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توان دریافت که  از بررسی وضعیت اقتصادی ایران می

گذاری  بخشی از تحقق نیافتن رشد اقتصادی هدف

توان  های توسعه اقتصادی را می شده  در طول برنامه

وری عوامل و منابع تولید  به کافی نبودن رشد بهره

های جهانی، رقابت ابعاد  نسبت داد. امروزه در صحنه

خود گرفته و تالش  برای نیل به سطح  دیگری به

ها را  های اصل این رقابت وری باالتر یکی از پایه بهره

های  دهد. این موضوع یکی از ضرورت تشکیل می

های  توسعه اقتصادی و کسب برتری رقابتی در عرصه

 المللی برای کشورهای توسعه یافته است. بین

از طرفی با کمبود فزاینده آب در بسیاری از نقاط 

کشور، موضوع تولید محصوالت کشاورزی مورد نیاز 

وری عوامل تولید از  جمعیت فزاینده و بهره

 شود.  های اساسی کشور محسوب می چالش

وری آب در در  مقایسه نتایج مطالعات مربوط به بهره

دهد که این  کشاورزی ایران و جهان نشان می

 شاخص در بخش کشاورزی کشور نامناسب است.

شاید یکی از دالیل نامناسب بودن بهره وری آب در 

بخش کشاورزی ایران را بتوان به پی گیری مستقل 

های آبیاری و افزایش تولید در اراضی  افزایش راندمان

 کشاورزی مرتبط دانست. 

بهره وری امکان ایجاد ارتباط منطقی بین این دو 

کند و افزایش توأم  زمان فراهم می هدف را به طور هم

کارایی در مصرف آب و افزایش تولید در واحد سطح 

ازای هر واحد حجم آب  را با مفهوم افزایش تولید به

دهد. در این رابطه، نتایج  مصرفی مالک عمل قرار می

دهد که با بهبود  تحقیقات انجام شده نشان می

وری آب در اراضی آبی و دیم، امکان دسترسی  بهره

به آب کافی برای مصارف کشاورزی، محیط زیست، 

صنعت و مصارف خانگی فراهم می شود. اما این راه 

حل نیاز به اصالحات اداری، مدیریتی و 

گذاری کافی در تحقیقات کاربردی و مورد  سرمایه

 نیاز، تکنولوژی و امور زیر بنایی دارد.

وری بر اقتصاد کشورها در دو سطح خرد و  نتایج بهره

وری در سطح  کالن قابل تفکیك است. بهبود بهره

خرد منجر به کاهش هزینه در تولید محصوالت 

شود. این موضوع در سطح کالن منجر به رشد  می

اقتصادی، کنترل تورم، افزایش اشتغال و کاهش نرخ 

 بیکاری می گردد. 

دهد که  نتایج بعضی مطالعات انجام شده نشان می

وری نیروی کار در بخش کشاورزی ایران  رشد بهره

 3/0برابر با  2111-2118های  در فاصله زمانی سال

وری  درصد بوده است. اما این نرخ رشد از رشد بهره

ویژه کشورهای  بسیاری از کشورهای آسیایی به

%(، هنگ 5/7جنوب شرق و شرق آسیا مانند مالزی)

%( 4%( و کره جنوبی )4/2کنگ، تایوان و ویتنام)

ها نشان  کمتر است. همچنین، نتایج بعضی از بررسی

وری سرمایه در بخش  دهد که متوسط رشد بهره می

 1377-87های  کشاورزی ایران در فاصله زمانی سال

درصد و دارای یك روند کاهشی است  -2/0برابر با 

وری سرمایه در کل اقتصاد  که از متوسط رشد بهره

( کمتر است. همچنین، شاخص -%1/1ایران )

وری کل عوامل تولید در کشاورزی ایران در  بهره

با یك شیب  1/43از عدد  1375-87های  طول سال

 کاهش یافته است. 1/35مالیم به 

عالوه بر آن نتایج برخی از بررسی ها حاکی از آن 

است که متوسط عملکردکنونی غالت آبی در جهان 

کیلوگرم در ازای مصرف هر متر مکعب  3/8در حدود 

 8باشد که با پتانسیل تولید غالت یعنی  آب می

کیلوگرم در ازای مصرف هر متر مکعب آب فاصله 

 زیادی دارد. 

همچنین، با توسعه ارقام دیم متحمل به خشکی و 

تنش آبی، عملکرد محصوالت دیم افزایش 

گیری داشته است. در این رابطه متوسط  چشم

کیلوگرم به ازای هر  1/7عملکرد غالت دیم حدود 

مترمکعب آب است که با عملکرد تولید غالت دیم 

کیلوگرم به ازای هر  3متحمل به خشکی که حدود 

متر مکعب آّب است فاصله دارد. این در حالی است 

که متوسط عملکرد غالت آبی و دیم در ایـــــران به 

کیلوگرم در ازای مصرف هر                                                                               1/2و  1/7ترتیب برابر با 

باشد، که با مقادیر متناظر آن در سطح  متر مکعب می

 جهان فاصله بسیار زیادی دارد.

مـنـظـور  های انجام شده بـه با توجه به نتایج بررسی

 (2وری عوامل ................. )ادامه در صفحه  بهبود بهره

 وری در تولید محصوالت کشاورزی ایران و جهان تحلیل بهره
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 های بازار کشاورزی ایران  بورس کاالی کشاورزی و چالش اخبار انجمن
 بخش دوم ـ دکتر امیر حسین چیذری

بورس کاال بازار متشکل و سازمان یافته ای است 

که تعداد زیادی از عرضه کنندگان کاالی خود را 

پس از بررسی های کارشناسی و قیمتگذاری 

توسط کارشناسان این بازار، به خریداران عرضه 

می کنند. در بورس های کاال معموال کاالهایی داد 

و ستد می شود که قابلیت نگهداری و استاندارد 

  شدن را دارد

یکی از مزایای بورس کاال حضور نهادهای نظارتی 

و تنظیم گری است که در راس بورس های کاال 

قرار دارند و تمامی تولیدکنندگان، مصرف 

کنندگان و تجار کاالها را از مزایای مرتبط با 

قوانین و مقررات حاکم بر بورس برخوردار می 

کنند و همچنین این امکان را برای تمامی فعاالن 

حاضر در بازار یك کاال فراهم می آورند تا در 

 صورت عالقه در این بورس ها حضور داشته باشند.

از دیدگاه ریسك قیمت به طور کلی شرکت 

کنندگان در یك بورس کاال به دو دسته تقسیم 

 می شوند:

ستند که می خواهند از دسته اول  سانی ه ک

ریسك قیمت ها در امان باشند و به عنوان 

خطرپوش شناخته می شوند مانند تولیدکنندگان، 

 کشاورزان، مصرف کنندگان عمده و غیره.

ستند دسته دوم  سانی ه بر خالف گروه اول ک

که از ریسك ناشی از نوسان های قیمت استفاده 

کرده و سود خود را حداکثر می کنند. در 

بورسهای کاال این گروه با نام معامله گران بورس 

 )سوداگران( معرفی می شوند.

خرید و فروش کاالها می تواند به دو صورت انجام 

شود: متقاضیان می توانند به خرید و فروش کاالها 

در قالب بازار نقدی یا بازار آتی که دو بازار مجزا 

اما مرتبط با یکدیگر هستند، بپردازند. در بازار 

نقدی کاالها به طور واقعی و فیزیکی در قیمت 

های مورد توافق داد و ستد می شوند. بر اساس 

قراردادهای آتی تحویل یا دریافت مقدار مشخصی 

از یك کاالی خاص در یك زمان معین تضمین 

می شود. قراردادهای آتی موجب انتقال سریع 

مالکیت کاال نمی شوند و منجر به تحویل کاال در 

 زمان آتی خواهند شد 

برای انجام معامالت در بورس ها، الزم است 

خریداران و فروشندگان به کارگزاری های فعال در 

بورس مراجعه نمایند. کارگزار یك شخص حقوقی 

است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب 

آنها معامله می کند. اوراق بهادار هر نوع ورقه یا 

مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و 

انتقال برای مالك عین یا منفعت آن باشد. معامله 

در بورس های کاال در قالب اوراق بهادار انجام می 

شود. کارگزاران به نمایندگی از خریداران و 

فروشندگان درخواست های خرید و فروش را پس 

از تأیید بورس، در تاالر معامالت بورس ارایه می 

کنند. قیمت مورد توافق خریداران و فروشندگان با 

تقابل عرضه و تقاضا در تاالر و تحت نظارت بورس 

)به منظور جلوگیری از هر نوع دستکاری در 

قیمت ها( کشف می شود. پس از تحقق معامالت 

و بر مبنای قیمت های کشف شده، تمامی نقل و 

انتقاالت مرتبط با معامالت، توسط اتاق پایاپای 

بین خریداران و فروشندگان انجام می شود. اتاق 

پایاپای از مهمترین بخش های هر بورس محسوب 

می شود که دو وظیفه اصلی را بر عهده دارد: 

وظیفه اول آن ایفای نقش طرف مرکزی معامالت 

می باشد. اتاق پایاپای به نمایندگی از بورس، 

مسئول ایفای کلیه تعهدات یك طرف معامله در 

قبال طرف دیگر می باشد. مثالً بدون توجه به 

اینکه آیا فروشنده به تعهدات خود عمل می کند 

یا خیر، اتاق پایاپای ضمن نظارت بر حسن اجرای 

مفاد قراردادهای منعقده، تمامی تعهدات فروشنده 

در قبال خریدار شامل کیفیت، زمان و مکان 

تحویل کاال و غیره را پذیرفته و به همین ترتیب 

در مورد خریدار. نتیجه مهم این کار ایجاد 

اطمینان نسبت به معامالت در بورس می باشد. 

وظیفه دوم آن تضمین صحت انجام معامالت از 

طریق اخذ وثایق الزم می باشد. اتاق پایاپای به 

منظور کنترل ریسك ناشی از نکول )عدم ایفای 

تعهدات( هر یك از طرفین معامله، اقدام به 

دریافت وثیقه از کارگزاری ها کرده و آن ها نیز به 

نوبه خویش با توجه به میزان اعتبار مشتریان 

خود، وثایق الزم را از آنها اخذ می نمایند. بدین 

ترتیب، با توجه به جمع شدن میزان زیادی عرضه 

و تقاضا و تقابل مستقیم خریداران و فروشندگان 

در بورس و عملکرد اتاق پایاپای، کلیه معامالت در 

بورس ها با قیمت های شفاف و منصفانه و با 

حداکثر اطمینان نسبت به ایفای تعهدات انجام 

می شود. به عالوه بورس ها از طریق فراهم 

ساختن امکان استفاده از ابزارهای معامالتی از 

قبیل قراردادهای آتی و اختیار، این امکان را برای 

عوامل اقتصادی فراهم می کنند که ریسك ناشی 

از نوسانات قیمت را در معامالت خود پوشش 

دهند. با توجه به اینکه در این قراردادها بر روی 

قیمت مورد معامله در زمان آینده توافق می شود، 

با استفاده از این معامالت امکان پوشش ریسك 

 .ناشی از نوسان قیمت ها به وجود می آید 

های معتبر دنیا و از جمله بورس کاالی  بورس

ی  کشاورزی در ایران، در بسیاری موارد محدوده

کنند تا مانع  تغییرات روزانه قیمت تعیین می

ها شوند. اگر قیمت به سمت  نوسانات شدید قیمت

شده توسط بورس حرکت  حد پایین قیمت تعیین 

گوییم قرارداد پایین حد مجاز  کند، اصطالحاً می

  است و اگر قیمت به سمت حد باالی قیمت تعیین

گوییم  شده توسط بورس حرکت کند، اصطالحاً می

 قرارداد باالی حد مجاز است. 

 ( 0)ادامه در صفحه 

 (1... )بقیه از صفحه  

توان به راه کـارهـا و  تولید در بخش کشاورزی می

توصیه هایی اشاره کرد از جمله: انباشت سـرمـایـه 

انسانی کارآمد و استفاده بهینه از آن که از طـریـق 

متناسب نمودن نظام آموزشی تخصـصـی بـخـش 

کشاورزی در راستای تأمین نیروی کار ماهـر، بـاال 

های ارائه شده به نیـروی  بردن سطح کیفی آموزش

های شغلی مناسب برای نخبگـان  کار، ایجاد فرصت

متناسب با تخصص آنها، تسریع در تعدیل نـیـروی 

های دولتی و جایگزینی نیروی  انسانی مازاد فعالیت

 انسانی متخصص میسر است.

وری سرمایه از  گذاری و بهره افزایش کارایی سرمایه

های نیمه تمام،  طریق اولویت دادن به تکمیل طرح

های  گذاری اولویت قائل شدن به انجام سرمایه

های قبل، ارتقاء مشارکت مردم یا  مکمل سرمایه

ها،  نهادهای مردمی در نظارت بر اجرای طرح

های دستوری  کاهش ناهماهنگی موجود بین قیمت

و واقعی عوامل تولید، بستر سازی برای گسترش 

پذیر  استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات امکان

 است.

وری آب کشاورزی مستلزم  همچنین ارتقاء بهره

ریزی دقیق و اجرای صحیح آن است. برای  برنامه

ریزی و اجرای  این که نتایج هر مرحله از برنامه

وری مشخص شود،  های مربوط به ارتقاء بهره برنامه

های  گیری و تحلیل پارامترها و شاخص نیاز به اندازه

باشد. بدین لحاظ الزم است فرایندی  وری می بهره

وری که شامل مراحل چهارگانه  را به نام چرخه بهره

ریزی و  بهبود  گیری، تحلیل،  برنامه اصلی، اندازه

است برای حصول به موفقیت به کار بست. در 

وری آب کشاورزی  جهت ارتقاء و بهبود بهره

توان به افزایش راندمان آبیاری، تأکید بر  می

مدیریت تقاضای آب به همراه مدیریت عرضه آب، 

اتخاذ تدابیری برای کاهش تبخیر از سطح مزرعه، 

انجام کم آبیاری و همچنین استفاده از ارقام دیم 

بذور به همراه آبیاری تکمیلی، استفاده از 

های ارزان و کارآمد، مدیریت آبیاری در  تکنولوژی

های آبیاری تحت  سطح مزارع، استفاده از سیستم

فشار به همراه کنترل سطح زیر کشت و نصب 

کنتور هوشمند به طور همزمان برای کنترل در 

های کنترل شده،  برداشت آب، کشت در محیط

توجه به آموزش و تحقیقات کاربردی و مورد نیاز 

شرایط روز کشاورزی کشور و گسترش تحقیق و 

توسعه کاربردی و استفاده کارآمد از آن در فرایند 

 تولید و ترویج دست آوردهای کاربردی اشاره نمود.
 

 دکتر شاهرخ شجری

 عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

 پذیرش مقاالت علمی ـ پژوهشی

 آغاز شد  IJAREدر  
 

با کمال افتخار به اطالع محققان، پژوهشگران، دانشجویان و 

اساتید محترم اقتصاد کشاورزی و رشته های مرتبط می رساند 

 Iranian Journal of Agricultural andکه مجله بین المللی 

Natural Resource Economics   وابسته به انجمن اقتصاد

کشاورزی ایران آماده دریافت مقاالت علمی ـ پژوهشی شما 

 محققان گرامی می باشد. 

عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر از چگونگی 

در لینك زیر مراجعه  IJARE ارسال مقاله به آدرس سایت مجله

 فرمایند.
Iranian Journal of Agricultural and Natural Resource Economics 

پایگاه الکترونیك مجله انگلیسی زبـان انـجـمـن 

 Iranian Journal ofاقتصاد کشاورزی ایران بنام   

Ag r i c u l t u r a l  a n d  N a t u r a l  R e s o u r c e 

Economics   .بروزرسانی شد 

مجله اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی ایران اخیراً 

از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تـوسـط 

انجمن اقتصاد کشاورزی ایران به زبان انگـلـیـسـی 

اجازه انتشار یافته است. این مجله سالی دو بـار و 

 در تابستان و زمستان منتشر خواهد شد.

عالقمندان برای کسب اطالعات بیشتر به نشـانـی 

 سایت در لینك زیر مراجعه فرمایند.

 
Iranian Journal of Agricultural and Natural 

Resource Economics 

 بروز شد IJAREسایت مجله 

 وری در تولید محصوالت کشاورزی ایران و جهان تحلیل بهره

http://www.iranianare.ir/index.php?sid=1&slc_lang=enC:/Users/hr/Documents/Custom%20Office%20Templates
http://www.iranianare.ir/index.php?sid=1&slc_lang=enC:/Users/hr/Documents/Custom%20Office%20Templates
http://www.iranianare.ir/index.php?sid=1&slc_lang=enC:/Users/hr/Documents/Custom%20Office%20Templates
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دانشـکـده، یـك  8دانشگاه زابل با دارا بـودن 

پژوهشگاه در قالب سه پژوهشکده و یك مـرکـز 

نفر دانشجو دارد کـه  11.111تحقیقات بیش از 

رشته و گرایش تحصیلی در مـقـاطـع  111در 

کاردانی تا دکتری تخصصی تحصیل می کـنـنـد. 

نفر عضو هیـأت  371این دانشگاه همچنین دارای

هکتاری آموزشی  8111علمی تمام وقت، مجتمع

ـ پژوهشی بقیه ا... االعظم )عج(، آزمایشگاهـهـای 

مجهز و پیشرفته، سایت اینترنتی و ... یـکـی از 

مراکز مهم آموزش عالی در جنوب شرق کشور به 

 حساب می آید.

دانشکده کشاورزی زابل از مراکز پیشتاز آمـوزش 

عالی در سیستان و بلوچستان به شمار مـی رود 

آغاز به کار کرد. بعد از انقالب  1350که در سال 

رشته تولیدات گیاهی و  1373فرهنگی در سال 

رشته تولیدات دامی ایجاد گردید.  1377در سال 

، با توجه به نیاز مـنـطـقـه ایـن 1370در سال 

در  1371آموزشکده به دانشکده تبدیل و از سال 

مقطع کارشناسی علوم دامی و زراعت دانشـجـو 

گروه  7پذیرش نمود. اکنون این دانشکده، شامل 

آموزشی از جمله گروه اقتصاد کشـاورزی اسـت. 

هم اکنون گروه اقتصاد کشاورزی دانشگـاه زابـل 

در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشـد و 

دکترای رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی دانشجو 

 جذب می نماید.

 معرفی گروه های اقتصاد کشاورزی دانشگاه های کشور

 اعضاء هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

 

 ماشااله ساالرپور

 استادیار

 

 محمود احمدپور

 استادیار

 

 محمد قاسمی

 استادیار

 

 محمود صبوحی

 دانشیار

 

 احمدعلی کیخا

 استادیار

 

 عبدالعلی کشته گر

 استادیار

 

 علیرضا کیخا

 مربی

 

 وحید دهباشی

 مربی

 

 علیرضا سرگزی

 مربی

 

 سامان ضیایی

 مربی

  اقتصاد کشاورزی در کشور انگلستان 

آرتوریان کاولین کسی است که مسائل مدیریت 

مزرعه را مورد توجه قرار داد و یانگ که همزمان 

باتائر زندگی می کرده است، به منظور تحقیق در 

این نوع مسائل مسافرت های زیادی نمود و در 

مورد کشاورزی نیز کتاب هایی چند تالیف کرد. 

نوشته های او براساس مشاهداتی است که  بیشتر

هنگام مسافرت در انگلستان و قاره اروپا نموده بود. 

مورد توجه او  بیش از هر چیز مسئله مالکیت مزارع

قرار می گرفت. روشهایی که برای مطالعات خود 

های متداول  تدوین نمود کم و بیش شبیه به روش

های امروز  امروزی است، با این تفاوت که روش

های اوست. در انگلستان مانند  عمیق تر از روش

بیشتر کشورها فوریت بعضی از مسائل، وقت 

دانشمندان را که می بایست به کار توسعه و 

 پیشرفت این علم برسانند اشغال می کرد.

بعد از جنگ با ناپلئون، علمای کشاورزی انگلستان 

توجه خود را عموماً بر روی تعرفه های گمرکی 

متمرکز کرده بودند. بعد از اینکه تا حدودی موفق 

به حل این مساله شدند توجه آن ها معطوف به 

داری شد. در چند دهه اخیر است که  مسئله اجاره

هایی در مورد مدیریت مزرعه پدیدار گردید  پیشرفت

و از رشد نسبتاً سریعی هم برخوردار شده است. 

تعدادی از موسسات تحقیقاتی برای بررسی مسائل 

هم مدیریت مزرعه ایجاد گردیده و توسعه تحقیقات 

در دانشگاه  1021اقتصادی کشاورزی از سال 

آکسفورد به وجود آمد و کالین کالرک مدت سی و 

 پنج سال مدیریت این موسسه را به عهده داشت.

مهم ترین مسئله ای که در بررسی های مربوط به  

مدیریت مزرعه در انگلستان مورد توجه واقع شد 

مسئله هزینه تولید بود و به مسائل دیگر چندان 

 توجهی نمی شد.

سی. اس. اروین که از علمای بسیار معروف در 

اقتصاد کشاورزی انگلستان بود از سه راه مسائل 

 مدیریت مزرعه را مورد رسیدگی قرار می داد.

 الف: رهیافت هزینه

 ب: روش بررسی 

 ج: روش محاسبات مالی

 

برای مسائل مدیریت مزرعه هر سه روش مورد 

استفاده قرار می گرفت. همزمان، با پیشنهادی که 

دادند  اقتصاددانان در زمینه تفسیر آماری مسائل می

به نظر می رسید که عالقه زیادی هم نسبت به 

روش تجزیه و تحلیل آماری و تقاضا ابراز می شد. 

روش مطالعه موارد هم یکی از روش های متداول 

بود. در بعضی موارد هم این روش بسیار جالب بود. 

بررسی بر اساس هزینه تولید هیجان اهمیت خود را 

حفظ می کرد و شاهد این موضوع مطالبی است که 

اروین در آخر یکی از مقاالت خود به این شرح بیان 

داشته است، به وضوح برای عده زیادی از زارعین 

وضع به این ترتیبقابل دوام نیست، من از فرد فرد 

زارعین می خواهم که در شرایط اختصاصی خود 

کم کردن هر چه بیشتر هزینه تولید و تمرکز در  در

تولید هر چه بیشتر کاال به ارزان ترین قیمت، 

کوشش نمایند. من به آنها می گفتم که این نظرات 

یك ابراز عقیده جاه طلبانه نیست بلکه براساس 

تجربیاتی است که در مورد کشاورزان موفق در 

 انگلستان بدست آوردم.

آنچه از این متن استنباط می شود تاکید زیادی 

است که بر روی هزینه تولید آن هم با توجه به 

تشریحی که از هزینه می شود یعنی به صورت 

عوامل حسابداری کشاورزی، به طور کلی تجزیه و 

تحلیل می شود. به عبارت دیگر روش مطالعه 

 موردی به جای روش تجزیه و تحلیل آماری.

توسعه و پیشرفت اقتصاد کشاورزی در تعدادی از 

دانشکده های کشاورزی انگلستان به علت توجه 

مخصوص به حسابداری کشاورزی و بررسی درآمد و 

هزینه بیانگر این توجه است انستیتو تحقیقات 

اقتصاد کشاورزی در دانشگاه آکسفورد نقش بسیار 

 مهمی در گسترش این عمل داشته است.

 نگاهی به چگونگی تکوین و تکامل علم اقتصاد کشاورزی 
 بخش سوم ـ دکتر مصطفی مهاجرانی

 گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

 گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
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 معرفی کتاب معرفی سازمانهای علمی، تحقیقاتی و اجرایی بخش کشاورزی

 اقتصاد سنجی سریهای زمانی با

 Eviews  وS,plus.R 

 نویسنده: غالمرضا حداد کشاورز

 ناشر: نشر نی

 نوبت چاپ: اول

  1304تاریخ چاپ: 

 قطع وزیری

 صفحه 787تعداد صفحات: 

 نوع جلد: شومیز

نوشته غالمرضـا  کتاب اقتصادسنجی سری زمانی مالی

کشاورز حداد، عضو هیأت علمی دانشگاه صـنـعـتـی 

 شریف است. 

های سـری  در توضیح پشت جلد کتاب آمده: تکنیك

ای  کـنـنـده میالدی رشـد خـیـره 71زمانی از دهه 

اند. این رشد سریع همزمان با توسعه بازارهـای  داشته

گذاران مالـی سـبـب  مالی و مخاطرات فراوان سرمایه

تولید زمینه جدیدی در اقتصادسنجی و اقتصاد مالـی 

نـامـیـدنـد. ایـن  اقتصاد سنجی مالـی شد که آن را 

دگرگونی پرشتاب همراه با پیچیدگی نظری سبب شد 

ای در بـازارهـای مـالـی  دانشجویان و نیز افراد حرفه

 ها ارتباط برقرار سـازنـد. نتوانند به آسانی با این روش

کتاب اقتصادسنجی سری زمانـی مـالـی بـا هـدف 

سازی یادگیری این مطالب برای دانشجویـان و  آسان

 ای بازارهای مالی نوشته شده است. تحلیلگران حرفه

هـای مـرتـبـط بـا  تمرکز کتاب بر مـعـرفـی روش

های رایج در مرزهای اقتصاد سنجـی مـالـی  پژوهش

  های زمـانـی سازی سری است، موضوعاتی مانند مدل

 GARCHهـای  فصلی، انباشـتـگـی کسـری، مـدل

چندمتغیره نامتقارن و کاربرد آن در ارزیابی ریسـك 

ها است. در عین حـال تـوازن  بازار از جمله این روش

 میان نظریه و کاربرد همواره مورد توجه بوده است.

ای تنظیم شده است که مـنـبـع  مطالب کتاب به گونه

های نـخـسـت  درسی مناسبی برای دانشجویان سال

دوره کارشناسی ارشد تا دانشجویان دکـتـرا بـاشـد. 

های تحلیلی آن را  دانشجویان کارشناسی ارشد مثال

های ریاضـی آن بـرای  ساده خواهند یافت، استدالل

بخش است و نیز بـرای  دانشجویان دکترا مفید و لذت

هـای  ای در بازارهای مـالـی مـثـال متخصصان حرفه

 Rنویســـی  کاربردی همراه با کدهای تحلیلی برنامه 

جالب توجه خواهد بود. این کتاب از سوی نشــر نـی 

 منتشر و روانه بازار کتاب شده است.

کشاورزی یکی از  ، آموزش و ترویج سازمان تحقیقات

قدیمی ترین و گسترده ترین سازمانهای تحقیقاتی و 

آموزشی کشور است. بعضی از واحدهای آن مـانـنـد 

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، موسـسـه 

تحقیقات واکسن و سـرم سـازی رازی، مـوسـسـه 

تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، موسسه تحقیقات 

علوم دامی کشور و تعدادی از واحد های آموزشی آن 

با قدمتی نزدیك به هشتاد سال، تحوالت عظیمـی را 

در بخش کشاورزی بویژه پس از انقالب شکوهـمـنـد 

  اسالمی بوجود آورده اند.

سـازمـان “ قانـون تشـکـیـل  1353در تیرماه سال 

وابسته به وزارت ” تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

کشاورزی و منابع طبیعی با هدف تمرکز و تـوسـعـه 

طبیعی و هماهنـگـی بـا  فعالیتهای کشاورزی و منابع

پیشرفتها و تحقیقات جهانی به تصویب مجلس شورای 

 ملی رسید.

سازمـان “ قانون تشکیل 1354در اردیبهشت ماه سال 

وابسته به وزارت کشاورزی و منابع ”  آموزش کشاورزی

 طبیعی به تصویب مجلس شورای ملی گردید.

مجموعه تشـکـیـالت  1357در اردیبهشت ماه سال 

” طبیعـی سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع“ تفصیلی

وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روسـتـایـی بـه 

 تصویب هیات امناء آن رسید.

با تصویب شـورای انـقـالب  1350در خردادماه سال 

جمهوری اسالمی ایران و به منظور رفـع مشـکـالت 

طبیعی وظایـف و  سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع

اختیارات هیئت امناء سازمان مذکور که در قـانـون 

 1353تشکیل این سازمان مصوب مورخ نهم تیرمـاه 

طبیـعـی  تعیین گردیده بود به وزیر کشاورزی و منابع

 واگذار گردید.

با تصویب قـانـون تشـکـیـل  1372در آذر ماه سال 

قانون مـزبـور  4و طبق ماده “  وزارت جهاد سازندگی” 

کلیه وظایف عمران روستایی به وزارت جهاد سازندگی 

واگذار و از آن پـس وزارت کشـاورزی و عـمـران 

 روستایی، وزارت کشاورزی نامیده شد.

با تصویب قانـون تـفـکـیـك  1370در مهر ماه سال 

وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی کلیه امور مربـوط 

به زراعت، آب و خاک داخل مزرعه و هیات های هفت 

نفره بر عهده وزارت کشاورزی و امور مربوط به حفظ، 

احیا وگسترش و بهره برداری از منابع طبیعی،کـلـیـه 

اموردام و طیور و عمران روستایی، بهسازی، صـنـایـع 

روستایی و آب رسانی روستاها بر عهده وزارت جـهـاد 

 سازندگی قرارگرفت.

بنا به پیشنهاد سازمان امـور  1371در بهمن ماه سال 

سازمان تحقیـقـات، “اداری و استخدامی کشور تشکیل

با الحاق سازمان آمـوزش ”  آموزش و ترویج کشاورزی

کشاورزی و انتزاع وظایف مربوط به ترویج کشـاورزی 

 از حوزه ستادی وزارت کشاورزی به تصویب رسید.

با مصوبه مجلس شورای اسالمی  1370در دیماه سال 

و در راستای اصالح و بهسازی تشکیالت دولت و بـه 

منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشـاورزی 

های کشـاورزی و جـهـاد  طبیعی وزارتخانه و منابع 

سازندگی ادغام و وزارت جهاد کشـاورزی تشـکـیـل 

 گردید.

در اجرای قانون تشکیل وزارت جـهـاد  1381در سال 

کشاورزی معاونت آموزش و تحقیقات از حوزه وزارت 

جهاد سازندگی )سابق( با کلیه موسسـات و مـراکـز 

تحت پوشش آن  در سازمان تحقیـقـات، آمـوزش و 

 ترویج کشاورزی ادغام گردیدند.

براساس نود و سومین جلسه شورای  1381در تیرماه 

عالی اداری اصالح سـاخـتـار تشـکـیـالتـی وزارت 

جهادکشاورزی در رابطه با وظیفه ترویـج کشـاورزی 

وزارت جهاد کشاورزی به تصویب رسید و کلیه وظایف 

های آموزشی و تحقیقاتی بخـش کشـاورزی  و فعالیت

هـای  وزارت جهادکشاورزی در موسـسـات، شـرکـت

دولتی، مراکز و واحدهای سازمانی مستقل از سازمـان 

تحقیقات و آموزش کشاورزی در این سازمان تجمیـع 

گردید و با این اصالحیه نام سازمان مذکور از سازمان 

تحقیقات، آموزش و ترویج کشـاورزی بـه سـازمـان 

تحقیقات و آموزش کشاورزی تغییر یافت و در اجرای 

این مصوبه مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستائـی، 

موسسه تحقیقات شیالت ایران، مرکز تحقیقات چـای 

و مرکز تحقیقات کرم ابریشم به سازمان تحقیقـات و 

 آموزش کشاورزی انتقال یافتند.

( قانون تشـکـیـل 2به استناد ماده ) 1381در تیرماه 

وزارت جهاد کشاورزی شرح وظایف تفصیـلـی وزارت 

 جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران رسید.

 

 وظایف سازمان

 وظایف سازمان به شرح ذیل می باشد:

ـ مطالعه و تحقیق به منظور تـوسـعـه اقـتـصـادی، 

اجتماعی و فرهنگی بخش کشاورزی و ارتقای جایگـاه 

 آن در اقتصاد ملی و توسعه روستایی و عشایری

ای  ها و راهبردهای کاربردی و توسعه ـ تعیین سیاست

تحقیقات و آموزش، در چـارچـوب راهـبـردهـا و 

های بخش کشاورزی و نظارت بر حسن اجرای  سیاست

 آنها

هـای  ـ تصویب یا پیشنهاد مقررات، ضوابط و تـعـرفـه

های تحقیقاتی و آمـوزشـی  مرتبط با وظایف و فعالیت

 وزارت جهاد کشاورزی

ـ هدایت، راهبری و انجام کـلـیـه تـحـقـیـقـات و 

ای در زمـیـنـه  های علمی ـ کاربردی و توسعه آموزش

هـای وزارت  ها، اهداف، وظایف و فـعـالـیـت ماموریت

 جهادکشاورزی

ـ مطالعه، بررسی و ارزشیـابـی اثـرات اقـتـصـادی، 

های تحقیقاتی و  ها و فعالیت اجتماعی و فرهنگی طرح

 آموزشی سازمان

های راهبردی تحول آفرینی،  ـ تدوین و مدیریت برنامه

سازی ساختـارهـا، فـرآیـنـدهـا و  کارآمدی و بهینه

 های سازمان. فعالیت

ها و  ریزی و اجرای فعالیت ـ هدایت، راهبری، برنامـــه

 تدوین استانداردهای تحقیقاتی و آموزشی سازمان

های آموزشی بـرای اصـالح  ـ هدایت و راهبری برنامه

 هرم نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی

هـای  ریزی و راهبری ارتباطات و هـمـکـاری ـ برنامه

تحقیقاتی و آموزشی وزارت جهاد کشاورزی با مجامع، 

موسسات علمی، تحقیقاتی و آموزشی داخل و خارج از 

 کشور

ریزی، هدایت، نظارت و ارزشیابی راهـبـردی  ـ برنامه

 موسسات و مراکز وابسته و تابعه

ـ هماهنگی و همکاری تحقیقـاتـی و آمـوزشـی بـا 

های اجرائی وزارت جهاد کشاورزی و سـایـر  معاونت

موسسات و شرکت های دولتی وابسته و تابعه وزارت 

 متبوع

های آموزشی در  های مطالعاتی و زمینه ـ ایجاد فرصت

های تحقیقـاتـی و آمـوزشـی بـا  چارچوب همکاری

دانشگاهها، موسسات و مراکز پژوهشی و آمـوزشـی 

 داخلی و خارجی

هـا  ریزی راهبردی برای پشتیبانی برنامــــــه ـ برنامه

و طرحها در ستاد، موســـــسات و مراکز تحقیقاتی و 

 آموزشی وابسته و تابعه سازمان

رسانی، نشر آمار، اطالعات  آوری، اطالع ـ مدیریت جمع

 های تحقیقاتی و آموزشی سازمان و یافته

ـ انجام سایر وظایف مربوط و مرتبط در چـارچـوب 

 های سازمان اهداف و ماموریت

هم اکنون این سازمان دارای واحدهای تابعه استـانـی 

موسسه تحقیقاتـی  28آموزشی و ترویجی و همچنین 

در زمینه حفاظت خاک، آب، دام، مرتع، جـنـگـلـهـا، 

شیالت، محصوالت استراتژیك و ...است که در راستای 

تحقق اهداف و سیاست های تبیین شده فـعـالـیـت 

 کنند. می

 http://www.areo.irآدرس وب سایت سازمان 

 و سایر راه های ارتباطی آن به شرح ذیل می باشد:

 آدرس پستی: 

تهران، بزرگراه شهید چمران، خیـابـان یـمـن، بـا  

-17، تلفن: 10305-1113کشاورزی، صندوق پستی:

 22411183، نمابر: 22414413

 

 کشاورزی  آشنایی با سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

http://www.areo.ir/HomePage.aspx?TabID=1&Site=AREEO&Lang=fa-IR
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 گذری بر واژه های علمی و تخصصی

به منظور آشنایی بیشتر خوانندگان محترم  بـا 

مفهوم و تعاریف بانکداری اسـالمـی، در ایـن 

مقاله به توضیــــــح و تبیین برخی مفاهیم و 

اصطالحات بانکداری اسالمی پـرداخـتـه مـی 

 شود. 

در لغت به معنای زیادت، فزونی و  ربا:-4

رشد، افزون شدن، نشو و نـمـا اسـت و در 

اصطالح فقهی عبارت است از هر نوع زیـادتـی 

که در ضمن عقد قرض شـرط شـود یـا در 

معاوضه دو کاالی همجنس، اخذ گردد. ربا دو 

 نوع است: ربای معاملی و ربای قرضی.  

ــه الف( ربای معاملی:   در گذشته که مبادل

کاال با کاال رواج داشت، این نوع ربا بیشتر رایج 

بود. اما امروزه بیشتر معامالت به وسیله پـول 

شود و ربای معاملی کمـتـر مـطـرح  انجام می

است و مصداق چندانی ندارد. در تعریف، ربای 

معاملی هر نوع زیاده ای است که در معـاوضـه 

دو کاالی هم جنس و مکیل و مـوزون اخـذ 

گردد. )مکیل یعنی کاالیی که با کیل اندازه  می

گیری شود و موزون کاالیی است که مـعـیـار 

سنجش آن وزن کردن است( مثالً اگـر یـك 

کیلو برنج را با یك و نیم کیلو برنج مـعـاوضـه 

کرده، یا یك کیلو برنج را با یك کیلو برنج بـه 

تومان معـاوضـه کـنـنـد، مـازاد  511اضافه  

پرداخت شده، ربا خوانده می شود. بنـابـرایـن 

ربای معاملی فقط در کاالهایی که به صـورت 

شوند جریان دارد،  ای معامله می وزنی و پیمانه

متـری  اما در کاالهایی که به صورت شمردنی، 

گـیـرنـد،  ای مورد معامله قـرار مـی  و مشاهده

 جریان ندارد.

ــه در  زیاده ب( ربای قرضی: ای است ک

گـونـه  ضمن عقد قرض شرط شده باشد. ایـن

گویند.  بـه عـبـارتـی  می قرض را قرض ربوی

دیگر، اگر در قرارداد قرض و هنگام انعقاد آن، 

شرط شده باشد که قرض گیـرنـده هـنـگـام 

بازپرداخت بدهی خود، مقداری زیادتر از آنچـه 

دریافت نموده است به قرض دهنده پـرداخـت 

نماید، قرض ربوی اتفاق افتـاده اسـت. ربـای 

ترین نوع ربا، از گذشته تـا امـروز   قرضی رایج

است. معامالت امروزی به ویژه معامالت بانکی 

باشند. بـرای  بیشتر در معرض این نوع ربا می

رکن همزمان وجـود  4تحقق ربای قرضی باید 

داشته باشد و در صورت نبودن حتی یکـی از 

آید. این ارکان عبارتند  این ارکان، ربا پدید نمی

 از:

قرض بودن قرارداد: در صورتی رکن اول( 

که قرارداد بین طرفین، عقد قرض نـبـاشـد و 

قرض دهنده به جای قرض، از سـایـر عـقـود 

شرعی استفاده نمایند، ربای قـرضـی پـدیـد 

 آید. نمی

ــن اول رکن دوم(  به شرط زیاده: اگر رک

فراهم باشد یعنی عقد بین طرفین، قرض باشد 

اما شرط زیاده در کار نباشد در این صورت نیز 

 آید. ربا پدید نمی

ع زیاده: همانرکن سوم(  طور  وجود هر نو

که در تعریف لغوی ربا گفته شد ربـا عـبـارت 

است هر نوع زیاده؛ بنابراین قرض در صـورتـی 

ای شرط شده  ربوی خواهد بود که در آن زیاده

باشد، خواه این زیاده عینی)هر نوع مال نقـدی 

و غیر نقدی( باشد خواه حکمی)هر نـوع کـار، 

 خدمت یا منفعت(.

ده رکن چهارم(  ــ ــن زیاده به نفع قرض ده

باشد: بر اساس این رکن، زمانـی ربـا پـدیـد 

آید که زیاده )عینی یا حکمی( بـه نـفـع  می

قرض دهنده شرط شود. به بیانی دیگر اگر سه 

رکن اول برقرار باشد اما زیاده به نـفـع قـرض 

 باشد. گیرنده شرط شود ربا نمی

ناشی از انجام   سود ارزش افزوده سود:-2

معامالت شرعی است که افزون بر انـتـظـاری 

بودن سود، بیم ضرر و زیان هم در این معاملـه  

وجود دارد. بنابراین سود، ویـژه مـعـامـلـه و 

تجارت است، پس ممکن الحصول است و بـه 

توان حصول یا عدم  صورت قطعی و از قبل نمی

حصول آن و همچنین میزان آن را مشـخـص 

 کرد. 

ــام  هزینه کارمزد:-9 ــج ــت ان ــاب ای که ب

شود، کـارمـزد نـام  خدماتی خاص گرفته می

...  7دارد؛ مانند هزینه صدور ادامه در صفحه 

 مفاهیم و تعاریف بانکداری اسالمی

به گزارش خبـرگـزاری کشـاورزی ایـران )ایـانـا(،  

مدیرعامل بورس کاالی ایران در نخستـیـن جـلـسـه 

های پیش رو در بـخـش  مطبوعاتی خود درباره برنامه

کشاورزی گفت: تمرکز در دوره جدید بر مـحـصـوالت 

استراتژیك کشاورزی و محصوالتی است کـه گـردش 

 مالی بیشتری داشته باشد.

نژاد افزود: معامله ذرت، جو و کـنـجـالـه  حامد سلطانی

سویا در دنیا بسیار مرسوم بوده و گندم نـیـز اگـر از 

شمول کاالهای تعزیراتی خارج شود، محمل مناسـبـی 

 برای معامالت بورس کاال خواهد بود.

کـنـیـم  وی خاطرنشان کرد: در این بخش تالش مـی

بازارهای مشتقه را توسعه دهیم و تمرکز خـاص روی 

 محصوالتی داریم که پربازیگر و پرگردش باشند.

شود که با حصـول  بینی می نژاد ادامه داد: پیش سلطانی

ویـژه  ای بازار آرامی در بخش معامالت بـه توافق هسته

اندازی بـورس  بازار ارز داشته باشیم و امیدواریم با راه

 نرخی شدن دالر باشیم. ارز بتوانیم شاهد تك

مدیرعامل بورس کاالی ایران تصریح کرد: عـمـلـکـرد 

معامله محصوالت کشاورزی در چهارماهه نخست سال 

میلیون تن بوده کـه از لـحـاظ ارزشـی  1.7جاری 

هزار میلیارد ریال است که این ارقام در مقایسه با  شش

مدت مشابه سال گذشته که میزان مقدار محـصـوالت 

هزار میـلـیـارد  1.3میلیون تن و از لحاظ ارزش  1.12

دهـد از  ریال است، دچار تغییراتی است که نشان مـی

درصد و از لـحـاظ ارزش  011لحاظ مقدار دوهزار و 

 درصد رو به رشد است. 011هزار و  یك

ای  های تـوسـعـه وی یادآور شد: در سال جاری برنامه

خاصی را مدنظر داریم کـه امـیـدواریـم در بـخـش 

کشاورزی توسعه معامالت گواهی سـپـرده کـاالیـی 

وری  قانون افزایش بـهـره 33ویژه در چارچوب ماده  به

 بخش کشاورزی و منابع طبیعی را شاهد باشیم.

نژاد تأکید کرد: گسترش معامالت تـاالرهـای  سلطانی

های این بـخـش مـحـسـوب  صادراتی از دیگر برنامه

وری  شود و امیدواریم بتوانیم قانون افزایـش بـهـره می

 سازی کنیم. بخش کشاورزی را به بهترین نحو پیاده

وی اظهار داشت: بر اساس ماده شش این قانون، خرید 

ها و محصوالت تولیدی بایـد ازطـریـق  و فروش نهاده

بورس کاالی ایران انجام شود و عالوه بر آن در مـاده 

تأکید شده است که جایگزینی سازوکار قـیـمـت  33

تضمینی از طریق بورس کاالی ایران به جای خـریـد 

 تضمینی انجام شود.

مدیرعامل بورس کاالی ایران به قانون نـظـام جـامـع 

، فراهم 10دامپروری اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده 

های گسترش مـعـامـالت مـحـصـوالت  کردن زمینه

کشاورزی در بورس کاالی ایران به محصـوالت دامـی 

توسط دولت مدنظر است و امیدواریم کـه بـتـوانـیـم 

مـردادمـاه  25وزیران که در  نامه هیئت مطابق تصویب

های اجرایی را به پذیرش  انجام شد و دستگاه 03سال 

و معامله کاالهای مورد معامله خود در بـورس کـاالی 

 ایران الزام کرده است را عملیاتی کنیم.

 درصدی معامالت کاالهای کشاورزی  4366افزایش ارزشی 

 در بورس کاالی ایران

 گزیده اخبار کشاورزی ایران

الملل  سایت کشاورزی ایران به نقل از گروه اقتصاد بین

فارس به نقل از روزنامه پـاکسـتـانـی داون، دولـت 

پاکستان با صادرات شکر به ایران در مـقـابـل واردات 

برق از این کشور موافقت کرد. این تصمیم در نشسـت 

کمیته هماهنگی اقتصادی کابینه پاکستان به ریاسـت 

 وزیر دارایی این کشور اتخاد شد.

همچنین کمیته هماهنگی اقتصادی کابینه پاکستان با 

هزار تن گندم به ایران به عنوان بخشی از  31صادرات 

کشور برای تهاتر گندم در بـرابـر بـرق  2توافق میان 

 وارداتی از ایران موافقت کرد.

سخنگوی وزارت بازرگانی پاکستان پیش از این اعـالم 

میلیون دالر بابـت واردات  53آباد  کرده بود که اسالم

 برق از ایران به این کشور بدهکار است.

های بانـکـی غـرب و عـدم   پاکستان به علت تحریم

همکاری سیستم بانکداری این کشور نتوانسته است تا 

این مبلغ را با ایران تسویه کند از ایـنـرو مـبـادالت 

آبـاد  تهاتری به عنوان راهی برای پرداخت طلب اسـالم

 به تهران مد نظر قرار گرفته است.

 تهاتر شکر پاکستان با پول برق صادراتی ایران
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از ابتدای شروع طرح خريد تضميني گندم توسط بانكا  
تا   67هزار و  717ميليون و  7كشنورزی،  تن كنون 

هازار و  88گندم از كشنورزان خريداری و به ازای آن 
ميلينرد رينل از طريق سنمنكه مكنكيزه اي  بنك  باه  796

 حسنب  آن هن واريز شده است.
سخنگوی طرح خريد تضميني گندم و عضو هينت مديره 
بنك  كشنورزی بن بينن اي  مطلب تنكيد كارد تانخايار 
غيرطبيعي در پرداخت وجه گندم خريداری به كشنورزان 

 رخ كداده است.

وی بن اشنره به اي  كه بنك  كشانورزی در جاريانن 
  پرداخت وجوه خريد تضميني گندم تنهن ي  عنمل است،
گفت: مننبع اي  خريد تضميني هم از سوی بنك  و هام 

شود، بننبراي  پارداخات وجاوه  از سوی دولت تنمي  مي
 كشنورزان به تنمي  كنمل مننبع بستگي دارد.

ميليون  7كظری ادامه داد: از ابتدای شروع طرح تن كنون 
ت  گندم از كشنورزان خريداری و باه  67هزار و  717و 

ميلينرد رينل به آكهن پارداخات  796هزار و  88ازای آن 
 شده است.

مركز خريد تضميني گنادم در  1117وی بن بينن اينكه 
هازار و  71اكد، اظهنر كرد: تن كنون  سراسر كشور فعنل

ميلينرد رينل از ساوی سانزمانن مادياريات و  186
ريزی كشور بنبت خريد تضميني گندم به حسانب  بركنمه

 بنك  كشنورزی واريز شده است.

بانك کشاورزی میزبان هیئت های عالی رتبه کشورهای عضو اتحادیه 

 آپراکا در اجالس بابلسر

مديران ارشد بنك  هن و موسسنت عضو اتحنديه آپاراكان 
در شصت و ششمي  اجالس كميته اجرايي اتاحاندياه 

 آپراكن در بنبلسر شركت مي كنند.
به گزارش اداره كل روابط عمومي و همكنری هنی بي  
الملل بنك  كشنورزی، بسينری از كشاورهانی عضاو 
اتحنديه اعتبنرات كشنورزی و روستنيي آسين و اقينكوسياه 
)آپراكن( در سطح معنون رييس كل بنك  مركزی، مديار 
عنمل و عضو هيئت مديره برای شركت در شاصات و 
ششمي  اجالس كميته اجرايي اتحنديه آپراكن و همنيا  
بي  المللي تواكمندسنزی زكنن و توسعه پنيدار در آسيان و 

 اقينكوسيه، اعالم آمندگي  كرده اكد.

كمنينده از كشورهانی  11اي  گزارش مي افزايد تن كنون

عضو اتحنديه آپراكن برای شركت در اي  رويداد مهم بي  

مهرمنه سنل جنری باه  18لغنيت  16المللي كه از تنريخ 

ميزبنكي بنك  كشنورزی در مركز آموزش بنبلسر بارگازار 

 خواهد شد، اعالم آمندگي كرده اكد.

دكتر مرتضي شهيدزاده رئاياس هايانت مادياره و 
مديرعنمل بنك  كشنورزی در راس هينتي به ماناظاور 
بنزديد از بنك  تعنون اسالمي برای سرمانياه گاياری 

 Islamic)مصرف التعنون االسالمي لاالاساتا امانر 

cooperation bank for investment باه كشاور )
 عراق سفر كرد.

به گزارش روابط عمومي بانكا  كشانورزی، دكاتار 
شهيدزاده به منظور تحقق سينست هنی توسعه رواباط 
اقتصندی در افق پسن تحريم، استفنده از ظرفيت هانی 
همكنری در حوزه بنككي بن كشور عراق و كيز احايانی 
مجدد روابط بنككي دو كشور ايران و عراق، باه ايا  
كشور سفر كرد تن از بنك  تعنون اسالمي برای سرمنيه 

 گياری بنزديد كند.
بر اسنس اي  گزارش، در جرينن اي  سفر دكتر شهياد 
زاده بن توجه  به اقدام اوليه بنكا  كشانورزی بارای 

دی مانه  17تنسيس بنك  در كشور عراق در تنريخ 
كه منجر به صدور مجوز مربوطاه از ساوی  81سنل 

بنك  مركزی جمهوری اسالمي ايران شد، به بررساي 
 امكنن توسعه فعنليت هن در اي  زمينه پرداخت.

اي  گزارش مي افزايد بن توجه به حجم ماباندالت دو 
كشور ايران و عراق و فرصت هنی همكنری،  بانكا  
تعنون اسالمي برای سرمانياه گاياری خادمانت و 
محصوالت خود را برای پنسخ به كيانزهانی بانكاكاي 
مشترينن ايراكي و عراقي خود سنمنكدهي كرده است و 
از جمله مزيت هنی اصلي اي  بنك  مي توان به ارائاه 
خدمنت كوي  و تخصاصاي در حاوزه صاندراتاي و 

پيمنككنری مشترينن ايراكي در كشور عراق، تدوي  كظنم 
قيمت گياری رقنبتي برای ارائه خدمنت ضمنكت كانماه 
ای بن توجه به چنرچوب كنرمزدی كظنم بنكاكاداری در 
عراق، ايجند امكنن صدور ضمنكت كنمه هنی مبتني بار 
كنكتر گنراكتي توسط بنككهنی ايراكي به كفع بنك  تعنون 
اسالمي جهت صدور ضمنكت كنمه توساط بانكا  در 
عراق، افتتنح حسنب و ارائه خدمنت بنككي در كشاور 
عراق برای شركتهنی ايراكي به ثبت رساياده در آن 
كشور و بهره مندی از شبكه شعب اي  بنك ، اماكانن 
جنبجنيي مننبع منلي شركت هنی ايراكي به داخل كشور 
بن بهره مندی از شبكه كنرگزاری مطمئ ، سريع و بان 
كرخ هنی رقنبتي، امكنن درينفت تسهاياالت تاوساط 
شركنی تجنری عراقي و شركت هنی ايراكي در كشاور 
عراق، امكنن گشني  اعتبنر اسنندی برای تساهايال 
تجنرت بي  تجنر و صنعتگران ايراكي و عراقي و ارائاه 
مشنوره هنی بنككي بن هدف تسهيل فعنليت هنی بنككي 

 در كشور عراق اشنره كرد.
شعبه شنمل اداره مركزی و شعبه  11اي   بنك   دارای 

مركزی در بغداد، شعبه كربال، شعبه كاجا ، شاعاباه 
سليمنكيه، شعبه بصره، شعبه اربيل، شعبه كانظامايا ، 
شعبه كوت، شعبه ديواكيه، شعبه بنب الشرقي و شعاباه 

 ميالد تهران است.
شنينن ذكر است در اي  سفر، تعدادی از مديران بنكا  
كشنورزی و مديرعنمل بنك  اقتصند كوي  كياز دكاتار 

 شهيد زاده را همراهي كردكد.

تن گندم به حساب كشاورزان  67هزار و  717ميليون و  7واريز بهاي  همكاري بانك كشاورزي با سيستم بانكي كشورعراق

 توسط بانك كشاورزي

   7.... ادامه از صفحه 

ای که بـابـت حـوالـه پـول  نامه و یا هزینه ضمانت

 شود. دریافت می

ك در سپرده حق الوکاله:-1 های  مبلغی که بان

گـذاران در  گذاری به عنوان وکیل سـپـرده سرمایه

های اقتصـادی  گذاری سپرده آنان در فعالیت سرمایه

با توجه به ضوابط بانك مرکزی تعیین و دریـافـت 

 الوکاله نام دارد. کند حق می

ــل وجه التزام -5 سای کی از م )جریمه تأخیر(: ی

دار مانند بـیـع نسـیـه و  مهم در قراردادهای مدت

قرض، امتناع بدهکار از پرداخت به مـوقـع بـدهـی 

است و این پدیده هر چند، گاهی به حق و قـابـل 

گـذارد  دفاع باشد، اثرهای سوء فراوانی بر جای مـی

ترین آنها سلب اعتماد عمـومـی، کـاهـش  که مهم

الحسـنـه،  دار، کاهش اعطای قرض های مدت معامله

ها در قـراردادهـای  ها و ضمانت شدن وثیقه سنگین

 ها و رفاه عمومی است.  مالی و کاهش حجم مبادله

این در حالی است که امروزه بـخـش مـهـمـی از 

صـورت  ویژه در سطح عمده فروشی، بـه ها، به معامله

ها به عنوان وکیـل  دار است؛ ضمن اینکه بانك مدت

های آنان را بـه  گذاران تعهد دارند تا سرمایه سپرده

کار انداخته و سود شرعی به آنها پرداخت کنند کـه 

با عدم پرداخت به موقع اقساط این مهم نـیـز بـا 

ساختن مـدیـون  شود. برای ملتزم  چالش مواجه می

ویژه در عـقـد  جهت پرداخت به موقع دین خود )به

های مختلفی مانند دریافت رهن، ضمانت  قرض( راه

ها این است کـه  شود، یکی از راه و کفالت اعمال می

در ضمن عقد قرض یا عقدهای دیگر مانـنـد بـیـع 

کنند در صورت تأخـیـر در  شرط می  نسیه و سلف،

تأدیه، مدیون باید مبلغی معین به عنوان وجه التزام 

 صورت جریمه بپردازد. به

  منبع: سایت بانك مهر اقتصاد

 مفاهیم و تعاریف بانکداری اسالمی

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانه های 

نیوزیلند، رئیس شرکت فونترای نیوزیلند گـفـت 

های  ایران پتانسیل عظیمی برای تولیدات فرآورده

 لبنی این کشور دارد.

تئو اسپیرینگ افزود: ایران بازار بزرگـی اسـت و 

پتانسیل زیادی دارد. مسلما ایـران بـخـشـی از 

 های آینده ما را در برمی گیرد. برنامه

بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک قـرار اسـت 

طی ماه های آینده تحریم های غرب علیه ایـران 

برداشته شود و بسیاری از شرکت های غربی کـه 

طی سه سال گذشته از بازار ایران محروم بوده اند 

برای فروش تولیدات خود در ایران لحظه شماری 

می کنند. ورود حجم عظیم کاالهای مصـرفـی از 

خارج که می تواند به تولید داخل ضربه وارد کند 

یکی از نگرانی هایی است که فعاالن اقتصـادی و 

 کارشناسان نسبت به آن هشدار داده اند.

بر اساس این گزارش وزیر خارجه نیوزیلند گفتـه 

راه 1+ 5است توافق هسته ای ایـران و گـروه 

گسترش بیشتر روابط بین ایران و نیوزیلند را بـاز 

می کند. اسپیرینگ در ادامه گفت: ایـران بـازار 

بزرگی برای کره و روغن کره است و همـچـنـیـن 

این کشور بازار در حال ظهوری برای پودر شـیـر 

است. شرکت فونترا بزرگترین صادرکننده فرآورده 

های لبنی در جهان است که با کاهش تقاضا برای 

 تولیدات خود مواجه شده است.

 بزرگترین صادرکننده لبنیات جهان خواستار ورود به بازار ایران شد
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کاران خراسـان  مدیرعامل اتحادیه زرشك

جنوبی در گفتگو با خبرگزاری کشاورزی 

ایران گـفـت: در حـالـی کـه ایـران 

درصد زرشـك جـهـان  08تولیدکننده 

درصد آن نـیـز در  05شمار رفته و  به

شود، زرشـك  خراسان جنوبی تولید می

عنوان مزیت نسبی ایران شـنـاخـتـه  به

ای بـرای تـوسـعـه  نشده و هیچ برنامه

 صادرات آن وجود ندارد.

نصرآبادی افزود: سال  محمدحسین آذری

هزار هکتار، بیـش  314گذشته از سطح 

هزار تن زرشك خشك استحصـال  71از 

تن آن کـامـالً  214هزار و  17شد که 

بهداشتی و عاری از هرگونه مواد آلـوده 

 تشخیص داده شده است.

وی خاطرنشان کرد: قیمت زرشك تـازه 

هزار تـومـان اسـت و  بین چهار تا پنج

هـزار تـومـان در  21زرشك خشك تا 

رسد. با ایـن  فروش می بازارهای داخلی به

وجود، زرشك در ایـران و در دنـیـا 

ناشناخته باقی مانده است و بـا وجـود 

آنکه انحصار در تولید آن وجـود دارد، 

 مزیت نسبی آن شناخته نشده است.

نصــرآبــادی ادامــه داد: زرشــك  آذری

بـر  آب عنوان یکی از محصوالتی که کم به

شناسایی شده و بـعـد از شـش سـال 

تواند باردهی مناسبی داشته بـاشـد،  می

عنوان گیاه منـاطـق خشـك  تواند به می

شمار رفته و در اراضی که مقدار آب با  به

عنوان کشت  رو شده است، به کاهش روبه

اصلی قرار گیرد؛ از سوی دیـگـر، ایـن 

محصول بدون استفاده از کود و سـمـوم 

عنوان یـك  شود و به کشاورزی تولید می

رود کـه  شـمـار مـی کاالی ارگانیك بـه

تواند در اتحادیه اروپـا و در صـدر  می

محصوالت صادرشده ارگـانـیـك ایـران 

ای از سـوی  شمار رود، اما هیچ برنامه به

بخش خصوصی یا دولتی برای شناسایی 

 و صادرات آن وجود ندارد.

کاران خراسان  مدیرعامل اتحادیه زرشك 

جنوبی تصریح کرد: با وجود آنکه زرشك 

به عنوان یکی از گیـاهـان دارویـی بـا 

شمار رفته که سابقه آن به  خواص باال به

رسد که آن  ابوریحان و هزارسال قبل می

عنوان امبرباریس معرفی کرده که با  را به

داشتن طبیعت سرد و خشـك، دارای 

های عفـونـی و  خاصیت ضدتب، بیماری

دردهای رماتیسمی شناخته شده اسـت، 

در ایران تنها در کـنـار پـلـو مصـرف 

 شود. می

وی یادآور شـد: هـرچـنـد واحـدهـای 

صـورت  کنسانتره زرشك، انار و انگور بـه

انـدازی  تجمیعی در خراسان جنوبی راه

تواند بستنی یخی با طـعـم  شده که می

زرشك و آب زرشك تولید کند، اما برای 

شده زرشـك  صادرات محصوالت فرآوری

 هنوز راه زیادی وجود دارد.

نصرآبادی تأکیـد کـرد: صـنـایـع  آذری

تبدیلی فـعـال در زمـیـنـه زرشـك 

شمارند، با اینکه این مـحـصـول  انگشت

تواند به عنوان یك نوشیدنی طبی و  می

ادویه دارای ارزش افزوده باال در سـبـد 

 صادراتی نقش مؤثری ایفا کند.

وی اظهار داشت: نگاه ملی در حمایت از 

زرشك وجود ندارد، به این معنا کـه در 

عنوان الگوی کشت  صورتی که زرشك به

مناطق خشك معرفی و از سـوی وزارت 

جهاد کشاورزی مورد حمایت قرار گیرد، 

عنوان محصول اصلی مناطـق  تواند به می

معرفی شده و بـرای   کویری و خراسان

گذاران صنایع تبدیلـی انـگـیـزه  سرمایه

 ایجاد شود.

نصرآبادی افزود: بـیـمـه فـعـلـی  آذری 

های زرشك تا زمانی است که زرشك  با 

روی درخت قرار دارد و پس از برداشـت، 

ای که باعث ضرر و زیـان  هرگونه حادثه

به کشاورز شود، مورد پشتیبانی بـیـمـه 

 قرار ندارد.

وی خاطرنشان کـرد: مـراکـز فـرآوری 

زرشك بسیار اندک هستند، با این وجود 

کار  بیمه نیز حمایتی از کشاورزان زرشك

پشتوانه  عمل نیاورده و این محصول بی به

 رها شده است.

وی تصـریـح کـرد: صـادرات زرشـك 

نشده یـکـی از  صورت خام و فرآوری به

ترین ایرادهایی است که در حـوزه  مهم

 صادراتی این محصول وجود دارد.

 

 کاران خراسان جنوبی؛  مدیرعامل اتحادیه زرشك

 نگاه ملی در حمایت از زرشك وجود ندارد

دانش فـنـی، تـجـارب گسـتـرده و 

های مناسب جهت پرورش ماهـی  قفس

گـذاران نـروژی در  توسط سـرمـایـه

 شود.  های آبی ایران اجرایی می عرصه

حسین عبدالـحـی در گـفـتـگـو بـا 

خبرگزاری کشـاورزی ایـران گـفـت: 

های نروژی در شمال و  استفاده از قفس

جنوب کشور از دیگر مواردی است کـه 

شود طی سال جاری بـه  بینی می پیش

کشور وارد شـده و پـس از نصـب، 

پـروری در آن  هـای آبـزی فعـالـیـت

 گسترش یابد.

پـروری سـازمـان  معاون توسعه آبـزی

شیالت ادامه داد: کشـور نـروژ دارای 

های بسیار زیـادی  تجارب و تکنولوژی

زودی  پروری است که بـه در حوزه آبزی

ها با ایـن کشـور اجـرایـی  نامه تفاهم

شود و دانش فنی به ایران منتـقـل  می

 خواهد شد.

عبدالحی تصریح کرد: نروژ در زمـیـنـه 

اصالح نژاد، دانش جـدیـد در حـوزه 

پروری، آموزش نیروی انسانـی از  آبزی

نام در بخش آبزیان اسـت  کشورهای به

های  تر برنامه که امیدواریم هرچه سریع

 شده در این بخش اجرایی شود. ریخته

گذاران نروژی در  وی از حضور سرمایه

ایــران خــبــر داد و یــادآور شــد: 

گذاران زیادی در ایـن کشـور  سرمایه

تمایل دارند در ایران دفتـری احـداث 

های فنی و اعتبـاری در  کنند و کمك

پروری داشته باشند که در  بخش آبزی

شود طی سـال  بینی می این راستا پیش

جاری قراردادهای جدیدی منعقد شده 

گذاران نروژی در ایـران بـه  و سرمایه

 فعالیت بپردازند.

 پروری سازمان شیالت:  معاون توسعه آبزی

  گـــذاران نــروژی راهــی ایــران شـدند ســرمایه

 معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد

 افزایش صادرات محصوالت دامی ایران

معاون وزیر جهاد کشاورزی بـا بـیـان 

هزار تن  151اینکه سال گذشته حدود 

مر  صادر شد، گفت: امسال  مر  و تخم

هزار تن  21تن مر  و  15711تا کنون 

 مر  صادر شده است. تخم

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهـاد 

در ادامه اظهار داشت: سال گذشته در 

مر  حـدود  زمینه صادرات مر  و تخم

هزار تن صادرات صورت گرفت و  151

هـزار و  15ماه اول امسال حدود  3در 

مـر   هزار تن تخـم 21تن مر  و  711

 صادر شد.

، صادرات شـیـر 02وی افزود: در سال 

 751، 03هزارتن، سـال  551حدود 

هزار تن و برنامه ما برای سـال جـاری 

 افزایش صادرات این محصول است.

، حـدود 02رکنی تصریح کرد: در سال 

، 03هزار تن عسل صادر شد در سال  4

تن رسـیـد و  37هزار و  5این رقم به 

را  03امیدواریم امسال رکورد سـال 

 بشکنیم.

معاون وزیر جـهـاد کشـاورزی بـیـان 

تـن  41، حـدود 03داشت: در سال 

گوشت قرمز به عربستان صادر شد و ما 

به دنبال تأمین نیاز حجاج ایـرانـی از 

 طریق صادرات به این کشور هستیم.

 21، حـدود 03وی بیان داشت: سال 

هزار رأس دام پروار شده سنگین و در 

 211هـزار و  0سال جاری تا کنون 

 رأس از این نوع دام صادر شده است.

، تـولـیـد 03وی تصریح کرد: در سال 

هزار  785گوشت قرمز کشور در حدود 

بینی ما از تولید گوشت  تن بوده و پیش

هـزار  811قرمز در سال جاری حدود 

، 03تن است. وی تصریح کرد: در سال 

هزار تن شـیـر  811میلیون و  8حدود 

کنیم در سال  بینی می تولید شد و پیش

هزار تن  111میلیون و  0جاری حدود 

 شیر تولید شود.

معاون وزیر جهـاد کشـاورزی اظـهـار 

 111میلیون و  2داشت: امسال بیش از 

هزار تن تولید مر  خواهیم داشـت و 

 051تا  041شود حدود  بینی می پیش

مر  داشته باشیم و  هزار تن تولید تخم

مـر  هـم بـه  امیدواریم صادرات تخم

 هزار تن برسد. 111حدود 

متوسط تولید شیر در   وی اظهار داشت:

کیلو اسـت کـه بـا  112کشور حدود 

توجه به صادرات بخشی از آن میانگین 

کیلوگرم  111مصرف داخلی آن حدود 

 است.

وی با بیان اینکه مجموع تولید مر  در 

میلیون تن یعنی به ازای هـر  84دنیا 

کیلوگرم است، اظهـار داشـت:  12فرد 

در کشور ما میانگین تولید این محصول 

 کیلوگرم است. 25به ازای هر نفر 

وی بیان داشت: میانگین جهانی تولیـد 

کیلوگرم و میانگین تـولـیـد  0مر   تخم

 11.8این محصول در کشور ما حـدود 

 کیلوگرم است.

هـای  وی بیان داشت: یکی از بـرنـامـه

وزارتخانه در بخش افـزایـش تـولـیـد 

های سنگین  گوشت قرمز استفاده از دام

دو منظوره است که اولین پروژه آن در 

استان قزوین کلنگ خورده و این پروژه 

در مراحل نهایی کار است و بعد از مهر 

ماه اولین واردات دام دو مـنـظـوره 

)سمینتال( با هزار رأس دام به کشـور 

 وارد خواهد شد.

رکنی افزود: این نژاد بسیار ارزشـمـنـد 

است و به لحاظ تولید گوشت قـرمـز و 

شیر کیفیت بسیار بـاالیـی دارد بـه 

درصد کیفیت شیـر  31طوریکه حدود 

آن بهتر از نژادهـای دیـگـر اسـت و 

کیفیت گوشت قرمز آن اصـال قـابـل 

 های دیگر نیست. مالحظه با دام

 خبرنامه الکترونیکی انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

 دهم هر ماه منتشر می شود
 را کلیك نمایید. اینجابرای دسترسی به آرشیو خبرنامه و دریافت شماره های پیشین  

http://www.iranianaes.ir/page.php?slct_pg_id=136&sid=1&slc_lang=fa
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 گزیده اخبار کشاورزی ایران

درصد مرکبات و بـیـش  51استان مازندران با تولید 

درصد کیوی کشور، عالوه بر تـأمـیـن نـیـاز  71از 

داخلی کشور و عدم نیاز به واردات، صـادرات ایـن 

 محصوالت در سال جاری را آغاز خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، رئیـس  

سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، با اشاره بـه 

هـای  های خوب استان در تمامی زمـیـنـه پتانسیل

زراعی، باغی، دام و شیالت؛ استان مازنـدران را بـا 

تولید شش میلیون تن محصوالت کشاورزی یکی از 

های شاخص تولید بسیاری از محصوالت باغی  استان

 71درصد مرکبات و بیش از  51عنوان کرد و گفت: 

درصد محصول کیوی کشور در اسـتـان مـازنـدران 

 شود. تولید می

رئیس سازمان جهاد کشاورزی اسـتـان مـازنـدران 

گفت: میزان تولید کل مرکبات در این اسـتـان دو 

هزار تن و میزان تولید کیوی بیش از  211میلیون و 

 هزار تن است. 171

حیدرپور سطح زیر کشت کیوی در این اسـتـان را 

هزار هکتار عنوان کرد و یادآور شد: با توجه بـه  شش

آنکه صادرات پیش از موعد کیوی در زمانی که بـه 

رسیدگی کامل فیزیولوژیك نرسیده است، کیفـیـت 

شود بـازار  برد و باعث می محصوالت را زیر سؤال می

کیوی در کشورهای همسایه را از دست دهیم، سعی 

ایم از صادرات آن جلوگیری کنیم و به همـیـن  کرده

مهرماه ممنـوع  15منظور صادرات کیوی تا پیش از 

 اعالم شده است. 

شـده،  هـای انـجـام حیدرپور اظهار داشت: با رایزنی

محصوالت مازاد خود را به روسیه، قزاقستان، عراق و 

 سایر کشورهای آسیای میانه صادر خواهیم کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مـازنـدران از 

 111اندازی دومین پایانه صادراتی با ظـرفـیـت  راه

هزار تن انواع میوه در استان مازندران طی یك سال 

 آینده خبر داد.

 

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران خبر داد: 

 صادرات مازاد تولید مرکبات در سال جاری

معاون وزیر و مدیر عامل سازمان مرکزی تـعـاون 

روستایی کشور نظام توزیع ناکارآمد در کشـور را 

یکی از بغرنج ترین موانع افزایـش سـطـح رفـاه 

عمومی و رضایت تولیدکنندگان از جـمـلـه در 

بخش کشاورزی که با امنیت غـذایـی مـردم در 

 ارتباط است، توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از اردبیـل،  

حسین صفائی که در گردهمایی مدیران عـامـل 

اتحادیه های تعاون روستایی سراسـر کشـور در 

سرعین سخن می گفت، با اعالم این خبر افـزود: 

یکی از مشکالت بازاریابی نظام توزیع اسـت کـه 

نظام ناکارآمدی است و بعضی از عالمت هـا هـم 

کامال این امر را تائید می کنـد. نـظـام تـوزیـع 

ناکارآمد با برخی از شاخص ها شناخته می شـود 

یکی از شاخص های تعداد واحد های صنفی کـه 

در واحد توزیع قرار می گیرند هر چقدر کـمـتـر 

باشند نظام توزیع کارآمدتر خواهد بود. در ایـران 

نفر یك واحد صنفی وجـود دارد.  41به ازای هر 

 به عبارتی هر هفت خانوار یك واحد صنفی دارد.

وی ادامه داد: شاخص دیگر توزیع ناکارآمد کـاال 

درصد کاال و خدماتی که  5در ایران این است که 

عرضه می شود در فروشگاه های زنجیره ای است 

درصد در واحدهای توزیـع خـرد صـورت  05و 

گیرد که عوارض آن این است کـه کـاهـش  می

سطح رفاه عمومی را به همراه داشـتـه و زیـان 

جبران ناپذیری به تولیدکنندگان هـم وارد مـی 

 آورد.

این مقام مسئول اضافه کرد: در تـهـران تـمـام 

خیابان ها مثل آزادی و انقالب مغازه و فروشـگـاه 

است از راه آهن تا تجریش هم فروشـگـاه اسـت 

درصد نیاز مردم به کاال و خـدمـات در  85وقتی 

این خرده فروشی ها تامین می شود، هزینه ارائـه 

خدمات بیشتر است، هزینه کاال بعد از تولیـد در 

شبکه توزیع باالست، خریدار همیشه گالیه مـنـد 

است. عده ای صاحب پول هـای بـاد آورده ای 

 شوند که برای آن زحمت نکشیده اند. می

به تعبیر صفایی، پیاده روی تشکـر از سـازمـان 

جهاد کشاورزی و تعاون روستایی به مفهوم واقعی 

در ایران وجود ندارد، زیرا سد معبر و تبدیل پیاده 

 رو به مراکز کسب و کار رواج پیدا کرده است.

حسین صفائی ادامـه داد: بـازار مـحـصـوالت 

کشاورزی به عنوان بخشی از نظام کـل عـرضـه 

وضعیت بسیار بغرنجی دارد. روند منفی در اصالح 

بازار محصوالت کشاورزی وجود داشته که یکی از 

شاخص های مهم ارزیابی شاخص فاصله قیـمـت 

تولید کننده با مصرف کننده است که در ایـران 

بسیار باالست و نظام تولید می بایست به سمتـی 

 برود که این فاصله را کم کند.

وی افزود: تمام دامداران زحمتکش که شیـرخـام 

تولید می کنند یارانه بیشتری را مـی بـایسـت 

دریافت کنند. ساختار بازار می بایسـت پـاالیـش 

شود. همواره تولید کننده سودش روز بروز کاهش 

می یابد و این مسائل یکی از مهمترین مسـائـلـی 

است که باید مدنظر قرار بگـیـرد، زیـرا عـرصـه 

معیوب بازار تولید را فلج می کند و زحمات تولید 

 کنندگان را به هدر می دهد.

 معاون وزیر و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور خبر داد: 

 اصالح نظام توزیع نهاده های کشاورزی برای ساماندهی اساسی

به گزارش خبرگزاری کشـاورزی ایـران )ایـانـا(،  

گرمسیـری  های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه

معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در جـریـان 

های مرکبات و کیوی استان مـازنـدران  بازدید از با 

در جمع خبرنگاران، میزان تولید مرکبات در سـال 

هـزار تـن  311جاری را بیش از چهار میلیون و 

عنـوان نـیـازی بـه  بینی کرد و گفت: به هیچ پیش

واردات مرکبات نداریم و تاکنون با مقابله با تمـامـی 

فشارهای واردشده، توانستیم از واردات جلـوگـیـری 

 کنیم.

گرفته  پور با اشاره به مکاتبات صورت ابوالقاسم حسن

با وزارت کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کـاال بـرای 

مبارزه با قاچاق میوه، واردات آفات، وجود باقیمانـده 

سم، خروج ارز، بیکاری و تخریب محیط زیست را از 

 خطرات واردات قاچاق عنوان کرد.

وی با بیان اینکه واردات پیله وری قوانـیـن خـاص 

 71تـا  51خود را دارد و تنها باید میوه را تا فاصله 

کیلومتری تأمین کند، افزود: در حال حاضر هر نـوع 

های کشاورزی باید بـا اجـازه وزارت  واردات نهاده

 جهاد کشاورزی صورت گیرد.

پور با بیان اینکه باید برای تـولـیـدات بـاغـی  حسن

کشور ارزش قائل شد و بتوانیم از آن حمایت کنیـم، 

خاطرنشان کرد: زمانی که از یك محصول حمـایـت 

 ایم. کنیم، یعنی از باغدار حمایت کرده می

گرمسیـری  های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه

معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کـرد: 

کنند، تنها به مـنـافـع  کسانی که به واردات فکر می

اندیشند؛ در حالی که حمایت از تولیدکننده  خود می

 داخلی، به نفع تولید ایرانی است.

 گرمسیری معاونت باغبانی خبر داد:  های گرمسیری و نیمه مدیرکل دفتر میوه

 هزار تن مرکبات در کشور 966تولید چهار میلیون و 

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت:  

مـیـلـیـون دالر  731از ابتدای امسال تاکنون 

 محصوالت باغی از ایران صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به نقـل از 

رسانـی وزارت جـهـاد کشـاورزی،  پایگاه اطالع

محمدعلی طهماسبی در شهرستان دامـغـان در 

بیـش از  04جمع خبرنگاران با بیان اینکه سال 

هزار تن محصوالت باغی از کشـور صـادر  151

شده است، ادامه داد: این محصوالت شامل انـواع 

میوه های هسته دار بوده کـه بـه کشـورهـای 

 حاشیه خلیج فارس و اروپایی صادر شد.

طهماسبی افزود: برداشت زعفران، پسته، انگور و 

کشمش به تازگی در نقاط مختلف کشـور آغـاز 

شده است و با صادرات این اقالم، پیش بینی می 

شود میزان صادرات محصوالت باغی در پـایـان 

 امسال افزایش قابل توجه داشته باشد.

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی تاکیـد 

کرد: با توجه به وضع خشکسالی و کمبود منابـع 

آب کشاورزی در کشور، مهمترین سیاست هـای 

جهاد کشاورزی استفاده از زمـیـن هـای دیـم، 

بازسازی و اصالح درختان در با  ها، آبیاری بـه 

روش نوین و تحت فشار، توسعه گلخـانـه هـا و 

 تغییر الگو کشت از زراعی به باغی است.

طهماسبی برای بازدید از با  هـای پسـتـه در 

دامغان به این شهرستان در استان سمنان سـفـر 

 کرد.

 میلیون دالر محصوالت باغی ایران از ابتدای امسال 296صادرات 
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  2... بقیه از صفحه 

یك حرکت مجاز حرکتی است که در بین دو 

کرانه قیمت مشخص شده توسط بورس باشد. 

ها به باالتر از کرانه باالی  معموالً با حرکت قیمت

تر از کرانه پایین مجاز معامالت  مجاز یا پایین

شوند. البته در مواردی که قیمت یك  متوقف می

شود،  کاال در بازار با نوسانات شدید مواجه می

ها معموالً این اختیار را دارند که حد  بورس

تغییرات روزانه را بزرگتر یا حذف کنند. هدف از 

ها را  ایجاد محدودیت در تغییرات روزانه قیمت

توان موارد زیر ذکر کرد: برای جلوگیری از  می

نوسانات شدید قیمت که در نتیجه 

شود،  بازان ایجاد می های سفته خواهی فزون

محدودیت دامنه نوسان قیمت در یك روز 

شود. با این حال این  معامالتی اعمال می

تواند هنگام افزایش یا کاهش شدید  محدودیت می

قیمت دارایی پایه، به صورت یك مانع مصنوعی 

 برای معامالت عمل کند.

ها جهت تضمین ایفای تعهدات مشتریان  بورس

برای ایجاد یك موقعیت تعهدی اعم از خرید یا 

فروش، ابتدا وجهی تحت عنوان وجه تضمین 

کنند که مقدار آن براساس قیمت  اولیه اخذ می

تسویه روزانه و واریز سود یا کسر زیان هر روز 

یابد و در مواقعی که نوسانات  افزایش یا کاهش می

قیمت باعث کاهش سپرده اولیه به زیر سطح 

مجاز گردد، وجه تضمین جبرانی به صورت روزانه 

شود. بنابراین  از خریدار یا فروشنده دریافت می

هرچه دامنه نوسان قیمت بزرگتر باشد، باید 

وجوهی که به عنوان تضمین عدم نکول از طرفین 

شود افزایش یابد که این افزایش  قرارداد اخذ می

تواند به عنوان یك مانع ورود  در وجوه تضمین می

 به بازار عمل نماید. 

دستورالعمل اجرایی معامالت  21براساس ماده 

قراردادهای آتی در شرکت بورس کاالی ایران، 

دامنه نوسان قیمت روزانه هر قرارداد آتی در 

شود و  زمان پذیرش قرارداد آتی مشخص می

تغییر دامنه نوسان قیمت در طول دوره معامالتی 

قرارداد آتی با پیشنهاد هیأت مدیره بورس و پس 

پذیر است و  از تصویب هیأت مدیره سازمان امکان

روز کاری قبل از اعمال  3این تغییرات حداقل 

باید به اطالع عموم برسد. به عنوان مثال برای 

محصوالت کشاورزی ذرت دانه ای و جو دامی حد 

درصد قیمت تسویه  3نوسان قیمت حداکثر تا 

 روز قبل تعیین شده است 

 گزیده اخبار کشاورزی ایران

 ها همکاری معاونت باغبانی و یونیدو برای احداث گلخانه

ها، گیاهان دارویی و قارچ  مدیرکل دفتر امور گلخانه

معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو بـا  

هـای  خبرگزاری کشاورزی ایران از بـرگـزاری دوره

گلخانه با حضور یك کارشناس از جهاد کشاورزی و 

بردار از هر استان و اعطای مدرک رسـمـی  سه بهره

به آنها در مؤسسه علمی ـ کاربردی امام خمـیـنـی 

هـا،  خبر داد و گفت: پس از گـذرانـدن ایـن دوره

عنوان مـدرس بـه سـایـر  توانند به برداران می بهره

 تولیدکنندگان فعالیت کنند.

نـامـه  زودی آییـن سیدمحمد کیایی با بیان اینکه به

هـا از  دستورالعمل اجرایی گلخانه و صدور پـروانـه

سوی وزیر ابـال  خـواهـد شـد، افـزود: شـورای 

ها نیز با ریـاسـت مـعـاونـت  گذاری گلخانه سیاست

مـنـظـور رفـع  باغبانی وزارت جهاد کشـاورزی بـه

ها و تأمـیـن اعـتـبـارات  مشکالت در تمامی استان

 ها و اعطای تسهیالت ایجاد شده است. طرح

های مطالعات سازه، تولیـد  وی با اعالم اینکه کمیته

زودی فعالیت خـود را  محصوالت و تجدید منابع به

آغاز خواهند کرد، از همکاری معاونت باغبـانـی بـا 

هـای اسـتـانـدارد و  یونیدو برای احداث گلـخـانـه

های آموزشی با هـمـکـاری  همچنین برگزاری دوره

 یونیدو خبر داد.

اکنون هر هکتار گلخـانـه  کیایی خاطرنشان کرد: هم

حجم باالیی حدود سه تن پالستـیـك را مصـرف 

کند. به همین منظور تصمیم داریم با بـرگـزاری  می

هـای  ها و مجموعه اندیشی با حضور کلیه شرکت هم

های پلیمری پوشش مـورد  نفع و استفاده از فیلم ذی

کنندگان نهایی و بخش خصوصی تأمین  نیاز مصرف

 شود.

وی ادامه داد: در سال جاری تسهیالتی در قـالـب 

هـای دولـت از صـنـدوق حـمـایـت از  حمایت

تولیدکنندگان گلخانه و صنایع وابسته به آنها ارائـه 

 خواهد شد.

ها، گیاهان دارویی و قارچ  مدیرکل دفتر امور گلخانه

معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی بـا عـنـوان 

مـنـظـور کـمـك بـه رونـق  اینکه این صندوق به

درصد  40ها ایجاد شده است، تصریح کرد:  مجموعه

درصد آن را بخـش  51اعتبارات صندوق را دولت و 

 کند. خصوصی تأمین می

درصد ساخت پایانه گـل  81کیایی با اشاره به اتمام 

اکـنـون  های گذشته یادآور شد: هـم و گیاه در سال

تجهیز وسایل و امکانات داخلی باقی مانده است کـه 

شـده، تـالش  با تأمین تسهیالت و مذاکرات انـجـام

انـدازی  خواهیم کرد این پایانه را تا پایان سـال راه

 کنیم.

ها، گیـاهـان دارویـی و  مدیرکل دفتر امور گلخانه 

قارچ معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی دربـاره 

تولید قارچ در کشور با تأیـیـد ایـن امـر کـه در 

شود، یکی  گذاری قارچ نوسان زیادی دیده می قیمت

از دالیل این موضوع را وجود واحدهـای مـتـعـدد 

 خانگی بدون مجوز عنوان کرد.

صـورت دیـم در  وی از کشت محصوالت باغی بـه

اراضی شیبدار خبر داد و افزود: از محصوالت اصلـی 

مـحـمـدی  ویژه گل در این کشت، گیاهان دارویی به

 است.

ها، گیاهان دارویی و قارچ  مدیرکل دفتر امور گلخانه

معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی سطـح زیـر 

هزار هکتار با تـولـیـد  43کشت گیاهان دارویی را 

هزار هکتار  84هزار تن محصول، زعفران را با  125

 13محمدی را بـا  تن محصول و گل 311با تولید 

هزار تن گـل اعـالم  25هکتار با تولید  711هزار و 

کرد و یادآور شد: در برنامه ششم گیاهـان دارویـی 

 صورت ویژه و مفصلی پرداخته شده است. به

کیایی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی تاکـنـون 

اجازه واردات یك شاخه گل را صادر نکـرده اسـت، 

های تکثیری گیاهان اجازه واردات داده  تنها به اندام

دلیل بروز مشکالتی  شده و حتی ورود بونسای نیز به

 ممنوع شده است.

المللـی  های ورود به بازارهای بین همایش فرصت 

هـای  با حضور کارشناسان و متخصصان از حـوزه

های دانشکده  وکار در سالن همایش مختلف کسب

 اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایـران )ایـانـا(  

رئیس موسسه اقتصاد ایـرانـیـان در هـمـایـش 

المللی با حضـور  های ورود به بازارهای بین فرصت

های مـخـتـلـف  کارشناسان و متخصصان از حوزه

مـردادمـاه  28وکار که شامگاه چهارشنبه  کسب

های دانشکده اقتصاد  سال جاری در سالن همایش

دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به اینکه توسعه 

المللـی و حـذف  ارتباطات، افزایش تعامالت بین

مرزهای اقتصادی و سیاسی، فضـای بـازرگـانـی 

المللی را تغییر داده اسـت، افـزود: شـرایـط  بین

اقتصادی نه چندان با ثبات داخلی و ورود رقبـای 

خارجی به کشور در برخی موارد، حاشـیـه سـود 

های داخلی را تحت تاثیر قرار داده اسـت.  شرکت

ها، سرازیرشـدن سـیـل  اما در صورت لغو تحریم

های خارجی بـه کشـور  گذاران و شرکت سرمایه

ها و صـنـایـع  تواند زنگ خطری برای شرکت می

 مختلف داخلی باشد.

امیررضا حسنی گفت: در عین حال این امر نـیـز 

هـا و  قابل پنهان کردن نیست که لغـو تـحـریـم

بازگشت اقتصاد کشور به شرایط قبل از اعـمـال 

تواند بستری مـنـاسـب  های اقتصادی، می تحریم

های مختلف اقتصادی را فراهـم  جهت رشد بخش

کند. وی با بیان اینکه این هـمـایـش بـا هـدف 

اندازهای اقتصادی ایران در شـرایـط  بررسی چشم

هـای صـنـایـع  ها و فرصت پس از تحریم، چالش

هـای ورود بـه بـازارهـای  مختلف، اسـتـراتـژی

های تاثیرگذار بر نحوه ورود بـه  المللی، مولفه بین

شود، اضافـه کـرد:  المللی برگزار می بازارهای بین

وکار است،  سال بسیار سختی برای کسب 04سال 

ای به تـنـهـایـی در  نامه هسته زیرا امضای توافق

های بودجه انقباضی، سـقـوط نـفـت،  کنارمولفه

تـوانـد  کاهش تورم و افزایش تولید ناخالص، نمـی

 راهگشای اقتصاد ایران اباشد.

 24امیررضا حسنی با بیان ایـنـکـه در ایـران 

محصول کشاورزی استراتژی داریم که پتانسـیـل 

میلیون هـکـتـار  37صادارت باالیی دارند، افزود: 

زمین مستعد کشاورزی در ایران وجود دارد که با 

ریزی دقیق و نیاز بازارهای خارجی و تـوان  برنامه

توانیم جایگاه خود را در جهان تثبیـت  داخلی می

کنیم. وی در پایان گفت: با توجه بـه احـتـمـال 

بهبود شرایط اقتصـادی و تـوسـعـه مـبـادالت 

ریزی سریع تـر  گیری و برنامه المللی، تصمیم بین

الـمـلـلـی از  جهت ورود هدفمند به بازارهای بین

اهمیت حیاتی برخوردار است. در ایـن راسـتـا 

های ورود به بازارهای جـهـانـی،  شناسایی فرصت

هـای  های رقابتی صنایع مختلف، استراتـژی مزیت

المللی و عوامل تاثیرگذار بـر  ورود به بازارهای بین

ها قبل از هر گونه اقدامی ضـرروی  این استراتژی

 نماید. می

 المللی عنوان شد:  های ورود به بازارهای بین در همایش فرصت

   پتانسیل صادرات باالی کشاورزی، پس از لغو تحریم ها


