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  بسمه تعالي

 چهل سال": سوالات حاضرين و شركت كنندگان برخط در دهمين همايش پيشرفت و توسعه علمي كشور

  "و الزامات آموزه ها: تجارب، يدر بخش كشاورز ياستگذاريس

  موارد زير را در دستور كار قرار دهند:توجه به خواشمنديم كه اعضاي محترم نشست ها، 

 نشست ، قبل از برگزاري نشست تخصصي.مطالعه پاورپوينت سخنرانان  -

 آمادگي براي پاسخگويي به سوالات انجمن هاي علمي ،حول موضوع و عنوان نشست تخصصي. -

 تقسيم سوالات مدعوين بين سخنرانان و هدايت جلسه حول موضوعات و سوالات مطرح شده -

يت آمدن موقع كنترل نظم جلسه پرسش و پاسخ و تقسيم مناسب زمان و ممانعت از طرح و بوجود -

 بحث هاي تكراري، تقابلي و دو نفره،مباحث حاشيه اي و غير اولويت دار و مواردي همانند.

ائيد ( هر يك به تفكيك يا تپايان نشست خوددر و نشست دوم سوالاتي كه ضرورت دارد، اعضاي نشست اول 

  .پاسخ داده باشند، به آنها نظر نشست ديگر)

آب،منابع ، و اولويت دار موثر بر افزايش اثر بخشي و كارآمدي بخش كشاورزي* ذكر نام از پنج سياست اصلي 

  .در كشور طبيعي وتوسعه روستايي

  .(ادوار تاكنون) كشورو آب * ذكر نام از پنج اشتباه سياستگذاري صورت پذيرفته در بخش كشاورزي 

 برداري در كشور براي برنامه هفتم * ذكر نام از پنج برنامه اولويت دار موثر بر توسعه كشاورزي و نظام بهره

  .توسعه

سوالات ارسالي توسط انجمن ها براي طرح در نشست هاي دوگانه به تفكيك سوال ارسالي براي هر 

ا و ي سخنران(اعضاي نشست مخير هستند كه جاي سوال را عوض نموده و از سخنران ديگر پرسيده شود

  ).اقدام به تلفيق سوالات با يكديگر نمايند

  برداريهاي بهره: : مديريت و اقتصاد كشاورزي، توسعه روستايي و نظامنشست اول ***

ها، بعد از انقلاب: چالش رانيا يكشاورز ياستگذاريس يماي: ست اول سدر نش اول محورسوالات ارسالي براي 

  ؛مشكلات و دستاوردها
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آن كم توجهي صورت اگر كشاورزي واقعا محور استقلال در اين كشور است ، چرا اينقدر به  -

بفرمائيد محور برنامه هاي بخش كشاورزي در شش برنامه پنج ساله چه بوده و چه  مي پذيرد؟

 دستاوردي داشته است؟

قرار بود بر اساس تكاليف مجلس ، طرح الگوي كشت در ايران اجرايي شود. آيا اين شلم  -

 توان طرح الگوي كشت ناميد؟شوربايي كه حتي سازمان برنامه و بودجه با آن مشكل دارد را مي 

محوريت شش برنامه توسعه پنج ساله براي بخش كشاورزي چه بوده و چه دستاورد توسعه اي  -

 را سبب شده است؟

چرا بعد از چهل سال ، هنوز هم بين بخش توليدي كشاورزي و بازرگاني داخلي و خارجي،  -

و تصميمات خلق الساعته ،  تعامل لازم برقرار نشده و بخش بازرگاني بر اساس الگوي دلالي

 اداره مي شود؟

علل سياسي و رفاقتي بودن انتصابات در بخش كشاورزي را در چه مي بينيد؟ بخش تخصص  -

نياز ندارد و با هر سطح سواد و توان مديريتي قابل اداره است يا فاقد نظارت هاي موثر و مطالبه 

ه تنهايي به اندازه يك سوم كل هيات سازماني مثل تات چند هيات علمي دارد( ب گري مي باشيم؟

علمي مراكز دانشگاهي و پژوهشي فعال در بخش كشاورزي كشور) و چكار مي كنند؟شبكه 

 ترويج چند نيرو دارد و چكار مي كنند؟

 -خاوازي -وزير ادوار و فعلي( ساداتي نژاد چندپيشنهاد مي كنم يك برنامه اي بگذاريد و از  -

ازه پرسش و پاسخ و مطالبه گري داشته باشيم. البته بدون كلانتري) اج -اسكندري -حجتي

 نظر شما چيست؟ سانسور و بون حاشيه و حول سوالات كاملا مشخص.

حفاظت از منابع و عوامل توليد در بخش سياستگذار بخش كشاورزي براي مباحثي نظير، -

تالاب  گردها، پايداريريز آمادگي براي تغيير اقليم ،،  كشاورزي( توليد پايدار و پايداري توليد)

  كرده است؟ چه ها ،حفاشت از جنگل و مرتع و منابع طبيعي

-  

 

ا ب يدر بخش كشاورز ياستگذاريس يهاي: تعامل و اثرگذارت اولسدوم در نش محورسوالات ارسالي براي 

 ؛)ييهمسو ايتقابل ( يو اقتصاد بخش كشاورز ياقتصاد مل
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 و عموم تا اين حد ضعيف و فاجعه آميز است؟ چرا وضعيت سرمايه گذاري در بخش كشاورزي -

 اعتبارات وارد شده به بخش هم صرف هزينه هاي جاري توليد كشاورزي مي شود؟

چه كسي يا مرجعي پاسخگو به دعواي تاريخي كشاورزي و محيط زيست و منابع طبيعي ،  -

مركز قانون تكشاورزي و صنعت و معدن،كشاورزي و وزارت نيرو و مواردي همانند است ؟

 كجاست؟

 گذاري در بخش كشاورزي تقويت شود؟يه چه كار كنم كه روند سرما -

بغير از خام فروشي محصولات كشاورزي( غير فراوري شده و عموما صادرات فله اي) آنهم با  -

مشوق دلاري توسط عموما دلال ها ، چه هنري در چهل سال سياستگذاري در بخش بازرگاني 

عمل كرده ايم كه به راحتي بازارهاي خارجي داراي مزيت نسبي را خارجي داشاه ايم؟ انقدر بد 

 هم از دست داده يا در حال از دست دادن آنها هستيم.

هزار توماني و منحني تارعنكبوتي سيب زميني  ٥توماني و نان  ٥٠٠د گوشت وواقعا شما با وج -

اديقي از اين دست، و پياز آنهم بشكل تكراري در هر سال ، دلال بازي در بخش كشاورزي و مص

 معتقد به وجود سياستگذاري هستيد؟

شامل الگوي كشت، سنددار  وزارتخانهپنج محور و اولويت  وعده هاي وزير جهادكشاورزي و -

شدن اراضي كشاورزي، ايجاد رصدخانه كشاورزي، ديپلماسي غذايي و سرمايه گذاري در بخش 

 چه شد؟ آيا اينها سياستگذاري نيست؟كشاورزي 

نجيره نارسايي ز ذار بخش كشاورزي براي مباحثي نظير،كاهش هزينه تمام شده توليد،سياستگ -

محدوديت هاي تجارت منطقه اي ،  تأمين و عدم تعادل عرضه و تقاضاي محصولات كشاورزي

خودكفايي در ده محصول و جهاني كشاورزي و حضور در بازار جهاني محصولات گوناگون،

  چه كرده است؟ سرمايه گذاري استراتژيك،كاهش چالش نقدينگي و

  

 يگذاراستيدر س يبرداربهره يهاتوسعه و نظام يالگوها گاهي: جات اولسسوم در نش محورسوالات ارسالي براي 

  ي؛بخش كشاورز
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چرا برنامه ريزي براي توسعه كشاورزي ، همراستا و بشكل تلفيقي با توسعه روستايي صورت  -

ميزان از هم جدا هستند و اصلا بحثس بنام توسعه روستايي ، نمي پذيرد و اين دو بخش تا اين 

 عملا وجود ندارد؟

كشت فرا سرزميني چرا بيشتر بشكل اسم است تا برنامه ؟ بخش اسمي آن هم دست افراد و  -

 نهادهاي خاص است ؟

نطام بهره برداري بايد بعنوان هسته برنامه ريزي هاي توسعه اي باشد و شكل گيري ساير برنامه  -

 ا بايد در انطباق با آن صورت پذيرد، چرا اين مهم در كشور اجرا نمي شود؟ه

 واقعا وقتي اسم تعاونيبود يا نبود سازمان تعاون روستايي چه فرقي براي كشاورزان مي كند؟ -

 روستايي و كشاورزي به گوش تان مي خورد، لبخند خاص نمي زنيد؟

ا لكيت و ممانعت از تغيير كاربري به كجوضعيت سند دار شدن اراضي كشاورزي براي تثبيت ما -

رسيد ، چرا سازماني مثل بازرسي روي وزارت جهادكشاورزي آوار نمي شود؟ به كوه و دشت 

و بيابان كه معارض بالقوه و بالفعل ندارد سند داده و آمار سازي كرده اند و وقتي به اصل داستان 

 ده اند، شكم درد گرفته اند؟يا ارايه سند به كشاورزان فعال در يطوح عملياتي رسي

،  پايين بودن سرانه زمين اصلاح نظام بهره برداري،سياستگذار بخش كشاورزي براي مباحثي  -

  ، چه كرده است؟ كارآمدي نهادي( نهادهاي فعال در بخش)

-  

-     

  هاي نوينها و فناوريبنياناي، مديريت منابع، دانشهاي توسعه: برنامه نشست دوم*** 

 ؛يدر بخش كشاورز ياستگذاريها و تحولات سانيبن: دانشت دومسچهارم در نش محورسوالات ارسالي براي 

چرا عملكرد موردي و نمايشي و غير فراگير برخي شركت هاي دانش بنيان فعال در بخش  -

كشاورزي ( عموما فعال در سم، بذر و برخي ماشين آلات ابزار دقيق) اينقدر براي ما مهم است 

نقشه راهي براي توسعه حمايتي فناوري توسط دانش بنيان ها ( بشكل فراگير و خروج از و 

 ؟حمايت هاي سطحي نظير دادن وام و حمايت هاي مالياتي) نداريم

 چرا بحث ورود دانش بنيان ها به صنايع تبديلي و تكميلي ،چندان مطرح نيست؟ -
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، مقابله رصدي در بخش كشاورزي د ٥٠دانش بنيان ها چه كاري درباره كاهش ضايعات بعضا  -

 كرده اند؟ چرا به اين شركت ها ماموريت داده نمي شود؟با خشكسالي و كمبود آب  و غيره 

محدوديت دسترسي فعالان بخش كشاورزي به  سياستگذار بخش كشاورزي براي مباحثي نظير، -

توليد بذر و  سازيتوسعه صنايع تكميلي و تبديلي و بسته بندي ، بومي ، تكنولوژي هاي مناسب

  چه كرده است؟نژادهاي اجداد ، كود و سم و تغذيه دام ،

-   

 ياستگذاريلازم در س داتيكأ: برنامه هفتم توسعه و الزامات و تت دوم سپنجم در نش سوالات ارسالي براي محور

  يي.و روستا يبخش كشاورز يپنج ساله برا

پيست همديگر -و بخش آب ،كپيچرا برنامه هاي اول تا ششم توسعه كشاورزي و روستايي  -

بوده (وراي بحث احكام دائمي برنامه و برنامه هاي تداومي) و توجه اي به بحث غلطان سازي 

 برنامه ها و رعايت اولويت ها و تعيين سطح تحقق و عدم تحقق برنامه ها نمي شود؟

ي اورزي مكليات برنامه هفتم توسعه را قبول داشته و آن را رافع مشكلات بخش كش اآيا شم -

 دانيد؟

جايگاه انجمن هاي علمي بخش كشاورزي و منابع طبيعي در تصويب و نهايي سازي برنامه هفتم  -

توسعه ( بخش كشاورزي،آب و منابع طبيعي و توسعه روستايي) كجاست؟ شورا چه كاري در 

 اين باره انجام داده است؟

ر( يارانه به توليد و نظارت چرا براي بحث امنيت غذايي و كاهش قيمت تمام شده غذا در كشو -

در بخش توزيع و بازرگاني خارجي) حساسيت هاي غير شعاري لازم و متولي خاص وجود 

 نداشته و صاحب ندارند؟

وليد ت پايين بودن عملكرد، بالا بودن هزينه هاي سياستگذار بخش كشاورزي براي مباحثي نظير، -

ضعف مديريت در  ، كشاورزي، پايين بودن درآمد كشاورزان و ناپايداري كشاورزي در بخش

ده چه كر ،در حوزه آمايش سرزمين، الگوي كشت و تنظيم بازار و ...)خصوصا بخش كشاورزي (

  است؟

-   
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 – عرضه و هاچالش –گذاري آب، منابع : مديريت سياستت دومسششم در نش سوالات ارسالي براي محور

 توزيع.

مبناي طرح الگوي كشت بجاي اينكه بر بحث مزيت هاي نظري مطرح در آمايش سرزمين استوار  -

باشد، بايد عملا روي بحثكمبود منابع آب قرار گيرد، چرا به اين مهم در برنامه ريزي بخش 

 كشاورزي توجه نشده است؟

كشور  درصد آب ٩٠چرا بخش كشاورزي در برابر آمارسازي مطرح در خصوص مصرف بالغ بر  -

در اين بخش ، موضع گيري ننموده و اجازه مي دهد كه آمار روان آب ، يخ آب زمستاني و حق 

چرا در كشور حساسيتي به حق آبه  آبه محيط زيست هم به پاي بخش كشاورزي نوشته شود؟

  درصدي محيط زيست وجود ندارد؟ ٣٠


