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تقاضا برای زمین های کشاورزی همواره تحت تأثیییر 
تقاضای محلی برای محصوالت کشیاورزی  تیریارت 
جهانی  تغییرات تکنولوژیکی  سیاست های دولیت و 
ترجیحات اجتماعی می باشد. با رشد جمعیت و رشید 
اقتصاد  تقاضا برای زمین به عنوان یکی از مهمتیریین 
منابع تولید طبیعی افزایش پیدا کرده و بیا افیزاییش 
تقاضا فشار مضاعفی بر کاربری های سنیتیی زمییین 
نظیر زمین های کشاورزی برای تغییر کیاربیری وارد 
می شود. از طرف دیگر افزایش هزینه فرصت زمین در 
نتیره گزینه های مختلف استفاده از زمین همیویون 
کاربری های صنعتی و مسکونی باعث باال رفتن ارزش 
بازاری آن شده و اغلب منرر به کشمکش شدید بیین 
کابری های مختلف. رشد جمعیت و افزایش تیقیاضیا 
برای خدمات شهری نیز موجب گسترش حوزه شهری 
و فشار زیاد بر اراضی کشاورزی در جیهیت تیغیییییر 
کاربری شده و آثار سوء زیست محیطی در پیی دارد. 
این توسعه بر مبنای قیمت های بازاری رایج و میثثیر 
آینده زمین در کاربری های مختلف صورت می گییرد 
که در این قیمت های بازاری جایی برای آثار زیسیت 
محیطی وجود ندارد و اگر کاربری های جدید خییلیی 
هزینه بر باشند  برگشت به حالت اولیه تقریبیا غیییر 
ممکن است و تبعات نامطلوبی را در آیینیده بیرای 

 اجتماع به دنبال خواهد داشت.
بخشی از خدمات اکوسیستمی زمین های کشیاورزی 
شامل خدمات تولیدی از قبیل غذا  الیاف و مواد خیا  
دارای ارزش بازاری هستند و قیمت آنها در بیازار از 
طریق عرضه و تقاضا تعیین می شود. بخش دیگری از 
خدمات دارای ارزش غیر بازاری هستند و در بیییان 
ارزش کل سیستم نیز نقش تعیین کننده ای را بیه 
عهده دارند. تعیین ارزشهای غییر بیازاری خیدمیات 
زیست محیطی یکی از چالشهایی است که اقیتیصیاد 

 محیط زیست همونان با آن مواجه است. 
بی توجهی به برخی اهداف نظیر ارزش هیای زیسیت 

های مختیلیف زمییین و  محیطی و اجتماعی کاربری
نقصان در کمی کردن ارزش های غیییر مصیرفیی و 
زیست محیطی زمین که بتواند قابل مقایسه با ارزش 
تولیدی و تراری آن گردد منریر بیه تصیمیییمیات 
نادرستی در تبدیل اراضی کشاورزی به شیهیری ییا 
صنعتی شده است که دیگر برگشت ناپذیر هستنید و 
چنین فعالیت هایی به خاطر عد  تینیاسیب و بیی 
کفایتی در مقایسه ارزش های اقتیصیادی و زیسیت 
محیطی همواره مورد انتقاد بوده است. نیمیونیه بیارز 
چنین بی کفایتی تیخیرییب اراضیی کشیاورزی و 

ویالسازی در شمال کشور است که امروزه ییکیی از 
 بحثهای بسیار مهم کشور می باشد.

بدون اغراق منطقه شمال کشور یکی از بیزرگیتیریین 
سرمایه های طبیعی خدادای کشور به حساب می آید. 
با وجود استعداد خارق العاده آب و هوا و خاک شمیال 
اگر روشهای تولید با فنآوری باال استفاده شود  بیدون 
شک حتی می توان تولید محصوالت کشاورزی را بیه 

 چند برابر مقدار فعلی رساند.
متاسفانه  چند عامل این منطقه ویژه اقیتیصیادی را 

کند که بزرگترین آن غیفیلیت از  تهدید کرده و می
های بالمنازع و بی رقیب کاربری این اراضی در  ارزش

کشاورزی است. ارزش معادل ابن کاربری را می تیوان 
هزینه فرصت جایگزین کردن منطقه ای کامال مشابیه 
این سرزمین با همین شرایط آب و هوایی و خاک در 

هیای  نظر گرفت. تبدبل و یا از بیین رفیتین زمییین
حاصلخیز کشاورزی خسارت عیظیییمیی اسیت کیه 
متاسفانه در محاسبات تک تک بهره برداران  مرد  و 
دالالن زمین و هیچ یک از فعاالن عرصه اقتصیادی و 
بازار به حساب نمی آید. زیرا ارزش های ازدست رفتیه 

 از نوع مالی نیستند.
در سالهای اخیر نگرانی ها در ارتباط بیا آثیار سیوء 
زیست محیطی فعالیت های تولیدی افیزاییش پیییدا 
کرده است. از این رو الز  به نظر می رسد روش هیای 
اصولی در مدیریت منابع زمین اتخاذ گردد که هم در 
تولید غذا و الیاف کارایی الز  را داشته باشید و هیم 
بتواند بین ارزش های زیسیت میحیییطیی و بیازده 
اقتصادی توازن برقرار نماید که برخورد نیامینیاسیب  
صدور غیر قانونی مروز  قیمت پائین زمییین  آب و 
هوای مناسب و عد  حمایت از بخش کشاورزی و نییز 
عد  توجه به اهمیت اکوسیستم های طبیعی از جمله 
دالیل تشدید روند تفکیک و تغییر کاربری اراضی در 
مناطق خوش آب و هوای شمال کشیور میحیسیوب 

 شود. می
برخی کارشناسان بر این عقیده اند که برای کینیتیرل 
روند تفکیک و تغییر کاربری اراضی کشیاورزی الز  
است از بخش کشاورزی حمایت صورت گیییرد. بیر 
اساس نتایج بسیاری از پژوهش ها با افزایش ساخت و 
سازها در مناطق خوش آب و هوا بطور چشمگیری از 
مساحت باغات و اراضی کشاورزی به نیفیع کیاربیری 
مسکونی و دیگر کاربری های غیر کشاورزی کیاسیتیه 
شده است. و اگر این روند ادامه پیدا کند و دولتمردان 
به فکر چاره ای نباشند  با یک بحران زیست محیطیی 

 و غیر قابل جبران مواجه خواهیم شد.

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 بحران تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ایران
 دکتر سعید یزدانی

 رئیس کمیته آموزش و پژوهش انجمن اقتصاد کشاورزی ایران 
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 دبیر شورا: 
رئیس انرمن اقتصاد دکتر حبیب اهلل سالمی؛ 

 کشاورزی ایران 
 

 اعضاء شورا )بر اساس حروف الفبا(:
شگاه پیا  نور دکتر احمد اکبری؛   قائم مقا  دان

رئیس کمیته تعامالت دکتر سید صفدر حسینی؛ 

 ملی و راهبردی انرمن اقتصاد کشاورزی ایران

شتیبانی دکتر مهدی پندار؛  رئیس کمیته مالی و پ

 انرمن اقتصاد کشاورزی ایران

رئیس اتاق بازرگانی  صنایع  محسن جاللپور؛ 

 معادن و کشاورزی ایران

دار کرمانحسینی؛  علیرضا رزم ستان  ا

آینده دکتر جالل رسول اف؛  ک  عامل بان  مدیر 

اقتصاد پیشکسوت انرمن دکتر غالمرضا سلطانی؛ 

 کشاورزی ایران

عامل و رئیس هئیت دکتر مرتضی شهیدزاده؛  مدیر 

 مدیره  بانک کشاورزی ایران

رئیس کمیته گردهمایی های دکتر ناصر شاهنوشی؛ 

و دبیر علمی اقتصاد کشاورزی ایران علمی انرمن 

 کنفرانس

شگاه شهید دکتر محمدعلی طاهـر؛  رئیس دان

 باهنر کرمان

عضو هیئت مدیره و دکتر مهدی کاظم نژاد؛ 

 دار انرمن اقتصاد کشاورزی ایران خزانه

 دبیر کل کنفرانس؛ دکتر حسین مهرابی بشرآبادی

شکسوت انرمن دکتر مصطفی مهاجرانی؛  اقتصاد پی

 کشاورزی ایران

رئیس کمیته روابط دکتر محمد سعید نوری نائینی؛ 

 عمومی انرمن اقتصاد کشاورزی ایران و دبیر شورا

آموزش و پژوهش دکتر سعید یزدانی؛  رئیس کمیته 

 انرمن اقتصاد کشاورزی ایران

 

 کمیته اجرای:
 

 رئیس کمیته:
مدیر امور حوزه مدیریت بانک دکتر مسعود شریفات؛ 

 کشاورزی
 

 معاون کمیته: 
مسئول امور مهندس امیررضا قدیمی ماهانی پور؛ 

 عمومی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 

 دبیر کمیته:
شگاه  مهندس عبداله لوشابی؛  شروی دکتری دان دان

 شهید باهنر کرمان
 

 اعضاء کمیته )بر اساس حروف الفبا(:
عضو هیئت مدیره انرمن اقتصاد دکتر ولی بریم نژاد؛ 

 کشاورزی ایران

ستادیار دکتر الهام خواجه پور؛  گروه اقتصاد ا
 دانشگاه شهید باهنر کرمانکشاورزی 

ستان جعفر رودری؛  رنامه و بودجه ا رئیس سازمان ب
 کرمان

شاورزی عباس سعیدی؛  رئیس سازمان جهاد ک
 استان کرمان

دبیر انرمن اقتصاد مهندس حسن رضا شکری؛ 
 کشاورزی ایران

شروی دکتری مهندس سیاوش فالح علی پور؛  دان
 دانشگاه  شهید باهنر کرمان

عضو هیئت مدیره انرمن اقتصاد دکتر علی کیانی راد؛ 
 کشاورزی ایران

رئیس اداره روابط عمومی مهندس رضا لیاقت ورز؛ 
 بانک کشاورزی

 دبیر کل کنفرانسدکتر حسین مهرابی؛ 

استادیار گروه دکتر حمید رضا میرزایی خلیل آباد؛ 
 اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دکتر صدیقه نبی ئیان؛ 
 دانشگاه شهید باهنر کرمان

ستان مهدی جهان نجاتی؛  شاورزی ا ک ک مدیر بان

 کرمان

 اخبار انجمن

پذیرش مقاالت علمی ـ 

 آغاز شد  IJAREپژوهشی  در 
 

به اطالع محققان  پژوهشگران  دانشرویان و اساتید 

های مرتبط  محتر  اقتصاد کشاورزی و رشته

 رساند  مرله بین المللی می

Iranian Journal of Agricultural and 

Natural Resource Economics  

(IJARE)   
وابسته به انرمن اقتصاد کشاورزی ایران آماده 

پژوهشی شما محققان گرامی  ی دریافت مقاالت علمی

توانند جهت کسب اطالعات  باشد. عالقمندان می می

 بیشتر از چگونگی ارسال مقاله به وب سایت مرله

IJARE  و یا وب سایت انرمن اقتصاد کشاورزی

 ,Iranianaes.ir@gmail.comایران مراجعه فرمایند. همونین صندوق پست الکترونیکی 

info@iranianaes.ir   در همین زمینه آماده پاسخ گویی می باشد. 622 72222323و شماره تلفن 

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

مرله اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی ایران دارای مروز انتشار از سوی کمیسیون نشریات وزارت علیو   

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

مرله را استادان بنا  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 

 درگاه پرداخت الکترونیکی سایت انرمن اقتصاد کشاورزی ایران راه اندارزی شد.

به گزارش روابط عمومی انرمن اقتصاد کشاورزی ایران  با راه اندارزی درگاه پرداخت الکترونیکی سیاییت 

انرمن اقتصاد کشاورزی ایران  مشکالت مر بوط به پرداخت های عضویت اعضا در انرمن  پرداخت بیرای 

های آموزشی و ثبت نا  در دهمیین  چاپ مقاالت در فصلنامه اقتصاد کشاورزی انرمن  ثبت نا  در کارگاه

 کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران مرتفع گردید. 

گفتنی است این درگاه با همکاری بسیار خوب بانک کشاورزی ایران و شرکت آسان پرداخت پرشین برای 

 انرمن اقتصاد کشاورزی ایران توسعه داده شده است. 

 اسامی اعضاء شورای عالی راهبری، کمیته علمی و کمیته اجرایی دهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران

 راه اندازی درگاه پرداخت الکترونیکی سایت انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

 کمیته علمی کنفرانس:
 

 دبیر علمی:

 دانشگاه فردوسی مشهددکتر ناصر شاهنوشی؛ 

 

 )بر اساس حروف الفبا(:اعضاء کمیته علمی 

 دانشگاه زابلدکتر محمود احمد پور؛ 

دانشگاه علو  کشاورزی و دکتر فرشید اشراقی؛ 
 منابع طبیعی گرگان

دانشگاه علو  کشاورزی و دکتر حمید امیرنژاد؛ 
 منابع طبیعی ساری

موسسه پژوهشهای دکتر افشین امجدی؛ 
 ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی برنامه

 دانشگاه تهراندکتر وحیده انصاری؛ 

دانشگاه علو  کشاورزی و دکتر مسعود برادران؛ 
 منابع طبیعی رامین اهواز

 دانشگاه شیرازدکتر محمد بخشوده؛ 

 دانشگاه آزاد اسالمی دکتر ولی بریم نژاد؛ 

دانشگاه شهید باهنر دکتر سید عبدالمجیدجالئی؛ 
 کرمان

 دانشگاه تهراندکتر مهدی پندار؛ 

 دانشگاه تبریزدکتر اسماعیل پیش بهار؛ 

 دانشگاه تهراندکتر غالمرضا پیکانی؛ 

پیشکسوت انرمن اقتصاد دکتر جواد ترکمانی؛ 
 کشاورزی ایران

دانشگاه علو  دکتر سید علی حسینی یکانی؛ 
 کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 دانشگاه تهراندکتر سید صفدر حسینی؛ 

 دانشگاه تبریزدکتر جواد حسین زاد؛ 

شگاه تبریزدکتر باب اله حیاتی؛   دان

موسسه پژوهشهای برنامه دکتر محمد خالدی؛ 
 ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

 دانشگاه تهراندکتر امیر حسین چیذری؛ 

دانشگاه فردوسی دکتر محمود دانشور کاخکی؛ 
 مشهد

 دانشگاه تبریزدکتر قادر دشتی؛ 

 دانشگاه تهراندکتر حامد رفیعی؛ 

دانشگاه شهید دکتر محمدرضا زارع مهرجردی؛ 
 باهنر کرمان

 دانشگاه شیرازدکتر منصور زیبایی؛ 

 دانشگاه تهراندکتر حبیب اهلل سالمی؛ 

 دانشگاه شیرازدکتر غالمرضا سلطانی؛ 

سازمان تحقیقات کشاورزی و دکتر شاهرخ شجری؛ 
 منابع طبیعی 

 دانشگاه تهراندکتر ایرج صالح؛ 

 دانشگاه فردوسی مشهددکتر محمود صبوحی؛ 

 دانشگاه اردکاندکتر احمد فتاحی اردکانی؛ 

 دانشگاه فردوسی مشهددکتر محمد قربانی؛ 

 دانشگاه آزاد اسالمیدکتر جعفر عزیزی؛ 

 دانشگاه تربت حیدریهدکتر علیرضا کرباسی؛ 

 دانشگاه زابلدکتر احمد علی کیخا؛ 

 دانشگاه شهید بهشتیدکتر سید کاظم صدر؛ 

موسسه پژوهشهای برنامه دکتر علی کیانی راد؛ 
 ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

موسسه پژوهشهای برنامه دکتر مهدی کاظم نژاد؛ 
 ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

پیشکسوت انرمن اقتصاد ددکتر مجید کوپاهی؛ 
 کشاورزی ایران

 دانشگاه آزاد اسالمیکتر امید گیالنپور؛ 

 دانشگاه تبریزدکتر رسول محمد رضایی؛ 

 دانشگاه ارومیهدکتر مرتضی موالیی؛ 

دانشگاه تربیت دکتر سید حبیب اله موسوی؛ 
 مدرس

دانشگاه شهید دکتر حسین مهرابی بشر آبادی؛ 
 باهنر کرمان

پیشکسوت انرمن اقتصاد دکتر بهاءالدین نجفی؛ 
 کشاورزی ایران

دانشگاه شهید دکتر محمد سعید نوری نائینی؛ 
 بهشتی

 دانشگاه شهید باهنر کرماندکتر صدیقه نبی ئیان؛ 

 دانشگاه پیا  نوردکتر غالمرضا یاوری؛ 

 دانشگاه تهراندکتر سعید یزدانی؛ 
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اولین نشست کمیته راهبری دهمین کینیفیرانیس 

دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران چهار  بهمن میاه 

 سال جاری در تهران برگزار شد. 

این نشست با حضور آقایان دکیتیر حیبیییب اهلل 

سالمی رئیس هیئت مدییره انیریمین اقیتیصیاد 

کشاورزی ایران  دکتر سید صفدر حسینی رئیییس 

هیئت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس کمیییتیه 

تعامالت ملی و راهبردی انرمن اقتصاد کشیاورزی 

ایران  علیرضا رز  حسینی استاندار کرمان  دکیتیر 

مرتضی شهید زاده رئیس هیئت مدییره و میدییر 

اف  عامل بانک کشاورزی ایران  دکتر جالل رسیول

مدیر عامل بانک آینده  دکتر احمد اکبیری قیائیم 

مقا  دانشگاه پیا  نور  دکتر محمد سعییید نیوری 

نائینی استاد دانشگاه شهید بهشتی  دکتر مصطفی 

مهاجرانی پیشکسوت انرمن  دکتر حسین مهرابیی 

دبیر کل کنفرانس  دکتر ناصر شاهنیوشیی دبیییر 

علمی کنفرانس  دکتر مهدی کیامیم نیژاد عضیو 

هیئت مدیره انرمن و به میزبانی  دکیتیر سییید 

صفدر حسینی در محل صندوق تیوسیعیه میلیی  

 برگزار شد. 

دکتر سید صفدر حسینی به عنوان رئیس جلیسیه 

پس از خیر مقد  به حاضران دستور جیلیسیه را 

های کمیته اجرایی و کمیته علیمیی  بررسی فعالیت

کنفرانس  بررسی برنامه پیییشینیهیادی روزهیای 

برگزاری کنفرانس  تعیین میزگردهای تخصصی و 

موضوعات سخنرانی کلیدی و سیخینیرانیان وییژه 

 عنوان کرد. 

دکتر سالمی رئیس انرمن ضمن تقدیر از پذییرش 

و عضویت اعضا در کمیته راهیبیری کینیفیرانیس 

گزارش کوتاهی از مراحل اولیه و مقدمات برگزاری 

کنفرانس ارائه داد. وی با اشاره به رویه میعیمیول 

انرمن در اعال  و فراخوانی برگزاری کنفرانس بیه 

دانشگاه ها و موسسات اجرایی و علمی و پژوهشیی 

کشور خاطر نشان کرد: استان کرمان با توجیه بیه 

مرفیت مطلوب کشاورزی از نظر اقتصاد کشاورزی 

کشور بسیار حائز اهمیت است و از این رو انتخیاب 

این استان و دانشگاه شهید باهنر کرمان انیتیخیاب 

 باشد. مناسبی برای برگزاری این کنفرانس می

وی با توجه به انتخاب موضوعات کنفرانس تصریی  

کرد: این موضوعات ابتدا در کمیته گردهمایی های 

علمی انرمن طرح و پیشنهاد شده و پس از جمیع 

هیای  آوری نقطه نظرات اعضاء هیئت علمی گیروه

آموزشی اقتصاد کشاورزی دانشگاه های کشیور و 

همونین اعضاء فرهیخته انرمن تدوین و تصوییب 

 شده است. 

رئیس انرمن اقتصاد کشاورزی ایران ادامه داد: بیا 

اینحال موضوعات تعییین شیده بیرای هیداییت 

های دانشگاهی و بویژه پایان نیامیه هیا و  پژوهش

رساله های دانشروییی اسیت و میوضیوعیات و 

های  مهم بخش کشاورزی و استان کیرمیان  چالش

از جمله آب و سرمایه گذازی  در میییزگیردهیای 

های کلیدی به آنها پیردخیتیه  تخصصی و سنخرانی

 خواهد شد. 

هیای  دکتر مهرابی دبیر کل کنفرانس نیز از فعالیت

انرا  شده در دبیرخانه کنفرانس خبر داد. وی در 

خصوص ثبت نا  های انرا  شده گفت: تا پیاییان 

مهلت ثبت نا  و مهلت دو روزه تمدید شده مرمعا 

مقاله به دبیرخانه ارسیال شیده اسیت کیه  726

مقاله در حوزه کسیب و  76ترکیب موضوعات آن  

مقاله در  066مقاله در حوزه اقتصاد آب   06کار  

مقالیه در  06موضوعات اقتصاد کالن و فرابخشی  

میقیالیه  06مباحث نوآوری در بخش کشاورزی  

مقیالیه میربیوط بیه  06مربوط به امنیت غذایی  

مقیالیه در حیوزه  00تشکلهای بخش کشاورزی  

مقاله در بیحیث  20خدمات و توسعه کشاورزی  

مقاله بیا میوضیوع  23بیمه محصوالت کشاورزی  

مقاله در بیحیث  22منابع طبیعی و محیط زیست  

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بوده و مابقی به 

موضوعات صنایع تبدیلی  تغییر اقلیم  تیحیلیییل 

 فضایی و پساتحریم اختصاص یافته است.

دکتر شاهنوشی دبیر علمی کنفرانس در تکیمیییل 

صحبت های دکتر مهرابی بیان داشت بیه دلیییل 

تنگی وقت در این کینیفیرانیس خیارر از روییه 

های پیشین دریافت مقاالت از ابتدای امر  کنفرانس

بصورت مقاالت کامل بوده و بر اساس زمان بنیدی 

اعال  شده تا پایان بهمن داوری مقیاالت بصیورت 

 ای انرا  خواهد شد.  یک مرحله

علیرضا رز  حسینی استاندار کرمان با اشیاره بیه 

حمایت همه جانبه استانداری کرمان از کنفرانیس  

طرح های در حال اجرای این اسیتیان در حیوزه 

کشاورزی و بویژه طرح همیاران آب و راه انیدازی 

هکتاری با استیفیاده از  0666گلخانه های مدرن 

مرفیت های اجرایی بخش خصوصی و حیمیاییت 

استانداری را بسیار مهم توصیف کیرد و تیوجیه 

کمیته علمی کنفرانس و انرا  مطالعات تکمیییلیی 

برای مدون سازی و ثبت ملی و بین الملیلیی ایین 

 طرح ها را خواستار شد. 

در ادامه اولین نشست کمیته راهبری کنیفیرانیس  

برنامه کنفرانس دو روزه که توسط رئیس انریمین 

پیشنهاد شده بود مورد بحث و بررسی قرار گرفیت. 

در این خصوص اعضا با برپیاییی سیه میییزگیرد 

هیای  تخصصی با موضوعات؛ مسیائیل و چیالیش

کمبودآب  کشاورزی و اقتصاد مقاومتی و همونین 

 چالش های بخش کشاورزی موافقت نموند. 

بحث و تصمیم گیری در مورد موضوعات سخنرانی 

کلیدی بخش دیگری از این نشست را بیه خیود 

اختصاص داد. تعدادی از محققین و مدیران عیالیی  

اجرایی و برجسته مشخص شدند که مقرر شید از 

طریق برخی از اعضاء شورا موضوع پیگیری شود و 

 از ایشان دعوت رسمی به عمل آید.  

گفتنی است دکتر سعید یزدانی رئیس کیمیییتیه 

آموزش و پژوهش انرمن  دکتر مهدی پندار رئیس 

کمیته مالی و پشتیبانی انرمن  دکتر محمد علیی 

طاهر رئیس دانشگاه شهید باهنر کرمان  میحیسین 

جاللپور رئیس اتاق بازرگانی  صناییع  میعیادن و 

کشاورزی ایران  دکتر غالمرضا سلطانی پیشکسوت 

انرمن؛ نیز دیگر اعضاء کمیته راهبری دهیمییین 

کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران هستنید 

 که موفق به حضور در این نشست نشدند.

 اولین نشست کمیته راهبری دهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران برگزار شد
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 مقالت اختصاصی

 مقدمه 

های بسیاری شیدییدی  قرن بیستم شاهد دگرگونی

در رابطه بین دولت و کشاورزان بوده است آنوه در 

طول کمتر از یکصد سال با الها  از مکاتب مختلیف 

اقتصادی و سیاسی در این مورد ساخته و پرداختیه 

شده بود قبل از پایان قرن مذکور فرو پاشید بیرای 

ریشه یابی حرکات انرا  شده و نتایج حیاصیل بیه 

بحث در مورد رابطه دولت و کشاورزان در بعضی از 

 کشورها می پردازیم.

شاید فراهم شدن زمینه عالقیمینیدی دولیت بیه 

مداخله در امور کشاورزان را به توان در جاذبیییتیی 

که مکتب فیزیوکراسی برای بخش کشاورزی بوجود 

آورده بود جسترو نمود. زیرا آنوه در اواسط سیده 

هیردهم میالدی مطرح گردید و جیزئیی از فین 

مملکت داری بحساب می آمد توجه به امور معاشی 

ملت با هدف فراهم آوردن آبادانی و رفیاه میادی 

مرد  در نظر گرفته شد. پشتوانه این مکتب در این 

زمینه آن بود که ایراد محصول خالص منحصر بیه 

یک رشته از امور تولیدی یعنی کشیاورزی اسیت. 

خاصیت شگفت انگیز تولییید کشیاورزی اییریاد 

محصول خالص است. این فعالیت است کیه پیس 

انداز را امکان پذیر ساخته و تمدن بخاطر آن تحقق 

پذیر شده است. این معیریزه در هیییویییک از 

قلمروهای دیگر از جمله ترارت  حمل و نیقیل و 

صنعت دیده نمی شود. روشن است که بازرگان ییا 

متصدی حمل و نقل و یا صاحب صنعت چیز تیازه 

ای را خلق یا تولید نمی کند. صاحبان این مکیتیب 

آنونان از کشاورزی ارائه دادند که تنها فعالیتی که 

مشمول پرداخت مالیات بیه دولیت میی بیاشید 

کشاورزی است. زیرا در این فعالیت است که ثیروت 

تولید شده بر ثروت مصیرف شیده فیزونیی دارد. 

دهقانان صرفنظر از موارد اتفاقی و استثنایی همواره 

کنند برداشیت میی  بیش از گندمی که مصرف می

 کنند.

رفته رفته این جاذبه ای که برای دولت ها بیوجیود 

آمده بود جهانگیز شد. بطوریکه در قرن بیییسیتیم 

دولت ها آنوه در این زمینیه ییعینیی کشیاورزی 

آموخته بودند و در سر داشتند و فکر می کردند که 

بهترین است به مرحله اجرا درآوردند ولیی آنیویه 

 ساخته بودند در کمتر از یک قرن ویران شد.

برای روشن شدن رابطه مطلیوب ییا نیامیطیلیوب 

تیوان  کشاورزان و دولت ترارب چند کشور را میی

 مورد بررسی قرار داد.

ماهیت رابطه دولت با کشاورزان در سط  جهان از 

تنوع زیادی برخوردار می باشد. از نظا  برنامه ریزی 

بسیار متمرکز که کوچکترین حرکتی باید بفیرمیان 

تکنوبوروکرات ها انرا  شود و دولت انحصاراً نقیش 

پرستاری کشاورزان را بعهیده داشیتیه و کیلیییه 

بیاشید طیبیعیاً  ها هم متوجه دولت میی مسئولیت

آورند و  کشاورزان را بصورت نامران بی طرف در می

نتیره این برداشت فروپاشی بود تا استقالل عملیی 

که کشاورزان بدون دخالت دولیت داشیتینید در 

حالیکه اگر قائل به استقالل بخش بیوده و دولیت 

انحصاراً در نقش حمایت  هدایت و نظارت ماهیری 

ها متوجه خود کشیاورزان و  شد طبعاً مسئولیت می

 وضع بمراتب بهتر از این بود که هست.

برای این مطالعه کشورهائی انتخاب شده اند که از 

ای  لحاظ کشاورزی از اهمیییت قیابیل میالحیظیه

برخوردار بوده اند و عبارتند از : چین  هندوسیتیان  

در آسیا  اتحاد شوروی )سابق( و دانمارک در اروپیا 

و ایاالت متحده در آمریکا. این پنج کشور از لحیاظ 

 روابط دولت و کشاورزان نمونه می باشند.

 آسیا )چین و هندوستان(

سال پیش مرکز توسعه اقتصادی جهیان اروپیا  06

بود. آسیا درگیر در جنگ و جدال و فقر و گرسنگی 

بطوریکه کشورهای مورد نظر اعانه بگیر دنیا بودنید. 

درصد تولید ناخالص داخلی  06امروز آسیا بیش از 

درصد کل صادرات جهیان  06جهان را دارد. تقریباً 

متعلق به این قاره است. بعالوه درییافیت کینینیده 

های خارجیی میی  درصد سرمایه گذاری 06حدود 

باشند. بدین ترتیب توانسته اند زمینه الز  بیرای 

رهبری اقتصادی جهان را فیراهیم آورنید. ایین 

هائی از قبیل تقسیم کیار  ها در پناه سیاست موفقیت

بین دولت و ملت بوجود آمده اسیت. بیطیورییکیه 

سرمایه گذاریهای زیر بنائی بعهده دولت و سرماییه 

های مربوط به تولید از طریق بازار آزاد تیوا   گذاری

 با رقابت بعهده مرد  بوده است. 

دولت مسئول ایراد ثبات در اقتصاد کالن از طرییق 

پایین نگاهداشتن تور  بوده است. اگیرچیه دولیت 

نقش رهبر را بعهده داشت ولی بخیش خصیوصیی 

بتدریج جانشین دولت شده است و مرد  مسئولیت 

 مهمی را در زمینه تولید بعهده گرفتند.

توسعه سبب شد که تغییراتی در ساختار اقتصیادی 

آید این کشورها از تولیدکنینیده   و اجتماعی بوجود

مواد خا  کشاورزی و معدنی تبدیل به تولیدکننیده 

کاالهای ساخته شده و خدمات گردیده اند. با تغییر 

ساختار اقتصادی تغییر ساختار اجتماعی پدید آمد. 

های اجتماعی جدید بوجود آمید و  بدنبال آن گروه

طبقات متوسط جدید از قبیل متخصصین  ترار و 

 کشاورزان خصوصیات جامعه را دگرگون کردند. 

فرآیند توسعه موجب کاهش نرخ مرگ و میییر و 

افزایش طول عمر و بالطبع جمعیت هیم افیزاییش 

یافت بطوریکه نیمی از جمعیت جهان متعلیق بیه 

این قاره است. رشد جمعیت جهان همراه شید بیا 

صنعتی شدن  شهیری شیدن و بیوجیود آمیدن 

ها. شهرنشینی همراه شد با کاهش روسیتیا  متروپل

نشینی بعبارت دیگر همه چیز در حد اعتیدال بیه 

پیش رفت. حال به بررسی هر ییک از دو کشیور 

چین و هندوستان که کمی بییش از ییک سیو  

 جمعیت جهان را دارند می پردازیم.
 

 کشاورزی چین -الف

بیش از سی سال سیستم کمون بر مناطق روستائی 

چین حاکم بوده است. در زیر لیوای ایین نیظیا  

دستوری مالکیت عوامل تولید اشتراکی و کیارهیا 

 رابطه دولت و کشاورزان نگاهی به تجارب دیگران
 دکتر مصطفی مهاجرانی

بصورت دسته جمعی انرا  می شد. حاصیل کیار 

بصورت مساوی بین همگان بدون توجه به ماهیت 

کارها تقسیم می گردید. منابع میالیی را بیرای 

توسعه کشاورزی کمون فراهم می کرد تیعیدادی 

پرسنل و مامور دولت بعنوان مدیر از طرف دولیت 

تربیت و نیروی غالب را در جامعه روستائی چیین 

داد. شرایط حاکم سبب گیردیید کیه  تشکیل می

وری بیعیلیت  کشاورز برای توسعه و افزایش بهیره

تساوی حقوق و دستمیزد تیالش الز  بیعیمیل 

آورد. واقعیت آن بود که تصمیم گیری بعهیده  نمی

مدیریت کمون که دولتی بود قرار داشت و حاصل 

عملکرد نظا  پرورش کشاورزانی بود کیه اصیوالً 

 کردند. احساس مسئولیت در کار خود نمی

کمیته مرکزی حزب کمونیست و  0731در سال 

دولت چین سیاست جدیدی را اعال  کرد که بیر 

مبنای آن بنیه اقتصادی کشور تقویت گیردیید و 

اقتصاد کشور از حالت بسته به حالت بیاز درآمید. 

میلیون ها کشاورز چینی احساس کردند کیه بیا 

داشتن اختیار و مسئولیت توا  زمینه الز  بیرای 

کار و درآمد هر چه بیشتر برای آنها فراهیم شیده 

است. کمون ساالری و دولت ساالری که عواقیبیی 

جز فقر و بدبختی  بی اختیاری و بی مسئولیییتیی 

 برای آنها نداشت به بوته فراموشی سپرده شد.

در تحت نظا  شرکت در مسئولیت خانوار بعنیوان 

واحد اصلی تولید در نظر گرفیتیه شید. خیانیوار 

براساس قرارداد متعهد می شد کیه میقیداری از 

عوائد خود را بعنوان اجاره زمین و مالیت پرداخته 

و مقداری از تولید خود را به دولت بیفیروشینید. 

ضمناً مقداری از هزینه های عمومی کیمیون کیه 

حاال بصورت مرکز بخش یعنی جزئی از تقسیمات 

کشوری درآمد نیز بعهده بگیرد. بقیه میحیصیول 

خود را به هر کس و به هر قیمت بصورت جنسیی 

 یا نقدی معامله کند. 

 ادامه در شماره آینده

 دفاع از رساله دکتری

مییحییمییدحسیین 

طرازکار پینیریم 

بهیمین میاه از 

رسالیه دکیتیری 

خود تحت عنوان 

مدیریت یکپارچه 

منابع آب حوضیه 

آبریز سد درودزن 

 دفاع کرد

وی دانشروی دوره دکتری دانشگیاه شیییراز و 

بوده اسیت.  0711-0717ورودی سال تحصیلی 

استادان راهنمای این رساله دکیتیر غیالمیرضیا 

سلطانی و دکتر منصور زیبایی و استادان مشیاور 

آن دکتر محمد بخشوده و دکتر مسعود نوشیادی 

 بودند.

بیرداری از  طراز کار در این مطالعه قواعد بیهیره

مخزن سد درودزن تحت شرایط مختلیف آب و 

هوایی را استخرار و با توجیه بیه راهیبیردهیای 

منطبق با تغییرات اقلیمی جهت احیییای تیاالب 

بختگان و کاهش برداشت از منابع آب زیر زمینی 

 مورد استفاده قرار داد..

های ماهانه یک دوره پانیزده  وی با استفاده از داده

برداری بهینه چند هدفه غییر  ساله  یک مدل بهره

خطی طراحی کرد. توابع هدف مدل را حیداقیل 

های مختیلیف  سازی شاخص کمبود آب در بخش

شهری  صنعتی  محیط زیست و کشاورزی تعیین 

برداری بهینه  حرم  کرد و با استفاده از مدل بهره

خروجی از مخزن و حرم ذخیره مخزن را تعیین 

ها مورد استفاده قیرار  و بعنوان ورودی سایر مدل

 داد. 

هیای  دکتر طرازکار بمنظور ترزیه و تحلیل گزینه

سیاستی و بررسی سناریوهای مختلف در جیهیت 

دستیابی به اهداف تحقیق  یک الگیوی بیرنیامیه 

ریزی ریاضی چند هدفه در سط  حیوضیه سید 

درودزن که قادر به ایراد ارتباط و پییونید بییین 

اجزاء اقتصادی  هیدرولوژیکی  گیاهی و قیانیونیی 

 باشد  تدوین کرد. 

این الگو شیامیل تیوابیع میخیتیلیف هیدف و 

های اقتصادی  هیدرولوژیکی و قانونیی  محدودیت

است و در نهایت آب در دسترس را با توجیه بیه 

های تدوین شیده  میییان  استراتژی  بندی اولویت

 گان تخصیص داد. تقاضا کننده

همونین به منظور در نظر گرفتن تمیا  حیاالت 

ممکن در توزیع آب در منطیقیه میطیالیعیاتیی  

سناریوهای متعددی در قالب مدیریت عیرضیه و 

 تقاضای آب در مدل در نظر گرفته است. 

درصید  0و  00  76  06نتایج مطالعه  تخصیص 

از آب سد درودزن میییان مصیارف کشیاورزی  

شهری  زیست محیطی و صنعتی را تحت شرایط 

 نرمال پیشنهاد می کند. 

های آبیاری سد درودزن    همونین از میان کانال

کانال هامون و ابرر به ترتیب بیشترین و کمترین 

 نمایند.  آب را از سد درودزن دریافت می

بر اساس نتایج الگوی کشت بهینه چهار محصول 

ای با سطیوح  گند   جو  گوجه فرنگی و ذرت دانه

کشت و میزان کم آبیاری متفاوت در سناریوهای 

 مختلف توصیه می شود. 

برداری از منابع  همونین مدل مذکور  میزان بهره

آب زیر زمینی در اراضی زیر دست سید درودزن 

میلیون مترمکیعیب در سیال  022و  021را به 

دهید.  تحت شرایط نرمال و خشکسالی کاهش می

در حقیقت مدل مذکور قادر است میزان برداشت 

از منابع آب زیر زمینی در محدوده مطالعاتیی را 

و  00تحت شرایط نرمال و خشکسالی به ترتیب 

میلیون متر مکعب نسبت بیه حید میریاز  02

 برداشت از منابع آب زیر زمینی  کاهش دهد. 

محمدحسن طرازکار از رساله دکتری خود تحت عنوان مدیریت 

 یکپارچه منابع آب حوضه آبریز سد درودزن دفاع کرد
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 تحلیل اقتصادی روز

 اقتصاددان برجسته آمریکایی از آینده اقتصاد ایران ؛ »گری بکر«تحلیل 
 (2202روزنامه دنیای اقتصاد ی شماره )برگرفته از آرشیو 

سال گذشته بسیار کمتر از حید  06کشور ایران در 

توانسیتیه امیروز  توانایی خود عمل کرده؛ یعنی می

وضعیت خیلی بهتری داشته باشد که از عوامل آن 

توان موارد زیر را نا  بیرد: اتیکیای زییاد بیه  می

انحصارها  اتکای زیاد به دادن یارانه مخصوصیا بیه 

های خاص اقتصاد و اتکای بیش از حد  بعضی بخش

 به نفت.

ایران نیروی انسانی بسیار غنی دارد و بایید از آن 

استفاده کند و نه از منابع طبیعی خود. متاسفانه تا 

االن ایران بیشتر روی توانایی تولید نفت خود اتکیا 

کرده که باالخره روزی به پایان خواهد رسید و آن 

هایی بیرای  زمان مربور است که به دنبال جایگزین

 آن بگردد. 

تواند  یک مثال بسیار خوب که به نظر من ایران می

از آن به عنوان نمونه استفاده کند  کشور تیرکیییه 

است. در اقتصاد ترکیه اشکاالت بسیار زیادی وجود 

های اخیر شاهد رشد بسییار  دارد؛ ولی آنها در سال

اند. ترکیه توانسته اسیت کیه  سریع اقتصادی بوده

تور  را کنترل کند  آنها قسمت دولتی اقتصادشیان 

اند و به تدریج در حال اصالح بخیش  را اصالح کرده

 خصوصی هستند.

متاسفانه رشد ایران برای زمان نسبتا طوالنی بیه  

کندی صورت گرفته است  ولی نگاه من به آیینیده 

بینانه است و امیدوار  که در دهه آینده  ایران خوش

المللیی  به یکی از بازیگران اصلی صحنه ترارت بین

 تبدیل شود.

متن سخنرانی گری بکر در هشتمین کنفرانس 

 المللی مدیریت تهران  بین

 بـه آینـده ایـران خوشبینم 

پروفسور گری بکر اقتصاددان برجسته آمریکایی و 

الیتیحیصیییل  برنده جایزه نوبل اقیتیصیاد و فیار 

 های پرینستون و شیکاگواست.  دانشگاه

گذاران استفاده از اصول اقتصادی  وی یکی از بنیان

شناسی و تاثیر متقابل رفتار  در زمینه مسائل جامعه

هیای او  ترین نوشتیه و اقتصاد است. یکی از معروف

کیه در اسیت  »نگاهی به رفتار از منظر اقتصاد«

به چاپ رسیده و در   Political Economyژورنال 

محافل بسیار زیادی مورد بحث و بیررسیی قیرار 

گرفته است. پروفسور بکیر نیویسینیده ییکیی از 

در حید   Business Weekهای مرله معتبر  ستون

و بیرنیده جیاییزه  2660تا  0710های  فاصل سال

در کشور آمیرییکیا در سیال »  مدال ملی دانش« 

است. او اخیرا در هشتمییین کینیفیرانیس  2666

در  0717آذرماه  27تا  23المللی مدیریت که  بین

تهران برگزار شد  در خصیوص اقیتیصیاد اییران 

توجهی را با اسیتیفیاده از وییدئیو  سخنرانی قابل

کنفرانس ارائه کرده است. این سخنرانی اگر چه در 

پنج سال گذشته ارائه شده ولی به لحاظ نگاه وییژه 

به اقتصاد ایران و تحلیل های تخصصی یک اقتصاد 

دان مسلم بین المللی اهمیت دارد و از اینرو بیرای 

مطالعه عالقمندان در سه بخش و در سه شیمیاره 

 پیاپی این خبرنامه درر می گردد.

 بخش اول

 سال  به تما  حاضرین گرامی؛

خیلی متاسفم که نتوانستم شخصا برای ارائه ایین 

سخنرانی در ایران حضور پیدا کنم  مطمئینیا اگیر 

این امکان وجود داشت نتیره بهتری از سخنیرانیی 

شد  ولی من تما  تالش خود  را انریا   حاصل می

 دهم تا بتوانم مطالب مورد نظر را انتقال دهم.  می

بگذارید در همین ابتدای صحبت به این نکته اشاره 

کنم که من به هیچ وجه تخصصی در زمینه مسائل 

کینیم  اقتصادی ایران ندار  و در نتیره سعیی میی

هایی را که امروز کشور اییران در مسیییر  چالش

دستیابی به توسعه و رشد سریع اقتصادی با آنیهیا 

رو است را به صورت سیستماتیک و کلی مورد  روبه

 بحث و بررسی قرار بدهم. 

هیای خیود  را روی  در چند سال اخیر فعالییت

ا  و  بررسی فرآیند توسعه اقتصادی متمرکز کیرده

اخیرا هم در کنفرانسی که در چین به مینیاسیبیت 

سی امین سالگرد همکاری چین با بانک جیهیانیی 

برپا شده در همین مورد صحبت کرد  کیه امیروز 

هم قصد دار  همین موضوع را در رابطه با ایران بیا 

شما مورد بررسی قرار دهم. البته تیا حیدی کیه 

دهید  دانش و اطالعات من این اجازه را به من میی

که امیدوار  این دانش و اطالعات خیلی از شراییط 

واقعی اقتصاد ایران فاصله نداشته باشد. در همییین 

پرداز  کیه فیکیر  راستا من ابتدا به ذکر نکاتی می

کنم در فرآیند توسعه اقتصادی نقش مهمیی را  می

کنند و سپس چند اشتبیاهیی کیه اکیثیر  ایفا می

کشورهای در حال توسعه در تالش بیرای دسیت 

شوند را میتیذکیر  یافتن به توسعه مرتکب آنها می

 شو .  می

کنم که داشتین  صحبتم را با ذکر این نکته آغاز می

های میهیم  بازارهای رقابتی قوی  حداقل در بخش

ترین الزمه دستیابی  اقتصاد یک کشور اولین و مهم

به توسعه اقتصادی پایدار است. درست است که در 

های اخیر با توجه به بحران میالیی جیهیانیی   سال

های متعددی را نسبت بیه بیازارییابیی  العمل عکس

رقابتی به خصوص بازارهای مالی شاهد هستیم کیه 

ها و انتقادات هیم  العمل البته بسیاری از این عکس

دفاع هستند  ولی اگر شما به کشورهایی  برا و قابل

که با سرعت زیادی در حال توسعه هستنید نیگیاه 

کنید  کشورهایی مانند چین  هند و برزیل که مین 

ا   همونان بیه  شخصا از چین و بزریل بازدید کرده

سمت خلق و حفظ بازارهای رقابتی و رقابت بیازار 

کنند  ولی آنها به این نکتیه پیی  محور حرکت می

اند که برای دستیابی به توسیعیه اقیتیصیادی  برده

هیای  ممکن است مربور شوند  بعیضیی قسیمیت

اقتصاد کشور را به شدت تحت کینیتیرل داشیتیه 

هیای اقیتیصیاد   باشند  ولی در بسیاری ازقسیمیت

رقابت  بازار و رقابت در بخش خصوصی برای نیییل 

 به توسعه ضروری است. 

آیید نیقیش  وقتی صحبت از رقابت به پییش میی

شود کیه در  تر می المللی بسیار پررنگ ترارت بین

این زمینه ایران دارای مشکالتی است کیه بیایید 

حتما آنها را حل کند. بهتر است که من به صیورت 

جامع در مورد این موضوعات صحبت کنم  اگر بیه 

های آسیایی نگاه کنید یی از ایین لیحیاظ  کشور

زنم چون کشورهایی  کشورهای آسیایی را مثال می

هیای  مانند چین  کره  ژاپن  تایوان و هند در سیال

اخیر با سرعت زیادی به توسعه نسبی اقیتیصیادی 

اند ی چیزی که همه این کشورها در آن  دست یافته

مشترک بودند  داشتن بخش خصوصی قدرتمنیدی 

بود که در ترارت جهانی کامال درگیر بیود و در 

نهایت هم سهم زیادی از این توسعه اقتیصیادی از 

 وجود آمد.  همین بخش خصوصی به

شوید کیه  وقتی به صادرات دقت کنید  متوجه می

کننده جهان تبدیل شده  کره  چین به برترین صادر

با توجه به اینکه کشور کوچکی است سهم زییادی 

المللی را به خودش اختصاص داده و  از صادرات بین

ژاپن هم که در بین پنج صادرکننده برتر دنیا قیرار 

بیه «دارد  آنها تمرکز بر صادرات را انتخاب کردند 

جیاییی کیه  »عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی

مربور بودند در سط  جهانی رقابت کنند  ولی در 

مقابل آنها هم امتیازات رقابتی مناسبی داشتند که 

های مطرح شده امتیاز اصلی نیییروی  در مورد مثال

کار ارزان قیمت بود که در کنار آن این کشیورهیا 

توانستند امتیازات دیگری نیز به میرور زمیان در 

ترارت کاالها ایراد کنند که این امر نه تینیهیا از 

طریق ترارت کاال بلکه از طریق واردات تکنولیوژی 

که در کشورهای توسعه یافته تولید شده بود  اتفاق 

الملل تاکید بر  افتاد. در اصول کالسیک ترارت بین

استفاده از امتیاز رقابتی نسبی است  یعنیی شیمیا 

کنید که در تولید آن امیتیییاز  کاالیی را صادر می

کنید کیه سیاییر  رقابتی دارید و کاالیی را وارد می

ها در تولید آن امتیاز رقابتی دارند و هیییچ  کشور

کند  ولی عامیل میهیم  کس این اصول را نفی نمی

دیگری که در این رابطه نباید فراموش کرد  واردات 

تکنولوژی است که بهترین ابزار برای انرا  آن از 

المللی صادرات و واردات کاال  شرکت در ترارت بین

جاییی دانشیریوییان  و خدمات و همین طور جابه

است. همه کشورهایی که به آنها اشاره کرد  ایین 

اند  کره جنوبی یک مثال بسیییار  کار را انرا  داده

نیگیاه  0726مناسب است  چون وقتی شما به دهه 

کنید اقتصاد این کشور به مراتب از اقتصاد ایران  می

فقیرتر بود  ولی امروز درآمد سیرانیه ایین کشیور 

نزدیک به دو برابر کشور ایران است که این کشیور 

هیای نیییمیه  را در بین کشورهای جهان در دهک

دهد  اقتصاد کره به بزرگی چین ییا  باالیی قرار می

تر اسیت و  هند نیست و از ژاپن هم بسیار کوچک

ها با تمرکز روی صادرات  توانسته در طول این سال

که تقریبا تما  آن هم توسط بخش خصیوصیی و 

هایی مانند هیوندای و سامسونگ انرا  شده  شرکت

به این موفقیت دست پیدا کند. به همین دلیل بیه 

خصیوص  نظر من کره مثال بسیار خوبی اسیت بیه

اینکه کره اصال نفت ندارد و تما  سوخت مورد نیاز 

 کند.  خود را وارد می

نکته دیگری که در فرآیند توسعه اقتصادی بسیییار 

مهم است  این است که یک کشور بیرای ایینیکیه 

بتواند به توسعه اقتصادی دست پیدا کند میریبیور 

های اقتصادی به صورت کامال  نیست در همه زمینه

تیوانییید  درست عمل کند  به عبارت دیگر شما می

های قوی اقتصادی داشته باشید که کیامیال  بخش

المللی حضور پیررنیگ  رقابتی بوده و در ترارت بین

هیای  داشته باشند و در همان زمان هیم قسیمیت

مهمی از اقتصاد کشور را توسط قوانییین سیخیت 

تحت کنترل و مالکیت دولتی داشته باشید و بیاز 

هم به توسعه اقتصادی دست پید اکنید. به نظر من 

های میطیرح شیده  این درس مهمی است که مثال

آموزند  بیرای  خصوص کشور چین آن را به ما می به

هیای  مثال در کشور چین بیش از نیمی از بینیگیاه

کشاورزی تحت کنترل دولت مرکزی قرار دارند  غیر

کینیم  که این رقم بسیار باال است و من فکر نیمیی

کشور چین بتواند با این رقم به رشد خیود ادامیه 

اند با حفظ  دهد  ولی با این حال تاکنون موفق شده

 این شرایط به رشد بسیار خوبی دست پیدا کنند. 

از طرف دیگر تقریبا تمامی آمارها و مطالعات انرا  

های خصیوصیی  شده حاکی از آن است که شرکت

های دولیتیی در  وری بسیار باالتری از شرکت بهره

هیای دولیتیی  تما  دنیا دارند و بسیاری از شرکت

ده  ای همونان زییان های یارانه رغم استفاده از وا  به

 بر اینها دالیل بوده و کارآیی مناسبی ندارد  عالوه

 )ادامه در صفحه بعد(

http://donya-e-eqtesad.com/2256/
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 معرفی کتاب معرفی گروه های اقتصاد کشاورزی دانشگاه های کشور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه ای بر مدیریت ریسک و بیمه نا  کتاب: 

 نویسنده گان: دکترکیانوش قالوند ی دکتر ک. سی. شارما 
 Regal Publicationانتشارات 

 محل انتشار: کشور هندوستان
این کتاب بخش تکمیل شده مباحث ریسک و مدیریت ریسک 
رساله دوره دکتری تخصصی دکتر کیانوش قالوند؛ محقق رشته 

باشد و  کشاورزی علو  محیطی دانشگاه پنراب کشور هند می
توسط دانشگاه پنراب و با همکاری انتشارات رگال در جوالی سال 

 میالدی به چاپ رسید. 2600
صفحه و در برگیرنده کلیه  700فصل و   27این کتاب در 

های مصوب وزارت توسعه منابع انسانی هندوستان برای  سرفصل
های هند برای دانشرویان  ها و دانشگاه تدریس در کلیه دانشکده

های مدیریت ریسک و  کارشناسی  کارشناسی ارشد و دکتری رشته
بالیای طبیعی معرفی شده است. نویسنده در این کتاب پس از بیان 

های متفاوت ریسک به بررسی مفاهیم و معانی  ای از نقش مقدمه
های خرد و کالن و نیز  ریسک پرداخته و انواع ریسک اعم از ریسک

ها اعم از  های خطرناک و مدیریت ریسک یا کنترل ریسک ریسک
 کیفی و کمی در زندگی روزمره برشمرده است.

در این کتاب همونین به نقش بیمه به عنوان ابزار قدرتمند 
ای تما   مدیریت ریسک اشاره شده و چگونگی پوشش بیمه

ها و نحوه کاهش ریسک در رژیم مدیریت کاهش ریسک در  ریسک
 آن مورد بررسی قرار گرفته است.  

ها  های عمومی در قبال ریسک را به نگرانی 0نویسنده فصل 
اختصاص داده است و در آن نحوه کارکرد بیمه و ریسک و 

 های کاهش ریسک در سط  بین المللی را بیان می کند. رژیم
ارزشیابی مدیریت  3به ارزشیابی مدیریت ریسک  فصل  2فصل 

به ریسک های مالی در سط  بین المللی   1ریسک در بیمه   فصل 
به ارزیابی  06به توسعه مفهو  مدیریت ریسک  فصل  7فصل 

به  02به موضوع بیمه های بانکی  فصل  00استنادی ریسک  فصل 
به  00به مدیریت ریسک در شرکتها  فصل  07انواع ریسک  فصل 

به سیاست های مدیریت  00تاثیرات ریسک بر سازمانها  فصل 
به استانداردهای عملی مدیریت  02ریسک در سازمانها  فصل 

به  01به سند سازی عملی مدیریت ریسک  فصل  03ریسک  فصل 
مستولیت پذیری و پاسخگویی های مدیریت ریسک در سازمانها  

های  به آگاهی 26به معماری و ساختار ریسک  فصل  07فصل 
به آینده ریسک ها و نیز  20عملی به فرهنگ ریسک  فصل 

به پیگیری های عملی برای دریافت  22های بیمه ای  فصل  پوشش
ای بالیای طبیعی  به پوشش بیمه 27خسارت و نهایتا فصل 

 پرداخته است.
روپیه و در سایت آمازون به  0716این کتاب در هند به قیمت 

 دالر به فروش می رسد. 10قیمت 

( سیاسی زیادی نیز در تمیا  0)ادامه از ص  

ها وجود دارد که باعث جلوگیییری از  دولت

شود  ولی بیا  کاهش سهم دولت از اقتصاد می

رغیم  این حال  کشور چین توانسته است بیه

ده  وجود بخش عظیم اقتصاد دولتی که زییان

هم هست به رشد چشمگیری دسیت پیییدا 

 کند. 

شما باید بتوانید چندین کار را بیه صیورت 

همزمان در اقتصاد به صورت درست و کامیل 

انرا  دهید تا به توسعه دست پیدا کینییید  

ترین کارها باشنید  ولی این چند کار باید مهم

نه همه کارها  به همین دلیل شما نیازی بیه 

یک افتتاحیه بزرگ برای شیروع هیمیزمیان 

تما  تغییرات در اقتصاد ندارید و این درسیی 

اییم و  ها به آن رسیده است که در طول سال

به طور قطع در شرایط اقتصادی امروز اییران 

 این موضوع باید مد نظر قرار گیرد. 

دانیم که مونوپولی )انحصار تیک  همه ما می

بهینیه   قطبی( چه خصوصی و چه دولتی غیر

سازنده است و به نظر من رقابت بسییار  و غیر

ها اسیت. رقیابیت  تر از مالکیت شرکت مهم

بسیار مهم است  به همین دلیل  اگر دولیت 

در یک بخش مانند ارتباطات دارای انحیصیار 

بهیینیه  ها بسیار غیر  باشد معموال این شرکت

هستند  حاال اگر دولت همین انحصار را در 

های خصوصی قرار دهد شیمیا  اختیار شرکت

باز هم با حد بهینه فاصله خواهیید داشیت  

وری در  توان گفت که بهره ولی به جرات می

این حالت از حالت اولیه بسیار باالتر اسیت  

به همین دلیل شاید بهتر این باشد کیه بیه 

جای واگذاری انحصار از بخش دولیتیی بیه 

هیا و  بخش خصوصیی  در بییین بیخیش

های دولتی رقابت ایراد کنید. مثالیی  شرکت

که من همواره در این بحث از آن اسیتیفیاده 

کنم مثال تحصیالت عیالیی در کشیور  می

 7666آمریکا است  ما در آمریکا بیییش از 

کالج و دانشگاه دارییم کیه بیرای جیذب 

 30کنند و  دانشرویان با یکدیگر رقابت می

هیا و  درصد از کل دانشریوییان در کیالیج

کننید. ایین  های دولتی ثبت نا  می دانشگاه

ها به شدت بیا ییکیدییگیر رقیابیت  دانشگاه

کنند  چون مالکیت آنها متعلق به دولیت  می

مرکزی نبوده و مالکیت محلی دارنید و در 

نتیره آنها نه تنها با یکیدییگیر بیلیکیه بیا 

های بخش خصوصیی هیم رقیابیت  دانشگاه

کنند و به همین دلیل است که آمیرییکیا  می

سیستم تحصیالت ابتدایی و متوسط چنیدان 

قدرتمندی ندارد  ولی در تحصیالت عیالیی 

کامال پیشتاز است که آن هم ناشی از رقابت 

 شدید در این بخش است. )ادامه دارد(

 گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 0772در ییازدهیم میهیرمیاه 

نخستین پایه های دانشگاه علو  

کشاورزی و منابع طبیییعیی بیا 

افتتاح آموزشگاه عالی جنگیل و 

مرتع توسط وزیر کشیاورزی در 

گرگان پیی رییزی شید. ایین 

بیه  0700آموزشگاه در سیال 

مدرسه عالی منابیع طیبیییعیی 

 تبدیل گردید. 

پس از پیروزی انقالب شکوهمند 

بیا  0701اسالمی ایران  در سال 

موافیقیت وزارت کشیاورزی و 

وزارت علو   مدرسه عیالیی بیه 

وزارت علو  ملحق گشت و زییر 

پوشش دانشگاه میازنیدران بیه 

دانشکده منابع طبیعی تیبیدییل 

 شد. 

دانشکده منابع طبیعی گیرگیان 

بیه میریتیمیع  0723در سال 

دانشگاهی عیلیو  کشیاورزی و 

منابع طبیعی ارتقاء یافیت و از 

دانشگاه مازندران منفک شد. در 

ایین میریتیمیع  0730سال 

دانشگاهی به دانشیگیاه عیلیو  

کشاورزی ومنابع طبیعی تبدییل 

گردید و فعالیت اولین دانشیگیاه 

تخصصی کشاورزی و مینیابیع 

طبیعی در اییران آغیاز شید. 

درحال حاضر در این دانشیگیاه 

 72رشته تحصیلی شامیل  063

رشیتیه  00رشته کارشناسیی  

رشیتیه 76کارشناسی ارشید و 

 دکتری تخصصی دایر است. 

تعداد دانشروییان شیاغیل بیه 

نفر اسیت  0700تحصیل حدود 

% آنیهیا 70نفر یعنی  0300که 

دانشروی تحصیالت تکمیییلیی 

می بیاشینید. تیعیداد اعضیای 

 000این دانشگیاه  علمی هیات

 نفر است.

در این دانشگاه هفیده نشیرییه 

تخصصی به صیورت ادواری و 

منظم منتشر می شود که ییازده 

نشریه دارای درجیه عیلیمیی 

پژوهشی  یک نشریه ثبت شیده 

و یک نشریه بیا   ISIدر اندکس 

 ترویری می باشد.  -درجه علمی

این دانشگیاه دارای دانشیکیده 

مدیریت کشیاورزی اسیت کیه 

گروه اقتصاد کشاورزی و گیروه 

ترویج و آموزش کشاورزی را در 

 خود مرتمع نموده است.

گروه اقتصادکشاورزی دانشیگیاه 

علو  کشاورزی و منابع طبیعیی 

گرگان دارای چهار عضو هییئیت 

علمی با مرتبه استادیاری اسیت. 

مدیریت گروه را دکتر فیرشییید 

 اشراقی بر عهده دارد.

هیئت علمی گروه اقتصاد 

 کشاورزی دانشگاه گرگان

 
 
 
 
 
 
 

 دکتر فرهاد شیرانی بیدآبادی
 استادیار  مرتبه علمی:

 آدرس وب سایت: 
shirani.profcms.gau.ac.ir  

 

 

 

 

 

 
 

 دکتر رامتین جوالیی 
 استادیار مرتبه علمی:

 آدرس وب سایت: 
joolaei.profcms.gau.ac.ir  

 
 
 
 
 
 
 
 

 دکتر فرشید اشراقی
 استادیار مرتبه علمی:

 آدرس وب سایت: 
eshraghi.profcms.gau.ac.ir  

 

 
 
 
 
 
 

 دکتر علی کرامت زاده
 استادیار مرتبه علمی:

 آدرس وب سایت: 
keramatzadeh.profcms.gau.ac.ir  
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 اخبار ویژه بانک کشاورزی ایران

 بهره برداری از واحدهای تولیدی 

 با استفــاده از تسهیالت اعطایی بانک کشـاورزی 

نشست خبری مدیرعامیل بیانیک کشیاورزی بیا 

بهمن میاه در  0ها و مطبوعات  روز یکشنبه  رسانه

نخستین روز از سلسله نشست های مطبوعاتی بیه 

مناسبت دهه فرر در محل وزارت امور اقتصادی و 

 دارایی برگزار شد.

به گزارش شبکه اطالع رسانی بانک و بیمه  به نقل 

از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بیانیک 

کشاورزی  دکتر مرتضی شهید زاده رئیس هیییات 

مدیره و مدیرعامل بانیک کشیاورزی  در جیمیع 

اصحاب رسانه و مطبوعات گفت: بانک کشاورزی بیا 

بیش از هشتاد سال سابقه  همواره از سیاست های 

راهبیردی وزارت امیور اقیتیصیادی و داراییی  

هیای  های بانک مرکزی و سیییاسیت دستورالعمل

های  وزارت جهاد کشاورزی که در حقیقت سیاست

اجرایی دولت تدبیر و امید در بیخیش کشیاورزی 

ها را به اجیرا در  است  پشتیبانی مالی کرده و آن

 اورد. می

های بین الیمیلیلیی بیانیک  وی در رابطه با فعالیت

کشاورزی امهار داشت: ییکیی از فیعیال تیریین 

های بین المللی بانکی در دوره قبل و بعد از  بخش

تحریم متعلق به بانک کشاورزی بوده اسیت. وی 

افزود: در دوران تحریم فعالیت ارزی این بانک سیه 

مییلیییارد دالر  7برابر شد و تنها در سال گذشته 

 گشایش ال سی توسط بانک کشاورزی انرا  شد.

شهید زاده در ادامه گفت: بالفاصله پیس از لیغیو 

تحریم ها و آغاز اجرای برجا   روابیط کیارگیزاری 

بانک اروپایی به حالت عیادی  20بانک کشاورزی با 

بازگشت و در حال حاضر بخش بین الملل میا بیه 

عنوان یک بخش برتر در سیستم بانکی  رکورد دار 

های بین المللی است. وی افیزود: در ایین  فعالیت

بیانیک  06مدت کوتاه  مدیران عامل بیییش از 

خارجی درخواست همکاری با بانک کشیاورزی را 

اند و این بانک به عنوان بانک برتر در راس  داشته

 فهرست آن ها قرار داشته اشت.

هیای  وی تصری  کرد: در کنیار ادامیه فیعیالیییت

المللی  رایزنی برای گشیاییش فیایینیانیس و  بین

ریفاینانس  صدور ویزا کارت و مستر کارت  ارتقای 

عملیات بین الملل بانکی از طریق جذب عیلیم و 

ورود تکنولوژی برتر دنیا و تلفیق آن با تریربیییات 

گذشته با تاکید بر استفاده از سیرمیاییه گیذاران 

داخلی در دستور کار دولت و بانک کشاورزی قیرار 

 دارد.

شهیدزاده در مورد جذب بازارهای روسیه گیفیت: 

پیرو قرارداد های شیالتی و لبنیاتی بییین وزارت 

جهاد کشاورزی و کشور روسیه  بانک کشاورزی از 

فعالیت های صادراتی مربوطه حمایت مالی خواهید 

 کرد. 

وی افزود: عضویت بانک کشاورزی در سیوئیییفیت  

های تحریم لغو نشده بود و در حال حاضر  طی سال

ی سوئیفت را دراختیار داریم  نیز به روز ترین نسخه

و در مدت کوتاهی که از اجرای برجا  میی گیذرد 

میلیون دالر گشایش اعتیبیار اسینیادی  06حدود 

 ایم. انرا  داده

شهیدزاده در مورد پرداخت تسهیالت ارزی گفیت: 

میلیارد دالری  0.0با صندوق توسعه ملی قراردادی 

مییلیییون دالر بیرای  306داریم و درحال حاضر 

هیاییی  ها تخصیص یافته که  به طرح توسعه گلخانه

که تولیداتشان به صادرات منرر شیود پیرداخیت  

 خواهد شد.

دکتر شهید زاده در پاسخ به این پرسش که تیرگی 

روابط با عربستان و برخی کشورها چه تاثیری بیر 

بازار فروش محصوالت کشاورزی خیواهید داشیت  

گفت: دولت جمهوری اسالمی در حیال تیوسیعیه 

صادرات در کیل جیهیان اسیت و چینیانیویه 

استانداردهای علمی تولید را رعایت کنیم با توجیه 

های باالی موجود  وابسته به ارتباط بیا  به پتانسیل

یک یا چند کشور نخواهیم بود و بازار صادرات خود 

 را توسعه خواهیم داد.

بر اساس این گزارش دکتر شهید زاده در بیخیش 

دیگری از این نشست خبیری در بیاره افیزاییش 

سرمایه بانک کشاورزی ضمن قدردانی از پیگیری و 

های دکتر طیب نیا  مهندس حرتی  دکیتیر  تالش

سیف و دکتر نوبخت که به صورت جدی به دنبیال 

ها بانک  ها و در راس آن تحقق افزایش سرمایه بانک

کشاورزی هستند  گفت: در تاریخ بانک کشیاورزی  

این میزان تیییوجه به این بانک بی سابیقیه بیوده 

 است. 

وی افزود: با توجه به اولویت دهی دولت به بیخیش 

کشاورزی  بیشترین رقم افزایش سرمایه در برنامیه 

ششم برای این بانک پیشنهاد داده شده و  از محل 

فروش اموال دولتی نیز بیشیییییییتیریین میییزان 

برای افزایش سرمایه به بانک کشیاورزی تیعیلیق 

مییلیییارد  27666گرفت و سرمایه این بانک را به 

 ریال رساند.

دکتر شهید زاده در بخش دیگری از سخنان خیود 

ایم نسبیت بیه  تصری  کرد: در سال جاری توانسته

سال گذشته دو برابر منابع بیشتری تامین و بییش 

هزار میلیارد ریال از بدهی به بانک میرکیزی  26از 

 را پرداخت کنیم.

وی در مورد صنایع تبدیلی گفت: اولوییت بیانیک 

کشاورزی در پرداخت تسهیالت به زنریره تیولییید 

است و صنایع تبدیلی و تکمیلی به عنوان بخشی از 

 ها قرار دارد. این زنریره جزو اولویت

بانک خارجی درخواست  16در دوران پساتحریم بیش از 

 همکاری با بانک کشاورزی داشته اند 

بینا: به گفته مدیر عامل بانیک کشیاورزی بیرای 

های وزارت جهاد کشاورزی به حیدود  اجرای طرح

میلیارد تومان اعتبار نیاز است و همونیین  2666

برای خرید کمباین از سیوی کشیاورزان بیه وا  

 20میلیون تومانی نییاز اسیت نیه  06خودروی 

 میلیون تومانی.

به گزارش شبکه اطالع رسانی بیانیک و بیییمیه  

مرتضی شهید زاده در نشست معاونین و میدییران 

ارشد وزارت جهاد کشاورزی با معاون اول رییییس 

درصید مینیابیع بیخیش  76جمهور امهار کرد: 

کند و علیی  کشاورزی را بانک کشاورزی تامین می

بانک در کشور که نیازهیای  20رغم وجود بیش از 

های دیگر تولیدی مانند صنعت و ... را تامین  بخش

کنند  بانک کشاورزی تنها بانکی است کیه در  می

بخش کشاورزی با تامین اعتبارات و مینیابیع بیه 

 پشتیبانی از بهره برداران و کشاورزان می پردازد.

 2.0ها کیمیتیر از وی با اشاره به اینکه دیگر بانک 

درصد نیازهای بخش کشاورزی را تامین می کنند 

هیای بیخیش  درصد ال سیی 76گفت: بیش از 

کند و اگر  کشاورزی را بانک کشاورزی گشایش می

تواند بیش از پیش  بانک کشاورزی تقویت شود می

 از این بخش حمایت کند.

شهید زاده با اشاره به کاهش سپرده قانیونیی در  

شیود در بیانیک  ها امهار کرد: پیشنهاد میی بانک

درصد کیمیتیر  06کشاورزی نیز سپرده قانونی از 

شود و از این کاهش سپرده بانک کشاورزی بتوانید 

وی گفت: خط اعتباری کیه بیرای  استفاده کند. 

میلیون تومان در نظر گرفته شید  20خرید خودرو 

پیشنهاد شد تا برای خرید کیمیبیایین از سیوی 

میلیون تومان در نظر گرفته شیود  06کشاوزران  

 که متاسفانه تاکنون تغییر پیدا نکرده است.

 مدیرعامل بانک کشاورزی گفت : 

 های کشاورزی  میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح 2666

به گزارش روابط عمیییومی مدیریت شعب بیانیک 

کشاورزی مستقر در استانهای کشور چندین طیرح 

و واحد تولیدی کشاورزی با کمک و تسیهیییالت 

اعطایی بانک کشاورزی در طی دی ماه سال جاری 

 به مرحله بهره برداری رسیده اند. 

راسی پرورش گاو شیییری  26بهره برداری از واحد

در استان چهارمحال و بختیاری  بهره بیرداری از 

واحد تولید جوجه یک روزه در استان فارس  بهیره 

تنی تولید خیوراک دا  و  06666برداری از واحد

طیور در استان اردبیل  بیهیره بیرداری از طیرح 

قطعه ای مرغداری گوشتیی در اسیتیان  76666

راسی پرورش گیاو  06فارس  بهره برداری از واحد 

شیری در استان چهارمحال و بخیتیییاری  بیهیره 

برداری از واحد گاوداری شیری در مرودشت استان 

فارس  بهره برداری از طرح مرغداری گوشتیی در 

شهرستان خرمی استان فارس  بیهیره بیرداری از 

راسی پرورش گاو شیییری در اسیتیان  26واحد

چهارمحال و بختیاری  پرداخت تسیهیییالت بیه 

نفر از فعاالن بخش باغبانی توسیط بیانیک  0001

کشاورزی استان اصفهان  بهره بیرداری از واحید 

راسی پرواربندی بره در استان اردبیل  بیهیره 066

قطعه ای گوشتیی در  26666برداری از مرغداری 

ها  استان چهارمحال و بختیاری تعدادی از این طرح

 می باشند. 

گفتنی است این تسهیالت از محل منابع داخیلیی 

بانک و همونین از محل اعتبارات صندوق توسعیه 

 ملی به متقاضیان پرداخت شده است.
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 به کانال 

 انجمن اقتصاد کشاورزی ایران  
 بپیوندید.

استاد ایرانی امپریال کالج لینیدن بیا اشیاره بیه 

مشکالت مختلف بخش کشاورزی ایران گفت: نگاه 

 به بخش کشاورزی باید در کشور تغییرکند.

به گزارش ایرنا  کاوه مدنی در سخنرانی علمیی در 

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تیهیران 

مستقر در کرر افزود: نگاه حمایتی به کشاورزان از 

 پایه باید تغییر کند.

وی گفت: بخش فرسوده و غیر اقتصادی صینیعیت 

 کشاورزی باید از چرخه تولید خارر شود.

مدنی خاطرنشان کرد: افرادی که در کشور بر ایین 

باورند که کشاورزی باید تعطیل شود  تفیکیرشیان 

 صحی  نیست.

وی اضافه کرد: باید تولید کشاورزی را به سیمیت 

وری سوق داد و به جای یارانه  تسهییییالت را  بهره

جایگزین کرد تا کشاورزان بتواند از تولیدات خیود 

 تری داشته باشند. وری مناسب بهره

وی درخصوص بحران آب در کشور گفت: بیعیضیی 

بحران ها را می توان به فرصت تبدیل کرد و ایین 

 فقط با تغییر تفکر و مکتب فکر به نتیره می رسد.

مدنی گفت: سد سازی و برداشت از منابع آبیی بیا 

توجه به اینکه نتیره خوبی در بیر نیداشیتیه امیا 

 متاسفانه همونان ادامه دارد.

وی اصالح ساختار توزیع آب در کشور را یکیی از 

مسائل مورد توجه در حل بحران آب دانسیت و 

خاطرنشان کردکه فقط با اصالح ساختار توزیع آب 

 مشکالت محیط زیست کشور بهبود می یابد.

مدنی گفت : مشکالت آب متاسفانه تیاکینیون بیه 

خوبی شناسایی نشده و علت مهم آن هیم بیاقیی 

ماندن ریشه شناسی آن است که متاسفیانیه ایین 

 مهم در کشورما جدی گرفته نمی شود.

وی افزایش جمعیت به ویژه در کیالنشیهیرهیا و 

هیای  ها و عد  استفاده از مرفیت حاشیه نشینی آن

بخش کشاورزی به عنوان بخش اقتصاد غیرنفتی را 

 از جمله عوامل مهم بحران آب در کشور ذکرکرد.

وی بیان داشت: اکنون وضعیییت آب در کشیور 

مطلوب نیست که می توان با زمان بندی منیاسیب 

 به حل این معضل پرداخت.

وی امهار کرد: می توان از اقدامات کشورهایی کیه 

مشکل کم آبی را مدیریت کردند بهره گرفت اما در 

 مرحله نخست شناسایی ریشه مشکل است.

مدنی افزود: برای حل بحران آب در کشیور بیایید 

های عمومی و تفکر مدیریتی را ایراد کرده  آموزش

 تا بتوانیم به حل موضوع بپردازیم.

گفتنی است دکتر کاوه مدنیی ییکیی از چیهیار 

بیه  2602دانشمند جوان برتر علو  زمین در سال 

چهره  06انتخاب اتحادیه علو  زمین اروپا و یکی از

بیه  2602برتر مهندسی عمران جهیان درسیال 

 انتخاب انرمن مهندسین عمران آمریکا است.

 استاد ایرانی امپریال کالج لندن:

 نگاه به بخش کشاورزی در ایران باید تغییرکند  
 های هیدروپونیک پس از واگذاری به بخش خصوصی گلخانه

مدیر کل دفتر غالت و محصوالت اساسی معیاونیت 

میحیصیول  7امور زراعت گفت: برنامه های تولید 

زراعی در چارچوب اقتصاد مقاومتیی بیا تیاکییید 

برمحدودیت آب  خاک  تناوب و کشاورزی حفامتی 

تهیه و برای آن بودجه بندی شده و این معاونت در 

راستای تولید سازگار با میحیییط زیسیت تیالش 

 کند. می

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت  

جهاد کشاورزی  کاوه خاکسار  در نشست شیورای 

محیط زیست و توسیعیه پیاییدار وزارت جیهیاد 

پرداختن به محیط زیسیت در بیخیش   کشاورزی

کشاورزی را الزامی و واجب دانست و امهار داشیت: 

ما باید تمرکز خود را بر موضوعات محیط زیست در 

عرصه کشاورزی متمرکز کنیم  زیرا منافعش به این 

 بخش بر می گردد.

وی اعال  کرد: ما نیازمند کشاورزی پایدار هستیم و 

برای آن طرح داریم  زیرا قصد داریم بیه تیوسیعیه 

 پایدار با توجه به حفظ محیط زیست دست یابیم.

در این نشست  جهانگیر عرب قائم مقا  میعیاونیت 

امور باغبانی نیز گفت: در برنامه هیای تیولیییدات 

بخش باغبانی به مسایل محیط زیستی از جیمیلیه 

صرفه جویی در آب و توسعه بیاغیات در اراضیی 

 شیبدار توجه شده است.

کیه  0730وی درباره کشاورزی افزود: از سیال 

میییلیییون  06عضو داشت  تاکنون  7اتحادیه اروپا 

هکتار اراضی شیبدار به منظور حفظ منابیع آب و 

کاهش و فرسایش خاک از طریق کاشت درخیتیان 

 مثمر ایراد شده است.

در این نشست  عبدالمرید مهدوی دامغانی  عضیو 

هیات علمی پژوهشکده علو  محییطیی دانشیگیاه 

شهید بهشتی و دبیر انرمن علمی کشاورزی و بیو  

شناختی ایران  کشاورزی اکولوژیک در ایران را یک 

ضرورت خواند و گفت: کشاورزی اکولوژیک در واقع 

 کشاورزی با رعایت مالحظات زیست محیطی است.

  وی با بیان این که کشاورزی اکولوژیک  راهکار برد 

ی برد برای افزایش تولید و حفظ میحیییط زیسیت 

است  افزود: در این نوع کشاورزی از اصول و قوانین 

 علم اکولوژیک در تولید استفاده می شود.

دامغانی با اشاره به تراز منفی آب  فرسایش  شوری 

و کاهش حاصلخیزی خاک و عملکرد تیولییید در 

بعضی محصوالت اذعان داشت: کشاورزی ایران  هم 

به لحاظ امنیت غذایی و هم محیط زیسیت دارای 

چالش است که با برنامه ریزی مناسب میی تیوان 

 چالش ها را برطرف کرد.

وی  گذار از کشاورزی فعلی به کشاورزی اکولوژیک 

را راه حل پایداری امنیت غذایی دانست و در عیین 

حال مصرف درست نهاده ها  جایگزینی نهاده هیا  

فرآورده ها و عملیات سازگار با محیییط زیسیت و 

طراحی مردد اکوسیستم را الگوی جهانی میراحیل 

 گذار به کشاورزی اکولوژیک مطرح کرد.

 کشاورزی اکولوژیک، راهکار برد ـ برد افزایش تولید و حفظ محیط زیست

یک مقا  مسئول در وزارت نیرو با بیان اینیکیه 

نظر دولت این اسیت کیه قیییمیت آب در 

جاری افزایش نیابد  گیفیت: هیرمیزگیان   سال

کرمان و سیستان و بلوچستان دچیار بیحیران 

 خشکسالی است.

های  شاهین پاکروح گفت: در مقایسه قیمت آب

بسته بندی و آب شرب تناسبی برقرار نبوده و 

نیاز به تغییر تعرفه های آب است. معاون آبفای 

کشور با اشاره به سیاست دولیت میبینیی بیر 

افزایش نیافتن قیمت آب در سیال جیاری  

های آب را بسیار ضروری  اصالح و افزایش تعرفه

 دانست.

به گزارش مهر  وی افزود: از منظر اقتیصیادی  

تعرفه آب باید منطقی شود چرا که بهای تمیا  

 7شده هر متر مکعب آب در کشور بیییش از 

هزار ریال و در بهترین شرایط  متوسط فیروش 

 آن کمتر از چهارهزار ریال است.

پاکروح تصری  کرد: روند نرخ گیذاری آب در 

کشور به گونه ای است که اگر بخواهیم متوسط 

افزایش تعرفه را با نرخ تور  مقیایسیه کینیییم 

ارزش اقتصادی این کاال پایین مانده و با وجیود 

سرمایه گذاری هایی که در این حیوزه انیریا  

درصد هزینه هیا از  06شده است  تنها حدود 

 فروش آب تامین می شود.

این مقا  مسئول در وزارت نیرو با اشیاره بیه  

بحران خشکسالی در کشور به ویژه در اسیتیان 

های جنوبی از جمله هیرمیزگیان  کیرمیان و 

سیستان و بلوچستان  تصری  کرد: بیا وجیود 

توسعه منابع آبی در هرمزگان  وضعیت تامییین 

 آب این استان را مطلوب نمی دانیم.

وی خاطرنشان کرد: سهم آب شرب از منیابیع  

درصد است در حالی که رانیدمیان  1آبی تنها 

آبیاری در بخش کشاورزی که بخش اعظمی از 

درصد است که  76منابع آبی را در اختیار دارد 

از اینرو باید روند کشاورزی سنتی در سیطی  

 کالن تغییر یابد.

 استان بحرانی شد  9خشکسالی 

مدیرعامل شرکت کشت و صنعت شهیدرجائیی 

با اشاره به اثر گذاشتن واگذاری مینیاسیب بیه 

بخش خصوصی یادآور شد: واگذاری هوشمندانه 

شرکت کشت و صنعت شهیدرجائی به اتحادییه 

مرکزی تعاونی های کشاورزی و روستایی باعث 

های میثثیر را  شد تا این شرکت بتواند تصمیم

اتخاذ کرده و برای توسعه کشاورزی در منطقه  

 خیز جدی بردارد.

ای به روش  وی تأکید کرد: ایراد شهرک گلخانه

هیدروپونیک و مدرن در کشیت و صینیعیت 

هیزار هیکیتیار و  شهیدرجائی در سطی  ییک

بینی تولید محصوالت کشاورزی با افزایش  پیش

تن در هر هکتار و اییریاد بیازار کیار و  366

هزار نفر  منظور اشتغال یک  های شغلی به فرصت

وری از منابع آب و اسیتیفیاده  نیروی کار و بهره

های  مناسب و بهینه از منابع مورد نظر از برنامه

 های آینده خواهد بود. این شرکت برای سال

مخبرد زفولی امهار داشت: همیوینییین ایین 

شرکت برای ورود به بازار و توسعه تریارت در 

های مدونی دارد و بر این  بخش کشاورزی برنامه

اساس  با کشورهای حوزه خلیج فیارس بیرای 

توسعه صادرات محصوالت کشاورزی وارد میییز 

مذاکره شده است. وی همونین گفت: همکاری 

های تولیدکنینیده بیذر میادری در  با شرکت

کشورهای مرارستان و ایتالیا نیییز ازجیمیلیه 

  گرفته این شرکت است. اقدامات صورت

https://telegram.me/IAESMember
https://telegram.me/IAESMember
https://telegram.me/IAESMemberD:/Users/hrsh/Documents/.android
https://telegram.me/IAESMemberD:/Users/hrsh/Documents/.android
https://telegram.me/IAESMemberD:/Users/hrsh/Documents/.android
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از گمرکات استان مازنیدران بیه 

کشورهای بیازار هیدف عیراق  

ترکمنستان  افغانستان  قزاقستان 

فیارس   و کشورهای حوزه خلیییج

فدراسیون روسیه و کشیورهیای 

هزار تن انواع  000اروپایی مقدار 

 محصوالت کشاورزی صادر شد.

مدیرتنظیم بازار محصیوالت و   

نهادهیای کشیاورزی سیازمیان 

جهادکشاورزی استان میازنیدران 

گوید: بر اساس آمار اداره کیل  می

ماهه امسیال  7گمرک استان مازندران مازندران در 

هزار تن انواع محصوالت کشیاورزی بیه  000مقدار 

میلیون دالر از گمرکات به کشیورهیای  202ارزش 

بازار هدف صادر شده است. این میزان صیادرات در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لیحیاظ وزنیی 

درصد با رشد  27/32درصد و از لحاظ ارزشی 07/73

 مواجه شده است.

ماهه امسال با توجیه  7افزاید: در  حسین نگهدار می 

به مرفیت و توانمندی که استان مازندران در تولیید 

میلییون 070های لبنی در سط  استان دارد  فرآورده

 262کیلوگر  محصوالت لبنیی بیه ارزش  200و 

میلیون دالر به بازارهای هدف صادر شد که از لحاظ 

میاهیه  7درصدنسبت به 27وزنی با رشدی معادل 

 سال گذشته مواجه شده است.

کند: همونین در حوزه میحیصیوالت  وی تصری  می

درصد رشد 7شیالت و آبزیان  صادرات استان معادل 

داشته است. عالوه بر مواردی که گفته شد صیادرات 

سایر محصوالت کشاورزی مثل پیاز  کیلیم  سیییب 

زمینی  فلفل  سیب درختی و هینیدوانیه از رشید 

چشمگیری برخوردار بوده است به طوری که از نظیر 

 00ارزشی در مقایسه با مدت مشابه سال قبیل بیا 

کینید: در  درصد رشد مواجه شد. نگهدار بییان میی

زمینه صادرات مرکبات  محصول کیوی و گل و گیاه 

 شود.  از طریق استان گیالن صادر می

 محصوالت کشاورزی مازندران، روی ریل صادرات 

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیییالت 

ایران  گفت: میزان صید ماهیان توسط ایران از 

مرموع صید هفت کشور حاشیه خلیج فیارس 

بیشتر و رتبه دو  صید در اقیانیوس هینید در 

 دستان ایران است. 

به گزارش ایانا از هرمزگان  علی اصغر مراهدی 

در نخستین جشن ملی ساردین میاهیییان در 

قشم  امهار کرد: هم اینک بیش از یکصد هیزار 

تن از صید ساالنه کشور  از ذخیاییر مشیتیرک 

 شود. آبزیان در آب های بین المللی برداشت می

وی با بیان اینکه هرمزگان یکی از مناطق اصلی 

درصد  06صید و صیادی کشور است و بیش از 

صید ایران در این استان انرا  می شود  افیزود: 

پیش بینی می شود بر اساس بیرنیامیه شیشیم 

 درصد افزایش یابد. 00توسعه این عدد به 

مراهدی با اشاره به کاهش نیم درصدی صییید 

ساالنه در جهان  اضافه کرد: کشور ما سیاالنیه 

چهار درصد رشد در حوزه صیادی دارد و در 

 76سال گذشته صید ساردین ماهیان بیا  06

 درصد رشد ساالنه همراه بوده است.

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیییالت 

ایران  توسعه صیادی در جنوب کشور را متکیی 

به صید ماهیان ریز دانست و افیزود: بیراسیاس 

برنامه ششم توسعه صید فانوس ماهیان و سط  

زیان در آب های خلیج فارس و بین المللی دو 

 برابر می شود.

وی با انتقاد از روند فرآوری ساردین ماهیان در 

کشور  گفت: با وجود مرفیت های بی شمار در 

این حوزه  هم اکنون ارزش اقتصادی سیاردیین 

یک درصد از ارزش اقتصادی صید را تشیکیییل 

 می دهد.

مراهدی با تاکید بر ضرورت تکمیل زنیریییره 

فرآوری ماهی  افزود: تکمیل زنریییر فیرآوری 

ماهی با احداث صنایع تکمیلی  منرر به ارزش 

افزوده بیشتر و رونق اقتصاد شییالت کشیور و 

 هرمزگان می شود.

وی با دعوت از جامعه صیادی بیرای ورود بیه 

حوزه فرآوری  بسته بندی و صادرات سیاردیین 

ماهیان  گفت: با این رویکیرد انیتیظیار دارییم 

صیادان عالوه بر مدیریت صید  در میدییرییت 

 درآمد این حوزه نیز نقش داشته باشند.

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیییالت اییران 

حفظ ذخایر آبزی را مبنای توسعه صییادی در 

جنوب کشور دانست و گفت: حیفیظ ذخیاییر 

آبزیان و بهره وری حداکثری از ذخایر برداشیت 

 شده اولویت اصلی توسعه شیالت است.

 رتبه دوم صید ماهی در اقیانوس هند به ایران رسید 

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گیفیت: 
از ابتدای سال جاری تاکنون میزان و پراکینیش 

ها در سط  کشور مینیاسیب اسیت و  بارندگی

شود در سال آینده میزان خیریید  بینی می پیش
میلیون تین  06تضمینی گند  از کشاورزان به 

 برسد. 
به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی شیرکیت 

بازرگانی دولتی ایران  علی قنبری امهار داشیت: 
در فصل برداشت سال جاری  بیا وجیود عید  

ها در طول فصل زراعی  پراکنش مناسب بارندگی
های علمی  قبل  به دلیل تدابیر و اجرای سیاست

کشاورزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی  بییش 
میلیون تن گند  از کشاورزان خیرییداری  1از 
 شد.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران  با اشاره 
به ذخایر موجود گند  کشیور تیاکییید کیرد: 

ای  موجودی گند  کشور در حال حاضر به گونیه
میلیون تن ذخیره گینید   0است که با بیش از 

وارد سال جدید خواهیم شد و بیا تیوجیه بیه 
بینی افزایش تولید خرید  در سال آیینیده   پیش

کلیه نیازهای مصرفی کشور اعم از خیبیازی و 
صنف و صنعت از طریق گند  داخیلیی قیابیل 

تامین است. وی تصری  کرد: تصویب قیییمیت 
تومان برای خرید تضمینی در سال آینده  0236

قیمت مناسب و باالتر از نر  جهانی و در جهیت 

هیای  حمایت از تولید ملی و مبتنی بر سییاسیت
اقتصاد مقاومتی است  لذا دولت و وزارت جیهیاد 
کشاورزی تولید و خرید گند  را بیر میبینیای 

 ریزی خواهد کرد. کیفیت  برنامه
این مسوول خاطرنشان کرد: برای ایین کیه بیا 

مشکل انباشت موجودی و چالش مصرف گنید  
تولید داخلی در سال آینده مواجه نشویم  انتظار 

رود دولت از واردات گند  که در حال حاضیر  می
گیرد  با اعمال  توسط بخش خصوصی صورت می

 تعرفه مناسب جلوگیری کند.

 میلیون تن گندم  46بینی خرید تضمینی  پیش

 از کشاورزان در سال آینده 

به نقیل  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

از پایگاه اطالع رسانی وزارت جیهیاد کشیاورزی  

محمود حرتی با اشاره به اینکه وضع ذخایر کشیور 

خیلی خوب است افزود: سال گذشتیه در تیولییید 

 066رکورد تاریخی داشتیم و حدود یک میلیون و 

هزار تن چیغینیدر  366میلیون و  0هزار تن شکر و 

 قند برداشت شد که رقم بسیار خوبی بود.

وی گفت: در تولید نیشکر نیز شرایط بسیار خیوبیی 

داشتیم بنابراین با توجه به میزان چشمگیر تیولییید 

داخل و انباشت شکر در انبارها از سال های گذشته 

در مذاکرات انرا  شده با وزارت صنعت  میعیدن و 

ترارت از ثبت سفارش جدید برای واردات شیکیر 

 جلوگیری شد.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: آنوه کیه در دو میاه 

نخست پاییز سال گذشته وارد شد مربوط به ثیبیت 

هیزار تین  166بود بنابراین  72سفارش های سال 

 شکر وارد شد.

حرتی تأکید کرد: قیمت شکر در بازارهای جهیانیی 

کاهش یافته است و چون قیمت این محیصیول بیا 

قیمت نفت ارتباط دارد شاهد کاهش قیمت شیکیر 

 بودیم.

وی گفت: برای جلوگیری از واردات شکیر از روش 

تعرفه و دریافت تفاوت قیمت وارداتی با قیمت تولید 

 داخل استفاده می شود.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: قیمت شکر وارداتی بیه 

هیچ وجه نباید از شکر تولید داخل کمتر باشید تیا 

 زنریره تولید تا کارخانرات فراوری ضرر نکنند.

حرتی گفت: وزارت جهاد کشیاورزی بیه صیورت 

دائمی قیمت شکر وارداتی را پایش میی کینید تیا 

 قیمت آن از قیمت شکر تولید داخل کمتر نباشد.

وی افزود: هم اکنون وضع بازار شکر خیلیی خیوب 

تین در  266تا  066است. وی گفت: سال گذشته 

 بخش شکر تراز منفی داشتیم.

 وزیر جهاد کشاورزی خبر داد

 تولید بیش از یک میلیون تن شکر سال گذشته در کشور 

http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5185820/تولید-بیش-از-یک-میلیون-تن-شکر-سال-گذشته-در-کشور
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سید فرزاد طالکش در گفتگو مهر دربیاره دالییل  

مر  در هفته های اخیر گفت: افیزاییش    گرانی تخم 

حرم تقاضای صادرات به کشور عراق دلیل این امیر  

ها به دلیل مسائل سیاسی پیییش    بود چراکه عراقی 

آمده  قادر به تامین تخم مر  مورد نیییاز خیود از  

کشورهای ترکیه و اردن نیستند و نیازمند محصیول  

 ایران هستند.  

طالکش عنوان کرد: در پی افزایش قیمت تخم مر   

داران مییهین    در داخل کشور  اتحادیه سراسری مر  

به منظور کنترل بازار  حرم صادرات را کاهش داد  

 که در نتیره آن شاهد افت قیمت این کاال بودیم.  

وی با بیان اینکه صادرات کامال متوقف نشده بلیکیه  

حرم آن کاهش یافته است  افیزود: در چینییین  

شرایطی کاهش حرم صادرات و متعادل کردن آن  

راهکار مناسبی است و توقیف کیردن آن  عیمیل  

 منطقی نیست.  

گذار کشور با اشاره    دبیرکل کانون سراسری مر  تخم 

داری    به اینکه نوسانات قیمت تخم مر  درب میر  

ای برای مصیرف    زیاد است  گفت: نباید چنین مساله 

کنندگان نیز وجود داشته باشد و آنان مدا  با ایین  

نوسانات مواجه باشند  ضمن اینکه راه حل این امیر   

 پرینت کردن قیمت بر روی تخم مر  است.  

هیاییی بیا وزارت    طالکش اضافه کرد: هماهنیگیی 

جهادکشاورزی انرا  شده که براساس آن  قرار است  

  7 طرح پرینت کردن قیمت بر روی هر تخم مر  در  

 استان بزرگ به شکل پایلوت اجرا شود.  

وی ادامه داد: قرار است در این طرح  قیمت پرینیت  

تا    726 شده بر روی هر عدد تخم مر  معمولی بین  

  776 تومان و برای تخم مر  زرده زعفرانی بین    726 

های حیداقیل    تومان باشد  ضمن اینکه نرخ   736 تا  

های حداکثر برای نییمیه دو     برای نیمه اول و نرخ 

  سال است.  

 در گفتگو با مهر اعال  شد؛

 ها داری مرغ/ افت قیمت درب مرغ دالیل گرانی تخم
مییدییره انییریمین صینیفییی  رئیییس هییییأت  

دهندگان مر  گوشتی در گیفیتیگیو بیا  پرورش

خبرگزاری کشاورزی ایران گفت: چندی است کیه 

کند و مرغداران  قیمت مر  هر روز کاهش پیدا می

ای برایشان باقیی  اند و چاره دچار ضرر و زیان شده

جز آنکه در شرایط حاضر میییزان  نمانده است  به

 تولیدشان را کاهش دهند.

محمد یوسفی افزود: ضرر و زیان بییش از ایین  

شود که این صنعت به ورشیکیسیتیگیی  باعث می

جا جلوی ضرر را  نزدیک شود؛ بنابراین باید همین

 گرفت.

دهندگان  مدیره انرمن صنفی پرورش رئیس هیأت

هیا بیا  مر  گوشتی ادامه داد: قیمت مر  در مغازه

توجه به مکان و منطقه  میتیفیاوت اسیت و از 

 هزار تومان نوسان دارد. تا شش 166چهارهزار و 

یوسفی تصری  کرد: مالک قیمت  آن میقیداری 

شود و  بار عرضه می است که در میدان میوه و تره

تومان برای هیر  306در شرایط حاضر چهارهزار و 

بار تعیین شده  کیلوگر  مر  در میادین میوه و تره

 است.

وی یادآور شد: قیمت مر  تابع عرضه و تیقیاضیا 

است و تا زمانی که این دو مورد به تعادل نیرسید  

 وضعیت مرغداران در شرایط نادرستی خواهد بود.

یوسفی تأکید کرد: اگر مرغداران مییزان تیولییید 

خودشان را کم کند  ذخایر شرکت پشتیبانی امیور 

 تواند کمبود را جبران کند. دا  می

وی در پایان امهار داشت: قطع روابط دیپلماتیک 

با کشورهایی هموون عربستان و کویت در 

وضعیت مر  تأثیر چندانی نداشته است  زیرا 

شد که  مقدار کمی مر  به کشور کویت صادر می

با قطع آن  تأثیر زیادی بر این بخش شاهد 

 نخواهیم بود

 کاهش تولید مرغ، تصمیم جدید مرغداران 

نامر گمرکات آذربایران غربی گفت: بییشیتیریین 

واردات گمرکات آذربایران غربی انواع میییوه بیه 

 ویژه موز است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از گیمیرکیات 

آذر بایران غربی  میرهاشم سیداحمدی با بیییان 

اینکه امسال اولین سیالیی اسیت کیه صیادرات 

گمرکات آذربایران غربی بیشتر از واردات اسیت  

دهنده آن است کیه رونیق  امهار داشت: این نشان

اقتصادی بین واحدهای تولیدی و تولیدکننیدگیان 

 استان به وجود آمده و صادرات رونق یافته است. 

وی رتبه نخست واردات آذربایران غیربیی را در 

 700ارتباط با گمرک بازرگان عنوان کرد و گفت: 

ماه امسال از گمرک بیازرگیان  06میلیون دالر در 

 واردات انرا  شده است. 

سیداحمدی به میزان واردات از گمرک ارومییه و 

 020میاه امسیال  06سرو اشاره کرد و گفیت: 

میلیون دالر از  07میلیون دالر از گمرک ارومیه و 

 گمرک سرو واردات انرا  شده است. 

نامر گمرکات آذربایران غربیی افیزود: میابیقیی 

واردات از سایر مبادی گمرکی استان از جیمیلیه 

 هفت گمرک و بازارچه تیرخیییص شیده اسیت. 

وی افزود: بیشترین واردات گمرکات آذربیاییریان 

 غربی انواع میوه به ویژه موز است. 

سیداحمدی بیا اشیاره بیه رتیبیه دو  واردات 

آذربایران غربی  خاطرنشان کرد: این رتبه مربیوط 

 آالت و ترهیزات خط تولید است.  به ماشین

وی ادامه داد: مقاطع فوالدی مانند تیرآهن و سایر 

مقاطع رتبه سو  واردات مبادی گمرکی آذربایران 

 غربی را خود اختصاص داده است. 

 ناظر گمرکات آذر بایجان غربی اعالم کرد؛

 موز بیشترین کاالی وارداتی از مبادی گمرکی آذربایجان غربی 

هزار هکتار از مزارع  0کاشت بهاره چغندر قند در 

 کشاورزی استان قزوین به پایان رسید.

  مدییر گروه اقتصادی باشگاه خبرنگارانبه گزارش 

زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: 

هیزار    0سط  کشت ابالغی چغندرقند در امسال 

هکتار برآورد شده است که بیشترینِ آن مربوط به 

دو هزار هکتار و کمترینِ  شهرستان بویین زهرا با 

هیکیتیار  266آن مربوط به شهرستان تاکستان با 

 است.

پیش بینی شده است از این میزان سط  کشت  

 هزار تن چغندر قند برداشت شود. 016بیش از 

جلیلوند افزود: ارقا  توزیعی تیحیت کشیت ایین 

مونوژر  خارجی شیامیل  محصول در استان ارقا  

دوروتی  پوما  ناگانو و رستا و رقم مونوژر  اییرانیی 

است. وی گفت: هر هکتار چیغینیدر قینید    660

 766کیلوگر  کود فسیفیاتیه و  066میزان  به 

 کیلوگر  کود ازته نیاز دارد.

چغندرقند یکی از کشت های استراتژییک کشیور 

استان قزوین است  کشت این گیاه در تناوب بیا  و 

سایر محصوالت زراعی ضمن بهبود الگوی کشیت 

موجب ارتقای درصد خود اتکایی تولییید شیکیر  

افزایش ماده آلی خاک  حاصیلیخیییزی خیاک و 

کنترل آفات  بیماری ها و علف های هرز خیواهید 

 شد.

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 

خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفتگو با 

  در خصوص واردات شکر امهار داشت: پاییز جوان

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  066شرایط مطلوب تولید و 

 است که دیگر نیازی به واردات داشته باشیم.

وی افزود: میزان تولید چغندر در سال جاری در 

درصدی  1مقایسه با سال گذشته از افزایش 

برخوردار بوده و نباید فراموش شود که این امر 

 بیانگر افزایش تولید شکر در کشور است.

کشاورز تصری  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.

 واردات شکر منتفی شد

 کشت بهاره چغندر قند در قزوین پایان 

http://media.mehrnews.com/d/2015/08/24/4/1806967.jpg?ts=1450406489765
http://www.yjc.ir/fa/news/4738172/موز-بیشترین-کالای-وارداتی-از-مبادی-گمرکی-آذربایجان-غربی
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/comercial
http://www.yjc.ir/fa/news/5190205/کشت-بهاره-چغندر-قند-در-قزوین
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 گزیده اخبار کشاورزی ایران

  سید رحمت اهلل پریوهر  خبرنگار مهر به گزارش  
در جمع خبرنگاران در یاسور گفت: با توجه بیه  
نیاز کشور در بحث فعیالیییت شیهیرک هیای  

ای تالش میی کینیییم در راسیتیای    گلخانه 
های وزارت جهاد کشاورزی تولید سبزی    سیاست 

و صیفیرات در فضای آزاد را کم کرده و ایین  
تولید را در فضاهای گلخانه ای انرا  دهیم تا بیا  
این کار هم بتوانیم در میزان آب صرفه جیوییی  

 کنیم و هم میزان تولید را افزایش دهیم. 
پریوهر یادآور شد: شرایط این استان به گونه ای  
است که نیاز دارد برای زیرسیاخیت هیای آن  
اعتباراتی در نظر گرفته شود که بخشی از ایین  

هیای کشیاورزی و    اعتبارات را شرکت شهیرک 
 بخشی را استانداری تأمین می کند.  

وی ادامه داد: با توجه به نزدیکی این استان بیه  
برخی نقاط پرمصرف کشور مثل اصفهان  فارس   

از این لحاظ که می تیوانید   یزد و جنوب کشور  
زمینه صادرات را فراهم کینید بیرای بیخیش  

 کشاورزی حائز اهمیت است. 
هیای    معاون فنی و اجرایی شیرکیت شیهیرک 

کشاورزی کشور با بیان اینکه این پروژه در سیه  
مطالعه و طراحیی   دسته تقسیم شده اند  گفت:  

پروژه هایی که به تازگی شروع میی شیونید را  
شرکت شهرک های کشاورزی انرا  میی دهید  

درصد هزینه زیرساخیت    36 که در این خصوص  
درصد توسط شیرکیت    76 از اعتبارات استانی و  

 شهرک های صنعتی تأمین می شود. 
وی یادآور شد: در حال حاضر یکی از پروژه های  
معرفی شده پروژه امامزاده جعفر است که قیرار  
است بعد از مطالعه و طراحی از صفر تا صد آن  
انرا  شود و زیرساخت ها شامل برق  گاز  آب   
قطعات و خیابان کشی و حصار کشی مهیا شیود  
و به صورت فراخوان با اولویت سرماییه گیذاران  

 استانی اجرا شود. 

 معاون فنی و اجرایی شرکت شهرک های کشاورزی کشور :

 کهگیلویه و بویراحمد قابلیت تبدیل شدن به یک گلخانه کشوری را دارد

رئیس سازمان صنعت معدن و ترارت خراسان شمالی گفت: در  
میلیون دالر کاال از خراسان شمالیی    073 ماهه نخست امسال    7 

 به سایر کشورها صادر شده است. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عیمیومیی سیازمیان  
صنعت  معدن و ترارت خراسان شمالی  یحیی نیکدل با بیییان  

میلیون دالر کاال  و از نظر    073 ماهه امسال    7 این خبر افزود: در  
هزار تن از خراسان شمالی به سایر کشورها صادر شده    030 وزنی  
 است. 

   70 های انرا  شده برای سیال    وی گفت: براساس برنامه ریزی 
میلیون دالر پیییش    036 صادرات کاال از استان به سایر کشورها  

 درصد آن تحقق یافته است.   16۰2 بینی شده که  

نیکدل افزود: کاالهای صادراتی استان عیالوه بیر میحیصیوالت  
صنعتی  شامل مواد غذایی؛ کیک  کلوچه  رب گوجه فیرنیگیی   

 ماکارونی  ران مر   میوه و تره بار  خوراک طیور است. 

رئیس سازمان صنعت  معدن و ترارت خراسان شمالیی امیهیار  
کرد: این میزان کاال به کشورهای افغانستان  ترکمنستان  ترکییه   
هندوستان  قزاقستان  قرقیزستان  عراق  امارات  تاجییکیسیتیان   
روسیه  مالزی  بحرین  کویت  عمان  آذربایران  عربستان  کانادا   

 تانزانیا  سریالنکا  پاکستان  قطر و بلغارستان صادر شده است. 

  22 درصد  ترکمنستان    27 درصد  افغانستان    76 وی افزود: هند  
درصد از سهم صیادرات    7 درصد و سایرکشورها    06 درصد  عراق  

 اند.   استان را به خود اختصاص داده 

 میلیون دالر کاال  493

از استان خراسان شمالی به خارج از 

 کشور صادرشد 

مدیر اجرایی نظا  صنفی کارهای کشاورزی خراسان جنوبی از عضیوییت  

بردار بخش کشاورزی استان در این نظا  صنفی خبر داد و    هزار بهره   02 

  02 بردار بخش کشاورزی استان تاکنون نزدیک به    هزار بهره   37 گفت: از  

 اند.   ها عضو نظا  صنفی کارهای کشاورزی شده   هزار نفر آن 

برداران بخش کشاورزی    درصد بهره   07 به گفته کریمدادی در حال حاضر  

 خراسان جنوبی عضو نظا  صنفی کشاورزی هستند. 

برداران بخش کشاورزی عضو    وی با تأکید بر اینکه اگر قرار است همه بهره 

نظا  صنفی شوند باید توجه خاصی به این صنف شود  عینیوان داشیت:  

دهی بخش کشاورزی    های مثبتی برای سازمان   عالوه بر این نیاز است قد  

 برداریم. 

مدیر اجرایی نظا  صنفی کارهای کشاورزی خراسان جنوبی اضافه کیرد:  

اند و در    کشاورزان هنوز داشتن پروانه فعالیت و فواید آن را لمس نکرده 

 ها درخواست پروانه فعالیت و معرفی دارند.   حال حاضر تنها بانک 

های نظا  صنفی اهیمیییت    کریمدادی بابیان اینکه اگر بنا است به پروانه 

داده شود باید زمینه تما  امورات بخش کشاورزی منوط به پروانه نیظیا   

جایی برسیم که مراجعه کشیاورزان بیه    صنفی شود  بیان داشت: باید به 

جهاد کشاورزی صرفاً برای آموزش و امورات مربوط به تولید کشیاورزی  

نظا  صنیفیی    باشد و امورات مربوط به مزرعه  آب  سوخت و غیره همه به 

 واگذار شود. 

ها  عنوان داشیت: در حیال    وی با تأکید بر لزو  نظارت بر عملکرد بانک 

ها بوده و    درصد اعتبارات بخش کشاورزی در اختیار سایر بانک   20 حاضر  

ها نظارت شود و پرداخت تسهیالت از طیرییق    الز  است بر فعالیت بانک 

 های نظارت است.   پروانه نظا  صنفی یکی از راه 

مدیر اجرایی نظا  صنفی کارهای کشاورزی خراسان جنوبی بابیان اینکیه  

آیند  بیان    های صنفی توانمند بوده و از پس هر مأموریتی برمی   امروز نظا  

کیرده و    داشت: در حال حاضر در سط  نظا  صنفی استان افراد تحصیل 

ها باشد اثرات    کار هستند که اگر اعتبار در اختیار آن   باعالقه و توانمند پای 

 تری خواهد داشت.   مثبت 

 مدیر نظا  صنفی کشاورزی خراسان جنوبی:

 هزار کشاورز استان در نظام صنفی کشاورزی 42عضویت 

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از اجرای طرح کشاورزی 

 حفامتی در مزارع ذرت خبر داد. 

ای  به گزارش ایانا از شیراز  قاسمی گفت: سط  زیر کشت ذرت دانه

هکتار و سط  زیر کشت ذرت علوفه ای  26766در سال جاری 

هکتار به  02066هکتار بوده است که از این سط  تاکنون  70266

هکتار به صورت علوفه ای برداشت شده  72166ای و  صورت دانه

 است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی فارس افزود: اجرای کشاورزی 

هکتار کم  02766هکتار بی خاکورزی و  2666حفامتی شامل 

هکتار از اراضی ذرت استان به این مهم  01766خاکورزی که جمعا 

 اختصاص یافته است.

قاسمی افزود: در راستای افزایش راندمان آب مصرفی  کشت نشایی 

ذرت در استان در شهرستان های مرودشت و سپیدان اجرا شده است 

و هم چنین در جهت کاهش مصرف آب استفاده از روش های نوین 

آبیاری در مزارع ذرت در دستور کار قرار گرفته است و شاهد رشد 

 قابل توجهی در استفاده از آبیاری تحت فشار در مزارع ذرت بوده ایم.

 اجرای طرح کشاورزی حفاظتی در ذرت 
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 گزیده اخبار کشاورزی ایران

های روستایی سازمان تیعیاون    معاون دفتر امور تشکل  
هیزار نیفیر    76 میلیون و    0 روستایی ایران به وجود  

بردار در بخش کشاورزی کشور اشاره کرد و افیزود:    بهره 
رفع مشکالت بخش کشاورزی نیاز به مشارکت میرد   

تواند این مشکیالت را    تنهایی نمی   دارد چراکه دولت به 
 رفع کند. 

رو در راسیتیای اهیداف و    ادیب ادامیه داد: ازایین 
ها الزا  دارنید تیا    های بخش کشاورزی دولت   سیاست 

دهی کنند که به نیفیع    مرد  را در قالب نهادها سازمان 
 بخش کشاورزی از این نهادها استفاده کنند. 

هیزار تشیکیل در بیخیش    02 وی از وجود بیش از  
کشاورزی کشور خبر داد و گفیت: هیرکیدا  از ایین  

هیا    ها ومایف ویژه خود را دارند و کارکردهای آن   تشکل 
 با یکدیگر متفاوت است. 
های روستایی سازمان تیعیاون    معاون دفتر امور تشکل 

اندازی نخستییین نیظیا     روستایی ایران با اشاره به راه 
در تهیران  بیییان داشیت:    11 صنفی کشور در سال  

نظا  صنفی در بخش کشیاورزی    073 تاکنون بیش از  
هزار نفر در    366 اکنون    شده است که هم   کشور تشکیل 

 های صنفی کشاورزی کشور عضو هستند.   نظا  
هزار نیفیر    066 ادیب با بیان اینکه از این تعداد بیش از  

اند  عنوان داشت: در حیال    پروانه فعالیت دریافت کرده 
شیهیرسیتیان    07 پیگیری برای تشکیل این تشکل در  

هستیم. وی با تأکید بر اینکه برای رفع مشکالت بخش  
عنوان حلقه اتصال و    های جامع به   کشاورزی باید تشکل 

برداران بخش کشاورزی و مسیئیوالن    ارتباط بین بهره 
شد  بیان داشت: نیظیا  صینیفیی    این بخش ایراد می 

بخش کشاورزی چتر حمایتی بوده که فراتر از بیخیش  
 کند.   کشاورزی فعالیت می 

های روستایی سازمان تیعیاون    معاون دفتر امور تشکل 
روستایی ایران با اشاره به دغدغه کشاورزان در ارتباط با  
بحث تولید  فروش و بازاریابی محصوالت  افزود: نیظیا   
صنفی باید این موضوع ورود یافته و بیا حضیور در  

سیازی بیه کشیاورزان    گیری و تصمیم   مرامع تصمیم 
 کمک کند.  

    گیییری نیظیا    ادیب با اشاره به اینکه تا قبل از شکیل 
صنفی بخش کشاورزی شناسنامه شغلی کشاورزی در  

گیییری نیظیا     کشور وجود نداشت  بیان کرد: با شکل 
های فعالییت صیادرشیده ایین    صنفی بر اساس پروانه 

شیده    برداران بخش کشیاورزی داده   شناسنامه به بهره 
است. به گفته وی اطالعات پروانه فعالیت  اطیالعیات  

شود و در حال    روزرسانی می   دقیقی است که هرساله به 
 شده است.   شغل کدگذاری و شناسایی   236 حاضر  

 دوازده هزار تشکل در بخش کشاورزی فعال هستند

چیییان در نشیسیت      حمید چیت مهر به گزارش  
اعضای کمیسیون رسیدگی به آبهای زیرزمینی کیه  
با حضور قضات دیوان عدالت اداری بیرگیزار شید   
گفت: مسائل آب امروز از یک مشکل معمولی فراتر  

 رفته و به یک بحران تما  عیار تبدیل شده است. 
وزیر نیرو امهار داشت: حل این بیحیران از ییک  

رود    دستگاه ساخته نیست و این بحران گسترده می 
تا تما  شئون اقتصادی  اجتماعی و امنیتی کشور را  

 تحت تاثیر قرار دهد. 
چیان با اشاره به حیل مشیکیل رودخیانیه    چیت 
رود در مشهد مقدس  گیفیت: اوضیاع ایین    کشف 

کیلومتری به نحوی بود که به صیورت    07 رودخانه  
یک جریان بزرگ فاضالب درآمده و تما  فیاضیالب  

شیود و    صنعتی آن منطقه به این رودخانه وارد می 
 گیرد.   آبیاری سبزیرات نیز با فاضالب صورت می 

وی با اشاره به اینکه بیرای حیل ایین مشیکیل   
ای  پلیس     دادستانی  استانداری  شرکت آب منطقه 

جهاد  محیط زیست و شهرداری بیا وزارت نیییرو  
ماه توانستند بسیتیر    اند و در طول شش   بسیج شده 

این رودخانه را پاکسازی و آن را از بیحیران خیارر  
کنند  گفت: در حال حاضر تیمیا  تیاسیییسیات  
غیرقانونی بستر و حریم این رودخانه نیابیود شیده  

 است. 
وزیر نیرو با اشاره به نشست قضات دیوان عدالت بیا  
وزارت نیرو امهار داشت: این نشست برای تعیییین  

اکینیون    های غیرمراز است. متاسفانه هم   تکلیف چاه 
هیا    ها و دریاچه   در کشور تعداد قابل توجهی از تاالب 

مانند بختگان  گاوخونی و دریاچه ارومیه نابود شده  
هیا    و این یک عالمت بزرگ از بحران آب در دشیت 
هیای    است که به دلیل بیرداشیت اضیافیه از آب 

ها دچار فرونشیسیت و شیکیاف    زیرزمینی  دشت 
چیان با هشدار نسبت بیه نیابیودی    شوند. چیت   می 

  72 تاسیسات پایتخت  تصری  کرد: تهران سالیانیه  

کند که اگیر بیرای ایین    سانتیمتر فرونشست می 
ها  متیرو     ای نیندیشیم  تما  ساختمان   مشکل چاره 

ها و سایر تاسییسیات دچیار    ها  پل   آهن  خیابان   راه 
مشکل خواهند شد و باید گفت در معرض خیطیر  

ها بیییان داشیت:    هستند. وی با اشاره به سدسازی 
شرایط به نحوی است که آبی در پشت برخی سدها  
نیست و یا بسیار کم است که به دلیییل کیاهیش  

روییه در بیاالدسیت    هیای بیی   ها و برداشت   بارش 
 ها ایراد شده است.   رودخانه 

ها در چند سال اخیییر    وزیر نیرو ادامه داد: بارندگی 
درصد کمتر شده و با تغییر شرایط اقلییمیی و    26 

های برف به صورت باران درآمده اسیت     اینکه بارش 
تبخیر نیز افزایش یافته و چیزی به ذخایر آب اضافه  

شود و همه این دالیل با افزایش جمعیت باعث    نمی 
 شود.   بروز بحران می 

میلیارد متر مکعیب از    006 چیان از استفاده    چیت 
  0۰3 ذخایر استاتیک آب کشور خبر داد و گیفیت:  

محیدوده    267 میلیارد متر مکعب اضافه برداشت از  
شود که باید در طی ییک    مطالعاتی کشور انرا  می 

ساله این وضعیت را به حیالیت تیعیادل    26 دوره  
برسانیم تا بتوان از شوری آب و کیاهیش شیدیید  

 ذخایر جلوگیری کرد. 
های غیرمراز اشاره کرد    وی به لزو  بسته شدن چاه 
های نظارت و بیازرسیی     و بیان داشت: ایراد گشت 

ها به کنتورهای هوشمند و استیفیاده از    ترهیز چاه 
گیری آب در ایین راسیتیا    ترهیزات مدرن اندازه 

 ضروری است. 
وزیر نیرو با اشاره به کاهش اعتبارات سیدسیازی و  

برابری منابع مورد نیاز بیرای احیییای    00 افزایش  
ذخایر زیرزمینی آب کشور گفت: اگر موفق به مهیار  
ها    مصرف آب و نرات ذخایر زیرزمینی نشویم دشت 

دهی نخواهند داشت و از ایین رو    دیگر توان آب 
 شود.   کشاورزی نابود شده و آینده کشور تهدید می 

 وزیر نیرو هشدار داد:

 رود سانتیمتر فرو می 92تهران سالی 

به گزارش شبکه اطالع رسانی بانک و بیمه محمیود 

حرتی در نشست معاونان و مدیران وزارت جیهیاد 

کشاورزی با معاون اول رییس جمهور امهیار کیرد: 

برای اعطای تسهیالت بانکی به بیخیش کشیاورزی 

هیا  همه فشار روی بانک کشاورزی است و بقیه بانک

کنند  ایین  به تعهداتشان آن طور که باید عمل نمی

در حالی است که بخش کشاورزی سهم باالییی در 

 تولید ناخالص ملی  اشتغال و غیره دارد.

وی افزود: بازده سرمایه در بخش کشاورزی پایییین 

است در حالی که در همه دنیا بیشیتیر از دییگیر 

کنند امیا در  ها به بخش کشاورزی توجه می بخش

 شود. ایران آنطور که باید به این بخش توجه نمی

دییگیر از   وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: ییکیی

مشکالت موجود در بخش کشاورزی این است کیه 

شیان  درصد کشت 36در بسیاری از کشورهای دنیا 

درصد تولییدات  76از طریق دیم است در حالی که 

های بسیار بیاال  کشاورزی ایران آبی بوده و با هزینه

شود نتوانیم بیا دنیییا  گیرد که سبب می صورت می

 رقابت کنیم.

تیریین کشیاورزان   حرتی تصری  کیرد: میظیلیو 

کشاورزان ایرانی هستند  چرا کیه بیا زحیمیت و 

پردازند این در حیالیی  مشقات زیادی به تولید می

آید آن را بیه  است که هرجا کمبودی به وجود می

اندازیم و آنها را به مصرف بیش  گردن کشاورزان می

کنیم در حالی که ثابت شیده  از حد از آب متهم می

هرجا از آنها حمایتی صورت گیرفیتیه  خیالقیییت 

 اند. بسیاری از خودشان نشان داده

 06وی با تقدیر از دولت برای در اختیار قرار دادن 

میلیارد دالر مینیابیع اعیتیبیاری بیرای اصیالح 

های آب و خاک کشور گفت: وزرات جهاد  زیرساخت

رغیم  کشاورزی عملیکیرد قیابیل قیبیولیی عیلیی

آبیاری تحت فشار   های اعتباری در زمینه محدودیت

کمیتیر از  0772داشته است  چرا که تا پایان سال 

هزار هکتار آبیاری تحت فشار انرا  شیده بیود  76

هیزار  026که در پایان سال گذشته به بییش از 

هیزار  06هکتار رسید و امسال هم تاکنون بیش از 

 هکتار آبیاری تحت فشار انرا  شده است.

 ها به بخش کشاورزی  تعهدی بانک انتقاد حجتی از بی
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