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هاي اقتصـادي كشـور اسـت   كشاورزي از مهمترين بخش
درصد قابل توجه اي از تولید ناخالص داخلی و سطح اشتغال 

هاي حاصل از صادرات غیرنفـتـی كشـور  و همچنین درآمد
مربوط به اين بخش است  نقش بخش كشاورزي در تأمـیـن 
درصد بااليی از نیازهاي غذائی جامعه، تأمین بخـش قـابـل 
توجهی از منابع الزم براي صنايع و ايجاد زمینه الزم بـراي 
ثبات سیاسی و اقتصادي كشور نمايانگر اهمیت فراگیر بهبود 

هاي پسین و پیشـیـن  باشد  ارتباط عملکرد آن در كشور می
ها و همچنین مزيت نسـبـی  بخش كشاورزي با ساير بخش

ايران در تولید محصوالت مختلف اهمیت ويژه اين بخش در 
سازد  با اين حال،  امر صادرات و ارزآوري را بیشتر نمايان می

عوامل مختلف از جمله رشد سريع جمعیت در دهه گذشته، 
افزايش درآمد سرانه و تغییر در الگوي غذائی موجب افزايش 
تقاضاي محصوالت كشاورزي شده اسـت  افـزون بـر آن، 

هاي جوي و بالياي طبیعی شرايـط  ناپايداري طبیعتی پديده
خاصی را براي اين بخش ايجاد كرده است كه در نتیجه آن 

قـطـعـیـت  تولیدات كشاورزي و آينده كشاورزان توأم با عدم
 شده است  

هاي  ده وري استفاده از نها مطالعات انجام شده در زمینه بهره
اي  هاي استفاده نشده قابل تـوجـه كشاورزي نمايانگر قابلیت

در اين بخش است  يکی از داليل عـمـده ايـن امـر عـدم 
هاي گـذشـتـه در بـخـش  گذاري مناسب در دهه سرمايه

كشاورزي است  در اين رابطه، سرمايه گذاري در اين بخش، 
هاي صنعت و خدمات، اندک بوده اسـت   در مقايسه با بخش

به نحوي كه، پس از برنامه دوم توسعه اقتصادي ديگر بحثی 
از محوريت كشاورزي به میان نیامد و توجه و سرمايه گذاري 

ها معطوف شد  مشخص است كه  دولتی عمالً به ديگر بخش
سهم باالي خدمات و صنايع مونتاژ در جذب میـزان قـابـل 

گذاري كشور، بويژه در دهه اخیـر،  اي از كل سرمايه مالحظه
خطر تبديل اقتصاد ايران از اقتصادي تولیدي به خدماتی و 
عدم سرمايه گذاري مناسب در بخش كشاورزي را مشخـص 

 می كند 
از داليل عدم سرمايه گذاري مناسب بخش خصـوصـی در 
كشاورزي نیز وجود مخاطرات فراوان در اين بخش است كـه 

هـاي  آوري فعالیت در آن، در مقايسه با ديگـر بـخـش سود
اي كاهش داده است  كمبود  اقتصادي، را به میزان قابل توجه

هاي متعددي  و پراكنش نامناسب باران كه موجب خشکسالی
مـوقـع، تـگـر ،  هاي ناگهانـی و بـی شده است، بارندگی

سرمازدگی و يخبندان، صدمات حاصل از آفتهاي نبـاتـی و 
هاي گیاهی و دامی از جمله عواملی هستند كه  انواع بیماري

موجب بروز خسارتهاي جـدي بـه كشـاورزان و بـخـش 
 شود  كشاورزي می

گذاري در بخش كشاورزي از نیازهاي عمده رشـد و  سرمايه
توسعه پايدار اقتصادي، ايجاد روندي مطمئن و فزاينـده در 
تولید محصوالت كشاورزي و درنتیجه، تأمین امنیت غذائـی 

هـاي الزم  مورد نیاز جامعه است  لذا، فراهم آوردن زمیـنـه
گذاري در بخش كشاورزي با بسترسازي  براي افزايش سرمايه

هاي خصوصی به اين بـخـش از  مناسب براي جلب سرمايه
هاي اساسی توسعه پايدار كشاورزي ايران بشمـار  پیش شرط
 می رود  

گذاري از   طمینان نسبت به بازده سرمايه   ا  در حال حاضر عدم 
جمله مهمترين مسائلی است كه كشاورزان با آن مـواجـه 

طـبـیـعـی در  هستند  وجود انواع مخاطرات طبیعی و غیـر
هاي كشاورزي باعث شده است تا درآمـد آنـان بـا  فعالیت
ثباتی همراه باشد  ريسك تولید، ريسك قیمت يـا بـازار،  بی

ريسك مالی، ريسك نهادي يا ريسك ناشی از عدم اطمینان 
هاي دولت در بخش كشاورزي  ها و سیاست نسبت به فعالیت

و ريسك انسانی، درآمد و رفاه تولیدكنندگان كشـاورزي را 
دهند  به منظور مديريت اين مخاطرات از  تحت تأثیر قرار می

ابزارهاي مديريت ريسك ازجمله بیمه كشاورزي، بـازارهـاي 
 آتی و اختیار معامله می توان استفاده كرد 

هاي كنترل خطر را می توان به استراتژيهاي پیشگیري از  راه
خطر و استراتژيهاي درمان خطر تقسیم كرد  استراتژيـهـاي 
پیشگیري از خطر شامل تنوع محصـوالت زراعـی، زراعـت 
همزمان چند محصول، قطعه بندي مزرعه و تنـوع مـنـابـع 

باشند  اما اين استراتژيها با آن كـه  درآمد غیر كشاورزي  می
كننـد بـراي كشـاورزان   به تثبیت درآمد خانواده كمك می

داراي درآمد متوسط، پر هزينه است  زيرا مستلزم آنست كه 
 گذاريهاي بسیار سودآور صرف نظر كنند   كشاورزان از سرمايه

در سالهاي اخیر وزارت جهادكشاورزي فعالیت هاي مناسبی 
ها در بخـش كشـاورزي  در افزايش استفاده مناسب از نهاده

انحام داده است  با اين حال، گسترش خدمات تـرويـجـی، 
هاي مختلف مديريت ريسـك از  همگام با استفاده از روش

جمله بیمه محصوالت كشاورزي و پرداخت به موقع وام مورد 
هاي كشاورزي  تر از نهاده نیاز كشاورزان براي استفاده مناسب

و اعمال مديريت صحیح كاشت، داشت و برداشت محصوالت 
در راستاي ارتقاي سطح كارائی از اهمیت ويژه اي برخـوردار 

سازي اراضی  است  افزون بر آن، با عنايت به مزاياي يکپارچه
در افزايش تولید و بهره وري، متشکل نمودن مزارع كوچـك 

هاي تولید زراعی و اسـتـفـاده از مـزايـاي  در قالب تعاونی
 هاي با مقیاس بزر  توصیه می شود  واحد

با وجود اهمیت نقش بیمه كشاورزي به عنوان يکی از ابزارها 
هاي مديريت ريسك لیکن ارزيابی مداوم چگـونـگـی  و روش

كاركرد آن و بررسی نحوه تأثیر آن بر عواملی از جمله بهـره 
ها و چگونگی تـوزيـع درآمـدهـا در  وري استفاده از نهاده

تواند نقش مهمـی  زمانهاي مختلف و در مناطق گوناگون می
در ايجاد يك نظام مناسب مديريت ريسك داشته باشد  در 

ها و نحوه محاسبه میزان  گذاري، تعیین تعرفه اين رابطه، نرخ
ترين بخش فعالیت صندوق بیمه اسـت  ها از حساس  خسارات

كه اتکاي آن بر اصول علمی از اهمیت خـاصـی بـرخـوردار 
است  همچنین، براي آگاهی كشاورزان از مزاياي بـیـمـه و 
ايجاد سهولت در بیمه شدن، الزم است ارتباط كارشنـاسـان 
صندوق بیمه با كشاورزان بصورت مستمر افـزايـش يـابـد  
بازديد سريع از مناطق خسارت ديده و ارزيابی و تـعـیـیـن 
دقیق میزان خسارت و پرداخت به موقع مبلغ خسـارت از 

تواند در تبلیغ براي بیمه شدن  مهمترين عواملی است كه می
ديگر كشاورزان و ترويج فرهنگ بیمه در جوامع روسـتـائـی 
تأثیر داشته باشد  نظارت دقیق و مستمر صندوق بیمـه بـر 
انجام مناسب اين موارد بويژه چگونگـی پـوشـش بـیـمـه 
محصوالت و و رسیدگی به شکـايـتـهـا و پـیـشـنـهـادات 

 گذاران ضروري است    بیمه

 دکتر جواد ترکمانی 
 عضور كمیته آموزش و پژوهش
 انجمن اقتصاد كشاورزي ايران

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مدیریت ریسك در کشاورزی ایران
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 آغاز به کار سایت 

 دهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد کشاورزی ایران

به گزارش روابط عمومی انجمن اقتصاد كشاورزي 

با راه اندازي سايت دهمین كنفرانس دو ساالنه 

اقتصاد كشاورزي ايران ثبت نام براي شركت در 

آغاز شده  1334اين كنفرانس از ابتداي آبان ماه 

 است 

شوراي  هیأت مديره  34ششمین جلسه سال 

مهر ماه با حضور دكتر حسین مهرابی  21انجمن

دبیر كنفرانس و دكتر ناصر شاهنوشی رئیس 

هاي علمی انجمن برگزار شد   كمیته گردهمايی

در اين جلسه محورهاي موضوعی كنفراس و 

همچنین زمانبندي برگزاري كنفرانس مورد بحث 

و تبادل نظر قرار گرفت و موارد به شرح ذيل 

 تصويب گرديد  

 

 :زمانبندی کنفرانس

 34فراخوان عمومی كنفرانس: اول آبان ماه 

 34 مهلت دريافت اصل مقاالت: تا پايان ديماه

 34ارزيابی و اعالم نتايج: تا پايان بهمن ماه 

 34اصالح مقاالت ارزيابی شده: پايان اسفند ماه 

 35ارديبهشت  23و  22برگزاري كنفرانس: 

 

 :محورهای کنفرانس

ـ ظرفیت هاي سرمايه گذاري در بخش 1

كشاورزي و صنايع وابسته و راههاي تامین مالی 

 كشاورزي

ـ اقتصاد آب )بازار، آب مجازي، حسابداري آب، 2

 نرخگذاري آب كشاورزي(

ـ بهره وري و كسب و كار در بخش كشاورزي: 3

 چالش ها و راهبردها

ـ سیاستهاي راهبردي توسعه كشاورزي، صیانت 4

 از منابع طبیعی و محیط زيست

ـ مزيت هاي نسبی، سیاست هاي تجاري و 5

 توسعه تجارت محصوالت كشاورزي

ـ توانمندسازي تشکلها در بخش كشاورزي و 6

 توسعه زنجیره تامین و ارزش

ـ ريسك، بیمه كشاورزي و مديريت جامع 7

 ريسك در كشاورزي

ـ صنايع تبديلی و تکمیلی، توسعه روستايی و 8

 اقتصاد كشاورزي

 ـ تغییر اقلیم، مهاجرت و توسعه روستايی3

 ـ خدمات كشاورزي و توسعه كشاورزي11

 ـ تحلیل فضايی توسعه كشاورزي11

 ـ اقتصاد نوآوري و دانش بنیان در كشاورزي12

 ـ كشاورزي پسا تحريم و كشت فراسرزمینی13

ـ اقتصاد كشاورزي و سیاستهاي كالن 14

 اقتصادي

ـ تقاضا براي مواد غذايی، امنیت غذايی و 15

 توسعه كشاورزي

 اخبار انجمن

 آغاز شد  IJAREپذیرش مقاالت علمی ـ پژوهشی  در 
با كمال افتخار به اطالع محققان، پژوهشگران، دانشجويان و اساتید 

محترم اقتصاد كشاورزي و رشته هاي مرتبط می رساند كه مجله 

 Iranian Journal of Agricultural and Naturalبین المللی 

Resource Economics   وابسته به انجمن اقتصاد كشاورزي ايران

آماده دريافت مقاالت علمی ـ پژوهشی شما محققان گرامی می 

باشد  عالقمندان می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر از چگونگی 

در لینك زير مراجعه  IJARE ارسال مقاله به آدرس سايت مجله
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انجمن اقتصاد كشاورزي ايران در 
به كمك تعدادي از  1372سال 

اساتید فرهیخته و پیشکسوت 
اقتصاد كشاورزي تأسیس شد  
انجمن نهادي غیر انتفاعی است و 
در زمینه هاي علمی )آموزشی و 

كند  از  پژوهشی( فعالیت می
اهداف تأسیس انجمن همانطور 
كه در اساسنامه آن نیز قید شده 
است، گسترش، پیشبرد و ارتقاء 
علم اقتصاد كشاورزي و توسعه 
كمی و كیفی نیروهاي متخصص 
و بهبود بخشیدن به امور 

 آموزشی و پژوهشی است  

به منظور جهت بخشیدن به 
مطالعات پژوهشگران و ارائه 
دستاوردهاي پژوهشی آنان، 

هاي دوساالنه  برگزاري همايش
هاي مهم انجمن  يکی از برنامه

همايش با  3است كه تاكنون 

موضوعات و مسائل روز بخش 
كشاورزي، منابع طبیعی و محیط 
زيست برگزار شده است  رويکرد 
انجمن همواره مشاركت دادن 

هاي كشور در امر  دانشگاه
 برگزاري كنفرانس بوده است  

بر اين اساس پس از اعالم 
فراخوان برگزاري كنفرانس 
توسط انجمن و دريافت اعالم 
داوطلبی از سوي دانشگاه ها، 
پیشنهادات واصله بررسی و محل 

گردد  بر اين  می برگزاري انتخاب 

منوال محل برگزاري دهمین 
كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران، 
دانشگاه شهید باهنركرمان 

 انتخاب شده است  

محورها و موضوعات كنفرانس 
دهم با توجه به شرايط روز كشور 
در بخش اقتصاد كشاورزي بويژه 
مسايل پس از تحريم، زيست 
محیطی و منابع طبیعی، ابتدا 
طی جلسات متعددي در كمیته 

هاي علمی مورد بحث  گردهمايی
و  بررسی قرار گرفت و در نهايت 

بند انتخاب شده است   15در 
انتظار می رود پژوهشگران 
ارجمند با ارائه دستاوردهاي 
علمی جديد خود حول محورهاي 
اعالم شده بیش از پیش بر غناي 

 علمی كنفرانس بیفزايند 
 

 دکتر حبیب اهلل سـالمی

 رئیس انجمن اقتصاد كشاورزي ايران

اهمیت بـخـش كشـاورزي در  

توسعه كشور و نـقـش آن در 

امنیت غذايی، ايجاد اشتـغـال و 

جايگزينی اقتصاد تك محصولـی 

نفتی بركسی پوشیده نیسـت  از 

آنجا كه يکی از عوامـل بسـیـار 

مهم در توسعه بخش كشـاورزي 

در ايران تخصیص بهینه منابع و 

دستیابی به تولـیـد اقـتـصـادي 

باشد، بنابراين رشته اقتـصـاد  می

كشاورزي به عـنـواي يـکـی از 

هاي مهم دانش كشاورزي،  شاخه

نقش مهمی در اين امر بر عهـده 

 دارد  

مهم جامعـه   هاي يکی از رسالت

هـا و  دانشـگـاه  علمی از جمـلـه

هاي علمی ايجاد محیطـی  انجمن

اي  پويا و كارآمد است، به گـونـه

كه بتواند در حل مسائل پـیـش 

روي كشور نقش مهم و حیـاتـی 

خود را ايفا كند  در همین راستـا 

انجمن اقتصاد كشاورزي ايران بـا 

همکاري دانشگاه شهید بـاهـنـر 

كرمان، در راستاي رسالت خـود 

دهمین كنـفـرانـس دوسـاالنـه 

اقتصاد كشاورزي ايـران را در 

 1335ارديبهشـت مـاه سـال 

كند  اين امر فرصتی را  برگزار می

فراهم آورده است تـا در دهـه 

پیشرفت و عدالت، كارشنـاسـان، 

مسئولین و دسـت انـدركـاران 

بــخــش خصــوصــی در كــنــار 

محققین، استادان و دانشجويـان، 

مسائل مهم بخش كشـاورزي را 

در يك محیط علمی و تخصصـی 

 به بحث بگذارند 

امید اسـت مـقـاالت عـلـمـی، 

پژوهشی و میزگردهاي تخصصی 

و كارگاه هاي ارائه شده در ايـن 

كنفرانس بتواند به اهداف توسعه 

و اعتالي علمی و اقتصادي كشور 

كمك موثري نمايد  لذا از تمامی 

استادان ارجمنـد، مسـئـولـیـن 

و دانشجويان عزيز تقاضا  محترم 

شود ضمن اطالع رسـانـی و  می

ارسال و ارائه مقاالت ارزشـمـنـد 

خود، دست اندكاران همايـش را 

مساعدت كرده و به آنها دلگرمی 

 بخشند  
 دکتر حسین مهرابی بشرآبادی

 دبیر دهمین كنفرانس دوساالنه 

 اقتصاد كشاورزي ايران

 پیام رئیس انجمن اقتصاد کشاورزی ایران 

 به مناسبت برگزاری دهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد کشاورزی ایران
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 چگونگی تکوین و تکامل علم اقتصاد کشاورزی اخبار جلسات دفاع دانشجویان
 دكتر مصطفی مهاجرانیبخش پنجم ـ 

 اقتصاد کشاورزی در فرانسه:

انستیتو زراعت ورسالز در فرانسه  1851درسال  

كرسی اقتصاد روستايی را ايجاد نمود و انجمنی 

هم به وسیله متخصصان تحت عنوان انجمن 

 فرانسوي اقتصاد روستايی بوجود آمد 

 

 اقتصاد کشاورزی در سوییس: 

ارنست الآر اولین دانشمند اقتصاد كشاورزي  

كشور سويیس است كه بررسی در زمینه هزينه را 

بهعنوان يك راه حل مسائل مديريت مزرعه می 

دانست وسیستم حسابداري كه در قرن نوزدهم 

رايج بود مورد استفاده قرار داد  اين سیستم به 

وسیله دولت و يا مالکیت بزر  مورداستفاده قرار 

می گرفت  الآر كه مسئول اين نوع محاسبات بود 

فرضیه هاي خود را مانند فرضیه هاي آئربه در 

 آلمان پايه گذاري كرد 

بر خالف آئربه الآر مسائل مزارع كوچك رااساس 

تجربه و تحلیل خود در مورد مدايريت مزرعه قرار 

می داد فرق بین آئربه و الآراين است كه اولی 

سال ها استاد دانشگاه هاي آلمان بوده و تحقیقات 

و تجارت او بیشترمربوط به جنبه هاي عملی 

مديريت مزرعه بود  به خصوص در موسسات 

دولتی، در حالیکه الآر استاد اقتصاد روستايی پلی 

تکنیك زوريخ و سرپرستی خدمات حسابداري 

مزارع كوچکرا به عهده داشت  توجه او بیشتر 

 معطوف به مزارع كوچك بود 

الآر طرفداري تجزيه وتحلیل حسابداري قیمت 

تمام شده در تك تك مزارع بطور عمیق بوده و 

اين چنین كاري رااساس تحلیل وضع اقتصادي و 

بازرگانی كشور می دانست  در صورتی كه آئربه 

وضع محصوالترا تك تك مورد مطالعه قرار میداد  

انجمن متخصصان اقتصاد كشاورزي سويیس تحت 

 DESPYSANS SWISSESSECRETARIATنام 

 سويیس شهرت دارد 
 

 :در ایتالیا  اقتصاد کشاورزی 

اولین فعالیتی كه در مورد اقتصاد كشاورزي در  

كشور ايتالیا انجام شد، جمع آوري آمارهايی در 

مورد رابطه داده ها و ستانده ها بود  اين مطالعات 

بیشتر توسط ارسته بورديگا ويتويونیت كلکی انجام 

شده است  اين مطالعات بعد اساس پیشنهاداتی 

شد كه براي بهتر اداره كردن مزارع داده شد  در 

همان موقع فعالیت ديگري براي جمع آوري اين 

نوع اطالعات براي گرفتن مالیات انجام شد  

مهمترين اقدامی كه در نظام اقتصاد كشاورزي 

ايتالیات به وقوع پیوست تشکیل شركت هاي 

تعاونی زمین داري است  اين چنین شركت هايی 

در زمین هايی كه اجاره شده و يا مالك آن بودند 

فعالیت می نمودند  مطالعات و تحقیقات قابل 

مالحظه اي در مورد اين نوع زمین داري انجام 

شد  البته اين عملیات بیشتر به منظور اندازه 

گرفتن میزان بهره وري از زمین براي هر خانوار 

عضو شركت بوده است  در بیشتر كشورهاي 

اروپايی به جنبه اداره مزارع توجه بیشتري می شد 

و مسائل مورد نظر حسابداري كشاورزي بیشتر در 

زمینه هزينه هاي تولید و برداشت بوده است  اين 

علم توسعه وسیعی بخصوص از نظر تامین اعتبار و 

نیروي انسانی در اياالت متحده آمريکا پیدا كرد  

اين پیشرفت به موازات اياالت متحده در كانادا، 

استرالیا و نیوزلند هم پديدار گرديد  بر اثر 

مسافرت هايی كه هندي ها و چینی ها به 

كشورهاي فوق الذكر می كردند تا حدودي 

مديريت مزرعه در اين دو كشور هم معرفی و مورد 

توجه قرار گر فت چنین وضعی در آمريکاي التین 

نیز مشاهده گرديده است  در هندوستان انجمنی 

تحت عنوان انجمن اقتصاد كشاورزي هندوستان 

وجود دارد استرالیا و نیوزلند هم داراي انجمنی 

 تحت همین نام می باشند 

 

 در ایاالت متحده:   اقتصاد کشاورزی

مطالعات و تحقیقاتی كه در  1311تا قبل از سال 

اين رشته در اياالت متحده انجام شده كمتر جنبه 

علمی داشته است  رشد و پیشرفت آن بیشتر از 

 1833به بعد آغاز گرديد  در سال  1311سال 

براي اولین بار در اياالت متحده به منظور انجام 

كارهاي كشاورزي در بخش دولتی، اعتبار 

اختصاص داده شد  در واقع با تخصیص چنین 

اعتباري اساس ايجاد وزارت كشاورزي آمريکايی 

پی ريزي شد  كنگره آمريکا با چنین اقدامی 

خواسته بود تا مسائل كشاورزي جمع آوري و به 

منظور پیشرفت اقتصاد روستايی تحقیقات الزم را 

 بعمل آورند 

اين فعالتی در دو محل وزارت كشـاورزي ايـاالت 

متحده و دانشگاههاي ايالتی شروع گرديد  الزمـه 

همکاري اين دو دستگاه و استفاده از نتـايـج ايـن 

نوع فعالیت، وجود دستگاه ديگري بود تا بـتـوانـد 

نتايج بررسی ها را به صورت بسیار ساده در اختیار 

كشاورز بگذارد  بنابراين همکاري دو دستگاه سبب 

بوجودآمدن سازمان ترويج در ايـاالت مـتـحـده 

 گرديد                           )ادامه در شماره بعد(

محمد رضا پاکروان 
دانشجوی دوری دکتری 
رشته مهندسی اقتصاد 
کشاورزی گروه اقتصاد 
کشاورزی دانشگاه تهران 
با دفاع از رساله خود در 
شهریور ماه سال جاری 
تحت عنوان بررسی آثار 

ها بر امنيت غذایی در ایران  سياست هدفمندی یارانه
 التحصيل شد. فارغ

دکتر پاکروان در پژوهش خود به بررسی جامع و کامل 
ها بر  چگونگی اثرگذاری سياست هدفمندی یارانه

های مختلف درآمدی و  امنيت غذایی در گروه
های کشور و همچنين شناسایی اهميت عوامل  استان

 موثر بر سطح امنيت غذایی پرداخته است.
ها بر امنيت  وی اثرگذاری سياست هدفمندی یارانه 

 غذایی را در چهار بخش انجام داده است. 
در بخش اول، الگوی مصرف غذایی خانوار به تفکيک 

های درآمدی در مناطق شهری و  ها و گروه استان
ها  روستایی، برای دورة پيش و پس از هدفمندی یارانه

را مورد ارزیابی قرارداده است. بر اساس نتایج وی 
گروه غالت و انواع نان در هر دو منطقة شهری و 

ای خوراک را دارد و با  روستایی بيشترین سهم هزینه
ای این  ها، سهم هزینه اجرای سياست هدفمندی یارانه

 گروه در مناطق شهری و روستایی رشد داشته است. 
دکتر پاکروان در بخش دوم پژوهش خود به منظور 

های کشور، ابتدا  استخراج پالن امنيت غذایی استان
های  ها و گروه سطح انرژی دریافتی فرد بالغ در استان

درآمدی به تفکيک مناطق شهری و روستایی را 
محاسبه، و سپس در مقایسه با انرژی آستانة مورد نياز 
بدن، درصد خانوارهای ناامن غذایی را شناسایی کرده 
است. نتایج وی نشان داد که در هر دو منطقة شهری 

و روستایی، سطح شاخص امنيت غذایی خانوار از سال 
 روند نزولی داشته است.  4834تا  4831

بيشترین انرژی دریافتی در مناطق شهری مربوط به 
های کرمانشاه، ایالم، خراسان جنوبی و اردبيل و  استان

های کرمانشاه، اردبيل، ایالم  در مناطق روستایی، استان
و همدان است. همچنين انرژی دریافتی فرد بالغ در 

درصد  8و  6مناطق شهری و روستایی به ترتيب 
 کاهش داشته است. 

ایشان در بخش سوم پژوهش خود، اثر اجرای سياست 
ها بر امنيت غذایی خانوارهای کشور  هدفمندی یارانه

در قالب مدل الجيت را مورد ارزیابی قرار داد. نتایج 
بين متغير هدفمندی بدست آمده وی نشان داد که 

ها و امنيت غذایی خانوارهای کشور ارتباط  یارانه
 معکوسی برقرار است. 

وی در بخش چهارم رسالة خود اثر اجرای سياست 
ها را از طریق تغيير در سطح شاخص  هدفمندی یارانه

های غذایی و درآمد خانوارها، در قالب  قيمت گروه
سيستم معادالت به تفکيک مناطق شهری و روستایی 

نتایج وی در این بخش نيز نشان ارزیابی کرده است. 
های غذایی در  های قيمت گروه داد که شاخص

های پيش و پس از اجرای سياست هدفمندی  دوره
یارانه در مناطق شهری و روستایی، اثرهای متفاوتی 

 داشته است. 
نتایج کلی این پژوهش نشان می دهد اجرای سياست 

ها اثر معکوس بر امنيت غذایی  هدفمندی یارانه
خانوارهای شهری و روستایی داشته و این اثر در 

 مناطق شهری بيش از مناطق روستایی است.
گفتنی است دکتر سيد صفدر حسينی به عنوان استاد 
راهنما و دکتر حبيب اهلل سالمی و دکتر سعيد یزدانی 
نيز به عنوان استادان مشاور آقای محمد رضا پاکروان 

 را در تدوین این رساله همراهی کرده اند. 

 دفاع محمد رضا پاكروان از رساله دكتري خود تحت عنوان 

 ها بر امنیت غذایی در ایران  بررسی آثار سیاست هدفمندی یارانه

نور محمد آبيار دانشجوی 
دوره دکتری رشــــــــته 
مهندسی اقتصاد کشاورزی 
گروه اقتصاد کشاورزی 

شهریور  93دانشگاه تهران 
ماه سال جاری از رساله 

 دکتری خود دفاع کرد.
رساله وی تحت عنوان 

بندی تحقيقات  تدوین الگوی چند معياره اولویت
های کشاورزی اقليمی ایران بود  که  کشاورزی در پهنه

با راهنمایی دکتر سيد صفدر حسينی و  مشاورت دکتر 
حبيب اله سالمی و دکتر غالمرضا پيکانی به انجام 

 رسيده است.
دکتر آبيار در چکيده رساله خود به چالشهای جدی 
سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورزی همچون 
کمبود اعتبارات و ناپایداری مالی حاصل از وابستگی با 
منابع دولتی و نيز گستردگی تعهدات پژوهشی اشاره 
داشته و عنوان رساله پژوهشی خود را در این راستا 

 بيان می کند. 
وی ارزیابی و اولویت بندی تحقيقات به نژادی زیر 
بخش زراعت و باغبانی در استانهای منتخب پهنه 
کشاورزی اقليمی ایران با استفاده از تحليل مازاد 
اقتصادی پيش از اجرا و الگوی برنامه ریزی کارای 

 مطلوبيت را هدف پژوهش خود ذکر کرد.
نتایج وی ميانگين انتظاری نرخ بازده داخلی تحقيقات 

درصد را نشان  33تا  41به نژادی را در پهنه دهگانه 
 می دهد.

وی بر اساس نتایج پژوهش خود دریافته است 
های تحقيقاتی تعيين شده از نظر تخصيص  اولویت

بودجه متفاوت از ترکيب فعلی آن بوده و قاعده 
مشخصی برای تدوین آنها وجود ندارد. لکن با استفاده 
از رهيافت های روشمند می توان منافع و مطلوبيت 
منابع محدود سازمان تحقيقات،  آموزش و ترویج را 

 افزایش داد.
بر این اساس در غالب استانها تحقيقات به نژادی گندم 
در اولوین نخست و تحقيقات به نژادی چغندر قند در 
استانهای خراسان و فارس، سيب زمينی در استانهای 
همدان و اصفهان، کنجد در استان خوزستان و بوشهر، 
پسته و پرتغال در استان کرمان، دانه های روغنی سویا 
و کلزا در استان گلستان، برنج در استانهای خوزستان، 
گلستان، و اصفهان از اولویت بعدی برای تخصيص 

 بودجه برخورداند.
نور محمد آبيار همچنين از پژوهش خود نتيجه گرفته 
است که اولویتهای تحقيقاتی بيشترین مساعدت را به 
اهداف رشد از طریق افزایش درآمد ملی و امنيت 

(        1غذایی و کمترین مساعدت را )ادامه در صفحه 

 دفاع نور محمد آبیار از رساله دكتري خود تحت عنوان 

 تدوین الگوی چند معیاره اولویت بندی تحقیقات کشاورزی 

 در پهنه های کشاورزی اقلیمی ایران



4 

 

   

دانشکده كشاورزي دانشگاه مازندران پـس 

مجـوز  1373از تالش چند ساله در سال 

قطعی پذيرش دانـشجوي رشـته اقتـصاد 

كشاورزي را از دفتر توسـعه و گـسترش 

آموزش عالی اخذ كرد و اولین دانـشجويان 

وارد دانـشگاه  1381اين رشته در سال 

با ارتقـاي دانـشکده  1383شدند  در سال 

كـشاورزي بــه مجتمــع آمــوزش عالــی 

كشاورزي و منابع طبیعی ساري و سـپس 

به دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبیعـی 

ساري، همزمان با تقسیم بندي جديد گروه 

هاي آموزشی، گروه اقتصاد كـشاورزي در 

دانشکده جديدالتأسیس مهندسی زراعـی 

 قرار گرفت  

پس از كسب مجوز، اولیـن  1388در سال 

دوره دانشجويان كارشناسی ارشـد و در 

اولین دوره دانشجويان دكتري  1331سال 

رشته اقتصاد كشاورزي پذيرش شـدند  در 

 115حال حاضر اين گروه، آموزش حدود 

دانــشجوي  32دانــشجوي كارشناســی، 

دانشجوي دكتري را  18كارشناسی ارشد و 

بر عهده دارد  تعداد اعضاي هیـأت علمـی 

نفر با مرتبه دانشیاري و  4تمام وقت گروه، 

استادياري به همراه يك كارشـناس و دو 

باشد  ارتباط با سازمان محیـط  بورسیه می

زيست، صندوق بیمـه، جهـاد كـشاورزي 

استان، بانـك كـشاورزي و اداره امـور 

اقتصادي و دارايی از فعالیـت هـاي فـوق 

برنامه اعضاي گروه است  در همین راسـتا 

اي و اسـتانی  طرح ملی، منطقه 25تعداد 

اجرا و يا در حال اجرا توسط اعضاي گـروه 

 باشد   می

نسخه كتاب توسط اعضاي  7تا بحال تعداد 

گروه اقتصاد كشاورزي ساري تألیف شـده 

مقالـه  152است  همچنین تاكنون حدود 

در مجالت علمی و پژوهـشی داخلـی و 

مقاله در همايشها و  221خارجی و حدود 

كنفرانسهاي منطقه اي، ملی و بین المللـی 

توسط اعضاي هیات علمی اين گروه منتشر 

 و ارائه گرديده است  

هدف اصلی گروه اقتصاد كشاورزي كمـك 

به رشد و توسعه استان مازندران كه پايـه 

اقتصادي آن كشاورزي اسـت، از طريـق 

 باشد   تربیت نیروهاي موفق و كارآمد می

 معرفی گروه های اقتصاد کشاورزی دانشگاه های کشور

 رشته ها و گرایشهای تحصیلی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

گروه 

 آموزشی

دوره  رشته

 کارشناسی

 دوره

 کارشناسی ارشد

 دوره

 دکتری

اقتصاد 

 كشاورزي

 اقتصاد

 كشاورزي

اقتصاد 

 كشاورزي

 اقتصاد تولید

و مديريت واحدهاي 

 كشاورزي

 اقتصاد تولید

 و مديريت واحدهاي كشاورزي

 اقتصاد منابع طبیعی

 و محیط زيست

 اقتصاد منابع طبیعی

 و محیط زيست

 بازاريابی محصوالت كشاورزي بازاريابی محصوالت كشاورزي

 اعضاء هیأت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 دکتر سید مجتبی مجاوریان

شیارمرتبه علمی:   دان

شاورزي،تخصص:   اقتصاد ك

 بازاريابی محصوالت كشاورزي

 

 

 :پست الکترونیك

mmojaverian@yahoo.com 

 زمینه های تخصصی:

ـ بازاريابی داخلی و بین المللی محصوالت كشاورزي 1

 ـ بازار بورس كاالهاي كشاورزي 2

 ـ ارزيابی سیاست هاي حمايتی دولت در بازار 3

 دکتر حمید امیر نژاد

شیارمرتبه علمی:   دان

شاورزي،  تخصص:  اقتصاد ك

 اقتصاد منابع طبیعی

 و محیط زيست

 

 پست الکترونیك:

 hamidamirnejad@yahoo.com 

 زمینه های تخصصی:

 ـ  اقتصاد كشاورزي1

 ـ اقتصاد محیط زيست2

 ـ اقتصاد منابع طبیعی3

 دکتر سید علی حسینی یکانی

ستاديارمرتبه علمی:   ا

شاورزي،تخصص:   اقتصاد ك

 مديريت واحدهاي تولید

 كشاورزي

 

 پست الکترونیك: 

hosseiniyekani@gmail.com   

 زمینه های تخصصی:

 ـ مديريت واحدهاي كشاورزي1

 ـ بورس و بازارهاي آتی2

 ـ محاسبه و مديريت ريسك، كارايی و بهره وري3

 دکتر سمانه عابدی

ستاديارمرتبه علمی:   ا

شاورزي، تخصص:   اقتصاد ك

 اقتصاد منابع طبیعی

 و محیط زيست

 

 پست الکترونیك: 

s.abedi@sanru.ac.ir 

 زمینه های تخصصی:

 ـ  اقتصاد كشاورزي1

 ـ اقتصاد محیط زيست2

 ـ اقتصاد منابع طبیعی3

 گروه اقتصاد کشاورزی 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

به اهداف برابری، کاهش مصرف سموم و منابع 
 آب و توسعه صادرات کشاورزی دارند.    

همچنين بر اساس نتایج تحليل حساسيت تاکيد 
بر معيارهای کاهش مصرف سموم شيميایی یا 

 آب کشاورزی در برخی استانها موجب  
سموم شیمیايی يا منابع آب کاهش مصرف  

می شود  اما هزينه فرصت قابل توجهی ايجاد 

 می كند  

عالوه بر آن تاكید به معیار برابري و توسعه 

صادرات كشاورزي اگر چه در برخی استانها، 

مزيت و توانمندي صادرات كشاورزي را افزايش 

دهد  اما در برخی استانها  با تحمیل هزينه  می

فرصت منجر به كاهش منافع و مطلوبیت 

 اولويتهاي تحقیقاتی می شود  

 3ادامه از صفحه 

 تدوین الگوی چند معیاره اولویت بندی تحقیقات کشاورزی 

 در پهنه های کشاورزی اقلیمی ایران
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 معرفی سازمانهای علمی، تحقیقاتی و اجرایی بخش کشاورزی

 

 معرفی کتاب

 اقتصاد توسعه آشنایی با شرکت جهاد سبز
 ، اسنودگراسگیلیس، پرکینز، رومرنویسندگان : 

 غالمرضا آزاد )ارمکی( مترجم:

 توسعه موضوع:

 

 
 وجود نمی باشد

 

 تقدیرشده: 

کتاب سال در بخش علوم   در نوزدهمین دوره

 اجتماعی 

 848 تعداد صفحات:

 4-511-312-364 شابك:

 4 نوبت چاپ:

 وزيري قطع:

 شومیز جلد:

  221،111 قیمت:
 

نام نويسندگان آن در اياالت متحد بـه اقـتـصـاد  اين كتاب كه به

عـنـوان يـکـی از  اكنـون بـه چهار استاد شهرت يافته است، هم

لـیـسـانـس در  هاي درسی دوره لیسانس و فوق جديدترين كتاب

شـود  اقـتـصـاد  هاي امريکاي شمالی و اروپا تدريس مـی دانشگاه

دلیل طرح مباحث تازه، تجربی، نگاه خاص به مسـائـل  توسعه به

هـاي  زدنی آن، از اكثر كـتـاب توسعه اقتصادي، و فشردگی مثال

 درسی موجود پیشی گرفته است 

هايی مبتنی بر ابـزارهـاي  نويسندگان در سراسر كتاب با رهیافت

نظري اقتصاد كالسیك و نوكالسیك مباحث گونـاگـونـی را در 

اند  به همین دلیل،  چارچوب اقتصاد توسعه مورد مطالعه قرار داده

عنوان كتاب درسی مـفـیـد  تنها براي دانشجويان به اين كتاب نه

مندان به مسائل توسـعـه  است بلکه براي همه پژوهندگان و عالقه

 اي است  داراي نکات جالب و آموزنده

هاي بارز اين كتاب ارائه شواهد تجربـی از كشـورهـاي  از ويژگی

شکل مـطـالـعـات  هاي متنوع كتاب به گوناگون است كه در فصل

موردي از جمله در زمینه رفاه انسانی، آموزش، بهداشت و تغذيه، 

هاي مالی  زيست، توسعه پايدار، سیاست  كشاورزي، صنعت، محیط

 و پولی و     تجلی يافته است 

شركت جهاد سبز از جمله شركتهاي فـعـال 

موسسه جهاد استقالل در بـخـش مـنـابـع 

باشد و به عنـوان يـك شـركـت  طبیعی می

تخصصی در زمینه بذر و نـهـال و اجـراي 

طرحهاي منابع طبیعی و جنگلکاري و ايجـاد 

نـمـايـد   و نگهداري فضاي سبز فعالیـت مـی

كارخانجات فرآوري بذر شركت منحصـر بـه 

فرد بوده و بذور دانه ريز را با باالترين خلوص 

در بین كارخانجات بوجاري سـطـح كشـور 

 بوجاري و فرآوري می نمايد 

شركت جهاد سبز در زمینه مطالعات مـنـابـع 

طبیعی، بیابان زدائی و تهیه طرحهاي مرتعـی 

( از سـازمـان 3داراي باالترين رتبه )رتـبـه

 مديريت و برنامه ريزي میباشد 

شركت جهاد سبز داراي يك شـركـت زيـر 

مجموعه به نام شركت بهپروردام شـهـر قـم 

باشد كه بزرگترين مجتـمـع دامـپـروري  می

كشور را ايجاد كرده است  اجراي فضاي سبـز 

و جنگلکاري منطقه ويژه انرژي پارس واقع در 

منطقه عسلويه از جمله طـرحـهـاي بـزر  

شركت در اين زمینه میباشد عـالوه بـر آن 

اجراي طرح جنگلکاري، فضاي سبز و ايـجـاد 

پارک در استانهاي فارس و هرمزگان با عـقـد 

قرارداد با مهندسی توسعه نفت، ايجاد فضـاي 

سبز و جنگلکاري در اطراف تاسیسات نفـتـی 

هکتار  4711خوزستان، آماده سازي و احیاي 

از اراضی منابع ملی زير سد ساوه در مشاركت 

با شركت احیاء اراضی كوثـر، آمـاده سـازي 

اراضی دشت سراب میاندوآب، ايجاد پارک و 

شهـرداري  12و  22، 4فضاي سبز در مناطق

تهران از جمله توانمنديها و اقدامـات جـهـاد 

 باشد  سبز می

شركت جهاد سبز بـا دارا بـودن يـکـی از 

بزرگترين نهالستانهاي كشور در شهـرسـتـان 

میلـیـون  3كرج سالیانه بطور متوسط بالغ بر 

اصله انواع نهال مثمر و غیر مثمر را تولیـد و 

سـبـز  در اختیار منابع طبـیـعـی ــ فضـاي

دهـد  شهرداري، آبخیزداري و عموم قرار مـی

اين تولیدات جملگی داراي شناسنامه تولید و 

 از مراجع ذيصالح داراي گواهینامه می باشند 

 

 شرکت جهاد سبز تاریخچه

مطالعه  -شركت جهاد سبز با موضوع فعالیت 

ـ طراحی و اجراي طرحهاي بخش كشـاورزي 

و منابع طبیعی از تغییر نام شركـت احـدا  

شهرک هاي دامپروري در اداره ثبت شركتهـا 

 و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است 

شركت جهاد سبـزحـاصـل ادغـام وظـايـف 

شركتهاي بذر استقالل ـ احیاء عمران جهاد و 

شركت دامشهر می باشد كـه در راسـتـاي 

دستیابی به اهداف و سیاستهاي دولت در امر 

واگذاري امور به بخش غیر دولتی و با هـدف 

جلب مشاركت همگانی در زمینه هاي حفـ  

احیا توسعه و بهره وري از منابع طـبـیـعـی  -

كشور فعالیت می كند فلذا شركت جهاد سبز 

مجموعه اي از تجارب و عملـکـرد نـیـروهـا، 

امکانات و تجهیزات شركتهاي ادغام شـده و 

 باشد  همینطور عملکرد سالهاي اخیر خود می

 

 فعالیت های شرکت جهاد سبز

از جمله فعالیت هاي شركت جهاد سبز ايجاد 

امکانات زير بنايی و احـدا  شـهـركـهـاي 

تاسیس و نگهداري ايستگاههـاي  -دامپروري 

تولید بذر و نهال مربوط به جنگلها و مراتع ـ 

ـ  مشاوره ـ تهیه واجراي طرحهاي مطالعـاتـی

مرتعداري و جنگل و بیشه ها وتوسعه بـهـره 

برداري وآماده سازي زمـیـنـه هـاي فـوق 

 باشد  می

 

 

 نمونه طرح ها و پروژه های انجام شده:

 عملیات عمرانی پارک گاوبندي بندر عباس،

احدا  تکمیل ساختمان حفاظت بندرعباس، 

فارس، احدا  باغ كـنـی  احدا  پارک المرد

 تهران 4براي شهرداري منطقه 

آماده سازي و واگذاري اراضی زير سد الغديـر 

ساوه، آماده سازي و واگذاري اراضـی لـبـان 

درود لرستان، اجراي طرح آماده سازي جهت 

شهرک دامپروري خـرم آبـاد و بـروجـرد، 

اختصاص اراضی در بندر گواتر به منظور طرح 

 پرورش میگو

احدا  و نگهداري جنگلکاري كريت كـمـپ 

خوزستان، توسعه جنگلکاري شركـت نـفـت 

خوزستان، اجراي طرح جنگلـکـاري دامـنـه 

جنوبی البرز )شمال تهران(، اجراي طرح بـذر 

 پاشی طرح تثبیت شنهاي روان تاسوكی

، 12احدا  فضاي سبز شهرداري مـنـطـقـه 

اجراي فضاي سـبـز پـااليشـگـاه سـرخـون 

بندرعباس، احـدا  فضـاي سـبـز پـارک 

 گاوبندي، احدا  فضاي سبز پارک ممسنی

ممیزي واگذاري اراضی به سـپـاه و ارتـش، 

ممیزي واگذاري پارک فـنـاوري، مـمـیـزي 

 واگذاري اراضی به شركت سايپا

 منبع: 

 سايت شركت جهاد سبز
www.jsabz.com 

http://nashreney.com/content/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%B1
http://nashreney.com/content/%D9%BE%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%B2
http://nashreney.com/content/%DA%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://nashreney.com/content/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D9%85%DA%A9%DB%8C
http://nashreney.com/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87
http://nashreney.com/sites/default/files/964-312-511-4.jpg
http://www.jsabz.com/
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  قدردانی رئیس کمیته امداد امام خمینـی

 )ره( از بانك کشاورزی

سید پرويز فتاح رئیس كمیته امداد امام خمـیـنـی 

)ره( طی نامه اي از همـکـاري و تـالش دكـتـر 

شهیدزاده رئیس هیات مديره و مدير عامل بـانـك 

كشاورزي و ساير كـاركـنـان ايـن بـانـك بـراي 

توانمندسازي و خوداتکايی محـرومـان تشـکـر و 

 قدردانی كرد 

به گزارش روابط عمومی بانك كشاورزي، طی چهار 

 4871سال برنامه پنجم توسعه كشور، با اعـطـاي

میلیارد ريال تسهیالت قرض الحسنه اشتغـالـزايـی 

 45847طرح اجرا شد و  71311توسط اين بانك،

خانوار از محل پرداخت اين تسهیـالت خـودكـفـا 

 شدند 

بر اساس اين گزارش و با استناد به نامـه رئـیـس 

كمیته امداد امام خمینی، پرداخت اين تسهـیـالت 

باعث ايجاد هنجارهاي اجتماعی براي خانواده هاي 

محروم از قبیل افزايش درآمد ناخالص ملی، كاهش 

شکاف فقر و نرخ بیکاري، پیشگیري از مـهـاجـرت 

روستائیان به شهر و تشويق به مهاجرت معـکـوس، 

كاهش هزينه هاي ناشی از ناهنجاريهاي اجتماعـی 

و ترويج فرهنگ كار و تالش در بین مـددجـويـان 

مورد حمايت، ايجاد آرامش و نشاط در خانـواده و 

ايجاد اعتماد به توانايی هاي ذاتی و درونی آنـان و 

 خودباوري و خوداتکايی شده است 

 

  بهره برداری از واحد ترمیـنـال پسـتـه

 دراستان مرکزی

با استفاده ازتسهیالت بانك كشاورزي ،واحدبسـتـه 

تـن درسـال 511بندي وفرآوري پسته به ظرفیت 

دراراضی خورشیدآبادشهرستان مأمونـیـه اسـتـان 

 مركزي ،به بهره برداري رسید 

به گزارش روابط عمومی مديريت شـعـب بـانـك 

دراستان مركزي ، كل سرمايه گذاري ايـن طـرح 

میلیاردريال است كه توسط تسـهـیـالت  8بالغ بر

بانك كشاورزي وازمحل اعتبارات توسعـه بـخـش 

 كشاورزي تأمین شده است 

اين گزارش می افزايد:باراه اندازي اين طرح،زمینـه 

 نفربه طورمستقیم فراهم شد  11اشتغال

 

  میلیارد ریال غـرامـت بـه  39پرداخت

 کشاورزان خسارت دیده استان مازندران

میلیارد ريال غرامـت بـه كشـاورزان،  33بیش از 

دامداران و بهره برداران خسارت ديده در اسـتـان 

 مازندران پرداخت شد 

به گزارش روابط عمومی مديريت شـعـب بـانـك 

، 33-34كشاوري استان مازندران، در سال زراعی 

میلیارد  33مديريت شعب بانك در استان  بیش از 

نفر از خسارت ديدگان در   12111ريال غرامت به 

 بخش كشاورزي پرداخت كرده است 

 

  میلیارد ریال تسهیالت رفاهی 22پرداخت

کارکنان سایر سازمان ها توسط بـانـك 

 کشاورزی استان کردستان

شعب بانك كشاورزي در استان كـردسـتـان  از 

ابتداي دولت يازدهم تا پايان شهريور ماه  مـبـلـغ 

میلیارد ريال تسهیالت رفاهی كاركنـان سـايـر 52

 سازمان ها پرداخت كردند 

به گزارش روابط عمومی مديريت شعب بـانـك در 

نـفـر 738استان كردستان، اين میزان تسهیالت به 

 متقاضی پرداخت شد

 

  بهره برداری ازواحد بازیابی چرم طبیعـی

 دراستان مرکزی

با استفاده ازتسهیالت بـانـك كشـاورزي، واحـد 

میلـیـون فـوت  8بازيابی چرم طبیعی  به ظرفیت 

مربع در سال در شهرک صنعتی شهرستان مأمونیه 

 استان مركزي، به بهره برداري رسید 

به گزارش روابط عمومی مديريت شـعـب بـانـك 

 11دراستان مركزي، سرمايه گذاري طرح بالغ بـر

میلیاردريال است كه توسط تسـهـیـالت بـانـك 

 كشاورزي تأمین شده است 

اين گزارش می افزايد: با راه اندازي اين طرح،زمینه 

 نفربه طورمستقیم فراهم شد  31اشتغال

 

  میلیارد ریال تسهیالت یارانه 22پرداخت

دار سرمایه در گردش دام و طـیـور در 

دولت یازدهم توسط بـانـك کشـاورزی 

 استان کردستان

شعب بانك كشاورزي در استان كردستان از مـرداد 

مـیـلـیـارد ريـال  56تاكنون  مبلغ  32ماه سال 

تسهیالت يارانه دار سرمايه در گردش تولیدات دام 

 و طیور پرداخت كردند 

به گزارش روابط عمومی مديريت شعب بـانـك در 

استان كردستان، اين میزان تسهیالت از ابـتـداي 

نفر متقاضی پرداخـت  77دولت يازدهم تا كنون به 

 شد 

 

  مدیر عامل بانـك کشـاورزی: طـلـب

کشاورزان بابت خرید تضمینی گندم در 

کوتاه ترین زمان ممکن به طـور کـامـل 

 پرداخت شد

دكتر مرتضی شهیدزاده ريیس هـیـات مـديـره و 

مديرعامل بانك كشاورزي با اشاره به اينکه پس از 

ده سال طرح خريد تضمینی گندم مجدد به ايـن 

بانك واگذار شد، گفت: طلب كشاورزان بابت ايـن 

خريد تضمینی در كوتاه ترين زمان ممکن به طـور 

 كامل پرداخت شد 

به گزارش روابط عمومی بانك كشـاورزي، دكـتـر 

مرتضی شهیدزاده در مصاحبـه اخـتـصـاصـی بـا 

خبرگزاري صدا و سیما با اشـاره بـه هـمـکـاري 

راهبردي دولت، وزارت جهاد كشاورزي و سـازمـان 

مديريت و برنامه ريزي و نظام بانکی افزود: در سال 

هـزار تـن گـنـدم از  81جاري هشت میلیون و 

كشاورزان سراسر كشور بـه صـورت تضـمـیـنـی 

میلیارد تومان بـراسـاس  383هزار و  3خريداري و 

روشی كه با همکاري سازمان مديريت و بـرنـامـه 

ريزي و حمايت بانك مركزي و نظام بانکی تدويـن 

شد تا اواسط مهر كل منابع مالی مورد نیاز تامـیـن 

شد و هم اكنون طلب كشاورزان به طـور كـامـل 

 تسويه شده كه بی سابقه است 

مديرعامل بانك كشاورزي افزود: هم به لحاظ وزنی 

و هم به لحاظ مبلغ مالی در كوتاه تـريـن زمـان 

برنامه ريزي و بدهی دولت به كشاورزان پـرداخـت 

 شد 

دكتر شهید زاده گفت: امسال سامانه الکترونیـکـی 

بانك كشاورزي ويژه خريد تضمینی خريد گندم به 

گونه طراحی و اجرا شد كه به طـور لـحـظـه اي 

وضعیت خريد گندم و پرداخت مبالغ به كشـاورزان 

 قابل رصد و تحلیل بود 

ريیس هیات مديره بانك كشاورزي افزود: در سـال 

هـزار تـن  361استان خوزستان با  34-33زراعی 

خريد تضمینی گندم در صدر استان هـاي كشـور 

 قرار داشت 

وي افزود: استان هاي گلستان، فارس و كردستـان 

هزار تن خريـد  544و  744،  831نیز به ترتیب با 

تضمینی گندم باالترين تـولـیـد و فـروش ايـن 

 محصول راهبردي را در كشور از آن خود كردند 

دكتر شهیدزاده تاكید كرد: با توجه به اينکه استان 

كردستان از مناطق كمتر توسعه يافته تلقـی مـی 

شود اما كشاورزان اين استان موفق شدند با تولیـد 

 باال رده خود را در كشت گندم ارتقاء دهند 

مدير عامل بانك كشاورزي خريد تضمینی ذرت و 

دانه هاي روغنی با قیمت تضمینی را مهـمـتـريـن 

برنامه راهبردي بانك كشاورزي تا پايان سال جاري 

بیان كرد و گفت: امید داريم با هماهنگی سـازمـان 

مديريت و برنامه ريزي و نظام بانکی بتوانیم ماننـد 

گندم در جهت منافع تولیدكنندگان ايـن خـريـد 

 تضمینی را انجام دهیم 

دكتر شهید زاده همچنین بـا اشـاره بـه بسـتـه 

اقتصادي دولت براي نیمه دوم سال جاري گـفـت: 

پیشنهاد بانك كشاورزي براي اختصاص مـبـالـغـی 

ويژه خريد ادوات مکانیزاسیون كشاورزي بـا نـرخ 

پايین تر براي كشاورزان در بانك مركزي تصـويـب 

شده است و پس از ابالغ كار اعطاي اين تسهیـالت 

 به كشاورزان آغاز می شود 

 

  دیدار اساتید دانشگاه و مدیـران پـروژه

کشاورزی پیشرفته چین با مدیران ارشـد 

 بانك کشاورزی

تعدادي از اساتید دانشـگـاه و مـديـران پـروژه 

آبان مـاه  11كشاورزي پیشرفته چین روز يکشنبه 

 با مديران بانك كشاورزي ديدار كردند 

به گزارش اداره كل روابط عمومی و همکـاريـهـاي 

بین الملل، در اين ديدار كه دكتر شريفات مـديـر 

امور حوزه مديريت، طبیبی مدير امور بین الملل و 

مهندس مريخی رئیس اداره كل اعتبارات و هدايت 

سرمايه گذاري حضور داشتند، يکـی از اسـاتـیـد 

دانشگاه هاي چین به تشـريـح پـروژه كشـاورزي 

پیشرفته، كارگاه هاي كشت علـوفـه دام، كشـت 

عمودي، كارگاه هاي پرورش جلبك دريايی با آب 

دريا و مجتمع هاي يکپارچه تولید محصول، كود و 

 انرژي در چین پرداخت 

 اخبار ویژه بانك کشاورزی ایران
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 گزیده اخبار کشاورزی ایران

 پیام بان کی مون به مناسبت روز بین المللی زنان روستایی  شود  استاندارد ایران گپ وارد بازار کشاورزی می

 آرمان توسعه پایدار نقش حیاتی دارند 43زنان روستایی در تحقق تمامی 

گپ بـراي تـولـیـد مـحـصـول  استاندارد ايران

شده و سالم و به صفر رساندن خـطـرات  گواهی

ناشی از باقیمانده سموم و كودها در محصـوالت 

 آيد  به اجرا درمی

رئیس سازمان نظام مهـنـدسـی كشـاورزي و  

منابع طبیعی كشور در گفتگو بـا خـبـرنـگـار 

خبرگزاري كشاورزي ايـران )ايـانـا(، اجـراي 

گپ براي محصوالت كشـاورزي  استاندارد ايران

در آينده نزديك خبر داد و گفـت: اسـتـانـدارد 

 Iran Good)عملیات خوب كشـاورزي ايـران 

Agriculture Practices)    ــدود ــراي ح  51ب

محصول كشاورزي تعريف و منتشر شده و آماده 

 اجراست 

احمد كبیري هدف از تعريف اين استـانـدارد و 

كنندگان  الزام رعايت آن را حف  سالمت مصرف

از خطرات ناشی از سموم و كودهاي شیمیايی و 

مشخص كردن مسئول رخ دادن اين خـطـرات 

عنوان كرد و افزود: با اجراي اين استاندارد، هـم 

تولیدكننده عادت به تولید محصول سالم خواهد 

كند محصـول  كننده عادت می كرد و هم مصرف

سالم را حتی با وجود قیمت بیشتر خريداري و 

 مصرف كند 

وي در تعريف اين استاندارد خاطرنشان كرد: بـا 

همکاري وزارت جهاد كشـاورزي و سـازمـان 

استاندارد، تولیدكننده از ابتداي تولید محصـول، 

ملزم به رعايت استانداردهاي الزم خواهد بود و 

اين استاندارد همانند نقشه راهی اسـت بـراي 

اجرايی شدن عملیات خوب كشاورزي كه مانـع 

شـود و  از مصرف بیش از حد كود و سموم مـی

حتی تولیدكننده ملزم به رعايت دوره كـارنـس 

پس از مصرف سموم خواهد بود و در صـورت 

بروز هر مشکلی نیز با توجه به كدهايی كه روي 

راحـتـی  گیرد، مقصر نهايی بـه محصول قرار می

 قابل شناسايی خواهد بود 

كبیري ادامه داد: هدف ما تعريف استانداردهايی 

است كه با حف  پـايـداري مـحـیـط زيسـت، 

محصوالت با كیفیت بهتري تولید كنیم و بـراي 

اجرايی شدن اين مهم نیازمند كمك دولـت و 

 تولیدكنندگان هستیم 

رئیس سازمان نظام مهـنـدسـی كشـاورزي و  

منابع طبیعی كشور با اشاره به اينکه تاكنون در 

مبانی نظري و تعاريف اين استانداردها مشکلـی 

وجود نداشته است، اظهار امیدواري كرد كه بـا 

گام بـه  به گپ، گام اجرايی شدن استاندارد ايران

شده و بهداشتی نـزديـك  تولید محصول گواهی

 شويم 

گـپ،  وي تصريح كرد: در اسـتـانـدارد ايـران

تولیدكننده ناچار به استفاده اصولی از كـود و 

 سم و بر اساس نیاز گیاه و خاک است 

 51كبیري با بیان اينکه اين استانـدارد بـراي 

محصول كشاورزي تعريف شده است، از تعريـف 

محصول ديگر در بـرنـامـه  211استاندارد براي 

 ششم خبر داد 

وي با بیان اينکه براي اجرايی شدن اين طرح و 

تولید محصول سالم و قابل رديابی نیازمند يـك 

عزم ملی هستیم، يادآور شد: با اجراي استاندارد 

گپ، تولیدكنندگان ملزم به اسـتـفـاده از  ايران

هاي تکثیري، بذر، نشاء، نهال، سم و كـود  نهاده

دار هستند كه كنترل بهداشتـی روي  شناسنامه

 آنها صورت گرفته است 

كبیري تأكید كرد: در استفاده از مـحـصـوالت 

تراريخته نیز بايد اطالعات محصول ثبت شود و 

كننده مطلع شود كه از چه محصولی و با  مصرف

 كند  چه شرايطی استفاده می

وي هدف نهايی اين طرح را تولیـد مـحـصـول 

سالم اعالم كرد و اظهار داشت: تولید محصول با 

تر از محـصـوالت  گپ شايد گران استاندارد ايران

تـر،  شك خريد محصول گران عادي باشد، اما بی

كنـنـدگـان  تر ارزش بااليی براي مصرف اما سالم

خواهد داشت و آنها را از خطرات ناشی از سموم 

 دارد  و كودهاي شیمیايی در امان نگه می

رئیس سازمان نظام مهندسی كشاورزي و منابع 

طبیعی كشور با اشاره به اينکه تحقیقات نشـان 

دهد در برخی از مـحـصـوالت كشـاورزي  می

تولیدشده در كشور، میزان مصرف سموم باالتـر 

المـلـلـی  شده و استانداردهاي بین از حد توصیه

گپ براي به صـفـر  است، گفت: استاندارد ايران

 آيد  ها به اجرا درمی رساندن آلودگی

كبیري از وزارت جـهـاد كشـاورزي و وزارت 

عـنـوان  بهداشت، درمان و آموزش پزشکـی بـه

متولیان اجراي اين طرح نـام بـرد و افـزود: 

سازمان نظام مهندسی كشـاورزي و مـنـابـع 

طبیعی كشور آمادگی دارد اين طرح را در يـك 

صورت پايلـوت بـه اجـرا  يا دو استان كشور به

درآورد  وي خاطرنشان كرد: براي اجـراي ايـن 

هاي مـرجـع جـهـت  طرح، نیازمند آزمايشگاه

تشخیص باقیمانده سموم و عناصر سنگیـن در 

 محصوالت هستیم 

كبیري در پايان تصريـح كـرد: بـراي اجـراي 

آمیز اين طرح، تولیدكنندگان بـايـد از  موفقیت

مند شوند و با استفـاده  دانش روز كشاورزي بهره

صالح به نتايج دلخواه برسنـد،  از كارشناسان ذي

شك واضح است كه زمان تولید سنتـی  چون بی

به سر آمده و براي ساماندهی تولیـد بـايـد از 

 آخرين دستاوردهاي علمی استفاده كرد  

به گزارش خبرگزاري كشاورزي ايران، دبیركل سازمان 

ملل متحد در پیامی به مناسبت روز بین المللی زنـان 

مهر ماه جـاري،  23برابر با  2115اكتبر  15روستايی، 

گفت اين روز فرصت مناسبی است تا ندا و تـجـارب 

زنان روستايی را به جهانیان برساند  بنا بر اين گزارش، 

 متن كامل پیام بان كی مون به شرح زير است:

امسال، بزرگداشت روز بین المللی زنـان روسـتـايـی  

دقیقا پس از تصويب تاريخی دستور كار توسعه پايـدار 

در ماه گذشته توسط رهبـران جـهـان  2131تا سال 

قرار دارد  در حال حاضر چالش ما بـهـره گـیـري از 

هاي پیش آمده توسط اين چارچـوب جـديـد  فرصت

 الهام بخش براي تغییر زندگی زنان روستايی است 

زنان روستايی بخش حیاتی قابل توجه و مـهـمـی از 

بشريت را تشکیل می دهند  آنان كشاورزان و كارگران 

مزرعه، باغداران و فروشندگان بـازار، بـازرگـانـان و 

رهبران محلی هستند  زنان روستايی ستون معیـشـت 

پايدار و تامین امنیت مواد غذايی بـراي خـانـواده و 

جامعه خود محسوب می شوند  نقش آنان نـه تـنـهـا 

براي پیشرفت خانواده هاي روستايی و اقتصاد محـلـی 

بلکه براي اقتصاد ملی با سهیم شدن در زنجیره هـاي 

 ارزش كشاورزي حائز اهمیت است 

اين در حالی است كه زنـان روسـتـايـی بـه طـور 

نامتناسبی از فقر رنج برده و با اشکال متعدد تبعیـ،، 

سـال  15خشونت و ناامنی روبرو می شوند  دستاورد 

تالش تحت آرمان هاي توسعه هزاره تنها بهبود كمـی 

در وضعیت زنان روستايی ايجاد كرده است  در تمامی 

شاخص آرمان هاي توسعه هزاره كه داده هاي آن در 

دسترس است، شاهد وضعیت وخیم تر زنان روستايـی 

نسبت به مردان روستايی و مردان و زنـان شـهـري 

 هستیم 

زمان تغییر اين موضوع فرار سـیـده اسـت  بـرابـري 

جنسیتی و توانمندسازي زنان در كانون آرمـان هـاي 

توسعه پايدار جديد قرار دارد و هدف دو برابـر كـردن 

وري كشاورزي و درآمد تولید كـنـنـدگـان مـواد  بهره

غذايی در مقیاس كوچك، به ويـژه زنـان را در بـر 

گیرد  در واقع زنان روستايی در تحقق بخشیدن به  می

 آرمان توسعه پايدار نقش حیاتی دارند  17تمامی 

با بهره گیري از تجربیات حاصل از اجـراي اهـداف 

سال آينده در حـوزه  15توسعه هزاره می توانیم طی 

زنان روستايی بهتر عمل كنیم  فقر شديد پديده اي به 

ويژه روستايی است  ما بايد نظام هاي انعطاف پـذيـر 

حمايت اجتماعی، بازار كار و مـحـصـول، نـهـادهـاي 

حکومتی و سازمان هاي جامعه مدنی ايجاد كنیم، بـه 

گونه اي كه زنان روستايی بتوانند عالوه بر كمك بـه 

 توسعه پايدار، از آن بهره مند شوند 

روز بین المللی زنان روستايی فرصت مناسبی براي آن 

است تا ندا و تجارب زنان روستايی را به جـهـانـیـان 

برساند  بیايید به تعهد مان در راستاي ايجاد فـرصـت 

براي زنان روستايی در خالل تمام اهـداف مـربـوطـه 

عمل كنیم و در نتیجه پیشرفت براي همه افراد بشـر 

 را رقم زنیم 

هاي تخصـصـی  الملل و سازمان مديركل دفتر امور بین

وزارت جهاد كشاورزي در گفـتـگـو بـا خـبـرنـگـار 

خبرگزاري كشاورزي ايران )ايانا( با اعالم ايـن خـبـر 

گفت: پیرو سفر وزير كشاورزي عراق با دعـوت وزيـر 

جهاد كشاورزي كشورمان، مذاكراتی بـراي تـوسـعـه 

هاي خاص نـظـیـر  ويژه در مناسبت تبادالت تجاري به

هاي عزاداري و اربعین صورت گرفت كه منجر بـه  ماه

اللهـیـی  تنظیم يادداشت تفاهمی با فالح حسن زيدان

 شد 

هومن فتحی افـزود: در ايـن يـادداشـت تـفـاهـم، 

هاي مؤكدي براي افزايش سـطـح مـبـادالت  پیگیري

اقتصادي، محصوالت كشاورزي و صنايع غذايی شد و 

اي از  تر هر مشکلی، نماينده ويژه منظور رفع سريع به 

 سوي دو وزير براي تسهیل روابط تجاري تعیین شد 

منظور رصد مسـائـل  اي به وي خاطرنشان كرد: كمیته

اي تشکیل شد كـه افـزايـش  اي و قرنطینه فنی، پايه

ترين پـیـامـدهـاي  صادرات مرغ به كشور عراق از مهم

 تشکیل كمیته فنی بود 

هاي آينده به دعوت از وزيـر  دو هیأت عراقی طی ماه

جهاد كشاورزي وارد ايران خواهند شـد تـا دربـاره 

افزايش صادرات محصوالت كشاورزي و صنايع غذايـی 

 تري به خود بگیرد   روند جدي

هاي تخصـصـی  الملل و سازمان مديركل دفتر امور بین

وزارت جهاد كشاورزي يادآور شد: در راستاي افزايـش 

تبادالت تجاري و بهبود شرايط كشاورزي مـنـطـقـه، 

رتبه دو كشور  اي در عراق با حضور مديران عالی كمیته

 تشکیل خواهد شد 

 تشکیل کمیته صادرات محصوالت کشاورزی به عراق 
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 گزیده اخبار کشاورزی ایران

 دبیر انجمن برنج كشور 

 ویکم  در قرن بیست

 بحث روی خودکفایی محصوالت منطقی نیست

های  نامه اختصاص یکصد میلیون ریال کمك بالعوض به پایان

 دکترای ژنتیك کشاورزی 

براي افزايش تولید و توسعه پايدار نیاز است كـه 

هـا  آموزش و ترويج كشاورزي در سرلوحه برنامـه

 قرار گیرد 

دبیر انجمن برنج كشور در بخش نخست مناظره  

راديويی كه با حضور مديركل دفتر مـحـصـوالت 

اساسی وزارت جهاد كشاورزي و رئیس سـازمـان 

نظام مهندسی كشاورزي و منابع طبیعی كشـور 

در محل خبرگزاري كشاورزي ايران )ايانا( برگـزار 

ويـکـم بـحـث روي  شد، گفت: در قرن بیـسـت

خودكفايی محصوالت منطقی نیست، زيرا زمانـی 

خواهیم به دهکده جهانی بپیونديم، نبايـد  كه می

 اي خودكفا شويم  اصرار كنیم كه با هر هزينه

شايق افزود: بـه اعـتـقـاد مـن،  جمیل علیزاده

خودكفايی و خوداتکايی فرقی بـا هـم نـدارنـد  

گونه كه وزارت جهاد كشـاورزي در سـال  همان

هاي افزايش تولید را تـا  خورشیدي طرح 1362

كمیته تدوين كـرد،  15رسیدن به خودكفايی در 

 ايم  اما هیچ زمانی شاهد اجراي آن نبوده

هـا بـه نـام  وي خاطرنشان كرد: زمانی كه طرح

ترين مناطق كشت يا همان الگوي  تعیین مناسب

كشت تدوين شد، مبحث خوبی بود كـه هـرگـز 

 سازي نشد  پیاده

شايق ادامه داد: سطح زير كشت برنـج از  علیزاده

هزار هکتار رسـیـد، در  631هزار هکتار به  511

حالی كه برخی مناطق هـمـچـون كـردسـتـان، 

اردبیل و كرمانشاه نیز اين محـصـول را كشـت 

 كردند 

وي تصريح كرد: در حالی كه قانون تغییر كاربري 

دنبـال  كس به اراضی كشاورزي وجود داشت، هیچ

اجرايی كردن آن در كشور نبود، بنابرايـن بـايـد 

توان به تولید مناسبی  گفت كه با قوانین تنها نمی

 دست يافت 

دبیر انجمن برنج كشور يـادآور شـد: قـیـمـت 

شده محصوالت در جهان رو به كاهش است،  تمام

هـاي  در حالی كه شاهد آن هستیم كه هـزيـنـه

تولید در كشور ما همچنان باال است  بـنـابـرايـن 

بايد راهی پیدا كنیم كه خودكفايی يا خوداتکايی 

شده محصوالت ايـرانـی  محقق شود و قیمت تمام

اي باشد كه قابل عرضه به بازارهاي جهانی  گونه به

 باشد 

شايق گفت: بايد ديد خودكفايی بـه چـه  علیزاده

اي در كشور بايد اجـرايـی  قیمتی و با چه هزينه

شود  وي در ادامه افزود: براي آنکه بتوانیم تولیـد 

مناسبی را رقم بزنیم، بايد از كشت مـحـصـوالت 

هايی كه توصیه نشـده اسـت،  مختلف در استان

عنوان مثال، كشت بـرنـج در  جلوگیري كنیم  به

 معنی است  جیرفت بی

شايق خاطرنشان كرد: حلقـه مـفـقـوده  علیزاده 

ديگر در بخش كشاورزي، آموزش و ترويج اسـت 

سازي شود و  كه الزم است در اين بخش فرهنگ

هـاي  با وصل شدن اين حلقه بتوانیم بـه طـرح

 خوداتکايی و افزايش تولید برسیم 

هاي افزايش تولید بسـیـاري  وي ادامه داد: طرح

اي كـه  تدوين شده است و الزم است به انـدازه

پتانسیل وجود دارد، براي اجرايی كردن آن كـار 

 كنیم 

دبیر انجمن برنج كشور به مـقـولـه ظـرفـیـت 

كارشناسان سازمان نظام مهندسی كشاورزي در 

افزايش تولید اشاره كرد و تصريح كرد: سـازمـان 

نظام مهندسی كشاورزي و منابع طبیعی كشـور 

محمل مناسبی است كـه بـتـوان بـا آمـوزش 

نیروهاي مختلف تحولـی اسـاسـی در بـخـش 

 وجود آورد  كشاورزي به

شايق يادآور شد: دانشـجـويـان رشـتـه  علیزاده

كشاورزي نیاز است در سازمان نظام مهـنـدسـی 

هـاي  كشاورزي پخته شوند تا بتوانند فـعـالـیـت

 تخصصی در بخش ارائه دهند 

وي تأكید كرد: متـأسـفـانـه در حـال حـاضـر 

هاي كشور از قابلیت تربیت متخصـصـان  دانشگاه

كشاورزي برخوردار نیستند و يك دانشجو بـايـد 

هاي ديگري را ببیند تا بتواند مـعـضـالت  آموزش

تولید را شناسايی كند و سپس از آنها اسـتـفـاده 

 كند 

شايق خاطرنشان كرد: در حال حاضر كـه  علیزاده

كشاورزان نیز به دنیاي مجازي دسترسی دارنـد، 

هاي مددكاران ترويجی و سـايـر  توان با كانون می

مراكزي كه در روستاهـا وجـود دارد، امـکـان 

آموزش و دستیابی آنها به تجـارب جـهـانـی و 

 برداران را محقق كرد  تجارب ساير بهره

تر  ها بايد جدي شايق يادآور شد: هماهنگی علیزاده

باشد، زيرا حمايت از ارقام پرمحصول تنها، راه بـه 

 برد  جايی نمی

تر وزارت  وي اظهار داشت: الزم است هرچه سريع

جهاد كشاورزي طرحی را تصويب و اجرايی كنـد 

كه نشان دهد واقعاً چه محـصـوالتـی در كـدام 

مناطق بايد كشت شود  زيرا اين طرح با عـنـوان 

الگوي كشت مطرح شده است، اما هنوز اجرايی و 

 اي از ابهام است  قانونی شدن آن در هاله

معاونت علمی و فناوري رياست جمهوري براي 

حمايت از تولید محصوالت تراريخته، به 

هاي مقطع دكترا در زمینه مهندسی  نامه پايان

میلیون ريال  111ژنتیك محصوالت كشاورزي تا 

 كند   كمك بالعوض پرداخت می

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاري كشاورزي 

ايران )ايانا( به كالردشت، در كارگاه آموزشی 

ويژه  -آشنايی با مهندسی ژنتیك و ايمنی زيستی 

اصحاب رسانه كه توسط مرجع ملی ايمنی زيستی 

در محل فرمانداري اين شهرستان برگزار شد  بهزاد 

ياضی، رئیس مرجع ملی ايمنی زيستی كه مدتی  قره

عنوان مدير پژوهشی و فناوري سازمان  است به

ريزي نیز مشغول به كار شده است،  مديريت و برنامه

از ديدگاه حمايتی نهاد رياست جمهوري از تولید 

محصوالت تراريخته كشاورزي خبر داد و اعالم كرد: 

پیرو ديدگاه دانش محور شخص رياست جمهوري و 

معاونان وي و شخص وزير جهاد كشاورزي، معاونت 

علمی و فناوري رياست جمهوري جهت حمايت از 

تولید محصوالت تراريخته كشاورزي، به هر 

میلیون ريال كمك  111نامه مهندسی ژنتیك  پايان

 بالعوض خواهد كرد 

عنوان تولیدكننده نخستین برنج تراريخته  وي به

جهان در ارتباط با زمان رهاسازي برنج تراريخته در 

مزارع براي كشت انبوه گفت: از آنجا كه طبق قانون 

رهاسازي، هر محصول تراريخته براي تولید انبوه نیاز 

به اخذ مجوز دارد، اين برنج نیز مراحل ثبت مجدد 

 گذراند  را می

ياضی در اشاره به دلیل نیاز به ثبت مجدد اين  قره

برنج افزود: ثبت مجدد برنج تراريخته تولید شده از 

صورت داوطلبانه  سوي وي، با وجود ثبت پیشین، به

هايی كه  و تنها با هدف پیشگیري از حرف و حديث

غیرمنصفانه در حق برنج تراريخته در كشور زده 

 شود  شود، انجام می می

هاي غیرمستند و بدون  وي با ابراز تأسف از مخالفت

پشتوانه علمی با دستاوردهاي مهندسی ژنتیك 

كشاورزي در كشور، به ارائه مستندات و شواهد 

خطر بودن  گرفته درباره بی علمی تحقیقات صورت

برنج تراريخته كه داراي ويژگی مهم مقاوم بودن به 

آفات است، در حضور خبرنگارانی پرداخت كه 

تعدادي از آنها از منتقدان سرسخت رهاسازي 

 محصوالت تراريخته نیز بودند 

مدير پژوهش و فناوري سازمان مديريت و 

ريزي كشور با بیان اينکه بر اساس پروتکل  برنامه

خورشیدي آن  1381كارتاهنا كه ايران نیز در سال 

را پذيرفته و به آن الحاق شده است، خاطرنشان 

كرد: بر اساس اين پروتکل، هر كشوري بايد يك 

مرجع ملی ايمنی زيستی داشته باشد كه نظام 

جمهوري اسالمی ايران اين افتخار را نصیب اينجانب 

 كرده است 

ياضی با تأكید بر اينکه ديدگاه موافقان و  قره

مخالفان همواره براي او محترم بوده و خواهد بود، 

ادامه داد: اما اين امر بايد واجد خط قرمزي باشد و 

ها مستند به مدارک متقن و  آن انتشار ديدگاه

 مراجع معتبر علمی در جهان است 

وي با اشاره به اينکه مخالفان محصوالت تراريخته 

هاي مثبت و منفی قابل  در دو دسته با انگیزه

بندي هستند، تصريح كرد: برخی مخالفان  دسته

صرفاً با هدف مرعوب كردن مردم از مصرف اين نوع 

زنند كه  هراسی دامن می محصوالت به فناوري

عاقبت خطرناک آن جا ماندن محققان داخلی از 

كشف و ارائه دستاوردهاي جديد و ادامه وابستگی 

كشور به تولیدات تراريخته محصوالت كشاورزي 

 ساير ملل دنیاست 
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عضو انجمن پسته در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري 
كشاورزي ايران )ايانا( گفت: حجم تولیـد پسـتـه 

هـزار  81تا  71ايران در مقايسه با سال گذشته از 
تن افزايش تولید برخوردار است كه نسـبـت بـه 

گیرد  لذا  كشور رقیب نیز در سطح باالتري قرار می
بازار صادراتی پسته و ابتکار عمل بر خـالف سـال 

 گذشته در اختیار ايران قرار گرفت 
رضا نظري افزود: سال گذشته آمريکا توانسـت بـا 

هاي پسته را از آن خود كرده  افزايش تولید، قیمت
المللی پسته ايران را در اخـتـیـار  و بازارهاي بین

بگیرد، اما امسال كه پسته كمی در اختـیـار دارد، 
مدت كه ايجـاد  حاضر به انعقاد قراردادهاي طوالنی

هاي خود را  كند، نیست و محموله تعهد دائمی می
 12هزار تـا  11هاي كوچکی به قیمت  در بخش

 رساند  هزار دالر در تن به فروش می
ها با اين وجود، با تولید  وي خاطرنشان كرد: ايرانی

هـزار تـن پسـتـه  221تا  211حجمی بیش از 
تـا  211هـزار و  محصول خود را بـیـن هشـت

رساننـد  فروش می دالر در تن به 411هزار و  هشت
هـا مـحـسـوب  شکنی آمريکايی نوعی قیمت كه به
 شود  می

شکنـی  عضو انجمن پسته ادامه داد: هرچند قیمت
تواند منجر به افزايش صـادرات پسـتـه  ايران می

چنینی باعث انتفاع كشـاورزان  شود، اما كاهش اين
اي كه پیـش از فصـل  نخواهد شد، چرا كه پسته

هزار تومـان در بـازارهـاي  32برداشت با قیمت 
 27رسید، امروز قیمتی حدود  فروش می داخلی به

 هزار تومان دارد 
نظري تصريح كرد: از آنجا كه صندوق يا تشـکـل 
قدرتمندي در حمايت از تولیدكننـدگـان پسـتـه 
وجود ندارد كه بتواند در ابتداي فصل بـه مـقـدار 
الزم پسته خريداري كرده و از افت قیمت در بـازار 
جلوگیري كند، هرگونه افزايش يا كاهشی متوجـه 
كشاورزان نشده و سود آن در جیب صادركنندگان 

 رود  پسته می
وي يادآور شد: از آنجا كه پسته جزو دومین كاالي 

رود،  شـمـار مـی ارزآور بعد از نفت براي ايران بـه
رود وضعیت صادراتی آن از سامانـدهـی  انتظار می
نـظـر  تري برخوردار باشد  با اين وجود، به باانضباط
رسد از آنجا كه صادركنندگان پسته جزو طبقه  می

اي  رونـد، دغـدغـه شمار می مرفه و رجال كشور به
كاري و تولیدكنـنـدگـان  براي بهبود وضعیت پسته

 پسته ندارد 
عنوان  نظري تأكید كرد: در اذهان عمومی پسته به
عـنـوان  يك كاالي لوكس و صادركنندگان آن بـه

روند كه عمـدتـاً  شمار می ترين افراد جامعه به مرفه
در داخل كشرمان نیز زندگی نکرده و جزو طبـقـه 

روند  لذا تالشـی بـراي  شمار می دار تهرانی به پول
ساماندهی وضعـیـت صـادرات پسـتـه صـورت 

 گیرد  نمی
عضو انجمن پسته اظهار داشت: در زمان حـاضـر 

ترين شريك تجاري پسته ايران كشور چیـن  بزر 
ترين قراردادهاي صادراتی با ايـن  است كه سنگین
 شود  كشور منعقد می

وي همچنین گفت: كشور چین نیز كـه شـرايـط 
خوبی شناخته، از انعـقـاد قـراردادهـاي  بازار را به

 51مدت سرباززده و خبـري از  سنگین و طوالنی
كانتینر براي صادرات پسته نـیـسـت و تـعـداد 

كنـد،  كانتینرهايی كه پسته به اين كشور صادر می
همان دو سه تايی است كه از قـبـل هـم وجـود 

 داشته است 
نظري خاطرنشان كرد: از آنجا كه ارزش يوان چین 
در مقايسه با دالر آمريکا كاهش پیدا كرده اسـت، 

شـود  لـذا  پسته براي اين كشور گران تمـام مـی
مدت هنوز داده نشـده  تقاضاي قراردادهاي طوالنی

 است  
وي در پايان تصريح كرد: از آنجا كه فصل برداشت 

تازگی آغاز شده و همچـنـان پسـتـه در  پسته به
توان براي شرايـط  اختیار كشاورزان قرار دارد، نمی

رود  صادراتی پسته اظهار نظر كرد، اما انتظـار مـی
هـاي  حجم صادرات پسته در مقـايسـه بـا سـال
 گذشته از جهش قابل توجه برخوردار باشد 

 نامه انجمن ارگانیك ایران به رئیس مجلس شورای اسالمی

 برای جلوگیری از واردات محصوالت تراریخته 

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگـزاري فـارس،  
اي به رئیس مجلـس  انجمن ارگانیك ايران طی نامه
هاي كشاورزي، بهداشت  شوراي اسالمی، كمیسیون

و امنیت ملی مجلس، از وجود جريانی در كشـور 
براي واردات محصوالت تراريخته انتقاد كرده و بـر 
اساس قانون توقف واردات اينگونه محصوالت را بـه 

هاي جبران ناپذير به محیط زيسـت و  دلیل آسیب
سالمت مردم، خواسته است  در نـامـه انـجـمـن 
ارگانیك ايران به رئیس مجلس شـوراي اسـالمـی 

 آمده است:
همانطور كه مستحضريد آگاهی عـمـوم جـامـعـه 
نسبت به ماهیت مواد غذايـی و آشـامـیـدنـی و 
مخاطرات آنها، يك حق طبیعی در تمامی جـوامـع 

آيد  انجمن ارگانیك ايران بنا بـر  شمار می بشري به
رسالت ملی و شرعی خود، كمیسیون تخصصی نقد 
محصوالت دستکاري شده ژنتیکی را تشکیل داده و 
پس از بررسی و تحقیقات الزم موارد زيـر را بـه 
اطالع حضرتعالی و نمايندگان محـتـرم مـجـلـس 

 رساند: شوراي اسالمی می
قانون ايمنی زيستی كلیه امـور  2مطابق ماده  -1 

مربوط به تولید، رهـاسـازي، واردات و صـادرات 
محصوالت دستکاري ژنتیکی )تراريخته( بـرعـهـده 
بخش غیردولتی است  به لحاظ قانونی، دولت بايـد 

طرف بوده و فارغ از تبلیغ و بزرگنمايی مـانـنـد  بی
يك داور و ناظر تمهیدات الزم را ايجاد كند و بـه 

 كنندگان محترم نیز حق انتخاب بدهد  مصرف
كنندگان اروپـايـی و  با توجه به رفتار مصرف -2 

گـیـرانـه در بـرابـر مصـرف  اتخاذ موضع سخـت
محصوالت دستکاري شده ژنتیکی و مردود دانستن 

درصد جـامـعـه  81اين محصوالت توسط بیش از 
اروپا، اين حقیقت بايد مورد توجه متولیان بـخـش 
كشاورزي و سالمت جامعه قرار گیرد كـه رفـتـار 

كنندگان به رابطه میان فـوايـد مـحـصـول  مصرف
شده آن محصول وابسته  هاي ادراک غذايی و ريسك

 است، نه چیز ديگر 
موافقان محصوالت دستکاري شده ژنـتـیـکـی  -3

درحالی در ظاهر به مخالفت با مافیاي مـونسـانـتـو 
مـیـلـیـون  181پردازند كه در آمار  آمريکايی می

شده  هکتاري اراضی زير كشت محصوالت دستکاري
شده كـمـپـانـی  ژنتیکی در دنیا، اگر بذرهاي كشت

مونسانتوي آمريکا را حذف كنند، چـیـزي بـاقـی 
نخواهد ماند كه به آن ببالند  بنابراين هرگونه تبلیغ 

شده ژنتیکی و وام گرفتن آمار  محصوالت دستکاري
 كشت آنها، عمالً تبلیغ مونسانتوي آمريکا است!!

درصـد  81الزم به توضیح است كه بیش از  -4 
شده ژنتیك دنـیـا داراي ژن  محصوالت دستکاري
كش گاليفوسیت )راندآپ( هستند   مقاومت به علف

يعنی تولید گیاهان تراريختـه مسـاوي اسـت بـا 
تر، آلودگی مـحـیـط زيسـت و  مصرف سم بیش

تـر  بازگشت و از همـه مـهـم مخاطرات سالمتی بی
 فجايع اجتماعی ـ اقتصادي 

متأسفانه برخی از متخصصان داخلـی واردات،  -5 
شده ژنتیکی  تولید و رهاسازي محصوالت دستکاري

را در راستاي تأمین امنیت غذايی كشـور مـطـرح 
كنند، ولی بايد قبول كرد كه غذا يـك سـالح  می

است و به مخاطره انداختن تغـذيـه مـلـت ايـران 
طـلـب و  ترين خدمت به بیگانگان منفعـت  بزر 

 باشد  دشمنان انقالب اسالمی می
تـريـن  خوار برنج يکی از بزر  اگرچه كرم ساقه -6

مشکالت شـالـیـکـاران اسـت، ولـی رهـاسـازي 
غیرمسئوالنه آزوالي فیلیپینی هم سالیان مديـدي 
است كه كام برنجکاران را تلخ كرده است  لـذا از 

هاي محترم كشاورزي و محیـط زيسـت  كمیسیون
شـنـاسـی  شود نسبت به آسـیـب مجلس تقاضا می

فاجعه آزوال و بررسی عملکرد مـعـکـوس آن در 
ها اقدام عاجل نـمـايـنـد، زيـرا  شالیزاران و تاالب

شده ژنتیـکـی  رهاسازي عجوالنه بذرهاي دستکاري
تر ازآزوال را  اي مخرب تواند فاجعه در اكوسیستم می

 وجود بیاورد  به
شده ژنـتـیـکـی  مدافعان محصوالت دستکاري -7 

دهـنـد كـه در  درحالی نويد محصول سالم را می
هاي بهداشتی، اين محصوالت جديد، هم ارز  ارزيابی

شـونـد، لـذا  محصوالت كشاورزي رايج بررسی می
اصالح قانون ايمنی زيستی و تصويـب آزمـايشـات 
جهت ارزيابی مخاطرات سالمتی و زيست محیطـی 
 و رديابی محصوالت تراريخته مورد تقاضا است 

 عضو انجمن پسته در گفتگو با ايانا: 

 بازار صادراتی پسته در اختیار ايران قرار گرفت

تحویل مجتمع های گلخانه ای از 

سازمان جهاد کشاورزی به شرکت 

  شهرک های کشاورزی

در اجراي مصوبه هیئت وزيران و بر اساس تفاهمات به عمل 

آمده با روساي سازمان جهاد كشاورزي استانها نمايـنـدگـان 

شركت شهرک هاي كشاورزي از ستاد مركزي با حضـور در 

استان به همراه مديران شعب شركت و نمايندگان سـازمـان 

جهاد كشاورزي استانها نسبت به تحويل مجتمع هاي مـورد 

 نظر اقدام می نمايند 

در حاي حاضر مجتمع هاي گلـخـانـه اي بـزيـن خشـت 

شهرستان كازرون استان فارس، قره قباق شهرستان پـارس 

آباد، اسماعیل خان مالداشی شهرستان بیله سوار، فیروزآبـاد 

شهرستان كوثر استان اردبیل و صادق آبـاد شـهـرسـتـان 

دهگالن استان كردستان مورد بازديد گـروه مـذكـور قـرار 

 گــرفــتــه و صــورتــجــلــســات انــتــقــال انــجــام شــد 

شركت شهرک هاي كشاورزي در نظر دارد بر اساس اهداف، 

وظايف و سیاست هاي مصوب نسبت به تکمیل زير ساخـت 

هاي اين مجتمع ها از محل اعتبارات در اختیـار، اقـدام و 

سپس آنها را با رعايت قوانین و مقررات به سرمايـه گـذاران 

بخش هاي غیر دولتی و خصوصی جهت سرمايه گـذاري و 

احدا  گلخانه هاي مدرن با زنجیره تامین، تولید و تـوزيـع 

 واگذار نمايد 
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شرايط سخت، زمینه نو آوري و شکوفايی را فراهم می كنـد و 

اگر با مشکالت نمی جنگیديم االن نیازمنـد تـامـیـن تـمـام 

   تجهیزات مورد نیاز خود از خارج بوديم

وزير نیرو در ديدار با وزير منابع آب عراق گفت: زمـیـنـه الزم 

هاي آب و  هاي ايرانی در پروژه تر شركت براي حضور گسترده

  برق عراق وجود دارد

رسانی وزارت نـیـرو )پـاون(، حـمـیـد  گزارش پايگاه اطالع به

چیان در ديدار با محسن الشمري وزير منابع آب عـراق  چیت

با بیان اينکه بـا مشـکـالت   در ساختمان ستادي وزارت نیرو،

هاي  موجود در عراق آشنايی كامل داريم، اظهار داشت: شركت

ايرانی هم اكنون در تركیه حضور فعال دارند و ايـن انـگـیـزه 

هـاي آب و  هاي ايرانی در پـروژه وجود دارد كه حضور شركت

وي با بیان اينکه شرايـط سـخـت،   تر باشد برق عراق گسترده

كند و اگر با مشـکـالت  زمینه نو آوري و شکوفايی را فراهم می

جنگیديم االن نیازمند تامین تمام تجهیزات مـورد نـیـاز  نمی

خود از خارج بوديم، بیان داشت: در شـرايـط تـحـريـم، اگـر 

مهندسان ايرانی نسبت به احدا  نیروگـاه در كشـور اقـدام 

كردند، كشورهاي آمريکا، اروپا، ژاپن و چین هرگز حـاضـر  نمی

 نبودند حتی يك نیروگاه به ما بدهند 

چیان خطاب به همتاي عراقی خود گفت: جنگ داخلـی،  چیت

وجود گروهك داعش و اتباع بیگانه باعث شده شرايط سختـی 

توانید اين تهـديـدهـا را  بر عراق حاكم باشد، ولی شما هم می

تبديل به فرصت نموده و با تالش و همت و سختکوشی، خـود 

هاي مختلف تقويت نمايید و به تولیـدات داخـلـی  را در زمینه

  خود پايبند باشید

وي با بیان اينکه در همکاري متقابل بین دو كشور جمـهـوري 

اسالمی و جمهوري عراق نیاز به كمیته مشتركی به مـنـظـور 

حف  محیط زيست در مرز مشترک دو كشور اسـت، اظـهـار 

داشت: مسئولیت مستقیم حفاظت از محیط زيست به عـهـده 

سركار خانم دكتر  ابتکار است كه ما آمادگی داريـم پـس از 

انجام مذاكرات ايشان با طرف عراقی، بـه وظـايـف خـود در 

  چارچوب قانونی عمل كنیم

وزير نیرو با اشاره به دو نشست كه قرار است در تهران و بغـداد 

هاي ايرانی با مقامات عـراقـی در  انجام پذيرد و در آن شركت

هاي متقابل مالقات نمايند، گفـت: بـا جـمـع  زمینه همکاري

هاي ايرانی، سواالت و ابـهـامـات  بندي نقطه نظرهاي شركت

كنیم و در نیمه اول ژانويه اولین نشست را  موجود را اعالم می

در تهران و پس از يك ماه نشست دوم را در بغداد براي نهايـی 

هاي ايرانی با موسـسـات عـراقـی  كردن نحوه همکاري شركت

 برگزار خواهیم كرد 

محسن الشمري وزير منابع آب عراق نیز، ضمن تسلـیـت بـه 

ملت ايران به خاطر واقعه تاسف بار منا كه منجر بـه كشـتـه 

شدن تعدادي از حجاج ايرانی شده است، گفت: در بـازديـد از 

المللی آب و تاسیسات آب و فـاضـالب  يازدهمین نمايشگاه بین

هاي ايرانی آشنا شدم و امیدوارم در  با توانمندي بیشتر شركت

هاي ايرانی مقدور باشـد  هاي كاري كه براي شركت تمام زمینه

  هــا بــاشــیــم در خــاک عــراق مــیــزبــان ايــن شــركــت

هاي سدسازي، انتقال برق، احـدا   وي با بیان اينکه در زمینه

هاي آبـیـاري بـه وجـود  نیروگاه و انتقال آب و احدا  شبکه

هاي ايرانی در عراق نیازمند هستیم، گفت: در بـرخـی  شركت

نقاط مركزي و جنوبی عراق با كمبود آب مواجه هستیـم كـه 

هاي ايرانی و استفاده از  گیري از حضور شركت امیدوارم با بهره

دانش و تکنولوژي متخصصان ايرانی مشکالت عراق مـرتـفـع 

 شود 

هـاي آب  معاون وزير نیرو با اعالم اينکـه سـفـره

 85زيرزمینی رو به ورشکستگی اسـت، گـفـت: 

درصد آب شرب بیشتر شهرهاي ايران از مـنـابـع 

  شود زيرزمینی تامین می

رسانی وزارت نیرو، رحـیـم  به گزارش پايگاه اطالع

میدانی در جمع مديران حوزه آب استان هـمـدان 

ترين مشکالت كشـور  اظهار داشت: يکی از بزر 

در حوزه آب، روند رو به زوال منابع آبـی كشـور 

  است كه به شدت در حال تشديد است

وي با اشاره به اينکه كاهش منابع آبی كشور روند 

اي است كه بسیاري از افراد به اين مسئـلـه  خزنده

توجه ندارند، افزود: براي مقابله با اين وضـعـیـت 

راهی جز اجراي قوانین، مقررات، انجام كـارهـاي 

  اي نداريم هاي رسانه فرهنگی و فعالیت

هاي آفرينش  میدانی با بیان اينکه بايد همه پديده

از يك تعادل برخوردار باشند، تصريح كرد: تعـادل 

در تمامی موارد زيبا و پسنديده بوده و بـايـد در 

  زمینه منابع آبی نیز اين روند اجرايی شود

معاون امور آب و آبفا وزارت نـیـرو بـیـان كـرد: 

هاي زيرزمینی با برداشت بـیـش از حـد بـا  آب

ناپايداري مواجه شده و بايد اين روند اصالح شـود 

هـاي آب زيـرزمـیـنـی  تا متعادل شده و سفـره

  ورشسکته نشوند

هاي آب زيرزمینی كشـور  وي با اعالم اينکه سفره

رو به ورشکستگی است، عنوان كرد: اگر منابع آب 

زيرزمینی را از دست بدهیم نیمی از منابـع آبـی 

ايم و نبايد اين مـوضـوع را  كشور را از دست داده

  دست كم گرفت

میدانی با اشاره به اينکه آب شـرب بسـیـاري از 

شهرهاي كشور از طريق منابع آب زيـرزمـیـنـی 

درصـد آب  85شود، گفت: براي نمونه  تامین می

شرب شهر همدان از طريق منابع آب زيرزمیـنـی 

شود كه اين مسئله اهـمـیـت و ارزش  تامین می

  دهد هاي آب زيرزمینی را نشان می سفره

هـاي  وي با بیان اينکه كشور با معضل بـرداشـت

هاي غیرمجاز مواجه است، اظهـار  غیرقانونی و چاه

داشت: برداشت بیش از حد از منابع زيرزمینـی و 

هاي غیرمجاز تعدي به حقوق ديگران بـوده و  چاه

  بايد براساس قانون با آنها برخورد كرد

معاون وزير نیرو با اعالم اينکه بايد از فعالـیـت و 

انجام اينگونه اقدامات در كشور جلوگیـري شـود، 

توان از مـديـريـت  قانونی نمی تصريح كرد: در بی

منابع آبی صحبت كرد بلکه بايد قانـون را بـراي 

  مديريت منابع محدود آبی كشور اجرايی كرد

میدانی با اشاره به اينکه توزيع عـادالنـه آب در 

كشور مورد تاكید بوده و بايد اجرايی شود، تصريح 

كرد: همکاري مسئوالن قضايی و نیروي انتظـامـی 

كمك بزرگی براي آب كشور بوده و امیدواريم اين 

  روند ادامه داشته باشد

  وزیر نیرو در دیدار با وزیر منابع آب عراق مطرح کرد: های آب زیرزمینی رو به ورشکستگی است  معاون وزیر نیرو در همدان: سفره

 های ایرانی در عراق  تقویت حضور شرکت

 توسعه کشت پاییزه چغندر قند برای عبور از مشکل کم آبی

رئیس موسسه تحقیقات و تولید بذرچغندرقـنـد 
كشور گفت: با توجه به وضعیت كم آبی كشـور، 
بخشی از برنامه وزارت جـهـاد كشـاورزي بـر 

توسعه كشت پايیزه چغندر قند معطـوف شـده 
 است 

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صـنـدوق 

بیمه كشاورزي داريوش فـتـح اهلل طـالـقـانـی 
درگفت و گو با خبرنگار ايرنـا، افـزود: كـاشـت 
محصول چغندر در كشور به طور طبیعی بـهـاره 
است، اما به علت كم آبی درصدد هستـیـم كـه 
 بخش عمده آن را به كشت پايیزه تبديل كنیم 
وي اظهار داشت: درفصل بهار و تابستان مصرف 
آب اين محصول زياد است و كشاورزان دفـعـات 

 بیشتري به آبیاري چغندر قند می پردازند 
فتح اهلل طالقانی ادامه داد: با توجه به وضعـیـت 
اقلیمی كشور، با استفاده ازارقام جديد و روش 
هاي نوين كاشت، اين بستر فـراهـم شـده تـا 
چغندر قند در فصل پايیز كشت و در بهار سـال 
بعد برداشت شود  وي خاطرنشان كرد: بـا ايـن 
تغییر روش، دوره رشد چغنـدرقـنـد درفصـول 
پايیز، زمستان و بهار است كه اين زمان مصادف 
با زمان بارش باران بوده و بخش مهمی از نـیـاز 

 آبی گیاه از طريق بارندگی ها تامین می شود 
فتح اهلل طالقانی با تاكید بر اينکه اين تـغـیـیـر 
كشت نیز به صرفـه جـويـی در مصـرف آب 
كشاورزي كمك می كند، گفت: اسـتـان هـاي 
آذربايجان غربی، خراسان شمـالـی، رضـوي و 
جنوبی، فـارس و كـرمـانشـاه بـیـشـتـريـن 

 تولیدكنندگان چغند قند هستند 
رئیس موسسه تحقیقات و تولید بذرچغندرقـنـد 
كشورافزود: ساالنه حدود يکصد هزارهکـتـار از 
اراضی كشاورزي كشور زيركشت اين محـصـول 

 می رود 
میانگین  71و  61وي اظهار داشت: دردهه هاي 
تن در هکتـار  31برداشت اين محصول در ايران 

تـن  48به ركورد حـدود  33بود كه در سال 
 درهکتار رسید 

فتح اهلل طالقانی میانگین عملکرد اين محـصـول 

تـن در هـکـتـار  56در سطح جهانی را حدود 
عنوان كرد و افزود: امیدواريم با استـمـرار ايـن 

 روند به متوسط تولید جهانی برسیم  
وي اضافه كرد: برغم اينکه دركشور محـدوديـت 
منابع آبی، تولید محصوالت را تحت تاثیر قـرار 
می دهد اما در تالش هستیم تـا بـا انـتـقـال 

هاي تحقیقاتی به ركورد جهانـی نـزديـك  يافته
 شويم  

وي همچنین كیفیت محصول تولیـد شـده در 
ايران را بسیارخوب توصیف كرد و گـفـت: بـه 
طورمعمول كیفیت محصول چغندر قند ايـرانـی 

 باالتر از كیفیت محصول جهانی است 
گفتنی است، از حدود يکصد هزارهکتار ازاراضی 
زراعی زيركشت چغنـدرقـنـد كشـور سـاالنـه 

هزار تن محصول بـرداشـت  511چهارمیلیون و 
 می شود 
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به گزارش روابط عمومی و بین الملـل صـنـدوق 

بیمه كشاورزي به نقل از ايرنا سرج نـاكـوزي در 

 32ديدار با استاندار كرمان با اشاره بـه ايـنـکـه 

درصد مصرف آب ايران در بخش كشاورزي اسـت 

افزود: فائو تنها سازمان بین الملـلـی اسـت كـه 

 تخصص فناوري آب و جنگل را دارد 

وي بیان كرد: فائو در اين خصوص در خاورمیانه و 

 شمال آفريقا نیز طرحی را در دست تدوين دارد 

وي گفت: سازمان فائو بر روي موضـوع تـغـیـیـر 

كشت كه استاندار كرمان به آن اشاره كـرد كـار 

كند و با توجه به تنوع و پیچیدگـی مسـايـل  می

تخصص و توان مورد نیاز در همه اين مسايـل را 

 دارد 

نماينده فائو در ايران با اشاره به اينکـه فـائـو از 

رويکرد پروژه محور به رويکرد برنامه مـحـور در 

حركت است افزود: ضمن اينکه به دنبال افـزايـش 

بهره وري هستیم بايد به مسايل منابع طبیعی هم 

 دقت داشته باشیم 

وي اظهار كرد: هدف اين است كه جوامع محـلـی 

ما توانی را پیدا كنند كه از نظر اقـتـصـادي بـه 

جايگاه خوبی برسند و در عین حال گونه هايی را 

براي كشت انتخاب كنند كه هم معیـشـت آنـان 

 بگذرد و هم منابع طبیعی حف  شود 

ناكوزي گفت: بنابراين اگر به پروژه احیاي اراضـی 

جنگلی و تخريب يافته بنگريم می بینیم كـه در 

 چارچوب خود خوب پیش رفته است 

وي افزود: اشتیاق مردم محلی در حمايت از پروژه 

احیاي اراضی جنگلی و تخريب شده در شهرستان 

ريگان براي من تعجب آور بـود و ايـن نشـان 

دهد كه اين پروژه در توانمندسـازي مـردم و  می

 حف  منابع طبیعی موثر بوده است 

نماينده فائو در ايران، مشاركت و همکاري را كلید 

موفقیت در پروژه هاي توسعه پايدار ذكر كـرد و 

افزود: با همه موارد استاندار كرمان در اين طـرح 

موافق هستم و خیلی برايمان مـهـم اسـت كـه 

مواردي را كه به عنوان چالش معرفی شدند پاسخ 

 دهیم 

وي بیان كرد: مشاركت بین همه دست اندركـاران 

در اين پروژه ديده می شـود و ايـن مشـاركـت 

 تنگاتنگ نشان می دهد رويکرد درست بوده است 

ناكوزي گفت: داشتن يك برنـامـه راهـبـردي و 

مداخالت فنی و بجا در اين پروژه الزم اسـت تـا 

 منجر به تقويت ظرفیت موجود شود 

وي ادامه داد: باور دارم همکاري و برنامه راهبردي 

در جهت نزديك شدن دو پروژه همیـاران آب و 

احیاي اراضی جنگلی و تخريب يافته در ريـگـان 

 مهم است 

وي بیان كرد: اين همکاري می تواند بـه شـکـل 

پايداري در پاسخگويی به چالش هايی كه پـیـش 

 روي مان است كمك كند 

نماينده فائو در ايران گفت: اين سازمان آمـادگـی 

دارد به عنوان يك شركت در كنار استان كـرمـان 

 حضور پیدا كند 

وي افزود: در داخل سازمان فائو عالوه بر رسـالـت 

 بین المللی تخصص بین المللی هم وجود دارد 

پـروژه احـیـاي  1331اين سازمان مرداد سال 

اراضی جنگلی و تخريب يافـتـه مـوسـوم بـه )

RFLDL را با همکاري دولت جمهوري اسـالمـی )

ايران و تسهیالت جهانی محیط زيست در ريگـان 

 استان كرمان و خراسان جنوبی آغاز كرد 

منطقه پايلوت در حال اجرا در ريگان به مساحـت 

 هکتار می باشد  511هزار و  238

استاندار كرمـان هـم در ايـن ديـدار گـفـت: 

هاي دولت در جهت توسعه و پیشرفت بـا  سیاست

 تکیه بر توانمندسازي مردم است 

علیرضا رزم حسینی افزود: البته دولت كمك هاي 

نقدي هم دارد ولی در درازمدت قصد دارد ايـن 

 پول نقد را براي توانمندسازي مردم هزينه كند 

وي پروژه احیاي اراضی جنگلی و تخريب شده در 

شهرستان ريگان با مشاركت فائو را موفق ارزيابـی 

كرد و گفت: اين پروژه می تواند در جاهاي ديگـر 

 هم تاثیرگذار باشد و گسترش پیدا كند 

رزم حسینی افزود: روستايیان هر مبلغـی را كـه 

براي كارآفرينی و امور اقتصادي سرمايـه گـذاري 

درصـد  4كنند دولت سه برابر آن را بـا بـهـره 

 تسهیالت می دهد 

وي با اشاره به كم آبی و خشکسالی در روستاهاي 

استان كرمان گفت: اين موضـوع مـوجـب بـروز 

مشکالتی در اشتغال روستايیان و مهاجرت آنـهـا 

 شده است 

وي افزود: طرح همیاران آب براي صرفه جويی در 

مصرف آب و بهره وري در حـوزه كشـاورزي بـه 

منظور ذخیره سازي آب در حوزه هاي زير زمینی 

 در حال اجراست 

استاندار كرمان گـفـت: بـراسـاس ايـن طـرح 

كشاورزانی كه كار كشاورزي انجام می دهنـد بـا 

روش هاي نوين آبیاري و تغییر كشت محصوالتی 

را تولید می كنند كه مصرف آب كـمـی داشـتـه 

 باشند 

وي تصريح كرد: كشاورزان روستايی اسـتـقـبـال 

بسیار خوبی از اين طرح داشته انـد و تـاكـنـون 

میلیون متر مکعب آب در سفره هـاي  345حدود 

 زير زمینی پس انداز كرده ايم 

 فائو برنامه جامع آب تدوین می کند

در حالی كه در كشورهاي هند و پاكستان و حتـی 

عنوان يك میوه يا خشـکـبـار  جنوب اروپا عناب به

صورت كنسرو و دمنوش مـورد  شمار آمده كه به به

گیرد، در ايران ناشناخـتـه بـاقـی  استفاده قرار می

 مانده است  

معاون تولیدات گیاهی استان خراسان جنوبـی در  

گفتگو با خبرنگار خبرگزاري  كشاورزي ايران )ايانا( 

با اعالم اين خبر گفت: در حالی كه در پاكستان و 

هندوستان از عناب كنسروشده و چاي بـا طـعـم 

خوري و خشـك  صورت تازه عناب استفاده شده و به

در سبد غذايی مردم قرار دارد، عـنـاب ايـرانـی 

 ناشناخته باقی مانده است 

عبدالرضا رضايی افزود: عناب يکی از مـحـصـوالت 

مهم و استراتژيك باغبانی خراسان جنوبی است كه 

آبـی و  با توجه به كارآمدي آن در شرايط خوب كم

اي در اقتصـاد  مقاومت آن به خشکسالی، نقش ويژه

كشاورزي استان دارد، اما هنوز نتوانسته در سـبـد 

غذايی مردم و سبد صادراتی، جاي خود را پـیـدا 

 كند 

وي خاطرنشان كرد: عناب تولیدشده ايرانی بیشتـر 

ها در قالـب يـك  هاي سنتی و عطاري در داروخانه

داروي گیاهی به فروش رسیده و كمتر در سـبـد 

غذايی مردم آمده است، در حالی كه در كشورهـاي 

عنوان يـك  هند و پاكستان و حتی جنوب اروپا، به

شمار آمده كه در كـنـار سـايـر  میوه يا تنقالت به

 خشکبار، جايگاه خود را پیدا كرده است 

معاون تولیدات گیاهی استان خراسان جنوبی ادامه 

هـکـتـار اراضـی  723داد: از سطح دوهـزار و 

تـن عـنـاب  311كشاورزي، بیش از چهارهزار و 

برداشته شده كه نسبت به سال گذشته سه درصـد 

 افزايش وزنی دارد 

رضايی تصريح كرد: در صورتی كه قیمت میانگیـن 

هزار تومان محاسبه كنیم،  12هر كیلوگرم عناب را 

میلـیـارد ريـال  516ارزش ريالی تولیدات امسال 

 خواهد بود 

صورت خشـك و  وي يادآور شد: عناب تولیدي به

خوري از مردادماه بـه مـرور وارد بـازارهـاي  تازه

جوار، تهران و مشهـد شـده  هاي هم داخلی، استان

است و كمتر در صنايع غذايی مورد استفاده قـرار 

 گیرد  می

معاون تولیدات گیاهی استان خراسـان جـنـوبـی 

تأكید كرد: هرچند سطح زير كشت عناب در ايران 

هکتار برآورد شده است، امـا ايـران  723دوهزار و 

سطح زير كشت اين محصول نسبت به كشورهـاي 

 چین و آمريکا چندان زياد نیست 

تـريـن  عنـوان بـزر  رضايی اظهار داشت: چین به

شود كه در كنار  تولیدكننده عناب دنیا شناخته می

محصوالت خشکبار خود آن را به فروش رسانده و 

عنوان يك ماده غذايی بـا  در داخل اين كشور نیز به

 ارزش باال شناخته شده است 

يافتـه، از  وي همچنین گفت: در كشورهاي توسعه

پزي، صنايع غذايی، كمپـوت و  عناب براي شیرينی

همچنین آرد براي تهیه غذاهاي خانگی در كـنـار 

آرايشـی اسـتـفـاده  -مصرف دارويی و بهداشتی 

شود، اما در ايران به مصرف دارويی آن اكـتـفـا  می

 شده است 

 تن عناب در خراسان جنوبی 1966تولید 

كارشناسان سازمان ناظر بر كشاورزي روسیه پـس 

از بررسی هاي كیفی و شرايط تولید، اجازه صـدور 

محصوالت لبنی ايران به اين كشور را صادر كردنـد 

و براي آغاز عملیات اجرايی آن بايد پیمان مربـوط 

 به حمل سالم مواد صادراتی لبنی امضا شود 

به گزارش ايرنا الکسی الکسیینکو دستیار سازمـان 

ناظر بر كشاورزي روسیه اظهار كرد كـه مـراحـل 

بازرسی و نظارت محصوالت لبنی ايران با موفقیـت 

به پايان رسیده و قرار اسـت 

 صادرات آن آغاز شود 

روسیه پس از مـواجـهـه بـا 

تحريم هاي يکجانبه اروپا كـه 

به پیروي از آمريکا بـر سـر 

موضوع اوكراين اعمـال شـد، 

بخش اصلی واردات خـود از 

كشورهاي اروپايی را متـوقـف 

كرد و واردات از كشـورهـاي 

 ديگر را در دستور كار قرار داد 

روسیه با استانداردهاي مشابه اروپا بـراي واردات 

مواد غذايی، مقررات سختی را در اين زمینه اعمال 

كند و بازرسان اين كشور به صورت ناگهانـی از  می

محموله هاي مواد غذايی و سبزيجات براي تطبیق 

هاي انطباق سنجـی نـمـونـه بـرداري  با آزمايش

 كنند  می

 صدور انبوه لبنیات ایران به روسیه به زودی آغاز می شود


