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 نگاهی به دو عنصر کلیدی در مدیریت منابع آب

 آب،  هماهنگ  مدیریت  و  توسعه  که  فرایندی است  آب،  منابع  یکپارچه  مدیریت

به   اجتماعی  و  اقتصادی  رفاه  حداکثرکردن  به منظور  را  وابسته  منابع  و  خاک

 ترویج  حیاتی  های اکوسیستم  پایداریبه  دیدن  لطمه  بدون  عادالنه،  شیوهای

هر کشوری با توجه به مقدار آب دردسترس و مصارف مختلف آن کند.  می

 شود.  توصیف می

گردد، ممکن  اگر موازنه بین حجم آب دردسترس و حجم آب مصرف شده مختل

ساله آمار فائو نشان  57باشد. مشاهده  است پتانسیل کمبود آب وجود داشته 

مجموع آب تجدید شونده فرا و درون مرزی، شاخص ملی بارش و دهد که  می

است. با این حال،  متوسط بارش بلند مدت ساالنه درون مرزی در ایران ثابت بوده

سرانه کل منابع آب تجدید پذیر که کل منابع آب تجدید پذیر ساالنه برای هر 

یک از ساکنین یک کشور را نشان می دهد و برحسب مترمکعب در سال بیان 

مترمکعب در سال به  .553، از 1347-1352های  شود، در طول سال می

متر مکعب در سال کاهش یافته است. میزان این کاهش اگر نسبت به 1032

 ای است.  شود که کاهش قابل مالحظه % می01سنجیده شود، حدود  1347سال

گفتنی است که نسبت سرانه کل منابع آب تجدید پذیر ایران به فرانسه )با 

به  1352و در سال  1833، 1347میلی متر بارش در سال( در سال  577حدود 

توان افزایش قابل مالحظه  رسیده است. دلیل اصلی این کاهش را می 7853

جمعیت در طول این سال ها در ایران دانست. لذا با توجه به شرایط آب 

دردسترس و منابع آبی و جمعیت کشور، مدیریت منابع آب با توجه به رشد 

ای باید بیشتر مورد توجه  های تغذیه جمعیت و الگوهای مصرفی از جمله الگو

 قرارگیرد.

بر و آب اندوز و یا  های غذایی آب ای دو اصطالح، وعده در خصوص الگوی تغذیه

های  بررسی این الگوسبدهای عذایی آب بر و آب اندوز را مطرح و شناسایی و 

های غذایی آب اندوز را در الگوهای  ای را توصیه و تقویت جایگاه وعده تغذیه

توان توصیه کرد. بطور مثال، افزایش  ها می گذاری ای جامعه در سیاست تغذیه

های دریایی در سبد غذایی خانوارها به عنوان جایگزینی برای  سهم ماهی و غذا

مثال گوشت گاو )جایگزینی یک کیلو ماهی با یک کیلو گوشت گاو یعنی، 

 لیتر آب(.  16777لیتر آب با  177جایگزینی حداکثر 

میلیون نفر یا  157شود پتانسل تغذیه  در خصوص جمعیت، اینکه گفته می

بیشتر در کشور وجوددارد، یک نگاه کارشناسانه نیست و از مهمترین محدودیتی 

غفلت شده است. با  "مدیریت"که در این زمینه در کشور وجوددارد، یعنی 

شود یکی از محدودکننده ترین  نگاهی به سه دهه گذشته در کشور مشاهده می

عوامل پیشرفت و توسعه در همه ابعاد بویژه در حوزه حل مشکالت بخش آب، 

بوده است. بهترین شاخص ارزیابی  ادامه در صفحه بعد  "مدیریت"نهاده ای بنام 
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 اخبار انجمن

های  به اطالع محققان، پژوهشگران، دانشجویان و اساتید محترم رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی و سایر رشته

 Iranian Journal of Agricultural and Natural Resourceرســـــاند، مجــله بیـــن المللی مرتبط می

Economics (IJANRE)   وابسته به انجمن اقتصاد کشــــاورزی ایران و دارای مجوز انتشار از کمیسیون

باشد.  پژوهشی شما محققان گرامی میـ  نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آماده دریافت مقـــاالت علمی

به  IJANRE توانند جهت کسب اطالعات بیشتر از چگونگی ارسال مقاله به وب سایت مجله عالقمندان می
و یا وب سایت انجمن اقتصـاد کشاورزی ایران مراجعه فرمایند. همچنین  www.iranianare.irنشانی: 

و شماره تلفن  Iranianaes.ir@gmail.com, info@iranianaes.irصندوق پست الکتــــــرونیکی: 

 در همیــن زمینه آماده پاسخ گویی می باشد. 726با پیش شماره  32222060

متعلق بـه  IJAREپایگاه الکترونیک دو فصلنامه 

 انجمن اقتصاد کشاورزی ایران بروزرسانی شد.

مجله اقتصاد کشاورزی و منابع طبـیـعـی ایـران 

دارای مجوز انتشار از سوی کمیسیون نشـریـات 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و بـه زبـان 

اصلی انگلیسی در تابستـان و زمسـتـان چـا  

شود. هیئت تحریریه مجله را استادان بنام و با  می

سابقه رشته مهندسی اقـتـصـاد کشـاورزی در 

دانشگاه دهای مهم داخلی و خارجـی تشـکـیـل 

دهد. عالقمندان برای کسب اطالعات بیشـتـر  می

 به نشانی سایت در لینک زیر مراجعه فرمایند.
Iranian Journal of  

Agricultural and Natural 
Resource Economics 

درگاه پرداخت الکترونیکی سایـت انـجـمـن 

 اقتصاد کشاورزی ایران راه اندارزی شد.

به گزارش روابط عمومی انـجـمـن اقـتـصـاد 

کشاورزی ایران، با راه اندارزی درگاه پرداخـت 

الکترونیکی سایت انجمن اقتصـاد کشـاورزی 

ایران، مشکالت مر بوط به پـرداخـت هـای 

عضویت اعضا در انجمن، پرداخت برای چـا  

مقاالت در فصلنامه اقتصاد کشاورزی انجمـن، 

های آموزشی و ثبت نام در  ثبت نام در کارگاه

دهمین کنفرانس اقتصـاد کشـاورزی ایـران 

 مرتفع گردید. 

گفتنی است این درگاه با همـکـاری بسـیـار 

خوب بانک کشاورزی ایران و شرکـت آسـان 

پرداخت پرشین برای انجمن اقتصاد کشاورزی 

  ایران توسعه داده شده است.

حسب اطالع اعضاء محترم و فرهیخنـه انـجـمـن 

اقتصاد کشاورزی ایران، مهندس محمود حـجـتـی 

وزیر محترم جهاد کشاورزی در مراسم افتتـاحـیـه 

دهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایـران 

پیرامون مسائل کشاورزی ایران سواالتی را مطـرح 

کردند که با توجه به اهمیت مـوضـوع در ارائـه 

های کارشناسی، لزوم مشارکت متخصصان و  پاسخ

پژوهشگران رشته اقتصاد کشاورزی را بـیـش از 

 پیش آشکار می سازد.

لذا بدینوسیله فراخوان مشارکت و ارائه پیشنهادات 

های پژوهشی کاربردی در حـوزه سـواالت  و طرح

گردد. از کلیه متـخـصـصـان،  مطرح شده اعالم می

هـای اقـتـصـاد  استادان و اعضاء هیأت علمی گروه

های کشور و همچنـیـن اعضـاء  کشاورزی دانشگاه

هیأت علمی و کارشناسان ارشد انجمن اقـتـصـاد 

کشاورزی ایران که در موسسات علمی و پژوهشـی 

شـود  مشغول فعالیت می باشند در خـواسـت مـی

پاسخ های خود را  بصورت دسته بنـدی شـده و 

کشاورزی ایران  موضوعی به دبیرخانه انجمن اقتصاد

 ارسال فرمایند. 

همچنین در صورتیکه محققان محترم برای پاسـخ 

به هر یک از سواالت مذکور طرح پژوهشـی و یـا 

تـوانـنـد  شیوه نامه خاصی مد نـظـر دارنـد مـی

پیشنهادات خود را بصورت مدون بـا چـارچـوب 

نظری قابل قبول و با برآورد هزینه پـژوهـش بـه 

 دبیرخانه انجمن اقتصاد کشاورزی ایران ارائه دهند. 

انجمن اقتصاد کشاورزی ایران مصمم است در ایـن 

های تخصصی بـا مسـوالن وزارت  ارتباط  نشست

جهاد کشاورزی و حتی المقدور در حضـور وزیـر 

ها و پـیـشـنـهـادات  محترم برگزار نماید و پاسخ

پژوهشی دریافتی از سوی اعضا و مـتـخـصـصـان 

 فرهیخته انجمن را با ایشان مطرح نماید.

اضافه می گردد طرح های پژوهشی پیـشـنـهـادی 

منحصرا با نام پیشنهاد دهنده طرح و با حـمـایـت 

حقوقی انجمن اقتـصـاد کشـاورزی ایـران ارائـه 

گردد و پس از تصویب موضوع پژوهش و تأمین  می

اعتبار مربوطه، از ارائه کننده طرح برای شروع بـه 

 کار بطور رسمی دعوت به عمل می آید.

 سواالت وزیر محترم جهاد کشاورزی:

ـ دستیابی به چشم انداز مبتنـی بـر اقـتـصـاد 1

مقاومتی مستلزم اتخاذ چه رویکردهایی در حـوزه 

هـایـی  اقتصاد کشاورزی بوده و ورود به چه پارادایم

 است؟

ـ علم اقتصاد کشاورزی چه پیشنهادی برای حـل 2

مشکل ساختاری در زمینه وجود فاصله بین تولیـد 

 تا مصرف دارد؟

های اقتصادی در بخش کشـاورزی  ـ خلق مزیت3

 مستلزم اتخاذ چه رویکردی است؟

ای بـرای  ـ دانش اقتصاد کشاورزی چه تـوصـیـه4

 نظام بهره برداری بهینه در کشور دارد؟

ور هستند؟ نظام بهره بـرداری  ها بهره ـ آیا تعاونی5

خانوادگی چطور؟ کارشناسان اقتصاد کشاورزی در 

ها چه راهبردی را پیشـنـهـاد  مواجهه با این چالش

 کنند؟ می

ـ دانشمندان اقتصاد کشاورزی چه راهـکـاری را 6

برای جذابیت سرمایه گذاری و جذب سرمایـه در 

 بخش کشاورزی ایران توصیه می کنند؟

ـ اقتصاد کشاورزی برای بهبود رابطـه مـبـادلـه 0

ها چه پیشـنـهـادی  بخش کشاورزی با سایر بخش

 دارد؟

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

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

درگاه پرداخت الکترونیکی سایت 

 انجمن اقتصاد کشاورزی ایران 

 راه اندازی شد

 ادامه سرمقاله

تواند تجربه چند دهه گذشته در کشور باشد. در این  از این عنصر کلیدی می

توان یا پتانسیل مدیریتی و دیگر  یک؛رسد.   خصوص ذکر دو نکته الزم به نظر می

 در ساختارهایی با بنیان های ایدئولوژیک است. " مدیریت"کارکرد 

تمامی تجربه بشری در صد سال اخیر نشان می دهد در بلند مدت توان مدیریتی 

 "مدیریت"در چنین ساختارهایی رو به افول بوده است. لذا، نگاه دقیق تر به مقوله 

بویژه در حوزه آب که تمامی فعالیت های تولیدی و مصرفی کشور به آن  گره 

 خورده است و آسیب شناسی تجربه سی سال اخیر توصیه قابل تأملی می باشد.

 دکتر محمود صبوحی

  عضو انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

 جناب آقای دکتر نعمت اله موسوی

 عضو محترم هیآت مدیره انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

 

خبر درگذشت همسر گرامیتان موجب تاسف عمیق اینجانب شد. بدینوسیله مصیبـت 

وارده را به جنابعالی و سایر بستگان تسلیت گفته و برای شما صبر و شکیبایی و بـرای 

 آنمرحومه رحمت و غفران الهی مسئلت می نمایم. 

 دکتر حبیب اهلل سالمی   

 رئیس انجمن اقتصاد کشاورزی ایران   

 تسلیت

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
http://www.iranianare.ir/index.php?sid=1&slc_lang=enC:/Users/hr/Documents/Custom%20Office%20Templates
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 جلسات دفاع کارشناسی ارشد و دکتری

تبیین الگوی مصرفی کاالهای خوراکی خانوارهای شهری و 

 روستایی استان های ایران 

تبیین الگوی مصرفی کاالهای خوراکی خانوارهـای 

مـوضـوع شهری و روستایی استان هـای ایـران 

خانم مـریـم شـکـوهـی پژوهشی رساله دکتری 

دانشجوی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تـهـران 

 توسط ایشان دفاع شد. 55بود که در شهریور ماه 

با راهنمایی دکتر حبیـب ا  خانم دکتر شکوهی 

سالمی و مشاوره آقایان دکتر امیر حسین چیذری 

و دکتر سید صفدر حسینی رساله خود را به اتمـام 

رساند و موفق به اخذ درجـه دکـتـری رشـتـه 

 مهندسی اقتصاد کشاورزی از دانشگاه تهران شد. 

در چکیده فارسی رساله مذکـور هـدف اصـلـی، 

تعیین الگـوهـای مصـرف کـاالهـای خـوراکـی 

خانوارهای شهری و روستایی ایران با استـفـاده از 

تئوری تقاضا عنوان شده اسـت. مـحـقـق بـرای 

دستیای به این هدف، داده های مقدار و قـیـمـت 

کاالی خوراکی، درآمد و خصـوصـیـات  60برای 

هـای  دموگرافیک مصرف کنندگان را از پرسشنامه

 1351تـا  1365مرکزآمار ایران برای سال های 

استخراج کرده و برای اطمینان از مناسـب بـودن 

این داده ها  در تبیین الگوی مصرفـی کـاالهـای 

خوراکی، ابتدا تغییر ساختاری در تـرجـیـحـات 

مصرف کنندگان شهری به تفکیک استان ها را بـا 

استفاده از اصل تعمیم یافته ترجیحات آشکار شده 

 آزمون کرد. 

عالوه براین، امکان تجمـیـع کـاالهـا، مـنـاطـق 

جغرافیایی و مصرف کنندگان با بهـره گـیـری از 

رویکرد ناپارامتریک در چارچوب نـظـریـه کـاالی 

مرکب تعمیم یافته با روش های آزمون لوبل، بـن 

فرونی، سیمز، هاچبرگ و هولـم تـوسـط ایشـان 

 بررسی شد. 

بـنـدی  وی فرضیه تفکیک پـذیـری بـرای گـروه

کاالهای خوراکی در سه سطح تجمیع و مـنـاطـق 

منطقه مصـرفـی  بـا رویـکـرد   .جغرافیایی در 

پارامتریک و با بهر گیری از  الگوهای تقاضا را نیـز 

 آزمون کرد. 

عالوه براین، خطای تجمیع مصـرف کـنـنـدگـان 

کاالهای خوراکی در مناطق شهری نیـز ارزیـابـی 

شد. در نهایت به منظور انتخاب فرم بـرتـر تـابـع 

تقاضا، فرم های تابعی تقاضای ایستا و پویا بـرآورد 

و مورد مقایسه قرار گرفته و لزوم در نظر گرفـتـن 

متغیرهای دموگرافیک در الگوی تقاضا هم بررسی 

شد. و سرانجام، برابری پارامترهای بدست آمده از 

الگوی تقاضای شهری و روستایی را با استفـاده از 

 آزمون چاو مورد بررسی قرار گرفت. 

نتایج  آزمون تغییر ساختاری در ترجیحات مصرف 

کنندگان نشان می دهد که  داده هـای مصـرفـی 

قابلیت استفاده در تبیین الگوی تقاضا را دارا مـی 

باشند. نتایج آزمون ناپارامتریک تجمیـع کـاالهـا 

کـاالی خـوراکـی را  60حاکی از آن است که 

گروه کاالیی قرار داد، گـرچـه بـا  17توان در  می

روش لوبل که تنها شرط الزم را بررسی می کـنـد 

بندی تایید نمی شود.  با اسـتـنـاد بـه  این گرووه

کـاالی  17آزمون یاد شده امکان تجمیع سازگار 

 خوراکی به یک گروه کاالیی نیز وجود دارد. 

بندی  ای نیز گروه نتایج تجمیع ناپارامتریک منطقه

استان کشور را به هشت منطقـه مصـرفـی و  24

منطقه را به یک منطقه نیز تـایـیـد  .تجمیع این 

می کند. نتایج آزمون پارامتریک تفکیک پـذیـری 

گروه کاالی خـوراکـی  17دهد که  کاالها نشان می

مشخص شده باید در تبیین الگوی تقاضای مصرف 

کنندگان در قالب یک سیستم تقاضا در کنار هـم 

دیده شود و نمی توان برای هر گروه بدون تـوجـه 

به سایر گروها تقاضای جداگانه برآورد نمود. عالوه 

بر آن استفاده از فرم های مختلف تقاضا نیز ایـن 

 نتیجه را تغییر نمی دهد. 

از نظر تفکیک پذیری مناطق، نتایج آزمون حاکـی 

از آن است که مناطق از یکدیگر تفکـیـک پـذیـر 

نیستند بلکه تقاضا برای هر منطقه باید در کـنـار 

تقاضا برای سایر مناطق دیده شود و ارتباط مکانی 

 در مصرف تایید می شود. 

نتایج مربوط به تجمیع خانوارها بیانگر آن اسـت 

که چنین تجمیـعـی مـوجـب بـروز خـطـا در 

پارامترهای برآورده شده الگوی تقاضا مـی شـود. 

دهـد اوال  نتایج تعیین فرم برتر تقاضا نشـان مـی

های تابعی تقاضای پویا بر فرم ایستـا بـرتـری  فرم

دارند، ثانیا از میان فرم های تابـعـی پـویـا فـرم 

تقاضای پویای تعمیم یافته مناسب ترین می باشد. 

عالوه براین، لحاظ نمودن متغییرهای دموگرافیـک 

دار است و بر مقادیر کشش هـا  در این الگو معنی

 اثرگذار می باشد. 

در نهایت، نتایج حاکی از آن اسـت کـه رفـتـار 

مصرفی خانوارهای روستایی از نظر آماری تـفـاوت 

معناداری با خانوارهای شهری ندارد و مـی تـوان 

نتایج بدست آمده برای خانوارهای شهـری را بـه 

 خانوارهای روستایی نیز تعمیم داد.

بررسی آثار اقتصادی و زیست محیطی حفظ تنوع فعالیت 

 های کشاورزی در سطح مزارع استان کرمانشاه

دکتر فرشاد محمدیان دانشجوی دوره دکـتـری 

مهندسی اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران از رساله 

پژوهشی خود تحت عنوان؛ بررسی آثار اقتصادی و 

زیست محیطی حفظ تنوع فعالیت های کشـاورزی 

در سطح مزارع استان کرمانشاه دفاع کرد. مطالعـه 

و پژوهش موضوع رساله مذکور با راهنمایی آقایان 

دکتر سعید یزدانی و مشاوره دکتر حـبـیـب الـه 

سالمی و دکتر ایرج صالح انجام گـرفـت و آقـای 

با دفـاع  55محمدیان موفق شد در اسفندماه سال 

از رساله خود به اخذ درجه دکـتـری در رشـتـه 

مهندسی اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهـران نـائـل 

 گردد.

  در چکیده رساله با توجه به اهمیت تنوع در بـوم

های کشاورزی، هدف پژوهش، ارزیابـی آثـار  نظام

هـای  محیطی حفظ تنوع فعالیت اقتصادی و زیست

کشاورزی در سطح مزارع استان کرمـانشـاه ذکـر 

شده است. برای این منظور، در ابـتـدا اطـالعـات 

مورد نیاز از طریق میدانی و مصاحبه حضوری بـا 

پرسشـنـامـه در  217کشاورزان منطقه و تکمیل 

آوری و دشـت  جـمـع 1354-55سال زراعـی 

 ماهیدشت به عنوان پایلوت انتخاب شد. 

سپس با دو رویکـرد آزمـون آمـاری مـقـایسـه 

ها و اقتصادسنـجـی بـرآورد الـگـوهـای  میانگین

رگرسیونی حداقل مربعات معمولی و توبـیـت، در 

ارزیابی آثار اقتصادی به بررسی ارتباط تـنـوع بـا 

وری  عملکرد محصوالت زراعی، سـودآوری، بـهـره

جزئی، چندگانه و کل عوامل تولید، کارایی فـنـی، 

مدیریتی، مقیاس، تخصیصی، اقتصادی و درآمـدی 

 پرداخته شد. 

محیطی نیز به بررسی ارتباط  در ارزیابی آثار زیست

وری جـزئـی و  های پایداری و بهره تنوع و شاخص

چندگانه کود، سموم شیمیایـی و مـنـابـع آبـی 

 پرداخته شد.

هـای پـژوهـش، تـنـوع کشـت  بر اساس یافتـه 

محصوالت زراعی و نگهداری و پـرورش دام در 

مزرعه، ارتباط مثبتی با عملکرد تولید و کـارایـی 

فنی اکثر محصوالت زراعی، سودآوری کلی مزرعه، 

های زمین، بذر، نیروی کـار  وری جزئی نهاده بهره

وری کل عوامـل  انسانی و نیروی کار ماشینی، بهره

تولید، کارایی فنی، مدیریتی، مقیاس، تخصیـصـی، 

 اقتصادی و درآمدی کل مزرعه دارد.

ها در بررسی آثار  های آزمون مقایسه میانگین یافته

محیطی نیز نشان می دهد که تنوع کشـت  زیست

محصوالت زراعی ارتباط منفی با مصرف کودهـای 

شیمیایی، مصرف توام کود و سموم شیمیـایـی و 

مصرف توام کود، سموم شیمیایی و مـنـابـع آبـی 

وری جزئی کـودهـای  داشته ولی ارتباط آن با بهره

وری چندگانه کـود و  شیمیایی و منابع آبی و بهره

وری چندگانه کود، سـمـوم  سموم شیمیایی و بهره

 شیمیایی و منابع آبی مثبت است. 

گذاران و  دکتر محمدیان در این رساله به سیاست

ریزان حوزه کشاورزی پیشنهاد داده اسـت،  برنامه

عنـوان  سازی تولیدات مزرعه را به استراتژی متنوع

های بهبود کارایـی،  ترین سیاست یکی از کم هزینه

وری عوامل تولید، درآمد، سودآوری، ارتـقـای  بهره

وضعیت معیـشـت کشـاورزان و حـفـاظـت از 

زیست قلمداد کـرده و در حـد امـکـان  محیط

سمت تنـوع  ای و استانی را به  های منطقه سیاست

 بیشتر تولیدات مزرعه سوق دهند.

به گزارش رابط خبری گروه اقتصاد کشـاورزی 

دانشگاه تبریز، دکتر قادر دشتی و دکتر بـاب 

اله حیاتی از مرتبه دانشیاری به درجه استادی 

ارتقا یافتند. همچنین دکتر رسـول مـحـمـد 

رضایی از اعضاء با سابقه ایـن دانشـگـاه بـه 

 افتخار بازنشستگی نائل آمدند.

بنا بر همین گزارش دکتر باب اله حیاتـی بـا 

کسب اکثریت آرای اعضاء هـیـأت عـلـمـی 

دانشکده کشاورزی این دانشگاه، برای بار دوم 

به ریاست دانشکده کشاورزی منصوب شـد و 

دکتر دشتی در سمت مـعـاونـت آمـوزش و 

 تحصیالت تکمیلی دانشکده ابقاء گردید.

 تاریخ ارتقاء مرتبه جدید نام دانشگاه نام و نام خانوادگی

 55آبان  استاد دانشگاه تبریز دکتر قادر دشتی

 55دی  استاد دانشگاه تبریز دکتر باب اله حیاتی

 اخبار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

تبیین الگوی مصرفی کاالهای خوراکی خانوارهای شهری و 

 روستایی استان های ایران 
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 پایان نامه های کارشناسی ارشدو رساله های دکتری دفاع شده

 پایان نامه های دکتری و ارشد دفاع شده گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس 

 تاریخ دفاع مقطع نامه عنوان پایان نام دانشجو ردیف

 55/73 کارشناسی ارشد ارزیابی الگوی تجارت آب مجازی و تجارت گندم در ایران فریبا ریاحی 1

 55/73 کارشناسی ارشد بررسی اثر فناوری بر کارایی مزارع برنج شهرستان نور عاطفه نصیری نیا 2

 55/73 کارشناسی ارشد OICگذاری مستقیم خارجی بر صادرات بخش کشاورزی کشورهای منتخب  اثرات سرمایه افسانه پیرولی بیرانوند 3

 55/12 کارشناسی ارشد بررسی آثار نوسانات نرخ ارز بر صادرات صنایع غذایی ایران ام هانی موسوی خالدی 4

 ردیف تاریخ دفاع مقطع عنوان پایان نامه یا رساله نام دانشجو

 1 55/75 دکتری تاثیر تنوع بر تقاضا و رفاه مصرف کنندگان پنیر در مشهد امیر دادرس مقدم

 2 55/11 دکتری بهره برداری از منابع آب زیرزمینی با تاکید بر افزایش رفاه کشاورزان در دشت بهار همدان سید محسن سیدان

 3 55/11 دکتری بررسی اثر بهره وری بر متغیرهای کالن بخش کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی زورار پرمه

 4 56/71 دکتری بررسی تاثیر شبکه های بازاریابی محصوالت کشاورزی بر مدیریت منابع آب در دشت نیشابور هادی رفیعی

 5 55/73 کارشناسی ارشد بررسی میزان و عوامل موثر بر سطح اعتماد در  جامعه کشاورزان و مروجان ویدا کواکبی

 6 5576 کارشناسی ارشد آثار اقتصادی گردشگری روستایی و روش های هدف گردشگری استان مازندران فاطمه عبدی

 0 .557 کارشناسی ارشد تخصیص بهینه نهاده های کشاورزی در مزارع استان البرز ناصر آسیابانی

 . 5575 کارشناسی ارشد بررسی تاثیر ادوار تجاری بر شاخص های بورس شرکت های صنایع غذایی در ایران فرشاد شعبانیان

 5 55/11 کارشناسی ارشد بررسی نقش استراتژی های بازاریابی بر عملکرد صادراتی زعفران ایران مریم کاشفی

 17 55/11 کارشناسی ارشد اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت دشت مشهد سمانه سلیمانی نژاد

 پایان نامه های دکتری و ارشد دفاع شده گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد 

 تاریخ دفاع مقطع عنوان پایان نامه یا رساله نام دانشجو ردیف

 55/ 76 دکتری زیست محیطی خشکسالی در استان کرمان -بررسی اثرات اقتصادی  علی اسکندری پور 1

 55/76 دکتری تدوین الگوی مصرفی کاالهای خوراکی خانوارهای شهری و روستایی به تفکیک استان ها در ایران مریم شکوهی 3

 55/76 دکتری ارزیابی پایداری اقتصادی و زیست محیطی بخش زراعت در استان فارس الهام جمالی مقدم 4

 55/17 دکتری بررسی آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی حفظ تنوع فعالیت های کشاورزی در سطح مزارع  فرشاد محمدیان 5

 55/76 کارشناسی ارشد بررسی اقتصادی الگوی کشت برنج در استان مازندران با تاکید بر توسعه کشت رتون، کاربرد مدل  برنامه ریزی مثبت پویا  سمیه حسن پور طالبی 6

 55/76 کارشناسی ارشد های بهره برداری در استان تهران بررسی آثار سیاست های اجرایی دولت در الگوی کشت انواع نظام  راضیه شنگایی 0

 55/76 کارشناسی ارشد راهبرد توسعه صادرات پسته ایران با استفاده از نظریه بازیها  سهراب صدفی آبکنار .

 55/76 کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین خودکفایی غذایی و امنیت آبی در کشور  عمران طاهری ریکنده 5

 55/75 کارشناسی ارشد توسعه کشاورزی مطالعه موردی شهرستان مرودشت  حمیرا کاظمی 17

 55/76 کارشناسی ارشد بررسی جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ایران کاربرد ماتریس حسابداری اجتماعی  صابر کلهری 11

 55/72 کارشناسی ارشد بررسی عوامل موثر بر راندمان آبیاری در استان فارس  نیلوفر گنجی 12

 55/76 کارشناسی ارشد آثار متغیرهای کالن اقتصادی و ابزارهای سیاستگزاری بر رشد توسعه بخش کشاورزی  حسین نوروزی 13
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 آشنایی با نهادهای بین المللی 

عه کشاورزی یا آیفاد در JJالمللی توس صندوق بین

تـریـن نـتـایـج  به عنوان یکی از مهـم 1500سال 

بـه وجـود  1504کنفرانس جهانی تغذیه در سال 

المللی توسـعـه کشـاورزی یـک  آمد. صندوق بین

المللی و یک سازمان تخصصـی  سازمان مالی و بین

آید. ایـن  وابسته به سازمان ملل متحد به شمار می

سازمان یک همکاری استثنایی بـیـن کشـورهـای 

های اوپک و سازمـان هـمـکـاری  عضو در سازمان

اقتصادی و توسعه و دیگر کشـورهـای در حـال 

ترین هدف این سازمان اعـطـای  توسعه است. مهم

های روستایی به منظور  وام و ارتقا سطح زیر ساخت

رشد و توسعه امور کشاورزی در مناطق در حـال 

توسعه و محروم جهان است. این صندوق که مـقـر 

اصلی آن در رم قرار دارد، نقش مشاور جهانـی در 

 امور غذایی را هم به عهده دارد.

 تاریخچه ایفاد

کنفرانس جهانی تغذیه در پاسخ به بحران غـذا در 

و تأثیـری کـه در کشـورهـای  1507اوایل دهه 

ساحلی آفریقا گذاشته بود، سازمان یافت. اعضـای 

کننده در این کنفرانس به این مهم رسیدنـد  شرکت

تر بـرای مـدیـریـت بـهـتـر  که باید هرچه سریع

های مربوط به توسعه کشاورزی و تولید غـذا،  پروژه

المللی توسعه کشاورزی  سازمانی به نام صندوق بین

را تأسیس کنند. از دیگر نتایج مهم این کنفـرانـس 

یابی به این نتیجه بود که دلیل نـاامـنـی در  دست

سالی به عدم تولید غذا مربوط  تغذیه و ایجاد خشک

شود و ناشی از مشکالت ساختاری در ارتباط با  نمی

هـای  فقر و این واقعیت که اکثر فقیرترین جمعیـت

کشورهای در حال توسعه در مناطـق روسـتـایـی 

 باشد. اند، می متمرکز شده

 عضویت در ایفاد

هایی که عضو سازمان ملل متحد یا  هر یک از دولت

های تخصصی وابسته به ملل متحـد و یـا  سازمان

توانند بـه  المللی انرژی اتمی هستند می آژانس بین

اکنون تعداد اعضای ایـن  عضویت ایفاد درآیند. هم

دولت عضو است که مـتـشـکـل از  160سازمان 

 های صـادرکـنـنـده های توسعه یافته، دولت دولت

هـا  های در حال توسعه و سایـر دولـت نفت، دولت

 باشد. می

 اهداف ایفاد

کن کردن فقـر و  های خود را به ریشه ایفاد فعالیت

مبارزه با گرسنگی در مناطق روستایی کشـورهـای 

از  ٪05اسـت.  در حال توسعه اخـتـصـاص داده

میلیارد زن، مرد و  1فقیرترین مردم جهان )تقریباً 

کـنـنـد و  کودک( در مناطق روستایی زندگی مـی

شان به کشاورزی وابستگی مستقیمی دارد از  معاش

کشـور  05های خود را بر روی  این رو ایفاد فعالیت

تـریـن درآمـد را  و مردم فقیر روستانشین که کم

اند و با کمبود غذای شدیدی مواجه هستنـد  داشته

ترین هدف ایـن سـازمـان  است. مهم متمرکز کرده

توانمندسازی زنان و مردان فقیر کشورهای در حال 

توسعه برای رسیدن به سطح باالتری از درآمـد و 

 امنیت غذایی است.

طور که در چارچوب اهـداف اسـتـراتـژیـک  همان

است بر  است، این سازمان متعهد شده صندوق آمده

اساس اهداف توسعه هزاره نسبت درصد گرسنگـی 

و افراد فقیر را به نصف تقلیل دهد. ایفاد مـعـتـقـد 

کن شود افراد فقیر در  که فقر ریشه است در صورتی

مناطق روستایی این توانایی را دارند کـه جـریـان 

هـای  رشد و تکامل خود را هدایت کنند، سـازمـان

تشکیالتی خود را گسترش دهند و موانعی را که بر 

سر ایجاد یک وضعیت خوب معیشتی است از سـر 

های هدف صندوق تـوسـعـه  گروه  راه خود بردارند.

هـای  پا، کارگران زمـیـن کشاورزی، کشاوزان خرده

گـیـران،  بانان، مـاهـی داران، جنگل کشاورزی، گله

کارآفرینان کوچک و مردمان بومی روستـایـی بـه 

 گیرید. خصوص زنان فقیر را دربر می

 ساختار

المللی توسعه کشاورزی از سـه رکـن  صندوق بین

 است: اصلی تشکیل شده

   شورای مدیران:

هـای عضـو  شورای مدیران مرکب از تمامی دولـت

شـود.  ترین رکن سازمان محسوب مـی است و عالی

گیری در خصوص کـلـیـه  این شورا اختیار تصمیم

تواند بخشی از وظایف خـود  موضوعات را دارد و می

را به شورای اداری تفویـ  کـنـد. شـورا دارای 

اختیاراتی نظیر پذیرش اعضای جدیـد، انـتـخـاب 

گـیـری در خصـوص  رئیس صنـدوق، تصـمـیـم

های دائمـی، تصـویـب  موضوعات مربوط به کرسی

ها، مـعـیـارهـا و  بودجه اجرایی و تصویب سیاست

قوانین اجرایی صندوق است. این رکن صندوق، هر 

تواند در صـورت  دهد و می سال تشکیل جلسه می

 العاده هم برگزار نماید. لزوم اجالس فوق

   شورای اداری:

عضـو  .1عضو اصلی و  .1شورای اداری مرکب از 

فرعی است. این اعضـا را شـورای مـدیـران در 

کند. این شورا  سال انتخاب می 3ای به مدت  جلسه

مسئول امور جاری صندوق است و قدرت الزم در 

هـا،  ها، بـرنـامـه خصوص تصویب و نظارت بر طرح

های بالعوض مالی، به تأخیر انداختن  ها و کمک وام

تصویب نهایی تصمیمات شورای مدیران در هر امـر 

اجرایی ساالنه و ساز  ٔ  ها، بودجه مربوط به سیاست

و کارهای پذیرش اعضا و کارمندان صندوق را نیـز، 

هـای  بار در ماه 3دارد. شورای اداری معموالً، سالی 

دهـد.  آوریل، سپتامبر و دسامبر تشکیل جلسه مـی

رئیـس صـنـدوق  ٔ  های این شورا به وسیله جلسه

 شود. اداره می

  ریاست:

سـالـه ایـن  4رئیس صندوق که برای یک دوره 

سمت را بر عهده دارد )یک بار هم قابل تـجـدیـد 

بـاشـد. رئـیـس  است(، مسئول اداره صندوق مـی

صندوق هم چنین ریاست شورای اداری را هم بـر 

اکنون کانیو اف نوانـز بـه عـنـوان  عهده دارد. هم

در ایـن  2775آوریل  1پنجمین رئیس ایفاد از 

 کند. سمت خدمت می

 منابع مالی

، ایـن .150از زمان آغاز به کار رسمی ایفاد در 

میلیـارد دالر   12/5طرح و برنامه  52.سازمان در 

های بـالعـوض و  است. کمک گذاری کرده سرمایه

مـیـلـیـون  475های کم بهره صندوق بـرای  وام

اسـت.  بضاعت مفید واقع شـده شهروند روستایی کم

های  های مالی دولت منابع مالی صندوق از مشارکت

های غـیـر  های مالی داوطلبانه دولت عضو، مشارکت

هـا و  دهندگان ویژه، بازپـرداخـت وام عضو، کمک

های خود صـنـدوق تـأمـیـن  چنین از فعالیت هم

 شود. می

 ای آزاد منبع: وی کی پدیا دانشنامه

 المللی توسعه کشاورزی معرفی صندوق بین

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%94_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
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 اخبار ویژه بانک کشاورزی ایران

کرد: کسب مقام نخست  بانک کشاورزی اعالم

های  پرداخت تسهیالت رونق تولید به بنگاه

اقتصادی کوچک و متوسط یکی دیگر از 

در بین  1355های این بانک در سال  موفقیت

ها و در اجرای اهداف اقتصادمقاومتی و  سایر بانک

 .های اقتصادی دولت تدبیر و امید است سیاست

به گزارش سرویس بازار ایسنا، در گزارش بانک 

میلیارد  15035کشاورزی آمده است: پرداخت 

ریال تسهیالت رونق تولید برای حمایت از 

واحد بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط    04.1

های کل نظام  درصد پرداخت 37معادل بیش از 

بانکی کشور، از جمله خدمات اثرگذار بانک 

بود که بارها با تایید و  1355کشاورزی در سال 

 .قدردانی مسئوالن کشوری و استانی توام شد

میلیارد ریال اعتبار صندوق توسعه  174.5جذب 

فقره تسهیالت  14777ملی و پرداخت بیش از 

برای حمایت از کارآفرینان و تولیدکنندگان کشور 

نیز از جمله نکات درخشان در کارنامه سال 

 .بانک کشاورزی است 1355

های  های اخیر، توانایی رقابت فعالیت در دهه

صنعتی کوچک به دلیل تغییرات سریع و گسترده 

گرفتن از تولید انبوه در  فناوری تولید، فاصله

صنایع بزرگ و گرایش به سمت تولید 

پذیر در صنایع کوچک و متوسط، افزایش  انعطاف

های اقتصادی عمدتا از صنایع  یافته و فعالیت

 .بزرگ به سمت صنایع کوچک منتقل شده است

های  خوانیم: بنگاه در گزارش بانک کشاورزی می

اقتصادی کوچک و متوسط، موتور محرکه رشد 

اقتصادی کشورها هستند و خوشبختانه در دولت 

تدبیر و امید با فهم صحیح از نقش و جایگاه 

ها در  های کوچک و متوسط، کارکرد آن بنگاه

تر شده است. از جمله  اقتصاد کشور برجسته

به نقش   توان مزایای این واحد های اقتصادی می

ها در اشتغال، هدایت بخش غیررسمی به  آن

های نو  بخش مولد اقتصاد، کارآفرینی و خلق ایده

پذیری کاالها در بازار  در تولید، افزایش رقابت

 .اندازهای خرد اشاره کرد جهانی و تجمیع پس

پیرو رهنمودهای مقام معظم رهبری، بانک 

و در تحقق اهداف  1355کشاورزی در سال 

های دولت تدبیر و امید  اقتصاد مقاومتی، سیاست

های  با توجه به ویژگی و تاکید بانک مرکزی، 

اعم از  -های کوچک و متوسط  شاخص بنگاه

پذیری بیشتر در مقابل نوسانات  چابکی و انعطاف

اقتصاد کالن، نیاز به نقدینگی کمتر در مقایسه با 

های بزرگ، شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد  بنگاه

کالن و اهداف کنترل تورم و خروج غیر تورمی از 

های کوچک و متوسط و  تامین مالی بنگاه -رکود 

هدایت تسهیالت به سمت تامین سرمایه در 

های  گردش واحد های موجود را در اولویت برنامه

اعتباری خود قرار داد و کسب رتبه نخست 

کشوری در جذب اعتبار این بخش و پرداخت 

بیشترین تسهیالت، نشانه اعتقاد مدیران بانک 

کشاورزی به اهمیت این موضوع در اقتصاد کشور 

و جدیت این بانک در مسیر تداوم اجرای آن 

 .است

مدیریت شعب بانک کشاورزی در  1355در سال 

های مازندران، اصفهان و قزوین به ترتیب با  استان

میـلـیـارد ریـال  545و  1221، 12.1پرداخت 

تسهیالت، بیشترین اعتبار را برای رونق تولید در 

هـای اقـتـصـادی کـوچـک و  بـنـگـاه اختیار 

  .قرار دادند متوسط 

میلیارد ریال تسهیالت توسط بانک  366هزار و  62پرداخت 

 های اقتصادی  کشاورزی به بنگاه

 32بنگاه تولیدی کشاورزی در سال  3666راه اندازی 

مرتضی شهیدزاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در 

هزار و  26بابلسر گفت: این بنگاهه ای تولیدی با 

میلیارد ریال اعتبار راه اندازی شد و بانک  577

کشاورزی در این زمینه رتبه نخست را در میان 

 بانک های کشور کسب کرد.

وی بنگاههای راه اندازی شده را شامل کارگاههای 

کوچک، بنگاههای زودبازده، دامداری، گلخانه، 

های  پرورش ماهی در قفس، مرغداری و دیگر زمینه

 کشاورزی معرفی کرد.

شهیدزاده گفت: همچنین برای افزایش میزان 

تولیدات کشاورزی و کاهش ضایعات و صرفه جویی 

هزار  11در مصرف آب، بانک کشاورزی پارسال 

میلیارد ریال در بخش مکانیزاسیون تسهیالت 

 پرداخت کرد.

ها هیچ گونه  وی افزود: در بخش بیمه نیز بانک

محدودیتی قائل نیستند و امیدواریم با فرهنگ 

سازی، کشاورزان بتوانند بیمه محصوالتشان را 

 جدی بگیرند.

مدیرعامل بانک کشاورزی با اعالم این که هم 

اکنون در کل کشور طیور تحت پوشش بیمه قرار 

درصد دامداری ها و پنج  57دارند، اظهار داشت: 

میلیون هکتار مزارع گندم هم از پوشش بیمه 

 برخوردارند.

شهیدزاده به خسارت ناشی از برف و سرما به 

باغداران مرکبات مازندران در سال گذشته اشاره 

هزار میلیارد ریال  2کرد و گفت که با تدبیر دولت، 

تسهیالت ارزان قیمت بابت خسارت به باغداران تا 

 تکمیل پرونده پرداخت می شود.

سرما و برف اوایل آذر ماه سال گذشته به حدود 

هزار هکتار باغ مرکبات  117نیمی از محصوالت 

 مازندران خسارت زد.

دولت برای جبران خسارت باغداران مازندران هفت 

بسته به  6بسته حمایتی تدوین کرد که تاکنون 

طور کامل اجرایی شد و بسته تسهیالت ارزان 

قیمت نیز با تخصیص اعتبارات مصوب به مرحله 

 پرداخت رسیده است.

میلیارد  577یکی از مصوبات بسته حمایتی دولت 

هزار باغدار  57ریال کمک بالعوض بود که به 

 استان مازندران پرداخت شد.

خرید پرتقال های فاسد شده به قیمت هرکیلوگرم 

ریال، پرتقال صنعتی به قیمت پنج  577سه هزار و 

ریال به منظور تحویل به کارخانه های  577هزار و 

های حمایتی  آبمیوه گیری و کنسانتره از دیگر بسته

دولت برای جبران خسارت باغداران بود که بر 

اساس آخرین آمار جهاد کشاورزی و تعاون 

هزار تن پرتقال باغداران مازندران با  .16روستائی، 

 اجرای این مصوبه خریداری شد.

به قیمت  3تا  1خرید تضمینی پرتقال های درجه 

ریال، خرید  577تا هشت هزار و  577هفت هزار و 

پرتقال های سالم باغداران و سورتینگ داران برای 

هزار  27تامین میوه شب عید به قیمت بیش از 

میلیارد ریال به صندوق بیمه  277ریال، اختصاص 

برای تسریع در پرداخت خسارت به باغداران دارای 

بیمه هم از دیگر مصوبات دولت تدبیر و امید برای 

جبران خسارت ناشی از برف و سرما بود که محقق 

 شده است.

دولت همچنین در بسته حمایتی هفتگانه خود 

میلیارد ریال هم برای جبران خسارت کیوی  277

کاران اختصاص داد که به باغداران خسارت دیده 

 پرداخت شده است.

مدیر شعب بانک کشاورزی استان قزوین گفت: 

شعب بانک کشاورزی استان طی سال گذشته، 

میلیارد ریال تسهیالت مکانیزاسیون به  262

 متقاضیان پرداخت کرده است.

وگو با خبرنگار فارس  موسی رمرودی در گفت

شعب بانک کشاورزی  در قزوین اظهار داشت:

میلیارد  262استان قزوین طی سال گذشته، 

ریال تسهیالت مکانیزاسیون به متقاضیان 

 پرداخت کرده است.

وی افزود: با پرداخت این میزان تسهیالت 

آالت و ابزارهای  دستگاه ماشین 576تعداد 

 کشاورزی خریداری شده است.

دستگاه  .32آالت شامل  وی گفت: این ماشین

دستگاه انواع ادوات و دنباله  .10تراکتور و 

بندها در اختیار کشاورزان استان قرار گرفته 

است. رمرودی بیان کرد: بانک کشاورزی به 

عنوان بانک حامی کشاورزان و تولیدکنندگان، 

های بهتر ایجاد اشتغال و  درصدد ایجاد راه

رسیدن به تولید ملی و خودکفایی در تمام 

 های تولید است. عرصه

 مدیر شعب بانک کشاورزی قزوین مطرح کرد
 میلیارد ریالی توسط شعب بانک کشاورزی قزوین 525اعطای تسهیالت 

 هزار تن محصول کشاورزی در بورس کاال 69۱عرضه 

تاالر محصوالت کشـاورزی بـورس کـاالی ایـران 

هـزار تـن انـواع  134ماه میزبان عرضه  اردیبهشت

به گزارش خبرگزاری فـارس، روابـط محصول شد. 

عمومی و امور بین الملل بورس کاالی ایـران اعـالم 

هزار تن گنـدم  4هزار تن گندم خوراکی،  120کرد: 

تـن  377تن شکر سفید و  05.هزار و  2دوروم، 

در تـاالر مـحـصـوالت   6روز چهارشنبه روغن خام 

 کشاورزی عرضه شد.
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معاون امور تولیدات دامی وزیر جهادکشاورزی 

 5.82بیست و هشتم فروردین ماه از تحقق 

درصدی اهداف پیش بینی شده تولید در بخش 

 خبر داد. 1355دام و طیور در سال

حسن رکنی با بیان اینکه در بخش تولید گوشت 

درصد اهداف پیش بینی شده تحقق  5585قرمز 

هزار تن  15.یافته است، گفت: در سال گذشته 

 گوشت قرمز در کشور تولید شد.

هزار تن  517میلیون و  5به گفته وی، با تولید 

میلیون و  2درصد اهداف و با تولید  5.85شیر، 

درصد اهداف محقق  56هزارتن گوشت مرغ  52

 55هزار تن تخم مرغ  547شد. همچنین تولید 

 .5تن عسل  577هزار و  1.درصد اهداف و تولید 

 درصد اهداف را عملی کرد.

 11رکنی مازاد تراز تجاری زیر بخش دامپروری در 

هزار دالر  077میلیون و  554را  1355ماهه سال 

 اعالم کرد.

معاون وزیر جهادکشاورزی میزان صادرات زیر 

ماهه سال گذشته را یک  11بخش دامپروری در 

میلیون دالر عنوان و خاطر نشان  271میلیارد و 

رقم صادرات در این زیر بخش  1352کرد: در سال 

 میلیون دالر بود. 00.

رکنی در عین حال سهم صادرات زیر بخش 

دامپروری نسبت به بخش کشاورزی در سال 

درصد اعالم کرد و گفت: این رقم  1684را  1352

 2384به  1355با هفت درصد افزایش در سال 

 درصد رسید.

وی ارزش افزوده زیربخش دامپروری در سال 

درصد ارزش افزوده بخش  37را نزدیک به  1355

هزار  62کشاورزی اعالم کرد و گفت: در این مدت 

میلیون و  00تن گوشت مرغ به ارزش  677و 

 6.3هزار تن شیر به ارزش  057هزار دالر و  377

 میلیون دالر از کشور صادر شد.

وی میزان صادرات گوشت مرغ و شیر در سال 

 677میلیون و  46هزار تن به ارزش  46را  1352

 460تن به ارزش  535هزار دالر و شیر را حدود 

 هزار دالر عنوان کرد. 477میلیون و 

ماهه  11به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، در 

تن تخم مرغ به  77.هزار و  41نیز  1355سال 

هزار دالر صادر شده  577میلیون و  53ارزش 

 است.

در مجموع آمارها نشان می دهد با اتکا به رشد 

بخش کشاورزی در سه سال گذشته، واردات 

میلیون دالر  4.2میلیارد و  13کشاورزی )غذا( از 

میلیون  5..به هشت میلیارد و  1352در سال 

کاهش یافت. صادرات نیز از  1354دالر در سال 

میلیون دالر به پنج میلیارد و  375پنج میلیارد و 

 میلیون دالر افزایش یافت. 440

بر پایه آخرین اطالعات منتشر شده، کسری تراز 

تجاری کشاورزی و غذا از نزدیک به منفی هشت 

به  1352میلیون دالر در سال  177میلیارد و 

میلیون دالر در هشت  147میلیارد و  2منفی 

 کاهش یافت. 1355ماهه سال 

متاثر از رشد تولید و مدیریت بازرگانی خارجی 

محصوالت کشاورزی )غذا(، ذخایر راهبردی کشور 

در این بخش بهبود یافت؛ به گونه ای که در 

میلیون تن  6محصول گندم، ذخیره اول دوره به 

 افزایش یافت.

بررسی روند خرید تضمینی گندم به عنوان یکی از 

سیاست های دولت درباره این محصول مهم 

راهبردی در سبد غذایی کشور نشان می دهد از 

با  1352هزار تن در سال  77.چهار میلیون و 

هزار تن  577میلیون و  11درصد افزایش به  147

 رسید. 1355در سال 

بر پایه سیاست های اقتصاد مقاومتی، طرح افزایش 

ضریب خوداتکایی در دیگر محصوالت راهبردی 

اساسی شامل محصوالت زراعی، دانه های روغنی، 

 شیر و گوشت، مرغ و تخم مرغ در حال اجراست.

از این رو، با هدف تامین امنیت غذایی و بهره 

هزار کیلومتر نوار ساحلی آبهای  6گیری از ظرفیت 

شمالی و جنوبی کشور، طرح توسعه آبزی پروری و 

 577هزار و  15پرورش ماهی در قفس به میزان 

 پیاده شد. 1355ماهه  11مزرعه در  47تن در 

همچنین در عرصه کشاورزی، توسعه سامانه های 

نوین آبیاری با هدف ارتقای بازده آبیاری، ارتقای 

بهره وری آب کشاورزی، حفاظت کمی و کیفی 

منابع آب و تقویت امنیت غذایی در چارچوب 

تولید پایدار در دستور کار قرار گرفت؛ به گونه ای 

انواع سامانه های نوین  1355ماهه 11که در 

هکتار به کار  577هزار و  .10آبیاری در سطح 

 گرفته شد. 

البته عملکرد بخش کشاورزی در ایجاد ارزش 

افزوده تابعی از عواملی همچون میزان بارندگی، 

جریان های سطحی، سطح زیرکشت و میزان 

 استحصال آب از منابع آب زیرزمینی است.

نتیجه این وضعیت، رشد به طور تقریبی مستقل 

عملکرد بخش کشاورزی از چرخه های تجاری 

 )رونق و رکود( در اقتصاد ایران بوده است.

 285برابر  13.6رشد بخش کشاورزی در سال 

درصد افت  23درصد بود و در سال بعدی به منفی 

بار دیگر  13.5و  ..13کرد اما در سال های 

درصد  485درصد و  584مثبت شد و به ترتیب به 

 رسید.

با وجود آنکه  1357بخش کشاورزی ایران در سال 

رونق اقتصادی کشور به دلیل افزایش چشمگیر 

درصدی  781صادرات نفت اوج گرفت، رشد منفی 

را تجربه کرد اما در سال های بعد و در بازه زمانی 

 480درصدی،  380به ترتیب رشد  1354تا  1351

درصدی را پشت سر  585درصدی و  .38درصدی، 

 گذاشت.

بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رشد بخش 

 482به ترتیب  1355ماهه سال  5کشاورزی را در 

درصد اعالم می کنند اما ارزیابی  580درصد و 

مرکز پژوهش های مجلس از جدیدترین 

برآوردهای وزارت جهادکشاورزی از تولید انواع 

 1355اقالم محصوالت کشاورزی تا پایان سال 

نشان می دهد رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی 

 580نزدیک به  1355)به قیمت ثابت( در سال 

درصد خواهد بود که نسبت به برآوردهای پیشین 

 این مرکز با افزایش همراه است.

 6932درصدی اهداف پیش بینی شده تولید در بخش دام و طیور در سال 3.85تحقق 

مدیرعامل شرکت توسعه و عمران اراضی 

کشاورزی در شهرکرد گفت: شرکت توسعه و 

گذاری  عمران اراضی کشاورزی آماده سرمایه

 اراضی کشور است.   در 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، 

فرد عصر امروز در ستاد  علی صفایی

فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان اظهار 

داشت: شرکت توسعه و عمران اراضی 

کشاورزی یا همان بانک زمین 

زیرمجموعهای از بانک کشاورزی است که 

و امروز  آغاز کرده  .6فعالیت خود را از سال 

 هزار هکتار کار در دست اجرا دارد. 05

ترین هدف شرکت توسعه و عمران  وی مهم

اراضی کشاورزی را احیا و توسعه اراضی 

کشاورزی دانست و افزود: احداث 

های تولیدی، شیالت، دامپروری،  مجتمع

ای و همچنین توسعه و  های گلخانه شهرک

ترین اهداف این  احیا اراضی کشاوری از مهم

 شرکت است.

مدیرعامل شرکت توسعه و عمران اراضی 

کشاورزی با اشاره به انجام فعالیت این 

هکتار از اراضی  477هزار و  4شرکت در 

چهارمحال و بختیاری، بیان کرد: این شرکت 

نظیر در  در پروژه سودجان که یک پروژه بی

 577سطح کشور است تاکنون یک هزار و 

 577هکتار را به کشاورزان تحویل داده و 

مانده را نیز تکمیل و تحویل  هکتار باقی

دهد تا از این طریق بتوانیم شاهد  می

 شکوفایی منطقه باشیم.

فرد با بیان اینکه توانمند کردن مردم  صفایی

و کشاورزان در سرلوحه کار شرکت توسعه و 

عمران اراضی قرار دارد، تصریح کرد: این 

شرکت عملیات اجرایی یکی از بزرگترین 

هکتار  057ای کشور با  های گلخانه شهرک

مساحت را آغاز نموده که در این شهرک 

 هکتار است. 5سطح زیر کشت هر گلخانه 

 مدیر عامل شرکت توسعه و عمران اراضی در شهرکرد:

 اراضی کشور است  گذاری در  شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی آماده سرمایه
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وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد: ایران با ثبت 

هزارتن  657رکورد بی سابقه تولید یک میلیون و 

 04به ضریب خوداتکایی  55شکر در سال 

 درصدی در تولید شکر دست یافت. 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل 

وزارت جهاد کشاورزی، مهندس محمود حجتی  از

در جلسه بررسی سیاست ها و اقدامات طرح 

خوداتکایی چغندرقند که با حضور مدیران ارشد 

این وزارت خانه و تشکل های تولیدی، نمایندگان 

سایر دستگاه های مرتبط و کشاورزان نمونه برگزار 

تصریح کرد: با حمایت های دولت و اقدامات  شد،

سال گذشته نظیر توسعه  3فنی صورت گرفته در 

کشت پاییزه، کشت نشایی، بکارگیری نهاده های 

باکیفیت و توسعه مکانیزاسیون ضمن بهره گیری 

تولید  از آب باران علیرغم کاهش سطح زیرکشت،

میلیون تن افزایش یافته  6چغندرقند در کشور به 

 است. 

وی کرد: کشت پاییزه چغندرقند در استان های 

فارس، کرمانشاه و ایالم که دارای بارش مناسب 

در پاییز هستند باید توسعه یابد تا ضمن افزایش 

تولید سازگار با شرایط اقلیم، زمینه اشتغال و 

 افزایش درآمد کشاورزان نیز فراهم شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که در استان 

هزار  557خوزستان بویژه پس از اجرای طرح 

هکتاری، ظرفیت تولید ساالنه چهار تا پنج میلیون 

تن چغندرقند در میان مدت وجود دارد، 

خاطرنشان ساخت: توسعه کشت چغندرقند در 

خوزستان به راه اندازی هفت تا هشت کارخانه 

قند نیاز دارد این در حالی است که هم اکنون یک 

 کارخانه قند هم در این استان وجود ندارد.

حجتی با اشاره به این که برای راه اندازی کارخانه 

های قند در خوزستان با وزارت صنعت، معدن و 

تجارت رایزنی شده، اظهار داشت: درآمد کشت 

چغندرقند از متوسط سایر کشت های دیگر باالتر 

است و با توسعه کشت چغندرقند پاییزه ضمن 

افزایش تولید محصول و خودکفایی کشور در 

تولید شکر از خروج چند صد میلیون دالر ارز 

 برای واردات جلوگیری می شود.

های  وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم توسعه روش

آبیاری تیپ در مزارعی که امکان کشت چغندرقند 

پاییزه ندارند، تاکید کرد و گفت: با توجه به 

افزایش قابل توجه تولید و کاهش مصرف آب، 

روش های آبیاری میکرو در کشت چغندرقند باید 

 توسعه یابد.

وی در پایان از همه دست اندرکارانی که زمینه 

 04دستیابی کشور به رکورد تولید و خوداتکایی 

درصدی در شکر را فراهم کرده اند، تقدیر کرد و 

خواستار حمایت بیشتر از کشاورزان پیشرو و 

انتقال دانش و تکنولوژی های جدید برای ارتقای 

 بهره وری تولیدات کشاورزی شد.

های توسعه کشاورزی اروپا صرف مسائل  درصد بودجه طرح 96

 شود زیست محیطی می

 درصدی در تولید شکر  3۱دست یابی ایران به خوداتکایی 

ایجاد شرکتهای مشترک در آسیای میانه در زمینه 

تولید غالت و نهاده های دامی و همکاری مشترک 

برای تولید محصوالت غذایی در نشست مشترک 

کمیسیون کشاورزی اتحادیه اروپا و اتاق ایران 

 مورد تاکید قرار گرفت. 

به گزارش مهر، در این نشست که در محل اتاق 

ایران برگزار شد، جرزی پلوآ رئیس کمیسیون 

احمد صادقیان، رئیس  کشاورزی اتحادیه اروپا و

کمیسیون کشاورزی اتاق ایران و اعضای این 

بر ایجاد  کمیسیون حضور داشتند. در این نشست

شرکت های مشترک در آسیای میانه در زمینه 

تولید غالت و نهاده های دامی و همکاری مشترک 

برای تولید محصوالت صنایع غذایی و تولید 

خوراک دام با در نظر گرفتن بازارهای همسایه 

 تاکید شد.

ایجاد شرکت های مشترک سرمایه گذاری در 

ایران با محوریت تولید صادرات محور در زمینه 

تولید فرآورده های پروتیینی حالل و محصوالت 

پروتئینی، شیر، گوشت و تخم مرغ؛ انتقال فناوری، 

آموزش و تحقیقات در بخش های مختلف صنعت 

دام، طیور و آبزیان و تشکیل شرکت های مشترک 

بزرگ مدیریت صادرات، مدیریت آب، بذر و الگوی 

کشت از دیگر عالقمندی های طرف ایرانی و 

 اروپایی برای گسترش همکاری ها بود.

مدیر کشاورزی و توسعه روستایی اتحادیه اروپا در 

کنیم درک  نشست گفت: در این سفر تالش می

بهتری از وضعیت کشاورزی یکدیگر به دست 

آوریم و زمینه را برای مذاکرات رو در روی بخش 

 خصوصی آماده کنیم.

وی بر گسترش و تسهیل تعامالت میان اتحادیه 

اروپا و ایران به منظور توسعه سرمایه گذاری و 

 تجارت تاکید کرد.

هـای  ها و اولـویـت پلوآ با ارایه گزارشی از سیاست

کشاورزی اتحادیه اروپا اظهار داشـت: پـرداخـت 

سوبسیدها از تولید به سـمـت مسـایـل زیسـت 

محیطی، تغییرات اقلیـمـی، تـرویـج کشـاورزی، 

تحقیقات، توسعه روستایی و نـوآوری در حـال 

حرکت است. وی میزان یارانه کشاورزی را در سال 

میلیارد یورو عنوان کرد و اذعان داشت: حداقل  67

درصد کل بودجه هر طرح توسعه کشاورزی در  37

اتحادیه اروپا باید به مسایل زیست مـحـیـطـی و 

 تغییرات اقلیمی اختصاص یابد.

میلیارد  57پلوآ به تراز تجاری کشاورزی مثبت 

یورویی اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: این 

میلیارد یورو محصوالت  147اتحادیه ساالنه 

 کشاورزی صادرات دارد.

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، مهندس 

حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی با 

اعالم این خبر افزود: کشاورزی در کشور ما همواره 

هوایی بی شماری  و های اقلیمی و آب با ریسک

روبروست؛ رخداد سیل و خشکسالی، تگرگ، توفان 

و تندباد و انواع بیماری های دام و طیور از جمله 

خساراتی است که همیشه سبد غذایی خانوار را 

مورد تهدید قرار می دهد. این درحالی است که 

یگانه راه موثر در جبران نظام مند خسارات 

چندین میلیاردی این بخش زیربنایی از اقتصاد 

کشور که رسالت مهم امنیت غذایی را بر عهده 

گیری از  های مالی با بهره دارد؛ مدیریت ریسک

 سازوکار بیمه کشاورزی است. 

حسن نژاد با تاکید بر لزوم حفظ شان و منزلت 

کشاورزان و تسهیل امور برای این قشر گفت: در 

مکانیسم بیمه کشاورزی باتوجه به مشارکت 

کشاورزان و پرداخت حق بیمه، شان و احترام 

ای که جامعه برخوان  کشاورز  به عنوان تولیدکننده

رحمت او میهمان است، رعایت می شود و براساس 

قرارداد حقوقی تنظیمی که بیمه نامه نامیده 

گر حقوق  شود؛ در هنگام خسارت، مطالبه می

باید بر همین  گر می قانونی خویش است و بیمه

 اساس به تعهدات خود عمل کند.

گذار  وی افزود: در قانون برنامه ششم توسعه؛ قانون

عالوه بر ایجاد ردیف مستقل پیش بینی اعتبار در 

یـافـتـگـی   سالیانه، به تـخـصـیـص  های  بودجه 

درصدی آن نیز تاکید دارد که نشان از رویکرد 177

همه جانبه قوای مقننه و مجریه به سـاز و کـار 

 مدرن بیمه کشاورزی و منابع طبیعی دارد.

حسن نژاد گفت: براساس قانون اعداد بزرگ در 

بیمه، هر قدر تعداد کسانی که بیمه نامه خریداری 

ها در  کنند، بیشتر باشد امکان کاهش تعرفه می

 هنگام رخداد خسارت میسرتر خواهد بود.

شایان ذکر است بیمه کشاورزی درکشور علیـرغـم 

هـای  اینکه درسطوح مناطق تولـیـدی و عـرصـه

کشاورزی اجرا می شود؛ به صورت الکترونـیـک و 

برخط، این قابلیت را دارد که با مدیریت مـالـی و 

حساب شده، وجوه دریافتی و پرداختی مربوط بـه 

میلیون ها پرونده را به صورت دقیق و صـحـیـح 

 مدیریت کند.

 کلیه غرامات صندوق بیمه کشاورزی پرداخت شد
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عباس اشکانی روز یکشنبه در گـفـت و گـو بـا 

هـکـتـاراز  557خبرنگار ایرنا اظهار داشت: امسال 

زمین های کشاورزی زاهدان به کشت گـنـدم و 

 هکتار به کشت جو اختصاص دارد. 177هزار و 

وی افزود: با توجه به اینکه متوسط برداشت گندم 

هـزار  2و جو به ترتیب در زاهدان سه و نیم تن و 

تن است پیش بینی می شود در پـایـان  77.و 

برداشت این محصوالت در خرداد ماه جاری افزون 

 نوع محصول برداشت شود. 2هزار تن از این  6بر 

وی افزود: گندم مـازاد بـر مصـرف کشـاورزان 

شهرستان زاهدان به صورت مستقیم به سیلوها و 

جو به شرکت پشتیبانی امور دام استان حمل مـی 

 شود.

هکـتـار از  .1وی از برداشت زیره سبز در سطح 

زمین های کشاورزی زاهدان خبر داد و گـفـت: 

کیلوگرم زیره تا پـایـان  77.پیش بینی می شود 

اردیبهشت ماه جاری در این شهرستان بـرداشـت 

 شود.

مدیرجهاد کشاورزی زاهدان گفت: کشـت زیـره 

سبز به عنوان یکی از گیاهان دارویی در راسـتـای 

تغییر الگوی کشت، کاهش اثرات خشکـسـالـی و 

ایجاد اشتغال در این شهرستان صورت گـرفـتـه 

 است.

اشکانی با اشاره به ظرفیت های بخش کشـاورزی 

هکتار  577هزار و  6زاهدان گفت: ساالنه از سطح 

هزار تـن  317از زمین های زراعی این شهرستان 

 انواع محصوالت کشاورزی تولید می شود.

وی ادامه داد: بهره بـرداران بـخـش کشـاورزی 

 577زاهدان در مدت یک سال از پنـج هـزار و 

تـن  577هکتار باغات این شهرستان سه هزار و 

 انواع میوه تولید و روانه بازار مصرف می کنند.

 سفیر ارمنستان: برداشت گندم و جو از زمینهای کشاورزی زاهدان آغاز شد

  ظرفیت های صنعتی و کشاورزی استان مرکزی بی نظیر است

 2به گزارش ایرنا، آرتاشس تومانیان در جریان سفر 

روزه به اراک در گفت و گو با ایرنا، افزود: مطالعـات 

بسیاری در خصوص ظرفیت هـای صـنـعـتـی و 

کشاورزی استان مرکزی از سوی سفارت ارمنستان 

در ایران انجام شده و این سفر با هدف استفـاده از 

 ظرفیت های این استان تدارک دیده شده است. 

وی ادامه داد: وجود نیروی انسانی خالق و با انگیزه 

و استفاده از تکنولوژی روز دنیا در بخش صـنـعـت 

استان مرکزی و دیگر استان های ایران، این کشـور 

را در زمره کشورهای صنعتی دنیا قرار داده است و 

صنعتگران و تجار ارمنستان عالقه بسیـاری بـرای 

 گسترش مراودات اقتصادی با این کشور دارند. 

 37سفیر جمهوری ارمنستان اظهار کرد: در مدت 

 6ماهه حضورم در سفارتخانه ارمنستان در ایران به 

استان این کشور سفر کرده ام و سـیـر تـوسـعـه 

 صنعتی نقاط مختلف ایران به خوبی مشهود است. 

وی ادامه داد: ارمنستان بازار مناسـبـی در هـمـه 

بخش های تولیدی دارد و می طلـبـد یـک تـیـم 

تجاری قدرتمند از استان مرکزی برای ارزیابی بازار 

 این کشور به نقاط مختلف ارمنستان سفر کند. 

تومانیان بیان کرد: توافق هسته ای و مقوله بـرجـام 

فرصت مراودات تجاری ایران با دیگر نقاط جهان را 

فراهم ساخته و صاحبان صنایع در این کشور بـایـد 

 از این فرصت ارزشمند، استفاده کنند. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعـه مـنـابـع 

استانداری مرکزی نیز در این آییـن گـفـت: ایـن 

استان در سه بخش صنعتی، کشاورزی و فرهنـگـی 

در زمره استان های برتر کشور ایران قرار گـرفـتـه 

 است.

ظفر افشون افزود: این استان محل تولد بـزرگـانـی 

همچون امام خمینی)ره( امیر کبیر، پرفسور حسابی 

و دکتر قریب است که هر یک از این شخصیت هـا 

نقش برجسته ای در تثبیت جایگاه فرهنگ و عـلـم 

 این کشور داشته اند. 

وی بیان کرد: وجود نیـروی انسـانـی کـارآمـد و 

دسترسی آسان به بازار مصرفی مرکز ایران، استـان 

مرکزی را به کانون توجه سرمایه گذاران داخلـی و 

 خارجی تبدیل کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعـه مـنـابـع 

استانداری مرکزی اظهار کرد: همـچـیـن اسـتـان 

مرکزی دسترسی آسانی به بازار کشور عـراق دارد 

که مقدمات جذب بازار مصرف این کشور از سـوی 

 صنعتگران و بازرگانان این استان فراهم شده است. 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معـادن و کشـاورزی 

استان مرکزی نیز در این نشست گفت: پیـشـیـنـه 

روابط بازرگانی و اجتماعی مردم ایـن اسـتـان بـا 

 جامعه ارامنه بسیار درخشان است. 

محمدرضا جعفری افزود: در سال هـای گـذشـتـه 

تفاهم نامه خواهرخواندگی یـکـی از شـهـرهـای 

ارمنستان با اراک منعقد شد که این مـهـم نـقـش 

موثری در جذب گردشگران ارامنه و ایرانی بـه دو 

 کشور داشته است. 

وی یادآوری کرد: ارمنستان دروازه ورود بـه بـازار 

جهانی است که ارتباط با این کشور می تواند زمینه 

حضور صنعتگران استان مرکزی به ایـن بـازار را 

 فراهم کند.

هزار تن انواع  215در سال گذشته هشت میلیون و 

کاالی فرآورده های پتروشیمی، پلی اتیلن، شیشـه، 

آرگون، کاشی و سرامیـک، گـازهـای نـفـتـی و 

هیدروکربورهای گازی به ارزش حدود پنج میلیـون 

 دالر از استان مرکزی به ارمنستان صادر شد. 

دالر  2.0هزار و  213همچنین در سال گذشته 

انواع لوازم بهداشتی از ارمنـسـتـان وارد اسـتـان 

 مرکزی شده است.

نشست با مدیرعامل شرکت شهرک های صنـعـتـی 

استان، دیدار با شهردار کالنشهـر اراک، نشـسـت 

مشترک با فعاالن اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانـی 

استان و بازدید از واحدهای تولیدی صنعتی استـان 

روزه سفیر ارمنستان به استان  2از برنامه های سفر 

 مرکزی است.

 درصد از زمین های کشاورزی استان اصفهان   ۱3زیر کشت رفتن 

درصد از اراضی کشاورزی استـان بـه کشـت  40

 محصوالت زراعی اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون بهـبـود 

تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان گفـت:  از 

هزار  هکتار اراضی با قابلیـت کشـاورزی در  564

درصـد  40هزار هکتار معادل  264استان، بیش از  

 به کشت محصوالت زراعی اختصاص یافته است. 

زاده کرمانی افزود:  از این مقدار  بیش  اصغر محسن

هـای  هزار  هکتار مربوط به زراعت کشـت 234از  

هـای دیـم   هزارهکتار مربوط به کشـت 25آبی و 

است  و میزان تولید انواع محصوالت زراعی از ایـن 

 هزار تن است. 672میلیون و  3سطوح حدود سه 
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هزار تن محصوالت کشاورزی از مرزهای  332بیش از 

 قصرشیرین به عراق صادر شد

جانشین نماینده مقیم فائو در ایران گـفـت: 

تر در زمینـه دسـتـیـابـی بـه  برنامه بزرگ

کشاورزی پایدار نیز در آینده از سوی فـائـو 

 شود.  تدوین می

ر ، یاسوج به گزارش خبرگزاری تسنیم از ــ ــه فابیو کریتا ظ

های حفاظت از تنوع زیستی در  امروز در نشست استقرار برنامه

های تولیدی و منظر سازی در سـازگـاری بـا شـرایـط  بخش

خشکسالی و تغییر اقلیم در زاگرس مرکزی با اشاره به اینـکـه 

ای پنج ساله با نگاه به برنامه ششم توسعه با چهار محـور  برنامه

و عرصه توسط فائو تدوین شده است، اظهار داشت: فـائـو بـه 

هـای خـود را در  عنوان آژانس تخصصی سازمان ملل برنامه

 کند. ایران اجرا می

جانشین نماینده مقیم فائو در ایران تصریح کـرد: کشـاورزی 

پایدار در محیط زیست و حساس به تغییـرات اقـلـیـمـی از 

 های فعالیت برنامه پنج ساله فائو است. ترین عرصه مهم

 2721تـا  2710های  وی با بیان اینکه این برنامه برای سال

پایه تدوین شده است، گفت: کشاورزی پایـدار در  4مبتنی بر 

محیط زیست و حساس به تغییرات اقلیمی، توسعه روستـایـی 

جانبه، امنیت غذایی و ایمنی غذایی و اقتصاد و  تاب آور و همه

 های این سازمان است. جامعه مبتنی بر دانش از برنامه

وری و درآمد در کشـاورزی، سـازگـاری و  کریتا افزایش بهره

آوری نسبت به تغییرات اقلیـمـی و کـاهـش گـازهـای  تاب

ای را از اهداف این برنامه عنوان کرد و افـزود: اجـرای  گلخانه

ها از جملـه  این برنامه نیازمند همکاری و هماهنگی بین بخش

 های غیردولتی، دولت و سازمان ملل است. سازمان

ها نیازمند بسیج منابـع  وی تصریح کرد: برای انجام این فعالیت

 مالی از داخل و خارج هستیم.

کریتا با بیان اینکه اساس و پایه رویکرد پایدار مقوله کشاورزی 

هایی برای توسعه  است و فائو در چند سال اخیر برنامه

تر در  بزرگ برنامه کشاورزی پایدار داشته است، اظهار داشت: 

زمینه دستیابی به کشاورزی پایدار نیز در آینده تدوین 

 شود. می

 جانشین نماینده مقیم فائو در ایران: 

 کند  فائو برنامه توسعه پایدار کشاورزی را تدوین می

به گزارش باشگاه خبرنگاران جـوان از ارومـیـه؛ 

معاون بهبود تولیدات گیـاهـی سـازمـان جـهـاد 

میلیـارد و  56کشاورزی آذربایجان غربی گفت: از 

میلیون ریال تسـهـیـالت خـط اعـتـبـاری  047

درصد ایـن 53، در حدود 55مکانیزاسیون در سال 

 اعتبار جذب شده است.

عبداله فتح اله زاده اظهارکرد: یکی از مولفه هـای 

اصلی بخش کشاورزی افزایش کمیت، کیفـیـت و 

راندمان محصوالت تولیدی با توسعه و تـجـهـیـز 

مکانیزاسیون است که عالوه بر کاهش هزینه هـا، 

افزایش در آمد بهره برداران نیز به دنبال خـواهـد 

 داشت .

فتح اله زاده با تاکید بر ضرورت نوسـازی بـخـش 

مکانیزاسیون کشاورزی استان، تصـریـح کـرد: از 

، تـعـداد 55محل این تسهیالت اعتباری در سال 

 055دستگاه کمبایـن،  53دستگاه تراکتور،  .03

مورد تجهیـزات  2دستگاه سایر ادوات کشاورزی و 

واحدهای تولیدی دام و طیور به ناوگان حـمـل و 

 نقل کشاورزی استان اضافه شده است .

وی ابراز امیدواری کرد با افزایـش مـتـقـاضـیـان 

 56دریافت تسهیالت، تسهیالت خط اعتباری سال 

میلیون ریـال بـه  277میلیارد و  56که به میزان 

دار  استان تخصیص یافته است، با توجه به یـارانـه

بودن تسهیالت و لزوم توسعه مکانـیـزاسـیـون در 

ای در جـذب  بخش کشاورزی باید اهتمام ویـژه

صددرصد این تســــــهیالت تا پایان سال داشتـه 

 باشیم.

فتح اله زاده افزود: ضریب مکانیزاسـیـون بـخـش 

اسب 1846به  1841از  55کشاورزی استان در سال 

 بخار در هر هکتار ارتقا یافته است.

معاون بهبود تولیدات گیـاهـی سـازمـان جـهـاد 

هزار  43کشاورزی استان ادامه داد: در حال حاضر 

 122دستگاه انواع تراکتور باغی و زراعـی،  302و 

 67.دستگاه انواع ادوات دنباله بند و  167هزار و 

دستگاه کمباین در سطح استان وجود دارد که بـه 

دهـم  .28طور میانگین برای هر دستگاه تراکتور، 

 انواع ادوات دنباله بند موجود است.

وی از کشاورزان استان در خواست کرد برای بهـره 

جهت تکمیل  56مندی از  تسهیالت اعتباری سال 

پرونده و معرفی به بانک کشـاورزی بـه مـراکـز 

خدمات و مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانها 

 مراجعه کنند.

مدیرجهاد کشاورزی قصرشیرین از صادرات بـیـش 

هزار تن انواع محصوالت کشاورزی )میوه و  055از 

از مرزهای این شهرستان بـه  55تره بار( در سال 

 عراق خبر داد.

وی در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: از این میـزان، 

هزار تن محصوالت کشاورزی از مرز رسـمـی  5.5

هزار تن نیـز از مـرز رسـمـی  107پرویزخان و 

 خسروی به عراق صادر شده است.

وی ارزش ریالی محصوالت کشاورزی صادر شده از 

 257مرزهای قصرشیرین به عراق را یک هـزار و 

میلیارد ریال اعالم کرد و اظهار داشت: محصـوالت 

کشاورزی از مرزهای رسمی خسروی و پرویزخـان 

به حوزه حکومت مرکزی و اقلیم کردستان عـراق 

 صادر شده است.

مدیر جهاد کشاورزی قصرشیرین بیـان کـرد: در 

مقایسه با سایر محصوالت کشاورزی، گوجه فرنگی، 

پیاز، سیب زمینی، هندوانه و خیـار بـه تـرتـیـب 

بیشترین میزان صادرات را به خـود اخـتـصـاص 

 اند. داده

مدیرجهاد کشاورزی قصرشیرین اظهارکرد: هـمـه 

محصوالت کشاورزی صادراتی در قرنطینه نـبـاتـی 

مرزهای پرویزخان و خسروی مورد آزمایـش قـرار 

گرفته اند و پس از تایید نهایی با بهترین کیفـیـت 

 به عراق و اقلیم کردستان صادر می شود. 

میلیون دالر  .2پارسال در مجموع یک میلیارد و 

کاالهای غیرنفتی از مرزهای پرویزخان و خسـروی 

هزار تن به عراق  255به ارزش وزنی سه میلیون و 

 صادر شد.

پرویزخان در شهرستان قصرشیرین که هم مرز بـا 

اقلیم کردستان عراق و در همـسـایـگـی اسـتـان 

به مـرز رسـمـی  6.سلیمانیه قرار دارد، در سال 

 تبدیل شد.

هم اکنون عمده کاالهای صادراتی از مرز رسـمـی 

پرویزخان قصرشیرین با مناطق کردنشین عراق بـه 

ویژه شهرهای کالر، سلیمانیه، موصل، خانقـیـن و 

 شود.  کرکوک در بخش مرکزی این کشور انجام می

منطقه مرزی استان کرمانشاه و  2نزدیکی فرهنگ 

سلیمانیه عراق به دلیل همزبان بودن از مهمتریـن 

عوامل رونق اقتصادی و تجاری این بازارچه مـرزی 

 است. 

پرویزخان اکنون یکی از مرزهای راهبردی و مـهـم 

درصد صادرات غیـرنـفـتـی  54کشورمان است که 

کشورمان به عراق را به خود اختصاص داده و نقش 

کلیدی و حیاتی در جذب بازار این کشور همسایـه 

 دارد. 

مرز پرویزخان که در مسیر راه ابریشم قـرار دارد، 

نزدیکترین راه ارتباطی از طریق عراق و سوریه بـه 

کیلومتر به کشورهای اروپایی است و در  577طول 

زمان کنونی که کشور عراق در زمینه زیرساخت ها 

و اقتصاد وضعیت خوبی ندارد بهترین مسیر بـرای 

سرمایه گذاری در این کشور و کـردسـتـان عـراق 

 است. 

درصدی تسهیالت مکانیزاسیون کشاورزی در  39جذب 

 آذربایجان غربی


