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 فهرست مطالب سرمقاله

 سرمقاله 

 ریزی ریاضی تعیین کنیم های برنامه مزیت نسبی محصوالت رقیب در الگوی کشت را با کمک مدل

 اخبار انجمن 

  دومین جلسه شورای راهبری کنفرانس تشکیل شد

  جلسه شورای هیأت مدیره انجمن در سال جدید تشکیل شد

 اعضاء شورای راهبری، کمیته علمی و کمیته اجرایی دهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران

 برنامه سالن اصلی دهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران

 برنامه سالن های ارائه مقاالت دهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران

 اخبار دانشگاه ها 

 خانم فاطمه نصرنیا دانشجوی دکتری مدیریت مزرعه از دانشگاه شیراز دانش آموخته شد

 پایان نامه ها و رساله های دفاع شده در دانشگاه ها

 دکتر سامان ضیایی مدیر گروه اقتصاد کشاورزی زابل شد

 مقاالت اختصاصی 

 رابطه دولت و کشاورزان؛ نگاهی به تجارب دیگران ـ دکتر مصطفی مهاجرانی )بخش سوم(

  دالری در هزینه های سالمت با هر یک دالر سرمایه گذاری در آب 56تا  4کاهش هزینه 

  تحلیل اقتصادی روز 

 ایران سرمایه انسانی، دانشجویان بسیار عالی و نیز سیستم آموزشی قدرتمندی دارد

 اخبار بانک کشاورزی ایران 

 مدیرعامل بانک کشاورزی: موفقیت هر سازمان، به سرمایه فکری آن بستگی دارد

 میلیارد ریال بدهی کشاورزان در بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری 5513امهال بیش از  

 هکتار از اراضی زراعی در بانک کشاورزی استان کردستان 921666بیمه  

 میلیاردریال تسهیالت توسط بانک کشاورزی مدیریت امور شعب تهران بزرگ5122پرداخت  

 میلیارد ریال جرایم تاخیر تادیه کشاورزان استان چهارمحال و بختیاری 43بخشودگی بیش از  

 حضور بانک کشاورزی درنمایشگاه گل وگیاه محالت 

 حضور بانک کشاورزی در یازدهمین نمایشگاه تخصصی دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته در استان قم 

 هزار قطعه بچه ماهی، در طرح پروش ماهی در قفس بانک کشاورزی استان هرمزگان 326رها سازی 

  بهره برداری از واحدهای تولیدی با استفــاده از تسهیالت اعطایی بانک کشـاورزی

 گزیده اخبار کشاورزی ایران 

  حمایت فائو از مشارکت جمعی برای مقابله با کم آبی در ایران

 نامه کشت فراسرزمینی را تصویب کرد هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی آیین

 نخستین واحد تولید الکل از باگاس نیشکر راه اندازی شد.

 یادداشت تفاهم همکاری های شیالتی ایران و کره جنوبی امضا شد

 حمایت وزارت جهاد کشاورزی از ایجاد واحدهای کشت و صنعت و دامپروری خصوصی

که مبتنی بر هزینه هاا   DRCاستفاده از شاخص 

منابع تولید  است، در تعیین مزیت نسبی محصوالت 

وکارها  تحقیاقااتای بسایاار  رقیب در الگو  کشت

متداول است و بعنوان یک شاخص کالسیک مارار  

است. از طرف دیگر بخوبی مشخاص اسات کاه در 

تعیین مزیت نسبی محصوالت رقیب در الگو  کشات 

ها  نسبی آنها سال به سال در تغییر اسات،  که مزیت

عواملی از قبیل قیمت محصوالت، عملکرد در هکتاار، 

ها  قابل تجارت و غایار  ها  متغیر تولید نهاده هزینه

قابل تجارت با سرح تکنولوژ  و نیز میزان فاراوانای 

منابع تولید  محدودکننده برور همزماانای مارار  

 باشند.  می

کالسیک قادر نیست در  DRCبهمین دلیل شاخص 

تعیین مزیت نسبی محصوالت، تسلط مرلق و تسلاط 

نسبی تولید محصوالت را با هم مقایسه نماید و کلیاه 

عوامل تعیین کننده مزیت نسبی را برور همزمانی در 

 واحد سرح )هکتار و ...( مرالعه کند. 

بنابراین در تعیین مزیت نسبی می بایستی تخصیاص 

بهینه منابع تولید  محدودکننده در فرآیند تاولایاد 

محصوالت رقیب را حتما رعایت کنیام. ماراالاعاات 

دهناد  ا  بخوبی نشان می مربوط به کارها  پایان نامه

ها  برناماه ریاز  ریاا ای  که چرا بایستی از مدل

در تعییان  DRC)خری و غیر خری( بجا  شاخص 

مزیت نسبی محصوالت رقایاب در الاگاو  کشات 

استفاده نمائیم که بهتر می توانند نقش تسلط تولایاد 

مرلق و نسبی محصوالت را در الاگاو  کشات را 

 تشخیص دهند. 

ریز  خری  از طرف دیگر در استفاده از مدلها  برنامه

(LP)  در الگو  کشت بدلایال عادا شاانشایانای

ها  تولید  درگیر در فرآیند تولید محاصاوالت  نهاده

رقیب، اطالعات اقتصاد  مفید  از دست می رود، و 

بایستی در مساائال کاماباود آ  باه  آنجا که می

کار محصوالت کم آ  برتر حرکت  و وسو  کشت سمت

قربانی می  LPها در کاربرد مدلها   کنیم، این فرصت

شوند. برا  رفع این نقیصه چنانچه از مدل بارنااماه 

ریز  خری برا  تعیین مزیت نسبی استفااده شاود 

چاناد  LPتک فرایند  از  LPبهتر است بجا  مدل 

فرایند  استفاده شود. تا مسئله شانشینی نهاده هاا  

تولید  در امر تصمیم گیر  اقتصاد  در تاعایایان 

هاا   مزیت نسبی رعایت شود. اساتافااده از مادل

ریز  غیر خری در تخصیص مناباع تاولایاد   برنامه

محدود کننده برا  تولید محصوالت رقیب در الگاو  

توانند قابلیت شانشینی نهاده ها را در  کشت بهتر می

 تعیین مزیت نسبی رعایت کنند.

بپیاونادد و در ایان  WTOاگر قرار است ایران به 

ها  دولت حاذف شاود،  رهگذر تدریجاً کلیه حمایت

در تعیین مازیات  DRCبهتر است که بجا  شاخص 

هاا   نسبی محصوالت رقیب در الگو  کشت از مادل

 multi-process)ریز  خری چند فرآیند   برنامه

LP) ریز  غیر خری مبتنی بر  ها  برنامه و یا از مدل

و غایاره  (PMP)ها  اقتصاد سناجای  نتایج مدل

استفاده شود که عالوه بر رعایت قابلیت شاانشایانای 

ها، برور همزمانی قادر هستند عوامل قایامات،  نهاده

هاا  قاابال  ها  متغیر تولید ناهااده عملکرد، هزینه

ها  غیر قابل تجارت و فرآوانی نسابای  تجارت و نهاده

منابع تولید  )شامل تکنولوژ ( را در تعیین مازیات 

 نسبی رعایت کنند.

برا  تو یح بیشتر اینکه چرا در استفاده از شااخاص 

DRC  در تعیین مزیت نسبی محصوالت رقایاب در

شاود  الگو  کشت از اطالعات ناقص اساتافااده مای

 توان به مثال زیر توشه کرد: می

فرض کنید در مزرعه ا  سه محصول رقیب گندا شو 

شود و عالوه بر زمین، مقادار  و سیب زمینی کشت می

آ  و ساعات کار ماشین نیز از منابع محدودکننده در 

 باشند.  تولید این محصوالت می

ها حذف و هایا   ها  نهاده فرض کنید تمامی یارانه

ها  قیمتی نیز مرر  نباشد و کالایاه  گونه حمایت

هاا  هار واحاد  اطالعات و آمار مربوط به قایامات

ها  ماتاغایار  محصوالت، عملکردها در هکتار، هزینه

ها  قابل تجارت و غیر قابل تاجاارت هار  تولید نهاده

هکتار محصوالت، میزان حداکثر موشود  مانااباع و 

 رایب فنی تولید از نوع تابع لئون تیف تاحات تاک 

 فرایند  موشود باشد. 

کاالاسایاک  DRCدر این حالت استفاده از شاخص 

صرفا محصوالت فوق را  در یک هکتاار رده باناد  

نماید و محصولی را که دارا  کوچکاتاریان عادد  می

باشد دارا  بهترین مازیات نسابای   DRCشاخص 

شناسد. اما وقتی برا  تعیین مزیت نسبی از مادل  می

ریز  ریا ی شهت تخصیص مناباع تاولایاد   برنامه

محدود کناناده اساتافااده شاود کاه هادف آن 

ها  متغیار  ا  منها  هزینه حداکثرساز  درآمد سایه

ها  قابل تجارت و غیار قاابال تاجاارت  تولید نهاده

ها، عملکردها در  باشد، در اثر تاثیر همزمانی قیمت می

تجارت و  ها  قابل ها  متغیر تولید نهاده هکتار، هزینه

تجارت در هکتار محصوالت رقایاب، و نایاز  غیرقابل

 (2میزان فراوانی نسبی )ادامه در صفحه 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

های  مزیت نسبی محصوالت رقیب در الگوی کشت را با کمک مدل

 ریزی ریاضی تعیین کنیم برنامه
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 شورای عالی راهبری کنفرانس:
 

 دبیر شورا: 

شاورز  دکتر حبیب اهلل سالمی؛  رئیس انجمن اقتصاد ک

 ایران 
 

 اعضاء شورا )بر اساس حروف الفبا(:

شگاه پیاا نور دکتر احمد اکبری؛   قائم مقاا دان

رئیس کمیته تعامالت ملی و دکتر سید صفدر حسینی؛ 

 راهبرد  انجمن اقتصاد کشاورز  ایان

شتیبانی انجمن دکتر مهدی پندار؛  رئیس کمیته مالی و پ

 اقتصاد کشاورز  ایران

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و محسن جاللپور؛ 

 کشاورز  ایران

دار کرمانحسینی؛  علیرضا رزم ستان  ا

آینده دکتر جالل رسول اف؛  ک  عامل بان  مدیر 

شکسوت انجمن دکتر غالمرضا سلطانی؛  اقتصاد پی

 کشاورز  ایران

عامل و رئیس هئیت دکتر مرتضی شهیدزاده؛  مدیر 

 مدیره  بانک کشاورز  ایران

رئیس کمیته گردهمایی ها  دکتر ناصر شاهنوشی؛ 

 و دبیر علمی کنفرانساقتصاد کشاورز  ایران علمی انجمن 

شگاه شهید باهنر دکتر محمدعلی طاهـر؛  رئیس دان

 کرمان

دار  عضو هیئت مدیره و خزانهدکتر مهدی کاظم نژاد؛ 

 انجمن اقتصاد کشاورز  ایران

 دبیر کل کنفرانس؛ دکتر حسین مهرابی بشرآبادی

شکسوت انجمن دکتر مصطفی مهاجرانی؛  اقتصاد پی

 کشاورز  ایران

رئیس کمیته روابط دکتر محمد سعید نوری نائینی؛ 

 عمومی انجمن اقتصاد کشاورز  ایران و دبیر شورا

آموزش و پژوهش دکتر سعید یزدانی؛  رئیس کمیته 

 انجمن اقتصاد کشاورز  ایران

 

 

 کمیته اجرای:
 

 رئیس کمیته:
مدیر امور حوزه مدیریت بانک دکتر مسعود شریفات؛ 

 کشاورز 
 

 معاون کمیته: 
مسئول امور عمومی مهندس امیررضا قدیمی ماهانی پور؛ 

 دانشکده کشاورز  دانشگاه شهید باهنر کرمان
 

 دبیر کمیته:
شگاه  مهندس عبداله لوشابی؛  شجو  دکتر  دان دان

 شهید باهنر کرمان
 

 اعضاء کمیته )بر اساس حروف الفبا(:
عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد دکتر ولی بریم نژاد؛ 

 کشاورز  ایران

ستادیار دکتر الهام خواجه پور؛  گروه اقتصاد کشاورز  ا

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

ستان جعفر رودری؛  رنامه و بودشه ا رئیس سازمان ب

 کرمان
ستان عباس سعیدی؛  شاورز  ا رئیس سازمان شهاد ک

 کرمان

دبیر انجمن اقتصاد کشاورز  مهندس حسن رضا شکری؛ 

 ایران

شجو  دکتر  مهندس سیاوش فالح علی پور؛  دان

 دانشگاه  شهید باهنر کرمان

عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد دکتر علی کیانی راد؛ 

 کشاورز  ایران

ک مهندس رضا لیاقت ورز؛  عمومی بان رئیس اداره روابط 

 کشاورز 

 دبیر کل کنفرانسدکتر حسین مهرابی؛ 

استادیار گروه اقتصاد دکتر حمید رضا میرزایی خلیل آباد؛ 

 کشاورز  دانشگاه شهید باهنر کرمان

استادیار گروه اقتصاد کشاورز  دکتر صدیقه نبی ئیان؛ 

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

ستان کرمانمهدی جهان نجاتی؛  شاورز  ا ک ک ر بان  مدی

 اخبار انجمن

 اسامی اعضاء شورای عالی راهبری، کمیته علمی و کمیته اجرایی دهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران

 کمیته علمی کنفرانس:
 

 دبیر علمی:

 دانشگاه فردوسی مشهددکتر ناصر شاهنوشی؛ 

 

 )بر اساس حروف الفبا(:اعضاء کمیته علمی 

 دانشگاه زابلدکتر محمود احمد پور؛ 

دانشگاه علوا کشاورز  و منابع دکتر فرشید اشراقی؛ 
 طبیعی گرگان

دانشگاه علوا کشاورز  و منابع دکتر حمید امیرنژاد؛ 
 طبیعی سار 

ریز   موسسه پژوهشها  برنامهدکتر افشین امجدی؛ 
 اقتصاد کشاورز  و توسعه روستایی

 دانشگاه تهراندکتر وحیده انصاری؛ 

دانشگاه علوا کشاورز  و منابع دکتر مسعود برادران؛ 
 طبیعی رامین اهواز

 دانشگاه شیرازدکتر محمد بخشوده؛ 

 دانشگاه آزاد اسالمی دکتر ولی بریم نژاد؛ 

دانشگاه شهید باهنر دکتر سید عبدالمجیدجالئی؛ 
 کرمان

 دانشگاه تهراندکتر مهدی پندار؛ 

 دانشگاه تبریزدکتر اسماعیل پیش بهار؛ 

 دانشگاه تهراندکتر غالمرضا پیکانی؛ 

پیشکسوت انجمن اقتصاد کشاورز  دکتر جواد ترکمانی؛ 
 ایران

دانشگاه علوا کشاورز  دکتر سید علی حسینی یکانی؛ 
 و منابع طبیعی سار 

 دانشگاه تهراندکتر سید صفدر حسینی؛ 

 دانشگاه تبریزدکتر جواد حسین زاد؛ 

شگاه تبریزدکتر باب اله حیاتی؛   دان

موسسه پژوهشها  برنامه ریز  دکتر محمد خالدی؛ 
 اقتصاد کشاورز  و توسعه روستایی

 دانشگاه تهراندکتر امیر حسین چیذری؛ 

 دانشگاه فردوسی مشهددکتر محمود دانشور کاخکی؛ 

 دانشگاه تبریزدکتر قادر دشتی؛ 

 دانشگاه تهراندکتر حامد رفیعی؛ 

دانشگاه شهید باهنر دکتر محمدرضا زارع مهرجردی؛ 
 کرمان

 دانشگاه شیرازدکتر منصور زیبایی؛ 

 دانشگاه تهراندکتر حبیب اهلل سالمی؛ 

 دانشگاه شیرازدکتر غالمرضا سلطانی؛ 

سازمان تحقیقات کشاورز  و دکتر شاهرخ شجری؛ 
 منابع طبیعی 

 دانشگاه تهراندکتر ایرج صالح؛ 

 دانشگاه فردوسی مشهددکتر محمود صبوحی؛ 

 دانشگاه اردکاندکتر احمد فتاحی اردکانی؛ 

 دانشگاه فردوسی مشهددکتر محمد قربانی؛ 

 دانشگاه آزاد اسالمیدکتر جعفر عزیزی؛ 

 دانشگاه تربت حیدریهدکتر علیرضا کرباسی؛ 

 دانشگاه زابلدکتر احمد علی کیخا؛ 

 دانشگاه شهید بهشتیدکتر سید کاظم صدر؛ 

موسسه پژوهشها  برنامه ریز  دکتر علی کیانی راد؛ 
 اقتصاد کشاورز  و توسعه روستایی

موسسه پژوهشها  برنامه ریز  دکتر مهدی کاظم نژاد؛ 
 اقتصاد کشاورز  و توسعه روستایی

پیشکسوت انجمن اقتصاد ددکتر مجید کوپاهی؛ 
 کشاورز  ایران

 دانشگاه آزاد اسالمیکتر امید گیالنپور؛ 

 دانشگاه تبریزدکتر رسول محمد رضایی؛ 

 دانشگاه ارومیهدکتر مرتضی موالیی؛ 

 دانشگاه تربیت مدرسدکتر سید حبیب اله موسوی؛ 

دانشگاه شهید باهنر دکتر حسین مهرابی بشر آبادی؛ 
 کرمان

پیشکسوت انجمن اقتصاد دکتر بهاءالدین نجفی؛ 
 کشاورز  ایران

 دانشگاه شهید بهشتیدکتر محمد سعید نوری نائینی؛ 

 دانشگاه شهید باهنر کرماندکتر صدیقه نبی ئیان؛ 

 دانشگاه پیاا نوردکتر غالمرضا یاوری؛ 

 دانشگاه تهراندکتر سعید یزدانی؛ 
 

( منابع تولید  درگیر در فرایناد 1)ادامه از صفحه 

تولید محصوالت رقیب با لحاا  ناماودن چاناد 

فرایند ،  رایب فنی تولید تک فرایند  لیونتیفی 

و یا در حل بهینه قادر خواهیم  بود مزیت نسابای 

محصوالت رقیب را بر مبنا  تسلط تولید نسابای 

محصوالت در سیستم تولیدتعیین نماییم که تابعی 

است از کلیه عوامل تعیین کننده مزیات نسابای 

مذکور در باال. در این حالت در ترکیب بهینه تولید 

هر محصول یا محصوالتی که پیشنهااد شاود در 

شهت حداکثرساز  سود اشتماعی است که براور 

همزمانی ناحیه امکان تولید را برا  محصوالت باا 

 نماید.  ها  نسبی مشخص می مزیت

چانایان اطاالعاات    DRCتحت کاربرد شاخص

شامعی برا  تولید محصوالت با توشه باه تااثایار 

همزمانی عوامل تعیین کننده مزیت نسبی وشاود 

ندارد، شاخص به صورت کسر  است که صاورت 

ها  غیر قابل تجارت  ها  نهاده آن شمع کل هزینه

هر هکتار یک محصول و ماخارک کسار تافااوت 

هاا   ا  منها  شمع کل هازیاناه درآمدها  سایه

ها  قابل تجارت هرهکاتاار آن ماحاصاول  نهاده

 باشد. می

 دکتر غالمرضا پیکانی

 و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

 مزیت نسبی محصوالت رقیب در الگوی کشت را با کمک مدلهای برنامه ریزی ریاضی تعیین کنیم

طی حکمی از طرف دکتر بهلولی سرپرست دانشگااه زابال دکاتار 

به مدت دو سال به عنوان مادیار  03/19/49سامان  یایی از تاریخ 

گروه اقتصاد کشاورز  معرفی و از خدمات دکتر محمود احمدپور در 

 زمان تصد  این سمت قدردانی گردید.

در آستانه برگزار  دهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد کشاورز  ایران، روز یاکاشاناباه 

دوازدهم اردیبهشت ماه شار  دومین شلسه شورا  راهبر  کنفرانس در محل صنادوق 

توسعه ملی برگزار شد. در این شلسه رئیس محترا انجمن، دبیر محترا کنفرانس و دبیر 

ها  انجاا شده در خصوص برگزار  کنفرانس را برا  اعضا شلساه  محترا علمی فعالیت

تشریح کردند. در ادامه شلسه پس ار بحث و تبادل نظر برنامه کنفاراناس بارا  ارائاه 

 مقاالت و میزگردها نهایی گردید. 

اولین شلسه هیأت مدیره انجمن در ساال شادیاد روز 

یکشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه شار  در ماحال بااناک 

کشاورز  ایران تشکیل شد. در این شلسه که دبیر محتارا 

کنفرانس و دبیر محترا علمی نیز حضور داشتند ریز برنامه 

دو روزه کنفرانس مورد بررسی و تصویاب قارار گارفات. 

همچنین به منظور ارک نهادن به تالشهاا، هامافاکار  و 

ها  اعضاء فعال کمیته ها  تخصصی اناجامان،  همکار 

دبیران محترا کنفرانس ها  پیشین و پیشکسوتان عازیاز 

 انجمن، هیأت مدیره انجمن موارد زیر را مصو  نمود: 

کلیه افراد یاد شده از پرداخت هزینه ثبت ناا در کنفراناس 

وذهاا   هاا  ایاا  باشند. عالوه براین، هازیاناه معاف می

ها  یاد شده نیز در صورت عدا تاامایان آن از  شخصیت

سو  سازمان مربوطه از طرف انجمن قابل پرداخت خواهد 

بود. داوران محترا مقاالت 

 5کنفرانس که بیاش از 

اناد از  مقاله داور  نموده

پرداخت حق ثابات نااا 

 معاف می باشند.

گفاتانای اسات طاباق 

اساسنامه، پرداخات حاق 

عضویت برا  کلیه افراد به منظور تداوا عضویت آناهاا در 

صدور برگه را  برا  انتخا  اعضاء شدیاد  انجمن و امکان

هیأت مدیره انجمن همچاناان الازامای اسات. روساا  

ها  فعال عالوه بر معافیت فوق هزینه ایا  و ذهاا   کمیته

 شود. مورد از طرف انجمن پرداخت می آنها نیر حسب

 دومین جلسه شورای راهبری کنفرانس تشکیل شد  جلسه هیأت مدیره انجمن در سال جدید تشکیل شد 

 دکتر سامان ضیایی مدیر گروه اقتصاد کشاورزی زابل شد



3 

 

 اخبار انجمن

 زمان محل اجرا برنامه ردیف

 03:70تا  03:70 سالن اصلی ثبت نام 1

 03:70تا  03:70 سالن اصلی تالوت قران مجید و پخش سرود جمهوری اسالمی 2

 03:80تا  03:70 سالن اصلی پخش کلیپ )بخش کشاورزی ونقش بانک کشاورزی در توسعه و رشد آن( 7

 03:00تا  03:80 سالن اصلی سخنرانی استاندار محترم کرمان  جناب آقای رزم حسینی 8

 00:00تا  03:00 سالن اصلی سخنرانی رئیس محترم دانشگاه جناب آقای دکتر طاهر 0

 00:10تا  00:00 سالن اصلی سخنرانی رئیس محترم انجمن اقتصاد کشاورزی آقای دکتر سالمی 6

 00:70تا  00:10 سالن اصلی گزارش دبیر محترم کنفرانس آقای دکتر مهرابی 3

 10:00تا  00:70 سالن اصلی سخنرانی وزیر محترم جهاد کشاورزی جناب آقای مهندس حجتی 3

 10:10تا  10:00 سالن اصلی پخش کلیپ )مستندی از مقدمات برگزاری کنفرانس( 0

 10:70تا  10:10 سالن اصلی سخنرانی مدیر عامل محترم بانک کشاورزی جناب آقای دکتر شهیدزاده 10

 11:00:  10:70 ـ پذیرایی و استراحت 11

 11:70تا  11:00 سالن اصلی سخنرانی تخصصی توسط خانم دکتر شیدا رستگاری هنبری استاد دانشگاه اوکالهما 12

 12:80تا  11:70 سالن اصلی میزگرد تخصصی بحران منابع آبی در استان کرمان؛ چالش ها و راهکارها 17

 18:70تا  12:80 ـ نماز و ناهار 18

 16:00تا  18:70 سالن های جانبی ارائه  مقاالت شفاهی 10

 16:70تا  16:00 سالن اصلی سخنرانی دکتر سید صفدر حسینی؛ رئیس محترم هیأت عامل صندوق توسعه ملی ایران  16

 13:00تا  16:70 سالن اصلی سخنرانی مهندس رضوی؛ مدیرعامل محترم صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی  13

 13:70تا  13:00 سالن اصلی سحنرانی مهندس حسن نژاد؛ قائم مقام محترم صندوق بیمه کشاورزی  13

 13:00تا  13:70 ـ پذیرایی و استراحت 10

 20:00تا  13:00 سالن جنبی برگزاری مجمع عمومی انجمن اقتصاد کشاورزی ایران 20

 برنامه سالن اصلی 
 دهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران

 زمان محل اجرا برنامه  ردیف

   Transformational change in agricultural educationسحنرانی با موضوع:  2

 توسط دکتر سید حسین سقاییان نژاد ـ استاد دانشگاه کنتاکی آمریکا
 03:70تا  03:00 سالن اصلی

 Factors Influencing the Productivity and Efficiency of Wheat Farmers in Punjab, Pakistanسحنرانی با موضوع:   7

 توسط آقای دکتر جورج بتیس استاد دانشگاه نیوانگلند استرالیا
 00:00تا  03:70 سالن اصلی

 11:00تا  00:00 سالن های جانبی  ارائه  مقاالت شفاهی 8

 11:70تا  11:00 ـ پذیرایی و استراحت 0

)دکتر محمد رضا پورابراهیمی، دکتر عباس عرب مازار، دکتر بها الدین نجفی، دکتر میزگرد تخصصی اقتصاد مقاومتی، مبانی و الزامات  6

 عبدالمهدی بخشنده، مهندس سعیدی کیا، مهندس یعقوبی یارندی از شرکت زر ماکارون (
 12:80تا  11:70 سالن اصلی

 18:70تا  12:80 ـ نماز و  ناهار 3

 سخنرانی تخصصی:  3

 فرصتها و چالش ها ی محصوالت کشاورزی پس از برجام ـ جناب آقای جاللپور؛ رئیس اطاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
 10:00تا  18:70 سالن اصلی

 10:70تا  10:00 سالن اصلی سخنرانی معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور جناب آقای دکتر سورنا ستاری 0

 10:80تا  10:70 سالن اصلی قرائت  بیانیه کنفرانس 10

 16:70تا  10:80 سالن اصلی اهداء لوح سپاس توسط معاون محترم رئیس جمهور به برگزیدگان کنفرانس  11

 1700اردبهشت  22برنامه روز اول: چهارشنبه 

 1700اردبهشت  27برنامه روز دوم: پنجشنبه 
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 اخبار انجمن

 برنامه سالن های ارائه مقاالت 
 دهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران

 برنامه ارائه شفاهی مقاالت
 دقیقه(  1دقیقه و پاسخ به سواالت  51ارائه سخنرانی  ) 52:66الی  54:96ساعت  31/62/22چهارشنبه 

 سالن: سیاست و توسعه کشاورزی

 هیات رئیسه جلسه: دکتر نجفی ـ دکتر فطرس ـ دکتر میرزایی ـ دکتر شیروانیان

 سخنران زمان ارائه عنوان مقاله ردیف

 دکتر قادر دشتی 13:59تا  13:49 ارزیابی سیاستها  حمایتی دولت از تولیدکنندگان تخم مرغ در ایران 1

2 
مقایسه تأثیرگذار  سرمایه گذار  ها  دولتی و بخش خصوصی بر ارزش 

 GMMافزوده بخش کشاورز  ایران: شواهد تجربی شدید از رهیافت 
 دکتر مجاوریان 15:19تا  13:59

4 
ا   ها  کلید  اقتصاد ایران در حالت حذف بالقوه موانع تعرفه تعیین بخش

 1409ستانده بهنگاا شده سال -بخش کشاورز  با استفاده از شدول داده
 15:49تا  15:19

دکتر حبیب اله 

 موسو 

 علیر ا علی پور 15:59تا  15:49 ها  مختلف ایران بررسی عوامل مؤثر بر رشد بخش کشاورز  در اقلیم 3

 هیات رئیسه شلسه 10:99تا  15:59 شمع بند  نتایج مقاالت  5

 سالن: بازاریابی و تجارت

 هیات رئیسه جلسه: دکتر اکبری ـ دکتر محمد رضایی ـ دکتر گیالنپور ـ دکتر امجدی

1 
شناسایی و اولویت بند  مسائل زنجیره تامین صنعت شیر ایران با تأکید بر 

 لجستیک
 دکترمحمد خالد  13:59تا  13:49

2 
بررسی میزان مبادالت آ  مجاز  و اصال  ساختار تجارت محصوالت عمده 

 کشاورز  در شهت ارتقاء بهره ور  آ  )با استفاده از روش نظریه باز  ها
 دکتر مهد  کاظم نژاد 15:19تا  13:59

 عبداله لوشابی 15:49تا  15:19 تاثیر نوسانات نرخ ارز برصادرات خرما 4

3 
زراعت و  ثباتی صادرات زیربخش تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر بی

 باغبانی در ایران
 فهیمه برخوردار 15:59تا  15:49

 هیات رئیسه شلسه 10:99تا  15:59 شمع بند  نتایج مقاالت  5

 سالن: مدیریت و تولید کشاورزی

 دکتر حسین زاد ـ دکتر ابراهیم زارع هیات رئیسه جلسه: دکتر یزدانی ـ دکتر کیانی راد ـ

1 
بازنگر  رابره اسالتسکی و کشش درآمد : راهکار  برا  تعیین و عیت 

 فروش خالص
 دکترمحمد بخشوده 13:59تا  13:49

2 
بررسی کشش ها  قیمتی، درآمد  و متقاطع تابع تقا ا  برق بخش 

 کشاورز  با استفاده از الگوریتم کرا شب تا  و الگوریتم فاخته
 15:19تا  13:59

دکنر عبدالمجید 

 شالیی

4 

آزمون ناپارامتر  ترشیحات آشکارشده شهت بررسی رفتار عقالیی 

کنندگان سبد گوشت ماهی: به تفکیک خانوارها  شهر  و روستایی  مصرف

 ها  کشور در تماا استان

 مریم ساالر  15:49تا  15:19

3 
بررسی نقش عوامل مدیریتی در کنترل آفات و بیماریها  زنبورعسل در 

 واحدها  زنبوردار  کشور
 منا آقا بیگی 15:59تا  15:49

 هیات رئیسه شلسه 10:99تا  15:59 شمع بند  نتایج مقاالت  5

 سالن: اقصاد منابع طبیعی و محیط زیست

 هیات رئیسه جلسه: دکتر سلطانی ـ دکتر محمد رضا زارع ـ خانم دکتر انصاری ـ دکتر شجری

1 
ها  ارسباران  ها  شانور  منتخب شنگل گونه  برآورد مازاد رفاهی و ارزش

 بند  مشروط( )کاربرد رهیافت رتبه
 دکتر با  اله حیاتی 13:59تا  13:49

 دکتر نبی ئیان 15:19تا  13:59 بررسی تأثیرتوسعه پایداربرتولیدسبزدرایران 2

4 
شناسایی عوامل اقتصاد  و اقلیمی اثرگذار بر ارزش افزوده بخش کشاورز  

 ایران
 دکتر آرش دوراندیش 15:49تا  15:19

3 

نقش بازار آ  در برآورد ارزش اقتصاد  آ  کشاورز  با رهیافت برنامه ریز  

(: )مرالعه مورد  ارا ی حاو ه آبریز تجن با تاکید بر PMPریا ی مثبت )

 سد شهیدرشایی سار (

 مصرفی گودرز  15:59تا  15:49

 هیات رئیسه شلسه 10:99تا  15:59 شمع بند  نتایج مقاالت  5

 سالن: سیاست و توسعه کشاورزی

 هیات رئیسه  جلسه: دکترنوری نایینی ـ دکتر دانشور ـ دکتر قادر دشتی ـ دکتر نبی ییان

 سخنران زمان ارائه عنوان مقاله ردیف

1 
ارزیابی رابره   نهاد و عملکرد بخش آ  در حو ه   زاینده رود با 

 استفاده از سیستم معادالت همزمان
 دکتر یوسفی 90:29تا  90:99

 دکتر افشین امجد  90:39تا  90:29 نقش بورس کاال  کشاورز  در توسعه بخش کشاورز  2

 قاسم نوروز  19:99تا  90:39 ارزیابی سیاست ها  حمایتی دولت از تولید دانه ها  روغنی 4

3 
بررسی رشد نقدینگی )شوک ها  نقدینگی( و نرخ بیکار  در اقتصاد 

 ایران
 مجتبی نیک زاد 19:29تا  19:99

 سمیه حید آباد  پور 19:39تا  19:29 اثر توسعه مالی و آزادساز  تجار  بر رشد بخش کشاورز  ایران 5

 هیات رئیسه شلسه 11:99تا  19:39 شمع بند  نتایج مقاالت  0

 سالن: بازاریابی و تجارت

 هیات رئیسه جلسه: دکتر کاظم نژاد ـ دکتر جوالیی ـ دکتر مجاوریان ـ دکتر بریم نژاد

 دکتر حمید امیر نژاد 90:29تا  90:99 بررسی مزیت نسبی صادراتی و اولویت بند  بازارها  هدف انگور ایران 1

2 
مقایسه شاخص ها  مزیت رقابتی در صادرات محصوالت کشاورز  

 ایران به قاره آسیا
 دکتر مقدسی 90:39تا  90:29

4 
بند  بازارها  هدف ¬کاربرد تحلیل تاکسونومی عدد  در اولویت

 صادرات گیاهان دارویی منتخب ایران
 محمدخدا ورد  زاده 19:99تا  90:39

3 

بررسی پایدار  ترشیحات مصرف کنندگان خرما  وارداتی در هند، قبل 

و بعد از تحریمها  بین المللی علیه ایران: کاربرد آزمونها  ناپارامتر  

 ترشیحات آشکار شده

 ابراهیم انسان 19:29تا  19:99

 دکتر رهاا رحمانی 19:39تا  19:29 ساختار بازار محصوالت کشاورز ، مسائل و راهکارها 5

 هیات رئیسه شلسه 11:99تا  19:39 شمع بند  نتایج مقاالت  0

 سالن: مدیریت و تولید کشاورزی

 هیات رئیسه  جلسه: دکتر بخشوده ـ دکتر قربانی ـ دکتر کهنسال ـ دکتر صالح

1 
المللی ترسیب کربن  ور  پروژه بین گیر  و تحلیل کارآیی و بهره اندازه

 آباد غینا  شهرستان سربیشه استان خراسان شنوبی دشت حسین
 دکتر کیانی راد 90:29تا  90:99

 دکتر میرزایی 90:39تا  90:29 تعیین پتانسیل تولید و اشتغال درفعالیت ها  دامدار  استان کرمان 2

4 
ا    اهمیت نوع تابع توزیع در تعیین نرخ حق بیمه عملکرد منرقه

 )مرالعه مورد  محصوالت گندا و شو آبی
 دکتر قهرمان زاده 19:99تا  90:39

3 
ریز    ریز  نظاا مدیریت منابع آ  با استفاده از روش برنامه برنامه

 ا  با مرز فاز  فاصله -تصادفی
 دکتر کرباسی 19:29تا  19:99

 دکتر ارسالن بد 19:39تا  19:29 ور  اقتصاد  آ  در محصوالت زراعی¬بررسی عوامل مؤثر بر بهره 5

 هیات رئیسه شلسه 11:99تا  19:39 شمع بند  نتایج مقاالت  0

 سالن: اقصاد منابع طبیعی و محیط زیست

 هیات رئیسه  جلسه: دکتر زیبایی ـ دکتر صبوحی ـ دکتر فتاحی ـ دکتر محمد هاشم حقیقی

1 
ها  کاهش مصرف منابع آ  زیرزمینی بر حجم این منابع،  تأثیر سیاست

 آبریز دریاچه ارومیه درآمد و الگو  کشت کشاورزان در حوزه
 دکتر  شواد حسین زاد 90:29تا  90:99

2 

تعیین پتانسیل تولید و اشتغال درفعالیت ها  دامدار  استان کرمان 

بررسی اثر سرریزها  تکنولوژ  بر تولید سبز ایران )رهیافت الگوریتم 

 ژنتیک(

 دکتر محمد ر ا زارع 90:39تا  90:29

 آقا پور صباغی 19:99تا  90:39 محاسبه بهره ور  کشاورز  با لحاط اثرات زیست محیری 4

3 
کاربرد تاپسیس فاز  در مدیریت استراتژیک تقا ا  آ  در بخش 

 کشاورز  ایران
 مریم ر ایی  19:29تا  19:99

 دکتر محمد عبد الهی 19:39تا  19:29 بررسی شایگاه اخالق آ  در مناطق پسته کار  استان کرمان  5

 هیات رئیسه شلسه 11:99تا  19:39 شمع بند  نتایج مقاالت  0

 برنامه ارائه شفاهی مقاالت
 دقیقه(  1دقیقه و پاسخ به سواالت  51ارائه سخنرانی  ) 55:66الی  63:66ساعت  31/62/29پنجشنبه 
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 اخبار دانشگاه ها

 تاریخ دفاع استاد راهنما  مو وع پایان نامه یا رساله ناا دانشگاه مقرع ناا دانشجو ردیف

 03/90/22 دکتر سید صفدر حسینی مالیاتی بر فرسایش خاک در ایران بررسی آثار سیاست ها  تجار  دانشگاه تهران کارشناسی ارشد میالد امینی زاده 1

 03/90/25 دکتر حبیب اله سالمی بررسی راهبرد واردات کاالها  کشاورز  ایران دانشگاه تهران کارشناسی ارشد مهد  باستانی 2

 03/90/25 دکتر ایرک صالح بررسی تاثیر اقتصاد  شبکه ها  آبیار  و زهکشی در استان خوزستان دانشگاه تهران کارشناسی ارشد سیده فاطمه مدیحی 4

 دانشگاه تهران کارشناسی ارشد فرانک کامرانی 3
بررسی عوامل اقتصاد  موثر برتمایل به مشارکت شنگل نشینان در حفاظت از 

 شنگل ها  مازندران )مرالعه مورد : شنگل ها  منرقه لفور سوادکوه(
 03/11/13 دکتر سعید یزدانی

 03/11/13   برآورد تمایل به کشت محصول ارگانیک خیار توسط کشاورزان در استان البرز دانشگاه تهران کارشناسی ارشد شقایق حداد  5

 دانشگاه تهران کارشناسی ارشد فرشید ریاحی درچه 0
بررسی ساختار الگو  حمل و نقل و تامین گوشت مرغ در شهر تهران )مرالعه 

 مورد : سازمان میادین میوه و تره بار شهردار  تهران
 03/11/13 دکتر امیرحسین چیذر 

 03/11/13 دکتر حامد رفیعی بررسی عوامل موثر بر سهم تولید کنندگان در بازار مرکبات استان مازندران دانشگاه تهران کارشناسی ارشد مجید محمد  7

 دانشگاه تهران کارشناسی ارشد عریه متقی شز  8
اثر تغییرات تولید بخش کشاورز  بر رشد سایر بخش ها  اقتصاد  در ایران 

 )تحلیلی در چارچو  الگو  داده ا ستانده(
 03/11/25 دکتر وحیده انصار 

 03/12/15 دکتر حبیب اله سالمی تحلیل روند نرخ مبادله بخش کشاورز  با سایر بخش ها  اقتصاد  در ایران دانشگاه تهران کارشناسی ارشد مهسا قصابی 0

 03/90/20 دکتر سید صفدرحسینی بررسی آثار سیاست هدفمند  یارانه ها بر امنیت غذایی در ایران دانشگاه تهران دکتر  محمدر ا پاکروان 19

 دانشگاه تهران دکتر  نورمحمد آبیار 11
تدوین الگو  چند معیاره اولویت بند  تحقیقات کشاورز  در پهنه ها  

 اقلیمی ایران -کشاورز  
 03/90/20 دکتر سید صفدر حسینی

 14/11/03 دکترسید حبیب اله موسو  ها  حمایتی قیمتی دولت در بازار گندا تحلیل آثار سیاست تربیت مدرس کارشناسی ارشد ایمان فیضی 12

 تربیت مدرس کارشناسی ارشد سپیده بابانیا 14
گیر  زراعی  برآورد اثر ریسک افزایش قیمت سموا و کودها  شیمیایی در تصمیم

 کشاورزان منرقه بهنمیر استان مازندران
 14/11/03 پور دکتر محمدحسن وکیل

 تربیت مدرس دکتر  اکرا نشاط 
محیری )مورد  گذار  و مصرف کودها  شیمیایی با تاکید بر کیفیت زیست قیمت

 مرالعه: دشت ورامین(
 1/12/03 دکتر مجید احمدیان

 تربیت مدرس کارشناسی ارشد فر مریم ر ایی 
بینی رشد اقتصاد  بخش  مقایسه روشها  هوشمند و اقتصادسنجی کالسیک در پیش

 کشاورز  ایران
 10/12/03 دکتر سید ابوالقاسم مرتضو 

خانم فاطمه نصرنیا از رساله دکتر  خود تحت 

آسیب پذیر  و استراتژیها  سازگار  »عنوان 

 دفاع کرد.  «خشکسالی در حو ه آبریز بختگان

شلسه دفاع رساله فوق که به راهنمایی دکتر 

منصور زیبایی و مشاوره دکتر محمد بخشوده و 

دکتر عزت اله کرمی به رشته تحریر در آمده است 

در گروه اقتصاد کشاورز   1403اسفند  17در 

دانشگاه شیراز برگزار شد و به این ترتیب خانم 

دکتر نصرنیا در رشته مهندسی اقتصاد کشاورز  

 گرایش مدیریت مزرعه دانش آموخته گردید.

در چکیده رساله و  آمده است: بررسی ابعاد 

پذیر  نسبت به خشکسالی،  مختلف آسیب

پذیر  افراد هر  شناخت و درک دقیق ابعاد آسیب

منرقه، به عنوان نخستین گاا در مدیریت 

خشکسالی و یکی از ملزومات مدیریت کارآمد 

خشکسالی محسو  می شود که متاسفانه این 

 مساله در کشور ما مورد غفلت واقع شده است. 

بر این اساس، او آسیب پذیر  نسبت به 

خشکسالی در سرح کشور را با استفاده از روش 

تحلیل سلسله مراتبی فاز  مورد ارزیابی قرار داده 

و نتیجه گرفته است که استان فارس نهمین استان 

 آسیب پذیر کشور نسبت به خشکسالی است. 

و  سپس آسیب پذیر  مناطق مختلف حو ه 

ها  مبتنی بر  آبریز بختگان را با استفاده از روش

شاخص محاسبه کرده و بر اساس شاخص تلفیقی، 

میزان قرار گرفتن در معرض خرر، ظرفیت تریبق 

و حساسیت نسبت به خشکسالی در مناطق 

 مختلف این حو ه را تعیین کرده است. 

این محقق همچنین آسیب پذیر  در ابعاد 

تکنیکی، اقتصاد ، اشتماعی و فرهنگی، 

گانه این  شناختی و زیرساختی در مناطق پنج روان

حو ه و نهایتا آسیب پذیر  کلی این مناطق را 

 نیز محاسبه کرده است. 

نتایج و  نشان می دهد میزان آسیب پذیر  در 

ابعاد مختلف و همچنین آسیب پذیر  کلی در 

مناطق مورد مرالعه متفاوت است. بر این اساس 

مناطق مورد مرالعه از نظر آسیب پذیر  نسبت به 

خشکسالی رتبه بند  شد. نتایج حاصل از سنجش 

آسیب پذیر  قبل از وقوع خشکسالی بر اساس 

توزیعات درآمد  تخمین زده شده با استفاده از 

داده ها  پانل کوتاه مدت برا  نمونه ا  شامل 

خانوار نشان داد که اگر زراعت تنها منبع  270

درآمد  کشاورزان باشد و خانوارها هی  گونه 

توانایی در تعدیل مصرف نداشته باشند و مصرف به 

درصد  42/47طور کامل درآمد را دنبال کند، 

خانوارها  مورد بررسی آسیب پذیرند. اما  با در 

نظر گرفتن دومین معیار درآمد  یعنی درآمد 

حاصل از فعالیت زراعی به ا افه درآمد سایر 

 70ها، تعداد خانوارها  آسیب پذیر به  فعالیت

 خانوار کاهش می یابد. 

در این مرالعه شوک ناشی از خشکسالی برا  هر 

خانوار به صورت تفاوت میزان درآمد گزارش شده 

و میانگین شرطی  1401-1402در سال زراعی 

درآمد در یک دوره ده ساله سنجیده شده است. 

نتایج حاصل از سنجش آسیب پذیر  پس از وقوع 

حشکسالی نشان داد با وقوع خشکسالی تعداد  

خانوار افزایش می یابد.  101خانوار آسیب پذیر  به 

محقق در بخش دوا رساله خود، الگوها  آسیب 

کاو  و  پذیر  را با استفاده از تکنیک داده

روشها  اقتصاد سنجی تعیین کرده و  من 

مرالعه نتیجه می گیرد در تمامی این الگوها 

ها مربوط به  بیشترین اهمیت در ایجاد خوشه

پذیر  زیر ساختی و کمترین اهمیت مربوط  آسیب 

 شناختی است.  پذیر  روان آسیب  به 

ها  مهم  و  در بخش سوا مرالعه خود، استراتژ 

مورد استفاده کشاورزان شهت تعدیل و مقابله با 

خشکسالی را مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته 

است که استفاده از پس انداز و اقداا به اخذ واا 

بیشترین فراوانی و مهاشرت کمترین فراوانی را در 

بین استراتژ  ها  اتخاذ شده کشاورزان داشته 

 است. 

ها  اتخاذ شده  در قسمت پایانی، انرباق استراتژ 

از سو  کشاورزان و الگوها  آسیب پذیر  نسبت 

ها    به خشکسالی مورد مرالعه قرار گرفت یافته

الگو  موشود انرباق  7مرالعه نشان داد برا  

ها  اتخاذ شده و الگو  آسیب الزا بین استراتژ 

 پذیر  وشود دارد.

 خانم فاطمه نصرنیا دانشجوی دکتری مدیریت مزرعه از دانشگاه شیراز دانش آموخته شد

 پایان نامه ها و رساله های دفاع شده در دانشگاه ها
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 مقالت اختصاصی

 کشاورزی هندوستان  -ب

موفقیت ها  حاصله در زمینه کشاورز  مارهاون 

اتخاذ سیاست هائی است که بموشب آنها مردا باا 

سایه تامین زیر بناها  الزا توسط دولت آزادانه باه 

رقابت می پردازند. دست یابی به چنین بهره ور  یا 

قدرت تولید مرهون اتخاذ سیاست مدیراناه مالای 

کشاورز  و انرباق دانش و تکنولاوژ  مادرن باا 

نیازها  شامعه و کاربرد صاحایاح ایان داناش و 

 تکنولوژ  است.

یکی از نکات بسیار مهم و شاایاد عاامال عاماده 

موفقیت استقرار شبکه بهم پیوساتاه، تاحاقایاق، 

آموزش و ترویج کشاورز  است که تماا روستاها را 

در بر گرفته تا در خدمت توسعه کشاورز  و مقاصد 

متعدد اشتماعی اقتصاد  و فرهنگی باشاناد. ایان 

مو وع انحصاراً در اختیار و وظیفه اصلی دولت می 

باشد بعبارت دیگر این نقش در واقع مانند ساتاوان 

 فقرات توسعه شامعه روستائی بحسا  می آمد.

تشکیالت دولتی موشود در سرح روستاها بسایاار 

پراکنده عمل می کرد و در واقع مانع توسعاه باود. 

رابره بین دستگاهی و سازمانی از شفاافایات الزا 

برخوردار نبود و ساختار دیگر  را می طلبید. بارا  

رفع این مشکل کمیته هماهنگی تولید کشاورز  با 

مشارکت کردا و مسئولیان در ساراح باخاش، 

دهستان و ده بوشود آمد مهمترین عاامالای کاه 

پیروز  این حرکت را تضمین می کرد قاابالایات 

انعراف مالی و عملیاتای باود. در واقاع وحادت 

فرماندهی و فرمانبرد  برا  تاوساعاه کشااورز  

بوشود آمد. موفقیت این حرکت را در بعضی از ارقاا 

درصاد  39  در دسترس می توان مالحظه ناماود:

 49درصد اشاتاغاال و  09تولید ناخالص داخلی، 

 درصد صادرات مربوط به بخش کشاورز  بود.

تحقیقات انجاا شده در مورد کاربرد کود شیمیایای 

نشان داد که بهترین و موثرترین نهاده در افازایاش 

تولید محصوالت کشاورز  بوده است. بررسی هاا  

انجاا شده در این مورد موید آنست که باازاء هار 

کیلوگرا مواد غذایی مصرفی )میکروالمانات هاا  

کیلوگرا به تولید مای افازایاد  8-19خاص( بین 

درصاد  79تحقیقات انجاا شده نشاان داد کاه 

افزایش تولید بر اثر استعمال درست و مارالاو  و 

موثرتر کود بوده است. یعنی حاصل شباکاه باهام 

پیوسته تحقیق، آموزش و ترویج بدین شهت صنعت 

کود شیمیایی در هندوستان اهمیت شایانی یاافات 

بروریکه بعد از آمریکا، روسیه و چین هنادوساتاان 

 مقاا چهارا بدست آورد.

نکته حائز اهمیت که عامل اصلی موفاقایات هاا  

 159مربوط به تضمین می نمود استقرار بیاش از 

هزار شرکت تعاونی و بانکها  تعاونی است کاه در 

حد بسیار زیاد  وابستگی به دولت را کاهاش داد. 

زیرا کار را در واقع این تشکل ها  مردمی اناجااا 

میدادند نمونه ا  از این مورد را می توان بشر  زیر 

 مورد مالحظه قرار داد.

ارائه خدمات هماهنگ زیر بنائی توساط دولات و 

فراهم شدن مشارکت مردا از طریق تعاونی هاا و 

ایجاد واحدها  تعاونی و خصوصی در زمینه تولیاد 

آورد. در  و تبدیل نیشکر حاصلی باین شر  بوشاود

میلیون تان  5/17هندوستان با تولید  1474سال 

شکر بزرگترین تولید کننده شکر در شهان شد. این 

میزان شکر توسط سی میلیون زارع در واحادهاا  

یک یا کمتر از یک هکتار تولید شد. طبق قرار داد 

و براساس حداقل قیمتی که توسط دولت تعایایان 

 313شده بود کشاورزان نیشکر تولید  خود را به 

کارخانه متعلاق باه  229کارخانه تحویل دادند که 

کارخانه متعلق به بخش خصاوصای  103تعاونیها و 

بود. الزا به یادآور  است که هیچکداا از مازارع و 

کارخانه ها متعلق به دولت نبود. بر طبق قرارداد هر 

 5/8چه میزان استحصال شکر بیش از حداقل یعنی 

درصد باشد مبلغی ا افی به زارع پرداخت می شود. 

کارخانه ها در بسیاار  از  1002-03مثال در سال 

روپایاه  559تاا  359ایاالت برا  هر تن نیشکر 

پرداخت می کردند در حالی که نرخ مصو  دولتای 

روپیه بوده است ماهاماتار آناکاه  3/415تا  209

روز پس از دریافت نیشاکار  13کارخانه ها حداکثر 

موظف به پرداخت بها  محصول تاحاویالای باه 

کارخانه بوده اند که گشایش بسیار خاود در کاار 

 کشاورزان بود.

آزاد در بازار عر ه مای   شکر به دو صورت دولتی و

درصد از تاولایاد باه  39  -1004گردید در فوریه 

صورت دولتی و در قبال کارت شیره باناد  بایان 

مصرف کنندگان توزیع می شد. بقیه به صورت آزاد 

 2/4عر ه می گردید. تفاوت قیمت دولتی و آزاد 

روپایاه بارا  هار  4/8روپیه بود. قیمت دولتی 

روپایاه باود.  2/11کیلوگرا و قیمت باازار آزاد 

مالحظه می شود که وقتی دولت و مالات دارا  

وظیفه مشخص و معینی هستند، حجم عظیمی از 

کار بدون آنکه تحمیلی بر بودشه دولت باشد بدست 

بخش تعاونی و خصوصی بار رقابت کامل باراحاتای 

 انجاا می شود.

 ادامه در شماره آینده

 رابطه دولت و کشاورزان؛ نگاهی به تجارب دیگران
 دکتر مصرفی مهاشرانی ا بخش سوا

 پیاا بندیتو براگا، رئیس شورا  شهانی آ  

 دالری در هزینه های سالمت  56تا  4کاهش هزینه 

 با هر یک دالر سرمایه گذاری در آب 

در شریان آیین گرامیداشت سیزدهم اسفند روز 

ملی آ ، بندیتو براگا، رئیس شورا  شهانی آ  

پیامی ویدیویی را ارسال کرده است که متن آن 

 به شر  زیر است:

ها و آقایاان و مهماان و مقاماات محاترا،  خانم

توانم در تهران با شما باشام،  امروز متاسفانه نمی

اما باعث افتخار است که بتاوانم از طریاق پیااا 

ویاادئویی در خاادمت شااما باشاام. خوشااحال 

شوا صحبت خود را با تشکر از اتاق ایاران و  می

 یونسکو آغاز کنم. 

دانید مو وع آ  در هر زمان و  طور که می همان

برا  هر نسلی اولویت باال  مو وعی شواماع و 

 سیاستمداران است.

ها  زیاااد  باار رو  مااسائل  اگاار برنامااه

سیاسااتگذار  آ  تاادوین شااده اساات، لیکاان 

شاویم.  بعضی مواقع از اثرات شانبی آن غافل می

برا  مثال عامل بسیار مهمی برا  توساعه و در 

 نتیجه آن ایجاد اشتغال است.

ترین منابع باوده کاه باه  بدون شک آ  از مهم

علت افزایش شمعیت، تقا ا و تغییر اقلیام روز 

شاود. اگار  به روز بر میزان کمبود آن افزوده می

به اطراف دنیا نگاهی بیندازیم هم زماان شااهد 

خشکی، خشکسالی و ظهاور سایال  هاستیم. 

برا  مثال در کشور بزرگای مانناد برزیال هام 

شاهد خشکی شادید در شامال شارقی و هام 

سیال  شدید در شنو  این کشور هستیم و در 

ها  خابر  آ  را باه  تماا این ماوارد ساایت

اند. لیکن  عنوان یک چالش و مساله مرر  کرده

بر این باور هستیم آ  عااملی مهام در ارتقاا  

شهان ماست. در سرح شهانی نشان داده شاده 

است که توساعه اقتاصاد  منجار باه ارتقاا  

دسترسی به انرژ ، افزایش دسترسای باه غاذا، 

ارتقا  سرح زندگی، دسترسی به آ  آشامیدنی 

شود. و عیت فعلی شهاان،  سالم و بهداشت می

بهااترین شاارایط ممکاان بااوده و آ  در ایاان 

 کننده است. خصوص عامل تعیین

گذار  در  دهد که به سارمایه برآوردها نشان می

اکناون تاا  تا هزار میلیارد دالر از هم 599حدود 

نیاز داریم تا بر ماشکل بهداشات و  2949سال 

آ  آشامیدنی تمرکز بیشتر  داشاته باشایم و 

آن را حل کنیم. این برنامه در دنیاایی کاه باه 

سرعت در حال تغییر است، باید پرداخته شاود. 

مرالعات اقتاصاد  در معتبرتارین داناشگاه در 

گذار   دهاد کاه سارمایه کشور برزیل نشان می

میلیارد دالر بر رو  بهداشت و آ  شار  و  12

 2/1سال  39تواند در مدت  ها  مرتبط می سازه

میلیون فرصت شغلی را در زنجیره تولید ایجااد 

دهنده اهمیاات آن در توسااعه  کنااد کااه نااشان

اشتماعی و اقتصاد  کشور باه خاصوص بارا  

کشورهایی کاه در حاال توساعه هاستند و از 

ساااختار محاادودتر  باارا  آ  و بهداشاات 

برخوردارند، است. سوال آن اسات کاه چگوناه 

تارین شاروع آن  توان آن را انجاا داد؟ مهم می

است که بپذیریم آ  یاک ماسوولیت ماشترک 

است و الزا است بپذیریم که آ  یاک مو اوع 

مشترک اسات و هماه در مقابال آن ماسوول 

 هستیم.

ها و آقایان نیاز داریم که خیلی زود راهای  خانم

برا  این مسوولیت ماشترک باا درگایر کاردن 

نفعان پیادا کنیام. تجربیاات ناشان  تمامی ذ 

هااا  مختلااف  دهااد باادون مااشارکت بخش می

ها  بهداشتی و باال   انرژ ، تولید غذا، سرویس

آنها بخش خصوصی نمای تاوانیم باه پایادار  

 مدیریت منابع آ  دست پیدا کنیم.

دهاد کاه امنیات آبای  مرالعات اخیر نشان می

منجر به توسه رشد اقتصاد  شهانی در حادود 

درصد یا ساالنه پنج میلیارد دالر و با حذف  5/9

شااود. از نظاار  محیری می هااا  زیااست بحران

دهاد باه  برگشت سرمایه نیز مرالعات نشان می

گذار  بار رو  آ  و  ازا  هر یک دالر سرمایه

دالر کاهاش  19بهداشت، منجر باه چهاار تاا 

شاود کاه ناشان  هزینه در بخاش ساالمت می

 ها  زیاد  در عین اشتغال است. دهنده ظرفیت

ها و آقایان، آ  بار رو  زنادگی هماه ماا  خانم

ا   اثرگذار است و در نتیجه یک سیستم پیچیده

است که باید از طریق تامین آ ، انارژ ، غاذا، 

ها و خاشکی ماورد توشاه  حمل و نقل، سیال 

قرار گیرد و مسائل و اثرات اقتصاد ، اشتماعای 

دساات بااا  محیری باالدساات و پایین و زیااست

 یکدیگر دیده شوند.

تواناد مثبات یاا  در این شرایط محیری که می

هاا   آور باشد، تالش بر یا منفعت منفی یا هزینه

زیاد  بر رو  آ  شاده اسات و حاق انتخاا  

 توان آن را اعالا کرد. وشود دارد و می

بر این باور هستیم که زمان آن رسیده است کاه 

ها  بخاشی و  بدون توشه به عالیاق و سالیقه

برا  حفاظت و امنیات اشتمااعی، اقتاصاد  و 

تاوان  محیری با همکار  باا یکادیگر می زیست

 تغییر واقعی را ایجاد کرد. 

http://www.iana.ir/fa/news/29191/آب-یک-مسوولیت-مشترک-کاهش-هزینه-4-تا-10-دلاری-در-هزینه-های-سلامت-با-هر-یک-دلار-سرمایه-گذاری-در-آب
http://www.iana.ir/fa/news/29191/آب-یک-مسوولیت-مشترک-کاهش-هزینه-4-تا-10-دلاری-در-هزینه-های-سلامت-با-هر-یک-دلار-سرمایه-گذاری-در-آب
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 تحلیل اقتصادی روز

 اقتصاددان برجسته آمریکایی:  ؛ »گری بکر«

ایران سرمایه انسانی، دانشجویان بسیار عالی و نیز 

 سیستم آموزشی قدرتمندی دارد

سال گذشته بسیار کمتر از حاد  59کشور ایران در 

توانساتاه اماروز  توانایی خود عمل کرده؛ یعنی می

و عیت خیلی بهتر  داشته باشد که از عوامل آن 

توان موارد زیر را ناا بارد: اتاکاا  زیااد باه  می

انحصارها، اتکا  زیاد به دادن یارانه مخصوصاا باه 

ها  خاص اقتصاد و اتکا  بیش از حد  بعضی بخش

 به نفت.

ایران نیرو  انسانی بسیار غنی دارد و بایاد از آن 

استفاده کند و نه از منابع طبیعی خود. متاسفانه تا 

االن ایران بیشتر رو  توانایی تولید نفت خود اتکاا 

کرده که باالخره روز  به پایان خواهد رسید و آن 

هایی بارا   زمان مجبور است که به دنبال شایگزین

 آن بگردد. 

تواند  یک مثال بسیار خو  که به نظر من ایران می

از آن به عنوان نمونه استفاده کند، کشور تارکایاه 

است. در اقتصاد ترکیه اشکاالت بسیار زیاد  وشود 

ها  اخیر شاهد رشد بسیاار  دارد؛ ولی آنها در سال

اند. ترکیه توانسته اسات کاه  سریع اقتصاد  بوده

تورا را کنترل کند، آنها قسمت دولتی اقتصادشاان 

اند و به تدریج در حال اصال  بخاش  را اصال  کرده

 خصوصی هستند.

متاسفانه رشد ایران برا  زمان نسبتا طوالنی باه  

کند  صورت گرفته است، ولی نگاه من به آیاناده 

بینانه است و امیدوارا که در دهه آینده  ایران خوش

المللای  به یکی از بازیگران اصلی صحنه تجارت بین

 تبدیل شود.

 

متن سخنرانی گری بکر در هشتمین 

 المللی مدیریت تهران  کنفرانس بین
 

پروفسور گر  بکر اقتصاددان برشسته آمریکایی و 

الاتاحاصایال  برنده شایزه نوبل اقاتاصااد و فاارغ

 ها  پرینستون و شیکاگو است.  دانشگاه

گذاران استفاده از اصول اقتصاد   و  یکی از بنیان

شناسی و تاثیر متقابل رفتار  در زمینه مسائل شامعه

هاا  او  ترین نوشتاه و اقتصاد است. یکی از معروف

کاه در اسات  »نگاهی به رفتار از منظر اقتصاد«

به چاپ رسیده و در   Political Economyژورنال 

محافل بسیار زیاد  مورد بحث و باررسای قارار 

گرفته است. پروفسور بکار ناویساناده یاکای از 

در حاد   Business Weekها  مجله معتبر  ستون

و بارناده شاایازه  2993تا  1085ها   فاصل سال

در کشور آماریاکاا در ساال »  مدال ملی دانش« 

است. او اخیرا در هشتمایان کانافاراناس  2999

در  1480آذرماه  20تا  27المللی مدیریت که  بین

تهران برگزار شد، در خصاوص اقاتاصااد ایاران 

توشهی را با اساتافااده از ویادئاو   سخنرانی قابل

کنفرانس ارائه کرده است. این سخنرانی اگر چه در 

پنج سال گذشته ارائه شده ولی به لحا  نگاه ویاژه 

ها  تخصصای اهامایات  به اقتصاد ایران و تحلیل

دارد. بخش اول آن در شماره پیش ارائاه شاد و 

 اکنون بخش دوا را تقدیم عالقمندان می کنیم.

 

 بخش سوم

در تمامی اقتصادها  دنیا وقتی صحبت از حاذف 

ها  زیاد  وشاود  آید مقاومت ها به میان می یارانه

دارد که مرمئن هستم در ایران هم مانناد ساایار 

ها  سیاسای  کشورها  دنیا اقتصاد سیاسی و البی

خواهناد  در این مو وع نقش دارند. چون مردا می

ها باقی بمانند چون وقتی شما چیاز  را  که یارانه

توانید آن را  دهید با سختی بسیار  می به مردا می

از آنها پس بگیرید و به همین دلایال اسات کاه 

هاا باا  ها در زمینه دادن و حذف کردن یارانه دولت

احتیاط کامل عمل کنند زیرا شما مماکان اسات 

مدت است، ولی تجربه  ها کوتاه بگویید که این یارانه

نشان داده که دائمی خواهند شد، چون ماردا باه 

کنند و زنادگای خاود را حاول آن  آن اتکا می

سازند و خیلی سخت است که شما بتوانیاد آن  می

را از مردا بگیرید و به همین دلیل شما باید حاذف 

ها را به صورت تدریجی و در طول زمان انجاا  یارانه

دهید، مثال ممکن است بهتر بااشاد کاه اباتادا 

ها  بنزین را حذف کنید و به مرور زمان باه  یارانه

دانم کاه در ایاران  ها بپردازید. من می سایر یارانه

عالوه بر بنزین کاالها  دیاگار  هام مشاماول 

شوند مانند ناان کاه کااالیای  پرداخت یارانه می

آید، به شاا   اساسی برا  قشر  عیف به شمار می

اینکه یارانه به کاالها پرداخت کنید یک راه باهاتار 

آن است که سیستمی طراحی کنید که باتاوانایاد 

ها  دقایاق و  وسیله آن به اقشار فقیر پرداخت به

هدفمند داشته باشید و به این صورت شما بااعاث 

ایاد و  افزایش مصرف از طریق پرداخت یارانه نشده

اید و این در حالی است که  تر انجاا داده کار  موثر

توانید فقرا را هادف قارار  در مثال بنزین شما نمی

 دهید، شاید مثال نان کاال  بهتر  باشد. 

در حال حا ر در بسیار  از نقاط دنیا تحقیقااتای 

برا  یافتن روشی که بتوان با آن فقرا  واقعای را 

شناسایی کرد و برنامه انتقال درآمد را برا  آناهاا 

اشرا کرد به طور  که مرمئن باشیم ایان درآماد 

شود و نه افاراد   واقعا در بین افراد فقیر توزیع می

کنند فقیر هستند، در حال انجاا اسات،  که ادعا می

ها نکته اساسی کیفیت اطاالعااتای  در همه تحقیق

هایی کاه  شود. یکی از راه است که شمع آور  می

توان این مو وع را انجاا داد این است که مثاال  می

در مناطق روستایی از مردا هر محله بخواهیم کاه 

ها  هر محله را مشخص کنناد.  خودشان فقیرترین

نتایج تحقیقات انجاا شده در این راساتاا نشاان 

دهد که این روش تا حدود زیاد  در شاواماع  می

توانایاد باه  کوچک دقیق است. همچنین شما می

موارد  مانند نوع ماشین و خانه افراد باه عاناوان 

معیار  برا  سنجش میزان ثروت آنها اساتافااده 

هاا   کنید . حدود دو هفته قبل در یکی از کارگااه

من یک تحقیق مرر  شد که در آن از ایان دو 

روش به صورت ترکیبی برا  شناسایی فاقارا در 

کشور اندونز  استفاده شده بود و نتایج حاصلاه از 

هایی کاه دولات  ترکیب این دو روش کامال با آمار

تر بود. اکاثار  گرفته بود ترابق داشت و حتی دقیق

ها باخاشای  ارور  در  مردا معتقدند که یارانه

زندگی روزمره هستند، ولی واقعیت این است کاه 

بهیناه  ها نه تنها  رور  نبوده بلکه کامال غیر یارانه

تر هم وشاود  هایی بسیار بهتر و اثربخش بوده و راه

توانیم از طریق آنها به فاقارا کاماک  دارند که می

 کنیم. 

هایم  خواهم در پایان صحبت ا  که می آخرین نکته

به آن اشاره کنم این است که در این مسیر اکاثار 

شوند که قوانین در  کشورها با این سوال مواشه می

پذیر باشند. من فکر  بازار کار تا چه حد باید انعراف

توانید طول زیاد  از مسیر توسعاه  کنم شما می می

پذیر طی کنید و  را بدون داشتن قوانین کار انعراف

ایران این طول از مسیر را پشت سر گذاشته اسات. 

ایران کشور فقیر  نیاسات و شازو کشاورهاا  

توان گفت کاه از  آید، می متوسط دنیا به شمار می

تر است ولای  کشور  مثل کره شنوبی خیلی عقب

از بسیار  از کشورها  شهان مانند چین در درآمد 

کانام در  سرانه و عیت بهتر  دارد. من فکر مای

پذیر در  موقعیت امروز ایران داشتن قوانین انعراف

تواند نقش بسیار مهمی ایفا کند، یعنی  بازار کار می

ها بتوانند آزادانه انتخا  کنند که چه  اینکه شرکت

کسانی را استخداا کنند و چه کساانای را خاارک 

کنند. اگر این چنین نشود شما شاهد این خواهیاد 

هاا   ها  بزرگ بسیار سخت نایارو بود که شرکت

دانند کاه  کنند چون آنها می شدید را استخداا می

کنند به ایان راحاتای  وقتی فرد  را استخداا می

توانند او را اخراک کنند واین ماو اوع بااعاث  نمی

شود و در نتیاجاه  ور  سازمان آنها می کاهش بهره

هاا خاارک  شوانانی که با دانش روز از دانشاگااه

 مانند.  شوند بیکار باقی می می

در کشورهایی مانند ایران که دارا  بازار کار غانای 

هستند، شما یکی از دو حالت زیار را مشااهاده 

کنید: یا تعداد زیاد  از شوانان تحصیال کارده  می

شوند یا باه مارور  ها مشغول به کار می در سازمان

رسمی یا اقتصاد زیر زمینی رشد  زمان اقتصاد  غیر

ساالام  کند که این مو وع یکی از تاباعاات ناا می

پذیر است. به همیان  انعراف نداشتن قوانین کار غیر

کنم داشتن قوانین کاار  دلیل است که من فکر می

شود کشاورهاا باا سارعات  پذیر باعث می انعراف

بیشتر  رشد و توسعه پیدا کنند. چین قاوانایان 

پذیر دارد، ولی هند هنوز قوانایان ساخات  انعراف

کنترلی دارد، ولی افراد  که در هند مساوولایات 

توسعه اقتصاد  را بر عهده دارند به تدریج متوشاه 

اند که برا  ادامه مسیر رشد نیازماناد  این امر شده

پذیر در بازار کار خواهند بود، برزیال  قوانین انعراف

هم در همین شهت در حال حرکت است، یکای از 

کشورهایی که در این زمینه بسیار خاو  عامال 

 کرده است کشور همسایه ایران یعنی ترکیه است. 

بند  کنم و در ایان  هایم را شمع بگذارید صحبت

خواهم به ایران اشاره کنم و خواهش  بند  می شمع

کنم عدا اطالع دقیق من از او ااع ایاران را  می

بند  کلی من این است که کشاور  ببخشید. شمع

سال گذشته بسیار کاماتار از حاد  59ایران در 

توانساتاه اماروز  توانایی خود عمل کرده، یعنی می

و عیت خیلی بهتر  داشته باشد که از عوامل آن 

توان موارد زیر را ناا بارد: اتاکاا  زیااد باه  می

دولتی که به نظر من هار  انحصارها  دولتی و غیر

دو  آنها مضر است، ولی اگر بخاواهام یاکای را 

دولاتای چاون  گویم انحصار غیار انتخا  کنم، می

کند، اتکا  زیاد باه دادن  تر عمل می حداقل بهینه

ها  خاص اقتصااد،  یارانه مخصوصا به بعضی بخش

اتکا  بیش از حد به نفت که مرمئن هستم، شماا 

ها نفت را یک نفرین برا   اید که بعضی همه شنیده

نامند. البته من بر این باورا کاه نافات  اقتصاد می

تواند محرک بسیاار  برا  اقتصاد نفرین نیست و می

خوبی برا  یک اقتصاد باشد، ولی متاسفاناه بارا  

بسیار  از کشورها نفت تبدیل به یاک نافاریان 

شود زیرا سهل الوصول بودن آن و درآمد  کاه  می

شود کاه ایان  کند، باعث می برا  کشور ایجاد می

وشود آید که مردا نایااز نادارد  تصور در کشور به

ها  اقتاصااد  هام  برا  پیشرفت در سایر بخش

(                 19تالش کنند،                 )ادامه در صافاحاه 
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 اخبار ویژه بانک کشاورزی ایران

 مدیرعامل بانک کشاورزی: موفقیت هر سازمان، به سرمایه فکری آن بستگی دارد

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورز ، همایش 

 28تا  20دوساالنه کارشناسان بانک کشاورز  

فروردین با حضور مدیرعامل، اعضا  هیئت مدیره، 

مدیران امور و حدود هزار نفر از کارشناسان این 

بانک در مرکز آموزش بانک کشاورز  بابلسر  

 .برگزار شد

دکتر مرتضی شهید زاده رئیس هیئت مدیره و 

مدیر عامل این بانک در این همایش با اشاره به 

نامگذار  سال شار  از سو  مقاا معظم رهبر  

و  «اقتصاد مقاومتی، اقداا و عمل»با عنوان 

همچنین الزامات اقتصاد مقاومتی از دیدگاه ایشان 

به تشریح نقش بانک کشاورز  در اقتصاد مقاومتی 

ها  پیشتاز در عصر  و گفت: سازمان  پرداخت

هایی هستند که  انقال  فناور  و اطالعات سازمان

 من رصد تغییر و تحوالت نوظهور پیرامونی، 

 .کنند ها  غلبه بر آن را پیدا می راه

و  افزود: با توشه به کاهش درآمدها  نفتی، 

بازشدن شرایط اقتصاد  پس از برشاا، پیش بینی 

درصد از  8رشد اقتصاد در برنامه ششم که حدود 

این رشد باید از محل بهره ور  باشد همچنین 

تأمین کننده  عنوان   کشاورز  به بانک  شایگاه 

کشاورز  در برنامه ششم تصریح کرد:   منابع بخش

بینی شده در قانون  ور  پیش باید افزایش بهره

ها که نقش ذاتی  برنامه بودشه را در کلیه زیر بخش

بانک است حفظ کنیم و منابع صندوق توسعه ملی 

گذار  که بتواند  ها  سرمایه در بهترین گزینه

 .منافع کشور را تضمین کند مصرف شود

دکتر شهیدزاده تدوین و اشرا  طر  ها  دانش 

بنیان در بخش کشاورز  برا  تحقق نقش ذاتی 

ها  اشرا   بانک کشاورز  را یکی دیگر از  رورت

وظایف این بانک در اقتصاد مقاومتی برشمرد و 

خاطر نشان کرد: آسیب شناسی نقاط  عف بانک 

در بخش اعتبار  و مشتریان اعتبار  و همچنین 

پاسخگویی به نیاز مشتریان اعتبار  و تجهیز منابع 

یکی دیگر از موارد  است که باید مورد توشه قرار 

 .گیرد

منظور حمایت  و  گفت: در این خصوص دولت به 

 5999از بخش کشاورز  در برنامه ششم مبلغ 

و مبلغ  03میلیارد ریال برا  افزایش سرمایه سال 

میلیارد ریال افزایش سرمایه در بودشه  59،999

اختصاص داده است. این درحالی است که   05سال

میلیون دالر از محل صندوق توسعه  599مبلغ 

میلیون  299و مبلغ  1405ملی در بودشه سال 

دالر نیز برا  طر  ها  دانش بنیان اختصاص 

 .یافته است

دکتر شهیدزاده ا افه کرد: اختصاص مبلغ 

میلیارد ریال اسناد خزانه اسالمی برا   75،999

 19ها و ساالنه  ها  دولت و بانک تسویه بدهی

درصد از منابع صندوق توسعه به بانک کشاورز  از 

 .ها  دولت در این زمینه است دیگر برنامه

دکتر شهیدزاده اصلی ترین کارکرد گردهمایی 

کارشناسان را یادگیر  تعاملی )فرایند ار ا  

نیازها  شناختی( و اثرگذار  سازمانی دانست و 

ها  سازمانی  ا  گفت: کارشناسان به عنوان حرفه

باید این اصل را بیاموزند که به طور مستمر و 

داشته باشند و »  اثرگذار «و  «یاد بگیرند»مداوا 

ها  انسانی و  تالش نتیجه یادگیر  را به ارزش

 .اقتصاد  تبدیل کنند

دکتر شهید زاده بر شناخت نیاز مخاطب و بازار 

هدف، سرعت عمل و دقت، استفاده از قدرت 

خالقیت برا  تسهیل تعامل با مشتریان و اربا  

رشوع، افزایش شمار مشتریان و نقش آفرینی در 

سودآور ، بازنگر  در رفتار و عملکرد با هدف 

 .اصال  امور توسط کارشناسان تأکید کرد

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک 

کشاورز  استان هرمزگان، برا  راه انداز  این 

هکتار و 2.5پروژه که در سایت زمینی به مساحت 

هکتار توسط شرکت  09سایت دریائی به مساحت 

 088طر  توسعه نیکسا در حال اشرا است، بالغ بر 

میلیارد ریال سرمایه گذار  شده است که از این 

میلیارد ریال تسهیالت توسط بانک  009میزان 

کشاورز  از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی  

 .پرداخت می شود

بر اساس این گزارش با اشرا  این طر  زمینه 

نفر ایجاد خواهد شد.  42اشتغال مستقیم برا  

این گزارش می افزاید: تا پایان اردیبهشت ماه سال 

شار  تعداد بچه ماهیان موشود طر  به 

 .میلیون قرعه افزایش خواهد یافت1.0

شایان ذکر است پرورش ماهی در قفس راه حلی 

مناسب برا  مدیریت منابع آبی کشور و همچنین 

 .موشب افزایش راندمان تولید آبزیان است

  میلیارد ریال بـدهـی  5513امهال بیش از

کشاورزان خسارت دیده در بانک کشـاورزی 

 استان چهارمحال و بختیاری

شعب بانک کشاورز  در استان چاهاارماحاال و 

میلایاارد  1180بیش از 1403بختیار  طی سال 

ریال از بدهی کشاورزان خسارت دیده در باخاش 

کشاورز  و زیر بخش ها  مرتاباط را تامادیاد 

کردند. این میزان بدهی تمدید شده متاعالاق باه 

نفر از فعاالن بخش کشاورز  باود  11502تعداد 

قانون بودشه تمدیاد  11که بر اساس بند د تبصره 

 و تقسیط شد.

  هکتار از اراضی زراعـی در  921666بیمه

 بانک کشاورزی استان کردستان

شعب بانک کشاورز  استان کردستان در هافات 

قاریاب باه  03-05ماهاه اول ساال زارعای 

هکتار از ارا ی زراعی در این اساتاان را 403755

 تحت پوشش بیمه کشاورز  قرار دادند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شاعاب بااناک 

بیاماه  00999کشاورز  استان کردستان، بالغ بر 

گذار، محصوالت خود را تحت پاوشاش صانادوق 

 بیمه کشاورز  استان قرار دادند.

  میلیاردریال تسـهـیـالت 5122پرداخت

توسط بانک کشاورزی مدیریت امور شـعـب 

 تهران بزرگ

شعب بانک کشاورز  در تهران بزرگ در فروردین 

میلیارد ریال تسهایاالت 1500ماه سال شار  مبلغ

ها  کشاورز ، بازرگانی و خادماات،  به زیربخش

 صنعت و قرض الحسنه پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شاعاب بااناک 

کشاورز  تهران بزرگ، این میزان تسهایاالت باه 

 نفر متقا ی پرداخت شد. 289

  میلیارد ریال جرایم  43بخشودگی بیش از

تاخیر تادیه کشاورزان استان چهارمحـال و 

 بختیاری

میلیارد ریال از شرایم تاخایار تاادیاه  30بیش از 

بدهی کشاورزان و تولید کنندگان بخش کشاورز  

 03که در اثر عوامل قهر  و خشکسالی در ساال 

 دچار خسارت شدند، بخشوده شد.

  به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بااناک

کشاورز  استان چهارمحال و بختیار ، این مبلاغ 

هازار نافار از  10بخشودگی به تعداد بیش از  

کشاورزان و بهره برداران خسارت دیاده تاعالاق 

 گرفت.

  حضور بانک کشاورزی درنمایشگاه گـل

 وگیاه محالت

 11نمایشگاه گل وگیاه محالت از هافاتام تاا 

اردیبهشت ماه ساال شاار  بااحضاور بااناک 

داران در  ها  مرتبط و گلخااناه کشاورز ، شرکت

 شهرستان محالت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شاعاب بااناک  

کشاورز  استان مرکز ، در این نمایشگاه بااناک 

کشاورز   من حضور فعال، در قاالاب غارفاه 

نمایشگاهی نسبت به معرفی خدمات بانک و پاسخ 

 به سواالت تخصصی عالقمندان اقداا کرد.

  حضور بانک کشاورزی در یـازدهـمـیـن

نمایشگاه تخصصی دام، طیور، آبـزیـان و 

 صنایع وابسته در استان قم

یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت داا، طیور، 

آبزیان و صنایع وابسته با حضور و مشارکت بانک 

کشاورز  روز اول اردیبهشت ماه سال شار  

 .افتتا  شد

به گزاش روابط عمومی مدیریت شعب بانک 

کشاورز  استان قم، در این نمایشگاه که با حضور 

معاونان استاندار، روسا و معاونان سازمان شهاد 

ها  فعال در بخش  کشاورز  و سایر تشکل

کشاورز  افتتا  شد، مدیریت بانک کشاورز  

استان قم با اختصاص و ایجاد غرفه، عملکرد خود 

را در زمینه ها  صندوق بیمه، اعتبارات، 

ها  مالی از بخش کشاورز  و همچنین  حمایت

خدمات بانکدار  الکترونیک در معرض دید 

عالقمندان، بازدید کنندگان و بهره برداران بخش 

 .کشاورز  قرار داد

 59شایان ذکر است این نمایشگاه با حضوربیش از 

استان کشور از 12شرکت تولید  و صنعتی فعال از

تاریخ یکم لغایت چهارا اردیبهشت ماه در محل 

 .دائمی نمایشگاه ها  استان قم برگزار شد

 هزار قطعه بچه ماهـی، در  326رها سازی

ادامه عملیات اجرائی طرح پروش ماهـی در 

 قفس بانک کشاورزی استان هرمزگان

عملیات اشرائی بویه و لنگر گذار  نخستین طر  

تنی استان  4999پرورش ماهی در قفس 

قرعه بچه ماهی  709999هرمزگان با رهاساز  

 در فاز اول این طر  ادامه یافت.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک 

کشاورز  استان هرمزگان، برا  راه انداز  این 

هکتار و 2.5پروژه که در سایت زمینی به مساحت 

هکتار توسط شرکت  09سایت دریائی به مساحت 

 088طر  توسعه نیکسا در حال اشرا است، بالغ بر 

میلیارد ریال سرمایه گذار  شده است که از این 

میلیارد ریال تسهیالت توسط بانک  009میزان 

کشاورز  از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی  

 پرداخت می شود.

بر اساس این گزارش با اشرا  این طر  زمینه 

نفر ایجاد خواهد شد.  42اشتغال مستقیم برا  

این گزارش می افزاید: تا پایان اردیبهشت ماه سال 

شار  تعداد بچه ماهیان موشود طر  به 

 میلیون قرعه افزایش خواهد یافت.1.0

شایان ذکر است پرورش ماهی در قفس راه حلی 

مناسب برا  مدیریت منابع آبی کشور و همچنین 

 است.موشب افزایش راندمان تولید آبزیان 
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میلیارد ریال تسهیالت مکانیزاسیون  70*پرداخت 

نافار  353کشاورز  توسط بانک کشاورز  باه 

 متقا ی استان چهارمحال و بختیار 

قراعاه  29999*بهره بردار  از مرغدار  گوشتی 

 ا  با مشارکت بانک کشاورز  کردستان

میلیارد ریال تساهایاالت خارد  1938*پرداخت 

کشاورز  توسط بانک کشاورز  استان آذربایجاان 

 نفر  از فعاالن این استان 5799شرقی به 

میلیارد ریال تسهیاالت تاوساط 3011*پرداخت 

نافار  42875بانک کشاورز  استان همدان باه 

متقا ی به صورت تکلیفی، غیرتکلیفی ووشوه اداره 

 شده

مایالایاارد ریاال تساهایااالت 235*پارداخات 

مکانیزاسیون کشاورز  توسط بااناک کشااورز  

 استان آذربایجان شرقی

میلیارد ریال تسهیالت از ماحال  195*پرداخت 

اعتبار صندوق توسعه ملی در استان چهارمحاال و 

 نفر از متقا ی 544بختیار  به 

تنی تولید سرکه صنعتای  3999*راه انداز  واحد 

 با مشارکت بانک کشاورز  استان فارس

میلیارد ریال تسهایاالت  4399*پرداخت بیش از 

کشاورز  توسط بانک کشاورز  استان چهارمحال 

 نفر متقا ی 25899و بختیار  به 

میلیارد ریال تسهیالت حوادث غیر  111*پرداخت 

مترقبه مسکن توسط بااناک کشااورز  اساتاان 

نافار از  555چهارمحال و بختیار  به تاعاداد 

 متقا ی

میلیارد ریال تسهیالت قرض  13*پرداخت بیش از

الحسنه اشتغالزایی توسط بانک کشاورز  اساتاان 

 زنجان

میلیارد ریال تساهایاالت  105* پرداخت بیش از 

مکانیزاسیون کشاورز  توسط بااناک کشااورز  

 اصفهان

هزار هکتار از محصوالت زراعی  85* بیمه بیش از 

استان چهارمحال و بختیار  توسط صندوق بیاماه 

 بانک کشاورز 

فقره تسهیالت قرض الحاساناه  2839* پرداخت 

 ازدواک توسط بانک کشاورز  استان اصفهان

* بهره بردار  از یک واحد بسته بند  خشکبار در 

استان فارس با استفاااده از تساهایاالت بااناک 

 کشااورز 

میلیارد ریال تسهایاالت داا و  1999* پرداخت 

طیور توسط بانک کشاورز  استاان آذرباایاجاان 

فقره تسهیالت خارد وکاالن 0551شرقی درقالب 

وسرمایه درگردش به تولیدکنندگان گوشت قرمز و 

 سفید

*راه انداز  کارخانه تولید آبمیوه و چا  سارد در 

 استان فارس با مشارکت بانک کشاورز 

قرعه ا  گوشتای  49999بهره بردار  از مرغدار 

 در استان فارس

میلیارد ریال تسهیالت باغباانای  1299* پرداخت 

توسط بانک کشاورز  آذرباایاجاان شارقای باه  

 هزارنفر از باغداران و کارآفرینان15

* راه انداز  واحد ها  فرآور  کنجد با مشارکات 

تان در 12195بانک کشااورز  باه ظارفایات 

 شهرستان اردکان

میلیارد ریال تسهیاالت مساکان  120* پرداخت 

روستایی توسط بانک کشاورز  استان آذربایاجاان 

 نفر از روستائیان 2287شرقی به تعداد 

میلیارد ریال تسهیالت اشتغالزایی  271* پرداخت 

توسط بانک کشاورز  استان آذربایجان شرقی باه 

نفر فارغ التحصایاالن رشاتاه هاا  1439تعداد 

کشاورز  شویا  کار، مشاغل خانگی و طر  هاا  

 کوچک اشتغالزا

میلیارد ریال تسهیاالت شاباران  121* پرداخت 

خسارت ناشی از سرمازدگی توسط بانک کشاورز  

 نفراز متقا ی 1002استان اردبیلبه  

میلیارد ریال تسهیالت طر  هاا   44* پرداخت 

کمک ها  فنی اعتبار  در بانک کشاورز  استاان 

ها   نفر و در زیر بخش25این تسهیالت به    بوشهر

داا و طیور، تولید آبزیان پرورشی، صنایع تبدیلی و 

 تکمیلی  

درصد  اعتبار صندوق توسعه ملی در  198شذ  

 فقره طر  132استان بوشهر برا 

میلیارد ریال تسهیاالت سااخات  110* پرداخت 

مسکن روستایی توسط بانک کشااورز  اساتاان 

 1403تا  02اردبیل در طی سالها  

* احااداث اسااتااخاار ذخاایااره آ  بااا 

مترمکعب باا مشاارکات بااناک 12599ظرفیت

 کشاورز  دربخش سلفچگان استان قم

راسی پرورش گاو شیر  باا  49* راه انداز  واحد

مشارکت بانک کشاورز  استان چاهاارماحاال و 

 بختیار 

میلیارد ریاال تساهایاالت  4* پرداخت بیش از 

پرورش آبزیان توسط بااناک کشااورز  اساتاان 

 گلستان

میلیارد ریال تساهایاالت  193* پرداخت بیش از 

مسکن روستایی توسط بانک کشااورز  اساتاان 

 نفر از متقا ی 845هرمزگان به 

میلیارد ریاال تساهایاالت  15* پرداخت بیش از 

 صنایع تبدیلی دربانک کشاورز  استان هرمزگان

میلیاارد ریاال شارایام 30* بخشود گی بیش از 

تاخیر تادیه کشاورزان در بانک کشاورز  اساتاان 

 هرمزگان

میلیارد ریال شرایم تاخیر 11* بخشودگی بیش از 

تادیه کشاورزان بدهکار در بانک کشاورز  اساتاان 

 البرز

میلیارد ریال تسهایاالت  5234* پرداخت بیش از 

توسط بانک کشاورز  استان کرمانشااه 03در سال 

 نفر متقا ی20059به 

میلیارد ریاال تساهایاالت 192* پرداخت بیش از

صنایع تبدیلی در بانک کشاورز  خراسان شمالای 

 طر  41برا  احداث و بهره بردار  از 

میلیارد ریال تسهایاالت  3999* پرداخت بیش از 

توسط بانک کشاورز  استان هرمزگان به بیاش از 

 هزار نفر متقا ی 13

هزار میلیارد ریال تسهیالت  17* پرداخت بیش از 

هزار  119توسط بانک کشاورز  استان اصفهان به 

 نفر 200و 

* پرداخت صد درصد اعتبار ابالغی صندوق توسعه 

ملی توسط بانک کشاورز  استان سایاساتاان و 

 نفر متقا ی 335بلوچستان به 

میلیارد ریال تسهیالت تاوساط  0222* پرداخت 

باه  03بانک کشاورز  استان همدان در ساال 

 نفر متقا ی 47000

میلیارد ریال تسهایاالت  4999* پرداخت بیش از 

 03توسط بانک کشاورز  استان قم در سال 

میلیارد ریال تساهایاالت  883* پرداخت بیش از 

صنایع تبدیلی توسط بااناک کشااورز  اساتاان 

 مازندران

میلیارد ریال تسهیالت از ماحال 122* پرداخت 

اعتبار صندوق توسعه ملی توسط بانک کشااورز  

 استان اردبیل

میلیارد ریال تسهیالت از ماحال  122* پرداخت 

اعتبار صندوق توسعه ملی توسط شاعاب بااناک 

 کشاورز  استان اردبیل در 

میلیارد ریال تسهیاالت از ماحال  05* پرداخت 

اعتبار صندوق توسعه ملی توسط شاعاب بااناک 

 کشاورز  استان چهارمحال و بختیار 

هزار هکتار از ارا ی زراعی در  22* بیمه بیش از 

 استان سمنان

هزار هکتار از بااغاات اساتاان  20* بیمه بیش از 

 سمنان توسط صندوق بیمه بانک کشاورز 

میلیارد ریال تسهیالت آبیار  تحت 22* پرداخت 

 فشار توسط بانک کشاورز  استان البرز

میلیارد ریال تسهیالت در ساال  4409* پرداخت 

توسط شعب بانک کشااورز  در اساتاان  1403

 کهگیلویه و بویراحمد

 نفر از بهره برداران بخش کشاورز    29347به 

میلیارد ریال تسهیالت توساط  11779* پرداخت 

 08032بانک کشاورز  استان آذربایجان شرقی به 

 نفر از متقا یان 

میلیارد ریال تسهیالت صانادوق  333* پرداخت 

توسعه ملی در بانک کشاورز  استان کهگیلویاه و 

 نفر از کشاورزان  041بویراحمد به تعداد 

 8999* بهره بردار  از واحد سیلو  ذخیره گندا 

میلیارد ریالی بانک کشاورز  در  12تنی با اعتبار 

 استان خوزستان

میلیارد ریاال تساهایاالت  37* پرداخت بیش از 

صندوق توسعه ملی توسط شعب بانک کشااورز  

هاا   متقا ی در زیرباخاش 172استان سمنان به 

شیالت، آبرسانی، پرواربند ، صنایع تابادیالای و 

 تکمیلی و سرمایه درگردش زراعت و باغبانی

میلیارد ریال تسهیاالت از ماحال  24* پرداخت 

اعتبار توسعه مکانیزاسیون کشاورز  در اساتاان 

 نفر  39بوشهر به

میلیارد ریال تسهایاالت شاباران  39* پرداخت 

خسارت سیل توسط بانک کشاورز  استان سمنان 

 واحد آسیب دیده  299برا  بازساز  

میلیارد ریال تسهیاالت شاباران  121* پرداخت 

خسارت ناشی از سرمازدگی توسط بانک کشاورز  

 نفراز متقا یان  1002استان اردبیل به 

میلیارد ریال تسهیالت طر  هاا   44* پرداخت 

کمک ها  فنی اعتبار  در بانک کشاورز  استاان 

 نفر  25به   بوشهر

میلیارد ریال تسهیالت از ماحال  192* پرداخت 

 فقره طر   132اعتبار صندوق توسعه ملی  به 

میلیارد ریال تسهایاالت سااخات 110* پرداخت 

مسکن روستایی توسط بانک کشااورز  اساتاان 

 1403اردبیل در سال

 اخبار ویژه بانک کشاورزی ایران

 بهره برداری از واحدهای تولیدی با استفــاده از تسهیالت اعطایی بانک کشـاورزی 
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( در نتیجه بیشتر از آنکه ماردا 7)ادامه از صفحه 

بردار  کناناد از  ها  انسانی بهره کشور از توانایی

 کنند.  بردار  می درآمد نفت بهره

به نظر من ایران نیرو  انسانی بسیار  غنی دارد و 

باید از آن استفاده کند و نه از منابع طبیعی خاود. 

متاسفانه تا االن ایران بیشتر رو  توانایی تاولایاد 

نفت خود اتکا کرده که باالخره روز  باه پاایاان 

خواهد رسید و آن زمان مجبور است که به دنباال 

هایی برا  آن بگردد. پس بهتر است قبال  شایگزین

از اینکه نفت به اتماا برسد با خود فکر کنیاد کاه 

بسیار خو  است که درصد باالیی از درآمد سراناه 

کند، ولی ما باید بتوانیم  ما را فروش نفت تامین می

اقتصاد را طور  مدیریت کنیم که اناگاار نافات 

نداریم و وقتی موفق شدیم این کار را انجاا دهیام 

درآمد نفت را به آن ا افه کنیم که در این حاالات 

سرعت توسعه و رشد اقتصاد  ما چندیان بارابار 

بینیم که نفت الزاما یاک باال  خواهد شد. پس می

توان به صورت بهینه از آن اساتافااده  نیست و می

بایانایام در  کرد، وقتی یک نفرین است که ما می

کننده نفت حجم زیاد  از منااباع  کشورها  تولید

رود و چون من به هدر رفاتان  طبیعی به هدر می

منابع خیلی حساس هستم، این مو وع مارا آزار 

بینم که ایران هم متاسفانه دچار  دهد، وقتی می می

این مشکل شده است. یک مثال بسیار خو  که به 

تواند از آن به عاناوان ناماوناه  نظر من ایران می

استفاده کند کشور ترکیه است، در اقتصاد ترکایاه 

اشکاالت بسیار زیاد  وشود دارد، ولای آناهاا در 

ها  اخیر شاهد رشد بسیار سریع اقاتاصااد   سال

دانم که ترکایاه باه دلایال  اند، البته من می بوده

موقعیت شغرافیایی از امتیازات بیشتر در دسترسی 

به بازارها  دنیا نسبت به ایران بارخاوردار اسات، 

ولی عالوه بر این مو وع باید بگویم که اصاالحاات 

ها  اخیر انجاا شده  اقتصاد  مناسبی نیز در سال

است، ترکیه توانسته است که تورا را کنترل کناد، 

اند و  آنها قسمت دولتی اقتصادشان را اصال  کرده

به تدریج در حال اصال  بخش خصوصی هستاناد. 

دولت ترکیه در حال حا ر بسیار در بایان ماردا 

محبو  است و من مرمئن هستام کاه باخاش 

زیاد  از آن مربوط به عملکرد اقتاصااد  دولات 

است. ترکیه همسایه قدیمی ایران است و ایان دو 

سابقه تاریخی زیااد  دارناد و مان 

ا  اسات از  معتقدا که ترکیه نموناه

 آینده بالقوه ایران. 

کنام کاه ایاران  در آخر، من فکر می

توانایی، سرمایه انسانی، دانشاجاویاان 

بسیار عالی و نیز سیستام آماوزشای 

تواند این کشور  قدرتمند  دارد که می

را به یک کشور ثروتمند تبدیل کاناد. 

هنوز به این موقعیت نرسیده، ولی این امکان وشود 

دارد. متاسفانه رشد ایران برا  زمان نسبتا طوالنی 

به کند  صورت گرفته است، ولی نگااه مان باه 

بینانه است و امیادوارا کاه در  آینده ایران خوش

دهه آینده به یکی از بازیگران اصلی صحنه تجارت 

 BRICالمللی تبدیل شود و عضو شدید  برا   بین

 یعنی 

(Brazil, Russia, India, China)   باشد و از ایان

 Iبنامیم؛ یعنی یاک    BRIICپس ما این گروه را 

 ا افه کنیم.  Iranبرا  

نماینده فائو با تاکید بر اینکه ایاران چاالشاهاا  

متعد  را در بخش آ  تجربه کرده و کمبود آ ، 

در حال حا ر، تبدیل به یک اولویت مالای شاده 

است، گفت: رشد شمعیت، تغییر اقلیام، افازایاش 

نیازها  آبی و کاهش تامین آ  از شمله ماوارد  

هستند که فشار وارده شده به منابع آ  کشاور را 

 افزایش داده اند.

نماینده فائو با تاکید بر اینکه ایران چاالاش هاا  

متعد  را در بخش آ  تجربه کرده و کمبود آ ، 

در حال حا ر، تبدیل به یک اولویت مالای شاده 

است، گفت: رشد شمعیت، تغییر اقلیام، افازایاش 

نیازها  آبی و کاهش تامین آ  از شمله ماوارد  

هستند که فشار وارده شده به منابع آ  کشاور را 

 افزایش داده اند.

به گزارش ایانا به نقل از دفتر نمایندگی فاائاو در 

ایران، سرک ناکوز  نماینده فاائاو در ایاران باه 

مناسبت برگزار  نخستین روز ملی آ  در ایااران 

( با تاکید بار ایاناکاه باخاش 1403اسفند  12) 

درصد مانااباع  79کشاورز  در حال حا ر حدود 

درصاد مانااباع آ   05آ  شهان و نزدیک به 

بسیار  از کشورها  در حال توسعه را مصرف می 

کند، گفت: در منرقه خاورمیانه و شمال آفریقا که 

کشورها به طور طبیعی با کمبود آ  مزمن دسات 

به گریبان هستند، یکی از مهمترین چاال شاهاا، 

تامین امنیت آبی و غذایی برا  تاوساعاه پاایادار 

اقتصاد  و اشتماعی در شرایط کمیابی شادیاد و 

 غیرمنتظره آ  است.

بر اساس مشاهدات فائو، به خرر افتادن بهره ور  

سامانه ها  کشاورز  با کاهش کیفیات مانااباع 

خاک، بیابان زایی، افزایش شدت طوفان ها  گارد 

و غبار و افت معایاشاتای هاماراه شاده اسات. 

خشکسالی در شرایری که راه کارهاا  مانااساب 

مواشهه با آن در سرح محلی، ملی و منراقاه ا  

 وشود نداشته باشد، می تواند بسیار مخر  باشد.

نماینده فائو با تاکید بر اینکه ایران چاالاش هاا  

متعد  را در بخش آ  تجربه کرده است به طور  

که کمبود آ ، در حال حا ر، تبادیال باه یاک 

اولویت ملی شده، گفت: رشد شمعیت، تغییر اقلیم، 

افزایش نیازها  آبی و کاهش تامین آ  از شمالاه 

موارد  هستند که فشار وارده شده به مناباع آ  

 کشور را افزایش داده اند.

میلیمتر که کماتار از  257ایران با متوسط بارش 

یک سوا متوسط شهانی است و قرار گارفاتان در 

کمربند خشک و نیمه خشک کره زمین با دماا  

درشه سانتی گراد، ایاران در دساتاه  17متوسط 

کشورها  با تنش آبی است. میازان مانااباع آ  

سال گذشته به یک سوا  15تجدید پذیر ایران در 

 متوسط شهانی نزول پیدا کرده است.

برا  رسیدگی به این چالش ها، فائو به عنوان یاک 

میاالد ،  2914نهاد تخصصی بین المللی در سال 

( را تاسیس ناماود WSIابتکار عمل کمیابی آ  )

که نخستین خروشی آن، راهبردها  مشاارکاتای 

منرقه ا  برا  مدیریت پایادار آ  در باخاش 

کشاورز  در منرقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده 

است. راهبرد مشارکت منرقه ا ، برا  کمک باه 

کشورها  منرقه در شهت شناسایی و تاناظایام 

سیاست ها، ساختار حکمرانی، سرمایه گذار  ها و 

اقداماتی که به صورت پایدار منجر به بهبود باهاره 

ور  می شوند، چهارچوبی را فراهم می کاناد. از 

میالد ، شمهور  اسالمی ایاران باه  2910سال 

عنوان یکی از کشورها  نقره تمرکز این اباتاکاار 

 عمل انتخا  شده است.

نماینده فائو در ایران با اشاره به اینکه "هاماکاار  

راهبرد ، مکمل توانایی ها  تخصصی فاائاو در 

شمع آور  و توسعه داده ها و اطاالعاات باروز و 

شواهد واقعی پشتیبانی کننده فرآیندها  مدیریت 

منابع آ ، سیاست گذار  و تصمیم گیار  اسات" 

گفت: این همکار  را می توان یک پیشرفت قابال 

مالحظه در منرقه غر  آسیا و شمال آفریاقاا در 

شهت محاسبه معیارها  کمی، پایش و ارزیاابای 

خروشی ها و دستاوردها )شامل موارد مرتاباط باا 

 اهداف توسعه پایدار( تلقی نمود.

یکی دیگر از ابعاد مهم این همکار  راهبارد  در 

پرداختن به چالش بنیاد  کمبود آ ، بسیج طیف 

گسترده ا  از ذینفعان است. ما همه اعتقاد داریام 

که آ  یک عنصر حیاتی برا  زندگی همه اسات. 

اما حیاتی بودن آ  تنها به شنبه ها  اشتماعی و 

زیست محیری و یا حیات بخشایادن باه انساان 

محدود نمی شود، بلکه یک مسئله اقتصاد  نایاز 

هست. سرمایه گذار  در مدیریت موثر مناباع آ  

برا  توانمندساز  شوامع محلی و تقویت باخاش 

 کشاورز  و مناطق روستایی  رور  است.

نماینده فائو در شمع بند  سخنانش باا تصاریاح 

اینکه همکار  بخش ها  دولتی و خصوصی، یکی 

از محورها  اصلی تعامل با طیف گسترده ذینفعان 

است خاطر نشان ساخت از طریق تقویت مشارکت 

دولت ها، نهادها  بین المللی، شامعاه مادنای و 

بخش خصوصی، قادر به توسعه سیاست ها  نوین 

مشارکتی، حکمرانی و مدیریت برا  استفاده پایدار 

 از منابع آ  کمیا  خواهیم بود.

 حمایت فائو از مشارکت جمعی برای مقابله با کم آبی در ایران 

 ایران سرمایه انسانی، دانشجویان بسیار عالی و نیز سیستم آموزشی قدرتمندی دارد

http://telegram.me/
IAESMember 

 
 به کانال 

 انجمن اقتصاد کشاورزی ایران  
 بپیوندید.

https://telegram.me/IAESMember
https://telegram.me/IAESMember
https://telegram.me/IAESMemberD:/Users/hrsh/Documents/.android
https://telegram.me/IAESMemberD:/Users/hrsh/Documents/.android
https://telegram.me/IAESMemberD:/Users/hrsh/Documents/.android
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 گزیده اخبار کشاورزی ایران

به پیشنهـاد  31.65.23هیأت وزیران در جلسه 

وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد 

و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی 

نامه کشت فراسرزمینی را به شـرح  ایران، آیین

 زیر تصویب کرد:

 نامه کشت فراسرزمینی آیین

ا در این آیین  نامه اصرالحات زیر در معانای 1ماده

 روند:  مشرو  مربوط به کار می

بردار  از مانااباع،  الف ا کشت فراسرزمینی: بهره 

عوامل، ظرفیت ها و امکانات سایر کشاورهاا بارا  

تولید محصوالت کشاورز  مورد نیاز در راساتاا  

حفظ منابع پایه تولید و ارتقا  امنیت غذایی و سایر 

 نیازها  صنعتی کشور.

  ا متقا ی: کلیه اشخاص حقیقی ساکن ایاران و 

اشخاص حقوقی ایرانی که در چارچو   وابط ایان 

آیین نامه داوطلب کشت فراسرزمینی در کشورهاا  

 باشند. هدف می

ا وزارت شهاد کشاورز  ماکالاف اسات باا 2ماده

همکار  وزارتخانه ها  امور خارشه و امور اقتصاد  

و دارایی و سایر دستگاه ها  ذ  ربط و با رعاایات 

قوانین و مقررات مربوط، نسبت به تنظیام و ارایاه 

مشوق ها و حمایت ها باه ماتاقاا ایاان کشات 

 فراسرزمینی، از شمله موارد زیر اقداا نماید:

الف ا انجاا پشتیبانی، ارایه اطالعات و مشاوره هاا  

 الزا به متقا ی.

  ا تعهد خرید محصوالت و یا تولید قارارداد  در 

شرایط رقابتی در مورد محصوالت مورد نیااز  کاه 

اولویت آنها توسط وزارت شهاد کشاورز  اعالا و در 

 چارچو  مقادیر مصو  انجاا می  شود.

تبصره ا  وابط تعیین صالحیت حرفه ا  متقا یان 

کشت فراسرزمینی توسط وزارت شهااد کشااورز  

 تعیین می  شود.

ا وزارت امور خارشه مکلف است با هماهنگای 4ماده

وزارت شهاد کشاورز  نسبت به انجاا ماوارد زیار 

 اقداا نماید:

الف ا تنظیم و مبادله تفاهم  نامه  ها  دوشانبه باه 

منظور اخذ مجوز فعالیت شاهات تاولایاد، صادور 

محصوالت تولید  و بهره  گیر  از ابزارها  سیاسی 

و حقوقی موشود برا  برقرار  امانایات سارماایاه  

 گذار  متقا یان در کشورها  هدف.

  ا حمایت ها  حقوقی، قااناونای و مادنای از 

 متقا یان در کشورها  هدف.

پ ا ارایه تسهیالت الزا در خصوص امور کنسولای، 

اخذ روادید، اقامت و کار بارا  ماتاقاا ایاان در 

 کشورها  هدف با معرفی وزارت شهاد کشاورز .

ت ا شمع  آور  و ارایه اطالعات الزا از کشورهاا  

هدف به ویژه در خصوص قوانین، مقررات،  وابط و 

شرایط سرمایه گذار ، مالکایات، اشااره و باهاره  

 بردار  از ارا ی به وزارت شهاد کشاورز .

ا وزارت امور اقتصاد  و دارایای )شارکات 3ماده

مادرتخصصی سرمایه  گذار  ها  خارشای ایاران( 

مجاز است با متقا یان بخش خصوصی و تعاونی در 

اشرا  پروژه  ها  بزرگ کشت فراسارزمایانای در 

کشورها  هدف با رعایت قوانین و مقررات مارباوط 

 مشارکت نماید.

ا بانک مرکز  شمهور  اسالمی ایران مکلف  5ماده

است در چارچو   وابط و مقررات مربوط نسبت به 

تأمین ارز مورد نیاز در قالب اعتبار خرید محصاوالت 

 تولید  اقداا نماید.

ا وزارت تعاون، کار و رفاه اشتماعی ماوظاف  0ماده

است در چارچو  قوانین و مقررات مربوط نسبت به 

حمایت از نیرو  کار ایارانای ماتاقاا ای کشات 

 فراسرزمینی در کشورها  هدف اقداا نماید.

ا صندوق توسعه ملی مجاز است در چارچاو  7ماده

 وابط و مقررات مربوط، نسبت به تأمین تسهیاالت 

مورد نیاز متقا یاان کشات فاراسارزمایانای در 

کشورها  هدف با معرفی وزارت شاهااد کشااورز  

 اقداا نماید.

ا این آیین  نامه صرفاً شامل متقا یانی مای  8ماده

شود که با وزارت شهاد کشاورز  شاهات تاأمایان 

اهداف مذکور در این آیین نامه قرارداد منعقد نموده 

 باشند.

 نامه کشت فراسرزمینی را تصویب کرد هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی آیین

نخستین واحد تولید الکل از باگاس نیاشاکار در 

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در شمال 

 خوزستان راه انداز  شد.

این واحد نخستین خط تولید الکال از بااگااس 

نیشکر در خاورمیانه می باشد که در این شارکات 

 راه انداز  شده است.

اعتبار هزینه شده برا  راه انداز  واحد تاولایاد 

الکل در این شرکت را یکهزار میلیارد ریال اعتباار 

ریالی و ارز  بوده و در نخساتایان گااا روزاناه 

درصد و  00.0هزار لیتر الکل اتیلیک با خلوص 19

 درصد در این واحد تولید می شود. 00.00

تا پیش از راه انداز  خط تولید الاکال در ایان 

شرکت، باگاس به عنوان تفاله نیشاکار و آلاوده 

کننده محیط زیست به عنوان یک محصول ماازاد 

تلقی می شد که با راه انداز  این خاط تاولایاد 

محصول باگاس در فرآیند تولید الکل مورد مصرف 

 قرار گرفت.

خط تولید الکل شرکت کشت و صنعت نایاشاکار 

هفت تپه که در نوع خود در ایران و خااورمایااناه 

منحصر به فرد می باشد تمااا اساتااناداردهاا  

زیست محیری الزا را کسب کرده و هیاچاگاوناه 

 آلودگی ندارد.

 نخستین واحد تولید الکل از باگاس نیشکر راه اندازی شد.

به گزارش پایگاه اطالع رساانای وزارت شاهااد 

کشاورز ، این یادداشت تفاهم همکار ، تاوساط 

مهندس محمود حجتی وزیر شاهااد کشااورز  

کشورمان و یونگ بیونگ سه وزیر امور خارشه کره 

شنوبی طی مراسمی در حضور روسا  شمهور دو 

 کشور در کاخ سعد،باد به امضا رسید.

به موشب این سند، روابط و همکار  ها  ایران و 

کره شنوبی در بخش شیالت، به ویاژه در حاوزه 

ها  تبادل تکنولوژ ، مدیریت ذخایر، تحقیاقاات، 

سرمایه گذار  و اشرا  پاروژه هاا  مشاتارک 

 گسترش می یابد.

شایان ذکر است، یادداشت تفاهم همکاار  هاا  

ایران و کره شنوبی در زمینه شنگلدار  نیز بعد از 

 ظهر امروز به امضا خواهد رسید.

 یادداشت تفاهم همکاری های شیالتی ایران و کره جنوبی امضا شد

حمایت وزارت جهاد کشاورزی از ایجاد واحدهای کشت و صنعت و 

 دامپروری خصوصی

به گزارش پایگاه اطاالع رساانای وزارت شاهااد 

کشاورز  به نقل از ایرنا، محمود حجتی روز ساه 

شنبه در آیین آغاز عملیات اشارایای ماجاتاماع 

گاودار  شیر  صنعتی با ظرفیت پنج هازار راس 

در پارس آباد مغان افزود: بهاتاریان روش بارا  

رسیدن به ارزش افزوده در باخاش کشااورز  و 

دامدار  کامل کردن زنجیره تولید است و در ایان 

راستا مجتمع ها  کشت و صنعت نقش ماهامای 

 دارند.

و  با بیان اینکه این زنجیره باید از بذر گرفته تاا 

محصول نهایی و آماده مصرف را شامل شود، بیاان 

کرد: راهکار مهمی که با آن می توان بار مشاکال 

کمترین بهره و بیشترین زحمت و رنج کشااورزان 

غلبه کرد این است که تولید محصول از مزرعه تاا 

سفره و نیز فراورده ها  آن را تعاقایاب کارده و 

زنجیره کاملی از تولید تا مصرف را پیگیر  کنیم تا 

بیشترین بهره بردار  و ارزش افازوده را داشاتاه 

 باشیم.

حجتی اظهار کرد: کشاورز  ما باید از حالت سنتی 

به صنعتی و پیشرفته تبدیل شود تا ارزش افازوده 

 زیاد  داشته باشد.

و  همچنین با اشاره به سرمایاه گاذار  بازرگ 

دولت در طر  ها  آ  و خاک کشور گفت: یاکای 

از این سرمایه گذار  ها در استان اردبیل در حاال 

اشراست که شلوه شدید  از این اساتاان مارز  

کشور از نظر زیرساخت ها ، اقتصاد و تولید نمایاان 

 خواهد کرد.

وزیر شهاد کشاورز  افزود: همسایه ها  شمالی از شمله 

روسیه دارا  ظرفیت بسیار خوبی برا  صادرات محصول 

کشاورز  ایران است و با توشه به روابط نزدیک دو طرف و 

رایزینی ها  انجاا شده بین مقاا ها  دو کشور فرصت 

بسیار مناسبی برا  حضور کشاورزان و بازرگانان ایرانی در 

 این بازار بزرگ بوشود آمده است.

و  تشریح کرد: استان ها  مرز  از شمله اردبیل 

با توشه به تولید محصوالت ماتاناوع کشااورز  

ظرفیت مناسبی برا  صادرات محصوالت تولیاد  

خود به روسیه و دیگر کشورها  همسایه دارند و با 

برنامه ریز  انجاا یافته شاهد توفیق در این زمینه 

 در آینده خواهیم بود.

مجتمع بزرگ گاودار  شیر  صنعتی پارس آبااد 

مغان با ظرفیت پنج هزار راس از ساو  باخاش 

میلیون ریاال  429خصوصی و با صرف یک هزار و 

اعتباراشرا شده و پیش بینی می شاود در عارض 

 یک سال به بهره بردار  برسد.

درصد به ظرفیات تاولایاد  29با اشرا  این طر  

شیردر گاودار  ها  صنعتی استان اردبیل افازوده 

 می شود.

http://maj.ir/portal/Picture/ShowPicture.aspx?ID=55c27608-5f10-4560-ad26-5d509d41090f

