه دیگر منتقل شوند، زیرا این امر باعث استرس شده و می نباید از مزرعه میگوها نیز بچه: قاجاری همچنین گفت

تواند باعث شود که شرایط بهداشتی در خطر  های موجود می ها در رسوب گسترش بیماری دامن بزند و عالوه بر آن تجمع ویروس

 .قرار گیرد

شود، مكانیكی بوده و هیچ ربطی به واردات  سفید در میگو می بیماری لكه بیشترین عاملی که باعث انتقال: وی در ادامه افزود

مولدان ناسالم ندارد؛ چرا که والدگیری در شرایط کامالً بهداشتی انجام شده و عالوه بر آن، در چندین مرحله پایش و آزمایش 

 .شود می

 توصیه به برداشت میگوی هرمزگان، پیش از سردتر شدن هوا
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دهندگان میگوی استان هرمزگان بارها اخطار داده  به پرورش: های آبزیان خاطرنشان کرد داشت و مبارزه با بیماریمدیرکل دفتر به

کند و ممكن است باعث مرگ و میر میگوها شود و باز هم دوباره اعالم  شده که همزمان با سرد شدن هوا، بیماری گسترش پیدا می

 .برداشت محصول خود اقدام کنند تا ضرری متوجه آنها نشود شود که پیش از سردتر شدن هوا، نسبت به می

که عاری از ویروس بوده و در چند سال گذشته توسط محققان مؤسسه علوم شیالتی کشور  SPF قاجاری درباره تولید میگوی

برداران  ا در حوزه بهرهاند و م اند، هنوز به عرصه وارد نشده ترتیب تولید شده این میگوها که بدین: بررسی شده است، ادامه داد

 .داخلی نداریم SPF تولیدکننده میگو، مولد

دلیل مسائل اقتصادی موجود و بازار نامناسب این محصول  به: درصدی تولید میگو در کشور خبر داد و تصریح کرد ٢3وی از کاهش 

ید میگو در سال جاری را به بیماری و کاهش قیمت جهانی آن رغبتی برای تولید بیشتر وجود نداشت؛ بنابراین نباید کاهش تول

 .سفید نسبت داد لكه

 .ماهیان کمتری نیز تولید و به عرصه تحویل داده شد بازار جهانی میگو در سال جاری مناسب نبود، بنابراین بچه: قاجاری یادآور شد

ند، بنابراین این مسئله بر تولید کلی رو بود تولیدکنندگان برای بازاریابی و فروش محصول خود با رغبت کمتری روبه: وی تأکید کرد

 .میگو در کشور اثرگذار بود

دهندگان میگو باید رعایت شرایط بهداشتی در  پرورش: های آبزیان در پایان اظهار داشت مدیرکل دفتر بهداشت و مبارزه با بیماری

ای کامل اقدام به  د و در شرایط قرنطینههای غیرضروری را رعایت کنن تمامی مراحل، استخرهای پرورشی، غذای سالم و حمل و نقل

 ./تولید کنند تا متوجه ضرر و زیان نشوند

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http١-٢٦٥٢٥html. 
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 شیالت
 آیانا 7931آذر  79, یکشنبه

 تن میگو به روسیه  021صادرات / مانع تراشی دامپزشکی برای واردات آبزیان

سازمان دامپزشكی کشور از یك ماه گذشته واردات هرگونه آبزی تجاری به کشور را منوط به بازدید کارشناسان این سازمان از 

 . وجود آورده است یام شب عید را بهمبداء دانسته است که این امر نگرانی برای کندی روند واردات و کم شدن ماهی در ا

تراشی جدید  از مانع( ایانا)دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

انواع سازمان دامپزشكی کشور از یك ماه گذشته واردات : سازمان دامپزشكی کشور برای واردات ماهیان تجاری خبر داد و گفت

 .ترتیب از یك ماه گذشته هیچ مجوزی صادر نكرده است ماهی به کشور را منوط به بازدید کارشناسان این سازمان دانسته و بدین

های نظارتی،  خورشیدی به تصویب هیأت دولت رسیده است، سازمان ١٣0٢نامه سال  از آنجا که مطابق آیین: اکبر خدایی افزود علی

ای، سپس مطالعه  های مختلف پروتئینی در ابتدا باید مطالعه کتابخانه اند که برای واردات محموله کرده دامپزشكی کشور را موظف

 .نامه بهداشتی انجام شود که در این راستا این سازمان واردات ماهیان تجاری را قطع کرده است میدانی و در نهایت انعقاد تفاهم

های دور با ایران  ماتی رایج نیست و از آنجا که یك سری از کشورها از گذشتهدر هیچ جای دنیا چنین اقدا: وی خاطرنشان کرد

شده است، با اجرایی شدن چنین دستوری، نگران آن  ماهیان از گذشته به کشور وارد می ای که تن گونه مراودات تجاری دارند، به

 .هستیم که برای ایام عید بازار دچار کمبود ماهی شود

ای از سوی این اتحادیه به دفتر رئیس جمهوری و رئیس سازمان دامپزشكی کشور خواستار آن شدیم که  نامهطی : خدایی ادامه داد

طبق روال گذشته واردات انجام شود، اما دامپزشكی هنوز هیچ پاسخی نداشته است و دفتر رئیس جمهوری نیز موافقت خود را 

 .برای ادامه واردات اعالم کرده است

خواهیم با روال فعلی دامپزشكی ادامه فعالیت دهیم، برای آنكه بتوانیم مجوزی اخذ کنیم، چندین ماه زمان اگر ب: وی تصریح کرد

بازار خالی خواهد ماند و عواقب آن عالوه بر آنكه باعث  ای بخواهد به کشور وارد شود و در فاصله این مدت، الزم است تا محموله

 .کند یز دچار کمبود میشود، بازار مصرف را ن ها می تعطیلی کارخانه

تواند دلیلی بر سالمت آن باشد، اما متأسفانه هنوز مسئوالن  ها با مجوزهای بهداشتی می دارا بودن محموله: خدایی یادآور شد

 .العملی ندارند شده عكس های انجام نگاری دامپزشكی نسبت به نامه

 اعزام تیم صادرکنندگان آبزیان به روسیه 

آذرماه سال جاری  ٢٣در : صادرکنندگان آبزیان ایران درباره صادرات ماهی از ایران به سایر کشورها نیز تأکید کرددبیرکل اتحادیه 

کنند تا بتوانیم برای تعیین تكلیف  هایی می تیمی از اتحادیه برای بازدید به روسیه اعزام خواهند شد و با تجار روسی صحبت

 .مات الزم را انجام دهیماختصاص مكانی در فودسیتی این شهر، اقدا

 ١٣3ای که تاکنون  گونه تاکنون پنج محموله میگو به روسیه ارسال شده است و محموله ششم نیز در راه است، به: وی اظهار داشت

 .پترزبورگ ارسال شده است صورت دریایی به بندر سن تن میگو راهی کشور روسیه شده است و یك محموله از این تعداد نیز به

طور عمده چین، ویتنام، تایلند و برخی  ماهی و میگوی ایرانی مطابق سلیقه کشورهای جنوب شرقی آسیا به: همچنین گفتخدایی 

 .و گشایش اعتبارات، بتوانیم صادرات را توسعه دهیم LC کشورهای اروپایی است که امیدواریم با برطرف شدن مشكل

کنندگان طالب محصول  مصرف: کنندگان آبزیان ایرانی است، افزود مصرف ترین وی در پایان درباره آنكه چرا چین یكی از بزرگ

شود،  بیوتیك و مواد شیمیایی است و به نوعی ارگانیك محسوب می کیفی هستند و از آنجا که آبزیان تولیدشده در کشور فاقد آنتی
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کند و از آنجا که  لیون تن آبزی تولید میترتیب کشور فوق، خواستار محصول ایرانی است و عالوه بر آن چین بیش از یك می بدین

 ./عنوان بازار ثانویه برای ایران پتانسیل داشته باشد تواند به شود، می بازار بزرگی برای کشورهای اروپایی و آمریكایی محسوب می

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http١-٢٦٥٢٤html. 
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 شیالت
 ایران اکونا - 793۱/ آذر /  7۱, یکشنبه 

 تن انواع ماهیان استخوانی در دریای خزر 017صید

 . درصد ماهیانی صید شده صیادان گیالنی از نوع ماهیان کفال و سفید است 0٦: مدیرکل شیالت گیالن گفت 

هزار صیاد گیالنی از  ٤تن انواع ماهیان استخوانی در دریای خزر توسط  ٦37از ابتدای فصل صید تاکنون   :شعبانی گفتاسحاق 

 .دریای خزر صید شده است

 ١٥تن انواع ماهیان استخوانی صید شده بود که براساس این آمار شاهد رشد  ٥٢8در مدت مشابه سال گذشته : وی ادامه داد

 .ایم در فصل صید جاری تاکنون بودهدرصدی صید ماهیان 

درصد  0٦تن ماهی کفال بوده است و  ٢0٣تن ماهی سفید، ٢0٣از مقدار ماهی صید شده : نشان کرد کل شیالت گیالن خاطر مدیر

 .ها بوده است درصد ماهیان صید شده سایر گونه ٤و تنها  ماهیان صید شده از دریای خزر را ماهیان کفال وسفید تشكیل داده 

هزار ٤در استان گیالن : میلیون تومان عنوان کرد و گفت ٢33میلیاردو  ١٢وی میزان درآمد صیادان از صید ماهیان استخوانی را 

 .پره فعال مشغول به صید ماهیان استخوانی هستند ٥١صیاد درغالب 

فروردین  ٢3یا  ١٥شود تا  بینی می شپی: بینی وضعیت خوب صید ماهیان استخوانی تا پایان فصل صید، یادآور شد شعبانی با پیش 

 .هزار تن انواع ماهی استخوانی در دریای خزر حوزه گیالن صید شود ٤سال بعد، 

/com.iranecona//:http٤0٤٢٣ 
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 شیالت
 ایران اکونا - 793۱/ آذر /  17, شنبه 

 با استحصال آب دریا« سی باس»تولید ماهی 

پیرو رهنمودهای مقام معظم رهبری درباره تحقق اقتصاد مقاومتی که خمیرمایه آن ارتقای : مجری طرح تولید ماهی سی باس گفت

 . پرورش ماهی سی باس در سیستم مداربسته متراکم با استحصال آب دریا اجرایی شد ١٣0٢تولید داخل است از اواخر سال 

در دنیا پرورش ماهیان دریایی در : زدید خبرنگاران از سایت استخر پرورش ماهی سی باس در این استان افزودحامد شاهرخی در با 

پرورش ماهی مداربسته و )سه روش تولید در مزارع خاکی، سیستم کشت در قفس دریایی و سیستم کشت از طریق چرخش آبی 

 .انجام می شود( فوق متراکم

اس یعنی سیستم پرورش ماهی مداربسته و فوق متراکم در .ای.ورش ماهی سی باس به روش آردر حال حاضر پر: وی ادامه داد

زمینی به مساحت یك هكتار اجرا می شود که دارای مزیت تامین آب به طور مستقیم از دریاست؛ این بدان معناست که آب مورد 

وی امالح .هار مرحله و با تزریق ازن و گذر از فیلترهای یونیاز پرورش ماهی از دریا استحصال و پس از انجام فرایند تصفیه آب در چ

 .و میكروب های آن گرفته می شود

این ماهی جزء : وی هدف از اجرای این طرح را رفع نیاز داخلی برای تامین ماهی تازه، صادرات و ارزآوری برشمرد و گفت

زی، تایلند، تایوان است که به کشورهای عربی صادر می پرطرفدارترین و گرانترین ماهی ها در کشورهایی همچون استرالیا، مال

 .شود

و دمای آب، تولید باالی مولد  ph، مقاومت باال در برابر شوری، ٣دارای امگا( باراموندی)به گفته شاهرخی، ماهی سی باس آسیایی 

آب شیرین، پخت سریع و نداشتن تیغ در هربار تخم ریزی، دارای مصرف غذای پائین، بدون بو، طول دوره رشد کوتاه، عدم نیاز به 

  .ریز است

مجری تولید ماهی سی باس، روش تصفیه آب در هرساعت، تولید ماهی سی باس ارگانیك، تولید متراکم و متداوم در کل سال، 

 کنترل گزینه های کیفی آب و جلوگیری از بروز هرگونه بیماری، به کارگیری نیروهای متخصص در سطوح باال و کارآفرینی

 .نیروهای بومی را از دیگر مزایای آن بیان کرد

تولید این نوع ماهی در غرب آسیا توسط ایران منحصر به فرد خواهد بود به طوری که با وجود چند هزار : شاهرخی ادامه داد

  .کیلومتر ساحل بهترین گزینه برای تولید ماهی سی باس است

میلیارد تومان است که یك  ١٢لید و پرورش ماهی سی باس در آبهای گرم نیازمند با وجود تحریم ها علیه ایران، تو: وی اضافه کرد

 ١١راه اندازی شد و تاکنون نیز حدود  ١٣0٢این طرح اواخر سال . سوم آن توسط وام بانكی و بقیه توسط سهامداران تامین شد

 .میلیارد تومان هزینه شده است

تن  ٢٥3اهی سی باس در سال با سه هزار مترمكعب آب است که هم اکنون تن م 7٥3این استخر دارای ظرفیت اسمی : وی گفت

درصد توان تولید واقعی تولید می شود که عمده دلیل آن نداشتن بچه ماهی مورد نیاز، کمبود نقدینگی، نداشتن  ٢٥ماهی معادل 

 .گردش مالی و عدم همكاری بانك ها برای پرداخت تسهیالت است

تصمیم داریم سال آینده تولدی ماهی سی باس را توسط دیگر پرورش دهندگان توسعه بدهیم به طوری : اداین تولید کننده ادامه د

پرورش دهنده میگو از پرورش ماهی سی باس در زمان پرورش میگواستقبال کردند زیرا این ماهی می تواند آب  ١٢که امسال نیز 

 .حوزچه های میگو را تصفیه و پاکسازی کند

 .ون بخش عمده ماهی سی باس تولیدی کشور به بازارهای داخلی تهران و اصفهان و بازار امارات صادر می شودهم اکن: وی گفت
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تن ماهی بیشتر وجود ندارد اما در  7تا  ٦هزار مترمكعب آب نیاز است که امكان تولید  ١3مزرعه یك هكتاری،  ٣١در : وی افزود

 . ابر ماهی تولید می کنیمسیستم یاشده متمرکز با یك سوم فضا و آب چند بر

مترمكعب می رسد و دور ریز آب نداریم؛ ضمن آنكه آب در  ١33به گفته وی، در این سیستم هدروری آب روزانه به کمتر از 

سیستم مداربسته مرتبا می چرخد و برای رقیق شدن آب استخرها، مقداری آب اضافه و به ازای آن مقداری از آب از چرخه مصرف 

و این آب وارد سیستم فیلتراسیون شده و به طور مجدد، رسوب گذاری کامل و به دریا رهاسازی می شود؛ یعنی  خارج می شود

 .همان آبی که از دریا برداشته شده دوباره به دریا برگشت داده می شود

باس در قفس در در حال حاضر پرورش ماهی در قفس در شمال و جنوب کشور موفق است به نحوی که ماهی سی : شاهرخی افزود

 .هرمزگان تولید شد

  .در تالشیم سال آینده حجم زیادی ماهی سی باس را در قفس های دریایی تولید کنیم: وی ادامه داد

کشور ما دارای گونه های : وی یكی از گلوگاه های پرورش ماهی در قفس کشور را نبود مولد و بچه ماهی مورد نیاز برشمرد و افزود

ن هامور است اما متاسفانه فعالیت های تحقیقاتی ما در سطح مراکز تحقیقاتی باقیمانده و به بخش تجارت ارزشمند ماهی همچو

 .منتقل نشده است

در حال حاضر هزینه سرباری برای حمل و واردات بچه ماهی یك دهم گرمی و آب از استرالیا به ایران را برای : وی خاطرنشان کرد

 .هزار بچه ماهی یك تن پول آب می دهیم ١33که برای هر  ساعت راه می پردازیم به طوری ٦3

در حال حاضر با توجه به این که مولد این ماهی در کشورهای استرالیا و تابلند است انتقال بچه ماهی به : این تولیدکننده گفت

ور هستیمم تا در صورت کشور در سطح گسترده بسیار پرهزینه و با استرس انجام می شود؛ در تالش انتقال مولد به داخل کش

تامین بودجه و موافقت طرف خارجی و انجام این مهم، نه تنها مشكل تولید بچه ماهی در داخل کشور رفع شود بلكه می توان 

 .نسبت به صادرات آن به دیگر کشورهای آسیایی نیز اقدام کرد

گرمی سی باس است؛ باید مولد در مزارع  ٥3تا  ١3اهی در واقع این مرکز ، مكان مناسبی برای تولید و تكثیر بچه م: وی ادامه داد

خاکی و پرورش ماهی در قفس دریا تولید شود زیرا در استان بوشهر مزارع خاکی زیاد است که حجم انبوهی را می توان در مزارع 

 .خاکی تولید کرد

رای مزارع خاکی در نظر گرفته ایم تا میلیون ب ١.٥در همین راستا یك میلیون بچه ماهی برای پرورش قفس دریا و : وی افزود

 .تولید سال آینده ما به یك هزار تن برسد

تولید : این تولید کننده ماهی سی باس، یكی از عمده مشكالت این تولید را کمبود نقدینگی و نداشتن وثیقه عنوان کرد و گفت

در زمینه تامین وثیقه نیز دچار مشكلیم به طوری که  درصدی بپردازیم و ٣3تا  ٢٥آنچنان سودی ندارد که بتوانیم بهره بانكی بین 

 .هم اکنون به بهره برداری رسیده ایم اما هنوز سند زمین را به عنوان وثیقه برای وام بانكی در اختیار نداریم

طعه گستردگی این پروژه می تواند موجب افزایش سطح زیرکشت تولید در قفس و مزارغ خاکی، فراوری، پاکسازی ق: وی افزود

 .بندی، فریز کردن و بسته بندی شود

به دلیل وجود دالالن، فاصله قیمتی : وی یكی دیگر از مشكالت را بازاررسانی این محصول با قیمت مناسب بیان کرد و گفت

هزارتومان به دست مصرف  ٣٢تا  ٣3هزارتومان و در تهران و اصفهان با قیمت  ١٤هرکیلوگرم ماهی سی باس در بوشهر حدود 

 .ندگان می رسدکن

انتظارمی رود با همكاری شهرداری ها بتوانیم این محصول را در مراکز عرضه مستقیم کاال با قیمت مناسب تری به : شاهرخی گفت

 .دست مردم برسانیم
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رفیت اکنون کارخانه تولید خوراک ماهی و میگو با ظ: امید بحری، یك تولید کننده خوراک ماهی و میگو در استان بوشهر نیز گفت

 .هزارتن در بوشهر فعال است که هم اکنون ساالنه با دوسوم ظرفیت موجود کار می کند ٢3

 .هزارتن برسد ١٤هزارتن خوراک تولید شد و امسال پیش بینی می شود حجم تولید به  ١٦سال گذشته : وی افزود

شود که تعداد محدودی ماده اولیه آن شامل نوع ماده اولیه در تولید خوراک ماهی و میگو بكارگرفته می  ١٦: وی اضافه کرد

 .کنستانتره و ویتامین از خارج کشور تامین و وارد می شود

در تامین آرد و سویای مورد نیاز این بخش حتی با دو تا سه برابر قیمت دچار مشكل هستیم زیرا اولویت اول : وی خاطرنشان کرد

 .شرکت غله با نانوایی ها و صنعت مرغداری کشوراست

در حال حاضر پودر اسكوئید جاذب : ین تولیدکننده از دیگر مشكالت این بخش را به روز نبودن دامپزشكی کشور دانست و گفتا

میگو در تمام دنیا در تولید خوراک میگو استفاده می شود اما طبق قوانین قدیمی سازمان دامپزشكی کشور، مصرف آن منع قانونی 

  .دارد

ات مواد اولیه و صادرات خوراک ماهی و میگو به کشورهای دیگر دچار مشكل هستیم زیرا نرخ تعرفه همچنین در وارد: وی افزود

گذاری ما براساس قوانین سازمان دامپزشكی کشور باید تعیین شود اما هم اکنون این مهم به سازمان غذا و دارو محول شده در 

 .اس تعرفه های دارویی نرخ گذاری شودحالی که خوراک ماهی و میگو کنستانتره است نه دارو که براس

تن خوراک ماهی و میگو تولید می کند که بخشی از آن برای  ١٢3به گفته بحری، این واحد تولیدی از بهمن تا مهرماه، هرسال 

 .تولید داخلی و بخشی صادر می شود

/com.iranecona//:http٤073١%/ 
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 (نیشکر/ چغندر )شکر 

 خبرنگاران جوان - 793۱آذر  71: تاریخ

 هرکیلو شکر چقدر به فروش می رود؟/ قیمت شکر کاهش یافت

 .رئیس اتحادیه خواربار فروشان از کاهش سه تا پنج درصدی قیمت شكر از هفته گذشته خبر داد

این : درصدی نرخ شكر گفت ٥تا  ٣، با اشاره به کاهش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانصفر فرهمند جم در گفتگو با 

 .شود کاهش قیمت به خاطر تمام شدن ایام محرم بوده و بیشترین میزان مصرف شكر برای نزوالت مردم مصرف می

هزار تومان کاهش یافته  ٢تومان بودیم که از هفته گذشته این قیمت به  ٢83هزار و  ٢یلو شكر قبل از محرم نرخ هر ک: وی افزود

 .است

شود  بینی می های گذشته هیچ تغییری نكرده و پیش به گفته فرهمند کلیه مایحتاج عمومی مردم از جمله خواربار در طول هفته

 .جاری ادامه یابد این روند تا پایان سال

واربار فروشان با اشاره اینكه البته نوسانات قیمت شكر نیز در طول زمان یاد شده بسیار ناچیز و حداقل بوده است رئیس اتحادیه خ

ترین دلیل آن وفور انواع کاال در این بخش در بازار داخلی کشور  بازار خواربار کشور از یك ثبات نسبی برخوردار است که مهم: گفت

 .است

/news/fa/ir.yjc.www//:http٥٤١80٢٤ 
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 شیر و فراوردهها

 خبرنگاران جوان - 793۱آذر  71: تاریخ

 حذف یارانه شیر چه بالیی سر کارخانه های لبنی آورد؟

های لبنی از چرخه تولید  درصد کارخانه ٥3از زمان قطع یارانه شیر تاکنون حدود : های لبنی کشور گفت مدیرعامل اتحادیه فرآورده

 .خارج شدند

، در خصوص خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان های لبنی کشور در گفتگو با محمدرضا اسماعیلی مدیرعامل اتحادیه فرآورده

های لبنی از چرخه تولید خارج شدند و برخی  درصد کارخانه ٥3کنون، حدود از زمان قطع یارانه شیر تا: یارانه شیر اظهار داشت

دهند و این در حالیست که باید براساس برنامه پنجم تعداد  ها با نیمی از ظرفیت تولید به فعالیت خود ادامه می دیگر از واحد

 .کرد ها افزایش پیدا می های لبنی و دامداری کارخانه

ال حاضر نه تنها دامداران، بلكه صنایع لبنی کشور نیز با وجود کاهش قدرت خرید مردم و عدم کشش بازار بنابراین در ح: وی افزود

 .با زیان مواجه هستند

لیتر بوده که متاسفانه با حذف یارانه  ١33الی  03تا قبل از حذف یارانه شیر افزایش مصرف سرانه حدود : اسماعیلی در ادامه گفت

لیتر است، این در حالیست که  83الی  73ی مواجه بوده، به طوری که اکنون مصرف سرانه شیر حدود این میزان با کاهش شدید

 .لیتر است ١٥3متوسط مصرف جهانی 

ها باید گفت که این  میلیون تنی تولید کارخانه ٢3در واقع با وجود ظرفیت : های لبنی تصریح کرد مدیرعامل اتحادیه فرآورده

صنعت به سبب نداشتن صرفه اقتصادی رو به نابودی است و همواره الزم است که دولت از ابتدا تا انتهای این زنجیره را مورد 

 .حمایت خود قرار دهد تا از مشكالت بیماری نظیر پوکی استخوان در آینده جلوگیری شود

/news/fa/ir.yjc.www//:http٥٤١8078%/ 
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 صادرات و واردات

 - 31/93/71فارس

 سوزی مسئوالن برای استفاده از بازار روسیه بعد از تحریم ترکیه  فرصت

خوبی برای ایران ایجاد شده است، برخی در حالی که با تحریم اقتصادی ترکیه از سوی روسیه، فرصت و بازار صادراتی بسیار 

 .توان جای ترکیه را در روسیه پر کرد کنند با مشكالت موجود نمی اندیشی برای برخی مشكالت، اعالم می مسئوالن به جای چاره

عای این که جنگنده روسیه حریم هوایی این کشور را ، هفته گذشته ترکیه با ادخبرگزاری فارسالملل  به گزارش گروه اقتصاد بین

در پی این اقدام روسیه اقدامات تالفی جویانه متنوعی که تلفیقی از اقدامات سیاسی و . نقض کرده است، آن را سرنگون کرد

مسئله فرصتی برای این . ها ممنوعیت واردات برخی محصوالت کشاورزی از ترکیه بوده است اقتصادی بوده اجرا کرده که یكی از آن

 .تواند بر صادرات خود به روسیه، در زمینه محصوالت کشاورزی بیفزاید ایران به وجود آورده که می

میلیون دالر  833کند که در حدود  میلیارد دالر محصوالت کشاورزی به روسیه صادر می ١.٦در حال حاضر ترکیه ساالنه در حدود 

همچنین سه . دهند تشكیل می( عمدتا گوجه و خیار)آن را انواع صیفی جات و سبزیجاتمیلیون دالر  ٦33آن را انواع میوه و 

عبارتند از گوجه، مرکبات و کشمش، که جزء محصوالت کشاورزی ( در بین تمامی کاالها)کاالهای عمده صادراتی ترکیه به روسیه

 .هستند

میلیون دالر بوده که در این میان ارزش  ٤873یه، ارزش کل صادرات ترکیه به روس ٢3١٤به گزارش سایت تریت مپ، در سال 

میلیون دالر بوده  ١08میلیون دالر، ارزش انواع سبزیجات  83١میلیون دالر، ارزش انواع میوه  ١٥8٤صادرات محصوالت کشاورزی، 

 .است

دار،  های هسته میوه خیار، فرنگی، مرکبات، انگور، کشمش، گوجه: محصول کشاورزی عمده صادراتی ترکیه به روسیه شامل ١3

 .پیاز، سیر، کمپوت میوه، شكر و آجیل است ماهی،

 .کند عالوه بر کاالهای جدول فوق روسیه مقادیری گوشت مرغ نیز از ترکیه وارد می

جمهوری اسالمی ایران نیز در برخی کاالهای فوق صادرات قابل توجهی دارد و این امكان وجود دارد که جایگزین ترکیه در روسیه 

عالوه بر کاالهای فوق، ظرفیت صادرات محصوالتی چون خرما، سیب و دیگر انواع میوه نیز به روسیه وجود دارد که الزم است .شدبا

 .ها به روسیه تدابیری اتخاذ شود برای شكل گیری صادرات آن

مشكالت . دگان سخت کرده استالبته از گذشته صادرات ایران به روسیه با مشكالت مختلفی همراه بوده که کار را برای صادرکنن

گذاری گمرکی؛ کمبود سفرهای هوایی بین ایران و روسیه؛ و  ای و قیمت بانكی و نقل و انتقال پول؛ حمل و نقل کاال؛ مشكالت تعرفه

رفع این مشكالت در تجارت . سختی در گرفتن روادید برای بازرگانان بزرگترین مشكالت پیش روی تجارت ایران با روسیه هستند

اندیشی برای حل این  اما در این میان برخی مسئولین ایرانی به جای چاره. ایران با روسیه در حال حاضر بیش از پیش اهمیت دارد

 .تواند جای ترکیه را در روسیه پر کند اند به دلیل مشكالت موجود ایران نمی مشكالت، تنها کنار نشسته و اعالم کرده

ایران در .اند که تمایل دارند جای خالی محصوالت ترکیه در روسیه را پر کنند صر اعالم کردهاز طرف دیگر کشورهای دیگری چون م

تری برخوردار است ولی چنانچه ایران از این فرصت در زمان  مقایسه با مصر و دیگر کشورها از ظرفیت و موقعیت بسیار مناسب

بنابراین الزم است . ین فرصت نیز از دست ایران خواهد رفتشوند و ا مناسب استفاده نكند، این کشورها به سرعت وارد عمل می

های روسی به دلیل تحریم اقتصادی ترکیه تمایل به واردات بیشتر از ایران دارند، به سرعت مشكالت موجود حل و  اکنون که طرف

 .فصل شود و شاهد افزایش چشمگیر صادرات محصوالت ایرانی به روسیه باشیم

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http١٣0٢3٥٢٢33١٣٢٦ 
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 صادرات و واردات
 - 31/93/71فارس

 مرغ امسال به عراق صادر شد هزار تن تخم 44

 ٤٤امسال : شود، گفت مرغ به عراق صادر می تن تخم ٣33گذار تهران با اشاره به اینكه روزانه  رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .مرغ ایران به عراق صادر شده است هزار تن تخم

در : گفت خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  گذار تهران در گفت پور شیری رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم ناصر نبی

 .شود مرغ به عراق صادر می تن تخم ٣33تا  ٢٥3ه حدود حال حاضر روزان

هر ساله : مرغ به دلیل برگزاری مراسم اربعین حسینی به عراق خبرداده بود، گفت وی که چندی پیش از توقف صادرات تخم

کشور عراق به این مرغ به دلیل نیاز  شد، اما امسال صادرات تخم متوقف می مرغ در این ایام اربعین حسینی به عراق صادرات تخم

 .از طریق مرزهای جایگزین انجام شد محصول

هزار تن  ٤٤امسال حدود  هزار تن تخم مرغ صادراتی به کشورهای مختلف در سال جاری، ٦٥از : پور شیری تصریح کرد نبی

 .به عراق صادر شده است مرغ تخم

مرغ را از پاکستان  تر تخم را این کشور با قیمت پایینشود زی مرغی به افغانستان صادر نمی در حال حاضر تخم  :وی بیان داشت

 .کند تأمین و خریداری می

تومان است و  ٣833داری  مرغ درب مرغ قیمت هر کیلوگرم تخم: گذار تهران بیان داشت رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم

 .شوند کنندگان با این قیمت در حال حاضر متحمل ضرر و زیان نمی تولید

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http١٣0٤30١٦333٦٤٦ 
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 صادرات و واردات
 - 31/93/71فارس

 شود تن خاویار پرورشی صادر می 0.1

کیلوگرم خاویار در سال جاری  033مدیرکل دفتر بهبود کیفیت فرآوری و توسعه آبزیان سازمان شیالت کشور با اشاره به صادرات 

 .رسد تن می ١.٥رقم این صادرات تا آخر سال به : گفت

نگار اقتصادی وگو با خبر عیسی گلشاهی مدیرکل دفتر بهبود کیفیت فرآوری و توسعه آبزیان سازمان شیالت کشور در گفت

 .صادر شده است کیلوگرم خاویار پرورشی 033از ابتدای سال جاری تاکنون حدود  :، گفتخبرگزاری فارس

 .تن برسد ١.٥شود صادرات این محصول تا پایان سال به حدود  بینی می پیش: وی افزود

تا  ١٥33هر کیلو خاویار پرورشی با قیمت  :توسعه آبزیان سازمان شیالت کشور تصریح کردمدیرکل دفتر بهبود کیفیت فرآوری و 

 .شود دالر صادر می ١٦33

 .سال گذشته حدود یك تن خاویار پرورشی صادر شد: وی افزود

روسای جمهور بین  سال پیش ٥در حال حاضر صید تجاری ماهیان خاویاری از دریای خزر براساس توافقی که : براساس این گزارش

 .انجام شد، ممنوع است در باکو( ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان)کشور حاشیه دریای خزر  ٥

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http١٣0٤30١٦3333٤7 
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 صادرات و واردات
 آیانا 7931آذر  71, چهارشنبه

میلیارد دالری بازار روسیه را از  0.1فرصت / نبود برنامه صادراتی، باعث از دست رفتن بازارهای منطقه شد

 دست ندهیم 

 . دست بدهیمشود بازار روسیه را از  از آنجا که برنامه صادراتی محصوالت کشاورزی هدف قرار نگرفته است، این امر باعث می

: با اعالم این خبر گفت( ایانا)های صنایع غذایی ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  دبیرکل کانون انجمن

شده را دربر  هایی همچون کاهش قیمت تمام تواند مزیت های تولیدکننده مواد غذایی در یك شهرک صنعتی می وجود مجموعه

هایی چون زرماکارون و خطوط ریلی که در کنار آن قرار گرفته  ای که افتتاح پاالیشگاه غالت در کنار کارخانه گونه بهداشته باشد، 

 .های فوق و صدور مجدد به سایر کشورها باشد تواند باعث ورود محصوالت مختلف برای فرآوری در کارخانه است می

تواند محصول غالت سایر کشورها همچون روسیه را به این  بار در کشور می تینوجود پاالیشگاه غالت برای نخس: کاوه زرگران افزود

 .کارخانه گسیل کند تا فروکتوز آن استحصال شده و سپس دوباره از طریق خطوط ریلی ارسال مجدد شود

قعیت مناسبی را در های آن ایجاد شده است و مو این کارخانه بیشتر برای صادرات محصوالت غالتی و فرآورده: وی خاطرنشان کرد

 .کند این زمینه ایجاد می

تواند نقطه قوتی  دهد و می شده را کاهش می های تمام آهن در کنار این مجموعه پنج درصد از هزینه وجود ریل راه: زرگران ادامه داد

 .برای این بخش باشد

 میلیارد دالری صنایع غذایی طی شش ماهه نخست سال 0.3صادرات  

در شش ماهه نخست سال : های صنایع غذایی ایران درباره میزان صادرات بخش صنایع غذایی تصریح کرد مندبیرکل کانون انج

میلیارد دالر رسید که با توجه به بازارهایی همچون روسیه و ترکیه و اتفاقات سیاسی که در  ١.٢جاری صادرات صنایع غذایی به 

 .توانست بیش از این باشد منطقه وجود دارد، می

میلیارد دالری ایجاد شده در بازار روسیه ناشی از اختالفات ایجاد شده بین روسیه و ترکیه پتانسیل  ١.٥فرصت : دآور شدوی یا

 .تواند راه را برای ورود محصوالت کشاورزی و مواد غذایی ایرانی باز کند مناسبی است که می

میلیون دالر در حوزه محصوالت خام  833ه محصوالت لبنی و میلیون دالر در حوز ١83تواند  بازار روسیه می: زرگران تأکید کرد

ها  کشاورزی برای ایران ارز آوری داشته باشد، اما نیاز است که برای صادرات عالوه بر آنكه میزان تولید و کیفیت افزایش یابد، روش

 .و راهكارهای افزایش صادرات نیز پیگیری شود

ها به  هایی است که باید بین دولت ی صادرات محصوالت ایرانی به روسیه، پروتكلترین مشكل موجود برا بزرگ: وی اظهار داشت

ای که در حوزه محصوالت دامی و گوشت مرغ همچنان دامپزشكی کشورها در حال بازدیدهای متوالی هستند و  گونه امضاء برسد؛ به

 .هنوز امكان صادرات محصوالت فراهم نشده است

های گذشته باعث شده است که صادرکنندگان ایرانی نتوانند در بازارهای جهانی  صادراتی از سال قطع جوایز: زرگران همچنین گفت

 .حال صادرکنندگان باشد رقابت داشته باشند؛ بنابراین باید دولت تالش کند تا در این بخش کمك

 های بهداشتی، مانعی برای صادرات محصوالت ایرانی پروتکل 

دلیل مشكالت روسیه با اتحادیه اروپا، فضا برای صادرات  در سال گذشته به: غذایی ایران افزود های صنایع دبیرکل کانون انجمن

هایی همچون نبود پروتكل باعث شد که اجازه صادرات  بیشتر محصوالت ایرانی به این کشور فراهم شد، اما متأسفانه چالش

 .محصوالت ایرانی به کشور روسیه داده نشود
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رت جهاد کشاورزی سیاست مناسبی برای صادرات محصوالت کشاورزی ندارد و با وجود آنكه حتی در وزا: وی خاطرنشان کرد

محصوالت خام کشاورزی تقاضاهای بسیاری در منطقه وجود دارد، اما نبود بخشی مستقل پس از قانون انتزاع، همچون سازمان 

 .ای از ابهام قرار گیرد ی در هالهتوسعه تجارت باعث شده است که صادرات محصوالت کشاورزی و مواد غذای

هایی که در گذشته نیز بوده است، در حال  دلیل وجود پتانسیل فرنگی به صادرات پسته، کشمش و رب گوجه: زرگران ادامه داد

 .شود، اما محصوالت دیگری وجود دارد که قابلیت صادرات را داشته و مورد غفلت قرار گرفته است حاضر انجام می

دهنده رشد صنعتی کشورها است، اما متأسفانه هنوز در ایران  در اقتصاد تمامی کشورهای جهان، صادرات نشان: دوی تصریح کر

 .چنین مالکی جای خود را باز نكرده است

 های خود را ریزی های موجود در کشور، برنامه از مدیران وزارت جهاد کشاورزی خواستارم که با توجه به پتانسیل: زرگران یادآور شد

 ./به صورت یكپارچه، هدفمند، قوی و منسجم در بخش صادرات محصوالت کشاورزی معطوف کنند

/item/food/ir.iana.www//:http٢٦٦٣0-١html. 
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 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان - 793۱آذر  19: تاریخ

 ها افزایش آهنگ رشد صادرات طالی سرخ در پی ثبات قیمت

اگر وضعیت بازار داخل زعفران با ثبات باشد مطمئناً افزایش آهنگ رشد صادرات به بازارهای هدف : عضو شورای ملی زعفران گفت

 .را خواهیم داشت

، در خصوص صادرات خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانعلی حسینی عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران در گفتگو با 

میلیون دالر برای کشور ارز آوری داشته و از طرفی سال جاری  ٣33سال گذشته صادرات طالی سرخ حدود : زعفران اظهار کرد

ازار داخل زعفران باثبات باشد مطمئناً افزایش آهنگ توانیم میزان صادرات را پیش بینی کنیم اما گفتنی است که اگر وضعیت ب نمی

 .رشد صادرات به بازارهای هدف را خواهیم داشت

ای که تنها این  میلیون دالری طالی سرخ هستیم به گونه ٦33الی  ٥33در واقع با تولید فعلی زعفران قادر به ارزآوری : وی افزود

ها و فرهنگ سازی توسعه مصرف زعفران بتوانیم بازارهای  با حذف واسطه محصول صرفاً به صورت خام صادر نشود و از طرفی هم

 .صادراتی بیشتری دست یابیم

و همواره باید آمار تولید محصول را وزارت  درحال حاضر برداشت طالی سرخ در کشور به اتمام رسیده : حسینی در ادامه گفت

 .ها قرار دهد در اختیار اتحادیهجهاد کشاورزی که متولی این امر است اعالم کند و به موقع 

هزار  733میلیون و  ٥و حداکثر  733میلیون و  ٤در حال حاضر حداقل قیمت طالی سرخ : عضو شورای ملی زعفران تصریح کرد

 .تومان است

/news/fa/ir.yjc.www//:http٥٤٢٢3٤٦%/ 
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درات و وارداتصا  
 ایرنا - 71/93/7931: تاریخ خبر

 قرنطینه ای است  -پایداری صادرات دامی، در گرو رعایت الزام های بهداشتی

پایداری صادرات محصوالت دامی در گرو رعایت الزام های : رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت -ایرنا -تهران

 . قرنطینه ای است -بهداشتی

در نشست هماهنگی مسئوالن قرنطینه و « مهدی خلج»ایرنا از روابط عمومی سازمان دامپزشكی کشور، به گزارش روز دوشنبه 

« آزمایشگاه محور و قرنطینه محور»سیاست کلی سازمان دامپزشكی کشور : امنیت زیستی ادارات کل دامپزشكی استان ها گفت

 . است

ل با کشورهای صادرکننده و واردکننده دام و فرآورده های دامی به مسئوالن قرنطینه و امنیت زیستی، نقطه اتصا: وی ادامه داد

 .شمار می روند که می توانند شبكه تولید و قابلیت های درونی کشور را به خوبی معرفی کنند

نجر اگر صادرات علمی انجام شود دانشگاه بزرگی به وجود خواهد آمد که به ارتقا و رونق در کشورهایی م: این مسئول تصریح کرد

 .خواهد شد که چرخه تولید را از مرحله بهداشت دام تا کشتارگاه ها و مرکزهای استحصال و فرآوری رصد و ممیزی می کنند

انجام صحیح مقررات و دستورالعمل های : رئیس سازمان دامپزشكی کشور بر پرهیز از انجام کارهای شتابزده هشدار داد و افزود

 .اج قانون ها و دستورالعمل ها امكانپذیر است که باید عملی شودقرنطینه و امنیت زیستی با استخر

 .این نشست با هدف هماهنگی، تبادل نظر و رفع موانع و مشكل های حوزه قرنطینه و امنیت زیستی برگزار شد

می و خارجی اعمال ضابطه های قرنطینه ای از رکن های برنامه های کنترلی، پیشگیری از بروز عامل های متعدد بیماریزای بو

 . و حفظ سرمایه بزرگ دامی شامل دام، طیور و آبزیان کشور محسوب می شود( اگزوتیك)

 .استقرار کشور ما در یكی از پُرخطرترین منطقه های شیوع و بروز بیماری های دامی، این اهمیت را دوچندان می کند

/News/fa/ir.rnai.www//:http8١8٦0٦8٥/ 
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 صادرات و واردات
 فودپرس 7931آذر ماه  71سه شنبه 

 میلیونی روسیه است  011ایران بهترین جایگزین کاالهای ترکیه در بازار 

فراهم آمدن موقعیت مناسب برای صادرات به روسیه با کنار رفتن ترکیه از "رییس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر< مواد غذایی

 .میلیون نفری دارد که ایران می تواند جایگزین کاالهای ترکیه در روسیه شود ١٥3روسیه بازار : گفت "این بازار

های همجوار ما مانند ترکیه این است که   های اقتصادی کشور از موفقیتیكی   :با اعالم این خبر اظهار کرد  مسعود خوانساری

 .توانسته از بزنگاه های تاریخی خود استفاده الزم را ببرد

از فرصت به وجود آمده برای صادرات استفاده کرد و توانست که صنعت خود را   ترکیه در گذشته و جنگ ایران و عراق  :وی افزود

 .نیز از طریق جابه جایی پول اقتصاد خود را رونق داد  ن تحریم هاباز سازی کند و در زما

در حال حاضر نیز موقعیت مناسبی برای ما در بازار روسیه با توجه به کنار رفتن ترکیه از این : رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد

 .بازار به وجود آمده است

های الزم انجام شود تا ما بتوانیم در این بازار بزرگ حضور  باید البی گریبرای دست یابی به بازار روسیه : وی خاطر نشان کرد

 .یابیم

میلیون نفری دارد که عمده نیاز خود به ویژه در بخش مواد غذایی را از ترکیه تامین می  ١٥3روسیه بازار : خوانساری تصریح کرد

 .کرد

رده و کاالهایی که آنها نمی توانند به روسیه صادر کنند، به این در این زمینه ما حتی می توانیم با ترکیه همكاری ک: وی افزود

 .کشور صادر کنیم

برای توسعه صادرات به این کشور لزوما نیاز به رایزن نداریم و : وی درخصوص لزوم اعزام رایزن بازرگانی به این کشور، اظهار کرد

مساعدت   البی گری های الزم را انجام دهد و دولت تنها خود بخش خصوصی نیز می تواند در این کشور حضور یافته و رایزنی و

 .الزم برای انجام این کار را فراهم کند

افزایش تقاضای ارز در بازار و همسو سازی این محصول با :این مقام مسئول همچنین درباره دالیل افزایش نرخ ارز در کشور گفت

 .ها منجر به افزایش نرخ ارز شده است سایر کاال
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 صنایع غذایی

 - 31/93/79فارس

 کیفیتی نان است ای در واحدهای آزادپز دلیل بی نشتی آرد بخش یارانه

ای وارد  آردی است که از بخش یارانهکیفیتی نان، نشتی  دلیل بی: حجیم شهر تهران گفت های حجیم و نیمه رئیس اتحادیه نان

 .شود واحدهای آزادپز می

حجیم شهر تهران امروز در  های حجیم و نیمه ، محمدجواد کرمی رئیس اتحادیه نانخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

کیفیتی نان  یكی از مهمترین دالیل بی: آرد و نان در جمع خبرنگاران گفتالمللی صنعت  حاشیه مراسم افتتاح نهمین نمایشگاه بین

 .دهد های سنتی می ای است که دولت به نان یارانه

های حجیم و سنتی را آزادپز  کردند، اما بر خالف برنامه عمل شد و نان دولت باید واحدهای نان سنتی را زودتر آزادپز می: وی افزود

 .کردند

 .زند و رقابت را کامالً در صنعت نان سلب کرده است این اقدام ضربه بزرگی به صنعت نان می :کرمی بیان داشت

های صنعتی و آزادپز دارد،  های سنتی در نان نشتی که آرد نان: حجیم شهر تهران تصریح کرد های حجیم و نیمه رئیس اتحادیه نان

 .کیفیتی نان شده است  موجب بی

یمت آرد حتما باید در مورد آرد نان سنتی و صنعتی با هم انجام شود، در غیر این صورت موجب آزادسازی ق :کرمی تصریح کرد

 .شود نشت آرد نان سنتی به بخش صنعتی می

در حال حاضر حدود یكسال است که آرد واحدهای صنعتی آزاد شده و در یك رقابت کامالً نادرست این صنعت : وی بیان داشت

 .کند حرکت می

 .شود یابد، بلكه یك رقابت سالم ایجاد می با آزادسازی آرد قیمت نان افزایش نمی: شتکرمی بیان دا

ای وارد  کیفیتی نان نشت آردی است که از بخش یارانه دلیل بی: حجیم شهر تهران تصریح کرد های حجیم و نیمه رئیس اتحادیه نان

 .کیفیتی هم جلوگیری خواهد شد د، قطعاً از این بیشود که اگر آرد این دو دسته نانوایی یكسان شو واحدهای آزادپز می

تر  هزار تومان ارزان ١3ای  خرند، بلكه کیسه در حال حاضر واحدهای آزادپز آرد را مستقیماً از واحدهای آزادپز نمی  :وی بیان داشت

 .کنند پز خریداری می آرد مورد نیاز خود را از واحدهای یارانه

المللی صنعت آرد و نان امروز با حضور علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی در محل  ه بینبه گزارش فارس، نهمین نمایشگا

 .المللی تهران افتتاح شد های بین دائمی نمایشگاه

 .کشور جهان حضور دارند ١٥شرکت داخلی و خارجی از  ١٣٦در این نمایشگاه : افزاید این گزارش می

نمایشگاه خارجی و از کشورهای فنالند، سوئیس، سوئد، ترکیه، آلمان، بالروس و شرکت حاضر در این  ٣١بر اساس این گزارش 

 .های داخلی هستند ها جزء شرکت ایتالیا هستند و بقیه شرکت

 .المللی تهران برگزار است های بین آذر ماه در محل دائمی نمایشگاه ١8تا  ١٥المللی صنعت آرد و نان از  نهمین نمایشگاه بین
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 صنایع غذایی
 - 31/93/79فارس

 میلیون تن گندم توسط بخش خصوصی 3واردات / هزار میلیارد تومانی نان در سال 3دور ریز 

بخش دولتی نیازی : هزار میلیارد تومان نان دور ریز می شود، گفت ٢اینكه طبق برآورد ساالنه معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان 

 .میلیون تن گندم برای مصرف صنف و صنعت وارد خواهد کرد ٢به واردات گندم ندارد و بر اساس برآورد، بخش خصوصی امسال 

گشایش نهمین نمایشگاه صنعت آرد و نان در پاسخ به  ، علی قنبری امروز در مراسمخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

اعالم عدم نیاز به واردات گندم، اما همچنان آمار گمرک حكایت از واردات این  فارس مبنی بر اینكه چرا علیرغم سوال خبرنگار

 .نرخ تضمینی از کشاورزان خریداری شده است هزار تن گندم به 83میلیون و  8امسال : محصول دارد، گفت

با توجه به این میزان خرید گندم، بخش دولتی نیازی به واردات گندم ندارد، زیرا آرد مورد نیاز خبازی ها را با این مقدار : وی افزود

 .گندم خریداری شده تأمین می کند

گندم اعالم می شود مربوط به بخش خصوصی است که این آماری که از واردات : قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .بخش گندم مورد نیاز صنف و صنعت را تأمین می کند

 .میلیون تن گندم توسط بخش خصوصی در سال جاری وارد کشور شود ٢برآورد می شود حدود : وی افزود

هزار میلیارد تومان در  ٢م ضایعات نان حدود رق: مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در زمینه ضایعات نان نیز اظهار داشت

 .سال برآورد می شود

 .کارهایی انجام می دهیم تا در فرآیند تولید نان مسائل و مشكالت ضایعات آن حل شود: وی افزود

اولیه می  بنابر این از طریق آموزش به نانوایان و ارتقا ماشین آالت پخت نان و همچنین ارتقاء کیفیت مواد: قنبری اظهار داشت

 .توانیم ضایعات را کم کنیم

امسال با تشكیل کمیته ارتقا کیفیت آرد و نان در شرکت بازرگانی دولتی ایران به کمك : معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت

مشكل بخش خصوصی و دست اندرکاران صنعت نان برای ارتقاء کیفیت نان در جامعه برنامه ریزی و سرمایه گذاری می کنیم، این 

 .تا حد امكان مرتفع شود

ها مهم و اساسی است و  موضوع آزادسازی آرد نانوایی  :های سنتی اظهار داشت علی قنبری در ادامه در مورد آزادسازی آرد نانوایی

 .گیری کند باید دولت در مورد آن تصمیم

شود که با حذف  تصادی و رانت در این صنعت میای موجب مفاسد اق آرد یارانه: مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد

 .توان این مسائل را حل کرد آن می

 .پذیر حمایت شود پس از برداشته شدن یارانه نان سنتی باید از اقشار آسیب: وی بیان داشت

موزش بهداشت هزار میلیارد تومان را در جهت آ ٥کنیم در صورت حذف یارانه آرد مبلغی نزدیك به  سعی می: قنبری بیان داشت

 .پذیر به کار گیریم تولید نان و کمك به افراد نیازمند و آسیب

کیفیت نان در حال حاضر خوب است اما باید این کیفیت   :در مورد کیفیت نان بیان داشت  مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران

 .به حالت مطلوب برسد

 .هایی الزم است آالت آردسازی آموزش گندم و ماشینبرای بهبود مواد اولیه و باال بردن کیفیت : وی افزود

بنابر این در این خصوص دانشگاهی مربوط به صنعت نان و تولید آن تأسیس شده که امیدواریم با آموزش نیروی انسانی : وی افزود

 .های مثبتی در مورد ارتقا صنعت نان برداشته شود گام
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هزار تن برنج برای ذخایر استراتژیك را  ٣33مجوز واردات : راتژیك تصریح کردوی همچنین در مورد واردات برنج برای ذخایر است

 .هزار تن آن وارد کشور شده است ١33داریم که در حال حاضر 

المللی صنعت آرد و نان امروز با حضور علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی در  به گزارش خبرنگار فارس، نهمین نمایشگاه بین

 .المللی تهران افتتاح شد ی بینها محل نمایشگاه

 .شرکت داخلی و خارجی شرکت دارند ١٣٦بر اساس این گزارش، در این نمایشگاه 

کشور جهان از جمله ترکیه، آلمان، فنالند، سوئیس، سوئد، بالروس و ایتالیا در ١٥شرکت خارجی از  ٣١بر اساس این گزارش، از 

 .باشند های داخلی می کننده ها، شرکت کننده این نمایشگاه حضور دارند و بقیه شرکت

 .المللی تهران دایر است های بین در محل دائمی نمایشگاه 0٤آذر ماه  ١8تا  ١٥المللی صنعت آرد و نان از  نمایشگاه بین
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 صنایع غذایی
 آیانا 7931آذر  71, چهارشنبه

 خامه قنادی شیرین بدون شکر مجوز تولید گرفت 

که برای نخستین ( ١٤٦٤0/٤0به شماره )سازمان غذا و داروی کشور با تائید و صدور پروانه ساخت محصول خامه قنادی بدون شكر 

 .شده، تولید گسترده و عرضه آن به بازار مصرف را توسط شرکت لبنیات گال آمل ، مجاز اعالم کردبار در کشور معرفی 

خامه 'حسن مكرمی مدیر نظارت بر مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی دانشگاه علوم پزشكی مازندران ضمن تایید تولید نخستین  

پس از سه ماه انجام آزمایشات کیفی، توسط سازمان غذا و دارو گواهی تولید این محصول : در کشور گفت 'قنادی شیرین بدون شكر

 .صادر شده است

مصرف شیرینی و بیماری دیابت یكی از شایع ترین بیماری ها در کشور و استان مازندران است و به طور یقین این : وی گفت 

 .محصول غذایی در صنایع غذایی کشور مورد استقبال قرار می گیرد

ر کنترل کیفیت شرکت لبنیات گال آمل که تولید کننده خامه قنادی شیرین بدون شكر است، به تشریح پریسا عندلیب مدی

این محصول به ویژه می تواند خطر مصرف شیرینی های خامه ای را برای :چگونگی تولید و مزایای این ماده غذایی پرداخت و گفت

 .بیماران دیابتی کاهش دهد

از پر مصرف ترین فراورده های لبنی است که در شیرینی های خامه ای ، دسرها و کیك ها  خامه قنادی یكی: وی اظهار داشت

 .استفاده می شود و به دلیل داشتن درصد چربی و قند باال جزو مواد غذایی پرکالری به شمار می رود

ای قنادی ، دارای شیرین درصد شكر معمول در خامه ه ٢3محصول جدید خامه قنادی بدون شكر به جای داشتن : وی ادامه داد

 .است که از گیاه استویا استخراج شده است 'استویا  'کننده طبیعی به نام 

 .برابر ساکاروز است ، اما منبع کالری به شمار نمی آید ٣33این ماده با این که شیرینی آن حدود : وی گفت

 :ف شكر و افزودن استویا ، حفظ شده است ؟ گفتوی در پاسخ به این سئوال که آیا سالمت و ویژگی های بافتی محصول با حذ

اگرچه استویا از نظر مزه ،شیرینی جایگزین بسیار مناسبی برای شكر است و کالری بسیار کمتری هم دارد ولی به اندازه شكر قادر 

ز فیبر اینولین که یك به ایجاد بافت، قوام و افزایش ویسكوزیته در محصول نهایی نیست به همین خاطر ضمن اصالح فرایند تولید ا

. پلی ساکارید استخراج شده از گیاهان است ،استفاده شده تا ضمن تقویت ارزش تغذیه ای، بافت و قوام مناسب در خامه بدست آید

اینولین مانند سایر فیبرهای گیاهی دارای خواصی همچون بهبود عملكرد سیستم گوارش، کاهش کالری، پری بیوتیك، : وی گفت

 .طعم و حس چشایی است بهبود دهنده

عندلیب با تاکید بر اینكه مصرف این محصول به عنوان جایگزین خامه قنادی برای تمامی گروه های سنی قابل توصیه است  

این محصول به دلیل داشتن استویا و اینولین دارای خواص گوناگونی از قبیل کاهش قندخون ، تاثیرگذاری مثبت بر : ،توضیح داد

بی و عروقی و همچنین حفظ سالمت دندان هاست که در مجموع می تواند برای گرو ه های سنی کودکان ، فعالیت های قل

نوجوانان و جوانان به دلیل عالقه مندی عمومی این گروه به مصرف شیرینی جات ، به ویژه شیرینی های خامه ای ؛ ویژگی های 

 .خامه ای را به ویژه برای بیماران دیابتی کاهش دهد پیشگیرانه داشته باشد و مهمتر اینكه خطر مصرف شیرینی های

امروزه کاهش فعالیت های بدنی و افزایش : مدیر کنترل کیفیت شرکت لبنیات گال آمل در تشریح دالیل تولید این محصول گفت 

 .کالری دریافتی از مواد غذایی منجر به افزایش بیماری های قلبی ، چاقی و دیابت شده است

سال و  ١٥میلیارد از افراد باالی ٢.٣حدود  ٢3١٥بر اساس پیش بینی های سازمان بهداشت جهانی تا پایان سال : وی ادامه داد

 .میلیون نفر از بزرگساالن مبتال به چاقی می شوند 733
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ارد و بی تردید اصالح شیوه زندگی و رژیم غذایی نقش برجسته ای در کاهش چاقی و بیماری های ناشی از آن د: عندلیب گفت 

 .یكی از راه های کاهش کالری مواد غذایی ،جایگزین کردن شكر با شیرین کننده های طبیعی کم کالری مانند استویاست

به همین دلیل در پژوهش هایمان به این فكر افتادیم تا به دنبال تولید : اظهار داشت' خامه قنادی شیرین بدون شكر'تولید کننده  

 .باشیم که با وجود داشتن جذابیت های مصرفی برای مشتریان ، فاقد شكر و کالری باال باشدمحصولی با ویژگی های مناسب 

تولید بعدی این شرکت که در حال اخذ پروانه های بهداشتی و : وی با اشاره به برنامه آتی محصوالت سالمت محور شرکت گال گفت

افزون بر حذف شكر ، با اصالح کمیت و کیفیت چربی گیاهی ، ضمن قانونی آن هستیم، تولید مینارین بدون قند است که در آن ، 

درصد و کاهش اسید چرب ترانس به زیر دو درصد مقدار کل چربی ٤3حذف کلسترول و کاهش اسیدهای چرب بلند زنجیره به زیر 

 .درصد کاهش می یابد ٢7درصد رایج به کمتر از  ٣3نیز از باالی 

نظر دارد با تولید این محصول ، عوارض قند و چربی را برای مصرف کنندگان مینارین کاهش  شرکت لبنیات گال آمل در: وی گفت 

 .دهد

/item/food/ir.iana.www//:http١-٢٦٦٦٦html. 
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 صنایع غذایی
 آیانا 7931آذر  79, یکشنبه

مردم محصوالت صنایع غذایی را با اطمینان مصرف / هزار واحد غذایی 00صدور مجوز تولید صنعتی برای 

 کنند 

مردم کاالهایی که مجوز از سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت دارند با : معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو گفت

 .ترین تخلفی با جدیت برخورد خواهد شد اطمینان مصرف کنند و یقین داشته باشند با کوچك

، رسول دیناروند، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو امروز در گفتگویی با (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

خلفات با جدیت در این چند ساله اخیر دستگاه های نظارتی قوی تر شده اند و برخورد آنها با ت: پایگاه خبری این سازمان گفت

 .صورت می گیرد و وضعیت نظارت بر محصوالت سالمت محور بسیار بهتر شده است

با توجه به نظارت هایی که صورت می گیرد و حساسیتی که مردم دارند و در نتیجه کمك دولت، در جهت ارتقاء کیفیت : وی افزود

 .و سالمت فرآورده های غذایی در کشور پیش می رویم

به مردم توصیه می کنیم که حتما لبنیات پاستوریزه را در سفره غذایی خود داشته باشند و تاکید می کنیم : ر داشتدیناروند اظها

 .که شیر و لبنیات کم چرب را در سفره غذایی خود داشته باشند

 .ی و سنتیدو نوع تولید کننده در کشور ما فعالیت می کنند؛ تولید کننده های صنعت: رئیس سازمان غذا و دارو گفت 

هزار واحد غذایی تا امروز مجوز تولید صنعتی دریافت کرده اند و تولید کننده های غیر صنعتی یا  ١١: دیناروند خاطر نشان کرد

 .سنتی نیز همان هزاران واحد صنفی هستند که واحدهای صنعتی محسوب نمی شود و زیر نظر اصناف دیگر فعالیت می کنند

مردم کاالهایی که مجوز از سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت دارند با اطمینان مصرف کنند و به : ترئیس سازمان غذا و دارو گف

خاطر اینكه سالمت مردم همواره در اولویت های سازمان غذا و دارو است، اگر واحدهایی که مجوز داشته باشند کوچك ترین 

 .تخلفی را داشته باشند، با جدیت با آنها برخورد می شود

 ./صنعت غذایی ما در کشور پیشرو است و خوشبختانه در این عرصه صادرات بسیار خوبی نیز داریم: یناروند در پایان گفتد
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 صنایع غذایی
 فودپرس 7931آذر ماه  71سه شنبه 

 حذف آالینده های غذایی رویکرد تاریخی سازمان غذا و دارو است

در حال حاضر سازمان غذا و دارو روی این رویكردها تاکید : معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو گفت< مواد غذایی

 .زیادی دارد و بسیار جدی در حال پیگیری این سیاست های سالمت آفرین است

سازمان غذا و دارو دو رویكرد اصلی در حوزه مسئولیت های خود در زمینه ایمنی و سالمت فرآورده های : وند گفترسول دینار

 .غذایی دارد که در رویكرد اول تاریخی بوده است

ه صورت ضوابط و استانداردهایی تعیین شده که وجود آالینده ها در غذا ها به خصوص در غذا های آماده و نوشیدنی ها ب: وی افزود

 .چشمگیری کاهش یافته است

در غذاهای آماده   آالینده هایی که به آن ها اشاره می کنیم و ممكن است در فرآیند تولید تا توزیع: دکتر دیناروند اظهار داشت

وارد شود شامل باقیمانده سموم، افزودنی های شیمیایی، رنگ های غیر مجاز، آنتی بیوتیك در فراورده های حاصل از دام، مواد 

 .بیولوژیك و مواردی از این دست می شود که این رویكرد یك رویكرد دائمی است و با جدیت در حال اجراست

سالجاری با اختصاص اعتبارقابل توجهی به شبكه های آزمایشگاهی، توانسته ایمبسیاری از  در: رییس سازمان غذا و دارو گفت

 .آزمایشگاه های خود را تقویت کنیم تا سرعت و تشخیص آالینده ها باال رود

االیی دارد که این رویكرد نیز اهمیت بسیار ب: دکتر دیناروند در مورد رویكرد دوم سازمان غذا و دارو در حوزه غذا خاطر نشان کرد

بحث سالمت محوری در حوزه غذا است که این رویكرد کمك بسیار خوبی به مردم است تا به راحتی با توجه به شرایط خود و بر 

 .اساس عالمت راهنمای تغذیه ای که بر روی محصوالت درج می شود محصول غذایی خود را به درستی انتخاب و مصرف نمایند

حاضر سازمان غذا و دارو روی این رویكردها تاکید زیادی دارد و بسیار جدی در حال پیگیری این در حال : وی در پایان گفت

 .سیاست های سالمت آفرین است
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 صنایع غذایی
 فودپرس 7931آذر ماه  71سه شنبه 

 گزارش بانک مرکزی از ارزانی و گرانی مواد غذایی

بانك مرکزی در گزارش هفتگی نرخ متوسط خُرده فروشی برخی مواد خوراکی در تهران برای هفته منتهی به < مواد غذایی

ش یافت و نرخ چهار گروه مواد خوراکی نسبت به هفته پیش از آن افزایش و قیمت سه گروه دیگر کاه: سیزدهم آذرماه، اعالم کرد

 .قیمت چهار گروه دیگر تغییری نكرد

 3.0درصد، سبزی های تازه  3.١درصد، میوه های تازه  3.٣بر پایه این گزارش، در هفته منتهی به سیزدهم آذرماه نرخ لبنیات 

درصد و گوشت مرغ پنج درصد  3.٢درصد، حبوب  ١.8در همین دوره نرخ تخم مرغ . درصد رشد کرد 3.٢درصد و قند و شكر 

 .همچنین نرخ برنج، گوشت قرمز، چای و روغن نباتی ثابت ماند. کاهش یافت

 لبنیات و تخم مرغ

درصد نسبت به  3.7درصد و  ١.٢در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت پنیر پاستوریزه و غیرپاستوریزه به ترتیب معادل 

 .سایر قلم های این گروه ثابت بود هفته پیش از آن افزایش داشت و بهای

 .هزار ریال فروش رفت ١3٢هزار تا الی  8٦درصد کاهش یافت و شانه ای  ١.8قیمت تخم مرغ معادل 

 برنج و حبوب

درصد افزایش  3.٣قیمت برنج داخلی درجه دو معادل . در این هفته در گروه برنج، بهای برنج داخلی درجه یك بدون تغییر بود

 .درصد کاهش داشت 3.١ی برنج وارداتی غیرتایلندی یافت ولی بها

درصد کاهش داشت ولی قیمت سایر قلم  3.٥درصد و لوبیا چیتی  ١.٤بهای عدس معادل . در گروه حبوب، قیمت نخود ثابت بود

 .درصد افزایش یافت ١.0درصد تا  3.0های این گروه 

 های تازه میوه ها و سبزی

ی زیر نظر شهرداری، هندوانه عرضه نمی شد ولی دیگر میوه ها و سبزی های تازه با کیفیت در در هفته مورد بررسی، در میدان ها

 .مقایسه متفاوت، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه شد

ز درصد و مو ١7.٢درصد، هندوانه  ٢.8درصد، انار  3.٤همچنین در میوه فروشی های سطح شهر، بهای پرتقال درجه یك معادل 

در گروه سبزی های تازه بهای سبزی های . درصد کاهش یافت ٤.٥تا  3.١درصد افزایش ولی قیمت سایر قلم های این گروه  ١.٢

 .درصد افزایش یافت ٤.١تا  3.٢درصد کاهش و بهای سایر قلم های این گروه  3.0قیمت خیار معادل . برگی بدون تغییر بود

 گوشت قرمز و گوشت مرغ

بهای گوشت مرغ پنج درصد کاهش داشت ولی قیمت گوشت تازه گاو و . در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند ثابت بود

 .درصد افزایش یافت 3.١گوساله 

 قند، شكر، چای و روغن نباتی

 .ددرصد افزایش یافت و قیمت قند، چای خارجی و انواع روغن نباتی بدون تغییر بو 3.٥در این هفته بهای شكر 

درصد،  ٤.٥درصد، برنج  ٢.٥درصد، تخم مرغ  7.٦بر پایه این گزارش، در یكسال منتهی به سیزدهم آذرماه امسال، نرخ لبنیات 

در این دوره زمانی، قیمت . درصد رشد کرد 3.7درصد و روغن نباتی  ١3.٦درصد، قند و شكر  7.٦درصد، گوشت قرمز  ٢٥.0حبوب 

 .درصد افت داشت ١.٤درصد و چای  ١١.٤درصد، گوشت مرغ  7.7ای تازه درصد، سبزی ه ٢.٦میوه های تازه 
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 صنایع غذایی
 فودپرس 7931آذر ماه  71دو شنبه 

 در ایرانها  غافلگیری ایتالیایی/ هیات ایتالیایی زرماکارون را افتخار آمیز دانست

 رئیس اتاق ایران و ایتالیا -احمد پورفالح 

و بر مبناى برنامه از پیش ( آذر ماه 0و  8)نوامبر  ٣3و  ٢0در جریان حضور پرتعداد چهارمین هیات ایتالیایی در تهران در روزهاى 

فعال در )هاى ایتالیایی  نگاهتعیین شده، بازدید از دو واحد صنعتی نزدیك به تهران در پاسخ به درخواست گروهى از مدیران ب

 .ریزی شد برنامه( ساخت خطوط تولیدى و تجهیزات صنعتى

ای که بازدید  اولین کارخانه. در بعد از ظهر روز نهم آذر براى بازدید از این دو واحد صنعتی به طرف هشتگرد کرج حرکت کردیم

دار فعالیت  هاى یخچال ، بدنه کامیون، بدنه تریلر و کانتینرکردیم یك مجتمع عظیم صنعتى بود که در زمینه ساخت بتونیر، کانتینر

آالت، اشتیاق کارگران به انجام دلسوزانه کارى که  ها، تجهیزات نصب شده و در حال کار ماشین وسعت کارخانه و سالن. کرد می

یت علمى و کارآ در گوشه کردند، نظم و ترتیب حاکم در جاى جای این مجموعه توانمند، همه و همه گواه حضور یك مدیر می

عمومى این مجتمع از دیگر نكات مورد توجه هیات  استقبال و بدرقه صمیمانه مدیران ارشد و مسووالن روابط. گوشه این واحد بود

باورنكردنی و دور از »در راه بازگشت از این سایت، اغلب اعضای ایتالیایی همراه، به دفعات اعالم کردند که . بازدیدکننده بود

اى در رشته مواد  کارخانه دیگرى که مورد بازدید هیات قرار گرفت کارخانه« .نتظارمان بود، چقدر همه چیز در حد عالى قرار داشتا

جاى این مجموعه بزرگ نقش  در جاى. اى به غایت تمیز، زیبا، مرتب و منظم ؛ کارخانه(زرماکارون)بود ( ماکارونى و اسپاگتى)غذایی 

آنها « .واقعا افتخارآمیز است»: مان بارها گفتند در راه بازگشت، دوستان ایتالیایی. شد عملى کامال دیده می اعمال مدیریت علمى و

 .گفتند در اطراف رم واحدهایی به این بزرگى و با این درجه از توانمندی نداریم می

داشت و وجود دارد، با این وجود در اقصى  هاى زیادى وجود توضیح دادم که با وجود اینكه در راه صنعتى شدن در ایران، محدودیت

به آنها گفتم که اگر ایرانى فرصت و ابزار کافى در . شود تر فراوان دیده می تر و کوچك نقاط ایران، واحدهاى اینچنینی و بزرگ

در سراسر شب  خالصه همراه دوستان ایتالیایی با حس خوبى به تهران برگشتیم، ولى. کند اختیارش قرار بگیرد، شاهكار خلق می

در مواقع . دهیم ها را از دست می گونه فرصت ها غافلیم و این این فكر من را در بر گرفته بود که چرا ما نسبت به این توانمندی

هاى  کنیم، تشكل دهنده صنعت را اجرایی نمی کنیم، قوانین یاری شتابیم، در مواقع فراوانى فراموشش می بحرانى به یاری صنایع نمی

هاى اقتصادى  طور کلى، صنایع را قبول نداریم و همراهی این بخش را در حرکت به. گیریم یرنده صنعتی را به بازى نمیدر برگ

هر روز بر مبناى مصلحت . ایم ایم و نه آنها را مسووالنه حمایت کرده طور کامل رها کرده در نهایت نه آنها را به. داریم مغتنم نمی

امید به اینكه دولت تدبیر و امید به کمك سایر . کنیم کاریم و توفان درو می کنیم و باد می یگذارى م  طرفه سیاست صرف، یك

 .سطوح تاثیرگذار، فرصت باقیمانده را دریابد و به یارى واحدهایی بشتابد که هنوز رمقى براى سرپا ماندن دارند
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 صنایع غذایی
 فودپرس 7931آذر ماه  79ک شنبه ی

 شود  نان لواش جهانی می

های تخت همچون  مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی کشور از ثبت جهانی پرونده چند ملیتی نوروز و فرهنگ پخت نان< مواد غذایی

 .شوند یونسكو ثبت جهانی میکشور در فهرست میراث ناملموس  ٥با عضویت  ٢3١٦لواش در سال 

کشور در  7پرونده نوروز که پیش از این با عضویت : فرهاد نظری مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی کشور در این باره اظهار داشت

کشور عراق، ترکمنستان، تاجیكستان، افغانستان و قرقیزستان  ٥فهرست میراث ناملموس یونسكو به ثبت رسیده بود سال گذشته 

 .از همین رو، پرونده نوروز دوباره تدوین و برای یونسكو ارسال شد. ضی پیوستن به این پرونده شدندمتقا

پرونده ثبت جهانی نوروز هفته گذشته توسط یونسكو اعالم وصول شد به طوریكه این : مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی کشور گفت

 .بت جهانی خواهد شدبررسی و ث ٢3١٦ارگان اعالم کرد که این پرونده در سال 

قرار است  ٢3١٦هایی که در سال  یكی از پرونده: های تخت چون لواش اشاره کرد و گفت وی همچنین به پرونده فرهنگ پخت نان

کشور ایران، آذربایجان، ترکیه، قزاقستان و قرقیزستان به  ٥های تخت است که با مشارکت  به یونسكو ارسال شود فرهنگ پخت نان

 .سیدثبت خواهد ر

در قالب یك پرونده  88به گزارش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ آئین و جشن جهانی نوروز که در سال 

در فهرست  ٢3١٦کشور دیگر در اجالس سال  ٥کشور دنیا در یونسكو به ثبت رسیده بود قرار است با عضویت  7مشترک به نام 

 . میراث ناملموس یونسكو به ثبت برسد
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 صنایع غذایی
 فودپرس 7931آذر ماه  71سه شنبه 

 اولین فاز نخستین پاالیشگاه غالت کشور به بهره برداری رسید

وزیرجهاد کشاورزی، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، با حضور معاون اول رئیس جمهور،  -اقتصاد غذا < صنایع غذایی

مدیرعامل صندوق توسعه ملی و جمعی از معاونین و مدیران عالی رتبه کشوری، اولین فاز نخستین پاالیشگاه غالت کشور متعلق به 

 .گروه صنعتی پژوهشی زر به بهره برداری رسید

ابرپروژه منحصربه فرد، با تأکید بر مزیت های تأمین، تولید و توزیع کشور در ، این «فود پرس»به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا 

عرصه های منطقه ای و بین المللی به گونه ای تعریف شده است که می تواند با فرآوری روزانه هزاران تن غالت، خوراک ده ها 

ش بینی می شود با راه اندازی کامل این واحد تولیدی زیردستی در شاخه های متنوع صنعتی را پاالیش و فراهم آورد و پی

پاالیشگاه، تحول عظیم در صنعت کشور رقم خورده و فصل نوینی در صادرات غیرنفتی از طریق ارائه محصوالت فرآوری شده عمیق 

 .و خدمات فنی و مهندسی بر پایه دانش فنی برتر بومی شده با تكیه بر پرسنل ایرانی گشوده شود

صنعتی و پژوهشی زر، سازنده این پاالیشگاه، در حاشیۀ این مراسم با اشاره به خصوصیات برجسته ابرپروژه  رئیس هیات مدیره گروه

نقش آفرینی به عنوان بندر خشك، استقرار در تقاطع ترانزیتی درون کشوری، دسترسی به شبكه ریلی سراسری از : مذکور گفت

من ایجاد فرصتهای ارزآوری فراوان، حضور مؤثرتر در بازار های بین مهمترین ویژگی های این پاالیشگاه می باشد که بی شك ض

پایدار فراملی و ملی، قادر است ارتقاء بیش از پیش اعتبار ملی را به ارمغان آورد که همانا مصداق اقتصاد  المللی و ایجاد اشتغال

 .مقاومتی خواهد بود

اری این پاالیشگاه به سرعت در حال پیگیری است و امید است با فراهم اقدامات احداث، اجرا و بهره برد: مرتضی سلطانی تأکید کرد

 . شدن زیرساختها، زمان آغاز بهره برداری فازهای متعدد آن نزدیك شود
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 عسل

 - 31/93/79فارس

 ملکه داخلی حمایت شود/ عسل وارد نشودملکه زنبور 

نژاد داخلی جوابگوی تأمین ملكه زنبور عسل مورد نیاز داخلی است اما تولید آن : مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبور عسل ایران گفت

 .نیازمند حمایت و اختصاص بودجه است

، در مورد آزاد شدن خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  عفت رئیسی مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبور عسل ایران در گفت

باعث وری کشاورزی کشور واردات هرگونه ژن گیاهی و دامی که  مطابق قانون نظام بهره: واردات ملكه زنبور عسل اظهار داشت

 .تداخل در تولید داخلی شود ممنوع است

: ریزی ملكه زنبور عسل مخالفند افزود رویه و بدون برنامه وی با تأکید بر اینكه دست اندرکاران صنعت زنبورداری با واردات بی

 .ای است در حالی که این شرایط فراهم نیست واردات نیازمند شرایط قرنطینه

ای واردات ملكه زنبور عسل هم در کشور مبدأ و هم  عسل ایران با تأکید بر اینكه شرایط قرنطینه مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبور

در صورتی که مجوز واردات ملكه زنبور عسل به هر فرد متقاضی واردات که هیچگونه : در کشور مقصد باید فراهم باشد، تصریح کرد

 .شود ژنتیكی فراهم شده در این صنعت دچار آسیب می تخصصی در صنعت زنبورداری ندارد داده شود قطعاً زیربنای

های اخیر بر روی نژاد داخلی زنبور عسل کار شده و به نتایجی رسیده و نتایجی را هم در آینده به دست  در سال: رئیسی گفت

 .کند آوریم که قطعاً واردات غیر کارشناسی تمام زحمات چندین ساله این صنعت را نابود می می

اندرکاران این صنعت است، چرا که با توجه به   دهندگان ملكه زنبور عسل از مهمترین خواسته دست توجه به پرورش: وی افزود

 .پتانسیل موجود و کارشناسان داخلی کشور در صورت حمایت از این قشر قطعاً قادر به تكثیر نژاد خواهیم بود

 .داخلی است اما تولید آن نیازمند اختصاص بودجه است نژاد داخلی جوابگو تأمین ملكه مورد نیاز: رئیسی بیان داشت

: مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبور عسل ایران با اشاره به دارا بودن مجوز واردات ملكه زنبور عسل توسط اتحادیه اظهار داشت

ین نوع ملكه برایمان وجود اتحادیه علیرغم داشتن مجوز واردات به دلیل اینكه در شرایط تحریم قرار داریم و امكان واردات بهتر

 .ایم نداشته اقدام به واردات نكرده

شود،  وی در پاسخ به این سؤال که چرا شما معتقدید آزاد شدن واردات ملكه زنبور عسل منجر به صدمه به صنعت زنبورداری می

کنند و  برای واردات استفاده میای واردکننده فقط به دنبال کسب سود هستند و از هر شرایطی  دهد که عده تجربه نشان می: گفت

 .برای این افراد واردات قالده سگ با ملكه زنبور عسل فرقی نداد و فقط سود برای آنها مهم است

واردات توسط افراد غیر متخصص منجر به بروز انواع : وارد شود و نه ملكه هیبرید، افزود( نژاد)رئیسی با بیان اینكه باید ملكه بریدر 

 .شود ها می ین زنبورستانها در ب بیماری

هیچ تضمینی برای جلوگیری از تداخل ژنتیك زنبورهای وارداتی با نژاد : مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبور عسل ایران بیان داشت

 .زنبورهای ایرانی وجود ندارد

 .زنبورها در محیط باز و طبیعت قرار دارند و اصالح نژاد آنها کار سختی است: رئیسی گفت

ای هیچ ردیف  های توسعه در برنامه: های توسعه پایدار است، اظهار داشت یان اینكه صنعت زنبورداری یكی از شاخصهوی با ب

 .ای نشده است ای برای این صنعت در نظر گرفته نشده است و در برنامه ششم توسعه هم به این صنعت توجه بودجه

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http١٣0٤30١٥333380 

 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940915000089


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                  4931 آب هفته سوم آذرکشاورزی واهم اخبار 

 

211 
 

 علوفه

  آیانا 7931آذر  71, سه شنبه

 ابالغیه پشتیبانی امور دام کارشناسی نیست / هزار تن ذرت خوزستان با قیمت تضمینی 00خرید بیش از 

تازگی شرکت  برای ورود به بورس کاال خریداری شده است، بههزار تن از استان خوزستان  ٦٦با وجود آنكه تاکنون بیش از 

پشتیبانی امور دام ابالغیه جدیدی را ارسال کرده که اگر میزان رطوبت و هكتولیتر مطابق جدول ارسالی نباشد، خرید ذرت از 

 .آید تر می قیمت تضمینی هم پایین

هزار تن ذرت در  ٦٦از خریداری بیش از ( ایانا)اری کشاورزی ایران مدیر زراعت استان خوزستان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگز 

آن روی تابلو رفته و ( هزار تن ٢٢یعنی )درصد از این مقدار  ٣3تاکنون : قالب قیمت تضمینی برای عرضه در بورس خبر داد و گفت

 .به فروش رسیده است

صورت قیمت تضمینی روی تابلو رفته است، مشكل خاصی  ستان بهبار ذرت خوز با وجود آنكه برای نخستین: نژاد افزود محمد قاسمی

 .تومانی تطابق دارد 0٦3رود؛ یعنی قیمت تضمینی ذرت با رقم  ها مطابق ابالغیه وزیر جهاد کشاورزی پیش می وجود ندارد و برنامه

زان رطوبت و هكتولیتر محصول از یك هفته گذشته، شرکت پشتیبانی امور دام جدولی را ارسال کرده که می: وی خاطرنشان کرد

 .برداران متوجه ضرر و زیان شوند گذاری شود که این مسئله باعث شده است که برخی بهره نهایی باید مطابق آن قیمت

 ضرر و زیان کشاورز در صورت عدم تطابق با جدول شرکت پشتیبانی امور دام

های موجود تطابق با جدول فوق نداشته  میزان رطوبت و سایر مؤلفهمطابق جدول فوق، اگر : مدیر زراعت استان خوزستان ادامه داد

 .شوند ترتیب کشاورزان دچار زیان می رو خواهد بود و بدین شده توسط این شرکت با کاهش روبه باشد، قیمت خریداری

دهد،  خود را انجام می درصد برسد، خرید ١٤بورس مطابق بخشنامه خود، زمانی که میزان رطوبت ذرت به : نژاد تصریح کرد قاسمی

 .کند ای خرید می اما شرکت پشتیبانی امور دام اعالم کرده است که ذرت را با شرایط ویژه

 .هر مقدار که اختالف با جدول فوق بیشتر شود، محصول ذرت از افت بیشتری برخوردار خواهد بود: وی یادآور شد

ید محصول ذرت مورد نیاز خود قوانین خاصی وضع کرده و در حال حاضر شرکت پشتیبانی امور دام برای خر: نژاد تأکید کرد قاسمی

 .کند کننده بازار در مقوله قیمت تضمینی همكاری می عنوان پشتیبان و تعیین نیز به

کند و کشاورزان در این موضع هیچ مشكلی  بورس کاالی ایران محصول ذرت را طبق ضوابط خود خرید می: وی اظهار داشت

 .ندارند

هكتولیتر میزان رطوبت در کیلوگرم در مترمكعب است که به اعتقاد اینجانب، کارشناسی محاسبه نشده : نژاد در پایان گفت قاسمی

 ./است
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 گل و گیاهان صنعتی

 آیانا 7931آذر  71, سه شنبه

 دولت از کارآفرینان جوان حمایت کند / بخش به بازار از مهد گیاهان دارویی زا و آرام های انرژی ورود دمنوش

اکنون در هایی که ت ها و ادویه استان کرمان به مهد گیاهان دارویی معروف است و کارآفرین جوان این استان توانسته است دمنوش

 .بندی نشده است را تولید کند کشور فرآوری و بسته

با ( ایانا)بندی گیاهان دارویی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  کارآفرین کرمانی در شاخه فرآوری و بسته 

اقلیم آن در این  ١٢اقلیم دنیا،  ١٣ای که از  گونه بهاستان کرمان پتانسیل باالیی در بخش گیاهان دارویی دارد، : اعالم این خبر گفت

 .استان وجود دارد که این امر باعث شده ترکیبات مؤثره گیاهان دارویی حفظ شده و تنوع آن افزایش یابد

ا با استفاده از صورت جدی کار نشده بود، ام بندی و فرآوری گیاهان دارویی در این استان به تاکنون در زمینه بسته: ماریا اعتبار افزود

های مالی خانواده توانستم در بخش گیاهان دارویی  های معنوی جهاد کشاورزی و حمایت های کارآفرینی و به همراه حمایت طرح

 .ناشناخته و بومی استان کرمان اقداماتی را به انجام برسانم

نفر اشتغال مستقیم و  0رسد، برای  برداری می هرهای کارآفرینی که تا خردادماه سال جاری به ب در طرح توسعه: وی خاطرنشان کرد

 .نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد خواهد شد ٦3

گیاهانی چون کلپوره و آالله که خواص درمانی خوبی دارند، بومی استان کرمان هستند و قابلیت فرآوری خوبی : اعتبار ادامه داد

 .دارند

شود که  های جدید و تازه رونمایی می های این شرکت در قالب بسته بندی بستهصورت رسمی  ماه به از ابتدای بهمن: وی تصریح کرد

 .های مختلف جزو نخستین تولیدات این شرکت خواهد بود های گیاهی و ادویه دمنوش

شت و ها شده و نسبت به کا برداران کشاورزی استان کرمان وارد عرصه در حال حاضر کارشناسانی با همراهی بهره: اعتبار یادآور شد

برداشت بهتر محصوالت دارویی تا کیفیت آنها حفظ شده و عالوه بر آن، به نحوی برداشت انجام شود که به ریشه گیاه آسیبی نرسد 

 .کنند های آینده باقی بماند، راهنمایی می و برای سال

 استفاده از گیاهان دارویی مراتع باید با اجازه منابع طبیعی باشد 

بردارانی که  های آموزشی برای بهره همچنین طرح: بندی گیاهان دارویی تأکید کرد خه فرآوری و بستهکارآفرین کرمانی در شا

کنند، گذاشته شده است که پس از آنكه  برداری می کنند و کسانی که در مراتع از این گیاهان بهره گیاهان دارویی کشت می

 .اخذ شود، اقدامات الزم برای برداشت انجام شودمجوزهای الزم از منابع طبیعی برای برداشت این نوع گیاهان 

های کارآفرینی که از طریق صندوق توسعه جهاد کشاورزی استان کرمان اختصاص یافت،  سرمایه اولیه از طرح: وی اظهار داشت

 .میلیون تومان بود ٣٥3حدود 

که امیدواریم زحمات گروه خانوادگی تا در حال حاضر سرمایه شرکت به پنج میلیارد تومان رسیده است : اعتبار همچنین گفت

 .ماه سال جاری به بازار وارد شود ماه سال جاری به ثمر بنشیند و نخستین تولیدات این شرکت در بهمن بهمن

بوده است که امیدواریم بتوانیم با  80اندازی شرکت گیاهان دارویی کیمیاگران بوستان از سال  تأسیس و راه: وی در ادامه افزود

 .های مرتبط با گیاهان دارویی ارتباطات خوبی برقرار کنیم ها و سایر بخش انجمن

هایی  نامه گیاهان دارویی برای بیماران دیابتی به تولید رسیده است و با انجمن دیابت استان کرمان نیز تفاهم: اعتبار خاطرنشان کرد

 .منعقد شده است
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بخشی دارد که تاکنون در  زایی و آرام تولید انبوه برسد، خاصیت انرژی های گیاهی که قرار است به برخی دمنوش: وی ادامه داد

 .کشور به تولید انبوه نرسیده است

 کوه هزار کرمان، مهد گیاهان دارویی 

کوه : بندی گیاهان دارویی استان کرمان را مهد گیاهان دارویی برشمرد و تصریح کرد کارآفرین کرمانی در شاخه فرآوری و بسته

های  توان با مدیریت درست، از پتانسیل هزار گیاه دارویی است، بنابراین می ستان کرمان قرار گرفته و مشتمل بر یكهزار در ا

 .ای وارد نشود های منابع طبیعی نیز لطمه ای که به عرصه گونه دارویی استان بهترین استفاده را برد، به

هایی از این دست بتوانند با حمایت مادی  امیدواریم شرکت: ظهار داشتهای دولتی را خواستار شد و ا اعتبار حمایت بیشتر از بخش

 .ها خوش بدرخشند و معنوی بیشتر دولت در عرصه

برداری از گیاهان دارویی و معطر تحصیل کرده است، با  ساله که در رشته مهندسی تولید و بهره ٢8گفتنی است، این کارآفرین 

 .مؤثری را در تولید گیاهان دارویی استان کرمان بردارد کمك دو برادر خود توانسته است اقدامات

برداری  صورت رسمی به بهره ماه سال جاری در همایش سالمت و گیاهان دارویی، این مجموعه به الزم به ذکر است، ششم دی

 ./رسد می

/item/varzikesha/ir.iana.www//:http٢٦٥08-١html. 
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صنعتی گیاهانگل و   
 آیانا 7931آذر  71, سه شنبه

 طرح توسعه گیاهان داروئی و گردشگری در عرصه های مرتعی استان تهران کلید خورد 

بهداشت، آموزش و پرورش با همكاری فرهنگستان علوم، وزارت : معاون فنی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان تهران گفت

و سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و همچنین سایر بخش های خصوصی مرتبط، اجرای طرح توسعه گیاهان 

 . داروئی و گردشگری در دستور کار این اداره کل قرار گرفت

قابلیت های شهرستان های فیروزکوه و دماوند  با توجه به استعداد و: ، قاسم حقانی افزود(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

از لحاظ تولید و استحصال گیاهان داروئی ، در حال حاضر مناطق الگوئی برای اجرای طرح یاد شده این دو شهرستان انتخاب شده 

 .اند

تلفیقی تهیه به منظور اجرای این طرح، طرح های مرتعداری محدوده های منتخب براساس دستورالعمل های : وی اظهار داشت

 .طرح های مرتعداری اصالح و هماهنگی های الزم با مجریان و بهره برداران مناطق مورد نظر به عمل می آید

با : معاون فنی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان تهران به برخی از مزایای اجرای این طرح اشاره و خاطرنشان ساخت

داروئی و اشتغال زائی، گام مثبتی در خصوص بهبود وضعیت اقتصادی منطقه و جلوگیری  اجرای این طرح عالوه بر توسعه گیاهان

از مهاجرت روستائیان به شهرها برداشته خواهد شد و همچنن زمینه مناسبی برای ترویج و توسعه گردشگری در عرصه های مرتعی 

 .فراهم می گردد

با توجه به ظرفیت و پتانسیل های موجود : هزارهكتار است یادآور شد 0١0حقانی با بیان این که وسعت مراتع استان تهران بیش از

 ./در مراتع استان، طرح توسعه گیاهان داروئی و گردشگری در مابقی اراضی مرتعی قابل تعمیم است

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http١-٦٦٢٢٢html. 
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 گوجه فرنگی

 خبرنگاران جوان - 793۱آذر  73: تاریخ

جات در تعطیالت مذهبی تغییری  نرخ انواع میوه و صیفی/ فرنگی سرمازدگی علت افزایش قیمت گوجه

 کند نمی

 
فرنگی را سرمازدگی چند روز گذشته در مزارع کشور  گوجهدرصدی قیمت  ٢3سخنگوی سابق اتحادیه بارفروشان علت افزایش 

با بیان اینكه سرمازدگی در روزهای گذشته موجب  خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،علی امامی در گفتگو با .اعالم کرد

 : فرنگی کشور از بین برود گفت شده تا بخش نسبتا زیادی از محصول گوجه

بار  تومان در میدان مرکزی میوه و تره 833هزار و  ٢درصدی به نرخ هر کیلو  ٢3فرنگی با افزایش  در حال حاضر قیمت گوجه

جات در  شود که نرخ انواع میوه و صیفی بینی می الت سه روزه مذهبی در کشور پیشبا توجه به تعطی: وی افزود.رسیده است

 .روزهای تعطیل هیچ تغییری نداشته باشد

 
 

 :بار تا پایان تعطیالت مذهبی به این شرح اعالم کرد جات را در میدان مرکزی میوه و تره امامی نرخ انواع میوه و صیفی

 (تومان)قیمت  (هر کیلو)کاال 

 ٢833 فرنگی گوجه

 ١٣33 بادمجان

 ١333 پیاز

 ٤33 زمینی سیب

 ٦33 هویج فرنگی

 ٥33 کرفس

 ٦٥3 سبزی

 ١٢33 کدو

 ٢٥33 پرتقال تامسون شمال

 ٢٥33 سیب درختی

 ١٥33 ٢سیب درختی درجه 

 ١333 ٣سیب درختی درجه 

 ٣٥33 انار

 ٣333 کیوی

 ٤٥33 به

 ٤333 نارنگی

http://www.yjc.ir/fa/comercial
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 ١733 انگور

 ١٣33 خیار رویال

 ٢٥33 خیار درختی
 

/news/fa/ir.yjc.www//:http٥٤٢١٤8٥ 
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 گوشت قرمز

 خبرنگاران جوان - 793۱آذر  7۱: تاریخ

 هزار تن گوشت در کشور 211ظرفیت تولید یک میلیون و 

هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید شده اما باید گفت که ظرفیت  033در حال حاضر : دامداران گفتمدیرعامل اتحادیه سراسری 

 .هزار تن است ٣33تولید در کشور حدود یك میلیون و 

، در خصوص تولید ی باشگاه خبرنگاران جوانخبرنگار اقتصادعلیرضا عزیزالهی مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران در گفتگو با 

هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید شده اما باید گفت که ظرفیت تولید  033درحال حاضر : گوشت قرمز در کشور اظهار کرد

 .هزار تن است ٣33گوشت در کشور حدود یك میلیون و 

های تولید همخوانی ندارد و همین امر موجب  با هزینهقیمت گوشت : وی با اشاره به مشكالت تولید گوشت قرمز در کشور گفت

 .های واحدهای پروار بندی خالی بماند شده که بیش از نیمی از ظرفیت

های مختلف متفاوت است به طوری که در چند سال  واردات گوشت در سال: عزیزالهی درخصوص واردات گوشت قرمز بیان کرد

هزار تن بوده و از  ١33الی  83شد ما میزان واردات در سال گذشته تنها حدود  هزار تن گوشت به کشور وارد می ٢٥3گذشته 

وری تولید کنندگان دام  ها منطقی باشد و شبكه پرواربندی فعال شود با حداکثر بهره طرفی اگر قیمت گوشت قرمز با توجه به هزینه

 .پایه نیازی به واردات گوشت نخواهیم داشت

شرایط تولید کنندگان گوشت قرمز از تولید کنندگان شیرخام بدتر است و از طرفی هر : مز گفتوی با اشاره به قیمت گوشت قر

 .شود تومان خریداری می ٥33هزار و  ١١الی  ٥33هزار و  ١3کیلوگرم گوشت قرمز دام زنده درب دامداری 

تی نصیب آنها شود که این امر جز ضرر وجود دالالن از تولید تا عرضه سبب شده تا سودهای هنگف: مدیرعامل اتحادیه تصریح کرد

 .وزیان برای دامداران نخواهد داشت

میلیون  ٢8الی  ٢7بر اساس منابع و آمار جمعیت دام سبك در کشور از حدود : وی با اشاره به وضعیت دام سبك در کشور گفت

ود و از طرفی مازاد جمعیت اگر این ش میلیون متفاوت است و از طرفی در خصوص جمعیت نیز آمارهای متناقضی مطرح می ٥3الی 

 .گونه بود نیازی به واردات گوشت قرمز به کشور نداشتیم زیرا تنها ما با کمبود در عرصه تولید مواجه هستیم

/news/fa/ir.yjc.www//:http٥٤١٣١7٣ 
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 گوشت مرغ

 آیانا 7931آذر  71, چهارشنبه

 اعالم وضعیت قیمت مرغ برای روزهای پایانی هفته 

های شمالی به استان تهران بود، با تزریق مرغ  دلیل کاهش تردد وسایل نقلیه از استان با توجه به افزایش جزئی قیمت مرغ که به

های رحلت حضرت رسول  ریتوسط شرکت پشتیبانی امور دام به بازار و باز شدن محورهای فوق، در ایام پایانی هفته و عزادا

(ع)، شهادت امام حسن مجتبی(ص)اکرم
 .بینی افزایش قیمت مرغ نداریم ، پیش(ع)و شهادت امام رضا 

با اعالم ( ایانا)دهندگان مرغ گوشتی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیأت 

هزار تومان اعالم کرده است که تورم نیز باید به  وزیر جهاد کشاورزی بارها حداقل قیمت مرغ را هفتبا وجود آنكه : این خبر گفت

 .تومان برسد ٥33هزار و  این رقم اضافه شود و به قیمت منطقی هفت

ش قیمت مرغ ها در استان تهران، با افزای ها و سخت شدن تردد ماشین دلیل بارندگی در دو سه روز اخیر به: محمد یوسفی افزود

 .رو بودیم که مقطعی است روبه

شود و هوای سرد و بارندگی اخیر  مرغ استان تهران از سه استان شمالی گیالن، مازندران و گلستان تأمین می: وی خاطرنشان کرد

انی هفته باز هم باعث شده است که تردد وسایل نقلیه برای انتقال مرغ با کندی همراه باشد، اما دوباره قیمت مرغ در روزهای پای

 .کاهش خواهد یافت

های  فروشی تومان بود، در حالی که خرده ٦33هزار و  امروز در میدان بهمن تهران قیمت هر کیلوگرم مرغ پنج: یوسفی ادامه داد

مت شود آنها نیز قیمت خود را با قی بینی می تومان فروختند که پیش 0٥3سطح شهر هر کیلوگرم مرغ را با قیمت چهارهزار و 

 .میدان بهمن یكنواخت کنند

 قیمت مرغ زنده تغییری نداشت 

قیمت مرغ زنده تفاوت زیادی در روزهای اخیر وجود : دهندگان مرغ گوشتی تصریح کرد مدیره انجمن صنفی پرورش رئیس هیأت

 .رسیده استتومان برای هر کیلوگرم  ٦33هزار و  تومان به سه ٤33هزار و  دار از سه نداشته است و تنها مرغ مدت

ها پرجمعیتی چون تهران  اگر سرما و بارش برف ادامه پیدا کند، شاهد آن هستیم که قیمت مرغ در سطح استان: وی یادآور شد

 .افزایش یابد

شود اندکی  ها است که باعث می شود و تنها بارندگی بینی می ماه پیش حداکثر کاهش قیمت مرغ تا اواخر دی: یوسفی تأکید کرد

 .ایش باشیمشاهد افز

با وجود آنكه برخی نذورات مردم شاید محصوالت : وی درباره روزهای پایانی هفته و ایام شهادت و تأثیر آن بر بازار مرغ اظهار داشت

پروتئینی همچون مرغ باشد، اما این امر تأثیر زیادی بر افزایش قیمت نخواهد داشت، زیرا شرکت پشتیبانی امور دام به مقدار کافی 

 .کند و هر مقدار که مردم نیاز داشته باشند، در بازار موجود است سازی کرده است که برای این ایام روانه بازار می خیرهمرغ ذ

روی مردم و وسایل  پیاده: مرغ خبر داد و گفت یوسفی در پایان از بازگشایی محورهای مواصالتی عراق برای صادرات مرغ و تخم

مرغ را حمل کنند که در  های سنگین بتوانند در مسیر فوق محصوالتی چون مرغ و تخم که ماشیننقلیه سواری مانع از آن شده بود 

این ایام برای حفظ امنیت بیشتر مردم، تردد این وسایل ممنوع شده بود، اما با پایان یافتن ایام اربعین، دوباره صادرات مرغ و 

 ./مرغ به کشور عراق از سر گرفته شده است تخم

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http٢٦٦٥0-١html. 
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 گوشت مرغ
 خبرنگاران جوان – 793۱آذر  7۱: تاریخ

 شود ریزی منطقی می قیمت مرغ در پی کاهش جوجه

مرغداران و نیز : صادراتی برای صادرکنندگان مرغ گوشتی گفتهای  دبیر انجمن صنایع طیور ایران با اشاره به قرار دادن مشوق

تومان  733های صادراتی به ازای هر کیلو صادرات مرغ نرخ  انجمن صنایع طیور به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد قرار دادن مشوق

 .را داده است

، با بیان اینكه از چند ماه خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانسعید اصغری دبیر انجمن صنایع طیور ایران در گفتگو با 

در چند هفته گذشته از سوی وزارت : های دامی در وضعیت تولید هماهنگی و ثباتی ایجاد شده گفت گذشته با ثبات قیمت نهاده

ها هنوز  صادراتی در نظر گرفته شده که البته میزان این مشوقهای  جهاد کشاورزی برای صادرکنندگان موفق مرغ گوشتی مشوق

 .مشخص نیست

تومان به ازای صادرات هر کیلو مرغ گوشتی است که مشخص  733البته تقاضای انجمن صنایع طیور و نیز مرغداران نرخ : وی افزود

 .نیست با این تقاضا موافقت نشده باشد یا خیر

شود که از اواخر ماه بعد قیمت  بینی می پیش: اشاره به کاهش قیمت مرغ گوشتی در بازار گفتدبیر انجمن صنایع طیور ایران با 

 .مرغ گوشتی در بازار کشور منطقی شود

 .باشد ریزی می های آینده کاهش جوجه ترین علت منطقی شدن نرخ مرغ گوشتی ظرف ماه به گفته اصغری مهم

هزار قطعه بوده این میزان برای منطقی  033الی  833زی در تیر ماه سال گذشته ری با توجه به اینكه میزان جوجه: وی ادامه داد

 .هزار قطعه کمتر شده است ١٥3شدن قیمت مرغ 

های آینده را صادرات این کاالی پروتئینی از  دبیر انجمن صنایع طیور ایران یكی دیگر از دالیل منطقی شدن قیمت مرغ ظرف ماه

 .های آخر سال است ترین دلیل تغییر قیمت مرغ در بازار کشور در ماه ریزی مهم کاهش جوجهالبته : کشور اعالم کرد و گفت

/news/fa/ir.yjc.www//:http٥٤١٦٢8١%/ 
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 ماشین آالت

 آیانا 7931آذر  71, سه شنبه

 آهن ارسال غالت کشاورزان به نخستین پاالیشگاه فرآوری در کشور  برداری از راه بهره

برداری  با حضور معاون اول رئیس جمهوری به بهره( آهن زرنام ایستگاه راه)آهن  سامانه اختصاصی ریل متصل به شبكه سراسری راه

 . رسید

در جریان سفر به استان ( شنبه سه)اول رئیس جمهوری صبح امروز  ، معاون(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

سازی غالت در  سازی تولید فروکتوز و بخش ذخیره ، از بخش آماده(فروکتوز)های فرآوری غالت  البرز، با حضور در مجتمع کارخانه

 .این مجتمع بازدید کرد

می و فناوری رئیس جمهوری؛ محمود حجتی، وزیر جهاد اسحاق جهانگیری در جریان این بازدید که سورنا ستاری، معاون عل

گذاری و  کشاورزی؛ سیدحمید طهایی، استاندار البرز و حسن رکنی، معاون امور دام جهاد کشاورزی حضور داشتند، از میزان سرمایه

 .گو کردهای تولید این پاالیشگاه غالت مطلع شد و با مسئولین این مجتمع درباره جزئیات این پروژه گفت ظرفیت

پاالیش غالت در کشور، نیاز به ایجاد بسترهای حمایتی چون پذیرش : فرماندار ساوجبالغ در حاشیه این آیین به خبرنگار ما گفت

 .گذاری در بورس، حمایت از کارآفرینان فعال در بخش تولید مواد غذایی و ترویج برندسازی در صنعت غذا دارد های سرمایه طرح

فرد محصوالت تولیدی هر  برند معرف کیفیت باال و منحصربه: با اشاره به نقش مهم برند در بازار جهانی افزودابوالقاسم پالیزگیر 

 .کشور است

صادرات غیرنفتی در کشور باید مورد : های مختلف ازجمله صنعت غذا باال دانست و خاطرنشان کرد وی پتانسیل ایران را در بخش

ها باید به سمت بخش اقتصاد مقاومتی معطوف  اند در ایران تالش رهبر معظم انقالب فرموده گونه که توجه قرار گیرد؛ زیرا همان

 .شود

عنوان کشوری که در  کنند که نیاز به غذا دارند و ایران به میلیون نفر زندگی می ٣33در اطراف ایران بیش از : پالیزگیر تصریح کرد

 .ی این یك مرکز فرآوری غالت نقش مهمی ایفا کندانداز تواند با راه بخش غالت ظرفیت خوبی دارد، می

در فاز نخست پاالیشگاه غالت . برداری قرار گرفت گذاری بخش خصوصی مورد بهره فاز نخست پاالیشگاه غالت کشور با سرمایه

 .گیرد تولید و دراختیار صنایع غذایی کشور قرار می( فروکتوز)کشور قند مایع 

آهن زرنام از سوی معاون اول رئیس جمهوری، امكان انتقال آسان مقادیر زیادی از غالت تولیدی  هجالب آنكه با گشایش ایستگاه را

 .کشاورزان، از جنوب و غرب کشور به این پاالیشگاه فراهم شد

 .آهن زرنام و پاالیشگاه غالت کشور و ظرفیت این پاالیشگاه نشد گذاری برای راه ای به میزان سرمایه در این آیین اشاره

های کشاورزی  مچنین معاون اول رئیس جمهوری و هیأت همراه در سفر به شهرستان ساوجبالغ از شرکت تولیدی ماشینه

 .که خط تولید ادوات جدید سنگین هم زده است و کارخانه زرماکارون بازدید کردند "ورز دهقان"

 ./کیلومتری غرب کرج مرکز البرز قرار دارد ٣٥شهرستان ساوجبالغ در 

/item/food/ir.iana.www//:http٢٦٦3١-٣html. 
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 متفرقه

 فودپرس 7931آذر ماه  71چهار شنبه 

 از ورود برنج تا خروج پیاز زعفران / آمار جالب کشفیات قاچاق کاالهای کشاورزی

در نیمه نسخت سال در محصوالت زراعی شامل برنج، آرد، حبوبات، : گفت مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کاالهای هدف< کشاورزی

 .چای، سیر و انواع گیاهان دارویی شاهد افزایش قاچاق بودیم

عباس نخعی مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کاالهای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشاره به کشفیات شش ماهه نخست 

میزان کشفیات کشاورزی در سه ماهه ابتدای سال در بخش محصوالت باغی به خصوص : اورزی گفتسال در حوزه کاالهای کش

 .مرکبات بسیار باال بود اما در سه ماهه دوم کاهش یافت

به جز محصوالت باغی در بخش محصوالت زراعی نیز شامل افزایش قاچاق بودیم و در محصوالتی مانند برنج، آرد، : وی افزود

هزار کیلوگرم کاالی قاچاق کشف شد که بیشترین  ٢١3میلیون و  ٥سیر، کنجد و انواع گیاهان دارویی در مجموع حبوبات، چای، 

 .هزار کیلوگرم به خود اختصاص داد ٥37میلیون و  ٢سهم آن را برنج با 

که در حال قاچاق به هزار کیلوگرم گیاهان دارویی  8٣8همچنین در بخش گیاهان دارویی در نیمه نخست سال : نخعی تصریح کرد

دهد که در این بخش برنامه مناسبی برای تولید و صادرات گیاهان دارویی  خارج از کشور بودند کشف شد و این موضوع نشان می

 .نداشته است

ما با گردد و  شود با ارزش افزوده باال مجددا به کشور برمی وقتی گیاهان دارویی به صورت قاچاق از کشور خارج می: وی ادامه داد

 .شویم و این موضوع جدی است که مسئوالن باید به آن توجه نمایند افزایش قاچاق از تولید و اشتغال محروم می

: شاهد افزایش قاچاق سیر به کشور بودیم گفت 0٣مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کاالهای هدف با اشاره به اینكه در سال 

 .به حداقل رسیده است جاری خوشبختانه این رقم کنترل شده و در سال

هزار  ٣٢3جاری معدوم شده است و در مدت یاد شده  به گفته نخعی تمام کشفیات مربوط به پخش مرکبات در نیمه نخست سال

 .کیلوگرم نارنگی به کشور قاچاق شده است ٤33هزار و  ٥٦هزار کیلوگرم لیموترش و  ١٤7کیلوگرم پرتقال، 

شود باید مبدأ تولید آن و شرایط حمل و نقل  بق قانون هر نوع از مرکبات که به کشور وارد میوی به این نكته نیز اشاره کرد که ط

های قاچاق امكان رسیدگی و بررسی همه این موارد نیست ضمن  و سایر فاکتورهای در نظر گرفته شود که پس از کشف محموله

 .شود ورت عدم کنترل وارد میها نیز به کشور در ص اینكه در کنار واردات محصوالت باغی برخی آفت

های انجام شده مقداری که قابلیت مصرف نداشت معدوم شد و بخش  های قاچاق پس از آزمایش از کشفیات برنج: وی تصریح کرد

 .های کشف شده در نیمه نخست سال هیچ مورد آلودگی فلزات سنگین گزارش نشده است دیگر به فروش رسید همچنین در برنج

 .کیلوگرم آناناس کشف شد ٦33هزار و  ٥هزار کیلوگرم انبه و  ٤٣3جاری  ر سه ماهه نخست سالبه گفته نخعی د

هزار  833میلیون و  ٥هزار کیلوگرم و در بخش محصوالت زراعی  ٣٤8های باغی یك میلیون و  توان گفت میزان کشفیات میوه می

 .کیلوگرم کشفیات انجام شده است

وما از مبدأ مصر و آفریقای جنوبی و آمریكای التین به سمت کشورهای حوزه خلیج فارس های قاچاق عم میوه: وی ادامه داد

 .بارگیری شده و از آنجا از طریق دریا به کشور وارد شده است

 آمار قابل توجه از قاچاق دام

 ٢١٤این مدت حدود در : مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کاالهای هدف با اشاره به کشفیات دام در نیمه نخست سال جاری گفت
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رأس دام سبك و تعدادی پرندگان شكاری کشف شدند که در بین پرندگان کشف شده  ٦33هزار و  ٢٦هزار رأس دام سنگین و 

 .های در حال انقراض باید تدبیری اندیشیده شود های نادری وجود داشت که برای مبارزه با این پدیده و خروج گونه بعضا گونه

نفر شتر نیز کشف شد که با توجه به بیماری قابل انتقال از طریق شتر به انسان طرحی در سیستان و  833 همچنین: وی ادامه داد

ها با اولویت شتر اقدام شود تا به این روش تشخیص دام  دار شدن دام بلوچستان اجرا شد و در حال پیگیری است که برای شناسه

 .تر صورت بگیرد قاچاق راحت

گیرد که البته این  اشاره کرد که در ایام به خصوصی از سال خروج دام از کشور به صورت قاچاق صورت مینخعی به این نكته نیز 

 .شد بیشتر شاهد این موضوع بودیم های گذشته که برای خروج دام عوارض دریافت می رقم بسیار کم است و در سال

 هزار کیلوگرم طالی سرخ ٥3قاچاق 

هزار کیلوگرم کشفیات پیاز  ٥3در شش ماهه ابتدایی سال بیش از : ران به کشورهای اطراف گفتنخعی با اشاره به قاچاق پیاز زعف

های خراسان جنوبی و خراسان رضوی هشدارهای الزم داده شده تا از  زعفران انجام شده که این رقم بسیار باالیی است و به استان

 .خروج پیاز زعفران از کشور جلوگیری نمایند

رغم اینكه واردات رسمی آن منع قانونی ندارد با افزایش قاچاق همراه بوده که این میزان از  مچنین کنجد نیز علیه: وی ادامه داد

 .سیستان و بلوچستان بیشتر رخ داده و علت آن به دلیل فصل حلواسازی و اقبال عمومی به روغن کنجد است

این وزارتخانه اختیارات وسیعی دارد و : رت جهاد کشاورزی گفتهای خود با اشاره به اختیارات ووظایف وزا نخعی در ادامه صحبت

یكی از دالیل قاچاق  0٤و  0٣رود که نظارت سیستماتیك بیشتری بر واردات و تنظیم بازار داشته باشد چرا که در سال  انتظار می

گزارشی را به دولت ارائه کرد و تصمیم بر  بود که در این راستا ستاد مبارزه با قاچاق کاال 0٣مرکبات عدم تنظیم بازار در بهمن ماه 

 .های الزم انجام شود ریزی از تیر ماه برنامه 0٥این شده که برای میوه شب عید سال 

توان واردات برخی از محصوالت را  های کاهش قاچاق استفاده از ابزار تعرفه است و می وی به این نكته نیز اشاره کرد که یكی از راه

 .با سقف تعرفه معین آزاد کرد در فصول غیربرداشت

 نقش مردم در رونق قاچاق 

یك روی : جات به کشور گفت های آلوده و کنسرجات و کمپوت های خود با اشاره به واردات شیرخشك نخعی در ادامه صحبت

رفه اقتصادی ندارد و نام و نشان نباشد قاچاق آن ص شود چرا که تقاضا در بازار برای کاالهای بی کننده می قاچاق مربوط به مصرف

 .ها تهیه نكنند توصیه ما این است که مردم شیرخشك یا دیگر محصوالت مورد نیاز خود را از دست فروشان و یا بقالی

همچنین برای جلوگیری از قاچاق باید سرانه مصرف کشور در هر کاال مشخص شود و با توجه به رقم واردات و میزان : وی ادامه داد

هزار تن چای خشك به  ٢٣ای اندیشیده شود به عنوان مثال در شش ماهه سال گذشته  التفاوت آن چاره مابه تولید داخل برای

 .توان کمبود آن را با ابزار دیگر جبران کرد کشور وارد شد که با احتساب سرانه مصرف و همچنین تولید داخلی می

رسیدگی به جرائم اسلحه قانون خاص خود را دارد : سلحه گفتهای خود در پاسخ به سوالی مبنی بر کشفیات ا وی در ادامه صحبت

و با توجه به اینكه کنترل مرزهای غربی ما بسیار باال است امكان قاچاق اسلحه به صورت عمده بسیار کم است و گزارشات شش 

 .ماهه نخست سال حاکی از این است که این رقم چشمگیر و قابل اشاره نیست

?aspx.Post/ir.foodpress.www//:http 
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 مرکبات

 آیانا 7931آذر  79, یکشنبه

 شود  صادرات پرتقال و کیوی به روسیه آغاز می/ بندی مرکبات کشور کلید خورد ساماندهی و درجه

ها برای هدفمندی بازار تقاضا کلید خورد و  داللها و  بندی مرکبات تولیدی کشور و ساماندهی بازار پرتقال بدون حضور واسطه درجه

 . شوند منظور صادرات کیوی و پرتقال اعزام می های تجاری از امروز برای رایزنی در بازارهای روسیه به هیأت

طی  :با اعالم این خبر گفت( ایانا)رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق گیالن امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

بندی در مرکزی در  ویژه شمال ایران بر اساس اندازه، کیفیت، سورت و بسته ای مقرر شد، ساماندهی مرکبات تولیدی کشور به جلسه

 .اندازی شود استان گیالن راه

ای تولیدی ه توانند با توجه به شناسه پرتقال کنندگان می با ساماندهی و گریدبندی پرتقال کشور، همه مصرف: قاسم رضاییان افزود

 .ها کنند ها و واسطه و نوع گرید درخواستی اقدام به خریداری پرتقال با قیمت مناسب و بدون حضور دالل

تواند توزیع پرتقال را در کشور ساماندهی کرده و افزایش تقاضا و هدفمندی آن را  اندازی چنین مرکزی می راه: وی خاطرنشان کرد

 .دنبال داشته باشد به

 شود ل و کیوی به روسیه آغاز میصادرات پرتقا 

ای که با حضور بازرگانان و رئیس سازمان جهاد  در جلسه: رئیس اتحادیه بازرگانان و صادرکنندگان محصوالت کشاورزی ادامه داد

راهی های تجاری ایرانی به قصد بازاریابی، برای صادرات پرتقال و کیوی  کشاورزی استان گیالن برگزار شد، مقرر گردید تا هیأت

 .روسیه شوند

بر خالف گفته مدیرعامل سازمان تعاون روستایی که پرتقال را کاالیی صادراتی ندانسته، پرتقال ایرانی با : رضاییان تصریح کرد

ریزی داشت  شمار رود که برای صادرات آن باید برنامه تواند یكی از اقالم صادراتی ایران به داشتن طعم و کیفیت مطلوب همواره می

 .ی زحمت کشیدو کم

بخشی از مشكالت تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی در ایران ناشی از ضعف معرفت مدیران دولتی درباره : وی یادآور شد

وقتی نگاه مدیران به تولیدات داخلی کشور کیفی نبوده و نگاه اقتصادی و صادراتی . های محصوالت داخلی کشور است قابلیت

 .رای پیدایش زمینه صادراتی نخواهد کردنباشد، دولت نیز هیچ اقدامی ب

های وزرای امور خارجه و جهاد کشاورزی هموار  تواند پس از رایزنی المللی می صادرات پرتقال به بازارهای بین: رضاییان مدعی شد

صادرات  شده و زمینه فعالیت بخش خصوصی ایجاد شود، اما از آنجا که برخی مدیران وزارت جهاد کشاورزی چنین دیدگاهی به

 .کنند ندارند، در نتیجه تالش مؤثری هم برای رایزنی صادرات محصوالت تولیدی نمی

برداری را به عمل  با توجه به شرایط فعلی ترکیه، در تبادالت اقتصادی با روسیه باید از فرصت کنونی نهایت بهره: وی اظهار داشت

تر راهی  ار، آبزیان، مواد غذایی، چای، برنج و انواع میوه هرچه سریعهای مختلف نظیر خشكب های تجاری ایران در بخش آورد و هیأت

 ./روسیه شوند
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 مصاحبه ، سخنرانی، بازدیدها

 - 31/93/79فارس

 آبخیزداری استان تهران خبر دادمدیرکل منابع طبیعی و 

 هكتار نهال کاری با هدف بیابان زدایی و کنترل گرد و غبار پایتخت 733

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران از اجرای عملیات بیابان زدایی و مقابله با پدیده گرد و غبار در مساحتی معادل 

 .در اراضی بیابانی جنوب غربی پایتخت خبر داد( ره)امامهكتار با مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت  733

آبخیزداری استان تهران از مدیر کل منابع طبیعی و اداره کل منابع طبیعی استان تهران، به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

هكتار با مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت  733اجرای عملیات بیابان زدایی و مقابله با پدیده گرد و غبار در مساحتی معادل 

 بنابر مطالعات انجام شده منشاء بخشی از گردوغبار شهر تهران از: در اراضی بیابانی جنوب غربی پایتخت خبر داد و گفت( ره)امام

جنوب غربی استان و منطقه مالرد است که به منظور کنترل کانون های گرد و غبار در این منطقه و بهره مندی از پتانسیل ها و 

هكتار در محدوده اجرایی طرح بین المللی  733برنامه نهالكاری در سطح ( ره)توانمندی های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

میلیارد ریال به مرحله اجرا درآمده  ٦3و با اعتباری بالغ بر( منابع طبیعی و توسعه روستایی مدیریت مشارکتی)تعمیم ترسیب کربن

 .است

این همكاری مشترک در قالب تفاهم نامه تنظیمی با این ستاد و در چارچوب برنامه اقدام ملی مقابله با بیابان : علی کیان افزود

بار گردوغبار به مرحله اجرا درآمده که با این اقدام ضمن کنترل بخشی از زایی، تعدیل اثرات خشكسالی و مقابله با آثار زیان

گردوغبار، زمینه مناسبی برای ایجاد اشتغال در بین جوامع محلی و ارتقای سطح دانش و آگاهی آحاد جامعه نسبت به فرهنگ 

 .منابع طبیعی فراهم می شود

عملیات نهال کاری از قبیل چاله زنی، تامین نهال و کود و همچنین هم اکنون اقدامات الزم برای آماده سازی : وی تصریح کرد

منابع آب به منظور آبیاری در حال انجام است که با برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است در دهه فجر امسال و با مساعد شدن 

 .شرایط محیطی عملیات کاشت نهال آغاز و تا پایان اسفند ماه به پایان برسد

در منطقه یاد شده نهال های تاغ و آتریپلكس کاشته خواهد شد و : نابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران اظهار داشتمدیر کل م

 .براساس تفاهم نامه تنظیمی پس از نهالكاری، آبیاری و مراقبت نیز انجام می شود
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 7931آذر  71, سه شنبه

 ترین واحد دام شیری کشور  افتتاح فاز دوم بزرگ/ قول معاون اول رئیس جمهوری برای حل مشکل دامداران

ترین واحدهای دام شیری کشور، از وی قول شخصی برای گپ و گفت  بزرگدر جریان بازدید معاون اول رئیس جمهوری از یكی از 

 .های مربوطه برای حل مسئله شیر توسط وزیر جهاد کشاورزی گرفته شد صمیمانه با دامداران و تشكل

چند از معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی امروز در حاشیه بازدید معاون اول رئیس جمهوری، وزیر جهاد کشاوزی و تنی  

معاون اول : گفت( ایانا)مسئوالن از واحدهای تولیدی و افتتاح چند طرح کشاورزی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

هزار رأسی در منطقه ساوجبالغ بازدید کرده و فاز دوم  ١٢صورت رسمی از واحد دامپروری  بار به رئیس جمهوری برای نخستین

 .صورت رسمی کلید زد توسعه این واحد را به

ترین واحدهای دامپروری کشور محسوب  ، یكی از بزرگ(متعلق به عزیزاهلل رضایی)هیو  گاوداری صنعتی زرین: حسن رکنی افزود

 .هزار رأس گاو شیری را دارد ١3شود که کامالً توسط بخش خصوصی اداره شده و ظرفیت  می

های روز دنیا مجهز شده  واحدی که به آخرین تكنولوژی ١33شی جدید در این مراسم از یك خطوط شیردو: وی خاطرنشان کرد

 .های بسیار زیادی در تهیه شیر بهداشتی با بار میكروبی پایین دارد است، رونمایی شد که عالوه بر هوشمند بودن، قابلیت

شرکت های بزرگ مواد غذایی به نام  ای است که یكی از گونه تجهیزات ساختمانی و معماری این واحد دامپروری به: رکنی ادامه داد

 .کند، وارد قرارداد با این کارخانه شده است ترین شیرها را انتخاب می که برای تهیه محصوالت خود کیفی "نستله"

 تن شیر در روز با کمترین بار میکروبی و بیشترین پروتئین در البرز 001تولید  

 ١٦3لیتر است و روزانه  ٤3میانگین تولید شیر برای هر گاو در این گاوداری : معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام تصریح کرد

 .شود که محصول تولیدی کمترین بار میكروبی را داشته و چربی و پروتئین مناسبی را نیز دارد تن شیر توسط این واحد تولید می

ی خواستار حمایت بیشتر دولت از دامداران برای وزیر جهاد کشاورزی در این بازدید از معاون اول رئیس جمهور: وی یادآور شد

 .تر شود های نظارتی برای اجرایی کردن قیمت شیر پررنگ استمرار تولید اقتصادی شد و مقرر گردید نقش دستگاه

اران های مربوطه، از نزدیك با مشكالت دامد ای جداگانه با دامداران و تشكل زودی اسحاق جهانگیری در جلسه به: رکنی تأکید کرد

 .آشنا شده و در گفت و شنودی صمیمانه، مشكالت آنها را حل خواهد کرد

آالت  ترین ذخیره گندم کشور با عنوان پاالیشگاه غالت، بازدید از شرکت تولیدی ماشین گفتنی است، در بازدید امروز بزرگ

فرودگاه پیام و چند شرکت تولیدی  ، شرکت در نمایشگاه هفته پژوهش در محل دانشكده کشاورزی کرج،"ورز دهقان"کشاورزی 

ربط انجام شد و سپس از پژوهشكده بیوتكنولوژی  محصوالت کشاورزی به همراه معاون اول رئیس جمهوری و مسئوالن ذی

 ./کشاورزی بازدید کرد

/item/tiyoor-daamo/ir.iana.www//:http١-٢٦٦٣٦html. 

 

 

 

 

 

 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/26636-1.html


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                  4931 آب هفته سوم آذرکشاورزی واهم اخبار 

 

224 
 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 7931آذر  71, سه شنبه

دانشجویان کمک کنند افراد آگاه به محیط زیست / دانشجویان محیط زیست باید حق طلب و منتقد باشند

 به مجلس بروند 

محیط زیست، طحایی استاندار البرز  دانشكده محیط زیست به مناسبت روز دانشجو میزبان معصومه ابتكار ریاست سازمان حفاظت

 .و جمعی از مدیران کشوری و لشكری بود

، در این آیین که به همت تشكل های دانشجویی دانشكده محیط زیست برگزارشد، (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

یكی از رسالت : دانشجو گفتاصغر محمدی فاضل ضمن خیرمقدم به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست و شادباش گویی روز 

های ما در دانشكده محیط زیست ایجاد فضایی است که دانشجویان بتوانند در چارچوب قوانین کشور و بدون لكنت زبان، به نقد 

 .مسائل سیاسی و اجتماعی کشور بپردازند

تالش ما بر این است در حد توان : وی با بیان مسائل و مشكالت کارکنان، اعضای هیات علمی و مسائل موجود در دانشكده افزود 

مان مسائل و مشكالت موجود را مرتفع نماییم و با روحیه دانشجویی آرمان خواهی ، استكبار ستیزی، مطالبه گری و آنچه مطابق 

 .منویات بنیانگذار انقالب اسالمی ومقام معظم رهبری است را خط مشی خود قرار دهیم

ماه حقوق طلب دارند و هیچ مبلغی بابت اضافه تدریس، پروژه ها، داوری ها،  7-8می حدود متاسفانه همكاران هیات عل: وی گفت 

 .مطالبات معوقه به آن ها پرداخت نشده است بطوریكه جمعی از همكاران از من نزد مراجع قضایی شكایت کرده اند

میلیون  ٥33رکز آموزش عالی مبلغی حدود طلب کارکنان و اساتیدو معوقه بازنشستگان این م: این استاد دانشگاه بیان داشت 

 .تومان است به طوریكه تمامی کارکنان این دانشكده مطالباتی حدود دو ساله دارند و مبالغ اضافه کار در این مرکز تقریبا صفر است

 .درصد فعالیت های این دانشكده را اداره کرده ایم 7٥درصد اعتبارات تخصیصی حدود  ٢٥ما با : وی افزود 

من . با این همه ما سعی بر آن داریم تا با ایجاد فضایی آرام توام با پرسشگری و احترام به حل مسائل بپردازیم: ضل افزودفا 

انتقادات را می پذیرم و به خاطر کاستی ها پوزش می خواهم اما تمام تالش مدیران دانشكده محیط زیست علیرغم مشكالت بودجه 

 .کنیم بر این است که گامی عقب ننشینیمای که با آن دست و پنجه نرم می 

سپس ابتكار رئیس هیات امنای دانشكده محیط زیست با شادباش گویی روز دانشجو و ابراز خشنودی از حضور در جمع  

آذر یادآور تالش ها و فداکاری های همه دانشجویان، اساتید و افرادی است که در عرصه علم و  ١٦: دانشجویان بیان داشت

 .قیقت تالش و جانفشانی کردندجستجوی ح

در این روز یاد و خاطره سه دانشجوی شهید را گرامی می داریم که همچون شهاب درخشان برای آزادی و سربلندی : وی افزود 

 .ایران جان خود را فدا نمودند

ایت و مذاکره عزتمندانه و موضوعی که می توانست به راحتی به تنش و خصومت در دنیای امروز تبدیل شود با در: وی اظهار داشت

به قول رهبری معظم انقالب، نرمش قهرمانانه ، امروز در مسیری قرار گرفته که با حفظ منافع ملی، فضا برای برداشتن تحریم های 

 .ظالمانه و ناعادالنه باز شده است

زنده با دنیا در عرصه های مختلف از اکنون فضای کشور برای کار و تولید و سرمایه گذاری و تعامل سا: معاون رئیس جمهور گفت 

جمله عرصه های علمی و پژوهشی فراهم شده و بستری به وجود آمده تا بتوانیم در دانشگاه ها در شرایطی بهتر از گذشته فعالیت 

 . داشته باشیم
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ه شناخت مسائل جنبش دانشجویی همیشه در کنار طلب علم و معرفت، در را: رئیس سازمان محیط زیست در ادامه بیان داشت 

سیاسی و اجتماعی زمان خود گام برداشته است و با توجه به اینكه انتخابات مجلس شورای اسالمی را در پیش رو داریم دانشجویان 

باید در تعیین سرنوشت کشور مشارکت کنند و نگذارند انقالب و اداره امور کشور به دست نااهالن بیفتد و انتخابات مجلس شورای 

 .ت خوبی است تا افراد متدین، متخصص و آگاه به محیط زیست به مجلس راه پیدا کننداسالمی فرص

دانشجویان باید در فضای سالم دانشگاهی در کنار طلب علم و : وی با بیان اینكه دانشجو باید حق طلب و منتقد باشد، تاکید کرد 

ازند و امیدوارم تشكل های دانشجویی عالوه بر گرایش دانش به فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در چارچوب قانون بپرد

های سیاسی متنوع، حرکت خود را به سمت فعالیت های محیط زیستی سوق دهند و در تصمیم گیری های کالن محیط زیستی 

 .اعمال نظر کارشناسی داشته باشند

ان کوشا باشند و دانش محیط زیست را به عنوان اساتید دانشكده در باال بردن سطح علمی دانشجوی: ابتكار در ادامه بیان داشت 

 .دانشی بین رشته ایی به سطح قابل قبولی ارتقاء بخشند

 .وی خالقیت ، نوآوری و تفكر را وجه تمایز اساتید برجسته با سایر اساتید در حوزه علم و دانش بویژه محیط زیست دانست 

كالتی که دانشجویان با آن دست و پنجه نرم می کنند، نماینده در ادامه این برنامه پس از پخش کلیپ هایی در خصوص مش 

 .دانشجویان دانشكده محیط زیست به بیان پرسش هایی در خصوص مطالبات دانشجویان از ریاست سازمان محیط زیست پرداخت

ارگان ها و از جمله این پرسش ها استخدام دانش آموختگان دانشكده محیط زیست در سازمان حفاظت محیط زیست و سایر 

در آزمون استخدام پیشین، ما امتیازاتی را برای دانش : سازمان های مرتبط بود که معصومه ابتكار در پاسخ به این درخواست گفت

آموختگان دانشكده محیط زیست قائل شدیم و در صورت دریافت مجدد استخدام از طرف دولت این امتیاز را برای دانش آموختگان 

 .در نظر خواهیم داشت دانشكده محیط زیست

 دانشجویان کمک کنند افراد آگاه به محیط زیست به مجلس بروند 

شرکت های دانش بنیان و آزمایشگاه های معتمد سازمان نیز فرصت هایی برای اشتغال دانش آموختگان محیط زیست : وی گفت

 .هستند

زیست بتوانند در تمام عرصه های اجتماعی فعالیت داشته باشند زمینه ایی باید فراهم شود تا دانشجویان محیط : ابتكار تاکید کرد

ما برای برون سپاری به منظور ایجاد مشاغل سبز با وزارت کار و تامین اجتماعی . به خصوص برای نظارت بر طرح های مطالعاتی

د شرکت های دانش بنیان را تاسیس تعامل سازنده ای داشته ایم واین زمینه ای است برای آموزش و توانمند سازی جوانان تا بتوانن

 .نمایند

/item/jangalomarate/ir.iana.www//:http٢٦٦١0-١html. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 7931آذر  79, یکشنبه

المللی هفته ارگانیک  برگزاری جشنواره بین/ شود محصوالت تراریخته به بهانه مبارزه با گرسنگی تولید می

 در تهران 

میلیون تن انواع محصوالت در کشور، تالش برای  ١٣3با وجود پتانسیل باالی کشور در تولید محصوالت کشاورزی و تولید ساالنه 

 . ای واهی است رزه با گرسنگی جهانی و تأمین امنیت غذایی در ایران، بهانهتولید محصوالت تراریخته با توصیه مبا

، تولید محصوالت تراریخته برای مبارزه با (ایانا)رئیس انجمن ارگانیك ایران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

با توجه به پتانسیل باالی : شود و گفت افراد مطرح میای دانست که توسط برخی  گرسنگی جهانی و تأمین امنیت غذایی را بهانه

میلیون تن انواع محصوالت و حتی با وجود بحران آب موجود در کشور، در  ١٣3کشور در تولید محصوالت کشاورزی و تولید ساالنه 

 .بریم موقعیت مناسبی به سر می

رتبه نخست تا هفتم تولید محصوالت مختلف در جهان هستیم، سیدرضا نورانی با بیان اینكه با وجود تولید پایین در واحد سطح در 

 .ترین تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی است اقلیم موجود در دنیا، از بزرگ ١٣اقلیم از  ١١ایران با داشتن چهار فصل و : افزود

با وجود آنكه در دنیا و : ان کرددرصد اشتغال جامعه به کشاورزی و صنایع جانبی آن تعلق دارد، خاطرنش ٢٥وی با اشاره به اینكه 

رسد، چرا باید افراد در ایران بر کشت  کشورهای اروپایی هر روز خبرهایی مبنی بر ممنوعیت کشت محصوالت تراریخته به گوش می

 این محصوالت پافشاری کنند؟

محیط زیست و مضر برای سالمت نورانی با تأکید بر اینكه دنیا به این نتیجه رسیده است که محصوالت تراریخته باعث آلودگی 

کند و برای استعمار غذایی جهان سوم محصوالت  آمریكا حدود پنج دهه است که این محصوالت را تولید می: انسان است، ادامه داد

کشورهای فرستد، اما عادالنه نیست که ما به پتانسیل باال در تولید مواد غذایی به آزمایشگاهی برای  تراریخته را به این کشورها می

 .کنند یافته تبدیل شویم و محصوالتی را تولید و وارد کنیم که سالمت انسان را تهدید می توسعه

بسته و تنها  گرفته روی خوک و موش در اروپا و نتایج غیرقابل انكار آن، چشم های صورت چرا باید با وجود آزمایش: وی تصریح کرد

 .این محصوالت استفاده کنیمبه خاطر وجود قانون ایمنی زیستی در کشور از 

رئیس انجمن ارگانیك ایران محصوالت تراریخته را توپ توخالی دانست که تنها موجبات آلوده شدن محیط زیست را فراهم 

 .اندازند کنند و در نهایت سالمت انسان را به خطر می می

تواند  های غذایی بیشتر خواهد شد، اما این امر نمیرسد و نیاز میلیارد نفر می 0جمعیت جهان به  ٢3٥3در سال : نورانی یادآور شد

ای برای تولید محصوالت تراریخته باشد، چون کشوری که از نظر منابع زیرزمینی غنی است و پتانسیل باالیی در تولید دارد، از  بهانه

 .برد های واهی به سمت مصرف محصوالت تراریخته شود و نباید مردم را به بهانه نظر گرسنگی تهدید نمی

با طرح مسائلی علمی تولید این : وی اعالم آمادگی کرد تا با تمامی موافقان تولید محصوالت تراریخته به گفتگو بنشیند و تأکید کرد

 .کنیم درصد محكوم می ١33محصوالت را 

در بسیاری از کشورهای : داشتنورانی با تأکید بر اینكه کشور ما به هیچ عنوان نیازی به تولید محصوالت تراریخته ندارد، اظهار 

 .شود اروپایی نیز از این محصوالت تنها برای مصرف دام و در چارچوب کنترل شده و محدود استفاده می

المللی هفته ارگانیك تهران در  رشد عنوان کرد و از برگزاری جشنواره بین وی در پایان روند محصوالت ارگانیك در کشور را روبه

 ./ماه خبر داد تا چهارم دی آذر ٢8پارک گفتگو از 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 7931آذر  71, سه شنبه

های کشور، دور از چشم  نشست ساالنه رؤسای کمیسیون های کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق

 خبرنگاران 

رئیس پارلمان بخش خصوصی در نشست مشترک ساالنه رؤسا و دبیران کمیسیون های کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق های 

اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی تنها : سراسر کشور، نیاز به اصالحات در حوزه کشاورزی را امری ضروری دانست و گفت

د اختیارات قانونی خود توان نقش آفرینی در حوزه های مختلف را دارد، هرچند در این رابطه از هیچ تالشی دریغ نخواهد در ح

 .کرد

رئیس اتاق ایران با تأکید بر « محسن جاللپور»به نقل از روابط عمومی اتاق ایران، ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

خوشبختانه در طول . اتاق ایران تنها در چارچوب قانون می تواند عمل کند: در کشور تصریح کرداهمیت موضوع آب و کشاورزی 

روزهایی که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در دست بررسی بود، اتاق ایران توانست قدم های خوبی در راستای ارتقای 

 .سطح کشاورزی در اتاق ایران بردارد

ون واژه کشاورزی به عنوان اتاق اضافه شد و در بند نخست آن، تأسیس مرکز ملی مطالعات راهبردی طبق این قان: وی ادامه داد 

 .البته حد اختیار اتاق در این رابطه چندان زیاد نیست. آب و کشاورزی مورد تأکید قرار گرفت

شورای ملی آب در جلسات حاضر شود، طبق گفته های جاللپور، اتاق ایران تالش بسیاری کرد تا بتواند به عنوان یكی از اعضای  

البته دو تن از نمایندگان اتاق از طریق رایزنی هایی که انجام دادیم به عنوان کارشناسانی که باید از سوی رئیس . ولی موفق نشد

 .جمهوری تعیین شوند، به این شورا راه پیدا کردند

کنیم تا از کمترین اختیارات و توانایی خود، بیشترین بهره تمام تالش خود را می : رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد 

در همین رابطه برای فعالیت کمیسیون ها اهمیت بسیاری قائل بوده و مباحث موجود را از طریق دفتر مطالعات و . را ببریم

 .کمیسیون تخصصی پیگیری می کنیم

تدبیر و روش های منطقی با برخی کج اندیشی ها و مقاومت ها، وی در پایان اظهار امیدواری کرد که کشور بتواند با استفاده از  

 .مقابله کرده و مسیر را به درستی و بر ریل کارشناسی جلو ببرد

 بی توجهی به آب در آینده آن را به مخاطره ای جدی تبدیل می کند 

ه کمیسیون آب و یا اضافه شدن نام آب به نائب رئیس اتاق ایران، در رابطه با پیشنهاد تأسیس جداگان« پدرام سلطانی»در ادامه؛  

به موجب قانون، اتاق های سراسر کشور در اداره مالی و امور اداری خود مستقل هستند، : کمیسیون های کشاورزی، تشریح کرد

 .بنابراین در مورد تعداد و عناوین کمیسیون ها نیز خودشان تصمیم می گیرند

همیتی که برای موضوع آب و محیط زیست قائل بودیم، تصمیم گرفتیم کمیسیونی را با در دوره جدید به دلیل ا: وی ادامه داد 

در این سال ها همه . به اعتقاد ما در سال های آینده آب به مخاطره ای جدی در کشور تبدیل می شود. همین عنوان ایجاد کنیم

می تواند نتایج به مراتب سخت تری نسبت به ناامنی  توجه خود را به ناامنی مرزها و منطقه معطوف کردیم و از بحران جدی آب که

 .های مرزی برای کشور به باور آورد، غافل شدیم

در این برهه حساس، اتاق ایران وظیفه خود دانست که کارهایی را حتی به : نائب رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور تأکید کرد 

 .فزایش دهدشكل نمادین انجام دهد تا حساسیت موضوع را برای حاکمیت ا
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توجه به شیوه و سازوکار فعالیت در هر کمیسیونی، : سلطانی در ادامه، به شیوه کار کمیسیون ها در دوره جدید اشاره و تصریح کرد 

فراموش نكنیم که کمیسیون ها دریایی از کار هستند به ویژه در بخش کشاورزی و آب که حجم کار بسیار زیاد . ضروری است

 .است

 .هماهنگی، اتخاذ مدیریت مناسب و استانداردسازی کارها بسیار ضعیف عمل کرده ایممتأسفانه در  

در واقع منابع کشور اندک بوده پس . به اعتقاد وی باید کارها در هر کمیسیونی به سه حوزه استانی، منطقه ای و ملی تقسیم شود 

 .استفاده بهینه از آنها یك ضرورت است

خروجی هر کمیسیون و نتایجی که از آن حاصل : ت بندی در این رابطه را ضروری دانست و ادامه دادنائب رئیس اتاق ایران، اولوی 

البته پیگیری نتیجه تا عملیاتی شدن آن . کالبدشكافی و ارائه راهكار در کنار یكدیگر معنا پیدا می کنند. می شود، بسیار مهم است

 .وظیفه کمیسیون تخصصی است

 قیق وظیفه اتاق استارائه اظهارات مستدل و د

، رئیس مرکز مطالعات راهبردی آب و کشاورزی با تأکید بر اینكه اگر حرف حسابی و کارشناسی مطرح «محمدرضا شریعتمدار» 

اتاق به عنوان مشاور سه قوه و : شود در نهایت نهادی به آن توجه خواهد کرد و اراده ای پیدا می شود که آن را اجرایی کند، گفت

 .مایندگی بخش خصوصی را برعهده دارد، موظف است که سخنان خود را دقیق، منطقی و مستدل بیان کندنهادی که ن

وی در ادامه گزارشی را از مراحل شكل گیری مرکز ملی و اقداماتی که در این مرکز حول محور مطالعات تحقیقی و پژوهشی انجام  

 .شده است، ارائه داد

 بخشی نگری آفت توسعه است 

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، بخشی نگری را آفت توسعه و سنجش همه جانبه و توجه به آثار « صادقیاناحمد » 

در دوره ای شاهد اجرای اصالحات ارضی در کشور بودیم، اتفاقی که : بلندمدت هر تصمیم را الزمه رشد پایدار برشمرد و تشریح کرد

 .بران ناپذیری را تجربه کند و همچنان درگیر پیامدهای ناشی از آن باشدموجب شد بخش کشاورزی ایران آسیب های جدی و ج

بخشی نگری ها و تضاد منافعی که امروز شاهد آن هستیم، نتیجه همان تصمیم های : این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد 

 .ندهیچ کس نمی تواند تاثیر نگرش کالن و پیش بینی پذیری آینده را انكار ک. غیرکارشناسانه است

اتاق ایران . کشاورزی، صنایع غذایی و حوزه آب به حمایت های دولت نیاز دارد: این عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران ادامه داد 

 .موظف است در راستای افزایش حمایت ها از این سه حوزه گان های عملی و اساسی بردارد

اور سه قوه و نهادی که از لوایح و طرح های اقتصادی تاثیر می پذیرد اتاق ایران در هر سه حوزه به عنوان مش: صادقیان اشاره کرد 

 .و از سوی دیگر می تواند در تحكیم روابط بین المللی بخش خصوصی موثر باشدف نقش جدی دارد

این رقم  متاسفانه امروز: رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، این بخش را از جمله حوزه های ارزآور کشور برشمرد و تاکید کرد 

در همین رابطه از کمیسیون های کشاورزی اتاق های سراسر کشور درخواست داریم که هماهنگ با یكدیگر گام . قابل توجیه نیست

 .بردارند

 اقتصاد زراعی، خصوصی ترین بخش در ایران است 

که کمیسیون ها   یادآوری این، رئیس کانون صنایع غذایی و نماینده کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، با «محمدرضا مرتضوی» 

اقتصاد : محل امور اجرایی نیستند و تنها مكانی برای انجام فعالیت های پژوهشی، مطالعه ای و کارشناسی به شمار می آیند، گفت
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ا زراعی خصوصی ترین بخش در ایران به شمار می آید که برای فعاالن این حوزه یك امتیاز ویژه است با این وجود کمترین حضور ر

 .در نهادهای تصمیم گیری داریم

می توانیم کمیسیون کشاورزی را نقطه شروع : وی از نبود سازمان های اجتماعی قوی در حوزه اقتصاد زراعی انتقاد کرد و ادامه داد 

 .برای این بخش بدانیم

 !وقتی در اتاق ایران به روی خبرنگاران بسته ماند 

مشترک دور از چشم خبرنگاران تخصصی کشاورزی و صنایع غذایی برگزار شد که به گواه به گزارش ایانا، در حالی این نشست 

برخی کارشناسان اقتصادی و اعضای اتاق انتظار می رود با تمهیداتی برای حضور اصحاب رسانه در چنین نشست های مشترکی، 

ود تا هم اخبار منتشر شده از محتوای مشكالت بخش کشاورزی سراسر کشور رودرروی خبرنگاران تخصصی، واکاوی و تحلیل ش

کارشناسی تر و دقیق تری برخوردار گردد و هم دیدگاه های نمایندگان پارلمان بخش خصوصی از نزدیك نقطه نظرات خود را با 

 ./خبرنگاران عالقه مند در میان گذارند

/item/tashakkol/ir.anai.www//:http١-٢٦٦٣٤html. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا 7931آذر  71, چهارشنبه

 دولت یازدهم از واردات لجام گسیخته محصوالت کشاورزی جلوگیری کرد : واکنش به یک خبر 

مرکز روابط عمومی و  "کشور به مرز خطر رسیده استامنیت غذایی "در پی انتشاری خبری از سوی برخی رسانه ها با عنوان 

برخالف خبر مزبور، وزارت جهادکشاورزی با اتخاذ سیاست ها و : اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی با انتشار گزارشی اعالم کرد

 .ها در مسیر اقتصاد مقاومتی، موجب بهبود و پایداری امنیت غذایی کشور شده است اجرای برنامه

 :ش پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،متن این توضیحات به شرح زیر استبه گزار 

تامین امنیت غذایی از محل تولید داخلی در اجرای وظایف قانونی وزارت جهادکشاورزی منطبق بر اسناد باالدستی کشور از ابتدای 

های اقتصادی دولت از اتكا  تغییر رویكرد و سیاست. است های این وزارت قرار داشته استقرار دولت یازدهم همواره در اولویت برنامه

سال پیش از دولت یازدهم بخش کشاورزی را با مسایل متعدد  8رویه و لجام گسیخته محصوالت کشاورزی که طی  به واردات بی

ای و غیر تعرفه ای  عرفهاقتصادی و اجتماعی روبرو کرده بود، در این دولت و در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، وضع نظامات ت

اصالح شد و با حاکمیت نوعی ثبات و آرامش بر فضای عمومی کشور برنامه های کشاورزی نیز در مسیر توسعه و پیشرفت قرار 

 .گرفت

اعالم و اجرای سیاست ممنوعیت واردات بیش از نیاز کاالهای اساسی به کشور مانند شكر و برنج : در ادامه این گزارش آمده است

تومانی برای واردات هر کیلو برنج و نیز کاهش مدت زمان اعتبار ثبت  ٥33درصدی به عالوه مابه التفاوت  ٤3چنین وضع تعرفه هم)

درصد کاهش از یك  ٤8موجب گشت واردات شكر با حدود ( های دو کاالی عمده موثر بر امنیت غذایی از سوی دولت سفارش

درصد  0٢برسد و در تداوم این سیاست، واردات این کاال با بیش از  0٣ارتن در سال هز 8٢٢به  0٢هزارتن در سال  ٥78میلیون و 

کاهش یابد؛ این در حالی است  0٤هزارتن در شش ماهه نخست سال  7٤به  0٣هزارتن در شش ماهه نخست سال  ٦٦٢کاهش از 

 .کشور شكسته شده است ساله تولید شكر در ٢3رکورد  0٣هزار تن شكر در سال  ٣٥3میلیون و  ١که با تولید 

 ١8٥به یك میلیون و  0٢هزارتن در سال  0٦٣درصد کاهش از یك میلیون و  ٤3واردات برنج نیز با حدود :این گزارش می افزاید

هزارتن در شش ماهه نخست  ٦٦8درصد کاهش از  ٥١هزارتن در سال گذشته رسید و در تداوم این روند، واردات برنج با بیش از 

کاهش یافته است که این آمار و ارقام بیانگر اتكای امنیت غذایی به  0٤هزارتن در شش ماهه نخست سال  ٣0٦به  0٣سال 

 .باشد تولیدات داخلی بجای واردات می

 -به عنوان اصلی ترین کاال در تامین امنیت غذایی کشور -در زمینه تولید و خرید تضمینی گندم نیز :این گزارش ادامه می دهد

میلیون تن  ٤.8مایت های دولت موثر واقع شده است؛به طوری که خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان از سیاست ها و ح

 .رسیده است 0٤هزارتن در سال  83میلیون و  8درصد افزایش به  ٦8با  0٢در سال 

ش بر فضای کسب و کار و اعمال سیاست های اقتصادی مناسب از سوی دولت و حاکمیت آرام:در ادامه این گزارش آمده است

درصدی بارش مواجه بوده است،  ١8تولید، موجب بهبود و افزایش تولید محصوالت کشاورزی شده و در حالی که کشور با کاهش 

افزایش  0٣میلیون تن در سال  ١3٣درصدی به حدود  ٦.٦با رشد  0٢میلیون تن در سال  0٣تولید محصوالت کشاورزی از حدود 

درصد، باالترین  ٥.7بخش کشاورزی با  0٤شد اقتصادی، مطابق اعالم مراجع ذیربط در شش ماهه نخست سال یافته و از نظر ر

 .باشد رشد را در بین بخش های دیگر اقتصادی داشته است که نشان از رونق و حرکت کشاورزی در مسیر پیشرفت می
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میلیارد دالر در  8تراز تجاری غذایی کشور نیز از منفی همچنین در پی اجرای سیاست های اقتصادی دولت، :این گزارش می افزاید

رسیده است و پیش بینی می شود این تراز منفی  0٣میلیارد دالر در سال  ٥.٤درصد بهبود یافته و به منفی  ٣٢.٥سال نود و دو، 

 .تا پایان امسال یك میلیارد دالر دیگر نیز کاهش یابد

/item/majles/ir.iana.www//:http٢٦٦٦7-١html. 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 خبرنگاران جوان - 793۱آذر  7۱: تاریخ

 گیران در صنعت مرغداری کشور علت نابسامانی این صنعت است تعدد تصمیم

روزه، تنها راه برون رفت صنعت مرغداری کشور را خروج از ساختار خرده مالكی و  دبیر سابق انجمن تولیدکنندگان جوجه یك

 .حرکت به سمت ساختار بزرگ مالكی بیان کرد

نرخ مرغ ظرف چند  ، با اشاره به نوسانات غیرمنطقیخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوانحسن مهربانی یگانه در گفتگو با 

در حال حاضر ساختار صنعت مرغداری و به طور کلی دام و طیور ایران درست نیست و تا زمانی : هفته گذشته در بازار کشور گفت

 .گیر دولت تولیدکنندگان خواهد بود که به این وضع باشد مشكالت صنعت تولید دام کشور گریبان

ژه مرغداری کشور ساختار خرده مالكی است که این ساختار منجر به بروز نوسانات ساختار صنعت دام و طیور و به وی: وی افزود

 .قیمتی و تولیدی در این صنعت شده است

الی  ٢3در طول : یگانه با تأکید بر اینكه باید ساختار صنعت مرغداری کشور از خرده مالكی به بزرگ مالكی تغییر کند، اظهار داشت

ای با مشكالتی نظیر متضرر شدن دائمی تولیدکنندگان و  داری کشور به دلیل ساختار جزیرهسال گذشته همواره صنعت مرغ ٢٥

 .تغییرات غیرمنطقی قیمت مرغ گوشتی روبرو بوده است

گیران در این بخش  این استاد دانشگاه تهران با بیان اینكه ساختار خرده مالكی در صنعت مرغداری کشور منجر به تعدد تصمیم

گیران در این صنعت را از چند هزار  با ایجاد ساختار بزرگ مالكی در صنعت مرغداری کشور تعداد تصمیمباید : شده گفت

 .گیر تقلیل دهیم تصمیم ٢3گیر به حداکثر  تصمیم

واحد تولیدی جوجه یك روزه شدنی نیست و باید این  ٤33هزار تولیدکننده و  ٢3به گفته یگانه تنظیم بازار مرغ گوشتی با وجود 

 .های بزرگ مجتمع گوشت مرغ تجمیع شوند اد تولیدکننده در شرکتتعد

گیر است که همین امر موجب  هزار تصمیم ٢3گیران در صنعت مرغداری کشور بالغ بر  در حال حاضر تعداد تصمیم: وی ادامه داد

 .شده تا با تغییرات غیرمنطقی در بخش تولید و قیمت در بازار روبرو باشیم

سال گذشته سعی شده مضرات مدیریت ساختار خرده  ٢3ولیدکنندگان مرغ گوشتی با انتقاد از اینكه در طول دبیر سابق انجمن ت

مگر شرکت : ای نظیر خرید مازاد مصرف مرغ توسط شرکت پشتیبانی دام رفع رجوع شود، گفت مالكی با راهكارهای پیش پا افتاده

 .سازی کند بازار را خریداری و ذخیرهتواند مرغ مازاد موجود در  پشتیبانی دام چه مقدار می
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
  ایرنا - 79/93/7931 تاریخ خبر

 غفلت از منابع طبیعی منجر به ایجاد رانت های مختلف در مقوله اراضی شده است 

غفلت از منابع طبیعی و محیط زیست منجر به ایجاد رانت های : مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت -ایرنا  -تهران 

 .  معه وارد ساخته استمختلف در مقوله اراضی شده و آسیب های فراوانی را به اقتصاد و جا

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا ، حسین معصوم روز یكشنبه در نهمین هم اندیشی مدیران و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در 

حفظ و حراست از حقوق بیت المال و عمل به : شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی اظهار داشت

معظم رهبری در این زمینه ، مستلزم استفاده از ظرفیت عظیم مردمی و تدوین راهبردهای الزم برای حضور آحاد  رهنمودهای مقام

 .جامعه است

مشارکت مردم در حفظ حقوق بیت : نماینده تام االختیار وزیر راه وشهرسازی در امور اراضی و حفظ حقوق بیت المال تصریح کرد 

ن گزارشهای مردمی نقش موثری در شناسایی موارد سودجویی و زمین خواری در اراضی ملی المال اهمیت بسزایی دارد و تاکنو

 . کشور داشته است

تقویت شوراهای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی که عملكرد شایسته ای طی سالهای گذشته داشته اند، : وی افزود

 . وان به مورد اجرا گذاشتیكی از مهمترین تدابیری است که در شرایط فعلی می ت

امروز زمین خواری دیگر یك جرم ساده تلقی نمی شود و با اجرای اقدامهای مؤثر کیفری، : مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت

مجرمان نیز با سندسازی، جعل اسناد و متوسل شدن به شیوه های دادگاهی وارد عمل شده اند که این امر موجب تشكیل پرونده 

 . ده و نیروی انسانی مضاعفی را درگیر ساخته استهای زیادی ش

به گفته وی، امروز صدور بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها مانند گذشته الزامی است،اما کافی به نظر نمی رسد ، بنابراین 

مشی های مربوطه رهنمون وحدت، انگیزه و سازماندهی مناسب، مسئوالن را در دستیابی به اهداف نظام و اجرای قوانین و خط 

 .خواهد ساخت

تالش های انجام شده در این مسیر در سطح کشور تاکنون به نتیجه مطلوبی نرسیده و در این زمینه تشدید مجازات : معصوم افزود

 .ها و قانونگذاری های جدید نیاز است

رار دارند، اما باید همكاریها حول محور قانون امروز دولت، مجلس و دستگاه قضایی در این مساله به خوبی در کنار هم ق: وی گفت

 . باشد

 اجرای هزار مورد اجرای حكم تخریب در هشت ماه گذشته در تهران** 

تاکنون برنامه ریزی و قوانین الزم برای : نماینده تام االختیار وزیر راه وشهرسازی در امور اراضی و حفظ حقوق بیت المال یادآور شد

 .در این حوزه ،تعریف نشده استحضور قدرتمندانه مردم 

به گفته وی ، دستگاه های مربوطه در برابر تصرف انجام شده در سواحل شمالی و جنوبی کشور باید فعالیت هر چه بیشتری را برای 

 .دستیابی به نتیجه مطلوب در دستور کار قرار دهند

هران به مورد اجرا درآمد و رفع تصرف از اراضی و طی هشت ماه گذشته هزار مورد اجرای حكم تخریب در ت: معصوم تصریح کرد

خلع ید از متجاوزان به بیت المال صورت گرفته و امروز هماهنگی الزم با دستگاه قضایی، دولت و وزارتخانه های کشور، جهاد 

 .کشاورزی و راه و شهرسازی در این خصوص انجام شده است

اه و شهرسازی شد تا همه افراد صاحب صالحیت بتوانند از شرایط مساوی وی خواستار مسدود شدن رانت های موجود در وزارت ر
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 .برای انجام فعالیت ها برخوردار باشند

به گفته این مقام مسئول، باید به جنگ نابسامانی های موجود در امور اراضی رفت که نیازمند اقدامهای عملی است و با شعار 

 .مشكل برطرف نمی شود

و وزیران ( به عنوان رئیس)ت المال در امور اراضی و منابع طبیعی با حضور دادستان کل کشور شورای عالی حفظ حقوق بی

اطالعات، کشور و جهاد کشاورزی، رؤسای سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان منابع طبیعی کشور، فرمانده نیروی انتظامی 

اظر استانی تشكیل خواهد شد و شوراهای مزبور می توانند کشور در سطح ملی و در سطح استان ها نیز با ترکیب باالترین مقام متن

 .در صورت لزوم از سایر مقامهای ذیربط برای شرکت در جلسه دعوت به عمل آورند
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 بازدیدهامصاحبه، سخنرانی، 
  ایرنا - 71/93/7931: تاریخ خبر

 اتاق بازرگانی باید گوش شنوای صاحبنظران و نخبگان جامعه باشد 

پارلمان بخش خصوصی باید به گونه : عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت -ایرنا  -تهران 

بدانند اتاق بازرگانی و کمیسیون های مرتبط، نظرهای کارشناسانه آنها را می شنود و ای عمل کند که صاحبنظران و نخبگان جامعه 

 . در تصمیم گیری ها اعمال می کند

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مجید موافق قدیری در حاشیه نشست مشترک سالیانه روسای کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع 

کارشناسی ها و بررسی هایی که در کمیسیون های اتاق بازرگانی انجام می : اظهار داشتغذایی اتاق های بازرگانی سراسر کشور 

 .شود، باید همگرایی، جامع نگری و کار تیمی فرابخشی وجود داشته باشد

هم در تمام این بررسی ها و کارشناسی ها باید به گونه ای عمل کنیم که بتوانیم تحلیل هایی متفاوت را تجمیع و به : وی افزود

 .متصل کنیم

: موافق قدیری با بیان اینكه نباید تحلیل ها بخشی و حوزه ای باشند، بلكه باید با شیوه ای کالن نگر و به طور کامل ارائه شود، گفت

اتاق بازرگانی ایران باید از تمامی ظرفیت های کارشناسی موجود در تشكل ها، نهادهای پژوهشی، نخبگان و حتی دستگاه های 

 .بهترین شكل استفاده کند دولتی به

کمیسیون کشاورزی اتاق ایران تالش می کند با بهره گیری از امكانات دقیق و استفاده از ظرفیت : این فعال اقتصادی تاکید کرد

همه دستگاههای دولتی و غیردولتی مرتبط با حوزه وظایف خود ، از نمایندگان نهادهایی همچون مرکز پژوهشهای مجلس و 

امه و بودجه دعوت کند تا به یك همگرایی میان دستگاه های قانون گذار، اجرایی، پژوهشی، نخبگان و صاحب نظران سازمان برن

 .کشور برسد

رویكرد مبتكرانه و فعال کمیسیون کشاورزی در مواجهه : عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد 

رزش های خود را در مسیر بهره مندی از فرصت های پدیده های نو تطبیق داده و چنانچه پدیده نو با پدیده های نو، مالک ها و ا

 .صورت تهدید نیز داشته باشد، این تهدید را به فرصت تبدیل می کند
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 نهاده 

 آیانا 7931آذر  71, سه شنبه

 شده مصرف کنید  اصل از تقلبی را با فرموالسیون ثبت "بردو"سم 

درصد توسط  SC١8 درصد در فهرست سموم مجاز کشور ثبت نشده و ترکیب یادشده تنها با فرموالسیون SC٢3 ترکیب بردو

 .شرکت باغبان تاک با نام تجاری بردوفیكس به ثبت رسیده است

ای به انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم و  ، معاون کنترل آفات سازمان، طی نامه(ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران به گزارش  

 .های سازمان حفظ نباتات اخطار داد انجمن واردکنندگان سم و کود ایران درباره رعایت دقیق قوانین و دستورالعمل

ها اقدام به فعالیت غیرمجاز در زمینه تولید و توصیه  های عضو آن انجمن شرکت یحیی ابطالی در این نامه با اشاره به اینكه برخی از

درصد در فهرست  SC٢3 ترکیب بردو: کنند، تأکید کرد نشده می های ثبت کش سم ترکیب بردو با فرموالسیون محصوالت آفت

باغبان تاک با نام تجاری  درصد توسط شرکت SC١8 سموم مجاز کشور ثبت نشده و ترکیب یادشده تنها با فرموالسیون

کنندگان سموم برای تولید یا واردات ترکیب مذکور،  بردوفیكس به ثبت رسیده است؛ لذا در صورت تمایل تولیدکنندگان و تدارک

 .الزم است بر اساس مقررات ثبت سموم، اقدام کنند

در صورت هر : شود افزود در سوابق آنها درج می( رداتتولید یا وا)کننده  های تدارک وی با اشاره به اینكه اقدامات غیرقانونی شرکت

های فعالیت صادره، با  نامه اجرایی قانون حفظ نباتات مندرج در ظهر پروانه آئین ٤٤گونه تخلف در این زمینه، برابر تبصره ماده 

 ./متخلفان برخورد خواهد شد
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 نهاده
 آیانا 7931آذر  79, یکشنبه

رونمایی از پورتال بانک اطالعات منابع / گرامیداشت خاک در ایران در واپسین روزهای سال جهانی خاک

 خاک کشور 

با همكاری مؤسسه  ١٣0٤ماه  سال جهانی خاک در دوم دیآیین گرامیداشت روز جهانی خاک در ایران در واپسین روزهای 

 .شود تحقیقات خاک و آب کشور و سازمان حفظ محیط زیست برگزار می

از برگزاری مراسمی به ( ایانا)رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

های سازمان حفظ محیط زیست از سوی این مؤسسه و  سال جاری در سالن همایشماه  مناسبت سال جهانی خاک در دوم دی

 .همكاری سازمان حفظ محیط زیست خبر داد

کامبیز بازرگان با اشاره به حضور رئیس سازمان حفظ محیط زیست، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، مدیران 

نظران حوزه خاک در این مراسم، اظهار امیدواری کرد که پیش از پایان  صاحب های اجرایی، دانشگاهیان، محققان و کشوری، معاونت

ها خاک  یافتن سال جهانی خاک، اخبار خوشایندی از مجلس شورای اسالمی به گوش رسد و وضعیت الیحه خاک پس از سال

 .خوردن در خانه ملت مشخص شود

 ٦3های  این پورتال حاوی ماحصل فعالیت: مراسم خبر داد و گفت وی از رونمایی پورتال بانك اطالعات منابع خاک کشور در این

مندان و  ها و مستندات است که از ین پس در دسترس عالقه صورت نقشه های کشور به ساله این مؤسسه در شناسایی خاک

 .متقاضیان قرار خواهد گرفت

پورتال بانك اطالعات : طالعات برای اقشار مختلف افزودهای این پایگاه و تعریف دسترسی ا بازرگان با اشاره به تدوین دستورالعمل

شناسی  هایی که نیازمند مطالعات خاک ها و دانشجویان قابل استفاده خواهد بود و کلیه پروژه منابع خاک کشور برای تمامی سازمان

 .مند شوند توانند از این پورتال بهره نیز هستند، می

: مایی و در دسترس قرار گرفتن نیز روند رو به رشد و تكمیلی را طی خواهد کرد، ادامه دادوی با تأکید بر اینكه پورتال پس از رون

پورتال بانك اطالعات منابع خاک کشور نتیجه بیش از پنج سال مطالعه محققان مؤسسه است و طی یك سال گذشته نیز تالش 

 .سانی در دسترس قرار گیردگیری پایگاه شده است تا اطالعات به شكل قابل قبول و آ زیادی برای شكل

ماه از مطالب قابل بحث الیحه خاک خواهد بود، چون  در مراسم دوم دی: رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور خاطرنشان کرد

مند کردن  تا زمانی که این الیحه به سرانجام نرسد، قانون مشخصی برای خاک وجود نخواهد داشت و نخستین قدم برای قانون

 .ک، تصویب الیحه استرفتار با خا

تری با خاک داشته باشیم  برای آنكه تمام رفتار مناسب: سازی عنوان کرد و یادآور شد بازرگان از دیگر موارد حائز اهمیت را فرهنگ

رورش ها و آموزش و پ ها، پایگاه و بتوانیم خاک موجود را حفظ کنیم و مانع از روند نزولی از بین رفتن آن شویم، باید تمامی رسانه

شك مردم به میزان مسئوالن در جریان  سازی مردم را در جریان بحران پیش رو بگذارند، چون بی وارد میدان شوند و با فرهنگ

 .اند نیستند که خواسته یا ناخواسته چه بالیی بر سر محیط زیست اطراف خود و خاک آورده

شم باز کنیم و مانع از افزایش شدت تخریب بیش از پیش برای آنكه خاک دچار سرنوشت آب نشود، باید چ: وی خاطرنشان کرد

 .شویم
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: هایی که به حل این معضل کمك خواهد کرد را لمس بحران خاک از سوی عامه مردم اعالم کرد و اظهار داشت بازرگان یكی از راه

رای تأمین غذا محتاج بیگانه آید و با کمی غفلت ب شان از خاک می مردم باید به این نكته برسند که امنیت اجتماعی و غذایی

 .خواهیم شد

های اراضی عنوان کرد که با وجود قوانین  شود را تغییر کاربری بازرگان دیگر موردی که هر روز منجر به پیشرفت این بحران می

ردم و ترین مشكالت حال حاضر است و در پایان اظهار امیدواری کرد که با کمك م شده و اجرایی شدن آنها، از بزرگ تدوین

 ./تر و بهتری با خاک صورت گیرد مسئوالن، رفتار مؤدبانه
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 نوغان داری
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 گزارشات جهانی

 - 31/93/79فارس

 درصدی اراضی کشاورزی در جهان هشدار داد 22به تخریب فائو نسبت 

 .میلیون تن از میزان تولیدات جهانی غالت کاسته می شود 7.٦هر ساله به دلیل فرسایش خاک : فائو اعالم کرد

ایران، تازه ترین گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل به نقل از روابط عمومی دفتر نمایندگی فائو در  خبرگزاری فارسبه گزارش 

درصد از اراضی جهان به طور متوسط تا شدید دچارتخریب شده  ٣٣به مناسبت روز جهانی خاک نشان می دهد که ( فائو)متحد 

 .میلیون تن از میزان تولیدات بین المللی غالت کاسته می شود 7.٦است و هر ساله به دلیل فرسایش خاک 

دانشمند حوزه  ٢33نام دارد، توسط پنل میان دولتی فنی خاک فائو با مشارکت « وضعیت منابع خاک در جهان»ن گزارش که ای

 .کشور جهان تهیه و ارائه شده است ٦3خاک از 

ای باال که به عنوان ابتكار عملی بر ٢3١٥و پایان سال جهانی خاک ( آذر ١٤)انتشار این گزارش مقارن شد با روز پنجم دسامبر 

 .تاکید داشت« شریك خاموش بشریت» بردن سطح آگاهی های جهانی نسبت به اهمیت مقوله خاک به عنوان 

از بین رفتن بیشتر خاک مولد، منجر به لطمات جبران ناپذیر به تولید و : خوزه گرازیانو دا سیلوا، مدیرکل فائو در این خصوص گفت

 .ه صورت بالقوه میلیون ها نفر را به سوی گرسنگی و فقر سوق می دهدامنیت غذایی می شود، چرا که این فرایند ب

وی افزود، با این حال گزارش اخیر ارائه کننده شواهدی است که نشان می دهد می توان از لطمات وارده بر خاک و تبعات آن 

 .دوری جست

كه مندرجات این گزارش کمك ارزشمندی در صفحه ای، با تاکید بر این ٦٥3مدیر کل فائو در مقدمه این گزارش نسبتا طوالنی

جهت اقدامات اساسی در تمامی سطوح با هدف مدیریت پایدار منابع خاک تلقی می شود، افزود این رویكردی است که در نهایت 

 .تعهد جامعه بین المللی برای تحقق اهداف توسعه پایدار را به همراه دارد

میلیارد تن خاک سطحی در جهان می شود که این فرآیند به  ٤3تا  ٢٥بین رفتن بنا بر این گزارش هر ساله فرسایش باعث از 

میزان قابل توجهی باعث کاهش تولید محصوالت زراعی و عدم توانایی خاک در ذخیره سازی چرخه کربن، مواد مغذی و آب شده 

میلیون تن کاهش  7.٥ک به میزان فرآینده مذکور موجب شده است که هر ساله تولید غالت در جهان در پی فرسایش خا. است

 .یابد

میلیون  ٢٣٥به میزان  ٢3٥3فائو در گزارش خود می افزاید، چنانچه اقدامات الزم جهت مقابله با فرسایش خاک رخ ندهد تا سال 

مربع خاک میلیون کیلومتر  ١.٥این میزان کاهش تقریبا برابر با خارج کردن . تن از مجموع تولیدات غالت جهان کاسته خواهد شد

 .از چرخه تولید غالت در جهان است که حدودا برابر با کل مساحت زمین های زراعتی کشور هندوستان می شود

موارد شوری خاک که به . انباشته شدن نمك در خاک موجب شده تا تولید محصوالت زراعی در برخی مناطق کامال از بین برود

هزار کیلومتر مربع را تحت تاثیر خود قرار داده که تقریبا از مجموع  7٦3ل حاضر مواسطه مداخله های انسانی رخ داده است در حا

 .مساحت کل اراضی زراعی برزیل نیز فراتر رفته است

تهدید عمده فراروی کارکردهای خاک از جمله فرسایش خاک، فقدان کربن ارگانیك خاک، توازن مواد  ١3گزارش اخیر فائو بر 

نده های خاک، غرقاب، تراکم خاک، آب بندی خاک، شوری و در نهایت از بین روفتن تنوع زیستی مغذی، اسیدی شدن خاک، آالی

 .خاک تاکید دارد

گزارش مذکور به این نكته می پردازد که چگونه یك اجماع عمومی بر سر استراتژی های مرتبط با خاک وجود دارد، به طوری که 

 .ه حداقل رساندن آثار زیان بخش زیست محیطی تاکید داشته باشداز یك سو به افزایش تامین غذا و از سوی دیگر ب

http://www.farsnews.com/
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راهكار ارائه شده از سوی فائو بر تمرکز فعالیت های مدیریت پایدار خاک تاکید دارد که الزمه آن مشارکت ذینفعان در تمامی 

 .سطوح از دولت ها گرفته تا کشاورزان خرد می باشد

=nn?php.newstext/com.farsnews.www//:http١٣0٤30١٥33307٤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940915000974


 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب

html.matboat/fa/ir.iccima//:http                                                                                                  4931 آب هفته سوم آذرکشاورزی واهم اخبار 

 

293 
 

 گزارشات جهانی
 آیانا 7931آذر  71, سه شنبه

 .سفیر کنیا خواستار افزایش سهم واردات چای به ایران شد

های اقتصادی ایران  های مشترک همكاری از این که در ششمین اجالس کمیسیون، پس (ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

المللی کنیا برگزار شد؛ رئیس  و کنیا که با حضور محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی و امینه محمد، وزیر امور خارجه و تجارت بین

خوش پسته های روز میز می بالید تا  که بیشتر به طعم -کنیایی اجالس چشم در چشم علی محرر، رییس وقت سازمان چای 

صادرات چای در پنج سال : وزیر امور خارجه و تجارت کنیا با تعریف ویژه از کیفیت چای کشورش گفت -پذیرایی با چای ایرانی 

رات چای درصد بازار چای کشور ایران در اختیار کنیا است و ما نیز قصد داریم صاد ٢3گذشته افزایش یافته و به ما گفته شده که 

 !کنیا را به ایران تا دو برابر میزان کنونی افزایش دهیم

اتفاقی که بعد از آن زمان دست کم در محافل رسمی مسكوت بود تا این که امروز و در پی حضور سفیر کنیا به همراه نمایندگان 

استاندارد و سازمان غذا و کشاورزی این کشور در اتاق ایران، نشستی نیز با حضور سرپرست اداره کل عربی آفریقایی امور بین الملل 

طرفین به همكاری و تعامل بیشتر بخش های خصوصی دو کشور، به ویژه در زمینه های غذایی، دارویی،  اتاق ایران برگزار شد و

تاکیدی که البته از فحوای آن معلوم نشد سرانجام چانه زنی های دیپلماتیك مرداد ماه . صنایع کوچك و متوسط مورد تأکید کردند

ار چای ایران می انجامد، یا این اظهارات، فقط رایزنی هایی دیپلماتیك خانم امینه محمد به حضور بیشتر چای کنیایی در باز 0٣

 !است و بس

سرپرست اداره کل عربی « شهرام خاصی پور»بر اساس خبری که روابط عمومی اتاق ایران مخابره کرده است، در این دیدار  

یت وجود اتاق های هر استان در راستای افزایش فعالیت آفریقایی امور بین الملل اتاق ایران، با تشریح فعالیت های اتاق ایران و اهم

رویكرد خصوصی سازی بخش های دولتی کشورمان : های بخش خصوصی، به لزوم همكاری اتاق های دو کشور تأکید کرد و گفت

 .م بودسال پیش سرعت گرفته است و در آینده، شاهد پررنگتر شدن نقش اتاق های بازرگانی در اقتصاد کشورمان خواهی 8از 

کنیا به عنوان دروازه ای برای : میلیون دالر عنوان کرد و گفت ٦3تا  ٥3وی حجم مناسبات تجاری بین ایران و کنیا را رقمی بین  

 .ورود کاالهای ایرانی به شرق و مرکز آفریقا در برنامه های اقتصادی کشور هدف گذاری شده است

در زمینه های تولیدی، خدمات فنی و مهندسی، ساختمانی، صنایع غذایی، شرکت های ایرانی که توانمندی های قابل توجهی  

 .کشاورزی و بسته بندی دارند، می توانند بسترهای مناسبی را برای افزایش حجم مناسبات اقتصادی فراهم آورند

در سال های : کشور، تصریح کردسفیر کنیا با اشاره به تأثیر تحریم ها بر کاهش مناسبات تجاری بین دو « سوبو .رقیه ا»در ادامه؛  

درصد از سهم بازار چای  ٢3اخیر با وجود مشكالت بانكی، همواره چای مرغوب کنیا به ایران صادر شده است که این امر تنها 

اکنون خواستاریم که برای افزایش این سهم با کمك اتاق ایران گام های مثبتی برداشته . مصرفی داخل ایران را شامل می شود

 .شود

با در : وی بر لزوم همكاری های مشترک و استفاده از دانش مهندسین ایرانی برای احداث خطوط تولید در کنیا تأکید کرد و افزود 

نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی کنیا به عنوان دروازه ای برای ورود تولیدات به شرق و مرکز آفریقا، شرکت های ایرانی می توانند 

 .ولیدی به این منطقه برنامه ریزی نمایندبرای صادرات کاالهای ت

سفیر کنیا، تبادل اطالعات گردشگری و همچنین آماده کردن شرایط برای بیشتر شدن سفرهای توریستی بین دو کشور را یكی از  

وجود دارد تصاویری که در ذهن دو ملت نقش بسته با آنچه که در واقعیت : عوامل توسعه همكاری های اقتصادی عنوان کرد و افزود

 .متفاوت است و باید با همكاری یكدیگر برای تصحیح این ذهنیت گام برداریم
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مدیر بخش غذا و محصوالت کشاورزی سازمان استاندارد کنیا از همكاری با سازمان ملل « مارگارت الك»در ادامه این نشست؛  

با برنامه ریزی های انجام شده، در نظر داریم که نه : تبرای ارتقاء استانداردها و نزدیك شدن به سطح بین المللی خبر داد و گف

تنها بازار داخل کشور، نیاز کشورهای همسایه خود را نیز تأمین کرده و همچنین آمادگی داریم، متناسب با استاندارد های کشور 

 .هیممحصوالت کشاورزی و چای را به این کشور افزایش د: ایران، حجم صادرات کاالهای مورد نیاز مانند

در سال های اخیر، به : رئیس انجمن چای ایران، کیفیت چای کنیا را تحسین کرده و بیان کرد« محمود رضا موثقی»در پایان؛  

با تالش فراوان و بازاریابی  "هندوستان"و  "سریالنكا"دلیل حضور کم رنگ فعاالن اقتصادی کنیا در بازار ایران، کشورهایی مانند 

از این رو تجار کنیایی برای تثبیت در بازار ایران می باید با ارائه . ی از واردات را به خود اختصاص داده اندمناسب، سهم قابل توجه

 .محصوالت با کیفیت باالتری به رقابت بپردازند

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http١-٢٦٦٣١lhtm. 
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 گزارشات جهانی
 آیانا س 7931آذر  71, دوشنبه

 .شیوع نوعی قارچ موجب شده تا دانشمندان از احتمال نابودی تمام درختان موز در سراسر جهان خبر دهند

تمام درختان  دهد شیوع نوعی قارچ خطرناک، مطالعه جدید دانشمندان نشان می: نامه تایم در خبر ویژه خود نوشت هفته 

را درمعرض خطر جدی قرار داده و این احتمال وجود دارد که شاهد  Cavendish ترین گونه موز سراسر جهان یعنی شده شناخته

 .نابودی آنها باشیم

که رود  نامه انتظار می به نوشته این هفته. توان گفت که تقریبا تمام موزهای درحال کشت و مصرف درجهان از این گونه هستند می

بار نیست که  البته این نخستین. آید این قارچ سر از آمریكای التین درآورد یعنی جایی که بیشترین موز جهان در آنجا به عمل می

 قارچ. گیرد ای از موز در آستانه نابودی کامل قرار می شده گونه شناخته

Tropical Race است که در اواسط قرن بیستم میالدی گونه « ابیماری پانام»یافته پاتوژنی موسوم به  درواقع نسخه جهش ٤

 .را نابود کرد Gros Michelای از موز یعنی  شده شناخته

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http١-٢٦٥٦١html. 
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 گزارشات جهانی
 آیانا 7931آذر  71, چهارشنبه

 شود  ترین تولیدکننده محصوالت ارگانیک تبدیل می روسیه به بزرگ

ترین تولیدکننده محصوالت  والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به پارلمان این کشور اعالم کرده است که روسیه باید به بزرگ

 .ارگانیك تبدیل شود

های این کشور منتشر  ، رئیس جمهوری روسیه در پیامی که از سوی رسانه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  

 .ترین تولیدکننده محصوالت ارگانیك تبدیل شود شد، خطاب به پارلمان روسیه اعالم کرده است روسیه باید به بزرگ

شوند، بلكه با وجود منابع  مند می تنها، مردم کشورمان از این محصوالت بهره یك نهبا تولید محصوالت ارگان: والدیمیر پوتین گفت

ترین تولیدکننده محصوالت سالم، سازگار با محیط زیست و مواد غذایی باکیفیت باال تبدیل  توانیم به بزرگ آب و خاک کشور می

 .شود ر به آن توجه میهای زیادی است در بسیاری از کشورهای غربی کمت شویم، محصوالتی که مدت

داشتن رویكرد ملی در این زمینه ضروری : وی با اشاره به اینكه تقاضا برای محصوالت ارگانیك در جهان در حال رشد است، افزود

 .باید بتوانیم تمامی مواد غذایی کشور را خودمان تأمین کنیم ٢3٢3است و تا سال 

یه از سوی دولت این کشور بوده است که رویكرد جدیدی را پیش گرفتن و ، سال تغییر در کشاورزی روس٢3١٥گفتنی است، سال 

 .اند گذاری محصوالت را اجباری کرده برچسب

ای که برای  گذاری محصوالت تراریخته را در این کشور اجباری کرد، الیحه رئیس جمهوری این کشور برچسب ٢3١٥در ژانویه 

های مبهم و نامشخصی که روی محصوالت حاوی مواد  د و جرایمی برای برچسبکننده و رفاه حال آنها تصویب ش حمایت از مصرف

 .شد در نظر گرفته شد شده ژنتیكی زده می اصالح

/item/keshavarzi/ir.iana.www//:http٢٦٦٦3-١html. 
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 گزارشات جهانی
 آیانا 7931آذر  79, یکشنبه

 درصدی اراضی جهان  22هشدار فائو نسبت به تخریب 

درصد از اراضی  ٣٣به مناسبت روز جهانی خاک، نشان می دهد که ( فائو)تازه ترین گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

میلیون تن از میزان تولیدات بین  7.٦خاک جهان به طور متوسط تا شدید دچار تخریب شده است و هر ساله به دلیل فرسایش 

 .المللی غالت کاسته می شود

نام دارد، توسط پنل « وضعیت منابع خاک در جهان»به نقل از فائو، این گزارش که ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

انتشار این گزارش . ارائه شده است کشور جهان تهیه و ٦3دانشمند حوزه خاک از  ٢33میان دولتی فنی خاک فائو با مشارکت 

که به عنوان ابتكار عملی برای باال بردن سطح آگاهی  ٢3١٥و پایان سال جهانی خاک ( آذر ١٤)مقارن شد با روز پنجم دسامبر 

 .تاکید داشت« شریك خاموش بشریت» های جهانی نسبت به اهمیت مقوله خاک به عنوان 

از بین رفتن بیشتر خاک مولد، منجر به لطمات جبران ناپذیر به تولید و : در این خصوص گفت خوزه گرازیانو داسیلوا، مدیرکل فائو 

 .امنیت غذایی می شود، چرا که این فرایند به صورت بالقوه میلیون ها نفر را به سوی گرسنگی و فقر سوق می دهد

می توان از لطمات وارده بر خاک و تبعات آن  با این حال گزارش اخیر ارائه کننده شواهدی است که نشان می دهد: وی افزود 

 .دوری جست

صفحه ای، با تاکید بر اینكه مندرجات این گزارش کمك ارزشمندی در  ٦٥3مدیر کل فائو در مقدمه این گزارش نسبتا طوالنی

ست که در نهایت جهت اقدامات اساسی در تمامی سطوح با هدف مدیریت پایدار منابع خاک تلقی می شود، افزود این رویكردی ا

 .تعهد جامعه بین المللی برای تحقق اهداف توسعه پایدار را به همراه دارد

میلیارد تن خاک سطحی در جهان می شود که این فرآیند به  ٤3تا  ٢٥بنا بر این گزارش، هر ساله فرسایش باعث از بین رفتن  

خاک در ذخیره سازی چرخه کربن، مواد مغذی و آب شده  میزان قابل توجهی باعث کاهش تولید محصوالت زراعی و عدم توانایی

میلیون تن کاهش  7.٥فرآینده مذکور موجب شده است که هر ساله تولید غالت در جهان در پی فرسایش خاک به میزان . است

 .یابد

میلیون  ٢٣٥به میزان  ٢3٥3فائو در گزارش خود می افزاید، چنانچه اقدامات الزم جهت مقابله با فرسایش خاک رخ ندهد تا سال  

میلیون کیلومتر مربع خاک  ١.٥این میزان کاهش تقریبا برابر با خارج کردن . تن از مجموع تولیدات غالت جهان کاسته خواهد شد

 .از چرخه تولید غالت در جهان است که حدودا برابر با کل مساحت زمین های زراعتی کشور هندوستان می شود

موارد شوری خاک که به . موجب شده تا تولید محصوالت زراعی در برخی مناطق کامال از بین برودانباشته شدن نمك در خاک  

هزار کیلومتر مربع را تحت تاثیر خود قرار داده که تقریبا از مجموع  7٦3مواسطه مداخله های انسانی رخ داده است در حال حاضر 

 .مساحت کل اراضی زراعی برزیل نیز فراتر رفته است

تهدید عمده فراروی کارکردهای خاک از جمله فرسایش خاک، فقدان کربن ارگانیك خاک، توازن مواد  ١3اخیر فائو بر  گزارش 

مغذی، اسیدی شدن خاک، آالینده های خاک، غرقاب، تراکم خاک، آب بندی خاک، شوری و در نهایت از بین روفتن تنوع زیستی 

 .خاک تاکید دارد

پردازد که چگونه یك اجماع عمومی بر سر استراتژی های مرتبط با خاک وجود دارد، به طوری که  گزارش مذکور به این نكته می 

 .از یك سو به افزایش تامین غذا و از سوی دیگر به حداقل رساندن آثار زیان بخش زیست محیطی تاکید داشته باشد
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ریت پایدار خاک تاکید دارد که الزمه آن مشارکت شایان ذکر است، راهكار ارائه شده از سوی فائو بر تمرکز فعالیت های مدی 

 ./ذینفعان در تمامی سطوح از دولت ها گرفته تا کشاورزان خرد است

/item/water/ir.iana.www//:http٢٦٥٣7-١html. 
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 گزارشات جهانی
 آیانا 7931آذر  71, شنبهسه 

 های لبنی نستله بدون آب کار خواهند کرد  کارخانه

اید که فعالیت کارخانجات شرکت نستله، خصوصاً کارخانه های تولید آب آشامیدنی این شرکت، سبب  حتما در خبرها خوانده

ات در واکنش به عدم کاهش مصرف آب توسط این اعتراض. ای در بین اهالی ایالت کالیفرنیا امریكا گردیده است اعتراضات گسترده

 .این شرکت، با وجود تداوم خشكسالی ها و درخواست مسئولین به جهت کاهش مصرف آب، انجام پذیرفته است

سازی فرایندها، مهندسان این شرکت در اولین گام موفق به احداث  در چنین شرایطی، با هدف کاهش میزان مصرف آب و بهینه

در پی این . بنی در کشور مكزیك شدند که نیاز خود به آب را تماماً از طریق آب موجود در شیر تامین می نمایدی ل اولین کارخانه

اقدام و به جهت تطبیق فرایندهای تولید با تغییرات اقلیمی، این شرکت قصد دارد تا کارخانه تولید مواد لبنی خود در مودستو، در 

این . در حدود هفت میلیون دالر به کارخانه ای همانند آنچه در مكزیك ساخته شد بدل کندایالت کالیفرنیا، را با سرمایه گذاری 

 7١مترمكعب آب، معادل با  ٢٣8.333به طول می انجامد، سبب صرفه جویی ساالنه  ٢3١٦تغییرات، که انجام آنها احتماالً تا سال 

 .است ٢3١٤درصد از آب مصرف شده توسط این کارخانه در سال 

 .ساخت کارخانه ای که قادر به برآوردن نیاز خود به آب در فرایند تولید می باشد بسیار نوآورانه است قطعاً 

بطور مثال این شرکت . شود در عین حال، اقدامات این شرکت در رابطه با بهینه سازی مصرف آب تنها به این اقدام محدود نمی 

ها  با انجام یك سری اقدامات میزان مصرف آب در آن Tulare و Bakersfield قصد دارد تا در دو کارخانه دیگر خود در مناطق

درصد کاهش نسبت به سال  ١٢این میزان کاهش در مصرف آب معادل با . هزار مترمكعب در سال کاهش دهند ١33را تا میزان 

هزار متر مكعب آب در  ٢38ا هایی تا هشت درصد، معادل ب همچنین این شرکت قصد دارد تا با انجام سرمایه گذاری. است ٢3١٤

توان بسیار امیدوار بود که این اقدامات  بدین ترتیب می. ی تولید آب آشامیدنی خود صرفه جویی کند سال، در مصرف آب کارخانه

 .رضایت ساکنان این ایالت را، با توجه به اقدامات حفاظتی این شرکت، به دنبال داشته باشد

در همین رابطه و در اولین گام مهندسان . ای به اجرا در آیند قالب یك طرح سه مرحلهقرار است تمامی این اقدامات در  

ها فرصت هایی را به جهت استفاده دوباره  در گام دوم آن. سازی فرایند تولید به اجرا در خواهند آورد راهكارهایی را به جهت بهینه

کرد تا با اجرای روش هایی نوآورانه، نظیر آنچه که در کارخانه تولید در نهایت نیز تالش خواهند . از منابع آبی جستجو خواهند نمود

مواد لبنی در کشور مكزیك از آن استفاده شد، آب مورد نیاز را از مواد خام استخراج نموده و به جهت تجدید آن، آن را پس از هر 

 .مرحله استفاده بازیافت کنند

تر اقدامات این چنینی را در رابطه با  کشورمان، این شرکت هر چه سریعها در  انتظار می رود با توجه به وقوع خشكسالی 

 .های خود در ایران به کار گیرد کارخانه

کارخانه در سراسر جهان به اجرا در آمده و  83مطابق با برنامه ریزی های انجام شده، قرار است این اقدامات در رابطه با بیش از  

 .درصد کاهش دهد ٣3تا  ١3ها را بین  میزان مصرف آب در آن
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 گزارشات جهانی
 آیانا 7931آذر  71, دوشنبه

 افزایش قیمت روغن پالم طی ماه های آینده / تاثیر النینو بر قیمت روغن پالم

کاهش داشت و این ( آذر ماه خورشیدی) زی حاکی از آن است که تولید روغن پالم مالزی در ماه نوامبرگزارش های اخیر از مال

 . کاهش تولید در ماه های آینده نیز ادامه خواهد داشت

آن به نقل از انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران، گزارش های اخیر مالزی حاکی از ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .است که تولید روغن پالم مالزی در ماه نوامبر کاهش داشت و این کاهش تولید در ماه های آینده نیز ادامه خواهد داشت

وجود دارد، اما نگرش ها نسبت به میزان این کاهش  ٢3١٦اجماع نظری نسبت به کاهش تولید روغن پالم از ژانویه تا پایان سال  

بر اساس این باور، میزان رشد تولید روغن پالم در جهان به شدت کاهش خواهد یافت، اما دیگر تحلیل   .همچنان متفاوت است

 .میالدی تولید روغن پالم کاهش خواهد یافت ١008گران این صنعت بر این باور هستند که برای نخستین بار از سال 

با  ٢3١٦ May رینگت و قرار دادهای به تاریخ ٢١٥0با  ٢٢ Nov در ماه سپتامبر در مالزی قراردادهای فروش روغن پالم به تاریخ

 .رینگت بسته شد، که این مساله موید این است که زمینه برای افزایش قیمت روغن پالم طی ماه های آینده وجود دارد ٢٤٢٣

همچنین . در روتردام رسددالر تحویل در بن 7٥3دالر افزایش به  ١٦3-١83ماه آینده نرخ روغن پالم با  ٦انتظار می رود طی 

نوامبر باران در مناطق اصلی  ٢3روز منتهی به  ١3در : کشورهای آسیای جنوب شرقی. کاهش بهای روغن سویا موقتی خواهد بود

تولید کننده روغن پالم اندونزی بارید، هرچند که در برداشت محصول تاخیراتی را موجب گردید، اما موجب افزایش رطوبت خاک 

 .نیز شداین مناطق 

 Kalimantan و Sumatera Utara ،Riauبارش باران بیشتر در نواحی ( آذر ماه جاری) روز ابتدایی نوامبر ٢3بطور کل در  

Barat  هرچند که اثرات مثبت این بارش را می توان . درصد از مناطق زیر کشت پالم اندونزی را شامل می شوند بارید ٤3-٤٥که

 .ماه آینده دید ٤-٥طی 

بنا به گفته ایستگاه های هواشناسی . نوامبر بارش باران در مالزی بصورت یكپارچه و یك دست نبود ٢3روز منتهی به  ١3در  

،  Sabah بیش از حد نرمال بود، اما در دیگر استان ها همانند Sarawak  ،Selenagor محلی، بارش باران در استان های

Pahang  ،Perak  ،Klantan تر بودبارش باران محدود. 

درصد کل اراضی تحت کشت به عنوان بزرگ ترین استان تولید کننده پالم در مالزی است، به  ٢٥-٣3با داشتن  Sabah استان

 .است  درصد دومین استان تولید کننده این محصول در این کشور ٢3-٢٥با  Sarawak دنبال آن
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	آب
	فدراسیون صنعت آب ایران هیات مدیره خود را شناخت/ پیمان فروهر نماینده تولیدکنندگان در هیات مدیره شد+ لیست کامل و تفکیکی

	اقتصاد کلان
	کمیسیون تخصصی 23 نفره، تنها 7 تحصیلکرده کشاورزی دارد/ اعطای مجوز به برداشت رایگان چاههای غیرمجاز
	خیز دولت به سمت آزادسازی قیمتها/ زمزمه آزادسازی قیمت روغن نباتی
	خیز دولت به سمت آزادسازی قیمتها/ زمزمه آزادسازی قیمت روغن نباتی

	اقتصاد محصولات
	اعلام وضعیت قیمت مرغ برای روزهای پایانی هفته
	قیمت شکر کاهش یافت/ هرکیلو شکر چقدر به فروش می رود؟

	اقلیم و منابع طبیعی
	مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران خبر داد
	توصیههای حفظ نباتات به گلخانهداران و تولیدکنندگان سبزی و صیفی در ایام سرد/ خیار گلخانهای در کمین سفیدک داخلی
	100 هزار هکتار جنگلکاری اقتصادی امسال در کشور انجام میشود
	700 هکتار نهال کاری با هدف بیابان زدایی و کنترل گرد و غبار پایتخت اجرا شد
	ایران و پدیده گرمایش زمین / نقش من در کاهش تب زمین چیست؟
	در احیای تالاب گاوخونی از دیگر تالابها عقب تر هستیم
	نهال کاری 700 هکتار زمین های بیابانی پایتخت آغاز شد
	تهران- ایرنا- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران از آغاز عملیات نهال کاری در700 هکتار از زمین های بیابانی جنوب غربی پایتخت با مشارکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) خبر داد.
	مدیر کل منابع طبیعی:زیان فرسایش خاک به اقتصاد دو برابر درآمد نفتی کشور است

	انتصابات
	بهروز جنت مدیرکل نظارت و ارزیابی فراورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو شد
	هدایت حسینی مشاور رییس سازمان غذا و دارو در امور غذا شد

	انگور/ کشمش
	بازار و قیمت ها
	قیمت انواع زیتون در بازار + جدول

	برنامه و سیاست ها
	افزایش قیمت حاملهای انرژی/ تشکیل وزارت انرژی و بانک کسب و کار/ بازرگانی به وزارت اقتصاد میپیوندد
	خیز دولت به سمت آزادسازی قیمتها/ زمزمه آزادسازی قیمت روغن نباتی
	باندهای زمینخواری از مناطق آزاد سود میبرند/ روشهای تیم اقتصادی دولت خط امامی نیست/ مقرر بود قشم در پنج سال 500 هزار شغل ایجاد کند
	رایزنی وزیر جهاد کشاورزی در کابینه برای حذف تعرفه صادراتی مرکبات/ کشاورزان شمالی در برداشت مرکبات تعجیل کنند
	فندق ایرانی آمادگی پر کردن فندق دریای سیاه را در روسیه دارد
	توافق ایران و صربستان برای تولید مشترک بذر
	امضاء تفاهمنامه همکاری بين پليس نظارت بر اماکن عمومی ناجا و سازمان حفظ نباتات
	محصولات تراریخته، گزینه آخر افزایش عملکرد/ برچسبگذاری محصولات تراریخته حق مسلم مصرفکنندگان
	استقبال از ابتکار عمل تعاون روستایی برای پمپاژ پول از طریق چرخه خرید تضمینی تخم پنبه
	خرید محصول باکیفیت، شرط جدید پشتیبانی امور دام/ مشکل ضمانتنامه برای خرید مرغ حل شد
	ضمانتنامه بانکی، شرط تحویل مرغ به پشتیبانی امور دام شد/ عرصه بر تولیدکنندگان مرغ و تخممرغ تنگتر شد
	عدم سوء پیشینه برای کارت بازرگانی لغو می شود
	کنسرسیوم قندیها صاحب بلوک کنترلی قند قزوین شد
	نبود برنامه صادراتی، باعث از دست رفتن بازارهای منطقه شد/ فرصت 1.5 میلیارد دلاری بازار روسیه را از دست ندهیم
	متن کامل لایحه پیشنهادی برنامه ششم/ سلب مسوولیت مدیریت آب از جهاد کشاورزی و وزارت نیرو
	مبادله اسناد موافقتنامه های بهداشت دامی و گیاهی در سفر رییس جمهور چین به ایران
	برنامه ایران و صربستان برای تولید مشترک بذر و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
	تهران- ایرنا- هیات بازرگانی صربستان و مسئولان وزارت جهادکشاورزی در دیداری، بر توسعه همکاری های کشاورزی دو کشور به ویژه در زمینه تولید و سرمایه گذاری مشترک و انتقال تکنولوژی بذر تاکید کردند.
	موافقتنامه های بهداشت دامی و گیاهی در سفر رئیس جمهوری چین به ایران امضا می شود
	تهران- ایرنا- تهران و پکن برای افزایش سطح تجارت محصولات کشاورزی، در سفر رئیس جمهوری چین به ایران موافقتنامه همکاری های بهداشت دامی و گیاهی امضا می کنند.
	فدراسیون واردات در اتاق بازرگانی ایران تشکیل شد
	شورای گفتگو را باید به عجایب هفتگانه اضافه کرد/هیچ دستاوردی از شورای گفتگو ندیده و نخواهید دید/ اتاق بازرگانی میخواست امپراتوری کند!

	برنج
	تبلیغ برنج هندی به اسم ایرانی در تلویزیون/ اختلاف ۵۰۰ هزار تنی در آمار نیاز به واردات برنج
	واردات غیرمجاز برنج در آمار رسمی در نظر گرفته شود/ اعزام ناظران فنی ایران به مزارع برنج هند
	تبلیغ برنج هندی به اسم ایرانی در تلویزیون/ اختلاف ۵۰۰ هزار تنی در آمار نیاز به واردات برنج

	پسته
	پنبه
	پیاز
	تامین منابع مالی
	کارگزاری بیمه روستاییان به بخش خصوصی واگذار می شود
	آورده سفر رئیس جمهوری برای بخش کشاورزی مازندران
	110میلیارد ریال از مطالبات کشاورزان گوجه کار بوشهر پرداخت شده است
	بوشهر- ایرنا- مدیر تعاون روستایی استان بوشهر گفت: از 140میلیارد ریال مجموع مطالبات کشاورزان گوجه کار این استان تاکنون 110 میلیارد ریال پرداخت شده است.
	سازمان خصوصی سازی هزار میلیارد تومان اموال دولتی را در یک هفته فروخت

	تحقیقات و نوآوری ها
	نخستین هماندیشی ملی فناوری نوین پلیمری در کشاورزی و گلخانهها برگزار میشود/ ارائه الگوهای موفق جهان

	تخم مرغ
	۴۴ هزار تن تخممرغ امسال به عراق صادر شد

	تولیدات باغی (سایر )
	افزایش 2 هزار هکتاری سطح باغات مدرن در استان کرمانشاه
	مرگ تدریجی باغ های گردو در راه است

	تولیدات دام و طیور (سایر )
	تولید سالانه ۲۰۰ هزار بلدرچین، ۴۰۰ شترمرغ و راه اندازی ۷۰ کارگاه تولیدی
	خرید محصول باکیفیت، شرط جدید پشتیبانی امور دام/ مشکل ضمانتنامه برای خرید مرغ حل شد
	پایداری صادرات دامی، در گرو رعایت الزام های بهداشتی- قرنطینه ای است
	تهران- ایرنا- رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: پایداری صادرات محصولات دامی در گرو رعایت الزام های بهداشتی- قرنطینه ای است.
	سند توسعه پرورش شتر سیستان و بلوچستان تدوین شد

	تولیدات زراعی (سایر )
	خرید بیش از 66 هزار تن ذرت خوزستان با قیمت تضمینی/ ابلاغیه پشتیبانی امور دام کارشناسی نیست
	خرید بیش از 66 هزار تن ذرت خوزستان با قیمت تضمینی/ ابلاغیه پشتیبانی امور دام کارشناسی نیست
	آغاز انتقال 15 هزار هکتار کشت خیار و گوجه از فضای باز به فضای گلخانه ای/ افزایش 72 درصدی صادرات قارچ ایران

	چای
	حبوبات
	خرما
	خرید تضمینی
	خشکسالی
	هشتمین نمایشگاه، رهیافتی برای مقابله با بحران کمبود آب برگزار میشود

	دانه های روغنی
	روغن
	زعفران
	افزایش آهنگ رشد صادرات طلای سرخ در پی ثبات قیمتها

	زیتون
	قیمت انواع زیتون در بازار + جدول

	سلامت
	نخستین همایش ملی "تهدیدات ایمنی و سلامت غذا در دنیای امروز"/ مرگ و میر دو میلیون نفر در سال با مواد غذایی ناسالم
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