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 1ـ نشست  جهانی آب و هوا در پاریس بیم ها و امیدها/ 

 اخبار انجمن 

 2آغاز شد /   IJAREـ پذیرش مقاالت علمی ـ پژوهشی  در 

 2بروز شد /   IJAREـ سایت مجله 
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 2ـ کانال انجمن اقتصاد کشاورزی ایران در پیام رسان تلگرام /

 2/  در اقتصاد  R Studioو  Rبرگزاری کارگاه آموزشی کاربرد نرم افزارهای ـ 

 COMFAR  /5افزار کامفار  دوره تخصصی آموزش نرمـ 

 11کارگاه آموزشی ارزیابی اقتصادی طرح ها / ـ 

 معرفی گروه های اقتصاد کشاورزی دانشگاه های کشور 

 3ـ معرفی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس / 

 3ـ گزارش جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس / 

  تحلیل اقتصادی روز 

 4درصدی فضای کسب و کار / 32درصدی بخش کشاورزی در اقتصاد ایران و 11ـ سهم 

 معرفی سازمانهای علمی، تحقیقاتی و اجرایی بخش کشاورزی 

 5ـ معرفی صندوق بیمه محصوالت کشاورزی / 

 معرفی کتاب 

 5های آن /  ـ مدیریت بالیای طبیعی و استراتژی

 اخبار بانک کشاورزی ایران 

 6ـ ارس بانک اسپانیا خواستار گسترش تعامالت تجاری با بانک کشاورزی ایران شد/
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 7ـ صادرات محصوالت کشاورزی قزوین یک و نیم برابر افزایش یافت /

 7تن عسل در استان قزوین تولید می شود/ 644ـ سالیانه 

 7ـ تولید موز جهان در خطر /

 7کارخانه حوزه صنایع کشاورزی رونمایی شد / 2ـ از تولیدات دانش بنیان 

 8سابقه کشت خشخاش در افغانستان / ـ کاهش بی

 8های خارجی ازرونق افتاد / ـ بازارمیوه

 8شود / ترین تولیدکننده محصوالت ارگانیک تبدیل می ـ روسیه به بزرگ

 8ـ تایید آلودگی شترهای وارداتی از پاکستان به ویروس کرونا /

 9هزار تن زیتون از باغات کشور / 1۱۱ـ برداشت 

 9ـ توافقات بهداشت دامی و گیاهی در سفر رییس جمهور چین به ایران /

 9ـ توافق ایران و صربستان برای تولید مشترک بذر /

 1۱ـ معاون وزیر جهاد کشاورزی: ضرورت افزایش میزان اعتبارات مربوط به تحقیقات حوزه کشاورزی /

 1۱های ابالغی رهبر معظم انقالب پشتوانه محیط زیست کشور است / ـ دکتر ابتکار: سیاست

 1۱ساعت حضور در اجالس تغییرات آب و هوایی پاریس / 36ـ رایزنی های محیط زیستی ابتکار طی 

 11تولید بیش از یک میلیون تن شکر سال گذشته در کشور / ـ 

 11واردات شکر منتفی شد / ـ 

 11/   کشت بهاره چغندر قند در قزوینـ 

دردودهه گذشته تغییرات آب و هوایی موجب مرگ بیش 

اقتصادی بیش از یک هزار میلیارد  زیانهزار نفر و  6۱۱از 

دالری به کشورهای مختلف شده است. طبق اعالم سازمان 

فاجعه  335به طورمیانگین ساالنه  تنها ملل، طی این مدت

مرتبط با آب و هوا اتفاق افتاده که نسبت به ده سال پیش 

 از آن، دو برابر شده است.

تاکید دانشمندان بر ضرورت کاهش انتشار گازهای  

ای به منظور کاهش خسارات و تلفات ناشی از  گلخانه

فجایع اقلیمی، همچنین اهمیت رسیدن به یک توافقی 

عملی در این مورد به مثابه زنگ خطری برای جهان بود 

که نشست جهانی آب و هوا در پاریس، به دلیل ضرورت 

 رسیدگی به همین تاثیرات منفی برگزار شد. 

مسئولیتی کشورها پیش بینی کارشناسان آب و  با ادامه بی

هوای جهان حاکی از این است که روزهای تلخی در 

 5۱های روی زمین در  آبانتظارکره زمین خواهد بود. زیرا 

خواهند آمد و از آن پس، تر سال آینده، ده سانتیمتر باال

این باال آمدگی با تندی بیشتری همراه خواهد بود. به 

های دریاها و  سال آینده، بلندی آب 1۱۱طوری که در 

اقیانوس ها، یک متر افزوده خواهد شد و بنابراین، همه 

های گیتی و  های کشورهای آسیای دور، شبه جزیره کناره

جزایر کارائیب، شهرهای میامی، نیویورک، آمستردام، 

 سنگاپور و توکیو، از نخستین قربانیان آن خواهند بود. 

های سیل  ای نه چندان دور، نواحی نمناک با باران در آینده

های شدیدتری  ها و نواحی خشک با خشکسالی آسا و توفان

ها و  سال آینده، در اثر سونامی 5۱روبرو خواهند شد. در 

میلیون نفر آواره و  25۱ها و قحطی ها، بیش از  خشکسالی

سال آینده، بیش  5۱پناهنده آب و هوایی خواهند بود. در 

میلیون نفر به شمار تنگدستان افزوده خواهند شد.  1۱۱از 

یک ششم از انواع موجودات و بخش فراوانی از انواع 

 گیاهان و درختان نیز نابود خواهند شد. 

باال رفتن گرمای زمین، سرچشمه بیماری و مرگ و میر 

ها آدم و موجودات زنده دیگر خواهد شد. گرمای  میلیون

زیاد به تالطم هوا شتاب بیشتری خواهد داد و پرواز 

هواپیماها را سخت تر کرده و آن ها را مجبور خواهد کرد 

های دورتری به پرواز  تا با موتورهای نیرومندتر در بلندی

ها  در آیند. با اسیدی شدن بیشتر آب دریاها در اثر آلودگی

و کاربرد بی اندازه مواد شیمیایی، زندگی آبزیان و 

دوزیستان به خطر خواهد افتاد و با آلودگی هر چه بیشتر 

 ها، خوراک بشر هم آلوده تر خواهد شد. ماهی

های زمین، آب و آتمسفر در اثر استخراج و  بیشتر خاک

های اتمی، تولید  غنی سازی اورانیوم و ساختن نیروگاه

ای به مواد رادیو اکتیو آلوده تر خواهند  های هسته سالح

های سرطان، افزایش  شد. هم چنین میزان ابتال به بیماری

ها و دریاها که در این زمینه  های رودخانه خواهد یافت. آب

ها را از بین برده و اکوسیستم  به کار برده می شوند، ماهی

ها و دیگر موجودات از جمله انسان را بیشتر از اکنون  آن

نوامبر سران  3۱بر همین اساس،  ما، برهم خواهند زد.

بسیاری ازکشورهای جهان در پاریس گرد هم آمدند تا به 

راه حلی اساسی برای مقابله با گرمایش و تغییرات آب و 

شناسان،  هوایی زمین دست یابند. این اجالس در سطح کار

روز  11کشور به مدت  195های غیردولتی  وزرا و سازمان

 فعالیت با توافقی تاریخی بین تمام کشورها به پایان رسید.

پاریس به مهمترین  21در واقع کنفرانس جهانی کاپ 

معضل عصر ما پرداخته است زیرا کنفرانس گپنهاگ در 

به شکست انجامید و انسان بطرز دیوانه وار با  2۱۱9سال 

طرح الگوی اقتصادی و سوختی ویرانگر خود با نام توسعه 

جهان و کاهش فقر و با هدف دستیابی به اهداف هزاره 

 سوم خود به تخریب شرایط اقلیمی ادامه می دهد. 

باید گفت زمین در دوران پس از صنعتی شدن و از زمان 

درجه سانتیگراد گرم تر  2گیری گرمای هوا بیش از  اندازه

شده است. این درحالی است که سیاست و عملکرد کنونی 

ای گرمایش زمین  ها نه تنها از افزایش دو درجه دولت

تا  2.  7کند، بلکه منجر به افزایش گرمایش  جلوگیری نمی

 شود.  سه درجه سانتیگرادی جهان تا چند دهه دیگر می

بیش از  2۱15پاریس در پایان سال  21در کنفرانس کاپ 

هزار دیپلمات و روزنامه نگار و نمایندگان  5۱۱۱۱

های زیست محیطی و متخصصان و دانشمندان،  انجمن

گردهم آمدند تا در باره آب و هوا و گرمایش زمین گفتگو 

کرده و بویژه برنامه عملی برای کنترل و کاهش گازهای 

ای و محدود کردن گازهای کربنیک در نظام  گلخانه

صنعتی و اقتصادی و شهری جهان ارائه دهند. کدام برنامه 

عملی و تاریخدار و کدام بودجه و کدام سازماندهی عملی و 

کدام سرمایه گذاری مناسب، باید در دستور کار قرار گیرد؟ 

درجه بیشتر  2هدف اصلی این است که از افزایش 

 میالدی جلوگیری شود. 21۱۱گرمایش تا سال 

درصد گرمایش را  7۱فعالیت انسانی در اقتصاد و تولید، 

آورد. پس باید اقدام قطعی صورت گیرد تا  بوجود می

درصد  2درجه دیگر باال نرود زیرا افزایش  2گرمایش 

بیشتر، برای زمین و انسان و طبیعت یک فاجعه است و با 

های بی سابقه همراه خواهد بود. با اجرای تعهدات  تخریب

روند بحران را تخفیف  2۱2۱کنفرانس، می توان از سال 

داده و به نگهداری زمین و آب و هوا کمک رساند، در غیر 

های انسانی و طبیعی مانند آب شدن  اینصورت، با فاجعه

های پرشتاب  ها و مهاجرت ها و ذوب قطب سریع یخچال

زیست محیطی و تخریب تند سواحل و روستاها و شهرها، 

ها، زندگی  ها و بهم خوردن آهنگ فصل گسترش بیماری

انسان و جانوران و گیاهان با سرعتی بزرگ به خطر 

افتد. دستاوردهای توافق کنفرانس پاریس باید موفق  می

شود و آهنگ ویرانگری زیست محیطی را آهسته تر و کند 

کشور جهان و تصمیم  196نماید. این امر به اراده و شعور 

 گیرندگان آنها بستگی دارد. 

 اگرچه آژانس بین المللی انرژی برآنست تا تولید گازهای 

ای در بخش انرژی، حتی در صورت رعایت تعهدات  گلخانه

از سوی کشورهای تعهد کننده در نشست، به روند رو به 

افزایش خود ادامه خواهد داد، اما از شتاب افزایش تولید 

 ( 2آن کاسته خواهد شد.                   )ادامه در صفـحه 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 نشست  جهانی آب و هوا در پاریس بیم ها و امیدها
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 اخبار انجمن

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

های مرتبط  محترم اقتصاد کشاورزی و رشته

 رساند، مجله بین المللی می

Iranian Journal of Agricultural and 

Natural Resource Economics (IJARE)   
وابسته به انجمن اقتصاد کشاورزی ایران آماده 

پژوهشی شما محققان گرامی ـ  دریافت مقاالت علمی

توانند جهت کسب اطالعات  باشد. عالقمندان می می

 بیشتر از چگونگی ارسال مقاله به وب سایت مجله

IJARE  و یا وب سایت انجمن اقتصاد کشاورزی

ایران مراجعه فرمایند. همچنین صندوق پست 

 ,Iranianaes.ir@gmail.comالکترونیکی 

info@iranianaes.ir   32222767و شماره تلفن 

 در همین زمینه آماده پاسخ گویی می باشد. ۱26

 متعلق به انجمن اقتصاد کشاورزی ایران بروزرسانی شد. IJAREپایگاه الکترونیک دو فصلنامه 

مجله اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی ایران دارای مجوز انتشار از سوی کمیسیون نشریات وزارت علـوم، 

تحقیقات و فناوری بوده و به زبان اصلی انگلیسی در تابستان و زمستان چاپ می شود. هیئت تحـریـریـه 

مجله را استادان بنام و با سابقه رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی در دانشگاه دهای مهم داخلی و خارجی 

 تشکیل می دهد. عالقمندان برای کسب اطالعات بیشتر به نشانی سایت در لینک زیر مراجعه فرمایند.
Iranian Journal of Agricultural and Natural Resource Economics 

 بروز شد IJAREسایت مجله 

سـبـب  تلگـرامهای روز افزون نرم افزار  پیشرفت

شده است که روز به روز به مـحـبـوبـیـت ایـن 

های اجتماعی مـوبـایـلـی  اپلیکیشن در بین شبکه

افزوده بشود. منبع باز بودن تلگرام و همـچـنـیـن 

های سریع و امکاناتـی کـه در اخـتـیـار  آپدیت

دهد برای کاربران ایـرانـی  مخاطبین خود قرار می

 به شدت قابل توجه است.

یکی از امکاناتی است که در آپـدیـت   کانال تلگرام

اخیر ارائه شده است و پیش از این در تلگـرام بـا 

شـد ولـی در  شناخته مـی broadcastعنوان 

آپدیت اخیر به کانال تغییـر نـام داده اسـت و 

های قابل توجه آن سبب شد تا به سـرعـت  ویژگی

 مورد توجه کاربران قرار بگیرد.

با توجه به محبوبت نرم افزار در میان کـاربـران و 

سهل الوصول بودن و همچنین جنبه های کابردی 

آن برای تسهیل در ارتباطات و تعامل دو سـویـه، 

انجمن اقتصاد کشاورزی ایران نیز کانال رسـمـی 

 خود را با آیدی:
 @IAESMember   

راه اندازی نموده اسـت. دانشـجـویـان، دانـش 

آموختگان، استادان و کلیه محققان و پژوهشگران 

ارجمند رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی و سـایـر 

عالقمندان جهت توسعه و عضـویـت در کـانـال 

توانند با استفاده از خط آدرس جسـتـجـوگـر  می

تلفن همراه و یا رایانه شخصی خود آدرس زیر را 

 وارد کنند:

http://telegram.me/iaesmember  

و پس از فراخوانی صفحه تگرام کانال، با کـلـیـک 

در انتهای صفحه، عضـویـت در  joinروی کلمه 

 کانال انجمن را بر قرار سازند.

هدف از ایجاد این کانال ارتباط دو سویه کاربـران 

با انجمن و همچنین ارتباط مستقیم هر کاربر بـا 

کاربر دیگر در محیط مجازی است. مـحـقـقـان، 

پژوهشگران و متخصصان عرصه اقتصاد کشـاورزی 

توانند  کشور با این نرم افزار کاربردی و محبوب می

اندیشه ها و نقطه نظرات خود را با سایر اعضا بـه 

اشتراک بگزارند. درج آخرین اخبار و اطـالعـات 

انجمن اقتصاد کشاورزی ایران نیز یکی دیـگـر از 

مواردی است که از این پس در  کانال انـجـمـن 

 رسان تلگرام شاهد آن خواهیم بود. پیام

 

 یافتن افراد به وسیله یوزرنیم در تلگرام:

برای پیدا کردن افراد در تلگرام به وسیلـه آیـدی 

 روش زیر عمل کنید: 2می توانید به 

 ( از  طریق آیدی تلگرام در محیط چت:4

در محیط چت با یک شخـ،، آیـدی تـلـگـرام 

وارد کرده و آن را  @شخ، مورد نظر را همراه با 

ارسال کنید تا آیدی تلگرام شخ، مورد نظـر در 

توانید با لمس  محیط چت آبی شود. بعد از آن، می

کردن بر روی آیدی تلگرام، وارد مـحـیـط چـت 

 همان شخ، شوید.

 ( از طریق لینک پروفایل:2 

آیدی یا نام کاربری تلگرام خود را به انتهای لینک 

 در عبارت ذیل: YourUsernameبجای 
http://Telegram.me/YourUsername 

اضافه و آن را در مرورگر گوشی خود وارد کرده و 

را بزنید. یا اینکه لینـک فـوق را در  Goگزینه 

محیط چت یک شخ، وارد کنید تا بتـوانـیـد از 

طریق آن لینک به پروفایل شخ، مـورد نـظـر 

 منتقل شوید.

 کانال انجمن اقتصاد کشاورزی ایران در پیام رسان تلگرام 

برگزاری جلسه ماهانه هیئت مدیره 

 انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
 

جلسه هیئت مدیره انجمن اقتصاد کشاورزی ایران 

روز چهارشنبه دوم دی ماه در دبیرخانه انـجـمـن 

برگزار شد. برقراری ارتباط تلفنی با جنـاب آقـای 

دکتر مهرابی دبیر کنفرانس و ارائه گزارش عملکرد 

دبیرخانه کنفرانس توسط ایشان، بررسی عملـکـرد 

کمیته ها و امور جاری انجمن از جمله مواردی بود 

 که در این جلسه به آن پرداخته شد. 

همچنین در این جلسه دکتر سالمی طی حکـمـی 

دکتر ناصر شاهنوشی را به عنوان دبیر کـمـیـتـه 

علمی دهمین کنفرانس اقتصاد کشـاورزی ایـران 

 منصوب کرد.

برگزاری جلسه دوم کمیته آموزش و 

 پزوهش انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
آموزش و پزوهش انـجـمـن دومین جلسه کمیته 

دی مـاه  13اقتصاد کشاورزی ایران روز یکشنبه 

سال جاری در دبیرخانه انجمن اقتصاد کشـاورزی 

ایران برگزار شد. در این جلسه که به ریاست دکتر 

سعید یزدانی و با حضور آقایان دکتر قـربـانـی از 

دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر حبیب اله مـوسـوی 

از دانشگاه تربیت مدرس، دکتر غالمرضا پیکانی از 

دانشگاه تهران و دکتر افشین امجدی از مـوسـسـه 

پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه 

هـای  روستایی برگزار شد به موضوع تعیین شاخ،

انتخاب استادان خبره و برتر علم اقتصاد کشاورزی 

 پرداخته شد. 

در این جلسه شاخ، های پـیـشـنـهـادی مـورد 

بررسی قرار گرفت و مقرر شد از طریق دبیرخـانـه 

انجمن در اختیار روسای کمیته های دیگـر قـرار 

گیرد تا پس از اعالم نظر برای تصمیم گیری نهایی 

در دستور جلسه آتی هیئت مدیره انجـمـن قـرار 

 گیرد. 

 ( 2)ادامه در صفـحه 

الگوی اقتصـــاد سرمـــایه داری نیاز شدید به مواد 

سوختی جهت تولید بیشتر برای بازار، کشورها را به 

های  کند. الگوی افزایش سوخت فسیلی تشویق می

شهرسازی و حمل و نقل کنونی، انرژی خوار و 

پرمصرف بوده و کار را دشوارتر می کند. بنابراین فقط 

یک گردش عمیق و رادیکال در سیاست اقتصادی و 

تغییر تولید انرژی فسیلی و بازنگری کامل سیستم 

مصرفی و سازماندهی تولیدی، کارساز خواهد بود. 

رابطه ما با طبیعت کامال باید متحول شود و از منطق 

 و مصرف بی رویه باید خارج شود. سلطه برای تخریب

مداخله سازمان ملل و فشار نهادهای زیست محیطی و 

خواست شهروندان آگاه و اعتقاد محکم برخی از 

رهبران سیاسی جهان، نیروی محرکه خوبی برای تغییر 

 خواهد بود.

امید است جمهوری اسالمی ایران نیز که از جمله 

کشورهای شرکت کننده در نشست پاریس بود باید با 

پایبندی به اصول و توافقات انجام شده در این نشست 

های مؤثری در کاهش و حذف کامل آالینده های  گام

زیست محیطی و کاهش عوامل تخریب منابع طبیعی و 

محیط زیست بردارد و پس از توافقات برجام و حذف 

های ناعادالنه سیاست و راهبرد مدونی را در  تحریم

حفظ و حراست از ذخایر منابع طبیعی و محیط زیست 

 دنبال کند.

 دکتر کیانوش قالوند 

 عضو انجمن اقتصاد کشاورزی ایران 

شاورزی ایران برگزار کننده:  انجمن اقتصاد ک

 با همکاری دانشگاه تبریز 

شکده مکان برگزاری:  شگاه تبریز، دان دان

 کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی 

بهمن  28روز چهارشنبه مورخ زمان برگزاری: 

 ساعت  4به مدت  12الی  8از ساعت  1394ماه 

عیل پیش بهار عضو مدرس دوره:  سما دکتر ا

انجمن اقتصاد کشاورزی ایران و عضو هیأت علمی 

 بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز 

هزار ریال )اعضاء  9۱۱مبلغ هزینه ثبت نام: 

انجمن در صورت ارائه تصویر کارت عضویت 

 % تخفیف خواهند بود( 5۱مشمول 

 نحوه ثبت نام:

 7656173۱9واریز وجه ثبت نام به حساب شماره 

بانک کشاورزی و یا واریز بصورت کارت به کارت با 

 استفاده از شماره کارت مجازی:

 26933364429273139  

متعلق به انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، و ارسال 

رسید واریز وجه از طریق تلگرام و یا ایمیل به 

 iranianaes.ir@gmail.com آدرس:  

کنندگان گواهی معتبر از سوی انجـمـن  به شرکت

اقتصادکشاورزی ایـران و دانشـکـده کشـاورزی 

دانشگاه تبریز اعطا خواهد شد. در صورت امـکـان 

 تاب همراه داشته باشند. کنندگان لپ شرکت

 در اقتصاد   R Studio و R برگزاری کارگاه آموزشی کاربرد نرم افزارهای

http://www.iranianare.ir/index.php?sid=1&slc_lang=enC:/Users/hr/Documents/Custom%20Office%20Templates
http://www.amazing.ir/1394/04/12/telegram-channel-best/
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 معرفی گروه های اقتصاد کشاورزی دانشگاه های کشور

دانشگاه تربیت مدرس به عنوان دانشگاهی پیـشـرو 

در آموزش و پژوهش، با هدف تولید عـلـم نـافـع، 

گسترش مرزهای دانش و فناوری با مرجعیت علمی 

و هویت اسالمی و انقالبی و به ویژه تربیت اعضـای 

هیأت علمی و محققان مومن و متعـهـد از سـال 

متعاقب آن  .فعالیت خود را آغاز نموده است136۱

انشکده کشاورزی دانشگاه تـربـیـت مـدرس بـه د

 1361محوریت گروه اقتصاد کشاورزی در سـال 

طی حکمی از طرف ستاد انقالب فرهنگی تأسیـس 

 گردید.

گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مـدرس بـه 

عنوان یک گروه مادر در این رشته، با پذیرش اولین 

دانشجوی کارشناسی ارشد، مأموریت اصلی خود را 

هـای  در راستای تربیت مدرسان و استادان دانشگاه

کشور آغاز نمود و امروزه بسیاری از استادانی که در 

ی اقتصاد کشاورزی به تحقـیـق و آمـوزش  زمینه

آموختگان این این گروه علـمـی  پردازند از دانش می

گذار این رشته در دانشگاه تـربـیـت  هستند. بنیان

 نژاد بود. مدرس، مرحوم دکتر موسی

این گروه برای اولین بار در سطح کشور، مـقـطـع 

 1369دکتری اقتصـاد کشـاورزی را در سـال 

اندازی نمود. تمرکز اصلی این گروه، انجام امـور  راه

آموزشی و پژوهشی در راستای توسعه علم اقتصـاد 

کشاورزی است. با توجه به ماهیت رشته اقـتـصـاد 

هـای عـلـمـی گـروه  ی فعالیـت کشاورزی، حیطه

مشتمل بر تحقیقات در زمینه اقـتـصـاد تـولـیـد 

کشاورزی، سیاست و توسعه کشاورزی، بـازاریـابـی، 

الملل، اقتصاد منابـع  مدیریت کشاورزی، تجارت بین

 زیست است.  طبیعی و محیط

اکنون هر چهار گرایش سیـاسـت و تـوسـعـه  هم

کشاورزی، اقتصاد تولید و مـدیـریـت واحـدهـای 

کشاورزی، بازاریابی محصوالت کشاورزی و اقتصـاد 

زیست در مقاطـع ارشـد و  منابع طبیعی و محیط

دکتری در این گروه فـعـال اسـت. در مـقـطـع 

شده در طـی  کارشناسی ارشد، دانشجویان پذیرفته

های  های الزم برای بررسی دو سال تحصیلی توانایی

علمی، آماری و تطبیقی کاربرد اصول علم اقتـصـاد 

وکـارهـای کشـاورزی را کسـب  در حوزه کسـب

تـوانـنـد در  آموختگی می نمایند و پس از دانش می

عنوان مربـی، پـژوهشـگـر،  مقام کارشناس ارشد به

 گر و ارزیاب مشغول به کار شوند. ریز، تحلیل برنامه

دانشجویان دکتری نیز در طی دوره تحصیلی خـود 

های علمی در رشته  با برترین موضوعات و پیشرفت

شوند. در ایـن دوره دانشـجـویـان  خود آشنا می

رشته خـود ی  بایستی به موضوعات علمی درزمینه

های علمی وپژوهشی خـود را  احاطه یابند و یافته

جهت حل مشکالت کشور ارائه نمایند و نیز بـرای 

هـا و مـراکـز  تدریس و پژوهش در سایر دانشگـاه

گروه اقتصادکشاورزی 

 دانشگاه تربیت مدرس

 ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 تاریخ دفاع استاد مشاور استاد راهنما نامه عنوان پایان سال ورود

 1391 شیوا سلطانی 1

بررسی آثار تغییرات آب و هوایی بر ارزش 

اقتصادی نهاده آب در تولید محصوالت زراعی 

 بهار دشت همدان ـ

دکترسید حبیب اله 

 موسوی

دکتر صادق 

 خلیلیان
3/3/1394 

2 
سیدمحمد 

 جواد مویدیان
1391 

ها بر  بررسی آثار اجرای قانون هدفمندی یارانه

 الگوی مصرف نان

دکتر سید ابوالقاسم 

 مرتضوی

 دکتر فاطمه پاسبان

  

- 
31/6/1394 

 1391 هاجر رجبی 3

تععین ارزش تفریحی و حفاظتی سواحل غرب 

مازندران، مقایسه کاربردی روش تحلیل توام و 

 ارزشگذاری مشروط

 دکترحمید امیرنژاد

دکتر 

محمدحسن 

 پور وکیل

31/6/1394 

 صادق خلیلیاندکتر

 مرتبه علمی: دانشیار

رشته و گرایش: اقتصاد منابع 

 طبیعی

 
 
 

 پست الکترونیک: 
khalil_s@modares.ac.ir 

زمینه تحقیقاتی: اقتصاد منابع طبیعی، توسعه 

 کشاورزی

 دکتر سید حبیب اله موسوی

 مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: اقتصاد 

 کشاورزی
 
 

 پست الکترونیک:
 shamosavi@modares.ac.ir 

 تحقیقاتی: بازرگانی محصوالت کشاورزی زمینه

الملل محصوالت  های تجاری، تجارت بین سیاست

 کشاورزی

 پور دکتر محمدحسن وکیل

 مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: اقتصاد 

 کشاورزی
 
 

 :پست الکترونیک
  vakilpoormh@modares.ac.ir 

های کشاورزی، منابع  تحقیقاتی: سیاست زمینه

 طبیعی و محیط زیست، توسعه کشاورزی

 دکتر حامدنجفی علمدارلو

 مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: اقتصاد 

کشاورزی، اقتصاد منابع 

 طبیعی
 

 پست الکترونیک:
  hamed_najafi@modares.ac.ir 

تحقیقاتی: اقتصاد منابع طبیعی، زمینه  زمینه

 اقتصاد محیط زیست

دکتر سید ابوالقاسم 

 مرتضوی ) مدیرگروه(

 مرتبه علمی: استادیار

 رشته و گرایش: اقتصاد

 
 
 

 پست الکترونیک: 
samortazavi@modares.ac.ir 

زمینه تحقیقاتی: اقتصاد شیالت، مدیریت و 

 تولید کشاورزی

 اعضای هیئت علمی گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

 4931گزارش جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه تربیت مدرس ـ

 آموزشی آماده شوند.

در حال حاضر پذیرش ساالنه دانشجو در مقـطـع 

و در مقطع دکتری تخصصـی  14کارشناسی ارشد

دانشـجـو ) 5۱نفر است و در مجموع قریب به  6

نـفـر  2۱نفر در مقطع کارشناسی ارشد و نیز  3۱

در مقطع دکتری( در این گروه اشتغال به تحصیل 

دارند. همچنین گروه اقتصاد کشاورزی دانشـگـاه 

عضو هیات علمـی تـمـام  5تربیت مدرس دارای 

 های مختلف این رشته است.  وقت در تخص،

mailto:khalil_s@modares.ac.ir
mailto:vakilpoormh@modares.ac.ir
mailto:hamed_najafi@modares.ac.ir
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 تحلیل اقتصادی روز

به گزارش کشاورزنیوز، وزیر جهاد کشاورزی با حضـور 
ها  ها، برنامه در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما، سیاست

و اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای حل مسـایـل و 
 های بخش کشاورزی را تشریح کرد. چالش

مهندس محمود حجتی در این برنامه، بـا اشـاره بـه 
گزارش بانک مرکزی، سهم بخش کشاورزی در اقتصـاد 

درصد و سهم این بخش در فضای کسب و  11ایران را 
درصد اعالم کرد و افزود: ما به دنبال افزایـش  32کار را 

تولیدات از طریق افزایش بهره وری و تبدیل کشـاورزی 
 معیشتی به کشاورزی اقتصادی هستیم.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در پی آن هسـتـیـم از 
وری  طریق به کاربردن تکنولوژی دانش روز بتوانیم بهره

را در بخش کشاورزی افزایش دهـیـم و در پـی آن 
تولیدات افزایش پیدا کند تا بتوانیم با همین منابع آب 
و خاک که در اختیار بخش قرار دارد، تولید قابل قبولی 

هایی که داریـم تـراز  داشته باشیم و با توجه به مزیت
بازرگانی غذایی کشور را در چارچوب اقتصاد مقاومـتـی 

 به صفر برسانیم.
مـیـلـیـارد  8این تراز  92وی خاطرنشان کرد: در سال 

میلیارد دالر منـفـی  5٫5به  93دالر منفی بود در سال 
امیدواریم به هـمـت کشـاورزان،  94رسید و در سال 

هـای دولـت و  ها و پشتیبـانـی تولیدکنندگان و برنامه
مجلس، این تراز یک میلیارد دالر دیگر کاهـش پـیـدا 

 کند.
مهندس حجتی یادآور شد: بهبود تراز بازرگانی غـذایـی 
کشور در حالی به دست آمده است که در سال گذشتـه 

درصد بارندگی نسبت به سنوات گذشته کمتر بـوده  18
 است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: طی دو سال گذشته رشـد 
قابل قبولی در بخش کشاورزی داشته ایـم  در سـال 

مـاهـه  6جاری نیز که با توجه به گزارش مرکز آمار در 
 درصد بوده است. 5٫7اول سال، رشد بخش کشاورزی 

وی اظهار امیدواری کرد با توجه به برنامه ششم توسعه 
درصـد  5بتوانیم به طور متوسط در بخش کشـاورزی 

 رشد داشته باشیم و این عدد قابل دسترسی است.
وی تصریح کرد: امروز با توجه به دستاوردهـای دانـش 
بشری، ابزار و تکنولوژی که در اختیار است، با هـمـیـن 
منابع آب و خاک و تنوع اقلیمی و در عـیـن رعـایـت 

توانیم افزایش تولید داشـتـه  مسایل زیست محیطی می
ساله و در  7الی  6ای  باشیم و در یک مدت میان دوره

توانیم به این مهم دست پـیـدا  صورت تامین الزامات می
 کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به رشد تولید و خـریـد 
تضمینی گندم به عنوان خوراک اصلی مـردم اظـهـار 

، 93هزار تن در سال  8۱۱میلیون و 4، 92داشت: سال 
 8، 94هزار و امسال یعـنـی سـال  7۱۱میلیون و  6

هزار تن خریداری شد که با تـوجـه بـه  8۱میلیون و 
محدودیت آب و خشکسالی به این رقم دسـت پـیـدا 

 کردیم.
وی اضافه کرد: اگر خوب خدمات رسانی کنیم بـذر و 
سایر نهادها را به موقع به دست کشاورز برسانیم مـثـل 
ماشین آالت و غیره، پیش بینی کـرده ایـم کـه در 

هـزار  5۱۱چارچوب برنامه ای که داریم به طور حتم 
هکتار از اراضی که برای کاشت گندم است کاهش پیـدا 

شود که نـیـاز  ای می می کند ولی محصول ما به اندازه
 مملکت را به خوبی پاسخ خواهد داد.
محـصـول  3الی  2مهندس حجتی خاطرنشان کرد: در 

مانند ذرت ناچار به واردات هستیم  گرچه افزایش تولید 
 نیز در برنامه خواهیم داشت.

وی اضافه کرد: در بحث دانه های روغنی که بیشتـریـن 
درصـد  7۱ساله  تا  1۱وابستگی را داریم، در یک افق 

 نیازمان را در داخل تولید می کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در راستای طـرح 
افزایش خوداتکایی با رویکرد کاهش سطح زیر کشـت، 

ها به دلیل کم بازده بودن  در بخش گندم بعضی از زمین
های دیگر نیز تبدیل بـه  شوند و بخش از مدار خارج می

 شود. کشت جایگزین می
وی با بیان این که ما طرح نکاشت در کشـور نـداریـم، 
اظهار داشت: به دلیل محدودیت منابع آبی در بـعـضـی 
مناطق، طرح الگوی کشت با توافق کشاورزان اجـرایـی 
خواهد شد  به عنوان مثال به جای چغندر بـهـاره بـا 
کشاورزان توافق کنیم گندم را که محصـول زمسـتـان 
است زیر کشت ببرند که مصرف آب نیز کاهش پـیـدا 
کند و پیش بینی شده که ما به الـتـفـاوت نـیـز بـه 

 کشاورزان در این امر پرداخته شود.
وی درباره قیمت تعیین شده برای خریـد تضـمـیـنـی 
محصوالت کشاورزی اذعان داشت: در تعیین قیمت هم 
بحث منابع مالی مورد اهمیت است و هم آثار جانبی که 
در ارتباط با تورم وجود دارد البته پیشنهاد ما همیـشـه 

 باالتر از قیمتی است که تصویب می شود.

ها گـفـت: بـر  وزیر جهاد کشاورزی در مود تامین نهاده
ها، چه آن بـخـشـی کـه  اساس برنامه وزارتخانه، نهاده

توسط محققین و تولید کنندگان ما دست یافتنی است 
و چه آن بخشی که باید وارد شود، باید به مـوقـع در 

 اختیار کشاورزان قرار گیرد.
وی تصریح کرد: سیاست ما این است کـه بـه جـای 
واردات محصول نهایی، بذر را وارد کشور کنیم. الـبـتـه 
اساس کار بخش تحقیقاتی ما تامین تولید بذر داخلی با 

 توجه به اقلیم کشور است.
مهندس حجتی درباره نژادهای مورد اسـتـفـاده بـرای 
تولید مرغ در کشور گفت: خرید و واردات نـژاد الیـن 
توسط دولت مدیریت می شود و سـایـر نـژادهـا هـم 

 ممنوعیتی برای واردات ندارند.
تـوانـد  وی افزود: ما اعالم کرده ایم که هر نژادی که می

کارایی و ارزش افزوده بیشتری داشته باشد بتـوانـد در 
دهد که کدام  بازار کار کند  مرغدار خودش تشخی، می

نژاد برایش اقتصادی تر و مقاومتش به بیماری بیشـتـر 
است، ضریب تبدیل باالتر و قیمت اقتصادی آن پایـیـن 

 تر است و در آن چارچوب حرکت می کند.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: موسسات تحقیقاتی و 

های دانش بنیان مورد پشتیبانی و حمایت قـرار  شرکت
می گیرند و این عزم در کشـور بـرای اسـتـفـاده از 

 دستاوردهای داخلی وجود دارد.
وی با بیان این که در تولید سبزی، بذرهای هیبرید در 

شود و از طـرف  دنیا وجود دارند و به کشور هم وارد می
دیگر نیز در داخل کشور چند شرکت داخلی مـثـال در 

اند تولید کنند کـه مـوفـقـیـت  ارتباط با خیار توانسته
بزرگی است  حال اگر بخواهیم همان بذرهای بومـی و 
قدیمی خودمان را استفاده کنیم،در میزان مصرف آب و 

 هم میزان تولید اقتصادی نیست.
مهندس حجتی تاکید کرد: ما نباید درهای اقتصاد را به 
روی خودمان ببندیم و مثال در داراب با وارد کردن بـذر 

تـن پـنـبـه  2تا  1٫5پنبه توانسته بودند در هر هکتار 
بیشتر برداشت کنند  حال از نظر اقتصادی با توجه بـه 
شرایط امروز کشور وارد کردن بذر پنبه صرفه اقتصادی 

 بیشتری دارد تا وارد کردن محصول نهایی.
وی در خصوص واردات گندم توسط شرکت بـازرگـانـی 

میلیون  8دولتی، اظهار داشت: با توجه به خرید بیش از 
تن گندم از کشاورزان، شرکت بازرگانی به عنوان تنـهـا 
شرکتی که آرد کشور را تامین می کند، امسال هـیـ  

هزار تن که  3۱۱خریدی از خارج نداشته است و حدود 
وارد شده است مربوط به سال گذشته بـوده اسـت و 
تولیدی که در کشور داشته ایم نیاز تمام کشور را تامین 

 می کند.

وزیر جهاد کشاورزی درباره میزان تولید و واردات برنـ  
هزار تن در کشور تولیـد  2۱۱میلیون و  2گفت: حدود 

هـزار تـن مـیـزان  2۱۱میلیون و  3شود و حدود  می
مصرف برن  در کشور است و حدود یک میلیون تن باید 

 وارد شود.
وی خاطرنشان کرد: از نیمه دوم سال گذشـتـه اعـالم 

ایم که هی  گونه ثبت سفارش برای واردات بـرنـ   کرده
انجام نشود و این محدودیت را نیز تا هفته گذشته نگـه 
داشتیم و بعد از اتمام فصل برداشت در شورای اقتصـاد 
تصمیم گرفتیم که برن  خارجی اگر جـهـت تـامـیـن 

شود، نباید قیمتـش از مشـابـه  کسری وارد کشور می
شود پایین تر بـاشـد. در  برنجی که در داخل تولید می

همین راستا هم تعرفه قابل قبولی پیشنهاد شده است و 
هم مابه التفاوت گذاشتیم. این سیـاسـت در شـورای 
اقتصاد مصوبه گرفت و ملزم شد در چـارچـوب یـک 
بخشنامه کلی با هماهنگی وزارت صنایع تا قبل از فصل 

 توانند اقدام به واردات کنند. برداشت تجار می
مهندس حجتی یادآور شد: طی دو سال اخیـر حـدود 

هزار هکتار از اراضی سطح زیر کشـت بـرنـ  را  12۱
های آبی که  کاهش داده ایم چون با توجه به محدودیت

داریم در مناطقی به غیر از گیالن و مازندران برن  نباید 
تولید شود  البته این امر را با تروی  و تـوصـیـه ایـن 

هزار هکتـار در  12۱ایم و هنوز  سیاست را دنبال کرده
شـود  هایی در گوشه و کنار کشور برن  کشت می استان

 که آن هم باید کاهش پیدا کند.
وزیر جهاد کشاورزی در مورد تولید مرکبات و سیب در 

کشور گفت: وضع تولید ما علی رغم اینکه گرما تولـیـد 
 4٫5میوه را کاهش داده، امسال خوب بوده  بیـش از 

 4۱۱میلیون و  2کنیم که  میلیون تن مرکبات تولید می
هزار  4۱۱میلیون و  3هزارت تن پرتقال است همچنین 

 تن سیب تولید می کنیم.
میلیون تن مرکـبـات  1۱۱وی خاطرنشان کرد: در دنیا 

درصد مـرکـبـات  4تولید می شود که کشور ما بیش از 
کند در حالی که ما یک درصد جمعیت  دنیا را تولید می

 دنیا هستیم.
هـای  مهندس حجتی درباره وضعیت تولید و خرید دانه

های روغنی  روغنی در کشور گفت: با وارد کنندگان دانه
های روغن کشی تفاهم کردیم تا میزان دانـه  و کارخانه

روغنی که در داخل کشور تولید می شود ـ که سهمش 
درصد نیاز کشـور اسـت ــ را آنـان  8الی  7حدود 

خریداری کنند و قیمت نهایی محصول را که سـازمـان 
کند بفروشد تا محصول کشاورز روی  حمایت تعیین می

 دستش نماند.
هزار تـن  4۱۱وی گفت: در حال حاضر یک میلیون و 

درصـد آن را  1۱روغن مصرف می کنیم که کمتر از 
تولید می کنیم ولی ظرفیت خیلی بیشتر از این مـقـدار 
در کشور موجود است اگر الزامات اقتصاد تولید داخلـی 

 را تامین کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی در خصوص وضعیت تولید شـکـر 
اظهار داشت: ظرفیت خوداتکایی کشور در تولید شـکـر 

درصد کسـری  3۱الی  2۱درصد است و ما حدود  7۱
داریم. در مورد شکر اعالم کردیم، امتیاز واردات بـرای 
تامین کسری شکر صرفا به کارخانه هایی که نیشکـر و 
یا چغندرقند را از کشاورزان خریداری می کننـد، داده 

 شود نه تصفیه کنندگان آن. می
وی افزود: اگر بتوانیم چند کارخانه قند در مـنـاطـقـی 

سـالـه  5الی  4مانندخوزستان ایجاد کنیم، در یک افق 
در تولید شکر کامال خودکفا خواهیم شد و تا آن زمـان 

ها شکر را بیاورند تا از مزایـای مـابـه  هم خود کارخانه
 التفاوت آن خودشان برخوردار باشند.
تن سـیـب  17۱۱مهندس حجتی در مورد علت امحای 

 5٫5زمینی مربوط به استان فارس گفت: نزدیـک بـه 
شود   میلیون تن سیب زمینی ساالنه در کشور تولید می

دولت سال گذشته برای صادرات سیب زمینی کیلویـی 
تومان تسهیالت در نظر گرفت و خوشـبـخـتـانـه  15۱
 هزار تن هم سیب زمینی صادر شد. 45۱حدود 

های مورد  وی افزود: با توجه به تازه خوری سیب زمینی
اشاره که بهاره نیز بوده و خاصیت مانـدگـاریـش فـوق 
العاده پایین است، چون بازار کشش نـداشـتـه و روی 
دست کشاورز مانده بوده یا خیلی پایین تر از قـیـمـت 
تمام شده از آنها خریداری می کنند، لذا دولت در سـاز 
و کاری که در نظام برنامه ریزی شده به یک قـیـمـتـی 

های مباشر  تحت عنوان قیمت تضمینی از طریق شرکت
که خرید تضمینی یا خرید مازاد بر تقاضـای بـازار -ما 

سازمان تعاون روسـتـایـی -محصوالت را به عهده دارند
 خریداری می کند.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: سازمان تـعـاون 
روستایی موظف است که حصول خریداری شده را در 
مناطقی که امکان توزیع آن است، توزیع کـنـد و یـا 
فراوری انجام دهد که تا کنون نیز انجام شـده اسـت  
ساالنه صدها هزار تن محصول این سازمان خـریـداری 
می کند. یا به نیازمندان داده می شود و در نهایت اگـر 

 در حال خراب شدن است خوراک دام می شود.
وی گفت: این سیب زمینی که امحاء شده از نظر بـنـده 
محصولی بوده است که حتی قابلیت تبدیل شـدن بـه 
خوراک دام را نیز نداشته است  البته تیمی را مـامـور 
بازرسی کرده ام و موضوع در حال پیگیری است تا علت 

 (7مشخ، شود. )ادامه در صفحه 
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 معرفی کتاب

صفحه و به زبان انگلیسی نگـاشـتـه  38۱فصل و   15این کتاب در 

شده است. کتاب فوق در برگیرنده کلیه سرفصل های مصوب وزارت 

توسعه منابع انسانی هندوستان بوده و به عنوان مـنـبـعـی بـرای 

تدریس دانشجویان کارشناسی، کارشـنـاسـی ارشـد و دکـتـری 

های مدیریت ریسک و بالیای طبیعی در دانشگاههـای هـنـد  رشته

 معرفی شده است. 

تاریخی از بالیای طبیعی آغاز و سپس بـه بـررسـی   کتاب با مقدمه
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هـای  کاهش بالیای طبیعی، مدیریت کاهش ریسک اکـوسـیـسـتـم

طبیعی، نحوه کارکرد بیمه و رژیم های کاهش ریسک در سطح بین 

المللی از جمله موارد دیگری است که مولفین در این کتاب بـه آن 

 اند.  پرداخته

ها و تجاربی از بالیای طبیعی گـذشـتـه  در بخش پایانی کتاب درس

های کاترینا، هایان، بحران های نفتی مانـنـد  جهان  همچون طوفان

خلی  نیو مکزیک و همچنین آتش سوزی مراتع و جنگـل هـا در 

استرالیا و نیز مطالعات موردی سیل و طوفان در منطقه هیـمـالـیـا 

اشاره شده است. این کتاب در بخش بین الملل جـایـزه جـهـانـی 

نیز به عنوان پژوهش برتر انـتـخـاب شـده  2۱15یونسکو در سال 

روپیه ودر سایت آمازون به  2۱5۱است. این کتاب در هند به قیمت 

 دالر به فروش می رسد. 145قیمت 

به منظور حمایت از کشاورزان و دامـدارانـی 

که در اثر حوادث غیر قابل پـیـش بـیـنـی 

تولیدات آنان دچـار خسـارت و آسـیـب 

هـای  شوند و برای کمک به ادامه فعالیـت می

 62تولیدی آنان، در تاریخ اول خـرداد سـال

تاسیس صورت صندوق بیمـه مـحـصـوالت 

کشاورزی در بانـک کشـاورزی ایـران بـه 

تصویب مجلس شورای اسالمـی رسـیـد و 

جهت اجرا به دولـت ابـالغ گـردیـد. ایـن 

 شروع به کار کرد. 63صتدوق در شهریور 

صندوق بیمه محصوالت کشاروزی بر اسـاس 

هـای دولـت در بـخـش  اهداف و سیاست

هـای اقـتـصـادی،  کشاورزی در قالب برنامه

اجتماعی و فرهنگی، اهـداف خـود را بـا 

مشارکت و همکاری بانک کشاورزی تحـقـق 

  می بخشد.

 ارکان صندوق:

ارکان صندوق عبارتند از مجمع عـمـومـی، 

کمیته فنی، هیأت مدیره، مـدیـرعـامـل و 

 بازرس قانونی 

 مجمع عمومی

مجمع عمومـی مـرکـب از وزراء جـهـاد 

کشاورزی، صنعت، معدن و تـجـارت، امـور 

اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریـزی و 

نظارت راهبردی ریاست جمهوری به ریاست 

 وزیر جهاد کشاورزی خواهد بود

 کمیته فنی 

کمیته فنی متشکل از نماینـده هـریـک از 

اعضا مجمع عمومی و نماینده صندوق مـی 

باشد که از نظر کارشناسی دارای اختـیـار و 

تخص، الزم در زمینه مربوط بـه وظـایـف 

هریک از اعضاء مجمع عمومی و صـنـدوق 

بوده و نسبت به مسائل مربوط به صـنـدوق 

گـردد،  که از طرف مجمع عمومی ارجاع مـی

بررسی و اقدام نموده و گزارش توجیهی خود 

را جهت تصمیم گیری به مجمع عـمـومـی 

تـوانـد در  ارسال می دارد. صندوق نیز مـی

مورد کلیه وظائف و مسئولیت های خـود از 

 نظرات مشورتی کمیته فنی استفاده نماید.

 هیأت مدیره و مدیرعامل 

نفر شـامـل  5هیأت مدیره صندوق مرکب از 

مدیرعامل بانک و یک نفر از اعضاء هـیـئـت 

مدیره بانک و سه نفر دیگر به معرفـی وزیـر 

 جهاد کشاورزی می باشند

 بازرس قانونی 

بازرس قانونی صندوق طبق قانون تشـکـیـل 

 سازمان حسابرسی می باشد.

 وظایف صندوق بیمه کشاورزی

هدف صندوق، انجام بیمه انواع محـصـوالت  

کشاورزی، دام، طیور، زنـبـورعسـل، کـرم 

ابریشم و آبـزیـان پـرورشـی در مـقـابـل 

خسارتهای ناشی از سوانح طبیعی و حـوادث 

قهری نظیر تگرگ و طوفان، خشـکـسـالـی، 

زلزله، سیل، سـرمـازدگـی و یـخـبـنـدان، 

سوزی، صاعقه، آفات و امراض نـبـاتـی   آتش

ای و امراض واگیر حیوانی  عمومی و قرنطینه

ای  ای به عنـوان وسـیـلـه  عمومی و قرنطینه

هـای بـخـش  برای نیل به اهداف و سیاست

 باشد. کشاورزی می

 باشد:  حدود عملیات صندوق به شرح زیر می

بررسی و تحقیق در مورد مـخـتـصـات  -1

اقتصادی، اجتماعی، کشاورزی و فنی مناطق 

 مختلف کشور.

بررسی و تحقیق تطـبـیـقـی در مـورد  -2

روشهای بیمه کشاورزی در دنیا با توجه بـه 

هـای  ها و سـیـاسـت برداری، هدف نظام بهره

کشاورزی ایران جهت اتخاذ تصمیم در مورد 

برقراری مناسب ترین نوع بیمه کشاورزی بـا 

توجه به نظام اقتصادی و اجتماعی و برنـامـه 

 بخش کشاورزی.

های کاهش دهنده  بررسی و مطالعه طرح -3

خسارات ناشی از خطرات تحت پوشش بیمه 

و پیشنهاد آن به دولت جهت هـمـاهـنـگ 

های مربوط به عـمـلـیـات  کردن آنها با طرح

زیربنایی و همچنین ارشاد تولیدکنندگان به 

منظور خود پیشگیری در مقابل خطـرات و 

در نتیـجـه کـاهـش خسـارات وارده بـه 

 محصوالت کشاورزی. 

هـا بـا  ها و دستورالعـمـل تهیه آئین نامه -4

 توجه به نتای  تحقیقات انجام شده. 

 انجام عملیات بیمه محصوالت کشاورزی. -5

انجام هر گونه عملیات آموزشی و شرکت  -6

ها، به نحوی که در  در سمینارها و کنفرانس

ارتقاء سطح معلومـات بـیـمـه گـذاران و 

کارشناسان و یـا سـایـر کـارمـنـدان و 

اندرکاران بیمه کشاورزی در جـهـت  دست

پیشرفت و توسعه عملیات صندوق ضـروری 

 می باشد. 

تواند در صـورت لـزوم بـه  صندوق می -7

منظور جلوگیری از رکود سرمایه خود، اوراق 

قرضه و سایر اوراق بهادار صددرصد دولـتـی 

خریداری نموده و یـا از طـریـق بـانـک 

های کشاورزی و صنـایـع  کشاورزی در طرح

گذاری صنـدوق  وابسته به نحوی که سرمایه 

از طرف بانک کشاورزی تضـمـیـن گـردد 

 مشارکت نماید. 

 معرفی صندوق بیمه محصوالت کشاورزی

 2۱الی  14بهمن ماه، ساعت  8الی  6 :زمان برگزاری

علی اکبر سروریمدرس دوره:   مهندس 

ــاری برگزار کننده:  ک ــ ــم شاورزی ایران با ه انجمن اقتصاد ک

 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

   مکان برگزاری:

 سایت کامپیوتر دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

  ریال 45۱۱۱۱۱هزینه ثبت نام: 

با ارائه تصویر کارت عضویت از  اعضاء انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

 % تخفبف برخوردار خواهند بود.5۱

 بهمن  6حداکثر تا مهلت ثبت نام: 

 نحوه ثبت نام:

وجه با دبیرخـانـه انـجـمـن  عالقمندان جهت ثبت نام، پس از واریز

 تماس حاصل فرمایید.

 شماره حساب بانک کشاورزی:

 327243963 

 شماره کارت جهت واریز کارت به کارت: 

2693،3644،2927،3139 

    COMFAR افزار کامفار دوره تخصصی آموزش نرم
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 اخبار ویژه بانک کشاورزی ایران

دکتر مرتضی شهیدزاده رئیس هیـات مـدیـره و 

آبان بـا لـوئـیـس  11مدیرعامل بانک کشاورزی، 

کسدو مدیرعامل ارس بانک اسپـانـیـا و فـکـری 

سینان معاون این بانک در محل ساختمان مرکزی 

 بانک کشاورزی دیدار و گفتگو کرد.

الملل  به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین

بانک کشاورزی، در این نشست که به درخـواسـت 

ارس بانک اسپانیا به منظور گسترش تـعـامـالت 

تجاری انجام شد، دکتر شهیدزاده بـا اشـاره بـه 

روابط مثبت بانک کشاورزی با بانک های اروپایـی 

بانک کشاورزی در دوران  در دوران تحریم گفت: 

هایـی بـود کـه بـا  سخت تحریم از معدود بانک

شفافیت و دانش مدیران خود توانست ارتباطش را 

با سایر کشورها حفظ کند و حتی مبادالت تجاری 

 میلیارد دالر افزایش دهد.  2۱خود را بیش از 

دکتر شهید زاده در بخش دیگری از سخنان خـود 

در رابطه با همکاری دو بانک گفت: ایـن ارتـبـاط 

تواند در رونق اقتصاد کشاورزی ایـران مـوثـر  می

باشد و در مقابل موجب کاهش نرخ بـیـکـاری و 

 توسعه اقتصادی در اسپانیا شود.

وی افزود: یکی از مزایای بانک کشـاورزی ایـران، 

موقعیت استراتژیک ایران در منطقـه اسـت کـه 

امکان توسعه سرمایه گذاری را به سرمایه گـذاران 

دهد تا به روشی ارزان و سودآور، تولیدات ایـن  می

سرمایه گذاری را به کشورهای هم جـوار ایـران 

صادر کنند و بانک کشاورزی می تواند این مشاوره 

 اقتصادی را به ارس بانک ارائه دهد.

شهیدزاده اظهار داشت: همچنین این امکان وجود 

دارد که با استفاده از پتانسیل مالی ارس بـانـک، 

کاالهای سرمایه ای که تاثیر مطلوب بر اقـتـصـاد 

کشور داشته باشند را خریداری کرد و یا از ایـن 

 به منظور مدیریت سرمایه بهره جست.  بانک

بر اساس این گزارش، لوئیس کسدو مـدیـرعـامـل 

ارس بانک اسپانیا در این دیدار با اشاره به سابـقـه 

طوالنی همکاری با بانک کشاورزی و اظهار رضایت 

این بانک گفت: آینده روشنی برای  از نحوه تعامل 

سیستم بانکی دو کشور ایران و اسپانیا دیده مـی 

شود لذا بسیار مایلیم تا همکاری خود را با شـمـا 

گسترش دهیم و خدمات خود را نه تنها در اسپانیا 

بلکه در تمام کشورهای حوزه یورو به شمـا ارائـه 

دهیم. وی افزود: کشور اسپانیا شـرایـط بـحـران 

بیکاری را پشت سرگذاشته و درحال حـاضـر بـه 

درصـد  3عنوان اولین کشور اروپایی با نرخ رشد 

 افق بسیار روشنی دارد.

های مـتـعـدد  مدیرعامل ارس بانک وجود شرکت

اسپانیایی درحال همکاری با ایران را نکته مثبتـی 

در تسهیل همکاری دو بانک دانسـت و اظـهـار 

های تجاری بتوانـنـد  امیدواری کرد در تمام بخش

 همکاری مطلوبی با بانک کشاورزی داشته باشند.

افزاید در ادامه جـلـسـه، فـکـری  این گزارش می

سینان معاون ارس بانک اسپـانـیـا در خصـوص 

های این بانک برای ارتباط با بانک کشاورزی  برنامه

ها کامال برداشته  گفت: در آینده نزدیک که تحریم

شوند یک مکانیزم برای تامـیـن مـالـی و خـط 

اعتباری برای بانک کشاورزی ایجاد خواهیم کـرد 

که کل مشتریان حوزه یورو را در بـر بـگـیـرد و 

تعامالت تجاری بانک کشاورزی با سهولـت و در 

 سطحی گسترده تر انجام شود.

ارس بانک اسپانیا خواستار گسترش تعامالت تجاری با بانک 

 کشاورزی ایران شد

  بانک کشاورزی از تولیدکنندگان برتر بـخـش

 کشاورزی تجلیل کرد

مراسم تجلیل از تولید کننـدگـان بـرتـر بـخـش 

در  1394چهاردهـم دی  1393کشاورزی سال 

 بانک کشاورزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، در ایـن 

مراسم دکتر مرتضی شهید زاده رئیس هیات مدیره 

و مدیرعامل این بانک در جمع کشاورزان نـمـونـه 

 سخنرانی کرد.

بر اساس این گزارش بیان نظـرات نـمـایـنـدگـان 

های زراعت، باغبانی، دام، بخش تشکل هـای  بخش

کشاورزی، بخش منابع طبیعی و بخش آب و خاک 

و صنایع کشاورزی، سخنرانی روسای سازمان جهاد 

کشاورزی استان های تهران، آذربایجان غـربـی و 

خراسان رضوی و اجرای برنامه فرهنگی هنـری از 

 دیگر برنامه های این مراسم بود.

این گزارش می افزاید، مراسم معرفی و تجلیـل از 

 15تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی صبح روز 

دی ماه در وزارت جهاد کشاورزی برگـزار شـد و 

بانک کشاورزی نیز به رسم هر سال طی مـراسـم 

خاصی از تولید کنندگان برتر بـخـش کشـاورزی 

  قدردانی کرد.

  میلیارد ریال تسهـیـالت  489پرداخت بیش از

دامپروری توسط شعب بانک کشاورزی استـان 

 بوشهر 

شعب بانک کشاورزی استان بوشـهـر تـا پـایـان 

مـیـلـیـارد  183سال جاری، بـیـش از  آذرماه 

دامپروری پرداخـت   تسهیالت در زیر بخش ریال 

 کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شـعـب بـانـک 

کشاورزی استان بوشهر، این میزان تسهیـالت بـه 

 از دامداران استان پرداخت شد. نفر  1۱63

  میلیارد ریال تسـهـیـالت  828پرداخت

 توسط بانک کشاورزی استان کردستان

 9شعب بانک کشاورزی در استان کردستان طـی 

مـیـلـیـارد ریـال  828ماهه اول سال جاری مبلغ 

تسهیالت تکلیفی و منابع داخلی به مـتـقـاضـیـان 

زیربخش های کشاورزی، خـدمـات، صـنـعـت و 

 پرداخت کردند. معدن

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بـانـک در 

 2۱59استان کردستان، این میزان تسهیالت بـه 

 نفر متقاضی پرداخت شد.
  میلیارد ریال تسهیالت در استان 2766پرداخت مبلغ

 البرز

ماه سـال 9شعب بانک کشاورزی استان البرز طی 

میلیارد ریال تسهیالت پرداخـت 25۱۱جاری مبلغ 

 کردند.

به گزارش روابط عمومی بانک کشـاورزی اسـتـان 

نـفـر از  6267البرز، این میزان تسهیـالت بـه 

 متقاضیان تسهیالت پرداخت شد.

تسهیالت پرداختـی   درصد از94بنا بر این گزارش 

استان البرز در بخش کشاورزی صـورت گـرفـتـه 

 است.

  میلیارد ریال تسهیـالت  2766پرداخت بیش از

 در شعب بانک کشاورزی استان بوشهر 

مـاهـه  9شعب بانک کشاورزی استان بوشهر طی 

تسهیـالت  میلیارد ریال  257۱ سال جاری حدود 

 پرداخت کردند. به متقاضیان 

به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بـانـک در 

نفـر  9335،این میزان تسهیالت به  استان بوشهر 

درصد آن در  9۱متقاضی پرداخت شد و بیش از 

 بخش کشاورزی سرمایه گذاری شده است.
  میلیارد ریال تسهیالت توسط بانـک  9636پرداخت

 کشاورزی استان اردبیل

شعب بانک کشاورزی استان اردبیل طی نه مـاهـه 

میلیارد ریال تسهیالت بـه  3۱9۱سال جاری مبلغ 

متقاضیان به ویژه فعاالن بخش کشاورزی پرداخت 

 کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شـعـب بـانـک 

کشاورزی استان اردبیل، این میزان تسهیـالت بـه 

نفر متقاضی پرداخت شده است که نسبت  2294۱

 درصد رشد دارد. 8به مدت مشابه سال قبل 
  درصدی اعتبارات صندوق توسعه ملی در  466جذب

 استان کرمان 

شعب بانک کشاورزی استان کرمان موفق به جذب 

توسعه مـلـی ایـن  درصد اعتبارات صندوق  1۱۱

  شدند.   94استان در سال 

به گزارش روابط عمومی مدیریت شـعـب بـانـک 

مـیـلـیـارد ریـال  132کشاورزی استان کرمان، 

های  تسهیالت از محل این اعتبار برای توسعه طرح

توسعه کشاورزی در استان تخصی، یافتـه و بـه 

 متقاضیان پرداخت شده است.

  میلیارد ریال تسهـیـالت  26279پرداخت

توسط بانک کشاورزی مدیریت امور شعـب 

 تهران بزرگ 

شعب بانک کشاورزی در تهران بزرگ از ابـتـدای 

میلـیـارد  2۱253سال جاری تا پایان آذرماه مبلغ 

ریال تسهیالت به متقاضـیـان زیـربـخـش هـای 

کشاورزی،بازرگانی و خدمـات،صـنـعـت و قـرض 

 الحسنه پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت امور شعب بانـک 

نفـر 8635در تهران بزرگ، این میزان تسهیالت به 

 متقاضی پرداخت شد.

میلیارد ریـال از 12۱59 شایان ذکر است بیش از 

این تسهیالت نیز در زیر بخش های کشـاورزی و 

 دامداری به متقاضیان پرداخت شده است.

  مـیـلـیـارد ریـال  198پرداخت بیش از

تسهیالت باغبانی و زراعت توسط شـعـب 

 بانک کشاورزی استان بوشهر 

شعب بانک کشاورزی استان بوشهر از ابتدای سـال 

مـیـلـیـارد  438جاری تا پایان آذرماه ، بیش از 

تسهیالت در زیر بخش های زراعت و باغبانی  ریال 

 پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت شـعـب بـانـک 

کشاورزی استان بوشهر، این میزان تسهیـالت بـه 

 از کشاورزان استان پرداخت شد. نفر  245۱

  درصدی اعتبار اشتغال زایی سفر  84جذب

مقام معظم رهبری در اسـتـان خـراسـان 

 شمالی

با تالش کارکنان بانک کشاورزی استان خـراسـان 

درصد از اعتبار اختصاص یافته در سفر  81شمالی، 

مقام معظم رهـبـری بـه اسـتـان جـذب و در 

 واجدان شرایط قرار گرفت.  اختیار 

به گزارش روابط عمومی مدیریت شـعـب بـانـک 

کشاورزی استان خراسان شمـالـی، ایـن مـیـزان 

تسهیالت در راستای حمایت از اشتغـال زایـی و 

خودکفایی مدد جویان تحت پوشش کمیته امـداد 

 امام خمینی و بهزیستی استان، به آنان اعطا شد.

میلیارد ریالی ابـالغ  4۱شایان ذکر است، از اعتبار 

میلیارد ریال جـذب و بـه  32شده، تا کنون مبلغ

پـرداخـت  نفر از معرفی شدگان واجد شرایط 343

 شده است.

 اخبار کوتاه بانک کشاورزی ایران
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 درصدی بخش کشاورزی 44سهم 

درصدی  92در اقتصاد ایران و 

 فضای کسب و کار
 

 (4)ادامه از صفحه 

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که فعالیـت بـخـش 

کشاورزی یک زنجیره است اظهار داشت: با همـکـاری 

شورای پول و اعتبار، تصویب شد تا تسهیالت بـخـش 

درصـدی  18درصد با نرخ سود  21کشاورزی به جای 

 از طریق بانک کشاورزی ارایه شود.

وی با اشاره به لزوم توسعه بازار های هدف گفت: یـک 

عده کشورها دارای موافقت نامه گمرکی هستند مانند 

درصد وارد روسیـه  4کشور ترکیه که سیب را با تعرفه 

 25الـی  2۱می کند. اما کشاورز و صادر کننده ما با 

درصد می خواهد اینکار را انجام دهد آنها همین االن 

تومان از ما جلو هستند. هر چند که  13۱۱الی  12۱۱

 قیمتش در ترکیه گرانتر خریده باشد .

مهندس حجتی با بیان این که در حال رایزنـی بـرای 

حل این موضوع هستیم، خاطـرنشـان کـرد: مـا در 

محصوالت آبزیان برای صدور به روسیه همین مشکـل 

را داشتیم که در طی یکسال گذشتـه بـا مـذاکـرات 

زیادی که بخش دیپلماسی ما و وزارت امور خارجه و 

سفارتخانه داشتند، میگوی ما در حال صـدور اسـت  

قبال حتی موافقت نامه بهداشتی در این ارتبـاط نـیـز 

نداشتیم تا میگو صادر شود. در طی یکـسـال اخـیـر 

 25ها با پیگیری به دست آمد و تعـرفـه  موافقت نامه

 درصد رسید. 4درصدی آن به 

وزیر جهاد کشاورزی در زمینه صـرفـه جـویـی آب 

کشاورزی گفت: اساس کار ما در ارتباط با محصوالتـی 

که داریم می کاریم و الگوی کشـتـی کـه تـوصـیـه 

کنیم و همه برنامه ها حول مـحـور آب اسـت و  می

های عادی که داریم که در این جا باید  جدای از برنامه

از عنایاتی که مقام معظم رهبری، رییس جمهـوری و 

مجلس شورای اسالمی داشته و دارند و منابع خوبی را 

به بخشَ آب و خاک کشور در این دوره اخـتـصـاص 

هـزار  55۱اند، تشکر کنم  یکی از پروژه ها، طرح  داده

هکتاری خوزستان است که سرمایه گذاری در آب و 

میلیون دالر  5۱۱خاک در حال انجام است. همچنین 

در سیستان اختصاص دادند که آن هم در حال انجـام 

است و در سایر مناطق غرب و شمال غرب کشور ایـن 

 منابع هزینه می شود.

درصـد  18وی خاطرنشان کرد:سال گذشته ما حدود 

بارندگی کمتر داشتیم و طبق گفته جناب مـهـنـدس 

میلیارد متر مکعب هم بـه  6الی  5چیت چیان،حدود 

نسبت به سال های قبل از ذخایر زیر زمینی کـمـتـر 

میلیون تن محـصـول  8الی  7استفاده کردیم و حدود 

اضافه تولید کردیم  این نشانه صرفه جـویـی آب در 

 بخش کشاورزی است.

وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: بکارگیری روش های 

نوین آبیاری، کشت نشایی، کشت هـای مـتـراکـم و 

گلخانه ای و استفاده از بذور مقاوم به شوری و بـذور 

زودرس از جمله برنامه های ما برای صرفه جویـی در 

 مصرف آب است.

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: کشاورزی بیشتـریـن 

سهم آب بری را دارد اما کشاورزان ما نیز قدر آب را 

می دانند  همه باید دست به دست دهیم تا از طـریـق 

های مختلف در زمینه کاهش مصرف آب اقـدام  فعالیت

 نماییم.

مصطفی افشار نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار 

نفر زنبوردار در استان فعالیت  59۱کرد: یک هزارو 

کیلـوگـرم  7.5تن با میانگین تولید  644دارند که 

 عسل تولید می کنند.

وی بیان کرد: بر اساس آخـریـن آمـارگـیـری از 

زنبورستان های استان قزوین که همزمان با سراسر 

هـزار و  87کشور در مهر ماه سالجاری انجام شد، 

 کلنی زنبور عسل در استان وجود دارد. 822

افشار نژاد اظهار داشت: از این میزان عسل تولیدی  

کیلوگرم شـهـرسـتـان  485هزار و  425در استان 

هـزارو  19کیلوگرم آبیک،  631هزارو  54قزوین، 

کـیـلـوگـرم  797هزار و  2۱کیلوگرم البرز،  119

 54کیلوگرم بوئین زهرا و  327هزارو  69تاکستان، 

کیلوگرم عسل در شهرستان آوج تولـیـد  3۱هزارو 

می شود. وی تعداد کلنی های موجود در سـطـح 

 1۱قزوین،  595هزارو  47شهرستانها را به ترتیب 

البرز، پن  هـزارو  59آبیک، چهار هزارو  782هزارو 

 9بوئیـن زهـرا و  482هزارو  1۱تاکستان،  1۱۱

 شهرستان آوج برآورد کرد. 8۱4هزارو 

نفر زنبور دار  159۱افشار نژاد خاطر نشان کرد: از 

نـفـر  62نفر آبیک،  138نفر قزوین،  934استان، 

نفر بوئیـن زهـرا و  119نفر تاکستان،  171البرز، 

 نفر در شهرستان آوج فعالیت دارند. 166

مجری مسئول طرح تولید عسل استـان  خـاطـر 

نشان کرد: با توجه به  نقش زنبور عسل در افزایش 

محصوالت کشاورزی، برآورد تولید عسل و سـایـر 

فرآورده های زنبور عسل، مشخ، شدن رتبه زنبور 

داری در سطح کشور و در راستای برنامه ریزی در 

جهت ارتقا صنعت زنبور داری استان، آمار گیری از 

زنبورستانهای استان در مهر ماه سال جاری انجـام 

 شد.

نفر  3۱افشار نژاد اضافه کرد: این سرشماری توسط 

از کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی استان 

با نظارت مستقیم روسای مراکز و مدیـران جـهـاد 

کشاورزی شهرستان ها و روسای ادارات امـور دام 

شهرستانها و مدیریت طیور و مـعـاونـت بـهـبـود 

تولیدات دامی سازمان جهـاد کشـاورزی اسـتـان   

 اجرا شد. 

وی اظهار امیدواری کرد: با برنامه ریزی مناسـب و 

بکارگیری روشهای نوین بتوان در راستای توسـعـه 

صنعت زنبور داری و رشد و شکوفایی بیشتر بخش 

 کشاورزی گامهای موثری برداریم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومـی 

سازمان جهادکشاورزی اسـتـان چـهـارمـحـال و 

بختیاری، طهمورث فتاحی گفت: به مناسبت هفتـه 

پژوهش از محصوالت دو کارخانه صنایع تبدیلی که 

با استفاده ازتکنولوژی دانش بنیان تولید شده انـد، 

 رونمایی شد.

فتاحی اظهارکرد: این محصوالت درزمینه فرآوری و 

تولید چیپس میوه و تولیدفرآورده های نوین مالـت 

باکیفیت برتر برای مصرف دربازار مصرفی داخـلـی 

  وصادرات تولید وعرضه شده است.

وی بیان کرد: این کارخانـجـات تـوسـط بـخـش 

خصوصی و با حمایت صنایـع کشـاورزی اسـتـان 

 اندازی شده اند. راه

مدیر صنایع کشاورزی سازمـان جـهـادکشـاورزی 

استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: ایـن دو 

کارخانه صنایع غذایی و کشـاورزی در شـهـرک 

صنعتی شهرکرد و شهرک صنعتی هفشجان واقـع 

 هستند.

یحیی ابطالی در گفتگو با مهر دربـاره مـبـاحـث 

مطرح شده مبنی بر اینکه نسبت به گسترده شدن 

شیوع نوعی قارچ درختان موز هشدار داده شده و  

ها این مسئله را به عنوان انقراض مـوز  برخی رسانه

اند که باید مردم جهان از  تعبیر کرده و حتی گفته

این میوه خداحافظی کنند،  اظهـارداشـت: اصـال 

توان پیش بینی کرد که این اتفاق حتمـا رخ  نمی

 خواهد داد. 

وی با بیان اینکه قطعا متخصصین در این زمیـنـه  

آورنـد،  کنند و نژاد مقاومی را بوجـود مـی فکر می

سال اخیری که این بیماری در  3تا   2گفت: طی 

جهان  شدت یافته، همه محققان دنیـا در حـال 

فعالیت هستند که ارقام و نژادهای مقاوم بـه ایـن 

 بیماری را تولید کنند. 

معاون فنی سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره بـه 

 fusarium oxysporumاینکه بیماری قارچی 

cubense tropical race 4  سـال  65حـدود

پیش در دنیا گزارش شده است، اظهارداشت: ایـن 

سـال  65نوعی  قارچ خاک زی است که حـدود 

قبل در استرالیا و سپس در آفریقا گزارش شده و 

خسارت سنگینی به محصول مـوز در ایـن دو 

 منطقه وارد کرده است. 

ابطالی با بیان اینکه خوشبختانه تـاکـنـون ایـن 

بیماری در کشور ما مشاهده نشده است، افزود: مـا 

سال قبل که این بحث بـه صـورت  1۱از حدود 

جدی در دنیا مطرح شد، در حال رصد  و مراقبـت 

هـای جـنـوب  هستیم تا آثاری از آن  در اسـتـان

 شرقی کشور  ظاهر نشود. 

این مقام مسئول در سازمان حفط نباتات با اشاره  

به اینکه  آلودگی درختان موز به این بیمـاری در 

اکثر کشورهای آسیای جنوب  و کشور پاکسـتـان 

مشاهده و گزارش شده است، تاکید کرد: به همین 

کنیم که بیماری مذکور  دلیل ما به شدت رصد می

وارد ایران نشود ضمن اینکه انتقال آن از طـریـق 

گیرد و  تنها توسط خـاک و  میوه موز صورت نمی

 پذیر است.   های گیاهی درخت موز امکان اندام

ابطالی اقدامات سازمان حفظ نباتات را در زمیـنـه 

جلوگیری از ورود این بیماری به کشور مورد اشاره 

ایم  هایی ایجاد کرده قرار داد و گفت:  ما محدودیت

اجازه واردات خاک از مناطق آلوده به هی  وجـه  و 

ایـم  داده نمی شود ضمن ایـنـکـه اعـالم کـرده

های گیاهی درخت موز نیز نـبـایـد از ایـن  اندام

مناطق وارد شود. وی اضافه کرد: عالوه بر این،  ما 

های جنوب شرقـی  ایم در استان اطالع رسانی کرده

بویژه از مسیر سیستان و بلوچستان دقت زیـادی 

 ای به کشور وارد نشود.  شود که مورد آلوده

محمد حسین مصلحی راد روز چهارشنبه در گفـت 

وگو با خبرنگار افزود:میزان صـادرات مـحـصـوالت 

 526مختلف کشاورزی در سال جاری هشت هزار و 

تن است که در مقایسه با تاریخ مشابه سال گذشته 

تن بوده که نشان دهنده رشـدی  792پن  هزار و 

 تن می باشد. 734معادل دو هزار و 

وی اظهار کرد:در حال حاضـر یـازده مـحـصـول 

کشور صادر می شـود کـه  26کشاورزی استان به 

تن در صدر صـادرات  925کشمش با هفت هزار و 

 محصوالت کشاورزی استان قزوین قرار دارد.

مصلحی راد یاد آور شد:میزان صـادرات کشـمـش 

تن بود که  619استان در سال گذشته چهار هزار و

درصد به حدود  17۱امسال در مدت مشابه با رشد 

 تن می باشد. 925هفت هزارو 

وی، محصوالت کشاورزی صادراتی استان را شامـل 

کشمش، انجیر، تخمه خربزه، توت، پستـه، چـای، 

 زیره، زعفران، حنا، زرشک و خرما عنوان کرد.

کشور مقصد صادرات محـصـوالت  27به گفته وی 

کشاورزی استان هستند که آلمان، هلند، مـالـزی، 

مجارستان، عراق، لیبی، اتریش، کانادا، لـهـسـتـان، 

 اسپانیا، بلژیک، ایتالیا جزو این کشورها می باشند.

هـزار هـکـتـار اراضـی  48۱استان قزوین دارای 

هزار بهره بردار است کـه سـاالنـه  8۱کشاورزی و 

بیش از چهار میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی 

 در این استان تولید می شود.

 گزیده اخبار کشاورزی ایران

 صادرات محصوالت کشاورزی قزوین یک و نیم برابر افزایش یافت

 تن عسل در استان قزوین تولید می شود 211سالیانه 

 کارخانه حوزه صنایع کشاورزی رونمایی شد 2از تولیدات دانش بنیان 

 تولید موز جهان در خطر 

http://media.mehrnews.com/d/2015/10/31/4/1889447.jpg?ts=1448516263924
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گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به نقل از بـی 

هـزار  183بی سی، در سال جاری در این کشور 

هکتار زمین خشخاش کشت شده، در حالـی کـه 

هزار هکتـار بـوده  224این رقم در سال گذشته 

 است.

مسئوالن اداره مبارزه با مواد مـخـدر و جـرایـم 

سازمان ملل متحد این کاهش کشت خشخاش را 

سابقه خوانده اند. بـر  به این سو بی 2۱۱9از سال 

اساس این گزارش، بیشترین کشت خشخـاش از 

سوی کشاورزان در افغانستان در والیات جنوبی و 

گیرد. هلمند در جنوب  غربی این کشور صورت می

افغانستان در صدر تولیدکنندگان خشخاش قـرار 

دارد. والیت بلخ که پیش از این عاری از کشـت 

خشخاش شده بود، دوباره شامل والیاتی شده کـه 

 14شود. اکنون تنـهـا  در آن خشخاش کشت می

 والیت افغانستان عاری از کشت خشخاش است.

به دنبال کاهش کشت خشخاش، تولید تریاک در 

تن کاهـش  33۱۱درصد حدود  48این کشور نیز 

یافته است. کاهش تولید تریاک سبـب افـزایـش 

قیمت آن در بازارها شده است. در گـزارش اداره 

مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملـل آمـده 

 131که قیمت یک کیلو تریاک در سال جاری از 

 دالر رسیده است. 17۱دالر به 

سالمت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مـخـدر، در 

نشست اعالم این گزارش گفت که همکاری مـردم 

با ادارات مبارزه با مواد مخدر دلیل کاهش کشـت 

 خشخاش در افغانستان بوده است.

در گزارش اداره مبارزه با مواد مخـدر و جـرایـم 

سازمان ملل آمده است که تلـفـات انسـانـی در 

مبارزه با مواد مخدر در افغانستان نیـز در سـال 

جاری کاهش یافته است. بر اساس معلومات ایـن 

نسبت  2۱15گزارش شمار تلفات انسانی در سال 

نفر به پن  نـفـر کـاهـش  143از  2۱12به سال 

یافته است. هماهنگی بیشتر بین نهادهای دولتـی 

موظف در مبارزه با مواد مخدر، دلیل این کاهـش 

 تلفات خوانده شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشـاورزی ایـران 

)ایانا(، رئیس جمهوری روسیه در پیامـی کـه از 

های این کشور منتشر شد، خطاب بـه  سوی رسانه

پارلمان روسیه اعالم کرده است روسیه بـایـد بـه 

ترین تولیدکننده محصوالت ارگانیک تبدیل  بزرگ

 شود.

والدیمیر پوتین گفت: با تولید محصوالت ارگانیک 

منـد  تنها، مردم کشورمان از این محصوالت بهره نه

شوند، بلکه با وجود منابع آب و خـاک کشـور  می

ترین تولیدکننده مـحـصـوالت  توانیم به بزرگ می

سالم، سازگار با محیط زیست و مـواد غـذایـی 

باکیفیت باال تبدیل شویـم، مـحـصـوالتـی کـه 

های زیادی است در بسیاری از کشـورهـای  مدت

 شود. غربی کمتر به آن توجه می

وی با اشاره به اینکه تقاضـا بـرای مـحـصـوالت 

ارگانیک در جهان در حال رشـد اسـت، افـزود: 

داشتن رویکرد ملی در این زمینه ضروری است و 

باید بتوانیم تمامی مـواد غـذایـی  2۱2۱تا سال 

 کشور را خودمان تأمین کنیم.

، سـال تـغـیـیـر در 2۱15گفتنی است، سال 

کشاورزی روسیه از سوی دولت این کشـور بـوده 

است که رویکرد جدیدی را پـیـش گـرفـتـن و 

 اند. گذاری محصوالت را اجباری کرده برچسب

رئیس جمـهـوری ایـن کشـور  2۱15در ژانویه 

گذاری محصوالت تراریختـه را در ایـن  برچسب

ای که برای حمایـت از  کشور اجباری کرد، الیحه

کننده و رفاه حال آنهـا تصـویـب شـد و  مصرف

های مبهم و نامشخصی کـه  جرایمی برای برچسب

شده ژنتـیـکـی  روی محصوالت حاوی مواد اصالح

 شد در نظر گرفته شد. زده می

وزیر روسیه با  در ادامه، در ماه ژوئن معاون نخست

بیان اینکه روسیه از محصوالت تراریخـتـه بـرای 

وری در بخش کشـاورزی اسـتـفـاده  افزایش بهره

نخواهد کرد، اظهار داشت: روسیه راه متفاوتـی را 

ها اسـتـفـاده  انتخاب خواهد کرد و از این فناوری

 کند. نمی

آرکادی دورکووی  خاطرنشان کرد: یکی از نتـایـ  

این تصمیم ما این است که تولیدات روسیه یکـی 

ترین محصوالت تـولـیـدی در  از تمیزترین و پاک

 جهان از لحاظ استفاده از تکنولوژی خواهد بود.

همچنین وزیر کشاورزی روسیه، نیکـو فـیـودورو 

معتقد است کشورش باید کشوری رها و آزاد از 

هرگونه محصوالت تراریخته باشد و تأکیـد کـرده 

خواهد به شهروندان آسـیـب  است که دولت نمی

 برساند.

، دولـت 2۱15الزم به ذکر است، در سپتـامـبـر 

روسیه ممنوعیت تولید مواد غذایی تراریختـه در 

 این کشور را اعالم کرده بود.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار 

ویژه شهرستان زابل از ابتالی شترهای وارداتی 

 آلوده به ویروس کرونا در سیستان خبر داد.

به گزارش کشاورزنیوز، هوشنگ ناظری بـیـان 

داشت: با توجه به مشاهده بیماری )مِرس( یـا 

)کرونا( در بـیـن شـتـرهـای وارداتـی در 

های شهرستان زابل که بـه سـنـدروم  قرنطینه

تنفسی در خاورمیانه معروف است کشتار شتـر 

در این منطقه بدون آنجام آزمایشـات الزم و 

 نمونه برداری ممنوع است.

وی ابراز داشت: در این راسـتـا از سـازمـان 

دامپزشکی خواسته شده است تا از تمامی شترهای 

 موجود در سطح منطقه نمونه گیری انجام شود.

وی تاکید کرد: ابتال و مشاهده این بـیـمـاری در 

شترهای وارداتی منجر به تشدید تدابـیـر شـدیـد 

بهداشتی شده است و تا زمانی که اطمینان الزم از 

صحت و سالمت آنها حاصل نشود اجازه کشـتـار، 

 واردات و صادرات شتر داده نخواهد داده شد.

وی یادآور شد در همین راستا کشتارخانگی دام در 

این شهرستان غیرمجاز و ممنوع است و قصـابـان 

موظفند دام های خود را برای کشتار به کشتارگـاه 

 صنعتی محمدآباد انتقال دهند. 

نفر شتر  25۱وی بیان داشت: در حال حاضر تعداد 

وارداتی در سه نقطه شهرستان زابـل قـرنـطـیـه 

اند و هنوز تصمیم نهایی برای انـتـقـال آنـهـا  شده

 گرفته نشده است.

در همین رابطه معاون سالمت اداره کل دامپزشکی 

هـای  سیستان و بلوچستان گفت: نمـونـه بـرداری

های ایـن  انجام شده از شترهای موجود در قرنطینه

سازمان در منطقه سیستان ابتال و وجود عامل ایـن 

بیماری در بدن احشام مورد نمونه برداری را تاییـد 

 می کند.

هـای  دکتر غالمرضا سرگزی گفت: نمونـه بـرداری

انجام گرفته از شتر های وارداتی به سیستان حاکی 

 از ابتالی تعدادی از احشام به این بیماری دارد.

وی ابراز داشت: با وجود اینکه عامل بـیـمـاری در 

بدن این حیوانات وجود داشته و آزمایشات مثـبـت 

گزارش شده است اما عالیم بالینی تاکنون در ایـن 

 حیوانات بروز نکرده است.

وی اظهار داشت: تاکنون گزارشی مبنی بـر مـرگ 

این حیوانات بر اثر این بیماری گزارش نشده اسـت 

اما تماس این حیوانات با سایر دام ها و همچنـیـن 

 انسان خطر ساز است.

وی ماهیت دوران قرنطینه را پاکسازی بدن دام از 

هـا  این ویروس عنوان کرد و افزود: کشتار ایـن دام

تحت نظر مسئوالن بهداشتی و ناظـران سـازمـان 

دامپزشکی و مصرف گوشت آنها در صورتیـکـه بـا 

رعایت نکات بهداشتی انجام گیرد و مرحله پـیـش 

سرد در خصوص آن رعایت شود خـطـری بـرای 

 سالمت انسان ها ندارد.

وی افزود: مهمترین اقدام پیشگیرانـه پـرهـیـز از 

نزدیک شدن به شتر در کشورهای درگیر بـا ایـن 

بیماری به خصوص عربسـتـان و امـارات اسـت، 

خوردن گوشت شتر نیز فقط در صورت پخت کامل 

 آن توصیه می شود.

سید حسین مهاجران در گفتگو بـا مـهـر دربـاره 

وضعیت بازار میوه طی روزهای اخیر اظهـارداشـت: 

ها کامال پر هستند  عرضه میوه بسیار فراوان و مغازه

ها نـیـز  و هی  کمبودی وجود ندارد. بنابراین قیمت

 تغییری نداشته است. 

رئیس اتحادیه میوه و سبزی با بیان اینکه قـیـمـت 

گوجه فرنگی همچنان گران است، گفت: در حـال 

حاضر قیمت هرکیلوگرم گوجه فرنگـی گـلـخـانـه 

تومان و  3۱۱۱تا  28۱۱ای بین  تومان، بوته 5۱۱۱

تومان اسـت  ضـمـن  15۱۱تا  1۱۱۱انباری بین 

های انباری از کیفیت خوبی برخـوردار  اینکه گوجه

 نیستند و همگی خال زده و لک دار هستند. 

فرنگی تا حـدود  وی با اشاره به اینکه قیمت گوجه

روز آینده تغییری نخواهد داشت، اضافه کـرد:  2۱

تـا  65۱درحال حاضر قیمت سیب زمینی هم بین 

تـومـان و  15۱۱تا  9۱۱تومان، پیاز بین  1۱۱۱

 2۱۱۱تـا  15۱۱پرتقال تامسون با کیفیت  بین 

 تومان است. 

تا  2۱۱۱مهاجران قیمت هرکیلوگرم نارنگی را بین 

تومان اعالم و اضافه کـرد: هـرکـیـلـوگـرم  35۱۱

تومان، سیب قرمز  35۱۱تا  25۱۱لیموشیرین بین 

تومان و مـوز بـیـن  35۱۱تا  2۱۱۱و سفید بین 

 رسد.  تومان به فروش می 35۱۱تا  32۱۱

رئیس اتحادیه میوه و سبزی تصریح کرد: کیفـیـت 

های داخلی سبب شده تـا  باال و قیمت پایین میوه

های خارجی موجود در بـازار  استقبال مردم از میوه

کم شود که همین مساله نیز سبب کاهش عـرضـه 

 ها شده است.  این نوع میوه

 های خارجی ازرونق افتاد بازارمیوه

 تایید آلودگی شترهای وارداتی از پاکستان به ویروس کرونا

 سابقه کشت خشخاش در افغانستان کاهش بی

 شود ترین تولیدکننده محصوالت ارگانیک تبدیل می روسیه به بزرگ

http://media.mehrnews.com/d/2015/06/20/4/1744305.jpg?ts=1448516263924
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مجری طرح زیتون گفت: از ابتدای زمان برداشـت 

هزار تن میوه زیتون  1۱۱از باغات تاکنون بیش از 

 برداشت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رمضانی مـلـک 

رودی با اشاره به اینکه وسعت باغات زیـتـون در 

هزار هکتار است، افزود: برداشت ارقـام  82کشور 

هـای مـرکـزی و  روغنی زیتون در باغات استـان

شـود امسـال  جنوبی ادامه دارد و پیش بینی مـی

هزار تن روغن زیتون  با کیفیت مطلوب  5بیش از 

 در کشور تولید و عرضه شود.

به گفته این مقـام مسـئـول در وزارت جـهـاد 

کشاورزی از ابتدای زمان برداشت از باغات تاکنون 

هزار تن میوه زیتون برداشـت شـده  1۱۱بیش از 

 است.

وی گفت: امسال برای افزایش میزان تولید روغـن 

های سیار روغن گیری در اخـتـیـار  زیتون، دستگاه

باغداران قرار گرفت و همین اقدام سبب شد حدود 

 درصد محصول زیتون روغن گیری شود. 4۱

مدیر طرح توسعه زیتون وزارت جهـاد کشـاورزی 

دستگاه سـیـار روغـن  4۱افزود: تاکنون بیش از 

هـای  گیری در مناطق و روستاهایی که با کارخانـه

روغن کشی فاصله دارند، توزیع شده است و ایـن 

ها سبب افزایش کیفیت روغن استحصالـی  دستگاه

و کاهش ضایعات میوه و انباشت آن در این مناطق 

 شده است.

 هزار تن زیتون از باغات کشور 466برداشت 

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران، در دیـدار 

هـای  مدیرکل دفتر امور بین المـلـل و سـازمـان

تخصصی و نـمـایـنـده تـام االخـتـیـار وزیـر 

جهادکشاورزی در امور چین، ریـیـس سـازمـان 

دامپزشکی کشور، رییس سازمان حفظ نـبـاتـات 

کشور، مدیرکل توسعه صادرات و تنـی چـنـد از 

ها با سفیر چین در تهران که  مسووالن این سازمان

در محل این وزارتخانه انجام شد، امضا و مـبـادلـه 

های بهداشت دامی و گیـاهـی  موافقتنامه همکاری

 میان دو کشور مورد تاکید قرار گرفت.

هـای  الـمـلـل و سـازمـان مدیرکل دفتر امور بین

تخصصی وزارت جهادکشاروزی در این مالقات بـا 

هـای  بیان این که دولت ایران، توسعه هـمـکـاری

بخش کشاورزی با چین را در دستور کـار خـود 

هـا، الزم  دارد، گفت: به منظور توسعه هـمـکـاری

های اقتصادی  است بسترهای مناسب برای فعالیت

 و تجاری میان دو کشور ایجاد شود.

وی ادامه داد: در حال حاضـر مـیـزان صـادرات 

 3۱تـا  25محصوالت کشاروزی ایران به چیـن 

شود در حالی کـه ایـران  میلیون دالر برآورد می

های فراوانی در بخـش کشـاورزی بـرای  ظرفیت

 صادرات به چین دارد.

هومن فتحی، مسایل بهداشت دامی و گیاهی را از 

موانع افزایش سطح تجارت محصوالت کشـاورزی 

میان دو کشور عنوان و تصریح کرد: بـا نـزدیـک 

شدن سفر رییس جمهوری خلـق چـیـن، وزیـر 

کشاورزی و سایر مقامات ارشد این کشور به ایران، 

هـای  هـای هـمـکـاری مایلیم مشکالت و زمیـنـه

 مشترک بین دو کشور، بررسی و حل و فصل شود.

وی معطل ماندن صادرات میگو و پـای مـرغ بـه 

چین را بخشی از این مشکالت نام برد و خواستـار 

پیگیری آن از سوی سفیر چین و رفـع مـوانـع 

 صادرات شد.

در این دیدار،  مهدی خل  با اشاره به واردات بالـغ 

هزار تن ماهی مانند تیالپیا و اقالم خـوراک  25بر 

دام مانند ذرت و جو از چین به کشورمان، گـفـت: 

برای تبادل کاالهای دامی الزم است ارتـبـاطـات 

میان کارشناسان و مسووالن دامپزشکی دو کشـور 

نزدیک تر و موافقتنامه بهداشتی و دامـپـزشـکـی 

 تبادل شود.

وی از آمادگی تجار ایران برای صادرات میگو، پای 

های دامی به چین خبر داد و  مرغ و برخی از اندام

اظهار داشت: صادرات این اقالم دامـی نـیـاز بـه 

 هماهنگی میان دامپزشکی دو کشور دارد.

در این دیدار، محمدعلی باغستانی نیز خـواسـتـار 

واردات سموم کشاورزی با کیفیت از چین شـد و 

درصد واردات سموم کشاورزی به  8۱تصریح کرد: 

 ایران مربوط به چین است.

وی با بیان این که تجار ایرانی خواستار تسریع در 

کار مبادله و صادرات کاال به چین هستند، انعـقـاد 

موافقتنامه همکاری قرنطینه گیـاهـی مـیـان دو 

کشور را به منظور تامین امنیت غذایـی ضـروری 

 خواند.

رییس سازمان حفظ نباتات کشور، حجم مبـادالت 

کاالهای کشاورزی مانند کنجـالـه، ذرت، جـو و 

گیاهان زینتی میان ایران و چین را باال دانست و 

افزود: توسعه فضای تجارت براساس اعتماد متقابل 

 پذیر است. در زمینه بهداشت امکان

دکتر شجری مدیر کل توسـعـه صـادرات وزارت 

جهادکشاورزی نیز در این دیدار گفت: ایـران در 

زمینه کشاورزی، قابلیت صادراتی زیادی در حـوزه 

مرکبات، لبنیات، گیاهان دارویـی، مـحـصـوالت 

 ارگانیک، انواع خرما و سبزی و صیفی جات دارد.

وی افزود: انتظار داریم کشور چیـن در زمـیـنـه 

واردات محصوالت کشاورزی از ایـران هـمـکـاری 

 بیشتری از خود نشان دهد.

شجری در عین حال به تعرفه زعفران اشاره کرد و 

ابراز داشت: تعرفه ای که چین برای زعفران ایـران 

در نظر می گیرد، تعرفه گیاهان دارویی اسـت در 

حالی که در تمام دنیا زعفران به عـنـوان گـیـاه 

عطری شناخته شده است و تعرفه آن نیز مـانـنـد 

 شود. گیاهان عطری محاسبه می

در این دیدار پانگ سن، سفیر چین در تهـران بـا 

هـای  تاکید بر این که در حوزه کشاورزی، ظرفیـت

زیادی برای همکاری میان دو کشور وجـود دارد، 

اذعان داشت: مبادالت تجاری میان دو کشـور در 

میلیارد دالر بوده و مـعـامـالت  5۱سال گذشته 

نفتی میزان قابل توجهی از این معـامـالت را در 

 برداشته است.

های مـطـرح شـده در ایـن  سفیر چین، موضوع

 های کشاورزی مهم خواند  نشست را برای همکاری

هایی از دو کشور برای  و خواستار آن شد که هیات

بررسی و حل و فصل مشکالت موجود در تجـارت 

 محصوالت کشاورزی تشکیل شود.

 توافقات بهداشت دامی و گیاهی در سفر رییس جمهور چین به ایران

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران به نـقـل از 

پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، هومـن 

الملل و سازمانـهـای  فتحی، مدیرکل دفتر امور بین

تخصصی وزارت جهاد کشاورزی، گفت: سـیـاسـت 

وزارت جهاد کشاورزی، واردات صرف محـصـوالت 

نیست، بلکه بر روی تولید مشـتـرک و انـتـقـال 

 تکنولوژی به داخل کشور تمرکز دارد.

هــای مشــتــرک دراز مــدت و  وی هــمــکــاری

هایی همچـون دام، بـذر،  گذاری در بخش سرمایه

های کشاورزی را به نفع دو  صنایع غذایی و ماشین

 کشور عنوان کرد.

فتحی با اشاره به صدور گواهی محصوالت ارگانیک 

از سوی صربستان اظهار داشت: صدور گواهی برای 

محصوالت ارگانیک، زمینه خوبی بـرای تـوسـعـه 

 های دو کشور است. همکاری

در این دیدار محسن تواضع، مسوول بذر کشور نیز 

های کشاورزی مـیـان ایـران و  روابط و همکاری

صربستان را خوب ارزیابی و بـر تـوسـعـه ایـن 

ها به ویژه در زمینه بذر ذرت، چغندرقند،  همکاری

 دانه های روغنی و علوفه تاکید کرد.

وی در مورد تولید مشترک بذر در ایران و واردات 

بذرهای جدید و مرغوب از صربستان اعالم آمادگی 

و خاطرنشان کرد: تـاکـنـون دو رقـم ذرت از 

صربستان در ایران ثبت شده و ما از تولید مشترک 

بذرهای جدید سبزی و صیفی در کشور استقـبـال 

 کنیم. می

ریـزی و  مهدی بختیاری، رییس گـروه بـرنـامـه

خدمات فنی و فرنطینه سازمان حفظ نباتات نـیـز 

هـای  در این دیدار، سموم و قرنطینه را از بـخـش

همکاری ایران و صربستان نام برد و گفت: با وجود 

ثبت سموم با نام تجاری درکشور ما، ایران آمـاده 

تسریع و تسهیل خرید سموم کشاورزی استاندار و 

 با کیفیت از صربستان است.

در ادامه این دیدار، ویلکویووانووی  مـعـاون اتـاق 

بازرگانی صربستان با اذعان به ایـن کـه بـخـش 

کشاورزی صربستان و ایران دارای روابـط خـوبـی 

هستند، خواستار همکاری دو کشور برای تـولـیـد 

مشترک و صادرات مجدد محصوالت کشاورزی بـه 

 بازارهای هدف در منطقه شد.

وی افزود: بخش خصوصی صـربسـتـان، تـجـارب 

خوبی در زمینه همکاری کشاورزی با کشورهـایـی 

که هدف ایران برای تجارت محسوب می شـونـد، 

 دارد.

معاون اتاق بازرگانی صربستان ادامه داد: اخیراً بـا 

تحوالتی که در قوانین و مقررات صربستان ایـجـاد 

شده است، اتاق بـازرگـانـی در زمـیـنـه تـمـام 

ها و اسنادی که مبادله می شـود، نـظـر  نامه تفاهم

خواهد داد و از این رو، تمام تالش خود را بـرای 

انعقاد و مبادله تفاهم نامه های کشاورزی با ایـران 

 خواهیم کرد.

سووتیسالو دوالپچو از پژوهشکده کشاورزی 

محصول  1۱۱صربستان نیز گفت: ما بذر بیش از 

از جمله ذرت، دانه های روغنی، گندم، گیاهان 

کشور  31علوفه ای و گیاهان دارویی را تولید و به 

دنیا صادر می کنیم و ایران در رتبه دوم صادرات و 

تکنولوژی بذر قرار دارد. وی در عین حال نسبت 

به توسعه همکاری با ایران در زمینه بذر ابراز 

 تمایل کرد.

 توافق ایران و صربستان برای تولید مشترک بذر
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 گزیده اخبار کشاورزی ایران

 معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد 

 ضرورت افزایش میزان اعتبارات مربوط به تحقیقات حوزه کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر اسکندر زند، در گردهمایی 

مسئوالن تحقیقات و آموزش و تروی  منطقه چهار 

کشور با اشاره به موسسـات و ایسـتـگـاه هـای 

ای بـه  تحقیقاتی کشاورزی اظهار داشت: بـرنـامـه

منظور توسعه بخش تولیدی واکسن و سـرم در 

استان مرکزی داریم زیرا یـکـی از شـش واحـد 

 تحقیقاتی رازی در این استان قرار دارد.  موسسه

وی افزود: بنابر این است کـه اسـتـانـداری زیـر 

ها و عمران را برای تـوسـعـه تـولـیـدات  ساخت

کشاورزی فراهم کند و ما نیز تجهیزات را فـراهـم 

 می کنیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: سـیـاسـت 

جدید سازمان تحـقـیـقـات آمـوزش و تـرویـ  

کشاورزی، توجه ویژه به مصرف آب در بـخـش 

کشاورزی است و این مهم به تمام مـراکـز ابـالغ 

 شده است.

زند اضافه کرد: بودجه تحقیقات حوزه کشـاورزی 

در کشور متاسفانه خوب نیست و مطالبـه مـقـام 

 4بـه  14۱4معظم رهبری این است که تا سال 

در  95صدم درصد برسد و ما امیدواریم تا سـال 

حوزه کشاورزی به یک صدم درصـد از تـولـیـد 

 ناخال، داخلی برسیم.

رئیس جهاد کشاورزی استان مرکزی نیز در ایـن 

جلسه اظهار داشت: در حال حاضر میزان اراضـی 

 35۱تحت شیوه آبیاری تحت فشار استان مرکزی 

هزار هکـتـار  16۱هزار هکتار است و از این مقدار 

 قابلیت اجرای سیستم های نوین آبیاری دارد.

 75های آبیاری تـحـت فشـار  وی افزود: راندمان

های موضعی قطره ای و نـویـن  درصد و در سیستم

 درصد است. 95باالی 

رئیس جهاد کشاورزی کشاورزی استان مـرکـزی 

تصریح کرد: مزایای این سیستم هـا کـمـک بـه 

اقتصاد کشاورزی، عملکرد بیشتر و راحتی در سـم 

 پاشی و کوددهی و برداشت محصول است.

وی گفت: در یکی از مزارع ساوه با اسـتـفـاده از 

سیستم آبیاری نوین، آب مصرفی از چهار چاه بـه 

سه چاه رسیده و محصوالت این مزرعه از هشـت 

 تن رسیده است. 16تن به 

رئیس جهاد کشاورزی استان مرکزی بیـان کـرد: 

ای و افـزایـش  امسال اولویت روش آبیاری قطـره

عملکرد و صرفه جویی در آب از اهداف این برنامـه 

سـال آیـنـده  15است و با توجه به این که در 

مشکل  کم آبی خواهیم داشت باید با اجرای ایـن 

 طرح مشکل کم آبی را مدیریت کنیم.

وی با اشاره به بحث آموزش و تحقیقات در بخـش 

کشاورزی گفت: آموزش یک اقدام خـوب اسـت، 

هدف از ادغام مرکز تحقیقات و آمـوزش، حـذف 

مراکز و دوره های کاردانی در این مورد اسـت تـا 

کارکنان و بهره برداران به صـورت کـاربـردی و 

مناسب آموزش داده شوند و نیـرو هـای جـدیـد 

استخدام باید اطالعات به روز داشته بـاشـنـد تـا 

 حضورشان موثر باشد.

رئیس جهادکشاورزی استان مرکزی تصریح کـرد: 

نفر در اسـتـان مـرکـزی  13۱در سال گذشته 

استخدام شدند در حالی که اطـالعـات اجـرایـی 

ندارند و آموزش تئوری و کالسیک نـمـی تـوانـد 

پاسخگوی بخش کشاورزی باشد بنابراین وظیـفـه 

حاکمیتی ما کارهای ترویجی و تحقیقی اسـت و 

امور تصدی گری باید به بخش خصوصـی واگـذار 

 شود.

در این نشست حسن خـمـیـس آبـادی، دبـیـر 

گردهمایی مسئوالن تحقیقات، آموزش و تـرویـ  

منطقه چهار با اشاره به اهم مصوبات در طی چهار 

جلسه قبل اظهار داشت: پیگیری حراست فیزیکـی 

و ضرورت مشارکت فعال حراست کل سازمـان از 

مهمترین مسائل بوده و مقرر شد بررسی جـداول 

دستور العمل تشویق و افزایش انگیزه برای مراکـز 

 تحقیقاتی مورد توجه قرار گیرد.

های مسئوالن تحقیقات و آمـوزش  دبیر گردهمایی

هـای  و تروی  منطقه چهار تصریح کرد: ارائه راهکار

درآمدزا در مراکز تحقیقاتی، لحاظ کرددن سـهـم 

درآمد مراکز از درآمدهای ثبت و گواهـی بـذر و 

درخواست صدور مجوز الزم برای فروش فـنـاوری 

استان ها به کشور های همـسـایـه و تـاسـیـس 

کنسرسیوم بین مراکز منطقه چهار نیز باید بررسی 

 شود.

ابتکاربا بیان اینکه به عنـوان نـمـایـنـده رئـیـس 

جمهوری ایران در این اجالس حضور داشته، اظهار 

ساعت حضور در پاریس با نمایندگـان  36کرد: طی 

کشور جهان از جمله چهار کشور که از اعضـای  5۱

دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد هسـتـنـد، 

دیدار کردم که دیدار و مذاکره با اشرف غنی رئیس 

جمهور افغانستان در خصوص حق آبه تاالب بـیـن 

المللی هامون، فواد معصوم رئیس جمهور عراق در 

خصوص موضوع گرد و غبار و لـزوم هـمـکـاری 

ای در این زمینه، آنگال مرکـل صـدراعـظـم  منطقه

آلمان در خصوص همکاری های دو جانبه محـیـط 

زیستی و تمایل ایران به استفاده از دانش و تجربـه 

و فن آوری آلمان در زمینه انرژی های نو، شیـنـزو 

ها بـرای  آبه نخست وزیر ژاپن در خصوص همکاری

احیای دریاچه ارومیه و تاالب بین المللی انزلـی از 

 جمله این دیدارها و مذاکرات بود.

وی با بیان اینکه ماهیت مسائل محیط زیسـت بـه 

هـای  ای است که برنامه ریزی برای رفع چالش گونه

این حوزه، همچنین نتیجه گیری از اقـدامـات و 

ریزی ها در بلندمدت و به صورت تـدریـجـی  برنامه

ها در  است، اظهار کرد: بسیاری از اقدامات و برنامه

سطوح مختلف سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجـرا، 

نظارت و جلب مشارکت مردم طی دو سال گذشتـه 

هـای  توسط دولت یازدهم در زمینه رفـع چـالـش

محیط زیست در حوزه های مختـلـف هـمـچـون 

هـا و  کاهش آلودگی هوا، حفظ و احـیـاء تـاالب

ها، افزایش مشارکت مردم در حفظ محـیـط  دریاچه

زیست، آموزش و توانمندسازی عمومی در زمـیـنـه 

محیط زیست صورت گرفته که اگرچه اثرات مثبت 

این اقدامات قابل مشاهده است اما به دلیل تعدد و 

گستردگی مشکالت و نتیجه گـیـری تـدریـجـی 

 همچنان تا حصول نتیجه کامل، فاصله داریم.

معاون رئیس جمهور ضمن یادآوری چهار الیـحـه 

زیست محیطی هوای پـاک، خـاک، ارزیـابـی و 

ها که در نوبت طرح مجلس قرار دارد، گفـت:  تاالب

همکاری نمایندگان در اولویت بخشی به این لوایـح 

و بررسی و تصویب آن ها کمک بزرگی به محـیـط 

 زیست کشور خواهد بود.

معاون رئیس جمهور در پاسـخ بـه پـرسـشـی از 

وضعیت تاالب جازموریان نیز با اشاره بـه بـرخـی 

اقدامات انجام شده برای احیاء و حفظ این تـاالب، 

گفت: مطالعات استانی و ملی این طرح، از جـمـلـه 

مطالعات مربوط به تاثیر این تاالب در پدیده گرد و 

غبار، به اتمام رسیده و برنامه اقدام و اجرایی بـرای 

 حفظ و احیاء این تاالب آغاز شده است.

ابتکار اشاره ای هم به تکمیل مطالعات گرد و غبار 

در خوزستان و شناسایی کانون های این پدیده در 

استان و ابالغ آن به سازمان جنگل ها، مراتع و 

آبخیزداری جهت آغاز عملیات اجرایی داشت و 

گفت: تمام تالش خود را می کنیم تا با همکاری 

بین بخشی، شاهد بهبود کیفیت هوا در خوزستان 

 باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان حفاظت 

محیط زیست به دعوت کمیسیون کشاورزی، آب، 

منابع طبیعی و محیط زیست مـجـلـس شـورای 

اسالمی در جلسه این کمیسیون حضور یافت و بـا 

 اعضای آن گفتگو کرد.

معصومه ابتکار معاون رئیس جمـهـور و رئـیـس 

سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه با اعضای 

کشاورزی، آب، منابع طبیعی و مـحـیـط زیسـت 

مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ابالغ سیاست 

های کلی محیط زیست نظام توسط مقام مـعـظـم 

رهبری پشتوانه و دلگرمی بزرگ بـرای مـحـیـط 

زیست کشور و سازمان حفاظت محـیـط زیسـت 

است، گفت: البته طبعا ابالغ این سـیـاسـت هـا، 

مسئولیت و تکالیف سنگینی برای کلیه مسئـوالن 

به همراه دارد که ضرورت همگرایی و هـمـکـاری 

 بیشتر برای تحقق آن ها را می طلبد.

ابتکار با اشاره به روند آغاز به کـار کـنـوانسـیـون 

و بنا بـه  1992تغییرات آب و هوا، افزود: در سال 

نتای  حاصله از مطالعات جهانی که بیانـگـر آثـار 

گسترده فعالیت انسانی در تغییرات آب و هـوایـی 

زمین و به تبع تهدیدات این موضوع برای آینده و 

زندگی بشر در کره مسکون، کنوانسیون تغیـیـرات 

 آب و هوا تشکیل شد.

معاون رئیس جمهور ضمن یادآوری واکنش هـای 

متفاوت به تشکیل این کنوانسـیـون از جـمـلـه 

واکنشی مبنی بر اینکه تشـکـیـل کـنـوانسـویـن 

تغییرات آب و هوایی را تـوطـئـه ای از سـوی 

کشورهای توسعه یافته و صنعتی علیه کشورهـای 

در حال توسعه است، اظهار کرد: از هـمـیـن رو 

( موظف شد IPCCهیات بین دولی تغییرات اقلیم )

مطالعات گسترده و بی طرفانه ای بـر روی ایـن 

 موضوع انجام دهد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامـه داد: 

نشان داد، تغییرات اقلـیـمـی  IPCCنتای  مطالعات 

سال اخیر بر کره مسکون رخ داده به  3۱۱که طی 

هی  عنوان قابل مقایسه با تغییرات اقلیمی گذشته 

های انسـان  نیست و این تغییرات ناشی از فعالیت

 ساخت است.

 های ابالغی رهبر معظم انقالب پشتوانه محیط زیست کشور است سیاست

ساعت حضور  92ابتکار طی دکتر رایزنی های محیط زیستی 

 در اجالس تغییرات آب و هوایی پاریس
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 گزیده اخبار کشاورزی ایران

حجتی گفت: سال گذشته در تولید رکورد 

هزار  4۱۱تاریخی داشتیم و حدود یک میلیون و 

هزار تن چغندر قند  7۱۱میلیون و  4تن شکر و 

 برداشت شد که رقم بسیار خوبی بود.

به  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی 

، محمود حجتی با اشاره به اینکه وضع ذخایر 

کشور خیلی خوب است افزود: سال گذشته در 

تولید رکورد تاریخی داشتیم و حدود یک میلیون 

هزار تن  7۱۱میلیون و  4هزار تن شکر و  4۱۱و 

 چغندر قند برداشت شد که رقم بسیار خوبی بود.

وی گفت: در تولید نیشکر نیز شرایط بسیار خوبی 

داشتیم بنابراین با توجه به میزان چشمگیر تولید 

داخل و انباشت شکر در انبارها از سال های 

گذشته در مذاکرات انجام شده با وزارت صنعت، 

معدن و تجارت از ثبت سفارش جدید برای 

 واردات شکر جلوگیری شد.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: آنچه که در دو ماه 

نخست پاییز سال گذشته وارد شد مربوط به ثبت 

هزار تن  8۱۱بود بنابراین  92سفارش های سال 

 شکر وارد شد.

حجتی تأکید کرد: قیمت شکر در بازارهای جهانی 

کاهش یافته است و چون قیمت این محصول با 

قیمت نفت ارتباط دارد شاهد کاهش قیمت شکر 

بودیم.وی گفت: برای جلوگیری از واردات شکر از 

روش تعرفه و دریافت تفاوت قیمت وارداتی با 

 قیمت تولید داخل استفاده می شود.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: قیمت شکر وارداتی به 

هی  وجه نباید از شکر تولید داخل کمتر باشد تا 

 زنجیره تولید تا کارخانجات فراوری ضرر نکنند.

حجتی گفت: وزارت جهاد کشاورزی به صورت 

دائمی قیمت شکر وارداتی را پایش می کند تا 

 قیمت آن از قیمت شکر تولید داخل کمتر نباشد.

وی افزود: هم اکنون وضع بازار شکر خیلی خوب 

 است.

تا  5۱۱وزیر جهاد کشاورزی گفت: سال گذشته 

 تن در بخش شکر تراز منفی داشتیم. 6۱۱

معاون وزیر کشاورزی جهاد گفت: با توجه به پیش 

بینی افزایش تولید شکر نسبت به سالهای گذشته 

ها دیگر نیازی به واردات  و متعادل بودن قیمت

 نخواهیم داشت.

عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در 

گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران 

جوان، در خصوص واردات شکر اظهار داشت: پاییز 

فصل برداشت چغندر بوده و از طرفی اکنون در 

ها مشغول  مزارع برداشت ادامه دارد و کارخانه

تولید شکر هستند اما گفتنی است که با توجه به 

هزار تن واردات بعید  4۱۱شرایط مطلوب تولید و 

 است که دیگر نیازی به واردات داشته باشیم.

وی افزود: میزان تولید چغندر در سال جاری در 

درصدی  8مقایسه با سال گذشته از افزایش 

برخوردار بوده و نباید فراموش شود که این امر 

 بیانگر افزایش تولید شکر در کشور است.

کشاورز تصریح کرد: با توجه به پیش بینی افزایش 

های گذشته و متعادل  تولید شکر نسبت به سال

ها دیگر نیازی به واردات نخواهیم  بودن قیمت

 داشت.

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال  

کلیک  اینجا تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان

 کنید.

 وزیر جهاد کشاورزی خبر داد

 تولید بیش از یک میلیون تن شکر سال گذشته در کشور 

هزار هکتار از  5کاشت بهاره چغندر قند در 

 مزارع کشاورزی استان قزوین به پایان رسید.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، مدیر 

زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: 

هزار   5سطح کشت ابالغی چغندرقند در امسال 

هکتار برآورد شده است که بیشترینِ آن مربوط 

دو هزار هکتار و  به شهرستان بویین زهرا با 

 2۱۱کمترینِ آن مربوط به شهرستان تاکستان با 

 هکتار است.

پیش بینی شده است از این میزان سطح کشت، 

 هزار تن چغندر قند برداشت شود. 18۱بیش از 

جلیلوند افزود: ارقام توزیعی تحت کشت این 

مونوژرم خارجی شامل  محصول در استان ارقام 

پوما، ناگانو و رستا و رقم مونوژرم ایرانی  دوروتی، 

است. وی گفت: هر هکتار چغندر قند   ۱۱4

 3۱۱کیلوگرم کود فسفاته و  1۱۱میزان  به 

 کیلوگرم کود ازته نیاز دارد.

چغندرقند یکی از کشت های استراتژیک کشور 

استان قزوین است، کشت این گیاه در تناوب  و 

با سایر محصوالت زراعی ضمن بهبود الگوی 

کشت موجب ارتقای درصد خود اتکایی تولید 

شکر، افزایش ماده آلی خاک، حاصلخیزی خاک 

های هرز خواهد  و کنترل آفات، بیماری ها و علف

 شد.

 کشت بهاره چغندر قند در قزوین 

 واردات شکر منتفی شد

 :محتوای دوره

ی ارزیـابـی  ـ کلیات: تعربف طرح یا پروژه، تاریخچـه1

ی اقتصـادی، مـراحـل  ها، اهمیت طرح در توسعه طرح

های مختلف طـرح، اصـول  مختلف طرح، بررسی جنبه

ای در اقتصاد مهندسی، بهره، ارزش زمانـی پـول،  پایه

 کننده، پارامترها و شکل فرآیند مالی حداقل نرخ جذب

ی ارزش فعـلـی،  ـ معرفی و کاربرد فاکتورها: محاسبه2

 های مساوی ی پرداخت ی ارزش آتی، محاسبه محاسبه

های فعلی، آتی و پرداخـت مسـاوی،  روابط بین ارزش

 یابی خطی درون

های مخصوص فرآیند مالی: شیب یکنواخـت،  ـ حالت3

سری هندسی، روابط بین شیب یـکـنـواخـت، سـری 

 های فعلی، آتی و پرداخت مساوی هندسی، ارزش

های اقتصاد مهندسی به منظور ارزیـابـی و  ـ تکنیک4

ها: روش ارزش  پذیری اقتصادی طرح ی توجیه مقایسه

فعلی، روش یکنواخت ساالنه، روش نـرخ بـازگشـت 

ی  سرمایه، روش نسبت منافع به مخـارج، روش دوره

بازگشت سرمایه، روش تجزیه و تحلیل عمر خـدمـت، 

 روش ارزش آینده

ـ تجزیه و تحلیل اقتصادی بعد از کسـر مـالـیـات: 5

ی آن، ارزیابی و  های مختلف محاسبه استهالک و روش

 ها پس از کسر مالیات ی اقتصادی پروژه مقایسه

 ها ـ تأثیر تورم در تحلیل اقتصادی طرح6

 ـ آنالیز حساسیت7

 ـ تجزیه و تحلیل اقتصادی در شرایط عدم اطمینان8

 :ی دوره برگزارکننده

انجمن اقتصاد کشاورزی ایران با همـکـاری دانشـگـاه 

 شیراز

 :مخاطبین دوره

ی کـارآفـریـنـی،  ریزان حـوزه سیاستگذاران و برنامه

هـای  التحصیالن جویای کار در رشته متخصصان و فارغ

ها و موسسات  مختلف، کارشناسان بخش اعتبارات بانک

هـا و  های کارگزاری مالی و اعتباری، کارگزاران شرکت

هـا، مشـاوران  گذاری، کارشناسان مالی سازمان سرمایه

اقـتـصـادی، دانشـجـویـان  -های مالـی ارزیابی پروژه

های اقتصاد، کشاورزی، مدیـریـت، مـهـنـدسـی  رشته

 های مرتبط صنایع، حسابداری و رشته

 :مدرس دوره

کشـاورزی  دکتر اسماعیل فالحی  دکـتـری اقـتـصـاد

 اقتصاد منابع طبیعی گرایش

عضو هیأت علمی بخش اقتصاد کشـاورزی دانشـگـاه 

 شیراز

های اقتصـادی )اقـتـصـاد  ی ارزیابی طرح مدرس دوره

 مهندسی( وزارت نیرو

پژوهشگر و مدرس اقتصـاد، اقـتـصـاد کشـاورزی و 

 های مرتبط حوزه

 :بندی دوره زمان

 1394ماه  بهمن 1ماه و  دی 3۱تاریخ و مدت برگزاری: 

 ساعت 16به مدت 

 :مکان و محل برگزاری دوره

دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه 

 مهندسی اقتصاد کشاورزی

 ریال  18۱۱۱۱۱ :ی دوره شهریه

درصد تخفیف و اعضـاء انـجـمـن  15  )دانشجویان با

اقتصاد کشاورزی ایران با ارائه تصویر کارت عضـویـت 

 تخفیف خواهند بود( %5۱مشمول 

کنندگان در دوره، گواهـی از سـوی  به تمامی شرکت

 .انجمن اقتصاد کشاورزی ایران اعطا خواهد شد

 مهلت ثبت نام: 

 دیماه 29تا پایان روز سه شنبه 

 :نحوه ثبت نام

لطفا جهت ثبت نام، پس از واریـز هـزیـنـه دوره بـا 

 .دبیرخانه انجمن تماس حاصل فرمایید

 شماره حساب بانک کشاورزی: 

327243963 

 شماره کارت جهت واریز کارت به کارت: 

2693،3644،2927،3139 

 کارگاه آموزشی ارزیابی اقتصادی طرح ها
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http://www.yjc.ir/fa/news/5190205/کشت-بهاره-چغندر-قند-در-قزوین
http://www.yjc.ir/fa/news/5438637/واردات-شکر-منتفی-شد-قیمت-های-متعادل-بازار-واردات-را-کساد-کرد

