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و عدم تعادل در بخش كشاورزي تعادل

 يدهكچ

بخش كشاورزي همچنان در اولويت از دهد كه حمايت مطالعه تجارب ساير كشورها نشان مي

به. قرار داردهاو سياستگذاريها برنامه و موضوع دليل موقعيت بين اين موضوع براي ايران المللي

و. اني داردامنيت غذايي اهميت دوچند و اجراي عدالت و روستايي براي اداي حق بخش كشاورزي

مي كاهش نابرابري هاي اقتصادي به اندازه وزن كه بايد به هريك از بخشرسد ها در كشور به نظر

به اگر ارزش. آنها در جامعه اهميت قائل شد وزن14افزوده بخش كشاورزي نزديك درصد يا

درميدرصد20سهم كشاورزي از اشتغال بيش از يا1درصد29جمعيت روستايي  باشد، بايد

هاي فعاليت. ها تاحدودي رعايت شود بندي كشور اين نسبت تخصيص درآمدهاي نفتي يا بودجه

و ساماندهي بازار براي كاهش هزينه انجام شده در ايجاد زيرساخت و افزايش درآمد هاي توليد ها

ر نبوده است ولي كاهش ديوار تعرفه سبب كاهش درآمد بااليي برخورداموفقيت كشاورزان از 

و كاهش حمايت از بخش كشاورزي شده است لذا در راستاي تحقق. كشاورزان، كاهش نرخ مبادله

بندي، نرخ اي مجاز چون سهميه كه عالوه بر استفاده از اقدامات تعرفه اهداف باالدستي ضروري است

و مزيت نسبي آنها با مطالعه تعرفه محصوالت وارداتي كشاورزي براساس اي دقيق تعيين حساسيت

و گسترش يابد تا برآوردها دقيق،شود همچنين بايد تجهيز منابع مورد نياز و آمار تقويت اعالمي از تر

و محيط. صحت بيشتري برخوردار باشد مديريت روابط بين كشاورزي، حفاظت از منابع طبيعي

ا زيست بايد به يك بخش الزم .ز دستور كار كشاورزي براي توسعه مورد توجه قرار گيردعنوان

بهيبن در راستاي تحقق كشاورزي دانش دنبال اصالحات در ابعاد گوناگون اين نظام بود ان بايد

و دستگاهو ارتباطات آن با ساير نظام و ها هاي مرتبط را به نحوي تعريف كرد تا در نهايت آموزش

و عملياتيديپژوهش نظام مذكور حالت كاربر از اين روي در اين گزارش سعي. تر به خود گيرد تر

و تعادل ابعاد مختلفي از بخش كشاورزي را مورد بررسي قرار  و توازن . گيردشده است كه اختالل

و سياستگذاري اي نزديك حمايت از اين بخش در اولويت برنامه اميد است در آينده ها قرار ها

.گيرد

�.��� �	
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 مقدمه

نقشبخش كشاورز موتور توسعه در كشورهاي گوناگون، اعم عنوانبهآفرينيي سابقه طوالني در

و در حال توسعه، داشته است از توسعه ولي آنچه مسلم است بنا به داليل فراوان اين نقش،. يافته

به طور به و اقتصادهاي در حال گذار،  مهمترويژه ايران، بسيار بالقوه در كشورهاي در حال توسعه

مي بخش كشاورزي يكي از مهمترين بخش. است تواند در تحقق اهداف متعالي اسناد هايي است كه

و بالندگي كشور نقش بسزاييها سياستخصوص باالسري، به و دستيابي به رشد ي برنامه پنجم

و تأمينتأمين يك فعاليت اقتصادي، ابزار عنوانبهدر حقيقت، كشاورزي. را ايفا نمايد كننده معاش

و اين فرآيندي، در محيط زيستدماتخ يك ابزارها ويژگيتوسعه مؤثر است بخش كشاورزي را به

The(فرد مبدل نموده است منحصر به World Bank, 2007.(كه در بخش كشاورزي از آنجايي

و اين بخش در دين مقدس اسالم نيز مورد  و اهتمام تأكيدكشور، داراي مزيت نسبي جهاني بوده

ق و رار گرفته است، لذا يكي از اصلياساسي ترين لوازم تحقق جهاد اقتصادي، ايجاد تحول اساسي

. عملي در بخش كشاورزي است

و عملي در بخش كشاورزي، بايد بهبود و محيط جانبه همهتحول اساسي اقتصادي، اجتماعي

تك نگرش دليلبهزيستي را مدنظر خود قرار دهد، چرا كه  مطلوب نسبتاًرشد عدي، با وجودب هاي

از آنجايي كه امروزه. سطح توليدات كشاورزي، منابع پايه توليد به شدت در حال تخريب هستند

مي عنوانبه» دانش« شود، لذا ايجاد تحول اساسي در بخش كشاورزي، عامل اصلي توليد محسوب

بنيان،ي دانشكشاورز. پذير نخواهد بود بنيان امكان جز از طريق حركت به سمت كشاورزي دانش

. هاي مربوطه مديريت شود هاي پژوهش يافته كارگيريبه برمبنايهاي آن فرآيندكشاورزي است كه 

نيروي كار، تحقق كشاورزي خصوصبهوري، عوامل توليد لذا راهكار كليدي افزايش پايدار بهره

و اطالعات دانش .محور خواهد بود بنيان

اادر مواجهه با هر يك از پيش و ايجاد آمادگي مدهاي حتمالي، كشور نيازمند طراحي برنامه

بهيها سياستدر صورت تغيير شرايط. است و كاهش وابستگي غلط حاكم بخش كشاورزي

و در پيش گرفتن راهبرد توان به كاهش وارداتمي امنيت غذايي متكي بر توليد داخلي،تأمين واردات

. اري در حوزه كاالهاي كشاورزي اميدوار بودو افزايش صادرات، حتي به ايجاد تراز مثبت تج

و و بهبود وضعيت توليدكنندگان محصوالت كشاورزي شرايطي كه، ضمن افزايش امنيت غذايي

در مناطق روستايي كشور، به كاستن آثار تحريم بر اقتصاد كشور، اين چالش به فرصت ويژه به

.شودمي تبديل
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ك.1 و سهم عدم تعادل در سهم اشتغال در بخش  افزوده ارزششاورزي

 مقاومتي بخش كشاورزي در اقتصاد بالقوه جايگاه.1-1

از دستيابي به امنيت غذايي مهم است، زيرا منبع درآمدي بخش عمده منظوربهتوليد كشاورزي اي

در خصوصبهبااليي براي غلبه بر بحران بيكاري، كشاورزي از پتانسيل. باشد فقراي روستايي مي

مي مدت كوتاه و كمترين اثرپذيري اين بخش، باثبات.باشد برخوردار ترين بخش اقتصادي ايران بوده

در طبق آخرين داده). 1383 مؤمني،( دارد برونزاهاي را از شوك هاي فائو، ارزش توليدات ايران

در زمره24زمينه  10كشور برتر دنيا قرار داشته است كه البته رتبه آن در زمينه20محصول،

دهنده توان جهاني اين امر نشان.بوده است10تا6محصول بين9در زمينهو5محصول زير

و  و حضور در بازارهاي جهاني بخش كشاورزي ايران در زمينه توليد محصوالت كشاورزي

با. ارزآوري براي كشور است نكته اميدواركننده اينكه، غالباً جايگاه جهاني كشور، در رابطه

م بر عالوه. محصول، بهبود چشمگيري داشته است5، بجز 1357ذكور، نسبت به سال محصوالت

در اين، بايد اظهار داشت كه كسب جايگاه هاي جهاني مذكور در شرايطي بوده است كه عملكرد

.است يافته توسعهواحد سطح ايران بسيار كمتر از ميزان اين شاخص در كشورهاي 

در اقتصاد به كشاورزي جايگاه مهمي در سال گونه ايران دارد، و در ايران ، 1383اي كه

از25درصد توليد ناخالص داخلي،14حدود درصد20درصد ارزش صادرات غيرنفتي، بيش

و80اشتغال، نزديك به  از عرضه غذا از مواد اوليه صنايع تبديلي كشاورزي90درصد درصد

 ). 1385عبداللهي،(نموده است تأمين را

 رشداز خدماتو معادنو صنايع نفت، كشاورزي، گروه افزوده ارزشنيز سهم 1386سال در

و9/0و5/3،7/2،1/0معادل ترتيببه داخلي، ناخالص توليد ي كشاورزي در زمرهها فعاليتبوده

خالصه تحوالت اقتصادي(اند يي بوده كه بيشترين سهم را در رشد اقتصادي كشور داشتهها فعاليت

مي بنابراين رشد بهره). 1386سال كشور در  تواند دريچه نويني را براي وري توليدات كشاورزي

و توان رقابتي آن را بهبود اساسي دهد كه اين در واقع نقشي است.توسعه كشاورزي ايران گشوده

ميبخش  . اقتصاد مقاومتي ايفا نمايدتواند در حوزه كشاورزي ايران

و رشد بهرهاشتغالزا.2-1  همزمان طوربهوري يي

در كشاورزي كشورهاي در حال توسعه، حقيقت مهمي است كه بايد وري بهرهو تعميق تأكيدلزوم

از به عبارت ديگر، رشد بهره.در راهبردهاي اساسي اين كشورها لحاظ شود وري كشاورزي، يكي

ميكننده مهمترين عوامل تعيين ، كشاورزي ديگر ازسويولي. رود توسعه كشاورزي به شمار
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به عنوان به بخشي از اشتغال مورد نياز نيروي فعال جامعه است، تأمين يك بخش اقتصادي، موظف

و كه اين دو موضوع يعني رشد بهره يي در نظام كشاورزي ايران كه با نيروي مازاد اشتغالزاوري

با. رسد كه بايد برطرف گردد مواجه است، امر متناقضي به نظر مي وجود مزاياي به ديگر سخن،

يي دارد، بخش مذكور به تنهايي ظرفيت جذب عرضه فزاينده اشتغالزانسبي كه بخش كشاورزي در 

بررسي آمار مربوط به دو دهه اخير بيانگر آن است كه با وجود خروج نيروي. نيروي كار را ندارد

ب. كار از بخش كشاورزي، توليد سرانه افزايش يافته است و اين روند حاكي از وجود يكاري پنهان

چنين معضلي ناشي از اين ). 1383زاهدي مازندراني،(باشد نيروي مازاد در بخش كشاورزي مي

و تحميل آن بر بخش مذكور سبب  اصل است كه هدايت نيروي كار روستايي به بخش كشاورزي

و تراكم بيش از حد واحدهاي بهره و در نها خردي قطعات كشاورزي يت برداري در واحد سطح شده

وري البته در ايران عليرغم اينكه با خروج تدريجي نيروي مازاد، بهره. دهدميوري را كاهش بهره

عدم دليلبهولي بنا به داليلي كه قبالً نيز اشاره گرديد، اين نيروي مازاد مهاجر،،افزايش يافته است

و نظام كا مديريت صحيح و ميمند پس از ورود به شهرها به مشاغل سطح پايين در. آورند ذب روي

و غيره نشيني، فقر، تضاد ارزش هاي اجتماعي ناگواري از قبيل حاشيه نتيجه چنين روندي پديده ها

مي. شود پديدار مي كه اين در حالي است كه اليوت اظهار درصد مردم كشورهاي در حال70دارد

ميتأمين توسعه، براي كهمي تأكيدوي در نهايت.دباشن نيازهاي خود، وابسته به نواحي روستايي كند

).1378 اليوت،(باشد ايجاد معيشت پايدار روستايي براي كل جمعيت جامعه، ضرورتي اساسي مي

 مديريت مازاد نيروي كار.3-1

و رشد بهرهاشتغالزابا توجه به تضاد موجود بين وري آن، بايد با مطالعه دقيق يي كشاورزي

هاي آمايشي مناطق توانمندي براساسيي نيز اشتغالزادر هاي مختلف كشاورزي ظرفيت بخش

و تحقق افزايش اشتغالزامختلف، به دنبال نظام  يي جديدي بود كه ضمن مبارزه با بيكاري پنهان

و مؤثر منابع انساني مازاد بپرد بهره تااوري نيروي كار، به مديريت صحيح تضمينبر عالوهزد

و بياتأمين بهبود توليدات كشاورزي رويه روستاييان به شهرها منيت غذايي، مانع از مهاجرت

و عدالت برطرف گردد و در نهايت، تضاد بين رشد زيرا ادامه اين روند منجر به تخليه. گردد

و كشاورزي را با روند قهقرايي سكونتگاه و با انگيزه شده هاي روستايي از نيروي انساني فعال

و تهديدهايي شديدكه نتيجه آن وابستگ كند مواجه مي كشور به واردات غذاي خود از خارج

تواند سبب ايجاد مي1محورهاي كار رهيافت كارگيريبهتوسعه.د بودهخطرناك به نظام خوا

 
1. labour-intensive approaches 
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و مهارت فرصت ) ECOSOC, 2006(هاي جديد هاي جديد شغلي، افزايش درآمد كارگران روستايي

در دو نظام اشتغاليها ويژگي. وري گرددو در عين حال رشد بهره آفريني مبتني بر كشاورزي

.جدول ذيل مورد اشاره قرار گرفته است

 آفريني مبتني بر كشاورزيي دو نظام اشتغالها ويژگي.1جدول

 نظام نوين نظام سنتي نوع

 عديچندب عديبتك كاركرد

 هدف

خودكفايي خصوصبهتأمين امنيت غذايي

 در توليد محصوالت اساسي، اشتغال

 كشاورزي

سازي منابع درآمدي، تأمين امنيت غذايي، متنوع

و منابع طبيعي، تحقق  حفاظت از محيط زيست

 توسعه پايدار روستايي

 پيامدهاي اقتصادي

و خرد شدن قطعات افزايش فشار بر زمين

كشاورزي، فقدان شغل كارآمد در روستا، 

فقر، ضايعات باالي محصوالت، خودكفايي 

و آسيبناپايدار، افزايش   پذيري ريسك

سازي اراضي، وري نيروي كار، يكپارچه افزايش بهره

مزيت نسبي، تحقق كشاورزي تجاري، برمبنايتوليد 

و  ورود به بازارهاي جهاني، فرآوري محصوالت

 كاهش ضايعات آنها، مديريت ريسك

 پيامدهاي اجتماعي

سوءتغذيه، فقر، محروميت، مهاجرت به

و تخليه جمعيتي رو ستاها، شهرها

 هاي اجتماعي، كاهش سطح رفاه كشمكش

افزايش سطح درآمدي، بهبود سبد غذايي،

 بسترسازي براي مشاركت بيشتر

محيطي پيامدهاي زيست
و جنگل ها به ديمزارها، تبديل مراتع

و تخريب اراضي  فرسايش خاك

و مراتع، جلوگيري از تخريب حفظ جنگل ها

 زمين، حفظ تنوع زيستي

ي حمايتي متناسب با نيازهاي بخش در مقايسه با ساير كشورهاها سياستدل در عدم تعا.2

كه حمايت از بخش كشاورزي مقوله وها سالاي است و توجه قرار گرفته در جهان مورد بحث

كه به داليل متعددي همچون ماهيت بخش كشاورزي، ريسك باالتر نسبت به ساير ويژه اين به

تغ بخش و و غيره همواره نسبت به ساير بخشها، امنيت غذايي در كانون بيشترهاي اقتصادي ذيه

بر اين اساس نگاه حمايتي كشورهاي مختلف به بخش كشاورزي. ها قرار داشته است توجه دولت

و متنوع بوده است .نيز بسته به اهميت آن در كشورهاي جهان متفاوت

به دهدميها نشان بررسي م كه حصوالت كشاورزي در جهان به دو طور كلي اخالل در قيمت

و گيرد، يكي از طريق حمايت صورت شكل مي هاي متنوع از توليدكنندگان محصوالت كشاورزي

.هاي گسترده صادراتي ديگري از طريق حمايت

و مدلها سياستليندرت ضمن بررسي تاريخ يها سياستهايي حمايتي در جهان، تجارب

مي كشاورزي را به 1.ندك شرح زير ارائه

1. Lindert, 1989. 
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و يارانه ين حمايتبيشترها يافته، دولت كشورهاي توسعه بيشترـ در ها را به بخش ها

.اند كشاورزي اختصاص داده

ـ در كشورهاي جهان سوم، شهرنشينان از طريق تشويق دولت به اعمال فشار به بخش

.اند قيمت براي مناطق شهري بوده كشاورزي خواستار تهيه غذايي ارزان

بهـ دولت ي ضد تجاري، كه منجر به وضع مالياتها سياستسمت اتخاذ هاي جهان سوم گرايش

.اند است، داشته محصوالت صادراتي شده برمبنايبر بخش كشاورزي

و در مقابل آن آزادسازي تجاري از راهبردهاي اساسي در ايجاد يها سياستحمايتگرايي

و جدل پرداختهسده اقتصاددا3اقتصادي است كه در حدود بيش از .اند نان بر سر آن به بحث

)ي حمايتيها سياستهدف از اتخاذ(اهداف سياستگذاري.1-2

اي وجود دارد كه مداخالت دولت در قيمتگذاري، حمايت درآمدي، كنترل داليل عمومي پذيرفته شده

و اعطاي يارانه توليد، اعمال محدوديت الت هاي صادراتي به محصو هاي گمركي بر واردات

و چگونگي استفاده از ابزارهاي حمايتي در بخش. كند كشاورزي را توجيه مي براي درك چرايي

.كشاورزي الزم است تا راهبردهاي دولت از دخالت در اين بخش را شناسايي نماييم

:راهبردهاي اساسي دولت از دخالت در بخش عبارتند از

تثبيت درآمد محصوالت توليدي بخش؛ تثبيت تقاضايـ تثبيت عرضه محصوالت توليدي بخش؛

و صادرات؛ تنظيم بازار؛ تثبيت قيمت محصوالت توليدي بخش؛ توليدكنندگان بخش؛  تشويق توليد

به تشويق يا محدود نمودن استفاده از نهاده محدوديت توليد؛  گذاري؛ تشويق سرمايه خصوص؛ اي

فقر تعديل ساختاري؛ فرآيندتشويق و كاهش و توسعه روستايي در روستا؛ احساس تعلق خاطر

و توليدكنندگان بخش كشاورزي بيشتروابستگي  .با جامعه روستايي

مهمي استكه مسئلهموارد فوق، الزامات مزيت نسبيو ساختاري توليد محصوالت كشاورزي نيزبر عالوه

به مداخله دولت مال همان. پذير كرده است ويژه در بخش كشاورزي، توجيه ها را ميطور كه شود دولت براي حظه

به دخالت در بخش كشاورزي مي و حتي گاه متناقضي را . صورت همزمان دنبال نمايد تواند راهبردهاي متفاوت

در جاي استفاده از يك ابزار حمايتي از مجموعه طبيعي است كه در چنين شرايطي سياستگذار به اي از اين ابزارها

OECD1استفاده از چنين سبدهايي امروزه در تمامي كشورهاي عضو.قالب سبد حمايتي استفاده خواهد نمود

بهبيشترعنوان كشورهاييكه به .آورند، كامالً متداول است عملمي ين حمايت ممكن را از بخش كشاورزي خود

1. Organization for Economic Cooperation and Development 

استراليا، بلژيك، كانادا، دانمارك، فرانسه، آلمان، يونان، ايسلند، ايرلند، ايتاليا،(كشور20شامل OECDاعضاي اصلي 

و لوكزامبورگ، هلند، نروژ، پرتقال، اسپانيا، ).مريكاستآسوئد، سوئيس، تركيه، انگلستان
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ازها سياستوضعيت.2-2 دري حمايتي  يافته توسعهكشورهاي بخش كشاورزي

 رود كه مورد حمايت قرارمي بخشي از اقتصاد به شمارهمه دنيادر بخش كشاورزي تقريباً

ازدر ويژهبه.گيرد مي  بخش كشاورزي به اشكال مختلف حمايت كشورهاي پيشرفته همواره

وهاي صورتبهها اين حمايت.شود مي آن. پذيردمي غيرمستقيم صورت مستقيم ،اشكال مستقيم

بدين ترتيب كشورهاي.شودمي را شاملدر حدود چهارصد ميليارد دالراي اعطاي يارانه

از يافته توسعه ،نيازهايشانتأمين ضمن،ارزش توليدات كشاورزي خود با پرداخت درصد بااليي

.اغلب صادركننده محصوالت استراتژيك كشاورزي نيز هستند

ي با توجه به كاال يافته، توسعهكشورهاي مبالغ يارانه پرداختي به ارزش توليدات كشاورزي در

يك توليدي .چهارم تا چهارپنجم ارزش آن است از

 يافته توسعهحمايتي كشورهاييها سياستي ديگرها ويژگيحمايتي از هاي تنوع سيستم

و. است  كشاورزي يارانه پرداختهاي از نهادهاي افزايش مصرف نهاده اين كشورها براي ترويج

و اگر بخواهند مصرف نهاده مي كشاورزي را كاهش دهند براي عدم مصرف هاي از نهادهاي كنند

يا براساس ميزان توليد،همچنين براي تشويق توليدكنندگان. نمايندمي نيز اقدام به پرداخت يارانه

دريا سطح زيركشت و مشاركت و زمينه طرح سابقه همكاري كشت مثالً(مورد عالقه دولت هاي ها

همچنين با هدف تشويق كشاورزان در جهت باال.شودمي يارانه پرداخت)پرمحصوليا ارقام خاص

بردن تراز تجاري بازرگاني كشور در امر صادرات محصوالت كشاورزي، دولت سياست حمايتي از 

. ممكن است به كار برد (Encorage)نوع مشوق را 

و و حمايت از كشاورزان خرده منظوربهبراساس كل درآمد  درآمد به آنان يارانه پرداختكم پا

و توليد محصول.شوديم يارانه براساس كل درآمد كه خوديا اعطاي يارانه براي نكاشتن زمين

ازأمت وها فعاليتثر ياي اقتصادي و است را تحتپا خردهحفظ توليد كشاورزان جهت تنظيم بازار

و از جنبه عنوان كشاورزي و اينكه كشاورزي داراي خصوصيات مختلفي است چندكاركردي

ويا اشتغال .كنندمي داراي كاركرد است توجيه،جنبه توليدبر عالوه...حفظ پراكنش جمعيت كشور

ويا براي كاهش طور همين. گرددمي مجازهايي پرداخت چنين يارانه ظاهراً حذف مصرف سموم

و شودمي محيطي دارند يارانه پرداختي مجاز شمرده ات منفي زيستتأثيركودهاي شيميايي كه 

. نمايندمي متعددهاي يق اقدام به پرداخت يارانهبدين طر

 صادراتي براي بسياري از محصوالت صادراتيهاي يارانه،همچنين جهت تسخير بازارهاي جهاني

.شودميي نمايانالملل بينارزان بودن قيمت اين كاالها در بازارهاي صورتبهكه نمايندمي پرداخت

خ و بهبود وضعيت كشاورزي وهاو حمايتها انواع يارانه،ودبراي حفظ و ايجاد اعتبارات
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و برايي بيمهها روش تسهيالت بانكي و باالخره اقدامات غيرمستقيمي چون باال بردن نرخ تعرفه

و واردات كاالهاي كشاورزي از محصوالتبراي حتي موانع غيرتعرفه كشورهاي درحال توسعه

.برندمي كشاورزي وارداتي بهره

ازايعهبا مجمو وهاي حمايت متنوع از مستقيم حفظ غيرمستقيم توليدات كشاورزي به هدف

و  و دامي كشورهايشان اقدام ويژهبهتوليد كشاورزي .نمايندميكاالهاي اساسي زراعي

كهاي درخصوص موانع غيرتعرفه از منظوربهنيز بردن از چرخه سوديا توليد داخلي حمايت

و تجارت در و يافته توسعههاي كشور توزيع برو گاه فشار اقتصادي كشورهاي حتي سياسي

و ازجمله يافته توسعهكشورهاي. شود موارد قابل توجهي وجود داردمي درحال توسعه اعمال

دربندي از ورود كاالهاي بسته اروپايي و قابل عرضه ومي مراحل نهايي توزيع جلوگيري شده كنند

سو نمايندمي قابل واردات اعالمايلهف صورتبهاين كاالها را فقط  استفاده از قوانينءو گاه با

و بهداشت نباتي سازمان تجارت جهاني اقدام به جلوگيري از ورود پسته ايران به بهانه  بهداشتي

وميستا وجود ماده افالتوكسين كه سرطانزا درنمايند استانداردهاي وضع شده براي جالب اينكه

و دز افالتوكسينپسته وارداتي آمر درمي يكا ميزان پسته تواند به اندازه پنج برابر دز اين ماده

بعضي كشورهاي جهان سوم كه از واردات كشاورزي همچنين درخصوص. ايران باشد وارداتي از

فقر از و روابط اقتصاد از كه بيشتر ناشي( سر با تخريب منابع)ي استالملل بيننحوه تعامالت

ا و جنگل اند نيز با طرح حفظ محيط زيست موانعي قدام به كشت محصوالت كشاورزي نمودهطبيعي

انواعازهايي شده نمونه موارد ذكر.نمايندمي بر واردات محصوالت توليدي اين كشورها ايجاد

دراي موانع غيرتعرفه ،اين كشورها با چنين اهدافي مطمئناً. گرددمي اين كشورها اعمال است كه

آ و حذف حمايتتمايل به وهايو حتي يارانهها زادسازي سريع بر مستقيم يا كاهش نرخ تعرفه

و هاي حساسيت دليلبه.واردات محصوالت كشاورزي نخواهند داشت و اجتماعي و سياسي امنيتي

.حتي اقتصادي همواره از كشاورزي وكشاورزان خود حمايت خواهند كرد

و رهبران پذيرفته از كل جامعه هاي يعني بخش رو اقتصاد كشورهايشان پيشهاي بخشاند كه

و به بخش و صنعت ماليات اخذ كرده اين كشورها هرگونهدر. كشاورزي يارانه اعطا كنند خدمات

كه محصوالت كشاورزي بدون پرداخت مابه سياست كاهش قيمت اين از التفاوت آن به كشاورزاني

.بينند صورت نخواهد گرفتمي كاهش زيان

 ايراندر حمايتييها سياستوضعيت.3-2

دريها سياست در در درحالي.مستقيم استهاي نوع حمايتاز ايران اغلب حمايتي كشورهاي كه



____________________________________________________________�

. دهندمي تشكيلها چهارم تا چهارپنجم ارزش كاالهاي توليدي كشاورزي را يارانهيك يافته توسعه

يك درصد ارزش توليداتاز كمترپرداختي به بخش كشاورزي هاي در ايران مجموع يارانه

و بيشترين ميزان اين يارانه مانند كود،كشاورزيهاي نهادهتأمين نيز به شكلها كشاورزي است

و توزيعها با توجه به سيستم توزيع اين نهادهو شيميايي اختصاص دارد كه به موقع تهيه

و نمي رسد حتي اين مقدارمي به نظر.گيرد نمي به صورت عادالنه صورت توزيع آنها نيز شوند

درها ناچيز يارانه و كمك نيز اين.كند نميي به كشاورزيمؤثرعمل به جامعه هدف منتقل نشده

علت،هدر رفت منابع سيستم اداريو اساساًها يارانهكننده ساختار ناكارآمد سيستم توزيع به

.ماست كشور

توجه به پايداري محيط زيست،ورزي دنيااهداف اصلي كشااز جالب اينكه حتي امروزه يكي

چون هايي زمينه،ي كشاورزي به حداقل برسدها فعاليتمحيطي منفي است يعني اينكه آثار زيست

و كودهاي نهاييها كاهش مصرف بعضي نهادهيا كشاورزي ارگانيك كه بر حذف همچون سموم

دراي گسترده صورتبهامروزه. قرار دارند ما بين طرفداران محيط زيست كشور در همه دنيا حتي

و گسترش استفادهاز غير معنايي،اعطاي يارانه به نهادهايي چون كود شيميايي.مطرح است ترويج

و مطمئناً. آنها را ندارداز  دريكودهاي شيم كاهش مصرف سموم و رويكرد توليد بلندمدت ايي

و يارانه براي ديگر نيز مستلزم اعطاي يارانه براييها روشمحصوالت به عدم مصرف آنها

چنين اقداماتي را براي عدم مصرف يافته توسعهجايگزين آنها است چنانكه كشورهاييها روش

متي كاالهاي وارداتيقيمتگذاردر سياست. دهندمي صورتها بعضي نهاده سفانهأكشاورزي نيز

كه.همواره به ضرر توليدكنندگان داخلي بوده است وها دنيا از انواع يارانهدرچنين كاالهايي

به)صادراتيهاي ازجمله يارانه( يها قيمتبراي ارزان عرضه شدن آنها بهره گرفته شده است

واي از موانع غيرتعرفه.شودمي تر از كاالهاي توليد داخلي به بازار كشور وارد ارزان خبري نيست

و گاه صفر كم .است نرخ تعرفه واردات اين محصوالت نيز بسيار

هستند اقدام كه اغلب صادركننده محصوالت استراتژيك كشاورزي نيز يافته توسعهكشورهاي

كه. كنندمي مختلفهاي به اعطاي يارانه و كشورحال درصورتي ما به حمايت از بخش كشاورزي

در ازجمله اعطاي يارانه بي و با هدف فروش در بازار فرآيند اعتنا باشد  زمان حتي مزيت توليد

.دست خواهد داد داخلي را نيز از
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بي.3  رويه محصوالت كشاورزي عدم تعادل در تراز تجاري بخشو واردات

به در حال حاضر جاي حمايت كشاورزي كشور با موضوع جايگزيني تدريجي رويكرد واردات

آن هاي كاهش نرخ تعرفه يكي از نشانه(دولتي از توليد كشاورزي در برخي از توليدات كشاورزي 

ي با رقابت شديد ساير كشورها در محصوالت صادراتي كشاورزي روبرو است ازسويو) است

ي اخير سياست اتخاذ شده توسط دولتها سالدر ). مانند رقابت اياالت متحده آمريكا در پسته(

با توليد را هاي رويه محصوالت كشاورزي زير ساختبي بر تنظيم بازار با استفاده از واردات مبني

و كشور را در برابر  پذيرتر نمودهي ضربهالملل بينيها تحريممخاطرات جدي روبرو نموده است

و. است بنابراين كمك به استمرار توليد محصوالت كشاورزي براساس حمايت از توليدات داخلي

و در اين راستا تنظيميها سياست اصالح(نسبي هاي ملحوظ نمودن مزيت و بازاريابي  بازرگاني

و در صورت لزوم باال و زمان واردات گمركي بر واردات محصوالت هاي بردن تعرفه ميزان

آيد تا هر محصول وجودبهكمك به امر تجارت اين محصوالت به نحوي كه اين امكانو) كشاورزي

و براساس نياز كشور با قابليت رقابت منطقي در چرخه توليد الگوي كشت با ويژگي خاص خودش

د بي. هد، ضروري استرا شكل رويه صورت گرفته در طي برنامه چهارم علت اصلي واردات

يك و تعامل بين اجزاي بدنه توسعه، افزايش درآمدهاي نفتي از و ضعف يكپارچگي سو

و واردات محصوالت كشاورزي، ازسوي ديگر بوده استسياستگذار غلط.ي در عرصه توليد تفسير

ن و معطوف بودن ظام تعرفهاز برخي قوانين، هدفمند نبودن ي اتخاذ شده در زمينهها سياستاي

در تجارت خارجي محصوالت كشاورزي به تنظيم بازار داخل با شعار حمايت از مصرف كننده نيز

برآيند اين عوامل، كاهش قدرت رقابت محصوالت كشاورزي توليد. اند انجام اين واردات نقش داشته

و ايجاد درآمد سرشار براي گروه داخل در مقابل كاالهاي وارداتي، كاهش درآمد كشاورزان

.دودي از واردكنندگان اين محصوالت بوده استعم

و مصالح در مجموع شايسته است كه توجه هاي، جايگزين نگرشبلندمدتبه مسائل فني

و مقطعي شود مصلحت و بلند اگر نگرش ميان. جويانه به مدت و با دقت كارشناسي ذ اتخا تأثيرمدت

و باغي وجود نداشته باشد اثرها سياست و بازار محصوالت زراعي و مدت كوتاهدر آنها بر توليد

و طيور ميان و توليد غذاي دام در) در توليدات دامي مؤثر(مدت بر توليدات زراعي بر بلندمدتو

و دامي شد) كل بخش كشاورزي(همه محصوالت زراعي، باغي .آشكار خواهد

م اي است، اما حصوالت كشاورزي، با توجه به كمبود توليد داخلي موضوع پذيرفتهواردات اغلب

و نرخ تعرفه كاالهاي وارداتي با توجه به نياز توليدات داخل كشور به حمايت مرزي  حد اين واردات

به. شود چگونه تعيين مي و واردات كجاست؟ آيا در تعيين نرخ تعرفه مرز حمايت از توليد داخلي
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ميمزيت نسب و حساسيت آنها توجه و شود؟ آيا از ابزارهاي متنوع تعرفهي كاالها، درجه اهميت اي

مي موانع غيرتعرفه و بازار بهره گرفته و متناسب با ساختار توليد شود؟ متأسفانه تاكنون اي مجاز

و حتي ديگر كاالهاي وارداتي كشور براساس مطالعه علمي  تعيين نرخ تعرفه محصوالت كشاورزي

كم. نجام نشده استا مي اغلب در تعيين نرخ تعرفه، به موضوع حمايت از توليد داخلي و توجهي شود

و رسيدن به قيمتي مناسب مي تر براي مصرف نياز بازار .گيرد كنندگان مورد توجه قرار

و با هدف حمايت از توليد داخل، اقدام به افزايش چند در چند سال قبل نيز در يك تصميم عاجل

كه 1100بري برا و موجب شكل تأثيرقلم كاالي صنعتي گرفته شد گيري تجارت آن بر بازار، ناچيز

و نشان داد كه  و قاچاق شد افزايش تعرفه تأثيرزيرزميني ناشي از هماهنگ شدن بازار غيررسمي

برخالف كاالهاي مذكور، درخصوص قريب به اتفاق كاالهاي.بدون مطالعه، در بازار محدود است

و كش اورزي وارداتي، سياست كاهش شديد نرخ تعرفه اجرا گرديد كه به كاهش شديد سطح زيركشت

و لطمات جبران و چاي منجر شد به توليد محصوالت كشاورزي مانند چغندر قند، نيشكر، پنبه ناپذيري

كم.اينگونه محصوالت وارد آورد وبيش خسارت چنين اقدامي در ديگر محصوالت كشاورزي نيز

ميمشاه . شود ده

و كاهش حمايت از بخش كاهش ديوار تعرفه سبب كاهش درآمد كشاورزان، كاهش نرخ مبادله

و در برخي از محصوالت كشاورزي آثار كوتاه مدت اين سياست در قالب كشاورزي شده است

و بلندمدت بيشتر نمايان كاهش شديد توليد بروز كرده است، اما آثار چنين سياستي در ميان مدت

و سرمايهيم و بخش كشاورزي را به بخشي غيراقتصادي تبديل خواهد كرد چه شود ها را هر

.بيشتر از بخش، خارج خواهد نمود

و كنندگان براي تصميم، موجب سلب توانايي توليدها قيمتها به بهانه كنترل كاهش تعرفه سازي

و از دست دادن فرصت سرمايه تو گذاري و ساختارهاي . ليد را به خطر انداخته استهاي شغلي شده

و اعمال فشار براي ثبات دنبال كردن منافع مصرف بهها قيمتكنندگان از طريق واردات، بدون توجه

و هزينه توليد، نه تنها در بلندمدت به كارآيي اقتصادي منجر نمي شود، بلكه موجب ساختار

و كسادي توليد داخلي و ركود  دهدميمطالعات نشان. شودمي تخصيص منابع سنگين براي واردات

مند كنند، لزوماً از تمامي مواهب تجارت بهره كشورهايي كه فقط درهاي خود را براي واردات باز مي

و اگر واردات باعث رشد توليد داخلي شود اين رشد نمي نمي در شوند و حتي تواند پايدار بماند

را صورت پايداري رشد، نمي از. بهبود بخشدتواند وضعيت عمومي جامعه تجربه روسيه بعد

و واردات بي از دهدميرويه محصوالت در اين كشور نشان فروپاشي كه از اين سياست تنها بخشي

از. اند رسيده نفع برده دورانبه اقشار تازه درها سياستيكي ي راهبردي در بخش كشاورزي

بو برنامه يها سالي تجاريها سياستده، اما هاي گذشته نيل به خودكفايي در محصوالت استراتژيك
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و بيها تالشاخير در تقابل با اين راهبرد قرار گرفته است نتيجهي انجام شده براي تحقق اين هدف را

وها سياستكرده است؛ ضمن اينكه  و تجارت، عمدتاً ناهمگون ي مربوط به تنظيم بازار، خريد تضميني

و موجب تحميل . هاي سنگين بر دولت شده است هزينه در تقابل هم ديگر قرار گرفته

به براي توجيه واردات بي و شكر را سوي نابودي كامل كشانده رويه شكر كه توليد داخلي قند

و شكر با توليد محصوالتي به قيمت حدود است در ابتدا توجيه مي  600شد كه صنايع توليد قند

ظلم به مصرف و اين ك تومان ناكارآمد هستند ه شكر وارداتي با امكان واردات به كنندگان است

و شايد جبران 400قيمت ناپذير تومان را مصرف نكنند، اما اكنون كه توليد داخلي با آسيب شديد

و فقط ارز كشور براي واردات كنندگان شكر ارزان را مشاهده نمي روبرو شده است مصرف كنند

و الب و اشتغال در داخل آسيب ديده است و توليد ته سودهاي گزافي نصيب گروه صرف شده

وارداتي كه درخصوص برخي محصوالت مانند برنج وارداتي،،كنندگان شكر شده است كوچك وارد

و سالمت محصوالت غذايي وارداتي  و تكذيب آن، موضوع بهداشت مدت زماني، تأييد وجود آلودگي

و سبب شد كه مردم انتظار بر و محافل تبديل كرد و اعمال را به بحث روز مجالس قراري

اعمال استانداردهاي كنوني سالمت غذاهاي وارداتي همچنان.تر را طلب كنند استانداردهايي مناسب

و آسان راه. محل شبهه است حل آن از طريق ترين راه هاي حصول به تنظيم بازار متعدد است

. گشودن بازار كشور بر روي توليدات خارجي است

تو براساس ميزان 1390سط گمرك جمهوري اسالمي ايران بعد از سال اطالعات منتشر شده

گردد افزايش قابل توجهيمي كه براي واردات هر تن از كاالهاي اساسي وارداتي پرداختاي هزينه

و بخشيها قيمتافزايش تأثيرداشته است كه بخشي از آن تحت  از جهاني بوده است قابل توجهي

قابل توجهي را براي هايي است كه در مجموع هزينهالملل بينياه تحريم دليلبه،اين افزايش هزينه

.كشور در پي داشته است

در بخش دليل ناهماهنگيبههاي اخيردر سال هاي پسين بخش كشاورزي مانند هاي متعدد

و صنايع در فعاليت،وزارت بازرگاني ب شاهد اخالل در و هاي مربوط به تنظيم بازار عد داخلي

و تعرفه در ابعاد بين ها و فرآوري محصوالت رژيم تجاري در ارتباط با وزارت بازرگاني المللي

و صنايع غذا در ارتباط با وزارت صنايعيكشاورزي ، به صورتي كه رابطه مبادله بين بوديمي

در سال اين بخش با ساير بخش و به سود ها را هاي اخير، همواره به زيان بخش كشاورزي

ن،خدمات از و واسطهآن هم بود كه با تصويب قانون تمركز گري سوق داده وع خدمات كاذب

و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي مورخ  از لحاظ قانوني 24/11/1391وظايف اين مشكل

.برطرف شد
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بر)ها اغلب اشكال مختلف يارانه(هاي حمايتي امروزه بسياري از سياست به علت اصرار

هايي مانند دولت از حضور تشكل. ها قابل اجرا نيست تشكل دخالت ندادن يا شكل نگرفتن

دولتي ضمن باال بردن غير هاي كشاورزي واهمه دارد در حالي كه اين نهادهاي عمومي اتحاديه

و كشاورز خرده(كشاورزان زني چانهقدرت  از زني چانهاز قدرت ... پا در مقابل دولت، صنايع يا دفاع

و  با همراهي ابزارهايي چون بورس) تواند طرف مذاكره باشد نميمنافع خود برخوردار نيست

و تنوع توانند امكان استفاده از بسياري از ابزارهاي تعرفه مي و ظرفيتي اي بخشي آنها را فراهم كرده

و پرداخت يارانه براي اعمال سياست هاي در حال حاضر دولت با طرح موضوع خريد. ها باشند ها

و توافقي محصو و زيان براي توليدكنندگان بخش تضميني و ضرر الت كشاورزي موجب مشكالت

 1369كه در چند سال اخير قانون خريدهاي تضميني كه از سال طوريبه. كشاورزي شده است

آن عليرغم ضعف(هاي حمايتي عنوان يكي از سياست به در) هاي در جريان بود با طرح خريد توافقي

د ندارند يا بسيار ضعيف هستند مشكالت بسياري براي هاي كشاورزي وجو زماني كه تشكل

. شير ايجاد شده استو محصوالتي مانند پنبه

يا ايرادات متعددي كه كشورهاي توسعه و حمايت از توليد داخلي خود يافته براي حفظ بازار

و ال بر كاالهاي صادراتي كشورهاي درح... اعمال فشارهاي سياسي، از بعد مقررات بهداشت نباتي

در(گيرند توسعه مي بيانگر آن است كه اعطاي امتيازات) پسته توليد ايران مثل موضوع افالتوكسين

و بازار به كشورهاي ديگر چقدر سخت است، اما در  و در پي استمرارها سالتجاري ي اخير

رويه واردات محصوالت كشاورزي، واردات انواع محصوالت كشاورزي با عالئم تجاري مختلف بي

و سيما، موجب گسترشر بازار داخلي همراه با فعاليتد و تبليغاتي، حتي در صدا هاي بازاريابي

و اين محصوالت به تدريج جايگزين سهم كاالهاي وارداتي در بازار مصرف داخلي شده است

. شوند محصوالت داخلي در سفره خانوارها مي

و بين ني در اين راستا گاه، استانداردهاي ملي ،براي مثال.ز رعايت نشده استالمللي

آن هاي بين، پروتكل1388ويژه در سال درخصوص واردات دام زنده به المللي كه ايران نيز متعهد به

و وارد شدن خسارات بي شمار به صنعت است رعايت نشد كه نتيجه آن بروز تب برفكي هندي

و خدشه به( دار ايران دار شدن اعتبار مرجع صالحيت دامپروري كشور عنوان سازمان دامپزشكي

.المللي شده است در سطح بين) مسئول اجراي پروتكل قرنطينه دامي در كشور

به علت وقوع خشكسالي شديد، ميزان واردات كاالهاي كشاورزي كشور افزايش 1380در سال

و به  به 13599شديدي يافت و ارزش اين واردات بعد ميليون دالر رسيد كه در سال 2650هزار تن

و به  و با كاهش آثار خشكسالي، از ميزان واردات كشور كاسته شد هزار تن به ارزش 9548از آن

وها اصالح سياست. ميليون دالر رسيد 2339 و سازي يكسان ويژهبهدر بخش كشاورزي نرخ ارز
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ت نسبتاً كارگيريبهپس از آن و حتي بهبود وضعيت راز مناسب سياست تعرفه بر واردات به حفظ

ميزان واردات كاالهاي 1383كه در سال طوريبهتجاري كشور در حوزه كشاورزي كمك كرد 

و ارزش اين واردات 8674كشاورزي كشور  .ميليون دالر بوده است 3064هزار تن

به 1384از سال اتخاذ سياست تنظيمو هاي تجاري كشور با تغيير سياست 1385ويژه سالو

و وابستگي به خارج در محصوالت كشاورزي شدت گرفتبازار مبتني بر واردات در سال.، واردات

، ميزان واردات كاالهاي كشاورزي كشور 1380به علت وقوع مجدد خشكسالي همانند سال 1387

و به و ارزش 17992افزايش شديدي يافت .ميليون دالر رسيد 8980هزار تن

 وضعيت كنوني بخش كشاورزي.1-3

قوانين جديدي براي واردات محصوالت 1389رويه، در بودجه سالبياتپس از وقوع وارد

و  دربر عالوهكشاورزي وضع شدند براي ارتقاي بخش كشاورزي، قانون 1389مرداد سال24اين

و منابع طبيعي توسط رياست محترم جمهوري ابالغ شد كه ماده وري بهره اين)16(كشاورزي

با)16(هر چند اجراي ماده.دارد تأكيدوزارت جهاد كشاورزي ازسويقانون به كنترل واردات 

وزارت جهاد كشاورزي بايد ازسوياعالم اين كه صدور مجوز واردات همه محصوالت كشاورزي

دامي محدود شده هايقلم كاال از فرآورده هشتاما اكنون به صدور مجوز،صادر شود آغاز شد

و و اخيراً براي كاهش قيمت سيب  طوربهي اخيرها سالنياز داخلي، تعرفه سيب كه در أمينت است

ديمي معمول از ابتداي بهمن ماه براي تنظيم بازار شب عيد كاهش  ماه يافت، سال گذشته از ابتداي

به90از . درصد كاهش يافت4درصد

بخش كشاورزيوري بهرهو قانون افزايش 1389همزمان با اجرا نشدن قانون بودجه سال

م در سالو در عنوانبه.از شدت بيشتري برخوردار شده است 1389نابع طبيعي، واردات مثال

در هشت 877در مجموع 1388طول سال  ماهه اول هزار تن واردات شكر صورت گرفته بود ولي

از كل سال60هزار تن يعني حدود 1457، 1389سال  كل7/2و حدود 1388درصد بيشتر برابر

دامي هاي اغلب فرآورده درخصوصهمين وضعيت.ي واردات انجام شده استتوليد شكر داخل

.شودميو ميوه مشاهده

بر)33(ماده»ز«بند وغير حذف موانع قانون برنامه چهارم توسعه و تبديلاي تعرفهغير فني

و اتخاذها اما تفسير دولت از اين قانون به كاهش شديد تعرفه،داشت تأكيداي آنها به موانع تعرفه

شدي تعرفهها سياست قانون بودجه)40(ماده. اي بيش از مقررات سازمان تجارت جهاني منجر

در،داشت تأكيدكاالهاي بخش كشاورزي معادل تعرفه خودرو مؤثربر تعيين تعرفه 1388سال  اما
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دمقرر شده قانون وضع گردي

درصد از واردات03/0 كمتر از

بر تعيين 1389 بودجه سال

ون اجراولي اين قانون نيز تاكن

در بازار داخليها قيمت تثبيت

 دولت به بهانه اين كه كاالهايي

باشند سبب اجرايي نشدن داشته

و تقريباً قوانين دولت جمهور شد

.نكرد نيز ممنوع

به( كشاورزي تنارقام )هزار
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م درصد86بجاي درصد8كاالهاي كشاورزي حدود

قلم كاالي كشاورزي كه واردات آنها كم 26 صرفاً براي

قانون»15« جزء. محدود گرديد دهدميتشكيلر را

ول،داشت تأكيددولت در جهت حمايت از توليد داخلي

ت 1389رسد افزايش واردات در سال براي عملي شدن

و دوها يارانهسازي قانون هدفمند صورت گرفته باشد

روغن نباتي نبايد افزايش قيمت داشتو شكر، برنج، چاي

و ابالغي رياست جمهو ازسوي مجلس شوراي اسالمي

ن و اجازه واردات بيش از نياز داخل را  نيز ناديده گرفته

ميزان واردات محصوالت كشاورز.1نمودار

. جمهوري اسالمي ايران

تيها سياستو غلط اتخاذ شده در حوزه كشاورزي

ميزان واردات) 1387و 1380مشابه با سال غيرل آبي

و به و ارزش 22024 يافت ميليون 14223هزار تن

و وابستگي به خارج از كشور در حوزه كاالهاي  واردات
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________

مؤثرعمل تعرفه

ص و اعمال قانون

كشاورزي كشور

اي اقدامات تعرفه

.نشده است

رمي به نظر

در هنگام اجراي

و شكر مانند قند

م قوانين مصوب

تصويب را ني تازه

ركگم:خذأم

و تصميمات

سال( 1391سال

ي افزايش شديدي

شدن، تكيه بر وار

90 91
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و تراز تجاري محصوالت كشاورزي.2جدول  ميزان واردات، صادرات

 سال

 تراز تجاري صادرات واردات

 وزن

)هزار تن(

 ارزش

)ميليون دالر(

 وزن

)هزار تن(

 ارزش

)ميليون دالر(

 وزن

ت( )نهزار

 ارزش

)ميليون دالر(

1375 9218 3410 1278 1051 -7940 -2359 
1376 11116 2982 1330 721 -9786 -2261 
1377 7923 2343 1534 924 -6389 -1419 
1378 11963 2601 1467 875 -10496 -1726 
1379 12757 2654 1418 877 -11339 -1777 
1380 13599 2650 1607 1022 -11992 -1628 
1381 9548 2339 1456 1163 -8092 -1176 
1382 7986 2602 1827 1583 -6159 -1019 
1383 7939 3064 1567 1419 -6372 -1645 
1384 8674 3201 2221 2277 -6453 -924 
1385 12825 4869 2777 2845 -10048 -2024 
1386 10819 5358 3874 3518 -6945 -1840 
1387 17992 8980 3342 3347 -14650-5633 
1388 18404 8518 3047 4180 -15357 -4338 
1389 14904 9188 2/41045082 -10799.8 -4106 
1390 13031 9947 3726 5567 -9305 -4380 
1391 22024 14223 4463 6109 -17561 -8114 
****10493797 1392چهارماهه

.گمرك جمهوري اسالمي ايران:خذأم

و.2-3  رفع كسري تراز تجاري ارزآوري

و ارزش كل صادرات براي دوره گزارش را مقايسه مي . كند گزارش تراز تجاري، ارزش كل واردات

تا شده وارددهد كه كاالها بيشتر مقدار منفي نشان مي ، برعكس، تراز)كسري تجاري(صادر اند

تراز بازرگاني. ده استبو) مازاد تجاري(تجاري مثبت بدان معناست كه صادرات بيشتر از واردات

و نيز دليلبهكشور ايران  بيش از حد بر استراتژي تأكيدوابستگي شديد اقتصادي به نفت خام

و عدم شكوفايي پتانسيل  نشانها يافته. هاي صادراتي غيرنفتي، منفي بوده است جايگزيني واردات

كل درصدي در ارزش مطلق خود، 401صادرات غيرنفتي با وجود رشد دهد مي همچنان سهمش از

و در فاصله20صادرات كشور، به  هم نرسيده به14، از 1386-1375درصد درصد16درصد

از 5/277اين در حالي است كه واردات كاال با رشد. افزايش يافته است ميليون 14989درصدي،

ساب صادرات همچنين، تراز بازرگاني كشور بدون احت. ميليون دالر رسيده است 56582دالر، به 
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و گاز، طي دوره و 1386-1375نفت تري گرديده دچار وضعيت وخيمآنبر عالوه، منفي بوده

از 245كه با رشد طوريبهاست،  در- 40945به ميليون دالر در ابتداي دوره،- 11869درصدي،

مي2و همانطور كه در جدول رسيده است 1386سال بر 1386شود از سال مشاهده ميزان تاكنون

.منفي بودن آن افزوده شده است

خصوص توليدات باغي داراي از آنجايي كه ايران در زمينه توليد محصوالت كشاورزي، به

و گسترش صادرات محصوالت هاي نسبي جهاني است، لذا با سرمايه مزيت گذاري هر چه بيشتر بر آنها

و مذكور، مي . اقتصاد را از وابستگي به نفت رهانيد توان بر كسري تراز بازرگاني كشور غلبه يافته

 حمايت ناكافي از توليدكننده.3-3

از مصرفبراي محصوالت كشاورزي در اكثر قريب به اتفاق كشورهاي كننده حمايت

مي يافته توسعه در. باشد منفي و در ايران معكوس بوده اخيريها سالدر حالي كه اين موضوع

از مص و فاصله ميان حمايت در كننده به نفع مصرفكنندهو حمايت از توليدكنندهرفشكاف

از بخش كشاورزي. حال افزايش است از توليد ناخالص عنوانبه(درصد حمايت كل درصدي

رسد در حالي كه اين مقدار برايمي درصد29/3به OECDدر برخي از كشورهاي) داخلي

دمي سيصدم كشاورزي ايران حدود يك بخش افزودهارزشر مقايسه با سهم باشد، كه اين عدد

از(كشاورزي  از يك حمايت بسيار) درصد13بيش در توليد ناخالص داخلي كشور، حاكي

توسعه بخش كشاورزي، بايستي پنجمدر قانون برنامه مفاد مندرج براساس. باشد ضعيف مي

و آب تعلق بگيرد 25 و مؤذ(درصد تسهيالت بانكي به بخش كشاورزي ).1387ني، مهربانيان

برنامه چهارميها سالتمام اين روندهاي كاهشي در حالي است كه شعار محوري در طول

و برابري عدالت به،رسد دولت در اين امر مصمم استمي به نظر. باشدمي محوري جاي افزايش اما

از توليد، بر افزايش قدرت مصرفي كشاورزانهاي قدرت توليدي كشاورزان از طريق كاهش هزينه

و خوراكي ارزان و اين در مصمم قيمت طريق ارائه كاالهاي مصرفي خطر بزرگي بلندمدتاست

. باشد براي بخش كشاورزي مي

 قانونيهايو ظرفيتها از حمايت گيري بهره.4-3

بيقانون برنامه پنجم توسعه ظرفيت ارزشمندي براي مقابله با را در اختيار بخش رويه واردات

كه) 103(طور مثال در مادهبه.ر داده استكشاورزي قرا برقراري«در جهت وضع تعرفه آمده است

و غيرفني براي واردات در طول موانع غيرتعرفه بهها سالاي جز در مواردي كه رعايتي برنامه
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درصورت وجود چنين موانعي دولت مكلف است با وضع. كند، ممنوع است موازين شرع اقتضا مي

.»اي نسبت به رفع آن اقدام كند تعرفهي معادلها نرخ

ـ .محصوالت كشاورزي مشمول اين ممنوعيت نيست تبصره

كه) 145(همچنين در ماده و رقابتي نمودن منظوربه«:اين برنامه ذكر شده است اقتصادي

و  و افزايش صادرات محصوالت كشاورزي، ساماندهي مديريت منابع، حفاظت از منابع پايه توليد

و تكميل زنجيره ارزش محصوالت كشاورزيا ارزش :فزايي

و كارمزد)الف حمايت از توليد محصوالت كشاورزي در قالب جبران بخشي از يارانه سود

و ساير مشوقها كمكتسهيالت بانكي،  ها با اولويت رعايت الگوي كشتي بالعوض، پرداخت يارانه

آ منطقهـ بهينه ملي ب نامهينياي براساس  به تصويبپيشنهاد وزارت جهاد كشاورزيهاي است كه

مي هيئت .رسد وزيران

و)ب و حقوقي اعم از دولتي و ساير اشخاص حقيقي از ابتداي برنامه، وزارت بازرگاني

مواديا فرآوري شدهيا محصوالت بخش كشاورزي اعم از خاميا غيردولتي قبل از واردات كاالها

كشاورزي مجوز الزم را اخذو تبديلي موظفند از وزارت جهاداوليه غذايي مورد نياز صنايع غذايي 

و محصوالت منظوربهدولت مكلف است. نمايند حمايت از توليدات داخلي، براي واردات كليه كاالها

اي كه نرخ مبادله همواره به نفع توليدكننده داخلي بخش كشاورزي تعرفه مؤثر وضع نمايد به گونه

. باشد

از) 145(ه ماد»ب«بند مفاد  وري بهرهقانون افزايش)16(ماده برنامه پنجم توسعه برگرفته

و منابع طبيعي است . بخش كشاورزي

جلوگيري از واردات هرگونه محصول منظوربهاين قوانين هاي استفاده كامل از ظرفيت

بهمي كه عدم ضرورت ضرور به داخل كشور،غير كشاورزي در تواند واسطه خودكفايي كشور

.مهم بودن محصول وارداتي باشد را فراهم ساخته استغير اساساًيا زمينه كاالي مورد نظر

و كاهش قدرت خريد توليدكنندگانها كاهش تعرفه و افزايش واردات همراه با افزايش نرخ تورم

محصوالت اساسي كشاورزي، موجب كاهش رشد درآمدهاي كشاورزان به ميزان كمتر از نرخ

ك و موجب پذيري كاهش قدرت رقابت. اهش نرخ مبادله اكثر محصوالت كشاورزي شده استتورم

درهاي با عنايت به وجود يارانه(توليدات داخلي  و سياست قيمت باال »دامپينگ«شكني ساير كشورها

به حدي است كه برخي از محصوالت توليدي كشور مانند چغندر) يافته توسعهدر كشورهاي ويژه به

و در عمل از گردونه توليد در حال حذف شدن هستندقند، نيشكر،  و پنبه تاب رقابت نداشته . چاي

رخاي يارانههاي تمام اين كاهش هم برپايه دهدمي در حالي هميها قيمتكه درآمدهاي نفتي و ثابت

. دارديجاري روند افزايشيها قيمتبراساس 
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ها وضع غيراصولي تعرفه.5-3

ن زيرا،گذاردمي تأثيررخ ارز بر قابليت رقابت محصوالت صادراتي كشاورزي باال بودن بيش از حد

مييا در حقيقت نوعي ماليات ضمني بر محصوالت صادراتي مرور. باشد يارانه پرداختي به واردات

هاي كه نظام فعلي تعرفه دهدمياي كشور در بخش كشاورزي نشان وضعيت فعلي نظام تعرفه

بااارتباط معنها نرخ تعرفه. بنا شده است) تعرفه ارزشي(ابزاريتككشاورزي بر پايه نظام  داري

و  و همواره با افزايش درآمدهاي نفتي، افزايش شوك ويژهبهدرآمدهاي كشور هاي نفتي دارد

و براي حصول به اين هدف نرخ تعرفه نحوه. يابدمي كاهشها واردات در دستور كار قرار گرفته

طي ان در هنگام بروزدر ايرها عمل دولت و بعد از انقالب(ي مختلفها سالشوك نفتي با) قبل

و بهبود وضعيت منابع و با افزايش درآمدهاي نفتي موارد گذشته هيچگونه تفاوتي نداشته است

واي ارزي كشور، حمايت تعرفه آنبي از بخش توليد كشاورزي به كنار گذاشته شده توجه به

و سياست افزايش نرخ تعرفه كاالهاي ممنوعو افزايشها كاهش تعرفه الورود واردات صورت گرفت

و گاه  و مهمترين توليدات كشاورزي كشور باعث افزايش واردات و كاهش تعرفه كاالهاي اساسي

044/1به 1385ميليون تن در سال258/1توليد شكر از مثال عنوانبه،كاهش توليد داخلي شد

تن 520و 1386ميليون تن در سال انجمن صنفي(رسيد 1387در سال) حداكثري با برآورد(هزار

و شكر، كارخانه  ). 1387هاي قند

و صادرات محصوالت كشاورزي كشورها تحريم تأثيرامكان.6-3  بر واردات

با،وارداتيأكه از حيث كشورهاي عمده مبد دهدمي بررسي وضعيت وارداتي كشور نشان كشور

سازمانيها تحريمط روابط خصمانه قرار ندارد، اما امكان تبعيت اين كشورها از هيچكدام در شراي

و  و اتحاديه اروپا وجود دارديها تحريمملل از ويژهبهلذا ايجاد مشكالتي. چندجانبه اياالت متحده

و بانكي محتمل است كه اين دهدمي بررسي كاالهاي عمده وارداتي نيز نشان. حيث مبادالت پولي

و كشور در هيچكدام از آنها به خودكفايي كا و مهم براي كشور هستند الها همگي از كاالهاي حساس

و كنجاله وابستگي شديد وارداتي دارد و در مورد برخي از آنها نظير روغن .كامل نرسيده

و جوجه مرغ نطفه بخش كشاورزي كشور در زمينه واردات بذور، اسپرم گاوي، تخم هاي دار

در بخش ويژهبهها تحريمدر صورت سخت شدن دايره.ز به واردات وابسته استيكروزه ني

از. مبادالت بانكي با مشكالتي روبرو خواهد شد چرا كه عمده واردات كشور در اين موارد

از8كل واردات.گيردمي كشورهاي با رويكرد خصمانه صورت ميليون دالري تخم چغندر

 هزار دالري كه از امارات صورت22بجز مقدار ناچيز(گيرديم كشورهاي اتحاديه اروپا صورت
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درصدي به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا60در واردات بذر ذرت نيز وابستگي بيش از ). گيرد مي

و كانادا صورت.شودمي مشاهده  حدود نيمي از واردات ارزشي اسپرم گاوي از دو كشور آمريكا

سا مي و بقيه واردات نيز از درصد واردات40. گيردمي ير اعضاي اتحاديه اروپا صورتگيرد

و آلمان صورت SDFمرغ تخم دار نطفه مرغ تخمدر زمينه واردات. گيردمي از كشورهاي استراليا

دار مادر نطفه مرغ تخمدر زمينه واردات. درصدي به آلمان وجود دارد44اجداد گوشتي وابستگي 

دار مادر نطفه مرغ تخمواردات. درصدي به آلمان وجود دارد51تخمگذار نيز وابستگي وارداتي 

و مجارستان(به كشورهاي اتحاديه اروپا) درصد60(گوشتي نيز در حد بااليي  . وابسته است) هلند

يكروزه نيز وابستگي زيادي به اعضاي اتحاديه اروپا هاي ضمن اينكه در زمينه واردات جوجه

.شودمي مشاهده

ب محصوالت كشاورزي كشور، كشور عراق رتبه اول را به خود اختصاص داده عد صادراتدر

و كشور و،كنگ، روسيه امارات متحده عربي، افغانستان، آلمان، هنگهاي است تركيه، آذربايجان

. تركمنستان بعد از عراق مهمترين مقاصد صادراتي كاالهاي كشاورزي كشور هستند

مز دليلبهدر بازار عراق يت رقابتي عمده محصوالت خام كشاورزي ايران در برابر برقراري

رود اين سهم از بازار تقاضا حداقل براي محصوالتمي تركيه انتظار ويژهبهاي ساير رقباي منطقه

از. خام در عراق همچنان به ايران تعلق داشته باشد استقرار دولت دوست جمهوري اسالمي ايران

و آغاز نوسازي نظام مبادال و آمادگي كار با شبكه بانكي ايران، يكسو ت ارزي در شبكه بانكي عراق

و همچنين مبادالت مرزي دو كشور هاي تجاري ايران در شهرهاي شعب بانك استقرار مهم عراق

شدهايي ابزار . هستند كه در شرايط تحريم مانع از كاهش سهم صادرات ايران به اين كشور خواهد

درصدي اين كشور از بازار10تواند سهممي تحريم عليه ايرانيها سياستهمسويي امارات با

و دليلبهافغانستان نيز درخصوص. صادراتي ايران را دچار وقفه نمايد فقدان سيستم بانكي كارآمد

و همچنين فعاليت بانك رسدمي تجاري ايران در كابل بعيد به نظرهاي گستردگي مبادالت مرزي

رااثر معنها تحريم درداري . كاهش صادرات محصوالت كشاورزي ايران به اين كشور داشته باشدا

با رسد هنگمي در مقابل به نظر و آلمان در همراهي بخشي از بازار محصوالتها تحريمكنگ

) پسته(ها با توجه به نوع محصوالت صادراتي به اين كشور.صادراتي كشور را به چالش بكشند

و اياالت متحده بازار جايگزين مناسب براي اين بازارها پيدا مشكل بتوان خارج از اتحاديه اروپا

.كرد
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و شاغلين بخش كشاورزي در اقتصاد ملي.4  عدم تعادل در سهم روستانشينان

ازيكشاورزان، روستا(براي ايجاد توسعه پايدار، مشاركت ذينفعان و كل زنجيره اقتصادي،  يان

ان در بردار بهرههاي در حال حاضر تشكل لكن،ري استامري ضرو) توليد تا توزيع هر محصول

و بازرگاني يا وجود ندارندهاي زمينه آن ضعيف هستنديا مختلف خدمات توليد، توزيع كه تبعات

و نهاده بهينه شدن استفاده از را ازجمله ماشينها منابع و آالت و ضمن كاهش درآمدها محدود

محصوالت كشاورزي را ناچيز ساخته كشاورزان بر بازارگذاري تأثيرها، ميزان افزايش هزينه

كهسياستگذارمشكل اساسي دولت در سطح كالن لكن. است را در ها خواهد همه اينميي اين است

كندمي از سياست قيمتي با خريد دولتي استفاده مثالً،انجام دهد) اغلب با هدف سياسي(قالب دولتي 

.دارد مدت كوتاهكشاورزان در مقاطعي نظرو با پرداخت پول سعي در جلب

هاي نسبي قابل توجهي در جهت، از مزيتها ويژگيبرخورداري از برخي دليلبهبخش مذكور

ميبرخوردار است اشتغال در مناطق روستايي  : توان به موارد ذيل اشاره كرد كه در اين راستا

رـ ،وستاييتناسب توسعه اشتغال كشاورزي با پراكندگي توزيع جمعيت

و تخصصي هاي حرفه نياز كمتر شاغالن كشاورزي به آموزشـ .اي

بيلزوم.1-4  رويه به شهرها كاهش مهاجرت

در بخش كشاورزي، بسيار پايين هزينه متوسط اشتغال مي آفريني از صنعت به همين.باشدتر

در بخش كشاورزي نسبت به صنعت اقتصادي اين همچنين.تر است منظور ايجاد اشتغال

اي كه توسط زاهدي مقايسه. گذاري ارزي كمتري دارد بخش، براي ايجاد اشتغال، نياز به سرمايه

اي وارداتي بيش كه وابستگي صنعت به مواد واسطه دهدميو كازروني انجام شده است، نشان 

 ). 1383 زاهدي مازندراني،(برابر وابستگي بخش كشاورزي به اين مواد است5از 

ميديگر ازسوي هاي كننده فرصت تواند منبعي براي رشد اقتصاد ملي، فراهم، كشاورزي

و اقتصاد سرمايه و محرك اوليه صنايع مرتبط با كشاورزي  گذاري براي بخش خصوصي

كشاورزي جهان در كشورهاي در حال توسعه افزوده ارزشدوسوم. كشاورزي روستايي باشدغير

طب. شود ايجاد مي هاي سازمان ملل متحد، ايران ازجمله بينيق پيشهمچنين از آنجايي كه

و كاهش سهم جمعيت روستايي سريع خواهد بود، لزوم  كشورهايي است كه روند رشد شهرنشيني

و روند مهاجرت  و شهري شده اتخاذ راهكارهايي كه منجر به ايجاد توازن بين جمعيت روستايي

ميـ روستا آفريني مبتني بر كشاورزي، اشتغال.ودش شهري را كاهش دهد، بيش از پيش نمايان

ميحل يكي از مهمترين راه . تواند در تحقق اين امر مؤثر باشد هايي است كه
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و ايجاد مديريت زنجيره توليد ساماندهي بازار.2-4

و تقويت تشكل از ساماندهي بازار با هدف ارتقاي سهم كشاورزان از سود حاشيه بازار ها، استفاده

از كااليي، بهره سازوكار بورس مالي، ظرفيت صندوق حمايت از تأميني متنوعها روش گيري

در)ها با اكثريت سهام متعلق به تشكل(گذاري توسعه سرمايه و تكميل زنجيره ارزش، راهكاري مهم

توسعه زنجيره توليد، حذف واسطه نيست، بلكهيا هدف از ايجاد. افزايش درآمد كشاورزان است

با كاهش سود.ه براي رساندن بخشي از سود حاشيه بازار به توليدكننده استرقابت با واسط

مي حاشيه بازار، بدون اينكه هزينه مصرف الزمه. يابد كننده افزايش يابد درآمد توليدكننده افزايش

هاي كشاورزي در عرصه بر توسعه تشكل تأكيدچنين كاري پذيرش واگذاري امور به مردم با 

خ و و محصوالت كشاورزي استتجارت داخلي حل بخشي از مجموعه البته اين راه. ارجي كاالها

و جايگزين افزايش درآمد  و روستاييان است اقدامات مورد نياز براي افزايش درآمد كشاورزان

و كاهش هزينه و همچنين حمايت توليدكنندگان از طريق ايجاد زيربناها و مرزي ها هاي داخلي

همچنين بهبود سيستم توليد. افزايش توان رقابت بخش كشاورزي نيستعنوان عوامل اساسي به

و نظام اطالع براي حمايت از زيرساخت و توسعه بازار ضروري است آمار هر مؤلفه اقتصادي. ها

به هاي توليد را كاهش دهد يا حمايت ها كه هزينه مانند اصالح زيرساخت و هاي مرزي ويژه حمايت ها

راو همچنين توليدات جا و سهيم شدن در سود حاشيه بازار كه درآمدها نبي، كاهش ضايعات

م .ؤثر است افزايش دهد در اقتصادي شدن توليد محصوالت كشاورزي

:هاي افزايش درآمد كشاورزان از سه طريق اصلي امكانپذير است راه

و كاهش هزينه توليد كه راه اصالح زيرساخت.1 و مشاهد ها و انجام ه آثار حلي اساسي است

.مدت امكانپذير است آن در طوالني

به افزايش حمايت.2 و و يارانه صادراتي(هاي مرزي ويژه حمايت ها حفظ) مانند تعرفه كه سبب

و افزايش درآمد كشاورزان مي در يا افزايش قيمت محصوالت كشاورزي شود، اما ممكن است

بها قيمتمدت با افزايش كوتاه .كنندگان را در پي داشته باشد راي مصرفدر داخل، ايجاد مشكالتي

كه.3 و سهيم شدن توليدكنندگان در سود حاشيه بازار و تكميل زنجيره ارزش محصوالت اصالح

.شود سبب افزايش درآمد كشاورزان مي

و تقويت تشكلها فعاليتمتأسفانه در ساماندهي بازار، هايي مورد نياز براي ايجاد، توسعه

و برعكس بخش كشاورزي، تالش و موفقيت چنداني حاصل نشده است كافي صورت نگرفته

و شركت و برند حضور كاالها و برخي هاي خارجي و امارات هاي مختلف از كشورهايي مانند تركيه

.كشورهاي اروپايي در بازار ايران درحال گسترش است
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در.5 و مصرفيها قيمتعدم تعادل  كنندگان محصوالت براي توليدكنندگان

 بخشي حمايت از توليد تقدم.1-5

مي دهدميتجارب نشان در گام اول توليدكنندگان كشاورزي حفاظت شود با حفظ رابطه مبادله،

در ظرفيتو عالمت مثبت به توليد و كننده، تحرك هاي راكد، رشد سريع توليد، افزايش مقياس

و افزايش رفاه مصرف وري موجب كاهش قيمت تمام رشد بهره مي شده و توليد كنندگان گردد

از  مي تأثيربيشتر داخلي و موجب افزايش منفي فزوني عرضه كاهد، درآمد توليدكننده را حفظ

مي رفاه توليد .شود كنندگان

و غيرشفاف بازار محصوالت كشاورزي.2-5  نظام ناكارآمد

در شايد بتوان گفت، عمده ترضايتمندي ترين عامل مؤثر وليد، ميزان درآمد كشاورز نسبت به امر

فر. باشدميي توليديها فعاليتحاصل از  واني كه براي توليدادرواقع كشاورز با توجه به زحمات

.ي خود را داردها تالششود، انتظار كسب درآمد مكفي از حاصلمي محصوالت كشاورزي متحمل

كشاورزان به درآمد دستيابي گري يا داللي، مانع با وجود اين، در حال حاضر، پديده شوم واسطه

و نااميدكننده فعاليت واسطه. شودمي مطلوب به ها در بسياري از موارد ضربه بسيار شكننده اي

از كند، به گونهمي كشاورزان وارد توليد محصول نيز ناتوان هاي هزينهتأمين اي كه كشاورز حتي

و متضرر به شود؛ اين رويه، چنان اثر نااميدكنندهمي مانده بهمي برداررهاي بر گذارد كه وي اقدام

و در نتيجه عدم ثبات در امر توليديا گيري از فعاليت توليدي كناره تعويض نوع كشت خود نموده

كارآيي بسيار پايين بازاريابيو باال بودن حاشيه بازاريابي در اكثر محصوالت. شود حاصل مي

و سبزي سبب شده است كه توليدكنندگا ويژه به يها قيمتن فقط سهم كوچكي در در ميوه

و تشكيل سرمايه در بخش كشاورزي.فروشي داشته باشند خرده اين مسئله بر درآمد كشاورزان

مي تأثير . گذارد منفي

و تأسيسات انبار، و ويژهبهكمبود امكانات كلي نوسانات طوربهانبار محصوالت فسادپذير

محدود بودن توان كشاورزي براي نگه دليلبهفصلي شديد در قيمت برخي كاالهاي كشاورزي 

و تسهيل عرضهها سياستفقدان داشتن محصوالت است كه با ي مناسب براي تقويت توليد

و غيره بيانگر بخشي از نارسايي محصوالت نيمه فسادپذير مانند پياز، سيب در زميني ها،

زيب.هاي بازاريابي محصوالت كشاورزي است زيرساخت ربناها براي افزايش نابراين توسعه

و كاهش هزينه هاي بازاريابي محصوالت كشاورزي نيازمند تدوين طرح راندمان توليد كشاورزي

.است) ساله30تا20( بلندمدتتوسعه 
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و تشكل اينكه در حال حاضر قدرت چانه دليلبههمچنين هاي كارآمدي زني كشاورزان پايين

و توسعه تعاوني،دتوليدكنندگان بخش كشاورزي وجود ندار نزد و تشكل لذا تقويت هاي ها

و قدرت  و در راستاي زني چانهبازاريابي كشاورزان در جهت افزايش نقش آنها ضرورت دارد

و سازماندر قوانين مديريت اجراي برطرف نمودن ضعف در براي تنظيم بازار محصوالت ها

منطقي به بازار محصوالت شود كه با تصويب قوانين مناسب كه پوشش كشاورزي، توصيه مي

و تجارت عادالنه را  كشاورزي داشته باشد، به سمت ايجاد بازارهاي تنظيم شده كه فضاي رقابت

و خريداران فراهم مي . آورد، حركت شود در بازار محصوالت مختلف براي فروشندگان

و شفاف نيس،موارد مذكور، نظام كنوني بازار محصوالت كشاورزيبر عالوه و مناسب ت

و نهاده رساني نبود نظام اطالع دليلبهها ضعف اطالعات كشاورزان در مورد بازار محصوالت

كه بنابراين. كند كارآمد، به زيان كشاورزان عمل مي وها تالشبراي اين يي كه براي حمايت از رشد

نظ،آيد توسعه كشاورزي در مرحله توليد به عمل مي ام به هدر نرود، الزم است به توسعه

توان با افزايشمي بنابراين. رساني بازار محصوالت كشاورزي اولويت خاصي داده شود اطالع

و توسعه بورس كاالهاي كشاورزي تعداد محصوالت كشاورزي در بورس محصوالت كشاورزي

و بازار، با فراهم كردن امكان رقابت عواملو ساماندهيها قيمتمتعادل كردنبر عالوه كامل

به توليدكننده را حمايت نمود تا محصوالت خود را به قيمت واقعي،العات در بازارشفافيت اط

و به موازات با جذب سرمايه فروش بخشي از منابع مالي تأمين سرگردان موجبهاي برسانند

.شود بازار سرمايه در اين بخشو توسعه مورد نياز كشاورزان

 پذيري در سياست ارزي انعطاف.3-5

كلي در تعامل با بازارهاي بين، كشور، همگام با ديگر بازارهابازار ارز و متضمن رعايت المللي

و سطح بين) تورم(ها قيمتتغيير سطح عمومي. است» وجود يك قيمت«قاعده  المللي، در كشور

و خدمات داخلي انحراف در تخصيص منابع بين كاال موجب تغيير در نرخ ارز شده تا مانع  و ها

و قابليت رقابت توليدات داخلي در سطح بينخارجي .المللي حفظ شود شود

 اي از توليد متناسب با نرخ ارز حمايت تعرفه.4-5

و نظام تعرفه براساس توجه كافي به مزيت(بر حمايت از توليدات كشاورزي اي مبتني تعيين سياست

و حساسيت آنها و موانع اي متنوع تعرفهگيري از ابزارهو بهره) نسبي كاالها، درجه اهميت اي

و بازار، ضرورت دارد تعرفه غير و متناسب با ساختار توليد ها امكان نظام فعلي تعرفه. اي مجاز
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و الزم است تغيير يابند حفاظت از توليد كشاورزي كشور را فراهم نمي نرخ تعرفه ارتباط. آورند

.ناپذير است نرخ اسمي تعرفه اجتناب در شرايط تثبيت نرخ ارز افزايش. مستقيم با نرخ ارز دارد

و مهم اهميت بيشتري نسبت به ميانگين تعرفه بخش دارد تعرفه كاالهاي مجوز جهاد.حساس

و اختيار تعيين ابزار تعرفه كشاورزي براي تغيير سطح ميانگين تعرفه اي هاي بخش، نحوه تخصيص

. مناسب محصوالت كشاورزي ضروري است

و حمايت عام، حمايتا،ارتقاي نرخ حمايت با بزارهاي متنوع بخش را تقويت خواهد كرد خاص

و ساير نهاده اولويت محصولي در جهت ايجاد الگوي كشت مطلوب، صرفه و جويي انرژي آب ها

به ارتقاي بهره و مداخله ها بايد در جهت البته حمايت. دنبال خواهد داشت وري را كارآمدي بيشتر

و .تقويت بخش خصوصي باشد كمتر دولت در بازار

و بلند اگر نگرش ميان به مدت و با دقت كارشناسي وها ات اتخاذ سياستتأثيرمدت بر توليد

و باغي وجود نداشته باشد اثر بر توليدات مدت ميانو مدت كوتاهدر آنها بازار محصوالت زراعي

و طيور  و توليد غذاي دام در) در توليدات دامي مؤثر(زراعي بر همه محصوالت زراعي، دمدتبلنو

و دامي  شد) كل بخش كشاورزي(باغي .آشكار خواهد

ها قيمتاصالح.5-5

و اساس برنامه) نرخ ارز آزاد( با نرخ ارز سايه) رسمي( نرخ ارز بازاريسازي حفظ يكسان ريزي

و صادراتي استيكاهش نوسانات قيمت كاالها تورم در صورت وجود نرخ حالبا اين. وارداتي

و نرخ تورم كشور صاحب ارز  باال، ضروري است كه نرخ ارز متناسب با اختالف نرخ تورم داخلي

و از آن مهمتر مزيت رقابتي در توليد محصوالت كشاورزي  تغيير كند تا با كاهش مزيت نسبي

يت تثبي اخير با تقريباًها سالدر صورت وجود تورم باال اگر دولت بخواهد مانند.نشويممواجه 

و تورم كشورهاي صاحب ارز(نرخ ارز  ) رشد بسيار كم آن در مقابل فاصله بين تورم داخل كشور

 گيري بهرهيا دستوريهاييقيمتگذاربايد از اقداماتي مانند،به بيش ارزشگذاري پول ملي اقدام كند

كه از تعزيرات و ضروري است باياي آزاد باشدقيمتگذارعليه توليدكنندگان خودداري كند دولت

و كاهش قيمت تمام شدهيا افزايش نرخ تعرفه كاالهاي نهايي در بخش كشاورزي اعطاي يارانه

و بدون ضرر زدن به كشاورزان به كنترل قيمت كاالهاي  و از اين طريق توليد كاالها، اقدام نموده

.كشاورزي در كشور بپردازد
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در.6  زمينيآب زيرهايي از سفرهبردار بهرهعدم تعادل

تواندمي) برداريو بيشتر سوء بهره(گيري از منابع طبيعي بخش كشاورزي، بسته به چگونگي بهره

با توجه به اين كه اين بخش، بزرگترين. نامطلوب را ايجاد كندياي مطلوبمحيط زيستپيامدهاي 

اين بخش عامل.در پديده كميابي اين ماده حياتي ايفاي نقش نمايدتواندميكننده آب است، مصرف

آباصلي  از[هاي زيرزميني، آلودگي در رابطه با تخليه مواد شيميايي كشاورزي، فرسايش] ناشي

و تغيير جهاني اقليم است، زيرا  مي درصد از انتشار گازهاي گلخانه30خاك . باشد اي مربوط به آن

كربن، مديريتي همچون تثبيت محيط زيستاي براي خدمات كننده عمده ولي كشاورزي تأمين

و حفاظت از تنوع زيستي نيز مي و ارزشگذاري نمي آبخيزداري با. شوند باشد كه معموالً شناسايي

ي مرتبط با آن، روش محيط زيستهايو هزينه ينده منابع، تغييرات اقليميآتوجه به كميابي فز

هاي يري نظامپذ كاهش آسيب،باشد برداري كشاورزي از منابع طبيعي، مناسب نمي معمول بهره

و هوايي، اجتناب و ضروري است كشاورزي فقير روستايي در مقابل تغييرات آب . ناپذير

و دوم برنامه پنجم توسعه عملكرد بخش آب در سال.1-6  هاي اول

در منابع آب زيرزميني در بسياري از نقاط كشور به و آسيب به آنها عنوان تنها منبع تأمين آب بوده

ميشتاثر اضافه بردا به تواند خسارت جبران ها در اواخر برنامه. دنبال داشته باشد ناپذيري را

ميليارد مترمكعب كسري مخزن در منابع آب زيرزميني وجود داشته6چهارم توسعه در حدود 

و تصويب ماده. است مب عليرغم اهميت موضوع هاي آب زيرزمينيي بر جبران بيالن منفي سفرهناي

آب)1)140(ماده(و برنامه پنجم توسعه))17(ماده(توسعه در برنامه چهارم ، وضعيت كنوني منابع

هم زيرزميني بحراني و . ميليارد مترمكعب رسيده است9به حدود اكنون مقدار كسري مخزن تر شده

مي درصد كل چاه20در حال حاضر حدود را هاي حفر شده در كشور غيرمجاز باشد كه بار زيادي

ميها به سفره .كند وارد

ب از منابع مترمكعبميليارد93حدود ساليانهعمل آمده توسط وزارت نيروه طبق برآوردهاي

ميليارد86شود كه از اين مقدار، حدود آب تجديدشونده به مصارف مختلف تخصيص داده مي

بها تالشعليرغم. شود مترمكعب به مصارف كشاورزي منظور مي و صرفهي عمل آمده

 
به)140(طبق ماده.1 و قانون برنامه پنجم و توسعه پايدار منابع آب كشور در راستاي ايجاد تعادل بين تغذيه منظور مديريت جامع

ن هاي آب زيرزميني در كليه دشت برداشت از سفره حوي اقدام نمايد كه هاي كشور، وزارت نيرو نسبت به اجراي اموري مشخص به

ها نسبت به سال آخر برنامه چهارم هاي آب زيرزميني در اين دشت تا پايان برنامه با توجه به نزوالت آسماني، تراز منفي سفره

آب25حداقل  و هاي درصد از محل كنترل و آبخوان5/12سطحي داري با مشاركت وزارت جهاد درصد از طريق آبخيزداري

و با استقرار نظام بهرهكشاورزي بهبود ياف .شده را تحقق بخشد بيني هاي موضوع اين بند اهداف پيش برداري مناسب از دشت ته
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و بهره هزينه . وري آب حاصل نشده است هاي سنگين توفيق قابل توجهي در افزايش راندمان آب

ترين كه حتي در مدرن دهدميهاي مدرن كشور نشان هاي انجام شده در مورد شبكه بررسي

و كارون راندمان آبياري بسيار پايين هاي كشور يعني شبكه شبكه است) درصد32حدوداً(هاي دز

مي از شبكه هاييو در بخش . باشند هاي مذكور اراضي در معرض زهدار شدن

و تغذيه مصنوعي براي جلوگيري از افت شديد سطح آب سفره تعادل و بخشي هاي زيرزميني

و نوين و اندازه سازي شبكه تأسيس، تجهيز از هاي سنجش و زيرزميني گيري منابع آب سطحي

م هاي برنامه بهبود بهره جمله فعاليت هاي توسعه قبلي نيز وجود باشند كه در برنامهيبرداري

.اند داشته

در)اي فعاليت سازه(هاي تغذيه مصنوعي ميليون مترمكعب پروژه1/21، 1390طي سال

واز همچنين. هاي آب زيرزميني انجام شده است راستاي كاهش بيالن منفي آبخوان طريق خريد

و از طريق تعيين تكليف چاه04/98هاي غيرمجاز المنفعه نمودن چاه مسلوب هاي ميليون مترمكعب

هاي آب زيرزميني ميليون مترمكعب، آب در بخش سفره 965/196داراي اضافه برداشت نيز 

و در مجموع حدود صرفه آب بخشي سفره ميليون مترمكعب، تعادل 01/295جويي شده هاي

بيني شده محقق شده از اهداف پيش درصد95انجام پذيرفته است كه در اين زمينه حدود زيرزميني 

.است

و زهكشي نيز در سال نقطه تحويل آب در شبكه 548همچنين حدود به ابزار 1390هاي آبياري

كه گيري تجهيز شده اندازه  1533در اين سال. درصد هدف اين شاخص محقق شده است6/80اند

و يا تجهيز و زيرزميني احداث طي سال. اند سازي شدهو نوين ايستگاه سنجش منابع آب سطحي

و مسلوبپبخشي آب زيرزميني از طريق ميليون مترمكعب، تعادل 4/258، 1391 المنفعه نمودنر

و نيز تعيين تكليف چاه چاه در همين. هاي داراي اضافه برداشت، انجام شده است هاي غيرمجاز

ت07/93چاه غيرمجاز 2662راستا با تعيين تكليف  و نيز چاه داراي 1,243عيين تكليف ميليون

گونه كه مشخص است همان. جويي انجام شده است ميليون مترمكعب صرفه 3/165اضافه برداشت 

. به نحو مطلوبي برآورد شده است 1391و 1390ها در طي دو سال اهداف تعيين شده در اين بخش

ا ها، اين امر نشان اما با توجه به كسري سطح مخزن آبخوان ست كه هدفگذاري اوليه در دهنده آن

و هدف تعيين شده براي اين بخش اين بخش به رقم. ها پايين بوده است درستي صورت نگرفته زيرا

و در اين راستا اقدامات مؤثرتري بايد كسري كنوني مخزن آب هاي زيرزميني رقم قابل توجهي است

.صورت پذيرد

همچنين طي سال. داري نرسيده استبر، هيچ پروژه تغذيه مصنوعي به بهره1391در سال

اند كه عملكرد اين گيري حجم جريان مجهز شده نقطه تحويل آب به ابزار اندازه36تنها حدود 1391
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و 241همچنين. درصد بوده است14/5بخش تنها ايستگاه 300ايستگاه سنجش منابع آب سطحي

و پايش منابع آب زيرزميني در اين سال، تأسيس  او سنجش  362حدود. اند رتقاي فرآيند داشتهيا

و و بازسازي ايستگاه پايش منابع 400ايستگاه پايش منابع آب سطحي آب زيرزميني نيز مرمت

از شده .درصد بوده است 100اند كه عملكرد در اين بخش بيش

 برداري از منابع آبي بهبود بهره.2-6

 افزايش مشاركت مردمي)الف

و مناسبات اجتماعي محلي خوبي در راستاي مشاركت در استفاده از در ايران سابقاً قوانين بومي

بدون. هاي آبياري، به دست فراموشي سپرده شده است منابع آب وجود داشته كه با توسعه شبكه

ميشك افزايش ميزان مشاركت افراد در بهره و تواند در كاهش هزينه برداري از منابع آبي، ها

و بين بررسي براساسبنابراين.ر مؤثر باشدبسيا،حفاظت از تجهيزات اي، بايد رشته هاي جامع

. رشد مشاركت مردم طراحي نمود منظوربهراهكارهاي مؤثري را 

 آبياري تحت فشارهاي استفاده از سيستم)ب

از در صورتي كه سيستم و مصالح مورد استفاده در آنها و اجرا شوند هاي مذكور خوب طراحي

و خصوصي و نظارتكيفيت و مشاوره ات فني الزم برخوردار باشد رشد دانش منظوربههاي الزم ها

از شود، اين سيستم ارائهكشاورزان  جويي در مصرف درصد صرفه60تا30ها قادر خواهند بود

و از  و آبفا، دفتر برنامه(درصد افزايش توليد محصوالت را فراهم نمايند70تا20آب ريزي آب

ميبناب). 1388 بر توان با استفاده از سيستم راين و البته هاي توانمبناي هاي آبياري تحت فشار

و مطالعات كارشناسي، زمينه ارتقاي جهشي بهره . وري آب كشاورزي را فراهم كرد محيطي

از ديگر راهكارهايي كه در استفاده پايدار از منابع آبي كشور در بخش كشاورزي مؤثر هستند،

اي مي و تقاضاي آب، استفاده از فناوريتوان به و جاد توازن بين عرضه و كارآمد هاي ارزان

ب سازي زيرساخت فراهم روز در رابطه با وضعيت امورههاي الزم براي برخورداري از اطالعات

.آبياري اشاره نمود
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و مديريت(عدم تعادل در سهم سرمايه انساني.7 و سهم ساير) دانش، فناوري

د در بخش كشاورزيعوامل تولي

و متأسفانه اين سهم نيروي انساني فرهيخته در توسعه كشور كمتر از نصف ميانگين جهاني است

و دانش(نسبت در بخش كشاورزي  هاي پيشرفت. بسيار اسفبار است) آموختگان شامل كشاورزان

و بهره ريع در تكنولوژيس و برداري از ابز هاي نوين حوزه كشاورزي، ضرورت بازنگري ارها

مي آالت جديد را الزام ماشين و اگر قرار باشد هرم نيروي انساني شاغل در بخش كشاورزي آور كند

و درصد شاغالن در بخش كشاورزي را كارگران نيمه50اصالح شود بايد حدود  درصد50ماهر

و تحصيلكرده دانشگاهي تشكيل دهند آموخته هاي دانش متأسفانه تكنسين. بقيه را كارگران ماهر

و درآمدهايشان بالفاصله عازم تحصيل در مرحله دليلبهبخش كشاورزي  تفاوت جايگاه اجتماعي

يامي) مهندسي كشاورزي(بعدي  و سازمان و حاضر به ماندگاري در مرحله تكنسيني نيستند شوند

و پيشرفته آموزش ارگاني كه مسئول آموزش كشاورزان مي شود بايد هم براي مراكز رايگان

هم با ارائه يارانه به دانش كشاورزي برنامه و هاي آموزان داوطلب تحصيل در رشته ريزي كرد

آموزش. خوش نشان دهندروي هاي كشاورزي رزي آنان را تشويق نمايد كه به آموزشوكشا

و عدالت اجتماعي شعارهاي انقالب اسالمي بوده كه همواره در طو از ساللرايگان هاي بعد

و فناوري(لذا در فصل دوم. اندب مورد توجه بودهپيروزي انقال ساله برنامه پنج)23-15(ماده)علم

. پنجم توسعه كشور به اهميت اين موضوع پرداخته است

كل50يافته با ميانگين حدود آموختگان عالي در كشورهاي توسعه مقايسه دانش درصد از

و ايران با ميانگيني حدود  ج23جمعيت ميدرصد از كل دهد كه فاصله زيادي در اين معيت نشان

و رشد جمعيت كيفي آموزش عالي در ايران متناسب با رشد كمبخش داريم زيرا رشد  ي آن نبوده

در. همراه نبوده است» هاي كيفي در آموزش عالي شاخص«دانشجويي با رشد شك انسان بدون

اسهاي قلمرو چالش و امكان نوين بيش از هر چيز به آگاهي نيازمند و فرصت ت اما برخورداري

و پيوند محيط،آگاه شدن يك ضرورت آموزشي با واقعيتهاي نيازمند دارايي است هاي جامعه

و عدم اتخاذ راهبردهاي كسب. مطلق است وكار نوين، سبب فقدان از طرفي تداوم ساختار سنتي

و بهره به استفاده مناسب در ور از عوامل توليد و جذابيت ويژه نيروي كار بخش كشاورزي شده

يكب. شدت پايين نگه داشته است شغلي كشاورزي را به و چنين نابراين در عدم دليلبهفضايي

و  و تبيين الگوي مناسب براي مديريت نيروي كار كشاورزي اين بخش با مازاد نيروي كار تدوين

و اين وضعيت روند يكپارچه كش سالخوردگي آن مواجه بوده بهسازي اراضي و كارگيري اورزي

و سبب كاهش بهره فناوري .وري توليد شده است هاي مناسب را كند كرده
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و منابع طبيعي متضمن توسعه تحقيقات بدين ترتيب رويكرد توسعه به بخش كشاورزي

و فناوري و انتقال دانش فني و بهره كاربردي از هاي نوين در راستاي حفظ و بهينه برداري پايدار

ميمنابع تول و رقابتيهاي حمايت باشد كه در بستر سياست يد وكار، پذير شدن كسب هدفمند

.به ارمغان خواهد آوردرا اقتصادي شدن توليد 

و ازسوي و خدمات جهاد كشاورزي كه كانون توانمندسازي كشاورزان ديگر، مراكز ترويج

كلي طوربه. هستنداي مواجه شوند، با مشكالت عديده توسعه منابع انساني بخش محسوب مي

مي اشتغال در مراكز ترويج، با پديده روان و اجتماعي منفي همراه در. باشد شناختي درآمد پايين

 كارگيريبهالبته در برخي از موارد،. تمامي سطوح، اثر مهمي بر از بين رفتن انگيزه مروجان دارد

خوغير هاي نيروي انساني در پست و عدم ثبات كافي در پست و تخصصي د، سبب كاهش انگيزه

و خدمات جهاد كشاورزي و ساير شاغلين مراكز ترويج و مروجين . شودمي رغبت كارشناسان

و معطوف شدنيها فعاليتعدم توجه كافي به اي وسوي امور روزمره به سمتها فعاليتآموزشي

و منزلت محور ارزشيابي عنوانبهاي، قرار ندادن آموزشو حاشيه و جايگاه پايين شغلي كاركنان ها

مي ترويجي در نزد اكثريت مردم جامعه، نيز شود از داليل كاهش انگيزه كارمندان محسوب

)Karbasioun and Mulder, 2004 .( 

 اصالح نظام آموزش عالي كشاورزي

به همان پس طور كه اشاره شد، نظام آموزش عالي كشاورزي كشور با وجود توفيقات فراواني كه ويژه

اي نيست كه بتواند هاي اين نظام به گونه گيريو جهتها سياستقالب اسالمي داشته است، هنوز از ان

و با كيفيت الزم، به بخش تزريق كند طوربهنيروي كار ماهر مورد نياز بخش كشاورزي را  . مداوم

 گيري نتيجه

مي بخش گذاري برايي سرمايهها كننده فرصت تواند منبعي براي رشد اقتصاد ملي، فراهم كشاورزي

و اقتصاد و محرك اوليه صنايع مرتبط با كشاورزي كشاورزي روستايي باشد غير بخش خصوصي

مي افزوده ارزشدوسوم چرا كه . شود كشاورزي جهان در كشورهاي در حال توسعه ايجاد

در بررسي ما اين بخش هاي به عمل آمده در دهدمينشان در كشور كه نقش بخش كشاورزي

و برنامهاقت و براي بهبود جايگاه تنها آميزه هاي توسعه صاد ملي و منفي بوده است اي از آثار مثبت

و برنامه و قرار گرفتن آن در مسير توسعه اين بخش در اقتصاد ملي هاي توسعه، لزوم تحول بخش

و تمايل روز ناپذير است چرا كه رشد بهره امري اجتناب يكپارچه روستايي افزون به برداري از نفت
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و بعد از پيروزي انقالب اسالمي پيگيري شده دولت ازسويشهرنشيني كه در عمل هاي مختلف قبل

و ورود محصوالت كشاورزي خارجي ازجمله است به ضعف بخش كشاورزي كمك كرده است

و،روغن بر رويه در طي چهاربي طوربهكه ....چاي، برنج، ميوه عدم سال اخير انجام شده است

كه اگرچه البته الزم به ذكر است. سب توليدات داخلي با نيازهاي بازار شهري افزوده استتنا

اما سير نزولي،شود اكنون با وجود باال بودن قيمت نفت در اين باره مشكل چنداني احساس نميهم

ميردرآمدهاي نفتي دورنماي فرداهاي دشوا  بنابراين الزم است با در نظر. گشايدي را پيش روي

ريزي هاي برنامه، بخش كشاورزي در صدر اولويتبلندمدتگرفتن آثار شوم افول كشاورزي در

ميي اخيرها سالطي بررسي آمار قيمت محصوالت توسعه قرار گيرد زيرا  قيمت دهد نشان

كُ محصوالت كشاورزي نسبت به قيمت محصوالت ديگر بخش براي مثال.يابد ندتري افزايشميها با آهنگ

و طور همان رو به افزايش است، قيمت محصوالت كشاورزي چه از طريق...كه قيمت مسكن، خودرو

و چه از طريق كنترل دولت افزايش چنداني نمي و در نتيجه بخش كشاورزي گسترش واردات يابد

و مشكالت كشاورزي كشور حادتر گرديده است روز ضعيف روزبه كه.تر شده در نهايت بايد اظهار داشت

و فرصتپتا هايي وجود دارند كه مورد نسيل بخش كشاورزي ايران، بسيار بيشتر از وضعيت كنوني بوده

و تبعيض اند ولي با وجود اين، چالش برداري قرار نگرفته بهره و ترديدهايي كه عليه بخش كشاورزي ها ها

و مدبرانهر از طريق رفع برنامه. اند وجود داشته است، مانع از شكوفايي اين پتانسيل شده يزي شده

و چالش تبعيض مي ها را هاي مذكور، و عنوانبهتوان بخش كشاورزي موتور توسعه كشور مطرح ساخت

و عدم تعادل در بخش«در پايان گزارش.از آن در راه تحقق اهداف متعالي نظام بهره جست تعادل

ب را با پاره» كشاورزي مياي از بيانات مقام معظم رهبري درخصوص اهميت :دهيم خش كشاورزي خاتمه

و درجه دو نيست براي ما مسئله محيط زيست يا حفظ منابع طبيعي مسئله« . اي تجمالتي

هم. در تالش ما براي توسعه كشور اولويت بايد در اين بخش باشد. يك مسئله حياتي است تكيه

با. بايد روي اين بخش باشد شد تا كشور بتواند حتي گرايش به صنعت بايد با توجه به اين بخش

ـ به هر حال امكانات اقليمي هست استفاده كند، تا ما كه كشوري هستيم به طور طبيعي برخوردار

وو آنچه تخريب شده است به از اين امكانات استفاده كرده دست بشر تخريب شده است بتوانيم

از بين برود و نگذاريم آن منابع را طرح. آنها را زياد كنيم كه شود پيشمي هاي متعددي بيني كرد

و فقط با ابتكار، دنبال گذاري به سرمايه و هماهنگي هاي كالن هم نيازي ندارد گيري، دلسوزي

مي بخش ان. كند هاي مختلف با يكديگر تحقق پيدا ـ هم دولت هم آحاد اميدواريم كه شاءاهللا همه

و هم مسئوالن بخش ي، گياه، درخت، كشاورزي، هاي مختلف به مسئله مهم حفظ منابع طبيع ملت

و امكانات گوناگون ديگر به .»طور جدي بپردازند استفاده بهينه از آب، خاك
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