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 احیای ناصواب یک وزارتخانه
 *دکتر ناصر شاهنوشی

از دوره پهلوی اول که نظامات و ساختار اداری و اقتصادی کشور به شکل کنوونوی آن نضو  

گرفت، تجارت یکی از موضوعاتی بوده که به اشکال مختلف در این ساختار جایگاه مشخوصوی 

های تجاری در قالب یک وزارتخانه مستقل  ای از مقاطع ساماندهی فعالیت داشته است. در پاره

 شده است. ها تعریف می ها در درون سایر وزارتخانه بوده و در دورانی هم جایگاه این فعالیت

گرا و تولیودموحوور  های عمرانی اول تا سوم قبل از انقالب اسالمی که رویکرد درون طی برنامه

های اقوتوصوادی کشوور بوه خوود  داشته است، تجارت، جایگاه چندان رفیعی را در سیاست

اختصاص نداده است. از برنامه عمرانی چهارم قبل از انقالب که جهت برنامه به سمت اقتصواد 

ویژه در برنامه  ای پیدا کرد. به باز تغییر یافت وزن تجارت در اقتصاد ایران افزایش قابل مالحظه

عمرانی پنجم که همزمان با افزایش قیمت جهانی نفت و درآمدهای نفتی کشور زمینه را برای 

ها افوزایوش  فراهم کرد. از آنجا که در این سال 1352تشکیل وزارت مستقل بازرگانی در سال 

درآمد ملی کشور حاصل تولید واقعی اقتصاد نبود، عدم توازن را بین بخش تولید و مصرف در 

کشور ایجاد کرد. در واقع شکست ساختاری در اقتصاد ایران را باید به افزایش درآمدهای نفتی 

های تجواری در کشوور  نسبت داد که منجر به تغییر الگوی مصرف شد و فعالیت 52از سال 

های تولیدی در کشور رشد و نمو چشمگیری پیدا کرد و عمال وزارت بازرگانی را  فارغ از بنیان

 های اقتصادی کشور تبدیل کرد. ترین وزارتخانه به یکی از مهم

رغوم  این روند پس از انقالب اسالمی و شروع جنگ تحمیلی و وجود موانع تولید در کشور بوه

هایی که تجارت در کشور را ارتقا داد و  هایی ارزی تشدید شد. به بیان دیگر مولفه محدودیت

های واقعوی اقوتوصواد  های بخش ای قرار گرفت، حاصل کنش وزارت بازرگانی در موقعیت ویژه

های بازرگانی کشور ایجاد شد  نبوده است. در چنین شرایطی طبعا امتیازاتی در فرآیند فعالیت

کوه در کشوورهوای  حوالوی مند شدند؛ در های محدودی از فعاالن اقتصادی از آن بهره که الیه

یافته و تعداد زیادی از کشورهای نوظهور در عرصه اقتصاد جهانی رویکرد کامال متفاوتی  توسعه

عنوان کشورهوای  طور سنتی به بر کشورهایی که به را از آنچه در ایران رخ داده، شاهدیم. عالوه

های توسعه اقتصادی کشورهای جنوب و شورق آسویوا  یافته مشهورند، نگاهی به برنامه توسعه

های  های بخش های تجاری خود را در راستای تقویت بنیان دهد این کشورها سیاست نشان می

اند. از همین رو در ساختار اداری بسیاری از این کشورها تجارت در  واقعی اقتصاد تنظیم کرده

عنووان وزارت  های تولیدی قرار گرفته است و اساسا وجود وزارتخانه مستقلی به ذیل وزارتخانه

 بازرگانی در فضای اقتصاد رقابتی جهانی معنایی ندارد.

های تکنولوژی ضمن آنکه منجر به تنووع توولویود  همه ما به خوبی واقف هستیم که پیشرفت

محصوالت شده، اقتصاد را به سمت اقتصاد رقابتی سوق داده است. در چنین شرایطی کاهوش 

ها یک رکن رکین و یک اصل اساسی  ها و بهبود کیفیت محصوالت و عدم افزایش قیمت هزینه

هوای  برای ماندن در گردونه اقتصاد جهانی است. بر همین اساس است که خیلوی از بونوگواه

کنند نقش انبارداری را در فرآیند تولید تا مصرف کمرنگ کنند و عموال بوا  تولیدی تالش می

کنند که تولیود  ریزی می ای برنامه گونه های هدف و نیاز به مصرف به درک عمیق از شرایط بازار

های انبارداری را متحمل نشونود. در واقوع  مستقیما به بازارهای مصرف سرازیر شود تا هزینه

اند و در یک منظومه واحد تعریوف  آمیختگی پیدا کرده تولید و مصرف به نوعی با یکدیگر درهم

شوند. طرح موضوع زنجیره عرضه و زنجیره ارزش رویکردی است که منجر بوه افوزایوش  می

شود. شرط الزم برای داشتن یک زنجیره ارزش مووفوق کوه  آمیختگی می وری این درهم بهره

ای اسوت کوه  های یکپارچه ها و سیاست وری را به همراه داشته باشد، اتخاذ روش افزایش بهره

توان از یک طرف بر زنجیره ارزش تاکید کورد  باید توسط متولیان این زنجیره اعمال شود. نمی

های مورد نیاز برای تحقق واقعی این زنجیره را در دو نوهواد  ها و سیاست و از طرف دیگر برنامه

  3یافته و  ............ ادامه در صفحه  وجو کرد. نگاهی به تجارب کشورهای توسعه جداگانه جست
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اولین نشست موضوعی انجمن اقتصواد کشواورزی 

ایران با عنوان تبین اهمیت و جوایوگواه اقوتوصواد 

    هوای ادواری کشاوری در چوهوارچووب نشوسوت

موضوعی، مصوب هیئت مدیره انجمون بویوسوتوم 

در گوروه اقوتوصواد کشواورزی 1396اردیبهشت 

دانشکده کشاورزی دانشگاه  فردوسی مشهد برگزار 

 شد.
 

در این نشست که با حضور مدیران، اعضاء هویو ت 

های آموزشوی اقوتوصواد  علمی و دانشجویان گروه

های کشور برگزارشد، پویوراموون  کشاورزی دانشگاه

برخی موضوعات و مسائل رشته اقتصاد کشواورزی 

و اشتغال دانش آموختگان در سه جلسه صوبوو و 

 بعد از ظهر بحث و تبادل نظر گردید.
 

در جلسه نخست، پس از خیر مقدم  توسط دکوتور 

ناصر شاهنوشی رئیس محترم دانشکده کشواورزی 

دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان میزبوان، دکوتور 

محمود دانشور کاخکی نایب رئیس هی ت مودیوره 

انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، جایگواه اقوتوصواد 

کشاورزی، چگونگی تحول آن و همچنین موضووع 

اشتغال دانش آموختگان را سه محور مهوم هودف 

 برگزاری این نشست بیان کرد.
 

دکتر حبیب اهلل سالمی رئیس انجومون اقوتوصواد 

کشاورزی ایران با توجه به نقش و اهمیت برگزاری 

ها در بهبود وضعیت رشته اقتوصواد  اینگونه نشست

کشاورزی در مجموعه آموزش عالی کشور از جموع 

حاضر بخاطر مسئولیت پذیری و مشارکت در ایون 

 امر تقدیر و تشکر کرد.
 

وی همچنین اظهار امیددواری کرد، در جولوسوات 

های  مشابه آتی سایر اعضای انجمن و مدیران گروه

آموزشی نیز بتوانند با حضور فعال خود انجمون را 

 در دسترسی به اهداف مورد نظر یاری رسانند. 

دکتر سالمی روند نزولی کیوفویوت دانشوجوویوان 

ورودی و توسعه کمی بدون ضابطه بورای ایوجواد 

رشته و گرایش را دو چالش عمده رشته اقوتوصواد 

کشاورزی در کشور ذکر کرد و خواسوتوار تووجوه 

 جدی به این مسئله شد.
 

در ادامه این جلسه مدیران و نمایندگان گروههوای 

اقتصاد کشاورزی هر یک ضمن معرفی گروه  خود، 

نقطه نظرات خود را در خصوص محورهوای موورد 

 بحث و مشکالت پیش روی مطرح کردند.

 

جلسه دوم این نشست در حضوور دانشوجوویوان 

اقتصاد کشاورزی مقاطع کارشناسی و تحوصویوالت 

 تکمیلی  برگزار شد.

ریاست محترم انجمن ضمن ابراز خورسونودی از 

حضور دانشجویان بار دیگر هدف برگزاری نشسوت 

را برای دانشجویان تبیین نمود و جایگاه و اهمیوت 

اقتصاد کشاورزی و مهم ترین چالشهای پیش روی 

این رشته را یاد آور شد و در ادامه با طرح سواالتی 

در خصوص تغییر نام رشته و موضووع اشوتوغوال، 

 دانشجویان را به مشارکت در بحث دعوت نمود.

پس از استماع نقطه نظرات دانشجویان مقرر شود 

طرح مطالعاتی جامعی پیشنهاد گوردد و در آن 

نظرات کارشناسی اساتید و اعضاء هیو ت عولوموی 

گروه های اقتصاد کشاورزی و سوایور مووسوسوات 

علمی و آموزشی و پژوهشی و همچونویون مووارد 

پیشنهادی دانشجویان تحصیالت تکمیلی تهیوه و 

تدوین گردد تا این مسئله با  ابعاد دقیق تری مورد 

 بررسی قرار گیرد. 

در سومین جلسه این نشست  موارد  مطرح شوده 

در دو جلسه صبو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 

و در نهایت پس از ارائه نظرات شرکت کننودگوان، 

خالصه مباحث و راهکارهای مورد نظر  بر اسواس 

مطالب و نظرات ارائه شده برای رفع چوالوش هوا  

 بشرح زیر مطرح گردید:

و افزایش حساسیت و استفاده از اسوتوانوداردهوای 

باالتر برای جذب و پذیرش دانشوجوو بوویوژه در 

 مقاطع تحصیالت تکمیلی

و برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاهای آمووزشوی 

در سطو گروههای اقتصاد کشاورزی کشور جهوت 

 ایجاد مهارت عملی 

 و تالش برای افزایش قدرت تحلیلی دانشجویان 

و ایجاد تناسب و توازن بین نیاز های جواموعوه و 

 گسترش رشته اقتصاد کشاورزی

تالش و برنامه ریزی جهت اعوزام دانشوجوویوان  -

دکتری به خارج از کشور در چوهوار چووب دوره 

 فرصت مطاعاتی مصوب

و بررسی راهکارهای گسترش زمینه اشتغال بورای 

دانش آموختگان این رشته با تاکید بر رفع مووانوع 

ایجاد شده در برخی آزمون های اسوتوخوداموی از 

 جمله بانکها

و دعوت از کلیه همکاران و اعضای هیئت علمی و 

متخصصان مرتبط با حوزه اقتصاد کشاورزی جهت 

عضویت و همکاری با کمیته های تخصصی انجمن 

 اقتصاد کشاورزی ایران

و تشویق ودعوت از گروهها، اعضای هیئت علمی و 

دانشجویان)بویژه تحصیالت تکمیلی( جهت ارتباط 

منسجم و منظم با انجمن اقتصاد کشاوری و تعامل 

 بیشتر با سایت انجمن

در پایان نشست دکتر حمید امیر نژاد مدیر گوروه 

اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوک کشاورزی و منابع 

طبیعی ساری آمادگی خوود را بورای بورگوزاری 

 1396دومین نشست تخصصی انجمن در پوائویوز 

 اعالم نمودند

اردیبهوشوت بوا  23روز  19این نشست در ساعت 

بازدید از مجتمع آموزشی و تحقیق توسعه صنایوع 

غذائی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی پوایوان 

 یافت.

 اولین نشست تخصصی انجمن اقتصاد کشاورزی ایران برگزار شد
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های  به اطالع محققان، پژوهشگران، دانشجویان و اساتید محترم رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی و سایر رشته

 Iranian Journal of Agricultural and Natural Resourceرسووووواند، مجووله بیووون المللی مرتبط می

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

باشد.  پژوهشی شما محققان گرامی می و نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آماده دریافت مقووواالت علمی

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

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

 در همیوون زمینه آماده پاسخ گویی می باشد. 326با پیش شماره  32222767

متعلق بوه  IJAREپایگاه الکترونیک دو فصلنامه 

 انجمن اقتصاد کشاورزی ایران بروزرسانی شد.

مجله اقتصاد کشاورزی و منابع طبویوعوی ایوران 

دارای مجوز انتشار از سوی کمیسیون نشوریوات 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و بوه زبوان 

اصلی انگلیسی در تابستوان و زمسوتوان چوا  

شود. هیئت تحریریه مجله را استادان بنام و با  می

سابقه رشته مهندسی اقوتوصواد کشواورزی در 

دانشگاه دهای مهم داخلی و خارجوی تشوکویول 

دهد. عالقمندان برای کسب اطالعات بیشوتور  می

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

Agricultural and Natural 
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درگاه پرداخت الکترونیکی سایوت انوجومون 

 اقتصاد کشاورزی ایران راه اندارزی شد.

به گزارش روابط عمومی انوجومون اقوتوصواد 

کشاورزی ایران، با راه اندارزی درگاه پرداخوت 

الکترونیکی سایت انجمن اقتصواد کشواورزی 

ایران، مشکالت مر بوط به پورداخوت هوای 

عضویت اعضا در انجمن، پرداخت برای چوا  

مقاالت در فصلنامه اقتصاد کشاورزی انجمون، 

های آموزشی و ثبت نام در  ثبت نام در کارگاه

دهمین کنفرانس اقتصواد کشواورزی ایوران 

 مرتفع گردید. 

گفتنی است این درگاه با هموکواری بسویوار 

خوب بانک کشاورزی ایران و شرکوت آسوان 

پرداخت پرشین برای انجمن اقتصاد کشاورزی 

  ایران توسعه داده شده است.

حسب اطالع اعضاء محترم و فرهیخنوه انوجومون 

اقتصاد کشاورزی ایران، مهندس محمود حوجوتوی 

وزیر محترم جهاد کشاورزی در مراسم افتتواحویوه 

دهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایوران 

پیرامون مسائل کشاورزی ایران سواالتی را مطورح 

کردند که با توجه به اهمیت مووضووع در ارائوه 

های کارشناسی، لزوم مشارکت متخصصان و  پاسخ

پژوهشگران رشته اقتصاد کشاورزی را بویوش از 

 پیش آشکار می سازد.

لذا بدینوسیله فراخوان مشارکت و ارائه پیشنهادات 

های پژوهشی کاربردی در حووزه سوواالت  و طرح

گردد. از کلیه متوخوصوصوان،  مطرح شده اعالم می

هوای اقوتوصواد  استادان و اعضاء هی ت علمی گروه

های کشور و همچنویون اعضواء  کشاورزی دانشگاه

هی ت علمی و کارشناسان ارشد انجمن اقوتوصواد 

کشاورزی ایران که در موسسات علمی و پژوهشوی 

شوود  مشغول فعالیت می باشند در خوواسوت موی

پاسخ های خود را  بصورت دسته بنودی شوده و 

کشاورزی ایران  موضوعی به دبیرخانه انجمن اقتصاد

 ارسال فرمایند. 

همچنین در صورتیکه محققان محترم برای پاسوخ 

به هر یک از سواالت مذکور طرح پژوهشوی و یوا 

تووانونود  شیوه نامه خاصی مد نوظور دارنود موی

پیشنهادات خود را بصورت مدون بوا چوارچووب 

نظری قابل قبول و با برآورد هزینه پوژوهوش بوه 

 دبیرخانه انجمن اقتصاد کشاورزی ایران ارائه دهند. 

انجمن اقتصاد کشاورزی ایران مصمم است در ایون 

های تخصصی بوا مسووالن وزارت  ارتباط  نشست

جهاد کشاورزی و حتی المقدور در حضوور وزیور 

ها و پویوشونوهوادات  محترم برگزار نماید و پاسخ

پژوهشی دریافتی از سوی اعضا و موتوخوصوصوان 

 فرهیخته انجمن را با ایشان مطرح نماید.

اضافه می گردد طرح های پژوهشی پیوشونوهوادی 

منحصرا با نام پیشنهاد دهنده طرح و با حوموایوت 

حقوقی انجمن اقتوصواد کشواورزی ایوران ارائوه 

گردد و پس از تصویب موضوع پژوهش و ت مین  می

اعتبار مربوطه، از ارائه کننده طرح برای شروع بوه 

 کار بطور رسمی دعوت به عمل می آید.

 سواالت وزیر محترم جهاد کشاورزی:

و دستیابی به چشم انداز مبتنوی بور اقوتوصواد 1

مقاومتی مستلزم اتخاذ چه رویکردهایی در حووزه 

هوایوی  اقتصاد کشاورزی بوده و ورود به چه پارادایم

 است؟

و علم اقتصاد کشاورزی چه پیشنهادی برای حول 2

مشکل ساختاری در زمینه وجود فاصله بین تولیود 

 تا مصرف دارد؟

های اقتصادی در بخش کشواورزی  و خلق مزیت3

 مستلزم اتخاذ چه رویکردی است؟

ای بورای  و دانش اقتصاد کشاورزی چه تووصویوه4

 نظام بهره برداری بهینه در کشور دارد؟

ور هستند؟ نظام بهره بورداری  ها بهره و آیا تعاونی5

خانوادگی چطور؟ کارشناسان اقتصاد کشاورزی در 

ها چه راهبردی را پیشونوهواد  مواجهه با این چالش

 کنند؟ می

و دانشمندان اقتصاد کشاورزی چه راهوکواری را 6

برای جذابیت سرمایه گذاری و جذب سرمایوه در 

 بخش کشاورزی ایران توصیه می کنند؟

و اقتصاد کشاورزی برای بهبود رابطوه موبوادلوه 7

ها چه پیشونوهوادی  بخش کشاورزی با سایر بخش

 دارد؟

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

 انجمن اقتصاد کشاورزی ایران 

 راه اندازی شد

...... کشورهای موفق در عورصوه  1ادامه از صفحه 

اقتصاد جهانی بیانگر آن است که ایون کشوورهوا 

ای را از تولویود توا مصورف  های یکپارچه سیاست

کنند که بویوان مصوادیوق آن  تدوین و اعمال می

 موجب اطاله مطلب خواهد بود.

بدون قضاوت در چرایی تصوویوب ادغوام وزارت 

های صنوعوت و موعودن و  بازرگانی در وزارتخانه

اساس این اقدام را بوایود  1393کشاورزی در سال 

مورد ستایش قرار داد و آن را یکوی از مصووبوات 

ارزشمند مجلس شورای اسالمی در طول حیات آن 

دانست. بدون شک این ادغام از مبانی نوظوری و 

تجارب ارزشمند سایر کشورها برخوردار است. البته 

بسان خیلی از قوانین دیگر، مشکالتی در اجورای 

این قانون وجود داشته است و ایراداتی بور نوحووه 

هوای جوهواد  ایجاد ساختار جدید در وزارتوخوانوه

کشاورزی و صنعت و معدن وجود دارد که باید در 

جهت رفع این ایرادات تالش کرد و ساختار چابکی 

های یکپارچه  را که منجر به اتخاذ و اجرای سیاست

در زنجیره عرضه شود، ایجاد کرد که قطعا با توجه 

با مشکالت ساختاری سیستم اداری کشور کوموی 

 بر خواهد بود. زمان

برای مثال پس از قریب به سه سال وظایف وزارت 

بازرگانی سابق در حوزه کشاورزی در وزارت جهواد 

سوال  6کشاورزی تمرکز یافت و پس از حودود 

ایجاد معاونت بازرگانی در وزارت جهاد کشواورزی 

به تصویب هیات وزیران رسید. با همه این مووانوع 

ساختاری، براساس شواهد، آمار و اطالعات موجوود 

وزارت جهاد کشاورزی در زمینه ایجواد زنوجویوره 

عرضه محصوالت کشاورزی موفق عمل کرده اسوت 

و تصمیمات منطقی برای حمایوت از توولویود و 

مصرف محصوالت کشاورزی در ساختار جدید ایون 

توان بوه مووارد  وزارتخانه اتخاذ شده است که می

متعددی از آن اشاره کرد. رویکردی هوم کوه در 

ساختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود 

های بسیار که ناشی از ساخوتوار  رغم کاستی دارد به

لخت و ناکارآمد گذشته است، رویکرد مونواسوبوی 

است. نباید مشکالت حوزه صوادرات را حواصول 

سیاست تمرکز وظایف وزارت سابق بازرگوانوی در 

های جهاد کشاورزی و صنعت و موعودن  وزارتخانه

های کالن و  دانست. این مشکالت ناشی از سیاست

بخشی کشور است که باید در جای خوود بوه آن 

 پرداخت.

اگر حمایت از تولید و تقویت زنوجویوره عورضوه 

عنوان یک سیاست راهبردی مدنظور موقواموات  به

اقتصادی و سیاسی کشور است، ایجاد تشوکویوالت 

مستقل در قالب وزارت بازرگانی در راستوای ایون 

بینانوه  سیاست راهبردی نخواهد بود. در نگاه خوش

ارائه الیحه دوفوریتی ایجاد وزارت بازرگانی ازسوی 

دولت به مجلس شورای اسالمی حاصل تصومویوم 

های موجوود اقوتوصواد  کسانی است که از واقعیت

خبرند و از دانش کوافوی بورای  رقابتی جهانی بی

های تولید و افزایش رفاه  درک درست تقویت بنیان

کنندگان برخوردار نویوسوتونود. در نوگواه  مصرف

آوری  بینانه ارائه این الیحه که با تعجیل تعجب واقع

همراه بوده است ازسوی افرادی مورد حمایت قورار 

گرفته که به هر دلیل منافع ملی کشور را اولوویوت 

 دانند. اصلی خود نمی

 2637منبع: روزنامه دنیای اقتصاد شماره 
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 آشنایی با نهادها، سازمانها و معاهدات بین المللی 

به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی اتواق 
 28بازرگانی تهران، شی جین پیونوگ از سوران 

کشور جهان طی مراسمی در پکن استقبال کورد. 
 مراسمی که بحثش تا به امروز ادامه داشته و بوه 

معروف است که ناشوی از  یک کمربند و یک جاده
 بلندپروازانه ترین سیاست خارجی چین است.

شوروع  2313سوال  طرح یک کمربند، یک جاده
گذاری زیربنایی میلیوارد  هم با تعهد سرمایه شد، آن

دالری چین در کشورهایی که در اموتوداد جواده 
ابریشم تا اروپا قرار دارند. این آرزو خیولوی بوزر  

میلیارد دالر  153حال تقریباً سالی  است. چین تابه
اند هزینه  کشوری که این طرح را امضا کرده 68در 

کرده است. اجالس سران )با نام فوروم( بیشتوریون 
هوای  تعداد مقامات خارجی را نسوبوت بوه بوازی

حوال  جذب کرد. بااین 2338المپیک پکن در سال 
تعداد کمی از رهبران اروپا در این نشسوت دیوده 

ها پیامدهای ایون ابوتوکوار  شدند، چراکه اکثر آن
 اند. ها را نادیده گرفته چینی

ترین بیان از عزم آقای شی بورای  این پروژه، روشن
شکستن اظهارنظرهای رسمی دنگ ژیائوپینوگ و 

هایمان و در انتظار زمان ماندن  پنهان کردن توانایی
اسوت. اجوالس یوک  و سعی نکردن برای رهبری

( BARFکمربند و یک جاده )با نام اخوتوصواصوی 
دومین رویداد از مجموعه طرح آقای شی است کوه 
امسال برگزار شد و به نوعی ادعای چویون بورای 
رهبری جهانی است. )اولین سخنرانوی او عولویوه 
حمایت گرایی از تولید در مجمع جهانی اقتصوادی 

، وانوگ 2314در داووس در ماه ژانویه بود.( سال 
یی، وزیر امور خارجه چین گفته بود: این ابوتوکوار 

ترین سیاست خارجی آقای شوی بووده  عمل مهم
است. هدف نهایی از این طرح رقابت اوراسیا )تحت 

سوی اقیانوس اطولوس )توحوت  سلطه چین( با آن
 سلطه امریکا( است.

پشت این ضرورت اسوتوراتوژیوک یوک دروغ از 
های ثانویه وجود دارد که تعداد و تنووع آن  انگیزه

باعث شک و تردید در مورد انسجام عومولوی ایون 
هوا،  گذاری در زیرسواخوت شود. با سرمایه پروژه می

ای بورای سوود  آقای شی امیدوار است که خوانوه
بیشتر از ذخایر ارزی چین پیدا کند که بیشتور از 
اوراق بهادار دولتی امریکا باشد. او همچنین امیدوار 

های چینی  است که بازارهای جدیدی برای شرکت
آهن سریع السیر و  های راه ایجاد شود، مانند شرکت

صادرات مازاد تولید سیمان، فوالد و سایر فولوزات 
گذاری در کشورهای آسویوای  کشورش. با سرمایه

هوای  تواند محولوه زند که می مرکزی، او تخمین می
های غربی خوود از سویون  تری برای استان باثبات

هوای  کیانگ و تبت ایجاد کند. با تشوویوق پوروژه
بیشتر در اطراف دریای چین جنوبی، این ابوتوکوار 

تواند ادعای چین در منطقه را تقویت کند  عمل می
به خوطووط  در طرح یک کمربند، یک جاده )جاده

دریایی اشاره دارد.( اما مشکل این است کوه ایون 
طلبی در تضاد با دیگران است، چراکه آیوا در  جاه

واقعیت این پروژه خطرناک در آسیای مرکزی بهتر 
گذاری در بازار اوراق بهادار دولتی امریکوا  از سرمایه
ترتیب یک جنگ داخلی بین نهادهوای  این است؟ به

مهم چین وجود دارد، ازجمله وزارت بوازرگوانوی، 
ریوزی و  وزارت امور خارجه، کمیسیوون بورنواموه

کونود  تر می های چین. آنچه مسئله را سخت استان
های سودآور در  سختی پروژه این است که چین به

بسیاری از کشورهای در امتداد کمربنود و جواده 
که تجار چینی در آسویوای  طوری کند؛ )به پیدا می

گویند یک جاده، یک تولوه(. بوا  مرکزی به آن می
هوای مونوفوی  ها چین با واکنش درپوش تمام این
های منتخب در کشورهای سریالنکا،  برخی از دولت
هایش مواجه شده است که طورح  میانمار با برنامه

کنند و یا به دنوبوال موذاکورات موجودد  انکار می
شده ای هستند که پیشینیانشان  های تصویب پروژه

عنوان یک نتیجه از ایون فووروم،  اند. به امضا کرده
آقای شی به دنبال پویودا کوردن راهوی عولویوه 

 های منفی است. واکنش
تواند شکست  با این حال، این فکر که این پروژه می

تواند ماجرا را به بیراهه بکشاند. اما چین  بخورد می
به این نیاز دارد چراکه باید به بورخوی مشوکوالت 

 اقتصادی پاسخ دهد.
ابتکار یک کمربند و یک جاده مشوکوالت زیوادی 
دارد، اما آقای شی مصمم است که آن را انوجوام 

 منبع: گروه اقتصادی آنادهد.                       

 ابتکار یک کمربند و یک جاده چین چیست؟

 ایران در طرح جاده ابریشم نوین حضوری فعال خواهد داشت

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به جوایوگواه 

ارزشمند جمهوری اسالمی ایران در طرح احویوای 

یوک  -یک کمربند »راه ابریشم نوین موسوم به 

از حضور و مشارکت فعاالنه کشورمان در این  «راه

 طرح بزر  خبر داد.

به گزارش ایرنا، علی طیب نیا که در پایان اجالس 

دو روزه همکاریهای بین المللی راه ابریشم در پکن 

با خبرنگار ایرنا گفت وگو می کورد، گوفوت کوه 

کشورمان شرایط بسیار فوق العاده و ایده آلوی در 

رئیس جوموهووری  طرح ابتکاری شی جین پینگ

خلق چین دارد و قصد دارد نوقوش مووثوری در 

 اجرای آن داشته باشد.

او اظهار داشت که نقش ایران در ایون طورح بوه 

دلیل مرتبط بودن با راه ابریشم قدیم از دیوربواز، 

بسیار موثر خوواهود بوود و در طورح جودیود 

 همکاریهای نزدیکتری مدنظر است.

وی در ادامه سخنان خود به برگزاری همایش بین 

المللی راه ابریشم در پکن با حضور ایران و بیش از 

کشور و منطقه و رئیسان سازمان های مهوم  133

بین المللی دنیا اشاره و این گردهمایی بوزر  را 

 بسیار مهم و مفید ارزیابی کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان گفت که به 

عنوان نماینده دولت جمهوری اسالموی در ایون 

اجالس شرکت کرده و سند مربوط به اجوالس را 

نیز به همراه دیگر کشورها بورای هوموکواری در 

 احیای راه ابریشم نوین به امضا رسانده است.

او در بخش دیگری از سخنان خود به دیودارهوای 

صورت گرفته در حاشیه این اجالس اشاره کرد و 

گفت: بخش قابل توجهی از دیودارهوای صوورت 

گرفته حول محور مسائل اقتصوادی و تووسوعوه 

همکاریها و تالش برای رفع همه موانع موالوی و 

 بانکی بین دو کشور بوده است.

طیب نیا خاطرنشان کرد که در جریان سفرش بوه 

چین با وزیر دارایوی و مسوئووالن ارشود اموور 

اقتصادی این کشور دیدار و گفت و گو داشوتوه و 

عرصه های مختلف همکاری از جمله مالی و بانکی 

 را مورد بررسی قرار داده است.

او افزود: ایران در حال مذاکرات بسیار جودی در 

باره همکاری های بانکی و مالی با چین اسوت توا 

ها اجورایوی  حجم باالیی از طرح ها با منابع چینی

شود و البته ایران به دنبال رفع موانع بانکی نویوز 

 می باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورموان در اداموه 

گفت و گوی خود گفت کوه در بواره مسوایول 

مختلفی چون امور بانکی، مالی و تامین اعتوبوارات 

با مسئوالن عالی اقتصادی چین گفوت وگووهوای 

زیادی داشته است و برخی مسایل باقیمانده نویوز 

 در دستور مذاکره است.

وی تاکید کرد که مسئوالن کشور چین دستوورات 

قاطعی برای بر طرف شدن هر چه سریعتر مووانوع 

بانکی صادر کرده اند و البته مذاکرات بسیار فعالی 

 نیز میان طرفین در جریان است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشوورموان در بواره 

نقش ایران و ارزیابی اجالس مذکور گفت که چین 

می خواهد نقش موثرتری در اقتصاد جهان ایوفوا 

کند و طرح راه ابریشم نوین نیز در همین راسوتوا 

است و موسسات مالی چین از موسسات بوانوکوی 

بزر  دنیا بوده و در تامین اعتبارات مالی پیوشورو 

 دیگر کشورها هستند.

او اجرای برنامه راه ابریشم را برای همه کشوورهوا 

مفید دانست و گفت که بسیاری از کشوورهوا در 

سطوح باال در اجالس حضور داشتند و دیدگاهها و 

اظهارات مطرح شده نشان می دهد که دولت ها و 

 کشورها طرح را جدی گرفته اند.
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 مقاله ویژه

فقیرترین مردم جهان با موانع بسیاری برای 

دسترسی به خدمات مالی پایه رو به رو هستند. 

یک مشکل این است که افراد فقیر، به دلیل فقدان 

گذاری در بانک، شرط اساسی  دارایی قابل وثیقه

برای وام گرفتن را ندارند. همچنین بیشتر آنها 

پیشینه مالی معتبر نداشته و نیز فاقد آموزش یا 

کاری هستند. بسیاری از آنها در  پیشینه رسمی

های  کنند و به بانک مناطق روستایی زندگی می

سنتی دسترسی دارند. بسیاری از آنها سواد 

توانند امضا کنند.  خواندن و نوشتن ندارند و نمی

ها  نشین، زن همچنین در مناطق محروم و حاشیه

توانند ضامن  معموال محدودترند و تنها مردان می

های  ها روی وام وام شوند. به عالوه اغلب بانک

کوچک، که برای افراد فقیر مناسب است، 

های مبادله  کنند، چراکه هزینه گذاری نمی سرمایه

شود. در غیاب  از قبیل اجرا و نظارت، مانع آن می

دسترسی به خدمات مالی، به طور سنتی مردم 

کشی و استعمار  فقیر انتخابی جز تن دادن به بهره

های هنگفت به  ه خواران محلی و پرداخت بهر بهره

 آنان ندارند.

گذشته در بسیاری از کشورها، اعطای های در دهه 

اعتبارات خرد رویکردی مناسب برای ایجاد 

های  ویژه فعالیت های شغلی جدید به فرصت

خوداشتغالی، و جهت مقابله با فقر و توانمندسازی 

افراد در مناطق کم درآمد مطرح شده است و 

های  برخی کشورها در این زمینه به توفیق

 چشمگیری دست یافتند.

توان یکی از مهمترین پیش  کشور بنگالدش را می

قراوالن مبدع ت مین مالی خرد قلمداد نمود. زیرا 

سازی منابع مالی  که تجربه این کشور در فراهم

های خاص  برای واحدهای کوچک، فقرا و گروه

ویژه زنان باعث شد که بسیاری از کشورهای  به

جهان در اتخاذ راهبرد مناسب برای اعتبارات خرد، 

را مورد  »گرامین بانک«ویژه توفیق  بنگالدش به

 توجه قرار دهند.

اگرچه سابقه توجه به اعتبارات خرد به اواسط قرن 

گردد؛ یعنی زمانی که الیساندر  می میالدی باز 19

ای  پرداز و فیلسوف آمریکایی مقاله اسپونر، نظریه

در باب مزایای اعتبار خرد برای کارآفرینان و 

کشاورزان نوشت و آن را راه رهایی مردم از فقر 

اعالم کرد. کمی پس از آن فردریش ویلهلم 

رایفسن نخستین بانک تعاونی اعطای وام را برای 

حمایت از کشاورزان روستایی در آلمان بنیان 

گذاشت. اما تعابیر جدید از مایکروفاینانس ریشه 

دارد، یعنی زمانی که موسساتی  1973در دهه 

نظیر بانک گرامین بنگالدش و بنیانگذار خالق آن 

یونس، صنعت نوین مایکروفاینانس  پروفسور محمد

 را بنیان گذاشتند و به آن شکل دادند.

ستایی روجامعه  اقتصادی در مسایل  ری از بسیا

ها آنحل  بنا براین جتماعی هستند  اماهیت  دارای 

نوی اهارهکارامند  زنیا ین از است.  انه  آوراجتماعی 

ند به حل مسایل اجتماعی می توافرینی  رآکا، منظر

کمک ی برانابرو فقر  ه یژوبه  ، ستاییروجامعه  

تواز اگاهی  چرا که آنماید.   می  ها  تجربه  ند این 

سیاستگذم لهاا اری سیاستگذاران در بخش 

فقرز نمندسااتو کاا و متناسب  ن و فرینارآنیز 

جتماعی ی اهارکاوتوسعه کسب  اران در سرمایه گذ

 باشد.وم مناطق محردر 

یک  نوشتار ین  در ا ، به  ستبررسی مختصر اکه 

گرموفق تجربه   به یا بانک تهیدستان مین  ابانک 

هااز یکی  ان عنو را که فرینی   رآموفق کای نمونه 

منجر به دریافت جایزه نوبل اقتصاد برای بنیان 

ه شدگذار شهیر آن یعنی محمد یونس پرداخته 

 ست. ا

ای  اگر موسسه«گوید:  پرفسورمحمد یونس می

های فقیر بنگالدش منابع مالی  بتواند برای خانواده

ها انسان کوچک با  تامین کند، آنگاه این میلیون

ها شغل کوچک، در کنار یکدیگر،  میلیون

ترین معجزه را در توسعه اقتصادی خلق  بزر 

یونس،  ای است که محمد این جمله .»خواهند کرد

راند. مردی که با  بنیانگذار گرامین بر زبان می

دوستانه خود، مفاهیمی نظیر  های انسان اندیشه

مایکروفاینانس و مایکروکردیت را توسعه بخشید و 

ها، با فقر و فالکت کنار آمده  به مردمانی که سال

بود و ناگزیر با آن خو گرفته بود، نوید رهایی از فقر 

 .داد

، در دهکده باثوآ، 1943ژوئن  28محمد یونس، 

واقع در منطقه بریتیش راج بنگالدش )بخش 

ای  انگلیسی یا بنگالدش مدرن( و در خانواده

فرزند  14مسلمان به دنیا آمد. او سومین فرزند از 

خانواده بود. وی تحصیالت دانشگاهی خود را در 

، در گروه اقتصاد دانشگاه داکا شروع 1957سال 

کرد و پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد، در سال 

به عنوان مدرس اقتصاد در کال  چیتا  1961

کونگ مشغول به فعالیت شد. وی در آن دوران، 

اندازی کرد که  بندی راه یک کارخانه بسته

با  1965سوددهی مناسبی هم داشت. در سال 

دریافت بورسیه تحصیلی کامل، برای ادامه تحصیل 

سال بعد، موفق به اخذ مدرک  5به آمریکا رفت و 

 دکترا از دانشگاه وندربیلت شد.

بنگالدش،    یونس در زمان جنگ استقالل و آزادی

مهمی را  بسیار کمیته شهروندی 1971در سال 

گذاری کردکه شاید بتوان نقطه عطف زندگی  بنیان

وی را بعد از بازگشت به بنگالدش، دانست. وی 

پس از بازگشت  از آمریکا و با مشاهده قحطی 

های کاهش  ناشی از جنگ، خود را درگیر فعالیت

ای تحقیقاتی، یک برنامه  فقر کرد و به عنوان پروژه

  .اقتصاد روستایی طراحی کرد

سه «طرحی تحت عنوان مزرعه  1975در سال 

ارائه داد که دولت نیز این  »شراکتی عصر جدید

، این 1983طرح را اقتباس و اجرایی کرد. در سال 

پروژه آزمایشی به عنوان یک بانک، برای فقرای 

بنگالدش شروع به کارکرد که به نام بانک گرامین 

)بانک تهیدستان روستایی( تغییر کرد. وی از 

همان ابتدای زندگی تحت تاثیر روحیه گشاده 

دستی مادرش در کمک به فقرا بود. او در طول 

ها از نزدیک شاهد بود که قحطی و  زندگی خود بار

بضاعت  گرسنگی چگونه جان هزاران تن از افراد بی

ها و روستاهای بنگالدش گرفته است.  را در شهر

وی معتقد است فقر مردم از تنبلی یا حماقتشان 

نیست، بلکه به خاطر نداشتن یک حامی مالی 

چند کوچک است، از نظر او فقر پیش از آنکه  هر

یک مشکل شحصی باشد یک مشکل ساختاری 

است. محمد یونس تا به حال جوایز متعددی 

ترین جایزه وی جایزه صلو  کسب کرده است. مهم

موفق به دریافت آن  2336نوبل است که در سال 

 گرامین بانک یا بانک تهیدستان؛ 

 نگاهی به زندگی پرفسور محمد یونس اولین مسلمان برنده جایزه نوبل اقتصاد  

 *دکتر کیانوش قالوند

 ادامه در صفحه بعد
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ها و تفکرات خالقانه  . ایدهادامه ازصفحه قبل ... شد

محمد یونس، او را به یکی از متفکران بزر  جهان 

 در حوزه اقتصاد و مدیریت تبدیل کرد. 

را در  Banker to the Poor محمد یونس کتاب

منتشر کرد. بخش عمده این کتاب به  2333سال 

بیان خاطرات او درباره چگونگی متحول شدن 

زندگی اش در جهت کمک به فقیران، چگونگی 

پایه گذاری و رشد گرامین بانک، و نیز مکانیسم 

این  .های مورد استفاده در گرامین بانک می پردازد

کتاب به سرعت در رده پرفروش ترین کتاب های 

 اقتصاد و مدیریت جای گرفت.

محمد یونس، آن گونه که خودش می گوید، حامی 

اقتصاد رقابتی است. اما مفهومی که از رقابت در 

ذهن دارد و درباره اش سخن گفته و حتی 

درکتابش نوشته است، با الگوی رای  اقتصاد رقابتی 

یا اقتصاد بازار، یکی نیست. الگوی ویژه محمد 

یونس که او را در میانه لیبرالیسم اقتصادی و 

سوسیالیسم قرار داده، موجب انتقادهایی از طرف 

لیبرال ها و سوسیالیست ها شده است. منتقدان، 

نوعاً از یونس با احترام و نیکی یاد می کنند اما 

 نگاهش را به اقتصاد و بانکداری نقد می کنند.

از نظر طرفداران اقتصاد آزاد، شیوه بانکداری محمد 

های خیریه می ماند و  یونس، بیشتر به فعالیت

اطالق عنوان بانک بر گرامین بانک را خالف واقع 

می دانند. به زعم این گروه از منتقدان، اعانه ای 

که یونس تحت عنوان وام کم بهره و خرد، به 

مشتریان تهیدست گرامین بانک می دهد، نوعی 

دستکاری در نظم بازار و مختل کردن فرآیندهای 

 بازار در تعیین نرخ بهره است.

منتقدان سوسیالیست یونس هم از منظر دیگری به 

او خرده می گیرند. به اعتقاد این گروه از منتقدان، 

محمد یونس با وام های حمایتی اش، تهیدستان را 

به توهم ثروت و رونق دچار می کند و آنان را از 

تکاپو برای اصالح اجتماعی و دستیابی به حقوق 

البته این ترس و وحشت  .واقعی باز می دارد

کاسبان سیاستمداران فاسد کشورهای جهان سوم 

از توده های مردم نشات می گیرد زیرا که فقط 

 خویش را صاحب اداره امور جوامع می دانند.

پاسخ محمد یونس به دو گروه منتقد، پاسخی از 

منظر توسعه اقتصادی است که نه به نظریه رشد 

اقتصادی مورد نظر لیبرال ها و نه به نظریه تحول 

اجتماعی رادیکال سوسیالیست ها اعتنایی ندارد. او 

 2336در مراسم دریافت جایزه نوبل خود در سال 

من معتقدم که «به منتقدانش این گونه پاسخ داد: 

ساختن جهانی بدون فقر، قطعاً امکانپذیر خواهد 

بود، زیرا فقر توسط خود فقرا ایجاد نمی شود، بلکه 

فقر عمدتاً معلول سیاست های نادرستی است که 

برای اداره جوامع به کار گرفته می شود. به این 

ترتیب تصور می کنم می توان به روزی امید داشت 

بتوانیم  که فقر را فقط در موزه های ویژه فقر

ببینیم. به عنوان یک اقتصاددان اعتقاد دارم که 

موثرترین سیاستهای فقرزدایی، همان رویکردهایی 

قرار می  رهستند که در چارچوب اقتصاد بازا

سال  23گیرند، درست مانند رویکردهایی که ما در 

 ».اخیر در گرامین بانک پیگیری کرده ایم

همان گونه که اشاره شد محمد یونس از همان 

دوران کودکی روحیه کمک به فقرا را از مادرش 

که او استاد اقتصاد در  1974آموخت. در سال 

طی سفری علمی به همراه  بود،دانشگاه چیتاگونگ 

دانشجویانش به یک روستا، رن  عظیم مردم 

دست دوباره برای او تداعی گردید؛ آنها با زن  تهی

فقیری مواجه شدند که برای تهیه مواد اولیه تولید 

محصولش محتاج مبلغ بسیار ناچیزی بود. مشکل 

زن آن بود که بانک به دلیل فقیر بودن او و اینکه 

دارایی ارزشمندی برای وثیقه نداشت حاضر به 

 پرداخت وام به وی نبود.

محمد یونس مشاهده کرد که افراد زیادی در  

برند؛ به عنوان مثال در  چنین شرایطی به سر می

نفر با چنان مشکلی دست  42همان روستا حدود 

به گریبان بودند و همه آنها برای شروع کار و 

دالر سرمایه  27کسب درآمد جمعا محتاج تنها 

محمد یونس اقتصاددان، پس از سفر  .اولیه بودند

به آن روستا فهمید که با توجه به فقر و نابرابری 

ای  های اقتصادی ها و نظریه موجود، حتما در تئوری

که تابحال مطالعه کرده و به دانشجویانش نیز 

لنگد؛ به گفته  آموزش داده، یک جای کار می

های زیبای  برای من تدریس تئوری«خودش: 

اقتصادی در کالس دشوار بود، وقتی که فقدان 

تاثیرگذاری تدریس خود را در مواجهه با فقر و 

 .»کردم گرسنگی احساس می

محمد یونس برخالف تمام  »بانک گرامین«

ها و مشاوران دولتی و بانکی به کسانی وام  توصیه

ها وام  آن  تجاری دیگری به داد که هی  بانک 

، زنانی شوهر ترک  داد. به تدری  زنان بیوه نمی

داران،  های اربابان و سرمایه کرده، کارگران زمین

رانندگان، رفتگران و حتی گدایان بخش زیادی از 

مشتریان این بانک شدند. گرامین به معنای روستا 

بانک بر پایه دو عنصراعتماد  یناست و اساس کار ا

 1973در اواسط دهه   و مسئولیت مشترک بود.

اقتصاددان مشهور بنگالدش، وجود تبعیض شدید 

های بانکی را، به  علیه فقرا در زمینه دریافت وام

عنوان شکستی تجاری در بنگالدش مطرح کرد. در 

برد و فقدان  آن زمان بنگالدش از قحطی رن  می

های کوچک  پا به وام دسترسی کشاورزان خرده

وری کشت محصوالت بیشتر از  برای بهبود بهره

ترمیم نشدن کانالهای آبیاری و عدم خرید 

آالت کشاورزی و امثالهم به وضعیت  ماشین

 .ساخت معیشتی بحرانی آنها لطمه وارد می

برای من تدریس «به گفته محمد یونس: 

های زیبای اقتصادی در کالس دشوار بود،  تئوری

وقتی که فقدان تاثیرگذاری تدریس خود را در 

 .»کردم مواجهه با فقر و گرسنگی احساس می

سرانجام، یونس تصمیم گرفت با تغییر رویکرد خود 

درباره اقتصاد و بانکداری به این شرایط پاسخ دهد. 

عالوه بر این او مشاهده کرد که مردم فقیر فاقد 

اعتبار دادن به فقیران به آنها «توانایی نیستند: 

های بالقوه خود را، سریعا  دهد تا توانایی اجازه می

هایی مثل بافندگی، تولید  به اجرا درآورند؛ توانایی

کوبی و تولید صنایع دستی.  غالت و میوه، برن 

آورند ابزار و  پولی که از این طریق به دست می

های دیگر و نیز به آنها  کلیدی بود برای بروز توانایی

های خویش را کشف  کرد تا پتانسیل کمک می

به عبارت دیگر، محمد یونس، تصمیم  .»کنند

گرفت مردم فقیری را که زمین ندارند، به عنوان 

گذاری مورد  یک فرصت اقتصادی برای سرمایه

نتیجه چنین تصمیمی، پس از  .توجه قرار دهد

ای با نام  ها تالش و پیگیری، تاسیس موسسه سال

در بنگالدش  »Grameen Bankبانک گرامین «

های  بود که موفقیت آن، الگوبرداری برای برنامه

 مشابهی در سطو جهانی را به دنبال داشت.

تمام «محمد یونس در یک مصاحبه بیان کرد: 

آیند. برخی این  ها کارآفرین به دنیا می انسان

آورند و  فرصت را برای کارآفرینی به دست می

برخی دیگر هیچ گاه از این فرصت برخوردار 

تواند شانسی برای  شوند. یک وام کوچک می نمی

ها دارای  کشف توانایی شخصی باشد. تمام انسان

هستند. این واقعیت که  تی بنام مهارت بقامهار

کند.  ها زنده هستند این موضوع را ثابت می انسان

فقط از این مهارت حمایت کنید، خواهید دید 

 .»گیرند ها آن مهارت را به کار می چگونه انسان

یونس پس از متقاعد کردن بانک توسعه کشاورزی 

ای که شخصا  بنگالدش در فراهم کردن وام اولیه

را »بانک گرامین«آن را ضمانت کرده بود، عملیات 

شروع کرد. با توسعه شعب، دولت  1976در سال 

پی برد و این بانک را به   به ارزش بانک گرامین

 1983طور رسمی به عنوان یک نهاد مالی در سال 

هزار روستا فعالیت دارد    78این بانک در  .پذیرفت

درصد آن به عنوان یک بانک عمومی تعاونی    97و 

گیرندگان است. بانک گرامین اکنون  در مالکیت وام

کارمند و بیش از  21758شعبه و  2568بیش از 

درصد آنان  97میلیون نفر وام گیرنده دارد که  8/8

درصد وام  97را زنان تشکیل می دهند و بیش از 

های پرداخت شده آن توسط مشتریان برگشت 

جوایز متعدد بین المللی و مهمتر داده شده است. 

برای  2336از همه جایزه نوبل اقتصاد در سال 

و   »بانک گرامین«محمد یونس از افتخارات 

مؤسس آن است. در حال حاضر الگوبرداری از 

کشور  58، در   »بانک گرامین«روش بانکداری 

جهان به ویژه در آمریکا، کانادا، هلند، فرانسه و 

 نروژ جزو روش های رای  است.

 منبع:
http://www.grameen.com 
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 اخبار ویژه بانک کشاورزی ایران

هزار هکتار  34هزار هکتار از باغات و  12بیش از 

از مزارع استان قزوین در سال زراعی جاری تحت 

 پوشش بیمه کشاورزی قرار گرفت.

حدود  95به گزارش سرویس بازار ایسنا، در سال 

میلیارد ریال غرامت به کشاورزان و باغداران  11

بیش از  خسارت دیده قزوین پرداخت شد و 

میلیارد ریال تحت عنوان غرامت به  113

کشاورزان تحت پوشش بیمه محصوالت 

های دام، طیور،  کشاورزی که در زیر بخش

دیده بود،  زراعت، باغ و منابع طبیعی زیان

 پرداخت شد.

همچنین شعب بانک کشاورزی استان قزوین     

فقره پرونده بدهی تسهیالتی  111هزار و  3

 .کشاورزان این استان را استمهال کردند

قانون بودجه سال  13بر اساس بند )و( تبصره 

، شعب بانک کشاورزی این استان، تعداد  1395

برداران  فقره از تسهیالت بهره  111هزار و  3

میلیارد ریال تا 1333بخش کشاورزی را به مبلغ 

 استمهال کردند. 1395پایان سال 

قانون بودجه سال  13بر اساس بند )و( تبصره 

ریال از   میلیون 428میلیارد و 7مبلغ   ،1395

وجه التزام این تسهیالت نیز مورد بخشودگی 

 بانک کشاورزی قرار گرفته است..

مدیر امور مشتریان و بانکداری عمومی بانک 

کشاورزی از ارائه خدمت جدید یارا کارت در 

خرداد ماه سال جاری و در آستانه هشتاد و 

 بانک خبر داد. چهارمین سالگرد ت سیس این 

محمدرضا غفوری با اعالم این خبر افزود، بانک 

کشاورزی با هدف سهولت در انجام امور بانکی 

کشاورزان و روستائیان برای خرید ملزومات، ابزار 

ها و نهاده های کشاورزی، این کارت را صادر و 

 در اختیار آنان قرار خواهد داد.

این خدمت بانک کشاورزی  وی با بیان اینکه  

بر اساس مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران به مرحله اجرا درآمده است خاطر نشان 

میلیون ریال  53اعتبار این کارت ها  کرد: سقف 

از طریق شعب این بانک صادر و در  است که 

 اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

مدیر امور مشتریان بانک کشاورزی در ارتباط با  

تضمین صدور یارا کارت توضیو داد: حساب 

یارانه ای هموطنانی که مشمول استفاده از این 

کارت می شوند، به عنوان تضمین در نظر گرفته 

شده است و اقساط آن از محل یارانه پرداختی 

 تسویه خواهد شد.

 1395غفوری یادآور شد، اردیبهشت ماه سال  

این کارت در یکی از استان ها  نمونه آزمایشی 

در خرداد ماه سال جاری به  اجرایی شد و 

عنوان خدمتی جدید در سراسر کشور عملیاتی 

 خواهد شد.

همایش سراسری مدیران بانک کشاورزی با حضور 

وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی در بابلسر برگزار 

 شد.

به گزارش ایسنا، در نخستین روز همایش، دکتر 

علی ربیعی طی سخنانی با اشاره به الزامات 

های دولت  ها و برنامه اقتصاد مقاومتی و سیاست

در این عرصه گفت: بانک کشاورزی در این زمینه 

 نقش مهمی دارد.

وی با بیان اینکه در روح اقتصاد مقاومتی پدیده 

رشد و توسعه نهفته است خاطر نشان کرد: در 

اقتصاد مقاومتی محور اصلی مورد بحث عدالت 

دهد  است و الگویی از رشد و توسعه را نشان می

که اقتصاد کشور بزر  شود، همه مردم  بتوانند 

مشارکت کنند و همه به ویژه فقرا  از مواهب آن  

 مند شوند. بهره

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه 

سخنانش ضمن تشریو وضعیت رشد توسعه در 

کشور، وضعیت اشتغال، نقش نظام بانکی در 

توسعه اقتصادی به نقش بانک کشاورزی در 

توسعه بخش کشاورزی و صنایع روستایی اشاره  و 

کوشی، عقالنیت، مدارا و کار  بر ضرورت سخت

 باهم برای پیشرفت اقتصادی تاکید کرد.

های دکتر مرتضی  وی با اهدای لوح از تالش

شهیدزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک 

های اقتصادی  کشاورزی به دلیل حمایت از بنگاه

آفرینی،  کوچک و متوسط، تمرکز بر مقوله اشتغال

بسترسازی برای تولید هدفمند به ویژه در بخش 

های کلی نظام و  کشاورزی و همسویی با سیاست

 دولت تدبیر و امید تشکر و قدردانی کرد.

مرتضی شهیدزاده، مدیرعامل بانک کشاورزی نیز 

طی سخنانی عملکرد این بانک را در اجرای 

های اقتصاد مقاومتی از جمله خرید  برنامه

تضمینی گندم و ت مین منابع مالی مورد نیاز آن، 

مبنی بر بخشودگی سود و وجه  35اجرای تبصره 

التزام تسهیالت کمتر از یک میلیارد ریال، توسعه 

های اقتصادی به  مکانیزاسیون، حمایت از بنگاه

ای و ... تشریو  های راکد، کشت گلخانه ویژه بنگاه

 کرد.

رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت: 

 25توسعه مکانیزاسیون کشاورزی موجب افزایش 

درصدی تولید غالت کشور به ویژه گندم و  33تا 

جو آبی و دیم طی سه سال دولت یازدهم شده 

 است.

به گزارش ایلنا، دکتر کامبیز عباسی گفت: افزایش 

تا  55درصدی تولید برن  کشور، کاهش  15تا  13

درصدی هزینه های تولید این محصول و  63

اقتصادی شدن تولید آن نیز مرهون بکارگیری 

 مکانیزاسیون است.

هزار دستگاه انواع  79وی در عین حال ورود 

تراکتور در مزارع و باغات طی دولت یازدهم را در 

 تاریخ کشاورزی ایران بی سابقه خواند.

دستگاه انواع  2333وی افزود: در این مدت 

دستگاه  4533کمباین برداشت غالت، نزدیک به 

دستگاه انواع  833هزار و  12کمباین برن ، بیش از 

دستگاه نشاکار  2383بذر کار غالت نزدیک به 

هزار دستگاه انواع سمپاش به  97برن  و بیش از 

عرصه کشاورزی تزریق و در اختیار بهره برداران 

 قرار گرفته است.

عباسی با اذعان به این که ورود ماشین ها و ادوات 

کشاورزی منجر به افزایش سطو عملیات مکانیزه 

در اراضی کشور شده است، گفت: در دولت تدبیر و 

هزار هکتار به سطو  573امید بیش از دو میلیون و 

 283کاشت مکانیزه کشور، بیش از یک میلیون و 

 293هزار هکتار به سطو عملیات سمپاشی، بیش از

هزار هکتار به سطو برداشت مکانیزه برن  با 

 کمباین افزوده شده است.

این مقام مسوول در عین حال اضافه کرد: در این 

هزار هکتار نیز افزایش سطو نشا کاری  142مدت 

 برن  داشته ایم.

وی اظهار داشت: برای نخستین بار در دولت 

یازدهم مکانیزاسیون به تمام زیر بخش های 

تولیدی بخش کشاورزی تسری پیدا کرده و این در 

حالی است که در گذشته صرفا در حوزه زراعت 

 متمرکز بوده ایم.

رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی تصریو 

کرد: اکنون مکانیزاسیون در بخش های باغبانی، 

دام و طیور، آبزی پروری، جنگل و مرتع و منابع 

 طبیعی و گیاهان دارویی توسعه پیدا کرده است.

 صدور یارا کارت در بانک کشاورزی

 درصدی تولید غالت کشور با توسعه مکانیزاسیون  96افزایش 

 برگزاری همایش سراسری مدیران بانک کشاورزی

 هزار هکتار از مزارع در بانک کشاورزی 92بیمه 

 23به گزارش ایرنا، هیات وزیوران در جولوسوه 

 241228/57به پیشنهاد شومواره 1396فروردین 

وزارت امور اقوتوصوادی و  1395اسفند  21مورخ 

( قانون رفع موانع تولیود 6دارایی و به استناد ماده )

مصووب  -پذیر وارتقای نظام مالوی کشوور  رقابت

 تصویب کرد: -1394

بدهی شرکت مادرتخصصی خدمات کشواورزی  -1

به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی مقرر در 

نامه اجرایی بندهای )ز( ، )ح( و )ل( تبصره ) آیین

کل کشوور، مووضووع  1386( قانون بودجه سال 2

ک مورخ 37265/ت54551های شماره  نامه تصویب

هو 38973/ت173556و شمواره 1386تیرماه  11

بوابوت اصول و سوود  1386دی ماه  26مورخ 

مویولویوارد و  635تسهیالت دریافتی به مبولوغ 

هزار و چهار ریال که به توایویود  128میلیون و 19

سازمان حسابرسی رسیده است، به شرح زیور بوه 

 شود: بدهی دولت منتقل می

مادرتخصصی خدمات کشاورزی، بوانوک   شرکت  -

 کشاورزی

سرمایه دولت در شرکت مادرتخصصی خدموات  -2

کشاورزی، معادل مبلغ بدهی انتقال یافته افوزایوش 

یابد. وزارت جهادکشاورزی موظف است مراتوب  می

اجرای این بند را بوا ارایوه توایویودیوه سوازموان 

حسابرسی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعوالم 

 نماید.

نامه طبق قوانوون  های موضوع این تصویب بدهی -3

رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظوام موالوی 

کشور و یا از محل اعتبارات مصووب موربووط در 

 گیرد. قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می

سازمان برنامه و بودجه کشور مووظوف اسوت  -4

های الزم را در قوانین بودجه سونوواتوی  بینی پیش

 معمول نماید.

به گزارش پایگاه اطالع رسوانوی دولوت، اسوحواق 

های  جهانگیری این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه

امور اقتصادی و دارایی، جهادکشواورزی، سوازموان 

برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جوموهووری 

 اسالمی ایران ابالغ کرد.

مصوبه دولت درمورد انتقال بدهی شرکت مادرتخصصی خدمات 

 کشاورزی به بانک کشاورزی ابالغ شد
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 گزیده اخبار کشاورزی ایران

خوزه گرازیانو داسیلوا، مدیرکل فائو موی گوویود: 

ابتکار یک کمربند، یک جاده و پیوونود چویون و 

منطقه اوراسیا می تواند برای رسیدن بوه اهوداف 

توسعه پایدار کمک کند، به شرط آن که در مسیور 

این جاده نیازهای میلیون ها کشاورز و صویواد در 

 کشورهای درگیر براورده شود.

به گفته او، کشاورزی بخش بسیار مهوموی اسوت. 

درصد از تولید ناخالص داخلوی بورای  25بیش از 

درصود  43کشاورزی است و همچنین بیوش از 

اشتغال در بسیاری از کشورهای این طرح را هوم 

 کشاورزی تامین می کند.

گرازیانو داسیلوا همچنین این رویداد را انگیزه های 

منحصر به فرد برای یک تالش همواهونوگ بویون 

المللی برای تروی   توسعه متوازن تر، عادالنه تر و 

 فراگیرتر در امتداد یک کمربند و یک جادهدانست.

مواه موی در  15و  14کشور جهان  29سران 

مجمعی شرکت کرده بودند به  یک کمربند، یوک 

جاده معروف است. این ابتکار بر گسترش توسعه و 

تجارت ارتباط بین آسیا، آفریقا، جنوب امریوکوا و 

اروپا تمرکز دارد که همان طور کوه اشواره شود 

توسط شی جین پینگ رییس جموهووری چویون 

 افتتاح شد.

در این مجمع، مدیرکل فائوو تواکویود کورد کوه 

کشاورزی تنها برای تولید و تروی  معیشت پوایودار 

مهم نیست. بلکه توجه به کشاورزی برای تضمیون 

امنیت غذایی، حفاظت از منابع طبویوعوی، تونووع 

 زیستی و ارتقای توسعه روستایی ضروری است.

فائو اولین سازمانی است کوه بوه تووسوعوه یوک 

چارچوب خاص برای تقویت هماهنگی سیاست در 

اجرای طرح یک کمربند و یک جاده در ارتباط بوا 

 بخش کشاورزی پرداخته است.

برنامه شاخص بوده  4این چارچوب به دنبال تروی  

 است: 

رویکرد و برخورد با سالمتی بورای کشواورزی  -1

 پایدار و تجارت. 

 تولید موادغذایی پایدار و توسعه زنجیره ارزش.   -2

علم و فن آوری بورای نووآوری کشواورزی،  -3

 موادغذایی برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی. 

کشاورزی هوشمند و فونواوری اطوالعوات و  -4

 ( و کاربرد آن در صنایع غذایی.ICTارتباطات )

به گفته مدیرکل فائو، این ابتکار یک فرصت بزرگرا 

برای تمام کشورهای درگیر باز می کند. مدل فائوو 

برای تروج توسعه در ایوجواد اشوتوغوال، ایوجواد 

زیرساخت ها و تروی  تجارت میان کشورهوای در 

موثر خوواهود  حال توسعه در سراسر جنوب جهان

 بود.

گرازیانو داسیلوا همچنین گفت: اجازه بودهویود از 

چین برای ایفای نقش پیشرو در حمایت از برناموه 

همکاری های جنوب تشکر کنم. در این بورنواموه 

کشور سود خواهند کرد و اثرات تولیود  33بیش از 

قوی در کشورهای در حال توسعه ایجواد خوواهود 

 شد.

سخنرانی رییس جمهور شی نشان داد که چویون 

یک میلیارد دالر امریکا برای پشتیبانی از سازموان 

های بین المللی برای پیاده سازی یوک سوری از 

پروژه ها به نفع کشورهای در امتداد یک جواده و 

یک کمربند کمک خواهود کورد. ایون بوا ارائوه 

های سیاسی به ارتباط کمک های تووسوعوه  توصیه

ای در خارج از کشور منجر خواهد شد. تجوارت و 

سرمایه گذاری بلندمدت، همان چیزی اسوت کوه 

برای توسعه مناطق روستایی محروم کشورهای در 

 حال توسعه نیاز است.

مدیر تروی  کشاورزی جهاد کشاورزی تهران: طرح 

های تروی   مدرسه در مزرعه از جمله رهیافت

های  کشاورزی در راستای کمک به پایداری نظام

زراعی، مدیریت پایدار منابع در بخش کشاورزی 

برای ایجاد امنیت غذایی و امرار معاش پایدار 

 است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ یوسف هاشمی 

در مصاحبه با رادیو اقتصاد ضمن اشاره بوه ایون 

 1383جمله که طرح مدرسه در مزرعه در سوال 

در تهران و چند استان دیگر کشور آغاز شد، افزود: 

 این طرح یک راهبرد و متد آموزشی است.

وی اظهار داشت: توانمندسوازی بوهوره بورداران 

مهمترین بحث در ارتقای کمی و کیفی محصوالت 

کشاورزی است و بهره برداران با آموزش توانمند و 

 کارآمد می شوند.

مدیر هماهنگی تروی  کشاورزی سازموان جوهواد 

کشاورزی استان توهوران گوفوت: کشواورزان از 

های مختلف آموزشی و ترویجی از طوریوق  روش

رسانه های جمعی، انبوهی، دیداری، شونویوداری، 

مکتوب، مدرسه در مزرعه و سایر موارد توانومونود 

 می شوند.

( روشی نویون F.F.Sوی افزود: مدرسه در مزرعه )

در آموزش کشاورزان محسوب می شود که کاموال 

بصورت مشارکتی به همراه کشاورزان در طول یک 

 فصل زراعی در محل مزرعه برگزار می شود.

هاشمی اظهارداشت: مدرسه در مزرعه این فرصوت 

کند تا در مورد  های کشاورز فراهم می را برای گروه

 شیوه کشاورزی پایدار آشنا شوند.

وی اضافه کرد: بدون شک نظام خدماتی تورویو  

کشاورزی نقش مهمی در بوهوبوود بوهوره وری 

های زراعی و ارتقای زندگی جوامع روستایوی  نظام

 ایفا می کند.

مدیر هماهنگی تروی  کشاورزی سازموان جوهواد 

کشاورزی استان تهران گفت: مودرسوه موزرعوه 

کشاورز یک پارادایم جدید در تورویو  کشواورزی 

است و کمک می کند تا کشاورزان در تمام مراحل 

نوآوری مشارکت کامل و پایدار داشته و بوه یوک 

 متخصص در مزرعه خود تبدیل شوند.

وی افزود: کشاورزان از طریق این رهیافت نه تنهوا 

استراتژی کشت خود را تغییر می دهند بلکه ایون 

توانایی را نیز می یوابونود کوه دالیول پوذیورش 

 های جدید را نیز برای دیگران توضیو دهند. شیوه

هاشمی در بخش دیوگوری از سوخونوان خوود 

اظهارداشت: کشاورزی پایدار نه تنها نیازهای آتوی 

مربوط به افزایش تولید را در نوظور دارد بولوکوه 

کیفیت محیط زیست و همچنین آب و خواک را 

 حفظ می کند.

وی یادآورشد: با توجه به اهمیت این موضوع نظام 

تروی  و آموزش کشاورزی به دلیل ارتباط مستقیم 

و تنگاتنگ با بخش های اجورایوی، کواربوران و 

کشاورزان می تواند با تبادل اطالعات مفید و بوه 

روز از رهیافت های جدی جهت اصوالح الوگووی 

مصرف کودهای شیمیایی و خطرناک در جوهوت 

 حفظ محیط زیست باشد.

 تقدیر مدیرکل فائو از طرح

 ابتکار یک کمربند، یک جاده و پیوند چین و منطقه اوراسیا  
 طرح مدرسه در مزرعه رهیافتی به سوی کشاورزی پایدار 

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم ورداسوبوی در 

همایش طرح تربیت مدیران آینده سازمان جوهواد 

کشاورزی استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: در 

حال حاضر ده هزار نواظور جوهوادکشواورزی در 

دهستان های کشور فعالیت دارند که بر موضوعات 

مرتبط با منطقه مربوطه خود همچون زراعوت و 

نوفور در 123دام نظارت می کنند و از این تعداد 

 سطو استان مرکزی فعالیت دارند.

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت جوهواد 

کشاورزی افزود: با وجود کمبود منابوع موالوی و 

مشکل در جذب نیروهای جدید در وزارت جوهواد 

کشاورزی، افزایش نیروی انسانی در حوزه نظوارت 

 جهاد کشاورزی در دستور کار است.

ورداسبی بیان کرد: با توجه به بازنشسته شودن و 

خروج تعداد زیادی از مودیوران حووزه جوهواد 

کشاورزی در کشور طی سال های اخیر، عالوه بور 

مشکل کمبود نیوروی انسوانوی، وزارت جوهواد 

کشاورزی با مساله جایگزینی نیروی مناسب بورای 

 مدیریت مواجه شد.

وی خاطرنشان ساخت: در این راستا الگویی بورای 

تعیین شاخصه ها و ویژگی های مودیوریوتوی در 

وزارت جهاد کشاورزی تدوین شد تا بر مبنای آن 

پست مدیریتی به افراد دارای این شاخصه ها ابالغ 

شود و این الگو که فارغ از تخصص فرد، شایستگی 

نشانه رفتاری بررسی  112های عمومی را در قالب 

 می کند، از سال آینده اجرایی خواهد شد.

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت جوهواد 

کشاورزی تصریو کرد: با توجه به اینوکوه بوخوش 

مهمی از تصمیم سازی به عهده مدیران سوازموان 

ها است، قطعا پرورش مدیران متبحر نقش مهموی 

در برنامه ریزی های آینده دارد که در این رابوطوه 

 ابتدا بایستی استعدادشناسی صورت گیرد.

ورداسبی ادامه داد: مباحثاتی در راسوتوای ارتوقوای  

دریافتی پرسنل جهاد کشاورزی با سازمان برنواموه و  

 رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی:

 های کشور ده هزار ناظر جهاد کشاورزی در دهستان

 فعالیت دارند 
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 گزیده اخبار کشاورزی ایران

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی بوا 

تاکید بر اینکه کشاورزی سهم بسیار خوبی در اقتصاد 

ملی دارد، گفت: در برنامه ششم توسعه رشد بوخوش 

 درصد دیده شده است. 8کشاورزی 

به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، علی موحومود 

شاعری ظهر امروز در جلسه شورای حفاظوت آب و 

ستاد اقتصاد مقاومتی استان زنجان کوه در سوالون 

پیامبر اعظم)ص( استانداری زنجان برگزار شد، اظهوار 

کرد: استان زنجان ظرفیت بسیار خوبی برای توسوعوه 

 صنعت، بخش خدمات و کشاورزی دارد.

وی با اشاره به اینکه تعادل بخشی خوبی در حووزه 

کشاورزی وجود دارد، اضافه کرد: بوخوش کشواورزی 

 مسیر خود را به خوبی در حال طی کردن است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی بوا 

اشاره به اینکه هدف از سفر به هر استان نظوارت بور 

های کشاورزی است، گفت: در ایون  عملکرد دستگاه

ها با مشارکت مردم  سفرها به حل مشکالت این بخش

و مسؤوالن دولتی و غیردولتی کمک شده و سپس در 

پذیر حضور و  های مسؤولیت ای که همه دستگاه جلسه

های کوتاه، متووسوط و درازمودت  مشکالت در برش

 شود. پیشنهاد و تصمصیات الزم اتخاذ می

شاعری با تاکید بر اینکه کشاورزی سهم بسیار خوبی 

در اقتصاد ملی دارد، تصریو کرد: در برناموه شوشوم 

های بسیار خوبی برای بخش کشاورزی  توسعه ظرفیت

 ایجاد شده است.

بویونوی  های پیش وی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت

هوای بوخوش کشواورزی  شده قانون در رفع چالوش

استفاده شود، گفت: در این بورنواموه رشود بوخوش 

 درصد دیده شده است. 8کشاورزی 

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی بوا 

گذاری ظرفیت دیگور  بیان اینکه افزایش سهم سرمایه

بینی شده در بخش کشاورزی بورنواموه شوشوم  پیش

درصود  3توسعه است، افزود: برای این بخش سالی 

 بینی شده است. افزایش پیش

های مووجوود  شاعری با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت

استفاده بهینه شود، ابراز کرد: نصوب کونوتوورهوای 

هوشمند باید در دستور کار قرار گرفته و ایون موهوم 

 باید توسط وزارت نیرو انجام شود.

های مجاز آب بوایود بوه  وی با بیان اینکه همه چاه

کنتور هوشمند مجهز شوند، ابراز کرد: در کشوور موا 

 شود. چهار برابر اروپا سوخت فسیلی مصرف می

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی بوا 

بیان اینکه باید به سوی استفاده از فناوری هوشمونود 

گیری برنامه ششم آب  حرکت کرد، تصریو کرد: جهت

 در راستای منابع طبیعی و محیط زیست بوده است.

شاعری با بیان اینکه در مدیریت بوازار موحوصووالت 

کشاورزی سوء مدیریت داریم، گفوت: در موبوادالت 

 قرار داریم. 175کشور در رتبه  193فرامرزی از 

به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، احومود 

نژاد مدیر سازمان تعواون روسوتوایوی  ذکریایی

های  کردستان در همایش مشترک تجاری اتاق

بازرگانی سنندج و اربیل اقلیم کردستان عوراق 

میلیون   اظهار کرد: استان کردستان حدود یک

درصود از  71هزار نفر جمعیت دارد که  633

این جمعیت در شهرها و مابقی در روسوتواهوا 

 کنند. زندگی می

وی تصریو کرد: هرچند به لحاظ جمعیتی 

بیشترین جمعیت این استان را جمعیت شهری 

دهند اما بیشترین ظرفیت این  تشکیل می

 استان در حوزه کشاورزی قرار گرفته است.

به گفته وی، در حال حاضر کردستان دارای 

روستای آن خالی  187روستا است که  1884

از سکنه بوده ولی با این وجود کشاورزی در 

 آنها رونق دارد.

کیلومتر مرز مشترک  223وی وجود بیش از 

کردستان با کشور عراق را بهترین ظرفیت در 

راستای توسعه اقتصادی و صادراتی بین هر دو 

 4کشور دانست و اضافه کرد: در حال حاضر 

مرز رسمی شناخته شده  2مرز مشترک شامل 

مرز غیررسمی فعال در استان کردستان  2و 

وجود دارد که فعالیت اقتصادی و تجاری در 

 آنها جریان دارد.

نژاد با اشاره به میزان بارش باران در  ذکریایی

میلیارد متر مکعب  14این استان گفت: ساالنه 

شود که ظرفیت  آب در کردستان تولید می

خوبی را برای تولید محصوالت دیم در آن 

 فراهم ساخته است.

هزار  243میلیون و  وی با بیان اینکه یک

هکتار اراضی زراعی و کشاورزی در کردستان 

هزار  233میلیون  وجود دارد، اظهار داشت: یک

هزار  43هکتار از این میزان اراضی زراعی و 

 هکتار نیز اراضی باغی است.

مدیر سازمان تعاون روستایی کردستان 

هزار  133هزار هکتار از  43خاطرنشان کرد: 

هکتار اراضی زراعی کردستان به سیستم 

آبیاری نوین مجهز بوده و استان ما در این 

 زمینه رتبه نخست کشوری را دارد.

مدیر سازمان تعاون روستایی کردستان با 

هزار  374تاکید براینکه کردستان دارای 

هزار هکتار مرتع  433میلیون و  جنگل و یک

 743میلیون و  2است، خاطرنشان کرد: ساالنه 

هزارتن انواع محصوالت کشاورزی در استان 

 شود. کردستان تولید می

هزار تن 133میلیون و  2نژاد،  به گفته ذکریایی

از این میزان مربوط به محصوالت زراعی و 

هزار تن نیز شامل محصوالت باغی و  333

 شود. دامی و شیالت می

هزار هکتار از اراضی  543وی از اختصاص 

استان کردستان به کشت گندم خبر داد و 

اظهار داشت: در بحث تولید گندم رتبه چهارم 

 856را در کشور دارا هستیم و در سال گذشته 

 هزار تن گندم در این استان تولید شده است.

مدیر سازمان تعاون روستایی کردستان اضافه 

کرد: در زمینه حبوبات با شیوه دیم نیز با 

هزار تن رتبه چهارم  43تولید ساالنه بیش از 

 ایم. را در سطو کشور به خود اختصاص داده

هزار هکتار از اراضی  13تا  8وی با بیان اینکه 

زمینی  زراعی استان ساالنه به زیرکشت سیب

 333تا  253رود، تصریو کرد: ساالنه  می

زمینی در کردستان تولید  هزارتن سیب

 شود. می

نژاد به رتبه نخست کردستان در بحث  ذکریایی

فرنگی در کشور اشاره کرد و اظهار  تولید توت

هزارتن  42تا  41داشت: ساالنه حدود 

 شود. فرنگی در کردستان تولید می توت

هزار واحد مرغداری و ظرفیت  733وی وجود 

باالی تولید مرغ و تخم مرغ و همچنین تولید 

هزار تن لبنیات در استان  233بیش از 

های بسیار مناسب برای  کردستان را از ظرفیت

توسعه و تقویت ارتباطات تجاری با  کشور 

 عراق نام برد. 

به گزارش خبرنگوار اقوتوصوادی ایورنوا، 

عبدالمهدی بخشنده در حاشیه برگوزاری 

المولولوی  و چهارمین نمایشگاه بین  بیست

صوونووایووع کشوواورزی، مووواد غووذایووی، 

 آالت و صنایع وابسته گفت: ماشین

سیاست اصلی وزارت جوهواد کشواورزی 

سوق دادن تولیدات خام به سمت فرآوری 

 های باالتر است. و حلقه

صوورت   ریزی وی تصریو کرد: طبق برنامه

گرفته در ستاد اقتصاد مقاومتی، افوزایوش 

شده کشاورزی و همچنویون  حجم محصوالت فرآوری

ها و توسعه صنایع تبدیلی و  ساخت انبارها، سردخانه

 تکمیلی در دستور کار قرار دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهارداشوت: در دولوت 

 1,5ها با ظورفویوت  یازدهم ایجاد و ساخت سردخانه

میلیون تن با پشتیبانی وزارت جوهواد کشواورزی از 

 سیده است. لحاظ تسهیالتی به اتمام ر

بخشنده درباره بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی در 

دولت یازدهم گفت: در ابتودای شوروع کوار دولوت 

میلیارد دالر  8.1یازدهم تراز تجاری بخش کشاورزی 

دهونوده کواهوش واردات و  منفی بود که این نشان

 افزایش صادرات است.

وی افزود: بنابراین با تالش های دولت یازدهوم توراز 

تجاری بخش کشاورزی پن  میلیارد دالر بهبود یافوت 

 و اکنون به منفی سه میلیارد دالر رسیده است.

ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشواورزی  معاون برنامه

ادامه داد: قرار است تراز تجاری این بخش تا پوایوان 

برنامه ششم توسعه به صفر برسد و تالش در مثوبوت 

 شدن این تراز داریم.

گفتنی است بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللوی 

صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آالت و صنایوع 

یکم تا پنجم خورداد  «2317ایران آگروفود  »وابسته 

های بین المللی توهوران  ماه در محل دائمی نمایشگاه

 برگزار شد. 

 رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی عنوان کرد

 درصدی کشاورزی در برنامه ششم توسعه 2بینی رشد  پیش

 معاون اقتصادی وزیرجهاد کشاورزی:

سیاست وزارت کشاورزی سوق دادن تولیدات خام به سمت 

 فرآوری است

 مدیر سازمان تعاون روستایی کردستان اعالم کرد

 میلیون تن محصوالت کشاورزی در کردستان 7.2تولید 

به گزارش روابط عمومی انجمن اقتصاد کشاورزی ایران جناب آقوای دکوتور 

محمد بخشوده از اعضاء با سابقه دانشگاه شیراز از تاریخ اول تویورمواه سوال 

سال به سمت مدیریت بخش اقتصاد کشاورزی این دانشگاه  2جاری به مدت 

منصوب شد. ضمن عرض تبریک به این استاد فرهیخته و آرزوی تووفویوق و 

سربلندی برای ایشان به جناب آقای دکتر منصور زیبایی مدیریت موحوتورم 

 سابق این بخش نیز خداقوت و خسته نباشید می گوییم. 
  

 »روابط عمومی و دبیرخانه انجمن اقتصاد کشاورزی ایران«

 انتصابات



10 

 

 گزیده اخبار کشاورزی ایران

به گزارش بولتن نیوز، در نشوسوت هویوات 

ایرانی به ریاست حجتی و هیات ارمنستانوی 

که با حضور سیدکاظم سوجوادی سوفویور 

جمهوری اسالمی ایران در اقامتگاه دولوتوی 

ارمنستان برگوزار شود، آراکولویوان ابوراز 

امیدواری کرد که روابط مطلوب توهوران و 

ایروان مانند گذشته درحوزه های مخوتولوف 

 تداوم یابد.

وی هموچونویون بوا اشواره بوه امضوای  

های تفاهم همکاری در عرصه های  یادداشت

مرتبط و فراهم بودن زمینه های حوقووقوی 

الزم برای این کار، خواستار تشکیل کارگروه 

مشترک با هدف حمایت از فعاالن اقتصوادی 

دو کشور در حوزه های مختلوف کشواورزی 

 شد.

آراکلیان با اشاره به عضویت ارمنستوان در  

اتحادیه اقتصادی اورآسیا، آمادگی ایروان را 

برای همکاری با توهوران بوا هودف ورود 

جمهوری اسالمی به بازار این اتوحوادیوه و 

 صادرات محصوالت کشاورزی اعالم کرد.

تاکید بر همکاری در زمینه های شویوالت، 

دامپروری و فرآوردهای داموی و افوزایوش 

همکاری های بین استانی از دیگر محورهای 

مذاکرات دو وزیور در اجوالس مشوتورک 

 کشاورزی بود. 

حجتی وزیر جهاد کشاورزی آمادگی ایران را 

برای همکاری در این بوخوش، داموپوروری، 

گیاهان دارویی و فراورده هوای لوبونوی بوا 

ارمنستان اعالم کرد و از آموادگوی فوعواالن 

اقتصادی ایرانی برای ایجاد صنایع تبودیولوی 

 در ارمنستان خبر داد.

سجادی سفیر ایران نیز در ایون نشوسوت،  

مذاکرات برنامه ریزی شوده بورای هویوات 

ایرانی را زمینه ای برای تحرک بخشیدن بوه 

همکاری های دو کشور خواند و گفوت کوه 

تالش های دو کشور موجب پنجره جدیودی 

در روابط شده است و بی شک دستاوردهای 

 آن سال های آینده مشخص خواهد شد.

سجادی همچنین خواستار تشکیل کارگوروه 

کشاورزی برای حمایت از تجار و فوعواالن 

اقتصادی دو کشور شد و با ابراز امیدواری از 

عملیاتی شدن تفاهمناموه هوا، روانسوازی 

سرمایه گذاری تجار ایرانی در ارمنستوان را 

 ضروری خواند.

به گزارش ایلنا، شافعی با ت کید بر اهمیت غذاهای حالل 

توجهوی  در بازار امروز گفت: موضوع حالل با سرعت قابل

شوود حوجوم  در حال گسترش و افزایش است. گفته می

تجارت حالل مالزی سالیانه یک هزار میلیارد دالر اسوت 

 رسد فراتر از این میزان باشد. که البته به نظر می

رئیس اتاق ایران با اشاره به رویکرد مثبت همه کشورهوا 

ازجمله کشورهای غیر اسالمی به موضوع حالل گفت: به 

تری باشد و  رسد در آینده بازار حالل بازار بزر  نظر می

ایران هم به لحاظ جایگاه جغرافیایی و هم از نظر جایگاه 

در میان کشورهای اسالمی باید توجه بیشتری بوه ایون 

 موضوع داشته باشد.

الملل اتاق ایران بوا اشواره بوه امضوای  معاون امور بین

نامه باهدف استفاده  نامه مذکور گفت: این موافقت موافقت

 شود. المللی غذاهای حالل منعقد می از ظرفیت بازار بین

محمدرضا کرباسی شفافیت بیشتر در صودور گوواهوی 

های جعلی در ایوران و  حالل، جلوگیری از صدور گواهی

به رسمیت شناختن لوگوی حالل ایکریک برای کاالهای 

نامه عنووان  صادرات محور را از اهداف انعقاد این موافقت

های کرباسی هوموکواری مشوتورک در  کرد. طبق گفته

راستای توسعه صنعت حالل در داخل کشور و همکواری 

اتاق ایران با کشورهای دیگر در راستای تولویود کواالی 

ویژه در موضوع صید و ذبو از دیگر اهداف انعقاد  حالل به

 نامه است. این موافقت

 1333الملل اتاق ایران افزود: تواکونوون  معاون امور بین

گواهی حالل توسط ایکریک صادرشده است و اکثوریوت 

کشورهای جهان لوگوی حالل ایکریک را به رسومویوت 

گوذاری ایون  شناسند. کرباسی همچنیون از هودف می

سازمان برای گرفتن سهم یک میلیارد دالری از توجوارت 

میلیارد دالری غذای حالل در جهوان خوبور  93جهانی 

 داد.

فقیه در وزارت جهاد کشواورزی کوه بورای  نماینده ولی

نامه به اتاق ایران آمده بود، نیز گفت: سعی  انعقاد موافقت

ما این است که آنچه خداوند برای بندگان خود فوراهوم 

 صورت حالل تولید و مصرف شود. کرده، به

اهلل عالمی افزود: تغذیه برای روح و جسم همه افوراد  آیت

توان از آن عوبوور  نمی راحتی  موضوعی اساسی است و به

کرد به همین دلیل در همه مراحل باید نظارت کافی بور 

 موضوع حالل باشد.

فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با اشواره بوه  نماینده ولی

استفاده از گواهی حالل کشور مالزی در ایوران گوفوت: 

اساسنامه برند مالزی براساس چهار مذهب رسمی فوقوه 

اهل سنت است و هیچ توجهی به مذهب شیعوه نودارد. 

 .کنند ها با غرور از این برند استفاده می که ایرانی درحالی

آیت اهلل عالمی همچنین با اشاره بوه اسوتوانوداردهوای 

المللی غذای حالل گفت: استانداردهای غذای حوالل  بین

اند و همه واحدهای کشور هوم بوایود ایون  یافته توسعه

استانداردها را رعایت کنند تا در آیونوده در انوطوبواق 

المللی با واحدهای کشور مشکلی پیش  استانداردهای بین

 نیاید.

به گزارش بولتن نیوز، دوره دوجلودی دانشونواموه 

 2333مهندسی کشاورزی، غذا و زیسوتوی در 

هزار تومان از سوی انتشارات  233صفحه با قیمت 

 نگاری ایران منتشر شده است. بنیاد دانشنامه

جواد فرهودی دبیر و مسوول ترجمه دانشنامه 

مهندسی کشاورزی، غذا و زیستی در مقدمه کتاب 

توضیو داده است: توسعه و طراحی فرایندها و 

های  تجهیزات مورد استفاده در فراوری فراورده

کشاورزی، زمینه فعالیت مهندسی کشاورزی را 

دهد. با گذشت زمان، گستره مواد خام  تشکیل می

های جنگلی،  یافته و به فراورده  کشاورزی توسعه

ها، در تولید انرژی  توده آبزیان و نیز زیست

سال  53تجدیدشونده، تعمیم یافته است. در طول 

گذشته، مهندسی غذایی پیشرفت چشمگیری 

داشته و به کانون توسعه و طراحی فرایندها و 

تجهیزات مورد نیاز برای تبدیل مواد خام 

های قابل مصرف، توسعه یافته  کشاورزی به فراورده

های اخیر، مهندسی زیستی در  است. در سال

آفرینی  مهندسی فرایندهای زیستی غذا، نقش

چشمگیری داشته است. این دانشنامه بازتابی از 

این سه رشته علمی است و توجه خواننده را به 

ارتباط موجود میان انواع فرایندهای مهندسی 

 کند. جلب می

دانشنامه مهندسی کشاورزی، غذا و زیستی بیشتر  

بر محور فرایندهای مورد استفاده در فراوری مواد 

های  خام کشاورزی و تبدیل مواد خام به فراورده

 قابل مصرف تدوین و نگارش یافته است.

های غذایی با منش   کنندگان فراورده بیشتر مصرف

کشاورزی، آگاهی نسبتا محدودی از فرایندهای 

تولید و فراوری دارند. حتی ممکن است از اهمیت 

فرایندهای تبدیل مواد خام به غذاهای سالم، 

مناسب و با ارزش غذایی باال، درک کاملی نداشته 

باشند. هدف اصلی دانشنامه حاضر، ارائه فهم 

صحیحی از فرایندهای تولید و ساخت مواد مصرفی 

کنندگان  با منش  کشاورزی است. از این رو، مصرف

توانند از  مواد غذایی با منش  کشاورزی می

خوانندگان عمده این دانشنامه باشند. در فراوری 

های حاصل از مواد خام کشاورزی، انواع  فراورده

مختلفی از فرایندهای مهندسی دخالت دارند که 

کنندگان مواد غذایی با  ها، مصرف فهم و درک آن

ها  منش  کشاورزی را از پیچیدگی و چگونگی آن

 سازد. آگاه می

شده در این دانشنامه،  مفاهیم و فرایندهای بیان

های جدی یک سامانه با ظرفیت  دربرگیرنده مولفه

های قابل استفاده در  تولید غذا و سایر فراورده

جهان با جمعیت فزاینده است. سالمت و ارزش 

غذایی منابع غذایی از اهمیت زیادی برخوردار بوده 

های قابل استفاده، از نظر کیفی، در  و سایر فراورده

 حال بهبودبخشی هستند.

در تدوین این دانشنامه جمعی از مهندسان و 

رسان  دانشمندان و فرهیختگان مشهور جهان یاری

اند. مطالب طوری تهیه و ارائه شده است تا  بوده

خواننده با کمترین سطو آگاهی فنی، بتواند از 

مند شده و همزمان با آن توضیو  مفاهیم آن بهره

فنی کاملی از مطالب، در هر مدخل، دریافت کند. 

ها حاوی مراجع  عالوه بر این، هر یک از مدخل

علمی غنی برای ارجاع خوانندگان جهت دریافت 

 اطالعات بیشتر است.

ها به مهندسی  در این دانشنامه تعدادی از مدخل

فراوری مورد استفاده در تولید مواد خام کشاورزی 

های دیگر، فرایندهای  اختصاص دارند. مدخل

مهندسی تبدیل مواد خام به مواد غذایی قابل 

کنند. در بخش دیگری از  مصرف را بیان می

ها، فرایندهای مهندسی تبدیل مواد خام به  مدخل

کنند. در  تعدادی از مواد غیرغذایی را بیان می

تدوین دانشنامه سعی شده است که مبانی علمی و 

های مورد استفاده در فرایندهای مورد  فناوری

استفاده در تولید و نگهداری مواد غذایی کشاورزی 

ها مورد بحث قرار  کننده مبنا و ارائه آن به مصرف

 گیرد.

محتوای بسیار ارزنده و مفید دانشنامه مهندسی 

از  2313کشاورزی، غذا و زیستی، که در سال 

آرپی در دو جلد و حجم حدود  سوی انتشارات سی

صفحه به چا  رسیده است، بنیاد  1833

گیری  نگاری ایران را بر آن داشت تا با بهره دانشنامه

از تخصص تعدادی از اساتید دانشگاه تهران نسبت 

به ترجمه و انتشار آن اقدام کند تا گامی موثر در 

رسانی در زمینه مهندسی کشاورزی، غذا و  اطالع

 زیستی به طالبان علم بردارد.

 

وزیران کشاورزی ایران و ارمنستان برای افزایش 

 همکاری ها توافق کردند

وزارت جهاد کشاورزی و اتاق ایران موافقتنامه صدور گواهی حالل 

  امضا کردند

 انتشاردانشنامه مهندسی کشاورزی، غذا و زیستی 
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کنندگان تراکتوور،  دبیر انجمن تولید -ایرنا -تهران

ها، ادوات و تجهیوزات کشواورزی  کمباین، ماشین

تواند پول  می گوید، ایران در شرایطی است که می

 آالت کشاورزی در منطقه باشد. صادرات ماشین

به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از سایت خوبوری 

هوا،  کنندگان تراکتور، کمباین، ماشین انجمن تولید

ادوات و تجهیزات کشاورزی )اتومواک(، موحومود 

های ده سوالوه در   مهدی کابلی با اشاره به تحریم

کشاورزی گفوت: در  خصوص واردات ماشین آالت

این مدت صنعتگران ما با مهندسی موعوکووس و 

درصود نویواز  95توا  93ها توانستند  سایر روش

کشاورزی کشور را تامین کنند تا در این عورصوه 

تقریبا خودکفا باشیم؛ در حال حاضر شورایوط بوه 

توانند  نحوی فراهم شده است که صنعتگران ما می

ساله و با برقراری ارتباط با   13با اتکا به این تجربه 

آالت کشاورزی  تکنولوژی روز دنیا در عرصه ماشین

 موثرتر و قدرتمندتر ظاهر شوند. 

تواند تامین کنونوده بوازار  وی ادامه داد: ایران می

کشاورزی کشورهای مشترک المنوافوع  آالت ماشین

جمهوری سابق شوروی ، عراق و افغانستان باشد و 

 پل صادرات کشورهای اروپایی محسوب شود.

 -کابلی با اشاره به برگزاری نوموایشوگواه اتومواک

فارمدر تهران بیان کرد: این نوموایشوگواه یوک  آی

الملولوی اسوت کوه بوا  نمایشگاه تخصصی و بین

هوای بوزر   ها و شورکوت مشارکت جدی انجمن

 11توا 8خارجی در عرصه ماشین آاالت کشاورزی 

 مردادماه برگزار خواهد شد. 

کنندگان تراکتوور، کوموبوایون،  دبیر انجمن تولید

ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی هدف اصلی  ماشین

برگزاری این نمایشگاه بین الملولوی را تووسوعوه 

صادرات عنوان کرد و افزود: در این نمایشوگواه از 

سفرا ، رایزنان بازرگانی و کلیه فعاالن و صنعتگران 

عرصه ماشین آاالت کشاورزی از کشورهای منطقه 

و کشورهای صاحب صنعت و تکنوولووژی دعووت 

 شده است.

فارم را یک رویداد بزر  در عرصوه  آی -وی اتماک

کشاورزی کشور و منطقه خواند و گفت: در حوال 

هوا نوموایشوگواه در  حاضر در کشور سواالنوه ده

ها مراکز استان و حتی تهران در عورصوه  شهرستان

شود  کشاورزی و ماشین آالت کشاورزی برگزار می

ها عنوان تخصصوی  اما با وجود اینکه این نمایشگاه

کشند کمتر انتظاری را کوه از یوک  رو یدک می

رود، پواسوخ  المللی موی نمایشگاه تخصصی و بین

 دهند.  می

ها متاسفانه به  کابلی با اشاره به اینکه این نمایشگاه

اند و انتقال دانش  مراکز خرید و فروش تبدیل شده

ها لوحواظ  و تکنولوژی کمتر در اهداف برگزاری آن

شود، گفت: این ایرادات همواره وجود داشته و  می

به مسئولین مربوطه از جمله مسئولیون سوازموان 

 توسعه تجارت منتقل شده است. 

فارم سعی شوده  آی -وی افزود: در نمایشگاه اتماک

است این ایرادها برطرف شود. از اینرو بوا قودرت 

،  BRPهای بزرگی چون  فراوان و مشارکت شرکت

هوا،  کنندگان تراکتور، کمباین، ماشین انجمن تولید

ادوات و تجهیزات کشاورزی از ایران این نمایشگواه  

های مختولوف کشواورزی، دام و  بزر  در بخش

آالت کشاورزی برگزار خوواهود  طیور، بذر و ماشین

 شد.

با بویوان   به گزارش بولتن نیوز، سید رضا نورانی

اینکه صادرات محصوالت کشاورزی ایران به کشور 

قطر از روند رو بوه رشودی بورخوودار اسوت، 

از   اظهارداشت: صادرات محصوالت کشاورزی موا

نقاطی مانند بوشهر، فارس، تهران و بندرعباس به 

 قطر انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه انتظار ما این بود که دولوت 

به فراهم شدن زیرساخت های صادراتی کمک می 

کرد که صادرات به قطر با لن  انجام نشود؛ اداموه 

داد: با توجه به اینکه لن  یک صنعت قدیوموی و 

کهنه است، وقوع یک طوفان در آب های خلویو  

فارس می تواند چند روز روند صادرات موا را بوه 

تاخیر بیندازد و در نتیجه این امر کاالی ایورانوی 

 کیفیت خود را از دست خواهد داد.

رئیس اتحادیه محصوالت کشاورزی تصریو کورد: 

همان طور که اشاره شد انتظار می رفت در همین 

فرصت کوتاه دولت کمک می کرد تا زیورسواخوت 

های صادراتی مناسب فراهم شود اما هنوز این کار 

 انجام نشده است.

نورانی افزود: بخش خصوصی و اتحوادیوه مووفوق 

شدند در همین فرصت کوتاه شناورهایی را تهویوه 

کانتینر یخچالوی  13کنند که این شناورها حدود 

با خود را حمل می کنند و با توجه به اینکه ایون 

کانتینرها پر می روند و خوالوی بورموی گوردنود 

صادرکننده مجبور به پرداخت هزینه اضافی اسوت 

 برای اینکه کیفیت کاالی صادراتی اش بهتر باشد.

وی با بیان اینکه صادرات ما هم اکونوون هوم از 

طریق هوایی و هم از طریق دریایی درحال انجوام 

می رفت کشتیرانی والفجر که   است، گفت: انتظار

در بوشهر مستقر است این حرکت را زودتر شروع 

می کرد اما متاسفانه این اقدام با تاخیر انجام شد؛ 

دلیل این امر نیز آن است که قطری ها هنوز بوه 

شرکت والفجر پاسخ ندادنود و موجووزی صوادر 

نکردند در نتیجه شناورهای گوناگونی که اتحادیوه 

و صادرکنندگان تهیه کرده اند از ایون مسویور 

 صادرات خود ادامه می دهند.  به

نورانی افزود: محصوالتی که به قطر صادر می شود 

بیشتر شامل سبزی، صیفی و میوه هوای فصولوی 

است. وی درباره اینکه آیا دلیل باال رفتن قیوموت 

برخی صیفی جات ماننود پویواز صوادرات ایون 

محصوالت به قطر است؟ افزود: دلیل گرانی پویواز 

این است که در فصل گذشته تولیدکنندگان پیواز 

کشور به دلیل تولید زیاد زیان کردند و حتوی در 

سال گذشته بخشی از تولید معودوم شود چوون 

 بیش از ظرفیت مصرف تولید شده بود.

نورانی ادامه داد: بسیاری از تولیدکونونودگوان در 

سالجاری برای اینکه زیان سال قوبول اداموه دار 

نشود پیاز نکاشتند در نتیجه قیمت این محصوول 

سیری صعودی را طی کرده و این امر هیچ ربطوی 

 به صادرات ندارد.

رئیس اتحادیه محصوالت کشاورزی گفوت: پویواز 

ایرانی با قیمت های فوعولوی تووان رقوابوت در 

کشورهای هدف را ندارد چرا که ما می بینیوم در 

سطو شهر قیمت موز از پویواز ارزان تور اسوت 

بنابراین کشورهای وارد کننده نمی آیند بوا ایون 

 قیمت های گران از ما پیاز بخرند.

نورانی گوفوت: بوزرگوتوریون توولویودکونونوده 

هندوستان است که به قطر نویوز صوادرات   پیاز

انجام می دهد و ایران به قطر پیازی صادر نوموی 

 کند.

 ها، ادوات و تجهیزات کشاورزی  کنندگان تراکتور، کمباین، ماشین دبیر انجمن تولید
 آالت کشاورزی  تواند پل صادرات ماشین  ایران می

 به منطقه باشد

 روند رو به رشد صادرات محصوالت کشاورزی به قطر

 درصدی ضریب خودکفایی محصوالت کشاورزی در دولت یازدهم 23افزایش 

به گزارش روز پنجشنبه ایرنوا از وزارت جوهواد  

کشاورزی، این وزارتخانه بوا رد ادعوای بورخوی 

ها مبنی بر عدم تغییر ضریب خوودکوفوایوی  رسانه

 محصوالت اساسی، توضیحاتی منتشر کرد.

وزارت جهاد کشاورزی در راستای این توضیحات، 

تشکیک برخی رسانه ها در موضوع افزایش ضریب  

خودکفایی کشور در محصوالت اساسی با استونواد 

به گزارش بانک مرکزی را نادرست بیان کرد ؛ چرا 

که در آن گزارش، میزان ذخوایور موحوصووالت 

راهبردی مد نظر قرار نگرفته است و هم اکنون بر 

اساس اعالم مسئوالن،کشور از ذخایر راهوبوردی 

مطمئن کاالهای اساسی برخوردار است و ضومون 

تحقق خودکفایی کامل کشور در تولید گنودم در 

، بیش از هشت میلیون تون گونودم بوه 95سال 

عنوان ذخایر راهبردی در سیلوهای کشور موجوود 

 است. 

مویولویوارد  5.2در این گزارش با اشاره به بهبود  

دالری تراز تجاری بخش کشاورزی در سوه سوال 

اخیر تصریو شده است: کسری تراز تجاری بخش 

به  1392میلیارد دالر در سال  8/    3کشاورزی از 

کاهش یافتوه  1395میلیارد دالر در سال  3/    39

و این موضوع نتیجه اقدامات دولت یوازدهوم در 

پیگیری سیاست کاهش واردات و افزایش تولیدات 

ای که ارزش واردات  بخش کشاورزی بوده؛ به گونه

 1392میلیارد دالر در سال  13/  48این بخش از 

مویولویوارد  8/    87درصدی به  34/   87با کاهش 

 رسیده است.1395دالر در سال 


