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زند  گرد سیاستی دست می شده است که به چنین عقب
و مشکل کجاست؟ از تفکیک دوباره بخش تـجـارت از 
تولید کشاورزی و باز سپاری آن به وزارت بازرگانی چـه 

 ای قرار است حل شود؟ مسئله
اخیر اخباری   به گزارش خبرگزاری فارس، در چند هفته

حاکی از تشکیل وزارت بازرگانی در دولـت دوازدهـم 
ای کشور را تحت الشعاع خـود قـرار داده  فضای رسانه

ها برای وزرای احتمالی آن  است، تا جایی که گمانه زنی
رسد. با این حال توجه به چند نکته در  نیز به گوش می

 رسد. باب این عقب گرد سیاستی ضروری به نظر می
هـای اجـرایـی  اول ماهیت تفکیک و تجمیع بین بخش

است که فی نفسه قابلیت ارزیابی خوب و بد نـدارد. در 
هر حالت باید مشکل حادث شده و مسـاعـدت عـمـل 

ی مورد نظر موشکافانه،  تفکیک و تجمیع به حل مسئله
عالمانه و بادقت کافی ارزیابی شود. دیگر ایـنـکـه ایـن 

ی بازار کاالها بسته  ها بویژه در حوزه ها و تجمیع تفکیک
به ماهیت کاال باید با مالحظات خاص و ویـژه انـجـام 

 شود.
تردیدی نیست که ماهیت کاالهای بخش کشاورزی بـه 
طور کل با سایر کاالها متفاوت است، چرا کـه دوام و 
پایداری هر جامعه ارتباط بالفصل با تامین و پـایـداری 
وجود غذا و امنیت غذایی آن جامعه دارد. مـنـظـور از 
پایداری تامین غذا ناظر بر آن بخش از مـواد غـذایـی 
است که توسط استعدادها و تکنولوژی موجود داخـلـی 

شود. با این توصیف اگر در تشـکـیـل وزارت  تولید می
بازرگانی تاکید و تمرکز بر مـحـصـوالت کشـاورزی و 

گذاری در خصوص بازرگانی غذا باشد به دالیلی  سیاست
ی مطلب بحث شده است، عـقـب گـرد و  که در ادامه

گرایی سیاستی بوده و لذا عملیاتـی شـدن ایـن  واپس
 تاسیس به هیچ وجه قابلیت توصیه ندارد.

قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی یا همـان قـانـون 
هجری شمـسـی و  1391و  1389انتزاع در سال های 

های پایانی دولت دهم پس از مباحث زیـاد در  در سال
مجلس شورای اسالمی وقت با هدف ایجاد انسجـام در 
ساختار تولید تا مصرف محصـوالت کشـاورزی مـورد 
تصویت قرار گرفت. البته هر چند این قانون تصویب شد 
ولی عمال در دولت یازدهم رنگ و بوی اجرایی به خـود 
گرفت. حال سوال اینجاست که کدام بررسـی آسـیـب 

ارزیابی موفقیت این طرح انجام شد و   شناسانه در زمینه
البته نقاط ضعف آن چه بوده است که سیاست گـذاران 
را مجاب به عقب گرد سیاستی کرده است؟ آیـا زمـان 
کافی و قوانین مـوضـوعـه الزم در اخـتـیـار وزارت 
جهادکشاورزی قرار داده شد؟ مشکل کار کجاست؟ و از 
تفکیک وظایف بخش کشاورزی در خصـوص تـجـارت 
محصوالت و باز سپاری آن به وزارت بـازرگـانـی چـه 

 شود؟ ای حل می مسئله
قـانـون  28عالوه بر این در حال حاضر مطابق با ماده 

درصد حجم دولت کاهـش  15برنامه ششم توسعه باید 
یابد که در کل ایجاد وزارت بازرگانی در تضاد بـا ایـن 
قانون است. بنابراین این طرح سیاستی یک سوال ثانویه 

کند و آن اینسـت کـه افـزایـش  را به ذهن متبادر می
مدیران غیر ضروری و یا افزایش غیر ضروری مـدیـران 

توانـد بـرای کـل  چه کار آمدی خاص غیر سیاسی می
 کشور داشته باشد؟!

هـای  جدای از این مبحث، همگام با تفکیک سـیـاسـت
بازرگانی بخش کشاورزی از این بـخـش و واگـذاری 
مجددا آن به وزارت بازرگانی چند مقوله چالش آفـریـن 
جدی رخ نمایی خواهد کرد. نـخـسـت مـتـایـرت بـا 

های خوکفایی محور در مبحث کاالهای اساسی  سیاست
است. چنانچه دیدیم خوکفایی در تـولـیـد کـاالهـای 
اساسی از جمله گندم وجه تفاخر سیاسـت مـردان در 
مناظرات انتخابی نیز بود. عدم هماهنگی بیـن بـخـش 
تولیدی و بخش تجاری که قریب الوقوع خـواهـد بـود 

های تولیـدی  )چنانچه پیشتر نیز وجود داشت( سیاست
 کند. را از اهداف خود منحرف می
های واردات محـور در وزارت  علت این امر هم گرایش

بازرگانی و نیز تفکر تولیـد داخـل در وزارت جـهـاد 
کشاورزی است. بدین ترتیب در صورتی که بـازرگـانـی 
کاالهای اساسی در چهارچوب وظایف وزارت بازرگـانـی 
نو ظهور قرار گیرد، ابزار اعمال سیاست نیز در دسـت 

ها خواهد بود، بدین ترتیب به سادگی و فقـط بـا  همان
هـای  یک تتییر تعرفه ساده امکان از بین بردن دستاورد

تکنولوژیک در داخل مزارع فراهم خواهد شـد و لـذا 
خودکفایی و افتخار حاصل از آن نیز موضوعیت خود را 

هـای  از دست خواهد داد. به بیـان روسـای اتـحـادیـه
ی برقراری قانون انـتـزاع  کشاورزی کشور در طول دوره

رخدادهای چشم گیری در بخـش کشـاورزی بـوقـوع 
پیوسته است که چشم انداز مساعدی را جهت رشـد و 

کند. این رخدادهـا بـه طـور  ی بخش فراهم می توسعه
 اجمالی شامل موارد زیر بوده است:

های مورد نیاز تولیـد مـخـصـوصـا   تثبیت قیمت نهاده
 های وارداتی نظیر ذرت و کنجاله سویا نهاده

 ها حداقل شدن رانت و فساد در خصوص تأمین نهاده
های مـنـاسـب بـرای کـاالهـای  در نظر گرفتن تعرفه

کشاورزی تولید داخل به منظور محدود نمودن واردات 
 و حمایت از تولید داخل ممانعت از واردات غیر ضروری

های صـادراتـی  توسعه صادرات و در نظر گرفتن مشوق
زمینی، لبنـیـات،  برای کاالهای کشاورزی از جمله سیب

 مرغ مرغ و تخم
 شود! وزارت بازرگانی وزارت واردات می

تـریـن  این امر در بین کل کشورهای دنیا و حتی بزرگ
( 3کشورهای عضور سازمان تجارت )ادامه در صفـحـه 

 با کنار گذاشــتن قانــون انتزاععقب گرد سیاستی دولت 
 *دکتر حبیب اله موسوی 
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 اخبار انجمن

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 سـایـت انـجـمـن 

 اقتصاد کشاورزی ایران راه اندارزی شد.

به گزارش انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، با راه 

اندارزی درگاه پرداخت الکترونـیـکـی سـایـت 

انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، مشـکـالت مـر 

بوط به پرداخت های عضویت اعضا در انجمـن، 

پرداخت برای چا  مقاالت در فصلنامه اقتصـاد 

هـای  کشاورزی انجمن، ثبت نـام در کـارگـاه

آموزشی و ثبت نام در دهمین کنفرانس اقتصاد 

 کشاورزی ایران مرتفع گردید. 

گفتنی است این درگاه با همکاری بسیار خوب 

بانک کشاورزی ایران و شرکت آسان پـرداخـت 

پرشین برای انجمن اقتصاد کشـاورزی ایـران 

 توسعه داده شده است. 

 بروز شد IJAREسایت مجله 

درگاه پرداخت  

الکترونیکی سایت انجمن 

 اقتصاد کشاورزی ایران 

 راه اندازی شد

 برگزاری یازدهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد کشاورزی ایران 

 در دانشگاه تهران

جلسه هیأت مدیره انجمن اقتصاد کشاورزی ایـران 

مردادماه سال جاری در دبیرخانه انجمن برگزار  18

شد. در این جلسه که با حضور همه اعضاء هـیـأت 

مدیره برگزار شد موضوع محل برگزاری کنفرانـس 

 دو ساالنه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. 

دکتر حبیب اهلل سالمی رئیس انجـمـن اقـتـصـاد 

کشاورزی ایران با اشاره به اینکه کنفرانس اقتصـاد 

کشاورزی فرصت بسیار متتنمی برای گـروه هـای 

اقتصاد کشاورزی دانشگاه ها است تا  بـتـوانـنـد 

ظرفیت ها و توان علمی خود را در سطح کشور بـه 

نمایش بگذارند، سیاست و راهبرد انجمن را ترسیم 

هـای  فضایی متعادل برای استفاده همه دانشـگـاه

 مستعد از این فرصت عنوان کرد. 

های دیگر از فـراخـوان  وی عدم استقبال دانشگاه

برگزاری این همایش یزرگ علمی را مورد انـتـقـاد 

قرار داد و گفت: گروه اقتصاد کشاورزی دانشـگـاه 

تهران برای برگزاری این کنفرانس آمادگی دارد و 

این همایش در نیمه دوم اردیبهشـت مـاه سـال 

 آینده بخوبی در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

هـای  در ادامه جلسه موضوع فعالیت جدید کمیتـه

تخصصی مطرح شد و رؤسا و مسئوالن هماهـنـگ 

 های مذکور انتخاب گردیدند.  کننده کمیته

در این رابطه دکتر محمد سعید نوری نائینی، دکتر 

سید صفدر حسینی، دکتر ناصر شاهنوشی، دکـتـر 

حبیب اله موسوی، دکتر مهدی پندار و دکتر حامد 

رفیعی به ترتیب به عنوان رؤسای کمـیـتـه هـای 

روابط عمومی و امور بین الملل ـ تعامالت ملـی و 

راهبردی ـ گردهمای های علمـی ــ آمـوزش و 

پژوهش ـ مالی و پشتیبانی ـ و دانشجویی انتخـاب 

 شدند.

 الســـــالم علیـــک یا ابا عبـــــــــدهلل

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

 رســـــاند، مجــله بیـــن المللی مرتبط می

Iranian Journal of Agricultural and Natural Resource Economics (IJARE)   
وابسته به انجمن اقتصاد کشــــاورزی ایران و دارای مجوز انتشار از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و 

توانند جهت کسب  باشد. عالقمندان می پژوهشی شما محققان گرامی میـ  فناوری آماده دریافت مقـــاالت علمی

  www.iranianare.ir اطالعات بیشتر به وب سایت مجله به نشانی اینترنتی: 
 و یا وب سایت انجمن اقتصـاد کشاورزی ایران مراجعه فرمایند. همچنین صندوق پست الکتــــــرونیکی: 
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 اخبار دانشگاه ها

 لیست دانشجویان فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی

 اساتید مشاور استاد راهنما تاریخ دفاع عنوان نام دانشجو

 دکتر سمانه عابدی، احمدرضا شاهپوری دکتر حمید امیرنژاد 99/2/22 تعیین ارزش چشم اندازی و حفاظتی مراتع شهرستان ساری: رویکرد آزمون انتخاب آرزو نورانی قادی

 دکتر سمانه عابدی، مهساتسلیمی دکتر حمید امیرنژاد 99/2/22 بررسی ارزش اقتصادی اراضی شالیزاری استان مازندران: رویکرد ارزش هدانیک جواد حیدری

 دکتر حمید امیرنژاد دکتر سید مجتبی مجاوریان 99/2/22 عوامل موثر بر انتخاب شیوه فروش توسط برنج کاران شهرستان جویبار مهران تقی زاده

 اخبار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

به گزارش انجمن اقتصاد کشاورزی ایران 

نشریه معیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع 

طبیعی ساری که توسط گروه اقتصاد 

کشاورزی این دانشگاه منتشر می شود در 

دهمین جشنواره سراسری رسانه و نشریات 

دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی تهران در 

رده سایر نشریات رتبه دوم را از آن خود 

الی  12کرد. گفتنی است این جشنواره در 

شهریور ماه سال جاری در دانشگاه  14

شهید بهشتی برگزار گردید و در آن نشریات 

های  های علمی دانشجویی دانشگاه انجمن

 کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. 

به گزارش انجمن اقتصاد کشاورزی ایران 

خانم دکتر سمیه شیرزادی به کادر هیأت 

علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم 

 کشاورزی و منابع طبیعی ساری پیوست.

متولد آستانه اشرفیه استان خانم شیرزادی 

مدارک کارشناسی ارشد و گیالن بوده و 

دکتری تخصصی خود را از دانشگاه زابل اخذ 

نموده است. وی در هر دو مقطع بخاطر 

کسب رتبه برتر با استفاده از سهمیه 

دانشجویان استعدادهای درخشان پدیرفته 

 شده است.

شیرزادی پایان نامه کارشناسی ارشد خود را 

تحت عنوان: مدل حمایتی تصمیم گیری 

جهت مدیریت پایدار پارک جنگلی سراوان 

: و رساله دکتری خود را تحت عنوان »گیالن

مدلسازی اقتصادی ـ هیدرولوژیکی بهره 

به برداری از منابع آب حوضه آبریز نیشابور 

 رشته تحریر درآورده است.

وی دارای سابقه تدریس دروس تخصصی اقتصاد 

کشاورزی در دانشگاه های زابل، پیام نور، تربت 

حیدریه و ساری بوده و مقاالت علمی پژوهشی 

متعددی در مجالت داخلی و خارجی به چاپ 

 رسانده است.

انجمن اقتصاد کشاورزی ایران ضمن تبریک 

عضویت ایشان در جمع اعضای هیأت علمی 

دانشگاه مذکور برای وی سالمتی و  توفیقات 

 مستمر علمی را مسئلت می نماید.

 فراخوان جذب هیئت علمی 
 گروه اقتصاد کشاورزی  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  ساری

 گرایش های مورد قبول: همه گرایشها با اولویت بازاریابی و مدیریت تولید
 عالقمندان به سایت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مراجعه فرمایند.

 مجله معیار در جشنواره رسانه و نشریات دانشجویی دوم شد استخدام در گروه اقتصاد کشاورزی

( جهانی نیز کامال مشـخـو و 1)ادامه از صفحه 
برنامه ریزی شده است به صـورتـی کـه بـخـش 
کشاورزی باید همواره به صورت جدا گانه و تـحـت 
تدابیر ویژه مدیریت شود و همواره از تـولـیـدات 
داخل حمایت الزم صورت گیرد. بنابراین، با توجـه 
به سوابق پیشین و البته از دید حمایت از بـخـش 
کشاورزی، وزارت بازرگانی وزارت واردات کاالهـای 

 اساسی خواهد بود.
دوم چند پاره شدن زنجیره تامـیـن مـحـصـوالت 
کشاورزی و غذایی و عدم مدیریت یک پارچـه آن 
است. مدیریت یکپارچه در کل زنجیره تـولـیـد و 
بازرگانی محصوالت کشاورزی و غذایـی یـکـی از 

ترین شروط رونق تولید و حمایت واقـعـی از  مهم
مصرف کننده است. به بیان دیگر کل فرایند تولید، 
توزیع، بازاریابی، بازار رسانی و تجارت محـصـوالت 

بایست به صورت متحد، منسـجـم و  کشاورزی می
تحت مدیریتی کامال مشخو و پاسخـگـو انـجـام 
شود. مهم ترین ویژگی مدیریت در چـهـارچـوب 

ی تامین چابکی بازار و در نهایت کـاهـش  زنجیره
شکاف مابین پرداختی مصرف کننده و دریـافـتـی 

توانـد افـزایـش  کشاورز است که از این دو بعد می
 رفاه اجتماعی را در پی داشته باشد.

*برهم زدن قانون انتزاع محصوالت کشاورزی را در 
 دهد معرض فساد بیشتر قرار می

سوم مبحث افزایش فساد ناشی از خروج از ساختار 
است. معموال تولید  رقابتی در مراحل پس از مزرعه

محصوالت کشاورزی در ایـران و بسـیـاری از 
کشورهای جهان توسط کشاورزان خرده پا و البتـه 

شـود. بـا ایـن حـال  در ساختار رقابتی انجام می
فرایندهای پس از مزرعه هـمـچـون، بـازاریـابـی، 
تجارت و البته فراوری محصوالت کشـاورزی ایـن 
قابلیت را ندارند و معموال در ساخـتـارهـای غـیـر 
رقابتی و انحصاری انجام شوند. علت آن نیز نیاز به 
سرمایه گذاری باال است که انجام موارد فوق را در 

دهد. تردیدی نیـسـت  ی خاص قرار می اختیار عده
که هرچه از ساختار رقابتی بازار فاصله گرفته شود، 
به همان میزان احتمال فساد در بـازار افـزایـش 

ای خـاص  خواهد یافت. در اینجا وجود وزارت خانه
برای تجار ممکن است نه نتها کمکی به شفافـیـت 
بازار نکند بلکه شرایط فوق را دامن بزند. به عنـوان 

های وارداتی چه زمانـی در چـه  مثال اینکه مجوز
گـیـرنـد،  سطحی در اختیار چه کسانی قـرار مـی

 ای قابل تامل خواهد بود. نکته
درصد محصوالت کشاورزی کشور  41تا  31ساالنه 

 رود. به دالیل پیش گفته فاسد و از بین می
چهارم مخدوش شدن روح پاسخگویی است. ایـن 
مسئله در کشورهای در حال توسعه و بویژه کشـور 

ای بر خوردار است، چرا کـه  ما ایران از اهمیت ویژه
معموال عدم پاسخ گویی و فرافکنی در زمان ایجـاد 
تنگناهای مدیریتی، رسمی دیرینه و مسـبـوق بـه 
سابقه است. در صورت ایجاد هر گونه اخـالل در 
نظام تنظیم بازار، وزارتین مشکل را در دیـگـری 

های گذشتـه  خواهند دید. این امر به کرات در دهه
دیده شده است. از طرف دیگر در صورت انجام هـر 
نوع فعالیت مثبت و برداشت قدمی رو بـه جـلـو، 
عامل اصلی آن ماجور واقعی نخواهد بود. این امـر 
باعث سرخوردگی مضاعف مدیران توانمند و دلسوز 
و لذا تشدید ناکارایی در سیستم مدیریتـی کشـور 

 خواهد شد.
در پایان بیان دو سوال خالی از لطف نیست. سوال 

اول اینکه چرا سیاست مردانی که در کشور مرتـبـا 
ها و مـراکـز  به دنبال تفکیک و تجمیع وزارت خانه

اجرایی هستند و البته در حال حاضر احیاء وزارت 
بازرگانی برای ایشان دارای مطلوبیت است هـیـچ 
گاه به فکر احیای وزارت جهاد سازندگی به عنـوان 

ی کارآمد و انقالبی که هم مـتـولـی  یک مجموعه
ها باشد و هم به صورت جـهـادی مـبـحـث  روستا

سازندگی کشور را پیش ببرد نیستند؟! چرا وزارت 
بازرگانی؟! و دوم اینکه چرا در تفکرات سیاسـتـی، 
تفکیک و تجمیع وزارت خانه آن هم با این ابـعـاد 
متصور و قابل طرح به صورت الیحـه اسـت ولـی 
تدوین قانونی جهت سازماندهی بازارهـای عـمـده 
فروشی و میادیـن مـحـصـوالت کشـاورزی کـه 

ی بازار مواد  ترین عامل ایجاد اخالل در زنجیره مهم
غذایی هستند هیچگاه موضوعی قابل طرح نـبـوده 

 است؟!
——————— 

* استاد اقتصاد کشاورزی؛ دانشگاه تربیت مـدرس 
 و عضو انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

 *دکتر حبیب اله موسوی     با کنار گذاشــتن قانــون انتزاععقب گرد سیاستی دولت 
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 مصاحبه اختصاصی

 سازوکار بورس کاالی کشاورزی در مصاحبه با مدیر عامل بورس کاالی ایران

ویژه بورس کاالی کشاورزی یکی از  بورس کاال به
ترین بازارهـا در ایـران و  ترین و پرسابقه قدیمی

حتی جهان است. بـورس کـاال از آنجـایی کـه 
تواند محل عرضه کاالهای اساسی کشور باشد،  می

افق پیش روی آن یک افق بلندمـدت و بـایار 
بااهمیت است. البته دلیل مهم دیگر اهمیت بورس 
کاال در واقع در بخش دیگری به نام تأمین مالـی 

 نهفته است.  

پایگاه خبری بورس کاالی ایـران، بخـش به گزارش

کشاورزی به دلیل خاص بودن نوع کاالهای موجود 

در آن و میزان تقاضای آن، چه برای مصرف و چـه 

بر بـودن شـیوه  برای تولید قابل توجه است. زمـان

ویژه  تولید در بخش کشاورزی و کمبود نقدینگی به

در بخش سرمایه در گـردش، باعـث شـده تتییـر 

های تأمین مالی در این بخش به وضوح نیـاز  شیوه

های پول و بانکی کشور با توجه به  شود. حال بخش

های مالی از این بخـش  شرایط خاص توان حمایت

توان امیدوار بـود کـه تأمیـن  را ندارد؛ بنابراین می

ویژه سرمایه در گردش از طریـق بازارهـای  مالی به

خــصوص بــورس کــاال اهمیــت و امکــان  مــالی به

 کند. بیشتری پیدا می

ــت ــشی از گف ــزاری  بخ ــی خبرگ وگوی اختصاص

نژاد،  کشاورزی ایران )ایانا( با دکتر حامـد سـلطانی

 مدیرعامل بورس کاال را در ادامه می خوانید.

 

  تواند بخش  جدیدترین اتفاق بورس کاال که می
کشاورزی را تحت تأثیر قرار دهد، عرضه جوجـه 

روزه بـرای عرضـه  روزه بود. چرا جوجه یک یک
انتخاب شد. آیا این کار در جهان یا حتی بـورس 

 کاالی داخلی سابقه داشته است؟

هـای اصـلی  عنوان یکی از نهاده روزه به جوجه یک

تولید مرغ است. سـاختاری کـه در تولیـد جوجـه 

ــک ــه ی ــاختار عرض ــود دارد، س کنندگان  روزه وج

مختلف، پراکنده در اقـصی نقـاط کـشور و بـدون 

اطالع از نحوه عملکرد و تولید دیگـر همکـاران در 

 این عرصه است.

عنوان یـک کـاال،  روزه بـه از طرف دیگر جوجه یک

شود. یعنی  بیشتر به صورت پیش فروش معامله می

این کاال عرضه شده و فـروش رفتـه  پیش از تولید

است. همین نکته، ویژگی اصـلی مـشابه کاالهـای 

بورسی است. در واقع بیـشتر کاالهـایی در بـورس 

شوند کـه بازارهـای بلندمـدت دارنـد و  عرضه می

شـود، از امـروز قیمـت  عرضه در آینده انجـام می

شـود. کاالهـایی ماهیـت بورسـی  آینده تعیین می

ای باشـند و بـرای تولیـد  دارند که کاالی واسـطه

ــابراین چــون  ــد؛ بن ــاربرد دارن ــر ک کاالهــای دیگ

هــای کــاالی بورســی را دارد، بنــابراین در  ویژگی

 بورس کاال عرضه شده است.

های کاالیی دنیا هم  البته نمونه مشابه آن در بورس

وجود دارد. برای مثال در برزیل دام زنده در بورس 

شود، حـتی بـا تحویـل فیزیکـی کـاال.  معامله می

بنابراین عرضـه دام زنـده در بـورس کـاال سـابقه 

کننده و شرایط  داشته، اما این امر بستگی به عرضه

 عرضه دارد.

ــا عرضــه جوجــه یــک ــا ورود ی ــازار  ام روزه در ب

طور که گفتم تعـداد  های بسیاری دارد. همان مزیت

ها زیاد و پراکنده است. قیمت تولیـدات  تولیدکننده

کنندگان از  هم تا حدودی مشخو است و عرضـه

ها  کننده آن اطالع دارند. اطالعـات در بیـن عرضـه

وجود دارد، اما این اطالعات باید در بازار تأثیرگـذار 

روزه در بورس این اتفـاق  باشد. با عرضه جوجه یک

دهد و وجود اطالعات متشوش هم کارسـاز  رخ می

شود، باید برآینـد  نخواهد بود. قیمتی که کشف می

دهـد  عرضه و تقاضا باشد. این اتفاق زمـانی رخ می

ها و تقاضـاهای  کـه همـه بـازیگران بـازار، عرضـه

هـا را ببیننـد و در آخـر  یکدیگر و همچنیـن تازه

شود، برآیند کل عرضه و  قیمت نهایی که اعالم می

تقاضا باشد. ضمن اینکه به هر حال، کاالی عرضـه 

توانـد بـا شـرایط و موقعیـت  شده هر منطقه، می

 گذاری شود. عرضه شده و قیمت

اما چرا مهم است که کشف قیمت این محـصول از 

طریق مکانیزم عرضه و تقاضا باشد، برای اینکـه در 

زندگی همه مردم تأثیرگذار بوده و جـزو کاالهـای 

روزه  آید. قیمـت جوجـه یـک اساسی به حساب می

طور مستقیم بر قیمت مرغ تأثیر دارد. از طـرف  به

گذاری کنونی بر چه مبنا و بـه  دیگر این که قیمت

چه صورتی انجام شده اسـت، کـسی بـه درسـتی 

توانـد ورود  گذاری با این شـیوه می داند. قیمت نمی

 های مخرب به بازار را کنترل کند. واسطه

فروشـی در بـورس اسـت. سـلف  نکته دیگر سلف

دهـد؛ نخـست  فروشی به بازار اطمینان خـاطر می

اینکه کاال وجود خواهـد داشـت و دیگـر آن کـه 

توانم با چـه  مشخو است در آینده این کاال را می

قیمتی خریداری کنم. ایـن شـیوه فـروش اجـازه 

دهد که قیمت مرغ بـه آسـانی رشـد کـرده و  نمی

 جهش کند.

تفاوت قراردادهای فروش بلندمدت با بازار نقـد در 

این است که در بـازار نقـد، رسـیدگی بـه بـازار و 

فرونشاندن التهابات بازار با دشواری همـراه بـوده و 

به شکل موردی است. اما قرارداد فروش بلندمـدت 

ریزی و مهــار التهابــات را  تــوان و قــدرت برنامــه

دهد. عرضه بـا روش قراردادهـای بلنـد اجـازه  می

دهـد.  کنترل و هدایت بازار برای تنطیم بازار را می

های تولیـد مـرغ  برای مثال می توانیم عرضه نهاده

روزه، ذرت و... را از همیـن طریـق  مثل جوجه یک

 پوشش بدهیم.

برای بلندمـدت فروشـی، اطمینـان خـاطر بـرای 

خریدار وجود دارد، اما خریدار باید کل مبلغ خریـد 

کاال را از ابتدای کار پرداخت کند که چنین امکـان 

ویژه در  طور معمول بیـن خریـداران بـه و توانی به

های کوچک وجود ندارد. برای این مشکل هم  بنگاه

راهکاری وجود دارد که قرارداد فـوروارد، فیوچـرز 

آتی است. در این نوع قراردادهـا، بـه جـای  پیمان 

اینکه مثل سلف کل پول پرداخت شود، بخـشی از 

الـضمان  عنوان مارجین، ودیعه یـا وجه پول کاال به

پرداخت شده و مابقی آن در آینـده یـا در زمـان 

شود. در بـورس کـاال هـم  تحویل کاال پرداخت می

درصد، در موقعیـت خریـد  11مشتری با پرداخت 

گیرد. در این نوع معاملـه بـاز هـم قیمـت  قرار می

 موجود، برآیند عرضه و تقاضاست.

 

   آیا در این شیوه عرضه، روندهای طبیعی و بـا
 گیری است؟ سرعت طبیعی در حال شکل

اینکه در روند پذیرش مانع خاصـی وجـود داشـته 

باشد، نیست. شاید بخشی از ایـن کنـدی پـذیرش 

مربوط به شرایط بورس کاال باشـد. چـون در ایـن 

کنیم،  ها را بررسـی مـی روند اطالعات مالی شرکت

کنیم و پـس از  ها را کنترل مـی موضوع مالیات آن

دهیم. بخـش  کننده کد معامالتی مـی آن به عرضه

سازی و آشـنایی خـود  دیگر هم مربوط به فرهنگ

فعاالن با بازار سرمایه اسـت. البتـه خـود انجمـن 

روزه با ما نهایـت همکـاری را داشـته و  جوجه یک

طور  هـای آموزشـی را بـه دارند. این انجمـن دوره

کنــد.  مــستمر بــرای اعــضای انجمــن برگــزار می

همچنین خود مجموعه وزارت جهـاد کـشاورزی و 

معاونت امـور دام ایـن وزارتخانـه از ایـن فراینـد 

اند که  کنند و تاکنون نیز حمایت کرده استقبال می

دهنـدگان  این اتفاق رخ دهد. حتی اتحادیه پرورش

مرغ گوشتی نیز با توجه به شرایط، تمایل بـه ایـن 

کار و همراهی بـا بـورس کـاال را دارنـد؛ هرچنـد 

ــنتی  ــازار س ــود ب ــل وج ــه دلی ــت ب ــن اس ممک

هایی نیز وجود داشته باشد، اما در مجموع  مخالفت

 روند و روال کار مثبت بوده و رو به پیشرفت است.

 

  کنید  هاییکه داشتید، فکر می با توجه به ارزیابی

ها چه زمانی اتفـاق  عرضه عمده و تجمیع عرضه
 افتد؟ می

با توجه به شرایط، تخمین ما ایـن اسـت کـه بـه 

زودی و در یکــی دو مــاه آینــده ایــن اتفــاق رخ 

کنندگان افـزایش قابـل  دهد. یعنی تعداد عرضه می

 ای پیدا کند. مالحظه

 

   هایی که گفتید؟ با همان شیوه 
بله با همان شیوه فروش بلندمدت. البته در مراحل 

تکامل بازارهای کاالیی، ابتدا بازار نقدی قوی شکل 

تر ماننـد  گیرد و پس از آن، بازارهای بلندمـدت می

دهنـد. زمـانی کـه  سلف یا فوروارد را تـشکیل می

کننده و متقاضی به شیوه خرید سلف عـادت  عرضه

دنبال استاندارد کردن قراردادهـا  کردند، طرفین به

دنبال آن باشند مشخو  روند. به این معنا که به می

شود قیمت در یک یا دومـاه آینـده چقـدر اسـت. 

یعنی به جـای قراردادهـای دوطرفـه و دوجانبـه، 

دنبال قراردادهــای عمومــی باشــیم کــه در آن  بـه

کننده اعالم کند قیمت در چنـد مـاه آینـده  عرضه

چه مقدار خواهد بود و خریداران نیز بدانند در این 

شده، قیمت کاال چقدر خواهـد  مدت یا زمان تعیین

توانند در این قرارداد وارد یا از  بود. درواقع همه می

آن خارج شـوند و معـامالت ثانویـه در آن شـکل 

تـوان بـه سـمت  بگیرد. پس از این مرحله هـم می

قراردادهای استاندارد آتی رفت. کـاال نـیز شـرایط 

این بازار و روند را دارد؛ چون هـم کـاال اسـتاندارد 

)وزن، حجم و... مشخو دارد( اسـت و از طرفـی 

تولید کاال بلندمدت است؛ بنـابراین بهـترین کـاال 

 برای عرضه در بلندمدت است.

 

  های کاالیی درحوزه کاالهای کشاورزی  صندوق
در چه وضعیتی است و کدام کاالها برای این کـار 

طور کلــی اهمیــت  در اولویــت هــاتند؟ و بــه
 های کاالیی چه اهمیتی دارد؟ صندوق

عنوان بـازار  محیطی را که در زنـدگی روزمـره بـه

شناسیم، جایی است که هر زمـان کـه بـه آن  می

کنید، کاالیی بـرای خریـد یـا فـروش  مراجعه می

گیرد کـه  وجود دارد؛ بنابراین بازار زمانی شکل می

طور مستمر بتواند در این بازار  متقاضی هر روز و به

معامله کنـد. حـاال در بـورس یـا کـاال خریـداری 

گـیرد.  شود یا در موقعیت خرید کـاال قـرار می می

ها یا کارهایی که کمک به ایـن رونـد  یکی از اتفاق

کند گواهی سپرده کاالیی اسـت. در بـازار نقـد  می

بورس کاال، فروشنده باید اطالعیـه عرضـه منتـشر 

کند، این اطالعیه باید چنـد روز پیـش از عرضـه 

باشد و در آن مـشخو کنـد کـه عرضـه در چـه 

( 6شود. بعد از )ادامه در صـفحه  تاریخی انجام می
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( عرضه که همه چیز تمام شد، تا 5)ادامه از صفحه 

دهـد. در واقـع  عرضه بعدی اتفاق خاصـی رخ نمی

یک بازه زمانی )حتی کوتاه( فاصله وجود دارد. این 

دهد که هنـوز یـک بـازار واقعـی  موضوع نشان می

 شود. شکل نگرفته و هر روز این کاال معامله نمی

های دیگری هم وجـود دارد.  حال برای این کاال راه

به این شیوه که دارنده کاال اعالم کند کـه فالنکـاال 

را با مشخصات، ثبت شده و مشخو در انبـار دارد. 

البته این کاالی انبار شده توسط مراجع یا بازرسان 

سازمان بورس تأیید شده که به این نوع کاال کاالی 

گوینـد. بنـابراین بـه جـای اینکـه  تحت کلیـد می

اطالعیه عرضه منتشر شود، کـاالی ذخـیره شـده 

همیشه وجود دارد و این ذخیره کردن مورد تاییـد 

یک نهاد خاص هم قـرار گرفتـه اسـت. در سـهام، 

گذاری و تسویه  چنین مرجعی به نام شرکت سپرده

وجوه وجود دارد. در بـورس کـاال در حـال حاضـر 

چنین مرجعی وجود ندارد، اما اگـر چنیـن اتفاقـی 

توان تشریفات اطالعیه  رخ بدهد، در گام نخست می

فروش و... را حذف کرد و روند را یک روند مـستمر 

 کرد.

ــا ایــن کــار  گــام مهــم دیگــر ایــن اســت کــه ب

استانداردسازی کاال و تبدیل به اوراق بهادار کـردن 

شود. به این ترتیـب هـر یـک واحـد  هم انجام می

)کیلو، تن، گرم و...( آن کاالی خاص را معادل یـک 

ها با هـم  برگه اوراق بهادار قرار بدهیم که این سهم

توان بازار را شکل داد.  برابر هستند. با این شیوه می

اما هنوز یک بخشی از کار بـاقی مانـده اسـت کـه 

مرجعی وجود داشته باشـد کـه در هـر موقعیتـی 

های  آماده خرید و فروش باشـد. در واقـع صـندوق

کاالیی نقش چنیـن مرجعـی را بـر عهـده دارنـد. 

ای تحـت  گر حرفـه صندوق کـاالیی یـک واسـطه

نظارت است که کار اوراق مبتنی بر کـاال را انجـام 

دهد. عرضه کاال را نیز بر اساس تقاضای بـازار و  می

 کند. ها تنظیم می تتییر قیمت

 

  ها  آیا تجربه ملمـوس و جدیـدی از صـندوق
 کاالیی شکل گرفته است؟

نویسی آن  نخستین تجربه صندوق کاالیی که پذیره

یک ماه گذشته تمام شد و این اواخر شروع به کـار 

ــدود  ــت. ح ــندوق طالس ــرد، ص ــد از  41ک درص

های این صندوق کاالیی از سـوی خریـداران  یونیت

دهد که مـردم  حقیقی خریداری شد. این نشان می

هم دوست دارند و به جای اینکـه خـود را درگیـر 

خرید و نگهداری کاال کنند، فرد دیگری این کاال را 

کند، اما افراد بـر روی ارزش  خریده و نگهداری می

کنند و ممکن است حتی کاال را  این کاال معامله می

 نبینند.

 

  ها در کجاست؟ مزیت و اهمیت این صندوق 

هـای ایـن شـیوه، سـامان دادن بـه  یکی از مزیت

ها  گری است. چون این صـندوق های واسطه فعالیت

توانـد در  گری می دهی دارند. واسـطه قابلیت سامان

گری کنـد. ایـن  این بخش با نظارت کامل واسـطه

گران ثبت شده است و فعاالن به طور کامـل  واسطه

 با مشخصات شناخته شده هستند.

 

   با توجه به اینکـه در بیـن فعـاالن کاالهـای
ها نـیز وجـود  کشاورزی تعداد زیادی از واسـطه
دهی ایـن نـو   دارند، آیا این صندوق در سامان

 کند؟ ها نیز کمک می واسطه

توان برای هر نوع کاالیی که قابلیت انبار شـدن  می

داشته باشد، صندوق کاالیی تاسـیس کـرد؛ ماننـد 

طور در مـورد کاالهایـی  جو، گندم، ذرت و... همین

که ارزش باالیی دارند نیز مطالعاتی انجام شده کـه 

ها را تأسـیس کـرد، کاالهایـی  بتوان این صـندوق

مانند زعفران، زیره، پسته و... البته درباره زعفران و 

پسته با توجه به اینکه تولیدکننده عمده و نخـست 

در جهان هستیم؛ همیشه مشکل و چـالش اصـلی 

 این بوده که قیمت این کاالها چطور تعیین شود.

تعیین قیمت این کاالها نیز پایه و اساس علمی یـا 

گـذاری  محاسباتی نداشته و بیشتر بر اساس قیمت

سنتی بوده اسـت. در مـورد بـسیاری از کاالهـای 

هـا بیـشتر  کشاورزی این اتفـاق افتـاده اسـت. این

گرانی هستند کـه حـتی محـل و موقعیـت  واسطه

فیزیکی مشخصی هم ندارند و فقـط خودشـان بـه 

کنند و بـا  صورت حضوری به کشاورزان مراجعه می

خرند. با این شـیوه  دادن پول این محصوالت را می

کننده و نــه تولیدکننــده هیــچ نفعــی  نــه مــصرف

برند. بیـشترین مقاومـت در مقابـل بـورس و  نمی

ها دارنـد.  شفاف شدن قیمت را نیز همیـن واسـطه

شــود کــه  های کــاالیی باعــث می وجــود صــندوق

 ها هم در اختیار تولید قرار بگیرند. واسطه

ها همیــشه موجــودات و عناصــر مخربــی  واســطه

خواهنـد از  ها افرادی هـستند کـه می نیستند، آن

پولشان استفاده کنند و اهمیت چندانی ندارد که با 

ها در واقـع  خرنـد. واسـطه پولشان چه کـاالیی می

ــه هــا  دنبال تفــاوت قیمت افــرادی هــستند کــه ب

گردند تا از آن کسب سود کنند. در برخی موارد  می

گران در واقع تـأمین مالـی  هم کار این نوع واسطه

گران وجـود نداشـته  گوید واسـطه است. کسی نمی

گران باید هم سود معقولی ببرند و  باشند. اما واسطه

ای خاص  هم سازمان یافته و مشخو باشند تا عده

نتوانند بـازار را بـه راحـتی در اختیـار خودشـان 

بگیرند. ضمن اینکه در این بازار سازمان یافته، اگـر 

های بهـتری  ها با یکدیگر رقابت کنند، اتفاق واسطه

شـود. در  تـر می افتد و همه چـیز قابـل کنترل می

گر  گر در مقابل واسطه بازارهای سامان یافته، واسطه

گـیرد. ایـن  و خریدار در مقابل فروشـنده قـرار می

نکته را نـیز بـه یـاد داشـته باشـید کـه همیـشه 

فروشنده و خریدار بـرای معاملـه در بـازار حـضور 

گرها هستند که هر روز خریـد و  ندارند، اما واسطه

دهنـد. وجـود  کنند و بازار را شـکل می فروش می

گرها برای بازار الزم اسـت کـه  بازان و واسطه سفته

 دهد. در واقع آن را شکل می

   تا به امروز صندوق کـاالیی خاصـی شـروع بـه
 فعالیت کرده است؟

های کاالیـی  با توجه به همه مزایایی کـه صـندوق

دارند، ما قصد داریم نخستین صندوق کاالیی را بـا 

کاالی زعفران شروع کنیم، قدم بعـدی نـیز پـسته 

 است.

 

  درباره زیره چطور؟ 

زیره بازار خیلی بزرگی نداشته، اما قابلیت خریـد و 

ایجاد صندوق را دارد. در واقـع سـه کـاالی طـال، 

ترین بازارها هستند کـه  زعفران و زیره جزو قدیمی

های معامالتی فیوچرز و... را دارند اما نـه بـه  شیوه

های  شکلی که بورس وجود دارد. با توجه به قابلیت

های کاالیـی  بخش کشاورزی امکان ایجاد صـندوق

هـای  وجود دارد اما این کار مستلزم همکاری بخش

 تخصصی و وزارت جهاد کشاورزی است.

های کشاورزی چطور، تا امروز  درباره کاالهای نهاده

های  اقدامی برای ساماندهی به شیوه ایـن صـندوق

 کاالیی یا عرضه آن شده است؟

های مشخصی  شروط پذیرش کاال در بورس ، شرط

دارد اینکه همگن باشد، قابلیت انبار شـدن داشـته 

باشد، استاندارد پذیر باشد، تعداد بازیگران و فعاالن 

کاالهای   قابل توجهی داشته باشد. همچنین قیمت

این بخش توسط تعداد زیادی از افراد تعقیب شود. 

ها  روزه که قیمت آن مثل سکه یا همین جوجه یک

شود کـه در  برای تعداد زیادی از افراد پیگیری می

واقع بازار واقعـی )وجـود عرضـه و تقاضـا( شـکل 

 بگیرد.

 

   در حال حاضر وضعیت تاسیس صندوق زعفران
 تا کجا پیش رفته است؟

درخواست مجوز صـندوق زعفـران از سـوی یـک 

شرکت تامین سرمایه به سازمان بورس ارائـه شـده 

زودی ایـن تأمیـن  است. قرار بر این اسـت کـه بـه

نویسی را هـم انجـام دهـد.  سرمایه، اقدامات پذیره

البته کارگزاری بانک کشاورزی هم در این خصوص 

هایی انجام داده است. برای طال هـم دو یـا  فعالیت

سه شرکت تامین سرمایه هستند که قصد دارند تـا 

 در این بازار فعالیت کنند.

 

  ها و فعالیت شان؛  یکی از اهداف تشکیل بورس
ها است. تا به امروز چه  تامین مالی از طریق بورس

هــایی بــرای گــاترش تــامین مــالی در  چالش
 های کاالیی وجود داشته است؟ بورس

ــالی در بورس ــأمین م ــی از  ت ــاالیی یک ــای ک ه

ها است. چون تأمین مالـی  ترین تأمین مالی شرعی

شـود. سـال گذشـته در  به پشتوانه تولید انجام می

هـزار میلیـارد تومـان ارزش  44بورس کاال حدود 

مالی بازار  بود که بخش بزرگـی از آن مربـوط بـه 

تأمین مالی است. ارزش معامالت بازار نقدی حدود 

هـزار  37هزار میلیارد تومان بوده است. از این  37

هـزار میلیـارد  12میلیارد تومان بازار نقدی، حدود 

تومان آن معامالت سلف کوتاه )سه تا شش ماهـه( 

ها محصول خودشان را پیـش  بوده است که شرکت

فروش کـرده و سـرمایه در گـردش را بـه دسـت 

عنوان  آوردند. اما روش اصـلی دیگـری کـه مـا بـه

منـد شـدیم، اوراق سـلف  تأمین مـالی از آن بهره

هزار میلیارد تومان ارزش مالـی  44موازی است. از 

هزار میلیارد تومان تأمین مالـی  معامالت حدود پنج

از طریق سلف موازی بوده است. سلف موازی بـازار 

ای از آن  تأمین مالی جوانی است که بخـش عمـده

رسد ایـن  نظر می در بخش کشاورزی بوده است. به

بازار هم بازار مناسبی برای تأمین مـالی اسـت بـه 

 شرط آنکه بازار نقدی هم شکل بگیرد. 

  ای بـورس کـاال بـرای  قرار بود تاالرهای منطقه
مقاصد صادراتی و برای خریـد و فـروش کاالهـای 
صادراتی فعال شود. ایـن موضـوع تـا چـه انـدازه 

 پیشرفت کرده و به کجا رسیده است؟
ما در مناطق آزاد که بـه کـشورهای همـسایه راه 

های الزم وجود دارد، تاالر معامالتی  دارند و ظرفیت

کنیم. در حال حاضر در انزلـی و ارونـد  را فعال می

رود ایــن تاالرهــای معــامالتی فعــال هــستند. تــا 

ویژه در  حدودی هم خرید به مقاصـد صـادراتی بـه

گیرد. البتـه مـا  های نفتی صورت می بخش فرآورده

هایی داریم که فروش کاال به مقاصد صادراتی  برنامه

را با توجه به حجم بازارهـا توسـعه دهیـم. وجـود 

شـود  ویژه چنیـن معـامالتی، باعـث می ها به بورس

جایی پول بین دو کـشور بـه حـداقل برسـد.  جابه

ساز حضور ما در  تواند زمینه ها می همچنین این گام

المللی شود. در حال حاضر تاالرهای  های بین بورس

معامالتی ما در مناطق آزاد کیش، اروند، انزلـی و... 

 در حال فعالیت هستند. 

 
 منبع: 

 پایگاه اطالع رسانی بورس کاالی ایران

 سازوکار بورس کاالی کشاورزی در مصاحبه با مدیر عامل بورس کاالی ایران
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 اخبار ویژه بانک کشاورزی ایران

دکترمرتضی شهید زاده رئیس هیئت مـدیـره و 

 24مدیرعامل بـانـک کشـاورزی، روز جـمـعـه

از شرکت تولید فرآورده های لبنی پـاژن  شهریور

 بازدیدکرد.

به نقل از روابط عمومی بانـک پارسینه به گزارش 

کشاورزی، درجریان این بازدید که باهدف توسعه 

و گسترش همکاری ها برگزار شد، دکتر شـهـیـد 

زاده با مدیران این واحد تولیدی دیدار و گفت و 

 گو کرد.

روح اهلل  مسعود شریفات و بر اساس این گزارش ،

اعضای هیئت مدیره بانک کشـاورزی  خدارحمی 

نیز در این بازدید دکتر شهیدزاده را همراهی می 

 کردند.

این گزارش می افزاید، بانک کشاورزی به عنـوان 

تنها بانک تخصصی بخش کشاورزی کشور نقـش 

ای در تـامـیـن نـیـازهـای اعـتـبـاری  عمـده

صنایـع  کنندگان بخش کشاورزی، از جمله  تولید

بر عـهـده  غذایی و تبدیلی وابسته به کشاورزی 

دارد و تا کنون طرح های بزرگی با مشارکت ایـن 

بانک در سراسر کشور به بهره بـرداری رسـیـده 

 است.
 

بانک کشاورزی گیالن در پرداخت تسـهـیـالت 

 رونق تولید رتبه برتر کشور را بدست آورد.

، مرکز گیـالن خبرگزاری صدا و سیمابه گزارش 

امـروز  مدیر امور شعب بانک کشاورزی استـان 

 511گفت: پارسال برای احیای صنایع راکد بـه 

 841بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط در گیالن 

میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شد که در شبکه 

 بانکی رتبه اول است.

علیرضا طاهری با اشاره بـه فـعـالـیـت بـانـک 

بخش تـوسـعـه روسـتـاهـا و  2کشاورزی در 

کشاورزی افزود : بر اساس تبصره هـای قـانـون 

بودجه، برای جلوگیری از رکود در تـولـیـد و 

اشتتال مهلت پرداخت اقساط معوقه تسهـیـالت 

 واحدهای تولیدی تمدید خواهد شد.

وی در ادامه تصـریـح کـرد: بـرای تـوسـعـه 

مکانیزاسیون کشاورزی شامل خرید ماشین آالت 

و ادوات کشـاورزی ، بـهـسـازی و نـوسـازی 

صنایع تـبـدیـلـی و  -مرغداری  -ها  شالیکوبی

تکمیلی، بانک کشاورزی تسهیالت با سود یارانـه 

 درصد است پرداخت می شود. 3ای 

مدیر امور شعب بانک کشاورزی گـیـالن اعـالم 

میلیـارد ریـال  411کرد : در این راستا پارسال 

 تسهیالت به کشاورزان پرداخت شد.

رتبه اول بانک کشاورزی گیالن در پرداخت تسهیالت 

 رونق تولید 

 بازدید مدیرعامل بانک کشاورزی از شرکت پاژن 

بانک کشاورزی طی چهارسال فعالیت دولت تدبیـر 

و امید با استفاده از فضای مثبت بیـن المللـی کـه 

پس از برجام به نفع ایران شکل گرفت و با پـیروی 

سال  84از سیاست های اقتصاد مقاومتی، توانست 

تجربه در عرصه ی روابط مالی بین المللی خـود را 

 برای رونق اقتصادی کشور به کار گیرد.

اقتصاد آنالین، اجرای بـی سـابـقـه و   به گزارش

میزبانی شایسته شصت و ششمین اجـالس بـیـن 

المللی کمیته اجرایی اتحادیه اعتبارات روستایی و 

و همایش بـیـن الـمـلـلـی  «آپراکا  »کشاورزی 

توانمندسازی زنان و توسعه پایدار که به مـنـظـور 

تشریک مساعی و اشتراک تجربیات در سطح بیـن 

نفر مهمان خارجی و با  54المللی با حضور بیش از 

تکیه بر ظرفیت های داخـلـی بـانـک کشـاورزی 

صورت گرفت، نمایش قدرتمندی از تـوانـمـنـدی، 

مهمان نوازی، امنیت و چهره مثـبـتـی از کشـور 

 .درشرایط متالطم پس از تحریم ارائه داد

بانک کشاورزی همچنین با استفـاده از تـجـارب 

ارزشمند خود در بخش بانکداری بین الـمـلـل و 

دیدگاه مثبتی که علیرغم تحریم ها و تبـلـیـتـات 

منفی، در بین بانک های بین المللی ایجـاد کـرده 

توانست بالفاصله پس از لتو تحریم ها و آغـاز   بود

اجرای برجام ، روابط کارگزاری خود را بـا بـانـک 

های اروپایی گسترش دهد به نحوی کـه بـانـک 

بـا  کشاورزی تنها بانکی است که پس از تحـریـم 

مـالقـات 75بانک خارجی وارد مذاکره شده،  163

بانـک  51حضوری در ساختمان بانک کشاورزی با 

بانک افتتاح حساب انـجـام  24خارجی داشته، در 

بـانـک خـارجـی تـبـادل  119داده و با بیش از 

 سوئیفتی برقرار کرده است. رمز 

در ادامه فعالیت های بین المللی برای استفـاده از 

فرصت های پسابرجام، دکتر مرتضی شـهـیـدزاده 

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانـک کشـاورزی 

خرداد سال جاری در حاشیه شرکت و سخنـرانـی 

در همایش بزرگ تجاری ایران و روسیه ، مقدمـات 

ایجاد کانال ارتباطات مالی بین ایران و کشورهـای 

با محوریت بـانـک کشـاورزی را »  سی.آی.اس« 

با مدیران عامل بانک های مـطـرح ایـن  فراهم و 

کشور، جداگانه مذاکره کرد. وی هـمـچـنـیـن در 

نشست هیات تجاری ایران با اعضای اتاق بازرگانـی 

سنت پترزبورگ از عزم جدی بانک کشاورزی برای 

تسهیل مبادالت مالی و ارتقا سطح تـراز تـجـاری 

ایران و روسیه خبر داد. شایان ذکر است مدیرعامل 

بانک کشاورزی پیش تر نیز با سفر به کشور عـراق 

بانک تعاون اسالمی برای »با مدیران و کارشناسان 

دیدار و بـه عـنـوان یـکـی از  «سرمایه گذاری

سهامداران این بانک درباره توسعه روابـط مـالـی 

 گفتگو کرد.

همچنین در پی عملکرد مطلوب و تعامالت مثبـت 

الـمـلـلـی ،  های بـیـن بانک کشاورزی با اتحادیه

مدیرعامل این بانک به عنوان عضو کمیته مدیریتی 

اتحادیه موسسات تامین مالی توسـعـه مـلـی در 

 «ادفیـمـی»کشورهای عضو بانک توسعه اسالمی 

انتخاب شد تا از این پـس نـقـش مـوثـری در 

اتحادیه از جمله ایـجـاد   تصمیمات مدیریتی این

شرایط مطلوب تعامالت اقتصادی میان کشورهـای 

ای در  هـای تـوسـعـه عضو، تسهیل اجرای طـرح

هـای تـرویـجـی،  کشورهای عضو و اجرای پـروژه

 آموزشی و پژوهشی ایفا کند.

 

 درخشش خدمات ارزی بانک کشاورزی 

 در دولت یازدهم 

   میلیون تن گندم با عامـلـیـت  8.8خرید تضمینی

 بانک کشاورزی تا پایان شهریور 

با عاملیت بانک کشاورزی و توسط سامانه جامع الکترونیـکـی 

میلیون تـن  8.8این بانک، تا پایان شهریور سال جاری بالغ بر 

میلیارد ریال از گندمکـاران کشـور  116111گندم به ارزش 

 خریداری شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، تا کنون بـیـش از 

درصد بهای گندم خریـداری  68میلیارد ریال معادل  79111

شده با عاملیت بانک کشاورزی به حساب گندمکـاران واریـز 

 شده است.

هـزار  426این گزارش می افزاید تا این تاریخ یک میلیون و 

استـان  31از کشاورزان  مرکز خرید  1441محموله گندم در 

 کشور خریداری شده است.

   متر مربعی گل رز شاخه بریـده  8333احداث گلخانه

 با مشارکت بانک کشاورزی در اصفهان

با استفاده از تسهیالت بانک کشاورزی واحد گلخانه گـل رز 

متر مربع در شهـرسـتـان  851هزار و  8شاخه بریده به متراژ 

 نجف آباد به بهره برداری رسید .

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعـب بـانـک کشـاورزی 

استان اصفهان برای اجرایی شدن این طرح تسهـیـالتـی بـه 

میلیون ریال از محل منابع صـنـدوق  311میلیارد و  3مبلغ 

 توسعه ملی پرداخت شده است.

این گزارش می افزاید با راه اندازی این طرح زمینه اشـتـتـال 

 نفر به طور مستقیم فراهم شد. 11

   راسی پرواربندی گوساله با حمایت  933احداث واحد

 بانک کشاورزی در استان اصفهان 

با استفاده ازتسهیالت بانک کشـاورزی واحـد پـرواربـنـدی 

راس در شهرستان شـاهـیـن شـهـر  211گوساله با ظرفیت 

 اصفهان به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعـب بـانـک کشـاورزی 

استان اصفهان برای اجرایی شدن این طرح تسهـیـالتـی بـه 

میلیارد ریال از محل اعتبار صندوق توسعـه مـلـی  11مبلغ 

 پرداخت شده است.

 2این گزارش می افزاید با راه اندازی این طرح زمینه اشتتال 

 نفر به طور مستقیم فراهم شد.

 اخبار کوتاه بانک کشاورزی

http://www.parsine.com/fa/news/380449/بازدید-مدیرعامل-بانک-کشاورزی-از-شرکت-پاژن
http://www.eghtesadonline.com/بخش-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-5/210323-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A
http://www.eghtesadonline.com/بخش-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-5/210323-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A
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 گزیده اخبار کشاورزی ایران

 م آمادگی ایران برای کشاورزی در سوریناماعال

وزیر جهاد کشاورزی نسبت به سرمایه گذاری در 

اراضی کشاورزی رهـا شـده در سـورینام اعـالم 

آمادگی کرد و گفت: با انعقـاد قراردادهـای قابـل 

قبول اقتـصادی حاضـریم در ایـن اراضـی بـرای 

 کشت محصوالت اساسی سرمایه گذاری کنیم. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهـاد 

کشاورزی، در دیـدار وزرای کـشاورزی ایـران و 

هـای  سورینام، دو کشور در مورد تقویت همکاری

 کشاورزی اعالم آمادگی کردند.

ــدار، محمــود حجــتی اظهارداشــت:  ــن دی در ای

سیاست ایـران، توسـعه روابـط بـه خـصوص بـا 

کـشورهای آمریکـای التیـن اسـت و امیدواریــم 

راهکارهای توسعه روابط اقتـصادی را بـا کمـک 

 یکدیگر پیدا کنیم.

وی با اشاره به اینکـه ایـران در شـرایط اقلیمـی 

خشک و کم آبی قـرار دارد، اظهـار داشـت: آب 

ای در تولیدات کشاورزی ایفـا  نقش تعیین کننده

کند و با وجـود کـم آبـی تولیـد محـصوالت  می

 شود. کشاورزی در ایران به سختی انجام می

حجتی افزود: ما در مناطقی که باالی هزار میلـی 

کنیم و سـاالنه  متر بارندگی داریم برنجکاری مـی

هزار تن از شالیزارها  211نزدیک به دو میلیون و 

شود و این در حالی اسـت  برنج سفید برداشت می

میلیـون  3که نیاز کشور به این محصول سـاالنه 

هزار تن برنـج  811تا  711تن است و نزدیک به 

 شود. از خارج تأمین می

ــا اشــاره بــه ســرمایه  وزیــر جهــاد کــشاورزی ب

های کــالن ایــران در بخــش تحقیقــات،  گــذاری

هـا و  آموزش و ترویج کشاورزی، گفت: ما ظرفیت

های مشترک در  های زیادی برای همکاری قابلیت

 زمینه تحقیقات و آموزش داریم.

وی در عین حال نسبت بـه سـرمایه گـذاری در 

اراضی کشاورزی رهـا شـده در سـورینام اعـالم 

آمادگی کرد و اذعان داشت: با انعقاد قراردادهـای 

قابل قبول اقتصادی حاضریم در این اراضی بـرای 

کشت محصوالت اساسی سرمایه گذاری کنیـم و 

کشاورزان و سرمایه گـذاران مـا تولیـد مـشترک 

 داشته باشند.

حجتی، افزایش تولیدات کـشاورزی در ایـران را 

ناشی از افزایش بهره وری عنوان کرد و گفـت: در 

زمینه آب و خاک و مکانیزاسیون دارای تجهیزات 

تـوانیم آن را در  های زیادی هستیم و می و تجربه

 اختیار سورینام قرار دهیم.

وی با بیان اینکه ایران با تولید انواع خرما و پسته 

رتبه برتر جهان را دارد، اظهار داشـت: ایـران بـا 

تولید ساالنه یک میلیون تن خرما، رتبـه نخـست 

 جهانی را به خود اختصاص داده است.

در این دیدار وزیر کشاورزی، دامپروری و شیالت 

های کـشاورزی  کشور سورینام بر توسعه همکاری

میان دو کشور به ویژه در زمینـه افـزایش تولیـد 

برنج، تحقیقات و آموزش و دامـپروری و شـیالت 

 تاکید کرد.

 های کشاورزی ایران با مولداوی و غنا  گسترش همکاری

هـای اقتـصادی  همکاری ایران و مولداوی در حوزه

به ویژه محصوالت کـشاورزی و ترانزیـت کـاال در 

دیدار وزیر جهادکـشاورزی کـشورمان بـا رئیـس 

 جمهوری مولداوی مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش وزارت جهادکشاورزی، در دیـدار ایگـور 

رئیس جمهوری مولداوی و محمود حجتی  دودون

های همکـاری  وزیر جهادکشاورزی مهمترین زمینه

بین دو کشور در حوزه کـشاورزی مـورد بحـث و 

تبادل نظر قرار گرفـت. حجـتی در ایـن مالقـات 

های قرنطینه گیاهی و دامی بین  امضای تفاهمنامه

ایران و مولداوی را زمینه تسریع و توسعه مبادالت 

 کاال بین دو کشور بیان کرد. 

وزیر جهادکشاورزی بر لـزوم تبـادل کارشـناس و 

انتقال تجارب کـشاورزی بیـن ایـران و مولـداوی 

تاکید کرد و افـزود: ترانزیـت کـاال هـم از دیگـر 

 های مناسب همکاری بین دو کشور است. زمینه

همچنین در دیدار وزیر جهاد کـشاورزی ایـران و 

وزیر غذا و کشاورزی جمهوری غنا، دو کـشور بـر 

ضــرورت تــشکیل نشــست کمیــسیون مــشترک 

هـای کـشاورزی دو  اقتصادی و گسترش همکاری

 کشور تاکید کردند.

محمود حجتی در دیدار اسو آفریه آکوتوبا اشاره به 

هـای دو کـشور در  هـای همکاری این که ظرفیت

ها، سدسازی، راهسازی، تولید  های زیرساخت زمینه

و عرضه دارو و خدمات پزشـکی، عرضـه کودهـای 

هـای فـنی و حرفـه ای،  شیمیایی و آلی و آموزش

تحقیقات کشاورزی، مبادله بذر و ژرم، آمـوزش و 

های فشرده و  ترویج وجود دارد، تصریح کرد: کشت

گلخانه ای با توجه به صرفه جویی در مصرف آب و 

افزایش تولید در دستور کار ما قرار دارد و ایران در 

تولید گلخانه دارای برندجهانی است. وی بـا بیـان 

این کـه ایـران در زمینـه دامـپروری و خـدمات 

دامپزشکی تجربیات زیـادی دارد بـه طـوری کـه 

سال قدمت، بزرگترین  91موسسه رازی با بیش از 

مرکز واکـسن و سـرم سـازی در منطقـه اسـت، 

خاطرنشان کرد: در حالی که در گذشته واردکننده 

لبنیات، مرغ و گندم بودیم، امروز عالوه بـر تامیـن 

نیاز داخلی به صادرکننده این محـصوالت تبدیـل 

شده ایم، به طوری که برای صادرات یک میلیـارد 

های لبنی هدفگذاری کرده ایم و در  دالری فرآورده

میلیـون  6گندم ضمن قطع وابستگی بـه واردات 

 تنی، دوسال است که به خودکفایی رسیده ایم.

ــاد  ــادرات وزارت جه ــعه ص ــتر توس ــدیرکل دف م

کشاورزی از اجرای کشاورزی قـراردادی در کـشور 

خـبر داد و گفــت: در ایــن نــوع از کـشاورزی بــا 

ای کــشور قــرارداد منعقــد  های زنجــیره فروشــگاه

شود که چه محصولی با چـه کیفیـتی مدنظـر  می

 آنهاست.

به گزارش خبرگزاری فـارس شـاهرخ شـجری در 

جلسه توسعه زنجیره تولید مرکبات و کیوی استان 

مازندران اظهار کرد: با وجود اینکه بخش کشاورزی 

ای دارد امـا بـه  های اقتصادی و نسبی ویـژه مزیت

هــای مدیریتــی  دلیـل ضــعف در بکــارگیری روش

مربوط به رویکردهای نوین در شـبکه بازاریـابی و 

هـا بـا  بازرگانی و ضعف در پایش اطالعـات و داده

نقطه مطلوب و تاثیرگذار در رشد اقتصادی فاصـله 

 دارد.

وی با بیان اینکه ویژگی کشاورزی تصادفی، ریسک 

تولید است که دلیل آن شرایط طبیعی حـاکم بـر 

این بخش است، گفت: هر زمانی که شـرایط بـرای 

تولید نامناسب باشـد عرضـه را تحـت تـاثیر قـرار 

دهد و هر زمان که فضا برای تولید مهیا باشد با  می

مازاد تولید مواجه خواهیم شد و این مـازاد تولیـد 

شود سیستم عرضه مختل شود و صادرات  باعث می

 محصوالت کشاورزی به صورت تصادفی عمل کند.

ــاد  ــادرات وزارت جه ــعه ص ــتر توس ــدیرکل دف م

کشاورزی با اشاره بـه اینکـه رویکـرد صـادرات در 

محوری است، ادامه داد: کشورهای  کشاورزی عرضه

هدف منتظر نیستند که چه زمانی ما مـازاد تولیـد 

داریم تا اقدام بـه صـادرات کنیـم بلکـه صـادرات 

محصوالت ما باید فرآینـد مـستمر، پیوسـته و بـا 

 برنامه باشد.

این مسؤول اظهار کرد: مزارع و واحدهای تولیـدی 

کشور باید به سمتی سوق پیـدا کننـد کـه طبـق 

نیازهای کشورهای هدف تولید کنند چراکه مصرف 

های  کنندگان کشورهای هدف سـالیق و خواسـته

متفاوتی نسبت به ما دارند و ما باید طبق نیازهـای 

 آنها تولید کنیم.

شجری با بیان اینکه باید از نظام عرضه محوری در 

صادرات محصوالت کـشاورزی تتیـیر رویکـرد بـه 

سمت تقاضا محـوری دهیـم، ادامـه داد: در بـازار 

داخلی نظام تولید ما تقاضـا محـور نیـست و اگـر 

خواهان این هستیم مطلوبیت مصرف کننده را بـاال 

ببریم باید نظام تولید را به سـمت تقاضـا محـوری 

ریزی منسجم صورت  سوق دهیم و این امر با برنامه

 گیرد. می

وی از اجرای کشاورزی قراردادی در کشور خبر داد 

های  و افزود: در این نوع از کـشاورزی بـا فروشـگاه

شـود کـه  ای کشور هدف قرارداد منعقد می زنجیره

چه محصولی با چه کیفیتی مدنظر آنها است که در 

این زنجیره تولید حلقه فرآوری، لجستیک، حمل و 

نقل و تامین مالی باعـث مـی شـود تولیـد، ارزش 

افزوده پیدا کند که منافع آن عایـد تمـام فعـاالن 

 شود. اقتصادی می

ــاد  ــادرات وزارت جه ــعه ص ــتر توس ــدیرکل دف م

کــشاورزی گفــت: در ایــن زنجــیره تولیــد بــرای 

ــد ســیب، ســیب ــا،  محــصوالتی مانن زمینی، خرم

کــشمش، زعفــران، مرکبــات، کیــوی، محــصوالت 

 ریزی شده است. ای و سبزی و صیفی برنامه گلخانه

 مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی خبر داد

 اجرای کشاورزی قراردادی در کشور

http://media.mehrnews.com/d/2017/01/22/4/2348720.jpg?ts=1486462047399
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به گزارش خبرگزاری میزان به نقل از خانـه ملـت، 

نشست کمیسیون ویژه تولیـد ملـی و نظـارت بـر 

با حضور محمود حجتی وزیر جهاد  44اجرای اصل 

 کشاورزی برگزار شد.

بــا بیــان اینکــه بخــش  حجــتی در ایــن نشــست

کشاورزی در دنیا به دلیل ماهیتش حمایت خـاص 

های چنـد  شود، گفت: کشورهای مختلف یارانـه می

دهنـد حتـی  صد میلیارد دالری به کـشاورزان می

های آنچنانی از بخش  کشورهای کوچک نیز حمایت

 کنند. کشاورزی می

وی با اشاره به اینکه سـهم کـشاورزی در اقتـصاد 

درصد است، افـزود: نگـاه وزارت جهـاد  31کشور 

کشاورزی به تولید، نگاه زنجیره اقتـصادی اسـت و 

صنایع تبدیلی و تکمیلی غذایی باید در حوزه تولید 

 باشد.

ــت ــرای سیاس ــه اج ــان اینک ــا بی ــتی ب های  حج

ـــصاد ـــی از  اقت ـــاومتی یک مق

های اصــلی وزارت جهــاد  برنامــه

کشاورزی است، ادامه داد: با ایـن 

های باالی بخش کشاورزی  هزینه

کــه قیمــت تمــام شــده نهایــی 

تـوان بـا  محصوالت باال بوده نمی

 کشورهای دنیا رقابت کرد.

وی ادامه داد: در بخش آموزش و ترویج کـشاورزی 

های خوبـی  های زیادی صورت گرفته و برنامه تالش

 برای ترویج کشاورزی انجام شده است.

وزیر پیشنهادی جهاد کـشاورزی تـصریح کـرد: در 

توان یافـت  حال حاضر هیچ زمین کشاورزی را نمی

که ناظر نداشته باشد و سیاست الگـوی کـشت در 

 شود. حال حاضر از طریق ترویج پیش برده می

در ادامه این نشست حمیدرضـا فوالدگـر بـا بیـان 

اینکه بحث الیحه یک و نیم میلیارد دالری اشتتال 

شـود، گفـت:  روستایی به صورت جدی پیگیری می

ها استفاده شود و  باید از تسهیالت ارزی برای پروژه

 منابع صندوق در بخش کشاورزی به هدر نرود.

وی با تأکید بر توسعه آبیاری تحت فشار ادامه داد: 

باید از تولید داخل در بحث تعرفه ها حمایت شـود 

و الیحه برداشت یک و نیم میلیارد دالری فرصـت 

 ای است. مناسبی برای توسعه کشت گلخانه

محمود شکری با بیان اینکه سود تسهیالت بخـش 

کشاورزی باید کاهش یابد، گفت: در حوزه انتخابیه 

دار شناسایی شده  بنده چند هزار هکتار زمین شیب

هـا  اما اقداماتی برای قابل کشت کـردن ایـن زمین

 جهت اشتتالزایی جوانان صورت نگرفته است.

های  رحیم زارع در این نشست بـر اعطـای مـشوق

صادراتی به صورت جداگانـه در بخـش کـشاورزی 

 توسط دولت تأکید کرد.

نایب رئیس فراکـسیون تولیـد ملـی و نظـارت بـر 

با تأکید بر رشد اقتصادی و آمایش  44اجرای اصل 

وری آب و مدیریت آب  بخش کشاورزی گفت: بهره

و خاک در بخش کشاورزی باید فعال شود کـه بـه 

این منظور بایـد آبیـاری تحـت فـشار، سـاماندهی 

 های آبیاری مد نظر قرار گیرد. قنوات و ایجاد کانال

ــر ایجــاد شــرکت ــت  زارع همچنیــن ب های مدیری

 صادرات در بخش کشاورزی تأکید کرد.

نژاد با بیان اینکه سـتون فقـرات   علی اصتر یوسف

برنامه ششم توسعه از لحاظ کمی و کیفـی بخـش 

ــت: حفاظــت و صــیانت از  کــشاورزی اســت، گف

هایـی  ها باید مد نظر قرار گیرد چرا که بخش جنگل

که طرح توسعه داشتند مورد حفاظت قـرار گرفـت 

هـا  اند جنگل هایی که طرح توسعه نداشـته اما مکان

سـال  5نابود شد که اگر به همین شیوه ادامه یابد 

 شود. های کشور نابود می آینده جنگل

محمدحسین فرهنگی در این نشست با تأکیـد بـر 

لزوم تثبیت اشـتتال در بخـش کـشاورزی افـزود: 

ای کــار بــر روی زمیــن کــشاورزی را شــتل  عــده

داننـد لـذا  دانند اما کار در کارخانه را شتل می نمی

ــد یــک کــار کارشناســی مناســبی در بخــش  بای

کشاورزی انجام شود همانند اینکه بیمه کـشاورزی 

 اجباری شود.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 

برای رفع موانع کسب و کـار در بخـش کـشاورزی 

باید اقدامات جدی صورت گرفته و موانع کـسب و 

 کار برطرف شود.

ــس در  ــه مجل ــان اینک ــا بی ــصری ب ــا م عبدالرض

های سالیانه و برنامـه شـشم توسـعه بـرای  بودجه

بخش کـشاورزی سـنگ تمـام گذاشـت ، گفـت: 

هایی که به بخش کشاورزی وارد شده، بخش  شوک

کشاورزی را ویران کرده است همانند پول ذرت که 

 درصد کم شده است. 14

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلـس 

شورای اسالمی تصریح کرد: موضوع پرداخت خرید 

تضمینی گندم باید در دولت رفع شود که در ایـن 

هـا را تأمیـن  تر نهاده تواند سریع صورت کشاورز می

 کند.

 حجتی در نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی:

 درصد است  ۱۳سهم کشاورزی در اقتصاد کشور 

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایـت از 

هـزار  3توسعه بخش کشاورزی کشور با بیان اینکه 

بـرداران  میلیارد تومان تـسهیالت صـندوق بـه بهره

پرداخــت شــد گفــت: صــندوق حمایــت از توســعه 

 میلیارد تومان سرمایه دارد.  1231کشاورزی 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید عبدالکریم رضوی 

اردکــانی در کــارگروه توســعه صــندوق حمایــت از 

کشاورزی اظهار داشت: صندوق حمایت از توسعه بر 

قـانون در وزارت جهـاد کـشاورزی  12اساس ماده 

تشکیل شد کـه سـهامداران آن را مـردم و دولـت 

 دهند. تشکیل می

وی بیان کرد: شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت 

از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با هدف 

هـای  حمایت از توسعه سرمایه گـذاری در زیربخش

زراعت و باغبانی، دامـداری و دامـپروری، جنگـل و 

مرتع، شیالت و آبزیان و صنایع و خدمات مرتبط بـا 

وظایف وزارت جهاد کشاورزی آغاز بـه کـار کـرد و 

های غیردولتـی  سپس بـر همیـن اسـاس صـندوق

حمایت از توسعه بخش کشاوزری با هـدف صـندوق 

حمایت از تشکیل سرمایه و تقویت حجم و کیفیـت 

گذاری، تولیدکنندگان، فعاالن و غیره تشکیل  سرمایه

 شد.

رضوی اردکانی با بیـان اینکـه صـندوق حمایـت از 

ای است کـه  توسعه بخش کشاورزی یک نهاد توسعه

کند اما بر  خدمات پولی و مالی به کشاورزان ارائه می

کنـد، تـصریح کـرد:  اساس زنجیره تولید عمـل می

منابع تجمیع شده صندوق در قالب تسهیالت با بهره 

درصـد بـا شـیوه سـهل و سـاده بیـن  4حداکثر تا 

سهامداران به تناسب سهمی که در صـندوق دارنـد 

 شود. توزیع می

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایـت از توسـعه 

بخش کشاورزی کشور عنوان کرد: یکی از مـشکالت 

بخش کشاورزی مربوط به سـرمایه اسـت کـه ایـن 

موضوع همواره یکی از موضوعاتی بوده که از گذشته 

های اصلی کشاورزان بوده  دور و بعد از انقالب از نیاز

که به دو صورت ثابت و سـرمایه در گـردش وجـود 

 دارد.

رضوی اردکانی با اشاره به اینکه سـرمایه درگـردش 

آورد  ها را به حرکت درمی گذاری چرخ حرکت سرمایه

گفت: سرمایه دو مشکل دارد که یک مورد مربوط به 

مقدار و میزان آن است که کمبود وجود دارد و افراد 

توانمند مـی تواننـد آن را حـل کننـد ولـی اقـشار 

توانند و مورد دوم مربوط به شکل قـرار  ضعییف نمی

 گرفتن سرمایه تحت اختیار مردم است.

وی با بیان اینکه ضعفا شامل افراد فاقد سند، اعتبـار 

و دسترسی هـستند، افـزود: غالـب مـردم توانمنـد 

نیستند و کشاورزان از اقـشاری هـستند کـه اکـثرا 

توانمندی ندارند تا به سیستم رایج مملکت و بانـک 

 ها وصل شوند.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایـت از توسـعه 

بخش کشاورزی کشور تصریح کرد: بـرای نخـستین 

بـرداران بخـش  بار ساختار غیر دولتی متعلق به بهره

کشاورزی ایجاد شد و ئـر دوران حجـتی نخـستین 

وزیر جهاد کشاورزی رقم خورد که مردم ابتدا از این 

صندوق استقبال نکردنـد و کـار بـه سـختی پیـش 

 رفت. می

 54رضوی اردکانی افزود: صندوق استان همدان بـا 

میلیون تومان سرمایه تشکیل شـد و اکنـون دارای 

 میلیارد تومان سرمایه است. 21

وی با اشاره به اینکه اکنون در تمام مراکـز اسـتانها 

صـندوق شهرسـتانی نیـز  47صندوق ایجاد شده و 

صـندوق فعالیـت  12تشکیل شده است بیان کـرد: 

استان صندوق تخصصی منابع  5تخصصی بانوان، در 

 صندوق تخصصی ملی داریم. 6طبیعی و 

رضوی اردکانی تعداد صندوق های حمایت از بخـش 

مورد اعالم کرد و گفـت:  116کشاورزی را در کشور 

ها  میلیارد تومـان سـرمایه در ایـن صـندوق 1231

هـزار میلیـارد  3وجود دارد و تاکنون نـیز بیـش از 

 برداران پرداخت شده است. تومان تسهیالت به بهره

 مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه بخش کشاورزی کشور: 

 برداران کشاورزی پرداخت شد  سه هزار میلیارد تومان تسهیالت به بهره 

http://www.mizanonline.ir/fa/news/338617/سهم-کشاورزی-در-اقتصاد-کشور-۳۱-درصد-است-بالا-بودن-قیمت-تمام-شده-محصولات-کشاورزی-در-کشور
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 گزیده اخبار کشاورزی ایران

عباس کشاورز در مراسم پایانی نخستین جـشنواره 

فناوری های آب، بهره وری و بازچرخانی در مشهد 

افزود: باید همه رویکردهای قبلی را فراموش کنیـم 

زیرا این تصور که نسخه های قبلی می تواند بـرای 

ما چاره ساز باشد و روی آن پافشاری کرده و بـدان 

 امیدوار باشیم، بزرگترین اشتباه است.

وی تصریح کرد: باید قبول کنیم کـه نـسخه هـای 

کنونی ما برای حل این بحران کافی و وافی نیـست 

و کل نگرش ما بـه امـر آب، مـدیریت، مـصرف و 

اقتصاد آب تتییر کند و همه به آن توجه کنند کـه 

 این حوزه امروز رویکردهای جدیـدی مـی طلبـد.

وی اظهار کرد: دست اندرکاران اعـم از مـدیران و 

سیاست گذاران و کـشاورزان و مـردم بایـد قبـول 

کنند که در شرایط تعـارض و خـشونت، تـصمیم 

گیری سخت است پس باید قبل از آنکـه موضـوع 

 آب به بحران غیرقابل حلی تبدیل شود اقدام کنیم.

وی تصریح کرد: آب مایه پایداری سرزمین است و 

باید به صورت فرابخشی دیده شود و همه از فعـال 

اقتصادی و سیاسی گرفته تا زیست محیطی به این 

 مساله با این نگرش توجه کنند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: مباحثی کـه 

در حوزه آب کشور طرح شده و باید بیشتر مطـرح 

شود، همه باید بر مبنای یـک نـسخه قابـل قبـول 

 مورد تفاهم صورت گیرد.

کشاورز تصریح کـرد: معتقـدم جامعـه نـسبت بـه 

ــیون  ــتی و سیاس ــسئوالن دول ــعیت آب از م وض

حساس تر است و هیـچ نگرانـی از ناحیـه جامعـه 

کشاورز وجود ندارد؛ نگرانـی جامعـه کـشاورزی از 

اشتباهات ماست و آنان تالش می کنند این چالش 

 و بحران را در مزرعه و منطقه خود مدیریت کنند.

وی افزود: یکی از عواملی که موجب می شود کمتر 

در این حوزه موفق باشیم مداخله سیاسیون اسـت 

که باور ندارند این مشکل تا چه حد جدی اسـت و 

در این میـان علمـا، دانـشگاهیان و اهـل علـم و 

محققان وظیفه ملی دارند این مشکل را بـه آنـان 

 عرضه کنند.

کشاورز با بیان اینکه همـه کـشور در ایـن زمینـه 

مشکل جدی دارد و دچار بحران است و اکنون در 

کارون و سفیدرود دچار افـت شـدید آب هـستیم، 

افزود: مساله دیگر در مـدیریت آب آن اسـت کـه 

نسخه های موردی و مقطعی طـرح مـی کنیـم و 

تصور می کنیم به عنوان مثال اگر قیمت هـر متـر 

هزار تومان برسانیم مشکل حـل  2مکعب آب را به 

 می شود . 

وی گفت: اصل اولیه ورود به مـدیریت جدیـد آب، 

تقاضا محور شدن آن است و در این رابطه نخـست 

باید سهم پایداری را بدهیم بعد سهم فعالیت هـای 

اقتصادی و در این حوزه نیز بایـد نیـم نگـاهی بـه 

مسائل اجتماعی داشته باشیم و نمـی تـوانیم آب 

 اصفهانی ها را به شهرکردی ها و یا بالعکس بدهیم.

وی افزود: طی این چهار سال توانسته ایم با جامعه 

کشاورزی در اصولی به تفـاهم برسـیم و در واقـع 

کشاورزی نظم جدیدی می خواهد و در ایـن نظـم 

جدید دیگر امکان توسعه زمینی نیست و از سـویی 

رفتارهای رابطه ای آب و خاک و گیاه و مزرعـه و 

اقلیم، نیازمند دگرگونی اساسی است و نسخه های 

آن را تهیه و کار را شروع کرده ایم که آثـار بـسیار 

 خوبی هم دارد.

این مسئول اظهار کرد: کشت گیاهان نیازمند یـک 

جابه جایی اساسی است، چتندر کشت بهاره ما بـه 

شدت کم می شود و کشت برنج نیز همین طـور و 

در واقع در تمام رفتارهای زراعی باید تجدیـد نظـر 

کرد که امروز در این خصوص نـسخه جدیـدی در 

 کشاورزی مطرح شده است.

وی ادامه داد: بـا ایـن نـسخه هـا در چهـار سـال 

درصـد بهـره  6.1گذشته ساالنه به طور متوسـط 

وری در بخش کشاورزی را بـاال بـردیم کـه کلیـد 

توسعه کشاورزی و اقتصاد است زیرا آبی نیـست و 

 اگر هم باشد بهره وری اولویت دارد.

 معاون وزیر جهاد کشاورزی:

 برای مقابله با بحران کم آبی، کشت گیاهان نیازمند یک جابه جایی اساسی است

هـای کـشاورزی ایـران  رئیس نظام صـنفی انجمن

گفت: برای ایجاد زنجیره ارزش و انجام صفر تا صد 

های هلدینگی را در دستور  تولید تا مصرف، شرکت

ایم تا بتوانیم برای صـادرات و فـروش  کار قرار داده

 محصوالت تولید شده بهتر عمل کنیم.

وگو با خبرنگار کـشاورزی  زاده در گفت محمد ملک

خبرگزاری فارس، یکی از مـشکالت کـشاورزان را 

های مناسب و نظارت بـر آنهـا  عدم آشنایی با نهاده

برشمرد و افزود: کودها و سموم نابجایی در اختیـار 

گیرد کـه نظـارت درسـتی هـم  کشاورزان قرار می

 شود. روی آن انجام نمی

وی به عنوان مثال به وضعیت پسته دامتان اشـاره 

درصد از درختـان  51کرد و افزود: امسال بیش از 

پسته این منطقه ریزش برگ داشتند که مـشخو 

کیفیـت بـوده یـا  نیست به علت مصرف سموم بی

 مسائل دیگر.

کاران  زاده یکی دیگر از مشکالت اصلی پـسته ملک

را نداشتن بازار بعد از برداشت محصول عنوان کرد 

و گفت: اکثر محصول پسته روی دست کـشاورزان 

تر از  ماند و خیلی کمتر از هزینه تولید و پـایین می

 فروشند. قیمت واقعی پسته خود را می

های کشاورزی ایـران در  رئیس نظام صنفی انجمن

های  پاسخ به این سوال کـه قـرار بـود تـا شـرکت

کنسرسیوم صـادراتی بـرای صـادرات محـصوالت 

  کشاورزی تشکیل شود، کار به کجا رسیده، گفـت:

شود که اگر انجـام  متأسفانه خیلی چیزها گفته می

توانـد  شد تا االن مشکلی نداشتیم. کشاورز نمی می

 هم محصول تولید و هم برای آن بازاریابی کند.

وی ادامه داد: پـس از اجـرای قـانون تمرکـز کـه 

وظایف بازرگانی به وزارت جهاد کـشاورزی واگـذار 

شد، باید ابزار الزم نیز در اختیار این وزارتخانه قرار 

گــیرد تــا اختیــار تــام داشــته باشــد و بتوانــد از 

 کشاورزان حمایت کند.

های  اکنـون ایجـاد شـرکت زاده هم به گفته ملـک

هلدینگ برای ایجـاد زنجـیره ارزش از تولیـد تـا 

 مصرف در دستور کار قرار دارد.

ــنفی انجمن ــام ص ــس نظ ــشاورزی  رئی ــای ک ه

همچنین از صـندوق حمایـت از توسـعه و   ایران

گذاری کـشاورزی خـبر داد و گفـت: ایـن  سرمایه

صندوق با کمک معاونت باغبانی وزارت کـشاورزی 

و نظام صنفی فعالیت خود را آغاز کرده کـه نمونـه 

داران  آن حمایت از باغداران مرکبات شمال و نخـل

 جنوب است.

خبرنگار فارس در مورد تعرفـه بـاالی آمریکـا کـه 

برای جلوگیری از واردات پسته ایران وضـع کـرده 

زاده پاسخ داد: تولید پسته از نظـر  پرسید که ملک

کمی در آمریکا باالست ولـی از نظـر کیفیـت بـه 

رسد، بـرای همیـن آمریکـا بـرای  پسته ایران نمی

 211اینکه بتواند محصوالت خود را بفروشد تعرفه 

درصدی برای جلوگـیری از واردات پـسته ایـران 

وضع کرده است اما بازار فقط محدود به این کشور 

هـای وزارت  نیست. ما باید توسط دولـت و رایزنی

خارجه با کشورهای اطراف ازجمله قطر، روسـیه و 

کشورهای عربی که مشتری خوب پسته ما هستند 

 رایزنی کنیم.

اکنـون کـشورهایی  زاده در پایـان گفـت: هم ملک

همچون چین، بنگالدش و افتانستان در جـشنواره 

پسته ایران برای مبادلـه ایـن کـاال اظهـار تمایـل 

 اند. کرده

 وگو با فارس خبر داد های کشاورزی ایران در گفت رئیس نظام صنفی انجمن

 های هلدینگ برای صادرات محصوالت کشاورزی ایجاد شرکت


