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 فهرست مطالب سرمقاله

 سرمقاله 

 1/  ضرورت توجه به بخش کشاورزیـ 

 اخبار انجمن 

 2/  فراخوان شرکت در یازدهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد کشاورزی ایرانـ 

 2/  تشکیل کمیته علمی و کمیته اجرایی یازدهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد کشاورزی ایرانـ 

 3/  تشکیل شورای راهبری یازدهمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایرانـ 

 3/  راهنمای ثبت نام در یازدهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد کشاورزی ایرانـ 

 4/  نخستین جلسه شورای راهبری یازدهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد کشاورزی ایران برگزار شدـ 

 4/  برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی انجمن اقتصاد کشاورزی ایرانـ 

  اخبار گروه های اقتصاد کشاورزی 

 5/  دانشگاه گیالن: برگزاری سومین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزیـ 

 5/  دانشگاه تهران: شروع به کار دبیرخانه یازدهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد کشاورزی ایرانـ 

 5/  دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریـ 

  اخبار ویژه بانک کشاورزی 

 6/  حضور بانک کشاورزی در همایش بزرگ تجارت ایران و عراقـ 

 6/  هزار میلیارد ریال خسارت در بخش کشاورزی پرداخت می کند 1۱دولت ساالنه ـ 

 6/  بازدید مدیرعامل بانک کشاورزی از طرح مشارکتی گلخانه هیدروپونیک در استان اصفهانـ 

 6/  مدیرعامل بانک کشاورزی: بانک کشاورزی بانک شفاف و منظمی استـ 

 6/  بانک کشاورزی رتبه اول در عملکرد شاخص های عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی را کسب کردـ 

  گزیده اخبار کشاورزی 

 7/  میلیارد تومان ارزش اقتصادی دارد 2۱پیله تر ابریشم ایران بالغ بر ـ 

 7/  در بخش کشاورزی نیاز به تغییرات کلی دارد 77نماینده مجلس: الیحه بودجه ـ 

 7/  دانش آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مقیم روستاها تسهیالت کم بهره می گیرندـ 

 8/  های کشاورزی و سازمان تحقیقات باید بیش از پیش در کنار هم باشند مجموعه دانشگاهـ 

 8/  یک میلیون هکتار از اراضی زراعی و باغی تغییرکاربری شده استـ 

 8/  های کشاورزی سیستان و بلوچستان میلیارد ریال تسهیالت به تشکل 171پرداخت ـ 

 8/  شود عربستان به قطب صادرات محصوالت کشاورزی روسیه تبدیل میـ 

 7/  های کشاورزی هزار فرصت شغلی توسط تعاونی 225ایجاد ـ 

 7/  ـ دولت در تولید محصوالت ارگانیک نقش سیاستگذاری و نظارتی دارد

 7/  هکتار رسید 7۱۱صدور مجوز ساخت گلخانه در استان تهران به بیش از ـ 

دهد که در  بررسی روند تاریخی توسعه اقتصادی کشورها نشان می

دنیای امروز غالب کشورهای توسعه یافته که امکان تولید محصوالت 

اند.  ای داشته اند، به بخش کشاورزی توجه ویژه کشاورزی را نیز داشته

و در مقابل، کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، در راه رسیدن 

اند و آنگونه  به رشد اقتصادی، بخش کشاورزی را به فراموشی سپرده

اند. حال آنکه همواره  که شایسته است به اعتالی این بخش نیندیشده

ای برای رشد و توسعه  رشد و توسعه بخش کشاورزی به عنوان مقدمه

 ها نیز مطرح بوده است. در سایر بخش

منافع پایین بهره برداران بخش کشاورزی در ایران، عدم وجود 

سرمایه کافی در بخش، کمبود منابع آبی و آثار منفی تغییر اقلیم، 

وری بخش کشاورزی، تراز منفی تجارت محصوالت  پایین بودن بهره

کشاورزی، عدم توجه به دانایی محوری بخش کشاورزی در فرایند 

های دیگر همواره آینده بخش  توسعه یافتگی و بسیاری چالش

 نماید.  کشاورزی ایران را تهدید می

از طرفی نقش بخش کشاورزی در دستیابی به اهداف اقتصاد 

کاری جهت برون  مقاومتی و تحقق اقتصاد دانش بنیان )به عنوان راه

رفت از وضعیت موجود( بخوبی تبیین نشده بلکه مغفول مانده است. 

ای، ملی و بین المللی  های منطقه در مجموع باوجود مسائل و چالش

ی اقتصاد کشاورزی بیش از  در حوزه کشاورزی، هم اندیشی در حوزه

هر زمانی ضروری خواهد بود. براین اساس انجمن اقتصاد کشاورزی 

ایران، به عنوان تنها انجمن ملی در حوزه اقتصاد کشاورزی کشور، 

ی خود می داند تا بستر این هم اندیشی را با حضور  وظیفه

دولتمردان، اساتید، فرهیختگان، صاحب نظران و دانشجویان فراهم 

نماید. برهمین اساس یازدهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد کشاورزی 

ایران با محوریت موضوعی اقتصاد کشاورزی، اقتصاد دانش بنیان و 

در محل پردیس  1377اردیبهشت ماه  17و  18تغییر اقلیم در تاریخ 

کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. امید است 

تا با حضور حداکثری شما عزیزان، در انتهای این همایش، سندی 

ها و تهدیدهای بخش کشاورزی و  راهبردی جهت مقابله با ضعف

های پیش روی توسعه بخش تدوین  ها و فرصت گیری از قوت بهره

 گردد.

 ضرورت توجه به بخش کشاورزی

 »دکتر حامد رفیعی«
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 اخبار انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن اقتصاد کشـاورزی 

یازدهمین کنفرانس دو سـاالنـه اقـتـصـاد ایران 

در  1377اردیبهشت ماه  2۱و  17کشاورزی ایران 

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تـهـران 

 برگزار می گردد. 

گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تـهـران واقـع در 

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، میـزبـانـی 

این رویداد بزرگ علمی را بـر عـهـده دارد. ایـن 

کنفرانس مطابق روال گذشته به منظور بررسـی و 

های جدید پژوهشگران و محققان علم  تجمیع یافته

اقتصاد کشاورزی در حوزه اقتصاد کشاورزی ایـران 

کنفرانس پیشـیـن یـک  1۱برگزار شده و همانند 

رویداد علمی شایان توجه در سطح ملـی خـواهـد 

 بود. 

بنا بر این گزارش دبیرخانه کنفرانـس از کـلـیـه 

محققان و پژوهشگران ارجمـنـد، دانشـگـاهـیـان 

فرهیخته و صاحب نظر دعوت کـرده اسـت آثـار 

علمی ـ پژوهشی خود را در هر یک از محـورهـای 

عنوان شده و یا عناوین مرتبط از طریـق پـایـگـاه 

 .اینترنتی به دبیرخانه کنفرانس ارسال فرمایند

دبیرخانه یازدهمین کنفرانس دو ساالنه اقـتـصـاد 

کشاورزی ایران محورهای این کنفرانس را به ایـن 

 شرح اعالم کرده است:

گذاری در بخش کشـاورزی و  های سرمایه ظرفیت

های تامین مالی کشـاورزی ـ  صنایع وابسته و راه

اقتصاد آب و توسعه کشاورزی )بازار، آب مـجـازی، 

حسابداری آب، نـرخـگـذاری آب کشـاورزی( ـ 

وری و کسب و کار در بـخـش کشـاورزی ـ  بهره

های راهبردی توسعه کشاورزی، صیانت از  سیاست

های نسـبـی،  مزیتـ منابع طبیعی و محیط زیست 

های تجاری و توسعه تجارت مـحـصـوالت  سیاست

های کشاورزی، توسعه زنجـیـره  کشاورزی ـ تشکل

تامین، ارزش و بازاریابی محصـوالت کشـاورزی ـ 

ریسک، بیمه کشاورزی و مدیریت جامع ریسک در 

کشاورزی ـ صنایع تبدیلی و تکمیـلـی، تـوسـعـه 

روستایی و اقتصاد کشاورزی ـ تغیـیـر اقـلـیـم و 

های توسعه کشاورزی و روستایی ـ اقتصـاد  سیاست

نوآوری و دانش بنیان ــ اقـتـصـاد کشـاورزی و 

های کالن اقتصادی ـ تقاضـا بـرای مـواد  سیاست

های غذایی و توسعه کشـاورزی ـ  غذایی، سیاست

 اقتصاد زیستی و زنجیره تولیدغذای سالم

اقتصاد رفتاری در زنجیـره تـولـیـد تـا مصـرف 

محصوالت کشاورزی ـ تاب آوری و پایداری اقتصاد 

کشاورزی ـ بازار حالل و جایگاه ایران ـ مالکیت و 

بـرداری ـ  های بهره وراثت اراضی کشاورزی و نظام

تامین مالی زنجیره ارزش در بخـش کشـاورزی ـ 

 بورس کاالی کشاورزی

هـای کشـاورزی ـ  بازاررسانی، بازاریابی و تشکـل

های بین المللی و بخـش کشـاورزی ـ  موافقتنامه

قانون تمرکز و جایگاه بخش کشاورزی ــ نـقـد و 

 بررسی برنامه ششم

 1۱این گزارش می افزاید، مهلت ثبت نام با مقاله تا

اسـفـنـد  27بهمن و مهلت ثبت نام بدون مقاله تا 

ماه سال جاری خواهد بود. همچنین زمـان اعـالم 

 15بهمن و زمان اعالم نتایج نهایی  3۱نتایج اولیه 

 می باشد. 76اسفند 

 تشکیل کمیته علمی و کمیته اجرایی یازدهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد کشاورزی ایران 
به گزارش روابط عمومی انجمن اقتصاد کشاورزی ایران دکتر حبیـب 

اله سالمی رئیس انجمن اقتصاد کشاورزی ایران طی حکمی دبـیـران 

علمی و اجرایی یازدهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران 

 را منصوب کرد.

دکتر سید صفدر حسینی استاد گروه اقتصـاد کشـاورزی دانشـگـاه 

تهران و دکتر حامد رفیعی استادیار این گروه به ترتیب بـه عـنـوان 

 دبیر علمی و دبیر اجرایی کنفرانس یازدهم انتخاب شدند.

کمیته علمی کنفرانس متشکل از اعضاء فرهیخته و باسابقه هـیـ ت 

های بزرگ دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه پیـام  علمی دانشگاه

ریـزی  هـای بـرنـامـه نور، وزارت جهاد کشاورزی، و مؤسسه پژوهش

 اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی به شرح ذیل می باشند.

 اعضاء کمیته علمی:

 دکتر حبیب اهلل سالمی ـ دانشگاه تهران

 دکتر سعید یزدانی ـ دانشگاه تهران

 دکتر وحیده انصاری ـ دانشگاه تهران

 دکتر حامد رفیعی ـ دانشگاه تهران

 دکتر امیرحسین چیذری ـ دانشگاه تهران

 دکتر غالمرضا پیکانی ـ دانشگاه تهران

 دکتر ایرج صالح ـ دانشگاه تهران

 دکتر محمود دانشور کاخکی ـ دانشگاه فردوسی مشهد

 دکتر محمد قربانی ـ دانشگاه فردوسی مشهد

 دکتر ناصر شاهنوشی ـ دانشگاه فردوسی مشهد

 دکتر سید کاظم صدر ـ دانشگاه شهید بهشتی

 دکتر محمد سعید نوری نائینی ـ دانشگاه شهید بهشتی

 دکتر محمد بخشوده ـ دانشگاه شیراز

 دکتر اسماعیل پیش بهار ـ دانشگاه تبریز

 دکتر سید حبیب اهلل موسوی ـ دانشگاه تربیت مدرس

 دکتر حسین مهرابی بشرآبادی ـ دانشگاه شهید باهنر کرمان

 دکتر سید نعمت اله موسوی ـ دانشگاه آزاد اسالمی مرودشت

 دکتر محمود احمدپور ـ دانشگاه زابل

 دکتر رسول محمدرضایی ـ عضو هی ت علمی دانشگاه تبریز

 دکتر غالمرضا سلطانی ـ پیشکسوت اقتصاد کشاورزی

 دکتر جواد ترکمانی ـ پیشکسوت اقتصاد کشاورزی

 دکتر بها الدین نجفی ـ پیشکسوت اقتصاد کشاورزی

 دکتر ولی بریم نژاد ـ دانشگاه آزاد کرج

 دکتر امیر محمدی نژاد ـ دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

 دکتر حمید امیر نژاد ـ دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 دکتر احمد فتاحی اردکانی ـ دانشگاه اردکان

 دکتر عذرا جوانبخت ـ دانشگاه ارومیه

 دکتر رهام رحمانی ـ سازمان تحقیقات کشاورزی فارس

 دکتر حامد قادرزاده ـ دانشگاه کردستان

 دکتر غالمرضا یاوری ـ دانشگاه پیام نور البرز

 دکتر مهدی کاظم نژاد ـ  موسسه پژوهشهای برنامه ریزی ...

 دکتر علی کیانی راد ـ موسسه پژوهشهای برنامه ریزی ...

 دکتر افشین امجدی ـ موسسه پژوهشهای برنامه ریزی ...

 همچنین اعضاء کمیته اجرایی کنفرانس به شرح ذیل می باشند:

 اعضاء کمیته اجرایی:

 ـ دکتر علی کیانی راد ـ عضو هی ت مدیره انجمن 1

 ـ دکتر مسعود شریفات ـ عضو هی ت مدیریت بانک کشاورزی2

 ـ مهندس حسن رضا شکری خانقاه ـ دبیر انجمن 3

 ـ مهندس حسین نوروزی ـ دانشجوی دکتری4

 ـ مهندس رضا لیاقت ورز ـ مسئول روابط عمومی بانک کشاورزی5

 ـ دکتر صطیبه مصباح زاده ـ مسئول روابط عمومی پردیس6

 ـ دکتر پالیزبان ـ مسئول حراست7

 ـ مهندس میراب زاده ـ معاون اداری و مالی پردیس8

 ـ حمید رضا بوستانی ـ مسئول اداره رفاه7

 ـ 1۱

 فراخوان شرکت دریازدهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد کشاورزی ایران  فراخوان شرکت دریازدهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد کشاورزی ایران 
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 اخبار انجمن

ثبت نام در یازدهمین کنفرانـس دو سـاالنـه 

اقتصاد کشاورزی ایران به دو صورت با مقاله و  

بدون مقاله امکانپذیر است. در صورت ثبت نـام 

با مقاله، دریافت مقاله در یک مرحله و بصورت 

مقاله کامل خواهد بود و لـزومـی بـه ارسـال 

 چکیده بطور مجزا نیست.

پس از ثبت نام در سایت کنفرانس پیام فـعـال 

سازی به ایمیل داوطلب ارسال می شود و الزم 

است با کلیک بر روی لینـک مـربـوطـه نـام 

کاربری و رمز عبور داوطلب فعال گردد. توجـه 

داشته باشید تا این مرحله ثبت نام شما فـقـط 

 در سایت کنفرانس صورت گرفته است.

برای شرکت در کنفرانس با ارائه مقالـه و یـا 

بدون مقاله باید به منوی ورود بـه سـایـت و 

سپس سامانه کاربران رفته و با وارد نمودن نـام 

کاربری و رمز عبور خود وارد کـنـتـرل پـنـل 

شخصی شوید. در صورتیکه مایل هستـیـد بـا 

ارائه مقاله در کنفرانس شرکت کنید، از منـوی 

 Rarیا   Zipارسال مقاله، مقاله خود را با فرمت 

بارگذاری نمایید و سپس به منوی خدمات در 

 1کنترل پنل رفته خدمت مورد نظر در گـروه 

را انتخاب نمایید و روی ثـبـت خـدمـات  3یا 

کلیک کنید. در پایان با رجـوع بـه مـنـوی 

پرداخت آنالین، عملیات پرداخت هـزیـنـه یـا 

 خدمت انتخاب شده را انجام دهید.

در صورتیکه مایل هستید بـدون مـقـالـه در 

کنفرانس شرکت کنید، پس از ورود به سـایـت 

در کنتل پنل به قسمت منوی خدمات بروید و 

یکی از خدمات را انتخاب نمایید و روی ثـبـت 

در پایان بـا رجـوع بـه  خدمات کلیک کنید.

منوی پرداخت آنالین، کار پرداخت هزینـه یـا 

 خدمت انتخاب شده را انجام دهید.

کلیه ثبت نام ها همراه با پکیـج کـنـفـرانـس 

)شامل یک وعده پذیرایی شـام و دو وعـده 

پذیرایی صبحانه، ناهار، میان وعده صبح و عصر 

، برنـامـه دو 77اردیبهشت  2۱و  17روزهای 

روزه کنفرانس، هدیه، کتابچه و لـوح فشـرده 

 چکیده مقاالت( می باشد.
هزینه ثبت نام کنفرانس یازدهم با اندکی تغـیـیـر 

نسبت به کنفرانس گذشته به شرح ذیل تـعـیـیـن 

گردید. گفتنی است دریافت هزیـنـه از شـرکـت 

کنندگان تنها بخش کوچکـی از هـزیـنـه هـای 

برگزاری کنفرانس را شامل می شود و بخش اعظم 

 گردد.  آن از سوی حامیان مالی ت مین می
 

 : ثبت نام با ارائه مقاله 3گروه 

ثبت نام با مقالـه ویـژه هـیـ ت عـلـمـی عضـو 

 ریال 2۱۱۱۱۱۱انجمن:

ثبت نام با مقاله و اسکان ویژه هی ت علمـی عضـو 

 ریال 26۱۱۱۱۱انجمن:    

ثبت نام با مقاله ویژه دانشجویان عضـو انـجـمـن: 

 ریال 1۱۱۱۱۱۱

ثبت نام با مقاله و اسکان ویژه دانشجـویـان عضـو 

 ریال 13۱۱۱۱۱انجمن:  

 ریال 25۱۱۱۱۱ثبت نام با مقاله داوطلبان آزاد: 

ثبت نام با مقـالـه و اسـکـان داوطـلـبـان آزاد: 

 ریال 325۱۱۱۱

 : ثبت نام بدون ارائه مقاله3گروه 

ثبت نام بدون مقاله ویژه هـیـ ت عـلـمـی عضـو 

 ریال 15۱۱۱۱۱انجمن:

ثبت نام بدون مقاله با اسکان ویژه هی ت عـلـمـی 

 ریال 175۱۱۱۱عضو انجمن: 

ثبت نام بدون مقاله ویژه دانشجویان عضو انجمـن: 

 ریال 5۱۱۱۱۱

ثبت نام بدون مقاله با اسکان ویژه دانشجویان عضو 

 ریال 65۱۱۱۱انجمن: 

 2۱۱۱۱۱۱ثبت نام بدون مقاله داوطلبان آزاد:  

 ریال

ثبت نام بدون مقاله با اسـکـان داوطـلـبـان آزاد:  

 ریال 26۱۱۱۱۱

 : مقاله دوم و صدور گواهی1گروه 

 ریال 5۱۱۱۱۱ثبت نام با مقاله دوم، سوم: 

صدور گواهی ارائه مقاله برای نفر دوم، سوم: 

 ریال 25۱۱۱۱
 

در صورت تقاضای اسکان، هزینه اسکان به مـدت  

و  17دو شب )شب چهارشنبه و شب پنجشنبـه 

های مـجـهـز  ( در یکی از هتل77اردیبهشت  2۱

سطح شهر کرج با امکان ترانسفر به محل کنفرانس 

بر عهده دبیرخانه کنفرانس بوده و هر گونه هزینـه 

 اضافی بر عهده داوطلب می باشد.

اعضاء محترم انجمن اقتصاد کشاورزی ایـران الزم 

است شماره عضویت خود را اعالم کنند. در صورت 

عدم احراز عضویت، هزینـه ثـبـت نـام بصـورت 

داوطلب آزاد محاسبه شده و کاربر ملزم به پرداخت 

 مابه التفاوت خواهد بود.

 

 آدرس مکاتبات پستی:

استان البرز، کرج، خیابان دانشـکـده کشـاورزی، 

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تـهـران، 

دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، گروه اقتـصـاد 

  کشاورزی

 ۱26ـ  32222767تلفن: 

 ۱26ـ  32222767فکس: 

 3158777871کد پستی: 

 4111صندوق پستی: 

 آدرس وب سایت:
 http://www.11bciae.ir  

  آدرس پست الکترونیک: 
iranianaes.ir@gmail.com 

 راهنمای ثبت نام در یازدهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد کشاورزی ایران 

 تشکیل شورای راهبری یازدهمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

به گزارش روابط عمومی انجمن اقتصاد کشـاورزی 

ایران دکتر حبیب اله سالمی رئیس انجمن اقتصـاد 

ای اعضـاء  کشاورزی ایران طی احکام جـداگـانـه

شورای راهبری یازدهمین کنـفـرانـس دوسـاالنـه 

 اقتصاد کشاورزی ایران را انتخاب کرد.

فهرست اعضا شورای راهبری کنفرانس بدین شـرح 

 است:

دکتر سید حسن گـلـدانسـاز )رئـیـس پـردیـس 

کشاورزی و منابع طبیعی(، دکتر محمـد سـعـیـد 

نوری نائینی )عضو هی ت علمی دانشگـاه شـهـیـد 

بهشتی(، دکتر مرتضی شهیدزاده )رئیـس هـیـات 

مدیره و مدیر عامل بانک کشاورزی(، دکتر جـالل 

رسول اف )مدیر عامل بانک آینده(، دکتر مـحـمـد 

علی نجفی )استاندار البرز(، دکتر احمدعلی کیـخـا 

)نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسـالمـی(، 

دکتر احمد اکبری )قائم مقام دانشگاه پیـام نـور(، 

دکتر سعید یزدانی )عضو هی ت علـمـی دانشـگـاه 

تهران(، دکتر مهدی پندار )رئیس کمیته مـالـی و 

پشتیبانی انجمن(، دکتر شاهرخ شجری )مدیر کل 

توسعه صادرات وزارت جهاد کشـاورزی(، دکـتـر 

مسعود شریفات )عضـو هـیـ ت مـدیـره بـانـک 

کشاورزی، دکتر مهدی کاظم نژاد )عضـو هـیـ ت 

مدیره اقتصاد کشاورزی ایران(، دکـتـر مـحـمـود 

دانشور کاخکی )عضو هـیـ ت مـدیـره اقـتـصـاد 

کشاورزی ایران(، دکتر مصـطـفـی مـهـاجـرانـی 

)پیشکسوت اقتصـاد کشـاورزی ایـران(، دکـتـر 

غالمرضا سلطانی )پیشکسوت اقتـصـاد کشـاورزی 

ایران(، دکتر بهاءالدین نجفی )پیشکسوت اقتـصـاد 

  کشاورزی ایران(

mailto:iranianaes.ir@gmail.com
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 اخبار انجمن

  نخستین جلسه شورای راهبری یازدهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد کشاورزی ایران برگزار شد

اولین جلسه شورای راهبری یازدهمین کنفرانس 

با  76آذر ماه  23دو ساالنه اقتصاد کشاورزی ایران 

حضور اکثریت اعضای شورا در محل دفتر مدیر 

عامل بانک کشاورزی برگزار شد. در این جلسه در 

خصوص سخنرانان مراسم افتتاحیه و اختتامیه، 

سخنرانان کلیدی، عناوین میزگردهای تخصصی و 

محورهای پیشنهادی کنفرانس بحث و تبادل نظر 

 شد.

جلسه با خوش آمدگویی دکتر مرتضی شهیدزاده 

مدیر عامل محترم بانک کشاورزی آغاز گردید و 

سپس دکتر حبیب اله سالمی دبیر شورا از حضور 

اعضای شورا و قبول همکاری آنان تقدیر و تشکر 

 .به عمل آورد

وی در ابتدای صحبت های خود به روال برگزاری 

کنفرانس دو ساالنه، سوابق و نحوه فراخوان محل 

برگزاری آن اشاره نمود و برگزاری این کنفرانس 

در استان البرز را همانند چند کنفرانس پیشین 

 فرصتی برای این استان بر شمرد.

وی بیان داشت: در ساختار کنفرانس، شورای 

راهبری پیش بینی شده است که کار راهبری و 

گذاری کنفرانس را بر عهده دارد، و در  سیاست

مرحله بعد نیز کمیته های علمی و اجرایی به 

ترتیب امور علمی و اجرایی کنفرانس را بر عهده 

  خواهند داشت.

دبیر شورای راهبری همچنین با اشاره به برگزاری 

کنفرانس پیشین در کرمان، از همکاری بسیار 

خوب استانداری کرمان و بانک کشاورزی در این 

زمینه یاد کرد و اظهار داشت: با توجه به سیاست 

درستی که بانک کشاورزی از زمان مدیریت جناب 

اف در پیش گرفته و تا کنون نیز  آقای دکتر رسول

توسط جناب آقای دکتر شهید زاده در سطح 

یانک کشاورزی یکی از  شود، باالیی دنبال می

پیشگامان حمایت از محافل و رخدادهای علمی 

 بوده و هست و در این مورد صاحب برند است.

در ادامه جلسه دکتر سید صفدر حسینی دبیر 

علمی کنفرانس به تشریح اهداف کنفرانس 

پرداخت و گفت: بخش کشاورزی با توجه به 

اهمیت زیادی که دارد بسیاری از امور اقتصادی 

کشور را درگیر خود می سازد و از این رو مسایل 

اقتصادی آن در همایش های دو ساالنه اقتصاد 

کشاورزی به شکل تخصصی 

مورد بررسی و چالش قرار می 

 گیرد.

وی گفت: ما در این کنفرانس دو 

بحث ارائه مقاالت و برگزاری 

میزگردهای تخصصی را داریم و 

از نطر ما میزگردها از اهمیت 

 ویژه ای برخوردار است.

دبیر علمی کنفرانس اظهار 

میزگرد مجزا را  6داشت: تشکیل 

پیش بینی کرده ایم که با توجه 

به سطح اهمیت آنها الزم است 

مورد آن تشکیل شود.  4حداقل 

وی یکی از میزگردها را با توجه 

به تاکیدات رهبری پیرامون 

اقتصاد مقاومتی، الزامات و راهکارها عنوان کرد و 

میزگرد ضروری دیگر را با توجه به میزبانی استان 

البرز پرداختن به مباحث و مسائل بخش کشاورزی 

 استان البرز دانست.

دبیر علمی یازدهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد 

کشاورزی ایران، پتانسیل ها و چالش های بخش 

گذاری و  کشاورزی، الزامات قانونگذاری، سرمایه

ت مین مالی بخش کشاورزی، موضوع تغییرات 

اقلیمی، آب، محیط زیست و کشاورزی پایدار را از 

 دیگر عناوین میزگردهای پیشنهادی ذکر کرد.

در ادامه جلسه پس از بحث و تبادل نظر پیرامون 

محورهای کنفرانس، مقرر شد به گونه ای برنامه 

ریزی شود که هر شش میزگرد با اصالحات 

پیشنهادی در عناوین آنها برگزار شود. همچنین 

فهرست مدعوین نیز مورد ت یید شورای راهبری 

 .قرار گرفت

اعضای شورای راهبری کنفرانس در خصوص 

پشتیبانی و حمایت مالی از کنفرانس موافقت 

نمودند. در همین ارتباط استاندار محترم البرز در 

خصوص ت مین امنیت، هزینه محل اسکان 

 .میهمانان و حمل و نقل قول مساعد داد

مقرر شد جلسه بعدی اواخر بهمن ماه سال جاری 

برگزار شود و در آن عناوین میزگردهای تخصصی 

با انجام اصالحات الزم و همچنین برنامه تفصیلی 

 کنفرانس مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

 برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

به گزارش روابط عمومی انجمن اقتصاد کشاورزی 

ایران، مجمع عمومی فوق العاده انجمن اقتصاد 

اردیبهشت ماه  18کشاورزی ایران عصر روز سه شنبه 

؛ نخستین روز کنفرانس در پردیس کشاورزی و 77

 منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

مجمع عمومی فوق العاده به منظور اصالح مفادی از 

اساسنامه و رفع اشکاالت موجود بر اساس 

های علمی وزارت  دستورالعمل کمیسیون انجمن

علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شده و پس از طرح 

 موضوع توسط اعضاء حاضر به رای گذاشته می شود.

همچنین مجمع عمومی عادی انجمن بالفاصله پس از 

مجمع عمومی فوق العاده در محل کنفرانس برگزار 

شده و در آن بر مبنای اساسنامه جدید انتخابات 

 هی ت مدیره صورت می گیرد.

گفتنی است طول دوره هی ت مدیره انجمن در حال 

حاضر دوساله بوده و هر دو سال یکبار انتخابات آن 

شود و اعضاء  در جلسه مجمع عمومی برگزار می

پیوسته انجمن اعم از دارندگان مدرک کارشناسی 

ارشد و باالتر در صورت تمدید اعتبار عضویت خود 

 می توانند در این انتخاب شرکت کنند.

این گزارش می افزاید عالقمندان برای عضویت و یا 

تمدید اعتبار عضویت خود الزم است به سایت انجمن 

اقتصاد کشاورزی ایران مراجع نموده و پس از ثبت 

مشخصات خود مبلغ عضویت را که همچنان بر اساس 

سنوات گذشته می باشد پرداخت نمایند. برای کلیه 

اعضاء کارت عضویت صادر شده و شرکت در مجمع 

عمومی و انتخابات هی ت مدیره انجمن تنها با کارت 

 عضویت امکان پذیر است.
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 اخبار گروه های اقتصاد کشاورزی دانشگاه های کشور

سومین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی 

با مجـوز معاونـت فرهنگـی و اجتمـاعی دانـشگاه 

گیالن، ورزات علوم، تحقیقات و فنـاوری، انجمـن 

اقتصاد کشاورزی ایران و اتحادیه اقتصاد، توسـعه و 

ترویج کشاورزی توسط انجمن علمـی دانـشجویی 

 اقتصاد کشاورزی دانشگاه گیالن برگزار می شود.

اسفندماه سال  2۱و  17دانشگاه گیالن در روزهای 

جاری میزبان سومین کنفـرانس ملـی دانـشجویی 

 اقتصاد کشاورزی است.

این کنفـرانس بـا مجـوز ورزات علـوم، فنـاوری و 

تحقیقات، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، اتحادیـه 

ــت  ــشاورزی و معاون ــرویج ک ــعه و ت اقتصاد،توس

فرهنگی و اجتماعی توسط انجمن علمـی اقتـصاد 

کشاورزی دانشگاه برگزار می شـود و رئیـس ایـن 

همایش، دکتر محمد رحیم رمضانیان عضو هیـات 

علمــی گــروه مــدیریت و معــاون اداری، مــالی و 

 مدیریت منابع سابق دانشگاه گیالن است.

در این کنفرانس محور هایی همچون تغییر اقلیـم، 

مهاجرت و توسعه روسـتایی، اقتـصاد کـشاورزی و 

سیاست های کـالن، اهمیـت تولیـد و تـرویج در 

ــه  ــیره عرض ــابی و زنج ــشاورزی، بازاری بخــش ک

محصوالت کشاورزی، آموزش و بهـره وری نـیروی 

کار در بخش کشاورزی، نقش تشکل هـا و تعاونـی 

کشاورزی در توسـعه کـشاورزی، مـدیرت نـسبی، 

سیاست تجـاری و تـو سـعه تجـارت محـصوالت 

کشاورزی، کسب و کار و کارآفرینی در کشاورزی با 

استفاده از علوم کشاورزی، فرصت ها و چالش های 

ناشــی از برجــام بــر بخــش کــشاورزی، مدیریــت 

وری آب در بخـش کـشاورزی، آثـار زیـست  بهره

حیطی توسعه کشاورزی و تامین مـالی در بخـش 

کشاورزی برای افزایش سـطح علمـی و پژوهـشی 

دانشجویان و فارغ التحـصیالن در ایـن حـوزه، در 

 نظر گرفته شده است.

الزم به ذکر است که عالقه مندان می توانند بعد از 

ثبت نام در سایت مقاالت خود را براسـاس شـیوه 

آذر مـاه ارسـال کننـد؛ مقـاالت  16نامه تا تاریخ 

برگزیده نـیز در نـشریه اقتـصاد نـوین بـه چـا  

رسد. و عالوه بر آن کلیه مقاالت پذیرفته شـده  می

در این کنفرانس تحت تایید و حمایـت سـیویلیکا 

بــوده و مقــاالت آن در ســیویلیکا و کنسرســیوم 

 محتوای ملی نمایه و منتشر خواهد شد.

بــه گــزارش دبیرخانــه ســومین کنفــرانس ملــی 

دانشجویی اقتـصاد کـشاورزی، دکـتر حبیـب اهلل 

سالمی رئیس انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، خانم 

دکتر شیدا مهنام مـدیر گـروه علـوم اجتمـاعی و 

انسانی کمیسیون ملی یونسکو ـ ایـران، پروفـسور 

Wochiech Hubner   ــی ــات علم ــضو هی ، ع

عضو  Hamid Elbilali، دکتر Vistulaدانشگاه 

و     Natural Resourcesهیات علمـی دانـشگاه 

عضو هیات علمی Dorien DeTombeپروفسور 

ـــشگاه  ,Sichuan University Chengduدان

P.R. China  بـه عنـوان سـخنرانان کلیـدی در

 کنفراس حضور خواهند داشت.

اعضای شورای سیاستگذاری سومین کنفرانس ملی 

 دانشجویی اقتصاد کشاورزی عبارتند از :

دکتر حبیب الـه سـالمی رئیـس انجمـن اقتـصاد 

کشاورزی ایران ـ دکـتر رحیـم رمـضانیان رئیـس 

کنفرانس ـ دکتر ولی روزبهان رئیس سازمان چـای 

کشور ـ دکـتر فرامـرز علـی نیـا رئیـس موسـسه 

تحقیقات برنج کشور ـ دکتر احد صحرا گرد رئیس 

دانشکده کشاورزی دانشگاه گیالن ـ دکـتر محمـد 

کاوسی عضو هی ت علمی دانشگاه گیالن ــ دکتـر 

فاطمه کریمی معاون فرهنگی و اجتماعی دانـشگاه 

 گیالن و وحید علیسرایی دبیر کنفرانس 

 راه های ارتباطی با دبیرخانه کنفرانس:

 ۱7۱13158755تلفن دبیرخانه: 

 ۱133367۱281فکس دبیرخانه: 

آدرس پستی دبیرخانه: بزرگراه خلیج فارس 

قزوین( دانشگاه گیالن. رشت ـ جاده  5)کیلومتر 

 دانشکده علوم کشاورزی

 Info@ecoagrisau.ir ایمیل:

  SCAE3@کانال تلگرامی: 

 www.ecoagrisau.irآدرس سایت کنفرانس: 

 برگزاری سومین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی در دانشگاه گیرن

 شروی به کار دبیرخانه یازدهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد کشاورزی ایران

به گزارش روابط عمومی انجمن اقتصاد کشاورزی 

ایران با انتصاب دکتر حامد رفیعی به عنوان دبیر 

کمیته اجرایی یازدهمین کنفرانس دو ساالنه 

اقتصاد کشاورزی ایران و استقرار دبیرخانه آن در 

گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران، این 

 دبیرخانه دوازدهم آذرماه رسما آغاز به کار کرد.

کمیته اجرایی در حال حاضر با فعالیت دانشجویان 

تحصیالت تکمیلی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه 

تهران زیر نظر دبیر کمیته اجرایی مشغول فعالیت 

بوده و تا کنون جلسات متعددی در جهت پیشبرد 

 امور کنفرانس برگزار نموده است.

گفتنی است برخی از مسئوالن واحدهای اداری 

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 

نیز به عنوان اعضاء کمیته به رئیس پردیس 

شده اند که بزودی به جمع این کمیته  پیشنهاد

 می پیوندند.

 اخبار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

بر اساس اعالم پایگاه استنادی علوم جهان  

( دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ISCاسالم )

طبیعی ساری با دو پله صعود به نسبت سال 

کشوری را در بین دانشگاه های  42رتبه  1374

جامع به خود اختصاص داد. گفتنی است این رتبه 

بندی بر اساس معیارها و شاخص های پنج گانه 

پژوهشی، آموزشی، بین المللی، تسهیالت و 

امکانات، و فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی هر 

 صورت می گیرد.ISCساله توسط  

دکتر سید علی حسینی یکانی عضو هیئت   

علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کشاورزی و 

منابع طبیعی ساری به عنوان پژوهشگر برتر 

 انتخاب شدند. 1376دانشگاه در سال 

خانم فاطمه کشیری دانشجوی دکترای اقتصاد   

کشاورزی به عنوان پژوهشگر برتر دانشجویی 

 دانشگاه معرفی شدند.

دکتر سید علی حسینی یکانی عضو هی ت   

علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم 

کشاورزی و منابع طبیعی ساری به مرتبه 

 دانشیاری ارتقا یافت.

گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی   

و منابع طبیعی ساری در گرایشهای اقتصاد 

کشاورزی بویژه بازاریابی و مدیریت تولید هی ت 

علمی استخدام می کند. عالقمندان به سایت 

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 

 مراجعه فرمایند.



6 

 

 اخبار ویژه بانک کشاورزی ایران

بانک کشاورزی در همایش بزرگ تجارت ایـران و 

مهر سال جاری در محل  23عراق که روز یکشنبه 

 اجالس سران آغاز شد مشارکت کرد.

به گزارش ایانا از روابط عمومی بانـک کـشاورزی، 

این همایش دو روزه بـا مـشارکت اتـاق مـشترک 

بازرگانی ایران و ستاد توسـعه اقتـصادی ایـران و 

عراق به عنوان بـزرگ تـرین رویـداد اقتـصادی و 

تجاری بین دو کشور توسط دانـشکده کارآفرینـی 

 دانشگاه تهران برگزار شده است.

بانک کشاورزی در ایـن همـایش کـه بـا حـضور 

مقامات دو کشور ایران و عراق برگزار شده، ضـمن 

بهره برداری از فضای تبلیغاتی، نسبت به اسـتفاده 

از محتوای آموزشـی کارگـاه هـا از طریـق اعـزام 

 کارشناس اقدام کرده است.

قائم مقام صندوق بیمـه کـشاورزی گفـت: دولـت 

هزار میلیارد ریال بابت جـبران  1۱ساالنه بیش از 

خسارت در بخش کشاورزی از طریق نظـام بیمـه 

 کشاورزی پرداخت می کند.

به گـزارش ایانـا، طـی نشـستی شـرایط ارتقـای 

شاخص ضریب نفـوذ بیمـه، همکـاری در ارائـه و 

هـای بیمـه ای، مـشارکت در  فرهنگ سازی طرح

های تبلیغی و اطـالع رسـانی، کاهـش  ارائه برنامه

های کشاورزی با بهـره گـیری از ظرفیـت  ریسک

های طرفین، رهیافت های مناسـب بـرای ترویـج 

بیمه، آموزش مروجین و معرفی بیمه گذار نمونـه 

 مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، در این جلسه  حـسن نـژاد 

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، ضمن قدردانـی 

از تالش های صورت گرفته و تـشریح وضـعیت و 

جایگاه کنونی صندوق بیمه کـشاورزی ایـران، بـر 

لزوم توجیه و تبیین مفاهیمی چون میزان ریسک، 

تعهد بیمه گر و ارتباط آن با محاسـبه حـق بیمـه 

 برای جامعه مخاطبان ت کید کرد.

وی با اعالم این که دولت با تمام مضایقی که دارد، 

ساالنه بیش از ده هزار میلیارد ریال بابـت جـبران 

خسارت در بخش کشاورزی از طریق نظـام بیمـه 

کــشاورزی پرداخــت مــی کنــد، خواســتار انجــام 

اقداماتی برای افزایش آگاهی کشاورزان از خدمات 

بیمه کشاورزی برای ارائه مطلوب تر و بهینـه ایـن 

 خدمت شد.

قائم مقام صندوق بیمـه کـشاورزی بـا بیـان ایـن 

موضوع که در اصول و مبانی بیمه هیچ گـاه سـود 

تعریف نشده است، اجرای صحیح این تفاهم نامـه 

را در راستای جلوگیری از بروز مخاطرات اخالقـی 

ناشــی از طــرح نادرســت بیمــه در جامعــه 

 کشاورزی،خواستارشد.

حسن نژاد با اشاره به اجـرای بیمـه نـوین پایـه و 

تغییرات و بهبودی که در روند بیمه گری صـورت 

گرفته آن را در راسـتای رضـایت منـدی بیـشتر 

کشاورزان از راه کـاهش چـشمگیر حـق بیمـه و 

 افزایش قابل مالحظه تعهد بیمه گر توصیف کرد.

در ادامه خاوازی معاون ترویج، سازمان تحقیقـات، 

آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی نیز ضـمن 

تشریح سیاسـت هـا و اقـدامات حـوزه تابعـه، بـا 

قدردانی از تنظیم تفـاهم نامـه یادشـده بـر لـزوم 

تشکیل کارگروه های تخصـصی بـرای تـسریع در 

تدوین فرآیندها و شیوه نامه هـای اجرایـی تاکیـد 

 کرد.

وی ضمن استقبال و اعالم آمادگی در زمینه انجام 

هرگونه حمایـت از تولیـد محتـوی بـا مـشارکت 

صندوق بیمه کشاورزی در زمینه کاهش خـسارت 

و افزایش تولیـدات بخـش کـشاورزی، آمـوزش و 

توانمندسازی مروجان مسؤول پهنـه را از طریـق 

مدرسان بیمه ای در فرهنگ سازی بیمه کشاورزی 

مؤثر دانست و از امکان معرفی بیمه گذار نمونه در 

 جشنواره های ملی سخن گفت.

این گزارش می افزاید در پایان این نشست، تفاهـم 

 نامه ای به عنوان سند همکاری متقابل امضا شد.

 حضور بانک کشاورزی در همایش بزرگ تجارت ایران و عراق

 هزار میلیارد ریال خسارت در بخش کشاورزی پرداخت می کند 36دولت ساالنه 
دکتر مرتضی شهیدزاده رئیس هیـات مـدیـره و 

مدیرعامل بانک کشاورزی روز یکشنبه سـوم دی 

در همایش مدیران شعب بانک کشاورزی ضـمـن 

قدردانی از افتخار آفرینی مدیران این بـانـک در 

، حـرکـت 75شاخص های عملکردی طی سـال 

برای تحقق اهداف اقتصـاد  76جهادی تر در سال 

مقاومتی، انتظـارات وزارت جـهـادکشـاورزی و 

سیاست های وزارت امور اقتصادی و دارایـی را 

  خواستار شد. 

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، وی در 

برابر شدن سـرمـایـه  4.5این همایش با اشاره به 

تا کنون و رسیدن بـه  72بانک کشاورزی از سال 

که مـیـزان  76هزار میلیارد ریال در سال  71رقم 

رسانده اسـت،  14.7کفایت سرمایه این بانک را به 

این موفقیت را نتیجه جلب اعتماد مجلس و دولت 

بر اثر اقدامات و عملکرد موثر و موفق این بـانـک 

 دانست.

دکتر شهیدزاده گفت: یکی از موفقیت های بانـک 

کشاورزی در دولت تدبیر و امید کاهـش اضـافـه 

برداشت از بانک مرکزی بوده است. وی افـزود: بـا 

توکل برخدا، وحدت نظر، سازماندهی مـجـدد و 

هماهنگی تمام سطوح مدیریتی، ضـمـن حـفـ  

جایگاه بانک در بازار رقابتی، با برنامه و استراتـژی 

مشخص توانستیم میزان بهره وری و منابـع ارزان 

قیمت را افزایش دهیم، انتظـارات وزارت جـهـاد 

کشاورزی در پرداخت تسهیالت ارزان قیـمـت را 

محقق کنیم، کیفی سازی منـابـع و مصـارف و 

رعایت انضباط مالی بدون استفاده از منابع بـانـک 

 مرکزی را به اجرا درآوریم.

دکتر شهیدزاده در بخش دیگری از سخنان خـود، 

جایگاه بانک کشاورزی در چهار موضوع مدیـریـت 

کفایت سرمایه، مدیریت نقدیـنـگـی، مـدیـریـت 

ها و مدیریت دارایی ها را مثبت ارزیابی کرد  بدهی

و اظهار داشت: به حمداهلل و با تکیه بر سـرمـایـه 

که از وجـوه تـمـایـز بـانـک   –انسانی توانمند 

بانک کشـاورزی  -کشاورزی با سایر بانک ها است

بانک شفاف و منظمی است و مسئوالن به این امر 

 اذعان دارند.

وی در ادامه، انتظارات بانک از مدیران را ارتـقـای 

شاخص های بهره وری، کـارایـی، حـجـم کـار، 

اثربخشی، سودآوری و نیز تـعـدیـل سـاخـتـاری 

برشمرد و افزود: موفقیت های بعدی مـنـوط بـه 

حرکت منسجم در مسیر تدویـن شـده اسـت و 

انشااهلل با مدیریت منابع ارزان قیمت بتوانیم قیمت 

تمام شده پول را به حداقل بـرسـانـیـم تـا هـم 

جوابگوی انتظارات وزیر محترم جهادکشاورزی در 

پرداخت تسهیالت ارزان قیمت بـاشـیـم و هـم 

سیاست های وزارت امور اقتصادی و دارایـی را 

 رعایت کنیم.

دکتر شهیدزاده ضمن قدردانی از مـدیـران بـرای 

موفقیت در تامین مالی طرح رونق تولید خواستـار 

رعایت انضباط مالی و جذب و مدیریت منابع برای 

تداوم اجرای موفق این طرح شد و گفت: مـیـزان 

تسهیالت پرداختی برای تامین مالی طـرح رونـق 

میلیارد ریال بـه  26441بالغ بر  75تولید در سال 

فقره بود و عملکرد چشمگیر بـانـک  7336تعداد 

کشاورزی که از لحاظ تعداد و مبلغ با فاصله زیـاد 

از سایر بانک ها در رتبه نخست استانی و کشـوری 

قرار دارد نشان دهنده توانمندی ایـن بـانـک در 

 اجرای این طرح است.

 1375وی تصریح کرد: بانک کشاورزی طی سال 

در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی از محـل 

تامین مالی پروژه ها و سرمایه گذاری های صورت 

فرصت شغلی ایجاد کرده اسـت  113347 گرفته، 

و این موفقیت یکی دیگر از مـواردی اسـت کـه 

 توانمندی و لیاقت این بانک را به اثبات می رساند.

دکتر شهیدزاده در پایان سخنان خـود، بـا ارائـه 

گزارش عملکرد بانک در شاخص های مـخـتـلـف، 

نکات کلیدی برای بهبود عملکرد در زمینه وصـول 

مطالبات و امالک تملیکی را بیان کرد و از مدیران 

خواست تا برای کاهش ریسک اعتباری و مـانـده 

 اموال تملیکی تالش کنند.

 مدیرعامل بانک کشاورزی: بانک کشاورزی بانک شفاف و منظمی است

بازدید مدیرعامل بانک کشاورزی از طرح مشارکتی گلخانه 

 هیدروپونیک در استان اصفهان

دکتر مرتضی شهید زاده رئیس هیات مـدیـره و 

مدیرعامل بانک کشاورزی به اتفاق عـلـی اکـبـر 

مهرفرد قائم مقام وزیر جهاد کشـاورزی در امـور 

بازرگانی، از گلخانه گل رز هیدروپونیـک کـه بـا 

در  حمایت و مشارکت بانک کشـاورزی 

شهرستان نجف آباد اسـتـان اصـفـهـان 

 بازدید کرد. احداث شده است 

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعـب 

بانک کشاورزی استان اصفهان، قائم مقام 

وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل بـانـک 

کشاورزی در این بازدید با گلخانه داران 

 و بهره برداران دیدار و گفت و گو کردند.

این گزارش می افزاید استان اصفهان بـا 

میلیون شـاخـه  52تولید ساالنه حدود 

هـای  میلیون نشـاء گـل 3۱.8گل شاخه بریده و 

جایگاه چهارم کشور در این بخش   فصلی ـ نشایی

 را به خود اختصاص داده است.

 

بانک کشاورزی رتبه اول در عملکرد شاخص های عمومی وزارت امور 

 اقتصادی و دارایی را کسب کرد

بانک کشاورزی بر اساس ارزیابی سـاالنـه وزارت 

امور اقتصادی و دارایی از بانک هـای دولـتـی و 

 81موسسات بیمه ای در رابطه با اجـرای مـاده 

قانون مدیریت خدمات کشوری و عـمـلـکـرد در 

، رتـبـه 1375شاخص های تدوین شده در سال 

 اول را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، مـیـزان 

هـای  تحقق عملکرد بانک کشاورزی در شـاخـص

عمومی مورد بررسی در ایـن ارزیـابـی شـامـل 

مهندسی نقش و ساختار دولت، دولت الکترونیـک 

و هوشمندسازی اداری، مدیریت سرمایه انسـانـی، 

خدمات عمومی در فضای رقابتی، صیانت از حقوق 

مردم و سالمت اداری و استقـرار نـظـام جـامـع 

درصد است که موید  85.۱7مدیریت عملکرد برابر 

عملکرد خوب در اصالح نظام اداری و فعالیت های 

پشتیبانی است. شایان ذکر است بانک کشـاورزی 

پله جهش از مقام چهـارم  3طی یک سال اخیر با 

 به مقام اول صعود کرده است.
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یوسف داودی در حاشیه بازدید از یک واحد تولیـد 
داروهای دامپزشکی در سمنان به خبرنگاران گفت: 
 77در الیحه بودجه پیشنهادی دولت برای سـال 

در بخش کشاورزی آنچنان اعتباری پیش بـیـنـی 
 نشده که بتواند نیازها را پوشش دهد. 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمـی 
های مختلف کشـاورزی در  تاکید کرد: سهم بخش

 77الیحه بودجه پیشنهادی دولـت بـرای سـال 
 تواند نیازهای این حوزه را برطرف کند.  نمی

مشکالت خـاص  77وی اضافه کرد: الیحه بودجه 
خود را دارد و در حـوزه کشـاورزی، اول بـرای 
خریدهای تضمینی که در گـذشـتـه مشـکـالت 
اعتباری داشت، برای کشاورزان و دامداران مشکـل 

 جدی ایجاد خواهد کرد. 
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمـی 

در کمیسیـون  77با اشاره به بررسی الیحه بودجه 
کشاورزی مجلس در هفته گذشته و این هفتـه بـا 
پیشنهاد اصالح جدی و قوی در بـودجـه بـخـش 
کشاورزی، خاطرنشان کرد: در بـخـشـی مـانـنـد 

هـا و  ها و تـامـیـن واکسـن پیشگیری از بیماری
های حادی مانند  داروهای دام و طیور برای بیماری

تب برفکی و آنفلوانزا برای کل کشور در الیـحـه 
رقمی در نظرگرفته شده که فقط بـرای  77بودجه 

 یک استان کافی است. 
داودی با اشاره به اینکه در برنامه ششم تـوسـعـه 
هدفگذاری هایی مانند افزایش مصـرف شـیـر در 
کشور گنجانده شده بود تا سرانه پایـیـن مصـرف 

ایـن  77جبران شود، گفت: در الیحـه بـودجـه 
رویکرد محقق نشده ولی سازمان برنامه و بـودجـه 
برای جبران این مسایل در بودجه سال آینده قـول 
هایی داده، به ویژه اعتبارات پیـشـگـیـرانـه بـرای 
بیماری های دام و طیور و افزایش مصرف شیر بـه 
 منظور پیشگیری از پوکی استخوان افزایش یابد. 

وی یادآور شد: مصرف سرانه گوشت مرغ در کشور 
کم شده است، برای ترمیم این کاهش مصـرف در 
کشور، نمایندگان مجلس شورای اسالمی مجموعـه 

داده  77پیشنهادهای اصالحی برای الیحه بودجه 

اند که سازمان برنامه و بودجه نیز برای استفاده از 
سرجمع اعتبارات برای جبران این مسـایـل قـول 

 مساعد داده است. 
داودی گفت: مجلس شورای اسالمی اصالحاتی در 
ردیف های بودجه پیش بینی کرده است، از سـوی 

میلـیـون نـفـر در  3۱تا  2۱دیگر، اگر یارانه بین 
کشور حذف شود، مجلس توصیه می کند از محـل 
همین درآمد برای تولید و اشتغـال بـه ویـژه در 
بخش تامین مواد غذایی در بخش کشاورزی هزینه 

شود. عضو کمیسیون کشاورزی مجـلـس شـورای 
اسالمی با اشاره به اینکه هر سال هزاران هکتار از 
زمین های کشور غیرقابل کشت می شود کـه بـه 
این ترتیب تولید علوفه کاهش می یابد، افزود: االن 

کشور گوشت وارد می کنیم کـه بـا رونـد  22از 
خشکسالی های فعلی این روند افـزایـش خـواهـد 

لحـاظ  77یافت و این مسایل باید در الیحه بودجه 
 شد. می
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 میلیارد تومان ارزش اقتصادی دارد 36پیله تر ابریشم ایران بالغ بر 

رئیس مرکز توسعه نوغانداری ارزش اقتصادی پیله 

میلیـارد تـومـان  2۱تر ابریشم کشور را افزون بر 

 .اعالم کرد

علی اصغر داداش پور در مصاحبه با رادیو اقتـصـاد 

افزود: نوغانداری فعالیتی کم هزینه، سود آور و در 

عین حال شغل جانبی و مکمل در حوزه کشاورزی 

 .است

وی در ادامه با اعالم اینکه در حال حاضر پـرورش 

 2۱کرم ابریشم و تولید پیله بصورت عـمـده در 

کشور جهان انجام می شود، اظهارداشـت: کشـور 

درصد تولیـدات مـربـوط بـه  8۱چین با بیش از 

صنایع کرم ابریشم رتبه اول و ایران رتبه هشـتـم 

 .جهان را در این زمینه دارد

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور ضمن اشاره به 

این جمله که نوغانداری یک زنـجـیـره اسـت و 

تواند ارزش افزوده های باالی را ایجـاد کـنـد،  می

گفت: این مرکز در سیاست ها و برنامه های خـود 

به شدت دنبال احیای صنـعـت نـوغـانـداری بـا 

های مختلف منجمله تامین نهاده های تولیـد  روش

)تخم نوغان و نهال توت(، خرید تضمینی پیله تـر 

 .با قیمت مناسب و... است

وی در مصاحبه با رادیو اقتصـاد افـزود: الزم بـه 

توضیح که طی سالیان گذشته نوغانداری کشور بـا 

 .فراز و نشیب های زیادی مواجه بوده است

داداش پور در بخش دیگری از سـخـنـان خـود 

اظهارداشت: پیله در صورت فرآوری و تبدیـل بـه 

نخ، پودر کرم ابریشم و ... ارزش افـزوده بسـیـار 

 .باالیی نصیب اقتصاد کشور خواهد کرد

اسـتـان  2۱وی در ادامه با اعالم اینکه امسال در 

کشور تخم نوغان توزیع شد، گفت: پـرورش کـرم 

ابریشم با وجود درخت در هر منطقه ای امـکـان 

 .پذیر است

رئیس مرکز توسعه نـوغـانـداری کشـور افـزود: 

نوغانداری ارتباط تنگاتنگی بین کشاورزی، صنعت، 

تجارت و بازرگانی دارد و این ارتـبـاط هـمـچـون 

 .های یک زنجیره عمل می کند حلقه

وی ضمن اشاره به مزیت های نوغانداری تصـریـح 

کرد: حجم سرمایه گذاری و پراکنش سرمـایـه در 

فعالیت های توسعه نوغانداری در مقایسه با سـایـر 

فعالیت های تولیدی دیگر کمتـر بـوده و زمـان 

بازگشت سرمایه از برخی رشته های دیگر سریعتـر 

 .است

هـای  داداش پور بیان داشت: ارزش افزوده فعالیـت

شود  پرورش کرم ابریشم در زمانی کوتاه حاصل می

و بازده آن نسبت به زمان از هر فعالیت کشـاورزی 

 .و دامپروری دیگر پر سودتر است

دانش آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مقیم روستاها 
 تسهیرت کم بهره می گیرند

معاون توسعه روستایی و مناطق مـحـروم نـهـاد 

ریاست جمهوری گفت: بررسی و تصویـب آیـیـن 

نامه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به مبلـغ 

هزار میلیارد ریال برای اشتغال روستاییان و  11۱

 عشایر در دستور کار هیات دولت قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایانا، سید ابوالـفـضـل رضـوی 

اظهار کرد: در صورت تصویب هیات دولـت، ایـن 

درصد برای عموم و  6تسهیالت با کارمزد متوسط 

درصد برای روستاهای مرزی در اختیـار  4کارمزد 

 .تسهیالت گیرندگان قرار می گیرد

به گفته وی، این وام به همه مشـاغـل پـایـدار و 

مطمئن از جمله کشـاورزی، صـنـایـع دسـتـی، 

گردشگری، دوخت لباس و حتی صنایـع فـرآوری 

 .معدنی تعلق می گیرد

رضوی همچنین گفت: در این آیین نامـه پـیـش 

بینی شده است که دانش آموختگان دانشگاهی در 

مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری اگر در روستاهـا 

اقامت بگیرند، می توانند از این تسهیالت کم بهره 

 .استفاده کنند

وی گفت: آنچه مهم است تعییـن بـازار مصـرف 

محصول تولید شده زنان روستایـی و عشـایـری 

است، زیرا ما برای نمونه در استان سـیـسـتـان و 

بلوچستان، روستایی جهانی داریم که بـه دلـیـل 

دوخت لباس های محلی در دنیا بی نظیر هستنـد 

به شکلی که حتی لباس لویی سیزدهم فرانسه از 

لباس های دوخت زنان روستایی سـیـسـتـان و 

بلوچستان بوده و امروز ما می توانیم این پیشتازی 

 .را حف  کنیم

استـان کشـور بـازار  1۱رضوی گفت: اکنون در 

مصرف لباس تولیدی در روستاها مشخـص شـده 

است به طوری که انجمن قماش ایران بـا شـرط 

اینکه لباس های تولیدی طبق الـگـوی آن هـا 

 .دوخته شود، خریدار همه آنها خواهد بود

معاون توسعه روستایی و مناطق مـحـروم نـهـاد 

ریاست جمهوری بر این باور است که در تـمـامـی 

روستاهایی که دوخت لباس دایر شده از جـمـلـه 

استان های همدان، مرکزی، سمنان و استان هـای 

 .مرزی ایران، مهاجرت معکوس شده است

وی یکی از مشکالت را بسته بندی محصوالت در 

روستاها برشمرد و افزود: آموزش بسـتـه بـنـدی 

مناسب باید مورد توجه وزارت جـهـادکشـاورزی، 

وزارت صنعت و معدن و تجارت و سازمان مـیـراث 

 .فرهنگی و گردشگری باشد

رضوی افزود: برای نمونه در روستای گله سـفـیـد 

چهارمحال بختیاری، عروسک هایی تولید می شود 

مـیـلـیـون  5۱که ارزش ریالی تولید سه روزه آن 

ریال برآورد می شود؛ اما باید بسته بندی در آن 

 .ها تنوع یابد

معاون توسعه روستایی و مناطق مـحـروم نـهـاد 

ریاست جمهوری از زنان خواست که مردان را بـه 

کارهای مشارکتی در روستاها تشویق کننـد زیـرا 

فعالیت های مشارکتی از قدیم االیام مـربـوط بـه 

روستاها و روستائیان بوده است که به طور مجـدد 

 .باید احیا شود

سفر استانی کـه  2۱۱رضوی اظهار کرد: در حدود 

در سراسر کشور داشتم، نقش زنان در تـوسـعـه 

روستایی به مراتب قوی تر از نقش مـردان بـوده 

 .است

در بخش کشاورزی نیاز به  33نماینده مجلس: الیحه بودجه 

 تغییرات کلی دارد
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به گزارش خبرنگار اقتـصـادی ایـلـنـا، مـراسـم 

بزرگداشت هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگـران 

برتر حوزه کشاورزی با حضور منصور غالمی وزیـر 

علوم و آموزش عالی، اسکندر زند مـعـاون وزیـر 

جهاد کشاورزی و رئیس سازمـان تـحـقـیـقـات، 

آموزش و ترویج کشاورزی و حسن رکنی مـعـاون 

آذر  27امور دام وزارت جهاد کشاورزی چهارشنبه 

 در سالن فجر سازمان تحقیقات برگزار شد.

در این مراسم منصور غالمی وزیر علوم و آمـوزش 

عالی اظهار کرد: شرایط زمانی که مـا در بـحـث 

تولیدات کشاورزی، امنیت غذایی و مباحث علمـی 

و فناوری داریم، ضرورت حضور محققین صـاحـب 

علم و فن را در حوزه تحقیقات کشاورزی بسـیـار 

راهبردی و مهم کرده است که این مسـئـلـه در 

 کشور ما سابقه طوالنی دارد.

وی افزود: با ورود تعدادی از محققین جـوان در 

کنار پیشکسوتان امیدواری بـاالیـی بـه بـخـش 

هزار هـیـ ت  6کشاورزی و تولیدات آن داریم. ما 

ی  علمی داریم که جمعیت تحقیقی قابـل تـوجـه

های که صـورت  شود. با برنامه ریزی محسوب می

ها را به سـمـت  توانیم این ظرفیت گرفته است، می

 تحقیقات در کشاورزی راهنمایی کنیم.

غالمی تصریح کرد: باید تالش کنیم دو مجمـوعـه 

های کشاورزی و سازمان تحقیقات را بیش  دانشگاه

از پیش در کنار هم قرار دهیم تا در یک راستا بـه 

سرعت و عمق بخشیدن در تحقیقات و به دسـت 

هایی که قابل تجاری سازی خواهند  آوردن فناوری

 بود،کمک کنند.

وی در رابطه با اشتغال زایی در کشاورزی خـاطـر 

نشان کرد: عالوه بر امنیت غذایی بخش توسعه در 

کشاورزی و اشتغال هم مطرح است، ما در یـک 

ای به اشتغال و کاهش مـهـاجـرت تـوجـه  دوره

نداشتیم اما در حال حاضـر کـه ارزش بـخـش 

توانیم با آمـوزش  کشاورزی شناخته شده است می

های نوین از مهاجرت جلوگـیـری  و ترویج فناوری

کنیم و برای روستاییـان بـا ایـجـاد اشـتـغـال 

 درآمدزایی کنیم.

هـای  هـای رشـتـه ه وزیر علوم افزود: تحصیل کرد

دیگر در حال کار کشاورزی و ورود به این شـغـل 

 اند. های خوبی نیز داشته هستند که پیشرفت

غالمی  عنوان کرد: تالش ما باید در جهت افزایش 

ها باشد. ما در بحـث کـم  ها و همکاری هم افزایی

توانیم کمک بسیـاری بـه  آبی و خشک سالی می

تـوانـد از  بخش کشاورزی کنیم، تحقیقات ما مـی

مـا   تولید محصوالت تا انتقال آب را شامل شود.

در بحث حف  ذخایر ژنتیکی مجمـوعـه بسـیـار 

توان از این ظـرفـیـت بـرای  بزرگی داریم که می

 بهبود شرایط کشاورزی استفاده کرد.

وی افزود: استفاده از دانش آموختگان موسـسـات 

ها کمک کـنـد.  تواند به تجربیات آن تحقیقاتی می

توانیم بخش خصوصی را هم درگیر مسـائـل  ما می

کشاورزی کنیم. همچنین در بحث صـنـعـت در 

تالش هستیم تـا حضـور دانشـجـویـان را در 

 های صنعتی بیش از پیش فعال کنیم. بخش

های کشاورزی و سازمان تحقیقات باید بیش  مجموعه دانشگاه

 از پیش در کنار هم باشند

باشگاه خـبـرنـگـاران  به گزارش خبرنگار 

ــوان ــدم ج ــق ــوری م ــود کش ــم ــح ، م

صندوق حمایت از توسعه بخـش  مدیرعامل

گفت: ایـن  کشاورزی سیستان و بلوچستان

تسهیالت با سود چهار درصد و در قـالـب 

ماهـه در  11سرمایه در گردش به صورت 

های مختلف کشـاورزی از جـمـلـه  بخش

زراعت و باغبانی، دامداری و دامـپـروری، 

 .شیالت و آبزیان و ... پرداخت شده است

 2وی افزود: همچنین در این مـدت افـزون بـر 

میلیارد ریال تسهیالت اضطراری نظیر خرید بـذر 

گندم و ... به بهره برداران این بخش اعـطـا شـده 

وی با بیان اینکه صندوق حمایت از بـخـش  .است

در سیستان و بـلـوچسـتـان  86کشاورزی از سال 

فعالیت خود را آغاز کرده است گفت: هم ایـنـک 

میلیارد ریال اسـت کـه  2۱6سرمایه این صندوق 

درصـد بـه  52درصـد آن بـه دولـت و  48

این  کشاورزی تولیدکنندگان و بهره برداران بخش

 .استان تعلق دارد

وی افزود: این صندوق به منـظـور حـمـایـت از 

بخش کشاورزی با مشارکت  سرمایه گذاری توسعه

تولیدکنندگان و بهره برداران این بخش و با هـدف 

تجمیع و تخصیص مطلوب منـابـع مـالـی بـرای 

ارتقای نرخ سرمایه گذاری در بخش کشـاورزی و 

ساماندهی نیاز مالی و اعتباری تولید کنندگان این 

 .بخش راه اندازی شده است

مدیرعامل صندوق حمایت از تـوسـعـه بـخـش 

کشاورزی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه ایـن 

تـوانـنـد  ها با توجه به مردم نهاد بودن می صندوق

زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی باشند گفت: در 

هـای کـالن  های ششم توسعه و دیگر برنامه برنامه

ای به افـزایـش سـرمـایـه ایـن  کشور توجه ویژه

 .ها شده است صندوق

های کشاورزی  میلیارد ریال تسهیرت به تشکل 333پرداخت 

 سیستان و بلوچستان

عربستان به قطب صادرات محصوالت کشاورزی روسیه 

 شود  تبدیل می

به نـقـل از راشـاتـودی،   خبرنگار مهر  به گزارش 

سخنگوی وزارت کشاورزی روسیـه   «سرجی لوین »

گفت: مسکو و ریاض در حال رایزنی در مورد برنامـه  

ای هستند که عربستان سعودی را به قطب صادرات  

 .محصوالت کشاورزی روسیه تبدیل می کند 

وی گفت: عربستان چهار راه سـنـتـی راه هـای  

اقتصادی است و دارای یک موقعیت ژئوپولـتـیـکـی  

مناسبی است. از زمان دوران باستان، مردمانی که در  

این منطقه زندگی می کردند با کشورهـای اطـراف  

   .خود و آفریقا تجارت انجام می داند 

گفت: سعودی ها میل دارند تا بـا خـریـد   «لوین »

محصوالت کشاورزی روسی نه تنها برای خود؛ بلکـه  

برای همسایگان خود به کانون محصوالت کشاورزی  

روسیه تبدیل شوند و این مستلزم ساخت زیرساخت  

 .مناسب است 

به گفته این مقـام رسـمـی  

روســی، وزارت کشــاورزی  

روسیه صحبت هایی را بـرای  

انجام یک پروژه مشـابـه بـا  

امارات متحده عربـی شـروع  

کرده؛ اما مشکل آن است که  

اماراتی ها در خـلـیـج قـرار  

هـا    دارند؛ در حالیکه سعـودی 

دسترسی سریع به کشورهای  

آفریقایی و دریـایـی سـرخ  

دارند. البته این پروژه ها می توانند یکدیگر را تکمیل  

   .کنند 

روسیه بزرگ ترین تولید کننده و صادر کننده غالت  

در دنیا است و پیش بینی می شود تولید محصوالت  

  3 کشاورزی این کشور در سال جـاری مـیـالدی  

  12۱۲7 درصد بیشتر از سال گذشته باشد که رقـم  

میلیون تن ثبت شده بود و برداشت روسیه در سـال  

میالدی به یک رکورد در مقایسه بـا زمـان    2۱17 

 .اتحاد جماهیر شوری تبدیل شود 

وزارت کشاورزی روسیه پیش بـیـنـی کـرده کـه  

صادرات غالت در سال جاری کشاورزی این کشـور  

میالدی تا ژوئن سـال    2۱17 که از ماه جوالی سال  

میلیون تن باشد که ایـن    45 میالدی است،    2۱18 

میلیون تـن گـزارش    35۲5 رقم برای سال گذشته  

  شده است. 

 یک میلیون هکتار از اراضی زراعی و باغی تغییرکاربری شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل دفتر تـرویـج 
سازمان امور اراضی کشور گفت:طی سـال هـای 
اخیر بیش از یک میلیون هکتار از اراضی زراعـی 
و باغی در کشور با ساخت و سازهای مـخـتـلـف 

 تغییر کاربری شده است.
سید علی محققی اظهار کرد: مت سفانـه عـمـده 

های مجاز و غیـر  ساخت و سازها و تغییر کاربری
های درجه یـک اتـفـاق  مجاز در کشور در خاک

 افتد.  می
وی گفت: قانون به تنهایی قادر به حـفـاظـت از 
اراضی کشاورزی نیست و تنها راه حـفـاظـت از 
زمین توانمندسازی و آگاه سـازی آحـاد مـردم 

 است. 
وی ادامه داد: بهره گیری از ظـرفـیـت و تـوان 

های مردمـی در  های مردم نهاد و تشکل سازمان
حوزه حفاظت از اراضی کشاورزی رویکرد بسیـار 

های اخیر مورد تـوجـه  مهمی است که طی سال
 بوده است.

های مـردم  ها و سازمان محققی ابراز کرد: تشکل

توانند به عنوان بازوی توانمند سـازمـان  نهاد می
امور اراضی در راستای فرهنگسازی حفاظـت از 
اراضی کشاورزی، جلوگیری از تغییر کـاربـری و 

 ها عمل کنند.  تخریب باغ
وی به اقدامات قانونی در راستای حـفـاظـت از 
اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: در این راستا 

های  های قانونی، فعالیت در کنار مجموعه فعالیت
گسترده  آموزشی و تـرویـجـی بـه مـنـظـور 
فرهنگسازی و توانمندسازی آحاد جـامـعـه در 

 سطح کشور در حال انجام است.
هـای  ای از فعالیـت محققی ابراز کرد: بخش عمده

مربوط به حفاظت از اراضی کشاورزی اقـدامـات 
پیشگیرانه است و به همین منظور با هدف ترویج 
مباحث مربوط به حف  و سـامـانـدهـی اراضـی 
کشاورزی و آموزش روستاییان و بهره برداران در 
قالب ساختار سازمانی در وزارت جهاد کشاورزی، 

ای با سازمان تحقیـقـات، آمـوزش و  تفاهم نامه
 ترویج کشاورزی منعقد شده است.

http://www.yjc.ir/
http://www.yjc.ir/
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 گزیده اخبار کشاورزی ایران

 صدور مجوز ساخت گلخانه در استان تهران 

 هکتار رسید 366به بیش از 

هزار شرکـت تـعـاونـی  22برابر آخرین آمارها 

هـزار  3۱7فعال در بخش کشاورزی با عضویب 

هـزار  225اند که زمینه ایجاد اشتغال  نفر فعال

 .اند نفر را فراهم کرده

به گزارش ایسنا، محصوالت و اقالم کشـاورزی 

به عنوان یکی از مهمترین کاالهـای صـادرات 

غیرنفتی، نقش بسزایی در پایـداری اقـتـصـاد 

کشور دارد؛ به نحوی که صادرات مـحـصـوالت 

بیش از پنج میلیارد  1375کشاورزی طی سال 

میلیون دالر ارزآوری برای کشـور بـه  68۱و 

درصـدی از کـل  13دنبال داشته که سهم 

 .شود صادرات غیر نفتی را شامل می

آمارهای ثبتی وزارت تـعـاون، کـار و رفـاه 

اجتماعی حاکی از آن است که بخـش تـعـاون 

 7۱درصد پرورش و تولید میگو،  65دست کم 

درصد تامین و تولـیـد  22درصد امور صیادی، 

درصد تولید  18درصد تولیدات باغی،  17مرغ، 

درصد تولید مـرغ کشـور را در  11گوشت و 

اختیار دارد که بیانگر حضور پـررنـگ بـخـش 

 تعاون در حوزه کشاورزی است.

توانند در انـجـام و  تعاونی های کشاورزی می

های کارآفریـنـانـه از  اجرای بسیاری از فعالیت

های تحقـیـقـاتـی، آمـوزشـی و  قبیل فعالیت

ای، ت مین منابع مالی، وسایل و امکانات  مشاوره

تولید محصوالت کشاورزی، ت مین وسایل مورد 

نیاز برای صنایـع دسـتـی و بـازار رسـانـی 

 محصوالت نقش مؤثری داشته باشند.

هایی که از طـریـق   مهمترین اقدامات و فعالیت

شود، ایجاد  ها باعث ترویج کارآفرینی می تعاونی

های تـولـیـدی،  خوداشتغالی، راه اندازی کارگاه

شناسایی نیازهای بازار و پیـش  نوآوری در کار، 

 بینی عرضه و تقاضاست.

به گزارش ایسنا، توسعه بخش کشاورزی یـکـی 

از اهداف اقتصاد مقاومتی است که عـالوه بـر 

ارزآوری موجب ایجـاد اشـتـغـال در کشـور 

شود. وزارت تعاون با همکاری وزارت جهـاد  می

های  تواند زمینه حمایت از تعاونی کشاورزی می

کشاورزی، رونق صادرات و افزایش توانمندیهای 

  آنها را فراهم کند.

های کشاورزی هزار فرصت شغلی توسط تعاونی 33۲ایجاد   

رسانی دولت بـه نـقـل از  به گزارش پایگاه اطالع

وزارت جهاد کشاورزی، مهندس محمود حجتی در 

دومین نشست شورای راهبری توسعه کشـاورزی 

های  ارگانیک با حضور معاونین و مسئوالن سازمان

وابسته در وزارت جـهـاد کشـاورزی 

گفت: اساس تـولـیـد مـحـصـوالت 

ارگانیک اقتصادی است و دولـت بـا 

برندسازی و نظام نـظـارت کـارآمـد 

تواند در اعتمادسازی در تـولـیـد  می

 محصـــوالت ارگانیک کمک کند.

سازی مناسب و  وی افزود: با فرهنگ

  توان از هرگونه تقلب ایجاد اعتماد می

 جلوگیری کرد.

حجتی با تاکید بر تهیه نظام پـایـش 

تولید محصوالت ارگانیک در کشـور، 

تصریح کرد: حضور عملیـاتـی و فـیـزیـکـی در 

فرایندها، کار دولت نیسـت و دولـت بـایـد در 

ها و حمایت عمومی بر چـگـونـگـی  سیاستگذاری

 پایش محصــــوالت ارگانیک نظارت داشته باشد.

وی با تاکید بر یکپارچکی تـولـیـد مـحـصـوالت 

ارگانیک در سطح ملی افزود: نظارت بر انسـجـام، 

یکپارچگی و رعایـت اسـتـانـداردهـای الزم در 

های تولید، عرضه و مصرف تولید محـصـوالت  نظام

ارگانیک در کشور بر عهده وزارت جهاد کشـاورزی 

است که باید با همکاری و مشارکـت مـردم ایـن 

 ها به طور مستمر و دقیق انجام گیرد. نظام

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به گستردگی و بـاال 

های مرتعی در کشور گـفـت:  بودن ظرفیت عرصه

بستر الزم برای افزایش ظرفیت تولید محـصـوالت 

های مرتعی طبیعی کشور فراهم  ارگانیک در عرصه

است به طوری که تاحدودی تولید گیاهان دارویی 

های مرتعی کشور منطبق بـا تـعـاریـف  در عرصه

 باشد. تولیدات ارگانیک می

وی در عین حال افزود: با الگوگیری از پیشتـازان  

تولید محصوالت ارگانیک در اروپا و بـا اعـمـال 

توانیم زمینه حمایت  های مناسب می سیاستگذاری

بیشتر از تولید کنندگان و افزایش ظرفیت تولـیـد 

 محصوالت ارگانیک را فراهم کنیم.

وگـو بـا  سازان در گفـت مدیرعامل انجمن گلخانه

سـازی در  گلخـانـه 7۱خبرنگار ایانا گفت: از دهه 

هـای اخـیـر رواج  کشور آغاز شده و طی سـال

هـای  ای که شـرکـت گونه بیشتری یافته است؛ به

های خارجـی، ادوات  خصوصی با همکاری شرکت

 مورد نیاز را وارد کرده است.

هایی کـه در  فرد افزود: سازه عبدالرحمان حسینی

هـای  گیرد، با سازه کشور ما مورد استفاده قرار می

خارجی از لحاظ کیفیت هیچ تفـاوتـی نـدارد و 

 قابلیت رقابت را دارد.

وی بیان کرد: تکنولـوژی مـورد اسـتـفـاده در 

ای  های ایرانی نیز مناسب بوده و در پـاره گلخانه

موارد تالش شده است که از انواع خارجی استفاده 

شود و با توجه به شرایط خشکسالی کشور انجـام 

 گیرد.

فرد ت کید کرد: قیمت و تکنولوژی مـورد  حسینی

ای تـوسـط  استفاده در ساخت ادوات گـلـخـانـه

سازان ایرانی قابلیت رقابت با سایر کشورهـا  گلخانه

ای که در حـال حـاضـر بـرخـی  گونه را دارد؛ به

محصوالت تولیدشده به کشورهای حاشیه دریـای 

خزر و همچنین گرجستان، اربـیـل و ... صـادر 

 شود. می

ها در شرایط حاضـر  وی یادآور شد: توسعه گلخانه

مطلوب است، اما سرعت تولید ادوات بر سـرعـت 

گـذاران در  ایجاد پیشی گرفته و الزم است قانـون

صدور مجوزهای الزم برای این مـقـولـه تـالش 

 بیشتری داشته باشند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منـابـع 

وگو با خبرنـگـار  طبیعی استان تهران نیز در گفت

ایانا در باره کندی سرعت صدور مجوزها کـه بـه 

این سازمان سپرده شده است، گـفـت: تـوسـعـه 

ها از برنامه اصلی اقتصاد مقاومتی بوده و با  گلخانه

توجه به محدودیت منابع آبی الزم است تـوسـعـه 

ها شدت گیرد. عالوه بر آنکه اشتغال یکـی  گلخانه

های اصلی کشور بوده که بـا تـوسـعـه  از چالش

 کند. ای افزایش پیدا می های گلخانه کشت

های الزم از  علیرضا بزرگی افزود: از تمام ظرفیت

جمله تولیدکنندگان، کارشناسان، اعضای سـتـاد 

ها، مهندسان کشاورزی و... استفاده کردیـم  گلخانه

ها را در اولـویـت  تا بتوانیم توسعه کشت گلخانه

شده، استـان  های انجام کارها قرار دهیم و با تالش

هـا را  تهران رتبه نخست توسعه کشت گلـخـانـه

 تاکنون کسب کرده است.

وی عنوان کرد: صدور مجوزها توسط این سازمـان 

به سرعت در حال انجام است و تمامی موارد پیش 

کنـیـم  رو قابل حل بوده و در این راستا تالش می

هـا از جـمـلـه  که همکاری سـایـر دسـتـگـاه

های نفت و نیرو را نیز بـرای تـوسـعـه  وزارتخانه

 ها جلب کنیم. گلخانه

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منـابـع 

عنوان   طبیعی استان تهران خاطرنشان ساخت: به

کـنـیـم تـا  مجری صدور مجـوزهـا تـالش مـی

های وزارت جهاد کشـاورزی را در ایـن  سیاست

زمینه عملیاتی کنیم و در این راستا طی دو سـال 

هکتار مجـوز صـدور  7۱۱اخیر توانستیم بیش از 

گلخانه صادر کنیم که این عدد تا پـایـان سـال 

ای بـرخـوردار  طور قطع از افزایش قابل مالحظه به

 خواهد شد.

ترین مشکل گلخانه، نـبـود  بزرگی اضافه کرد: مهم

دانش در این زمینه است که در تالش هستیم بـا 

بـرداران  های آموزشی بـرای بـهـره برگزاری دوره

بخش کشاورزی و کارشناسان و مشاوران مربوطـه 

 های بلندتری برداریم. گام

وی اظهار کرد: توانمندسازی تولیدکنـنـدگـان و 

اندرکاران خواهد توانست فاصله بـیـن  سایر دست

ها در ایران با سـایـر کشـورهـا را  توسعه گلخانه

جبران کند و در این زمینه در تالش هستـیـم از 

های تحقـیـقـاتـی و  ها، مؤسسه همکاری دانشگاه

 پژوهشی نیز استفاده کنیم.

های کشور نیز معتـقـد  مجری طرح توسعه گلخانه

است: ایران دومین کشور جـهـان در تـوسـعـه 

ای بوده و از ابتدای طرح توسعـه  واحدهای گلخانه

ها تاکنون دو هـزار مـیـلـیـارد تـومـان  گلخانه

 گذاری در این بخش صورت گرفته است. سرمایه

 وزیر جهاد کشاورزی:

 دولت در تولید محصوالت ارگانیک نقش سیاستگذاری و نظارتی دارد


