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اتفاق

حیات مجدد در نواحی کمدرآمد با توسعه گردشگری پایدار
از طریق ژئوپارکها

بــا توجه به هزینــه بر بودن مطالعــات تخصصی و تفصیلی مربوط به شناســایی و
پتانسیلیابی مناطق در زمینه ژئوپارک ،سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور در
رویکردی جدید بر اساس وظیفه حاکمیتی خود اقدام به تامین مالی مطالعات در قالب
سرمایهگذاری مشارکتی در این زمینه خواهد کرد .این امر مستلزم اعالم آمادگی مناطق
و تامین اعتبار سهم مشارکتکننده خواهد بود
الزم به ذکر است؛ پیش از این مناطق درخواستکننده بهطور یک طرفه به تامین اعتبار
برای انجام مطالعات مبادرت کرده و این امر هزینه زیادی را برای مناطق در برداشــت.
طبق رویکرد جدید ،در صورت انجام صحیح فرایندها با نظارت سازمان زمینشناسی
و اکتشافاتمعدنی کشور به عنوان تنها مرجع حاکمیتی مربوط به مطالعات و شناسایی
ژئوپارکها در کشور ،مناطق میتوانند پروسه ژئوپارک شدن را در مدت زمان کوتاهی
به نتیجه برسانند.
حرکت به سوی معرفی و ثبت یک ژئوپارک ابتدا توسط بخش حاکمیتی منطقه میزبان
صورت پذیرفته و این کار در مرحله اول با سرمایهگذاری بخش دولتی آغاز شده و در
ادامه با جذب سرمایهگذار و فعال شدن جامعه محلی و بخش خصوصی ادامه خواهد
یافت.
با توجه به لزوم حرکت منظم کشــور در مقول ه انجــام مطالعات ژئوپارکها و پرهیز
ازدوبارهکاریها و حرکت در مسیر درست فعالیتی ،شایسته است فعالیتهای تخصصی
این حوزه بهصورت هدفمند با نظارت سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور
دنبال شود .شــکلگیری کارگروه ملی ژئوپارکهای کشور با محوریت این سازمان و
همکاری ســازمانهای حفاظت محیطزیست ،وزارت میراث فرهنگی ،صنایعدستی و
گردشگری ،سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری و کمیسیون ملی یونسکو ،با تدوین
برنامه های اصولی در خصوص شناســایی و معرفی پدیدههای منحصربهفرد مناطق و
نظارت بر اجرای پروژههای مرتبط با ژئوپارک در کشور (شناسایی/آموزش و پژوهش/
بهره برداری/حفاظت) به این فعالیتها نظام خواهد بخشید .مناطق مستعد پس از طی
کردن مراحل مقدماتی و آمادهسازی بهعنوان ژئوپارک مطابق با برنامه اصولی و صحیح،
میتوانند برای ثبت ملی و سپس جهانی اقدام کنند.
بدون شک ،توسعه گردشگری تخصصی و پایدار از طریق ژئوپارکها با فراهم کردن
فرصتهای جدید برای بسیاری از روستاها و مناطق کمدرآمد حیات دوباره میدهد و
موجب توسع ه این نواحی شده و این سکونتگاهها را پابرجا نگه میدارد .دارا بودن طرح
جامع مدیریتی ،حفاظتی و بهرهبرداری ،ارائه تسهیالت و خدمات در سطح استاندارهای
ملــی و فراملی و مدیریت یکپارچه و هماهنــگ و درگیر کردن جوامع محلی در این
زمینه میتواند این مناطق را به مقصدی برای توسعه زمینگردشگری (ژئوتوریسم) و
طبیعتگردی تبدیل کند.
نازنین بدری
مسئول مطالعات میراث زمینشناختی سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور

اخبار توليد
خبر استعفای حجتی تایید نشد

خبر استعفای وزیر جهاد کشاورزی تکذیب شد.یک منبع آگاه در دفتر رییس جمهور در گفت
و گوبا ایسنا خبر استعفای محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی را که از سوی برخی رسانهها
مطرح شد تکذیب کرد.این در حالی است که در فضای مجازی خبری منتشر شد مبنی بر این
که «شنیده ها از وزارت جهاد کشاورزی حاکیست محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی چند
روزی است که استعفا داده است».خلیل آقایی ،رئیس سازمان جنگلها نیز اخیرا به اتهام ارتشا
از سوی دادسرای کارکنان دولت بازداشت شد.

آسیا و اقیانوسیه تحت تاثیر تغییرات اقلیم و ناامنی غذایی

سازمان خواربار و کشــاورزی ملل متحد (فائو) هشدار داد منطقه آسیا و اقیانوسیه از جمله
آســیبپذیرترین مناطق جهان در برابر ناامنی غذایی و تأثیرات ناشــی از رخدادهای شدید
آبوهوایی است و بررسی ها نشان میدهد دمای برخی شهرهای آسیا اکنون بین  ۰.۲تا ۲.۶
درجه ســانتیگراد بیشتر از میانگین جهانی است .گستره خشکیها و شهرهای روبهرشد در
منطقه آسیا با سرعتی بیش از میانگین جهانی در حال گرمشدن است؛ مسالهای که تاثیرات قابل
توجهی بر امنیت غذایی و معیشت میلیونها نفر در این منطقه از جهان خواهد گذاشت.براساس
گزارش اقلیم و زمین که به صورت مشترک از سوی فائو و شماری از دیگر نهادهای سازمان
ملل تهیه شده است ،دمای برخی شهرهای منطقه آسیا اکنون بین  ۰.۲تا  ۲.۶درجه سانتیگراد
بیشتر از میانگین جهانی است.این در حالی است که کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه که از
جمله آسیبپذیرترین مناطق جهان در برابر ناامنی غذایی و تاثیرات ناشی از رخدادهای شدید
آبوهوایی هستند ،حدود نیم میلیارد نفر را در خود جای داده اند که با مشکل سوءتغذیه روبرو
هستند؛ جمعیتی که شامل بیش از نیمی از افراد مبتال به سوءتغذیه در جهان است.در گزارش
مشــترک فائو و سازمان ملل همچنین نسبت به تاثیرات روزافزون تغییرات اقلیمی بر امنیت
غذایی در منطقه آسیا و اقیانوسیه از طریق کاهش بازده محصوالت کشاورزی ،افزایش قیمت
مواد غذایی ،کاهش ارزش غذایی و تضعیف زنجیره تولید هشــدار داده و در این گزارش بر
اهمیت مقابله با فرسایش خاک در آسیا تاکید شده است ،آنهم در شرایطی که مساله دسترسی
به آب شیرین و رقابت بر سر آن یکی دیگر از چالشهای اصلی در منطقه است.

صاحبان خودروهای فرانسوی در بازار به دردسر افتادند

رئیــس اتحادیه تعمیرکاران خــودرو با بیان اینکه در بخش خودروهــای اروپایی نمیتوان
تأمین قطعات را بهصورت مســافری انجام داد ،گفت :امروز مهمترین مشکل ،تأمین قطعات
خودروهای اروپایی از جمله محصوالت رنو در بازار اســت.علیرضا نیکآیین در گفتوگو
با تســنیم ،با اشــاره به اینکه در حال حاضر صاحبان خودروهای چینی و خودروهای باالی
 200میلیون تومان در بازار برای تأمین قطعات یدکی دچار مشــکل شــدهاند ،اظهار داشت:
در بخش خودروهای چینی برخی از قطعات در بازار نیســت و در مقطعی همان قطعات که
بعض ًا الکترونیکی هستند با چندین برابر قیمت بهفروش میرسند ،همین موضوع عاملی شده
تا خریداران خودروهای چینی در تعمیر خودروهای خود به دردســر بیفتند.وی با ابراز اینکه
در بخش ماشــینهای چینی و کرهای تا حدودی تأمین قطعات مشکل نیست ،افزود :امروز
مهمترین مشکل ،تأمین قطعات خودروهای اروپایی از جمله محصوالت رنو در بازار است،
بهنحوی که مشتری این خودروها در صورت خرابی خودرو نمیتواند بهراحتی خودروی خود
را تعمیر کند.رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با تأکید بر اینکه در بخش خودروهای اروپایی
نمیتوان تأمین قطعات را بهصورت مسافری انجام داد ،گفت :اعمال تحریمها عاملی شده تا
خودروســازان اروپایی که حاضر به همکاری با خودروسازان ایرانی بودند بازار ایران را ترک
کنند .همین امر تأمین قطعات این خودروها را در بازار کشور دچار مشکل کرده است.نیکآیین
با اعالم اینکه در بخش خودروهای فولکسواگن نیز تأمین قطعات با مشکل صورت میگیرد،
گفت :نمایندگیها در تأمین قطعات مستأصل شدهاند.

سرمقاله

اقتصادکشور:
ثبیت شده یا تعطیل شده؟!
دکتر هاشم اورعی

استاد دانشگاه صنعتی شریف

ادامه از صفحه 2
وقت آن رسیده که اقلیت را از خود و اکثریت را در مقابل خود نبینیم ،آغوش خود را باز کنیم
و بدون در نظر گرفتن جنسیت ،قومیت ،فرقه و مذهب به این باور برسیم که ایران متعلق به
 80میلیون ایرانیست .باید قبول کنیم که پیش شرط توسعه کشور مشارکت حداکثری است
و تاکید بر نظرات بخش اندکی از جامعه ،ایجاد محدودیت در همه ارکان زندگی روزمره،
مقاومت در برابر ابراز عقیده و موارد متعدد مشابه ما را به سر منزل مقصود نخواهد رساند .و
باالخره قبول کنیم که راههای مختلفی برای رسیدن به خدا وجود دارد و از اینکه بخواهیم
ملت را به زور به بهشت موعود ببریم دست برداریم .باید با شهامت و صداقت تمام واقعیات
را با مردم در میان بگذاریم و طرحی نو در اندازیم ،نه اینکه حال که کف گیر اقتصاد کشور
به ته دیگ خورده تقصیر را به گردن این و آن انداخته و مطابق معمول به بازی کی بود کی
بود من نبودم مشغول شویم.
به قول شیخ شیراز:
هزار جهد بکردم که ّسر عشق بپوشم
نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم

در نشست مشترک وزارت صمت و ستاد کل نیروهای مسلح مطرح شد:

تولید
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جذب سربازان نخبه در طرح توانمندسازی تولیدوتوسعه
گروه توليد

produces@jahaneghtesad.com

راهکارهــای جذب ســربازان نخبه در طرح توانمندســازی
تولیدوتوسعه اشتغال پایدار(تاپ)در فاز اول اجرای این طرح،
در نشست مشترک معاون آموزش ،پژوهش و فناوری وزارت
صنعت معدن و تجــارت و فرمانده قــرارگاه مهارت آموزی
کارکنان وظیفه ســتاد کل نیروهای مسلح مورد بحث وبررسی
قرار گرفت.
به گزارش جهان اقتصاد ،در دیدار برات قبادیان معاون آموزش
پژوهش و فناوری وزارت صنعت ،معدن و تجارت با ســردار
فرحی فرمانده قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه ستاد کل
نیروهای مســلح که در محل وزارت صنعت معدن و تجارت
صــورت گرفت ،چگونگی بــه کارگیری ســربازان نخبه در
واحدهای صنعتی و معدنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
قبادیان در این دیدار گفت :بر اساس تفاهمات صورت گرفته با
ستاد کل نیروهای مسلح و موافقت مقام معظم رهبری  ،فاز اول
طرح سرباز تاپ اجرایی خواهد شد.
معاون آمــوزش پژوهش و فنــاوری وزارت صنعت معدن و
تجارت در خصوص جزئیات فاز اول این طرح گفت :درابتدا
 ۱۰۰نفر از سربازان نخبه ای که به واسطه ای امتیازات بنیادملی
نخبگان ،ثبت اختراع یا مواردی از این قبیل از کسری خدمت
برخوردارنــد ۶ ،ماه باقیمانده خدمت خــود را در بنگاههای
صنعتیی ،معدنی خواهند گذراند.

وی افزود :صد نفر دیگر ،ســربازان متخصصی هســتند که از
ابتدای خدمت و پس از طی دوره آموزشــی در صنایع بخش
خصوصی مشغول به خدمت خواهند شد.
قبادیان درباره ادامه این طرح نیز تشــریح کرد :اکنون در حال
گفتگو برای کسب سهمیه بیشتری از سربازان مقطع کارشناسی
ارشــد و دکترا برای فعالیت در واحدهــای صنعتی و معدنی
هستیم و بر اســاس برنامه ریزی های صورت گرفته بسیاری
از این ســربازان به واسطه مهارتی که در طول دو سال فعالیت
در واحد های تحقیق و توسعه واحد های صنعتی و معدنی به

یک فعال بازار خودرو:

دالالن شروع به خرید پژو و پراید کردهاند
یک فعال بازار خودرو گفت:با توجه به شــرایط فعلی اقتصاد
کشــور و عدم ارتباط با برندهای مطرح خارجی و همچنین
ممنوعیت واردات خودرو ،حداقل تا زمان رفع تحریمها هیچ
دلیل منطقی وجود ندارد که همین ســبد خودرویی اندکی که
موجود هست باز هم کمتر شود.
حسین سعیدی در گفتوگو با ایلنا در خصوص اظهارات وزیر
صمــت مبنی بر توقف تولید  ۴خودرو تا پایان ســال جاری
اظهار داشت :به نظر نمیرسد که این حرفها بار اجرایی داشته
باشد و بیشتر برای تحریک بازار است در دو سال اخیر بارها
مسئولین رسمی کشور در خصوص توقف تولید پراید و پژو
مصاحبه کردهاند اما هیچ اتفاقی صورت نگرفت و اکنون هم به
نظر نمیآید این صحبتها عملی شود.
وی ادامه داد :با توجه به شــرایط فعلی اقتصاد کشــور و عدم
ارتباط با برندهای مطرح خارجی و همچنین ممنوعیت واردات
خودرو آن هم حداقل تا زمان رفع تحریمها ،هیچ دلیل منطقی
وجود ندارد که همین سبد خودرویی اندکی که موجود هست
باز هم کمتر شود.

سعیدی افزود :خودروسازی و صنایع وابسته به آن صنعت دوم
کشور هستند .شاغالن و سرمایه گذاری صورت گرفته در این
حوزه رقم قابل توجهی است از طرف دیگر با توجه به رکود
بازار و کاهش قدرت خرید مردم سیگنالهایی است که نشان
میدهد این رکود ادامهدار خواهد بود و به نظر میرسد اینگونه
اظهار نظرها فقط در جهت تحریک بازار صورت میگیرد .اگر
واقعا تصمیم به توقف بود میتوانستند در ظرف یک ماه آن را
عملی کنند نه اینکه بازه زمانی  ۶ماه تعیین کنند.
وی در خصــوص وضعیت بازار این خودروها گفت :اینگونه
اظهارنظرها تورمزا اســت ،اکنون فضایی بــه وجود آمده که
دالالن و سفتهبازها شروع به خرید پژو و پراید کردهاند چون
قرار است تا  ۶ماه دیگر تولید قطع شود .البته سه ما پیش این
سیاست را سایپا نیز اجرا و اعالم کرد که آخرین خودرو سراتو
تولید شد در حالیکه از  ۶ماه پیش تولید تجاری آن متوقف شده
بود اما به محض انتشار خبر توقف تولید سراتو طرح فروش
نقدی آن از سوی همین خودروسازی منتشر و جالب اینکه تا
چند روز پیش هنوز سایت برای خرید این خودرو باز بود.

دست خواهند آورد میتوانند جذب همین کسبوکارها شوند
و به نوعی این خدمات متقابل ســربازان و صاحبان کســب و
کار به یکدیگر اســت چرا که این واحد های صنعتی و معدنی
میتوانند با بهره منــدی از خالقیت نیروهای جوان می توانند
تولید خود را ارتقا داده و وارد حوزه های دانش بنیان شوند.
در ادامه این نشســت سردار فرحی باتمجید ازرویکرد وزارت
صمت مبنی بــر بکارگیــری نیروهای جــوان تحصیلکرده
دانشــگاهی در بنگاههای صنعتی ومعدنی در قالب طرح تاپ
گفت :در گذشــته ودرچارچوب طرح امریه سعی براین بود تا

از تخصص نیروهای متخصص مشــمول خدمت سربازی در
دستگاههای اداری استفاده شود که متاسفانه از این امکانات به
درستی استفاده نشــده و در بسیاری از موارد جذب نیروها بر
اساس روابط صورت گرفت ونه ضوابط.
وی ادامه داد :با ورود سردار باقری به عرصه ستاد کل نیروهای
مسلح و تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص مد نظر قرار
دادن ارتقاء بهرهوری سربازان ،قرارگاهی تشکیل شد تا با برنامه
ریزی علمی،فرهنگسازی واقدامات الزم ضمن ایجاد جذابیت
برای دوره خدمت زمینه افزایش نشاط سربازان و سطح مهارت
آنها در طی این دو سال رافراهم کنند.
فرمانده قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه ستاد کل نیروهای
مسلح در خصوص وضعیت تحصیلی سربازان گفت :در حال
حاضر بیش از  ۵۰درصد از ســربازان نیروهای مســلح کشور
دارای تحصیالت دانشــگاهی هســتند لذا زمان  ۲ساله دوران
خدمت ســربازی فرصت مناســبی برای ارتقای مهارت ها و
اســتفاده بهینه از توان و مهارت هــای این نیروهای توانمند و
آینده ساز خواهد بود.
فرحی با اشــاره به اهمیت وحساسیت اجرای دقیق وصحیح
طرح تاپ تصریح کرد :با توجه به ذهنیت هایی که در خصوص
چنین طرح هایی ازگذشــته وجود دارد ،الزم اســت که طرح
ســرباز تاپ به عنوان یک پایلوت با دقت و حساسیت خاص
برنامه ریزی و اجرا شود و امیدواریم این طرح به گونهای پیش
برود که زمینه برای جذب نیروهای بیشــتر در فازهای بعدی
فراهم شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران

تقلب و قاچاق معضل بازار لوازم خانگی
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران با بیان اینکه قیمت
لوازم خانگی به ثبات نسبی رسیده است ،گفت :متاسفانه بازار لوازم
خانگی از عرضه لوازم خانگی قاچاق و تقلبی رنج میبرد.
ســید مرتضی میری در گفتوگو با فارس در مورد وضعیت بازار
لوازم خانگی گفت :بــازار لوازم خانگی در حال حاضر وضعیت
عادی دارد و از ابتدای امســال تاکنون قیمتها از یک ثبات نسبی
برخوردار است.
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی تهــران با بیان اینکه در
شرایط فعلی مردم میتوانند کاالی مورد نیاز خود را به راحتی تأمین
کنند و مشکل خاصی وجود ندارد ،بیان داشت :تولید نسبت به سال
گذشته افزایش یافته و بر این اساس مشکالتی که در سال گذشته با
آن مواجه بودیم ،رفع شده است.
وی درباره میزان تولیدات دو شــرکت بزرگ لوازم خانگی که تا
سال گذشــته بخش زیادی از بازار را در اختیار داشتند ،گفت :به
علت بدعهدی کرهایها فعال هیچ گونه مواد اولیه و قطعات لوازم
خانگی از کره وارد کشــور نمیشود ،بنابراین در حالی که این دو
شرکت بزرگ تا سال گذشته بیش از  35درصد از سهم بازار را در

اختیار داشتند ،در حال حاضر سهم آنها به حدود  5درصد کاهش
یافته است.
میری بیان داشــت :این دو شرکت فعال از سهم موجود انبارهای
خود ،لوازم خانگی تولید و به بازار عرضه میکنند و به همین دلیل
سهم قابل توجهی در بازار ندارند.
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی بیان داشت :اما این دو
شرکت رایزنیهایی با دو کشور چین و ترکیه برای تولید با برندهای
جدید را شروع کردهاند و تولیدات آنها تا یکی دو ماه آینده با برند
جدید به بازار خواهد رسید.
وی بیان داشت :پیشبینی میشود با ورود کاالی تولیدی توسط این
دو شرکت تا چند ماه آینده با برند جدید هم سهم این دو شرکت از
بازار افزایش یابد و هم قیمت لوازم خانگی تا حدودی کاهش یابد.
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی با اشــاره به ممنوعیت
واردات لوازم خانگی بیان داشــت :متاســفانه به دنبال ممنوعیت
واردات لوازم خانگی ،واردات قاچاق افزایش یافته و بخشی از بازار
لوازم خانگی را اجناس قاچاق که از طریق تهلنجی و اشکال مختلف
به کشور وارد میشود ،تامین میشود.

دالیل از دست رفتن خودکفایی پنبه به روايت مركز پژوهشها

پنبهکاران ترکیه  114درصد بیش از ایرانیها تولید میکنند
دالیلی دســت به دســت داده تا از خودکفایی در پنبه به وابستگی
 50درصدی رســیدهایم که نمونه آن تفاوت  114درصدی عملکرد
هکتاری پنبهکاران ترکی و ایرانی است.
بــه گزارش جهان اقتصاد ،مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشــی
وضعیت پنبه را در کشــور بررسی کرده است ،در این گزارش آمده
است ،پنبه یکی از مهمترین گیاهان زراعی در ایران است ،اما سطح
زیرکشت آن از  40درصد محصوالت صنعتی ،به کمتر از  13درصد
رسیده است .از دست رفتن جایگاه این محصول باعث شده تا ایران
به یک کشور واردکننده پنبه تبدیل شود.
چرا سطح کشت پنبه در ایران کم شد؟
اگرچه عوامل زیادی در کاهش سطح زیرکشت این محصول نقش
داشــتهاند ،اما مهمترین عامل آن را میتوان از دست دادن جذابیت
اقتصادی این محصول دانست .باالتر بودن هزینه تولید این محصول
نسبت به متوسط جهانی و کشورهای همسایه از یک طرف و کاهش
نســبت قیمتی این محصول نسبت به گندم ،باعث کمتر شدن سود
خالص این محصول شــده و در نهایت انگیزه کشاورزان برای قرار
دادن این محصول در الگوی کشت از دست رفته است.
همیــن امر در نهایت میزان خودکفایی این محصول را به  50درصد
کاهش داده اســت .این عوامل در ســال  1397منجر به صرف 142
میلیون دالر برای واردات این محصول شده که معادل ریالی آن بالغ بر
 1453میلیارد تومان است .بنابراین ،با توجه به محدودیتهای ارزی
و مشکالت ناشی از تحریم ،پیشنهاد میشود اوالً ،توسعه تحقیقات
جهت کاهش مصرف آب و افزایش عملکرد در واحد سطح صورت
بگیرد و از طرف دیگر ،انگیزه اقتصادی کشاورزی و سودآوری این
محصول تقویت شده و همچنین سیاستهای تعرفهای مناسب در مورد
واردات پنبه اتخاذ شود .در همین راستا تکمیل زنجیره ارزش تولید
پنبه در استانهای عمده تولیدکننده و بهبود فناوری صنایع پایین دستی
نیز راهگشا خواهد بود.
پنبه به عنوان یک گیاه صنعتی ،در طیف وسیعی از بخشهای اقتصادی
مورد استفاده قرار میگیرد و کمتر محصول کشاورزی با این قابلیت
را میتوان پیدا کرد (صبوحی و مجرد .)1388 ،این محصول به لحاظ
ایجاد اشتغال دارای اهمیت فراوانی در هر اقتصادی است؛ به طوری
که برخی منابع آن را طالی سفید نامیدهاند (آبیار و زاد .)1386 ،اهمیت
پنبه در اشتغالزایی به نحوی است که با ایجاد یک نفر شغل در زراعت
پنبه میتوان پنج نفر شــغل در صنایع مرتبط با آن ایجاد کرد (مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی 1 .)1396 ،سطح زیرکشت این
محصول که در سالهای میانی دهه هفتاد بالغ بر  320هزار هکتار بوده
است ،در سال زراعی  1397 - 1398به حدود  90هزار هکتار رسیده
است (دفتر طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی.)1398 ،
همین امر باعث شــده کشــور ایران از یک صادرکننده پنبه به یک
واردکننده تبدیل شود .با توجه به این مسائل ،وزارت جهاد کشاورزی
طرح خودکفایی در تولید پنبه تا ســال  1404را در دستور کار خود
قرار داده است .در این گزارش سعی شده تا متغیرهای اثرگذار بر این
سیاست ،از جمله تولید ،تجارت و قیمت محصول پنبه ،شناسایی شده
و مورد تحلیل قرار گیرد.
تولید
آنچه از مزرعه برداشــت میشــود وش پنبه است که معادل Seed
 Cottonاســت .در ادامه در کارخانه تبدیل بــه الیاف ( ) Lintو
پنبهدانه ( ) Cotton Seedمیشــود .واردات کشــور همان الیاف
( ) Lintاســت .ضریب تبدیل وش پنبه به الیاف  33درصد درنظر
گرفته میشود.
 55درصد مابقی نیز تخم پنبه است که  17درصد نیز قابلیت استحصال
روغــن را دارد .کنجاله باقیمانده نیــز در صنایع پرورش دام و طیور
استفاده میشــود .با توجه به تولید کشور ،میتوان انتظار داشت که

در حدود  10هزار تُن روغن از پنبهدانه اســتحصال کرد .البته با قطع
یارانه دولت در سال  ، 1381استحصال روغن از پنبهدانه از دستور کار
خارج شده است.
در ســال  2017بیش از  74 / 3میلیون تُن وش پنبه در جهان تولید
شده است که کشورهای هند با  ، 5/18چین با  ، 17 /1آمریکا با 12
 ،پاکســتان با  ،5 /7برزیل با  ،3 /8ازبکستان با  ،2 /9ترکیه با ، 2 /45
استرالیا با  2 /15و مکزیک با  1میلیون تُن 10 ،کشور بزرگ تولیدکننده
این محصول به شمار میروند.
در ایران نیز ،ســطح زیر کشت پنبه از حدود  40درصد از سطح زیر
کشت کل نباتات صنعتی در چهار دهه گذشته به حدود  13درصد در
سال  1396رسیده است .از طرف دیگر این سهم برای کلزا ،نیشکر و
سویا در همین دوره افزایشی بوده است.
مقدار تولید این محصول در ســال  1374بــه حدود  600هزار تُن
نیز رسیده است ،اما از این سال به بعد همواره روند نزولی داشته ،به
طوری که در سال  1398میزان تولید  228هزار تُن بوده است.
در ســال زراعی  1395 - 1396میزان سطح زیر کشت پنبه 74.850
هکتار بوده اســت که به ترتیب در اســتانهای خراسان رضوی (30
درصد) ،فارس (  21درصد) ،گلســتان ( 16درصد) و سایر استانها
کشت شده است .میزان ســطح زیرکشت دیم این محصول هم در
حدود یک درصد بوده است (دفتر طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی،
.)1398
از این رو ،این محصول دارای نیاز آبی باال بوده و کشــت دیم آن در
کشور تقریب ًا مقدور نیست؛ چراکه میزان بارشها در اقلیم ایران کفاف
تأمین آب مورد نیاز برای یک هکتار از این محصول را نمیدهد .نیاز
آبی این محصول به طور متوسط  15000مترمکعب در هکتار است که
 2/ 3برابر گندم و  1 /25برابر شلتوک است (کشاورز و دهقانی سانیچ،
 .) 1391همچنین این محصول دارای آب مجازی قابل توجهی است.
متوسط رشــد عملکرد پنبه در جهان از سال  1340تا  1396برابر با
 1 /86درصد در سال بوده است .در همین دوره زمانی ،متوسط رشد
عملکرد پنبه در ترکیه در حدود  3 /35درصد در سال گزارش شده
است ،اما متوسط عملکرد پنبه در ایران در دوره مشابه در حدود /55
 1درصد بوده است.
روند تغییرات عملکرد پنبه وش برای کشورهای ترکیه ،ایران ،پاکستان
و متوسط جهانی نشان مي دهد میزان عملکرد پنبه وش تا سال 2009
از متوسط دنیا بیشتر بوده ،اما از این سال به بعد میزان عملکرد آن از
میانگین جهانی کمتر شده است در حالی که میانگین عملکرد پنبه وش
در ایران و ترکیه در سال  1960تقریب ًا با هم برابر بوده ،اما امروزه این
شکاف عملکرد به بیش از  114درصد رسیده است.
از این رو عدم ارتقای بهرهوری این محصول نیز یکی دیگر از عواملی
است که منجر به از دست رفتن جایگاه این محصول در کشور شده
است .تولید برمبنای مزیت نسبی یکی از روشهایی است که میتوان
جایگاه تولیدی هر محصول را در مقایسه با سایر مناطق دنیا تعیین
کرد .شاخص  DRCیکی از معیارهای اندازهگیری مزیت نسبی تولید
محصول است که اگر کمتر از یک باشد،به معنای داشتن مزیت نسبی
در تولید این محصول اســت .البته یکی از ویژگیهای محاسبه این
شاخص ،وابستگی آن به نرخ ارز است.
همانطور که مشخص اســت ،در بعضی از مطالعات وجود مزیت
نسبی و در بعضی دیگر عدم مزیت نسبی نشان داده شده است .از این
رو ،نمیتوان قضاوت روشنی در مورد داشتن مزیت نسبی تولید این
محصول در ایران داشت؛ کما اینکه نحوه تغییرات عملکرد ،قیمتهای
جهانی و آببر بودن این محصول میتواند نشــانهای از عدم وجود
مزیت نســبی تولید این محصول در ایران باشد ،به طوری که سطح
زیرکشــت این محصول نیز طی دهههای اخیر نصیب محصوالت
رقیب شده اســت .از طرف دیگر ،کاهش سطح زیرکشت دیم این

محصول نیز بســیار چشمگیر بوده اســت .برای مثال ،مقدار سطح
زیرکشت دیم پنبه وش در ســال زراعی  1374 - 1375بیش از 53
هزار هکتار بوده که در ســال  1395 - 1396به  870هکتار رســیده
است .در کشت آبی نیز تغییرات عمده در استان گلستان اتفاق افتاده
اســت .در نمودار  3سهم استانهای خراسان رضوی ،گلستان ،فارس
و بقیه کشــور در سه مقطع زمانی  1384 - 1385 ، 1374 - 1375و
 1395 - 1396نشــان داده شده است .همانطور که مشخص است،
بیشترین تغییرات در این سالها در استان گلستان اتفاق افتاده و سایر
محصوالت صنعتی و گندم جایگزین کشت پنبه شدهاند.
تجارت
میزان واردات انواع پنبه در سال  1397برابر با  70هزار تُن و ارزبری
آن در حدود  142میلیون دالر بوده است .حقوق ورودی برای واردات
این محصول در سال  1397برابر با  5درصد تعیین شده است.
از این رو میتوان بیان داشت که سیاست دولت مبتنی بر ایجاد رقابت
بیــن تولیدکننده داخلی و واردات آن بوده اســت .ترکیه بزرگترین
شریک تجاری ایران در واردات محصول پنبه بوده است؛ به طوری
که  39درصد از مقدار وزنــی واردات این محصول معادل با 27 /3
هزار تُن از این کشور وارد شده است .کشورهای ازبکستان با ،11 /8
تاجیکستان با  ،10 /8امارات با  ،7 /4چین با  ،4 /7ترکمنستان با  6/4و
سایر کشورها با  3 /5هزار تُن جزو عمده صادرکنندگان این محصول
به ایران بودهاند (آمارنامه گمرک جمهوری اسالمی ایران.)1398 ،
قیمت و سودآوری
ارزش مقدار پنبه وارد شده در سال  1397با نرخ ارز آزاد برابر با 1453
و با نرخ دالر دولتی( 4200تومانی) معادل با  596میلیارد تومان بوده
است .در همین سال ارزش ناخالص وش پنبه داخلی تولید شده در
کشور معادل  938میلیارد تومان برآورد شده است .از این رو پایین نگه
داشتن نرخ ارز در سال  ،1397به زیان تولیدکنندگان داخلی بوده است.
اگر چه همین افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قیمت فروش داخلی
این محصول نیز شده است .یکی از دالیل کاهش چشمگیر سطح زیر
کشت پنبه ،از دست رفتن سودآوری این محصول در واحد سطح طی
زمان بوده است .برای مثال ،نسبت درآمد ناخالص هر هکتار محصول
پنبه آبی نسبت به گندم آبی (به عنوان یک محصول رقیب و اثرگذار)
که در سال  1378 - 1379برابر با  2 /6بوده ،در سال 1393 - 1394
به  1 /7کاهش یافته است .نمودار  5روند زمانی این تغییرات را نشان
میدهد .مسلم ًا این تغییر در سودآوری ،انگیزه اقتصادی کشت این
محصول را در مقابل محصوالت رقیب کاهش داده است.
افزایش قیمت گندم (به عنوان راهبردیترین کاالی تولیدی در کشور)
غالب ًا منجر به افزایش قیمت ســایر محصوالت میشــود .از این رو
افزایش قیمت وش پنبه نسبت به قیمت گندم در سال  ،1397انگیزه
زیادی برای کشت این محصول در سال زراعی  1397 - 1398ایجاد
کرده و باعث افزایش  27درصدی ســطح زیر کشت این محصول
شــده است .نیاز کشور به پنبه در پنج سال اخیر در حدود  125هزار
تُن بوده که تقریب ًا نیمی از آن در داخل تأمین شــده است .از این رو
می توان بیان داشــت که عمق خودکفایی در این محصول در حدود
 50درصد اســت .در قانون برنامه ششم توسعه بر رشد  7درصدی
تولید پنبه وش تأکید شده است .بر همین مبنا وزارت جهاد کشاورزی
پیشبینی کرده که تولید در سال  1402به حدود  375هزار تُن برسد
که با توجه به آن بتوان  125هزار تُن پنبه استحصال و نیاز کشور را از
منبع داخلی تأمین کرد.
همانطور که مشــخص است ،شکاف قابل توجهی در سه سال اول
برنامه وجود داشته اســت .از این رو میتوان بیان داشت که اهداف
برنامه محقق نشده است .بنابراین مقادیر محقق شده نشان میدهد که
رسیدن به تولید  375هزار تُن پنبه وش در سال  1402و یا  1404نیاز
به سرمایهگذاری قابل توجه در بهبود عملکرد پنبه دارد.

جمعبندی و پیشنهادها
پنبه یکی از کاالهای مهم کشاورزی در ایران است که کاربرد وسیعی
در صنایع پایین دســتی داشته و توان اشتغالزایی باالیی در بخشهای
صنعت و خدمات دارد؛ اما قیمت تولیدکننده این محصول در ســال
 2016به میزان  38درصد بیش از متوســط قیمت تولید آن در جهان
بوده اســت .از طرف دیگر تحقیقات صــورت گرفته ،به صورت
یکپارچه وجود مزیت نسبی در تولید این محصول را در کشور تأیید
نکرده است .همچنین نیاز آبی باالی این محصول در مقایسه با سایر
محصوالت زراعی یکی دیگر از چالشهایی است که زراعت پنبه را
در ایران محدود کرده است .متوسط بهبود عملکرد این محصول نیز
در مقایســه با متوسط جهانی و کشور ترکیه کمتر بوده است .تبدیل
ایران از یک صادرکننده خالص در اواسط دهه هفتاد به یک واردکننده
خالص در شــرایط کنونی ،منجر به وابستگی  50درصدی کشور به
واردات پنبه شده که این امر در سال  1397باعث خروج  142میلیون
دالر ارز از کشور معادل با  1453میلیارد تومان شده است .اگر چه عدم
توسعه مکانیزاسیون کشت پنبه ،فرسودگی صنایع وابسته ،عدم ارتقای
عملکرد و نیاز باالی آبی این محصول در کاهش سطح زیر کشت این
محصول نقش داشتهاند ،اما عوامل اقتصادی نیز نقش مهمی در کاهش
تولید داشتهاند؛ برای نمونه ،نسبت قیمت پنبه به گندم از  5 /6در سال
 1373به  2 /3در سال  1396رسیده است.
بــه تبع این اتفاق ،زراعت پنبه جذابیت خود را برای قرار گرفتن در
الگوی کشت کشاورز از دســت داده است .از طرف دیگر ،حقوق
گمرکی  5درصد به همراه سرکوب نرخ ارز در ادوار مختلف ،نقش
بســیار زیادی در رونــق واردات و رکود تولید در این محصول ایفا
کردهاند .از طرف دیگر ،تغییرات سطح زیرکشت آبی و دیم در استان
گلســتان نیز قابل توجه است .کشاورزان این استان در سال - 1375
 1374بیش از  132هزار هکتار پنبه کشت کردهاند که  33هزار هکتار
آن به صورت دیم بوده است ،اما سطح زیر کشت آبی این محصول
در این اســتان در ســال  1395 - 1396تنها  11هزار هکتار آبی و
 700هکتار دیم بوده است .بنابراین توصیه میشود صنایع پاییندستی
و زنجیره ارزش این محصول در این اســتان و سایر استانهای عمده
تولید در دستور کار قرار گیرد ،چراکه اقلیم این مناطق از استعداد کافی
برای تولید پنبه برخوردار است .با توجه به موارد فوق ،تحقق اهداف
برنامه ششم توسعه کشور و دستیابی به خودکفایی پنبه در سال 1404
بلندپروازنه به نظر میرسد؛ چرا که «محدودیت زمینهای زراعی»،
«جذابیت قیمتی محصــوالت «محدودیت زمینهــای زراعی»،
ت قیمتی محصوالت رقیب»« ،باال بودن قیمت تمام شده این
«جذابی 
محصول در کشور»« ،نیاز آبی باال»« ،عملکرد پایین این محصول
در هکتار نســبت به متوسط جهانی» و «عدم توسعه زنجیره ارزش
این محصول» از جمله عواملی هستند که تأمین پنبه مورد نیاز کشور
از محل تولید داخلی را با دشواریهای فراوان مواجه کرده و خواهد
کرد .با توجه به موارد فوق پیشنهاد میشود موارد زیر در دستور کار
سیاستگذاران قرار گیرد:
 . 1بهبــود عملکرد پنبه در واحد زمین و به ازای واحد آب مصرف
شده،
 . 2عدم سرکوب قیمتی این محصول نسبت به محصوالت رقیب،
 . 3کاهش هزینه تمام شده تولید پنبه وش به منظور ایجاد جذابیت
اقتصادی برای زراعت محصول،
 . 4اصالح تعرفه گمرکی واردات پنبه جهت ایجاد شرایط رقابتی برابر
برای تولیدکننده داخلی،
 . 5تکمیل زنجیره ارزش این محصول در استانهای عمده تولیدکننده
مانند خراسان رضوی ،فارس و گلستان،
 . 6بهبود فناوری صنایع پایین دستی مانند کارخانجات پنبه پاککنی
و صنایع نساجی.

