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تجارت
پاشنه آشیل صادرات محصوالت کشاورزی چیست؟

ضرورتهای توسعه صادرات سبز
با محدود ش�دن صادرات نفتی کشور ،به نظر میرسد فصل تازهای از تجارت خارجی ایران
با کش�ورهای دیگر آغاز ش�ده اس�ت و اگرچه درحالحاضر این فعالیت اقتصادی تحتتاثیر
تحریمهای انجامشده علیه ایران ،با مشکالت فراوانی همراه است اما میتواند آغاز یک روند
رو به رش�د باش�د .البته در این روند باید دید که پرداختن به ک�دام حوزهها در تجارت برای
تولیدکننده به صرفه است تا برنامهریزی و سرمایهگذاریها به آن سمت و سو هدایت شوند.
با توجه به ش�رایط اقلیمی و آب و هوای چهارفصل کش�ور ،بدون شک صادرات محصوالت
کش�اورزی میتواند یکی از ظرفیتهای جدی تجارت خارجی و ارزآوری برای ایران باش�د و
شاید به همین دلیل است که دبیر ستاد تنظیم بازار در گفتوگوهای خود ،تشکلهای تعاونی
روس�تایی و اتحادیههای کشاورزی را تش�ویق میکند تا در حوزه صادرات فعالتر شوند .اما
آیا این تشویقها بهتنهایی میتواند برای رونق صادرات کشاورزی کافی باشد؟ و اگر بخواهیم
در این زمینه حرفی برای گفتن داش�ته باشیم ،چه موانعی بر سر راه شکوفایی این حوزه قرار
دارد؟ با گزارش
در این باره همراه باشید.

editor@smtnews.ir

صادرات شاخص کیفی الزم دارد

به فروش میرس��اند و حاش��یه سود کمتری را
برای او به همراه خواهد داشت و دوم اینکه در
صادرات فله میزان ضایعات بسیار بیشتر است
که ه��ر دوی این عوامل به زی��ان صادرکننده
است.
رئی��س کمیس��یون ص��ادرات و واردات اتاق
بازرگانی اس��تان ف��ارس درباره دیگ��ر عوامل
موثر بر صادرات محصوالت کش��اورزی تصریح کرد :نکته
دیگری که در استفاده از ظرفیت استانهای واجد شرایط
تولید و صادرات محصوالت کشاورزی وجود دارد ،موضوع
ابزارها و زیرساختهای الزم برای توسعه صادرات است.
مثال در نحوه صادرات محصوالت کشاورزی به کشورهای
دیگر ،یکی از مهمترین عوامل در جلوگیری از فساد این
محص��والت و کم کردن ضایعات محصوالت کش��اورزی،
کاه��ش مدتزمان برداش��ت تا انتقال به کش��ور مقصد
است .در این شرایط ،استفاده از هواپیماهای کارگو یکی
از ش��یوههای متداول در جهان است اما ما به جز مقاطع
کوتاه��ی که به صورت اجارهای از ای��ن امکان برخوردار
بودهایم ،هنوز فاقد این ابزار هستیم.
بیتوجه��ی ب��ه ظرفیته��ای کش��ور ،مهی��ا نب��ودن
زیرس��اختهای صادرات��ی ،عدمبه��رهوری در صادرات،
دستورالعملهای متفاوت و متناقض و برخورد سلیقهای
و غیرکارشناس��ی با مقوله صادرات ،هر یک بهتنهایی نیز
میتواند صادرات یک کش��ور و نظ��ام اقتصادی آن را با
مشکالت عدیدهای مواجه کند.
ای��ن موضوع��ات در کش��ور م��ا ع�لاوه ب��ر اینک��ه
صادرکنن��دگان را برای حضور در ای��ن عرصه بیانگیزه
میکند ،کفه بازار رقابتی امروز در تجارت بینالملل را به
نفع رقبایی مانند پاکس��تان که در چند سال گذشته در
حوزه صادرات محصوالت کشاورزی بسیار مطلوب عمل
کرده ،س��نگین میکند و ایران بهتدریج بازارهای هدف
خود را در منطقه از دست میدهد.

عبدالمجید شیخی ،کارشناس اقتصاد
در گفتوگ��و ب��ا
عن��وان ک��رد:
تج��ارت در بخ��ش کش��اورزی یکی از
حوزههای اس��تراتژیک در سیستمهای
اقتصادی اس��ت و کش��ورهای پیشرفته
س��رمایهگذاریهای عظیم��ی در ای��ن
زمین��ه انج��ام دادهان��د؛ در کش��ور ما
نی��ز اگرچ��ه قابلیته��ای فراوانی برای
س��رمایهگذاری و ارزآوری در این زمینه وجود دارد
اما تا کنون به شکل مطلوبی درباره آن عمل نشده
است .شیخی در این زمینه افزود :تجارت کشاورزی
کش��ور در این س��الها دارای چند ویژگی بوده که
مهمترین آنه��ا صادرات محصوالت خام اس��ت .ما
در این س��الها در حالیکه میتوانستیم با فرآوری
محصوالت کش��اورزی ،ضم��ن ایجاد اش��تغال در
کش��ور ،س��ود بیش��تری را در اقتصاد ایجاد کنیم،
همواره ب��ا صادرات این محص��والت به صورت فله
و خام ،این فرصت را در اختیار کش��ورهای خریدار
محصوالت خود قرار دادهایم.
وی با اشاره به س��طح قابلتوجه زمین با قابلیت
کش��ت دی��م در کش��ور و توانایی تولی��د دانههای
روغنی درختی مثل روغن زیتون ،خاطرنشان کرد:
متاس��فانه ما در این زمینه نی��ز کوتاهی کردهایم و
ب��ه واردات روغن و دانهه��ای روغنی پرداختهایم و
عالوه بر از دست دادن فرصت تولید و صادرات این
محصوالت ،ساالنه میزان قابلتوجهی از محصوالت
تراریخته را نیز به س��بد غذایی مردم وارد کردهایم
ک��ه تحقیق��ات نش��ان میدهن��د دارای زیانهای
بلندمدت هستند.
این کارش��ناس حوزه کش��اورزی همچنین بیان
کرد :نکتهای که درحالحاضر باید توجه روزافزونی
به آن داش��ته باشیم این است که ما باید در زمینه

به خودتحریمی دامن نزنیم
محمد رش��یدی ،نماینده کرمانشاه
و عضو کمیس��یون کش��اورزی ،آب و
منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی
نی��ز در اینباره در گفتوگو با
اظهارکرد :به اعتق��اد من اوج رهایی
از وابستگی کشور میتواند در بخش
کش��اورزی رخ دهد اما خودتحریمی
ما را بیچاره کرده اس��ت و ربطی به تحریمهای
امری��کا ندارد .این موانع ناموجه بس��یار ،باعث
شده بسیاری از صادرکنندگان و سرمایهگذاران
عطای کار را به لقایش ببخشند و به جای رونق
تج��ارت خارج��ی و صادرات ،ش��اهد دلزدگی
فعاالن این حوزه باشیم.
رش��یدی یکی دیگ��ر از مش��کالت صادرات
در حوزه کش��اورزی کش��ور را خامفروشی به
ش��کلهای مختلف آن دانس��ت و تاکید کرد:
حقیقت این اس��ت ک��ه ما در این س��الها به

موضوع فرآوری در حوزه کش��اورزی
توجهی نداش��تهایم و همین موضوع
باعثش��ده در این بخش به ش��کل
مطلوبی عمل نکنیم.
وی گف��ت :قابلیته��ای فراوان��ی
در ای��ن حوزه در کش��ور وجود دارد
که میتوان��د به ارتقای ای��ن نوع از
تجارت کمک کند اما باید بس��ترهای مناسب
برای این موضوع نیز در کش��ور فراهم ش��ود و
وزارت جهادکش��اورزی اصلیترین نهاد در این
زمینه است.
نماین��ده کرمانش��اه و عض��و کمیس��یون
کش��اورزی مجلس در اینب��اره تاکید کرد :اگر
وزارت جهادکشاورزی در این زمینه نقش خود
را بهدرستی ایفا کند ،بسیاری از این مشکالت
حل میش��ود ،زیرا این وزارت جهادکشاورزی
اس��ت که از آمار تولید محصوالت مختلف آگاه

امسال  ۱۲۶هزار تن برگ سبز چای خریداری شد
رئیس س��ازمان چای کش��ور گفت :از ابتدای اردیبهشت و با آغاز فصل
برداشت برگ سبز چای تاکنون در مجموع  ۱۲۶هزار و  ۶۲۸تن برگ سبز
چای خریداری شده است.
به گزارش وزارت جهادکش��اورزی ،حبیب جهانس��از با بیان اینکه چین
پایی��زه از باغهای چ��ای تا پایان مهر ادامه دارد ،گفت :از برگهای س��بز
خریداریشده  ۶۰هزار و  ۴۱۰تن از نوع درجه یک و  ۶۶هزار و  ۲۱۸تن
درجه دو است.
وی با بیان اینکه ارزش برگ سبز خریداریشده  ۴۹۶میلیارد تومان است ،تصریح کرد :تاکنون
حدود  ۸۵درصد مطالبات چایکاران معادل  ۴۱۸میلیارد تومان به حساب آنها واریز شده و مابقی
نیز بهزودی واریز خواهد شد.
رئیس سازمان چای کشور با اعالم اینکه تاکنون در دو استان گیالن و مازندران ۲۸ ،هزار و ۴۹۱
تن چای خشک توسط کارخانههای چای تولید و به بازار عرضه شده ،خاطرنشان کرد :پیشبینی
میشود میزان تولید چای خشک در سال جاری به  ۳۰هزار تن برسد.

رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی

پیمان صفردوست

فلهفروشی به صرفه نیست
رئی��س کمیس��یون ص��ادرات و واردات اتاق
بازرگانی استان فارس نیز درباره لزوم توجه به
بازارهای خارجی محصوالت کش��اورزی اعتقاد
دارد که مش��کل اصل��ی کش��ور در این حوزه
این اس��ت که براس��اس یک آمایش سرزمینی
از ظرفیتهایی که هر اس��تان دارد ،در توسعه
اقتصادی استفاده نکردهایم.
خس��رو فروغ��ان در اینب��اره در گفتوگ��و با
اظهارک��رد :اگ��ر تا ام��روز در ای��ن زمین��ه موفق عمل
نکردهای��م ،مش��کل از برنامهریزیهای کل��ی ،مقطعی و
ناهماهن��گ بوده ،زیرا نباید انتظار داش��ته باش��یم یک
برنامهریزی موفق در یک اس��تان ،در س��ایر استانها نیز
به ش��کل مطلوب به نتیجه برس��د .باید برنامهریزیهای
خ��ود را بر مبنای ویژگیه��ا ،ظرفیتها و توانمندیهای
هر استان انجام دهیم اما متاسفانه آمایشهای سرزمینی
انجام شده درباره استانهای مختلف کشور هیچگاه مورد
اس��تفاده قرارنگرفتن��د و میبینیم که گس��ترش برخی
صنایع در اس��تانها ،نهتنه��ا در راس��تای بهرهگیری از
ظرفیتهای موجود در آن مناطق نیست ،که حتی مغایر
با اقلیم آنها نیز بوده است.
وی در اینباره افزود :در همین استان فارس که دارای
ظرفیتهای مناس��بی برای کشت و صادرات محصوالت
کش��اورزی اس��ت ،اگرچه به موضوع ظرفیت توجه شده
اما اس��تفاده بهین��ه از آن در دس��تور کار ق��رار نگرفته
اس��ت؛ معموال کش��اورزی در آن به صورت سنتی انجام
میش��ود که بازده بهینه ندارد و ع�لاوه بر آن ،صادرات
محصوالت کش��اورزی اغلب به صورت فله و سورتنشده
انجام میشود.
فروغان با اشاره به اینکه صادرات محصوالت بهصورت
فلهای ،تاثیر منفی خود را به دو ش��کل نش��ان میدهد،
خاطرنش��ان کرد :نخس��ت اینکه در ص��ادرات به صورت
فله ،صادرکننده محصول خود را با قیمتی بس��یار کمتر

سیدرضا نورانی /نماینده اتاق بازرگانی و

تجارت در بخش کش��اورزی ،چه در بخش
ص��ادرات و چ��ه در بخ��ش واردات دارای
شاخصهای کیفی باشیم.
وی در اینب��اره اف��زود :ای��ن نظارتها
سبب میش��ود از یک سو در بحث واردات
محص��والت نامرغ��وب را به س��بد غذایی
ایرانی��ان اضافه نکنیم و از س��وی دیگر ،با
صادرات محص��والت نامرغ��وب ،موجبات
از دس��ت رفتن بازار این محصوالت در کش��ورهای
هدف را از دست ندهیم.
ش��یخی با اش��اره به ای��ن موضوع ک��ه بازارهای
خارج��ی درحالحاض��ر بازارهای رقابتی هس��تند،
یادآور ش��د :خریداران محص��والت در این بازارها،
ب��ا اندک تفاوتی در کیفیت ،ی��ک محصول را برای
همیش��ه کنار میگذارند و با این کار بهراحتی یک
عرصه س��ودآوری برای یک کش��ور از بین خواهد
رفت.
ای��ن کارش��ناس اقتص��اد در حوزه کش��اورزی
تصریح کرد :درحالحاض��ر ،بهترین راهکار موجود
برای توس��عه تج��ارت در بخش کش��اورزی ،توجه
بیش��تر دول��ت و نهاده��ای زیرمجموع��ه آن ب��ه
موضوع محصوالت کش��اورزی است که باید توسعه
پیدا کن��د .دولت باید از بنگاهه��ای تولیدی بخش
کشاورزی ،توس��عه این بنگاهها ،ایجاد ارزشافزوده
برای محصوالت کش��اورزی ،ایجاد اش��تغال در این
بخش و همین طور خلق تش��کلهای کش��اورزی
حمایت کند.
ش��یخی در پایان تاکید کرد :توس��عه تجارت در
بخش کش��اورزی یکی از نقاط مغفولمانده اقتصاد
کش��ور اس��ت که با اندک��ی توج��ه و اراده در این
زمینه میتوانیم توان بالقوه آن را به صورت بالفعل
درآوریم.

سخن آخر
اس��ت و اقدام به برآورد و تخمین تولید ساالنه
میکند.
رشیدی در عین حال تصریح کرد :در مقابل
وقتی تصمیمگیری از وزارت جهادکش��اورزی
ستانده ش��ود ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت
تصمیمگیری در این زمینه را بر عهده میگیرد.
به همی��ن دلیل ممکن اس��ت ناگه��ان حجم
عظیمی از صادرات انجامشود و بهدنبال آن در
برخی س��الها با کمبود و گرانی داخلی مواجه
ش��ویم یا اینکه قیمت یک محصول در بعضی
س��الها به قدری کاهش مییابد که کشاورز از
خیر برداشت آن میگذرد.
وی در پایان گفت :به اعتقاد من سیاستهای
وزارت صنع��ت ،مع��دن و تج��ارت در بعض��ی
س��الها به صورت ناخواس��ته با رویکرد وزارت
جهادکشاورزی همسو نبوده است و بازنده این
وضعیت کشاورز ،مردم یا هر دوی آنها هستند.

اینکه ما بهدنبال رفع موانع تولید در کش��ور باش��یم و درصدد شکوفا کردن
کش��اورزی و در پی آن رونق صادرات کشاورزی برآییم ،بسیار مطلوب است و
ت سیاستگذاران و دستاندرکاران قرار گیرد.
قطعا این موضوع باید در اولوی 
اما حقیقت این اس��ت که از حرف تا عمل فاصله زیادی اس��ت .ما تا امروز در
حرف ،در بیان و در ش��عار سالهای متمادی درباره حمایت از تولید و صادرات
غیرنفتی و توسعه اقتصاد کشاورزی سخن گفتهایم و قانون و مصوبه و بخشنامه
صادر کردهایم که همگی زیبا و ش��یرین هم بودهاند اما باید ببینیم س��اختارها
و زیرس��اختها اعم از س��اختارهای اداری ،اجرایی ،بروکراسی و نیروی انسانی
کارآمد تا چه حد برای این کار آماده هس��تند و ما تا چه حد توانس��تهایم برای
رسیدن به این هدف بسترسازی کنیم.
در واقع قابلیتها و اس��تعدادهای ذاتی و طبیعی در یک سوی این معادله و
اراده دستاندرکاران برای بارور کردن این توان بالقوه در سویی دیگر است که
با اظهارنظر و س��خنرانی نمیتوان انتظار داش��ت فصل مشترکی در این زمینه
ایجاد شود.
م��ا ب��رای رونق حوزه کش��اورزی و تجارت ای��ن محص��والت نیازمند ایجاد
تسهیالت و راهکارهای عملی هستیم وگرنه همچنان میتوانیم فقط حرفهای
قشنگ بزنیم و در عمل مانند دهههای گذشته ناموفق باشیم.
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کمبود و گرانی نهاده دلیل اصلی افزایش قیمت مرغ
نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه کمبود
و گرانی نهادههای دامی دلیل گرانی مرغ است ،گفت :در صورتیکه
تامین نهاده تسهیل نشود ،قیمت باالتر هم میرود.
حبیب اس��داهللنژاد با اش��اره به افزایش قیمت مرغ به کیلویی ۲۵
هزار تومان ،گفت :افزایش هزینههای تولید و کمبود نهادههای مورد
نیاز تولیدکنندگان دلیل اصلی این مسئله است.
وی درب��اره اینکه چه پیشبینی برای روزهای آینده در این زمینه
دارید ،افزود :اگر تأمین نهادهها تسریع شود و این محصوالت با سرعت بیشتر
و قیمت کمتری بهدس��ت تولیدکنندگان برسد و سهمیه اختصاصی مرغداران
افزایش یابد ،میتوان به کاهش قیمت در بازار امیدوار بود ،در غیر این صورت،
شاهد افزایش مجدد نرخ خواهیم بود.
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد :ظاهرا نرخ مصوب جدید مرغ هم در
ستاد تنظیم بازار به تصویب رسیده و بهاحتمال زیاد تا آخر هفته جاری بهطور

رسمی ابالغ میشود.
پی��ش از این ی��ک منبع آگاه به مهر گفته ب��ود :قیمت جدید هر
کیلوگرم مرغ زنده  ۱۳هزار تومان با  ۱۰درصد افزایش و کاهش در
اس��تانها تصویب شده که این رقم مورد رضایت مرغداران نیست و
به نظر آنها در ش��رایط فعلی قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده دستکم
 ۱۶ه��زار و  ۵۰۰تومان اس��ت .م��رغ زنده با طی فرآیند کش��تار ،با
ضریب قیمت  ۱.۵( ۱.۵برابر قیمت مرغ زنده) بهدست مصرفکننده

میرسد.
ب��ه گفته این منب��ع آگاه ،قیمت مرغ گرم با در نظر گرفتن قیمت  ۱۳هزار
تومان برای هر کیلوگ��رم مرغ زنده ،برای مصرفکننده حدود  ۲۱هزار تومان
خواه��د بود اما احتماال دولت برای اینکه به مصرفکننده فش��ار وارد نش��ود،
قیمت مص��وب مرغ گرم (برای فروش به مصرفکننده) را زیر  ۲۰هزار تومان
تعیین و اعالم میکند.

ای��ران ب��ا توجه ب��ه دارا ب��ودن  ۱۱اقلیم
از  ۱۳اقلی��م جهان��ی ،دارای ظرفیته��ای
بس��یار باالیی در زمینه کش��اورزی و تولید
محص��والت در این حوزه اس��ت که طبیعتا
این قابلیت در هر اس��تان کشور و با در نظر
گرفتن  ۴فصل میتوان��د تنوع بینظیری از
محص��والت گوناگون در این ح��وزه را برای
تامین نیازهای داخلی و صادرات داشته باشد
اما باید س��اماندهی این کار ب��ه افراد دارای
تخصص و تجربه در این زمینه س��پرده شود
و دولت نیز باید در فراهم آوردن تس��هیالت
برای صادرات اقدام کند و خود با مانعتراشی
جلوی ارزآوری این حوزه را نگیرد.
فائ��و در گزارشهای خ��ود اعالم کرده که
ایران عالوه بر اینک��ه میتواند نیازهای خود
در زمین��ه محصوالت کش��اورزی را برطرف
کن��د ،ای��ن قابلی��ت را نیز دارد ک��ه تمامی
کشورهای حوزه خلیجفارس را در این زمینه
م��ورد حمایت ق��رار دهد .البت��ه در همین
گزارشه��ا ذکرش��ده که  ۳۰ت��ا  ۳۵درصد
محصوالت کش��اورزی ما تبدیل به ضایعات
میشوند و این موضوعی است که باید توجه
ویژهای نسبت به آن شود.
جداول و آمارهای ارائهش��ده در این زمینه
میتواند برآورد مناس��بی قابلیتهای مناطق
مختلف کش��ور در زمینه تولید و صادرات را
در اختی��ار ما قرار دهد که با توجه به اقتصاد
رو به نابودی نفت و حذف شدن آن از اقتصاد
ما ،توجه به این موضوع بسیار پراهمیتتر از
گذشته خواهد بود.
البته در این مس��یر ،نقش دولت بهعنوان
حامی و ناظر بس��یار مهم است و باید تا حد
امکان چراغهای قرمز در مسیر پر پیچ و خم
صادرکننده ایرانی را بردارد.
ب��ا در نظر گرفت��ن ظرفیته��ای مناطق
گوناگ��ون کش��ور ،بای��د در ای��ن زمین��ه
س��رمایهگذاری کنی��م ت��ا ع�لاوه ب��ر رفع
نیازهای داخلی ،با پرداختن به صادرات این
محص��والت گام بلندی در جه��ت ارزآوری
و بینی��ازی از اقتص��اد نفت��ی برداریم و در
عین حال با توجه به تحریمها باید با ش��یوه
مویرگ��ی محصوالت کش��اورزی خ��ود را به
دیگر کشورها صادر کنیم.
کش��ور ما از نظر منابع طبیعی غنی است
و ب��ا یک برنامهریزی درس��ت و اس��تفاده از
ابزارهای مناس��ب ،میتوان از این ظرفیتها
در موع��د مناس��ب بهره ب��رد؛ ای��ن امکان
در حال��ی در اختی��ار ما ق��رار دارد که تمام
کش��ورهای همسایه و منطقه در تمام فصول
به این محصوالت نی��از دارند و ما میتوانیم
بازارهای دائمی محصوالت کشاورزی خود را
در کشورهای هدف داشته باشیم.
ما با وجود حدود  ۱۶میلیون هکتار سطح
زیر کش��ت که در مزارع و باغهای کشور در
اختیار داریم ،حدود  ۱۲۰تا  ۱۳۰میلیون تن
محصول تولی��د میکنیم در حالی که اگر از
فناوری روز جهان در این زمینه بهره ببریم،
میتوانی��م محصوالت خ��ود را ت��ا دو برابر
افزایش دهیم .این افزایش تولید میتواند به
افزایش صادرات بینجامد و ارزآوری مناسبی
را برای کشور به همراه بیاورد.
نکته قاب��ل تام��ل دیگر درب��اره صادرات
محص��والت کش��اورزی کش��ور در ش��رایط
کنونی این اس��ت که ما در این حوزه همواره
ب��ه صورت جزیرهای عم��ل کردهایم و با این
روی��ه نمیتوان ب��ه جهش تولی��د که هدف
امس��ال ما است ،دس��ت یافت .جهش تولید
با حرکتهای مقطعی حاصل نمیش��ود؛ در
واق��ع این موضوع زمانی اتفاق میافتد که ما
ظرفیته��ای مناطق مختلف کش��ور خود را
بشناسیم ،برای آنها برنامهریزی دقیق داشته
باشیم و در نهایت با یک تفکر واحد به سمت
بازارهای جهانی پیش برویم.
اگر قصد داریم نقش محصوالت کشاورزی
در صادرات و نظام صادراتی کشور را پررنگ
کنیم ،باید زیرس��اختهای مناسبی را برای
این موض��وع در نظر بگیریم .ب��ا تصمیمات
و دس��تورالعملهای خلقالساعه و سلیقهای
نمیتوانی��م در پی توس��عه و جهش تولید و
صادرات باش��یم .بانک مرکزی ،گمرک ،اتاق
بازرگان��ی ،وزارت جهاد کش��اورزی و وزارت
صنع��ت ،معدن و تج��ارت همگ��ی در یک
جبه��ه قرار دارن��د و هریک ت��ا حدودی در
جهش صادرات موثر هس��تند که رس��یدن
به این هدف انس��جام و هم��کاری همه آنها
را میطلبد.
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