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مقدمه
تشـّتت مدیریتـی یکـی از چالش هـای بـزرگ در برابـر پیشـرفت کشـاورزی ایـران بـه شـمار 
وزارتخانه هـای  بیـن  کشـاورزی  مدیریـت  ابزارهـای  عمـده  آنکـه  بیشـتر  توضیـح  می آیـد؛ 
ابـزار،  مهم تریـن  البتـه  کـه  اسـت  کنـده  پرا نیـرو  و  کشـاورزی  جهـاد  اقتصـاد،  صنعـت، 
دسترسـی به بازار محسـوب می شـود. در صورت عدم دسترسـی مدیران بخش کشـاورزی 
کـه در عرصه تولیـد صورت می گیـرد بـا واردات بی منطق یا  بـه ایـن ابـزار، همـه تالش هایـی 

سـوداگری در بازاررسـانی محصـوالت بـه هـدر خواهـد رفـت.
قانـون »تمرکـز وظایـف و  کشـاورزان،  از  راسـتای حمایـت  و در  فـوق  بـرای حـل معضـل 
کشـاورزی« بهمن مـاه سـال 91 بـه تصویـب  کشـاورزی در وزارت جهـاد  اختیـارات بخـش 
مجلس رسـید1 و آئین نامه اجرایی آن در اسـفندماه سـال 92 ابالغ شـد2. طبق این قانون، 
کلیـه اختیـارات، وظایـف و امـور مربـوط به سیاسـت گذاري، برنامه ریزي، نظـارت و انجام 
اقدامـات الزم در مـواردی همچـون صـادرات، واردات و تنظیـم بـازار داخلي محصوالت و 
کاالهـاي اساسـي از وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت منتـَزع و به وزارت جهاد کشـاورزي 

واگذار شـد3.

1.  روزنامه رسمی، 15 اردیبهشت 1392، شماره ویژه نامه: 569
کاالهای  2.  بنا بر آئین نامه اجرایی این قانون، »تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصوالت و 
گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه وش، روغن و دانه های روغنی، چای،  گیاهان دارویی شامل  اساسی زراعی، باغی و 
کنجاله و همچنین محصوالت دامی، طیور  کشمش، قند، شکر و  سیب زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، 
به وزارت جهاد  ابریشم  پیله  نیز  و  غ  گوشت قرمز، تخم مر گوشت سفید،  لبنی،  فرآورده های  و  آبزیان شامل شیر  و 

گذار شد کشاورزی وا
کشاورزی کشاورزی در وزارت جهاد  3.  ماده یک از قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش 
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کنـون و به واسـطه ی ارائـه الیحـه اصـالح بخشـی از سـاختار دولـت، احیـای وزارت  هم ا
صـورت  در  کـه  اسـت  گرفتـه  قـرار  اسـالمی  شـورای  مجلـس  بررسـی  دسـتور  در  بازرگانـی 
تصویـب ایـن الیحـه، عمـاًل قانـون تمرکـز ملغـی خواهد می شـود. از این منظر ضـرورت دارد 
کشـاورزی از وزارت جهـاد مـورد  ک اختیـار مدیریـت تجـارت  تـا فوایـد و مضـرات انفـکا
گـزارش پیـِش رو تـالش دارد تـا وضعیـت تولیـد و تجـارت محصـوالت  گیـرد.  مداقـه قـرار 
کشـاورزی بعـد از تصویـب و اجـرای قانـون تمرکـز را بررسـی نمایـد تـا پیامدهـای لغـو ایـن 

قانـون به واسـطه ی احیـای وزارت بازرگانـی را بـه تصویـر بکشـد.
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مروری بر عملکرد وزارت جهاد در اجرای قانون تمرکز 
کشاورزی وظایف 

عملکـرد وزارت جهـاد کشـاورزی بـر اسـاس قانـون تمرکز طی سـال های 92 تـا 96 کارنامه 
قابل قبولی را به نمایش گذاشـته اسـت. در این راسـتا وزارت جهاد کشـاورزی با ممانعت 
از واردات بی منطـِق برخـی از کاالهـای اساسـی )گنـدم، برنـج، میـوه و غیـره( در برهه هـای 
الزم، بـازار مناسـب را بـرای عرضـه محصـوالت کشـاورزان داخلـی فراهـم نمـود کـه ایـن امـر 
کشـاورزی شـد1. رئیس نظام  کاهش حدود 5 میلیارد دالری واردات محصوالت  موجب 
کشـاورزی و منابـع طبیعـی نیـز ضمـن اشـاره بـه نبـود اختیـارات و ابزارهـای الزم  صنفـی 
کشـاورزی، عملکـرد ایـن وزارت خانـه را در اجـرای  اجـرای قانـون تمرکـز در وزارت جهـاد 
کـرد2. در ادامـه بـه ثمـرات اصلـی اجـرای قانـون تمرکـز  قانـون مذکـور رضایت بخـش عنـوان 
اشـاره  کشـاورزی  جهـاد  وزارت  سـوی  از  اخیـر  سـال   4 طـی  کشـاورزی  بخـش  وظایـف 

 می شـود.

کد خبر: 36031 1.  خبرگزاری ایسنا، 
کد خبر: 6415280 2.  باشگاه خبرنگاران جوان، 

http://semnan.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=36031
http://semnan.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=36031
http://www.yjc.ir/fa/news/6415280/
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کاهش واردات گندم و خودکفایی در تولید آن

محصـوالت  در  خودکفایـی  و  غذایـی  امنیـت  کشـور،  دغدغه هـای  مهم تریـن  از  یکـی 
محصـوالت  خودکفایـی  مسـیر  در  حرکـت  رو  همیـن  از  اسـت.  کشـاورزی  اسـتراتژیک 

می شـود1.  محسـوب  نیـز  کشـاورزی  جهـاد  وزیـر  حجتـی،  اهـداف  ازجملـه  اساسـی، 
یکرد  گندم، از ابتدای دولت یازدهم، رو کشـاورزی در راسـتای خودکفایی  وزارت جهاد 
گرفـت. از سـال 92 تـا 96،  کاهـش واردات آن را در پیـش  افزایـش تولیـد ایـن محصـول و 
حجـم تولیـد گنـدم و خریـد تضمینـی آن افزایـش یافـت و در عـوض واردات ایـن محصـول 
گنـدم و خریـد 11.5 میلیـون تـن از آن از سـوی  محدودتـر  شـد و بـا تولیـد 14.5 میلیـون تـن 
کـه  گرفـت3. ایـن در حالـی اسـت  گنـدم را جشـن  کشـور سـال 95، خودکفایـی  دولـت2، 
سـال 92، 6.6 میلیـون تـن گنـدم تولیـد و تنهـا 4 میلیـون و800 هزار تن گندم 4از کشـاورزان 

خریداری شـده بـود.
همچنیـن طبـق پیش بینی هـا، خودکفایـی گنـدم در سـال 96 نیز ادامه پیـدا کرد و میزان 
کشـور تولیـد و نزدیـک بـه 9 میلیـون تـن به صـورت تضمینـی  گنـدم در  12.4 میلیـون تـن 

خریـداری شـد.

کد خبر: 111746 1.  خبرگزاری تسنیم، 
کد خبر: 95081409492 2.  خبرگزاری ایسنا، 

کد خبر: 211059 3.  پایگاه خبری عیار آنالین، 
کد خبر: 427293 4.  خبرگزاری ایلنا، 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/05/14/111746
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/05/14/111746
http://www.isna.ir/news/95081409492
http://www.isna.ir/news/95081409492
http://ayaronline.ir/1395/08/211059.html
http://ayaronline.ir/1395/08/211059.html
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/427293-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-4/427293-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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 جدول )1(: میزان تولید گندم طی سال های 1392 تا 1395 )میلیون ُتن(

)منبع: وزارت جهاد کشاورزی(

قیمت خرید تضمینی )تومان(میزان خرید تضمینی گندممیزان تولید گندمسال

926.64.4550

9310.56.81050

9411.58.11155

9514.511.51270

9612.48.91300

حمایت از تولید دانه های روغنی در کشور

بـه نقـش اسـتراتژیک آن، دارای  بـا توجـه  تولیـد دانه هـای روغنـی  کاهـش وابسـتگی در 
ک1 در تناوب کشـت با گندم2،  اهمیـت باالیـی اسـت. قابلیـت بهبـود و حاصلخیزی خـا
اولویـت ایـن محصـول را در برنامه ریـزی تولیـد نشـان می دهـد. بـا خـروج 4 میلیـارد دالری 
ارز3 جهـت واردات روغـن و کنجالـه دانه هـای روغنـی، ضـرورت کاهـش وابسـتگی بـه این 

محصـول اساسـی رو مضاعـف می نمـود. 
در همین راستا، وزارت جهاد کشاورزی در سال 94 تصمیم گرفت با تدوین برنامه ای 10 
سـاله4 موسـوم بـه »طـرح خوداتکایی دانه هـای روغنی« و حمایت ویـژه، تولید محصوالت 
کلزا، سـویا، گلرنگ، آفتابگردان و کنجد را در کشـور توسـعه دهد.5 تخصیص بودجه 300 

کد خبر: 3940235 1.  خبرگزاری مهر، 
کد خبر: 38164 2.  خبرگزاری ایانا، 

کد خبر: 443664 3.  فردا نیوز، 
کد خبر: 13941017000379 4.  خبرگزاری فارس، 
کد خبر: 13960108000675 5.  خبرگزاری فارس، 

http://www.mehrnews.com/news/3940235
http://www.mehrnews.com/news/3940235
http://www.iana.ir/fa/news/38164
http://www.iana.ir/fa/news/38164
http://www.fardanews.com/fa/news/443664
http://www.farsnews.com/13941017000379
http://www.farsnews.com/13960108000675
http://www.farsnews.com/13960108000675
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کلـزا ازجملـه اقدامـات وزارت جهـاد در  کشـت  میلیـارد تومانـی در سـال 95 بـرای توسـعه 
دولت یازدهم محسـوب می شـود1.

کلـزا در سـال 95 نسـبت بـه سـال 92، سـه برابـر شـد2  بـر اسـاس اقدامـات فـوق، تولیـد 
کشـور صـورت پذیرفـت،  کـه از تولیـد دانه هـای روغنـی در  و بـا توجـه بـه حمایت هایـی 
کشـت3، میـزان تولیـد آن نیـز افزایـش یافـت.4 در سـال 96  عـالوه برافزایـش سـطح زیـر 
 7 الـی   6 حـدود  یعنـی   95 سـال  برابـر  دو  بـه  روغنـی،  دانههـای  خوداتکایـی  ضریـب 
درصـد رسـید و بـرای سـال 97 نیـز افزایـش دو برابـری ضریـب خوداتکایـی پیش بینـی 

شـده اسـت.
بـه  توجـه  بـر  عـالوه  تمرکـز،  قانـون  اختیـارات  از  اسـتفاده  بـا  ی  کشـاورز جهـاد  وزارت 
وضـع  ازجملـه  مناسـب  بازرگانـی  سیاسـت های  داخـل،  در  روغنـی  دانه هـای  تولیـد 
کارخانه هـای روغن کشـی را اتخـاذ نمـود. در ایـن راسـتا تـالش شـد  تعرفـه پایین تـر بـرای 
بـا  تـا  نیـاز داخلـی، دانـه روغنـی وارد شـود  تأمیـن  بـرای  تـا به جـای واردات روغـن خـام 
نیـز  دام  ک  خـورا بـرای  آن  کنجالـه  از  روغـن،  تأمیـن  ضمـن  کارخانه هـا،  ی  فعال سـاز
گـردد.5 آمـار واردات روغـن و دانه هـای روغنـی طـی سـال های 91 تـا 95 نشـان  اسـتفاده 
کـه  به گونـه ای  روغنـی می دهـد.  دانه هـای  واردات  افزایـش  و  روغـن  واردات  کاهـش  از 
کاهشـی و میـزان واردات دانه هـای  واردات روغـن طـی سـال های 91 تـا 95 دارای رونـد 

بـوده اسـت.  افزایشـی  روغنـی دارای رونـد 

کد خبر: 82073695 1.  خبرگزاری ایرنا، 
کد خبر: 3943823 2.  حجتی، خبرگزاری مهر، 

کشاورزی، تولید دانه روغنی در سال 95 نسبت سال 94، به سه برابر افزایش یافت.  گفته حجتی، وزیر جهاد  3.  به 
توضیح بیشتر آنکه، میزان تولید دانه های روغنی در سال 95 به 400 هزار تن رسید.

کد خبر: 32949 4.  معدن 24، 
کد خبر: 291444 5.  پایگاه اطالع رسانی دولت، 

http://www7.irna.ir/fa/News/82073695/
http://www.mehrnews.com/news/3943823
http://www.mehrnews.com/news/3943823
http://www.madan24.com/Pages/News-32949.aspx
http://www.madan24.com/Pages/News-32949.aspx
http://dolat.ir/detail/291444
http://dolat.ir/detail/291444
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جدول )2(: میزان واردات روغن و دانه های روغنی در بازه زمانی سال های 91 تا 95 )میلیون دالر(

)منبع: گمرک جمهوری اسالمی ایران(

میزان واردات روغن )میلیون دالر(میزان واردات دانه های روغنی )میلیون دالر(سال

91147 2050

923411866

933861404

9410111006

951239895

حمایت از تولید شکر

شـکر  بـه  کشـور  وابسـتگی  کاهـش  کشـاورزی،  جهـاد  وزارت  اقدامـات  از  دیگـر  یکـی 
وارداتـی از طریـق افزایـش تولیـد در داخـل کشـور بـود. در همیـن رابطـه تولیـد شـکر در کشـور 
از 1.1 میلیـون تـن در سـال 92، بـه 1.7 میلیـون تـن در سـال 95 افزایـش یافـت1. خاطرنشـان 
بـه  شـکر  واردات  مجـوز  اعطـای  بـا  یازدهـم،  دولـت  در  تولیـد  افزایـش  ایـن  کـه  می سـازد 
و  مکانیزاسـیون  توسـعه  مناسـب،  بـذر  از  اسـتفاده  شـکر2،  و  قنـد  تولیـدی  کارخانجـات 
کشـت از بهـار بـه پاییـز و بهره گیـری  سـامانه های نویـن آبیـاری و همچنیـن انتقـال فصـل 
از بارندگی هـا رقـم خـورد3. بـا ادامـه ایـن رونـد در سـال 96، وزارت جهـاد توانسـت ضمـن 
افزایـش چشـمگیر بهـره و ری آب در تولیـد شـکر، کشـور را بـه خودکفایـی 84 درصـدی ایـن 

محصـول برسـاند.

کد خبر: 310577 1.  خبرگزاری خانه ملت، 
کد خبر: 158927 2.  اقتصاد نیوز، 

کد خبر: 1364561 3.  خبرگزاری تسنیم، 

http://www.icana.ir/Fa/News-Print/310577
http://www.icana.ir/Fa/News-Print/310577
http://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-67/158927-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%B1
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/06/1364561
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/01/06/1364561
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مدیریت واردات برنج

را در  کشـاورزان  گذشـته، همـواره اعتـراض  برنـج طـی سـالیان  یـه  مسـئله واردات بی رو
کشـاورزی بـا بهره گیـری از اختیـارات قانـون تمرکـز طـی 4 سـال  پـی داشـت. وزارت جهـاد 
گذشـته، عملکـرد خوبـی درزمینـه کنتـرل واردات ایـن محصـول اسـتراتژیک از خود نشـان 
داد؛ به طوری که با استفاده از اختیارات خود و از طریق اعمال تعرفه 40 درصدی واردات 
و همچنیـن اخـذ مابه التفـاوت 500 تومانـی بـه ازای هر کیلوگرم برنج وارداتـی، مانع واردات 
ایـن محصـول شـد. بـا ایـن اقـدام واردات برنج عماًل توجیـه اقتصادی خود را از دسـت داد 
کاهـش  و از یک میلیـون و 900 هـزار تـن در سـال 92 ، بـه 840 هـزار تـن در پایـان سـال 95 
یافـت1. امـا در سـال 96 نیـز بـه دلیـل تنظیـم بـازار و جلوگیـری از افزایـش قیمـت برنـج، آمـار 
گفتـه برخـی از  کـرد و بـه 1 میلیـون و 500 هـزار تـن رسـید. بـه  واردات برنـج، افزایـش پیـدا 
نماینـدگان، بـه همیـن میـزان نیـز قاچـاق برنـج در سـال 96 صـورت گرفـت که باعث فشـار 
مضاعـف بـر کشـاورزان شـد. همیـن موضـوع سـبب اعتـراض نماینـدگان مجلـس و سـؤال 
کشـاورزی شـد. در ایـن راسـتا، حجتـی، فروردین مـاه 96 و در جریـان طـرح  از وزیـر جهـاد 
سـؤال یکـی از نماینـدگان مجلـس دربـاره واردات 3 میلیـون تنـی برنـج، مسـئولیت ایـن 
میـزان واردات را بـر عهـده سـتاد تنظیـم بـازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت دانسـت2.

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

تولید ساالنه 17 میلیون تن میوه در داخل، نیاز کشور به واردات میوه را برطرف می کند.3 
کشـورهای منطقـه را  همچنیـن ایـن ظرفیـِت تولیـد میـوه، فرصـت حضـور ایـران در جمـع 
فراهـم می نمایـد. سـابقًا و بـه بهانـه تنظیم بازار میوه شـب عید، حجـم قابل توجهی میوه به 

کد خبر: 13305886 1.  رویداد 24، 
که تعرفه برنج 5 درصد شود و ابالغی هم  کرد: عده ای دنبال این بودند  2.  در این رابطه حجتی در مجلس اعالم 
مبنی بر این آمد؛ اّما نگداشتیم برنج با پنج درصد تعرفه وارد شود؛ در حال حاضر هم تعرفه برنج 26 درصد است و در 

کدخبر: 97012910855(. کمتر از 26 درصد نبوده است)خبرگزاری ایسنا؛  این دوره 
کد خبر: 4694660 3.  باشگاه خبرنگاران، 

http://rooydad24.com/13305886
http://rooydad24.com/13305886
https://www.isna.ir/news/97012910855
https://www.isna.ir/news/97012910855
http://www.yjc.ir/fa/news/4694660
http://www.yjc.ir/fa/news/4694660
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کشـور وارد می شـد و بـازار میوه هـای تولیـد داخـل تحـت تأثیـر منفـی قـرار می گرفـت. وزارت 
کاهـش واردات  کفایـت میوه هـای تولیـد داخـل، عالوه بـر  کشـاورزی بـا اسـتناد بـه  جهـاد 
میـوه طـی سـال های 94 و 95، سیاسـت »بـازار در ازای بـازار« را در راسـتای تقویـت تولیـد 
ایـن   94 سـال  نمـود1.  پیگیـری  صـادرات،  افزایـش  همچنیـن  و  واردات  کنتـرل  داخـل، 
طـرح در بخـش سـیب درختی و مـوز شـروع شـد؛ به نحوی کـه در ازای صـادرات یـک و نیـم 
کیلوگـرم سـیب، اجـازه واردات یـک کیلوگـرم مـوز داده شـد2. ادامه اجرای سیاسـت مذکور 
در سـال 95، سـبب شـد تـا در شـش ماهه نخسـت ایـن سـال، صـادرات سـیب نسـبت بـه 

مـدت مشـابه سـال قبـل، 300 درصـد رشـد یابد3.
نیمـه  از  آن  طبـق  کـه  گرفـت  قـرار  کار  دسـتور  در  نیـز   96 سـال  بـرای  سیاسـت  ایـن 
اردیبهشـت ماه 96 تا نیمه شـهریورماه 96 به ازای صادرات سـه کیلوگرم مرکبات، واردات 
یـک کیلوگـرم از آن هـا مجـاز اعالم شـد4 که در نتیجه، در سـال 96، با صـادرات 535 هزار 
تـن، رکـورد صـادرات سـیب شکسـته شـد. طبق گفتـه مسـئولین وزارت جهاد کشـاورزی، 
ایـن وزارتخانـه بـرای واردات انبـه و آنانـاس نیـز بـه دنبـال اجـرای طـرح »بـازار در ازای بـازار« 

است5.
در زمینـه گوشـت نیـز، به منظـور حفـظ بازارهـای صادراتـی و همچنیـن تنظیـم قیمـت آن 
کشـاورزی از ابتـدای بهمـن 96، صـادرات  در بـازار داخلـی، بنـا بـه تصمیـم وزارت جهـاد 
یـک کیلوگـرم دام زنـده سـبک، مشـروط به واردات یک کیلوگرم الشـه گوشـت گوسـفندی 

شد.

کد خبر: 66784 1.  ایران آنالین، 
کد خبر: 507049 2.  خبرگزاری فردا، 

کد خبر: 95081208565 3.  خبرگزاری ایسنا، 
کشاورزی 4.  روابط عمومی وزارت جهاد 

کد خبر: 1228077 5.  خبرگزاری تسنیم، 

http://www.ion.ir/News/66784.html
http://www.ion.ir/News/66784.html
http://www.fardanews.com/fa/news/507049
http://isna.ir/news/95081208565
http://www.maj.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=a43f1128-6bca-4521-a95e-31e92b035e57&WebPartID=87e54ac7-6b3b-400a-a2f3-0540ecfba3af&CategoryID=2fef674f-87d9-42d5-b067-ff34a34c14c1
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/08/11/1228077/609-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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توسعه دیپلماسی اقتصادی

بـا  را  فعالـی  کنـش  کشـاورزی  وزارت جهـاد  اقتصـادی،  دیپلماسـی  افزایـش  زمینـه  در 
کرد. از جمله اقدامات این وزارت خانه می توان به سـفر هیئت  کشـورهای مختلف ایجاد 
پا به ایران و امضای چند تفاهم نامه همکاری،  کشـاورزی اتحادیه ارو کمیسـیون  اروپایی 
کشـور آسـیای میانه و آفریقا و امضای چند تفاهم نامه  کشـاورزی به چند  سـفر وزیر جهاد 
همـکاری بـرای افزایـش تعامـالت اقتصـادی در حـوزه محصوالت کشـاورزی و تالش برای 

عضویـت در توافـق تجـارت ترجیحـی منطقه اورآسـیا اشـاره کرد.
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چالش های پیش آمده بر سر راه قانون تمرکز وظایف و 
کشاورزی اختیارات مربوط به بخش 

تمرکـز  قانـون  کامـل  اجـرای  برابـر  در  قابل توجهـی  گذشـته، چالش هـای  طـی سـال های 
مطـرح بـوده اسـت؛ چالش هایـی کـه اختـالل در اجرای قانـون مذکور و بهره  گیـری ناقص از 

ثمـرات آن را بـه دنبـال داشـت. در ادامـه برخـی از ایـن چالش هـا تشـریح می شـود.

عدم اعطای ابزار الزم جهت تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی

کشـاورزی از وزارت صنعـت،  بـر اسـاس قانـون تمرکـز، اختیـار تنظیـم بـازار محصـوالت 
تصریـح  ایـن  وجـود  بـا  می یابـد.  انتقـال  کشـاورزی  جهـاد  وزارت  بـه  تجـارت  و  معـدن 
قانونـی، ابزارهـای الزم جهـت تنظیـم بـازار ازجملـه سـتاد تنظیم بـازار و سـازمان حمایت از 
کشـاورزی منتقـل نشـد و طبـق توافـق  تولیدکننـدگان و مصرف کننـدگان بـه وزارت جهـاد 
غیررسـمی بیـن حجتـی، وزیـر جهـاد کشـاورزی و نعمـت زاده، وزیـر سـابق صنعـت معدن 
و تجـارت، مسـئولیت ایـن بخش هـا در اختیـار وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت باقـی 

مانـد1.

کد خبر: 95112517570 1.  خبرگزاری ایسنا، 

https://www.isna.ir/news/95112517570
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بایـد افـزود که مهرماه سـال 96، ریاسـت »سـتاد تنظیم بـازار« و »کارگـروه آرد، نان و گندم« 
بـه وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت سـپرده شـد1. ایـن تصمیـم کـه بـا قانـون تمرکـز مغایـرت 
اعضـای  همچنیـن  و  کشـاورزی  بخـش  صنفـِی  تشـکل های  اعتـراض  مـورد  داشـت، 
کمیسـیون کشـاورزی مجلس شـورای اسالمی واقع شـد. در همین راستا رئیس کمیسیون 
کشـاورزی در نامـه ای بـه الریجانـی، رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی، نسـبت بـه مغایـرت 
کشـاورزی  مصوبـه هیئـت دولـت بـا قانـون تمرکـز وظایـف و اختیـارات مربـوط بـه بخـش 

اعتـراض نمود2. 

واردات نابجـای برخـی محصـوالت به سـبب عدم رعایت اسـتقالل وزارت جهاد در مدیریت 

واردات

کشـاورزی بـر تولیـد آن هـا در  یـه برخـی محصـوالت  گذشـته، واردات بی رو طـی سـالیان 
کشـور اثـر منفـی داشـته اسـت. به رغـم آنکـه قانـون بـر تمرکـز مدیریـت در تولیـد و بازرگانـی 
آنکـه  نتیجـه  و  انجـام نمی شـد  کامـل  به صـورت  تمرکـز در عمـل  ایـن  امـا  کیـد می کـرد  تأ
کشـاورزی و بازرگانـی، مسـئولیت واردات بی منطـق برخـی اقـالم را بـر  هیچ یـک از وزرای 
کنترل واردات نداشـت و وزارت  کشـاورزی اختیاری در  عهده نمی گرفتند. وزارت جهاد 
کم هزینه تریـن راه )تثبیـت قیمـت از طریـق  صنعـت نیـز بـرای مدیریـت بـازار سـاده ترین و 
واردات( را دنبـال می کـرد. نمـوِد ایـن تشـتت مدیریتـی را می توان در اعطای مجـوز واردات 
کرد. در همین راسـتا و در آذرماه  برنج از سـوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشـاهده 
کـرد3 و  کشـاورزی، واردات برنـج را آزاد  96، وزارت صنعـت برخـالف نظـر وزارت جهـاد 
کشـاورزی4  گذشـت یـک مـاه از نامـه وزارت جهـاد  ابتـدای بهمن مـاه سـال 96 و پـس از 

کد خبر: 1554655 1.  خبرگزاری تسنیم، 
کد خبر: 354708 2.  خبرگزاری خانه ملت، 

کد خبر: 13960830000524 3.  خبرگزاری فارس، 
کد خبر: 1585553 4.  خبرگزاری تسنیم، 
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https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/08/02/1554655/
http://www.icana.ir/Fa/News/354708
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13960830000524
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/09/06/1585553/
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مبنی بـر ممنوعیـت واردات برنـج، ایـن دسـتور را ابـالغ نمـود1. آزادسـازی واردات برنـج در 
بـازه دوماهـه مذکـور آن هـم برخـالف نظـر وزارت جهـاد کشـاورزی بـازار تولیـد برنـج ایرانی را 
مختـل نمـود. عـالوه بـر ایـن، اختصـاص ارز مبادلـه ای بـه واردات برنـج نیـز مسـئله دیگـری 
کـرد تـا  کشـاورزی تصویـب و ابـالغ  کـه سـتاد تنظیـم بـازار برخـالف نظـر وزارت جهـاد  بـود 

قیمـت برنـج وارداتـی به مراتـب مقـرون به صرفه تـر از برنـج تولیـد داخـل شـود2و3.
این مسـئله از محورهای اصلی اسـتیضاح وزیر جهاد کشـاورزی4 در اسـفند 96 و سـؤال 
یکی از نمایندگان مجلس شـورای اسـالمی از وی در فروردین 97 بود5. حجتی در پاسـخ 
کـه دولـت  یـه برنـج اظهـار داشـت  بـه ایـن سـؤال ضمـن اعـالم مخالفـت بـا واردات بی رو

مسـئولیت سـتاد تنظیـم بـازار را بـه وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت سـپرده اسـت6. 
همچنیـن سـتاد تنظیـم بـازار در آخریـن تصمیـم خـود، عـدم نیـاز بـه مجـوز وزارت جهـاد 
کـه نمونـه بـارزی از خلـع یـد ایـن  کـرد  گوسـاله را تصویـب  گاو و  کشـاورزی بـرای واردات 

کشـاورزی محسـوب می شـود7. وزارت خانـه در تجـارت محصـوالت 

کد خبر: 82781741 1.  خبرگزاری ایرنا، 
کد خبر: 13961108000491 2.  خبرگزاری فارس، 

کد خبر: 1637319 3.  خبرگزاری تسنیم، 
کد خبر: 374824 4.  خبرگزاری خانه ملت، 

کد خبر: 378997 گزاری خانه ملت،  5.  خبر 
کد خبر: 4274348 6.  خبرگزاری مهر، 

کد خبر: 1697733 7.  خبرگزاری تسنیم، 

http://www.irna.ir/fa/News/82781741
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961108000491
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/11/04/1637319/
http://www.icana.ir/Fa/News/374824/
http://www.icana.ir/Fa/News/378997/
https://www.mehrnews.com/news/4274348
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/01/22/1697733/
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جمع بندی
آمارهـا حکایـت از آن دارنـد کـه وزارت جهـاد کشـاورزی بـا اختیاراتی که بعـد از تصویب 
کشـاورزی - به ویژه محصوالت اساسـی- را  قانون تمرکز به دسـت آورد، تولید محصوالت 
افزایـش داد؛ در ایـن راسـتا وزارت خانـه مذکـور بـا ممانعـت از واردات بی منطـِق برخـی از 
کاالهـای اساسـی )گنـدم، برنـج، میـوه و غیـره( در برهه هـای الزم، بـازار مناسـب را بـرای 
کاهـش حـدود 5 میلیـارد  کـه ایـن امـر  کشـاورزان داخلـی فراهـم نمـود  عرضـه محصـوالت 
کشـاورزی را به همـراه داشـت. توضیـح بیشـتر آنکـه افزایـش  دالری واردات محصـوالت 
کشـاورزی، در برخـی محصـوالت بـه توسـعه صـادرات نیـز منجـر شـد. تولیـد محصـوالت 

کـه سیاسـت گذاران  گرفـت  گزارش هـای رسـمی، می تـوان نتیجـه  بـا توجـه بـه آمارهـا و 
کشـاورزی  کشـور بـا تصویـب قانـون تمرکـز و تجمیـع اختیـار تولیـد و تجـارت محصـوالت 
در وزارت  جهـاد، تجربـه ای مثبـت را در جهـت رشـد اقتصـادی کشـور رقـم زدنـد. بـا وجـود 
کـه قانـون مذکـور به صـورت کامـل اجـرا نمی شـود؛ لذا  ایـن تجربـه مثبـت بایـد اذعـان نمـود 
ضـرورت دارد تـا اختیـار مدیریـت بـازار محصـوالت کشـاورزی، همچون اختیـار مدیریت 
ایـن قانـون،  تـا دسـتاوردهای  بـه وزارت جهـاد منتقـل شـود  از وزارت صنعـت  تجـارت، 
بیش ازپیـش نصیـب کشـور گـردد. متذکـر می شـود کـه به واسـطه عـدم انتقـال ایـن اختیار، 
مدیریـت بـازار برخـی محصـوالت کشـاورزی -نظیـر برنـج، شـکر و روغـن- طـی سـال های 

اخیـر بـا اختـالل همـراه شـده اسـت.
در خاتمـه الزم اسـت اشـاره شـود کـه طـی یـک سـال اخیر و بـا ارائه الیحه اصالح بخشـی 
گرفته اسـت. در صورت  از سـاختار دولت، احیای وزارت بازرگانی در دسـتور بررسـی قرار 
بازرگانـی، عمـاًل قانـون تمرکـز ملغـی می شـود و اختیـار  تصویـب الیحـه و احیـای وزارت 

مدیریـت تجـارت محصـوالت کشـاورزی از وزارت جهـاد سـلب خواهـد شـد.
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