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در طی چند سال اخیر ایالت کالیفرنیا در امریکا با 

خشکسالی بسیار عمیق و مداومی مواجه شده است. 

این در حالی است که تعدادی از ایالتهای دیگر امریکا 

شاهد وفور بارش اند. ارزش مطلق تولیدات کشاورزی 

ایالت کالیفرنیا رقم بسیار زیادی است ولی سهم آن 

در ارزش افزوده  کل این ایالت دو درصد می باشد. 

بی شک نیاز به محصوالت کشاورزی در این ایالت را 

می توان از سایر ایاالت  امریکا به سهولت تامین نمود 

و اجازه داد فعالیتهای کشاورزی در کالیفرنیا  با 

کاهش چشمگیری همراه باشد و از سهم بخش 

کشاورزی از منابع آبی این ایالت کاسته شود. ولی در 

چند ماه گذشته شورای برنامه ریزی این ایالت 

درصد بخش کشاورزی در  8۱تصویب  نمود سهم 

استفاده از منابع آبی حفظ شود اگرچه بر استفاده 

بهینه از منابع آبی در بخش کشاورزی  تاکید  نموده 

درصد مصرف  25است و برای مقابله با خشکسالی  

 5آب شهری و صتعتی کاهش یابد، در حالی که اگر 

شد  درصد از سهم  آب در بخش کشاورزی کاسته می

درصد کاهش مصرف صنعت و مصارف شهری را  25

جبران می نمود. باید مبنا و فلسفه این تصمیم 

شورای برنامه ریزی ایالت کالیفرنیای امریکا به 

درستی تبین شود. چرا بخشی که تنها دو درصد از 

ارزش کل تولیدات این ایالت را به خود اختصاص 

درصدی خود را از مصرف  8۱داده است باید سهم 

منابع آبی حفظ نماید. قطعا اعضا این شورا در این 

تصمیم خود  مصالح عمومی  این ایالت و نیز منافع 

ملی  امریکا را در نظر داشته اند و به دور از افکار 

احساسی به این جمع بندی رسیده اند. در فرایند 

توسعه الجرم سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کاهش 

می یابد ولی این کاهش سهم به معنی کم اهمیت 

شدن این بخش نخواهد بود چرا که تداوم تولید در 

بخش کشاورزی  منجر به پایداری و ثبات اقتصاد 

ها و زیر  شود  و مانع گسست روابط سایر بخش می

های اقتصادی خواهد شد. از همین روست که  بخش

های اخیر تعداد زیادی از کشورهای  در طی سال

جهان افزایش محصول و ایجاد  مزیت نسبی در 

تولیدات این بخش را به عنوان سیاست راهبردی 

خود مد نظر قرار داده اند. در ایران اگرچه در کلیه 

اسناد فرادستی و قوانین موضوعه و نیز در برنامه های  

کالن دولت و وزرات جهاد کشاورزی تقویت بخش 

کشاورزی مد نظر قرار گرفته است ولی باور عمیقی 

حداقل در بخشی از سیاستگذاران و تصمیم گیرنگان 

در سطح کالن کشور برای ارتقا جایگاه این بخش 

وجود ندارد. از طرف دیگر ساختار حاکمیت در کشور 

ای شکل گرفته که تصمیمات حوزه اقتصادی  به گونه

به شدت متاثر از شرایط اجتماعی و سیاسی کشور 

های گذشته  با  می باشد. از این روی در طی سال

گسترش و توسعه شهرنشینی و افزایش سریع 

جمعیت و رشد صنعت  و در نتیجه افزایش فزاینده 

تقاضا برای آب مصرفی که همراه با تداوم شرایط 

خشکسالی در کشور بوده است، تامین نیاز این بخش 

از جامعه اولویت اول حاکمیت در ایران بوده است. 

این افزایش تقاضا نه مبتنی بر یک سیاست هدفمند 

بلکه بر مبنای تصمیمات کوتاه مدت الجرم سهم 

بخش کشاورزی از منابع آبی  کشور را کاهش داده 

است. در واقع این  سهم  که بنا به گفته معاون وزیر 

درصد  کاهش یافته، ناشی از  6۱جهاد کشاوری به 

الزامی است که دولت خود را در راستای منافع سایر 

های جامعه  به انجام آن متعهد می بیند. قطعا  بخش

استحکام بخش کشاورزی متکی به منابع آبی است، 

لذا اگر هدف آنست که بخش کشاورزی در کشور 

های این بخش   تقویت و یا حداقل ثبات فعالیت

تضمین شود باید از دسترسی کافی به منابع آبی 

برخوردار باشد. با این نگاه حفظ سهم بخش 

کشاورزی از منابع آبی یک حقیقت است که باید به 

واقعیت تبدیل شود و الزمه آن داشتن باور عمیق و 

ایجاد بستر مناسب است. منظور از باور عمیق این 

گفته وزیر کشاورزی و برنامه ریزی فرانسه یعنی برنو 

لماری است که می گوید کشاورزی یک دارایی 

استراتژیک برای اروپا است و در آینده غذای ما 

اقتصاد ما و موقعیت ما را تعیین می نماید. با وجود 

های  چنین باورهایی است که می توان سیاست

حمایتی همه جانبه را همانند کشورهای اروپایی از 

بخش کشاورزی به عمل آورد. اگر چنین اعتقادی 

وجود داشته باشد به راحتی سهم بخش کشاورزی از 

منابع آبی کشورکاهش نخواهد یافت همانگونه که 

برنامه ریزان ایالت کالیفرنیا بر حفظ این سهم 

پافشاری نمودند. ولی اگر این باور وجود نداشته باشد 

بخش کشاورزی باید جور هر رخداد طبیعی و 

های مدیریتی ناکارمد را بر  تغییرات  اقلیمی و نگرش

دوش کشد و از حق مسلمی که طبیعت به او عطا 

کرده بگذرد. وقتی این باور وجود ندارد بخش 

کشاورزی که خود متاثر از بحران منابع آبی است، 

عامل این بحران قلمداد می شود و باید در جایگاه 

متهم بر  قصور و تقصیر مدیران و سیاستگزاران  

(    3سرپوش نهد. ...                  )ادامه در صفحه 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
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 دفاع از رساله دکتری

 های بازار کشاورزی ایران  بورس کاالی کشاورزی و چالش
 بخش سوم و پایانی ـ دکتر امیر حسین چیذری

 چه محصــوالتی وارد بورس کاال می شوند؟
در رابطه با اینکه چه محصوالت کشاورزی در 
بورس کاال پتانسیل ارائه و همچنین راه اندازی 
بازار آتی را دارا می باشند، می توان گفت که 

 محصول باید دارای چهار ویژگی زیر باشد:
ـ قیمت کاال در بازار از نوسان مناسبی برخوردار ۱

 باشد.
ـ محصول قابلیت استاندارد شدن را با توجه به 2

 ضوابط استاندارد بورس کاال داشته باشد.
ـ کاال از یک بازار گسترده از لحاظ عرضه و 3

 تقاضا برخوردار باشد.
 ـ محصول قابلیت انبار شدن را داشته باشد.4
 

 سوداگران چه نقش در بورس کاال دارند؟
دو محصول عمده کشاورزی مانند ذرت دانه ای و 
جو دامی در بورس کاال مورد معامله قرار می 
گیرند، نوسان قیمت از ویژگی های اصلی آنها می 
باشد. این نوسان قیمت جذابیت بازار برای 
سوداگران را افزایش می دهد. سوداگران افرادی 
هستند که با استفاده از نوسان قیمت کاالها در 
بازارها و پذیرفتن ریسک ناشی از آن به کسب 
سود می پردازند. این افراد معموال به منابع 
اطالعاتی دقیق )عرضه و تقاضای محصوالت 
کشاورزی( دسترسی دارند و یا از قدرت تجزیه و 
تحلیل بیشتری برخوردارند. سوداگران بورس 
زمانی خریدار و در زمان دیگر فروشنده کاال 
هستند؛ اگر آنها پیش بینی کنند که قیمت ها 
افزایش خواهد یافت، اقدام به خرید قرارداد آتی 
می کنند و برعکس. این افراد عالقمند به فعالیت 
در بازارهایی هستند که در آن ها معامالت کاال 
تحت عنوان قراردادهای آتی و اختیار معامله با 
کاغذ )رسید انبار( که مشکالت ذخیره سازی را 
ندارد، انجام می گیرد و بدون وجود این افراد 
امکان رونق بورس کاال وجود ندارد )چیذری، 

(. با توجه به مطالب ذکر شده می توان ۱382
بیان کرد که ریسک قیمتی یا نوسان باالی 

ها در بورس کاال می تواند برای سوداگران  قیمت
 مفید باشد.

 کاهش ریسک قیمت و کشف قیمت
بورس های کاال به طرق مختلف عملکرد اقتصادی 
را بهبود داده و فرآیند توسعه آن را تسهیل می 

کنند. یکی از مهمترین اثرات بورس های کاال در 
بهبود عملکرد و توسعه اقتصاد مدیریت ریسک 
قیمت می باشد و شاید فراهم ساختن امکان 
پوشش ریسک، دلیل اولیه ایجاد و گسترش 
بورس های کاال به شمار رود. نوسان های پیش 
بینی نشده در قیمت اثرات نامناسبی در اقتصاد 
بر جای می گذارند و متأسفانه روش های سنتی 
در کنترل اثرات منفی ناشی از این نوسان ها 
عمدتاً ناموفق بوده اند. در بورس های کاال با 
استفاده از ابزارهای نوین معامالتی از قبیل 
قراردادهای آتی و اختیار، امکان ایجاد اطمینان 
نسبت به قیمت های آینده برای معامله گران 
فراهم می شود. با توجه به اینکه در فرآیند 
پوشش ریسک، این سایر معامله گران حاضر در 
بازار )یعنی سفته بازان( هستند که ریسک 
متقاضیان پوشش ریسک را می پذیرند، بنابراین 
در عمل فشاری از جهت تأمین منابع مالی آنگونه 
که در سیاست های سنتی از قبیل نگهداری 
ذخایر احتیاطی و سیستم جبران زیان های مالی 
وجود دارد، به دولت وارد نمی شود. به عبارت 
دیگر، در روش های سنتی دولت ریسک فعاالن 
اقتصادی را پذیرفته و تمامی زیان های احتمالی 
را در صورت تحقق متحمل می شود، در حالی که 
در روش های مبتنی بر بازار )با استفاده از 
ابزارهای مالی مشتقه( این عوامل اقتصادی 
هستند که ریسک یکدیگر را پوشش می دهند. 
بدین ترتیب بورس های کاال روش های کارآ و 

 پایداری برای پوشش ریسک فراهم می کنند. 
 

 چالشهای موجود بورس کاال ی کشاورزی:

ـ نقش گسترده دولت در بخش کشاورزی: ۱
گذاری )قیمت تضمینی( یا خرید و  سیاست قیمت

 فروش از طریق نهادهای دولتی 
ـ پراکندگی و خرد بودن واحدهای تولید 2

کشاورزی. برپایه جدیدترین سرشماری کشاورزی، 
هکتار و یک واحد  5متوسط یک واحد زراعی 

 هکتار می باشد.  2باغی کمتر از 
 ـ ناهمگنی و عدم رعایت استاندارد محصوالت       3
 ـ عدم انسجام بازار اولیه محصوالت کشاورزی4
ـ وجود انحصار در بازار سنتی محصوالت 5

 کشاورزی.                                    )پایان(

مسعود فهرستی ثانی دانشجوی دوره دکتری مهندسیی 
بیررسیی ” اقتصاد کشاورزی از رساله خود تحت عنوان 

ساختار بازار و کارایی اقتصادی زنجیره تأمیی  رونی  
 دفاع کرد.“ نباتی در ایران

در گیروه اقیتیصیاد  9831فهرستی ثانی که از سال 
کشاورزی دانشگاه تهران مشغول به تحصیل بوده است 
روز بیست و دوم شهریور ماه توانست از رساله خود بیا 
درجه عالی دفاع کند. استاد راهنمای رساله میککیور را 
دکتر امیر حسی  چیکری و استادان مشاور ای  رساله را 
نیز دکتر حبیب اهلل سالمی و دکتر سید صفدر حسینیی 

 بر عهده داشتند.
دکتر مسعود فهرستی در پژوهش خیود بیه ارزییابیی 

هیای رونینییا واحیدهیای   کارایی مناطق تولید دانه
های روننیی و تصیفیییه   خام از دانه  استحصال رون 

هیا   خام  با استفاده از روش تحلیل پوششیی داده  رون 
(DEA) ای   های شیبی یه  و روش تحلیل پوششی داده
(NDEA)  .پرداخته است 

کیارگیییری   های تابلوییی و بیه  وی با استفاده از داده

الگوهای پارامتریکا روابط بی  رفتارا سودآوری و سهم 
خیاما بیه   های استحصال و تصفیه رونی   از بازار بنگاه

های روننیی   ارزیابی وضعیت موجود و بهینه توزیع دانه
نباتی ایران پرداخته   خام در زنجیره تامی  رون   و رون 
 است. 

بر اساس نتایج وی پتانسیل افزایش تولید در سیویو  
نباتی وجیود دارد. لیکا   اول و دوم زنجیره تامی  رون 

هایی که بیشتر به تولید داخل مت ی هسیتینیدا   زنجیره
گرچه از لحاظ کارایی فنی رتبه باالییی دارنیدا ولیی 
کارایی اقتصادی آنها چندان مولوب نیست. بر اسیاس 

نباتی فیرضیییه   نتایج اخک شده در زنجیره تامی  رون 
سنتی قدرت بازارا رد و فرضیه ساختار کاراا قبول شیده 

 است. 
وی تقویت سودآوری در تمام سوو  زنجیره تامیی  و 

روننیی بیه   های  وری در بخش تولید دانه  افزایش بهره
دلیل کاهش قیمت تمام شده را سبب افزایش جکابییت 
تولید در داخل کشور و کاهش وابستگیی بیه واردات 

 خام ذکر کرده است. روننی و رون  های دانه

 اخبار انجمن

 آغاز شد  IJAREپذیرش مقاالت علمی ـ پژوهشی  در 
با کمال افتخار به اطالع محققان، پژوهشگران، دانشجویان و اساتید 

محترم اقتصاد کشاورزی و رشته های مرتبط می رساند که مجله 

 Iranian Journal of Agricultural and Naturalبین المللی 

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 لینک زیر مراجعه  IJARE ارسال مقاله به آدرس سایت مجله

 فرمایند.

Iranian Journal of Agricultural and Natural Resource 

Economics 

پایگاه الکترونیک 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 لینک زیر مراجعه فرمایند.

Iranian Journal of Agricultural and Natural 

Resource Economics 

 بروز شد IJAREسایت مجله 

 مسعود فهرستی ثانی دانشجوی دوره دکتری اقتصاد کشاورزی 

 از رساله خود دفاع کرد.

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
http://www.iranianare.ir/index.php?sid=1&slc_lang=enC:/Users/hr/Documents/Custom%20Office%20Templates
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 گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز پس از دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران از لحاظ قدمت 

تاسیس یافت و بـا  ۱334دومین مرکز آموزش عالی در زمینه کشاورزی است که در سال 

به ساختمان فعلـی کـه  ۱345نفر دانشجو فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد. در سال  6۱

آمد، انتقال یـافـت و بـعـداً  ترین مراکز آن زمان در شهر تبریز بحساب می یکی از مدرن

های کشاورزی نـیـز بـه فضـای  ساختمانهای مستقل گروههای آموزشی آبیاری و ماشین

 آموزشی دانشکده اضافه گردید.

مهنـدسـی آب،  :در حال حاضر در این دانشکده ده گروه آموزشی فعالیت دارند که شامل

اقتصاد کشاورزی، باغبانی، خاکشناسی، زراعت و اصالح نباتات، علوم دامی، علوم و صنایـع 

 های کشاورزی می باشند. غذایی، مهندسی فضای سبز، گیاهپزشکی و ماشین

بصورت مستقل درآمـد و پـذیـرش  ۱373گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز از سال 

دوره  ۱37۷دانشجو در سطح کارشناسی رشته اقتصاد کشاورزی را آغاز نمود. در سـال 

کارشناسی ارشـد رشـتـه   دوره ۱385مدیریت کشاورزی، در سال کارشناسی ارشد رشته 

نیز دوره کارشنـاسـی ارشـد  ۱3۷2اقتصاد کشاورزی و رشته توسعه کشاورزی و در سال 

رشته ترویج و آموزش کشاورزی را دایر کرد. گروه مقطع دکتری رشته اقتصاد کشاورزیدر 

 دایر نمود. ۱3۷۱و مقطع دکتری رشته توسعه کشاورزی را در سال  ۱3۷۱سال 

این گروه ارتباط تنگاتنگی  با بخش اجرا به ویژه سازمان جهاد کشاورزی استان، سـازمان 

تحقیقات کشاورزی و آب و منطقه ای استان داشته و در زمینه طرح های تحقیقـاتی بـا 

این نهادها و سازمان ها همکاری دارد. همچنین با بهره گیری از اصـول علمـی، ارتبـاط 

نزدیکی با مرکز اموزش کارکنان سازمان جهاد کشاوررزی استان در راسـتایی برگـزاری 

 دوره های اموزشی دارد. 

گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز، هم اکنون رشته مهندسی اقتصاد کـشاورزی را در 

مقطع کارشناسی و گرایشهای: اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی، اقتصاد منابـع 

طبیعی و محیط زیست، بازاریابی محصوالت کشاورزی، سیاست و توسعه کشاورزی را در 

دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی و رشته مـدیریت کـشاورزی در مقطـع 

کارشناسی ارشد، رشته توسعه کشاورزی در هر دو مقطع کارشناسی ارشد و دکـتری و 

 رشته ترویج و اموزش کشاورزی در مقطع کارشناسی ارشد دارا می باشند.  

 معرفی گروه های اقتصاد کشاورزی دانشگاه های کشور

 رشته ها و گرایشهای تحصیلی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

گروه 

 آموزشی

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی رشته

  

  

  

اقتصاد 

 کشاورزی

  

 مهندسی

 اقتصاد کشاورزی

  

اقتصاد 

 کشاورزی

 سیاست و توسعه کشاورزی سیاست و توسعه کشاورزی

 اقتصاد تولید

و مدیریت واحدهای 

 کشاورزی

 اقتصاد تولید

و مدیریت واحدهای 

 کشاورزی

 اقتصاد منابع طبیعی

 و محیط زیست

 اقتصاد منابع طبیعی

 و محیط زیست

بازاریابی محصوالت 

 کشاورزی
 بازاریابی محصوالت کشاورزی

 - مدیریت مزرعه - مدیریت کشاورزی

 توسعه کشاورزی توسعه روستایی - توسعه روستایی

 مهندسی

ترویج و آموزش 

 کشاورزی

 - ترویج و آموزش کشاورزی -

 اعضاء هیأت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

 دکتر باب اله حیاتی

شیارمرتبه علمی:   دان

 تخصص:

 ـ اقتصاد منابع طبیعی۱

 ـ اقتصاد محیط زیست2

 دکتر قادر دشتی

شیارمرتبه علمی:   دان

 تخصص:

 ـ اقتصاد تولید۱

 ـ مدیریت کشاورزی2

 دکتر حسین راحلی

شیارمرتبه علمی:   دان

 تخصص:

 ـ توسعه کشاورزی۱

 ـ توسعه روستایی2

 دکتر جواد حسین زاد فیروزی

شیارمرتبه علمی:   دان

 تخصص:

 ـ اقتصاد تولید۱

 ـ مدیریت منابع آب2

 دکتر اسماعیل پیش بهار

شیارمرتبه علمی:   دان

 تخصص:

 ـ تجارت محصوالت کشاورزی۱

 ـ سیاست کشاورزی2

 دکتر شاپور ظریفیان

شیارمرتبه علمی:   دان

 تخصص:

 ـ ترویج و آموزش کشاورزی۱

 ـ توسعه روستایی2

 دکتر رسول محمد رضایی

شیارمرتبه علمی:   دان

 تخصص:

 ـ سیاست کشاورزی۱

 ـ بازاریابی محصوالت کشاورزی2

 دکتر محمد قهرمان زاده

 مرتبه علمی: دانشیار

 تخصص:

 ـ سیاست کشاورزی۱

 ـ بیمه محصوالت کشاورزی2

 دکتر حسین یادآور

ستادیارمرتبه علمی:   ا

 تخصص:

 ـ ترویج کشاورزی۱

 ـ توسعه روستایی2

 دکتر حسین کوهستانی عین الدین 

ستادیارمرتبه علمی:   ا

 تخصص:

 ـ برنامه ریزی روستایی۱

 توسعه روستاییـ 2

با فقدان این باور است که واردات محصوالت 

کشاورزی به عنوان یک راهکار مناسب در دستور 

کار مسئولین عالی رتبه کشور قرار می گیرد و با 

های بدون پشتوانه علمی مقابله با بحران  تحلیل

آبی در کشور را کاهش سهم آب بخش کشاورزی 

دانند. شرط دیگر ایجاد بستر مناسب است تا  می

حفظ سهم بخش کشاورزی از منابع آبی از 

حقیقت به واقعیت تبدیل شود. افزایش بهروری 

استفاده از منابع آبی در بخش کشاورزی از جمله 

این بستر هاست. اگرچه آب به عنوان یک نهاده 

تولیدی در بخش کشاورزی به طور نسبی در 

های مورد استفاده از قبیل انرژی  مقایسه با نهاده

های اقتصادی از بهروری بیشتری  در سایر بخش

برخوردار است ولی در حال حاضر که بحران منابع 

آبی در کشور وجود دارد افزایش بهروری آن در 

تواند ادله حامیان جدی  بخش کشاورزی می

کاهش سهم بخش کشاورزی از منابع آبی کشوررا 

تا حدی زیادی از اعتبار بیندازد.  هرچند نباید از 

نظر دور داشت که افزایش بهروری مصرف آب در 

بخش کشاورزی نیازمند سرمایه گذاری  مناسب و 

 های این بخش می باشد.   کافی در زیر ساخت
 

 دکتر شاهنوشی

 رئیس کمیته گردهمایی های علمی

 انجمن اقتصاد کشاورزی ایران               

 ۱ادامه سرمقاله از صفحه 

 حفظ سهم بخش کشاورزی از منابع آبی کشور؛  از حقیقت تا واقعیت 
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 معرفی سازمانهای علمی، تحقیقاتی و اجرایی بخش کشاورزی

 تاریخچه و اهداف صندوق بیمه کشاورزی
به منظور حمایت از کشاورزان و دامدارانی که در 
اثر حوادث غیر قابل پیش بینی تولیدات آنان دچار 
خسارت و آسیب می شوند و برای کمک به ادامه 
فعالیتهای تولیدی آنان، شورای انقالب جمهوری 

تصویب  58اسالمی در تاریخ هشتم بهمن ماه سال 
نمود که صندوق ویژه ای به نام " صندوق کمک به 
خسارت دیدگان محصوالت کشاورزی و دامی " در 
بانک کشاورزی تشکیل شود. بر اساس تبصره پنج 
مصوبه شورای انقالب، وزارت کشاورزی مکلف شد 
ظرف مدت پنج سال از تصویب این قانون 
مطالعات و اقدامات الزم را در مورد اجرای مقررات 
بیمه محصوالت کشاورزی انجام دهد و الیحه 
نهایی آن را تهیه نماید. الیحه قانونی تشکیل 
صندوق بیمه محصوالت کشاورزی توسط کمیته 
منتخب متشکل از بانک کشاورزی و چند 
وزارتخانه تهیه و تدوین شد و در تاریخ اول خرداد 

به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و  62سال
جهت اجرا به دولت ابالغ گردید و بدین صورت 
صندوق بیمه محصوالت کشاورزی در بانک 
کشاورزی ایران تشکیل شد. اساسنامه صندوق 
بیمه محصوالت کشاورزی پس از تدوین نهایی در 

در مجلس شورای  63خرداد سال  5جلسه مورخ 
اسالمی به تصویب رسید و جهت اجرا به دولت 
ابالغ شد. براساس مصوبات اساسنامه صندوق بیمه 
محصوالت کشاورزی، مدیرعامل بانک کشاورزی به 
عنوان مدیرعامل صندوق مذکور تعیین شد و در 

اولین مجمع عمومی مرکب  63تیر سال  7تاریخ 
از ورزای کشاورزی، جهاد سازندگی، اقتصاد و 
دارایی، بازرگانی و رییس سازمان برنامه و بودجه 

نفر اعضای هیات   5تشکیل گردید که طی آن 
مدیره صندوق شامل دو نفر از وزارت کشاورزی، 

نفر از بانک   2یک نفر از وزارت جهاد سازندگی و 
کشاورزی انتخاب شدند و متعاقب آن هیات مدیره 

محل در  63شهریور سال   8صندوق از تاریخ 
صندوق بیمه مستقر و آغاز به کار کرد. صندوق 
بیمه محصوالت کشاروزی بر اساس اهداف و 

های دولت در بخش کشاورزی در قالب  سیاست
برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اهداف 
خود را با مشارکت و همکاری بانک کشاورزی 

  بخشد. تحقق می

 وظایف صندوق بیمه کشاورزی
هدف صندوق، انجام بیمه انواع محصوالت 
کشاورزی، دام، طیور، زنبورعسل، کرم ابریشم و 
آبزیان پرورشی در مقابل خسارتهای ناشی از 

سوانح طبیعی و حوادث قهری نظیر تگرگ و 
طوفان، خشکسالی، زلزله، سیل، سرمازدگی و 
یخبندان، آتش سوزی، صاعقه، آفات و امراض 

ای و امراض واگیر حیوانی نباتی عمومی و قرنطینه
ای برای نیل   ای به عنوان وسیله  عمومی و قرنطینه

 باشد. به اهداف و سیاست های بخش کشاورزی می

 حدود عملیات صندوق عبارتست از: 
بررسی و تحقیق در مورد مختصات اقتصادی،  -۱

 اجتماعی، کشاورزی و فنی مناطق مختلف کشور.
بررسی و تحقیق تطبیقی در مورد روشهای  -2

بیمه کشاورزی در دنیا با توجه به نظام 
برداری، هدفها و سیاست های کشاورزی ایران  بهره

جهت اتخاذ تصمیم در مورد برقراری مناسب ترین 
نوع بیمه کشاورزی با توجه به نظام اقتصادی و 

 اجتماعی و برنامه بخش کشاورزی.
بررسی و مطالعه طرح های کاهش دهنده  -3

خسارات ناشی از خطرات تحت پوشش بیمه و 
پیشنهاد آن به دولت جهت هماهنگ کردن آنها با 
طرحهای مربوط به عملیات زیربنایی و همچنین 

گیری در  ارشاد تولیدکنندگان به منظور خود پیش
مقابل خطرات و در نتیجه کاهش خسارات وارده 

 به محصوالت کشاورزی. 
این  3و  2، ۱تبصره ـ اقدامات موضوع بندهای 

ماده با استفاده از منابع اطالعاتی و نتایج 
تحقیقاتی و همکاری سایر مؤسسات کشور انجام 

 خواهد شد.
ها و اصالح آنها  ها و دستورالعمل تهیه آئین نامه -4

 با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده. 
انجام عملیات بیمه درباره محصوالت  -5

 کشاورزی.
انجام هر گونه عملیات آموزشی و شرکت در  -6

سمینارها و کنفرانس ها، به نحوی که در ارتقاء 
گذاران و کارشناسان و یا سایر  سطح معلومات بیمه
اندرکاران بیمه کشاورزی در  کارمندان و دست

جهت پیشرفت و توسعه عملیات صندوق ضروری 
 باشد.  می
تواند در صورت لزوم به منظور  صندوق می -7

جلوگیری از رکود سرمایه خود، اوراق قرضه و سایر 
اوراق بهادار صددرصد دولتی خریداری نموده و یا 
از طریق بانک کشاورزی در طرح های کشاورزی و 

گذاری صندوق  صنایع وابسته به نحوی که سرمایه
از طرف بانک کشاورزی تضمین گردد مشارکت 

 نماید. 

 ارکان صندوق بیمه کشاورزی
ارکان صندوق عبارتند از مجمع عمومی، کمیته 

 فنی، هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرس قانونی. 
مجمع عمومی مرکب از وزراء جهاد کشاورزی، 
صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست 
جمهوری به ریاست وزیر جهاد کشاورزی خواهد 

 بود. 

کمیته فنی متشکل از نماینده هر یک از اعضا 
مجمع عمومی و نماینده صندوق می باشد که از 
نظر کارشناسی دارای اختیار و تخصص الزم در 
زمینه مربوط به وظایف هریک از اعضاء مجمع 
عمومی و صندوق بوده و نسبت به مسائل مربوط 
به صندوق که از طرف مجمع عمومی ارجاع 

گردد، بررسی و اقدام نموده و گزارش توجیهی  می
گیری به مجمع عمومی  خود را جهت تصمیم

ارسال می دارد. صندوق نیز میتواند در مورد کلیه 
وظائف و مسئولیت های خود از نظرات مشورتی 

 کمیته فنی استفاده نماید.
نفر شامل  5هیأت مدیره صندوق مرکب از 

مدیرعامل بانک و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره 
بانک و سه نفر دیگر به معرفی وزیر جهاد 

 کشاورزی می باشند. 
 باشد.  بازرس قانونی صندوق سازمان حسابرسی می

 معرفی کتاب

 تئوری و مسائل آمار و اقتصادسنجی معرفی صندوق بیمه محصوالت کشاورزی
 مترجم: کامبیز هژبر کیانی

 تقدیرشده در: 

 کتاب سال دانشگاه تهران   نهمین دوره

 374تعداد صفحات: 

 2نوبت چاپ: 

 ناشر: نشر نی

 قطع: وزیری

 جلد: شومیز

   لایر 8۱،۱۱۱قیمت:   

 آشنایی با مترجم کتاب

در تهران به دنیا  ۱326کامبیز هژبرکیانی در سال 

در مقـــــطع کارشناسی از  ۱34۷آمد. در سال 

در مقطع  ۱۷74دانشگاه شهید بهشتی و در سال 

ارشد از دانشـــــــگاه ایالتی کارولینای  کارشناسی

التحصیل شد و  شمالی آمریکا در رشته اقتصاد فارغ

موفــــــق به اخذ مدرک دکتری  ۱۷7۷در سال 

اقتصاد   از دانشگاه ایالتی نیویورک آمریکا در رشته

اکنون استاد  کالن و اقتصادسنجی شد. وی هم

دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه تهران 

است و سابقه تدریس در دانشگاه شهید بهشتی، 

 طباطبایی و دانشگاه آزاد را نیز دارد.  عالمه

 شرحی بر کتاب

ای روشن و دقیق بر آمار و  کتاب حاضر، مقدمه

کند. غالبـــاً آمار و  اقتصـــــادسنجی ارائه مــــی

حال،  اقتصادسـنجی از مفیــــــدترین و در عین 

ها  نیازهــــای دروس در دانشگاه ترین پیش مشکل

روند. هدف از تدوین این کتاب، غلبه بر  شمار می به

مشکالت با استفاده از روشن حل تمرین و نیز ارائه 

منبعی کمکی برای کتب درسی استاندارد آمار و 

عنوان یک  توان به اقتصادسنجی است و آن را می

کتاب درسی مستقل و نیز مرجعی برای کمک در 

کار برد. این  های درسی به های کالس سخنرانی

های اقتصاد، امور  کتاب برای دانشجویان رشته

بازرگانی و علوم اجتماعی، در سطوح کارشناسی و 

کارشناسی ارشد، و تمام کسانی که آمار و 

برند  کار می شان به اقتصادسنجی را در حرفه

 مرجعی مفید است. 
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 چگونگی تکوین و تکامل علم اقتصاد کشاورزی اخبار کشاورزی ایران
 دکتر مصطفی مهاجرانیبخش چهارم ـ 

 اقتصاد کشاورزی در اتحاد جماهیر شوروی

کتابی بنام خالصه  ۱875برای اولین بار در سال 

اصول اقتصاد کشاورزی و محاسبات زراعی به 

وسیله لودوسکی انتشار یافت. این کتاب موید 

تمایل و توجهی است که نسبت به این اصول در 

 روسیه می شده است.

با شروع انقالب در شوروی وضع دگرگون گردید، 

توجه و استفاده از این علم جنبه پویا پیدا نکرد و 

بعد از انقالب در زمینه اقتصاد روستایی کتاب یا 

نشریه ویژه ای نوشته نشده اما در مورد اداره 

مزارع مطالب زیادی انتشار یافته است. برای اینکه 

چگونگی بوجود آمدن و توسعه و تکامل این عمل 

را بررسی کنیم الزم است که نظرات رهبران 

شوروی )سابق( را در این مورد مطالعه کنیم. 

اگرچه رهبران شوروی در تئوری بسیار قوی بودند 

 ولی به جنبه عملی موضوع نیز توجه می کردند.

هدف اصلی حزب کمونیست شوروی باال بردن 

کارایی تولید و ایجاد محیط مناسب برای پیشرفت 

و اشاعه مرام کمونیستی بوده است. البته همیشه 

این هدف ها هماهنگ نبودند، بعضی از آن ها 

فدای دیگری می شدند و رمز موفقیت آن ها در 

همین بود. در ایاالت متحده و سایر کشورهای 

سرمایه داری هدف اصلی بخش کشاورزی کسب 

حداکثر بازده اقتصادی است و برای نمونه اگر 

مزارع متوسط بازده بیشتری نسبت به مزارع بزرگ 

دارد، هیچ چیزی مانع از آن نمی شود که مزارع 

متوسط، مورد توجه و بهره برداری واقع شده و 

مزارع بزرگ از گردونه بهره برداری خارج گردد، 

اگر شرکت های تعاونی بهتر از موسسات غیر 

تعاونی کار می کنند باید حتماً آنها را به وجود 

آورد و استفاده از آن ها را رایج نمود. اگر مرتکب 

قصوری می شوند باید فوراً آنها را تعطیل نمود. اگر 

مکانیزه کردن کشاورزی کمکی به باال بردن تولید 

و سود می نماید از آنها باید استفاده کرد. در غیر 

این صورت، نباید مورد استفاده قرار گیرند در 

شوروی )سابق( وضع درست عکس این بود، بدین 

معنی که مزارع بزرگ )اشتراکی( و مکانیزاسیون 

افزایش ثمربخشی در برنداشت بلکه همه آنها 

دارای اهمیت مساوی بوده و با هدف کم افزایش 

ثمربخشی در یک درجه از اهمیت قرار دارند. این 

هدف ها توام با از بین رفتن مالکیت افراد بر طبق 

نظر رهبران حزب کمونیست و برای ایجاد یک 

حکومت کمونیستی الزم بود که اساس مالکیت 

مردم در همان بحبوحه انقالب بر چیده شد. یک 

عده خرده مالک که محصول انقالبی بودند، باقی 

ماندند و اقدام به اجاره زمین خود می نمودند. ولی 

استالین طی مطلبی اعالم داشت  ۱۷3۱در سال 

که زمان آن فرا رسیده تا عوامل سرمایه گذاری در 

کشاورزی به کلی برچیده شود. به جای مزارع 

خصوصی دولت اقدام به ایجاد مزارع دولتی نمود. 

ایجاد چنین وضعی برای از بین بردن اصول 

سرمایه داری در کشاورزی و افزایش ثمربخشی 

اقتصادی بود. گرچه خرده مالکین )کوالک ها( 

سابق بهتر از زارعین فقیر می توانستند مورد 

استفاده واقع شوند ولی دولت با تمام قدرت آنها را 

 سرکوب و از بین برد. 

به موجب دکترین حزب کمونیست شوروی محیط 

مناسب برای رشد کمونیسم محیط مکانیکی و 

ماشینی است به موجب اعتقادات کمونیست ها 

طبقه کارگر که از مالکیت منع شده باید کمونیسم 

را پایه گذاری کرده و تمام زارعین را وادار نمایند 

که به آن طبقه بپیوندند. در نتیجه این برداشت 

مزارع دولتی )ساوخوز( براساس کشاورزی مکانیزه 

پایه گذاری شده بدین ترتیب الگویی برای مزارع 

اشتراکی )کلخوزها( به وجود آمد. ایستگاههای 

ماشین آالت برای اجاره و تعمیر ماشین آالت 

بوجودآمد تا به کلخوزها کمک کنند. اظهار 

امیدواری می شد که بدین ترتیب تولید افزایش 

یابد. الزم به یادآوری است که این هدف اصلی 

تحول نبود، بلکه هدف اصلی تحول بوجود آوردن 

محیط روستایی مکانیزه و توسعه طبقه ای بود که 

در مزارع اشتراکی )کلخوز( کار می کردند، بدین 

ترتیب مالحظه می شود که تفاوت فاحشی بین 

مبانی اقتصاد کشاورزی و مدیریت مزرعه در اتحاد 

جماهیر شوروی )سابق( و کشورهای سرمایه داری 

وجود داشت. به جای هدف افزایش بهره وری و 

حداکثر بازده اقتصادی در شوروی )سابق( از سه 

هدف مشخص ولی مرتبط با یکدیگر پیروی می 

شد. از بین بردن مالکیت خصوصی ، افزایش کمی 

 6تولیدات کشاورزی و ایجاد ... ادامه در صفحه 

های  زمینی طی ماه افت و خیز قیمت سیب

علت عرضه باالی  گذشته و ضرر و زیانی که به

های گذشته به شکل  زمینی طی سال سیب

متناوب به تولیدکنندگان تحمیل شده است، 

های تولیدی صندوق حمایت از  باعث شد تشکل

 کاران را تشکیل دهند.  زمینی سیب

زمینی بذری در گفتگو با  مدیرعامل کانون سیب

خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران با اعالم این 

زمینی باعث  خبر گفت: افزایش عرضه سیب

طوری که  کاهش قیمت این محصول شد، به

تومان نیز تنزل  5۱۱زمینی تا  قیمت کف سیب

شده هر  پیدا کرد، در حالی که قیمت تمام

زمینی برای کشاورزان حداقل  کیلوگرم سیب

 هزار تومان برآورد شده است. یک

رسد قیمت پایین  نظر می مجید سجادی افزود: به

ماه ادامه داشته  زمینی تا اواسط آبان عرضه سیب

باشد و پس از آن با کم شدن برداشت این 

 ها در روند صعودی قرار گیرد. محصول، قیمت

میلیون  4.5وی خاطرنشان کرد: از تولید بیش از 

درصد آن  ۱5زمینی در کشور، تنها  تن سیب

شود که عمالً اثرگذاری  جذب صنایع تبدیلی می

 زمینی ندارد. قابل توجهی بر روند عرضه سیب

زمینی  سجادی ادامه داد: کارخانه فرآوری سیب

صورت  واقع در مشهد اقدام به خرید محصول به

کند و از آنجا که تبادالت  قراردادی می

گرفته عمالً با تزریق نقدینگی قابل توجهی  صورت

 نیست، اثری بر وضعیت بازار نیز ندارد.

رسد برای تغییر  نظر می وی تصریح کرد: به

زمینی باید راهکارهای  وضعیت بازار سیب

تواند  ترین آنها می ای اتخاذ کرد که مهم جداگانه

های حمایتی  تمرکز بر صادرات و تشکیل صندوق

 باشد.

زمینی بذری یادآور شد:  مدیرعامل کانون سیب 

کارانی که  زمینی منظور حمایت از سیب به

صورت مستمر ناگزیر به عرضه محصول خود به  به

شده هستند و  تر از سقف تمام قیمت پایین

پذیری بازار داخلی  جلوگیری از آسیب

زمینی تشکیل صندوق حمایتی از  سیب

 کاران ضروری است. زمینی سیب

های قدرتمند  سجادی تأکید کرد: هرچند تشکل

زمینی وجود ندارد، اما  مالی در حوزه سیب

توانند با تشکیل صندوق  های فعلی می تشکل

حمایتی و جذب سرریز بازار و نگهداری آنها در 

ها از اشباع بازار و شکستن  انبارها و سردخانه

قیمت جلوگیری و بازار را تا حدودی تنظیم 

کنند. با این وجود، هنوز تشکیل صندوق در 

مرحله مقدماتی قرار دارد و باید با همت بخش 

خصوصی و همه تولیدکنندگان، تشکیل آن 

 عنوان ضرورتی مهم تلقی شود. به

زمینی به  وی اظهار داشت: هرچند صادرات سیب 

ویژه عراق از گذشته در  کشورهای همسایه به

دستور کار قرار گرفته است، اما عدم نظارت بر 

زمینی باعث شده نقش مؤثری در  صادرات سیب

 تنظیم بازار داخلی نداشته باشد.

سجادی همچنین گفت: ساماندهی صادرات باعث 

افزایش نظارت بر کیفیت و رقابتی شدن محصول 

شود و تاجران توجه بیشتری به سورت و  می

 زمینی خواهند کرد. بندی سیب بسته

وی در پایان افزود: در کشور عراق، رقبای 

قدرتمندی نظیر ترکیه وجود دارد که عمالً با 

بندی و  زمینی تولیدی، بسته ارتقاء کیفیت سیب

اند تا حدودی بازارهای این  سورتینگ توانسته

کشور را از آن خود کنند؛ این در حالی است که 

زمینی و نظارت بر  با ارتقاء کیفیت صادرات سیب

توان ضمن تنظیم بازار داخلی،  روند صادراتی می

  از ارزآوری این محصول نیز استفاده کرد.

 شود  زودی تشکیل می کاران به زمینی صندوق حمایت از سیب
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 گزیده اخبار کشاورزی ایران

 محیط مناسب برای توسعه و تحکیم کمونیسم.

اراضی مزروعی در شوروی )سابق( به سه 

طریق مورد بهره برداری قرار می گرفت. اول : 

مزارع دولتی که جنبه نمایشی داشته و مقدار 

زیادی از غالت صادراتی را تامین می نمود. 

دوم : کلخوز، سوم: مزارع بسیار کوچک 

خصوصی. کلخوز نیز بر سه نوع بود : بعضی 

بصورت اشتراکی بود مانند عملیات زراعی ولی 

اعضای هر کدام در منازل خودشان مستقالً 

زندگی می کردند و کاالهای مصرفی خود را 

نیز مستقالً تولید و مصرف می نمودند و 

باالخره هم عملیات و هم زندگی کالً به صورت 

اشتراکی بود. اشتراکی شدن کشاورزی به 

سرعتی که در نظر بود و یا به سرعتی که 

صنایع اشتراکی شد، می توانست انجام شود. 

چند دلیل برای این کندی وجود داشت در کار 

صنعتی شدن عده ای متخصص و تکنسین 

وجود داشتند تا بتوانند به دلوت در این امر 

مساعدت نمایند، در مقابل در کشاورزی چنین 

گروه ماهری وجود نداشت و یا اگر وجود 

داشت بسیار محدود بودند. از طرف دیگر 

استخدام عده ای متخصص و تکنسین برای 

کار صنعت از خارج کار سهلی بود ولی 

استخدام چنین گروه ماهری که دارای تجربه و 

قادر به اجرای برنامه های کشاورزی باشند، آن 

هم خارج از شوروی )سابق( امکان پذیر نبود. 

در اجرای برنامه، اشتباهات زیادی رخ داد. 

برای نمونه تراکتورها را با عجله ساختند و در 

نتیجه از نظر فنی اشکاالت زیادی وجود 

داشت. از طرف دیگر نه راننده و نه مکانیک 

ماهر برای تعمیر ماشین ها وجود نداشت. در 

نتیجه همیشه تعداد زیادی تراکتور از گردونه 

بهره برداری خارج بود. عامل موثر دیگری که 

مانع پیشرفت وضع دهقانان بود، کشتن و 

خوردن مداوم دام ها بود. درست بعد از اعالم 

برنامه کشاورزی یک سوم از کل دام های 

شوروی )سابق( به کلی از بین رفت. بدین 

جهت کوشش زیادی به عمل آمد تا کمبود 

گوشت برطرف گردد. از جمله اقداماتی که در 

این مورد مطرح شد این بود که در مزارع و یا 

نزدیک آنها چندین محل برای تربیت خرگوش 

بوجود آوردند. این عملیات به علت وجود 

امراض مختلف با شکست مواجه گردید. علت 

عمده این شکست فقدان دامپزشک و کمک 

دامپزشک بود، برای تامین مواد غذایی برنامه 

دیگری طرح گردید، مثال برای تامین گندم 

مورد نیاز زمین های زیادی زیر کشت رفت که 

خیلی بیش از ظرفیت بود. در نتیجه بازده در 

واحد سطح پایین آمد. عالوه بر آن در سالهای 

اول به علت عدم وجود برنامه ای برای سیستم 

گردش محصوالت مختلف، علفهای هرز و 

امراض و آفات نباتی سخت صدمه زدند. بعد از 

طی این مراحل پرزحمت دولت تجربه بهتری 

اندوخت و نتایج بهتری بدست آورد و تعداد 

وامها افزایش یافت. با ورود دامهای خارجی 

نژاد دام ها اصالح گردید. تکنسین های زیادی 

برای اداره ماشین آالت تربیت شدند. زمین 

های بالاستفاده زیر کشت آورده شد و سیستم 

 پرداخت حقوق افراد در کلخوزها تغییر یافت.

 چگونگی تکوین و تکامل علم اقتصاد کشاورزی
 5بقیه از صفحه 

های  پور مدیرکل دفتر میوه ابوالقاسم حسن

گرمسیری وزارت جهاد در  گرمسیری و نیمه

هزار  82وگو خبرگزاری فارس گفت: از  گفت

 62زیر کشت باغات انار کشور،   هکتار سطح

 هزار هکتار در مرحله باروری قرار دارد.

هزار  ۷4۱وی با بیان اینکه سال گذشته حدود 

بینی  تن انار در کشور تولید شد، افزود: پیش

شود امسال حدود یک میلیون تن از این  می

 محصول در کشور تولید شود.

پور بیان داشت: انار دارای ارقام مختلفی  حسن

رس آن از نیمه  برداشت ارقام پیش است که

شود و این ارقام عمدتا به  مرداد شروع می

 رسد. مصرف داخلی می

وی تصریح کرد: برداشت ارقام دیررس هم از 

شود و تا اواخر آبان ماه  نیمه مهرماه شروع می

ادامه دارد و این بخش بیشتر جنبه صادراتی 

دارد. وی با بیان اینکه زمینه صادرات انار 

امسال بسیار خوب است، گفت: چین، 

فارس، کشورهای  کشورهای حاشیه خلیج

اروپایی متقاضی انار کشور هستند ضمن اینکه 

محدودیت صادرات انار به کره جنوبی رفع شده 

و امسال این محصول به کره جنوبی هم صادر 

 شود. می

پور بیان داشت: مطرح شدن آلودگی به  حسن

یک نوع آفت در محصول انار مانع صادرات این 

های انجام  میوه به کره جنوبی شد که با بررسی

شده مشخص شده که انار ایرانی به آفتی آلوده 

نیست و به همین دلیل روند صادرات انار 

 شود.  امسال به کره جنوبی از سر گرفته می

های گرمسیری و نیمه  مدیرکل دفتر میوه

های  گرمسیری وزارت جهاد تصریح کرد: استان

تولید کننده انار کشور فارس، یزد، مرکزی، 

اصفهان، قم، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، 

 کرمان و سمنان است.

هزار تن از  ۱۱۱پور با بیان اینکه حدود  حسن

شود، گفت: با انضام  انار تولیدی صادر می

بندی، حمل و نقل هر کیلو انار  های بسته هزینه

 شود. دالر صادر می ۱۱تا  ۷درجه یک با قیمت 

هزار تن صادرات انار حدود  ۱۱۱وی افزود: از 

هزار تن به صورت میوه و بقیه  4۱تا  3۱

 شود. بصورت رب انار و کنستانتره آن صادر می

های گرمسیری و نیمه  مدیرکل دفتر میوه

ها بر روند  گرمسیری در مورد تأثیر خشکسالی

تولید این محصول، گفت: امسال با مدیریت 

خشکسالی بر روی تولید این محصول تأثیر 

نگذاشت اما اگر این روند ادامه یابد ممکن است 

ها بر روند تولید تأثیرگذار  در آینده خشکسالی

 باشد.

پور تصریح کرد: کشورمان در تولید انار  حسن

در جهان حائز رتبه اول جهانی است و بعد از 

ایران دومین تولید کننده این محصول آمریکا 

تن انار در هر  2۱است. وی با بیان عملکرد 

هکتار آمریکا عملکرد باالتری نسبت به ایران 

توان این دو کشور را  در تولید انار دارد اما نمی

 از این نظر با هم مقایسه کرد. چرا که 

باغات انار کشور آمریکا براساس آخرین 

ها تأسیس شده است در حالی که  تکنولوژی

تولید انار در ایران بصورت سنتی، در حاشیه 

 کویر و در شرایط کم آبی است.

 گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی های گرمسیری و نیمه مدیرکل میوه

 کیلو انار معادل یک بشکه نفت  ۵حفظ جایگاه نخست جهان با تولید یک میلیون تن انار/ ارزآوری 

مدیره انجمن پسته کشور در گفتگو با  عضو هیئت 
خبرگزاری کشاورزی ایران با اعالم این خبر گفت: انتظار 

رود حجم تولید پسته در مقایسه با سال گذشته از  می
هزار تن  2۱۱افزایش نسبی برخوردار باشد و حجمی حدود 

 را شاهد باشیم.
رضا نظری افزود: اخبار رسیده از کشور آمریکا حاکی است، 

گرفته، میزان تولید پسته این کشور  های صورت رغم تالش به
در مقایسه با سال گذشته از روند کاهشی برخوردار بوده 

گذاری پسته توسط آمریکا خبر داد و  است. وی از قیمت
ترین تولیدکننده  خاطرنشان کرد: با وجود اینکه ایران بزرگ

پسته جهان شناخته شده است اما تعیین قیمت پایه پسته 
 المللی در اختیار ایران نیست. در بازارهای بین

های البی  های سیاسی و قدرت گیری نظری ادامه داد: موضع
کننده قیمت پسته در بازارها از آن  آمریکا باعث شده تعیین

این کشور باشد. وی تصریح کرد: در حال حاضر قیمت 
دالر  ۷سنت تا  7۱۱، هشت دالر و 3۱22پسته فندوقی 

 شود. خرید و فروش می
مدیره انجمن پسته کشور یادآور شد: در حالی  عضو هیئت

صورت مدون و با در نظر گرفتن همه  که ساماندهی پسته به
های  های داخلی باعث شده تولید پسته در برنامه ظرفیت

شرایط آبی کشور و  هزار تن برآورد شود، 5۱۱ساله تا  پنج
شوری آب استان کرمان باعث شده است روند تولید پسته 

 در ایران رو به کاهش باشد.
خیز در  نظری تأکید کرد: در صورتی که مناطق جدید پسته

خراسان، یزد و کرمان به کمک تولید پسته کشور بیاید، 
توان انتظار داشت حجم تولید پسته در روند کنونی  می

های آبی  ثابت یا اندکی افزایش داشته باشد، اما محدودیت
 دهد. های پسته را نمی اجازه توسعه افقی باغ

وی اظهار داشت: در صورتی که ترویج وزارت جهاد 
کاران بیاید و بتوانند از مدیریت  کشاورزی به کمک پسته

گیری حداکثری برای گرفتن محصول داشته  آب بهره
توان انتظار داشت حجم تولید پسته در کرمان  باشند، می

 در حجم کنونی ثابت باقی بماند.
مدیره انجمن پسته کشور همچنین گفت: قانون  عضو هیئت

های فاقد پروانه که چند سال پیش  دار کردن چاه پروانه
بدون مطالعه علمی تصویب شد و به اجرا گذاشته شد، 

های آب زیرزمینی تخلیه شود؛ این در  باعث شد عمالً سفره
توان ضمن  حالی است که در صورت مدیریت بهینه آب می

افزایش تولید محصوالت کشاورزی، از ضرر و زیان آن نیز 
 جلوگیری کرد.

های پسته که  نظری در ادامه افزود: اکنون برای توسعه باغ
از ارزآوری باالتری برخوردار هستند، باید اراضی کشاورزی 
سایر محصوالت نظیر یونجه و ذرت به کشت پسته 
اختصاص پیدا کند که باید دید چنین جایگزینی اساساً به 

 نفع اقتصاد کشور خواهد بود یا خیر!

 رقابت تنگاتنگ ایران و آمریکا

 در بازار پسته 

http://www.iana.ir/media/k2/items/cache/1fcefa8fa9b4d501626071eaaabd8500_XL.jpg
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 گزیده اخبار کشاورزی ایران

 ه وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی برگزاری المپیاد ملی بهر

قانون افزایش و ارتقای  2با توجه به ماده 
وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی  بهره

مجلس محترم شورای  ۱38۷/۱4/23)مصوب 
اسالمی ایران( و بر اساس وظیفه مندی و شرح 

مهندسی کشاورزی  وظایف سازمانی، سازمان نظام
و منابع طبیعی استان تهران به منظور الگوسازی 
فنی و مدیریتی، بهبود شرایط کیفی و کمی 
محصوالت، اصالح شیوه های مصرف عوامل تولید 

های پایه و باز مهندسی بسترهای افزایش  و نهاده
های کشاورزی المپیاد  ارزش افزوده در زیر بخش

وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را  ملی بهره
برگزار می نماید. این المپیاد از بنگاه ها و فعاالن 

ور بخش کشاورزی که بهبود مستمر بهره  بهره
وری را با بکارگیری صحیح منابع و نهادهای  

اند در هشت  لوحه اقدامات خود دانسته  تولید سر
حوزه: دام، طیور و زنبورداری، شیالت و آبزیان، 
صنایع غذایی کشاورزی )تکمیلی، تبدیلی و 
فرآوری(، زراعت و باغبانی، منابع طبیعی و 

های بخش  ها و تشکل محیط زیست، تعاونی
کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، واحدهای 

های بخش کشاورزی با  بازرگانی و تامین نهاده
اعطای نشان عالی بهره  وری تجلیل بعمل 

های بخش کشـــــــــاورزی و  آورد و برترین می
های مبتنی بر نتایج  طبیعی را با ارزیابی منابع

ها، توسط گروهی از ارزیابان خبره و بر   موفقیت
های بومی شده معرفی و  اساس الگوها و مدل
داند. جهت کسب اطالعات  شایسته قدردانی می

 عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس 

 هزار میلیارد تومان ارز 44درصدی به واردات روغن و خروج  33وابستگی 

زاده عضو  به گزاررش خبرگزاری فارس عباس پاپی
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت: 
طبق برآوردهای صورت گرفته میزان وابستگی به 

 ۷7های روغنی در سال جاری حدود  واردات دانه
 درصد است.

های گذشته دو برنامه  زاده بیان داشت: در سال پاپی
های روغنی تدوین شده  ساله برای تولید دانه ۱۱
ساله آن به  ۱۱برنامه دوم  ۷5که تا پایان سال  بود

ها میزان  رسد، اما با این وجود در این سال پایان می
های روغنی افزایش  وابستگی کشور به واردات دانه

درصد  4تا  3یافته است. وی افزود: در حال حاضر 
های روغنی مورد نیاز کشور از تولیدات داخلی  دانه

شود در حالی که در ابتدای این دو برنامه  تأمین می
میزان تولید  75-76ساله یعنی حدود سال  ۱۱
درصد  ۱۱های روغنی در داخل کشور حدود  دانه
 بود.

عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی با 
های  بیان اینکه برای خودکفایی در تولید دانه

روغنی به یک برنامه مدون نیاز است، افزود: اولین 
های روغنی تحقیق است و  مرحله در تولید دانه

های  براساس آن باید مشخص شود که کدام دانه
 روغنی، در چه مناطقی و بر چه اساسی کشت شود.

های  ریزی برای تولید دانه وی مرحله دوم برنامه
یکی  روغنی را ترویج کشت آن عنوان کرد و گفت:

های روغنی  ترویج و ترغیب کشت دانه های از راه
های گوناگون  توسط کشاورزان تشویق آنها از راه

 مثل پرداخت تسهیالت بانکی است.
زاده تصریح کرد: تأمین کود، بذر، ماشین آالت  پاپی

ای شدن برداشت کلزا کاری که  مناسب و دو مرحله
در کشورهای اروپایی برای برداشت این محصول 

شود در افزایش میزان تولید بسیار مؤثر  انجام می
است. وی افزود: در حال حاضر کشاورزان برای 
برداشت کلزا از همان کمباین برداشت گندم که تا 
حدودی تغییرات در آن ایجاد شده استفاده 

کنند در حالی که استفاده از این کمباین در  می
 دهد. برداشت تا حد زیادی ریزش را افزایش می

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بیان 
داشت: قیمت خرید محصوالت کشاورزی هم بسیار 
در میزان کشت آنها مؤثر است چرا که قطعا وقتی 
کشت محصول برای کشاورزان صرفه اقتصادی 

 نداشته باشد تمایل کمتری به تولید آن است.
وی با بیان اینکه کشاورزان ما تسهیالت بانکی را با 

کنند، گفت:  ها دریافت می درصد از بانک 22کارمزد 
این در حالی است که کشاورزان اروپایی تسهیالت 

کنند و این  درصد دریافت می 3بانکی را با کارمزد 
در قیمت تمام شده کاال بسیار تأثیرگذار  موضوع

است بطوری که در حال حاضر قیمت تمام 
های روغنی در سطح جهانی  روغن و دانه شده

تر از قیمت تولید این محصوالت در داخل  پایین
 کشور است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی علت 
های روغنی در  دیگر باال بودن قیمت تمام شده دانه

کشور را خرد بودن اراضی کشاورزی عنوان کرد و 
گفت: حوادث غیر مترقبه و نبودن یک بیمه 

های احتمالی  مناسب برای پوشش دادن خسارت
 کند. کشاورزان را از کشت دلسرد می

بینی تولید و برداشت  زاده افزود: امسال پیش پاپی
 5۱هزار تن بود که در نهایت  ۱۱۱کلزا در حدود 

بینی تولید سویا هم در  هزار تن حاصل شد و پیش
هزار تن است که که تا  ۱6۱سال جاری حدود 

پایان مهرماه که فصل برداشت این محصول است 
 درصد آن محقق شود. 5۱احتماال فقط 

وی با تأکید بر اینکه به دلیل کم آبی باید در کشت 
های  محصوالت کشاورزی به استفاده از سیستم

جدید آبیاری توجه ویژه شود، اظهار داشت: 
های روغنی از محصوالت استراتژیک برای  دانه

درصدی در  ۷7شود و وابستگی  کشور محسوب می
واردات آنها بسیار خطرناک است چرا که در صورت 

های روغنی  تحریم واردات این محصول کارخانه
 شوند. کشی بطور کامل تعطیل می

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با 
هزار تن  4۱۱بیان اینکه ساالنه به یک میلیون و 

روغن نیاز داریم، گفت: از این میزان یک میلیون 
 شود. تن آن از طریق واردات روغن خام تأمین می

واردات روغن خام و تصفیه  با بیان اینکه زاده پاپی
ترین نوع  کشی راحت های روغن آن در کارخانه

واردات برای واردکنندگان است، گفت: اگر هم قرار 
های روغنی  است وارداتی انجام شود بهتر است دانه

وارد کشور شود زیرا به این وسیله هم ایجاد اشتغال 
های روغن کشی فعالیت  شود و هم کارخانه می
کشی  کنند، ضمن اینکه کنجاله حاصله از روغن می

 شود. در کارخانجات صرف خوراک طیور می
سال قبل،  2وی با اشاره به افزایش قیمت مرغ در 

درصد قیمت تمام شده مرغ  7۱اظهار داشت: 
های  خوراک است بنابراین با واردات دانه بستگی به

روغنی و روغن کشی آن در کارخانجات بخشی از 
 شود. خوراک مورد نیاز طیور کشور هم تأمین می

هزار  6۱۱میلیون و  3زاده تصریح کرد: ساالنه  پاپی
هزار میلیارد تومان از ارز  ۱۱دالر یعنی حدود 

 شود. کشور صرف واردات می

، راشاتودیبه نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 
سال، خط درآمدی فقر  25بانک جهانی پس از 

 را در جهان افزایش داد.

بر این اساس، خط فقر جهانی از درآمد کمتر از 
تعیین شده  ۱۷۷۱دالر روزانه که در سال  ۱.25

دالر روزانه افزایش یافت که این  ۱.۷بود به 
افزایش تعداد قابل توجهی از مردم جهان را تحت 
پوشش قرار داده و تعداد فقیران بر اساس این 

 حد جدید، رشد چشم گیری خواهد یافت.
با این تغییر در شاخص ارزیابی خط فقر، شرق 

آسیا شاهد بیشترین افزایش در تعداد فقرا 
خواهد بود به گونه ای که بر اساس پیش بینی ها 

 ۱57تعداد فقرا در کشورهای این منطقه از 
میلیون نفر افزایش خواهد یافت  2۷3میلیون به 

 و حدودا دو برابر خواهد شد.
در کشورهای آمریکای التین نیز تعداد فقرا با 

میلیون نفر فعلی به  37درصدی از  25افزایش 
میلیون نفر خواهد رسید. بر اساس این خط  45

فقر جدید، تعداد فقرای کشورهای جنوب آسیا 
 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. 4۱7نیز به 

بانک جهانی اعالم کرده است، در حال حاضر 
میلیون نفر نیز در کشورهای حوزه آفریقای  4۱6

 سیاه زیر خط فقر قرار دارند.
بنا به گفته رئیس بانک جهانی، این افزایش در 
معیار سنجش فقر بر اساس آخرین بررسی ها و 
اطالعات در مورد شاخص برابری قدرت خرید در 

 جهان انجام گرفته است.

 بانک جهانی خط فقر را باال برد

معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان 

خوزستان در گفتگو با خبرگزاری کشاورزی 

ایران، سطح زیر کشت گندم خوزستان در سال 

 ۱5۱هزار هکتار گندم آبی و  4۱۱را  ۷3  -  ۷4

هزار هکتار گندم دیم اعالم کرد و گفت: در سالی 

که گذشت با توجه به بحران آب و کاهش 

عیاری را در استان  نزوالت، خشکسالی تمام

درصد کاهش  4۱ای که  گونه تجربه کردیم، به

 های پیشین داشتیم. بارندگی نسبت به سال

های  نژاد خاطرنشان کرد: با پیگیری محمد قاسمی

گرفته ستاد فنی، کشت در تاریخ مناسب،  صورت

ارتقاء مکانیزاسیون، تغییر آرایش کشت، مدیریت 

های هرز  ها و علف تغذیه، مدیریت آفات، بیماری

دهنده  و مدیریت آبیاری توانستیم بر عوامل تقلیل

تولید غلبه کنیم و مانع کاهش تولید نسبت به 

های قبل شویم و حتی تولید گندم بذری را  سال

 درصد افزایش دهیم. ۱5تا 

نژاد ادامه داد: در مجموع با تولید یک  قاسمی

هزار تن توانستیم برای سال  287میلوین و 

چهارم بر بام تولید گندم کشور قرار بگیریم و 

 رتبه نخست تولید گندم در کشور را کسب کنیم.

 خوزستان، بر بام تولید گندم کشور قرار گرفت

http://www.agripro.ir/
http://www.farsnews.com/
http://www.rt.com/business/316367-world-bank-poverty-line/
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 رئیس سازمان دامپزشکی اعالم کرد

 هزار میلیارد تومان 496ارزش تولیدات دام و طیور 

به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی خلج رئیس 

سازمان دامپزشکی کشور در سخنانی با اشاره به 

التحصیالن در  اینکه جمعیت زیادی از فارغ

ای  سازمان دامپزشکی مشغول به کار حرفه

این سازمان برای اولین بار در   هستند، گفت:

تشکیل شد، ابتدا اداره کل بود، اما  ۱3۱4سال 

با گسترش  ۱35۱بعد از مدتی یعنی در سال 

امنیت غذایی و رشد جمعیت وظیفه این سازمان 

تغییر و عمالً سازمان دامپزشکی کشور نیز آغاز 

 به کار کرد.

وی با اشاره به اینکه این سازمان وظایف 

مختلفی را برعهده دارد، گفت: یکی از این 

های مشترک بین انسان  ها کنترل، بیماری وظیفه

و حیوان است، به طوری که با رشد جمعیت و 

های مشترک بین  نیاز به غذا طبیعتاً بیماری

کند که این  انسان و حیوان نیز افزایش پیدا می

ها  سازمان وظیفه کنترل و پیشگیری از بیماری

 را برعهده دارد.

مرغ و گوشت مرغ در  وی با اشاره به تولید تخم

مرغ  کشور گفت: ایران رتبه دهم را در تولید تخم

و رتبه ششم را در تولید گوشت مرغ دارد و نکته 

مهم این است که برای تولید مرغ یک زمان 

ای الزم است و به هیچ عنوان  شش هفته

هورمون در مورد رشد سریع مرغ استفاده 

توانند این  کنندگان می شود، بنابراین مصرف نمی

 گوشت را با اطمینان مصرف کنند.

وی با اشاره به اینکه سازمان دامپزشکی یک 

نهاد واکنش سریع است، گفت: پس از آنکه 

مشخص شد یک بیماری دامی در معرض ورود 

به کشور است، پس از شناسایی این بیماری، ما 

باید اقدامات سریع را برای برطرف کردن آن 

 انجام دهیم.

 4وی تأکید کرد: در یکسال گذشته شاهد ورود 

ویروس دامی به کشور بودیم که با اقدامات 

 سریع مانع از ورود آن شدیم.

وی با اشاره به ارزش اقتصادی دام، طیور و 

هزار میلیارد تومان ارزش  ۱3۱آبزیان گفت: 

اقتصادی دام است که با فعالیت های دامپزشکی 

درصد به طور  25توانیم این ارزش را تا  می

ساالنه افزایش دهیم، اما اگر کنترل را کنار 

 گذاریم، قطعاً شاهد ضایعات زیادی خواهیم بود.

اندازی سامانه الکترونیک در  خلج با اشاره به راه

 ۱۱سازمان دامپزشکی گفت: در حال حاضر 

سامانه الکترونیک تشکیل دادیم که شهروندان 

توانند به محض برخورد با یک ویروس و یا  می

کننده، سریعاً با این سامانه در  یک عامل آلوده

تماس باشند و ما نیز به طور سریع وارد عمل 

 خواهیم شد.

خلج با اشاره به، به کارگیری سامانه رهگیری و 

های مرغ نصب شده  رهیابی که بر روی بسته

توانند این کدهای رهگیری  است، گفت: مردم می

پیامک کرده  3۱۱۱8۷۱3و ردیابی را به سامانه 

و از نحوه تولید و ذبح مرغ خریداری شده 

 اطالعات کسب کنند.

 وگو با فارس: مدیرعامل اتحادیه دامداران در گفت

 شود میلیون تن خوراک دام وارد می 3ساالنه 

علیرضا عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه دامداران 

وگو با خبرگزاری فارس در مورد واردات   در گفت

 7خوراک دام و طیور، گفت: ساالنه حدود 

وارد   میلیون تن خوراک دام و طیور و کنسانتره

که بخشی هم مربوط به  شود کشور می

 های خوراک دام است. نهاده

در پاسخ به این سؤال که چرا واردات  وی

ها سپرده  ها و تعاونی خوراک دام به اتحادیه

شود، گفت: دولت هیچ مانعی برای واردات  نمی

های اقتصادی ایجاد  خوراک دام توسط بنگاه

نکرده، اما از آنجا که واردات خوراک دام 

طلبد،  های خاصی می ها و توانمندی ظرفیت

ها و فعاالن حوزه تجارت در  بخشی از دستگاه

بخش خصوصی که قابلیت و شرایط الزم برای 

اند، واردات خوراک  ورود به این حوزه را داشته

 دهند. دام را انجام می

مدیرعامل اتحادیه دامداران با بیان اینکه بخش 

ای از واردات خوراک دام توسط یک یا دو  عمده

شود، گفت: حتما باید این انحصار  تاجر انجام می

شکسته شود. وی تصریح کرد: حتما باید 

صندوق حمایت از توسعه دامپروری و 

های امور دام در واردات و تأمین خوراک  تشکل

 دام سهیم باشند.

عزیزاللهی ابراز امیدواری کرد در آینده سهم 

های  مؤثری از واردات خوراک دام توسط تشکل

کنندگان اتفاق بیفتد و تعدیل الزم در این  تولید

 انجام شود.حوزه 

 رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان میوه 

 شود کاهش صادرات هندوانه/ صادرات انار از اواسط مهر آغاز می

رضا نورانی رئیس اتحادیه صادرکنندگان و  سید

وگو با خبرگزاری فارس،  واردکنندگان میوه در گفت

شود و  افزود: صادرات انار از اواسط مهرماه شروع می

 رسد. در آبان و آذر به اوج می

وی در مورد صادرات کیوی هم اظهار داشت: فصل 

مناسب صادرات کیوی با توجه به رسیدن محصول، 

مهرماه است، اما با صادرات بیش از اندازه میوه کال 

کیوی برنامه وزارت جهاد برای صادرات این 

 محصول به هم خورد.

نورانی تصریح کرد: در هیچ جای دنیا جلوی 

صادرات میوه کال را نمی گیرند، مگر اینکه کشور 

 وارد کننده شرایطی را برای واردات تعیین کند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان میوه با 

انتقاد از اینکه امسال صادرکننده نمونه میوه و 

سبزیجات معرفی نشد، گفت: مسئوالن سازمان 

توسعه تجارت با این توجیه که صادرکنندگان میوه 

و سبزیجات صادرکننده آب هستند، امسال هیچ 

 ای را معرفی نکردند. صادرکننده

وی در مورد صادرات هندوانه نیز تصریح کرد: 

امسال تولید هندوانه و محصوالت جالیزی در 

کشورهای دیگر زیاد بود، به همین دلیل هندوانه در 

بازارهای هدف با افت قیمت شدید مواجه شد و 

صادرات آن کاهش یافت و در داخل کشور هم 

 قیمت آن به زیر قیمت تمام شده رسید.

 با حضور و حمایت بانک کشاورزی

 های روستائیان  برگزاری دومین همایش ملی روز روستا و اولین نمایشگاه توانمندی

مهرماه روز ملی روستا، دومین  ۱5به مناسبت 

مهرماه سال جاری در  ۱3همایش ملی روز روستا 

محل سالن اجالس سران با حضور و حمایت بانک 

 کشاورزی آغاز به کار کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، مراسم 

افتتاحیه این همایش دو روزه با حضور دکتر حسن 

از وزرا،  جمعی روحانی رئیس محترم جمهور، 

برگزار شد  نمایندگان مجلس، مدیران و کارشناسان 

روحانی رئیس محترم جمهور،  و دکترحسن 

مهندس حجتی وزیر جهادکشاورزی، ربیعی وزیر 

و نوبخت معاون رئیس  تعاون کار و رفاه اجتماعی 

جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از 

 جمله سخنرانان این همایش بودند.

بر اساس این گزارش، از جمله برنامه های جانبی 

این همایش برپایی اولین نمایشگاه توانمندی های 

روستا، کانون تولید و ارزش »روستائیان با عنوان 

 ۱4از  است که با حضور بانک کشاورزی «آفرینی

مهرماه در محل نمایشگاه بین المللی تهران  ۱7تا 

 دایر خواهد بود.

در این نمایشگاه بانک  این گزارش می افزاید، 

کشاورزی ضمن حمایت از برگزاری نمایشگاه با 

و فعالیت های خود  به معرفی خدمات  برپایی غرفه 

های مرتبط خــــواهد پرداخت و  در زمینه

مستقر در غرفه پاسخگوی سواالت  کارشناسان 

 بازدیدکنندگان خواهند بود.

روز  4شایان ذکر است این نمایشگاه در مدت 

پذیرای عموم  2۱تا  ۷خود از ساعت  فعالیت

 عالقمندان است.

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیرضا پرستار 

مدیرکل دفتر امور آب و خاک گفت: برای اجرای 

هزار هکتار  ۱۱طرح تجهیز و نوسازی در سطح 

میلیارد تومان  58اراضی کشاورزی در سال جاری، 

 مصوب شده است.

میلیارد تومان مربوط به  35وی افزود: از این رقم 

تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری سه استان شمالی 

کشور و مابقی برای تجهیز و نوسازی اراضی پایاب 

 سدها است.

های  پرستار با بیان این که از طریق اجرای طرح

تجهیز و نوسازی و تسطیح اراضی، راندمان آبیاری 

یابد، اظهار  درصد افزایش می ۱4به طور متوسط 

متر  3۱۱۱تا  ۱5۱۱داشت: با اجرای این طرح بین 

 شود. جویی می مکعب آب در هر هکتار صرفه

 شود هزار هکتار زمین کشاورزی تجهیز و نوسازی می 44
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به گزارش خبرگزاری فارس، مرتضی شهیدزاده 

مدیرعامل بانک کشاورزی در جمع خبرنگاران 

شعبه بانک کشاورزی  7۱۱اعالم کرد: بیش از 

ها وجود دارند که دو سوم منابع  در شهرستان

آوری شده برای توسعه بخش کشاورزی در  جمع

 گیرد. اختیار رؤسای شعبه قرار می

های بانک کشاورزی  وی افزود: تعداد کل شعبه

شعبه  ۱۷۱7در شهرستان ها و مراکز استان 

 ۷۱است که برای توسعه کشاورزی بیش از 

درصد منابع بانک کشاورزی از طریق شعب به 

 شود. کشاورزان پرداخت می

شهیدزاده گفت: تسهیالت ارزان قیمت از 

 7۱۱هزار و  ۱6صندوق توسعه ملی، حدود 

درصد  ۱۱و  ۱4با نرخ  ۷3میلیارد ریال در سال 

های مختلف کشاورزی اختصاص یافت  به بخش

ها کاهش  و اولویت ما در این امر توسعه گلخانه

مصرف انرژی و تولید با قیمت کمتر و ارایه 

های جدید برای توسعه بخش  تکنولوژی

 کشاورزی بوده است.

هزار  ۱3وی افزود: برنامه امسال اختصاص 

میلیارد ریال تسهیالت ارزان قیمت به بخش 

کشاورزی از صندوق توسعه ملی است که اگر 

کنم این  میزان فروش نفت بیشتر شود فکر می

 مقدار بیشتر شود.

وی با بیان اینکه بانک کشاورزی در مورد 

های بسیار فعال   المللی یکی از بانک بین  همکاری

 3بیش از  ۷3است، اظهار داشت: در سال 

میلیارد دالر گشایش اعتبارات اسنادی و بیش از 

های ارزی بابت واردات  میلیارد دالر حواله 2.3

میلیون دالر هم  535کاال و همچنین بیش از 

 ثبت سفارش شد.

وی اظهار داشت: همچنین برای استفاده از 

المللی از جمله آپراکا  منابع سایر نهادهای بین

که اتحادیه اعتبارات روستایی کشاورزی آسیا و 

اقیانوسیه است با اهدافی از جمله توسعه پایدار، 

ها، ایجاد شبکه  ارتقای سطح همکاری بانک

نظاممند تبادل اطالعات مالی و بانکی، تبادل 

کارشناس در میان اعضا در این اتحادیه حدود 

 عضو داریم. 7۱

وی افزود: اولین کمیته اجرایی این اتحادیه 

شود و ما میزبان  مهرماه در بابلسر برگزار می

کشور جهان از جمله  2۱اعضای این اتحادیه که 

چین، هندوستان و روسیه عضو آن هستند 

باشیم و در این میزبانی برای توسعه روابط و  می

برخورداری از تسهیالت ارزان قیمت برای 

 کنیم. ریزی می کشاورزان برنامه

 28۱شهیدزاده اظهار داشت: سال گذشته حدود 

هزار میلیارد ریال اعتبارات به بخش کشاورزی از 

منابع بانک کشاورزی اختصاص یافت و 

 3۱2شود که امسال این رقم به  بینی می پیش

 هزار میلیارد ریال افزایش یابد.

وی بیان داشت: برنامه دیگر بانک کشاورزی در 

گذاری برای توسعه  افزایش توان سرمایه ۷4سال 

بخش کشاورزی و به کار گیری بستر ارزی در 

صندوق توسعه ملی است که در حال حاضر 

میلیون دالر در صندوق توسعه ملی  5۱۱حدود 

ایم و  برای توسعه صنعت کشاورزی قرارداد بسته

 ۱.5بینی ما این است که تا پایان سال به  پیش

 میلیارد تومان تسهیالت ارزی افزایش یابد.

 مدیرعامل بانک کشاورزی خبر داد

 میلیارد ریال تسهیالت صندوق توسعه ملی برای کشاورزی 4236

حسن رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی در 

وگو با خبرگزاری فارس، با تاکید بر اینکه  گفت

صادرات تخم مرغ به افغانستان از سر گرفته شده 

است گفت: کشورهای افغانستان، بحرین، 

تاجیکستان، ترکمنستان، عمان و عراق جزو 

 مشتریان تخم مرغ ایران هستند.

هزار تن  36وی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون 

تخم مرغ به کشورهای مذکور صادر شده است، 

درصد از این مقدار تخم مرغ صادراتی  75افزود: 

هزار و  6درصد آن معادل  ۱8هزار تن و  27معادل 

تن تاکنون به عراق و افغانستان صادر شده  6۱۱

 است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان داشت: همچنین از 

ابتدای سال تاکنون حدود هزار و پانصد تن تخم 

مرغ به ترکمنستان، کمتر از هزار تن به تاجیکستان 

و حدود صد تن به بحرین و بقیه به کشورهای دیگر 

 صادر شده است.

رکنی با اشاره به مباحث مطرح شده در مورد 

آنفلوانزای پرندگان در کشور اظهار داشت: هیچ 

واحد تخم مرغ صنعتی آلوده به ویروس آنفلوانزا 

نداشتیم و با آزمایشات مکرری هم که از واحدهای 

کوچک بومی به عمل آمده تمام این واحدها از این 

اند و مسائل مطرح شده در این  ویروس پاک بوده

 زمینه کامال رفع شده است.

وی افزود: مقایسه مقدار صادرات تخم مرغ از 

ابتدای سال تاکنون با مدت مشابه سال گذشته 

 دهد. درصدی صادرات را نشان می 3۱افزایش 

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه از روز 

دوشنبه گذشته صادرات تخم مرغ به عراق آغاز 

شده است گفت: در سه روز ابتدایی از سرگیری 

تن تخم مرغ به این کشور صادر شده  56۱صادرات 

 است.

رکنی با بیان اینکه نیاز افغانستان به تخم مرغ 

بسیار باالست، اظهار داشت: از ظرفیت صادراتی 

توان برای تنظیم بازار داخلی این  کشور مذکور می

محصول استفاده کرد، ضمن اینکه این کشور منبع 

 ارزآور خوبی است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: تجار ما در 

صادرات این محصول توانایی و تجربیات خوبی 

های  اند و با مسلح شدن به آیتم بدست آورده

های استاندارد  مختلف از جمله بسته بندی

امیدواریم بخش زیادی از بازارهای منطقه را پوشش 

 دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که درست است گفته 

شود در مدتی که ایران در منطقه به علت  می

مباحث مربوط به آنفوالنزای پرندگان حضور نداشت 

ترکیه جای ما را گرفته است و بازگشت به بازار 

صادراتی تخم مرغ کار سختی است، گفت: صادرات 

مشکل است و کشورهای دیگر هم به شدت رقابت 

کنند و این طور نیست که ما دست روی دست  می

بگذاریم و انتظار داشته باشیم دیگران گوی سبقت 

 از ما نگیرند.

رکنی افزود: اما با توجه به کیفیت تخم مرغ تولیدی 

ما و همچنین سهولت دسترسی به مرزهای 

توانیم صادرات انجام  تر می کشورهای همسایه راحت

 دهیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال 

تومانی برای صادرات  6۱۱هزار و  3که آیا قیمت 

تخم مرغ صرفه اقتصادی دارد، گفت: تخم مرغ 

دالر  ۱.3تا  ۱.2صادراتی هر کیلو با قیمت حدود 

 شود. خریداری می

وی افزود: تولیدکنندگان و تجار ایرانی برای حفظ 

بازار صادراتی تخم مرغ به منافع حداقل قناعت 

شود  اند، البته سود متغیر است و کم و زیاد می کرده

اما در مجموع برای حفظ بازارهای صادراتی منافع 

اند و خودشان را با شرایط  ه کم را به زیاد ترجیح داد

 اند. مذکور تطبیق داده

 وگو با فارس: معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفت

 درصد افزایش یافت 96صادرات تخم مرغ 

مدیر جهاد کشاورزی جهرم گفت: محصول 

میلیارد  5۱۱لیموترش جهرم ساالنه بالغ بر 

 .تومان برای منطقه و کشور ارزآوری دارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران

)ایسنا(، منطقه فارس، محمدرضا شهابی در 

بینی ما برای  جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیش

هزارتن لیموترش  ۷5۱امسال، برداشت حدود 

 است.

درصد کل لیموترش  35وی با بیان اینکه حدود 

شود، افزود: از هر  کشور در جهرم تولید می

کیلو محصول لیموترش  3۱۱تا  ۱5۱درخت 

شود. بیشترین لیموی تولید شده در  تولید می

داران  گیری است. باغ جهرم، لیموی مخصوص آب

تا  3۱این شهرستان از هر هکتار باغ لیمو، حدود 

 کنند. تن محصول برداشت می 4۱

او، آغاز زمان برداشت لیموترش در جهرم را نیمه 

شهریور، عنوان و اضافه کرد: از نیمه دوم 

گیری  شهریور، برداشت لیموی مخصوص آب

شود. برداشت انواع مختلف لیموترش تا  شروع می

 اوایل اردیبهشت سال بعد ادامه دارد.

مدیر جهادکشاورزی جهرم خاطرنشان کرد: کار 

مرکز  5۱بندی لیموترش در  درجه بندی و بسته

شود. محصول پس از برداشت از  خرید انجام می

هکتار باغ، به بازار تهران، تبریز،  38۱۱سطح 

مشهد و کشورهای آسیایی و اروپایی صادر 

 شود. می

 

  میلیارد تومانی تولید لیموترش در جهرم ۵66ارزآوری 
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 گزیده اخبار کشاورزی ایران

وگو با خبرگزاری  مجید موافق قدیری در گفت

فارس با بیان اینکه اقدامات خوبی جهت توسعه 

مراودات تجاری در زمینه شیالت با یونان صورت 

گرفته، اظهار داشت: ظرف یک ماه آینده هیئتی 

متشکل از تجار، بازرگانان و صاحبان صنعت شیالت 

به منظور توسعه مبادالت تجاری، بازارسنجی و 

 بازاریابی به کشور یونان اعزام خواهد شد.

های تجاری و  وی هدف از اعزام و پذیرش هیأت

بازاریابی به یونان را شناخت بازار و بررسی عملکرد 

های  رقبا عنوان کرد و افزود: شناساندن توانمندی

بالقوه و بالفعل جمهوری اسالمی ایران، آشنایی با 

  و توانمندی  های نوین، معرفی ظرفیت تکنولوژی

سرمایه گذاری، عقد قرارداد و در نهایت توسعه 

 ها از جمله این اهداف است. روابط تجار با یونانی

وی به مالقات و مذاکره با مسئوالن و اعضای اتاق 

بازرگانی و صنایع و معادن یونان و فعاالن بخش 

خصوصی صنعت شیالت یونان اشاره کرد و اینکه 

فروند کشتی صیادی و  4مذاکراتی جهت خرید 

های بازرگانی مشترک انجام شده  تشکیل شرکت

 است.

وی در ادامه پایش وضعیت اقتصادی و قدرت خرید 

و کیفیت بسته بندی محصوالت رقبا در بازارهای 

هدف، بازدید از کارخانجات تولیدی و آشنایی با 

مورد استفاده در آنها را از جمله مواردی   تکنولوژی

ذکر کرد که در سفر هیئت تجاری ایران به یونان 

 مد نظر قرار خواهد گرفت.

موافق قدیری با اشاره به رتبه یونان در صنعت 

شیالت اضافه کرد: این کشور رتبه اول پرورش 

آبزیان در قفس را در اتحادیه اروپا و کشورهای 

حوزه مدیترانه دارد و در حال حاضر این صنعت 

توسط اتحادیه اروپا حمایت و در یونان نیز روز به 

کند. همچنین یونان رتبه اول  روز توسعه پیدا می

های ماهیان  جهان را در تولید برخی از گونه

 پرورشی را دارد.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه سرانه مصرف 

 8.5کیلوگرم و در ایران  27آبزیان در یونان سالیانه 

درصد تولیدات  8۱کیلوگرم است. کفت: حدود 

صنعت شیالت یونان صادر و بیشتر به کشورهای 

ایتالیا، اسپانیا و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر 

 شود. می

به گفته موافق قدیری در همین راستا در نظر است، 

برای جذب سرمایه گذاری خارجی و معرفی 

های تجاری کشورمان در زمینه شیالت و  فرصت

های یونانی مذاکره کنیم و به  صنایع وابسته با طرف

های  همین منظور سازمان جذب سرمایه گذاری

 خارجی در این سفر ما را همراهی خواهند کرد.

عضو هیت مدیره و دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی 

های پایین تولید  ایران و یونان بااشاره به هزینه

های تولید و  آبزیان در یونان خاطرنشان کرد: هزینه

پرورش آبزیان در قفس در میان کشورهای اتحادیه 

 اروپا دارای کمترین قیمت است.

وی گفت: یونان به دلیل داشتن تعداد جزیره و 

سواحل زیاد، دارای زیرساختهای بسیار مناسب 

جهت پرورش آبزیان است و از این منظر نیز دارای 

تواند در اختیار صاحبان  تجربه فراوانی است که می

 صنعت شیالت کشورمان قرار گیرد.

 دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و یونان عنوان کرد

 همکاری ایران و یونان در زمینه شیالت

اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم 
وگو با خبرنگار  وزارت جهاد کشاورزی در گفت

از آغاز کشت گندم  خبرگزاری فارساقتصادی 
ریزی انجام  خبرداد و گفت: با توجه به برنامه

بینی  شده توسط وزارت جهاد کشاورزی پیش
هزار  2۱۱میلیون و  2شود امسال در سطح  می

 8۱۱میلیون و  3هکتار، گندم آبی و در سطح 
 کشت شود. هزار هکتار، گندم دیم

 6وی با بیان اینکه سال گذشته در سطح 
هزار هکتار گندم کشت شد،  2۱۱میلیون و 

 6افزود: امسال در مجموع کشت گندم در سطح 
گذاری وزارت  میلیون هکتار خواهد بود و هدف

هزار تن  ۷۱۱میلیون و  ۱2جهاد برای تولید 
 است.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با 
-۷5اشاره به اینکه کشت گندم دیم سال زراعی 

از روز گذشته در مناطق سردسیر کشور آغاز  ۷4
های آذربایجان غربی  شده، گفت: در استان

شهرستان ارومیه و چند استان نواحی سرد از 
جمله خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، همدان، 

این محصول آغاز  کردستان و دیگر مناطق کشت
 شده است.

اسفندیاری پور بیان داشت: توصیه ما به 
گندمکاران مناطق سرد دیم این است که کشت 
گندم دیم به صورت خشکه کاری انجام شود و 

 8۱کود مورد نیاز فسفاته را به صورت کامل و 

درصد کود ازته و اوره را همزمان با کاشت 
استفاده کنند تا در اولین بارندگی شاهد سبز 
شدن مطلوب مزارع باشیم. وی به کشاورزانی که 
بذر مورد نیاز برای کشت گندم را خودشان تهیه 

کنند، توصیه کرد و گفت: حتما این  می
 کشاورزان بذرشان را بوجاری و ضدعفونی کنند.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی تصریح 
کرد: مقدار مصرف بذر برای کشت گندم حتما 
براساس توصیه کارشناسان و مروجین هر منطقه 
باشد و با استفاده از دستگاه خطی کار گندم 
اقدام به کشت گندم کنند تا عملکرد مورد انتظار 

 از کشت در هر هکتار محقق شود.
اسفندیاری پور با بیان اینکه مسئولیت اصلی 
تولید بر عهده کشاورزان است، تصریح کرد: 
کارشناسان و ناظرین مستقر در خدمات وزارت 

دانند که  جهاد کشاورزی خودشان را موظف می
با کشاورزان همکاری خوبی داشته باشند و بر 

 مزارع نظارت داشته باشند.
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با  

تاکید بر اینکه از ابتدای شروع کشت تمامی 
های فنی را کشاورزان  اقدامات و توصیه

هزار تن بذر گواهی شده  4۱۱بکارگیرند، گفت: 
از ارقام اصالح شده در سراسر کشور برای کشت 
گندم تهیه شد که در اختیار کشاورزان قرار 

گیرد. وی افزود: بذر تهیه شده در حد کفایت  می
تومان در  ۱4۷۱است و هر کیلوگرم آن با قیمت 

 گیرد. اختیار کشاورزان قرار می
مجری طرح گندم تأکید کرد: بذر فسفاته و ازته 

 هم به میزان الزم موجود است.
اسفندیاری پور اظهار داشت: برای سال زراعی 

 6۱میلیون و  ۱۱گذاری تولید  هدف ۷4-۷3
میلیون و  ۱۱هزار تن را داشتیم که تاکنون 

میلیون تن  8هزار تن تولید شده و بیش از  5۱۱
 آن به صورت تضمینی خریداری شده است.

 میلیون تن گندم در سال زراعی جدید 49برنامه تولید 

بر اساس آخرین آمار، کل حجم تجاری بین ایران 
میلیون یورو  46۷و فرانسه در بخش کشاورزی 

 برآورد شده است. 
به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران، وزیر جهاد 
کشاورزی به همراه وزیر فرانسه و هیئت همراه در 

ای که در محل اتاق بازرگانی، صنایع و  جلسه
معادن برگزار شد، در جمع تولیدکنندگان و 

گذاری بخش خصوصی گفت:  های سرمایه شرکت
المللی منجر به توسعه روابط بیشتر  تحوالت بین

ای که در  گونه نسبت به گذشته شده است، به
گذشته ایران با کشور فرانسه ارتباطاتی را داشته 

شود که این روابط  است، اما از این به بعد تالش می
 گسترش یابد.

محمود حجتی افزود: در نخستین نشست تهران، 
های  نامه و سند همکاری بین بخش شش تفاهم

مختلف به امضاء رسید و صبح امروز نیز یک 
اندازهای کشاورزی دو کشور  نامه درباره چشم تفاهم

نامه بین بخش خصوصی ایران و  و چهار تفاهم

های  کشاورزی فرانسه در زمینه تکنولوژی
 کشاورزی، بذر و دامپروری به امضاء رسید.

های دیپلماتیک  وی خاطرنشان کرد: تبادل هیئت
 تواند به گسترش روابط دو کشور بینجامد. می

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: کل تبادالت تجاری 
 4۱۱میلیون یورو بوده است که  46۷دو کشور 

میلیون یورو از دولت فرانسه به ایران وارد شده و 
میلیارد یورو نیز واردات از کشور ما به فرانسه  57

 انجام شده است.
القول  حجتی تصریح کرد: وزیر ایران و فرانسه متفق
تواند  هستند که اعتماد به بخش خصوصی می

های گسترش همکاری و افزایش  زمینه
 ها را رقم بزند.  گذاری سرمایه

ماهی در جزیره قشم  وی از افتتاح پروژه تکثیر بچه
صورت ویدئوکنفرانس انجام شد، خبر  که صبح به

 داد و یادآور شد:
تواند زمینه همکاریهای  های مشترک می این پروژه 

بین دو کشور را فراهم آورد. گفتنی است، 

های  نمایندگان بخش خصوصی ایران با شرکت
های مشترک در  اکنون در حال تفاهم فرانسوی هم

های مختلف بذر، دام، طیور، صنایع لبنی،  حوزه

های کشاورزی هستند  خوراک دام و سایر زیربخش
های  های نهایی، زمینه گسترش که پس از تفاهم

 شود. همکاری فراهم می
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