باسمهتعالی

میراث یازدهم
بررسی عملکرد چهارساله دولت تدبیر و امید

ayaronline.ir
شهریور 96

گزارش هفتم:

تمرکز بر خودکفایی
گزارش عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم

فهرست


مقدمه 1 ...................................................................................................................................



اقدامات 2 ................................................................................................................................
التزام به اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی 2 ................................................................................................................................
 کاهش واردات گندم و خودکفایی در تولید آن 2 .................................................................................................................................. حمایت از تولید دانههای روغنی در کشور3 ........................................................................................................................................... حمایت از تولید شکر 5 ................................................................................................................................................................................ مدیریت واردات برنج 5 ................................................................................................................................................................................. ساماندهی وضعیت بازرگانی کشاورزی با اجرای سیاست «بازار در ازای بازار» 5 ..........................................................................حمایت از پرورش ماهی در قفس و تولید ماهی تیالپیا 6 .............................................................................................................................
پیگیری اجرای طرح احیای اراضی خوزستان و ایالم 6 .................................................................................................................................
امضای تفاهمنامه با سایر کشورها 7 ....................................................................................................................................................................



امور مغفول 9 ...........................................................................................................................
پیشرفت کندِ آمادهسازی پرتال کشاورزی 9 .....................................................................................................................................................
بیتوجهی به طرحهای آبخیزداری و مرتعداری 9 ...........................................................................................................................................
مدیریت ناکارآمد در حوزه پیشگیری ،شناسایی و درمان بیماریهای دام و طیور 10 ..........................................................................
عدم ارائه الگوی مصرف مواد غذایی مناسب 10 ..............................................................................................................................................
رها شدن بنگاههای خرد روستایی11 ................................................................................................................................................................
تأخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت و پرداخت مطالبات کشاورزان 12 ..................................................................................
عدم ورود بخش خصوصی به بخش تحقیقات کشاورزی 13 ........................................................................................................................



تحوالت مرتبط پیرامونی 14 .........................................................................................................
موافقت مجلس با برداشت  1.5میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی جهت اشتغالزایی روستایی 14 ................................................
شکست در فرصت تجارت با روسیه و کشورهای همسایه 15 ......................................................................................................................
ضعف در مدیریت منابع آبی 15 ..........................................................................................................................................................................
ارسال الیحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس 16 .......................................................................................................................................

گزارش عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم

1

 مقدمه
محمود حجتی یکی از پرتالش ترین و کم حاشیه ترین وزرای دولت یازدهم بود که اعتقاد زیادی به ضرورت اجرای
مداوم قانون انتزاع برای مدیریت بهینه بخش کشاورزی کشور داشت و در نیمه دوم دولت تدبیر و امید موفق شد این
قانون را اجرایی کند .حجتی با استفاده از این قانون توانست «تمرکز بر خودکفایی» را سرلوحه تالشهای خود قرار
دهد و دروازه واردات را بر برخی محصوالت اساسی کشاورزی ببندد تا شاهد رونق تولید داخل آن محصوالت باشیم.
خودکفایی مجدد کشور در تامین گندم در سال  95و کاهش چشمگیر واردات غذاهای اساسی از جمله ثمرات اجرای
قانون فوق بود.
البته علی رغم تالش های موفق حجتی و همکارانش برای مدیریت واردات محصوالت کشاورزی ،بازار این محصوالت
در دولت اول روحانی روزهای تلخی هم داشت؛ از اخبار ناخوشایند بازار شب عید گرفته تا نوسانات قیمت شکر و برخی
کارشکنیها در بازار برنج .مرور این اتفاقات نشان می داد که راهکار جلوگیری از گرانیها و مقابله با نابهسامانی در
بازار ،توجه به «حمایت از افزایش تولید» و «تنظیم بازار» درکنار مدیریت واردات بود؛ اما این دو ابزار به صورت کامل
در اختیار وزیر کشاورزی دولت یازدهم قرار نداشت و همین امر موجب برخی ناهماهنگیها و متعاقباً نوسانات در بازار
میشد.
البته وزیر موفق دولت تدبیر و امید نقاط منفی مهمی هم در کارنامه خود داشت؛ از جمله عدم حمایت از تولید داخلی
نهاده ها و تداوم واردات آنها .همچنان این موضوع مشابه سدی زمخت سر راه خودکفایی قرار دارد و موجب شده است
که محصوالت خارجی همچنان بر سر سفرههای غذایی مردم جا خوش کنند!
وزیر کم حاشیه دولت یازدهم و همکارانش تالش های زیادی در راستای مدیریت بحران کمبود آب انجام دادند و در
راستای کاهش مصرف بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین مصرف کنندگان آب کشور ،توجه ویژه ای به تولید
محصوالت کم آب کردند و کشت پاییزه برخی محصوالت کشاورزی را توسعه دادند.
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 اقدامات
التزام به اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی
یکی از چالش های بزرگ پیشرفت کشاورزی در ایران تشتت در مدیریت این بخش بود؛ توضیح بیشتر آنکه عمده
ابزارهای مدیریت کشاورزی بین وزارتخانههای صنعت ،اقتصاد ،جهاد کشاورزی و نیرو پراکنده است که البته مهمترین
ابزار ،دسترسی به بازار محسوب می شود .در صورت عدم دسترسی مدیران بخش کشاورزی به این ابزار ،همه تالشهایی
که در عرصه تولید صورت میگیرد با واردات بیمنطق یا سوداگری در بازاررسانی محصوالت از سوی نهادهای دیگر به
هدر خواهد رفت .برای حل معضل فوق و در راستای حمایت از کشاورزان ،قانون«تمرکز وظایف و اختیارات بخش
کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» در بهمنماه سال  91به تصویب مجلس رسید .1درنهایت ،آئیننامه اجرایی این
قانون در اسفندماه سال  92ابالغ شد .2طبق این قانون ،کلیه اختیارات ،وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری،
برنامهریزی ،نظارت و انجام اقدامات الزم در مواردی همچون صادرات ،واردات و تنظیم بازار داخلی محصوالت و کاالهای
اساسی از وزارت صنعت ،معدن و تجارت منتزَع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.3
عملکرد وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون تمرکز طی سالهای  92تا  96کارنامه قابل قبولی را به نمایش گذاشته
است .در این راستا وزارت جهاد کشاورز ی با ممانعت از واردات بی منطق برخی از کاالهای اساسی (گندم ،برنج ،میوه
و غیره) در برهه های الزم ،بازار مناسب را برای عرضه محصوالت کشاورزان داخلی فراهم نمود که این امر موجب کاهش
حدود  5میلیارد دالری واردات محصوالت کشاورزی شد .4در ادامه به ثمرات اصلی اجرای قانون تمرکز وظایف بخش
کشاورزی طی  4سال اخیر از سوی وزارت جهاد کشاورزی اشارهشده است:
 کاهش واردات گندم و خودکفایی در تولید آنیکی از مهمترین دغدغهها ی کشور ،امنیت غذایی و خودکفایی در محصوالت استراتژیک کشاورزی است .از همین رو
حرکت در مسیر خودکفایی محصوالت اساسی ،ازجمله اهداف حجتی ،وزیر جهاد کشاورزی نیز محسوب میشود.5
وزارت جهاد کشاورزی در راستای خودکفایی گندم ،از ابتدای دولت یازدهم ،رویکرد افزایش تولید این محصول را در
پیش گرفت .از سال  92تا  ،96حجم تولید گندم و خرید تضمینی آن افزایش یافت و در عوض واردات این محصول
محدودتر شد وبا تولید  14.5میلیون تن گندم و خرید 11.5میلیون تن از آن ار سوی دولت ،6کشور بار دیگر در سال

 1روزنامه رسمی 15 ،اردیبهشت  ،1392شماره ویژهنامه569 :
 2بنا بر آئیننامه اجرایی این قانون « ،تجارت اعم از صادرات ،واردات و تنظیم بازار داخلی محصوالت و کاالهای اساسی زراعی ،باغی و گیاهان
دارویی شامل گندم ،برنج ،جو ،ذرت ،پنبهوش ،روغن و دانههای روغنی ،چای ،سیبزمینی ،پیاز ،حبوبات ،سیب ،پرتقال ،خرما ،کشمش ،قند،
شکر و کن جاله و همچنین محصوالت دامی ،طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده های لبنی ،گوشت سفید ،گوشت قرمز ،تخممرغ و نیز پیله
ابریشم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد
 3ماده یک از قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی
 4خبرگزاری ایسنا ،کد خبر36031 :
 5خبرگزاری تسنیم ،کد خبر111746 :
 6خبرگزاری ایسنا ،کد خبر95081409492 :
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 ،95خودکفایی گندم 7را جشن گرفت .این در حالی است که سال  6.6 ،92میلیون تن گندم تولید و تنها 4میلیون
و 800هزار تن گندم 8از کشاورزان خریداریشده بود.
همچنین طبق پیشبینیهای صورت گرفته از سوی مسئولین وزارت جهاد کشاورزی ،در سال زراعی جاری ،میزان
 13.5میلیون تن گندم در کشور تولید خواهد شد.9

جدول  -1میزان تولید گندم طی سالهای  1392تا 1395
میزان تولید گندم

میزان خرید تضمینی گندم

قیمت خرید تضمینی

(میلیون تن)

(میلیون تن)

(تومان)

92

6.6

4.6

550

93

10.5

6.8

1050

94

11.5

8.1

1155

95

14.5

11.5

1270

سال

-

حمایت از تولید دانههای روغنی در کشور

کاهش وابستگی در تولید دانهها ی روغنی با توجه به نقش استراتژیک آن ،دارای اهمیت باالیی است .قابلیت بهبود و
حاصلخیزی خاک 10در تناوب کشت با گندم ،11اولویت این محصول را در برنامهریزی تولید نشان میدهد .با خروج 4
میلیارد دالری ارز 12جهت واردات روغن و کنجاله دانههای روغنی ،ضرورت داشت انگیزه الزم جهت کاهش وابستگی
به این محصول اساسی در مسئولین شکل گیرد.
در همین راستا ،وزارت جهاد کشاورزی در سال  94تصمیم گرفت با تدوین برنامهای  10ساله 13موسوم به «طرح
خوداتکایی دانههای روغنی» و حمایت ویژه تولید محصوالت کلزا ،سویا ،گلرنگ ،آفتابگردان و کنجد را در کشور توسعه
دهد .14تخصیص بودجه  300میلیارد تومانی در سال  95برای توسعه کشت کلزا ازجمله اقدامات وزارت جهاد در دولت
یازدهم محسوب میشود .15بر اساس این اقدامات ،تولید کلزا در سال  95نسبت به سال  ،92سه برابر شد .16طی دو

 7پایگاه خبری عیار آنالین ،کد خبر211059 :
 8خبرگزاری ایلنا ،کد خبر427293 :
 9افکار نیوز ،کد خبر572585 :
 10خبرگزاری مهر ،کد خبر3940235 :
 11خبرگزاری ایانا ،کد خبر38164 :
 12فردا نیوز ،کد خبر443664 :
 13خبرگزاری فارس ،کد خبر13941017000379 :
 14خبرگزاری فارس ،کد خبر13960108000675 :
 15خبرگزاری ایرنا ،کد خبر82073695 :
 16حجتی ،خبرگزاری مهر ،کد خبر3943823 :
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سال گذشته و با توجه به حمایتهایی که از تولید دانههای روغنی در کشور صورت پذیرفت ،عالوه برافزایش سطح زیر
کشت ،17میزان تولید آن نیز افزایشیافت.18
دولت یازدهم عالوه بر توجه به تولید دانههای روغنی در داخل ،سیاستهای بازرگانی مناسب از جمله وضع تعرفه
پایینتر برای کارخانههای روغنکشی اتخاذ نمود .در این راستا دولت یازدهم تالش نمود تا به جای واردات روغن خام
برای تامین نیاز داخلی ،دانه روغنی وارد شود تا با فعالسازی کارخانهها ،ضمن تامین روغن ،از کنجاله آن برای خوراک
دام نیز بهرهگیری شود .19آمار واردات روغن و دانههای روغنی طی سالهای  91تا  95نشان از کاهش واردات روغن
و افزایش واردات دانههای روغنی میدهد .بهگونهای که واردات روغن طی سالهای  91تا  95دارای زوند کاهشی و
میزان واردات دانههای روغنی دارای روند افزایشی بوده است.

جدول  -2میزان واردات دانههای روغنی در بازه زمانی سالهای  91تا ( 95میلیون دالر)
سال

واردات دانههای روغنی

91

147

92

341

93

386

94

1011

95

1239

جدول  -3میزان واردات روغن در بازه زمانی سالهای  91تا ( 95میلیون دالر)
سال

واردات روغن

91

2050

92

1866

93

1404

94

1006

95

895

البته اردیبهشتماه سال  ،96وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار مصرف روغن و همچنین توجیهپذیر شدن نرخ
خرید تضمینی دانههای روغنی ،ضریب معافیت تعرفه در قبال واردات روغن خام را به نفع واردکننده کاهش داد.20

 17به گفته حجتی ،وزیر جهاد کشاورزی ،تولید دانه روغنی در سال  95نسبت سال  ،94به سه برابر افزایش یافت .توضیح بیشتر آنکه ،میزان
تولید دانههای روغنی در سال  95به  400هزار تن رسید.
 18معدن  ،24کد خبر32949 :
 19پایگاه اطالع رسانی دولت ،کد خبر291444 :
 20خبرگزاری تسنیم ،کد خبر1395916 :
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پیش از این و در سال  95نیز ،وزارت جهاد کشاورزی اجازه ثبت سفارش واردات  20نوع روغن و دانههای روغنی را به
وزارت صنعت محول کرده بود .به این ترتیب ،وزارت جهاد کشاورزی طی سالهای  95و  96دو خطای استراتژیک در
رابطه باسیاست وزارت جهاد کشاورزی در راستای خودکفایی در تولید دانههای روغنی را مرتکب شد.
-

حمایت از تولید شکر

یکی دیگر از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی ،کاهش وابستگی کشور به شکر وارداتی از طریق افزایش تولید در داخل
کشور بود .در همین رابطه تولید شکر در کشور از  1.1میلیون تن در سال  ،92به  1.7میلیون تن در سال  95افزایش
یافت .21خاطرنشان می سازد که این افزایش تولید در دولت یازدهم ،با اعطای مجوز واردات شکر به کارخانجات تولیدی
قند و شکر ،22استفاده از بذر مناسب ،توسعه مکانیزاسیون و سامانههای نوین آبیاری و همچنین انتقال فصل کشت از
بهار به پاییز و بهرهگیری از بارندگیها رقم خورد.23
-

مدیریت واردات برنج

مسئله واردات بی رویه برنج طی سالیان گذشته ،همواره اعتراض کشاورزان را در پی داشت .وزارت جهاد کشاورزی طی
 4سال گذشته ،عملکرد خوبی درزمینه کنترل واردات این محصول استراتژیک از خود نشان داد؛ بهطوریکه با استفاده
از اختیارات خود و از طریق اعمال تعرفه  40درصدی واردات و همچنین اخذ مابهالتفاوت  500تومانی به ازای هر
کیلوگرم برنج وارداتی  ،مانع واردات این محصول شود ..با این اقدام واردات برنج عمالً توجیه اقتصادی خود را از دست
داد و از یکمیلیون و  900هزار تن در سال  ، 92به  840هزار تن در پایان سال  95کاهش یافت.24
-

ساماندهی وضعیت بازرگانی کشاورزی با اجرای سیاست «بازار در ازای بازار»

تولید ساالنه  17میلیون تن میوه در داخل ،نیاز کشور به واردات میوه را برطرف میکند .25همچنین این ظرفیتِ تولید
میوه ،فرصت حضور ایران در جمع کشورهای منطقه را فراهم مینماید .وزارت جهاد کشاورزی عالوه بر کاهش واردات
میوه به بهانه تنظیم بازار مناسب میوه شب عید ،طی سالهای  94و  ،95سیاست «بازار در ازای بازار» را در راستای
تقویت تولید داخل ،کنترل واردات و همچنین افزایش صادرات ،پیگیری نمود .26سال  94این طرح در بخش
سیبدرختی و موز شروع شد؛ بهنحویکه درازای صادرات یک و نیم کیلوگرم سیب ،اجازه واردات یک کیلوگرم موز
داده شد .27ادامه اجرای سیاست مذکور در سال  ،95سبب شد تا در ششماهه نخست این سال ،صادرات سیب نسبت
به مدت مشابه سال قبل 300 ،درصد رشد یابد.28

 21خبرگزاری خانه ملت ،کد خبر310577 :
 22اقتصاد نیوز ،کد خبر158927 :
 23خبرگزاری تسنیم ،کد خبر1364561 :
 24رویداد  ،24کد خبر13305886 :
 25باشگاه خبرنگاران ،کد خبر4694660 :
 26ایران آنالین ،کد خبر66784 :
 27خبرگزاری فردا ،کد خبر507049 :
 28خبرگزاری ایسنا ،کد خبر95081208565 :

گزارش عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم

6

این سیاست برای سال  96نیز در دستور کار قرار گرفت که طبق آن از نیمه اردیبهشتماه  96تا نیمه شهریورماه 96
به ازای صادرات سه کیلوگرم مرکبات ،واردات یک کیلوگرم از آنها مجاز اعالم شد .29طبق گفته مسئولین وزارت
جهاد کشاورزی ،این وزارتخانه برای واردات انبه و آناناس نیز به دنبال اجرای طرح «بازار در ازای بازار» است.30

حمایت از پرورش ماهی در قفس و تولید ماهی تیالپیا
با توجه به ارزآوری سالیانه  350میلیون دالری آبزیان ،31صادرات آنها سهم قابلتوجهی را در توسعه صادرات غیرنفتی
به خود اختصاص میدهد .بر اساس پیشبینیهای انجامشده و به گفته وزیر جهاد کشاورزی ،ظرفیت تولید  900هزار
تن ماهی در قفس در ایران وجود دارد .32طی  4سال گذشته ،وزارت جهاد کشاورزی ،پرورش ماهی در قفس را بهعنوان
طرحهای مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار داد.33
در نتیجه این رویکرد ،میزان تولید ماهی در قفس دریایی که در سال  93تنها  200تن بود ،به هزار تن در سال  94و
به  16هزار تن در سال  95رسید .34برای سال  96تولید  50هزار تن و در برنامه ششم توسعه نیز تولید  200هزار تن
ماهی در قفس هدفگذاری شده است.35
پرورش ماهی تیالپیا نیز  ،چند سالی میشود در کشور که طرفداران و منتقدین خاص خود را پیداکرده است؛ بهگونهای
که موافقین ،به ویژگیهای تولیدمثل مناسب ،رشد سریع و مقاومت باال در برابر شرایط ناپایدار محیطی به عنوان نقطه
قوت این ماهی اشاره میکنند .36مخالفین نیز ،عمدتاً خطرات زیستمحیطی تیالپیا را دلیل انتقاد خود مبنی بر عدم
پرورش این ماهی در کشور عنوان میکنند .37البته راهحل مناسب جهت پیشگیری از بروز خطرات احتمالی محیط
زیستی تیالپیا ،پرورش آن در سیستمهای مدار بسته (در استانهایی که دسترسی به آبهای آزاد ندارند) عنوان
شدهاست.
با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی طی دولت یازدهم ،تعرفه واردات این ماهی افزایش پیدا کرد 38تا تولید داخلی این
نوع ماهی رونق پیدا کند؛ تاکنون سازمان محیطزیست در برابر صدور مجوز برای تکثیر تیالپیا مقاومت کرده است.39
درحالیکه عمده کشورهای همسایه(ازجمله عراق و کشورهای حاشیه خلیجفارس) ،تولیدکننده تیالپیا هستند

پیگیری اجرای طرح احیای اراضی خوزستان و ایالم

 29روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی
 30خبرگزاری تسنیم  ،کد خبر1228077 :
 31خبرگزاری ایرنا ،کد خبر82098897 :
 32خبرگزاری تسنیم ،کد خبر942104 :
 33خبرگزاری ایرنا ،کد خبر82449855 :
 34حجتی ،وزیر جهاد کشاورزی ،خبرگزاری ایانا ،کد خبر42164 :
 35خبرگزاری تسنیم ،کد خبر1364561 :
 36جامعه خبری-تحلیلی الف ،کد خبر408394 :
 37پایگاه خبری -تحلیلی عیار آنالین ،کد خبر212337 :
 38خبرگزاری ایسنا ،کد خبر95011805976 :
 39خبر آنالین ،کد خبر2907 :
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ازجمله اقدامات مهم وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم ،پیگیری جدی این وزارتخانه در راستای احیای اراضی
استانهای خوزستان و ایالم بود .طرح احیای  550هزار هکتاری اراضی کشاورزی خوزستان و ایالم در سال  75به
تصویب رسید .40اما اجرای آن قریب به دو دهه به تعویق افتاد تا اینکه در دیماه سال  92و پس از سفر رئیسجمهور
و هیئت دولت یازدهم به استان خوزستان 1.5 ،میلیارد دالر از محل صندوق توسعه ملی جهت تسریع در پیشرفت این
طرح در نظر گرفته شد که با اختصاص این اعتبار در سال  ،93اجرای سریع آن از مهرماه همان سال آغاز شد.41
بهمنماه سال  ،95حجتی ،وزیر جهاد کشاورزی از اتمام عملیات اجرایی  234هزار هکتار از اراضی و تحویل آن به
کشاورزان خبر داد .42همچنین به گفته وی ،در سال  96مابقی  84هزار هکتار از فاز اول این طرح به پایان میرسد.43
قابل ذکر است به گفته عظیمی ،مشاور ارشد مدیرعامل جهاد نصر ،در طرح 550هزار هکتاری خوزستان ،
نظامهای بهرهبرداری مرتبط با طرح همچون گذشته و به شیوه غیرعلمی و بدون برنامهریزی دنبال میشود.44

امضای تفاهمنامه با سایر کشورها
وزارت جهاد کشاورزی طی  4سال اخیر ،ضمن توسعه همکاریها با سایر کشورها ،روند واردات گستردهی نهادههای
فناورانه را شدت بخشید و از این حیث ،وابستگی کشور بیشتر شد .45ازجمله نهادههای اصلی بخش کشاورزی که عمدتاً
عمدتاً از طریق واردات تأمین میشوند را میتوان به خوراک دام و طیور ،46تخم چشم زده ماهی قزلآال 47و همچنین
اسپرم گاو 48اشاره کرد.
طی سالهای  92تا  ،95وز ارت جهاد کشاورزی با امضای یادداشت همکاری با کشورهایی ازجمله روسیه ،اوکراین،
قزاقستان ،گرجستان ،برزیل ،غنا و ویتنام زمینه گسترش فعالیتهای فرا سرزمینی را فراهم آورده است.49
همچنین امضای تفاهمنامه همکاری با کشورهای نروژ ،یونان و فرانسه درزمینه آبزیپروری ،50چین درزمینهی شیالت،
تولیدات گیاهی ،تحقیقات ،جنگل و مرتع 51و امضای موافقتنامه قرنطینه گیاهی و دامی با کشورهای قرقیزستان 52و
برزیل 53نمونههای دیگری در این زمینه محسوب میشوند.

 40خبرگزاری ایرنا ،کد خبر81446831 :
 41جام جم آنالین ،کد خبر2041055867748810953 :
 42خبرگزاری ایسنا ،کد خبر95111913569 :
 43خبرگزاری تسنیم ،کد خبر1337477 :
 44اعم از الگوی کشت ،آموزش نیروی انسانی ،شکلدهی زنجیره تولید تا مصرف و بازار محصوالت زمینهای احیاشده
 45الزم است ذکر شود توجه به خودکفایی در محصوالت اساسی باید در طول زنجیره تولید مدنظر قرار گیرد .به گونهای که تأمین نهادههای
تولید ،مانند کود ،بذر و ماشینآالت تا محصول نهایی ،از منابع داخلی تأمین شوند.
 46خبرگزاری تسنیم ،کد خبر1422568 :
 47خبرگزاری فارس ،کد خبر13950930001217 :
 48روزنامه کیهان ،کد مطلب90947 :
 49خبرگزاری فارس ،کد خبر13960115000478 :
 50خبرگزاری صدا و سیما ،کد خبر1430871 :
 51خبرگزاری ایانا ،کد خبر34895 :
 52خبرگزاری ایرنا ،کد خبر82437918 :
 53خبرگزاری ایلنا ،کد خبر500530 :
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یکی از اقدامات قابل تأمل وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم ،توسعه شدید و بدون مالحظه همکاری با کشور
فرانسه است .امضای قراردادهای متعدد همکاری در امور زراعت ،باغبانی ،شیالت ،دام و طیور و اصالح نژاد و همچنین
توسعه همکاری در زمینههای بهداشتی و قرنطینهای ازجمله موارد موردتوافق بین ایران و فرانسه 54در طول چهار سال
گذشته است.
وزارت جهاد کشاورزی اگرچه مخالف واردات محصوالت کشاورزی است که امکان خودکفایی آن در کشور وجود دارد؛
اما طی  4سال اخیر ،با حمایت نکردن از توسعه و تولید نهاده های اولیه مختلف غذایی و کشاورزی نظیر اسپرم گاو،
تخم چشمزده ماهی و  ..کشور را به بازار نهادههای فناورانه خارجی تبدیل نموده است55؛ بدین ترتیب ،قسمت انتهایی
زنجیره واردات محصوالت غذایی کنترل میشود؛ اما قسمتهای ابتدایی زنجیره – شامل نهادههای تولید آن محصول-
بهراحتی به کشور وارد می شود؛ این در حالی است که فعالیت اصلی در راستای تأمین امنیت غذایی یک کشور ،توسعه
فناوری تولید محصوالت از ابتدا تا انتها است.
واردات گسترده نهادههای دانشبنیان کشاورزی و دامی در حالی طی  4سال گذشته صورت پذیرفته که سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ساالنه با انجام هزاران تحقیقِ گرانقیمت ،نتوانسته نقش مؤثری در بهبود وضعیت
بخش کشاورزی داشته باشد.

 54خبرگزاری تسنیم ،کد خبر985856 :
 55پایگاه خبری – تحلیلی عیار آنالین ،کد خبر62701 :
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 امور مغفول
پیشرفت کندِ آمادهسازی پرتال کشاورزی
یکی از ضروریات یک برنامهریزی دقیق ،دسترسی به اطالعات صحیح ،بهروز و کامل است .در بخش کشاورزی نیز
داشتن اطالعاتی همچون حجم تولید محصوالت کشاورزی ،پیش بینی شرایط تولید ،حجم واردات و صادرات ،شرایط

بازار وغیره ازجمله لوازم اساسی برای مدیریت این بخش محسوب میشود.
واردات محصوالت کشاورزی در زمان کفایت میزان تولیدات داخلی ،نتیجهی نبود آمار دقیق و شفاف از ذخایر موجود
در کشور است .همچنین ضعف بازاریابی در این بخش نیز به عدم شناخت از وضعیت بازار محصوالت داخلی برمیگردد.
از سوی دیگر عدم شفافیت در فرآیند تولید و توزیع محصوالت کشاورزی نیز زمینه ایجاد و رشد واسطههای غیرضروری

در این بخش را فراهم کرده است.
بر همین اساس ایجاد درگاه اطالعاتی ،بهروز و جامع در قالب «پرتال کشاورزی» که شامل آمارهای تولید ،صادرات،
واردات ،شرایط بازار وغیره باشد ،یکی از مهمترین تکالیف وزارت جهاد کشاورزی محسوب میشود.
زنجیره56

بهرغم پیگیری های مرکز آمار و فناوری اطالعات وزارت جهاد کشاورزی امّا برخی سازمانهای دخیل در
همکاریهای الزم را جهت تحقق اهداف طرح پرتال نداشتند .الزم است ذکر شود این عدم همکاریها در حالی صورت
گرفت که طبق ماده  22قانون افزایش بهرهوری 57و ماده  48رفع موانع تولید ،نهادهای مربوط ملزم به همکاری بودند.58

بیتوجهی به طرحهای آبخیزداری و مرتعداری
برای افزایش بهرهوری آب در کشور ،جلوگیری از هدررفت آب در تمام مراحل تولید ،توزیع و مصرف کشاورزی ،ضروری
به نظر میرسد .تبخیر مستقیم بیش از  70درصد آب ورودی به کشور به خاطر اجرای ضعیف طرحهای آبخوانداری و
عدم ذخیرهسازی زیرسطحی و اتالف شبکههای توزیع ،عامل اصلی هدر رفت منابع آبی کشور است .59آبخیزداری و به
خصوص احیای مرتعداری میتواند نقش مؤثری در افزایش حجم آبهای تجدید پذیر و کاهش نرخ تبخیر و اثرات
تغییر اقلیم و کنترل فرسایش خاک داشته باشد .60این در حالی است که متأسفانه در  4سال اخیر ،توجه چندانی از
سوی وزارت جهاد کشاورزی به این اقدامات نشده است؛ که البته ریشه اصلی آن را در ناهماهنگی میان ساختارهای
مدیریت منابع آب باید جستجو کرد .وزارت نیرو تمام تالش خود را برای ذخیره سطحی آب بهکار گرفته و وزارت جهاد
کشاورزی نیز تمرکز خود را بر بهرهوری مصارف آب درون مزرعه قرار داده است .بخش اعظمی از آب تخصیصیافته به
بخش کشاورزی ،پیش از رسیدن به مزرعه در مرحله انتقال و توزیع به هدر میرود61؛ بنابراین میتوان گفت پراکندگی

 56از جمله سازمان دامپزشکی در زمینه ارائه اطالعات کشتارگاه ها ،گمرک ،در زمینه ارائه اطالعات ترخیص و درب خروج و شرکت بازرگانی
دولتی ایران در زمینه ارائه اطالعات مربوط به موجودی انبارها و ذخایر
 57مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،کد خبر782387 :
 58دولت مکلف است ظرف مدت یکسال از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون ،اقدامات الزم را برای ایجاد سامانه دادهها به منظور شناسایی
دقیق واحدهای تولیدی محصوالت کشاورزی انجام دهد تا امکان پرداخت یارانه نقدی یا غیرنقدی به تولید محصوالتی که در بخش کشاورزی
نیاز به حمایت دارند فراهم شود.
 59روزنامه دنیای اقتصاد ،کد مطلب866821 :
 60خبرگزاری ایرنا ،کد خبر81939215 :
 61خبرگزاری ایرنا ،کد خبر82452176 :
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بخشهای مدیریت منابع آبی ،دلیل اصلی ضعف در این حوزه است .همچنین مقاومت سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخیزداری در واگذاری بهرهبرداری عرصههای طبیعی از ترس سوءاستفاده بخش خصوصی و تغییر کاربری ،منجر به
عدم مشارکت سرمایه ها و توان مردمی در عرصه بزرگ احیای منابع طبیعی شده و بودجه فعلی این سازمان به هیچ
عنوان پاسخگوی نیاز کشور نبوده و نخواهد بود.

مدیریت ناکارآمد در حوزه پیشگیری ،شناسایی و درمان بیماریهای دام و طیور
پیشگیری ،تشخیص و قرنطینه سازی دام و طیور آلوده ،از مهمترین رسالتها و وظایف سازمان دامپزشکی -ذیل وزارت
جهاد کشاورزی -است .طی 4سال اخیر ،درنتیجه اهمال سازمان دامپزشکی در اجرای این مسئولیتها ،بحرانهای
متعددی در حوزه دام و طیور ایجادشده است .بهگونهای که در دولت یازدهم ،شیوع بیماریهای حوزه دام و طیور،
هزینههای گزافی را بر دامداران کشور و مسئوالن تنظیم بازار وارد کرد.
با شناسایی سویههای جدید بیماری تب برفکی در زمستان سال  ،6294انتظار میرفت با شکلگیری یک ستاد بحران،
اقدامات الزم برای اجرای گسترده واکسیناسیون و قرنطینه دامهای آلوده انجام گیرد .لکن با تشخیص دیرهنگام این
بیماری و بیتوجهی مسئولین سازمان دامپزشکی به هشدارهای شرکتهای واکسنسازی مبنی بر عدم توانایی تأمین
تعداد واکسن موردنیاز ،عمالً بیماری تب برفکی فراگیر شد .63درنهایت در اثر تب برفکی 31 ،هزار رأس دام تلف
شدند.64
همچنین در سال  ،95بیماری آنفلوآنزای پرندگان( 65تیپ  (H5N8تلفات زیادی را از مرغداران کشور گرفت؛ تحت
تأثیر شیوع این بیماری ،کشورهای عراق 66و آذربایجان 67واردات مرغ و تخممرغ از ایران را بهطور موقت ممنوع کردند.
نگاهی به پرونده سازمان دامپزشکی در کنترل بیماریهای دام و طیور 68از قبیل تب برفکی ،آنفلوآنزا و تب کریمه
کنگو ،خود بیانگر عملکرد نهچندان مناسب سازمان دامپزشکی کشور درزمینه کنترل بیماریهای دام و طیور طی
سالیان گذشته است .بهگونهای که مسئولین این سازمان بهجای توجه به پیشگیری ،تشخیص و قرنطینه دام و طیور
آلوده 69همواره دلیل بروز این قبیل بیماریها را کمبود بودجه عنوان مینمایند.70

عدم ارائه الگوی مصرف مواد غذایی مناسب
ازجمله مهمترین مسائل در تأمین امنیت غذایی در کشورها ،اصالح الگوی غذایی 71آن کشور با توجه به حمایت از
تولید و تأمین محصوالت است .در تدوین یک «الگوی تولیدِ» مطلوب باید «الگوی مصرف» را نیز مدنظر قرارداد؛ به

 62خبرگزاری ایسنا ،کد خبر94112616492 :
 63پایگاه خبری – تحلیلی عیار آنالین ،کد خبر211712 :
 64خبرگزاری ایسنا ،کد خبر95023119386 :
 65خبرگزاری ایانا ،کد خبر37125 :
 66خبرگزاری تسنیم ،کد خبر1249879 :
 67خبرگزاری تسنیم ،کد خبر1249721 :
 68خبرگزاری ایانا ،کد خبر30711 :
 69عیار آنالین ،کد خبر192063 :
 70باشگاه خبرنگاران ،کد خبر5916262 :
 71سالمت نیوز ،کد خبر181126 :
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این معنا که حجم اصلی تولیدات باید بر مبنای مصارف انجام گیرند .بر همین اساس توجه به اصالح الگوی مصرف،
زمینه تعیین الگوی تولیدی مطلوب را فراهم خواهد کرد.
به همین دلیل دولت با اساسی قلمداد نمودن محصوالتی همچون روغن و شکر ،همواره باید برای کنترل بازار این قبیل
محصوالت ،ذخایر استراتژیک تامین نماید و یارانه مصرف را در درجه اول صرف این محصوالت کند .این در حالی است
که برای اقالم مهمی همچون شیر ،برنامه ی حمایتی منظم و مستمری ندارد ؛ نتیجه اینکه به سبب حمایت نشدن و
عدم تخصیص یارانه مصرف برای لبنیات ،72سبوس گندم و  ...بیماریهای زودرس در کشور شایع میشود.
نقدی که به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با امنیت غذایی و اصالح الگوی مصرف وجود دارد اینکه ،الگویی
که در حال حاضر در هرم غذایی مردم جا گرفته ،الگوی غذایی غربی 73است .نتیجه پیادهسازی این الگو ،مصرف باالی
نمک ،شکر و روغن است؛ موادی که هرکدام در ابتالی جامعه به بیماریهای مختلف ،نقش آشکار دارند.74

رها شدن بنگاههای خرد روستایی
بیش از  90درصد تولیدات کشاورزی در روستاها تولید میشود 75و شغل اصلی روستاییان کشاورزی است؛ متأسفانه،
به رغم بیانات مقام معظم رهبری در مورد اه میت رونق کشاورزی و صنایع تبدیلی و بازاررسانی محصوالت روستایی76
و مأموریتهای وزارت جهاد کشاورزی در مورد روستا 77؛ وزارت جهاد کشاورزی خود را متولی روستا و بهویژه اقتصاد
روستا نمیداند .به همین سبب ،برنامهای برای مدیریت و ساماندهی واحدهای اجتماعی -اقتصادی روستایی ندارد78؛
ازاینرو ،در چهار سال گذشته برنامه و اقدامی در راستای مدیریت واحد بنگاههای خرد روستایی نداشته است.
در حال حاضر عدم مسئولیتپذیری وزارت جهاد کشاورزی درزمینه توسعه روستایی ،وجود بیش از  23نهاد دولتی و
غیردولتی مرتبط با روستا ،سبب بروز تشتت در سیاستگذاری و اشتباهات اساسی در اجرای برنامههای توسعه روستایی
میشود.
رویکرد اصلی دولت یازدهم در رابطه با توسعه روستایی ، ،ضریب دادن به کسبوکارهای لوکس و فرعی در روستاها
است .این رویکرد دولت در حقیقت حاصلی جز از مزیت افتادن روستا ،بیهویت شدن جامعه روستایی و مهاجرت
اجباری روستاییان ندارد .79توضیح آنکه شاکله اصلی اشتغال جوامع روستایی ،مزیتهای رقابتی و پایدار کسبوکارهای
کشاورزی در مقایسه با سایر مشاغل جوامع شهری است .لذا راه برونرفت از مشکالت مهاجرت وتخلیه روستاها ،توجه
به توسعه حلقههای پسین و پیشین کشاورزی ،خدمات و صنایع تخصصی مرتبط است.

 72خبرگزاری خانه ملت ،کد خبر238601 :
 73اتاق شیشه ای خبر ،کد خبر109918 :
74تبیان ،کد خبر219369 :
75طبق آمار معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و همچنین مرکز آمار ایران
 76بیانات در دیدار با اعضای هیئت دولت()94/06/04
 77پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری ،کد خبر13506 :
 78طبق قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی(مواد  2 ،1و  8از اساسنامه تشکیل وزارت جهاد کشاورزی) وزارت جهاد کشاورزی ،به عنوان
متولی توسعه روستایی کشور تعیین شده است.
 79رویکرد دولت یازدهم جهت توسعه اقتصادی روستا ،عمدتا توجه به حوزههای صنایع دستی و گردشگری بوده است.
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همچنین با توجه به اینکه خأل اصلی رونق اقتصادی روستاها ،خرد بودن بنگاههای اقتصادی روستاها محسوب میشود،
راهکار عالج آن بر اساس مطالعه تجربیات کشورهای موفق ،ایجاد و سازماندهی تأمینکنندهها ( )Providerو توسعه
گرها ( )Developerتاز سوی نهادهای واسط غیردولتی است.
از جمله ایرادات دیگر در توسعه روستایی ،برنامهریزی یکسویه و از باالبهپایین بدون توجه به نیاز و ظرفیت واقعی
روستاها است .بهعنوانمثال ،طرح «هادی» که تنها طرح توسعهای در روستاها محسوب میشود ،عموماً بدون کسب
نظر اهالی روستا -خصوصاً دهیار و شورای اسالمی روستاها -تهیه و تصویب میگردد و جالب آنکه برای بازبینی و
انطباق طرحهای مصوب ،هزینههای گزافی از روستاییان اخذ میشود .راهکار اصلی برای حل مشکل عدم مشارکت در
تصمیمگیریهای روستایی (بهخصوص جوانان روستایی) ،گسترش تشکلهای روستایی و برنامهریزی تعاملی نیاز-
ظرفیت در روستاهاست.

تأخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت و پرداخت مطالبات کشاورزان
باوجود موفقیت این وزارتخانه درحرکت به سمت خودکفایی ،رشد نامناسب قیمت خرید تضمینی گندم در دوسال
انتهایی دولت و همچنین تأخیر د ر پرداخت مطالبات کشاورزان از نقاط تاریک در کارنامه دولت یازدهم محسوب
میشوند.
قیمت خرید تضمینی گندم عامل مهمی در افزایش تولید و ترغیب کشاورزان به فروش گندم به دولت قلمداد میشود.
طبق قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی ،دولت تا پایان شهریورماه هرسال ،باید نرخ خرید تضمینی سال زراعی
جدید را از طریق رسانهها اعالم نماید .80باوجود این ،دولت طی سالهای  94 ،93و  95در تعیین و اعالم نرخهای
خرید تضمینی تأخیر داشت؛ بهگونهای که نرخ خرید تضمینی محصوالت در سال  94با  41روز تأخیر و در آبان ماه
تعیین شد .81در سال  95نیز قیمتهای خرید تضمینی در اسفندماه ،اعالم گردید.82
همچنین با وجود تالش کشاورزان در راستای افزایش تولیدات کشاورزی طی  4سال گذشته ،دولت در پرداخت
مطالبات گندمکاران ،83ذرتکاران 84و صنایع قند 85و شکر 86تعلل ورزید.
تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان موجب افزایش بدهیها ،جرائم ناشی از معوقات بانکی کشاورزان و کمبود نقدینگی
موردنیاز کشاورز برای آغاز بهنگام بعدی میشود که این امر مستقیماً بر خودکفایی و حجم تولیدات زراعی سال بعد
اثرگذار خواهد بود.

 80اقتصاد نیوز ،کد خبر161565 :
 81خبرگزاری ایسنا ،کد خبر94081307404 :
 82خبرگزاری ایسنا ،کد خبر94081307404 :
 83خبرگزاری ایانا ،کد خبر45583 :
 84خبرگزاری ایسنا ،کد خبر95050100722 :
 85روزنامه کیهان ،کد مطلب92923 :
86خبر آنالین ،کد خبر559487 :
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عدم ورود بخش خصوصی به بخش تحقیقات کشاورزی
سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی کشور با حدود  12هزار نفر پرسنل و حدود هزار میلیارد تومان بودجه
سالیانه 87ازجمله بزرگترین نهادهای تحقیقاتی کشور محسوب میشود
ازجمله اقدامات سازمان تحقیقات کشاورزی در دولت یازدهم میتوان به واگذاری  105دانش فنیِ تجاریسازی شده
به بخش خصوصی ،حمایت از ورود بخش خصوصی به حوزه تولید واکسن ،88معرفی  417رقم بذر زراعی جدید،89
تقویت سیستم ایمنی ماهی قزلآال 90و  ...نام برد.
اما باوجود این دستاوردها  ،سازمان تحقیقات کشاورزی آنگونه که شایسته اعتبار و بودجهای که در اختیار دارد
نتوانسته است در رفع مشکالت کشاورزان و دامداران مؤثر و کارا عمل نماید .بخش قابلتوجهی از بودجه سازمان
تحقیقات کشاورزی ،جهت پرداخت حقوق کارکنان سازمان هزینه میشود؛ به همین سبب ،بودجهای برای تحقیقات
و تجاریسازی باقی نمی ماند .بنابراین وابسته نمودن حقوق کارکنان سازمان به خروجی تحقیقاتشان ،یکی از
راهحلهایی است که میتواند در جهت رفع اشکال فوق مطرح شود.
ازجمله مواردی که حجتی ،وزیر جهاد کشاورزی بر آن تأکید داشته ،91تالش جهت ورود بخش تحقیقات کشاورزی
به بخش خصوصی بوده است .لکن مسئوالن سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی کشور ،با وجود اینکه بیش
از سایر ارگانها افزایش اعتبارات سالیانه داشته است ،92در خصوصیسازی بخش تحقیقات کشاورزی ناتوان و در ارتقای
کیفیت کشاورزی در ایران ناموفق بودهاند.

 87الیحه بودجه 96
 88خبرگزاری ایسنا ،کد خبر95091307105 :
 89خبرگزاری ایرنا ،کد خبر82361744 :
 90پایگاه خبری کانون انجمن های صنایع غذایی ایران ،کد خبر3297 :
 91خبرگزاری ایرنا ،کد خبر82096261 :
 92خبرگزاری تسنیم ،کد خبر1418905 :
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 تحوالت مرتبط پیرامونی
موافقت مجلس با برداشت  1.5میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی جهت اشتغالزایی روستایی
دولت یازدهم جهت ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری ،تصمیم بر ارائه تسهیالت به این مناطق گرفت .در
همین راستا ،آذرماه سال ،95الیحه یکفوریتی برداشت  1.5میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی (جهت ایجاد اشتغال
جوانان روستایی) در مجلس تصویب شد93؛ دولت در ابتدا تصمیم داشت بهواسطه نامهنگاری با مقام معظم رهبری
مجوز این میزان برداشت را دریافت نماید 94؛ لکن رهبری بررسی کارشناسی در این رابطه را بر عهده مجلس قرار دادند.
دولت نیز آذرماه سال  ،95الیحه دوفوریتی خود را در همین زمینه تقدیم مجلس کرد.95
این الیحه البته با موافقتها و مخالفتهایی از سوی کارشناسان ،مسئولین و نمایندگان مجلس روبرو شد .بررسی
اظهارات مسئولین دولت نشان میداد که یکی از گزینههای اصلی برای هدایت اعتبارات مدنظر الیحه ،صنایع گردشگری
و روستایی بود .مسئولین دولتی در الیحه تقدیمی به مجلس ،بر توسعه صنایعدستی و گردشگریِ روستایی تمرکز
کردند؛ بهگونهای که می توان گفت در نظر ایشان پیشرفت روستا وابستگیِ وثیقی به توسعه این صنایع دارد96؛ ناگفته
نماند که عالوه بر صنایع گردشگری« ،کشاورزی» و «مسکن روستایی» نیز دو گزینهی بدیل برای مصرف اعتبارات
مندرج در الیحه بودند که هر کدام موافقانی داشتند.
اما در سوی مقابل ،این الیحه با مخالفتهایی نیز روبرو گشت .مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی بهمن ماه 95
با انتشار گزارش کارشناسی به بیان ایراداتی درباره الیحه برداشت 1.5میلیارد دالری پرداخت و پیشنهاد رد کلیات آن
را داد .97در گزارش مرکز پژوهشها آمده است که با توجه به انتخاب سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی طرح و
به دلیل عدم تسلط نظارتی مجلس بر این سازمان ،نمایندگان قدرت نظارتی و اثربخشی خود را بر طرح از دست
خواهند داد .عالوه بر این ،طبق گزارش فوق ،سازمان برنامه و بودجه فاقد بدنه و تجربه مدیریتی در امور روستا بیان
شده است.
همچنین مرکز پژوهشها مجلس بیان داشت که طبق ماده ( ) 1قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی ،مسئول توسعه
روستایی کشور ،وزارت جهاد کشاورزی است؛ به همین دلیل انتظار میرفت متولی طرح مذکور در روستاها وزارت
جهاد کشاورزی باشد.
پس از گذشت طرح مباحث فراوان میان دولت ،کمیسیونهای تخصصی مجلس ،هیئت رئیسه و مرکز پژوهشهای آن
و همچنین فعالین توسعه روستایی ،سرانجام الیحه مذکور در تیرماه  96به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.

93خبرگزاری مهر ،کد خبر3840031 :
94پایگاه خبری  -تحلیلی عیار آنالین ،کد خبر218729 :
95خبرگزاری فارس ،کد خبر13950901000758 :
96بررسی اظهارات پُرتکرار مسئولین نشان میداد که توسعه صنایع دستی به عنوان محل اصلی مصرف مبلغ فوق درنظر گرفته شده است .در
همین راستا موالوردی ،معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده از تالش دولت جهت عرضه و فروش صنایع دستی روستایی و عشایری
کشور خبر داد (رجوع شود به خبرگزاری تسنیم ،کدخبر .)1290453 :همچنین رضوی ،معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست
جمهوری ،مهمترین عنصر تولید ثروت در روستاهای کشور را صنایع دستی عنوان نمود .زیرا به اعتقاد وی صنایع دستی روستایی ،به میزان
یک سوم تولید نفت ،پتانسیل ارزآوری دارد(.رجوع شود به خبرگزاری تسنیم ،کدخبر)1289457 :
97گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان اظهارنظر کارشناسی درباره« :الیحه اعطای تسهیالت از محل منابع صندوق توسعه ملی برای
ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته ،عشایری و مرزی» ؛ شماره مسلسل گزارش2-15300 :
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شکست در فرصت تجارت با روسیه و کشورهای همسایه
نقشآفرینی در «تجارت غذا» در منطقه بهوسیله توسعه صادراتِ محصوالت غذایی به کشورهای همسایه و همچنین
توسعه مبادالت تهاتری با همسایه های شمالی ،راهبرد مناسبی برای تقویت امنیت غذایی کشور محسوب میشود.
گوشت مرغ ،تخممرغ ،98انواع آبزیان ،99لبنیات 100و غیره ازجمله محصوالتی هستند که ظرفیت صادراتی آنها در
کشور وجود دارد.
در همین راستا و در پی تنش سیاسی بین کشورهای روسیه و ترکیه ،روسیه واردات محصوالت کشاورزی را از ترکیه
ممنوع اعالم کرد .101این موضوع فرصت مناسبی را در اختیار ایران قرار داد و مسئولین برای تسهیل صادرات به روسیه
اقداماتی را انجام دادند .با وجود این ،وزارت جهاد کشاورزی نتوانست در این زمینه کارنامه مثبتی را از خود بر جای
بگذارد .بهعنوان نمونه در مورد وضعیت بازار صادراتی مرغ و لبنیات ،بعد از گذشت چند ماه ،تنها چند محموله کوچک
از مواد غذایی به این کشور صادر شد .102قابلرقابت نبودن ازنظر قیمت و رعایت نشدن برخی پروتکلهای بهداشتی از
مهمترین دالیل عدم تمایل روسها به محصوالت کشاورزان ایرانی بود.103
در سال  96نیز  ،با افزایش تنشها بین عربستان و قطر ،کشورهای حاشیه خلیجفارس ،صادرات مواد غذایی را به قطر
متوقف کردند .کل واردات قطر در سال  2016از کشورهای دنیا حدود 25میلیارد دالر بوده که 1.2میلیارد دالر آن
مواد غذایی و کشاورزی بوده است .در این سال ،کشورهای عربستان 323میلیون ،امارات 377میلیون ،بحرین 45میلیون
و مصر 71میلیون دالر به قطر صادرات مواد غذایی داشتهاند ،یعنی 30درصد واردات غذایی قطر از این چهار کشور
بوده است .104با توجه به نیاز قابلتوجه قطر به محصوالت کشاورزی ،این فرصت برای ایران فراهم شد تا بار دیگر توان
خود را در بازارهای صادراتی محصوالت کشاورزی بیازماید .در همین راستا نیز چند محموله غذایی از سوی ایران به
قطر صادرشده است؛ لکن کشور ترکیه با شتاب بیشتری محصوالت غذایی خود را به قطر صادر میکند.105
با توجه به وجود پتانسیل صادرات  5میلیاردی مواد غذایی به قطر ،در صورت توجه ناکافی و تعلل در صادرات
محصوالت کشاورزی به قطر ،این فرصت نیز همانند فرصت صادرات به روسیه از دست خواهد رفت.106

ضعف در مدیریت منابع آبی
بهرغم سیالبهای متعدد در کشور ،مسئولین بر آمار و اطالعات خشکسالی تمرکز داشتند .مقاالت منتشرشده در
رسانههای دولتی بر اتمام ذخایر آبهای زیرزمینی تا  10سال آینده در صورت ادامه روند فعلی و ضرورت کاهش
جمعیت کشور متناسب با میزان آب موجود تأکید شده است .107کالنتری ،مشاور معاون اول رئیسجمهور در امور آب،

 98خبرگزاری مهر ،کد خبر3996791 :
 99باشگاه خبرنگاران ،کد خبر4787068 :
 100سایت خبری -تحلیلی عصر ایران ،کد خبر536280 :
 101خبرگزاری فارس ،کد خبر13920522001326 :
 102خبرگزاری ایسنا ،کد خبر95021206781 :
 103خبرگزاری مهر ،کد خبر2445591 :
 104خبرگزاری مهر ،کد خبر3997317 :
 105روزنامه دنیای اقتصاد ،کد مطلب1104270 :
 106اقتصاد آنالین ،کد خبر198062 :
 107خبرگزاری ایرنا ،کد خبر44215 :
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کشاورزی و محیطزیست ،در اظهاراتی از لزوم مهاجرت  50میلیون ایرانی از کشور بابت فقدان منابع آبی موجود در
آیندهای نزدیک خبر داد .108این در حالی است که غالباً در اظهارات مقامات دولتی هیچ اشارهای به بارشهای گسترده
نزوالت آسمانی ،وقوع سیالبهای متعدد در فصول مختلف سال و ناتوانی دولت در مدیریت آب نشده است.
کارشناسان معتقدند برای حفاظت همزمان از منابع آبوخاک و بهرهبرداری صیانتی از منابع طبیعی ،بهتر است نگاه
سازهای در مدیریت منابع آب را به نگاهی مبتنی بر «آبخیزداری» تغییر داد .109نگاهی که با اقلیم کشور همخوانی
بیشتری دارد و با عملیاتی نمودن آن میتوان از تبخیر منابع آب 110و فرسایش خاک جلوگیری نمود .111این در حالی
است که از سال  93تاکنون سهم اعتبارات آبخیزداری در بودجه ساالنه کشور فقط سه درصد اعتبارات تملک داراییهای
سرمایهای مدیریت منابع آب است و  97درصد باقیمانده صرف عملیات سازهای میشود.112
با وجود عدم موفقیت سیاست سدسازی ،مدیران آبی کشور همواره بر «کنترل شدید تقاضا» و تأمین آب از طریق نگاه
سازهای به طرحهای انتقال آب تاکید داشتند .نگاهی که بهرغم احداث بیش از  650سد 113در طول سالهای پس از
پیروزی انقالب اسالمی و در دست مطالعه داشتن بیش از  400سد دیگر ،هنوز در کنترل سیالبها و رفع کمآبی
ضعفی آشکار دارد.

ارسال الیحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس
درحالیکه مسئوالن وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت 114و جهاد کشاورزی 115هرگونه جداسازی بخش بازرگانی
از وزارتخانههای تولیدی را رد میکردند ،خردادماه سال  ،95دولت با تصویب دو فوریت الیحه تفکیک وزارت صنعت،
معدن و تجارت در هیئت دولت ،آن را به مجلس فرستاد .بهاینترتیب احیای وزارت بازرگانی مجدداً کلید خورد .نکته
قابلتوجه در متن الیحه این است که دولت در قالب تبصره  1ماده  1آن ،قصد دارد قانون تمرکز وظایف و اختیارات
بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را بهطور کامل لغو و بهموجب این الیحه ،کلیه وظایف و اختیارات واگذارشده
از وزیر و وزارت جهاد کشاورزی به وزیر و وزارت بازرگانی منتقل کند.116
بر اساس قانون تمرکز ،مسئولیت واردات ،صادرات و تنظیم بازار محصوالت کشاورزی داخلی ،بهویژه محصوالت اساسی،
در اختیار وزارت جهاد قرارگرفته است .117هرچند که طبق این قانون ،تنظیم بازار داخلی محصوالت کشاورزی بر عهده
وزارت جهاد قرارگرفته ،لکن ابزا ر الزم جهت تنظیم بازار اقالم کشاورزی موجود در بازار همچنان در اختیار وزارت
صنعت ،معدن و تجارت است .بر این اساس ،وظایف مراکزی همچون سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده ،و
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کشور است.
 112طبق جداول تفصیلی بودجه ساالنه کشور از سال 93تا96
 113بهطور متوسط ساالنه تنها  60درصد از مخازن سدها آبگیری میشود.
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ستاد تنظیم بازار -به دلیل داشتن ابزارهای نظارت و کنترل قیمتهای بازار -با وظایف وزارت جهاد کشاورزی در قانون
مذکور ،همپوشانی دارد.118
درخواست لغو کامل قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در قالب الیحه اصالح
ساختار دولت در حالی مطرحشده که بخش زیادی از دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه کشاورزی مدیون اجرای این
قانون بوده است .119مخالفت تشکل های صنفی بخش کشاورزی و مدیران و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی نسبت
به لغو قانون مذکور و تشکیل وزارت بازرگانی در حالی مطرح میشود که در سده اخیر ،بیش از  16بار ساختار وزارت
متولی صنعت تغییر کرده و برای هر تغییر حداقل  2سال از وقت مدیران و کارمندان ذیربط را درگیر جابهجاییها
ساختهاست.120
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