
 

 اقتصادکشاورزی ایران  ملی بیانیه دوازدهمین کنفرانس

 

 

 

اقتصادکشاورزی و  ویانآموختگان و دانشجدانش ،نظرانصاحبنفر از  400بیش از با استعانت از الطاف الهي با حضور 

اقتصادکشاورزی ملي  دوازدهمین کنفرانس ،تولیدکنندگان کشاورزیای،کارشناسان وتعدادی از مدیران اجرایي ملي و منطقه

ی و علوم کشاورز های شیراز، فردوسي مشهد،به میزباني دانشگاه کردستان و همکاری دانشگاه 1400خرداد  12و  11در 

 .ار شدبرگزیمه حضوری ن -مجازیدر بستری در شرایط کرونا و منابع طبیعي ساری و خوزستان 

 دیران ملي و محلي،مو همکار و مشارکت فعاالنه و مسئوالنه  نهای میزباشگاهنهای ارزنده داکران از تالشضمن سپاس بي

 ،اورزیاقتصادکش گان و دانشجویانآموخت، دانشو مراکز تحقیقاتي اقتصاد کشاورزیی هاعلمي گروهاعضای هیئت

گانه 17های تخصصي مباحث مطرح شده در پنلمجموعه با توجه به ، یدکنندگان در این همایش بزرگ مليو تول کارشناسان

ه ب س اقتصادکشاورزیدوازدهمین کنفرانبیانیه  های انتخاب شده برای سخنراني و پوستر،ای و مجموعه مقالهملي و منطقه

 :رار گیردقویژه نهادهای کشاورزی تا در آستانه تغییر دولت مورد توجه دولت آینده به شودشرح زیر اعالم مي

از  يناش یدجد یهامسئله یریگو شکل یدتشد يو حت یکشاورز یهابا توجه به روند رو به رشد مسئله -1

و عدم  الملليو تجارب بین یبخش کشاورز یدانيم یاتناسب با مقتضتنام هایگذارییاستو س هاگیرییمتصم

و  هایاستتحول در س ،و کارشناسان اقتصادکشاورزی یکشاورز مدني بخش یهااز مشورت تشکل یریگبهره

د توجه مور یدبا یریتيمد ینقشه راه قو یک توجه به است که با یرانا رزیکشاو ینفکالءجز یکشاورز یریتمد

به  یزو انجمن اقتصاد کشاور یکشاورز مدني بخش یهاتشکل ی،مشترک از وزارت جهادکشاورز يکارگروه

و  هایتظرف یط،شرا الزم متناسب با یاندازتا پوست یردقرار گ ایران یکشاورزدانان اقتصاد جامعهاز  یندگينما

 .داشته باشد یبخش کشاورز یبرا ییدارافزوده پاو ارزش انجام شود رزیبخش کشاو یهاداشته

ر راستای داصالح اساسي ساختار وزارت جهادکشاورزی شود پیشنهاد مي، در راستای تحول در بخش کشاورزی -2

بسیار مهمي از  مدنظر قرار گیرد تا بخشهای مرتبط با این بخش ها و سیاستافزایش کارایي و اثربخشي اقدام

برای حل  باتو باثهای هدفمند گذارید. در کنار این تحول، عالوه بر سیاستنهای کشاورزی مدیریت شومسئله

 وانعنبه)ض موجود های متناقض و متعارها و برنامهزدایي از سیاستهای کشاورزی، الزم است سیاستپایدار مسئله

ر بخش کشاورزی دالزم  و کارایي اثربخشيارتقای برای ها افزاسازی سیاستدر راستای همگرا و همموانع تحول( 

 مورد توجه قرار گیرد.

مهم در  یهااز مؤلفه یکي یدر حوزه اقتصاد یژهوبه یکشاورز یرفتار يبه مبان گذارانیاستنگاه و باور س ییرتغ -3

ساز کمک یاحرفه یبروز رفتارها ،کشاورزی قراردادی ها،یارانه یکشت، هدفمندساز یالگو موفق سازییاتيعمل

مهم بر  یفهوظ ینکه ا تاس یدر بخش کشاورز یبه رشد اقتصاد یدارپا یابيو دست یساز بخش کشاورزو نه مانع



 

 ینبه ا یامکتوب و رسانه صورتبهخود  يتخصص هاییدگاهد یاناست تا با ب یاقتصادکشاورز ینعهده متخصص

 کمک کنند. ییرتغ

محور مسئله آموزش هدفمند وبر اقتصاد کشاورزی آموزشي های آینده گروه سازیمأموریتدر شود پیشنهاد مي -4

در  وید قویت نماتتا بتواند قدرت تفکر و تأمل را در دانشجویان اقتصاد کشاورزی  کید ویژه شودأت کشاورزی 

آموزشي های گروهوی بین باشند. در این راستا ایجاد تعامالت ق قبولقابلدارای کارایي  ،رقابتيعرصه میداني 

های تحقیقاتي برای پشتیباني مالي از طرح کشاورزی مدنيهای های اجرایي و تشکلدستگاهاقتصادکشاورزی و 

به جد  ورزی ایرانبا محوریت انجمن اقتصادکشا های عملیاتي مشترکنامهتفاهم انعقادمحور باید از طریق مسئله

 مورد توجه قرار گیرد.

ای و اطالعاتي به ی دادههامقطعي و موضعي مبتني بر حداقل داشته هایگذاریشود از هرگونه سیاستپیشنهاد مي -5

کل موجود در له مشئکشاورزی منجر شود و این مستواند به تولید پایدار محصوالت زیرا نميجد اجتناب شود 

سازمان پشتیبان  یگیرعالوه بر شکلدر این راستا محصوالت کشاورزی را در بلندمدت حل نخواهد کرد. زنجیره 

ای عنوان مجموعههای ارزش کشاورزی بهگذاری در زنجیرهسیاستهای کشاورزی، باید ای از تصمیمدادههوشمند 

اوالً  رار گیرد تامورد توجه ق پیشین و نیز توجه به حکمراني خوبهای یکپارچه با ارتباطات پسین و از فعالیت

آوری اقتصادی ه تاببلثاً منتج های مبادالتي را داشته باشد و ثانیاً به امنیت غذایي پایدار منجر شود و ثاحداقل هزینه

 .بخش کشاورزی شود

 و های کشاورزیتقاضای کاالها و نهادههای کشاورزی از بعد عرضه و منظور مدیریت فعالیتشود بهپیشنهاد مي -6

ی در دستور های تأمین کشاورزی و حسابداری کاالهای کشاورزهوشمندسازی زنجیرهتقاضا محورسازی تولید، 

قرار گیرد.  یرانو انجمن اقتصادکشاورزی ا کشاورزی مدنيها و نهادهای تشکل ،کار مشترک نهاد عالي کشاورزی

، منافع کلیه افتیبخشي کشاورزی کاهش خواهد های درون و برونبسیاری از ناهماهنگي ،رویکرد عملیاتيبا چنین 

الوه بر تولیدکننده، های کشاورزی رخ خواهد داد تا عو رواني الزم در فعالیت ذینفعان کشاورزی تأمین خواهد شد

ها به ها و مطلوبت مثبتایش به سمای با گرسایر فعاالن بخش کشاورزی بتوانند با طمأنینه الزم و اطمینان از آینده

 های خود ادامه دهند.فعالیت

جدیدی را در  اتکشاورزی الزم است تحرک عنوان نماینده علمي جامعه اقتصاددانانانجمن اقتصادکشاورزی به -7

و  سسات تحقیقاتيؤو م زها، مراکهای اقتصادکشاورزی دانشگاهگروه علميیئتهبندی پژوهشي اعضای حوزه رتبه

داشته باشد. عالوه بر آن الزم است نقش پل  های مجری اقتصادکشاورزیپژوهشي گروه -آموزشيبندی پهنه

کشاورزی، تولیدکنندگان بزرگ و جامعه اقتصاددانان  مدنيهای ارتباطي بین نهاد عالي کشاورزی، تشکل

عالوه بر آن الزم است  مند شود.ضابطهها های کشاورزی و حل آنکشاورزی را بازی نماید تا فرایند انتقال مسئله

در ایجاد و تسهیل فضای الزم برای استفاده از خدمات مهندسین اقتصادکشاورزی در  ،های گذشتهافزون بر فعالیت



 

 )کارشناس نظام مهندسي کشاورزی و منابع طبیعي سازمان از طریق یژهوبهها و نهادهای دولتي و خصوصي سازمان

 گذاری کشاورزی،و توسعه سرمایه کشاورزیتوسعه تجارت های جدید پیشنهادی سازمان ،فني اقتصادکشاورزی(

را فراهم وزارت جهادکشاورزی منابع   کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی و معاونت توسعه مدیریت و بانک

 آورد.

، اری هوشمنددر ساخت کشاورزی (هایریسکمخاطرات )برای مدیریت  شدهیفتعربا توجه به نبود جایگاهي   -8

بتواند  ایرد تگعنوان یک اقدام مدیریتي در حوزه کشاورزی مورد توجه جدی قرار شود این مهم بهپیشنهاد مي

ر دیریت نماید. اختالل در کل زنجیره تأمین کشاورزی را مد رخدادهای کشاورزی منتج به بخش مهمي از مسئله

واهد شد و های زیادی بر نهاد صندوق بیمه کشاورزی تحمیل خهای کشاورزی، هزینهصورت عدم مدیریت ریسک

در  ا نخواهد کرد.ای از بخش کشاورزی پیدعمالً صندوق بیمه توان الزم را برای تحرک مالي در پشتیباني بیمه

تواند ه ميکهای کشاورزی، عالوه بر جلوگیری از اتالف بخشي از منابعي سازی مدیریت ریسکصورت عملیاتي

تبدیل انباشته  دهایسوو به نهادی با متمرکز های خود مأموریت برهای بیمه را نیت غذایي منجر شود، صندوقبه ام

های کشاورزی و عالیتمبتني بر واقعیات ف خطرضریب تر خواهد کرد تا بتواند چتر حمایتي خود را با تعیین منطقي

 ستراند.پذیری آن، بر تعداد بیشتری از محصوالت کشاورزی بگانعطاف

 متناسب با مناسب و عدم توجه به این بخش از بعد تزریق منابع مالي و تأمین ماليکشاورزی یکي از مشکالت جدی  -9

گذاری در اقتصاد از کل سرمایه گذاری کشاورزیسرمایهسهم ای که گونهمساعدت آن در اقتصاد ملي است به

ها در مسیری هدایت کرده را در مقایسه با سایر بخشدرصد است. این شرایط بخش کشاورزی  5اکنون کمتر از هم

منیت غذایي های جدی در آینده از بعد تأمین ااست که در صورت عدم توجه ویژه به آن، کشاورزی با چالش

لي برای تأمین مالي شود عالوه بر استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ممواجه خواهد شد. در این راستا پیشنهاد مي

های تأمین وشو سایر ر ، بورس کاالهای کشاورزی)گواهي اوراق مولد( های تأمین مالي گامروشاز ، کشاورزی

 اسالمي مانند استصناع استفاده شود.مالي 

آور تولید کننده و تابهای جامع پشتیبانيگذاریباشد که نیازمند سیاستهای تولید ميترین نهادهآب یکي از مهم -10

 يداشته باشد مبان يفن ياز آنکه مبان یشب یابرچالش بحران آب کشاورز رسدينظر م ، بهبا توجه به این مهماست. 

با توجه به این  .است یریتو مد یلموجود قابل تعد ایطسازگار با شر ینهاد یداشته و در چارچوب راهبردها ینهاد

راستا پیشنهاد  ینا دراست، در دست بررسي های تخصصي دولت در کمیسیوناکنون الیحه قانون جامع آب که هم

، آب آب به کمک متخصصین اقتصاد کشاورزی ینهاد یوستپ ی،و نهاد یاقتصاد رفتار یکردشود بر اساس رومي

شناور بودن حقابه،  یژگيآب با و یتمختلف ازجمله حقوق مالک ینهاد ساختارهایدر مرتبط  یهاو سایر رشته

تا با  یردبخش آب قرار گ گذاریاستس یارو در اخت ینتدو و فروش آب یدانتقال  و خر یتآب، قابل يحجم یلتحو

 یندر ا ینهمچن .شود یجادآن ا یآب و تقاضا یدارعرضه پا ینب توازن یشنهادیپ ینهاد یاز راهبردها یرویپ



 

تا  یرداز آب مدنظر قرار گ یبرداردر بهره یاقتصاد هاییتو فعال زیستیطمح ینچارچوب الزم است توازن ب

 دچار خدشه نشود.ویژه در شرایط پساکرونا به انکشاورز یدارپا یشتيمع یتجامعه و امن یيغذا زیستي، امنیت یتامن

شارکت کلیه مها بر محور سند راهبردی بخش کشاورزی و با سازیها و سیاستگیریشود کلیه تصمیمپیشنهاد مي -11

ردی سند راهب تدوین نقشه وباید در شرایط تحریم عالوه بر آن،  ذینفعان عمومي بخش کشاورزی صورت گیرد.

های حریم نهادهتهمچنین در شرایط  های کشاورزی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد.نهاده ینتأم

ود تا بتواند صنعت بذر انجام ش یژهوبهها نهادهای در حوزه گذاری ویژهالزم است سرمایه ،مهم کشاورزی

 ارزی در شرایط هاییيجوصرفهسوی  دیگرو از  سوییکآن امنیت غذایي از  تبعبهکننده تولید و تضمین

 پساتحریم باشد.

و تهدید امنیت غذایي،  بر تحدید جهیدر نتهای کشاورزی و تغییر کاربری زمینهای اقتصادی بر پیشرانبا توجه تأثیر  -12

های های اقتصادی بخشها و فعالیتها، پروژهزیستي در سیاستمحیطو پیامدهای ها به مسئلهشود پیشنهاد مي

ه جای زم است بویژه در بخش صنعت،کشاورزی و منابع طبیعي وزن مناسبي داده شود. عالوه بر آن المختلف به

مالیات، اقتصادی مانند های و سیاست ابزارهای قانوني مانند ممنوعیت تغییر کاربری و جرم دانستن آن، از ابزارها

ها و ابزارهای فرهنگي و ها، مراتع و تاالبوضعیت معیشتي جوامع محلي در حاشیه جنگلهای منتج به بهبود سیاست

 ستفاده شود.های کشاورزی ازمین های اجتماعي برای کاهش تغییر کاربریای در جهت استفاده از محرکرسانه

است. در ی کشاورز مدنيتعریف شده ها و مداخله نهادهای کارییکي از موانع تحرک در بخش کشاورزی موازی -13

 بع طبیعي و اتاقنظام مهندسي کشاورزی و مناسازمان شود دو نهاد بزرگ کشاورزی یعني این راستا پیشنهاد مي

ای و تخصصي خود های ترسیم شده به کار حرفهاصناف کشاورزی در چارچوب اساسنامه، اهداف و مأموریت

کشاورزی و صنفي ای حرفه هایهایي را برای حل مسئله، گامدر بعد عملیاتي افزایي مشترکبا هماقدام نمایند و 

 ارتقای درآمد بخش کشاورزی باشد.تحول و بردارند تا نتیجه نهایي آن 

 

 


