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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

 سخنی با اعضاء انجمن
 )از طرف هیئت مدیره(

های علمی حوزه اقتصااد کشااورزی  انجمن اقتصاد کشاورزی ایران یکی از مهم ترین تشکل

توسط جمعی از فرهیختگان این رشته تأسیس شد. هدف از تشاکایال  31۸۵است که در سال 

انجمن همانطور که در اساسنامه آن نیز قید شده است گسترش و ارتقاء علم اقتصاد کشااورزی و 

توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمایاناه 

 باشد.  های مرتبط می

در چند سال عمر کوتاه انجمن همکاران و فرهیختگان بسیاری تالش نموده اند تا انجمن را 

به پیش ببرند و جایگاه آنرا ارتقاء بخشند. برگزاری منظم همایش های دوساالنه و انتشار ماجالاه 

 علمی پژوهشی اقتصاد کشاورزی از جمله فعالیت های قابل توجه این عزیزان می باشد.  

اکنون که بنا بر تصمیم و انتخاب اعضاء محترم انجمن مسئولیت اداره انجمن به جاماع ماا 

سپرده شده است تالش می شود تا به کارهای انجام شده قبلی تعالی بخشیده شود و اقاداماات 

جدیدی جهت ارتقاء جایگاه انجمن صورت پذیرد. اما، واضح است که کارهای بازر  تاناهاا باا 

مشارکت و همفکری جمعی انجام شدنی است. بر همین اساس اولین حرکت هیئت مدیره جدیاد 

انجمن تشکیل کمیته های تخصصی و تقاضا از همه اعضاء انجمن برای مشارکت در آناهاا باوده 

است. اینک که به لطف خدای متعال و کمک اعضاء بزرگوار انجمن کمیته های ششگاناه شاکال 

گرفته است )اسامی کمیته ها و شرح وظایف آنها در همین شماره آمده است( تالش می شود تاا 

توسط این کمیته ها و با همفکری تمامی اعضاء انجمن گامهای بزرگی در راستای تحقق اهاداف 

 عالیه انجمن برداشته شود.

باور قلبی ما بر آن است که اطالع رسانی بین اعضاء انجمن در حد ماطالاوب نایاسات و 

بایست ارتقاء یابد. بر همین اساس تصمیم گرفته شد خبرنامه ای با شکل و محتاوای جادیاد  می

طراحی و انتشار داده شود. آنچه مشاهد می فرمایید اولین شماره این خبرنامه است که انشا اهلل با 

کمک فکری و نقد آن توسط شما همکاران محترم ارتقاء خواهد یافت. این خبرنامه می بایست به 

های اقتصاد کشاورزی، ماوساساات  وسیله ای برای انتقال جریان اطالعات و اخبار علمی بین گروه

 تحقیقاتی و کلیه نهاد های ذیربط تبدیل شود که انشا اله چنین نیز خواهد شد. 

ارتباط انجمن با دنیای خارج و بویژه سازمان ها و نهاد های بین المللی می بایسات ارتاقااء 

داده شود. این نقش بر عهده کمیته روابط عمومی و بین الملل سپرده شده است. به تصور ماا در 

همین راستا، انتشار یک مجله انگلیسی زبان می تواند انجمن را در سطح جهانی مطرح نماایاد و 

ضمن کمک به ارتقاء کیفی مقاالت اعضاء انجمن و سایر عالقمندان به اقتصاد کشااورزی، راه را 

ای پس از چند ماه تالش و  برای ارتباطات بین المللی هموار نماید. خوشبختانه مجوز چنین مجله

کسب موافقت اساتید برجسته خارجی و داخلی برای هیئت تحریریه ماجالاه از وزارت عالاوم 

 شد. چاپ آن با فراخوان مقاله آغاز خواهد 3139تحقیقات و فناوری اخذ گردید که انشاهلل از سال 

امید است با توکل به خداوند متعال و همکاری و همفکری کلیه اعضاء انجمن گامهای بزر  

و قابل قبولی برای تحقق اهداف عالیه انجمن که خدمت بیشتر به تعالی علمی و کمک باه حال 

های همگی ماا ماورد  چالش های پیش روی بخش کشاورزی کشور است برداشته شود و تالش

 رضای حق تعالی قرار گیرد.

 حبیب اهلل سالمی

 رئیس هیئت مدیره انجمن 

 سر مقاله

 ـ تهیه شده در دبیرخانه انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، زیر نظر کمیته روابط عمومی و امور بین الملل 1393خبرنامه الکترونیکی انجمن اقتصاد کشاورزی ایران ـ شماره نخست ـ اسفند 
  126-32222767آدرس: کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، گروه اقتصاد کشاورزی ـ تلفن: 

Web Site: www.iranianaes.ir     Web Mail: info@agrieconomy.com & iranianaes.ir@gmail.com 

file:///C:/Users/hr/Desktop/IAES%20Newsleter%2002.docx#_کشاورز_باید_در#_کشاورز_باید_در
http://www.iranianaes.ir/
mailto:info@agrieconomy.com


 

2  

نهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد کشاورزی ایران 
در 3131پانزدهم و شانزدهم اردیبهشت ماه سال 

هتل المپیک تهران برگزار شد. شعار کانافاراناس 
نهم؛ امنیت غذایی، مدیریت منابع آب و ماحایاط 
زیست انتخاب شده بود و مورد استقبال گستارده 
محققان، متخصصان دانشگاهی و کارشنااساان و 
دست اندکاران موسسات علمی تاحاقایاقااتای و 

 سازمانهای اجرایی واقع گردید.
در این کنفرانس مقاالت متعددی با ماحاورهاای 

گاذاری و  های کالن و بخشی، سارماایاه سیاست
وری،  تأمین مالی نهادها و کارکردها، تولید و بهاره

آوری، بازاریابی و زنجایار   تحقیقات، آموزش و فن
ها و محصاوالت، مادیاریات  عرضه، تجارت نهاده
های اناریی، ساالمات غاذا،  ریسک، بازار حامل

محیطای  مدیریت پایدار منابع طبیعی، آثار زیست 
توسعة کشاورزی و تغییرات اقلیمی به دبیر خااناه 
واصل گردید که هیئت داوران قریب به دویسات 

 مقاله را برای ارائه در کنفرانس برگزید.
در مراسم افتتاحیه و اختتامیه کنفرانس مهنادس 
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و جمعای از 
معاونان وی، دکتر سورنا ستاری معاون علامای و 
فناوری رئیس جمهور، دکتر سیدصفدر حسیانای 
رئیس انجمن اقتصاد کشاورزی ایران و ریایاس 

صندوق توسعه ملی کشور، خانم دکاتار اباتاکاار 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حافااظات 
محیط زیست کشور، دکتر مسعود نیالای مشااور 
ارشد اقتصادی رئیس جمهور، دکتر نوری نائیانای 
عضو هیات عامل صندوق توسعه مالای کشاور و 

دکتر احمد اکبری رئایاس  ومشاور دبیر کل فائو 
موسسه پژوهش های علمی ا صنعتای و دکاتار 
محمد طالبی مدیر عامل بانک کشااورزی حضاور 

 داشتند. 
کنفرانس با سخنرانی وزیر جهاد کشاورزی افتتااح 
شد. مهندس حجتی با بارشاماردن مشاکاالت، 

های بخش کشاورزی سئواالتای  ها و ریسک چالش
را از اقتصاددانان کشاورزی مطرح نمود و از آناهاا 
خواست تا راهکارهای علمی خود را باه اطاالع 

 مسئولین کشور در این حوزه برسانند.
های متناقضی کاه باخاش  وی با اشاره به ویژگی

کشاورزی نسبت به سایر بخش ها دارد گفت: یکی 
ها ارزش افزوده کمتر نسبت به سایر  از این ویژگی

بخشهای تولیدی و خدماتی است و این در حالای 
است که کمتر فعالیتی را می تاوان یاافات کاه 
ریسک آن به اندازه بخش کشاورزی باشد و البتاه 

های جدیاد  علی رغم توسعه و گسترش تکنولویی
هاا را  ها توانسته اند بخشی از ریساک این فناوری

کم کنند ولی همچنان تهدیدهایی مانند سارماا، 
گرما، تگر ، بارش های شدید و بیامااری هاا و 

هایی مواجاه  آفات کشاورزی این بخش را با چالش
 سازد. می

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخناان 
خود خاطرنشان کرد: اخیرا کنگره آمریکا تا ساال 

هزار میلیارد دالر سرمایه در اختیار بخاش  ۵۴۵۴
 3۴۴کشاورزی قرار داده است که ساالنه حادود 

هزار میلیارد دالر می رسد. از سوی دیگر شااهاد 
درصاد ماحاصاوالت  3۴هستیم در حالی کاه 

کشاورزی داخلی به وسیله آبیاری تولید می شاود 
اغلب محصوالت وارداتی دیم است و می خواهیام 
در شرایطی که کشور با بحران آب مواجاه اسات 
کاالهای داخلی قدرت رقابت باا کااالهاای روی 

 کشتی را داشته باشد. 
حجتی یکی دیگار از مشاکاالت کشااورزی را 
قرنطینه حیوانی و گیاهی عنوان کرد کاه بااعا  
خساراتی به کشاورزان می شود. وی با بیان اینکاه 
پژوهشگران، اساتید و دانشجویان راهکار عالامای، 
منطقی و قابل اجرایی برای چالش هاای باخاش 
کشاورزی بیندیشند گفت: پر مخاطره بودن کسب 
و کار در بخش کشاورزی جذب سرمایه در ایان 
بخش را با مشکل مواجه کرده است که اناتاظاار 

رود پاسخ آن را جاماع فارهایاخاتاگاان و  می
اندیشمندان کشاورزی که فرصتی مغتانام بارای 
دولت به شمار می روند به مسئوالن دولات ارائاه 

 کنند.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به اینکه در 
تدوین استراتژی و چشم انداز بخش کشااورزی و 
مثبت شدن تراز تجاری محصوالت کشاورزی ماد 
نظر مسئوالن قرار دارد گفات: دساتایاابای باه 

هاا و  انداز مطلوب باید با اتخااذ سایااسات چشم
راهکارهایی به دست آید تا با کمک پیشاناهاادات 
علم اقتصاد مشکالت اقتصادی در زمیاناه وجاود 

فاصله زیاد بین تولید تا مصرف برطارف شاده و 
جایگاه تولیدکنندگان در چرخه تولایاد و باازار 

 محصوالت کشاورزی ارتقاء یابد.
در بخش دیگری از این مراسم دکتر سورنا ستاری 
معاون علمی و فناوری رییس جمهور نایاز طای 
سخنانی بر لزوم تغییر رویه موسسات تحقیقاتی و 

هاا را بارای  ها تاکید کرده و اهتمام آن دانشگاه
تجاری سازی تحقیاقاات خاواساتاار شاد. وی 
همچنین از حصر موسسات و بلوکه کردن امکانات 
آن انتقاد کرده و عنوان نمود که بایستی امکاناات 

 کل کشور در اختیار استادان قرار گیرد.
در مراسم اختتامیه نیز خانم دکتر ابتکار ماعااون 
رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت ماحایاط 
زیست کشور به ایراد ساخانارانای در خصاوص 
اهمیت حفظ منابع آب و وارد شدن متخصصایان 
اقتصاد در این امر پرداختند. در پایان از اساتاادان 
برجسته علم اقتصاد کشاورزی با اهاداء لاوح و 

 جوایز نفیس تقدیر به عمل آمد.
بناد در  3۸در بخش پایانی سمینار بیانیه ای در 

هاای عماده  هایی بارای چالش خصوص رهیافت
بخش کشاورزی در حوزه اقتصاد قرائت گردید. از 
نکات مهم این بیانیه می توان به لزوم حمایات از 
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، بازنگری آماار 

های  و اطالعااات کااشاورزی، اصااالح سیاساات
گذاری محصوالت بخش کشاورزی، اصاالح  قیمت

زنجیره عرضاه محاصوالت، تجمیاع واحادهای 
کوچک و یکپارچه سازی اراضی جهات کاهاش 
هزینه تولیاد، مادیریت مخااطرات از طریاق 

ای، توساعه  های نوین از جمله الگوهای بیمه شیوه
کشاورزی پایدار از طریاق گاسترش کاشاورزی 
دقیق و اولویت دادن به استخدام فارغ التحصیالن 

هاای مختلاف رشاته اقتاصاد  مقاطع و گرایش
هایی که با برناماه ریازی و  کشاورزی در سازمان

 امور اجرایی این رشته مرتبطند، اشاره کرد.

  گزارشی از نهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد کشاورزی ایران

 اخبار انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

 برگشت به فهرست
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  مرتبه علمی: استادیار

 دکتر سمیه امیر تیموری

 مرتبه علمی: استادیار

 آشنایی با گروه اقتصاد کشاورزی 

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه کرمان به همت شادروان مهندس علیرضا افضلی پور و بانو فاخره 

تأسیس شد. این دانشگاه پس از پایاروزی اناقاالب  31۲1صبا در سال 

اسالمی بنام یکی از فرزندان انقالب، شهید دکتر محمد جواد باهنر تغییار 

 نام داد. 

گروه آموزشی اسات  ۲۸دانشکده و  33دانشگاه شهید باهنر کرمان دارای 

ماورد آن در ساطاح  ۵3۷رشته تحصیلی دارد کاه  1۴۴و قریب به 

 تحصیالت تکمیلی و دکتری نیز دانشجو پذیرش می نمایند.

گروه آموزشی دارد که گروه اقتاصااد  3۴دانشکده کشاورزی این دانشگاه 

تاسیس شده است. این گروه اولایان دوره  3103کشاورزی آن در سال 

با پذیرش دانشجو در سطح کارشناسی آغاز کار 3103آموزشی را در سال 

 دوره فاراغ التحصیل داشته است. ۲کرد و تا کنون 

راه اندازی شاد و در حاال  31۷۲مقطع کارشناسی ارشد گروه از سال 

حاضر نیز در چهار گرایش سیاست و توسعه کشاورزی، اقتصاد تولایاد و 

مدیریت واحد های کشاورزی، بازاریابی محصوالت کشااورزی، اقاتاصااد 

منابع طبیعی و محیط زیست از طریق کنکور سراسری دانشجو پاذیارش 

 می کند. 

راه اندازی نماود و در حاال  3133این گروه مقطع دکتری را در سال 

دانشجوی دکتری دارد که در سه گرایش سیاست و تاوساعاه  3۵حاضر 

کشاورزی، اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست و اقاتاصااد تاولایاد و 

 مدیریت واحد های کشاورزی مشغول به تحصیل هستند. 

بر اساس خبر منتشره در سایت دانشگاه کرمان اخیراً خانم مریام ضایاا 

آبادی دانشجوی دوره دکتری اقتصاد کشاورزی نیز موفق به کسب نهمین 

 دوره جایزه افضلی پور )از موسسان دانشگاه( شده است.

گفتنی است استان کرمان بزرگترین استان کشور بوده و ضمن دارا باودن 

رتبه اول در کشت محصوالت باغی از استانهای مهام تاولایاد کاناناده 

محصوالت زراعی نیز می باشد، سهم قابل توجهی از ارزش افزوده اقتصااد 

استان مربوط به بخش کشاورزی است که برای استفاده بهیناه از آناهاا 

 نیازمند توجه و اهمیت بیشتر به اقتصاد کشاورزی منطقه می باشد.

 تشکیل اولین نشست  کمیته روابط عمومی و امور بین الملل انجمن 

مقدمات همکاری انجمن اقتصااد کشااورزی باا دفاتار 

نمایندگی سازمان خوارو بار جهانی )فائو( در ایران فراهام 

 شد.

دکتر سالمی رئیس انجمن اقتصاد کشاورزی ایران با بیان 

این مطلب اظهار داشت: به دعوت دکتر نوری ناائایانای 

رئیس کمیته روابط عمومی و امور بین الملال اناجامان، 

بیستم بهمن ماه جلسه ای با آقای ناکوزی رئیس دفاتار 

فائو در ایران برگزار شد و در آن مقدمات همکاری انجمن 

 با دفتر نمایندگی فائو در ایران فراهم گردید.

در این نشست زمینه های مختلف همکاری مشتارک باا 

فائو مورد بح  و بررسی قرار گرفت و مقرر شاد بازودی 

نشست دیگری در همین زمینه برای بررسای جازئایاات 

 بیشتر همکاری فی مابین تشکیل گردد.  

گفتنی است ایران یکی از اعضاء موثر  سازمان خوارو باار 

جهانی )فائو( بوده و  آقای دکتر نوری ناائایانای؛ عضاو 

انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، مدتها ریاسات مساتاقال 

شورای فائو و همچنین سفیر و نماینده دائم جاماهاوری 

 اسالمی ایران در این سازمان جهانی بوده است.  

 همکاری مشترک انجمن اقتصاد کشاورزی و دفتر نمایندگی فائو در ایران

الملل انجمان  اولین نشست کمیته روابط عمومی و امور بین

اقتصاد کشاورزی ایران برگزار شد. این نشست به ریااسات 

دکتر نوری نائینی و با شرکت اعضاء کمیته و با حضور دکتر 

سالمی رئیس انجمن و هماهنگ کننده کامایاتاه رواباط 

الملل انجمن روز چهارشنبه سایازدهام  عمومی و امور بین

 اسفند ماه در دفتر دکتر نوری نائینی برگزار شد.

دکتر محمد سعید نوری نائینی رئیس کمیته روابط عمومی 

و امور بین الملل انجمن اقتصاد کشاورزی ایاران، باررسای 

راهکارهای گسترش همکاری انجمن با دانشگاه ها، نهادها و 

سازمانهای ملی و بین المللی از جمله انجمن های عالامای 

مرتبط منطقه ای را از نتایج این نشست اعالم کرد و تصریح  

کرد: در جلسه بعدی که دوم اردیبهشت ماه ساال آیاناده 

برگزار خواهد شد، جزئیات بیشتری در این زمایاناه ماورد 

 بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتنی است سایر اعضاء کمیته روابط عاماومای و اماور 

الملل انجمن اقتصاد کشاورزی ایران را دکتر بخاشاوده،  بین

دکتر صالح، دکتر سلطانی، دکتر شرزه ای، دکتر کایاانای، 

 دهند.  دکتر نجفی و دکتر اکبری تشکیل می

 قابل توجه اعضاء محترم هیئت علمی و دانشجویان ارجمند 
 

منابع  لینک دریافت نسخه الکترونیک تعدادی از کتب زبان اصلی اقتصاد کشاورزی، اقتصاد

طبیعی و محیط زیست، تجارت و توسعه کشاورزی، برنامه ریزی ریاضی، کاربرد روشهای آماری، 

اقتصاد خرد، اقتصاد کالن، اقتصادسنجی، بازاریابی محصوالت کشاورزی و ... در وب سایت 

 مراجعه فرمایید.برای دانلود به لینک زیر  انجمن اقتصاد کشاورزی ایران بارگذاری شده است.
 

 http://www.iranianaes.ir/find.php?item=1.104.56.fa   

 اخبار انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

 اعضاء هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 برگشت به فهرست

http://www.iranianaes.ir/find.php?item=1.104.56.fa
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 اخبار انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

 سمت در انجمن سمت و محل کار نام و نام خانوادگی

 رئیس استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران دکتر حبیب اهلل سالمی

 نایب رئیس استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل دکتر احمد علی کیخا

 خزانه دار عضو هیأت علمی موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی دکتر مهدی کاظم نژاد

 عضو اصلی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج دکتر ولی بریم نژاد

 عضو اصلی عضو هیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی شیراز دکتر شاهرخ شجری

 عضو علی البدل عضو هیأت علمی موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی دکتر علی کیانی راد

 عضو علی البدل عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت دکتر جعفر عزیزی

 بازرس اصلی عضو هیأت علمی موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی دکتر افشین امجدی

 بازرس علی البدل عضو هیأت علمی موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی دکتر محمد خالدی

 انجمن اقتصاد کشاورزی ایران 93گزارش مجمع عمومی عادی سال 
  

 3۲هیأت مدیره طبق روال دوره های قبل، مجمع عمومی عادی انجمن اقتصاد کشاورزی ایران را در روز 

همزمان با برگزاری نهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد کشاورزی برگزار کرد. مجمع  31اردیبهشت ماه 

شروع به کار کرد. ابتدا گزارشی از  3۷های کنفرانس، با تأخیر در ساعت  عمومی به دلیل فشردگی برنامه

وضعیت انجمن ارائه شد و سپس اداره جلسه به هیأت رئیسه مجمع واگذار گردید. اعضاء هیأت رئیسه را 

آقایان دکتر سعید یزدانی به عنوان رئیس جلسه و دکتر محمود دانشور کاخکی به عنوان منشی جلسه و 

 آقایان دکتر محمد بخشوده و دکتر قادر دشتی به عنوان دو نفر ناظر جلسه تشکیل دادند.

هیأت رئیسه در نخستین اقدام از داوطلبان عضویت در هیأت مدیره دوره نهم از میان اساتید و 

فرهیختگان با سابقه دانشگاه ها و مؤسسات علمی اجرایی ثبت نام به عمل آورد و پس از تکمیل لیست، 

رأی گیری آغاز شد. هر چند رأی گیری در مدت کوتاهی صورت گرفت اما شمارش آرا به دلیل دقت در 

آراء مأخوذه و ثبت آن بر روی تابلو جهت مشاهده عموم بیش از یک ساعت طول انجامید. سرانجام بر 

 اساس نتایج آرای شمارش شده ترکیب هیأت مدیره دوره نهم نیز مشخص شد. 

هیأت مدیره منتخب بر اساس قانون و در حضور نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بالفاصله 

تشکیل جلسه داد و در اولین اقدام از میان خود دکتر حبیب اهلل سالمی را به عنوان رئیس، دکتر احمد 

علی کیخا را بعنوان نایب رئیس و دکتر مهدی کاظم نژاد را به عنوان خزانه دار انتخاب نمود. سایر اعضا 

نیز بر اساس باالترین میزان رأی در ترکیب هیأت مدیره قرار گرفتند. نام و نام خانوادگی اعضاء هیأت 

 باشد: مدیره و بازرسین به شرح جدول ذیل می

انجمن اقتصاد کشاورزی ایران نهمین دوره فعالیت خاود 
و پس از برگزاری انتخااباات  3131را در اردیبهشت ماه 

مجمع عمومی عادی آغاز کرد. جلسات متعادد هایاأت 
مدیره از زمان رسمیت یافتن تا کنون بصورت ماهاناه و 
منظم برگزار شده است. بررسی مساائال و مشاکاالت 
جاری انجمن و موضوع جایگاه و ارتقاء رتبه آن در بیان 
سایر انجمن های علمی کشور، جلب مشاارکات هاماه 
اعضاء انجمن در فعالیت های برنامه ریزی شده آتای از 
اهداف کلی و اصلی هیأت مدیره بوده که بطور مستامار 
در جلسات تعقیب می شود. در کنار آن رسیادگای باه 
امور جاری همچون مسئله اخذ پروانه فعالیت دوره نهام 
از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پیاگایاری ثابات 
تغییرات انجمن در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غایار 
تجاری، اخذ کد اقتصادی و تشکیل پرونده مالیاتی، ثبت 
دفاتر مالی و حسابرسی، تکمیل و ارسال اظاهاار نااماه 
مالیاتی از جمله امور مهمی بوده که رسیدگی به آناهاا 

 وقت زیادی از جلسات انجمن را به خود اختصاص داد. 

بطور خالصه تصمیمات اتخاذ شده، مصوبات جلساات و 
باه  31همچنین فعالیت های دبیرخانه انجمن در سال 

 شرح ذیل می باشد:

  پیگیری موضوع ثبت انجمن در اداره کال ثابات
 شرکتها و مؤسسات غیر تجاری،

  تهیه صورتجلسات اصالحی مجمع عمومی و هایاأت
 مدیره و رفع نقص های دیگر از پرونده 

 تهیه و تنظیم دفاتر حسابداری و گزارشات مالی 

  و دریاافات کاد  3۵تهیه اظهار نامه مالیاتی سال
 اقتصادی

  تشکیل کمیته های تخصصی و تعیین شرح وظایاف
 هر کمیته 

  نظرخواهی از اعضاء انجمن برای ارائه پیشاناهاادات
 خود و عالقمندی حضور در کمیته ها 

 مشخص نمودن اعضاء کمیته های شش گانه 

  و ارائه آن  3۵تهیه گزارش عملکرد انجمن در سال
 به کمیسیون انجمن های علمی کشور 

  تهیه طرح تیپ تفاهمنامه برای عضویت حاقاوقای
 دستگاه ها و سازمانهای اجرایی

 عقد تفاهمنامه همکاری با بانک کشاورزی 

  ،عقد تفاهمنامه همکاری با سازماان تاحاقایاقاات
 آموزش و ترویج کشاورزی 

  بررسی مسائل روز و تحلیل سیاست های اتخاذ شده
 مسئولین برای حل مشکالت بخش کشاورزی 

  مکاتبه با گروه های اقتصاد کشاورزی دانشگاه هاای
کشور و اعالم فراخوان برگزاری دهمین کنافاراناس 

 اقتصاد کشاورزی

  مکاتبه با گروه های اقتصاد کشاورزی دانشگاه هاای
کشور و درخواست معرفی نماینده گروه به عاناوان 
رابط گروه با دبیرخانه انجمن برای انتشار خبرنااماه 

 الکترونیکی انجمن 

  تعیین فرمت خبرنامه الکترونیکی انجمن 

  اقتصااد » اخذ امتیاز انتشار مجله انگلیسی زبان بنام
 «کشاورزی و منابع طبیعی ایران

  ساله انجمن ۲تهیه برنامه استراتژیک 

  چاپ کارت های جدید عضویت و ارسال از طاریاق
 پست برای اعضاء

 93گزارش عملکرد انجمن اقتصاد کشاورزی ایران در سال 
 ارتقاء عملکرد به منظور گسترش و

 انجمن اقتصاد کشاورزی ایران کمیته های تخصصی تشکیل داد

های انجمن و مشارکات  ارتقاء فعالیت انجمن اقتصاد کشاورزی ایران به منظور گسترش و

های ویژه در قالب کمیته های تخصصی را  هر چه بیشتر اعضا در این امر، تشکیل کارگروه

 تصویب کرد. 

ها پس از تبیین خط مشی فعالیت های انجمن و به منظور ارتقاء عملکارد آن  این کمیته

تشکیل شده است. با توجه به اهمیت کار گروهی و همچنین فراهم سااخاتان اماکاان 

مشارکت و اثر گذاری مستقیم سایر اعضاء انجمن در فعالیت های آینده، نام ناویسای از 

 اعضای انجمن برای حضور مؤثر و فعال در آن نیز به عمل آمد. 

با توجه به استقبال اعضاء انجمن و دعوت مستقیم هیأت مدیره از افراد شاخص و توانمند 

و صاحب نظر در امور مرتبط، فهرست اعضاء هسته مرکزی کمیته ها مشخص و با تعییان 

ها  مسئول هر کمیته احکام مربوطه نیز صادر گردید. هیأت مدیره انجمن مسئوالن کمیته

را ترجیحاً از بین اعضاء با تجربه و دارای سوابق کاری در دستگاه های اجرایی و موسسات 

علمی و پژوهشی انتخاب و در کنار آن یکی از اعضاء هیئت مدیره را به عاناوان راباط و 

 هماهنگ کننده معرفی کرده است. 

 حوزه عملکرد و وظایف هر یک از کمیته ها به شرح ذیل تعیین شده است:

 

 های علمی  کمیته گردهمایی

 .تدوین برنامه همایش دوساالنه و انجام هماهنگی های الزم با مؤسسه برگزار کننده 

 .تعیین موضوعات همایش ها و سمینارها با هماهنگی کمیته تعامالت ملی و راهبردی 

 هاای اقاتاصااد  ریزی هماهنگی برای برگزاری سمینارهای ماهیاناه در گاروه برنامه

 کشاورزی کشور

 نیازسنجی و برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه های آموزشی 

  پیشنهاد موضوعات سخنرانی و سخنران برای سمینارهای ماهانه 

  نیاز سنجی برگزاری نشست های علمی مشترک حسب مورد با سازمانها و نهاادهاای

 دولتی و غیر دولتی

  برنامه ریزی برای نشست های علمی و هماهنگی برای برگزاری آنها 

  تدوین فرم های ارزیابی برای سمینار ها و همایشها و تحلیل فرم های تکمیال شاده

 برای هیأت مدیره انجمن

 های انجمن و پیشنهاد آن به کمیته مالی و پشتیبانی  مشخص نمودن حامیان همایش

 برای عملیاتی نمودن دریافت حمایت ها

 برگشت به فهرست
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تبصره: کلیه برنامه ها می بایست بصورت سالیانه تدوین شود و برای 

 یکبار به تأیید نهایی هیأت مدیره انجمن برسد.

 

 کمیته آموزش و پژوهش 

  پایش رشته ها، گرایش ها و درس هایی که در گروه های اقتصاد

کشاورزی رایج است و تعیین رشته و گارایشاهاای جادیاد و 

درسهای آن با توجه به تحوالت محیط اقتصادی کشور و جهاان 

 های اقتصاد کشاورزی کشور با همکاری گروه

  تعریف دوره های کوتاه مدت آموزشی برای کارشناسان دستگااه

 های اجرایی مرتبط و دانشجویان عالقمند

 التحصیالن  ارزیابی های دوره ای از رشته اقتصاد کشاورزی و فارغ

آن به منظور روز نمودن این رشته در مقاطع زمانی منااساب و 

 کار آمد نمودن فارغ التحصیالن رشته

 تدوین و ترویج استانداردهای آموزشی و پژوهشی 

  پیشنهاد برگزاری نشست هایی به منظور تاباادل تاجاربایاات

 گروههای اقتصاد کشاورزی و مؤسسات پژوهشی

 بررسی چگونگی ارتقاء رشته اقتصاد کشاورزی در کشور 

  تعریف موضوعات مهم و کاربردی پژوهشی با توجه به نیاز کشور

 برای پیشنهاد به دستگاه های اجرایی و تحقیقاتی کشور 

  ارتباط با سازمانهای مرتبط با بخش کشاورزی باا هادف اعاالم

 آمادگی برای انجام تحقیقات و آموزشهای مورد نیاز آنها

  موضوعات مهم مرتبط با چالشهای بخش کشاورزی بارای تعیین

 گروه های اقتصاد کشاورزی به منظور انجام کار بر روی آنها

  تشکیل بانک اطالعاتی برای پژوهشهای اناجاام شاده تاوساط

گروههای اقتصاد کشاورزی و مؤسسات تحقیقاتی به منظاور باه 

اشتراک گذاشتن آن بین اعضاء و دانشجویان اقتصاد کشاورزی با 

 هدف ارتقاء کیفی و جلوگیری از دوباره کاری ها

  تعیین معیار برای برگزیدن پایان نامه و رساله برتر از میان پایان

نامه ها و رساله های دفاع شده در هار ساال تاوساط داناش 

 آموختگان اقتصاد کشاورزیبرای تصویب در هیأت مدیره انجمن

  تعیین معیار برای برگزیدن اساتید و پژوهشگران برتر از مایاان

 اساتید دانشگاه و پژوهشگران موسسات تحقیقاتی عضو انجمن 

تبصره: کلیه موارد فوق قبل از اجرا الزم است به تصاویاب ناهاایای 

 هیأت مدیره انجمن برسد.

 کمیته تعامالت ملی و راهبردی 

  پایش چگونگی پیشرفت برنامه های توسعه بخش کشااورزی و

 صنایع وابسته و ارائه تحلیل های دوره ای منظم به هیأت مدیره 

  تحلیل مداوم چالشهای پیش روی باخاش کشااورزی و ارائاه

راهکارهای مناسب برای مشارکت فعاالنه انجمن در حل مسائال 

 مبتال به بخش کشاورزی

  پایش قوانین مطرح و اثرگذار بخش کشاورزی در مجلس شورای

 اسالمی برای اظهار نظر و مشارکت فعال در تدوین قوانین

  برنامه ریزی برای تسهیل در  استخدام فارغ التحصیالن اقتاصااد

کشاورزی و شناساندن رشته اقتصاد کشاورزی به ساازمااناهاا و 

 نهادهای استخدام کننده 

  برقراری ارتباط متقابل با سازمانها و نهادهای مرتبط با وظاایاف

 انجمن اقتصاد کشاورزی

  رایزنی برای انعقاد تفاهمنامه با نهادها و سازمانهای مارتاباط و

 نظارت بر اجرای آن 

 تدوین برنامه های راهبردی انجمن 

 

 کمیته روابط عمومی و امور بین الملل 

  برقراری ارتباط و همکاری با سازمان های بین المللی مرتبط باا

 اقتصاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست 

 ها و سازمانهای  شناسایی و تالش برای عضویت انجمن در انجمن

 ای المللی و منطقه بین

 فراهم نمودن مقدمات برگزاری همایش های بین المللی 
 ها و اخبار انجمان در ساطاح  ها، برنامه اطالع رسانی از فعالیت

 المللی بین

 های آموزشی در ساطاح  ها، دوره رسانی همایش ها، برنامه اطالع

 المللی به اعضا ملی و بین

  کمک به اعضای انجمن در جهت حضاور ماوثار در ساطاوح

 الملل بین

 ها و صدا و  های جمعی اعم از نشریات، خبرگزاری  ارتباط با رسانه

 سیما

  اطالع رسانی به اعضاء انجمن در خصوص اخاباار و اطاالعاات

 المللی مرتبط با بخش کشاورزی بین
 های علمی و مراسم ها، نشست حضور فعال در همایش 

 مدیریت پرتال انجمن 

 نظارت بر خبرنامه انجمن و ارسال آن به اعضاء 

  تشکیل آرشیو اسناد و مدارک مربوط به همایشها و کارگاهاهاای

 آموزشی انجمن

 . تعریف مسیر های مختلف ارتباطی با اعضاء انجمن 

 پژوهش و افکار سنجی 

 فرایند چاپ کتب و گزارشات علمی 

 

 کمیته دانشجویی 

  ایجاد و توسعه شاخه دانشجویی انجمن 

  هماهنگی و نظارت بر انتخاب اعضای هیائات مادیاره شااخاه

 دانشجویی

  هدایت فعالیت های شاخه دانشجویی در راستای اهداف عاالایاه

 انجمن اقتصاد کشاورزی

  ارتباط مستمر و همکاری با شاخاه دانشاجاویای در زمایاناه

 فعالیتهای مشترک و فعالیت های مورد نیاز دانشجویان

 های شاخه دانشجویی با برگازاری جالاساات  حمایت از فعالیت

هاای  دانشجویی و انجمن برای تبیین فعالیت های  مشترک شاخه

شاخه و برقراری ارتباط مستمر با دیگر انجمان هاای عالامای 

 دانشجویی 

 

 کمیته مالی و پشتیبانی 

  امکان سنجی راههای حقوقی و اقتصادی برای استفاده بهینه از

 منابع موجود انجمن

  بررسی و شناسایی نهادها، سازمانها و واحدهای مرتبط که امکان

 عضویت حقوقی در انجمن را دارند

  شناسایی روشهای تامین مالی با مشارکت اعضای انجمن با حفظ

 حقوق و مالیکیت معنوی اعضا

  امکان سنجی درآمد زایی انجمن از طریق برگزاری گارگاه هاا و

 دوره های آموزشی

  بررسی و امکان سنجی درآمد زایی انجمن از طریق اجرای طارح

 های پژوهشی

  بررسی و پیشنهاد هر گونه راهکار ایجاد درآمد و جذب حامایاان

 مالی برای انجمن 

 فهرست افراد حاضر در کمیته های انجمن اقتصاد کشاورزی که بر اساس اعالم داوطلبی آنها ذکر شده است به شرح ذیل می باشد

 های علمی نام کمیته: کمیته گردهمایی

 مسئول کمیته: دکتر ناصر شاهنوشی

 هماهنگ کننده از طرف هئیت مدیره انجمن: دکتر ولی بریم نژاد

 آدرس ایمیل شماره همراه محل کار اعضاء نام اعضاء

 nshahnoush@gmail.com ۴33۲۲303130 دانشگاه فردوسی مشهد دکتر ناصر شاهنوشی

 hmehrabi2000@gmail.com ۴33113۸۸۵93 دانشگاه کرمان دکتر حسین مهرابی

 arkarbasi2002@yahoo.com ۴33۲39۵9939 دانشگاه تربت حیدریه دکتر علیرضا کرباسی

 b-hayati@tabrizu.ac.ir ۴3399۴0۷93۴ دانشگاه تبریز دکتر باب اله حیاتی

 dr.chizari@gmail.com ۴33۵3۴1۵۸1۸ دانشگاه تهران دکتر امیر حسین چیذری

 eshraghi@gau.ac.ir ۴333۵03۸10۲ دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرکان دکتر فرشید اشراقی

 daneshvar@um.ac.ir ۴33۲۲۴31۲3۸ دانشگاه فردوسی مشهد دکتر محمود دانشور کاخکی

 rmrezaei@tabrizu.ac.ir ۴33933۸۴۷03 دانشگاه تبریز دکتر رسول محمد رضایی

 mmojaverian@yahoo.com ۴333131۴۴۲۴ دانشگاه علوم کشاورزی ساری دکتر سید مجتبی مجاوریان

 نام کمیته: کمیته روابط عمومی و امور بین الملل

 مسئول کمیته: دکتر محمد سعید نوری نائینی

 هماهنگ کننده از طرف هئیت مدیره انجمن: دکتر حبیب اهلل سالمی

 آدرس ایمیل شماره همراه محل کار اعضاء نام اعضاء
 noorimsaeed@yahoo.com  ۴33۵۸3۴۲۵13 دانشگاه شهید بهشتی دکتر نوری نائینی

 banajfi@gmail.com ۴33۸139۴۲۲۵ دانشگاه شیراز دکتر بهاءالدین نجفی
 grsoltani@gmail.com ۴33۸33۸331۲ دانشگاه شیراز دکتر غالمرضا سلطانی

 irajsaleh@yahoo.com ۴33۵0033933 دانشگاه تهران دکتر ایرج صالح
 bakhshoodeh@gmail.com ۴33۸۸339۵11 دانشگاه شیراز دکتر محمد بخشوده
 akianirad@gmail.com ۴33۵۷۴1۸1۷۵ ریزی و اقتصادکشاورزی موسسه پژوهشهای برنامه دکتر علی کیانی راد
 akbari_usb @yahoo.com ۴33۵۵339۵3۲ دانشگاه سیستان و بلوچستان دکتر احمد اکبری

 sharzeie@ut.ac.ir ۴33۸33۷910۸ دانشگاه تهران دکتر غالمعلی شرزه ای

    

 نام کمیته: کمیته تعامالت ملی و راهبردی

 مسئول کمیته: دکتر سید صفدر حسینی

 هماهنگ کننده از طرف هئیت مدیره انجمن: دکتر شاهرخ شجری

 آدرس ایمیل شماره همراه محل کار اعضاء نام اعضاء
 hosseini_safdar@yahoo.com ۴33۵۵3۸۷910 دانشگاه تهران دکتر سیدصفدر حسینی

 banajfi@gmail.com   دانشگاه شیراز ا دانشگاه آزاد مرودشت دکتر سید بهاء الدین نجفی
 hamidamirnejad@yahoo.com ۴3333۵۸۲1۵۷ علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری دکتر حمید امیرنژاد

 omid.gilanpour@gmail.com ۴33۵1۷939۲9 ریزی و اقتصادکشاورزی موسسه پژوهشهای برنامه دکتر  امید گیالن پور
 keykha@yahoo.com ۴33۲۲9۵۴۴۲۷ دانشگاه زابل دکتر احمد علی کیخا

 zibaei@Shirazu.ac.ir ۴33۸۸۴3۸۲3۴ دانشگاه شیراز دکتر منصور زیبایی
 akbari_usb @yahoo.com ۴۲93۵99۸۴3۴ دانشگاه سیستان و بلوچستان دکتر احمد اکبری

 nshahnoush@gmail.com ۴33۲۲303130 دانشگاه فردوسی مشهد دکتر ناصر شاهنوشی
 kazemnejad@gmail.com ۴33۵1۷9۵۲31 ریزی و اقتصادکشاورزی مؤسسه پژوهشهای برنامه دکتر مهدی کاظم نژاد

 mmohajerani@yahoo.com ۴۵3۷۷30۸9۸3 پیشکسوت انجمن اقتصاد کشاورزی دکتر مهاجرانی

 نام کمیته: کمیته مالی و پشتیبانی

 مسئول کمیته: دکتر مهدی پندار

 هماهنگ کننده از طرف هئیت مدیره انجمن: دکتر مهدی کاظم نژاد

 آدرس ایمیل شماره همراه محل کار اعضاء نام اعضاء
 s_mpendar@yahoo.com ۴33۵۵909301 دانشگاه تهران دکتر مهدی پندار

 ebrahimmehrjoo@yahoo.com ۴33۸3991۴3۴ معاون اداری مالی اداره تعاون کهگیلویه مهندس ابراهیم مهرجو
 jafar574@yahoo.com ۴33۵11۷۲339 دانشگاه آزاد رشت دکتر جعفر عزیزی
 zare2970@yahoo.com ۴33۸333۴9۵۲ مرکز تحقیقات فارس دکتر ابراهیم زارع

 kohansal1@yahoo.com ۴33۲۲۴1009۴ دانشگاه فردوسی مشهد دکتر محمد رضا کهنسال
 ghdashti@yahoo.com ۴33993۴۵۸30 دانشگاه تبریز دکتر قادر دشتی

 g.aghaya@gmail.com ۴33۵۸9۸33۷0 ریزی و اقتصاد کشاورزی مؤسسه پژوهشهای برنامه دکتر غالمحسین آقایا
 keykha@yahoo.com ۴33۲۲9۵۴۴۲۷ دانشگاه زابل دکتر احمد علی کیخا
 zibaei@Shirazu.ac.ir ۴33۸۸۴3۸۲3۴ دانشگاه شیراز دکتر منصور زیبایی
 vali.borimnejad@gmail.com ۴33۵1۷0۵۸10 دانشگاه آزاد کرج دکتر ولی بریم نژاد

 اخبار انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

 برگشت به فهرست
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 نام کمیته: کمیته آموزش و پژوهش

 مسئول کمیته: دکتر سعید یزدانی

 هماهنگ کننده از طرف هئیت مدیره انجمن: دکتر افشین امجدی

 آدرس ایمیل شماره همراه محل کار اعضاء نام اعضاء

 syazdani@ut.ac.ir ۴33۵30۸9۸۸3 دانشگاه تهران دکترسعید یزدانی

 rezapeykani@yahoo.com ۴33۵03۷3۵3۷ دانشگاه تهران دکتر غالمرضا پیکانی

 bakhshoodeh@gmail.com ۴33۸۸339۵۵1 دانشگاه شیراز دکتر محمد بخشوده

 torkamanijavad@yahoo.com ۴33۸33۷91۵۸ دانشگاه شیراز و آزاد مرودشت دکتر جواد ترکمانی

 kazemsadr@gmail.com ۴33۵۵901۸03 دانشگاه شهید بهشتی دکتر سید کاظم صدر

 ghorbani@um.ac.ir ۴33۲۲3۸91۷9 دانشگاه فردوسی مشهد دکتر محمد قربانی

 pishbahar@yahoo.com ۴33۷۸1۲۵039 دانشگاه تبریز دکتر اسماعیل پیش بهار

 b-hayati@tabrizu.ac.ir ۴3399۴0۷93۴ دانشگاه تبریز دکتر باب اله حیاتی

 hosseiniyekani@gmail.com ۴333۸۸۷391۵ علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری دکتر سیدعلی حسینی یکانی

 fatahiardakani@gmail.com ۴3311۲۵۸9۷1 دانشگاه اردکان دکتر احمد فتاحی

 abdolahi@pri.ir   موسسه تحقیقات پسته کشور دکتر محمد عبدالهی عزت آبادی

 shamosavi@yahoo.com ۴۵39۷۵3۵۴۵۷ تربیت مدرس دکتر سید حبیب اله موسوی

 beh_hasssanpour@yahoo.com ۴33۸9۲۴۵۴۷3 مرکز تحقیقات کهکیلویه و بویر احمد دکتر بهروز حسن پور

 نام کمیته: کمیته دانشجویی

 مسئول کمیته: دکتر محمد قهرمانزاده

 هماهنگ کننده از طرف هئیت مدیره انجمن: دکتر محمد خالدی

 آدرس ایمیل شماره همراه محل کار اعضاء نام اعضاء
 ghahremanzadeh@tabrizu.ac.ir ۴339333۵۷۷1 دانشگاه تبریز دکتر محمد قهرمانزاده

 rezarostamian74@gmail.com ۴3333۵0۵031 دانشگاه آزاد قائم شهر دکتر رضا رستمیان
 mainollahi@yahoo.com ۴33۵۲9۵091۷ مرکز تحقیقات زنجان مهندس محرم عین اللهی

 dourandish@gmail.com ۴33۲1۴1۲3۵۷ دانشگاه فردوسی مشهد دکتر آرش دوراندیش
 hamidmohammadi1378@gmail.com ۴33۸13939۲۲ دانشگاه زابل دکتر حمید محمدی
 vansari@ut.ac.ir ۴33۷109۴۸00 دانشگاه تهران دکتر وحیده انصاری

 hamed_rafiee_sari@yahoo.com ۴3333۲۷09۸۵ دانشگاه تهران دکتر حامد رفیعی
 j_firoozy@yahoo.com ۴33993۴۲0۸۲ دانشگاه تبریز دکتر جواد حسین زاد
 gr.yavari@gmail.com ۴33۵3۴۵۵931 دانشگاه پیام نور دکتر غالمرضایاوری

 mhvakilpoor@yahoo.com ۴31۵39۴9۵۵3 تربیت مدرس محمد حسن وکیل پور
 m.molaei@urmia.ac.ir   دانشگاه ارومیه دکتر مرتضی موالیی

    
    

  دریافت  امتیاز مجله علمی ـ پژوهشی انگلیسی زبان

با درخواست انجمن اقتصاد کشاورزی ایران برای دریافت امتیاز انتشار مجله علمی ا پژوهشی انگلایاسای 

زبان مواقت شد. این مجوز که از کارگروه کشاورزی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شاده 

است به انجمن اقتصاد کشاورزی ایران اجازه می دهد تا مجله علمی ا پژوهشی انگلیسی زباان خاود را 

منتشر نمایاد. قاابال  Iranian Journal of Agricultural Economics and Natural Resourceتحت نام 

ذکر است هیئت تحریریه مجله از بین اساتید با سابقه داخلی و خارجی انتخااب و باه وزارت عالاوم، 

 تحقیقات و فناوری معرفی شده است که به قرار ذیل می باشند:

 دکتر سید صفدر حسینی: استاد تمام گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران با گرایش سیاست و توسعه 

  دکتر غالمرضا سلطانی: استاد تمام گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز با گرایش اقتصاد منابع طبیعی 

  دکتر سید محمد سعید نوری نائینی: استاد دانشگاه شهید بهشتی با گرایش اقتصاد توسعه و نمایناده سااباق

 ایران در فائو

 دکتر سید کاظم صدر: استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی با گرایش اقتصاد منابع طبیعی و اقتصاد اسالمی 

  دکتر حبیب اهلل سالمی: استاد تمام گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران با گرایش اقتصاد تولید 

 دکتر احمد اکبری: استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان با گرایش مدیریت 

  دکترJames Eales استاد تمام بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه پوردو آمریکا 

 استاد تمام دانشگاه آلبرتاکانادا در: Vic Adamowiczدکتر 
Department of Resource Economics and Environmental Sociology 

  دکترTerry Veeman :استاد تمام دانشگاه آلبرتا کانادا در 

Department of Resource Economics and Environmental Sociology 

 دکتر محمد هاشم پسران استاد تمام اقتصاد در دانشگاه کمبریج انگلستان 

 دکتر Julian Alston از دانشگاه کالیفرنیای آمریکا 

 ارتقا رتبه انجمن اقتصاد کشاورزی ایران 
 به رتبه  Dکشاورزی ایران بر اساس ارزیابی کمیسیون انجمن های علمی کشور از رتبه  انجمن اقتصاد

C  .ارتقاء یافت 

های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هر سال عملکرد انجمن های علمی را  کمیسیون انجمن

بر اساس گزارش عملکرد  313۵کشاورزی ایران نیز در سال  انجمن اقتصادمورد ارزیابی قرار می دهد. 

نتیجه بررسی گزارش عملکرد انجمن توسط کمیسیون در شهریورماه ارسالی مورد ارزیابی قرار گرفت. 

های توانمند  منظور شد. فعالیتهای انجمن در زمینه Cارائه گردید که بر اساس آن برای انجمن رتبه 

سازی، مدیریت علمی، ایفای نقش مرجعیت علمی، توسعه تعامالت ملی و توسعه تعامالت بین المللی 

های باالتر در هر یک از زمینه های  مورد ارزیابی قرار گرفته است که برای ارتقاء عملکرد و کسب رتبه

عنوان شده نیاز به فعالیت و تحرک اساسی وجود دارد. در این ارتباط انجمن در حال تدوین برنامه 

ساله می باشد. تا بتواند بر اساس نقشه راه فعالیت های خود را به منظور تحقیق اهداف  ۲استراتژیک 

 عالی ترسیم نماید.

 فراخوان برگزاری دهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران
انجمن اقتصاد کشاورزی ایران در نظر دارد دهمین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران را در ساال 

در یکی از دانشگاه ها و یا مؤسسات علمی و تحقیقاتی کشور برگزار نماید. بار اسااس رویاکارد  313۲

گذشته، از کلیه گروه های اقتصاد کشاورزی دانشگاه های کشور و همچنین موسسات علمی ا تحقیقاتای 

گردد پیشنهادات خود را جهت امکان برگزاری کنفرانس به دبایارخااناه  و یا اجرایی عالقمند دعوت می

انجمن ارسال فرمایند. بدیهی است انجمن پس از بررسی پیشنهادات و تقاضاهاای واصالاه از لاحاا  

 امکانسنجی و توانمندی های اجرایی، محل برگزاری همایش را انتخاب و اعالم می نماید. 

مدیران و مسئوالن محترم در صورت برخورداری از آمادگی الزم برای برگزاری این همایش بزر  علمای 

توانند پیشنهاد خود را حداکثر طی یک ماه از تاریخ درج این آگهی به دبیرخانه اناجامان  و تخصصی می

 واقع در کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، گروه اقتصاد کشاورزی، ارسال فرمایند. 

 برای کسب اطالعات بیشتر شماره تلفن تماس و آدرس پست الکترونیکی بصورت ذیل اعالم می گردد:

  iranianaes.ir@gmail.comا      ۴۵0 1۵۵۵۵۸0۸ 

 تفاهمنامه همکاری انجمن با بانک کشاورزی و سازمان تات منعقد شد
اقتصاد کشاورزی ایران با بانک کشاورزی ایران و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در  انجمن

قالب عضویت حقوقی تفاهمنامه امضا کرد. در این تفاهمنامه به همکاری و مشارکت در امور علمی و 

های علمی ا آموزشی در  ای، برگزاری مشترک کنفرانس، همایش و نشست های توسعه ای، پژوهش مشاوره

سطح ملی و استانی برای پیشبرد اهداف انجمن و پیشرفت و توسعه کشاورزی کشور اشاره شده است که 

  طرفین بطور مشترک در این زمینه همکاری خواهند کرد.

دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد 

با همکاری انجمن اقتصاد  کشاورزی ایران

کشاورزی ایران توسط انجمن علمی گروه اقتصاد 

کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان، 

در دانشگاه کردستان برگزار  39اردیبهشت  3۴

 شود. می

پروین حبیبی دبیر اجرایی این همایش در گفت 

، اظهار  وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران

کرد: پس از برگزاری اولین همایش ملی 

دانشجویی اقتصاد کشاورزی در سال گذشته، 

امسال نیز اقدام به برگزاری دومین همایش ملی  

اردیبهشت  3۴دانشجویی اقتصاد کشاورزی در 

کرده است. وی افزود: عالقمندان به شرکت  39

در این همایش می توانند مقاالت خود را به 

 دبیرخانه این همایش ارسال کنند.

دبیر اجرایی این همایش عنوان کرد: هدف از 

برگزاری این همایش، ارتقای سطح علمی 

دانشجویان رشته اقتصاد کشاورزی و ارائه 

راهکارهای مناسب جهت تجاری شدن بخش 

کشاورزی و شناسایی مسایل پیرامون بخش 

کشاورزی و تبادل نظر بین دانشجویان و اساتید و 

صاحبان صنایع جانبی بخش کشاورزی و دست 

 اندرکاران این حوزه ذکر کرد.

وی ادامه داد: ارتقاء سطح کیفی و کمی 

های آموزشی و پژوهشی گروه، فراهم  فعالیت

ای جهت بروز، رشد مستمر و  ساختن زمینه

های موجود در میان  استفاده بهینه از پتانسیل

اساتید، دانشجویان و فرهیختگان دانشگاهی، 

ایجاد ارتباط محکمتر و هماهنگی بیشتر میان 

دانشگاه و مراکز اجرایی، تولید علم در دانشگاه و... 

 از دیگر اهداف این همایش است.

به گفته دبیر اجرایی دومین همایش ملی ا 

دانشجویی اقتصاد کشاورزی، محورهای این 

همایش بیمه محصوالت و مدیریت ریسک در 

بخش کشاورزی، سرمایه گذاری، اعتبارات و 

تسهیالت کشاورزی، اقتصاد مقاومتی با تأکید بر 

خودکفایی غذایی، بازاریابی و زنجیره تأمین 

وری و اشتغال  محصوالت کشاورزی، کارایی، بهره

بخش کشاورزی، مزیت نسبی و تجارت محصوالت 

کشاورزی، تامین مالی خرد و نقش آن در اقتصاد 

روستا، مدیریت منابع آب و بحران خشکسالی، 

تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تغییرات 

 اقلیمی و توسعه پایدار است.

 

 برگزاری همایش ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی ایران در دانشگاه کردستان

 اخبار انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

 برگشت به فهرست

mailto:syazdani@ut.ac.ir
mailto:rezapeykani@yahoo.com
mailto:bakhshoodeh@gmail.com
mailto:ghorbani@um.ac.ir
mailto:pishbahar@yahoo.com
mailto:ghahremanzadeh@tabrizu.ac.ir
mailto:rezarostamian74@gmail.com
mailto:mainollahi@yahoo.com
mailto:dourandish@gmail.com
mailto:hamidmohammadi1378@gmail.com
mailto:vansari@ut.ac.ir
mailto:hamed_rafiee_sari@yahoo.com
mailto:j_firoozy@yahoo.com
mailto:gr.yavari@gmail.com
mailto:mhvakilpoor@yahoo.com
mailto:iranianaes.ir@gmail.com
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 با پیشگامان اقتصاد کشاورزی ایران

دکتر سید محمد سعید نوری نائینی در 

در نائین به دنیا آمد. وی  31۵9سال 

لیسانس اقتصاد  پس از اخذ مدرک فوق 

کشاورزی از دانشگاه تهران برای ادامه 

تحصیل در مقطع دکتری در رشته 

الملل در دانشگاه کرنل  توسعه اقتصاد بین

عازم آمریکا شد. پس از بازگشت در 

های مختلف علمی و مدیریتی در  سمت

دانشگاه تهران، سازمان برنامه و بودجه و 

دانشگاه شهید بهشتی به کشور خدمت 

های  نمود. دکتر نوری نائینی در طی سال

معاون دانشگاه شهید بهشتی  ۸1-3103

به  31۸۴-۸3نیز بود و در سال تحصیلی 

عنوان اولین استاد نمونه کشوری در 

 رشته اقتصاد برگزیده شد. 

به عنوان سفیر و  31۸1وی در سال 

نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران نزد 

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد 

 33)فائو( عازم رم )ایتالیا( گردید و قریب 

 .سال در این سمت خدمت کرد

در مدت حضور ایشان در سمت فوق به 

دلیل دارا بودن دانش و توانایی منحصر 

ها  دار ریاست نهادها، اجالس به فرد عهده

های متعددی در این سازمان و  و نشست

المللی دیگر مستقر در رم   دو سازمان بین

المللی توسعه  یعنی صندوق بین

 و برنامه  جهانی غذا  (IFAD( کشاورزی

)WFP) ترین این  شد. از جمله مهم

توان به ریاست کمیته جهانی  موارد می

-۵۴۴۴های  امنیت غذایی طی سال

الدول غالت و  ، ریاست گروه بین333۷

، ۵۴۴3-۵۴۴1های  گوشت طی سال

کنفرانس  ۵و  3های  ریاست کمیسیون

وزیران فائو و نایب رئیس شورای فائو به 

، نایب ۵۴۴1و  333۸های  ترتیب در سال

رئیس کنفرانس وزیران فائو در سال 

های خاور نزدیک و   ، ریاست گروه3333

و  333۷های  به ترتیب در سال ۸۸

ها مسئولیت دیگر در سازمان  و ده ۵۴۴۵

فائو اشاره نمود. همچنین ایشان طی 

هدایت و ریاست  ۵۴۴1-۵۴۴9های  سال

ترین مذاکرات انجام شده در  یکی از مهم

الدول  تاریخ فائو یعنی مذاکرات گروه بین

های داوطلبانه  برای تدوین دستورالعمل

حق دسترسی به غذای کافی را برعهده 

 .داشت

های متعدد دکتر نوری  عالوه بر مسئولیت

نائینی در سازمان خواربار و کشاورزی 

و  3333های  ملل متحد )فائو( در سال

به ترتیب نایب رئیس و ریاست  ۵۴۴۴

 (Executive Board( هیئت اجرایی

برنامه جهانی غذا را برعهده گرفت و به 

ای که طی یک  دلیل خدمات شایسته

دهه مسئولیت در کسوت سفیر و نماینده 

المللی در  های بین دائم ایران نزد سازمان

رم برای این سازمان و جامعه جهانی ارائه 

دادند از سوی آن سازمان مفتخر به 

دوست ویژه برنامه »دریافت عنوان 

 شد.  «جهانی غذا

دکتر نوری نائینی از  31۷9در سال  

سوی دولت جمهوری اسالمی ایران به 

عنوان کاندیدا برای احراز پست ریاست 

مستقل شورای فائو معرفی شد و در 

انتخاباتی که در آذرماه همان سال در 

مقر آن سازمان برگزار شد در برابر رقیب 

هلندی به پیروزی رسید و به برای مدت 

 آشنایی با دکتر سید محمد سعید نوری نائینی 
استاد برگزیده نمونه کشوری در رشته اقتصاد    

 موسسه/سازمان ارائه دهنده توضیحات شغل نام شغل ردیف

 بانک کشاورزی کارشناس ارزیابی طرح های کشاورزی کارشناس اقتصاد کشاورزی 3 

 بانک کشاورزی کارشناس امور اعتباری کارشناس اقتصاد کشاورزی ۵ 

 بانک کشاورزی کارشناس امور اقتصادی و بودجه کارشناس اقتصاد کشاورزی 1 

 بانک کشاورزی پژوهشگری و محقق کارشناس اقتصاد کشاورزی 9 

 بانک کشاورزی کارشناس بیمه محصوالت کشاورزی کارشناس اقتصاد کشاورزی ۲ 

 موسسه پژوهشهای برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی تهیه و ارزیابی طرح های کشاورزی کارشناس اقتصاد کشاورزی 0 

 موسسه پژوهشهای برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی برنامه ریزی ریاضی و خطی کارشناس اقتصاد کشاورزی ۸ 

 موسسه پژوهشهای برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی کارشناس آمار، تهیه آمار کشاورزی کارشناس اقتصاد کشاورزی ۷ 

 موسسه پژوهشهای برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی کمک در تدوین بودجه ساالنه موسسه کارشناس اقتصاد کشاورزی 3 

 موسسه پژوهشهای برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی تحقیق و بررسی بازاریابی محصوالت کشاورزی کارشناس اقتصاد کشاورزی 3۴ 

 موسسه پژوهشهای برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی تحلیل و بررسی سیاست های کشاورزی کارشناس اقتصاد کشاورزی 33 

 موسسه پژوهشهای برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی کارشناس طرح و برنامه، برنامه ریزی اقتصادی کارشناس اقتصاد کشاورزی 3۵ 

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی پژوهشگر و محقق کارشناس اقتصاد کشاورزی 31 

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کارشناس آموزش کشاورزی کارشناس اقتصاد کشاورزی 39 

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کارشناس تولید کشاورزی کارشناس اقتصاد کشاورزی 3۲ 

 وزارت جهاد کشاورزی کارشناس امور اقتصادی و بودجه کارشناس اقتصاد کشاورزی 30 

 وزارت جهاد کشاورزی کارشناس ارزیابی طرح های کشاورزی کارشناس اقتصاد کشاورزی 3۸ 

 وزارت جهاد کشاورزی کارشناس بازاریابی محصوالت کشاورزی کارشناس اقتصاد کشاورزی 3۷ 

 وزارت جهاد کشاورزی کارشناس بیمه محصوالت کشاورزی کارشناس اقتصاد کشاورزی 33 

 وزارت امور اقتصاد و دارایی کارشناس امور اقتصادی کارشناس اقتصاد کشاورزی ۵۴ 

 شرکت های مهندسی مشاور  کارشناس امور اقتصادی کارشناس اقتصاد کشاورزی ۵3 

 شرکت های مهندسی مشاور  تحلیل و ارزیابی طرح های کشاورزی کارشناس اقتصاد کشاورزی ۵۵ 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت کارشناس واردات و صادرات محصوالت کشاورزی کارشناس اقتصاد کشاورزی ۵1 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت کارشناس امور اقتصادی و بودجه کارشناس اقتصاد کشاورزی ۵9 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت کارشناس امور گمرکات کارشناس اقتصاد کشاورزی ۵۲ 

 وزارت دادگستری کارشناس رسمی دادگستری کارشناس اقتصاد کشاورزی ۵0 

 وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی کارشناس امور تعاونی کارشناس اقتصاد کشاورزی ۵۸ 

 وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی کارشناس امور اجتماعی کارشناس اقتصاد کشاورزی ۵۷ 

 وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی کارشناس امور اقتصادی و بودجه کارشناس اقتصاد کشاورزی ۵3 

 وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی تدریس در مراکز فنی و حرفه ای کارشناس آموزش کشاورزی 1۴ 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کارشناس امور اقتصادی و بودجه کارشناس اقتصاد کشاورزی 13 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کارشناس اقتصاد کشاورزی کارشناس اقتصاد کشاورزی 1۵ 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کارشناس بررسی محتوای دروس دانشگاهی کارشناس اقتصاد کشاورزی 11 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه ها و موسسات علمی و آموزشی هیأت علمی 19 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه ها و موسسات علمی و آموزشی کارشناس امور پژوهشی 1۲ 

 وزارت آموزش و پرورش هنرستانها و مدارس فنی و حرفه ای کشاورزی مدرس اقتصاد کشاورزی 10 

 وزارت آموزش و پرورش هنرستانها و مدارس فنی و حرفه ای کشاورزی کارشناس امور پژوهشی 1۸ 

 سازمان سنجش و آموزش کشور کارشناس طراح سواالت کنکور هیأت علمی اقتصاد کشاورزی 1۷ 

 سازمان سنجش و آموزش کشور کمک کارشناس طراح سواالت کنکور کارشناس اقتصاد کشاورزی 13 

 سازمان سنجش و آموزش کشور کارشناس امور اقتصادی کارشناس اقتصاد کشاورزی 9۴ 

 موسسات خصوصی شاغال بخش کشاورزی تهیه و تدوین طرح های کشاورزی کارشناس اقتصاد کشاورزی 93 

 فهرست برخی مشاغل مرتبط با رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی 

 مراکز اشتغال دانش آموختگان اقتصاد کشاورزی

دو سال ریاست شورای فائو، که بعد از مدیر کل، 

دومین پست مهم انتخابی آن سازمان است، را برعهده 

برای بار دوم  31۷0گرفت. ایشان مجدداً در آذر سال 

به عنوان ریاست شورای فائو از سوی کشورهای عضو 

سازمان برگزیده شد و طی این مدت نیز باز توانایی 

خود را به  شایستگی به نمایش گذاشت و عالوه بر 

سال ریاست کمیته  ۵ریاست شورای فائو، به مدت 

کنفرانس برای پیگیری اصالحات ساختاری مورد 

ای  گونه دار شد به تأکید در برنامه ارزشیابی فائو را عهده

توان پدر اصالحات  که به اعتقاد بسیاری ایشان را می

 .در فائو لقب داد

دکتر سیدمحمدسعید نوری نائینی عالوه بر 

های  المللی متعدد از فعالیت های بین مسئولیت

آکادمیک خود غافل نشد و تألیفات زیادی در قالب 

مقاالت و کتاب از خود برجای گذاشت. از جمله 

امنیت غذایی و توسعه ”های  توان به تألیف کتاب می

، “کارایی کشاورزی سنتی در ایران”، “کشاورزی

تحلیل اقتصادی نظام تخصیص منابع در کشاورزی ”

منتشره از سوی دانشگاه کرنل آمریکا اشاره “ سنتی

نوشته “ توسعه یعنی آزادی”های  نمود. همچنین کتاب

گذار از ”آمارتیاسن برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد، 

مدیریت و ”تألیف تئودور شولتز و “ کشاورزی سنتی

توسط ایشان ترجمه و به چاپ رسیده “ ارزیابی پرویه

 است. 

 برگشت به فهرست
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  مهمترین خبرهای کشاورزی ایران

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، 

و نهمین دوره تجلیل  جمهوری در مراسم بیست رئیس

از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی، کشاورزی را از 

مذهبی دارای جایگاهی خاص و ویژه  -دیدگاه دینی 

 برشمرد و گفت: 

ای  دولت باید به بخش صنعت و کشاورزی توجه ویژه

داشته باشد، زیرا انقالب صنعتی ادامه انقالب کشاورزی 

کند که این دو در کنار  است و وقتی معنا پیدا می

 همدیگر قرار گیرند. 

وی تصریح کرد: صنعت باید به صنعتی شدن کشاورزی 

و خروج آن از حالت سنتی کمک کند. رئیس جمهوری 

یادآور شد: کشاورزی سنتی قدرت رقابت ندارد و در 

دنیای اقتصادی امروز باید اقداماتی در جهت 

 درآمدزایی، افزایش ارزش افزوده ایجاد کنیم.

روحانی تأکید کرد: اگر نتوانیم در بخش کشاورزی، 

تولید و درآمدها را باال ببریم، این بخش رو به تعطیلی 

رود. وی اظهار داشت: باید روستاها را زنده نگه  می

داریم و نگذاریم تخلیه شود و در این راستا از سوی 

ها اقدامات  کارشناسان، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه

 مؤثری جهت بهبود روستاها انجام شود.

روحانی آب و خاک را دو سرمایه بزر  در بخش 

کشاورزی برشمرد و افزود: نباید اجازه دهیم که خاک 

از بین برود و در این راستا باید میزان سم و کود 

مصرفی را بدانیم و اجازه ندهیم محیط زیست تخریب 

 شود. 

وی خاطرنشان کرد: نباید زمین را خسته و عصبانی 

های کشاورزی  کنیم و نباید بگذاریم شهرها جای زمین

 را بگیرند.

ای خشک  روحانی ادامه داد: از لحا  اقلیمی در منطقه

خشک قرار داریم و از آنجا که آب به اندازه کافی  و نیمه

های پیاپی در سطح  در دسترس نیست و خشکسالی

شود، باید اقداماتی در زمینه مصرف بهینه  دنیا دیده می

 داشته باشیم.

وی تصریح کرد: از لحا  تاریخی، کشاورزی ایران 

دارای تمدن کهن است، بنابراین باید تالش کنیم منابع 

 آب و خاک و محیط زیست کشور را حفظ کنیم.

روحانی یادآور شد: گاهی آب مورد استفاده در کشور به 

رسد  جای بخش کشاورزی، به مصرف محیط زیست می

ها از خشکی نجات پیدا کند؛ اما باید تالش  تا تاالب

ای حفظ شود و  گونه کنیم که خاک و محیط زیست به

کار بریم. وی  برای این منظور، تمامی همت خود را به

تأکید کرد: تجارت و کشاورزی باید متحول شود تا 

قیمت محصوالت تولیدی با ارزش افزوده افزایش پیدا 

 کند.

رئیس جمهوری اظهار داشت: در بخش کشاورزی باید  

ها را کاهش دهیم تا این امر باع   تالش کنیم واسطه

درصدی  ۵۴درصدی کشاورز و نفع  ۷۴نفع 

 کننده باشد. مصرف

روحانی همچنین گفت: با اتصال صحیح تولید به مرکز 

ها  اصلی تجارت، خواهیم توانست بخشی از این واسطه

را کاهش دهیم. وی در ادامه افزود: باید در کنار بخش 

کننده باشند، زیرا  تولید، صنایعی را قرار دهیم تا تکمیل

تبدیل محصوالت کشاورزی ارزش افزوده را باالتر 

بردار و تولید است. وی ادامه  برد و این به نفع بهره می

داد: بخش خدمات باید به کشاورزی متصل شود، وگرنه 

رسد و عالوه بر آن،  کشاورزی به هیچ سودی نمی

 صنعت نیز باید در اتصال با این بخش تولیدی باشد.

رئیس دولت یازدهم تصریح کرد: سود کشاورزی زمانی 

بردار در تجارت، برند و صادرات سهیم  است که بهره

باشد. روحانی یادآور شد: کشاورز نمونه با لوح و کف 

رسد، مگر آنکه مورد حمایت ویژه  زدن به جایی نمی

 قرار گیرد. 

تنی  3۴۴تنی سیب و  300عنوان مثال به تولید  وی به

برداران نمونه امسال اشاره کرد و اظهار  انار توسط بهره

ها قابل تکرار است و مراکز تحقیقاتی  داشت: این نمونه

های وزارت جهاد  ها و سایر دستگاه با همکاری تشکل

 ها را توسعه دهند. کشاورزی باید این نمونه

رئیس جمهوری بر خودکفایی محصوالت کشاورزی 

 3۴۴تأکید کرد و گفت: شاید نتوانیم به خودکفایی 

درصدی در محصوالت کشاورزی دست یابیم، اما بر 

توانیم  شده، در محصول جو می های انجام اساس بررسی

درصد خودکفا شده و در محصول کلزا نیز  3۴۴

درصدی عملیاتی است. بنابراین باید  3۴خودکفایی 

 تالش کنیم تا نزدیکی خودکفایی پیش رویم.

درصد آب مصرفی کشور  3۴وی افزود: بخش کشاورزی 

درصد  3۴جویی تنها  را در اختیار دارد و با صرفه

 وجود آوریم.  توانیم تحول بزرگی در این بخش به می

ای  گونه وری آب باید به روحانی با اشاره به اینکه بهره

مؤثر افزایش یابد، خاطرنشان کرد: تعیین قیمت 

تضمینی برای محصوالت کشاورزی و اختصاص 

تسهیالت برای استفاده از ادوات مکانیزه در این دولت 

خوبی انجام شده است. وی ادامه داد: صادرات  به

محصوالت کشاورزی باید در دستور کار جدی قرار 

ترتیب سبک زندگی مردم و نحوه مصرف  گیرد تا بدین

 مواد غذایی تغییر کند.

 رئیس جمهور در مراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر کشاورزی:

 کشاورز باید در تجارت و صادرات سهیم باشد

 انتشارات

  کتاب اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی
نوشته جیمز مک گیل ری، راجر پرمن، یو ما ، 

 ی دکتر حمیدرضا ارباب ترجمه
برگزیده سیزدهمین دوره کتاب سال دانشگاه 

   تهران
 ۸0۴تعداد صفحات: 

 1نوبت چاپ: 
 قطع: وزیری
 جلد: شومیز

 ریال ۵۲۴،۴۴۴    :قیمت 
کتاب اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی هرچند یک کتاب درسی برای 

های  ها در دوره زیست، منابع طبیعی و سایر رشته های اقتصاد، محیط رشته
شود، اما مطالب و موضوعات بسیار  کارشناسی و کارشناسی ارشد محسوب می

تواند طیف وسیعی از دانشجویان، اساتید و خوانندگان  گسترده و متنوع آن می
 .غیراقتصادی را نیز دربرگیرد

برانگیز هیچ نکته مهمی را از قلم  نویسندگان کتاب با دقت و حوصله تحسین 
شمار  اند. لذا حجم زیاد کتاب ناشی از تدریس، مطالعه و تحقیقات بی نینداخته

تواند مرجع بسیار خوبی برای مطالعات بیشتر در زمینه  نویسندگان آن است که می
شمار آید. موضوعی که هم به لحا  وجود  زیست و منابع طبیعی به اقتصاد و محیط

های اقتصادی در این زمینه  ماندگی پژوهش منابع طبیعی فراوان و هم به علت عقب
 باید بیش از پیش در کشور خود به آن بپردازیم.

در تهران  3110دکتر حمیدرضا ارباب متولد سال 
التحصیل مقطع دکتری در رشته اقتصاد   است. فارغ

عضو هیئت علمی دانشکده  3100است و از سال 
است. اقتصاد محیط  اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی

زیست و منابع طبیعی اثر راجر پرمن، یوما، جیمز مک 
به عنوان کتاب  31۷1گیل ری با ترجمه او در سال 

برگزیده سیزدهمین دوره کتاب سال دانشگاهی شناخته شد و اقتصاد خرد اثر 
جایزه کتاب فصل پاییز را دریافت  31۷۸گریگوری منکیو نیز با ترجمه وی در سال 

 کرد.

 
 کتاب اقتصاد سنجی

 نویسنده: بدی اچ. بالتاجی
 مترجمان : رضا طالبلو.شعله باقری پرمهر

 0۵9تعداد صفحات: 
 ۵نوبت چاپ: 
 قطع: وزیری
 جلد: شومیز

 ریال ۵۲۴،۴۴۴    :قیمت 
های زیادی در زمینه  تا به حال کتاب

اقتصادسنجی برای دوره کارشناسی رشته 
اقتصاد ترجمه شده و چند کتاب نیز در این 
حوزه در کشور تألیف شده است؛ با این حال 
دانشجویان مقاطع باالتر اقتصاد به متون 

 .اند تر دسترسی داشته ترجمه شده اقتصادسنجی کم
ترین متخصصان اقتصادسنجی نوشته است. این کتاب  کتاب حاضر را یکی از معروف

تاکنون چندین بار مورد بازنگری و ویرایش قرار گرفته که آخرین ویرایش آن 
میالدی است. به عقیده بسیاری از استادان اقتصادسنجی و  ۵۴33مربوط به سال 

همچنین نویسنده کتاب، این کتاب برای تدریس در مقطع کارشناسی ارشد بسیار 
 .مناسب است

های آزمون  که به آماره کتاب اقتصادسنجی حاضر چند ویژگی خاص دارد: اول این
نمایی و ضریب الگرانژ  اصلی در اقتصادسنجی یعنی آماره والد، نسبت درست

خوبی پرداخته است، و به لحا  مفهومی و کاربردی در حاالت مختلف رگرسیونی  به
رسد. دومین ویژگی این کتاب نیز  نظر می نیز پوشش مطالب این کتاب مطلوب به

های بسیاری است که در قالب اثبات، توضیح و تخمین  مربوط به سؤاالت و تمرین
 ارائه شده است.

 برگشت به فهرست
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تاثیر  یک کارشناس اقتصاد کشاورزی در خصوص
ریزگردها بر بخش کشاورزی گفت: بروز این 

اول روی سالمت کشاورزان تاثیر  پدیده در وهله
ها را از انجام به موقع  گذارد، زیرا آن منفی می

اموری همچون آبیاری، سمپاشی، کاشت بذر  باز 
   دارد.می

  وگو با خبرنگار محمدجواد بهتاش در گفت
خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، اظهارکرد: 
تاخیر در انجام این فعالیتها تاثیر منفی بسیار 
زیادی بر تولید محصوالت دارد و موجب کاهش 

شود و این مساله  تولید محصوالت کشاورزی می
دهد. وی  درآمد کشاورزان را تحت الشعاع قرار می

افزود: همچنین اثرات منفی پدیده ریزگردها بر 
شود، به  فیزیولویی محصوالت نیز مشاهده می

ای که محصول درآینده از نظر بازاریابی و  گونه
 مشتری پسندبودن با مشکل رو به رو خواهد شد.

بهتاش با اشاره به تاثیر مخرب این پدیده بر 
ونقل محصوالت کشاورزی  عملیات حمل

کرد: دیر رسیدن محصوالت به بازار و  خاطرنشان
ای  ها در بازار مساله به تعویق افتادن توزیع آن

روی ظاهر محصول اثرگذار بوده و فروش آن است که بر 

 کند. را با مشکالتی روبه رو می

این کارشناس اقتصاد کشاورزی گفت: وقوع گردوخاک روی 

نیاز محصوالت به آب، میزان تبخیر و تعریق میزان 

گذارد. هنگامی کاه خااک باه  گیاهان تاثیر می

متر بر سطح بر  یا ساقاه  میلی ۵ضخامت یک یا 

نشیند، جذب نور و فتوسناتاز گایااه را گیاه می

کند. وی اظهارکرد: این پدیده بر میزان مختل می

گاذارد. در  رسانی به محصول تاثیر منفی مای آب

رسانی فیازیاکای کاه  زمان وقوع این پدیده، آب

گیرد باه تاعاویاق  توسط تولیدکننده صورت می

گیرد و  افتد و آب دیرتر در اختیار گیاه قرار می می

ای آب هار  این مساله جذب سطحی و ریشاه

 دهد. محصول را تحت تاثیر قرار می

بهتاش گفت: گردوخاک ماوجاود، سار ماناشاأ 

های مختلف اسات ها و ویروسبسیاری از بیماری

که به وسیله آبیاری یا جذب سطحی در ریشاه، 

شود و این مسالاه  ساقه و بر  گیاهان منتقل می

دناباال   های گزافی را برای تولیدکننده بههزینه

تواند  گردوخاک می که پدیده دارد. وی با بیان این

های کشاورزی تاثایارگاذار بااشاد، بر روی نهاده

اظهارکرد: هنگامی که ریزگردها با کودها ترکیاب 

شوند جذب کود و مواد شیمیایی به محصاول می

رو  را به عنوان سموم دفع آفات، با مشکل رو باه

 کند. می

 تبعات وقوع گرد و خاک بر محصوالت کشاورزی 

وضاعایات  براساس الیحه بودجه سال آینده اهم
اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی منتشر شاد کاه 

ای ملی وزارت  اعتبارات تملک دارایی های سرمایه
درصاد  ۵1های تابعاه  جهاد کشاورزی و دستگاه

 رشد داشته است. 
به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا( و باه 
نقل از معاونت برنامه ریزی و اقتاصاادی جاهااد 

هاای وزارت جاهااد  کشاورزی، براساس بررسای
طارح  33۲برنامه و  ۵3کشاورزی از هفت فصل 
ای ملی وزارت  های سرمایه اعتبارات تملک دارایی

های تابعاه در الیاحاه  جهاد کشاورزی و دستگاه
میلیارد ریاال  399۷3با اعتبار  3139بودجه سال 

پیش بینی شده که نسبت به اعتبار مشابه قااناون 
میلیاارد ریاال  33۸۷۲بودجه سال جاری برابر با 

 دهد. درصد را نشان می ۵1رشدی معادل 
این درحالی است که اعتبارات تملک دارایی هاای 

ای کل کشور )ملی استانای( در الیاحاه  سرمایه
میلیارد ریاال  9۸۸039برابر با  3139بودجه سال 

است که نسبت به قانون بودجه سال جاری معادل 
درصد رشاد  3۲.۷میلیارد ریال برابر با  93۵۲۴3

را نشان می دهد. در این میان اعتبارات تامالاک 
دارایی های سرمایه ای ملی فصال کشااورزی و 

در  3139منابع طبیعی در الیحه بودجه ساال 
 3۴۲19.3طرح با اعتاباار  ۷۵برنامه و  ۵۵قالب 

میلیارد ریال پیش بینی شده که نسبت به اعتباار 
های سرمایه ای ملی همایان فصال  تملک دارایی

میلیاارد  ۸۷۸۴.۷قانون بودجه سال جاری معادل 
 درصد رشد را داشته است. 11.۷ریال 

در باخاش  3139یکی از بندهای الیحه بودجه 
کشاورزی مختص اجرای عامالایاات تاوساعاه 

 1۴۴های نوین آبیاری است کاه مابالا   روش
میلیارد ریال در قالب جز )ط( تبصره دو الیاحاه 

هزار میلیاارد ریاال  3۴بودجه سال آینده و مبل  
الیحه باودجاه  33بند )و( تبصره  1در قالب جز 

 پیش بینی شده است. 3139سال 
درصد از منابع ورودی توسعه مالای  3۴اختصاص 
های  جهت سپرده گذاری نزد بانک 3139در سال 

دولتی و خصوصی داخلی به ماناظاور پارداخات 
تسهیالت به بخش های غیردولتای باه صاورت 
ریالی در بخش آب و کشاورزی )صنایع تبدیالای، 
تکمیلی و منابع طبیعی( و محیط زیست در قالب 

یکای  3139جز )د( تبصره )ه( الیحه بودجه سال 
دیگر از بندهای الیحه بودجه در حوزه کشااورزی 

 است.
از سوی دیگر با توجه به جهت گیری های الیحاه 

ها و طارح هاای  بودجه سال آینده اعتبار دستگاه
حاکمیتی نظیر سازمان حفظ نباتات در طرحهاای 

مبارزه تلفیقی علیه آفات و توسعاه و تاجاهایاز 
درصد رشد، ساازماان  3۷1قرنطینه نباتی کشور 

هاای  ها، مراتع و آبخیزداری کشور در طارح جنگل
درصد رشد و مقابله با بایااباانای  3۴0آبخیزداری 

 درصد رشد را تجربه کرده است. ۲9زایی 
میلیارد ریال )صد میالایاارد  3۲۴اختصاص مبل  

میلیارد ریال تملک دارایی( با  ۲۴ای و  ریال هزینه
عنوان ارتقا ضریب خاود اتاکاایای در تاولایاد 

 ۸3محصوالت راهبردی کشاورزی در قالب جاز 
 1۴۴هزار، اختصاص مابالا   ۲۲۴ردیف متفرقه 

 ۵۴۴ای و  میلیارد ریال )صد میلیاارد هازیاناه
 311میلیارد ریال تملک دارایی( در قالاب جاز 

هزار به عنوان موضوع درآماد  ۲1۴ردیف متفرقه 
حاصل از اخذ عوارض واردات میوه و سبزیجات و 
سموم کشاورزی برای اولین بار بارای ساازماان 
حفظ نباتات کشور، اختصاص مبل  هزار میلایاارد 

میلیاارد  1۴۴ای و  میلیارد ریال هزینه ۸۴۴ریال )
ردیف متفرقه  ۸3ریال تملک دارایی( در قالب جز 

هزار به عنوان ساماندهی تولایاد، فارآوری،  ۲۲۴
تجارت، تبلی  و خرید تضمینی چاای کشاور در 

 39۲و بند )الف( مااده  391قالب بند )ی( ماده 
قانون برنامه پنج ساله پنجم کشاور، اخاتاصااص 

میلیارد ریال هزینه  ۵۲۴میلیارد ریال ) 0۴۴مبل  
میلیارد ریال تملک دارایی( در قاالاب  1۲۴ای و 
هزار با عنوان اعاتاباار  ۲1۴ردیف متفرقه  ۵۸جز 

قانون اصالح قانون حفظ کاارباری  ۲موضوع ماده 
ها و هزینه های سنددار کاردن  اراضی زراعی و باغ

میلیارد ریاال در  ۵۲۴۴اراضی کشاورزی و مبل  
های درآمدی بابت فروش ساختماان هاا و  ردیف

تاسیسات دولتی به نام وزارت جهاد کشاورزی باه 
های متفرقه مصوب در الیحه بودجاه  عنوان ردیف

به تصویب رسیده اسات. باخاش دیاگار  3139
اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی در الیحه بودجاه 
به اعتبارات هزینه ای اختصاص دارد که در ایان 
میان اعتبارات هزینه ای وزارت جهاد کشاورزی و 

های تابعه ملی در ایان الیاحاه ماعاادل  دستگاه
میلیارد ریال که نسبت باه اعاتاباارات  0۲3۵.3

درصاد رشاد را  ۵1مشابه قانون بودجه امسال 
داشته در حالی که اعتبارات هزینه کل کشور در 

نسبت به قانون باودجاه  3139الیحه بودجه سال 
 درصد رشد یافته است.  ۵۴امسال حدود 

میلیارد ریاال  3۵۴۴در الیحه بودجه سال آینده 
دیگر نیز جذب مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی 
به اعتبارات هزینه ای سازمان جاهااد کشااورزی 

ها اضافه شده است. همچنین اعتبار ردیاف  استان
هزینه مربوط به اخذ ماباه الاتافااوت از -درآمد 

میلیارد ریال منادرج در  ۵۴۴کاالهای وارداتی از 

 94اهم وضعیت اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی در الیحه 

 نماینده صادرکنندگان محصوالت کشاورزی اصفهان:

 امنیت غذایی کشور وابسته به بخش اقتصاد کشاورزی است 

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهاان، وحایاد 
دزفولی نماینده تشکل اتحادیه صادرکنندگاان و 
تولیدکنندگان محاصاوالت کشااورزی اساتاان 
اصفهان در جمع خبرنگااران در ماورد ناقاش 
نخبگان کشاورزی و حضور آنها در اتاق بازرگاانای 
اظهار کرد: در قانون کسب و کاار جادیاد ساه 

بینی شده و ایان در  کرسی برای کشاورزی پیش
حالی است که برخی افاراد فاعاال در عارصاه 

اند. وی  اقتصادی به بخش کشاورزی نیز وارد شده
ای در این دوره به باخاش  با بیان اینکه نگاه ویژه

کشاورزی شده است، افزود: البته حوزه اقتصاادی 
تاری در  پنج کرسی بزر ، میزان دارایی متراکام

هاای  بخش صنعت، معدن و بازرگانی و نیز چهاره
تصاریاح کارد: وی شاخص در این حوزه دارد. 

بسیاری از افراد قصد ورود به حوزه اقتاصاادی را 
دارند اما باید به دیده خدمت به جایگاه اقتصاادی 
نگاه کرد. وی اداماه داد: در حاوزه کشااورزی 
ظرفیت بسیار زیاد است اما نقاط ضعف فاراوانای 
نیز وجود دارد و این در حالی است که جمعایات 

میلیونی کشور از محصوالت باغی و کشاورزی  ۸۴

کنند. دزفولی به نقاش و اهامایات  استفاده می
جایگاه اقتصاد و کشاورزی اشاره کارد و گافات: 

میلیون تن محصوالت کشااورزی در  3۴۲ساالنه 
شود که اگار  کشور اعم از باغی و زراعی تولید می

این رقم محصول تولیدی را به طور میانگین برای 
هر فرد در نظر بگیریم به طور متوسط نسبت باه 

شود.  کیلوگرم برای هر نفر می 1.۲جمعیت کشور 
وی ادامه داد: تولیدات محاصاول کشااورزی در 
کشور زیاد است اما از سال گذشته مشکالتای در 
حوزه دامی نیز وجود داشته که تولیدکنانادگاان 
دام تولید را ادامه دادند اما در بخش حمایاتای و 

 نیز مالی دچار مشکل هستند. 
ترین مسائل اتاق بارزگاانای  وی گفت: یکی از مهم

مشاور به سه قوه مقننه، مجریه و قضاائایاه باه 
عنوان بازوی مشاوره در کسب و کار است. وی در 
پایان اضافه کرد: در بخش کشااورزی باایاد از 

بنیان استفاده کرد، چراکه امنیات  های دانش روش
غذایی مردم، دست تولایادکانانادگاان باخاش 
کشاورزی است که اگر به آن توجه نشود خاطار 

 جدی به همراه دارد

 برگشت به فهرست
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میلیارد ریال  1۴۴۴به مبل   31قانون بودجه سال 
 در الیحه بودجه سال آینده افزایش یافته است.

هزار میلیارد ریال به عاناوان  ۲۴پیش بینی مبل  
یارانه خرید تضمینی گندم )یارانه نان(، پیش بینی 

میلیارد ریال به عنوان پرداخت یارانه،  ۸11۴مبل  
 ۲ها و عوامل تولید بخش کشاورزی و مبلا   نهاده

میلیارد ریال به عنوان برگزاری اجالس سران مرکز 
المللی تحقیقات برنج آسیا مرکزی و غربی نیاز  بین

ها و بندهای اعتبارات هازیاناه ای  از دیگر ردیف
وزارت جهاد کشاورزی مصوب در الیحاه باودجاه 

 است. 3139سال 
های اعتبارات وزارت جهاد کشااورزی در  از تبصره

بینی تامیان  نیز می توان به پیش 39الیحه بودجه 
های آب و خاک این وزارتخانه از محال  اعتبار طرح

مازاد درآمدهای نفت و میعانات گازی سال آیناده، 
های اجرای عملیات  درصد از هزینه ۷۲پرداخت تا 

آب و خاک کشاورزی به عنوان سهام دولات باه 
هزار مایالایاارد  39۴صورت بالعوض، پیش بینی 

ریال تسهیالت برای خرید تضمینی گانادم، جاو، 
های روغنی تولید داخل، پیش بایانای  ذرت و دانه

خرید و تجهیزات امداد هوایی به نااوگاان اطافاا 
هزار میلیارد ریاال  3۴ها، پیش بینی  حریق جنگل

برای کمک های فنی و اعتباری جهات تاوساعاه 
روشهای نوین آبیاری محصوالت اساسی کشاورزی 
در قالب الگوی کشت از محل اعتاباارات حاواد  

هزار میلیارد ریال از  ۲۵غیر مترقبه و پیش بینی 
ها برای کمک باه باخاش  یارانه  محل هدفمندی

تولید اشاره کرد که البته سهم بخش کشاورزی از 
مبل  مصوب شده در اجرای ماده هشات قااناون 

ها با مصاوباات هایاات وزیاران  یارانه  هدفمندی
الیاحاه  33مشخص می شود. در بند )ه( تبصره 

کشاورزانی که در اثر حاواد   3139بودجه سال 
غیر مترقبه از جمله خشکسالی خسارت دیده اند و 
قادر به پرداخت حق بیمه تامین اجاتامااعای در 

اند از پرداخت جریمه برای مادت  موعد مقرر نشده
 اند. معذوریت معاف شده

الیحه بودجه ساال  33همچنین در بند )و( تبصره 
کلیه بانک های کشور اعم از دولتی، غایار  3139

دولتی، موسسات مالی و صندوق های حمایتی کاه 
اناد  به بخش کشاورزی تسهیالتی پرداخات کارده

موظفند بازپرداخت وامهای اشخاص حاقایاقای و 
حقوقی غیر دولتی که دچار خسارت و خشکسالی، 
سرمازدگی، آفات، بیماریهای همه گایار، حاواد  
غیرمترقبه یا آتش سوزی غیر عمدی شده باشناد، 

با تایید کارگروه متشکل از نماایانادگاان جاهااد 
کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرساتاان، 
صندوق بیمه کشاورزی و فرمانداری شاهارساتاان 
مشروط به تامین بار مالی اضافی از محل اعتبارات 

قانون تشکیل سازمان مدیریات باحاران  3۵ماده 
 کشور به مدت سه سال امهال کنند.

 بر اساس گزارش مرکز آمار ایران
 وضعیت هزینه و درآمد روستاهای ایران 

به گزارش عرب نیاوز، تاوریسام کشااورزی کاه 
شامل جذب گردشگران عالقمناد باه هارگاوناه 
عملیات و فعالیت مرتباط باا کشااورزی اسات، 
شکلی مهم از گردشگری است که در بسیاری از 
نقاط جهان از جمله استرالیا و کااناادا و ایااالت 
متحده و کشورهای اروپایی صنعتی در حال رشد 
و محبوب است. اما کشور عربستاان باه عاناوان 

هاای وسایاع  کشور گرم و خشک و باا بایااباان
ای را برای ایجاد مراکاز ویاژه  های گسترده تالش

است. درهمین  گردشگری کشت و زرع آغاز کرده
هاای ویاژه بارای بارخای  راستا ارائه گواهیناماه

 «الخرجای»مالکان زمین در روستاها در منطقه 
 هاست. ی از این تالش واقع در ریاض نمونه 

شهردار الخرجی با اشاره به این اقدامات گافات  
که تاکنون تعداد زیادی گواهینامه کاار در ایان 
زمینه به کشاورزان داده شاده و آناان شارکاای 

اصلی در این شاکال از صاناعات گاردشاگاری 
 شوند. محسوب می

مقامات عربستان هدف اصلی خود را از این کاار، 
تمرکز بیشتر به بخش کشاورزی و توساعاه ایان 
نوع گردشگری در کشور به طور همزمان دانسته 

کاناناد مازارع  اند کاه تاالش مای و یادآور شده
هاای جاذاب  کشاورزی را درعین حال به ماکاان

گردشگری مبدل کنند و ضمن حفاظت از مناباع 
های بومی در ترویج آن  کشاورزی و زمین و گونه

 از طریق گردشگری نیز بکوشند.
هاایای  موفاقایات ۵۴۴۷کشور عربستان از سال 

های  درزمینه توسعه کشاورزی با استفاده از روش
بهینه در آبیاری دست یافته اسات. ایان کشاور 
درمنطقه ای گرم و خشک است که فصل آبیاری 
در آن بسیار کوتاه است. باا ایان حاال تصااویار 

های عربستان را در نازدیاکای  ای مزرعه ماهواره

ای به نام تاباوک در ایان کشاور نشاان  منطقه
ای و گاردان،  دهد که با روش آبیاری قاطاره می

هاای  مزارع دایره ای شکل سبز را کاه از مااساه
قرمز بیابانی به وضوح متمایز هستناد، تاا قاطار 

کند. ایان آبایااری گاردان  متر آبیاری می ۲۴۴
ای شکل به  های کشاورزی دایره بدون وقفه زمین

هاکاتاار را مارطاوب ناگااه  ۲۴۴تا  ۲مساحت 
ها مرز روشنی میان صحارای  این مزرعه دارد. می

گرم و تفتیده با منااطاق زیار کشات تارسایام 
 کنند.  می

محصوالت کشاورزی عربستان عمدتا شامل 

گناادم، ذرت و یونجااه اساات. ایاان کااشور 

های  های گاارم و طوالناای و زمااستان تابااستان

های شغلی جدیاد در  ایجاد فرصت معتدل دارد.

جوامع محلی و احیای اقتاصادی محلای نایز از 

های اعالم شده در ایان طارح اسات.  دیگر هدف

توریسم کاشاورزی در عرباستان شاامل طیاف 

ها از جمله خرید محصوالت به  وسیعی از فعالیت

ها و کار و فعالیت مستقیم  طور مستقیم از مزرعه

های مختلاف از جملاه  در مزرعه و کار در زمینه

چیدن میوه و تغذیه و نگهداری دام و حیوانات و 

یاااا کاشااات ذرت و اناااواع باااذر در زمیااان 

مقامات عربستان انتظار دارناد ایان بعاد  است. 

جدید از گردشگری به بخش کشاورزی و زراعات 

نیز به عنوان یک منبع پایدار و رشد کام هزیناه 

   بر طبیعت کمک کند.

  
 تبوک  های عربستان در نزدیکی منطقه ای مزرعه تصاویر ماهواره

 کشاورزان عربستانی، گردشگر پذیر می شوند

  توسعه گردشگری کشاورزی در مزارع کشاورزی عربستان سعودی

فرهنگستان علوم از چهار مهندس برتر کشاورزی و 
 منابع طبیعی تجلیل کرد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران )ایانا(، برای نخستین بار   
توسط گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم، از مهندسان برگزیده در 
بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور به پاس زحمات شان و در آمیختن 

 .به عمل آمدعلم و عمل با یکدیگر تجلیل 
اسفند برگزار شد، رئیس گروه علوم کشاورزی  39در این مراسم که 

فرهنگستان علوم با اعالم این که یکی از وظایف فرهنگستان تجلیل و 

نکوداشت از برجستگان کشور و افرادی است که علم و عمل را با هم در 
خورشیدی در تالش برای انتخاب  313۵آمیخته اند، گفت: از اواخر سال 

مهندسان برتر کشاورزی و منابع طبیعی بودیم و توانستیم افرادی را با 
همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور، خانه کشاورز، سازمان 
جنگل ها و مراتع و آبخیزداری و سایر سازمان های دولتی، بر اساس آیین 

 نامه مصوب فرهنگستان انتخاب کنیم.
عباس کشاورز، محمد علی آذرپیرا، علی محمد طهماسبی بیرگانی و یونس 

در این مراسم  3131ابراهیمی مهندسان برتر کشاورزی و منابع طبیعی 
 می باشند.

ترین و روساتااهاای  روستاهای خوزستان پر هزینه
سیستان و بلوچستان، کم هزینه ترین روستااهاای 

 ایران هستند.
به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایاران )ایااناا( از  

هزار و  33مرکز آمار ایران در این آمارگیری که از 
اخاذ  313۵خانوار نمونه روستایی در ساال  910

شده است، روستاهای خوزستان با متوسط هزیاناه 
هازار تاوماان در مااه، پار  1۷۴یک میلیون و 

ترین روستاهای ایران هستند. از این هزیاناه  هزینه
هزار تاوماانای خااناوارهاای  1۷۴یک میلیون و 

هزار تومان صرف  0۷۴روستایی خوزستان، ماهیانه 
بها، آب و  ها چون اجاره های غیرخوراکی آن    هزینه

فاضالب، سوخت و روشنایی، لوازم و اثا  مانازل، 
شاود.     خدمات بهداشتی و درمانی، حمل و نقل مای

هزار تومان هم در ماه صارف  ۸۴1ها   همچنین آن
ایان    کنناد. مواد خوراکی و دخانی خانوار خود می

در حالی است که هزینه زندگی در شهر قم حادود 
هزار تومان در مااه و هازیاناه  ۲۴یک میلیون و 

هازار تاوماان  3۴زندگی در همدان یک میلیون و 
اعالم شده است. بعد از روستااهاای خاوزساتاان، 
آذربایجان غربی با هزینه متوسط مااهایااناه یاک 

هزار تاوماان بارای هار خااناوار  1۲۴میلیون و 
ترین روستاهای ایاران را دارد.   روستایی، پرهزینه

ترین روستاهای ایران هم در سیستاان و  کم هزینه
بلوچستان و همدان قرار دارند. متاوساط هازیاناه 

 00۴زندگی در روستاهای سیستان و بلوچساتاان 
هزار تومان و هزینه زندگی در روستاهای هامادان 

هزار تومان اعالم شده است. الزم به ذکر است  ۸3۴
در پیوست ذیل همین خبر، متن کامل این گزارش 
برای عالقه مندان اطالعات تکمیلی در دساتارس 

 است.

 برگشت به فهرست
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 معاون وزیر جهاد کشاورزی:

 درصد 41وری آب در مزرعه  بهره 

کشاورزی و زراعت نیز به عنوان یک منبع پایادار و 
   رشد کم هزینه بر طبیعت کمک کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه وزارت 

کاهش مصرف آب دارد،   جهاد کشاورزی برنامه

نوین آبیاری   گیری از سیستم گفت: عالوه بر بهره

ها انتقال کشت محصوالت پر مصرف  یکی از برنامه

 ها است.  های کنترل شده مانند گلخانه آب در محیط

به گزارش خبرگزاری فارس، اسکندر زند معاون 

وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه مراسم تجلیل از 

کشاورزان نمونه در جمع خبرنگاران در مورد اینکه 

وزارتخانه چه اقداماتی برای حل معضل آب انجام 

داده است، گفت: بزرگترین برنامه وزارت جهاد 

های سنتی  نوین به جای آبیاری  کشاورزی آبیاری

سال گذشته سرعت خوبی داشت و امسال  است که

 هم امیدواریم با همان شیب ادامه پیدا کند. 

راهکار دیگر  نوین  وی افزود: عالوه بر موضوع آبیاری

انتقال کشت محصوالت پر مصرف آب در   وزارتخانه

 هاست. های کنترل شده مانند گلخانه محیط

رئیس سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی 

امروزه در دنیا برای ارزیابی وضعیت  با بیان اینکه

وری از  کشاورزی دو شاخص مدنظر است، یکی بهره

آب و دیگری ترسیب کربن گفت: وزارتخانه در 

های خوبی دارد و  خصوص این دو موضوع برنامه

این است که مقدار  های وزارتخانه یکی از برنامه

 تولید محصول را به ازای واحد افزایش دهیم.

وری  توانم در مورد میزان بهره زند با بیان اینکه نمی

آب در کشور در بخش کشاورزی آمار دقیقی ارائه 

 9۴وری آب در مزرعه حدود  کنم، گفت: میزان بهره

درست است و البته  ۷۴تا  ۸۴درصد و در حوزه بین 

وری در مزرعه و یا حوزه  بر سر این موضوع که بهره

را باید مدنظر قرار داد چالش وجود دارد. وی اظهار 

داشت: یکی از مشکالت هدر رفت آب در کشاورزی، 

تبخیر آب است و وزارتخانه برای این منظور هم 

 هایی در نظر دارد. برنامه

 :مدیرعامل بانک کشاورزی

 کشت متراکم گلخانه ای 

  مورد حمایت بانک کشاورزی است
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مرتضی شهیدزاده درخصاوص 

بررسی و حل مشکالت تولیدکنندگان کشت گلخانه، افزود: باناک 

کشاورزی به عنوان تامین کننده منابع مالی مورد نایااز باخاش 

کشاورزی است که در همین راستا امسال بیش از ده هزار میلیارد 

ریال را برای این سیاست مد نظر قرار داده و تاکنون تماام طارح 

های مطروحه از سوی معاونت باغبانی وزارت جاهااد کشااورزی 

پیشنهاد شده براساس سیاست های بانک مارکازی کاه نااظار 

 اعتباری ما است، در سریع ترین زمان ممکن بررسی و به اجرا در آمده است.

وی در خصوص کند بودن بررسی طرح های کشاورزی، افزود: طبق برنامه ریزی اناجاام شاده در آیاناده 

یابد و به طور قطع طرح ها با سرعت بیشتری مورد بررسی قرار خواهد  فرآیندهای بررسی طرح ها کاهش می

گرفت. همچنین برای بخشی از فرآیندهای اعتباری سعی داریم به عنوان بانک پیشرو همگاام بااشایام تاا 

 مشکالت این بخش برطرف شود.

 وزیر جهاد کشاورزی در خراسان جنوبی

 طرح ترسیب کربن با هدف ذخیره سازی آب 

  و ایجاد درآمد و اشتغال روستاییان

وزیر جهاد کشاورزی اعالم کارد: پارویه طارح 

ترسیب کربن، به عنوان بزرگترین پرویه عمرانی 

با مشارکت سازمان ملل و با همکاری ساازماان 

ها، مراتع و آبخبزداری کشور و با حضاور  جنگل

مردم، پرویه بومی ایران و قابل انتقال به ساایار 

 کشورهاست. 

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پاایاگااه 

رسانی وزارت جاهااد کشااورزی، رواباط  اطالع

عمومی جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اعاالم 

کرد: محمود حجتی وزیر جهاد کشااورزی در 

بازدید از طرح ترسیب کربن در روستای گازدز 

شهرستان سربیشه خراسان جاناوبای گافات: 

توانمندسازی مردم، یکی از اهداف ایان پارویه 

  .بزر  است

های مخاتالاف از  وی افزود: با توجه به ظرفیت

هایای کاه  جمله آموزش، مشارکت و پشتیبانی

تواناد اناجاام دهاد،  دولت از طرق مختلف می

فعالیت در این پرویه باع  مهاجرت معکوس در 

 .این منطقه شده است

وزیر جهاد کشااورزی خااطارنشاان سااخات:  

تجربیات طرح ملی ترسیب کربان باه ساایار 

ها منتقل خواهد شد و از این تجربیات در  استان

 .ها استفاده خواهیم کرد استان

به گفته وزیر جهاد کشاورزی، از آنجاایای کاه 

محیطی مثل  های مردم با مسایل زیست  فعالیت

گرمایش زمین گره خورده و نتایج آن نیز، هام 

برای بومیان محلی و هم برای منابع طابایاعای 

تأثیرگذار است، اهمیت اجرای ایان طارح را 

   .سازد آشکار می

وی افزود: هدف از اجرای این طارح، کااهاش 

سازی آب در باافات  ای و ذخیره گازهای گلخانه

های گیاهی و خاک، ایجاد منافع ملی از طریاق 

احیای اراضی و مراتع تخریب شده، ایجاد منافع 

محلی از طریق کمک به توسعه روساتاایای و 

درآمد و اشتغال، با کمک ایجاد مشااغال خارد 

 .است

آمیز این پرویه  حجتی با اشاره به اجرای موفقیت

در خراسان جنوبی، تصریح کرد: اقدامات انجاام 

شده تاکنون در این پرویه بین المللی، زمایاناه 

 .برای درآمدزایی را فراهم کرده است

وزیر جهاد کشاورزی در مورد حشکسالی استان 

خراسان جنوبی گفت: با تاوجاه باه کاماباود 

بارندگی و نزوالت جوی در این استان، بهتریان 

راه جلوگیری از هادررفات آب در اساتاان، 

آبخیزداری است که خوشبختانه در جلسه هیات 

  .دولت مورد توجه قرار گرفته است

میلیارد متر ماکاعاب باارش  3۴وی افزود: از 

میلایاون ماتار  39۴۴ساالنه در استان، حدود 

گیرد و تاناهاا راه  مکعب مورد استفاده قرار می

ها است که باع   جلوگیری از آن کنترل سیالب

 .شود های آب زیرزمینی می تغذیه سفره

پرویه ترسیب کربن، طرحی با اهداف جهانی باه 

منظور جذب کربن اتمسفری از طاریاق احایاا 

مراتع بیابانی و ارایاه مادلای بارای افازایاش 

خشک  های مناطق خشک و نیمه وری زمین بهره

زایی از طریق احایاای ماراتاع  و مقابله با بیابان

تخریب شده با مشارکت مردم در سطح کشور و 

 .منطقه است

 جناب آقای دکتر قهرمانزاده؛ 
 عضو محترم انجمن و عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

بدینوسیله مصیبت درگذشت والده مکرمه و همچنین درگذشت پدر همسر گرامیتان را به جنابعالی 
و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای درگذشتگان رحمت و غفران الهی و برای شما و سایر 

 بستگان صبر و اجر مسئلت می نماییم.
 )هیئت مدیره انجمن اقتصاد کشاورزی ایران(

موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی 
و توسعه روستایی در گزارشی اعالم کرد: گرچه 

میلیون تن  1تولید ذرت امسال نسبت به سال قبل 

میلیون تن  ۵۲۵1کمتر است، اما این رقم امسال به 
 رسد.  می

به گزارش خبرگزاری فارس این موسسه در گزارشی 
اعالم کرد: گرچه تولید ذرت امسال نسبت به سال 

میلیون تن کمتر است، اما این رقم در سال  1قبل 
رسد.  میلیون تن می ۵۲۵1میالدی به  ۵۴39

بررسی تولید، مصرف، تجارت و ذخایر جهانی 
بینی  محصوالت کشاورزی و آگاهی از روند و پیش

 ای برخوردار است.  آنها از اهمیت ویژه
غالت به عنوان یک ماده غذایی مهم و خوراک دام 

ای را در میان محصوالت کشاورزی به  جایگاه ویژه

های  است. مؤسسه پژوهش  خود اختصاص داده
ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی با  برنامه

استفاده از آخرین اطالعات رسمی فائو به عنوان 
المللی در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی،  نهاد بین

را در این زمینه در  فائوهای ماهانه  ترجمه گزارش
رسانی مناسب،  دستور کار قرار داده است تا با اطالع

گذاران و  ها را برای سیاست گیری روندها و جهت
 سازان به صورت شفاف ترسیم نماید. تصمیم

 موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی اعالم کرد 

 میلیون تن  718میلیارد تن، گندم  2/5تولید جهانی ذرت 

 برگشت به فهرست

 تسلیت
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 رئیس مرکز آمار ایران:

  1393سرشماری عمومی کشاورزی  گزارش نتایج مقدماتی 

رئیس مرکز آمار ایران باا اشااره باه گازارش 

مهر تاا  ۲مقدماتی سرشماری کشاورزی که از 

آبان در کشور بر گزار شد گفات: بار ایان  3۷

هاازار بهااره بااردار  91میلیااون و  9اساااس 

 کشاورزی در کشور مشغول به کار هستند.

دکتار  به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خابر ،

عادل آذر در نشستی خبری افزود: ایان تعاداد 

شامل تمام واحدهای تولید کشاورزی کوچاک 

و بزر  اعم از حقیقی و حقوقی هستند که در 

 31۷۵مقایسه با سرشماری کاشاورزی ساال 

 درصد کاهش نشان می دهد. 0حدود 

وی گفت: با وجود این کاهش هنوز کاشاورزی 

به عنوان فعالیت اقتصادی اول در روساتاهای 

کشور محسوب می شود و بیشترین سهم را در 

 اشتغال روستایی به خود اختصاص می دهد.

طباق نتایاج   رئیس مرکز آمار ایران ادامه داد:

آمارگیری مستقل از نیروی کار نایز جمعیات 

 9شاغل در بخش کشاورزی کشور نزدیک باه 

میلیون نفر برآورد مای شاود کاه نوعای هام 

خوانی و هماهنگی باا نتاایج ایان سرشاماری 

 دارد.

منظاور از کاشاورزی در ایان   عادل آذر افزود:

سرشماری، آن دسته از فعالیت اقتصادی است 

که در ارتباط با کشت و کار محصوالت زراعی، 

باغی، کشت محصوالت گلخانه ای، داماداری، 

پرورش ماکیان به روش سنتی، پارورش کارم 

ابریشم، پرورش زنبور عسل و پارورش ماهای 

 است.

هزار بهره  91به گفته وی؛ از چهار میلیون و 

 9بردار کشاورزی اکثریت مطلق آن ها یعنی 

هزار بهره بردار مربوط به  11میلیون و 

اشخاص حقیقی یا همان کشاورزان، دهقانان و 

دامداران است که عمدتا خرده مالک هستند و 

/. )دو دهم( ۵بهره برداری  0۴۴هزار و  3تنها 

درصد متعلق به اشخاص حقوقی )شرکت ها و 

 موسسات عمومی( است.

ماساحت اراضای   رئیس مرکز آمار ایران گفت:

کشاورزی کشور )شامل زراعی و آیاش و بااغ( 

بدون درنظر گرفتن جنگال، جنگال کااری و 

میلیون هکتار گزارش  30٫0مرتع داری حدود 

شده است که در مقایسه با سرشماری عمومای 

میلیااون هکتااار  3۸٫۸کااه  31۷۵کااشاورزی 

درصاد کااهش را  0٫۵اعالم شده بود معاادل 

 دهد. نشان می

از دالیل این کاهش می تاوان   آذر تصریح کرد:

به تغییرات مکارر رسامی و غایر رسامی در 

کاربری اراضی از کشاورزی باه غیرکاشاورزی، 

موضوع کم آبی و کشت نشدن زمین به مادت 

 سال اشاره کرد. ۲بیش از 

با این حال مساحت باغات کاشور از   وی افزود:

 ۲۴۴تاکنون از حدود یک میلیاون و  ۷۵سال 

هزار  ۷۴۴هزار هکتار به بیش از یک میلیون و 

درصادی را  ۵۲هکتار رسیده است کاه رشاد 

 نشان می دهد.

رئیس مرکز آمار ایران گفت: این درحالی است 

درصدی مساحت  3که در مدت فوق با کاهش 

اراضی زراعی برای کاشات محاصوالت سااالنه 

 مواجه هستیم.

 30وسعت ایان اراضای از حادود   بگفته وی،

میلیاون  39٫۸باه  ۷۵میلیون هکتار در سال 

 کاهش یافته است. 31هکتار در سال 

طبق نتاایج ایان سرشاماری   عادل آذر افزود:

متوسط اراضی کشاورزی یاک بهاره باردار باا 

هکتار است کاه ایان  9٫3زمین در کل کشور 

متوسط در کاشورهایی نظایر کاناادا، برزیال، 

و  ۸3، ۸۵، ۵۸1انگلستان و آمریکا به ترتیاب 

 محاسبه شده است. 3۸۷

رئیس مرکز آمار ایران گفت: اناواع دام سابک 

شامل گوسفند و بز برای مهار و آباان اماسال 

میلیون راس اعالم شده است که این رقام  99

مربوط به جمعیت حداقلی ایان دام در ساال 

است و همچنین زمان اجارای سرشاماری در 

مصادف با عید سعید قربان و دهه  3131سال 

محرم بوده که ذبح های انجام شده، به عناوان 

یکی از عوامل کاهش جمعیت دامی برای دوره 

 آمارگیری محسوب می شود.

آمارگیری دامداری و   براساس  بگفته عادل آذر،

بررسی های مرکز آمار ایاران، باا آغااز زایاش 

های فاصلی، جمعیات دام سابک در اسافند 

میلیاون راس خواهااد  ۲۷اماسال بااه حاادود 

 رسید.

وی افزود: برای بهره برداری از آماار جمعیات 

دام سبک بسیار اهمیت دارد که به ایان نکتاه 

توجه شود که جمعیات دام سابک باه دلیال 

فصلی بودن زایش در طی سال ثباات نادارد و 

از جمعیت حداقلی در ماههای مهر و آباان باه 

جمعیت حداکثری در انتهای دوره زایش تغییر 

 خواهد کرد.

در این سرشاماری جمعیات گااو و   وی گفت:

)چهار و دو دهام( میلیاون راس  9/۵گوساله 

گزارش شده و متوسط تعداد دام در هار بهاره 

 33راس، بارای باز  10برداری برای گوسفند 

 راس محاسبه شده است. 0راس و برای گاو 

اسااتانهای  رئیااس مرکااز آمااار ایااران افاازود: 

و  ۷/1خراسان رضوی و مازنداران باه ترتیاب 

درصد دارای بیشترین تعاداد بهاره باردار  ۸/3

کشاورزی کشور هستند در حالی که استانهای 

درصد بهره باردار، در  ۴/1و  ۴/۸البرز و قم با 

 انتهای رتبه بندی قرار دارند.

وی درباره آمار اراضای کاشاورزی هام گفات: 

اسااتانهای خراسااان رضااوی و خوزسااتان در 

درصد اراضی کشاورزی کاشور در  ۵9مجموع 

رتبه اول و دوم قرار داشته و اساتانهای یازد و 

درصاد، پاییان  3/۵3البرز و قم نیز جمعااً باا 

 ترین درصد اراضی کشاورزی کشور را دارند.

استانهای خراسان رضوی، خوزستان   آذر افزود:

میلیاون  1و آذربایجان شرقی جمعا با بیش از 

درصاد( بیاشترین و  ۵۲هزار هکتاار ) ۸3۲و 

هزار هکتاار ) ۸9استانهای قم و البرز با حدود 

درصد( کمترین مساحت زمین در عرصاه  ۴/۲

 های زراعی کشور را در اختیار دارند.

رئیس مرکاز آماار ایاران دربااره آماار بااغ و 

استانهای کرمان، فاارس   قلمستان ها نیز گفت:

هازار  000و خراسان رضاوی در مجماوع باا 

درصد( بیشترین عرصه های باغای  10هکتار )

کشور را به خود اختصاص داده اناد در حالای 

 ۴/۷هزار هکتار ) 3۲که استانهای قم و ایالم با 

درصد( کمترین مساحت باغاات کاشور را در 

 اختیار دارند.

وی درباره آمار دام سبک )گوسفند و باز( نیاز 

از نظاار فراواناای تعااداد دام ساابک،   گفاات:

بیااشترین تعااداد دام مربااوط بااه اسااتانهای 

 ۷/0و  3خراسان رضوی و فارس به ترتیب باا 

درصد و کمترین تعداد نیز مربوط به استانهای 

 درصد است. 9/۲و  ۲/۸قم و البرز به ترتیب با 

رئیس مرکز آمار ایران همچنیان دربااره آماار 

گاو و گوساله در کشور نایز گفات: اساتانهای 

آذربایجان شرقی، تهاران و آذربایجاان غربای 

درصد بیاشترین تعاداد گااو و  ۵1/۷جمعا با 

گوساله کشور و اساتانهای ایاالم، هرمزگاان و 

درصد کمترین تعداد ایان  ۵بوشهر با کمتر از 

 نوع دام را در اختیار دارند.

رئیس مرکز آمار ایران همچنین با بیان اینکاه 

سرشماری عمومی کشاورزی نقش محاوری و 

پایه ای در نظام ملی آمارهای کشاورزی کشور 

منباع باسیار مهمای در   ایفا می کناد گفات:

زمینه تهیاه داده هاای سااختاری و پایاه ای 

بخش کشاورزی محسوب می شود. بگفته وی؛ 

با استفاده از چارچوب های آمااری حاصال از 

اجرای سرشماری، طرح نمونه گیری متعاددی 

برای تامین نیازهای آمااری بخاش کاشاورزی 

  آماده و اجرا می شود.

سرشااماری عموماای   عااادل آذر ادامااه داد:

کشاورزی داده هاای آمااری اساتاندارد بارای 

تبادل اطالعات با ساازمان هاای آمااری بیان 

در اجارای   المللی را فراهم می کند. وی افزود:

نفر در رده های  3۵1۵0این سرشماری، جمعا 

سازمانی مختلف مشارکت داشته اند که از این 

نفار  3۷1۲نفر مامور سرشماری،  ۲۲93تعداد 

در رده هااای کارشناساای عملیاااتی )شااامل 

معاونین فنی و آموزشی اساتان و شهرساتان، 

کارشناسااان مااسئول فاانی و اجرایاای، و 

کارشناسان نقشه و فناوری اطالعاات( فعالیات 

 داشته اند.
یکی از ناوآوری   رئیس مرکز آمار ایران گفت:

های منحصر به فرد سارشامااری کشااورزی 
استفاده از تبلت به جاای فارم هاا و  3131

پرسشنامه کاغذی جهت ثابات و پاردازش 
اطالعات بوده است. در واقع این ناخاساتایان 
آمارگیری بزر  ملی است که با استافااده از 
تبلت به مرحله اجرا درآمده است. وی افازود: 
تاکنون استفاده از تبلت در سرشمااری هاای 
بزر  و ملی در هیچ کشوری گازارش نشاده 
است در حالی که در این سرشماری از تاعاداد 

  دستگاه تبلت استفاده شده است. ۸9۸۵

 برگشت به فهرست
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وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که با روند کنونی 

سال آینده به واردات گندم  ۵تولید گندم تا یکی 

گندم کار خبره در کشور  11۴نیاز نداریم، گفت: 

وجود دارند که باید تجربه خود را به سایر 

 کشاورزان به عنوان زکات علم منتقل کنند. 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، 

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در نخستین 

کاران خبره با بیان اینکه  نشست مجمع ملی گندم

گندم قوت اصلی مردم کشور است و این محصول 

به لحا  استراتژیک برای ما اهمیت فراوانی دارد،  

اید که اگر به  گفت: شما کشاورزان نشان داده

همین صورت ادامه دهید، در یکی دو سال آینده 

وی افزود: ما دلمان  .به واردات گندم نیاز نداریم

خواهد مزارع شما گندمکاران خبره نشان دار  می

شود تا کشاورزان با مراجعه به آن مزارع از 

وزیر جهاد کشاورزی  .تجربیات شما استفاده کنند

بیان داشت: علم، دانش، تکنولویی و تجربه باید در 

کنار هم قرار گیرد، اما تجربه دارای ارزش 

 .شود گرانبهایی است که در هیچ کتابی نوشته نمی

نفر  11۴وی با بیان اینکه در بخش گندم 

گندمکار خبره داریم، اظهار داشت: بنابراین، باید 

برنامه نیز در ارتباط با تولید گندم تهیه و  11۴

 .تولید شود

حجتی افزود: زکات علم یاد دادن به دیگران است 

گیری از دانش، گندمکاران  و امیدواریم با بهره

خبره در یک دوره کوتاه پاسخگوی نیاز کشور 

باشیم. وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: در مورد 

دانش فنی و علم و تکنولویی در حد مطلوبی قرار 

داریم و امیدواریم این مجمع و سازمان مشکالت 

را حل کنند، زیرا عمده مشکالت ما انتقال 

ها را  های پژوهشی است و اگر بتوان یافته یافته

 .منتقل کرد، به نتایج مطلوبی دست خواهیم یافت

وی اظهار داشت: اگر به هر سازمانی اختیارات 

ها و  الزم، کافی و مناسب داده شود، آشفتگی

شود و اگر در هر بخش، زیربخشی  مسائل حل می

یک مسئول قرار دهیم، مشکالت مربوط به آن 

وی اظهار داشت: این  .شود بخش هم حل می

ها   NGO کننده هیچ سازمان و سازمان نفی

 .دیگری نیست

 وزیر جهاد کشاورزی:

 تا یکی دو سال آینده به واردات گندم نیاز نداریم

وزیر نیرو درباره امکان ادغام ساختار بخش آب با 

بخش کشاورزی و تشکیل ساختاری جدید در 

این زمینه، گفت: اگر به کشورهای مختلف نظر 

بینیم که ساختارهایی که برای بخش  کنیم، می

 اند، بسیار متنوع است. آب در نظر گرفته

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، حمید 

اندیشی  چیان در حاشیه نخستین هم چیت

گذاران منابع آب، در جمع خبرنگاران  سیاست

صورت  افزود: در برخی کشورها آب و انریی به

مشترک و در برخی دیگر آب و محیط زیست و 

صورت مستقل دارای  در برخی دیگر نیز آب به

یک ساختار اجرایی است که علت این موضوع 

های مختلف از جمله  استفاده از آب در بخش

کشاورزی، صنعت، شرب و پایداری محیط زیست 

است؛ بنابراین یکی کردن آب با یکی از 

شود بقیه  کننده موجب می های مصرف بخش

مصارف مورد غفلت قرار بگیرد که به نظر من باید 

ساختارها را براساس شرایط و اقتضاهای هر 

 ریزی کرد.  جامعه پی

وزیر نیرو با طرح این پرسش که آیا ادغام 

جهادسازندگی و کشاورزی همه مشکالت 

کشاورزان را برطرف کرده است؟، گفت: با این 

ادغام همه مشکالت کشاورزان برطرف نشده 

هایی دارد که در کنارش  است و هر ادغامی مزیت

 مشکالت هم به دنبال دارد. 

وی افزود: موضوع عمران روستایی پس از ادغام 

جهادسازندگی و کشاورزی مقداری مورد غفلت 

واقع شده است و با توجه به اینکه موضوع آب 

چند بعدی است و مسایل اقتصادی، اجتماعی، 

محیطی، صنعتی و کشاورزی دارد، باید از  زیست 

یک ساختار مشارکتی در مدیریت منابع آب 

استفاده کنیم که آن چیزی است که در شورای 

 عالی آب تحقق پیدا کرده است. 

عالی آب شورایی  وزیر نیرو با بیان اینکه شورای

است که نهادهای مختلف در آن حضور دارند و 

بار این  3در مدت استقرار دولت یازدهم تاکنون 

دلیل اهمیت آب به ریاست   شورا به

جمهوری یا معاون اول وی تشکیل شده  رییس

های اساسی  است، گفت: این شورا تاکنون تصمیم

 خوبی گرفته است.

طرح برای  3۲وزیر نیرو همچنین از اجرای 

بخشی به منابع آب زیر زمینی خبر داد و   تعادل

شده وزارت نیرو برای  با اشاره به برنامه ارایه 

عالی آب،  های زیر زمینی در شورای احیای آب

بینی شده است   طرح در این باره پیش 3۲گفت: 

طرح در وزارت نیرو و چهار طرح نیز در  33که 

 شود.  های دیگر اجرا می دستگاه

بختانه کارهای اجرایی  وی خاطرنشان کرد: خوش

الزم و اعتبار موردنیاز برای اجرای این طرح 

های اساسی برای  بینی شده است تا گام پیش

بخشی آن  احیای منابع آب زیرزمینی و تعادل

 برداریم. 

ای  چیت چیان گفت: ما در سطح منطقه

های آبریز را ایجاد  شوراهای هماهنگی حوضه

کردیم که برای نخستین نمونه شورای هماهنگی 

بر  رود ایجاد شد و در این شورا افزون  حوزه زاینده

ها و نهادهای دولتی، نمایندگان  سازمان

کشاورزان نیز دخیل هستند و با مشارکت همه 

نفعان موجود درباره همه مسایل آب  ذی

 شود.  گیری می تصمیم

وی افزود: مدیریت منابع آب یک مدیریت چند 

طوری که مسایل  وجهی و چند بعدی است به

تر از  محیطی، مسایل فنی و انسانی و مهم زیست

همه مسایل اجتماعی در مدیریت آب دخیل 

 هستند.

وزیر نیرو با اشاره به برگزاری نخستین 

گذاران منابع آب، گفت: ما در  اندیشی سیاست هم

این نشست در پی این هستیم که وجوه مختلف 

موضوع را بشناسیم و بدانیم که چگونه از 

های مختلف دولتی و نهادهای  مشارکت سازمان

های اقتصادی برای مدیریت آب  مردمی و بنگاه

 استفاده کنیم. 

وی افزود: از دیدگاه ما موضوع آب هم در 

رفاه اجتماعی و هم در حوزه اقتصادی نقش 

توانیم باید با  بسیار اساسی دارد و بنابر این تا می

های  شناخت ابعاد مختلف و با حضور سازمان

های مشترکی  ها و تصمیم مختلف دولتی به برنامه

ها را  ها این سیاست برسیم و هر کدام از سازمان

 در حوزه خود اجرا کنند.

چیان اظهار داشت: ما درباره تامین  چیت

های متنوعی را  آب شرب شهرها و تهران اقدام

شده  انجام دادیم که انتقال آب از سدهای ساخته 

 های ماست. به شهرها یکی از اقدام

های وسیعی که برای  وزیر نیرو یادآور شد: اقدام

هایی است که  تصفیه آب صورت گرفته، از اقدام

وزارت نیرو برای تامین آب شرب انجام داده 

 است. 

وی تاکید کرد: نکته مهم این است که وقتی ما با 

سالی و با کاهش ذخیره آب در  شرایط خشک

سدها مواجه هستیم، مدیریت مصرف آب 

 ترین عامل غلبه بر مشکل آب است. مهم

 چیت چیان:

 مخالف ادغام ساختار بخش آب با بخش کشاورزی هستم

 وزیر اسبق کشاورزی:

  دریاچه روزمینی و زیرزمینی در حال خشک شدن است 611

آبی از حد بحرانی  وزیر اسبق کشاورزی گفت: کم

های کشور شده است  گذشته و معضل همه استان

در حالی که در دولت قبل صحبت از کمبود آب 

جرم بود و هر که از خشکی دریاچه ارومیه حرف 

 شد. زد با برخورد نیروهای امنیتی مواجه می می

عیسی کالنتری دبیر خانه کشاورز در ششمین 

نشست آب خراسان رضوی در دانشگاه فردوسی 

مشهد گفت: برخی از افراد در حاکمیت به منابع 

کنند در حالی  سال پیش نگاه می 1۲آب به دید 

 که امروز وضعیت آب درکشور نگران کننده است.

او گفت: هنوز برخی از سیاسیون ما به کمبود آب 

کنند بلکه  به شکل یک مشکل جدی نگاه نمی

های نهفته بسیاری  کشور را دارای پتانسیل

دانند و همه چیز را به بصیرت و توکل ربط  می

 دهند. می

وزیر کشاورزی دولت پنجم و ششم ادامه داد: در 

دریاچه رو  0۴۴حال حاضر در کشور حدود 

زمینی و زیرزمینی در حال خشک شدن است. 

این درحالی است که در دولت قبل صحبت از 

کمبود آب جرم بود و هر که از خشکی دریاچه 

زد با برخورد نیروهای امنیتی  ارومیه حرف می

آبی از  شد. او گفت: کشور از لحا  کم مواجه می

آبی معضلی ملی  حد بحرانی گذشته است و کم

های کشور را درگیر خود  است که اکثر استان

کرده است؛ استان خراسان و دشت مشهد نیز در 

 حال مر  است.

دبیر کل خانه کشاورز ادامه داد: راه حل این 

مشکل در گرو همدلی و همکاری مسئوالن و 

سازمان ها با آحاد جامعه و حرکت در مسیر قانون 

 است.

 3۸او گفت: در حال حاضر در هر سال حدود 

های  میلیارد مترمکعب برداشت اضافی از سطح آب

زیرزمینی و حدود هشت میلیارد مترمکعب 

برداشت اضافی از آب های سطحی داریم، طبق 

های تخصصی حداکثر آبی که برای کشاورزی  داده

میلیارد  ۵۷توان مصرف کرد  در سال می

 ۷۷مترمکعب است در حالی که این مصرف 

میلیاردمتر مکعب است که توسعه ناآگاهانه 

 کشاورزی مسبب اصلی بروز این مشکالت است.

های پنجم و ششم ادامه داد:  وزیر کشاورزی دولت

های کالن نادرست  کشاورز ما نیز قربانی سیاست

در حوزه کشاورزی شده است، هرچند باید در نظر 

داشته باشیم که در شرایط آرمانی نیز کشاورزی 

ما یک پانزدهم از تولید ناخالص سرانه کشور را 

که کشاورزی کند و این درحالی است  تولید می

درصد آب کشور  3۴ما با این پتانسیل پایین 

 کند. را مصرف می

 انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

Iranian Agricultural Economics Society 

Website: www.iranianaes.ir,  Webmail: iranianaes.ir@gmail.com 

 برگشت به فهرست
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 معاون وزیر جهاد کشاورزی: 

  رسد درصد می 85به  65ضریب خوداتکایی کشاورزی از 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 

فارس، حسن رکنی معاون وزیر جهاد 
کشاورزی گفت: ضریب خوداتکایی کشاورزی 
در هنگام تغییر دولت قبلی به فعلی حدود 

درصد بود که هدفگذاری ما افزایش این  0۲
درصد  ۷۲ضریب به ابتدای دولت قبل یعنی 

است. وی افزود: توازن صادرات و واردات در 

بخش کشاورزی در شرایط فعلی منفی است 
و بیشتر واردات محور است و در تالش 

ساله این توازن را به  3۴هستیم، در یک دوره 

صفر برسانیم و بعد صادرات را به سمت 
 مثبت حرکت دهیم. 

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه 

برخی از کشورهای متقاضی محصوالت 
کشاورزی نسبت به ثابت نبودن قوانین 
صادراتی معترض هستند، گفت: در موضوع 

صادرات باید قانون خوب داشته باشیم، تا در 
المللی به صادرات کمک کنیم.  بین  عرصه

رکنی اظهار داشت: همچنین باید نگاه را 

تغییر دهیم و واردات را همیشه منفی نبینیم، 
زیرا برخی از کشورهای برتر در زمینه 
صادرات بذر خودشان در زمینه واردات بذر 

 ۲اند و جزء  های خوبی قرار داشته هم در رتبه
 اند.  کشور اول بوده

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در 

میلیون تن گوشت مرغ در  ۵حال حاضر 
شود که در دنیا این میزان  کشور تولید می

 ۵میلیون تن است و بنابر این  3۴۴حدود 

افتد.  درصد تولید مرغ دنیا در ایران اتفاق می
درصد  3.۵رکنی با بیان اینکه جمعیت ایران 
دهد، اظهار  از جمعیت دنیا را تشکیل می

داشت: بنابر این سرانه تولید در کشور ما در 
تولید مرغ دو برابر میانگین جهانی است. وی 

تا  ۵۲افزود: سرانه تولید مرغ در کشور بین 

 31تا  3۵کیلوگرم است ولی در دنیا بین  ۵0
 کیلوگرم است.

میلیون تن  3۴۴رکنی اظهار داشت: از 

 3۲درصد صنعتی و  ۷۲گوشت مرغ حدود 
شود. وی  درصد در واحدهای سنتی تولید می

با بیان اینکه کشورهای اطراف فرصت خوبی 

برای صادرات گوشت مرغ تولیدی کشورمان 
میلیون  ۷۲کنند، گفت: از حدود  را فراهم می

تن گوشت مرغ صنعتی تولید شده در کشور 

شود که از  میلیون تن تجارت و تبادل می 3۴
میلیون تن به  1میلیون تن حدود  3۴این 

کشورهای اطراف از جمله عراق و افغانستان 

 شود.  صادر می
معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: 

 ۲۴بینی شده بود سال گذشته حدود  پیش

هزار تن واردات گوشت مرغ داشته باشیم اما 
هزار  9۲هزار تن واردات داشتیم و  3۲فقط 

تن صادرات گوشت مرغ در سال گذشته 

 انجام شد. 

هازار  ۲۲وی افزود: از ابتدای امسال تا کنون 
ایم و تاا ایان  تن صادرات گوشت مرغ داشته

 ۵۲لحظه نسبت به کل صادرات سال گذشته 

ایم. وی افازود: ناگااه ماا  درصد رشد داشته
ماحاور اسات و باایاد از  نگاهی صادرات 

واردکننده به صادرکننده تبدیل شویم، چارا 
که در این زمینه ظرفیت خوبی داریم و فقاط 

هازار تان بارای  0۴۴بازار عراق ظرفیات 
 صادرات گوشت مرغ را دارد. 

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به 

ای با رئیس سازمان حج اظهار داشت:  جلسه
برخی کشورها مثل عربستان که زائران ایرانی 

کنند، فرصت خوبی را  در آن جا تردد می

برای صادرات گوشت مرغ برای ما به وجود 
آورد به طوری که ساالنه بخشی از گوشت  می

توانیم برای تامین گوشت  مرغ تولیدی را می

مرغ مورد نیاز زائران در آن کشور فراهم 
هزار  ۷۸۴کنیم. وی افزود: عربستان ساالنه 
 تن نیاز به واردات گوشت مرغ دارد. 

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: اصالح 
ساختار در بخش طیور از شش ماه پیش آغاز 
شده و هیچ گونه مجوز جدیدی برای واحد 

جدیدی صادر نشده است بلکه در تالش 
هستیم تا با استفاده از تسهیالت تمام 
واحدهای موجود را به روز کنیم و واحدهای 

قدیمی را به سیستم اتوماسیون مجهز کرده و 
 ساختار آنها را تغییر دهیم. 

وی افزود: در مقطع فعلی بنا نداریم، گسترش 

کمی داشته باشیم، بلکه به دنبال افزایش 
هزار  0هزار واحد  ۵0کیفیت هستیم و از 

ایم و برای سال جاری با  واحد را بهینه کرده

درصد تسهیالت بالعوض  ۵۲اختصاص 
درصدد هستیم، تا راندمان واحدهای موجود 

 را باال ببریم. 

های ما  وی افزود: همچنین یکی از بح 
زنجیره تولید است که عملیات آن از سال 

های  گذشته آغاز شده و در این زنجیره بخش

مختلف در تولید موثرند و در کنار هم قرار 
هایی که  گیرند و با تشکیل چنین زنجیره می

کننده دغدغه  بازار مصرف داشته باشد تولید

 عرضه محصوالت تولیدی را ندارد. 
 

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری 

از سخنانش به جمعیت نسبتاً باالی دام 
میلیون  0۴کشور اشاره کرد و گفت: حدود 

راس گوسفند و بز در کشور وجود دارد که در 

حال حاضر به دلیل محدودیت منابع خوراک 
 دام به دنبال افزایش جمعیت آنها نیستیم. 

وی با اشاره به یکی از کشورهای موفق در 
عرصه تولید شیر بز گفت: در بازدیدی که از 

فرآیند تولید شیر در یکی از کشورها داشتم 
 ۷۴۴کشوری با یک میلیون رأس بز حدود 

کرد، در حالی که در  هزار تن شیر تولید می
میلیون رأس بز کمتر از  ۵۴ایران با 

شود. وی  میلیون تن شیر بز تولید می نیم

افزود: شیر بز به دلیل تبدیل به محصوالت 
المللی طالب دارد و بنابر  لبنی در بازار بین

این باید با کمک بخش خصوصی به سمت 

 تولید این محصول حرکت کنیم. 
معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: 

هزار تن تولید شیر  ۵0۴میلیون و  ۷حدود 

ایم که میزان تولید شیر خام در  خام داشته
میلیون تن است و اگر  ۸۲۴دنیا حدود 

 1۴۴میلیارد و  ۸جمعیت دنیا را حدود 

میلیون نفر بدانیم سرانه تولید شیر خام در 
کیلوگرم است. وی  33۴تا  3۴۴کشور بین 

افزود: سرانه تولید شیر خام در کشور باید به 

 ۲۴کیلوگرم برسد و تقریباً حدود  30۴حدود 
درصد با سرانه جهانی فاصله داریم. معاون 
وزیر جهاد کشاورزی افزود: کشش بازار برای 

مصرف شیر خام زیاد نیست و سال گذشته 
هزار تن  ۵0۲ماهه ابتدای سال حدود  ۷در 

ماهه  ۷صادرات شیر خام انجام شده و در 

هزار تن صادرات  9۷0ابتدای امسال نیز 
 ایم.  داشته

 1۴تا  ۵۴وی افزود: این ارقام حاکی از رشد 

درصدی صادرات شیر خام نسبت به سال 
گذشته است که تمایلی به این موضوع نداریم 

سازی مصرف لبنیات  و باید بتوانیم با فرهنگ

را در کشور باال ببریم. وی افزود: اگر به هر 
علتی مصرف شیر کاهش یابد مشکالت 
زیادی به لحا  سالمتی در جامعه ایجاد 

شود و باید مردم را به سمت مصرف شیر  می
 خام تشویق کنیم. 

به گزارش خبرنگار مهر، سید یعقوب موسوی در همایش  کشاورزان 
اسفند ماه گفت: این روزها با مشکل تامین آب  30جنوب کرمان در 

و کمبود منابع آبی مواجه هستیم و بسیاری به اظاهاار ناظار در 

خصوص کاهش مصرف آب می پردازند اما در اکثر ایان اظاهاارات 
درصد مصرف در واقع پر مصرف ترین بخاش در  3۴کشاورزی را با 

زمینه استفاده از آب می دانند در حالی که باید برای محاسبه ایان 

هاای الزم  مسئله از زمانی که آب در مزرعه رها می شود باررسای
صورت گیرد و نباید آبهایی را که در مسیر تاالبها و رودخانه ها نایاز 

 هدر می رود به این بخش اضافه کرد

وی افزود: با این وجود باید با استفاده از روشهای مکانیزه و دوری از 
روشهای سنتی به سمت کاهش مصرف در بخش کشاورزی حرکات 

 کنیم که این امر نیز نیاز به اعتبارات ویژه و همت کشاورزان دارد

موسوی ادامه داد: همچنین نباید به سادگی به مقایسه کشاورزی و 
مثال بخش شرب در زمینه مصرف آب پرداخت زیرا مهمترین بخش 
تولیدی در کشور کشاورزی است و باید از این بخش حمایت کرد و 

اگر نیاز به اصالح سیستم کشاورزی وجود دارد نیز سیستم را اصالح 
 کرد

 اختصاص نام پر مصرف ترین بخش به کشاورزی در مصرف آب امری منصفانه نیست

 برگشت به فهرست


