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خبر

در

در حضور روسای جمهور  ۵کشور ساحلی دریای خزر؛

موافقت نامه حفاظت و بهره برداری بهينه
از منابع زنده دریای خزر امضاء شد
سران و مقامات کشورهای ساحلی دریای خزر یک بیانیه مشترک
و  ۳سند همکاری امضا کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری،روسای جمهوری
ایران ،روسیه ،قزاقستان ،ترکمنستان و آذربایجان در پایان
چهارمین نشست سران کشورهای ساحلی خزر بیانیه مشترک
همکاری کشورهای ساحلی خزر را امضا کردند.
پیش از امضای این بیانیه  3سند همکاری مابین این کشورها شامل
موافقت نامه همکاری در زمینه آب و هواشناسی دریای خزر،
موافقت نامه هشدار و مبارزه با حوادث غیرمترقبه در دریای خزر و
موافقت نامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده دریای خزر
از سوی وزرای مربوطه در حضور دکتر روحانی رییس جمهوری
اسالمی ایران ،والدیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه ،نورسلطان
نظربایف رییس جمهوری قزاقستان ،الهام علی اف رییس جمهوری
آذربایجان و قربانقلی بردی محمداف رییس جمهوری ترکمنستان
امضا شد.
براساس گزارش روابط عمومی سازمان شیالت ایران ،طبق مفاد
موافقت نامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده دریای خزر
 ۵کشور حاشیه دریای خزر همکاری های خود را به اساس اصول
زیر انجام می دهند:
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 اولویت حفاظت از منابع زنده دریای خزر قبل از استفاده تجاری آنها بهره برداری پایدار از منابع زنده مشترک به کارگیری مقرات مشترک بین المللی مورد قبول طرفین در رابطه باتنظیم صیادی و حفاظت از منابع زنده دریای خزر
 حفاظت از سیستم زیست محیطی دریای خزر و تنوع زیستی منابع زنده بکار گرفتن تحقیقات علمی به عنوان اساس حفاظت از منابع زنده ومدیریت منابع زنده مشترک
 تطابق اقدامات مربوط به حفاظت ،بهره برداری بهینه از منابع زندهدریای خزر و مدیریت بر منابع زنده مشترک در سراسر منطقه زندگی
گونه ها

از سوی جمهوری اسالمی ایران این سند توسط دکتر حسن
صالحی معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان شیالت ایران
به امضاء رسید.
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وزیر جهاد کشاورزي در «خانه کشاورز» تاکید کرد:

مدیریت صحيح آب در اختيار و رعایت
الگوی كشت راهکارهای رفع مشکل
كم آبی كشور
نشست مشترک وزیر و مدیران وزارت جهاد کشاورزی با اعضای
شورای مرکزی و دبیران اجرایی خانه کشاورز در محل دفتر مرکزی
خانه کشاورز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی،در این نشست،
چند تن از اعضاء به نمایندگی از خانه کشاورز ضمن تشکر از
سیاست ها و برنامه های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی از جمله
اعالم به موقع قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی،
درخواست های خود را مبنی بر پرداخت خسارت کشاورزان ناشی
ازحوادث خشکی و سرمازدگی ،افزایش چتر حمایتی بیمه محصوالت
کشاورزی،پذیرش اسناد ماشین آالت کشاورزی به عنوان وثیقه
بانکی مطرح کردند.
اعضای خانه کشاورز سپس با اعتراض نسبت به نرخ اعالمی خرید
تضمینی گندم از سوی دولت ،تجدید نظر در این نرخ متناسب با
میزان نرخ تورم ساالنه را خواستار شدند.
همچنین اعضای خانه کشاورز با تاکید بر ضرورت اصالح و
بازمهندسی شبکه توزیع محصوالت کشاورزی در جهت افزایش
سود کشاورزان و کاهش قیمت برای مصرف کنندگان ،در خواست
کردند ،افزایش پوشش حفاظتی و امنیتی محصوالت و ادوات بخش
کشاورزی در دستور کار مبادی ذیربط قرار گیرد.
عالوه براین ،اعضای خانه کشاورز با تاکید بر لزوم اصالح آیین
نامه ها و دستورالعمل های حوزه بازرگانی محصوالت کشاورزی
مطابق قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی،کاهش سود تسهیالت و
حذف بروکراسی در پرداخت تسهیالت کشاورزی را خواستار شدند.
در همین حال ،اعضای خانه کشاورز ضمن اعالم آمادگی برای
مشارکت در احیاء و تغذیه دشت های با بیالن منفی آب از طریق
کاهش برداشت به اقدامات خودجوش و داوطلبانه کشاورزان در
کاهش برداشت آب به منظور تقویت سفره های زیرزمینی در استان
خراسان اشاره کردند و تغییر روش ها در اجرای سیاست های
اصولی وزارت جهاد کشاورزی را خواستار شدند.
در ادامه این نشست،دکتر عیسی کالنتری دبیر کل خانه کشاورز در
سخنانی با اشاره به شرایط آبی کشور ،اظهار داشت:روش های
آبیاری تحت فشار به تنهایی پاسخگوی رفع مشکل کمبود آب کشور
نیست و باید در این زمینه اقدامات اساسی دیگری نیز در دستور کار
قرار گیرد.
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وی با اشاره به عنایت ویژه مقام معظم رهبری و رییس جمهوری به
امر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی،خاطرنشان کرد :الزم است
اقدامات اجرایی متناسب با این حمایت ها از سوی مبادی ذیربط
صورت پذیرد تا زمینه های این اعتماد و افزایش سرمایه گذاری در
بخش کشاورزی تداوم داشته باشد.
در ادامه این نشست ،مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی
در سخنانی با اشاره وضعیت آبی کشور ،بر ضرورت مصرف بهینه
آب کشاورزی تاکید کرد و گفت:وضعیت کنونی دشت های کشور
ناشی از اعمال مدیریت منابع آبی در گذشته است و بخش کشاورزی
براساس سیاست های مدیران منابع آب،میزان آب در اختیار خود را
برای فعالیت های کشاورزی مصرف کرده است.
وی خاطرنشان کرد:بنابراین اگر در زمینه مدیریت منابع آب از جمله
میزان تخصیص ها در برداشت آب و عدم توجه به سفره های
زیرزمینی اشکاالتی وجود دارد،این اشکاالت به مصرف آب توسط
کشاورزان مربوط نمی شود.
مهندس حجتی با اشاره به این که وزارت جهاد کشاورزی تمام
اهتمام خود را برای استفاده صحیح و بهینه از منابع آبی که به
کشاورزی اختصاص می یابد،به کار می گیرد،بر ضرورت برخورد
با چاه های غیرمجاز و اضافه برداشت از منابع آبی کشور تاکید
کرد.
وزیر جهاد کشاورزی سپس با تاکید بر این که رفع مشکل آبی
کشور نیازمند عزم و اقدام ملی با مشارکت فعاالنه و دلسوزانه مردم
و مسوالن است ،یادآور شد :برای رفع مشکل بیالن منفی آب ۲9۰
دشت کشور باید منابع آبی هرکدام از این دشت ها با مشارکت
مدیران و بهره برداران محلی مدیریت شود.
وی در ادامه با اشاره به مشارکت داوطلبانه بهره برداران در
شهرستان های مه والت و نیشابور در کاهش برداشت و افزایش پس
انداز دشت های این مناطق،خاطرنشان کرد:باید با حذف واژه پدیده
خشکسالی ،این واقعیت را که کشور ایران دارای اقلیمی خشک است
در جامعه فراگیر و خود را با این وضعیت سازگار کنیم و به دنبال
استفاده از فناوری ها و روش های جدید برای مقابله با این شرایط
خشک باشیم.
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رئیس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشو اعالم کرد

ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی ملی
متوقف میشود
خداکرم جاللی ،رئیس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
کشور طی بخشنامه ای به ادارات کل منابع طبیعی استانها از
یگان حفاظت منابع طبیعی خواست ضمن هماهنگی الزم با
دادگستری و تقویت گشت و مراقبت ،از هرگونه ساخت و ساز
و تغییرکاربری غیرمجاز دراراضی ملی و به ویژه جنگلها
جلوگیری و همزمان با توقف عملیات تغییر کاربری نسبت به
رفع تصرف واعاده به وضع سابق عرصه با انجام مراحل
قانونی ذی ربط اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران ( ایانا ) ،رئیس سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشو اعالم کرد :نقش جنگل ها در زندگی بشرازجنبه های
اقتصادی و اکولوژیکی انکارناپذیر است به طوریکه حدود  ۶۰درصد اکسیژن مصرفی انسان ها در جنگل تولید شده و این منابع با ارزش قادرند تا ۴۰
برابر بیش از محیط های غیر جنگلی آب را جذب کنند ومنبع اصلی کاهش آلودگی و ترسیب کربن محسوب می شوند.
وی ادامه داد :کشور ایران به دالیل مختلف با سرانه حدود  ۲هکتار جنگل در مقایسه با سرانه  8هکتار جهانی جزو کشورهای باپوشش کم جنگلی است
که براساس شاخص فائو با سطح جنگل کمتر از  ۲۵درصد مساحت کل کشور از نظر محیط زیست انسانی دروضعیت بحرانی قراردارد.
جاللی افزود :اهمیت حفاظت و توسعه اراضی جنگلی در کشور بیش از پیش ملموس است و این سازمان در کنار برنامه های توسعه جنگل و افزایش
کارکردهای اکوژیکی ،اکوتوریسمی و اقتصادی آن و تثبیت مالکیت قطعی دولت براراضی ملی و دولتی با بهره گیری از دانش بومی و فن آوری نوین،
عزم جدی در برخورد با هرگونه تصرف غیرقانونی و ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی ملی را دارد.
وی تأکید کرد :ادارات کل منابع طبیعی با استفاده از ابزارهای قانونی موجود و توان نیروهای یگان حفاظت و بهره گیری از مشارکت مردم بیش از پیش
در حفاظت از عرصه های ملی و به منظور حفاظت و صیانت انفال برخورد با هرگونه ساخت و ساز در این اراضی اهتمام جدی داشته و بطور
مستمرفعالیت روزانه اعم ازگشت وحفاظت ازمنابع ملی را گزارش و در دفتردرج فعالیت ثبت نمایند.
وی در پایان با بیان اینکه هیچ گونه کوتاهی در این باره نباید صورت گیرد ،یادآور شد :هرگونه مجوز تغییرکاربری و ساخت و ساز غیر مجاز از سوی
دستگاه یا سازمانی از طریق مراجع قضایی تا حصول نتیجه پیگیری میشود.
مجری طرح گندم در گفتگو با ایانا خبر داد:

ابالغ استانی  ۴۰۰۰میلیارد تومان
سرمایه در گردش برای کشت پاییزه
برای حمایت از کشاورزان ،مبلغ چهارهزار میلیارد تومان که دوهزار و
 ۷۰۰میلیارد تومان آن برای گندم است ،به استانها ابالغ شده تا بهعنوان
سرمایه در گردش مورد استفاده بهرهبرداران قرار گیرد.
مجری طرح گندم در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران
(ایانا) با اعالم این خبر گفت :در راستای استفاده حداکثری از ادوات و
وسایل مکانیزه در بخش کشاورزی و بهویژه کشت گندم ،حدود 800
میلیارد تومان از بانک کشاورزی درخواست شد .اسماعیل
اسفندیاریپور افزود :حدود چهارهزار میلیارد تومان در این راستا ابالغ
استانی شد که دوهزار و  ۷۰۰میلیارد تومان آن به محصول گندم
اختصاص دارد.
وی از فراهم بودن سایر نهادهها همچون کود برای کشت پاییزه خبر داد
و خاطرنشان کرد :با پشتیبانیهای بخشهای مختلف ازجمله شرکت
خدمات حمایتی بخش کشاورزی ،مؤسسه تحقیقات خاک و آب و
معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی ،نهادههایی همچون کود و بذر
به مقدار کافی فراهم شده است و تالش میکنیم که کشت پاییزه مناسبی
را رقم بزنیم.
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برای حمایت از کشاورزان ،مبلغ چهارهزار میلیارد تومان که دوهزار و
 ۷۰۰میلیارد تومان آن برای گندم است ،به استانها ابالغ شده تا بهعنوان
سرمایه در گردش مورد استفاده بهرهبرداران قرار گیرد.
مجری طرح گندم امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران
(ایانا) با اعالم این خبر گفت :در راستای استفاده حداکثری از ادوات و
وسایل مکانیزه در بخش کشاورزی و بهویژه کشت گندم ،حدود 800
میلیارد تومان از بانک کشاورزی درخواست شد .اسماعیل اسفندیاریپور
افزود :حدود چهارهزار میلیارد تومان در این راستا ابالغ استانی شد که
دوهزار و  ۷۰۰میلیارد تومان آن به محصول گندم اختصاص دارد.
وی از فراهم بودن سایر نهادهها همچون کود برای کشت پاییزه خبر داد و
خاطرنشان کرد :با پشتیبانیهای بخشهای مختلف ازجمله شرکت خدمات
حمایتی بخش کشاورزی ،مؤسسه تحقیقات خاک و آب و معاونت زراعت
وزارت جهاد کشاورزی ،نهادههایی همچون کود و بذر به مقدار کافی فراهم
شده است و تالش میکنیم که کشت پاییزه مناسبی را رقم بزنیم.
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وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد:

ضرورت ساماندهی مصرف آب با اصالح روش های آبیاری،
اجرای الگوی کشت و توسعه گلخانه ها

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر گسترش سامانه های آبیاری
نوین و توسعه شبکه ها گفت :باید عملکرد تولید را در واحد سطح
افزایش دهیم.
به گزارش واحد مرکزی خبر ،محمود حجتی در نشست معاونان،
مدیران و مسئوالن استان هایی که با مشکل کم آبی روبرو هستند،
گفت :توسعه شبکه های نوین ابیاری یکی از راه حل هاست و بهره
وری را در واحد سطح افزایش می دهد و مکانیزاسیون ،تامین بذر
و پشتیبانی نهاده ها نیز موثر است .وی افزود :البته اگر بقیه موارد
را رها کنیم ،بحران آب حل نمی شود؛ اگر فقط عملیات بهزراعی را
انجام دهیم ،افزایش محصول داریم اما به این معنی نیست که
بحران آب نداریم و حتی افزایش محصول به معنی مصرف بهینه
آب نیست .حجتی اظهار داشت :در برخی موارد دچار یک ُبعدی
نگری می شویم ،چقدر گفته شد که چرا اساس را فقط روی
سدسازی گذاشتیم و به بقیه موارد توجه نکردیم و امروز هم می
گوییم که زیاد سد ساختیم .وزیر جهادکشاورزی افزود :امروز هم
عده ای تصور می کنند باید همه اراضی را به آبیاری تحت فشار
تجهیز کنیم تا مشکل حل شود که این رویکرد هم کارآمد نیست
حجتی گفت :مجموع منابع آب را باید ابتدا شناسایی و برآورد و
متناسب با آن برنامه ریزی کنیم .وی با اشاره به این که اگر ۴۰۰
میلیارد مترمکعب هم بارندگی داریم 1۰۰ ،میلیارد آن قابل
استحصال است ،تاکید کرد :با گسترش آبخیزداری هم می توانیم
میزان تبخیر را کاهش دهیم و با ایجاد پوشش گیاهی و نفوذ آب
در خاک ،این طرح ها را ساماندهی کنیم.
سال سوم /شماره دوازدهم /پاییز93

وی تصریح کرد :برداشت آب در  ۲۶9دشت را باید ساماندهی
کنیم و نکته دیگر  ،مردمی کردن کارهاست به ویژه در دشت ها با
خود مردم کار کنیم .حجتی گفت :امسال در استان های خراسان،
سمنان ،البرز و تهران میزان بارش خیلی کم شده است و باید با
همکاری مردم باالدست حوضه های آبریز عملیات آبخیزداری
انجام دهیم و میزان برداشت اب را مدیریت کنیم .به گفته حجتی
بیشتر مشکالت و بحران مربوط به سفره های زیرزمینی و
برداشت های غیرمجاز است که حدود  1۷۰هزار چاه غیرمجاز
داریم .وزیر جهادکشاورزی از مسئوالن حوزه آبخیزداری
خواست اطالعات علمی کامل و گزارش های موجود را ارائه کنند و
در در دشت هایی که مشکل کمبود آب داریم ،ابتدا نسخه خاص
همان دشت را برای برداشت آب تهیه کنیم؛ آب موجود را بهینه
مصرف کنیم همچنین مکانیزاسیون کشاورزی هم مد نظر باشد.
وی خاطرنشان کرد :بحث دیگر هم گسترش فعالیت های اجتماعی
و سیاست گذاری عملیاتی در مزارع است که به تفاهم ملی نیاز
دارد .حجتی گفت :بخشی از تولیدات را باید به سمت گلخانه ای
ببریم چون برای تولید یک کیلوگرم خیار ۶۰۰ ،لیتر آب مصرف می
کنیم ولی در گلخانه  ۵۰تا  ۶۰لیتر مصرف می شود .حجتی تاکید
کرد :اصالح روش های آبیاری ،الگوی کشت ،توسعه گلخانه ها و
مدیریت مصرف منابع آب ضروری است و  ۷۰درصد تولید
محصوالت کشاورزی دنیا با روش دیم است و  3۰درصد هم
آبیاری می شود .وزیر جهاد کشاورزی گفت :در ایران حداکثر 1۰
درصد تولید محصوالت ،دیم است و  9۰درصد آبیاری می شود.
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رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی:

وام مسکن روستایی ابالغ شد
 ۷۰درصد از واحدهای کمدوام روستایی تا
پایان سال  1۴۰۵خورشیدی بهسازی و
نوسازی میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی
ایران (ایانا) ،رئیس بنیاد مسکن انقالب
اسالمی ،در نشستی خبری با اشاره به
اینکه مصوبه بهسازی و نوسازی مسکن
روستایی در اواخر دولت محمد خاتمی
مطرح شد و مصوبات هیئت دولت را نیز
در آن زمان دریافت کرد ،گفت :در آن
مصوبه که بر اساس برنامه چهارم تهیه
شده بود ،موظف شدیم ساالنه  ۲۰۰هزار
واحد مسکونی را بهسازی و نوسازی کنیم.
علی تابش با بیان اینکه از سال  8۴این طرح
شروع شد و تاکنون هم ادامه دارد ،افزود:
در دو سال اخیر سهمیه ساالنه ابالغ نشد و
ما از سهمیه تسهیالت سالهای قبل استفاده
میکردیم.
به گفته وی ،بهدلیل اینکه یک سال ۴۰۰
هزار واحد انجام شده ،بنابراین آمار به
همان ساالنه  ۲۰۰هزار واحد رسیده است.
گزارش از فعالیتها و تأثیر مقاومسازی
بر زندگی روستاییان
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی با اشاره
به جلساتی که در ماههای گذشته با معاون
اول رئیس جمهوری داشته ،خاطرنشان
کرد :در این جلسات که با حضور مدیران
عامل بانکها ،معاون بانک مرکزی و معاون
رئیس جمهوری برگزار شد ،گزارش
مفصلی از فعالیتها و تأثیر مقاومسازی بر
زندگی روستاییان ارائه شد.
تابش با بیان اینکه تاکنون از یک میلیون و
 ۶۲8هزار واحد مسکونی که با مردم و
بانکها عقد قرارداد شده بیش از یک
میلیون و  ۴۲۲واحد به اتمام رسیده است،
ادامه داد :از سال  8۴تاکنون بیش از 1۲
هزار و  3۰۰میلیارد تومان وام با سود پنج
درصد به مردم داده شده است.

وی با اشاره به اینکه سهمیه سال  93هم به
تصویب رسیده است ،تصریح کرد :امسال
هم  ۲۰۰هزار واحد مسکونی در روستاها به
مردم تسهیالت می دهیم که سقف وام هم از
 1۲میلیون و  ۵۰۰هزار تومان به  1۵میلیون
تومان رسیده و قراردادهای جدید با این وام
بسته می شود.

تابش یادآور شد :وام  1۵میلیونی مسکن
روستایی با سود پنج درصد محاسبه
میشود و مابهالتفاوت سود را دولت با
نرخ رایج مسکن که بانک مرکزی تعیین
میکند در بودجه سنواتی هر سال به
بانکها پرداخت میکند.

وی تأکید کرد :تضامینی که بانکها از مردم
میگیرند هم بهجز وثایقی که هر بانکی
دریافت میکند ،سفته زنجیرهای هم حتماً قید
شده است که باید مردم به بانک بدهند.
تابش با اشاره به اینکه بانک مرکزی سهمیه
بانکهای عامل را ابالغ کرده و آنها هم در
حال تهیه سهمیه استانی با کمک بنیاد مسکن
هستند ،اظهار داشت :تا سال  1۴۰۵این طرح
ادامه مییابد و در صورت تکمیل انباشت
کمبود مسکن در روستاها که حدود ۵۰۰
هزار واحد است را تأمین میکنیم.

وی همچنین گفت :نیاز مسکن ناشی از
افزایش خانوارها را در طول این سالها
هم تأمین میشود ضمن آنکه تا پایان
 ۷۰ ،1۴۰۵درصد از واحدهای کم دوام
بهسازی و نوسازی خواهد شد.
پنج میلیون و  ۸۹۰هزار واحد مسکونی
در روستاها
رئیس بنیاد مسکن افزود :براساس
سرشماری سال  91پنج میلیون و 1۷3
هزار واحد مسکونی در روستاها بوده
است که در سال  93این رقم به پنج
میلیون و  89۰هزار واحد رسیده است.
تابش خاطرنشان کرد ۲۴8 :هزار واحد
هم ناشی از افزایش جمعیت را داریم که
با مقاومسازی و ساخت واحدهای
مسکونی این نیازها هم تأمین میشود.
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پنج میلیون و  ۸۹۰هزار واحد مسکونی در
روستاها

رئیس بنیاد مسکن افزود :براساس سرشماری سال
 91پنج میلیون و  1۷3هزار واحد مسکونی در
روستاها بوده است که در سال  93این رقم به پنج
میلیون و  89۰هزار واحد رسیده است.
تابش خاطرنشان کرد ۲۴8 :هزار واحد هم ناشی از
افزایش جمعیت را داریم که با مقاومسازی و ساخت
واحدهای مسکونی این نیازها هم تأمین میشود.
وی با تأکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی در حال
تهیه طرح جامع مسکن است که بخش مسکن روستایی
آن از سوی بنیاد مسکن به اتمام رسیده است ،ادامه
داد :در طول سالیان گذشته  3۰۴هزار واحد هم
بازسازی واحدهای تخریبشده ناشی از حوادث طبیعی
را برعهده داشتیم که تحویل مردم داده شده است.

تابش تصریح کرد :در چند حادثه گذشته در سال
 9۲و  ۲۷ ،93هزار و  3۶3واحد احداث و  ۴1هزار و
 3۷۴واحد تعمیر شده است.
وی با تأکید بر اینکه تاکنون پنجهزار و  9۶۷واحد به
اتمام رسیده است ،یادآور شد :خوشبختانه در سالهای
اخیر مشارکت مردم در این طرحها بیشتر شده است.

طرح منظومههای روستایی در شورای عالی
شهرسازی

رئیس بنیاد مسکن با اشاره به فعالیت بنیاد مسکن
در تهیه طرحهای هادی تأکید کرد :هزار میلیارد
تومان اعتبار برای کل روستاها در اختیار داریم که
برای اجرای این طرح استفاده میکنیم .همچنین طرح
منظومههای روستایی هم به شورای عالی
شهرسازی رفته که پس از تصویب جزئیات آن
اعالم میشود.
تابش به آمار مسکن شهری اشاره کرد و اظهار
داشت :در شهرهای کمتر از  ۲۵هزار نفر حدود 3۴۵
هزار واحد مسکن مهر داشتیم که از این تعداد ۲۶۵
هزار واحد به اتمام رسیده است و  ۴۰هزار واحد
هم تا پایان سال تکمیل میشود.
تابش با اشاره به اینکه بهسازی مسکن روستایی
ساالنه سههزار میلیارد تومان تسهیالت نیاز دارد و
سالی  1۵درصد هم به رقم تسهیالت افزوده
میشود ،خاطرنشان کرد :هزار و  ۲۰۰میلیارد
تومان مابهالتفاوت سود بانکی را باید به بانکها
بپردازیم و در سال گذشته هم  ۵۲میلیارد تومان
یارانه سود پرداخت شده است.
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کاهش شدید قیمت گندم در بازار جهانی
امروز قیمت گندم در بازار جهانی  ۴دالر کاهش یافت و دام زنده با 18
سنت افزایش و دام پرواری با  ۲3سنت افزایش قیمت مواجه شد.
به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا) ،امروز
قیمت محصوالت کشاورزی در بازار جهانی در گروه غالت  -به غیر از
برنج سخت و سویای روغنی -که به ترتیب  ۲سنت و  1۲سنت افزایش
داشتند ،بقیه اقالم این گروه با کاهش قیمت مواجه شدند؛ به طوری که
هر بوشل ذرت یک دالر و 75سنت ،گندم  ۴دالر ،یوالف  ۲۵سنت،
سویای خوراکی 1.6دالر و کانوال  1.8دالر کاهش داشتند.
بنابر این گزارش ،هر بوشل گندم به قیمت  ۴۷3دالر و  ۷۵سنت معامله
شد.
در گروه محصوالت کشاورزی نرم نیز قهوه رشد 2.1دالر داشت ،اما
محصوالتی مانند کاکائو ،شکر و کتان به ترتیب  11دالر35 ،سنت و
 ۲۲سنت کاهش داشتند.
در گروه دام هم دام زنده با  18سنت افزایش و دام پرواری با ۲3
سنت افزایش قیمت مواجه شد./

الحاق شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت جهاد کشاورزی
به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران ( ایانا )و به نقل از
روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران هیأت وزیران در
جلسه مورخ 1393/۶/۲و به پیشنهاد وزارتخانه های جهاد
کشاورزی ،صنعت ،معدن وتجارت ومعاونت توسعه مدیریت
وسرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده( )۵قانون
تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در
وزارت جهادکشاورزی ،مصوب سال  ،1391با تغییر عبارت
"درمورد شرکتهای دولتی (به استثنای شرکت بازرگانی
دولتی ایران( به عبارت "در مورد شرکتهای دولتی و شرکت
مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران" در تبصره ( )۲ماده
( )3آیین نامه اجرایی قانون تمرکزوظایف و اختیارات بخش
کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی ،الحاق این شرکت را به
جهادکشاورزی تصویب کرد.
برپایه این گزارش پیش از این و در راستای اجرای مفاد طرح
انتزاع ،شرکتهای غله وخدمات بازرگانی تابعه این شرکت به
جهاد کشاورزی واگذار شده بود ،که باابالغ مصوبه فوق
توسط دکتر جهانگیری ،معاون اول رییس جمهور،
درتاریخ 1393/۷/8خود شرکت مادر تخصصی نیز به وزارت
جهاد کشاورزی ملحق خواهد شد.

با تصویب هیأت وزیران و در راستای اجرای قانون تمرکز
وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت
جهادکشاورزی مصوب سال  ۱۳۹۱مجلس شورای اسالمی،
شرکت بازرکانی دولتی ایران به آن وزارتخانه ملحق خواهدشد.
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دکتر الریجانی خبر داد:

تمهیدات مجلس شورای اسالمی برای
حمایت از بخش کشاورزی در بودجه
سال آینده کشور
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه قطعاً
دولت باید برای حمایت از کشاورزان و اقتصاد
روستا گام دقیقتری را در بودجه سال 9۴
بردارد ،افزود :به طور حتم در حوزه اقتصاد
روستا و بخش کشاورزی نیازمند تصمیم ملی
هستیم که باید در این حوزه مطالعات مربوطه
انجام شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ،دکتر
علی الریجانی امروز دوشنبه در مراسم
گرامیداشت روز ملی دامپزشکی با تاکید بر اینکه
متولیان مربوطه باید در زمینه واردات محصوالت
دامی دقت زیادی داشته باشند ،گفت :قطعاً باید در
زمینه واردات اینگونه محصوالت سختگیری
کنیم ،زیرا یک دورهای به این امور بیتوجهی شد
و مشکالتی را برای کشور ایجاد کرد .به طور
مثال واردات دام زنده از همسایگان شرقی موجب
بروز بیماری تب برفکی شد که این موضوع
ضررهای عمدهای را به دامداران داخلی وارد
کرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در
سطح ملی باید به توسعه روستاها و چرخه
مطلوب اقتصاد کشاورزی بپردازیم ،تصریح کرد:
قطعاً باید به کشاورزان و دامداران تسهیالت
بانکی داده شود ،زیرا وقتی شرایط رانتی در
کشور وجود داشته باشد ،این افراد رغبتی برای
کار پیدا نمیکنند.
الریجانی ادامه داد :قطعاً دولت باید برای حمایت
از کشاورزان و اقتصاد روستا گام دقیقتری را
در بودجه سال  9۴بردارد .از طرف دیگر به طور
حتم در حوزه اقتصاد روستا و بخش کشاورزی
نیازمند تصمیم ملی هستیم که باید در این حوزه
مطالعات مربوطه انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسالمی در
بودجه سال آینده کشور تمهیدات مناسبی را برای
حمایت از بخش کشاورزی و دامپروری اندیشیده
است ،تصریح کرد :دولت هم باید اعتبارات
مناسبی را در الیحه مذکور برای حمایت این
بخش در نظر بگیرد.

رئیس نهاد قانونگذاری با اشاره به اهمیت کار
دامپزشکان در حوزه دامداری و کشاورزی
گفت :جمعیت دامپزشکان جمعیتی پرتحرک و
اثرگذار است ،از طرف دیگر این حوزه از نظر
امنیت غذایی یک موضوع مهم بوده و در
سیاستهای کلی رهبر معظم انقالب نیز به این
موضوع بهعنوان یک اصل مهم توجه شده
است.
دکتر الریجانی با بیان اینکه هماکنون در حوزه
دامپروری و کشاورزی دچار مشکالت عمدهای
هستیم ،افزود :قطعاً باید برای باال بردن
بهرهوری اقدامات الزم را انجام دهند .از طرف
دیگر موضوع بهداشت و سالمت یک موضوع
عام بوده و مقوله بهداشت محیط دام و انسان
با هم مرتبط است و بر یکدیگر اثر میگذارد.
وی بر لزوم توجه و سرمایهگذاری در مقوله
دامپروری و بهداشت محیط دام تاکید کرد و
گفت :قطعاً دامپزشکان در این حوزه کار مهمی
برعهده دارند ،از طرف دیگر پایین بودن چرخه
اقتصادی بخش کشاورزی نسبت به سایر
بخشها در کار دامداران و دامپزشکان تاثیر
گذاشته است.
رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد :از
طرف دیگر کشورهای همسایه در حوزه
کشاورزی و دامداری از یک اقتصاد پاک
برخوردار نیستند ،به طوری که کشورهای
همسایه شرقی در این حوزه دچار آلودگیهایی
بوده و کشورهای همسایه غربی هم در
وضعیت بهم ریختهای بسر میبرند .همچنین
کشورهای اروپایی هم به علت هم سنخ و
هم راستا بودن در حوزه بهداشت دام رفتار
مناسبتتر و سادهتری از خود بروز میدهند.
دکتر الریجانی با تاکید بر اینکه برای صیانت از
بخش کشاورزی و دامپروری باید حمایتها و
سرمایهگذاریهایی انجام شود ،گفت :همچنین
برای توسعه این حوزه باید از واردات و انتقال
محصوالت دامی و پروتئینی به داخل کشور
جلوگیری کرد ،زیرا کشورهای همسایه در این
حوزه از استانداردهای الزم برخوردار نیستند.
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وی با اشاره به قابلیت و ظرفیت کشور در تولید
محصوالت پروتئینی افزود :قطعاً یکی از
محورهای تحقق اقتصاد مقاومتی بخش
کشاورزی و دامداری است ،بنابراین باید با
حمایت از این حوزه به خودکفایی برسیم .از
طرف دیگر رهبر معظم انقالب بارها در
سیاستهای ابالغی بر حمایت از بخش
کشاورزی و دامداری از سوی دولت تاکید
کردهاند ،زیرا چرخه اقتصادی بخش کشاورزی
و دامداری با سایر بخشها قابل رقابت نبوده و
این حوزه نیازمند حمایت بیشتر است ،به ویژه
در شرایط کنونی تحریم و بروز و شیوع
بیماریهای دامی باید در این حوزه
سرمایهگذاریهای بیشتری شود.
رئیس قوه مقننه با تاکید بر اینکه سرمایهگذاری
و حمایت ،بخش کشاورزی و دامداری را از آفت
و بیماریهای این حوزه مصون میکند ،تصریح
کرد :وزارت جهاد کشاورزی این دوره باید
تالشهای مضاعفی را برای استقالل کشور در
حوزه کشاورزی و دامداری انجام دهد ،زیرا در
صورت تحقق این موضوع مشکالت شیوع
بیماری کاهش پیدا میکند ،از طرف دیگر با
توجه به توضیحات آقای حجتی وزیر جهاد
کشاورزی باید در حوزه واردات محصوالت
دامی و کشاورزی سختگیری بیشتری انجام
شود.
دکتر الریجانی با اشاره به تولید محصوالت
کشاورزی به صورت سنتی بیان کرد :در این
حوزه هماکنون برخی از محصوالت به صورت
صنعتی تولید میشود ،اما متاسفانه در
روستاها ،محصوالت به صورت سنتی تولید
میشود .رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره
به رویکرد حمایتی نهاد تحت نظارت خود بر
حوزه دامپروری و کشاورزی گفت :در این
حوزه ،مجلس شورای اسالمی با وزرای مربوطه
نشستهایی را برگزار کرده و وزارت جهاد
کشاورزی در شرایط کنونی باید بسته کاملی را
برای حمایت این حوزه به مجلس ارائه کند.
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