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 سخنی با اعضاء انجمن اقتصاد کشاورزی ایران 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 1395اکنون که در روزهای پایانی سال  

هستیم الزم دیدم ضمن عرض تبریک سال 
و آرزوی بهترین ها برای تمامی اعضاء  1396

محترم خانواده بزرگ انجمن اقتصاد 
کشاورزی و آرزوی رونق توام با سرافرازی و 
سربلندی برای کشور عزیزمان ایران سخنی 
 دوستانه با همکاران محترم داشته باشم.  

جامعه اقتصاددانان کشاورزی ایران در سالی 
که آخرین روزهای خود را می گذراند شاهد 
برگزاری یکی از همایش های بزرگ علمی در 
حوزه علم اقتصاد کشاورزی بود. دهمین 
کنفرانس دو ساالنه اقتصاد کشاورزی ایران 
که در اردیبهشت ماه امسال در شهر ماهان 
کرمان برگزار شد. در این کنفرانس همچون 
کنفرانس های پیشین فرصت مناسبی بود تا 
بار دیگر اندیشمندان رشته اقتصاد کشاورزی 
گردهم آمده و به مسایل تخصصی این حوزه 
بپردازند. برگزاری این کنفرانس ها کار بسیار 
ارزنده ای است. اما در بیست و چند سال 
گذشته که از عمر انجمن میگذرد برگزاری 
این کنفرانس ها و چاپ مجله تنها فعالیت 
موثر انجمن بوده است. بنظر نمی رسد انتظار 
از تنها نهاد علمی و تخصصی اقتصادکشاورزی 
کشور که از پشتوانه قوی علمی برخوردار 

ها محدود شود. هم  است به این گونه فعالیت
اکنون بیش از پانزده گروه آموزشی اقتصاد 
کشاورزی در دانشگاه های دولتی و تعداد 
بسیار بیشتری در دانشگاه های غیر دولتی 
اعم از دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسالمی 
در سراسر کشور فعال هستند و تعداد قابل 
توجهی از آنها در سطح تحصیالت تکمیلی 
دانشجو پذیرش و تربیت می کنند. آیا نباید 
این تعداد دانشجو و دانش آموخته بخش قابل 
توجهی از سواالت اقتصاد کشاورزی ایران را 
پاسخ دهند؟ آیا اساسا به سواالت و چالش 
های  مطرح در کشاورزی کشور توجه می 
شود و یا اغلب به موضوعات فرعی و نه 
چندان با اهمیت پرداخته می شود؟ ریشه 
مشکل در کجاست؟ شاید کم کاری، عدم 
احساس مسئولیت و تعهد علمی و یا تسامح و 
مدارا کردن با مشکالت موجود را بتوان 

 بخشی از چالش های موجود برشمرد.  
انجمن اقتصاد کشاورزی ایران در سال های 
اخیر و بر اساس رسالتی که در اساسنامه آن 
پیش بینی شده است گامهای اولیه بیشتر و 
هدفمندتری برای بهبود وضع موجود برداشته 
است. مشارکت دادن بخش های اجرایی در 
کنفرانس های دو ساالنه، تشکیل کمیته های 
تخصصی به عنوان راهکاری برای مشارکت 
بیشتر نخبگان و اعضاء هیأت علمی 

ها، برگزاری کارگاه های آموزشی  دانشگاه
برای توانمند سازی دانش آموختگان جوان، 
تسهیل در ارتباطات و تعامالت دو سویه 
انجمن و اعضاء از طریق انتشار منظم خبرنامه 
الکترونیکی و به مشارکت گذاشتن سواالت 
تخصصی مقامات مسئول در بخش کشاورزی 
مثال هایی در این زمینه است. اما، این قدم 
های اولیه اگر با همراهی و همکاری و 

های آموزشی و  بازخورد مناسب از سوی گروه
اعضاء انجمن همراه نباشد توفیقی در پی 
نخواهد داشت. متاسفانه نوعی بی تفاوتی بر 
بدنه انجمن و از جمله گروه های آموزشی 
اقتصاد کشاورزی حاکم است که مانعی  برای 
پیشرفت انجمن و موثر بودن فعالیت های آن 
می باشد. اگر محققین جوان در کنار علما و 
پیشکسوتان اقتصاد کشاورزی فکری نکنند و 
به کمک انجمن نیایند در آینده نه چندان 
دور این چالش انجمن را دچار رخوت خواهند 
نمود. بنابراین، پیدا نمودن یک راهکار مناسب 
 چالش جدیدی در پیش روی انجمن است. 
باور هیئت مدیره انجمن این است که 
برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت در 

های آموزشی کاربردی می تواند  قالب کارگاه
تا حدودی خالء های موجود در ماهیت 
سرفصل دروس را پرنماید و بر قابلیت ها و 
توانمندی دانش آموختگان این رشته بیافزاید. 

های دیگر و بخصوص  این رویکرد در رشته
رشته های علوم پزشکی کامال جایگاه ویژه ای 
دارد اما در رشته ما چندان مورد توجه قرار 
نگرفته است. اینکه دانشجویان و دانش 
آموختگان این رشته حاضر نیستند در این 
مسیر سرمایه گذاری نمایند و صاحنظران و 
افراد با تجربه این رشته نیز چندان تمایلی به 
حضور فعال در این عرصه ندارند خود چالشی 
 است که باید برایش راهکاری پیدا  نمود. 

کمیته های تخصصی ایجاد شده در انجمن 
که در دو سه سال اخیر صورتی جدی بخود 
گرفته است مسیری برای نارسایی های 
تشکیالتی این نهاد و بهره مندی بیشتر 
هیئت مدیره انجمن از نظرات صاحبنظران 
انجمن است که تمایلی به حضور در هیئت 
ها  مدیره انجمن ندارند. عضویت در این کمیته
توانند با  محدود نبوده و دوستان عالقمند می

ابراز عالقمندی در هر یک آنها مشارکت 
داشته باشند. بدیهی است همکاری شایسته و 
مشارکت عامه اعضاء در این کارگروه ها حوزه 
فعالیت انجمن را می تواند در سطح ممتازی 
گسترش دهد. آنچه مهم است کارایی این 

ها است که باید با مشارکت فعال  کمیته
افزایش یابد و به عنوان  دوستان و عالقمندان 

 ( 3)ادامه در صفحه بازوی اجرایی انجمن در 
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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

باشد.  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 فرمایند. همچنین  www.iranianare.irنشانی: 

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

 در همیــن زمینه آماده پاسخ گویی می باشد. 126با پیش شماره  32222262

متعلق بـه  IJAREپایگاه الکترونیک دو فصلنامه 

 انجمن اقتصاد کشاورزی ایران بروزرسانی شد.

مجله اقتصاد کشاورزی و منابع طبـیـعـی ایـران 

دارای مجوز انتشار از سوی کمیسیون نشـریـات 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و بـه زبـان 

اصلی انگلیسی در تابستـان و زمسـتـان چـاپ 

شود. هیئت تحریریه مجله را استادان بنام و با  می

سابقه رشته مهندسی اقـتـصـاد کشـاورزی در 

دانشگاه دهای مهم داخلی و خارجـی تشـکـیـل 

دهد. عالقمندان برای کسب اطالعات بیشـتـر  می

 به نشانی سایت در لینک زیر مراجعه فرمایند.
Iranian Journal of  

Agricultural and Natural 
Resource Economics 

درگاه پرداخت الکترونیکی سایـت انـجـمـن 

 اقتصاد کشاورزی ایران راه اندارزی شد.

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 چـاپ 

مقاالت در فصلنامه اقتصاد کشاورزی انجمـن، 

های آموزشی و ثبت نام در  ثبت نام در کارگاه

دهمین کنفرانس اقتصـاد کشـاورزی ایـران 

 مرتفع گردید. 

گفتنی است این درگاه با همـکـاری بسـیـار 

خوب بانک کشاورزی ایران و شرکـت آسـان 

پرداخت پرشین برای انجمن اقتصاد کشاورزی 

  ایران توسعه داده شده است.

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 سازد.

لذا بدینوسیله فراخوان مشارکت و ارائه پیشنهادات 

های پژوهشی کاربردی در حـوزه سـواالت  و طرح

گردد. 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 فرمایند. 

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 دهند. 

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 نماید.

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 آید.

 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 2

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

 مبارک 69نوروز باستانی 

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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 تحلیل روز

های مرتبط، اعضا هیأت  بخش( 1)ادامه از صفحه 
مدیره را برای تدوین چارچوب فعالیت ها و عزم 
جدی در اجرای آنها مصمم تر سازد. اما در این 
خصوص نیز آنچه انتظار می رود تحقق نیافته 

 است. 
بر اساس آنچه گفته شد، هیأت مدیره انجمن برای 
دستیابی به یک راه حل اساسی و برون رفت از 
وضعیت نامطلوب فعلی تصمیم دارد با برگزاری 
نشست های دوره ای در هر یک از گروه های 
اقتصاد کشاورزی، اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و 
کارشناسان سازمانها و موسسات اجرایی را گرد هم 
آورد. بحول و قوه الهی، اولین نشست از این نوع با 
همکاری گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی 
مشهد در  اردیبهشت ماه سال آینده در این 
دانشگاه برگزار خواهد شد.  امید است با حضور 

های آموزشی و بیان مشکالت،  مدیران محترم گروه
انتقادات و پیشنهادات در خصوص مسایل آموزشی 
و پژوهشی و سایر چالش های پیش روی انجمن و 
رشته اقتصاد کشاورزی و از جمله مسئله اشتغال 
دانش آموختگان اقتصاد کشاورزی بتوان به 

 راهکارهای مناسبی دست یافت.  
در آستانه سال جدید ضمن تاکید مجدد بر لزوم 
مشارکت همگانی اعضاء محترم انجمن در امور، 
فرصت را مغتنم دانسته مجدد پیشاپیش حلول 
سال جدید و نوروز باستانی را به تمام اعضاء 
فرهیخته انجمن تبریک و تهنیت عرض می نمایم 
و برای همه دوستان و اعضاء این خانواده بزرگ 

 آرزوی سالمتی و شادکامی دارم.
 دکتر حبیب اهلل سالمی

 رئیس هیأت مدیره انجمن اقتصاد کشاورزی ایران 

 سخنی با اعضاء انجمن اقتصاد کشاورزی ایران 

اقتصاد ایران به دلیل انباشت مشکالت ساختاری و 

سوء مدیریت در دوره های مختلف، در حال حاضـر 

وضعیت خوبی ندارد. در گفت وگویی که بـا وزیـر 

هفته نامه تجـارت  216اقتصاد داشتم و در شماره 

فردا انعکاس یافته، اشاره کردم که در حال حـاضـر 

های عـمـل  ها بمب های بازنشستگی و بانک صندوق

نکرده اقتصاد ایران هستند که متأسفانه بـا وجـود 

های زیادی که در این دولت صورت گرفـتـه،  تالش

هم چنان الینحل باقی مانده اند و به احتمال زیـاد 

 در آینده برای کشور مشکل ایجاد خواهند کرد.

ایـران،  البته فهرست تهدیدهای اقتـصـاد

کـنـنـده  خیلی بیشتر از وضعیت نگـران

های بازنشستـگـی  بانکی و صندوق  نظام

  هـای زیسـت است. خشکسالی، بحـران

محیطی و بیکاری مسائل بزرگی هستند 

سازی اجتماعی دارند.  که ظرفیت بحران

شود تنها از دولـت  اما به نظر من نمی

 انتظار حل و فصل این مسائل را داشت.

ای، اصالح ذهـنـیـت  در این میان  عده

مجموعه حاکمیت را مقدم بر اصالحـات 

دانند امـا بـرخـی دیـگـر  اقتصادی می

معتقدند تـعـدد و فشـار مشـکـالت 

سـازی  اقتصادی، فرصتی برای ذهنـیـت

گذارد. با این حال هر  حاکمیت باقی نمی

دو طیف در اینکه بـایـد دربـاره حـل 

مشکالت اقتصادی باید اجمـاع ایـجـاد 

 کرد اشتراک نظر دارند.

ای را مـثـال  حل و فصل مسائل هسته

خوبی برای حل مسـائـل اقـتـصـادی 

طور که برجام، تجربـه ای  دانم و معتقدم همان می

بی نظیر در گفت وگوی ما با قدرت های جـهـانـی 

بود و ما را به نتیجه مطلوب رساند، بایـد خـیـلـی 

 جدی درباره مسائل داخلی هم گفت وگو کنیم.

همین طور معتقدم تجربه نظام ما درباره مسـألـه 

نقدینگی و اثر آن بر تورم، مثال بسیار خوبی اسـت 

از این که اصالحات اقتصادی در ایران به نتـیـجـه 

رسد مگر این که اجمـاع کـامـل دربـاره آن  نمی

 صورت گیرد.

در گفت وگو با دکتر طیب نیا اشـاره کـردم کـه 

های طوالنی در کشور ما دربـاره حـل تـورم  سال

شد اما پـس از او   های مختلفی پیشنهاد می راه

گیری تورم در دولت قبـل، در نـهـایـت، هـمـه 

پذیرفتند که حل این مشکل چند راه حل مختلـف 

ندارد و تنها یک راه حل دارد. این بود که مجموعه 

نظام به این باور رسید که بایـد بـانـک مـرکـزی 

مستقلی داشته باشیم و دولت به مـنـابـع بـانـک 

مرکزی دست درازی نکند. از دکتـر طـیـب نـیـا 

پرسیدم چقدر اهمیت دارد که قبل از اصـالحـات 

 اقتصادی، اجماع ایجاد کنیم؟

ایشان گفتند: کاهش تورم مثال بسیار خوبی اسـت 

که اشاره کردید. وقتی در همه ارکان نـظـام ایـن 

مسأله جا افتاد که تورم به عنـوان یـک مشـکـل 

کند، همه برای حـل و  جدی، کشور را تهدید می

 فصل آن، توافق کردند.

نتیجه این که در کشور ما ظرفیـت حـل وفصـل 

مسائل بزرگ وجود دارد اما بستر گفت وگو فراهـم 

هـای  شد اگر همه جـریـان نیست. چقدر خوب می

سیاسی در کشور، حول پنج معضل بزرگ اقتصادی 

سازی اجتماعـی دارد، اجـمـاع  که ظرفیت بحران

 کردند. می

های سیاسی، به عمق مشکالتی نظیـر  کاش جریان

های بـازنشـسـتـگـی،  بیکاری، نظام بانکی، صندوق

گـذاری پـی  های زیست محیطی و سرمایـه بحران

های سیاسی را به این  ها و تخریب بردند و رقابت می

 کشاندند. ها نمی زمین

تجربه هند در حل و فصل مسائل اقتصادی مـثـال 

هـای سـیـاسـی  خوبی از رفتارهای همدالنه جناح

گران سـیـاسـی و  است که باید مورد توجه کنش

 اقتصادی در ایران قرار گیرد.

حزب کنگره ملی در هند اصالحات ساختاری را در 

هند کلید زد. با اصالحاتی که در این کشـور آغـاز 

ها هم پیش آمـد. امـا ایـن  شد، برخی نارضایتی

مدت بود. اما اکنون داریـم آثـار  ها کوتاه نارضایتی

بینیم.  این اصالحات را در اقتصاد هند به وضوح می

مشکالت اقتصادی هند با انجام اصالحاتی که بعضا 

درد آور بود، در نهایت حل شد و اکنون هـنـد بـه 

اسـت.  کشوری پیشرو در اقتصاد جهانی تبدیل شده

البته حزب کنگره در انتخابـات، بـه 

رقیب خود باخت و دولت را به حزب 

مـدت  رقیب واگذار کرد. اما در میـان

 این مساله به نفع هند بود.

گوید در سـفـری  دکتر طیب نیا می 

که به این کشور داشتم با مسئـوالن 

ــه  ــل ــم ــد و از ج ــدی حــزب ج

کردم  وزیرشان که صحبت می نخست

گفتند حتما اصـالحـات را  آنها می

ادامه خواهند داد. حتی اگر آنها هـم 

انتخابات ریاست جمـهـوری را بـه 

حزب رقیب خود واگذار کنند. همـه 

باید امیدوار باشیم چنین عزم و اراده 

و درک صحیحی در کشور مـا هـم 

شکل بگیرد. چون منافـع مـلـی و 

تر از منافع  سرنوشت کشور قطعا مهم

یک حزب و جریان سیاسی و برنـده 

شدن در انتخابات اسـت. بـه قـول 

دکتر طیب نیا، اصالحات اقتـصـادی 

هزینه دارد و بسیار دشوار است. مانند داروی تلخی 

دهید یا تزریق آمپولی که درد دارد.  که به بیمار می

شود. اما برای بهبــــود  بیمار از دارو خوشنود نمی

 باید تلخی و درد را تحمل کند. 

 

 )منبع: سایت اقتصاد نیوز(

 آیا اصالحات اقتصادی در ایران به نتیجه نمی رسد؟ 
 محسن جاللپور

 میالد با سعادت انسیه حورا حضرت فاطمه زهرا )س( مبارکباد
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 مسایل بین الملل

سازمان غذا و کشاورزی ملل متـحـد )فـائـو( در 

هـای  ترین گزارش خود، رونـدهـا و چـالـش تازه

 .روی آینده اقتصادهای جهانی را معرفی کرد پیش

هـای  به گزارش این سازمان، رونـدهـا و چـالـش

توانند باعث ایجاد بیم و امـیـد در  شده می معرفی

های فـراوانـی  های اخیر تالش آینده شوند. در سال

برای کاهش گرسنگی و فقر، بهبود امنیت غذایی و 

های پیشرفته صـورت  وری و تکنولوژی افزایش بهره

های اصـلـی  گرفته است. با این حال برخی نگرانی

دهـد  های فائو نشان مـی هنوز پابرجا است. ارزیابی

ها نیازمـنـد تـغـیـیـرات  فائق آمدن بر این نگرانی

 .در نظام غذا و کشاورزی جهان است  گسترده

چالش کلـیـدی در  11بر این اساس، این سازمان 

هـایـی کـه  را معرفی کرده است، چالـش 21قرن 

کـن کـردن فـقـر و  رسیدگی به آنها برای ریشه

گرسنگی و دستیابی به نظام غذایی باثبات ضروری 

است. به گزارش دنیای اقتصاد، بـررسـی گـزارش 

هایی که نظام  فائو به معرفی روندها و چالش 2112

کـنـد،  غذایی و کشاورزی دنیـا را تـهـدیـد مـی

تحت عنوان آیـنـده  پردازد. در گزارشی که فائو می

بـرای سـال  هـا غذا و کشاورزی؛ روندها و چالـش

روند اصلی تا انتهای قـرن  15منتشر کرده،  2112

 15ویکم مورد بررسی قرار گرفته است. این  بیست

 روند عبارتند از: 

 شدن و سالخوردگی ـ رشد جمعیت، شهری1

 گذاری و تجارت ـ رشد اقتصاد جهانی، سرمایه2

 ـ افزایش رقابت بر سر منابع طبیعی3

 وهوایی ـ تغییرات آب4

 وری در بخش کشاورزی ـ نوآوری و بهره5

 های فرامرزی ـ آفات و بیماری6

 ها و بالیای طبیعی ها، بحران ـ درگیری2

 ـ فقر، نابرابری و ناامنی غذایی8

 ـ تغذیه و سالمت9

 ـ تغییرات ساختاری و اشتغال11

 ـ مهاجرت و کشاورزی11

 تغییرات نظام غذایی ـ 12

 ـ اتالف و ضررهای غذایی13

 ـ مدیریت تغذیه و امنیت غذایی14

 ـ تامین مالی توسعه15

های فائو، انتـظـار  بینی در این رابطه بر اساس پیش

 11، جمعیت جـهـان بـه 2151رود تا سال  می

میلیارد نفر برسد. در این مدت اگر رشد اقتصـادی 

کشورهای جهان را در سطح متوسطـی در نـظـر 

، تقاضای کشـاورزی 2113بگیریم، نسبت به سال 

درصد افزایش خواهد یافت. همچنین عوامـلـی  51

همچون تنزل منابع طبیعی، از بین رفتـن تـنـوع 

های فرامـرزی در  ها و بیماری زیستی و شیوع آفت

گیاهان و حیوانات مانع از شتاب گـرفـتـن رشـد 

 وری شده است.  بهره

های بخش کشاورزی و  گذاری در این میان سرمایه

های تکنولوژیک باعث ایجاد اندکی بهـبـود  نوآوری

وری شده است. یکی دیگر از روندهای  در نرخ بهره

وهوایی  مورد بررسی گزارش فائو، روند تغییرات آب

وهـوایـی  است. به گزارش این سازمان، تغییرات آب

تاکنون اثرات مخربی بر ناامنی غذایی، محصـوالت 

 .کشاورزی و دامی و ذخایر آبزیان گذاشته است

 

 چالش آینده جهان  56 

بر اساس گزارش سازمان غذا و کشـاورزی مـلـل 

کنند  چالشی که آینده جهان را تهدید می11متحد

 : به ترتیب عبارتند از

وری کشاورزی بـرای  ـ روند بهبود پایدار در بهره1

 پاسخگویی به تقاضای در حال رشد

 ـ اطمینان یافتن از ثبات منابع طبیعی2

و هـوایـی و  ـ رسیدگی به معضل تغییـرات آب3

 تشدید خطرهای طبیعی

 کردن فقر شدید و کاهش نابرابری  کن ـ ریشه4

 ه ـ پایا ن دادن به گرسنگی و انواع سوءتغذیه5

 ـ ایجاد نظام غذایی فراگیر، باثبات و کارآ6

های کسب درآمـد در مـنـاطـق  ـ بهبود فرصت2

 ای مهاجرت روستایی و رسیدگی به علل ریشه

هـا،  ایجاد شرایط مقاوم در مـقـابـل بـحـران ـ 8

 ها و بالیای طبیعی درگیری

های در حال رشد فرامـرزی  ـ جلوگیری از تهدید9

 نظام غذایی و کشاورزی

 المللی ـ دستیابی به مدیریت کارآی ملی و بین11

روی آینده جهان است تهدیـد  هایی که پیش چالش

جدید برای نظام غذایی و کشـاورزی مـحـسـوب 

فعلی کـه   شوند. بر این اساس، نظام کشاورزی می

در آن نیاز باالیی به استفاده از مـنـابـع اولـیـه و 

کارگیری گسترده از منابع طبیعی است بـاعـث  به

های وسیع، کـمـبـود مـنـابـع آبـی،  زدایی جنگل

ای  فرسایش خاک و انتشار باالی گازهای گلـخـانـه

شده است، عواملی که مانـع از دسـتـیـابـی بـه 

شونـد. در  محصوالت غذایی و کشاورزی پایدار می

کارگیـری  این راستا، بهبود تکنولوژیک و کاهش به

های فسیلی نقش کلیدی در حل مشـکـل  سوخت

وهوایی و بالیای طبیعی خواهد داشت.  تغییرات آب

در این رابطه، بازنگری مجدد در نظام غـذایـی و 

های فـعـلـی و  نحوه مدیریت آن برای حل چالش

آینده جهان ضروری است. نظام غذایی هماهنگ و 

شده، منابع غذایی استانـدارد شـده و  سازماندهی

های شغلی مناسبی را برای مناطق شـهـری  فرصت

فراهم خواهد کرد. بنـابـرایـن فـائـق آمـدن بـر 

واسطه ایجاد نـظـام غـذایـی  های موجود به نگرانی

پذیر است. در نهایـت  کارآ، فراگیر و قابل اتکا امکان

توان گفت در مسیر رسیدن به توسعه پایدار، به  می

کمک همه کشورهای جهان نیاز است. یـکـی از 

های جهان امروز دسـتـیـابـی بـه  ترین چالش مهم

المللی منسجم و کـارآ اسـت،  مدیریت ملی و بین

ای و  ای که در آن اهداف تـوسـعـه نظام مدیریتی

طور واضح تـرسـیـم  راهکارهای دستیابی به آنها به

اند. توسعه پایدار یک چالش جهانی اسـت و  شده

برای دستیابی به آن همه کشورهای جهان بـایـد 

 .تولیدات و مصارف خود را بهینه کنند

 

 آمارهای ایران

در گزارش جدید فائو، به تفکیک کشورها اطالعات 

چندانی ارائه نشده است. با این حال مشارکت زنان 

های کشاورزی یکی از معدود آمارهـایـی  در فعالیت

های آن برای ایران نیز وجود دارد. بر  است که داده

این اساس، نـرخ مشـارکـت زنـان ایـرانـی در 

های کشاورزی برای سه مقطع زمانی ارائـه  فعالیت

در ســطـح  1981شده است. این نرخ که در سال 

 3359بـه  1995درصد قرار داشت، در سال  2552

آمار مـوجـود کـه   درصد رسید. بر اساس آخرین

است، زنان ایرانی توانستـنـد  2111مربوط به سال 

درصـدی  6454های کشاورزی مشارکت  در فعالیت

 1981را به ثبت برسانند. در کل این معیار از سال 

 .حال روند افزایشی را تجربه کرده است تابه

تـوان  از دیگر آمارهای ارائه شده در این گزارش می

گذاری بخش تحقیق و تـوسـعـه  به مخار  سرمایه

کشاورزی اشاره کرد. در این رابطه فائو در گـزارش 

خود به این موضوع اشاره کرده است که ایران طی 

های اخیر رشد چشمگیـری را در هـزیـنـه  سال

تحقیق و توسعه بخش کشاورزی خود داشته است. 

هـای کشـورهـای  افزایشی که در کنـار هـزیـنـه

پـنـجـم از  آرژانتین، برزیل، نیجریه و روسیه یـک

افزایش مخار  تحقیق و توسعه بخش کشـاورزی 

 .دهد جهانی را تشکیل می

  
 بینی فائو از وضعیت غالت ایران پیش

در  سازمان غذا و کشاورزی ملل مـتـحـد )فـائـو(

انداز محصول  گزارش دیگری که تحت عنوان چشم

منتشر کـرد،  2112و وضعیت غذا در اوایل مارس 

عنوان سیزدهمین تولیدکنـنـده بـزرگ  ایران را به

گندم جهان معرفی کرد. در این راستـا ایـران در 

تـریـن  منطقه پس از ترکیه در جایگاه دوم بـزرگ

تولیدکننده گندم ایستاده است. بر اساس آمارهایی 

که فائودر گزارش خود ارائه کرده است، کل تولیـد 

درصـدی  12با رشـد  2116غالت ایران در سال 

میلیون تن رسـیـد  2153، به 2115نسبت به سال 

میلیون تن از این مقدار مربوط به تولیـد  1355که 

 359میلیون تن مربوط به تولید برنج و  259گندم، 

میلیون تن مربوط به تولید سایر غالت است. ایـن 

همچنین حجم ذخایر غالت ایـران را در   سازمان

بینی کرد. بر ایـن اسـاس،  سال زراعی جاری پیش

با رسیدن بـه  2115ذخایر غالت ایران که در سال 

میلیون تن یکی از بیشتریـن مـقـادیـر  656سطح 

ادوار گذشته خود را تجربه کرد، از این سال به بعد 

 2116روندی نزولی یافت. در این رابطه در سـال 

میلیون تخمیـن زده  654حجم ذخایر غالت ایران 

 2112شود که در سال  بینی می شده است و پیش

 .میلیون برسد 559به سطح 

 منبع: سایت شهد اقتصاد

 روی آینده اقتصادهای جهان های پیش روندها و چالش
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 مقاله ویژه

امسال مجمع جهانی اقتصاد در دوازدهمین شمـاره 

های جـهـان  گزارش خود با عنوان گزارش ریسک

به معرفی خطراتی پرداخته کـه در  2112درسال 

سال جدید میالدی جهان را مورد تـهـدیـد قـرار 

دهد. الزم به ذکر است که گزارش پیش بینی و  می

توسط  2116تحلیل دقیق ریسکهای جهان از سال 

مجمع جهانی اقتصاد به عنوان مهمـتـریـن رکـن 

تحقیقی این نهاد هر سال همزمـان بـا نشـسـت 

 جهانی اقتصاد در داووس منتشر می شود. 

سـال   براساس نتایج استخرا  شده از این گـزارش،

تاثیرعواملی همچون رشد اقـتـصـادی   تحت 2112

 هـای سـطـح درآمـدی، افزایش نابرابـری  ضعیف،

هـای اجـبـاری  و هوایی و مهاجـرت  شرایط بد آب

 سال خطرناکی خواهد بود.

همین طور در این گزارش با اشاره بـه عـوامـلـی 

همچون دو قطبی شدن جوامع که موجب ایـجـاد 

شد، هشـدار داده  2116تغییرات سیاسی در سال 

شده است که اگر برای مقابله با این مـوضـوعـات 

اقدامی مقتضی در نظر گرفته نشود، ایـن عـوامـل 

توانند موجب تشدید خطراتی شوند که جهان را  می

مورد تهدیـد خـود قـرار   تر شدید 2112در سال 

 دهند. 

همچنین گزارش مجمع جهانی اقتصاد بیان نمـوده 

سطح جـهـان و   است که ایجاد جوامع بزرگتر در

هـای  ضرورت وجودی عواملی همچون هـمـکـاری

المللی و داشتن تفکر آینده نگری در درازمـدت  بین

توانند باعث شوند عـوامـل  عامل حیاتی است، و می

 ها، تشدید، متوقف یا معکوس شوند. ریسک

برای تهیه گزارش این پروژه تحقیقاتی، مـجـمـع 

کـارشـنـاس از  811جهانی اقتصاد از بیـش از 

موسسات تحقیقاتی و دانشگـاهـهـا و   شرکتهای و

ریسک جـهـانـی  31صاحب نظران خواسته بود تا 

ها گرفته تـا  مهم اعم از خطر رکود و حباب دارایی

هوایی را مشـخـ    و  خطر شرایط بد تغییرات آب

تواند موجب تشـدیـد  دلیلی را که می 13نموده و 

آنها شود و یا ارتباطی بین آنها ایجاد نـمـایـد، را 

 مورد ارزیابی و تحلیل دقیق خود قرار دهند.

به تفکیک به  2112در این گزارش مخاطرات سال 

بخش مختلف اقتصادی، اجتماعـی، سـیـاسـی،  5

 اند. شده  زیست محیطی و تکنولوژیک معرفی

های درآمدی  به عقیده کارشناسان، افزایش نابرابری

و تشدید شکاف میان فقرا و ثروتمندان، بزرگتریـن 

نمایـد.  خطری است که اقتصاد جهانی را تهدید می

نتایج این تحقیق مقابله با افزایش نـابـرابـری کـه 

رو  داری را با اما و اگرهایی روبه  آینده نظام سرمایه

واسطـه  ساخته است، و تاکید می نماید که تنها به 

 پذیر نخواهد بود. افزایش رشد اقتصادی امکان

این گزارش همچنین اشاره شـده اسـت کـه   در

تغییرات آب و هوایی در کنار نـابـرابـری سـطـح 

دستمزدها و قطبی شدن جـوامـع، بـزرگـتـریـن 

خواهند بود و  2112روندهای خطرآفرین در سال 

محیطی برای نخستین بـار جـزو  پنج خطر زیست

ترین و تاثیرگذارترین خطراتـی مـعـرفـی  محتمل

 گیرند.  اند که پیش روی جهان قرار می شده

همچنین براساس این گزارش سه روند اساسی کـه 

دهـنـد،  سال آینده جهان ما را شکل مـی 11طی 

شامل نابرابری اقتصادی، قطبی شدن جـوامـع و 

تشدید خطرات زیست محیطی است. با این دالئـل 

تواند موجب توقف  اقدام مشترک رهبران جهان می

های نـاشـی از  روند وخامت این خطرات و ناآرامی

 آنها شود. 

تاکنون، سهمی از  1981بنا بر این گزارش از سال 

درآمد که به یک درصد افراد پردرآمد جامعه تعلـق 

گیرد در کشورهایی همچون آمریـکـا، چـیـن،  می

انگلیس و کانادا بیش از دوبرابر شده اسـت. بـرای 

، سهـم درآمـد 2115تا سال  1981مثال از سال 

 21به  11یک درصد ثروتمند جامعه در آمریکا از 

درصـد و در  1154بـه  655درصد، در چین از 

 درصد رسیده است. 1252به  652انگلیس از 

این گزارش به برجسته بودن پتانسیلهای ناشـی از 

روند مداوم و طوالنی مدت خـطـرات نـاشـی از 

ها اشاره می کند. نابرابری و شکاف طبقاتـی  ریسک

و چند قطبی شدن سیاسی و اجتماعی از جـمـلـه 

این رونـد در طـی سـال این موارد است. اگرچه 

با افزایش میزان نارضایتی آشکار سیـاسـی   2116

در کشورهای سراسر جهان مورد توجه و تـمـرکـز 

ویژه قرار گرفت. اما باید اذعان داشت که مهمترین 

موارد اختالل در کشورهای غربی به وجـود آمـده 

 است.

  به گزارش مجمع جهانی اقتصاد، اجرای سـیـاسـت

تسهیل مقداری از طـریـق تـقـاضـای گسـتـرده 

های مرکزی برای اوراق قرضه، باعث تشـدیـد  بانک

های اقتصادی شده است، چرا کـه اجـرای  نابرابری

تر شدن دارنـدگـان   ها موجب ثروتمند این سیاست

های مالی شده اسـت. الـبـتـه اگـر چـه  دارایی

سال گـذشـتـه در  31های اقتصادی طی  نابرابری

سطح جهانی روندی کاهشی داشته است، اما بخش 

دلیل نزدیک شدن اقتصـاد  زیادی از این کاهش به 

های پیشرفـتـه بـوده  کشورهای آسیایی به اقتصاد

 است.

و اما مهمترین بخش گزارش مجمع جهانی اقتصاد 

ها به تفکیک احتمال وقوع، اثرگذاری،  که به ریسک

 و موضوعیت می پردازد به شرح ذیل است:
 

 ها ترین پنج خطر به تفکیک محتمل

و هوایـی: صـدمـاتـی کـه بـه   شرایط بد آب -1

افراد تحت   زیست، اموال و جان ها، محیط زیرساخت

 شود. وهوایی وارد می شرایط بد آب  تاثیر

هـایـی  مهاجرت های گسترده اجباری: مهاجرت -2

ها، بالیای طـبـیـعـی و  که افراد تحت تاثیر جنگ

زیستی مـجـبـور بـه  بد اقتصادی و محیط شرایط

 انجام آن هستند.

صـدمـاتـی کـه بـه  بالیای طبیعـی اصـلـی: -3

افـراد   زیست، اموال و جـان ها، محیط زیرساخت

لرزه، فوران  همچون زمین  تاثیر بالیای طبیعی تحت

 شود. ها، رانش زمین و سونامی وارد می آتشفشان

اشـخـاص یـا  حمالت گسترده تـروریسـتـی: -4

های غیردولتی که با اهـداف سـیـاسـی یـا  گروه

 کنند. جان و اموال افراد را تهدید می مذهبی

هـای  استفـاده ای گسترده: سرقت یا تقلب داده -5

  بـی طور های خصوصی یا رسمی که به نابجا از داده

 ای روز به روز در حال افزایش است.  سابقه

 

 ها  پنج خطر به تفکیک اثرگذارترین 

کارگیری مـواد و   به های کشتار جمعی: سالح -1

ای، شیمیایی، بیـــــولوژیـک  های هسته تکنولوژی

المللی  های بین و رادیولوژیک که باعث ایجاد بحران

 شوند. های گسترده می و تخریب

صـدمـاتـی کـه بـه  و هـوایـی: شرایط بد آب  -2

افـراد   زیست، اموال و جـان  ها، محیط زیرساخت

 شود. وهوایی وارد می شرایط بد آب   تاثیر  تحت

کاهش شدید در کـیـفـیـت و  های آب: بحران -3

کمیت آب شرب که باعث تهدید سالمت بشـــــر 

 شود. های اقتصادی می و محدود شدن فعالیت

صـدمـاتـی کـه بـه  بالیای طبیعـی اصـلـی: -4

افـراد   زیست، اموال و جـان ها، محیط  زیرساخت

لرزه، فوران  همچون زمین  تاثیر بالیای طبیعی تحت

ها، رانش زمــــــین، سونامـــی و  آتشــــــفشان

 شود. مغناطیسی وارد می های طوفان

و   شکست اقدامات مقابله با تـغـیـیـرات آب -5

هـای  هـا و فـعـالـیـت ناموفق بودن دولت هوایی:

اقتصادی در تصـویـب یـا اجـرای قـوانـیـن و 

وهوایی و حمایت  های مقابله با تغییرات آب سیاست

و   وکارهایی که از تغییرات آب  از جمعیت و کسب

 پذیرند. هوایی تاثیر می

 

ضمن اینکه در این گزارش مجمع جهانی اقتصاد از 

 13ریسک جهانی و  31کارشناس خواسته بود تا 

تواند موجب تشدید آنها شـود یـا  روندی را که می

ارتباطی بین آنها ایجاد کند، مورد بـررسـی قـرار 

دهند. از این نظرسنجی نیز سه نـتـیـجـه کـلـی 

 استحرا  شده است:

 11در میان روندهایی که جهان  . تداوم روندها:1

دهند، افزایش نـابـرابـری  سال آینده ما را شکل می

درآمد و ثروت و افزایش قطبی شدن جـوامـع بـه 

هـای نـخـسـت و سـوم را بـه  ترتیـب رتـبـه

 دهند. اختصاص می  خود

انـداز  . سایه خطرات زیست محیطـی بـر چشـم2

 2112جهان: تغییرات جوی در گـزارش سـال 

سال آینده  11چالش بعدی است که جهان را طی 

هـای  تهدید خواهد کرد و بر این اسـاس، پـدیـده

ترین چالش جـهـان مـحـسـوب  شدید جوی مهم

 شود.  می

. عدم هماهنگی پیشروی جوامع بـا تـغـیـیـرات 3

فناوری مورد بررسـی در  12از میان  تکنولوژیکی:

این گزارش، کارشناسان به این نتیجه رسیدند کـه 

هوش مصنوعی و علم روباتیک بیشترین مـنـافـع 

بالقوه را برای جهان در بر خواهند داشت و در عین 

ترین اثرات منفی بالقوه و بیشترین نیـاز  حال بزرگ

 آورند. ها را در پی می برای اداره بهتر حکومت

شـاهـد  2116در شرایطی که جهان در سـال 

های چشمگیری در حوزه تغییرات جـوی  پیشرفت

بود و کشورهایی همچون آمریکا و چـیـن تـوافـق 

پاریس را تصویب کردند، تغییرات سیاسی در اروپـا 

و آمریکای شمالی این پیشرفت را در خـطـر قـرار 

کـنـنـده   داده است. این موضوع همچنین منعکس

هایی است که رهبران کشورها برای توافق  دشواری

الـمـلـلـی در بـرابـر  برسر اقدامات مشترک بیـن

های اقتصادی و اجتماعی بـا آن  ترین ریسک بزرگ

مواجه بوده و هستند. در واقع نحوه دفاع در مقابلـه 

های جهان مـوضـوع اصـلـی  ترین ریسک با بزرگ

المللی مجمع جهانی اقتصـاد  مباحثات اجالس بین

ژانویه بـا مـوضـوع  21تا  12در داووس است که 

برگـزار گـردیـد.  رهبری کنشگر و مسوولیت پذیر

دست آمـده   های به براساس گزارش مجمع، از نکته

های گذشته این اسـت  های سال در بررسی ریسک

هـای جـهـانـی  گزارش ریسک 2116که در سال 

هشدار داده بود که کاهش فضای خصوصی موجب 

،  کاهش انسجام اجتماعی خواهد شد. در آن زمـان

این بدترین سناریوی موجود و احتمال وقـوع آن 

یعنی خیلی  2113کمتر از یک درصد بود. در سال 

 2116پیش از آنکه پسا حقیقت به واژه رایج سال 

های جـهـانـی در آن  تبدیل شود، گزارش ریسک

زمان نسبت به خطر انتشار سریع اطالعات غـلـط 

هشدار داده و اعالم کرده بود که اعـتـمـاد افـراد 

های بـهـتـری بـرای  است و مشوق  دار شده خدشه

های کنترل کیفیـت اطـالعـات  حمایت از سیستم

 مورد نیاز است.

 مترجم: دکتر کیانوش قالوند    4653های جهان در سال  محتمل ترین ریسک
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 آشنایی با نهادهای بین المللی 

کرات نام بـرخـی نـهـادهـای  های اخیر به در سال

شود که قدرتی فراتر  المللی شنیده می جهانی و بین

های گوناگـون و بـا  ها داشته و به صورت از دولت

ابزارهایی که در دست دارند، بر اقـتـصـاد جـهـان 

المللـی  تأثیرگذار هستند. از جمله این نهادهای بین

المللی پول و هـمـزاد آن،  توان از صندوق بین می

های مـالـی  بانک جهانی نام برد که در اکثر بحران

 توان رد پای این نهاد را یافت. جهانی و ملی می

 

  المللی پول چیست؟ صندوق بین
المللی پول و بانک جهانـی در سـال  صندوق بین 

در یک کنفرانس در برتن وودز نیوهمپشایر  1944

حاضر، مـقـر آن در شـهـر  ایجاد شد و در حال

المللی پول در  سی است. صندوق بین دی واشنگتن

المللی و  اصل برای ترویج همکارهای اقتصادی بین

مدت به کشورهای عضو طراحـی  های کوتاه ارائه وام

ای که آنها بتوانند با سایر کشورها برای  گونه شد، به

 ها تجارت کنند. رسیدن به توازن تراز پرداخت

، صـنـدوق 1981از زمان بحران بـدهـی دهـه 

المللی پول نقش نجات کشورها در بحران مالی  بین

بازی پول در اقـتـصـاد  دلیل سفته را که عمدتا به

هـای وام  کازینویی جهانی بوده اسـت بـا بسـتـه

ضروری مرتبط با شرایط معیـن کـه اغـلـب بـه 

انـد،  های تعدیل ساختـاری ارجـاع شـده سیاست

المللی پـول، اکـنـون  برعهده گرفت. صندوق بین

مانند یک وام جهانی عمل کرده و اهرم عظیمی را 

کـنـد. ایـن  کشور اعمال می 61بر اقتصاد بیش از 

المللـی و  های بین کشورها برای دریافت وام، کمک

های خود مـجـبـور بـه  حتی کاهش یا لغو بدهی

المـلـلـی پـول  های صندوق بین پیروی از سیاست

المللی پول تصمـیـم  شوند؛ بنابراین صندوق بین می

گیرد که کشورهای بدهکار به چـه مـیـزانـی  می

بتوانند منابع خود را بر آموزش، بهداشت و درمـان 

زیست صرف کننـد. صـنـدوق  و حفاظت از محیط

المللی پول، یکی از قدرتمندترین مـسسـسـات  بین

همه، هنـوز عـده زیـادی  روی زمین است، با این

  کند. دانند که این مسسسه چگونه کار می نمی

 

الـمـلـلـی  های تعدیل ساختاری صندوق بین برنامه
  کند پول، فقرا را تضعیف می

المللی پول به همراه سازمان تـجـارت  صندوق بین

جهانی و بانک جهانی اقتصاد جهانی را در مسـیـر 

زیسـت قـرار داده  نابرابری بیشتر و نابودی محیط

های تعدیل سـاخـتـاری صـنـدوق  است. سیاست

کـردن  المللی پول و بانک جهانی از طریق ملزم بین

های آموزش، بـهـداشـت و  کشورها به قطع هزینه

ارزش  ونقل، بـی های غذا و حمل درمان، حذف یارانه

تـر شـدن صـادرات،  کردن پول ملی بـرای ارزان

های مـلـی و فـریـزکـردن  سازی دارایی خصوصی

هـای کشـورهـای  دستمزدها از بازپرداخت بدهـی

کـنـنـد. چـنـیـن  گیرنده حصول اطمینان مـی وام

کردن کمربندها شناخته  عنوان سفت اقداماتی که به

شده است، فقر را افزایش و توانایی کشورها را برای 

توسعه اقتصادهای داخلی نیرومند کاهش داده و به 

دهد کارگران ایـن  های چندملیتی اجازه می شرکت

زیست را مـورد  کشورها را استثمار کنند و محیط

برداری تخریبی قرار دهند؛ برای مـثـال یـک  بهره

المـلـلـی پـول بـرای  بسته وام اخیر صندوق بین

آرژانتین به کاهش حقوق پزشکان و معلمان گـره 

اجتماعی را  های تأمین خورده و کاهش در پرداخت

المللی پول، نـخـبـگـان  کند. صندوق بین دنبال می

کشورهای جنوب را در برابر نخبگان جـهـان اول 

پاسخگوتر کرده تا نسبت به مردم خود؛ در نتیـجـه 

  در حال تحلیل بردن روند دموکراتیک است.

 

المللی پول در خـدمـت کشـورهـای  صندوق بین
  استریت است ثروتمند و وال

برخالف یک سیستم دموکراتیک که در آن هـمـه 

کشورهای عضو، رأی بـرابـر دارنـد، کشـورهـای 

المللی پـول  های صندوق بین گیری ثروتمند تصمیم

واسطه قدرت رأیی که با میزان سـهـم پـول  را به 

الـمـلـلـی  شده از هر کشور به صندوق بین پرداخته

شود، تحت تسلط خود دارنـد. ایـن  پول تعیین می

اساس یـک دالر، یـک رأی بـوده و  سیستم بر

تریـن  درصدی، بزرگ 18متحده با یک سهم  ایاالت

سهامدار این صندوق است. قـرارداشـتـن مـیـزان 

نامتناسبی از قدرت در دست کشورهای ثروتمـنـد، 

به معنی آن اسـت کـه مـنـافـع بـانـکـداران، 

های کشورهای صنعتی در  گذاران و شرکت سرمایه

  صندوق، مقدم بر نیاز اکثریت فقیر جهان است.

 

المللی پول، یک مدل توسعـه اسـاسـا  صندوق بین
  کند ورشکسته را تحمیل می
شده ازسوی کشـورهـای  برخالف روند تاریخی طی

المللی پول کشورهای جنـوب  صنعتی، صندوق بین

دادن به تولیـد صـادراتـی بـر  را مجبور به اولویت

توسعه اقتصادهای داخلی متنـوع ایـن کشـورهـا 

درصد از کـودکـان دچـار  81کند. نزدیک به  می

تـوسـعـه، در  سوءتغذیه در کشورهای در حـال 

کنند که کشـاورزان آنـهـا  کشورهایی زندگی می

مجبور به تغییر تولید از غذا برای مصرف محلی بـه 

تولید محصوالت صادراتی مقررشده بـه مـقـصـد 

اند. همچنـیـن صـنـدوق  کشورهای ثروتمند شده

مزایایی مانـنـد کـاهـش   المللی پول در حالی بین

هـای  اجباری هزینه نیروی کـار بـرای شـرکـت

چندملیتی ارائه کرده که کشورها را ملزم به حـذف 

وکـارهـای  کند. کسـب کمک به صنایع داخلی می

کوچک و کشاورزان در چنین شرایطـی قـادر بـه 

کشـی  هـای بـهـره رقابت نیستند. کارگران کارگـاه

شده در مناطق آزاد تـجـاری از سـوی  اندازی راه

الملـلـی پـول و بـانـک جـهـانـی،  صندوق بین

دستمزدهای گرسنگی دریافت کرده و در شـرایـط 

کنند و قـادر بـه تـأمـیـن  انگیز، زندگی می رقت

تنها حـذف  هایشان نیستند. چرخه فقر نه  خانواده

المللی  نشده بلکه مانند بدهی دولت به صندوق بین

  پول، رشد و تداوم یافته است.

المللی پول، یک نهاد پنهانکار و بـدون  صندوق بین
  گونه پاسخگویی است هیچ

الـمـلـلـی پـول از پـول  منابع مالی صندوق بین

حـال، در  شود؛ بـا ایـن دهندگان تأمین می مالیات

ای از محرمانگی و نـهـانـکـاری عـمـل  پشت پرده

تأثیر این صندوق  کند. اعضای جوامعی که تحت می

هـای وام مشـارکـت  قرار دارند، در طراحی بستـه

المللی پـول بـرای طـراحـی  ندارند. صندوق بین

ای از مـقـامـات  ها فقط با گروه برگزیـده سیاست

های مرکزی و وزرای دارایی بدون حضور سایر  بانک

های بـهـداشـت و  ها مانند بخش نمایندگان دولت

کند. ایـن  زیست عمل می درمان، آموزش و محیط

هـا بـرای بـازرسـی  نهاد تاکنون در برابر فراخوان

  عمومی و ارزیابی مستقل مقاومت کرده است.

 
الملـلـی پـول، مـنـافـع  های صندوق بین سیاست
  دهد ها را افزایش می شرکت

کشورها برای افزایش صادرات، تشویـق بـه دادن 

های مالیاتی و یارانه به صنایـع صـادراتـی  معافیت

هـا و  های عمومی، از قبیل جنگل شوند. دارایی می

هـای  صنایع خدمات همگانی دولتی مانند شـرکـت

تـریـن قـیـمـت بـه  تلفن، آب و بـرق بـه ارزان

شوند. در گویـان  گذاران خارجی فروخته می سرمایه

یک شرکت چوب آسیایی به نام باراما، یک امتـیـاز 

ونیم برابر کـل  انحصاری ورود دریافت کرد که یک

هایی بوده که در اختیار جوامع بـومـی  همه زمین

قرار داده شده بود. باراما همچنین یک مـعـافـیـت 

ساله مالیاتی نیـز دریـافـت کـرد. صـنـدوق  پنج

المللی پول، هائیتی را مجبـور بـه گشـایـش  بین

ای از  روی واردات برنج شدیـدا یـارانـه بازارش به 

متحده کرده و همزمان هائیتی را از پرداخت  ایاالت

حـاضـر،  یارانه به کشاورزان خود منع کرد. درحـال

درصد از برنج مصرفی هـائـیـتـی از  51نزدیک به 

متحده به نام برنج اصـلـی  سوی یک شرکت ایاالت

  شود. در این کشور فروخته می

 
 زند المللی پول به کارگران صدمه می صندوق بین
بانک جهانی مرتـبـا بـه  المللی پول و  صندوق بین

گذاران  کنند برای جذب سرمایه کشورها توصیه می

خارجی از طریق تضعیف قوانین کـارشـان بـرای 

جـمـعـی و  مثال، حذف قوانین مذاکرات دسـتـه

سرکوب دستمزدها اقدام کنند. این صـنـدوق بـا 

پذیری نیروی کار همچون یک سرود، هوی  انعطاف

ها را برانگیخته و آنها را مجـاز بـه  و هوس شرکت

تـریـن دسـتـمـزدهـا  هایی با ارزان انتقال به مکان

کند. طبق گزارش توسعه و تجارت سازمان ملل  می

پذیری در قوانـیـن  متحد، کارفرمایان از این انعطاف

انـداخـتـن  جای ایجاد شغل، بـرای بـیـرون کار به

کنند. در هائیتـی بـه دولـت  کارگران استفاده می

گفته شد تا یک ماده قانونی در قانون کار خـود را 

درصـد، افـزایـش در  11که در زمان تورم باالی 

حداقل دستمزد را اجباری کرده بود، حذف کـنـد. 

، حداقل دستمزد در هائیـتـی 1992در پایان سال 

دالر در روز بـود. کـارگـران در  41/2فقـط 

المللی  های صندوق بین متحده نیز از سیاست ایاالت

بینند زیرا مجبور به رقابت با نیـروی  پول صدمه می

شـونـد.  کار ارزان و استثمارشده سایر مناطق مـی

المللی پـول در بـحـران  سوءمدیریت صندوق بین

جنوبی، اندونزی، تایلند و کشورهای  مالی آسیا، کره

ور کرد که منجر بـه  دیگر را در رکود عمیقی غوطه

شـد. صـنـدوق  میلیون فقیر جـدیـد 211ایجاد 

المللی پول به کشورها توصیه کرد راه خرو  از  بین

در  وجو کـنـنـد. بحران خود را در صادرات جست

مـتـحـده  نتیجه، هنگامی که فوالد آسیا در ایـاالت

هزار نفر از کارگران فـوالد 12ریخته شد، بیش از 

  اخرا  شدند.

المللی پول بیش از هـمـه  های صندوق بین سیاست
 رساند به زنان صدمه می

های تعدیل ساختاری، برای زنان، تـأمـیـن  سیاست

هایشان را بسیار دشـوارتـر  نیازهای اساسی خانواده

دلیـل  های آموزش به کند. در شرایطی که هزینه می

المللی پول  شده ازسوی صندوق بین شهریه تحمیل

یـابـد،  برای استفاده از خدمات عمومی افزایش مـی

دختران اولین کسانی هستـنـد کـه از مـدارس 

کنندگان از خدمـات  های استفاده مانند. هزینه بازمی

( 8های عمومی و )ادامه در صـفـحـه  در درمانگاه

 دلیل مخالفت با آن 56المللی پول و  صندوق بین
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 اخبار ویژه بانک کشاورزی ایران

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، نشـسـت 

پایان سال مدیرعامل و مدیران ارشد بانک کشاورزی 

اسفند در سـاخـتـمـان ادارات  25روز چهارشنبه 

 مرکزی این بانک برگزار شد.

بر اساس این گزارش دکتر شهیدزاده هدف از ایـن 

گردهمایی را شکرگزاری پروردگار برای تـوفـیـقـات 

و بیعت برای ادامـه وحـدت،  1395چشمگیر سال 

همدلی و خدمت رسانی به هم نوعان در سال پیـش 

 رو اعالم کرد.

وی افزود: اگر امروز خدمات بـانـک کشـاورزی در 

جامعه مورد تجلیل و قدردانی قرار می گیرد نشـانـه 

لطف خدا، حمیت، وحدت ویکدلی، عالقـه وافـر و 

 غیرت سازمانی ما در بانک کشاورزی است.

دکتر شهیدزاده با تاکید بر ماهیت تحول و دگرگونی 

در فصل بهار، از خداوند در سال پیش رو تـوفـیـق 

کسب فضائل، اخالق و توسعه را مسئـلـت کـرد و 

افزود: بیایید همچون بهار بخشنده باشیم تـا سـبـز 

 شویم چراکه فرصت جوانه زدن کوتاه است.

وی تصریح کرد: مفتخریم کـه بـانـک کشـاورزی 

پشتیبان بهار است و از رویش حمایت می کنـد تـا 

 امنیت غذایی جامعه تامین شود.

دکتر شهیدزاده ضمن اظهار خرسندی از موفـقـیـت 

در نیل به اهداف و انجام وظـایـف  1395های سال 

محوله، گفت: این موفقیت ها در سـایـه وحـدت و 

همدلی ما بوده است؛ وحدت عامل اقتدار، عـزت و 

استقالل است و آرمان و امید دوستان و عظمت یک 

 سازمان در این وحدت متجلی است.

وی درپایان خاطر نشان کرد: امروز بـار دیـگـر بـا 

یکدیگر بیعت می کنیم تا در خدمت هـم نـوعـان 

باشیم و برای ارتقای زندگی مردم تالش کـنـیـم و 

  بدانید که دعای خیر مردم پشتیبان ما خواهد بود. 

شایان ذکر است دکتر شهیدزاده در این نشسـت از 

سال خدمت صادقانه ، مدبرانه و تعصب سازمانی  38

زبانزد حشمت اهلل نظری عضو هیات مدیـره بـانـک 

کشاورزی قدردانی و ضمن تـودیـع، بـرای وی در 

 دوران بازنشستگی آرزوی موفقیت و تندرستی کرد.

 برگزاری نشست پایان سال مدیرعامل و مدیران ارشد بانک کشاورزی

  احداث واحد گلخانه سبزی و صیـفـی در

 استان اصفهان 

با استفاده از تسهیالت بـانـک کشـاورزی واحـد 

 462هزار و  4گلخانه سبزی و صیفی به مساحت 

 مترمربع از شهرستان تیران به بهره برداری رسید.

 3برای اجرایی شدن این طرح تسهیالتی به مبلغ 

میلیون ر یال از محـل اعـتـبـارات  251میلیارد و 

صندوق توسعه ملی پرداخت شده اسـت. بـا راه 

نـفـر بـه طـور  5اندازی این طرح زمینه اشتغال 

 مستقیم فراهم شد.
 

 میلیارد ریال تسهیـالت بـه  264پرداخت

های کوچک و زود بـازده در بـانـک  بنگاه

 کشاورزی استان البرز

شعب بانک کشاورزی استان البرز تا پایان بـهـمـن 

میلیارد ریال تسهیـالت 418مبلغ  ماه سال جاری 

به بنگاه های کوچک و متوسط زود بازده اقتصادی 

پرداخت کردند. ایـن مـیـزان تسـهـیـالت بـه 

نفر از متقاضیان بخش هـای دامـداری، 132تعداد

مرغداری، تولید عسل و سایر زیربخش های مرتبط 

 پرداخت شد.
 تـن در  5166احداث واحد فرآوری پسته با ظرفیت

 استان اصفهان

با استفاده از تسهیالت بـانـک کشـاورزی واحـد 

تـن در سـال در  1511فرآوری پسته با ظرفیت 

بـرای   شهرستان اردستان به بهره برداری رسـیـد.

 3اجرایی شدن این طرح تسهیالتی بـه مـبـلـغ 

میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک پـرداخـت 

 2شده است. با راه اندازی این طرح زمینه اشتغال 

 نفر به طور مستقیم فراهم شد.
 

 میلیارد ریـال تسـهـیـالت  264پرداخت

مکانیزاسیون توسط بانک کشاورزی اسـتـان 

 کردستان

شعب بانک کشاورزی در استان کـردسـتـان طـی 

میلیـارد ریـال 418مبلغ  ماهه سال جاری  یازده 

های مکانیزاسیون  تسهیالت به متقاضیان زیر بخش

نـفـر 841 پرداخت کردند. این میزان تسهیالت به 

 متقاضی پرداخت شد.
 

 هزار مترمربع واحد پـرورش  9راه اندازی

 اصفهان درگل و گیاهان زینتی 

با استفاده از تسهیالت بـانـک کشـاورزی واحـد 

هـزار و  3گلخانه گل و گیاهان زینتی به مساحت 

مترمربع در شهرستان گلپایگان به بهره برداری  81

رسید. برای اجرایی شدن این طرح تسهیالتـی بـه 

میلیارد ریال از محل منابع داخلی بـانـک  5مبلغ 

پرداخت شده است. با راه اندازی این طرح زمیـنـه 

 نفر به طور مستقیم فراهم شد. 4اشتغال 
 

 هزار مترمربعی گل و گـیـاهـان  53احداث گلخانه

 زینتی در استان اصفهان

با استفاده ازتسهیالت بانک کشاورزی واحد گلخانه 

 662هـزار و  12گل و گیاهان زینتی به مساحت 

مترمربع در شهرستان دهاقان بـه بـهـره بـرداری 

برای اجرایی شدن این طرح تسهیالتی بـه   رسید.

میلیون ریـال از مـحـل  511میلیارد و  48مبلغ 

اعتبارات صندوق توسعه ملی پرداخت شده است. با 

نفر به طـور  22راه اندازی این طرح زمینه اشتغال 

 مستقیم فراهم شد.
 

 راه اندازی واحد گاوداری شیری با ظرفیـت

 راس در استان اصفهان 466

با استفاده از تسهیالت بـانـک کشـاورزی واحـد 

راس در شهرستان  211گاوداری شیری با ظرفیت 

برای اجرایی شـدن   به بهره برداری رسید. اصفهان 

میلیارد ریـال از  11این طرح تسهیالتی به مبلغ 

محل اعتبارات صندوق توسعه ملی پرداخت شـده 

نـفـر  5است. با راه اندازی این طرح زمینه اشتغال 

 به طور مستقیم فراهم شد.
 

میلیارد ریال تسهیالت مکانیـزاسـیـون 53پرداخت

 کشاورزی در استان البرز

میـلـیـارد و 19شعب بانک کشاورزی استان البرز 

هفتصد و بیست و چهار میلیون ریال تسـهـیـالت 

ایـن   مکانیزاسیون کشاورزی پـرداخـت کـردنـد.

تسهیالت برای خرید تجهیزات مـکـانـیـزاسـیـون 

کشاورزی از قبیل تراکتور، کمـبـایـن و ادوات و 

 ماشین آالت کشاورزی به متقاضیان پرداخت شد.
 

 میلیارد ریال تسهیـالت 3پرداخت بیش از

 مشاغل خانگی در استان البرز

میلیارد و 2شعب بانک کشاورزی استان البرز بالغ بر

پانصد مـیـلـیـون ریـال تسـهـیـالت اشـتـغـال 

این میزان تسـهـیـالت بـه   پرداخت کردند. زایی 

معرفی شدگان کمیته امداد امام خمیـنـی )ره( و 

به منظور ایجاد مشاغل خانگی و   بهزیستی استان

 طرح های خود اشتغالی پرداخت شد.

 

 میلیارد ریال تسهیالت توسط  463پرداخت

 بانک کشاورزی استان کرمانشاه 

شعب بانک کشاورزی در استان کـرمـانشـاه طـی 

میلـیـارد ریـال  902یازده ماهه سال جاری مبلغ 

بـه  تسهیالت از محل اعتبار صندوق توسعه ملـی 

متقاضیان زیربخش های آب و کشاورزی پرداخـت 

نفر متقـاضـی  431کردند. این میزان تسهیالت به 

پرداخت شد که نسبت به مدت مشابه سال قـبـل 

 درصد رشد داشت. 432
 

 میلیارد ریال تسـهـیـالت  123پرداخت

های کوچک و متوسط توسـط بـانـک  بنگاه

 کشاورزی استان کرمانشاه 

شعب بانک کشاورزی در استان کـرمـانشـاه طـی 

میلـیـارد ریـال  562یازده ماهه سال جاری مبلغ 

تسهیالت از محل اعتبار بنگاه هـای کـوچـک و 

متوسط به متقاضیان زیربخش های کشاورزی، دام، 

آبزیان و طیور پرداخت کردند. این میزان تسهیالت 

 نفر متقاضی پرداخت شد. 182به 
 

 هزار میـلـیـارد ریـال  2پرداخت بیش از

تسهیالت توسط شعب بانک کشاورزی استان 

 بوشهر 

شعب بانک کشاورزی استان بوشهر در پایان بهمن 

مـیـلـیـارد ریـال  4141سال جاری مبلـغ  ماه 

تسهیالت به زیر بخش های کشاورزی، بازرگانی و 

به مـتـقـاضـیـان  خدمات، صنعت و قرض الحسنه

 13214پرداخت کردند. این میزان تسهیالت بـه 

 نفر متقاضی پرداخت شد.
 

 بازدید دکتر شهیدزاده از مدیریت شعـب بـانـک

 کشاورزی در تهران بزرگ

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک کشـاورزی،  

مدیریت امور شعب این بانک  با مدیران و کارکنان 

دیدار و گفـت و گـو  از نزدیک  در تهران بزرگ،

شعب  درجریان این بازدید دکتر شهیدزاده در  کرد.

تازه تأسیس شهران، دانشکده الهیات و  نارنجستان 

نیز حضور یافت و ضمن گفت و گو با کارکنـان، از 

آخرین وضعیت و روند فعالیت های ایـن شـعـب 

 مطلع شد.

 اخبار شعب استانی بانک کشاورزی
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 گزیده اخبار کشاورزی ایران

 دلیل مخالفت با آن  56المللی پول و  صندوق بین

هـای  ها، مـراقـبـت ( بیمارستان6)ادامه از صفحه 

بهداشتی را برای کسانی که بیشتر به آن نیازمـنـد 

هستند، غیرقابل دسترس کرده است. تغییر جهـت 

کشاورزی به محصوالت صادراتی نیز تغذیه اعضای 

کند. هر قـدر کـه  های زنان را دشوارتر می خانواده

های کار به عـقـب  مقررات دولت در ارتباط با محل

کشـی  های بـهـره های کارگاه برگشته و سوءاستفاده

افزایش یافته است، زنان مورد استثمار بیـشـتـری 

  اند. قرار گرفته

الـمـلـلـی پـول بـه  های صنـدوق بـیـن سیاست
 رساند زیست آسیب می محیط
های نجـات  المللی پول و بسته های صندوق بین وام

برداری از منابع طبـیـعـی در  آن، راه را برای بهره

آور  گیرنده در مقیاسی عمیقا شـوک کشورهای وام

المللی پول، تـأثـیـرات  کند. صندوق بین هموار می

دهی را در نـظـر  های وام محیطی سیاست زیست

محیطـی  های زیست ها و گروه گیرد و وزارتخانه نمی

ها نقشی ندارند. تمرکز بر  گذاری نیز در این سیاست

آوردن ارز بـرای  دسـت رشد صادرات درراستای به

رفـتـن مـنـابـع  ها، منجر به از بین بازپرداخت وام

طبیعی و ناپایدارکردن این منابع شده؛ برای مثـال، 

عا  بر صادرات کاکائو، منجـر  افزایش اتکای ساحل

های این کشور شـده  رفتن دوسوم جنگل به از بین

  است.

المللی پول، بانکداران ثروتمنـد را در  صندوق بین
ثباتی بیـشـتـر در  ایجاد یک مخاطره اخالقی و بی

 اقتصاد آزاد گذاشته است
صورت معمول، کشـورهـا را بـرای  این صندوق به

های مالی تحت فشار قـرار  زدایی از سیستم مقررات

بازی را  توانند سفته دهد. حذف مقرراتی که می می

گذاری در بـازارهـای مـالـی  محدود کنند، سرمایه

توسعه را بـه مـیـزان زیـادی  کشورهای در حال

مـیـلـیـارد  5،1افزایش داده است. هر روز بیش از 

کند. بیشتر ایـن سـرمـایـه  دالر از مرزها عبور می

گذاری شده و کشورهـا  مدت سرمایه صورت کوتاه به

بازی مالی قرار داده است. بخشـی  را در هوای سفته

مـکـزیـک، نـتـیـجـه ایـن  1995از بحران سال 

المللی پول بود. هنگـامـی  های صندوق بین سیاست

المللی پول و دولـت  که حباب ترکید، صندوق بین

دهـنـدگـان  متحده با استفاده از پول مالیـات ایاالت

های بـهـره و  داشتن نرخ نگه برای پشتیبانی و سرپا

استریت اقدام کـردنـد.  ارز، به نجات بانکداران وال

گذاران را تشویق  های مالی، سرمایه این قبیل کمک

آمیـز  بازانه و مخاطره های سفته بندی به تداوم شرط

ثـبـاتـی  کرده که در نتیجه، موجب افـزایـش بـی

المللی پـول  شود. صندوق بین اقتصادهای ملی می

در دوره کمک مالی به کشورهای آسـیـایـی، ایـن 

هـای الوصـول  ها را ملزم به تقبـل بـدهـی دولت

های خصوصی و بنابراین پرداخت عـمـومـی  بانک

ها و تخلیه و دورکردن باز هم بیشتر منابع از  هزینه

  های اجتماعی کرد. برنامه

جـای  المللی پـول بـه های نجات صندوق بین طرح
  کند تر می حل بحران اقتصادی، آن را عمیق

های مالی مانند بحران پزویی مکزیک در  در بحران

جنـوبـی، انـدونـزی،  طور کره و همین 1995سال 

، صـنـدوق 1992تایلند، برزیل و روسیه در سال 

دهنده در آخرین راه  عنوان قرض المللی پول به بین

های نجات صنـدوق  حال، طرح چاره وارد شد. بااین

المللی پول در بحران مالی آسیا، هراس مالی را  بین

تر شد و بـه  متوقف نکرد. در عوض، بحران عمیق

هـای  کشورهای بیشتری توسعه یافت. سـیـاسـت

ها همچون داروهـایـی  شده بر شرایط این وام اعمال

مـدت سـبـب  فاسد بودند. اجرای آنها در کـوتـاه

ها شده و در بلندمدت توسعه را تـحـلـیـل  اخرا 

جنوبـی بـا  المللی پول در کره برد. صندوق بین می

افزایش نرخ بهره، رکودی را سبب شده که منـجـر 

ها و بیکاری بیشـتـر شـد. تـحـت  به ورشکستگی

الـمـلـلـی  اصالحات اقتصادی تحمیلی صندوق بین

، 1995اصطالح نجات پزو در سـال  پول، بعد از به

هایی که در فقـر شـدیـد زنـدگـی  شمار مکزیکی

درصد افزایش و میانـگـیـن  51کردند، بیش از  می

 درصد کاهش یافت. 21ملی حداقل دستمزد، 

 اجرای پروژه های مشترک ایران و قرقیزستان در بخش آبزی پروری و دامداری 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از وزارت جهادکشاورزی، 

در نشست مشترک وزیر جهاد کشاورزی با همتای قـرقـیـزسـتـانـی، 

مهندس محمود حجتی بر توسعه همکاری های کشاورزی دو کشـور 

های سیاسی، فرهنگی و مذهبی مشترک تـاکـیـد  با توجه به ظرفیت

 کرد.

وزیر جهادکشاورزی حجم مبادالت کشاورزی را متناسب با ظرفـیـت 

های ایران و قرقیزستان ندانست و گفت: برای توسعه همـکـاری هـا 

های قرنطینه گـیـاهـی و  باید مبادله موافقتنامه ها و یادداشت تفاهم

 دامی در دستور کار دو کشور قرار گیرد.

وی با اشاره به زمینه های مختلف همکاری میان ایران و قرقیزستـان 

های زیادی متناسب با تکنولوژی و دانش روز  اظهار داشت: ما قابلیت

 تولیدات کشاورزی ایجاد کرده ایم.  برای افزایش

حجتی، دامداری را یکی از محورهای توسعه همکاری دوجانبه عنوان 

های مدرن و صنـعـتـی بـا  و تصریح کرد: ما در زمینه ایجاد دامداری

های خوبی داشتیم و این امر  های اصیل در دو دهه اخیر پیشرفت دام

موجب شده امروز یکی از کشورهای صادرکنندگان محصوالت لبـنـی 

 در منطقه باشیم. 

میلیون تن شیر در  11وی در همین حال به تولید ساالنه نزدیک به 

 ایران اشاره کرد و گفت: بخشی از این محصول صادر می شود. 

وزیر جهاد کشاورزی در زمینه آموزش در حوزه مواد ژنی برای بهبود 

 دامپروری قرقیزستان اعالم آمادگی کرد.

وی آبزی پروری را یکی دیگر از محورهای همکاری میان دو کشـور 

دانست و اذعان داشت: قرقیزستان به لحاظ منابع آبی، ظرفیت خوبی 

 برای آبزی پروری به خصوص تولید ماهیان سردآبی و قزل آال دارد.

حجتی با بیان این که تولیدات صید و صیادی و آبزی پروری ایران از 

سـالـه  11مرز یک میلیون تن گذشته است، اعالم کرد: ما در افـق 

 برنامه داریم تا این میزان تولید را به دوبرابر افزایش دهیم.

وی همچنین در باره همکاری های تحقیقاتی و آموزشی در بـخـش 

آبزی پروری با قرقیزستان اعالم آمادگی کرد و گفت: پرورش ماهیـان 

سرد آبی و قزل آال عالوه بر تأمین پروتئین سفیـد، اشـتـغـالـزایـی، 

 درآمدزایی و ارزش افزوده برای قرقیزستان به همراه خواهد داشت.

در این نشست وزیر کشاورزی، صنایع غـذایـی و احـیـای اراضـی 

قرقیزستان نیز با بیان این که ایران در سال های اخیر پیشرفت هـای 

قابل توجهی در بخش کشاورزی داشته است، خواستار اجرای پـروژه 

های مشترک در حوزه های آبزی پروری، دامداری و تاسیس بـنـیـاد 

 مشترک سرمایه گذاری برای عملی سازی این پروژه ها شد.

نور بیک موراشف پیشنهاد کرد که ایران و قرقیزستان بـرای ایـجـاد 

هکتاری نزدیک به فرودگاه بیشکیـک  51مجتمع دامداری در اراضی 

 همکاری کنند.

وی افزود: این مجتمع دامداری می تواند شامل تاسیس کشتارگـاه و 

 آزمایشگاه استاندارد مواد پروتیینی باشد.

وزیر کشاورزی قرقیزستان با اشاره به احیای صنعت آبزی پـروری و 

تامین نیاز داخلی در این کشور، از ایران خواست همکاری برای تولید 

هکتار اراضی این کشور را آغـاز  611مشترک در این حوزه در سطح 

 کند.

هزار تن  511وی برآورد کرد که از محل تولید در این اراضی بیش از 

 گوشت ماهی صادر شود.

موراشف در عین حال پیشنهاد داد برای عملی سـازی پـروژه هـای 

مشترک کشاورزی، یک بنیاد مشترک سـرمـایـه گـذاری تـوسـط 

 وزارتخانه های کشاورزی دو کشور ایجاد شود.

وی تولید محصوالت ارگانیک را از دیگر محورهای همکاری مشتـرک 

 و دو جانبه دانست.

موراشف همچنین بر افزایش حجم مبادالت کشاورزی میان ایـران و 

قرقیزستان تاکید گذاشت و گفت: حجم کل مبادالت کاال مـیـان دو 

 میلیون دالر است که باید افزایش یابد. 4کشور ساالنه 



9 

 

 گزیده اخبار کشاورزی ایران

 وزارت جهاد کشاورزی از سرمایه گذاران تولید، فرآوری و بازاریابی گیاهان دارویی حمایت می کند

به گزارش پایگاه اطـالع رسـانـی وزارت جـهـاد 

کشاورزی، دکتر پیمان یوسفی آذر با اعـالم ایـن 

مطلب گفت: این طرح سه ماه پیـش بـه سـتـاد 

اقتصاد مقاومتی ارسال شده و امیدواریم بـه زودی 

 تصویب شود.

وی سطح زیر کشت گیاهان دارویی در سال جاری 

هزار هکتار عنوان و پیش بیـنـی  121را نزدیک به 

تـن  911هـزار و  184کرد از این سطح حدود 

 گیاهان دارویی بدست آید.

یوسفی آذر، تولید بذرهای اصالح شده را از دیـگـر 

برنامه ها و اهداف طرح ملی توسعه گیاهان دارویی 

و صنعتی برشمرد و اظهار داشت: بـرنـامـه هـای 

مدونی برای تامین بذرهای اصالح شده به منـظـور 

باال بردن عملکرد تولید گیاهان دارویی داریم زیـرا 

گونه های اصالح شده و مقاوم به بیماری و شوری، 

 نقش مهمی در افزایش عملکرد دارند.

وی با بیان این که در طرح ملی توسعه گـیـاهـان 

هزار تن از این گیاهان ظـرف  311دارویی فرآوری 

پنج سال هدفگذاری شده است، تصریح کـرد: در 

حوزه فرآوری، بیشتـریـن ارزش افـزوده ایـجـاد 

شود و در این راستا با دفتر صنایع تبـدیـلـی و  می

تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشـت، 

درمان و آموزش پزشکی همکاری هایـی را آغـاز 

 کرده ایم.

مجری طرح ملی توسعه گیاهان دارویی و صنعتـی 

 131میزان کل فرآوری این گیاهان را در کشـور 

 هزار تن عنوان کرد.

وی توسعه همکاری های تحقیقاتی و بین المللی را 

از رویکردهای مهم این طرح دانست و گفت: قصـد 

داریم در این حوزه همکاری ها را بـا کشـورهـای 

پیشرفته مانند آلمان، هلند، اتـریـش، فـرانسـه و 

 سویس گسترش دهیم.

یوسفی آذر افزود: با تفاهم نامه هایـی کـه وزارت 

جهاد کشاوری با اغلب این کشورها داشتـه اسـت، 

تکنولوژی و دانش روز به خصـوص در زمـیـنـه 

 گیاهان دارویی مزیت دار به کشور منتقل می شود.

وی تولید زعفران، گل محمدی، شیـریـن بـیـان، 

آنغوزه، باریجه، وشا، گلرنگ، نعنا فلفلی، و آویشـن 

را از اولویت های طرح ملی توسعه گیاهان دارویـی 

اعالم کرد و در عین حال اذعـان داشـت: چـتـر 

حمایتی وزارت جهاد کشاورزی از گیاهان دارویـی 

 گسترده است.

یوسفی آذر در ادامه بر ایجاد و توسعـه بـازارهـای 

داخلی و خارجی تاکید و آن را از برنامه های مهـم 

 برای افزایش تولید گیاهان دارویی عنوان کرد.

وی افزود: ایران به رغم آن که جـزو سـه کشـور 

مطرح از نظر تنوع گیاهان دارویی است اما در حال 

حاضر تنها در زمینه زعفران، گـل مـحـمـدی و 

شیرین بیان بازار صادراتی پایدار دارد و نبود بـرنـد 

خاص ایرانی از دالیل نداشتن بازارهای پـایـدار در 

 عرصه های بین المللی است.

مجری طرح ملی توسعه گیاهان دارویی و صنعتـی، 

ایجاد برندهای مهم با نام تجاری ایران را در توسعه 

بازارهای صادراتی پایدار مهم ارزیابی کرد و گفـت: 

شود  این طرح با همکاری بخش خصوصی انجام می

 و دولت فقط نقش سیاستگذار و تسهیل گر را دارد.

وی از سرمایه گذاران بزرگ داخـلـی و خـارجـی 

خواست در سه حوزه تولید، فرآوری و بـازاریـابـی 

گیاهان دارویی با وزرات جهاد کشاورزی همکـاری 

کنند و از حمایت های این وزارتـخـانـه مـانـنـد 

 های بالعوض و تسهیالت برخوردار شوند. کمک

یوسفی آذر میزان تسهیالت را نامحدود و کـارمـزد 

درصد اعالم کرد و در عین حال اظـهـار  14آن را 

هـای  داشت: کارمزد این تسهیالت از بخـشـودگـی

 درصد نیز برخوردار است. 5و  4استانی در حد 

وی با اشاره به این که تولید گیاهـان دارویـی در 

ایران اغلب با روش های سنتی صورت می گـیـرد، 

گفت: اخیرا تفاهم نامه ای بـا مـرکـز تـوسـعـه 

مکانیزاسیون کشاورزی منعقد کرده ایـم کـه بـر 

اساس آن کشاورزانی که فن آوری ها و مـاشـیـن 

آالت جدید در زمینه کاشت، داشت و بـرداشـت 

 14گیاهان دارویی خریداری می کنند تسهیـالت 

درصـدی دریـافـت  31درصدی و کمک بالعوض 

 خواهند کرد.

یوسفی آذر همچنین از تدوین دستورالعمل علمـی 

 کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی خبر داد.

 14میلیون هکتـار مـرتـع و  86وی در ادامه به 

میلیون هکتار جنگل موجود در کشـور اشـاره و 

تصریح کرد: مراتع و جنگل ها نیز بستر مـهـمـی 

 برای توسعه گیاهان دارویی هستند.

یوسفی آذر، احیای مراتع و توسعه گیاهان دارویـی 

در طرح های مرتعداری را از برنامه های سـازمـان 

جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور عنوان کـرد و 

هزار هکتار بـه سـطـح  51گفت: قرار است ساالنه 

گیاهان دارویی در طرح های بهره برداری در حوزه 

 منابع طبیعی اضافه شود.

وی اذعان داشت: در حوزه دامپزشـکـی و دام و 

طیور نیز قرار است داروهای گیاهی مورد استفـاده 

 قرار گیرد.

 وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد: دستاورد های بی نظیر بخش کشاورزی در دولت یازدهم 

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در نتیجـه حـمـایـت، 

پشتیبانی و مدیریت مناسب در دولـت یـازدهـم 

دستاورد های بی نظیری در بـخـش کشـاورزی 

 حاصل شده است.

به گزارش پایگاه اطـالع رسـانـی وزارت جـهـاد 

کشاورزی، مهندس محمود حجتـی در جـلـسـه 

شورای معاونان و روسای سازمان جهاد کشـاورزی 

استان ها که امروز در محل این وزارت برگزار شـد، 

با بیان این که دستاوردهای بی نظیری در بـخـش 

ــت  کشــاورزی در دول

یازدهم حاصل حمایـت، 

پشتیبانی و مـدیـریـت 

مناسـب بـوده اسـت، 

تصریح کـرد: در ایـن 

دوره، با اتخاذ راهـبـرد 

افزایش بهره وری عـلـی 

رغم کاهش سطح زیـر 

کشت و کاهش آب در 

اختیار بخش کشاورزی، 

تــولــیــدات کشــاورزی 

 افزایش یافته است.

وی با اشاره به این که افزایش تولید و خودکفـایـی 

در گندم با اتخاذ روش های بهره ورتـر در هـمـه 

مراحل کاشت، داشت و برداشت تحـقـق یـافـتـه، 

خاطرنشان کرد: در تولید شکر به عنوان یکی دیگر 

 51از کاالهای راهبردی کشاورزی نیز رشد تولید 

درصدی به دست آمده و تولید این مـحـصـول از 

میلیـون تـن  1565به  92میلیون تن در سال 151

 افزایش یافته است. 95درسال 

وزیر جهاد کشاورزی، افزایش درآمد کشـاورزان و 

روستاییان را از دیگر آثار و نتایج افزایش تولیـدات 

کشاورزی ناشی از بهره وری اعالم کرد و افزود: در 

کل درآمد گندمکاران از مـحـل فـروش  92سال 

گندم به دولت چهار هزار میلیارد تومان بـود، در 

هـزار و  14حالی که این درآمد در سال جاری به 

میلیون تومان افـزایـش یـافـتـه و درآمـد  211

 کشاورزان گندمکار بیش از سه برابر شده است.

حجتی تصریح کرد: افزایش تولیدات کشاورزی در 

پرتو بهره وری و در نتیجه استفاده از نهاده های بـا 

کیفیت موجب هزینه های کـمـتـر و بـرداشـت 

محصول بیشتر از سوی تولیدکنندگان شده و بـه 

بهبود درآمد، معیشت و زنـدگـی کشـاورزان و 

 روستاییان انجامیده است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان ایـن کـه اسـتـقـرار 

واحدهای خدماتی و صنایع کشاورزی در خـار  از 

مناطق تولید و روستاها، سبب مـهـاجـرت بـرای 

اشتغال در این واحدها در کـالن شـهـرهـا شـده 

است،تاکید کرد: اولویت وزارت جهـاد کشـاورزی، 

برگرداندن ارزش افزوده تولید کشاورزی به محیـط 

تولید و روستاها است و صنایع تبدیلـی، فـراوری، 

سردخانه ها، کشتارگاه ها در منـاطـق تـولـیـدی 

 احداث و ایجاد می شوند.

وی با اشاره به این که افزایش سـرمـایـه بـانـک 

کشاورزی به عنوان مهمترین نهاد تامین کـنـنـده 

منابع مالی بخش کشاورزی جهت نقش آفـریـنـی 

بیشتر در این بخش از اقدامات موثر در ایـن دوره 

بوده است، یاد آور شد: سرمایه بانک کشـاورزی از 

طی دو مرحله بـه  92میلیارد تومان در سال 1811

 میلیارد تومان افزایش یافته است. 6111

حجتی اضافه کرد:این افزایش سـرمـایـه، بـانـک 

کشاورزی را قادر می سازد بیش از گـذشـتـه در 

خدمت کشاورزان، تولید کنندگان و روسـتـایـیـان 

 قرار گیرد.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان تداوم و پـیـگـیـری 

برنامه های افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و 

شناسایی و بهره گیری از ظرفیت های تـولـیـدی 

جدید و اعمال حمایت و پشتیبانی از تولید داخلـی 

را از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی در سـال 

 اعالم کرد.  96
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میلیارد ریال تسهیالت رفع موانع تولیـــد  2411تصویب 

 طرح کشاورزی 24برای 

رسـانـی وزارت جـهـاد  به گزارش پایـگـاه اطـالع

کشاورزی، دکتر محمد خالدی مدیر کل دفتر امـور 

اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفـت: عـالوه بـر 

هزار بنگاه تولیدی کـوچـک و  11استفاده بیش از 

متوسط و طرح های نیمه تمام از تسهیـالت طـرح 

هزار میلیارد ریال، پرداخـت  35رونق تولید به مبلغ 

طـرح  48میلیارد ریال تسهـیـالت بـرای  4255

شاخ  کشاورزی در کارگروه ملی تسهیل و رفـع 

 موانع تولید تصویب شده است.

ها، بنگاه های کشاورزی و صنایع  وی افزود: این طرح

هـای  تبدیلی و تکمیلی هستند کـه در کـارگـروه

استانی مطرح، اما با توجه به دستورالعمل تـامـیـن 

مالی بنگاه های تولیدی کـوچـک و مـتـوسـط و 

های نیمه تمام دارای پیشرفت فیزیکی بـاالی  طرح

درصد با محدودیت برای تامین تسهیالت بانکـی  61

های بانکی آنها تعیین  روبرو بودند و یا وضعیت بدهی

 تکلیف نشده بود.

خالدی خاطر نشان کرد: طرح های مزبور در بیسـت 

و دومین جلسه کارگروه ملی و رفع موانـع تـولـیـد 

بنگاه اقتصادی کوچک و متوسـط  48مطرح و برای 

میلیارد ریـال از  4255متقاضی تسهیالت به مبلغ 

محل تسهیالت رونق تولید مصوب و موضوع به کلیه 

 های عامل ابالغ شد. بانک

دکتر محمد خالدی پیش بینی کـرد: در صـورت 

شغل جدیـد ایـجـاد و  1231جذب این تسهیالت 

 شغل تثبیت شود. 1281

مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی 

ها را در حوزه دام و طیور و صنـایـع  عمده این طرح

تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی که تکمیل کننده 

 زنجیره عرضه هستند، عنوان کرد.

ها مستـلـزم  وی گفت: دریافت این تسهیالت از بانک

 ها است. پیگیری متقاضیان و همکاری بانک

 طرح جایگزینی ماشین های کشاورزی فرسوده نهایی شد

به گزارش پایگاه اطـالع رسـانـی وزارت جـهـاد 

کشاورزی، دکتر کامبیز عباسی رییس مرکز توسعه 

مکانیزاسیون کشاورزی اعالم کرد: به طور میانگین 

درصد این ماشین ها دارای عـمـر بـیـش از  51

 سال هستند. 13استاندارد یعنی باالی 

هـای  وی اظهار داشت: طرح جایگزینی مـاشـیـن

فرسوده از سوی سازمان مدیریت و برنامـه ریـزی 

کشور و حوزه بهینه سازی مصرف سوخت در حال 

 پیگیری است.

وی افزود: ما به دنبال تامین مشوق هـای اجـرای 

این طرح از محل صرفه جویی سوخت و کـاهـش 

 ضایعات هستیم.

عباسی در همین حال پرداخت ما بـه الـتـفـاوت 

قیمت ماشین فرسوده و مـاشـیـن اسـقـاط را 

مهمترین مشوق در این حوزه عنوان کرد و گفـت: 

کشاورزان راضی به اسقاط تراکتور و کمباین هـای 

هـا  خود نیستند زیرا قیمت اسقاطی این مـاشـیـن

مبنی بر وزن آهن قراضه ماشین است و جـا دارد 

برای پر کردن مابه التفاوت قیمت ماشین اسقاط و 

ماشین فرسوده موجود در بازار، دولت حمایت الزم 

 را در این زمینه انجام دهد.

رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی بررسی 

ادواری و بازدید های سرزده از تولید کـنـنـدگـان 

لوازم و تجهیزات و آبیاری را از اقدام های مـرکـز 

عنوان و تصـریـح 95توسعه مکانیزاسیون در سال 

نوبت بازدید از تولـیـد  45کرد: تا کنون نزدیک به 

کنندگان لوازم و تجهیزات آبیاری صورت گرفته در 

مورد منجر به لغو گواهی آزمون شـده  9نتیجه آن 

و در سایر موارد استمرار کیفیت مطابق نمونه های 

 آزمون بوده است.

تولید کننده در عرصه  311وی با اشاره به فعالیت 

لوازم و تجهیزات آبیاری در کشور گفت: این تولید 

کنندگان موظفند نسبت به استاندارد سازی کاال و 

 اخذ تایید یه آزمون از این مرکز اقدام کنند.

رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی آزمـون 

های زراعی و باغی  و استاندارد سازی انواع سمپاش

را از دیگر اقدام های این مرکز در سـال جـاری 

عنوان کرد و اذعان داشت: انواع سـمـپـاش هـای 

های سـراسـری و  زراعی و باغی در قالب فراخوان

رسمی به عرضه کنندگان سـمـپـاش در کشـور 

واحد آزمون مرکز توسعه مکانیزاسیـون  18توسط 

 استاندارد سازی و تایید شدند.

های دارای تاییدیه از  وی اضافه کرد: تنها سمپاش

این مرکز، امکان بهره مندی از تسـهـیـالت خـط 

درصد را دارند و از ایـن رو  15اعتباری با کارمزد 

بکارگیری هر گونه سمپاش غیـر اسـتـانـدارد در 

 عرصه مزارع کشور منتفی است.

 قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد: 

ایران به دنبال تعیین تعرفه های ترجیجی در تجارت 

 کشاورزی با کشورهای اوراسیا 

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی و 

هـای  صنایع گفت: ایران به دنبال تعیین تـعـرفـه

ترجیحی با کشورهای عضو اتحـادیـه اقـتـصـادی 

 اوراسیا قبل از تجارت آزاد است. 

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، مهندس علی 

اکبر مهرفرد نسبت به کشت فراسرزمیـنـی ارقـام 

بومی برنج ایران در قرقیزستان ابراز عالقه مـنـدی 

کرد و گفت: میزان تولید برنج در کشور دو میلیون 

میلیـون  3هزار تن و میزان مصرف داخلی  311و 

 تن است.

مهرفرد با بیان این که مردم ایران بیـشـتـر ارقـام 

محلی و بومی برنج را می پسندند، اظهـار داشـت: 

اگر بخشی از ارقام برنج بومی با کیفیت ایـران در 

قرقیزستان تولید شود بازار داخلی از آن استقبـال 

 می کند.

وی با اشاره به کمبود آب در کشور تصریـح کـرد: 

در حال حاضربه علت کم آبی، به جز در استانهـای 

شمالی کشت برنج در سایر استان ها متوقف شـده 

 است.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی با بیـان ایـن کـه 

ایران رتبه نخست تولید پسته، انار و زعـفـران و 

رتبه سوم کشمش در جهان را در اختیار دارد، در 

مورد تجارت و صـادرات ایـن مـحـصـوالت بـا 

 قرقیزستان اعالم آمادگی کرد.

وی ظرفیت های تولید صـنـعـت غـذای کشـور 

همچون گوشت، لبنیات، آرد و ماکارونـی را بـاال 

 3عنوان کرد و گفت: میزان تولید در صنعت آرد 

 برابر نیاز کشور است.

مهرفرد در عین حال در مورد اجرای پروژه هـا و 

سرمایه گذاری های مشـتـرک مـیـان ایـران و 

قرقیزستان اعالم آمادگی کرد و اظهار داشت: ایران 

می تواند در پرورش آبزیان و فـرآورده هـای آن، 

ایجاد صنایع شیر، کشتارگاه هـا، بسـتـه بـنـدی 

گوشت و انواع کنسروهای حبوبات، فرآورده هـای 

سیب زمینی، خوراک دام و طیور با قرقیـزسـتـان 

 همکاری کند.

در این دیدار، وزیر کشاورزی، صنایـع غـذایـی و 

احیای اراضی قرقیزستان نیز با بیان این که ایـران 

در بخش کشاورزی پیشرفت های زیادی بـدسـت 

آورده است، خواستار سرمایه گذاری مشتـرک بـا 

ایران در بخش تولید، پاکسازی و بسـتـه بـنـدی 

حبوبات، احداث کشتارگاه، پرورش بچـه مـاهـی، 

ایجاد مجتمع فرآوری شیر و دامداری بـا پـرورش 

 نژادهای اصیل گاوی شد.

نوربیک موراشف تصریح کرد که کشورش با توجـه 

به ظرفیت های خوب آبی و خاکی به دنبال توسعه 

 تولیدات زراعی و باغداری نیز هست.

وی در ادامه نسبت به توسعه باغات این کشـور و 

ترویج آبیاری قطره ای با همکاری بخش خصوصی 

 ایران ابراز تمایل کرد.

رقـم بـرنـج در  11موراشف با اشاره به کشـت 

قرقیزستان، گفت: امسال سطح کشت این محصول 

 هزار هکتار افزایش یافته است. 11به 

وی افزود: ما برای افزایش تولید برنج به تجربیـات 

 و دانش فنی ایران نیازمندیم.

موراشف در مورد کشت فراسرزمینیـنـیـز اذعـان 

داشت: در حال حاضر در قرقیزستان قوانیـن الزم 

برای کشت محصوالت توسط کشاورزان خـارجـی 

وجود ندارد و این موضوع در حـال بـررسـی در 

 پارلمان ملی قرقیزستان قرار دارد.

وی گفت: در صورت تصـویـب قـوانـیـن کشـت 

فراسرزمینی، همکاری در این زمینه را پی گـیـری 

 خواهیم کرد.

در این دیدار، دکتر عباس شهدی کومله ریـیـس 

مرکز بین المللی برنج آسیای مرکـزی و غـربـی 

گفت: قرقیزستان به عنوان یکی از اعضـای ایـن 

مرکز دارای ظرفیت های خوبی بـرای سـرمـایـه 

 گذاری در حوزه برنج است.

وی اظهار داشت: بررسی های فنی این مرکز نشان 

می دهد که با وجود ظرفیت های آبی و خاکی در 

قرقیزستان، سرمایه گذاری در این زمینه می تواند 

 توسعه یابد.
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 گزیده اخبار کشاورزی ایران

مدیر بازاریابی و فـروش شـرکت خـدمات حمایتـی  

بـا    96 -95 کشاورزی کشور گفـت: در سـال زراعـی  

ــه  ــه برنام ــاد    ها و سیاســت   توجــه ب های وزارت جه

کشاورزی در جهت تـأمین کودهـای آلـی، زیـستی،  

بنیـانی دارنـد    بیولوژیک و کودهایی کـه منـشأ دانش 

 ایم.   ریزی کرده   برنامه 

ایم    فتاح شعبانی بابیان اینکه تمام تالش خود را کرده 

که سبد کودی شرکت خدمات حمـایتی کـشاورزی  

مورد    19 کشور را افزایش دهیم، افزود: در حال حاضر  

کود در سبد خودداریم که نسبت بـه سـال گذشـته  

 درصد رشد داشته است.   21 حدود  

نوع کود    19 برند برای تأمین    23 وی از عقد قرارداد با  

آلی کشور خبر داد و گفت: یکی از این شرکت هـا در  

  41 زودی تعداد قراردادهـا بـه    گلستان قرار دارد و به 

 رسد.   شرکت می 

برای نخستین بار بعد    94 شعبانی اظهار کرد: در سال  

ای کـه    های غیر یارانه   های زیاد به عرصه نهاده   از سال 

دهـد ورود    ای تخـصی  نمی   ها یارانـه   دولت برای آن 

 ایم.   پیداکرده 

مدیر بازاریابی و فـروش شـرکت خـدمات حمایتـی  

کشاورزی کشور تصریح کرد: با تالش برای ایجاد بازار  

ریزی    کنیم بـا برنامـه   رقابتی برای کودها تـالش مـی 

شرایطی را مهیا کنیم که چـه ازنظـر کمیـت و چـه  

پـذیر باشـیم، بـه    ازنظر کیفیت بتوانیم با بـازار رقابت 

همین دلیل شرایط فروش خود را تسهیل کـرده و از  

 حالت نقدی به حالت اعتباری درآوردیم. 

شعبانی گفت: در راسـتای حمایـت از کـشاورزان و  

ها، تولیدکننــدگانی کــه در درجــه اول    تولیدکننــده 

بنیان بودنـد و درجـه دوم در راسـتای تولیـد    دانش 

کودهایی هستند که آلودگی زیستی و محیطی ندارند  

کنیم و قــــراردادهایی را برقـرار    ارتباط برقـرار مـی 

 کنیم. 

وی افزود: ازجمله کودهایی کـه در حـال تـأمین آن  

که ایـن   «اسید هیومیک »هستیم کودی است به نام  

ماده کامالً آلی و در تأمین عناصر موردنیـاز گیـاه در  

 خاک مسثر است. 

 مدیر بازاریابی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور

  تولید کنندگان دانش بنیان بخش کشاورزی حمایت می شوند

مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران در پنجمیـن 

همایش مهندسی مالی که با موضوع مـدیـریـت 

ریسک مالی برگزار شد گفت: مدل پیـشـنـهـادی 

بورس کاالی ایران برای مدیریت ریسک در حوزه 

بازار محصوالت کشاورزی، استفاده از قراردادهـای 

مشتقه کاالیی و مشخصاً قرارداد اختیار معـامـلـه 

  .است

به گزارش ایلنا، حامد سلـطـانـی نـژاد در ایـن 

همایش که روز گذشته در دانشکـده مـدیـریـت 

دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره بـه اهـمـیـت 

بخش کشاورزی به عنوان یکی از پایه های توسعه 

اقتصادی در دنیا گفت: پروژه توسعه ای که اخیـرا 

در بورس کاالی ایران مورد توجه قـرار گـرفـتـه 

است، توسعه بخش کشاورزی بـا اسـتـفـاده از 

 .ابزارهای مالی نوین است

سلطانی نژاد گفت: قرارداد اختیار معامله یک راه 

حل مبتنی بر بازار است که تعبیر و تفسیـری از 

قیمت بازاریِ تمام اقداماتی که در فرآیند حمایت 

 از بخش کشاورزی انجام می شود را ارائه می کند.

وی در تشریح مدل پیشنهادی بورس کاال گـفـت: 

این مدل که به دولت برای صـرفـه جـویـی در 

ها کمک می کند مدل قراردادهای مشتـقـه  هزینه

 همراه با بیمه درآمد است.

مدیرعـامـل بـورس کـاالی ایـران افـزود: در 

قراردادهای اختیار معامله فروشنـده ی قـرارداد 

متعهد می شود که در صورت درخواست خریـدار، 

تعداد مشخصی از دارایی پایه را به قیمت اعـمـال 

معامله کند و قیمت اعمال نیز قیمتی است که در 

زمان قرارداد بر روی آن توافق شـده و الـبـتـه 

 تضامینی هم دریافت می شود.

وی توضیح داد: اگر از قراردادهای اختیار معامـلـه 

برای محصوالت کشاورزی استفاده کـنـیـم مـی 

توانیم دو یا سه ماه قبل از فصل بـرداشـت کـه 

امکان برآورد سطح زیر کشت یا محصول کشـاورز 

وجود دارد به هر کشاورز یک اختیار فروش اعطـا 

کنیم که بتواند محصول خود را به دولت یـا هـر 

 شود بفروشد. نهاد دیگری که متعهد این اوراق می

وی افزود: امکان دیگری که در این مـدل وجـود 

دارد این است که قیمت این اختـیـار را دولـت 

 تواند به صورت سوبسید پرداخت کند. می

وی اشاره کرد: نکته حائز اهمیت، برآورد دقیـقـی 

از محصول قابل برداشت کشاورز اسـت بـر ایـن 

اساس قیمت را در قرارداد اختیار مشخ  کرده و 

تعیین می کنیم کل قیمت یا بخشی از آن را بـه 

کشاورز سوبسید دهیم و بر حسب سـطـح زیـر 

کشت هر کشاروز نیز به او اختیار فـروش اعـطـا 

 کنیم. می

وی یادآور شد: همواره دولـت هـا بـخـشـی از 

محصوالت کشـاورزی را بـه عـنـوان ذخـایـر 

استراتژیک نگهداری می کنند که در ایـن مـدل 

دولت بخشی از ذخایر را در مالکیت خود نگه مـی 

دارد و مابقی اختیار ها را به منـاقصـه عـمـومـی 

مـی فـروشـد کـه حـائـز   گذاشته و به افرادی

صالحیت هستند مثل نانوایان، آرد سازها یا سایـر 

صنایع غذایی مرتبط که امکان تحویل گـنـدم از 

 کشاورز را دارند.

وی همچنین گفت: این آپشن ها یا اخـتـیـارهـا 

قابلیت معامله در بازار ثانویه را دارند و خـاصـیـت 

این روش ارزش گذاشتن به حمـایـت دولـت از 

بخش کشاورزی است به این ترتیب که قیمت این 

حمایت استخرا  می شود و بخش عمـده ای از 

 هزینه های تبعی کار کاسته می شود.

مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران تصریح کرد: 

با استفاده از این روش چالش موجود در ساخـتـار 

کشاورزی فعلی که فروش محصول بـه قـیـمـت 

بسیار نازل به واسطه گران، پیله ورها و کیف بـه 

 دست هاست، مرتفع می شود.

سلطانی نژاد با اشاره به پتانسیل باالی اقتصاد مـا  

برای توسعه بازار مشتقه، اظهار داشـت: امسـال 

ارزش معامالت بازار مشتقه در بورس کاالی ایران 

از ارزش بازار معامالت فیزیکی پیشی گرفت و بـه 

میلیـارد دالر رسـیـده در  11/5میزانی بالغ بر 

 11حالیکه ارزش بازار معامالت فیزیکی حـدود 

 میلیارد دالر است.

وی با اشاره به تجـارب کشـورهـای مـخـتـلـف 

افزود: اگر به الگوی اقتصادی آمریکـا نـگـاه   دنیا

دو بخش شـکـل  کنیم اقتصاد این کشور بر پایه 

گرفته است بخش نظامی و بخش کشاورزی و در 

عمل می بینیم اهمیت بخش کشاورزی کمتـر از 

بخش نظامی نیست و به عنوان یـک صـنـعـت 

 استراتژیک مورد توجه قرار گرفته است.

سلطانی نژاد این صنعت را همواره با تالطـمـاتـی 

همراه دانست و گفت: تمامی کشـورهـا از ایـن 

صنعت حمایت می کنند حتی اگر مجبور به دادن 

 سوبسید به بخش کشاورزی باشند.

از  با اشاره به ریسک های حوزه کشـاورزی   وی

جمله جغرافیا،آب و هوا و میزان بـارش گـفـت: 

ساختار کشاورزی در برخی کشورها از جـمـلـه 

کشور ما ساختار مالکیت خرد بوده و این ساختـار 

 نیازمند حمایت است.

 مدیرعامل بورس کاالی ایران در پنجمین همایش مهندسی مالی

اختیار معامله مدل موفق دنیا برای مدیریت ریسک 

  حوزه کشاورزی

های بـانـک  پرداز با هدف اجرای مأموریت طرح تله

کشاورزی در امور مشتریان به ویژه ارائه خـدمـات 

 .اندازی شد نوین بانکی، در این بانک راه

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعالم بـانـک 

کشاورزی، در این طرح خریدار بـدون نـیـاز بـه 

تواند هـزیـنـه  دستگاه کارتخوان و کارت بانکی می

صورت حساب خود را با استفاده از اپلیکیشن آپ 

با سرعت و سهولت به فـروشـنـده )پـذیـرنـده( 

 .پرداخت کند

های آسان پرداخـت و  پرداز با مشارکت شرکت تله

پرشین سوئیچ در این بانک اجرایی شده و بـرای 

کسب و کارهایی که سرویس ارسال کاال )پرداخت 

در محل( یا ارائه خدمت دارند یا مراکز خـریـدی 

که پرداخت مبلغ را بدون مراجعه به صنـدوق یـا 

پرداخت بدون کارت در صندوق به مشتریان خود 

 .دهند، مناسب و کاربردی است ارائه می

افزاید، امکان انجام تراکنش از راه  این گزارش می

هـای ایـن  ترین مـزیـت دور با تلفن همراه از مهم

روش پرداخت است که عالوه بر جـلـوگـیـری از 

افشای رمز کارت مشتریان، به عنـوان خـدمـتـی 

متمایز موجب حفظ امنیت حساب و اطـالعـات 

 .شود محرمانه کارت مشتریان می

امکان پرداخت غیر حضوری، پرداخـت هـزیـنـه 

صورتحساب بدون استفاده از کارت بـانـکـی بـا 

سرعت و سهولت، پرداخت سریع فـقـط بـا وارد 

( ارسال پیـامـک بـرای CVV2کردن رمز دوم و )

خریدار و فروشنده پس از انجام تراکنش، امـکـان 

میلیون ریال در روز با هـر  511پرداخت تا سقف 

کارت عضو شبکه شتاب و مدیریت خـریـدهـا و 

ها و  از دیگر مزیت ها از طریق اپلیکیشن، تراکنش

 .آید های این طرح به شمار می قابلیت

تـوانـنـد بـا  متقاضیان استفاده از این خدمت می

پرداخت نسبت به  مراجعه به پایگاه اینترنتی آسان

دریافت و نصب اپلیکیشن آپ، اقدام و از مـزایـای 

 .مند شود آن بهره

 پرداز در بانک کشاورزی اجرای خدمت جدید تله

http://www.ilna.ir/بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/463097-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%
http://www.ilna.ir/بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/463097-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%

