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د . بررسی رونشودمحسوب میکشاورزي در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه بخش غالب در اقتصاد ملی 

شورها کاین  دهنده نقش و اهمیت بخش کشاورزي در توسعه پایدارنشان ،تحول اقتصادي در کشورهاي مختلف

 لذا شود.جوامع در حال توسعه را شامل می اشتغال		درصد 96 تا 60		درصد تولید و 90تا  45 ،. این بخش1است

   .2رها ارتباط نزدیکی با توسعه کلی بخش کشاورزي داردکشو این توسعه و رشد

 در رقم این که بود درصد 5,1 ،93نسبت به سال  94 سال در کشاورزي بخش رشد ،مرکزي بانک اعالم اساس بر

بود،  دالر میلیارد 8,1، منفی 92همچنین تراز تجاري بخش کشاورزي که در سال  .3رسید درصد 7,5 به 95 سال

توان گفت که به سبب افزایش تولید . بر اساس این آمار می4 رسید میلیارد دالر 2حدود منفی به  95در سال 

در همین  غذایی رخ داده است. توجهی در واردات محصوالتمحصوالت کشاورزي در کشور، کاهش قابل

گذشته در سال  3,5طی «، گفت: کشاورزانبا قدردانی از در پیام نوروزي خود،  جمهور،، رئیسروحانیراستا، 

  ».5ایمتولید محصوالت کشاورزي و مواد غذایی به سمت خوداتکایی حرکت کرده

. 6رودیم شمار به کشور غذایی امنیت کنندهتأمین و اقتصاد اصلی هايپایه از یکی کشاورزي، حوزه ایران، در

مانند - الزم براي توسعه بخش صنعت تواند مواد اولیهمیبخش کشاورزي  ،کشور غذایی امنیت عالوه بر تأمین

دارا ور، زمان در کشطور همآب و هوایی بهفصل  4وجود مواردي از قبیلِ   .7 را نیز فراهم آورد -صنایع نساجی

و  ن، خرما، کیوي، زعفراازجمله مرکبات -محصوالت باغی در جهانبرخی در تولید هاي اول تا دهم بودن مقام

  . 8شوداز مزایاي کشاورزي در کشور محسوب می -پسته 

توان نتیجه گرفت که کشاورزي نقشی ممتاز در اشتغال و فضاي کارآفرینی کشور با توجه به توضیحات فوق می

در حوزه  مستقیم بردارِمیلیون بهره 4، 95در شهریور ماه  رئیس نظام صنفی کشاورزي تهنماید. بنا به گفایفا می

 98 ین حدودتأمضمن  -اغلب در روستاها – میلیون نفر20حدود  یجمعیت کشاورزي اشتغال دارند و همچنین

رکنی، معاون وزیر جهاد . در همین رابطه 9کنندمی معاش امرار، از طریق کشاورزي درصد از امنیت غذایی کشور

به  .اعالم نمود درصد 30 -یرمستقیمغمستقیم و  صورتبه -رااشتغال تولید و سهم بخش کشاورزي از کشاورزي، 
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ر فضاي د رونق ،تولید و اشتغال ،رهنمودهاي مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتی گفته وي، راه تحقق

  .  10استدر حوزه کشاورزي  کار و کسب

 را از راهبردهاي هاي مغفول بخش کشاورزيظرفیتسازي وري و فعالرشد بهرهدر ابتداي سال جاري،  حجتی

 هايقابلیتدر همین رابطه وي با اشاره به وجود  .11.وزارت جهاد کشاورزي براي افزایش تولید و اشتغال اعالم کرد

 و کرد دیتأک کشاورزي بخش در -سفره تا مزرعه از- تولید زنجیره تقویت و تشکیل لزوم بر 12کشور ينهفته

 مناطق در فرآوري و يبندبسته غذایی، صنایع تکمیلی، و تبدیلی صنایع باید تولید زنجیره تقویت براي«: گفت

اري بیشتر ، عالوه بر ماندگدر کشورصنایع تبدیلی  رونق باتوضیح بیشتر آنکه » .13شود ایجاد -روستاها در- تولید

  محصوالت، صنایع مختلفی در رابطه با تولید و فرآوري مواد غذایی تشکیل خواهد شد. 

رسد توسعه صنایع تبدیلی در کشور اوضاع چندان خوبی ندارد و نیازمند حمایت بیشتر است. حجتی، به نظر می

 کشور ،نونیک شرایط در«تبدیلی در کشور افزود: در رابطه با لزوم توجه به توسعه صنایع وزیر جهاد کشاورزي، 

 ایجاد سمت هب جدي طوربه کشاورزي، محصوالت پسند بازار و مناسب بنديبسته بدون و فروشیخام جاي به باید

توان برخی از مشکالت این صنایع را به صورت در همین رابطه می» 14.برود بنديبسته و فرآوري تبدیلی، صنایع

  زیر برشمرد: 

ن تسهیالت ناکافی بود، آب و برق يهاتعرفهمالیاتی و مزایاي دیگر مانند تخفیف  هايیتمعافاز  يبرخوردارعدم    

 متقاضیان صنایع تبدیلی در يهاطرحبررسی  مدتیطوالنو روند  آالتینماشسرمایه در گردش، فرسودگی 

  .15هابانک

ي بخش باید گفت که ظرفیت کارآفرینانهاخیر،  يهاسالطی در مجموع ضمن اذعان به پیشرفت کشاورزي 

انتظار ال، . لذا با توجه به شعار امسکشاورزي به خصوص صنایع تبدیلی و تکمیلی به طور کامل محقق نشده است

هیالت و نیز هاي قانونی، ارائه تسبا استفاده از ظرفیت گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی در روستاها رود کهمی

رزي سازي ظرفیت کشاونباید از نظر دور داشت که فعال. ي صاداراتی، در دستور کار قرار گیردهااعطاي مشوق

 زایی و متعاقباً تثبیت جمعیتی روستاها را در پی دارد.و صنایع تبدیلی، اشتغال
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