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مطالعات بسیار نشان داده است که اکثر کشورهای 
برخوردار از منابع سرشار و به ویژه نفت و گـاز  در 
مقایسه با سایر کشورها  نه تنها از رشد و تـوسـعـه 

اند  بلکه بـر خـال   چشمگیرتری برخوردار نبوده
ای موارد  تر و حتی در پاره انتظار  از رشدهای پایین

تـوان  رشد منفی در رنج هستند6 به اختـصـار مـی
گفت که جامعه و بویژه اقتصاد این گروه از کشورها 
و منجمله ایران دچار دو بیماری جدی  مزمن و در 

هم پیچیده است6 یکی بیماری هلندی و دیـگـری 
 دولت فربه6

این دو آسیب در اقتصاد ایران تـحـت عـنـاویـن 
گـر  از سـوی  وابستگی به نفت و دولت مداخـلـه

دولتمردان در ابعاد مختلف راهبردی  سـیـاسـی و 
اجرائی نیز پذیرفته شده و به عنوان مـهـمـتـریـن 

 مشکالت اقتصادی اعالم شده است6
های  بیماری هلندی که نام خود را از بروز نابسامانی

اقتصادی حاصل از استفاده نادرست از درآمـدهـای 
گاز در هلند به عاریت گرفته است  سالهاست کـه 
موذیانه گریبان اقتصاد ایران را گرفته است6 موذیانه 
از این جهت که گرچه یک بیماری خطرناک است  
ولی متأسفانه در ایران همواره به عـنـوان داروئـی 

شـود  مؤثر برای برون رفت از هر مشکلی مطرح می
و اگر نیک بنگریم همه دعواهـا  بـر سـر سـهـم 
بیشتری از عواید حاصل از صدور نفت است6 بطـور 
خیلی خالصه  وضع از این قرار است که این ثـروت 

شود و  ملی به اصطالح کشف  استخراج و صادر می
عواید حاصل از آن که به اشتباه و غلط درآمد نـام 

 شود6 گیرد  به اقتصاد ملی وارد می می
واضح است که عرضه زیاد ارز قیمت )نسبی( آن را 

نـمـایـد6  دهد و پول ملی را تقویت مـی کاهش می
نتیجه این تغییرات  ارزانـی واردات و مشـکـل 
صادرات است6 تولید کننده داخلی قدرت رقـابـت 
خویش را با تولیدکنندگان خارجی  بدلیل ارزانـی 

دهد6 واردات هـم راه حـل  صوری ارز از دست می

آسان و ظاهراً خوبی برای رضایت مصر  کننده که 
کند6 آن  گری می به دنبال کاالهای ارزان است جلوه
پذیر نـیـسـت   دسته از کاالها که وارداتشان امکان

مانند زمین در مقایسه با سایر کاالها  قیـمـتـشـان 

یابد و توزیع ثروت و درآمد را بـه سـود  افزایش می
خویش و به ضرر تولید کنندگان که عامالن اصلـی 

دهـد6 یـعـنـی  و مؤثر توسعه هستند  جهـت مـی
ها نه بر اساس شایستگی و استعداد  که بـر  پاداش

گیرد6 حاصل این سـاز  ها شکل می اساس دسترسی

و کار معیوب  همان است که در صد سال گذشتـه 
با استخراج صد میلیارد بشکه نفت  یعنـی فـروش 

ایـم6  مان بـدسـت آورده سهم عظیمی از ثروت ملی
 اقتصادی در حال توسعه و هنوز در خم یک کوچه6
از طرفی چون  تمامی ارز حاصل از صدور نفت در 

شـود و  گیرد  دولت فربه مـی اختیار دولت قرار می
دخالتش در همه امور از جمله آنچه بطور طبیـعـی 
وظیفه مردم است )بخوانید بخش خصوصی( زیاد و 

شود6 به آن اضافه کنید اداره مجـمـوعـه  زیادتر می
صنایعی را که پس از انقالب به اجبـار بـه دولـت 

انتقال یافته است؛ و از آنجا که قطعاً دولت نه تولید 
کننده و نه تاجر خوبـی اسـت  اقـتـصـاد دچـار 

شود و رشد و توسعـه بـه  های عمده می ناکارآمدی
هـای  ای  دخالـت های یارانه افتد6 سیاست تأخیر می

گـذاری  پولی و مالی و ارزی که به عنوان سیـاسـت
شود  از یک طر  تخصیص نابهینه منابـع  انجام می

هـای  را به دنبال دارد که باز منشـا  نـاکـارآمـدی
فراوان است و از سوی دیگر  با ایـجـاد رانـت بـه 

انجامد که حاصل آن از دسـت  تبعیض و فساد می
رفتن اعتماد بین دولت و مردم است کـه بصـورت 

کند  نه  های مبتنی بر نفی و گریز ظهور می انتخاب
 بر اساس عملکرد و ارزشیابی6

در این میانه  ما یعنی انجمن اقتصاد کشاورزی  بـه 

عنوان یک نهاد غیر دولتی و اجتماعی داوطلبـانـه  
متشکل از متخصصین پرورده این ملت  با انتخابـی 
دشوار مواجهیم6 یا همرنگ جماعت شـدن و بـر 
اساس شور اقدام کردن  یا پایبند وظیفه و وجـدان 

بودن و بر اساس شعور عمل کردن6 این هـم کـار 
آسانی نیست6 چون حتی اگر مسأله درست مطـرح 
شده باشد  ارتباط دادن آن از سطح کالن به سطح 
بخش و بنگاه  نیاز به تفکر و بحث و تبـادل نـظـر 

دارد6 و چون همه چیز را همگان دانـنـد و شـمـا 
همکاران عزیز عضو انجمن  این همگان تخصـصـی 
هستید  باید قدم پیش گذاریـد و اول بـراسـاس 

مان  حیطه وظایفمان را مشخـص  های نسبی برتری
کنید و سپس با تقسیم کاری ملی  در هر جـا کـه 

هستیم و هستید  سهمی از آن را بپذیـریـم6 یـک 
دست صدا ندارد6 اگر در تنهائی بهترین کار علمـی 
را هم انجام دهیم  باز هم یک دست هستیم6 بیایید 

های فراوانی  افزائی یکدست شویم و با استفاده از هم

که بالقوه در اختیارمان است  دست به دست هـم 
هائی هرچند کوتاه بـا هـد   بدهیم و همدالنه گام

سعادت ملت ایران برداریم6 با امید دریافت  نـقـد  
راهنمائی و پیشنهادهای سازنده یـکـایـک شـمـا 

 ایستیم6 عزیزان را به انتظار می
 محمد سعید نوری نائینی

 رئیس کمیته روابط عمومی و امور بین الملل

 سر مقاله

 ـ تهیه شده در دبیرخانه انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، زیر نظر کمیته روابط عمومی و امور بین الملل 4931خبرنامه الکترونیکی انجمن اقتصاد کشاورزی ایران ـ شماره دوم ـ فروردین 
  622-92222323آدرس: 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 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 

 رسالت انجمن ـ وظیفه من  

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


 

2  

 اخبار انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

 اولین جلسه هیئت مدیره
 انجمن اقتصاد کشاورزی ایران 

 برگزار شد 31در سال 
 

نخستین جلسه ماهانه هیئت مـدیـره انـجـمـن اقـتـصـاد 

کشاورزی ایران در سال جاری به ریاست دکـتـر سـالمـی؛ 

 26رئیس هیئت مدیره و با شرکت اعضـا  چـهـارشـنـبـه 

 فروردین در محل دبیرخانه انجمن برگزار شد6

در این جلسه دکتر حبیب اهلل سالمی؛ ضمن تبریـک آغـاز 

به خانواده بزرگ انجمن  ابراز امیدواری کرد انجمن  49سال 

بتواند با کمک و همت اعضای فرهیخـتـه خـود اقـدامـات 

 مؤثری در راه رشد و شکوفایی توانمندیهای خود بردارد6

بررسی راهکارهای گسترش همکاریهای انجمن با ارگانهـا و 

سازمانهای اجرایی در قالب عقد تفاهمـنـامـه و عضـویـت 

هـای  حقوقی و همچنین تشکیل منظم جلسـات کـمـیـتـه

تخصصی انجمن و تعیین فعالیتهای مرتبط از جمله مـوارد 

 مورد بحث در این جلسه بود6 

های علمی  اولین جلسه کمیته گردهمایی

 انجمن اقتصاد کشاورزی ایران برگزار شد

کمیته گردهمایی های علمی انجمن اقتصاد کشاورزی ایران 

اردیبهـشـت  26اولین جلسه هم اندیشی خود را چهارشنبه 

ماه در محل گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران بـرگـزار 

کرد6 در این جلسه که به ریاست دکتر ناصر شاهنوشی و بـا 

شرکت آقایان دکتر چیذری  دکتر مهرابی  دکتـر دشـتـی  

دکتر خاتون آبادی  دکتر کرباسی از اعضا  ایـن کـمـیـتـه 

برگزار شد  برخی موضوعات مرتبط با وظایف کمیته مـورد 

 بحث و بررسی قرار گرفت6 

اعضا کمیته پیشنهاد نمودند دهمین کنفرانـس دوسـاالنـه 

اقتصاد کشاورزی ایران به ترتیب اولویت در یکی از دانشگـاه 

های تبریز  کرمان  صنعتی اصفهان  سـاری و کـردسـتـان 

 برگزار شود6

اعضا  کمیته با تأکید بر نشستهای مستمر ماهانه  برگـزاری 

کارگاه های آموزشی  مورد نیاز را در اولویت قرار دادند6 در 

این زمینه پیشنهاد شد دبیرخانه انجمن حداکثر تا یک مـاه 

هـای  آینده از اعضا  انجمن در خصوص عـنـاویـن کـارگـاه

آموزشی مورد نیاز و با فرض دریافت شهریه نظرخواهی بـه 

عمل آورد6 در ادامه جلسه  گروه های اقتصاد کشـاورزی و 

سایر گروه های مرتبط با اقتصاد کشاورزی دانشـگـاه هـای 

کشور ترجیحا در دانشگاه های دولتی  مراکز تـحـقـیـقـات 

کشاورزی  اطاق بازرگانی  استانداری ها  سازمـان مـحـیـط 

زیست و سازمان نظام مهندسی به عنوان مراکزی کـه مـی 

توانند پیشنهاد دهنده برگزاری کارگاه های آموزشی باشنـد 

 ذکر شد6

 صفحه اول

دکتر امیر حسین چیذری عضو انجمن اقتصاد کشاورزی ایـران 

و هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی  دانشـگـاه تـهـران در 

پانزدهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات اقتصادی و تـجـاری 

آمریکا شرکت کرد6 این کنفرانس در پنجم و شـشـم مـارس 

 در شهر اولندو ایالت فلوریدای آمریکا برگزار شد6  2215

های علمی انجمن نیز  دکتر چیذری که عضو کمیته گردهمایی

 Barryمی باشد در حاشیه برگزاری کنفرانـس بـا دکـتـر 

Goodwin   ؛ رئیس انجمن اقتصاد کشاورزی امریکا نیز دیـدار

 و گفت و گو کرد6 

جلسات رسمی دکتر چیذری با رئیـس انـجـمـن اقـتـصـاد 

کشاورزی آمریکا در دفتر کار ایشان در گروه اقتصاد کشاورزی 

دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی برگزار شد و دو طـر  در 

مورد همکاریهای مشترک بین انجمن اقتصاد کشاورزی ایـران 

و امریکا و همچنین مشارکت در انتشار مجله انگلیسـی زبـان 

 اقتصاد کشاورزی ایران مذاکرده و تبادل نظر نمودند6 

هـای  در این نشست مقرر شد دو انجمن در برگزاری کنفرانس

ای مشترک و هـمـچـنـیـن در  مشترک و تحقیقات منطقه

های آموزشی مشترک همکاری متقابل داشتـه  برگزاری کارگاه

 باشند6

وی همچنین به منظور چاپ مجله انگلیسی زبـان اقـتـصـاد 

 Oxford University Pressکشاورزی ایران توسط موسسه 

در ایالت کـاریـنـوالی   Carryبازدیدی از این موسسه در شهر 

 شمالی به عمل آورد6

شایان ذکر است چاپ این مجله توسط ناشر مذکور در حـال 

 حاضر در انجمن اقتصادکشاورزی ایران در حال بررسی است6

موضوع همـکـاری انـجـمـن    Barryگفتنی است آقای دکتر 

علمی اقتصاد کشاورزی آمریکا و انجمـن عـلـمـی اقـتـصـاد 

کشاورزی ایران را در سایت این انجمن اشاره نموده است کـه 

 لینک آن در زیر می آید6

https://www.aaea.org/presidents-message 

 فراخوان همکاری در خبرنامه الکترونیکی انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
 

کمیته روابط عمومی و امور بین الملل انجمن اقتصاد کشاورزی ایران از کلیه اعضا  فرهیخته انجمن درخواست همکاری و مشارکت 
 فعال برای استمرار در انتشار خبرنامه الکترونیکی انجمن و پربار نمودن محتوای آن دارد6

موارد و زمینه های همکاری و قابل انتشار در این خبرنامه عبارتند از: معرفی گروه های اقتصاد کشاورزی  گزارش جلسات دفاع 

دانشجویان  معرفی پیشگامان علم اقتصاد کشاورزی  گزارش سفرهای علمی و مطالعاتی  معرفی پایان نامه ها و رساله های 

پژوهشی  معرفی پروژه های تحقیقاتی  نشر اخبار حوزه اقتصاد کشاورزی  معرفی کتب منتشر شده  معرفی مؤسسات و مراکز 

اشتغال دانش آموختگان  معرفی کارآفرینان برتر  ستون یاداشت اعضا  دانشجویی انجمن  انعکاس اخبار  سایر انجمن های علمی 

ارسال  iranianaes.ir@gmail.comکشاورزی داخلی و خارجی و 666 از عالقمندان درخواست می گردد مطالب خود را به آدرس 

 دبیرخانه انجمن تماس حاصل فرمایند6  22632222767نموده و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

های  دیدار دکتر چیذری عضو کمیته گردهمایی

علمی انجمن اقتصاد کشاورزی ایران با رئیس 

 انجمن اقتصاد کشاورزی آمریکا

درخواست اتحادیه انجمن های علوم کشاورزی 

ایران برای تأسیس شبکه تلویزیونی مستقل 

 کشاورزی 
 

یاضی؛ رئیس اتحادیه انجمن های علوم کشاورزی ایـران  دکتر بهزاد قره

طی نامه ای از اقدام صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران در ایـجـاد 

 شبکه تلویزیونی کشاورزی تقدیر کرد6 

در این نامه که خطاب به دکتر سرافراز  رئیس صدا و سیمای جمهوری 

یاضی با اشاره بـه اثـرگـزاری  اسالمی ایران تهیه شده است  دکتر قره

مطلوب پخش برنامه های ترویجی و آموزشی از شبکه تـلـویـزیـونـی 

کشاورزی در توسعه و گسترش کمی و کیفی فعالیت های این حرفه و 

تجربه موفق کشورهای خارجی در این زمینه  خواستار تأسیس شبکـه 

 مستقل کشاورزی در ایران شد6 
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 نوشته دیویددبرتین   »اقتصاد تولید کشاورزی«دانلود کتاب زبان اصلی 

Agricultural Production Economics David Debertin (Second Edition, Amazon Createspace 2012) 

http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/158319/2/agprod5Debertin.pdf 

 آشنایی با گروه های اقتصاد کشاورزی دانشگاه های ایران

دانشگاه مشهد سومین دانشگاه کشور از نظر قدمت پـس از 

دانشگاه های تهران و تبریز محسوب می گردد که در سـال 

بـه  1353تأسیس شده است6 این دانشگاه در سـال 1328

دانشگاه فردوسی تغییر نام داد6 هم اکنون دانشگاه فردوسی 

دانشکده است و دانـشکده کـشاورزی آن  19مشهد دارای 

 گروه آموزشی می باشد6   12نیز دارای 

گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی 

تشکیل شد6 این گروه در حال حاضر  1373مشهد در سال 

نفر با مرتبه  9عضو هیأت علمی می باشد که  12دارای 

نفر با  9نفر با مرتبه علمی دانشیاری و  2علمی استادی  

 مرتبه علمی استادیاری هستند6 

رشته های تخصص اعضای گروه نیز شامل توسعه و 

 9نفر(  تولید و مدیریت کشاورزی ) 3سیاست کشاورزی )

نفر(  تجارت و اقتصادسنجی )یک نفر(  اقتصاد منابع 

طبیعی )یک نفر( و ترویج و آموزش کشاورزی )یک نفر( 

 می باشد6

گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 

دانشجو دوره کارشناسی ارشد را راه  9و با پذیرش  1383

دانشجویان این دوره در دو  1386اندازی نمود6 در سال 

گرایش تولید و مدیریت محصوالت کشاورزی و توسعه و 

سیاست کشاورزی پذیرفته شده و به صورت تخصصی در 

 32بینند6 در حال حاضر حدود  این دو زمینه آموزش می

دانشجو در دوره کارشناسی ارشد و در دو گرایش یاد شده 

نفر دانشجوی  22مشغول به تحصیل می باشند و 

کارشناسی ارشد با گرایش اقتصاد کشاورزی از این گروه 

مجوز دو  1342اند6 همچنین در سال  التحصل شده فارغ

گرایش بازاریابی محصوالت کشاورزی و اقتصاد منابع 

طبیعی و محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد دریافت 

در این دو گرایش نیز دانشجو می  1343گردید و از سال 

 پذیرد6

 1342گروه اقتصاد کشاورزی در مقطع دکتری از سال 

دانشجو پذیرش نمود6 دانشجویان این مقطع می توانند در 

چهار گرایش سیاست و توسعه کشاورزی  اقتصاد تولید و 

مدیریت واحدهای کشاورزی  بازاریابی محصوالت کشاورزی 

و اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست به تحصیل ادامه 

 دهند6

گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی 

های  ای در زمینه های آموزشی و پژوهشی و مشاوره توانایی

 باشد: اقتصاد کشاورزی را به شرح زیر دارا می

های رسمی آموزش عالی در زمینه اقتصاد  برگزاری دوره -1

ارشـد و  کشاورزی در سطوح کارشنـاسـی   کـارشـنـاسـی 

 دکتری6

های  های آموزش ضمن خدمت در زمینه برگزاری دروه -2

های  اقتصاد کشاورزی به منظور افزایش دانش و مهارت

 متخصصین کشاورزی که در حال حاضر شاغل هستند6

های پژوهشی در  تدوین  نظارت و اجرای طرح -3

 های اقتصاد کشاورزی6 زمینه

ریزی در زمینه تهیه  مشاوره در امر سیاستگزاری و برنامه-9

 های توسعه کشاورزی6 و اجرای طرح

ای و کمک آموزشی   امکانات گروه شامل تجهیزات رایانه

دسترسی به شبکه پرسرعت وب  کتابخانه مرکزی و 

تخصصی دانشگاه  و دسترسی به نشریات داخلی و خارجی 

 باشد6  تخصصی می

در حال حاضر دو مرکز مطالعاتی در گروه اقتصاد کشاورزی 

 دانشگاه فردوسی مشغول فعایت هستند که عبارتند از: 

 ـ مرکز مطالعات توسعه روستایی پایدار1

 1343سال تاسیس: مهر ماه 

 مدیریت مرکز: دکتر محمود دانشور کاخکی

 ـ مرکز مطالعات مدیریت و برنامه ریزی کشاورزی2

 1343سال تاسیس: بهمن ماه 

 مدیریت مرکز: دکتر محمد قربانی

 اعضاء هیئت علمی نگاهی به گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر محمود دانشور

 درجه علمی: استاد

 گرایش: سیاست و توسعه 

 کشاورزی

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دکتر ناصر شاهنوشی

 درجه علمی: استاد

 گرایش: سیاست و توسعه

 کشاورزی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر محمد قربانی

 درجه علمی:استاد

 گرایش: اقتصاد تولید و 

 مدیریت واحدهای کشاورزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر محمود صبوحی

 درجه علمی: دانشیار

 گرایش: اقتصاد منابع طبیعی 

 و محیط زیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر علیرضا کرباسی

 درجه علمی: دانشیار 

 گرایش: بازاریابی محصوالت 

 کشاورزی

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دکتر محمدرضا کهنسال

 درجه علمی: استاد

 گرایش: اقتصاد تولید و 

 مدیریت واحدهای کشاورزی

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دکتر حسین محمدی

 درجه علمی: استادیار

 گرایش: بازاریابی محصوالت 

 کشاورزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دکتر آرش دوراندیش

 درجه علمی: استادیار

 گرایش: اقتصاد تولید و

 مدیریت واحدهای کشاورزی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر لیلی ابوالحسنی

 درجه علمی: استادیار 

 گرایش: اقتصاد منابع طبیعی 

 و محیط زیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دکتر محسن تبرایی

 درجه علمی: استادیار

 گرایش: ترویج و آموزش 

 کشاورزی

 صفحه اول

http://agriculture.um.ac.ir/images/47/9.jpg
http://agriculture.um.ac.ir/images/47/8.jpg
http://agriculture.um.ac.ir/images/47/5.jpg
http://agriculture.um.ac.ir/images/47/18.jpg
http://agriculture.um.ac.ir/images/47/10.jpg
http://agriculture.um.ac.ir/images/47/24.jpg
http://agriculture.um.ac.ir/images/47/آرش_دوراندیش.jpg
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 با پیشگامان اقتصاد کشاورزی ایران

 دکتر مصطفی مهاجرانی؛

 استاد پیشکسوت اقتصاد کشاورزی  و پیر فرزانه برنامه ریزی کشاورزی و آب 
در شهر اراک  1312مصطفی مهاجرانی در سال 

به دنیا آمد6 تحصیالت ابتدایی را در این شهر و 
دوره متوسطه را در تهران گذراند6 سپس برای 
ادامه تحصیالت عازم ایاالت متحده آمریکا شده و 
در رشته اقتصاد کشاورزی درجه دکتری اخذ 

 کرد6 تحصیل عالیه هم او را سیراب نکرد6 
پس از مدتی در دانشگاه ایالتی یوتا به کار 
پژوهش صحرایی در زمینه مسائل روستایی 

به سازمان برنامه  1392مشغول شد6 در سال 
پیوست  جایی که تدریجاً سمت هایی چون 
معاونت مدیریت منابع آب  مدیریت عمران ناحیه 
ای و رئیس دفتر روش ها و آموزش منطقه ای را 

 دار شد6  عهده
های  به موازات کار در سازمان برنامه  وی از چهره

شاخص تحقیقاتی و آکادمیک در موسسه 
مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران  
 دانشگاه ملی و سازمان تحقیقات کشاورزی بود6 

کارهای او در تحقیقات روستایی  گستره متنوعی 
های  چون اثرات اصالحات ارضی  تعاونی

های سهامی زراعی  اعتبارات  روستایی  شرکت
کشاورزی و اقتصاد خانوارهای روستایی را در بر 

 می گیرد6 
جلد کتاب  15جلد گزارش تحقیقاتی   25بالغ بر 
مقاله کاربردی چاپ شده ثمره تالش  82و قریب 

علمی اوست6 رشد و بالندگی دوره های 
کارشناسی ارشد و دکتری جغرافیای توسعه و 
عمران و دکتری جغرافیای خواروبار در گروه 
جغرافیای دانشگاه تهران تا حد زیادی مرهون 
همکاری فعال مهاجرانی است6 نقش او در طرح 
های تحقیقاتی کویر لوت نیز فراموش نخواهد 

 شد6 
بنا به دعوت بانک توسعه کشاورزی   1355در 

برای تاسیس دانشکده مدیریت کشاورزی مشغول 
به مدیریت عامل بانک  1358به کار شد6 در سال 

تعاون و به فاصله چند روز با حفظ سمت به 
مدیریت عامل بانک توسعه کشاورزی منصوب 
شد و در شرایط آشفتگی کشور خدمات خوبی 

 نمود6
او یکی از صد متخصص جهانی بود که برای 
مشاهده و همفکری در رفرم اقتصاد کشاورزی  

مهمان  دولت چین بود6 وی یافته های خود از 
توسعه «این همکاری بین المللی را تحت عنوان 
منتشر  »روستایی چین با مقایسه های بین الملی

کرد که معرو  ترین اثر فارسی اوست6 در تدوین 
که به  »عدم تمرکز بودجه ای در ایران«کتاب 

بررسی عملکرد بودجه در پنج سال قبل از انقالب 
و ده سال بعد از انقالب پرداخته  نقش مهمی 
داشت6 حضور فعال و نزدیک دکتر مهاجرانی در 
تدوین و اجرای چهار برنامه از برنامه های توسعه 

های انقالب   قبل از انقالب و سه برنامه از برنامه
وی را به دایره المعار  زنده برنامه ریزی 
کشاورزی ایران تبدیل کرده است6 خاطرات استاد 
و دانسته های دست اول منحصر بفرد او از این 
دوره میراثی ارزشمند است که امید می رود 

 مکتوب و ماندگار شود6 
مشخصه بارز دیگر این اندیشمند ایرانی  اعتقاد و 
عالقه خاص وی به کار تشکلی است6 امروز این 
باور  بین نخبگان شایع و مقبول است6 اما سابقه 
تالش دکتر مهاجرانی در این عرصه به دهه چهل 
باز می گردد6 آشنایی عمیق و دست اول او با 
مسایل کشاورزان ایرانی در کنار برخورد نزدیک 
او با تشکل ها و رفتار جمعی کشاورزان آمریکا در 

 شکل گیری این باور موثر بود6 
مهاجرانی سی سال نماینده انجمن بین المللی 

در ایران بود6 وی از  متخصصین اقتصاد کشاورزی

موسسین انجمن اقتصاد کشاورزی ایران و انجمن 
متخصصان محیط زیست ایران است6 در پانزده 
سال اخیر وی از فعالترین مشاورین کمیسیونهای 
تخصصی  اتاق ایران بوده است6 امروزه نیز علیرغم 
محدودیت های بدنی با نشاط و عالقه مدد کار 
کمیسیون کشاورزی و دفتر کشاورزی و آب اتاق 

 است6 
در شانزدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی  صنایع  معادن و کشاورزی ایران به پاس 
خدمات ارزشمند دکتر مهاجرانی به برنامه ریزی 
کشاورزی و نقش موثر وی در تقویت پارلمان 
بخش خصوصی ایران  این استاد دانشمند و خدوم 
را بعنوان چهره برنامه ریزی کشاورزی ایران 

 برگزیده و مورد تقدیر قرار داد6 
دکتر شمس اردکانی ضمن بیان شاگردی ایشان  

در دهه چهل و شناخت طوالنی مدت از وی  
مشخصه اصلی ایشان را صداقت و راستگویی 
دانسته و از گذشت غیر قابل انکار ایشان در راه 

 پیشرفت بخش کشاورزی ایران یاد می کند6 

دکتر مهاجرانی با بیان وجود تجربه کار مستمر در 
کشاورزی به دولتی   دهه در حوزه 5بیش از 

ها در این بخش  بودن مدیریت و تصمیم گیری
انتقاد دارد و عامل مهم عقب ماندگی کشاورزی 

   ایران را در همین موضوع عنوان می کند6
ایشان با اشاره بر این نکته که هیچ کشور توسعه 
یافته ای در دنیا وجود ندارد که کشاورزی آن 
پیشرفته و تکنولوژیک نباشد  کشور چین را 
مثالی بر این موضوع دانسته  و معتقد است 
پیشرفت این کشور از زمانی حاصل شده است که 
مدیریت کشاورزی آن از دولت به بخش خصوصی 
واگذار گردید6 این دانشمند فرزانه بهبود اوضاع 
کشاورزی را مشروط بر حضور بخش خصوصی در 

 مدیریت آن می داند6
در نهمین کنفرانس دو ساالنه اقتصاد کشاورزی 

در هتل المپیک  1343ایران که اردیبهشت ماه 
تهران برگزار شد  انجمن اقتصاد کشاورزی ایران 
به پاس خدمات علمی شایسته دکتر مهاجرانی از 

 ایشان تقدیر به عمل آورد6

 رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی خبر داد

مقاله به دبیرخانه سومین همایش ملی کاربرد  266ارسال 
 در کشاورزینانو فناوری 

سومین همایش کاربرد فناوری نانو در کشاورزی و 

محیط زیست نهم و دهم اردیبهشـت مـاه سـال 

محور از جمله تولیدات گیاهی  آفات  12جاری در 

گیاهی  خاک و آب  شیالت  امور دامی و محـیـط 

 شود6  زیست و 666 در اراک برگزار می

حمیدرضا دری  رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و 

منابع طبیعی استان مرکـزی در مصـاحـبـه بـا 

خبرگزاری فارس بیان کرد  در این همایش بیـش 

استان از سراسر کشـور حضـور خـواهـن  22از 

 داشت6

مقاله عـلـمـی بـه  222وی تصریح کرد: بیش از 

 162دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که بیش از 

مقاله آن مورد تائید داوران قرار گرفته اسـت6 وی 

ادامه داد: برگزاری سـه کـارگـاه آمـوزشـی در 

های آب و خـاک  گـیـاه پـزشـکـی و  زمینه

های جنبی این همایش بـه  بیوتکنولوژی از برنامه

 رود6 شمار می

دری تصریح کرد: در این همایش که طی دو روز 

مقاله  92شود   در دانشگاه پردیس اراک برگزار می

 122به صورت شفاهی  دو مقاله کلیپی و حـدود 

 مقاله هم به صورت پوستر ارائه خواهد شد6

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیـعـی 

استان مرکزی با اشاره به اینکه فناوری نـانـو در 

های نوظهور در جهـان و در ایـران  بین فناوری

ای را به دست آورده است  بیان کـرد:  جایگاه ویژه

ایران دارای رتبه هفت نانو در جهان است کـه بـا 

استفاده از این فناوری در حوزه کشاورزی توانسته 

ترین هزینه و خسارات را  بندی کم در صنایع بسته

 متحمل شود6

دری با اشاره به اینکه فناوری نانو باید در حـوزه 

کشاورزی بیش از وضعیت فعلی توسعه یابد  اظهار 

داشت: فناوری نانو در کشور ما جایگاه خود را بـه 

موقع شناخته و توانسته در محورهای مـخـتـلـف 

 های خوبی را به دست آورد6 تولید علم موفقیت

 صفحه اول
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 فراخوان دومین همایش ملی ـ دانشجویی اقتصاد کشاورزی ایران

 تمدید شد 31اردیبهشت  42مهلت ارسال مقاالت تا 

دومین همایش ملی ـ دانشجویـی اقـتـصـاد 

کشاورزی  سی ام و سی و یکم اردبیهشت ماه 

سال جاری در دانشکده کشاورزی دانشـگـاه 

 کردستان برگزار می شود6 

به منظور ارتقای سطح علمـی دانشـجـویـان 

رشته اقتصاد کشاورزی و ارائـه راهـکـارهـای 

مناسب جهت تجاری شدن بخش کشاورزی و 

شناسایی مسایل پیرامون بخش کشـاورزی و 

تبادل نظر بین دانشجـویـان و اسـاتـیـد و 

صاحبان صنایع جانبی بـخـش کشـاورزی و 

اندر کاران این حوزه  دومین هـمـایـش  دست

ملی ـ دانشجویی اقتصاد کشاورزی  تـوسـط 

انجمن علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده 

کشاورزی دانشگاه کردستان و انجمن اقتصـاد 

 کشاورزی ایران برگزار می شود6 

به گزارش دبیر خانه همایش زمان بـرگـزاری 

این همایش به دلیل استقبال دانشجویـان از 

نهم و دهم اردیبهشت ماه به سی ام و سـی 

یکم اردیبهشت ماه تغییر یافتـه و مـهـلـت 

اردیبهشت ماه تمدید  12ارسال مقاالت نیز تا 

 گردیده است6 

ارتقا  سطح کیفی و کمی فـعـالـیـت هـای 

آموزشی و پژوهشی گروه  فراهـم سـاخـتـن 

زمینه ای جهت بروز  رشد مستمر و استفـاده 

بهینه از پتانسیل های مـوجـود در مـیـان 

اساتید  دانشجویان و فرهیختگان دانشگاهـی  

ایجاد ارتباط محکم و هماهنگی بیشتر مـیـان 

دانشگاه و مراکز اجرایی  تـولـیـد عـلـم در 

دانشگاه  گردهمایی محققان و پژوهشگران بـا 

اهدا  معرفی و جهت دهـی مـحـور هـای 

پژوهشی مورد نـیـاز  ارائـه دسـتـاوردهـای 

معرفی پـژوهشـگـران مـمـتـاز و  پژوهشی 

فرهیختگان به جامعه و 666 از جمله اهدا  این 

 همایش اعالم شده است6

//:httpاطالعـات بـیـشـتـر در لـیـنـک 

aaeuok.ir/  قابل دسترسی است 

 :مدیر امور اعتبارات بانک کشاورزی

سقف پرداخت ضمانتی 

 التحصیالن کشاورزی  فارغ

 میلیون ریال شد 266

مدیر امور اعتبارات و وصـول مـطـالـبـات بـانـک 

کشاورزی گفت: با توجه به رویکرد این بـانـک در 

راستای حمایت از فعاالن بخش کشاورزی  سـقـف 

پرداخت ضمانتی فارغ التحصیـالن کشـاورزی بـه 

 میلیون ریال رسید6 622

به گزارش خبرنگار اقـتـصـادی ایـرنـا  خسـرو 

شاهوردی در مراسم بزرگداشت روز مهنـدسـی بـا 

رویکرد بخش کشاورزی کـه بـا حضـور اسـحـاق 

جهانگیری معاون اول رییس جمهوری و مـحـمـود 

حجتی وزیر جهادکشاورزی و دیگر مسـووالن ایـن 

میلیون  522بخش تشکیل شده بود  افزود: تاکنون 

ریال برای پرداخت ضمانت فارغ التحصیالن بـخـش 

کشاورزی از سوی این بانک پرداخت می شد که بـا 

رویکرد جدید این بانک  مبلغ یادشده افزایش یافته 

وی بر ضرورت اهمیت تامین امنیت غـذایـی  6است

کشور با توجه به محدودیت منابع آبی تاکید کرد و 

گفت: با وجود محدودیت منابـع و مشـکـالت در 

بخش کشاورزی باید فعالیت های این بـخـش بـه 

شکل علمی انجام شود چرا که انجام کشـاورزی بـا 

 6روش های سنتی دیگر عملی نیست

به گفته وی  شرایط کشور ما با جمعیتـی حـدود 

میلیون نفر باید به سمت بـهـبـود وضـعـیـت  82

معیشت مردم باشد که در همین راستا باید علم در 

 6کشاورزی ما مورد توجه قرار گیرد

درصـد  365وی اضافه کرد: آمارها نشان می دهد 

فعاالن بخش کشاورزی تحصیالت بـاالی دیـپـلـم 

دارند که این بیانگر نبود نفوذ علـم در کشـاورزی 

 6کشور ما است

مدیر امور اعتبارات و وصول مـطـالـبـات بـانـک 

درصد منابع مـالـی  62کشاورزی  ادامه داد: امروز 

شـعـبـه بـانـک  1412بخش کشاورزی توسـط 

کشاورزی در سراسر کشور در حال خدمات رسانـی 

  6به تمام کشاورزان کشور است

 29  مبلغ  49شاهوردی گفت: طبق برنامه سال 

هزار میلیارد تومان تسهیالت در سـراسـر کشـور 

پرداخت می شود که در همین راستا باید به مسائل 

دانش بنیان و علم روز بخش کشاورزی توجه ویـژه 

داشته باشیم که این مهم از رویـکـردهـای بـانـک 

 6کشاورزی است

مدیر امور اعتبارات و وصول مـطـالـبـات بـانـک 

کشاورزی افزود: در نظر داریم با رویکرد جدید ایـن 

  تامین منابع مالی زنجیـره هـای 49بانک در سال 

تولید کشت متراکم گلخانه ای  پرورش مـاهـی در 

قفس  جهت شناورهای صیـد فـانـوس مـاهـیـان 

های جنوبی کشور و سـرمـایـه در گـردش  استان

واحدهای تولیدی و مکانیزاسیـون را در اولـویـت 

 .های خود قرار دهیم برنامه

 گزیده اخبار کشاورزی ایران

 از سوی یک استاد اقتصاد کشاورزی مطرح شد

 های کشاورزی کمک گرفت برای اصالح ساختار مدیریت آب باید از تشکل

عضو انجمن اقتـصـاد دکتر بها الدین نجفی 

کشاورزی ایران و استاد پیشکسوت اقتصـاد 

کشاورزی کشور در مصاحبه با خبـرگـزاری 

فارس به نقل از ماهنامه اقـتـصـاد ایـران  

خواستار مشارکت تشکلهای کشـاورزی در 

 مدیریت بحران آب کشور شد6

وی با برشمردن مشـکـالت مـوجـود در 

مدیریت آب بخش کشاورزی و آثار زیسـت 

محیطی ناشی از عدم کنترل مصر  بهینـه 

آب در این بخش  استفاده از تجارب کشـور 

های دیگر که در گذشته وضعیت مشابـهـی 

داشته اند را مفید دانسته و اضافه می کنـد: 

از زمان ورود دولت به عرصه آب  کشاورزان 

از ساختار مدیریت آب حذ  شده انـد در 

صورتیکه برای اصالح ساختار مدیریـت آب 

 های کشاورزی کمک گرفت6 باید از تشکل

وی معتقد است برای این کار نـیـازی بـه 

های  های جدید نیست و تعاونی ایجاد تشکل

توانند با حمایت  روستایی و تولید کنونی می

 وزارت نیرو به این مهم وارد شوند6 

دکتر نجفی اضافه می کند  با ایجاد انگـیـزه 

ها به عـنـوان بـازوی  توان از این تعاونی می

هـای  اجرایی برای کنترل استـفـاده از آب

زیرزمینی به خوبی بهره گرفت6 از طـریـق 

توان عمق فاجعه را بـرای  ها می این تشکل

کشاورزان تشریح و حمایت آنان را جـلـب 

کرد6 افزون بر این  باید به اقداماتی مـانـنـد 

ها از  محدود ساختن ساعات استفاده از پمپ

 طریق کنترل برق کشاورزی اقدام کرد6

این استاد دانشگـاه  نصـب کـنـتـورهـای 

هـا  هوشمند و واگذاری کنترل آن به تشکل

های غیرمجـاز بـا هـمـکـاری  و بستن چاه

ها و پرداخت غرامت به صاحبان آنـان  تشکل

را از راهکارهای دیگر ذکر می کـنـد6 وی 

های بحرانـی  همچنین معتقد است در دشت

تشویـق کشـاورزان بـه الـگـوی ک شـت 

محصوالت با مصر  آب کـمـتـر ضـروری 

های ممنوعه باید با پرداخـت  است6 در دشت

مبلغی به کشاورزان به عنوان حق نکـاشـت 

ها را از چرخه تولید خارج و  بخشی از زمین

 آیش را وارد تناوب زراعی کرد6

مشروح مصاحبه دکتر نجفی با خبـرگـزاری 

فارس را می توانید در لینک زیـر دنـبـال 

 کنید:

http://www.farsnews.com/
newstext.php?
nn=13940119001478 

 صفحه اول
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احمد توکلی  نماینده مردم تهـران در مـجـلـس 
عبـدالـمـهـدی بـخـشـنـده  مـعـاون وزیـر   و

جهادکشاورزی با حضور در یک برنامه گفـتـگـوی 
نماینده مـجـلـس  15ویژه خبری به بررسی سوال 

درباره موضوع انحصار واردات دولتـی در بـخـش 
 کشاورزی پرداختند6

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت  معاون وزیـر 
 15جهادکشاورزی در تشریح و پاسخ بـه ابـهـام 

نماینده مجلس که موضوع انحصار واردات دولـتـی 
اند  بـه احـمـد  در بخش کشاورزی را مطرح کرده

نماینده مجلس گـفـت:  15توکلی به نمایندگی از 
اعداد و ارقامی که تحت عنوان رانت دو میلیـاردی 

شود  صحیح نیست و ماجرا از آنـجـایـی  عنوان می
شود که مقام معظم رهبری اجازه فرمودند  آغاز می

هزار هکتار از  552ما یک و نیم میلیارد دالر برای 
اراضی استان خوزستان اختصاص دهیم کـه ایـن 
طرح شروع شد و این طرح بزرگترین طرح تـاریـخ 

هـزار  552کشاورزی کشور است و براساس آن 
هکتار از اراضی مجهز به شبکه آبیاری زهـکـشـی  

شوند در نهایت ما شاهد تولید  تجهیز و نوسازی می
 بسیار خوبی در بخش کشاورزی خواهیم بود6

معاون وزیر جهادکشاورزی اضافه کرد: از این مبلغ 
هزار هکتـار از اراضـی  96نیم میلیارد دالر برای 

دشت زابل استان سیستان و بلوچستان است کـه 
عملیات اجرایی آن هم از اواخر سال گذشته شروع 

میلیـارد  8رود6 و  و در حال حاضر نیز کار پیش می
سـال   9دیگر را ایشان اجازه فرمودند به مـدت 

میلیارد دالر دولت اجازه داشته بـاشـد از  2سالی 
صندوق توسعه ملی برداشت کند که این مقدار را 

اسـتـان  12دولت باید صر  کارهای زیربنـایـی 
هزار هـکـتـار  972عمدتا مرزی کشور که حدودا 

هـا  است و آن هم برای بهسازی سدهای این استان
 قرار بود صر  کند6

بخشنده تصریح کرد: طرح استان خـوزسـتـان و  
سیستان و بلوچستـان عـمـدتـا تـوسـط وزارت 

میلیارد دالر  8گیرد اما  جهادکشاورزی صورت می
مربوط به وزارت نیرو و جـهـادکشـاورزی اسـت 
منتهی مقام معظم رهبری در اذنشان فرمودند کـه 
این مقدار را دولت با عنوان قرض برمی دارد و بعد 

قسط بـایـد بـه  7یا  6از یک تنفس دو ساله در 
صندوق توسعه ملی کشور برگرداند  لذا مـدیـران 
ارشد اقتصادی دولت منجمله سازمان مدیریـت و 
برنامه ریزی  بانک مرکزی و رئیس دفتـر رئـیـس 

جمهور به این نتیجه رسیدند برای این کـه پـول 
پرقدرت وارد بازار نشود این ارز را که عمـدتـا در 
خارج از مرزهای ایران است صر  واردات ذخـایـر 
راهبردی غذایی مورد نیاز کشور مانند گندم  برنـج 
ای  و بخشی نیز برای نـهـادهـای دامـی واسـطـه

 اختصاص دهند6
معاون وزیر جهادکشاورزی یادآور شد: دولـت بـا  

این استدالل این مقدار ارز را در اختیار دو شرکت 
دولتی قرار داد تا پـس از واردات و فـروخـتـن 
کاالهای خود  ریالش را به حسـاب دولـت واریـز 

میلیارد  2کنند که کل این پول برای سال گذشته 
دالر بود منتهی چون این تخصیص از شهریور مـاه 
و اواخر مهر شروع شد آنچه که عمل شده است و 

میلیون  812توانند دریافت کنند  ها می این شرکت
دالر است که بانک مرکزی به آنها اختصـاص داده 

 است6
هـای دامـی  بخشنده اضافه کرد: دو شرکت نهـاده

جاهد و شرکت تحقیقات انرژی دو شرکتی بودنـد 
میلیون دالر  192کل مجموعه وارداتشان کمتر از 

میلیارد دالر و مـقـدار جـو  ذرت و  2بوده و نه 
ها وارد کرده اند به طور مثال در  ای که این کنجاله

درصد نـیـاز کشـور و در  3بخش ذرت کمتر از 
بخش جو یکی دو درصد بوده اسـت  بـنـابـرایـن 

شود  این است که کجای این  سوالی که مطرح می
 92موضوع معنیش انحصار است؛ در حالـی کـه 
 42شرکت خصوصی دیگر واردکننده بـیـش از 

کننده مابقی این مـحـصـوالت  درصد دیگر تامین
ها هم از بانک مرکزی ارز مـرجـع  هستند که آن
 اند6 دریافت کرده

احمد توکلی  نماینده مردم تهران در مجلس نـیـز 
در پاسخ به این سوال که به چه دلیل اتفاقی کـه 

شود؟ اظهـار  افتاده از منظر شما رانت محسوب می
داشت: دولت تصمیم گرفت پول ارزی را که بـرای 

های مرزی اختصاص داده شده  بـرخـال   مهار آب
قانون به افزایش عرضه و ذخیره سازی کـاالهـای 

که با این تـفـکـر  اساسی اختصاص دهد؛ ضمن این
خواست پول از بازار جمع شود و باعـث تـورم  می

نشود  بنابراین به فرض انجام این دو کار ارزی را 
این موضوع بـا  به دو شرکت دولتی اختصاص داد6

 99های اصل  دو ماده از مواد قانون اجرای سیاست
این قانون تصریح دارد  8مغایرت دارد؛ چراکه ماده 

های دولتی قایل  هر امتیازی که دولت برای شرکت
های خصوصی نیز  شود  قبلش باید برای شرکت می

که این موضوع موجـب  قائل شده باشد و ضمن این
 اختالل در بازار شده است6

در بخش دیگری از برنامه احمد توکلی در پـاسـخ  
هـای  که چقدر استـدالل به اظهارات بخشنده و این

که ما ذخایـر  داند  گفت: این کننده می وی را راضی
خواهیم  حر  درستی اسـت  امـا  استراتژیک می

هایی که مسوول تامین ذخایر استراتـژیـک  شرکت
هستند  دو شرکت دولتی دیگر تـحـت عـنـاویـن 
شرکت بازرگانی دولت برای تامین شکر  روغـن و 
گندم و شرکت پشتیبانی امور دام بـرای تـامـیـن 
کنجاله  ذرت و جو هستند6 در اساسنامه شـرکـت 
جهاد تحقیقات و آمار انرژی ذکر نشده کـه ایـن 

تواند به واردات کاالهای مذکـور اقـدام  شرکت می
کند و این در حالی است که این شرکت به مـدت 

دهـد  سال است که این کار را انجام مـی 7شش تا 
 به نظر بنده اشتباه است6 

که اگر همه محصـوالت ایـن  وی با اشاره به این  
ها به بازار عرضه شود  در این صورت قـابـل  شرکت

بحث است که آیا در بازار اخالل ایجاد شده اسـت 
ها همیشه  یا خیر؟ گفت: متاسفانه پیگیری دستگاه

کاره بر زمین بر جـای  مثمرثمر نبوده و کارها نیمه
که قیمت تضمیـنـی  مانده است6 توکلی با بیان این

باید کمتر از بازار باشد  گفت: کشاورزان زمانی کـه 
تومان دیدند با اشتیاق محصوالتشـان  752بازار را 

را به دولت یا همان تعاونی روستایی فـروخـتـنـد6 
حاشیه سود کشاورزان پایین آمده  بنابراین قانـون 
و مصلحت مورد نقد قرار گرفته اسـت6 اگـر ایـن 
 روش ادامه یابد باید از طریق قانونی متوقف شود6

رضا شیوا رئیس شورای رقابت در ادامه برنامه طی 
گفتگوی زنده تلفنی گفت: این پرونده چـنـد روز 
است که به دست ما رسیده است؛ به طـوری کـه 

اند  رونوشتـش بـه  ای که نمایندگان فرستاده نامه
شورای رقابت ارسال شده  اما اصل نامه به دسـت 

قـانـون  52وی با اشاره به ماده  ما نرسیده است6
اظهار داشت: در صورتی که کمک و اعطای امتیـاز 
دولتی به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه 
باشد شرکتی که موجب تسلط به بازار و یا اخـالل 

 شود6 در رقابت شده باشد  از فعالیت منع می
که بـا واردات ایـن کـاالهـا  وی با اشاره به این 

ها کاهش یافته است  افزود: کشاورزان زمانی  قیمت
ها پایین آمده  به نـر  قـیـمـت  که دیدند قیمت

 تضمینی محصوالتشان را به دولت فروختند6
که قانون بـا  بخشنده در ادامه برنامه با اشاره به این

برنامه زمان بندی اش در حال پیش رفتن اسـت  
های جهادکشاورزی و وزارت نـیـرو  ادامه داد: پروژه

رود  بـنـابـرایـن هـر دو  مطابق برنامه پیش می
 وزارتخانه به دنبال در اختیار گرفتن منابع هستند6

کـه  معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره بـه ایـن 
بخشی از ارز با تدبیر صورت گـرفـتـه از سـوی 
نوبخت  به ریال تبدیل شد و ایـن مسـالـه ضـد 
انحصار نیست  گفت: دولت طبق تعهداتش نسبـت 

 به مسائل پاسخگو است6
فایل ویدئویی این برنامه را می توانید از لینک زیر  

 www.monazereh.irدریافت نمایید: 

 محصوالت کشاورزی نماینده درباره انحصار واردات 41پاسخ معاون حجتی به ابهام 

معرفی کتاب مبانی ارزش 

 گذاری اقتصادی منابع طبیعی
 

این کتاب به کوشش دکتر احـمـد فـتـاحـی 

اردکانی استادیار گـروه اقـتـصـاد کشـاورزی 

دانشگاه اردکان در پنج فصل نگاشـتـه شـده 

 است6 فصول پنجگانه این کتاب عبارتند از:

 فصـل دوم؛کلیات منابع طبیعـی    فصل اول؛

فصـل کارکردها  کاالها و خدمات منابع طبیعـی   

مبانی نظری ارزش گـذاری اقـتـصـادی   سوم؛

روش های ارزش   فصل چهارم؛منابع طبیعی  

 فصل پـنـجـم؛گذاری اقتصادی منابع طبیعی  

کاربرد تجربی روش های ارزش گذاری در ارزش  

 اقتصادی   گذاری 

یـکـی از  «نگارنده در معرفی کتاب آورده اسـت:  

مهمترین چالشهای فراروی بشر در قرن بیسـت و  

یکم  زوال و نابودی تدریجی منابع طبیعی بر اثـر  

گـذاری    کارکردهای نادرست انسانی اسـت6 ارزش 

اقتصادی منابع طبیعی نخستین گام در ارزیـابـی  

خسارتهای احتمالی بشر به منابع طبیعی بشـمـار  

می رود6 در این راستا شناسایی کارکردها  کاالها و  

خدمات اکوسیستم های طبیعی در اولویـت قـرار  

می گیرد6 تولید گازهای گلخانه ای  تغییرات دمـا   

تغییرات اقیمی و آب و هوایی  حفاظت خـاک و  

کنترل بیولوژیکی مواد مغـذی مـوجـود در آن   

تصفیه پسماندهای ناشی از فعالیت های کشاورزی  

و صنعتی  ایجاد مناطق زیست گاهی و پنـاهـگـاه  

حیات وحش  تولید غذا  مواد خام  منابع ژنتیکی و  

دارویی  ارزشهای زیبایی شناختـی  و مـنـاطـق  

تفریحی و تفرجگاهی و 666 همه از کارکردها مـهـم  

منابع طبیعی هستند که ارزش اقتصادی بـاالیـی  

دارند و باید بدرستی ارزشگداری شوند6 در این اثر با  

بررسی روشهای مختلف  دیدگاه جامعی از بـحـث  

ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی ارائه گـردیـده  

 »است6 

 معرفی کتاب

 صفحه اول

 گزیده خبرهای کشاورزی ایران

http://www.parsnews.com/بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/266439-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%AC%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B
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به گزارش روابط عمومی دانشکده کشاورزی 
  1343اسفند ماه  14دانشگاه تربیت مدرس  

جایگاه فناوری هسته ای در ”همایش یک روزه 
توسعه علمی و اقتصادی حوزه های کشاورزی و 

در محل سالن شهید استاد “ منابع طبیعی کشور
 مطهری دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد6

در بخش افتتاحیه همایش  دکتر طالبی رئیس 
دانشکده کشاورزی  بعنوان رئیس همایش هد  
از برگزاری این همایش را ارائه راهکارهای عملی 
و علمی نوین به سیاستگزاران بخش کشاورزی و 
منابع طبیعی و تبادل اطالعات علمی بین 
اساتید  محققین و دانشجویان رشته های 

 مختلف علوم بیان کردند6 
وی افزود در طی سالیان گذشته و بویژه در دو 

ی اخیر کشور ما در زمینه علوم مدرن نظیر  دهه
نانوتکنولوژی  نانوبیوتکنولوژی  علوم فضایی و 
علوم هسته ای با همت و تالش و مجاهدت 
متخصصین و دانشمندان و علی رغم محدودیت 
ها و موانع فراوانی که وجود داشته به پیشرفت 
های خیره کننده ای دست یافته است و باعث 
شده کشوری که در گذشته حیات خلوت قدرت 
های جهانی بود  امروزه به یک کشور قدرتمند و 
مستقل و تاثیرگذار در معادالت منطقه ای و 
جهانی تبدیل شود6 ولی بخوبی می دانیم 
همچنان که حضرت امام رضوان ا666 تعالی علیه 
فرمودند هر چقدر اهدا  بزرگتر باشد  موانع و 
مشکالت هم بزرگتر خواهد بود6 اما بسیار 
امیدواریم که باتالش مسئولین و دولتمردان و 
حمایت و هدایت بی بدیل مقام معظم رهبری  
همت ملت و محققین و دانشمندان متعهد و 
پرانگیزه موانع و مشکالت یکی پس از دیگری از 
مسیر توسعه و پیشرفت علمی کشور برداشته 

 خواهد شد6 
رئیس همایش  با تاکید بر اینکه در زمینه 
کاربرد فناوری هسته ای در علوم کشاورزی 

تحقیقات قابل توجه و ارزشمندی در کشور 
صورت گرفته است ادامه دادند که این تحقیقات 
بسیاری از رشته ها و شاخه های کشاورزی را در 
بر می گیرد6 در زمینه اصالح نباتات از طریق 

توان به ارقام پر  بهبود ژنتیکی گیاهان می
محصول  مقاوم به تنش های خشکی  مقاوم به 
آفات و بیماری های گیاهی دست یافت6 استفاده 
از فناوری هسته ای در کنترل آفات کشاورزی و 
دام سابقه ای طوالنی در دنیا دارد و پروژه های 

عظیمی در دنیا به انجام رسیده است که نتایج 
بسیار درخشان و موفقیت آمیزی به همراه 
داشته و با هیچ متد و روش دیگری دستیابی به 
این موفقیت ها امکان پذیر نبوده است6 
خوشبختانه در کشور ما در زمینه استفاده از 

 62و کبالت  32ایزوتوپ های رادیو اکتیو فسفر 
برای تخمین جمعیت آفات و همچنین از طریق 

های عقیم شده توسط  رهاسازی جمعیت
های رادیواکتیو بویژه در مورد آفات  ایزوتوپ

انباری و آفات وارداتی تحقیقات ارزشمندی 
 انجام شده و یا در حال انجام است6

دکتر طالبی در مورد نقش فناوری هسته ای در 
صنایع غذایی افزود در صنایع غذایی استفاده از 
فناوری هسته ای و پرتوتابی موادغذایی و بویژه 
فرآورده های صادراتی با استفاده از اشعه گاما و 
نظایر آن در بعضی از کشورها کاربرد متداول و 
رایجی پیداکرده و سازمان های بین المللی مثل 

و سازمان  (FAO)سازمان خواروبار کشاورزی 
آن را مورد تایید و   (WHO)بهداشت جهانی

تاکید قرار دادند6 استفاده از این تکنیک باعث از 
بین رفتن آفات  بیماری ها و میکروب ها خواهد 
شد و امکان نگهداری بلند مدت فرآورده های 
غذایی را فراهم خواهد کرد و ما را از کاربرد بی 
رویه ترکیبات شیمیایی که آلودگی های زیست 

محیطی و موادغذایی به همراه دارد و مخاطرات 
زیادی برای سالمت انسان دارد  بی نیاز خواهد 

 کرد6 
ایشان خاطرنشان ساختندکه فناوری هسته ای 
همچنین کاربردهای گسترده ای در زمینه علوم 
دام  مدیریت آبیاری  تغذیه گیاه  مطالعات 

 خاکشناسی و منابع طبیعی دارد6
رئیس دانشکده کشاورزی در بخش دیگری از 
سخنان خود افزود ظرفیت ها و پتانسیل 

استفاده از فناوری هسته ای در توسعه علمی و 
اقتصادی کشاورزی و منابع طبیعی بسیار فراتر و 
گسترده از موقعیتی است که در حال حاضر در 
آن قرار داریم6 به عبارتی هنوز فاصله زیادی بین 
کاربرد عملی و گسترده فناوری هسته ای در 
توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی با 
تحقیقاتی که تاکنون انجام شده است  وجود 

 دارد6
دکتر احمدی سرپرست دانشگاه تربیت مدرس 
نیز در سخنانی با اشاره به اهمیت فناوری هسته 
ای در کشاورزی  تاکید کردند که این فناوری 
در کشاورزی  نقش مهم و تعیین کننده ای در 
توسعه رفاه  آسایش و دانش کشور دارد6 ایشان 
اظهار داشتند دانش هسته ای در زمینه افزایش 
مقاومت گیاهان در برابر کم آبی  آفات  نابودی 
حشرات و پاکسازی محصوالت کشاورزی از 
آلودگی ها به عنوان یک ابزار ارزشمند محسوب 
 می شود و نیاز به توسعه بیشتر در کشور دارد6 
دکتر احمدی افزود سند تدوین شده از سوی 
محققان حاضر در این همایش به عنوان شاهد و 
نقشه ی راه موفقیت  تاثیر خود را در آینده 

 کشور خواهد داشت6 
پس از اقامه ی نماز و صر  نهار   همایش با 
سخنرانی آقایان دکتر اسکندری )معاون 
پژوهشی و آموزشی پژوهشکده کشاورزی هسته 
ای( و مهندس مصطفوی )کارشناس ارشد 
کشاورزی و مسئول روابط عمومی پژوهشکده 
کشاورزی هسته ای( پیرامون نقش فناوری 
هسته ای در حوزه اصالح نباتات و حوزه های 
 گیاه پزشکی و نگهداری موادغذایی ادامه یافت6 
پس از بخش سخنرانی ها  میزگردی با عنوان 
بررسی راهکارهای عملی استفاده از فناوری 
هسته ای در کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل و 

ی پرسش و پاسخ بین حضار و سخنرانان  جلسه
 شکل گرفت6

در بخش اختتامیه این همایش قطعنامه ای در 
 هشت بند قرائت و تصویب شد 

شایان ذکر است که دانشگاه تربیت مدرس  
پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای  سازمان بسیج 
اساتید کشور  دبیرخانه گردهمایی روسای 
دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی و 
دانشگاه تهران برگزارکنندگان این همایش 

 بودند6

 همایش جایگاه فناوری هسته ای در توسعه علمی و اقتصادی کشاورزی  

 و منابع طبیعی کشور برگزار شد

 رییس سازمان اراضی کشاورزی

 4262کاهش اراضی کشاورزی به 

   میلیون هکتار

رییس سازمان اراضی وزارت جهادکشاورزی گفت: بر 

اساس نتایج رسمی سرشماری کشاورزی در سال 

 1666میزان اراضی کشاورزی کشور به  1343

 6میلیون هکتار کاهش یافته است

قباد افشار رییس سازمان اراضی وزارت 

جهادکشاورزی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی 

های گذشته درحدود  اظهار داشت: تا سال»پارس«

 11میلیون هکتار از اراضی کشور )حدود  1867

درصد( در چرخه تولید محصوالت کشاورزی قرار 

 6داشته است

میلیون هکتاری فقط به  265وی افزود: کاهش حدود 

ها نیز  خاطر تخریب اراضی نبوده و بایر شدن زمین

  در این آمار نقش دارد6

های اخیر  تملک   افشار اضافه کرد: در سال

تفکیک  خرد کردن و تغییر کاربری اراضی  

ها و مسائلی  شهرها و تفرجگاه ویالسازی  ساخت باغ

خواری از طریق تغییر  از این دست فشار برای زمین

غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و نیز تصر  اراضی 

منابع ملی و دولتی در مناطق مختلف کشور بویژه در 

 6حریم شهرها را تشدید کرده است

رییس سازمان اراضی وزارت جهادکشاورزی به تغییر 

کاربری ها اشاره کرد و گفت: بررسی ما نشان 

ها در اراضی درجه  دهد که عمده تغییرکاربری می

درصد از تغییر  92یک و دو کشاورزی و حدود 

های تهران  مازندران  گیالن   ها در استان کاربری

 گلستان  اصفهان و البرز است6

های موجود هر  افشار افزود: به دلیل موانع و کاستی

های غیرمجاز شناسایی  ساله بخشی از تغییر کاربری

غیر مجاز در  های  شود و وسعت تغییر کاربری نمی

صورت تخمینی  دو برابر آمارهای موجود  کشور به

 است6

ها و مساحت  وی اضافه کرد: افزایش تعداد پرونده

و نیمه اول  1342های غیرمجاز در سال تغییرکاربری

 6های قبل است عمدتاً مربوط به سال 1343سال 

رییس سازمان اراضی وزارت جهاد کشاورزی در 

خصوص اقدامات الزم جهت حفظ اراضی کشاورزی 

هزار هکتار از  552گفت: در این راستا ساماندهی 

اراضی خوزستان  طرح ساماندهی اراضی سیستان و 

های مرزی و احیای اراضی  بلوچستان  طرح مهار آب

مرزی برای جلوگیری از تخریب اراضی جدید به اجرا 

 گذاشته شده است6

 

 صفحه اول

 گزیده خبرهای کشاورزی ایران

http://www.parsnews.com/بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/258893-%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B
http://www.parsnews.com/بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/258893-%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B
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مدیرکل دفتر امور بین الملل و سازمان هـای 

تخصصی وزارت جهادکشاورزی از بـرگـزاری 

نخستین نشست مشترک کمیـتـه کشـاورزی 

ایران و فرانسه خرداد ماه سالجاری خبر داد و 

گفت: این نشست همزمان با نمایشگاه اگروفود 

 برپا خواهد شد6

به گزارش ایرنا از وزارت جـهـاد کشـاورزی  

هومن فتحی افزود: هد  از تشکیل این کمیته 

مشترک  نظارت بر حسن اجرای تـفـاهـمـات 

وزیر جهاد کشاورزی ایران و وزیـر کشـاورزی 

 فرانسه و روند همکاری های دو کشور است

وی با اشاره به اینکه از زمان تشـکـیـل ایـن 

کمیته  جلسه مشترکی بین دو کشور بـرگـزار 

نشده  اظهار داشت: وزیران کشاورزی ایـران و 

توافق کردند کـه  43فرانسه در خردادماه سال 

تحریم های غـرب در تـوافـقـات و روابـط 

 کشاورزی دو کشـور دخـالـت داده نشـود6

وی تصریح کرد: دو کشور در زمینه همـکـاری 

های بذر  تحقیقات  زراعت  باغبانی  شیالت و 

دام و طیور توافق کرده اند و با توجه به وسعت 

کار با فرانسه  مقرر شد کـمـیـتـه مشـتـرک 

 کشاورزی دو کشور تشکیل شود6

فتحی با بیان اینکه نمایندگان دو کشور بـرای 

تشکیل این کمیته تعیین شـده انـد  افـزود: 

ترکیب اعضای این کمیته شامل بخش دولتـی 

و خصوصی است و مسائل حـوزه کشـاورزی 

 توسط این کمیته پیگیری می شود6

عضو هیات مدیره شرکت شهرک هـای کشـاورزی 

شهرک کشاورزی کشور تا پـایـان  562ایران گفت: 

 سال جاری ساماندهی می شود6

علیرضا اورنگی روز دوشنبه در گفت و گو بـا ایـرنـا 

افزود: این شهرک های صنعتی شامل مجتمع هـای 

ای  دامی و شیالت  در سراسر کشور پراکنـده  گلخانه

 سال اخیر ساخته شده است6 22و در 

وی اظهار کرد: این شهرک های کشـاورزی شـامـل 

مجتمع های ساخته شده  در دست ساخت  فـعـال  

 نیمه فعال و غیرفعال است6

اورنگی بیان کرد: ساماندهی ایـن شـهـرک هـای 

کشاورزی با تاسیس شعبه های شرکت شهرک هـای 

 کشاورزی در سراسر ایران صورت می گیرد6

وی عنوان کرد: تاکنون نمایندگی شرکت شـهـرک 

استان کشور راه انـدازی شـده  12های صنعتی در 

 است و این کار تا پایان سال ادامه می یابد6

اورنگی گفت: به دلیل بی توجهی به مجتمـع هـای 

کشاورزی در ایران  پراکندگی و نابسـامـانـی آنـهـا  

بخش زیادی از سرمایه گذاری های کشاورزی کشور 

 راکد مانده است6

وی افزود: دولت تصمیم گرفته اسـت بـا انسـجـام 

مدیریتی در مجتمع های کشاورزی ایران و متـصـل 

کردن آنها به یک شبکه تولیدی  این مجتمع هـا را 

 وارد فضای تولید کند6

 شهرک کشاورزی ایران ساماندهی می شود 122

 گزیده خبرهای کشاورزی ایران

 مدیرکل دفتر امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی؛

برگزاری نخستین نشست مشترک کمیته کشاورزی ایران و 

 فرانسه در خردادماه

هشتمین همایش ملی یافته های کشاورزی با شعـار  
اردیبهشت ماه  29و  23محصول سالم  توسعه پایدار 

در دانشکده کشاورزی دانشگـاه کـردسـتـان  1349
برگزار می شود6 دستیابی به راه کار های بکار گیـری 
کشاورزی پایدار با محوریت توسعه اقتصـادی  ارائـه 
راه کار های مناسب علمی و عملی با هد  حـرکـت 
به سوی کشاورزی صنعتی  آشنایی با راهـبـردهـای 
تولید محصوالت سالم کشاورزی و دامـی  ارائـه راه 
کارهای راهبردی در مدیریت پایـدار آب و خـاک  
کاهش ضایعات محصوالت کشاورزی با هد  ایـجـاد 
امنیت غذایی و  توسعه صادرات غیر نفتی  ارائـه راه 
کار های مناسب در راستای حمایت از کشـاورزان و 

های  دامدارن با هد  افزایش بهره وری  ارائه پژوهش
نوین در عرصه فراوری و نگهداری مواد غـذایـی از 
جمله اهدا  ذکر شده در وب سایت همایش عنـوان 
شده است که با محورهایی همچون علوم و مهندسی 
خاک  اقتصاد و بیمه کشاورزی  ترویج کشـاورزی و 
توسعه روستایی  علوم باغبانی  علوم و مهندسی آب  

هـای کشـاورزی و  گیاهپزشکی  مکانیک مـاشـیـن

نژادی گیـاهـان زراعـی   مکانیزاسیون  به زارعی و به
علوم دامی  صنایع غذایی مورد بحث و تبادل نـظـر 

 کارشناسان این حوزه قرار خواهد گرفت6

 همایشهای تخصصی کشاورزی

 هشتمین همایش ملی یافته های پژوهشی کشاورزی

 برگزار می شود

رادیو به نقل از  خبرگزاری فارسبه گزارش 

  عبدالمهدی بخشنده معاون امور گفتگو

اقتصادی و برنامه ریزی وزیر جهاد کشاورزی به 

سهم بخش کشاورزی از اقتصاد کشور اشاره کرد 

و اظهار داشت: بخش کشاورزی سهم دوازده 

درصدی از کل تولید ناخالص ملی و یک سهم 

بیست درصدی از کل اشتغال کشور را دربر 

 دارد6

بخشنده به مشکالت حوزه کشاورزی مانند 

های  کمبود آب و سالمند بودن مالکان زمین

کشاورزی  اشاره کرد و در عین حال گفت: در 

مقابل این مشکالت  از مزیت هایی نیز همانند  

کرده جوان  ورود  تنوع اقلیمی  نیروهای تحصیل

تکنولوژی جدید در سال های اخیر  هستیم که 

میلیون تن محصوالت در 122نتیجه آن تولید 

 این حوزه است6

وی افزود: در حال حاضر ساالنه دوازده تا سیزده 

میلیون تن محصوالت کشاورزی وارد می کنیم 

که عمده آن گندم  دانه های روغنی و کنجاله 

 مورد نیاز صنعت مرغداری است6

معاون امور برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی 

به سیاست های اجرایی این وزارتخانه اشاره کرد 

و گفت: این وزارتخانه برنامه ای را برای افزایش 

تولید در هشت محصول راهبردی و اساسی 

کشور مانند  گندم  جو  برنج  دانه های روغنی و 

ذرت در حال تهیه بود که پس از ابالغیه مقام 

معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی به تهیه 

این برنامه سرعت دادیم و جز  اولین وزارتخانه 

ها بودیم که به شورای اقتصاد کشور در دولت 

 ابالغ کردیم6

وی افزود: طبق برنامه ریزی که انجام داده ایم  

در یک دوره هفت تا هشت ساله می توانیم تراز 

 تجاری بخش کشاورزی را مثبت کنیم6

در ادامه سید رضا نورانی رئیس کنفدراسیون 

صادرات خاطرنشان کرد: اگر در حوزه کشاورزی 

بالیای طبیعی مانند طوفان و سیل و سرمازدگی 

نداشته باشیم  هیچ کسری در بخش محصوالت 

زراعی و کشاورزی نخواهیم داشت6 به عنوان 

به دلیل سرمازدگی که  86مثال در سال 

داشتیم  تا سه سال مشکل تولید انار در کشور 

 وجود داشت6

بخشنده در ادامه اظهار داشت: با تالش دو 

وزارتخانه جهاد کشاورزی و نیرو و با موافقت 

رهبر معظم انقالب  مصوب شد امسال ده 

 وگوی رادیویی عنوان شد در قالب یک گفت

و از  42بخشنده: سهم کشاورزی از اقتصاد 

 درصد 26اشتغال 

میلیارد دالر از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار 

این وزارتخانه برای تامین آب و زهکشی قرار گیرد که 

این طرح در یک دوره چهار ساله زمان می برد و یک 

 میلیون هکتار از اراضی را پوشش می دهد6

وی با بیان اینکه منابع مالی این طرح توسط دولت 

پیش بینی شده است  اظهار امیدواری کرد: ما می 

توانیم در یک دوره سه الی چهار ساله کل اراضی 

 کشور را به شبکه آبیاری مدرن تجهیز کنیم6

معاون وزیر جهار کشاورزی تاکید کرد: این طرح تاثیر 

وری محصوالت  بسیار زیادی در افزایش بهره

 کشاورزی و همچنین آب دارد6

وی به طرح های دیگر وزارت جهاد کشاورزی اشاره 

کرد و اظهار داشت: یکی از طرح های دیگری که 

قصد اجرای آن را داریم این است که تولید محصوالت 

باغی را به گلخانه ها منتقل کنیم  زیرا در گلخانه ها 

 مصر  آب بسیار کمتر است6

 صفحه اول
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مدیرکل دفتر نظام بهره برداری سازمان مرکزی 

 تعاون روستایی کشور:

درصد واحدهای کشاورزی  51

 هکتار هستند 46زیر 

 
به گزارش ایرنا  نادر علیزاده درکارگاه آموزشی 

آشنایی با قوانین و مقررات تعاونی های تولید 

روستایی که باحضور جمعی ازکارشناسان در سالن 

باغستان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد  افزود: 

بسیاری از این واحدهای خرد  اراضی حاصلخیزی 

را در اختیار دارند که به دلیل بهره برداری 

ناصحیح  قابلیت خود را به تدریج از دست می 

 دهند6

وی خاطرنشان کرد: قانون ارث  کاربری اراضی  

خرید و فروش ها  بیکاری  فقر و نگرش ناصحیح 

به مقوله زمین از جمله دالیل پراکندگی اراضی 

کشاورزی است و استمرار این روند  کاهش 

وری مصر  آب  کاهش ضریب مکانیزاسیون و  بهره

کیفیت و کمیت محصوالت  فرسایش خاک  

مهاجرت و حاشیه نشینی  رقابتی نبودن تولید و 

 کاهش درآمدها را به دنبال دارد6

علیزاده با اشاره به نر  خرد شدن اراضی کشاورزی 

اراضی تا  1382تا  1372گفت: متاسفانه از سال 

تا  12درصد و اراضی  96درصد به  95دو هکتار از 

درصد رسیده  این  12درصد به  19هکتار از  52

در حالی است که در کشور ترکیه که در همسایگی 

کشور ایران قرار دارد  روند خرد شدن اراضی 

متوقف شده و برخال  آمار کشور ما گزارش می 

 شود6

وی افزود: کشورهایی که راهبردهای نظام بهره 

برداری توسعه کشاورزی را مورد توجه قرار 

دهند به سمت اقتصادی کردن تولید حرکت  می

 می کنند6

علیزاده  موازی کاری و تعدد دستگاههای اجرایی 

در زنجیره اقتصادی بخش کشاورزی  عدم واگذاری 

امور تصدی گری به بخش های غیردولتی  ضعف 

در اجرای قوانین مربوطه  محدودیت در منابع آب 

و خاک  فرسایش و تخریب منابع  افت آبهای 

زیرزمینی  خرد بودن اراضی  اجرایی نشدن الگوی 

کشت مناسب  باال بودن سن بهره برداران وکم 

سواد و بی سواد بودن کشاورزان  محدودیت توسعه 

مکانیزاسیون و باال بودن هزینه تولید را از جمله 

مشکالت درونی و بیرونی تحقق کشاورزی پایدار 

 عنوان کرد6

 
 

وزیر جهاد کشاورزی: با توسعه مکانیزاسیون  

اجرای عملیات خاک ورزی  استفاده از بذرهای 

مقاوم به خشکی و زودرس و توسعه کشت متراکم 

درصد در  22محصوالت کشاورزی می توان تا 

 مصر  آب کشاورزی صرفه جویی کرد6

وزیر جهاد کشاورزی گفت: بررسی راهکارها و 

تامین منابع الزم به منظور افزایش بهره وری 

منابع آب و خاک  اساسی ترین موضوع در دستور 

 6کار وزارت جهاد کشاورزی است

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از 

پایگاه اطالع رسانی وزارت جهاد کشاورزی  

مهندس محمود حجتی در نشست با خبرنگاران با 

اشاره به عزم جدی دولت در بهینه سازی مصر  

آب در همه بخش ها و بویژه بخش کشاورزی 

اظهار داشت: در راستای افزایش بهره وری از 

هزار هکتار از  222منابع آب  امسال برای تجهیز 

اراضی کشاورزی به سیستم های نوین آبیاری 

 6برنامه ریزی شده است

وی تصریح کرد: با توسعه مکانیزاسیون اجرای 

عملیات خاک ورزی  استفاده از بذرهای مقاوم به 

خشکی و زودرس و توسعه کشت متراکم 

درصد در  22محصوالت کشاورزی می توان تا 

 6مصر  آب کشاورزی صرفه جویی کرد

وزیر جهاد کشاورزی در بخشی از این نشست با 

اشاره به منابع در نظر گرفته شده برای بهره 

برداری بهینه از منابع آب گفت: مسال با 

میلیارد تومان  1322های دولت و مجلس  حمایت

برای تجهیز اراضی کشاورزی به سیستم های 

 6نوین آبیاری اختصاص یافته است

وی افزود: عالوه بر این از محل منابع صندوق 

میلیارد دالر در افقی چهار ساله  165توسعه ملی 

هزار هکتار اراضی کشاورزی  552برای احیای 

میلیون دالر برای آبیاری  522خوزستان و ایالم و 

هزار هکتار از اراضی سیستان با لوله اختصاص  96

 6داده شده است

 2مهندس حجتی اضافه کرد: همچنین حدود 

میلیارد دالر برای احداث شبکه های پایاب سدها 

و بهره برداری از آب های مرزی در افقی چهار 

 ساله در نظر گرفته شده است6

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: افزایش 

تولید محصول در واحد سطح در راستای اجرای 

سیاست های اقتصاد مقاومتی در دستور کار این 

 6وزارتخانه قرار دارد

مهندس حجتی د باره رویکردهای تنظیم بازار 

کالن بخش کشاورزی اظهار داشت: اولویت وزارت 

جهاد کشاورزی تامین محصوالت از محل تولید 

داخلی  نظام مند کردن بازار عرضه و تقاضا و 

 6مقابله با واردات بی رویه است

وی تاکید کرد: باید نگاه صادرات گرا در کشور 

تقویت و زیرساخت های الزم برای صادرات مازاد 

 6بر نیاز تولیدات داخلی فراهم شود

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در این راستا در سفر 

به کشورهای روسیه  چین و عراق  

هایی با کشورهای یادشده در زمینه  موافقتنامه

صادرات آبزیان  لبنیات و گوشت مرغ مبادله شده 

 6است

 مهندس حجتی در نشست خبری اعالم کرد:

 افزایش بهره وری منابع آب و خاک اساسی ترین موضوع در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی 

 گزیده خبرهای کشاورزی ایران

به گزارش ایرنا  اسحاق جهانگیری در بزرگداشت 

روز مهندسی کشاورزی در پژوهشکده نفت این 

میلیارد دالر  12مطلب را بیان کرد و افزود: این 

برای چهارسال آینده از منابع صندوق توسعه در 

اختیار این وزارتخانه ها قرار می گیرد و تاکنون 

در هیچ مقطعی در کشور در اختیار این دو 

 وزارتخانه نبوده است6

وی ادامه داد: این منبع برای طرح های آب و 

خاک و مهار آب می باشد و بسیار اثرگذار خواهد 

 بود6

معاون اول رییس جمهوری به توجه دولت در 

زمینه کشاورزی اشاره کرد و گفت: قوه مجریه 

در زمینه کشاورزی اهمیت و نقش ویژه ای قائل 

است و این به سبب اقتصاد کشور و اهتمام به 

 امنیت قضایی است6

جهانگیری اضافه کرد: بخش کشاورزی بخش 

مهمی در تولید ناخالص داخلی و اشتغالزایی 

دارد و توجه به آن از مهمترین اولویت های 

 دولت محسوب می شود6

وی خاطرنشان کرد: توسعه پایدار بخش 

کشاورزی ضامن استقالل اقتصاد کشاورزی  

ماندن مردم در روستاها و همچنین خوداتکایی 

 است6

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه دولت 

خود را متعلق به بخش های مختلف اعم از 

کشاورزی می داند گفت: چالش های این بخش 

باید شناسایی شده و راهکارهایی برای آن 

 اندیشیده شود6

جهانگیری تصریح کرد: مجموعه نظام مهندسی 

و افراد تحصیلکرده نیز باید به دنبال راهکار 

باشند و دولت خود را متعلق به تحصیلکرده های 

بخش اقتصادی می داند و راهکار  نظریه و نقد 

 سیاست های آنها را خواهان است6

وی اضافه کرد: دولت دست منتقدان خود را می 

بوسد که نقد عالمانه انجام دهند و راهکارهای 

 روشنی را نشان دهند6 

معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: در حال 

حاضر بهره وری پایین عوامل تولید در بخش 

کشاورزی از جمله چالش ها است که باید به آن 

 توجه شود6

جهانگیری اظهار داشت: چالش های این بخش با 

برنامه زمانبندی شده از میان می رود که از 

جمله برخی از آنها  کوچک شدن زمین های 

کشاورزی و ضعف دانش در بخش فرآوری ها 

 است6

وی با بیان اینکه در بخش کشاورزی نیازمند 

آموزش و ترویج علم هستیم گفت: نظام 

مهندسی می تواند در این زمینه کمک بسزایی 

داشته باشد تا نیروی انسانی بخش کشاورزی از 

 دانش الزم بهره بگیرد6

جهانگیری در ادامه به موضوع آب نیز اشاره کرد 

و گفت: باید بپذیریم میزان بارش کشور در 

میلیمتر بیشتر نیست؛ در جلسه  222حدود 

شورای آب نیز که برگزار کرده ایم گفتیم که 

دغدغه ما فقط آب کشاورزی نمی باشد بلکه 

موضوع آب به کیفیت و کمبود آن نیز منتقل 

 می شود6

وی بر آبیاری نوین در بخش کشاورزی تاکید 

کرد و گفت: باید در این خصوص نیز برنامه 

 ریزی های الزم صورت پذیرد6

معاون اول رییس جمهوری در ادامه تاکید کرد: 

بخش کشاورزی نیازمند این است که از دانش 

صاحبنظران این بخش استفاده بیشتری شود و 

 دولت در این بخش تاکید ویژه ای دارد6

 جهانگیری:

  میلیارد دالر برای طرح های آب و خاک به وزارت کشاورزی و نیرو داده می شود 46

 صفحه اول

http://dolat.ir/Images/News/Smal_Pic/5-12-1393/IMAGE635603896738881250.JPG
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 رییس سازمان امور اراضی خبر داد

آغاز عکسبرداری هوایی از اراضی کشاورزی    
به گزارش خبرنگار مهر  مدیرعامل و رئیس هـیـئـت  

های کشاورزی وزارت جهـاد و    مدیره شرکت شهرک 
کشاورزی در مراسم افتتاحیه این شرکت  با اشاره به  
اینکه استان البرز چهارمین استانی است که به ایـن  
شرکت تجهیز می شود گفت: این شرکـت شـامـل  
تمام شیوه های نوین کشاورزی اعم ازگلـخـانـه ای   

شود که به سبب کمبود و بحـران    دامی و شیالت می 
 آب بسیار ضروری هستند6 

سید نظام الدین سجادی تصریح کرد: بـحـران آب  
های کشت را بوجود می آورد کـه    الزام تغییر روش 

حکم به تغییر الگوهای قدیمی داده و راهی جز پیش  
رفتن به سوی کشت هـای گـلـخـانـه ای بـاقـی  

گذارد6 وی طرح و تصویب و اجـرای شـرکـت    نمی 
شهرک های کشاورزی را تنها راه مبارزه با مشکـالت  
و بحرانهای بی آبی و خدمات رسانی به زمـیـنـهـا و  
مدیریت صنایع کشاورزی و دامی دانست و افزود: بـا  
احداث این شهرکها به جای کشت افقی  عمودی کار  
می کنیم و به جای انتقال دهها خط برق و آب و گاز  
به یک خط بسنده می شود6 وی نظارت دقـیـق بـر  
عملیات کشت و مدیریت مسـلـط و کـم شـدن  

های تولید را از جمله محاسن این سـیـسـتـم    هزینه 
مجتمع در سـراسـر    622کشت خوانده تاکید کرد:  

کشور کلنگ خورده است که گام بلندی در رسیـدن  
 به این امر است6 

سجادی ضمن تاکید بر نیاز حمایتی یک یا دوسـالـه  
های کشـاورزی تـاکـیـد    از پا گرفتن شرکت شهرک 

کرد : ما اطمینان داریم که این شرکتهای نو پـا بـه  
زودی سودآور شده و نه تنها به کمکـهـای دولـتـی  
نیازی نخواهند داشت  بخش های دیـگـر را نـیـز  
حمایت خواهند کرد6 سجادی تعداد مجوز های صادر  

پروژه خوانده و گفت: البرز زمیـنـه    13شده استان را  
کار بسیار مناسبی دارد و به لحاظ بازار مصر  بزرگ  
خودش به عنوان کالن شهر  همجواری با تهـران را  

 نیز می تواند بازاری برای محصوالتش بداند6 
وی بحران شدید بی آبی استان البـرز  آمـار بـاالی  
تحصیلکردگان علمی کشاورزی استان و پیـشـیـنـه  
تجربه و فعالیت های شهرکی را از جمـلـه مـزایـای  
منطقه جهت راه اندازی شهـرک هـای کشـاورزی  
دانست و افزود استان البرز از استان های اولویت دار  
فعالیت های مجتمعی و شهرکی است6 وی یـادآور  
شد: اگرچه همه زمینه های کشت و زرع و دامـداری  
مهم است در البرز کشت های گلخانه ای اولـویـت  
دارد و منطقه ای مانند ماهدشت و ظهیر آباد بسیـار  
مناسب هستند6 سجادی اعالم کرد در استان الـبـرز  

های کشت گلخانـه ای    سقف و محددیت برای مجوز 
و به هر تعداد تقاضا پاسخ مثبـت داده   قایل نیستیم  

خواهد شد6 وی تصریح کرد: واحد های دامی به علت  
علوفه خواه بودن و مصر  باالی آب در اسـتـان بـه  
صرفه نیستند و اما کشت و زراعت جوابگو خـواهـد  

 بود6 
مهندس سجادی ضمن اشـاره بـه کـمـبـود آب  
کشاورزی و بحران آب گفـت: عـلـی رقـم تـمـام  

های ارزنده ای که جهادگران و دولت و دسـت    تالش 
اندرکاران در طی سالیان پس از انـقـالب در امـر  
زهکشی  تجهیز  نو سازی و شبکه آبی و سدها انجام  
داده اند  طی ده سال گذشته حرکتها چندان مفـیـد  
نبوده است6 اگرچه ادامه این روشها الزم اسـت امـا  

 توان به آنها بسنده کرد6   نمی 

سجادی با اشاره به بهترین گام پس از انقالب یعنـی  
تغییر الگوهای کشت افزود: ادامه این راه به جـایـی  
نخواهد رسید مگر با ورود دانش جدید6 وی گفت بـه  
عنوان مثال در یک هکتار زمین زیر کشت خیـار در  

تن برداشت می شود کـه بـرای    32تا    22فضای باز  
هزار متر مکـعـب آب الزم    12این میزان محصول  

است  در حالیکه در روش گلخانه ای در همان هکتار  
هزار متر مکعب    12تن محصول را می شود با     622

آب برداشت کرد 6 اگرچه ذهنیت مردم بربی کیفیـت  
یا بی خاصیت بودن خیار یا میوه های گلخانه ایست   
واقعیت خال  این باور است و مطابق بررسـی هـای  
آزمایشگاهی به دلیلی استریل بودن محل کاشـت و  
نبود آفت و عدم استفاده از آفت کشهـا مـحـصـول  
گلخانه کیفیتی باالتر و سالم تر از محصول فضای باز  

 دارد6 
سجادی دومین مشکل مطرح شده در امر کشـاورزی  
را عدم تکمیل زنجیره کشت تولیدات کشـاورزی و  
دامی دانسته خاطر نشان ساخت: از ابتدای انـقـالب  
اسالمی تاکنون سطح زیرکشت و محصوالت دامـی  

میلیون تـن بـه    25کشاورزی چهار برابر شده و از  
میلیون تن رسیده است اما مسایل و مشکـالت    122

کشاورزان نیز بیشتر شده است6 همین امر انگیـزه و  
رغبت کشاورزان را کاهش داده و بخـش زیـادی از  
 درآمدها را به سمت سلف خر و دالالن برده است6 

در پایان رسول سلگی به عـنـوان مـدیـر شـرکـت  
های کشاورزی استان البرز معرفی شد6 سلگی    شهرک 

ضمن ابراز امیدواری از آینده این شرکت گـفـت: از  
های کشاورزی کرج بسیار گران قیمت    آنجا که زمین 

هستند محصوالت کشت شده نیز بـایـد از نـوعـی  
باشند که قیمت باالیی دارند6 وی ضمن اشـاره بـه  
زمان بر بودن خروج محصوالت آبخواه از زیـرکشـت  
تاکید کرد: این فرایند به راحتی امکان پذیر نیست و  
ای    تغییر شیوه کشت و شیفت دادن به فضای گلخانه 
 کمک بزرگی د رراه رسیدن به این امر خواهد بود6 

هزار تنی تولید سـبـزی و    822سلگی با اعالم رقم  
  28صیفی در استان البرز گفت: در حـال حـاضـر  

محصول زراعی شاخص در استان کشت می شودکـه  
هزار و    11نوع آن سبزی و صیفی است و معادل    17
هکتار فضای باز کشت را به خود اخـتـصـاص    711

هکتـار    22داده است6 وی افزود: این در حالیست که  
زمین گلخانه ای زیر کشت سبزی  صیفی  گـلـهـای  
آپارتمانی و شاخه بریده است که محصولی مـعـادل  

تن تولید می کند6 وی تصریح کـرد:    974پنج هزار و  
تن در هکتار که    294این آمار یعنی به طور متوسط  
تـن    622تـا    922با روش گلخانه ای می تـوان  

محصول در این زمینه دست یافـت و از خـاک و  
 نیروی انسانی به بهترین وجهی استفاده کرد6 

 شرکت شهرک های کشاورزی استان البرز افتتاح شد

رییس سازمان امـور اراضـی کشـور از آغـاز 

عکسبرداری هوایی از هفت میلیون هکتار اراضی 

کشاورزی در راستای اجرای طـرح کـاداسـتـر 

اراضی کشاورزی در قالب تفاهم نامه مشترک بـا 

 سازمان نقشه برداری خبر داد6 

به گزارش خبرنگار ایسنا  قباد افشار در مـراسـم 

امضای تفاهم نامه مشترک با سازمـان نـقـشـه 

برداری کشور اظهارکرد: در مرحله اول این طرح 

قانون برنامه پنجم تـوسـعـه   55به استناد ماده 

پایش  تعیین کاربری و سند دار کـردن اراضـی 

کشاورزی) کاداستر( اجرا می شود که در ایـن 

تفاهم نامه مشترک بین سازمـان امـور اراضـی 

کشور و سازمان نقشه برداری کشور بر آن تاکید 

 شده است6 

وی افزود: براساس این توافـق  عـکـسـبـرداری 

هوایی دیجیتال از اراضی کشاورزی و تهیه ارتـو 

 19میلیون هکتار از اراضی کشاورزی  668فتوی 

استان کشور از جمله تهـران  الـبـرز  گـیـالن  

مازندران  گلستان  اردبیل  زنجان  هرمزگان  قم  

خراسان شمالی  آذربایجان شرقی  آذربـایـجـان 

مـاه در  18رضوی  مرکزی و همدان به مدت 

 مرحله نخست این طرح کلید می خورد6 

رییس سازمان امور اراضی ادامه داد: مـحـدوده 

اجرای پروژه عکسبرداری هوایی دیجیتالی بـرای 

اراضی کشاورزی کل کشور است که در مرحـلـه 

 825نخست به میزان تقریبی شش میلیـون و 

هزار هکتار با اعتباری حدود پنج میلیارد تومـان 

آغاز می شود اما این طرح در مرحله نخست بـه 

 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد6  222

افشار اظهـار کـرد: مـجـمـوع اجـرای طـرح 

عکسبرداری هوایی و نقشه ها و کاداستر اراضـی 

 18میلیون هـکـتـار در  1867کشاورزی برای 

میلیارد تومانی  722استان کشور با اعتبار حدود 

 پیش بینی شده است6 

وی با اشاره به تخصیص ردیف بودجه مستقل در 

بودجه سال آینده برای اجرای این طرح گـفـت: 

مرحله دوم اجرای طرح نیز با تامین اعتبار مـورد 

میلیون هکـتـار  12در  49نیاز از نیمه دوم سال 

از اراضی کشاورزی کشور انجام می شـود و در 

تالش هستیم کاداستر اراضی کشاورزی کشور تا 

 پایان دولت یازدهم به اتمام برسد6 

رییس سازمان امور اراضی عنـوان کـرد: طـرح 

کاداستر اراضی کشور بـا هـمـکـاری سـازمـان 

مختلف از جمله سازمان نقشه بـرداری کشـور  

وزارت راه و شهرسازی  سازمان ثبت اسـنـاد و 

امالک کشور  بنیاد مسکن و دیگر دستگاه هـای 

 مرتبط اجرایی می شود6 

درصـد اراضـی  42افشار با بیان اینکه بیش از 

کشور به عنوان اراضی کشاورزی و منابع طبیعی 

در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داشته کـه 

در مدیریت اراضی کشاورزی اهمیـت بسـزایـی 

دارد  اظهارکرد: نقشـه کـاداسـتـر اراضـی در 

شناسایی نوع کشت  خـاک  وضـعـیـت آب و 

 72مدیریت زمین موثر است و با توجه به اینکه 

درصد اراضی کشـاورزی کشـور دارای سـنـد 

مالیکت نیست برای مشـخـص کـردن اراضـی 

دولتی و شخصی و سند دار کـردن اراضـی بـه 

 نقشه کاداستر نیازداریم6 

وی با اشاره به اینکه کاداستر اراضی کشـاورزی 

 سال پیش انجام می شد  گفت:  92باید حدود 

اجرای کامل طرح کاداستـر اراضـی کشـاورزی 

کشـد و امـیـدواریـم  ماه طول مـی 36حداکثر 

سازمان نقشه برداری کشور برای عکـسـبـرداری 

هوایی از تکنولوژی های نوین دیـگـر کشـورهـا 

همچون استرالیا  فرانسه و آلمان بهره مند شـود 

تا نقشه کاداستر اراضی کشاورزی کشور به شکل 

 مدرن و مطابق با استانداردهای روز انجام شود6

 صفحه اول

 گزیده خبرهای کشاورزی ایران




