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 سرمقاله

به دلیل محدودیت های ناشی از تحریم های وضع           

شده در سالهای گذشته، بسیاری از صنایع و                

زیرساخت های کشور با کمبود سرمایه گذاری             

مواجه اند. اینک پس از توافق هسته ای این فرصت           

بوجود آمده تا با بهره گیری از آزاد شدن درآمدهای           

بلوکه شده ایران و سرمایه های داخلی و خارجی این     

 کمبود ها جبران شود. 

علیرغم آنکه برخی منابع خارجی سعی در بزرگ            

نمایی ریسک سرمایه گذاری در ایران را دارند ولی           

ظرفیت های موجود کشور از قبیل موقعیت                

جغرافیایی و آب و هوایی مناسب،  توان بالقوه                

، وجود منابع غنی نفت و گاز و سایر           GDPافزایش  

منابع تولید، بازدهی نسبی باالی سرمایه گذاری،           

وجود بازار بورس نسبتا منسجم، تسهیالت بانکی و          

مالیاتی و وجود نیروی کار تحصیل کرده و ارزان             

جذابیت خاصی برای سرمایه گذاران خارجی در بازار        

نوظهور ایران را به نحوی ایجاد کرده که گویا ایران            

 در مراحل اولیه توسعه است. 

در این راستا، از مدتها قبل شرکت های متعدد از             

کشورهای همسایه و اروپایی اقدامات اولیه برای            

سرمایه گذاری در صنایع کشور را آغاز نموده اند.            

قدر مسلم این شرکتها و کشورهای خارجی نیاز             

ایران به سرمایه گذاری و ظرفیت ها و مزیت های             

موجود کشور را درک کرده و سعی در سبقت گرفتن      

از سایر رقبا در بهره گیری از فرصت پیش آمده برای    

کسب هر چه بیشتر سود از طریق تولید )با هزینه             

پایین تر در داخل ایران( و عرضه کاالها و خدمات            

دارند بویژه آنکه در شرایط فعلی رشد اقتصادی آنها          

هم چندان مطلوب  نیست. با عنایت به این مطلب،            

درست است که ما به سرمایه گذاری اعم از داخلی و           

خارجی نیاز داریم ولی متولیان امر باید در بدو امر            

اولویت های سرمایه گذاری را با رعایت اصول توسعه         

پایدار و محیط زیست به نحوی تعیین کنند که              

بطور همزمان اهداف ملی مانند ایجاد شغل های            

 جدید و تثبیت قیمت ها بدست آید.  

در همین راستا، ضروری است که هدایت سرمایه            

گذاری خارجی مبتنی بر نیازهای ایران و منطبق بر          

نیازهای منطقه ای باشد و برای این منظور کارآمد           

ترین شرکت های خارجی در کنار شرکت های             

داخلی غیر رانتی سهیم شوند. عالوه بر این، گرچه           

توسعه صنایع نفت و گاز، حمل و نقل )شامل راه              

آهن و تردد هوایی(، صنایع سنگین، مراکز بهداشتی،        

صنعت گردشگری و غیره نیازمند سرمایه                 

های زیادی اند ولی انتظار می رود همواره در            گذاری

توزیع منابع اصولی مثل عدالت اجتماعی و ایجاد            

 فرصت های برابر رعایت شود. 

بر این اساس، مطابق با سند چشم انداز بیست ساله           

و در راستای توسعه پایدار، باید به توسعه مناطق             

درصد جمعیت کشور را در       03روستایی که بالغ بر     

گیرد نیز توجه مخصوص شود. رونق اقتصادی          بر می 

مناطق روستایی ایجاب می کند به مشکالت               

ها و جاده ها، کمبود وسایل            زیربنایی، کمبود راه   

حمل و نقل، سرد خانه و انبار و صنایع تبدیلی و               

تکمیلی، کمبود و فرسوده بودن ماشین آالت و              

تجهیزات کشاورزی، پایین بودن ضریب و درجه            

مکانیزاسیون در فرایند تولید، فرآوری، بسته بندی و        

نگهداری محصوالت و نیز وجود طرحهای ناتمام در         

 صنایع کشاورزی توجه نمود. 

در حال حاضرکمبود سرمایه مهمترین مانع توسعه         

بخش کشاورزی است. از اینرو، باید سرمایه گذاری          

برای رفع این مشکالت در اولویت قرار گیرد. این امر          

نه تنها منجر به کاهش ضایعات باال در مرحله تولید           

درصد(، حمل و نگهداری، و حتی مرحله         03تا    71)

درصد( می شود بلکه       03پس از تولید )تا حدود        

فرصت های شغلی زیادی در مناطق روستایی کشور         

بوجود می آورد. از آنجا که بخش خصوصی داخلی           

تمایل کافی در سرمایه گذاری کشاورزی ندارد، لذا          

استفاده از سرمایه های خارجی بویژه در توسعه             

صنایع تبدیلی و تکمیلی و نگهداری محصوالت            

کشاورزی در ایران که دسترسی به فن آوری های            

 نوین را تسهیل می کند تقریباً یک ضرورت است.  

نهایتا توجه به این نکته ضروری است که آنچه طی           

دهه های اخیر و بخصوص در طول سال های تحریم          

به ایران تحمیل شد در وهله اول عدم دسترسی              

کافی به تکنولوژی های مدرن و دانش بنیان است.           

لذا نباید به بهانه سرمایه گذاری خارجی، فقط به             

مصرف کننده کاالها و خدمات تولیدی سایر کشورها        

تبدیل شویم. بویژه باید توجه کرد که بسیاری از             

تولیدات داخلی از جمله برخی مواد غذایی فرآوری          

شده در حال حاضر توان رقابت با تولیدات مشابه             

خارجی را ندارند و لذا نباید اجازه داد سرمایه                

گذاران خارجی در قالب واردات و یا تولید و فروش            

در داخل ایران مشکالت جدیدی را برای                   

 تولیدکنندگان داخلی فراهم آورند.  

 دکتر محمد بخشوده
 عضو کمیته روابط عمومی و امور بین الملل انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

 فهرست مطالب

 سرمقاله 

 7/ای ـ لزوم جهت دهی سرمایه های خارجی پس از توافق هسته
 
 

 اخبار انجمن 

 0/آغاز شد  IJAREـ پذیرش مقاالت علمی ـ پژوهشی در  

 0/ـ جلسه کمیته روابط عمومی و امور بین الملل انجمن برگزار شد

 0/بروز شد  IJAREـ سایت مجله  

 0/ـ برگزاری جلسه ماهانه هیئت مدیره انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

 0/ـ برگزاری جلسه کمیته گردهمایی های انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
 
 

  تحلیل اقتصادی روز 

 0/های بازار کشاورزی ایران )بخش اول( بورس کاالی کشاورزی و چالش
 
 

  پیشگامان اقتصاد کشاورزی ایران 

 0/دکتر جواد ترکمانی
 
 

 معرفی گروه های اقتصاد کشاورزی دانشگاه های کشور 

 4/ـ گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
 
 

 مقاالت اختصاصی 

 5چگونگی تکوین و تکامل علم اقتصاد کشاورزی )بخش دوم(/
 
 

 معرفی کتاب 

 6/های بازرگانی ها و سیاست ـ کتاب تجارت بین الملل، نظریه
 
 

 گزیده اخبار کشاورزی ایران 

 5/گذاری اروپایی زمینه ارتقای کشاورزی در ایران ... ـ توافق جدید فائو و بانک سرمایه

  6/های شادگان ـ برداشت هزار تن خارک و رطب از نخلستان

  6/هکتار گلخانه درکشور وجود دارد 833هزار و  8ـ بیش از 

  6/ـ خروج دو تاجر بزرگ از تولید و تجارت پسته کرمان

 6/ـ صادرات آب رایگان به خارج از کشور با کاشت هندوانه

 1ـ رونمایی از روبات سبز /

 1/ریالی برای واردات هر کیلوگرم گندم و جو به کشور 7533ـ اخذ مابه التفاوت 

 1/ـ صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی پس اندازهای خرد را به سمت بازار سرمایه ...

 1/ـ دریافت نشان تعالی روابط عمومی توسط بانک کشاورزی

 8/ـ خرید شش میلیون تن گندم داخلی باکیفیت

 8/میلیارد دالری بانک کشاورزی  در اقتصاد کشور 9ـ سرمایه گذاری 

 8/ـ هشدار روسیه به استفاده از محصوالت تراریخته

 8/درصدی برنج تدوین شد 65ـ طرح خوداتکایی 

 9/ـ ترکیه کشمش ایران را دامپینگ کرد

 9/ـ صادرات زردآلو و گیالس به ترکیه

 9/ـ بازار زعفران ایران همچنان تهدید می شود

 73/ـ واردات انواع میوه های خارجی

 73/هزار تن شکر از برزیل خریداری شد 753ـ 

 73/هزار میلیارد تومانی مالیات تا پایان تیرماه 07ـ درآمد 

 73/فروشد ها می های دولتی خود را به خارجی ـ ایران دارایی

 لزوم جهت دهی به سرمایه های خارجی پس از توافق هسته ای 
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 اخبار انجمن

چرا بورس کاالی کشاورزی در ایران شـکـل         

 کرفت؟

برای پاسخگوئی به این سئـوال در ابـتـدا بـایـد                

های موجود در بازار کشاورزی را شناسـائـی           چالش

نمود. چالش های موجود در بازار بخش کشـاورزی          

 چیست؟ 

هـای     طی سی سال گذشته کلیه اهداف و فعالیـت        

وزارت جهاد کشاورزی در زمینه بخش کشـاورزی         

معطوف بر افزایش تولید و کاهش وابسـتـگـی بـه             

بازارهای جهانی بوده است. اهم چالش های موجود         

 در بازار  بخش کشاورزی بشرح زیر می باشد:    

 وجود بازار سنتی در بخش کشاورزی  -7

توسعه نیافتگی نهادها و بازارهای مالی در بخش        -0

کشاورزی و فقدان ابزارهای مالی مناسب )مـانـنـد           

 ابزارهای مشتقه(

عدم شفافیت بازار: عدم دسترسی آسان و سریع         -0

و همگانی به اطالعات مربوط به مـیـزان تـولـیـد،          

 عرضه، تقاضا و قیمت ها

سهم بسیار کم تولید کنندگان از قیمت نهـائـی          -4

 کاال

وجود تنگناهای ساختاری در بخش کشـاورزی         -5

از جمله باال بودن نرخ بـی سـوادی در مـیـان                 

کشاورزان و کوچک بودن اندازه مزارع و واحدهـای         

اقتصادی و پراکنده بودن آنها که بـه کـارگـیـری             

روش های نوین آبیاری و تولید را محدود ساخـتـه           

 است.

سودآوری اندک در بخش کشاورزی به دلـیـل            -6

کوچک بودن مقیاس واحدهای بـهـره بـرداری و            

فعالیت ها و باال بودن ریسک تـولـیـد کـه ایـن                 

وضعیت منجر به کاهش تمایل به سرمایه گـذاری          

 در این بخش شده است.

کمبود سرمایه گذاری در زمـیـنـه ایـجـاد و                -1

 گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی

ـ فقدان سیاست ها و برنامـه هـای تشـویـقـی               8

مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصـوصـی و           

 تولید تجاری در بخش کشاورزی

ـ عدم انسجام بازار اولیه و بی انگیزه بودن منابـع           9

 بخش خصوصی در جهت سرمایه گذاری تولیدی.

ـ فراهم نبودن زمینه های جلب سرمایه گذاری        73

خارجی به خاطر عدم شفافیت بـازار و قـیـمـت،              

قوانین و مقررات سیال ناظر بر فـعـالـیـت هـای               

اقتصادی و وجود ریسک های سیاسی ، اقتصادی و         

 اجرایی

کمبود اعتبارات: بویژه برای تولید کنـنـدگـان          -77

برای تامین نهاده های تولیـد و خخـیـره سـازی               

 محصوالت خود

محدود بودن بازار : به علت فقدان اطالعات و           -70

عدم دسترسی آسان تولید کنندگان به بازار هـای          

 بزرگ و وجود بازار غیر رقابتی و ناکارا  

 نوسانات فصلی قیمت محصوالت کشاورزی-70

حاشیه بازار یابی: تفاوت بسیار بیـن قـیـمـت        -74

 محصول در محل تولید و محل بازار مصرف

دخالت دولت در بازار بانحاء مختلف از جملـه           -75

 قانون خرید تضمینی

از این رو برای ایجاد تحرک و سرمایه گـذاری در        

بخش کشاورزی می باید اصالحـات اسـاسـی در            

حوزه های مالی مختـلـف و بـازار مـحـصـوالت                

کشاورزی صورت گیرد. با توجه به نقش کـلـیـدی            

تامین سرمایه و تاثیر کارکرد بازارهای مـالـی، بـه            

کارگیری ابزارهای مالی مناسب جهت تامین مالـی        

طرح ها در این بخش از اهـمـیـت بـه سـزایـی                  

برخوردار است. پس برای برطرف نمودن برخی از          

مشکالت بازار کشاورزی دولت اقـدام بـه ایـجـاد             

 بورس کاالی کشاورزی نمود

بورس کاالی کشاورزی ایران در راستای کمک بـه         

اصالح ساختار بازار محصوالت کشاورزی و ایـجـاد         

بازار مناسب در این زمینه و همچنین مشـارکـت           

بخش خصوصی در تـقـویـت بـازار مـحـصـوالت               

قانون اسـتـفـسـاریـه         95کشاورزی بر اساس ماده     

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتـمـاعـی و            

فرهنگی جمهوری اسالمی ایـران مصـوب سـال            

قانون تنظیم بخشی از مقررات       770و ماده     7019

کل کشور، مصـوب      7083مالی دولت مصوب سال     

مجلس شورای اسالمی و همـچـنـیـن           1/9/7083

قانون تاسیس بورس اوراق بهـادار مصـوب سـال            

تاسیس گردید. پس   7080در شهریور سال  7045

از چندین سال فعالیت بوس کشاورزی و فـلـزات          

انه دولت اقدام به تشکیـل بـورس         گبصورت جدا   

کاال نمود که در حال حاضر در بورس کاال گروهای          

فلزات ـ مواد پتروشیمی و     -کالئی مانند کشاورزی  

  قیر معامله می شود.

 

 اهداف راه اندازی بورس کاالی کشاورزی

 گسترش بازار سرمایه در بخش کشاورزی-7

 کمک به اصالح ساختار بازار سنتی-0

کاهــش تصــــدیگــری دولت در بخش بازار       -0

 محصوالت کشاورزی

 ادامه در صفحه بعد ....

 جلسه کمیته روابط عمومی و امور بین الملل انجمن برگزار شد

جلسه کمیته روابط عمومی و امور بین الملل انجمن اقتصاد کشاورزی ایران با حضور نماینده فائو در ایران                

 تیرماه در محل صندوق توسعه ملی برگزار شد.  07روز چهارشنبه 

در راستای پی گیری تصمیماتی که در جلسات قبلی اتخاخ گردید راهکارهای همکاری با فائو مورد بحث و                

بررسی قرا گرفت و مقرر شد سلسله جلسات سخنرانی علمی از طرف نماینده فائو در دانشکده اقتصاد و                     

 توسعه کشاورزی دانشگاه تهران برگزار شود.

پایگاه الکترونیک مجله انگلیسی زبـان انـجـمـن            

 Iranian Journal ofاقتصاد کشاورزی ایران بنام        

Agr i cu l t u r a l  a nd  Na t u r a l  Re s ou r c e 

Economics    .بروزرسانی شد 

مجله اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی ایران اخیراً        

از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تـوسـط    

انجمن اقتصاد کشاورزی ایران به زبان انگـلـیـسـی      

اجازه انتشار یافته است. این مجله سالی دو بـار و             

 در تابستان و زمستان منتشر خواهد شد.

عالقمندان برای کسب اطالعات بیشتر به نشـانـی          

 سایت در لینک زیر مراجعه فرمایند.

Iranian Journal of Agricultural and Natural 

Resource Economics 

 بروز شد IJAREسایت مجله 

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

 

 تحلیل کارشناسی روز

جلسه ماهانه هیئت مدیره انجمن اقتصاد کشاورزی    
ایران چهارشنبه هفتم مرداد ماه در دبـیـرخـانـه             
انجمن واقع در گروه اقتصاد کشـاورزی دانشـگـاه           

 تهران برگزار شد.
در این جلسه موضوعات و محور هـای دهـمـیـن             
کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران کـه در         
اردیبهشت ماه سال آینده در دانشگاه کرمان برگزار     
خواهد شد مورد بحث و تبادل نظر قرار گـرفـت و         
مقرر شد پس از جمع بندی مطالب در کـمـیـتـه            

 گردهمایی های علمی نهایی شود.
های آموزشی پیشنـهـادی       همچنین موضوع کارگاه  

کمیته گردهمایی های علمی مطرح شد. در ایـن            
رابطه با توجه به اینکه سیاست انجمن بـرگـزاری           
کارکاگاه های آموزشی برای کارکنان مـوسـسـات          
اجرایی و بویژه واحدهای کسـب و کـار بـخـش               
خصوصی می باشد مقرر شد کمیته نام هر یـک از     
کارگاه ها را به همراه سرفصلهای دوره و مخاطبـان          

 مورد نظر تنظیم و ارائه نماید.

 برگزاری جلسه ماهانه هیئت مدیره انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

 آغاز شد  IJAREپذیرش مقاالت علمی ـ پژوهشی در 
 

با کمال افتخار به اطالع محققان، پژوهشگران، دانشـجـویـان و               

اساتید محترم اقتصاد کشاورزی و رشته های مرتبط می رسـانـد             

 Iranian Journal of Agricultural andکه مجله بین الملـلـی        

Natural Resource Economics           وابسته به انـجـمـن اقـتـصـاد

کشاورزی ایران آماده دریافت مقاالت علمی ـ پـژوهشـی شـمـا               

 محققان گرامی می باشد.  

عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر از چـگـونـگـی          

در لینک زیر مراجعه      IJARE  ارسال مقاله به آدرس سایت مجله     

 فرمایند.

Iranian Journal of Agricultural and Natural Resource 

Economics 
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 اخبار انجمن

دکتر جواد ترکمانی از استادان بنام و با سابقه                                                                    

بخـــش اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی                                                     

در        7009دانشگاه شیراز می باشد. وی متولد                                                   

 شهر شیراز است.                

دکتر ترکمانــــی مدرک دوره کارشناسی                                                           

از        7050مهندسی اقتصاد کشاورزی را در سال                                                 

دانشگاه شیراز با رتبه اول اخذ کرد و بخاطر                                                                     

کسب رتبه اولی موفق به دریافت بورس تحصیلی                                                        

وزارت علوم برای ادامه تحصیل در دروه های                                                               

 تحصیالت تکمیلی دانشگاه دیویس کالیفرنیا شد.                                             

وی مقطع کارشناسی ارشد را نیز با شور و                                                                     

اشتیاق فراوان طی نمود و با رتبه اول وارد مقطع                                                                 

به منظور کار بر                           7056دکتری شد.  وی در سال                                  

روی عنوان رساله دکتری خود به وطن بازگشت.                                                        

دوران تحصیل وی در مقطع دکتری با اوج گیری                                                        

انقالب اسالمی در کشور همراه بود و لذا                                                                     

     تحصیالت دوره دکتری وی  ناتمام ماند.                                  

دکتر ترکمانی در دانشگاه شیراز مشغول به کار                                                              

شد. او  پس از چند سال تدریس در مقطع                                                                   

کارشناسی و کارشناسی ارشد مجدداا بورس                                        ً                 

دکتری دانشگاه شیراز را دریافت کرد و در سال                                                              

برای ادامه تحصیل به استرالیا عزیمت                                                        7017

نمود. او با پشت کار ویژه و همت بلند خود دوره                                                                    

ساله دکتری دانشگاه نیواینگلند استرالیا را در                                                                4

با رتبه               7010دو سال و نیم طی کرد و در دیماه                                                  

التحصیل گردید. وی بخاطر این                                                     عالی فار              

موفقیت بی نظیر از وزارت علوم، تحقیقات و                                                                 

فناوری وقت ایران نیز مشـــــمول دریافت                                                            

 جایزه شد.         

ریزی ریاضی                    زمینه تخصصی دکتر ترکمانی برنامه                                 

حتمیت می باشد                           در شرایط تو م با ریسک و عدم                                       

که بخشی از علم تحقیق در عملیات بوده و به                                                                  

مسائل بهینه سازی در مدیریت واحدها و کسب                                                         

های کشاورزی                   و کارهای اقتصادی و بویژه فعالیت                                         

 پردازد.             می  

دکتر ترکمانی همزمان با تحقیق و پژوهش،                                                             

تدریس و آموزش دانشجویان در گروه اقتصاد                                                            

های اجرایی                  کشاورزی دانشگاه شیراز مسئولیت                                     

متعددی را نیز بر عهده داشته است. برخی از                                                                  

های او در دانشگاه شیراز عبارتند از:                                                           مسئولیت       

مدیریت گروه اقتصاد کشاورزی، معاونت                                                              

تحصیالت تکمیلی دانشکده کشاورزی، معاونت                                                   

پژوهشی دانشکده کشاورزی، مدیریت پژوهش و                                                    

فناوری، معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی،                                                        

 مدیرکل پژوهش و فناوری                     

او همچنین در هیئت تحریره مجالت مختلف                                                         

های مختلـــــفی از                            علمی ـ پژوهشی، در کمیته                               

جمله آموزشی، پژوهشی، تحصیالت تکمیلی،                                                     

مدیریت مالی، پژوهش و فناوری، کمیته اقتصاد                                                         

و کمیته کشاورزی استان فارس نیز عضویت                                                            

 مستمر داشته است.                  

این استاد فرهیخته پس از سالها مجاهدت علمی                                                         

با درجه استادی و با                                   7086و آموزشی در سال                           

 از دانشگاه شیراز بازنشسته شد.                                 00پایه      

وی که فعالیت در محیط های علمی، آموزشی و                                                           

پژوهشی را از آغاز تاکنون سرلوحه دوران زندگی                                                           

خود قرار داده است، هم اکنون نیز در گروه                                                                     

اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد                                                            

های علمی و آموزشی                             مرودشت شیراز به فعالیت                            

 خود ادامه می دهد.                 

های علمی،                 دکتر ترکمانی در کارنامه فعالیت                                            

مقاله در مجالت معتبر                                         703انتشار بیش از                         

های         علمی ایرانی و خارجی  را دارد که در زمینه                                                            

ریزی در شرایط همراه با                                    مختلفی از جمله برنامه                           

عدم حتمیت و ریســــک، تولید و کارایی                                                                

کشاورزی، بیمه و مدیریت کشاورزی و غیره کار                                                           

 شده است.          

طرح مستقل در سط                               53او همچنین بیش از                            

 ملی و استانی را انجام داده است.                               

 برخی افتخارات دکتر ترکمانی عبارتند از:                                      

پژوهشگر برجسته دانشگاه                            نتخاب بعنـــــوان                       ا ـ     

 شیراز در چندین سال متوالی                         

ـ انتخاب بعنوان دانشمند برتر علوم کشاورزی بر                                                            

اساس پایگاه اســتنادی علوم جهان اســـــالم                                                         

)I  (                           7081توسط  وزارت علوم در سال 

ـ انتخاب بعنوان دانشمند دارای مقاله با باالترین                                                              

میزان استناد در علوم کشاورزی از طرف وزارت                                                             

   7088علوم در سال             

ـ انتخاب بعنوان دانشمند برتر علوم کشاورزی بر                                                            

  )  I(اساس پایگاه استنادی علوم جهان اسالم                                                  

 7090توسط  وزارت علوم در سال                         

در          دا      ـ انتخاب بعنوان پژوهشگر دارای مقاله                                                   

    cience  irect نمایه       

انجمن اقتصاد کشاورزی ایران برای ایشان و سایر                                                      

اساتید فرهیخته و پیشگام اقتصاد کشاورزی                                                            

 کشور آرزوی دوام توفیقات و سالمتی دارد.                                           

 پیشگامان اقتصاد کشاورزی ایران 

 .... ادامه از صفحه قبل 

 هدفمند کردن سیاستهای حمایتی دولت-4

تامین مالی تولید کننده از طریق ابزارهای             -5

 مشتقه کاالئی

توسعه بخش کشاورزی در زمینه تولید و              -6

 صادرات کاال

جلوگیری از نوسانات شدید قیمت نهاده ها و           -1

 کاال

بهبود کیفیت محصوالت کشاورزی از طریق          -8

 استاندارد کردن آنها

کاهش هزینه های شناسائی منابع تولید و             -9

 مصرف بازار

 شفافیت قیمت -73

 افزایش کارائی شبکه توزیع محصول -77

 WTOپیوستن به سازمان تجارت جهانی -70

 مدیریت علمی بازار-70

ارائه شیوه های علمی برای مدیریت ریسک           -74

 نوسان قیمت

  transaction costکاهش هزینه مبادله -75

افزایش سرعت انتقال اطالعات بازار به تولید          -76

 کننده و مصرف کننده )شفافیت در بازار(

کاهش ریسک قیمت و معامالت برای تولید           -71

 کننده و مصرف کننده  

 الف( ریسک قیمت

 ب(ریسک معامالت

ایجاد زمینه های الزم برای گسترش                -78

 تحقیقات علمی بازار 

 توسعه صادرات کاالهای مختلف  -79
 

 بورس کاالی کشاورزی ایران

در ایران نیز علی رغم کارکرد چند دهه بورس              

سهام و اوراق بهادار تهران که با فراز و نشیب زیاد            

همراه بود، ایده راه اندازی بورس کاال و بویژه               

 بورس کاالی کشاورزی عمر طوالنی ندارد.

شهریور ماه    09بورس کاالی کشاورزی ایران در        

بطور رسمی وارد مرحله سوم از حیات         7080سال  

تاریخی خود گردید. دو مرحله قبلی شامل انجام          

مطالعات و فعالیت های مربوط به راه اندازی،              

علیرغم تازگی موضوعات کاری در کشور با               

همکاری و تالش عده کثیری از کارشناسان و             

 مجریان به پایان رسید. 

کارشناسان اقتصاد کشاورزی، بازار مالی و سرمایه        

با بررسی ساختار بازار بخش کشاورزی و بازار             

محصوالت آن از یک سو و انجام مطالعات تطبیقی         

های کاالئی در جهان از سوئی         و مقایسه ای بورس   

دیگر و علیرغم محدودیت منابع و عدم دسترسی          

مستقیم و کامل به آنها، تا حد ممکن موفق شدند           

چارچوبی روشن برای ایجاد بورس کاالی کشاورزی   

 ارائه نمایند.  

در روند راه اندازی، تیمی متشکل از مدیران و              

کارشناسان با تجربه ضمن تکمیل مرحله قبلی و          

های تعیین شده توسط          در چارچوب سیاست    

های نظارت و اجرائی و مدیریت مستقیم و            هیات

موثر اجرائی توانستند با گذر از موانع و تنگناها             

بنحوی موثر امکانات مورد نیاز برای ورود به مرحله         

سوم را فراهم سازند. مرحله ای که به لحاظ                

های مربوط به بازار محصوالت کشاورزی و           ویژگی

های حقوقی، اداری و       همچنین مقتضیات سیستم  

اقتصادی کشور مرحله ای سخت و دشوار به شمار          

رفته و موفقیت در آن بیش از هر چیز در گرو عزم            

های همه جانبه و موثر دولت و             ملی و حمایت   

های خیربط به عنوان عامل عام و                   دستگاه

سازماندهی مناسب این مرحله از کار )مرحله             

فعالیت( به لحاظ حقوقی، برنامه ریزی و اجرائی به         

  عنوان عامل خاص است.

 ادامه دارد.

 دکتر جواد ترکمانی                 

های انجمن اقـتـصـاد       جلسه کمیته گردهمایی 
کشاورزی ایران سه شنبه ششم مرداد مـاه در          
گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد      

 برگزار شد.
در این جلسه که با ریاست دکتر شاهنوشـی و           
حضور اکثریت اعضا و همچنین دکتر حسـیـن         
مهرابی بشر آبادی به عنوان دبیر علمی دهمین        

کنفرانس دوساالنه اقتصـاد کشـاورزی ایـران          
همراه بود در  مورد مـوضـوعـات مـخـتـلـف             

 کنفرانس بحث و تبادل نظر شد. 
نتیجه و جمع بندی موضوعات و مـحـورهـای           
اشاره شده جهت اظهار نظر هـیـئـت مـدیـره             
بصورت مکتوب به دبیرخانه انـجـمـن ارسـال           

 گردید.

 برگزاری جلسه کمیته گردهمایی های انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

 های بازار کشاورزی ایران  بورس کاالی کشاورزی و چالش
 بخش اول ـ دکتر امیر حسین چیذری
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قدمت تأسیس دانشکده کشاورزی دانشگاه تـهـران        

هجری ـ شمسی بر می گردد. پـس    7019به سال   

از فراز و نشیب های متعدد در مدیریت و ساخـتـار       

علمی ـ آموزشی و اداری، دانشکده کشاورزی فعلی        

به دانشگاه تهران ملحق می شـود.         7079در سال   

در راستای گسترش آموزش عالی و  7080در سال   

توسعه دانشگاه تهران و شکل گیری پردیس هـای     

تخصصی، پردیس کشاورزی و منـابـع طـبـیـعـی             

 گیرد.   دانشگاه تهران با چهار دانشکده شکل می

یکی از دانشکده های پردیس کشاورزی و مـنـابـع           

طبیعی دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد و توسـعـه         

کشاورزی نام دارد که مشتمل بر سه گروه اقتصـاد          

کشاورزی، مدیریت و توسعه کشـاورزی و گـروه            

 ترویج و آموزش کشاورزی است. 

ایده ایجاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشـاورزی بـا       

توجه به گسترش آموزش عالی در حـوزه عـلـم              

هـای     اقتصاد کشاورزی و لزوم دایر نمودن گرایـش     

با هدف تربیت مدرسـان و مـحـقـقـان             تخصصی  

برجسته برای سایر گروه های اقتـصـاد کشـاورزی       

کشور و موسسات تحقیقاتی و رفـع نـیـاز اعـزام              

 دانشجو به خارج صورت گرفت.

این دانشکده از امکانات فیزیکی و استـانـداردهـای          

آموزشی مناسبی برخوردار بوده و ساختمان جدید        

بـا تـالش و کـوشـش و                7093آن در سـال      

های مجدانه دکتر حبیب اهلل سالمی استاد         پیگیری

گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهـران و رئـیـس            

وقت دانشکده و دکتر سید صفدر حسینی اسـتـاد        

گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران و همچنـیـن         

مساعدت مسئوالن وقت پردیس و کـمـک مـالـی            

مؤسسات خارج از دانشگاه همچون بانک کشاورزی       

 برداری رسیده است. به بهره

های آموزشی مجهز بـه       این ساختمان دارای کالس   

امکانات جدید سمعی و بصری، امکـان بـرگـزاری           

ویدیوکنفرانس، کتابخانه تخصصی مرکزی، سـایـت     

هـای دفـاع از          رایانه، تاالر اجتمـاعـات، سـالـن        

های اختصاصـی بـرای        ها، اتاق   ها و رساله    نامه  پایان

تحقیق و پژوهش دانشجویان تحصیالت تکمیلی و     

مـتـر مـربـع        5333سایر امکانات الزم با مساحت      

باشد که در ضلع شمالی پردیس کشـاورزی و             می

 منابع طبیعی دانشگاه تهران قرار گرفته است.

گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران بـه عـنـوان           

قدیمی ترین عضو دانشکده اقتـصـاد و تـوسـعـه              

با پذیرش دانشـجـو در          7040کشاورزی از سال    

مقطع کارشناسی رسما به عنوان گروه مستقل آغاز        

مقطع کـارشـنـاسـی        7053به کارد کرد. در سال  

مقطع دکتری تخصصـی را     7010ارشد و در سال  

 اندازی نمود. راه

این گروه اقتصاد کشاورزی در فراینـد بـازبـیـنـی             

هـای     سرفصل دروس مقاطع سه گانه و گـرایـش         

توسط وزارت عـلـوم،         7090مربوطه که در سال     

های پیشتاز   تحقیقات و فناوری ابال  گردید از گروه      

هـای     های جدید بـرنـامـه       بوده و با تدوین سرفصل    

آموزشی و پژوهشی خود را برای ایـفـای نـقـش              

انداز تـوسـعـه        تر در دستیابی به اهداف چشم       فعال

کشور تنظیم نمود. این گروه با آمـوزش اصـول و          

مبانی علم اقتصاد و انجام تحقـیـقـات کـاربـردی             

های کسب و کـار       متخصصین کارآمدی را در زمینه    

و تجارت کشاورزی، بازاریابی، تجزیه و تـحـلـیـل            

های اقتصـادی و       ها، تدوین و توسعه پروژه      سیاست

ارزیابی مالی، اقتصادی و اجتماعی آنها، مـدیـریـت          

ریسک،  مدیریت واحد های تولیدی کشـاورزی و          

منابع طبیعی تربیت می نماید. دانش آموخـتـگـان         

این گروه با الگو های مختلف بـرنـامـه ریـزی و                

 شوند.   مدیریتی کامال آشنا می

گروه، رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی را در مقطع   

های: اقتصاد تولید و مدیریـت         کارشناسی و گرایش  

واحدهای کشاورزی، اقتصاد منابع طبیعی و محیط       

زیست، بازاریابی محصوالت کشاورزی، سیاسـت و        

توسعه کشاورزی را در دو مقطع کارشناسی ارشد و   

 دکتری تخصصی ارائه می دهد.

در کشاورزی    MBAعالوه بر آن مجوز ایجاد رشته       

و صنایع غذایی با دو گرایش کشاورزی تـجـاری و          

مالیه کشاورزی در مقطع کارشناسی ارشد نیز اخذ        

شده است که پس از طی مراحـل الزم از سـال               

 به پذیرش دانشجو اقدام خواهد شد. 7095

از نظر کادر هیئت علمی، گروه از سه نفر اسـتـاد،             

سه نفر دانشیار و سه نفر استادیار با گرایش هـا و             

 تخصصهای الزم بهره می برد. 

در حال حاضر پذیرش ساالنه دانشجو در مـقـطـع           

و    74و در مقطع کارشناسی ارشد        05کارشناسی  

 باشد. نفر می 8در مقطع دکتری تخصصی 

 معرفی گروه های اقتصاد کشاورزی دانشگاه های کشور

 تهرانگروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه 

 رشته ها و گرایشهای تحصیلی در گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

 دوره های دکتری دوره های کارشناسی ارشد دوره های کارشناسی رشته گروه آموزشی

 اقتصاد کشاورزی

 اقتصاد کشاورزی مهندسی اقتصاد کشاورزی

 سیاست و توسعه کشاورزی سیاست و توسعه کشاورزی

 اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

 اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

 بازاریابی محصوالت کشاورزی بازاریابی محصوالت کشاورزی

 (MBAمدیریت کسب و کار )

 در کشاورزی و صنایع غذایی

 ـ

  

 ـ مالیه کشاورزی

 ـ کشاورزی تجاری

 اعضاء هیأت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

 دکتر سعید یزدانی

 مرتبه علمی: استاد

 تخصص:

 ـ اقتصاد منابع طبیعی7

 ـ مدیریت واحدهای تولیدی0

 

 دکتر حبیب اله سالمی

 مرتبه علمی: استاد

 تخصص:

 ـ اقتصاد تولید7

 ـ اقتصاد سنجی0

 

 دکتر سید صفدر حسینی

 مرتبه علمی: استاد

 تخصص:

 ـ سیاست و توسعه کشاورزی7

 بازاریابی محصوالت کشاورزیـ 0

 

  

              

 دکتر ایرج صالح

 مرتبه علمی: دانشیار

 تخصص:

 ـ اقتصاد محیط زیست7

 ـ ارزیابی طرح های کشاورزی0

 

 دکتر غالمرضا پیکانی

 مرتبه علمی: دانشیار

 تخصص:

ـ برنامه ریزی ریاضی در 7

 کشاورزی

 ـ کاربرد آمار در کشاورزی0

 

 دکتر امیر حسین چیذری

 مرتبه علمی: دانشیار

 تخصص:

 بازاریابی محصوالت کشاورزیـ 7

 تجارات محصوالت کشاورزیـ 0

 

  

              

 دکتر وحیده انصاری

 مرتبه علمی: استادیار

 تخصص:

 ـ اقتصاد تولید7

 ـ مدیریت واحدهای کشاورزی0

 

 دکتر حامد رفیعی

 مرتبه علمی: استادیار

 تخصص:

 بازاریابی محصوالت کشاورزیـ 7

 ـ کاربرد آمار در کشاورزی0

 

 

 دکتر مهدی پندار

 مرتبه علمی: استادیار

 تخصص:

 ـ مدیریت مالی7

 ـ اقتصاد کالن0
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 چگونگی تکوین و تکامل علم اقتصاد کشاورزی گزیده اخبار کشاورزی ایران
 )بخش دوم(

 دکتر مصطفی مهاجرانی

 اقتصاد کشاورزی در کشور آلمان:

شواهد موجود نشان می دهد که این دانش ابتدا به          

صورت درسی تحت عنوان آگراپولیتیک یا رابطه          

های   کشاورزی با دولت و جامعه و یا سیاست             

های پیشرفته آلمان تدریس       کشاورزی در دانشگاه  

می شد. مسائل اقتصاد کشاورزی در آلمان به دو           

شاخه تقسیم می گردید یکی به نام آگراپولیتیک          

که جنبه ملی داشت و به بحث و بررسی درباره              

پرداخت و دیگری به       های کشاورزی می     سیاست

 مسائل مزارع خصوصی توجه داشت. 

مدیریت مزرعه با توجه به مسائل اقتصادی مزارع          

خصوصی پیشرفت خود را در آلمان آغاز و به حد            

تکامل رسید. در حقیقت سایر کشورهای اروپایی از        

آلمان در این مورد تبعیت نمودند. شاید بیش از            

یک قرن باشد که مدیریت مزرعه در آلمان قدمت          

داشته باشد. توجه به این کار در آلمان مربوط به            

زمان آلبریخ. د. طائر در اوایل قرن نوزدهم است.            

تانن، هم    دانشمند آلمانی دیگری به نام هنریخ فون      

های جدید به این دانش        گهگاهی به صورت روش    

 کمک نمود ولی مستقیماً کاری انجام نداد،

در اواخر قرن نوزدهم نظرات این دو دانشمند به            

درگلتز و خوئمر و پل         وسیله افرادی مانند فون     

تکمیل گردید. در همین زمان جنبه های دیگر            

اقتصاد کشاورزی به ویژه سیستم حسابداری             

کشاورزی، اصول اداری و مالکیت مؤسسات بزرگ        

 کشاورزی مورد توجه واقع و تکامل یافت.

های جدید    درگلتز روش   در اواخر قرن نوزدهم فون    

ها   برای این قبیل مطالعات ابداع نمود. این روش          

های ابداع شده توسط تائر و              نسبت به روش    

تانن با دید وسیع تری نسبت به مسائل                  فون

نگریستند. اما اشتباه او در این بود که توجه به             می

های اف. آئربه بود، نکرد. آئربه        مطالبی که در نوشته   

های جدیدی برای     درگلتز بود، روش    که شاگرد فون  

مطالعات مدیریت مزرعه ابداع نمود.تجاربی که          

های جدید گردید، بر اساس        منجر به تدوین روش   

کاری بود که در بخش حسابداری جامعه کشاورزی        

های بزرگ    برلین انجام می داد. او در راس شرکت        

های ابداعی خود       کشاورزی به تکمیل افکار و روش     

پرداخت. به موجب یکی از اصولی که تدوین             می

نمود، ده یا مزرعه را به صورت واحدی که احتیاج           

به مطالعه بیولوژیکی دارد مالحظه نمود. رابطه           

مشترک بین حسابداری قیمت تمام شده و اداره           

واحد یا بنگاه کشاورزی را مورد تاکید قرار داده و            

بررسی آن را راه حلی برای مساله سازمان دهی ده          

 یا مزرعه می دانست.

به موجب نظریه آئربه، حسابداری قیمت تمام شده        

بخش نیست بلکه روش ناکافی هم         نه تنها رضایت  

هست زیرا عملی تجزیه مانند در مورد مزرعه انجام         

دهد. در چنین وضعی امکانات را به منظور              می

 نماید. مطالعه واقعی کارائی اقتصادی محدود می

بطور کلی نامبرده منکر ارزش حسابداری قیمت          

تمام شده نمی شد ولی استفاده از آن را به منظور            

بررسی و کنترل از وضع بازرگانی ده یا مزرعه              

 نماید.   منهای بررسی کارآیی اقتصادی پیشنهاد می

آنچه که آئربه بطور کلی در نظر داشت این بود که            

اقتصاد روستایی را بعنوان یک چیز واقعی و               

گرفت که در آن هر عاملی باید         ارگانیک در نظر می   

با مجموع عوامل هماهنگی کرده بدون توجه به            

در  اینکه باالخره کار بنگاه یا مزرعه به چه صورت          

آید. به عبارت دیگر فقط خدمات هر عامل را              می

داد، منهای اینکه میزان        مورد مالحظه قرار می     

شود و بخودی     کمی تولید نباتات یا دام چقدر می       

ای است    خود هدف مورد نظر نبوده بلکه وسیله         

برای رسیدن به یک هدف. باید برتری یک                

محصول را نسبت به محصول دیگر پیدا کرد تا             

ای برای درآمد بیشتر در آینده را             بتوان برنامه 

طراحی نمود. آئربه در مورد سازمان یک ده یا              

 مزرعه، اصول کلی زیر را ارائه داد:

تحقیقات سازمانی ابتدا از بررسی وضع مـنـابـع و            

گـردد. وسـائـل          نیروی انسانی موجود شروع مـی    

موجود باید آن چنان به کار برده شود که استفـاده           

از کارگر را بطور مداوم شامل شود. پس از آن بـه          

هـای مـخـتـلـف          تشری  همبستگی و رابطه روش    

کشاورزی، نباتات مختلف و وسائل تولید بـرحسـب         

 پردازد. کار و زمین می

ترین نوع سـازمـان بـرای          در مرحله بعدی مناسب   

بهتر استفاده کردن از عوامل تولید و از آن جـملـه            

دهد و انواع سازمان را        زمین را مورد بحث قرار می     

از دیدگاه متفاوت و تحت شرایط مختـلـف مـورد            

 دهد. بررسی قرار می

 ... 1ادامه در صفحه 

 نماینده فائو در ایران:

گذاری اروپایی زمینه ارتقای  توافق جدید فائو و بانک سرمایه

 کند کشاورزی در ایران را فراهم می

به نقل از دفتر          خبرگزاری فارس  به گزارش     

نمایندگی فائو در جمهوری اسالمی ایران، این دو         

سازمان با امضای یادداشت تفاهم پنج ساله با             

های سرمایه گذاری در       فعالیت   تاکید بر توسعه   

بخش کشاورزی، ارتقاء بخش خصوصی و               

های ارزش، این موارد را با اولیت های              زنجیره

بانک سرمایه گذاری اروپایی و اهداف استراتژیک        

 فائو هم راستا ارزیابی کردند.

نامه که در پی برگزاری سومین               این توافق  

کنفرانس بین المللی تامین مالی برای توسعه طی        

هفته گذشته در شهر آدیس آبابا )پایتخت اتیوپی(        

به امضا رسید، نشان دهنده جلب مشارکت بانک          

سرمایه گذاری اروپایی به عنوان بزرگترین نهاد          

مالی چند ملیتی جهان با فائو در بخش تجارت            

 کشاورزی است.

خوزه گرازیانو داسیلوا، مدیر کل فائو، در این              

خصوص با اشاره به اهمیت اطمینان یافتن از             

تامین غذای کافی برای جمعیت رو به رشد و              

نظام های غذا و کشاورزی از           ایجاد پایداری در  

طریق سرمایه گذاری بیشتر در کشورهای در حال      

توسعه، گفت: این رویداد فرصتی استثنایی برای         

هر دو سازمان است تا با ترکیب دانش فنی و               

ظرفیت های مالی توان حضور سرمایه گذاران           

خصوصی و دولتی را برای ریشه کنی گرسنگی به         

کار گیرند. گزارش نمایندگی فائو در کشورمان           

افزاید، تحوالت اخیر که موجب پیش بینی            می

گسترش روابط اقتصادی کشورهای اروپایی با           

ایران شده است، نیاز توجه جدی به افزایش              

سرمایه گذاری در کشاورزی، توسعه روستایی و          

امنیت غذایی در ایران را بیش از پیش پر رنگ             

 ساخته است.

سرج ناکوزی، نماینده فائو در جمهوری اسالمی          

ایران در این باره گفت: نیاز به سرمایه گذاری             

بیشتر و بهتر در بخش کشاورزی ایران با توجه به          

روند دهه های گذشته امری حیاتی محسوب            

  شود. می

وی افزود: با باالرفتن میزان تقاضا برای غذا در پی          

افزایش جمعیت، کشور با چالش های ناشی از            

تقاضای بیشتر برای دسترسی به محصوالت            

غذایی باکیفیت و ایمنتر مواجه است، در حالی که         

با محدودیت منابع و تهدیدات زیست محیطی و          

تاثیرات منفی ناشی از تغییرات آب و هوایی نیز            

 روبرو است.

ناکوزی تصری  کرد، روند مذکور نه تنها حاکی از          

رشد فزاینده ی تقاضا برای سرمایه گذاری و              

حمایت از بخشهای کشاورزی و تولید غذاست،          

بلکه به طور همزمان نیاز برخورداری کشور از            

استراتژی حمایت از سرمایه گذاری که بتواند در          

مدیریت فرآیندهای پیچیده سیاست گذاری در         

 این بخش کمک کند را نیز در بر می گیرد.

نماینده فائو افزود: همچنان که بازیگران سرمایه         

گذاری های جدید وارد عرصه می شوند ما در             

حال طی کردن اقدامات الزم جهت دستیابی به          

اهداف توسعه پایدار هستیم که در سال جاری            

تصویب   0375میالدی برای دستور العمل پس از       

خواهد شد. لذا بسیار حائز اهمیت است که از              

فرصت های فراهم شده از توافق میان بانک              

سرمایه گذاری اروپایی و فائو برای تقویت سرمایه         

گذاری در نظام های غذایی و کشاورزی بخش            

های خصوصی و دولتی ایران بهره الزم گرفته            

 شود.

ناکوزی اظهار داشت، چنین سرمایه گذاری هایی        

می تواند سهم قابل توجهی را در توسعه بخش            

های کشاورزی به گونه ای قدرتمند، پایدار و             

مقاوم فراهم سازد طوری که موجبات تقویت این         

  بخش را در اقتصاد ملی فراهم سازد.

 پذیرش مقاالت علمی ـ پژوهشی انگلیسی در 

 »اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی ایران«مجله بین المللی 

Iranian Journal of Agricultural and Natural 

Resource Economics 

(IJARE) 
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 معرفی کتاب گزیده اخبار کشاورزی ایران 

های  ها و سیاست تجارت بین الملل، نظریه

 بازرگانی

 الملل اقتصاد بین سید جواد پورمقیم / موضوع: نویسنده:

وزیـری /     / قطـع:    79 / نوبت چاپ:     033 تعداد صفحات:  

 ریال  16،333 شومیز / قیمت: جلد:

وسیله شبکه اقتـصـادی، سـیـاسـی و              کشورهای دنیا به  

ای به یکدیگر مرتبط هستند. اقـتـصـاد            اجتماعی پیچیده 

الملل روابط اقتصاد کشورهای مختـلـف جـهـان را               بین

کند و چگونگی ایجاد این روابط و کاربردهـای           بررسی می 

دهد. روابط اقتصـادی       ها را مورد بحث قرار می       سیاسی آن 

هم از طریق تجارت کاال و هم از راه جریان سرمایه ایجاد            

شود که هرکدام پیامدهای مربوط به خود را دارد. آن           می

دسته از مسائل اقتصادی که به تجارت کاال و خـدمـات          

شود و از دیدگاه اقتصاد خرد، تحـت عـنـوان              مربوط می 

های بازرگانـی مـورد      های خالص تجارت و سیاست     نظریه

شـود.     نامیده مـی  الملل  گیرد، تجارت بین    بررسی قرار می  

هـای پـولـی مـانـنـد              المللی دارایی   مباحث جریان بین  

ها، حرکت سرمایه، ماهیـت       مکانیسم تعدیل تراز پرداخت   

های پولی که از دیـدگـاه          م  المللی و نظا    های بین   پرداخت

 نامند. می الملل شود را مالیه بین اقتصاد کالن مطالعه می
 

 آشنایی با نویسنده کتاب:

در اراک متولـد شـد.         7079سیدجواد پورمقیم در سال     

التحصیل مقطع دکتری اقتصاد از دانشگاه ایالتی         وی فار  

سال استاد تمام دانشـگـاه         05ایوا امریکا است. به مدت       

های شهیـد   سال در دانشگاه 00الزهرا )س( بوده و حدود     

عنوان اسـتـاد      بهشتی، تربیت مدرس و امام صادق )ع( به         

ارشد و دکـتـری        مدعو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی    

بر تألیف کتب دانشگاهـی،         تدریس کرده است. وی عالوه     

مقاالت متعددی در نشریات معتبر علمی داشته و مجری         

های پژوهشی بسیاری نیز بوده است. او بـه مـدت                طرح

بیست سال، مدیریت گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا )س( را      

 عهده داشته است. به

هزار تن    مدیر جهاد کشاورزی شادگان از برداشت یک          

 های شهرستان خبر داد. خارک و رطب از نخلستان

وگو با فارس در شادگان اظهار          حمید مطرودی در گفت    

های بزرگ خرما در کشور است        کرد: شادگان یکی از قطب    

و بر اساس آمار موجود بیشترین خرمای کشور در این               

 شود. منطقه تولید می

وی افزود: در حال حاضر برداشت خارک و رطب از                  

شود تا    بینی می   های شادگان آغاز شده و پیش         نخلستان

 03هزار تن برسد که کاهش              06پایان برداشت به       

 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شادگان درباره علل کاهش تولیدات         

آبی   کشاورزی این شهرستان تصری  کرد: خشکسالی و بی        

ها تاثیرات منفی بر میزان تولید محصوالت                رودخانه

گذاشته و این مسائل خسارات سنگینی به بخش تولید             

 محصوالت کشاورزى وارد کرده است.

ای   وی بیان کرد: برداشت خارک به لحاظ شرایط منطقه          

در نقاط مختلف شهرستان تا اواسط مردادماه و برداشت            

 رطب تا اواسط شهریورماه ادامه دارد.

 70مطرودی در پایان گفت: سط  نخیالت شادگان به             

هزار و    73رسد که از این میزان         هکتار می   053هزار و   

هزار هکتار    هزار هکتار نابارور و یک      هکتار بارور و یک     053

 نهال است.

ها، گیاهان داروئی و قارچ          کل دفتر امور گلخانه     مدیر  

خوراکی وزارت جهاد کشاورزی در سمنان از وجود بیش           

 هکتار گلخانه در کشور خبر داد.  8833از 

به گزارش خبرگزاری خبر آنالین، سید محمد کیایی              

ای سبزی و صیفی در          میزان تولید محصوالت گلخانه     

هزار تن خکر کرد       403کشور را بیش از یک میلیون و          

افزود: در این بخش بیشترین سهم تولید با حدود یک              

 هزار تن مربوط به محصول خیار است. 053میلیون و 

ای سبزی و     وی در خصوص تولید سایر محصوالت گلخانه       

هزار تن    731صیفی در کشور بیان کرد: ساالنه بیش از           

هزار تن انواع فلفل، ده هزار تن          09گوجه فرنگی، حدود    

هزار تن سایر سبزیجات تولید و         05بادمجان و بیش از      

 شود. برداشت می

ها، گیاهان داروئی و قارچ          مدیرکل دفتر امور گلخانه     

درصدی   1تا    6خوراکی وزارت جهاد کشاورزی از افزایش       

های گذشته خبر داد و        های کشور در سال      سط  گلخانه 

افزود: با برنامه ریزی انجام شده و سیاست های اجرائی              

های آینده بیشتر خواهد بود.        افزایش این سط  در سال     

کیایی همچنین از تولید ساالنه بیش از یک میلیارد و               

میلیون   80های شاخه بریده، بیش از          میلیون گل   456

هزار   73های آپارتمانی و بیش از         گلدان شامل انواع گل    

  تن توت فرنگی در کشور خبر داد.

 هکتار گلخانه درکشور وجود دارد  866هزار و  8بیش از 

 صادرات آب رایگان به خارج از کشور با کاشت هندوانه 

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی            

لیتر  653تا   053هرمزگان گفت: برای تولید هر هندوانه        

شود و این به منزله صادرات آب رایگان به            آب مصرف می  

 خارج از کشور است.  

به گزارش خبرگزاری خبر آنالین از بندرعباس، سید              

های استان با بحران کم آبی          سعید مدرس افزود: دشت    

ها ازجمله دشت      اند بطوری که اکثر این دشت          مواجه

 اند. میناب ممنوعه اعالم شده

هزار و   00وی تاکید کرد: دشت میناب با وسعتی برابر با           

هکتار از مستعد ترین مناطق در بخش کشاورزی به           531

آید ولی به دلیل بی توجهی بهره برداران از              حساب می 

ها در این دشت هستیم       منابع آبی شاهد نشست و فروچاله     

 که این امر کشاورزی منطقه را تهدید می کند.

های زیر زمینی،     مدرس اظهارداشت: افت شدید سط  آب     

شوری و بی کیفیتی آب، از بین رفتن پوشش گیاهی و              

های زمین در دشت میناب از مهمترین اثرات           نشست الیه 

 های زیرزمینی است. استفاده بی رویه از آب

وی با اشاره به پدیده خشکسالی در استان بیان کرد:                

اجرای طرح الگوی کشت و مدیریت مصرف آب تنها راه             

برون رفت از بحران کم آبی است. کشت محصوالت با نیاز            

آبی باال از جمله هندوانه، گوجه و خرت باید در دشت                

 میناب محدود شود.

  های شادگان تن خارک و رطب از نخلستان هزاربرداشت 

اقتصادنیوز نوشت: این روزها خبرهای ناخوشایندی از             

رسد. خبرهایی که نشان      وضعیت پسته ایرانی به گوش می      

 از رو به افول بودن تولید این محصول سنتی ایران دارد.

محصول اول صادرات ایران      73پسته اگرچه هنوز هم جزو      

زعم کارشناسان؛ اکنون شرایط       شود ولی به     محسوب می 

ای است که تولید       های کشت پسته به گونه        حاکم زمین 

انداز خوبی ندارد تا آن جا که هیچ بعید            پسته ایرانی چشم  

نیست که به سمتی پیش رویم که پسته از فهرست                  

 محصوالت مهم غیرنفتی صادراتی ایران حذف شود.

برای شناخت عمق بحران موجود در وضعیت پسته همین          

های زیاد از     بس که اکنون بخشی از تجار پسته که سال           

اند، از ادامه     عمر خود را صرف فعالیت در حوزه پسته کرده         

کنند که    فعالیت در این زمینه قطع امید کرده و اظهار می          

فعالیت اقتصادی در پسته چندان امیدوارکننده نیست و           

های اقتصادی خود را تغییر         تصمیم دارند حوزه فعالیت    

 دهند.

پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران، که از                 محسن جالل  

به تجارت و صادرات پسته          63های ابتدایی دهه        سال

های بنام صادرات پسته      مشغول است و هم چنان از چهره       

هاست که ریاست انجمن      شود و همچنین سال     محسوب می 

پسته ایران را بر عهده دارد، اعالم کرد به زودی فعالیت در             

زمینه پسته را متوقف خواهد کرد و به فعالیت در حیطه              

 معادن خواهد پیوست.

ها   او در این زمینه به هفته نامه تجارت فردا گفت: من سال           

در زمینه تجارت و صادرات پسته فعالیت کرده و در طول             

ام   هزار تن پسته صادر کرده      733سال گذشته بیش از       04

که این میزان صادرات باعث شده بیش از یک میلیارد دالر            

ارزآوری را در کارنامه خود به ثبت برسانم ولی اکنون                

تصمیم دارم که با کار معادن مس، کارهای معدنی را                

کنم کار پسته از چند سال آینده         توسعه دهم چون فکر می    

روز   در کشور دچار مشکل خواهد شد و تولید آن روزبه             

های آینده در     شود. بنابراین حضورم را در سال         کمتر می 

 بینم. بازار پسته خیلی مطمئن نمی

خاستگاه پسته ایرانی شهر کرمان است. شهری که زمانی           

دانستند ولی اکنون شرایط       آن را پایتخت پسته دنیا می       

محیطی تولید پسته در این شهربه حالتی درآمده است که           

تولیدکنندگان و تجار به فکر این افتادند که برای حفظ              

جایگاه تولید پسته ایران با آزمایش خاک سایر مناطق              

 کشور، تولید آن را در شهرهای دیگر کشور توسعه دهند.

اسداهلل عسگراوالدی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و از          

تجار پسته ایرانی نیز با بیان اینکه امسال وضعیت پسته              

کننده شده است، اظهار کرده بود: تولید پسته در               نگران

هزار تن بوده است ولی امسال ما           003سال قبل حدود     

درصدی را در تولید پسته تجربه خواهیم کرد           03کاهش  

 که ممکن است این روند ادامه پیدا کند.

او همچنین با اشاره به اینکه همه فعاالن در حوزه پسته به             

ای برای حل معضل کاهش تولید پسته در              دنبال چاره 

ایران هستند، گفت: کرمان در وضعیت بسیار بدی قرار             

های   گرفته و ممکن است تولید این محصول به استان             

دیگری مثل یزد، خراسان جنوبی، ساوه، قم، قزوین،               

 سمنان، دامغان و... منتقل شود.

عسگراوالدی همچنین از کاهش صادرات پسته به خارج از          

ایران خبر داده و کاهش تولید پسته و کاهش نرخ ارز را از              

  عوامل موثر در کاهش ارزآوری به کشور عنوان کرده بود.

 خروج دو تاجر بزرگ از تولید و تجارت پسته کرمان 
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 5... بقیه از صفحه 

تالش دیگر او در این راه بررسی آثار جمعیت بر روی انواع سازمان             

های خود برتری     و نحوه استفاده از زمین است. او آگاهانه در بحث          

آثار اقتصادی به ویژه اثر قیمت و هزینه تولید را بر روی انواع                   

کشاورزی نسبت به اثرات طبیعی ثابت کرده است. در مزارعی که             

از روش عمقی استفاده می شود، اثر مدیریت مزرعه را برای یک               

داند. در مبحث آثار اوضاعی       مدیریت معین مهمتر از اثر قیمت می      

طبیعی بر روی ساختار کشاورزی عوامل زیر را بیشتر مورد نظر              

دهد، میزان حرارت، بارندگی، نوع خاک و غیره و سپس               قرار می 

اثرات استفاده از روش، وضع حقوقی در مورد مالکیت و موقعیت              

 مزارع.

قبل از جنگ جهانی دوم در مورد اداره مزارع تحقیقات عمیق و               

شد و همچنین سیستم وسیع         جالبی در کشور آلمان انجام می       

های معتبر آلمان برای تدریس این موضوع            آموزشی در دانشگاه   

وجود داشت. مسائل مربوط به سایر شاخه های اقتصاد کشاورزی از     

داری زمین، بیشتر مورد تقاضای             قبیل مارکتینگ و اجاره      

متخصصین بود. همچنین کشور آلمان نخستین کشوری است که          

توجه ویژه به مؤسسات اعتباری کشاورزی مبذول داشت ولی               

مسائل مدیریت مزرعه به عنوان یک روش اقتصادی به سرعت               

 مورد توجه قرار گرفت.

های آمریکائی آشنا بودند، روش خود        اقتصاددانان آلمانی که باروش   

را روش استقراء قلمداد کردند و روش آمریکائی را به صورت قیاس            

گوید   فرائنددرفر می   فون مورد توجه قرار دادند. بدین ترتیب زیگموند 

روش آلمانی آن است که حقایق را بدون دلیل می پذیرد و در یک              

نماید. در آلمان بیش      نظام سیستماتیک هرگز احساس اشتباه نمی     

از آمریکا بین دانشمندان و زارعین در مورد مسائل اقتصادی                 

گرفت. این مجادله بیشتر از روشنفکری         کشاورزی، مجادله در می   

گرفت و در نتیجه رابطه بین این دو گروه را               افراد سرچشمه می  

 نمود. مواجه با مسائل مخصوص می

 ادامه دارد.

 گزیده اخبار کشاورزی ایران

بانک کشاورزی ، مدیر ثبت و شرکت کاارزاریری          

صندوق یكم ، پس یز یخذ مجوز یز سازمان بورس           

و یوریق بهادیر، طی یک دوره پذیره ناوییای در             

های   میلیارد تومان به میرین دیرییی      2011روز ،   21

صندوق یكم یضافه کرد و دیرییای هاای ییا                

 هریر میلیارد تومان رساند. 0صندوق ری به 

به زریرش رویبط عمومی بانک کشاورزی، حییا         

خرلی خریزی مدیرعامل کارزریری بانک کشاورزی    

با بیان یی  مطلب یفرود: با یتصال هم زمان یاک             

شعبه بانک کشااورزی باه ساایات             085هریر و   

صندوق یكم و ینجام هم زمان صدور و یباطاال             

ویحدهای یی  صندوق در شعب بانک کشااورزی،         

یی  شبكه بررزتری  شاباكاه خارده فاروشای               

محصوالت مالی در کشور و در خادمات باازیر               

 سرمایه و بازیر پول به صورت توأمان یست.

بر یساس یی  زریرش، محی  عبدیللاهای مادیار           

صندوق یكم کارزریری بانک کشااورزی یهاهاار          

دیشت : صندوق یكم کارزریری بانک کشاورزی یز         

لحاظ یرزش ریالی حدود نیمی یز کل یرزش صنعت 

صندوق های سرمایه زذیری در کشور ری شاامال           

 شده یست.

وی یضافه کرد: یی  شبكه بررگ تأمایا  ماالای              

آمادزی فروش ینویع دیگری یز محصوالت ماالای         

که توسط ناشرین یعالم شود ری دیریست و یمیدویرم         

یی  شبكه خرده فروشی بی  بانک کشااورزی و           

بورس ها، کمک موثری به تأمی  مالی در باازیر            

 یولیه بریی یقتصاد در حال توسعه کشور باشد.

درصد دیرییی   10عبدیللهی تصریح کرد: هم یکنون       

های یی  صندوق به خرید یوریق بهادیر باا درآماد            

ثابت بورس و فریبورس و سه درصد دیرییی هاای           

 یی  صندوق در سهام یست.

وی در یدیمه زفت: طبق یمیدنامه ، ما ماوهافایام              

درصد دیرییی های یی  صندوق ری در           01حدیقل  

یوریق بهادیر بادرآمد ثابت سرمایه زذیری کنیم کاه        

مذیکره بریی خرید یی  یوریق ینجام شده و طای            

 روزهای آینده نهایی می شود.

عبدیللهی همچنی  یههار دیشت: ییا  صانادوق            

مصدیق کامل همكاری نردیک شبكه بانكی و بازیر 

سرمایه یست، به نحوی که با جما  آوری پاس             

یندیزهای خرد سرمایه زذیرین در شبكه بااناكای،           

درصد آن ری به سمت باازیر سارماایاه        01حدیقل  

 سوق دیده یست. 

وی یفرود: هم یکنون حدود نیمای یز دیرنادزاان              

 01ویحدهای یی  صندوق سرمایه زاذیری زیار            

ملیون تومان سپرده زذیری دیرند و کل دیرندزاان         

هریر نافار در        215ویحدهای یی  صندوق بالغ بر      

 01سریسر کشور هیتند که یز نظر تعدید ماعاادل           

درصد کل دیرندزان ویحدهاای صانادوق هاای            

 سرمایه زذیری در  بازیر سرمایه به شمار می روند.

 صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی پس اندازهای خرد را به سمت بازار سرمایه سوق داد

 رونمایي از روبات سبز 

به زریرش رویبط عمومی بانک کشاورزی، نخیتی  
جشنویره ملی یسباب بازی با هدف رشاد آزااهای            
عمومی به ویژه ویلدی  یز نیازهای فرزندین خود در         
 21حوزه های یسباب بازی و سرزرمی یز تااریا             

مردید ماه سال جاری در مرکر آفریانا     20لغایت  
های فرهنگی و هنری کانون پارورش فاكاری            

 کودکان و نوجوینان برزریر خویهد شد.
بر یساس یی  زریرش، در یی  جشاناویره کاه یز               

سوی کانون پرورش فكری کودکان و نوجوینان و         
با حمایت بانک کشاورزی برزریر می شود یز روبات   

 سبر بانک کشاورزی رونمایی خویهد شد.
شایان ذکر یست روبات سبر ، نماد باشگاه کودك و 

یی نوی  در حاوزه        نوجوین بانک کشاورزی و  ییده     
 بانک پذیری کودکان و نوجوینان یست.

نشان تعالی رویبط    رویبط عمومی بانک کشاورزی     
چهارمی  دوره آییا  قادردینای یز           عمومی ری در  

دریافت کرد و    سرآمدین رویبط عمومی های ییرین    
 مورد تجلیل قریر زرفت.

بااه زااریرش رویبااط عاامااوماای بااانااک              
چهارمی  دوره آیایا  قادردینای یز             کشاورزی،

هاای ییارین باعاد یز              سرآمدین رویبط عمومای   
تیرماه سال جاری با قاریتات          02چهارشنبه   ههر

پیام خانم دکتر  آبی بل سانچردی ویلتر رتایاس            
ینجم  بی  یلمللی رویبط عمومی در مرکر همای      
سازمان یسناد و کتابخانه ملی برزریر شد و رویباط          
عمومی بانک کشاورزی به ساباب پایاشارفات             

نشان تعالی رویبط  چشمگیر در عملكرد موفق شد     
 عمومی ری دریافت کند.

سارآماد      00بر یساس یی  زریرش در یی  مریسم    
رویبط عمومی وزیرتخانه ها، سازمان ها، نهادها و         
بخ  های دولتی و خصوصی معرفی شدند و باا        

 یهدیی لوح و تندیس یز آنان تجلیل شد.
باه   بانک کشااورزی   در یی  زردهمایی همچنی      

چهارمی  دوره سارآمادین رویباط          عنوین حامی   
  های کشور مورد قدردینی قریر زرفت. عمومی

 دریافت نشان تعالی روابط عمومی توسط بانک کشاورزی

شورای اقتصاد با درخواست وزارت جهاد کشاورزی       
موضوع اخذ مابه التفاوت از واردات گندم و جو در           

قـانـون      70مـاده     7را به استناد بند       7094سال  
الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مـقـررات            

 مالی دولت بررسی و تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطـالع    
رسانی وزارت جهاد کشاورزی، متن این مصوبه بـه         

 شرح زیر است:
ایران نسبت بـه اخـذ       گمرک جمهوری اسالمی    -7

مابه التفاوت از واردات جو و گندم بـه ازای هـر               
ریال از زمان ابال  این مصوبه اقدام  7533کیلوگرم  

قانون بودجه سـال     763706و به حساب درآمدی   
 کل کشور واریز نماید. 7094

تبصره: زمان اجرای اخذ مابه التفـاوت مـزبـور از              
و جو تـا پـایـان       7094واردات گندم تا پایان سال  
 شهریورماه سال مزبور است.

سازمـان حـمـایـت مصـرف کـنـنـدگـان و                  -0

تولیدکنندگان ضمن نظارت بر حسن اجرای ایـن         
مصوبه، موظف است با واردکنندگان اقالم مـذکـور         

 تصفیه حساب نماید.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشـور پـس از       -0

درخواست وزیر جهاد کشاورزی نسبت به تخصیص       
منابع حاصل از مابه التفاوت دریافتی از کـاالهـای           
مذکور جهت هزینه کرد برای اجرای سیاست هـای   
جبرانی و ضد بازار شکـــنی مورد تایید سـازمـان           
مدیریت و برنامه ریزی کشور در چارچوب قـانـون          

 کل کشور اقدام نماید. 7094بودجه سال 
هـای     واردات گندم و جو که تـوسـط شـرکـت           -4

بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کشور به         
منظور اجرای تکالیف مربوط به تامین نـیـازهـای           

کشور با تایید وزارت جهاد کشـاورزی     7094سال  
انجام می گیرد از پرداخت مابه التفـاوت مـنـظـور        

 معاف است. 7شده در بند 
وزارت جهاد کشاورزی موظف است در صـورت         -5

افزایش غیرمتعارف قیمت جو در بازار داخـلـی در           
مقایسه با قیمت خرید تضـمـیـنـی آن نسـبـت                

آن از طریق شورای اقتصـاد اقـدام          درخواست لغو   
 نماید.

این مصوبه در تاریخ پانزدهم تیرماه از سوی محمد         
باقر نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمـان         
مدیریت و برنامه ریزی کشور بـه وزارت جـهـاد              

 کشاورزی ابال  شده است.

 ریالی برای واردات هر کیلوگرم گندم و جو به کشور 4066اخذ مابه التفاوت  شورای اقتصاد تصویب کرد؛

چگونگی تکوین و تکامل علم 
 اقتصاد کشاورزی

 )بخش دوم(

 دکتر مصطفی مهاجرانی

http://www.farsnews.com/
http://www.maj.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&CategoryID=1f859718-c1ae-4e17-b1d8-84412547269b&WebPartID=b21b6a80-fe61-403a-9984-f793aa35eed9&ID=a6db341c-0340-4b2f-ae63-018443c21206
http://www.maj.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&CategoryID=1f859718-c1ae-4e17-b1d8-84412547269b&WebPartID=b21b6a80-fe61-403a-9984-f793aa35eed9&ID=a6db341c-0340-4b2f-ae63-018443c21206
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 گزیده اخبار کشاورزی ایران

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکـه امسـال           

شش میلیون تن گندم از نوع با کیفیت، در کشـور           

تا این موقع از فصل خریداری شده بـر ضـرورت             

تأمین به موقع اعتبارات مورد نیاز خریـد گـنـدم             

 جهت پرداخت پول کشاورزان تأکید کرد.  

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران، مدیرعـامـل        

شرکت بازرگانی دولتی ایران در باره خرید گندم و         

تأمین آرد مورد نیاز واحدهای نـانـوایـی سـراسـر             

مرکز خرید    733هزار و     کشور گفت: با استقرار یک     

استان کشور تاکنون شش میلیون تن گندم  07در  

هزار محمولـه تـوسـط کشـاورزان            903در قالب   

 تحویل مراکز خرید شرکت شده است.

جز چـنـد اسـتـان          اکنون به   علی قنبری افزود: هم    

جنوبی کشور که خرید تضمینی این محصول را به         

ها ادامه دارد     اند، خرید در سایر استان      پایان رسانده 

شود میزان هشت میـلـیـون تـن            بینی می   و پیش 

 گندم خریداری شود.

شـده     های خریـداری  وی با بیان اینکه ارزش گندم    

هزار میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: بـا         هفت

شده، تمام تالش ما بر این اسـت          ریزی انجام   برنامه

تا وجوه گندم در کمترین زمـان بـه کشـاورزان              

ویـژه     ربط بـه    های خی   پرداخت شود؛ لذا از دستگاه    

ریزی و بـانـک مـرکـزی           سازمان مدیریت و برنامه   

خواهیم که در تأمین و تخصیص اعتبارات الزم          می

 برای خرید تسریع و تعجیل کنند.

 خرید شش میلیون تن گندم داخلی باکیفیت

رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی از        

 9سرمایه گذاری و تامین منـابـع ارزی حـدود              

میلیارد دالری این بانک در سال گذشـتـه بـرای            

 رونق تولید به ویژه در حوزه کشاورزی خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران از یـاسـوج،         

مرتضی شهیدزاده در آیین معارفه مـدیـرعـامـل            

جدید بانک کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد افزود:       

درصـد      95این در حالی است کـه بـیـش از             

تسهیالت و منابع ریالی مربوط به بخش کشاورزی        

 شود. نیز از طریق این بانک تامین می

وی بدون اشاره به آماری با بیان اینـکـه بـانـک               

درصـد     95کشاورزی در سال گذشته بیـش از          

تسهیالت صندوق توسعه ملی در بخش کشاورزی       

را به کشاورزان و متقاضیان پرداخت کرده اسـت،          

 افزود: سهم سایر بانک ها تنها پنج درصد بود.

شهیدزاده یکی از راهـبـردهـای مـهـم بـانـک                

کشاورزی را تسهیل در روند سرمایـه گـذاری و            

رونق تولیدات داخلی و نیز اجرای سیاسـت هـای      

 راهبردی اقتصاد مقاومتی اعالم کرد.

وی تصری  کرد: این بانک با استفاده از نهادسازی           

و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در بـخـش     

کشاورزی به دنبال ایجاد ارزش افزوده، توسعـه و          

افزایش تولید محصوالت ارگانیک و تقویت زنجیره       

 تولید است.

شهیدزاده تعداد شعب بانـک کشـاورزی را در              

سط  کشور بیش از دو هزار شعبه خکـر کـرد و              

افزود: مشـــتری مداری، توجه به سرمایه انسانـی         

های راهبـردی     و ارتقا سط  فناوری از دیگر برنامه      

 در توسعه فرایند خدمات در بانک کشاورزی است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویـه         

و بویراحمد نیز در این آیین بر ضرورت حمایت و           

تقویت بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین        

 محورهای توسعه کشور و این استان تاکید کرد.

حسن نوروزی افزود: از آنجا که بخش عمده ای از           

حجم سرمایه گذاری و اقتصادی در ایـن اسـتـان         

بانک محور است سهم بانک کشـاورزی در ایـن          

راستا بویژه در زمینه رونق و تـوسـعـه بـخـش                

 راهبردی کشاورزی مهم و تاثیرگذار است.

وی با اشاره به طرح خروج غیرتورمـی از رکـود              

توسط دولت یازدهم و اهتمام ویژه بر روی بخـش          

کشاورزی، گفت: یکی از برنامه های راهـبـردی و            

محورهای مهم توسعه ای در استــــان کهگیلویه       

 و بویراحمد نیز همین حوزه است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی کهـگـیـلـویـه و             

بویراحمد نیز در این آیین گفت: بانک کشـاورزی           

مکمل و بهترین پشتــــوانه مالی در جهت رونـق         

 و توسعه این بخش مهم اقتصادی است.

در این آیین اهلل داد محمدی به عنوان مدیرعامل          

جدید بانک کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد            

معرفی و از خدمات الماس مجیدی مدیرعامل           

 پیشین این بانک تجلیل شد

 میلیارد دالری بانک کشاورزی  3سرمایه گذاری 

 در اقتصاد کشور

معاون نخست وزیر روسیـه اعـالم کـرد: طـرح                

ممنوعیت توزیع و واردات محصوالت تراریخته در        

رسد و روسـیـه ایـنـگـونـه             روسیه به تصویب می   

 محصوالت را هرگز استفاده نخواهد کرد.

آرکادی دورکوویچ معاون نخست وزیـر روسـیـه           

هـای اصـالح       اعالم کرد که این کشور از ارگانیسم      

برای افزایش تولیـد در کشـاورزی          شده ژنتیکی 

 استفاده نخواهد کرد.

روسیه مسیر متفاوتی را انتخاب کـرده            وی گفت:  

است، ما هرگز چنین تکـنـولـوژی را اسـتـفـاده               

 .نخواهیم کرد

دورکوویچ ادامه داد: در نتیجه این تصمیم درسـت         

تـریـن      محصوالت تولیدی روسیه یکی از سـالـم        

 محصوالت دنیا خواهد بود.

هـای     البته ما باید از دیگر تکـنـولـوژی            وی گفت:  

مدرن در کشاورزی برای افزایش عملکرد استفـاده        

 کنیم و استفاده خواهیم کرد. 

وزیر روسیه گفت: منابع غنی خـاک          معاون نخست 

دهد که با استـفـاده        کشور روسیه این امکان را می     

از کود شیمیایی کمتری نسبت به کشورهای دیگر        

 نتیجه بهتری در تولید کشاورزی بگیریم.

بر اساس این گزارش، پوتین رئیس جمهور روسیه        

گفت: روسیه باید شهروندان خـود    0374هم سال   

را از مصرف محصوالتی که به طریـق ژنـتـیـکـی              

 شوند باز دارد. اصالح می

وزیر روسیه هم با تائـیـد ایـن            میدویدیف نخسـت 

روسیه هیچ توجهی به   ها اظهار کرده است:  صحبت

 واردات محصوالت اصالح شده ژنتیکی ندارد.

با این حال هنوز مقداری محصوالت غذایی اصالح        

سویا هستند به روسیه وارد       شده ژنتیکی که اساساً   

 شوند. می

نیکوالی فیدرو وزیر کشاورزی روسیه معتقد است       

که این کشور باید کشوری بدون محصول ژنتیکـی       

 اصالح شده باشد.

کرد، گفـت:     وی که در اجالس معاونان صحبت می      

دولت نباید شهروندان خود را آلوده به سم کـنـد.        

گروهـی از سـنـاتـورهـای           0374در فوریه سال    

ای را ارائه کردند که تا        شورای فدرال روسیه الیحه   

توزیع و واردات محصوالت اصالح شده ژنتیکی در        

 روسیه ممنوع شود.

 83خانه کشاورز ایران به تازگی اعالم کرده است          

درصد محصول کشاورزی وارداتی تراریخته اسـت،       

رئیس پژوهشکده بـیـوتـکـنـولـوژی هـم ارزش              

 5محصوالت تراریخته وارداتی به ایران را بیش از          

 میلیارد دالر عنوان کرده است.

به جاندارانی کـه از نـظـر          Transgenicتراریخته  

شود. بسیـاری      اند گفته می    ژنتیکی دستکاری شده  

کشورها استفاده از این محصـوالت را مـمـنـوع             

اند که به گفته آنها عالوه بر ایجاد اختـالالت            کرده

 های زیاد سرطان زا است. و بیماری

 هشدار روسیه به استفاده از محصوالت تراریخته

با اجرای طرح افزایش ضریب خود اتکایی تـولـیـد       
سـال     73برنج با محوریت اقتصاد مقاومتی، ظرف       

تن در هکتار به      4.8عملکرد تولید این محصول از      
 رسد.   تن در هکتار می 6.6

به گزارش روابط عمومی وزارت جهاد کشـاورزی،         
کاوه خاکسار مدیر کل دفتر غالت و مـحـصـوالت           
اساسی معاونت زراعت با اعالم این مطلب افـزود:          

درصد تـدویـن      65این طرح با ضریب خوداتکایی  
شده و اجرای آن کمک بزرگی به تـولـیـد بـرنـج          

 کشور خواهد کرد.
وی گفت: سط  زیر کشت برنج در طرح افـزایـش            

هـزار هـکـتـار          484ضریب خوداتکایی محصول    
بینی شده و برنامه ما این اسـت کـه ظـرف             پیش

چند سال آینده به علت بحران آب، سط  کشـت           
های غیر شمالی را کاهش دهیم و بـر            برنج استان 

های شمالی متمـرکـز    تولید این محصول در استان   
شویم. خاکسار با بیان اینکه طرح افزایش ضـریـب      
خوداتکایی تولید برنج، در وزارت جهاد کشـاورزی        
به تائید رسیده است و در صورت نهایی شـدن و             
تامین اعتبار، اجرای آن از امسال آغاز خواهد شد،         
کاهش ضایعات برنج را یکی از اهداف ایـن طـرح            
دانست و گفت: بیشترین مقدار ضایـعـات بـرنـج             
مربوط به مرحله برداشت و فرآوری در واحـدهـای       

پـروژه بـرای        733شالیکوبی است و از این رو         
هایی برای اصالح و      ارتقای مدیریت مزرعه و برنامه    

نوسازی واحدهای شالیکوبی در این طـرح دیـده        
 شده است.

مهندس خاکسار افزایش تولید برنـج بـر اسـاس            
پایداری و حفظ محیط زیست، تمرکز کشـت در           

های شمالی و بخش کوچـکـی از اسـتـان               استان
گلستان، افزایش کارایی مصرف آب در شالیزارهای     
کشور با توجه به بحران آب مـوجـود، افـزایـش              

وری با تاکید بر جلوگیری از تغییر کـاربـری             بهره
شالیزارها، کاهش هزینه تولید و و افزایش درآمـد          
کشاورزان از طریق افزایش عملکرد و مـکـانـیـزه            

درصـد     733کردن عملیات کشاورزی و کاشـت        
مکانیزه و برداشت با کمباین را از دیـگـر اهـداف             
طرح افزایش ضریب خود اتکایی تـولـیـد بـرنـج              

 برشمرد

 درصدی برنج تدوین شد 20طرح خوداتکایی 
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رئیس اتاق بازرگانی همدان با اعالم این خـبـر            نایب

گفت: سال گذشته صادرات کشمش بدترین تجربـه         

سال گذشته پشت سـر گـذاشـت،         03خود را طی    

طوری که حجم صادرات محصول به کـمـتـر از          به

 نصف تقلیل یافت.

منوچهر رضایی افزود: حضور گروهـک داعـش در            

های این کشور بـاعـث شـد            کشور عراق و ناآرامی   

تاجرانی که اقدام بـه خـریـد کشـمـش ایـرانـی                 

علت ناآرامی منطقه و نبـود امـنـیـت             کردند، به   می

سیاسی قراردادهای منسجمی امضـاء نـکـنـنـد و             

صورت روزانه و مـوردی اقـدام بـه خـریـداری                 به

تـریـن      محصول کنند؛ لذا عراق که یکی از بـزرگ         

بازارهای کشمش ایران بود، عماًل نتـوانسـت بـازار           

 هدف مناسبی تلقی شود.

هـای     وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر تـحـریـم          

گرفته غرب علیه روسیه و اوکـرایـن بـاعـث            صورت

روبـل     04کاهش ارزش روبل شد، در حالی کـه           

عـلـت      معادل یک دالر بود، در کمتر از یک ماه بـه          

روبل معادل یک دالر       733کاهش ارزش روبل، هر     

ارزش پیدا کرد که این به معنای از دسـت رفـتـن              

 کشش بازار این دو کشور بود.

ترین علتی که باعث شـد         رضایی ادامه داد: اما مهم     

ویژه کشمش سـال      بازرگانان محصوالت خشکبار به   

نامناسب کاری را تجـربـه کـنـنـد، دامـپـیـنـگ                 

گرفته توسط کشور ترکیه بود، به این معـنـا            صورت

که این کشور که بیشتر بازارهای صادراتی اروپـا را           

علت مازاد تولید، محصول خود را        در اختیار دارد، به   

دالر زیر قیمت در بازار عرضه کرد و عـمـالً           533تا  

بازارهای صادراتی ایران را از آن خـود کـرد؛ لـذا            

تاجران ایرانی نتوانستند محصول خود را به قیمـت         

 مناسب در بازار عرضه کنند.

رئیس انجمن صادرکنندگان کشمش همدان یادآور      

علت عـدم     شد: دو سال گذشته کشور هندوستان به       

ثبت برند کشمش مالیر، محصول تولیدی خـود را          

المللی عـرضـه       به نام مالیر ثبت و در بازارهای بین       

 کرد.

رضایی تأکید کرد: هرچند طی دو سال گذشته این          

اقدام هندوستان باعث شد بازارهای صادراتی ایـران        

گرفـتـه تـوسـط         صدمه ببیند، اما دامپینگ صورت    

ترکیه بازارهای صادراتی را از آن خود کرد و حتـی           

ها نیز نتوانستند محصوالت خود را عـرضـه          هندی

 کنند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق همدان اظهـار         نایب

گرفته در اتاق ایـران     داشت: پس از تغییرات صورت 

ها در    های کشاورزی در همه اتاق      تشکیل کمیسیون 

دستور کار قرار گرفت و در همدان نیز کمیسـیـون           

 کشاورزی فعال شد.

وی همچنین گفت: سـه مـحـصـول کشـمـش،                

عنوان برند استـان هـمـدان          زمینی و سیر به       سیب

شناخته شد و مقرر گردید اتاق بازرگانـی زمـیـنـه           

افزایش تجارت این سه محصول در حوزه داخلی و          

 صادراتی را فراهم کند

 ترکیه کشمش ایران را دامپینگ کرد

مدیره اتحادیه محصوالت باغی کشور بـا         عضو هیات 

اعالم این خبر گـفـت: هـرچـنـد سـرمـازدگـی                  

میلیارد تـومـان ضـرر و         568ماه بیش از      فروردین

زیان به باغداران شمال غربی کشور وارد کـرد، امـا           

صادرات محصوالت باغی به کشور عراق، ترکـیـه و           

 گیرد. کشورهای حاشیه خلیج فارس صورت می

امیر مرادی افزود: در حال حاضر انواع مـحـصـوالت     

دار نظیر گیالس و زردآلو به کشور ترکیـه از             هسته

دار تـوسـط بـازرگـانـان           طریق کانتینرهای یخچال  

محصوالت باغی صادر می شود. وی خـاطـرنشـان            

هـای     کرد: هر کیلوگرم زردآلوی تولیـدی اسـتـان          

 03آخربایجان غربی و شرقی با میانگین یک دالر و     

 رسد. فروش می سنت در بازارهای ترکیه به 

مرادی ادامه داد: پس از اتمام صـادرات زردآلـو و              

گیالس با توجه به آنکه در پایان فصل برداشت قرار          

 داریم، صادرات هلو و شلیل آغاز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت تعاونی باغداران ارومیه تصـریـ          

شود در سال جاری بیش از یک         بینی می   کرد: پیش  

هزار تن سیب از استان آخربایـجـان          033میلیون و   

اکنون برای قـرار       غربی برداشت شود که باید از هم      

گرفتن آن در چرخه مصرف یا تنظیم بازار از طریق          

 صادرات اقدام کرد.

ترین محصوالت  وی یادآور شد: سیب و انگور از مهم    

رود که  شمار می  تولیدی آخربایجان غربی و شرقی به     

ارزش افزوده قابل توجهـی بـرای کشـور دارد و               

خطوط صادراتی ایران را به کشورهای عراق، ترکیه،        

تنـی    01نگاهی به بازار زعفران و صادرات بیش از         

دهد که کشـورهـایـی        آن در بهار امسال نشان می     

مانند عربستان، مشتری واقعی این مـحـصـول و            

هایی مانند امارات، اسپانیا و افـغـانسـتـان              کشور

 کننده زعفران ایران به نام خود هستند. صادر

به گفته عضو شورای ملی زعفران اگـر بـه ایـن               

هشدار توجه نشود، تاریخ زعفران اسپانـیـا بـرای           

ها مدیـریـت بـازار         ایران تکرار خواهد شد و افغان     

درصـد آن       93زعفران در دنیا را که بـیـش از            

 کنند. محصول ایرانی است از آن خود می

 74هـزار و         01طی سه ماهه نخست امسـال         

های مختـلـف بـه         بندی  کیلوگرم زعفران در بسته   

دالر   778هزار و     907میلیون و     54ارزش بالغ بر    

کشور مختلف صادر شـده اسـت کـه در               08به  

 03تـا       73هـای      بندی  صادرات زعفران در بسته   

هزار دالر بـا     533میلیون و  05آوری    گرمی با ارز  

درصدی از نظر وزنی و ارزشـی          79کاهش حدود   

 ایم. مواجه شده

 03های بیشتر از      بندی  در صادرات زعفران با بسته    

هـزار     933میلیون و     05آوری بالغ بر      گرم ما ارز  

 701درصدی از نظر وزنی و          93دالری، افزایش   

ایم. البته کمـتـریـن         درصدی از نظر ارزشی داشته    

 73های کمتـر از         بندی  صادرات زعفران در بسته   

هزار   533گرم بوده که ارزش آن به سه میلیون و          

 رسد. دالر می

دهـد کـه        این وضعیت در بازار زعفران نشان می      

ای صادر    عمده صادرات این محصول به صورت فله      

ها مانند اسپانیا، امارات و حتـی         شده و دیگر کشور   

انـد و       افغانستان از این فرصت نهایت بهره را برده     

زعفران ایران را با نام و برند خود بـه کشـورهـای           

 اند. دیگر صادر کرده

علی حسینی عضو شورای ملی زعفران نیز در این         

خصوص معتقد است که دالالن در دو ماه اخیر بـا           

باال بردن قیمت زعفران در بازار داخلی و جهـانـی           

المللـی    باعث شدند این محصول کمتر در بازار بین       

خرید و فروش شود، چرا که قیمـت زعـفـران از              

دالر رسیـده   0533دالر به بیش از  7633کیلویی  

است و این تنها سودهای یک شبه دالالن را در          

 پی دارد.

وی افزود: از سوی دیگر تقلب در بازار زعفران در            

حال افزایش است و برخی زعفران ایرانـی را بـه             

های رنگ شده زعـفـران      با ساقه 53  -  53صورت  

کنند و به اعتبار و کیفـیـت زعـفـران              مخلوط می 

 زنند. ایرانی ضربه می

عضو شورای ملی زعفران تصری  کرد: برخی تصور         

کنند که صادرات زعفـران بـه هـر کشـوری                می

آوری و منفعت به دنـبـال          تواند برای ایران ارز     می

داشته باشد، در حالی که صـادرات زعـفـران بـه             

هایی به نام خـود       بندی  افغانستان که آن را با بسته     

کند حاصلی جـز تـهـدیـد            به جهانیان صادر می   

زعفران ایرانی ندارد.حسینی خاطر نشان کرد: در          

 153دو دهه گذشته اسپانیا زعفران را کیلـویـی           

کرد در حـالـی کـه ایـران             دالر تولید و صادر می    

توانست با تولید و صادرات این محصول به قیمـت          

دالر مدیریت زعفران دنیا را در اختیار بگیرد          033

اندرکاران بازار زعفران     و اگر حاال مسووالن و دست     

تدبیری نیندیشند و راهکاری برای جلوگـیـری از          

داللی و تقلب در بازار زعفران به کار نبندند، تاریخ          

شود و طـولـی       زعفران اسپانیا برای ایران تکرار می     

ها صاحـب زعـفـران ایـرانـی             کشد که افغان    نمی

هـایـی      شوند.به گفته وی در حالی که کشـور           می

مانند عربستان، امارات، افغانستان، اسپانیا، چین و       

ترین مشتریان طالی سرخ ایـران        کنگ عمده   هنگ

هستند که به غیر از افغانستان عـمـده صـادرات            

ای و در        ها به صورت فلـه       زعفران به این کشور   

 گیرد. گرم صورت می 73های بیشتر از  بندی بسته

مشتریان زعفران ایـرانـی         به گزارش ایسنا، بررسی   

ترین مشتری و     بیانگر این است که عربستان بزرگ     

کننده واقعی زعفران است، چرا که طی سه          مصرف

ماهه نخست امسال حدود پنـج مـیـلـیـون دالر              

زعفران ایرانی را خریداری کرده که عمده آن در           

گرم و برای مصرف در       03های کمتر از      بندی  بسته

که تایـوان     تر این   بازار داخلی خود بوده است.جالب     

گـرم     033و     053و جمهوری چک با خریداری      

زعفران در سه ماهه نخست امسال کمترین بها را          

انـد و       برای این محصول در بازار جهانی پرداخته      

هایی مانند ژاپن، پاکسـتـان، اردن، هـنـد،              کشور

موریس و غیره هر کدام با واردات حـدود یـک              

کیلوگرم زعفران در انتهای لـیـسـت صـادراتـی             

 زعفران ایرانی قرار دارند.

 بازار زعفران ایران همچنان تهدید می شود 

 صادرات زردآلو و گیالس به ترکیه

 ارمنستان و روسیه برقرار کرده است.

مرادی تأکید کرد: صادرات انگور به کشور روسیـه          

که از سال گذشته کلید خورده اسـت، یـکـی از              

بازارهای هدف ایران برای صادرات مـحـصـوالت          

رود که باید برای حفظ آن تالش         شمار می   باغی به 

 کرد.

وی ادامه داد: در بازدیدی که از کشـور تـرکـیـه               

گرفته در    گذاری صورت   عمل آمد، میزان سرمایه     به

این کشور قابل مقایسه با ایـران نـبـود و بـرای             

بندی و مکانیزاسیـون پـس از           های بسته   دستگاه

برداشت به قدری در این کشور تجهیز شده اسـت         

که ضایعات میوه به کمترین میزان خود رسـیـده          

 است.

وی اظهار امیدواری کرد که با توجه بـه حـجـم              

های آخربایجان بـرای       باالی تولید سیب در استان    

 ریزی شود. اکنون برنامه بازار سازی آن از هم

http://www.foodpress.ir/PostImage/312ade3b2a304f7b91f1d7fe1055d49b/h.jpg
http://www.foodpress.ir/PostImage/869fad0349cc4c9ba1477691f45d08fc/h.jpg
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بـار از انـواع و اقسـام              این روزها بازار میوه و تره      

های عجـیـب و        های خارجی با اشکال و قیمت       میوه

غریب از سیب ترش فرانسوی گرفته تـا آووکـادوی           

است و این در حالی است کـه بـر             آفریقایی پر شده    

اساس فهرست اقالم واردات بهاره گمرک تنهـا نـام           

موز، نارگیل، آناناس، گالبی هندی، انبه، جوز و میوه         

خورد که البته به غیر از مـوز کـه             پاپایا به چشم می   

ها باید به شیـوه     واردات آن آزاد است، سایر این میوه      

 باشند.  وری وارد کشور شده پیله

هـای عـجـیـب و          هاست که نحوه واردات میوه      سال

هـای     غریب خارجی موجود در بازار آن هم با قیمت        

ای بـیـن وزارت          تر موضوع مناقشه    عجیب و غریب  

کشاورزی و گمرک است. به این ترتیب از سـویـی              

وزارت جهاد کشاورزی واردات مـیـوه را مـمـنـوع              

داند و مدام نسبت بـه وجـود و مصـرف ایـن                   می

دهد، از سـوی دیـگـر         های ممنوعه هشدار می    میوه

ای که از طـریـق         کند که تنها میوه     گمرک اعالم می  

مبادی رسمی اجازه واردات دارد موز است، بنابرایـن         

های ممنوعه قاچاقی بـه کشـور وارد        تمام این میوه  

 شوند. می

در این زمینه مدیرکل مرکز واردات گمرک با اشـاره          

به این موضوع در توضی  این ادعا که واردات ایـن             

گـیـری از        وری و با بهره     ها با کارت پیله     دست میوه 

گیرد، اعالم کـرد      ها در این زمینه صورت می       معافیت

توانـنـد     وران در حجم بسیار محدود تنها می        که پیله 

سه قلم میوه انبه، آناناس و موز را بـه کشـور وارد                

 کنند.

هـایـی کـه از          رسد حتی لیست میوه     اما به نظر می   

شوند نیز به همـیـن        مبادی رسمی به کشور وارد می     

 شود. سه قلم ختم نمی

تن نارگیل    81در سه ماهه اول سال جاری، بیش از         

تازه از امارات، اندونزی و هند به کشـور وارد شـده             

 51است. ارزش کل واردات این میوه به بـیـش از                 

 رسد. میلیون تومان می 767هزار دالر یعنی حدود 

میوه خارجی دیگرآناناس است که در نخستین فصل        

تن از آن بـه کشـور وارد        0454سال جاری حدود    

 است.  شده

این حجم واردات آناناس به کشور در سه ماهـه اول        

هزار  533سال جاری ارزشی نزدیک به دو میلیون و     

 دالر یعنی بیش از هفت میلیارد تومان دارد.  

طبق آمارهای گمرکی واردات گالبی هندی، انبـه و          

جوز انجبان که مجموعا در یک ردیف تعرفـه آورده           

 رسد. تن می 6033اند در فصل بهار به بیش از  شده

ارزش کل حجم واردات این سه میوه که عمـدتـا از        

شونـد،   کشورهای پاکستان، امارات و تایلند آورده می     

 70به بیش از چهار میلیون دالر و نـزدیـک بـه                 

 رسد. میلیارد تومان می

هایی که زیر نظر گـمـرک بـه            در بین نام تمام میوه    

ای که شـایـد در هـر         اند، تنها میوه کشور وارد شده  

بازاری به چشم نخورد پاپایا است که از تایلنـد وارد            

 شود. ایران می

در سه ماهه اول سال جاری مجموعا بیش از یک تن     

است کـه ارزش       پاپایای تایلندی به کشور وارد شده    

آن به بیش از هزار دالر و چیزی حدود سه میلیـون            

 رسد. هزار تومان می 533و 

 های خارجی!  واردات انواع میوه

علی قنبری مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی در        

وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،          گفت

هزار تن شکر     753 ای  گفت: قبل از توافق هسته     

خام از برزیل خریداری شده، ولی هنوز این مقدار         

 شکر به کشور وارد نشده است.

وی هدف از واردات این مقدار شکر را مصرف             

داخلی عنوان کرد و گفت: شکر خریداری شده           

پس از واردات برای تصفیه و فرآوری در اختیار            

گیرد و سپس به        کارخانجات داخلی قرار می     

 مصرف داخلی خواهد رسید.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سؤال         

که رویترز اعالم کرده که ایران از ابتدای امسال           

هزار تن شکر وارد کرده، گفت: شرکت                03

بازرگانی دولتی از ابتدای امسال شکر                  

نکرده، اما ممکن است بخش خصوصی       کشور وارد

 اقدام به واردات شکر کرده باشد.

قنبری در پاسخ به این سؤال که آیا اقدامی در             

مورد واردات شکر و صادرات مجدد آن تاکنون           

انجام شده، گفت: برای تأمین بخشی از شکر مورد       

با کشور عراق بسته شده، تا         قراردادی نیاز عراق 

کشورهای دیگر    از مورد نیاز آنها را        ما شکر  

کرده و پس از فرآوری و تصفیه آن را به                وارد

 عراق صادر کنیم.

شرکت بازرگانی دولتی است و اگر           وی افزود: 

تشخیص دهیم واردات و صادرات مجدد شکر           

دهیم،   صرفه اقتصادی دارد، این کار را انجام می         

 اما تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نشده است.

 هزار تن شکر از برزیل خریداری شد 406

به رویترز  الملل فارس،     به گزارش گروه اقتصاد بین    

دنبال سخنان وزیر صنعت، معدن و تـجـارت در           

گذاری مشترک ایـران و        کنفرانس تجارت سرمایه  

اتحادیه اروپا در وین طی گزارشی نوشت، ایـران          

های دولتی خود را در معرض فروش بـرای           دارایی

ها قرار داد و اعالم کرد، نقش دولـت در              خارجی

یـابـد و مـتـعـهـد شـد تـا                   اقتصاد کاهش می  

های پولی انقباضی در چـارچـوب جـذب         سیاست

 میلیاردها دالر سرمایه از خارج اجرا کند.

به نوشته این گزارش، مقامات ارشد ایرانی در این         

هـای اقـتـصـادی         کنفرانس از یک بسته سیاست    

های خارجی خبر     طراحی شده برای جذب سرمایه    

ها بازار را به  رسد که این سیاست دادند. به نظر می    

شدت دستخوش تغییر کند و در صـورت اجـرا،            

های سـخـت و        اقتصاد ایران را به رفع محدودیت     

 حذف مشارکت شدید دولتی سوق دهد.

زاده وزیر صنعت، معدن و تـجـارت           محمد نعمت 

ایران گفت: دولت و مجلس در تالشند تا تمـامـی            

گذاری آزاد و کـاهـش           موانع پیش روی سرمایه   

گذاری خصوصی را رفـع        دخالت دولت در سرمایه   

 کنند.

 83کـرده       با توجه به جمعیت جوان تـحـصـیـل         

میلیونی ایران و دارا بودن بزرگ تـریـن خخـایـر             

گـذاری     های سـرمـایـه     انرژی جهان، ایران فرصت   

عظیمی ایجاد کرده است. به گفته مقامات ایرانـی          

هـای     طرح در بخش    53در این کنفرانس، تهران     

میلیـارد دالر مـطـرح          785نفت و گاز به ارزش      

 0303رود تـا سـال            کرده است که امید مـی      

 قراردادهای آنها به امضا برسد.

از دیگر مواردی که وزیر صنعت ایران مطرح کرده         

ماه   0است، بازگشت ایران به سامانه سوئیف، طی        

هـا     ها بود. استقبال از خـارجـی         پس از لغو تحریم   

برای ورود به اقتصاد ایران از طریـق هـمـکـاری             

گـذاری     های بانکداری، سرمایـه     مشترک در بخش  

ها برای خرید سـهـام    مستقیم یا شرکت در مزایده  

سـازی( از مـوارد           های دولتی )خصوصی     شرکت

 زاده به آنها اشاره کرد. دیگری بود که نعمت

عدم فروش شرکت ملی نفت ایران نکته دیـگـری          

بود که این مقام ایرانی به آن پرداخت و گـفـت،             

ها ممکن است     های پتروشیمی و پاالیشگاه     شرکت

به صورت جزئی خصوصی شوند. همچنین مجلس        

هـای     ها یا پـروژه      ایران اجازه داده است تا دارایی     

 ها فروخته شود. بیمارستانی، مدارس و بزرگراه

سـال    73در ادامه گزارش رویترز آمده است، طی        

های دولتی بـه       گذشته، دولت ایران سهام شرکت    

ها میلیارد دالر را واگذار کرده است امـا            ارزش ده 

سازی آن به طور موثر و کامل بـه           برنامه خصوصی 

اجرا در نیامده است چرا کـه ایـن سـهـام بـه                  

های سازمانهای مرتبط با دولـت مـانـنـد             شرکت

صندوقهای بازنشستگی و موسسات انتـقـال داده         

 شده است.

تـا     775از طرفی وزیر صنعت ایرانی با اعالم رقم         

میلیارد دالر خخایر ارزی ایران اعالم کرد، به          705

جای ورود سریع مبالغ بلوکه شده به ایران، بانـک          

های خـود در       مرکزی مقداری از آن را در حساب      

دارد تا در صـورت نـیـاز بـرای             خارجی نگاه می  

 گذاری داخلی هزینه کند. های سرمایه پروژه

وگو با خبرنـگـار اقـتـصـادی            علی عسکری در گفت   

هـای     ، در مورد میزان اظهـارنـامـه      خبرگزاری فارس 

  اظهار داشـت:   90مالیاتی مؤدیان برای عملکرد سال  

 4در حال حاضر تا پایان تیرماه سال جاری بالغ بـر             

هزار اظهارنامه مالیاتـی اخـذ شـده         833میلیون و  

  است. 

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر اینـکـه           

های دریافت شده مربـوط بـه اشـخـاص              اظهارنامه

حقیقی و حقوقی مربوط به بند )الف( و )ب( قـانـون      

مشاغل خودرویی و همچـنـیـن           مالیات است، گفت:   

های خود را     توانند در طول سال اظهارنامه      امالک می 

 ارائه دهند.

وی در پاسخ به این سؤال که تا پایان تیرمـاه سـال              

جاری چه میزان درآمدهای مالیاتی وصـول شـده            

هـزار و      8در تیرماه فقط حدود       است، اظهار داشت:     

میلیارد تومان درآمد کسب شده و همچـنـیـن     033

 033هزار و      07ماه اول سال این رقم بالغ بر    4در  

 میلیارد تومان است.

عسکری در مورد تسویه حساب مالیات پـرداخـتـی          

تا پایان تیرماه برگه        اصناف و مؤدیان گفت:      90سال  

تشخیص براساس قانون برای مؤدیان صادر شـده و          

تسویه و قطعی شدن آن باید توسط افراد با مراجعـه           

 به سازمان انجام شود.

 فروشد ها می های دولتی خود را به خارجی ایران دارایی

 هزار میلیارد تومانی مالیات تا پایان تیرماه 24درآمد 

http://www.reuters.com/article/2015/07/24/us-iran-nuclear-economy-idUSKCN0PY14N20150724
http://www.farsnews.com/

