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دکتر سالمی رئیس انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

اقتصاد کشاورزی زمانی در مقابل تکانههای اقتصادی تابآور
خواهد شد که ارکان تولید آن بر دانش روز استوار باشد
دهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد کشاورزی ایران بهه
منظور بررسی چالشهای اقتصاد کشاورزی ایران و ارائه
دستاوردهای علمی و تحقیقاتی پژوهشگران این رشته
 22و  22اردیبهشت ماه در ماهان کرمان برگزار شد.

فهرست مطالب
 رئیس انجمن اقتصاد کشاورزی ایران:
اقتصاد کشاورزی زمانی در مقابل تکانههای اقتصادی تابآور خواهد شد که ارکان تولید آن بر دانش روز
استوار باشد 5 /و 2
 دهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران  22و  29اردیبهشت ماه برگزار شد9 /

 از استادان نمونه و پیشکسوت و دانشجویان تحصیالت تکمیلی نمونه اقتصاد کشاورزی تقدیر شد 4 /
 وزیر جهاد کشاورزی:
کشاورزی یکی از مزیتهای اقتصادی کشور ما است  1 /و 1
 مدیر عامل بانک کشاورزی:
بانک کشاورزی تمام بار توسعهای بخش کشاورزی را بر دوش کشیده است 3 /
 استاد دانشگاه اوکالهما استیل واتر آمریکا:
تا  96سال آینده ایران از نظر ذخایر آبی بسیار تحت فشار خواهد بود 8 /
 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران و رئیس صندوق توسعه ملی:
منابع صندوق توسعه ملی باید به ثروتهای ماندگار و مولد تبدیل شود 3 /
 معاون برنامه ریزی اقتصادی وزارت نیرو:
بحران آب جدی است و امنیت ملی ما به امنیت آب وابسته است  56 /و 55
 استاد و رئیس دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی:

اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست ،یک استراتژی توسعه و پیشرفت است 52 /
 استاد دانشگاه تهران و نماینده مردم کرمان:
قابل قبول نیست که با این حجم اعتبارات پژوهشی و این تعداد متخصصان اقتصادی برجسته در کشور
نتوانیم مشکالت کشاورزی را حل کنیم59 /
 مشاور مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی:
صندوق های حمایت در توسعه سرمایه گذاری اجتماعی بخش کشاورزی نقش مهمی ایفا می کنند 54 /
 تقدیر از حامیان مالی و معنوی دهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد کشاورزی ایران 54 /
 قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی:
سالیانه با  26میلیارد ریال خسارت در بخش کشاورزی مواجه هستیم 51 /
 مجمع عمومی انجمن اقتصاد کشاورزی ایران با شرکت اکثریت اعضاء برگزار شد 51 /
 رئیس اتاق بازرگانی ،صنعت ،معدن و کشاورزی:
باید در فضای پس از برجام از تجربیات و سرمایه کشورهای پیشرفته برای توسعه بخش کشاورزی کشور

به خوبی استفاده کنیم 51 /
 بیانیه دهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد کشاورزی ایران 53 /
 اولین جلسه هیأت مدیره انجمن اقتصاد کشاورزی ایران برگزار شد53 /

دکتر حبیب اهلل سالمی رئیهس انهجهمهن اقهتهصهاد
کشاورزی ایران پس از تالوت آیاتی از کالم اهلل مجیهد
توسط قاری برنامه با ایراد سخنانی به حضار و شرکهت
کنندگان کنفرانس خیر مقدم گفت.
به گزارش روابط عمومی انجمن اقهتهصهاد کشهاورزی

ایران ،دکتر سالمی در این مراسم از حضهور نهنها
اقای مهدس حجتی؛ وزیر محترم نهاد کشاورزی کهه
برای افتتاح رسمی این گردهمای بزرگ در کنفرانهس

افزایر یارانه ها نستجو کنند ،اقتصاد کشاورزی مها

حاضر بودند تشکر و قدردانی کرد.

با اقتصاد تا آور فاصله زیادی خواهد داشت .در عین

وی در بخشی از سخنان خود گفت :دهمین کنفرانس

حال ما بر این باوریم که اقتهصهاد کشهاورزی کشهور

دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران در شرایطی بهرگهزار

پتانسیلهایی به مراتب بیشتر از سهایهر بهخهرههای

می شود که برنام به همت دولت مردان غهیهور بهه

اقتصادی برای تبدیل شدن به اقتصادی تا آور دارد.

سرانجام رسیده است .بر نام فرصتهایی را ایهجهاد

نگاهی کوتاه به مشخصه اقتصادی اقتصادهای بهزرگ

نموده و در عین حال تهدیدهایی را در پهیهر روی

نهان که تکانه های عظیم اقتصادی اخیر نتهوانسهتهه

بخرهای مختلف اقتصادی و بهخهصهوخ بهخهر

آنها را از پای درآورد و در مقابل آنها تا آورده انهد و

کشاورزی قرار داده است .اقتصاد کشاورزی که همواره

بخوبی توانسته اند این شوک ها را از سر بگذرانند ،بهه

یکی از چالرهای عمده این بخر بوده میتوانهد بها

ما می گوید که تونه به علم و دانر و بهرهگیهری از

استفاد هوشمندانه و آگاهانه از فرصتهای پیر آمهده

دست آوردهای علمی و پتهانسهیهلههای عهلهمهی و

بسیار شکوفا شود .و در عین حال در صورت غهفهلهت

بخصوخ بکارگیری خیل عظیم نوانان با استعهداد و

ممکن است با چالشی قوی تر از گذشته موانه گردد.

توانمند ،دانشجو و دانشگاهی برای ایجاد تحههههول و

امید داریم که دست آوردهای این کنفرانس بهتهوانهد

پویایی در این بخر تنها راه دستیابی بهه اقهتهصهاد

ضمن شناسایی همه نانبه تهدیهدهها ،راههکهارههای

مقاومتی و تبدیل اقتصاد کشهاورزی آسهیهب پهذیهر

تبدیل به فرصتهای طالیی را ،پیر روی تصهمهیهم

مونود به اقتصادی تا آوراست.

گیران نظام و دولت مردان عزیز قرار دهد.

دکتر سالمی در ادامه افزود :ما امید داریم که انجمهن

در حالی این کنفرانس را آغاز می کنهیهم کهه سهال

اقتصاد کشاورزی ایران با برگزاری این کنفرانس بتواند

ناری بنام سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل از سوی

با به مشارکت گذاشتن دستآوردهای تهحهقهیهقهاتهی

رهبر معظم انقال نام گذاری شده اسهت .یهکهی از

مجموعه محققین به تحقق اقتصاد مقاومتهی کهمه

مشخصه های اقتصاد مقاومتی دانر بنیان بهودن آن

نماید .در همین نا فرصت را غنیمت شهمهرده و از

است و یکی از نشانه های دانر بنیان بودن اقهتهصهاد،

طرف انجمن اقتصاد کشاورزی اعالم مهی دارم کهه

پویایی و استمرار رشد بهرهوری در آن است.

انجمن آمادگی کامل دارد تا برای تحقق اقتصادی تا

بر این اساس اقتصاد کشاورزی زمهانهی در مهقهابهل

آور در بخر کشاورزی تمام توان و امکانات خود را در

تکانههای اقتصادی ،سیاسی داخلی و خارنی تها آور

خدمت برادران دلسوزمان در وزارت نهاد کشاورزی و

خواهد شد که ارکان تولید آن بر دانر روز اسهتهوار

سایر مراکز تصمیم گیر قرار دهد.

باشد ،تولید کارآمد باشد و این کهارآمهدی ههر روز

دکتر سالمی در ادامه از دستاندرکاران کنفرانهس از

شتابان تر شود .تا زمانی که اقتصاد تولید کشاورزی بها

نمله اعضای شورای راهبری که برای اولین بار در این

چند درصد تغییر در نرخ سود بانکی دچهار مشهکهل

دور از کنفرانس و به ابتکار رئیس انجمن شکل گرفت،

مهیکهنهد و

از دبیرخانه و دبیر کنفرانس ،از روسای کمیتهه ههای

برنامهریزان هم بجای تاکید بر افهزایهر بهههرهوری،

پنجگانه انجمن تقدیر و تشکر نمود .ایشان همچنهیهن

نجات تولید را در کاهر چند درصدی نهرخ سهود و

از حامیان مالی کنفرانس بسیار قدرانی کرد.

میشود و تولیدکنندگان را مضهطهر
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دهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران  22و  29اردیبهشت ماه برگزار شد

دهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشـاورزی
ایران  22و  29اردیبهشت ماه در دانشـگـاه
تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
ماهان کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن اقتصاد کشهاورزی
ایران دهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد کشاورزی
ایران توسط انجمن اقتصاد کشاورزی ایهران و بها
همکاری گهروه اقهتهصهاد کشهاورزی دانشهکهده
کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان در مهحهل
دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعهتهی و فهنهاوری
پیشرفته ماهان کرمان برگزار شد.
در این کنفهرانهس کهه بها شهرکهت گسهتهرده
دستاندرکاران و عالقمندان بهه عهلهم اقهتهصهاد
کشاورزی کشور همراه بود ،استادان ،دانشجهویهان،
اندیشمندان ،و متخصصان دانشگاهها ،دستگاههای
ارشد انرایی و سازمانهای علمهی تهحهقهیهقهاتهی
بخرهای دولتی و خصوصی در ی فضای علمهی
به بررسی چالرهای اقتصهاد کشهاورزی کشهور،
راهکارها و سیاست های رابردی پرداختند.
در مراسم افتتاحیه کنفرانس که ساعت  0:28روز
 22اردیبهشت ماه در سالن اصهلهی مهجهمهوعهه
دانشگاهی تحصیالت تکمیلی صنعتی و فهنهاوری
پیشرفته ماهان کرمان برگهزار شهد ،مهههنهدس
حجتی وزیر نهاد کشاورزی ،دکتر عبهدالهمهههدی
بخشنده معاون برنامه ریزی اقتصادی وزارت نههاد
کشاورزی ،دکتر سید صفدر حسینی رئیس هیهتت
عامل صندوق توسعه ملی ،دکتر مرتضی شهیدزاده

نمع فرهیخته و علهمهی از عهوامهل بهرگهزاری
کنفرانس قدردانی کرد و در خصوخ چهالهرههای
بخر کشاورزی ،سهیهاسهتهها ،حهمهایهتهها و
راهکارهای انرایی برای حاضران به ایراد سهخهن
پرداخت.
وی در بخشی از سخنهان خهود گهفهت :مها بها
چالرهای زیادی موانه هستهیهم .چهالهرههای
اقلیمی ،طبیعی ،محدودیت منابع آ از ی طهرف
و از طرف دیگر مسائلی که این روزها با آن روبهرو
هستیم مثل انباشت تولیدات کشاورزی و رکهودی
که در سطح بین الملل هست و افتادگی قیمت هها
و همچنین تورمی که در داخل کشهور داریهم و
متاسفانه از متوسط تورم نهانی هم خیلی بیشهتهر
است.
مهندس حجتی در ادامه سخنان خهود بها طهرح
سواالتی از کارشناسان و متخهصهصهان اقهتهصهاد
کشاوری خواست تا به این سواالت پاسخ های الزم
ارائه دهند و وزارت نهاد کشهاورزی را در حهل
مسائل بخر کشاورزی یاری نمایند.
در ادامه مراسم دکتر میرزایی رئهیهس دانشهگهاه
تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پهیهشهرفهتهه
کرمان به نیابت از دکتر طاهر رئیس دانشگاه شهید
باهنر کرمان به عنوان میزبان در پشت تریبون قرار
گرفت .ایشان ضمن خوش آمدگویی به حاضران ،با
معرفی دانشگاه تحصیالت تکمیلی صهنهعهتهی و
فناوری پیشرفته به تشریح وضعیت مجموعه تحت
مدیریت خود پرداخت.
به گزارش روابط عمومی انجمن اقتصاد کشهاورزی

رئیس هیتت مدیره و مدیر عامل بان کشهاورزی،
دکتر عباس عر مازار رئیس دانشهکهده عهلهوم
اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی ،دکتر محمهدرضها
پور ابراهیمی نماینده مهردم کهرمهان و راور در
مجلس شورای اسالمی ،دکتر علیرضا دائمی معاون
برنامه ریزی اقتصادی وزارت نیرو و منهدس حسن
نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی از مهمهانهان
ویژه بودند که در این کنفرانس حضور داشهتهنهد.
استاندار کرمان و رئیس دانشگاه شههیهد بهاههنهر
کرمان هم از مدعوین مراسم افتتاحیه کنهفهرانهس
بودند که به دلیل همزمانی سفر رئیس نمهور بهه
کرمان و شرکت در شورای اداری استان موفق بهه
حضور در این مراسم نشدند.
همچنین مهندس رضوی مدیر عهامهل صهنهدوق
حمایت از توسعه سرمایه گذاری ،و میر علی یهاری
مدیر عامل محترم شرکت تامین و انهتهقهال آ
خلیج فارس از دیگر مدعوین ویژه بودن که موفهق
به حضور در کنفرانس نشدند.
مراسم افتتاحیه با سخنرانی دکتهر حهبهیهب اهلل
سالمی رئیس انجمن اقتصاد کشاورزی ایران آغهاز
گردید.
وی ضمن خیر مقدم به میهههمهانهان و شهرکهت
کنندگان کنفرانس پس از سخنان کهوتهاههی کهه
بخشی از آن در صفحه قبل ذکر شد از مهههنهدس
حجتی وزیر محترم نهاد کشاورزی برای افهتهتهاح
رسمی کنفرانس و سخنرانی دعوت به عمل آورد.
وزیر نهاد کشاورزی پس از استقرار در نهایهگهاه
سخنرانی ضمن ابراز خوشحالی برای حضور در این
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ایران دکتر حسین مهرابی دبیر کنفرانس نهیهز از
روند برگزاری کنفرانس گزارش کوتاهی ارائه داد و
گفت :فراخوان مقاالت در مهر ماه  49انجام شد و
نزدی به  988مقاله در زمان مقرر دریافت گردید.
وی گفت :برای اولین بار بود که هر مقاله را بهه 2
داور ارسال کردیم و برای اولهیهن بهار بهود کهه
اصالحات را روی مقاالت خواستار شدیم.
وی سپس شرح مختصری از برنامه پهیهر روی
کنفرانس ارائه داد .و گفت :عالوه بر ارائه همهزمهان
مقاالت در چهار سالن فرعی ،سخنهرانهیهها و دو
میزگرد تخصصی داریم که قبل از بهرنهامهه ارائهه
مقاالت خواهد بود .ی میزگرد در مورد اقهتهصهاد
آ و بحران کم آبی و دیگری در خصوخ اقتصهاد
مقاومتی است.
وی ادامه داد :در میزگرد اول با حضور مسهوهوالن
بخر دولتی و خصوصی به واکاوی همیاران آ در
استان کرمان خواهیم پرداخت .و در میز گرد دوم
بحث اقتصاد مقاومتی ،مبانی و الزامات آن را دنبال
خواهیم کرد.
دکتر مهرابی افزود :سخنرانیهای تخصصی هم در
خصوخ چالشهای بخر کشاورزی ،عملکرد بانه
کشاورزی و تخصیص اعتبارات ،بیمه مهحهصهوالت
کشاورزی خواهد بود .همچنین کمبودهای آبهی و
کارایی در بخر کشاورزی که توسط سخهنهرانهان
خارنی ایراد خواهد شد.
پس از سخنرانی دبیر کنفرانس ،نویت به سخنرانان
کلیدی کنفرانس رسید.
(ادامه در صفحه )2
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(ادامه از صفحه )2
در دهمین کنفرانس از دکتر مرتضی شههیهد زاده
رئیس هیتت مدیره و مدیر عامل بانه کشهاورزی
که از حامیان ویژه این کنفرانس هم بهودنهد ،بهه
عنوان اولین سخنران کلیدی دعوت شده بود.
ایشان با ارائه آمار و ارقام در خصوخ عملکرد بان
کشاورزی ،تخصیص اعتبارات و تسهیالت بهخهر
کشاورزی و برنامههای پیر بینی شده بهانه در
برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی کشور سخن
گفت.
شهید زاده در بخشی از سخنان خود گفت :ما بهه
عنوان بان کشاورزی که بازوی اقتصادی دولت و
وزارت نهاد کشاورزی برای انرای سیهاسهتههای
اقتصادی برنامهریزی میکنهد خهود را مهو هف
میدانیهم کهه در آن چهارچهو و بهراسهاس
سیاستهای دولت تدبیر و امید کارهایمان را پیر
ببریم.
مدیر عامل بان کشاورزی با اشاره به اینکه بان
کشاورزی به عنوان یکی از بهازوههای اقهتهصهاد
مقاومتی به شمار می رود ،برنامه های ترسیم شده
بان در برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور را در
سه محور ذاتی ،اختیاری و سیاسی بیان کرد .کهه
مشروح سخنرانی وی در صفهحهات بهعهدی ایهن
خبرنامه آمده است.
سخنرانی کلیدی بعدی با خهانهم دکهتهر شهیهدا

استماع سخنرانیهای کلیدی بعد از هر مجدداً در
سالن اصلی حضور یافتند.
دکتر سید صفدر حسینی رئیس ههیهتت عهامهل
صندوق توسعه ملی نخستین سخنران کلیدی بعهد
از هر بود .وی در خصوخ سیاست های حمایتهی
صندوق توسعه ملی از بخر تهولهیهد کشهاورزی
سخن گفت.
ایشان در ابتدای سهخنان خهود از پیگهیری ههای
انجام شده در خصوخ رفع موانهع اشهتغال دانهر
آموختگان رشته مهندسی اقتصاد کهشاورزی خبهر
داد .وی در بخر دیگری از سخنان خود به نقهر
صهههندوق توسهههعه ملهههی در نهههبران کمبهههود
سرمایهگذاری در بخر کهشاورزی اشهاره کهرد و
ا هار داشت :نگاه دولت به منابع درآمهدی نفهت و
گاز از نگاه مصرفی و متمم بودنههای بهه منابعهی
برای سرمایهگذاری های مولد اقتصادی که بخهر
مهمی از آن در اقتصاد کشاورزی نهفته است تغییر
کرده و فرصتهای ندیدی برای این بخر فراههم
شده است.
وی از کارشناسهان اقتهصاد کهشاورزی درخواسهت

رستگاری استاد ایرانی دانشگاه اوکالهما اسهتهیهل
واتر آمریکا بود که در خصوخ امنیت غذایی و آبی
نهان و وضعیت ایران مطالب ارزشمندی ارائه کرد.
در بخر بعدی کنفرانس میزگرد تخصصی تهحهت
عنوان بحران منابع آبی در استان کرمان ،چالرهها
و راهکارها با حضور آقایان دکتر محمد عبدالهی از
موسسه تحقیقات پسته رفسنجان ،سهیهد احهمهد
علوی مدیرعامل آ منطقهای اسهتهان کهرمهان،
مهندس هدایتی نماینده شرکت تامین انتقهال آ
خلیج فارس و مهندس سید علی سید علهیهخهانهی
مدیر کل دفتر فنی استانداری کرمان برگزار شد.
ریاست میزگرد را دکتر علیرضا دائهمهی مهعهاون
برنامهریزی امور اقتصادی وزارت نیرو بهر عهههده
داشت.
پس از بحث های فنی و تشریح مسایهل مهونهود
اعضاء میزگرد به سواالت حهاضهران در خصهوخ
اشکاالت و ابهامات طرح همیاران آ کهرمهان و
موضوع شیرین سازی و انتقال آ خلهیهج فهارس
پاسخ های الزم ارائه کردند.
در برنامه بعد از هر نخستین روز کنفرانس که از
ساعت  09:28تا  01بطول انجامید ،ابهتهدا بهطهور
همزمان و در چهار سالن مجزا تعدادی از مهقهاالت
شفاهی کنفرانس توسط محققهان دانشهگهاههها و
موسسات علمی تحقیاتی ارائه شد.
پس از ارائه مقاالت شفاهی شرکتکنندگان بهرای

کرد تا برنامه مدونی برای استفاده از فرصت پیهر
آمده و استفاده از منابع صندوق داشته باشند.
دومین سخنران کلیدی بعد از ههر محمهد تقهی
شریعتی مشاور مهدیر عامهل صهندوق حمایهت از
توسعه سرمایه گذاری در کشاورزی بود.
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وی به سهم نهاچیز  5درصهدی سهرمایهگذاری در
بخر کشاورزی در مقابل سهم  05درصهدی ایهن
بخههر در تولیههد ملههی اشههاره داشههت و ایجههاد
صندوقهای حمایت از توسهعه سهرمایهگذاری در
بخر کشاورزی را گام مهمی برای تتمین مالی این
بخر عنوان کرد.
وی ونههه تمههایز صههندوقهای حمایههت بهها سههایر
موسسات مهالی و اعتبهاری را در مهشارکت ههای
مردمههی از نملههه بهرهبههرداران و تولیدکننههدگان
دانست و گفت :نقر بهرهبرداران و تولیدکننهدگان
در صندوق بسیار پررنگ ،فعال و واقعهی اسهت .از
این رو ساختار این نهاد فقهط اقتهصادی نیهست،
بلکه بعد انتماعی هم دارد.
وی به مهشارکت حهدود دو میلیهون نفهری اعهضا
صندوق اشاره داشت و از عملکرد صندوق بخاطهر
تحقق اهداف انتماعی آن ا هار رضایت کرد.
قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی سخنران کلیهدی
بعدی بود که در رابطه با فعالیتهای صندوق بیمه
و مسائل پیرامون آن مطالبی برای حاضران بهیهان
داشت.
مهندس حسن نژاد در بخشی از سهخهنهان خهود
گفت :طبق گزارشات مونود ساالنه با  28میلیهارد
تومان خسارت در بخر کشاورزی و مخاطرات آن
موانه هستیم.
(ادامه در صفحه )9
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(ادامه از صفحه )2
ایشان به پدیدههای نو هور ریزگردها ،فرونشسهت
اراضی و زوال اراضی ننگلی اشاره داشت و گفهت:
با افزایر تولیدات کشاورزی فشار بیهشهتهری بهه
منابع تولیدی وارد می شود و آسیب پذیری بخهر
کشاورزی و مخاطرات آن را با تغییرات اقهلهیهمهی
افزایر میدهد.
قائم مقام صندوق بیهمهه کشهاورزی در پهایهان
صحبتهای خود راهبردهایهی را بهرای آیهنهده
صندوق بیمه ارائه داد.
در پایان سخنرانیهای کلیهدی و پهس از یه
استراحت و پذیرایی کوتاه اعضها انهجهمهن بهرای
برگزاری مجمع عمومی عادی در یکی از سالنهای
نانبی گرد هم آمدند .برگزاری مجمع تا پاسهی از
شب به طول انجامید و در نهایت نخسهتهیهن روز
کنفرانس در ساعت  22:28به پایان رسید.
دومین روز کنفرانس
دومین روز کنفرانس ساعت  0:28صبح روز بیست
و سوم اردیبهشت ماه آغاز شد .اولیهن سهخهنهران
کلیدی دکتر سید حسین سقائیان نژاد از دانشگهاه
کنتاکی آمریکا بود که در خصهوخ اسهتهفهاده از
آموزشهای نوین در نهت توسعهه و پهیهشهرفهت
کشاورزی سخن گفت.
دومین سخنران کلیدی این روز نیز دکهتهر نهر
بتیس از دانشگاه نیواینگلد استرالیا بهود کهه در
خصوخ عوامل مؤثر بر کارایی مزارع گندم به زبان
انگلیسی سخنرانی کرد.
دومین میزگرد تخصصی کنفرانس تحهت عهنهوان
اقتصاد مقاومتی ،مبانی و الزامات آن بها شهرکهت
دکتر محمد رضا پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان
و راور در مجلس شورای اسالمی ،دکهتهر عهبهاس
عر مازار رئیس دانشکده علوم اقتصادی دانشگهاه
شهید بهشتی ،دکتر بهاءالدیهن نهجهفهی اسهتهاد
پیشکسوت اقتصاد کشاورزی و مهندس حهجهتهی
مدیر استانی طرح آبادانی و پیشرفت شهههرسهتهان
قلعه گنج استان کرمان برگزار شد که از سهاعهت
 00:28آغاز و تا ساعت  02به طول انجامید.
در بعد از هر روز دوم ،محسن ناللپور رئیس اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تنها سخنهران
کلیدی اختتامیه کنفرانس بود کهه در خصهوخ
فرصت ها و چالرهای تولید محصوالت کشهاورزی
پس از برنام سخنرانی کرد.
وی در بخشی از سخنان با بیان عدم تناسب میزان
تولید با حجم زیاد آ مصرفی و بکارگیری خهیهل
عظیم نیروی انسانی در بخر کشهاورزی ا هههار
داشت :شرایطی را که امروز در کشهاورزی داریهم،
شرایط پایدار و قابل تداومی نیست و نخواهد بود.
وی اضافه کرد :اینکه ما در طول سالهای گذشتهه

بیر از سه برابر مقدار متوسط نهانی آ مصهرف
کردهایم و چهار برابر متوسط نهانی هم از نیهروی
انسانی ،و باز همان میزان تولید حاصل شده اسهت
یعنی نسبت تولید ما در مقایسهه بها دنهیها یه
دوازدهم است.
ایشان به فرصت های پس از برنام اشاره کرد و از
فعاالن اقتصادی و بخصوخ متخصصان اقهتهصهاد
کشاورزی خواست تا با استفاده از دسهتهاوردههای
پیشرفتهه کشهاورزی و مشهارکهت در مهراکهز
تصمیمگیری و تدوین آئیننامهها و دستورالعملها
برای پیشرفت کشاورزی کشور حضور پر رنگتهری
داشته باشند.
وی ا هار داشت :ارتباطات با دنیا ،نگاه به محصول
صادراتی ،نگاه به نهال و بذری که در دنیا سهالهها
روی آن کار شده باید در اولویت باشد.
پایان بخر دهمین کنفرانس دوساالنهه اقهتهصهاد
کشاورزی ایران قرائت قطعنامه توسط دکتر نهاصهر
شاهنوشی دبیر علمی کنفرانس و تقدیر از استادان
نمونه و پیشکسوت ،دانشجویان نمونه تحصهیهالت
تکمیلی رشته مههنهدسهی اقهتهصهاد کشهاورزی
دانشگاههای کشور و رؤسای کمیتههای تخصهصهی
انجمن بود که توسط رئیس انجمن صورت گرفت.

شایان ذکر است برگزاری کنفرانسهای دوسهاالنهه
اقتصاد کشاورزی یکی از اهداف و برنامههای اصلی
انجمن اقتصاد کشاورزی ایران است کهه پهس از
فراخوانی از سوی انجمن و بررسی پیشنهههادههای
میزبانی ،هر بار در یکی از دانشگاهها و یا موسسات
علمی و تحقیقاتی کشور برگزار می شود.
کنفرانس دهم نیز بر همین روال و با شرکت بیهر

از  988محقق برنسته دانشههههگاهها و موسسهات
و سازمانهای علمی پژوهشی بخرهای دولتهی و
خصوصی شاغل در بخر کشاورزی و به مهنهظهور
ارائه دستاوردهای تحقیقاتی و بهررسهی مسهائهل
پیرامون اقتصاد کشاورزی کشهور بها ههمهکهاری
دانشگاه شهید باهنر کرمان طی روزهای بیسهت و
دوم و بیست و سوم اردیبهشت ماه برگزار شد.

از استادان نمونه و پیشکسوت و دانشجویان نمونه اقتصاد کشاورزی تقدیر شد

در پایان بخر دهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد
کشاورزی ایران از اسههتادان نمونه و پیشکسوت و
دانشجویان تحصیالت تکمیلی نمونه تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن اقتصهادکشهاورزی
ایران ،در مراسم اختتامیه دهمهیهن کهنهفهرانهس
دوساالنه اقتصادکشاورزی ایران و پس از قهرائهت
قطعنامه پایانی کنفرانس از دکتر ناصر شاهنوشهی
به عنوان استاد نمونه و از دکتر سیدصفدر حسینی
و دکتر محمدسعید نوری نائینی به عنوان استادان
پیشکسوت انجمن بخاطر تالشهای ارزنده علمهی
و سعی و اههتهمهام در نهههت ارتهقهاء عهلهم
اقتصادکشاورزی توسط رئیس انجمن و با حضهور
دکتر سلطانی و دکتر نجفی از دیگر پیشکسهوتهان
انجمن ،دکتر مهرابی دبیر کهنهفهرانهس و آقهای
ناللپور رئیس اتاق بازرگانی با اهداء لوح و ههدیهه

تقدیر به عمل آمد.
همچنین در این مراسم از آقایان مهندس حسیهن
نوروزی دانشجوی دوره کهارشهنهاسهی ارشهد از
دانشگاه تهران ،مهندس ابراهیم ناودان دانشجوی
دوره دکتری از دانشگاه تبریز ،مهندس مصهطهفهی
مردانی نجف آبادی دانشجوی دوره دکهتهری از
دانشگاه زابل ،مهندس مصهطهفهی بهنهی اسهدی
دانشجوی دوره دکتری از دانشگاه شهید بهاههنهر
کرمان ،و خانم ها مهندس عفت قربانیان دانشجوی
دوره دکتری از دانشگاه شیراز و مهندس فهاطهمهه
کشیری کالئی دانشجوی دوره دکتری از دانشگهاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به عهنهوان
دانشجویان نمونه با اهداء لوح و هدیه تقدیر شد.
عالوه بر این ،در این مراسم از رؤسای کمیتهههای
تخصصی انجمن نیز با اهداء لوح تقدیر شد.

گفتنی است انتخا استاد نمونه ،پهیهشهکهسهوت
نمونه ،دانشجویان نمونه ،پژوهشگر نمونه و پهایهان
نامه برتر از برنامه ها و سیاسهتههای راههبهردی
انجمن اقتصاد کشاورزی ایران است که هر بار پس
از اطالع رسانی الزم بر اساس معیارهای تهعهیهیهن
شده در کمیته آموزش و پژوهر انجمهن ،مهوارد
پیشنهادی بررسی و منتخبان در کنفرانس مهورد
تقدیر قرار میگیرند.
شایان ذکر است به دلیل عدم ارسال بهه مهوقهع
مدارک متقاضیان در بخر پژوهشگر نهمهونهه و
پایان نامه برتر ،در این بخر انهتهخهابهی صهورت
نگرفت .و انتظار می رود در کنفرانس آینده که در
سال  41برگزار خواهد شد این امر نیز تحقق پیهدا
کند.

به کانال و گروه خبری و اجتماعی انجمن اقتصاد کشاورزی ایران در تلگرام بپیوندید.
Channel: http://telegram.me/IAESMember

Group: https://telegram.me/joinchat/BqyZAjyFk-0YiSzocR6n6w
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ویژه دهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران
وزیر جهاد کشاورزی در مراسم افتتاحیه دهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران:

کشاورزی یکی از مزیتهای اقتصادی کشور ما است
”متن سخنرانی مهندس حجتی وزیر محترم نههاد
کشاورزی در مراسم افتتاحیه دهمههین کنفهرانهس
دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران“
بسم اهلل الرحمن الرحیم
قبل از هر چیز تشکر می کنم از همه عهزیهزان و
دست اندرکارانی که با پیگیری و زحمات و تهالش
شبانه روزی خود مقدمات برگزاری این کنفهرانهس
را فراهم کرده اند .از اینکه بنده را قابل دیدنهد تها
چند دقیقهای را مزاحم شما عزیهزان و سهروران
باشم بازهم تشکر می کنم.
در ابتدا این نکته را اشاره کنم دو سال قهبهل در
کنفرانس پیشین که توفیق حضور در بیهن شهمها
فرهیختگان را داشتم با تونه به مسائل و مباحثهی
که در سطح کالن ملی مطرح است و یا مشکالتهی
که در میدان عمل و در مزارع با آن روبرو هستیهم
و یا در بحث مسائل عرضه و تقاضای مهحهصهوالت
کشاورزی که در سطح بین المللی و قیمتهای آن
ونود دارد ،چند سوال خدمت شهمها عهزیهزان و
سروران طرح کردم و خواهر کردم که بهایهد بهه
کم هم برای اینها راه حلی پیدا کنیم .متاسفانهه
آنطوری که باید و شاید چیزی دست ما را نگرفهت.
من فکر می کنم و تاکید دارم بر ایهن کهه بهایهد
پیرامون مسائل اقتصاد کشاورزی ایران برای یه
تولید پایدار راهکارهایی را پیهدا کهنهیهم و ایهن
راهکارها در محافل علمی ،نظری و عملی مهبهنهای
کارمان باشد و در نهایت بتواند عزم ملی ما بهاشهد
که شاید برای پایداری تهولهیهد و نسهل آیهنهده
کشاورزی مملکت و برای اقتصادمان مفید بهاشهد.
در بعضی زمینه های اقتصادی این کارها به نحهوی
انجام شده و ی باورهایی نوشته یها نهنهوشهتهه
بصورت آرام و آرام به صورت عزم ملی درآمده ولی
در بخر کشاورزی کمتر شهاههد ایهن مهوضهوع

هستیم.
چالرهای زیادی داریم ،چالرههای اقهلهیهمهی،
طبیعی ،محدودیت منابع آ از یه طهرف و از
طرف دیگر مسائلی که این روزهها بها آن روبهرو
هستیم مثل انباشت تولیدات کشاورزی و رکهودی
که در سطح بین الملل هست و افتادگی قیمت هها
و همچنین تورمی که در داخل کشهور داریهم و
متاسفانه از متوسط تورم نهانی هم خیلی بیشهتهر
است .این چالرها باعث می شود که عدم تهوازنهی
در قیمت ها پیر بیاید و در کنار این مسائل خهود
آگاه یا ناخودآگاه بعضی وقتها ا هار نظرهایی در
محافل تصمیم سازی و تصمیم گیریهای مختلهف
می شود که سبب ناپایداری در تولید میشود .اگهر
بتوانیم به سوالهای پیرامون این موضوع بدرستهی
پاسخ دهیم و آن را تبدیل به ی عزم ملی بکنیهم
اتفاقی که در رابطه با تولید شکر در سهال  05در
کشور افتاد هرگز تکرار نمی شود.
در آن زمان نیاز کشور به  588الی  088هزار تهن
شکر بود و با ی تعادل قیمتی تعرفه شکر وارداتی
 %98تعیین شده بود .تعرفه را به صفر رساندنهد و
دو میلیون و پانصد هزار تن شکر وارد کشور شهد.
اثر آن این شد که تولید چغندرقند که تا آن زمهان
قریب به  0میلیون تن بود در سال  00به کمتر از
 2میلیون تن رسید .و شوکی در عرصه تولید وارد
شد .تولیدکننگان اعم از آنهایی که در صنعت قنهد
و شکر بودند و آنها که در مزرعه کار می کردند از
دایره تولید این محصول خار شدند و مهزارع بهه
کشت سیب زمینی اختصاخ یافت .و آن سهیهب
زمینی که سال  01برداشت شد به شکل نامناسبی
وارد بازار شد .ما باید روش خودمان را به عزم ملهی
تبدیل کنیم باید تصمیم سازی در کشور نهادیهنهه
شود و در کوران سیاست گرفتار نشود بهایهد یه
انماع کلی ونود داشته باشد که انشاءاهلل با کم

شما عزیزان به آن برسیم .ما آمهادگهی داریهم در
وزارت نهاد کشاورزی ،در گروهکارهایهی کهه در
نهت رفع مشکالت تشکهیهل دادهایهم از شهمها
متخصصان کم بگیریم.
بخر کشاورزی علیرغم همهه مهحهدودیهتههای
مونود از زمانهای قدیم بخوبی توانسته به فعالیت
خود ادامه دهد و کشاورزان ما با محهدودیهتههای
اقلیمی ،ابزار ،سرمایه و دانر بومی خهود کهنهار
آمدند ،ملت فقیری هم در طول تاریخ نبهودنهد ،از
هیچ ملتی هم کم نمیگرفتند بلکه بهه سهایهر
ملتها هم کم کردند.
این شائبه بونود نیاید که چون در وضعیت اقلیمی
گرم و خش هستیم پس در این ارتباط حرکهتهی
نمی توانیم بکنیم .امروز تقاضا افزایر یافته ،تولید
معیشتی به تولید اقتصادی و تولید خانوار به تولید
انبوه تبدیل شده اینها همه قابل قبول ولهی ابهزار
مدیریت ،دانر و سرمایه کنونهی کهه امهروز در
اختیار بشر است قطعاً آثار تبعی ونودیر بیر از
آن افزایر تقاضایی است که در سطح ملهی و در
سطح بین المللی ایجاد شده است .بنابراین اگر در
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عمل نارسا هستیم طرف نارسایی را باید خهودمهان
بدانیم نه اینکه گردن اقلیم باشد .در همین اقلهیهم
آبا و اندادمان تالش کردند سطح سفره ههای آ
زیرزمینی هم به هیچ ونه پائین نیامد .فرونشسهت
هم هیچ وقت نداشتیم .اگر اشهکهالهی هسهت از
عملکرد ما است .از نگاه و نگرش ما است .مسوهلهه
اصلی این است که باید مورد تونه باشد.
در آن نلسه قبلی خدمت عزیزان عرض کردم کهه
ی هدف گذاری کردیم که در ی ههدف مهیهان
مدت باید تراز تجاری غذای کشور را بهه صهفهر
برسانیم .این تصمیم هم ورای مسائل مهربهوط بهه
امنیت غذایی ،وابستگی و غیره است ارزیابی ما این
بود که مملکت ما مزیت های نسبی فهوق الهعهاده
زیادی در بخر کشاورزی دارد کهه شهنهاسهایهی
نکردهایم یا از کنارش گذشتیم و مهیگهذریهم و
متاسفانه نمی بینیم.
در  28یا  98سال پیر چه کسی میدانسهت بهه
عنوان مثال سه چهار تا محصول را مهن مهثهال
بیاورم که کمترین وابستگی را به آ و خاک دارد
(ادامه در صفحه)0
که ما محدودیت داریم،

ویژه دهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران
وزیر جهاد کشاورزی در مراسم افتتاحیه دهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران:

کشاورزی یکی از مزیتهای اقتصادی کشور ما است
(ادامه از صفحه )5
مثل زعفران ،زرش  ،عنا و  0958گیاه دارویهی
که مختص این سرزمین و این اقلیم اسهت و در
عرصههای مرتعی ما به راحتی قابل اسهتهحهصهال
است .ارزش افزوه ایجاد میکند .مواد موثره مفیدی
که دنیا به دنبال آن است و با قیمت باال می شهود
عرضه شود .و ما از آن غافل بودیم و هستیم و قس
علی هذا.
امروزه بحث گلخانه را داریم که مسوله آ را حهل
کرده است .ما در این مورد واقعاً عقب هستیم .ی
کشوری در شمال ایران ما با  288میلیون نمعیت
و درآمد سرانه فوق العاده زیاد ونود دارد که البتهه
 0ماه یخبندان هم دارد .و ما میتوانیم میوه غهیهر
فصل را در اختیارش قرار دهیم .امروز هم که بستر
سازی شده و عوامل بیرونی به کم ما آمهده انهد
عوامل درونی هم پیگیری شده و بستر سازی الزم
صورت گرفته است ،می خواهند قراردادهای چهنهد
صدهزار تنی رانع به گونه فرنگی با ما ببندند ،مها
کسی را نداریم که بتواند طرف مهذاکهره شهود و
بتواند تعهد کند و ی نظام تولید را مدیریت کنهد.
البته آدم داریم که میلیارد دالری واردات داشهتهه
باشد ولی آدمهایی که  08میلیون دالر بتواننهد در
بخر کشاورزی صادرات داشته باشند خیلی کهم
داریم.
آ هم که گلوگاه توسعه بخر کشاورزی است در
بحث گلخانه ها در واقع بخاطر مصرف فوق الهعهاده
کم اش پشت سر است .در هلند در ی متر مربهع
 088کیلوگونه تولید می کنند .با ی متر مکعهب
آ  258کیلو گونه فرنگی تولید میکنند .یعهنهی
هر  9لیتر آ ی کیلو گونه فرنگی .پس رفیت
هست قابلیت هست و تکنولوژی و ابهزارش ههم
ونود دارد .فقط ی مقدار سرمایه و مهدیهریهت
میخواهد که در این قسمت مسوله داریم و ایهن
مسایل باید حل شود.
ما با چالر های زیادی روبرو هستیم که از ننهس
نمونه مربوط به شکر هستند .تراز غذایهی مها در
سال  42تنها  0میلیارد دالر بود .سال گذشته بهه
منهای  2میلیون و چهارصد رسید .الهبهتهه ایهن
کاهر همر بخاطر افزایر صادرات و یا کهاههر
واردات ما نیست و بخشی از آن بهخهاطهر افهت
قیمتهای نهانی است .حدود  %28آن بخاطر افت
قیمت محصوالتی است که مها وارد مهیکهردیهم.
حدود  18درصد آن مربوط به افزایر صهادرات و
کاهر واردات است و قطعاً این عدد در سال ندید
هم کاهر بیشتری خواهد داشت .در سال گذشته
یعنی  49 -42منهای  %28نسبت بهه مهتهوسهط
سالهای قبل بارندگی کمتر داشتیم .یعنهی سهال
گذشته ی سال خشکی بود که البهتهه در سهال
ندید وضعیت کمی بهتر است .طبق گزارش بان
مرکزی اثر تولید کشاورزی در فضای کسب و کهار

کشور حدود  % 29است یعنی کشوری کهه یه
سوم فضای کسب و کارش کشاورزی است و ایهن
بخر حدود  08الی  02درصد در اقتصاد تهاثهیهر
دارد ،بخشی نیست که در این مملکت بشهود بهه
راحتی از آن عبور کرد و نادیده گرفت .که الهبهتهه
بعضیها در تصمیم گیریها بهه راحهتهی عهبهور
میکنند.
مسوله دیگر مسوله بیمه کشاورزان است .متاسفانه
هنوز نتوانستیم بیمه خدمات انتماعهی را بهرای
کشاورزان فراگیر کنیم .چون این مسوله به حهوزه
کاری رفاه و تامین انتماعی بهر مهیگهردد ولهی

قیمتها اتفاق افتاده و رکودی است که در بهازار
است و کشورها و صادرکنندگانی که نمی توانند از
تولیدکنندگان داخلیشان پشتیبانی کنند متاثر از
این وضعیت هستند .مثل اروگوئه که صادر کننهده
سنتی است ،آنها هم مشکالت زیادی دارنهد و در
کل فشارهای نهانی در کشورهای توسعه یهافهتهه
صنعتی ی چنین وضعیتی را بونود آورده اسهت.
برای ما ی نور و برای آنها که صادرکننده سنتی
هستند هم بنحوی دیگر .این ها مشکالتی است که
با آن روبرو هستیم آیا واحد ما بهرهور نیست یا اگر
مشکلی مطرح میشود به عهنهوان حهل مشهکهل

علیرغم پیگیری های متعدد نتوانستیم آن را بهه
سرانجامی برسانیم .علت هم این است که نگاه بهه
بخر کشاورزی نگاه درستی نیست .ی کشاورزی
که تمام عمر خود را برای تولید کشاورزی صهرف
کرده بعد از  98یا  58سال فعالیت هیچ پشتوانهای
ندارد انگار هیچ فعالیت اقتصهادی در آن مهدت
نداشته است .اما در مقابل کارگری که در بهخهر
فوالد کار می کند بعد از  28سال کار با صنهدوقهی
که به عنوان صندوق بازنشستگی در این بخر و با
مشارکت دولت فعال است ،زنهدگهیاش تها حهد
مطلوبی تامین می شود.
دامدار ما امروز از نظر فنی از دامداریهای بهزرگ
نهان مثل فرانسه ،آلمان ،ایتالیا نهلهوتهر اسهت،
سرمایه ژنتیکی که اینها دارند ضریهب تهبهدیهل،
فرمولهای غذایی ،میزان تولید روزانه و غهیهره و
ذال  ،بخوبی با دامداریهای بزرگ دنیها رقهابهت
میکنند ولی امروز محصول آنها رو دستشان مانده
و محصول همان کشورها بازارهای صادراتی اینهها
را تحت تاثیر قرار داده است .می خواهند محصهول
تولیدکنندگان ما به داخل پس زده شهود و دارد
فشار می آورد که وارد بازارهای داخلی ما بشوند و
بازار داخلی را هم از تولیدکنندگان داخلی بگیرنهد.
البته بخشی از آن بخاطر رکودی است که در سطح

مقطعی است.
مشکل بخر کشاورزی امروز مشکهل اقهتهصهادی
است .چگونه صیانت بکنیم در ارتهبهاط بها فشهار
کاالهایی که میخواهد وارد کشور شود .این یهکهی
از مشکالت ما است.
ی وقتی مرغ تولید می کردیم با ضریب تهبهدیهل
 ، 2/1امروز در بخشی از واحدهای ما بها ضهریهب
تبدیل  0/0و  0/1تولید می شود که با رکوردههای
نهانی مطابقت دارد ولی همین که دارد تهولهیهد
میکند در مورد پایداری اش عالمت سوال اسهت.
باید در مورد این مسایل فکری شود .در این دولهت
سرمایه گذاری سنگینی در ارتباط با آ و خهاک
انجام شده و بی سابقه است .در پایان عرایضم بهه
دو سه سوال اشاره می کنم.
* دستیابی به چشم انداز مبتهنهی بهر اقهتهصهاد
مقاومتی مستلزم اتخاذ چه رویکردهایی در حهوزه
اقتصاد کشاورزی بوده و ورود به چه پارادایم هایهی
است؟
* علم اقتصاد کشاورزی چه پیشنهادی برای حهل
مشکل ساختاری در زمینه ونود فاصله بین تولیهد
تا مصرف دارد؟
ما روشی را که به آن رسیدیم زنجیره تولیهد بهود
یعنی پسین و پیشین مزرعه را نزو مزرعه بدانیهم.
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دوستان نقد کنند ،اگر راهکار دیگری دارنهد ارائهه
کنند.
* خلق مزیتهای اقتصادی در بخهر کشهاورزی
مستلزم اتخاذ چه رویکردهایی است؟
* دانر اقتصاد کشاورزی چه توصیه ای برای نظام
بهره برداری بهینه در کشور دارد؟
* آیا تعاونیها بهرهور هستند؟ نظام بهره بهرداری
خانوادگی چطور؟ کارشناسان اقتصاد کشاورزی در
موانهه با این چالرها چه راهبردی را پیشهنهههاد
می کنند؟
* دانشمندان اقتصاد کشاورزی چه راههکهاری را
برای نذابیت سرمایه گذاری و نذ سرمهایهه در
بخر کشاورزی ایران توصیه می کنند؟
* اقتصاد کشاورزی برای بهبود رابطه مبادله بخر
کشاورزی با سایر بخرها چه پیشنهادی دارد؟
در این مملکت راحت پذیرفتی است که گنهدم بها
تعرفه صفر وارد کشور شود ،ولی ماکارونی با تعرفهه
 59درصد .این را از نظر فرهنگی ما پذیرفته ایهم.
یعنی فاصله آ و هوا و خاک و بذر که تبدیل بهه
گندم می شود را پذیرفته ایم که باید صفهر شهود،
اما فاصله گندم تا ماکارونی باید  59درصد بهاشهد.
اگر  59بشود  08باز هم می پذیریم ولی امهان از
آن روزی که گندم بخواهد تعرفه اش  08درصهد
اضافه شود .نمی پذیریم ،چرا اینطور اسهت؟ اگهر
درست است ،عزیزان بیایند بگویند درست اسهت.
اگر غلط است ،چرا ما اصالً نپذیرفتیم.
آیا ارزش اقتصادی آ متر مربعی  00هزار تومهان
است که بنا است از خلیج فارس به گل گهر بهرود؟
یعنی ما تولید کشاورزی را بهایهد بها ایهن عهدد
بسنجیم که اقتصادی است یها نهه .االن تهفهکهر
یکسری از مدیران ما این است .حاال اگر بها ایهن
وضع هیچ کشاورزی تولید نکند و  208هزار شغلی
که مستقیما در کشاورزی است به یکباره تعطهیهل
شود باز هم قیمت آ همین  00ههزار تهومهان
است؟ میگویند کشاورزی پرمصرف تریهن آ را
دارد خو ماهیت کشاورزی است .بهنها نهیهسهت
صنعت الکترونی آ زیادی مصرف کند .نهوری
موضع میگیریند که انگار کشاورزی متهم است به
مصرف آ زیاد.
من باورم این است که کشاورزی یکی از مزیتهای
اقتصادی کشور ما است .در تنگناهای کشهور ههم
همین کشاورزی و کشاورزان بهه داد مهمهکهلهت
میرسند و خودنمایی می کند .اآلن مهرکهز آمهار
کشور نرخ رشد بخر کشاورزی را در ههمهیهن
وضعیت رکودی حاکم 2 ،درصد اعالم کرده اسهت،
حتی عدد بان مرکزی بیشتر از این ها است .ایهن
نشان میدهد که کشاورزی میتواند در شهرایهط
رکودی کم حال اقتصاد کشور باشد.
در پایان عرایضم از همه شما عهزیهزان تشهکهر و
قدردانی میکنم.
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”متن سخنرانی دکتر مرتضی شهیدزاده؛ رئیس
هیتت مدیره و مدیر عامل بان کشاورزی در
دهمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران“
بسم اهلل الرحمن الرحیم
در ابتدا از اینکه در نمع اساتید و خبرگان اقتصاد
کشاورزی حضور پیدا کردم تا بخشی از مسائل و
کارکرد بان را بتوانم ارائه بدهم خوشحالم و
بخاطر این فرصت تشکر و قدردانی می کنم.
من صحبتم را با ی نمله از امام علی (ع) که
مبنای حرکت ما است شروع میکنم که
میفرمایند :حسن التدبیر یمنی قلیل المال ،و سوء
التدبیر یمنی کثیره .برنامه ریزی درست اقتصادی
مال کم را افزایر می بخشد و برنامه نادرست مال
بسیار را نابود می کند.
ما به عنوان بان کشاورزی که بازوی اقتصادی
دولت و وزارت نهاد کشاورزی برای انرای
سیاستهای اقتصادی برنامه ریزی میکند خود را
مو ف میدانیم که در آن چارچو و براساس
سیاستهای دولت تدبیر و امید کارهایمان را پیر
ببریم.
در بان کشاورزی به عنوان یکی از بازوهای
اقتصاد مقاومتی برای خودمان براساس برنامههایی
که ابالغ کردند سه نقر اساسی طراحی کردهایم.
نقر ذاتی ،نقر اختیاری و نقر سیاسی .در
نقر ذاتی ما بحث توسعه کشاورزی و بویژه توسعه
تجارت بخر کشاورزی را داریم که فکر میکنم
یکی از مشکالتی است که در بخر کشاورزی
ونود دارد و به حد کافی در مورد آن کار نشده
است و ما به عنوان یکی از ارگانهای پشتیبانی
کننده در برنامه ششم به عنوان ی استراتژی
انتخا کردهایم .در این مبحث ،به زیر بخر دام و
طیور ،شیالت و آبزیان ،تغییر الگوی کشت ،تبدیل
کشتهای معمولی و سنتی به کشتهای متراکم،
توسعه پرورش ماهی در قفس و توسعه
مکانیزاسیون میتوان اشاره کرد که به عنوان
استراتژیهای اصلی در نظر گرفته شدهاند.

قیمت تمام شده محصول اثر دارد؟ تحقیقاتی که
ما در بان کشاورزی داشتهایم و تحقیقاتی که
بان مرکزی در این زمینه انجام داده است ،چیزی
کمتر از  %0است .ولی به هرحال بهره وری که
ننا وزیر مطرح کردند مهمترین عاملی است که
در نرخ تمام شده تولید اثر گذار است .اگر کم
کنیم فاکتورهایی را که در نرخ تمام شده تولید
موثر است را در مرانع تصمیم گیری نا بندازیم،
فکر میکنم که چالرهای نرخ تسهیالت بخر
کشاورزی هم قابل کنترل باشد .البته ما در بان
به دنبال این هستیم که نرخ پول کمتر باشد چرا
که به نفع تولید است .اما نرخ پول را بان ها
تعیین نمی کنند بلکه ی نظام مالی اقتصادی که
متاثر از دولت است تعیین میکند ی مجموعهای
هست که بان ها و نظام بانکی هم مجری
تصمیمات اتخاذ شده آن مجموعه هستند.
اگر ما روند پرداخت تسهیالت بخر کشاورزی در
مقایسه با سرمایه گذاری ناخالص به قیمت ناری
را از سال  09تا  42مطالعه کنیم متونه می شویم
که بان کشاورزی  45درصد منابع سرمایهای را
تامین کرده است .در واقع همیشه بان کشاورزی
بوده است که تمام بار توسعهای این بخر را بر
دوش کشیده است.
اگر در دو برنامه چهارم و پنجم توسعه منابعی را
که مجلس محترم به عنوان تمل دارایی تصویب
کرده و در اختیار دولت گذاشته نگاه کنیم
مشخص است که در سالهای مختلف میزان
پرداخت تسهیالت بان کشاورزی نسبت به تمل
دارایی بیشتر بوده و در سال  42چیزی در حدود
 %950نسبت به دولت در بخر سرمایهگذاری در
کشاورزی کم کرده ایم .در هر حال کم بان
همیشه  5/9برابر منابع اختصاخ یافته دولت برای
بخر کشاورزی بوده است.
یادآوری میکنم که صندوق توسعه ملی بخصوخ
در این  2سال اخیر یار و یاور بخر کشاورزی بوده
و توانسته است که بیشترین منابع خودش را برای
توسعه زیرساختهای بخر کشاورزی تخصیص
بدهد.
اما راهبردهایی را که در برنامه ششم توسعه در
بخر کشاورزی پیر بینی شده ،دستیابی به %5
درصد رشد بخر کشاورزی 00/4 ،درصد رشد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قمیت ناری و
 2/2درصد رشد بهرهوری کل عوامل تولید میباشد
که مستلزم پیر بینی منابع برای تامین تسهیالت
بخر کشاورزی است.
تسهیالت بانکی که با این رشد مشخص میشود
 25/09درصد بوده و سرمایه گذاری بخر غیر
دولتی هم باید  05درصد باشد .در شیوه تامین
منابع مالی مورد نیاز تحقق اهداف کمی برنامه
ششم توسعه ،تامین منابع از محل درآمدهای
عمومی  908هزار میلیارد ریال ،از محل نظام

توسعه خدمات نوین بانکداری الکترونی  ،خدمات
ارزی مورد نیاز که همیشه در محاورات و مکالمات
بین مسوولین و مجریان کشاورزی ،گفته میشود
که بخر کشاورزی فاقد ارزبری است .ما معتقدیم
که با استفاده از فاینانسها می توانیم خدمات
ارزی متنوع و مناسبی در بخر کشاورزی ایجاد
کنیم و این منجر می شود به تغییر توسعه و تغییر
الگوی کشت و دستیابی به فناوریهای ندیدی که
االن در دنیا مونود است ولی ما از آن محروم
هستیم.
نقرهای دیگر ما اعم از اختیاری و سیاسی،
پشتیبانی کننده از نقشهای ذاتی ما است.
طبق قانون باید نظام بانکی  25درصد از منابع
خودش را به بخر کشاورزی تخصیص میداد ولی
به دالیل مختلف تنها بانکی که بیشترین اعتبارات
را به کشاورزی اختصاخ داده در  08سال گذشته
بان کشاورزی بوده است .بطور متوسط در چند
سال اخیر  05درصد کل اعتبار مورد نیاز بخر
کشاورزی را بان کشاورزی توانسته پرداخت کند.
تسهیالت بان کشاورزی طی سالهای  00تا  49از
محل ونوه اداره شده کمتر از  %05و از محل
منابعی که بان توانسته به عنوان ی بان
حرفهای از میان سپرده گذاران و با قیمت گران
نذ کند ،حدود  %05بوده که به بخر کشاورزی
تزریق شده است .دوستان می دانند ونوه اداره
شده منابعی است که دولت با قیمت ارزان در
اختیار بان قرار می دهد و بان با ی کارمزدی
که هزینههایر را نبران کند آن را به عنوان
تسهیالت در اختیار کشاورزان قرار میدهد.
دوستان ما در بخر اقتصاد کشاورزی که همیشه
کنار ما بودهاند باید این را برای ما مشخص کنند
که آیا میشود در زمانی که نرخ و قیمت پول در
بازار مشخص است بان کشاورزی آن پول گران
قیمت را با قیمت بسیار ارزان به بخر کشاورزی
بدهد .آیا میتواند بدون تونه به دریافت یارانه ،این
منابع ارزان قیمت را در اختیار بخر کشاورزی
قرار بدهد؟ میزان نرخ تسهیالت چند درصد در
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بانکی و تسهیالت  9082میلیارد ریال و از محل
فایناسهای داخلی  1050میلیارد ریال است .پیر
بینی های ما از فایناسهای خارنی سرمایه گذاری
مستقیم و غیر مستقیم بیر از این است.
اگر بخواهیم به فاکتورهای رشد اشاره شده برسیم
چیزی در حدود  0290میلیارد ریال سرمایهگذاری
الزم است.
با تونه به وضعیت فعلی ،سال گذشته رشد منابع
 5/21درصد بود که  25درصد آن مربوط به نظام
بانکی بوده است .شیوه هایی را اتخاذ کردیم و
مجوزهایی را گرفتیم که بتوانیم هم از بازار سرمایه
منابع نمع کنیم و هم مثل بان های مختلف در
رقابتهای بین بانکی نذ منابع داشته باشیم.
سه تا سناریو برای بان کشاورزی نوشتیم؛ رشد
 08درصدی ،رشد  05درصدی و رشد  28درصدی
در تسهیالت .برای هر کدام منابع خاصی را باید
تجهیز بکنیم .با رشد 08درصدی  0405میلیارد
ریال ،با رشد  05درصدی  2222میلیارد ریال و با
رشد  28درصدی  2502میلیارد ریال.
بر اساس شیوههای تامین سرمایه ،کل تسهیالت
پیر بینی شده سیستم بانکی در بخر کشاورزی
 9802میلیارد است که اگر روند 08ساله را برای
بان ترسیم بکنیم و نظام بانکی همین روند را
طی کند ،بان کشاورزی باید  05درصد تسهیالت
پرداختی یعنی  2118میلیارد ریال را تامین منابع
کند .چالر اصلی بخر کشاورزی تامین 0051
میلیارد ریال عالوه بر رفیت بان با رشد 28
درصد خواهد بود .ما باید در بازار بانکی رقابت
کنیم نذ سرمایههای مردم سازوکار خودش را
دارد .منابعی که دولت در اختیار میگذارد ی
نسبتی است .ولی نسبت بزرگتر این است که باید
از بازار سرمایه که نرخ باالتری دارد منابع نذ
کنیم .اگر بخواهیم با نرخ مورد نیاز نامعه
کشاورزی ،تسهیالت پرداخت کنیم براساس قانون
باید یارانهای در بودنه مشخص شود که آن
تسهیالت ارزان قیمت را بتوانیم تهیه کنیم در غیر
این صورت با چالر هایی موانه خواهیم شد.
اما اگر بخواهیم این سناریویی را که ترسیم
کردهایم انجام دهیم ی الزاماتی دارد ،باید
چارچوبی داشته باشیم ،که قدرت تصمیم گیری
داشته باشد .در این نا به این الزامات اشاره
میکنم:
0ه اصالح چارچو ساختاری و حقوقی در
اساسنامه بان و موضوع اداره امور بان براساس
قانون تجارت و مقررات خاخ .بنگاه اقتصادی را
نمیتوان مثل ی اداره دولتی اداره کرد باید اداره
امور بان را به مجمع داد .مجمع باید فصل
الخطا باشد و هیچ سازمان و اداره نظارتی حق
دخالت در تصمیم گیری نداشته باشد .بان های
دولتی حدود  15درصد تکالیف دولت به گردنشان
است و مشکالتشان هم بیشتر (ادامه در صفحه )0
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(ادامه از صفحه )1
از بان های خصوصی است .بان خصوصی باید با
آن امکانات و سازو کارها با ما رقابت کند و ما هم
با آنها رقابت کنیم .ما منابع میآوریم برای تکالیف
دولت ولی بان خصوصی برای تکالیف مشخصه
خودش .پس دولت و مجلس محترم باید تونه
بکنند اگر قراراست بان های دولتی این تکلیف
سنگین را انرا بکنند باید الزامات کار و اختیارات
را به سازمان انرایی و باالخص به مجمع محترم
بان های دولتی بدهد.
2ه بازنگری در نسبت ها و ترکیب ساختار ترازنامه
بان
2ه اصالح ساختار سرمایه بان و افزایر سرمایه
معادل  288هزار میلیارد ریال در سر نمع
برنامهها بصورت مختلف در لوایح سازمانی.
باید در برنامه پنجساله ششم سرمایه بان را
افزایر بدهیم .پیشنهادمان را به کمیسیون
اقتصادی مجلس و وزارت اقتصاد و دارایی دادیم و
منعکس کرده ایم.

9ه تامین مابه التفاوت نرخ تسهیالت بخر
کشاورزی با نرخهای مصو شورای پول و اعتبار
توسط دولت.
نرخ تمام شده پول در همه بان های خصوصی
باالی  25درصد است .در بان های دولتی 22
درصد است که برنامه ریزی کردهایم به زیر 20
درصد برسانیم .اما میدانید که در بخر کشاورزی
با نرخ  %00تسهیالت میدهیم این مابه التفاوت را
باید در برنامه پیر بینی کرد تا بان را از لحاظ
نقدینگی تامین کند.
 -5اصالح فرایندهای تامین مالی خارنی و پذیرش
دولت در تضمین فاینانسها به منظور تامین مالی
طرحهای سرمایه گذاری بخرهای غیر دولتی
کشاورزی
 -0تسهیل در صدور مجوزهای الزم به منظور
انتشار اوراق گواهی سپرده و عام و خاخ برای
تامین مالی طرحها و افزایر توان رقابتی بان با
تعهد بازپرداخت دولت به میزان تکالیف مندر در
برنامه.

ما چیزی که در برنامه ششم پیر بینی کردهایم
صدور اوراق مشارکت هم در بازار بورس و هم در
بازار بین بانکی با ساختار و قوانین مونود است که
الزم است ساز و کار راحتتری را برای ما دیده
شود.
 -1تخصیص منابع صندوق توسعه ملی برای تامین
مالی طرحهای کشاورزی که همه موارد در  2سال
گذشته انجام شده اما انتظارمان این است که
بیشتر مورد تونه قرار گیرد.
 -0صدور مجوزهای الزم به منظور تاسیس
شرکتهای تامین سرمایه در بخر کشاورزی
ما اگر بخواهیم طرحهای سرمایه بر را با بازده
اقتصادی مناسب انرا بکنیم و بخواهیم این روند
فرآیند پرگیرودار دولتی را تسهیل بکنیم باید با
شرکتهای تامین سرمایه کار بکنیم و سرمایه الزم
را تامین بکنیم .ممکن است برخی از این نرخ ها
باالتر باشد ولی در سرعت عمل و زمان تسریع شود
و میتواند تولیدات و خدمات این طرحهای بزرگ
سرمایه بر زودتر به بازار برسد و نایگاه خودش را

در بازار پیدا بکند.
مجددا از اینکه فرصت پیدا شد چالرهای پیر
روی بان کشاورزی را برای فرهیختگان اقتصاد
کشاورزی ارائه بدهیم تشکر می کنم و از همه
کسانی که در بسط و پیشبرد این کنفرانس شرکت
داشتهاند قدردانی می کنم.

خانم دکتر شیدا رستگاری هنبری استاد دانشگاه اوکالهما استیل واتر آمریکا

تا  96سال آینده ایران از نظر ذخایر آبی بسیار تحت فشار خواهد بود

خانم دکتر شیدا رستگاری هنهبری اسهتاد ایرانهی
دانشگاه اوکالهما استیل واتر آمریکها از میهمانهان
ویژه دهمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران بهود.
وی تحت عنوان امنیت غذایی و امنیت آبهی بهرای
شرکت کنندگان در کنفرانس سخنرانی کرد.
ایشان به تعریف فائو از امنیت غذایی اشاره کهرد و
گفت :امنیت غذایی یعنی همه مردم همه وقت بهه
غذای سالم دسترسی داشته باشند و بتوانند سهالم
زندگی کنند.
وی ادامه داد :فهائو  92شهاخص دارد کهه بها آن
امنیت غذایی را اندازه گیری مهی کنتهد .فقهط 2
شاخص آن کمبود آ را اندازه می گیرد.
این استاد دانشگاه نحوه توزیع غذا در بحث امنیهت
غذایی را بسیار مهم دانست و ا هار داشت :امنیهت
غذایی دو طرف دارد ی طرف تقاضا و طرف دیگر
عرضه ممکن است غذا ونود داشته باشد .ولی اگهر
مردم قابلیت و قدرت خرید نداشهته باشهند نمهی

تعریف های وسیعی دارد تعریف فهائو ههم خیلهی
دقیق نیست .آنها برای امنیت غذایی چهار نور آ
را اندازه گیری می کنند .آ ههای روی زمیهن ه
نوسانات فهصلی بهارش هه تعهداد سهدها بهه ازای
نمعیت ـ درصد نمعیت که بر اثر نبهود آ سهالم
بیمار می شود .فائو این شهاخص هها را بهرای ههر
مملکتی از نمله ایران اندازه گیری کرده و ایهران
در ناحیه فشار و بحران آ شیرین است .از طهرف
دیگر نقشه های فائو نشان مهی دههد کهه آ بهه
اندازه کافی ونود دارد ولی بر اثهر کهافی نبهودن
سرمایه گذار دسترسی به آن مشکل شده است.
دکتر هنهبری بها اشهاره بهه شهاخص نهسبت آ
برداشت شده و نزوالت نوی گفهت :ایهن شهاخص
هم ایران را در ناحیه بحرانی قرار داده است یعنهی
اینکه بارشها با میزان استحصال آ از زمیهن بهه
حد کافی هماهنگی ندارد و آبهای زیهر زمیهنی بها
سرعت الزم نایگزین نمی شود.
خانم رستگاری با تاکید بر سهرمایه گهزاری بهرای
باالبردن کارایی آ از طریق ایجاد سیهستم ههای
آبیاری قطره ای و بیان اینکه تا سال  2898یعنهی
 28سال دیگر ایران از نظر ذخایر آبی بسیار تحهت
فشار خواهد بود ا هار داشت :تخمین زده شده که
 48درصد آبهای شیرین دنیا تا  2825توسط بهشر
مصرف می شود .از طرف دیگر تها  2858تقاضهای
مواد غذایی باید دو برابهر شهود .بهر اثهر تغیهیرات
اقلیمی در آینده نیز با مشکل زمیهن خهو و آ
خو موانه می شویم و دسترسهی بهه آ سهالم
محدودتر خواهد بود .این موارد نشان میدههد کهه
آ کاالی با ارزشی است .مطالعات نشان میدههد

توانند از آن استفاده کنند .خیلی از مواد غذایی اگر
یارانه آن برداشته شود مثل مواد لبنی ممکن است
باعث کمبود کلسیم در مردم شود و یها اگهر شهکر
ارزان باشد مردم گرایر بیشتری بهه خهوردن آن
خواهند داشت.
وی ادامه داد :االن در کشورهای در حهال توسهعه
چاقی در حال گهسترش اسهت دلیهل آن مهصرف
بیر از اندازه روغن ،شکر و مواد نشاسته ای اسهت
که ارزان تر هستند .این اشکال در طهرف تقاضهای
غذا است دولت با سیاست های مختلف مهی توانهد
بر آن اثر کند.
دکتر رستگاری گفت :ی عامل مهم در امنیت غذا
بحث آ است عامل دیگر تکنولهوژی تولیهد غهذا
است در این مورد سهرمایه گهذاری در کهشاورزی
بسیار مهم است .عهالوه بهر آن مهدیریت ریهس
خیلی مهم است.
وی در خصوخ امنیهت آبهی گفهت :امنیهت آبهی
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که  22کشور بها بحهران شهدید کهم آبهی موانهه
خواهند شد و ایران در این بین سیزدهمین کهشور
است .پس مسوله سهرمایه گهذاری در بهاال بهردن
کارایی آ خیلی مهم است .در ایهن مهورد بانه
کشاورزی ارگان مهم است.
این استاد دانشگاه در بحهث تکنولهوژی تولیهد یها
کارایی گفت :چون  08تها  48درصهد آ مها در
کشاورزی مصرف می شود بیاید آبیاری قطره ای را
بجای آبیاری سنتی ترویج کنیم .باید بها تعلیهم و
ترویج روشهای نوین آبیاری کارایی منابع انسانی را
باال ببریم .باید نسبت ستاده به نهاده را زیاد کنیم.
ایشان در مورد تونه به مزیهت نهسبی محهصوالت
کشاورزی از نظر مهیزان مهصرف آ گفهت :بایهد
ببینیم مزیت نسبی ما در کشاورزی چیست؟ شاید
الزم باشد کاالهایی که آ زیادی مصرف می کنند
را از خههار وارد کنیههم .نیههاز آبههی محههصوالت
کشاورزی متفاوت است .یه فنجهان قههوه 098
لیتر آ الزم دارد .ی لیتر شیر بهه  0888لیهتر،
ی کیلوگرم گندم به  0258لیتر ،یه کیلوگهرم
برنج به  2888لیتر و ی کیلو گوشت بهه 22888
لیتر آ نیاز دارد.
بنابراین اگر برخی محهصوالتی را کهه آ زیهادی
برای تولیدشان نیاز اسهت را از خهار وارد کنیهم
درست مثل این است که داریم آ وارد می کنیم.
ی نمونه از تونه بهه مزیهت نهسبی را در چیهن
میتوانیم ببینیم .کشور چیهن بهرای تولیهد سهویا
مزیت نسبی ندارد و ایهن محهصول را از آفریقهای
ننوبی وارد می کند و بجای آن کاالهای صهنعتی
که مزیت نسبی دارد را صادر می کند.

ویژه دهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران
دکتر سید صفدر حسینی ،استاد اقتصاد کشاورزی و رئیس هیأت امنای صندوق توسعه ملی

منابع صندوق توسعه ملی باید به ثروتهای ماندگار و مولد تبدیل شود
ارزی با دو ههدف نگههداری کنیهم .یکهی کنهترل

است و هم ریالی .با منابع ارزی می تهوان بهه ورود

شوکهای وارده به بودنه کهشور و دیگهری بهرای

تکنولوژی در بخر کشاورزی کم

کرد و با منابع

حمایهت و تقویههت تولیهد و بنگاههههای اقتههصادی.

ریالی هم برای تقویت تولید و هموارسازی صادرات

متاسفانه حسا ذخیره ارزی مطابق انتظارات عمل

می توان قدمهای بزرگی برداشت.

نکرد و منابع این حسا با متممهای پی در پی باز

دکتر حسینی در تکمیل سخنان خود بیان داشهت:

هم وارد بودنه کشور شد.

آنچه که مهم است بخر باید بهرای ایهن فرصهت

رئیس صندوق توسعه ملی گفت :در پی این تجربه

برنامه داشته باشد .برنامه منطقی کوتاه مدت ،میان

و آن نگاهی که باید به درآمدهای نفت و گاز

مدت و بلندمدت که معطوف به بازار باشد .و اگهر

میشد در موقع تنظیم سیاستهای کلی برنامه

برنامه باشد ،این فرصت و ایهن منهابع سهرمایهای

پنجم توسعه ،نگاه به درآمدهای نفت و گاز از منبع

میتواند کشاورزی ایران را متحول کند .لذا برنامهه

تامین بودنه به منابع و سرمایه بزرگی برای

ریزان اقتصادی باید همهواره برنامهه مهدونی بهرای

بخرهای مولد اقتصادی تغییر کرد .و با این

استفاده از منابع صندوق داشته باشند.

دکتر سید صفدر حسینی ،استاد اقتصاد کهشاورزی

میتواند حضور داشهته باشهد .در حهال حاضهر در

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و

بان

ها بطور کلی و در بیمه ها و در حهوزه ههای

و اقتصاد کشاورزی کشور گذاشت .این فرصت هم

رئیههس هیههتت عامههل صههندوق توسههعه ملههی22،

برنامه ریزی شغلی تا  18درصد حضور ایهن رشهته

االن تحت عنوان صندوق توسعه ملی ،شکل واقعی

گفت 5/0 :میلیهارد دالر بهرای تهسطیح اراضهی و

اردیبهههشت مههاه  0245در دهمیههن کنفرانههس

تصویب شده .و در برنامه های آینده نذ نهیروی

به خود گرفته است.

زهکشی  558هزار هکتهار از اراضهی دشهت ههای

دوسههاالنه اقتههصاد کههشاورزی ایههران پههیرامون

انسانی ،دانر آموختگان ایهن رشهته ههم در ایهن

وی تشریح کرد :قرار شد در گام نخست

خوزستان و ایالم 588 ،میلیون دالر برای تهسطیح

چالرهای بخر کشاورزی ایران و نقر صهندوق

سازمانها حضور خواهند داشت.

حداقل %28از درآمدهای حاصل از فروش نفت و

اراضی و زهکشی  98الی  58هزار هکتار در دشهت

توسعه ملی سخنرانی کرد.

وی همچنین در ادامه افزود :ما بدنبال این ههستیم

گاز به این صندوق تزریق شود .و هر سال هم %2

سیستان 0 ،میلیارد دالر برای نبران کمبود منابع

به گزارش روابط عمومی انجمن اقتصاد کهشاورزی

که بخرهای دیگری را بهه ایهن مجموعهه اضهافه

هم به آن اضافه گردد .براساس این راهبرد اول

پروژه های انتقال آ های مرزی 188،میلیون دالر

ایران ،دکتر حسینی در شروع سخنان خود در بعد

کنیم .چون معتقدیم رشته اقتصاد کشاورزی خیلی

اینکه این منابع به ثروتهای ماندگار ،دارای زایر

به شرکتهای دانر بنیان که کشاورزی ههم نهز

از هر نخستین روز برگهزاری دهمیهن کنفرانهس

ملموس تر با مباحث اقتصادی کار می کند.

سرمایهای و ثروتهای مولد در فرآیندهای

آن است در طی  2سال اخیر ،و  588میلیون دالر

اقتصاد کشاورزی ایران گفت :این کنفرانس در بیان

دکتر حسینی با گریزی به روند  088ساله تدویهن

اقتصادی تبدیل میشوند و دوم اینکه با این راهکار

برای آبیاری طرح فشار .که البته این فرایند ادامهه

مشکالت کشاورزی نقر ممتازی دارد و در اینکهه

برنامه و بودنه کشور و درآمد پر نوسان حاصهل از

سهم نسلهای آینده از این منابع نیز حفظ

دارد و شاید تا  2سال آینده هم  00/2میلیارد دالر

متخصصان اقتصاد کشاورزی را گرد هم مهیآورد و

فروش نفت که مستقیما بهر بودنهه کهشور سهایه

میشود.

را در زمینه آ و کشاورزی سرمایه گذاری کنیم.

فرصتی فهراهم میکنهد تها یافتههها ،تجربیهات و

انداخته است ا هار داشهت :درآمهدهای حاصهل از

وی گام دوم سیاستهای اقتهصاد مقهاومتی را در

در بخر ریالی هم چیزی حدود  08هزار میلیهارد

پرسرهای خود را در قلمرو اقتصاد کهشاورزی بهه

نفت و گاز در کشور ما بیر از صدسال اسهت کهه

افزایر ساالنه سهم صندوق از صادرات نفت و گاز

تومان را به عنهوان پهشتوانه طرحهها و پروژهههای

سمع و نظر همدیگر و نامعهه سیاسهت گهذاران و

مستقیماً در بودنه کشور وارد میشود و برای اداره

تا قطع وابستگی کامل بودنه به نفت عنوان کرد.

بخر خصوصهی اختهصاخ دادهایهم .خوشهبختانه

برنامه ریزان بخر کشاورزی کشور قرار بدهیم.

کهشور در بودنههه ههای عمرانهی و نههاری خههر

صهفدر حهسینی بها اشههاره بهه اینکههه در بخههر

برنامه صندوق از ی

وی گفههت :خوشههبختانه سیاسههت هههای اقتههصاد

میشود.

کشاورزی سرمایهگذاری به میزان کمتری صهورت

است و در حال حاضر هیچ معوقه ای نداریم.

مقاومتی هم که به عنوان نسخه شفابخر اقتهصاد

وی با بیان اینکه درآمدهای نفتی هیچ کمکهی بهه

می گیرد و تهامین مهالی ایهن بخهر همهواره در

رئیس صندوق توسعه ملهی کهه خهود در دو دوره

ایران عنوان شده است نانمایه اصهلیاش اقتهصاد

شههاخصهای تهها

آوری اقتههصاد ملههی و اقتههصاد

مقایسه با سایر بخرها انهدک بهوده اسهت گفهت:

گذشته رئیس انجمن اقتصاد کشاورزی ایهران بهود

دانر بنیان است کهه بها مثالهها و مهصداقها در

کشاورزی ما نکرده و از طرفی رابطهه دانهشگاهها و

بخر کشاورزی و منابع طبیعی عمهدتاً مانهدگار و

در پایان سخنان خهود از محققهان و متخصهصان

بخر کشاورزی کامالً شفاف تهر و روشهنتر اههر

تحقیقات و صنعت را ههم بهه دلیهل ونهودش در

مولد است و ثمرات آن به نسلهای بعهد میرسهد.

اقتصاد کشاورزی خواست تها فعالیهت خهود را در

می شود .زیرا بذری که کاشته می شود و از  2تهن

بودنه ضعیف و ضعیفتر کهرده ،تهصریح کهرد :در

لههذا یکههی از اهههداف صههندوق توسههعه تونههه بههه

قالب انجمن اقتصاد کشاورزی ایران ندی تهر و بها

می شود  08تن ،حاصل دانهر و سهرمایه انهسانی

برخی از سالها بیر از  088میلیهارد دالر درآمهد

سرمایهگذاری در بخر کشاورزی است.

نگاه مسووالنتری دنبال کننهد و انجمهن را بهرای

است .انجمن اقتصاد کشاورزی میتواند پایه اصهلی

نفتی داشهتهایم .حهتی در دورهای بیهر از 188

وی ادامه داد :منابع صندوق توسعه ملی ههم ارزی

برداشتن قدمهای بزرگ یاری رسانند.

این سیاست ها در بخر کشاورزی باشد.

میلیارد دالر درآمد داشتهایم .نتیجه

دکتر حسینی در رابطه با اشتغال دانر آموختگان

این صدسال نگاه به درآمدهای نفت

رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی که بخهصوخ در

و گاز نشان میدهد که همواره رشد

دهه اخیر به دغدغه ندی فارغ التحصیالن تبدیهل

اقتصادی مها پهایین بهوده ،تهورم و

شده است گفت :کمیته تعامالت ملهی و راههبردی

بیکاری ما دو رقمهی بهوده اسهت .و

انجمن پیگیری ندیای تا کنهون در ایهن زمینهه

همواره ی

بیمهاری مزمهنی تحهت

داشته است.

عنوان بیمهاری هلنهدی گریبانگیهر

وی گفت :در نلسهای که در سهازمان مهدیریت و

اقتصاد ما بوده است.

برنامه ریزی معاونهت توسهعه مهدیریت و سهرمایه

وی ادامه داد :در برنامه سوم توسعه

انسانی رئیس نمهور داشتیم بخرهای مهمهی از

پیشنهاد شد که ما بخشی از درآمهد

این موانع را برطرف کهردهایم .و در شهورای عالهی

ارزی حاصل از فروش نفت و گهاز را

تصویب شده است که این رشته در چه رسته های

ذخهیره

در ی

حسابی بنام حسا

راهبرد ی
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فرصت تاریخی پیر روی اقتصاد ایران

حسینی سپس به تعدادی از طرحهای بزرگ که بها
منابع صندوق در حال انهرا اسهت اشهاره کهرد و

انضباط مالی خوبی برخوردار

ویژه دهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران
دکتر دائمی معاون برنامه ریزی اقتصادی وزارت نیرو در میزگرد بحران منابع آبی؛ چالر ها و راهکارها

بحران آب جدی است و امنیت ملی ما به امنیت آب وابسته است
اجرای طرح همیاران آب کرمان و طرح شیرین سازی و انتقال آب خلیج فارس از الزامات وزارت نیرو است

میزگرد بحران منابع آبی؛ چالر ها و راهکارهها در
اولیههن روز دهمیههن کنفههرانس دوسههاالنه اقتههصاد
کشاورزی ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن اقتصاد کهشاورزی
ایران در این میز گرد که به ریاست دکهتر علیرضها
دائمی معاون برنامه ریزی و امور اقتهصادی وزارت
نیرو و با حضور آقایان دکهتر عبهدالهی از موسهسه
تحقیقهات پهسته رفهسنجان ،سهید احمهد علهوی
مدیرعامل آ منطقهای اسهتان کرمهان ،مهنهدس
هدایتی نماینده شرکت تهامین انتقهال آ خلیهج
فارس و مهندس سید علیخانی مدیر کل دفتر فنی
استانداری کرمان برگزار شد ،ابعاد و اهمیت طهرح
همیاران آ کرمان و طرح انتقال آ خلیج فارس
مورد نقد و بررسی قرار گرفت .مشروح این میزگرد
برای عالقمندان در پی می آید.
دکتر محمد عبدالهی
نقههد و بررسههی انمههالی طههرح همیههاران آ  :در
همیاران آ هدف حفا ت منابع آ و بهاال بهردن
بهرهوری استفاده از آ است .این طرح  01مصوبه
دارد که  02مهورد آن بهه بخهر کهشاورزی و 9
مصوبه آن مربوط به بخرهای دیگر است.
بررسی و نقد طرح در چارچو اقتصاد نههادی آ
صورت گرفته است .در این چارچو برای مدیریت
و حفا ت منابع آ بطور همزمهان از سهه روش
قانونی ،توصیه ای و اقتصادی استفاده شده است.
در روش قانونی با وضع قانون و انرای آن از بههره
برداری نادرست و بیر از اندازه بهینهه نلوگهیری
می شود .در روش توصیه ای با استقاه از نهادههای
غیر دولتی و همکاری مردم تالش می شود با بههره
برداری از منابع بهینه شود .در روش اقتهصادی بها
استفاده از انگیزه ههای اقتهصادی ماننهد یارانهه و
مالیات سعی می شهود تها عرضهه و تقاضهای آ
اصالح شود .حال میزان استفاده از سه روش فهوق
در طرح همیاران آ بررسی میشود.
از مجموع  02مصوبه طرح همیاران آ در حهوزه
کههشاورزی  0مههصوبه آن مربههوط بههه انگیزههههای
اقتصادی است.
در تمام این مصوبات هدف صرفه نویی در مصرف

از  02مصوبه 5 ،مصوبه مربوط به روشهای قانونی
است و یکی از موفق ترین بخر این طرح همیهن
مصوبات قانونی بوده که باعث شده چاه را کنهترل
کنیم و حجم زیادی از آ را ذخیره کنیم .بنابراین
انرای مصوبه خاموشی چاههها بایهستی تها نهصب
کنتور هوشمند با ندیت دنبال شود.
همچنین هر  5مصوبه اثر بخر بایستی با پیگیری
دنبال گردند بطوری که مهردم حهامی حفا هت از
منابع آ اعتماد کاملی به دولت از این نهت پیهدا
کنند .همچنین افراد متخلف نهیز از امکهان انجهام
تخلف ناامید شوند در این زمینه باید طهرح نهصب
کنترل هوشمند با ندیت دنبال شود همچنیهن در
این بخر خرید و فروش آ و انتقال بیهن چاههی
نیز باید پیگیری شود.
متاسفانه علی رغهم اهمیهت بهسیار بهاالی بخهر
توصیهای در مهدیریت منهابع آ در طهرح هیهچ
مصوبهای ونود نهدارد .ایهن در حهالی اسهت کهه
استاندار و معهاونین و سهایر اعهضای شهورای آ
استان به همراهی مردم تاکید کردهانهد .بها ونهود
این در عمل هیچ راهکار و مصوبهای دیهده نهشده
اسههت .تنههها بحثهههای پراکنههدهای در بعههضی از
نلسات شورای آ در خهصوخ تهشکل آ بهران
مطرح شده است که پیگیری الزم در ایهن زمینهه
صورت نگرفته است.
از موضوعات قابل نقد دیگر ننبههای اطالع رسانی
است .نتهایج طهرح همیهاران آ نهشان میدههد
پروژههای انتقال آ بین حوضهای اگر بطهور صهد
درصد موفق عمل نماید تنها  22درصد از مهشکل
آ را حهل خواههد نمهود .در حهالی کهه  %10از
مشکل بحران آ با انجام سایر فعالیتها قابل حل
میباشد .حجم اطالع رسانی پروژه های انتقال آ
بین حوضهای به تنهایی بیر از سایر فعالیتههای
طرح میباشد ولی هیهچ برنامهه و مهصاحبهای در
خصوخ نصب کنتور هوشمند و نحوه عملکهرد آن
نشده است در حالیکه کهشاورزان تهشنه اطالعهات
هستند.
پیشنهادات :هر سهه زمینهه قهانونی ،توصهیهای و
اقتصادی بطور همزمان باید بررسی شوند.
در بخر اقتصادی تشکیل بهازار آ مهورد تونهه

آ  ،افزایر راندمان آبیاری و بهبود مدیریت منابع
آ می باشد .برای رسیدن بهه ایهن ههدف نهیز از
انگیرههای مالی اعتبهارات دولهتی نههت افزایهر
تمایل کشاورزان و باغداران در استفاده از روشها و
تکنولوژیهای آ اندوز استفاده شده است.
برای دستیابی به اهداف این  0مهصوبه ابزارهایهی
مورد نیاز است که در طرح دیده نشده است .بهرای
مثال در حوزه اقتصادی پیر نیاز تمهام ابزارههای
اقتصادی ونود بازار آ اسهت کهه در ایهن طهرح
حرفی از آن به میان نیامده است.
این طرح ههم مثهل همیهشه دچهار یه اشهتباه
تاریخی شده است .در این طرح نیز دو فرض غلهط
در نظر گرفته شده است.
فرض غلط اول :اگر پول کافی در اختیار کشاورزان
باشد سیستم های آبیاری نوین بطور گسترده مورد
استفاده قرار می گیرد.
فرض غلط دوم :اگر سیستمها و روشههای نویهن
آبیههاری مههورد اسههتفاده قههرار گههیرد برداشههت از
سفرههای آ زیر زمینی کنترل شده و مهصرف از
منابع آ کاهر می یابد.
تجربه و نتایج مطالعات علمی نشان می دههد کهه
هیچکدام از این دو فرض درست نیست .اول اینکه
محدود کردن دسترسی کهشاورزان بهه آ باعهث
افزایر انگیزه آنها در استفاده از روش های آبیاری
شده و این نیز بر میگردد به افزایر دسترسی آنها
به منابع مالی .دوم اینکه اسهتفاده از سیهستمهای
آبیاری نوین لزوما به برداشت بهینهه از سهفرههای
آ زیرزمینی منجر نمیشود .به عبهارت دیگهر در
صورتی این مصوبات به اهداف خود میرسد که هر
دو روش قانونی و توصیه ای به طهور موفهق عمهل
شود.
بر اساس آمار از سال  0200تا کنون سهاالنه تنهها
 8/90درصد بر سطح باغات پهسته تحهت پوشهر
آبیاری نوین اضافه شده است .در صورتیکه در ایهن
مدت حجم زیادی از اعتبارات بصورت کم ههای
بالعوض و وام های ارزان قیمت هزینه شده اسهت.
اگر روند و سیاست گذشته دنبال شهود 045سهال
زمان نیاز است تا تمام باغات به آبیهاری قطهره ای
تجهیز شوند.
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قرار گیرد .در بخر قانونی اصالح قوانین مربوط به
نابجایی آ و حق مالکیت و خرید و فروش بایهد
مههورد تونههه باشههد .در بخههر توصههیهای ایجههاد
تشکلهای مردمی مورد تونه باشهد و پروژهههای
انتقال آ بین حوضهای از طرح مجهزا شهده و در
سکوت کامل خبری پیگیری شود تا اثهرات روانهی
در سمت عرضه و تقاضا ایجاد نکند.
مهندس سیدعلیخانی
با تونه به کمبودههای آبهی در منهاطق مختلهف
اسههتان ،شههورای حفا ههت منههابع آ بههه دسههتور
استانداری تشکیل شد و سعی گردیهد برنامهههای
دستگاههای انرایی که در بحث آ دخیل هستند
به شکل دراز مدت هماهنگ شهود و یه برنامهه
مدونی در اسهتان بهرای بحهث آ طراحهی و بهه
مرحله انرا در بیاید .هم دستگاههای انرایی و هم
قضایی و انتظامی در این طرح همکاری کردند و به
تصویب همه رسیده است.
بررسی وضعیت آ کرمهان :متوسهط بارنهدگی در
نهان  108میلی متر ،در کشور  258میلیمتر و در
استان کرمان  024میلی مهتر اسهت .ایهن اسهتان
وضعیت گرم و خش دارد .از  22هزار میلیارد متر
مکعب بارش  2088میلیهارد آن بهه زمیهن نفهوذ
میکند و 2808میلیارد متر مکعهب آن نهیز روان
آ است 0088 .میلیون مهتر مکعهب برداشهت از
منابع زیر زمینی ما است .که منابع تجدید پذیر مها
حدود  5105میلیون متر مکعب بهوده و مها 022
میلیون متر مکعب هر سال بیالن منفی داریم.
تبعاتی که رونهد فعلهی مهصرف آ در پهی دارد:
تخریب سفره های زیر زمینی و نابود شهدن آنهها،
خش شدن باغات ،تخلیه مناطق روستایی ،پایین
آمدن کیفیت آ  ،ایجاد تنرهای سیاسی ،حاشیه
نشینی شهرها ،از بین رفتن فرصت های شغلی.
نیاز اعتباری این طرح حدود  0018میلیارد تومهان
است که طی ی برنامه  08سهاله طراحهی شهده
است .در سال اول که از  42/4/0تا  49/08/0بهوده
مبلغ  105میلیارد تومهان پهول میخواسهتیم کهه
بتوانیم  929میلیون متر مکعب صرفه نویی کنیم.
اگرچه اعتبار کافی محقق (ادامهه در صهفحه )00

ویژه دهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران
ادامه از صفحه )08
نشد ولی صرفه نویهی بها درصهد خوبهی صهورت
گرفت 212 .میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافت و
با این اعتبار  201میلیون متر مکعب صرفه نویهی
داشتیم .در سال دوم کهه از  49/08/0آغهاز شهد
مبلغ  28میلیارد تومان آن تا االن تامین شده کهه
 210میلیون متر مکعب صهرفه نویهی را در پهی
داشته است .عمده این صرفه نوییها مربهوط بهه
خاموشی موتور پمپ در فصول عدم نیاز بوده است.
مهندس هدایتی
پیر زمینه طرح انتقال آ خلیج فارس تامین آ
مورد نیاز بهرای طرحههای توسهعهای شهرکتهای
صههنعتی گههلگهر ،شههرکت ملههی صههنایع مههس
سرچشمه ،شرکت صنعتی و معهدنی چهادرملو در
استانهای کرمان ،یزد و هرمزگان و دیگهر نیازههای
منطقه است که تامین آن از منابع سهطحی و زیهر
زمینی منطقه امکان پذیر نیست.
شرکت تامین و انتقال آ که نماینده شرکت گهل
گهر ،صنایع مس سرچشمه و چادرملو هست بهرای
مطالعات و طراحهی امکهان تهصفیه و انتقهال وارد
عمل شد .هدف تصفیه و انتقال  5888میلیون متر
مکعب آ از خلیچ فارس پس از شیرین سازی بهه
صنایع فوق است .در فهاز اول  008میلیهون متهر
مکعب در دست انرا است یعنی مطالعه و طراحهی
انجام شده است برای گل گههر  98میلیهون متهر
مکعب برای مس سرچشمه  28میلیون متر مکعب،
فوالد اردکان  28میلیون و سایر مهصارف در طهور
مسیر بویژه برای شر  28میلیون متر مکعهب در
سال پیر بینی شده کهه قابهل افهزایر تها 028
میلیون متر مکعب است.
مهندس علوی
آ ی کاالی اقتصادی انتماعی زیست محیطهی
و فرهنگی است وقتی تالش نمیشود که کشاورزی
معیشتی به کشاورزی اقتصادی تبدیل شهود قطعهاً
فههشار اصههلی اشههتغال روی کههشاورزی متمرکههز
میشود.
اآلن بحث ضعیف شدن مالکیت یا عدم تثبیت حق
بهره برداری باعث شده که افراد متهضرر از اضهافه
برداشت ،نتوانند از حقوق خود دفاع کننهد .یعنهی
ریشه و عوامل بحران آ را اگهر بخهواهیم دنبهال
کنیم بحث حقوقهی و مالکیهت آ اسهت .بحهث
اقتصاد آ است .به آ بعنهوان کهاالی اقتهصادی
نگاه نمیشود .بحث دیگر این اسهت کهه آ یه
کاالی انتماعی است .بحث سوم هم بحث زیهست
محیطی و فرهنگی بودن آ است.
دکتر دائمی
بحث اصلی که اینجا مطرح است این است که آیها
تنر آبی در استان کرمان داریم یا نداریم؟ نهوا
بله است آیا مهسائل توسهعه چهه صهنعتی و چهه
شهرنشینی و کشاورزی به آ بستگی دارد .نوا
باز هم بله است .این طرح عظیمی اسهت ههم بهه
طرح همیاران آ اشاره شد و هم به طهرح مکمهل
آن که آقای دکتر عبدالهی و آقای سیدعلی خانهی
ارائه کردند .ی راه حل این است کهه بهرای تها
آوری و پایداری منابع آ میزان صرفه نویی بویژه
در آ کشاورزی را با روشههای مختلهف افزایهر
دهیم .راه حل دوم این اسهت کهه بهرای افزایهر

بخواهیم که در مصرف آ صرفه نویی کنند چهه
تضمینی ونود دارد کهه آ صهرفه نویهی شهده
کشاورز در نای دیگر استفاده نشود .دوم اینکه بها
انرای آبیاری تحت فشار قرار بود کهه سهطح زیهر
کشت کشاورزی افزایر پیدا کند که نشده است.
* دکتر دانشور ،استاد دانهشگاه فردوسهی مهشهد:
ارتباط بین محدودیت منابع آ  ،مهندسین مشاور
و بحران آ چیست؟ آیا این مهندسهین مهشاور و
سازه ها و طرح هایی که دارند بحران آ را تشدید
کرده است یا میخواهند برآن غلبه کنند.

منابع آ استان بایهد طرحههای دیگهری را انهرا
بکنیم .هر دوی اینها از نظهر وزارت نهیرو درسهت
است و باید انجام شود .با تونه بهه اینکهه اسهتان
کرمان از نظر نمعیتی و ژئوپلوتیکی نقر مهمهی
در کشور دارد نمی توانیم از این موضوع بگذریم.
کشور بحران دارد در ناحیه ای هستیم که باالترین
مشکالت را داریم در موقعیت تنر آبهی ههستیم.
االن  058میلیارد متر مکعب از منهابع آ کهشور
بیشتر استفاده کردیم تمام حوزه ههای آ اسهتان
مناطق ممنوعه است مصارف ما از  0288تا 0245
پنج برابر شده است .دوران آ بوم گرا یعنی زمانی
که آ اضافه داشتیم را طی کرده ایم .باید اخهالق
مصرف آ را تقویت کنیم .هنوز رفتارهها هماننهد
دوران فراوانی است.
اصول نشست دوبلین را تونه کنیهد" .آ منبهع
محههدود و گرانبهاسههت بایههد بههصورت مدیریههت
یکپارچه اداره شود .توسعه و مدیریت آ بایهد بهر
مبنای رویکردهای مهشارکتی باشهد ،زنهان دارای
نقر محوری اند .آ باید بعنوان کاالی رقهابتی و
اقتصادی شناخته شود".

پاسخ ها:
مهندس علوی :ما گفتیههم آ یهه کههاالی
اقتصادی ،انتماعی و زیست محیطی اسهت .فقهط
بازار آ مطرح نیست بلکه انتقادی کهه بهه طهرح
همیاران آ از اول داشتیم ایهن بهوده اسهت کهه
روشهای اقتصادی این طرح تقاضا را افهزایر مهی
دهههد .وقههتی تقاضهها افههزایر پیههدا کههرد بایههد
سازوکارهای مشارکت مردمی ،کنر انتماعی بازار
و برنامه توسعه منطقه ای باشد تا در صهورت نیهاز
نوابگوی کاهر اشتغال باشد .دوم اینکه مها بایهد

پرسش و پاسخ:
* دکتر کیانی :نباید در بحهث قیمهت گهذاری آ
یکطرفه فکر کرد .اگر قیمت تعیین شده آ بهرای
کشاورزان مقرون به صهرفه نباشهد ممکهن اسهت
کشاورزی رها شود و بحث واردات مطرح شود کهه
با اقتصاد مقاومتی در تناقض است.
* محمدی نژاد :در مورد حکمرانهی آ یها همهان
پلیس آ که مطرح است .باید گفهت اآلن نهوا
نمیدهد .باید از مشارکت انتماعی برای مدیریهت
تقاضای آ استفاده شود ،تا کشاورزان منافع بلنهد
مدت خودشان را بهه منهافع فهردی کوتهاه مهدت
ترنیح بدهند .در برخی کشورها کارت آ همانند
کارت سوخت طراحی شده سهمیه هر بهره بردار با
تونه به تغذیه سهاالنه سهفره ههای زیرزمیهنی و
مونودی آ و فاکتورهای فنی دیگر تعییهن مهی
شود .این کارت ها خرید و فروش می شود و بهازار
را بصورت مجازی شکل می دهد یکی از راهکارهها
می تواند این باشد.
* دکتر آروین ،معاون آموزشی دانشگاه تحهصیالت
تکمیلی کرمان :سوال مهن در خهصوخ مهشکالت
ناشی از نم زدایی آ انتقهالی از خلیهج فهارس
است .آیا فکری بحال حجم بزرگ نم ندا شهده
از آ شده است؟
* فهیمی از اتاق بازرگانی مشهد :اگر از کهشاورزان

یارانه را از منابع بهر داریهم و مهستقیم بهه تولیهد
بدهیم .متاسفانه اآلن تا تعرفه را از صنعت بهر مهی
داریم دادش در میآید چون نمی تواند رقابت کند.
در کشاورزی هم تا منابع را از کهشاورز یها وزارت
نهاد کشاورزی بخواهیم بگیریم و قیمت را واقعهی
کنیهم بهاز دادش در میآیهد چههون نمیتوانهد بهها
کشاورزی معیشتی کشور را اداره کند .من بها دیهد
کلی به قضیه نگاه کردم.
دکتر عبدالهی :در پاس خ به آقای دکتر کیانههی
باید بگویم ،ی تقسیم بندی در مورد کاالها ونود
دارد .اگر کاال استراتژی باشهد بحهثی در قیمهت
اقتهصادی نههداریم ولههی در مههورد کاالهههای غیههر
استراتژی باید مزیت نسبی در نظر گرفتهه شهود.
در مورد بازار آ هم همیهن مهسوله ونهود دارد.
یعنی شاید بتوانیم برای کاالهای اسهتراتژی بهازار
آ را مطرح کنیم .در مورد آ صرفه نویی شهده
اآلن کشاورز نمی تواند این مقدار صرفجویی شهده
را انتقال دهد و مجبور است در همان مزرعهه کهه
چاه دارد آ را مصرف کند و این مسوله باعث هدر
رفتن آ شده است .در مورد کاالهای دارای مزیت
نسبی اگر قانون امکهان و انهازه نابجهایی آ را
بدهد بازار آ هم شکل می گیرد و مهسوله ههدر
روی آ صرفه نویی شده هم حل می شود.
مهنــدس هــدایتی :بههر اسههاس محاسههبات
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مهندسی میزان نم استخرانی از فرایند شهیرین
سازی آ تعیین و مشخص میشهود .بها شهیرین
سازی و انتقال  588میلیون متر مکعب آ  ،حدود
 588تن نم در ی پروسه یکهساله تولیهد مهی
شود که این نم دوباره به خلیج فارس برگردانده
می شود .و این اتفاق ندیدی نیست .بیهر از 28
سال است که در کشورهای حاشیه دریاهها اتفهاق
میافتد .مجوزهای الزم گرفته شده و هم سهازمان
شیالت و هم سازمان بنادر و کشتیرانی بر اسهاس
ی استانداردهای مدونی ما را در این کار همراهی
و هدایت می کنند .و از این منظهر مطالعهات الزم
انجام شده است .هر چند شهوری دریها را افزایهر
میدهد ولی بارشهای ساالنه آن را تعدیل خواههد
کرد.
مهندس سید علیخانی :هدف طرح همیههاران
آ این است که بیالن منفی آ را نهبران کنهد.
هدف این نیست که سطح زیهر کهشت را افزایهر
دهیم .طرح از محل تهتمین آ تها محهل مهصرف
برنامههه دارد .یعههنی روی چههاه هههای آ کنتههور
هوشمند نصب میشهود و آ بها لولهه بهه محهل
مصرف برای آبیاری منتقهل مهی شهود .محهصولی
کشت می شود که آ کمتری الزم دارد .در مهورد
تبخیر و تعرق و تجهیز هم کار میشهود .در طهول
این مسیر است که صرفه نویی اتفهاق مهی افتهد.
دقیقاً کارت آ هم در برنامه است .وقتی که نصب
کنتورهای هوشمند تا دو سال آینده تکمیل شهود،
مدیریت منابع آ هم اتفاق می افتهد و افهراد بهر
اساس پروانه فعالیت خهود یها همهان کهارتی کهه
خواهند داشت می توانند آ دریافت کنند.
دکتر دائمی :در مههورد سههوال آقههای دکتههر
دانشور باید بگویم که ما در حوزه فالت مرکزی که
کرمان هم نزء آن است دیگر بحث توسعه رفیت
نداریم .ایجاد تاسیهسات آبهی مثهل سهدها دیگهر
خاتمه پیدا کرده و اساسا رفیتی ونود ندارد .امها
بحران ونهود دارد .در منهاطق دیگهری از کهشور
رفیت هایی برای ذخیره سهازی آبههای شهیرین
ونود دارد که البتهه اسهتانهای یهزد و اصهفهان و
کرمان هرمزگان را شامل نمیشود.
آنچه مسلم است ،بحران آ ندی است .و امنیهت
ملی ما به امنیت آ وایسته است .در کشور ما کار
بزرگی دارد انجام می شود ،طرح همیهاران آ در
حال انجام است .ما نمی تهوانیم خودمهان را قانهع
کنیم به این که با انرای طرح همیاران آ بحهث
تتمین آ شر را نیز حل کنیم .لذا در کنار ایهن
طرح ،توسط بخهر خصوصهی و سهرمایه گهذاری
صنایع یزد و کرمان ،طرح شیرین سازی و انتقهال
آ خلیج فارس را داریم که بهه سهرعت در حهال
انجام است .به اعتقاد وزارت نیرو هر دو طرح بایهد
انرا شود .نکته دیگر این که مهدیریت مهصرف بهر
مدیریت تولید ارنحیت دارد .بازار آ ی راه حل
است که باید به آن فکر شود .بحث شیرین سهازی
و انتقال آ هم راه حل دیگری است .ایهن دو راه
حل باید بصورت نامع و مکمل ههم پیهر برونهد.
اصالح تعرفه آ  ،استفاده از محصوالت با نیاز آبهی
کم و استفاده از گلخانه در سهطح وسهیع ههم راه
حلهای دیگری هستند که باید به آنها ههم تونهه
شود.

ویژه دهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران
دکتر عباس عرب مازار؛ استاد و رئیس دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی در میزگرد اقتصاد مقاومتی ،مبانی و الزامات آن

اقتصاد مقاومتی یک شعار نیست ،یک استراتژی توسعه و پیشرفت است که متناسب با ظرفیتهای جامعه برای
برون رفت از وضعیت موجود طراحی شده است
میزگرد اقتصاد مقاومهههتی ،مبانی و الزامات آن بها
شرکت استادان علوم اقتصادی و اقتصاد کشاورزی
دانشگاه های کشور و کارشناسان بخر دولتهی و
خصوصی  22اردیبهشت ماه  0245در دانشهگهاه
تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پهیهشهرفهتهه
ماهان کرمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن اقتصاد کشهاورزی
ایران ،این میزگرد در دومهیهن روز بهرگهزاری
کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران و طبهق
برنامه از پیر تعیین شده بهه ریهاسهت دکهتهر
بهاالدین نجفی استاد پیشکسوت اقتصاد کشاورزی،
و با حضور دکتر عباس عر مازار استاد و رئهیهس
دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهههشهتهی
تهران ،دکتر محمد رضا پور ابهراههیهمهی اسهتهاد
دانشگاه تهران و نماینده مردم کرمهان و راور در
مجلس شورای اسالمی و مهندس حجتهی مهدیهر
استانی طرح آبادانی و پیشرفت شهرستان قهلهعهه
گنج استان کرمان به منظور بهررسهی مهبهانهی و
الزامات اقتصاد مقاومتی برگزار شد.
نظر به اهمیت مباحث مطرح شده در این میزگرد،
مشروح آن برای پژوهشگران و محققان عالقهمهنهد
که به علل مختلف موفق به حضور در کنفرانس و
این میزگرد نشدند در ادامه میآید.
دکتر عرب مازار
بسم اهلل الرحمن الرحیم
البته در این نمع که اساتید فن و دانشهجهویهان
نخبه حضور دارند ،مطالبی که بنهده مهیخهواههم
عرض کنم ی نور زیره به کرمان بردن است ولی
تقاضا دارم که بنده را به عنوان ی ناضر خار از
بخر بدانید .کسی که از خار از بخر کشاورزی
به این مسائل نگاه کرده.
اولین بحث من بحث چیستی اقتصاد مهقهاومهتهی
است .چیستی و چرایی هنوز هم بحثی اسهت کهه
در دانشگاه های ما بطور واضح به آن پهرداخهتهه
نشده .همانطور که اطالع دارید طرح موضوع اولین
بار توسط رهبر معظم انقال در شهریور  04ارائهه
شد .پس از صحبت های ایشان مقاالت مهتهعهددی
نوشته شد که در آن تعاریف و بهرداشهتهههایهی از
اقتصاد مقاومتی ارائه شد که بعضا نادرست اسهت.
مثل اقتصاد مقابله با تحریم ،اقتهصهاد ریهاضهتهی،
اقتصاد درونگرا و بسته و واژه ها و مطالب دیهگهری
که به نظر من نادرست هستند.
اگر بخواهیم دنبال ی واژهای بگردیم که مهعهادل
خارنی هم داشتهه بهاشهد ،واژه تها آوری یها
 Resilienceمناسب تر است تا واژه مقاومت کهه
بیشتر برای  Resistanceاستفاده میشود ،معنی
تا آوری یعنی چیزی که سرنای خودش نبهاشهد
بتواند به نای اولر برگردد .در اینجا هم مسوهلهه
برگشت مهم است هم مدت زمان برگشتهن .ایهن

همان معنی واقعی اقتصاد مقاومتی است.
اقتصاد مقاومتی ی شعار نیست .از نهطهر عهلهم
اقتصاد و برنامهریزی ی استهراتهژی تهوسهعهه و
پیشرفت است که متناسب با رفیتهای نامهعهه
برای برون رفت از وضعیت مونود طراحی میشود.
به عبارت دیگر اقتصاد مقاومتی ی برنامه نیهسهت
بلکه ی استراتژی است .اگر ما این استراتهژی را
بپذیریم نیاز به تدوین برنامه و الگوی مناسهب در
هر سازمان خواهیم داشت.
حاال چرا گفته شد اقدام و عمل .دوستان مدیریتهی
ما میگویند برای هر فرایندی برای رسهیهدن بهه
هدف 9 ،مرحله ونود دارد؛
شناخت که با دانر همراه است،
اعتقاد که همان باور و پذیرش قلبی است،
تصمیم و برنامهریزی که همان اقدام است
و در نهایت انرا که همان عمل است.
اگر ما این چهار مرحله را از علم مدیریهت قهبهول
داشته باشیم ،به نظر میرسد که تا حاال در پهنهج
سال گذشته در مرحله اول و دوم سیر می کردیهم.
تا حدودی هم به مرحله سوم آمده ایهم امها بهه
مرحله عمل نرسیده ایم و کار
ندی که الزم باشد نشده .مها
هنوز هم در الیه های مختلف
نامعه روی باور و اعهتهقهاد
مشکل داریم.
محورهای استراتژی اقتهصهاد
مقاومتی چیست؟ من چهنهد
مورد را از سهیهاسهت ههای
ابالغی مقام معظم رههبهری
انتخا کهردم کهه بهطهور
خالصه ذکر می کنم:
تکیه بر دانر ،خهالقهیهت و
نوآوری ه تکیه بهر مهردم ه
تکیه بر ارزشها ه تهکهیهه بهر
منابع و رفیتهای داخلی ه
افزایر تا آوری بخرههای
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مختلف اقتصاد در مقابله با مخاطهرات داخهلهی و
خارنی.
حاال فرض کنیم همه اینها خو باشد .چه نهیهازی
به این استراتژی است؟ چند مورد از ضهرورتههای
این استراتژی را من ذکر میکنم:
روند پر نوسان تولید ملی ناشهی از تهنهرهها و
مخاطرات داخلی و خارنی در سه دهه گهذشهتهه،
خسارات قابل تونه اقتصادی ناشی از رونهد فهوق،
عدم لحاظ موارد الزم در برنامه های کشور ،عهدم
امکان پیر بینی دقیق شرایط آینده برای بهخهر
خصوصی و دولتی ،داشتن برنامه برای مقابهلهه بها
مخاطرات و تکانه ها و ایجاد تا آوری.
انواع مخاطرات هم میتواند خشکسهالهی ،سهیهل،
زلزله ،گرم شدن کره زمین ،آفات و بهیهمهاریهها،
مهانرت نیروهای نوان روستایهی بهه شهههرهها،
گسترش شهرها و نابهودی زمهیهنهههای زراعهی،
تحریمهای بین المللی ،بحرانهای مالی داخلهی و
خارنی ،کاهر رابطه مبادله بهه زیهان بهخهر
کشاورزی و غیره باشد .ما اگر بهرای ایهن مهوارد
فکری نکنیم ،اگر بالیی بر سرمان بیاید در مهوقهع
مناسب نمی توانیم چاره اندیشی کنیم.
ابعاد اقتصاد مقاومتی هم فراتر از حهوزه اقهتهصهاد
است و شامل عرصههای مخهتهلهف انهتهمهاعهی،
فرهنگی و مدیریتی نیز میشود .این موارد میتواند
در سطوح مختلف فرد ،خانواده ،بنگاه اقهتهصهادی،
نهادها و سازمانها مطرح باشد.
در اینجا برخی از سیاستهای مقام معظم رهبهری
را بطور خالصه برای شما می آورم:
تببین ابعاد اقتصاد مقاومتی و تهبهدیهل آن بهه
گفتمانی فراگیر ه فعال سازی کلیه امکانات و منابع
مالی و سرمایه انسانی برای توسعه کارآفهریهنهی ه
تتکید بر اقتصاد دانر بنیان ه اصالح و تقویت همه
نانبه نظام مالی کشور ه مدیریت مصرف ه صهرفهه
نویی در هزینههای غیر ضروری و رشد بههرهوری

بهایهد

در اقتصاد که به توصیه رهبر معظم انقال
عملی شود.
در پایان عرایضم چند راهکار را برای گنجاندن در
برنامههای بلندمدت پیشنهاد میکنم:
0ه تنظیم برنامههای کالن بخر کشههههاورزی در
راستای محورهای اقتصاد مقاومتی
2ه افزایر بههههرهوری منابع (آ  ،خاک ،سرمایهه
و نیروی انسانی)
2ه تونه به تولید دانر بنیان
9ه سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه
5ه بهبود فضای کسب و کار در راستای تهقهویهت
تولید و افزایر سود آوری
0ه ثبت رسمی امالک کشاورزی
1ه اصالح نظام بازاررسانی و توزیع
0ه اصالح نظام آموزش دانشگاهی در کشاورزی
4ه مدیریت ریس در کشاورزی
08ه نظام اطالع رسانی (بازار ،آ  ،هوا)
00ه نلوگیری از تغییر کاربری اراضی
02ه تونه به نظام تتمین اعتبارات
02ه نظام کارآموزی و مهارت افزایی
09ه نظام ترویج کشاورزی
به عنوان ی معلم اقتصهاد بهایهد بهگهویهم اگهر
سودآوری در بخر قابل قبول نباشد تحت ههیهچ
شرایطی نمیتوانیم سرمایهگذاری در این بخر را
توسعه بدهیم .حتی اگر از یارانهها و بهخهشهودگهی
مالیاتی کم بگیریم.
دکتر نجفی
تشکر می کنم از دکتر عر مازار که مبانی اقتصاد
مقاومتی را بیان کردند .کار مهم ایشان اصالح واژه
مورد استفاده اقتصاد مقاومتی بود که واقهعها الزم
بود و ایشان بخوبی تبیین کردند .از دکهتهر پهور
ابراهیمی که استاد دانشگاه تهران و نماینده محترم
مردم کرمان هستند میخواهم که ادامه بهحهث را
داشته باشند و تکمیل کنند.

ویژه دهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران
دکتر محمد رضا پور ابراهیمی استاد دانشگاه تهران و نماینده مردم کرمان:

قابل قبول نیست که با این حجم اعتبارات پژوهشی و این تعداد متخصصان اقتصادی
برجسته در کشور نتوانیم مشکالت کشاورزی را حل کنیم

دکتر محمد رضا پور ابراهیمی
بسم اهلل الرحمن الرحیم
از اینکه میزبانی کنفرانس را بر عهده داریهم و در
خدمت شما میهمانان عزیز از نقاط دور و نهزدیه
کشور هستیم خوشحالیم .چند دقهیهقههای را در
خصوخ اقتصاد مقاومتی خهدمهت شهمها عهرض
میکنم .دالیلی که امروز بعد از گذشت سی و چند
سال و در یکی دو سال گذشته به بحث اقهتهصهاد
مقاومتی پرداختیم .کشورهای دیگری هم هستنهد
که به دالیل دیگری به تا آوری اقتهصهادی روی
آورده اند .دالیل این امر را به سه دسته تهقهسهیهم
میکنم .دالیل اصلی که بعضا ونهود دارد غهیهر
ارادی بوده و در اختیار ما نیستند .بهرای ایهنهکهه
بتوانیم ریس آن را کنترل بکنیم باید ابعهاد ایهن
دالیل را تبیین بکنیم و آثار و پیامدهای اقتصهادی
آنها را در نظر بگیریم.
یکی از موضوعات مهمی که امروز در دنیا مهطهرح
میشود و اثرات آن خواسته یها نهاخهواسهتهه در
کشورها ونود دارد سیکهلههای رکهود و رونهق
اقتصادی است که در اقتصاد نامعه شکل میگیرد.
االن چند وقتی است که با مشکل کاهر قهیهمهت
نفت در دنیا روبرو هستیم .شاید ما سهمی در آن
نداریم ولی ناخواسته درگیر میشویم و ی فانعهه
قیمت نفت اتفاق می افتد .ی موقعی هم قیهمهت
باالی صد دالر را تجربه کردیم .در کاالهای اساسی
دیگر هم همین اتفاق می افتد .مثال قیمت فهلهزات
بعضی مواقع افزایر چشمگیر دارد و بعضی وقهت
ها هم به ی چهارم و ی سوم قیمهت خهودش
می رسد .این سیکلها در کشورهایی مثل ما کهه
وابستگی زیادی به قیمت نفت دارند آثار مخربی را
بر نا میگذارد.
ما در چند سال گذشته هم تحریم کمّی صهادرات
نفتی را داشتیم و هم کاهر قیمتی آن را تجهربهه
کردیم .این یکی از همان دالیل غیر ارادی اسهت
که بر میگردد به سیکلهای رکهود و رونهق در
اقتصاد نامعه.
دومین دلیل مربوط است به عوامل طبیعی مهثهل
خشکسالی که نمونه آن االن در کرمان ونود دارد
و پس از پند سال خشکسالی پیاپی آثهار آن بهر
اقتصاد منطقه روشن شده و کشاورزی ما از آن اثهر
گرفته است .این عوامل در دنیا اتفاق می افهتهد و
بعضا غیر ارادی بوده و قابل کنترل نیست و باید در
مورد آن تصمیم گیری کرد که در موانهه بها آن

چه اقداماتی انجام گیرد.
عامل سوم که ویژه کشور ماست عامل تحهریهمهها
است .این تحریم ها شرایط کشور را بهه سهمهتهی
پیر برده است که بتوانیم با این تحریم ها مقابلهه
کنیم .یعنی کاری بکنیم که آثار سوء آن را کمهتهر
کنیم.
در خصوخ محورهای بحث اقتصاد مقاومتی یکهی
بحث علمی و دانشگاهی است .ما در مجلس داریهم
به سمتی حرکت می کنیم که از موضوع پهژوههر
حمایت کنیم و االن اعتبارات این بهخهر را بهه
شدت افزایر دادیم .این اعتبارات باید به حوزه ای
تبدیل شود که ما بتوانیم از آن به نتیجهای تهحهت
عنوان مباحث علم و فناوری برسیم.
اقتصاد دانر بنیانی که در بند دوم سیهاسهتههای
ابالغی مقام معظم رههبهری ههم آمهده اسهت،
مهمترین بخر آن در حوزه اقهتهصهاد کشهاورزی
است .امروز این رسالت بر عهده ما و شهمها اسهت.
این قابل قبول نیست که در طی چند سهال ایهن
همه اعتبارات پژوهشی داشته باشیم و متخصصهان
اقتصادی برنستهای در حوزه کشاورزی باشند ولی
بازهم نتوانیم مشکالت و معضالت کشاورزیمان را
حل کنیم.
اقتصاد دانر بنیان یعهنهی رفهتهن بهه سهمهت
توانمندیهای علمی برای خلق ثروت از محل خلق
مزیت های نسبی .مزیت های نسبی االن دو دههه
است که از اقتصاد کنار گذاشته شده .االن اقتصهاد
در دنیا روی حوزه خلق مزیت دارد کار می کهنهد.
یعنی چیزی که نداریم به آن برسیهم .خهاصهیهت
اقتصاد دانر بنیهان ایهن اسهت کهه درآمهدش
الیتناهی است هر چه به سمتر حرکت کهنهیهم
درآمدش بشتر می شود.
در عرصه کشاورزی این و هیهفهه مها و شهمها
متخصصان کشاورزی است .امسال ما در مهجهلهس
تصویب کردیم که به شرکتهای دانر بنیان 288
میلیون دالر بودنه اختصاخ یابد .سال گذشته هم
و قبل از آن هم همین مبلغ بود .یعنی االن نزدی
به  088میلیون دالر به صندوق نوآوری و شکوفایی
بابت حمایت از شرکتهای دانر بنیان کم شده
است.
حال سوال این است چند شرکت دانهر بهنهیهان
آمدهاند و توانستهاند در کرمهان ،در تهههران ،در
ناهای دیگر ی معضل بخر کشاورزی را حهل
بکنند؟ حتی آمدیم نوایهزی را بهرای صهادرات
محصوالت دانر بنیان اختصاخ دادیهم .سهههم
صادرات شرکتهای دانر بنیان ما در اقتصاد کهل
کشور به نیم درصد هم نمی رسد.
امروز ی حرکت ندیدی در عرصهه اقهتهصهادی
شروع شده .یکی از محورهای اقتصاد مهقهاومهتهی
کاهر وابستگی به نفت است .االن سهم نفهت در
بودنه عمومی کشور  18درصد به باال است .ایهن
پاشنه آشیل کشور است .برای همیهن اسهت کهه
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ابرقدرتها ما را تحریم می کنند.
در سال  45سهم نفت را در بودنه عهمهومهی بهه
کمتر از  28درصد رساندهایم .اگر این رونهد را در
سالهای آتی دنبال کنیم و به  28و  08درصهد
برسانیم دیگر مسوله فروش نفت پاشهنهه آشهیهل
نیست .درآمدهای نفتی هم از طهریهق صهنهدوق
توسعه مهلهی در بهخهر کشهاورزی و سهایهر
سرمایهگذاریهای مولد بکار گرفته می شهود .مها
باید این را عملیاتی بکنیم.
االن ما در مجلس بحث برنامه ششم توسعه کشهور
را داریم .از شما دانشگاهیان درخواست می کهنهم
برنامه های چهارم و پنجم را به دقت مطالعه کنیهد
نکاتی را که الزم میدانید در برنامه ششم گنجانده
شود به ما نمایندگان مجلس منتقل کنید .مجلهس
از ارکان تصمیم گیری در نامعه است .با کم و
راهنمایی شما می توانیم به تصمهیهمهات خهوبهی
برسیم.
دکتر نجفی
ضمن تتیید سخنان دکتر پور ابراهیمی باید اذعهان
کنیم متاسفانه مجلس و اکثریت نمایندگان محترم
بیشتر درگیر مسایل محلی خودشان هستهنهد تها
ملی ،و بعد نطارت ملی مجلس کمرنگ اسهت .مها
امیدواریم در مجلس ندید با حضور نماینهدگهانهی
مثل شما بعد نطارت ملی مجلس هم تقویت شود.
مهندس حجتی

یکی از مدعوین این میزگرد مهندس سعیدی کهیها

شهابی از کشاورزان شهرستان جیرفت:
من تشکر می کنم بخاطر برگزاری این کنفهرانهس.
ما کشاورزان االن با مشکل کامل نبودن زنهجهیهره
تولید تا فروش موانه هستیم .باید مسووالن بهرای
فروش محصول و دسترنج کشاورز هم برنامه ریزی
کنند .من فکر می کنم تا اینجای کار در مهحهافهل
علمی بطور یکطرفه فقط به تولید پرداختهه شهده
است و در طرف دیگر که بازاریابی و بهازاررسهانهی
محصوالت قرار دارد و شاید از خود تهولهیهد ههم
مهمتر باشد هیچ بحث و اتقاق مهمی نهیهافهتهاده
است .اگر ما بهره وری منابع را باال ببریم و تولهیهد
خوبی داشته باشیم ولی برای فهروش مهحهصهول
درمانده باشیم چه فایده ای دارد .ما بخاطر اینهکهه
برداشت محصول صرفه اقتصادی ندارد آن را در
سرمزرعه رها می کنیم و یا در ناده ها تهخهلهیهه
میکند برای اینکه فروش ندارد .ما از اسهاتهیهد و
فرهیختگان گرانقدر انتظار داریم در مراکز تصمیهم
گیری فکری هم به حال این مسوه بکنند تها مها
برای تولید مان پشتوانه داشته باشیم.
دکتر نجفی:

رئیس بنیاد مستضعفان و نانبازان و مجری طهرح
نامع آبادانی و پیشرفت روستایی شهرستان قلهعهه
گنج بود که مهندس حجتی مدیر استانی طرح بهه
نماندگی از ایشان در این میزگرد شرکت داشتهنهد.
ایشان در ی فرصت کوتاه به تشریح پروژه نامهع
روستهههایی در حال انرا در شهرستان قلعه گهنهج
پرداختند .نکتهای که در گهههزارش ایشان پر رنگ
بود ،سازوکار مشههههارکت مردمی در طرح بود کهه
مونب تشری مساعی مردم منطقهه و شهرکهت
گسترده آنها در برنامه عمران و آبادانی روستا شهده
است.

از اینکه در این نمع علمی کشاورزان عهزیهز ههم
حضور دارد باعث خوشحالی است .باید این را بهه
فال نی گرفت.
البته نظر شخصی من این است که در برنامه ههای
آتی بطور رسمی از کشاورزان که بیشتر مرد عمهل
هستند هم دعوت داشته باشیم تا از خهودشهان و
مشکالتشان صحبت بکنند و نظر بدهند.
آقای شهابی به ی نکته اساسی اشاره کردند و آن
این بود که ما تولید کننده هسهتهیهم و تهولهیهد
میکنیم و خو هم تولید می کنیم ولی بازاریابهی
ضعیف است .این حلقه ضعیف بازاریابی را بهایهد
برایر فکری کرد .البته ما دانشگاههیهان در ایهن
رابطه هم کتا نوشتیم ،هم مقاله علمی دادیم و
پژوهر انجام دادیم ،ولی عمال گهوش شهنهوایهی
ندیدیم .من تتیید میکنم که بازاریهابهی مسهوهلهه
اصلی است .ما در تولید پیشههرفتهایی داشته ایهم
ولی در بازاریابی کاری صورت نگرفته اسهت .کهه
البته ارزش کار تولید کننده را تنزل می دهد.

ویژه دهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران
محمد تقی شریعتی؛ مشاور مدیر عامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی:

صندوق های حمایت در توسعه سرمایه گذاری اجتماعی بخش کشاورزی نقش مهمی ایفا می کنند
به گزارش روابط عمومی انجمن اقتصاد کهشاورزی
ایران مشاور مدیر عامل شهرکت مهادر تخصهصی
صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخر
کشاورزی  22اردیبهشت ماه در دهمین کنفرانهس
دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران در خصوصی نقر
صندوق های حمایت در توسعه بخهر کهشاورزی
سخن گفت.
محمد تقی شریعتی در خصوخ اهمیهت سهرمایه
گذاری در بخر کشاورزی به سیاست های فائو از
نمله تونه به سرمایه گذاری محلی بویژه توسهط
بخر خصوصی اشاره داشت و تصریح کرد :اهمیت
سرمایهگذاری در بخر کشاورزی در شرایطی کهه
کشورها با مشکل کمبود خاک مساعد و کمیابهی
منابع آ موانه هستند ،خیلی برنسته تهر شهده
است .باید نهادهایی درست شود کهه عهالوه بهر
و ایف مالی و اعتباری ،نا ر بر کمیت و کیفیهت
سرمایهگذاری در تولید ،زیهر سهاختهای بهازار،
نهادها و خدمات حمایتی نیز باشند.
مشاور صندوق حمایت یکی از راهههای غلبهه بهر
محدودیتهای اعتباری را ،نهوآوری در طراحهی
نهادها و موسسات بجای افزایر منابع دانهست و
گفت :مطابق توصیههای بان نهانی ،ما ههم بهه
این نتیجه رسیدیم که صهندوقهای حمایهت از
توسعه سرمایهگذاری را ایجاد کنیم .لذا در سهال
 0214که وزارت نهاد کهشاورزی بونهود آمهد
تصمیم گرفته شد که از فروش دارائیهای مهازاد،
این صندوقها تتسیس شود.
وی به سهم ناچیز  5درصهدی سهرمایهگذاری در
بخر کشاورزی در مقابل سهم  05درصهد ایهن
بخر در تولید ملی اشاره داشت و ا ههار داشهت:
هدف افزایر سهم سهرمایهگذاری در بخهر از
طریق مشارکتهای مردمی بود.
وی ونه تمایز صهندوقهای حمایهت بها سهایر
موسسات مالی و اعتباری را در مهشارکت مردمهی
یعنی بهرهبرداران و تولیدکنندگان دانست و گفهت:
نقر بهرهبرداران و تولیدکننهدگان در صهندوق
بسیار پررنگ ،فعال ،واقعی است .از این رو ساختار
این نهاد فقط اقتصادی نیست ،بلکه بعد انتماعهی
هم دارد.
وی در ادامه افزود :این صندوقها بها تونهه بهه
رویکردشان توانستهاند عملکرد خوبی داشته باشند.
اگر چه سهم تسهیالت این صندوق در مقایسه بها
تسهیالت کشاورزی کل کشور ناچیز اسهت ولهی
مهم این است که این صندوق توانسته است حدود
دو میلیون بهرهبردار و تولیدکننده را بطور مستقیم
و غیر مستقیم متشکل سازد.
شریعتی به نحوه نلب تولیهد کننهدگان و بههره
برداران اشاره داشت و گفت :در سالهای اول بههره
برداران و تولیدکنندگان به علت عدم اعتمهاد بهه
دولت و تجربهای که از موسسات دیگر داشهتند از
این طرح استقبال خوبی نکردند .آنها نگران اعمهال
نظر دولتیها بودند .در مقابهل تهشکلهای ملهی
رغبت بیشتری نشان دادند و حاضر بودنهد حتهی
سهم دیگران را هم تصاحب کنند .امها آنهها ههم

دنبال منافع خودشان بودند و باید به گونهای رفتار
میشد که این سرمایه بتواند اثر بخر باشد و آن
بخر از نامعه هدف که سهم بیشتری در تولیهد
داشته و در خطر خرو از چرخه تولید قرار دارنهد
را نذ کند .بنابراین سعی شد الگهوی خهدمات
طوری تعریف شود که به فهصل مهشترک بیهن
نیازهای کشاورزان و سیاستهای دولت تونه شود.
در این الگو مواردی همچون زودبازده بودن ،فراگیر
بودن ،کم ریس بودن ،ارزان بهودن ،و سههولت
دریافت تسهیالت در نظر گرفته شد.
وی تعداد صندوق های ایجاد شده را  088مهورد
عنوان کرد و گفت این صندوقها در سهطح ملهی،
استانی ،شهرستانی و صهندوق زنهان در حهوزه
شهرستان تعریف شده اند.
وی بیان داشت :صندوقهای شهرستانی بیواسهطه
از حمایت دولت برخوردارند .و مهم این است کهه
منابع خرد آنها هم به توان سهرمایهگذاری افهزوده
میشود .و این مسوله با توصیههای فهائو و بانه
نهانی هم مطابقت دارد.
وی تصریح کرد :فرایند توانمند سهازی یکهی از
روشهای نلب مشارکت کشاورزان بود .چون اعتقاد
بر این است که موفقیت این صندوقها به مشارکت
انتماعی آنها وابسته است باید کاری می شد کهه
نیازهای کشاورزان تتمین میگردید .و ایهن کهار
صورت گرفت طوریکه االن بهه دلیهل افزایهر
چشمگیر اعضاء صندوق ،دولت به تنهایی قادر بهه
پاسههخگویی آنههها نیههست .در برخههی مههوارد
استانداریها و فرمانداریها به کم دولت آمدهاند
و بخشی از کار را بر عهده گرفته اند.
مشاور شرکت مادر تخصصی صندوق حمایهت از
توسعه سرمایهگذاری کهشاورزی بها تتکیهد بهر
توانمندسازی افراد در بدنه صندوق گفهت :اولیهن
کسانی که باید توانمند باشند و درک درسهت و
دقیقی از اهداف صندوق داشته باشند مهدیران و
کارشناسهان در سهطح وزارتخانهه ،اسهتانها و
شهرستانها و در مرحله بعد تولید کنندگان و بهره
برداران هستند.
وی ادامه داد :برای نیل به این هدف .نلسات بحث
و گفت و گو و پرسهر و پاسهخ تهشکیل شهد.
بحثهای گروهی با افراد کلیدی صهورت گرفهت.
تشکیل هیتت موسس از منتخان پیهشرو ،بررسهی
اساسنامه ،آئیننامهها ،ابعاد قهانونی و حقوقهی و
تشریح مراحل تشکیل صندوق و مواردی از ایهن
قبیل توسط مدیران ادارات نههاد کهشاورزی و
کارشناسان شرکت مادر تخصصی صهورت گرفهت.
االن رضایت عمومی و اعتماد الزم ونههود دارد و
سرمایه انتماعی این صندوق ها همچنان در حهال
رشد است.
شریعتی در بخر پایانی سخنان حود افزود :ما در
این صندوقها ی رهیافتی را دنبال میکنیم کهه
مبنای آن الگویی دارد .البته این الگو کامل نبوده و
هنوز هم در حال تکامل است .این رهیهههافت بهر
اساس اهداف توسهههعهای و سیاستهای دولهت و
مشههههههههههارکت واقعی و فعهال بهرهبهرداران و
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تولیدکنندگان بخر تعریف شده و در ایهن الگهو
مشارکت کشاورزان ،سرمایه مالی و اعتباری الزم،
حمایت و نظارت دولتی ،حرکت و فعالیت در فصل
مشترک کشاورزان و بهرهبهرداران بها برنامهههای
وزارت نهاد کشاورزی ،دسترسی آسان ،سهریع و
بموقع و کم هزینه بودن منابع مهالی و خهدمات
اعتباری و مالی ،تشکیل سازمانی چاب و کارآمهد
با محوریت کشاورزی و تشکلهای آنهها ،فراگیهر
شدن صندوق در نامعه کشاورزان سراسر کشور و

غیره مد نظر بوده است.
وی در پایهان صهحبت خهود از کارشناسهان و
متخصصان اقتصاد کشاورزی حاضر در کنفرانهس
درخواست کرد و گفت :ما انتظار داریم که این الگو
و دستاوردهای صندوق را مورد نقد و ارزیابی دقیق
قرار بدهید و کم کنید تا این نهاد نو پا بتواند در
رسیدن به اهداف توسعه ای بخر کشاورزی کشور
نقر مناسب و بهتری ایفا کند.

تقدیر از حامیان مالی و معنوی دهمین کنفرانس دو ساالنه
اقتصاد کشاورزی ایران

دکتر حبیب اهلل سالمی از حامیان مالی و معنهوی
دهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد کشاورزی ایران
تقدیر و تشکر کرد.
به گزارش روابط عمومی انجمن اقتصاد کشهاورزی
ایران ،از شرکتها و موسسات بخر خصهوصهی و
دولتی حامی کنفرانس بخاطر حضور پهر رنهگ و
حمایت همه نانبه از این رویداد بزرگ علمهی بها
اهداء لوح و تندیس سپاسگذاری و تقدیر به عمهل
آمد.
گفتنی است؛ این کنفرانس با حضهور گسهتهرده
مسووالن بخر دولتی ،خصوصی ،اعضای ههیهات
علمی ،استادان و دانشجویان اقتهصهاد کشهاورزی
سراسر کشور در دانشگاه تحصیالت تهکهمهیهلهی
صنعتی و فناوری پیشرفته ماهان استان کهرمهان
برگزار شد و راهکارهای انهرای سهیهاسهتههای
اقتصادکشاورزی برای ارتقا نایگاه ایهن بهخهر،
توسط کارشناسان و متخصصان مهورد بهحهث و

بررسی قرار گرفت.
برخی از حامیان مالی و معنوی کنفرانس عهبهارت
بودند از :استانداری کرمان ،دانشگاه شهید باههنهر،
دانشگاه پیام نور ،صندوق توسعهه مهلهی ،بهانه
کشاورزی ،بان آینده ،شرکت مادر تهخهصهصهی
صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخر
کشاورزی ،صندوق بیمه کشاورزی ،شرکت تتمیهن
انتقال آ خلیج فهارس ،شهرکهت زرمهاکهارون،
شهرداری تهران ،اتاق بازرگانی ،صنایع ،مهعهدن و
کشاورزی ،شرکت گسترش فنهاوریهههای نهویهن،
شرکت کارگزاری بان کشاورزی ،شرکت صهرافهی
مهر بان کشاورزی ،سازمان میادین میوه و تره بار
شهرداری تهران
شایان ذکر است؛ در کنار این کنفرانس دو روزه،
نمایشگاه تخصصی با حضور حامیان کهنهفهرانهس
برگزار شد مورد بازدید شرکت کنندگان کنفرانهس
قرار گرفت.

ویژه دهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران
مهندس حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی در دهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران

سالیانه با  26میلیارد ریال خسارت در بخش کشاورزی مواجه هستیم
مهندس حهسن نهژاد قهائم مقهام صهندوق بیمهه
کشاورزی  22اردیبهشت ماه در دهمین کنفرانهس
دوسهاالنه اقتهصاد کهشاورزی ایهران در رابطهه بهها
مخههاطرات بخههر کههشاورزی و بیمههه کههشاورزی
سخنرانی کرد.
به گزارش روابط عمومی انجمن اقتصاد کهشاورزی
ایران ،وی با اشاره به مخاطرات طبیعی مونهود در
بخر کشاورزی ایران و نهان گفت :این مخاطرات
ما را وادار میکند کهه بها منهابع کمهتری بتوانیهم
غذای بیشتری برای مردم تولید کنیم.
وی ا هار داشت :مخاطرات بخر کشاورزی شامل
حوادث ناشی از مخاطرات هواشناسی ،آ و اقلیهم
می باشد که در همه نای دنیا با افزایر رونهد آن
موانه هستیم .بر اساس گزارشاتی که فائو دارد ،در
سال  2828با کمبود شدید غالت ،گوشت قرمهز و
فرآوردههای گوشتی موانه خواهیم شد .مخصوصها
در بخر غالت که کسری حدود  008میلیون تنی
خواهیم داشت .مگر اینکه با علم و تکنولوژی چهاره
اندیشی شود.
وی تصریح کرد :بنهابر گزارشهاتی کهه ونهود داد
کشور ما در ارتباط با  20حادثه و بالیهای طبیعهی
نزو  08کشور اول بالخیز دنیا محسو می شهود.
و این میطلبد که در ارتباط با ریهس بهه شهکل
ندی کار شود.
در  22سال گذشته در کشور تغیهیرات دمها رونهد
افزایههشی ،مههیزان بارنههدگی رونههد نزولههی ،سههطح
زمینهای کهشاورزی رونهد افزایهشی و فرسهایر
خاک هم روند افزایشی داشته است.
حههسن نههژاد بههه پدیههدههای نو هههور ریزگردههها،

حسن نژاد افزود :تدابیری که در سی سال گذشهته
اندیشیده شده بیشتر در ارتباط با بیمه بهوده و در
 098کشور دنیا هم بیمهههای کهشاورزی فعالیهت
میکنند .موضوع مهم این است که در این کشورها
حدود  00درصد هزینه بیمه را دولتهها پرداخهت
می کنند .در  08یا  02سال اخهیر کهشورهای در
حال توسعه تونه ندیتری بهه بیمهه کهشاورزی
دارند و کشور ما هم در سهال  0202قهانون بیمهه
کشاورزی را تصویب و شروع کرد.
این مقام مسوول در خصوخ سهطوحی کهه بیمهه
پوشر می دهد ا هار داشت :؛ در بخهر زراعهت
 0/5میلیون هکتار ،در باغات 528هزار هکتهار ،در
بخر دامی حدود  09میلیهون واحهد ،در بخهر
طیور  418میلیون قطعهه ،در بخهر آبزیهان 05
میلیون متر مربع ،در بخهر منهابع طبیعهی 5/2
میلیون هکتار است و بیر از  2میلیون بیمه گهذار
امروز مشتریان بیمهه کهشاورزی ههستند .از نظهر
تعداد محصول هم  052محهصول کهشاورزی ههم
تحت پوشر قرار دارد.
وی پرداخههت یارانههههای بیمههه را از دغدغههههای
صندوق بیمه کشاورزی دانست و گفت :حهدود 15
درصد هزینه های بیمه را دولت پرداخت می کنهد
و فقط  25درصد آن را بر عهده کهشاورزان اسهت.
نحوه پرداخهت یارانهه بیمهه در ده سهال گذشهته
همواره دچار تغیهیر بهوده اسهت .رونهد اعتبهارات
صندوق بیمهه در مواقعهی کهه دولهت بها کاههر
اعتبارات عمرانی موانه بهوده بها شهدت بیهشتری
کاهر یافته است .در حهالی کهه بیمهه نامهههای
کشاورزان توزیع شده و تعهد ایجهاد کهردهایم .امها

فرونشست اراضهی و زوال اراضهی ننگلهی اشهاره
داشت و گفت :با افزایر تولیدات کشاورزی فهشار
بیشتری به منابع تولیدی وارد شده و باعث آسهیب
پذیری بخر کشاورزی و باال رفتن مخاطرات آن و
تغییر در اقیم میشود.
آثار ثانویه تغییرات اقلیمی را در بخر دام و طیور،
آفات نباتی ،بیماریهای دامهی و غهیره داریهم کهه
مونب فقر بیشتری در کشاورزی ما میشود.
قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت :بهر اسهاس
مطالعات بان نههانی در  05درصهد کهشورها از
میان یکصد و چهار کهشور مهورد مطالعهه تدابیهر
مربوط به ریس را قبل از اتفاق افتادن خطر دارند
و مابقی کشورها بشتر تمایل به مدیریت بحهران و
نبران خسارت دارنهد کهه پهس از وقهوع حادثهه
خواهد بود .کشور ما هم از دسته اخیر است.
وی گفههت :گزارشههات وزارت نهههاد کههشاورزی و
وزارت کشور نشان می دههد کهه سهالیانه بها 28
میلیارد ریال خسارت در بخر کشاورزی داریم.

دولت پرداخت حهق بیمهه خهودش را منهوط بهه
تخصیص اعتبارات می کند .این ی چالشی اسهت
که صندوق بیمه با آن موانه است و بخشی از آن
را بان کشاورزی با تخهصیص اعتبهارات خهودش
نبران می کند.
مهندس حسن نژاد در مورد انتظارات بیمهگهذاران
از صندوق گفت :ما از هر دو طرف تولیدکنندگان و
سیاستگذاران بها انتظهاراتی موانهه ههستیم کهه؛
کاهر حق بیمههها ،افهزایر تعههدات ،پرداخهت
بموقع غرامتها ،اعمال مدیریت ریهس از طریهق
بیمه کشاورزی و پوشر تمامی خطرات نهو ههور
مثل گردو غبار چند مورد از آن است.
وی در خصوخ راهبردهای آینهده صهندوق بیمهه
کشاورزی توضیح داد و گفهت :توسهعه عملیهات و
تنوع بخشی به شیوه های بیمه گری به شکلی کهه
ایهن شهیوه هها قههادر باشهند مطلوبیهت بیهشتر و
مخاطرات کمتری را مهدیریت بکننهد .اسهتفاده از
تعرفه های ترنیحی متناسب با سیاستهای بخهر
کشاورزی ،تجدید نظر در ساختار بیمهه بها کمه
دولت و مجلس شورای اسهالمی ،توزیهع مطلوبتهر
یارانهها در بیهن محهصوالت و بویهژه محهصوالت
اسههتراتژی  .مطلوبیههت خههدمات و رضههایتمندی
بیمهگذاران ،توسعه تحقیقات کابردی ،اسهتفاده از
رفیت های آموزشی و ترویجی بخر کشاورزی و
باالخره تقویت و تجهیز منابع مهالی صهندوق کهه
امروز به اتکا بودنه عمرانی دولت است و این یه
ضعف اساسی برای صندوق بشمار می رود از نمله
راهکارهای پیهر روی ایهن صهندوق در سهالهای
آینده است.

مجمع عمومی انجمن اقتصاد کشاورزی ایران با شرکت اکثریت اعضاء پیوسته برگزار شد

مجمع عمومی انجمن اقتهصاد کهشاورزی ایهران بها ایران ،بر اساس آگهی و دعوت قبلی ،نلسه مجمهع
شرکت اکثریت اعضاء پیوسته و در حهضور نماینهده عمومی عادی انجمن در ساعت  00روز چهارشهنبه
 22اردیبهشت ماه در دانشگاه تحهصیالت تکمیلهی
کمیسیون انجمنهای علمی کشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن اقتهصاد کهشاورزی صنعتی و فناوری پیهشرفته ماههان کرمهان (محهل

برگزاری دهمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایهران)
برگزار شد.
در ابتدا آقایان دکتر غالمرضها سهلطانی بهه عنهوان
رئیس ،دکتر بهالدین نجفی به عنوان منشی ،دکتهر
نعفر عزیزی و دکتر محمد قربهانی بهه عنهوان دو
نا ر نلسه انتخا شدند و آنگاه بهر طبهق دسهتور
نلسه ترازنامه و صورتهای مالی ارائه و همچنیهن
بخرهایی از اساسنامه انجمن اصالح و تصویب شد.
در ادامه ثبت نام کاندیداها برای عضویت در هیهتت
مدیره صورت گرفت و پس از انجام انتخابات ترکیب
اعضاء هیتت مدیره ندید و بازرسین مشخص شد.
بنا بر این گزارش ،آقایان دکتر مهدی کا م نهژاد از
موسسه پژوهرهای برنامهریزی اقتصاد کشاورزی و
توسعه روستایی ،دکتر محمهود دانهشور کهاخکی از

15

دانشگاه فردوسی مهشهد ،دکهتر رههام رحمهانی از
مؤسسه تحقیقهات کهشاورزی فهارس ،دکهتر سهید
نعمت اله موسوی از دانشگاه آزاد اسالمی مرودشهت
فارس و دکتر حبیب اهلل سالمی از دانشگاه تهران به
عنوان اعضاء اصلی هیتت مدیره و آقایان دکتر علهی
کیههانی راد از موسههسه پژوهرهههای برنامهههریزی
اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی و دکهتر نهواد
حههسین زاد از دانههشگاه تبریههز بههه عنههوان اعههضاء
علیالبدل اول و دوم هیتت مدیره و همچنین آقهای
دکههتر افههشین امجههدی از موسههسه پژوهرهههای
برنامهریزی اقتصاد کشاورزی و توسهعه روسهتایی و
خانم دکتر سمانه عابدی از دانشگاه علوم کهشاورزی
و منابع طبیعی ساری به ترتیب بهه عنهوان بهازرس
اصلی و علیالبدل انتخا شدند.

ویژه دهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران
محسن جاللپور رئیس اتاق بازرگانی ،صنعت ،معدن و کشاورزی در دهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران

باید در فضای پس از برجام از تجربیات و سرمایه کشورهای پیشرفته برای
توسعه بخش کشاورزی کشور به خوبی استفاده کنیم
به گزارش روابط عمومی انجمن اقتصاد کشهاورزی
ایران ناللپور رئیس اتاق بازرگانی ،صنعت ،معدن و
کشاورزی عصر روز  22اردیبهشت ماه در مهراسهم
اختتامیه دهمین کنفرانس دوسهاالنهه اقهتهصهاد
کشاورزی ایران در خصوخ موضوع فهرصهتههای
پیر روی کشاورزی ایران پس از برنام با انتقاد از
عملکرد گذشته در خصوخ تهونهه نهکهردن بهه
توانمندسازی اقتصاد و بویژه کشهاورزی و عهدم
توفیق در ایجاد اقتصادی پایدار و مستقل گفت :در
تحریم های  08ساله اگر چه متکی به خود بهودن
را تجربه کردیم اما مهمتر از آن دریهافهتهیهم کهه
اقتصاد ما در مقایسه با سایر اقتصادهای دنیها چهه
شرایط دشوار و ناپایداری دارد.
وی گفت :عوامل متعددی دست بهه دسهت ههم
دادند تا ما نتوانیم توفیق چهنهدانهی در مسهائهل
اقتصادی مان پیدا کنیم .فربهی و سنگینی دولهت
که تقریباً پنج برابر نرم نهانی نیروی انسانی دارد
و سوء مدیریت در بخشهای مهههم اقهتهصهادی و
کشاورزی ،افت شدید و بی سابقه قیهمهت نهفهت،
بدهکاریهای دولت به بخر خصوصی و شهرایهط
مالی بد کشور و تبعات آن تدریجا ما را به نقطههای
رساند که ادامه مسیر را دشوار ببینیم و بهاالنهبهار
باید تغییر مسیر میدادیم .وی افزود :شاید ههمهه
اینها را رهبری معظم انقال با تونه به تجربهیهات
گذشته و اطالعات نامعی کهه از وضهع کشهور
داشتند نمعبندی کردند و آن دستورالعهمهل 29
ماده ای اقتصاد مقاومتی را ابالغ کردند.

ناللپور گفت :ما بایستی از توسعه دولتی و توسعه
دولت محور و حضور دولت در بهخهر خصهوخ،
بزرگ شدن دولت و فربهی آن ،از هزینههای ناری
فراوان ،از توسعه شرکت های دولتی فاصله بگیریهم
و به سمت توسعه بخر خصوصی و فعالیت ههای
آن با نگاه ندید پیر برویم که کشاورزی ماهم از
این مسوله استثنا نیست.
رئیس اتاق بازرگانی کشور با بیان عهدم تهنهاسهب
میزان تولید با حجم زیاد آ مصرفی و بکارگیهری
خیل عظیم نیروی انسانی در بهخهر کشهاورزی
ا هار داشت :شرایطی را که امهروز در کشهاورزی
داریم ،شرایط پایدار و قابل تهداومهی نهیهسهت و
نخواهد بود .وی اضافه کرد :اینکهه مها در طهول
سالهای گذشته با ی تخمین نسبتا درست بیهر
از سه برابر مقدار متوسط نهههانهی مصهرف آ
داشتهایم و چهار برابر متوسط نهانی هم از نیروی
انسانی استفاده کردهایم ،و باز همان میزان تولهیهد
حاصل شده است یعنی نسبت تولید ما در مقایسهه
با دنیار ی دوازدهم است.
وی در پاسخ به اینکه چطور این مسایل در گذشته
وضعیت چندان بحرانی را متونه مسوولین نکهرده
است گفت :در گذشته شرایط کشور و درآمهدهها
طوری بود که همه کمبودها ،سهوء تهدبهیهرهها و
خطاهای مدیریتی ما را پوشر می داد .اما شرایهط
دشوار پیر رو چنین امکانهی را بهه مسهوهوالن
نخواهد داد که بتوانیم از منابع بین نسلی و ثروتهی
که متعلق به نسلهای آتی است برداشت کنهیهم و

بسیاری از اشتباهات خودمان را
پوشر دهیم.
ایشان در خصوخ فرصت ههای
پس از برنام گفت :برنام ما را
به عرصه های بین المللی وصهل
میکند .باید با کهار عهلهمهی،
اصالح بهرهوری بخهصهوخ در
مورد آ و نیروی انسهانهی از
فرصت ایجاد شهده حهداکهثهر
بهرهبرداری را داشته بهاشهیهم.
نباید همانند گذشتهه غهفهلهت
کنیم و وضعهیهت اقهتهصهاد و
کشاورزی را بیشتر از ایهن در
رکود نگه داریم .امروز دسترسی
به تکنولوژی ،سرمایه ،مشارکهت
با شرکتهای خارنی و استفهاده
از دستاوردهای علمی و تجربیات آنها بخوبی بهرای
ما فراهم است.
رئیس اتاق بازرگانی گفت :بهترین کار این است که
کشاورزی خود را به کشاورزی دنیا وصل کهنهیهم.
ببینیم دنیا در کشاورزی چه کهرده اسهت ،چهرا
آمریکا چهار برابر ما در هر هکتهار پسهتههای کهه
خودمان مبداء آن هستیم برداشت مهیکهنهد .مها
تولید پسته را در آمریکا روا دادیهم .بهبهیهنهیهم
برداشت محصوالت زراعی و باغی و گلخانه ای در
دنیا به چه روشی انجام میشود .چرا ما هشت برابر
دنیا آ مصرف میکنیم ولی محصولی را که تولید

میکنیم نه از نظر سالمت ،نه از نظر کمیت و نه از
نظر کیفیت توان رقابت با دنیا را ندارد.
محسن ناللپور با اشاره به اهمیهت آ مهجهازی
گفت :دنیا امروز قبل از هر چیزی به ایهن نهگهاه
میکند که از هر متر مکعب آ چقدر سهود ارزی
حاصل میکند .یعنی اگر بهجهای آن مهحهصهول
دیگری که سود ارزی بیشتر دارد ونهود داشهتهه
باشد از تولید آن صرف نظر میکند و واردات آن
محصول را ترنیح میدهد .باید تونه داشته باشیم
که کشور کم آبی هستیم و آ اصلی ترین ثهروت
بین نسلی ما است و باید برای نسلهای آینده حفظ
کنیم.
وی اطهار داشت :ارتباطات با دنیا ،نگاه به محصول
صادراتی ،نگاه به نهال و بذری که در دنیا سهالههها
روی آن کار شده باید در اولویت باشد .وی با اشاره
به نشستهای متعدد با بهیهر از  288ههیهتت
خارنی در طی ماههای گذشته از بهیهر از 18
کشور دنیا در تهران و در کشورهای خودشان اشاره
داشت :در همه این مالقهاتهها بهحهث انهتهقهال
تکنولوژی ،بحث بهرهوری و مصرف بهینه آ مورد
تتکید بوده و خوشبختانه بسیاری از همین کشورها
از این موضوع استقبال کردهاند و برای سهرمهایهه
گذاری اعالم آمادگی کردهاند.
ایشان در بخر پایانی سخنان خهود از فهعهاالن
اقتصادی و بخصوخ متخصصان اقتصاد کشهاورزی
خواست با حضور و شرکت در همایرههای بهیهن
المللی و اطالع از دستاوردهای آنان و با حضهور و
مشارکت در مراکز تصمهیهم گهیهری و تهدویهن
آئیننامهها و دستورالعملهای کشاورزی کشهور از
فضای مطلو و بسیار مساعد پس از برنام بهرای
پیشرفت و توسعه الزم در بخر کشاورزی حداکثر
استفاده را ببرند.
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بیانیه دهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد کشاورزی ایران
دهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد کشاورزی ایران
پس از دو روز تبادل علمی محققان و متخصهصان
اقتههصاد کههشاورزی کههشور در بعههد از هههر 22
اردیبهشت ماه به کار خود پایان داد.
به گزارش روابط عمومی انجمن اقتصاد کهشاورزی
ایران ،این کنفرانس با شرکت گسترده دانشگاهیان
کههشور و پژوهههشگران مؤسههسات و سههازمانهای
علمههی ،انرایههی و تحقیقههاتی و حمایههت مههالی و
معنوی دستگاههای انرایی دولتی و شهرکت هها و
موسسات بخر خصوصی مرتبط در ماهان کرمهان
برگزار شد.
بنا بر این گزارش ،در ایهن کنفهرانس چالرهها و
فرصتهای اقتصاد کهشاورزی کهشور از نملهه در
بحث پایداری منابع آبی و محیهط زیهست ،منابهع
مالی و اعتباری ،توسعه سرمایه گذاری کشاورزی با
استفاده از فرصت های پیر روی پهس از برنهام،
تونه به امنیت غذایی و توسعه صهادرات در قالهب
دو میزگههرد علمههی و کارشناسههی ،سههخنرانیهای
تخصصی مقامات انرایی در هر دو بخر دولهتی و
خصوصی و ارائه مقاالت تخصصی توسط محققهان
مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دکتر ناصر شاهنوشهی دبهیر علمهی کنفهرانس در
مراسم اختتامیه ،بیانیه پایهانی دهمیهن کنفرانهس
دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران را به شهرح ذیهل
قرائت کرد:
بسمه تعالی
دهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد کشاورزی ایران
به همهت انجمهن اقتهصاد کهشاورزی ایهران و بها
همکاری دانشگاه شهید باهنر کرمان و بها حمایهت
نهادههای انرایههی دولهتی و بنگاههههای اقتههصادی
بخر خصوصی و با حضور مقامات عالی کهشوری،
اساتید دانشگاههای داخل و خار کشور ،محققهان،
دانهشجویان و کارشناسهان در روزههای  22و 22
اردیبهشت ماه  0245با موفقیت برگزار شد .ههدف
این کنفرانس ارائه دسهتاوردهای ندیهد علمهی و

راهکارهای انرایی برای حل پارهای از چالرههای
بخر کشاورزی بوده است .بیانیه پایانی کنفرانهس
کههه بههر گرفتههه از سههخنرانیهای تخصههصی،
میزگردهای موضوعی و مقاالت شفاهی و پوسهتری
میباشد به انمال به قرار زیر است:
0ه از آنجا که بخر کهشاورزی در ایجهاد امنیهت
غذایی و ثبات اقتصادی کهشور از نایگهاه ویهژهای
برخوردار است ،اهمیت این بخر باید به ی بهاور
در بین سیاستگذاران و برنامهریزان کشور تهسری
یابد.
2ه یکی از خالء های عمده بخر کشاورزی نبهود
راهبرد دراز مدت توسعه در این بخر است .برنامه
های مقطعی و فرد محور آفتی اسهت کهه بعهد از
انقال بسیاری از بخر های اقتصادی و از نملهه
بخر کشاورزی را گرفتهار و سهرمایه گهذاری را
ناکارامد نموده و خود را به صهورت رفیهت ههای
مازاد تولید در ی برهه و کمبود رفیهت تولیهد
در برهه دیگر آشکار نموده است .بر همین اسهاس
پیههشنهاد مههی شههود وزارت نهههاد کههشاورزی بهها
همکاری دانشگاه ههای کهشور و انجمهن اقتهصاد
کشاورزی ایران استراتژی توسهعه را بهرای بخهر
کشاورزی تدوین و مبنای برنامه ههای توسهعه در
بخر کشاورزی قرار دهد.
2ه یکی از مهشکالت بخهر کهشاورزی هدفمنهد
نبودن یارانه ها در این بخر است که حاصهل آن
بروز ناکارمدی در تخصیص منابع تولیهدی اسهت.
بنهابراین ،تخههصیص یارانههه بههه بخههر کههشاورزی
نیازمند بازنگری ندی است بطوری یارانهه هها بها
اهداف مشخص و قابل ارزیهابی تخهصیص یابهد و
بتواند مونبات افزایر بهره وری و تهوان رقابتهی
تولید کنندگان را در عرصهه ههای نههانی فراههم
آورد.
9ه منابع پایهه در بخهر کهشاورزی در وضهعیت
مناسبی قرار ندارد .تغییر کاربری اراضی کشاورزی،
افزایر فرسهایر زمینههای کهشاورزی و مراتهع،

چرای بی رویه دام ها ،بهره برداری بهی حهسا از
منابع آبی و تخلیه سفرهای ا زیرزمینی مهسائلی
است که کشاورزی را در آینهده بها مهشکل نهدی
موانه خواهد نمود و مدتهاست که نشانه ههای آن
هویدا گشته است .تغییرات اقلیمی نهیز مهشکل را
پیچیده تر خواهد کرد .در چنین شرایطی افزایهر
تولید به صورت بکارگیری بیشتر منابع پایه به هیچ
عنوان به مصلحت کهشور نیهست و آینهده چنیهن
سرمایه گذاری ههایی در مخهاطره حتمهی اسهت.
بنابراین ،تطبیق الگوی کهشت کهشور بها شهرایط
ندید و رشد تولید تنها با تکیه بهر افهزایر بههره
بهروری الزامی است.
5ه بحران منابع آبی یکی از مهمهترین چالرههای
پیههر روی کههشور مههیباشههد .انتنهها از تدابیههر
سازه ای غیر علمی ،تونه به حفظ پایداری محیهط
زیست ،بهرهگیری از روشههای بومهی از مهواردی
است که باید در مدیریت عرضه منابع آبی مد نظهر
قرار گیرد .سرمایهگذاری در حوزههای نرمافزاری از
نمله ایجاد مدیریت اطالعات آ و هوایی ،تقویهت
نهادهای محلی در زمینهه حکمرانهی منهابع آبهی،
سههرمایهگذاری در زمینههه تحقیقههات مربههوط بههه
افزایر عملکرد از قبیل بذرهای مقاوم به خهشکی،
حمایت از کشتهای زمستانه ،رعایت اصل مزیهت
نسبی در تولید محصوالت کهشاورزی از مهصادیق
سیاستهای مدیریت تقاضای آ است که باید بهه
آن تونه نمود.
0ه بازاریابی و بازار رسانی محصوالت کهشاورزی در
ایران یکی از چالرهای نهدی بخهر کهشاورزی
است .ایجاد و تقویت زیهر سهاختهای نههادی از
نمله اتخاذ تدابیری برای بهبود زنجهیره ارزش در
این حوزه باید نزو برنامهه اساسهی مهدیران ایهن
بخر قرار گیرد.
1ه با تونه به ماهیت ریس در بخر کشاورزی و
به منظور نلوگیری از به هدر رفتن منهابع کهشور
مدیریت ریس می بایست بر پیرگهیری از بهروز

اولین جلسه هیأت مدیره انجمن اقتصاد کشاورزی ایران برگزار شد
بر اساس هماهنگی قبلی اولین نلسه هیهتت مهدیره انجمهن اقتهصاد
کشاورزی ایران از دوره دهم با شهرکت اعهضاء منتخهب در سهاعت 0
صبح روز یکشنبه  00خرداد ماه سال ناری در دبیرخانه انجمن واقهع
در گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران برگزار شد.
در این نلسه مطابق اساسنامه انجمن در مهورد تفکیه و هایف ر ی
گیری به عمل آمد و نتایج ذیل حاصل شد:
0ه دکتر حبیب اهلل سالمی به عنوان رئیس
2ه دکتر محمود دانشور کاخکی به عنوان نایب رئیس
2ه دکتر مهدی کا م نژاد به عنوان خزانه دار
در پایان نلسه انتخا شدگان با امضاء صورتجلهسه قبهول مهسوولیت
نمودند و هیتت مدیره به دکتر مهدی کا م نژاد وکالت تام داد تا کلیه
امور ثبتی هیتت مدیره را در اداره ثبت شهرکت هها و موسهسات غیهر
تجاری انجام داده و دفاتر مربوطه را امضا نماید.
ضمنا بر اساس بند  9ماده  02اساسنامه انجمن کلیه اسناد تعهد آور با

امضاء دکتر سالمی (رئیس هیتت مهدیره) یها دکهتر محمهود دانهشور
کاخکی (نایب رئیس هیتت مدیره) و دکهتر کها م نهژاد (خزانهه دار)
همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضاء دکتر سهالمی (رئیهس
هیتت مدیره) یا دکتر محمود دانهشور کهاخکی (نایهب رئیهس هیهتت
مدیره) معتبر خواهد بود.
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خسارت متمرکز باشد .در ایهن راسهتا الزم اسهت
مدیریت نامع ریس در بخر کهشاورزی کهه در
آن بیمه کشاورزی تنها بخشی ازاین مدیریت است
با بهره گیری از تجربیات نهانی طراحی و به انهرا
گذاشته شود.
0ه یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی دانر بنیان
بودن تولید است .یعنی متکی بودن تولید بر دانر
روز و در نتیجهه افهزایر بههرهوری بهرای تحقهق
اقتصاد مقاومتی در بخر کشاورزی یه ضهرورت
است .بر همیهن اسهاس پیهشنهاد میشهود وزارت
نهاد کشاورزی موانع ساختاری و غهیر سهاختاری
ورود دانههر آموختگههان کههشاورزی را بههه بخههر
کشاورزی برطرف و زمینه بهر گیری از دانر روز
را در مدیریت واحد های کشاورزی فراهم نماید.
0ه از آنجا که سال  0245سال اقتهصاد مقهاومتی،
اقدام و عمل میباشد ،قطعا تونه به موارد فوق مها
را بههه دسههتیابی اهههداف سیاسههتهای اقتههصاد
مقاومتی نزدی خواهد نمود.
در انتها از برگزارکنندگان دهمین کنفرانس اقتصاد
کشاورزی ایهران کهه نهایهت اهتمهام خهود را در
برگزاری با شکوه و موفق آن مبهذول داشهتند بهه
ویژه رئیهس محهترم انجمهن ننها آقهای دکتهر
سالمی و دبیر محترم کنفرانس ننا آقای دکتهر
مهرابی تشکر و قدردانی میشود.

