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 بنام خداوند متعال

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

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

 کلیک فرمائید  Bookmarkصرفا برروی عناوین در 

 

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

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

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

 .شود ای بازنشر می رسانه

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

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

 

 آب

  - 81/11/19فارس

 لزوم مشارکت مردم در اجرای طرح انتقال آب به مزارع کشاورزی سیستان

توان طرح انتقال آب با لوله به  با مشارکت مردم می: معاون آب، خاک و صنایع وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .مزارع کشاورزی سیستان را در بازه تعریف شده به ثمر رساند
از زهک، سید رحیم سجادی ظهر امروز در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح تامین، انتقال و توزیع آب  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ما در آغاز مرحله : هزار هکتار از اراضی دشت سیستان در محل چاه نیمه چهارم در شهرستان زهک گفت 64کشاورزی با لوله به 

 .یع آب به مزارع سیستان هستیم و برای تحقق آن به همدلی و مشارکت مردم نیاز داریمطرح تامین و توز

کرامت مردم سیستان : تواند طرح را در بازه تعریف شده به ثمر برساند، ادامه داد وی با بیان اینکه این مشارکت مردم است که می

ماه از دستور رئیس جمهور عملیات اجرایی  01ه زمانی کمتر از برای مسئوالن دولت بسیار ارزشمند بوده که امروز این طرح در باز

 .آن آغاز شده است

معاون آب، خاک و صنایع وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تمام پیمانکاران و تولیدکنندگان استان و منطقه برای اجرای این 

ه فعال خواهد شد که خود تاثیر فراوانی در اشتغالزایی در کارگاه در منطق 01اجرای این : اند، عنوان کرد طرح به کار گرفته شده

 .منطقه خواهد داشت

برداری  ای است که قبل از هر اقدامی برای آن مشاور مسائل اجتماعی و نظام بهره این طرح نخستین پروژه: این مسئول تصریح کرد

 .انتخاب شده است

 .وبی را در سیستان فراهم کنیمامیدواریم بتوانیم با اجرای این طرح فضای خ: سجادی گفت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01110001110001 

 

http://iccima.ir/fa/matboat/dakheli.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931118001127
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 آب
 آیانا-1181بهمن  21, سه شنبه

 شود  مدیریت راهبردی انرژی، آب و تجارت کشور بررسی می

با موضوع مدیریت جامع راهبردی انرژی، آب و تجارت کشور در افق  9141ان چهارمین سمپوزیوم ایر

 . های صداوسیما در حال برگزاری است اکنون در سالن همایش ساله، هم 04انداز  چشم
اس و کارشن 55، در این سمپوزیوم که از دیروز دوشنبه آغاز شده است، بیش از (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

المللی از ایران و جهان شرکت دارند و مسائل مربوط به انرژی، آب و تجارت در افق  متخصص دانشگاه، مراکز علمی و نهادهای بین

 .کنند ساله کشور را بررسی می 01انداز  چشم

ساله  01انداز  ند چشممحوری در مدیریت انرژی کشور، تأکید بر هویت فرهنگی و اقتصادی س بنا بر این گزارش، تأکید بر دانایی

های نیرو، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی و دیگر  المللی، تأکید بر همگرایی وزارتخانه راستا با گسترش تعامالت بین هم

انداز در آیینه راهبردهای کالن مدیریت کشور و معرفی و تقدیر از  نهادهای مرتبط، کاهش مداوم روند تحقق اهداف سند چشم

ای ماندگار انرژی، صنعت، توسعه و تولید کشور در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی اهداف اصلی این ه چهره

 .نمایش است

 .دهد شنبه به کار خود پایان می این سمپوزیوم به همت معاونت منابع انسانی رئیس جمهوری برگزار شده و بعد از ظهر امروز سه

ورز معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی و عیسی کالنتری دبیرکل خانه کشاورز نیز به نمایندگی در این سمپوزیوم عباس کشا

 .از بخش کشاورزی حضور دارند و ریاست پانل مدیریت راهبردی بحران آب بر عهده دبیرکل خانه کشاورز است

ی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال گذشته با حضور هاشمی رفسنجان 0616گفتنی است، سومین سمپوزیوم ایران 

های سالگرد انقالب اسالمی، نتوانست در مراسم گشایش این سمپوزیوم حضور  دلیل گستردگی جشن گشایش یافت و امسال وی به

 ./یابد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00610-0.html 

 بآ
 آیانا-1181بهمن  21, سه شنبه

 درصدی تولید اراضی آبی استان فارس بر اثر خشکسالی  04احتمال کاهش 

درصدی تولید در اراضی آبی این استان خبر  04رئیس نظام صنفی کشاورزی استان فارس از احتمال کاهش 

 .داد
علت خشکسالی، وضعیت  به: با اعالم این خبر افزود( اایان)خبرگزاری کشاورزی ایران  محمداردالن کاظمی در گفتگو با خبرنگار 

های گندم، جو و کلزا، برداشت نخواهد شد و یا عملکرد تولید این محصوالت  کشاورزی استان فارس بحرانی است و بخشی از کشت

 .ضعیف خواهد بود

علت کاهش  ها به مانند آب رودخانههای سطحی  تاکنون دو نوبت در استان فارس بارندگی اتفاق افتاده و آب: وی همچنین گفت

 .بارندگی از دسترس خارج شده است

هکتار از مزرعه خود را زیر کشت گندم بذری برده و اگر بارندگی نشود، کل این کشت  55امسال حدود : کاظمی خاطرنشان کرد

 .برداشت نخواهد شد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21482-1.html
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کشاورزان برای اجرای سیستم : ان فارس اظهار داشتوی درباره مشکالت موجود در حوزه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در است

آبیاری تحت فشار با سازمان آب این استان مشکل دارند، زیرا این سازمان با اجرای سیستم آبیاری، پروانه برداشت آب و در واقع 

 .فت کنندآبه، پول دریا ازای کاهش حق خواهند مابه دهد، در حالی که کشاورزان می آبه کشاورزان را کاهش می حق

ها بدون پرداخت حق و حقوق کشاورزان، مانع از استقبال آنها از  آبه کاهش حق: عضو شورای مرکزی خانه کشاورز تصریح کرد

 .شود سیستم آبیاری تحت فشار می

این سیاست،  با توجه با عمال: کنند، اضافه کرد کاظمی با بیان اینکه کشاورزان، این سیاست وزارت نیرو را سیاست تنبیهی تلقی می

 .ممکن است اعتبارات سیاست آبیاری استان فارس جذب نشود

اگر دولت دغدغه آب، تولید و محیط زیست : وی با اشاره به اینکه بخش مهمی از کشاورزی این استان معیشتی است، ادامه داد

ن و عشایر و بیمه تأمین اجتماعی کشاورزان را های زیربنایی ازجمله توسعه بیمه روستاییا دارد، باید در این راستا هزینه کند و اقدام

 .انجام دهد

اند، بنابراین اگر تولیدکنندگان  میانگین سن کشاورزان باال است و تعداد زیادی از آنها به مرز بازنشستگی رسیده: کاظمی تأکید کرد

 ./حمایت نشوند و احساس امنیت نکنند، جایگزینی برای آنها نخواهد بود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00611-0.html 

 
 آب

 آیانا- 1181بهمن  19, شنبه

 درخواست توقف آبگیری سد سیمره جهت نجات کشاورزی خوزستان 

اثر تاریخی  944تن سال تأخیر باعث خشکسالی رودخانه کرخه و زیر آب رف 91آبیگیری سد سیمره که پس از 

 .شده است، باید متوقف شود
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی امروز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری  نایب

طی که سال سابقه نزوالت آسمانی، در شرای با وجود خشکسالی سال جاری و کاهش بی: با اعالم این خبر گفت( ایانا)کشاورزی ایران 

آب ماندن  آینده احتمال خشکسالی قطعی شده است، آبگیری سد سیمره آغاز شده که عمالً باعث خشک شدن رودخانه کرخه و بی

 .های کشاورزی استان خوزستان شده است زمین

محوطه  011ه حداقل یابی دقیقی صورت نگرفته است، چرا ک رسد در وزارت نیرو مطالعات منطقه نظر می به: نسب افزود ناصر صالحی

های مختلف بیش از تاریخ مثل مفرغ نوسنگی، مس و سنگ تا دوره تاریخی اشکانی، ساسانی و دوره اسالمی است،  متعلق به دوره

 .گیرد زیر سد قرار می

کشاوزی گرفته، عمالً  علت سوءمدیریت صورت رو است که به استان خوزستان با کمبود شدید منابع آبی روبه: وی خاطرنشان کرد

 .ناپذیری به این قشر مظلوم وارد شده است رو و لطمات جبران استان با تهدید روبه

در استان لرستان نیز آبگیری این سد مشکالت زیادی به همراه خواهد : نماینده مردم هویزه در مجلس شورای اسالمی ادامه داد

 .های خود را از دست خواهند داد و باغ خانوار خانه، مزارع 651طوری که تنها در منطقه رودبار  داشت، به

بر اساس اطالعات موجود از : نسب در پاسخ به این پرسش که آبگیری این سد تاکنون چقدر هزینه داشته است، تصریح کرد صالحی

اندازی  ههزار میلیارد تومان برای سد سیمره هزینه شده است که در توجیه اولیه آمده بود را تاکنون بیش از یک 14ابتدای سال 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21473-1.html
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نیروگاه نقش مهمی در تأمین برق و توسعه کشاورزی منطقه خواهد داشت؛ این در حالی است که عمالً با شروع آبگیری این سد در 

 .استان ایالم، حجم آب ورودی به رودخانه کرخه کاهش یافته و طی دو نوبت رودخانه کرخه در شهرستان هویزه کامالً خشک شود

شدن تکلیف کشاورزان و مدیریت صحیح، آبگیری سد سیمره باید متوقف شود و نمایندگان استان  تا مشخص: وی یادآور شد

 .خوزستان با طرح پرسش از وزیر نیرو در صحن علنی مجلس خواستار این موضوع خواهند شد

رزی خوزستان گفتنی است، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان نیز آبگیری سد سیمره را یک بازی دوسرباخت برای کشاو

 ./شده قطعی است میلیون مترمکعب آب ذخیره 111عنوان کرده بود که برای نجات کشاورزی خوزستان لزوم رهاسازی 

http://www.iana.ir/majles/item/00611-0.html 

 
 آب

 آیانا- 1181بهمن  11, چهارشنبه

 به دست هم دهیم تا الگوی آبیاری تغییر کند  باید دست

مردم اصفهان است، از برگزاری جلسات متعدد شورای   ترین مسئله رئیس جمهوری با اشاره به آب که مهم

 .های آبریز خبر داد عالی آب و تصویب مدیریت یکپارچه حوزه
مهوری کشورمان در جریان سفر به اصفهان در از اصفهان حسن روحانی رییس ج( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

و نیم   اجرای این مصوبات بعد از یک: ، ضمن اعالم این خبر افزود(ره)خمینی م ماان امیدن و در صفهادم استان امراجتماع بزرگ 

 .سال که کشت انجام نشده بود، کشت پاییزه امسال به شکرخدا انجام شد

 الگوی آبیاری باید تغییر کند

برای حل مشکل آب در سراسر کشور باید دست به دست هم دهیم : های پیاپی در ایران گفت هوری با اشاره به خشکسالیرئیس جم

و الگوی آبیاری تغییر کند، چرا که ما دچار یک خشکسالی پیوسته هستیم و سالیان دراز امکان دارد خشکسالی منابع آبی موجود 

 .کشور ادامه یابد

باید استفاده از مخازن آب نیز تغییر کند و : الگوی کشت در سراسر کشور از جمله اصفهان تغییر کند، گفتوی با بیان اینکه باید 

 .تالش دولت نیز بر این مبنا است که به تدریج از پساب فاضالب هم استفاده کنیم

 ها  رود مظهر تمدن تمام ایرانی زاینده

: رود زنده و زاینده بماند، تصریح کرد سراسر کشور و به ویژه اصفهان، باید زایندهروحانی با اشاره به اینکه با بهینه سازی آبیاری در 

 .هاست ها نیست بلکه مظهر تمدن تمام ایرانی رود فقط مظهر تمدن اصفهانی زاینده

یم، اظهار کن های خود با بیان اینکه ما به حول و قوه الهی در راستای تامین منابع آبی تالش می رئیس جمهوری در ادامه صحبت

 .رود به اندازه کافی هم نباشد، نباید خشک شود دهم اگر آب زاینده در این راستا به وزارت نیرو و استاندار اصفهان دستور می: کرد

http://www.iana.ir/majles/item/00111-0.html 

 آب
 آیانا-1181بهمن  18, یکشنبه

 اجرای طرح انتقال آب با لوله به مزارع راه نجات کشاورزی سیستان و بلوچستان 

http://www.iana.ir/majles/item/21403-1.html
http://www.iana.ir/majles/item/21397-1.html
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هزار هکتار از زمین های کشاورزی  14عملیات اجرایی طرح تامین، انتقال و توزیع آب کشاورزی با لوله به 

کشاورزی،  دشت سیستان در هفتمین روز از سی و هفتمین دهه فجر با حضور معاونان وزیر نیرو و جهاد

 .استاندار سیستان و بلوچستان و شماری از مسووالن استانی آغاز شد
: ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان در حاشیه افتتاح این طرح گفت(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

یاری تحت فشار و انتقال آب با لوله به مزارع با در سفر فروردین ماه امسال رییس جمهوری به این استان دو طرح اجرای سیستم آب

 .هزار هکتار از زمین های شمال و جنوب استان مصوب شد 64هدف بهبود وضعیت مصرف آب کشاورزی برای 

با توجه به محدود بودن آب موجود در چاهک ها و تداوم خشکسالی در منطقه با تالش مسووالن عالی رتبه : رضا نجفی افزود

میلیون دالر اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح انتقال آب  511یت خاص رهبر معظم انقالب حدود کشوری و عنا

 .هزار هکتار اختصاص یافت 64از چاه نیمه به مزارع کشاورزان منطقه سیستان در سطح 

ح آب به صورت مستقیم با هدف جلوگیری در این طر: وی با بیان این که این طرح باید در مدت سه سال در منطقه اجرا شود افزود

از تبخیر و هدر رفت آن، از مخزن چاه نیمه وارد شبکه لوله می شود و در مسیر بعد از رسیدن به مزرعه، داخل مزارع توسط 

 .به بهره بردار تحویل داده خواهد شد( بعد از پمپاژ و رسیدن به مزرعه با کنتور)سیستم های جدید به صورت حجمی

میلیمتر طراحی شده  411تا هزار و  001انتقال آب مورد نیاز مزارع در این طرح با استفاده از خطوط لوله به قطر : ر داشتوی اظها

تا آب به روش کم فشار برای هر قطعه کشاورزی با مساحت متوسط یک تا دو هکتار بر اساس سهمیه قابل ثبت، توزیع و تحویل 

 .شود

متر مکعب در ثانیه از  1،5رح شامل تامین آب مورد نیاز به وسیله ایستگاه پمپاژ با ظرفیت بخش نخست این ط: وی اظهار داشت

 .تعهدات اجرایی وزارت نیرو با احداث بر روی کانل خروجی چاه نیمه انجام خواهد شد

اث خطوط انتقال بخش دوم عملیات اجرایی این پروژه از تعهدات وزارت جهاد کشاورزی به حساب می آید که شامل احد: وی گفت

آب در درون پروژه خط اصلی است که به روش کم فشار توسط لوله های پلی اتلین، آب مورد نیاز بین قطعات زراعی توزیع می 

 .شود

رییس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان تنها راه نجات کشاورزی این استان بویژه منطقه سیستان را اجرای طرح لوله 

کمبود منابع آبی و هدر رفتن زیاد آب به سبب جذب زمین و : ب بوسیله لوله به مزارع کشاورزی دانست و افزودکشی و انتقال آ

 .تبخیر باال، اجرای طرح انتقال آب بوسیله لوله به مزارع کشاورزی و سامانه آبیاری نوین در مزارع استان را بسیار ضروری کرده است

http://www.iana.ir/majles/item/00666-0.html 

 آب
 ایسنا - 1181بهمن  18یکشنبه 

 برداران کشاورزی به دلیل بحران آب تغییر کرد سطح اراضی و بهره

دلیل اقتصادی نبودن  های آبی کشور و به برداران بخش کشاورزی در راستای سیاست کاهش سطح مزارع و بهره: وزیر اسبق کشاورزی گفت

  .تر بودن باغداری نسبت به زراعت، سطح باغات افزایش یافته است تولید بوده و با توجه به اقتصادی

 05براساس آمارهای رسمی اعالم شده از سوی مرکز آمار، : وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد در گفت -دبیر کل خانه کشاورز  -عیسی کالنتری 

است که به نظر   درصد کاهش یافته 1و  4برداران نیز به ترتیب  باغات افزایش یافته و سطح زیر کشت مزارع و تعداد بهره درصد سطح زیر کشت

  .رسد آمارهای کنونی منتشر شده در بخش کشاورزی با واقعیت مطابقت بیشتری دارد می

http://www.iana.ir/majles/item/21444-1.html
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یابد و سطح کشت دو میلیون هکتاری  تر هستند، کاهش می شود مسلما سطح زیر کشت مزارع که کمتر اقتصادی وقتی آب کم می: وی افزود

  .تر از زراعت است هزار هکتار رسیده چراکه باغداری اقتصادی 511درصدی به حدود دو میلیون و  05باغات نیز با افزایش 

هزار  511ر کاهش داشته که هزار هکتا 011میلیون هکتاری مزارع کشاورزی نیز حدودا یک میلیون و  00سطح زیرکشت : کالنتری ادامه داد

  .هزار هکتار دیگر نیز با توجه به کسری آب و تبدیل اراضی کشاورزی کاهش یافته است 411هکتار آن به باغات اختصاص یافته و 

به احتمال زیاد  که آنها نبودن تولید در بخش کشاورزی و این  برداران نیز با توجه به اقتصادی به گفته دبیر کل خانه کشاورز کاهش تعداد بهره

آمارهای بخش کشاورزی هر کسی حتی اگر یک درخت یا چند   جزو کشاورزان با اراضی کوچک هستند کاهش یافته است، چرا که در محاسبه

شاهد کاهش برداران خرد و کمبود آب در کشور  نبودن تولید برای بهره  اما با توجه به اقتصادی. آید بردار به حساب می راس دام داشته باشد بهره

  .ایم برداران بوده سطح زیر کشت مزارع و تعداد بهره

 برداری از منابع آبی نصف شود باید بهره

وقتی مصیبت بزرگی به نام : که دو تا دو چهار تای بخش کشاورزی در حال حاضر با یکدیگر همخوانی دارد، گفت وی با بیان این

برداری کل کشور از آب مصرفی باید کاهش  در بخش کشاورزی بلکه سهم بهرهنه تنها سهم آب . در کشور وجود دارد "بحران آب"

برداری از منابع  درصد از میزان بهره 51های درست را اعمال کند باید در سال آینده حدود  یابد و اگر وزارت نیرو بخواهد سیاست

  .آن نیز کشاورزی است  آبی را کاهش دهد که عمده مصرف

میلیارد مترمکعب و وزارت  11برداری ساالنه از منابع آبی کشور را  وزارت نیرو میزان بهره: ی اظهار کردوزیر اسبق جهاد کشاورز

توان گفت  کند و اگر بخواهیم در این میان حد وسطی را در نظر گیریم می میلیارد مترمکعب اعالم می 11جهاد کشاورزی حدود 

میلیارد مترمکعب  51ابع آبی کشور است که باید در سال آینده به حدود برداری از من میلیارد مترمکعب میزان بهره 16حدود 

  .در غیر این صورت کشور با کم آبی و بحران آب روبرو خواهد شد. برسد

http://www.isna.ir/fa/news/11000101415 

 انتصابات
  آیانا-1181 بهمن 19, شنبه

 گذار میهن شد  رضا ترکاشوند، مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم

مدیره و سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور، رضا ترکاشوند به سمت مدیرعاملی اتحادیه  با تأیید هیئت

 .گذار میهن منصوب شد سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم
دار سمت فوق بود و در حال حاضر  اصغری عهده... ا ، پیش از این هدایت(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

دار سمت مدیرکلی دفتر امور  الزم به ذکر است، پیش از این رضا ترکاشوند، عهده.ترکاشوند در این اتحادیه مشغول به کار شده است

ن پس به عنوان مدیرعامل یکی از تشکل های مهم صنعت طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم بود که از این سمت بازنشسته شد تا زا ای

گذار  گفتنی است، ترکاشوند از سه هفته گذشته تاکنون در اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ تخم.مرغداری مشغول به کار شود

 .غول استاصغری نیز به سنجیدن مطالعات شرایط بازار برای سمت جدید مش... ا میهن مشغول به فعالیت است و هدایت

http://www.iana.ir/tashakkol/item/09103-9.html 

http://www.isna.ir/fa/news/93111910685
http://www.iana.ir/tashakkol/item/21423-1.html
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 اقلیم و منابع طبیعی

 - 81/11/18فارس

 های کشاورزی توسعه گیاهان دارویی روشی برای جلوگیری از تغییر کاربری زمین

های مختلف از جمله گیاهان دارویی دارای  ن اینکه ایران در بخشعضو سابق شورای عالی جنگل با بیا

 .برای احیا و حفظ منابع طبیعی باید آن را اقتصادی کرد: پتانسیل بسیار باالیی است، گفت
نگل امروز در نشست خبری با اشاره به آذر عضو سابق شورای عالی ج پیمان یوسفی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

سازی و آموزش از نابودی منابع طبیعی جلوگیری کنند، چرا  ها باید با فرهنگ رسانه: ها، گفت کاهش منابع آبی و تشدید خشکسالی

 .هاست ای از احیای منابع طبیعی کشور برعهده رسانه که ما معتقدیم بخش عمده

درصد  15های کشور علیرغم داشتن پوشش گیاهی  جنگل: های ایران مختل است، گفت جنگل  وی با بیان اینکه کارکرد اکوسیستم

 .به دلیل نداشتن اکوسیستم جنگلی مناسب و حیات وحش از شرایط مطلوبی برخوردار نیستند

 .شود برداری بیش از حد انسان مرتبط می های کشور به بهره فرار حیات وحش از جنگل: یوسفی آذر تصریح کرد

 

احیای منابع طبیعی : برداری از منابع طبیعی است، گفت با بیان اینکه سیاست سازمان کاهش بهره  و سابق شورای عالی جنگلعض

 .های مردمی انجام شود  ها و کمک ها، سازمان پذیر نیست و باید با همکاری تمام ارگان ها امکان کشور تنها توسط سازمان جنگل

به  15ها موجب شده تا از سال  حفظ منابع طبیعی کشور بسیار مؤثر است به طوری که تأثیر رسانهها در  عملکرد رسانه: وی افزود

 .های ابر ساخته نشود بعد حتی یک کیلومتر جاده در جنگل

  های زاگرسی اختصاص یافته که این موضوع هم ناشی از فعالیت میلیارد تومان برای احیای جنگل 01اعتباری معادل : وی افزود

 .هاست هرسان

های مختلف از  برای احیاء و حفظ منابع طبیعی باید آن را اقتصادی کرد زیرا ایران در بخش: عضو شورای عالی جنگل اظهار داشت

توان با ایجاد صنایع کوچک فرآوری به این مهم دست   جمله گیاهان دارویی دارای پتانسیل بسیار باالیی برای درآمدزایی است و می

 .یافت

های گیاهی به جای چای   کنند و تنها یک درصد از دم کرده درصد مردم از چای سیاه استفاده می 11در ایران : کردوی تصریح 

 .کنند های گیاهی استفاده می درصد مردم به جای چای از نوشیدنی 11شود در حالی که در آلمان  استفاده می

استفاده : بابونه، گزنه از پتانسیل باالیی در تولید برخوردار است گفت یوسفی با بیان اینکه ایران در برخی از گیاهان دارویی همچون

از این منابع طبیعی می تواند ارزآوری خوبی برای کشور ایجاد کند ضمن اینکه توسعه گیاهان دارویی در کشور عالوه بر اقتصادی 

 .تواند از تغییرکاربری اراضی جنگلی نیز جلوگیری کند کردن منابع طبیعی می

 

در دنیا حدود یک میلیارد هکتار جنگل : های مانگرو وابسته است گفت با بیان اینکه دو سوم اقتصاد ماهیگیری جهان به جنگل وی

هزار هکتار آن در ایران واقع است ولی برای احداث بنادر و پرورش میگو بخشی از آن در خطر تخریب و  05مانگرو وجود دارد که 

 .نابودی قرار دارد

http://www.farsnews.com/
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این بخش به دلیل اهمیت و حساسیت، به انجمنی برای فعالیت : های منابع طبیعی خبر داد و گفت شکیل انجمن رسانهیوسفی از ت

 .ها در بخش منابع طبیعی نیاز دارد تا با آموزش صحیح بتوانیم منابع طبیعی موجود را حفظ کنیم رسانه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01110001110615 

 

 اقلیم و منابع طبیعی
 آیانا- 1181بهمن  22, دوشنبه

 رونمایی از نقشه پراکنش جغرافیایی و سطوح شوری منابع خاک ایران 

مقیاس اصلی آن متر و  سانتی 944×  944نقشه پراکنش جغرافیایی و سطوح شوری منابع خاک ایران با ابعاد 

حاوی اطالعات کمی در مورد پراکنش جغرافیایی و سطوح شوری منابع خاک در گستره سرزمین و  9:9444444

 .های کشور است استان
در ایران، : در مورد این نقشه گفت( ایانا)مجری طرح این دستاورد مهم تحقیقاتی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

خشک  های زیادی از مناطق خشک و نیمه طوری که قیمت فراگیر و محدودکننده تولید پایدار کشاورزی است، به شوری یک مسئله

اند و بر خالف بزرگی و  های ساحلی جنوب و دشت خوزستان، مبتال به سطوح مختلف شوری ویژه فالت مرکزی، دشت کشور، به

ای منسجم برای مهار آن در  ش شوری در کشور انجام نشده و برنامهگستردگی مسئله شوری، تاکنون تحقیقات جامعی درباره گستر

 .سطح ملی وجود ندارد

ای، باعث شده است  های شور کشور در سطوح ملی و منطقه نبود آگاهی از سطوح شوری و ابعاد جغرافیایی خاک: عزیز مؤمنی افزود

صورت موردی و در قالب تحقیقات متفرق یا موازی،  بلکه بهمند و کشور شمول،  صورت مقیاس های شور، نه به تا بررسی مسائل خاک

 .کاری دنبال شود پوشانی جغرافیایی و دوباره بیشتر توأم با هم

 معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در حال رویت نقشه

 اختصاصی خبرگزاری کشاورزی ایران: عکس

ح شوری منابع خاک ایران گام نخست در راستای پر کردن چنین خالئی است، وی با اعالم اینکه نقشه پراکنش جغرافیایی و سطو

برای حل مسئله شوری در کشور صرف اینکه بدانیم شوری در کشور رو به گسترش است، کافی نیست و برای حل : خاطرنشان کرد

ان الزم برای حل مسئله شوری در این مشکل باید بزرگی مسئله شوری در کشور، پراکنش جغرافیایی شوری و همچنین اعتبار و زم

 .نظر گرفته شود

نقشه پراکنش جغرافیایی و سطوح شوری منابع خاک ایران حاوی اطالعات کمی درباره پراکنش جغرافیایی و : مؤمنی ادامه داد

و منسجم در  سطوح شوری مناطق مبتال به شوری در کشور است و عالوه بر این، نقشه فوق زمینه را برای طراحی یک برنامه جامع

 .آورد سطح ملی و برآورد زمان و اعتبار الزم برای مهار پدیده شوری را فراهم می

 ./ریزان کشور اعالم کرد گذاران و برنامه ویژه سیاست وی نحوه انتقال این دستاورد را استخراج اطالعات از نقشه توسط کاربران به

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00661-0.html 

 برنامه و سیاست ها

 - 81/11/11فارس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931119001495
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21448-1.html
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 های خشک متوالی باشد ظرفیت سیلوهای مواد غذایی بر اساس تعداد سال

های مجلس  های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط مرکز پژوهش بر اساس گزارش شاخص ارزیابی تحقق سیاست

هایی که سیلوها امکان حفظ غذاهای اساسی را  در یک شاخص تعریف شده باید نسبت تعداد سالتهیه شده، 

 .های خشک متوالی طی یک دوره زمانی در گذشته متناسب باشد دارند، نسبت به حداکثر تعداد سال
مرکز تأکید چند سال اخیر مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی؛  ، با توجه بهخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

های کلی  شاخص ارزیابی تحقق سیاست 4های کلی اقتصاد مقاومتی  درباره سیاست های مجلس شورای اسالمی در گزارشی پژوهش

 .کیدات چند سال اخیر مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد ارائه کرده استاقتصاد مقاومتی را براساس تأ

های کلی اقتصاد مقاومتی که در این گزارش به آن پرداخته  های ارزیابی تحقق سیاست بنابراین گزارش برخی از محورهای شاخص

 :شده است، شامل موارد زیر است

های ارزیابی و  نتایج و پیامد و شاخص  ای ورودی، فرآیند، خروجی،ه شاخص  ها، سازی، انواع شاخص مروری بر ادبیات شاخص

 .سنجش

 امنیت غذا و کاالهای اساسی -

 :باشد های کلی اقتصاد مقاومتی ناظر به حوزه کشاورزی و به خصوص غذا می سیاست« 1»و « 4»بندهای 

و اولویت دادن به تولید محصوالت و خدمات ( وارداتیبه ویژه در اقالم )ها و کاالهای اساسی  افزیاش تولید داخلی نهاده -«4»بند 

 .راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کاالهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص

 (مواد اولیه و کاال)تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید  -«1»بند 

ها در این بخش تأمین امنیت  توان گفت هدف اصلی سیاست ای است که در مجموع می وضوعات بیان شده در این دو بند به گونهم

 :بندی نمود توان به پنج دسته تقسیم در این راستا، راهکارهای ارائه شده را می. غذا بوده است

 های اساسی وارداتی افزایش کمی تولید محصوالت و نهاده -0

 ها و محصوالت غذایی اساسی بخشی به مبادی واردات نهاده نوعت -0

 ها و محصوالت غذایی اساسی کاهش وابستگی به کشورهای خاص در نهاده -1

 افزایش حجم و بهبود بازده ذخایر راهبردی غذایی -6

 ها و محصوالت غذایی رفع انحصار در مباشران واردات نهاده -5

 های اساسی وارداتی افزایش تولید محصوالت و نهاده -

های  کشوری که در تأمین نیازهای عمومی و استراتژیک خود به غرب وابسته است، بالدرنگ در حوزه( ره)به فرموده امام خمینی 

گیری  دهنده جهت های اساسی وارداتی، نشان تأکید بر افزایش تولید محصوالت و نهاده. سیاسی و فرهنگی وابسته خواهد ماند

 .باشد استای کاهش وابستگی در کاالهای مذکور میها در ر سیاست

از سوی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن، « غذاهای اساسی»در حال حاضر تعاریف مختلفی در خصوص حوزه شمول 

الی این های غذایی را، سهم با بودن محصوالت و نهاده« اساسی»در صورتی که معیار . شود ارائه می( ستاد تنظیم بازار)تجارت 

توان اقالم زیر را به  بدانیم، می( یعنی کربوهیدرات، پروتئین و چربی)محصوالت در تأمین سه ماده مغذی اصلی برای انسان 

گندم، جو، برنج، ذرت، سویا، روغن، قند، شکر، گوشت قرمز، گوشت سفید، لبنیات،در کلیه : معرفی نمود« غذاهای اساسی»عنوان

 .های اساسی، موارد فوق است گردند، منظور از غذاها یا نهاده معرفی میهایی که در این بخش  شاخص

 نسبت ارزش واردات غذاهای اساسی به ارزش کل مصرف آنها :شاخص

http://www.farsnews.com/
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/921501
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/921501
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/921501
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دهنده وابستگی کشور در کاالهای اساسی است در نتیجه کاهش آن به معنای کاهش  این شاخص در حقیقت نشان: توضیح شاخص

 .باشد ی اقتصاد مقاومتی میهای کل وابستگی، مطلوب سیاست

شود که طبق تعریف  استفاده می« ضریب خودکفایی»معموال به منظور سنجش میزان وابستگی در کاالهای اساسی، از شاخص 

از آنجا که اطالعات مربوط به « نسبت مجموع تولید داخل و خالص موجودی انبار به کل مصرف در هر دوره زمانی»عبارت است از 

شود و اطالعات مربوط به موجودی انبار نیز غالبا محرمانه تلقی  منتشر می( سال 0حدود )اساسی با تأخیر نسبتا زیاد تولید اقالم 

 .تر است شاخص جایگزین دیگری به منظور سنجش میزان وابستگی در اقالم اساسی معرفی شود شود، مناسب شده و منتشر نمی

تر، به روزتر و در  شود، دقیق ذایی که توسط گمرک جمهوری اسالمی اعالم میبا توجه به اینکه اطالعات به واردات اقالم غ

باشد، شاخص فوق به عنوان جایگزین برای ضریب خودکفایی معرفی  تر از اطالعات مربوط به میزان تولید داخلی آنها می دسترس

وط به صورت ماهیانه و سالیانه توسط بانک شده است برای محاسبه این شاخص اطالعات مربوط به مصرف نیز نیاز است که آمار مرب

آید، اما آمار مربوط به  های آماری به دست می آمار مربوط به مصرف بر اساس تخمین. شود مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم می

 .شوند واردات به صورت دقیق محاسبه می

 ها و محصوالت غذایی اساسی بخشی به مبادی واردات نهاده تنوع -

به عنوان مثال رد پای چنین . باشد پذیری اقتصاد می ز شرایط تحریمی، تنوع مبادی وارداتی، یکی از عوامل کاهش آسیبفارغ ا

در بحث . باشد، قابل مشاهده است ترین واردکننده نفت در دنیا می سیاستی به خوبی در رفتار نفتی ایاالت متحده آمریکا که بزرگ

بر این اساس هر چه تعداد شرکای خارجی در تأمین غذاهای اساسی . یابد میتی دوچندان میتأمین غذاهای اساسی، این مسئله اه

 .های تجاری کمتر شده و امنیت تأمین غذاهای اساسی با مخاطره کمتری مواجه خواهد بود بیشتر باشند، انحصار طرف

 ل ارزش واردات این اقالمترین مبدأ واردات غذای اساسی به ایران، به ک نسبت ارزش واردات از بزرگ: شاخص

تر باشد  هر اندازه این عدد کوچک. تر واردات از کشورهای مختلف است دهنده توزیع مناسب کاهش این نسبت نشان: توضیح شاخص

اطالعات گمرک در محاسبه این . به معنای آن است که تعداد کشورهای صادرکننده غذاهای اساسی به ایران افزایش یافته است

شود این  با توجه به حجم قابل توجه واردات و در دسترس بودن اطالعات به صورت ماهیانه، توصیه می. کند می شاخص کفایت

 .باشند های آماری نمی اطالعات مربوط به این شاخص اطالعات دقیق هستند و مبتنی بر تخمین. شاخص هر ماه محاسبه شود

 ت غذایی اساسیها و محصوال کاهش وابستگی به کشورهای خاص در نهاده -

پذیری  های کلی اقتصاد مقاومتی در راستای کاهش ضربه واردات از کشورهای خاص ، یکی دیگر از راهبردهای سیاست  محدودیت

گیری اصلی آنها در مسائل مربوط به  منظور از کشورهای خاص، در حقیقت کشورهای متخاصم است که جهت. باشد اقتصاد می

تعریف کشورهای متخاصم حائز اهمیت است که باید . خصمانه و در راستای اعمال فشار بوده استجمهوری اسالمی ایران غالبا 

 .توسط مراجع قانونی تعیین شود، اما در این گزارش تعیین کشورهای متخاصم مورد نظر نیست

 اقالمها و غذاهای اساسی از کشورهای خاص به مجموع واردات این  مجموع حجم یا ارزش واردات نهاده :شاخص

منبع آماری آن سازمان . کاهش این شاخص به معنای کاهش وابستگی به کشورهای متخاصم بوده و مطلوب است: توضیح شاخص

گمرک می باشد و همانند شاخص قبل مناسب است که این شاخص به صورت ماهیانه رصد و گزارش شود و اطالعات مربوط به این 

 .باشند آماری نمیهای  شاخص دقیق هستند و مبتنی بر تخمین

 ها و محصوالت غذایی اساسی کاهش وابستگی به کشورهای خاص در نهاده -

پذیری  های کلی اقتصاد مقاومتی در راستای کاهش ضربه محدودیت واردات از کشورهای خاص، یکی دیگر از راهبردهای سیاست

گیری اصلی آنها در مسائل مربوط به  ه جهتمنظور از کشورهای خاص، در حقیقت کشورهای متخاصم است ک. باشد اقتصاد می
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تعریف کشورهای متخاصم حائز اهمیت است که باید . جمهوری اسالمی ایران غالبا خصمانه و در راستای اعمال فشار بوده است

 .توسط مراجع قانونی تعیین شود، اما در این گزارش تعیین کشورهای متخاصم مورد نظر نیست

 ها و غذاهای اساسی از کشورهای خاص به مجموع واردات این اقالم اردات نهادهمجموع حجم یا ارزش و: شاخص

منبع آماری آن سازمان . به معنای کاهش وابستگی به کشورهای متخاصم بوده و مطلوب است  کاهش این شاخص: توضیح شاخص

اطالعهات مربوط به این . ش شودباشد و همانند شاخص قبل مناسب است که این شاخص به صورت ماهیانه رصد و گزار گمرک می

 .باشند های آماری نمی شاخص دقیق هستند و مبتنی بر تخمین

 افزایش حجم و بهبود بازده ذخایر راهبردی غذایی -

 :سازی غذاهای اساسی سه موضوع اهمیت دارد به منظور بررسی وضعیت ذخیره

 افزایش حجم ذخایر راهبردی( الف

 افزایش بازده ذخایر راهبردی( ب

 افزایش توان ماندگاری این ذخایر( ج

در این بخش با مد نظر قرار دادن هر سه موضوع فوق، . های کلی ابالغی، فقط به ایجاد راهبردی اشاره شده است در سیاست

 .شود های متناسب معرفی می شاخص

 نسبت حجم ذخایر به مصرف ماهیانه غذاهای اساسی؛ 0شاخص

های کلی اقتصاد  دهنده توسعه کمی ذخایر غذاهای اساسی است که مطلوب سیاست انافزایش این شاخص نش: 0توضیح شاخص 

آل این شاخص باید به طور روزانه محاسبه شده و برای هر محصول، بسته به راهبردی بودن  در حالت ایده. باشد مقاومتی می

خمینی از میانگین ماهیانه نیز مطلوب خواهد پذیر نباشد، ت در صورتی که محاسبه روزانه امکان. محصول به طور مجزا تهیه گردد

با توجه به . بندی محرمانه است باشد و اطالعات فوق دارای طبقه منبع آماری این شاخص، شرکت بازرگانی دولتی ایران می. بود

 .گردد باشند، این شاخص به صورت تخمینی محاسبه می های آماری می اینکه آمارهای مصرف مبتنی بر تخمین

های خشک  هایی که سیلوها امکان حفظ غذاهای اساسی را دارند، به حداکثر تعداد سال نسبت تعداد سال :0شاخص 

 متوالی طی یک دوره زمانی در گذشته

سازی و حفظ  ای و همچنین تهدیدهای خارجی، ذخیره های دوره با توجه به موقعیت اقلیمی و وجود خشکسالی: 0توضیح شاخص 

ای طراحی شده است که بر  این شاخص به گونه. ناپذیر است ستفاده در شرایط بحرانی، یک اصل خدشهغذاهای اساسی به منظور ا

هایی است که سیلوها توان حفظ غذای  صورت این شاخص، تعداد سال. اساس وضعیت خشکسالی کشور در گذشته تعیین گردد

به عنوان مثال حداکثر )باشد  ک بازه معین در گذشته میهای متوالی خشکسالی در ی اساسی را دارند و مخرج آن حداکثر تعداد سال

دهنده مقاومت باالتر در مقابل  ، هر اندازه این شاخص افزایش یابد نشان(سال گذشته 01های خشک متوالی طی  تعداد سال

به این شاخص در اطالعات مربوط . باشد که ممکن است ناشی از خشکسالی یا هر عامل دیگری نظیر تحریم باشد نوسانات عرضه می

طور که در تعریف شاخص نیز اشاره شده بهتر است  و همان( به صورت محرمانه)باشد  اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران می

 .گیری شود شاخص به صورت سالیانه اندازه

 ها و محصوالت غذایی رفع انحصار در مباشران واردات نهاده -

تواند ثبات عرضه و امنیت بازار این محصوالت را  حصوالت غذایی یکی از عواملی است که میها و م انحصار در مباشران واردات نهاده

در همین راستا باید میزان واردات هر شخص حقیقی و حقوقی مورد توج قرار گیرد و تالش شود تا حد . با مخاطره مواجه کند

 .در حد مناسبی حفظ شود امکان سهم اشخاص حقیقی و حقوقی از کل واردات و بازار کاالهای اساسی
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 ها یا غذاهای اساسی ترین واردکننده حقیقی یا حقوقی به کل واردات در هر یک از نهاده نسبت واردات بزرگ: شاخص

. های کلی است کاشه این شاخص به معنای کاهش انحصار در واردات کاالهای اساسی می باشد که مطلوب سیاست: توضیح شاخص

های مختلف اقدام به واردات نمایند، برای درک صحیح از انحصار وارداتی بهتر  ست واردکنندگان طی ماهبا توجه به اینکه ممکن ا

های آماری  اطالعات مربوط به این شاخص دقیق هستند و مبتنی بر تخمین. گیری شود است شاخص به صورت فصلی اندازه

دی محرمانه در اختیار سازمان گمرک جمهوری اسالمی ایران بن اطالعات اشخاص حقیقی و حقوقی واردکننده، با طبقه. باشند نمی

 .باشد می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01110005111160 

 برنامه وسیاست ها
  - 81/11/24فارس

 اقتصاد مقاومتی با پایداری تولید و جلوگیری از وارداتتقویت / درصد بخش کشاورزی خصوصی است 10

رویه محصوالت  پایداری در تولید مواد غذایی و جلوگیری از واردات بی: قائم مقام دبیرکل خانه کشاورز گفت

 .شود کشاورزی موجب مقاومت در مقابل بحرانی که برخی کشورها برای ما ایجاد کرده می
در مورد بخش کشاورزی و نقش  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  کل خانه کشاورز در گفت دبیر اهلل بیابانی قائم مقام عنایت

درصد بخش کشاورزی خصوصی است، بنابراین قطعا تولید در  15با توجه به اینکه : آن در تحقق اهداف اقتصادی مقاومتی، گفت

 .اهداف اقتصادی مقاومتی نقش دارد بخش مذکور در تحقق

وری پایین  اندرکاران بخش کشاورزی باید این باشد که تولید از مسیر خود خارج نشود و بهره تمام تالش و همت دست: وی افزود

 .های بیشتری در جهت اقتصاد مقاومتی برداشته شده است ها افزایش یابد گام نیاید، زیرا هر چه این حمایت

های حمایتی بخش تولید باید در جهت استقرار امنیت غذایی و پایداری تولید  سیاست: یرکل خانه کشاورز تصریح کردقائم مقام دب

 .در این بخش باشد

رویه محصوالت کشاورزی موجب مقاومت در مقابل  پایداری در تولید مواد غذایی و جلوگیری از واردات بی: بیابانی تصریح کرد

 .شود اند، می ای ما ایجاد کردهبحرانی که برخی کشورها بر

البته : وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی در راستای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی اقدامات خوبی انجام داده است، گفت

شد، بخشی از آن پول صرف  دالر فروخته می 061این کار نیازمند سرمایه است و اگر در زمانی که هر بشکه نفت با قیمت 

 .اکنون این بخش در اقتصاد مقاومتی نمود بیشتری داشت شد، قطعا هم  های کشاورزی می بخشزیر

: قائم مقام دبیرکل خانه کشاورز با بیان اینکه بخش کشاورزی در دوران جنگ تحمیلی نقش مهمی در اقتصاد ایفا کرد، اظهار داشت

ند کاری بکند و امیدواریم، هیئت دولت به بودجه این بخش توا  وزارت جهاد که یک رکن از ارکان دولت است و دست خالی نمی

 .توجه بیشتری داشته باشد

وقتی در مورد تأمین : دهد، گفت بیابانی در پاسخ به این سؤال که اقتصاد مقاومتی چگونه در بخش کشاورزی خود را نشان می

ایم که البته نیاز به  اقتصاد مقاومتی گام برداشته وری را افزایش دهیم، درجهت مایحتاج غذایی نیازی به واردات نباشد و بهره

 .های همه جانبه دارد حمایت

یکی از : کل خانه کشاورز با بیان اینکه الزمه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی داشتن برنامه جامع و مشخص است، گفت قائم مقام دبیر

 .های در بخش کشاورزی مدیریت است بزرگترین چالش

 .شود سازی می های ارباب مأبانه دولت، مانع خصوصی درصد بخش کشاورزی خصوصی است، اما برخی سیاست 15اگرچه : وی افزود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931115000941
http://www.farsnews.com/
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گاه دست به واردات  های گاه و بی متاسفانه برخی افراد با دخالت: بیابانی با بیان اینکه واردات برای اقتصاد مقاومتی سم است، گفت

 .شود شود و هم تولید تضعیف می یزنند که با این کار هم ارز از کشور خارج م می

همان گونه که : وی در پاسخ به این سؤال که آیا بخش کشاورزی این قابلیت را دارد که جایگزین بخشی از درآمد نفت شود، گفت

 های و قابلیت  در زمان جنگ تحمیلی بخش کشاورزی از اقتصادی شکوفا برخوردار بود، با مدیریت صحیح آن با توجه به پتانسیل

 .ها را کاهش دهیم توان قسمتی از وابستگی الزم می

این امر ناشی از پراکندگی : قائم مقام دبیرکل خانه کشاورز درباره اینکه چرا این بخش نسبت به صنعت ضعیف مانده است، گفت

 .که بتواند صدای کشاورزان را به گوش مسئوالن برساند NGOکشاورزان و نداشتن یک تشکل واقعی و 

اند به وظایف  کدام نتوانسته ها هیچ علیرغم تعدد تشکل: های کشاورزی ساخته دست دولت هستند، گفت نتقاد از اینکه تشکلوی با ا

 .خود عمل کنند

 .های کالن کشاورز اعمال نظر کند بخش کشاورزی فاقد تشکل واقعی و مردمی است که بتواند در سیاست: بیابانی افزود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01110001110115 

 
 برنامه وسیاست ها

 آیانا-1181بهمن  22, دوشنبه

 های کشاورزی کلید خورد  کشاورزی صنعتی با تأسیس شهرک

ای است که این روزها با توجه  فت مقولهاقتصاد بدون ن: فاطمه مهردادیان -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

مسئله دوره گذار و طوالنی شدن آن در حالی . شود به بودجه انقباضی و با اتکا به بخش کشاورزی مطرح می

هزار هکتار پتانسیل باالیی برای ورود به کشاورزی صنعتی دارد، با تدوین برنامه پنجم  044که ایران با داشتن 

صنایع تبدیلی و تکمیلی و رشد ناخالص ملی در حوزه کشاورزی وارد مرحله  توسعه و تأکید بر توسعه

 .جدیدی شده است
هایی  به تأیید شورای نگهبان رسیده است؛ شرکت 10ماه سال  اردیبهشت 00برنامه پنجم توسعه که در تاریخ  016بر اساس ماده 

البابی برای ورود  عنوان فتح های کشاورزی به اند و شهرک قانون اساسی مجوز حضور یافته 66درصد دولتی و غیرمشمول اصل  011

های داخلی و خارجی امکان تأسیس در سه حوزه  های کشاورزی که با سرمایه شهرک. به کشاورزی صنعتی و پایدار خلق شد

توانند نظارت دقیقی بر  یبندی م گلخانه، دامپروری و شیالت را دارند، در واقع با داشتن پایانه، آزمایشگاه و مراکز فرآوری و بسته

 .گی و رها شدن مرحله پس از تولید که معضل امروز حوزه کشاورزی است، جلوگیری کنند بازار داشته و از یله

های  های آب، زمین و قابلیت ها مبتنی بر مطالعات آمایش سرزمین و با در نظر گرفتن محدودیت کارشناسان معتقدند که این شرکت

اند با داشتن ردیف مستقل در بودجه، زمینه را برای جذب  آیند و طی سه سال گذشته توانسته وجود می ای به بومی و منطقه

 .گذاران داخلی و خارجی فراهم کنند سرمایه

 شوند های کشاورزی تعیین تکلیف می مجتمع

مصرف، بازار و فرآوری را به ها زنجیره پیش از تولید تا  این شرکت: های کشاورزی معتقد است معاون فنی و اجرایی شرکت شهرک

 .توانند صادرات را نیز هدایت کرده و بحث نظارت بر بازار و عرضه محصول را نیز تحت کنترل قرار دهند گیرند که می عهده می

های بوشهر، خوزستان،  استان مطالعات آمایش با محوریت منابع آبی آغاز شده و در استان 00در : گوید پریچهر می... ا سیدرحمت

 .هکتار پروانه تأسیس صادر شده است 611تری شده و بیش از  فارس، کرمانشاه و خراسان شمالی مطالعات وارد مرحله جدی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931120001795
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اند ابتدا  های کشاورزی تالش کرده روند، شهرک شمار می گذاری به های کشاورزی دارای پتانسیل سرمایه از آنجا که مجتمع

مجتمع در  111مجتمع در بخش گلخانه،  011مجتمع موجود در کشور که  415 های کشاورزی را تعیین تکلیف کرده و مجتمع

ها پیش  های سهامی زراعی که از سال از سوی دیگر شرکت. شوند را ساماندهی کنند حوزه دامپروری و مابقی در حوزه شیالت می

های کشاورزی را دارند که بر اساس  هرکهای الزم، قابلیت تبدیل به ش اند، در صورت داشتن پتانسیل فعالیت خود را آغاز کرده

 .گیرد های کشاورزی، مورد ارزیابی و بررسی قرار می شده توسط شرکت شهرک های ارائه مطالعات آمایش سرزمین و طرح

 های کشاورزی های سهامی زراعی در آستانه تبدیل به شهرک شرکت

های کشاورزی است، دستگاه متولی تالش کرد با در نظر گرفتن  های توسعه شهرک ترین ویژگی گذار از مهم از آنجا که جذب سرمایه

 .گذاران داخلی را به سمت تولید هدایت کند هایی، سرمایه مشوق

های کشاورزی که شامل آب، برق و انشعابات آن شده و همچنین  های مورد نیاز شهرک فراهم کردن زیرساخت: افزاید وی می

 .ت آماده خواهد شدشود، توسط شرک کشی و استخر می خیابان

برداری در ایران پروسه بلندمدت است که  از سوی دیگر پروسه گرفتن پروانه بهره: کند این کارشناس ارشد کشاورزی خاطرنشان می

 .شده، مجوز شروع به کار آن را صادر کند های ارائه روز در صورت تکمیل پرونده طرح 01شرکت تالش کرد حداکثر طی 

دسترسی، مباحث اقتصادی و تلفیقی از  های کشاورزی بر اساس اقلیم، بازار، جمعیت، پروژه تأسیس شهرک: دهد پریچهر ادامه می

 .شود شرایط موجود مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از مطالعه وارد فاز نخست و سپس طراحی و جانمایی می

با در نظر گرفتن اراضی بزرگ مالکان و کار مطالعاتی و طراحی تبدیل پنج شرکت سهامی و زراعی : کند وی تصریح می

بنیاد "های سهامی و زراعی یا مراکزی نظیر  های باالی صفر مورد ارزیابی قرار گرفته و شرکت ای و سردخانه های خوشه مالکی خرده

عتی و گری شرکت برای ورود به کشاورزی صن هایی هستند که برای ساخت شهرک و تسهیل ازجمله اولویت "اتکا"و  "مستضعفان

 .آغاز آن در ایران شده است

 های کشاورزی صندوق توسعه ملی در خدمت شهرک

درصد از درآمدهای صندوق توسعه ملی باید به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کند، اما  01، 11هرچند بر اساس قانون بودجه سال 

 .کند یدی را پیدا میهای تول ها مجوز هدایت منابع این صندوق به سمت بخش در موارد خاص، وزارتخانه

از سوی دیگر، شرکت از محل صندوق توسعه ملی، اخذ : شود های کشاورزی به ایانا یادآور می معاون فنی و اجرایی شرکت شهرک

درصد سود پس از سه سال دوره اجرا  04یافته با  درصد سود و توسعه 00یافته با  اعتبارات را تسهیل کرده و در مناطق کمتر توسعه

 .کند ج سال بازپرداخت، پشتیبانی میو طی پن

شمار  درصد آورده متقاضی بر اساس طرح توجیحی منابع اولیه تأسیس شهرک به 01درصد تسهیالت و  11: کند پریچهر تأکید می

 .رود می

 .هکتار پروانه تأسیس صادر شده که در مراحل بانکی قرار دارند 611تاکنون برای : گوید وی همچنین می

 شوند ان از پرداخت مالیات معاف میگذار سرمایه

های زیادی دارد  حل های مسکن و طال راه های سرگردان از حوزه آوری سرمایه گذاران داخلی و جمع بخش تولید برای جذب سرمایه

 .که یکی از آنها مسئله مالیات است

گذاران از پرداخت  ی مقرر شده است سرمایههای داخل منظور اهدای مشوق برای جذب سرمایه به: افزاید کارشناس ارشد کشاورزی می

 .شده در حد قابل توجهی کاهش پیدا کند های تمام مالیات معاف شوند تا هزینه
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ای در  گذاران را دارد، اما وظیفه گری برای سرمایه های کشاورزی وظیفه تسهیل هرچند شرکت شهرک: کند پریچهر خاطرنشان می

 .کند پایدار کشاورزی فراهم می تولید نداشته و زمینه را برای توسعه

 های کشاورزی گذار چینی برای شهرک سرمایه

طوری که اکنون یک  گذار و فاینانس باز گذاشته است، به ویژه در حوزه تولید را برای جذب سرمایه گذار دست دولت به قانون

ها اعالم کرده که در مرحله بررسی و  شهرک گذاری در حوزه تأسیس فاینانسور چینی در استان کرمان آمادگی خود را برای سرمایه

گذاران  کنند، اولویت با سرمایه ها زمینه اشتغال و بازاررسانی قابل توجهی را دنبال می تحقیق قرار دارد، اما از آنجا که این شهرک

گذاران خارجی  مایهتری برای استفاده از سر ضمن آنکه مناطق آزاد گزینه مناسب. ای و سپس خارجی است بومی، محلی و منطقه

 .روند شمار می به

 المللی برای همکاری با ترکیه، مراکش و هلند آغاز مکاتبات بین

کننده  بازاریابی علمی است که دربرگیرنده بازاریابی، بازارسازی و بازاررسانی است که اولویت آن مدنظر قرار دادن سلیقه مصرف

 .رت گیرداست و باید بر اساس مطالعات در بازارهای هدف صو

الملل برای همکاری با کشورهای  ها نگذشته است، مکاتبات امور بین از آنجا که زمان زیادی از شروع به کار شهرک: وی معتقد است

 .ها وجود دارد رسد زمینه مساعد الزم برای افزایش همکاری نظر می نظیر ترکیه، مراکش و هلند آغاز شده و به

تواند برای توسعه  ها می های اقتصادی سفارتخانه کارگیری رایزن ر اخص، سازمان توسعه تجارت با بهطو اما به: کند پریچهر تصریح می

 ./صادرات محصوالت کشاورزی اقدام کند

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00651-0.html 

 
 برنامه وسیاست ها

 آیانا-1181بهمن  18, شنبهیک

 شورای عالی عشایر را ابالغ کرد  90وزیر جهاد کشاورزی مصوبه 

 .های اجرایی مرتبط ابالغ کرد محمود حجتی مصوبات دوازدهمین جلسه شورای عالی عشایر را به دستگاه
ماه سال  دی 01: با اعالم این خبر گفت( اایان)مقام سازمان امور عشایر امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  قائم

جاری، دوازدهمین جلسه شورای عالی عشایر با ریاست معاون اول رئیس جمهوری تشکیل شد که ابالغ مصوبات آن روز گذشته 

 .توسط وزیر جهاد کشاورزی انجام شد

ر، مقابله با خشکسالی و افزایش سرمایه منظور حمایت از عشای ریزی کشور به سازمان مدیریت و برنامه: میرولی صفرزاده افزود

های عشایری تا پایان سال جاری  عنوان کمک دولت به تشکل میلیارد ریال اعتبار به 511های عشایری نسبت به اختصاص  تشکیل

 .موظف شد

ورش، بهداشت، های آموزش و پر رسانی بهتر به این جامعه، مقرر شد که وزارتخانه منظور خدمات همچنین به: وی خاطرنشان کرد

ای جهت ارتقای سطح دانش و سواد، بهداشت و  های ویژه درمان و آموزش پزشکی، کار و رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشاد طرح

ها  های اجتماعی و خدمات فرهنگی و مذهبی در مناطق عشایری را ظرف مدت سه ماه با همکاری سایر دستگاه درمان، بیمه

 .عشایر ارائه کنندربط تهیه و به شورای عالی  ذی

گاه به آن عمل نشد؛  صورت کامل وجود داشت، اما هیچ در گذشته برنامه جامعی که خاص عشایر باشد به: صفرزاده ادامه داد

 .ای کرده است ربط را مکلف به اجرای چنین برنامه های ذی بنابراین این شورا دستگاه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21450-1.html
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مراکز عشایری در دستور کار قرار گرفته تا ساکنان این مناطق بتوانند از کددار کردن : مقام سازمان امور عشایر تصریح کرد قائم

 .امکانات جوامع استانی استفاده کنند

عشایر منطقه آذربایجان شرقی و سایر مناطق با : ماه خبر داد و یادآور شد بهمن 00وی در پایان از برگزاری جشن عشایر در آستانه 

را در معرض دید ... رامی داشتند و در حاشیه آن نیز تولیدات خود از قبیل پنیر، عسل وبرگزاری مراسم آیینی، این ایام را گ

 ./مندان قرار دادند عالقه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00610-0.html 

 برنامه و سیاست ها
 - 81/11/11فارس

 یر جهاد کشاورزی به شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادیالحاق وز

مصوبه دولت در مورد الحاق وزیر جهاد کشاورزی به ترکیب اعضای شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی 

 .و ویژه اقتصادی برای اجرا ابالغ شد
، معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایرانبه نقل از  رسخبرگزاری فابه گزارش 

ا به وزارت جهاد الحاق وزیر جهاد کشاورزی به ترکیب اعضای شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی را برای اجر

 .کشاورزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ابالغ کرد

وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل  01/01/0111مورخ  11151/101به پیشنهاد شماره 5/00/0111وزیران در جلسه هیأت

 :ب کردیکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصوی

نامه  تصویب( 0)وزیر جهاد کشاورزی به ترکیب اعضای شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، موضوع بند 

 .شود اضافه می 5/4/0110هـ مورخ 61504ت/001011شماره 

 جمهور ـ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01110005111060 

 
 برنامه و سیاست ها

 - 81/11/18فارس

 صدور مجوز واردات به شرط صادرات مجدد شکر

این موضوع : معاون وزیر جهاد کشاورزی، با بیان اینکه ممکن است اجازه واردات شکرخام داده شود، گفت

ولی در صورت اطمینان از عدم توزیع داخلی و صادرات مجدد؛ پس از فرآوری ممکن است هنوز قطعی نشده، 

 .مجوز واردات داده شود
در پاسخ به این سؤال که آیا  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  عباس کشاورز معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی در گفت

شکر خام در صورتی که به قصد صادرات مجدد وارد کشور : ت مجوزی برای واردات و صادرات مجدد شکر داده شود، گفتقرار اس

 .شود، ممکن است اجازه واردات داده شود

ای پیرامون این موضوع صادر نشده، ولی در صورت صدور مصوبه قرار است که شکرخام وارد و پس از فرآوری  هنوز مصوبه: وی افزود

 .های داخلی به برخی کشورها مثل عراق و افغانستان صادر شود استفاده از ظرفیت کارخانه با

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21432-1.html
http://www.farsnews.com/
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=4734
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931115000242
http://www.farsnews.com/
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در صورت تصویب ستاد تنظیم بازار و اطمینان از عدم توزیع داخلی ممکن است مجوز : معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد

 .واردات شکر داده شود

ی واردات شکرخام این است که شکر در داخل توزیع نشود و رسوب نکند؛ اما شرط وزارت جهاد کشاورزی برا: کشاورز تصریح کرد

 .تاکنون این موضوع به دلیل عدم اطمینان، قطعی نشده است

توانند با واردات شکرخام و فرآوری آن، اشتغال و  ها می تعدادی کارخانه قند و شکر در کشور وجود دارند که این کارخانه: وی افزود

 .درآمدزایی کنند

تواند ارزش افزوده ایجاد  با توجه به عدم تعرفه صادراتی برخی کشورها، واردات و صادرات مجدد شکرخام می: کشاورز اظهار داشت

 .کند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01110001110610 
 یاست هابرنامه و س

 - 81/11/19فارس

 درصدی به واردات خوراک دام، طیور و آبزیان در غیاب اقتصاد مقاومتی 14وابستگی 

علیرغم رشد مناسب در صنایع بزرگ خوراک : عضو شورای مرکزی سازمان بسیج مهندسین کشاورزی گفت

چنان به کشورهای بیگانه ها و علم تکنولوژی روز هم دام، طیور و آبزیان متأسفانه از لحاظ تأمین نهاده

 .ایم وابسته
به نقل از سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی، حسین اسماعیلی عضو شورای مرکزی  خبرگزاری فارسبه گزارش 

مجموع اثر  11های مجلس در سال  شسازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه طبق گزارشات مرکز پژوه

این آمار نشان دهنده آن است : برنامه توسعه در حد مساوی و یا صفر بوده، گفت 6های راهبردی امنیت غذایی در  بخش شاخص

 .ایم       که؛ تاکنون در بحث امنیت غذایی عملکرد جالبی نداشته

دام، »به اینکه، کشورمان در بحث امنیت غذایی محصوالت خوراک عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران با اشاره 

علیرغم رشد مناسب در صنایع بزرگ خوراک دام، طیور و آبزیان در : در صد وابستگی به واردات دارد، بیان کرد 11« طیور و آبزیان

 .گانه وابسته هستیمها و علم تکنولوژی روز همچنان به کشورهای بی ه کشور؛ متأسفانه از لحاظ بحث تأمین نهاد

طبق : هزار تن واردات گوشت داریم، تصریح کرد 011وی با اظهار تأسف از اینکه، ما جزو معدود کشورهای هستیم که ساالنه 

سرشماری اخیر در جمعیت صنعت گاو کشور، دام های روستایی از بین رفته و متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی تاکنون هیچ برنامه 

 .ا نداشته استای در این راست

های تحقیقاتی در  با توجه به دارا بودن ایستگاه: عضو شورای مرکزی سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی عنوان کرد

 .شود ها و تحقیقات وارد گله های مردمی نمی ای از این پژوهش ، متأسفانه نتیجه(گوسفند و بز)خصوص نژادهای دام سبک 

زیرا : دانست و افزود« های نفت اتکا به فروش درآمد»توجهی مسئوالن را دراین بخش از عرصه کشاورزی، اسماعیلی علت عدم بی 

 .های دیگر نیست دولت به فکر کسب درآمد از بخش

کشور ما از لحاظ امنیت غذایی، که به دنبال آن امنیت ملی کشور را به دنبال دارد در وضعیت مناسبی به سر : وی اظهار داشت

 .دبر نمی

علیرغم اینکه در کشور، ذخایر خوبی در صنعت خوراک دام و طیور داریم متأسفانه برای صنعت گاو زمان را از : وی خاطر نشان کرد

 .ایم ولی برای دام سبک هنوز فرصت داریم دست داده

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931118001472
http://www.farsnews.com/
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اری کشور به طور کل تعطیل عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه، ترویج و آموزش در عرصه دامد

ما در بخش کشاورزی محدود است و باید با استفاده   با توجه به تأکید مقام معظم رهبری مبنی براینکه، منابع: است اظهار داشت

 .وری را افزایش دهیم بهینه از این منابع بهره

شود، در عرصه  علمی که در کشور تولید می متأسفانه در این راستا رویکرد جهاد کشاورزی چنین رویکردی نیست و: وی افزود

 .شود کشاورزی ترویج نمی

درصد تلفات آن را کاهش دهیم و یا اینکه قیمت گوشت گوسفند را پایین  05یا  01اگر در دام سبک : اسماعیلی بیان داشت

 .بیاوریم؛ کشور در عرصه گوشت قرمز به مرز خودکفایی خواهد رسید

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01110001110411 

 

 برنامه و سیاست ها
 - 81/11/21فارس

 تعرفه واردات کره و شیرخشک برای حمایت از تولید افزایش یابد

خشک بسیار پایین است،  ه و شیرهای صنفی با بیان اینکه تعرفه واردات کر رئیس هیأت مدیره کانون انجمن

 .در راستای حمایت از تولید داخل باید تعرفه واردات افزایش یابد: گفت
های زیربخش دام و  های صنفی گاوداران ایران در نشست خبری مدیران تشکل احمد مقدسی رئیس هیئت مدیره کانون انجمن

: هزار تن رسیده است، گفت 011ر کشور به مرز هشت میلیون و طیور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه میزان تولید شیرخام د

 .شود هزار تن محصوالت لبنی در کشور صادر می 511حدود 

صنعت تولید  10سال : وی با اشاره به اینکه به دلیل عدم تعهد دولت قبل مشکالتی در پرداخت یارانه شیر خام به وجود آمد،گفت

تومان به ازای پرداخت نهاده کاهش داد که در زمینه  111تومان به  0011خام را از شیر به مخاطره افتاد و دولت قیمت شیر

 .هم به تعهدش عمل نکرد  پرداخت نهاده

کنندگان به اجرا در آورد در  دولت طرح خرید تضمینی شیرخام را در راستای حمایت از تولید: وی با انتقاد از واردات کره گفت

 .ر خشک در کشور بسیار پایین استحالی که تعرفه واردات کره و شی

 .گرم صفر است 511درصد است در حالی که تعرفه کره باالتر از  55گرم  511تعرفه کره زیر : مقدسی اظهار داشت

با خرید تضمینی شیرخام امکان تولید کره و شیر خشک در : های صنفی گاوداران تصریح کرد رئیس هیئت مدیره کانون انجمن

 .و دولت باید تعرفه واردات را افزایش دهد کشور به وجود آمده

مدت سه سال است که قیمت : وی با بیان اینکه امسال برای اولین بار توانستیم مجوز صادرات گوشت گوساله را اخذ کنیم، افزود

 .شود گوشت گوساله یک ریال افزایش نداشته در حالی که با مجوزهای رسمی واردات انجام می

این : های صنفی گاوداران با اشاره به اینکه در بخش واردات گوشت مافیا وجود دارد، اظهار داشت ون انجمنرئیس هیئت مدیره کان

 .ای از نیاز داخلی است در حالی است که تولیدات کشور قادر به تأمین بخش عمده

دهند در حالی که در  رات یارانه میدر کشورهای دیگر برای صاد: تر از دنیاست، افزود وی با بیان اینکه قیمت شیر در ایران پایین

 .تر از دنیا است شود قیمت شیر در ایران پایین ایران به واردات یارانه پرداخت می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931118001608
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شیرهای خشک تولیدی در کشور از تمام استانداردهای : های صنفی گاوداران ایران بیان داشت رئیس هیئت مدیره کانون انجمن

 .ست و ماندگاری دو ساله دارندالزم برای صادرات به روسیه برخوردار ا

تواند تولید ملی را  تک نرخی شدن قیمت ارز می: ها وجود ندارد، گفت وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ مشکلی در بازار نهاده

 .نجات دهد

برای افزایش  کنندگان خریداری شده که این مقدار هزار تن شیر خام به صورت تضمینی از تولید 55تاکنون : مقدسی اظهار داشت

 .های بیشتری به اجرا درآید قیمت خرید شیر خام کافی نیست و باید پروژه خرید تضمینی شیر خام در استان

استان اجرایی  1شود اما این کار تاکنون فقط در  استان انجام می 01با وجود آنکه اعالم شده خرید تضمینی شیر خام در : وی افزود

 .شده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01110000110115 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 1181بهمن  16, پنجشنبه

 های الگویی کشاورزان نمونه شدند  ها موظف به تعامل در سایت مدیران ترویجی استان

های  ها به تعامل با هم در سایت و مدیران ترویجی جهاد کشاورزی در استانهای تحقیقاتی  مراکز و مؤسسه

 .الگویی کشاورزان نمونه موظف شدند
، (ایانا)معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور امروز در گفتگوی تلفنی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها با هم در امر  ، آموزش و ترویج منطقه سه، از تالش برای تعامل بیشتر استانای مراکز تحقیقات پیرامون نتایج نشست منطقه

این نشست با هدف تسهیل در انتقال مناسب دستاوردهای تحقیقاتی به مزارع کشاورزان با استفاده : مدیریت ترویج خبر داد و گفت

 .خاب کشاورزان نمونه برگزار شدهای انت از کشاورزان نمونه و مددکاران ترویجی و همچنین بازنگری در شاخص

ها موظف به تعامل بیشتر با هم در  های تحقیقاتی و مدیران ترویجی استان در این نشست مراکز و مؤسسه: مصطفی آقایی خبر داد

 .دار مدیریت آنها هستند و انتقال هرچه بیشتر اطالعات شدند های الگویی که کشاورزان نمونه عهده سایت

با الگو قرار دادن : فهمند، خاطرنشان کرد نکه کشاورزان دارای تجربه فنی باالیی هستند و زبان یکدیگر را بهتر میوی با اشاره به ای

عنوان الگویی مناسب برای انتقال  های تحقیقاتی روی واحدها از آنها به واحدهای تولیدی کشاورزان نمونه و پیاده کردن تمامی یافته

 .کنیم تری هستند استفاده می راف که در سطح پایینو گسترش دانش برای کشاورزان اط

های غربی و شرقی، گیالن، زنجان و  های آذربایجان این نشست امروز، با حضور مدیران مراکز تحقیقات، آموزش و ترویج استان

 ./چای و ماهیان خاویاری به میزبانی استان گیالن برگزار شد های تحقیقات برنج، کردستان و همچنین مؤسسه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00610-0.html 
 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 1181بهمن  21, سه شنبه

 تسریع واگذاری دستاوردهای تحقیقاتی کشاورزی به بخش خصوصی 

باغبانی، زراعی، خاک و علوم دامی به مناسبت دهه فجر های  دستاورد در بخش 94در طول هفته گذشته از 

 .رونمایی شد
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی 

ای حرکت کند  تنها ذره درخشد و نه ل میتر از قب در شرایط سخت تحریم، چراغ تحقیقات روشن: با اعالم این خبر گفت( ایانا)ایران 

 .تر هم ادامه داشته است نشده، بلکه پرشتاب

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931121001075
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21401-1.html
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هدف اصلی سازمان : دستاورد به بخش خصوصی واگذار شده است، افزود 11اسکندر زند با اعالم اینکه در سال گذشته دانش فنی 

 .ه بخش خصوصی استتحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از رونمایی دستاوردها، واگذاری آنها ب

با رویکرد جدیدی که بر اساس : وی از واگذاری هشتادونهمین دستاورد به بخش خصوصی در این هفته خبر داد و خاطرنشان کرد

تر به سایر وظایفمان  بال ایم، با واگذاری دستاوردها به بخش خصوصی، سبک های دولت و وزیر جهاد کشاورزی پیش گرفته سیاست

 .خواهیم پرداخت

 ونمایی از کیت تشخیص بیماری بروسلوز در اراکر

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از رونمایی کیت تشخیص بیماری بروسلوز در مؤسسه رازی شعبه اراک خبر داد 

ید واکسن و ترین مرکز تول نوع محصول، بزرگ 11سال پیشینه از نظر تنوع محصوالت با بیش از  11این مؤسسه یا : و تصریح کرد

 .کند کند که با این میزان تولید، نقش مؤثری در سالمت جامعه ایفا می های بیولوژیک تأمین می فرآورده

محصول مؤسسه  05های حمایت از بخش خصوصی و در راستای تقویت تولیدات، در آینده تعداد  با توجه به سیاست: زند ادامه داد

 .هد شدبنیان واگذار خوا های دانش رازی به شرکت

با رعایت استانداردها و ( اراک)ساختمان جدید توبرکولین و مالئین در مؤسسه رازی شعبه منطقه مرکزی : وی یادآور شد

 .های جدید دنیا احداث خواهد شد که گام بزرگی در راستای تولیدات این محصول استراتژیک است تکنولوژی

 ر اقلیم و آب استاولویت سازمان امنیت غذایی، غذای سالم، مباحث تغیی

بندی این سازمان را امنیت غذایی، غذای سالم، مباحث تغییر اقلیم و آب عنوان کرد و اظهار  معاون وزیر جهاد کشاورزی اولویت

 .ها خواهد بود ها نیز در امتداد این برنامه شوند و فعالیت مؤسسه های سازمان در همین راستا تدوین می برنامه: داشت

سازی دولت برای واگذاری به بخش خصوصی است تا این بخش  های چابک ها و دستاوردها بخشی از برنامه رونمایی: زند تأکید کرد

عالوه بر این، باعث کاهش . کند و سودآور است اش را خود تأمین می نیز وارد عرصه تحقیقات کشاورزی شود، چون این بخش بودجه

 ./شود زایی و کمک به بخش دولتی می بار دولت، اشتغال

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00616-0.html 

 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا-1181بهمن  21, سه شنبه

 پروژه الگوی ایرانی توانمندسازی جوامع محلی با رویکرد شبکه اجتماعی کلید خورد 

پارچه سرزمین در روستای بزیجان شهرستان محالت، طرح الگوی توانمندسازی جامعه با تشکیل کمیته یک

 .محلی برای ایجاد شبکه تولید روستایی با مشارکت مردم آغاز شد
مجری طرح الگوی ایرانی مشارکت و توانمندسازی جوامع محلی با رویکرد شبکه اجتماعی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری 

برای جلوگیری از مهاجرت یک ساختار اجتماعی و با هدف توانمندسازی روستایی در : با اعالم این خبر گفت( ایانا)ن کشاورزی ایرا

ای را ایجاد کردیم تا بتواند در آینده تولید خرد انجام دهد و در نهایت  جامعه محلی روستای بزیجان، با مشارکت مردم کمیته

 .دهدمهاجرت معکوس از شهرها به روستاها رخ 

دهد که در مدیریت  نهاد دولتی در شهرستان محالت تشکیل می 01مهدی قربانی با بیان اینکه اعضای کمیته یکپارچه سرزمین را 

های اجرایی در  این پروژه طی پنج سال با حمایت دولت اجرا خواهد شد و بعد از آن، دستگاه: جامع سرزمین نقش دارند، افزود

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21484-1.html
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ای مشاغل و  وی با بیان اینکه طی این مدت سازمان فنی و حرفه.توانمند شده است، کنار خواهد کشید طور کامل حالی که روستا به

در این راستا سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی : دهد، خاطرنشان کرد کسب و کارهای جدید را به روستاییان آموزش می

های آب، گاز و برق هرکدام در راستای  کند و اداره را حل میکند، اداره منابع طبیعی مشکالت مرتبط  ها را درست می زیرساخت

قربانی با اشاره به اینکه جمعیت روستایی .کنند تا سرانجام یک شبکه منسجم شکل گیرد توسعه روستایی به وظایف خود عمل می

به جمعیت این روستا اضافه خانوار  011بینی کرد که در صورت مدیریت صحیح  خانوار است، پیش 011بزیجان محالت برخوردار از 

با این روند، جمعیتی وارد : ترین خطر مهاجرت از روستاها را از دست دادن سرمایه انسانی عنوان کرد و ادامه داد وی، مهم.شوند

شود که با توجه به محدودیت منابع در شهرها، جامعه شهری توان پاسخگویی به نیازهایشان را ندارد و این  جامعه شهری می

های اجتماعی  های کاذب و در نهایت آسیب های غیرقانونی، ایجاد شغل ع باعث افزایش بیکاری در شهرها، سکونتموضو

در راستای این : مجری طرح الگوی ایرانی مشارکت و توانمندسازی جوامع محلی با رویکرد شبکه اجتماعی تصریح کرد.شود می

بافی، بازاریابی گل و  های جایگزین شامل سبدبافی، فرش و خاک، معیشت پروژه، با تقویت کشاورزی بر اساس پایداری منابع آب

های آینده ایجاد خواهد شد تا جوانان روستایی بتوانند با درآمدزایی  بندی محصوالت دامی و گیاهان دارویی نیز در سال گیاه، بسته

ها،  قربانی سازمان جنگل.روستاها تشویق شوند و آباد کردن روستایشان از مهاجرت منصرف شوند و شهرنشینان نیز به مهاجرت به

های خراسان جنوبی و چهارمحال و  مراتع و آبخیزداری کشور را کارفرمای این طرح معرفی کرد و از اجرای این پروژه در استان

ی است، برای گفتن.گذاران است گانه دانشگاه، بخش اجرا و سیاست این پروژه حاصل تعامل سه: وی یادآور شد.بختیاری خبر داد

های  ماه سال جاری، جشنی با حضور دانشگاهیان، دستگاه بهمن 00آشنایی هرچه بیشتر مردم روستای بزیجان با این پروژه، در روز 

 ./شود اجرایی و مسئوالن شهرستان محالت اجرا می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00610-0.html 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1181بهمن  19, شنبه

 موقع شرکت پشتیبانی امور دام به نفع تولیدکننده شد  اقدام به

تومان توسط شرکت پشتیبانی امور دام به نفع تولیدکننده و در  044هزار و  عرضه مرغ منجمد به قیمت پنج

 .بهترین زمان ممکن انجام شد
درباره عرضه مرغ منجمد به قیمت ( ایانا)عامل اتحادیه مرغداران گوشتی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیر

ذخایر موجود در شرکت : تومان که توسط شرکت پشتیبانی امور دام اطالعیه شده است، گفت 511هزار و  هر کیلوگرم پنج

شد و از آنجا که شرایط حاضر بهترین زمان ممکن است، بنابراین اقدام  تعیین تکلیف میتر  پشتیبانی امور دام باید هرچه سریع

 .یادشده در زمان مناسبی انجام شده است

بازار مرغ در حال حاضر در شرایط متعادلی قرار دارد و این شرکت نیز باید بتواند ذخایر استراتژیک خود را : همایون دارابی افزود

 .تومانی انجام شود 511هزار و  زم بود که عرضه مرغ منجمد با قیمت پنجحفظ کند، بنابراین ال

موقع باعث شد  رفت و این اقدام به شد، احتمال افزایش قیمت می ای انجام نمی در حالت تعادل بازار اگر عرضه: وی خاطرنشان کرد

 .ای وارد نشود کننده لطمه که به تولیدکننده و مصرف

ها برای  شتیبانی امور دام به وظیفه خود در تنظیم بازار عملکرد کرده است و این اتحادیه و سایر اتحادیهشرکت پ: دارابی تصریح کرد

 ./دهد های الزم را انجام می دستیابی به این هدف و جلوگیری از ضرر و زیان این صنف همکاری

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00606-0.html 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21472-1.html
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21424-1.html
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 برنامه و سیاست ها

 آیانا- 1181بهمن  19, شنبه

 حرکت هماهنگ صنایع لبنی برای شکست طرح خرید تضمینی شیرخام 

ویژه در بخش خرید تضمینی را کاهش  صنایع لبنی کشور در یک حرکت هماهنگ میزان خرید شیرخام به

 .تضمنی شیر خام و توقف اجرای آن برای سال آینده شونداند تا باعث شکست طرح  داده
با اعالم این ادعا ( ایانا)های صنفی دامداران امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیره کانون انجمن رئیس هیئت

شود و شیرخام  ام نمیدرستی انج بر خالف دستور محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، طرح خرید تضمینی شیرخام به: گفت

 .دامداران روی دست آنها باقی مانده است

صورت خرید تضمینی  شود که حدود دوهزار تن آن به هزار تن شیرخام جذب صنایع لبنی می 01روزانه حدود : احمد مقدسی افزود

تومان ضرر در هر کیلوگرم  011تا  051تومان و مابقی آن از طریق توافق طرفین و دامداران با تحمل  661هزار و  و به قیمت یک

 .شود انجام می

های طرف قرارداد در یک تصمیم مشترک، ظرفیت خرید شیر خام خود را کاهش داده و به جای آن از  کارخانه: وی خاطرنشان کرد

 .کنند تا به نحوی باعث شکست خوردن این طرح شوند ها استفاده می منابع شیر خشک موجود در کارخانه

های الزم را با دامداران  های مذکور همکاری در صورتی که کارخانه: های صنفی دامداران مدعی شد یره کانون انجمنمد رئیس هیئت

ها با استفاده از ذخایر قبلی خود از اجرای صحیح این طرح  انجام دهد، دولت توان خرید تمام شیرخام دامداران را دارد، اما کارخانه

 .کنند جلوگیری می

هزار تن شیرخام در کشور تولید  011اکنون هشت میلیون و : های این صنعت برای سال آینده، تصریح کرد برنامهمقدسی درباره 

 .ای برای افزایش ظرفیت تولید این محصول نداریم دلیل مشکالت فروش شیرخام، برای سال آینده برنامه شود که به می

اند که این امر نیز از  های خود مجبور به ذبح گاوهای شیری خود شده ینههای اخیر دامداران برای تأمین هز در ماه: وی یادآور شد

 .کاهد ظرفیت فعلی شیرخام می

های صنعتی هستند و  درصد جمعیت گاوی کشور در دامداری 00بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، : مقدسی تأکید کرد

 .دکنن درصد شیر مورد نیاز کشور را تولید می 55این تعداد 

ویژه دامداری،  های مختلف کشاورزی به های تولید در بخش بر خالف تأکید وزیر جهاد کشاورزی بر ایجاد زنجیره: وی اظهار داشت

شده با  های انجام های تولید را ندارند، اما بنا بر رایزنی دلیل مشکالت روزمره و نقدینگی که دارند، امکان ایجاد و ذخیره دامداران ما به

 ./دنبال ایجاد واحدهای جدیدی با چرخه کامل تولید برای صادرات به روسیه هستیم ذاران اروپایی، بهگ سرمایه

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00601-0.html 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا- 1181بهمن  21, سه شنبه

 شود  پدافند غیرعامل کشاورزی تدوین می سند

طور جامع توسط سازمان  فند غیرعامل کشاورزی برای کنترل آفات و بیماری در حوزه کشاورزی بهاسند پد

 .پدافند غیرعامل در دست تدوین است

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21419-1.html
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عامل کشور ظهر امروز در ، معاون سالمت و پدافند زیستی سازمان پدافند غیر(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

سند پدافند غیرعامل کشاورزی در حال تدوین : زنی پروژه ساخت آزمایشگاه بیوبانک دامپزشکی با اعالم این خبر گفت مراسم کلنگ

 .های آن مربوط به امور دامپزشکی و زیرمجموعه سند باالدستی زیستی است ترین مجموعه است که یکی از مهم

موقع بتواند حادثه رخ داده را تشخیص دهد، قادر خواهد بود  های مرکزی به در صورتی که آزمایشگاه: ودپور افز سردار علی مهدی

 .بسیاری از مشکالت زیستی این بخش را حل کند

آفت و : کند، ادامه داد های بخش دام، طیور و آبزیان می وی با اشاره به اینکه پدافند زیستی کمک زیادی به کنترل آفات و بیماری

اند که برای کنترل آن باید شبکه و اتاق  های زیادی به بخش کشاورزی زده ها در حوزه دام، طیور و آبزیان و گیاهان خسارت یماریب

 .فرماندهی واحد وجود داشته باشد

آفات در ها و  شده در سال آینده فرماندهی و کنترل یکپارچه بیماری های انجام ریزی بر اساس برنامه: پور خاطرنشان کرد مهدی

 .شود کشور ایجاد می

 های جدید تغییرات اقلیمی، عامل بروز بیماری

ها ملی و  در ادامه این مراسم، رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه تعهد سازمان دامپزشکی در زمینه کنترل بیماری

شور از نفوذ این بیماری به سایر کشورها نیز ها در داخل ک سازمان دامپزشکی عالوه بر کنترل بیماری: المللی است، گفت بین

 .هایی از کشور ما، باید به سایر کشورها غرامت پرداخت شود کند، زیرا در صورت نفوذ بیماری جلوگیری می

المللی نقشی بسیار اثرگذار  سازمان دامپزشکی در سه موضوع اقتصاد ملی، بهداشت عمومی و تجارت بین: مهدی خلج تصریح کرد

 .دهد ها انجام می عمده کارهای خود را در آزمایشگاه دارد که

ها بوده که  دلیل موقعیت جغرافیایی و مرزهای وسیع، همواره در معرض تهدیدات و مسیر بیماری کشور ایران به: وی یادآور شد

 .ها اثرگذار است تغییرات اقلیمی نیز در بروز و افزایش بیماری

های قارچی آبزیان در حال حاضر تغییرات اقلیمی  به اینکه یکی از دالیل مهم بروز بیماری رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره

طوری سریع است که گاهی اوقات از لحاظ زمانی و مکانی قابل کنترل  سرعت تهدیدات در بخش دامپزشکی به: است، تأکید کرد

 .نیست

های فراوانی به صنایع دام، طیور و آبزیان کشور  د، اما آسیبهای دامی عالئم خاصی ندارن بسیاری از بیماری: خلج اظهار داشت

 .زند می

دلیل قدیمی بودن تجهیزات آزمایشگاهی ما در بخش دامپزشکی، در چند سال آینده ما را در عرصه  به: وی در پایان گفت

 ./های بیشتر هستیم گذاری سرمایهروزرسانی تجهیزات این بخش نیازمند  المللی قبول نخواهند داشت، به همین منظور برای به بین

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00610-0.html 

 برنامه و سیاست ها
 آیانا-1181بهمن  18, یکشنبه

 های الکترونیکی سازمان نظام دامپزشکی به اعضا  آغاز صدور کارت

ه به نیاز بخش دامپزشکی به تحقیقات تخصصی در حوزه دام، طیور و آبزیان، نیازمند ایجاد بخشی با توج

 .مستقل در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج بخش کشاورزی کشور هستیم
المللی  ، رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور در سومین کنگره بین(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

هزار  دانشگاه، یک 111مرکز دامپزشکی،  011هزار و  در حال حاضر پنج: های بزرگ با اعالم این درخواست گفت های دام کلینیسین

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21492-1.html
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کارخانه دارو و کنسانتره در زمینه دامپزشکی در کشور  011شرکت پخش دارو و  011مرکز واکسینه،  111داروخانه،  165و 

واحد درمانگاهی،  01سال گذشته و در زمان تصویب قانون سازمان نظام دامپزشکی تنها  61 مشغول به کار هستند، در حالی که در

 .واحد آزمایشگاهی و هشت پست دامپزشکی در کشور فعال بود 01

ها و چگونگی  طلبد که در حوزه آموزش و تحلیل داده نقاط کشور می گستردگی حضور دامپزشکی در اقصی: محمدرضا صفری افزود

 .ازار کسب و کار دامپزشکی توجه ویژه داشتورود به ب

جای تحقیقات دامپزشکی به شکل مستقیم در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی خالی است که با : وی خاطرنشان کرد

 .در نظر گرفتن نقش مهمی که در سالمت و اقتصاد جامعه دارد، نیازمند ارتقاء است

وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، به  قانون افزایش بهره 00بر اساس ماده : امه دادرئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور اد

 .سمت عملیاتی شدن تحقیقات حوزه دامپزشکی حرکت و شورایی بدین منظور تشکیل شد

ه توجه های گذشت انجام آموزش بر اساس نیازهای واقعی حوزه کسب و کار دامپزشکی، اموری است که در سال: صفری تصریح کرد

 .شوند آموختگان بخش دامپزشکی ساماندهی می گرفته با وزارت علوم، دانش ویژه به آن نشده است که بر اساس تعامالت صورت

گذاری جراحی نوین  بنا بر این گزارش، در این کنگره از دکتر پرویز حکمتی چهره ماندگار و برجسته دامپزشکی کشور و پایه

 .نخستین کارت عضویت الکترونیکی سازمان نظام دامپزشکی به وی اعطا شد عمل آمد و دامپزشکی، تقدیر به

های علمی و آموزشی در مرکز  های بزرگ تا فردا با برگزاری کارگاه های دام المللی کلینیسین گفتنی است، سومین کنگره بین

 .المللی رازی ادامه دارد های بین همایش

یل کارت عضویت خود به شکل الکترونیکی با مراجعه به سامانه این سازمان و بدون اعضای سازمان نظام دامپزشکی کشور برای تبد

 ./توانند این کارت عضویت را دریافت کنند نیاز به حضور فیزیکی می

http://www.iana.ir/tashakkol/item/00610-0.html 

 ست هابرنامه و سیا
 آیانا- 1181بهمن  21, شنبه

 با تمایز مصوبات کشاورزی  9311مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس درمورد الیحه بودجه سال 

کل کشور منتشر شد که خبرگزاری  9311متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق درمورد الیحه بودجه سال 

کردن حروف متمایز کزده تا دسترسی  ، بخش های مرتبط با کشاورزی را با برجسته(ایانا)کشاورزی ایران

 .خوانندگان خاص کشاورزی آسان شود
بهمن ماه کار  05کل کشور  0116، کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران

نبه در صحن علنی مجلس شورای رسیدگی به الیحه بودجه را به پایان رساند و قرار است گزارش این کمیسیون از صبح فردا یکش

 .اسالمی رسیدگی شود

 :متن کامل مصوبه کمیسیون تلفیق در باره الیحه بودجه سال آینده به شرح زیر است

 کل کشور به مجلس شورای اسالمی 9311گزارش کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 

میسیون تلفیق به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع که جهت رسیدگی به ک 0110کل کشور به شماره چاپ  0116الیحه بودجه سال 

های مختلف اجرایی با  های تخصصی با حضور مسؤولین دستگاه جلسه رسمی و جلسات متعدد کارگروه 11گردیده بود، طی 

های خصوصی  ها، دیوان محاسبات کشور و نمایندگان بخش ریزی کشور، کارشناسان مرکز پژوهش محوریت سازمان مدیریت و برنامه

 .تعاونی مورد رسیدگی قرار گرفت و با اصالحات و الحاقاتی به این شرح به تصویب رسید و

http://www.iana.ir/tashakkol/item/21431-1.html
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 .گردد نامه داخلی تقدیم مجلس محترم شورای اسالمی می آیین( 064)اینک گزارش آن در اجرای ماده 

 کل کشور 0116رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 

 گردون غالمرضا تاج

 بسمه تعالی

 کل کشور 9311ه سال الیحه بودج

کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و دویست و چهل و هشت هزار و نهصد و نوزده  0116بودجه سال  -ماده واحده

ریال و از حیث مصارف بالغ بر هشت میلیون و دویست و چهل و ( 140614101411641114111)میلیارد و هشتصد و چهار میلیون 

 :به شرح زیر است( 140614101411641114111)ده میلیارد و هشتصد و چهار میلیون ریال هشت هزار و نهصد و نوز

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

پانصد و چهل و سه هزار و چهارصد و بیست و یک میلیارد و  ای و مالی بالغ بر دو میلیون و های سرمایه ها و تملک دارایی هزینه

 :ریال شامل( 045614600441141114111)ششصد و نه میلیون 

منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و یکصد و شصت و دو هزار و ششصد و هفت میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون  -0

 ریال( 040404411401041114111)

ها و مؤسسات دولتی بالغ بر سیصد و هشتاد هزار و هشتصد و چهارده میلیارد و چهارصد و سی  صی وزارتخانهدرآمدهای اختصا -0

 ریال( 1114106461141114111)و هشت میلیون 

ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنج  های دولتی، بانک بودجه شرکت -ب

( 541114514411141114111)یلیون و نهصد و هفتاد هزار و پانصد و هشتاد و شش میلیارد و نهصد و هشتاد و هشت میلیون م

ها و سایر پرداخت ها بالغ بر پنج میلیون و نهصد و هفتاد هزار و پانصد و هشتاد و شش میلیارد و نهصد و  ریال و از حیث هزینه

 ریال( 541114514411141114111)هشتاد و هشت میلیون 

شود نسبت به ابالغ مبلغ دو میلیون و یکصد و شصت و دو هزار و ششصد و هفت میلیارد و یکصد و هفتاد و  به دولت اجازه داده می

ابالغ یکصد و شصت . ریال از منابع عمومی دولت متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند( 040404411401041114111)یک میلیون 

به شرح زیر در شش ( التفاوت سقف ابالغی تا اعتبار مصوب مابه)ریال ( 0414151411141114111)جاه میلیارد هزار و نهصد و پن

 :گیرد و صرفاً پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه انجام می 0116ماهه دوم سال 

 ریال( 0054111411141114111)ای یکصد و پانزده هزار میلیارد  اعتبارات هزینه

 ریال( 154111411141114111)ای سی و پنج هزار میلیارد  اعتبارات تملک دارایی های سرمایه

 ریال( 014151411141114111)اعتبارات تملک دارایی های مالی ده هزار و نهصد و پنجاه میلیارد 

خیز و محروم کشور و  فت خام برای مناطق نفتاز محل صادرات ن%( 0)درصد  ای استانی، دو های سرمایه اعتبارات تملک دارایی

 11/1/0111یافته مصوب  اعتبارات موضوع ماده واحده قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه

 .مشمول کاهش اعتبار نیست

ای اختصاص یابد  ملک دارایی های سرمایهریال باید به طرح های ت( 1114111411141114111)حداقل معادل سیصد هزار میلیارد 

 .کند که در مقاطع سه ماهه و به تناسب، تخصیص پیدا می

- 0تبصره 
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باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون  ربط قابل اجراء می این قانون با رعایت قوانین و مقررات ذی

( و)و مفاد بندهای  11/00/0150قانون برنامه و بودجه مصوب ( 11)ضوع ماده صرفاً با رعایت سازوکار مو( درحدود وصولی منابع)

 05/01/0111قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب ( 011)و ماده ( 006)ماده ( خ)و ( ت)، ( ک)، ( ز)،

 .باشد الرعایه می الزم

فی برای آن ها در این قانون منظور شده است موظفند گزارش عملکرد خود را نیم، کلیه دستگاه های اجرائی که تکالی  زارش تس به گ

سازمان مذکور موظف است گزارش کامل هریک از . ریزی کشور ارائه کنند در موعد قانونی مقرر به سازمان مدیریت و برنامه

، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان هر کند های این قانون را که از دستگاه ها دریافت می ها و اجزاء و جداول و پیوست تبصره

ربط مجلس شورای اسالمی به صورت کتبی و  های ذی شش ماه، برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون

 .رسمی ارسال کند

- 0تبصره 

لحاق برخی مواد به قانون قانون ا( 0)ماده ( الف)ربط وزارت نفت موضوع بند  سهم شرکت دولتی تابعه ذی 0116در سال  -الف

 .شود تعیین می%( 5/06)، چهارده و نیم درصد (0)تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

، (0)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 0)ماده ( ب)سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند  –ب 

 .شود تعیین می%( 01)بیست درصد 

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، بانک ( 16)ماده ( ح)بند ( 0)رای قسمت اخیر جزء در راستای اج

ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی %( 01)مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است بیست درصد 

 .شود از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه میمبلغ واریزی . را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید

 .حذف شد –ج 

 .حذف شد -د

 .حذف شد - ه

 .حذف شد -و

 .حذف شد -ز

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

ولیت تأمیــن و تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و در هر صورت مسؤ. مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است

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

 .باشد نمی 01/0/0111قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ( 11)و ( 11)بوده و مشمول مواد 

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ( 10)سقف عوارض گاز طبیعی موضوع ماده الحاقی  0116در سال  –ط 

 .شود ریال تعیین می( 004111411141114111)، بیست و یک هزار میلیارد (0)مالی دولت 

ربط  ا وصولی در اختیار شرکت دولتی تابعه ذیریال متناسب ب( 064111411141114111)مبلغ چهارده هزار و هشتصد میلیارد 

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ( 10)ماده الحاقی ( الف)گیرد تا صرف اجرای بند  وزارت نفت قرار می

 .شود( 0)دولت 

زمان نوسازی و توسعه و تجهیز ریال متناسب با وصولی در اختیار سا( 64011411141114111)مبلغ چهار هزار و دویست میلیارد 

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات ( 10)ماده الحاقی ( ب)گیرد تا صرف موارد مندرج در ماده بند  مدارس قرار می

 .گردد( 0)مالی دولت 
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ا صرف سرانه مدارس، امور گیرد ت ریال در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می( 04111411141114111)مبلغ دو هزار میلیارد 

دستگاههای مذکور موظفند گزارش عملکرد اجرای این بند را به کمیسیونهای آموزش، تحقیقات و فناوری، . تربیتی و پرورشی گردد

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

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

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

های نفتی تأمین و پس از  هر لیتر فرآورده به قیمت%( 5)اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد   توزیع فرآورده

این منابع جزء درآمد شرکت محسوب . ریال به مصرف برساند( 054111411141114111)واریز به خزانه تا سقف پانزده هزار میلیارد 

 .گردد و معاف از مالیات است نمی

تبصره ( ق)بند ( 0)الی کشور، باقیمانده سهمیه جزء پذیر و ارتقای نظام م قانون رفع موانع تولید رقابت( 05)در اجرای ماده  -ک

 .کل کشور با همان شرایط به قوت خود باقی است 0111قانون بودجه سال ( 0)

قانون الحاق برخی مواد به قانون ( 0)ماده (  ه)مشمول حکم بند  0111تعهدات این بند و همچنین تعهدات انجام شده آن در سال 

 .باشد نمی( 0)دولت  تنظیم بخشی از مقررات مالی

 .حذف شد –ل 

 .حذف شد –م 

شود درصورت افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد  به دولت اجازه داده می -ن

این قانون، مازاد منابع ارزی تا سقف یک صد و ( 0)جدول شماره  094941و  094949شده در ردیف های شماره  بینی پیش

این قانون واریز و ( 0)جدول شماره  094994ریال را به ردیف درآمدی شماره ( 904.444.444.444.444)هزار میلیاردپنجاه 

ای ملی و استانی که در ابتدای  سرمایه  دارایی های وجوه واریزی را به منظور اتمام طرح های تملک %( 944)صددرصد

توانند تا پایان همان سال خاتمه یابند، با  یکی داشته و میپیشرفت فیز%( 50)بیش از هفتاد و پنج درصد 9311سال 

ای و همچنین تأدیه دیون و تعهدات قانونی  آهن، بنیه دفاعی، انرژی هسته اولویت بخش آب، فاضالب، خاک، راه و راه

ز محل دولت و بدهی مربوط به میادین مشترک نفت و گاز و بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها و افزایش سرمایه، ا

این قانون با رعایت قوانین و مقررات موضوعه اختصاص دهد و مازاد بر آن را به ( 1)جدول شماره  034444-941ردیف 

 .حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید

های نیرو، راه  ریزی کشور با همکاری وزارتخانه دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه

شود و به تصویب هیأت وزیران  کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نفت، تهیه می وشهرسازی، جهاد

 .رسد می

شود نسبت به تأسیس شرکت گاز استان البرز و شرکت  به وزارت نفت ازطریق شرکت تابعه ذیربط و وزارت نیرو اجازه داده می -س 

 .آب و فاضالب روستایی این استان اقدام کند

شده اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه به  های نفتی کشف مکلف است از محل درآمد حاصل از فروش فرآورده وزارت نفت -ع

شده نفتی قابل توزیع در شبکه رسمی مصرف به نرخ زمان کشف پس از کسر ده درصد  ازای کشف و تحویل هر لیتر مواد کشف

داری کل کشور واریز  ریال به حساب خاصی نزد خزانه( 014111411141114111)هزینه باالسری تا سقف ده هزار میلیارد %( 01)

ریزی کشور،  کند تا براساس طرح توزیع ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطالعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه
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از وجوه حاصله را به یگان %( 01)درصد  تواند تا ده ستاد کل نیروهای مسلح می. جهت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص یابد

 .کاشف و کاشفین اعم از دفاعی و امنیتی اختصاص دهد

شده در مراجع رسیدگی، مبنی بر برائت متهم یا متهمان از اتهام وارده باشد،  های نفتی کشف درصورتی که احکام نهائی فرآورده

کننده در همان سال توسط  ظهار مالک و تأیید مرجع رسیدگیشده حسب ا های فروخته اعتبار الزم جهت استرداد بهای فرآورده

 .شود ستاد کل نیروهای مسلح از حساب مذکور تأمین می

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

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

ربط معادل ارزش ریالی پانصدهزار تن قیر رایگان تا سقف شش هزار  وزارت نفت موظف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی -ف

قد آسفالت و معابر روستاها به نسبت های روستایی فا ریال را جهت روکش آسفالت، آسفالت راه( 44111411141114111)میلیارد 

بنیاد مسکن انقالب اسالمی %( 01)ربط وزارت راه و شهرسازی و بیست درصد  در اختیار شرکتهای تابعه ذی%( 11)هشتاد درصد 

 .داری کل کشور اعمال و با آن تسویه نماید مابین خود و خزانه قرار دهد و در حساب های فی

شود با تصویب شورای اقتصاد به منظور  ربط اجازه داده می از طریق شرکت دولتی تابعه ذی به وزارت نفت – 0بند الحاقی 

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

تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق از محل تولیدات ریال با ( 514111411141114111)سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد 

 .همان طرح ها اقدام کند

ای در میادین  شود به منظور پرداخت تسهیالت برای اجرای طرحهای توسعه به صندوق توسعه ملی اجازه داده می - 0بند الحاقی 

( 6411141114111)یلیارد و هشتصد میلیون مشترک نفتی و گازی توسط شرکت دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت ، مبلغ چهار م

بازپرداخت تسهیالت پرداختی موضوع این بند پس . گذاری نماید دالر در بانکهای داخلی و خارجی اعم از خصوصی و دولتی سپرده

 .گیرد از تصویب طرحها در شورای اقتصاد و با تضمین وزارت نفت از محل صادرات همان طرحها صورت می

( 54111411141114111)ربط مکلف است تا مبلغ پنج هزار میلیارد  وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی - 1بند الحاقی 

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

ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز ( 04111411141114111)میلیارد ریال و دو هزار ( 14111411141114111)میلیارد 

( 514111411141114111)های مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار میلیارد  را به پروژه 0116طبیعی در سال 

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

های  به منظور افزایش امنیت و قابلیت اطمینان تأمین برق کشور در ساعات اوج مصرف، وزارتخانه - 1بند الحاقی 

های اداری و عمومی،  کشور، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که کلیه ساختمان

ای آب کشاورزی، حداقل به میزان سیصد ساعت در طی سال، مصرف برق خود را صنایع و کارخانجات صنعتی و چاه ه

 .بندی به مقداری که توسط شرکت توانیر تعیین می گردد، کاهش دهند بر اساس برنامه زمان

ای  نامه های نفتی به موجب آیین های ناشی از فعالیت نحوه جبران خسارات زیست محیطی و آلودگی – 0بند الحاقی 

، بهداشت، درمان و (استاندار مربوطه)های جهاد کشاورزی، کشور  توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه است که

شود و به  ریزی کشور تهیه می آموزش پزشکی و نفت و سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه

 .رسد تصویب هیأت وزیران می



 3931سوم بهمن اهم اخبار کشاورزی  هفته       ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

28 
 

المی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیالت پرداختی به شرکت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اس - 4بند الحاقی 

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

- 1تبصره 

قانون ( 66)لی اصل چهل و چهارم های ک قانون اجرای سیاست( 1)ماده  ( ب)و ( الف)بندهای ( 0)در راستای اجرای تبصره  -الف

سازی تا پایان  و اصالحات بعدی آن وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی 05/1/0111اساسی مصوب 

ر برداری و مدیریت دولت را د بهره  الشرکه، حقوق مالکانه، حق الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم کلیه سهام، سهم 0116سال 

خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق ( هلدینگ)قانون مذکور و شرکت مادر تخصصی ( 0)بنگاه های گروه های یک و دو ماده 

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

له سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آن های دولتی از جم شرکت ها و سازمان

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

 .این قانون واریز کند( 5)جدول شماره  101510شماره 

های کلی  قانون اجرای سیاست( 1)ماده ( الف)بند ( 1)ای موضوع تبصره  های توسعه تمام سازمان گذاری نیمه رمایهطرح های س -ب

 .قانون اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنی است( 66)اصل چهل و چهارم 

ای، صنایع  های خصوصی و تعاونی و پیمانکاران، شهرداریها، صندوقهای بیمهشود بدهیهای خود به بخش به دولت اجازه داده می -ج

را با اولویت پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا از محل منابع حاصل ( 01)دفاع و مصارف جدول 

این ( 1)جدول شماره  010111-1تبصره و ردیف شماره  برداری و بهره مالکانه موضوع این الشرکه، حق بهره از واگذاری سهام، سهم

ربط  حساب دستگاههای اجرائی ذی ریزی کشور با اعالم سازمان حسابرسی و یا ذی  قانون پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه

سی پرداخت و یا قانون اسا( 66)های کلی اصل چهل و چهارم  قانون اجرای سیاست( 01)حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده 

 .تسویه و سپس تهاتر کند

انجام شود و قیمت ( گردش خزانه)قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ( 51)واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه وسوم 

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

شود و با تأیید  ، آزادگان و خانواده معظم شهدا مشمول تأیید سازمان حسابرسی نمیپرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان

 .پذیرد ریزی کشور انجام می حساب و رئیس دستگاه اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ذی

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

مجاز است درصورت عدم دریافت اسناد بنگاههای مشمول واگذاری ( سازی سازمان خصوصی)وزارت امور اقتصادی و دارایی  - ه

سازی با تصویب هیأت وزیران، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین  ماه پس از درخواست سازمان خصوصی حداکثر ظرف مدت یک 

 .ی اقدام کندهای قبل پس از تعیین تکلیف واگذاری

 .حذف شد -و

های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیالت توسط بنگاههای در  به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی 0116در سال  -ز 

سازی به سازمان ثبت اسناد و امالک  حال واگذاری و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی

یم، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است ثبت   سن  زارش ت  ه گ   ب. شود مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم می کشور و بانک

هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از 

 .سازی انجام دهد یأخذ مجوز کتبی از سازمان خصوص
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بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیالت به شرکت های مذکور را مشروط به أخذ مجوز از 

 .سازی نماید سازمان خصوصی

 .حذف شد -ح

 .حذف شد -ط

 .حذف شد -ی

قرار دارند مکلفند  0116سال  این قانون که در فهرست واگذاری( 1)تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره  -ک

این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن ( 1)بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره  دوازدهم مالیات و سود سهام پیش یک

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

این قانون منظور ( 5)جدول شماره  011010و  001010ماهه به حساب ردیفهای درآمدی کل کشور این مبالغ را در مقاطع سه

 .نماید می

 .حذف شد -ل

شود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل  ها و مؤسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده می به وزارتخانه –م 

درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابعه استانی به احسن، 

و  00/00/0150قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ( 5)حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده 

کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ . ط ارسال کنندرب اصالحات بعدی آن، در هر یک از استانهای ذی

تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و امالک همجوار و رعایت ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از 

 .غ نمایددستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابال

بار گزارش عملکرد آن را به وزارت  ریزی استانها موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک سازمان مدیریت و برنامه

این دستگاهها . ها ارائه کنند ریزی و توسعه استان هر یک از استان ریزی کشور و شورای برنامه کشور، سازمان مدیریت و برنامه

داری کل کشور موضوع  فروش امالک مذکور از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانهموظفند پس از 

داری کل کشور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از  خزانه. این قانون واریز نمایند( 5)جدول شماره  001011ردیف 

ربط قرار دهد  وجوه واریزشده را در اختیار دستگاه ذی%( 011)ر صددرصد ریزی کشو مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران یا تکمیل ( 005)شده با رعایت ماده  تا صرف جایگزینی ملک فروخته

حداقل هشتاد . در سقف درآمد حاصله نماید تمام مصوب یا سایر موارد ضروری در همان شهرستان با تأیید سازمان و های نیمه پروژه

 .شود ای می های سرمایه از وجوه دریافتی صرف طرحهای تملک دارایی%( 11)درصد

ای برای کاربری  ادارات آموزش و پرورش مجازند اماکن آموزشی مازاد خود در روستاها را با درخواست فرمانداران طی صورتجلسه

 .ورزش و جوانان قرار دهندورزشی و فرهنگی در اختیار ادارات 

 .حذف شد -ن

 .حذف شد -س

به سازمان امور  03/1/9311وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب  قانون افزایش بهره( 95)در اجرای ماده  -ع

، انبارهای ذخیره علوفه و (فسیلی)ای  شود کلیه فروشگاه ها، جایگاه های سوخت سنگواره عشایر ایران اجازه داده می

های مربوطه قرار دارند با  ، اراضی و مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکت های تعاونی عشایری و اتحادیهکاال



 3931سوم بهمن اهم اخبار کشاورزی  هفته       ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

11 
 

صورت اقساط پنجساله به شرکت ها و  صورت نقد و مابقی به قیمت به%( 94)درصد  قیمت کارشناسی و دریافت ده

 .بردار واگذار کند های بهره اتحادیه

آن از %( 944)شود و معادل صددرصد داری کل کشور واریز می به حساب مربوط نزد خزانه ها وجوه حاصل از واگذاری

عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در  گیرد تا به در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می 034444-4محل ردیف 

 .هزینه کند( عشایری)های حمایت از توسعه بخش کشاورزی صندوق

نسبت به عقد  0116های بیش از هزار واحد مسکونی که در سال  ی خصوصی و تعاونی مکلفند درمجموعهکارفرمایان بخشها -ف

های احداث مسجد و خانه عالم را تأمین و یا رأساً  کنند، براساس برآورد اداره اوقاف و امور خیریه هزینه قرارداد ساخت آنها اقدام می

 .نسبت به احداث آن اقدام کنند

های بیش از هزار واحد مسکونی، واحدهای آموزشی، فرهنگی، پاسگاه وکالنتری ،  دولت موظف است در مجموعه -فراز الحاقی 

 .مدرسه و پایگاه بسیج احداث کند

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

( 1)ماده ( ح)و بند  01/0/0111نامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب قانون بر ( 01)ماده 

بابت واگذاریهای قبل از ابالغ  00/4/0111قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

( 14111411141114111)انون اساسی به مبلغ سه هزار و سیصد میلیارد ق( 66)قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم

گذاری در  الشرکه، اموال بنگاهها یا منابع حاصل از فروش آنها تأمین کند و برای سرمایه ریال از محل فروش اموال سهام، سهم

 .شود ام به حساب سازمان واریز میتم های نوین با فناوری پیشرفته و تکمیل طرحهای نیمه یافته و حوزه مناطق کمتر توسعه

به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اجازه داده می شود با استفاده از منابع داخلی خود، تسهیالت ریالی و  -فراز الحاقی 

تأمین و سایر روشهای ( پروداکت بای)، خرید محصول (بک بای)، بیع متقابل(فاینانس)ارزی در قالب تسهیالت تأمین مالی خارجی 

گذاری تبدیل گاز طبیعی به فرآورده تا جمع سه میلیون تن در مناطق کمتر توسعه یافته کشور اقدام کند تا  مالی نسبت به سرمایه

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

ریال وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام ( 54111411141114111)دشود تا سقف پنج هزار میلیار به دولت اجازه داده می -ق

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

قانون ( 66)کلی اصل چهل و چهارم  های رسد، با رعایت سیاست ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران می برنامه

 .قانون اساسی، به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص دهد( 66)های کلی اصل چهل و چهارم  اساسی و قانون اجرای سیاست

 ریال از بدهیهای شرکتهای دولتی با تأیید( 114111411141114111)شود تا سقف هفتاد هزار میلیارد به دولت اجازه داده می -ر

سازمان حسابرسی، که ناشی از تکالیف قانونی بوده است و براساس حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و 

گذاری که بعداً  های سرمایه شرکتهای مادرتخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیالت برای اجرای طرحها و پروژه  همچنین بدهی

هارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده لیکن تعهدات مذکور منتقل نگردیده است، با پیشنهاد سهام آنها به شکل دارایی در چ

معادل مبالغ بدهیهای انتقال یافته موضوع این . نماید وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به بدهی دولت منتقل 

 .یابد ، افزایش میبند به دولت، سرمایه دولت در شرکتهای مادر تخصصی مربوط

طبیعی که به صورت متروکه در  های ناشی از عوامل طبیعی و غیر شود تا اراضی مسیل به وزارت نیرو اجازه داده می - 0بند الحاقی 

محدوده خدمات شهری به جا مانده است و امکان وقوع سیالب در آنها وجود ندارد را از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و 

مبلغ یکهزار و هشتصد میلیارد . داری کل کشور واریز کند اصل از فروش این اراضی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهدرآمد ح
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متناسب با وصولی جهت تکمیل طرحهای حفاظت و ساماندهی  511111 – 011ریال از محل ردیف ( 04111411141114111)

های مزاحم و یا اراضی موردنیاز وزارت نیرو جهت اصالح مسیر  عیانیها، آزادسازی و پرداخت خسارت به تصرفات و ا رودخانه

 .گیرد های همان شهر در اختیار این وزارتخانه قرار می رودخانه

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

ها موظفند بنابر درخواست سازمان  ها و بخشداری الب اسالمی، شهرداریوزارت راه و شهرسازی ، بنیاد مسکن انق - 0بند الحاقی 

بسیج مستضعفین در شهرکها و شهرهای جدید، اراضی مناسب را با در نظر گرفتن طرح های تفصیلی و هادی مصوب بارعایت ماده 

ت بسیج و سالنهای ورزشی های مقاوم جهت احداث حوزه 01/00/0111قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ( 41)

 .سازی بدون أخذ هزینه در اختیار سازمان بسیج قرار دهند صالحین پس از آماده

مجازند عالوه بر  1/1/0114قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ( 5)کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده  - 1بند الحاقی 

یافته خود را  ای تخصیص های سرمایه از اعتبارات تملک دارایی%( 0)صد تا دودر%( 5/1)درصد  اعتبارات سازمان پدافند غیرعامل نیم

های کلی نظام درخصوص پدافند غیرعامل مصوب فرماندهی  با هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل در جهت اجرائی نمودن سیاست

 .کل قوا هزینه نمایند

- 6تبصره 

عالوه بر باقی مانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی سی و ( سفاینان)سقف تسهیالت تأمین مالی خارجی  0116در سال  -الف

قانون مدیریت خدمات کشوری ( 5)دستگاه های اجرائی موضوع ماده . گردد دالر تعیین می( 15411141114111)پنج میلیارد 

ز تسهیالت مذکور توانند ا های الزم به بانک های عامل می و بخش های خصوصی و تعاونی با سپردن تضمین 1/1/0114مصوب 

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران این تسهیالت را ( 10)شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده . نمایند استفاده 

کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل . دهد محیطی اختصاص می  به طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست

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

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

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

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

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

 .حذف شد -ب

- 5تبصره 

 .حذف شد -الف

 .حذف شد -ب

با اضافه شدن عبارت  0116قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران در سال ( 16)ماده ( ح)بند ( 0)تبصره  -ج

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

 .حذف شد -د 

 .حذف شد -هـ

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

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

 .در قالب شخص حقوقی مشارکت نمایند%( 61)با رعایت قوانین و مقررات با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف چهل و نه درصد
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ها و اختراعات  سازی نوآوری بنیان و تجاری بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش منظور تحقق  به -ز

( 11141114111)قانون مذکور صندوق توسعه ملی معادل ریالی مبلغ سیصد میلیون ( 5)ماده ( 0)ژه تبصره وی به 5/1/0111مصوب 

تبدیل دالر به ریال موضوع این بند زیر نظر . نماید گذاری می بنیان در بانکهای عامل سپرده دالر بابت حمایت از شرکت های دانش

 .گیرد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران صورت می

جهت  010150-0از اعتبارات ردیف %( 5/0)درصد  نیم و جمهور مکلف است از محل یک معاونت علمی و فناوری رئیس -فراز الحاقی 

 .تکمیل ساخت و انجام آزمایشات نمونه استاندارد سیستم کامل رانش قطارهای شهری، با جهاد دانشگاهی قرارداد منعقد کند

ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیالت به بخشهای خصوصی و  منابعی که از حساب%( 011)صددرصد -ح

شود و مبالغ مازاد بر آن به  تعاونی شده است، بابت تسویه بدهی دولت به این بانکها پس از تأیید سازمان حسابرسی لحاظ می

م، بانک های عامل موضوع این بند موظفند رأساً  ی ن زارش تس ه گ ب. شود حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای مربوط منظور می

 .نسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام کنند

نحوه تسویه مطالبات مذکور با گیرندگان تسهیالت، نحوه افزایش سرمایه، نرخ تبدیل ارز به ریال، زمان استمهال، نحوه بخشودگی 

اس دستورالعملی است که حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تاریخ ابالغ ها و اختیارات هیأت مدیره بانکها در این زمینه براس جریمه

 .رسد این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می

 0/4/0144قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ( 011)وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است عملکرد این بند را طبق ماده 

 .در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند

 .ذف شدح –ط 

تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که از حساب ذخیره ارزی، تسهیالت ارزی  طرحهای نیمه 0116در سال  -ی 

قانون ( 16)توانند با رعایت ماده  اند و درحال حاضر به دلیل عوامل غیرارادی امکان انجام تعهدات خود را ندارند، می دریافت نموده

مانده تسهیالت خود را از این صندوق  سعه جمهوری اسالمی ایران و مقررات صندوق توسعه ملی باقیبرنامه پنجساله پنجم تو

 .دریافت نمایند

گذاران بخشهای  نسبت به اعطای تسهیالت ارزی به سرمایه 0116شود که در سال  به صندوق توسعه ملی اجازه داده می –ک 

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

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

گذاران بخش  شود تا نسبت به اعطای تسهیالت ارزی و ریالی به سرمایه اجازه داده می 0116به صندوق توسعه ملی در سال  -ل

ای شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و  اونی برای طرحهای توسعهخصوصی و یا تع

ربط این وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسی تا استهالک اصل سرمایه و سود آن از  تضمین سازمانها و شرکت های تابعه و ذی

 .استفاده کنندگان اقدام نماید

شود به منظور افزایش سرمایه دولت در صندوقهای ضمانت صادرات ایران، حمایت از تحقیقات و توسعه  داده میبه دولت اجازه  -م

 0116گذاری صنایع کوچک، در سال  صنایع الکترونیک، بیمه فعالیتهای معدنی، توسعه و حمایت از صنایع دریایی و ضمانت سرمایه

دالر به صندوق ضمانت صادرات ایران و یکصد ( 01141114111)یون از محل وصولی اقساط حساب ذخیره ارزی، دویست میل

نرخ تبدیل مبالغ دالری مذکور، . های موضوع این بند به نسبت مساوی، پرداخت کند دالر به سایر صندوق( 01141114111)میلیون 

 .نرخ روز بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران است
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دالر به صورت تسهیالت از محل ( 51141114111)معادل ریالی مبلغ پانصد میلیون  به منظور آبرسانی به روستاها –بند الحاقی 

این مبلغ طی هشت سال از محل عواید حاصل از . هزینه کند 0116گیرد تا در سال  صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار می

 .شود اجرای این طرحها به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می

 شارکت شرکت های وابسته جهادکشاورزینحوه انتشار اوراق م

- 4تبصره 

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

ت قانون نحوه انتشار اوراق شود با رعای اطالعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می

ریال برای اجرای طرح های انتفاعی دارای ( 0114111411141114111)تا سقف یکصد هزار میلیارد 11/4/0114مشارکت مصوب 

ها و طرح های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب های  توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه

کن،  شیرین ای حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرح های آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرح های آبمرزی، طرحه

های شیمیایی و  های آب و فاضالب، نیروگاه های برق، تبدیل گاز به فرآورده خانه آوری و انتقال فاضالب، تصفیه تکمیل شبکه جمع

قانون تنظیم بخشی از ( 11)، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسالمی و با رعایت ماده یافته همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه

رسد، با تضمین خود در خصوص اصل  تصویب شورای اقتصاد می و برای طرحهایی که به  01/00/0111مقررات مالی دولت مصوب 

 .و سود، منتشر نمایند

ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با ( 514111411141114111)یلیارد شود تا مبلغ پنجاه هزار م به دولت اجازه داده می -ب

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

منابع واریزی به طرحهای . نون واریز کنداین قا( 5)جدول شماره  101010مشارکت منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف شماره 

یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با  این قانون اختصاص می( 0)تمام مندرج در پیوست شماره  ای نیمه های سرمایه تملک دارایی

یر دستگاهها در بازار واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سا. ریزی کشور هزینه شود سازمان مدیریت و برنامه

 .پول و قبل از سررسید ممنوع است

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

و سازمان مدیریت و ربط  حساب ذی تجهیزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی

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

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

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

ریال اوراق مشارکت و صکوک اسالمی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه ( 114111411141114111)

از سقف اوراق موضوع این %( 51)درصد  حداقل پنجاه. ها منتشر کنند نامه اجرائی آن توسط شهرداری انتشار اوراق مشارکت و آیین

 .یابد بند به طرحهای قطار شهری اختصاص می

 .نافذ است 0116مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین شده سال صدور در سال 

لت و دو%( 51)درصد تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه -هـ 

سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و %( 51)ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد  شهرداری%( 51)درصد پنجاه

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

ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی  ها، گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه ی و شهرداریدستگاههای اجرائ

 .اعالم کند( داری کل کشور خزانه)

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

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

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

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

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

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

کشور به قیمت اسمی تا سقف   عمومی قانون محاسبات ( 01)تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده 

اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات . ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید( 514111411141114111)پنجاه هزار میلیارد 

محسوب شده و با امضای  0/1/0116عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب  به  معاف بوده و

 .شود وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می

در . ایدنم بینی می دولت بـه منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در الیحه بودجه سنواتی پیش -0

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

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

 .است

می از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله اسناد خزانه اسال -0

 .ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند

ی اسالمی ایران تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسالمی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهور -1

 .پذیرد و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می

 .خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ممنوع است -6

ریزی کشور، وزارت امور  ماه از تاریخ تصویب ایـن قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه نامه اجرائی این بند ظرف مدت سه  آیین -5

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

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

بدین . از اشخاص مزبور تسویه کند( ها و مؤسسات دولتی ارتخانهوز)ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت  0110مربوط تا پایان سال 

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

ه منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده این اسناد صرفاً ب. دهد حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابالً بدهکار قرار می

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

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

اوراق مزبور از پرداخت هرگونه مالیات . منتشر نماید« صکوک اجاره اوراق»ریال ( 014111411141114111)سقف ده هزار میلیارد

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

نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوک  م، آیین ی ن س ش تزار ه گ ب. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. شود دارایی صادر می

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

 .رسد ایران به تصویب هیأت وزیران می

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

ق مزبور از محل عواید ریال جهت اجرای طرحهای آزادراهها و با تضمین بازپرداخت اصل و سود اورا( 054111411141114111)

با رعایت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت اقدام ( حق دسترسی و عوارض آزادراههای احداث شده)حاصل از طرحهای مذکور 

 .کند

- 1تبصره 

 .حذف شد -الف

می ایران در چک بانک مرکزی جمهوری اسال بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ایران –ب 

قانون ( 00)اندوخته اسکناس موضوع ماده   سقف مصوب شورای پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت

 .اقدام نماید 01/6/0150پولی و بانکی کشور مصوب 

رجی بانک مرکزی جمهوری های خا مشروط به عدم افزایش خالص دارایی 0116هرگونه استفاده از تسهیالت ارزی در سال  -ج

 .اسالمی ایران است

 .حذف شد –د 

، شرکتهای دولتی (ایدرو)، گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایمیدرو)به سازمانهای توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران -هـ

شود به منظور تقویت  می ای اجازه داده و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده( پتروشیمی و نفت)ربط وزارت نفت  تابعه ذی

آالت و تجهیزات صنعت، معدن، نفت، گاز و  های بخش خصوصی و تعاونی برای تأمین و تولید ماشین گذاری و توسعه فعالیت سرمایه

ریال از محل ( 64111411141114111)آالت مبلغ چهار هزار میلیارد  سازی تکنولوژی و بازسازی و نوسازی ماشین پتروشیمی و بومی

شده یا یارانه سود و کارمزد تسهیالت براساس قراردادهای منعقده در اختیار بانکهای عامل  ع داخلی خود در قالب وجوه ادارهمناب

و مقررات ( حسب مورد)های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و نفت  قرار دهد تا در چهارچوب دستورالعمل وزارتخانه

 .اجد شرایط بخشهای غیردولتی قرار گیردقانونی مربوطه در اختیار متقاضیان و

-  1تبصره 

های رانندگی عادی به  شود نسبت به صدور و تعویض گواهینامه به نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران اجازه داده می -الف

 061050دی درآمد حاصله به حساب ردیف درآم. ریال دریافت کند( 0114111)هوشمند اقدام و به ازای هر کارت دویست هزار 

این قانون ( 1)جدول شماره  511111 – 15شود و معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف  این قانون واریز می( 5)جدول شماره 

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

 .نامه رانندگی و تقویت نیروی انتظامی به مصرف برسدمراکز صدور گواهی

درآمد . یابد افزایش می( فوب)قیمت تحویل روی کشتی در مبدأ %( 5)درصد  عوارض واردات خودروهای سواری به میزان پنج -ب

منظور  ریال به( 04511411141114111)هزار و پانصد میلیارد  داری کل کشور تا سقف یک  حاصله پس از واریز به حساب خزانه

 .گیرد تأمین آمبوالنس مورد نیاز اورژانس کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می

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

 .گردد می

 .شود تعرفه نزدیکترین شهر محاسبه می%( 51)درصد میدنی روستاها به میزان پنجاهتعرفه آب آشا -فراز الحاقی 
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های  ها و دهیاری سازمان شهرداری)، وزارت کشور  1/00/0111قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ( 01)در اجرای ماده  -د

را تحت عنوان کمک به  511111-41ع ردیـف هــا مـــوضو ها و دهیاری ســهم شهرداری%( 51)موظف است پنجاه درصد( کشور

های کنترل ترافیک براساس میزان جرائم صادره که توسط نیروی انتظامی جمهوری  بهبود عبور و مرور شهری و نصب دوربین

هزینه  ها مکلفند وجوه مذکور را صرفاً در موارد یادشده ها و دهیاری ضمناً شهرداری. شود، توزیع نماید اسالمی ایران اعالم می

 .نمایند

های وارداتی خوراکی،  شود برای صدور گواهی حالل جهت مواد و فرآورده به سازمان غذا و دارو اجازه داده می – 0بند الحاقی 

ریال دریافت و درآمد حاصله را به حساب ( 5141114111)آشامیدنی، دارویی، آرایشی، بهداشتی و پزشکی مبلغ پنجاه میلیون 

 .داری کل کشور واریز کند سازمان نزد خزانه درآمد اختصاصی این

شود با تصویب شورای اسالمی  اجازه داده می( شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت)شهرها  به شهرداری کالن – 0بند الحاقی 

لکان آنها در شهر این شهرها، نسبت به وضع و أخذ عوارض از انواع خودروهای سواری و وانت که محل تردد آنها و محل سکونت ما

سنگین تولید داخل و وارداتی که در محدوده  آالت و خودروهای سنگین و نیمه شهرهای مذکور قرار دارد و همچنین ماشین

تولید )قیمت فروش کارخانه ( 115/1)درهزار  شهرهای مذکور استقرار دارند را حسب شرایط آلودگی در این شهرها تا معادل پنج

ارزش گمرکی و حقوق ورودی اقدام و درآمد حاصله را در جهت ایجاد و توسعه خطوط قطار شهری و ( 115/1)هزار  در و پنج( داخل

 .توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی هزینه کنند

 .نیروی انتظامی و پلیس راهور موظف است در وصول عوارض مذکور با شهرداری همکاری نماید

روهای با عمر بیش از ده سال به استثنای خودروهای گازسوز به ازای سپری شدن یم، عوارض مذکور در مورد خود ن س زارش ت ه گ ب

 .افزایش می یابد%( 01)درصد  هر سال به میزان ساالنه ده

 – 1تبصره 

، مبلغ 0116قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران برای سال ( 50)سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده  -الف

و مازاد %( 01)درصد شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده ریال در سال تعیین می( 01141114111)و هشت میلیونیکصد و سی 

قانون مدیریت خدمات ( 5)برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده %( 01)درصد  بر این به نرخ بیست

 .شود تعیین میقانون محاسبات عمومی کشور ( 5)کشوری و ماده 

 .شود تمدید می 0116مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال  -ب

 1/00/0144های مستقیم مصوب  قانون مالیات( 010)شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از تسهیالت موضوع ماده  -ج

توسعه جمهوری اسالمی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، امالک و  قانون برنامه پنجساله پنجم( 001)ماده ( 0)و تبصره 

 .الزامی نیست 0116تا  0111منبع ارث برای عملکرد سالهای 

نام برای دریافت شماره اقتصادی  طبق قانون مکلف به ثبت 0116اشخاصی که طبق اعالم سازمان امور مالیاتی کشور در سال  -د

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

 .شوند های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم می قانون مالیات

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

. داری کل کشور واریز کند ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه ( 051)مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصدوپنجاه 

ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت ( 111411141114111)وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد%( 011)صددرصد

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

شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و  ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور توزیع می سه
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ربط محسوب  عنوان درآمد شرکت ذی جوه فوق بهو. ها هزینه گردد های آب و فاضالب روستایی استان ریزی استانها و شرکت برنامه

 .شود گردد و مشمول مالیات نمی نمی

ها و تخفیفات گمرکی در قانون  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران در مورد معافیت( 001)حکم ماده  -و

 .امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب، جاری است

  (34)شده، مبلغ سی  الوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروختهوزارت نیرو موظف است، ع -ز

های اطراف روستاها  باغ  شهرها و خانه عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق از جمله باغ ریال به

وجوه حاصله به حساب خاصی نزد . یداستثنای مشترکین خانگی روستایی و چاه های کشاورزی دریافت نما و شهرها به

ریال صرفاً بابت حمایت از ( 1.444.444.444.444)شود و حداکثر تا سقف چهار هزار میلیارد کل کشور واریز می داری خزانه

 .گردد های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک، توسط شرکت توانیر هزینه می توسعه و نگهداری شبکه

( 0)از وجوه تبصره %( 01)درصد  بیست 0116شود در سال  اجازه داده می( ها ها و دهیاری سازمان شهرداری)  وروزارت کش  به –ح 

ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار ( 14111411141114111)قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل هفت هزار میلیارد ( 11)ماده 

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

 .هزینه کند%( 11)درصد و سی%( 11)درصد هفتاد

 .حذف شد -ط

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

این حکم شامل افرادی است که در طول ایام اجرای قانون، حق . استفاده نمایند 0116ی این قانون در سال توانند از مزایا باشند می

 .اند بیمه پرداخت کرده

برداری از مراجع قانونی  برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره»های مستقیم عبارت  قانون مالیات( 010)در ماده  -ک

ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص ( 5،111،111،111)میلیارد شده و یا مبلغ پنج رمایه ثبتس%( 01)ربط از بیست درصد ذی

ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد ( 0،111،111،111) میلیارد سرمایه ثبت شده و یا دو%( 01)درصد حقیقی تولیدی از ده

 .شود می« میلیون ریال ده»جایگزین عبارت « ریال( 011،111،111)میلیون

 .حذف شد -ل

دولت مکلف است عالوه بر عوارض دریافتی برای واردات کاالها و محصوالت فرهنگی و صنایع دستی از قبیل  0116در سال  -م

گونه کاالها و محصوالت افزوده و دریافت نماید و منابع حاصل  به تعرفه این%( 6)لوازم صوتی و تصویری و لوح فشرده، تا چهاردرصد

این ( 1)جدول شماره  511111-000درآمد حاصله از محل ردیف . مومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کندرا به حساب درآمد ع

م، فهرست کاالهای مشمول این تبصره، با پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت،  سنی زارش ت ه گ ب. یابد قانون اختصاص می

ماه از تاریخ  شود و ظرف مدت یک ی، صنایع دستی و گردشگری تهیه میوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان میراث فرهنگ

 .رسد تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می

های مناطق آزاد و ویژه نظارت و  سازمان 0116ریزی کشور موظف است بر بودجه سال  سازمان مدیریت و برنامه – 0بند الحاقی 

 .کل کشور منظور کند 0115الیحه بودجه سال ( 1)شماره این مناطق را در پیوست  0115بودجه سال 

اظهارنامه مالیاتی و حساب سود و زیان  0116های مقدس و قرارگاههای سازندگی مکلفند در سال  آستان – 0بند الحاقی 

ی و خدماتی های اقتصادی نظیر صنعتی، معدنی، تجار مرتبط با سهام خود در شرکتها و مؤسسات با فعالیت 0111درآمدهای سال 

منابع درآمدهای مالیاتی شرکتهای . های مستقیم پرداخت نمایند را تسلیم ادارات مالیات کرده و مالیات آن را براساس قانون مالیات
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خرجی در اختیار این آستان  –تابعه آستان قدس رضوی موضوع این بند هرساله در قالب قوانین بودجه ساالنه به صورت جمعی 

 .گیرد قرار می

 – 01بصره ت

 –الف 

برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی  کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج – 0

معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه فاقد قرارداد با سازمان مدکور و شرکتهای تابعه است، موظفند بابت حق انتفاع 

سنگ آهن خام، سنگ آهن )مبلغ فروش محصوالت خود %( 05)درصد پنج و ، بیست0116برداری از معادن فوق در سال  هپروانه بهر

فروشی  سازی درون شرکت و افشرده تحویلی برای گندله( های کنسانتره)های  شامل افشرده( کنسانتره)بندی و افشرده دانه

داری کل  این قانون نزد خزانه( 5)جدول شماره  011601مد عمومی ردیف را به حساب درآ( به خارج از شرکت( فروشی کنسانتره)

 .کشور واریز نمایند

یافته توسط  صورت تخصیص ریال از مبالغ واریزی متناسب با میزان دریافتی به( 54611411141114111)هزاروچهارصدمیلیارد  پنج

سازمان توسعه و نوسازی معادن و %( 11)درصد  ودن) 511111-001و  511111-11داری کل کشور از طریق ردیفهای  خزانه

در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ( شناسی و اکتشاف معدنی کشور سازمان زمین%( 01) درصد صنایع معدنی ایران و ده

 .دهای معدنی هزینه شو محیطی و ایجاد زیرساخت گیرد تا جهت طرحهای اکتشافی، طرحهای پژوهشی کاربردی، زیست می

های معدنی  صرف زیرساخت 61110110ریال از درآمد بند مذکور از طریق ردیف ( 511411141114111)مبلغ پانصد میلیارد 

 .شود می

 .شود هر یک از معادن موضوع این بند به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می 0116مالیات بر درآمد سال  – 0

( 61)االجراء است و براساس ماده  غ فوق، مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد الزمدرصورت عدم پرداخت مبال - 1

 .باشد های مستقیم قابل وصول می قانون محاسبات عمومی کشور، طبق مقررات اجرائی قانون مالیات

ده أخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و ها مکلفند مالیات بر ارزش افزو سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات تابعه در استان - 6

کاالهای غیرنفتی را حداکثر پانزده روز پس از دوره مالیاتی مربوط با ارائه برگ سبز گمرکی و تأیید گمرک جمهوری اسالمی ایران 

واد و قطعات گمرک جمهوری اسالمی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کاالهای وارداتی از عین م. مسترد نمایند

 .قانون امور گمرکی، ظرف پانزده روز از محل درآمد جاری اقدام نماید( 41)تا ( 44)وارداتی مواد 

برداری موضوع این  سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران پس از وصول حق انتفاع پروانه بهره -0جزء الحاقی 

پرداخت  011601و باقیمانده را به ردیف  011611ادن، به تناسب به ردیف تبصره، از مجموع وصولی دریافت حقوق دولتی مع

 .کند

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون راهبردهای  -0جزء الحاقی 

 .معادن را تعیین کند و به اجراء گذارد استراتژی توسعه معادن و سامانه الکترونیکی ارزیابی و محاسبه و دریافت حقوق دولتی از

قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی ( 66)های کلی اصل چهل و چهارم  در اجرای قانون اجرای سیاست -ب

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت  01/00/0111دخانیات مصوب 

مصوبه واگذاری سهام شرکت »و سایر حقوق انحصار محصوالت دخانی پس از تاریخ ( هولوگرام)نگاشت یران بابت تمامدخانیات ا

بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد « مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فوالد

از وجوه %( 61)درصد معادل چهل. این قانون واریز نماید( 5)جدول شماره  011600داری کل کشور موضوع ردیف  عمومی نزد خزانه

یابد تا  این قانون به وزارتخانه مزبور و وزارت ورزش و جوانان اختصاص می( 1)جدول شماره  511111-010واریزی از محل ردیف 
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و ایفای وظایف حاکمیتی در امور دخانی و نیز  ریزی کشور صرف ساماندهی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه

 .ای بخش صنعت و معدن و تکمیل سالنهای ورزش شود های توسعه تقویت منابع صندوق

های کلی  سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصوالت دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاست همچنین تا شفاف

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگونه قانون اساسی، ( 66)اصل چهل و چهارم

 .به ردیف درآمدی فوق واریز نماید 0116حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصوالت دخانی را طی سال 

آن بخش از %( 04)درصد ریال، تا پنجاه( 04.444.444.444)شود تا سقف بیست میلیارد به دولت اجازه داده می -ج

برداری را که منجر  محیطی واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهره های تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت زیست هزینه

. المللی شده است، کمک نماید صالح داخلی یا بین به کسب حق امتیاز تولید کاال یا خدمت یا ثبت اختراع از مراجع ذی

های امور اقتصادی و  ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه مدت سه نامه اجرائی این بند ظرف آیین

 .رسد دارایی و صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می

دن، حق کنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشی از استخراج معا کلیه استخراج -بند الحاقی 

 .انتفاع بهره برداری پرداخت کنند

نوع ماده معدنی و ارزش ذاتی آن به پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت و   میزان این حق انتفاع متناسب با حجم ذخیره معدن،

 .رسد ریزی به تصویب هیأت وزیران می سازمان مدیریت و برنامه

کنند ممانعت  ای که حق انتفاع فوق را پرداخت نمی اری افراد استخراج کنندهبرد معدن و تجارت موظف است از بهره  وزارت صنعت،

 .قانون محاسبات عمومی کشور را اعمال کند( 61)نیز ماده ( سازمان امور مالیاتی)عمل آورد و وزارت امور اقتصادی و دارائی  به

-  00تبصره 

های تولیدی و تشکلهای  غیردولتی و تعاونی گذاران حقیقی و حقوقی بخش به منظور تشویق و جلب سرمایه -الف 

ها، تسریع در احداث، تکمیل و  بندان بران و شرکت های سهامی زراعی و شهرک های کشاورزی در امر احداث آب آب

های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روش های نوین آبیاری و  تجهیز طرح های شبکه

های  و انرژی، دستگاه های اجرائی ملی و استانی از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی سازی مصرف آب بهینه

اعتبارات مورد نیاز احداث و تکمیل طرح های موصوف را تا  14049و  14900های  ای مربوط ذیل برنامه سرمایه

برداران به صورت نقدی  م بهرهعنوان سه صورت بالعوض و باقیمانده به عنوان سهم دولت به به%( 10)درصد  هشتادوپنج

 .یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کاالی مورد نیاز در اجرای طرح پرداخت نمایند

 

های اصلی آبیاری و زهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم  بردارانی که در احداث شبکه مناطق محروم و بهره

 .معافند های فرعی آبیاری و زهکشی نقدی مشارکت در احداث شبکه

 .حذف شد -ب

شود به منظور اجرای طرحهای افزایش بازدهی نیروگاهها با اولویت نصب بخش بخار در  به وزارت نیرو اجازه داده می –ج

جویی در  سازی و صرفه های تجدیدپذیر و نو، کاهش تلفات، بهینه ترکیبی، توسعه استفاده از انرژی( سیکل)نیروگاههای چرخه

با تصویب شورای )های نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی یگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآوردهمصرف سوخت مایع، جا

ریال به روش بیع ( 0014111411141114111)دارد و افزایش سهم صادرات برق تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد ( اقتصاد

دولت مکلف . اده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد نمایدگذاران بخشهای خصوصی و عمومی با اولویت استف متقابل، با سرمایه
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گذاران  جویی حاصله به سرمایه جویی شده یا معادل آن نفت خام را با محاسبه میزان صرفه است در قبال این تعهد، سوخت صرفه

رست واگذاری قرار دارند و وزارت نیرو مجاز است در تبدیل نیروگاههای گازی موجود به چرخه ترکیبی که در فه. تحویل نماید

توجیه فنی، اقتصادی، . برداری واگذار نماید اند براساس این بند اقدام و پس از بهره واگذار نشده 0116لیکن تا ابتدای سال 

 .رسد بندی بازپرداخت به تصویب شورای اقتصاد می محیطی و زمان زیست

جویی مصرف آب، مهار و  سازی و صرفه آب و فاضالب، بهینهشود برای اجرای طرحهای  به وزارت نیرو اجازه داده می -د

آوری و دفع بهداشتی فاضالب و طرحهایی که به مدیریت  برداری از آبهای مشترک و مرزی، اجرای طرحهای جمع بهره

لی آن دالر یا معادل ریا( 0.444.444.444) انجامد و آبیاری و زهکشی اراضی کشاورزی، تا سقف دو میلیارد تقاضای آب می

قانون ( 091)ماده ( ب)و سایر روشهای مشابه موضوع بند ( BOT)برداری و انتقال  متقابل یا ساخت، بهره به روش بیع

گذار خصوصی یا تعاونی قرارداد  برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران و تضمین خرید آب با سرمایه

 .منعقد یا مجوز صادر نماید

منظور جلب انگیزه  گذاری و مشارکت بخش غیردولتی و به تسهیل و تسریع در انعقاد قراردادهای سرمایه برای -فراز الحاقی 

ای کشور، بانکهای عامل مکلفند قراردادهای خرید تضمینی کاالها و خدمات  های سرمایه گذاری در طرحهای تملک دارایی سرمایه

های قابل قبول  دستگاههای اجرائی در اینگونه طرحها را به عنوان تضمینشده بخش غیردولتی و بیع متقابل منعقده شده با  تولید

 .برای اعطای تسهیالت بانکی تلقی نمایند

اند و قادر به پرداخت حق بیمه  کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی خسارت دیده -هـ

نامه اجرائی این بند با  آیین. معذوریت معاف هستنداند، از پرداخت جریمه برای مدت  اجتماعی در موعد مقرر نشده

ریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی حداکثر طرف مدت دو ماه پس از ابالغ این  پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه

 .رسد قانون به تصویب هیأت وزیران می

یتی که به بخش کشاورزی های حما کلیه بانک های کشور اعم از دولتی، غیردولتی ومؤسسات مالی و صندوق -و

اند، موظفند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت  تسهیالتی پرداخت نموده

سوزی غیرعمدی شده باشند  گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش های همه خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری

ن جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگا

قانون ( 90)کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تأمین بارمالی اضافی از محل اعتبارات ماده 

سال   بینی نشده قانون بودجه به مدت سه و اعتبارات پیش 39/0/9315تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 

 .هال کنندام

های نو و با  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران در خصوص توسعه انرژی( 011)و ( 011)در اجرای مواد  -ز 

طرح نصب نیروگاههای کوچک و  0116بخشی به انرژی کشور و کاهش آالیندگی، دولت مجاز است در سال  هدف امنیت

با %( 51)درصد این طرح به صورت مشارکت پنجاه. ها و معابر کشور را اجراء نماید ام ها، بوستانهای خورشیدی بر فراز ب کن گرم پیش

 .شود قانون اجراء می این( 1)تبصره ( ز)متقاضیان و از محل منابع حاصل از بند 

کشاورزی های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی هوشمند چاه های  شود کل هزینه به وزارت نیرو اجازه داده می -ح

صورت اقساطی با  پرداخت و به« بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل تعادل»را از محل اعتبارات ردیف های طرح 
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وجوه %( 944)صددرصد . نماید از صاحبان چاه ها دریافت و به حساب خزانه واریز کند روشی که وزارت نیرو تعیین می

 .گیرد بع آب زیرزمینی در اختیار وزارت نیرو قرار میبخشی منا واریزی صرفاً برای اجرای طرح های تعادل

- 00تبصره 

 .حذف شد -الف

گذاری در  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه -ب

 .دام نمایدالمللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اق های فیبرنوری و بین پروژه

به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطالعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و  -ج

افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطالعات، به دستگاههای  های نرم تولید برنامه

شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تا مبلغ یکهزار و دویست  و فناوری اطالعات اجازه داده می وابسته وزارت ارتباطات

ای خود را به صورت وجوه اداره  های سرمایه ای و هزینه های سرمایه ریال از اعتبارات تملک دارایی( 04011411141114111)میلیارد 

آفرین و یا صادرات کاال و خدمات در  ای اشتغال ها و طرحهای توسعه حمایت از پروژهگذاری خطرپذیر برای کمک و  شده و سرمایه

های  نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیالت بر اساس آیین

شود و به تصویب هیأت  ریزی کشور تهیه می و برنامه ارتباطات و فناوری اطالعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت

 .التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند رسد، اختصاص دهند و مابه وزیران می

- 01تبصره 

 :قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران( 01)در اجرای ماده  -الف

 .حذف شد -0

التعلیم، نسبت به خرید  آموزان الزم شود، به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش داده میبه وزارت آموزش و پرورش اجازه  -0

 .آموزی اقدام کند خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی از طریق پرداخت سرانه دانش

ن قانون مدیریت خدمات کشوری که به عنوا( 5)اجرائی موضوع ماده  های متعلق به دستگاههای  ساختمان 0116در سال  -1

 .ماند مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختیار وزارت آموزش و پرورش باقی می

 .حذف شد -ب

کند به استثنای درآمدهای  شود درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب دریافت می به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می -ج 

شود، واریز نماید و معادل  کشور افتتاح می داری کل آمد اختصاصی که توسط خزانهاین قانون به حساب در( 1)تبصره ( م)موضوع بند

 .یابد کننده اختصاص می مازاد درآمد اختصاصی ادارات کل آموزش و پرورش هر استان به همان استان وصول. آن را وصول کند

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ( 01)ماده ( ب)به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاههای مشمول بند  -د 

نسبت به أخذ تسهیالت از بانکها اقدام نمایند و در  0111شود تا سقف درآمد اختصاصی سال  جمهوری اسالمی ایران اجازه داده می

ز محل ای خود استفاده نمایند و با تنفس یکساله نسبت به بازپرداخت اقساط ا های سرمایه جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی

 .درآمد اختصاصی خود اقدام کنند

 .حذف شد -هـ 

 .حذف شد -و 

و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند طبق قوانین و ( سازمان امور دانشجویان)های علوم، تحقیقات و فناوری وزارتخانه –ز 

های آن را أخذ و به حساب درآمد  مقررات، درآمد حاصل از خرید عدم انجام تعهدات بورس و ارزبگیر با هزینه شخصی و جریمه
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های یادشده تلقی  این درآمد به عنوان درآمد اختصاصی وزارتخانه%( 011)صددرصد. داری کل کشور واریز کنند اختصاصی نزد خزانه

های مؤسسات آموزش عالی درمناطق شهری کمتر از دویست هزار نفر جمعیت به آنها اختصاص  شود و به منظور تحقق برنامه می

 .یابد می

های علوم،  به صندوق رفاه دانشجویان، وزارتخانه 0110تا سال  0115وجوه اداره شده پرداختی از سال %( 011)صددرصد -ح 

تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوقهای 

وه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به شود و وج رفاه دانشجویان تلقی می

 .رسد دانشجویان به مصرف می

شود  و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می( سازمان امور دانشجویان)های علوم، تحقیقات و فناوری  به وزارتخانه -ط 

ابع خارج از کشور در وجه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور یا منابع ریالی حاصل از فروش ارزی که از من

داری کل کشور  نزد خزانه 041061شود را وصول و به حساب درآمد عمومی ردیف  دانشگاههای محل تحصیل آنان پرداخت می

یه داخل و خارج از کشور، یارانه تغذیه، های دانشجویان بورس صرف هزینه 511111-001منابع واریزی از طریق ردیف . واریز کنند

 .شود تعمیر و تجهیز خوابگاههای دانشجویی، تربیت بدنی و سایر امور دانشجویی دانشگاهها می

 .حذف شد -ی

شده است، حسب  بینی  مازاد درآمد اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف اعتباراتی که برای این منظور در این قانون پیش -ک

یابد تا مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و  ن دستگاه اجرائی که درآمد را کسب کرده است، اختصاص میمورد به هما

 .ریزی کشور هزینه شود برنامه

-  06تبصره 

 .حذف شد -الف

 .حذف شد -ب

دو ماه از هر واحد مسکونی شود هر  ربط اجازه داده می های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی به هریک از وزارتخانه -ج

ریال أخذ نمایند و نسبت به بیمه ( 511)ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ پانصد ( 04111)هزار   مشترک گاز مبلغ یک

سوزی و مسمومیت مشترکان  های پزشکی ناشی از انفجار، آتش خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه

ربط  این مبالغ جزء درآمدهای شرکتهای ذی. ستایی گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنندشهری و رو

 .شود و مشمول مالیات نیست های نفت و نیرو محسوب نمی وزارتخانه

اعتبارات این بند از . دولت موظف است رزمندگان غیرشاغل و پیشمرگان کُرد مسلمان را تحت پوشش بیمه درمانی قرار دهد -د

 .محل ردیف بیمه ایرانیان قابل پرداخت است

ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث ( 04611411141114111)ای مکلفند مبلغ دو هزار و چهارصد میلیارد  شرکتهای بیمه - هـ 

صورت   رسد به عالی بیمه می یتصویب شورا  هر یک از شرکتها تعیین و به ( پرتفوی)دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه 

وجوه واریزی در اختیار . داری کل کشور واریز کنند این قانون نزد خزانه( 5)جدول شماره  041000هفتگی به درآمد عمومی ردیف 

ی بیمه مرکزی جمهوری اسالم. گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران قرار می

ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند  وجوه واریزی شرکتهای بیمه. ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است

ای از درآمد مشمول مالیات  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران توسط شرکتهای بیمه( 11)ماده ( ب)

 .شود شرکتهای مذکور حذف می

 .ذف شدح –و
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شده حق بیمه  دارای بدهی قطعی 9310کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی که تا پایان سال  -ز

االجراء شدن این قانون  بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی هستند، در صورتی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزم

 .شود های حق بیمه آنها بخشوده می اقدام نمایند، جریمهنسبت به تسویه و یا تعیین تکلیف اصل بدهی قطعی شده 

 .حذف شد -ح

های سازمانی را  ساکن در خانه( انتظامی –نظامی )دولت مکلف است کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح  –بند الحاقی 

واریزی سال قبل، در اعتبارات  معادل وجوه. داری کل کشور واریز نماید پس از کسر از دریافتی آنان به حساب خاص نزد خزانه

 .شود بینی می های سازمانی پیش نیروهای مسلح برای تأمین هزینه تعمیر و نگهداری خانه

مدت اجرای آزمایشی قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل  –بند الحاقی 

 .شود تمدید می 0116ات بعدی آن تا پایان سال و اصالح 04/6/0111شخص ثالث مصوب 

- 05تبصره 

قانون برنامه پنجساله ( 01)ماده ( ک)تحصیل ایثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشموالن بند  -الف

های مربوط به  شهریه. پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی رایگان است

های شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی از طریق  کاربردی و دوره -نور، دانشگاههای علمی دانشگاه پیام

و سازمان اوقاف و ( ره)ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی دستگاههای ذی

کمک . شود این قانون پرداخت می( 6)پیوست شماره  11044در ابتدای هر نیمسال تحصیلی از محل اعتبارات برنامه امور خیریه 

هزینه تحصیلی اعم از شهریه ثابت و متغیر پرداختی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به ایثارگران و افراد مشمول خانواده آنها که 

شوند، معادل حداکثر شهریه پرداختی به  ج دانشگاههای دولتی و یا غیردولتی پذیرفته میالملل داخل یا خار در واحدهای بین

گردد و  ها و مقاطع مشابه در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی و واحدهای دانشگاهی داخلی تعیین و پرداخت می شدگان رشته پذیرفته

 .شود مین و پرداخت میباقیمانده شهریه توسط دانشجو اعم از ایثارگر یا خانواده وی تأ

ربط با تأیید سازمان  پیشنهاد دستگاههای اجرائی ذی  نامه اجرائی این بند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به آیین

 .رسد وزیران می  تصویب هیأت ریزی کشور به  مدیریت و برنامه

و »با اضافه شدن عبارت  0116سالمی ایران در سال قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری ا( 01)ماده ( ک)بند  -ب

اعتبار مورد نیاز تا سقف . شود اجراء می« و باالتر و همسران آزادگان%( 05)درصد  همسران شهدا و همسران جانبازان بیست و پنج

توسط این بنیاد پرداخت  جویی اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران ریال از محل صرفه( 05411141114111)بیست و پنج میلیارد

 .شود می

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، وزارت راه و شهرسازی موظف است با ( 66)ماده ( ل)در اجرای بند  -ج

ها به  ای و سایر هزینه هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تأمین مسکن و یا زمین مسکونی به قیمت منطقه

قیمت تمام شده برای حداقل هفتاد هزار نفر از واجدان شرایط که قبالً از زمین و یا مسکن واگذاری از سوی دولت استفاده 

 .اند، اقدام کند نکرده

به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان با اولویت درصد جانبازی،  0116بانک مرکزی موظف است از طریق بانکهای عامل در سال  –د 

، ایثارگران با حداقل دو و نیم سال حضور در جبهه، فرزندان جانبازان هفتاددرصد  (همسر، والدین و فرزندان)زادگان، خانواده شهدا آ

و باالتر و وراث تحت تکفل آزادگان متوفی فقط یک فقره %( 05)پنج درصد  و و باالتر و وراث تحت تکفل جانبازان بیست%( 11)
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انین مربوط و برابر قانون الزام بانکها به پرداخت تسهیالت به وراث جانبازان و آزادگان متوفی مصوب تسهیالت مسکن براساس قو

 .برای خرید یا ساخت مسکن اعطاء کند( واجدان شرایط) 00/0/0111

هفتصد و بیست میلیون نفر،  یم، مبلغ تسهیالت مزبور به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک سن زارش ت ه گ ب

ریال، سایر شهرها پانصد میلیون ( 41141114111)ها، ششصد میلیون  ریال، مراکز استان( 10141114111)میلیون 

ریال و در شهرهای جدید معادل سقف تسهیالت مرکز همان ( 11141114111)ریال، روستاها سیصد میلیون ( 51141114111)

 .شود ساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن و نوساز بودن تعیین می داخت بیستبا مدت بازپر%( 6)استان و با نرخ چهاردرصد

التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی به بانکهای  بینی و پرداخت مابه دولت موظف است نسبت به تضمین پیش -0

. د نیاز را در ردیفهای مربوطه منظور کنداقدام و اعتبار مور( سازمان ملی زمین و مسکن )عامل با تأیید وزارت راه و شهرسازی

های بازپرداخت الزم به میزان اصل تسهیالت و  های عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و أخذ تضمین همچنین بانک

 .اقدام نمایند%(( 6)چهاردرصد )سود سهم ایثارگر

اند و همچنین  ریال استفاده نموده( 1141114111)میلیون ایثارگرانی که در سالهای گذشته از تسهیالت مسکن تا سقف هشتاد  -0

تسویه  0111افرادی که وام دریافتی قبلی خود را بدون در نظر گرفتن سقف مبلغ طی مدتی کمتر از سه سال تا پایان سال 

شند با تأیید بنیاد شهید با و باالتر که با توجه به وضعیت جسمانی دارای مسکن نامناسب می%( 11)اند و جانبازان هفتاددرصد نموده

 .مند شوند توانند مجدداً از این تسهیالت بهره و امور ایثارگران می

های حمایتی غیرایثارگری از قبیل وامهای کارمندی و شرکتی، مسکن مهر، خود مالکی و نظایر آن مانع دریافت این  وام -1

 .بانکی متعلقه برای یک واحد مسکونی استفاده کنندتوانند مشترکاً از تسهیالت  افراد مشمول می. شوند تسهیالت نمی

. باشد اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد واگذاری توسط اداره کل راه و شهرسازی مالک ارائه تسهیالت نزد بانکهای عامل می -6

د و همچنین مشموالن ساکن شو های معتبر همانند نیروهای مسلح تأمین می افراد واجد شرایطی که مسکن آنها از طریق تعاونی

توانند با وثیقه و یا تضمین معتبر بدون  روستاها و شهرهایی که اکثریت امالک و منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند، می

 .ارائه سند ملکی رسمی و یا ثبتی، تسهیالت مقرر را دریافت و در همان محل احداث یا خریداری کنند

ت احداث واحدهای مسکونی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایثارگران مشمول این بند بانکهای عامل مجازند جه -5

تسهیالت مربوط را پرداخت کنند تا پس از احداث به افراد واجد شرایط مذکور که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی 

 .صورت اقساطی واگذار نمایند شوند به می

اسالمی ایران موظف است از طریق بانکهای عامل به ایثارگرانی که دارای مسکن نامناسب یا ناتمام بانک مرکزی جمهوری  -4

بار با  اند فقط برای یک استفاده کرده 0116باشند و در سنوات گذشته از تسهیالت مسکن کمتر از سقف وام مصوب در سال  می

ی و یا با فک رهن و تسویه، یک فقره وام مسکن در قالب تسهیالت ساخت التفاوت وام قبل ، مابه معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران

زمان پذیرش تقاضای این تسهیالت توسط بانکهای عامل از ابتدای تیرماه . با همان وثیقه قبلی و یا وثیقه جدید پرداخت نماید

 .ران استنامه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگ سال و مالک، تاریخ صدور معرفی به مدت یک 0116

 .حذف شد -هـ

- 04تبصره 

های مناطق آزاد تجاری و  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، سازمان( 000)ماده ( ز)در اجرای بند  -الف

ست داری کل کشور مکلف ا خزانه. داری کل کشور واریز کنند صنعتی مکلفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه

و سازمان بهزیستی کشور در همان ( ره)منابع واریزی را به نسبت مساوی برای اجرای مفاد بند یادشده به کمیته امداد امام خمینی

 .مناطق پرداخت کند
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بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است از طریق بانکهای دولتی نسبت به تأمین و پرداخت تسهیالت به مبلغ چهارده  -ب

الحسنه با درنظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در  اندازهای قرض ریال از محل پس( 064611411141114111)چهارصدمیلیارد هزار و 

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به بنیاد تعاون و  اقساط ده ساله برای ازدواج جوانان و جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان

 .ر اقدام کندآموزی و صنایع زندانیان کشو حرفه

الحسنه  ریال مانده تسهیالت قرض( 114111411141114111)بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است سی هزار میلیارد -ج

و ده ( ره)ریال به کمیته امداد امام خمینی ( 014111411141114111)بانکی و رشد منابع مزبور را به تفکیک بیست هزارمیلیارد

ربط به مددجویان تحت پوشش و  ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاههای ذی( 014111411141114111)هزار میلیارد

این تبصره که نتوانند به هر ( ج)و ( ب)کارفرمایان طرحهای مددجویی پرداخت کند و هریک از دستگاههای مشمول بندهای 

ه نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاههای مشمول که از استفاد 0116میزانی از سهمیه تسهیالت خود تا پایان آذرماه سال 

گیرد و دستگاههای مزبور مکلفند در مقاطع زمانی پایان آذرماه، پایان سال  سهمیه خود به طور کامل استفاده نموده است، تعلق می

 .دو خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی تقدیم نماین

های صدور پروانه ساختمانی،  و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه( ره)مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی  -د 

بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوی مصرف  های انشعاب آب و فاضالب و برق و گاز برای یک عوارض شهرداری و هزینه

صورت رایگان به مددجویان تحت پوشش کمیته   خدمات مذکور موظف به ارائه این خدمات به معافند و دستگاههای ارائه دهنده

جدول  501111-01اعتبارات این بند از محل اعتبارات ردیف شماره . باشند و سازمان بهزیستی کشور می( ره)امداد امام خمینی

 .شود ت میدهنده خدمات پرداخ این قانون تأمین و به دستگاههای ارائه( 1)شماره 

 نظارت و مراقبت الکترونیکی از زندانیان مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی 

شوند  شود، زندانیانی که به مرخصی اعزام می ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می به سازمان زندان -هـ

همچنین محکومان واجد شرایط را تحت های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و  یا در زندان

برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت . نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد

های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع ودیعه بابت تجهیزات  الکترونیکی عالوه بر سپردن تأمین

های  کنندگان از محل ودیعه ات احتمالی وارد شده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفادهخسار. باشد مربوطه می

شود که توسط  ریال تعیین می( 944.444)تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه یکصد هزار . شود أخذشده تأمین می

داری کل  حساب درآمد عمومی نزد خزانه کننده أخذ و به ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از استفاده سازمان زندان

%( 944)دولت مکلف است صددرصد . شود این قانون واریز می( 0)جدول شماره  914941کشور موضوع ردیف درآمدی 

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص داده و پرداخت  های جاری به سازمان زندان وجوه حاصله را بابت هزینه

و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت تمام   به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رئیس زندانزندانیانی که . کند

نامه اجرائی این بند به پیشنهاد  آیین. باشند معاف می  یا بخشی از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزینه

 .رسد وزیر دادگستری به تصویب هیأت وزیران می

 .حذف شد –و 

باشد، وزارت  المال یا دولت می نظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیتم به -ز

های  از مازاد منابع درآمد ساالنه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت%( 51)دادگستری مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد 

قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ( 00)ماده ( و)و ( هـ)بدنی موضوع بندهای
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این قانون دریافت و هزینه ( 1)جدول شماره  511111 – 61را از محل اعتبارات ردیف  04/6/0111در مقابل شخص ثالث مصوب 

ماهه در اختیار وزارت  ه را به نسبت در مقاطع سهمدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعالم وزیر دادگستری مبلغ یادشد. کند

 .دادگستری قرار دهد

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و خانواده زندانیان  به منظور پرداخت تسهیالت جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان -ح

سود تسهیالت . شود ی تخصیص داده میریال از محل منابع تسهیالتی نظام بانک( 54111411141114111)مبلغ پنج هزار میلیارد 

ریزی کشور در  کل کشور تأمین و توسط سازمان مدیریت و برنامه 0116بینی شده در قانون بودجه سال  مذکور از محل منابع پیش

دستورالعمل مربوط توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با همکاری وزارت دادگستری . شود وجه بانک عامل پرداخت می

 .شود ین و پس از تصویب شورای پول و اعتبار به بانکهای عامل ابالغ میتدو

شود تا کلیه مشموالن خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه  به دولت اجازه داده می -ط

 .مدت زمان غیبت، معاف کند

نزد  051001حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف  های مشموالن مذکور به تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت

به  511111- 015ریال درقالب ردیف ( 014111411141114111)داری کل کشور واریز و تا سقف بیست و هفت هزار میلیارد  خزانه

ریزی  و برنامه ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت صورت مساوی به ردیفهای ذی

 .شود کشور هزینه می

دارندگان کارت معافیت موضوع این بند از نامزدی نمایندگی مجلس شورای اسالمی، عضویت شوراهای اسالمی شهر و روستا و 

 .باشند قانون خدمات کشوری محروم می( 5)دستگاههای موضوع ماده ( سیاسی و اداری)انتصاب در سمتهای مدیریتی

 :باشد والن غایب برای صدورکارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول ذیل میمیزان جریمه مشم

 مدرک تحصیلی پایه ریالی جریمه مشمولین غایب

 ریال 01141114111زیردیپلم 

 ریال 05141114111دیپلم 

 ریال 01141114111فوق دیپلم 

 ریال 05141114111لیسانس 

 ریال 11141114111فوق لیسانس 

 ریال 15141114111دکترای غیرپزشکی 

 ریال 61141114111دکترای پزشکی 

 ریال 51141114111پزشکان متخصص و باالتر 

به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یکسال %( 01)درصد  به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال ده -0

 .شود محسوب می

از مجموع مبلغ % ( 5)الن دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند پنج درصد و برای مشمو%( 5)برای مشموالن متأهل پنج درصد - 0

 .شود جریمه کسر می

- 01تبصره 

جدول  061005های مشترک مرزی موضوع ردیف شماره  درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه -الف

شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان از  داری کل کشور واریز می این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانه( 5)شماره 

این قانون در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبت ( 1)جدول شماره  511111-011محل اعتبارات ردیفهای ذیل 
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ها   ی صرف امور مربوط به بازارچها های سرمایه اعتبارات تملک دارایی%( 41)ای و شصت درصد اعتبارات هزینه%( 61)درصد چهل

 .گردد

ریزی  پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه کرد درآمد به  نامه اجرائی این بند شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینه آیین

 .رسد تصویب هیأت وزیران می کشور به 

 .حذف شد -ب

- 01تبصره 

طور جداگانه توسط  ر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات بهبگی افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق -الف

قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام ( 11)و ( 10)دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد 

 .پذیرد می

انداز  و امتیاز حساب پس 4511گان متوفی و ازدواج های اجرائی، امتیاز کمک هزینه فوت برای بازماند در تمامی دستگاه -ب

 .شود تعیین و پرداخت می 051( سهم دولت)کارکنان دولت 

قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاههای اجرائی است و شامل اجرای طرحهای ( 01)ماده  -ج

وزیران در مورد تعیین نصاب معامالت موضوع قانون برگزاری   أتهمچنین اختیارات هی. شود ای نمی های سرمایه تملک دارایی

 .یابد شود نیز تسری می صورت مزایده انجام می به مواردی که معامله به 1/00/0111مناقصات مصوب 

 و قانون تمدید آن 5/4/0114بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشموالن قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب  -د

قانون محاسبات ( 51)و ( 50)در دستگاههای اجرائی دولتی با موافقت باالترین مقام اجرائی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد 

جویی ناشی از  ای دستگاهها یا صرفه اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه. عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است

 .رسد، قابل تأمین و پرداخت است ریزی کشور می د سازمان مدیریت و برنامهکاهش نیروها که میزان آن به تأیی

 .حذف شد -هـ

حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به  هرگونه پرداخت حقوق، حق -و

وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، به بازنشستگان دولت که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکتهای دولتی و شرکتهای 

 .آیند، ممنوع است ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می

قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف ( 5)قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( 5)های موضوع ماده  کلیه دستگاه -ز 

صوصی یا تعاونی وجوه نقد مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه در این قانون مکلفند در صورت درخواست متقاضی بخش خ

گذاران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان   ریال از سرمایه( 0411141114111)خدمت یا صدور مجوز بیش از یک میلیارد 

دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت های امور اقتصادی و  ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه نامه ایرانی را طبق آیین

صورت نسیه وصول  رسد به ریزی کشور حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می و برنامه

الزم، به های  نماید و در صورت انعقاد قرارداد دریافت اقساطی یا دریافت یکجا، دستگاههای مذکور موظفند با دریافت تضمین

شود، قرارداد منعقد یا مجوز صادر  نامه مذکور تعیین می تشخیص خود با افزایش مبلغ نقدی مورد مطالبه که میزان آن در آیین

 .کنند و در موارد مربوط به درآمدهای عمومی، اقدام الزم به منظور تضمین وصول وجوه تا پایان بهمن ماه را انجام دهند

- 01تبصره 

 .حذف شد -الف

 .حذف شد -ب
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جویی در سایر اعتبارات  از محل صرفه%( 01)درصد ای معادل ده های سرمایه افزایش اعتبار هر یک از طرحهای تملک دارایی -ج

پیشنهاد دستگاههای   اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاهها و دارندگان ردیف منوط به. ای هر دستگاه مجاز است هزینه

 .ریزی کشور در سقف کل اعتبارات طرح است مدیریت و برنامه ربط و تأیید سازمان ذی

های عمرانی که عملیات  ای آن دسته از طرحها و پروژه های سرمایه مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی –فراز الحاقی 

ه  ب. برسد  مصرف همان طرح و پروژه شود تا به  اجرائی آن پایان نیافته تا زمان اتمام طرح یا پروژه به سال مالی بعد منتقل می

. اتمام برسانند بندی اولیه به های مذکور را مطابق برنامه زمان م، دستگاههای اجرائی مکلفند طرحها و پروژه ی ن س زارش ت گ

 .دشو قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می( 001)منظور نگهداری حسابها در اجرای ماده  دستورالعمل حسابداری مربوط به

اجرای طرحهای مربوط به مطالعه و اجرا، مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام و تکالیف  -د

 .قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران است( 005)ماده 

ای هر استان به اجرای طرحهای  های سرمایه راییاز اعتبارات مربوط به طرحهای تملک دا%( 1)حداقل هشت درصد  –فراز الحاقی 

 .یابد هادی روستایی اختصاص می

ای استانی برابر نصاب معامالت متوسط  های سرمایه سقف ریالی در اختیار شورای فنی استانها در مورد طرحهای تملک دارایی - هـ 

 .شود اصالح می

 :یابد پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، مبالغ زیر اختصاص میقانون برنامه پنجساله ( 006)ماده ( ش)در اجرای بند  -و

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ( 01)ریال از محل منابع ماده ( 14511411141114111)معادل سه هزار و پانصد میلیارد – 0

تشکیل سازمان مدیریت بحران قانون ( 00)ریال از محل منابع ماده ( 14511411141114111)دولت و سه هزار و پانصد میلیارد 

 کشور به جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

%( 61)از اعتبارات مذکور برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت چهل درصد%( 61)چهل درصد 

، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و ای برای نوسازی، بازسازی های سرمایه تملک دارایی%( 41)ای و شصت درصد  هزینه

ها و تکالیف مندرج در قانون  های ستادی و اجرائی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریت انبارهای اضطراری، ساختمان

و اصالحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و  1/0/0141اساسنامه جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران مصوب 

گیرد تا مطابق اساسنامه خود به  قابله با حوادث، سوانح و بحرانها در اختیار جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران قرار میم

 .مصرف برساند

هایی نظیر گرد و  ریال به منظور مقابله با روند فزاینده و شدت وقوع پدیده( 551411141114111)مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد -0

 های کشور، احیاء و پایش آن به سازمان حفاظت محیط زیست ها و دریاچه سالی، حفاظت از تاالبغبار و خشک

 ده هزار میلیارد ریال کمک برای توسعه روش های نوین آبیاری 

ریال جهت کمک های فنی و اعتباری برای توسعه روش های نوین ( 94.444.444.444.444)مبلغ ده هزار میلیارد -3

 اساسی کشاورزی در قالب الگوی کشتآبیاری محصوالت 

 ریال جهت تقویت صندوق بیمه محصوالت کشاورزی( 94.444.444.444.444)هزار میلیارد  مبلغ ده - 9جزء الحاقی 

ریال جهت تجهیز واحدهای راهداری مستقر در راه های کشور به ( 54111411141114111)پنج هزار میلیارد مبلغ – 0جزء الحاقی 

سازمان راهداری و حمل و )ها از قبیل برف و سیل به وزارت راه و شهرسازی  انی و مقابله با حوادث، سوانح و بحرانمنظور امدادرس

 (ای نقل جاده

 .حذف شد -ز
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 .حذف شد -ح

قانون برنامه ( 005)هایی را که دارای مجوز ماده  ریزی کشور مکلف است تخصیص اعتبار پروژه سازمان مدیریت و برنامه -ط

و در ساخت آنها، سایر شرکت ها از محل اعتبارات سایر ( 01جدول شماره )ه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران هستند پنجسال

 .نمایند در اولویت قرار دهد منابع مشارکت می

 .حذف شد -ی

 .حذف شد -ک

های  ه منظور استفاده از ظرفیتقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران و ب( 006)ماده ( ب)در اجرای بند  -ل

ای خود  های سرمایه های تملک دارایی ها و طرح بخش خصوصی، کلیه دستگاه های اجرائی مجازند برای شروع عملیات اجرائی پروژه

 .و طرحهای مصوب مجامع عمومی شرکتهای دولتی، از طریق روش های مشارکت با بخش خصوصی اقدام نمایند

هری مکلفند در مواردی که متقاضی بخش خصوصی وجود دارد، به منظور تکمیل و توسعه طرح های شرکت های آب و فاضالب ش

آوری، انتقال و تصفیه فاضالب، نسبت به عقد قرارداد فروش و یا پیش فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرح های  جمع

 .مایندتوسعه آتی در قالب انواع قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی اقدام ن

نسبت به اجرای طرح های کاهش مصرف انرژی و آب مصرفی خود با جلب  0116های اجرائی موظفند در سال  کلیه دستگاه

الذکر و بازپرداخت اصل  کمک مالی به طرحهای فوق. گذاری شرکتهای خدمات انرژی متعلق به بخش خصوصی اقدام نمایند سرمایه

این قانون  551111 -14ریزی کشور از محل اعتبار ردیف  أیید سازمان مدیریت و برنامهگذاری انجام شده پس از ت و سود سرمایه

 .رسد ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می نامه اجرائی این تبصره با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه آیین. شود تأمین می

ابط پرداخت کمک یا اعانه به افراد و مؤسسات گیرنده موظفند ضمن رعایت کامل قانون ضو اشخاص حقیقی و حقوقی کمک -م

قانون مذکور، مبالغ ( 0)ماده ( 0)، به ویژه تبصره 01/1/0111قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ( 10)غیردولتی موضوع ماده 

ه تعهد توسط تأمین و پرداخت کمک در سال جاری به منزله تداوم کمک در سال آتی نیست و انجام هرگون. دریافتی را هزینه کنند

 .گیرنده با فرض تأمین مجدد در سال آتی، ممنوع است کمک

های فصل توسعه علوم ، فناوری و پژوهش کاربردی ذیل سایر فصول توسط دستگاههای اجرائی، ممنوع  کاهش اعتبارات برنامه -ن

 .است

ریال از ( 01)مبلغ ده ( SMS)یامک دهنده خدمات مخابراتی موظفند عالوه بر قیمت هر پ اپراتورهای ارائه -بند الحاقی 

درآمد . داری کل کشور واریز کنند نزد خزانه 041056کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف  استفاده

 :یابد ربط اختصاص می به شرح زیر به دستگاههای ذی 511111-061حاصله متناسب با وصول از محل اعتبار ردیف 

هزینه  جهت تأمین، تولید و کمک%( 01)بیست درصد )به جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران %( 15) وپنج درصد سی – 0

جهت افزایش اعتبارات سازمان امداد و نجات جهت %( 05)العالج و سرطانی وپانزده درصد  داروهای بیماران با اولویت بیماران صعب

 (خرید تجهیزات

 سازی نیازمندان تحت پوشش جهت توانمند( ره)اد امام خمینیبه کمیته امد% ( 01)درصد  بیست – 0

های درمانی و تجهیزات توانبخشی افراد تحت  به سازمان بهزیستی کشور جهت کمک به تأمین هزینه%( 01)بیست درصد  -1

 پوشش

 حق بیمه تأمین اجتماعی بسیجیان معسر%( 51)جهت تحت پوشش قراردادن پنجاه درصد %( 5)درصد  پنج - 6

به سازمان بیمه سالمت ایران جهت ارتقای پوشش تعهدات خدمات دندانپزشکی و خود مراقبتی کودکان و %( 5)درصد  پنج - 5

 نوجوانان زیر چهارده سال
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 ای های سرمایه به دانشگاه پیام نور جهت تملک دارایی%( 5)درصد  پنج - 4

 به سازمان پزشکی قانونی%( 5)درصد  پنج - 1

 .به سازمان انتقال خون ایران بابت تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی اختصاص یابد%( 5)درصد  پنج - 1

- 01تبصره 

ریزی  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران و در راستای استقرار نظام بودجه( 001)در اجرای ماده  -الف

شود به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به واحدهای  ین روش هزینه میمبتنی بر عملکرد، اعتباراتی که در چهارچوب ا

مربوط به هزینه قطعی منظور و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و فقط بر اساس 

بینی شده  ها و تحقق اهداف پیش زینهبینی نحوه نظارت بر ه های مالی، معامالتی، اداری و استخدامی که متضمن پیش نامه آیین

رسد، هزینه  ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می است و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه

 .گردد می

 .حذف شد -ب

 .حذف شد -ج

 .حذف شد -د

- 00تبصره 

منابع مالی حاصل از  0116شود در سال  دولت اجازه داده می به 05/01/0111ها مصوب  در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه

های هدف  اصالح قیمت کاالها و خدمات موضوع قانون مذکور را با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی بین خانواده

 :کندو نیازمند توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید به شرح زیر اقدام 

ریال ( 6114111411141114111)تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد  0116درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال  -الف

 .شود همان قانون تعیین می( 1)و ( 0)از محل اصالح قیمت کاالها و خدمات موضوع مواد 

ای از محل بودجه عمومی دولت مندرج در این قانون به شرح زیر  و منابع مربوط به ردیفهای یارانه( الف)منابع مذکور در بند  -ب

 :شود هزینه می

ها برای کمک به بخش  قانون هدفمند کردن یارانه( 1)ریال در اجرای ماده ( 514111411141114111)مبلغ پنجاه هزار میلیارد  -0

 ، خدماتی و مسکونیسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه

قانون برنامه پنجساله ( 16)ماده ( ب)ریال به منظور اجرای بند ( 614111411141114111)مبلغ چهل وهشت هزار میلیارد  -0

 پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران

( 1)وع ماده ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موض( 1114111411141114111)تا مبلغ سیصد و هفتاد هزارمیلیارد  -1

 :ها به شرح زیر قانون هدفمند کردن یارانه

 و سازمان بهزیستی کشور( ره)کلیه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی -1-0

 (دارای دفترچه بیمه درمانی روستایی)عشایر و خانوارهای ساکن در روستاها  -1-0

( 0541114111)شرط حداکثر مستمری ماهانه بیست وپنج میلیون  کلیه بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی به -1-1

 ریال

ریال آنها توسط سازمان هدفمندسازی ( 0541114111)کلیه خانوارهایی که درآمد خانوار ماهانه کمتر از بیست و پنج میلیون  -1-6

 .ها احراز شود یارانه
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نقدی، از یارانه سود تسهیالت مسکن تا یک و نیم برابر یارانه نقدی توانند به جای دریافت یارانه  بگیر می کلیه خانوارهای یارانه

 .خانوار استفاده کنند

ریال به منظور تأمین بخشی از یارانه تسهیالت تأمین مسکن برای اقشار ( 004111411141114111)مبلغ دوازده هزار میلیارد  -6

 گاههای حاشیه شهرها و مسکن مهر پذیر، روستایی، ساماندهی مسکن در بافتهای فرسوده، سکونت آسیب

 .در موارد فوق مجاز است%( 01)درصد  جابجایی تا ده -ج

بگیر، درهر استان برای ایجاد اشتغال مولد و کمک به بنگاههای تولیدی همان  جویی حاصل از حذف خانوارهای یارانه صرفه -د 

 .رسد استان به مصرف می

ساله با نرخ  های مشمول، اوراق مشارکت با سررسید حداقل سه داخت نقدی به خانوادهشود به جای پر به دولت اجازه داده می - ه

تمام پارس جنوبی و سایر  های نیمه اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحویل و منابع حاصله را جهت تکمیل پروژه

ازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت از محل ب. ربط وزارت نفت پرداخت کند های مشترک نفتی و گازی به شرکت تابعه ذی حوزه

 .شود درآمدهای حاصل از موضوع این بند انجام می

داری کل  به حساب خاص نزد خزانه 0116و  0111منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سالهای %( 011)صددرصد  -و

 .یابد ها به صنعت برق و آب و فاضالب اختصاص  قانون هدفمند کردن یارانه( 1)شود تا بر اساس مفاد ماده  کشور واریز می

 .ها اقدام کند قانون هدفمند کردن یارانه( 5)طبق ماده  0116دولت مکلف است از فروردین ماه سال  -ز

دولت ملکف است نسبت به برقراری و پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه به  -ح 

 .نباشد 0116حداقل دستمزد سال %( 15)نماید که مستمری ماهیانه آنها کمتر از هفتاد و پنج درصد طریقی اقدام 

 .شود این تبصره تأمین می( ب)بند ( 1)منابع مورد نیاز از محل جزء 

وزارت تعاون، ریزی کشور و  نحوه اجرای این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری سازمان مدیریت و برنامه

 .شود نامه اجرائی این تبصره درج می رسد و در آیین شود و به تصویب هیأت وزیران می کار و رفاه اجتماعی تهیه می

ریزی کشور با همکاری  نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه آیین

 .رسد شود و به تصویب هیأت وزیران می ادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت و معدن و تجارت تهیه میهای امور اقتص وزارتخانه

 .مجری است 0116کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً در سال  -00تبصره 

 های الحاقی تبصره

د ارائه پاسخ الکترونیک به استعالمات و شود به ازای هر مور به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اجازه داده می - 0تبصره الحاقی 

اعالم وضعیت امالک از بانک جامع اطالعات امالک، عالوه بر تعرفه مصوب دریافتی، در مناطق شهری مبلغ سیصد هزار 

داری کل  ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه( 0114111)ریال و در مناطق غیرشهری مبلغ یکصد هزار ( 1114111)

 511111-060ریال از محل ردیف ( 111401141114111)مبلغ هشتصد و سی میلیارد و دویست میلیون . اریز کندکشور و

 .یابد جامع کشور به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اختصاص می( کاداستر)متناسب با وصولی به منظور اجرای طرح حدنگار 

های غیررسمی خود را از طریق  شود که بخشی از آموزش ر اجازه داده میای کشو به سازمان آموزش فنی و حرفه - 0تبصره الحاقی 

های پیامکی و مجازی با مشارکت بخش غیردولتی ارائه و سهم خود از درآمد حاصل را وصول و به ردیف درآمدی  ارائه آموزش

متناسب با وصولی در  511111-060ریال از محل ردیف ( 14411141114111)مبلغ سی و شش میلیارد . واریز کند 061011

 .گیرد اختیار سازمان مذکور قرار می

%( 5)های طیور مشابه تولید داخل معادل پنج درصد  دولت موظف است از داروهای دامی آماده مصرف و واکسن – 1تبصره الحاقی 

داری کل کشور واریز  هارزش فروش محصوالت وارداتی أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزان%( 0)و غیرمشابه معادل دو درصد 
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متناسب با وصولی به منظور  511111-061ریال از محل ردیف ( 015411141114111)مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیارد . نماید

های خام دامی و  در فرآورده( بیولوژیکی)شناختی های دارو، سموم و مواد زیست های موردنیاز پایش باقیمانده تأمین هزینه

شناختی در  برداری و آزمایش خارجی و آزمایشگاهی دارو و مواد زیست آزمایش و خرید امکانات و تجهیزات نمونه برداری و نمونه

به سازمان دامپزشکی کشور و چهل درصد %( 41)ریزی کشور، شصت درصد  قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه

 .یابد می سازی رازی اختصاص به مؤسسه تحقیقات و سرم%( 61)

برداری از جنگلها و مراتع  قانون حفاظت و بهره( 16)دولت مکلف است درآمد حاصل از تمدید زمان اجرای ماده  -6تبصره الحاقی 

. داری کل کشور واریز نماید و اصالحات و الحاقات بعدی آن را أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه 05/5/0164کشور مصوب 

متناسب با وصولی به سازمان جنگلها،  511111-066ریال از محل ردیف ( 151411141114111)میلیارد مبلغ سیصد و پنجاه 

 .یابد مراتع و آبخیزداری کشور اختصاص می

رسمی نسبت به واگذاری انشعاب برق به  ربط با أخذ تعهد  شود از طریق شرکت ذی به وزارت نیرو اجازه داده می - 5تبصره الحاقی 

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر ( 1) مشموالن ماده

در صورت صدور حکم قضائی مبنی بر تخریب این مستحدثات، واگذاری . اقدام نماید 4/5/0110اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 

 .کند انشعاب، حقی برای این افراد ایجاد نمی

ریال دریافت و ( 11)دولت موظف است به ازای هر کیلوگرم واردات انواع کود شیمیایی به کشور مبلغ هشتاد  - 4اقی تبصره الح

مبلغ یکصد و چهل و چهار میلیارد . داری کل کشور واریز کند مبالغ حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه

با وصولی جهت ترویج استفاده از کود آلی تولید داخل به  متناسب 511111-065ریال از محل ردیف ( 066411141114111)

 .یابد ربط اختصاص می سازمان ذی

و بانکهای دولتی موظفند به ترتیب ( ربط وزارت نفت به استثنای شرکت تابعه ذی)شرکتهای دولتی سودده  - 1تبصره الحاقی 

های اداری و  این قانون آمده با تأکید بر هزینه( 1)ره های خود را که در پیوست شما از هزینه%( 0)و دو درصد %( 0)درصد  یک

در اختیار  511111-051درآمد حاصله پس از واریز به خزانه متناسب با وصولی از محل ردیفهای . جویی کنند عمومی صرفه

بات فرهنگیان و ارتقای گیرد تا در امور مربوط به پرداخت مطال های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری قرار می وزارتخانه

 .حقوق و دستمزد و امور پژوهشی و فرهنگی هزینه شود

ارزش معامالتی امالک %( 51)درصد  بهای خواسته و هزینه دادرسی مربوط به آن حداقل پنجاه 0116در سال  – 1تبصره الحاقی 

با نظر بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران شود و بهای خواسته طال و نقره و سایر موارد مشابه نیز مطابق  هرمنطقه تقویم می

قیمت معامالتی امالک متناسب با هر منطقه ظرف . شود قیمت روزآن تقویم می%( 51)درصد  جهت پرداخت هزینه دادرسی، پنجاه

کشور داری کل  درآمد حاصله پس از واریز به حساب درآمد عمومی نزد خزانه. شود مدت دو ماه توسط رئیس قوه قضائیه ابالغ می

 .یابد ربط اختصاص می این قانون به دستگاههای ذی( 1)جدول شماره  511111متناسب با وصول آن از محل اجزای ردیف 

اراضی ملی و دولتی که در اجرای الیحه قانونی نحوه واگذاری و  9311دولت موظف است در سال  – 1تبصره الحاقی 

( 39)شورای انقالب و اصالحات بعدی آن و مواد  00/4/9301احیای اراضی در حکومت جمهوری اسالمی ایران مصوب 

قانون ( 1)ماده ( 0)نامه اجرائی آن و در خارج از محدوده شهرها واگذار شده است را با رعایت تبصره  آیین( 30)و 

 وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، پس از اجرای کامل افزایش بهره

مشروط به حفظ ( برداری از جنگل ها و مراتع اصالحی قانون حفاظت و بهره( )33)طرح و تأیید هیأت نظارت ماده 

کاربری و عدم تفکیک به قیمت کارشناسی روز به فروش رسانده و درآمد حاصله، تا سقف یک هزار میلیارد ریال 
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بخشی از درآمد فوق، متناسب با وصول، به طرح های شماره  .داری کل کشور واریز نماید را به خزانه( 9.444.444.444.444)

یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و  این قانون اختصاص می( 9)پیوست شماره  14910440و  14931499

 .ریزی کشور به مصرف برسد برنامه

وسعه ملی نزد یکی از بانک های عامل دولتی با تشخیص دالر از صندوق ت( 0411141114111)مبلغ دو میلیارد  – 01تبصره الحاقی 

شود تا حداقل معادل سقف مذکور تسهیالت  گذاری می امنیتی سپرده –رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جهت تقویت بنیه دفاعی 

 .ارزی در اختیار نیروهای مسلح و وزارت اطالعات قرار گیرد

و وزارت اطالعات موظفند در مدت زمانی که هیأت امنای صندوق مشخص نیروهای مسلح استفاده کننده از تسهیالت مذکور 

 .کند از محل تولیدات و خدمات صادراتی نسبت به بازپرداخت آن اقدام نمایند می

تخفیف بهای بلیط هواپیما برای فرزندان، والدین و همسران شهدا و %( 51)درصد  دولت مکلف است پنجاه – 00تبصره الحاقی 

 .دهی در کلیه خطوط هواپیمایی را منظور کند به باال با اولویت نوبت%( 05)وپنج درصد تجانبازان بیس

دولت مکلف است از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر  - 00تبصره الحاقی 

باشند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند،  ق وظیفه نمیفاقد درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقو

 .ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند

جای دریافت وام به صورت نقدی، از تسهیالت فروش اقساطی  توانند به زوجهای مشمول دریافت وام ازدواج می - 01تبصره الحاقی 

کننده کاالهای بادوام داخلی هستند، ارائه  کنندگان و فروشندگان متقاضی که عرضه وسط تولیدتسهیالت مزبور ت. استفاده کنند

بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند با درخواست فروشنده پس از أخذ . نمایند شود و بانکها صرفاً پرداخت اقساط را تقبل می می

 .های الزم از زوجین، پرداخت اقساط را تقبل کنند تضمین

باشد و بانک عامل، پرداخت اقساط را در سررسیدهای مذکور در قرارداد برای  ر موظف به پرداخت اقساط به بانک میخریدا

موجب این تبصره مکلف به تضمین پرداخت  سقف تسهیالت فروش اقساطی که بانکها به. کند تضمین می( یا فروشندگان)فروشنده 

 .ریال است( 01141114111)جین یکصد میلیون برای هر یک از زو 0116اقساط آن هستند در سال 

های امور اقتصادی و دارایی و صنعت،  نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و وزارتخانه آیین

رای پول و کارمزد بانک توسط شو. رسد معدن و تجارت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می

 .شود اعتبار تعیین می

ای ردیفهای  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا آخر اردیبهشت ماه اعتبارات هزینه – 06تبصره الحاقی 

مندرج در این قانون را که در اختیار این وزارتخانه است « پزشک خانواده»و « ارزش افزوده%( 0)یک درصد »، «ها هدفمندی یارانه»

نماید بین دانشگاههای علوم پزشکی کشور به تفکیک استان و  براساس شاخص و سرانه جمعیتی و دستورالعملی که تعیین می

 .شهرستان توزیع و ابالغ نماید

 .رسد های جامعه هدف ایثارگری به مصرف می از منابع این تبصره صرفاً جهت هزینه%( 1)درصد  تا هفت%( 5)درصد  حداقل پنج

از %( 0)درصد شود یک قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده می( 5)به دستگاههای اجرائی مشمول ماده  – 05اقی تبصره الح

را به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران اختصاص دهند تا این سازمان ( 4)و ( 6)، (0)اعتبارات خود به استثنای فصول 

رسانی نسبت به تولید و  بخشی و اطالع سازی و آگاهی های مذکور جهت فرهنگ زماننامه منعقده با دستگاه و سا براساس تفاهم

 .های آنها اقدام کند ها و پوشش اخبار فعالیت پخش برنامه
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شود معادل سهام،  اجازه داده می( سازی سازمان خصوصی)م، به وزارت امور اقتصادی و دارایی  ی ن س زارش ت ه گ ب – 04تبصره الحاقی 

برداری از معادن مربوط به انتقال صندوق بازنشستگی فوالد به وزارت تعاون، کار و رفاه  که، اموال، شرکتها و حقوق بهرهسهم الشر

های امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه  مورد توافق وزارتخانه 0110تا  0111اجتماعی، که براساس قوانین بودجه سالهای 

 .به آن صندوق انتقال دهد و یا تسویه نماید 0116رداد واگذاری آن منعقد نگردیده است را در سال اجتماعی قرار گرفته ولی قرا

ای مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی  ریزی کشور مکلف است اعتبارات هزینه سازمان مدیریت و برنامه – 01تبصره الحاقی 

رای ردیف بودجه هستند را صرفاً براساس پیشنهاد دانشگاه یا وزارتخانه هایی که در این قانون دا وابسته به دانشگاهها و وزارتخانه

 .ماهه متناسب با وصول درآمدها و در سقف اعتبارات مصوب اختصاص دهد ربط در مقاطع سه ذی

ب مصو( 0)قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت ( 50)در اجرای ماده الحاقی  – 01تبصره الحاقی 

الحسنه بانکها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور  ریال از منابع قرض( 04111411141114111)مبلغ دو هزار میلیارد  0111

 .گیرد دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می

کی بنیاد و یا مراجع بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود، با تشخیص کمیسیون پزش – 01تبصره الحاقی 

العالج نیاز به نگهداری دارند در صورتی که  قانونی حسب مورد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهولت سن و یا بیماری صعب

حقوق کارکنان %( 11)درصد  کنند، نسبت به پرداخت حق نگهداری به میزان سی در میان خانواده، فرد یا افرادی از آنها نگهداری 

 ./ت اقدام کنددول

http://www.iana.ir/majles/item/00511-0.html 

 برنامه و سیاست ها
 خبرنگاران جوان - 1181بهمن  1۱: تاریخ

 اقدامات الزم برای تامین مواد پروتئینی پایان سال انجام شد

سازی و تامین مواد پروتئینی پایان سال  های الزم برای ذخیره ریزی اقدامات و برنامه: ورزی گفتمعاون امور دام وزیر جهاد کشا

 .انجام شده است

های الزم  اقدامات و برنامه ریزی: ؛ معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشتگروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

سازی و تامین مواد پروتئینی پایان سال انجام شده است و مردم از بابت تامین مایحتاج پروتئینی آخر سال مشکلی  برای ذخیره

 .نخواهند داشت

ادن آن ما حتی در فصول پرنیاز مردم به مواد پروتئینی نظیر ایام پایانی سال و اوایل فروردین در تهیه این مواد و قرار د: رکنی افزود

 .دهیم در سبد خانوارها تالش و جدیت الزم را انجام می

کنندگان ما  با توجه به مازاد تولید کشور عالوه بر تامین کافی مایحتاج پروتئینی داخل، براساس آنچه که صادر: وی یادآور شد

 .اند صادرات مواد پروتئینی به کشورهای مختلف در حال انجام است متعهد شده

http://www.yjc.ir/fa/news/5001111 

 بازار و قیمت ها

 - 81/11/18فارس

 جدول+قیمت میوه و سبزیجات

http://www.iana.ir/majles/item/21503-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5123300
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های سطح شهر، قیمت میوه و سبزیجات در هفته جاری تقریبا ثابت و بدون تغییر  در بررسی میوه فروشی

 .بوده است
قیمت میوه و سبزی در این هفته مانند چند هفته اخیر تقریبا ثابت بوده و تغییر  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

 .چندانی نداشته است

زار های بازار است، به طوری که هر کیلوگرم آن در با ترین میوه ای همچنان یکی از گران فرنگی گلخانه توت: افزاید این گزارش می

 .شود هزار تومان عرضه می 04با قیمت ( ع)شهرستانی میدان امام حسین 

ای جیرفت قیمت این محصول  فرنگی گلخانه به گفته علی امامی معاون اتحادیه بارفروشان طی روزهای آتی با عرضه بیشتر توت

 .یابد کاهش می

 (ها به تومان است محاسبه قیمت)جدول قیمت میوه و سبزیجات 

 (ع)بازار شهرستانی میدان امام حسین  وهانواع می

 1111 سیب زرد

 6111 سیب قرمز

 6111 پرتقال تامسون

 1111 موز

 6511 پرتقال تو سرخ

 5511 انار

 6511 نارنگی

 5111 لیموشیرین

 1111 (هر کیلو)آناناس 

 5111 نارگیل هر عدد

 1111 سیب سبز

 04111 ای توت فرنگی گلخانه

 0011 بادمجان

 0111 کدو مسمایی

 1511 ای فلفل دلمه

 0111 کرفس

 6511 لوبیا سبز

 5511 کلم بروکلی

 0511 کلم سفید

http://www.farsnews.com/
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 0511 کلم قرمز

 0111 خیار

 511هزار و  0هزار تومان و قیمت هر کیلو سبزی خوردن  0براساس این گزارش قیمت هر کیلو سبزی آش، سبزی پلو، کوکو 

 .تومان است

های مذکور و در برخی نقاط شهر تهران و به  د، قیمت میوه و سبزی در برخی از مناطق تهران بیشتر از قیمتافزای این گزارش می

 .های ذکر شده است های عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی کمتر از قیمت ویژه در فروشگاه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01110001110111 

 

 بازار و قیمت ها
 - 81/11/18فارس

 تومانی برای تنظیم بازار 0044عرضه گوشت مرغ منجمد 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با بیان اینکه در حال رصد دالیل افزایش قیمت گوشت مرغ 

امور دام استان در سطح گسترده مرغ منجمد با قیمت برای تنظیم بازار شرکت پشتیبانی : هستیم، گفت

 .کند تومان عرضه می 0044
، سیدمحمد موسوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در نشست خبری در خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

میلیون تن ساالنه  0در زمینه تولید گوشت مرغ وضعیت مطلوب است و حدود   :تمورد تنظیم بازار مرغ در جمع خبرنگاران گف

 .شود گوشت مرغ تولید می

هزار تن از آن  61هزار تن گوشت مرغ مازاد توسط شرکت پشتیبانی امور دام خریداری شده که حدود  051بیش از : وی افزود

 .مربوط به تهران است

شرکت پشتیبانی امور دام استان در سطح گسترده بدون هیچ : قیمت گوشت مرغ اظهار داشتموسوی با اشاره به تغییرات اخیر در 

ها، تعاونی و مراکز بزرگ مصرف، کارخانجات فرآوری و  محدودیتی برای کنترل بازار به کلیه اشخاص حقیقی، حقوقی، اتحادیه

 .کند تومان بدون محدودیت عرضه می 5511یمت بار که نیازمند گوشت مرغ هستند گوشت مرغ منجمد با ق میادین میوه و تره

تن گوشت مرغ  0011تا  111روزانه : کیلوگرم است، اظهار داشت 0045وی با بیان اینکه سرانه مصرف گوشت مرغ در استان تهران 

 .شود که بخشی از آن مازاد بر نیاز است تن گوشت مرغ وارد استان می 0111تا  0411در استان مصرف و بین 

در حال رصد کردن علت افزایش قیمت مرغ هستیم؛ مشکل در شبکه توزیع : ازمان جهاد کشاورزی استان تهران افزودرئیس س

 .است و هیچ گونه مشکلی در مورد تولید گوشت مرغ وجود ندارد

 .هزار تومان است 4تا  5111کننده حداکثر  قیمت نهایی گوشت مرغ منجمد برای مصرف: وی بیان داشت

هزار تومان باالتر باشد ضمن اینکه حداکثر قیمت مرغ زنده  1هیچ توجیهی وجود ندارد که گوشت گرم از : داشت موسوی اظهار

 .تومان است 6611هزار تا  6بین 

 .کند تومان تثبیت می 4511هزار تا  4عرضه مرغ منجمد به صورت نامحدود قیمت بازار را بین : وی اظهار داشت

برابر میزان صادرات کنونی  6اگر : اینکه آیا صادرات باعث گرانی گوش مرغ شده است گفت وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر

 .شود گوشت مرغ صادر شود هیچ مشکلی در تامین آن ایجاد نمی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931118001700
http://www.farsnews.com/
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 .کنیم و برای شب عید هم هیچ گونه نگرانی وجود ندارد برای کنترل بازار مازاد تولید را عرضه می: وی افزود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01110001110016 

 بازار و قیمت ها
 آیانا- 1181بهمن  21, سه شنبه

 تذکر وزیر جهاد کشاورزی به گرانفروشان مرغ 

د بازرسان دولت جهت برخورد با وزیر جهاد کشاورزی در عین حال که در واکنش به گرانفروشی مرغ، از ورو

 .خاطیان خبر داد، واردات مرکبات را نیز خیانت به تولید کشور اعالم کرد
هیچ کمبودی در زمینه : ، محمود حجتی با اشاره به در پیش بودن تعطیالت نوروز گفت(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

هزارتن مرغ منجمد تولید داخل در سردخانه های کشور آماده  051طوری که تامین مایحتاج مردم دراین ایام وجود ندارد، به 

 .عرضه به بازار مصرف است

با توجه به ارزیابی هایی که ما داشتیم و قیمتی که : وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برخی افزایش قیمت ها از جمله مرغ گفت

 .د، آنچه در بازار عرضه می شد، تولید کننده ما ضرر می دادسازمان حمایت تولید کننده و مصرف کننده تعیین کرده بو

هزار ریال تعیین کرده که شبکه های توزیع،  55ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم مرغ منجمد را در سردخانه : حجتی ادامه داد

د با این مبلغ دریافت و با قیمت فروشگاه های عرضه مستقیم کاال، تعاونی های مصرف و شرکت های زنجیره ای استان ها می توانن

 .هزار ریال یا کمتر از آن به دست مصرف کننده برسانند 41

در یکی دو هفته اخیر قیمت مرغ به وضعیت منطقی خودش رسیده و در بعضی از جاها شبکه توزیع کم لطفی : وی اظهارداشت

 .خوبی که وجود دارد هیچ مشکلی پیش نخواهد آمدهایی به مصرف کنندگان می کند که بنده معتقد هستیم با توجه به ذخیره 

ریال عرضه  11تا  45وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه مرغ گرم نیز با توجه به مسافت حمل آن در سطح کشور هم اکنون بین 

ایجاد مشکل فروش بیش از این نرخ منطقی نیست و اجحاف به مصرف کننده است و به نوع برای کاالهای اساسی : می شود، افزود

 .هزار ریال در میادین میوه وتره بار تهران عرضه می شود 45هم اکنون هر کیلوگرم مرغ گرم به قیمت . می کند

هزار ریال غیرمنطقی و اجحاف به مصرف کننده است و قطعا اگر سیستم توزیع  11قیمت مرغ گرم بیش از : حجتی تصریح کرد

 .است برای کنترل بازاراز شبکه وسیع بازرسی استفاده کند بخواهد ناسازگاری داشته باشد دولت ناچار

 .وزیر جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد خود شبکه توزیع این مشکل را حل کند و نگذارد فشاری به مصرف کننده وارد شود

می خواهم در رساندن مرغ  از شبکه توزیع: وی با بیان اینکه این همه دستاورد را نباید با فضاسازی های کاذب از بین بُرد گفت

هزار ریال به دست مصرف کننده تالش کنند و در زمینه مرغ گرم نیز خودشان طوری کنترل کنند که  41منجمد با قیمت کمتر از 

 .هزار ریال بیشتر به دست مصرف کننده نرسد 11از 

هزار ریال به  55منجمد از قرار هرکیلوگرم  به گفته وزیر جهاد کشاورزی، هم اکنون شرکت پشتیبانی امور دام آماده تحویل مرغ

شبکه توزیع کنندگان شامل تعاونی ها مصرف، دستگاه های عمده مصرف کننده، میادین میوه و تره باز و فروشگاه های زنجیره ای 

 .است

به داخل حجتی در خصوص مکاتبات به عمل آمده با چند استاندار استان های مرزی در خصوص جلوگیری از قاچاق مرکبات 

 .واردات مرکبات خیانت به تولید است: اظهارداشت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931119001104
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هیچ کمبودی وجود ندارد بلکه عده محدودی که منافع خاصی هم : وی با بیان اینکه اطالع ندارم که وارد شده یا خیر اظهار داشت

هم در جنوب و هم شمال  در حال حاضر،. دارند طوری فضاسازی می کنند تا اکثریت تولید کنندگان و مصرف کنندگان ضرر کنند

 ./کشور پرتقال به اندازه کافی برای شب عید ذخیره شده است

http://www.iana.ir/majles/item/00611-0.html 

 بازار و قیمت ها
  فودپرس– 1181بهمن ماه  18یک شنبه 

 به بازارمواد غذاییتومانی  0044عرضه مرغ منجمد 
تومان توسط سردخانه های این شرکت  511هزار و  5مرغ منجمد با قیمت : شرکت پشتیبانی امور دام طی اطالعیه ای اعالم کرد 

در راستای وظایف تنظیم بازار نسبت به عرضه مرغ منجمد این شرکت اقدام به عرضه این محصول می کند که .عرضه می شود

براساس این .ها مراجعه کنند  جهت کسب اطالعات بیشتر به نمایندگی های این شرکت در مراکز استانمتقاضیان می توانند 

فروشی بیش از  های اخیر روندی صعودی را طی کرده و در حال حاضر قیمت این کاال در مراکز خرده گزارش، قیمت مرغ طی هفته

 هزار تومان است 1

 http://www.foodpress.ir/Post 

 بازار و قیمت ها
 ایسنا - 1181بهمن  19شنبه 

 قیمت محصوالت کشاورزی در مناطق روستایی اعالم شد

  .در مناطق روستایی کشور اعالم شد 0111قیمت محصوالت کشاورزی در سال 

ی مرکز آمار ایران در بخش غالت محصوالت جالیزی، به گزارش خبرنگار ایسنا، قیمت محصوالت کشاورزی در تابستان امسال از سو

 :دار به این شرح اعالم شد های دانه دار و میوه های هسته ای، میوه های، محصوالت علوفه سبزی

 غالت
ل تومان بوده است که استان گیالن بیشترین و استان اردبی 0600قیمت فروش آزاد یک کیلوگرم گندم در کل کشور  0111در تابستان سال 

  .کمترین قیمت فروش را در کل کشور را داشته است

های فروش به دولت ؤ آزاد به رقم  ریال بوده است که در نتیجه متوسط قیمت 0161140قیمت فروش به دولت این محصول در کل کشور 

  .رسیده است 0161144

  .تدرصد افزایش داشته اس 1141، 0110قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال 

ریال بوده که استان البرز بیشترین و استان همدان کمترین  166144قیمت فروش یک کیلوگرم جو در کل کشور  0111در فصل تابستان 

 .افزاش داشته است 0110درصد نسبت به فصل مشابه سال  10قیمت فروش جو . فروش را داشته است

استان گیالن بیشترین و استان سیستان . ریال بوده است 0161540کل کشور  همچنین براساس این آمار قیمت فروش یک کیلوگرم شلتوک در

کاهشی دو برابر  10و بلوچستان کمترین فروش را در کل کشور را داشته همچنین قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال قبل 

  .داشته است

 :حبوبات
ریال بوده است که استان کرمان بیشترین و استان کردستان  00610ر در کل کشو 0111قیمت فروش یک کیلو نخود در تابستان سال 

درصد کاهش داشته  0041قیمت فروش این محصول نسبت به فصل مشابه سال پیش . کمترین قیمت فروش را در کل کشور داشته است

 .است

http://www.iana.ir/majles/item/21477-1.html
http://www.foodpress.ir/Post
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. استان لرستان کمترین فروش را داشته اندرسید که استان گیالن بیشترین و  0110541قیمت یک کیلوگرم عدس به رقم  0111در تابستان 

  .درصد مواجه بوده است 145با افزایش  0110قیمت این محصول نسبت به تابستان سال 

 :محصوالت جالیزی

ریال بوده که استان سیستان و بلوچستان بیشترین و استان خوزستان  1161قیمت یک کیلوگرم هندوانه در کل کشور  0111در تابستان 

  .درصدی داشته است 044کاهش  0110قیمت فروش این محصول نسبت به سال . یمت فروش را در کل کشور داشته اند کمترین ق

. اند های قم بیشترین و استان اردبیل کمترین فروش را داشته استان. ریال بوده 1111همچنین قیمت فروش یک کیلوگرم خربزه در کل کشور 

  .رو بوده است درصدی روبه 0041با افزایش  0111 قیمت فروش این محصول در تابستان سال

ریال بوده که استان مرکزی بیشترین و استان فارس کمترین قیمت فروش  0001140همچنین در فصل تابستان قیمت فروش خیار در کشور 

  .است درصد افزایش پیدا کرده 0441، 0110قیمت فروش خیار نسبت به فصل مشابه سال . را در کل کشور داشته است

 :ها سبزی
ریال بوده که استان کرمان بیشترین و استان اردبیل کمترین  111145زمینی در کل کشور  قیمت یک کیلوگرم سیب 0111در تابستان سال 

  .درصد کاهش داشته است 1045قیمت فروش این محصوالت . فروش را داشته است

ترین  ریال بوده که باالترین قیمت را سیستان و بلوچستان و پایین 150545، 0111فرنگی در تابستان سال  همچنین قیمت یک کیلوگرم گوجه

  .درصد کاهش داشته است 1046قیمت فروش این محصول . قیمت استان آذربایجان غربی داشته است

ترین قیمت  فهان پایینریال بوده، استان ایالم باالترین و استان اص 500046قیمت فروش یک کیلوگرم بادمجان در کشور  0111در تابستان 

  .درصد کاهش داشته است 445قیمت فروش این محصول . فروش را داشته است

ترین قیمت را داشته  ریال بوده که سیستان و بلوچستان باالترین قیمت و استان اصفهان پایین 511145قیمت فروش یک کیلوگرم پیاز هم 

  .درصد افزایش داشته است 0545 همچنین قیمت فروش این محصول به نسبت سال گذشته. است

 :ای محصوالت علوفه

ریال بوده که استان خراسان شمالی بیشترین و استان خوزستان  411141قیمت فروش یک کیلوگرم یونجه  0111در فصل تابستان سال 

  .تدرصد افزایش داشته اس 0141، 0110قیمت فروش این محصول نسبت به سال . کمترین قیمت فروش را داشته است

ریال بوده که استان خراسان جنوبی و بیشترین مازندران کمترین قیمت  0141قیمت یک کیلوگرم کاه در کل کشور  0111در تابستان سال 

  .درصد افزایش داشته 6041، 0110قیمت فروش این محصول نسبت به سال . اند فروش را داشته

ریال بوده که استان قم و استان خراسان شمالی به  0140146بستان سال جاری، های هسته دار قیمت فروش یک کیلوگرک زردآلو در تا میوه

 .درصد را در قیمت داشته است 0141این محصول نسبت به سال پیش افزایش . ترتیب بیشترین قیمت و کمترین قیمت فروش را داشته اند

 های دانه دار میوه
ترین قیمت  ریال بوده که استان قم بیشترین و استان خراسان شمالی پایین 0140146، 0111قیمت فروش یک کیلوگرم سیب درختی در سال 

درصد افزایش داشته  0141نسبت به سال گذشته،  0111همچنین قیمت یک کیلوگرم سیب درختی در سال . اند فروش در کل کشور را داشته

  .است

ریال بوده که استان اردبیل بیشترین و استان فارس کمترین  0140040قیمت فروش یک کیلوگرم انگور در کل کشور  0111در تابستان سال 

  .درصد داشته است 0140قیمت فروش این محصول . فروش را داشته است

http://www.isna.ir/fa/news/11000101050 

 بازار و قیمت ها
 ایسنا - 1181بهمن  18یکشنبه 

 کنندگان درباره گرانی پرتقال ح سازمان حمایت مصرفتوضی

http://www.isna.ir/fa/news/93111810251
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کنندگان و تولیدکنندگان درباره افزایش قیمت پرتقال توضیحاتی ارائه و اعالم کرد که این سازمان براساس تکالیف  سازمان حمایت مصرف

 .کند ط از جمله کارگروه تنظیم بازار ارائه میرب های الزم را به مراجع ذی های روزمره گزارش کند و پس از بازرسی قانونی، بازار را رصد می

های گرمسیری و  مدیر کل دفتر میوه -پور  های ابوالقاسم حسن کنندگان و تولیدکنندگان درباره گفته به گزارش ایسنا، سازمان حمایت مصرف

در سایت ایسنا منتشر شده بود،  «احتکار عامل گرانی پرتقال وزارت صنعت ورود کند» که با عنوان -نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی 

  :متن توضیح سازمان حمایت بدین شرح است. توضیح داد

 044رش با های صنعت، معدن و تجارت قیمت پرتقال در زمان درج این گزا براساس رصد و پایش مستمر بازار توسط این سازمان و سازمان "

فروشی رسیده  تومان به ازاء هر کیلوگرم در سطح بازار خرده 1406درصد افزایش نسبت به ماه قبل به  144درصد افزایش نسبت به هفته قبل و 

  .تومانی اعالمی در خبر مذکور با اطالعات دریافتی این سازمان تطابق ندارد 1111است لذا قیمت 

شاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و مطابق نامه مقام عالی وزارت به عنوان دبیر هیات دولت، وزارت براساس قانون انتزاع وظایف بخش ک

لیکن . به عهده گرفته است 0111ها را در سال  جهاد کشاورزی مسوولیت تامین و تنظیم بازار کاالهای کشاورزی و غذایی و نظارت بر قیمت

ربط از جمله کارگروه تنظیم  های الزم به مراجع ذی گزارش  های روزمره و ارائه رصد بازار، بازرسیاین سازمان براساس تکالیف قانونی موضوع 

  ."بازار را با جدیت در دستور کار دارد

http://www.isna.ir/fa/news/11000101160 

 تولید دام و طیور

 - 81/11/11فارس

 9310صنعتی در سال   درصدی شاخص قیمت تولید در گاوداری03ایش افز

 9310صنعتی کشور در سال   شاخص قیمت تولید کننده محصوالت گاوداری: مرکز آمار ایران اعالم کرد

 .رسیده است 911.91درصد افزایش یافته است و به عدد  03.34نسبت به سال قبل 
های صنعتی کشور در سال  شاخص قیمت تولید کننده محصوالت گاوداری مرکز آمار ایران،به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .رسیده است 011401درصد افزایش یافته است و به عدد  01414نسبت به سال قبل  0110

 4411درصد، تابستان  0416همواره دارای روند افزایش بوده است به طوری که در بهار  0110های سال  شاخص کل طی فصل

 .درصد افزایش داشته است 1410درصد و زمستان  0411درصد، پاییز 

یزان افزایش مربوط به گوساله زیر چهار ترین م شاخص قیمت تمامی اقالم مورد بررسی افزایش یافته است، که بیش 0110در سال 

 .باشد درصد می 41456ماه با 

 .باشد درصد مربوط به استان کرمانشاه می 11461ترین افزایش در شاخص کل استان با  بیش

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01110005110151 

 تولیدات دام و طیور
 - 81/11/19فارس

 میلیون تن گذشت 0تولید مرغ کشور از مرز 

میزان تولید مرغ در کشور از مرز دو میلیون تن در : معاون بهبود تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی گفت

 .سال گذشت

http://isna.ir/fa/news/93110703864
http://isna.ir/fa/news/93110703864
http://www.isna.ir/fa/news/93111910942
http://www.farsnews.com/
http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1392/n_shghtmgsk_92.pdf
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931115001758
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پاک گلوگاه در  برداری از شرکت دانه رستان گلوگاه، حسن رکنی بعد از ظهر امروز در مراسم بهرهاز شه خبرگزاری فارسبه گزارش 

ها  شود که میزان سرانه تولیدات گوشت مرغ در این سال با نگاهی به سه دهه اخیر مشخص می: ناحیه صنعتی این شهر اظهار داشت

 .کمتر از دو کیلوگرم بود

کیلوگرم رسید و این در حالی  04شده امروز میزان سرانه تولید مرغ در کشور در حال حاضر به  با اقدامات انجام: وی تصریح کرد

 .کیلوگرم است 01تا  00است که میانگین تولید این محصول در دنیا 

یز عبور میلیون تن در سال ن 0معاون بهبود تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی با اعالم اینکه میزان تولید مرغ در کشور از مرز 

 .میزان تولید باال یک مزیت و موقعیت طالیی برای در اختیار گرفتن بازار جهانی است: کرد، بیان داشت

ریزی مناسب است تا به عنوان صادرکننده موثر در جهان  برای توسعه صادرات گوشت مرغ نیاز به برنامه: این مسئول اضافه کرد

 .مطرح شویم

بینی شده بود که در سال  پیش: گذشته ایران جزء واردکنندگان این محصول بود، خاطرنشان کرد های رکنی با اعالم اینکه در سال

به  10ریزی انجام شده میزان واردات کشور در نیمه نخست سال  هزار تن واردات به کشور انجام شود ولی با برنامه 51بیش از  10

 .شور نیز صادر شدهزار تن مرغ از ک 61هزار تن رسید و در همین نیمه حدود  05

توانیم بازار مرغ دنیا را تسخیر کنیم ولی در مسیر توسعه صادرات این محصول قرار گرفتیم و  با شرایط فعلی نمی: وی بیان داشت

 .برای حضور موثر در بازار جهانی نیاز به تامین زنجیره تولید مرغ داریم

: شود اما بازدهی خوبی ندارد، گفت ای با میلیاردها تومان ساخته می همعاون وزیر جهاد کشاورزی با طرح این سئوال که چرا کارخان

 11درصدی به  11وری در تولیدات داریم و واحد تولیدی در کشور از ظرفیت تولید  برای سوددهی در تولید نیاز به افزایش بهره

 .درصد ارتقاء پیدا کنند

محصول بیشتر از شرایط فعلی است و برای رسیدن به جایگاه باثبات در  توانایی کشور در تولید این: این مسئول در پایان متذکر شد

 . بازار جهان باید تالش بیشتری در برنامه کاری مسئوالن این بخش قرار گیرد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01110001110014 

 

 تولیدات دام و طیور
 - 81/11/17فارس

 درصد یافت 99.4صنعتی   شاخص قیمت تولید کننده گاوداری

رسید، که  041.11به عدد  9313های صنعتی در فصل بهار  شاخص کل قیمت تولید کننده محصوالت گاوداری

سال قبل نشان درصد افزایش را نسبت به فصل مشابه  99.4درصد افزایش را نسبت به فصل قبل و  9.5

 .دهد می
های صنعتی در فصل بهار  شاخص کل قیمت تولید کننده محصوالت گاوداری مرکز آمار ایران،به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

درصد افزایش را نسبت به فصل مشابه سال  0044نسبت به فصل قبل و  درصد افزایش را 041رسید، که  011411به عدد  0111

 .دهد قبل نشان می

در . های صنعتی به غیر از گوساله نر زیر چهار ماه با افزایش روبرو بوده است در فصل مورد بررسی شاخص کل تمامی اقالم گاوداری

 .ترین افزایش روبرو بوده است درصد افزایش نسبت به فصل قبل با بیش 1404این میان گاو شیری با 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931118001276
http://www.farsnews.com/
http://www.amar.org.ir/
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ها، با افزایش روبرو بوده است که در این میان استان آذربایجان شرقی با  در فصل مورد بررسی شاخص قیمت کل در اغلب استان

درصد کاهش نسبت به فصل  5411ترین افزایش و استان مازندران با  درصد افزایش در شاخص کل نسبت به فصل قبل بیش 05401

 .اند ترین کاهش در شاخص کل را نسبت به فصل قبل داشته شقبل بی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01110005110155 

 تولیدات دام و طیور
 - 81/11/21فارس

 04سرانه مصرف مرغ ایران / هزار تن مرغ مازاد 044وجود  /کشور اول تولید مرغ دنیا است 94ایران در شمار 

 کیلوگرم 99کیلو، دنیا 

هزار واحد پرورش مرغ گوشتی  03ایران با دارا بودن : مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت

ر دنیا کیلوگرم و د 04کشور اول دنیا به لحاظ تولید است و میزان مصرف سرانه گوشت مرغ در کشور  94جزء 

 .کیلوگرم است 99حدود 
همایون دارابی مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور در نشست خبری  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ایران در : ساله دارد، گفت 41ای  ابقههای زیر بخش دام و طیور کشور در جمع با بیان اینکه مرغداری صنعتی کشور س امروز تشکل

 .اول دنیا به لحاظ میزان تولید هستیم 01هزار واحد پرورش مرغ گوشتی جزء  01حال حاضر با دارا بودن 

میزان تولید ساالنه : کیلوگرم است، افزود 00کیلوگرم و در دنیا حدود  04وی با بیان اینکه میزان مصرف سرانه در کشور حدود 

 .میلیون تن گذشته است 0بل طبخ در کشور از مرز گوشت مرغ قا

 41امسال حدود : شود، اظهار داشت درصد پروتئین حیوانی قابل مصرف کشور از گوشت مرغ تأمین می 11دارابی با تأکید بر اینکه 

 .ایم ایم و اولین سالی است که به طور کامل قطع وابستگی داشته هزار تن صادرات گوشت مرغ داشته

ای قیمت تمام شده مرغ افزایش یافت در   با جایگزین شدن ارز مرجع به ارز مبادله: شاره به افزایش قیمت مرغ، بیان داشتوی با ا

حالی که بازار کشش این افزایش قیمت را نداشت و مرغداران در حال زیان بودند و بر این اساس شرکت پشتیبانی امور دام مجبور 

 .هزار تومان مرغ گرم را از ذخیره کند 1 شد برای تنظیم بازار با قیمت کف

کننده و  کنند و این قیمت به نفع مصرف هزار تومان قیمتی است که مرغداران از تولید ضرر نمی 1قیمت : دارابی اظهار داشت

با افزایش شد، در حالی که  شدند و تولید متوقف می یافت مرغداران ورشکست می کننده است، زیرا اگر زیان دهی ادامه می تولید

 .روز است که تعادل به بازار برگشته است 01قیمت به مدت 

کنندگان در پی ضررهای پیاپی اقدام به کاهش  مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در پاسخ به این سؤال که آیا تولید

ه از چرخه تولید است، ولی این موضوع در کنند طبیعتا پیامد یک سال و نیم زیان خروج یک تعداد تولید: اند، گفت ریزی کرده جوجه

 .کنندگان مرغ صدق نکرد و آنها در مقابل این شرایط ایستادگی کردند مورد تولید

شود، در اصل سیاست وزارت جهاد کشاورزی است که با همکاری صنف  ریزی بیان می آنچه در مورد کاهش جوجه: وی افزود

 .تولیدکنندگان مرغ گوشتی اجرا شده است

های  بنابراین با توجه به اینکه بازار صادراتی مناسبی نداریم و سردخانه: کنندگان مرغ گوشتی کشور اظهار داشت رعامل تولیدمدی

 .ریزی و تنظیم تولید براساس مصرف، صادرات و ذخیره بود پیشتیبانی امور دام هم پر بود تنها راه کاهش جوجه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931115001755
http://www.farsnews.com/
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ها که در سن باالی  مرغ مزارع مادر به صورت نطفه یا جوجه صادر و بخشی از گله بر این اساس مقرر شد بخشی از تخم: وی افزود

میلیون  15میلیون قطعه بود، را به مرز  15تولید بودند، زودتر از موعد حذف شود تا از این روش تولید جوجه که ماهانه در مرز 

 .قطعه کاهش دهیم

: هزار تن تولید گوشت مرغ مازاد وجود دارد، گفت 05نکه ماهانه حدود مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی با بیان ای

 .اکنون با تصمیم اتخاذ شده تولید منطبق با مصرف داخلی، صادرات و ذخیره است هم

هزار تن است که  011کنند، در حالی که مازاد تولید حدود  میلیون تن گوشت مرغ وارد می 1کشورهای همسایه : وی افزود

 .بازاریابی مازاد را به کشورهای همسایه صادر کرد توان با می

کنندگان صنعت طیور از  مطالبه تولید: ها، یارانه تولید مغفول ماند، اظهار داشت دارابی با بیان اینکه بعد از هدفمند کردن یارانه

 .رت رقابت برای صادرات استدولت باید یارانه تولید باشد زیرا نتیجه آن افزایش هزینه تولید و در نتیجه از دست رفتن قد

هزار تن مازاد تولید گوشت  944میلیارد تومان به عنوان مشوق صادراتی دولت به ازای  04مقرر شده مبلغ : وی افزود

کنندگان پرداخت شود که این مبلغ با تمهیدات وزارت جهاد کشاورزی در بخش تولید مرغ تزریق  مرغ به تولید

 .شود می

کنندگان  تا زمانی که تقاضای بازار مرغ درشت است، تولید: مردم تمایل دارند مرغ درشت مصرف کنند، گفت دارابی با بیان اینکه

 .کیلوگرم است 041تا  040ترین وزن برای مرغ بین  روند، در حالی که مطلوب هم به این سمت می

های  بیعی شکل بگیرد و یکی از برنامهزنجیره تولید باید در یک بستر ط: مدیرعامل اتحادیه مرغ گوشتی کشور اظهار داشت

 .ساله در زنجیره تولید است 5درصد تولید در بازه زمانی  11وزارتخانه قرار دادن 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01110000111140 

 تولیدات دام و طیور
 آیانا-1181بهمن  11, ارشنبهچه

 ها از گشایش دو پروژه بزرگ مرغداری  اظهار خشنودی اردبیلی

پروژه قابل افتتاح بخش کشاورزی، گشایش دو پروژه شاخص از صنعت مرغداری، نشانه پویایی  33در کنار 

 . کشاورزی استان است
جهاد کشاورزی استان اردبیل که به مناسبت دهه فجر در آئین ، رئیس سازمان (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ترین واحد مرغ مادر گوشتی که با حضور رکنی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دامی و خدابخش  برداری از بزرگ افتتاحیه بهره

ت تولیدکنندگان برگزار شد با اشاره به استاندار اردبیل، زنجانی فرماندار اردبیل و جمعی از مسئوالن استانی و شهرستانی و با شرک

میلیارد  11گذاری بیش از  پروژه عمرانی زیربنایی و تولید کشاورزی با سرمایه 11در دهه فجر در سطح استان : این مطلب گفت

و استانی رسماً برداری از آنها با حضور مسئوالن کشوری  شود که از همین لحظه آغاز بهره نفر آغاز می 015زایی  تومان و با اشتغال

 .یابد های ملی تحقق می مدار در مناسبت های دولت مردم شود و این به برکت جمهوری اسالمی ایران است که با حمایت اعالم می

برداری  ها صادرات مازاد تولید را از استان اردبیل به کشور همسایه توسعه خواهیم داد که با بهره با این توانمندی: عدیل سروی افزود

 .رسد هزار قطعه می 601این دو واحد مرغ گوشتی ظرفیت تولید استان درا ین حوزه به بیش از یک میلیون و از 

گیرند، در صنعت طیور شش  برداری قرار می از هشت واحد تولیدی فعال که در دهه مبارکه فجر مورد بهره: وی خاطرنشان کرد

هزار  001عه و دو مورد مربوط به تولید مرغ مادر گوشتی با ظرفیت هزار قط 001مورد مربوط به تولید مرغ گوشتی به ظرفیت 

 .قطعه است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931121000862
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هزار  15روزه به ظرفیت  واحد تولیدی مرغ گوشتی آلوارس جوجه با مدیریت ناصر ضیغمی با تولید جوجه یک: سروی تصریح کرد

هزار  15شرکت آرتا جوجه سبالن نیز با ظرفبیت میلیون تومان در سرعین افتتاح شد و  111قطعه و با تأمین اعتبار پنج میلیارد و 

صورت مجهز و مدرن با رعایت سیستم نوین بهسازی مصرف سوخت و ایزوالسیون کامل اجرا شده است که شاهد  قطعه به

 ./برداری آن هستیم بهره

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00111-0.html 

 تولیدات دام و طیور
 آیانا- 1181بهمن  18, یکشنبه

 همچنان مازاد تولید مرغ در کشور داریم 

 .توان نوسانات قیمتی را به کمبود آن نسبت داد دلیل مازاد تولید گوشت مرغ، نمی به
از مطلوبیت تولید ( ایانا)برنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مدیرکل دفتر امور طیور و زنبورعسل معاونت امور دام امروز در گفتگو با خ

ریزی در واحدها به اندازه کافی انجام شده و مشکل خاصی در  شده، جوجه با مدیریت انجام: گوشت مرغ در کشور خبر داد و گفت

 .این بخش وجود ندارد

ر تن عنوان شده که پاسخگوی نیازهای داخلی هزا 051ذخیره مرغ منجمد شرکت پشتیبانی امور دام نیز : حبیب امینی افزود

 .خواهد بود

های مختلف ازجمله استان تهران به اندازه کافی وجود دارد، بنابراین کمبودی  مرغ گرم منجمد نیز در استان: وی خاطرنشان کرد

 .نداریم

رو نبوده  در این مدت با کاهشی روبهشود که  استان همجوار تأمین می 1گوشت مرغ مورد نیاز استان تهران از : امینی ادامه داد

 .است

 ها پاک بودن واحدهای تجاری گوشت مرغ از انواع بیماری

ها خبر داد و  مدیرکل دفتر امور طیور و زنبورعسل معاونت امور دام از عاری بودن واحدهای تجاری گوشت مرغ از انواع بیماری

شده، واحدهای تولیدی پرورش مرغ کشور از  های روزانه اعالم گزارشهای مکرر سازمان دامپزشکی کشور و  طبق پایش: تصریح کرد

 .هرگونه بیماری پاک است و از این لحاظ مشکل خاصی وجود ندارد

 .شود هزار تن مرغ گرم در کشور مبادله می روزانه شش تا هفت: وی یادآور شد

دلیل عرضه و تقاضا بوده مقطعی است و مردم نباید  به نوسانات قیمتی که این روزها در بازار شاهد آن هستیم،: امینی تأکید کرد

 .نگران کمبود در این بخش باشند

تر مشکالت موجود  ذخیره استراتژیک و ذخیره مازاد همچنان در بخش مرغ وجود دارد و امیدواریم هرچه سریع: وی اظهار داشت

 ./در بخش نوسانات قیمتی مرتفع شود

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00660-0.html 

 تکنولوژی، نوآوری، علمی

 آیانا-1181بهمن  19, شنبه

 رونمایی از سه طرح تحقیقاتی کشاورزی 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21398-1.html
http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21442-1.html
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نام  ، رقم جدید میوه به به13همزمان با افتتاح مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، از رقم گل محمدی کاشان 

 .ویدوجا و دانش فنی گلخانه خورشیدی ملی رونمایی شد
، صبح امروز با حضور مسئوالن ارشد وزارت جهاد کشاورزی، از چند طرح (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

 .تحقیقاتی رونمایی شد

های کشور است که توجه  انی نیز از مزیتبخش باغب: در این مراسم، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت

خاصی به آن نشده است و افتتاح مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی در راستای توجه هرچه بیشتر به بخش و ارتقای سطح باغبانی 

 .گیرد کشور صورت می

ه این مؤسسه اعالم کرد و های گرمسیری و چای را زیرمجموع های پسته، گل و گیاهان زینتی، خرما و میوه اسکندر زند پژوهشکده

 .های معتدل و سردسیری خبر داد از تأسیس پژوهشکده میوه

های تحقیقاتی، آموزشی و  های کلی تحقیقات باغبانی را در تمام زمینه عنوان یک مؤسسه فعال، سیاست این مؤسسه به: وی افزود

 .ترویجی انجام خواهد داد

گذاری مؤسسه با حمایت معاونت باغبانی در تالش است تا آنچه در  ی سیاستشورا: معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد

توان بخش خصوصی است، به آن بخش واگذار شود و آنچه وظیفه حاکمیت است، بر عهده مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی گذاشته 

 .شود

 .ز افزایش بودجه در سال آینده خبر دادهای تحقیقاتی باغبانی اعالم کرد و ا کننده تمام زیربخش زند این مؤسسه را هماهنگ

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00600-0.html 

 تکنولوژی، نوآوری، علمی
 آیانا-1181بهمن  21, سه شنبه

 رونمایی از برنامه جامع حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه 

قیقات خاک و آب از برنامه جامع حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در راستای خوداتکایی محصوالت مؤسسه تح

 .رونمایی کرد 9313 - 9141راهبردی زراعی 
با بیان اینکه ( ایانا)رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب و مجری این طرح امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

پایداری این منابع زمانی محقق : ویت امنیت غذایی در گرو استفاده بهینه از منابع خاک و آب بوده، گفتکشاورزی پایدار و تق

 .شود که با آن رفتار مناسب علمی انجام گیرد می

عنوان یکی از ارکان پایداری منابع تولید، در شرایط عدم اعمال مدیریت مناسب، به  حاصلخیزی خاک، به: کاظم خاوازی افزود

یابد که برای دستیابی به یک عملکرد پایدار، مستمر و مطلوب، بیش از حفظ  ره افتاده و توان بارخیزی آن کاهش میمخاط

 .حاصلخیزی خاک، تغذیه مناسب گیاه نیز از ضروریات است

است،  در کشور مورد توجه قرار گرفته 0114و مفهوم حاصلخیزی خاک از سال  0110وی با اعالم اینکه شناخت خاک از سال 

های مختلف، نقش پررنگ استفاده از نهادهای کشاورزی ازجمله کودها برای افزایش عملکرد کمی و ارتقای  پژوهش: خاطرنشان کرد

درصد افزایش تولید محصوالت مرهون استفاده  55تا  11ای که بر اساس مطالعات فائو،  گونه کیفی محصوالت را نشان داده است، به

 .شیمیایی است مناسب از انواع کودهای

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21411-1.html
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ها به  شده در دنیا و ایران و تجارب حاصل از انتقال یافته های انجام های گذشته به واسطه پژوهش طی سال: خاوازی ادامه داد

های حاصلخیزی و تغذیه گیاه، صورت گرفته و در نهایت هنوز مفاهیمی مانند مصرف بهینه  برداران تحوالتی در مفاهیم و نگرش بهره

 .خاک و ارتقای حاصلخیزی خاک نهادینه نشده است کود، آزمون

کارگیری کلیه  وزارت جهاد کشاورزی مصمم شد تا با به 0616های باقیمانده تا  در ابتدای برنامه ششم و سال: وی تصریح کرد

حبوبات،  گندم، جو، کلزا، پسته،)نفعان دخیل در حوزه حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه ضریب خوداتکایی محصوالت زراعی  ذی

را ارتقا دهد و به این منظور، معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی تدوین برنامه جامع حاصلخیزی خاک و ( چغندرقند، ذرت و برنج

به مؤسسه تحقیقات خاک و آب محول  0111تغذیه گیاه را با هدف افزایش ضریب خوداتکایی هشت محصول زراعی در خردادماه 

 .کرد

های مختلف  اندیشی با گروه مؤسسه تحقیقات خاک و آب نیز با برگزاری هم: رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب یادآور شد

بندی نتایج حاصل از تحقیقات شش دهه فعالیت مؤسسه، مباحث کانون  های اجرایی و جمع پژوهشی، آموزشی، ترویجی و دستگاه

 .ارهزار نفر ساعت تدوین کردکود کشور، برنامه حاضر را به میزان حداقل چه

محور روند تغییرات جمعیت، تولید محصوالت کشاورزی و وضعیت  00خاوازی جامعیت برنامه در ابعاد نظری و عملی را شامل 

رسانی به تولیدات کشاورزی؛ مواد  های کشور و ضرورت ارتقاء توان آن برای خدمت منابع خاک و آب؛ وضعیت حاصلخیزی خاک

های زراعی کشور؛ نظام برآورد، تولید، تأمین، توزیع و مصرف کود؛ نظام توصیه  راهکارهای حفظ و ارتقاء آن در خاکآلی، اهمیت و 

؛ نظام (نویسی بر مبنای آزمون خاک و گیاه در برنامه جامع حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه تقویت جایگاه نسخه)و مصرف کود 

های حاصلخیزی  ر ایران؛ کود، کیفیت محصول و مالحظات محیط زیستی؛ پژوهشکنترل کیفی کود؛ استانداردسازی مواد کودی د

خاک و تغذیه گیاه، دستاوردها و نیازهای پژوهشی آینده؛ آموزش و ترویج حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه؛ ساختار الزامات اجرایی و 

های کشور، سالمتی  ید باعث ارتقای حاصلخیزی خاکعالوه بر پایداری تول 0616انجام آن تا سال : قانونی اعالم کرد و اظهار داشت

 .شود محصول و در نهایت بهبود سالمتی جامعه و حفظ محیط زیست می

این برنامه در اختیار معاونت زراعت جهاد کشاورزی قرار گرفته و : وی در پایان درباره نحوه انتقال این دستاوردها تأکید کرد

شده در حال آموزش به کارشناسان  های آموزشی که برای محصوالت مختلف تدوین در کارگاه شده های انجام ریزی همچنین با برنامه

 ./برداران بوده و در برنامه تلویزیونی کشاورز نیز مورد استفاده کارشناسان است و بهره

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00611-0.html 

 تکنولوژی، نوآوری، علمی
 آیانا- 1181بهمن  18, یکشنبه

 کشور تولید کننده توبرکولین در دنیا شد  94ایران جزو 

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی پیشرفت ایران در تحقیقات واکسن و سرم سازی را 

ماده آنتی ژن تست )ولید کننده توبرکولین کشور ت 94دستاوردی بزرگ دانست، هنگامی که کشورمان جزو 

 .در دنیا شده است( تشخیصی
به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از اراک، حمید کهرام در شروع عملیات اجرایی خط تولید توبرکولین و رونمایی از کیت الیزای 

ی از آرزوهای موسسه رازی بود که حدود دستیابی به فناوری ساخت تجهیزات توبرکولین یک: تشخیص بروسلوز دامی در اراک گفت

 .سال است دانشمندان این موسسه بر روی آن پژوهش می کنند و این تالش اینک به ثمر نشسته است 61

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21480-1.html
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هم اکنون بسیاری از کشورها با وجود پیشرفت های علمی و تحقیقاتی موفق به دستیابی فناوری توبرکولین نشده اند، : وی ادامه داد

 .ندان ایرانی و تعهد آن ها موجب شد این فناوری بومی شوداما همت دانشم

ساخت سایت بین المللی تولید توبرکولین در چند مرحله انجام می شود که مرحله نخست آن در زمینی به : کهرام بیان کرد

ساختمان آن نیز از  متر مربع افزایش می یابد و بودجه 511متر مربع اجرا می شود و در مراحل بعد تا یک هزار و  511مساحت 

 .محل اعتبارات استانی و تجهیزات آن از منابع ملی تامین می شود

میلیارد ریال و با ظرفیت  61عملیات ساخت ساختمان تولید توبرکولین و مالئین در مرحله اول با اعتباری بالغ بر : وی عنوان کرد

 .به بهره برداری می رسد 15رحله دوم آن تا پایان سال تولید ساالنه هشت و نیم میلیون دز به مدت دو سال آغاز شده و م

 .توبرکولین برای تشخیص بیماری سل انسان و دام و مالئین برای تشخیص بیماری مشمشه در دام کاربرد دارد: وی توضیح داد

مرکزی تنها  این موسسه در شش استان فعالیت می کند که استان: رییس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی بیان کرد

 .استانی است که تولید کیت در آن انجام می شود که از اهمیت باالیی برای کشور برخوردار است

برسلوز یکی از بیماری های شایع میان انسان و حیوان است که با شیوع و تشخیص آن در بین دام ها هزینه : کهرام اظهار کرد

 ./ی برسلوز در این مرکز صرفه جویی زیادی برای کشور در پی داردباالیی را برای کشور در پی دارد که تولید کیت ها

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00611-0.html 

 خدمات دام

 - 81/11/18فارس

 مرکز درمانی دامپزشکی در کشور 0044وجود 

واحد  9510آزمایشگاه،  344مرکز درمانی دامپزشکی،  0044اکنون : امپزشکی گفترئیس سازمان نظام د

کارخانه دارو، مکمل و  954شرکت پخش دارو و  044مرکز واکسیناسیون دامپزشکی و  144داروخانه و بیش از 

 .کنسانتره در کشور وجود دارد
، محمدرضا صفری رئیس سازمان نظام دامپزشکی امروز در مراسم افتتاحیه سومین خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

آن : دام بزرگ با اشاره به اهمیت نقش دامپزشکی در اقتصاد دامپروری کشور گفت( درمانگران)های  المللی کلینیسیمن کنگره بین

محور است و  کنیم، کمک به اقتصاد سالمت ها دنبال می دامپروریها و بهداشت  چه ما به عنوان دامپزشک در عرصه درمان بیماری

 .این کنگره نماد توجه به این امر مهم و خطیر است

واحد  0165آزمایشگاه،  111مرکز درمانی دامپزشکی،  5011هم اکنون در کشور : وی با اشاره به حوزه آموزش و تحقیقات افزود

کارخانه دارو، مکمل و  011شرکت پخش دارو و حدود  011دامپزشکی و نزدیک به مرکز واکسیناسیون  111داروخانه و بیش از 

 .کنسانتره برخوردار هستیم

سال پیش زمانی که قانون سازمان دامپزشکی کشور  61این در حالی است که در : رئیس سازمان نظام دامپزشکی اظهار داشت

 .پست دامپزشکی در کشور فعال بود 1واحد آزمایشگاهی و  1واحد درمانگاهی و  1تصویب شد، تنها 

طلبد که ما در حوزه آموزش و تحقیق دامپزشکی و  نقاط کشور می گستردگی حضور دامپزشکی در اقصی  :صفری تصریح کرد

 .ای داشته باشیم چگونگی ورود به بازار کسب و کار دامپزشکی توجه جدی و ویژه

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21438-1.html
http://www.farsnews.com/
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جای تحقیقات دامپزشکی به شکل مستقل : موزش و ترویج کشاورزی گفت، آ وی در این مراسم خطاب به رئیس سازمان تحقیقات

در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات کم و خالی است و باید این بخش را به جهت اهمیت در سالمت و اقتصاد 

 .ای کرد توجه ویژه

سازمان تحقیقات به سمت عملیاتی شدن   گیریوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با پی قانون افزایش بهره 00ماده : وی گفت

 .کند حرکت می

قانون با دستور وزیر جهاد کشاورزی تشکیل شد که نظام دامپزشکی عضو این شورا  00شورای راهبردی ماده   :صفری اظهار داشت

 .است و هدف آن ساماندهی و آموزش دامپزشکی است

های نوین دامپزشکی پرویز  گذار جراحی و برجسته دامپزشکی کشور پایهبر اساس این گزارش، در کنگره امسال از چهره شاخص 

 .آید حکمتی تقدیر و تجلیل به عمل می

المللی رازی  های بین المللی درمانگران دام بزرگ امروز در مرکز همایش مراسم افتتاحیه سومین کنگره بین: افزاید این گزارش می

 .برگزار شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01110001111154 

 خدمات دام 
 آیانا- 1181بهمن  22, دوشنبه

 گرین در کشور وجود ندارد  ردپای آنفلوآنزا و ماالشیت

گرین  د پرندگان و ماالشیتحا های مستمر سازمان دامپزشکی کشور هیچ ردپایی را از آنفلوآنزای فوق نظارت

 . در کشور به ثبت نرسانده است
، رئیس سازمان دامپزشکی کشور امروز در مصاحبه مطبوعاتی که به مناسبت (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

حاد طیور در  آنفلوآنزای فوقشده نشان داده است که ویروس  های انجام بررسی: ایام دهه فجر برگزار شد، با اعالم این خبر گفت

 .کشور در گردش نیست و مشکل خاصی وجود ندارد

ها  روستا انجام شده است و روی نمونه 111واحد پرورش طیور صنعتی و  140نمونه از  116هزار و  10تعداد : مهدی خلج افزود

 .هزار آزمایش صورت گرفته است 015بیش از 

هزار  00هزار شتر و  01هزار گاو و گاومیش، بیش از  151میلیون گوسفند و بز،  01از ماه گذشته بیش  1در : وی خاطرنشان کرد

های صنعتی مورد  میلیون قطعه طیور در کشتارگاه 411اند و در همین مدت  های دام مورد بررسی قرار گرفته شترمرغ در کشتارگاه

ها  دلیل بیماری و سایر مشکالت در کشتارگاه هزار الشه طیور به 104اند که از این تعداد، پنج میلیون و  نظارت بهداشتی قرار گرفته

 .ضبط شده است

مورد غیربهداشتی  051هزار و  006های مختلف به انجام رسیده که  هزار مورد بازدید از عرصه 441یک میلیون و : خلج ادامه داد

 .تن فرآورده خام دامی ضبط شده است 511هزار و  گزارش شده است و پنج

 های طیور به مراجع قضایی مورد تخلف در کشتارگاه 4419 ارجاع

های صنعتی را در  افزایش کشتارگاه: مورد برشمرد و تصریح کرد 10هزار و  شده به مراجع قضایی را شش وی تعداد تخلفات ارجاع

داریم که پروانه تأسیس  کشتارگاه نیز 11کشتارگاه صنعتی فعال در کشور وجود دارد و  011ای که  گونه دستور کار داریم، به

 .سازی برای افتتاح هستند اند و در حال آماده گرفته

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931119000356
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کشتارگاه صنعتی عالوه بر آن  11کشتارگاه صنعتی دام در کشور وجود دارد که  16: رئیس سازمان دامپزشکی کشور یادآور شد

 .اند زسازی شدهکشتارگاه سنتی نیز شرایط خود را بهبود داد و با 011اند و  پروانه تأسیس گرفته

های وزارت کشور به  های سنتی را با همکاری شهرداری های الزم برای توقف کشتارگاه در برنامه داریم که زمینه: خلج تأکید کرد

 .های سنتی را تعطیل کنیم ای که همچون استان گیالن، تمامی کشتارگاه گونه انجام برسانیم، به

صوالت تولیدشده در بخش طیور دارای سامانه ردیابی محصول است و برچسب در استان گیالن تمامی مح: وی اظهار داشت

 .دهد شده روی آن، تمامی اطالعات را نشان می نصب

ای که از سال  گونه طی پنج سال اخیر اقدامات مؤثری انجام شده، به: های خام دامی در کشور خبر داد و گفت خلج از پایش فرآورده

آزمون در  410هزار و  011نمونه از مراکز پرورش ماهیان سردآبی برداشته شده و  110هزار و  هتا سال جاری در مجموع س 0111

توان  عامل مخاطره باقیمانده و آالینده نیز تحت آزمایش قرار گرفته است، بنابراین می 11ها به انجام رسیده است و  آزمایشگاه

 .شود نمی هایی انجام نتیجه گرفت که در هیچ کجای دنیا چنین آزمایش

 شوند گرین می کارشناسان دامپزشکی از ابتدای اسفند درگیر مقابله با ماالشیت

ها در استخرهای پرورش ماهیان  گرین که نوعی رنگ است و برای مبارزه با قارچ رئیس سازمان دامپزشکی کشور درباره ماالشیت

شود و تمامی دوستان دامپزشک در  گرین ارائه می ماالشیتهایی برای  از سال آینده جایگزین: شود، افزود آال استفاده می قزل

دهند و از مصرف ماهیان آلوده جلوگیری  آال را قبل از فروش تحت بررسی قرار می ها و مراکز تشخیص، ماهیان قزل آزمایشگاه

 .کنند می

دامپزشکی در این عرصه فعال خواهد برای اطمینان خاطر مردم، در ایام شب عید نیز از ابتدای اسفندماه تیم : وی خاطرنشان کرد

 .شود بود و عالوه بر آن، ردیابی سرب نیز در آبزیان انجام می

گذار در پایان هر دوره پرورش وجود دارد که تحت عنوان مرغ دیرپز  میلیون مرغ تخم 01: خلج درباره خمیر مرغ نیز ادامه داد

 .ته و پس از خالی شدن امحاء و احشاء تبدیل به خمیر مرغ شودهای صنعتی رف ها به کشتارگاه معروف است و باید این مرغ

ترتیب دارای عمر ماندگاری و معیارهای بهداشتی بوده و  دفاع سازمان دامپزشکی از محصول سالمی است که بدین: وی تصریح کرد

 .شود تحت ضوابط خاصی تبدیل به خمیر مرغ می

آال که باید در دمای پایین  ماهیان قزل: چون آبزیان اشاره کرد و یادآور شدخلج به اثرات تغییر اقلیم بر محصوالت تولیدی هم

های مختلف در آنها  شوند و طبیعی است که بیماری تر تولید می دلیل گرمای هوا در شرایط گرم پرورش داده شوند، در حال حاضر به

 .پیدا شود

 تهای دامپزشکی و شیال هزار تنی میگو با نظارت 04تولید بیش از 

هزار تن تولید داشتیم، در حالی که امسال این  0041در بخش میگو در سال گذشته : رئیس سازمان دامپزشکی کشور تأکید کرد

 .وجود آمد های بهداشتی سازمان دامپزشکی و شیالت به هزار تن رسیده است که این تولید انبوه با نظارت 01تولید به بیش از 

شود که سازمان دامپزشکی در این راستا  مزرعه پرورش انجام می 511مرکز تکثیر و  01 پرورش آبزیان از: وی اظهار داشت

 505هزار و  هزار آزمایش مختلف روی آنها انجام داده و گواهی بهداشتی برای یک 1نمونه برداشت کرده است و  11هزار و  هفت

 .مورد صادر شده است

 .آال وجود ندارد در مزارع قزل VHSبیماری دهد که ردپای  ها نشان می بررسی: خلج همچنین گفت

تنی  115مزرعه و تولید  01به  10تنها یک مزرعه بود که در سال  0111آال در سال  میزان تولید ماهیان قزل: وی در ادامه افزود

 .هزار تن رسید 011مزرعه با تولید  014هزار و  به پنج 10ارتقاء یافت و در سال 
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برابر کرده است،  041ها و کمبود منابع آبی، تولید این گونه را  افزایش آالیندگی: ر خاطرنشان کردرئیس سازمان دامپزشکی کشو

 .بنابراین وجود بیماری در این مزارع دور از ذهن نیست

 .کنیمزده وارد  میلیون تخم چشم 011تا  051آال نیاز داریم و باید  زده قزل میلیون تخم چشم 111تا  451ساالنه : خلج ادامه داد

زده و سایر  کند تخم چشم سازمان دامپزشکی کشور تمامی مباحث نظارتی و بهداشتی را اعمال کرده و تالش می: وی تصریح کرد

 .موارد وارداتی عاری از هرگونه بیماری باشد

ت شده است و های وارداتی در مبادی ورودی گمرک برداش نمونه از محموله 000هزار و  در سه سال اخیر یک: خلج یادآور شد

گزارش  VHSآزمایش ملکولی در آنها به انجام رسیده و نتایج حاکی از آن است که ردپایی از بیماری ویروسی  411هزار و  یک

 ./نشده است

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00651-0.html 

 

 امخدمات د
  آیانا-1181بهمن  18, یکشنبه

 های مرجع دامپزشکی در کشور تدوین شد  نامه ایجاد درمانگاه شیوه

های مرجع دامپزشکی در سراسر کشور توسط  رسانی و آموزش دامپزشکان جوان، درمانگاه برای اطالع

 . دامپزشکان معین ایجاد شد
اون تشخیص و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور امروز در سومین کنگره ، مع(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

تجارت جهانی در حال گسترش به تمام دنیا است که ایران نیز در : های بزرگ با اعالم این خبر گفت های دام المللی کلینیسین بین

 .ود استاین زمینه مستثنی نیست و نیازمند بازی کردن در اقتصاد جهانی با رنگ و لعاب خاص خ

های جدید شده که  ساز ظهور و بروز بیماری های عمیق کشور باعث تغییر در اکوسیستم و زمینه خشکسالی: زاده افزود مسعود هاشم

 .این امر بر اهمیت فعالیت دامپزشکان کشور افزوده است

شده  آموخته داد دامپزشکان دانشای مانند زیادی تع های اخیر با مشکالت عدیده سازمان دامپزشکی در سال: وی خاطرنشان کرد

شوند که بر اساس  ها می دامپزشک در کشور جذب دانشگاه 511اکنون ساالنه بیش از دوهزار و  که هم طوری رو است؛ به روبه

 .شود ای آنها و افزایش اخالق تجاری می مطالعات سازمان جهانی دامپزشکی، تعدد دامپزشکان عامل کاهش اخالق حرفه

این امر زمینه افزایش حضور و تقاضای دامپزشکان در حوزه فروش : و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور ادامه دادمعاون تشخیص 

 .گران را کاهش داده است و تأسیس داروخانه شده و تعداد درمان

ص برای ارتقای بهداشت گری و تشخی نگر باشند و در کنار درمان رود که جامع گران کشور انتظار می از درمان: زاده تصریح کرد هاشم

 .واحدهای تولیدی تالش کنند

تر شدن  های اخیر با توجه به بازنشستگی و خروج نیروهای متخصص در حال کوچک سازمان دامپزشکی در سال: وی یادآور شد

 .است و تصدی خود را کاهش داده و بر روند نظارت افزوده است

: های مختلف با کمک دامپزشکان در حال اجرا است، تأکید کرد مرجع در استان های زاده با اشاره به اینکه توسعه درمانگاه هاشم

نامه  های مرجع در حوزه دامپزشکی است که بر اساس شیوه سیاست جدید سازمان دامپزشکی، ایجاد و گسترش درمانگاه

های الزم  رسانی ها و اطالع یق آنها آموزشکنند تا از طر ها را ایجاد می این درمانگاه( باتجربه و شاخص)شده، دامپزشکان معین  تدوین

 ./را در اختیار دامپزشکان جوان قرار دهند

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21458-1.html
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http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00661-0.html 

 خرما

 آیانا-1181بهمن  11, چهارشنبه

 لی برای جلوگیری از واردات شکر گسترش صنایع تبدیلی خرما، عام

گذاری شود و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن گسترش یابد، عالوه بر آنکه  اگر در بخش خرما و نخیالت سرمایه

 . رو خواهند بود کند، بیماران دیابتی نیز با مشکالت کمتری روبه واردات شکر کاهش پیدا می
درباره وضعیت نخیالت در کشور ( ایانا)گو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفت

های جنوبی و گرمسیر قابلیت رشد درختانی همچون  بارش باران نیازمند سطح سبز در کشور است و از آنجا که در استان: گفت

 .توان سطح زیر کشت آنها را کاهش داد نخل فراهم است، نمی

 .جلوگیری از ریزگردها و افزایش بارندگی ارتباط مستقیمی با سطح سبز دارد: ودمحمدعلی طهماسبی افز

گذاری برای صنایع تبدیلی و تکمیلی  نخل از درختانی است که دارای ارزش افزوده بسیاری است، اگر سرمایه: وی خاطرنشان کرد

 .آن انجام شود

شود که اگر قرار باشد واردات شکر و بیماران دیابتی را در آمار  د میبیش از یک میلیون تن خرما در کشور تولی: طهماسبی ادامه داد

 .مربوطه به حساب آوریم، باید گفت که امکان تولید قند و محصوالتی از این دست از خرما وجود دارد

مختلفی در دستور های  هزار تن از نخیالت فراهم شود و تبدیل فرآورده 511تا  611گذاری تنها برای  اگر سرمایه: وی تصریح کرد

 .ترتیب عالوه بر آنکه شاهد کاهش واردات خواهیم بود، از این گیاه نیز استفاده حداکثری خواهد شد کار قرار گیرد، بدین

 وجود بسترهای هیدروپونیک وارداتی در کشور

ای هیدروپونیک را فراهم برگ درخت نخل و تنه آن ماده اولیه بستره: معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی یادآور شد

 .گذاری در آن وجود دارد آورد که در حال حاضر وارداتی بوده و قابلیت سرمایه می

های قابل  های گیاه نخل را به فرآورده در حال حاضر تنها چند واحد کوچک تبدیل خرما و سایر قسمت: طهماسبی تأکید کرد

 .دهند استفاده در کشور انجام می

توان با  هزار تن خرما در کشور وجود دارد، در حالی که می 011تا  001حال حاضر توان صادراتی حدود در : وی اظهار داشت

 .توسعه صنایع تبدیلی، مقدار بیشتری از این محصوالت را صادر کرد

که باید شود  ارقامی چون مضافتی، استعمران، پیارم و کبکاب از بهترین ارقام تجاری خرما محسوب می: طهماسبی همچنین گفت

 .بندی و صادرات آنها داشت فکری اساسی به حال سورت، بسته

نشینان کشور کرده است و باید برای صنایع تبدیلی آن فکری  درخت نخل برکتی است که خداوند نصیب جنوب: وی در پایان افزود

 ./شود آب می های زیرزمینی و هدررفت توان گفت که این محصول باعث پایین رفتن سطح آب اساسی شود و نمی

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00111-0.html 

 زعفران

 خبرنگاران جوان - 1181بهمن  19: تاریخ

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21443-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21388-1.html
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 روند افزایش سطح زیر کشت زعفران نگران کننده است

های غرب و شمال کشور نگران کننده بوده و نیازمند بازنگری وزارت  ن به استانروند افزایش سطح زیر کشت زعفرا: منوچهری گفت

 .جهاد کشاورزی در این زمینه است

ر در خصوص روند افزایش سطح زی خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانفرشید منوچهری دبیر شورای ملی زعفران در گفتگو با 

ای برای متوقف کردن افزایش این محصول نداشته و اگر این  وزارت جهاد کشاورزی تا به امروز برنامه: کشت زعفران اظهار داشت

 . روند ادامه پیدا کند سایر تولید محصوالت کشاورزی مغفول خواهد ماند

تغییری در قیمت این محصول در : کرد وی در خصوص وضعیت تولید این محصول و قیمت آن در بازارهای داخلی و جهانی تصریح

درصد رشد را  01ی اول سال جاری  بازار داخلی رخ نداده و فقط سطح زیر کشت کاهش داشته و میزان صادرات نیز شش ماهه

 .دهد نشان می

ن مساله مدیریت اگر ای: دبیر شورای ملی زعفران با انتقاد از این که میزان تولید افزایش سطح نیازمند بازنگری است اضافه کرد

نشود قیمت این محصول دربازارهای جهانی کاهش شدید پیدا خواهد کرد و محصول روی دست کشاورزان تولید کندگان عمده 

 . خواهد ماند

ای با معاونت وزیر جهاد کشاورزی در خصوص آخرین نشست زعفران و مدیریت کشت آن در کشور  جلسه: وی در پایان یاد آور شد

 . دیگر در هفته اخیر خواهیم داشتو سایر مسائل 

http://www.yjc.ir/fa/news/5006111 

 زعفران
  فودپرس– 1181بهمن ماه  22دو شنبه 

 راه است کشاورزی عرضه زعفران در بورس در نیمه
درصد مسیر ورود زعفران به بورس طی شده است  51خوشبختانه  :کشاورزی خراسان رضوی گفت سازمان جهاد  مدیر امور باغبانی  

محمد رضا قدسی عرضه زعفران در بورس را کمکی به صادرات زعفران .و امیدواریم تا پایان سال این اتفاق به طور کامل محقق شود

دهد و این اتفاق  افزایش می عرضه زعفران در بورس، اعتبار صادرات آن را در برند جهانی: در سطح جهانی دانست و اظهار کرد

وی با اشاره به اینکه سازمان جهاد کشاورزی برای بهبود کیفیت زعفران در مرحله تولید .کمک شایانی به بازار زعفران خواهد کرد

ری شده کارگزاران بورس باید بقیه مسیر را کامل کنند، البته تاکنون میزانی از زعفران خریدا: تالش خود را کرده است، اظهار کرد

قدسی، نارضایتی رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران استان از وضعیت بازار را ناشی از نوسان .اما این مقدار به اندازه کافی نیست

 اگر زعفران وارد بورس شود شاهد تثبیت قیمت خواهیم بود: قیمتها دانست و گفت

 http://www.foodpress.ir/Post 

 زیتون

 آیانا-1181بهمن  19, شنبه

 آموزش مبارزه با مگس زیتون در گیاهان با کمک متخصصان اسپانیایی 

های نوین در کنترل مواد گیاهی از طریق مبارزه با مگس زیتون توسط دو  سازی و روش دوره آموزشی سالم

 .شود سه روز در استان گیالن برگزار میمدت  متخصص اسپانیایی و یک متخصص ایرانی از امروز شنبه به

http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5124700
http://www.foodpress.ir/Post
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جانبه و مستمر با آفت مگس زیتون و استفاده از  ، کنترل هدفمند مبارزه همه(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

موزشی از سوی منظور ارتقای سطح دانش راهبران و کاربران از اهداف برگزاری این دوره آ تجارب علمی و اجرایی سایر کشورها به

 .معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی است

های تحقیقاتی، ارائه  های نوین در کنترل مواد گیاهی از طریق مبارزه با مگس زیتون و ارائه نتایج طرح سازی و روش ارائه سالم

های مگفیل،  اهی و معرفی نوع تلهآگ های پیش کارکرد تحقیقاتی و اجرایی استان قزوین درباره مبارزه با مگس زیتون، ارائه سیستم

های مبارزه ازجمله  ها و روش نحوه استفاده و آرایش و تعداد آنها در هکتار و تعیین زمان مبارزه با توجه به تراکم شکار تله

 .پاشی پروتئین بر اساس تقویم از محورهای آموزشی این دوره هستند طعمه

بیواکولوژی مگس زیتون، تأثیر درجه حرارت، رطوبت، تابش باد، تبخیر، تعرق، عرض  بنا بر این گزارش، در این دوره همچنین درباره

افزارهای مورد استفاده در  جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا، رقم زیتون، فنولوژی و تغذیه گیاهی؛ انواع مواد، تجهیزات و نوع نرم

منظور کنترل مگس زیتون؛ تعیین آستانه و  ر انبوه بهترین روش شکا آگاهی علمی مگس زیتون و معرفی مناسب های پیش سیستم

گیری مگس زیتون و تأثیر  سازی و اخالل در جفت های نوین مبارزه شامل عقیم سطح زیان اقتصادی مبارزه و ارزیابی اقتصادی روش

 .شود های زیتون در کنترل جمعیت مگس زیتون از دیگر محورهایی است که آموزش داده می های مدیریت باغ روش

های زیتون در منجیل برای کارشناسان و کشاورزان پیشرو و  در پایان این دوره آموزشی، بازدید میدانی از پایلوت یکی از باغ

 ./کننده در این دوره ترتیب داده شده است شرکت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00605-0.html 

 سیب زمینی

 آیانا-1181بهمن  22, دوشنبه

 زمینی مازاد ایران، آماده صادرات شد  هزار تن سیب 044

 044زمینی، حدود  های صادراتی برای محصول سیب با مصوبه جدید هیئت دولت مبنی بر قرار دادن مشوق

 .هزار تن از این محصول آماده صادرات است
درباره تصویب یارانه ( ایانا)راعی وزارت جهاد کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران معاون بهبود تولیدات ز

هزار تن موجودی  011ماه سال جاری حدود یک میلیون و  از ابتدای دی: زمینی گفت تشویقی دولت برای صادرات سیب

 .زمینی از کشت پاییزه در کشور داشتیم سیب

زمینی در کشت استمرار، میزان اندوخته کشور به مقدار قابل قبولی  هزار تن از سیب 051با اضافه شدن : زودعباس کشاورز اف

 .خواهد رسید، در حالی که میزان مصرف یک میلیون تن بیشتر نیست

محصول تولیدی  ها در سال جاری تولید شده است، زیرا بینی تر از پیش زمینی اضافه هزار تن سیب 011حدود : وی خاطرنشان کرد

 .تنی داشته است 61دلیل نبود سرمازدگی در سال جاری، عملکرد باالی  در منطقه جیرفت و کهنوج به

دلیل شرایط مساعد آب و هوایی و نبود سرمازدگی از کیفیت مناسبی برخوردار است  زمینی تولید امسال به سیب: کشاورز ادامه داد

 .ا خرید تضمینی موافق نیستو وزارت جهاد کشاورزی نیز در این بخش ب

موقعی برای تولیدکنندگان بوده  زمینی، اقدام به تصویب هیئت دولت برای تعیین یارانه صادراتی برای محصول سیب: وی تصریح کرد

 .شود، باز هم به سود آنها خواهد بود ای که برای این محصول در نظر گرفته می است و قرار دادن مقدار تعرفه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21415-1.html
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زمینی به کشورهای همسایه شمالی نزدیک،  صادرات محصول سیب: د کشاورزی در امور تولیدات زراعی یادآور شدمعاون وزیر جها

 .دلیل باال بودن وزن و کم بودن ارزش افزوده مقرون به صرفه خواهد بود به

همسایه نزدیک برای این  حمل و نقل این محصول با کشتی یا تریلر مقرون به صرفه است، بنابراین کشورهای: کشاورز تأکید کرد

 .منظور مناسب هستند

 .زمینی نصیب تولیدکنندگان شود وی در پایان اظهار امیدواری کرد که ارزآوری مناسبی از مازاد تولید محصول سیب

زمینی موافقت کرد، در حالی که انجمن  های صادراتی برای محصول سیب گفتنی است، شب گذشته هیئت دولت با قرار دادن مشوق

تومانی داده است، وزارت جهاد کشاورزی در این باره بدون  051زمینی ایران برای هر کیلوگرم از این محصول پیشنهاد تعرفه  یبس

 ./اشاره به رقم دقیق اختصاص یارانه، تصویب این مصوبه را در هر حال مؤثر خواند و بهتر از خرید تضمینی توسط دولت اعالم کرد

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00654-0.html 

 سیب زمینی
 آیانا- 1181بهمن  22, دوشنبه

 زمینی  تصویب یارانه تشویقی دولت برای صادرات سیب

رات این محصول زمینی در بازار مصرف، دولت یارانه تشویقی برای صاد برای صادرات تولید مازاد بر نیاز سیب

 .در هیئت وزیران تصویب کرد
، هیئت دولت در آخرین جلسه خود که شامگاه دیروز برگزار شد، پیشنهاد (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ران تصویب منظور حمایت از تولیدات داخلی و توسعه صادرات بخش کشاورزی در هیئت وزی زمینی را به تعیین یارانه صادراتی سیب

 .کرد

بنابراین گزارش، اگرچه هنوز جزئیات دقیقی از جلسه دیشب هیئت دولت درباره نرخ مشوق صادراتی دولت برای صادرات 

زمینی ایران برای صادرات  زمینی مخابره نشده است، اما بر اساس اطالعات دریافتی خبرنگار ایانا، پیشنهاد اولیه انجمن سیب سیب

 .تومان بوده است 051حصول هر کیلوگرم از این م

زمینی در سال جاری با مشکل تولید مازاد نیاز بازار  دلیل بارآوری مناسب سیب زمینی اعتقاد دارند که به فعاالن بخش تولید سیب

 .رو هستیم مصرف روبه

هکتار در این شهر زمینی در  زمینی در جیرفت به خبرنگار ما گفت که متوسط عملکرد سیب یکی از کشاورزان تولیدکننده سیب

زمینی را از  تن در هکتار افزایش یافته است و هر کیلوگرم سیب 41تا  55تن بود، اما امسال این رقم به  11تا  05سال قبل 

 ./کنند تومان خریداری می 511کشاورزان 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/00655-0.html 

 

 شیالت

 - 81/11/19فارس

 زده رویه تخم ماهی چشم آال به خاطر واردات بی بروز بیماری در استخرهای پرورش ماهی قزل

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21456-1.html
http://www.iana.ir/tashakkol/item/21455-1.html
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زده بدون نظارت دامپزشکی و احداث استخر ماهی در حریم  رویه و بدون ضابطه تخم ماهی چشم واردات بی

آال شده و خسارت سنگینی به  زارع پرورش ماهی قزلسایر مزارع پرورشی، باعث بروز بیماری در م

 .تولیدکنندگان وارد کرده است
موجب خسارت  10آال از اوایل سال    در بین ماهیان سردآبی قزل VHS، بروز بیماری خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

دهنده از جمله اصفهان، چهار محال و بختیاری،  های پروش طوری که در برخی از استان به پرورش دهندگان این ماهی شده،

 .اند لرستان و کهگیلویه و بویراحمد مزارع پرورش ماهی تعطیل و صاحبان آن به لحاظ مالی متحمل خسارت شده

زده آلوده به کشور نشأت گرفته و  مکه هیچ گونه ضرری برای انسان ندارد، ظاهرا از واردات تخم چش VHSبروز بیماری ویروسی 

آال را به خاک سیاه  کنندگان ماهی قزل صنعت پرورش ماهیان سردآبی را که رو به گسترش بود، با مشکل مواجه کرده و برخی تولید

 .نشانده است

ها بروز این  در آن سالدهندگان  دهند، پرورش خبر می 11های  در حالی که مسئوالن سازمان دامپزشکی از بروز این بیماری در سال

رواج پیدا کرد و سازمان دامپزشکی پس از  10کنند و معتقدند بروز بیماری به صورت ناشناخته از ابتدای سال  بیماری را تأیید نمی

 .کنندگان وارد کرد، موفق به شناسایی ویروس مذکور شد ماه در حالی که خسارات زیادی را به تولید 01گذشت 

کند و معتقد است، افزایش  عنوان می 11استان کشور و سال  5مان دامپزشکی کشور بروز این بیماری را در مهدی خلج رئیس ساز

پروری و وجود برخی مراکز پرورش و واحدهای غیر مجاز حد واسط و کاهش منابع آبی از عوامل  تعداد و تراکم واحدهای آبزی

 .گسترش این بیماری است

های مجاز وارد شده تخم ماهی چشم زده به کشور گزارش  در محموله VHSردی از بیماری وی همچنین معتقد است که هیچ مو

 .نشده است

اما ارسالن قاسمی مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی، تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان نظر دیگری دارد و معتقد است، اصالح نژاد 

زده از طریق واردات تأمین شود و به همین دلیل واردات در اندازه  چشم آال باعث شد، تا بخشی از تخم و نیاز داخلی به ماهی قزل

 .تجاری آغاز شد

های  هایی که شیالت از این افراد و گروه با حمایت: زده پیش قدم شدند، گفت نفر برای واردات تخم چشم 6وی با بیان اینکه حدود 

زده آلوده به  د واردات این محصول، دو سال پیش تخم چشمخاص کرد و غفلت سازمان دامپزشکی از وظیفه نظارتی خود در مور

 .کشور وارد شد

 وجود دارد VHSاحتمال وارداتی بودن * 

درگیری در : ، گفتVHSوگو با فارس درباره میزان شیوع ویروس  غالمرضا توکلی مسئول دامپزشکی استان اصفهان نیز در گفت

 . یماری کنترل شده استسطح استان با ویروس مذکور زیاد نیست و تقریبا ب

احتمال دارد، ورود این ویروس از طریق واردات : وی با بیان اینکه خشکسالی از عوامل تأثیرگذار بر بروز بیماری بوده است، افزود

 .باشد

رهایشان پرور برای استخ وقتی چند آبزی: مسئول دامپزشکی استان اصفهان با بیان اینکه این بیماری برای انسان ضرری ندارد، گفت

 .شود کنند، در صورت بروز بیماری در یک مزرعه، بیماری به مزارع دیگر هم منتقل می از یک آب برای پرورش ماهی استفاده می

 .فواصل استخرهای پرورش ماهی در اصفهان دارای حد فاصل قانونی و فاصله مجاز است: وی اظهار داشت

 شود چشم زده نظارت و کنترل نمی واردات تخم* 

http://www.farsnews.com/
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در بین ماهیان  VHSوگو با فارس در مورد زمان بروز ویروس   آال در استان اصفهان در گفت دی احمدی پرورش دهنده قزلمه

این مشکل از حدود دو سال پیش در بین مزارع پرورش ماهی ایجاد شد و دلیل آن هم : آال و دالیل آن شیوع آن گفت قزل

 .ان دامپزشکی استزده از سوی سازم عدم نظارت بر واردات تخم چشم

زده از عوامل  عدم کنترل بر واردات تخم چشم: میلیارد تومان خسارت شده است، افزود 1وی با بیان اینکه در دو سال اخیر متحمل 

 .اصلی شیوع این بیماری در بین ماهیان سردآبی بوده است

ها  خیر در آن سال: این بیماری درگیر بودند، گفت آال با مزارع پرورش ماهی قزل 11احمدی در پاسخ به این سؤال که آیا در سال 

بروز کرد که متاسفانه مسئوالن دامپزشکی این ویروس را شناسایی  10این مشکل وجود نداشت بلکه این مشکل از ابتدای سال 

 .دویروس شناسایی ش 10های فراوان برای خرید دارو باالخره در اواخر سال  نکردند و در نتیجه پس از صرف هزینه

مدتی مزرعه را خشک کردم و به ضدعفونی آن : اش تعطیل است، گفت آال با بیان اینکه مزرعه  این پرورش دهنده ماهی قزل

 .ام پرداختم اما با آغاز دوره جدید پرورش ماهی باز هم ویروس در مزرعه شیوع پیدا کرد و به همین دلیل مزرعه را تعطیل کرده

تعطیلی مزارع پرورش ماهی موجب بروز مشکالتی برای : دهد، گفت گرم تلفات نمی 51زیر وی با بیان اینکه ماهی در وزن 

 . کردند، به وجود آورده است آال امرار معاش می  خانوارهایی که از طریق پرورش ماهی قزل

مزارع پرورش یادی از آال دارد در حالی که تعداد ز استان اصفهان رده سوم یا چهارم را در تولید ماهی قزل: احمدی بیان داشت

ای برای پرداخت بدهی خود مجبور به فروش خانه و وسیله نقلیه  ماهیان سردآبی در این استان تعطیل شده و عده

 .اند خود شده

غرامت پرداختی از سوی بیمه بسیار ناچیز است و حتی در : کند، گفت پروران نمی گونه حمایتی از آبزی وی با بیان اینکه بیمه هیچ

 .کند کنند که هیچ دردی را دوا نمی کننده پرداخت می موارد مبلغ اندکی را به صورت اقساطی که تولیدبرخی 

 .شود کیفیت تولید می غذای ماهیان بدون نظارت و بسیار بی: این پرورش دهنده ماهی سردآبی با انتقاد از کیفیت غذای ماهی گفت

 ردآبیخسارت میلیاردی به پرورش دهندگان صنعت ماهیان س* 

میلیارد تومان بودجه برای  01دولت حدود : آال گفت حمدی با اشاره به خسارات میلیاردی به پرورش دهندگان ماهی قزل

ها حاکی است از آن مبلغ هم چیزی به  در نظر گرفته که شنیده VHSآال ناشی از ویروس  دیدگان پرورش ماهی قزل آسیب

 .کور قرار است صرف مبارزه با این بیماری شودشود و هزینه مذ کنندگان پرداخت نمی تولید

 توجهی در عدم رعایت فاصله برای صدور مجوز استخر بی* 

آال در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی فارس در چهار محال و بختیاری درباره وضعیت   زاده پرورش دهنده دیگر ماهی قزل قدیر نبی

عدم رعایت قوانین وارداتی و واردات بدون نظارت تخم : ین ویروس، گفتو چگونگی بروز ا VHSاش بعد از بروز ویروس  مزرعه

 .زده باعث بروز و شیوع این بیماری در بین ماهیان سردآبی شد چشم

ضابطه بدون توجه به رعایت فواصل قانونی بین استخرهای پرورش ماهی و عدم  های متعدد و بی همچنین صدور مجوز: وی افزود

 .در بین ماهیان سردآبی بوده است VHSمطلوب از عوامل دیگر مؤثر بر شیوع ویروس وجود غذای با کیفیت و 

میلیون تومانی در حال نابودی است،  611اش خشک و با متحمل شدن خسارت حدود  زاده با بیان اینکه استخر پرورش ماهی نبی

شود را  آال پرورش داده می ه در آن ماهی قزلهایی را ک عدم رعایت فاصله برای دادن مجوز به استخرهای پرورش ماهی، آب: گفت

 .ه است به گندآب تبدیل کرده و این موضوع بر شیوع بیشتر ویروس تأثیرگذار بود

های متمادی از پرورش ماهی را در عرض دو سال از دست داده است،  این پرورش دهنده ماهی با بیان اینکه درآمدش طی سال

 .کند هایش را ندارد، در حالی که هیچ ارگانی هم به آنها کمک نمی ت بدهی و وامبراثر خسارت توان پرداخ: تصریح کرد
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 VHSخسارات سنگین ناشی از تأخیر در شناسایی ویروس * 

وگو با فارس در مورد دالیل بروز ویروس  احمد در گفت آال در کهگیلویه و بویر اهلل جمشیدی پرورش دهنده دیگر ماهی قزل صفی

VHS  زده بدون کنترل باعث آلودگی مزارع پرورش ماهیان سردآبی شد واردات تخم چشم: سردآبی، گفتدر بین ماهیان. 

این بیماری مختص اروپا بود و : شود، افزود وی با بیان اینکه واردات از کشورهای مختلفی مانند اسپانیا، فرانسه، دانمارک انجام می

 .در ایران در این زمینه با مشکلی مواجه نبودیم

در بین  10بیماری از خرداد ماه : اید، گفت با این بیماری درگیر بوده 11پرورش دهنده در پاسخ به این سؤال که آیا در سال این 

 .کنندگان وارد شد آال شیوع پیدا کرد و با عدم شناسایی به موقع این بیماری توسط دامپزشکی خسارات زیادی به تولید ماهیان قزل

این در حالی است که این : میلیون تومان صرف خرید دارو برای مبارزه با این ویروس کرده است، گفت 11وی با بیان اینکه حدود 

 .نتیجه است بیماری درمانی ندارد و صرف هزینه برای خرید دارو کامال بی

 توسط سازمان دامپزشکی شناسایی شد و تا آن زمان من و بسیاری از VHSویروس  10دی ماه : جمشیدی اظهار داشت

 .دهندگان متحمل خسارات هنگفتی شدیم پرورش

ام اما توان پرداخت  ام را فروخته علیرغم اینکه تمام زندگی: میلیون تومان خسارت دیده است، گفت 611وی با بیان اینکه بیش از 

 .خود را ندارم  بدهی

کنندگان خسارت دیده پرداخت شود که ظاهرا  قرار بود از سوی دولت غرامتی هر چند ناچیز به تولید: کننده اظهار داشت این تولید

 .آن هم منتفی شده است

استخر پرورش ماهی من بیمه نبود، ولی اگر بیمه بود، خسارتی غرامتی : جمشیدی به ناکارآمد بودن بیمه اشاره کرد و گفت

 .کردند پرداخت نمی

اند و بخشی از اقتصاد این استان که به واسطه تولید  بسیاری از مزارع در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد تعطیل شده: وی افزود

 .آال رونق گرفته بود، فلج شده است ماهی قزل

اند و  با تعطیل شدن مزارع پرورش ماهی بسیاری از افراد بیکار شده 10از مهر سال : این پرورش دهنده ماهی قزل آال بیان داشت

 .وارد شده استخسارات سنگین و غیر قابل جبرانی به پرورش دهندگان 

 ها ناکارآمد و غرامت پرداختی ناچیز است بیمه* 

مقصر آلودگی مزارع پرورش ماهی سازمان دامپزشکی : ، گفتVHSعلی احمدی پرورش دهنده دیگری در اصفهان درباره ویروس 

 .اند زده آلوده به کشور را داده چشم است چرا که آنها بدون کنترل و نظارت اجازه واردات تخم

زده از  خود سازمان دامپزشکی به ورود تخم چشم: زده فرانسوی بوده است، گفت ا بیان اینکه بیشترین مصرفش از تخم چشموی ب

 .مبادی غیرقانونی اذعان دارد

تا  1علیرغم اینکه باید مزارع پرورش ماهی باید دارای فواصل : اش در اصفهان است، گفت احمدی با بیان اینکه مزرعه پرورش ماهی

های متروکه در چهار محال و بختیاری به  شود و شاهد تبدیل گاوداری یلومتری با یکدیگر باشند اما این موضوع رعایت نمیک 5

 . آال بوده است مزارع پرورش ماهی قزل

 شود، چرا که فضول ته نشین شده در ها می عدم رعایت فاصله بین مزارع پرورش ماهی موجب گسترش ویروس و بیماری: وی افزود

 .کند شوند و در نتیجه تمامی استخرها را درگیر بیماری می استخرها به استخرهای جانبی منتقل می

شود و در دمای باالتر از  این ویروس در سرما فعال می: کند، گفت برای انسان خطری ایجاد نمی VHSاحمدی با بیان اینکه ویروس 

 .کند توسط انسان مصرف شود مشکلی ایجاد نمی VHSوده به ویروس شود، بنابراین حتی اگر ماهی خام آل درجه نابود می 01
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از آنجا که ماهی : شود، گفت درجه نابود می 01درجه است در حالی که این ویروس در دمای  11وی با بیان اینکه دمای بدن انسان 

 .رود آن از بین می شود، قبل از خورده شدن ماهی توسط انسان ویروس شده مصرف می معموال به صورت پخته یا سرخ

چشم زده وجود دارد، ضمن اینکه عدم وجود غذای ماهی با کیفیت  احتمال بروز ویروس از طریق واردات تخم : احمدی بیان داشت

 .ها و در نتیجه تأثیر بیشتر ویروس بر ماهیان شده است  هم موجب ضعیف شدن ماهی

ها از غذای با کیفیت موجب ضعف  کنند و عدم برخورداری ماهی ید نمیکارخانه تولید غذای ماهی غذای با کیفیت تول: وی افزود

 .شود بدن ماهی و در نتیجه تأثیر بیشتر ویروس بر ماهی و تلف شدن آن می

غرامت   های بیمه صندوق: میلیون تومان ضرر کرده است، اظهار داشت 411کننده با بیان اینکه در دو سال گذشته بیش از  این تولید

اند که آن هم به دلیل اقساط معوق بانکی در بانک بلوکه شده  میلیون تومان به وی بابت خسارت پرداخت کرده 01ود ناچیزی حد

 .است

بروز این بیماری از ابتدای سال : با چنین ویروسی در بین ماهیان سردآبی مواجه نشده بود، گفت 10وی با بیان اینکه قبل از سال 

 .اندرکاران این صنعت وارد شده است یادی به دستبوده و با ظهور آن خسارات ز 10

آال اگر به صورت جدی مورد مبارزه قرار نگیرد،  های پرورش ماهی قزل در برخی از استان VHSبروز ویروس : براساس این گزارش

 .دی مواجه کندها به آن وابسته است را با مخاطرات جدی و حتی نابو تواند این صنعت را که اقتصاد بسیاری از خانواده  می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01110001111111 

 شیالت
 - 81/11/24فارس

 باال بودن تعرفه دلیل کندی صادرات آبزیان به روسیه

ترجیحی قطعا   تعیین تعرفه: ات به روسیه باالست، گفترئیس سازمان شیالت ایران با بیان اینکه تعرفه صادر

 .بر سرعت بخشیدن به صادرات آبزیان اثرگذار است
، در مورد اینکه چرا صادرات خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  حسن صالحی رئیس سازمان شیالت ایران در گفت

برای صادرات محصوالت تولیدی ایران به روسیه چند بحث جدی : گیرد، گفت وسیه به کندی صورت میمحصوالت شیالتی به ر

 .ها خواستار بودند تا محصوالت و مراکز فرآوری ما مورد تایید دامپزشکی آنها قرار گیرد وجود داشت، یکی اینکه روس

ا مورد بازدید هیئت دامپزشکی روسیه قرار گرفت و مورد تأیید ه بنابراین مراکز تولید و فرآوری آبزیان طبق خواسته روس: وی افزود

 .آنها واقع شد

ها را با شک و تردید مواجه کرد، کاهش  عامل دوم هم که در کندی روند صادرات تأثیرگذار بود و صادرکننده: صالحی تصریح کرد

 .ارزش روبل در برابر دالر بود

های باال در ورود محصوالت ایرانی به  رگذار بر کندی صادرات به روسیه تعرفهمسئله سوم اث: رئیس سازمان شیالت اظهار داشت

 .روسیه است

های ترجیحی است که اگر تصمیمی در  یکی از مباحث جدی ما با کشور روسیه برای صادرات به این کشور تعیین تعرفه: وی افزود

 .به این کشور خواهد داشت مورد کاهش آن اتخاذ شود، تأثیر چشمگیری در سرعت بخشیدن به صادرات

 .ها دارد صادرات به روسیه در حال انجام است، ولی جهش در صادرات بستگی به موضوع تعرفه: صالحی گفت

های اتحادیه اروپا علیه کشورش واردات  براساس این گزارش والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، به دنبال اختالفات و تحریم

 .یه و مواد غذایی، میوه و سبزیجات از اتحادیه اروپا را ممنوع و یا محدود کردمحصوالت کشاورزی، مواد اول

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931117000393
http://www.farsnews.com/
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ممنوعیت واردات روسیه از اروپا این فرصت را برای صادرات محصوالت مختلف به روسیه پیش آورد که در بخش شیالت با گذشت 

گونه صادراتی به روسیه  و طیور هم هنوز هیچآال صادر شده و در بخش دام  تن ماهی قزل 011تن میگو و  11ماه فقط  4بیش از 

 .انجام نشده است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01110001111546 

 شیالت
 - 81/11/22فارس

 ماهی دهندگان به پرورش  میلیارد تومان خسارت 1.1 مشروطپرداخت 

میلیارد تومان غرامت به خسارت دیدگان پرورش دهنده ماهی  1.1: رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت

اند، به شرطی که بعد از اعالم سازمان دامپزشکی بالفاصله  خسارت دیده VHSشود که از بیماری  پرداخت می

 .تولید خود را قطع کرده باشند
، مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی کشور در نشست خبری امروز در جمع خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ردپای ویروس مذکور از سال : آال است، گفت ترین بیماری ماهیان قزل یکی از خطرناک VHSخبرنگاران با بیان اینکه ویروس 

 .م شده استالمللی اعال در کشور تائید و به مراجع بین 0110

موجب  VHSهایی از قبیل  یابد و به این ترتیب ویروس با تغییر اقلیم و گرم شدن هوا، آبهای سطحی کاهش می: وی افزود

 .شود اال که نوعی ماهی سردآبی است می قزل اثرگذاری بر ماهی

نیاز ساالنه به تخم : چه به لحاظ تولید، گفتوی با اشاره به تعدد مزارع پرورش ماهی و افزایش روز افزون آنها چه به لحاظ تعداد و 

 .شود میلیون آن در داخل تأمین می 011میلیون است در حالیکه حدود  111تا  451آال حدود  زده ماهی قزل چشم

کند و سازمان دامپزشکی در تعیین  زده ماهی را تعیین می سازمان شیالت کمیت تخم چشم: رئیس سازمان دامپزشکی اظهارداشت

 .و تعیین شرکت واردکننده آن نقشی ندارد بلکه فقط یک نقش حاکمیتی را بر عهده داردکمیت 

نظارت بر محصول وارد شده بر عهده سازمان دامپزشکی است که این سازمان با این موضوع به صورت جدی : خلج اظهارداشت

 .کند برخورد می

مانند فرانسه، دانمارک، اسپانیا با شرایط منطقی تخم  اکنون از کشورهای مختلف هم: رئیس سازمان دامپزشکی اظهارداشت

 0411های وارداتی برداشت شده و  نمونه از همه محموله 0000سال اخیر حدود  1شود و در  زده ماهی به کشور وارد می چشم

 .ی نبوده استهای واردات در محموله VHSگونه ردپایی از ویروس  آزمایش روی آنها انجام شده که در نتیجه آزمایشات هیچ

 .توانیم آن را کشف کنیم و این وظیفه بر عهده ما نیست شود ما نمی اگر از طریق قاچاق محموله آلوده وارد می: وی افزود

های مداربسته حرکت کنیم و  برای آینده در پرورش این ماهی باید به سمت تجهیز و سیستم: رئیس سازمان دامپزشکی اظهارداشت

 .استخرهای مزارع پرورش ماهی مشخص باشدآب ورودی و خروجی از 

آال به شرایطی رسیده که آمادگی مجدد برای ریختن بچه ماهی را دارد  در حال حاضر مزارع پرورش ماهی قزل: خلج بیان داشت

 .مشروط بر اینکه ضوابط بهداشتی در آن رعایت شود

آال یکی از  دهندگان ماهی قزل ی بر اینکه طبق گفته پرورشرئیس سازمان دامپزشکی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبن

در بین مزارع پرورش ماهی، نزدیکی مزارع به یکدیگر بوده و چرا سازمان مجوزهایی را در فواصل  VHSدالیل شیوع ویروس 

بهداشتی نیستند ولی آال واجد دریافت پروانه  درصد مزارع پرورش قزل 51: دهد، گفت نزدیک برای احداث مزارع پرورش ماهی می

 .بینیم به هرحال شکل گرفته و ما نتایج آن را می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931123000564
http://www.farsnews.com/
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 .در آینده باید به دنبال تغییر باشیم و پرورش دهنده خودش الزامات پرورش را رعایت و نسبت به آن متعهد باشد: وی افزود

میلیارد تومانی  01از غرامت حدود  گویند خلج در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه پرورش دهندگان ماهی می

 111میلیارد و  1مبلغ مذکور معادل : اند، گفت ، مبلغی دریافت نکرده VHSآال از ویروس  خسارت دیدگان پرورش ماهی قزل

دهیم که بعد از اعالم سازمان دامپزشکی بالفاصله تولید  میلیون تومان است و ما به آن دسته از مزارع پرورش ماهی خسارت می

 .خود را قطع کردند

ولی به آن دسته از پرورش دهندگانی که در مقابل اعالم خطر نسبت به ویروس توجهی نکردند و به تولید ادامه دادند و : وی افزود

 .باعث آلودگی سایر مزارع شدند هیچگونه خسارتی را به آنها پرداخت نخواهیم کرد

که معموالً در شتر وجود دارد ممکن است به انسان هم انتقال یابد ولی در این ویروس : خلج در ادامه درخصوص ویروس کرونا گفت

 .مورد اینکه ویروس مذکور در انسان باعث تلفات شده است، وزارت بهداشت باید پاسخگو باشد

درصد  61ویروس کرونا در کشورهای خاورمیانه از جمله عربستان و امارات شیوع داشته و درصد کشندگی آن باالی : وی افزود

 .است و قابلیت انتقال به انسان را هم دارد

 ویروس کرونا در بین شترهای بومی وجود ندارد* 

سازمان دامپزشکی براساس رسالتش درخصوص مبارزه با ویروس کرونا اقداماتی به عمل : رئیس سازمان دامپزشکی اظهارداشت

های  هزار آزمایش در آزمایشگاه 1سر کشورانجام داده و بالغ بر آورده است از جمله اینکه نمونه برداری از همه شترهای بومی سرا

 .مرجع مرکز تشخیص سازمان انجام شده که براساس آن هیچ ردپایی از ویروس کرونا در شترهای بومی کشور دیده نشده است

کشور، سازمان دامپزشکی با اما با توجه به مرز مشترک با برخی کشورها و قاچاق شتر و واردات غیر مجاز آن به : وی بیان داشت

 .که اجازه ورود شتر به کشور داده نشود  حمایت وزیر کشاورزی، از نیروهای انتظامی، نظامی و استانداران تقاضای کمک کرده

الدین جاویدی معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی به ارائه توضیحاتی در خصوص ویروس کرونا پرداخت  در ادامه جمال

ای به مدت  و کارشناسان منطقه FAOو  OAEو  WHOای با نمایندگان  براساس اعالمیه مسقط اوایل اردیبهشت جلسه :و گفت

 .های انجام شده به این نتیجه رسیدند که انتقال ویروس کرونا از انسان به انسان است روز برگزار شد و در این جلسه و با بررسی 0

در   ون به ویروس کرونا هستند که در ایران این شترها وجود ندارد و مرکز بیماریشترهای یک کوهانه عربی مظن: وی افزود

ایم و نتایج حاصل از آن عدم وجود این مشکل در کشور  عربستان است ولی با این وجود برای احتیاط، همه شترها را ازمایش کرده

 .بوده است

روز پس از آزمایش اول باز هم  00اند به طوریکه  قرار گرفتهشترهای وارداتی غیرمجاز هم مورد آزمایش : جاویدی اظهارداشت

 .شود و مصرف گوشت آن هم مشکلی ندارد شوند و اگر به لحاظ ویروس پاک بودند شتر کشتار می آزمایش می

 درصد اعتبارات بخش سالمت به سازمان دامپزشکی اختصاص یابد 3* 

عتبارات بخش سالمت به سازمان دامپزشکی هستیم و امیدواریم تا با درصد ا 1ما خواهان تخصیص : در ادامه خلج اظهارداشت

 .همکاری مجلس این مبلغ به سازمان دامپزشکی کشور اختصاص یابد

ها در  سازمان دامپزشکی یکی از پیشروترین سازمان: رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به آئین نامه اجرایی خدمات الکترونیک گفت

سامانه الکترونیک  00به  11سامانه سال  4ک است به طوریکه در این سازمان سامانه خدمات الکترونیک از توسعه خدمات الکترونی

 .ارتقاء یافته است

سازی،  رسد که این اقدامات در جهت شفاف عدد می 04های الکترونیک به  تعداد سامانه 0115براساس برنامه تا سال : وی افزود

 .ارتقاء اداری و جلوگیری از فساد استتسهیل و سرعت در انجام کارها و 
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 ؛ سال منحصر به فرد در شیوع آنفوالنزای پرندگان13

ی جدی  ها را دچار مخاطره خلج با اشاره به آنفوالنزای پرندگان که صنعت طیور و بهداشت عمومی و همچنین سالمت انسان

فردی بود، بنابراین با توجه به سطح گستردگی شیوع این امسال به لحاظ شیوع آنفوالنزای پرندگان سال منحصر به : کند، گفت می

  بیماری در کشورهای مختلف از جمله آمریکای شمالی، روسیه، قزاقستان و به دلیل قابل انتقال بودن آن به انسان در کشور آماده

 .باش و ستادهای مراقبت شکل گرفت

ها که پرندگان مهاجر وجود  شد تا در مناطق آبگیرها و تاالب بر این اساس به اکیپی سازمان دامپزشکی و محیط زیست ساماندهی

 .هایی به عمل آید دارند مراقبت

 111واحد پرورش طیور صنعتی و  140نمونه از تعداد  116هزار و  10این سازمان : رئیس سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت

 .صورت گرفتهزار آزمایش  015روستا انجام داد و روی این نمونه ها بالغ بر 

 .آورد این تالش این بود که ویروس آنفوالنزای فوق حاد پرندگان در کشور در گردش نیست ره: وی افزود

های خام دامی و ارتقا  وی با بیان این که توقع عمومی برای سالمت در جامعه افزایش یافته و مطالبات بر رابطه با ارتقاع فرآورده

 .بینانه رقم بزنیم ایم اتفاق مثبتی را با نگاه واقع ما هم بر حسب این توقع تالش کرده: بهداشت دام فزونی یافته است گفت

هزار شترمرغ در  00هزار شتر و  01هزار گاو و گاومیش و  151میلیون گوسفند و بز و  01در مهرماه گذشته بالغ بر : وی افزود

 .های صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است ور در کشتارگاهمیلیون قطعه طی 411های دام مورد بازرسی قرار گرفته و  کشتارگاه

 .هزار الشه طیور به دلیل عدم قابلیت مصرف یا بیماری زرد شده است 104میلیون و  5در نتیجه این کارها : خلج اظهار داشت

مله مراکز بسته بندی و های مختلف مورد نظارت از ج هزار مورد بازدید از عرصه 441میلیون و  0خلج اظهار داشت در همین مدت 

 .تن برآورده دام خامی ضبط شده است 411هزار و  5مورد غیربهداشتی گزارش شده و نهایتا  051هزار و  006عرضه داخل شهر، 

هزار مراجعه به دستگاه قضایی  41برداری آزمایشگاه و  هزار نمونه 46در عین حال از : رئیس سازمان دامپزشکی اظهار داشت

 .ایم داشته

این موضوع یک آیینه برای نشان : شود گفت ی با بیان این که در همه دنیا کشتارگاه صنعتی پیشرفته شاخص توسعه محسوب میو

کشتارگاه  011های صنعتی را افزایش دهیم به طوری که در حال حاضر  ایم کشتارگاه های دامی است و ما تالش کرده دادن بیماری

 .برداری هستند اند و در حال تجهیز برای بهره برداری گرفته ه مجوز بهرهکشتارگاه صنعتی ک 10صنعتی فعال و 

کشتارگاه سنتی داریم و برای  011کشتارگاه صنعتی پروانه تاسیس گرفته و  11کشتارگاه صنعتی دام و  16هم اکنون : خلج افزود

 .ها است ت کشور و شهرداریبهبود شرایط به سمت بازسازی آن در حرکت هستیم که این کار نیازمند مشارکت وزار

های  در تالش هستیم تا طی سنوات آینده کشتارگاه: وی با اشاره به این که در استان گیالن هیچ کشتارگاه سنتی وجود ندارد گفت

 .های صنتعی جایگزین آن شود ه سنتی دام بسته شده و کشتارگا

شود و وجود آن در مواد غذایی مضر است اما رد پایی از  اده میای است که معموالً در صنعت استف ماالشیت گرین ماده: خلج افزود

 .آال یافت شده است آن در ماهیان قزل

شود که باید برای آن  دهندگان به عنوان ماده ضدعفونی کننده استفاده می این ماده صنعتی توسط پرورش: وی اظهار داشت

آالی تولیدی انجام  هایی که بر روی ماهیان قزل مسال با آزمایشجایگزین استفاده شود و ما هم قصد داریم از ابتدای اسفند ا

 .دهیم از عرضه ماهیانی که در آنها این ماده صنعتی وجود دارد خودداری کنیم می

رئیس سازمان دامپزشکی در ادامه درخصوص خمیر مرغ اظهار داشت سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت هر دو هدفشان سالمت 

 .ایم ر سازمان دامپزشکی دغدغه وزارت بهداشت را برطرف کردهانسان است و ما د
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شود و خمیر کامالً  های صنعتی ضایعاتشان تهی می گذار پایان دوره داریم که این ها در کشتارگاه میلیون مرغ تخم 01: وی افزود

ن وجود داشت مجوزی برای پخش آن داده برداری از تولیدات اگر بار میکروبی در آ شود و با نمونه سالم و بهداشتی از آن تولید می

 .شود نمی

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در مورد صادرات محصوالت ایران به روسیه گفت زنده بودن تولید به این است که در بازارهای 

از رکود ای که معاون اول رئیس جمهوری بر آن تاکید دارد این است که برای خروج  کشورهای دیگر حضور پیدا کنیم و مساله

 .اقتصادی باید صادرات غیرنفتی افزایش یابد

بر سازمان دامپزشکی شرط الزم برای صادرات کاال رعایت مقررات بهداشتی و شرط الزم برای صادرات دام زنده، فرآورده، : وی افزود

 .ها، واکسن و دارو رعایت مقررات بهداشتی است نهاده

کشور را به عنوان کشور هدف قرار داده است، کشور روسیه روندی طوالنی را طی  وزارت جهاد کشاورزی چندین: خلج اظهار داشت

ای به ایران ارسال کرده که پاسخ آن ارسال شده و به موازات و بر اساس اراده سیاسی دو کشور بحث  کرده و سال گذشته پرسشنامه

 .صادرات طیور و دام هم شروع شد

 نداریم ممنوعیتی برای صادرات آبزیان به روسیه* 

در این خصوص تاکنون جلساتی بین دامپزشکی ایران و روسیه برقرار شده و نهایتا پروتکل : رئیس سازمان دامپزشکی اظهار داشت

 .بهداشتی دام بین دو کشور به امضا رسید که بر اساس آن آبزیان ما هیچ ممنوعیتی برای صادرات ندارند

شرکت در حوزه صنایع  6در این رابطه : های صادرکننده افزود توسط شرکت IRکد وی با اشاره به تأکید کشور روسیه بر داشتن 

 .اند و به فدراسیون روسیه معرفی شده  کشتارگاه صنعتی طیور نیز این کد را دریافت کرده 1لبنی کد داشته و 

ها خودشان با اتحادیه  و کشتارگاه ها سازمان دامپزشکی کشور کار خود را انجام داده و االن منتظریم این شرکت: خلج اظهار داشت

 .ای موضوع صادرات محصوالت را نهایی کنند گمرکی در جلسه

شود که  هایی داده می فروردین ماه سال آینده اجازه صادرات گوشت مرغ تنها به کشتارگاه 05از : رئیس سازمان دامپزشکی گفت

 .کند دی مناسب به کشورهای دیگر انتقال پیدا میبن داشته باشند تا مطمئن باشیم محصولی سالم و با بسته IRکد 

 .هزار تن رسیده است 01هزار تن بوده اما امسال این میزان به مرز بالغ بر  00تولید میگو در کشور حدود  10سال : وی افزود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01110001111111 

 شیالت
 آیانا- 1181بهمن  11, چهارشنبه

 آال به پرورش ماهی تیالپیا  تغییر رویکرد تولیدکنندگان ماهی قزل

های زیادی در این زمینه  گذاری دهنده ماهی تیالپیا موافقت اصولی صادر و سرمایه پرورش 91تا به امروز برای 

 .شده است
تولیدکنندگان : با اعالم این خبر گفت( ایانا)ان امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس صندوق توسعه آبزی

اند، اما به دالیل مختلف جلوی پای این تولیدکنندگان که  تنی گرفته 511های اصولی با ظرفیت  بخش آبزیان موافقت

 .شود اندازی می اند، سنگ های زیادی نیز انجام داده گذاری سرمایه

پور، نماینده عضو کمیسیون صنایع و معادن  به همین منظور برای پیگیری مشکالت این بخش نادر قاضی: بهروز کاکاوند افزود

 .مجلس با طرح این پرسش در کمسیون کشاورزی مجلس در حال پیگیری این موضوع است

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931120000777
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ر مجوز پرورش و تولید این محصول تخلف کرده که های احتمالی، سازمان دامپزشکی درباره صدو با وجود ممنوعیت: وی مدعی شد

 .گذاری آنها شده است این امر منجر به بالتکلیفی تولیدکنندگان بخش و صدمه به سرمایه

آال برخی از تولیدکنندگان به صرافت  در میان ماهی قزل VHSبا شیوع بیماری : رئیس صندوق توسعه آبزیان خاطرنشان کرد

 .تری دارند، تغییر دهند هزینه د را به ماهی تیالپیا که شرایط تولید مناسب و کماند که تولیدات خو افتاده

این تغییر کاربری بدون مجوز، مربوط به تولیدکنندگان بدون موافقت اصولی است که عمده آنها را تولیدکنندگان : کاکاوند ادامه داد

 .دهند ماهی تیالپیا تشکیل می

استان برای پرورش این ماهی مناسب دیده  01شده در ابتدای طرح پرورش ماهی تیالپیا،  های انجام در بررسی: وی تصریح کرد

 .پروران، امکان تغییر کاربری تولیدکنندگان خارج آمار وجود دارد شده است که در صورت مرتفع نشدن مشکالت آبزی

های مربوطه دریافت  وزهای الزم را از سازماندلیل اینکه تعداد زیادی از تولیدکنندگان بخش آبزیان مج به: کاکاوند یادآور شد

 .افزاید اند، آمارهای تولید سازمان شیالت نیز دقیق نیست که این امر بر مشکالت بخش و شرایط نظارت بر آنها می نکرده

ی در کشور، دلیل مشکالت زیر ساختی و تعدد سدساز به: وی با اظهار تأسف از وضعیت تولید ماهیان خاویاری در کشور، تأکید کرد

ریزی برخی از گونه آبزیان مانند خاویاری از بین رفته که این شرایط، تولیدکنندگان را به سمت تولید در  بسترهای مناسب تخم

 ./کشورهای همسایه مانند عراق و امارات کشیده است

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00115-0.html 
 شیالت
 آیانا- 1181بهمن  22, دوشنبه

 درصدی تولید میگوی امسال نسبت به پارسال  14افزایش 

هزارتن میگوی پرورشی از مزارع میگوی کشور برداشت شده که این مقدار نسبت  00طی سال جاری تاکنون 

 .درصد رشد نشان می دهد 14به سال گذشته 
از بندرعباس، محمود حجتی که به مناسبت دهه فجر به هرمزگان سفر کرده، امروز ( ایانا)گزاری کشاورزی ایرانبه گزارش خبر

در شرق بندرعباس با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته و زیر « کولقان»دوشنبه پس از بازدید از سایت پرورش میگوی 

 .هزارتن افزایش یابد 41تا  51ولید میگو تا سه سال آینده به ساخت های در دست ساخت پیش بینی کرد که این مقدارت

در بخش بازاریابی محصوالتی که باید به خارج : وی از پیدا کردن بازارهای هدف به عنوان مهم ترین پیش نیاز تولید نام برد و افزود

شکالتی داریم که دلیل عمده آن نیز به گذشته صادر کنیم ازجمله میگو که فوق العاده از نظر بیماری و بازاریابی آسیب پذیر است م

 .بر می گردد

در سطح بین المللی نیز مشکالت زیادی داریم و نتوانسته ایم آنطور که باید و شاید جای خودمان : وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد

مان توسعه تجارت وابسته به را در بازارهای هدف صادارتی باز کنیم و این در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی وهمچنین ساز

 .وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد

دراین زمینه رایزنی هایی نیز با بخش اقتصادی وزارت امور خارجه و برخی از سفارت خانه های : حجتی خاطرنشان ساخت

هم کنیم برای توسعه سطح زیر کشورمان در خارج داشته ایم و اگر بتوانیم بازار صادارتی را برای این محصوالت ازجمله میگو فرا

 .کشت مزارع میگوهیچ مشکلی نخواهیم داشت زیرا الزمه تولید داشتن بازار مصرف است

نام برد که از لحاظ تولید میگو موقعیت مناسبی دارد و هر ( بعد از بوشهر)وزیر جهاد کشاورزی از هرمزگان بعنوان دومین استانی 

 .افه می شودسال نیز بر وسعت مزارع زیر کشت آن اض

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21385-1.html
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درمسائل مربوط به عملیات فرآوری، تولید خوراک دام، تکثیر و پرورش در مجتمع های این استان حلقه های : وی اضافه کرد

 .مفقوده ای وجود دارد که نیاز است برای حمایت و پشتیبانی از تولید هر چه زودتر این واحدها ایجاد شوند

از چند جهت دارای ظرفیت های خیلی مهمی است که پرورش آبزیان در قفس از  هرمزگان: وزیر جهاد کشاورزی همچنین گفت

 .جمله آنها است 

وی با اشاره به استقبال خوب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و مشارکت های عمومی از طرح های پرورش ماهی در قفس ابراز 

سایی شده که سهم باالیی از آن به هرمزگان هزارتن ظرفیت درآب های جنوب و شمال کشور شنا111دراین زمینه : داشت

 .اختصاص دارد

وزیر جهاد کشاورزی که به مناسبت دهه فجر به هرمزگان سفر کرده از مجمتمع های تولید میگو، گلخانه های تولیدمحصوالت 

 .جالیزی و همچنین کشت گلخانه ای مرکز و شرق این استان بازدید و با تولید کنندگان نیز دیدار کرد

هزارتن محصول باغی و زارعی عنوان شده  611هزار هکتار با تولید ساالنه دو میلیون و  056عت زمین های کشاورزی هرمزگان وس

 .است

هزارو 51در اطالعات منتشره اداره کل شیالت هرمزگان مساحت کل اراضی شناسایی شده مستعد برای پرورش میگو بیش از 

 .آن قابلیت تبدیل به مزارع و مجتمع های پرورشی را دارد  هزار هکتار11هکتار برآورد شده که 111

هکتار سطح مفید و قابل کشت حاصل خواهد شد که پیش بینی شده در صورت 611هزارو01در صورت تحقق این موضوع حدود 

نیز شغل فراهم می  هزار نفر11هزارتن میگوی پرورشی تولید و برای 11بهره بردرای از این ظرفیت ها و توانایی ها حداقل ساالنه 

 .شود

میگوی )تن 604هزارو 00هکتاروظرفیت تولید پایه ساالنه 404در هرمزگان پنج مجتمع پرورش میگو با مساحت مفید چهار هزارو 

آماده بهره برداری است که امسال بیش از سه هزار هکتار آن زیر کشت قرار گرفت که از هر هکتار بیش از دو و نیم ( گونه وانامی

 ./صول برداشت شدتن مح

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00641-0.html 

 شیالت
 خبرنگاران جوان - 1181بهمن  21: تاریخ

 ار تن میگوی پرورشی در سال آیندهزه 05پیش بینی تولید 

 .هزار تن میگوی پرورشی در سال آینده خبر داد 01یران از تولید معاون آبزی پروری سازمان شیالت ا

امسال تولید : به نقل از مانا، معاون آبزی پروری سازمان شیالت ایران اظهار داشت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

 . ار تن رسیدهز 00میگوی پرورشی در مزارع کشور به 

به زودی حمایت های دولت از پرورش : حسین عبدالحی، با اظهار رضایت از میزان تولید میگوی پرورشی در سال جاری گفت

 . دهندگان میگو از محل صندوق توسعه ملی صورت خواهد گرفت

 . در سال آینده صورت می گیرد این اقدام در راستای افزایش میزان تولید میگو: معاون آبزی پروی سازمان شیالت ایران گفت

 . به گفته وی، با اعطای تسهیالت بخشی از هزینه های سرمایه در گردش پرورش دهندگان تامین خواهد شد

در هفته آینده جلسات الزم جهت اعطای تسهیالت به پرورش دهندگان : این مقام مسئول در سازمان شیالت ایران تصریح کرد

 . میگو برگزار می شود

 . امیدواریم با این اقدامات شاهد افزایش تولید میگوی پرورشی در سالهای آینده در مزارع جنوبی و شمالی کشور باشیم: توی گف

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21469-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده امیدواریم در سال آینده میزان تولید میگوی پرورشی با افزایش :عبدالحی خاطرنشان کرد

 . رسدهزار تن ب 01حداقل پنح هزار تن به 

در سال جاری بیش از دو هزار هکتار مزرعه پرورشی میگو در کشور : معاون آبزی پروری سازمان شیالت ایران در ادامه یادآور شد

 . زیر کشت رفت

وی با تاکید بر اینکه استان بوشهر در میان سایر استانهای کشور همواره بیشترین میزان تولید میگوی پرورشی را به خود اختصاص 

هکتار از مزارع پرورش میگوی بوشهر توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی زیر کشت رفته  011امسال هزار و : هد، یادآور شدمی د

 . بود

هکتار مزرعه پرورش میگو نیز در استان هرمزگان به عنوان دومین  111همچنین حدود : این مقام مسئول در استان بوشهر گفت

 . کشت رفت استان برتر تولید میگوی پرورشی زیر

آبادان، : وی همچنین به تولید میگوی پرورشی در استان های خوزستان، گلستان و سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت

 . گمیشان و چابهار شهرهایی هستند که مزارع میگو در آنها ایجاد شده است

هار طی چند سال اخیر با شیوع بیماری دچار البته پرورش میگو در چاب: معاون آبزی پروری سازمان شیالت ایران اظهار داشت

 . مشکالتی شده است که هم اکنون در حال رفع آن ها هستیم

این سایت به عنوان نخستین سایت پرورش میگو در شمال کشور است که : عبدالحی در خصوص پرورش میگوی گمیشان نیز گفت

 ./توانسته سال به سال پیشرفت چشمگیری داشته باشد

http://www.yjc.ir/fa/news/5001114 

 شیالت
  فودپرس– 1181بهمن ماه  22دو شنبه 

 صنایع غذایی! ها را نخورید ماهی تن  فریب تخفیف
از این امر خبر  کنندگان نصیب ماندن مصرف درصدی تن ماهی و بی 51در حالی که رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از تخفیف  

قائل   ای به منظور افزایش فروش خود تخفیف پله های تولیدی زیر داده، دبیر سندیکای صنایع کنسرو اعالم کرد که واحد

واحدهای تولید تن : فروشان می رود، گفت تومانی تن ماهی که البته به جیب عمده 0511محمد میررضوی درباره تخفیف .شوند می

وی قیمت مصوب هر قوطی تن ماهی را .کنند هایی را ارائه نمی تحت نظر وزارت بهداشت هستند چنین تخفیفماهی که استاندارد و 

کنندگان و تولیدکنندگان  ف طبق تفاهم نامه سندیکای تن ماهی با سازمان حمایت مصر: تومان عنوان و اظهار کرد 5111تا  5411

: میررضوی گفت.تومان در نظر گرفته شود 5111تا  5411وزن بین  قرار شده است که قیمت هر قوطی تن ماهی براساس نوع و

شوند، به  ای نامیده می درصدی برای فروش تن ماهی از سوی واحدهای تولیدی غیر مجاز که اصطالحا زیر پله 51های  ارائه تخفیف

وی تعداد .تن ماهی توجه کنند گیرد و خریداران باید هنگام خرید به برند و عالمت استاندارد منظور افزایش فروش صورت می

ها فعالیت  ای ها به صورت غیر مجاز و زیر پله درصد آن 11از این تعداد : واحد عنوان و اظهار کرد 001های تولید تن ماهی را  واحد

سوی  بسیاری از واحدهای تولید تن ماهی به دلیل نظارت و کنترل از: دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران ادامه داد .کنند می

که وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد برخوردهای الزم را  وی با بیان این.سندیکا، تمایل به عضویت در این مجموعه ندارند

هایی که عضو سندیکا هستند، تن ماهی مرغوب و با کیفیت در بازار  واحد: ای انجام می دهند، گفت برای مقابله با واحدهای زیر پله

که تن ماهی استاندارد ایرانی قابل رقابت با محصول کشورهای اروپایی و آسیایی است، اظهار  رضوی با بیان اینمیر.عرضه می کنند

دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران .ساالنه صادرات بسیار خوبی به کشورهای اروپایی و آسیایی بدون مشکل صورت می گیرد: کرد

http://www.yjc.ir/fa/news/5127936
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اگر واحد تولیدی قصد کاهش وزن داشته باشد باید آن را روی : وان کرد و گفتگرم عن 011وزن استاندارد هر قوطی تن ماهی را 

کننده باید از مصرف تن ماهی  ف قوطی درج کند و اگر حجم مواد موجود در قوطی کمتر از وزن درج شده روی قوطی بود، مصر

قی است چرا که بسته بندی هر قوطی تن ها غیر منط تومانی در حاشیه اتوبان 0011فروش تن ماهی : وی ادامه داد.نظر کند صرف

کننده باید از خرید این گونه تن  ف تومان هزینه دارد و با توجه به این که تن ماهی یک ماده غذایی مهم است مصر 611ماهی 

بسته میررضوی یکی دیگر از راهکارهای تشخیص تن ماهی استاندارد و سالم را توجه به کلمه تن روی .ها جدا خودداری کند ماهی

 کنندگان باید هنگام خرید تن ماهی به تمام نکات توجه کنند ف مصر: بندی عنوان و اظهار کرد

 http://www.foodpress.ir/Post 

 عس

 آیانا-1181بهمن  19, شنبه

 تقاضای عضویت کل زنجیره تولید در صندوق حمایت از توسعه زنبورعسل 

های الزم را برای  شود که حمایت گذاری بخش کشاورزی درخواست می صندوق حمایت از توسعه سرمایه از

 .عضویت کل زنجیره در صندوق حمایت از توسعه زنبورعسل انجام دهد
از ( ناایا)گذاری بخش کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران  مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه

در حال حاضر هیچ مشکل اعتباری در : ها خبر داد و گفت توانمندی صندوق حمایت از توسعه زنبور عسل در بین سایر صندوق

 .ها وجود ندارد بخش صندوق

 .های بسیاری در این بخش وجود دارد به تناسب وزن محصول تولیدشده در بخش زنبورعسل توانمندی: عبدالکریم رضوی افزود

هیچ صندوقی به اندازه عسل سرمایه ندارد و هر اتحادیه و تعاونی از میزان سهام و سرمایه خود در این بخش : شان کردوی خاطرن

 .باخبر است

میلیارد تومانی صندوق زنبورعسل وجود داشت که خوشبختانه  05در گذشته مشکالتی برای جذب اعتبار : رضوی تصریح کرد

 .گذاری در اختیار این صندوق قرار گرفته است است که این مبلغ برای سرمایهاکنون حدود شش ماهی  برطرف شد و هم

 رسد تشکل می 444اعضای صندوق زنبورعسل به 

بسیاری از مشکالت این صندوق مرتفع شده است، اما : مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه زنبورعسل نیز در این باره اظهار داشت

 .های مربوطه را در این صندوق جای دهیم بتوانیم تمامی زیربخشامیدواریم که در بخش زنجیره تولید 

اند که با فراگیر شدن تمامی  اتحادیه و تشکل به عضویت این صندوق درآمده 061در حال حاضر : پور ادامه داد بهزاد بانکی

 .تشکل خواهد رسید 411این جمعیت به ... بندی و ها ازجمله کندوسازان و صنایع بسته زیربخش

های الزم را انجام  گذاری بخش کشاورزی خواست که برای فراگیر شدن این صندوق حمایت از صندوق حمایت از توسعه سرمایهوی 

 .دهد

از بدو تأسیس صندوق توسعه زنبورعسل نیز قرار بود که کل زنجیره   :مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه زنبورعسل یادآور شد

 .تا سه ماه آینده بتوانیم بخشی از فعاالن را به عضویت درآوریمتحت پوشش قرار گیرد که امیدواریم 

 01تا  05قیمت تمام شده هر کیلوگرم عسل طبیعی برای تولیدکنندگان : پور درباره قیمت عسل در حال حاضر تأکید کرد بانکی

کیلوگرم عسل درجه یک در تهران های جاری، قیمت هر  بندی و سایر هزینه های حمل، بسته هزار تومان است که با توجه به هزینه

 .رسد هزار تومان می 51تا  61به 

http://www.foodpress.ir/Post
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ها و  ماه با هدف ترویج هرچه بیشتر مصرف عسل در جامعه توسط تعاونی جشنواره اشراق در پایان بهمن: وی در پایان گفت

 ./های زنبورداران برپا خواهد شد اتحادیه

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00600-0.html 

 صنایع غذایی

 - 81/11/22فارس

 های آرد آزادپزها تفکیک رنگ کیسه/ نظارت مستمر بر توزیع آرد ضروری است

با اجرای مصوبه ی اخیر دولت در خصوص آزادپز شدن بیست درصد از واحدهای نانوایی، نظارت بر توزیع آرد 

ه ای به منظور جلوگیری از خروج و مصرف این آردها در شبکه آزادپزی باید دقیق تر و بصورت مستمر یاران

 .صورت گیرد
  براساس مصوبه: به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران علی قنبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .هم اکنون طرح آزادپز شدن بیست درصد از واحدهای نانوایی در سراسر کشور در حال اجرا است دولت

رقابتی شدن تولید و افزایش کیفیت نان را در پی خواهد داشت، اما با : اگر چه اجرای این مصوبه مزایایی از جمله: قنبری ادامه داد

 .یارانه ای و آزاد، احتمال سوء استفاده در این زمینه وجود داردتوجه به توزیع دو نرخی آرد برای واحدهای تولیدی نان 

مدیر عامل شرکت بازررگانی دولتی ایران با بیان اینکه برای ارتقاء کیفیت نان گریزی از آزادپز شدن واحدهای نانوایی در کشور 

 .شتر بر توزیع آرد در کشور دانستی توزیع را نظارت مستمر و بی نیست، راهکار جلوگیری از خروج آرد یارانه ای از شبکه

آردهای یارانه ای و آزاد با رنگهای متفاوت و دقت ناظرین، سبب خواهد شد تا آرد واحدهای   مشخص شدن کیسه: وی تاکید کرد

 .نانوایی یارانه ای و آزادپز در شرایط سالم توزیع شود

ها طبق مصوبه دولت بر عهده کارگروه آرد و نان استانی از  نانواییمعاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان با تاکید بر اینکه نظارت بر 

جمله استانداری و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها قرار دارد، از مردم نیز خواست که هرگونه تخلف نانواها را گزارش 

 .کنند تا با برخورد با متخلفان، فضای سالم و مطلوب بر حوزه تامین نان کشور حاکم شود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01110001110650 

 صنایع غذایی
 آیانا-1181بهمن  21, سه شنبه

 شیوه نامه اجرایی تعیین قیمت انواع نان ابالغ شد 

شیوه نامه : یت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفتمدیر کل دفتر بررسی و تعیین قیمت سازمان حما

 .های کارشناسی تصویب و برای اجرا به اصناف ابالغ شده است تعیین قیمت انواع نان پس از بررسی
و به نقل از شبکه اطالع رسانی تولید و تجارت ایران، داوود موسوی با تشریح نحوه ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

هدف این شیوه نامه، تعیین ضوابطی درخصوص ارایه وحدت رویه در تعیین قیمت نان در : ری انواع نان در نانوایی ها و گفتگذا نرخ

 .جلوگیری کنیم... سراسر کشور است تا از بروز تخلفات از قبیل گرانفروشی، کم فروشی و 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21412-1.html
http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931120001452
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: دیگر موضوعات مورد توجه در این شیوه نامه است؛ افزودموسوی با بیان این که محاسبه تمام عوامل موثر در تعیین قیمت نان از 

این شیوه نامه می تواند مبنای محاسبه قیمت نان در سراسر کشور قرار گیرد و همچنین نظارت را بهتر و از بروز برخی تخلفات 

 .پیشگیری کند

 .ری خواهد کرداین شیوه نامه مسیر را دقیقا روشن و از برخورد های سلیقه ای جلوگی: وی اضافه کرد

مدیر کل بررسی و تعیین قیمت سازمان حمایت در ادامه میزان مصرف هر یک از مواد اولیه در تولید یک قرص نان در این شیوه 

مبنای احتساب هزینه های حقوق و : نامه را براساس استانداردهای تعریف شده و نظرات اتحادیه های ذیربط دانست و اظهار داشت 

احدها نیز مطابق با اسناد و مدارک مثبت و حداکثر تا سقف میزان دستمزد تعیین شده توسط مراجع قانونی می دستمزد درا ین و

 .باشد

در : موسوی با اعالم اینکه مالیات از منظر ضوابط قیمتگذاری جزء هزینه های یک واحدنانوایی محسوب نمی شود خاطر نشان کرد 

قیمت نان را در ..... الوه سایر هزینه ها شامل آب ، برق، سوخت ، عوارض ، تعمیرات و این شیوه نامه همه هزینه های سربار به ع

 .سراسر کشور مشخص می کند

گذاری  به گفته این مقام مسئول، براساس این شیوه نامه فعاالن این صنف موظف هستند قیمت های خود را براساس ضوابط قیمت

ستناد از قبیل فاکتورهای خرید مواد اولیه، دستگاه ها، تجهیزات، فهرست حقوق و تعیین کرده و اسناد و مدارک مثبته و قابل ا

 .دیگر موارد موثر در تعیین قیمت را همیشه برای سهولت و تسریع در ارایه در دسترس داشته باشند... دستمزد و 

لف کشور متفاوت می شود و طبیعی است که با این محاسبه، قیمت نان در استان های مخت: موسوی در عین حال بیان کرد

 ./بازرسان سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان به همراه بازرسان اتحادیه مربوط نیز در این زمینه نظارت می کنند

http://www.iaمna.ir/food/item/00615-0.html 

 صنایع غذایی
 آیانا- 1181ن بهم 19, شنبه

 درصد بوفه های مدارس کشور اصالح تغذیه ای شد  10

درصد از بوفه های مدارس کشور اصالح تغذیه ای شده اند به  10بر اساس آمار وزارت آموزش و پرورش، 

گونه ای که در گذشته شاهد فروش تغذیه های ناسالم بودیم، اما خوشبختانه هم اکنون شاهد عرضه اغذیه 

 .سطح بوفه های سطح مدارس هستیم های سالم در
 05و به نقل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ هاشمی با بیان این که آمار ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 درصدی چاقی در بین دانش آموزان نگران کننده است و در آینده مشکالت زیادی برای حوزه بهداشت و درمان ایجاد خواهد کرد

 .باید در پیشگیری از شیوع بیماری های غیرواگیر ناشی از چاقی و اضافه وزن در دانش آموزان اقدام می کردیم: گفت

ماه پیش تفاهم نامه ای با وزارت آموزش و پرورش در راستای حفظ و ارتقای سالمت دانش  1به همین منظور حدود : وی افزود

 .آنها به امضاء رسیده استآموزان و توانمندسازی آنها و خانواده های 

به گفته وزیر بهداشت، تسهیل دسترسی دانش آموزان به وعده های غذایی سالم با نظارت بر پایگاه های تغذیه سالم مدارس و 

استانداردسازی و نظارت بر پایگاه های تغذیه سالم مدارس و تسهیل مشاوره تغذیه ای و اجرای برنامه مکمل یاری آهن و ویتامین 

D ی از مفاد تفاهم نامه وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش استیک. 

باتوجه به اینکه پیشگیری مقدم بر درمان است، هم اکنون شاهد اختصاص حداکثر بودجه : وزیر بهداشت در ادامه خاطرنشان کرد

 .های سالمت کشور به بخش بهداشت نسبت به سال های قبل هستیم

http://www.iaمna.ir/food/item/21485-1.html
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http://www.iana.ir/food/item/00601-0.html 
 صنایع غذایی

  فودپرس– 1181بهمن ماه  11چهار شنبه 

 های خوراکی صنایع غذایی تشریح روند ترخیص روغن
اع روغن های پالم، قنادی و امور مربوط به انو: رئیس اداره غذایی و آشامیدنی با منشأ دامی و دریایی سازمان غذا و دارو، گفت 

به گزارش مهر، مهندس هومن محمد رئوفی، .جانشین کره کاکائو با توجه به حساسیت باال همچنان زیر نظر سازمان غذا و داروست

دی ماه سالجاری انجام فرآیندهای گشایش و ترخیص انواع روغن های خوراکی مجددا به معاونت های  01از مورخه : اظهار داشت

با توجه به حساسیت باال و لزوم نظارت های دقیق تر بر : وی گفت.دارو دانشگاه های علوم پزشکی تفویض اختیار شده استغذا و 

رئوفی .روی انواع روغن های پالم، قنادی و جانشین کره کاکائو، صدور مجوزهای مربوطه همچنان زیر نظر سازمان غذا و دارو است

و دارو نظارت های جدی و دقیقی بر روی انواع روغن های پالم، قنادی و جانشین کره کاکائو  بازرسان سازمان غذا: خاطر نشان کرد

دارند و در صورت مشاهده کوچکترین عدم انطباق با استانداردهای ملی برخورد خواهد شد و پرونده آنان نیز به مراجع قضایی 

 ارسال خواهد شد

 http://www.foodpress.ir/Post 

 صنایع غذایی
 فودپرس– 1181بهمن ماه  19شنبه 

 شکر اضافی وارد کشور نشده است

طبق آمار موجود از ابتدای سال جاری تاکنون شکر خام : عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی گفت <صنایع غذایی

 .از این محصول تا پایان سال وجود دارداضافی وارد کشور نشده، هرچند احتمال واردات مقدار کمی 

از آنجا که کشور ما هنوز در تولید شکر و : غالمرضا نوری قزلجه روز جمعه درگفت و گو با ایرنا، درباره ممنوعیت واردات شکر، افزود

یق واردات تامین برخی از محصوالت دیگر همچون روغن خوراکی و برنج به خودکفایی نرسیده بنابراین بخشی از نیاز کشور از طر

آنچه مهم است؛ طبق قانون باید در : وی با بیان آنکه واردات شکر اضافی هنوز برای مجلس محرز نشده است، اظهار داشت.می شود

زمان برداشت محصول داخلی و عرضه تولیدات داخل به بازار ممنوعیت ورود محصوالت وضع شود، تا تولیدکنندگان داخل متضرر 

طبق آمار موجود، طی سال گذشته میزان واردات شکر بیش از نیاز داخل نبوده و با افزایش موجودی در داخل : نوری گفت.نشوند

اخیرا در جلساتی که با ذینفعان صنعت شکر : وی تصریح کرد.مواجه نیستیم بلکه شکر وارداتی متناسب با نیاز داخلی بوده است

 .یدی برای واردات شکر خام نداشته ایمداشته ایم آمارها نشان می دهد امسال ثبت سفارش جد

نماینده مردم بستان آباد در .به گفته وی، همچنین شکر اضافی بیش از نیاز داخل وارد کشور نشده تا باعث بهم ریختگی بازار شود

نده شکر حتی طبق آمار ممکن است امسال نیاز جزئی به واردات شکر خام داشته باشیم چرا که واحدهای تصفیه کن: مجلس افزود

عضو کمیسیون .خام کشور از ممنوعیت این محصول گله مند هستند در حالی که معتقدند کشور به واردات شکر خام نیاز دارد

این روش باعث جلوگیری : کشاورزی مجلس درباره مجوز واردات شکر به کارخانه های تولیدکننده شکر از چغندر تولید داخل، گفت

 .و به نفع تولید کنندگان و واحدهای تصفیه شکر خواهد بود از انحصار واردات شکر می شود

توسط محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی ابالغ شد و گفته می  11به گزارش ایرنا، ممنوعیت واردات شکر دهم فروردین ماه سال 

ورزی معتقد است؛ در حال وزیر جهاد کشا.شود که مسئوالن وزارت صنعت هم به طور کامل براساس این ابالغیه عمل کرده اند

سالجاری ثبت سفارش جدیدی برای واردات شکر نداشته ایم و اگر شکری به کشور وارد شده مربوط به ثبت سفارش سال گذشته 

همچنین قرار است براساس مصوبه شورای اقتصاد، کارخانه هایی که از محل چغندر تولید داخلی شکر تولید می کنند به .بوده است

http://www.iana.ir/food/item/21427-1.html
http://www.foodpress.ir/Post
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شان مجوز واردات شکر دریافت کنند که به گفته مسئوالن، این امر تفاوت قیمت بین شکر داخلی و خارجی را اندازه تولیدات 

  .جبران می کند

  http://www.foodpress.ir/Post 

 صنایع غذایی
 فودپرس– 1181بهمن ماه  21سه شنبه 

 و همایش های استانی سان ماکارون در استان های کشورگزارشی از برگزاری جشن ها 

همایش ها و جشن های استانی سان ماکارون یک خانواده دوست داشتنی در استان مرکزی، کردستان  -فود پرس  <صنایع غذایی

 .و گلستان، خراسان شمالی و همچنین جزیره کیش با حضور پرشور مردم در برگزار گردید

 :وح اخبار استانی جشن سان ماکارون به شرح زیر استبه گزارش فود پرس، مشر

 به استان مرکزی رسید "سان ماکارون یک خانواده دوست داشتنی"همایش های استانی 

دی ماه در شهر اراک  01این همایش در . به استان مرکزی رسید "سان ماکارون یک خانواده دوست داشتنی"همایش های استانی 

هدف از برپایی این همایش . فر از عمده فروشان، خریداران و عالقمندان برند سان در آن شرکت نمودندن 151برگزار شد و بیش از 

 .ایجاد فضایی دوستانه جهت معرفی برند جدید سان ماکارون در بازار استان مرکزی بود

آراد برگزار شد آقایان سیه به گزارش روابط عمومی گروه زر در سومین همایش استانی سان ماکارون که به میزبانی شرکت پخش 

پوش نماینده فروش محصوالت سان ماکارون، دکتر پاکزاد معاون ارتباطات شرکت صنعتی زرماکارون و سلطان محمدی مدیر 

 .بازاریابی و فروش سان به ایراد سخنرانی پرداختند

ه و افزودند امروز با افتخار در خدمت سیه پوش ضمن خوش آمد گویی به همه ی میهمانان به بیان اهداف برگزاری همایش پرداخت

ای  ها در سطح ملی مقدمه برند سان ماکارون هستیم، چرا که به محصوالت گروه زر ایمان داریم و اطمینان داریم که گسترش آن

 .ایشان از آقای جمیلی نماینده فروش محصوالت زرماکارون بابت همکاری شان تشکر کرد. هاست برای جهانی کردن آن

نیز در این همایش گفت با محصوالت سان قصد داریم بازار ماکارونی را در اختیار محصوالت گروه زر در آوریم و فروشگاه ها  جمیلی

ایشان در ادامه عنوان کرد دست جناب سیه پوش را به گرمی میفشارم و برای پیشرفت و . و مغازه های تمام استان را پوشش دهیم

 .هم خواهیم داداعتالی محصوالت زر دست به دست 

المللی کردن برند  در بخش دیگری از این مراسم احمد پاکزاد معاون محترم ارتباطات زرماکارون ، ضمن بیان این نکته که برای بین

 برند جدید خانواده زر که وارد بازار شده است، تماماً با استفاده از پیشرفته: سان تمامی تدابیر الزم اندیشیده شده است، عنوان کرد

ترین ماشین آالت تولید ماکارونی و با استفاده از توان متخصصین برجسته داخل تولید شده و به خوبی قادر است در کنار 

 .المللی عرض اندام کند محصوالت بین

 در ادامه جناب آقای سلطان محمدی مدیر بازاریابی و فروش برند سان، نمایندگان را مهمترین عنصر و پل ارتباطی بین شرکت و

نقش رضایت مندی مشتریان در فروش محصوالت از اهمیت خاصی برخوردار است و در این : مشتریان عنوان کرد و اظهار داشت

 .راستا گروه زر قصد دارد اقدامات اساسی در این حوزه انجام دهد تا بتواند رضایت مشتریان خود را در این زمینه جلب نماید

 سان ماکارون در استان کردستان

 051دی جهت معرفی هر چه بهتر برند سان با حضور بیش از  04صنعتی زر دومین همایش استانی سان ماکارون را در تاریخ گروه 

این همایش به میزبانی شرکت سانان پخش کردستان با مدیریت آقای صادقی نماینده فروش این . نفر در شهر سنندج برپا کرد

طات شرکت زرماکارون و شهریار سلطان محمدی مدیر بازاریابی و فروش برند سان استان و با حضور احمد پاکزاد، معاون ارتبا

http://www.foodpress.ir/Post
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 .برگزار شد

در همایش فوق صادقی نماینده فروش محصوالت سان ماکارون در سنندج ضمن خیر مقدم و خوش آمد گویی به مدعوین و معرفی 

در ادامه از . ظار صنعت ماکارونی کشور خواهد بودبا وجود برند سان آینده ی درخشان تری در انت: شرکت تحت مدیریت خود گفت

 .آقایان پاکزاد و سلطان محمدی جهت سخنرانی دعوت به عمل آمد

های گروه زر، توضیحاتی از روند  احمد پاکزاد معاون ارتباطات شرکت زرماکارون نیز در این نشست با ارائه گزارشی جامع از فعالیت

 .تولید و فروش سان ماکارون ارائه داد

محصوالتی با کیفیت تولید شده است که اگر خوب معرفی و توزیع گردد و حضوری چشمگیر در بازار داشته باشد و : ایشان افزودند

اما این مهم مسلماً در . کننده نهایی برسد آینده ای که شما عزیزان شایسته آن هستید حاصل خواهد شد به خوبی به دست مصرف

 .هاست ها و مغازه فروشگاهگرو حضور مقتدرانه محصول در 

در این همایش سلطان محمدی مدیر بازاریابی و فروش برند سان پس از عرض خیر مقدم به مدعوین و همچنین تشکر و قدردانی 

از تالشهای آقای صادقی به بیان برخی از فعالیتهای انجام شده جهت معرفی هرچه بهتر این برند پرداخت و در پایان ابراز امیدواری 

 .د که این همایش بتواند موجبات تعامل بیشتر خریداران با نماینده محترم استان را فراهم سازدکر

 .در پایان همایش به همه ی مدعوین به رسم یادبود هدایایی اهدا گردید

 چهارمین همایش استانی سان ماکارون در استان گلستان برگزار شد

نفر از عمده فروشان و خرده  051رگان و در تاریخ سوم بهمن نزدیک به در چهارمین همایش استانی سان ماکارون در شهر گ

 .فروشان فعال در حوزه محصوالت غذایی و اهالی خونگرم استان گلستان حضور داشتند

در این همایش که به میزبانی شرکت پخش آجی گل به مدیریت جناب آقای یدالهی نماینده فروش محصوالت سان در استان 

مکاری شرکت گروه توسعه صنعتی و پژوهشی زر برگزار شد، آقایان سلطان محمدی مدیر بازاریابی و فروش برند گلستان و با ه

 . سان و آقای مسعود ایمانپور مدیر فروش شهرستانهای سان ماکارون به ارائه برنامه های آینده خود پرداختند

برنامه های جاری و آینده خود را جهت ارتقاء برند سان  آقای یدالهی ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین و معرفی محصوالت سان،

شناسیم و نسبت به کیفیت محصوالت آن اطمینان داریم  ایشان تاکید کردند همگی ما شرکت زرماکارون را می. ماکارون ارائه نمود

 .کرد بنابراین با اطمینان قلبی و اشتیاقی زایدالوصف در جهت فروش برند جدید این گروه فعالیت خواهیم

اقای سلطان محمدی با اشاره به پیشرفت این برند جدید گروه زر، استراتژی و چشم انداز سان ماکارون را به حضار ارائه و به معرفی 

برنامه ها و فعالیت های در حال انجام سان ماکارون پرداخت و اشاره کرد مردم این خطه حق دارند از کیفیت خوب محصوالت 

 .د و این کار توسط تیم فروش آقای یدالهی و محصوالت سان ماکارون برای مردم این استان مهیا خواهد شدگروه زر بهره مند شون

 .در این مراسم از طرف آقای سلطان محمدی سوال هایی مطرح شد که به سه نفر از برندگان جوایزی اهدا گردید

 اولین همایش استانی سان ماکارون در شهر بجنورد

سان ماکارون در تاریخ دهم دی ماه و در شهر بجنورد توسط شرکت پخش صبا به مدیریت آقای محمدزاده  اولین همایش استانی

این همایش با حضور . نماینده فروش محصوالت سان در استان خراسان شمالی و با همکاری شرکت صنعتی زرماکارون برگزار شد

نواز این شهرستان و با هدف آشنا شدن و پذیرش برند سان توسط نفر از عمده فروشان، خرده فروشان و مردم مهمان  051بیش از 

 .آغاز به کار کرد "سان ماکارون یک خانواده دوست داشتنی"مصرف کننده و با شعار 

همایش فوق با سخنرانی آقای محمدزاده نماینده فروش محصوالت سان ماکارون آغاز و ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین و معرفی 

در اولین همایش استانی سان ماکارون برنامه های . وضیحاتی در خصوص فروش محصوالت این برند ارائه کردندمحصوالت سان، ت



 3931سوم بهمن اهم اخبار کشاورزی  هفته       ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

81 
 

در پایان این مراسم به برخی از مدعوین به قید . جانبی متعددی نیز اجرا شد که می توان به اجرای سمپل محصوالت اشاره کرد

 .س از پذیرایی از میهمانان و اهدا پک های سان ماکارون پایان یافتقرعه هدایایی به رسم یادبود اهدا گردید و همایش پ

 درخشش سان ماکارون در جزیره ی زیبای کیش

ی کیش با حضور مشاور عالی مدیر عامل سازمان  نخستین جشنواره، همایش ملی و نمایشگاه سالمت بهداشت و تغذیه، در جزیره

 .والت سالم و ایمن به جامعه گشایش یافتمنطقه آزاد کیش و با هدف معرفی و حمایت از محص

آبان در مرکز همایش های بین المللی  06به گزارش مرکز اطالع رسانی گروه زر در مراسم افتتاحیه این جشنواره که عصر شنبه 

مسووالن  کیش برگزار شد، رسول کشت پور مشاور عالی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به همراه برخی از معاونان و مدیران و

این نمایشگاه در سه بخش . این سازمان و همچنین جمعی از نمایندگان شرکت های مختلف بهداشتی و غذایی حضور داشتند

جشنواره، همایش و نمایشگاه و در حوزه های بهداشت، سالمت و تغذیه و با هدف افزایش سطح تعامل و مشارکت فعاالن این عرصه 

رفه ی زر ماکارون کارشناسان به معرفی برند سان ماکارون و محصوالت پودر کیک و آرد پرداختند در غ. در هر سه حوزه برگزار شد

 .غرفه زر در طی حضور در نمایشگاه با استقبال بسیار خوبی از بازدید کنندگان مواجه شد

توافقات بسیار خوبی ی کیش در توسعه روابط و همکاری های فی مابین  همچنین با نمایندگی جدید سان ماکارون در جزیره

  .حاصل گردید

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

 صنایع غذایی
 فودپرس– 1181بهمن ماه  22دو شنبه 

حجتی رییس و جعفری شاهی دبیر / انجمن صنفی صنعت آبلیموی ایران هیات مدیره جدیدش را شناخت 

 ماندند

 .اعضای هیات مدیره و بازرس انجمن صنفی صنعت آبلیموی ایران انتخاب شدند –فود پرس  <صنایع غذایی

به گزارش فود پرس، مجمع عمومی انجمن صنفی صنعت آبلیموی ایران به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس با حضور 

راء مجید حجتی ، مجید قنادان، کریم احمدی، نماینده قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس شمارش آ

امیرهوشنگ حجتی، جالل مجتبی جهرمی اعضای اصلی هیات مدیره و منصور ناجی اصفهانی و سعید ممتاز جهرمی اعضای علی 

  .البدل هیات مدیره شدند

 .محمد هاشمی نیز بازرس اصلی و حجت کرمی بازرس علی البدل شدند

دیره انجمن، مجید حجتی بعنوان رییس هیات مدیره، مجید قنادان را بعنوان نائب رییس هیات همچنین در اولین جلسه هیات م

 .مدیره و رویا جعفری شاهی را بعنوان دبیر انجمن صنفی صنعت آبلیمو انتخاب شدند

http://www.foodpress.ir/Post 

 

 صنایع غذایی
 ایسنا - 1181بهمن  19شنبه 

 ردپای سرب در گوشت مرغ

 .میزان وجود این ماده در حد مجاز است: رییس سازمان دامپزشکی از ردپای سرب در گوشت مرغ خبر داد و گفت

http://www.foodpress.ir/Post
http://www.foodpress.ir/Post
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به گزارش خبرنگار ایسنا در خراسان شمالی، مهدی خلج در پاسخ به وضعیت گوشت های وارداتی و تولیدشده در کشتارگاه های کشور اظهار 

سازمان دامپزشکی به منظور واردات گوشت از سایر کشورها، ابتدا کشور مورد نظر را از لحاظ بیماری ها مورد ارزیابی قرار می دهد و : کرد

 .کشتارگاه ها باید کشتارگاه های مطلوب کشور ما باشند و آن کشور به تعهدات خود عمل کند تا بتوانیم گوشت را وارد کنیم

باید تالش کنیم در همه کشتارگاه ها یک نیروی مجرب : رگاه های دام و طیور کشور هیچ مشکلی ندارند، توضیح دادوی با بیان اینکه کشتا

دولتی فعالیت داشته باشد اما این نقص وجود دارد که به علت کمبود نیرو، از همکاران بخش غیردولتی استفاده می شود که نظارت موردی 

 .روی آن ها وجود دارد

هزار شغل را در عرصه خصوصی  00این سازمان : قراول خصوصی سازی بوده است، تصریح کرد ه به اینکه سازمان دامپزشکی پیشخلج با اشار

 .سازی ایجاد کرده است

این درحالی است که : هزار نفر پرسنل وجود داشته باشد، تصریح کرد 00رییس سازمان دامپزشکی با ذکر اینکه برای وظایف حاکمیتی باید 

 .درصد این نیروها را داریم و به دنبال این هستیم که کمبود نیرو را جبران کنیم 51ن کمتر از اکنو

آزمون سراسری : نفر متعلق به خراسان شمالی است، توضیح داد 10نفر گرفته شده که از این تعداد  0011وی با اشاره به اینکه مجوز استخدام 

اجرای عملیات واکسیناسیون به بخس خصوصی در همه عرصه ها واگذار شده است و : هار کردخلج اظ.آن در اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد

 .به دنبال تکمیا این روند هستیم

کشتارگاه نیز در حال احداث هستند که تمامی آن ها صنعتی  10کشتارگاه طیور در کشور فعال و  011: وی در ارتباط با کشتارگاه ها بیان کرد

 .هستند

برای اینکه بتوانیم محموله های طیور را صادر کنیم باید کشتارگاه ها به سیستم اتوماتیک مجهز : دامپزشکی کشور تاکید کردرییس سازمان 

 .هزار تن دریافت کرده اند 001شوند که تاکنون هفت کشتارگاه این کد را با ظرفیت 

ر وجود دارد که کشتارگاه های سنتی را ملزم به رفع نواقص کشتارگاه سنتی دام در کشو 011کشتارگاه صنعتی و  44: خلج خاطر نشان کرد

 .کرده ایم

http://www.isna.ir/fa/news/11000101016 

 

 صادرات و واردات

 آیانا- 1181بهمن  11, چهارشنبه

 ت به کردستان عراق شدند مسئوالن کشاورزی ایران، خواستار رفع مشکالت مرزی صادرا

وزیر کشاورزی و منابع آبی اقلیم کردستان عراق با هیئت همراه خود در سفر به ارومیه، روز گذشته از مرکز 

 .کشت بافت رویشی انواع نهال، کارخانه تراکتورسازی ارومیه و کشتارگاه مرغ بنیاد مستضعفان بازدید کرد
نفره ازجمله رئیس سازمان  ، عبدالستار مجید به همراه یک هیئت شش(ایانا)ن به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایرا

های تولید کشت بافت رویشی انواع نهال در  دامپزشکی، معاون وزیر در امور اراضی معاون زراعت اقلیم کردستان ابتدا از توانمندی

 .های جدید کشت بافت آشنا شدند ارومیه دیدن کرد و از نزدیک با روش

ن بازدید، هیئت اقلیم کردستان عراق ضمن ارزیابی مثبت از تولید نهال به روش کشت بافت رویشی توسط بخش خصوصی، در ای

 .عالقه خود را برای بازدیدهای مجدد از این مراکز و انتقال تجارب و دانش فنی در این زمینه ابراز داشتند

های مختلف  عراق همچنین از کارخانه تراکتورسازی ارومیه و بخش بنابراین گزارش، وزیر کشاورزی و منابع آبی اقلیم کردستان

 .تولید، مونتاژ و ساخت قطعات یدکی این کارخانه در تولید تراکتورهای باغی بازدید کردند

http://www.isna.ir/fa/news/93111810234
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در جریان این سفر، عبدالستار مجید و هیئت همراه وی از کشتارگاه مرغ بنیاد مستضعفان بازدید و رئیس سازمان دامپزشکی این 

 .کشور نسبت به اعزام یک گروه کارشناسی برای بررسی بیشتر در زمینه تجارت مرغ به ایران اعالم آمادگی کرد

زاده رئیس  در ادامه این سفر، مسئوالن اقلیم کردستان عراق با حضور در دفتر قربانعلی سعادت، استاندار ارومیه، با استاندار و کریم

های همکاری  ن غربی مالقات و مسائل و مشکالت مرزی مربوط به توسعه تجارت و زمینهسازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجا

 .کشاورزی را مورد بررسی قرار دادند

های گمرکی، تعرفه کاالهای وارداتی به اقلیم کردستان عراق و کیفیت کاالها و محصوالت  در این مالقات، درباره محدودیت

سازی کارها در  ئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی خواستار تسهیل و روانکشاورزی ایران مورد بحث قرار گرفت و ر

های ترویجی،  های خصوصی و ایجاد زمینه همکاری مرزهای دو کشور برای صدور محصوالت کشاورزی ایران، فعال کردن بخش

 .آموزشی و تحقیقاتی شد

های مختلف ازجمله بخش آزمایشگاهی این  ارومیه نیز دیدار و از بخشدر این سفر، هیئت اقلیم کردستان عراق با مسئوالن دانشگاه 

 .دانشگاه بازدید کردند

های  در این دیدار، وزیر کشاورزی و منابع آبی اقلیم کردستان عراق خواستار معرفی دانشجویان این کشور برای تحصیل در رشته

 .کشاورزی دانشگاه ارومیه شد

های تحصیالتی در مقطع  اعالم آمادگی پذیرش دانشجویان کرد عراقی، اظهار داشتند که فرصتمسئوالن دانشگاه ارومیه نیز ضمن 

 .لیسانس و دکتری در این دانشگاه برای دانشجویان اعزامی از کردستان عراق فراهم است لیسانس، فوق

 .میوه و کارخانه لبنی دیدند کرددر مرحله پایانی سفر به ارومیه، وزیر کشاورزی و منابع آبی کردستان عراق از یک سردخانه 

 تشکیل میز اقلیم کردستان عراق در تبریز

نیز وزیر کشاورزی و منابع آبی اقلیم کردستان عراق با هیئت همراه به تبریز سفر و ضمن ( شنبه سه)به گزارش ایانا، روز گذشته 

 .ات کردبازدید از یک کارخانه لبنی و تراکتورسازی تبریز با استاندار این شهر مالق

 .در این مالقات نیز بر رفع مشکالت مرزی برای تجارت کاالهای ایرانی به اقلیم کردستان عراق تأکید شد

های  استاندار تبریز در این دیدار پیشنهاد کرد که به مناسبت دهه فجر، میز اقلیم کردستان عراق در این استانداری با حضور کمیته

ها دور این میز، موانع و راهکارهای صادرات به اقلیم کردستان عراق را  اعضای کمیته دولتی و بخش خصوصی کشورمان تشکیل و

 .بررسی کنند

 .این تصمیم مورد استقبال هیئت کردستان عراق قرار گرفت

 .مندی کردند بر پایه این گزارش، این هیئت همچنین نسبت به واردات محصوالت لبنی ایران به کردستان عراق ابراز عالقه

الملل و  گری ایران در اربیل عراق، معاون وی و کارشناسان دفتر امور روابط بین ی است، در این سفرها، عبادی سرکنسولگفتن

 ./کنند های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی؛ هیئت اقلیم کردستان عراق را همراهی می سازمان

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00111-0.html 

 

 صادرات و واردات
 آیانا-1181بهمن  21, سه شنبه

 درخواست افزایش تعرفه واردات کره و شیرخشک 

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21399-1.html
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در حالی که توان تولیدکنندگان داخلی برای تولید کره و شیرخشک وجود دارد، همچنان تعرفه این 

 .محصوالت پایین و در حد صفر است
های صنفی گاوداران ایران در مصاحبه  مدیره کانون انجمن ، رئیس هیئت(ایانا)ش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران به گزار

ساله است و میزان تولیدات در بخش شیرخام در حال  54صنعت گاوداری دارای قدمتی : مطبوعاتی که امروز برگزار شد، گفت

 .هزار تن رسیده است 011حاضر به هشت میلیون و 

کیلوگرم تا یک میلیون تن  151در حالی که تولید مناسبی در این بخش وجود دارد، میزان مصرف حدود : احمد مقدسی افزود

 .جای لبنیات هستیم دلیل شاهد واردات بی برآورد شده است، اما بی

 .که تنها نیاز به اندکی واردات است ای گونه تولید گوشت قرمز نیز در کشور به اندازه قابل قبولی رسیده است، به: وی خاطرنشان کرد

ای که توان صادراتی باالتر از این حد وجود  گونه شود، به هزار تن محصوالت لبنی در کشور صادر می 511حدود : مقدسی ادامه داد

 .دارد و نباید واردات محصوالتی چون کره و شیرخشک انجام شود، زیرا قادر هستیم بخش اعظمی از آن را تولید کنیم

رو  وجود آمد و این صنعت را با مشکالتی روبه دلیل عدم تعهد دولت قبلی، مشکالتی در پرداخت یارانه شیرخام به به: وی تصریح کرد

 .کرد

 میلیارد تومان یارانه شیر 50کسری 

در نظر گرفته شده،  میلیارد تومان یارانه برای شیرخام 111: های صنفی گاوداران ایران یادآور شد مدیره کانون انجمن رئیس هیئت

 .هایی انجام شد ماهه نخست سال پرداخت میلیارد تومان کسری وجود داشت و در دولت جدید برای یارانه سه 15در حالی که 

ای برای  در حال حاضر این صنعت مدت پنج ماه از علوفه خود را همچنان از دولت طلبکار است و هنوز مصوبه: مقدسی تأکید کرد

 .آن ندارد

دلیل مشکالت موجود،  دهد، در حالی که به میلیون تن شیر و گوشت تحویل جامعه می 145صنعت گاوداری : هار داشتوی اظ

 .مجبور است گاوهای آبستن را روانه کشتارگاه کند

مدت سه سال است که قیمت گوشت گوساله یک ریال نیز افزایش نداشته است، اما با مجوزهای رسمی : مقدسی همچنین گفت

 .بار توانستیم مجوز صادرات گوشت گوساله را اخذ کنیم شود و امسال برای نخستین ت انجام میواردا

 ضابطه گوشت گوساله مافیا، عامل واردات بی

تواند بخش اعظمی از  در حالی که تولیدات کشور می: های صنفی گاوداران ایران در ادامه افزود مدیره کانون انجمن رئیس هیئت

 .دهند ضابطه گوشت گوساله را می د، اما مافیایی در این بخش وجود دارند که اجازه واردات بینیازها را پاسخ ده

تومان توسط وزیر جهاد کشاورزی امکان تولید خامه  661هزار و  با اعالم خرید تضمینی شیرخام به قیمت یک: وی خاطرنشان کرد

هایی برای واردات کره وضع شود تا بتوانیم تولیدات داخل را  ید تعرفهو کره در کشور به مقدار فراوانی فراهم شده است؛ بنابراین با

 .تفکیک کنیم

دهند، در ایران این امر برعکس بوده و برای  در حالی که کشورهای دیگر برای صادرات محصوالت خود یارانه می: مقدسی ادامه داد

 .شود واردات یارانه پرداخت می

رویه و بدون تعرفه ضربه بزرگی به این  واردات بی: تر از دنیا است، تصریح کرد ر در ایران پایینشده شی وی با اعالم اینکه قیمت تمام

 .کند صنعت وارد می
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شیر با قیمت : شده در حال حاضر توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور یادآور شد مقدسی درباره شیرهای خام خریداری

هایی که ماندگاری  یی بوده و بار میکروبی پایینی دارد، برای تبدیل شدن به شیرخشکتومانی که دارای کیفیت باال 661هزار و  یک

 .شوند و وزارت جهاد کشاورزی در برنامه دارد که صادرات این شیرخشک را به روسیه عملیاتی کند دوساله دارند، آماده می

 .ن بخش بازار آرامی را داردها وجود ندارد و ای در حال حاضر هیچ مشکلی در بازار نهاده: وی تأکید کرد

تواند تولید ملی را نجات  نرخی شدن قیمت ارز می برای اینکه تولید پا بگیرد، باید نرخ ارز شفاف شود و تک: مقدسی اظهار داشت

 .دهد

ز های صادراتی تعیین کرد تا بتوانیم از این طریق بخشی ا توان به جای یارانه مشوق در برخی مراحل می: وی همچنین گفت

 .مشکالت را خودمان حل کنیم

 صورت تضمینی هزار تن شیرخام به 00خریداری 

با وجود آنکه اعالم شده بود خرید تضمینی شیرخام در : های صنفی گاوداران ایران در ادامه افزود مدیره کانون انجمن رئیس هیئت

هزار تن شیرخام خریداری  55ود و تاکنون حدود ش استان کشور عملیاتی شود، اما عمالً در هفت استان این اقدام انجام می 01

 .شده است

مقدسی از دولت خواست تعرفه کره و شیر خشک را باال ببرد تا تولیدکنندگان بتوانند با اکتفا به تولید داخلی، بخش اعظمی از 

 .نیازها را برآورده کنند

نژادهای موجود در کشور : ل شدن به کره خاطرنشان کردوی در پاسخ به پرسش ایانا درباره میزان چربی شیرهای داخلی برای تبدی

های پیشرفته در کشور  درصد تولید کند و دستگاه 140تواند شیری با چربی  از نوع هلشتاین بوده و مانند سایر کشورها این نژاد می

 .تواند شیرخشک را استحصال و از خامه تولیدی هرچند به مقدار کم کره تولید کند وجود دارد که می

وابستگی به واردات کره هنوز وجود دارد، اما باید به تولیدکنندگان نیز فرصت داد که بتوانند بخشی از تولیدات : مقدسی تصریح کرد

 ./را خودشان انجام دهند و میزان واردات کاهش یابد

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00611-0.html 

 

 صادرات و واردات
 آیانا- 1181بهمن  21, سه شنبه

 ها  صادرات، تنها گلوگاه گذر صنعت دام و طیور از بحران

 .شود بسیاری از مشکالت موجود در صنعت طیور کشور با صادرات مازاد تولید مرتفع می
رعامل صندوق حمایت از دام و طیور کشور در مصاحبه ای مطبوعاتی که ، مدی(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

شود، در حالی که باید این ظرفیت به شش دوره  ریزی انجام می دوره جوجه 145در شرایط حاضر، تنها : امروز برگزار شد، گفت

 .برسد

 .میلیون قطعه افزایش یابد 01تواند به  میلیون است، در حالی که می 00ظرفیت تولید جوجه در حال حاضر : مهدی پورثمر افزود

 .نوسانات قیمتی نتیجه عدم تطابق عرضه و تقاضا است که در دولت فعلی به این مسئله توجه شده است: وی خاطرنشان کرد

 040 میلیون قطعه در سال برآورد شده است، در حالی که امروز با 111ریزی یک میلیارد و  توان بالفعل جوجه: پورثمر ادامه داد

 .شود میلیون قطعه تولید انجام می

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21489-1.html
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رود با استفاده از  میلیون قطعه در ماه برآورد شده است که امید می 011تا  15های گوشتی  ریزی برای مرغ جوجه: وی تصریح کرد

 .گلوگاه صادرات بتوانیم تولیدات مناسبی را در کشور رقم بزنیم

های  باید توان رقابتی را افزایش دهیم، در حالی که تسهیالت و هزینه: ور شدمدیرعامل صندوق حمایت از دام و طیور کشور یادآ

 .شود، اما در جهان تنها چهار درصد است که این امر تنها برای حمایت از تولید است درصدی برآورد می 11بانکی برای این صنعت 

شود، در حالی  ی تولید داخل، بر اساس وزن نگاه میها کنندگان هنوز تغییر نکرده است و به مرغ ذهنیت مصرف: پورثمر تأکید کرد

 .تر را ترویج کنند های با وزن کمتر و مناسب ها از این دیدگاه دفاع کرده و مرغ که باید رسانه

تواند مرغی به اندازه دو کیلوگرم را تحویل دهد، بنابراین حداکثر با شرایط فعلی  روز می 65ریزی ظرف  جوجه: وی اظهار داشت

 .ریزی وجود دارد مرغداری، توان چهار دوره جوجهصنعت 

های  وجود آمده بود و تمام تشکل های به جزو نخستین صندوق 0111صندوق حمایت از طیور در سال : پورثمر همچنین گفت

 .های اقتصادی بتوانیم این صنعت را سرپا نگه داریم شود با کمک مرغداری در حال حاضر عضو آن هستند و تالش می

رود با نوسانات  ها به قیمت قابل قبولی رسیده است که امید می توزیع نهاده: ها در حال حاضر افزود ر پایان درباره توزیع نهادهوی د

 ./رو نشود روبه

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00611-0.html 

 

 و وارداتصادرات 
 آیانا- 1181بهمن  22, دوشنبه

 ها مشکل داشت  زمینی مرزها به روی محصوالت سالم ایران باز است؛ سیب

هفته گذشته، عبدالستار مجید، وزیر کشاورزی اقلیم : فرحناز هاشمی -( ایانا)خبرگزاری کشاورزی ایران 

حمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، کردستان عراق در رأس هیئتی به ایران سفر کرد و ضمن مالقات با م

های دیگر با سایر  پس از این دیدار و مالقات. نامه ای برای همکاری های سازنده امضا کردند طرفین تفاهم

های همجوار اقلیم کردستان عراق یعنی شهرهای تبریز و ارومیه سفر و  مسئوالن، اعضای این هیئت به استان

های تراکتورسازی، کشتارگاه مرغ و  لیدی و دانشگاهی ازجمله کارخانهاز نزدیک با چند مرکز تحقیقاتی، تو

 .های این مراکز آشنا شدند دانشگاه ارومیه بازدید کردند و از نزدیک با توانمندی

در حاشیه این بازدیدها، فرصتی دست داد تا با وزیر کشاورزی اقلیم کردستان عراق گفتگوی تلفنی کوتاهی داشته 

مجید در این گفتگوی تلفنی که در پایان ماموریت و در حین عزیمتش به اقلیم کردستان صورت  عبدالستار. باشیم

گرفت، نسبت به بازدیدهایی که او و هیئت همراهش از مراکز مختلف این دو شهر داشتند، ابراز خرسندی و وضعیت 

 .تولیدات کشاورزی ایران را در حد قابل قبول ارزیابی کرد

نامه همکاری کشاورزی با ایران صادرات محصوالت سالم کشاورزی از ایران به اقلیم  ای عملی تفاهموی با تأکید بر اجر

درصد کل صادرات این کشور به عراق، سهم اقلیم  53کردستان عراق را ممنوع نمی داند تا آنجا که در حال حاضر 

 .کردستان عراق است

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21488-1.html
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رل صادرات محصوالت کشاورزی ایران به اقلیم کردستان وزیر کشاورزی اقلیم در عین حال خواستار نظارت و کنت

 .عراق از سوی دولت ایران شد

 ارزیابی شما از بازدیدهایی که از مراکز تحقیقاتی و تولیدی شهرهای ارومیه و تبریز داشتید، چگونه است؟

تحقیقات کشاورزی ایران در حد دهد که سطح علمی مراکز  بازدیدی که از واحدهای تحقیقاتی و تولیدی انجام دادیم، نشان می

نامه همکاری با وزیر  ما در این سفر، تفاهم. های تراکتورسازی نیز از کیفیت قابل قبولی برخوردارند باالیی است و تولیدات کارخانه

یران جهاد کشاورزی ایران امضا کردیم که در چارچوب آن قرار است، مبادالت علمی و کشاورزی میان اقلیم کردستان عراق و ا

های عملی بردارند و  نامه همکاری باید گام نامه، هر دو طرف برای دستیابی به اهداف تفاهم بر اساس این تفاهم. گسترش یابد

 .نامه دارند های همجوار مانند تبریز و ارومیه، مسئولیت و نقش مهمی در اجرای این تفاهم استان

 ردستان عراق تا چه اندازه قابل توسعه باشد؟های تجاری ایران و اقلیم ک کنید سطح همکاری فکر می

تنها درباره محصوالت کشاورزی، بلکه در بخش صنعتی و علمی و بسیاری از  های تجاری دو طرف وسیع است و نه سطح همکاری

طح مبادالت کنیم س بینی می نامه اخیر، پیش های دیگر، سطح تجاری قابل قبول و قابل توسعه است و با توجه به امضای تفاهم جنبه

 .بین ایران و اقلیم کردستان عراق گسترش یابد و ما آمادگی الزم را در این زمینه داریم

 اکنون صادرات ایران به اقلیم کردستان عراق چقدر است؟ هم

 .گیرد درصد این میزان صادرات به اقلیم کردستان عراق صورت می 11میلیارد دالر است که  01کل صادرات ایران به عراق 

 بدالستار مجیدع

 ایران در زمینه مالکیت اراضی کشاورزی تجربه خوبی دارد * 

 توانسته است حدود بخشی از اراضی کشاورزی را مشخص کند GPSو با استفاده از 

 هایی شکل گیرد؟ به لحاظ تحقیقاتی و علمی قرار است چه همکاری

ست خوبی داشتیم و قرار شد هیئتی جداگانه را به ایران اعزام در جریان این سفر، با مسئوالن تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی نش

ویژه اینکه ایران در زمینه مالکیت اراضی  های تحقیقاتی و علمی در بخش کشاورزی آشنا شوند، به کنیم تا از نزدیک با فعالیت

مندیم  ما عالقه. ا مشخص کندتوانسته است حدود بخشی از اراضی کشاورزی ر GPSکشاورزی تجربه خوبی دارد و با استفاده از 

 .ها در تعیین حدود اراضی کشاورزی اقلیم کردستان عراق بهره ببریم مان این کارها را ببینند و از این شیوه متخصصان

ها  های گمرکی و تعرفه در دیدارهایی که با مسئوالن ارومیه و تبریز داشتید بر رفع مشکالت مرزی و محدودیت

برای رفع این مسائل بر چه . محصوالت کشاورزی به اقلیم کردستان عراق تأکید داشتند منظور تسهیل در صدور به

 مواردی تمرکز خواهید کرد؟

فقط در زمانی که محصوالت زراعی و باغی ما در حال . واردات هیچ محصول کشاورزی از ایران به اقلیم کردستان عراق مانعی ندارد

 .کنیم برداشت است، حق گمرک تعیین می

زمینی وارداتی از ایران که سال گذشته از مرزهای عراق عودت داده شد، باعث دلسردی  ا بازگرداندن محموله سیبآی

 شود؟ صادرکنندگان ایرانی از همکاری با شما نمی

های  زمینی خواستند سیب زمینی که از ایران به مرزهای ما رسیده بود، مشکل داشت و یک عده افراد سودجو می محموله سیب

امرغوب را از مرزهای ما وارد منطقه کنند که پس از بررسی و تشخیص نامرغوب بودن آن محموله، فقط جلوی واردات آن را ن

خواهیم در صادرات محصوالت کشاورزی به عراق، نظارت کافی  از این رو، از دولت ایران می. گرفتیم و محموله عودت داده شد

 ./ین دست نباشیمداشته باشند تا شاهد تکرار مسائلی از ا
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http://www.iana.ir/majles/item/00650-0.html 

 صادرات و واردات
 خبرنگاران جوان – 1181بهمن  19: تاریخ

 واردات بی رویه محصوالت کشاورزی علت اصلی گالیه برخی کشاورزان

های الزم از اطراف وزارت صنعت، معدن، تجارت و سازمان جهاد کشاورزی بر روند واردات  ازرسیباید ب: میر مراد زهی گفت

 .محصوالت کشاورزی انجام گیرد

کمسیون : گفت ارانخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگهدایت اهلل مراد زهی، عضو کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفتگو با 

ای فراهم شود که هم مصرف کنده محصوالت را با  حمایت همه جانبه از تولیدکننده و مصرف کننده است باید شرایط به گونه

 . قیمت مناسب خریداری کند و همچنین تولید کننده متحمل ضرر نشود

اسب باشد همچنین میزان تولیدات داخلی باید بازارهای عرضه و تقاضا باید متن: میر مردا زهی، با توجه به وضعیت فعلی بازار گفت

 . جهانی را پوشش دهد

زمانی که شخص یا بخشی برای حفظ منابع خود اقدام به واردات بی هدف محصوالت : عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت

 . شود کشاورزی می کند تولیدکننده داخلی متضرر می

 . ش واردات محصوالت کشاورزی انجام شودپس الزم است نظارت و کنترل مناسبی به بخ

واردات بی رویه محصوالت کشاورزی باعث می شود تولیدکننده داخلی میزان مرغوبیت و کیفیت محصوالت را نیز : وی تصریح کرد

 . توان از ظرفیت داخلی به درست استفاده کند دهد و نمی کاهش می

های  ای باشد که هزینه ها باید به گونه ها هستیم، قیمت ناسب کردن قیمتما به دنبال مت: ها گفت میر مراد زهی در خصوص قیمت

 . تولیدکننده در نظر گرفته شود و شرایط برای استمرار فعالیت کشاورزان ایجاد شود

http://www.yjc.ir/fa/news/5006115 
 صادرات و واردات

  فودپرس– 1181من ماه به 18یک شنبه 

 صدور مجوز واردات به شرط صادرات مجدد شکرکشاورزی
این موضوع هنوز قطعی نشده، ولی : معاون وزیر جهاد کشاورزی، با بیان اینکه ممکن است اجازه واردات شکرخام داده شود، گفت 

عباس کشاورز معاون .وز واردات داده شوددر صورت اطمینان از عدم توزیع داخلی و صادرات مجدد؛ پس از فرآوری ممکن است مج

: زراعت وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سؤال که آیا قرار است مجوزی برای واردات و صادرات مجدد شکر داده شود، گفت

 ای هنوز مصوبه: وی افزود.شکر خام در صورتی که به قصد صادرات مجدد وارد کشور شود، ممکن است اجازه واردات داده شود

پیرامون این موضوع صادر نشده، ولی در صورت صدور مصوبه قرار است که شکرخام وارد و پس از فرآوری با استفاده از ظرفیت 

در صورت تصویب : معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد.های داخلی به برخی کشورها مثل عراق و افغانستان صادر شود کارخانه

شرط وزارت جهاد : کشاورز تصریح کرد.م توزیع داخلی ممکن است مجوز واردات شکر داده شودستاد تنظیم بازار و اطمینان از عد

کشاورزی برای واردات شکرخام این است که شکر در داخل توزیع نشود و رسوب نکند؛ اما تاکنون این موضوع به دلیل عدم 

توانند با واردات  ها می ود دارند که این کارخانهتعدادی کارخانه قند و شکر در کشور وج: وی افزود.اطمینان، قطعی نشده است

با توجه به عدم تعرفه صادراتی برخی کشورها، واردات و : کشاورز اظهار داشت.شکرخام و فرآوری آن، اشتغال و درآمدزایی کنند

 تواند ارزش افزوده ایجاد کند صادرات مجدد شکرخام می

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

http://www.iana.ir/majles/item/21451-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
http://www.yjc.ir/fa/news/5124705
http://www.foodpress.ir/Post
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 کود

 - 81/11/19فارس

 برچسب کودهای شیمیایی فاقد اطالعات درست است

عدم تطابق محتویات : کنندگان کود گفت رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب با بیان برخی مشکالت مصرف

ز مهمترین مشکالت بندی کود، عدم شناسایی تولیدکننده و مشخصات اغواکننده ا کود با برچسب روی بسته

 .کنندگان کود در کشور است مصرف
، کاظم خاوازی، رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب، امروز در مراسم افتتاح دفتر خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

ها اعم  در شرایط فعلی به کشور با انواع تنش: شد، گفت ثبت و کنترل کیفی مواد کودی که در مؤسسه تحقیقات خاک و آب برگزار

 .از سرما، شوری و خشکسالی مواجه است سریعترین عامل در افزایش کمی و کیفی محصوالت زراعی کود و تغذیه مناسب است

 .صد استدر 55تا  11بر اساس اعالم فائو سهم کودهای شیمیایی به عنوان یکی از عوامل تغذیه گیاهان بین : وی افزود

همچنین سالمت محصوالت کشاورزی و سالمت جامعه به شدت متاثر از مصرف : رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب اظهار داشت

 .کود است

های گذشته تنوع مواد کودی در کشور به شدت افزایش یافته بود و همچنین به دلیل کاهش یارانه  در سال: خاوازی تصریح کرد

مندی کشاورزان از نامرغوب  وارد مبحث مربوط به عرضه کود شده و این مسائل موجب گله بخش کشاورزی بخش خصوصی هم

 .بودن کودهای عرضه شده در بازار شده بود

با توجه به اینکه بخش زراعت درآمد کمتری نسبت به باغبانی دارد این بیم وجود : رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب اظهار داشت

های کشور که منابع ملی به  صرف نظر کنند، بنابراین ضمن تخلیه بنیه حاصلخیزی خاک  این نهادهداشت که کشاورزان از مصرف 

 .رود با کاهش پنهانی تولید در بخش کشاورزی مواجه هستیم شمار می

شد و با به همین دلیل معاونت زراعت وارد این بحث : وی با بیان اینکه در خصوص کود، قانون و دستگاه اجرایی وجود ندارد، گفت

 .گیری از تمامی اعضا و هیات علمی، قبل از ایجاد سازمان خاک مقرر شد تا به بحث تغذیه خاک کمک کنیم بهره

درصد باید نظام کود از قبیل مصرف، روش مناسب، توصیه  65تا  11برای استفاده درست از کود و افزایش عملکرد آن به : وی افزود

 .آورد باشددقیق علمی و تأمین آن متناسب با بر

ماه در مؤسسه خاک و آب تدوین برنامه جامعه حاصلخیزی خاک با  6حدود : رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب تصریح کرد

نویسی  مشارکت تمام ذینفعان به طول انجامید و در آن مباحث مربوط به آموزش، تحقیقات و ترویج، استانداردسازی، برآورد، نسخه

 .کنیم امروز فقط یک پازل از آن برنامه جامع که مربوط به کیفیت کود است را ارائه میآزمایشگاه در آن دیده شد و 

شود،  های کود نوشته می از روی مشخصاتی که بر روی بسته: کنندگان کود پرداخت و گفت خاوازی به بیان برخی مشکالت مصرف

شود و  های کود نوشته می ای بر روی بسته اغواکننده های شود همچنین معموالًً ویژگی کننده شناسایی نمی کننده و عرضه تولید

 .محتوای کود نیز هیچگونه تطبیقی با برچسب ندارد

بنابر این رسالت ما در بخش کشاورزی این بود که تجربه دنیا را تجربه کنیم و به بحث ثبت کود و پایش مداوم آن وارد   :وی افزود

 .شویم

اولین بحث در شورای راهبردی کود، فروردین امسال مطرح شد و بر اساس آن : شترئیس موسسه تحقیقات خاک و آب اظهار دا

نامه ثبت و کنترل مواد کودی در آبان امسال توسط وزیر  ای مطابق تجربیات کشورهای پیشرفته تدوین شد و باالخره آئین نامه آئین

 .جهاد به مؤسسه خاک و آب ابالغ شد

http://www.farsnews.com/
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نامه از بازار غفلت  نامه ثبت مواد کودی داشتیم و در فاصله تدوین این شیوه رای تدوین شیوهماه فرصت ب 1بر این اساس : وی افزود

آوردیم در این  برداری و پایش به عمل می هایی با عنوان تهیه محتوا و برچسب ارائه کردیم و از خطوط تولید نمونه نکردیم و تائیدیه

 .فاصله به پایش مواد کودی کشور وارد شدیم

 .نامه هم اکنون آماده چاپ است در نتیجه این اقدامات نتایج بسیار مهمی حاصل شد به طوری که شیوه: ظهار داشتخاوازی ا

با استطاعت مالی اندک برنامه جامع را تدوین و دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی را تجهیز کردیم و امروز پایگاه : وی افزود

 .شود جامع اطالعات کودی کشور رونمایی می

در حال حاضر تمام امکانات الزم برای اجرای کامل برنامه ثبت کنترل کیفی در : رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب بیان داشت

 .های مختلف وزارتخانه موجود است و تمرکز این امکانات نیاز به دخالت جدی وزیر جهاد کشاورزی دارد بخش

و کنترل کیفی مواد کودی در موسسه تحقیقات خاک و آب که با حضور بر اساس این گزارش امروز در مراسم افتتاح دفتر ثبت 

جامع  دستاورد تحقیقاتی آن موسسه شامل برنامه 1معاونان وزیر کشاورزی و جمعی از مسئوالن وزارتخانه برگزار شد، از 

 .رونمایی شدو نقشه محدودیت شوری اراضی ایران ( ویژه گندم)حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، کود زیستی فالویت 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01110001111116 

 
 کود

 - 81/11/19فارس

 افتتاح شد« دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی»/ عرضه کود در کشور نابسامان است

افتتاح : ا بیان اینکه وضعیت عرضه کود در کشور بسیار نابسامان است، گفتمعاون وزیر جهاد کشاورزی ب

 .ای برای ساماندهی وضعیت کود در کشور است مقدمه« دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی»
دفتر ثبت و »اورزی امروز در مراسم افتتاح ، عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

موضوع استاندارد کردن کود و ساماندهی آن یکی از مشکالت : در مؤسسه تحقیقات خاک و آب گفت« کنترل کیفی مواد کودی

 .تاریخی بخش کشاورزی بوده است

 .کنترل و ساماندهی برخوردار نبود از زمان ورود کودهای شیمیایی به کشور این مواد مانند سموم کشاورزی از نظم،: وی افزود

ای  های مختلف برای ساماندهی کود و تهیه فرمول تغذیه ای در زمان اگرچه گاهی اقدامات بسیار مجدانه: کشاورز اظهار داشت

ی گرفت کاف شد ولی از آنجا که به صورت مقطعی صورت می سازی سالمت جامعه انجام می مناسب و استفاده از این مواد برای غنی

 .نبود

بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و با یک ارزیابی مقدماتی در پاییز سال گذشته : معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت

 .مشخص شد وضعیت عرضه کود بسیار نابسامان است

نامه ثبت  راستا ابتدا آئینبنابراین دولت تصمیم گرفت برای این امر یک ساماندهی اساسی ایجاد کند و در این : کشاورز اظهار داشت

 .تهیه شد و پس از طی مراحل قانونی به تصویب رسید

نامه مؤسسه آب و خاک به عنوان مرجع علمی انتخاب شد که امیدواریم با رویکرد مثبت  برای عملیاتی کردن آئین: وی افزود

جریان مستمر ثبت را برای کود در کشور ایجاد  کنندگان کود و واردکنندگان کود بتوانیم موضوع ساماندهی کود و ایجاد یک تولید

 .کنیم

 .ای برای رسیدن به امر ساماندهی در وضعیت کود است مقدمه« دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی»افتتاح : کشاورز افزود

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931118000894
http://www.farsnews.com/
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که با حضور  بر اساس این گزارش امروز همزمان با افتتاح دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودی در مؤسسه تحقیقات خاک و آب

دستاورد تحقیقاتی آن مؤسسه شامل برنامه جامع  1معاونان وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از مسئوالن وزارتخانه برگزار شد از 

 .و نقشه محدودیت شوری اراضی ایران رونمایی شد( ویژه گندم)حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، کود زیستی سالویت 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01110001111110 

 

 کود
 آیانا-1181بهمن  22, دوشنبه

 نامه ثبت و کنترل کیفی مواد کودی، امروز ابالغ شد  شیوه

تمامی  نامه ثبت و کنترل کیفی مواد کودی امروز توسط مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور به شیوه

 .صالح ابالغ شد های ذی ارگان
نامه ثبت و  از ابالغ شیوه( ایانا)رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

کشاورزی،  های جهاد نامه ثبت و کنترل کیفی مواد کودی به رؤسای سازمان از امروز شیوه: کنترل کیفی مواد کودی خبر داد و گفت

ربط وزارت جهاد کشاورزی، انجمن واردکنندگان و تولیدکنندگان کودهای شیمیایی، کشاورزی، عالی و زیستی و سایر  معاونان ذی

 .ربط ابالغ شد مراجع ذی

صویب قرار ماه مورد ت آبان 00نامه که در  مطابق آنچه که وزیر جهاد کشاورزی دستور داده بود، باید این آیین: کاظم خاوازی افزود

 .شد که دو روز زودتر از این تاریخ به مرحله ابالغ و اجرا رسید گرفته بود، تا دو ماه آینده اجرایی می

بر اساس این ابالغیه، تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان کود در کشور باید حداکثر تا شش ماه آینده گواهی : وی خاطرنشان کرد

 .که در بازار وجود دارد اخذ کنند کیفیت برای موجودی انبارها و آنچه

توانند با مراجعه حضوری به مؤسسه تحقیقات خاک و آب  تولیدکنندگان و واردکنندگان ظرف یک ماه آینده می: خاوازی ادامه داد

 .نسبت به ارائه اطالعات و دریافت شماره ثبت اقدام کنند

ه نیز وزارت جهاد کشاورزی موظف است تمهیداتی را در نظر بگیرد یعنی یک سال آیند 0116ماه  آبان 00تا تاریخ : وی تصریح کرد

 .ای کود شیمیایی و کشاورزی بدون شماره ثبت ارائه ندهد که هیچ تولیدکننده و واردکننده

 خاطیان، مشمول حکم تعزیرات حکومتی می شوند

ه به کشور وارد شوند، باید شماره ثبت بگیرند کودهای وارداتی نیز قبل از اینک: رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور یادآور شد

 .دهنده کیفیت محصول و تطابق آن با مواد داخل کیسه است که این شماره نشان

 .آورد عمل می های بدون شماره ثبت جلوگیری به گمرک نیز از ترخیص محموله: خاوازی تأکید کرد

های  برداری از معرفی محصوالت خود به مؤسسه و نمونهدر حال حاضر نیز انبارهای دولتی و خصوصی پس : وی اظهار داشت

 .کنند شده این شماره ثبت را دریافت می انجام

بینی کرد که تا یک سال آینده ساماندهی مناسبی در بحث کیفیت کودها داشته باشیم و در این راستا، افرادی که  خاوازی پیش

صالح انجام ندهند، مشمول حکم  های ذی قات خاک و آب و سایر ارگانهای الزم را با وزارت جهاد کشاورزی، مؤسسه تحقی همکاری

 .تعزیرات حکومتی خواهند شد

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931118000731
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های مختلفی برای تعیین کیفیت کودهای شیمیایی با این مؤسسه همکاری  های مرجع و بخش آزمایشگاه: وی همچنین گفت

 .خواهند کرد

و کنترل کیفی مواد کودی که توسط وزیر جهاد کشاورزی دستور نامه ثبت  شیوه: رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور افزود

 ./صالح ابالغ شد های ذی داده شده بود، امروز توسط مؤسسه خاک و آب به تمامی بخش

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00661-0.html 

 کود
 آیانا-1181بهمن  18, یکشنبه

 درصدی تولید گندم می انجامد  90رونمایی از کود زیستی فالویت که به افزایش 

سال پژوهش در بخش تحقیقات بیولوژی خاک مؤسسه تحقیقات خاک  94کود زیستی فالویت نتیجه بیش از 

 .و آب رونمایی شد
با اعالم این ( ایانا)خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران مجری طرح این دستاورد مؤسسه تحقیقات خاک و آب امروز در گفتگو با 

و  Azospirillum ،Pseudomonasهای  زی از جنس باکتری بومی مفید خاک 011در این پژوهش بیش از : خبر گفت

Flavobacterium بر گری شدند و در نهایت کارایی انواع منتخب  ای غربال ای و مزرعه طی مراحل مختلف آزمایشگاهی، گلخانه

 .آباد دزفول، مورد ارزیابی قرار گرفت صفی)های فارس، مازندران، سمنان، خراسان رضوی و خوزستان  رشد و عملکرد گندم در استان

 0110 - 11در سال زراعی : صورت دانش فنی گفت به 0110ها در سال  هادی اسدی رحمانی با اشاره به ثبت نتایج این پژوهش

هکتار از اراضی گندم مورد استفاده  65استان کشور در بیش از  05ترویجی در  -های تحقیقی  مایشکود زیستی فالویت در قالب آز

 .قرار گرفت

 هادی اسدی رحمانی، کود زیستی فالویت

تواند باعث افزایش عملکرد  نتایج نشان داده است کاربرد کود زیستی فالویت به میزان دو لیتر در هکتار می: وی خاطرنشان کرد

 .شود های یک لیتری به بازار عرضه می بندی صورت مایع در بسته درصد شود که به 05 گندم تا

های این کود را افزایش عملکرد گندم در شرایط مختلف آب و هوایی کشور، سازندگی با کلیه ارقام گندم در  اسدی رحمانی مزیت

الینده محیطی، مناسب برای کشت ارگانیک و کشور، قیمت اندک در مقایسه با کودهای شیمیایی، عاری بودن از هرگونه آ

 ./دار محیط زیست بودن برشمرد دوست

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00601-0.html 

 گندم

 81/11/22فارس 

 قیمت باالتر از خرید تضمینی است/ ابالغ دستورالعمل خرید تضمینی گندم براساس کیفیت بزودی

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه دستورالعمل عملیاتی شدن خرید تضمینی گندم بر اساس کیفیت تا 

بر اساس این طرح گندم کیفی با قیمتی باالتر از قیمت تضمینی از : شود، گفت چند روز دیگر ابالغ می

 .شود  کشاورزان خریداری می

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21447-1.html
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21429-1.html
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و در پاسخ به این سؤال که  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفتعباس کشاورز 

دستورالعمل عملیاتی شدن خرید تضمینی : ای است، گفت دستورالعمل طرح خرید تضمینی گندم براساس کیفیت در چه مرحله

 .شود تهیه شده و تا چند روز دیگر ابالغ می گندم براساس هکتولیتر

براساس این طرح اگر گندم تولیدی توسط کشاورزان از کیفیت باالتری برخوردار باشد، با قیمتی بیشتری نسبت به : وی افزود

 .شود کنندگان خریداری می تومان است، از تولید 0055قیمت تعیین شده خرید تضمینی گندم که 

و شاخص زنونی ( وزن هر هزار دانه گندم)خرید تضمینی گندم براساس هکتولیتر : اد کشاورزی اظهار داشتمعاون زراعت وزیر جه

 .شود گیری می است که در آن کیفیت و میزان پروتئین موجود در گندم تولیدی اندازه

 .شود روز آینده ابالغ می 01دستورالعمل خرید تضمینی گندم براساس کیفیت تا : وی افزود

 0151درصد افزایش نسبت به سال گذشته از  01نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری با حدود : ارش حاکی استاین گز

 .های تولید تناسب ندارد تومان رسید که قیمت مذکور براساس نظر کارشناسان و کشاورزان با هزینه 0055تومان به 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01110001110166 

 گندم
 آیانا- 1181بهمن  11, چهارشنبه

 های روغنی در بازارهای جهانی افزایش یافت  قیمت گندم و دانه

 .جه شدهای روغنی امروز در بازار جهانی افزایش یافت اما قیمت شکر با کاهش موا قیمت گندم، ذرت و دانه
و به نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران، امروز در بازارهای جهانی قیمت ( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران 

های روغنی سویا و کانوال  ذرت، گندم و دانه خوراکی سویا افزایش قیمت داشت در مقابل محصوالتی مانند یوالف، برنج سخت و دانه

 .تندافت قیمت داش

دالر افزایش  041دالر و سویا خوراکی  0415دالر و هر بشل ذرت  145بر اساس این گزارش؛ هر بوشل گندم در بازارهای جهانی 

 .سنتی روبرو شد 06یافت و سویای روغنی هم با کاهش 

را تجربه کردند؛ اما قیمت  سنت 51دالر و  00های  این گزارش می افزاید؛ در گروه محصوالت نرم نیز کاکائو، شکر به ترتیب کاهش

 .سنت افزایش پیدا کرد 01سنت و  55قهوه و کتان به ترتیب 

 :برای بهاشتراک گذاری اخبار اقدام نمائید

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00110-0.html 

 گندم
 آیانا- 1181بهمن  11, چهارشنبه

 پایان بارگیری نخستین محموله گندم دوروم داخلی برای صادرات به ترکیه 

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از پایان عملیات بارگیری نخستین کشتی حامل گندم دوروم تولید 

 .تن جهت صادرات به کشور ترکیه خبرداد 01550داخلی به وزن 
باتوجه به تولید مازاد برمصرف گندم دوروم داخلی، مجوز : ، دکتر علی قنبری گفت(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .هزارتن ازاین نوع گندم از ستاد تدابیر ویژه و کارگروه تامین و ذخیره سازی کاالهای اساسی دریافت شده است 51صادرات 

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931118001744
http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21392-1.html
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انی برداشت محصول ایران با دیگر کشورها و امکان کسب در همین راستا و باتوجه به تفاوت زم: معاون وزیر جهادکشاورزی افزود

هزارتن گندم دوروم به کشور ترکیه منعقد گردیده که نخستین  51حداکثری مزیت رقابتی دربازارهای هدف، قرارداد صدور 

 .تن در بندرامام خمینی بارگیری شده و آماده حمل است 06110محموله آن به میزان

باالی جهانی گندم دوروم، موجب شد که تولیدکنندگان ماکارونی داخلی از خرید گندم های این شرکت قنبری با بیان اینکه قیمت 

باتوجه به مزیت نسبی صادرات این محصول، این شرکت اقدام به رصد و کشف بازارهای متقاضی : استقبال چندانی نکنند، افزود

 .ی استکرد که ترکیه نخستین بازار هدف جهت صادرات گندم دوروم داخل

معاون وزیر جهادکشاورزی همچنین ازصادرات آرد، روغن تصفیه شده و شکر سفید تصفیه شده حاصل از محل واردات گندم، روغن 

با انجام واردات موقت کاالهای خام اساسی و فرآوری : خام و شکرخام به کشور های هدف در آینده ی نزدیک خبرداد و تصربح کرد

یجاد ارزش افزوده برای کشور، از ظرفیت های خالی کارخانجات داخلی استفاده بهینه خواهد شد که و صادرات آنها، عالوه بر ا

 .اشتغالزایی و افزایش بهره وری برای کشور را به دنبال دارد

 05: دوی، از برنامه های شرکت بازرگانی دولتی ایران در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ازطریق صدورسایر کاالها خبر داد و افزو

کشور همسایه ایران از جمله بازارهای هدف این شرکت هستند که برنامه ریزی های الزم برای صادرات مستقیم و مجدد انواع 

کاالهای اساسی و غیر اساسی شامل؛ گندم ، برنج، روغن نباتی ، شکر سفید، مرغ، میوه وتره بار و حتی ماهی و میگو و کنسرو و 

 ./واردات و صدور مجدد، صورت گرفته است قارچ ازمحل تولید داخلی یا

http://www.iana.ir/food/item/00111-0.html 

 ماشین آالت

 - 81/11/11فارس

 شود تراکتور نیمه سنگین در صورت تامین اعتبار وارد کشور می 044

 044: درصد اقتصاد خانوار به غذا بستگی دارد، گفت 31یان اینکه مدیرعامل مؤسسه جهاد استقالل با ب

 .شود تراکتور نیمه سنگین در صورت تامین اعتبار وارد کشور می
مورد تشریح نیا مدیرعامل جهاد استقالل در نشست خبری امروز در محمدرضا شافعی خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

درصد اقتصاد  11براساس آمار رسمی کشور : های آینده گفت جاری و اعالم برنامه ها و اقدامات در دست اجرا طی سال اهم فعالیت

وری در تولید، کاهش و تثبیت  خانوار به غذا بستگی دارد بنابراین یکی از اهداف ما در تولید فراهم کردن خدمات برای افزایش بهره

 .مام شده استهای ت قیمت

این کار به دانش نیاز دارد که بخشی از آن را در داخل داریم و بخشی را باید از خارج وارد کنیم مورد استفاده قرار دهیم : وی افزود

 .و آن را بومی کنیم

ها  اید پروژهوری آب ب های اساسی کشور است و قطعا در بهره االن خشکسالی از بحث: مدیرعامل مؤسسه جهاد استقالل بیان داشت

 .وری در نظر بگیریم های مختلفی را برای افزایش بهره در راستای حل این مشکل باشد و روش

های مثبتی در این راستا برداشته شده و  های نوین آبیاری قدم با توسعه مکانیزاسیون و بکارگیری روش: نیا بیان داشت شافعی

 .تر محصول بیشتری را تولید کنیمهمچنین در حال انجام اقداماتی هستیم تا با آب کم

درصد اقتصاد خانوار مربوط به تهیه مواد پروتئینی است و بنابراین برای تثبیت قیمت  11درصد از  1براساس آمار رسمی : وی افزود

 .هایی را در دست پیگیری داریم یا کاهش برای دسترسی عموم برنامه

http://www.iana.ir/food/item/21389-1.html
http://www.farsnews.com/
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گیری از علم ژنتیک  وری مواد پروتئینی یکی از راهکارهای ما بهره زایش بهرهبرای اف: مدیرعامل مؤسسه جهاد استقالل بیان داشت

لیتر شیرخام بیشتری به دست  5تا  1ایم درهر روز از هر راس دام  است که براساس آن با استفاده از برخی از مواد ژنتیکی توانسته

 .ایم درصد افزایش داده 61ای مصرفی ضریب تبدیل را به  آوریم و یا در گوشت گوساله با همان علوفه

های  درصد تولید مواد پروتئینی را در بردارد بنابراین اگر بتوانیم قیمت نهاده 11خوراک دام و طیور حدود : نیا تصریح کرد شافعی

 .دام و طیور را تثبیت یا کاهش دهیم قطعا در تولید اثرگذار است

با وارد کردن بذرهای مناسب به خصوص در : تولیدات کشاورزی است، گفتوی با بیان اینکه بذر یکی از مواد اصلی و اثرگذار در 

 .ایم تولید ذرت نتایج خوبی حاصل کرده

ایم و این باعث  سال گذشته امکانات خوبی در ماشین آالت برداشت برنج داشته 1در : مدیرعامل مؤسسه جهاد استقالل بیان داشت

 .ودش کاهش قیمت تمام شده و اقتصادی شدن تولید می

 011و ( قوه اسب بخار 051)تراکتور نیمه سنگین  511در تالشیم تا در سال جاری میالدی در صورت تأمین اعتبار : وی افزود

 .دستگاه کمباین با تکنولوژی جدید وارد کنیم

واردات بذر والد کلزا کل  این مقدار:به کشور خبرداد و گفت( ریشه اولیه بذر)کیلو بذر والد کلزا  151هزار و  6نیا از واردات  شافعی

 .بذر مورد نیاز داخل را تأمین کرد

وضعیت تولید در سال جاری بهتر از سنوات گذشته بوده و در بازار کمبود : وی همچنین در رابطه با تولید گوشت قرمز بیان داشت

 .گوشت قرمز نداریم

افزایش نداشته ضمنا مقداری هم صادرات صورت  قیمت گوشت قرمز در سال جاری: مدیرعامل مؤسسه جهاد استقالل تصریح کرد

 .گرفته است

هدف ما حمایت، پشتیبانی از : وی با اشاره به این مطلب که در سال جاری از نظر تأمین کود با هیچ مشکلی مواجه نبودیم، گفت

 .دارد هایی است که وزارت جهاد کشاورزی در راستای خودکفایی و اقتصادی کردن تولید بر می برنامه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01110005111464 

 مرکبات

 - 81/11/11فارس

 مرکبات کمبود ندارد/ سازی و توزیع مرکبات شب عید توسط دولت اشتباه است ذخیره

سازی و توزیع مرکبات شب عید به سازمان  ان اینکه واگذاری ذخیرهقائم مقام دبیرکل خانه کشاورز با بی

علیرغم عدم کمبود مرکبات، به دلیل نداشتن تجربه کافی سازمان نگرانی : تعاون روستایی اشتباه است، گفت

 .از افزایش قیمت مرکبات شب عید وجود دارد
سازی مرکبات  ، درباره ذخیرهخبرگزاری فارسبا خبرنگار اقتصادی وگو   اهلل بیابانی قائم مقام دبیرکل خانه کشاورز در گفت عنایت

سال  1سازی مرکبات شب عید به سازمان تعاون روستایی واگذار شده، در حالی که در  امسال مسئولیت ذخیره: شب عید گفت

 .شد گذشته این کار توسط اتحادیه باغداران انجام می

اتحادیه باغداران یک نرخ مصوب را با دولت : شود، گفت میلیون تن مرکبات در کشور تولید می 645با بیان اینکه ساالنه حدود وی 

 .شد تومان بیشتر نمی 0511کرد و با یارانه اندک دولت قیمت هر کیلو مرکبات در شب عید از  تفاهم می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931115000646
http://www.farsnews.com/
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سازی و توزیع مرکبات شب عید به سازمان تعاون  رسد واگذاری ذخیره به نظر می: قائم مقام دبیرکل خانه کشاورز بیان داشت

 .های اخیر ندارد روستایی کار اشتباهی است، زیرا این سازمان تجربه اتحادیه باغداران را طی سال

فردی در هر  کننده مرکبات و با تعیین استان تولید 1های تعاون روستایی در  سازمان تعاون روستایی از طریق سازمان: وی افزود

کند و در آنجا قیمتی که با قیمت واقعی  کند که به این ترتیب فرد مذکور برای خرید به انبارها مراجعه می استان اقدام به خرید می

 .دهند تفاوت دارد، برای فروش ارائه می

د و همه فعاالن این بخش ش سازی مرکبات شب عید توسط بخش خصوصی انجام می های گذشته ذخیره در سال: بیابانی بیان داشت

کننده بودند، آنالیز و با تعیین سود منطقی  کردند و قیمت مرکبات توسط اعضای این شرکت که اکثرا تولید با یکدیگر رقابت می

 .شد تعیین می

ممکن است  خواهی، قائم مقام مدیرکل خانه کشاورز با بیان اینکه اتحادیه باغداران این مالحظه را هم داشت که در صورت زیاده

 .بنابراین همواره قیمت اعالم شده برای مرکبات توسط اتحادیه نرخی منطقی بود: دولت دست به واردات بزند، گفت

سازی مرکبات شب عید توسط سازمان  روش ذخیره: وی با بیان اینکه نگرانی برای افزایش قیمت مرکبات در شب عید است، گفت

 .ای نیست تعاون روستایی روش تجربه شده

نیازی به واردات نیست، اما ممکن است توزیع به خوبی انجام نشود و شیوه   مرکبات به اندازه کافی موجود است،: بیابانی تصریح کرد

 .مدیریت قابل اشکال است

و به اندازه نیازی به واردات مرکبات نیست : نوازند، افزود وی با بیان اینکه افرادی که منافعشان در واردات است، ساز واردات را می

 .کافی مرکبات موجود است

های اخیر مرکبات بر اساس یک استاندارد تعیین شده، پس از تمیز شدن و  در سال: قائم مقام دبیرکل خانه کشاورز بیان داشت

 .شد واکس زدن ذخیره می
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 81/11/19فارس

 ای برای توسعه کشاورزی حضور بانک کشاورزی در کالن شهرها وسیله

حضور ما در کالن شهرها نباید ما : مدیرعامل بانک کشاورزی در جمع روسای شعب بانک استان اصفهان گفت

کند، بلکه باید وسیله ای برای ایفای قوی تر نقش ما در توسعه بخش کشاورزی را از تفکر اصلی خود دور 

 .باشد
، مرتضی شهیدزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در جمع بانک کشاورزیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

ای  حضور ما در کالن شهرها نباید ما را از تفکر اصلی خود دور کند، بلکه باید وسیله: روسای شعب بانک در استان اصفهان گفت

 .برای ایفای قوی تر نقش ما در توسعه بخش کشاورزی باشد

ای در کشور دارد و باید محل تردد  اصفهان جایگاه ویژه: شهید زاده با اشاره به موقعیت استان اصفهان در کشور اظهار داشت

 .ود را به آنها منتقل کنیدخبرگان و محققان بانکی باشد و شما نیز به عنوان کارکنان با تجربه و باتدبیر باید تجربیات خ
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اصفهان و سایر استان های بزرگ باید ملی فکر کنند و نیازهای استان های : وی با توجه به منابع مالی موجود در اصفهان گفت 

 .کوچک را نیز برآورده سازند

ی به مردم هم دل ، همراه و ما کارکنان بانک کشاورزی باید در مسیر خدمت گزار: مدیر عامل بانک کشاورزی در ادامه تصریح کرد

 .هم رای باشیم و اهداف سازمانی خود را محقق کنیم

از زمانی که به عنوان یک بانک پا به عرصه : دکتر شهید زاده به سابقه درخشان هشتاد ساله بانک کشاورزی اشاره کرد و گفت 

هر مرحله که تحولی به وجود آمده، بانک کشاورزی وجود گذاشته ایم جایگاه برتر و ویژه ای را برای خود تعریف کرده ایم و در 

 .پیشرو و پیشگام شبکه بانکی بوده است

زمانی که هیچ بانکی به زیر ساخت : را یکی از افتخارات بانک کشاورزی دانست و اظهار داشت  CORE BANKINGوی اجرای 

ه عنوان یک بانکدار حرفه ای هر گاه دولت و ایران های بانکداری الکترونیک فکر نمی کرد، ما مهرگستر را پایه ریزی کردیم و ب

 .عزیز نیاز داشته است، بانیروی انسانی متعهد توانسته ایم جایگاه درخوری به دست آوریم 

تالش می کنیم پاسخ منفی را از فرهنگ خود حذف کنیم چرا که ما به عنوان یک بانک باید حامی تولید کننده : شهید زاده گفت 

 .باشیم

زمانی می توانیم در مشتری مداری موفق باشیم که خودمان را مدیون : تعریف مشتری مداری در بانک کشاورزی گفتوی با 

 .مشتری بدانیم و به عنوان یک بانکدار حرفه ای با توانمند سازی منابع انسانی به سوی مشتری مداری برویم 

زی باید در تمام مراحل اجرای طرح کنار مشتری باشند، به کارشناسان بانک به عنوان متخصصان بخش کشاور: شهیدزاده افزود

 .گونه ای که مشتری احساس کند به عنوان مشاور در کنارش هستیم

ما باید با مرتفع کردن مشکالت و : مدیرعامل بانک کشاورزی در پایان، نقش این بانک را در اقتصاد مقاومتی پر رنگ دانست و گفت

 .ی، ادبیات توسعه را در این بخش غالب کنیم و نقش بانک را در اقتصاد مقاومتی برجسته کنیمنقاط ضعف تولید در بخش کشاورز
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 81/11/19فارس

 رونمایی از سه دستاورد جدید تحقیقاتی/ تحقیقات باغبانی و کشاورزی افتتاح شد مؤسسه

 .همزمان با افتتاح مؤسسه تحقیقات باغبانی از سه دستاورد تحقیقات جدید کشاورزی رونمایی شد
تاح مؤسسه تحقیقات باغبانی و کشاورزی در کرج اسکندر زند ، امروز در مراسم افتخبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصادی 

محصولی خرما،  این مؤسسه از تجمع چند مؤسسه تک: معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی گفت

 .پرداختند یمحصولی به فعالیت م پسته، مرکبات، گیاهان زینتی و اصالح نهال و بذر تشکیل شده که در گذشته به صورت تک

پژوهشکده از  5تحقیقات باغبانی شامل   در ساختار جدید مؤسسه: های باالیی برخوردار است،گفت وی با بیان اینکه باغبانی از مزیت

 .های گرمسیری تشکیل شده است جمله گل و گیاه، پسته، خرما، مرکبات و میوه

های کلی تحقیقات بخش باغبانی چه در  گذاری بتواند سیاستامیدواریم مؤسسه مذکور به عنوان یک مجموعه چابک : وی افزود

 .زمینه تحقیقات و چه زمینه آموزش و ترویج را انجام دهد

گذاری این مؤسسه که با حمایت  شورای سیاست: معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی اظهار داشت

 .منحصر به فرد و با حضور بخش خصوصی همراه است معاونت باغبانی وزارت جهاد تشکیل شده کامالً
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گذاری مؤسسه تالش دارد تا آنچه را که بخش خصوصی و باغبانی قادر به انجام آن است را به بخش  شورای سیاست: وی افزود

 .خصوصی واگذار کند و آنچه وظایف حاکمیتی است بر عهده این مؤسسه باشد

های فراوان در بخش  ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مزیت معاون برنامهدر ادامه این مراسم عبدالمهدی بخشنده 

 .ایم در زمینه تولید نهال، تولید انواع میوه و تولید انواع مرکبات تا به حال مؤسسه تحقیقات مستقلی نداشته: باغبانی گفت

أت علمی است امیدواریم شتاب بیشتری به تحقیقات داده عضو هی 011پژوهشکده و  5با تشکیل این مؤسسه که شامل : وی افزود

 .های جدیدی را وارد بخش باغبانی کنیم و فناوری

های زیادی در تولید ارقام برای مصارف داخل و همچنین صادرات داریم که امیدواریم با شروع کار در  مزیت: بخشنده اظهار داشت

 .ی برای صادرات نسبت به گذشته شتاب بیشتری را شاهد باشیمزمینه ارقام مختلف میوه، گل و گیاه و سبزی و صیف

بر اساس این گزارش، امروز در هفتمین روز از دهه مبارک فجر همزمان با افتتاح مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی که با حضور جمعی 

با « به»د کشاورزی شامل رقم میوه از معاونان وزیر جهاد کشاورزی و مسئولین وزارتخانه برگزار شد از سه دستاورد تحقیقاتی جدی

 .ای خورشیدی کشور رونمایی شد و تدوین دانش فنی گلخانه 11نام ویدوجا، رقم گل محمدی با نام کاشان 
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 ، سخنرانی، بازدیدهامصاحبه

 - 81/11/17فارس

 عامل تهدید بخش کشاورزی 3/ شود سال آینده بهتر می 04وضعیت کشاورزی تا 

زیادی برای ارزآوری   عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه بخش کشاورزی دارای پتانسیل

 .ب و اصالح قانون ارث ضرروی استبرای رسیدن به این هدف توجه به تغییر اقلیم، تأمین آ: است، گفت
درباره اینکه آیا  خبرگزاری فارسوگو با خبرنگار اقتصادی  سید حبیب موسوی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت

های گذشته تنها  در سال: شود، گفتتواند به عنوان یک بخش مولد جایگزین بخشی از درآمدهای نفتی کشور،  بخش کشاورزی می

 .بخش آبرومند و دارای رشد اقتصادی مثبت بخش کشاورزی بوده است

های زیادی است، به طوری که نه تنها قابلیت تأمین چندین برابر جمعیت کشور را دارد، بلکه  این بخش دارای پتانسیل: وی افزود

 .وجهی را برای کشور رقم بزندتواند با تولید مازاد بر نیاز درآمد ارزی قابل ت می

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه اما این قابلیت در کشاورزی به صورت بالقوه است و هنوز بالفعل نشده، بیان 

های بخش کشاورزی وجود دارد که اگر بتوان با تدبیر  مشکالت زیادی از جمله مسائل مربوط به آب برای تحقق پتانسیل: داشت

توان روی بخش کشاورزی به عنوان یک بخش مولد  های آینده می درست و اندیشمندانه در زمینه آب و تأمین آن کار کرد، در سال

 .کار کرد

های بالقوه به بالفعل این  بخش کشاورزی نیاز به اصالحات ساختاری خیلی وسیعی دارد و تبدیل پتانسیل: موسوی تصریح کرد

 .شود با اصالحات اساسی و ساختاری میسر نمیبخش برای همیشه تاریخ جز 

ما هم راهی نداریم، جز اینکه اول : اند، گفت وی با اشاره به کشورهای چین و آمریکا که با تکیه بر بخش کشاورزی توسعه یافته

 .ماییمهای صنعتی و خدماتی را تأمین ن غذای مورد نیاز داخل را از این بخش تأمین کنیم و سپس از محل کشاورزی بخش

 کارکرد اصلی بخش کشاورزی* 
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این بخش : کارکرد کلی است، تصریح کرد 1عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه بخش کشاورزی در اقتصاد دارای 

های مختلف و تامین کننده سرمایه  های خدمات و صنعت، تأمین کننده غذای کل توده در بخش تأمین کننده نیروی کار بخش

 .ها است بقیه بخش برای

تواند غذا، نیروی کار و سرمایه سایر  بنابراین اگر این بخش توانمند باشد و در صورت که به این بخش رسیدگی شود، می: وی افزود

 .ها را فراهم کند بخش

: کند، گفت می های فراوان بخش کشاورزی، مسائل مختلفی این بخش را تهدید موسوی با اشاره به این موضوع که علیرغم پتانسیل

 .تری است کشور با یک تهدید جدی با عنوان تغییر اقلیم مواجه است، به طوری که در حال تبدیل شدن به کشور خشک

کشاورزی در ایران در حال توسعه و در مرحله ما قبل خیز قرار دارد و اگر : عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس بیان داشت

سال آینده وضعیت این بخش خیلی بهتر شود، اما این مسئله نیاز به توجه به مسائل  01ود شرایط مناسب باشد، شاید تا حد

 .مختلف از جمله تغییر اقلیم و سیاست گذاری مسئوالن براساس شرایط موجود را دارد

به عنوان یک بخش اگر بخواهیم به بخش کشاورزی : شود، گفت وی با بیان اینکه متأسفانه به پدیده تغییر اقلیم چندان توجه نمی

 .جایگزین در اقتصاد که فشار را از درآمدهای نفتی بردارد، باید به مسئله تغییر اقلیم توجه شود

موضوع تغییر اقلیم و تبدیل شدن کشور به یک کشور خشک ممکن است، به زودی به پاشنه آشیل بخش کشاورزی : موسوی افزود

بزرگترین تهدید : ای داشته باشند، بیان داشت ید به مسئله آب و تأمین آن توجه ویژهگذاران با وی با بیان اینکه سیاست.تبدیل شود

 .الشعاع قرار دهد تواند آینده رشد و توسعه بخش کشاورزی را تحت بخش کشاورزی موضوع آب است که می

و آبیاری تحت فشار بسیار  جدید  گیری از تکنولوژی اگرچه مباحث مربوط به بهره: عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، گفت

مهم است، ولی تکنولوژی تنها به معنای افزایش ضریب مکانیزاسیون نیست، بلکه تکنولوژی در کشاورزی اتخاذ تصمیم عقالیی در 

 .استفاده از بذر بهتر و نه لزوما با عملکرد بیشتر، بلکه بذری مقاوم با شرایط محیطی است

 آمدی استخرد شدن اراضی کشاورزی موجب ناکار* 

موسوی با اشاره به خرد بودن اراضی کشاورزی و اینکه برای تبدیل شدن این بخش به یک بخش مولد باید تغییراتی در برخی 

قانون ارث و تفکیک زمین یکی از تهدیدات بخش کشاورزی است زیرا بر اثر تقسیم زمین بین : مسائل حقوقی ایجاد کرد، گفت

برداری از  در اراضی خرد تکنولوژی قادر به ورود نیست و امکان بهره: وی افزود.شود کارا تبدیل میورثه، زمین به قطعات کوچک و نا

تواند به اندازه قیمت، ارزش افزوده ایجاد کند و  شود، نمی هایی که در آن سطح مصرف می آن وجود ندارد و همچنین نهاده

بنابراین از لحاظ حقوقی هم به بخش کشاورزی : یت مدرس تصریح کردعضو هیئت علمی دانشگاه ترب.کند  کشاورزی را ناکارآمد می

باید عنایت مجدی شود و تصمیمات باید طوری باشد که با خرده مالکی مقابله شود، زیرا این مسئله کشاورزی ما را در کوتاه و بلند 

 .دهد مدت تحت تأثیر قرار می

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01110001111111 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 81/11/18فارس

 ای و افزایش اخالق تجاری است تعدد دامپزشکان عامل کاهش اخالق حرفه

خیر با های ا سازمان دامپزشکی در سال: معاون تشخیص و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور گفت

آموخته روبرو بوده و براساس مطالعات سازمان  ای مانند زیادی تعداد دامپزشکان دانش مشکالت عدیده

 .ای آنها و افزایش اخالق تجاری است جهانی دامپزشکی، تعداد دامپزشکان عامل کاهش اخالق حرفه

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931117000088
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ها  المللی کلینسین زاده امروز در مراسم افتتاحیه سومین کنگره بین ، مسعود هاشمفارسخبرگزاری به گزارش خبرنگار اقتصادی 

نقاط دنیاست و ایران نیز در این خصوص مستثنی  تجارت جهانی در حال گسترش به اقصی: های بزرگ گفت دام( گران درمان)

 .نیست و نیازمند بازی کردن در اقتصاد جهانی با رنگ و لعاب خاص خود است

ها شده و این امر بر اهمیت فعالیت دامپزشکان  های اخیر کشور موجب تغییر در اکوسیستم و افزایش بیماری خشکسالی: وی افزود

 .افزوده است

ای مانند  معاون تشخیص و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه سازمان دامپزشکی در سالهای اخیر با مشکالت عدیده

براساس مطالعات سازمان جهانی دامپزشکی، تعداد زیاد : آموخته مواجه شده است، اظهارداشت شکان دانشزیادی تعداد دامپز

 .شود ای آنها و افزایش اخالق تجاری می دامپزشکان عامل کاهش اخالق حرفه

ها شده و این امر  ساز افزایش حضور و تقاضای دامپزشکان در حوزه فروش و تأسیس داروخانه تعدد دامپزشکان زمینه: وی افزود

 .موجب کاهش تعداد درمانگران شده است

 .نگر باشند و در کنار درمانگری برای ارتقای بهداشت واحدهای تولیدی تالش کنند درمانگران باید جامع: هاشم زاده بیان داشت

توجه به بازنشستگی و های اخیر سازمان دامپزشکی با  در سال: معاون تشخیص و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور بیان داشت

 .خروج نیروهای متخصص در حال کوچک شدن است و به این دلیل تصدی خود را کاهش و بر روند نظارت افزوده است

های مختلف با کمک دامپزشکان درحال اجرا است و سیاستهای جدید  های مرجع در استان توسعه درمانگاه: زاده بیان داشت هاشم

 .های مرجع در حوزه دامپزشکی است یجاد درمانگاهسازمان دامپزشکی، گسترش و ا

کنند تا از طریق آنها آموزش و اطالع  ها را ایجاد می نامه تدوین شده، دامپزشکان با تجربه این درمانگاه براساس شیوه: وی افزود

 .های الزم در اختیار دامپزشکان جوان قرار گیرد رسانی

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01110001110006 

 

 
 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها

 - 81/11/18فارس

 پروژه بخش کشاورزی در کرمانشاه افتتاح شد 1

مناسبت  چهار پروژه شاخص بخش کشاورزی امروز با حضور معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی به

 .های کرمانشاه و هرسین افتتاح شد اهلل دهه مبارک فجر در شهرستان ایام
از کرمانشاه، چهار پروژه شاخص بخش کشاورزی صبح امروز با حضور حسن رکنی معاون امور تولیدات  خبرگزاری فارسبه گزارش 

 .های کرمانشاه و هرسین افتتاح شد اهلل دهه مبارک فجر در شهرستان یاممناسبت ا دامی وزیر جهاد کشاورزی به

هزار تن  برداری از شرکت کشت و صنعت بهسازی غذای زاگرس تولیدکننده انواع کنسروهای غیرگوشتی با ظرفیت تولید یک بهره

مجتمع تولید قارچ خوراکی با ظرفیت میلیون ریال در شهرک صنعتی فرامان و  05گذاری  نفر و سرمایه 06زایی  در سال، اشتغال

میلیون ریال در روستای گاوپناه واقع در بخش درودفرامان  011هزار و  01گذاری  نفر و سرمایه 00زایی  تن در سال، اشتغال 114

 .های بود شهر کرمانشاه از جمله این طرح

هزار میلیون ریال در  04گذاری  نفر و با سرمایه 04یی زا هزار قطعه در سال و اشتغال 11افتتاح پروژه توسعه مرغ گوشتی با ظرفیت 

میلیارد ریال،  05گذاری  رأس، سرمایه 511شهرستان هرسین روستای چهر و افتتاح پروژه پرواربندی گوساله با ظرفیت تولید 

 .رود شمار می های افتتاح شده به زایی هشت نفر در بخش بیلوار روستای پیرکاشان از دیگر طرح اشتغال

http://www.farsnews.com/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931119001214
http://www.farsnews.com/
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http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01110001111101 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا-1181بهمن  21, سه شنبه

 ساخت گلخانه در ایران با سازه های جدید به کمک یونیدو 

ور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و الساندرو آمادیو، نماینده سازمان توسعه در نشستی با حضور معاون ام

 .ها تاکید شد در ایران، بر همکاری یونیدو در تقویت گلخانه( یونیدو)صنعتی ملل متحد 
ت، از ، محمد علی طهماسبی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در این نشس(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

 .های کشور خبر داد هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای ساماندهی گلخانه 1تخصیص 

از آنجا که امکانات کشت، داشت و برداشت در : هزار گلخانه چوبی در ایران وجود دارد، گفت 0وی با بیان این که در حال حاضر 

تیم که بتوانیم با همکاری یونیدو با سازه های سبک و ارزان های چوبی ضعیف است، بنابراین ما به دنبال سازوکاری هس گلخانه

 .ها را بهبود بخشیم قیمت، وضعیت این گلخانه

ای خارجی با اقلیم کشور ما  های گلخانه طرح: های کشور تاکید و تصریح کرد های گلخانه طهماسبی بر لزوم توجه بر طراحی سازه

های سرمایش و  ها و حتی سیستم ی برای طراحی سازه، فرم، پوشش گلخانهسازگار نیست، بنابراین گروهی از متخصصان خارج

 .ها را ساماندهی کنیم در نظر گرفته شده است تا با وضع موجود بتوانیم گلخانه... گرمایش، تهویه، سیستم کشت، سیستم آبیاری و 

ایش سرزمین در مناطق رویشی انجام شده ریزی در زمینه آم ای در این خصوص تشکیل شده و برنامه وی با بیان این که کمیته

ها برای ما مهم است که از سازمان یونیدو  در حال حاضر انتخاب تکنولوژی مناسب برای ساخت گلخانه: است، اظهار داشت

 .خواهیم در این زمینه به ما کمک کند می

بع آبی و کاهش کیفیت محصوالت باعث تغییر معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که شرایط اقلیمی، کاهش منا

... جویی در مصرف آب و  در این راستا وزارت جهاد کشاورزی برای صرفه: های تولید سبزی و صیفی شده است، گفت در سیاست

 .ها دارد های وسیعی برای گسترش گلخانه برنامه

سازمان عمران کرمان به عنوان یک شرکت : های گلخانه ای خاطرنشان ساخت وی با اعالم آمادگی در خصوص اجرای طرح

خصوصی از طریق فاینانس از چین در نظر دارد یک هزار هکتار از اراضی خود را برای تولید گیاهان زینتی و سبزی و صیفی برای 

 .ها هستیم ها، ما نیز آماده همکاری با این طرح صادرات به دیگر کشورها اختصاص دهد که در راستای گسترش گلخانه

ضعف : میلیون تن محصوالت باغبانی در ایران تولید می شود، خاطرنشان ساخت 01این مقام مسوول، با بیان به این که حدود 

المللی تخصصی در مورد خرما و چای کار  های بین اساسی ما در صنایع تبدیلی و تکمیلی است به طوری که در گذشته با سازمان

 .حاصل نشده است ایم، اما موفقیتی در این زمینه کرده

شود در جهت افزایش تراز تجاری به خصوص محصوالت باغبانی است به  های جدیدی که در کشور اعمال می برنامه: وی افزود

 .بندی باال ببریم طوری که به دنبال آن هستیم که ارزش افزوده محصوالت باغبانی را از طریق صنایع بسته

هزار تن خرما در وضعیت  011خرما با توجه به تولید یک میلیون تن خرما و صادرات  برای مثال در محصول: طهماسبی یادآور شد

توانیم قند تولید کنیم که هم در کشور مورد استفاده  مطلوب در کشور، با راه اندازی صنایع تبدیلی در خصوص این محصول، می

 .قرار گیرد و هم به خارج از کشور صادر شود

چون پسته، زعفران، گیاهان دارویی و انار نیز مزیت هایی در کشور وجود دارد که باید از این به گفته وی، در محصوالتی هم

 .ها استفاده کرد مزیت

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931119000723
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های  های ابالغ شده در راستای سیاست معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، ساماندهی اراضی شیبدار کشور را از دیگر طرح

ساماندهی اراضی شیبدار کشور چه از لحاظ زیست محیطی و چه از لحاظ درآمدزایی : کردوزارت جهاد کشاورزی برشمرد و تصریح 

 .تواند به ما کمک کند برای جوامع روستایی و صادرات می

های درختی همچون گل محمدی، بادام و انگور سازگار با محیط در نظر گرفته شده است که  بر این اساس، گونه: وی ادامه داد

 .بازار فروش، صنایع تبدیلی و تکمیلی آن را نیز فراهم کنیم بتوانیم عالوه بر

های وزارت جهاد کشاورزی  معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی افزایش تولید و کیفیت محصوالت کشاورزی را از دیگر برنامه

نیدو و سازمان جهاد کشاورزی استان در این راستا بر روی محصوالتی همچون زعفران در خراسان با همکاری یو: خواند و یادآور شد

 .ایم از تولید تا مصرف کار کرده

های مختلف تاکید کرد و خواستار بررسی  وی ضمن تشکر از همکاری یونیدو در پروژه خراسان، بر همکاری بیشتر یونیدو در پروژه

ها شد تا کشاورزان به باور بهتری  استان شناسی آنها و سعی در رفع این مشکالت با کمک جهاد کشاورزی ها و آسیب عملکرد پایلوت

 .از یونیدو دست یابند

 تاکید بر ساخت گلخانه ها به صورت پایلوت

ها در کشورهای مختلف، در  ساله در خصوص ساخت گلخانه 00در این نشست الساندرا آمادیو، نماینده یونیدو در ایران، با تجربه 

ها در مراحل اولیه قرار دارد، اما با توجه  ایران در خصوص گلخانه: در ایران گفت ها و تولیدات باغبانی حفاظت شده خصوص گلخانه

توان روند پیشرفت در این زمینه را پیش  در مناطق مختلف می... های موجود در ایران در مورد اقلیم، منابع انسانی و  به ظرفیت

 .بینی کرد

های ایران چه در  ین نتیجه رسیدیم که نبود دانش، مشکل اصلی در گلخانهدر بازدید از مناطقی مانند جیرفت و یزد به ا: وی افزود

ها، باید بر روی کل زنجیره  ای است، بنابراین برای کمک به ساخت گلخانه ها و چه در تولید محصوالت گلخانه زمینه ساخت گلخانه

ای در  هی از متخصصان ایرانی از پروژه موفق گلخانهها، خواستار بازدید گرو آمادیو با اشاره به اهمیت بحث طراحی گلخانه.کار شود

ها،  های موجود در ایران، پیشنهاد کرد در مناطقی از ایران در خصوص ساخت گلخانه وی با تاکید بر توانمندی.کشور مغرب شد

کشاورزی خراسان رضوی و نماینده یونیدو در ایران، همکاری یونیدو با جهاد .ها طراحی شود های پایلوت با بهترین فناوری پروژه

با توجه به تمرکز این محصول، باید بازارهای : بانک کشاورزی در مورد محصول زعفران در مشهد را مناسب ارزیابی کرد و گفت

نیز از این محصول ... جدیدی برای زعفران ایجاد شود تا عالوه بر مصرف خوراکی و سنتی آن، در مصارف دارویی، مواد آرایشی و 

 .شود استفاده

شود،  بازار سنتی زعفران، بازار کوچکی است زیرا عرضه این محصول زیاد و تقاضا کم است که باعث افت قیمت می: وی افزود

 ./های جدید برای استفاده از زعفران هستیم بنابراین ما به دنبال روش

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00614-0.html 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- 1181بهمن  22, دوشنبه

 طرح دامپزشکی به مناسبت ایام دهه فجر  04ح تاافت

میلیارد ریال در سراسر کشور به  004طرح دامپزشکی با اعتبار  04امسال همزمان با ایام دهه فجر، 

 . رسد برداری می بهره

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21486-1.html
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: با اعالم این خبر گفت( ایانا)مان دامپزشکی کشور امروز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران رئیس ساز

رسد که برای افتتاح  برداری می های مختلف به بهره طرح دام، طیور و آبزیان در حوزه دامپزشکی طی ایام دهه فجر در استان 04

 .میلیارد ریال هزینه شده است 551آنها 

نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده  461نفر اشتغال مستقیم و برای دوهزار و  00هزار و  ها برای یک این طرح: مهدی خلج افزود

 .است

: زنی مرکز بیوبانک در مرکز تشخیص دامپزشکی استان تهران در نهمین روز از ایام دهه فجر خبر داد و خاطرنشان کرد وی از کلنگ

 .رسد برداری می عاونان وزیر جهاد کشاورزی و تنی چند از مسئوالن در بلوار پژوهش به بهرهاین مرکز با حضور م

افتتاح گاوداری شیری صنعتی، مزرعه پرورش طیور، کشتارگاه صنعتی دام و طیر، مراکز : رئیس سازمان دامپزشکی کشور ادامه داد

کوبی و مرکز  ینیک مرجع دامپزشکی، خانه بهداشت دام، مرکز مایهبندی گوشت قرمز، طیور و ماهی، درمانگاه، آزمایشگاه و کل بسته

 .برداری رسید های مختلف کشور به بهره تولید خوراک دام و طیور طی این ایام در استان

: خلج در پاسخ به پرسش ایانا در مصاحبه مطبوعاتی که به مناسبت ایام دهه فجر در محل این سازمان برگزار شد، تصریح کرد

 .گیرد های خام دامی بر اساس ضوابط و معیارهای بهداشتی صورت می انواع آبزیان و فرآورده واردات

های مختلف، محصول تیالپیایی که به کشور  شده و آزمایش های انجام بر اساس بررسی: وی درباره واردات ماهی تیالپیا یادآور شد

 .ی نداشته و مورد تأیید این سازمان استهای بهداشت گونه ممنوعیتی از لحاظ آلودگی شود، هیچ وارد می

گیرد و سپس اقدامات الزم  تمامی محصوالت وارداتی و صادراتی از لحاظ بهداشتی و آلودگی مورد بررسی قرار می: خلج تأکید کرد

 .گیرد برای واردات آنها صورت می

 دامپزشکی مجوزی برای پرورش تیالپیا در کشور صادر نکرده است

: های آبزیان سازمان دامپزشکی کشور نیز درباره صدور مجوز در داخل کشور برای پرورش ماهی تیالپیا گفت اریمدیرکل دفتر بیم

 .شود ترین زمان ممکن، برای بازاررسانی آماده می این گونه از آبزیان رشد بسیار مناسبی داشته و در کوتاه

ط زیست، شیالت و سایر مراجع برای ارزیابی خطرات آن در حال توجهات زیادی از سوی سازمان حفاظت محی: قاجاری افزود... امرا

گونه مجوزی برای ایجاد مزارع پرورشی این گونه اقتصادی  اقدام است و در این راستا، سازمان دامپزشکی تاکنون با صدور هیچ

 .موافقت نکرده است

رش این گونه در داخل کشور اخذ شود و سپس در ابتدا باید موافقت سازمان حفاظت محیط زیست برای پرو: وی خاطرنشان کرد

 .اقدامات دیگری برای تولید انبوه آن و صدور مجوز تولید صادر شود

رو شویم، از این  ماهی تیالپیای پرورشی زادآوری باالیی داشته، بنابراین ممکن است با مخاطرات مختلفی روبه: قاجاری اظهار داشت

 .انجام شود های بیشتری در این باره رو باید بررسی

 شتر بومی برای آزمایش بیماری کرونا 3444گیری از  نمونه

این بیماری یک بیماری انسانی : رئیس سازمان دامپزشکی کشور در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره بیماری کرونا گفت

شود از طریق شتر  شده که گفته میبوده و در کشورهایی چون عربستان شیوع زیادی داشته است و نوعی سندروم تنفسی تلقی 

 .قابل انتقال است

هایی را از شترهای بومی کشور انجام داده است،  گیری سازمان دامپزشکی کشور با امکانات محدود موجود، نمونه: خلج ادامه داد

 .ده استهزار آزمایش در آزمایشگاه مرجع و مرکز تشخیص بر روی شترهای بومی انجام ش ای که بیش از سه گونه به
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کیلومتر مرز خاکی مشترک در کشور وجود دارد و امکان واردات غیرمجاز و قاچاق نیز  611هزار و  از آنجا که شش: وی تصریح کرد

هایی  گیری ها در نقاط صفر مرزی نیز نمونه هست، بنابراین با حمایت وزیر جهاد کشاورزی و استمداد نیروهای انتظامی و استانداری

روز دوباره  00صورت قاچاق به کشور وارد شده بودند، توقیف و پس از  رهای آلوده به ویروس کرونا که بهانجام شده و شت

 .برداری به انجام رسید نمونه

 .اجازه ندادیم که شترهای آلوده در کشور پراکنده شوند و آلودگی متوقف شد: خلج یادآور شد

 شترهای عربی مضنون به کرونا

و نمایندگان  WHOی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور نیز درباره اعالمیه مسقط که کشورهای عضو در ادامه، معاون بهداشت

OIE  و نمایندگان سازمانFAO انتقال ویروس کرونا از : بندی رسیدند، اظهار داشت و کارشناسان مستقر در جلسه فوق به جمع

 .عرفی شده که نیاز است مطالعات بیشتری در این باره انجام شودکوهانه عربی مضنون به انتقال م انسان به انسان است و شتر یک

تمامی شترهای بومی کشور مورد آزمایش قرار گرفتند و چند مورد از شترهای قاچاق که مضنون : الدین جاویدی تأکید کرد جمال

مشکل این بیماری در آنها  روز آزمایش مجدد، راهی کشتارگاه شدند؛ چون 00به این بیماری بودند، نگهداری شدند و پس از 

 .مرتفع شده بود و گوشت آنها قابل مصرف انسانی شد

 تصویب سه درصد از اعتبارات سالمت، عیدی دامپزشکی به مردم باشد

پیشنهاد شده است که سه درصد از اعتبارات سالمت به دامپزشکی اختصاص یابد : رئیس سازمان دامپزشکی کشور در ادامه گفت

 .بتوان با دریافت این اعتبار، عیدی را به سالمت مردم هدیه دادرود  که امید می

آال در کشور واجد شرایط بهداشتی و  درصد مراکز تولید قزل 51: آال افزود خلج درباره شرایط بهداشتی مراکز تولید ماهیان قزل

 .پروانه نیستند

سری از ضوابط  دهندگان را ملزم به رعایت یک یم و پرورشدنبال تغییر نگاه در این بخش باش در آینده باید به: وی خاطرنشان کرد

 .بهداشتی کنیم

اند، اما تنها  میلیون تومان خسارت عاید مزارعی شده است که ضوابط بهداشتی را نادیده گرفته 111هشت میلیارد و : خلج ادامه داد

اند و غرامت خود را نیز دریافت  قرار گرفته مزارعی که از سازمان دامپزشکی مجوز داشتند، تحت پوشش بیمه محصوالت کشاورزی

 .کردند

مجوز  011هزار و  00محصول به خارج کشور،  46در سال جاری برای صادرات : وی درباره ادامه مذاکرات روسیه تصریح کرد

 .ایم مجوز بهداشتی صادر کرده 161محصول به کشور نیز دوهزار و  41بهداشتی صادر شده است و برای واردات 

کاال برای ترانزیت وجود دارد که  40شود،  از آنجا که ترانزیت برخی کاالها از جمهوری اسالمی ایران انجام می: یادآور شد خلج

 .مجوز بهداشتی ترانزیتی توسط این سازمان صادر شده است 101دوهزار و 

 .کند صادر نمی سازمان دامپزشکی کشور همچنان مجوزی برای واردات و صادرات دام زنده: وی تأکید کرد

 ها برای صادرات مرغ هستیم منتظر رفتار متقابل روس

هایی را به  نامه کارشناسان کشور روسیه برای صادرات آبزیان از دو سال گذشته پرسش: رئیس سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت

 01هایی شد و بر اساس آخرین اطالعات،  حبتها نیز ص ایران ارسال کرده بودند که در جلسه برگزارشده درباره مرغ و سایر فرآورده

 .اند و معرفی شدند شرکت برای صادرات آبزیان بدون مشکل بوده

و سالمت شیرخام بسیار مؤثر است و در این راستا چهار  IRدر بخش طیور و صنایع لبنی نیز دریافت کد : خلج همچنین گفت

 .شدند IRفت کد کارخانه لبنی و هفت کشتارگاه صنعتی طیور موفق به دریا
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های الزم انجام شده است و منتظر رفتار طرف روسی هستیم تا اجازه صادرات گوشت مرغ نیز صادر  تمام بررسی: وی در ادامه افزود

 .شود

 .است، اجازه صادرات داده نخواهد شد IRبه کشتارگاهی که فاقد کد  0116ماه سال  فروردین 05از : خلج خاطرنشان کرد

ای  امسال با حساسیت ویژه: ی ویژه و فشرده سازمان دامپزشکی کشور برای ایام عید خبر داد و تصریح کردها وی از نظارت

های دامپزشکی محصوالت غذایی سالم تحویل جامعه خواهند داد و تمامی ضوابط مربوط به عمر ماندگاری و ضوابط بهداشتی  اکیپ

 ./کنند و غذایی را رعایت می

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00651-0.html 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 آیانا- 1181بهمن  18, یکشنبه

 ماهه نخست سال جاری  1پروژه صنایع تبدیلی کرمان در  01برداری از  بهره

 915گذاری  صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی با سرمایه فقره پروانه در زمینه 01برداری از  با بهره

 .نفر فراهم شده است 010میلیارد ریال زمینه اشتغال 
از کرمان، مدیر صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی استان کرمان مجوزهای ( ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

به اتفاق در مناطق روستایی و مراکز عمده تولید محصوالت کشاورزی استان اعالم  های تولیدی ایجادشده را قریب صادره و کارگاه

 .کرد

محمد حیدرآبادی با اشاره به اینکه پراکنش صنایع تبدیلی به نحوی است که تقریباً تمام مناطق استان بر حسب ضرورت و وجود 

ه استان در زمینه صنایع تبدیلی، با توجه به حجم و میزان عمده واحدهای به تولید رسید: گیرد، گفت مواد اولیه الزم را دربر می

بندی، برشته کردن، مغز و خالل  بندی، بسته محصوالت کشاورزی استان در بخش فرآوری پسته و صنایع جنبی آن از قبیل درجه

های لبنی، گالب و  آوردهبندی خرما و سردخانه نگهداری آن و سایر صنایع جنبی خرما، تولید انواع فر بندی و بسته پسته، درجه

 .کمپوست و خوراک دام و طیور است های طیور، کود آلی و ورمی بندی اجیل و خشکبار، کشتارگاه عرقیات گیاهی، بسته

هزار  گذاری یک فقره جواز تأسیس با سرمایه 016ماه گذشته سال جاری تعداد  1مدیریت صنایع کشاورزی در : وی خاطرنشان کرد

میلیارد  011گذاری  فقره آنها با سرمایه 01برداری از  نفر صادر کرده است که با بهره 511هزار و  ل و اشتغال یکمیلیارد ریا 100و 

 ./نفر فراهم شده است 060ریال زمینه اشتغال 

http://www.iana.ir/food/item/00660-0.html 

 نرانی، بازدیدهامصاحبه، سخ
 آیانا- 1181بهمن  16, پنجشنبه

 ای صیفی جات کشور  بازدید هدفمند رییس جمهوری از بزرگ ترین شهرک گلخانه

رییس جمهوری ظهر امروز پنج شنبه در دومین روز سفر استانی به استان اصفهان، ضمن بازدید از شهرک 

جات کشور واقع در محمود آباد شهرستان  ای صیفی ؛ بزرگ ترین شهرک گلخانه"پارادایس"ای  گلخانه

 .شاهین شهر، در جریان روند تولید محصوالت کشاورزی در این مجموعه قرار گرفت

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21457-1.html
http://www.iana.ir/food/item/21441-1.html
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در ( برادران مسیبی)ای پارادایس  ، حسن روحانی در حاشیه بازدید از شهرک گلخانه(ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

وز این است که با توجه به شرایط کم آبی در کشور، باید الگوی کشاورزی را تغییر داده و به پیام بازدید امر: جمع خبرنگاران گفت

 .سمت شیوه های نوین آبیاری در کشاورزی حرکت کنیم

ای از این جهت که در تولید محصوالت آن ها از سم و کود شیمیایی استفاده نمی شود برای  کشت های گلخانه: وی تاکید کرد

 .مردم بسیار مفید و مهم است سالمت و بهداشت

ای در کشور تاکید کرد و  رییس جمهوری با بیان اینکه کشور در مسیر خسکسالی قرار دارد، بر ضرورت توسعه کشت های گلخانه

ای می تواند در این خصوص  در حال حاضر راهی جز استفاده بهینه از منابع آب برای توسعه کشور نداریم و کشت گلخانه: گفت

 .یاری به رشد کشاورزی کندکمک بس

این شهرک الگویی برای : روحانی با اشاره به نقش شهرک گلخانه ای پارادایس برای کمک به پیشرفت کشاورزی در منطقه گفت

 .نشان دادن مصرف بهینه آب و تولید محصوالت کشاورزی سالم است

بانکی سرمایه گذاران بخش خصوصی در کشور  رییس جمهوری همچنین در خصوص برنامه های دولت برای رسیدگی به معوقات

عده ای از سرمایه گذاران در سال های گذشته تسهیالت بانکی دریافت کرده اند، اما نتوانسته اند به موقع اقساط خود را : گفت

عث شد نتوانند بپردازند و باید در این میان کسانی را که در زمینه معوقات مقصر نیستند و شرایط اقتصادی کشور در دوره ای با

 .اقساط خود را بپردازند، یاری کرد، دولت با تشکیل کمیته هایی در حال بررسی مسایل این سرمایه گذاران است

 ای پارادایس رییس جمهوری در حاشیه بازدید از شهرک گلخانه

ترین شهرک های گلخانه ای شهرک گلخانه ای پارادایس که مورد بازدید رئیس جمهوری و هیات همراه قرار گرفت، یکی از بزرگ 

 .کیلومتری شمال اصفهان و در نزدیکی شاهین شهر قرار دارد 11هکتار وسعت در  04صیفی جات کشور با 

تغییر در الگوی کشت، خالقیت و استفاده از روش های جدید آبیاری، برخورداری از بخش های جداسازی و بسته بندی مدرن از 

 .استویژگی های این مجموعه عنوان شده 

طراحی سیستم جمع آوری نزوالت آسمانی از طریق شبکه های به هم پیوسته سطوح گلخانه ها و ذخیره سازی این آب ها برای 

 .آبیاری از نکات قابل توجه این مجموعه است که باتوجه به وضعیت اقلیمی و خشکسالی طراحی و بکار گرفته شده است

 51نج هزار تن انواع صیفی جات تولید و بسته بندی می شود که از این میزان حدود در این مجموعه گلخانه ای ساالنه بیش از پ

 .درصد به کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای خزر صادر و بقیه در بازارهای داخلی عرضه می شود

رضا مسیبی راه میلیارد ریال توسط دو برادر به نام های محمد علی و حمید  001با سرمایه گذاری  0110این شهرک در سال 

 .به بهره برداری برسد 16اندازی شده است و طرح توسعه یا فاز سوم این مجموعه قرار است در سال 

در این مجموعه گلخانه ای حدود دویست نفر که عمده آن ها خانم هستند که به صورت مستقیم مشغول به کار هستند و ظرفیت 

 .زایش استکلی اشتغال آن تا بیش از پنج هزار نفر قابل اف

در این بازدید وزیر جهاد کشاورزی، جمعی دیگر از اعضای هیات دولت و مسووالن استان اصفهان رییس جمهوری را همراهی 

 .کردند

رییس جمهوری در پایان این بازدید در یادداشتی در دفتر یادبود این شهرک علمی و تحقیقاتی با ابراز خرسندی از پیشرفت های 

بی تردید راه برون رفت از معضالت اقتصادی و زیست محیطی پناه بردن به تولید علم و  ":شهرک نوشت انجام گرفته در این

 ".فناوری و زنجیره آن تا تولید محصول است

http://www.iana.ir/majles/item/00611-0.html 

http://www.iana.ir/majles/item/21409-1.html
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 دهامصاحبه، سخنرانی، بازدی
  فودپرس– 1181بهمن ماه  11چهار شنبه 

 جزئیات زمان و مکان برگزاری انتخابات اتاق تهران:/خسروتاج خبر داد
نظم و : های بین المللی تهران خبر داد و گفت بازرگانی در محل نمایشگاه  قائم مقام وزیر صنعت از برگزاری انتخابات این دوره اتاق

مجتبی خسروتاج در نشست امروز هیات .اطبان دو فاکتور تعیین مکان برگزاری انتخابات استانضباط روز انتخابات و راحتی مخ

مطابق قانون در تهران می توان : نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از تشکیل هیات نظارت بر انتخابات در اتاق تهران خبر داد و گفت

موضوع : قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود.صورت گرفته استهیات نظارت بر انتخابات تشکیل داد که این برای اولین بار 

نظم و انضباط روز انتخابات و راحتی مراجعان به عنوان دو عامل اصلی مدنظر دولت در برگزاری این دوره از انتخابات هیات 

تخابات تصمیم به تغییرمکان برگزاری نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران است که البته چنانچه هیات نظارت بر ان

براساس نظر هیات نظارت بر انتخابات، محل : وی تصریح کرد.داشته باشد، با رعایت دو معیار مذکور می توان تغییرات را صورت داد

ات هم از دهم برگزاری انتخابات نمایشگاه بین المللی تهران انتخاب شده است تا بتوان دو فاکتور مذکور را رعایت کرد اما تبلیغ

همچنین در ادامه ابراهیم بهادرانی دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع .اسفند ادامه خواهد داشت 04اسفندماه آغاز شده و تا پایان روز 

، نفر هیات نمایندگان فعلی 61از : های انتخابات اتاق بازرگانی، خاطرنشان کرد و معادن تهران نیز با ارائه گزارشی از روند ثبت نام

وی اظهار .اند که براین اساس محمد نهاوندیان، شجاع الدین بازرگانی و احمد پور فالح ثبت نام کرده اند نفر مجدد داوطلب شده 14

های  نماینده در بخش کشاورزی خواهیم داشت، ضمن اینکه کارت 4برای اولین بار در دوره آتی فعالیت اتاق بازرگانی تهران، : داشت

 های هوشمند تبدیل شوند ز باید به کارتقدیمی بازرگانی نی

 http://www.foodpress.ir/Post 

 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
  فودپرس– 1181بهمن ماه  19شنبه 

 های پرنمک مواد غذایی تجدیدنظر وزارت بهداشت در واردات فرآورده:سازمان غذا و دارو اعالم کرد
های پرنمک  در واردات فرآورده: های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت معاون اداره کل نظارت و ارزیابی فراورده 

دکتر .شوند درصدی نمک در تولید محصوالت خود ملزم می01های داخلی موادغذایی نیز به کاهش  شود و کارخانه تجدید نظر می

محور اصلی دارد که شامل  0های این اداره کل برای مصرف نمک در سبد غذایی مردم  برنامه: فتسهیل اسکندری در این باره گ

وی با اشاره به همکاری سازمان غذا و دارو و دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، درمان .یددار کردن نمک و کاهش مصرف نمک است

اند  ها ملزم شده بر اساس این بخشنامه کارخانه: د غذایی ادامه دادهای تولید موا ای به کارخانه و آموزش پزشکی درابالغ بخشنامه

های غذایی پر نمک به کشور  درصد کاهش دهند و از ورود فرآورده 01استفاده از نمک در تولید محصوالت خود را به میزان 

دستور سازمان غذا و دارو این همچنین بر اساس : بنابر اعالم روابط عمومی سازمان غذا و دارو، وی ادامه داد.جلوگیری شود

معاون اداره کل نظارت و ارزیابی .ها باید خلوص نمک مورد استفاده خود را از طریق سیستم مربوطه کنترل کنند کارخانه

 های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در پایان با بیان اینکه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی سمنان فراورده

های غذا و داروی  هایی که از طریق معاونت طبق بررسی: به عنوان قطب کارگروه نمک انتخاب شده است، خاطر نشان کرد

گیرد، تمام اطالعات گردآوری شده و اگر عدم انطباقی وجود داشته باشد، در این کارگروه جمع بندی و  ها صورت می دانشگاه

 شود های الزم اتخاذ می تصمیم

 http://www.foodpress.ir/Post 
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 مصاحبه، سخنرانی، بازدیدها
 ایسنا - 1181بهمن  22دوشنبه 

 کشاورزان کرمانی فرهنگ مناسب استفاده از آب را در خود به وجود آورند: زاهدی

استان کرمان بستگی به مصرف آب کشاورزان دارد که اگر آنان  ادامه بحران آب: نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی گفت

 .فرهنگ مناسب استفاده از آب را در خود به وجود نیاورند مشکل کم آبی همچنان ادامه خواهد داشت

مین آب منطقه کویر، محمد مهدی زاهدی صبح امروز در مراسم افتتاح مجتمع تأ( ایسنا)به گزارش خبرنگارخبرگزاری دانشجویان ایران 

باید کار فرهنگی مشترک ایجاد شود تا مشکل اساسی استفاده بهینه از آب که بین کشاورزان وجود : آشامیدنی کوه باداموئیه استان کرمان گفت

 .دارد رفع شود

اورزان آنان را جهاد کشاورزی چه در سطح ملی و چه استان کرمان باید با فرهنگ سازی مناسب علمی و فرهنگی در بین کش: زاهدی بیان کرد

 .در زمینه صرفه جویی در مصرف آب توجیه کند

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی کمبود بارندگی در سال جاری را فاجعه ای بزرگ در تابستان سال آینده دانست و 

 .چاه برای آب شرب تخصیص دهد ای را برای خریداری با کمبود بارندگی که در سال جاری وجود داشت دولت باید بودجه: گفت

درصد از روستاهای استان کرمان فاقد آب آشامیدنی هستند که این یک مشکل بسیار بزرگ است و در  06در حال حاضر : زاهدی تصریح کرد

 .جهت رفع آن باید تمام تالش خود را انجام دهیم

درصد پیشرفت داشته است که نمی دانیم این  05و تنها  سال است که آغاز شده است 04ساخت فاضالب استان کرمان : وی اظهار کرد

 .وضعیت بحرانی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت

 .ها سرعت ببخشد های خود به بخش خصوصی می تواند به اجرای پروژه وزارت نیرو با فروش یک سری از امالک: زاهدی افزود

مسیر آب صفارود و قدروئیه به کرمان باید مشخص شود در : خاطر نشان کرد نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی در پایان

 .فایده خواهد بود غیر این صورت انتقال آب بی

http://www.isna.ir/fa/news/11000100164 

 منابع مالی

 آیانا- 1181بهمن  18, یکشنبه

 ستایی ایرانیان، مکمل تزریق نقدینگی به روستاها شدصندوق تعاون رو

 .میلیارد ریال، ابزار تزریق نقدینگی در بخش شد 404صندوق تعاون روستایی ایرانیان با 
با ( ایانا)معاون فنی و اجرایی رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

میلیارد  451شعبه در سراسر کشور از محل منابع اعتباری مردمی با  41صندوق تعاون روستایی ایرانیان با : خبر گفتاعالم این 

 .ریال توان اعتباری، بازوی تزریق نقدینگی در بخش کشاورزی شده است

رود تعداد  تظار میبیش از نیمی از گردش تسهیالت به اعضای این صندوق اختصاص دارد و ان: غالمحسین طباطبایی افزود

 .شعبه برسد 11های آن تا پایان سال به بیش از  شعبه

انداز اعضا و روستاییان، توانسته صندوقی  این صندوق بدون هیچ اتکای منابع مالی به دولت و تنها از طریق پس: وی خاطرنشان کرد

 .ستایی را پوشش دهدهای فعال در محیط رو فراهم کند تا نقدینگی مورد نیاز در روستاها و اتحادیه

رسد با توجه به گذشت  نظر می ای قابل کنترل و روزآمد همه تبادل اقتصادی آن رصد شده و به از طریق شبکه: طباطبایی ادامه داد

های اقتصادی فراهم  عنوان نخستین بنگاه تنها سه سال از ایجاد آن، توانسته باشد بستر شبکه مویرگی اقتصادی را در روستاها به

 .کند

http://www.isna.ir/fa/news/93112011346


 3931سوم بهمن اهم اخبار کشاورزی  هفته       ir.iccima.www         دفتر کشاورزی وآب
 

121 
 

 صندوق تعاون روستایی موازی با هیچ صندوقی نیست

های  معاون فنی و اجرایی رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور در پاسخ به این پرسش که تفاوت این صندوق با صندوق

 61ی توسعه ها های صرف مردمی بنا شده، در حالی که صندوق این صندوق با اتکا به حمایت: حمایت از توسعه چیست، تصریح کرد

عنوان  چهره با کشاورز به به شوند و ارتباط چهره ها در محیط روستا بنا می درصد وابسته به دولت هستند؛ از سوی دیگر، این صندوق

ها و در سطح ملی و شهرها ارتباط  های حمایت از توسعه، فقط با تشکل ترین عضو اقتصاد روستایی دارند، در حالی که صندوق اصلی

 .کنند رار مینزدیک برق

عنوان ابزار اقتصادی کارآمد با نرخ  توانند در کنار بانک کشاورزی به هایی هستند که می ها مکمل در واقع این صندوق: وی یادآور شد

 .سود بانکی پایین محسوب شوند تا تورم روستایی و تورم موجود در اقتصاد کشور، چرخ اقتصادی روستاها را کند نکند

 میلیارد ریال رسید 144ی و اعتباری به های فن مجموع کمک

 .میلیارد تومان رسیده است 111ایجاد شده، به  11تا  11های  های فنی و اعتباری که طی سال مجموع کمک: طباطبایی تأکید کرد

ون در ها از طریق سازمان تعاون روستایی و مابقی به شکل تسهیالت توسط بانک توسعه تعا درصد این کمک 51: وی اظهار داشت

 .برداران قرار گرفته است اختیار بهره

هزار  11مند شوند که در آنها پروژه بزرگ سیلوی  اند از این تسهیالت بهره شده توانسته پروژه نهایی 161: طباطبایی همچنین گفت

 .هزار تنی را شامل شده است های دو تا سه هزار تنی فلزی و سردخانه 05تنی، سیلوی 

های  درصد با بانک توسعه تعاون منعقد شده، تشکل 01طی قرارداد عاملیتی که با سقف کارمزد تسهیالت : وی در ادامه افزود

 ./اند از این تسهیالت برخوردار شوند های تعاونی توانسته مردمی و شرکت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/00611-0.html 

 

 منابع مالی
  آیانا-1181بهمن  21, سه شنبه

 عنوان مشوق صادراتی مرغ در حساب جهاد کشاورزی  میلیارد تومان به 04

میلیارد تومان تسهیالت حمایتی در اختیار  04هزار تن گوشت مرغ مازاد بر نیاز، مبلغ  944برای صادرات 

تومان مشوق  044ای صادرات هر کیلوگرم گوشت مرغ، وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است که به از

 .شود صادراتی اعطاء می
، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور در نشست خبری امروز (ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

رورش مرغ گوشتی در کشور وجود دارد و هزار واحد پ 01در حال حاضر : های مربوطه، گفت در بخش دام و طیور و با حضور تشکل

 .کشور تولیدکننده نخست دنیا قرار داده است 01ساله در کشور است، این خصوصیات، ایران را جزو  41این صنعت دارای سابقه 

لی که میزان تولید ساالنه گوشت مرغ در کشور در سال جاری از مرز دو میلیون تن عبور کرده است، در حا: همایون دارابی افزود

 .کیلوگرم برآورد شده است 00کیلوگرم و در دنیا حدود  04میزان مصرف سرانه حدود 

هزار تن گوشت  41حدود : بار قطع وابستگی در واردات گوشت مرغ داشتیم، خاطرنشان کرد وی با اعالم اینکه امسال برای نخستین

 .مرغ صادر شد

برای تنظیم بازار و جلوگیری از ضرر و زیان مرغداران، شرکت : خیر ادامه داددارابی درباره نوسانات قیمتی گوشت مرغ در روزهای ا

 .سازی کرد هزار تومان، این پروتئین سفید را خریداری و ذخیره پشتیبانی امور دام با قیمت کف هفت

http://www.iana.ir/keshavarzi/item/21430-1.html
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در روزهای گذشته  سازی کرده است و هزار تن گوشت مرغ از مرغداران خریداری و ذخیره 045تاکنون این شرکت : وی تصریح کرد

هزار تومان، با ستاد تنظیم بازار و وزارت جهاد کشاورزی جلسات  برای جلوگیری از افزایش قیمت گوشت مرغ به بیش از هفت

 .متعددی برگزار شد

 .کند کننده و تولیدکننده را تأمین می بازار گوشت مرغ در حال حاضر متعادل بوده و منافع مصرف: دارابی یادآور شد

ترتیب ضرری متوجه  بدین: هزار تمان متعادل برشمرد و تأکید کرد خ عرضه مرغ منجمد را نیز با قیمتی کمتر از ششوی نر

 .تولیدکنندگان نخواهد شد

 ریزی، تدبیر مناسب وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه مرغداران کاهش جوجه

ریزی در واحدهای پرورش مرغ تدبیری بوده است  جهکاهش جو: مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور اظهار داشت

منظور کاهش ضرر و زیان مرغداران و مدیریت مازاد تولید  های مرغداری با مشورت وزارت جهاد کشاورزی به که مسئوالن اتحادیه

 .ای وارد نکرده است اجرا کردند که این امر به بازار هیچ لطمه

میلیون قطعه در ماه کاهش یافته  011تا  15ریزی به  میزان جوجه: ب با تقاضا باشد، گفتدارابی با اعالم اینکه باید تولید متناس

 .است

هزار تن مازاد تولید گوشت مرغ در کشور داشتیم که با اجرای طرح مدیریت  05تا یک سال گذشته ماهانه : وی همچنین افزود

 .تنظیم شده استتولید، مازادی وجود نخواهد داشت و مازاد تولید متناسب با نیاز 

صورت نطفه یا جوجه صادر و بخشی از  مرغ مزارع مادر به با تمهیدات اندیشیده شده مقرر شد بخشی از تخم: دارابی خاطرنشان کرد

میلیون  15میلیون قطعه به  15ریزی از ماهانه  ترتیب جوجه ها در سن باالی تولید بودند، زودتر از موعد حذف شوند تا بدین گله

 .ش یابدقطعه کاه

به شرکت پشتیبانی امور دام فشار وارد شده : هزار تن تولید گوشت مازاد در کشور وجود دارد، ادامه داد 05وی با اعالم اینکه ماهانه 

 .های پرمصرف کمبودی در کشور وجود نداشته باشد تا میزان مازاد تولید را بخرد و ذخیره کند تا در شرایط اعیاد و فصل

 د جبران شودزیان انباشته بای

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور با اعالم اینکه بازار امروز متعادل شده و رفاه نسبی ایجاد شده است، تصریح 

 .تنها مشکل در زیان انباشته مرغداران است که باید تمهیداتی برای آنها اندیشیده شود: کرد

شده دولت رفع شود تا این صنعت بتواند ادامه  طیور باید توسط تمهیدات اندیشیدهمطالبات تولیدکنندگان صنعت : دارابی یادآور شد

 .حیات دهد

هزار تن  011این رقم به ازای : عنوان مشوق صادراتی به مرغداران خبر داد و تأکید کرد میلیارد تومان به 51وی از اختصاص مبلغ 

 .در حال حاضر این مبلغ در حساب وزارت جهاد کشاورزی استشود که  مازاد تولید گوشت مرغ به تولیدکنندگان پرداخت می

 .تومان تعیین شده است 511این مبلغ برای هر کیلوگرم مرغ، : دارابی اظهار داشت

اقداماتی الزم است تا برای : سازی مصرف سوخت در واحدهای مرغداری به خبرنگار ایانا گفت وی درباره زنجیره تولید و بهینه

سوخت و اجرایی شدن کامل زنجیره تولید در واحدها انجام شود که در این زمینه با وزارت جهاد کشاورزی در سازی مصرف  بهینه

 .حال مذاکره هستیم

زنجیره تولید توسط وزارت جهاد کشاورزی به رسمیت شناخته شده است که باید در  14در حال حاضر : دارابی در پایان افزود

 ./ید ما در زنجیره قرار گیرددرصد تول 11ساله،  ای پنج برنامه

http://www.iana.ir/tashakkol/item/00610-0.html 

http://www.iana.ir/tashakkol/item/21491-1.html
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 منابع مالی
 آیانا- 1181بهمن  11, چهارشنبه

 میلیارد تومان از محل عوارض واردات به بیمه روستاییان اختصاص یافت  9044

میلیارد تومان اعتبار از محل عوارض واردات کاال به بیمه تأمین اجتماعی روستاییان اختصاص  044و هزار  یک

 . یابد می
با اعالم این خبر ( ایانا)عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی امروز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران 

میلیارد تومان اعتبار برای حل مشکالت بیمه تأمین اجتماعی  011هزار و  های وارداتی یکبندی و کاال از محل عوارض و بسته: گفت

 .روستاییان اختصاص یافت

شود از محل عوارض واردات کاالهای غیرضروری و  با توجه به کاهش درآمدهای دولت، تالش می: زاده پالنگان افزود عباس پاپی

کاری نمایندگان عضو  شاورزی نیز درآمدهایی اختصاص یابد که در مرحله چکشرویه برای تأمین اعتبارات صندوق بیمه ک بی

 .کمیسیون تلفیق قرار دارد

درصد این بودجه  51میلیارد تومان برای آب روستایی در کشور تخصیص داد که فقط  011، دولت 11سال : وی خاطرنشان کرد

 .محقق شد

میلیون دالر  511پیشنهاد ما این بود که محل صندوق توسعه ملی : ادنماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسالمی ادامه د

 .رو شد های آبرسانی روستایی هزینه شود که با موافقت نمایندگان روبه برداشت و برای توسعه شبکه

 .میلیارد تومان برای آبرسانی روستاها اختصاص یافت 411هزار و  بر همین اساس، یک: زاده تصریح کرد پاپی

طرح تحول سالمت که سال گذشته در بودجه با اختصاص یک درصد به ارزش افزوده تأمین اعتبار شد، در : ایان یادآور شدوی در پ

 ./سال آینده نیز دنبال خواهد شد

http://www.iana.ir/majles/item/00111-0.html 

 منابع مالی
 خبرنگاران جوان - 1181بهمن  21: تاریخ

 میلیارد تومان به بخش آبیاری تحت فشار اختصاص داد 004دولت، هزار و 

میلیارد تومان به  051ی سال آینده هزار و  دولت در بودجه: توکلی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت

میلیارد تومان به  0111که در سال گذشته کمیسیون تلفیق کشور بخش آبیاری تحت فشار اختصاص داد که این در صورتی است 

 .این بخش اختصاص داده بود

، در خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگارانمحمدتقی توکلی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در گفتگو با 

درصد  011های آبخیزداری و مدیریت آب  های طرح  بودجه: خیزداری و مدیریت آب اظهار داشتهای آب بخش  خصوص بودجه

های آبیاری قرار است  های مرزی و همچنین احیا و بازسازی شبکه افزایش یافته و همچنین صندوق توسعه ملی نیز برای مهار آب

 . اعتباری را در این بخش در نظر گیرد

 16سال   دولت در بودجه: ی محصوالت استراتژیک کشاورزی در بورس کاال تصریح کرد مقدمات عرضهوی با اشاره به فراهم شدن 

ی محصوالت کشاورزی در بورس کاال  تسهیالت الزم برای خرید تضمینی محصوالت استراتژیک را فراهم نموده اما مقدمات عرضه

 . در حال فراهم شدن است

: آبی در کشور یادآور شد مجلس در پایان ضمن اشاره به ادامه یافتن وضعیت کم عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی

http://www.iana.ir/majles/item/21387-1.html
http://www.yjc.ir/fa/services/6
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آب  ی تولید محصوالت کم تولید محصوالت کشاورزی که نیازمند فراوان هستند مانند چغندر قند و نیشکر در کشور محدود و زمینه

 . در کشور فراهم شود

http://www.yjc.ir/fa/news/5011610 

 منابع مالی
 ایسنا - 1181بهمن  1۱چهارشنبه 

 انحراف صندوق توسعه ملی از پرداخت سهم کشاورزی، صنعت، قطار شهری و هواپیمایی

سهم کشاورزی و ای بود که با وجود پرداخت بخش باالیی از  عملکرد صندوق توسعه ملی در اجرای تکالیف قانون بودجه سال گذشته به گونه

  .صنعت، قطارهای شهری سهم ناچیزی را دریافت کرده اند

قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی با هدف ( 16)سیاستهای کلی برنامه پنجم و ماده ( 00)به گزارش خبرنگار ایسنا، مطابق بند 

های آینده از منابع  های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل د و سرمایههای ماندگار، مول تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز به ثروت

 .های نفتی تشکیل شده است نفت و گاز و فرآورده

قانون ( 5)این در حالی است که دیوان محاسبات در گزارش خود از تفریغ بودجه سال گذشته عنوان کرد که برخی از احکام مندرج در بند 

ر عدم انطباق با مصارف پیش بینی شده برای منابع صندوق توسعه ملی و اعطای تسهیالت ریالی به کل کشور از نظ 0110بودجه سال 

 .های مختلف موجب عدم همخوانی با فلسفه وجودی و اهداف اولیه مدنظر از تشکیل این صندوق شده است متقاضیان در بخش

ان اقتصاد ملی وارد شود که با وجود سختی های موجود جهت همچنین این موضوع موجب شده تا بخشی از منابع به صورت ریالی به جری

 .دسترسی به منابع ارزی توسط بانک مرکزی، موجب افزایش نقدینگی و در نهایت تورم شده است

نیز مصداق  0116در الیحه بودجه سال  0110دیوان محاسبات اعالم کرد که فاصله گرفتن صندوق توسعه ملی از اهداف موردنظر در بودجه 

  .دارد

میلیارد و  00حدود  0110اما تفریغ بودجه سال قبل نشان می دهد که کل منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای احکام قانون بودجه سال 

درصد محقق شده است به عبارتی  1درصدی بخش آب و کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست حدود  01میلیون دالر بوده که از سهم  110

میلیون دالر  065براین اساس حدود .میلیون دالر اختصاص یافته است 110میلیون دالر تعیین شده  011ال قبل از یک میلیارد و دیگر در س

 .از سهم بخش کشاورزی محقق نشده است

درصد  1میلیون دالر برآورد می شود، حدود  011درصدی بخش صنعت از صندوق توسعه ملی که حدود یک میلیارد و  01همچنین از سهم 

 .میلیون دالر از سهم اصلی محقق نشد 001که نشان می دهد حدود . میلیون دالر آن اختصاص یافته است 01یعنی معادل یک میلیارد و 

از عملکرد صندوق توسعه ملی همچنین حاوی این خبر  0110گزارش تفریغ بودجه سال میلیون دالر از سهم قطار شهری 11تحقق فقط 

میلیون دالر آن  11ار شهری کالن شهرها و حمل و نقل عمومی شهری که حدود دو میلیارد دالر تعیین شده بود عمال است که سهم بخش قط

 .میلیون دالر از سهم آن پرداخت نشد 111اختصاص یافت است به عبارتی دیگر یک میلیون و 
ای  صوصی یا تعاونی برای طرحهای توسعهگذاران بخش خ اما سهم سرمایهسهم بخش خصوصی و هواپیمایی از صندوق توسعه ملی

باالدستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از منابع 

از این منابع  0141دهد حدود  درصد معادل دو میلیارد و چهل و نه میلیون دالر تعیین شده بود که عملکرد آن نشان می 01مذکور به میزان 

بنابر گزارش دیوان محاسبات از بودجه سال گذشته، سهم خرید هواپیما برای شرکتهای .معادل دو میلیارد چهل و دو میلیون دالر پرداخت شد

 .دمیلیون دالر آن پرداخت ش 111میلیون دالر تعیین شده که در عمل  541هواپیمایی غیردولتی ایرانی پنج درصد یعنی 
http://www.isna.ir/fa/news/11000511111 

 

http://www.yjc.ir/fa/news/5130432
http://www.isna.ir/fa/news/93111508777
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 متفرقه

 ایسنا - 1181بهمن  2۲جمعه 

 کشاورزی در کدام مناطق رشد و در کدام مناطق افت کرد؟

اند و از سوی  ارس در بخش کشاورزی توسعه یافتههای آذربایجان غربی، شرقی و ف دهد استان شواهد نشان می: یک کارشناس کشاورزی گفت

 .اند هایی همچون کردستان، سیستان و بلوچستان، ایالم و مرکزی دچار افت شده دیگر استان

اگر بخواهیم با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار درخصوص کاهش شش : وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد حامد قادرزاده در گفت

درصدی سطح زیر کشت اراضی، وضعیت کشاورزی ایران را مورد بررسی قرار دهیم  1ها و کاهش  درصدی باغ 05برداران، افزایش  ی بهرهدرصد

 .روند های آذربایجان غربی، شرقی و فارس با مسیر توسعه همگام پیش می توان گفت استان می

را با بخش صنعت به معنای عام شناسایی کرده و نیروی انسانی مناسب را به  های بخش کشاورزی و ارتباط آن ها ویژگی این استان: وی افزود

 .اند وری شده اند که موجب افزایش بهره کار گرفته

گذارانه و سودآور محسوب  فعالیت باغات نوعی فعالیت سرمایه: این کارشناس کشاورزی به افزایش سهم باغات در کشور اشاره و خاطرنشان کرد

دهنده بهبود  خوری و هم فرآوری شده نشان افزایش محصوالت باغی هم به صورت تازه. نال مناسبی در فرآیند توسعه استاین سیگ. شود می

تواند با  لذا این افزایش نه تنها نگران کننده نیست بلکه می. گیری واحدهای بزرگ و صنعتی است وضعیت معیشتی در بخش کشاورزی و شکل

 .اسب با شرایط در هر منطقه، امکان چند کشتی همزمان در یک محیط زراعی را نیز فراهم کندهای نوین و متن ورود تکنولوژی

ویژه راه   هایی همچون کردستان، سیستان و بلوچستان، ایالم و مرکزی که از زیرساخت مناسب به از سوی دیگر استان: قادرزاده ادامه داد

 .اند شان هم زیاد است، در بخش کشاورزی کمتر توسعه یافته برداران ر نیستند و تعداد بهرهروستایی، راه بین شهرستانی و راه بین مزارع برخوردا

در حال حاضر شاهد کاهش رشد : ها رشد جمعیت شهری به سرعت صورت گرفته است، خاطرنشان کرد که در این استان وی با بیان این

چنین در این مناطق و مناطق مشابه که جمعیت  هم. ها هستیم ن استانجمعیت روستایی، بدون ورود به مشاغل جدید و تکمیل زنجیره در ای

 .داری در حال افزایش نیست، مرتب شاهد مهاجرت نخبگان هستیم استانی به طور معنی

الت مکملی گذاری برای تولید محصو ها سرمایه با توجه به پایین بودن درآمد ساالنه خانوارها در این استان: این کارشناس کشاورزی اظهار کرد

 .بخش صنعت و خدمات شود صورت نگرفته است  که منجر به توسعه

شود در حالی  ترین آنها راه محسوب می های فیزیکی است که مهم ها نبود زیرساخت به گفته قادرزاده دلیل عدم توسعه کشاورزی در این استان

شود و نبود آن  وری منجر می روز و افزایش بهره رسی به اطالعات بهکه وجود راه مناسب به کاهش هزینه تولید، دسترسی سریع به بازار، دست

 .رود های طبیعی منطقه نیز از دست می ها را به دنبال نخواهد داشت بلکه به مرور مزیت قطعا نه فقط توسعه این استان

های خدماتی پس از تولید،  واحدها و تغییر فعالیتبرداران، تغییر اندازه  وی با طرح این سوال که در فرآیند توسعه کشاورزی، تغییر تعداد بهره

  های حاصل از مقیاس، اندازه گیری از صرفه چه اقتصاد بخواهد مسیر درست را طی کند برای بهره چنان: امر مناسبی است یا خیر؟ تصریح کرد

 .یابد برداران کاهش می شود لذا تعداد بهره واحدهای کشاورزی بزرگ می

تواند از طریق ایجاد واحدهای صنعتی در بخش کشاورزی، تجمیع اراضی یا فروش  این افزایش مقیاس می: ادامه داد این کارشناس کشاورزی

 .بردارن توانمند انجام شود بردارن به دیگر بهره بهره

این : بدهد، توضیح داد ویژه در بخش کشاورزی، حرکت افقی باید جای خود را به حرکت عمودی که در فرآیند توسعه به قادرزاده با بیان این

 .شود دهد و تنوع عمودی جایگزین تنوع افقی می بدان معناست که محصول خام جای خود را به محصوالت دارای ارزش افزوده می

ها موجب ایجاد واحدهای خدماتی چابک در تامین  افزایش زیرساخت. یابد ها بهبود می با گذشت زمان در فرآیند توسعه، زیرساخت: وی گفت

به همین . تخصص و تقسیم کار بیشتر کمک خواهد کرد  این حرکت به توسعه. شود های بخش تولید و بازار محصوالت بخش کشاورزی می هادهن

کاهش حجم تولید نیست بلکه به دلیل   کند اما این کاهش به منزله دلیل رد فرایند توسعه سهم بخش کشاورزی به معنای تولید کاهش پیدا می

 .های بخش کشاورزی است لذا این امر نگران کننده نیست بخش خدمات و افزایش ارزش افزوده فرآوردهافزایش رشد 

http://www.isna.ir/fa/news/11000600111 

http://www.isna.ir/fa/news/93112412880
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 متفرقه
  فودپرس– 1181بهمن ماه  24جمعه 

 ات اتاق تهراناعالم موجودیت یک گروه جدید در انتخاب
می آینداسداهلل عسگر اوالدی و مجیدرضا حریری که دور قبل با « پیشگامان وفاق»عسگراوالدی،حریری،حاجی بابا و خلیلی با 

های انتخاباتی شده بودند به همراه محسن حاجی بابا و ابوالحسن خلیلی در این دوره  وارد رقابت« گروه پیشگامان توسعه»عنوان 

تازه ترین گروه انتخاباتی است که امروز با انتشار یک آگهی  "پیشگامان وفاق"گروه .را تشکیل داده اند «وفاقپیشگامان »گروه 

امروز حاج اسداهلل عسگراوالدی،محسن حاجی بابا،مجیدرضا  "اقتصاد نیوز"به گزارش .تسلیت،به صورت رسمی اعالم موجودیت کرد

پیشگامان "محمدرضا بهزادیان تسلیت گفته اند که این آگهی تحت عنوان حریری و ابوالحسن خلیلی در یک آگهی مشترک به 

اسداهلل عسگراوالدی و .منتشرشده و به نظر می رسد این عنوان پوششی تازه برای فعالیت های انتخاباتی این گروه خواهد بود "وفاق

با ( فردا)د اما براساس شنیده ها،روز شنبه وارد انتخابات شده بودن "پیشگامان توسعه" مجیدرضا حریری پیش از این تحت عنوان

نام هایی که در این آگهی تسلیت خودنمایی می .به صورت رسمی وارد رقابت های انتخاباتی خواهند شد "پیشگامان وفاق "عنوان 

ران و چند عضو فعلی هیأت نمایندگان اتاق ته 01کند،احتماال هسته اصلی و هیأت مؤسس گروه جدید است اما براساس شنیده ها،

از محمدپارسا و رؤیا وزیری به عنوان چهره های تازه این گروه یاد می شود اما نام .چهره جدید هم به این گروه خواهند پیوست

 "خواستاران تحول"آن گونه که خبرنگار اقتصادنیوز کسب اطالع کرده،موضوع ائتالف این گروه با .دیگر اعضا هنوز فاش نشده است

گروه پیشگامان وفاق .ا احتماال بعضی نام ها میان گروه تازه تأسیس و دیگر گروه های موجود،مشترک خواهد بودنیز منتفی شده ام

 در یک نشست مطبوعاتی اعالم موجودیت کند( فردا)قرار است روز شنبه 

 http://www.foodpress.ir/Post 

  متفرقه
 آیانا-1181بهمن  18, یکشنبه

 شوند  سازی رازی می جذب مؤسسه سرم PHDنیروهای 

سازی رازی، نیروهای متخصص بخش دامپزشکی با داشتن  برای افزایش عملکرد بخش تحقیقات مؤسسه سرم

 .شوند شرایط الزم جذب می
های  المللی کلینیسین ومین کنگره بین، معاون وزیر جهاد کشاورزی امروز در س(ایانا)به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران 

ها،  بخش دامپزشکی به جای کنترل بیماری: های رازی تهران برگزار شد، با اعالم این خبر گفت های بزرگ که در سالن همایش دام

حلیل درستی شناخته و پایش شود تا به سهولت بتوان با ت ها است که برای انجام آن باید سیستم به نیازمند مدیریت بیماری

 .های موجود را همانند بخش نباتات مدیریت کرد سیستم، بیماری

با توجه به گسترش تعریف دامپزشکی از مزرعه تا سفره و متنوع شدن غذا در سفره مردم، نقش دامپزشکان در : اسکندر زند افزود

های آینده  ، این نقش در سال(ئینپروت)تر شده است که با توجه به افزایش تمایل مردم به زنجیره دوم غذایی  کشور گسترده

 .تر نیز خواهد شد پررنگ

های گذشته بخش تولیدی مؤسسه  در سال: سازی رازی خاطرنشان کرد وی با اشاره به عملکرد مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم

پوشش این  تر بود که برای تغییر این رویه، محققان کشور را در هشت بخش تحت رازی در مقایسه با بخش تحقیقات پررنگ

های انحصاری دامپزشکی نیز  ایم تا در آینده نزدیک در این مؤسسه عالوه بر واحدهای تولیدی، پژوهشکده مؤسسه متمرکز کرده

های گذشته تعداد نیروهای متخصص و محقق بخش دامپزشکی در مؤسسه رازی جذب شد که  برای این منظور در سال. دیده شود

 .یابد در حوزه دامپزشکی ادامه می PHDنفر نیروی  01تا  05جذب این رویه در سال جاری نیز با 

http://www.foodpress.ir/Post
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توانند به سامانه سازمان  های پژوهشی دامپزشکی می مندان برای شرکت در فعالیت عالقه: معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد

 .تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مراجعه و آمادگی خود را اعالم کنند

 .ها در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت ن روند جذب نیرو در بخش تحقیقات و دامپزشکی و سایر حوزهای: زند تصریح کرد

ها در حوزه دامپزشکی بر عهده ما گذاشته شده  در بخش دامپزشکی نیز بر اساس قانون، نیازسنجی دانشگاه: وی در پایان یادآور شد

جهاد کشاورزی آن را ابالغ کرده است تا برای دوره آینده متقاضیان تحصیل در  ای تهیه شده و وزیر نامه است، به همین منظور شیوه

 ./این رشته بر اساس نیاز واقعی جذب شود

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/00615-0.html 
 متفرقه

 اآیان- 1181بهمن  19, شنبه

 های عرضه محصوالت ارگانیک با تسهیالت ویژه اعالم شد  شرایط دریافت غرفه

بار بدون  تولیدکنندگان محصوالت ارگانیک و سالم برای عرضه محصوالت خود در میادین میوه و تره

 .شوند محدودیت و با تسهیالت ویژه پذیرش می
با اعالم این ( ایانا)ز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران بار شهرداری تهران امرو مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره

های مردم نهاد، نمایشگاه امسال با اجرای انجمن ارگانیک  با واگذاری امور اجرایی برگزاری نمایشگاه ارگانیک به سازمان: خبر گفت

 .خوبی و تخصصی برگزار شد و حمایت سازمان این نمایشگاه به

شرکت  011طوری که بیش از  این امر زمنیه ساز استقبال بیشتر تولیدکنندگان ارگانیک از این نمایشگاه شد به: احمد صفوی افزود

 .و مؤسسه تولیدکننده ارگانیک به نمایشگاه امسال آمدند

از اعضای  تر تولیدکنندگان ارگانیک، در هفتمین نمایشگاه محصوالت ارگانیک و طبیعی، برای شناسایی دقیق: وی خاطرنشان کرد

انجمن ارگانیک برای شرکت در این نمایشگاه دعوت شد تا مردم با اطمینان بیشتری تولید کنندگان این محصول را شناسایی 

هایی برای عرضه محصوالت ارگانیک اختصاص یافته  بار شهر تهران مکان در میادین و بازارهای میوه و تره: صفوی ادامه داد.کنند

 .راحتی به این محصوالت دست پیدا کنند بهکنندگان  است تا مصرف

محل در پنج میدان میوه و تره بار برای توزیع  00بر اساس مصوبه شورای اسالمی شهر تهران تا به امروز : وی تصریح کرد

داری تهران بار شهر مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره.، در نظر گرفته شده است محصوالت ارگانیک با درنظرگرفتن تسهیالت ویژه

بر این اساس تولیدکنندگان محصوالت ارگانیک و طبیعی برای عرضه محصوالت خود در میادین : درباره این تسهیالت یادآور شد

تا به امروز تمام : صفوی تأکید کرد.شوند درصد تخفیف در اجاره محل پذیرفته می 11بار، خارج از تشریفات اداری و با  میوه و تره

اند و همچنین در آینده نیز تمام تولیدکنندگان  بار استقرار یافته محصوالت ارگانیک و طبیعی در میادین میوه و ترهمتقاضیان عرضه 

متقاضیان عرضه محصوالت : وی اظهار داشت.شوند بار سطح تهران پذیرش می متقاضی عرضه این محصوالت در میادین میوه و تره

صالح کسب کرده باشد و ما مشکلی  های الزم از انجمن ارگایک ایران و مراجع ذی گواهیبار باید  ارگانیک در میادین میوه و تره

بنا بر اهتمام و توجه شهردار تهران به موضوع محیط : صفوی در پایان گفت.برای توسعه و عرضه این محصول در میادین نداریم

هر میزان از این محصوالت تولید و آمادگی عرضه  زیست و سالمت شهروندان، برای ترویج مصرف محصوالت ارگانیک و طبیعی به

 ./کند بار بستر آنها را فراهم می وجود داشته باشد، سازمان میادین میوه و تره

http://www.iana.ir/tashakkol/item/00601-0.html 

 
 

http://www.iana.ir/daamo-tiyoor/item/21435-1.html
http://www.iana.ir/tashakkol/item/21413-1.html
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 متفرقه
 آیانا- 1181بهمن  18, یکشنبه

 سال 30برگزاری نخستین گردهمایی مدیران بازنشسته و پیشکسوتان صنایع شیر ایران پس از 

برای نخستین بار در تاریخ صنایع شیر ایران و در سی و ششمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، آیین 

دیران عامل شرکت تجلیل وگردهمایی مدیران عامل بازنشسته و سابق صنایع شیر ایران، مدیران ستادی و م

 .های تحت پوشش صنایع شیر ایران برگزار شد
، در این آیین که در یک (پگاه)و به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی صنایع شیر ایران( ایانا)به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران

می، مدیر عامل صنایع شیر فضای فرح بخش و صمیمی برگزار شد، مدیران بازنشسته و پیشکسوت صنعت شیر از سوی مهندس رو

 .ایران دعوت و گردهم آمدند و از زحمات چند ساله این مدیران دلسوز تقدیر به عمل آمد

و عضو هیئت مدیره ( پگاه تهران فعلی)دکتر قازاریان از پایه گذاران سیستم آزمایشگاهی در شرکت صنایع شیر پاستوریزه تهران 

 .رین مدیرانی بود که در این مراسم حضور داشته و از خدمات نامبرده تقدیر و تشکر شداین شرکت در آن زمان، یکی از باسابقه ت

در این مراسم ضمن عرض خیر مقدم و خوش آمدگویی، از حضور تک تک مدیران  "پگاه"رومی، مدیر عامل صنایع شیر ایران 

 .از مشکالت و موانع صنعت شیر اشاره نمود بازنشسته و پیشکسوت تقدیر و با معرفی یکسری از دستاوردهای شرکت، به گوشه ای

رومی در ادامه با توجه به علقه و وابستگی مدیران بانشسته و تجربه باالی آنان در صنعت درخواست کرد تا در این مقطع حساس، 

 .صنایع شیر ایران را از مشاوره ها و تجارب خویش بهره مند سازند

بتکار عمل مدیر عامل جدید صنایع شیر ایران به مناسبت برپایی این گردهمایی با در این نشست هم چنی تعدادی از مدیران از ا

 .شکوه و خاطره انگیز تشکر نموده و آمادگی خود را برای همکاری اعالم کردند

یی دکتر سالمی از نخستین مدیران صنایع شیر ایران بعد از انقالب اسالمی نیز از دیگر سخنرانان این مراسم بود که با بازگو

خاطرات خویش و چگونگی انتخابشان برای تصدی مدیریت عامل صنایع شیر ایران در آن زمان، آمادگی خود و انجمن اقتصاد 

 .کشاورزی و اساتید دانشگاه را برای همکاری و انجام مشاوره به صنعت اعالم کرد

ا هم همکاری داشتند و به خاطر دوران فضای صمیمی و ذکر خاطرات گذشته و دیدار دوستان قدیمی که در دهه های گذشته ب

بازنشستگی از هم دور افتاده بودند، زیباترین لحظه هایی بود که در این شب بیادماندنی برای پیشکسوتان عرصه صنعت شیر کشور 

 .رقم خورد

شستگان، بابت رومی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات صراف زاده، مدیر روابط عمومی و مشایخی، مشاور مدیرعامل در امور بازن

ماهه برای بازنشستگان و  4برگزاری شایسته این مراسم، اظهار امیدواری نمود چنین مراسمی طی سال های آتی در فواصل 

 .پیسکسوتان این صنعت برگزار شود

 ./همچنین در حاشیه این مراسم نمایشگاهی از موفقیت ها، افتخارت و محصوالت جدید صنایع شیر ایران نیز برپا گردید

http://www.iana.ir/food/item/00616-0.html 

 متفرقه
 فودپرس– 1181بهمن ماه  11چهار شنبه 

 های پیر  مرغ گرفتار مرغ تخم/ رسد زور صادرات به مازاد تولید نمی

مازاد تولید سبب : مرغ خبر داد و گفت درصدی صادرات تخم 05زایش تخم گذار از اف دبیر کل کانون سراسری مرغ <مواد غذایی

 .میلیون مرغ پیر وجود دارد که باید حذف شود 01شده تغییری در قیمت این کاال ایجاد نشود و حداقل 

http://www.iana.ir/food/item/21434-1.html
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غییری در مرغ آنقدر زیاد است که ت مازاد تخم: مرغ را نامطلوب توصیف کرد و اظهار داشت سید فرزاد طالکش شرایط بازار تخم

 .های پیر نیز به این مازاد محصول کمک کرده است شود، ضمن اینکه حذف نشدن مرغ قیمت این کاال ایجاد نمی

مباحث بوجود : گذارند، افزود میلیون مرغ پیر وجود دارد که باید حذف شوند اما در حال حاضر تخم می 01وی با بیان اینکه حداقل 

هاست و عالوه بر این وزارت جهاد کشاورزی عزم جدی برای حل مشکالت  عدم حذف این مرغ آمده در مورد خمیر مرغ یکی از علل

 .ایجاد شده نداشته است

درصد رشد داشته است و  05صادرات این محصول نسبت به سال قبل حداقل : طالکش، وضعیت صادرات را مساعد دانست و گفت

هزار تن  11م شده و درصورت ادامه روند فعلی تا پایان سال این میزان به هزار تن صادرات انجا 55از ابتدای سال تاکنون بیش از 

 .خواهد رسید

تومان و قیمت تمام شده تولید حدود  1651داری  مرغ درب مرغ در حال حاضر میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم: وی اضافه کرد

 .تومان است 6011

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

 متفرقه

  فودپرس– 0111بهمن ماه  01دو شنبه 

های آرد برای مقابله با سوءاستفاده از آرد  رنگی کردن کیسه:/مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی خبر داد

 ای مواد غذایی یارانه
رنگ های مختلف برای نانوایی ها در راستای هایی در  مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از توزیع آرد دولتی و آزاد با کیسه 

معاون وزیر جهاد  -علی قنبری .ای و جلوگیری از خروج و مصرف این آردها در شبکه آزادپزی خبر داد نظارت بر توزیع آرد یارانه

ر توزیع آرد درصد از واحدهای نانوایی، نظارت ب 01با اجرای مصوبه اخیر دولت در خصوص آزادپز شدن : اظهار کرد -کشاورزی 

قنبری با .یارانه ای به منظور جلوگیری از خروج و مصرف این آردها در شبکه آزادپزی باید دقیق تر و بصورت مستمر صورت گیرد

اگر چه اجرای این : درصد از واحدهای نانوایی کشور براساس مصوبه دولت در حال اجراست، افزود 01بیان اینکه طرح آزادپز شدن 

ز جمله رقابتی شدن تولید و افزایش کیفیت نان را در پی خواهد داشت اما با توجه به توزیع دو نرخی آرد برای مصوبه مزایایی ا

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه .واحدهای تولیدی نان یارانه ای و آزاد، احتمال سوء استفاده در این زمینه وجود دارد

ز آزادپز شدن واحدهای نانوایی در کشور نیست و راهکار جلوگیری از خروج آرد یارانه ای از برای ارتقای کیفیت نان، گریزی ا: داد

مشخص شدن کیسه آردهای یارانه ای و آزاد با : وی تاکید کرد.شبکه ی توزیع نظارت مستمر و بیشتر بر توزیع آرد در کشور است

معاون وزیر .یی یارانه ای و آزادپز در شرایط سالم توزیع شودرنگ های متفاوت و دقت ناظرین، سبب خواهد شد آرد واحدهای نانوا

جهاد کشاورزی در پایان با تاکید بر اینکه نظارت بر نانوایی ها طبق مصوبه دولت بر عهده کارگروه آرد و نان استانی از جمله 

تخلف نانواها را گزارش کنند تا  استانداری و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان هاست، از مردم درخواست کرد که هرگونه

 با برخورد با متخلفان، فضای سالم و مطلوب بر حوزه تامین نان کشور حاکم شود

 http://www.foodpress.ir/Post 
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 گزارشات جهانی

 - 81/11/24فارس

 بینی خشکسالی شدید در غرب آمریکا پیش

بینی کردند، در صورت ادامه روند تغییرات آب و هوایی در جهان، غرب آمریکا دچار  دانشمندان پیش

 .خشکسالی بسیار شدید خواهد شد
، تحقیقات مراکز علمی مختلف آمریکا از احتمال اینسایدر بیزینسبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل 

 .های آینده خبر می دهند بروز خشکسالی بسیار شدید در غرب این کشور طی سال

اند که در صورت ادامه روند  ته به دانشگاه های کلمبیا، کورنل و آلکانزاساین کشور اعالم کردهدانشمندان مراکز تحقیقاتی وابس

کنونی تغییرات آب و هوایی در جهان ناشی از تولید گازهای گلخانه ای و گرم شدن کره زمین، بخش قابل توجهی از غرب ایاالت 

 .شد متحده آمریکا دچار خشکسالی بسیار شدید و طوالنی مدت خواهد

نتایج آخرین تحقیقات صورت گرفته که در انجمن ساالنه توسعه علم در آمریکا ارائه شد، برای اولین بار، پیش بینی کرد، با ادامه 

روند مصرف باالی سوخت های فسیلی، آمریکا در سال های آینده با مشکل جدی در زمینه آب در بسیاری از ایالت های خود 

 .مواجه خواهد شد

ها ایالت های زیادی از این کشور را  سال گذشته در آمریکا خشکسالی بوده است و این خشکسالی 06سال از  00کنونی در شرایط 

 .تحت تأثیر قرار داده است

خشکسالی ایالت های کالیفرنیا، نوادا، نیومکزیکو، آریزونا، تگزاس، اوکالهاما، و بخش های دیگری از آمریکا را تحت تأثیر قرار داده 

 .میلیون نفر از این کشور را به طور مستقیم درگیر کرده است 46و جمعیتی معادل است 

و خشک سالی کنونی  0111دوهرتی، اعالم کرد، خشکسالی دهه -بنجامین کوک، کارشناس ناسا و موسسه نظارت بر زمین المونت

یج تحقیقات کنونی نشان می دهند، این حقیقت از نظر تاریخی یک دهه یا کمتر به طول انجامیده و خواهد انجامید، اما آنچه نتا

 .سال به طول خواهد انجامید 15تا  11است که خشکسالی های پیش روی آمریکا، 

بنا به گفته دیوید استاهل، استاد بخش علوم زمین شناسی دانشگاه آرکانزاس، نتایج اعالم شده به هیچ وجه مطلوب بخش مدیریت 

 .بود منابع آب شمال غرب آمریکا نخواهد

های گذشته در این  در این گزارش دانشمندان تأکید می کنند که شرایط خشکسالی های پیش رو بسیار وخیم تر از خشکسالی

کشور است، چرا که جمعیت در این کشور نسبت به قبل افزایش یافته و به همین دلیل وابستگی به منابع آب به حد قابل توجهی 

 .در آمریکا رشد داشته است

اند، به  جاری تعداد زیادی از شهرهای آمریکا در برخی ایالت های این کشور با مشکل خشکسالی و تأمین آب مواجه بوده طی سال

 .گونه ای که منابع آبی و تأمین اب در تعدادی از این شهرها به مرز بحران رسیدند

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=01110006111010 

 گزارشات جهانی
 آیانا- 1181بهمن  11, چهارشنبه

 دیدار سفیر تاجیکستان با وزیر جهاد کشاورزی 

های مشترک دوجانبه با حجتی، وزیر جهاد  های همکاری زاده، سفیر تاجیکستان در ایران درباره موضوع امام

 .کشاورزی دیدار کرد

http://www.farsnews.com/
http://www.businessinsider.com/afp-scientists-warn-of-mega-drought-risk-in-western-us-2015-2?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+businessinsider+%28Business+Insider%29
http://www.businessinsider.com/afp-scientists-warn-of-mega-drought-risk-in-western-us-2015-2?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+businessinsider+%28Business+Insider%29
http://www.businessinsider.com/afp-scientists-warn-of-mega-drought-risk-in-western-us-2015-2?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+businessinsider+%28Business+Insider%29
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931124000271
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الملل جهاد کشاورزی، در این دیدار که در محل  و به نقل از روابط عمومی دفتر امور بین( ایانا)ه گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران ب

دفتر وزارت با حضور امام زاده، سفیر تاجیکستان و حجتی، وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد؛ طرفین به بحث و تبادل نظر در مورد 

 .امسال در دوشنبه پرداختند مفاد دیدار شهریور ماه

بنابراین گزارش، در این دیدار امام زاده، سفیر تاجیکستان در ایران ضمن ابراز خشنودی از دیدار با وزیر جهاد کشاورزی کشورمان 

کشاورزی بخش اساسی این کشور را تشکیل می دهد و به همین منظور و برای گسترش و رشد همکاری های بین دو : اظهار داشت

 .ور این کشور، تمایل به تقویت این همکاری ها داردکش

وی همچنین تمایل دولت خود را برای بهره گیری از تجربیات کشورمان به ویژه در زمینه های دامپروری، زنبور عسل، مرغداری، 

 .دآبزی پروری، باغبانی، زراعت و همچنین آموزش سیستم های آبیاری قطره ای و احداث باغات میوه اعالم نمو

ایران در بخش : وزیر جهاد کشاورزی نیز با بیان این که مانعی در همکاری های مشترک دو جانبه بین دو کشور وجود ندارد، افزود

کشاورزی از قابلیت های فراوانی برخوردار است که کارشناسان تاجیکی از این توانمندی ها بازدید نموده و این تکنولوژی و طرح ها 

 .را نماییدرا در تاجیکستان اج

در این دیدار فتحی مدیر کل امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی، کاردار سفارت تاجیکستان در تهران و نماینده وزارت امور 

 ./خارجه نیز حضور داشتند

http://www.iana.ir/majles/item/00116-0.html 

 
 

 شات جهانیگزا
 آیانا- 1181بهمن  21, سه شنبه

 آیند  هیئتی از مدیران وزارت کشاورزی آفریقای جنوبی به ایران می

هه، سفیر جمهوری آفریقای جنوبی در تهران روابط فیمابین در بخش کشاورزی  در مالقات فتحی با جی وایت

 . مورد بررسی قرار گرفت
، در راستای عزم دو کشور ایران و آفریقای جنوبی مبنی بر توسعه روابط (ایانا)ن به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایرا

 .هه، سفیر جمهوری آفریقای جنوبی در تهران با هومن فتحی مالقات کرد فیمابین در بخش کشاورزی، امروز جی وایت

های گذشته،  بررسی سوابق همکاری الملل صورت پذیرفت، طرفین ضمن بنا بر این گزارش، در این مالقات که در محل دفتر بین

 .های مختلف مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند های مشترک را در حوزه ها و پروژه های اجرای فعالیت زمینه

ای از وزارت کشاورزی آفریقای جنوبی به کشورمان که در اسفندماه  همچنین با توجه به در دستور کار بودن سفر هیئت پنج نفره

معاون کل وزیر کشاورزی آن کشور صورت خواهد پذیرفت، مقرر شد هیئت مزبور از توانمندهای بخش کشاورزی  جاری به ریاست

 ./های باغبانی، طیور، زنبور عسل و شیالت بازدید کند ویژه در زمینه کشورمان به

http://www.iana.ir/majles/item/00611-0.html 

 
 گزارشات جهانی

 خبرنگاران جوان - 1181بهمن  2۲: تاریخ

 میلیون تن خواهد رسید 944تولید غالت روسیه در سال جاری به 

میلیون تن  011روسیه از تهیه کنندگان اصلی بازارهای کشاورزی جهان ابراز امیدواری کرد تولید غالت در این کشور امسال به 

 .برسد

http://www.iana.ir/majles/item/21394-1.html
http://www.iana.ir/majles/item/21493-1.html
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به نقل از خبرگزاری فرانسه، نیکالی فدوروف، وزیر کشاورزی روسیه به خبرگزاری های  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به گزارش

یش میلیون تن پ 011تولید غالت در فصل آینده را با توجه به افزایش سه و نیم میلیون هکتاری سطح کشت : این کشور گفت

د هزار تن رسید که دومین رکورد بعد از فروپاشی اتحا 111میلیون و  015به گفته وی، تولید غالت سال گذشته به .بینی می کنیم

اما کشاورزان روس به علت سقوط ارزش روبل و همچنین افزایش نرخ بهره به علت بحران مالی . آیدجماهیر شوروی به حساب می 

دمیتری پاتروشچف، رئیس بانک دولتی کشاورزی که نیمی از اعتبارات کشاورزی روسیه .یش رو دارندکنونی ماه های دشواری را پ

گفتنی است که دولت روسیه تصمیم گرفته .درصد پرداخت می شود 05نرخ حدود اکنون با امین می کند، اعالم کرد اعتبارات را ت

 .درصد یارانه پرداخت کند 01است برای رساندن این میزان به 

http://www.yjc.ir/fa/news/5011110 

 
 گزارشات جهانی

 فودپرس– 1181بهمن ماه  11چهار شنبه 

 !میلیارد دالری روسیه در حال طی کردن سلسله مراتب اداری 19بازار  
میلیون دالر است و با توجه به شرایط ایجاد شده در بازار  005غذایی حدود  بر اساس آخرین آمار، ارزش صادرات مواد <مواد غذایی

برابر افزایش دهد اما طبق گفته دبیر انجمن صنایع غذایی بیش از هشت  61روسیه ایران می تواند میزان صادرات مواد غذایی را تا 

روسیه بازار بسیار بزرگی است؛ به طوری  !اداری استماه است که ایران از این فضا غافل مانده و در حال طی کردن سلسله مراتب 

میلیارد دالر صادرات  60به عبارتی رقمی نزدیک . که معادل کل صادرات غیرنفتی ایران، واردات محصوالت غذایی از کل دنیا دارد

ر عراق، افغانستان و دیگر با توجه به بازارهای بالقوه دیگری که ایران د.شود محصوالت غذایی و کشاورزی به این کشور انجام می

ترین بازار موجود برای صنایع غذایی و تبدیلی  در همین راستا پر پتانسیل. کشورها دارد روسیه می تواند بازار قابل قیاسی باشد

یر از سوی دیگر، روسیه حدود چهار میلیارد دالر واردات لبنیات و به طور تخصصی دو میلیارد دالر واردات پن.ایران، روسیه است

شد که البته شرایط فعلی اوضاع را برای  درصد آن از اروپا تامین می 11دارد که قبل از تصمیم رییس جمهور این کشور بیش از 

های صنایع غذایی بیش از هشت ماه است که ایران از این فضا  اما به گفته کاوه زرگران، دبیر انجمن کانون. ایران مناسب ساخت

وی با بیان اینکه مجوزهای صادرات لبنیات صادر و تعامالت الزم انجام .ردن سلسله مراتب اداری استغافل مانده و در حال طی ک

به گفته زرگران سازمان استاندارد روسیه .فعال سازمان دامپزشکی توانسته مجوز صادرات آبزیان را صادر کند: نشده است، گفت

های رایج در کشور، توسط سازمان  اطالعات آزمایشگاهی از بیماریها و  قوانین خاصی دارد که باید براساس آن برخی پروتکل

از شهریور امسال : های صنایع غذایی اظهار کرد دبیر انجمن کانون.دامپزشکی ایران به سازمان دامپزشکی روسیه ارسال می شد

د مجوز صادرات محصوالتشان شرکت صادرکننده آبزیان موفق شدن 01وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را پیگیری کرد و تاکنون 

مجوز صادرات محصوالت : ها برای صادرات لبنیات و مرغ همچنان ادامه دارد، گفت که پیگیری وی با بیان این.به روسیه را اخذ کنند

 ای نزدیک به سرانجام خواهد رسید لبنی نیز به احتمال بسیار قوی در آینده

 http://www.foodpress.ir/Post 
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	نقشه پراکنش جغرافیایی و سطوح شوری منابع خاک ایران با ابعاد 100 × 100 سانتیمتر و مقیاس اصلی آن 1:1000000 حاوی اطلاعات کمی در مورد پراکنش جغرافیایی و سطوح شوری منابع خاک در گستره سرزمین و استانهای کشور است.

	برنامه و سیاست ها
	ظرفیت سیلوهای مواد غذایی بر اساس تعداد سالهای خشک متوالی باشد
	بر اساس گزارش شاخص ارزیابی تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که توسط مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شده، در یک شاخص تعریف شده باید نسبت تعداد سالهایی که سیلوها امکان حفظ غذاهای اساسی را دارند، نسبت به حداکثر تعداد سالهای خشک متوالی طی یک دوره زمانی در گذش...
	۹۵ درصد بخش کشاورزی خصوصی است/ تقویت اقتصاد مقاومتی با پایداری تولید و جلوگیری از واردات
	قائم مقام دبیرکل خانه کشاورز گفت: پایداری در تولید مواد غذایی و جلوگیری از واردات بیرویه محصولات کشاورزی موجب مقاومت در مقابل بحرانی که برخی کشورها برای ما ایجاد کرده میشود.
	کشاورزی صنعتی با تأسیس شهرکهای کشاورزی کلید خورد
	خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) - فاطمه مهردادیان: اقتصاد بدون نفت مقولهای است که این روزها با توجه به بودجه انقباضی و با اتکا به بخش کشاورزی مطرح میشود. مسئله دوره گذار و طولانی شدن آن در حالی که ایران با داشتن 200 هزار هکتار پتانسیل بالایی برای ورو...
	وزیر جهاد کشاورزی مصوبه 12 شورای عالی عشایر را ابلاغ کرد
	محمود حجتی مصوبات دوازدهمین جلسه شورای عالی عشایر را به دستگاههای اجرایی مرتبط ابلاغ کرد.
	الحاق وزیر جهاد کشاورزی به شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
	مصوبه دولت در مورد الحاق وزیر جهاد کشاورزی به ترکیب اعضای شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی برای اجرا ابلاغ شد.
	صدور مجوز واردات به شرط صادرات مجدد شکر
	معاون وزیر جهاد کشاورزی، با بیان اینکه ممکن است اجازه واردات شکرخام داده شود، گفت: این موضوع هنوز قطعی نشده، ولی در صورت اطمینان از عدم توزیع داخلی و صادرات مجدد؛ پس از فرآوری ممکن است مجوز واردات داده شود.
	وابستگی 90 درصدی به واردات خوراک دام، طیور و آبزیان در غیاب اقتصاد مقاومتی
	عضو شورای مرکزی سازمان بسیج مهندسین کشاورزی گفت: علیرغم رشد مناسب در صنایع بزرگ خوراک دام، طیور و آبزیان متأسفانه از لحاظ تأمین نهادهها و علم تکنولوژی روز همچنان به کشورهای بیگانه وابستهایم.
	تعرفه واردات کره و شیرخشک برای حمایت از تولید افزایش یابد
	رئیس هیأت مدیره کانون انجمنهای صنفی با بیان اینکه تعرفه واردات کره و شیرخشک بسیار پایین است، گفت: در راستای حمایت از تولید داخل باید تعرفه واردات افزایش یابد.
	مدیران ترویجی استانها موظف به تعامل در سایتهای الگویی کشاورزان نمونه شدند
	مراکز و مؤسسههای تحقیقاتی و مدیران ترویجی جهاد کشاورزی در استانها به تعامل با هم در سایتهای الگویی کشاورزان نمونه موظف شدند.
	تسریع واگذاری دستاوردهای تحقیقاتی کشاورزی به بخش خصوصی
	در طول هفته گذشته از 10 دستاورد در بخشهای باغبانی، زراعی، خاک و علوم دامی به مناسبت دهه فجر رونمایی شد.
	پروژه الگوی ایرانی توانمندسازی جوامع محلی با رویکرد شبکه اجتماعی کلید خورد
	با تشکیل کمیته یکپارچه سرزمین در روستای بزیجان شهرستان محلات، طرح الگوی توانمندسازی جامعه محلی برای ایجاد شبکه تولید روستایی با مشارکت مردم آغاز شد.
	اقدام بهموقع شرکت پشتیبانی امور دام به نفع تولیدکننده شد
	عرضه مرغ منجمد به قیمت پنجهزار و 500 تومان توسط شرکت پشتیبانی امور دام به نفع تولیدکننده و در بهترین زمان ممکن انجام شد.
	حرکت هماهنگ صنایع لبنی برای شکست طرح خرید تضمینی شیرخام
	صنایع لبنی کشور در یک حرکت هماهنگ میزان خرید شیرخام بهویژه در بخش خرید تضمینی را کاهش دادهاند تا باعث شکست طرح تضمنی شیر خام و توقف اجرای آن برای سال آینده شوند.
	صنایع لبنی کشور در یک حرکت هماهنگ میزان خرید شیرخام بهویژه در بخش خرید تضمینی را کاهش دادهاند تا باعث شکست طرح تضمنی شیر خام و توقف اجرای آن برای سال آینده شوند.
	صنایع لبنی کشور در یک حرکت هماهنگ میزان خرید شیرخام بهویژه در بخش خرید تضمینی را کاهش دادهاند تا باعث شکست طرح تضمنی شیر خام و توقف اجرای آن برای سال آینده شوند.
	سند پدافند غیرعامل کشاورزی تدوین میشود
	سند پدافند غیرعامل کشاورزی برای کنترل آفات و بیماری در حوزه کشاورزی بهطور جامع توسط سازمان پدافند غیرعامل در دست تدوین است.
	آغاز صدور کارتهای الکترونیکی سازمان نظام دامپزشکی به اعضا
	با توجه به نیاز بخش دامپزشکی به تحقیقات تخصصی در حوزه دام، طیور و آبزیان، نیازمند ایجاد بخشی مستقل در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج بخش کشاورزی کشور هستیم.
	مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس درمورد لایحه بودجه سال 1394 با تمایز مصوبات کشاورزی
	متن کامل گزارش کمیسیون تلفیق درمورد لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور منتشر شد که خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا)، بخش های مرتبط با کشاورزی را با برجسته کردن حروف متمایز کزده تا دسترسی خوانندگان خاص کشاورزی آسان شود.
	اقدامات لازم برای تامين مواد پروتئينی پايان سال انجام شد

	بازار و قیمت ها
	قیمت میوه و سبزیجات+جدول
	در بررسی میوه فروشیهای سطح شهر، قیمت میوه و سبزیجات در هفته جاری تقریبا ثابت و بدون تغییر بوده است.
	در بررسی میوه فروشیهای سطح شهر، قیمت میوه و سبزیجات در هفته جاری تقریبا ثابت و بدون تغییر بوده است.
	در بررسی میوه فروشیهای سطح شهر، قیمت میوه و سبزیجات در هفته جاری تقریبا ثابت و بدون تغییر بوده است.
	عرضه گوشت مرغ منجمد ۵۵۰۰ تومانی برای تنظیم بازار
	رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با بیان اینکه در حال رصد دلایل افزایش قیمت گوشت مرغ هستیم، گفت: برای تنظیم بازار شرکت پشتیبانی امور دام استان در سطح گسترده مرغ منجمد با قیمت ۵۵۰۰ تومان عرضه میکند.
	تذکر وزیر جهاد کشاورزی به گرانفروشان مرغ
	وزیر جهاد کشاورزی در عین حال که در واکنش به گرانفروشی مرغ، از ورود بازرسان دولت جهت برخورد با خاطیان خبر داد، واردات مرکبات را نیز خیانت به تولید کشور اعلام کرد.
	عرضه مرغ منجمد ۵۵۰۰ تومانی به بازارمواد غذایی
	قیمت محصولات کشاورزی در مناطق روستایی اعلام شد
	توضیح سازمان حمایت مصرفکنندگان درباره گرانی پرتقال

	تولید دام و طیور
	افزایش ۲۳درصدی شاخص قیمت تولید در گاوداری صنعتی در سال 1392
	مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص قیمت تولید کننده محصولات گاوداری صنعتی کشور در سال 1392 نسبت به سال قبل 23.36 درصد افزایش یافته است و به عدد 199.19 رسیده است.
	تولید مرغ کشور از مرز 2 میلیون تن گذشت
	معاون بهبود تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی گفت: میزان تولید مرغ در کشور از مرز دو میلیون تن در سال گذشت.
	شاخص قیمت تولید کننده گاوداری صنعتی ۱۱.۶ درصد یافت
	شاخص کل قیمت تولید کننده محصولات گاوداریهای صنعتی در فصل بهار 1393 به عدد 208.99 رسید، که 1.7 درصد افزایش را نسبت به فصل قبل و 11.6 درصد افزایش را نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان میدهد.
	ایران در شمار ۱۰ کشور اول تولید مرغ دنیا است/ وجود ۲۰۰ هزار تن مرغ مازاد/ سرانه مصرف مرغ ایران ۲۶ کیلو، دنیا ۱۱ کیلوگرم
	مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت: ایران با دارا بودن 23 هزار واحد پرورش مرغ گوشتی جزء 10 کشور اول دنیا به لحاظ تولید است و میزان مصرف سرانه گوشت مرغ در کشور 26 کیلوگرم و در دنیا حدود 11 کیلوگرم است.
	اظهار خشنودی اردبیلیها از گشایش دو پروژه بزرگ مرغداری
	در کنار 33 پروژه قابل افتتاح بخش کشاورزی، گشایش دو پروژه شاخص از صنعت مرغداری، نشانه پویایی کشاورزی استان است.
	همچنان مازاد تولید مرغ در کشور داریم
	بهدلیل مازاد تولید گوشت مرغ، نمیتوان نوسانات قیمتی را به کمبود آن نسبت داد.

	تکنولوژی، نوآوری، علمی
	رونمایی از سه طرح تحقیقاتی کشاورزی
	همزمان با افتتاح مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، از رقم گل محمدی کاشان 93، رقم جدید میوه به به نام ویدوجا و دانش فنی گلخانه خورشیدی ملی رونمایی شد.
	رونمایی از برنامه جامع حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
	مؤسسه تحقیقات خاک و آب از برنامه جامع حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در راستای خوداتکایی محصولات راهبردی زراعی 1404 - 1393 رونمایی کرد.
	ایران جزو 10 کشور تولید کننده توبرکولین در دنیا شد
	رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی پیشرفت ایران در تحقیقات واکسن و سرم سازی را دستاوردی بزرگ دانست، هنگامی که کشورمان جزو 10 کشور تولید کننده توبرکولین (ماده آنتی ژن تست تشخیصی) در دنیا شده است.

	خدمات دام
	وجود ۵۲۰۰ مرکز درمانی دامپزشکی در کشور
	رئیس سازمان نظام دامپزشکی گفت: اکنون 5200 مرکز درمانی دامپزشکی، 300 آزمایشگاه، 1745 واحد داروخانه و بیش از 900 مرکز واکسیناسیون دامپزشکی و 200 شرکت پخش دارو و 170 کارخانه دارو، مکمل و کنسانتره در کشور وجود دارد.
	ردپای آنفلوآنزا و مالاشیتگرین در کشور وجود ندارد
	نظارتهای مستمر سازمان دامپزشکی کشور هیچ ردپایی را از آنفلوآنزای فوقحاد پرندگان و مالاشیتگرین در کشور به ثبت نرسانده است.
	شیوهنامه ایجاد درمانگاههای مرجع دامپزشکی در کشور تدوین شد
	برای اطلاعرسانی و آموزش دامپزشکان جوان، درمانگاههای مرجع دامپزشکی در سراسر کشور توسط دامپزشکان معین ایجاد شد.

	خرما
	گسترش صنایع تبدیلی خرما، عاملی برای جلوگیری از واردات شکر
	اگر در بخش خرما و نخیلات سرمایهگذاری شود و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن گسترش یابد، علاوه بر آنکه واردات شکر کاهش پیدا میکند، بیماران دیابتی نیز با مشکلات کمتری روبهرو خواهند بود.
	اگر در بخش خرما و نخیلات سرمایهگذاری شود و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن گسترش یابد، علاوه بر آنکه واردات شکر کاهش پیدا میکند، بیماران دیابتی نیز با مشکلات کمتری روبهرو خواهند بود.
	اگر در بخش خرما و نخیلات سرمایهگذاری شود و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن گسترش یابد، علاوه بر آنکه واردات شکر کاهش پیدا میکند، بیماران دیابتی نیز با مشکلات کمتری روبهرو خواهند بود.

	زعفران
	روند افزایش سطح زیر کشت زعفران نگران کننده است
	عرضه زعفران در بورس در نیمهراه است کشاورزی

	زیتون
	آموزش مبارزه با مگس زیتون در گیاهان با کمک متخصصان اسپانیایی
	دوره آموزشی سالمسازی و روشهای نوین در کنترل مواد گیاهی از طریق مبارزه با مگس زیتون توسط دو متخصص اسپانیایی و یک متخصص ایرانی از امروز شنبه بهمدت سه روز در استان گیلان برگزار میشود.

	سیب زمینی
	200 هزار تن سیبزمینی مازاد ایران، آماده صادرات شد
	با مصوبه جدید هیئت دولت مبنی بر قرار دادن مشوقهای صادراتی برای محصول سیبزمینی، حدود 200 هزار تن از این محصول آماده صادرات است.
	تصویب یارانه تشویقی دولت برای صادرات سیبزمینی
	برای صادرات تولید مازاد بر نیاز سیبزمینی در بازار مصرف، دولت یارانه تشویقی برای صادرات این محصول در هیئت وزیران تصویب کرد.

	شیلات
	بروز بیماری در استخرهای پرورش ماهی قزلآلا به خاطر واردات بیرویه تخم ماهی چشمزده
	واردات بیرویه و بدون ضابطه تخم ماهی چشمزده بدون نظارت دامپزشکی و احداث استخر ماهی در حریم سایر مزارع پرورشی، باعث بروز بیماری در مزارع پرورش ماهی قزلآلا شده و خسارت سنگینی به تولیدکنندگان وارد کرده است.
	بالا بودن تعرفه دلیل کندی صادرات آبزیان به روسیه
	رئیس سازمان شیلات ایران با بیان اینکه تعرفه صادرات به روسیه بالاست، گفت: تعیین تعرفه ترجیحی قطعا بر سرعت بخشیدن به صادرات آبزیان اثرگذار است.
	پرداخت مشروط 8.8 میلیارد تومان خسارت به پرورشدهندگان ماهی
	رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: 8.8 میلیارد تومان غرامت به خسارت دیدگان پرورش دهنده ماهی پرداخت میشود که از بیماری VHS خسارت دیدهاند، به شرطی که بعد از اعلام سازمان دامپزشکی بلافاصله تولید خود را قطع کرده باشند.
	تغییر رویکرد تولیدکنندگان ماهی قزلآلا به پرورش ماهی تیلاپیا
	تا به امروز برای 14 پرورشدهنده ماهی تیلاپیا موافقت اصولی صادر و سرمایهگذاریهای زیادی در این زمینه شده است.
	افزایش 80 درصدی تولید میگوی امسال نسبت به پارسال
	طی سال جاری تاکنون 22 هزارتن میگوی پرورشی از مزارع میگوی کشور برداشت شده که این مقدار نسبت به سال گذشته 80 درصد رشد نشان می دهد.
	پیش بینی تولید 27 هزار تن میگوی پرورشی در سال آینده
	فریب تخفیف تنماهیها را نخورید! صنایع غذایی

	عس
	تقاضای عضویت کل زنجیره تولید در صندوق حمایت از توسعه زنبورعسل
	از صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری بخش کشاورزی درخواست میشود که حمایتهای لازم را برای عضویت کل زنجیره در صندوق حمایت از توسعه زنبورعسل انجام دهد.

	صنایع غذایی
	نظارت مستمر بر توزیع آرد ضروری است/ تفکیک رنگ کیسههای آرد آزادپزها
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