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  برنامه هاي پیشنهادي

  جهاد کشاورزيوزارت  

 از منظر پارلمان بخش خصوصی 

 



ــی از  ــف یک ــای مختل ــران درحوزه ه ــا در ای ــن وزارتخانه ه ــیم کار بی ــوه تقس نح
چالش هــای مدیریــت بخــش عمومــی در ایــران اســت. موضوعاتــی ماننــد نحــوه 
اداره امــور آب، کشــاورزی، صنعــت و تجــارت و غیــره همــواره بحــث برانگیــز بــوده 
اســت. اغلــب متخصصــان، ریشــه پــاره ای از مســائل حــاد کنونــی را روشــن نبــودن 
دقیــق صالحیت هــا، اختیــارات و مســئولیت های وزارتخانه هــا و ســازمان های 
دولتــی می داننــد. از ایــن رو اگــر چــه عنــوان ایــن مجموعــه گزارش هــا بــر حســب 
وزارتخانه هــای موجــود انتخــاب شــده اســت امــا محتــوای آنهــا موضوعــات فــرا 
دســتگاهی را دربرمی گیــرد و انتظــار مــی رود وزرای پیشــنهادی بــرای حــل موضــوع 

ــد. ــه کنن ــی ارائ ــوق برنامه های ف
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  عنوان:

  کشاورزيهاي پیشنهادي بخش برنامه

  از منظر بخش خصوصی

  به دولت سیزدهم
  گروه کشاورزي

  پورروجا کیانتهیه کننده: 

  کارگروه فراهمی تولیدات کشاورزي، کمیسیون هاي تخصصی اتاق ایران و اتاق هاي استانیبا همکاري: 

  مهندس عباس کشاورز ناظر علمی:

  1400مرداد ماه  تاریخ انتشار:

  کشاورزيطبقه بندي موضوعی: 

  هاي کشاورزيهاي کشاورزي، چالشبرنامه واژه هاي کلیدي:

  175تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان موسوي (فرصت)، پالك نشانی: 
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   :قدمهم

 خاك، و باز منابع تولید (آ و پایدار کارآمد ،بخش کشاورزي وظیفه تأمین نیاز غذایی با اتکا بر تولید ملی و استفاده بهینه

) و حفاظت از منابع طبیعی تجدیدشونده و افزایش درآمد کشاورزان را بر عهده دارد. این بخش با برخورداري …و  بذر، کود

 80کننده حدود درصد صادرات غیرنفتی و تأمین 9/5درصد اشتغال و  7/17درصد تولید ناخالص داخلی،  6/6از حدود 

درصد مواد اولیه صنایع موردنیاز کشور، جایگاه مهمی در اقتصاد کالن کشور دارد (گزارش  80-90و نیز درصد مواد غذایی 

  ). 1399مرکز ملی مطالعات راهبردي کشاورزي و آب،  ،اقتصاد کشاورزي

میلیون  14,3 میلیون هکتار مراتع، 84,8،میلیون هکتار از اراضی کشور (آبی و دیم) در چرخه تولید 18قرار داشتن حدود 

 4,2 و حدود کشاورزي درمیلیارد مترمکعب از ظرفیت آبی کشور  80مصرف حدود ، 1هکتار جنگل و منابع ژنتیکی غنی

توجه در بخش کشاورزي و منابع طبیعی و درنهایت تنوع ، برخورداري از نیروي علمی و کارشناسی قابل2بردارمیلیون بهره

وري مناسب از منابعی که اشاره شد یکی از الگوهاي هاي الزم و نیز ارتقاي بهرهیتواند با تلفیق و هماهنگآب و هوایی می

هاي رغم استعدادهاي فراوان بخش کشاورزي در کشور، این بخش با چالشتوسعه جامع کشاورزي در منطقه به شمار آید. به

  مود:توان به موارد زیر اشاره ناساسی و تنگناهاي پرشماري روبرو است که ازجمله می

  :بخش کشاورزي عمده هايالف: چالش

   در این بخش هاو ناکارآمدي و عدم استمرار سیاست در بخش کشاورزي نبود راهبردهاي میان مدت و بلندمدت .1

   واردات به غذایی امنیت تولید محصوالت و میزان باالي وابستگی خوداتکایی نوسانات .2

شرایط نامطلوب آب در شرایط کنونی،  :)ژنتیکی ذخایر و طبیعی منابع خاك، آب،( کشاورزي منابع ناپایداري .٣

دهه گذشته کشور در عرصه توسعه اقتصادي و اجتماعی و از  5ها، تصمیمات و رویدادهاي معلول سیاست گذاري

باشد، به نحویکه ایجاد تعادل در عرضه و تقاضاي آب براي کلیه مصارف و رفع نیازهاي توسعه جمله منابع آب می

با چالش و مشکالت عمیقی در ابعاد مختلف مواجه نموده است. بدون تردید در آینده نه چندان دور، کشور را 

هاي اجتماعی بر سر ها بر سر دسترسی به منابع آب محدود، موجب گسترش و شدت منازعات و تنشرقابت

هاي کشور دچار ، خاكهاي توسعه کشاورزيبرنامه درتقسیم و تسهیم آب در نقاط مختلف خواهد شد. متاسفانه 

 اند. توجهی قرار گرفتهمهري و کمبی

مقایسه عملکرد برخی از محصوالت زراعی و باغی در ایران و کشورهایی انرژي:  و آب زمین، وريبهره بودن پایین .4

  ست.تر ادهد که عملکرد در ایران نسبت با سایر کشورها پاییننظیر ترکیه، مصر، استرالیا و آمریکا نشان می

                                                            
 1397جلد دوم آمارنامه کشاورزي،  1
 1393سرشماري عمومی کشاورزي،  2
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رشد همچنان از  درصد 3) با رشد سالیانه 1379-80در بیست سال اخیر ( ایران در آب مصرف وريبهره متوسط

  .فاصله بسیار داردکیلوگرم بر مترمکعب)  1,72در جهان (وري آب بهره

ترین مقصد بخش کشاورزي در طول تاریخ مدون شده اقتصاد ایران کوچک گذاري:سرمایه کفایت عدم .5

حال کمترین تداوم روند در عین و  گذاري رنج بردهو همواره از کمبود سرمایهگذاري در کشور بوده سرمایه

نیز مربوط به همین بخش بوده است و رشدهاي تحقق یافته بخش به قیمت استفاده بیشتر از گذاري سرمایه

 د.کنیت منابع محقق شده است و این امر ناپایداري و امکان افزایش رشد بخش کشاورزي را تهدید جدي میظرف

هاي عدم کفایت یافته وجهانی روز  ، کارآمدمناسب هايتکنولوژي به کشاورزي بخش فعاالن دسترسی محدودیت .6

و  هاکیفیت نهاده بودن قدیمیو  بودن توام با پایین ،هاي عرضه شده به بخشتکنولوژي و فناوري-علمی

 مورد نیاز تولید تجهیزات

هاي سیاستگذاري :هابخش سایر به نسبت کشاورزي بخش مبادله رابطه بودن پایین و مبادله هزینه بودن باال .7

اقتصادي دولت، مبنی بر حمایت از مصرف کننده به ضرر تولید کنندگان بخش کشاورزي نظیر پایین نگه داشتن قیمت 

تضمینی محصوالت اساسی باعث کاهش درآمد کشاورزان ، باالرفتن هزینه مبادله بخش کشاورزي نسبت به سایر هاي 

 ها و عدم اقبال کشاورزان در پرداختن به افزایش تولید محصوالت اساسی شده است.بخش

 دما و بارش لیقب از ییهوا و آب يرهایمتغ بر يرگذاریتأث قیاز طر :کشاورزي بر آن تأثیرات و اقلیم تغییرات .8

سبب اعمال فشار  گردد وسالی و وقوع سیل میهاي گرمایی و خشکاز قبیل موج بیشتر وقایع حدي اقلیمی وبروز

   .3گرددیم یزراع اهانیگ عملکرد تهدید ر،یپذدیمنابع آب تجدتقاضاي آب گیاهان و فشار بر مضاعف بر 

 سازيخصوصی گسترش از حمایت عدم و آن ساختار ناکارآمدي ،کشاورزي امور در دولت گسترش و تمرکز .9

درصد فعالیت هاي این بخش توسط بخش خصوصی  98با توجه به اینکه بیش از  :ابعاد کلیه در کشاورزي بخش

زء جدر همه دنیا  ياصوالً بخش کشاورز انجام می گیرد؛ می توان گفت که کشاورزي کشور کامال خصوصی است و

که در این بخش شاهد مداخالت روز از افزون دولت هستیم که در طرح  گرددمیمحسوب  ياقتصاد يهابخش

ده بینی شدر دست بررسی مجلس شوراي اسالمی محترم نیز افزایش اختیارات و گسترش ساختار دولت پیش

   است.

به ناهماهنگی بین وزرات خانه هاي مرتبط با آب و کشاورزي منجر  :کشاورزي و آب هايبرنامه ناهماهنگی .10

تشکیل شوراي عالی آب براي رفع این امر گردید؛ لیکن بعلت حضور کامل دولتی ها و خالء حضور نمایندگان بخش 

خصوصی و متخصصان صاحب نظر در این شورا و تعارض منافع مسئولیت هر یک از آنها، عمال تصمیمات مناسب 

  در جهت رفع ناهماهنگی ها به عمل نیامده است.

                                                            
3 Keshavarz M, Karami E, Vanclay F (2013) the social experience of drought in rural Iran. Land Use Policy 30:120-

129. doi:10.1016/j.landusepol.2012.03.003 
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   محصوالت اغلب در تولید مزیت تدریجی رفتن دست از و تولید شده تمام هزینه بودن باال .11

 و رضهع تعادل عدم و کننده مصرف و کنندهتولید قیمت فاحش تفاوت ضایعات، افزایش تامین، زنجیره نارسایی .12

   کشاورزي محصوالت تقاضاي

   مناسب برداريبهره نظام استقرار عدم و آن بودن پراکنده و خرد و زمین سرانه بودن پایین .13

 قراردادهاي انعقاد در صادرکنندگان اطمینان عدم صادراتی، مقاصد شدن محدود تجارت، بر سیاسی روابط تأثیر .14

 به کشاورزي محصوالت گذاريقیمت در دولت مداخالت و کشور بازرگانی و تجارت مقررات ثبات عدم و تجاري

  یداخل تولید ظرفیت به توجه بدون کاالها این واردات از حمایت و کننده تولید ضرر به اساسی کاالهاي خصوص

ها، تغییر نرخ هاي اقتصادي کالن (اجراي قانون هدفمندي یارانهتاثیرپذیري شدید بخش کشاورزي از سیاست .15

 ارز)

  

ام گ ، تکالیفهاي بخش کشاورزي در دولت سیزدهم باید با سرلوحه قراردادن بیانات و منویات مقام معظم رهبريبرنامه

ها، امکانات بالقوه و بالفعل تهیه و با استفاده از همه ظرفیت "هازداییها و مانعتولید، پشتیبانی"توجه به شعار  دوم انقالب و

ها و تعیین چالشهاي قانونی پس از شناسایی و ارزیابی دقیق تولیدي، منابع مالی و اعتباري، فنی و تکنولوژي و ظرفیت

د مناسب بخش کشاورزي مبتنی بر افزایش تولید، مدیریت آب و تقویت امنیت غذایی و کاهش براي رش هافرصتدقیق 

در  44خصوصی و حداکثر استفاده از ظرفیت هاي قانونی اصل -وابستگی کشور با ایجاد فضاي مناسب مشارکت دولتی

  راستاي کوچک و چابک سازي دولت، پیشنهادات زیر تقدیم می گردد.

  

  هاي پیشنهادي بخش کشاورزيب: رئوس برنامه

 بخشیهاي تولیدي کشاورزي با هدف کنترل و کاهش تقاضاي آب کشاورزي و کمک به تعادلآب محور بودن برنامه .1

 عملکرد محصوالت کشاورزي و وري آب ( نیاز آبی کمتر)و حمایت از تولید پایدار محصوالت کشاورزي با افزایش بهره

 وري آب در بخش هاي کشاورزي و نیرو هبهرتعیین طرح ملی افزایش تمرکز با 

وري، پایداري خاك، حداکثر هاي منابع، افزایش بهرهتدوین برنامه جامع توسعه کشاورزي کشور مبتنی بر ظرفیت .2

 استفاده از آب سبز، تقویت امنیت غذایی کشور و کاهش وابستگی به واردات، بهبود تراز تجاري و اجراي مستمر آن

بخش کشاورزي نظیر حمایت از ایجاد بانک توسعه  سرمایه افزایش موضوع محوري و اساسیتوجه خاص به  .3

ها براي اي سایر بانککشاورزي، تقویت مالی و اعتباري بانک کشاورزي و تامین بخشی از تسهیالت بانکی و سرمایه

 بخش کشاورزي
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 قیمت اختالف استاندارد سازي عرضه، کاهشایجاد زنجیره ارزش محصوالت کشاورزي به منظور کاهش ضایعات،  .4

 هاي حمل محصوالتدر ترمینال ، افزایش ظرفیت نگهداري، بسته بندي، حمل و نقلتولید کننده و مصرف کننده

 داخلی و صادراتی

 بخش کشاورزيهاي اقتصادي کشور با هماهنگی در سیاستایجاد  .5

هاي عرضه و تقاضا و استفاده منظور کاهش تفاوت قیمتهب هاي کشاورزيها و فرآوردهساماندهی تنظیم بازار نهاده .6

  ها در کنترل بازار و تجارت کشاورزيانجمن و هاتشکل بخش خصوصی، ها و امکاناتاز ظرفیت

 (سیاستگذاري، و تمرکز دولت به امور حاکمیتی در بخش کشاورزي هاي شبه دولتیکاهش مداخالت دولت و سازمان .7

 نظارت و پایش)

 هاي بخش کشاورزيریزيبرنامهسیاستگذاري و سازي، ها در تصمیممشارکت بخش خصوصی و تشکل .8

 فنی و پشتیبانیآموزش، ترویج، تحقیقات، هاي خدمات سازي بخش کشاورزي بخصوص در عرصهخصوصی .9

م از جهانی و اع هاي علمی و تکنولوژي پیشرفته کارآمدبه یافته فعاالن بخش و روان دسترسی آسانایجاد شرایط  .10

 براي تولید، خدمات و تجارت کشاورزي داخلی

هاي خارجی بمنظور انتقال ساماندهی اساسی امر بذر و نهال توسط بخش خصوصی و حمایت از مشارکت شرکت .11

 دانش و تکنولوژي به داخل کشور

هاي علمی همکاريو توسعه مورد نیاز کشور نظام پژوهش با تمرکز بر تحقیقات کاربردي  و هدفمند کردن تقویت .12

 هاي دانش بنیانو حمایت از شرکت داخلی و خارجی

 محیط زیست دوستدار و موثر روز دنیا  کشاورزيتولید هاي تامین نهاده .13

 هاي پایش و به روز آمار و اطالعات بخش کشاورزيحمایت از استقرار سیستم .14

توجه بر سیاست آب مجازي در تجارت محصوالت کشاورزي .15
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