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 اقتصاد کشاورزی، انتظارات و فرصت ها

در طول پنجاه سال اخیر، اقتصاد کشاورزی در ایران تحت تاثیر عوامل متـعـددی تـحـول و 

دگـــــــرگونی در شرایط مـادی   رسد از میان آنها سه عامل، تکامل یافته است که به نظر می

تر، انتظارات جامعه از اقـتـصـاددانـان  و نهادی تولید علمی؛ رشد تقاضای اجتماعی )یا دقیق

کشاورزی( و بحث تبادل اندیشه و تالش برای نفوذ بیشتر جامعه علمی در ارکان اجـتـمـاعـی 

 مهم و تعین کننده بوده است5

شود آنست که اقتصاد کشاورزی به منزله یک رشتـه جـامـع و  سوالی که در اینجا مطرح می

موضوع  مطالعاتی و تحقیقاتی که ریشه هم در علوم اجتماعی و هم در علوم طـبـیـعـی دارد  

امروزه از چه جایگاه و  هویت قانونی برخوردار است؟ با تجزیه و تحلیل فضای اقتصـــــــادی 

رسد که اقتصادکشاورزی در قلب مباحث روز و جاری کشور قرارگرفتـه  و اجتماعی، به نظر می

های علمی دارد5 بـنـابـرایـن  و زمینه مطالعاتی و تحقیقاتی جذابی برای توسعه و کاربرد آموزه

اقتصادکشاورزی بعنوان یک رشته و موضوع مهم کشور جایگاه و هویت  موثر خود را با توجـه 

های اجتماعی مطرح نموده، هر چند که هنوز فضائی  های علمی و بحث به سهمش در پیشرفت

 همه جانبه برای اعمال و اثبات آن فراهم و میسر نگردیده است5 

از سوی دیگر انتظارات جامعه  نسبت  به بخش کشاورزی و مناطق روستایی عمیقا دگرگـون  

شده و بیشتر بسمت تمرکز بر ایمنی، بهداشت و کیفیت غذا، آمایش فضا، مدیریت مـحـیـط 

زیست و توسعه پایدار معطوف گشته است5 در این شرایط، اقتصاد کشاورزی متولی مطـالـعـه، 

پژوهش و برنامه ریزی در بخشی است که خود از سهامداران متعددی تشکیل گردیده و عالوه 

های عمومی  ها  و سازمان بر کشاورزان، فراوری کنندگان و توزیع کنندگان مواد غذایی،  تشکل

های جـدیـد بـدان  و خصوصی، دولت، و عوامل سنتی، به تدریج بعنوان بازیگران و شخصیت

ریزی فضایی، مدیریت منابع  نقش کشاورزان در آمایش و برنامه  اضافه شده است5 در این راستا

طبیعی و توسعه روستایی آنها را در معرض توجه متخصصان محیط زیست، مقامات مـحـلـی، 

ای و جهانی قرار داده است5 بنابراین، امـروزه  انجمن ها و کاربران جدید در سطح ملی، منطقه

موضوع کشاورزی و مواد غذایی بعنوان اجزای تعین کننده در جغرافیای سـیـاسـی مـطـرح 

و تـوجـه   (AOA)باشد و تمرکز مذاکرات سازمان تجارت جهانی بر موافقت نامه کشاورزی می

المللی پس از یک  دوره زمانی بی تفاوتی و عالقه مند شدن دوباره  بـه  های بین سایر سازمان

 کشاورزی البته با مضامین مبارزه با فقر و گسترش صلح مؤید این اهمیت است5

بنابراین با فرض ضرورت پذیرش فضای جدید در بخش کشاورزی و طرح مسائل علمی حاصل 

 توان در سه زمینه مطرح نمود: از آن، اهمیت و جایگاه حوزه اقتصاد کشاورزی را می

مندی از طبیعت نه تنها بـه حـاشـیـه  ـ انتظارات جامعه: کشاورزی، توسعه روستایی و بهره1

نرفته و یا منسوخ نگردیده، بلکه در مرکز انتظارات مردم قرار دارد5 بنابراین موضوع و جایـگـاه 

اقتصاد کشاورزی نه بایگانی شده و نه هم به انتهای راه خود رسیده بلکه بر عکس گسترده تر، 

متنوعتر و پیچیده تر از همیشه مطرح و در جهت تحقق انتظارات جامعه در بهترین سطح و با 

 تواند ورود نموده و موثر واقع گردد5 کمترین هزینه می

موضوعات جدید: زمینه تکامل مطالعات و تحقیقات در حوزه اقتصاد کشاورزی در   جذابیت ـ2

رسد از نظر علمی بسیار مساعد و از نظر اجتماعی موجه و قـانـونـی  جامعه امروز ما به نظر می

باشد5 اقتصاد کشاورزی در روند تحوالت اقتصادی ـ اجتماعی کشور بمثابه  یک آزمـایشـگـاه 

جامع بوده که اجزا و ابزار آن شامل: عوامل طبیعی و اقتصادی، تنوع بازیـگـران و مـقـررات، 

روابط  مختلف بین بازارها و مناطق تولیدی، ترکیب عوامل بازاری و غیر بازاری، بخش دولتـی 

گیری ملی و جهانی و 555 بوده و  نتیجه تحقیقات و  و خصوصی، الزامات فردی و جمعی، جهت

برون داد آن مسیر غلبه بر مشکالت و تنگناها را سهل و دستیابی بـه اهـداف کـالن نـظـام 

 اقتصادی را میسر خواهد ساخت5

ـ رسالت اقتصاددانان کشاورزی: در چنین شرایطی، رسالت و وظایف جدیدی بر عهده جامعه 3

های ارئه شده برای اقتصـاد  ها و فرصت گیرد5 هر چند که قابلیت اقتصاددانان کشاورزی قرار می

هائی از جانب طیفی محدود مواجه گردد که چـنـدان بـه  تواند با مقاوت کشاورزی همواره می

های اقتصادی بخش کشاورزی اعتقاد ندارند و با نگاهی که در آن کشاورزی هـم در  توانمندی

(        12شرایط فعلی یک بخش مانند دیگر بخشهای اقتصادی است 555     )ادامـه در صـفـحـه
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 اخبار انجمن

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

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

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

باشد5  پژوهشی شما محققان گرامی میـ  نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آماده دریافت مقـــاالت علمی

به  IJANRE توانند جهت کسب اطالعات بیشتر از چگونگی ارسال مقاله به وب سایت مجله عالقمندان می
و یا وب سایت انجمن اقتصـاد کشاورزی ایران مراجعه فرمایند5 همچنین  www.iranianare.irنشانی: 

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

 در همیــن زمینه آماده پاسخ گویی می باشد5 126با پیش شماره  32222767

متعلق بـه  IJAREپایگاه الکترونیک دو فصلنامه 

 انجمن اقتصاد کشاورزی ایران بروزرسانی شد5

مجله اقتصاد کشاورزی و منابع طبـیـعـی ایـران 

دارای مجوز انتشار از سوی کمیسیون نشـریـات 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و بـه زبـان 

اصلی انگلیسی در تابستـان و زمسـتـان چـا  

شود5 هیئت تحریریه مجله را استادان بنام و با  می

سابقه رشته مهندسی اقـتـصـاد کشـاورزی در 

دانشگاه دهای مهم داخلی و خارجـی تشـکـیـل 

دهد5 عالقمندان برای کسب اطالعات بیشـتـر  می

 به نشانی سایت در لینک زیر مراجعه فرمایند5
Iranian Journal of  

Agricultural and Natural 
Resource Economics 

درگاه پرداخت الکترونیکی سایـت انـجـمـن 

 اقتصاد کشاورزی ایران راه اندارزی شد5

به گزارش روابط عمومی انـجـمـن اقـتـصـاد 

کشاورزی ایران، با راه اندارزی درگاه پرداخـت 

الکترونیکی سایت انجمن اقتصـاد کشـاورزی 

ایران، مشکالت مر بوط به پـرداخـت هـای 

عضویت اعضا در انجمن، پرداخت برای چـا  

مقاالت در فصلنامه اقتصاد کشاورزی انجمـن، 

های آموزشی و ثبت نام در  ثبت نام در کارگاه

دهمین کنفرانس اقتصـاد کشـاورزی ایـران 

 مرتفع گردید5 

گفتنی است این درگاه با همـکـاری بسـیـار 

خوب بانک کشاورزی ایران و شرکـت آسـان 

پرداخت پرشین برای انجمن اقتصاد کشاورزی 

  ایران توسعه داده شده است5

حسب اطالع اعضاء محترم و فرهیخنـه انـجـمـن 

اقتصاد کشاورزی ایران، مهندس محمود حـجـتـی 

وزیر محترم جهاد کشاورزی در مراسم افتتـاحـیـه 

دهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایـران 

پیرامون مسائل کشاورزی ایران سواالتی را مطـرح 

کردند که با توجه به اهمیت مـوضـوع در ارائـه 

های کارشناسی، لزوم مشارکت متخصصان و  پاسخ

پژوهشگران رشته اقتصاد کشاورزی را بـیـش از 

 پیش آشکار می سازد5

لذا بدینوسیله فراخوان مشارکت و ارائه پیشنهادات 

های پژوهشی کاربردی در حـوزه سـواالت  و طرح

گردد5 از کلیه متـخـصـصـان،  مطرح شده اعالم می

هـای اقـتـصـاد  استادان و اعضاء هیأت علمی گروه

های کشور و همچنـیـن اعضـاء  کشاورزی دانشگاه

هیأت علمی و کارشناسان ارشد انجمن اقـتـصـاد 

کشاورزی ایران که در موسسات علمی و پژوهشـی 

شـود  مشغول فعالیت می باشند در خـواسـت مـی

پاسخ های خود را  بصورت دسته بنـدی شـده و 

کشاورزی ایران  موضوعی به دبیرخانه انجمن اقتصاد

 ارسال فرمایند5 

همچنین در صورتیکه محققان محترم برای پاسـخ 

به هر یک از سواالت مذکور طرح پژوهشـی و یـا 

تـوانـنـد  شیوه نامه خاصی مد نـظـر دارنـد مـی

پیشنهادات خود را بصورت مدون بـا چـارچـوب 

نظری قابل قبول و با برآورد هزینه پـژوهـش بـه 

 دبیرخانه انجمن اقتصاد کشاورزی ایران ارائه دهند5 

انجمن اقتصاد کشاورزی ایران مصمم است در ایـن 

های تخصصی بـا مسـوالن وزارت  ارتباط  نشست

جهاد کشاورزی و حتی المقدور در حضـور وزیـر 

ها و پـیـشـنـهـادات  محترم برگزار نماید و پاسخ

پژوهشی دریافتی از سوی اعضا و مـتـخـصـصـان 

 فرهیخته انجمن را با ایشان مطرح نماید5

اضافه می گردد طرح های پژوهشی پیـشـنـهـادی 

منحصرا با نام پیشنهاد دهنده طرح و با حـمـایـت 

حقوقی انجمن اقتـصـاد کشـاورزی ایـران ارائـه 

گردد و پس از تصویب موضوع پژوهش و تأمین  می

اعتبار مربوطه، از ارائه کننده طرح برای شروع بـه 

 کار بطور رسمی دعوت به عمل می آید5

 سواالت وزیر محترم جهاد کشاورزی:

ـ دستیابی به چشم انداز مبتنـی بـر اقـتـصـاد 1

مقاومتی مستلزم اتخاذ چه رویکردهایی در حـوزه 

هـایـی  اقتصاد کشاورزی بوده و ورود به چه پارادایم

 است؟

ـ علم اقتصاد کشاورزی چه پیشنهادی برای حـل 2

مشکل ساختاری در زمینه وجود فاصله بین تولیـد 

 تا مصرف دارد؟

های اقتصادی در بخش کشـاورزی  ـ خلق مزیت3

 مستلزم اتخاذ چه رویکردی است؟

ای بـرای  ـ دانش اقتصاد کشاورزی چه تـوصـیـه4

 نظام بهره برداری بهینه در کشور دارد؟

ور هستند؟ نظام بهره بـرداری  ها بهره ـ آیا تعاونی5

خانوادگی چطور؟ کارشناسان اقتصاد کشاورزی در 

ها چه راهبردی را پیشـنـهـاد  مواجهه با این چالش

 کنند؟ می

ـ دانشمندان اقتصاد کشاورزی چه راهـکـاری را 6

برای جذابیت سرمایه گذاری و جذب سرمایـه در 

 بخش کشاورزی ایران توصیه می کنند؟

ـ اقتصاد کشاورزی برای بهبود رابطـه مـبـادلـه 7

ها چه پیشـنـهـادی  بخش کشاورزی با سایر بخش

 دارد؟

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

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

درگاه پرداخت الکترونیکی سایت 

 انجمن اقتصاد کشاورزی ایران 

 راه اندازی شد

 سومین جلسه هیأت مدیره انجمن اقتصاد کشاورزی ایران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی انجمن اقتصاد کشـاورزی 

ایران سومین جلسه هیأت مدیره انجمن اقـتـصـاد 

 21کشاورزی ایران با حضور اعضاء روز چهارشنبه 

 بهمن ماه در دبیرخانه انجمن برگزار شد5

نشست انجمن در دانشگاه فردوسی مشهد و تعیین 

ها از مـوضـوعـات  مسئوالن و رابطان جدید کمیته

 مهم این جلسه بود5

بر اساس تصمیم اعضا مسئوالن و رابطان هماهنگ 

کننده کمیته های تخصصی در دوره جـدیـد بـه 

 شرح ذیل تعیین شدند:

کمیته آموزش و پژوهش : دکتر حبیب اله موسوی 

)مسئول کمیته( و دکتر افشین امـجـدی )رابـط 

های علمی: دکتر  کمیته گردهمایی -هیأت مدیره( 

ناصر شاهنوشی )مسئول کمیته( و دکتر مـحـمـود 

کمیته تعامالت ملـی  -دانشور )رابط هیأت مدیره( 

و راهبردی: دکتر سید صفدر حسینی  )مسـئـول 

کمیته( و دکتر رهام رحمانی )رابط هیأت مـدیـره( 

کمیته روابط عمومی و بین الملل: دکتر محـمـد  -

سعید نوری نائینی )مسئول کمیته(  و دکتر حبیب 

کمیته دانشجویی: -اهلل سالمی )رابط هیأت مدیره( 

دکتر حامد رفیعی )مسئول کمیته( و دکتر عـلـی 

کمیته مـالـی و  -کیانی راد )رابط هیأت مدیره( 

پشتیبانی: دکتر مهدی پندار )مسئول کمیـتـه( و 

 دکتر مهدی کاظم نژاد )رابط هیأت مدیره(5 

همچنین اعضا تصمصم گرفتند اولـیـن نشـسـت 

در  96تخصصی انجمن را ششم اردیبهشت مـاه 

 دانشگاه فردوسی مشهد برگزار کنند5

این گزارش می افزاید: در نشست صبـح مـدیـران 

هـای  های آموزشی اقتصاد کشاورزی دانشگـاه گروه

دولتی و برخی از واحدهای فعـال دانشـگـاه آزاد 

اسالمی و مسئولین واحـد اقـتـصـاد کشـاورزی 

سازمانهای تحقیقاتی جـهـاد کشـاورزی حضـور 

خواهند داشت و در نشست بعد از ظهـر نـیـز از 

مسئولین اتاق بازرگانی خـراسـان رضـوی، اتـاق 

بازرگانی تهران، اتحادیه های تولیدی کشـاورزی و 

مسئول جهادکشاورزی خـراسـان رضـوی بـرای 

سخنرانی و بحث در خصوص  نحوه همکاری فـی 

 مابین دعوت به عمل خواهد آمد5  

http://www.iranianare.ir/index.php?sid=1&slc_lang=enC:/Users/hr/Documents/Custom%20Office%20Templates
http://www.iranianare.ir/index.php?sid=1&slc_lang=enC:/Users/hr/Documents/Custom%20Office%20Templates
http://www.iranianare.ir/index.php?sid=1&slc_lang=enC:/Users/hr/Documents/Custom%20Office%20Templates
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 اخبار انجمن

 اطالعیه فراخوان برگزاری یازدهمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

 
 

فصلنامه بـیـمـه و کشـاورزی  48و  47شماره 

صندوق بیمه کشاورزی با فرمت جدید منـتـشـر 

شد5 این مجله با مشارکت و حمایت عـلـمـی و 

معنوی انجمن اقتصاد کشاورزی ایران منتشر می 

شود و اساتید نام آشنایی از انجـمـن اقـتـصـاد 

کشاورزی ایران همچون دکتر محمد بخـشـوده، 

دکتر جواد ترکمانی، دکتر حبیب اهلل سالمـی و 

دکتر بهاءالدین نجفی در هیأت تـحـریـریـه آن 

 حضور دارند5 

در دوره جدید این مجله عالوه بر بخش مقـاالت 

علمی، بخشهای گشت و گذاری در قلمرو بیـمـه 

کشاورزی ایران، تازه های جهان بیمه کشـاورزی 

و بخش همگام با یاران صندق بیمـه کشـاورزی 

 پیش بینی شده است5

همچنین رویکرد مجله از علمـی ــ پـژوهشـی 

محض به علمی ـ ترویجی با تاکید بـر مـقـاالت 

پژوهشی، ترویجی، تحلیلی، مروری و ماننـد آن 

 تغییر یافته است5

عالقمندان می توانند مقاالت علمی خود را برای 

 چا  در این مجله به آدرس ایمیل:

 bimeh.keshavarzi@gmail.com  
 12144273161ارسال کنند و یا با شـمـاره  

 تماس حاصل نمایند5

 انتشار دوره جدید مجله بیمه و کشاورزی 

به گزارش روابط عمومی انجمن اقتصاد کشـاورزی 

ایران کارگاه یک روزه ارزیابی فنی ـ اقتصادی طرح 

کـامـفـار روز  های سرمایه گذاری و نـرم افـزار 

در دانشکده اقتصاد و  95بهمن ماه  27چهارشنبه 

توسعه کشاورزی دانشگاه تهران برگزار شد5 در این 

کارگاه که توسط انجمن اقتصاد کشاورزی ایران و 

با همکاری گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تـهـران 

نفر از کارشـنـاسـان بـانـک  31برگزار شد، تعداد 

کشاورزی، صندوق حمایت از سرمایه گـذاری در 

بخش کشاورزی و دانشجویان تحصیالت تکمیـلـی 

 حضور داشتند5

دکتر حسنعلی قنبری استاد دانشگاه شهید بهشتی 

و مدیر عامل اسبق بانک سپه، مدرس این کـارگـاه 

دو نشست صبح و بعد از ظهر بـه ارائـه  بود که در

 مطالب پرداخت5

بررسی مبانی تئوریک طرح، بررسـی چـگـونـگـی 

پیدایش طرح و انتخاب آن برای مطالعات امـکـان 

سنجی اقتصادی، بررسی مطالعات پایه اقتصادی ـ 

مطالعات فنی ـ اقتصادی شامل: مهندسـی طـرح، 

یابی طرح، مطالعات نهاده ها و مـواد اولـیـه  مکان

گـذاری  های سرمـایـه طرح ـ روشهای ارزیابی طرح

شامل مدلهای ارزیابی در شرایط آینده مـعـلـوم و 

مطمئن، مدلهای ارزیابی تنزیلی با لحاظ نـمـودن 

ارزش زمانی پول، مدلهای ارزیابی طرح در شرایـط 

عدم اطمینان و باالخره آموزش کاربردی نرم افـزار 

( از جمله مباحثی بود که در COMFARکامفار )

  این کارگاه به آن پرداخته شد5

 کارگاه آموزشی ارزیابی فنی ـ اقتصادی طرح های سرمایه گذاری برگزار شد

ها و اهـداف  به اطالع می رساند در راستای رسالت انجمن و سیاست

متعالی آن، یازدهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایـران در 

توسط این انجمن و با همکـاری  1397نیمه اول اردیبهشت ماه سال 

یکی از دانشگاه های کشور برگزار خواهد شد5 به مـنـظـور فـراهـم 

های اقتصاد کشاورزی توانمند و مستعد  ساختن امکان مشارکت گروه

کشور، بدینوسیله فراخوان میزبانی و دریافت پیشنهادات در خصوص 

 برگزاری هر چه با شکوهتر این رویداد بزرگ علمی اعالم می گردد5 

خواهشمند است در صورت عالقمندی به میزبانی، پیشنهادات خود را 

حداکثر تا پایان اسفند ماه سال جاری بصورت مکتـوب و بـا ذکـر 

امکانات و ملزومات جانبی موجود به دبیرخانه انجمن اعالم فرمایـیـد5 

بدیهی است بر اساس رویه معمول گذشته پس از بررسی پیشنهادات 

های کشور، هیأت مدیره انجـمـن  دریافتی از سوی هر یک از دانشگاه

پس از بررسی امکانات و تواتمندیهای متقاضیان و سایر موارد مـورد 

نظر انجمن محل برگزاری همایش را انتخاب و اعالم خواهد نـمـود5 

طبعا اولویت با دانشگاه هایی خواهد بود که تـا کـنـون مـیـزبـانـی 

 کنفرانس های قبلی را برعهده نداشته اند5 

 با احترام / دکتر حبیب اهلل سالمی

 رئیس انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

ت باد
سلی

س( ت
ت فاطمه زهرا )

ضر
ت ح

ایام شهاد
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مصطفی علیمردانی دانشجوی دکتری مهندسی 
اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل بیستم شهریور سال 
جاری از رساله خود دفاع کرد و مفتخر به دریافت 

 درجه دکتری شد. 
راهنمایی رساله دکتر علیمردانی را دکتر سامان 
ضیایی عضو هیئت علمی دانشگاه زابل و دکتر 
علیرضا نیکویی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات 
کشاورزی و منابع طبیع استان اصفهان برعهده 
داشتند. همچنین دکتر محمود احمدپور عضو 
هیئت علمی دانشگاه زابل نیز به عنوان مشاور 

 رساله بودند.
علیمردانی رساله خود را با عنوان طراحی سیستم 

گیری الگوی کشت در استان  پشتیبان تصمیم
ای کشت چند  ریزی منطقه اصفهان؛ رویکرد برنامه

به رشته تحریر در آورد. خالصه رساله وی   هدفه
 به شرح ذیل می باشد:

ای کشت را  ریزی منطقه اهمیت و ضرورت برنامه
توان ناشی از لزوم استفاده بهینه از ظرفیت های  می

ای و ارائه راهکارهایی جهت نیل به  تولید منطقه
ها و  توازن عرضه و تقاضا در تصمیم گیری

تخصیص منابع تولید کشاورزی دانست. این 
ریزی  تحقیق به معرفی الگوی فراگیر برنامه

ای کشت محصوالت کشاورزی پرداخته که  منطقه
ریزی  های رویکرد برنامه یکی از زیر مجموعه
( بوده و اهداف MOSPساختاری چند هدفه )

متفاوتی همچون اهداف اقتصادی، اجتماعی و 
زیست محیطی به صورت مجزا و توأم مورد توجه 

 قرار گرفته است. 
در  کشاورزیمحدوده مطالعاتی اراضی قابل کشت 

شهرستان واقع در استان اصفهان بود.  32محدوده 
ها و تبادل محصوالت  پرداختن به مسأله ظرفیت

تولیدی امری مهم در جهت نیل به اهداف بنیادین 
تدوین الگوی کشت بود. بنابراین، با استفاده از 

ریزی ریاضی دو نوع مدل الگوی  های برنامه تکنیک
ای کشت با و بدون در نظر گرفتن مسئله  منطقه

حمل و نقل محصوالت کشاورزی و به تبع آن 
مشخص شدن تبادالت آب مجازی و انرژی 

 طراحی شد. 
بعلت گستردگی مباحث مربوط به تدوین الگوی 

ای چه به لحاظ باال بودن حجم  کشت منطقه
های اولیه و چه به لحاظ گستردگی مدل  داده

پیشنهادی و نتایج حاصل از آن، استفاده از یک 
افزار  سیستم پشتیبان تصمیم که منجر به تولید نرم

( ICPDپایگاه اطالعات الگوی کشت اصفهان )
شد، امری اجتناب ناپذیر بود. نتایج نشان داد که در 

های اصلی غالت و علوفه کاهش محسوسی  گروه
در سطح زیرکشت بهینه الگوی چند هدفه با 
توانایی تبادل محصوالت کشاورزی به ترتیب به 

درصد رخ داده است. افزایش سطح  5و  32میزان 
 01زیرکشت گروه محصوالت باغی به میزان 

درصد در الگوی بهینه مدل چند هدفه از دیگر 
موارد مهم در تحلیل نتایج بود. در مجمَوع جهت 
نیل به اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی 

ریزی  ذکر شده در این مطالعه در قالب یک برنامه
درصدی سطح زیرکشت در  02کاهش  ،چند هدفه

استان اصفهان دنبال شد. دست آوردهای این اقدام 
درصد،  01کاهش مصرف آب آبیاری به میزان 

درصد و افزایش  55افزایش سود خالص به میزان 
 درصد بود.  00تولید به میزان 

 11005استان اصفهان در الگوی کشت جاری 
میلیون مترمکعب خالص صادرات آب مجازی 

 5101داشته و اجرای الگوی چند هدفه منجر به 
میلیون مترمکعب خالص واردات آب مجازی 

شود. بنابراین، بهبود خالص واردات آب مجازی  می
میلیون مترمکعب بوده که این میزان،  51022مقدار 

دهد. در این راستا،  سازی مبادالت را نشان می بهینه
شاخص سرانه آب تجدیدپذیر )فالکن مارک( با 

مترمکعب در سال توسط الگوی  001میانگین  
 بهبود یافت.  هدفهچند 

تواند کمک شایانی به مدیران  نتایج حاصل می
سازی مبادالت آب  گیرنده در زمینه بهینه تصمیم

توان به تعیین  مجازی داشته باشد. از این منظر می
ای به  دقیق خالص مبادالت آب مجازی منطقه

کمک انتقال محصوالت کشاورزی به جهت مقابله 
با توزیع زمانی و مکانی نامناسب نزوالت جوی در 

 د.استان اصفهان اشاره نمو

 ای کشت چند هدفه ریزی منطقه گیری الگوی کشت در استان اصفهان؛ رویکرد برنامه طراحی سیستم پشتیبان تصمیم

 جلسات دفاع دانشجویان تحصیالت تکمیلی

الهام جمالی مقدم دانشجوی دکتری 
رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی ـ 
اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست 

دانشگاه تهران در آذر ماه سال جاری با 
دفاع از رساله خود تحت عنوان ارزیابی 
پایداری اقتصادی و زیست محیطی 
بخش زراعت استان فارس دانش 
آموخته شد و موفق به اخذ درجه 

 دکتری گردید. 
مسئولیت راهنمایی رساله دکتر جمالی 
مقدم را دکتر سعید یزدانی و کار مشاوره 
آن را آقایان دکتر حبیب اهلل سالمی و 
دکتر غالمرضا پیکانی از اعضاء هیأت 
علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه 

 تهران بر عهده داشتند.
وی در رساله پژوهشی خود چارچوب 

را مورد  SAFEتئوریکی سلسله مراتبی 

توجه قرار داد و با استفاده از آن به 
تعیین شاخص های ارزیابی پایداری 
استان فارس و استفاده از آنها در دو 

 دوره زمانی پرداخت. 
وی در مجموع بررسی وضعیت پایداری 
کل استان در طی دو دوره دریافت که 

رو  0213روند کلی شاخص ها تا سال 
به کاهش و ناپایدار می باشد. دکتر 
جمالی مقدم با بهره گیری از روش 

DEA  مبتنی بر اصول بهینه سازی و
محاسبه شاخص مالم کوئیست پایداری 
اقتصادی و زیست محیطی منطقه 
پاسارگاد را نیز ارزیابی کرد و رشد بهره 
وری کل عوامل تولید برای دو محصول 

عمده گندم و ذرت با و بدون احتساب 
مازاد نیتروژن در اراضی زراعی این 
شهرستان را محاسبه گردید. وی با 
مقایسه رشد بهره وری کل عوامل تولید 
در رابطه با هر دو محصول دریافت که 
با احتساب مازاد کود به عنوان یک اثر 
جانبی، میانگین رشد بهره وری کل 

 عوامل تولید رو به کاهش می رود.
این پژوهشگر به منظور ارزیابی پایداری 
در سطح دشت، اطالعات میدانی دشت 
کمین شهرستان پاسارگاد را نیز جمع 
آوری کرد. در مجموع بررسی نتایج 
مقایسه میانگین زیر شاخص های 

و  PCAپایداری بر اساس روش های 

AHP  نشان می دهد که تفاوت هایی در
مقایسات آماری زیر شاخص ها در این 
دو روش وجود دارد. هرچند مشابهاتی 
نیز به چشم می خورد. به منظور بررسی 
واکنش احتمالی زارعین به افت آب زیر 
زمینی در سال های آتی، پس از تعیین 
زارع نماینده، جهت ساخت الگوی 
تحقیق و شبیه سازی سناریوها از مدل 

PMP  با بهره گیری از نرم افزارGAMS 

استفاده گردید. نتایج مربوط به سه 
و  51، 21سناریوی افت آب در سطح 

درصد نشان می دهد که میزان  51
 تاثیرپذیری گروه ناپایدار بیشتر است.

 ارزیابی پایداری اقتصادی و زیست محیطی بخش زراعت در استان فارس
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در عصر سیطره امپراطوری بالی طبیعی بر جهان 

کشورهای آسیا و اقیانوسیه همیشه سهم عمده ای 

از ویرانگری ناشی از نزاع بی انتهای انسان و 

طبیعت و تحمل در برابر بالیای طبیعی و خسارات 

ناشی از آنها را در طول تاریخ برعهده داشته اند5 

منطقه آسیا و اقیانوسیه به دلیل دارا بودن شرایط 

خاص اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی، زمین شناسی، 

های عظیم و مولد ترسناک ترین  کوهها، اقیانوس

بالیای طبیعی همچون سونامی، سیل، زلزله و 

خشکسالی و غیره مستعد ترین منطقه برای فجایع 

 45و بحرانهای پیرامون زندگی بشر می باشد5 در 

سال گذشته میزان جمعیت این منطقه از جهان از 

میلیارد  453به    1971میلیارد نفر در سال  252

افزایش یافته است5 این بخش از  2114نفر در سال 

درصد جمعیت جهان  61جهان که میزبان بیش از 

است در معرض بسیاری از انواع بالیای طبیعی قرار 

گرفته که هر سال عالوه بر از بین بردن زندگی 

هزاران نفر باعث خسارات هنگفت اقتصادی و 

و زیر سوال رفتن کرامات انسانی به   اجتماعی 

دلیل گسترش فقر در بسیاری از کشورهای این 

 منطقه از جهان می شود5

با مقایسه میزان خسارت ناشی از بالیای طبیعی با 

تولید ناخالص داخلی این کشورها می توان نتیجه 

گرفت که میزان خسارات کشورهای کمتر توسعه 

میلیون دالر  592یافته سالیانه به طور میانگین 

درصد میزان تولید ناخالص  1597بوده و یا معادل 

داخلی این کشورها بوده است5 نکته مهم اینکه 

درصد جمعیت این منطقه از جهان  4757بیش از 

در شهرهای بزرگ زندگی می کنند در حالی که 

درصد جمعیت آسیا و  2559تنها  1971سال 

 اقیانوسیه در شهرها اسکان داشتند5

نتایج حاصل از تحقیقات و گزارشات متعدد آماری 

و اطالع رسانی و نشست های صاحب نظران 

کشورهای مختلف نشان می دهد که انعطاف 

پذیری در واکنش به حوادث طبیعی و شرایط 

احتمال، شرط الزم برای حفاظت از چشم اندازهای 

 رشد اقتصادی و اجتماعی در منطقه می باشد5 

این مناطق شدیدا در برابر  2بنا بر گزارش اسکا 

خسارات اقتصادی متعددی ناشی از بالیای طبیعی 

 2114تا پایان  1971اگر چه  از سال  .می باشند

بالی طبیعی در جهان گزارش  11985تعداد 

درصد آنها در  4259یا  حدود  5139اند اما  شده

منطقه آسیا اقیانوسیه به وقوع پیوسته است5 یعنی 

درصد از کل بالیای طبیعی ثبت شده  43حدود 

در جهان به وقوع  2115-2114که در سال های 

پیوسته در این مناطق از جهان اتفاق افتاده است5 

این تعداد تنها بخشی از بالیای طبیعی می باشند 

 که به طور رسمی گزارش شده اند5

برابری وقوع بالیای  15این گزارش از افزایش 

طبیعی در منطقه نسبت به سالهای قبل از دهه 

میالدی خبر می دهد5 ضمن اینکه تولید  71

 5ناخالص داخلی این منطقه نیز نسبت به گذشته 

برابر کاهش یافته است5 بنا بر همین گزارش میزان 

بیش  2115-2114خسارات در حد فاصل سالهای 

درصد کل  45از نیم تریلیون دالر و معادل 

-2116خسارات جهان بوده است5 اگرچه سالهای 

نیز مستثنی از سالهای قبل نبودند و  2115

همچنان بالیای طبیعی به روند توسعه خسارات 

ویرانگر خود ادامه دادند که این ویرانگری باعث 

تضعیف دستاوردهای توسعه که به سختی به دست 

 آمده اند منجر شده است5 

ضرر اقتصادی ناشی از بالیای طبیعی   امروزه میزان

به طور قابل توجهی افزایش یافته به طوری در 

 5سالهای اخیر در منطقه آسیا و اقیانوسیه از 

میلیارد دالر یا  75به حدود  1971میلیارد دالر در 

درصد در  51درصد ضرر اقتصادی جهانی به  28از 

 سال های اخیر افزایش یافته است5 

در منطقه  2115-2115در حد فاصل سالهای 

مورد بالیای  1625آسیا و اقیانوسیه بیش از 

طبیعی گزارش شده است5 بنا بر این گزارش در 

نفر  5115111وقوع این بالیای طبیعی بیش از 

میلیارد نفر مستقیم یا  252جان باختند و حدود 

غیر مستقیم تحت تاثیر خسارات ناشی از بالیای 

طبیعی قرار گرفتند5 به طوری که تنها بیش از 

میلیارد دالر خسارات اقتصادی این بالیای  523

درصد  61طبیعی بوده است5 ضمن این که بیش از 

مرگ های مرتبط با بالیای طبیعی در این مناطق 

جهان اتفاق افتاده است یعنی می توان اذعان 

درصد از تاثیرات ناشی ار  81داشت که بیش از 

 بالیای طبیعی در آسیا اتفاق می افتد5 

اگر چه بسیاری از این بالیای طبیعی در مقیاس 

گسترده باعث خسارت شدند اما بسیاری از آنها نیز 

در مقیاس کوچکتر و چند منظوره بودند که هرگز 

در صدر اخبار جهان قرار نگرفتند5  همچنین در 

این منطقه از جهان میزان مرگ و میر ناشی از 

 2بیش از  1971-2114بالیای طبیعی از سال 

 5654میلیون نفر بوده است که این میزان بیش از 

درصد مرگ و میر کل جهان می باشد و بیشترین 

آمار مربوط به سیل و سونامی است5 بنابر گزارشات 

سال گذشته میزان  45سازمانهای بین المللی در 

خسارات اقتصادی ناشی از این بالیای طبیعی بیش 

تریلیون دالر که طوفان، سیل و سونامی  258از 

درصد کل این خسارات  9158مقصر بیش از 

اند5 در این بین سهم آسیا و اقیانوسیه از این  بوده

 تریلیون دالر بوده است5 1515خسارات اقتصادی 

که بالیای طبیعی کمتر از  1971در واقع از سال 

کشته داشته بیشترین بالیای طبیعی در  111

منطقه آسیا و اقیانوسیه به وقوع پیوسته اند و بیش 

میلیارد نفر را تحت تاثیر قرار داده اند و  252از 

میلیارد دالر ارزش خسارت این  411بیش از 

بالیای طبیعی بوده است5 و این در حالی است که 

بسیاری از این بالیای طبیعی و میزان خسارات آنها 

هرگز از سوی دولتها به دلیل زیر سوال رفتن 

مسائل امنیتی آنها گزارش نمی شوند و یا دست 

کم آمار و ارقام آنها مورد اغراق قرار می گیرند5 

بسیاری از گزارشات تایید شده از تاثیر پذیری 

میلیارد نفر از مردم جهان در اثر بالیای  6بیش از 

طبیعی حکایت دارد در این گزارش با اشاره به 

اینکه سیل و خشکسالی شاید کشنده ترین بالی 

میلیارد  5اند اما بر زندگی بیش از  طبیعی نبوده

 نفر از ساکنان تاثیر گذاشته است5

یکی از بدترین فجایع از لحاظ از دست دادن 

در بنگالدش به وقوع  1971زندگی مردم در سال 

پیوست به طوری که موج طوفان باعث کشته شدن 

میلیون نفر بی  356نفر شد و بیش از  311111

خانمان بر جای گذاشت5 حدود بیست سال بعد 

هنگامی که طوفان شدید همان منطقه را در 

 15نفر کشته و بیش از  138111نوردید بیش از 

میلیون بی خانمان برجای گذاشت5 اگر چه تعداد 

کشته شدگان و آسیب دیدگان به میزان قابل 

مالحظه ای به دلیل اجرای برنامه های مدیریت 

ریسک کاهش یافته بود اما از لحاظ مرگ و میر در 

ها پس از طوفان  رتبه دوم مرگبارترین طوفان

کشور میانمار را در  2118ناجیس که در سال 

 نوردید قرار گرفت5

بیاد داشته باشیم که سیل و طوفان و خشکسالی و 

زلزله جزء الینفک این بخش از جهان می باشد5 

به سادگی  2113فوق طوفان هایان در نوامبر 

نفر از مردم فیلیپین را  6111زندگی بیش از 

قربانی نمود و باعث مهاجرت و ترک خانه و کاشانه 

زلزله  1976میلیون نفر گردید5 در سال  4بیش از 

مهیب تانگشن در چین به راحتی بیش از 

نفر را به کام مرگ فرستاد در سال  242111

سونامی اقیانوس هند باعث مرگ بیش از  2114

 نفر گردید5 221111

کشور ژاپن که در مدیریت بالیای طبیعی یکی از 

بهترین و پیشرفته ترین کشورها می باشد در زلزله 

در شما شرق این  2111بزرگ و ویرانگر سال 

نفر بی خانمان را  369111کشته و  21111کشور 

به عنوان تاوان نزاع بین خشم طبیعت و انسان 

 داشت5

همان طور که اشاره شد کشورهای اقیانوسیه و 

آسیای جنوب شرقی و جنوب و شمال غرب آسیا 

باشند  مستعد ترین منطقه وقوع بالیای طبیعی می

بسیاری از این کشورها در منطقه موسوم به حلقه 

آتش و زلزله و گردباد خیز در اقیانوس آرام 

هستند، ضمن اینکه خطرات لرزه ای و سیل و 

خشکسالی در جنوب و جنوب غرب آسیا جز 

الینفک حوادث این منطقه از جهان به شمار 

رود و این مناطق دارای بیشترین خسارات  می

طوفان پام  2115اقتصادی هستند5 در مارچ سال 

در جزایر واناتائو در قاره اقیانوسیه نه تنها باعث 

نفر که بیش از  166111خسارات گسترده به 

نیمی از جمعیت این جزایر و کشورهای همسایه 

ریشتری  756زلزله  2115گردید5 در آوریل سال 

نفر و از بین رفتن   9111نپال باعث مرگ بیش از 

خانه شد5 این تخریب گسترده  511111حدود 

باعث شد که کشور نپال که قرار بود بر اساس 

جزو کشورهای در  2122های توسعه تا سال  برنامه

حال توسعه قرار گیرد همچنان در زمره کشورهای 

کمتر توسعه یافته قرار گرفته و روند انتقالی 

ای این کشور همچنان با تاخیر روبه رو شود5  توسعه

نفر  1111مرگ بیش از  2115در ماه می و جون 

در هند و پاکستان در اثر موج هوای گرم گزارش 

شد5                         )ادامه در صفحه بعد( 

 تاثیرات بالیای طبیعی بر توسعه پایدار و ضرورت انعطاف پذیری در همکاریهای منطقه ای آسیا و اقیانوسیه 
 دکتر کیانوش قالوند1 ـ عضو انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
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 )ادامه از صفحه قبل( 

های  در ماههای جوالی و آگوست نیز بارندگی

موسمی باعث بی خانمانی هزاران نفر و مهاجرت 

نفر در جنوب و جنوب شرق  511111بیش از 

 آسیا گردید5 

بسیاری از بالیای طبیعی در آسیا فرامرزی هستند 

زیرا این منطقه دارای دو خط گسل فعال زلزله 

خیز که بسیاری از مرزهای ملی کشورهای این 

قاره از آن عبور می کنند هم چنین دارای سه 

حوزه عمده اقیانوس هستند به طوری که وقوع 

تواند در  ها می یک طوفان در یکی از این حوزه

سراسر بسیاری از این کشورها باعث بارش 

های سنگین و جاری شدن سیل شود ضمن  باران

این که این کشورها دارای رودخانه ها و حوزه های 

آب خیز مشترک با یکدیگر هستند که به طور 

منظم و متوالی باعث وقوع سیل در مرزهای 

شود5 عالوه بر این ذوب  مشترک این کشورها می

شدن بیش از حد برف از کوههای مرتفع این 

تواند تعدادی از  ها می نواحی و طغیان رودخانه

کشورهای پایین دست را در معرض وقوع سیل 

قرار دهد و تمام این کشورهای پایین دست را در 

معرض تهدید سیل و یا تغییرات ناشی از شرایط 

آب و هوایی، آنها را در معرض خشکسالی ویرانگر 

 قرار دهد5

البته کشورها در سراسر آسیا و اقیانوسیه برای 

مقابله با این تهدیدات اقلیمی پیشرفت های مهمی 

داشته اند اما هنوز هم تالش های بسیاری باید 

انجام دهند و با ذکاوتمندی از رشد سریع 

اقتصادی، افزایش جمعیت که در شهرهای روبه 

رشد با آن روبرو هستند و باعث تشدید خطرات 

گردند باید امکانات جدیدی را ایجاد  جدید می

یک سال محوری برای آسیا و  2115نمایند5 سال 

نماد  2115اقیانوسیه بوده است5 در واقع سال 

پایان چارچوب معاهده هیوگو )چارچوبی برای 

 15ای از آغاز یک طرح  عمل( و همین طور نشانه

ساله جدید با عنوان چارچوب سندایی برای کاهش 

خطرات و خسارات ناشی از بالیای طبیعی بین 

باشد5 در واقع  می 2131تا  2115های  سال

چارچوب جدید نتیجه دستاورد انتقادی از 

کشورها برای انتقال از چارچوب اهداف   همکاری

( به اهداف 2115-2115توسعه هزاره )

( می باشد که 2115  -2131توســــــعه پایدار )

به ایجاد مقاومت بیشتر در برابر خسارات بالیای 

 طبیعی کمک می کند5 

امروزه برای یک منطقه در معرض خطر بالیای 

طبیعی افزایش میزان مقاومت در برابر بالیای 

طبیعی یک سوال نیست بلکه یک ضرورت جمعی 

است5 بنابراین کشورهای آسیای و اقیانوسیه 

کاهش ریسک های بالیای طبیعی را به عنوان 

یکی از اولویت های اصلی خود شناسایی نموده اند 

و همکاری های منطقه ای خود را برای کاهش 

خطرات بالی طبیعی و انعطاف پذیری در برنامه ها 

را با کمک اسکا  به عنوان بخشی جدای ناپذیر از 

برنامه های دستیابی به توسعه پایدار در منطقه را 

    خواستار شده اند5

خارج از برنامه های مدون اسکا  دیگر برنامه های 

بلند مدت این نهاد برای ارزیابی، شناسایی و 

نظارت بر طیف وسیعی از خطرات طبیعی همچون 

خشکسالی، طوفان های گرمسیری، زمین لرزه و یا 

سیل و به ویژه تاثیر آنها بر مردم، اقتصاد شهرها و 

محیط زندگی است و اینها دالیلی هستند که از 

دید گاه ما مزایای روشهای هشدار دهنده و 

مدیریت اطالعات که غالبا برای توسعه و پیشرفت 

جوامع نادیده گرفته شده اند5 بنا براین تشریک 

مساعی و تبادل دانش و تجارب کشورهای مختلف 

از مهمترین استراتژی های کاهش میزان خسارات 

 بالیای طبیعی در این مناطق جهان میباشد5   

در این راه کشورهای مختلف خواستار ایجاد 

ساختاری انعطاف پذیر، و مدیریت ریسک در دراز 

مدت از طریق بیمه ریسک های فاجعه آمیز، شبکه 

های امنیت اجتماعی و مکانیزم ارائه کمکهای 

امدادی که در زمان وقوع حوادث تبدیل به فجایع 

و بحران می شوند همچنین به طور موثر تر 

مدیریت اکوسیستم و گسترش راه حلهای در حال 

ظهور براساس علم و فناوری بهترین روشها و 

رویکردهای کاهش ریسک های فاجعه آمیز بالیا و 

حوادث طبیعی هستند5 اسکا  همچنین به دنبال 

ایجاد پلتفرم برای تبادل ریسک بالیای طبیعی 

فرامرزی در آسیا و اقیانوسیه می باشد5 ایجاد 

هماهنگی در کاهش بالیای طبیعی هسته مرکزی 

توسعه پایدار میباشد ضمن این که عملیاتی کردن 

روش ها و فرآیندهای برای توسعه کنترل بالیای 

طبیعی و ریسک های منتج از آنهاست5 همچنین 

همکاری های منطقه ای در پرداختن به تحلیل 

بالیای طبیعی یک نکته اساسی و زیر بنای تمام 

فعالیت های اسکا  میباشد و نهایتا در نتیجه 

اقدامات و همکاریهای هماهنگ و موثر ملی و 

منطقه ای میتواند باعث کاهش میزان خسارات 

بالیای طبیعی در این منطقه از جهان می گردد و 

تنها با همکاری بین دولتها و تقویت روح همکاری 

در منطقه آسیا و اقیانوسیه می توان امید به 

آرامش داشت و از تبدیل شدن ان به منطقه فاجعه 

آمیز جلوگیری نمود و با اجرای برنامه های انعطاف 

پذیر به توسعه پایدار در این منطقه از جهان دست 

 یافت5

 

 پاورقی:
5 دکتری اقتصاد کـشاورزی و علـوم محیطـی )مـدیریت بالیـای 1

طبیعی،ریسک و بیمه های کشاورزی(5 عضو انستیتو مدیریت حرفـه 
 ای کشاورزی انگلستان5  

5 کمیسیون اقتصادی و اجتماعی منطقه آسیا و اقیانوسیه 2
 9عضو دائم و 55وابسته به سازمان ملل متحد که با داشتن 

عضو ناظر با وسعت جغرافیایی از ترکیه تا نیوزیلند که بیش 
درصد جمعیت جهان را در خود جای داده است و مقر  61از 

  دائم آن در شهر بانکوک تایلند قرار گرفته است5
 

های منطقه ای آسیا و اقیانوسیه  تاثیرات بالیای طبیعی بر توسعه پایدار و ضرورت انعطاف پذیری در همکاری  

به گزارش پایگاه خبری بورس کاالی ایران، 

های حمایتی بخش  کتاب سیاست» 

کشاورزی با تمرکز بر رویکردهای مبتنی بر 

نژاد و همکاران  به تالیف حامد سلطانی «بازار

توسط انتشارات بورس منتشر شده است5 

های حمایتی از بخش  کتاب سیاست

های تخصصی در  کشاورزی در زمره کتاب

حوزه اقتصاد کشاورزی است، این کتاب 

آشنایی با ابزارهای مالی جدید حمایتی از 

فصل به تفصیل  4بخش کشاورزی را در 

 5توضیح می دهد

فصل اول این کتاب به تشریح انواع تجربه 

های حمایتی در بخش کشاورزی  سیاست

 پرداخته است5 

فصل دوم کتاب به بررسی و ارزیابی تحوالت 

های عضو سازمان  های کشاورزی کشور سیاست

های اقتصادی و توسعه اقتصادهای نوظهور  همکاری

می پردازد5 همچنین توضیحاتی پیرامون  سازمان 

های حمایتی  معرفی انواع شاخص (،OECDمذکور )

ها و  بخش کشاورزی، تحوالت در حمایت

، OECDهای عضو  های کشاورزی کشور سیاست

تحوالت کلیدی اقتصاد و بازار، چارچوب سیاست 

 دهد5 ارائه می OECDکشاورزی در کشورهای 

در فصل سوم ابزارهای بازاری مدیریت ریسک 

قیمت محصوالت کشاورزی مورد بررسی قرار 

های قیمت  گرفته است و موضوعاتی مانند ریسک

کاال از رویکرد تثبیت تا رویکرد مبتنی بر بازار، 

ابزار مدیریت ریسک قیمت مانند پیمان آتی، 

قرارداد آتی، قرارداد اختیار معامله، قرارداد معاوضه 

و بیمه به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته 

های حمایتی بخش  انداز سیاست چشم5است

کشاورزی در بورس کاالی ایران هم در بخش 

چهارم و آخر این کتاب با محوریت، سیاست قیمت 

تضمینی، قراردادهای اختیار فروش، قراردادهای 

آتی، قرارداد اختیار معامله، معامالت گواهی سپرده 

های کاالیی، معامالت  اندازی صندوق کاالیی، راه

نسیه و خرید دین، سلف و سلف موازی استاندارد 

با نگاهی مفهومی تشریح شده است5 گفتنی است 

سیاست های حمایتی از  پیش از این از کتاب

بخش کشاورزی با تمرکز بر رویکردهای مبتنی 

بازار با حضور روسای سازمان بورس و اوراق بهادار 

در محل غرفه بورس کاال در  و منطقه آزاد کیش

غرفه ارکان بازار سرمایه کشور در نمایشگاه بین 

 المللی بورس کیش رونمایی شده بود5

 با تمرکز بر رویکردهای مبتنی بر بازار() معرفی کتاب؛ سیاست های حمایتی بخش کشاورزی
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 اقتصاد بین الملل

چهل و هفتمین نشست مجمع جهانی اقتصاد از 

به مدت چهار روز و با  2117ژانویه  21تا  17

حضور رهبران ارشد سیاسی و اقتصادی و بیش از 

از محافل سیاسی، اقتصادی، علمی  نماینده 3111

بیش از  ها و کارآفرینان بخش خصوصی از و رسانه

یکصد کشور جهان در شهر داووس سوئیس، با 

و مسوولیت  ییاصلی رهبری؛ پاسخگو موضوع

پذیری گشایش یافت5 مجمع جهانی اقتصاد امسال 

با تمرکز بر آنچه چهارمین انقالب صنعتی نام 

گرفته آغاز به کار کرد5 بررسی نقش فناوری های 

پیشرفته در تحوالت صنعتی و تاثیر آن بر بازار 

 5جهانی کار محور اصلی گفتگوهای این نشست بود

کالوس شواب موسس مجمع جهانی اقتصاد و 

رییس اجرایی این مجمع، در سخنرانی آغازین 

تغییرات و توسعه سریع  خود گفت: جهان کنونی با

رو به رو است و ما نیازمند به نوعی رهبری جدید 

اوضاع بوده و مسووالنه اقدام نماید  که پاسخگوی

بیش از هر زمان دیگری نیازمندیم5 وی افزود ما 

و همبستگی  باید با دوراندیشی و با هدف مشخص

به حل چالش های مختلف پیش روی جهان کمک 

 کنیم5 

امسال همچنین در آستانه نشست ساالنه مجمع 

ترین   جهانی اقتصاد سازمان اوکسفام در تازه

 2116گزارش خود از شکاف عمیق ثروت در سال 

 8اوکسفام با اعالم این گزارش که  5پرده برداشت

تن از ثروتمندان جهان بیش از نیمی از ثروت 

جهانی را در اختیار دارند، اعالم کرد شکاف 

طبقاتی بیش از گذشته در جهان گسترش یافته 

 است5 

بنابه گزارش آکسفام، هیچگاه تا به امروز سطح 

رفاه جهانی تا به این اندازه به صورت نابرابر توزیع 

نشده است5 اوکسفام برای نشان دادن اختالف 

گسترده و روز افزون سطح طبقاتی در جهان به 

اشاره کرده و گفته است که  2111آمارهای سال 

طبق آخرین محاسبات در آن سال مجموع 

فرد ثروتمند جهان برابر با میزان  43های  دارایی

 5ثروت نیمی از بخش فقیرتر مردم جهان بود

گذاری اوکسفام در  مکس الوسان رییس سیاست

این باره گفت: پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات 

ریاست جمهوری آمریکا و خروج بریتانیا از اتحادیه 

 اروپا به این مسئله دامن زده است5

ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا پیشتر گفته بود 

که در مجمع جهانی اقتصاد داووس شرکت نخواهد 

کرد، چرا که به ادعای وی، حضورش در این 

هایی است که   اجالس به منزله خیانت به آرمان

شود5 ترامپ رسما گفت  براساس آن ثروت تولید می

که نتیجه شرکت در این نشستها خرابی بیشتر 

اقتصاد جهان و عمیق تر شدن شکاف طبقاتی 

است، که این کار به طور اتوماتیک و روزانه در 

 حال انجام شدن است5

ماهیندراتک  سی پی گورنانی مدیر اجرایی شرکت

از سرعت این انقالب   های خود گفت: من از نگرانی

نگرانم5 آیا حقیقتا آهنگ این تغییرات متناسب با 

تحوالت اجتماعی هست یا خیر؟ آیا اصال کسی 

روند این تغییر و تحوالت را در نظر دارد؟ آیا 

تغییرات الزم در درون جوامع ما هم در حال وقوع 

هایی در  است؟ از دیدگاه انسانی و ایمنی چه برنامه

نظر گرفته شده است؟ برخی آغاز چهارمین انقالب 

صنعتی را اواسط قرن بیستم دانسته اند هرچند 

گیر شدن کامپیوترهای شخصی و سپس  همه

های هوشمند در قرن حاضر جهشی غیرقابل  تلفن

 5بینی در تسریع این انقالب بوده است پیش

البته کسانی هم هستند که بر این باورند که 

چهارمین انقالب صنعتی تازه در مراحل نخستین 

خود است و باید صبر کرد و دید تاثیر حقیقی آن 

 بر وضعیت اقتصاد جهانی چگونه خواهد بود

سال گذشته که در چنین روزهایی، هیچکس نمی 

توانست تصور کند که بریتانیا به اتحادیه اروپا 

پشت کند و آمریکا با انتخاب دونالد ترامپ به 

ریاست جمهوری، فرآیند جهانی شدن و همگرایی 

اقتصادی را که در قلب فلسفه و فرهنگ داووس 

 جای دارد، بطور بنیادی زیر سوال ببرد5

یک سازمان و نهاد  اگر چه مجمع جهانی اقتصاد

بین المللی نیست، و هیچ صالحیتی برای 

گیری ندارد، اما تنها مرجعی است برای  تصمیم

تبادل نظر و شناخت متقابل، که بخشی از نخبگان 

ها و  جهان را سالی یکبار گرد هم می آورد و فرصت

مخاطراتی را که پیش روی جامعه بین المللی 

گذارد5 در واقع باید گفت قدرت  است، به بحث می

و نفوذ مجمع جهانی اقتصاد نیز در همین غیر 

بودن آن است5 ضمن این که این مجمع  نهادی

های متقابلی  های جهانی شدن، و پیوند یکی از نماد

ها  ها و کشور است که بین مسایل و مشکالت، ملت

توانسته  به وجود آمده است5 مجمع جهانی اقتصاد

است چند روزی از سال، داووس سوئیس را به 

بدل کند5 شمار زیادی از کسانی  دهکده جهانی 

که اسم و رسمی دارند، حضور در این مکان بلند و 

دانند برای نشان دادن خود،  برفی را فرصتی می

شناخت دیگران، و قرار گرفتن در برابر دوربین 

های پر قدرت بین المللی به منظور تقویت  رسانه

 نفوذ و انتشار مواضعشان در جهان5

های  نشست داووس آهنگ پر شتاب دگرگونی

گذارد5 زیرا تاثیر تحوالت  جهان را نیز به نمایش می

های شگفت آور علمی  اقتصادی و سیاسی، پیشرفت

المللی  و تکنولوژیک، تغییرات دایمی در تقسیم بین

های  های تازه در جرگه قدرت کار، عضویت کشور

ها و در همان حال  نوظهور و دیگر متغیر ها، فرصت

ها و حتی مخاطرات مرگباری سر بر  تهدید

آورند که باید آنها را با افکار عمومی و  می

گیران در سطوح ملی و بین المللی در میان  تصمیم

 گذاشت5

سارا چپل، خبرنگار یورونیوز در گزارش خود 

گوید: مجمع جهانی اقتصاد چهارمین انقالب  می

صنعتی را به سونامی فناوری پیشرفته تشبیه کرده 

که وضعیت اقتصاد ما را متحول خواهد کرد5 اما 

تاثیر این انقالب بر بازار کار چه خواهد بود؟ آیا 

ها می شوند و در نتیجه  روباتها جانشین انسان

 مشاغل بیشتری نابود خواهند شد؟

فدراسیون جهانی   فلیپ جنینگس دبیرکل

های کارگری تاثیر انقالب دیجیتالی را  اتحادیه

کند و  بازار کار نگران کننده توصیف می  بر

گوید: بیایید نگاهی واقعگرایانه به ابعاد حقیقی  می

میلیون بیکار  211این معضل داشته باشیم5 ما 

های غیر  داریم5 نیمی از شاغالن جهان در بخش

کنند و با تنها چند دالر  رسمی بازار اقتصاد کار می

دهند5 به گمان من،  در روز به حیات خود ادامه می

با توجه به این آمار و ارقام عواقب انقالب دیجیتالی 

 5بر بازار کار، وضعیت نگران کننده است

در واقع زیر عنوان این درونمایه کلی، چهار موضوع 

گیرد: باز آفرینی  اصلی بیشتر مورد توجه قرار می

های بین المللی، ایجاد پویایی در اقتصاد  همکاری

جهانی، اصالح اقتصاد آزاد و آماده شدن برای 

 چهارمین انقالب صنعتی است5 

سال گذشته، نشست مجمع جهانی اقتصاد  

های خود را به مدیریت  درونمایه اصلی بحث

اختصاص داده بود5  چهارمین انقالب صنعتی

ای را برگزیده است که  درونمایه تازه  2117داووس 

ترجمه  می توان آنرا رهبری واکنشی و پاسخگویانه

کرد5 منظور این است که چون شهروندان زیر تاثیر 

ثباتی  دچار بی های مرتبط با جهانی شدن پدیده

های اقتصادی باید با روشنی  شده اند، رهبران بنگاه

های آنها  ها و نیاز ای مسئوالنه به پرسش و به گونه

 پاسخ دهند5

در نشست امسال  همچنین مجمع جهانی اقتصاد

ها و خطرهایی که بر اقتصاد  گزارشی در باره ریسک

کند منتشر کرده است، که از  جهانی سنگینی می

نابرابری و قطبی شدن جوامع گرفته تا شرایط آب 

های مرتبط با  و هوایی، حمالت تروریستی، بحران

آب و غیره را پیش بینی و میزان تاثیر و احتمال 

وقوع آنها را اولویت بندی نموده است5 ولی 

موضوعی که بیش از همه بر نشست امسال داووس 

سنگینی می کند، در رابطه با تغییر بسیار بزرگی 

است که قرار است در جهان بینی ایاالت متحده 

آمریکا نسبت به روابط بین المللی اقتصادی اتفاق 

 بیفتد5

از منطر تاریخی و واقعی از جنگ جهانی دوم به 

این سو، ایاالت متحده آمریکا پرچمدار آزاد سازی 

ها و خدمات و جا به جایی سرمایه  داد و ستد کاال

بوده است5 زیرا با نفوذ و با پشتیبانی آمریکا بود که 

به وجود آمد5 همه اتفاق  سازمان جهانی تجارت

نظر دارند که ایده تولد و توسعه و بالندگی اتحادیه 

اروپا با حمایت آمریکا انجام گرفت5 ایاالت متحده 

در پیوند با کانادا و مکزیک منطقه مبادله آزاد 

آمریکای شمالی )نفتا( را پایه گذاری کرد و، در 

های پر  دوران زمامداری باراک اوباما، گفتگو

( 8های )ادامه در صفحه  ای را با کشـــور دامنه

 نگاهی به چهل و هفتمین نشست جهانی اقتصاد داووس و سونامی انقالب چهارم صنعتی

 ترجمه آزاد از دکتر کیانوش قالوند
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 واژگان اقتصادی

 ترجمه: دکتر امیرحسین خالقی قانون بنیادین اقتصاد  3

اولین متغیری که برای مردم از اهمـیـت بسـیـار 
زیادی برخوردار است تورم است5 تقریبا تمام مردم 
درباره تورم اطالعاتی دارند امـا مـمـکـن اسـت 
ابهاماتی پیرامون تورم و نحوه محاسبه آن داشـتـه 

 باشند5 
از نظر علم اقتصاد به معنای افزایـش مسـتـمـر 15

هـا در طـول یـک زمـان   سطح عمومی قیمت
 مشخص است5

اقتصاددان معروف، کینز دو دلیل عـمـده بـرای 25
کند: کاهش عرضه کل یـا افـزایـش  تورم ذکر می

گرایان رشد عرضه پولِ  تقاضای کل5 در مقابل، پول
ترین دلـیـل تـورم  مازاد بر رشد اقتصادی را عمده

 دانند5 می
یکی دیگر از علل افزایش نرخ تورم، انـتـظـارات 35

 تورمی است5
درصد( نه تنها برای اقتـصـاد  3تا  2تورم پایین )45

مضر نیست بلکه به رشد و تـوسـعـه اقـتـصـادی 
 کشورها نیز کمک می کند5

آنچه برای اقتصادها بسیار مضر و مخـرب اسـت 55
 تورم باال بخصوص تورم دو رقمی است5

تورم به افراد دارای درآمـدهـای پـولـی ثـابـت 65
زنـد و از  (، ضـرر مـی… )کارگران و کارمندان و
کاهد و درمقابل، به نفع اغلب  قدرت خرید آنان می

شود که درآمدهای پولی مـتـغـیـر  کسانی تمام می
 دارند5

تورم باعث افزایش واردات و کاهش صـادرات و 75
 درنتیجه کاهش تولید ملی کشورها می شود5

تورم سبب کاهش ارزش پول ملی کشـورهـا و 85
 درنتیجه افزایش نرخ ارزهای خارجی می شود5

تورم دو رقمی در بسیاری از کشورهای جـهـان 95
ریشه کن شده است5 بطوریکه در سال های اخـیـر 
تعداد کشورهای با تورم دو رقمی همواره کمتر از 

 ده کشور بوده است5
تورم خیلی پایین و منفی نیز همانند تورم بـاال 105

برای اقتصاد مضر است و اکنون برخـی کشـورهـا 
همچون ژاپن با مشکل تورم پایین و منفی روبـرو 

 هستند5
نرخ تورم از طریق محاسبه قیمت هـفـتـگـی، 115

ماهانه و ساالنه یک سبد کـاالی پـایـه حـاصـل 
شود5 این سبد که به عنوان سبد پایه و شاخص  می

شود، هر چند سال یک بار مـورد  کاال شناخته می
 گیرد5 بازنگری قرار می

قلم کاال و خدمات  359این سبد با دربرداشتن 125
گروه کـاالیـی  12شهر منتخب کشور و در  75در 

 مورد استقاه قرار می گیرد5
هر یک از کاالها براساس سهمی که در سـبـد 135

مصرفی خانوار دارند، ضریب خاصی در محـاسـبـه 
تورم دارند و در تعیین نرخ تورم اثرگذاری خـاص 

 خود را دارند5
اگر میانگین قیمت کاالها )سبد مصـرفـی( در 145

دوازده ماه محاسبه و تغییرات آن نسبت به دوازده 
مـاهـه(  12ماه قبل سنجیده شود تورم سالیانه )

 بدست خواهد آمد5
اگر در یک تاریخ مشخص تغییرات میانـگـیـن 155

قیمت ها نسبت به همان تاریخ در سـال قـبـل 
 محاسبه شود تورم نقطه به ننقطه بدست می آید5

اگر تغییرات میانگین قیمت ها نسبت بـه مـاه 165
قبل همان سال محاسبه شود تورم ماهیانه بدسـت 

 می آید5
ترین و در عـیـن حـال  در علم اقتصاد، متداول175

 12ترین راه محاسبه نرخ تورم، مـتـوسـط  صحیح
 ماهه )تورم سالیانه( است5

به دالیل مختلفی ممکن است تورمی که مـردم 185
احساس می کنند با تورمی که اعـالم مـی شـود 

 تفاوت داشته باشد5
تورمی که دهک های مختلف درآمدی احساس 195

می کنند با یکدیگر متفاوت است5 تورم دهک های 
پایین معموال بیش از تـورم دهـک هـای بـاالی 

 درآمدی است5
تورمی که در شهرهای مختلف کشـور وجـود 205

دارد متفاوت است5 بخصوص در شهرها و روستاهـا 

 تورم تفاوت زیادی دارد5
تورمی که گروه های مختلف سنی و گروه های 215

مختلف اجتماعی تجربه می کنند بـا یـکـدیـگـر 
 متفاوت است5

میانگین تورم در نیم قرن اخیر در ایران حـدود 225
 درصد بوده است5 17
 64و  63در چهار دهه اخیر به جز سال های 235

همواره تورم در ایران دو رقمی بوده است و تنها در 
 این دو سال تورم تک رقمی تجربه شده است5

 74باالترین نرخ تورم در ایران مربوط به سال .24
 درصد است5 49.11با نرخ 

 

 منبع: سایت شهد اقتصاد

5 تولید مقدم بر مصرف است: این شاید بدیهی به 1
نظر برسد، ولی دیده می شود که سیاست تحریـک 
تقاضا برای گسترش تولید بسیار تبلیغ می شـود، 
تولید پیامد یک زنجیره پیچیده و درهم تنیـده از 
فرایندهای گوناگون است و برای بـه راه افـتـادن 

 تولید باید آنها را در نظر داشت5
5 تولید هزینه دارد: هیچ چیز رایگانـی در دنـیـا 2

وجود ندارد، چیزی را که کسی دریافت می کـنـد، 
پیش از آن از کس دیگری گرفـتـه شـده اسـت5 
حمایت های دولتی از تولید و هزینه های رفـاهـی 
دولت ها را باید در چنین سیاقی فهمید، مـالـیـات 
دهنده می بینند که دولت پولش را می گیرد، ولـی 
نمی داند که آن را کجا مصرف می کند، از آن سو، 
دریافت کنندگان کمک دولتی هم تنها پولـی کـه 
دریافت می کنند را می بینند و نمی دانند که ایـن 

 پول پیشتر از چه کسی دریافت شده است5
5 ارزش ذهنی است: ارزش کاال و خدمات چـیـز 3

ثابت و از پیش داده نیست و بسـتـه بـه مصـرف 
کـنـد،  کنندگان و شرایط مختـلـف تـفـاوت مـی

مطلوبیت که کنشگران اقتصادی به چیزها نسـبـت 
 می دهند متفاوت است5

5 دستمزد کارگر را بهره وری او تعیین می کـنـد: 4
خروجی اقتصادی و میزان تولید کـارگـر مـیـزان 

هـای  دستمزد او را مشخص می کند، چـانـه زنـی
اتحادیه های کارگری برای حداقل دستمزد و مانند 
آن بدون توجه به این مالحـظـات سـودی بـرای 

 کارگران ندارد5
5 هر پرداختی هم درآمد و هم هزینه اسـت: هـر 5

پرداختی برای خریدار هزینه است و از آن سـو 
درآمدی هم برای فروشنده به شمار می آید و ایـن 
دو برابرند5 مخارج عمومی دولت هـم از چـنـیـن 

ها تنها درآمد  منطقی پیروی می کند، این پرداخت
تلقی نمی شوند، بلکه اثر هزینه ای آنها را هم بایـد 

 در نظر داشت5
5 هدف نهایی تولید مصرف است: مصـرف هـدف 6

فعالیت اقتصادی و تولید وسیله آن است5 هـواداران 
اشتغال کامل از این نکته بدیهی غافل انـد، آنـهـا 

 تولید را اصل می گیرند5
5 پول ثروت نیست: ارزش پول به قدرت خرید آن 7

است، پول ابزاری برای مبادله است، ولی ثروت هـر 
شخص به دسترسی او به کاال و خدمات دلخواهش 
بستگی دارد5 مردم یک کشور هم تنها با افـزایـش 
میزان پولشان ثروتمند نمی شوند5 مرد تنها در یک 
جزیره حتی اگر یک معدن طال هم کشـف کـنـد، 

 ثروتمندتر به شمار نخواهد آمد5
5 نیروی کار ارزش اقتصادی ایجاد نـمـی کـنـد: 8

نیروی کار )زحمت( در ترکیب با دیـگـر عـوامـل 
اقتصادی محصول را تولید می کند، ولی ارزش آن 
محصول تنها و تنها بستگی به مطلوبیت آن نـزد 
مشتری دارد و این مطلوبیت چیزی ذهنی اسـت5 
هرچقدر هم تولید اشتغال ایجاد کند، اگر از آزمون 
مطلوبیت مشتری سربلند بیرون نیاید، بـی ارزش 

 است5
5 سود پاداش کارآفرینی است: در اقتصاد بـازار، 9 

سود پاداشی است که کسب وکارهایی اسـت کـه 
کنند،  توزیع منابع را بهبود بخشیده اند دریافت می

سود در واقع پاداش خطر کردن کارآفرینانی اسـت 
که با ترکیبی تازه از منابع اقتصادی موجود چیـزی 
جدید تولید کرده اند که مصرف کننده بپـسـنـدد5 
آنهایی که ریسک نامناسب کرده اند هم ورشکست 
 می شوند تا منابع برای کاربردهای دیگر آزاد شود5

 https://goo.gl/EQmppaمنبع: 

 نکته خواندنی پیرامون تورم 3۲
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 اخبار کوتاه بانک کشاورزی

هزار مـیـلـیـارد ریـا  2پرداخت بیش از

تسهیالت در شعب بانک کشاورزی اسـتـان 

 البرز

شعب بانک کشاورزی استان البـرز درپـایـان آذر 

هزار و صد و هـفـتـاد وچـهـار  3سال جاری  ماه 

میلیارد ریال تسهیالت در بخش های مـخـتـلـف 

پرداخت کردند که نسبت به آذر ماه سال گذشـتـه 

 درصد افزایش نشان می دهد5 25

به گزارش روابط عمومی مدیریت شـعـب بـانـک 

کشاورزی استان البرز این میزان تسـهـیـالت بـه 

نفراز متقاضیان بخش هـای زراعـت،  5747تعداد 

باغداری، دام و طیور، شیالت، آبزیان و دیگـر زیـر 

 بخش ها پرداخت شد5

 هزار  22را ه اندازی واحد مرغداری گوشتی

قطعه ای با مشارکت بانک کشاورزی اسـتـان 

 اصفهان 

با استفاده از تسهیالت بـانـک کشـاورزی واحـد 

هزار قـطـعـه در  36مرغداری گوشتی با ظرفیت 

شهرستان اردستان استان اصفهان به بهره بـرداری 

رسید5 به گزارش روابط عمومی مدیـریـت شـعـب 

بانک کشاورزی استان اصفهان برای اجرایی شـدن 

 511میـلـیـارد و  3این طرح تسهیالتی به مبلغ 

میلیون ریال از محل منابع صندوق توسعـه مـلـی 

پرداخت شده است5 این گزارش می افزاید بـا راه 

نـفـر بـه طـور  2اندازی این طرح زمینه اشتغال 

 مستقیم فراهم شد5

میلیارد ریا  تسهیالت  32پرداخت بیش از

خدمات کشاورزی و تعاونی های کشـاورزی 

 توسط بانک کشاورزی استان فارس

مدیریت بانک کشاورزی استان فارس از ابـتـدای 

میلیارد  93سال تا پایان آذرماه سال جاری بیش از 

ریال تسهیالت فروش اقساطی خدمات کشاورزی و 

تعاونی های کشاورزی پرداخت کـرده اسـت5 بـه 

گزارش روابط عمومی مـدیـریـت شـعـب بـانـک 

کشاورزی استان فارس این میزان تسهـیـالت بـه 

 نفر پرداخت شده است5 686تعداد 

515  میلیارد ریا  تسهیالت مکانیزاسـیـون

 کشاورزی در بانک کشاورزی استان اصفهان 

شعب بانک کشاورزی در استان اصفهان تا پـایـان 

 498میـلـیـارد و  151آذر ماه سال جاری مبلغ 

میلیون ریال تسهیالت در بخش مکـانـیـزاسـیـون 

کشاورزی پرداخت کرده اند5 بـه گـزارش روابـط 

عمومی مدیریت شعب بانـک کشـاورزی اسـتـان 

نفر متقاضـی  526اصفهان این میزان تسهیالت به 

 پرداخت شده است5

 میلیارد ریا  تسهـیـالت در  535پرداخت

بخش صنایع تبدیلی توسط شعـب بـانـک 

 کشاورزی استان بوشهر 

مـاهـه  9شعب بانک کشاورزی استان بوشهر طی 

مـیـلـیـارد ریـال  171نخست سال جاری مبلغ 

به متـقـاضـیـان  تسهیالت در بخش صنایع تبدیلی

پرداخت کردند5 به گزارش روابط عمومی مدیریـت 

شعب بانک کشاورزی استان بوشهر ،ایـن مـیـزان 

 نفر متقاضی پرداخت شد5 46تسهیالت به 

 میلیارد ریا  تسهیالت توسعه 266پرداخت

مـاه تـوسـط بـانـک  3مکانیزاسیون طی 

 کشاورزی استان آذربایجان شرقی 

بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی در راستای 

میلیارد  311توسعه مکانیزاسیون کشاورزی بالغ بر 

ریال تسهیالت برای خرید ماشین آالت و ادوات 

 کشاورزی پرداخت کرد5

بـانـک  به گزارش روابط عمومی مدیریت شـعـب 

کشاورزی استان آذربایجان شرقی، این تسهـیـالت 

دسـتـگـاه  44دستگاه انواع تراکتور،  419به تعداد 

دستگاه سایر ماشین آالت و ادوات  495کمباین و 

دستگاه اختصاص یافت که نسبت  948مجموعا به 

 درصد رشد دارد5 21به سال گذشته 

این گزارش می افزاید بـانـک کشـاورزی هـیـچ 

محدودیتی برای پرداخت تسـهـیـالت تـوسـعـه 

مکانیزاسیون کشاورزی ندارد به طوری که بیش از 

های خود را ارائه  چهار هزار نفر متقاضی درخواست

اند که در صورت ارائه مستندات و مدارک الزم  داده

  مند خواهندشد5 از این تسهیالت بهره

 بهره برداری از واحدگلخانه سبزی و صیفی

 مترمربع در استان اصفهان  1366به مساحت 

با استفاده از تسهیالت بانک کشاورزی واحد سبزی 

مترمربع در شهرستـان  5711و صیفی به مساحت 

 تیران و کرون به بهره برداری رسید5

به گزارش روابط عمومی مدیریت شـعـب بـانـک 

کشاورزی استان اصفهان برای اجرایی شـدن ایـن 

میلـیـون  625میلیارد و  6طرح تسهیالتی به مبلغ 

ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی پرداخت 

شده است5 این گزارش می افزاید با راه اندازی ایـن 

نفر به طور مستقیم فـراهـم  4طرح زمینه اشتغال 

 شد5

 میلیارد ریـا  تسـهـیـالت  351پرداخت

دامپروری توسط شعب بانک کشاورزی استان 

 بوشهر 

مـاهـه  9شعب بانک کشاورزی استان بوشهر طی 

مـیـلـیـارد ریـال  215نخست سال جاری مبلغ 

بـه مـتـقـاضـیـان  تسهیالت در بخش دامپروری 

پرداخت کردند5 به گزارش روابط عمومی مدیریـت 

شعب بانک کشاورزی استان بوشهر، ایـن مـیـزان 

 نفر متقاضی پرداخت شد5 997تسهیالت به 

 اخبار ویژه بانک کشاورزی ایران

( اقیانوس آرام و نیز اتحادیه اروپا 7)ادامه از صفحه 

 برای ایجاد مناطق مبادله آزاد سازمان داد5

دونالد ترامپ، که همزمان با روز پایانی داووس 

در کاخ سفید واشنگتن مستقر شد، درباره   2117

روابط اقتصادی بین المللی از یک جهان بینی 

کامال متفاوت پیروی و حمایت می کند5 او با 

 مبادله آزاد بر پایه قوانین سازمان جهانی تجارت

ای ندارد، هوادار ناسیونالیسم اقتصادی است،  میانه

های آمریکایی در خارج  از سرمایه گذاری شرکت

های مبادله آزاد  خوشش نمی آید، از قرار داد

ای بسیار متنفر است، از خروج  تجاری منطقه

بریتانیا از اتحادیه اروپا به شدت حمایت کرده و 

کند  های اروپایی را آشکارا تشویق می دیگر کشور

 از راه و روش بریتانیا پیروی کنند5 

اما در نشست امسال برخالف سالیان قبل، پرچم 

و مبادله آزاد را، جمهوری خلق چین  جهانی شدن

در دست داشت5 خی جی پینگ، رییس جمهوری 

ای که بر  چین، با بهره برداری از جهان بینی تازه

کند، در نقش  سیاست آتی واشنگتن سنگینی می

ها بر نشست امسال مجمع  مدافع گشایش مرز

سایه انداخته است، و از طعنه زنی  جهانی اقتصاد

به مواضع رییس جمهوری منتخب آمریکا باکی 

ندارد5 رییس جمهوری چین در داووس گفت که 

اقتصاد جهانی یک اقیانوس گسترده است5 ما شنا 

کردن در اقیانوس وسیع اقتصاد جهانی را یاد 

گرفته ایم و این گزینش استراتژیک درست از آب 

 در آمده است5

وی گفت: راستی اگر مائوتسه تونگ زنده می شد و 

می دید که یکی از جانشینان وی به ستایشگر 

بزرگ فرآیند جهانی شدن بدل شده و در این 

عرصه جای امریکا را گرفته است، چه واکنشی از 

 خود نشان میداد؟

وی همچنین گفت: نباید جهانی شدن اقتصاد را 

عامل همه مسایل جهان تلقی کنیم5 چنین تفکری 

نادرست است5 جهانی شدن 

زمینه مساعدی را برای رشد 

جهانی فراهم آورده، جا به جایی 

ها را آسان کرده  ها و سرمایه کاال

و علم و تکنولوژی را پیش برده 

است5 البته جهانی شدن عدم 

تعادل هایی را نیز به وجود 

آورده، ولی این دلیلی برای کنار 

و این  گذاشتن ایده آن نیست5

نشان میدهد که به رغم مواضع دونالد ترامپ در 

باره فرآیند همگرایی، محافل مالی جهان همچنان 

 به آینده اقتصاد آمریکا بسیار خوشبین هستند5 

از دیگر اقدامات صورت گرفته در نشست داووس 

های اقتصادی  امسال این بود که از مدیران بنگاه

خواسته شد تا از سه کشور دارای بیشترین اهمیت 

اقتصادی طی دوازده ماه آینده نام ببرند5 در این 

نظر سنجی آمریکا اول و چین و آلمان دوم و سوم 

در نظر پیش، شدند5 در حالی که در نشست سال 

سنجی مشابه سه کشور چین، آمریکا و برزیل در 

دهد که بخش  راس قرار گرفتند5 این نشان می

های صنعتی سخنان دونالد  بزرگی از مدیران بنگاه

های آمریکا را جدی نمی  ترامپ در باره بستن مرز

های دیرینه  گیرند و امیدوارند این کشور به سنت

خود در زمینه آزادی بازرگانی و سرمایه گذاری 

 وفادار بماند5

 نگاهی به چهل و هفتمین نشست جهانی اقتصاد داووس و سونامی انقالب چهارم صنعتی

بازدید مدیرعامل بانک کشاورزی 

از پروژه شرکت گسترش 

 های نوین  فناوری

 

بانک کشـاورزی،  مدیره و مدیرعامل رییس هیات

پروژه  با حضور در پارک علم و فناوری پردیس از

هـای نـویـن  ساختمانی شرکت گسترش فناوری

 5بازدید کرد

به گزارش سرویس بازار ایسنا، در جـریـان ایـن 

مـدیـره و  بازدید مرتضی شهیدزاده رییس هیات

دربـاره وضـعـیـت و  مدیرعامل بانک کشاورزی

های پروژه مذکور با مدیران و کارشناسان  ظرفیت

 5وگو کرد حاضر در محل دیدار و گفت

عملیات اجرایی پروژه سـاخـتـمـانـی شـرکـت 

های نوین بـا هـدف تـوسـعـه  گسترش فناوری

بـه ویـژه  (IT( های فنـاوری اطـالعـات فعالیت

بنیان در زمینی بـه مسـاحـت  های دانش فعالیت

 5پنج هزار متر مربع آغاز شده است

مـدیـره، مسـعـود  اهلل نظری عضو هیـات حشمت

بـانـک  زحمتکش مدیر امور حـوزه مـدیـریـت

یزدی مدیرعـامـل  کشاورزی و فرزاد اسکندر زاده

های نوین، در این بازدید  شرکت گسترش فناوری

 5مدیرعامل را همراهی کردند
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به گزارش خبرگزاری میزان، شرکت ایتالیایی نیچر 

اس آر ال و شرکت ایرانی اوپرو یک شـرکـت بـا 

سرمایه گذاری مشترک تحت عنوان اوپرو نـیـجـر 

تاسیس کرده اند5 هدف از تاسیس ایـن شـرکـت 

مشترک پرورش محصوالت کشاورزی مطابـق بـا 

استانداردهای اروپایی برای صادرات به بـازارهـای 

اروپا اعالم شده است5 این شرکت قصـد دارد بـا 

تلفیق منابع ایرانی و تکنولوژی مدرن ایتالیا به این 

 استانداردها دست یابد5

یک بخش کلیدی از استراتژی شرکت اوپرو نیچر 

تداوم حضور در بازار است5 این شرکت قصد دارد 

محصوالتی با حداقل میزان آفت کش ها و 

کودهای شیمیایی تولید کند و این محصوالت را با 

کمترین میزان تاثیر منفی بر محیط زیست تولید 

 نماید5

در  2121شرکت اوپرو نیچر قصد دارد تا سال 

های فعال در بخش کشاورزی  صدر شرکت

خاورمیانه قرار گیرد و این بخش را به یک صنعت 

مدرن تبدیل کند و بدین ترتیب حجم صادرات 

 غیرنفتی در خاورمیانه را افزایش دهد5

به گفته نوحی، از مسئوالن شرکت اوپرو نیچر، 

ایران یکی از استراتژیک ترین و غنی ترین 

کشورها در حوزه کشاورزی است5 اما محصوالت 

ایرانی و صادرات تولیدات کشاورزی آن به دلیل 

تحریم های اعمال شده سال ها عقب افتاده است5 

وی افزود: یکی از مزایای تشکیل این شرکت 

تسهیل صادرات محصوالت کشاورزی ایران به بازار 

با استانداردهای اروپایی است5 این شرکت 

همچنین موجب ایجاد فرصت های شغلی، رشد 

اقتصادی و استفاده بهینه از منابع غنی ایران می 

 شود5

هزار تن  232میلیون و  ۲صادرات محصوالت کشاورزی ایران  سرمایه ایتالیایی برای تولید محصوالت کشاورزی در ایران 

 افزایش یافت

ودومین دوره معرفی و  محمدعلی طهماسبی در سی

برداران برتر  بهرهتجلیل از تولیدکنندگان و 

کشاورزی در هتل ثامن مشهد اظهار کرد: صادرات 

ماهه امسال نسبت به  9محصوالت کشاورزی در 

هزار تن افزایش  326میلیون و  4سال گذشته 

داشته، به طوری که این میزان در مدت مشابه سال 

 هزار تن بوده است5 371میلیون و  3گذشته 

به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایسنا، وی افزود: 

صادرات محصوالت کشاورزی از نظر ارزشی نیز از 

 4میلیارد در سال گذشته به  921میلیارد و  3

  میلیون دالر افزایش داشته است5 127میلیارد و 

بردار  میلیون بهره 4طهماسبی با بیان اینکه بیش از 

در عرصه کشاورزی در کشور فعالیت دارند، افزود: 

استان و منطقه کشاورزی  33در این جشنواره از 

نفر به سطح ملی راه یافتند که از این تعداد  986

  نفر در رقابت انتخاب شدند5 112نیز 

درصد از این  12طهماسبی خاطرنشان کرد: 

درصد را مردان تشکیل  88کشاورزان را زنان و 

داده بودند5 همچنین تحصیالت آنان از ابتدایی تا 

تا  24دکتری با اکثریت مدرک کارشناسی و سن 

  سال بود5 84

معاون امور باغبانی وزارت جهادکشاورزی تصریح 

نفر مربوط  13تولیدکننده نمونه ملی  112کرد: از 

به خراسان رضوی بوده است که باعث شد خراسان 

رضوی در این رقابت رتبه اول را کسب کند5 

تولیدکننده  7همچنین مازندران و آذربایجان با 

 5نمونه رتبه دوم و تهران، مرکزی و اصفهان با 

های سوم به بعد را کسب  تولیدکننده نمونه رتبه

  کردند5

طهماسبی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 

هکتار گلخانه توسط مردم و اعتبارات بخش  1111

خصوصی احداث شده است، تصریح کرد: در تولید 

تن  1255گندم، تولیدکننده نمونه توانسته بود 

گندم را تولید کند5 این در حالی است که میانگین 

کیلوگرم در هر هکتار  138تن و  3تولید کشوری 

 است5

وی افزود: در تولید چغندر قند، تولیدکننده نمونه 

تن تولید داشته باشد در حالی  114توانسته بود 

که تولید این محصول هم در میانگین کشوری به 

 تن در هکتار است5 48میزان 

معاون وزیر جهاد کشاورزی یادآور شد: همچنین در 

 123تولید سیب درختی تولیدکننده نمونه توانسته 

تن سیب درختی تولید کند5 در حالی که این 

تن  17محصول در کشور به طور میانگین به میزان 

 در یک هکتار تولید شده است5

نخستین محموله صادراتی محصوالت کشاورزی از پایانه 

 غرب مازندران بارگیری و به روسیه صادر شد

مدیر پایانه صادراتی گل و گیاه عباس آباد در گفت 

و گو با خبرگزاری صداوسیما،از بارگیری و ارسال 

نخستین محموله صادراتی محصوالت کشاورزی از 

تنها پایانه صادراتی محصوالت کشاورزی کشور در 

 غرب مازندران خبر داد5

تنی  55عابدینی با بیان اینکه این محموله صادراتی 

کدو، خیار و کلم از پایانه  شامل اقالم صیفی،

صادراتی گل و گیاه عباس آباد به کشور روسیه 

صادر شد پیش بینی کرد: میزان صادرات محصوالت 

 2/5کشاورزی از این پایانه در یک سال آینده به 

 میلیون تن برسد5

صادراتی عباس آباد    وی با اشاره به اینکه؛ پایانه

مجهز به سالن تجارت الکترونیک، 

قرنطینه،آزمایشگاه و سالن بسته بندی، تنها پایانه 

صادراتی محصوالت کشاورزی کشور است افزود: 

این پایانه عنوان برزرگترین مرکز صادراتی 

 خاورمیانه را دارد5

میلیون هکتار اراضی مستعد کشاورزی،  37ایران با 

محصول باغی، رتبه نخست و به لحاظ  15در تولید 

 22تنوع محصوالت رتبه سوم را درجهان دارد که از 

 2میلیون تن میوه و تره بار تولیدی کشور تنها 

 درصد آن صادر می شود5

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل 

پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،  از

مهندس محمود حجتی در نشست ملی توسعه 

آبزی پروری با محوریت پرورش ماهی در قفس 

که امروز با حضور مدیران ارشد این وزارت و 

موسسه جهاد نصر برگزار شد، با اشاره به این که 

آبزیان و تولیدات شیالتی از جمله محصوالت 

کشاورزی است که مورد استقبال جهانی در رژیم 

غذایی قرار دارد و تقاضای آن رو به گسترش 

است، تاکید کرد:تولید محصوالت با رویکرد 

صادرات محور و توجه به بازارپسندی و تطبیق 

محصوالت تولیدی با سلیقه و ذائقه مصرف کننده 

ضروری است و به توسعه و پایداری تولید در این 

 بخش می انجامد5

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به طراحی آبزی 

پروری دریایی )پرورش ماهی در قفس( در دولت 

یازدهم، اظهار داشت: این طرح توسعه ای 

خوشبختانه مطابق برنامه پیش می رود و اجرای 

 آن در حال عمومیت یافتن است5

وی با تاکید بر این که همیشه انجام کارهای 

توسعه ای در مقایسه با کارهای جاری و مرسوم با 

سختی های بیشتری همراه است و مدیران این 

گونه کارها باید با این پیش فرض، طرح توسعه ای 

را مدیریت و راهبری نمایند، خاطرنشان کرد: 

پرورش ماهی در قفس ظرفیت بالقوه و مغفولی 

بود که شناسایی و به فعلیت درآمدن آن به 

اشتغالزایی، درآمد زایی، افزایش تولید غذا و ثروت 

 ملی می انجامد5

وزیر جهاد کشاورزی با تقدیر از مدیران و مجموعه 

عوامل دولتی و بخش خصوصی فعال در پرورش 

ماهی در قفس،تاکید کرد: تمهید و تدارک ساختار 

مدیریت زنجیره ای پایدار با توجه به اصل اشتراک 

منافع اعضای زنجیره در فرایند خدمات و فعالیت 

های پیش، حین و پس از تولید برای فعالیت های 

تولیدی جدید مانند پرورش ماهی در قفس 

 ضروری است5

 تولید محصوالت با رویکرد صادرات محوری و بازارپسندی

http://www.eghtesadonline.com/بخش-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-6/170331-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%
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به گزارش فارس به نقل از پایگاه اطالع رسانی 

وزارت جهاد کشاورزی، حسن قاسمی، اعتبارات 

ای ملی وزارت جهاد  تملک دارایی سرمایه

بالغ بر چهار  96کشاورزی را در الیحه بودجه سال 

 میلیارد تومان عنوان کرد5 926هزار و 

وی افزود: اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ملی 

وزارت جهاد کشاورزی در بودجه سال گذشته سه 

 میلیارد تومان بوده است5 935هزار و 

مدیر کل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد 

کشاروزی با بیان این که اعتبارات تملک دارایی 

سرمایه ای ردیف های متفرقه ملی وزارت جهاد 

کشاورزی در الیحه بودجه پیشنهادی دولت در 

میلیارد ریال بوده است،  468252برابر با  96سال 

گفت: این رقم نسبت به اعتبارات ردیف های 

 3991که مبلغ  95متفرقه قانون بودجه سال 

درصد افزایش نشان  1753میلیارد ریال بود، معادل 

 می دهد5

میلیارد ریالی  261هزار و  24وی درج اعتبارات 

توسعه روش های نوین آبیاری به طور کامل در 

و  96پیوست شماره یک الیحه بودجه سال 

هزار  711همچنین اصالح هدف کمی این طرح از 

هکتار به دو میلیون و یکصد هزار هکتاردر برنامه 

ششم توسعه را بزرگترین دستاورد و ابتکار عمل 

 وزارت جهاد کشاورزی دانست5

مدیر کل دفتربرنامه و بودجه وزارت جهاد 

کشاورزی همچنین از تخصیص ردیف متفرقه 

تملک دارایی سرمایه ای با عنوان تقویت اعتبارات 

طرح های آب و خاک و شبکه های فرعی برای 

نخستین بار در الیحه بودجه پیشنهادی دولت خبر 

میلیارد  151داد و گفت: بر اساس این ردیف 

تومان برای طرح های آب و خاک و احداث شبکه 

 های فرعی اختصاص می یابد5

وی اعتبارات کمک های فنی و اعتباری بازسازی و 

میلیارد  71را  96نوسازی قنوات در الیحه بودجه 

 تومان اعالم کرد5

 1957قاسمی افزود: این رقم نسبت به اعتبار 

 25553رشدی برابر با  95میلیارد تومانی سال 

 درصد دارد5

وی گفت: در راستای توسعه و حمایت از کشت 

دانه های روغنی و چغندر قند نیز دو ردیف متفرقه 

میلیارد تومان  211در الیحه بودجه دولت به مبلغ 

 لحاظ شده است5

 121قاسمی اضافه کرد: از این مبلغ به تفکیک 

میلیارد تومان تملک  91میلیارد تومان هزینه ای و 

 دارایی سرمایه ای است5

وی با اذعان به این که مکانیزم این اعتبار، درآمد 

هزینه ای است و این مبلغ از محل عوارض واردات 

شکر و دانه های روغنی به وزارتخانه برگشت داده 

 111می شود، اظهار داشت: عالوه بر این رقم، 

میلیارد تومان به طور خاص به کشت دانه های 

 روغنی اختصاص می یابد5

مدیر کل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد 

میلیارد تومان،  111کشاورزی تصریح کرد: از این 

میلیارد تومان  51میلیارد تومان هزینه ای و  51

 دیگر تملک دارایی سرمایه ای است5

وی درباره اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ملی 

برنامه آبخیزداری و حفاظت خاک در الیحه 

گفت: اعتبارات تملکی ملی  96پیشنهادی بودجه 

میلیارد تومان پیش بینی شده  51151این برنامه 

معادل  95که نسبت به اعتبارات تملکی ملی سال 

 درصد افزایش نشان می دهد5 12159

این مقام مسوول در عین حال اعتبارات تملک 

دارایی سرمایه ای ملی در حوزه احیا، توسعه و 

 22451بهره برداری اصولی از جنگل های کشور را 

میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: این رقم 

میلیارد تومان اعتبارات تملکی  15951نسبت به 

درصدی برخوردار  4159از رشد  95ملی سال 

 است5

درصدی  177قاسمی با اشاره به افزایش حدود 

اعتبارات مقابله با بیابانزدایی و تثبیت شن های 

میلیارد  6855روان اعالم کرد: این اعتبارات از 

میلیارد تومان  18958به  95تومان در بودجه سال 

 ارتقا یافته است5 96در الیحه بودجه پیشنهادی 

وی با اشاره به این که برای نخستین بار ردیف 

 96مستقل هزینه ای در الیحه پیشنهادی بودجه 

برای اطفای حریق جنگل ها و مراتع ایجاد شده 

میلیارد تومان عنوان 11است، اعتبار این ردیف را 

 کرد5

وی درباره یارانه خرید تضمینی گندم ، گفت: در 

دولت، یارانه خرید  96الیحه پیشنهادی بودجه 

 8211درصد رشد به رقم  8252تضمینی گندم با 

 میلیارد تومان افزایش پیشنهاد کرده است5

مدیر کل دفتر برنامه و بودجه وزارت جهاد 

کشاورزی،یارانه خرید تضمینی گندم در بودجه 

میلیارد تومان عنوان  511هزار و  4را  95سال 

 کرد5

درصدی ردیف متفرقه دولت در بودجه  58افزایش 

96 

درصدی ردیف  58قاسمی در ادامه از افزایش 

متفرقه درآمد هزینه ای دولت در بودجه سال 

آینده خبر داد و اظهار داشت: با توجه به اختیاراتی 

( قانون 13( ماده )1که قانونگذار به موجب بند )

الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات 

مالی دولت داده، ردیف متفرقه ای برای دولت 

ایسنا به نقل از معاون وزیر کشاورزی نوشت: در 

شرایطی که واردات دام زنده به صورت محدود و 

مشروط آزاد شده و عرضه داخلی آن نیز افزایش 

تومانی قیمت  4111یافته است، شاهد کاهش 

 گوشت قرمز هستیم5

حسن رکنی در حاشیه مراسم رونمایی و معرفی 

کشاورزی   دستاوردهای جدید تحقیقاتی در حوزه

در زمینه تنظیم بازار گوشت قرمز گفت: وزارت 

جهاد کشاورزی برای حفظ ذخایر دامی دامداران، 

تصمیم به صدور مجوز برای واردات محدود دام 

زنده گرفته و بر این اساس با در نظر گرفتن شرایط 

ای و بهداشتی مدنظر  های قرنطینه و پروتکل

 شود5 سازمان دامپزشکی واردات دام زنده انجام می

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام ادامه داد: 

ای است که دام وارداتی در  واردات دام زنده به گونه

های تعیین شده  نقاط صفر مرزی و در کشتارگاه

شود و گوشت استحصالی از آن به صورت  ذبح می

شود که البته  گوشت گرم و تازه به بازار تزریق می

درصد گوشت عرضه  91با توجه به اینکه در دنیا 

درصد آن گرم است  11شده منجمد بوده و تنها 

توان انتظار داشت در بازده زمانی کوتاه حجم  نمی

زیادی گوشت گرم تامین کرد اما قطعا این اقدام 

روی بازار گوشت قرمز اثرات مثبتی خواهد 

 گذاشت5

معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور عنوان کرد: 

شرکت پشتیبانی امور دام نیز به صورت فعال در 

 8111تا  2111بازار حضور پیدا کرده و روزانه 

راس دام سبک با قیمت مناسب در بازار عرضه 

درصد عرضه دام زنده تهران  11کند که حدود  می

 است5

ماهه ابتدای امسال، بیش از  9وی اعالم کرد: در 

درصد  25ایم که  چهار میلیارد دالر صادرات داشته

های حوزه دام و طیور  آن به محصوالت و فرآورده

میلیارد دالر  1.1ماهه گذشته  11گردد و در  برمی

های دام و طیور  صادرات محصوالت و فرآورده

هزار تن شیر و لبنیات،  651ایم که شامل  داشته

مرغ و بیش  هزار تن گوشت مرغ و تخم 111حدود 

شود که تراز تجاری و  تن عسل می 1311از 

بازرگانی بخش دام و طیور در چنین وضعیتی به 

 میلیون دالر رسیده است5 511مثبت 

 واردات دام زنده آزاد شد

  32درصدی اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ملی وزارت جهاد کشاورزی در الیحه بودجه سا   31.3رشد 

میلیارد تومان در  191لحاظ شده که این ردیف از 

میلیارد تومان در سال  311به  95بودجه سال 

 ارتقا یافته است5 96

وی با بیان این که بخش اعظم این اعتبارات 

متفرقه ای به حوزه کشاورزی تخصیص می یابد، 

میلیارد تومانی  311تصریح کرد: از این اعتبارات 

در راستای حمایت از تولید یا تنظیم بازار 

محصوالت کشاورزی بر مبنای تصمیمات دولت، 

 هزینه می شود5

قاسمی یادآور شد: سال گذشته از محل برگشت 

درآمدهای این ردیف برای حمایت از چغندرکاران 

استفاده شد5 وی در مورد اعتبارات هزینه ای ملی 

موسوم به اعتبارات جاری وزارت جهاد کشاورزی و 

 96دستگاه های تابعه در الیحه بودجه پیشنهادی 

میلیارد 124154نیز گفت: این اعتبارات بالغ بر 

تومان پیش بینی شده است که نسبت به سال 

 درصد رشد نشان می دهد5 11558قبل 

قاسمی اعتبارات هزینه ای ملی وزارتخانه در 

میلیارد تومان عنوان  112354را  95بودجه سال 

 کرد5
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 گزیده اخبار کشاورزی ایران

( در پناه ایده فقـدان اقـتـصـاد 1)ادامه از صفحه 

کشاورزی پنهان  و حتی  تا آنجا پیش رونـد کـه 

هـای  ساختارسازمانی موجود در زنجیره فـعـالـیـت

کشاورزی و معیارهای عملکردی آنرا به مولفه های 

های اقتصادی تـبـدیـل  قابل قیاسی با سایر بخش

نمایند، اما تأمل در تجارب جوامع تحول یافـتـه و 

های بحران توسعه در کشور ما خود  توجه به کانون

دالیلی گویا برای جایـگـاه و رسـالـت جـامـعـه 

 باشد5 اقتصاددانان کشاورزی می

فضای جدیدی که  در آن رسالت اقتصاد کشاورزی 

بتواند ایفا گردد مستلزم  مشارکت  همه جـانـبـه 

نظران، عالقمندان و مسوالن در زمینه توجه  صاحب

 می باشد:و تحقق آنها به موارد زیر 

نخست توجه و پذیرش واقعیت امروز حـاکـم بـر 

جامعه کشاورزی که ریشه در مسائلـی هـمـچـون 

المللی شدن، روابط با اقـتـصـاد جـهـانـی، و  بین

های نوظهور دارد5 متاسفانه در کشـور مـا  پدیده

بدلیل انزوای فضای تولید کشاورزی و گسستـگـی 

اقتصاد کشاورزی از جامعه و اقتصاد عمومی، ایـن 

 ای از نظرها بدور مانده است5 ها تا اندازه واقعیت

دوم، دستیابی به سازوکار الزم به منـظـور ایـجـاد 

ریزی منسجم در سطح گروهـای  هماهنگی و برنامه

هـا و  های کشور و وزارتـخـانـه آموزشی دانشگاه

ها و راهبردها، توزیـع  ها برای تعیین اولویت سازمان

ها و تقاضاهای برخواسته از انتظارات جامعه  فرصت

هـا و  به شکل متوازن و متناسـب بـا ظـرفـیـت

 ها5  تخصص

مندی  تواند موجب کارائی و بهره این امر بشدت می

بیشتر امکانات موجود و منابع انسانی و مـادی در 

مجموعه ارکان اقتصاد کشاورزی کشـور گـردد و 

هـای  ها و موازی کـاری کاری ترتیب از دوباره بدین

 احتمالی اجتناب شود5

و سوم تامین منابع و امکانات الزم بویژه در زمینـه 

هـای تـولـیـدی  گذاری و ایجاد سامانه نـظـام پایه

کشاورزی از طریق برخورداری از  یـک پـایـگـاه 

آماری پیشرفته و پویای اطـالعـات کشـاورزی و 

دادهای ویژه اقتصادی که  بیانگر  شرایط واقـعـی  

تولید کشاورزی و زنجیره قبل و بعد از آن باشد و 

جامعه اقتصاد کشاورزی بطور مستقیم و در لحظـه 

 بدان دسترسی داشته باشد5 

های مبتنی بر این  ها و الگوسازی مطالعات، پژوهش

های درست، به روز و  سامانه با بهره جستن از  داده

تواند پاسخگوی نیازهای عینی جـامـعـه  واقعی می

باشد و عاملی برای ایجاد ارتباط کارآمد بـا نـظـام 

تصمیم گیری )دولتی و خصـوصـی( بـرای رفـع 

تنگناهای جامعه و شکوفائی ببشتر دانش اقتـصـاد 

المـلـلـی  ای و بین کشاورزی در سطح ملی، منطقه

 گردد5

در  فرایند ایفای رسالت اقتصاد کشـاورزی بـرای 

هـای  تحقق انتظارات جامعه از طـریـق فـرصـت

موجود، استفاده از تجارب بنیانـگـذاران اقـتـصـاد 

دهـه  5گشاورزی در ایران که در طـول حـدود 

گذشته در ایجاد زیربنا و سـاخـتـارهـای الزم در 

جهت گسترش قابل توجه کمی و کیفی این حـوزه 

تالش بسیار چشمگیر و در خور تحسین و تقدیری 

داشته و دارند امری روشن و ضروری بوده، اما بـه 

یقین  بازنگری در جهت ایجـاد فضـائـی نـو بـا 

تواند به موازات پـوشـش  مالحظات پیش گفته می

انتظارات جامعه  شرایط مساعدی را بـرای رونـق 

کسب وکار و ایجاد اشتغال مولد برای خیل عظیـم 

دانش آموختگان عزیز اقتصاد کشـاورزی فـراهـم 

نماید و استحکام بیشتر جایگاه و مـنـزلـت آن را 

 موجب گردد5 

در طلیعه بهار طبیعت، شکوفائی اقتصاد کشـاورزی 

و بهروری کشاورزان و جـامـعـه اقـتـصـاددانـان 

 کشاورزی کشور عزیزمان ایران را آرزومندیم5

 دکتر محمود دانشور کاخکی
 نایب رئیس هیأت مدیره انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

 اقتصاد کشاورزی، انتظارات و فرصت ها

میلیون یورویی کره جنوبی در  366گذاری  سرمایه
 کشاورزی ایران

مدیره انجمن تولیدکنندگان کود و سم  عضو هیأت

میلیون یوریـی کـره  211ایران از سرمایه گذاری 

جنوبی در پی سفر رئیس جمهـور ان کـشور، در 

آالت کشاورزی خبر داد و  ایران برای تولید ماشین

گفت: واگذاری واردات سموم کشاورزی به بخـش 

درصـدی اسـتفاده از  11کشاورزی باعث کاهش 

  .آنها در تولیدات گیاهی کشاورزی شده است

به گزارش ایسنا، محمدرضا شریفی گفت: در پـی 

 211گرفته کره جنوبـی بیـش از  توافقات صورت

آالت  های تولیـد ماشـین میلیون یـورو در زمینـه

 121تـا  18کشاورزی از جمله تراکتور بـا تـوان 

گذاری کرده است که فاز نخست  اسب بخار سرمایه

بـرداری  کارخانه آن تا شـش مـاه آینـده بـه بهره

 .خواهد رسید

وی عنوان کرد: در زمینه بسته بنـدی محـصوالت 

انـدازی زنجـیره  کشاورزی مجموعه عظیمی با راه

بندی و فرآوری انـواع حبوبـات،  کامل تولید، بسته

آجیل و خشکبار با همکاری بخش خصوصی ایجاد 

بـرداری  شده است که ظرف پنج ماه آینده به بهره

 .کامل خواهد رسید

وی با تأکید بر قابلیت بخش خصوصی در تأمیـن 

های مانند سم و کود و بذر، افـزود: از زمانـی  نهاده

که واردات سم به بخش خصوصـی واگـذار شـده 

است استفاده از سموم در تولیـدات گیـاهی یـک 

 .دهم کاهش یافته است

وی ساخت کمباین بـرنج بـا همکـاری کـره را از 

دیگر دستاوردهای مهمی عنوان کرد که در آینـده 

شـریفی عمـر بـاالی   .نزدیک محقق خواهد شـد

 21تا  15آالت کشاورزی را از دالیل اصلی  ماشین

درصدی ضایعات کشاورزی عنـوان کـرد و گفـت 

آالت در کـاهش ضـایعات نقـش  نوسازی ماشـین

 .بسزایی دارد

معاون امور تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی بـا 

های  اشاره به تشکیل جلسات مشترک بـا شـرکت

بــزرگ دنیــا گفــت: درصــدد هــستیم بــا کمــک 

های اروپـایی محـصوالت جدیـدی تولیـد  شرکت

 کنیم5

گو بـا خبرنگـار فـارس در  و حسن رکنی در گفـت

قزوین با اشاره به اینکـه کـشور ایـران در بخـش 

صادرات محصوالت پروتئینی جزء کشورهای نوپـا 

شود اظهار داشت: با وجود نوپا بـودن  محسوب می

مـاه  9در بخش صادرات محصوالت پروتئیـنی در 

نخست سال جاری سطح تجاری نسبت بـه مـدت 

زمان مشابه سال گذشـته افـزایش قابـل توجهـی 

 داشته است5

وی افزود: در بخش دام و طیور یک میلیـارد دالر 

صادرات صورت گرفتـه کـه رونـد خوبـی را طـی 

 8کند و سطح تجاری در بخـش کـشاورزی از  می

میلیون دالر تـراز منفـی در سـال  111میلیارد و 

میلیارد دالر منفـی در سـال جـاری  3به  1392

 کاهش یافته است5

این مسؤول با اشاره به اینکه اتفاقات خوبی پس از 

برجام در زمینه کشاورزی رخ داده تـصریح کـرد: 

هرچند این اقدامات قابل توجه اسـت امـا بخـش 

شود مثـل  های اولیه کشور وارد می زیادی از نهاده

صنعت طیور که ناگزیر از وارد کردن مواد ژنتیکـی 

و خوراک دام هستیم که هزینه تمـام شـده ایـن 

 دهد5 تولیدات را افزایش می

رکــنی بــا بیــان اینکــه در زمینــه واردات بــرای 

یابی به دستاوردهای جدید ژنتیکی اقـدامات  دست

های بـزرگ دنیـا  خوبی انجام شده گفت: با شرکت

جلسه تشکیل دادیم کـه بـه توافـق رسـیدیم تـا 

ها اسـتفاده  بتوانیم از دسـتاوردهای ایـن شـرکت

های  کنیم و درصـدد هـستیم بـا کمـک شـرکت

 اروپایی محصوالت جدیدی تولید کنیم5

های اروپایی برای  همکاری جهاد کشاورزی با شرکت
 تولیدات جدید

میلیون دالری  266افزایش 
 صادرات محصوالت کشاورزی
ماه  9طبق آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران، در 

ابتدایی سال جـاری مـیزان صـادرات کـل کـشور 

میلیـارد  31٫6میلیون تن به قیمت  91٫3درحدود 

دالر بوده است5 در این میان میزان صادرات بخـش 

 4٫5کشاورزی و مواد غذایی از کل صادرات کـشور 

میلیارد دالر بوده اسـت5  4٫7میلیون تن به قیمت 

به این ترتیب سهم این بخـش از کـل صـادرات از 

 15درصـد و از نظـر قیمـت دالری  5نظر وزنـی 

 درصد بوده است5

ماه  9همچنین میزان صادرات بخش کشاورزی در 

ابتدایی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سـال 

درصـد( و  27هزار تن ) 961گذشته، از نظر وزنی 

درصـد(  7میلیون دالر ) 312از نظر قیمت دالری 

افزایش یافتـه اسـت5 بنـابراین بـا وجـود افزایـش 

چشمگیر میزان صادرات این بخش از نظر وزنی، به 

ــای  ــاهش قیمــت محــصوالت در بازاره ــل ک دلی

صادراتی، میزان صادرات از نظـر قیمـتی افزایـش 

 چندانی نداشته است5

های اخیر همواره سـهمی  بخش کشاورزی در سال

قابل توجه در کاالهای صادراتی کشور داشته است5 

همچنین محصوالت صادراتی این بخـش بـه طـور 

ــشتری از محــصوالت  ــزوده بی ــانگین ارزش اف می

مـاه  9اند؛ در  های دیگـر داشـته صادراتی در حوزه

ابتدایی سال جـاری هـر کیلوگـرم کـاالی بخـش 

 1کشاورزی و موادغذایی به طور میانگین به قیمت 

برابر میـانگین قیمـت  3دالر صادر شده که تقریبا 

 دیگر کاالهای صادراتی ایران است5

محصوالت عمده صادراتی بخش کشاورزی و مـواد 

ماه ابتدایی سال جاری از نظـر قیمـت  9غذایی در 

دالری به ترتیب عبارتنـد از: پـسته، انـواع مـاهی، 

کشمش، انـواع نـان و بیـسکویت، ماسـت و دوغ، 

زعفران، گوسفند زنده، رب گوجه فرنگـی، خرمـا و 

 پنیر5 


