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 آب را با کمک علم اقتصاد آب دریابیم

وجه مشترک کشورهای دارای اقلیم خشک و نیمه           

خشک عبارت است از کمبود فزاینده آب شیرین برای         

کشاورزی و مصارف دیگر. بررسی تطبیقی الگوی            

مصرف و مدیریت تقاضای آب در کشورهای منطقه           

منا ) خاورمیانه و شمال آفریقا( نشان می دهد که با             

به مدیریت    مدیریت عرضه  وجود لزوم انتقال پارادایم     

آب، این تغییر در الگوی مصرف بسیاری از            تقاضای

 این کشورها  از جمله ایران انعکاس نیافته است.

با انتقال پارادایم مدیریت عرضه به مدیریت تقاضا و            

تخصیص آب، نهادهای آب یعنی سیاستها، قوانین،           

حقوق و ساختار مدیریت آب نیز بایستی دگرگون            

شوند. اصواًل نهاده های آب در عصر کمبود آب تفاوت           

اساسی با نهادهای مربوطه در عصر توسعه و مازاد              

عرضه دارند. در حالی که مشخصات نهادی آب در             

عصر توسعه و مازاد عرضه عبارتند از تصمیمات               

متمرکز و بسته، بوروکرانیک با رویکرد سیاسی و              

مهندسی، در عصر کم آبی این مشخصات بایستی به           

صورت تصمیمات باز و غیر متمرکز و مشارکتی با              

رویکرد اقتصادی ـ اجتماعی تغییر یابد. اگر در عصر           

توسعه و مازاد عرضه، مالحظات سیاسی ـ مهندسی بر         

وجوه دیگر مدیریت آب برتری داشت، در عصر کمبود         

 رود. آب مسائل اقتصادی آب وجه غالب به شمار می

الزم به ذکر است که در برخی از کشورها نظیر                 

استرالیا، شیلی، و آمریکا انتقال پارادایم در پاسخ به            

کمبود آب با سرعت انجام گرفته ولی در کشورهای            

دیگر نظیر کشور ما هنوز هم رویکرد سیاسی ـ                

مهندسی، متمرکز و بوروکرانیک بر رویکرد اقتصادی ـ        

اجتماعی غالب است. با تشدید کمبود آب و افزایش            

بار مالی و هزینه های مدیریت دولتی آب، هزینه های          

اجتماعی تمرکز گرایی بر منابع اجتماعی آن فزونی           

الذکر این    گرفته است. لذا در مورد انتقال پارادایم فوق       

فرضیه مطرح می شود که نهادهای آب موقعی تغییر           

می یابند که هزینه های مبادله انجام اصالحات نهادی         

کمتر از هزینه فرصت انجام ندادن این اصالحات می           

باشد. طبق این فرضیه بنظر می رسد که هم اکنون             

زمان انجام این اصالحات در بیشتر کشورهای کم آب          

بویژه کشور ما )اگر دیر نشده باشد( فرا رسیده است.            

های فراروی کشورهای کم  آب عبارت          یکی از چالش  

( امکان  1های جدیدی که:        است از ایجاد سازمان     

مشارکت بخش خصوصی را در توسعه، تخصیص و            

( وضع قوانینی که حقابه     2مدیریت آب فراهم سازد، و      

 های مطمئن و قابل انتقال را به رسمیت بشناسد.

یکی از ویژگی های مدیریت آب در عصر کم آبی به              

 رسمیت شناختن حقوق آب برای مصرف کننده،            

قیمت گذاری بر مبنای ارزش واقعی آب و مدیریت            

 آب در سطح حوضه آبی است.

با توجه به نزدیک شدن مقدار آب استحصالی به               

پتانسیل آب تجدیدپذیر در ایران، مدیریت آب بناچار         

بایستی از هدف تالش برای تهیه آب هرچه بیشتر به           

سوی طراحی روشهایی که بر تقاضا و رفتار متقاضی           

آب تاکید می کند، تغییر یابد. بنابراین سوال اساسی           

که مطرح می باشد این است که با توجه به لزوم                 

 به مدیریت تقاضا، انتقال پارادایم آب از مدیریت عرضه

آیا این انتقال در الگوی مصرف آب در ایران انعکاس            

 یافته است؟

این سوال و سواالت مربوطه دیگر را بایستی                  

متخصصین اقتصاد آب پاسخ دهند. چرا که طبق             

تعریف، اقتصاد آب عبارت است از کاربرد نظریه               

اقتصاد جهت حل مسائل مربوط به توسعه، تخصیص و         

مصرف آب )به عنوان نهاده تولید و کاالی نهایی(              

 مدیریت و حفاظت آب.

از طر ف دیگر برای متوازن ساختن توسعه کشاورزی          

با تأمین و مصرف آب، نیاز مبرمی به فرهنگ سازی             

وجود دارد که یک مسئله اجتماعی به شمار می رود.           

باید دقت کرد که از دیدگاه توسعه، مبانی تامین و              

مصرف )عرضه و تقاضای( آب باید تغییر یابد. اگر در            

مدیریت آب به موضوع فرهنگ سازی و اقتصاد توجه          

شود، محدودیت منابع آب به مهمترین پروسه توسعه         

در آینده تبدیل خواهد شد و چنانچه این محدودیت           

از نظر مدیریت تقاضای آب پنهان بماند مشکالت             

 زیادی خواهیم داشت.

به طور خالصه، از الزامات اتنقال پارادایم مورد اشاره           

عبارت است از اقدامات و سیاستهایی است که                

مشارکت بخش عمومی و خصوصی را در مدیریت آب          

تسهیل سازد، یک چارچوب قانونی که خرید و فروش          

آب را به رسمیت بشناسد و مسئولیت پذیری و                

 مشارکت برای حفاظت از منابع آب را میسر سازد.

کالم آخر اینکه بر خالف گذشته که آب فراوان بود در           

حال حاضر و در آینده به دلیل فزونی تقاضا بر عرضه،            

تر می شود. به تعبیر علم        منابع آب روز به روز کمیاب     

اقتصاد، هرچند که کمیاب شود ارزش آن نیز بایستی          

 بیشتر شود به مصداق شعر سعدی شیرازی: 

 سل المصانع رکباً تهیم فی الفلواتی

 تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی  

بنابراین ارزش فزاینده آب بایستی در الگوی مصرف           

 آب کشاورزی، صنعتی و شهری انعکاس یابد.

 

 و من اهلل توفیق

 دکتر غالمرضا سلطانی 

 عضوء کمیته روابط عمومی و امور بین الملل
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 اخبار انجمن

نخستین نشست کمیتـه تـعـامـالت مـلـی و               

راهبردی انجمن اقتصاد کشاورزی ایران یکشنبه      

 ششم اردیبهشت ماه برگزار شد.

در این نشست که با حضور دکتر سید صـفـدر            

حسینی، دکتر ناصر شاهنوشی، دکتـر مـهـدی          

نژاد، دکتر امید گیالنپور، دکتـر حـمـیـد             کاظم

امیرنژاد و دکتر شاهرخ شجری برگزار شد شرح        

 وظایف کمیته مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر سید صفدر حسینی؛ مسئول کمیـتـه بـا           

اشاره به مسائل بخش کشاورزی ایران و نـبـود           

سـالـه در       5یک برنامه و استراتژی میان مدت       

این بخش گفت: در این راستا نیاز هست کـه از      

ای رو      ای به یک رویکرد پـروسـه        رویکرد پروژه 

 آوریم.  

وی به وجود تعداد زیادی از متخصصان اقتصـاد         

کشاورزی در کشور اشاره داشت و افزود: هـنـوز           

مساعدت مطلوبی از سوی دانش آمـوخـتـگـان           

اقتصاد کشـاورزی در بـخـش کشـاورزی و               

های مهم مدیریتی مرتبط و تأثیرگذار         مسئولیت

 نشده است. 

ایشان در ادامه سخنان خود با طرح پرسشهایـی       

به جایگاه انجمن اقتصاد کشاورزی ایران اشـاره         

داشت و افزود: انجمن اقتصاد کشاورزی ایران بـا     

سال هنوز گفتمان مشـخـصـی     23عمر بیش از    

گـذاریـهـا و         ندارد. انـجـمـن در سـیـاسـت             

گیریهای بخش کشاورزی نقش مـوثـر و        تصمیم

 مشخصی ندارد.  

تواند   کمیته تعامالت ملی و راهبردی انجمن می      

های بخش کشاورزی را تهیه کنـد. از            استراتژی

طرف دیگر مطرح شد که اگرچه وزارت جـهـاد           

های اقتصادی در کشور      کشاورزی یکی از وزارت   

محسوب می گردد، اما در این وزارتخانه، نـگـاه           

ها و راهبردهای بخش      اقتصادی برای تهیه برنامه   

کشاورزی حاکم نیست. از گذشته نگـاهـی کـه            

همواره بر بخش کشاورزی حاکـم بـوده اسـت            

افزایش تولید از طریق افزایش سطح زیـرکشـت         

های نسبی و رقـابـتـی و           بدون توجه به مزیت  

پتانسیل و ظرفیت آبی مناطق در کشـور بـوده           

است. بخش کشاورزی همواره فاقد یک برنـامـه          

میان مدت و استراتژی معین بـرای تـولـیـد و           

تجارت محـصـوالت کشـاورزی بـوده اسـت.             

های نـادرسـتـی از جـملـه صـادرات                سیاست

محصوالت کشاورزی با نیاز آبی بـاال و واردات           

تر گواه این  محصوالت کشاورزی با نیاز آب پایین  

ادعاست. الگوی تولید و تـجـارت مـحـصـوالت             

گونه ای است که فـعـاالن         کشاورزی در ایران به   

اندازد. گو این کـه       کشاورزی را به این اشتباه می     

اقلیم ایران یک اقلیم مرطوب و پرباران و بـدون          

محدودیت منابع آبی است. البته ایراداتی هم بـه      

نهادهای حمایت کننده بـخـش کشـاورزی از           

جمله موسسات و نهادهای اعتباری وابسته بـه          

بخش کشاورزی وارد است. از جمله این که نبود     

های مالی و اقتصادی پـروژه و           تمایز در ارزیابی  

های کشاورزی که این خود در تـقـابـل و              طرح

تعارض با رویکردهای نوین در بانکداری از جمله        

باشد، باعث شده    بانکداری سبز و اقتصاد سبز می     

محیطی، اقتصـادی   است که آثار تخریبی زیست     

های بخش کشاورزی     و اجتماعی بعضی از برنامه    

که توسط موسسات اعتباری کشـاورزی مـورد          

اند بر پیکره اقتصاد و توسعـه         حمایت قرار گرفته  

پایدار کشاورزی کامال مشهود و محسوس باشد.        

اقـتـصـاد      رسـد انـجـمـن         رو به نظر می     از این 

ها فـعـال       کشاورزی ایران بایستی در این زمینه     

شود، نقش خود را ایفا نماید و رویـکـردهـای             

مقطعی بخش کشاورزی را مورد تحلیل و نـقـد          

 قرار دهد.

رسـد در طـول ایـن            از طرف دیگر به نظر می     

ها متخصصین اقتصاد کشاورزی ایـران در           سال

مورد بعضی از موضوعات سـیـاسـتـی بـخـش              

کشاورزی راهکارهایی را مطرح و ارائه کرده اند،         

های حمایتی به صـورت       به عنوان مثال سیاست   

ای یا حمایت از قـیـمـت           های یارانه   توزیع نهاده 

محصوالت کشاورزی هر دو مورد بررسـی قـرار          

های کالن اقتـصـادی    گرفته اند و یا آثار سیاست   

از جمله سیاستهای پولی، مالی و تـجـاری بـر             

هـای     بخش کشاورزی و راهکارها و تـوصـیـه          

سیاستی آن و یا راهکارهای ارتقاء اثـربـخـشـی           

های تولید کشاورزی و مـواردی از ایـن             تعاونی

دست همه مورد بررسی و مطالعه قرار گـرفـتـه           

گـیـرنـدگـان بـخـش            اند. اما این که تصمـیـم      

ها   گذاران چرا به این توصیه      کشاورزی و سیاست  

 اند بحث دیگری است. توجه و عمل نکرده

همچنین در این جلسه مطرح شـد کـه اگـر              

انجمن اقتصاد کشاورزی ایران مساعدت کافی و       

موثری نداشته است شاید به این دلیل بوده کـه          

التحصیالن اقتصاد کشاورزی در قبـل        تعداد فارغ 

اند و در نـتـیـجـه             از انقالب بسیار اندک بوده    

های این رشته هـم        شناخت مسئولین از قابلیت   

التحصیالن آن اندک بـوده       متناسب با تعداد فارغ   

 است.

عالوه بر آن مطرح شد که یکـی از مشـکـالت              

رشته اقتصاد کشاورزی، نبود نام این رشتـه در          

فهرست نیروهای مورد نیاز استخدامی موسسات      

های اقتصاد    های دولتی در بین گرایش      و دستگاه 

یا مهندسی کشاورزی است که این موضوع بـه          

التحصیـالن ایـن رشـتـه را             شدت انگیزه فارغ  

 کاهش داده است.

همچنین یه این موضوع اشاره شد که متأسفانـه        

در ایران و به تبع آن در بخش کشـاورزی بـه              

صورت مـقـطـعـی و          موضوعات مختلف صرفا به   

شود و درنتیجه تصمیمات و        مدت نگاه می    کوتاه

راهکارهای اتخاذ شده هم به به صورت کـوتـاه           

مدت است. در انجمن اقتصاد کشـاورزی ایـران           

نیز از یک طرف به این موضوع خیـلـی تـوجـه          

نشده است و از طرف دیگر هم تـالـشـی بـرای         

 تغییر این رویکرد مسئولین صورت نگرفته است.

حال این موضوع مطرح است که در این شرایـط         

چه کار بایستی کرد تا صدای انجمن اقـتـصـاد            

گذار برسد؟ شاید راه      کشاورزی ایران به سیاست   

حل این باشد که ابتدا متخصصـیـن اقـتـصـاد             

های توسعـه     ها و برنامه    کشاورزی کشور سیاست  

بخش کشاورزی را با یک دید منتقدانه و بر پایه          

اصول علمی مورد مطالعه قرار دهند. چـرا کـه          

یکی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی عالوه بـر         

مسایل فنی، تحقیـقـات، تـرویـآ و آمـوزش              

گذاری در بخش کشـاورزی        کشاورزی، سیاست 

گـذاری بـخـش         است. برای این که سـیـاسـت      

کشاورزی در مسیر درست و مناسب خود قـرار          

گیرد الزم هست که انجمن در این زمینه نقـش          

 هدایت کنندگی خود را ایفا نماید.

های توسعه کشـاورزی،       مطالعه و ارزیابی برنامه   

های پیـش روی       تحلیل مسائل مبتالبه و چالش    

بخش کشاورزی ایران، ارزیابی رشته اقـتـصـاد          

کشاورزی از نظر کمی و کیفی، تحلیل و بررسی         

قوانین مرتبط با بخش کشاورزی و همـچـنـیـن        

بررسی وضعیت مـوارد اسـتـخـدامـی دانـش              

آموختگان رشته اقتصاد کشاورزی و راهکارهـای       

های مسئـول از       بهبود آن در سازمانها و دستگاه     

مواردی بود که در این نشست مورد توجه قـرار       

 گرفت.

 دکتر غالمرضا سلطانی اولین نشست کمیته تعامالت ملی و راهبردی انجمن اقتصاد کشاورزی ایران برگزار شد

 

 

 

 
 

دکتر غالمضا سلطانی مدرک کارشناسی خود را در سال              

در رشته منابع طبیعی از دانشگاه تهران اخذ کرد و بال           1343

فاصله برای ادامه تحصیل راهی دانشگاه برکلی کالیفرنیا شد          

در   1346و موفق شد درجه کارشناسی ارشد خود را در سال     

رشته اقتصاد کشاورزی از این دانشگاه دریافت کند. وی پس           

نیز موفق شد      1341از سه سال تالش بی وقفه در سال           

مدرک دکترای اقتصاد کشاورزی را با گرایش اقتصاد منابع           

طبیعی از همین دانشگاه دریافت کند. این استاد برجسته            

اقتصاد کشاورزی پس از اخذ مدرک دکترا در رشته اقتصاد            

کشاورزی از دانشگاه برکلی کالیفرنیا به ایران بازگشت و به            

عنوان عضو هئیت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز          

فرصت   3استخدام شد. از دیگر افتخارات ایشان طی نمودن          

مطالعاتی در کشورهای استرالیا، آلمان و آمریکا است. وی            

هم اکنون علی الرغم گذراندن دوران پر افتخار بازنشستگی           

همچنان مشغول به تدریس در گروه اقتصاد کشاورزی               

دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت شیراز است و عالوه بر            

آن بصورت غیر مستقیم در طرح های علمی و پژوهشی               

دانشجویان به عنوان استاد راهنما و یا استاد مشاور مشارکت          

 فعال دارد.  

از مهمترین فعالیت های علمی و اجرایی دکتر غالمرضا              

سلطانی کمک محققی دانشگاه برکلی کالیفرنیا طی                

و مدیریت بخش اقتصاد کشاورزی       1341تا    1347سالهای

 . را می توان ذکر کرددانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز 

دکتر سلطانی تدریس دروس مدیریت کشاورزی، اقتصاد            

منابع طبیعی، تهیه و ارزیابی طرحهای کشاورزی، اقتصاد            

منابع آب، اقتصاد مهندسی، کاربرد برنامه ریزی ریاضی در            

کشاورزی و روش تحقیق در اقتصاد کشاورزی در بر عهده             

داشته است. وی عالوه بر راهنمایی پایان نامه های                   

کارشناسی ارشد و رساله های دکتری در دانشگاه های               

مختلف کشور دارای تحقیقات علمی ـ پژوهشی متعددی            

است که نتایآ آن بصورت مقاله در نشریات علمی پژوهشی            

 داخلی و خارجی به چاپ رسیده است. 

دکتر سلطانی تا کنون طرح های تحقیقاتی متعددی را به             

عنوان مجری و یا همکار در سطح منطقه ای و ملی در دست       

اجرا داشته است. عالوه بر آن چاپ و انتشار کتابهای اقتصاد            

کشاورزی، اقتصاد مهندسی، کاربرد برنامه ریزی ریاضی در          

کشاورزی، مدیریت واحدهای کشاورزی نیز از آثار علمی وی         

 می باشد.

 با پیشگامان اقتصاد کشاورزی ایران

 صفحه اول
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 اخبار انجمن

اولین نشست کمیته آموزش و پژوهش انجمن اقتصاد 
 کشاورزی ایران برگزار شد

نخستین نشست کمیته آموزش و پژوهش انجمن        
اقتصاد کشاورزی ایران روز چهارشنبه سی ام             
اردیبهشت ماه با حضور اعضاء کمیته برگزار شد.           
در این جلسه دکتر یزدانی به عنوان رئیس کمیته          
از حضور اعضاء قدردانی به عمل آورد. وی با ابراز            

های جدید      خوشنودی از شکل گیری فعالیت        
های تخصصی، به عضویت       انجمن در قالب کمیته    

تعداد کثیری از اساتید و اعضاء هیئت علمی               
های کشور در انجمن اشاره داشت و                دانشگاه

های انجمن در ارائه خدمات علمی ـ             توانمندی
پژوهشی و آموزشی را گسترده و متنوع دانست.           

های اجرایی و علمی      وی همچنین تعامل با دستگاه    
ـ پژوهشی بخش کشاورزی و ارائه خدمات مورد           

هایی یاد    نیاز آنها توسط انجمن را از جمله فعالیت        
کرد که انجمن می تواند ورود پیدا کند. وی سپس          
پیشنهادات اعضا کمیته در خصوص راهکارهای          
عملی برای دست یابی به اهداف متعالی انجمن را          

 خواستار شد.
دکتر امجدی عضو هیئت علمی مؤسسه                 

پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه       
روستایی و همچنین عضو هیئت مدیره انجمن،           
تقویت ارتباط بین گروه های اقتصاد کشاورزی و           
مؤسسات تحقیقاتی از طریق برگزاری جلسات           
مستمر و دوره ای را به عنوان یک راهکار عملی             
دانست و اشاره داشت برای دستیابی به نظرات و            
پیشنهادات راهگشای اعضا فرهیخته انجمن الزم        
است به ارتباطات در این زمینه توجه ویژه ای شود.  
وی در بخش دیگری از اظهارات خود، خالء               
ارتباطات آموزشی و علمی ـ پژوهشی میان               

های   های آموزشی اقتصاد کشاورزی و گروه         گروه
مدیریت و علوم اقتصادی سایر دانشکده های غیر          
کشاورزی را متذکر شد و ابراز داشت در این زمینه          

 می توان گامهایی مؤثری برداشت.
وی برای جلوگیری از تکرار عناوین پژوهشی و            
پایان نامه های دانشجویی و همچنین جهت              
بخشیدن به پژوهشهای آینده، تشکیل بانک             
اطالعاتی در این زمینه را از اقدامات اساسی و مورد      

 نیاز انجمن بر شمرد. 
دکتر غالمرضا پیکانی عضو هیئت علمی دانشگاه          
تهران نیز با تأیید موارد مطرح شده، به دو عامل             
مسئله یابی و کشف مشکالت در بخش کشاورزی و        
ارائه راهکار توسط اعضاء نخبه انجمــــــن اشاره        

در ممالک پیشرفته از ابتدا      «داشت و بیان کرد:      
پژوهش ها طوری برنامه ریزی می شده است که           
منجر به حل مسائل و مشکالت موجود شود. لذا            

 .»باید مسئله یابی را در اولویت قرار داد
دکتر سید علی حسینی یکانی عضو هیئت علمی          
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با           
استقبال از فعالیت های جدید انجمن مواردی            

های   همچون ارزیابی آموزش های رایآ در گروه         
آمـــــــوزشی، برگزاری دوره های آموزشی مورد       
نیاز، تدوین منابع آموزشی بویژه در سطح دوره            
کارشناسی، طراحی و بروز نمودن سرفصل دروس        
مطابق با نیازهای جامعه و تهیه بانک اطالعاتی از           

 پژوهش های انجام شده را پیشنهاد داد.
اله موسوی عضو هیئت علمی         دکتر سید حبیب   

دانشگاه تربیت مدرس، تعامل و ارتباط دوسویه با          
افراد مؤثر و صاحب منصب در سازمانها و ارگانهای          
علمی ـ پژوهشی و اجرایی از طریق دعوت برای            
حضور در جلسات انجمن را بسیار مهم توصیف            

توان به    از این طریق می     «کرد و بیان داشت؛        
نیازهای اساسی مؤسسات دسترسی و آگاهی            

های کمیته از     داشت و لذا برنامه ریزی برای فعالیت      
 ».انسجام و دقت بیشتری برخوردار خواهد بود

وی همچنین در خصوص عدم شناخت رشته             
اقتصاد کشاورزی در جامعه به نحوه گزینش              
دانشجو توسط سازمان سنجش انتقاد داشت و            
معتقد است باید دانشجویان مشتاق تحصیل در           
کشاورزی و بویژه رشته اقتصاد کشاورزی را              
شناسایی نموده و از پذیرش دانشجویان غیر              

 عالقمند صرف نظر کرد.
در ادامه جلسه دکتر افشین امجدی به عنوان دبیر          
کمیته انتخاب گردید و مقرر گردید عناوین شرح          
وظایف و خدمات پیش بینی شده کمیته بصورت          

 موضوعی مورد پایش و پیگیری قرار گیرد. 

 های تولید،  در نشست تعاونی
  تهدیدهای آینده کشاورزی تشریح شد

برداری سازمان مرکزی تعاون      بهره    مدیرکل نظام 
روستایی با اشاره به تهدیدهای آینده بر اثر              
استمرار وضعیت موجود در کشور تصریح کرد:         

وری مصرف آب،     این تهدیدها شامل کاهش بهره    
کاهش ضریب مکانیزاسیون، کاهش کیفیت          

 خاک، مهاجرت و اقتصادی نبودن تولید است.

به گزارش خبرنگار ایسنا در قزوین، نشستی در          
های تولید    خصوص بررسی اهداف تشکیل تعاونی    

روستایی استان با حضور مسئوالن سازمان تعاون       
نادر   روستایی برگزار شد که در این نشست           

ها، افزایش    علیزاده گفت: تشکیل و ایجاد تعاونی      
تولید محصوالت کشاورزی را به دنبال خواهند         

 داشت. 
های تعاونی تولید        وی با بیان اینکه شرکت        

موجبات افزایش تولید و درآمد سرانه سکنه            
روستاها و رشد مداوم اقتصادی کشور را به دنبال     

های   دارند، اظهار کرد: یکی از اهداف مهم تعاونی       
تولید افزایش تولید محصوالت کشاورزی و            
انتخاب ترکیب زراعی با رعایت شرایط اقلیمی و         

 های آب و خاک منطقه است. محدودیت

های تعاونی تولید     علیزاده اهداف تشکیل شرکت   
سازی قطعات اراضی زراعی،      روستایی را یکپارچه  

برداری از منابع آب و خاک کشور از طریق            بهره
های نوین آبیاری، تسطیح اراضی زراعی و          شبکه

های   های ارتباطی بین روستاها، شیوه       احداث راه 
جدید کاشت، داشت و برداشت، احیای اراضی،         

های دامی    ایجاد صنایع دستی و تبدیلی فراورده      

 و زراعی عنوان کرد.

برداری سازمان مرکزی تعاون      بهره    مدیرکل نظام 
های تعاونی تولید را        روستایی رسالت شرکت   

استفاده بهینه از عوامل تولید و اجرای برنامه            
قانون تعاونی تولید، استقرار مدیریت مشارکتی        

داری، حفاظت،    آب به منظوری تامین، توزیع، نگه 

برداری از تاسیسات آب و آبیاری،        مدیریت و بهره  
عملیات مربوط به بهبود، توسعه و تولید                
محصوالت کشاورزی، تجهیز و نوسازی اراضی،        

های اقتصادی، تولیدی،        انجام کلیه فعالیت    
توزیعی و بازرگانی و ارائه کلیه خدمات مشاوره          

 فنی و مهندسی برشمرد.

وی با بیان اینکه افرادی که صاحب نسق و زمین          
های تعاونی تولید     توانند عضو شرکت    هستند می 

های تعاونی تولید      شوند و مدیرعامالن شرکت     
باید مهندس کشاورزی باشند، افزود: مدیریت         

های تعاونی    ترین عامل در توفیق شرکت        مهم
تولید است هر چند عوامل متعددی در سازندگی        

 های تعاونی تولید نقش دارند. و موفقیت شرکت

 صفحه اول

 

 سایت فصلنامه علمی ـ پژوهشی انگلیسی زبان انجمن اقتصاد کشاورزی ایران راه اندازی شد
 

 http://www.iranianare.ir متعلق به انجمن اقتصاد کشاورزی ایران با آدرس               Iranian Journal of Agricultural and Resource Economicsپایگاه الکترونیکی فصلنامه علمی ـ پژوهشی       
 یسی منتشر خواهد شد. اندازی شد. این نشریه که به تازگی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجازه انتشار یافته است در سطح بین المللی و به زبان انگل راه

استاد    James Ealesاحمد اکبری از اعضاء داخلی و          کترشایان ذکر است دکتر حبیب اهلل سالمی، دکتر سیدصفدر حسینی، دکتر غالمرضا سلطانی، دکتر محمد سعید نوری نائینی، دکتر سید کاظم صدر، د                           
رئیس انجمن اقتصاد کشاورزی آمریکا و دکتر         Barry Goodwinاستاد دانشگاه کالیفرنیا،         Julian Alstonاستاد دانشگاه آلبرتا،       Terry Veemanاستاد دانشگاه آلبرتا،       Vic Adamowiczدانشگاه پوردو،   

سردبیر و دکتر حسینی به عنوان مدیر مسئول انتخاب شده اند.            ان  محمد هاشم پسران استاد ایرانی دانشگاه کمبریآ انگلستان از اعضاء خارجی هیئت تحریریه این مجله می باشند.  همچنین دکتر سالمی به عنو                         
 مجله اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی ایران بزودی پذیرش مقاالت علمی ـ پژوهشی محققان داخلی و خارجی را آغاز خواهد نمود.

 قرار داده شده است. انجمن اقتصاد کشاورزی ایرانگفتنی است لینک دسترسی به سایت هر یک از نشریات علمی انجمن در صفحه اول سایت رسمی  

رئیس انجمن اقتصاد کشاورزی ایران دبیر کارگروه کشاورزی و 

 منابع طبیعی کمیسیون نشریات علمی شد.

طی حکمی از سوی دکتر مظفر شریفی مدیر کل دفتر                 

سیاست گذاری و برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و                

فناوری، دکتر حبیب اهلل سالمی به عنوان دبیر کارگروه                

کشاورزی و منابع طبیعی کمیسیون نشریات علمی وزارت            

 علوم، تحقیــــقات و فناوری منصوب شد.

گفتنی است دکتر سالمی دارای دکتری اقتصاد کشاورزی از           

دانشگاه آلبرتا کانادا بوده و  عضو هیئت علمی گروه اقتصاد              

باشد. وی سالهای زیادی در          کشاورزی دانشگاه تهران می     

کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به           

نیز به عنوان دبیر کمیته کشاورزی و         1371عنوان عضو کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی و از سال           

 منابع طبیعی قطب های علمی کشور مشغول فعالیت بوده است.

http://www.iranianare.ir/
http://www.iranianaes.ir/index.php?sid=1&slc_lang=fa
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بـا     1334دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در سال         

دانشجو در رشته کشاورزی عمومی شـروع     21پذیرش  

به کار نمود. در طی سالیان گذشـتـه ایـن دانشـکـده           

پیشرفت های چشمگیری در توسعه کمی و کـیـفـی             

رشته ها و گرایشهای تخصصی علوم کشاورزی داشـتـه          

است. هم اکنون دانشکده کشاورزی دانشـگـاه شـیـراز             

دارای بخشهای مهندسی آب، اقتصاد کشاورزی، عـلـوم         

باغبانی، ترویآ و آموزش کشاورزی، زراعـت و اصـالح            

نباتات، علوم خاک، علوم دامی، علوم و صنایع غـذایـی،           

گیاه پزشکی، مکانیک ماشینهای کشاورزی، مهنـدسـی        

بیوسیستم و مدیریت مناطق بیایانی است. سابقه بخش         

اقتصاد کشاورزی این داشکده به بیش از نـیـم قـرن               

رسد. وجود سابقه دیرینه و همچنین کادر هـیـئـت              می

علمی توانمند و صاحب نام در رشته اقتصاد کشـاورزی           

موجب شده است که بخش اقتصاد کشاورزی دانشـگـاه          

شیراز یکی از قطب های تأثیر گـذار عـلـم اقـتـصـاد                 

کشاورزی کشور شده و در این زمینه دانش آموختگـان          

زیادی را تحویل جامعه علمی، پژوهشی و اجرایی کشور         

 نماید.

هم اکنون هیئت علمی بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه        

شیراز را سه نفر استاد و دو نفر استادیار به شرح جدول            

ذیل تشکیل می دهد. همچنین دکتر غالمرضا سلطانـی   

به علت بازنشستگی بصورت نیمه وقت در این بـخـش            

همکاری دارند. در حال حاضر مدیریت بخش بر عـهـده         

 دکتر منصور زیبایی می باشد.  
 

 اعضای هیات علمی بخش اقتصادکشاورزی

 مرتبه علمی نام نام خانوادگی ردیف

 استاد تمام وقت دکتر عبدالکریم اسماعیلی 4

 استاد تمام وقت دکتر محمد بخشوده 2

 استاد تمام وقت دکتر منصور زیبایی 9

 استادیار تمام وقت دکتر فالحی 1

 استادیار تمام وقت دکتر ذکریا فرج زاده ۵

 استـاد نیمه وقت دکتر غالمرضا سلطانی 2

 بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

 معرفی کتاب

 

 دولت و رشد اقتصادی در ایران

نویسندگان: حسن درگاهی, فرهـاد نـیـلـی,           

 محمد کردبچه، مسعود نیلی

 موضوع: اقتصاد

 216تعداد صفحات: 

 5-334-185-164-178شابک: 

 4نوبت چاپ: 

 قطع: وزیری

 جلد: شومیز

   لایر 163،333قیمت: 

هایـی    دولت در اقتصاد ایران همواره در حوزه      

فراتر از محدوده کالسیک خود فعالیت کـرده    

است و به همیـن دلـیـل بـرای ارزیـابـی                

بـایسـت     پیامدهای مترتب بر کارکرد آن، می     

نحو مناسبی همه عملکرد دولت را پوشـش    به

 داد.

در این کتاب، سه مسیر متمایز برای تـأثـیـر           

های دولت بر رشد اقتصادی درنـظـر           فعالیت

شود. مسیـر اول سـازوکـارهـای             گرفته می 

دهد و مسیـر      ای را مورد توجه قرار می       بودجه

هـای    های دولت در حوزه بنگاه      دوم بر تصدی  

شود. سومیـن مسـیـر،          اقتصادی متمرکز می  

اموری از قبیل تعیین قیمت کاالها و خدمات        

های ایجـادشـده در        در سطح خرد و اختالل    

 گیرد. سطح کالن را در بر می

ی بـرای               ارائه شاخص  های مـنـاسـب کـمـر

های دولت، انـدازه       گیری میزان تصدی    اندازه

های پنهان موجود در       دولت با توجه به یارانه    

های متعدد کمری بـرای        اقتصاد و نیز شاخص   

های ایجادشده توسـط      سنجش میزان اختالل  

دولت و ارزیابی اثرات هر یک بر رشد اقتصاد         

های عمده مجموعه حـاضـر         ایران از نوآوری  

 است.

شود که تمـایـل       در این کتاب نشان داده می     

ها در ایران، همواره دخـالـت در           غالب دولت 

بازارها، عرضه کاالهای خصوصی و دوری از         

 عرضه کاالی عمومی بوده است.

 آشنایی با گروه های اقتصاد کشاورزی دانشگاه های کشور

 سالروز ارتحال جانسوز و ملکوتی
 رهبر کبیر انقالب اسالمی را تسلیت عرض نموده 

 داریم. و یاد خاطره آن ابر مرد تاریخ را گرامی می
 

 »روابط عمومی انجمن اقتصاد کشاورزی ایران«

 عید بزرگ نیمه شعبان
و والدت با سعادت حضرت ولیعصر حجت ابن الحسن 

 العسکری )ع( را تبریک و تهنیت می گوییم.
 

 »روابط عمومی انجمن اقتصاد کشاورزی ایران«

 صفحه اول
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 گزیده خبرهای کشاورزی ایران

خبرگزاری تسنیم: مدیرعامل سازمان مرکزی تعان روستایی ایران با بیان اینکه             

در کشور کشاورزی قراردادی اجرا نشده است، گفت: ماندگاری تولید در این                

 است که کشاورزی قراردادی در کشور اجرا شود.

به گزارش خبرگزاری  تسنیم از کرج، حسین صفایی در دومین جلس هماهنگی             

های تحت پوشش تعاون روستایی البرز که بعد از ظهر امروز در محل                   تشکل

مرکز آموزش این تعاونی برگزار شد، با اشاره به اینکه باید تعریفی درست از                   

کشاورزان و حرفه کشاورزی در کشور ارائه داد، اظهار داشت: باید انجام کار                  

 جمعی و گروهی سرلوحه تمام امور از جمله بخش کشاورزی قرار گیرد.

میلیون   4انجام شد بیش از       83وی با بیان اینکه طبق سرشماری که در دهه            

کشاورز در سطح کشور مشغول به کار هستند، افزود: این ظرفیت نباید به                    

تنهایی کار کند چرا که بر آورد نیرو و ظرفیت این تعداد کشاورز در سطح کشور                

 بسیار باال است.

مدیرعامل تعاون روستایی ایران با تاکید بر اینکه باید بستر کار جمعی در                    

کشاورزی فراهم شود، خاطرنشان کرد: بازار تولید و بخش کشاورزی به هم                  

 پیوسته هستند.

صفایی با اشاره به اینکه متاسفانه کشاورزان در سود نهایی محصول خود هیچ                

ها شده است، تصریح کرد: اگر        سهمی ندارند که این امر سبب نارضایتمندی آن        

گیر   ای گریبان   این مشکل در بخش کشاورزی برطرف نشود مشکالت عدیده            

 شود. کشاورزان و در نهایت اقتصاد کشور می

ها و تعاونی روستایی تالش        وی با بیان اینکه باید نسبت به ساماندهی تشکل           

کرد، اظهار داشت: کشاورزان باید در آخرین مرحله فروش منافع خود را جذب               

 کنند.

وی با اشاره به اینکه دولت طبق مقررات گندم مازاد مصرف کشاورزان را                     

کند، خاطرنشان کرد: متاسفانه در کشور زنجیره تامین در بخش              خریداری می 

 کشاورزی درست مهندسی نشده است.

مدیرعامل تعاون روستایی ایران با تاکید بر اینکه زنجیره تامین باید در کلیه                 

های اجرایی اصالح شود، گفت: متاسفانه در کشور همواره تولیدکننده               دستگاه

 اصلی کمترین درآمد را دارد.

صفایی با اشاره به اینکه در کشور کشاورزی قراردادی اجرا نشده است، گفت:                

 ماندگاری تولید در این است که کشاورزی قراردادی در کشور اجرا شود.

 مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران:  

 کشاورزی قراردادی در کشور اجرا شود 

به گزارش واحد مرکزی خبر، قباد افشار معاون وزیر جهاد             

کشاورزی در همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک، آمارهای           

تقریبی را یکی از چالش های برنامه ریزی در بخش                   

و   16کشاورزی و منابع آب و خاک اعالم کرد و گفت: حدود            

و هفت دهم میلیون هکتار یعنی         18هفت دهم میلیون تا      

درصد کل عرصه های کشور مساحت زمین های                  11

کشاورزی داریم که به دلیل نداشتن اطالعات مکانی                

 توان برای منابع آب و خاک برنامه ریزی درست کرد. نمی

رئیس سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی گفت: از            

سال قبل تا کنون به دلیل            43زمان اصالح اراضی در        

نداشتن اطالعات مکانی مناسب، همواره شاهد اختالفات           

حقوقی زمین های کشاورزی بوده ایم و میلیاردها تومان              

 صرف این اختالفات شده است.

درصد پرونده های قضایی در روستاها            53افشار افزود:    

مربوط به اختالفات زمین کشاورزی است و میانگین این             

 درصد برآورد می شود. 33پرونده ها در کشور 

رئیس سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی تخریب            

خاک را از آسیب های جدی و بدتر از موضوع کم آبی بیان               

میلیون هکتار    2منابع خاک حاصلخیز کشور          کرد و گفت:  

است که در مناطق مختلف به ویژه در شمال کشور شاهد              

 تخریب آن هستیم.

افشار خاطرنشان کرد: هر قطعه از خاک کشور که به دلیل             

جانمایی نامناسب در توسعه شهری با صنعتی از بین برود،            

دیگر قابل بازیافت نیست. وی با تاکید بر اینکه مکانیابی               

برخی واحد های صنعتی در کشور به دلیل فقر آمایش                

سرزمینی و اطالعات مکانی دچار اشکال است، گفت: به              

عنوان مثال در استان اصفهان در خشک ترین مناطق کشور           

 صنایع آب بر مانند ذوب اهن مستقر شده است.

رئیس سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی افزود:             

مسئوالن کشور به منابع آب و خاک باید نگاه کالن داشته              

باشند. وی یکی از دالیل تخلفات در زمین های کشاورزی را            

درصد زمین    11نداشتن اطالعات مکانی دانست و گفت :           

درصد آن بهره     1های کشور قابلیت کشاورزی دارد که از          

برداری می شود و به دلیل خالء اطالعات و برنامه ریزی                

ضریب تامین کالری از بخش کشاورزی در سبد غذایی مردم          

 درصد برسد. 83درصد است که باید به  63

افشار همچنین از همکاری مشترک با سازمان نقشه برداری          

برای کاداستر زمین های کشاورزی خبرداد و گفت : این              

 13همکاری از سال گذشته اغاز شده است و بر اساس آن               

 میلیون هکتار از زمین های کشاورزی ساماندهی خواهد شد.

 معاون وزیر جهاد کشاورزی: آسیب جدی زمین های کشاورزی، فقر اطالعات است

 انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

Iranian Agricultural Economics Society 

www.iranianaes.ir 

Web mail: iranianaes.ir@gmail.com 

به گزارش ایرنا، پروسسو آلکاال، وزیر کشاورزی فیلیپین و علی          

اصغر محمدی سفیر ایران در این دیدار ضمن بررسی آخریـن           

وضعیت روابط اقتصادی دو کشور، گسترش همکاری هـا در            

 بخش کشاورزی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

سفیر ایران در مانیل با دعوت از طرف فیلیپینی برای شرکـت            

در نمایشگاه صنایع غذایی و کشاورزی ایران که خـرداد مـاه         

سالجاری در تهران برگزار می شود، گفت ایران و فیلیپیـن از             

های   دیر باز در تجارت محصوالت غذایی و کشاورزی، همکاری        

آموزشی در بخش شیالت و آبزیان و همچنین برگزاری دوره           

 های تحقیقاتی همکاری داشته اند.

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مـواد           

( 2315غذایی، ماشین آالت و صنایع وابسته )ایران اگروفـود            

 قرار است از پنجم تا هشتم خرداد ماه در تهران برگزار شود.

شرکت و واحد تولیدی داخلی و      733در این نمایشگاه بزرگ     

شرکت خارجی حضور داشته و جـدیـدتـریـن کـاالهـا،          235

 تولیدات و خدمات خود را ارائه می دهند.

سفیر ایران در فیلیپین در ادامه، گفت که با توجه به شـرایـط         

های تکمیلی دو      در حال تغییر بازارهای بین المللی و ظرفیت       

کشور، امکان توسعه روابط در این بخش بیـش از گـذشـتـه            

 فراهم شده است.

وزیر کشاورزی فیلیپین نیز با اشاره به اهمیت بازار ایران برای           

هـا     موز صادراتی فیلیپین، عزم مانیل برای گسترش همکـاری     

های مختلف و این بخــش از روابط را مورد تـاکـیـد               در بخش 

 قرار داد.

براساس آمار دولت فیلیپین، ایران در سه ماهه چهـارم سـال             

هزار دالر موز از این کشور     333میلیون و     18میالدی    2314

 وارد کرده است.

پروسسو آلکاال همچنین با استقبال از حضور نـمـایـنـدگـان              

فیلیپین در نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی ایران، گفت         

های آینده و با برگزاری نشستهای کارشناسی بیـن        که طی ماه  

 دو کشور توافقات جدیدی شکل خواهد گرفت.

مقام فیلیپینی ابراز امیدواری کرد که به منظور گفت وگو بـا             

های ایرانی و در راستای توسعه روابط اقتصادی دو کشور        طرف

در نخستین فرصت مناسب از جمهـــوری اسـالمـی ایـران             

  دیدار کند

 مذاکره وزیر کشاورزی فیلیپین و سفیر ایران در مانیل

 وزیر کشاورزی فیلیپین: توافقات جدید با ایران در راه است

 صفحه اول

http://www.iranianaes.ir/
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معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی از برنامه            
درصدی مصرف آب تا افق سال         33جویی    صرفه

گذاری در      خبر داد و گفت: سرمایه           1434
 کشاورزی باید با جهت گیری توسعه پایدار باشد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رادیو             
گفتگو، به دنبال تهیه بسته فنی مصرف بهینه           

آب در بخش کشاورزی، برنامه رویداد در               
مصاحبه با معاون امور زراعت وزارت کشاورزی         

 چگونگی پیاده سازی این طرح را پیگیری کرد.

عباس کشاورز معاون زراعت وزیر جهاد               

کشاورزی این بسته را شامل شش سرفصل از           
جمله تغییر شیوه فصول کاشت برخی محصوالت    

ای   برشمرد و افزود: در این راستا از کشت گلخانه        
حمایت می کنیم؛ همچنین فصول دیگر این           
بسته شامل استفاده از مواد ژنتیکی، حمایت از          

محصوالت بر مبنای مزیت بهره وری از آب و             
 بهبود عملیات زراعی است.

وی ادامه داد: این موارد از منظر آزمون و خطا            
بررسی شده و در حد پایلوت مورد عملیات قرار          

گرفته است؛ بعنوان مثال سال گذشته نمونه           
های موفقی از آبیاری میکرو برای چغندرقند و          

 سبزیجات اجرایی شده است.
معاون امور زراعت وزارت کشاورزی خاطرنشان        

زمین   1434کرد: پیش بینی می کنیم در افق          

زراعی جدیدی به کشور اضافه نخواهد شد؛             
بنابراین تمرکز ما مبتنی بر سطح زیرکشت             

 نیست.
کشاورز توجه وزارتخانه مطبوع اش در افق             

را مبنی بر افزایش عملکرد بهره وری             1434
عنوان کرد و افزود: اگر موجبات حمایت های            
دولتی فراهم شود و بتوانیم تکنولوژی کاربردی         

 33را به کشاورزان معرفی کنیم، صرفه جویی           

 درصدی آب دور از انتظار نیست.
وی اجرای این بسته را بر عهده وزارت کشاورزی         
دانست و افزود: نخستین برنامه ما انتقال               
تکنولوژی و افزایش این توان است؛ در این راستا         
با همکاران بخش تحقیقات و سایر کشورها             

مذاکراتی را مطرح و مبانی را پایه گذاری کرده           
 ایم.

معاون امور زراعت وزیر کشاورزی این برنامه            
ریزی ها را مبتنی بر افزایش بذرهای جدید             
خواند و ادامه داد: دومین گام آشنا سازی               
کشاورزان با طرح های پایلوت است که در              

 خراسان، فارس و خوزستان آغاز شده است.
کشاورز گفت: در مناطقی کشت پاییزه                
چغندرقند را شاهد بودیم که در استان گلستان         
توسعه مناسبی داشته؛ در این راستا معتقدم راه         

حل برون رفت از بحران آب کشور مبتنی بر             
 مدیریت مصرف است.

وی توسعه پایدار را مبتنی بر سرمایه گذاری و           
ایجاد جذابیت هایی در جهت مزیت اقتصادی          
دانست و تصریح کرد: توسعه بایستی مورد             

حمایت قرار گیرد تا با قوت این برنامه را پیش            
بریم؛ دوستان تحقیقاتی و موسسات نیز باید           
مورد توجه بیشتر قرار گیرند و سرمایه گذاری           

 ارزان برای کشاورزان فراهم آید.

کشاورز در این راستا بر لزوم منطقی شدن              
 :انتظارات از بخش کشاورزی تاکید کرد و افزود          

در کشور از تکنولوژی مناسبی برخوردار هستیم؛       
اما بدلیل عدم تقاضا متوقف شده اند؛ پیش از            
این باوری مبنی بر کم آبی وجود نداشت؛               

بنابراین بسیاری از تکنولوژی های گذشته به           
 توسعه تبدیل نشده است.

معاون وزیر کشاورزی خاطرنشان کرد: در این          
راستا سرمایه گذاری بسیار اثرگذار است؛ اما            

معتقدم تقاضا و مهم تر از همه ایجاد وفاق ملی            
 بیشترین شرط کار است.

وی کشاورزان را نخستین متضرران کاهش            
پایداری دانست و گفت: هم اینک در جهت              

پایداری بخش کشاورزی رایزنی می کنیم؛            
کشاورزی آسیب های ناپایدار بسیاری دیده است       
و عملکرد بسیاری از محصوالت روندی کاهشی         
داشته که نشانه خوبی برای کشاورزی کشور           

 نیست.

 معاون وزیر کشاورزی تاکید کرد

 4161درصدی آب تا افق  96جویی  صرفه

قائم مقام شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از         گذاری در کشاورزی با محور توسعه پایدار سرمایه
توسعه کشاورزی گفت: نـظـام جـامـع آمـوزش              
صندوق های کشاورزی در دست تدویـن بـوده و            

اولین جلسه آموزشی را تا خـرداد مـاه بـرگـزار               
 خواهیم کرد.  

به گزارش خبرنگار مهر، عوض علیزاده مقدم بـعـداز           
ظهر پنجشنبه در جلسه هم اندیشی مدیران صندوق        

های حمایت از توسعه بـخـش کشـاورزی اسـتـان              
اظهارکرد: باید تحول و تغییری در تخصیص اعتبارات        
دولتی و استانی صندوق های حمایت از توسعه بخش         

 کشاورزی اتفاق بیفتد.

وی با بیان اینکه شرکت مادر تخصصی به اندازه تـوان   
در حوزه دولت و مجلس مسائل صندوق ها را مطـرح           
می کند، بیان کرد: مباحث در سطوح مختلف بـایـد            
مطرح شود و اگر این امر تحقق نیابد تغییرات شـکـل    

 نگرفته یا با کندی پیش خواهد رفت.

صندوق حمایت از توسعه بـخـش          34 تشکیل  

 کشاورزی در کشور

علیزاده ادامه داد: در حال حاضر مـحـدودیـت هـای             

قانونی زیادی در کشور داریم که باید با کمک هم رفع       
 کرده و با نگاه جهادی به مسائل را حل کنیم.

صندوق حمایت از توسعه بـخـش      11 وی از تشکیل   
کشاورزی در کشور خبر داد و گفت: تاکنون بالغ بـر            

میلیارد تومان در این صندوق ها سرمایه گذاری          133 

میلیارد تومان آن مربـوط بـه          53 شده که نزدیک به     
 خراسان جنوبی است.

قائم مقام شرکت مادر تخصصی صندوق حمایـت از           
توسعه بخش کشاورزی با بیان اینکـه ایـن مـیـزان              
نسبت به مجموعه مقیاس تولیدات بخش کشـاورزی        

استان عدد قابل توجه ای نیست، افزود: با توجـه بـه             
درصد تولیدات استان باید سرمایه در        23 اینکه حدود   

صندوق ها داشته باشیم، باید رقم سرمایه گذاری در          
میلیارد تومان بـرسـد کـه تـفـاوت              333 استان به   

 معناداری وجود دارد.

علیزاده با اشاره به اینکه مبنای تاسیس صندوق هـای    
شهرستانی و استانی سند مرجعی دارد که مـتـولـی            
تهیه و تدوین آن سازمان جهاد کشـاورزی اسـتـان             
است، عنوان داشت: ما به عنوان شرکت مادر هـرچـه           

 که استان ها منعکس کنند را خواهیم پذیرفت.

وی به فعالیت دو صنـدوق حـمـایـت از بـخـش                  
کشاورزی زنان در شهرستان های سرایان و درمـیـان          
اشاره کرد و افزود: صندوق های زنان برآیند اعتبـارات       

واحدهای خرد حوزه زنان بوده و هدف آن قانونمـنـد           
 کردن این واحدها است.

قائم مقام شرکت مادر تخصصی صندوق حمـایـت از          
توسعه بخش کشاورزی با تاکید بر مشارکت دولت و          
استمرار حمایت از توسعه بخش کشـاورزی، بـیـان            

داشت: باید نسبت به پایدار بودن منابع دولت اهتمـام          
 کنیم.

معافیت صندوق های حمایت از توسعه بـخـش         

 کشاورزی از مالیات

علیزاده اضافه کرد: ما صندوق ها را ابزاری می دانیـم        
در اختیار بخش دولتی و بخش غیر دولـتـی بـرای              
توسعه پایدار بخش کشاورزی و لـذا در چـارچـوب             
افزایش متوزان، افزایش سرمایه صندوق را در دستـور         

 کار خود قرار داده ایم.

وی با بیان اینکه از ابتدای کار راه انـدازی صـنـدوق              
های حمایت از توسعه بخش کشـاورزی یـکـی از              
خواسته های ما این بود که صندوق های شهرستانـی          
باید سهام دار صندوق استان شوند، عنوان داشت: در          

حال حاضر برای تحقق این امر یک مانع قانونی وجود          
دارد چراکه صندوق نمی تواند سهام دار صندوق باشد         

 و ما دنبال مرتفع کردن این مانع هستیم.

قائم مقام شرکت مادر تخصصی صندوق حمـایـت از          

مالیاتـی   توسعه بخش کشاورزی در ارتباط با معافیت        
صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی نـیـز          

که  گفت:در اصالح قانون مالیات های مستقیم کشور        
طی سال گذشته در مجلس مطرح شد صنـدوق هـا            
هم همانند همه تشکل های بـخـش کشـاورزی از             

 معافیت های مالیاتی برخوردار می شوند.

علیزاده اضافه کرد: هم اکنون شورای نگهبان ایراداتی        
برای این قانون مطرح کرد که دنبال رفع آن هستیـم           
و امیدواریم ظرف چند ماه آینده تصـویـب شـود و              

صندق های حمایت از توسعه بخـش کشـاورزی در        
سال آینده از برآیند این قانون استفاده کنند. وی بیان       
کرد: همچنین در حال حاضر نظام جـامـع آمـوزش            
صندوق های کشاروزی در دست تدوین بوده و اولیـن   

 جلسه آموزشی را تا خرداد ماه برگزار خواهیم کرد.

 علیزداه:

 های کشاورزی تدوین می شود نظام جامع آموزشی صندوق

 صفحه اول

http://media.mehrnews.com/d/2015/05/21/4/1701222.jpg
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 وزیر کشاورزی صربستان 

 خواستار گسترش روابط تهران ـ بلگراد شد
 

 

به گزارش ایرنا، سنژانا بوگوساولیویچ بوشکوویچ در دیدار         

با مجید فهیم پور سفیر ایران در بلگراد با یادآوری روابط            

دوستانه دو کشور، گفت: تردیدی نیست که ایران مهد            

تمدن بشری است و ما همیشه با احترام خاص به ایران،            

تاریخ و فرهنگ غنی آن نگاه می کنیم و با چنین                   

 کشوری خواهان گسترش روابط و همکاری هستیم.

بوشکوویچ با یادآوری تبادل هیات های تجاری بین دو            

کشور جهت آشنایی با امکانات یکدیگر در زمینه های             

مختلف از جمله کشاورزی و محیط زیست، بر عالقه              

مندی دولت و نخست وزیر برای ارتقا سطح روابط و               

 همکاری های دو کشور تاکید کرد.

وی امکانات گسترده صربستان و ایران را در زمینه                

کشاورزی و تبادل کاال بین دو کشور در این زمینه بسیار           

پایین دانست و تبادل هیئت هایی بین کارشناسان و              

متخصصان دو کشور را برای بررسی همکاری در زمینه           

 های دامپزشکی، حفاظت از نباتات پیشنهاد کرد.

بوشکوویچ همچنین آمادگی وزارت کشاورزی و محیط          

زیست صربستان را برای انتقال دانش و تجربیات                

های کشاورزی و محیط      کارشناسان این کشور در زمینه     

زیست به ایران اعالم کرد و گفت که ایران بازار گسترده            

 ای برای تولیدات صربستان است. 

وزیر کشاورزی و محیط زیست صربستان برای سفر به            

ایران و دیدار با محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی              

جمهوری اسالمی ایران جهت گفت و گو و تبادل نظر              

برای گسترش همکاری های دو جانبه ابراز عالقه مندی           

 کرد.

فهیم پور، همکاری کشاورزی را از جمله اولویت های             

همکاری ایران با صربستان بر شمرد و گفت: محصوالت           

کشاورزی صربستان مانند بذر ذرت، سموم دفع آفات در          

ایران بازار خوبی دارد و دیدار مقامات و کارشناسان دو             

کشور برای آشنایی با تولیدات و امکانات یکدیگر در              

بخش کشاورزی و دیگر بخش ها می تواند به سرعت               

 بخشیدن همکاری های دو جانبه کمک کند.

سفیر کشورمان در بلگراد نیز روش های مختلف آبیاری           

بخصوص آبیاری قطره ای و همچنین صادرات خشکبار از         

ایران به صربستان از جمله پسته، کشمش و خرما را از              

 دیگر ابعاد همکاری بین دو کشور دانست.

 گزیده خبرهای کشاورزی ایران

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ در این               

شرکت و واحد تولیدی داخلی       733نمایشگاه،  

شرکت خارجی حضور داشته و             235و   

جدیترین کاالها، تولیدات و خدمات خود را         

ارائه و در معرض دید عالقمندان قرار خواهند        

  داد. 

انگلستان، اسپانیا، اتریش، اکراین، امارات          

متحده عربی، بحرین، ایتالیا، آلمان، بلژیک،        

پرتغال،تایلند، لوکزانبورگ، لبنان، کویت،        

عمان، ژاپن، ارمنستان، ترکیه، چین، روسیه،       

سوئیس، فرانسه، کره جنوبی، هلند، و هند          

کشورهائی هستند که در بیست و دومین           

نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد       

غذائی، ماشین آالت و صنایع وابسته هند           

 بصورت گروهی در نمایشگاه مشارکت دارند.

حضور شرکت ها و کشورهای خارجی در             

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنایع          

کشاورزی، مواد غذائی، ماشین آالت و صنایع         

( نسبت به سال     2315وابسته )ایران آگروفود     

 درصد رشد یافته است. 73گذشته حدود 

این نمایشگاه در فضائی به مساحت بیش از            

آ، 38،  38و در سالن های       مترمربع     333/63

،   44ب، خلیآ فارس     41،  41آ،  43،  43،  35

31A  ،31B  ،6  ،7،8-1  ،13-11،13-12  ، 27 

و فضای بازسالن های نمایشگاهی        25، سری   

  برپا خواهد شد.

های کشورمان    معرفی توانمندی ها و پیشرفت     

در حوزه کشاورزی و غذائی، ارتقاء سطح              

مبادالت تجاری کشورمان در جهت توسعه          

صادرات غیر نفتی، آشنائی شرکت کنندگان و        

بازدیدکنندگان با آخرین دستآوردهای علمی و      

صنعتی حوزه کشاورزی و غذائی داخلی و             

خارجی، اشتغال و کارآفرینی، ارتقاء دانش و          

تبادل اطالعات بین شرکت کنندگان در             

نمایشگاه، تشویق و ترغیب تولید کنندگان           

برای رقابت سالم و هدفمند در عرصه این              

صنعت و ایجاد فضا برای ارتباط مستقیم تولید         

کنندگان با مصرف کنندگان؛ مهمترین اهداف       

برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی        

صنایع کشاورزی، مواد غذائی، ماشین آالت و         

 صنایع وابسته است.

های مختلف این نمایشگاه انواع صنایع       در بخش 

پروتئینی، انواع فرآورده های گوشتی، انواع          

فرآورده های لبنی، انواع غذاهای آماده و نیمه         

آماده؛ صنایع تبدیلی ـ انواع کنسروهای             

غیرگوشتی، انواع خشکبار؛ انواع سبزیجات          

خشک و معطر، عرقیات گیاهی، ادویه جات،          

ها، صنایع آشامیدنی، انواع فرآورده های        چاشنی

آردی، انواع نان صنعتی، صنایع قند و نیشکر،          

فرآورده های روغنی، پخش و توزیع انواع             

فرآورده های غذائی، صنایع کشاورزی، صنایع        

وابسته و ماشین آالت و ادوات مربوطه، نهاده          

های کشاورزی، ماشین آالت و ادوات کشاورزی       

و باغبانی، سیستمهای آبیاری، گلخانه، ماشین       

آالت بسته بندی، توزین و پرکن، ماشین آالت         

صنایع آردی، ماشین آالت صنایع کنسرو و           

کمپوت، ماشین آالت صنایع روغن، ماشین          

آالت صنایع شیر و لبنیات و پنیر، ماشین آالت         

صنایع تبدیلی، ماشین آالت صنایع گوشت،          

ماشین آالت صنایع سردخانه، ماشین آالت          

صنایع غذائی سبک، ماشین آالت صنایع غذائی       

مادر، ماشین آالت تکمیلی صنایع غذائی،            

ماشین آالت عمومی صنایع غذائی، تصفیه و          

 پاالیش آب، بسته بندی، ارائه خواهد شد.

همزمان با برگزاری این نمایشگاه؛ نشست های        

تخصصی جانبی متنوع در مباحث موضوعی         

و  نمایشگاه توسط متخصصان، کارشناسان         

دست اندر کاران صنعت غذا و کشاورزی کشور        

  نیز برگزار خواهد شد.

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنایع          

کشاورزی، مواد غذائی، ماشین آالت و صنایع         

خرداد   8تا    5( از   2315وابسته )ایران آگروفود    

در محل دائمی     16تا    1ماه هر روز از ساعت       

نمایشگاههای بین المللی تهران آماده بازدید         

 عالقمندان خواهد بود.

 برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذائی، ماشین آالت 

 حجتی: تجهیز و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی است

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی،          

محمود حجتی در حاشیه بازدید ازطرح نهضت پهنه بندی اراضی                   

کشاورزی در مراکز جهادکشاورزی شهرستان هریس، افزود: اجرای طرح           

تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی ضمن تراکم کشت              

محصوالت و افزایش درآمد کشاورزان می تواند در مدیریت بهینه مصرف            

 آب کشاورزی با انجام آبیاری تحت فشار نقش اساسی ایفا نماید.

وی با اشاره به مشکالت ناشی از خشکسالی و محدودیت در منابع آب،                

ضرورت مدیریت مصرف آب و توسعه سامانه های نوین آبیاری را مورد                

تاکید قرارداد و گفت: خشکسالی در کشور، استفاده از شیوه های نوین                

آبیاری و مدیریت مصرف منابع آب را به یک ضرورت تبدیل کرده که                  

 یکپارچه سازی اراضی تحقق آن را تسهیل می سازد.

های این وزارتخانه برای        ریزی  وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه         

بکارگیری دو روش جدید در آبیاری، خاطر نشان کرد: برای نخستین بار              

ای در زراعت اجرا شده که این    در کشور آبیاری زیر سطحی و آبیاری قطره 

روش ها مصرف آب را به شدت کاهش و میزان تولید محصوالت را                    

 افزایش می دهد.

 صفحه اول
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 گزیده خبرهای کشاورزی ایران

خبرگزاری تسنیم: معاون امور زراعـت وزارت جـهـاد             

کشاورزی گفت: بسته ای فنی برای مصرف بهینـه آب            

در بخش کشاورزی تهیه و مدیریت تـقـاضـا، احـیـای              

 طبیعت و حفظ محیط زیست در آن لحاظ شده است.          

به گزارش خبرگزرای تسنیم به نقل از پایگـاه اطـالع             

رسانی وزارت جهاد کشاورزی، عباس کشاورز با بـیـان           

این خبر در نخستین کنگره ملی آبیاری و زهکشی در           

مشهد افزود: کشت نشـایـی، کشـت گـلـخـانـه ای،                  

محدودیت کشت تابستانه و برنامه اصالح الگوی کشـت         

را می توان به عنوان نمونه هایی از این راهکـارهـا نـام         

 .برد

  :معاون وزیر جهاد کشاورزی

 بسته فنی مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی تهیه شد 

  :معاون وزیر جهادکشاورزی در رامیان

هزار میلیارد تومان برای اصالح وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی کشور  یک

 اختصاص یافت 

رامیان، عباس کشاورز   از   خبرگزاری تسنیم به گزارش   

در حاشیه بازدید از مزارع کشاورزی رامیان در گفت            

وگو با خبرنگاران اظهار داشت: امسال یک هزار میلیارد         

تومان اعتبار برای اصالح مکانیزاسیون کشاورزی در           

کشور اختصاص یافته که این میزان نسبت به سال              

 .درصد افزایش یافته است 25گذشته 

میلیارد تومان برای اصالح      833وی افزود: سال گذشته     

 .مکانیزاسیون کشاورزی در کشور اختصاص یافته بود

معاون زراعت وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد:               

تسهیالت مناسبی هم امسال برای کشت و توزیع بذر           

 .شود پرداخت می

سال اخیر هر ساله دولت و مجلس         2کشاورز گفت: در    

از اجرای طرح آبیاری تحت فشار در کشور حمایت             

میلیارد تومان برای     333کرده و هر ساله یک هزار و          

 .توسعه آبیاری تحت فشار اختصاص داده است

درصد   63سال آینده در کشور       13وی اظهار داشت: تا     

از محصوالتی مانند سیب زمینی، گندم، ذرت و                

 .چغندرقند توسط سیستم میکرو آبیاری خواهد شد

معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی افزود: به علت              

استان   2کمبود منابع آب کشور، محصول برنآ تنها در         

 .مازندران و گیالن کشت خواهد شد

هزار هکتار    333اکنون یک میلیون و       کشاورز گفت: هم  

از مزارع کشور تحت پوشش آبیاری مدرن است که از            

درصد به    65ای و     درصد به صورت قطره     35این میزان   

 .صورت بارانی است

های روغنی در      وی تصریح کرد: توسعه کشت دانه        

های وزارت جهاد        استان گلستان یکی از اولویت         

کشاورزی است که در این راستا در استان گلستان با             

هدف اصالح تناوب از ارقام جدید کلزا و سویا حمایت            

 .خواهد شد

معاون زراعت وزیر جهادکشاورزی اظهار داشت: در            

 63چند سال آینده باید سطح زیر کشت کلزا به حدود           

 .هزار هکتار با عملکرد قابل توجه و با کیفیت برسد

وی گفت: درباره کشت سویا هم قراردادهای جدیدی          

بسته شده که امیدواریم با ورود ارقام جدید کشت سویا          

 .هم در استان گلستان توسعه یابد

 رشد قابل توجه صادرات گل و گیاه از مازندران 

 میلیون شاخه گل رز مازندران ساالنه به خارج از کشور صادر می شود. چهار

رییس انجمن حمایت از تولیدکنندگان گل و       

گیاه مازندران در گفتگو با خبرنگار بـاشـگـاه          

خبرنگاران ساری، با بیان اینکه مازنـدران بـا          

توجه به باال بودن رطوبت زیاد و وزش بـاد،            

مکان مناسبی برای پرورش گل رز نبود گفت:    

سـال     5با ایجاد زیر ساختهای الزم، به مدت     

است که گل رز در مازندران تولید و به خارج          

 شود. ازکشور صادر می

میلیون شاخه گـل       4غضنفری افزود: ساالنه     

رز از مازندران به کشورهای آسیای مـیـانـه،           

روسیه اوکراین، قزاقستان، قرقـیـزسـتـان و           

 شود. ارمنستان صادر می

وی ارزش ریالی این تعداد شاخه گـل رز را            

هـا در       میلیون دالر تصریح کرد: این گل      12

زید آمل در جاده هراز بـه دور از         منطقه شاه 

 شود. دریا و در جای خشک پرورش داده می

رییس انجمن حمایت از تولیدکنندگان گل و       

میلیون شاخه گل     23گیاه مازندران به تولید     

آنتریوم در استان اشاره کرد،  و گفـت: ایـن              

 یابد. میزان تولید در یکسال آینده افزایش می

غضنفری افزود هر شاخه گل آنـتـریـوم بـا             

هـزار تـومـان در بـاغ، بـه                 5تا    3قیمت  

 شود. کشورهای آسیای میانه صادر می

هـای مـدرن گـل           وی از راه اندازی گلخانه    

هکتاری درسوادکوه و  13آنتریوم در مساحت    

همچنین پلورآمل با همکاری کشور هـلـنـد          

خبر داد و افزود :با افتتاح این گلخانه تولـیـد            

 یابد. برابر افزایش می 13آنتریوم در استان به 

رییس انجمن حمایت از تولید کنندگان گـل        

و گیاه مازندران از صادرات و تولید گل آالس         

ترومیرا در مازندران اشاره کرد، و گفت: هـم           

هزار شاخه گل آالس تـرومـیـرا        433اکنون  

بازار داخل را تامین و یک میلیون شاخه نیـز          

 شود. به کشورهای آسیای میانه صادر می

 قزوین رتبه نخست تولید روزانه شیر را در کشور به خود اختصاص داد

به گزارش باشگاه خبرنگاران قزوین؛ معاون بهبود              

تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین           

هزار تن شیر در استان       483بیش از     13گفت: در سال    

قزوین تولید شد که در نظر داریم با اجرای برنامه های             

 عملیاتی، میزان تولید را افزایش دهیم.

وی تعداد واحدهای دامی فعال در استان قزوین را بیش           

 23هزار راس گاو صنعتی و         35واحد دامی با      173از  

 هزار راس گاو سنتی ذکر کرد.

هزار   273وی عنوان کرد: تاکنون پروانه تاسیس بیش از         

هزار   27واحد تولید شیر با ظرفیت نگهداری بیش از            

برداری   راس گاوشیری در استان صادر شده است که بهره 

از این واحدهای تولیدی نقش بسزایی در زمینه افزایش          

 تولید شیر در استان دارد.

سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک             

کشاورزی بیان داشت: تاکنون یک میلیون و        

های اصفهان،    از استان     ششصد هزار تن گندم   

ایالم، بوشهر، تهران، خراسان جنوبی و             

رضوی، خوزستان، سمنان، سیستان و            

بلوچستان، فارس، قم، کرمان، کرمانشاه،          

کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان و          

 هرمزگان خریداری شده است.

وی تصریح: پول گندمکاران کشور از منابع          

بانک کشاورزی به صورت آنی توسط سامانه         

ویژه خرید تضمینی گندم این بانک پرداخت        

 شود. می

به گزارش فارس: طبق مصوبه دولت قیمت         

هر کیلوگرم گندم معمولی در سال جاری           

تومان و قیمت هر کیلوگرم گندم            1155

 تومان است. 1188دوروم 

افزاید: طبق برآورد وزارت        این گزارش می   

جهاد کشاورزی در سال زراعی جاری حدود        

میلیون تن گندم در کشور تولید و حدود          11

میلیون تن آن به صورت تضمینی                8

 شود. خریداری می

براساس این گزارش: در سال زراعی گذشته         

میلیون تن گندم به صورت تضمینی        7حدود  

 استان کشور خریداری شد. 31از کشاورزان 

 هزار تن گذشت 266خرید تضمینی گندم از مرز یک میلیون و 
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