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  :چکیده

صنعت چاي ایران علیرغم داشتن استعدادهاي بالقوه در زمینه تولید، فرآوري 

و تجارت چاي نتوانسته است طی سالیان گذشته جایگاه خود را در صـنعت  

وابستگی . جهانی تثبیت کند و حتی در چند سال اخیر دچار بحران شده است

خانواده به کشت و تولید چاي و همچنین جایگـاه   60000مستقیم بیش از 

هاي ایرانی، ضرورت تدوین استراتژي و  خاص چاي در سبد مصرفی خانواده

و در از این ر .ساختار مناسب براي صنعت چاي ایران را دو چندان کرده است

نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید صنعت چاي مـورد بررسـی    ،تحقیقاین 

دهد که نبود دیدگاه مدیریت یکپارچه در  ها نشان می بررسی. گرفته استقرار

تـرین عامـل تضـعیف ایـن      زنجیره عرضه صنعت چاي مهمترین و اساسـی 

که ایجـاد   وهش داللت بر این موضوع داردپژهاي  یافته. صنعت بوده است

هاي مختلف زنجیـره عرضـه چـاي و حـاکم      ختارهاي پشتیبان در بخشسا

لی در متوانـد بـه عنـوان عـا     میو نقش دولت  شدن تفکر مدیریت یکپارچه

هاي تقویت کننده مزیت رقابتی صـنعت چـاي مطـرح     گیري مکانیزم شکل

  .شود

  .صنعت چايها و راهبردها، کسب و کار،  چالش :کلیديهاي  واژه

  .JEL Q1 ،C2 ،A1:بندي طبقه

  

Abstract: 
Despite of innumerable potentials of Iran Tea Industry 
(ITI) it could not stabilized his production, commerce 
and processing position in global tea industry. There 
exist more than 60000 families that involving with ITI 
then codification of ITI strategy and appropriate 
structure of that is vital subject to study. The current 
study has determined weakness, opportunity, threat and 
strength of tea industry. According to the researches, 
integrated supply chain management perspective is most 
important problem of ITI. The main factor is correct 
evaluation of inputs in production processing. Research 
results imply that employment of young and skilled 
forces with appropriate organizational formation from 
general director to gate keeper and use of advanced 
technologies in Iran tea industry can create marketing 
and opportunities for optimum and sustainable 
exploitation of natural resources. This study expresses 
three factors to promotion of ITI: support structures, 
Governing the integrated management thinking and role 
of government in ITI supply chain. 
 
Keywords: Challenges And Strategies, Business, Tea 
Industry. 
JEL: Q1, C2, A1. 
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  مقدمه -1

امروزه در کشورهاي توسعه یافته و همچنین کشورهاي در حال 

توســعه دو واژه امنیــت غــذایی و توســعه پایــدار از مــرز تفکــر 

ــدف یاند ــه ه ــته و ب ــمندان گذش ــه   ش ــورد توج ــم م ــاي مه ه

هـاي کـالن    گذاران و دولت مردان جهت تحقق هـدف  سیاست

در این شرایط براي دستیابی به این  .تبدیل شده استاقتصادي 

ها و امکانات  ها بخش کشاورزي با در نظر گرفتن پتانسیل هدف

در واقـع ایـن    .اي برخـوردار اسـت   نهفته در خود از قابلیت ویژه

بخش در سطح کشورهاي توسعه یافته به عنوان بازوي توانـاي  

و در سـطح   مراحل توسعه در عصر فراصنعتی مورد توجه بـوده 

کشورهاي در حال توسعه نیز این بخش همواره به عنوان محور 

 ریزان را به خود جلـب کـرده اسـت    توسعه اقتصادي نظر برنامه

  .)168: 1383، و همکاران کیمیاگر(

در شــریعت اســالمی احکــام مربــوط بــه منــابع طبیعــی و 

برداري از آن به صورت قوانین اسالمی همچـون   چگونگی بهره

 منابع از مندي بهره دلیل به ایران کشور. گردد ریف میانفال تع

 خـود بـر   اقتصادي طراحی در بایست می الجرم طبیعی سرشار

 سوم برنامه در ارزي ذخیره صندوق یجادا. نماید تکیه ذخایر این

 ایـران  اقتصاد در ساختار این براي اصالح امیدي روزنه توسعه

 و اقتصادي مؤثر کارکردهاي به دلیل چاي صنعت و کشت .بود

 هاي نظر شاخص از همچنین چاي خیز، مناطق در آن اجتماعی

 فرهنـگ  گسـتردگی . اسـت  اهمیـت  حائز کشور اقتصاد کالن

 ایران کیلوگرم، 5/1 بیش از سرانه اي مصرف و چاي نوشیدن

 قرار در جهان کاال این کننده مصرف کشور ششمین شمار در را

در راسـتاي اهـداف    .)17:  1389فراهـانی فـرد،   ( است داده

بخـش کشـاورزي یکـی از ارکـان اقتصـاد       ،تولید ملـی کشـور  

سزایی در افـزایش   ارزش افزوده در این بخش سهم به. باشد می

هاي بخش کشـاورزي   زراعت یکی از زمینه. اهد داشتوتولید خ

و  رو دارد انـدازهاي زیـادي را پـیش    ها و چشـم  است که چالش

در ایـن  . باشد زراعت می صنعت چاي کشور یکی از اقالم بخش

در اي  گیري تصادفی خوشـه  ا با نمونهنوشتار سعی بر آن است ت

یک کارخانه چـاي راهکارهـا و اقـدامات     منطقه شمال کشور از

  . الزم را بررسی و تبیین نماییم

  

  کاهش موانع موجود در صنعت چاي کشور -2

تـوان مـوارد زیـر را     از موانع موجود در صنعت چاي کشـور مـی  

  :برشمرد

هـاي موجـود در    اکثـر زمـین  : موانع احتمالی مکانی) الف

باشد که یافتن زمینـی   نظر بدون سند مالکیت می روستاي مورد

از طرفـی  . با مساحت قابل مالحظه و سنددار کار آسانی نیسـت 

موتـور بـرق   ي نباید اطراف آن منزل مسکونی باشد، زیرا صـدا 

، کشـاورزان  ،همچنین سر و صداي کارگران .شود میباعث آزار 

  . ...و  دیگر وسایل

بزرگتـرین مـانع حضـور چـاي      :موانع احتمالی بازاري) ب

خارجی است که به صورت غیرقانونی و مازاد بر نیاز داخلی وارد 

و در ذائقه مردم تأثیرگذاشته و ضربه مهلکی بـر پیکـره    شود می

اف چـاي کیفـی   ولی با تمـام ایـن اوصـ   . صنعت چاي زده است

ــوده و جایگــاه خــود را داراســت  ــا ارزش ب ــان ب  داخلــی همچن

  .)5: 1389مصباحی مقدم و همکاران، (

یکـی از موانـع موجـود، عـدم      :موانع احتمالی قـانونی ) ج

هـاي گذشـته را در    باشد که متأسـفانه یارانـه   حمایت دولتی می

دیگـر اینکـه   . جهت حمایت از تولیدکننده حـذف نمـوده اسـت   

ها دخالت دارنـد،   گیري از مسئوالن که در رأس تصمیمبسیاري 

اطالع و علم کافی از شرایط واقعی موجود ندارند و عدم اطـالع  

هاي بسـیاري بـه صـنعت     و آگاهی آنان باعث وارد شدن هزینه

  . چاي و تولید کننده خواهد شد

تـرین موانـع    یکی از شایع :موانع احتمالی تکنولوژیکی )د

باشد و دیگر اینکه  اندرکاران و تعمیرکاران می عدم آگاهی دست

در این زمینه بعضاً هیچ گونه نظارتی در ورود تکنولوژي نبوده و 

متأسفانه در صنعت چاي از . اطالع و ارزیابی خاصی وجود ندارد

تکنولوژي روز دنیا اسـتفاده نشـده و همچنـان اکثـر واحـدهاي      

ـ  تولیدي به روش سنتی اقدام بـه تولیـد مـی    د و در زمینـه  نماین

واردات تکنولوژي روز دنیا، نیز حمایتی از جانب دولـت صـورت   

  . گیرد نمی

در این زمینه معضالت بسیاري  :موانع احتمالی سیاسی) ه

گیران عامل انحـالل   از جمله اینکه تصمیم. متأسفانه وجود دارد

طرح سازمانی چاي شده و دستور جداسازي اختالط چاي داخلی 

ر نمودند و به یکباره طرحی را تـدوین نمودنـد   با خارجی را صاد

سال، به یک سال اجرا شده و بـه یکبـاره یارانـه     5جاي ه که ب

تنخواه گردان به کارخانجات را حذف نموده و هر ساله از میزان 

  . کاهند یارانه خرید برگ سبز چاي می

 هـا هـیچ گونـه    متأسفانه رسانه :موانع احتمالی فرهنگی )و

نه تنها معرفـی  . نمایند معرفی چاي داخلی نمیدر زمینه  کمکی

هاي معرفی  برنامه. نمایند ننموده، بلکه چاي خارجی را تبلیغ می

کننـد و مـردم را بـا ایـن محصـول       چاي داخلـی را تهیـه نمـی   
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: 1385فراهانی فـرد و صـادقی،   ( نمایند استراتژیک آشنا نمی

131(.  

هزینـه آمـاده سـازي     :موانع احتمالی مـالی و بـانکی   )ز

عنوان هزینـه  ه کارخانجات در ابتداي فصل کاري که هر ساله ب

هاي دولتی و توسـط   هگردان به کارخانجات از محل یاران تنخواه

یعنـی   1379شـد، از سـال    ها به کارخانجات پرداخت مـی  بانک

همزمان با آزادسازي حذف گردیده و متأسـفانه کارخانجـات بـه    

  . اشندب اخذ وام نمیعلت بدهکاري قادر به 

اي از کارخانجات بدهکاري خود را پرداخـت   از جمله اینکه عده

  . باشند موده و همچنان از کشور ممنوع الخروج مینن

پرسنل شـاغل در کارخانجـات    :موانع احتمالی پرسنلی )ح

وجدان کـاري نداشـته و پرسـنل     بعضاًاز عمل روز آگاه نبوده و 

از نیروهـاي متخصـص و تحصـیل    موجود در ادارات نیز اکثـراً  

ا در ایـن اسـت   مشکل اساسی بنگاه تولیدي م. باشند کرده نمی

و حتی کارگران مهـاجري کـه هـر سـاله بـه ایـن        که کارگران

هـاي مـا    آیند با کارخانجات آشنا بوده ولی با کارخانه منطقه می

دلیل تازه تأسیس بودن آشنا نیستند و پیمانکار کار کارگریابی ه ب

  . رتر انجام خواهد دادرا دشوا

و به طور کلی اگر بخواهیم مشکالت گونـاگون ایـن صـنعت را    

   :مورد بررسی قرار دهیم بدین صورت خواهد بود که

تـوان نیـروي انسـانی     مشکالت عمده ایـن صـنعت را مـی   

، وضـعیت سـاختمان بعضـی از    )بـرگ سـبز  ( وکارگر، مواد خـام 

اجرت ساخت دانسـت   ها وعدم توازن بین هزینه تولید و کارخانه

  .شود میبه آنها اشاره  زیرکه در 

هاي چاي سازي در  هاي کارخانه با توجه به قدمت ساختمان

تـوان اظهـار کـرد کـه حـدود هفتـاد درصـد         منطقه شمال، می

مصالح عمده بـه کـار رفتـه در آنهـا      ها هنوز قدیمی و ساختمان

د ها از نظر ایمنی مناسـب نیسـتن   این نوع ساختمان. چوب است

موجب  در صورت عدم رعایت موارد ایمنی، آتش گرفته و اًوغالب

بدین جهـت سـازمان چـاي تـالش دارد تـا      . شوند خسارات می

هـا   داران بگذارد تا ساختمان مصالح ساختمانی در اختیار کارخانه

تـا   شـود  مـی بدین طریق به آنهـا کمـک   . را با بتن آرمه بسازند

اگرچه صاحبان . من نماینددر مقابل آتش سوزي ای را ها کارخانه

 دهنـد  صنایع چاي توجه چنـدانی بـه ایـن تحـول نشـان نمـی      

  .)63: 1384رضایی، (

  

نیــروي انســانی کــارآفرینی  کــارگري و موانــع2-1

  صنعت چاي

هاي چـاي خشـک کنـی     معدودي از کارگران شاغل در کارخانه

فصـلی مهـاجر    بیشـتر آنهـا کـارگران محلـی و    . دائمی هستند

اساسی صنعت چاي خشک کنی در ایـران در   مشکل. باشند می

نیروي انسانی  ،زمان برداشت محصول بیشترین برگ سبز چاي

به عبارت دیگر در ماه اردیبهشت که باالترین تولید برگ . است

ها بـه نیـروي انسـانی بیشـتر      چاي وجود دارد، نیاز کارخانه سبز

ماه فـوق مصـادف بـا کاشـت بـرنج،       همچنین معموالً. شود می

تـوان نیـاز    از سوي دیگـر مـی  . تولید پیله ابریشم است ون وتوت

سازي را نیـز   مثل ساختمان هاي دیگر فعالیت کارگري در بخش

هاي چاي خشک کنی در  بدین جهت کارخانه. به آن اضافه کرد

براي  اوایل تابستان با کمبود کارگر روبرو هستند و فصل بهار و

از  معمــوالً رفــع ایــن مشــکل از کــارگران فصــلی مهــاجر کــه

خلخـال بـه اسـتان گـیالن      شهرهاي اردبیل، مشکین شـهر، و 

در همین راستا کارآفرینی افرادي کـه   .شود میاستفاده  ،آیند می

بررسی و تحلیل  .شوند اهمیت قابل توجهی دارد وارد صنعت می

ي مرتبط با صنعت چـاي  ها و تهدیدها ها، فرصت ضعفها،  قوت

  .ه استنشان داده شد 1در جدول شماره 

ها و  ها، فرصت ها، ضعف تحلیل قوتبررسی و . 1جدول 

  تهدیدها

  :ها قوت

مدیریت اصولی و آگاه به مسائل  -

  صنعت چاي

آگاه به امـر مسـائل اقتصـادي و     -

  وري هاي افزایش بهره روش

ــی  - ــر کیف ــز ب ــاي  تمرک ســازي چ

برخالف سایر واحدها که بر کمیـت  

  .متمرکزند

و کادر  استفاده از دانش فنی ویژه -

  فنی بسیار خبره

هـــاي جـــذب  اســـتفاده از روش -

کشاورزان نمونه که محصوالت آنها 

مواد اولیه مناسـبی را در اختیارمـان   

  .گذارد می

آنچـه  [دلیل تمرکز بر کیفیـت  ه ب -

ــتندمســئوال ــان آن هس از ] ن خواه

مســئولین امــر برخــوردار  پشـتیبانی 

  .خواهیم بود

تکنسین فنی ماهر کـه بسـیار در    -

  .کیفیت چاي تأثیر دارد

ــابی در  - نداشــتن مشــکالت بازاری

  :ها ضعف

سـال رقبـاي    20قـدمت بـاالي    -

اصلی ما در منطقه و آشـنایی آنـان   

ــا چــاي ــود   ب ــال کمب ــاران احتم ک

مواداولیه براي ما را به همراه خواهد 

  .داشت

هـاي   دشواري قرارداد با کارخانـه  -

  خریدار

ــوگیري   - ــایی در جل ــدم توان از  ع

رویه و غیرقـانونی چـاي    واردات بی

کـه ضـربه مهلکـی بـه جـان ایـن       

. زنـد  صنعت و سالمت اجتماعی می

با توجه به ورود غیرقانونی چاي که 

ــت    ــت دول ــالمی اس ــري غیراس ام

از طریـق راهکارهـاي    اسالمی باید

مــانع ورود چــاي بــه  کنتــرل مــرز

  .صورت قاچاق شود

تـرین   عدم دسترسی به پیشـرفته  -

تکنولوژي ساخت چاي در جهـان و  

پیشـرفت نســبی نســبت بــه ســایر  

واحـدهاي تولیـدي و نـه پیشـرفت     
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توانـد تکنولـوژي    دولت مـی  .مطلق  سطح خُرد

هاي روز دنیا را در این زمینـه وارد  

  .نماید

  :ها فرصت

تولید چاي کله مورچـه بـرخالف    -

تصور سایر واحـدهاي تولیـدي کـه    

برند ایـن محصـول بـازار     گمان می

نداشته اسـت، شـکاف بـین    مصرف 

عرضه و تقاضاي این چـاي بسـیار   

باشد البته منظـور تقاضـاي    زیاد می

بسـیار زیــاد و عرضــه نــاچیز آن در  

ایران است و این در حالی است که 

% 65هزینه تولیـد ایـن نـوع چـاي     

  .هزینه تولید چاي ارتدوکس است

استفاده از ضایعات چاي به عنوان  -

  کود

  استخراج کافئین چاي -

ــرکت در نمایشـــگاه  - هـــاي  شـ

  المللی و احتمال صادرات آن بین

  هاي چاي ایجاد تکنولوژي نوشابه -

  :تهدیدها

عدم پرداخت یارانه در خرید برگ  -

ــه بســیار   ــت ک ــبز از ســوي دول س

ثبات نسبت به این صنعت عمل  بی

  .نماید می

روند افزایشی تغییر ذائقه مردم به  -

ــی   ــاي مضــر و غیرطبیع ســمت چ

هاي تبلیغاتی از  توسط برنامهخارجی 

  طریق صدا و سیما

  افزایش تبلیغات چاي خارجی -

هـاي بـانکی در    ثباتی سیاست بی -

هاي تولید این  مقابل صاحبان بنگاه

هاي  محصول که دولت باید سیاست

ـ  ه پولی و مالی مؤثر در این زمینه ب

  .کار ببرد

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

تقاضاي محصول در بازار  برآورد میزان عرضه و. 2جدول 

  هدف و تعیین چشم انداز

  سال

برآورد 

تولید در 

بازار 

  هدف

+ تولید (برآورد عرضه 

  در بازار هدف) واردات

برآورد 

تقاضا 

در بازار 

  هدف

1382  60731  
) +450/12 (

+60731  
45871  

1383  49700  ) +76/11 + (49700  46291  

1384  54341   ) +7/0 + (54341  23000  

1385  25000
  

 ) +8/0 + (25000  30000  

1386  34000   ) +30 + (34000  28000  

1387  30000   ) +90 + (30000  26500  

1388  28000   ) +110 + (28000  23482  

1389  25000   ) +116 + (25000  22176  

1390  23000   ) +131 + (23000  19500  

1391  20000   ) +140 + (20000  19000  

1392  19500   ) +147 + (19500    

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

شرح دقیقی از برنامه استراتژیک خود مبنـی بـر اینکـه چگونـه     

کنیـد،   هاي خود استفاده می دهید، از قوت ها را کاهش می ضعف

ها را به دسـت مـی آوریـد،     کنید و فرصت تهدیدها را کنترل می

بدیهی است که مهمترین هدف در موفقیت کـاري  . ارائه نمائید

توانـد جوابگـوي واحـد تولیـدي و      افزایش کیفیت است که مـی 

میـزان  ) 2(در جـدول شـماره   . هزینه هاي مربوط به آن گـردد 

عرضه و تقاضاي محصول در بازار هدف و تعیـین چشـم انـداز    

  .نشان داده شده است 1392تا  1382هاي  بین سال

میزان حجم چاي قاچـاق را   شایان ذکر است که نشانه 

گیـري اسـت لـیکن آمـار      کند و با اینکه میـزان چشـم   بیان می

صحیح آن در دست نیسـت امـا آنچـه مسـلم اسـت بـا حجـم        

تولیدات داخلی برابري داشته و بعضاً بیش از آن است و همـین  

به دلیـل   83سال . اخلی را به رکود کشانده استامر بازار چاي د

تغییر مفاد قانونی این صنعت دستخوش تغییـرات نـاهمگون بـا    

 . روند نزولی شده است

هـاي   آمار صادرات چاي ایـران طـی سـال   ) 3(در جدول شماره 

  .نشان داده شده است 1390تا  1385

 1385هاي  آمار صادرات چاي ایران طی سال. 3جدول 

  1390تا 

  مقدار به کیلوگرم  سال  یفرد

1  1385  17483206  

2  1386  10642028  

3  1387  9449248  

4  1388  4418000  

5  1389  12000000  

6  1390  10000000  

  کتاب سالنامه آمار بازرگانی گمرك جمهوري اسالمی ایران: مأخذ

نشـان داده   1393آمـار واردات چـاي سـال     4در جدول شماره 

بیشترین واردات از کشـور سـریالنکا   طبق گزارشات . شده است

ریال  1652011995370کیلوگرم و ارزش  11622571به وزن 

در خصوص فرهنگ سازي به منظـور مصـرف ایـن    . بوده است

محصول در بازارهاي داخلی و خارجی و بـا کـاهش تعرفـه بـر     

می توان بـه آینـده    صادرات آن و یاري رساندن به عوامل تولید

هرچند که چاي بـا کیفیـت بسـیار بـاال      این صنعت امیدوار بود

  .خود را دارد همواره متقاضیان ویژه ي

 1393آمار واردات چاي در سال . 4جدول 

 کشور سال ردیف
  وزن

 )کیلو گرم(
 )ریال(ارزش 

 1,652,011,995,370 11,622,571 سري النکا 1393 1

 1,199,203,443,086 10,008,389 هند 1393 2

 702,249,016,689 4,837,252 سري النکا 1393 3



  35                                           1394، شماره اول، بهمن دوره اول ،رشد و توسعه اقتصاد روستایی و کشاورزي

 

4 1393 

امارات 

متحده 

 عربی

2,998,364 422,300,893,009 

 407,104,586,606 3,128,074 هند 1393 5

6 1393 

امارات 

متحده 

 عربی

849,561 103,913,244,132 

 96,296,968,354 691,990 ترکیه 1393 7

 80,582,164,453 780,929 کنیا 1393 8

 60,244,020,582 556,340 کنیا 1393 9

 29,915,123,943 149,146 آلمان 1393 10

 26,175,503,276 167,680 چین 1393 11

 19,774,291,157 273,240 چین 1393 12

13 1393 
منطقه آزاد 

 چابهار
103,996 11,769,315,833 

 6,698,845,615 59,400 چین 1393 14

15 1393 

امارات 

متحده 

 عربی

39,913 5,099,821,510 

 4,357,337,976 32,720 ویتنام 1393 16

 3,978,291,600 75,000 ویتنام 1393 17

 3,131,843,516 23,505 کنیا 1393 18

 2,310,000,175 15,720 هند 1393 19

 1,563,240,330 13,620 چین 1393 20

21 1393 

امارات 

متحده 

 عربی

20,000 1,531,237,350 

 314,990,860 11,620 تیمورشرقی 1393 22

  سالنامه آمار بازرگانی گمرك جمهوري اسالمی ایران: مأخذ

  

  بیان مسئله -3

امروزه در کشورهاي توسعه یافته و همچنین کشورهاي در حال 

توســعه دو واژه امنیــت غــذایی و توســعه پایــدار از مــرز تفکــر 

ــدف یاند ــه ه ــته و ب ــمندان گذش ــه   ش ــورد توج ــم م ــاي مه ه

هـاي کـالن    گذاران و دولت مردان جهت تحقق هـدف  سیاست

در این شرایط براي دستیابی به این  .اقتصادي تبدیل شده است

ها و امکانات  ها بخش کشاورزي با در نظر گرفتن پتانسیل هدف

در واقـع ایـن    .اي برخـوردار اسـت   نهفته در خود از قابلیت ویژه

بازوي توانـاي   بخش در سطح کشورهاي توسعه یافته به عنوان

مراحل توسعه در عصر فراصنعتی مورد توجه بـوده و در سـطح   

کشورهاي در حال توسعه نیز این بخش همواره به عنوان محور 

در . ریزان را به خود جلب کرده است توسعه اقتصادي نظر برنامه

ایران به دلیل ساختار وابسته به اقتصاد تک محصـولی یکـی از   

هـاي   وابسـتگی شـکوفایی پتانسـیل   خروج از این هاي راه حل 

هاي کالن اقتصادي  در تحقق هدف .می باشدبخش کشاورزي 

بـا توجـه بـه سـند     و هـاي اخیـر    گـذاري سـال   با توجه به نام و

اهمیت بخش کشاورزي بیش از بیش مشخص شده  ،انداز چشم

و مسئولیت واحدهاي اقتصادي براي رشد و توسـعه واحـدهاي   

بـا عنایـت بـه سـهم و جایگـاه       .هدد خود را با اهمیت جلوه می

کشاورزي کارآفرینی در این زمینـه از اهمیـت بسـیار برخـوردار     

بوده و به عنوان یک حلقه میانی در زنجیـره دانـش کشـاورزي    

هاي گوناگون زمینه ساز تقویـت کشـاورزي در    تواند به شیوه می

. هـاي شـغلی قـرار گیـرد     برداري و دگرگونی ترکیب کانون بهره

سزایی در تولید ملـی و   هاي کشاورزي که سهم به شیکی از بخ

ها و  کارآفرینی کشور دارد بخش صنعت چاي است که با چالش

ها  چالش شود میدر این مقاله سعی  .باشد هایی پیش رو می افق

هاي  اندازهاي این بخش مورد بررسی قرار بگیرد و زمینه و چشم

ش کارآفرینی آن به طـور واضـح روشـن شـود و موجـب کـاه      

  .هاي مردم و مسئولین در این زمینه شود هدغدغ

  

  اهمیت و ضرورت تحقیق -4

قش مهمـی در توسـعه کشـور    تولید بخش کشاورزي از دیرباز ن

هاي این بخش باعث شده جمعیت  مسائل و چالش .داشته است

جوان از تولید دور شود و میانگین سنی کشاورزان افزایش یابـد  

که تهدیدي براي امنیت غذایی کشور و کاهش تولید است لـذا  

انـدازي   باید با ایجاد اشتغال براي جوانان روستایی از طریـق راه 

به بخـش   صنایع تبدیلی و تکمیلی رغبت نسل جوان براي ورود

کشاورزي را بیشتر و از پیر شدن جامعـه کشـاورزان جلـوگیري    

بدون تردید شریعت اسالم نقش دولت را در راستاي ایـن   .کرد

شمارد و اقتصاد تشریعی احکامی همانند  هدف بسیار پررنگ می

 .نمایـد  برداري از انفال را در این زمینه مطرح مـی  چگونگی بهره

 تولید ناخالص داخلـی، % 25 عه،نیازهاي غذایی جام% 75مین أت

از صـادرات غیرنفتـی    یسطح اشتغال و میزان درخور توجه23%

ین اساس در برنامه چهارم ا بر. استکشاورزي مربوط به بخش 

ـ   % 6.5توسعه بر تحقق رشد سالیانه  مین و أبخـش کشـاورزي، ت

امنیت غذایی، خودکفایی در تولید محصـوالت اساسـی، توسـعه    

کیـد  أورزي و حفاظت از منابع طبیعی تصادرات محصوالت کشا

جایگـاه ایـن بخـش نهادینـه کـردن       ءبـراي ارتقـا   .شده اسـت 

  .تواند پایداري رشد کشور را رقم بزند کارآفرینی می

هاي بخش کشاورزي است که  صنعت چاي کشور یکی از شاخه

 :هـاي فراوانـی شـده اسـت     هاي اخیر دچار چالش در طول سال

رویه چاي، کمبود کیفیت محصول داخلی و نداشـتن   واردات بی
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امنیت کشاورزان در این زمینه دولت را ملـزم بـه ایجـاد طـرح     

سفانه به دلیـل مشـکالتی کـه در    أمت. اصالح ساختار چاي نمود

این طـرح موفقیـت چنـدانی بـه      شود میاین مقاله به آن اشاره 

و هاي پیش ر کند که چالش همراه نداشته و ضرورت ایجاب می

  .انداز بخش صنعت چاي روشن گردد تبیین و چشم

  

  اهداف تحقیق -5

کار یک کارخانـه مـوردي در زمینـه     هاي کسب و بررسی زمینه

اسـالمی  هایی در زمینه نقش دولت  حله ه رائارا صنعت چاي و

جاد با توجه به نقش دولت اسالمی در ای گسترش آنو در ایجاد 

 .و گسترش تولید ملی بخش کشاورزي

  

  فرضیات تحقیق -6

  مستقیم بر رشـد اقتصـاد و    ثیر مثبت وأکار ت کسب وایجاد

 .شود میکشاورزي داشته و باعث افزایش تولید 

    توانـد بـه کـاهش     ارتباط مؤثر مسئولین بـا کشـاورزان مـی

 .هاي بخش کشاورزي بیانجامد چالش

 کـار صـنعت چـاي     هاي دولت اسالمی در کسب و حمایت

 .داشتثري خواهد ؤم نقش مثبت و

  

  پیشینه پژوهش -7

هاي انجام شـده مـرتبط بـا موضـوع مـورد بررسـی،        از پژوهش

  :توان به موارد زیر اشاره کرد می

هاي توسـعه روسـتایی توسـط     اي تحت عنوان چالش مقاله

کریم و هاشمی تدوین گردیده است که مطالعه مـوردي اسـتان   

هاي توسـعه روسـتایی    شاخص مطالعهدر این  .باشد مرکزي می

موانع موجود بر سر راه  گردد و به بررسی مشکالت و بررسی می

عامل براي توسعه پایدار روسـتایی   6در پایان  .پردازد توسعه می

 ،اشـتغال  ،هـاي عمرانـی   طـرح  ،از قبیل پایداري مناطق جنگلی

هاي اجتمـاعی معرفـی و بررسـی     گاه سکونتو بهداشت  ،آمددر

   .)157: 1388کریم و هاشمی، ( گردد می

اي تحت عنوان تحلیل نقش گردشگري در توسـعه   در مقاله

شهرسـتان اسـکو    درهاي کارآفرینانه که مطالعه موردي  یویژگ

به بررسی و عملکرد  ،اند انجام داده و همکاران توسط دادورخانی

نتـایج   .انـد  هاي کارآفرینانه پرداختـه  نقش گردشگري بر ویژگی

ن روستایی کندوان دهد که جوانا حاصل از این تحقیق نشان می

هـاي کارآفرینانـه    از ویژگی نداننسبت به جوانان روستایی اسک

این امر به دلیل تعامالت فرهنگی در اثـر   باالتري برخوردارند و

هاي اولیـه   ساخترگیري زی حضور گردشگران و همچنین شکل

 ودادورخـانی  (هاي جدید در اثر گردشگري اسـت   وجود فرصت

  ).170: 1390 ،همکاران

موانـع توسـعه کـارآفرینی     نسـب ابن علی و رجبی  مقاله در

پیشنهاداتی از  ،دانشگاهی در بخش کشاورزي بررسی شده است

ــارات دســتگاه  ــع وظــایف و اختی ــی و  قبیــل تجمی ــاي اجرای ه

هـاي   بهره و ایجـاد مجتمـع   تسهیالت بلندمدت کم ،اختصاصی

رجبـی نسـب،   ابـر  ابن علـی و  ( تواند اثر بخش باشد تولیدي می

1386 :1(.   

هاي کارآفرینانه نظام آموزش عالی علمی کـاربردي   حمایت

دیگـري   مطالعـه بر رفتار کارآفرینانه توسط بـارانی و زرافشـان   

آفرینانـه  رهاي کا مطلوب حمایت است که بین وضعیت موجود و

هـاي   حمایـت  ،داري بـود  مراکز علمی کاربردي اخـتالف معنـی  

ذهنـی و بـاور بـه خـود     کارآفرینانه از طریق نگرش هنجـاریی  

داري  آفرینانه دانشجویان اثر مثبت و معنـی رکارآمدي بر نیت کا

   ).11: 1389بارانی و همکاران، (وجود داشت 

  

  روش تحقیق -8

پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردي و از نظر شیوه گردآوري 

ایـن تحقیـق از نظـر نـوع     . باشـد  اطالعات تحقیق توصیفی می

باشــد، تحقیــات کــاربردي  ردي مــیتحقیــق از تحقیقــات کــارب

ها، اصول و فنونی که  ها، قانونمندي تحقیقاتی هستند که نظریه

شوند، را براي حل مسائل اجرایـی و   در تحقیقات پایه تدوین می

هدف تحقیـق کـاربردي توسـعه دانـش     . گیرند واقعی به کار می

هـاي تحقیقـات    ویژگـی . کاربردي در یک زمینـه خـاص اسـت   

  :زیر است کاربردي به شکل

 تعیین روابط تجربی در یک زمینه خاص 

 هاي علمی در یک حوزه خاص آزمودن کارایی نظریه 

 افزودن به دانش کاربردي در یک زمینه خاص 

 شناسی در یک زمینه خاص پیشبرد تحقیق و روش 

 

  متغیرهاي تحقیق -9

یک ویژگی از محیط فیزیکی یـا اجتمـاعی   : متغیر مستقل) الف

تخاب، دخالت یا دستکاري شدن توسط محقق است که بعد از ان

متغیـر  (پذیرد تا تـأثیرش بـر روي متغیـر دیگـر      مقادیري را می

متغیرهاي مستقل ایـن تحقیـق عبارتنـد    . مشاهده شود) وابسته

  .کسب و کار، دولت اسالمی، صنعت چاي:از



  37                                           1394، شماره اول، بهمن دوره اول ،رشد و توسعه اقتصاد روستایی و کشاورزي

 

متغیري اسـت کـه تغییـرات آن تحـت تـأثیر      : متغیر وابسته) ب

: متغیر وابسته تحقیـق عبارتسـت از  . ردگی متغیر مستقل قرار می

  .کشاورزي، کشاورز، رشد اقتصادي

  

  جامعه آماري و نمونه آماري -10

اي از افراد یا واحدها که  یک جامعه آماري عبارتست از مجموعه

صفت مشترك صـفتی  . داراي حداقل یک صفت مشترك باشند

است که بین همه عناصر جامعه آماري مشترك و متمایز کننده 

جامعـه آمـاري ایـن تحقیـق     . امعه آماري از سایر جوامع باشدج

شامل کارخانجـات چـاي شـمال کشـور اسـتان گـیالن شـهر        

  .باشد الهیجان می

  

  ها یافتهتحلیل  -11

نتایج حاصل از پژوهش نمایش داده شـده   10الی  5در جداول 

  .است

  برآورد هزینه هاي سرمایه اي. 5جدول 

  )هزار ریال(مبلغ   شرح

  3200000  زمین

  60000  محوطه سازي

  8595000  ساختمان سازي

  2167000  ماشین آالت و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی

  675200  تأسیسات

  -  وسایل حمل و نقل

  29250  وسایل دفتري

  1472645  )درصد اقالم باال 10(اقالم پیش بینی نشده 

  16199095  جمع کل

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  برداري هزینه هاي قبل از بهرهبرآورد . 6جدول 

  شرح
  مبلغ 

  )هزار ریال(

ها،  هاي تهیه طرح، مشاور، اخذ مجوز، حق ثبت هزینه

  ...قراردادهاي بانکی و 
50000  

  152880  )حقوق و دستمزد سالیانه% 2(هزینه آموزش پرسنل 

هاي آب  روز هزینه 15(اندازي تولید آزمایشی  هزینه راه

  )اولیهو برق، سوخت و مواد 
158427  

  361307  جمع کل

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

هـاي قبـل از    هزینـه + اي  هـاي سـرمایه   هزینه= (سرمایه ثابت

  )برداري بهره

  سرمایه ثابت) = 361307+  16199095= ( 16560402
  

  

  برآورد سرمایه درگردش. 7جدول 

  شرح
هزار (مبلغ 

  )ریال

  1792200  مواد اولیه بسته بندي

یک دوره تولیدي هزینه حقوق، آب، (گردان تنخواه 

  ...)برق، تلفن، سوخت و 

  ماه 2ماه یا  3دوره تولید فرضاً 

19960  

  -  مطالبات

  23400  موجودي کاال

  1835560  جمع کل

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

 :گذاري کل سرمایه

گذاري کل سرمایه= سرمایه ثابت + سرمایه در گردش   

گذاري  کل سرمایه=  16560402+  1835560=  18395962  

  

  گذاري نحوه سرمایه. 8جدول 

  شرح
  تسهیالت بانکی  سهم متقاضی

  درصد  مبلغ  درصد  مبلغ

  70  4/11592281  30  6/4968120  سرمایه ثابت

سرمایه در 

  گردش
550668  30  1284892  70  

کل 

  گذاري سرمایه
6/5518788  30  4/12877173  70  

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  

  )مبلغ به هزار ریال(برآورد هزینه استهالك . 9جدول 

ارزش   شرح

  دارایی

هزینه استهالك   درصد

  سالیانه

  3000  5  60000  محوطه سازي

  429750  5  8595000  ساختمان

ماشین آالت و تجهیزات و 

  وسایل آزمایشگاهی

2167000  10  216700  

  67520  10  675200  تأسیسات

  -  10  -  نقل وسایل حمل و

  5850  20  29250  وسایل دفتري

  5/147264  10  1472645  بینی نشده اقالم پیش

  5/870084      جمع کل

  هاي تحقیق یافته: مأخذ
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  هزینه تولید سالیانه. 10جدول 

  )هزار ریال(مبلغ   شرح

  1883200  بندي هزینه مواد اولیه و بسته

  764400  هزینه حقوق و دستمزد

  19960  )برق و سوختآب، (هزینه انرژي 

  348970  هزینه تعمیرات و نگهداري

  5/150826  )اقالم باال% 5(بینی نشده  هزینه پیش

  565/31673  )اقالم باال% 1(هزینه اداري و فروش 

پرداخت یک سال سود (هزینه تسهیالت مالی 

  )اقساط بانک طبق فرمول بانک
577/785507  

  804/33120  )ثابت در هزار سرمایه 2(هزینه بیمه کارخانه 

  5/870084  هزینه استهالك

% 20(برداري  هزینه استهالك قبل از بهره

  )برداري هاي قبل از بهره هزینه
4/72261  

  346/4960004  جمع کل

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  

  فروش کل

به لحاظ اینکه هزینه صرف شـده بـراي هـر نـوع چـاي قابـل       

ها را محاسبه کرده  تفکیک نیست بنابراین میانگین از این قیمت

  :شود میو در کل حجم تولید ضرب 

17500= نوع تولیدي 4هاي  میانگین قیمت  

 320منهاي ضایعات تن ) نوع 4هر (حجم نهایی تولید  × 80  %

)نت( 400  

فروش کل=  320000×  5/17=  5600000  

  

  ):به هزار ریال(سود و زیان ویژه 

  سود و زیان ویژه) = فروش کل –هاي تولید  جمع هزینه(

  سود و زیان ویژه=  5600000 – 346/4960004=  654/939995

  

  :هاي آن ارزش افزوده خالص و ناخالص و نسبت

  ارزش افزوده ناخالص= 

فروش  –) بندي مواد اولیه و بسته+ انرژي + تعمیرات و نگهداري (

  کل

  ارزش افزوده ناخالص=  5600000 –) 2252130= ( 3347870

  ارزش افزوده خالص= 

  ارزش افزوده ناخالص+ استهالك + برداري  استهالك قبل از بهره

 ارزش افزوده خالص=  

9/4290215  =4/72261  +5/870084  +3347870   

روش بـا   ش فعلی کل طرح و بهینه یـابی تولیـد  ارز

NPV:  

    (P/A, i%, n) گذاري  کل سرمایه –هاي تولید  هزینه- 

(P/A, i%, n) فروش =NPV   

   )3294/4 (346/4960004 – 18395962 – )32294/4 (

5600000  =NPV    %5  =i   

                                       82/15625164 -  =NPV   

  

       )7908/3 (346/4960004 – 18395962 – )7908/3 (

5600000 =NPV     %10  =i  

                                       47/15969866 -  =NPV   

  

       )6048/3 (346/4960004 – 18395962 – )6048/3 (

5600000 =NPV    %12 =i  

                                         67/1608890  -  = NPV   

      )3522/3 (346/4 4960004 – 18395962 – )3522/3 (

5600000 =NPV      %15 =i  

                                        57/16250568 -  =NPV   

  

     09906/2 (346/4960004 – 18395962 – )9906/2 (

5600000  =NPV      %20 =i  

                                        16481991 -  =NPV   

  

  گیري بحث و نتیجه -12

 موقعیـت  با است صنعتی بخش در شده واقع بررسی مورد طرح

 تنگاتنـگ  اي رابطـه  دولـت  با غیرطبیعی طور به که ویژه بسیار

 غیرکارشناسـی  صـورت  به که دولت ناپایدار هاي سیاست و دارد

 تـأثیر  صنعت این محصول تقاضاي و عرضه در گیرد می صورت

 بـه  احـداث  بـه  رو کارخانـه  دلیـل  همین به گذارند می نامطلوب

 توجـه  بـا  و شد خواهد مواجه مشکل با تقاضایی مشکالت دلیل

 اقتصـادي  بـازدهی  هـاي  شاخص و مربوط مالی هاي صورت به

 از طـرح  ایـن  سرمایه برگشت دوره و NPV داخلی، بازده نرخ

 گـذاري  سـرمایه  کـه  چـرا . باشد نمی پذیر توجیه اقتصادي لحاظ

 قـانونی  مـدت  از بیش در) ریال هزار( 1839562 مبلغ به کالنی

 7 معـادل  مدتی نمود خواهد بازگشت) سال 5( سرمایه بازگشت

 سـودي  اینکه با دیگر سوي از. باشد می نامطلوب بسیار که سال

 لـیکن  آورد خواهیم به دست) ریال هزار( 654/939995 معادل

 اصـول  بـا  سـنخیتی  هـیچ  که 5702/19 اندازه به P/A نسبت

 آن بر عالوه. داد نخواهد به دست بازدهی نرخ و ندارد اقتصادي

 اعـدادي  تمامـاً  گوناگون هايi در مربوط هاي NPV وضعیت

 و عوامـل  ایـن  تمامی قراردادن با که است آمده به دست منفی
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 خـواهیم  مـذکور  طـرح  اقتصادي توجهی نداشتن به پی دالیل،

  .برد

این روزها بازار اجناسـی کـه از مرزهـاي کشـوربه صـورت      

و ورود  قاچـاق کـاال  . پیدا کرده استشوند رونق  قاچاق وارد می

و زیان  موجب ضرر اگر به صورت عمده انجام گیرد آنها به بازار

سازمان مبـارزه بـا   . شود میاقتصادي براي تولیدکنندگان داخلی 

و  کنـد  به همین دلیـل فعالیـت مـی    قاچاق کاال در کشور ما نیز

دولت روابط خاصی را براي فـروش ایـن نـوع کاالهـا در نظـر      

 شـد، ال ؤاز مراجع تقلید سـ  حکم فقهی این مسئله. فته استگر

پاسخ آنان این است که قاچاق کاال یعنی ورود غیرقـانونی آنـان   

و باید از آنان به شدت پرهیـز  . مرز برخالف دستور شرع است از

 شـود  میمخصوصاً هنگامی که موجب ضرر و زیان جامعه  .شود

ند و دولـت اسـالمی   ک و به اقتصاد کشور اسالمی لطمه وارد می

  .موظف است از این امر در جامعه جلوگیري کند

هزار تـن   120به چاي خشک  در حال حاضرکل نیاز کشور

ایـن محصـول بـه     هـزار تـن از   75سفانه سـاالنه  أاست که مت

دستگاهاي نظارتی و گمـرك  . شود میصورت قاچاق وارد کشور 

چاي غیـر  باید هر چه سریعتر راهکارهایی براي قاچاق و توزیع 

چـاي قاچـاق در گـام نخسـت     . قانونی در کشور تـدوین کننـد  

. دهد گام دوم اقتصاد کشور را هدف قرار می سالمتی مردم و در

سـودجو از   تداوم قاچاق چاي به معناي تـداوم فـرار ایـن افـراد    

کـه سـرانجام    عوارض گمرك به مالیات واردات اسـت پرداخت 

که قاچاق چـاي در  زمانی . شود میموجب تضعیف تولید داخلی 

یـک   بـا  توانند چـاي را  کشور وجود داشته باشد نه بازرگانان می

رقابت عادالنه وارد بازارکنند و نه تولیدکنندگان داخلـی امیـدي   

  .براي عرضه چاي به بازار دارند

دولــت اســالمی موظــف اســت از تبلیغــات چــاي خــارجی 

اي جلوگیري نماید که امکان رقابت براي تولید  درکشور به گونه

 کــاالي شــدن وارد از جلــوگیري .وجــود داشــته باشــد داخلــی

مانند چاي و برنج و نظارت  کشور به بندي بسته بدون کشاورزي

  .تواند مؤثر باشد دقیق بر این مسئله می

تر است تا تولیـد چـاي    تر موفق پایین کمیتتولید چاي کیفی با 

تجربـه نشـان داده کـه    . باال ولی با کیفیت پایین کمیتکمی با 

تبلیغ درست جوابگو اسـت و تولیـد محصـول بـا کیفیـت بـاال       

بهترین تبلیغ است؛ به شرطی که این کیفیت در آینده نیز حفظ 

ــی  . گــردد ــی و جهــانی و معرف اســتفاده از اســتانداردهاي داخل

اده محصول به بازار مصرف نیز تا حدود زیادي مردم را به اسـتف 

هاي  شرکت در نمایشگاه. از محصوالت شرکت راغب می نماید

داخلی و خارجی تا حدود زیادي به معرفـی محصـوالت کمـک    

منظم در ترتیب و کیفیت  استفاده از یک سیستم اداري. کند می

  . کاري بسیار مؤثر است

صنعت چاي ایران علیرغم داشـتن اسـتعدادهاي بـالقوه در    

ارت چاي نتوانسته است طی سـالیان  زمینه تولید، فرآوري و تج

گذشته جایگاه خود را در صنعت جهانی تثبیت کنـد و حتـی در   

وابستگی مسـتقیم بـیش   . چند سال اخیر دچار بحران شده است

خانواده به کشت و تولیـد چـاي و همچنـین جایگـاه      60000از 

خاص چاي در سبد مصـرفی خـانواده هـاي ایرانـی، ضـرورت      

ار مناسب براي صنعت چاي ایران را دو تدوین استراتژي و ساخت

دهد کـه نبـود مـدیریت     بررسی ها نشان می. چندان کرده است

تـرین عامـل    یکپارچه در زنجیره عرضه صـنعت چـاي اساسـی   

ایجاد ساختارهاي پشـتیبان در   و تضعیف این صنعت بوده است

هاي مختلف زنجیره عرضه چـاي و حـاکم شـدن تفکـر      بخش

بر زنجیره تولیـد چـاي    ولت اسالمیو نقش د مدیریت یکپارچه

گیـري   لی در شـکل متواند بـه عنـوان عـا    در زنجیره عرضه می

مکانیزم هاي تقویت کننده مزیت رقابتی صـنعت چـاي مطـرح    

  .شود

  

پیشنهادات راهبردي نقش دولت اسـالمی در   -13

  ایجاد کسب و کار از منابع طبیعی

 ترویج فرهنگ جایگاه بخش کشاورزي 

 در کـافی  گـذاري  سـرمایه  عدم علل از یکی حاضر در حال 

 بخـش  با مقایسه در آن کمتر اقتصادي صرفه کشاورزي، بخش

 فقـدان ، آن مهـم  علـل  از کـه  اسـت  هـا  بخش دیگر و خدمات

 تبـدیل  و بنـدي  بسـته  انبـار،  توزیـع،  بـراي  منسـجم  سیسـتمی 

 بـا  مسـئله  ایـن . اسـت  کشـاورزي  بخش تولیدات و محصوالت

 مشخصـی  زمـان  در کشـاورزي  محصوالت ورود اینکه به توجه

 ایـن  بـازار  در را تقاضـا  و عرضـه  تناسـب  عدم نوعی به و است

 سـوداگري  رواج قیمت، کاهش زمینه هستیم، شاهد محصوالت

 در کـه  دارد دنبـال  بـه  را محصـوالت  این بازار در بازي دالل و

ــت ــود نهای ــد دالالن را آن س ــرد خواهن ــارت و ب ــه آن خس  ب

  . گردد می بر کشاورزي بخش تولیدکنندگان

 علمـی  مباحـث  زمینـه  در افراد عمومی اطالعات بردن باال 

 نیـاز  مـورد  عناصر خاك، اي دانه ساختار چون مواردي به مربوط

 نگـه  آبـاد  بـه  توانـد  مـی ... و خاص محصول کشت جهت زمین

 اقتصـادي  رشـد  بـراي  شـرایط  ایجاد نتیجه در و اراضی داشتن

  .بکند شایانی کمک کشور،
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  ارائــه افـراد،  توانـایی  و مهـارت  حـداقل  داشـتن  بـه  توجـه 

 اراضی، واگذاري هاي روش با رابطه در شفاف و کامل اطالعات

  .دهد افزایش را زمین بازدهی و وري بهره

 هاي آموزشی، اهمیـت   تواند با ایجاد دوره دولت اسالمی می

بـرداري از   زمین در دین مبین اسالم را و فرهنگ صحیح بهـره 

. براي افراد حقیقی و حقوقی روشـن کنـد  این منبع خدادادي را 

هـایی و بـا توجـه بـه فطـرت       قدر مسلم بـا ایجـاد چنـین دوره   

خداجوي انسان، نحوه استفاده نادرست از اراضی را بـه حـداقل   

 .وري صحیح را جایگزین آن کند هاي بهره رسانده و زمینه

  مقررات بخش کشاورزيبر تکمیل و نظارت  

 توانـد از   پـذیر مـی   مسئولیتو قوي  ایجاد نهادهاي نظارتی

بروز بسیاري از تخلفات خواسته یا ناخواسته کـه ممکـن اسـت    

  .هاي تولیدي رخ دهد، جلوگیري کند توسط افراد و کارخانه

     ایجاد قوانین در زمینه تقویت بخش کشاورزي کـه توسـط

و اجراي مطلوب آن توسط قوه مجریه  شود میقوه مقننه انجام 

هاي نظارتی اقدام مؤثري اسـت   دستگاهو نظارت بر اجرا توسط 

لـذا توجـه بـه بخـش     . تواند انجـام دهـد   که دولت اسالمی می

هاي اصلی اقتصاد ایـران بـر    کشاورزي به عنوان یکی از بخش

هـاي   اساس مقررات و عملیات قواي سه گانه به ویـژه سیاسـت  

کالن بخش کشاورزي و تولید ملـی مـورد تأییـد مقـام معظـم      

به عنوان فرایند تکمیلی  1404انداز  د چشمرهبري و اهداف سن

ریزي واجرا در بخش کشاورزي ضروري به نظر  و نظارتی برنامه

 . رسد می

  اصل مردمی کردن بخش کشاورزي 

 هایی اسـت   افزایش سن کشاورزان روستایی یکی از چالش

روست لذا ایجـاد کسـب و کـار بیشـتر و      که کشور ما با آن روبه

برداري بهینه و  جوانان روستایی با هدف بهرهامنیت شغلی براي 

ی و استفاده گسترده بـه ویـژه در منـاطق    یعمطلوب از منابع طب

توانـد بـه ارزش افـزوده     مورد مطالعه و پایه کشاورزي کشور می

 . هاي مضر کمک نماید درآمد و جلوگیري از مهاجرت

 تواند بـه جلـوگیري از قطعـه     تولید و بازاررسانی مناسب می

و مسؤلیت تولیدي و بازار رسـانی را  . شدن زمین بیانجامد قطعه

در این صـورت یکپارچـه سـازي    . به هیئت مدیره تعاونی بدهد

آمد بیشتر و رفاه گسترده چاي ی به ایجاد مزارع بزرگ و دراراض

و سود حاصـله از تولیـد بـین همـه اعضـاء      . کاران کمک نماید

ی کـردن بخـش   تقسیم گردد و از این طریق نوعی انگیزه مردم

توانـد بـه    هاي تولیـد مـی    ایجاد تعاونی .کشاورزي صورت پذیرد

هـاي کشـاورزي بـه ارث     جلوگیري از قطعه قطعه شدن زمـین 

هـاي کشـاورزي    توانند با ایجاد تعاونی وراث می .رسیده بیانجامد

هاي تولیدي را به یکی از منتخبین بدهند  چند منظوره مسؤلیت

زي اراضی کمک و سود حاصل از یکپارچه سابه  در این صورت

  .کنند تولید محصوالت را تقسیم می

  اهمیت تولید ملی و اقتصاد مقاومتی  

   یکی از مسائلی که به علت ارتباط مستقیم با منابع طبیعـی

ها از سـوي دیگـر    نظیر خاك و آب از یک سو و غذاهاي انسان

باید در چارچوب توسعه پایدار و ایجاد کسب و کار بیشـتر قـرار   

تـرین   از آنجا که کشاورزي اصـلی . گیرد، بخش کشاورزي است

منابع تأمین خوراك انسان است، بنابراین شکی در تالش بـراي  

توسعه کشاورزي با توجه به اینکه ایـران  . توسعه آن وجود ندارد

سرزمین پهناور و چهار فصلی است، از اهمیت بسیاري برخوردار 

دهد وقتی به ایـن   می این اهمیت خود را دو چندان نشان. است

کنیم که کشور ما از طرف نیروهاي خارجی مورد  مسئله نگاه می

سـابقه بـر علیـه     هـاي بـی   وضع تحریم. تهدید قرار گرفته است

  . کشور نشان دهنده این موضوع است

       وجـود ایـن ســرزمین پهنـاور، بسـتري بــراي تولیـد انــواع

آورده محصوالت کشاورزي، باغی، مرتعی، جنگلی و دامی پدید 

با توچه به مسئله تحریم که ذکر شد، خودکفایی در تهیـه  . است

محصوالت غذایی و تأمین امنیت غذایی کشـور در ایـن راسـتا    

بخش کشاورزي توانایی توجه بـه عنـوان   . اهمیت بسیاري دارد

موتور محرکه رشـد و توسـعه کشـور را داراسـت امـا متأسـفانه       

اهی اسـتراتژیک و  ها و توجهات به این بخش تـاکنون نگـ   نگاه

البته نباید غافل شـد کـه رشـد و توسـعه     . راهبردي نبوده است

هـا معنـا    بخش کشاورزي در کنار رشـد و توسـعه سـایر بخـش    

به عبارتی باید در کشور توسعه متوازن برقرار نمـود تـا   . یابد می

  . بخش کشاورزي نیز از مزایاي این توسعه متوازن برخوردار شود

 یار باالیی در بخش کشاورزي به عنوان با اینکه پتانسیل بس

تبدیل شدن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادي وجـود دارد،  

اما تاکنون متأسفانه شـاهد رشـد و توسـعه مطلـوبی در بخـش      

درصــدي  13شــاهد ایــن مــدعا، ســهم . ایــم کشــاورزي نبــوده

هـاي   کشاورزي از اقتصاد کشور است که با توجـه بـه پتانسـیل   

  . رزي بسیار ناچیز استکشور در بخش کشاو

به صـورت خالصـه، بـا توسـعه صـنایع پـایین دسـتی بخـش         

تـوان بـه توسـعه بخـش      کشاورزي، ماننـد صـنعت چـاي مـی    

با توسعه بخش کشـاورزي نیـز، یکـی از    . کشاورزي امید داشت

بـه  . اهداف دشمن براي ضربه زدن به کشور خنثی خواهد شـد 

گر، توسعه بخش کشاورزي از طریـق توسـعه صـنایع    عبارت دی

تبدیلی، از جمله راهکارهاي اقتصاد مقاومتی براي افزایش توان 

 .اقتصادي کشور است
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