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  چکیده

مواجه می شوند، از جمله کشاورزي اقتصادي زیادي در بخش هاي مختلف کشورهایی که مورد تحریم قرار می گیرند با مشکالت 

درآمد  کاهش  و انحصارطلبی افزایش و صادرات و واردات کنترل بیکاري، افزایش و رکود تولیدافزایش تورم و به دنبال آن افزایش قیمت کاالها، 

   .تهدیدکندتحریم  را می تواند کاهش درامد خانوار و  نهایتا امنیت غذایی جامعه  آن هاي نفتی و بالطبع

ي عملی نسبت به دور قبلی تحریم ها، تجربه بی ثباتی و تالطم اقتصادي کنونی آنچه مشخص است از آثار مخرب تحریم هاي جدید با توجه به

هاي اقتصادي در شرایط هاي قبلی، عدم امکان و سختی دور زدن تحریمریزي براي رفع نواقص تحریمهاي قبلی و برنامهآمریکا از اجراي تحریم

وابق گذشته سخواهد بود اما بررسی روند و  هاي قبلی اي علیه ایران بسیار بیشتر از تحریمکنونی براي ایران، تالش آمریکا براي ایجاد اجماع منطقه

 رتولید، تجارت، قیمت و مصرف محصوالت باغی در کنار  پیش بینی چالش هاي آتی می تواند، عالوه بر ترسیم پیامدهاي تحریم، افزایش شدت آثا

سیاست هاي ارزي) را  بیش از پیش نمایان کند،  تحریم با توجه به سستی زیرساخت هاي موجود و ناپایداري سیاست هاي اقتصادي دولت (نظیر

  برخی از این آثار عبارتند از:

 افزایش قیمت کاالهاي اساسی وارداتی؛ 

 ؛ 1کمبود نهاده هاي باکیفیت کشاورزي  

  افت صادرات برخی محصوالت کشاورزي؛  

 محدود شدن اکثریت بازارهاي صادراتی محصوالت کشاورزي به کشورهاي منطقه؛  

 ه هاي نهاده هاي کشاورزي وارداتی؛افزایش هزین  

 افت کیفیت تولیدات به دلیل عدم توفیق در واردات سموم با کیفیت باال؛ 

 عدم دستیابی به اهداف مشخص شده براي تولیدات به دلیل موانع موجود در واردات بذر، نهال، سم و کود با کیفیت مورد نیاز؛ 

 روز؛ تکنولوژي موانع تامین 

  سرمایه گذاري در بخش کشاورزي؛عدم توفیق در جذب 

 .تهدید امنیت غذایی جامعه  

از جمله پیامدهاي تحریم ها بر بخش کشاورزي و غذاي کشور می باشند. که در مطالعه اولیه شناسایی و با نظر کارشناسان در نشست هاي  

ایران، انجمن آبمیوه و کنسانتره، انجمن پسته، انجمن نظیر: اتحادیه هایی نظیر اتحادیه باغداران با حضور ذي نفعان و ذي نفوذان ( تخصصی

صادرکنندگان میوه ایران، برخی صادرکنندگان محصوالت باغی، مدیران باغبانی و توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزي، پژوهشگران این موضوع 

ف زنجیره کشاورزي تشکیل شد، شناسایی در موسسه پژوهش هاي اقتصادي کشاورزي، دفتر کشاورزي سازمان توسعه تجارت) بخش هاي مختل

  و راهکارهایی مقابله با آن و کاهش آثار سوء آن در قالب این گزارش پیشنهاد شده است.

ل مشایان ذکر است بررسی آثار تحریم بر تولید و تجارت محصوالت باغی نیازمند وجود آمار و سوابق گذشته و آینده نگري با توجه به جمیع عوا

و تجارت محصوالت باغی نظیر مولفه هاي کالن اقتصادي، شرایط آب و هوایی و روبط بین المللی می باشد که متاسفانه تاکنون  موثر بر تولید

 مدیریت دانش در حوزه مربوطه  وجود نداشته است.

   

                                                           
 بخش کشاورزي کشور در زمینه واردات بذور، اسپرم گاوي، تخم مرغ نطفه دار و جوجه هاي یک روزه نیز به واردات وابسته است. در صورت سخت شدن 1

 دایره تحریم ها به ویژه در بخش مبادالت بانکی با مشکالتی روبه رو خواهد شد.



  .مقدمه1

درصد از سطح زیر کشت  15تن در کشور می باشند.  این محصوالت  تنها با داشکشاورزي محصوالت ترین یکی از مهم محصوالت باغی

مقدار، تنوع تولید و همچنین ارزش غذایی  محصوالت کشاورزي حدود نیمی از ارزش صادرات این محصوالت را دارا می باشد و از سوي دیگر 

 باشد.محصوالت تولیدي و به ویژه اقتصادي و جایگاه صادراتی آن داراي اهمیت زیادي می

باعث شده که تولید انواع محصوالت  است که همین عوامل وردار از تنوع آب و هوایی، شرایط ویژه و اقلیمی  ایران کشوري با چهارفصل و برخ

است که  ر نظیکه از نظر تنوع محصول تولیدي در سطح دنیا کمشود باغبانی اعم از سردسیري، گرمسیري و معتدله در بیشتر مناطق ایران فراهم 

  ي داخلی ارزآوري باالیی براي کشور داشته باشند.می تواند عالوه بر تامین نیازها

خی از که در زمینه برطوريباشد، بهایران در زمینه تولید برخی از محصوالت باغبانی در سطح دنیا از جایگاه و رتبه بسیار خوبی برخوردار می

  باشد،ن میکشور عمده تولیدکننده محصوالت باغی در جها 10طورکلی در بین محصوالت رتبه اول و به

تا  اوله رتبدر جهان در  خرما، زردآلو، گردو، بادام، انجیر، فندق، سیب، مرکبات، انگور هلو، شلیل و شفتالو انار، پسته، ، تولید زعفرانایران در  

  . می باشددهم 

ریزي رنامهباشتغال زایی و توسعه روستاها  امنیت غذایی و افزایش صادرات غیرنفتی،  شاخص هایی نظیر اهمیت در تامینبنابراین با توجه به 

 و تولید مزایاي اقتصاديحفظ  تواند عالوه بر محصوالت باغی، میبررسی آثار تحریم و کاهش پیامدهاي مخرب آن بر تولید و تجارت در جهت 

  شود. کاهش صادرات ، سبب جلوگیري محصوالت باغی و حفظ اشتغال

  

تولیدات باغی  ایران در دهه گذشته  و در دوره اوج تحریم هاي قبلی پرداخته و سپس به تشریح عملکرد در این گزارش مروري خواهد شده بر 

بخش باغی در برنامه پنجم و اهداف برنامه ششم تولیدات باغی و وضعیت  صادرات محصوالت باغی در دهه اخیر و دوره اوج تحریم هاي قبلی 

  خواهیم پرداخت.

خانوار و جایگاه میوه و تغییرات مصرف  بررسی و به آخرین وضعیت شاخص قیمت تولید کننده باغداري اشاره  در این گزارش همچنین هزینه

ات رو در پایان ضمن دسته بندي چالش هاي شناسایی شده با توجه به سوابق تحریم در دوره گذشته، راهکارهاي اولیه براي مواجهه با تحریم و نظ

 د شده است.کارشناسان در نشست تخصصی پیشنها

   



  .مروري بر وضعیت تولید محصوالت باغی2

رسیده  1390هزار تن در سال  456میلیون و  14به  1387هزار تن در سال  492میلیون و  12میزان تولیدات باغی با روند صعودي از 

این  رسیده و 1393در سال  هزار تن 956میلیون و  15درصدي  با شروع تحریم ها میزان تولیدات به  14درصدي) و سپس با رشد  16( رشد 

 هزار تن است. 33میلیون و  21به بیش از  1396رقم در سال 

  

 
  1396تا  1387: میزان تولیدات باغی از سال 1نمودار 

  وزارت جهاد کشاورزي 1396و گزارش تولیدات باغی سال  1395تا  1387ماخذ: سالنامه هاي آماري سال هاي 

  

 

  

 16این رقم تنها  1393هزار تن می رسید که در سال  802میلیون و   29میزان تولیدات باغی می بایستی به بر اساس برنامه پنجم 

 درصد از برنامه محقق شده بود. 55هزار تن بود به عبارت دیگر تنها  520میلیون و 

 بوده است.  %5,6درصد و عملکرد آن  12,5نرخ رشد محصوالت باغی در برنامه پنجم متوسط 

  



  
  

  1400تا  1387: روند تولیدات باغی از 2نمودار

 سالنامه هاي آماري وزارت جهاد کشاورزيمنابع: برنامه ششم و 

  

هکتار  600هزار و  4هزار تن برسد. همچنین  900میلیون و  21بر اساس برنامه ششم میزان تولیدات باغی در پایان برنامه می بایستی به 

  احداث شده باشد.در پایان برنامه ششم گلخانه جدید 

  

 احداث گلخانه هاي جدید در برنامه ششم: اهداف کمی تولید محصوالت باغبانی و 1جدول 

 

 سالهاي برنامه ششم هدف کمی

 1400 1399 1398 1397 1396 واحد عنوان

 21,9 20,8 19,8 18,6 17,7 میلیون تن تولید محصوالت باغبانی

 4600 4160 3260 2740 2000 هکتار احداث گلخانه هاي جدید

  ماخذ: برنامه ششم

  

  

   



  .مروري بر وضعیت صادرات و بازارهاي هدف محصوالت باغی 3

محصوالت باغی سهم قابل توجهی در صادرات محصوالت کشاورزي و غذایی کشور دارند، سهم صادرات محصوالت باغی از صادرات  

درصد از  6سهم محصوالت باغی  1396افزایش یافته است. در سال  1396درصد در سال  47,4به  1393درصد سال  41,3بخش کشاورزي از 

موضوع در کنار توسعه صادرات غیر نفتی و تنوع بخشی به آن اهمیت بررسی وضعیت صادرات این گروه را  صادرات غیر نفتی کشور بوده، همین

 نشان می دهد.

 1به بیش از  1392میلیون دالر در سال  158میلیارد و  2هزار تن به ارزش  840صادرات محصول باغی صادرات محصوالت باغی از 

 رسیده است. 1396میلیون دالر در سال  822و  میلیارد 2هزار تن به ارزش  549میلیون و 

میلیون دالر می  113میلیارد و  3بوده و رقم آن  1393بیشترین ارزش صادرات محصوالت باغی در پنج سال گذشته مربوط به سال 

 باشد.

از کشور فراورده)  202خام و  624(میلیون دالر  826هزار تن محصوالت باغی به ارزش بیش از  484حدود  1397ماهه اول سال  5در 

 درصد ارزشی صادرات بخش کشاورزي و غذاي کشور را تشکیل می دهد.31وزنی و درصد  16صادر شده که 

سنت بوده که این رقم با روند کاهشی در سال   57دالر و  2بیش از  1392متوسط قیمت هر کیلو محصول باغی صادراتی در سال 

 سنت بوده است). 71دالر  1این رقم کمتر از  1397ماهه نخست سال  5ت( در سنت رسیده اس 82دالر و  1به عدد  1396

  

  

  )1396تا  1392: روند صادرات محصوالت باغبانی در پنج سال اخیر ( از سال 3نمودار

 منبع: داده هاي گمرك ج.ا.ا

تا  1390تحریم هاي قبلی یعنی سال هاي در ادامه به بررسی صادرات محصوالت منتخب باغی در ده سال اخیر با تمرکز بر دوره  اوج 

  پرداخته می شود. 1393

درصد ارزش صادرات محصوالت کشاورزي و غذایی کشور را تشکیل می دهد پرداخته  40در ابتدا به بررسی صادرات پسته که بیش از 

  می شود.

هزار تن در سال  121هشی به کمتر از با روند کا 1390در سال  هزار تن 138؛ صادرات پسته از بیش از 1392تا  1390سال هاي 

  به تصویر کشیده شده است. 1396تا  1387در نمودار زیر روند صادرات پسته از سال  رسیده است.  1392



 

  1396تا  1387: روند صادرات پسته از سال 4نمودار

 منبع: داده هاي گمرك ج.ا.ا

هنگ کنگ، آلمان، امارات عربی متحده و هند (نمودار زیر). که می همچنین مقاصد صادراتی اصلی پسته ایران عبارتند از ویتنام، 

بایستی وضعیت صادرات پسته با توجه به موضع گیري سیاسی هر یک از این کشورها در مقابل ایران در دوره تحریم ها و شرایط محصول مربوطه 

  بطور جامع بررسی شود. 

  
  1396ارزشی کشورها از صادرات پسته سال  : سهم5نمودار

 منبع: داده هاي گمرك ج.ا.ا

امویتن
١۶%

ھنگ کنگ
١٢%

آلمان
١٢%

امارات 
٨%

ھند
۶%

ھاسایر کشور
۴۶%

ویتنام

ھنگ کنگ

آلمان

امارات 

ھند

سایر کشورھا



از کشور صادر شده که نسبت به  هزار دالر 950میلیون و  220تن پسته به ارزش  465هزار و  24بیش از  1397ماهه اول سال  5در 

 درصد ارزشی افزایش یافته است.  12 درصد وزنی و کمتر از 29سال قبل  مدت مشابه

درصدي از صادرات محصوالت کشاورزي و صنایع غذایی سال  12ران دومین محصول باغی مهم ارزآور کشور می باشد که سهم زعف

  را به خود اختصاص داده است. 1396

تن در 159با نوسانات  به  1390در سال   تن 122صادرات زعفران از  1393تا  1390آمار گمرك ایران نشان می دهد در سال هاي 

 به تصویر کشیده شده است. 1396تا  1387در نمودار زیر روند صادرات زعفران از سال  رسیده است. 1393سال 

 

 

  

 

  1396تا  1387: روند صادرات زعفران از سال 6نمودار

 منبع: داده هاي گمرك ج.ا.ا

   



تن بوده است. همچنین مقاصد صادراتی اصلی زعفران کشور  236و  1396به سال بیشترین صادرات زعفران در دهه گذشته مربوط 

  عبارتند از هنگ کنگ، امارات عربی متحده، اسپانیا، افغانستان و چین (نمودار زیر).

 
  1396سال  زعفرانارزشی کشورها از صادرات  : سهم7نمودار 

 منبع: داده هاي گمرك ج.ا.ا

  

هزاردالر  از کشور صادر شده که نسبت به مدت   730میلیون و   123تن زعفران به ارزش  95,83 حدود 1397ماهه اول سال  5در 

  . درصد ارزشی افزایش یافته است 39درصد وزنی و  40مشابه سال قبل 

درصدي در سبد صادرات محصوالت کشاورزي و  9سیب سومین محصول مهم صادراتی باغی کشور می باشد که سهم ارزشی حدود 

 206افزایش و سپس به  1391هزار تن در سال  399به  1390در سال   هزارتن 122؛ صادرات سیب از 1393تا  1390غذایی دارد. در سال هاي 

در نمودار زیر روند صادرات سیب از سال  رسید. 1393هزار تن در سال  434برابري به  2دا با رشد بیش از کاهش و مجد 1392هزار تن در سال 

  به تصویر کشیده شده است. 1396تا  1387

 
  1396تا  1387: روند صادرات سیب از سال 8نمودار 

 منبع: داده هاي گمرك ج.ا.ا
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هزارتن بوده است. همچنین مقاصد صادراتی اصلی سیب در سال  604و  1396بیشترین صادرات سیب در دهه گذشته مربوط به سال 

 عبارتند از: عراق، افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و امارات عربی متحده. 1396

  

  
  1396سال  سیبارزشی کشورها از صادرات  : سهم9نمودار 

 منبع: داده هاي گمرك ج.ا.ا

هزاردالر  از کشور صادر شده که نسبت به مدت   430میلیون و   68سیب به ارزش  هزار تن 146بیش از   1397ماهه اول سال  5در 

 برابر افزایش داشته است). 7برابر  و  به لحاظ ارزشی بیش از  4مشابه سال قبل رشد بسیار چشمگیري داشته است( به لحاظ وزنی  بیش از 

درصدي در سبد صادرات محصوالت کشاورزي و  9شی حدود خرما از دیگر محصول مهم صادراتی باغی کشور می باشد که سهم ارز

  داشته است. 1396غذایی سال 

 1393هزار تن در سال  167با روند افزایشی به بیش از  1390در سال   هزار تن 134؛ صادرات خرما از 1393تا  1390در سال هاي 

 افزایش یافت. 

 21میلیون دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 250ش از هزار تن به ارزش بی 253بیش از  1396صادرات خرما در سال 

درصد به لحاظ ارزشی افزایش یافته است.  مقاصد اصلی صادرات خرماي کشور هند، پاکستان، قزاقستان،ترکیه و عراق 20درصد به لحاظ وزنی و 

 می باشند
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  1396سال  خرماارزشی کشورها از صادرات  : سهم10نمودار

 هاي گمرك ج.ا.امنبع: داده 

میلیون دالر  از کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال  108هزار تن خرما به ارزش  94بیش از   1397ماهه اول سال  5در 

  درصد ارزشی افزایش یافته است.  30درصد وزنی و  16قبل 

درصدي در سبد  5سهم ارزشی حدود  1396سال مهم ترین فرآورده باغی که ارزاوري باالیی دارد آبمیوه و کنسانتره می باشد. در 

  داشته است. 1396صادرات محصوالت کشاورزي و غذایی سال 

هزار تن در سال  55,7با نوسانات زیاد به  1390در سال   هزارتن  52؛ صادرات آبمیوه و کنسانتره  از 1393تا  1390در سال هاي 

  به تصویر کشیده شده است. 1396تا  1387از سال آبمیوه و کنسانتره در نمودار زیر روند صادرات  رسیده است. 1393

 
  1396تا  1387: روند صادرات سیب از سال 11نمودار 

 منبع: داده هاي گمرك ج.ا.ا
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همچنین مقاصد صادراتی اصلی  هزارتن بوده است. 106و  1396در دهه گذشته مربوط به سال  بیشترین صادرات آبمیوه و کنسانتره

  این فرآورده کشور عبارتند از ترکیه، پاکستان، افغانستان، عراق و روسیه (نمودار زیر).

 
  1396سال آبمیوه و کنسانتره  ارزشی کشورها از صادرات  : سهم12نمودار

 منبع: داده هاي گمرك ج.ا.ا

 

هزاردالر  از کشور صادر شده که   627میلیون و   61هزار تن آبمیوه و کنسانتره به ارزش  54,6حدود  1397ماهه اول سال  5در 

 درصد ارزشی افزایش یافته است.  14درصد وزنی و  37نسبت به مدت مشابه سال قبل 

الت مهم باغی کشور به تصویر کشیده شده است. در  در پایان این بخش روند صادرات کشمش، چاي، کیوي و مرکبات به عنوان محصو

 : 1397ماهه اول سال  5

 24,23  درصد  35میلیون دالر  از کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل   32,04هزار تن  کشمش به ارزش

 یافته است.  کاهشدرصد ارزشی  54وزنی و 

 29,71  درصد  122به مدت مشابه سال قبل از کشور صادر شده که نسبت میلیون دالر    16,51ارزش هزار تن  کیوي به

 است. یافته  افزایشدرصد ارزشی  74وزنی و 

 8,95  درصد وزنی و  74میلیون دالر  از کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل   12هزار تن  چاي به ارزش

 یافته است.  افزایشدرصد ارزشی  100
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  1396تا  1387ت کشمش، چاي، کیوي و مرکبات از سال : روند صادرا13نمودار 

 منبع: داده هاي گمرك ج.ا.ا

، صادرات  مرکبات، کیوي و کشمش نوسان و چاي روند صعودي داشته است. همانگونه که نمودار نشان 1390تا  1390در سال هاي 

  هم این روند کاهشی ادامه داشته است.  1397ماهه اول سال  5نزولی بوده که در  1396تا  1395می دهد صادرات کشمش از 

   



  سرانه مصرف خانوارهزینه خانوار، جایگاه میوه و  .4

نکته مهم دیگر در زمان تحریم، موضوع امنیت غذایی خانوار است. در این بخش به بررسی هزینه هاي میوه در سبد غذایی خانوار در 

هاي خطر در بیمارياست که از عوامل  مهم دریافت ناکافی میوه و سبزیجات دهه اخیر پرداخته می شود.  یکی از مسائل مهم در امنیت غذایی 

بنابراین الزمست تغییرات هزینه میوه خانوار در سال هاي گذشته این موضوع بررسی و با توجه به کاهش درآمد   .است خانوار مزمن و غیرواگیر

   خانوار در اثررکود اقتصادي و کاهش قیمت نفت و همچنین افزایش تورم محصوالت باغی براي سال هاي آتی تدابیر ویژه اتخاذ شود.

هزار ریال  رسیده به عبارت دیگر  975میلیون و  89ریال به هزار  188میلیون و  23؛ هزینه خوراکی خانوار از 1395تا  1386از سال 

 3,9هزار ریال  رسیده یعنی 342میلیون و  16هزار ریال به  202میلیون و  4از  برابر شده است. در این دوره هزینه میوه تازه خانوار  3,9حدود 

 . )14(نمودارافزایش داشته است ر براب

 

 
  1395تا  1386:تغییرات هزینه خوراکی و آشامیدنی و میوه هاي تازه خانوار از سال 14نمودار

 .1396تا  1387منابع: گزارشات نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهري ایران، بانک مرکزي مربوط به سال هاي 

  

در این دوره  به تصویر کشیده شده است. 1395تا  1386ه انواع میوه در سبد خانوار  از سال همچنین در نمودار زیر تغییرات هزین

 3,6برابري و کمترین افزایش هزینه مربوط به مرکبات با  4بیشترین افزایش هزینه مربوط به میوه هاي درختی بجز مرکبات با افزایش بیش از 

 برابر افزایش هزینه در سبد خانور شهري بوده است.  



  
  1395تا  1386انواع میوه هر خانوار شهري از سال  :هزینه15نمودار

 .1396تا  1387منابع: گزارشات نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهري ایران، بانک مرکزي مربوط به سال هاي 

  

براي واکاوي بیشتر موضوع در ادامه به بررسی سرانه مصرف میوه در دوره تحریم ها پرداخته می شود.البته آمارهاي بسیار متفاوت و 

ه وجود دارد. اما آنچه مشخص است سرانه مصرف میوه در دهک هاي آسیب پذیر بیشتر مورد توجه قرار متناقص از سرانه مصرف میوه در جامع

  گیرد. 

به  1390کیلوگرم در سال  74آمارها نشان می دهد، سرانه مصرف میوه در سبد خانوار سه دهک پایین جامعه در مناطق شهري از  

درصد سرانه مصرف این سه دهک در خانوارهاي شهري کاهش  2,7سط در برنامه پنجم کاهش یافته است. بطور متو 1392کیلوگرم در سال  66

 یافته است.

  

 1392تا  1388: سرانه مصرف میوه در سبد خانوار سه دهک پایین جامعه در مناطق شهري از سال 2جدول

 
 .1395پژوهش هاي مجلس، منبع: گزارش تغییرات سبد مصرفی خانوار پس از اجراي سیاست هدفمندي یارانه ها، مرکز 

 

کیلوگرم  59به  1390کیلوگرم در سال  64همچنین سرانه مصرف میوه در سبد خانوار سه دهک پایین جامعه در مناطق روستایی از 

افزایش درصد سرانه مصرف این سه دهک در خانوارهاي شهري  4,7کاهش یافته است. در این دوره بطور متوسط در برنامه پنجم  1392در سال 

 یافته است.

  



 1392تا  1388: سرانه مصرف میوه در سبد خانوار سه دهک پایین جامعه در مناطق روستایی از سال 3جدول

 
  .1395منبع: گزارش تغییرات سبد مصرفی خانوار پس از اجراي سیاست هدفمندي یارانه ها، مرکز پژوهش هاي مجلس، 

 باغداري2. شاخص قیمت تولید کننده 5

بخش کشاورزي، در فصل بهار  هاي تولیدکنندههزینهیا متوسط قیمت  بر اساس گزارش مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولیدکننده

رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل  295,3) به عدد 267,2درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل ( 10،5، با 1397

درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزي در چهار فصل منتهی به  دهد.ایش نشان میدرصد افز 16,4مشابه سال قبل 

درصد بوده که نسبت به تورم چهار  15،3نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش کشاورزي) معادل  1397فصل بهار سال 

 است.افزایش داشته  )درصد 14،9( 1396فصل منتهی به فصل زمستان سال 

درصد و نسبت به  14,2بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل   308,5برابر با  1397شاخص زراعت و باغداري در فصل بهار سال 

 درصد افزایش یافته است. همچنین تورم ساالنه شاخص تولیدکننده زراعت و باغداري (میزان تغییرات چهار فصل منتهی به 5,2، 1396زمستان 

 درصد بوده است.  16,9فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل) نیز معادل 

درصد و نسبت  23,1بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل   374,0برابر با  1397شاخص میوه و میوه هاي آجیلی در فصل بهار سال 

کننده میوه ها و میوه هاي آجیلی (میزان تغییرات چهار فصل درصد افزایش یافته است. همچنین تورم ساالنه شاخص تولید 1,5، 1396به زمستان 

  درصد بوده است.  29,1منتهی به فصل جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل) نیز معادل 

  بنابراین انتظار می رود قیمت محصوالت باغی با شتاب بیشتري نسبت به تورم در کشور در دوره هاي زمانی آتی افزایش یابد.

است تحریم موجب کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز می شود، در خصوص محصوال باغی موارد زیر در اثر افزایش الزم به ذکر 

  نرخ ارز موجب افزایش قیمت تمام شده محصوالت تولیدي می شود:

 . افزایش نرخ ارز قیمت نهاده هاي این بخش کود و سم وارداتی و نهال را افزایش می دهد 

 قیمت اقالم وارداتی قیمت داخلی آن ها هم تحت تاثیر قرار می گیرند.  به موازات افزایش 

  افزایش هزینه هاي واردات نهاده موجب کاهش واردات نهاده هاي باکیفیت شده که همین عامل در افزایش هزینه هاي

 ضایعات خصوصاً در حین تولید موثر است.

   

                                                           
2 Producer price index 



 تحریم هاچالش هاي تولید و صادرات محصوالت باغی با توسعه  .6

قبلی  تحریم هاي در این بخش به شناسایی و دسته بندي چالش هاي تولید و صادرات محصوالت باغی با توسعه تحریم ها با استفاده از سوابق

  و نظرات مطرح شده در نشست تخصصی پرداخته شده است.

  . افت صادرات6,1

  علل اصلی افت صادرات محصوالت باغی در سال هاي آتی عبارتند از:

 ي ارزي و صادرات محصوالت کشاورزيابهامات و ناپایداري سیاست ها 

دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزي صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کاال به چرخه  "مثال: در 

بانک مرکزي در خصوص تعهدات ارزي صادرکنندگان بدون در نظر گرفتن شرایط  18/06/1397 مورخ  "3اقتصادي کشور

                                                           
. را به دستگاه هاي ذیربط ابالغ کرد» دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزي صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کاال به چرخه اقتصادي کشور» 3

 16هـ مورخ 55633/ت63793نامه شماره تصویب 3و در راستاي اجرایی کردن بند  97شهریور ماه  18مورخ  208421/97این دستورالعمل، پیرو نامه شماره 

 :شود، به شرح زیر اعالم می»برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور«هیأت وزیران موضوع  97مرداد ماه 

گشت ارز حاصل از صادرات از گمرك ج. ا. ا. مکلف است همزمان با اظهار الکترونیک صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزي نسبت به اخذ سیستمی تعهد باز -1

 .صادرکننده یا نماینده قانونی وي به شرح تعهدنامه پیوست اقدام کند

 .) را به صورت برخط و سیستمی به بانک مرکزي ج. ا. ا. ارسال کند1هاي صادراتی موضوع بند (گمرك ج. ا. ا. موظف است اطالعات پروانه -2

 .از صادرکننده توسط گمرك ج. ا. ا. است» 1«دریافت تعهدنامه موضوع بند  نک مرکزي توسط گمرك به منزلهتبصره: ارسال اطالعات پروانه صادرات به با

درصد ارزش گمرکی کاالي مندرج در پروانه  95صادرکنندگان کاال مکلفند حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، حداقل  -3

هایی از مانده به منظور تأمین هزینهدرصد باقی 5صادي کشور بازگردانند و از طریق سامانه جامع تجارت به بانک مرکزي اظهار کنند. صادراتی را به چرخه اقت

 .قبیل بازاریابی، تبلیغات و دفاتر خارج از کشور و نظایر آن در اختیار صادرکننده خواهد بود

 .سه ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین خواهد شدتبصره: مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از 

هاي زیر صورت تواند به یک یا ترکیبی از شکلهاي بانک مرکزي میاقتصادي کشور و رفع تعهد ارزي برابر مقررات و سیاست نحوه بازگردانی ارز به چرخه -4

 :گیرد

 واردات خود در مقابل صادرات خود -الف

 خاص ثالث در مقابل صادراتواردات اش -ب

 پرداخت اقساط بدهی ارزي تسهیالت فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود -ج

 هاي مجازها و صرافیفروش ارز به بانک -د 

 هاگذاري ارزي نزد بانکسپرده -هـ

به استفاده  ربط مجازهاي ذيفلزي صرفاً با تأیید مقام عالی وزارتخانههاي هاي پایه نفتی، میعانات گازي و کانیتبصره: صادرکنندگان کاالهاي پتروشیمی، فرآورده

 .خواهند بود "ب"و  "الف"از بندهاي 

 .هاي اجرائی منوط به رفع تعهد ارزي صادرکنندگان هستندارائه خدمات و تسهیالت به صادرکنندگان توسط تمام دستگاه -5

 :ذیربط به شرح ذیل استمنظور از خدمات و تسهیالت در دستگاه هاي اجرایی 

 گمرك ج. ا. ا عبارتند از مسیر سبز و فعاالن مجاز اقتصادي

 بنديهاي صادراتی، سامانه اعتبارسنجی و رتبهوزارت صنعت، معدن و تجارت عبارتند از تمدید کارت بازرگانی و جوایز و مشوق

 هاي مالیاتیوزارت امور اقتصاد و دارایی عبارت است از معافیت



فروش محصوالت ایرانی به کشورهایی مثل عراق و افغانستان به صورت محصوالت کشاورزي (فسادپذیري)، بازارهاي هدف( 

نیست)، زمان بازپرداخت( در بسیاري  می شود)، شرایط فروش( نظیر قیمت فروش گاها تا ارسال محموله مشخصریالی انجام 

از موارد بیشتر از مهلت تعیین شده بانک مرکزي است و با توجه به مسائل بانکی موجود و افزایش مشکالت و هزینه هاي  

نقل و انتقاالت در تحریم هاي جدید این زمان افزایش یافته است. )، قیمت هاي واقعی صادرات( قیمت هاي پایه صادراتی 

از واقعیت می باشند)  و شرایط رقبا (نظیر ترکیه در بازار عراق) موجب سردرگمی صادرکنندگان، فساد مواد غذایی و  باالتر

 نهایتاً از دست رفتن بازارهاي صادرات محصوالت کشاورزي از جمله باغی شود. 

 محدودیت ها موجب از : طوالنی بودن زمان صادرات و صدور مجوزها و عدم هماهنگی دستگاه هاي دخیل در صادرات

دست دادن بازارهاي فعلی محصوالت کشاورزي از جمله باغی خواهد شد.  محدودیت در صادرات محصوالت و فرآورده هاي 

 کشاورزي مازاد بر نیاز از جمله محصوالت باغی باعث عدم پایداري تولیدات این بخش در بلند مدت می شود.

 درصد  77از محصوالت باغی نظیر پسته، کشمش، زعفران، سیب و خرما ( وابستگی عمده ارزآوري به چند قلم محدود

و  بیش از یک سوم ارزش صادرات محصوالت کشاورزي و غذایی کشور) می  1396ارزش صادرات محصوالت باغی در سال 

 تواند بخش را دچار آسیب نماید.

 از صادرات کاال؛و در نتیجه محدودیت در برگشت وجوه حاصل  تحریم بسیاري بانک هاي جهانی 

 بدلیل مناقشات سیاسی؛  عدم توفیق در حفظ برخی بازارهاي صادراتی 

  و شرایط تولید و صادرات متناسب با رقبا(نظیر ترکیه)؛عدم رشد حمایت ها 

  عدم رقابت پذیري؛تورم باالي داخلی و افزایش قیمت تمام شده محصوالت باغی و 

  نمایشگاه هاي خارجی محصوالت کشاورزي؛محدودیت در حضور تولیدکنندگان داخلی در 

  بروز مشکل در حمل و نقل دریایی به دلیل تحریم کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران و در نتیجه افزایش قیمت فروش هم

 براي واردات و هم براي صادرات محصول، به طوري که کشور مزیت نسبی صادرات برخی از محصوالت را از دست می دهد.

ي تولید محصوالت باغی در مقطع زمانی کوتاه و عدم کشش بازارهاي داخلی اهمیت حفظ بازارهاي صادراتی را چند برابر حجم باالنکته: 

  می نماید.

  .  افزایش هزینه واردات خصوصاً کاالهاي اساسی6,2

  عبارتنداز:علل اصلی افزایش قیمت تمام شده کاالهاي وارداتی خصوصاً اقالم خوراکی اساسی در سال هاي آتی 

 :سیاست هاي جدید ارزي و عدم هماهنگی دستگاه هاي  ابهامات در تخصیص ارز به محصوالت کشاورزي و غذایی

دولتی باهم و عدم مشارکت بخش خصوصی بدون توجه به شرایط تحریمی پیش روي کشور و ذخایر استراتژیک کاالهاي 

ارزي کشور در قالب واردات کاالهاي لوکس و غیره در سه ماهه اساسی و نیاز کشور در سال هاي آتی موجب هدر رفت منابع 

شده و فرآیندهاي دشوار ثبت سفارش و تخصیص ارز موجب کندي واردات این اقالم به کشور شده است. در  1397اول سال 

اس تر کنار این موضوع دسته بندي هاي تخصیص ارز، ابهامات در قیمت گذاري کاال، تقاضاي کاذب در جامعه موجب حس

 شدن تامین به موقع آن ها شده است.

  :تحریم سیستم بانکی، افزایش هزینه هاي حمل و نقل، افزایش هزینه افزایش هزینه هاي تجارت به سبب

 هاي بیمه محموله ها و...

                                                           
 .هاي متولی اجرایی و نظارتی ارسال کندصادرکنندگان را به تمام دستگاه ک مرکزي موظف است به صورت هفتگی، تمام اطالعات تعهدات ارزي ایفا نشدهبان -6

 



  :به صورت نقدي، قراردادهاي کوتاه مدت و عدم ثبات قیمت ها. هاانجام خریدسایر مشکالت نظیر  

  و کیفی تولیدات کشاورزي از جمله محصوالت باغی  کاهش کمی .6,3

  علل اصلی کاهش کمی و کیفی تولیدات باغی در سال هاي آتی و افزایش ضایعات این بخش عبارتنداز:

  :عالوه بر مشکالت تحریم، محدودیت هاي داخلی نظیر عدم مشکالت در تامین بذر، نهال، کود و سموم با کیفیت

واهد شد نهاده هاي با کیفیت کشاورزي به موقع تامین نشده و با تشدید تحریم ها این امر تخصیص به موقع ارز موجب خ

 مشکل تر شود.

  و عدم کشش بازار داخل و موانع صادرات موجب ناپایداري تولیدات خواهد شد.قیمت تمام شده محصوالت باغی 

  : به سبب تحریم ها منابع  توسعه زیرساخت هاي تولید و تجارت محصوالت کاهش منابع براي توسعه محصوالت باغی

سازي طرح هاي توسعه باغات کشور نظیر بهینه نوسازي باغات سنتی،  باغی کاهش خواهد یافت و بنابراین طرح هایی نظیر 

ظرفیت فرآوري در  هاي داشت و برداشت و پس از برداشت محصوالت باغی؛ تجهیز ونوسازي ناوگان ماشینی وتوسعهروش

واحدهاي بسته بندي ودرجه بندي؛ احداث بارگاه ،انبارهاي بهداشتی ،سردخانه وبهبود وضعیت حمل ونقل محصوالت باغی 

 محقق نخواهد شد.

 بدلیل عدم استقبال سرمایه گذاري  به دالیل نا امنی فضاي کسب و کار و سایر کاهش سرمایه گذاري در بخش باغبانی :

ر شد، افزایش هزینه هاي تولیدات باغی و  ایجاد گلخانه ها  و غیر اقتصادي شدن برخی از طرح هاي توسعه مشکالتی که ذک

 بخش اتفاق خواهد افتاد.

  دشواري تامین تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز بخش باغبانی و تامین تکنولوژي روز 

اشت محصوالت کشاورزي و صنایع تبدیلی و مشکالت در تامین تجهیزات و ماشین آالت کاشت، داشت و پس از برد

 تکمیلی و همچنین تجهیزات آزمایشگاهی نظیر:

 محدودیت در تامین برخی ماشین آالت و تجهیزات کشاورزي، سازه ها و تجهیزات گلخانه اي؛ -

محدودیت در امر نوسازي تجهیزات و ماشین آالت انرژي بر بخش کشاورزي در راستاي اهداف طرح هدفمندسازي  -

 رانه ها و قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي؛یا

تا  30محدودیت در تامین و افزایش قیمت قطعات یدکی ماشین آالت کشاورزي (میزان وابستگی کشور حدود  -

 درصد)؛ 40

 افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات یدکی واحدهاي فرآوري محصوالت کشاورزي؛ -

کاشت، داشت و برداشت متکی به ماشین هاي کشاورزي وارداتی افزایش هزینه تولید محصوالتی که در مراحل  -

 هستند؛

 چالش در تامین برخی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع خشکبار به علت وابستگی به واردات؛ -

 وابستگی به تامین بخشی از مواد اولیه بسته بندي براي صنایع تولیدکننده مواد بسته بندي؛ -

 رد نیاز براي احداث باغات جدید به ویژه باغات متراکم؛محدودیت در تامین ادوات فنی مو -

محدودیت در احداث و تجهیز سردخانه هاي مدرن به منظور نگهداري و ذخیره سازي محصوالت کشاورزي که  -

 تواند نقش بسیار موثري در تنظیم بازار و کاهش آثار تورمی داشته باشد.می

 دلیل تحریم؛ محدودیت در توسعه و گسترش گلخانه هاي مدرن به -

 محدودیت در تامین برخی از مواد، قطعات و دستگاه هاي آزمایشگاهی مورد نیاز براي انجام تحقیقات کشاورزي؛ -

 مواجهه با عدم امکان واردات تجهیزات فنی و آزمایشگاهی مورد نیاز بخش گیاه پزشکی؛ -



باغی و بروز مشکل در دستیابی  جلوگیري از ورود دانش فنی مرتبط با زیربخش هاي مختلف کشاورزي از جمله -

 به فنون و روش هاي جدید تولید، فرآوري و ذخیره سازي محصوالت؛

 ) موانع ایجاد شده در تخصیص ارز مورد نیاز و بالتکلیفی قیمت فروش محصوالت حاصله از کشت فراسرزمینیسایر مشکالت :

  مشکالت این بخش می باشد).

  کشاورزي ومواد غذایی از جمله محصوالت باغی چالش تنظیم بازار محصوالت . 6,4

افزایش قیمت تمام شده محصوالت باغی در کنار فشارهاي قیمت گذاري از طرف سازمان حمایت  و عدم توان تولیدکنندگان 

موجب با قیمت هاي دستوري عالوه بر کاهش سطح تولیدات کاالهاي اساسی در کنار کاهش قدرت خرید مردم و وجود تقاضاهاي کاذب 

  نابسامانی بازار خواهد شد.

  امنیت غذایی جامعه . چالش6,5

به سبب دشواري تامین سموم و کودهاي با کیفیت و بی خطر و نبود عزم در بدنه دولت براي تامین به موقع ان و موانع داخلی  

و عدم پیش بینی بودجه  4خطر و خارجی موجود بر سر راه بخش خصوصی از یک طرف و هزینه هاي باالي تامین سموم و کودهاي بی

هاي الزم براي پوشش افزایش قیمت ان ها؛ در آینده اي نه چندان دور سموم و کودهاي پرخطر موجب تولید محصوالت باغی ناایمن و 

  بی کیفیت خواهند شد.

ه تنها رقبت سرمایاز سوي دیگر به سبب کمبود منابع مالی، قیمت تمام شده باالي تولیدات داخلی و مشکالت صادرات؛ نه 

گذاري و توسعه در بخش باغبانی کم خواهد شد بلکه در بلند مدت کاهش سقف تولیدات نیز بسیار محتمل است( منهاي کمبود منابع 

  آبی کشور و مشکالت تامین تجهیزات بروز براي بخش باغبانی).

افزایش تورم در بخش هاي غیر خوراکی همچنین کاهش درآمدهاي نفتی دولت در کنار رکود اقصادي و افزایش بیکاري و 

موجب کاهش توان خرید خوراکی خانوار از جمله محصوالت باغی که کشش ناپذیر هستند خواهد شد. بنابراین پیش بینی می شود روند 

 ن گفت با روندسرانه مصرف میوه در جامعه کاهش یافته و در نتیجه تهدیدي بر امنیت غذایی خانوار خواهد بود. به عبارت دیگر می توا

  کنونی کوچک شدن سفره خانوار و بی کیفیت شدن محتواي آن بسیار مخربتر از دوره تحریم هاي قبل خواهد بود.

   

                                                           
 اندازد.را به خطر انداخته میکیفیت و استاندارد کود و سم وارداتی هم محصول هم تولید کننده و هم مصرف کننده پایین بودن  ٤

 



  . پیشنهادات 7

اگرچه نمی توان منکر آثار مخرب تحریم ها بر بخش هاي مختلف اقتصادي کشور از جمله کشاورزي با توجه به وابستگی در تامین نهاده  

ر بذر، کود و سم، کاالهاي اساسی  و تجهیزات بروز کشاورزي؛ دامنه بازارهاي هدف محدود به کشورهاي آسیب پذیر همسایه  و همسویی هایی نظی

 می شود: 5برخی از آن ها با تحریم هاي دور جدید شد اما براي کاهش آثار سوء آن بر تولید و تجارت محصوالت باغی موارد زیر پیشنهاد

  

ت ها و سیاست ها در زنجیره کشاورزي خصوصاً نحوه تخصیص ارز توسط وزارت جهاد کشاورزي و نحوه اعطاي شفاف سازي حمای -

 مجوزها و تسهیالت این بخش.

و اصالح آن با توجه به واقعیت هاي این  1397مستثنی نمودن بازگشت ارز حاصل از صادرات بخش کشاورزي و صنایع غذایی در سال  -

درصد پیش بینی  5زمان طوالنی بازگشت ارز، باال بودن سایر هزینه هاي دالري صادرات نظیر حمل و نقل از بخش( فروش ریالی، مدت 

 "دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزي صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کاال به چرخه اقتصادي کشور "شده در 

 بطور کامل تشریح شده است). 6,1و سایر موارد که در بخش 

به  بندي محصوالت بر اساس درصد وابستگیگروهآسیب شناسی جامع تاثیرات تحریم بر بخش باغبانی به تفکیک محصوالت منتخب و   -

 مشخص نمودن میزان تاثیرپذیري از آثار مستقیم و غیرمستقیم تحریم بر محصول  و واردات

 یف ارز مورد نیاز براي کشت فراسرزمینی و قیمت هاي فروش محصوالت حاصله متناسب با قیمت ارز مورد استفادهتعیین تکل -

 اولویت بندي محصوالت باغی و نحوه حمایت متناسب با آن  -

ه و هوشمندان برنامه ریزي جامع براي تنظیم بازار محصوالت باغی با شرایط واقعی کشور و محدودیت هاي موجود و رصد و پایش مستمر -

 تولید ، بازار و تجارت محصوالت باغی همزمان با هم و متغیرهاي مهم آن 

تعیین نوع و میزان کود مورد نیاز خاك در مناطق و شرایط مختلف کشاورزي  و همچنین سموم مورد نیاز و تسهیل و تخصیص ارز مورد  -

 نیاز واردات کود و سموم کم خطر با همکاري بخش خصوصی

 ادرات هر گونه اقالم کود از طریق بازارچه هاي مرزي مشترك و یا سایر مبادي ورودي و خروجیممنوعیت ص -

 حمایت از بخش خصوصی در جهت تولید کودهاي اختصاصی مورد نیاز زیربخش باغبانی -

ري و زهکشی، روش هاي برنامه ریزي و سرمایه گذاري الزم در اسرع وقت براي تسهیل ورود تکنولوژي تولید تجهیزات و ابزارآالت آبیا -

 نوین آبیاري و آبیاري تحت فشار

 وري از منابع و عوامل تولید و کاهش ضایعات در زنجیره محصوالت باغیافزایش بهره -

 پیش بینی بسته حمایتی قابل اجرا و موثر ( کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ) با توجه به شرایط خاص حاکم بر تولید  -

 سیب پذیربسته حمایت از اقشار آ -

   

                                                           
  سایر راهکارها متناسب با منابع مالی و آب و خاك کشور می بایستی در اولویت قرار گیرند نظیر: ٥

 تدوین و اعمال استانداردهاي جهانی در تولید محصوالت باغی متناسب با بازارهاي صادراتی -

 ایجاد و حمایت از توسعه زنجیره هاي تولید و تجارت محصوالت باغی  -

 ي صادرات محصوالت باغیهاتامین و توسعه زیرساخت -

 



  جمع بندي

یاست س بایستی ساختارامنیت غذایی و توسعه تولید و تجارت محصوالت باغی بر کسی پوشیده نیست و براي کاهش آثار مخرب تحریم می تیاهم

تنظیم بازار و سایر مداخالت دولت به سرعت بازنگري  و  با توجه به مهلت کم باقیمانده براي شروع دور   هاي دولت خصوصاً سیاست هاي ارزي ،

هاي تجارت محصوالت کشاورزي در اسرع وقت مطابق نظر جدید تحریم ها شرایط تامین نهاده هاي کشاورزي و کاالهاي اساسی تسهیل و زیرساخت

  شود.فعاالن بخش و نیاز بخش مهیا 

اي از وضعیت تولید و صادرات محصوالت باغی با تحلیل آمار یک دهه گذشته ارائه و به روندهاي تهدید کاهش این گزارش تالش شد، خالصهدر 

قدرت خرید واقعی مردم و گسترش فقر اشاره و در پایان بر اساس نظرات فعاالن بخش و یافته هاي تحقیق چالش هاي تولید و تجارت محصوالت 

افت صادرات، افزایش قیمت تمام شده واردات خصوصاً کاالهاي اساسی، کاهش کمی و کیفی تولیدات باغی، چالش تنظیم بازار به سبب باغی نظیر 

صی ونابسامانی هاي وجود در عرضه و تقاضا و نهایتاً تهدید امنیت غذایی جامعه با مصادیق مربوطه شناسایی شد. و در پایان پیشنهادات بخش خص

مستثنی نمودن بازگشت ارز حاصل از صادرات بخش کشاورزي و صنایع تجارت محصوالت باغی ارائه شد.  ثار مخرب تحریم بر تولید وبراي کاهش آ

دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزي صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کاال به چرخه اقتصادي "و اصالح  1397غذایی در سال 

ه واقعیت هاي این بخش( فروش ریالی، مدت زمان طوالنی بازگشت ارز، ضایعات بدلیل فساد)؛ شفافیت تخصیص ارز، مجوزها و با توجه ب "کشور

تسهیالت اعطایی بخش کشاورزي؛ تسهیل سریع فرآیندهاي ثبت سفارش و ترخیص نهاده هاي کشاورزي نظیر بذر، کود و سم،  محصوالت 

 بسته حمایت از اقشار آسیب پذیر از مهم ترین پیشنهادات بود.نی کشاورزي و تجهیزات مربوطه و پیش بی
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