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اردیبهشت سال  19و  18اقتصاد کشاورزی ایران 
آینده بار دیگر شاهد گردهمایی بزرگی خـواهـد 

های راهبردی انـجـمـن  بود که بر اساس سیاست
اقتصاد کشاورزی ایران هر دو سال یکبار بـرگـزار 

شود. همانند گذشته یازدهمین کـنـفـرانـس  می
اقتصاد کشاورزی ایران  نیز فرصت مغتنمی برای 

های کشاورزی و مسائل اقتـصـادی  بررسی چالش
باشد و در همین ارتباط محلی بـرای  مرتبط می
های علمی پژوهشگران و  ها و یافته تقابل اندیشه

 محققان ارجمند خواهد بود.
اگر چه به سبب نامشخص بودن محل بـرگـزاری 
کنفرانس، شروع کار با اندکی تاخیر روبرو بود اما 
بخاطر وجود ظرفیت باالی علمی در این بخش و 

الرغم وجود ضوابط سختگیرانه برای پذیـرش  علی
مقاالت در این دوره، در فاصله زمـانـی کـوتـاه 

مقاله به دبـیـرخـانـه  2۷۷تعیین شده، بیش از 
ارسال شد که از توزیع مناسبی نیز در موضوعات 
اعالم شده برخوردار است. ترکیـب مـوضـوعـی 

های دیگر این خبرنامه  مقاالت کنفرانس در بخش
 ذکر شده است.

پس از بررسی اولیه مقاالت از حیـ  مـحـتـوا، 
فرمت نگارش و نکات فنی، کلیه مقـاالت دارای 
پذیرش اولیه برای داوری ارسال گردید. تـعـداد 

نفر از دوستان و سروران ارجمند هیأت علمی  63
و سایر پژوهشگران عزیز بـرای داوری قـبـول 
زحمت نمودند که در همین جا از همه عـزیـزان 

 آید. تقدیر و تشکر به عمل می
تر نیز اطالع رسانی شده اسـت  همانطور که پیش

ساختار کنفرانس از شورای راهبـری، کـمـیـتـه 
ریزی استانی  علمی، کمیته اجرایی، شورای برنامه
 و کمیته محلی تشکیل شده است.

شورای راهبری متشکل از استادان پیشکسوت و 
های  افراد نخبه و صاحب منصب برخی از دستگاه

مهم اجرایی است که کار راهبری و سیاستگذاری 
کنفرانس را بر عهده دارد. این شورا اولین نشست 

 خود را در اوایل بهمن ماه برگزار نمود. 
اعضا کمیته علمی نیز مطابق روال سابق از اعضاء 

های اقـتـصـاد  هیأت علمی فعال و باسابقه گروه
اند کـه  های کشور انتخاب شده کشاورزی دانشگاه

کنفرانس را از نظر محتوای علـمـی، بـرگـزاری 
 ها یاری خواهند نمود.  میزگردها و سخنرانی

کمیته اجرایی که مسئـولـیـت امـور اجـرایـی 
کنفرانس را بر عهده دارد متشـکـل از بـرخـی 
مسئوالن واحدهای اجرایی پردیس کشـاورزی و 
منابع طبیعی دانشگاه تهران و نیز دانشـجـویـان 
تحصیالت تکمیلی گـروه اقـتـصـاد کشـاورزی 
دانشگاه تهران است. این کمیته برای رسیدگی به 

 امور کنفرانس جلسات هفتگی دارد.
ریزی کنفرانس نیز متشکـل از از  شورای برنامه

مسئوالن بلند پایه انجمن، کنفرانس، پردیـس و 
نمایندگان واحدهای تابعه استانداری البرز اسـت 

ریزی و تامین منابع مالی کنفرانـس  که کار برنامه
 را بر عهده دارد. 

کمیته محلی کنفرانس نیز از اعضاء هیأت علمی 
گروه اقتصاد کشاورزی و همچنـیـن دانشـکـده 
اقتصاد و توسعه کشاورزی  دانشـگـاه تـهـران 
تشکیل شده است که در سطح محلی تصمیمات 

 الزم را اتخاذ خواهد نمود.
با افتخار اعالم می دارد که کنفرانس در پایـگـاه 

ثبت شده اسـت و   ISCاستنادی جهان اسالم 
کلیه مقاالت پذیرش نهایی شده در آن نـمـایـه 
خواهند شد. عالوه بر این در تالش خواهیم بـود 
مقاالت برتر را در ویژه نامه مـجـلـه اقـتـصـاد 

 کشاورزی نیز به چاپ برسانیم.
امیدواریم کنفرانس یازدهم بتواند چه در بـخـش 

هـای  ها و چه در بخش میزگردها و پنل سخنرانی
های مهـم کشـور در  تخصصی به بررسی چالش

حوزه کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیسـت 
را  139۰بپردازد. در پایان فرارسـیـدن سـال 

تبریک و تهنیت گفته و برای جامـعـه عـلـمـی 
اقتصاد کشاورزی ایران سالی پـربـار مسـئـلـت 

 نمایم. می
 

 دکتر حامد رفیعی/ دبیر کنفرانس
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 اخبار انجمن

 نشست استانداری 

یازدهمین کنفرانس دو سـاالنـه اقـتـصـاد به گزارش دبیرخانه 

، جلسه هماهنگی و سیاستگذاری برای برگـزاری کشاورزی ایران

اله سالمی، دکتر سـیـد  مناسب کنفرانس با حضور دکتر حبیب

صفدر حسینی، دکتر سید حسین گلدانساز، دکتر حامد رفیعـی، 

دکتر محمد علی نجفی استاندار البرز و برخی دیگر از مسئـوالن 

 استانداری در محل استانداری البرز تشکیل شد.

در این جلسه در مورد مسائل کنفرانس تبادل نظر به عمل آمـد 

و استاندار محترم نمایندگان خود را بـرای هـمـاهـنـگـی و 

 های الزم معرفی کرد.  مساعدت

 

  تشکیل شورای برنامه ریزی 

اعضا شورای برنامه ریزی کنفرانس تشکیل شد. در ایـن شـورا 

دکتر مجتبی دلشاد )معاون آموزشی و تحصیالت تـکـمـیـلـی 

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی(، دکتر سید صفدر حسـیـنـی 

)دبیر علمی کنفرانس(، دکتر حامد رفیـعـی )دبـیـر اجـرایـی 

کنفرانس(، دکتر وحیده انصاری )قائم مـقـام دبـیـر عـلـمـی 

کنفرانس(، مهندس سید مجید موسوی )رئیس سازمان جـهـاد 

کشاورزی استان البرز(، مهندس زهرا عـرب شـاهـی )رئـیـس 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز(، مهندس عـبـادالـه 

کامکار )معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسـانـی 

استانداری البرز(، دکتر ایرج صالح )مدیر گروه اقتصاد کشـاورزی 

دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران(، دکتر عـلـی 

اسدی )رئیس دانشکده اقتصاد و توسعـه کشـاورزی دانشـگـاه 

تهران( و دکتر حبیب اله سالمی )عضو هیـات عـلـمـی گـروه 

اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران و رئیس انـجـمـن اقـتـصـاد 

 کشاورزی( حضور دارند.

گفتنی است اولین جلسه شورای برنامـه ریـزی یـازدهـمـیـن 

کنفرانس دو سالنه اقتصاد کشاورزی  سیزدهم اسفند ماه جاری 

در دفتر ریاست پردیس کشاورزی و منابع طبـیـعـی دانشـگـاه 

تهران تشکیل شد و در آن برای چگونگی برگزاری کـنـفـرانـس 

 تصمیماتی اتخاذ گردید.

 

 مقاالت کنفرانس 

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، بر اساس فراخوان برای دریـافـت 

مقاالت علمی و پژوهشی در مهلت مقرر پیرامـون مـوضـوعـات 

مقاله به دبیرخانه کنفرانس ارسال شـد  2۷۷کنفرانس قریب به 

 باشد: که ترکیب آنها به شرح ذیل می

  مقاله  3۰ـ اقتصاد تولید کشاورزی: 1

   مقاله  2۷ ـ اقتصاد محیط زیست: 2

  مقاله   3۷ ـ اقتصاد منابع طبیعی: 3

  مقاله   31 ـ بازاریابی محصوالت کشاورزی: 4

  مقاله   13 ـ بیمه و ریسک کشاورزی: 5

  مقاله   51 ـ سیاست و توسعه کشاورزی: 6

  مقاله   1۰ ـ مدیریت واحدهای کشاورزی: ۰

گفتنی است کلیه مقاالت برای داوری ارسال شده اسـت و در 

 مهلت مقرر نتایج داوری اولیه اعالم خواهد شد.

 داوران کنفرانس 

نفر از اعضاء مـحـتـرم  63به گزارش دبیرخانه کنفرانس، تعداد 

هیأت علمی و کارشناسان خبره دانشگاه ها و موسسات علـمـی 

پژوهشی برای داوری مقاالت کنفرانس در سایت کنفرانس ثبـت 

نام کردند که بر اساس موضوعات کنفرانس تعداد آنها به شـرح 

 ذیل می باشد:

 نفر 9ـ اقتصاد تولید کشاورزی: 1

  نفر 3 ـ اقتصاد محیط زیست: 2

  نفر 13 ـ اقتصاد منابع طبیعی: 3

  نفر 1۷ ـ بازاریابی محصوالت کشاورزی: 4

  نفر 2 ـ بیمه و ریسک کشاورزی: 5

  نفر 2۷ ـ سیاست و توسعه کشاورزی: 6

  نفر 6 ـ مدیریت واحدهای کشاورزی: ۰

 

 سخنرانان کلیدی کنفرانس 

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، آقایان دکتر اسحاق جهانـگـیـری 

معاون اول محترم رئیس جمهور، دکتر رضا اردکـانـیـان وزیـر 

محترم نیرو، دکتر منصور غالمی وزیر محترم علوم، تحقیقات و 

فناوری، مهندس محمود حجتی وزیر محترم جهاد کشاورزی و 

دکتر عیسی کالنتری معاون محترم رئیس جمهـور و رئـیـس 

سازمان محیط زیست به عنوان سخنرانان کلیدی و مـدعـویـن 

 اند. مراسم افتتاحیه کنفرانس دعوت شده

 

 

 اخبار یازدهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد کشاورزی ایران 
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 اخبار انجمن

 اخبار یازدهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد کشاورزی ایران 
  نمایه سازی مقاالت درISC 

یک سامانه اطالع رسانی علمی است که در صدد  آی اس سی

های ایران و جهان اسالم و تجزیه و تحلیل  بندی دانشگاه رتبه

های علمی کشورهای  ها و کنفرانس مجالت علمی، همایش

 باشد. اسالمی بر اساس معیارهای علم سنجی معتبر می

های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کلیه  بر اساس سیاست

های معتبر علمی الزم است در پایگاه استنادی علوم  کنفرانس

 جهان اسالم به ثبت برسند.

های ارتقا و ارزشـیـابـی عـلـمـی  همچنین بر اساس آیین نامه

های علوم، تحقیقات  اساتید، پژوهشگران و دانشجویان وزارتخانه

و فناوری، بهداشت و آموزش پزشکی، و سایر موسسات آمـوزش 

گیرد  ها تنها به مقاالتی تعلق می عالی، امتیاز شرکت در همایش

نمایه شده باشند. لذا با افتخـار، بـه اطـالع   ISCکه در پایگاه

در  225۷1-9۰1۰1رساند این کنفرانس، با کد اختصاصی  می

ثبت شده و تمامی مـقـاالت  پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

 .پذیرفته شده کنفرانس در این پایگاه نمایه خواهند شد

 

 چاپ مقاالت برتر در مجله اقتصاد کشاورزی 

مقاالت برتر یازدهمین کنفرانس دوساالنه اقتـصـاد کشـاورزی 

ایران عالوه بر نمایه در پایگاه استنادی جهان اسـالم در ویـژه 

نامه مجله علمی پژوهشی اقتصاد کشاورزی نیز به چاپ خواهـد 

رسید. این مجله متعلق به انجمن اقتصاد کشاورزی ایران اسـت 

و نخستین مجله علمی پژوهشی حـوزه اقـتـصـاد کشـاورزی 

باشد که بصورت فصلنامه چاپ می شود. تاکنون یازده جلـد  می

و هر جلد در چهار شماره از این مجله چاپ و منـتـشـر شـده 

 است. 

 

 مصاحبه با خبرگزاری ها و مطبوعات 

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، مصاحبه اختصاصی رئیس انجمن 

ها و رسانه های مطبوعاتـی  اقتصاد کشاورزی ایران با خبرگزاری

کشور در هفته پایانی اسفندمـاه جـاری در گـروه اقـتـصـاد 

 شود. کشاورزی دانشگاه تهران برگزار می

گفتنی است هدف از این مصاحبه بازتاب خبری مـنـاسـب از 

برگزاری یازدهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد کشاورزی ایـران  

های خبری و فضای مجازی کشور عنوان شـده  در سطح رسانه

 است.  

 

 برگزاری مجمع عمومی فوق العاده انجمن 

به گزارش روابط عمومی انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، مجمـع 

عمومی فوق العاده انجمن اقتصاد کشاورزی ایران عصر روز سـه 

؛ نخستین روز کنفرانس در پردیس 9۰اردیبهشت ماه  18شنبه 

 کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

مجمع عمومی فوق العاده به منظور اصالح مفادی از اساسنامه و 

رفع اشکاالت موجود بر اساس دستورالـعـمـل کـمـیـسـیـون 

های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شده  انجمن

و پس از طرح موضوع توسط اعضاء حاضر بـه رای گـذاشـتـه 

 شود. می

 برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن 

مجمع عمومی عادی انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، بالفاصـلـه 

پس از مجمع عمومی فوق العاده در محل کنفرانس برگزار شده 

و در آن بر مبنای اساسنامه جدید انتخابات هیأت مدیره صورت 

 می گیرد.

گفتنی است طول دوره هیأت مدیره انجمن در حـال حـاضـر 

دوساله بوده و هر دو سال یکبار انتخابات آن در جلسه مجـمـع 

شود و اعضاء پیوسته انجمن اعم از دارندگـان  عمومی برگزار می

مدرک کارشناسی ارشد و باالتر در صورت تـمـدیـد اعـتـبـار 

 توانند در این انتخاب شرکت کنند. عضویت خود می

این گزارش می افزاید عالقمندان برای عضویت و یـا تـمـدیـد 

اعتبار عضویت خود الزم است به سایـت انـجـمـن اقـتـصـاد 

کشاورزی ایران مراجع نموده و پس از ثبت مشخـصـات خـود 

باشـد  مبلغ عضویت را که همچنان بر اساس سنوات گذشته می

پرداخت نمایند. برای کلیه اعضاء کارت عضویت صادر شـده و 

شرکت در مجمع عمومی و انتخابات هیأت مدیره پ تنـهـا بـا 

 کارت عضویت امکان پذیر است.

 

 حامیان کنفرانس 

به گزارش دبیرخانه کنفرانس حامیان معنوی و مالی کنفرانـس 

ریزی و کیفیت برگزاری کنفرانس و  که در سیاستگذاری، برنامه

کنند به شرح ذیـل  های مالی آن نقش مؤثری ایفا می مساعدت

 :باشند می

استانداری البرز، دانشگاه تهران، دانشگاه پیام نـور، شـهـرداری 

تهران، بانک کشاورزی، بانک آینده، کارگزاری بانک کشـاورزی، 

صرافی مهر بانک کشاورزی، صندوق بیمه کشاورزی، صـنـدوق 

توسعه ملی کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البـرز، 

 سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی انجمن 

 اقتصاد کشاورزی ایران
به اطالع می رساند جلسه مجمع عمومی عادی انجمن اقتصاد 

در محل  2۷رأس ساعت  139۰اردیبهشت ماه  19کشاورزی ایران، 

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج، 

خیابان دانشکده کشاورزی برگزار می گردد. دستور جلسه به شرح 

بدینوسیله از کلیه اعضا پیوسته انجمن دعوت می  .ذیل می باشد

ضمناً ورود به جلسه با کارت گردد در این جلسه شرکت فرمایید. 

تواند در قبال تحویل وکالت  عضویت امکانپذیر بوده و هر عضو می

 نامه، وکالت حداکثر دو نفر را بر عهده بگیرد.

 دستور جلسه: 

 ـ استماع گزارش هیأت مدیره 1

 ـ استماع گزارش بازرس 2

 ـ تصویب ترازنامه و صورتهای مالی 3

   ـ انتخابات هیأت مدیره و بازرسین4

 رئیس هیأت مدیره      

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 

 انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
به اطالع می رساند جلسه مجمع عمومی فوق العاده انجمن اقتصاد 

در محل  19رأس ساعت  139۰اردیبهشت ماه  18کشاورزی ایران، 

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج، 

گردد. دستور جلسه به شرح  خیابان دانشکده کشاورزی برگزار می

گردد  بدینوسیله از کلیه اعضا پیوسته انجمن دعوت می .باشد ذیل می

ضمناً ورود به جلسه با کارت عضویت در این جلسه شرکت فرمایید. 

تواند در قبال تحویل وکالت نامه، وکالت  امکانپذیر بوده و هر عضو می

 حداکثر دو نفر را بر عهده بگیرد.

 دستور جلسه: 

 ـ بررسی و تصویب اساسنامه جدید1

 رئیس هیأت مدیره                                           
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 اخبار انجمن

 اعضاء شوراها و کمیته های یازدهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد کشاورزی ایران 

 اعضاء شورای راهبری کنفرانس 

 ـ دکتر سید حسن گلدانساز )رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران(1

 ـ دکتر محمد سعید نوری نائینی )عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی(2

 ـ دکتر مرتضی شهیدزاده )رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی(3

 ـ دکتر جالل رسول اف )مدیر عامل بانک آینده(4

 ـ دکتر محمد علی نجفی )استاندار البرز(5

 ـ دکتر احمدعلی کیخا )نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسالمی(6

 ـ دکتر احمد اکبری )قائم مقام دانشگاه پیام نور(۰

 ـ دکتر سعید یزدانی )عضو هیأت علمی دانشگاه تهران(8

 ـ دکتر مهدی پندار )رئیس کمیته مالی و پشتیبانی انجمن(9

 ـ دکتر شاهرخ شجری )مدیر کل توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی(1۷

 ـ دکتر مسعود شریفات )عضو هیأت مدیره بانک کشاورزی11

 ـ دکتر مهدی کاظم نژاد )عضو هیأت مدیره انجمن  اقتصاد کشاورزی ایران(12

 ـ دکتر محمود دانشور کاخکی )عضو هیأت مدیره انجمن اقتصاد کشاورزی ایران(13

 ـ دکتر مصطفی مهاجرانی )پیشکسوت اقتصاد کشاورزی ایران(14

 ـ دکتر غالمرضا سلطانی )پیشکسوت اقتصاد کشاورزی ایران(15

  ـ دکتر بهاءالدین نجفی )پیشکسوت اقتصاد کشاورزی ایران(16

 ـ روح اله خدارحمی )رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بانک کشاورزی(1۰

 ـ دکتر حبیب اله سالمی )رئیس هیأت مدیره انجمن اقتصاد کشاورزی ایران(18

 

 اعضاء کمیته علمی 

 دکتر حبیب اهلل سالمی ـ دانشگاه تهران .1

 دکتر سعید یزدانی ـ دانشگاه تهران .2

 دکتر وحیده انصاری ـ دانشگاه تهران .3

 دکتر حامد رفیعی ـ دانشگاه تهران .4

 دکتر امیرحسین چیذری ـ دانشگاه تهران .5

 دکتر غالمرضا پیکانی ـ دانشگاه تهران .6

 دکتر ایرج صالح ـ دانشگاه تهران .۰

 دکتر محمود دانشور کاخکی ـ دانشگاه فردوسی مشهد .8

 دکتر محمد قربانی ـ دانشگاه فردوسی مشهد .9

 دکتر ناصر شاهنوشی ـ دانشگاه فردوسی مشهد.1۷

 دکتر سید کاظم صدر ـ دانشگاه شهید بهشتی.11

 دکتر محمد سعید نوری نائینی ـ دانشگاه شهید بهشتی.12

 دکتر محمد بخشوده ـ دانشگاه شیراز.13

 دکتر اسماعیل پیش بهار ـ دانشگاه تبریز.14

 دکتر سید حبیب اهلل موسوی ـ دانشگاه تربیت مدرس.15

 دکتر حسین مهرابی ـ دانشگاه شهید باهنر کرمان.16

 دکتر سید نعمت اله موسوی ـ دانشگاه آزاد اسالمی .1۰

 دکتر محمود احمدپور ـ دانشگاه زابل.18

 دکتر رسول محمدرضایی ـ عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز.19

 دکتر غالمرضا سلطانی ـ پیشکسوت اقتصاد کشاورزی.2۷

 دکتر جواد ترکمانی ـ پیشکسوت اقتصاد کشاورزی.21

 دکتر بها الدین نجفی ـ پیشکسوت اقتصاد کشاورزی.22

 دکتر ولی بریم نژاد ـ دانشگاه آزاد کرج.23

 دکتر امیر محمدی نژاد ـ واحد علوم و تحقیقات تهران.24

 کشاورزی  علومدکتر حمید امیر نژاد ـ دانشگاه .25

 دکتر احمد فتاحی اردکانی ـ دانشگاه اردکان.26

 دکتر عذرا جوانبخت ـ دانشگاه ارومیه.2۰

 دکتر رهام رحمانی ـ سازمان تحقیقات کشاورزی فارس.28

 دکتر حامد قادرزاده ـ دانشگاه کردستان.29

 دکتر غالمرضا یاوری ـ دانشگاه پیام نور البرز.3۷

 ریزیدکتر مهدی کاظم نژاد ـ  موسسه پژوهشهای برنامه .31

 دکتر علی کیانی راد ـ موسسه پژوهشهای برنامه ریزی.32

 دکتر افشین امجدی ـ موسسه پژوهشهای برنامه ریزی .33

 

 اعضاء شورای برنامه ریزی کنفرانس 

 دکتر مجتبی دلشاد )معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی( .1

 دکتر سید صفدر حسینی )دبیر علمی کنفرانس( .2

 دکتر حامد رفیعی )دبیر اجرایی کنفرانس( .3

 دکتر وحیده انصاری )قائم مقام دبیر علمی کنفرانس( .4

 مهندس سید مجید موسوی )رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز( .5

 مهندس زهرا عرب شاهی )رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز( .6

 استانداری البرز( مهندس عباداله کامکار )معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی .۰

 دکتر ایرج صالح )مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران( .8

 دکتر علی اسدی )رئیس دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران(  .9

 دکتر حبیب اله سالمی )رئیس انجمن اقتصاد کشاورزی( .1۷

 

 اعضاء کمیته اجرایی

 ـ دکتر علی کیانی راد ـ عضو هیأت مدیره انجمن 1

 ـ دکتر مسعود شریفات ـ عضو هیأت مدیریت بانک کشاورزی2

 ـ مهندس حسن رضا شکری ـ دبیر انجمن 3

 ـ مهندس حسین نوروزی ـ مسئول کمیته دانشجویی 4

 ـ مهندس رضا لیاقت ورز ـ مسئول روابط عمومی بانک کشاورزی5

 ـ سید علی محمد سید میرزایی ـ مسئول روابط عمومی پردیس6

 ـ دکتر پالیزبان ـ مسئول حراست پردیس۰

 ـ مهندس میراب زاده ـ معاون اداری و مالی پردیس8

 ـ حمید رضا بوستانی ـ مسئول اداره رفاه پردیس 9

 ـ مهندس سید سعادت موسوی ـ مدیریت پشتیبانی پردیس1۷
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 اخبار بانک کشاورزی

قرارداد یک میلیارد یورویی بانک 

 کشاورزی با اوبر بانک اتریش
بانک کشاورزی با هماهنگی بانک مرکزی و نظارت 

وزارت امور اقتصادی و دارایـی، در شـهریور مـاه 

قرار داد فاینانس به مبلغ یک میلیارد یـورو  1396

 با اوبر بانک اتریش منعقد کرد.

در پی توافق برجام و اعـالم آمـادگی بانـک هـای 

اروپـایی بـرای برقـراری روابـط و ارایــه خــدمات 

بانکداری بین الملل به بانک های ایرانـی، قـرارداد 

یک میلیارد یورویی بانک کشاورزی با اوبـر بانـک 

 اتریش منعقد شد.

بر اساس این گزارش، قرارداد تامین مالی بـا اوبـر 

بانک اتریش یکی از ده هـا قـرار دادی اسـت کـه 

بانک کشاورزی برپایه حسن سـابقه بیـن المللـی، 

تجارب ارزنده و کارشناسان مجرب بخش بانکداری 

بین الملل خود در فضای مثبت پسابرجام با هـدف 

توسعه روابط مالی بین المللـی و رونـق اقتـصادی 

 .کشور با بانک های خارجی منعقد کرده است

شایان ذکر است بانک کشاورزی در شـهریور مـاه 

سال جاری قرارداد فاینانس دیگری نـیز بـا بانـک 

دانسکه دانمارک بـه ارزش پانـصد میلیـون یـورو 

 منعقد کرده است.

روح اهلل خدارحمی مدیرعامل بانک 

 کشاورزی شد
دکتر مـسعود کرباسـیان وزیـر امـور اقتـصادی و 

دارایی طـی حکمـی، روح اهلل خـدارحمی را بـه 

سمت رئیـس هیـات مـدیره و مـدیرعامل بانـک 

 کشاورزی منصوب کرد.

ــک کــشاورزی،  ــط عمومــی بان ــه گــزارش رواب ب

خدارحمی ضـمن برخـورداری از سـابقه فعالیـت 

ــور  ــصادی وزارت ام ــت اقت ــشی در معاون پژوه

 13۰1-۰3اقتصادی و دارایی، در فاصله سال های 

کارشناس دفتر آموزش عالی و تحقیقات سـازمان 

بـه عنـوان  13۰3برنامه و بودجه بوده و از سـال 

کارشناس اداره کل بررسی های اقتصادی و برنامه 

ریزی به بانک کشاورزی پیوسـت. وی در فاصـله 

به عنـوان رئیـس اداره  1385تا  13۰4سال های 

کــل بررســی هــای اقتــصادی و برنامــه ریــزی و 

همچنین مدیر امور تجهیز منابع به فعالیت در این 

بانــک ادامــه داد. خــدارحمی همچنیــن از ســال 

سال به عنـوان عـضو هیـات  4.5به مدت  1385

مدیره در پست بانک ایران و در فاصله سال هـای 

عـضو هیـات مـدیره  1393تا پایان سـال  1389

بانک صادرات ایران بوده است. وی از ابتدای سـال 

مجددا به بانک کشاورزی پیوست و تا ایـن  1394

 تاریخ عضو هیات مدیره این بانک بوده است.

ــد، روح اهلل خدارحمــی  ــن گــزارش مــی افزای ای

همچنین در طول سـال هـای فعالیـت در بانـک 

صادرات به عنوان عضو غیر موظف هیـات مـدیره 

شرکت های ملـی انفورماتیـک، شـاپرک، انـرژی 

 سپهر و شرکت بیمه سرمد همکاری کرده است.

شایان ذکر است روح اهلل خدارحمی متولـد سـال 

و فارغ التحصیل کارشناسـی ارشـد علـوم  1338

 اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی است.

  افتتاح پروژه های مشارکتی بانک کشاورزی

 با حضورمعاون رئیس جمهور دراستان قم

پروژه تولیدی که با مشارکت بانک کشاورزی در 25

استان قم اجرا شده اند، طی مراسمی با حضور 

در امور زنان و خانواده،  ابتکار معاون رئیس جمهور

زند معاون وزیر جهاد کشاورزی و سایر مسئوالن 

افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی  استانی،

از مجموع  مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قم،

طرح بهبود  4طرح آب وخاک، 1۰پروژه های مذکور

طرح صنایع تبدیلی و یک طرح  3تولیدات دامی،

بهبود تولیدات گیاهی است که جمعا با اعتباری 

میلیارد ریال و اشتغالزایی بیش از  54۷بالغ بر 

نفر افتتاح و به بهره برداری رسیده است.  48۷

فقره از این طرح ها با مشارکت  5شایان ذکر است 

 میلیاردریالی بانک کشاورزی احداث شده است. 6۷

  برگزاری سیزدهمین گردهمایی و هم

 اندیشی سهامداران گروه نصر معین پارسایان 

سیزدهمین جلسه گردهمایی و هم اندیشی 

سهامداران گروه نصر معین پارسایان )جهادهای 

نصر استانی( روز هفتم اسفند با حضور روح اله 

خدارحمی رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بانک 

های جهاد نصر در  کشاورزی و مدیران عامل شرکت

 سالن اجتماعات شرکت نصر معین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، در این 

همایش روح اله خدارحمی طی سخنانی موقعیت 

فعلی بانک کشاورزی در سیستم بانکی، تحقق 

اهداف این بانک در حوزه تجهیز منابع و پرداخت 

تسهیالت مرتبط با بخش تا این مقطع را از 

های بانک کشاورزی اعالم کرد. وی  موفقیت

همچنین با تاکید بر ضرورت توسعه تعامالت بانک 

های بزرگ و  های جهاد نصر و سایر شرکت و شرکت

فعال در کشور، ایجاد دپارتمان بانکداری شرکتی و 

نگاه متفاوت بانک کشاورزی به موضوع 

سازی سه فعالیت تجهیز منابع، اعطای  یکپارچه

تسهیالت و گردش خدمات توسط اداره کل 

موصوف را از نقاط قوت و مایه افتخار بانک 

کشاورزی دانست. شایان ذکر است در این همایش، 

مهندس فنودی مدیرامور اعتباری و بانکداری 

شرکتی و مهندس معماران رئیس اداره کل 

بانکداری شرکتی بانک کشاورزی، روح اله 

 کردند. خدارحمی را همراهی می
 

  میلیاردریال تسهیالت  43666پرداخت

 کشاورزی توسط مدیریت تهران بزرگ

شعب بانک کشاورزی در تهران بزرگ تا پایان دی 

میلیارد ریال تسهیالت به 36951ماه سال جاری 

 متقاضیان زیربخش های کشاورزی پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت امور شعب تهران 

درصـد کـل  82.5بزرگ،این میزان تسـهـیـالت

تسهیالت پرداختی در این مـدیـریـت را شـامـل 

 شود. می

  میلیارد ریال تسهیالت 63پرداخت بیش از

 عشایر کوچنده توسط استان سمنان

شعب بانک کشاورزی استان سمنان تا پایـان دی 

 685مـیـلـیـارد و 14  سال جاری مـبـلـغ  ماه

عشـایـر کـوچـنـده  ریال تسهیالت بـه  میلیون 

است. به گزارش روابـط عـمـومـی  پرداخت کرده 

این  سمنان، مدیریت شعب بانک کشاورزی استان 

نفر از عشایر در  116به بیش از  میزان تسهیالت 

 پرداخت شد. استان 

  میلیارد ریال تسهیالت خرید دین در  4پرداخت

 شعب بانک کشاورزی استان لرستان

شعب بانک کشاورزی استان لرستان تا پایان دی 

میلیارد ریال تسهیالت خرید  4، مبلغ  96ماه سال 

به گزارش روابط عمومی  دین پرداخت کردند. 

مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان این 

میزان تسهیالت در راستای پاسخگویی به نیازهای 

نفر از مشتریان بانک پرداخت  15مخاطبان به 

 شده است.

  هزار مترمربعی پرورش  3احداث گلخانه

 خیار با حمایت بانک کشاورزی استان سمنان

با استفاده از تسهیالت بانک کشاورزی طرح خیار 

هزار متر مربع  5گلخانه ای در زمینی به مساحت 

در ارادان استان سمنان به بهره برداری رسید. به 

گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک 

برای بهره برداری از این  کشاورزی استان سمنان 

میلیارد ریال تسهیالت ازمحل ۰.2مبلغ  طرح 

بانک کشاورزی پرداخت شده است. بر  اعتبارات 

اساس این گزارش با راه اندازی این طرح در 

نفر به صورت  5سمنان زمینه اشتغال برای 

 مستقیم فراهم شد.

  احداث طرح تجهیز قفس مرغ تخمگذار

 هزار قطعه ای در استان سمنان 636

با استفاده از تسهیالت بانک کشاورزی طرح  

ارادان استان  هزار قطعه ای در  15۷تجهیز قفس 

 به بهره برداری رسید. یزد 

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک 

برداری از این  برای بهره کشاورزی استان سمنان 

میلیارد ریال از محل 18مبلغ  طرح 

کشاورزی تسهیالت پرداخت شده  بانک  اعتبارات 

است. بر اساس این گزارش با راه اندازی این طرح 

نفر به صورت  22در سمنان زمینه اشتغال برای 

 مستقیم فراهم شد.

  میلیارد ریال تسهیالت  366پرداخت

 مرابحه در شعب استان لرستان

شعب بانک کشاورزی استان لرستان تا پایان دی 

میلیارد ریال تسهیالت  6۷۷، مبلغ  96ماه سال 

به گزارش روابط عمومی  مرابحه پرداخت کردند. 

مدیریت شعب بانک کشاورزی استان لرستان این 

میزان تسهیالت در راستای پاسخگویی به نیازهای 

نفر از مشتریان بانک پرداخت  54۷4مخاطبان به 

 شده است.

  راسی پرواربندی  366راه اندازی واحد

 گوساله در استان لرستان 

 4۷۷با استفاده از تسهیالت بانک کشاورزی ، واحد 

کوهدشت   راسی پروار بندی گوساله در شهرستان

در استان لرستان به بهره برداری رسید. به گزارش 

روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی 

 13استان لرستان برای بهره برداری از این طرح 

 8.5میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است که 

میلیارد ریال آن از محل اعتبارات بهین یاب توسط 

بانک کشاورزی تامین و پرداخت شده است. این 

برداری از این  افزاید با بهره گزارش می

 نفر کارآفرینی شده است. 3برای   دامداری،
 

  میلیارد ریال تسهیالت اجاره  06پرداخت

 به شرط تملیک در شعب استان لرستان

شعب بانک کشاورزی استان لرستان تا پایان دی 

میلیارد ریال تسهیالت اجاره به  8۷،  96ماه سال 

شرط تملیک پرداخت کردند. به گزارش روابط 

عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان 

لرستان این میزان تسهیالت در راستای حمایت از 

نفر از بهره برداران بخش  14تولید به 

 استان پرداخت شده است. کشاورزی 

 اخبار کوتاه بانک کشاورزی

http://aftabnews.ir/fa/news/507697/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%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%A8%D8%A7-%D8%A7%
http://aftabnews.ir/fa/news/507697/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%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%A8%D8%A7-%D8%A7%
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 اخبار کشاورزی ایران

 افزایش ضریب نفوذ تکنولوژی در بخش کشاورزی 

به گزارش پایگاه اطالع رسـانـی وزارت جـهـاد 

کشاورزی، معاون تولیدات گیاهی سازمان جـهـاد 

کشاورزی استان خوزستان، در جـریـان بـازدیـد 

خبرنگاران اعزامی از پـروژه مشـتـرک ایـران و 

موسسه تحقیقات بین المللی سیمیت در مـرکـز 

تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول با اعالم ایـن 

خبر گفت: در حال حاضر کشاورزی حفاظتـی در 

هزار هکتار از اراضی زراعی خوزستـان  515سطح 

 اجرا شده است. 

مهندس محمد قاسمی نژاد با بیان این کـه کـل 

میـلـیـون  1.3اراضی زراعی آبی این استان حدود 

هزار هکتار است، افـزود:  2۰۷هکتار و اراضی دیم 

هزار هکتـار عـمـلـیـات کشـاورزی  515از این 

 درصد در اراضی آبی اجرا شده است. ۰5حفاظتی 

وی با اشاره به این که کشاورزی حفاظتی در سال 

هکتار اجرا شد، تصریـح کـرد:  12۷در سطح  84

توسعه این روش بـا هـدف پـایـداری تـولـیـد، 

حاصلخیزی خاک، مدیریت بقایای گیاهی، افزایش 

مواد آلی خاک و بهبود کیفیت تـولـیـد انـجـام 

 گیرد. می

وی درباره کشت برنج در خوزستان اعالم کرد: در 

کشت برنج در راستای سـیـاسـت هـای  9۰سال 

وزارت جهاد کشاورزی، حفظ محیط زیست و بـا 

توجه به محدودیت آب و حفظ خاک بـا مصـوبـه 

 شورای کشاورزی این استان ممنوع می شود.

قاسمی نژاد افزود: سطح کشت برنج ظـرف پـنـج 

هزار هـکـتـار  4۷هزار هکتار به  98سال اخیر از 

کاهش یافته و سال آینده این سطـح بـه صـفـر 

 خواهد رسید.

وی ادامه داد: محصوالتی همچون آفـتـابـگـردان، 

حبوبات، سویا و علوفه هایی با مصـرف کـم آب 

 جایگزین کشت برنج در استان خوزستان می شود.

هزار هکتار کشت برنـج  4۷قاسمی گفت: از سطح 

هزار هکتار آن، کشت خشـکـه کـاری  19فعلی، 

دهد   درصد کاهش می 3۷بوده که مصرف آب را تا 

ضمن آن که از ارقام پرمحصول بـرنـج بـا دوره 

 رویش کمتر استفاده شده است.

وی در ادامه بازدید خبرنگاران رسانه های کشوری 

از مزرعه به نژادی گندم در مرکـز تـحـقـیـقـات 

کشاورزی صفی آباد دزفول نیز در باره تولید بـذر 

گواهی شده گندم اظهار داشت: در حـال حـاضـر 

هزار تن بذر گواهی شده گنـدم در کشـور  51۰

هزار تن تولید آن )مـعـادل  ۰5تولید می شود که 

یک چهارم تولید کشوری( در خوزستـان صـورت 

 گیرد. می

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهـاد کشـاورزی 

استان خوزستان گفت: عالوه بر بذر گندم، ساالنـه 

تن بـذر  6۷۷تن بذر ذرت،  ۰۷تن بذر کلزا،  65۷

 شبدر تولید می شود.

 

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کـشاورزی وزارت 

جهاد کشاورزی با اشاره بـه ضـرورت اسـتفاده از 

سیستم هـای الکترونیکـی جهـت کـاهش رونـد 

صادرات و واردات محصوالت کشاورزی، افزود: بـه 

منظور تسهیل روند واردات و صادرات محـصوالت 

کشاورزی اقدامات مناسـبی از دو سـال گذشـته 

انجام شده و متقاضیان با استفاده از سـامانه ثبـت 

سفارش محصوالت کـشاورزی مـی تواننـد بـدون 

مراجعه حضوری ثبت سفارش خود را انجام دهنـد 

 .و از روند کار خود مطلع شوند

ــصمیم ــرد: ت ــرد اضــافه ک گیری در بخــش  مهرف

کشاورزی نیاز به اطالعات لحظه ای و به روز دارد 

که با استفاده از این سامانه می توان به آن دسـت 

 .یافت

به گفته وی، برای کوتاه شـدن رونـد صـادرات و 

واردات محصوالت کشاورزی باید ورود یـا صـدور 

کاال، وضعیت آن، کشور مبـدا و مقـصد و تمامـی 

اطالعــات مــورد نیــاز در ســامانه ثبــت ســفارش 

 .محصوالت کشاورزی شفاف سازی شود

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کـشاورزی وزارت 

ــا بیــان اینکــه پروتکــل هــای  جهادکــشاورزی ب

بهداشتی برای صادرات و واردات کاال در تمام دنیا 

وجود دارد، تصریح کرد: کنترل هـای الزم توسـط 

سازمان هـای دامپزشـکی و حفـظ نباتـات بـرای 

واردات و صادرات محصوالت کـشاورزی ضـروری 

 .است، اما تالش کرده ایم روند کار کوتاه تر شود

بنا بر اعالم وزارت جهادکشاورزی، مهرفـرد گفـت: 

در بخش صادرات برای جلوگیری از خروج منابـع 

 .ژنتیکی اقدامات الزم انجام می شود

 38بر اساس این گزارش، در راستای اجرای مـاده 

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در تسهیل ثبت 

سفارش کاال و نیز ماده هشت قانون بهبود مستمر 

فضای کسب و کار، وزارت صنعت، معدن و تجارت 

موظف است بـا همکـاری وزارتخانـه هـای امـور 

اقتصادی و دارایی و جهادکـشاورزی، اتـاق هـای 

بازرگانی و سـایر دسـتگاه هـای ذیـربط، فرآینـد 

تجارت خارجی اعم از واردات و صـادرات کـاال و 

خدمات و صدور اسناد و مدارک مربـوط از قبیـل 

گواهی مبـدأ، فـرم هـای تجـاری، گواهـی هـای 

بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادی، ثبت سفارش، 

پروانه گمرکی و بیمه نامه، بدون نیاز بـه مراجعـه 

 .حضوری ذینفع به صورت الکترونیکی درآورد

 ثبت سفارش  تجارت محصوالت کشاورزی با سامانه الکترونیکی 

اسکندر زند در حاشیه افتتاح طـرح هـای بخـش 

کشاورزی در قصرشیرین در گفت و گو با خبرنگار 

ایرنا افزود: آموزش و ترویج کـشاورزی و افزایـش 

ضریب نفوذ تکنولوژی در این بخـش، از وظایفـی 

است که هم اکنون به طور جدی در دسـت اقـدام 

 .است

وی اضافه کرد: ورود فن آوری بخش کشاورزی بـه 

داخل کشور و ترویج آن از سـوی شـرکت هـای 

 .دانش بنیان، هم اکنون در دستور کار است

وی بیان کرد: با تالش هـای صـورت گرفتـه هـم 

اکنون در حوزه آبیاری بخش کشاورزی، به برترین 

تکنولوژی های روز دنیا دست خواهیم یافـت و در 

بح  نهال و بذر نیز از ظرفیت های بیـن المللـی 

استفاده کرده ایم که این مهم به سه برابر افزایـش 

 .یافته است

معاون وزیر جهـاد کـشاورزی و رییـس سـازمان 

تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اظهارداشت: 

همچنین در حوزه آبزی پـروری و معرفـی گونـه 

های برتر داخلی، دانش و مبانی پـرورش ماهیـان 

در قفس و در زمینه واکسن و سرم طیور و دام نیز 

 .به پیشرفت های خوبی دست یافته ایم

زند اضافه کرد: هم اکنـون یـک هـزار محقـق بـا 

مجموعه مراکز خدمات اطالعـات ارتبـاط برقـرار 

کرده اند و جریـان انتقـال دانـش از طریـق ایـن 

 .محققان انجام می شود

وی با بیان این که همچنین اصالح نژاد دام هـای 

سبک و سنگین نیز از طریق مراکز دانـش بنیـان 

هم اکنون در دستور کـار اسـت، گفـت: بایـد در 

زمینه نژادهـای بومـی بیـشتر کـار کنیـم تـا از 

فرسایش ژنتیکی نژاد دام های بومی ، جلوگـیری 

 .شود

 اجرای کشاورزی حفاظتی در اراضی زراعی خوزستان 

رئیس نظام مهندس کشاورزی و منابع طـبـیـعـی 

در پاسخ به خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکـه   کشور

التحصیالن عضو نظـام مـهـنـدسـی  چقدر از فارغ

از   کشاورزی و منابع طبیعی جذب کار شدند گفت:

الـتـحـصـیـالن نـظـام  هزار نـفـر از فـارغ 23۷

درصد آنها در بخش دولـتـی و  3۷تنها   مهندسی

 ۰۷اند و ما حـدود  خصوصی مشغول به کار شده

 درصد بیکاری در این بخش داریم.

درصد از اعضـای شـاغـل در  3۷  وی افزود:  از

درصد  1۰سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور، 

درصد در بـخـش دولـتـی  13در بخش دولتی و 

 کنند. فعالیت می

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و مـنـابـع 

هـای  طبیعی کشور ادامه داد: در حالی که دانشگاه

کشور در حوزه مهندسـی کشـاورزی کـیـفـیـت 

آموزشی خوبی دارند، اما از لحاظ آموزش عملی و 

مهارت آموزی قبل از ورود به بازار کـار مشـکـل 

دارند و به همین دلیل است که فارغ التحصیان مـا 

در بخش مهارت عملی آمادگی الزم برای ورود بـه 

بازار کار را نداشته و کارفرمایان نیز تـمـایـل بـه 

 کارگیری آنها ندارند.

هـای  وی افزود: برای رفع این نقص آموزشی دوره

آموزی درسازمان نظام مهندسی کشـاورزی  مهارت

برگزاری می شود اما با توجه به مشکـالت مـالـی 

دولت امکان توسعه و افزایش تعداد مهارت آموزان 

 وجود ندارد.

بنابراین گزارش، در این نشست همچنین تـفـاهـم 

ای میان سازمان نظام مهندسی و یک شرکـت  ناامه

 دانش بنیان برای تولید بذر هیبرید به امضا رسید.

کبیری در این باره اظهار داشت: سـاالنـه حـدود 

میلیارد تومان ارز برای واردات بذر از کشـور 1۷۷

شود که با توجه به نوسان نرخ ارز ایـن  خارج می

میزان افزایشی خواهد بود؛ با حمایت وزارت جهـاد 

درصدد تولید بذز خیار، گوجه فزنـگـی، فـلـفـل، 

خربزه، پیاز، هندوانه و گیاه استراتژیک کنجـد در 

 کشور هستیم.

 درصد مهندسان کشاورزی بیکار هستند ۰۷
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 واردات محصوالت کشاورزی به کشور کاهش یافت

مهر، علی جـوادی در آیـیـن  خبرنگار به گزارش

تودیع و معارفه روسای جهاد کشـاورزی اسـتـان 

حـجـم واردات  92اردبیل تصریح کرد: در سال 

محصوالت کشاورزی هشت میلیارد دالر بوده که با 

 کاهش قابل توجه در سال جاری مواجه است.

وی افزود: تنها در محصول گندم میزان واردات از 

به صفر  92میلیون دالر در سال  6۷5دو میلیارد و 

 دالر در سال جاری کاهش یافته است.

معاون توسعه مدیریت و مـنـابـع وزیـر جـهـاد 

کشاورزی اضافه کرد: این موفقیت در حالی حاصل 

شده که سطح کشت گندم و مصـارف آبـی ایـن 

محصول را افزایش ندادیم و در مقـابـل مـقـداری 

 گندم به آرد تبدیل و صادر شد.

به گفته جوادی در وضعیت فعلی کاهش مستـمـر 

شود و حتی  واردات محصوالت کشاورزی دنبال می

 صادرات برخی محصوالت نیز آغاز شده است.

وی با تاکید به اینکه طرح های نوین آبیاری نیز در 

سال های اخیر با رشد همراه بوده اضافه کرد: تنهـا 

 2۷۷در استان اردبیل طی سال های اخیر هزار و 

 میلیارد تومان به این منظور صرف شده است..

 صادرات یک میلیون تن لبنیات هدفگذاری 

به نقل از وزارت جـهـاد  خبرگزاری مهر به گزارش

میلیـون  9.6گفت: تاکنون  کشاورزی، حسن رکنی

هـزار تـن انـواع  8۷5تن شیر در کشور تولید و 

 ماهه امسال صادر شده است. 1۷لبنیات در 

درصد انواع محصوالت لبنی ایـران  1۷وی افزود: 

هـای  به سایر کشورها و اخیرا به بعضی از ایـالـت

آمریکا صادر شده و مابقی آن نیاز داخلـی را بـه 

 طور کامل تامین کرده است.

رکنی، درصد خوداتکایی تولید شیر در کشـور را 

درصد عنوان و تصریح کرد: میانگین مصـرف  1۷8

کیلوگرم و در  1۷9سرانه شیر در دنیا برای هر نفر 

 کیلوگرم می باشد. 11۷ایران 

وی اظهار داشت: با این حال وزارت بـهـداشـت، 

درمان و آموزش پزشکی می گوید مصرف سـرانـه 

کیلوگرم بـرای  16۷تا  15۷شیر در کشور باید به 

 هر نفر برسد.

معاون وزیر جهاد کشـاورزی در ادامـه ضـریـب 

 9۷خوداتکایی تولید گوشت قرمز در کشـور را 

هزار تن گـوشـت  82۷درصد عنوان کرد و گفت: 

هزار تن از سایر  1۷۷قرمز در داخل تولید و حدود 

 کشورها تامین می شود.

وی اضافه کرد: در گذشته گوشت منـجـمـد وارد 

شد اما با توجه به تغییر ذایقه مردم، بخشی از  می

 واردات به گوشت گرم اختصاص یافته است.

رکنی با بیان اینکه مصرف سرانه گوشت قرمز در 

کیلوگرم برای هر نفر است، بر اصـالح  11.5ایران 

نژادی در صنعت مرغداری کشور تاکـیـد کـرد و 

 15اذعان داشت: طی پنج سال اخیر نزدیک بـه 

درصد از صنعت مرغ کشور اصالح ساختار شده و 

 در زنجیره های تامین قرار گرفته است.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشـاورزی 

گذار در کشـور را  در ادامه ظرفیت تولید مرغ تخم

نسبت به دنیا مثبت ارزیابی و تصریح کرد: ظرفیت 

 میلیون تن است. 1.3تولید تخم مرغ در ایران 

هـزار تـن  93۷وی با بیان این که در سال جاری 

تولید تخم مرغ داشتیم، گفت: به عـلـت شـیـوع 

 25بیماری آنفلوانزای پرندگان تا امروز بیـش از 

گذار مـعـدوم  میلیون قطعه از جمعیت طیور تخم

شده که بخش زیادی از آن با ظرفیت هایـی کـه 

داشته ایم جایگزین و در نیمه دوم دی نیز بخشی 

 از کمبود تخم مرغ از طریق واردات تامین شد.

تراز مثبت تجاری تخم مـرغ در  رکنی با اشاره به

 11.5سرانه مصرف تخم مرغ در ایران را  کشور،

کیلوگرم برای هر نـفـر  9.5کیلوگرم و در دنیا را 

 عنوان کرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اظـهـار داشـت: مـا 

درصد نیاز کشور تولیـد تـخـم  1۷۷قادریم باالی 

درصد آن را هـم صـادر  1۷مرغ داشته باشیم و 

 کنیم.

وی با اشاره به پروژه های اقتصاد مقاومتی تصریـح 

کرد: در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی به 

 14۷۷دنبال آن هستیم که تولید شیر را تا سـال 

میلیون تن و تولید گوشت قرمـز را بـه  12.5به 

 هزار تن برسانیم. 92۷

رکنی افزود: توسعه اصالح نژاد دام سبک بومـی و 

ایجاد ترکیب های ژنتیکی دام سبک و پر بازده از 

دیگر برنامه های ما در چارچوب ایـن سـیـاسـت 

 است.

مخالفت شورای اقتصاد با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم 

 در سال آینده

عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس بـا 

درصدی قیـمـت  2۷بیان این که افزایش کمتر از 

خرید تضمینی گندم ظلـمـی آشـکـار در حـق 

کشاورزان است گفت: شورای اقتصاد همچنان بـا 

افزایش قیمت تضمینی گندم در سـال آیـنـده 

 مخالف است.

ــه گــزارش ــیــم، جــالل  ب خــبــرگــزاری تســن

محمودزاده،عضو هیئت رئیسه ی کـمـیـسـیـون 

کشاورزی مجلس شورای اسالمی با اشاره به برنامه 

ی ششم توسعه اظهار داشت: در خصوص قیـمـت 

تضمینی گندم در برنامه ی ششم توسعه و نیز در 

قوانین باالدستی مثل مجلس شـورای اسـالمـی 

همواره این موضوع )علی الخصوص مـحـصـوالت 

 استراتژیک( پی گیری شده است. 

برنامـه ی  31وی افزود: در بند الف و ب ماده ی 

ششم توسعه به اهمیت تولـیـد گـنـدم و نـیـز 

خودکفایی در آن اذعان شده و قوانینی نیز در این 

 راستا به تصویب رسیده است.

محمودزاده تصریح کرد: متاسفانه امسال شـورای 

اقتصاد، قیمت خرید تضمینی گندم را افزایش نداد 

در حالی که ما در بخش کشاورزی شـاهـد تـور م 

های  بسیار چشمگیری هستیم و نیز افزایش هزینه

تولید در بخش کشاورزی نیز قابل چشم پـوشـی 

نیست. وی در ادامه بیان داشت: ما بایـد سـاالنـه 

درصد افـزایـش قـیـمـت  2۷الی  15حداقل بین 

داشته باشیم اما متاسفانه علیرغم تشکیل جلسـات 

متعد د در کمیسیون کشاورزی با حضور وزیر جهاد 

کشاورزی و سازمان برنـامـه، شـورای اقـتـصـاد 

همچنان با افزایش قیمت تضمینی گندم در سـال 

 آینده مخالف است.

عضو هیئت رئیسه ی کمیسیون کشاورزی مجلس 

شورای اسالمی در پاسخ به این سـوال کـه آیـا 

قیمت های اعالم شـده از سـوی وزیـر جـهـاد 

کشاورزی به تصویب مجلس نیاز دارد؟خاطر نشان 

 ۰5کرد: خیر، اما الزم به ذکر است که طبق اصل 

قانون اساسی، لوایح و طرح های پـیـش نـهـادی 

نمایندگان مجلس نباید دارای بار مالی باشد لذا به 

این دلیل که افزایش قیمت گندم بار مالی در بـر 

دارد نمایندگان حق طرح ندارند و باید دولـت بـا 

ارائه ی الیحه در این موضوع ورود کـنـد و در 

 نهایت به تصویب مجلس برسد. 

 6معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ساالنه 

شود خبر از   وری آب اضافه می درصد به میزان بهره

صادرات خدمات فنی و مهندسی کشاورزی ایـران 

 به کشورهای عراق و افغانستان داد.

خبرگزاری تسنـیـم،  به گزارش خبرنگار کشاورزی

الـمـلـلـی  مراد اکبری در دومین نمایشگاه بین علی

الملـلـی تـهـران  کشاورزی در محل نمایشگاه بین

 اظهار کرد: 

های اخیر  وضعیت منابع آبی ما به خاطر خشکسالی

به شدت افت کرده اسـت و الزم اسـت تـمـام 

انــدرکــاران، دانشــگــاهــیــان،  مســئــوالن، دســت

بنیان کشور بـه  های دانش تولیدکنندگان و شرکت

وری آب  سمت شرایطی بروند تا امکان افزایش بهره

 در کشور ایجاد شود.

 6سال گذشته ساالنه حدود  6وی با بیان اینکه در 

آب اضافه شده است گفـت:   وری میزان درصد بهره

بهینه سازی مصرف آب تنها به مدیریـت مصـرف 

آب بستگی ندارد و عـوامـل دیـگـری مـانـنـد 

آالت کشاورزی، سم و بذر و کود مناسب و  ماشین

وری منابع انسانی بستگی دارد. معـاون وزیـر  بهره

جهاد کشاورزی افزود: در کشورمان عـزم خـوبـی 

وری در مصرف آب ایجـاد شـده  برای افزایش بهره

است. اکبری گفت: در بخش تولید گندم در سـال 

هزار هکتار آبیاری تحت فشار با استفاده  4۷جاری 

ایـم و رکـورد  های نوین آبیاری داشتـه از سیستم

 13.5تولید گندم ما به صورت میکرو به بیش از 

 میلیون تولید در هکتار رسید.

 شود  وری آب اضافه می درصد به میزان بهره 6ساالنه 
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رائو ماتا، نماینده موقـت  اقتصاد آنالین، به گزارش

فائو در جمهوری اسالمی ایران، با اشاره بـه ایـن 

بهمن تـا  3۷برنامه آموزشی که به مدت دو هفته )

( در شهر لوندرینای برزیل ادامـه 1396اسفند  11

یابد، گفت: کارشناسان ایرانی طی این دوره بـا  می

تجربیات همتایان برزیلی خود آشنا شده و فرصت 

یادگیری عملی برای انتقال دانـش فـنـی را در 

اختیار خواهند داشت. این کارشناسان همچنـیـن 

هـای  در حـوزه  درباره فهم بیشتر کاربرد نوآوری

 پردازند. تخصصی خود به بح  و گفتگو می

آوری  ماتا در ادامه تأکـیـد کـرد: دانـش و فـن

های تحقیقاتی برزیلی به ویـژه  مؤسسات و سازمان

بنیاد حمایت از تحقیقات و توسعه برزیل و مـرکـز 

تواند دانش ایران را در حـوزه  تحقیقات سویا می

تولید دانه سویا افزایش داده و کارشناسان کشـور 

را تشویق به کسب تخصص در حوزه تحـقـیـقـات 

 کاربردی با هدف توسعه نماید.

وی همچنین اعالم کرد: هدف نهایی فائو در ایـن  

برنامه آموزشی تسریع تولید دانه سویا در کشور و 

کمک به ایران برای تبدیل شدن به یکی از تولیـد 

 کنندگان عمده این محصول در منطقه است.

اکنون فائو پروژه همکاری  براساس این گزارش، هم

سـازی افـزایـش پـایـدار  فنی با عنوان ظرفـیـت

های روغنی با محوریت ارزش سویا  محصوالت دانه

را در دست اجرا دارد. هدف ایـن پـروژه  در ایران

سـازی در  های ملی برای ظـرفـیـت تسریع تالش

بخش دولتی و خصوصی به منظور اسـتـفـاده از 

ها در تولید پایدار محصوالت و بکارگـیـری  نوآوری

های روغنی و نیز ادغـام  آن در زنجیره ارزش دانه

های غالت مـحـور  های جدید در سیستم آوری فن

 است.

این پروژه همچنین با تقویت هـمـکـاری بـیـن 

نفعان از طریق کمیته راهبری جدید شـامـل  ذی

های روغنـی بـه  کارشناسان محصوالت اصلی دانه

نیز حمایت  های سازمانی ویژه دانه سویا، از نوآوری

تـوان بـه  کند. از دیگر اقدامات این پروژه مـی می

تشکیل یک هیأت مشاور با حضور یک یـا چـنـد 

المللی با هـدف تضـمـیـن تـداوم  کارشناس بین

همکاری استراتژیک با نهادهای تحـقـیـقـاتـی و 

 توسعه در خارج از ایران، اشاره کرد.

 های روغنی همکاری فائو و ایران در حوزه تولید دانه

رئیس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشـاورزی  

میلیون هکتاری سطح زیر کشـت  2.2از افزایش 

درصـد از  95مکانیزه تولید گندم با تکیـه بـر 

 تولیدات صنایع داخلی خبر داد.

خبرگزاری تسنـیـم،  به گزارش خبرنگار کشاورزی

کامبیز عباسی رئیس مرکز توسعه مکانیـزاسـیـون 

جهاد کشاورزی در نشست خبری اظـهـار   وزارت

ای بـرای  های ویژه کرد: در سالهای گذشته فرصت

توسعه مکانیزاسیون در بخش کشـاورزی ایـجـاد 

 55۷۷شده است به طوری که در مجموع بیش از 

میلیارد تومان خط اعتباری برای تامین و تجهـیـز 

 آالت بخش کشاورزی اختصاص یافته است. ماشین

 8.2وی افزود: در حوزه کشت مکانـیـزه گـنـدم 

میلیارد گندم و جو در کشور تولید داریم که بـرای 

هزار دستگاه بذرپاش به کشور وارد شـده  12آن 

هزار دسـتـگـاه  35است؛ که این رقم در گذشته 

 بوده است.

وی تصریح کرد: ادوات تولید کشورمان حدود یک 

پنجم مشابه خارجی خود قیمت دارند به همـیـن 

گذاری شد و   دلیل بر روی صنعت داخلی سرمایه

موضوع مکانیزاسیون در بـخـش کشـاورزی در 

راستای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخـل 

عـرضـه کـنـنـده  25۷حرکت کرد و اکـنـون 

 آالت فعال در بخش کشاورزی داریم. ماشین

رئیس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشـاورزی 

 1.62ضریب مکانیزاسیون در بخش کشاورزی را 

اسب بخار بر هکتار اعالم کرد و گفـت: بـراسـاس 

اسـب بـخـار  2.1پیش بینی برنامه ششم باید به 

 برسیم.

رئیس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی با 

آالت فرسـوده در بـخـش  اشاره به تعریف ماشین

سال از عمـر  13کشاورزی گفت: ادواتی که باالی 

شود اما در  آنها گذشته باشد فرسوده محسوب می

ایـم؛ در  سال قـرار داده 25حال حاضر مالک را 

هزار دستگاه نوسـازی  ۰۷برنامه ششم توسعه باید 

 شود.

آالت و  عباسی سود تسهیالت بانکی خرید ماشین

درصد اعالم کـرد و  15ادوات بخش کشاورزی را 

های بالعوضی در این ارتباط در نظـر  گفت: مشوق

 است.گرفته شده 

 میلیون هکتار به سطح زیر کشت گندم مکانیزه اضافه شد 2.2

وزارت جهاد کشاورزی از آبیاری نوین، کشت متراکم و تولید 

 کند آبزیان حمایت می

محمود حجتی که رئیس جمهوری را در سفر بـه 

استان هرمزگان همراهی مـی کـنـد شـامـگـاه 

چهارشنبه در حاشیه بازدید از یکی از طرح هـای 

تولید میگوی پرورشی در حومه شهر بندرعـبـاس 

اظهار کرد: با اجرای این طرح ها، سمت و سـوی 

فعالیت های وزارت جهاد کشاورزی نیز به تولـیـد 

بیشتر در واحد سطح کمتر با کاهش مصـرف آب 

کمتر سوق داده می شود.به گزارش اقتصاد آنالین 

به نقل از ایرنا،وی افزود: دولت نیز بـیـشـتـریـن 

تسهیالت بانکی را به اجرای طرح های یـاد شـده 

درصـد 85اختصاص داده به طوری که هم اکنون 

هزینه های آبیاری نوین را دولت پـرداخـت مـی 

 کند.

وزیر جهادکشاورزی با اشاره به شناسایی بیـش از 

هزار هکتار زمین مستعد طرح هـای پـرورش  5۷

میگو در هرمزگان اضافه کرد: هرچند هم اکـنـون 

هفت هزار هکتار از مقدار مذکور در حـال بـهـره 

برابری  5برداری است اما با توجه به افزایش تولید 

میگو در چهار سال گذشته تاکنون و اسـتـقـبـال 

هزار هکتار از این اراضی  2۷متقاضیان، نزدیک به 

 در شرف واگذاری است.

دراطالعات منتشر شده شیالت هرمـزگـان آمـده 

است: تعداد سایت های فعال پرورش میگوی ایـن 

سایت، سـطـح  9به  92سایت در سال  5استان از 

هـزار و  3هکتار به  411زیر کشت از یک هزار و 

هزار تـن بـه 3هکتار و میزان برداشت نیز از  661

تن در سال جاری افزایش یـافـتـه  333هزار و 15

 است.

وزیر جهادکشاورزی این آمارها را نشانـگـر وجـود 

ظرفیت های الزم برای اجرای طرح های پـرورش 

میگو در هرمزگان دانست و ابراز امیدواری کرد بـا 

افزایش تولید در واحد سطح و زیر کشـت بـردن 

سایت های جدید در قالب واگذاری زمین، میـزان 

تولید میگوی پرورشی این استان تا پایان بـرنـامـه 

 هزار تن افزایش یابد.18ششم توسعه به 

 2شیالت هرمزگان اعالم کرده است برای احداث 

هکتار مزرعه آماده عملیات عمرانی به  5۷۷هزار و 

میلیارد ریال سرمایه ثابت و برای  5۷۷یک هزار و 

هزار و  2هزار تن میگوی پرورشی نیز به 18تولید 

 میلیارد ریال سرمایه در گردش نیاز است. 52۷

حجتی در ادامه با اشاره موفقیت های هرمزگان در 

اجرای طرح تولید ماهیان دریایی )ماهی در قفس( 

و هم چنین کشت های گلخانه ای و آبیاری نویـن 

ابراز داشت: وزارت جهاد کشاورزی از ادامـه ایـن 

 فعالیت ها حمایت می کند.

 شود خدمات صدور مجوزهای امور اراضی الکترونیکی می

رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: از ابـتـدای 

ارائه خـدمـات مـرتـبـط بـا صـدور  139۰سال 

مجوزهای تغییر کاربری، تشخـیـص نـوعـیـت و 

واگذاری زمین در سراسر کشور صرفـا از طـریـق 

 سامانه الکترونیک ارائه می شود.

به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از جهاد کشاورزی، 

مهندس علیرضا اورنگی اظهـار داشـت: رضـایـت 

مندی مردم به ویژه کشاورزان، تسهیل و تسریع در 

ارائه خدمات حوزه زمین، شفاف سازی فرایندها و 

سالمت اداری و جدیت در برخورد با متخلـفـان و 

سواستفاده کنندگان از عرصه های کشـاورزی از 

رویکردهای اساسی سازمان امور اراضی در انـجـام 

 وظایف و ماموریت ها است.

رییس سازمان امور اراضی کشـور بـا اشـاره بـه 

دستاوردهای مهم و قابل توجه مجموعه برنامه ها و 

اقدامات سازمان و مدیریت های استان در زمـیـنـه 

 1396حفظ، ساماندهی و توسعه اراضی طی سال 

گفت: این روند باید درسال آتی با جدیت بیشتـری 

ادامه داشته باشد و در تدوین و اجرای بخشنامه ها 

و مقررات اولویت باید حمایت از بخـش بـاشـد و 

نباید از کشاورزان و تولیدکنندگان عرصه امـنـیـت 

 غذایی کشور غفلت کنیم.

وی افزود: رفع تداخالت اراضی متعلق به کشاورزان 

و اراضی ملی و حدنگاری و تهیـه نـقـشـه هـای 

به خوبی پیگیری شد  96تجمیعی اراضی طی سال 

که این روند با اولویت اجرای حلقه ها و گام هـای 

بعدی دو برنامه یعنی تثبیت حقوق کشـاورزان و 

مالکان اراضی کشاورزی، صدور اسـنـاد اراضـی و 

حفظ حقوق متقابل مردم و دولت از کلیدی تریـن 

 خواهد بود.  9۰اولویت های کاری ما در سال 
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 گزیده اخبار کشاورزی ایران

 ایران و ژاپن سند طرح توانمندسازی روستایی امضا کردند

به گزارش تارنمای وزارت جهاد کشـاورزی، ایـن 

تفاهمنامه با هدف خودکفایی کشور در تولید گندم 

و بهره گیری از موقعیت جغرافیایی ایـران بـرای 

تبدیل شدن به مرکز صادراتی گندم و آرد منطقـه 

 امضا شد.

تـوان مشـکـالت  با استفاده از این تفاهمنامه مـی

ها را رفع و ارزش  مرتبط با ظرفیت خالی کارخانه

 افزوده و اشتغال ایجاد کرد.

معاون توسعه بازرگانی و صـنـایـع وزرات جـهـاد 

کشاورزی جمهوری اسالمی ایران، مـعـاون وزیـر 

کشاورزی روسیه و رییس بخش صادرات شـرکـت 

ملی قراردادهای غذایی قزاقستان ایـن یـادداشـت 

 تفاهم را در سفارت ایران در مسکو، پاراف کردند.

وزیران کشاورزی سه کشور بزودی نسخه نـهـایـی 

 این تفاهم همکاری را امضا می کنند.

بر پایه این تفاهمنامه، انتظار می رود فـرآوری و 

بازصادرات آرد از ایران افزایش یابد و از مزیت های 

ترانزیتی کشور برای سـوآپ گـنـدم بـه سـایـر 

 کشورهای منطقه بهره برداری شود

در این یادداشت تفاهم همکاری سه جانبه، امکـان 

اعطای خطوط اعتباری توسط کشورهای روسیه و 

قزاقستان به شرکت های ایرانی و همچنین زمینـه 

ایجاد بازارهای جدید در منطقه و توسعه بازارهـای 

موجود در حوزه گندم و آرد وجود دارد و پـیـش 

بینی می شود با اجرای آن سهم ایـران از بـازار 

 تجارت آرد منطقه افزایش یابد.

میلیون تن گنـدم  9به گزارش ایرنا، امسال نزدیک 

هزار مـیـلـیـارد ریـال از  114به ارزش بیش از 

گندمکاران سراسر کشور خریداری شد که با توجه 

به ذخایر پارسال همچنان خودکفایی در تولید این 

 محصول استمرار پیدا کرد.

براساس مصوبه شورای اقتصاد هر کیلوگرم گـنـدم 

 2% و افت غیرمفیـد 4معمولی )نان( با افت مفید 

هـزار  13هزار ریال و گندم دوروم  13% به مبلغ 2

 ریال خریداری شده بود.3۷۷و 

 

نمایندگان جمهوری اسالمی ایران و ژاپـن سـنـد 

طرح توانمندسازی روستایی را امضا کردند که بـه 

طور آزمایشی در استان خـراسـان رضـوی اجـرا 

شود. به گـزارش تـارنـمـای وزارت جـهـاد  می

کشاورزی، مدیرکل دفتر امـور بـیـن الـمـلـل و 

های تخصصی وزارت جهاد کشـاورزی در  سازمان

دیدار سفیر ژاپن در تهران زمینه های گسـتـرش 

روابط و مناسبات را بـررسـی و بـرای تـوسـعـه 

 های کشاورزی اعالم آمادگی کردند. همکاری

در این دیدار تاکید کرد وزارت جهـاد  هومن فتحی

کشاورزی جمهوری اسالمی ایران برای گسـتـرش 

مناسبات و همکاری های فنی بـا طـرف ژاپـنـی 

  آمادگی دارد.

هـای  ها در زمینه توسعه روش وی افزود: همکاری

های مشارکـتـی  آبیاری، فناوری تولید برنج و روش

  در توسعه کشاورزی و روستایی توسعه می یـابـد.

سفیر ژاپن در تهران، نـیـز  «هیرویاسو کوبایاشی»

در این دیدار ابراز امیدواری کرد روابط دوجـانـبـه 

بویژه در بخش کشاورزی بیش از پیش گسترش و 

تعمیق یابد. در این دیدار همچنین زمیـنـه هـای 

همکاری های آتی در حوزه های شیالت، تغییـرات 

اقلیمی، مکانیزاسیون کشـاورزی، تـحـقـیـقـات 

 کشاورزی و فرآوری برنج بررسی شد.

به گزارش ایرنا، افزایش بـهـره وری، تـجـمـیـع 

های کشاورزی، افزایش درآمد کشـاورزان و  زمین

همچین توسعه اشتغال جدید از مهمترین اهـداف 

 طرح توانمندسازی روستایی است. 

 ایران، روسیه و قزاقستان برای تجارت گندم تفاهمنامه همکاری امضا کردند


