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 فهرست مطالب سرمقاله

 سرمقاله 

 چالشهای کشاورزی ، مسئوالن و نقش متخصصان اقتصاد کشاورزی ایران 

 اخبار انجمن 

 آغاز شد پذیرش مقاله در مجله علمی و پژوهشی اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی ایران 

 از اعضاء هیأت مدیره دوره نهم انجمن اقتصاد کشاورزی ایران تقدیر شد  

 راه اندازی درگاه پرداخت الکترونیکی سایت انجمن اقتصاد کشاورزی ایران 

  سایت مجلهIJARE بروز شد 

  اطــــالعـــیه فراخوان مشارکت برای ارائه پیشنهادات و طرح های پژوهشی کاربردی در پاسخ
  به درخواست وزارت جهاد کشاورزی

 

  اخبار بانک کشاورزی 

 ظرفیت ها و چالش های بانک کشاورزی در تامین مالی بخش کشاورزی از نظر اقتصاد مقاومتی 

 بازدید مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره بانک کشاورزی از شعب استان کرمانشاه 

 ریزی برای تسهیل صادرات محصوالت کشاورزی به روسیه دستور معاون سازمان مدیریت و برنامه 

 اخبار مدیریت شعب بانک کشـاورزی مستقر در مراکز استانهای کشور  

 

 گزیده اخبار کشاورزی ایران 

 رکورد تولید گندم امسال در کشور شکسته شد 

 عضویت مدیرعامل بانک کشاورزی در کمیته مدیریت اتحادیه ادفیمی  

 تسهیالت گیرندگان ارزی از بانک کشاورزی مشمول قانون رفع موانع تولید شدند  

 شوند نخبگان ایرانی خارج کشور در بخش تحقیقات کشاورزی جذب می 

 های کشاورزی با ایران تأکید استاندار جامبیل قزاقستان بر گسترش همکاری  

 المللی کشاورزی در همدان برپایی نمایشگاه بین  

 کاهش صادرات محصوالت کشاورزی مازندران در چهار ماهه امسال 

 میلیون هکتار آبیاری تحت فشار 5.1میلیارد متر مکعبی آب با اجرای  2.2جویی  صرفه 

  درصدی در تولید روغن و کنجاله در کشور 36ساله: خودکفایی  56در یک برنامه 

  درصدی سهم کشاورزی در فضای کسب و کار 26بهبود  

  میلیون تن گذشت 56خریدگندم از 

 مرکز توسعه نوغانداری کشور خواستار برآورد نیاز ابریشم مصرفی در صنعت فرش شد 

 366 تن پیله تر ابریشم در ایران تولید شد 

  :مزرعه پرورش میگو درکشور فعال است 066رییس سازمان دامپزشکی کشور 

 معاون وزیر جهاد کشاورزی: تقاضا برای واردات سموم کشاورزی از آلمان به ایران 

 ای و صادرات پایدار معاون وزیر جهاد کشاورزی: بهبود تراز بازرگانی با توسعه کشاورزی گلخانه  

  قرار دارد 558کشور در رتبه  586ایران در صنعت فرآوری از بین  

 چالشهای کشاورزی، مسئوالن و 

نقش متخصصان اقتصاد کشاورزی ایران   

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

اردیبهشت ماه امسال جامعه علمی اقتصاد کشاورزی کشور بار دیگر  ارا ب ب اریاری 

 ای علمی در حوزه اقتصاد کشاورزی برود  د منرک کرا ا ر   یکی دیگ  از ا د مایی

اردیبهرشت امرسال در حرادی در دا رشگاه  22و  22دوساال ه اقتصاد کشاورزی ای ان 

تحصنالت تکمنلی و فراوریهای پنش فته ما ان ک مان ب ایار اب که بخر  کرشاورزی 

ای ان  نی  ما رب سای  بخشهای اقتصادی کشور با چادشهای جبی مواجره اسرت  اررار 

سوء تح یم  ای اقتصادی، بح ان ابیب کمبود اب، بهنرره  برودن مرص ب اب،  برود 

س مایه کافی ب ای توسعه کشاورزی، تخ یر  اربیب محنری زیرست، تانرن ات اب و 

 وایی و اقلنم و مواردی از ایک دست موج  اب تا در طری چررب سرال ا رن  بخر  

 کشاورزی  توا ب سهم مطلوبی در عملک د و تودنب ملی دااته بااب  

 رای اقلنمری،  در م اسم افتتاحنه ایک کرا ا   وزی  محرت   جهراد کرشاورزی چاد 

طبنعی، محبودیت مرابع اب، ا باات تودنبات کشاورزی، رکود بنرک ادمللری، افتاداری 

قنمت  ا و تور  دا لی را از چادشهای مهم پن  روی بخر  کرشاورزی کرشور  کر  

ک د  وی در بخ  دیگ ی از سخران  ود  طاب به کاراراسان و متخصرصان اقترصاد 

کشاورزی با ط ح سواالتی ب ای حل مسایل موجود در واسرت مرشارکت و  مکراری 

ک د  رویک د ایی ب ای  لق مییت  سبی، سازو کار ای به ب دای بهنره از مرابع، ارتقاء 

عملک د تعاو ی  ا، جذب س مایه و بهبود رابطه مبادده بخ  کشاورزی با سای  بخرشها 

 پرج سوادی بود که جراب اقای مهربس حجتی در سخران  ود به ا ها اااره داات 

در م اسم ا تتامه ایک کرا ا    رنی رینر  وقرت اتراز بازرارا ی  ررعت، معربن و 

کشاورزی به استااده  ادرست از اب و عب  تراس  منیان تودنب در مقایسه برا عملکر د 

 ای پنر  روی کرشاورزی ایر ان  کشور ای پنش فته اااره داات و استااده از ف  ت

پ  از ب جا  و دیو  به ه جستک از تج بنات علمی و کرشاورزی کرشور ای موفرق را 

 اواید  مود 

در منیا د اقتصاد مقاومتی  نی به محور ای بحث اقتصاد مقاومتی از جملره توجره بره 

اقتصاد دا   برنان اااره اب و در  منک ارتباط دکت  پرور اب ا نمری  مایرربه مر د  

برا   ک مان و راور در مجل  اورای اسالمی ب  عب  حل مشکالت و معضالت کرشاورزی

در   توجه به حجم مراس  اعتبارات پژو شی و وجرود متخصرصان اقترصادی ب جرسته

 رای  رسبی  کشاورزی کشور ا تقاد داات و ب  موضوع  لق ر وت از محل  لق مییت

 تاکنب ک د 

 ای اج ایی از عرب   تنجره ارن ی  ا چه بطور اذرا بنان اب دغبغه مسئوالن دستگاه

مطلوب در ارایه را کار ای الز  ب ای حل مسایل و معضالت کشاورزی ایک مر ز و برو  

 رای  است  اا چه ا جمک اقتصاد کشاورزی ای ان معتقب است سرمت و سروی پژو  

دا شگا ی و موسسات علمی تحقنقاتی تا کرون در جهت حل ایک معضالت بوده اسرت 

 ای علمی زیادی در ایک ارتباط  روز ف  ت ظهور  دکک ایک باور وجود دارد که ظ فنت

و ب وز پنبا  ک ده است  دذا ا جمک اقتصاد کشاورزی ای ان ضمک  حه اذااتک ب  کلنه 

موارد مط وحه، ف  ت را غرنمت ام ده و از کلنه متخصصان اقتصاد کشاورزی دعروت 

 رای علمری  رود را پرن امون   ای کاراراسرا ه و پژو   به عمل می اورد تا ب رسی

 مسایل موجود در چارچوب  ظ ی و را کار ای کارب دی بصورت مبون ارایه ف مایرب 

و   در ایک زمنره دبن  ا ه ا جمک اقتصاد کشاورزی ایر ان امراده دریافرت پنرشرهادات

 را کار ای اما ف  نختگان ا امی می بااب 
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 اخبار انجمن

به اطالع محققان، پژو شرررررررگ ان، دا شجویان 

 ای  و اساتنب محت   اقتصاد کشاورزی و راته

 رسا ب، مجله بنک ادمللی م تبی می

Iranian Journal of Agricultural and 

Natural Resource Economics  

(IJARE)   
وابسته به ا جمک اقتصاد کشرررراورزی ای ان امراده 

پژو شی اما محقرقران   ر دریافت مقررراالت علمی

 بااب   ا امی می

توا رب جهت کس  اطالعات بنشت   عالقمربان می

 از چگو گی ارسال مقاده به وب سایت مجله

IJARE  :به  شا یwww.iranianare.ir  و یا وب

سایت ا جمک اقتصراد کشاورزی ای ان م اجعه 

 ف مایرب   مچرنک  ربوز پست ادکت و نکی:

Iranianaes.ir@gmail.com, 

 info@iranianaes.ir   
در  منررک  622ر22222323و اماره تلاک 

 زمنره اماده پاسخ اویی می بااب 

 سایت 
 بروز شد IJAREمجله 

متعلق بره  IJAREپایگاه ادکت و نک دو فصلرامه 

 ا جمک اقتصاد کشاورزی ای ان ب وزرسا ی اب 

مجله اقتصاد کشاورزی و مرابع طبنرعری ایر ان 

دارای مجوز ا تشار از سوی کمنسنون  شر یرات 

وزارت علو ، تحقنقات و فراوری بوده و به زبران 

ا لی ا گلنسی در تابستان و زمستان چاپ مری 

اود   نئت تح ی یه مجله را استادان برا  و برا 

سابقه راته مهربسی اقرترصراد کشراورزی در 

دا شگاه د ای مهم دا لی و  ارجی تشکنل می 

د ب  عالقمربان ب ای کس  اطالعات بنشت  بره 

  شا ی سایت در دنرک زی  م اجعه ف مایرب 
 

Iranian Journal of Agricultural and Natural 

Resource Economics 

راه اندازی درگاه پرداخت الکترونیکی 

 سایت انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

درااه پ دا ت ادکت و نکی سایت ا جمک اقتصراد 

 کشاورزی ای ان راه ا بارزی اب 

به ایارش روابی عمومی ا جمک اقتصاد کشاورزی 

ای ان، با راه ا بارزی درااه پ دا ت ادکت و نرکری 

سایت ا جمک اقتصاد کشاورزی ای ان، مشرکرالت 

م  بوط به پ دا ت  ای عضویت اعضا در ا جمک، 

پ دا ت ب ای چاپ مقاالت در فصلرامه اقرترصراد 

 رای  کشاورزی ا جمک، ربرت  را  در کراراراه

اموزای و ربت  ا  در د منک کرا ا   اقترصراد 

 کشاورزی ای ان م تاع ا دیب  

ااتری است ایک درااه با  مکاری بسنرار  روب 

با ک کشاورزی ای ان و ا کت اسران پر دا رت 

پ انک ب ای ا جمک اقترصراد کشراورزی ایر ان 

 توسعه داده ابه است  

1395ر تن  و م داد  18و   17 ب  امه ادکت و نکی ا جمک اقتصاد کشاورزی ای ان ر اماره   

حس  اطالع اعضاء محت   و ف  نخرره ا رجرمرک 

اقتصاد کشاورزی ای ان، مهربس محمود حرجرتری 

وزی  محت   جهاد کشاورزی در م اسم افتتراحرنره 

د منک کرا ا   دوساال ه اقتصاد کشاورزی ایر ان 

پن امون مسایل کشاورزی ای ان سواالتی را مطر ح 

ک د ب که با توجه به ا منت مروضروع در ارایره 

 ای کاراراسی، دیو  مشارکت متخصصان و  پاسخ

پژو شگ ان راته اقتصاد کشاورزی را برنر  از 

 پن  ااکار می سازد 

دذا ببیروسنله ف ا وان مشارکت و ارایه پنشرهادات 

 ای پژو شی کارب دی در حروزه سرواالت  و ط ح

ا دد  از کلنه مترخرصرصران،  مط ح ابه اعال  می

 رای اقرترصراد  استادان و اعضاء  نأت علمی ا وه

 ای کشور و  مچررنرک اعضراء  کشاورزی دا شگاه

 نأت علمی و کاراراسان اراب ا جمک اقرترصراد 

کشاورزی ای ان که در موسسات علمی و پژو شری 

ارود  مشاول فعادنت می باارب در  رواسرت مری

پاسخ  ای  ود را  بصورت دسته برربی اربه و 

کشاورزی ای ان  موضوعی به دبن  ا ه ا جمک اقتصاد

 ارسال ف مایرب 

 مچرنک در  ورتنکه محققان محت   ب ای پاسرخ 

اویی به    یک از سواالت مذکور ط ح پژو شی و 

تروا رررب  یا انوه  امه  ا ی مب  ظ  دار رب مری

پنشرهادات  ود را بصورت مبون برا چرارچروب 

 ظ ی قابل قبول و با ب اورد  ییره پرژو ر  بره 

 دبن  ا ه ا جمک اقتصاد کشاورزی ای ان ارایه د رب  

ا جمک اقتصاد کشاورزی ای ان مصمم است در ایرک 

 ای تخصصی برا مسروالن وزارت  ارتباط   شست

جهاد کشاورزی و حتی ادمقبور در حضرور وزیر  

 ا و پرنرشرررهرادات  محت   ب ایار  مایب و پاسخ

پژو شی دریافتی از سوی اعضا و مرترخرصرصران 

 ف  نخته ا جمک را با ایشان مط ح  مایب 

اضافه می ا دد ط ح  ای پژو شی پنرشرررهرادی 

مرحص ا با  ا  پنشرهاد د ربه ط ح و با حرمرایرت 

حقوقی ا جمک اقترصراد کشراورزی ایر ان ارایره 

ا دد و پ  از تصوی  موضوع پژو   و تأمنک  می

اعتبار م بوطه، از ارایه کرربه ط ح ب ای ا وع بره 

 کار بطور رسمی دعوت به عمل می ایب 

 

 سواالت وزیر محترم جهاد کشاورزی:

ر دستنابی به چشم ا باز مبترری بر  اقرترصراد 1

مقاومتی مستلی  اتخا  چه رویک د ایی در حروزه 

 رایری  اقتصاد کشاورزی بوده و ورود به چه پارادایم

 است؟

ر علم اقتصاد کشاورزی چه پنشرهادی ب ای حرل 2

مشکل سا تاری در زمنره وجود فا له بنک تودنرب 

 تا مص ب دارد؟

 ای اقتصادی در بخ  کشراورزی  ر  لق مییت2

 مستلی  اتخا  چه رویک د ایی است؟

ای بر ای  ر دا   اقتصاد کشاورزی چه ترو رنره4

  ظا  به ه ب داری بهنره در کشور دارد؟

ور  سترب؟  ظا  به ه بر داری   ا به ه ر ایا تعاو ی5

 ا وادای چطور؟ کاراراسان اقتصاد کشاورزی در 

 ا چه را ب دی را پنشرررهراد  مواجهه با ایک چاد 

 می کررب؟

ر دا شمربان اقتصاد کشاورزی چه را رکراری را 2

ب ای جذابنت س مایه اذاری و جذب س مایره در 

 بخ  کشاورزی ای ان تو نه می کررب؟

ر اقتصاد کشاورزی ب ای بهبود رابطره مربراددره 3

 ا چه پنشرررهرادی  بخ  کشاورزی با سای  بخ 

 دارد؟

 اطــــالعـــیه
 فراخوان مشارکت و ارائه پیشنهادات و طرح های پژوهشی کاربردی در پاسخ به درخواست وزارت جهاد کشاورزی 

به ایارش روابی عمومی ا جمک اقتصاد کشراورزی 

ای ان، جلسه تقبی  از اعضاء  نأت مبی ه دوره  هرم 

ایک ا جمک د م تن ماه در محل دبن   ا ه ا جمرک 

 ب ایار اب  

در ایک جلسه دکت  حبن  اهلل سالمی رین   نأت 

مبی ه از اعضاء  نأت مبی ه دوره  هم بره  راطر  

مشارکت مرظم در جلسات و مساعبت و  ماکر ی 

ب ای اداره امور ا جمک با ا با دوح و  بیه تقبی  به 

 عمل اورد 

اایان  ک  است مجمع عمومی و ا تخابات  رنرأت 

مبی ه ا جمک اقتصاد کشاورزی ای ان ب ای مشخص 

ابن ت کن  جبیب در دوره د رم  رمریمران برا 

ب ایاری د منک کرا ا ر  دوسراال ره اقرترصراد 

اردیبهشت ماه سال جراری  22کشاورزی ای ان در 

ب ایار اب و اقایان دکت  مهبی کاظم  ژاد، دکرتر  

محمود دا شور کا کی، دکت  ر ا  رحما ی، دکتر  

سنب  عمت اده موسوی و دکت  حبن  اهلل سرالمری 

به عروان اعضاء ا لی و اقایان دکت  علی کنا ی راد 

ادبربل  و دکت  جواد حسنک زاد به عروان اعضاء علی

 اول و دو  ا تخاب اب ب 

 مچرنک دکت  افشنک امجبی و دکرتر  سرمرا ره 

عاببی  به ت تن  به عررروان برازرس ا رلری و 

 ادببل ا تخاب اب ب  علی

ااتری است طبق اساسرامه  نأت مبی ه جربیرب 

 ای  پ  از تاینب ا تخابات توسی کمنسنون ا جمک

علمی وزارت علو  و ربت تانن ات در اداره رربرت 

ا کت  ا و موسسات غن  تجاری ا وع به فعادنت 

رسمی می  مایب و تا ان زمان  نأت مبی ه پنشنک 

 مسئودنت امور ا جمک را ب  عهبه  وا ب داات 

 از اعضاء هیأت مدیره دوره نهم انجمن اقتصاد کشاورزی ایران تقدیر شد

 آغاز پذیرش مقاله 

 در مجله علمی و پژوهشی اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی ایران 

http://www.iranianare.ir/index.php?sid=1&slc_lang=enC:/Users/hr/Documents/Custom%20Office%20Templates
http://www.iranianare.ir/index.php?sid=1&slc_lang=enC:/Users/hr/Documents/Custom%20Office%20Templates
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 اخبار ویژه بانک کشاورزی ایران

دکررت  م تررضی اررهنب زاده رینرر   نررات مرربی ه و 

مبی عامل با رک کرشاورزی در د منرک کرار ا   دو 

ساال ه اقتصاد کشاورزی ای ان که با حمایت و مشارکت 

با ک کشاورزی در ک مان ب ایار اب، با بنان ظ فنت و 

 ق  با ک کشاورزی در تامنک مادی بخ  کرشاورزی، 

تکادنف ب  امه اشم توسرعه بر ای با رک کرشاورزی و 

ادیامات تحقق ا باب و سناسرت  رای ب  امره ارشم 

توسعه، از ظ فنت  ا و چاد   ای با ک کرشاورزی در 

تامنک مادی بخ  کشاورزی از مرظ  اقترصاد مقاومتری 

 .سخک اات

بره ارریارش روابرری عمومرری با ررک کررشاورزی، دکترر  

اهنبزاده در ایک کرا ا  ،  ق  با رک کرشاورزی در 

اقتصاد مقاومتی را در سره بخر   اتری، ا تنراری و 

سناسررتی تررش ید کرر د و ااررت:  قرر   اترری با ررک 

کشاورزی در اقتصاد مقاوتی، حمایت مادی از توسعه زی  

بخ   ای کشاورزی و فراوری  ای  ویک ب ای تحقرق 

امرنت غذایی و  مچرنک توسعه  بمات برا کی  ویرک 

ریادی و ارزی  به مرظور ترس یع ا جرا   ربمات مادری 

وی افیود: با ک کشاورزی در ایارای مرسئودنت   .است

اجتماعی  ود،  ربمات ویرژه ای را بره روسرتاینان و 

ادتحصنالن راته  ای کشاورزی، ز ران  کشاورزان،  فارغ

 .و کودکان و  وجوا ان ارایه می د ب

دکت  اهنب زاده  قر  سناسرتی با رک کرشاورزی را 

فعادنت اقتصادی با  بب  حاظ مرابع پایه، تودنب ارزش 

افیوده، ااتاال زایی و کمرک بره حرل مرشکل رکرود 

 .اقتصادی  ک  ک د

ب  اساس ایک ایارش، وی در ادامه سخران  ود به ارایه 

ایارش عملک د با ک کشاورزی پ دا ت و اظهار داات: 

 ریار  242، براد  بر  1234با ک کشاورزی در سرال 

منلنارد ریال تسهنالت به زی بخ   ای مختلف بخر  

کشاورزی پ دا ت کر ده اسرت کره بنرشت یک سرهم 

در ب بره  22 21تسهنالت پ دا تی با ک کشاورزی با 

 . ای زراعت و باغبا ی تخصنص یافته است فعادنت

دکت  اهنب زاده تص ید ک د:  با ک کشاورزی به مرظور 

اج ای تعهبات و مسئودنت  ای  رود، علرن غم ار ان 

ابن مرابع با کی و عب  کاایرت مررابع ارزان و ار ان 

قنمت، از محل مرابع ا ان قنمت با ک و  مچرنرک برا 

استق اض از سنستم با کی، به  ناز ای بخ  کشاورزی 

 .پاسخگو بوده است

وی افیود: طی ده سال ا ن  برار عمربه ترامنک مرابرع 

بخ  کشاورزی ب  عهبه با ک کشاورزی بوده، به  حوی 

که سهم با ک از کرل اعتبرارات پ دا رتی بره بخر  

 .در ب بوده است 25کشاورزی به طور متوسی 

وی با تاکنب ب  ایک که ادامه رو ب پ دا ت تسهنالت کم 

به ه به بخ  کشاورزی  نازمرب حمایت دودت از با رک 

در ب از ترسهنالت پ دا تری  25است اات: بن  از 

با ک طی سال  ای ا ن  از ط یق مرابع دا لی تجهنری 

در ب از ترسهنالت پ دا رتی از  15ابه و ترها حبود 

محل وجوه اداره ابه تامنک ابه که سهم بسنار ا بکی 

 .است

دکت  اهنب زاده رو ب پ دا ت ترسهنالت سر مایه ای 

با ک طی سال  ای مختلرف را   رعودی اعرال  کر د 

افیود:   سبت تسهنالت س مایه ای با رک بره سر مایه 

در ب بوده است و علن غرم  35اذاری  ا ادص بن  از 

کرا   سرر مایه اررذاری  ا ررادص بخرر  کررشاورزی، 

تسهنالت س مایه ای با ک  مواره رو ب  عودی داارته 

وی اظهار داات : ترسهنالت سر مایه ای با رک   .است

کشاورزی در سال  ای مختلف و به ویژه در سال  رای 

ب اب  تملک دارایری  رای سر مایه ای  5 4ا ن  حبود 

 .دودت بوده است

دکت  اهنب زاده در بخ  دیگ ی از سرخران  رود بره 

تو نف ا باب را ب دی ب  امه اشم توسعه در بخر  

در ب رارب اقترصادی  5کشاورزی اامل دستنابی به 

در رب رارب ترشکنل سر مایه  3 12بخ  کشاورزی، 

در رب رارب بهر ه  2 2رابت  ا ادص به قنمت جاری و

وری کل عوامل تودنب اااره ک د و تحقق ان را مستلی  

توجه بنر  از پنر  بره مررابع برا کی بر ای تامنرک 

تسهنالت بخ  کرشاورزی دا رست  وی افریود: سرهم 

در رب و پر  از ان،  25 24تسهنالت با کی معرادل 

در رب   25 23س مایه اذاری بخ  غن  دودتی معادل 

 .در  ظ  ا فته ابه است

وی اات: سهم   کبا  از مرابع مادی از کل مرابع مادی 

مورد  ناز بخ  در تحقق ا باب کمری ب  امره ارشم 

در ب  23در ب از محل مرابع با کی،  24توسعه اامل 

در رب از محرل  2س مایه اذاری بخ  غرن  دودرتی، 

در ب از محرل  رربوز توسرعه  2درامب ای عمومی، 

ملی و یک در ب از محل مرابع مرادی  رارجی پنر  

 .بنری ابه است

اهنب زاده با بنان ایک که  مرابع مادی مورد  ناز بخر  

کشاورزی ب ای تحقق ا رباب کمری در ب  امره ارشم 

منلنارد ریرال  وا رب برود،  2666666توسعه  باد  ب  

ب  امه رییی با ک کشاورزی را بر ای رارب ترسهنالت 

 ود در قاد  تبویک و ازمون سه سراریو تش ید ک د و 

اات: کل تسهنالت پن  بنری ابه سنستم با کی بره 

 یار منلنارد ریال است کره برا  622 4بخ  کشاورزی 

در بی ترسهنالت پ دا رتی با رک  25توجه به سهم 

کررشاورزی از سنررستم بررا کی، عمررال سررهم با ررک از 

 . یار منلنارد ریال  وا ب بود  633 2تسهنالت مذکور 

وی چاد  ا لی با ک در تامنک مادی بخ  کرشاورزی 

 یار  153 1طی سال  ای ب  امه اشم توسعه را تامنک 

در رب  26منلنارد ریال عالوه ب  ظ فنت با ک با راب 

 .اعال  ک د

دکت  اهنب زاده در پایران، ادیامرات تحقرق ا رباب و 

سناست  ای ب  امه اشم توسعه در با ک کشاورزی را 

مررشتمل برر  ا ررالح چررارچوب سررا تاری و حقوقرری 

اساسرامه با ک، باز گ ی در  سبت  ا و ت کن  سا تار 

ت از امه با ک، ا الح سا تار س مایه با رک و افیایر  

 ریار منلنرارد ریرال در سر جمع  266س مایه معادل 

ب  امه و یا به  ورتی در درواید سررواتی، ترامنک مابره 

ادتااوت   خ تسهنالت بخ  کرشاورزی برا  ر خ  رای 

مصوب اورای پرول و اعتبرار توسری دودرت، ا رالح 

ف ایرب ای تامنک مادی  رارجی و پرذی ش دودرت در 

 رای  تضمنک فایرا    ا به مرظور ترامنک مرادی ط ح

س مایه اذاری بخ   ای غن دودتی کشاورزی، تسهنل 

در  بور مجوز ای الز  به مرظور ا تشار اوراز اوا ری 

سپ ده عا  و  اص ب ای تامنک مادی ط ح  ا و افیای  

توان رقابتی با ک با تعهب بازپ دا ت دودت بره مرنیان 

تکادنف مرربر  در ب  امره، تخرصنص مررابع  رربوز 

توسعه ملی ب ای تامنک مادی طر ح  رای کرشاورزی و  

 بور مجوز ای الز  به مرظور تاسن  ار کت  رای 

 .تامنک س مایه در بخ  کشاورزی اعال  ک د

اایان  ک  است د منک کرار ا   دو سراال ه اقترصاد 

اردیبهشت ماه سال جاری به  22و  22کشاورزی ای ان 

 مت ا جمک اقتصاد کشاورزی ای ان و دا رشگاه با رر  

ک مان با حضور مهربس حجتی وزی  جهاد کشاورزی و 

جمررع کرررن ی از مرربی ان، اسرراتنب و فعرراالن اقتررصاد 

 کشاورزی در اه  ما ان استان ک مان ب ایار اب 

 مدیرعامل بانک کشاورزی در دهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد کشاورزی ایران: 

 ظرفیت ها و چالش های بانک کشاورزی در تامین مالی بخش کشاورزی از نظر اقتصاد مقاومتی

دکت  م تضی اهنب زاده، رین   نرات مربیر ه و 

ترنر   23مبی عامل با ک کشاورزی روز یکشربره 

 میمان با سا  رین  جمهور به استان ک ما شاه از 

تعبادی از اع  استان بازدیب و برا  رمرکراران از 

  یدیک ااتگو ک د 

به ایارش روابی عمومی مبی یت ارعر  برا رک 

کشاورزی در استان ک ما شاه، دکت  اهنب زاده در 

ایک سا  از اع  م کیی ک ما شاه، منربان ایرررار، 

منبان ازادی و بلوارکشاورز بازدیب و ضمک بر رسری 

عملک د اع  با  مکاران و رؤسای ایک اع  دیبار 

وی در جمع  مکاران با ک،  بب از  و ااتگو ک د  

ط ح  ا و  بمات  ویک با ک کشاورزی را جرمرع 

اوری مرابع ارزان قنمت و تیریق ایک مرررابرع بره 

بخ  کشاورزی کشور دا ست و تاکنب ک د: روسای 

اع  بایستی به مرظور تحقق ب  امه  ای اجر ایری 

اقتصاد مقاومتی، توجه ویژه ای به جمع اوری مرابع 

ارزان قنمت، قنمت تما  ابه پول، ریسک اعتباری 

 و ض ی   وداتکایی مادی دااته باارب 

ایک ایارش می افیایب عملنات اجر ایری دو طر ح 

رأسری ار کرت  2566بیرگ اامرل اراوداری 

کشاورزی و دامپ وری ان  و دا  برناد و مجرترمرع 

 کتاری پنشگامان کشاورزی کور  با  25الخا ه ای 

استااده از تسهنالت با ک کشاورزی و با اعرتربراری 

 منلنارد ریال در ایک استان اغاز اب  1124باد  ب  

بازدید مدیر عامل و اعضای هیئت 

مدیره بانک کشاورزی از شعب 

 استان کرمانشاه

 ریزی برای تسهیل صادرات محصوالت کشاورزی به روسیه دستور معاون سازمان مدیریت و برنامه

 شست ب رسی را کار ای تسهنل  ادرات محصروالت 

با حضور معاون   CIS کشاورزی به روسنه و کشور ای

توسعه امور تودنبی سازمان مبی یت و ب  رامره ریریی 

، مبی عامل با ک توسعه  ادرات و  مایربه با ک  کشور

توسعه تعاون به منیبا ی مبی عامل برا رک کشراورزی 

 ب ایار اب 

عمومی با ک کشاورزی، دکت  م تضری  به ایارش روابی

اهنبزاده، رین   نات مبی ه و مربیر عرامرل برا رک 

کشاورزی با تاکنب ب  تشکنل سرتراد ویرژه اقرترصراد 

مقاومتی در ایک با ک اات: با ک کشراورزی  رمرواره 

عمل به تکادنف تعننک ابه از سوی ر ب ی و اجر ای 

 ای دودت تببن  و امنب را وظناه مهم و جربی  ب  امه

ت  در راس  رنراتری بر ای  دا ب  وی که پن   ود می

بست سازی در  صوص ایجاد کا ال ارتباطات مادی بنک 

با محوریت با ک کشاورزی بره روسرنره  CIS ای ان و

 ای با ک کشاورزی  سا  ک ده بود، ضمک تش ید ب  امه

در ایک راستا اظهار داات: با ک کشاورزی به مرررظرور 

وجرود امربه در افرق  استااده مراس  از ا ایی بره

پساتح یم به مرظور بهبود روابی تجاری ای ان با روسنه 

در زمنره کشاورزی و  رایع وابسته، ب  امه رییی جبی 

  است  ا جا  داده

1395ر تن  و م داد  18و   17 ب  امه ادکت و نکی ا جمک اقتصاد کشاورزی ای ان ر اماره   
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 اخبار مدیریت شعب بانک کشـاورزی مستقر در مراکز استانهای کشور 

 گزیده اخبار کشاورزی ایران

میلیارد ریال غـرامـت بـه  263پرداخت*  

کشاورزان خسارت دیده تـوسـط بـانـک 

 کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد

اع  با ک کشاورزی اسرتران کرهرگرنرلرویره و 

 263در سال زراعی جاری، برنر  از  بوی احمب

منلنارد ریال غ امت به کشاورزان، دامباران و بهر ه 

ب داران  سارت دیبه پ دا ت ک د ب  ایک مرنریان 

 ا  از  سارت دیباان در بخ   22565غ امت به 

 زراعت پ دا ت اب 

 

درصدی تسهیالت دراسـتـان  36پرداخت *  

 خراسان شمالی در بخش کشاورزی

در ب تسهنالت اعطا اربه تروسری  36ق ی  به  

با ک کشاورزی استران  ر اسران ارمرادری در 

به فعاالن بخ  کشراورزی پر دا رت  1234سال

منلنارد ریرال  2322ابه است  از مجموع بن  از 

منلنارد ریال  2262اعتبار اعطا ابه به متقاضنان، 

فرقر ه  13113در بخ  کشاورزی، در قرادر  

 تسهنالت پ دا ت ابه است 

 

مـیـلـیـارد ریـال  009پرداخت بیش از *  

تسهیالت صندوق توسعه ملـی در بـانـک 

 کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد

اع  با ک کشاورزی استان کهگنلویه و بوی احمب 

مرنرلرنرارد ریرال   442بن  از  1234در سال 

تسهنالت از محل اعتبار  ربوز توسعه ملری بره 

کشاورزان و به ه ب داران بخ  کشاورزی پ دا رت 

از برهر ه   ار  221ک د ب  ایک منیان تسهنالت به 

 اب   ب داران بخ  کشاورزی پ دا ت

 

میلیـارد ریـال پـول  836واریز بیش از *  

کشاورزان گندم کار در شعب بانک کشاورزی 

 استان بوشهر

به ایارش روابی عمومی مبی یت ارعر  برا رک 

کشاورزی استان بواه ، در حال حاض  ق یر  بره 

 ا  از کشاورزان، محصول ارب   ود را به  12666

به م اکی   یب تحویرل   منلنارد ریال 1122ارزش 

منلنارد ریال مر بروط بره  236داده ا ب که باد  ب 

کشاورز از ط یق اع  استان بره حسراب  3426

  ا واریی و مابقی  نی به زودی واریی  وا ب اب  ان

م اکی   یب اررب  در اسرتران   اایان  ک  است

بواه ، سه م کی و در اه   ای ب ازجان،  ورمو  

 و چاادک ق ار دار ب  

 

میلیارد ریال بـدهـی  333امهال بیش از *  

کشاورزان خسارت دیده در بانک کشـاورزی 

 استان کهگیلویه و بویراحمد

اع  با ک کشاورزی استان کهگنلویه و بوی احمب  

منلرنرارد ریرال از  333بن  از  1234طی سال 

بب ی کشاورزان  سارت دیبه در بخ  کشاورزی 

 و زی  بخ   ای م تبی را تمبیب ک د ب 

ایک منیان بب ی تمبیب ابه متعلرق بره ترعرباد 

 ا  از فعاالن بخ  کشاورزی بود کره بر    2621

قا ون بودجه ترمربیرب و  11تبص ه  داساس برب 

 تقسنبی اب 

 

میلیارد ریال غرامت بـه  3پرداخت بالغ بر *  

کشاورزان خسارت دیده تـوسـط بـانـک 

 کشاورزی استان ایالم

مبی یت با ک کشاورزی استان ایال  در اردیبهشت 

منلنارد ریال غ امت بره  3ماه سال جاری، بن  از 

کشاورزان، دامباران و به ه ب داران  سارت دیربه 

در استان ایال  پ دا ت ک د  ایک منریان غر امرت 

 ا از  سارت دیباان در برخر  طرنرور  25  به

 پ دا ت اب 

 

هزار هکتار از باغـات در بـانـک  9بیمه *  

 کشاورزی استان مازندران

ما ره   3اع  با ک کشاورزی استان ماز بران در 

 کترار از  2166ق ی  به  34-35اول سال زراعی 

را تحت پوا  بنمه کشراورزی   باغات ایک استان

بنمه ارذار مرحرصروالت   1222ق ار داد ب  تعباد 

 ود را تحت پوا   ربوز بنمره مرحرصروالت 

 کشاورزی استان ق ار داد ب 

 

انتخاب بانک کشاورزی به عنـوان واحـد *  

 5060اثرگذار در تحقق سند چشم انداز افق 

 رای  با ک کشاورزی در اودنک  مای  سرنراسرت

به عروان  1464 رعتی، تجاری و  بماتی در افق 

واحب ار اذار، دوح تقبی  و تربی  سنم غ دریافت 

 ک د 

به ایارش روابی عمومی با ک کشاورزی،در م اسم 

ا تتامنه اودنک  مای  سناست  ای  رررعرتری، 

که بعرباز ظرهر   1464تجاری و  بماتی در افق 

با حضور دکت  ادرهرا  امرنرک زاده  تن  22اربه 

دستنار رین  جمهور در امور حقوز اه و ربی و 

 1464رحنم زارع رین  ف اکسنون ای ان در افرق 

 رای  مجل  اورای اسالمی ب ایار اب، از ب ت یرک

 رایع و واحب ای ار ارذار در ترحرقرق سرررب 

قبردا ی به عمل امبکه با ک  1464ا باز افق  چشم

 کشاورزی در زم ه واحب ای ب ت  ق ار ا فت 

 

راه اندازی بزرگترین طرح کشت گلخانه ای *  

با مشارکت بانک کشاورزی استان آذربایجان 

 شرقی

با استااده از تسهنالت برا رک کشراورزی و بره 

ای  مراسبت  اته دودرت، ارلرخرا ره  ارنرشره

مت ی  س یک دره ارس با حضور مسئروالن 12666

 استا ی و محلی به به ه ب داری می رسب 

مرنرلرنرارد  24ایک  الخا ه با س مایه ای  باد  ب   

ریال طی سه سال در اه ستان ابست  احباث و 

منلرنرارد 42تجهنی  ابه  و  به ایک مرظور باد  ب   

منلنون ریال تسهنالت با کی برلرررب مربت 266و

 توسی با ک کشاورزی پ دا ت ابه  است 

ایک ایارش می افیایب عمبه فعادنرت ایرک طر ح 

تودنب اا ه ال رز است و زمنره ااتاال مستقنرم 

  ا  ف ا م  وا ب ک د 24را  ب ای 

اایان  ک  است الخا ه  ای انشه ای به  راطر  

  فه جویی در مص ب اب، حااظت  اک، امرنرت 

بنشت  در ب اب  حوادث طبنعی و بازد ی بنشرتر در 

 اودویت ب  امه  ای با ک کشاورزی ق ار دار ب 

 

مشارکت بانک کشاورزی در برگزاری اولین *  

همایش بهینه سازی مصرف آب کشـاوزی 

 دراستان قم

اودنک  مای  و کارااه اموزای ت ویجری برهرنره 

مر داد برا  14سازی مص ب اب کشاورزی روز 

مشارکت با رک کشراورزی ، سرازمران جرهراد 

کشاورزی، سازمان اب مرطقه ای و با حضور معاون 

 استا بار قم ب ایار اب 

در ایک  مای  مطادبی درباره روش  ای  حرنرد  

وری  و  ویک ابناری ب ای باالب دن  کارایی و برهر ه

مرابع موجود و دیبااه  ای کاراررراسری دربراره 

منیان، زمان، ابیار و روش  ای  حرنرد ابرنراری 

توسی استادیار دا شگاه ایادتی واارگتک امر یرکرا 

 دکت  اس وش ارایه اب 

ایک ایارش می افیایب در ایک کارااه در  صروص 

روش  ای تانن  ادگوی کاات متراس  با ار ایری 

اب و  وایی استان، تروضرنرحرات الز  تروسری 

 کاراراسان بنان اب  

اایان  ک  است ایک  کارااه پن و ف مایشات ر بر  

معظم ا قالب اسالمی درباره اقتصاد مقاومتری، برا 

 بب اااه سرازی کشراورزان، اطرالع رسرا ری 

 ای  ویک ابناری در جهان و کا   ب داارت  روش

 از سا ه  ای اب زی زمنری اج ا  اب 

 

مشارکت بانک کشاورزی در تـوسـعـه و *  

 آبادانی شهرستان محروم بشاگرد

افتتاح چرب ط ح تودنبی با حرمرایرت مرادری و 

تخصصی با ک کشاورزی در اه سرتران مرحر و  

بشاا د، کاراف یری و ااتاادیایی ب ای مر د  ایرک 

اه ستان را در پی دااته است و  مچرررنرک برا 

عاملنت ایک با ک روستاینان ایک اه ستان از اب 

 ااامنب ی بهبااتی به ه مرب  وا رب اب 

به ایارش روابی عمومی با ک کشاورزی، جراسرم 

جادری استا بار   میاان در  شست اورای اداری 

اه ستان بشاا د اات:  با استااده از تسرهرنرالت 

با ک کشاورزی و به مرظور کمک بره واحرب رای 

تودنبی و ااتاادیایی در اه ستران بشراار د دو 

 یار قطرعره  26واحب م غباری    کبا  با ظ فنت 

بر داری  در د ه مبارک فج  سال جاری به برهر ه

 رسرب  می

 ای  ویک ابناری با  جادری  مچرنک از اج ای ط ح

حمایت مادی با ک کشاورزی  ب  داد و افریود: برا 

 یار  16اج ای ایک ط ح  ا زمنره ااتاال بن  از 

 اود   ا  در اه ستان بشاا د ف ا م می

وی تص ید ک د: در بخ  اب و فاضالب روستایی، 

 46با عاملنت با ک کشاورزی مجتمع اب سا ی بره 

منلنارد ریرال از  26روستا از سب سه ان با اعتبار 

محل اعتبارات  ربوز توسعه ملی، سرال ایررربه 

روسرترای  26اود و مشکل اب ا ب  تکمنل می

 بشاا د  نی امسال م تاع  وا ب اب 

جادری افیود: با عاملنت ایک با ک، ط ح اب سرا ری 

 5 5به روستای پا تک بخ  او  ان با اعرتربرار 

منلنارد ریال اامل بهسازی دو د ره چشمه و  ی 

 را روار  256ا تقال به طول ا  کنلومت  اج ا و 

 ایک روستا از  عمت اب ااامنب ی به ه مرب اب ب 

 

جشنواره گردشگری کشـاورزی اسـتـان *  

فارس با حمایت و مشارکت بانک کشـاورزی 

 در شهرستان ممسنی برگزار شد.

به ایارش روابی عمومی مبی یت ارعر  برا رک 

کشاورزی استان فارس، ایک جشرواره برا حضرور 

دکت  پارسایی  مایربه م د  اه ستان ارنر از ، 

دکت  اودرزی  مایربه م د  ارهر سرتران  رای 

ممسری و رستم ، دکت  کنا ی مبی  کل برازرسری 

استا باری فارس، دکت  محمودی مبی  کرل امرور 

مادی استا باری فارس،  ف ما ربار ارهر سرتران ، 

بخشبار دامک زیاری و جمعی از مقامات استا ی و 

اه ستا ی و با حمایت مادی با ک کشاورزی استان 

 فارس ب ایار اب 

ب  اساس ایک ایارش، مقامات ا کت کررررربه در 

جشرواره از حمایت و مشرارکرت فرعرال برا رک 

 کشاورزی قبردا ی ک د ب 

 کترار براغ  12666ایک ایارش می افیایب، وجود 

ا گور در اه ستان دامک زیار، ظر فرنرت  رای 

مراسبی را ب ای توسعه ا داگ ی، کاراف یررری و 

ااتاادیایی ایجاد ک ده است که  نازمرب تروجره و 

 حمایت مسئوالن و س مایه اذاران است 

اایان  ک  است اج ای موسنقی سرررتری، ارعر  

 وا ی به اوی  محلی د ی، ب اریاری مسرابرقره 

سوارکاری، ع ضه محصوالت  ررایرع دسرتری و 

 وارکی سرتی و ع ضه غوره و اب غوره از دیرگر  

 ب  امه  ای ایک جشرواره بود 

1395ر تن  و م داد  18و   17 ب  امه ادکت و نکی ا جمک اقتصاد کشاورزی ای ان ر اماره   
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به ایارش ای  ا، محمود حجتی روز سه ارربره در 

بازدیب از میرعه تودنب بذر ای  نب یبی  ر بریه و 

ملون در اه ستان تاکستان افیود: تالش داریم تا با 

تامنک مرابع مورد  ناز، سای  بب ی باقنرمرا ربه بره 

کشاورزان را بابت   یب تضمنری ارب  پر دا رت 

 کرنم 

وی با بنان ایرکه رکورد تودنب ارررب  در کشرور 

 یار تک  266منلنون و  16امسال اکسته و از م ز 

ف ات  رفت، ادامه داد: ایک درحادی است که در سرال 

 یار تک ارب  در کشرور  366، چهار منلنون و 32

منلنون  2تودنب و ایک منیان در سال اذاته  نی به 

 تک رسنب 

وی با اااره به پ دا ت  نمی از بب ی دودرت بره 

کشاورزان بابت   یب تضمنری ارب ، یراداور ارب: 

 یار منلنارد ریال پ دا ت ابه به کشراورزان  26

ب اب  مجموع   یب اررب   5 1در ایک رابطه ب اب  با 

 بوده است  32تضمنری دودت از کشاورزان در سال 

حجتی با تاکنب ب  کا   وابستگی کشور به واردات 

بذر، اضافه ک د: در اه ستران تراکسرتران بر ای 

 خستنک بار اا ب ف ا م ابن امکان تودنب بذر ای 

 نب یبی  ستنم و امنبواریم ایک مروضروع را در 

 سررایرر   ررقرراط کشررور  ررنرری اررا ررب بررااررنررم 

به ااته وی، سهم تودنب محصوالت کشور در دسته 

 نای جات با بذر  نب یبی باعث افیای  مقاومرت 

 ا ها به افت  ا و افیای  منیان تودنرب مری ارود 

وزی  جهاد کشاورزی در ادامه با اااره به داربسرتری 

ک دن باغ  ای ا گور در تاکسرتران، افریود: سرال 

اذاته با حمایت ایک وزارتخا ه، سه  یار  کتار از 

تاکستان  ای موجود در ایک اه ستان داربسرتری 

اب و امسال  نی امنبواریم با ب  امره ریریی  رای 

 ا جا  ابه ایک رقم افیای  یابب 

وی  مچرنک با اااره به کشت  نراری جرات در 

ب  ی میارع ایک مرطقه، اات: بایب با استراراده از 

روش  ای  و و با اج ای ساما ه  ای مبرن بتوا نرم 

عملک د کشت ایک دسته از محصوالت را با کا ر  

 مص ب اب، افیای  د نم 

وی ضمک در واست از کشاورزان جهت مبیر یرت 

در بازاریابی محصوالت  نب یبی، اضافه کر د: بره 

عروان  مو ه ما  می توا نم ساال ه منلنون  را ترک 

اوجه ف  گی را در یک زمان محبود تودنب و  رمره 

ا ها را به  ورت تازه  واری، مص ب کرنم و از ایک 

رو بایب به طور قطع ب  روی بازاریابری و  رادرات 

 محصوالت و  نی تقویت  رایع تببیلی کار کرنم 

وزی  جهاد کشاورزی در بخ  پایا ی سخران  رود، 

یاداور اب: حمایت از بخ   صو ی ب ای تودرنرب 

ا واع بذر به عروان ا لی تر یرک  رهراده برخر  

 کشاروزی از سناست  ای مهم ایک وزارتخا ه است 

محمود حجتی روز سه اربه به مرظور برازدیرب از 

میرعه ای که ب ای  خستنک م تبه در کشرور برا 

استااده از بذر ای  نبر یربی اقربا  بره کشرت 

محصول   بیه ک ده بود به استان قیویک سا  ک ده 

 است  

 کتار زمنک کشاورزی و دو  یار  423استان قیویک 

 به ه ب دار دارد 

کنلومت ی جروب غ بری  25اه ستان تاکستان در 

 استان قیویک واقع ابه است 

 وزیر جهاد کشاورزی: 

 رکورد تولید گندم امسال در کشور شکسته شد

مبی ه و مبی عامرل  م تضی اهنبزاده رین   نات

با ک کشاورزی به عروان عضو کمنته مربیر یرتری 

اتحادیه موسسات تامنک مادی توسرعره مرلری در 

، »ادفنمری«کشور ای عضو با ک توسعه اسالمی، 

  ا تخاب اب

به ایارش س وی  بازار ایسرا، در پی عرمرلرکر د 

برا  برا رک کشراورزیمطلوب و تعامالت مربرت 

و  2615 رای  ادمللی در سرال  ای بنک اتحادیه

، مبی  عامل ایک با ک بره عررروان عضرو  2612

 کمنته مبی یتی اتحادیه ادفنمی
 

ADFIMI Management Committee   
ا تخاب اب و از ایک پر   رقر  مرورر ی در 

  کرب اتحادیه ایاا می تصمنمات مبی یتی ایک

عضو از کشرور رای  56اتحادیه ادفنمی با بن  از 

مختلف جهان با  بب ایجاد ار ایری مرطرلروب 

تعامالت اقتصادی منان کشور ای عضو، تسهرنرل 

ای در کشور ای عضرو و   ای توسعه اج ای ط ح

 ای ت ویجی، اموزای و پژو شری از  اج ای پ وژه

تاسن  ابه است  ایک اتحادیه توسی  1322سال 

عضو و به ریراسرت  3کمنته مبی یتی متشکل از 

اود و اعضای کمنته مبی یرتری  دبن  کل اداره می

 رای   ق  مهمی در عملک د اتحادیه،  بایت دوره

اموزای به سمت موضوعات مورد  ظ  ، ب اریاری 

 ای تبادل کراراررراس، ا رذ مرنریبرا ری  ط ح

 .ادمللی و     دار ب رویباد ای بنک

 عضویت مدیرعامل بانک کشاورزی 

  ADFIMIدر کمیته مدیریت اتحادیه ادفیمی 

ان  باان تسهنالت ارزی از با ک کشراورزی کره از 

تسهنالت حساب   ن ه ارزی استااده ک ده ا رب، برا 

ابالغ ا الحنه از سوی معاون اول رین  جرمرهروری، 

قا ون رفع مروا رع  26مشمول میایای اینک  امه ماده 

  تودنب درباره تعننک تکلنف بب کاران ارزی اب ب
رفع موا ع تودنب رقابرت  26بودتک  نوز، ماده   به ایارش

پذی  و ارتقای  ظا  مادی کشور و اینک  رامره ان بره 

تعننک تکلنف بب کاران ارزی برویرژه ان دسرتره از 

تسهنالت ان  باا ی که از حسراب   رنر ه ارزی 

  تسهنالت دریافت ک ده ا ب، ا تصاص دارد
ایک قا ون دودت موظف ابه است  سربرت  26در ماده 

به تعننک تکلنف   خ و ف ایرب تسویه بب کاران ارزی از 

محل حساب   ن ه ارزی به دودت به  حوی که زمران 

دریافت ارز، زمان ف وش محصول یا زمان تکمنل طر ح

)حس  مورد(،  وع کاال ) هایی، واسطه ای یا س مرایره 

ای( وجود یا  بود محبودیت  ای قنمت اذاری توسی 

دودت و رعایت ضوابی قنمت اذاری و ع ضه تروسری 

دریافت کرربه تسهنالت، وجود یا  بود مرابع ارزی در 

زمان در واست متقاضی دحاظ ابه بااب، اقبا  کرررب 

به او ه ای که ترها بب کارا ی که اقبا  بره ترعرنرنرک 

تکلنف بب ی  ود ک ده باارب، مشمول تسهنالت ایرک 

  ماده  سترب
ایک قا ون، ما ربه  26اینک  امه ماده  22ب اساس ماده 

بب ی ارزی تسهنالت ان  باا ی که تسهنالت اعطایی 

به ا ها از محل حساب   ن ه ارزی به عاملنت برا رک 

 ای ملت،  ادرات ای ان، تجارت و رفاه کارا ان بوده و 

با بب ی دودت به با ک  ای یادابه تهات  ابه است و 

 مچرنک ما به بب ی ارزی تسهنالت ان  باا ری کره 

( 2( تبصر ه )3تسهنالت اعطایی به ا ها از محل برب )

کل کشور بوده و مطابق بررب  1225قا ون بودجه سال 

کل کشور به  1222( قا ون بودجه سال 2) ر( تبص ه )

عروان افیای  س مایه با ک  رعت و معبن مرررظرور 

ابه است، مشمول استااده از میایای ایک اینک  رامره 

با ا الح  ورت ا فته در دودت و ابرالغرنره     سترب

جبیب جها گن ی، ان دسته از تسهنالت ارنر  رباران 

بخ  کشاورزی که از مرابع حسراب   رنر ه ارزی 

قرا رون  26استااده ک ده ا ب، از ایک پ  مشمول ماده 

  رفع موا ع تودنب  سترب
به دودت اجازه داده اربه  1223در قا ون بودجه سال 

بود بازپ دا ت ا ل و ف ع تسهنالت اعطایی از مرحرل 

حساب   ن ه ارزی توسی با ک کشاورزی موضوع برب 

( قا ون ب  امه چهار  توسعه و  مچررنرک 1) ر( ماده )

( قا ون ب  امه سو  توسعه و 26تسهنالت از محل ماده )

 مچرنک  مه و ودی تسهنالت پ دا تری از مرحرل 

وجوه اداره ابه و کمک  ای فری اعتباری در  رمره 

بخ   ای مربر  در قوا نک بودجره سرررواتری کره 

عاملنت ان ب عهبه با ک کشاورزی بوده اسرت را ترا 

مبل   ات  یار منلنارد ریال به حساب افیای  س مایه 

  با ک و بب ی دودت به با ک مذکور ا تصاص د ب
قا ون ب  امه سو  توسعه به ایرجراد حسراب  26ماده 

  ن ه ارزی و ساز و کار ان ا تصاص دارد ضمک ا که 

( قا ون ب  امه چرهرار  تروسرعره 1در برب ) ر( ماده )

در ب از مرابع قابل ترخرصرنرص حسراب  16حباقل 

  ن ه ارزی به بخ  دودتی در ا تنار با ک کشاورزی 

ق ار ا فت تا به  ورت ارزی و ریادی بر ای سر مرایره 

اذاری ط ح  ای بخ  کشاورزی با رویک د  ادراتری 

  به بخ   صو ی اعطا اود
ب  ایک اساس و با ابالغنه جبیب دودت ان دسرتره از 

تسهنالت ان  باان از با ک کشاورزی که ما به بب ری 

ا ها با بب ی دودت به با ک کشاورزی تهات  ابه است، 

قرا رون رفرع  26می توا رب از میایای مربر  در ماده 

م داد  بره  12ایک مصوبه    موا ع تودنب استااده کررب

وزارتخا ه  ای امور اقتصادی و دارایی، سازمان مبی یت 

  و ب  امه رییی و با ک م کیی ابالغ ابه است

تسهیالت گیرندگان ارزی از بانک کشاورزی مشمول قانون 

 رفع موانع تولید شدند 

http://telegram.me/
IAESMember 

 

 به کانال 
انجمن اقتصاد کشاورزی ایران   

 بپیوندید.

1395ر تن  و م داد  18و   17 ب  امه ادکت و نکی ا جمک اقتصاد کشاورزی ای ان ر اماره   
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جذب  خبگان ای ا ی ساکک  ار  کشرور بر ای 

 خستنک بار توسی سازمان تحقنقات، اموزش و 

ت ویج کشاورزی و با  مکاری معاو ت علرمری و 

فراوری ریاست جمهوری به مرررظرور ا رترقرال 

 تکرودوژی و است ش م ز دا   کلنب  ورد 

به ایارش  ب ایاری فارس به  قل از پرایرگراه 

اطالع رسا ی وزارت جهاد کشاورزی، اسرکررربر 

ز ب رین  سازمان تحقنقات، اموزش و تر ویرج 

کشاورزی اات: تا کرون حکم به کارانر ی دو 

 خبه ای ا ی ساکک  ار  از کشرور در حروزه 

تحقنقات باغبا ی و بنوتکرودوژی قطرعری اربه 

 است 

تک از ایک  خربرگران در  26وی با بنان ایک که 

حوزه تحقنقات کشاورزی تقاضرای  رمرکراری 

ا ب، اظهار داات: سوابق علمی متقاضنان در  داده

حال ب رسی است و ا هایی که به دحاظ کنای در 

 سطد قابل قبودی  سترب، ا تخاب می او ب 

ز ب، ضمک دعوت از  خبگان ای ا ی ساکک  رار  

کشور ب ای  مکاری و جذب در بخ  تحقنقات 

کشاورزی تص ید ک د: بنشت یک  ناز مرا بر ای 

جذب ایک اف اد در زمنره  ای باغبا ی، بهررژادی 

باغبا ی، بنوتکرودوژی، افات و بنماری  ا، اب و 

 اک، واکسک و س  ، بهرژادی دا  و طرنرور، 

بهرژادی ابییان، بهرژادی انا ان زراعی و  ا و در 

بخ  کشاورزی است  وی افیود:  خبگان ای ا ری 

ساکک  ار  کشور از ط یق م اجعه به سرایرت 

  خبگان به ما مع فی می او ب 

معاون وزی  جهاد کشرارزی در مرورد جرذب 

 خبگان کشاورزی دا ل کشور  نی اات: ظر ب 

 ا  را در حوزه تحقنقرات  256سه سال اذاته 

ایم که اکر  ا ها از  خبگان  کشاورزی جذب ک ده

 دا لی  سترب 

وی ا عان داات:  خبگان کشاورزی دا ل کشور 

 نی    سال در اسارب ماه می توا رب از طر یرق 

سایت سازمان تحقنقرات ،امروزش و تر ویرج 

کشاورزی و با ارایه مبارک، در واست  مکراری 

 بب رب 

 معاون وزیر جهاد کشاورزی

 نخبگان ایرانی خارج کشور 

 شوند در بخش تحقیقات کشاورزی جذب می
ادمللی  مبان   ای بنک مبی عامل ا کت  مایشگاه

ادمللی کشاورزی و  اات: سنید منک  مایشگاه بنک

ادمللی  رعت مر غرباری،  یازد منک  مایشگاه بنک

دامپ وری و انالت در محل دایمی  رمرایشرگراه 

 اود  ادمللی استان  مبان ب ایار می بنک

به ایارش  ب  گار ا وه استران  رای براارگراه 

 ب  گاران جوان از  مبان؛ حسنک ادماسی اظهرار 

ادمللی کشاورزی  داات: سنید منک  مایشگاه بنک

م داد و به مبت چرهرار روز بر ای  22تا  25از 

بازدیب عالقمربان حروزه کشراورزی،  رررعرت 

 اود  م غباری، دامپ وری و انالت ب ایار می

ادمللی در سه  وی افیود: ایک  مایشگاه به اکل بنک

سادک ابک سنرا، ادو ب،  گمتا ه و محوطه حرنراط 

 اود  ادمللی استان  مبان ب ایار می  مایشگاه بنک

غ فه از فعاالن دا لی و  115ادماسی اات: حبود 

 رای   مایرباان کشور ای  رارجری در حروزه

کشاورزی،  رعت م غباری، دامپ وی و انالت به 

ع ضه ماانک االت کشاورزی، مرکرا رنریاسرنرون، 

اداوات کشاورزی، تجهنیات دامباری، مر غرباری، 

 پ داز ب   وراک دا  و طنور و تجهنیات ابناری می

کررررربه در  وی ادامه داد: فعاالن دا لی ا کرت

ته ان، ادربر ز، ارنرالن،   استان 15 مایشگاه از 

ماز بران، الستان،   اسان رضوی، قم، ا ارهران، 

فارس، م کیی، ز جان، ک دستران،  روزسرتران، 

که در ایک  رمرایشرگراه     میاان و  مبان بوده

 حضور دار ب 

ادمللی  مبان   ای بنک مبی عامل ا کت  مایشگاه

کشور   2اات:  مایرباان ب  ب ای  ارجی  نی از 

ادمان، بلژیک، ایتادنا، ت کنه، ک ه جرروبی و چنرک 

 سترب که با ایجاد فضایی رقرابرتری؛ بره ارایره 

پ داز ب  ادماسی ا باب ب پایری  محصوالت  ود می

ادمللی کشاورزی را  سنید منک دوره  مایشگاه بنک

 ای کشراورزی،   ای روز در حوزه مع فی سنستم

 رعت م غباری، دامپ وری و انرالت، مرعر فری 

 ای تودنب دا لی، تر ویرج اسرتراراده از  ظ فنت

 رای  رویرک  محصوالت دا لی، اارایی برا روش

 کررااررت، دااررت و برر دااررت دا سررت 

 ای بنک ادمللی استان  مبی عامل ا کت  مایشگاه

 ای   ای اموزای در زمنره  مبان ب ایاری کالس

اب،  اک، انالت، ابییان و اموزش مکا نیاسنون 

 مچرنک دعوت از فعاالن ایک حوزه بره  رورت 

تور ای بازدیب ا و ی از  قاط مختلف  مربان و 

 رای جرا ربری   ای  مجوار را از بر  رامره استان

ادمللی کشاورزی  مبان  سنید منک  مایشگاه بنک

 عروان ک د 

 المللی کشاورزی در همدان  برپایی نمایشگاه بین

استا بار جامبرنرل قریاقسرتران در دیربار برا 

اذاران جمهوری اسالمی ای ان ب  افیای   س مایه

 کشور تاکنب ک د  2 مکاری بنک 

به ایارش  ب ایاری فارس در بنشکک، کر یرم 

قیاقسرتران برا  استا بار استان جامبنل کاک بایف

اذاران جمهوری اسالمی ای ان در   نئت س مایه

کشرور  2 امه  مکاری بنرک  قاد  اج ای تاا م

او ک د  ریاست  نئت ایر ا ری بره  دیبار واات

حسک کمادنبود که تعبادی از کاراراسران  عهبه

 ای مختلف کشاورزی ای ان، وی را در ایرک  حوزه

 کررب   دیبار  م ا ی می

در ایک دیبار، معاون استا بار جامبنرل، رؤسرای 

ای اتاز کاراف یران  ادارات کشاورزی، مبی  مرطقه

ای قیاقستران  و چرب تک از دیگ  مسئوالن مرطقه

 نی حضور دااترب  در قاد  ایک  شست، ط فنرک 

 رای  اذاری در پر وژه مسایل م بوط به س مایه

کشاورزی و  مچرنک  مکاری در  رایع وابستره 

 را مورد بحث و تبادل  ظ  ق ار داد ب 

کمادی در ایک دیبار در  صوص ا باب  رنرئرت 

ای ا ی در ایک سا ، تص ید کر د: کشرور ایر ان 

 ا با قریاقسرتران  مرب به است ش  مکاری عالقه

بااب و با توجه به ا ایی بسنار مطلوب استان  می

 ای دامرباری و کشراورزی،  جامبنل در بخ 

 واستار اج ای چرب پ وژه مؤر  در ایک اسرتران 

 ستنم  وی ادامه داد: ای ان  نازمرب اروارت و 

توا رررب  انا ان دارویی است و متخصصنک ما می

 در زمنره کشت محصوالت کمک کررب 

به  وبه  ود، اظهار داات: اسرتران  کاک بایف  نی

جامبنل یکی از م اکی کشاورزی قیاقستان است و 

 رعت کشاورزی با اج ای چربیک ط ح در حرال 

توسعه است  در حال حاض  کشاورزان مرا برایرب 

  ای پ ورش ب  ی انا ان را ف ا بگن  ب  روش

استا بار جامبنل اات: ایک استان ب ای تروسرعره 

ا داگ ی و  رعت بسنار مطلوب است  با توجه 

به تج بنات موفق  مکاری با ای ان در اذارتره، 

 ای مشت ک ای ان و استان   واستار اج ای پ وژه

 جامبنل در بخ  پ دازش مواد  ا   ستنم  

معاون تودنبات دامی جهاد کشراورزی مراز ربران 

،  ادرات مرحرصروالت 35ما ه سال  4اات: در 

کشاورزی در استان از دحاظ وز ی و ارزای کا   

  دااته است

به ایارش ایسرا، حسنک  گهبار در چرهرارمرنرک 

جلسه کمنته توسعه  رعت، معربت و ترجرارت 

کارا وه اقتصادی استان ماز بران اات:  رادرات 

مرا ره  4محصوالت کشاورزی استان ماز بران در 

در مقایسه با مبت مشابه سال ارذارتره از  35

در رب  2 و از  ظ  ارزاری در ب 16 دحاظ وز ی

  کا   دااته است

ما ه سال جاری در بخ  ارل و  5وی افیود: در 

در ب راب  ادرات، در کنروی  3اناه ماز بران با 

 112در ب و سای  محصروالت کشراورزی  41با 

که به ددرنرل کرا ر   ایارش ابه در ب راب

محصوالت دبری از  ظ  وز ی و ارزاری  رادرات 

در بی  16محصوالت کشاورزی در کل با کا   

  مواجه ابه است

جهاد کشاورزی ماز بران تصر یرد  معاون سازمان

ک د: با توجه به مرییرت  رادرات اسرتران در 

کشاورزی به ددنل ایرکه  ادرات م کبات کرنروی 

در  نمه دو  سال جاری با جه   ادراتی مواجره 

اود منا گنک  ادرات برا  بنری می  وا ب اب پن 

تودنرب مر کربرات و  توجه به پن  بنری افیای 

ای  کنوی در سال جاری با راب قابرل مرالحرظره

  مواجه اود

وی افیود: سرب توسعه  ادرات م کبات در سرال 

تبویک و ابالغ اب که تامنک س مرایره در  اذاته،

ا دش، ف ا م ک دن زی  سا ت و امرکرا رات در 

بسرتره  حمل و  قل، ادیامات فری، تامنک سو ت و

بربی و مشخص ک دن بازار  بب و ضر ورت در 

ورود به بازار از فصول سررب تروسرعره  رادرات 

  م کبات است

ایک مسئول بنان ک د: در سال اذاته  توا ستنرم 

 ما رگی الز  را در  ادرات ا جا  د نم اما پن  

منلرنرون ترک  5 2بنری می اود در دو ماه ایربه 

 یار تک کنوی از ماز بران  رادر  266م کبات و 

  اود

 معاون سازمان جهاد کشاورزی ماز بران  ب  داد

 کاهش صادرات محصوالت کشاورزی مازندران در چهار ماهه امسال
 قزاقستان  تأکید استاندار جامبیل

 های کشاورزی با ایران  بر گسترش همکاری

1395ر تن  و م داد  18و   17 ب  امه ادکت و نکی ا جمک اقتصاد کشاورزی ای ان ر اماره   
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مشاور وزی  جهاد کشاورزی اات: از ابتبای ا قالب 

 یار  رکرترار  526اسالمی تاکرون یک منلنون و 

پ وژه ابناری تحت فشار در کشور اج ا و سراال ره 

منلنارد مت  مکع  در مص ب اب کشراورزی  2 2

 جویی ابه است    فه

به ایارش  ب ایاری فارس به  رقرل از پرایرگراه 

رسا ی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جهاد  اطالع

کشاورزی جروب ک مان، عباس زارع در حراارنره 

افتتاح پ وژه ابناری تحت فشار در روستای  ورابراد 

دو از توابع اه ستان کهرو  اظهار داارت: طر ح 

 ای  ویک ابناری در دودت یازد م با تروجره  ساما ه

به محبودیت مرابع اب کشور، ا ایی  شکسادی و 

 ای  از ط فی تأمنک امرنت غذایی به ددنل سناست

طلبی مب  ظ  ق ار دارد  وی   ظا  در بحث استقالل

بنان داات:  مچرنک با توجه به تأکنب مقا  معظم 

ر ب ی در  خستنک مالقات با ایک دودت  سبت بره 

اج ای ابناری تحت فشار بره عررروان یرکری از 

توا ب به بهبود وضرعرنرت   ای ا لی که می مصباز

ابی کشور کمک کرب، ان را در دستور کرار قر ار 

 دادیم 

زارع تص ید ک د: طی ایک چرب سرال اعرتربرارات 

بنری ابه بود و از مرابرع   وبی در ایک بخ  پن 

 ریادی بنشت یک مطادبات در سطد کشور ایجاد اب 

وی افیود: اما از ا جا که ایک مباد  پاسخگو  بود در 

 ای الز  ب ای استااده از مرابع ارزی  ستاد پنگن ی

و  ربوز توسعه ملی در راستای ا رباب اجر ای 

 ای  ویک ابناری ا جا  اب و در  هایرت برا  ساما ه

پنشرهاد وزارت جهاد کشاورزی و تأینب سرازمران 

رییی به تصوی  مجلر  ارورای  مبی یت و ب  امه

 اسالمی رسنب 

 اط  شان کر د: در  مشاور وزی  جهاد کشاوزری

کل کشور با اج ای ط ح ابناری تحت فشار در  ر  

جویی  مت  مکع    فه 466 یار و  4 کتار حبود 

 26اود، عالوه ب  ان حرباقرل  در مص ب اب می

در ب کا   مص ب  25در ب افیای  محصول و 

 کود و سم داریم 

 ای  ویک ابناری ادامه داد: از  مج ی ط ح ساما ه

ابتبای ا قالب اسالمی تاکرون در کل کشرور یرک 

 یار  کتار پ وژه ابناری تحت فشار  526منلنون و 

منلنارد مت  مکعر   2 2اج ا ابه که ساال ه حبود 

جویی و افریایر  مرحرصرول  در مص ب اب   فه

 دااته است 

وی افیود: طی چرب سال اذاته با توجه به وجرود 

 شکسادی و عب  توسعه کشت طبق ا  یک امرار 

منلنون  کتار اراضری  3 2وزارت جهاد کشاورزی 

رسرنربه  2 2ابی  سترب که طبق امار جبیب به 

 ریار  566ترا  466است و با وجود ایرکه حبود 

 کتار سطد زی  کشت کا   یافته، اما به تودرنرب 

 اضافه ابه است 

زارع با تقبی  از کار ای ا جا  ابه در بحث ابناری 

تحت فشار در جروب کر مران اضرافره کر د: در 

مراطقی ما رب جروب ک مان که ترمرا  درامرب و 

اال م د  ان ب  اساس کشاورزی بوده ب ای دودت 

مهم است که اکوفایی در بخ  ااتاال و اقتصراد 

 دااته باانم 

مشاور وزی  جهاد کشاورزی اظهار داارت: پر وژه 

اج ا ابه در اه ستان کهرو  با مشارکت ب  رامره 

 ربوا ه اج ایی ابه که ایک ح کت  با و سنرمرا 

بسنار ارزامرب و قابل تقبی  است،  رمرچرررنرک 

 ای دیرگر   امنبواریم از مرابع مادی ان ب ای پ وژه

 استااده کرنم 

بر داران  زارع با تأکنب ب  اموزش و برازدیرب برهر ه

 اط  شان ک د: مشاور ایک پ وژه با  مکاری مبیر  

 ا را مسترب کررررب ترا ارزیرابری و  ان بایب پ وژه

ار بخشی دااته باارب و به عروان یک ادگرو ارایره 

 او ب 

 مشاور وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد

 میلیون هکتار آبیاری تحت فشار 5.1میلیارد متر مکعب آب کشاورزی با اجرای  2.2جویی ساالنه  صرفه

مشاور وزی  جهاد کشراورزی و مرجر ی طر ح 

 16 ای روغری کشور اات: در یک ب  رامره  دا ه

در بی در تودنب روغک و  36ساده به  ودکاایی 

 .کرجاده در کشور  وا نم رسنب

از ا اان به  قرل از  به ایارش  ب ایاری فارس

روابی عمومی استا باری الستان، علن ضا مهاجر  

 مای  بیرگ کشت کلیا در اه ک  رعرتری  در

د ره اه ستان کالده اظهار ک د: تودنرب کرلریای 

 ریار  22به منیان  1234-1235کشور در سال 

تک بوده است که وجه ان کامل بره کرلریاکراران 

  .پ دا ت اب

وی از کشت کلیا در سال زراعی ایربه در سرطرد 

 یار  کتار در کشور  ب  داد و اات: بر ای  215

 رای  رسنبن به ایک سطد کشت دودت در زمنرره

االت و ادوات کشاورزی، تامنک بذر و  بنمه، ماانک

 ای الز  و جبی  وا رب  تسهنالت با کی حمایت

  .ک د

سرادره بره  16مهاج  تاکنب ک د: در یک ب  امه 

در بی در تودنب روغک و کرجادره  36 ودکاایی 

 .در کشور  وا نم رسنب

در ادامه ایک  مای  ریرنر  سرازمران جرهراد 

کشاورزی الستان اات: کشت کرلریا در سرال 

 یار  رکرترار  42زراعی ایربه در استان الستان 

 .رییی ابه است ب  امه

مختار مهاج  با قبردا ی از زحرمرات و ترالش 

ا برکراران برخر  کشراورزی  کشاورزان و دست

استان و کشور اات: سال زراعری ارذارتره در 

 یار تک محرصرول کرلریا  12استان السررررتان 

 .تودنب اب

-1232وی با اااره به ایرکه ب ای سرال زراعری 

 یار  رکرترار  42رییی ب ای کشت  ب  امه 1235

بنری ک د کره  کلیا در استان الستان داریم، پن 

 . یار تک دا ه کلیا به دست ایب 26با ایک سطد 

رین  سازمان جهاد کشاورزی استان الستان بره 

کشاورزان کلیا کار  ویب داد که دودرت بره ویرژه 

سازمان جهاد کشاورزی استان السرتران ترمرا  

 ای الز  ب ای کشت و تودنب بنشت  کرلریا  حمایت

 .از کشاورزان را ا جا   وا ب داد

 ا را اامل تامنک بذر م غروب،  مهاج  ایک حمایت

پ دا ت یارا ه، مکا نیاسنون، بنمه و پر دا رت 

 . ای مراس  ب ام د وا 

وی کشت کلیا را بهت یک تراوب برا مرحرصروالت 

دیگ  عروان ک د و در پایان از  مکاری مسرووالن 

کشور و استان به ویژه مجمع  مایرررررررررباران 

استان الستان در مجل  اورای اسالمی تشک  و 

قبردا رررری و از ا ها در واست ک د  رمرچررران 

حمایت  ود را از کشاورزان و برخر  داارتره 

 .باارب

ااتری است در ایک  مای   مایشگراه ادوات و 

 .کارااه اموزای کشت کلیا  نی ب ایار اب

 درصدی در تولید روغن و کنجاله در کشور 36ساله: خودکفایی  56در یک برنامه 

قایم مقا  معاو ت ب  امه رییی و اقتصادی وزارت 

جهادکشاورزی در ایک کارااه اموزای اات: با راه 

ا بازی ساما ه متم کی  بور مجوز ای کشاورزی، 

دیگ   نچ مجوز دستی و کاغذی قرابرل قربرول 

  نست 

افیود: مرا در زمرنررره  « کنام ز قاسمی زا نا ی» 

 بور مجوز ای کشاورزی با تروع مکا ی و االی 

وسنعی روب وینم و با وجود ایک موضوع، ترحرودری 

که در سه سال اذاته در دودت تببن  و امنب در 

بخ  کشاورزی اتااز افتاده بی  ظن  است که از 

 ای وزی  جهادکشاورزی و  مبی یت، اعمال  ظارت

ترررررررربویک ب  امه  ای دقنق و درست  رااری 

 می اود 

وی اات: ما در ببت یک ا ایی اقرترصرادی کره 

کشور و دودت با رکود و تور  باال و راب اقتصادی 

مرای و بنکاری روب و بوده است تروا سرترنرم در 

 بخ  کشاورزی راب پرج در بی را تج به کرنم 

در ب فضای کسر   25قاسمی زا نا ی اعال  ک د 

و کار کشور، سهم بخ  کشاورزی است و در سره 

اذاته در دودت تببرنر  و امرنرب، سرهرم سال 

در ب بهبرود  26کشاورزی در فضای کس  و کار 

پنبا ک ده و یکی از اا ص  ای ایرک برهربرود، 

ا الح ف ایرب ای  بور مرجروز ررررررررررررای 

 کشاورزی است 

درصدی 20بهبود   

سهم کشاورزی در فضای کسب و کار    

1395ر تن  و م داد  18و   17 ب  امه ادکت و نکی ا جمک اقتصاد کشاورزی ای ان ر اماره   
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قایم مقا  امور بازراا ی وزارت جرهرادکشراورزی 

 16اات: از ابتبای فصل ب داات ترا بره امر وز 

 ریارترک ارررب  از کشراورزان  156منلنون و 

  یباری ابه و بخشی از مطادبات ا ها باقنما ربه 

 است و در تالانم مرابع الز  را تامنک کرنم 

به ایارش  ب  گار اقتصادی ای  را، عرلری اکربر  

مه ف د در پرجمنک  شست  م ا بیشی  رررعرت 

 وراک دا ، طنور و ابرییران ایر ان در جرمرع 

 یار منلنارد ریال از  36 ب  گاران افیود: تاکرون 

 یار  56مطادبات کشاورزان پ دا ت ابه و حبود 

 منلنارد ریال باقنما به است  

وی درباره ع ضه جو کشاورزان اات: امسال   یب 

جو از ط یق بازار س مایه )بورس( ا جا  اب به ایک 

معری که کشاورزان محصوالت  ود را در برورس 

ساعت بعب وجه ان را دریرافرت مری  42ع ضه و 

 ک د ب  

وی ادامه داد: در  ورتی که دریافتی ا ها کمت  از 

منیان قنمت   یب تضمنری محاسبه ابه براارب 

مابه ادتااوت ان تا قنمت   یب تضمنری را دودرت 

 پ دا ت می کرب  

قایم مقا  وزی  جهادکشاورزی با اااره بره  روب 

بودن وضعنت تودنب جو در کشور، اات: بره ایرک 

ددنل امسال ع ضه از تقاضا پنشری ار فرت، امرا 

اکرون تقاضا افیای  یافته است بره طروری کره 

 یارتک جو در بورس معامله مری  56روزا ه حبود 

اود  مه ف د اات: کشاورزان    کنلوا   جو را با 

ریرال  566قنمت حبود  ات  یار تا  ات  یار و 

در بورس ع ضه و مابه ادتااوت را از دودت دریافرت 

 می کررب  

به ایارش ای  ا، رین  سازمان تحقنقات، امروزش 

و ت ویج کشاورزی وزارت جهادکشاورزی،  از ب  امه 

 116رییی ب ای دستنابی به ض ی   وداتکرایری 

 سال ایربه  ب  داد   16در بی ارب  در 

اسکربر ز ب اات: ب ای تحقق ض ی   وداتکرایری 

در بی ارب ، ب  امه  ای پشتنبا ی ماصلی  116

 در بخ  تحقنقات، امروزش و تر ویرج داریرم  

وی افیود: ایک ب  امه  ا در زمنره ترودرنرب ارقرا ، 

 سته  ای اودنه بذر، بذر اوا ی اربه، مرعر فری 

سمو  جبیب و کم  ط ، مع فی روش  ای جبیرب 

 اک ورزی و کشاورزی حااظتی، افیایر  برهر ه 

 وری اب و بهبود تاذیه ارب  است  

معاون وزی  جهادکشاورزی اضافه کر د: امراداری 

رقم جبیب ارب  را وارد چ  ه  16داریم سادنا ه تا 

 تودنب کرنم 

رقم ارب  در ع  ه  ای  52وی اعال  ک د اکرون 

در ب کل  35تودنب کشور کشت می اود و اات: 

ارقا  اربمی که کشت می اود تودنب دا ل اسرت 

 یار  266و ب ای تودنب ارب  کشور یک منلنون و 

 تک بذر  ناز است 

 میلیون تن گذشت 56خریدگندم از 

علی ا ا  دادااپور روز سه اربره در حراارنره 

ا د مایی معاو ان بهبود تودنبات دامی سازما های 

جهاد کشاورزی استا های کشور در مشرهرب طری 

اات و او با  ب  گار ای  ا افیود: به  منک مررظرور 

 یار جعبه تخم  وغان در سطد کشور تروزیرع  22

 اب 

اسرتران در عر  ره  22وی ادامه داد: امسرال 

 وغا باری فعادنت ک د ب که در مقایسه با پرارسرال 

استان به مجموع استا های فعال در عر  ره  11

  وغا باری در ای ان افیوده ابه است 

رین  م کی توسعه  روغرا رباری ارارت: امسرال 

استا های انالن،   اسان رضوی و الرسرتران بره 

ت تن  سه رتبه ب ت  کشور را در ع  ه تودنب پنلره 

 ا ب  اب یشم کس  ک ده

وی افیود: دودت با  بب حمایت از  وغا باران قر ار 

 166 ریار و  126بود امسال به ازا    کنلوا   

ریال اقبا  به   یب پنله اب یشم از تودنبکرررباران 

 کرب 

دادااپور ادامه داد: اما  وابختا ه به ددنل کنانت 

باالی تودنبات، ببون پ دا ت  ییره در زمرنررره 

  یب تضمنری پنله اب یشم تمامی تودنربات ایرک 

بخ  با قنمت باالت  از   خ دودتی   یباری اربه 

 است 

وی اات: ب  ایک اساس    کنلوا   پنله ت  کر   

 یار ریال از سروی  216اب یشم امسال به قنمت 

 بخ   صو ی   یباری اب 

رین  م کی توسعه  وغا باری افیود: به رغرم ترازه 

استان در ع  ه  وغا باری ارا رب  11وارد بودن 

موفقنت تما  استا ها در ایک زمنره و تحقق پنر  

 بنری  ا در تودنب بوده ایم 

وی ادامه داد: به ایک باور رسنبه ایرم کره  رمره 

مراطق کشور قابلرنرت کشرت در رت تروت و 

 وغا باری را به عروان اال مکمل در حراارنره 

 کشاورزی دار ب 

دادااپور اات: از سناستهای امسال و سادهای اتی 

توسعه مشاغل تکمنلی  وغا باری و ت ویج ز جنر ه 

اب یشم در کشور است تا در تمرامری ایرا  سرال 

فعادنت در زمنره تودنب محصوالت جا بی در ایرک 

 حوزه ا جا  اود 

م کی توسعه  وغا باری کشور به عروان زی مجموعه 

معاو ت بهبود ترودرنربات دامری وزارت جرهراد 

در رات فرعرال  1232کشاورزی اردیبهشت سال 

در ب پنله اب یشم کشور در انالن تودنرب  26اب  

و فعادنت سای  استا ها  نی تروسری ایرک اسرتران 

 پشتنبا ی می اود 

 مچرنک چهار کار ا ه اب یشم کشری در ایر ان 

در ب  35وجود دارد که  مه ا ها تعطنل  سترب  

پنله ت  اب یشم تودنربی ایر ان  رم ایرررک در 

اه ستان ت بت حنبریه   اسران رضروی و در 

 کاراا های سرتی تببیل به  خ می اود 

در چارچوب اقبامات م کی توسعه  وغا باری وزارت 

در ب به  36جهاد کشاورزی واردات تخم  وغان از 

در ب کا   یافته است   رعت  روغرا رباری  16

 یار  ا وار در سطد کشرور اارترارال  56ب ای 

 مستقنم ایجاد ک ده است  

 تن پیله تر ابریشم در ایران تولید شد 366

ای به  به ایارش ای  ا، علی ا ا  داداش پور در  امه

حمنب کارا  رین  م کی ملی ف ش ای ان  واستره 

است اطالعات م بوط به تعباد بافرباان فرعرال و 

تعباد دار قادی موجود در کشور را به تاکنک استان 

و اه  ا به مرظور ب  امه رییی ب ای ترودرنرب  رخ 

اب یشم در ا تنار م کی توسعه  وغرا رباری کشرور 

ق ار د ب  در ایک  امه، داداش پور برا ااراره بره 

در ب اب یشم تودنبی کشور در  رعرت  36مص ب 

ف ش ااته است: وزارت جهاد کشراورزی مصرمرم 

است  وغا باری را به عروان یکی از مشاغل جا بری 

و مکمل در بخ  کشاورزی حاظ، احنا و توسرعره 

 د ب 

به ایارش ای  ا، م کی توسعه  وغا باری کشرور از 

در استان انالن ایجاد اب و  رررعرت  1232سال 

اسرتران  12 وغا باری و پ ورش ک   اب یشم در 

کشور از جمله انالن،   اسان رضوی، الرسرتران، 

  اسان امادی و ماز بران که از سابقه طوال ی در 

ایک بخ  ب  وردار بود ب، احنا اب ب   م اکرررون 

 یار  ا وار در کشور به پر ورش کر    13بن  از 

اب یشم مشاول  سترب  سال اذاته با توزیع بن  

 یار جعبه تخم  وغان در بنک  روغرا رباران  22از 

تک پنله ت  اب یشم ببست امب  1666کشور بن  از 

که به طور معمول از     ات کنلوا   پنرلره تر  

حبود یک کنلو  خ اب یشم به دست می ایب که بره 

 مص ب  رعت بافربای و ف ش بافی می رسب 

در رب  رخ ابر یشرمری  35ب اساس امار  یدیک 

 تودنبی کشور در بافت ف ش بره کرار مری رود  

در سال  ای اذاته ورود اب یشم بی کنرارنرت و 

ارزان قنمت چنری به بازار ای ای ان  رعت تودنرب 

اب یشم کشور را در استا ه  ابودی کامل قر ار داده 

بود  سابقه پ ورش و تودنب اب یشم در ارنرالن بره 

چرب  ب سال قبل می رسب و در تاریخ امربه کره 

 ریار  16ااه عباس  اوی   ا  انالن را ساال ه 

 تک پنله ت  اب یشم تعننک ک ده بود 

مرکز توسعه نوغانداری کشور خواستار برآورد نیاز ابریشم 

 مصرفی در صنعت فرش شد

1395ر تن  و م داد  18و   17 ب  امه ادکت و نکی ا جمک اقتصاد کشاورزی ای ان ر اماره   
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به ایارش ای  ا، مهبی  لج در اارت و ارو برا 

 ب  گاران اات: پرج  یار مورد  مو ه بر داری از 

استخ  ای پ ورش منگو، م اکی تکرنر  و غرذای 

 یار ازمای  مودکودری روی  3منگو ا جا  ابه و 

 ا ها  ورت ا فته است 

مورد از  266 لج افیود : درایک ارتباط سه  یار و 

 مو ه ان یها و پرج  یار ازمای  مودکرودری روی 

 ا ها دراستان بواه   ورت ا فته است 

وی بنان ک د: در سه استان   میاان، سنستان و 

بلوچستان، الستان  ط ی متوجه میارع پر ورش 

منگو  نست و ترها امار ا بکی از میارع پر ورش 

منگو در استان بواه  به بنماری دکه سانب مبترال 

 ابه است 

 لج بنان ک د: با پنشگنر ی از سروی پر ورش 

د رباان منگو درو اقبامات کررتر دری تروسرعره 

محبوده بنماری یاد ابه در سطد استان بوارهر  

 متوقف ابه است 

 لج اات: درایک ارتباط تاا م  امه ای با سازمان 

را باری و حمل و  قل جاده ای و ستاد مر کریی 

ستاد مبارزه با قاچاز کاال و ارز مرعقب ابه و در 

وضعنت کرو ی بطور مشخص   وجی  ای استان 

  میاان زی  پوا  اقبامات یراد اربه بر ای 

 ق  طنره  سترب 

وی اضافه ک د: با ایک وجود ب ای منگوی پ ورای 

عالوه ب  ق ار ا فتک در ق  طنره عمرومری ترمرا  

م احل ان زی   ظ  سازمان دامپیارکری  رورت 

 ان د  می

 لج درارتباط با امار کشتاراا های کشور ارارت: 

ساما ب ی کشتاراا ها در دستور کرار سرازمران 

کشتارااه  رعتی طرنرور  225دامپیاکی است و 

منرلرنرون  356در س اس  کشور داریم که ساال ه 

قطعه طنور در ا جا  بد می اود و با تبابن  پن  

 بنری ابه  مه ا ها دارای کب ر گن ی  سترب 

وی اات: ب ای  ادرات اوات طنور ترها اجرازه 

 IR ایی می د نم کره دارای کرب  به کشتارااه

 باارب 

معاون وزی  جهاد کشاوزی اات: ددنل ایک ام   نی 

تالش ب ای حاظ بازار  ادراتی و تضمنک کر دن 

مسایل بهبااتی کشتارااه  ا در سرطرد کشرور 

است  وی در پاسخ به سوال  ب  گار ای  ا مبری ب  

ب ط ب ابن کمبود واکسک ت  ب فکی در سطرد 

کشور اات: با رو ق تودنب در دا رل و واردات 

 یار دوز واکسک ت  ب فکی  566 شت منلنون و 

 از مرابع  ارجی مشکلی در ایک زمنره  باریم 

 رییس سازمان دامپزشکی کشور

 مزرعه پرورش میگو درکشور فعال است 066

 معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد

 تقاضا برای واردات سموم کشاورزی از آلمان به ایران

معاون وزی  جهاد کشاورزی با بنان ایرکه کشاورزان 

ای ا ی  اط ه  وبی از مص ب سرمرو  کشراورزی 

 ا  ادما ی دار ب، اات: امنبواریم پ  از رفع تح یم

 زمنره  ادرات ایک سمو  به کشور ف ا م اود 

،  بر اریاری فرارسبه ایارش  ب  گار اقتصادی 

عباس کشاورز معاون وزی  جهاد کشراورزی امر وز 

در  شست مشت ک محمود حجتی وزیر  جرهراد 

کشاورزی کشورمان با ک یستنک اارمرنرت وزیر  

تاذیه و کشاورزی ادرمران و مسرئروالن حروزه 

کشاورزی دو کشور با بنان ایرکه یکری از ا رباب 

مهم در بخ  کشاورزی ای ان تم کی ب  افریایر  

عملک د محصوالت کلیا و ارب  است، ارارت: در 

راستای دستنابی به ایک  بب  مکاری دو کشرور 

 بنشت ی دااته بااب  توا ب توسعه و س عت می

وی با بنان ایرکه کشاورزان ای ان  اط ه  وبری از 

کنانت سمو  کشاورزی ادمان و  مچرنک ماانرک 

االت بخ  کشاورزی ایک کشور دار رب، تصر یرد 

ک د: امنبواریم دودت ادمان حرمرایرت کرررب، ترا 

دار  و دوسرت ت  استااده از سمو  کارات ، کم مص ب

 محنی زیست افیای  یابب 

معاون وزی  جهاد کشاورزی تص ید ک د:  رادرات 

 رار   سمو  ای ا ی به ای ان در دوران تح یرم بره

رسنبه بود که ا تظار ما ایک است که بعب از رفرع 

  ا زمنره  ادرات مجبد ان ف ا م اود  تح یم

کرربه   ای ای ا ی تودنب ا کت کشاورز با بنان ایرکه

بذر به ویژه ارب  و کرلریا امراده  رمرکراری و 

 ای ادما ری اسرت  اذاری مشت ک با ط ب س مایه

اات: امنبواریم که ایک موضوع مرورد حرمرایرت 

 وزارت کشاورزی ادمان ق ار ان د 

 ای دو کشور ایر ان و  وی افیود: توسعه  مکاری

توا ب مرج  به  کشاورزی می  ادمان در زمنره فعادنت

االت کشاورزی در  ا تقال تکرودوژی سا ت ماانک

توان با  ییره کمرتر   ای ان اود و به ایک ت تن  می

 محصوالت کشاورزی تودنب ک د 

برا ااراره  معاون زراعت وزی  جرهراد کشراورزی

توافقات ا ن  در  شست پراریر    تانن  اقلنم و به

امنبواریم که دودت ادرمران بره  اااره ک د و اات:

وزارت جهاد کشاورزی ای ان کمک کرب تا تراررنر  

تانن  اقلنم ب  بخ  کشراورزی ایر ان را مرورد 

 ارزیابی و مطادعه ق ار د نم  ب رسی،

جمرهروری    امه  مکاری در پایان ایک م اسم تاا م

اسالمی ای ان و جمهوری فبرال ادمان در زمرنررره 

بهباات دا  و دامپیاکی در حضرور حرجرتری و 

اامنت وزی ان کشاورزی دو کشور توسی مرهربی 

 لج رین  سازمان دامپیاکی ای ان و دیرتر یر  

راسو رین  سازمان دامپیاکی کشور ادمان امضراء 

 اب 

محمبعلی طهماسبی در حاانه  مایشگاه تجرارت 

سبی ای ان اات: توسعه کشت الخا ه ای در مسن  

اقتصاد مقاومتی ادامه دارد و در حرال حاضر  ده 

 یار  کتار است که تالش می کرنم در افق سررب 

ا باز بنست ساده توسعه جمهروری اسرالمی  چشم

  یار  کتار ب سب  56تا  42ای ان به 

وی افیود : توسعه کشاورزی الخا ه ای عرالوه بر  

مرربی یت بهبررود مرررابع اب و  رر فه جویرری و 

 مچرنک افیای  را ربمان تودنرب باعرث افیایر  

توا مربی در کرت ل ار ایی کرشت مری ارود و 

ظ فنت ط فهای ع ضه محصوالت ما ررب  رنای، 

سبیی، ال و انا ان زیررتی و دیگر  محرصوالت 

اود که در پایباری تجارت و بازراا ی و  پایبار می

  ادرات  م مور  است 

طهماسبی اات: ایک ا ایی باعث  وا ب اب کره 

در  ادرات به بازار ای  بب در اطر اب کرشور و 

 مچرنک روسنه حرضور پایرباری داارته باارنم 

ای،  ادبته بایب ظ فنت  رای حمرل و  قرل جراده

دریایی و  وایی ف ا م بااب که اقباماتی در دست 

 ا جا  است 

معاون وزی  جهاد کرشاورزی تاکنرب کر د:  رروز 

زی سررا ت  ررای بازراررا ی  ررارجی در حرروزه 

کررشاورزی توسررعه یررافتگی الز  را  رربارد و برره 

 ای تخصصی  نراز اسرت کره در محرالت،  پایا ه

دزفول و ماز بران سا ته ابه است و در تهر ان 

  م پایا ه بیرای در دست سا ت داریم 

وی افیود: ال  ا و انا ان زیرتی در بازار روسرنه 

از دحاظ قنمت، قبرت رقابت پذی ی دارد و حمرل 

و  قل  وایی  م فر ا م اسرت و اار  ک یربور و 

 را گذر سبی اج ایی اود بسنار کمک  وا ب ک د 

طهماسرربی ااررت: را رربمان ابنرراری در کررشت 

ب اب  می رسب و منیان تودنب  16تا  3ای به  الخا ه

 م به ابت افیای  می یابب و ب ای  مو ه تودنرب 

 16 نار در واحب سطد فضای الخا ه ای حربود 

ب اب   مان منیان تودنب در زمنک  رای کرشاورزی 

ب اب  مرص ب اب را کا ر   12است و  مچرنک 

د ب  و تودنب اوجه ف  رگری ارا ی ترا د هرا  می

 ب اب  افیای  می یابب 

 معاون وزی  جهاد کشاورزی 

  ای و صادرات پایدار بهبود تراز بازرگانی با توسعه کشاورزی گلخانه

برره ارریارش  ب ارریاری  رربا و سررنما؛ چرگنرری 

اسرراربیاری در چهررارمنک جررشرواره تقرربی  از 

 ای  رایع غذایی با بنان ایرکه رویک د حق  ب ت یک

دست سی به غذا ترها موضوعی است کره سرازمان 

ملل متحب ان را به طور جبی پنگرن ی مری کررب 

افیود: ترها سه کرشور سروین ،  ررب و اف یقرای 

جروبی حق دست سی به غذا را وارد قا ون اساسری 

 ود ک د ب و اا  کرسی ان را  قرک کررب مرورد 

 پنگن د قا و ی ق ار می ان د 

اسراربیاری افرریود: یکرری از رویک د ررای اساسرری 

وزارت جهاد کشاورزی بعب از قا ون تم کری، فعرال 

 ای تودنب در مرراطق مختلرف کرشور  ک دن قط 

است و ب ای ایک مرظور ب ای   ما و سن  زمنرری 

 مج ی ملی ا تخاب ابه است 

واحب از  ررایع تبربیلی برا  266وی اات: حبود 

در ب در سایت بهنک یاب ب ای  26پنش فت باالی 

دریافت س مایه رابت ربت  ا  ک د رب کره تراکرون 

منلنارد تومان اعتبرار بر ای پ دا رت  26یکصب و 

 ایک واحب ا مصوب ابه است 

مرربی کل دفررت   رررایع تبرربیلی وزارت جهرراد 

کشاورزی افیود:  مچرنک یک  یار واحب  نی بر ای 

دریافت س مایه در ا دش  ا   ویرسی ک د رب کره 

منلنارد تومان اعتبار بر ای پ دا رت  216تاکرون 

 ایک واحب ا تصوی  ابه است 

 ای مختلرف در کرشور ای  وی با مقایسه اا ص

او ااون اات: ای ان در  ررعت فر اوری از بنرک 

ق ار دارد و  12کشور در رتبه یکصب و  26یکصب و 

ایک در حادی است که تایلرب در ایرک بخر  دارای 

بوده و ایک به معرای ان است که  26رتبه کمت  از 

ای ان در فر اوری محرصوالت ترازه فاقرب ار ایی 

 رقابتی است 

اسرراربیاری، ضررایعات مررواد غررذایی را یکرری از 

 ای ا لی د نرای امر وز دا رست و افریود:  چاد 

منلنارد تک غرذا در جهران تودنرب  4ساال ه حبود 

منلنارد تک در مرسن   2 1اود که از ایک مقبار  می

ف اوری تببیل به ضایعات می اود غذایی که مری 

منلنارد  ا  از جمعنت سراکک  3 1توا ب پاسخگوی 

 در جهان بااب 

مرربی کل دفررت   رررایع تبرربیلی وزارت جهرراد 

کشاورزی اات: منیان ضایعات در  رایع فر اوری 

در ب است مرل ا واع سربیی  را  14تا  12ای ان 

که در  ورت س مایه اذاری در ایرک بخر  مری 

 16توان ضایعات ایرک  روع محرصوالت را حربود 

  در ب کا   داد 

 مبی کل دفت   رایع تببیلی وزارت جهاد کشاورزی

 قرار دارد  58ایران در صنعت فرآوری در رتبه یکصد و 
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