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 شناسنامه طرح 

 عنوان طرح
سازی  اقالم اساسی و کاالها  هکتاری ذخیره  50احداث مجتمع بزرگ  

 تن(  490.000) استراتژیک و تنظیم بازار 

 محل اجرا
  - جاده زاهدان 5زاهدان، کیلومتر  استان سیستان و بلوچستان، شهرستان 

 میرجاوه
  مجری طرح

 هکتار(  50مترمربع ) 500.000 زمین 

 مشخصات طرح 
 مترمربع(  140.400)جمع:  10800سوله ذخیره سازی هر یک به متراژ  13
 مترمربع  10800سوله سردخانه به متراژ 1

 نفر مستقیم  29 زایی اشتغال 
 میلیون ریال  6.592.141 گذاری کل طرحسرمایه 

 میلیون ریال  6.585 گذاری ثابت طرح سرمایه 

 میلیون ریال  4.559 سرمایه در گردش طرح 
  (IRR) نرخ بازده داخلی طرح

 % 0نرخ تنزیل: 
9.46 - % 

 خالص ارزش فعلی کل سرمایه 

 (%0)نرخ تنزیل: 
 میلیون ریال  -4.773.386

بهای تمام شده نگهداری هر تن 

 کاال
 میلیون ریال  24/3

 باشد.  های اقتصادی طرح ممکن نمی طرح، محاسبه شاخص* باتوجه به ماهیت طرح و غیر انتفاعی بودن 
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 چکیده 
توسعه و پیشرفت روزافزون شرکتها و موسسه ها و دیگر بنگاه های اقتصادی در جهت اجرای طرحها و فعالیت های تولیدی  

ناپایدار نرخ تورم در   المللی و وضعیت  بازارهای داخلی و بین  و خدماتی و وجود رقابت های شدید و همه جانبه در صحنه 

ان بودن منابع اولیه اعم از سخت افزار و نرم افزار و مغزافزار از جمله مهمترین  سالهای اخیر و وجود محدودیتها و در نهایت گر

عواملی هستند که موجبات توجه بیشتر به بررسی فنی و اقتصادی هر طرحی را قبل از اجرا آن فراهم کرده اند. از این رو تبیین  

ا مرحله ثمردهی و به بار نشستن طرح و همیشه  ها از ابتدای شروع سرمایه گذاری تنحوه و چگونگی اجرای این گونه طرح

برای سرمایه گذاران به عنوان یک معضل و دغدغه فکری مطرح بوده است. به همین علت و دلیل منطقی برای هدایت یک  

طرح اقتصادی جهت رسیدن به هدف نهایی خود که همان کسب سود معقول است و اساسی ترین وظیفه هر تحلیل گر مسائل  

 صنعتی و برنامه ریزی صحیح طرح جهت توجیه اقتصادی اینگونه طرح ها می باشد.   اقتصادی و

ریزی شامل بررسی میزان سهم قابل کسب از بازار مصرف آن محصول و یا خدمات، نحوه، کیفیت و  بطور کلی این برنامه 

لذا برای    باشد. رکت و ... می چگونگی سرمایه گذاری، نوع و کیفیت محصوالت تولیدی طرح، نحوه ارائه خدمات توسط آن ش

کنترل و هدایت  "،  "یعنی سود آوری  رسیدن به اهداف فنی، اقتصادی هر طرحی، بایستی سه عامل مهم اقتصادی و مدیریتی 

 . توجه نمود "میزان ریسک پذیری"، "عملیاتی طرح

گذار مایل به افزایش دو عامل سود آوری و کنترل و هدایت عملیاتی طرح بوده و همیشه  با توجه به این مطالب، هر سرمایه

باشد. حال با توجه به این مطالب، لزوم  خواهان کاهش میزان ریسک سرمایه گذاری طرح و به خطر نیافتادن سرمایه خود می 

 گردد.  از هر گونه سرمایه گذاری« آشکار می  بحث »بررسی فنی، اقتصادی و مطالعات قبل 

سازی  اقالم اساسی  هکتاری ذخیره  50مجتمع بزرگ  احداث  "به بررسی اقتصادی، فنی و مالی  گزارش    لذا در این

 .  پرداخته شده است.  "استراتژیک و تنظیم بازار کاالهاو 

های مالی  ثابت و در گردش آورده شده و شاخص   گذاری های سرمایههای مالی طرح جهت برآورد آیتمتحلیل   در این طرح، 

 گیری اعتبار دهی گردد. های شرکت مستند سازی شده و رویه تصمیمافزار کامفار استخراج گردیده تا فعالیت رم طرح توسط ن
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 بخش اول: مشخصات متقاضی طرح 
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 مشخصات حقوقی سازمان -1-1

 سازمان:   رسمی نام  •

 شناسه ملی شرکت:   •

 مرکز اصلی اداره:    •

 054-  کس:ف •

 کدپستی شرکت :  •

 کد پستی:   •
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 دوم: معرفی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان سیستان و بلوچستانبخش 
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 :  استان سیستان و بلوچستان سوم بخش 
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 مقدمه -3-1

کیلومتر    1210واقع شده است . این استان  استان سیستان و بلوچستان به عنوان پهناورترین استان در ناحیه جنوب شرق کشور  

کیلومتر مرزآبی در کرانه های شمالی دریای عمان و از شمال به استان    370مرز خاکی با دوکشور پاکستان و افغانستان و  

خراسان جنوبی ، از جنوب به دریای عمان ، از شرق به کشورهای پاکستان و افغانستان و از غرب به استانهای هرمزگان و  

 .رمان محدود شده استک

کیلومتر    1210 استان  این .    است  شده   واقع پهناورترین استان در ناحیه جنوب شرق کشور  عنوان  به  استان سیستان و بلوچستان

  استان   به  شمال  از  و   عمان  دریای  شمالی   های   کرانه  در  کیلومتر مرزآبی  370 و   افغانستان  و  پاکستان   دوکشور   با مرز خاکی

  و  هرمزگان   استانهای   به  غرب  از  و  افغانستان   و  پاکستان   کشورهای  به   شرق  از  ،  عمان  دریای  به  جنوب   از   ،  جنوبی  خراسان 

 . است شده  محدود  کرمان

 

 

 : موقعیت جغرافیایی استان سیستان و بلوچستان 1شکل  

 

را برمی گیرد. براساس سرشماری عمومی سال    کشور   وسعت  از   درصد   11.5  که  است کیلومترمربع  187502 مساحت استان

استان   1390 نسبی  کیلومترمربع  12.5 تراکم  هر  در  های   از   یکی   لحاظ   این   از   که  است  بوده نفر  استان  ترین  تراکم  کم 

 .است بوده  کیلومترمربع هر  در نفر 13  برابر  1385  سال در   شاخص این میزان. شود  می محسوب کشور
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ایران معادل   یعنی کیلومتر  2/1580 حدود استانکل مرزهای   از کل مرزهای جمهوری اسالمی  باشد. طول  م  یک ششم  ی 

کیلومتر یعنی معادل یک سوم از کل مرز ایران با افغانستان و طول مرزهای    288.5مرزهای استان با کشور افغانستان نیز  

طول مرزهای   مشترک ایران و پاکستان را تشکیل می دهد. کیلومتر بوده که کل مرز    921.7مشترک استان با کشور پاکستان  

 . است کیلومتر 370  عمان  دریای   ساحل با آبی استان

 

 

 تقسیمات سیاسی استان سیستان و بلوچستان  :2شکل  

 

 : است شده تشکیل استان سیستان و بلوچستان از دو منطقه شمالی و جنوبی

 استان  شمال (1

جای داده است.    خویش   در   را  بزرگ ترین دریاچه آب شیرین جهان که  ،  رودخانه هیرمند نگینی است برآمده از آبرفت های 

  اواخر   از  که  روزه  120بادهای   را نشان می دهد. وزش شریان حیاتی منطقه یعنی هیرمند نوسانات سالیانه قابل مالحظه ای
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  زابل،  ،  میرجاوه   ،   زاهدان  شامل شهرستانهای استان منطقه شمال  .محیط موثر استخشکی   در   وزد   می   تابستان   پایان   تا   بهار

 هیرمند می باشد.   و هامون  ،  نیمروز ،  زهک

 استان جنوب (2

ان با توجه  است جنوبی  مناطق . باشد می   طبیعتی کوهستانی  گره زده است. این وادی دارایتنوع اقلیمی اش را با دریای عمان  

انات  نوس بودن پایین  و  دما   میانگین بودن باال . دارند  متفاوتی  اقلیم بادهای موسمی دریای عمان و بهره گیری از به مجاورت با  

بودن نزوالت جوی و عدم وجود منابع برفی کوهستانی اکثر    آن از مشخصه های اساسی اقلیم منطقه است. با توجه به پایین 

ش وسیعی از استان منابع محدود آب های زیر زمینی تنها امکانات تامین  جریانات رودخانه ای، موقتی و فصلی بوده و در بخ

  متنوع  اقلیمی   شرایط   مرکزی،  بلوچستان   شمال  در  متر ارتفاع   3941مخروط آتشفشانی تفتان با   آب محسوب می شوند. وجود 

  ،بمپور   ایرانشهر   ،   مهرستان   ،   سوران  و   سیب  سراوان،   خاش،  شهرستانهای  از    استان منطقه جنوب .است  آورده   فراهم  را  جالبی   و

 د. گرد   می تشکیل کنارک و چابهار  ،  ،فنوج قصرقند ،  نیکشهر ، دلگان   ،  ،سرباز

  آن   بر حاکم خاص شرایط  و  سو  یک  از رقیب  بی مصرف  بازارهای وجود با پاکستان  و  افغانستان  همجواری استان با دو کشور

 اهمیت بسیاری برخوردار ساخته است وی دیگر ، این استان را از س  از کشورها 

از سوی دیگر منطقه سیستان در حال حاضر به دلیل مواجهه با خشکسالی های پی در پی و قطع آب هیرمند به دلیل عدم  

تمکین کشور مقابل به موافقت نامه های دو جانبه و عدم رعایت حق آبه جمهوری اسالمی ایران ، دچار مشکالت و چالش  

 بخش های اقتصادی و اجتماعی خود گردیده است.های فراوانی در 

ایجاد شرایط و امکانات الزم به منظور تغییر روند مذکور و حفظ و ماندگاری جمعیت به ویژه جمعیت جوان و تحصیل کرده در  

  و    ارزنده  بسیار  اقدامات  اخیر  های   سال   در   اگرچه  منطقه ، در برون رفت سیستان از مضعیت فعلی بسیار تاثیر گذار خواهدبود. 

موجود و   وضعیت  از  کامل  رفت برون  لیکن  ،  است  گرفته  انجام موجود مشکالت  و  ها   کاستی  جبران  برای  خطه  این  در   مفیدی 

 برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی منطقه ، نیازمند اقدامات و توجه بیشتری می باشد. 

لی و کاهش توجیه اقتصادی از یک سو و وجود مرزهای  با توجه به کاهش توجیه اقتصادی فعالیتهای کشاورزی به دلیل خشکسا

ن از سوی دیگر ، بخش صنعت ، معدن و بازرگانی با بهره  پاکستا  و  افغانستان   کشورهای   در   رقیب   بی   تقریبا    بازار   و    طوالنی
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چالش های  گیری از شرایط فوق می تواند موجبات توسعه اقتصادی منطقه ، ایجاد اشتغال و در نتیجه کاهش مشکالت و  

 . گردد منطقه  در    اقتصادی و اجتماعی موجود 

همچنین این استان بعلت قرارگرفتن در کمربند فلززائی معدنی که از اروپا شروع و پس از گذشت از میناب و ارتفاعات جازموریان  

اشد . مطالعات انجام  به سمت خاش و زاهدان ادامه می یابد، از منابع غنی معدنی در زمینه کانی های فلزی و غیرفلزی می ب

شده نشان می دهد که قابلیتهای معدنی از جمله توانمندیهای مهم توسعه استان بشمارمی آیند و بسیاری از کانسارهای فلزی  

  کلیه   از   استفاده  لزوم  و  فعلی  شرایط   به  باتوجه  و غیرفلزی شناخته شده ، می توانند مبنای صنایع بزرگ معدنی قرارگیرند .

  با  حتی   آن   از   استفاده   ،   موارد   از   بسیاری   در   و   نموده   قابلیتها  این   شناخت   از   ناگزیر   را  ما  ملی   اقتصاد   شکوفائی   ی برا  امکانات 

 ود محدودیتهای طبیعی بسیار منطقی جلوه می نماید. وج

 

 جغرافیای استان -3-2

دهستان بیش    125شهر و    51بخش،    59شهرستان ،    24کیلومتر مربع دارای    181785استان سیستان و بلوچستان با مساحت  

 .گیرددرصد وسعت ایران را دربر می  11از 

کیلومتر    181785  ، مساحت نفر  2،775،014 دارای جمعیت  1395  سال  سرشماری  آمار   براساس سیستان و بلوچستان استان

با   و  سرزمینی  مربع  آبهای  پهنه  دارد   187502احتساب  وسعت    125 و شهر  51 بخش،  59، شهرستان  24 ، کیلومترمربع 

 گیرد.    می دربر   را ایران  وسعت درصد  11 از  بیش که می باشد دهستان

،  افغانستان   و  پاکستان  کشورهای  به شرق از  افغانستان،  کشور و  خراسان جنوبی استان  به شمال استان سیستان و بلوچستان از

 . شودمی  محدود کرمان و هرمزگان  هایاستان  به غرب از  و دریای عمان  به جنوب از

  رودخانه   بلوچستان  در.  باشد   می  منطقه  این   حیاتی  شاهرگ  که  است  سیستان   در رودخانه هیرمند استان شاملرودخانه های مهم  

رودخانه   نیکشهر،   در  رودخانه های کاجو و کهیر سرباز،  شهرستان   در  سرباز  رودخانه ایرانشهر،   در بمپور  رودخانه شامل   مهم   های 

 در سراوان است.  رودخانه ماشکید و  چابهار در باهوکالت 



 

 سازی هکتاری ذخیره 50توجیهی احداث مجتمع بزرگ گزارش طرح 

 اقالم اساسی و کاالها استراتژیک و تنظیم بازار  

 1400-4 شماره:

 15/02/1400تاریخ: 
 

16 

 

 

 : رودخانه هیرمند 3شکل  

 

  است  شیرین کشوربزرگترین دریاچه آب   متر   5  متوسط  عمق  و  مربع  کیلومتر  4000  مساحت  با  سیستان   منطقه  در دریاچه هامون 

ان صید ماهی در  امک و آن  شیرین آب بخاطر  دریاچه  این  اهمیت. است شده  تقسیم  هیرمند  و صابوری   پوزک،  قسمت سه به و

سالهای پر آبی و تامین علوفه دام ها از طریق حاشیه و نیزار های آن می باشد. همچنین در مواقع پر آبی مازاد آب دریاچه از  

 .مرز افغانستان بر می گرددطریق آبراه شیله به 

های مکران و کوه های شاهسواران    کوه  مابین  بلوچستان  مغرب  در  و  است  فصلی  دریاچه  بلوچستان  منطقه   در دریاچه جازموریان 

  آن   شیرینی  علت  و   است  شیرین  آب  دارای   دریاچه   این    واقع شده است ،بخش زیادی از این دریاچه در استان کرمان قرار دارد.

 . شوند می  محسوب  استان های  دریاچه مهمترین  از  دریاچه  این . است آن زمینهای  در آب   رفتن فرو

 

 نبلوچستا  و  سیستان استان  اقلیمی بندی  طبقه -3-3

استان سیستان و بلوچستان بزرگترین استان کشور به جهت تسلط فصلی پرفشارهای جنب حاره بر بخش عظیمی از آن از یک  

  محصور   و  هیماالیا  –طرف و قرار گرفتن بیابان های بزرگ آن در داخل از طرف دیگر و همچنین سیستم چین خورده آلپ  

 می همراه است. اقلی  شدید تنوع   با  جازموریان، مانند غرب  سمت  از  بسته های  چاله  توسط بودن 
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 معرفی شهرستانهای استان  -3-4

شهرستان و شهرستان زاهدان مرکز استان می باشد. منطقه بلوچستان جنوب    24استان پهناور سیستان و بلوچستان دارای  

  راسک،   شهر، نیکشهر، چابهار، سرباز،، ایرانزاهدان، ، میرجاوه ، خاش، سراوانشهرستان )    19استان را در برگرفته است و از  

منطقه سیستان نیز    قصر قند، فنوج، گلشن( تشکیل می گردد.  ،، سیب وسوران، بمپوردشتیاری کنارک، دلگان، مهرستان  تفتان،

 .شهرستان ) زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند( می باشد 5شمال استان را در برگرفته است و شامل 

 

 استان در حوزه تجارت، صنعت و معدنهای ظرفیت  -3-5

  دراستان،   باارزش  های  کانی   نوع  از   متنوع  و  بکر  غنی،  ذخایر   و  معادن  وجود  ،  چابهار  صنعتی  –تجاری   وجود منطقه آزاد (1

 منحصربفرد  و ممتاز کشاورزی  و  شیالتی استعدادهای از برخورداری

کیلومترمرز آبی( جهت    300کیلومترمرزخاکی و 1100)وخاکی  مرزآبی   ازکیلومترها   برخورداری  موجبات   استان   بودن   مرزی (2

 مبادالت مرزی وترانزیت کاال را مهیا می سازد 

  توسعه   رابرای  مناسبی  جغرافیایی  وشرایط  سازد   رامیسرمی  المللی  بین   آبهای  به  دسترسی   منطقه،  درجنوب  عمان   وجوددریای (3

 . میسازد  مهیا بازرگانی

متنوع از نوع کانی های باارزش دراستان ازقبیل کانسارهای فلزی مثل آنتیموان، کروم،  وجود معادن و ذخایر غنی، بکر و   (4

،  لزی نظیر: منیزیت، گل سفید، تالک منگنز، مس ، آهن ، سرب، روی، قلع،تنگستن، طال، نقره ،نیکل و کانسارهای غیرف

مرمریت، تراورتن، گرانیت، پوزوالن،  سیلیس، گارنت، آندالوزیت، فلدسپات، کائولن و کرومیت و سنگهای تزئینی مرمر،  

سرمایه گذاری های بخش  آهک، گچ ، خاک رس ومارن از توانمندیها و ظرفیت های این بخش بعنوان بستری برای  

 .  خصوصی است

برخورداری از استعدادهای شیالتی و کشاورزی ممتازو منحصربفرد درزمینه آبزیان و تولید محصوالت نوبرانه درجنوب   (5

 لیت استقرارصنایع شیالتی و دریایی راامکان پذیر ساخته است. استان، قاب 

شبکه    بهره مندی اززیرساختهای نسبتا تجهیزشده بازرگانی و حمل ونقل نظیر منطقه آزادچابهار، بازارچه های مرزی و (6

 ارتباطی زمینی و دریائی مطلوب برای رساندن کاالهای صنعتی به بازارهای مصرف درداخل وخارج کشور 

 پیشینه تولید برخی صنایع دستی )خامه دوزی، سوزن دوزی، سفال کلپورگان، قالی سیستان و ...( وجود (7
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 . باشد می فعال همه   که صنعتی وناحیه  شهرک صنعتی  28 وجود (8

  سرمایه   های  موجودومزیت   های   اسکله  عمان،   درکناردریای   بندری  تاسیسات  چابهار،  صنعتی – وجود منطقه آزادتجاری  (9

 ری چابهار که بشرح زیرمی باشد: آزادتجا  درمنطقه  گذاری 

 امکان سرمایه گذاری داخلی وخارجی بدون هیچگونه محدودیت  •

 وسودحاصله  خارجی بامنبع سرمایه وانتقال نقل آزادی  •

 محدودیتی  هیچگونه  بدون وخارجی  داخلی  گذاری  سرمایه تضمین  •

 ساله برای درآمده10معافیت مالیاتی   •

 ی متخصص خارجی درمنطقه انسان ازنیروی  استفاده امکان •

 بدون حقوق گمرکی ماشین آالت ، مواداولیه کارخانجات  و آزاد   ورود •

 المللی  بین  روابط  براساس بانکی  سیستم  فعالیت امکان •

 

 . است استان ویژه ازتوانمندیهای میانه وآسیای  همسایه  کشورهای به  آزاد ازآبهای  وترانزیت اکو درمسیر استان  قرارگرفتن  (10

 

 

 : بندر پردیس چابهار 4شکل  

 

 .( گردد   می تلقی آسیا  سراسری شبکه طالیی حلقه  بعنوان که)زاهدان – تکمیل وبهره برداری ازشبکه راه آهن کرمان  (11

 وهوائی  ریلی  ،  ای  وجاده دریائی  ونقل حمل  وسیع های شبکه (12
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 مناسب وامکان توسعه آنها وجودسیلوها ، انبارها ووسردخانه های  (13

 تان وترددمسافرباافغانس تجاری مبادالت مرزرسمی  بعنوان  مرزمیلک (14

 منطقه  درآن موجود  های  چابهارواسکله بندری  تاسیسات  (15

 پاکستان   -زاهدان   آهن راه (16

 شمال  به  جنوب  کاالی ترانزیت  کریدور  (17

 دراستان   هواپیمایی  های وشرکت استان  درسطح  فعال فرودگاه  5  وجودحداقل (18

 مرکز آموزش عالی  46شجو بابیش از هزاردان 130بر باتعدادبالغ  استان  درسطح  متعدد  وجوددانشگاههای (19

 مراکزآموزش فنی وحرفه ای درسطح استان  (20

 کارجوان  نیروی پتانسیل  (21

 گمرک درسطح استان  7وجود (22

 مرزنشینی  تعاونی  شرکت 90  فعالیت (23

 . باشد می فعال و  مستقر آنها در  گمرک که مرزی  بازارچه 7  وجود (24
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 : مطالعات اقتصادیچهارمبخش  
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 مقدمه -4-1

یکی از عناصر متشکله در هر سیاست تجاری تعریف و تعیین کاالهای حساس، استراتژیک و بعض خاص می باشد. در اغلب  

برخی از کاالها را به دلیل حساسیت و  مذاکرات تجاری دو یا چندجانبه به ویژه مذاکرات تجاری ترجیحی معموال کشورها  

اهمیت اقتصادی )در آمدی( یا اجتماعی و سیاسی )اشتغال( از جریان مذاکرات مستثنی می کنند و آنها را در فهرست کاالهای  

بدون ترجیحات و یا با ترجیحات و انعطاف پذیری های کمتر قرار می دهند. این فهرست معموال فهرست منفی نامیده می  

 .شود

در اغلب کشورهای جهان چه در گروه کشورهای توسعه یافته و چه در حال توسعه و چه در گروه کشورهای با کمترین درجه  

توسعه یافتگی اغلب از ابزار تعیین کاالهای حساس استفاده می کنند. به طور معمول و سنتی در طول رشد صنعتی بیشتر نقاط  

الهای صنعتی به قلمرو کاالهای کشاورزی سوق پیدا کرده است و اغلب کاالهای  جهان، حمایت از کاالهای حساس از قلمرو کا

حساس کشورها در همه گروهها را کاالهای کشاورزی تشکیل میدهند. ولی از آنجا که تا به امروز تعریف مشخص و محدود  

و حساسیت کاالها آنها    کننده ای برای کاالهای حساس صورت نگرفته است و این خود کشورها هستند که بر حسب اهمیت

 .را جزء کاالهای حساس بر می شمارند، این کاالها می توانند شامل کاالهای صنعتی نیز باشند

البته با توجه به سابقه طوالنی تر مذاکرات چندجانبه در ادوار مذاکراتی گوناگون سازمان جهانی تجارت در جهت کاهش و  

ورزی، عمال در کشورهای توسعه یافته حمایت های آشکار کمتری  حذف حمایت ها در بخش صنعت نسبت به بخش کشا

نسبت به صنعت صورت می گیرد. همه گروه های کشوری می توانند در مذاکرات خود فهرستی از کاالهای حساس را تعیین  

« موسوم می  کنند. البته در مذاکرات بین المللی چندجانبه، همچون مذاکرات »دور دوحه« که به »دستورالعمل توسعه دوحه

 .میالدی آغاز شده و همچنان ادامه دارد، موضوع کاالهای حساس مورد مذاکره قرار گرفت 2001باشد و از سال 

برای اولین بار مقرراتی در مورد انعطاف پذیری نسبت به کاالهای »حساس« و »خاص« به  «  2004در »بسته چارچوب ژوئیه  

ها از توسعه یافته تا دارای کمترین درجه توسعه یافتگی می توانند از حق  رسمیت شناخته شد. در حالی که همه گروه کشور

تعیین کاالهای حساس برخوردار شوند، تعیین »کاالهای خاص« تنها در اختیار کشورهای در حال توسعه و با کمترین درجه  

معیارهایی چون »امنیت غذایی«    توسعه یافتگی می باشد که می توانند در حوزه کشاورزی فهرستی از کاالها را نیز بر اساس 

 .»امنیت در آمد و معیشت زندگی« و »نیازهای توسعه روستایی« برگزینند
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البته مفهوم محصوالت استراتژیک در میان کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته تا حدودی با یکدیگر متفاوت می باشد، در  

نیت غذایی و درآمدی در این رده قرار می گیرند، برای کشورهای  حالی که برای کشورهای درحال توسعه محصوالت مرتبط با ام

توسعه یافته عالوه بر اینها هر آنچه که در یک موقعیت تهاجم نظامی می تواند به قدرت دفاعی و ادامه مبارزه کمک کند نیز  

از بخش ها استراتژیک    استراتژیک خوانده می شود. در برخی موارد نیز بر حسب سیاست های توسعه ای گزینش شده تعدادی 

نیز   توسعه و رشد آن بخش ضروری شمرده می شوند  آن بخش برخی کاالها که جهت  نیازهای  براساس  شناخته شده و 

)همچون    کاالهای استراتژیک محسوب می شوند. همانند آهن و فوالد که جهت صنایع مصنوعات ساخته شده از آهن و فوالد

 .شوند می  شمرده  استراتژیک کاالهای و محصوالت  جزو نیز(  و ...  اتومبیل، کشتی، ساختمان 
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قبل از اینکه به تعریف کاالی استراتژیک بپردازیم باید در مورد معنی و مفهوم استراتژیک صحبت کنیم. استراتژیک صفتی  

ا خود بار معنایی دارای اهمیت، رفتاری بلندمدت و  است که ریشه آن کلمه استراتژی است و اگر در کنار کلمه ای قرار گیرد ب

هدفمند دارد که نشانه هدفگذاری در بلندمدت دارد. در واقع هر کلمه ای ای که صفت استراتژیک به خود گیرد، باید برای آن  

مثال، بود.  خواهد  موضوع  آن  اهمیت  دهنده  نشان  که  داشت  بلندمدت  در  هدفگذاری  یک  و  ریزی  مدیریت   برنامه 

برنامه ریزی استراتژیک، تفکر استراتژیک، منابع استراتژیک و کاالی استراتژیک نیز همگی از این دست عبارات   تراتژیک،اس

 .هستند که صفت استراتژیک به خود گرفته اند

تا بتوان  کاالی استراتژیک در واقع کاالیی با ضریب اهمیت باال است که باید برای آن یک برنامه ریزی بلندمدت انجام شود  

به اهداف کالنی در حوزه تأمین و عرضه دست پیدا کرد. کاالهای استراتژیک یا کاالهای راهبردی نیاز به یک برنامه ریزی  

  .جامع و هدفمند دارند که طبق آن باید استراتژی خاصی برای هر یک از گروه های کاالیی انجام شود

 

 انواع کاالهای استراتژیک -4-3

 .:نوع کاالهای استراتژیک خاص و کاالهای استراتژیک حساس تقسیم بندی می شوند ک به دو کاالهای استراتژی

، کاالهایی هستند که کاربردی خاص دارند و باید به آنها به طور خاص توجه شود، زیرا  کاالهای استراتژیک خاص  (1

 .دآنها ویژگی هایی در خود دارند که آن کاالها را از دیگر کاالهای معمول جدا می کن
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، کاالهایی هستند که برای مقاصد و کاربردهایی حساس مصرف می شوند؛ تأمین و  کاالهای استراتژیک حساس (2

عرضه کاالهای استراتژیک حساس باید به گونه ای باید که حساسیت هایی را برای مصرف کنندگان ایجاد نکند؛ زیرا  

 .یامدهایی غیرقابل پیش بینی داشته باشندعدم دسترسی مصرف کننده به کاالهای استراتژیک حساس می تواند پ

 

 

 : ذخیره سازی کاالهای استراتژیک5شکل  
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در جمهوری اسالمی ایران به طور مشخص در تعیین و تقسیم بندی کاالهای استراتژیک با اهمیت ویژه از لفظ حساس یا  

استفاده نشده و بیشتر از الفاظ ضروری و اساسی استفاده شده است. از همین رو به طرق مختلف سعی شده که این  خاص  

بند  (  3کاالها براساس شیوه هایی که هم اکنون در کشور در حال انجام است شناسایی شوند. ابتدا به آئین نامه اجرایی جزء )

 :مراجعه می کنیم که کاالها را به شرح زیر تقسیم کرده استکل کشور  1386قانون بودجه سال ( 7تبصره )« 5»

کاالهای عمومی مورد نیاز و ضروری: کاالهایی هستند که مورد نیاز و مصرف عموم مردم بوده و به صورت مستمر مورد   •

  استفاده   مورد   کاالها  قبیل  این  فرآوری  یا  و  تولید   برای  که  صنعتی   غیر  و  صنعتی   محصوالت:  تبصره   استفاده قرار می گیرند.

 .باشند می  تعریف این  مشمول  گیرند می  قرار
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کاالهای غیر ضروری: کاالهایی هستند که به معیشت مردم ارتباط ندارند و تزئینی و بنا به ذوق و سلیقه شخصی افراد   •

 .مورد مصرف قرار می گیرند

ه ها و سازمانهای مرتبط، ورود و خروج و یا  کاالهای غیر مجاز: کاالهایی هستند که به موجب قوانین و مقررات دستگا •

 .مصرف آنها در کشور غیر مجاز شناخته شود

کاالهای ممنوعه: کاالهایی هستند که به موجب شرع مقدس اسالم و یا به موجب قانون، ورود و خروج، خرید و فروش   •

 .و یا مصرف آنها ممنوع می باشد 

 

یا چندجانبه تجارت ترجیحی معموال یا از شمول ترجیحات و تعهدات    فهرست کاالهای حساس یا منفی که در مذاکرات دو

کاهش تعرفه ای معاف می شوند یا درصد کاهش کمتری به آنها تعلق می گیرد را نیز می توان به عنوان کاالهای حساس  

 .کشور بررسی کرد

 

 تعریف کاالهای استراتژیک حساس  -4-5

تجاری بین المللی موضوعی نسبتا قدیمی است که به ادوار مذاکراتی  در مذاکرات   «کاالهای استراتژیک حساس» بحث

موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت )گات( بر می گردد. معموال کشورها در مذاکرات تجاری و به هنگام دادن امتیازات مختلف  

مالحظاتی را در مورد کاالهایی  از جمله کاهش تعرفه ها و موانع تعرفه ای و افزایش دسترسی به بازار برای طرف تجاری خود  

 .که آنها را بسیار پراهمیت و حساس می دانند رعایت می کنند

بودن   «کاالهای استراتژیک حساس» معموال نوپا  یا  با قیمت نسبی  )از نظر کیفیت  رقابت  از جهاتی همچون قدرت 

اسی بخش تولیدکننده، حساسیت درامدهای تعرفه  سی  –صنعت(، اهمیت در اشتغال کشور / بخش / منطقه، قدرت اقتصادی  

  تأثیر   … صول تولیدی و  ای برای دولت، حفظ سهم در بازار، آسیب پذیری اقشار تولیدکننده، مازاد بر نیاز داخلی بودن مح

ا را به  آنه  از برخی توان می که گردند می استثنائاتی مشمول رو  این از و گذارند  می مربوطه کشور تجارت و اقتصاد بر  خاصی

 :شرح زیر نام برد

از فهرست کاالهای مورد مذاکره و قراردادن آنها در فهرست منفی یا   «کاالهای استراتژیک حساس» کردن خارجف( ال

 .هایی که در مورد آنها امتیازی داده نمی شودکاال
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رت »خاص «، »ترکیبی« یا  صو  به   ترجیحا  ها   تعرفه  این .  حساس  کاالهای  برای   باال   گمرکی  های   تعرفه  کردن   برقرار   (ب

عدم  »مختلط« و نه »ارزشی« تعیین می شود. از این جهت، در ظاهر تعرفه ها سطح خیلی باالیی ندارند ولی در عمل به دلیل  

شفافیت و نسبتا پیچیده بودن نرخهای محاسباتی، ورود کاالهای مذکور مشکل می شود. در بسیاری از موارد، میانگین تعرفه  

 .وارداتی کشورها شامل تعرفه های غیرارزشی نیست و از این رو می تواند گمراه کننده باشد

محدودیت های کمی، بازار کاالهای حساس از هجوم  از این طریق، با برقراری  « .  7ای  تعرفه  های  »سهمیه  برقراری   پ(

محصوالت وارداتی ارزانتر حفظ می شود، و تنها ورود حداقل هایی از کاالها با تعرفه های پایین صورت می گیرد و مازاد بر  

 .آن مشمول تعرفه هایی بسیار باالتر و عمال محدودکننده می شوند

کشاورزی و هم محصوالت صنعتی را در بر می گرفتند. ولی با آزادسازی    کاال های حساس« در ابتدا هم اقالم محصوالت

بیشتر کاالهای صنعتی تدریجا کاالهای صنعتی بخصوص در کشورهای توسعه یافته از فهرست کاالهای حساس خارج شدند  

فهرست در  صنعتی  کاالهای  معدودی  و  کشاورزی  کاالهای  عمدتا  حاضر  حال  در  استراتژیک   و  کاالهای 

 .در حال توسعه قرار دارند کشورهای توسعه یافته و حساس

 

 ذخیره سازی کاالهای اساسی  -6-4

ها  عنوان یکی از محورهای مدیریت ریسک در امنیت غذایی از قرن سیاست وجود ذخایر محصوالت کشاورزی راهبردی به 

های جهانی اول و دوم و جنگ سرد و بروز  جنگ های ناشی از  شد. با این حال نااطمینانی ها دنبال می پیش توسط حکومت

 .ها قرار گیردکمبودهای گسترده مواد غذایی در قرن گذشته، موجب شد این سیاست بیش از پیش مورد توجه دولت 

دهه  ودر  تولید  با گسترش  و  بعد  جهانی های  بروز   تجارت  اما  باخت،  رنگ  تدریج  به  مزبور  سیاست  کشاورزی،  محصوالت 

ها را به اتخاذ مجدد سیاست  توجه دولت  2011و    2007-2008های  در عرضه این محصوالت طی سال   های جهانی شوک

 سازی به دنبال داشت. ذخیره 

 

طور ویژه در برخی کشورهای پرجمعیت آسیایی نظیر چین، هندوستان و اندونزی و کشورهای با وابستگی قابل  این روند به 

  کشورهای منطقه منا، بنگالدش، فیلیپین و مالزی قابل مشاهده است.توجه به واردات محصوالت کشاورزی همچون 

 


