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به این ســـؤال به »ایران« گفت: یکی از اشـــتباهات ما 
این اســـت که فکر می کنیم فقط در صورت داشـــتن 
مـــازاد یـــک محصول بایـــد آن را صادر کنیـــم در حالی 
کـــه اصالً اینگونه نیســـت و چنین نگاهـــی، به زنجیره 
تولید لطمه می زنـــد. صادرات، یک اصل کلی در دنیا 
بـــرای درآمدزایی ارزی اســـت و بـــرای اینکه بتوانیم به 
خوداتکایـــی و تولیـــد پایدار برســـیم و حتـــی انگیزه ای 
برای کشـــاورزان به منظور تولید ایجاد شـــود، صادرات 
یـــک موضوع ضروری اســـت. برای داشـــتن صادرات، 
نمی تـــوان امروز اقدام کرد و فـــردا به مرحله صادرات 
رســـید، بلکه باید همیشه مســـیر صادرات باز باشد. 
ایـــن موضوع نیاز به مراحل خاصی همچون بازاریابی 
و تالش مستمر دارد تا با معرفی برند تجاری، اعتماد 
طرف تجاری جلب شده و مسیر باز شود و بر اساس 
نیـــاز، میـــزان صادرات کم و زیاد شـــود نـــه اینکه تنها 
به فکر صادرات مازاد باشـــیم. وی همچنین با اشـــاره 
بـــه میزان انـــدک صادرات برنـــج، آن را بر قیمت ها در 
بـــازار داخل بدون تأثیر خواند و گفت: میزان صادرات 
برنـــج متغیـــر اســـت و به عنوان مثال ســـال گذشـــته 
حـــدود 4 هـــزار تـــن صـــادرات برنج داشـــتیم در حالی 
کـــه در مقابـــل، 800 هزار تن واردات برنج داشـــته ایم. 
ایـــن ارقـــام در مقابل 2 میلیـــون و 400 هزار تن تولید 
برنـــج، عـــدد بزرگـــی نیســـت. بنابراین قطعـــاً صادرات 
برنج بر قیمت این محصول در بازار تأثیرگذار نیست 

و نمی تـــوان بـــه این بهانـــه، مانع صـــادرات اندک این 
محصـــول شـــد. وی یـــادآور شـــد: کیفی تریـــن برنج ما 
طارم هاشـــمی اســـت کـــه در هر هکتار حـــدود 2 تن 
محصـــول می دهد ولـــی برنج های پرمحصـــول در هر 
هکتـــار 6 تـــن محصول می دهند. مـــا برنج های کیفی 
کـــه در بازار باالتریـــن قیمت را دارند، به کشـــورهایی 
مثـــل کانـــادا که جمعیت ایرانـــی مقیم زیـــادی دارد و 
کشـــورهای حوزه خلیج فارس که دنبال برنج مرغوب 
هســـتند صـــادر می کنیـــم. بـــه تازگـــی بـــا روســـیه هم 
مذاکراتـــی صـــورت گرفته تا به مقصـــد صادراتی برنج 

ایرانی تبدیل شـــود.

نگاه »باید« به آینده باشد
مدیرعامـــل پایانه صادرات برنج ایران یک مثال آورد: 
نگاهـــی بـــه کشـــور چیـــن شـــاید بتواند بیشـــتر به ما 
یـــادآوری کنـــد که صـــادرات تا چه حد اهمیـــت دارد. 
در چین ســـاالنه 200 میلیون تن برنج تولید می شود 
و در کنـــار آن 5 میلیـــون تن هـــم واردات دارد. با این 
حـــال یـــک میلیـــون و 800 هزار تـــن برنج نیـــز از این 
کشـــور صادر می شـــود. چرا؟ چون می خواهد مســـیر 
صادراتـــش بـــاز باشـــد و از ســـوی دیگر ایـــن موضوع 
باعث افزایش انگیزه کشـــاورز و افزایش تولید شود.

وی افـــزود: در واقـــع مـــا بایـــد آینده تولیـــد را ببینیم 
نـــه اینکـــه نگاه مقطعی داشـــته باشـــیم. صـــادرات 

باعـــث ارتقای کیفیت، تنظیم بـــازار و پایداری تولید 
می شـــود و اگـــر از آن حمایت نشـــود عمـــالً آینده را 
خـــراب کرده ایـــم. یادمان باشـــد کـــه کشـــاورزان در 
صـــورت متضـــرر شـــدن، کم کـــم زمیـــن خـــود را بـــه 
بـــاغ یـــا ویـــال تبدیـــل می کنند. بـــا توجه بـــه افزایش 
جمعیـــت و کاهـــش ســـطح زیـــر کشـــت، در چنین 
شـــرایطی چگونه می تـــوان در آینده برنـــج مورد نیاز 
کشـــور را تأمیـــن کرد؟ تنظیـــم بازار، راهـــکار کلیدی 
و حیاتـــی اســـت که باید بـــه آن توجه ویژه داشـــت. 
بـــرای تنظیم بـــازار باید به پارامترهایـــی مثل هزینه 
کاشـــت، داشت و برداشـــت و همچنین هزینه های 
جانبـــی ازجمله حمـــل و نقل و کارگر توجه داشـــت 
و بـــه کشـــاورزان کمـــک کـــرد تـــا بـــا حذف واســـطه 
در زنجیـــره عرضـــه، حداکثـــر ســـود بـــه آنها برســـد. 
یزدان پناه افزود: حمایت از کشـــاورزان با روش های 
مختلفـــی امکانپذیر اســـت، به عنوان مثـــال در ژاپن 
کشـــاورزان در کوهســـتان ها و در شـــرایط ســـخت 
برنـــج را تولید می کنند و هزینه آن برایشـــان 3 دالر 
تمـــام می شـــود. ایـــن برنـــج را بـــا قیمـــت 5 دالر بـــه 
دولـــت می فروشـــند و دولت هـــم آن را با بهای یک 
دالر بـــه مردم می فروشـــد. این بدان معناســـت که 
دولت برای حمایت از کشاورزان، سوبسید مناسبی 
در اختیـــار آنهـــا قـــرار می دهـــد. شـــاید در کشـــور ما 
دولـــت برنامـــه ای بـــرای حمایـــت بـــا ایـــن شـــیوه، از 
کشـــاورزان نداشـــته باشـــد ولـــی قطعـــاً می توانـــد از 
بخـــش خصوصی کمـــک بگیرد تا با آمـــوزش و ارائه 
راهکارهایـــی همچـــون تهیـــه بذرهای اصالح شـــده 
بـــه منظـــور افزایـــش میزان محصـــول برنجـــکاران و 
بازاریابـــی مناســـب، به کشـــاورزان کمک شـــود. وی 
ادامـــه داد: ماننـــد ســـایر محصـــوالت زراعی، عرضه 
برنـــج هـــم در فصـــل تولید، بـــاال مـــی رود و در پایان 
ســـال زراعی با کم شـــدن عرضه، میـــزان تقاضا باال 
مـــی رود. بخش خصوصی می تواند با در نظر گرفتن 
ایـــن شـــرایط، بـــا خرید بموقـــع برنج از کشـــاورزان و 

توزیع محصول از طریق فروشگاه ها، دست دالالن 
را کوتـــاه کند کـــه در این صورت قطعاً بـــازار آرامش 

بیشـــتری می بیند. 
 گفتنی اســـت در زمینه چگونگی حمایت دولت از 
برنجـــکاران و نگرانی از احتمال تبدیل شـــدن بخش 
خصوصی به مافیا و ظهور دوباره داللی، تالش شـــد 
تـــا نظر بخـــش دولتی نیـــز در این گـــزارش منعکس 
شـــود ولی تالش هـــا در این زمینه به جایی نرســـید.

 
دستگاه برنج هندی؛ شایعه یا واقعیت؟

بـــا تالطـــم قیمـــت در بـــازار برنـــج، چندی اســـت که 
شـــاهد دســـت به دســـت شـــدن فیلم هایی از تولید 
برنـــج مصنوعی و تقلبی توســـط دســـتگاه های تولید 
برنج هندی در فضای مجازی هستیم و این موضوع 

نگرانی هـــای خریداران را به دنبال داشـــته اســـت.
دبیـــر کمیســـیون واردکننـــدگان و تأمین کننـــدگان 
برنـــج مجمـــع عالـــی واردات، در پاســـخ بـــه ســـؤال 
خبرنـــگار »ایـــران« دربـــاره ایـــن دســـتگاه ها هـــم بـــا 
شـــایعه دانســـتن چنیـــن موضوعـــی گفت: بـــا توجه 
بـــه هزینه هـــا اصـــالً به صرفـــه و منطقی نیســـت که 
برنـــج را با چنیـــن دســـتگاه هایی تولید کننـــد. خرید 
این دســـتگاه ها و همچنین هزینه هـــای برق، آب و... 
بســـیار سرسام آور اســـت و بی شک قیمت  محصول 
نهایـــی را چنـــان باال می بـــرد که این عمـــل حتی برای 
سوء اســـتفاده کنندگان هـــم به صرفه نیســـت و باید 

آن را بیشـــتر یک شـــایعه دانســـت.

اسانس عطر برنج؟ واقعیت یا دروغ؟
مســـیح کشـــاورز دربـــاره عطـــر برنج نیز کـــه تبلیغات 
آن در فضـــای مجـــازی دیـــده می شـــود،  گفت: بعید 
می دانـــم کـــه از چنیـــن محصولـــی به طـــور گســـترده 
اســـتفاده شود ولی اگر هم وجود دارد، تقلب افرادی 

معدود اســـت. مثالً ممکن اســـت افـــرادی به صورت 
مقطعی از یک اســـانس و عطر خـــاص بر روی گونی 
برنج اســـپری کنند که این بو هم درســـت مانند عطر 
روی لبـــاس، ماندگاری نخواهد داشـــت. واقعیت این 
اســـت که وقتی برنج شـــکل می گیرد، رشـــد می کند 
و صیقلی می شـــود امکان نفوذ چنین بوهایی در آن 

وجـــود نـــدارد پس جای هیچ نگرانی نیســـت.

دودی کردن برنج با سبوس یا الستیک؟
دبیـــر کمیســـیون واردکننـــدگان و تأمین کننـــدگان 
برنـــج مجمـــع عالـــی واردات کشـــاورز در پاســـخ به 
ســـؤالی دربـــاره دودی کردن برنج ها با اســـتفاده از 
الســـتیک نیـــز گفت: چنین مـــوردی را اصـــالً تأیید 
نمی کنـــم. برای دودی کـــردن برنج، در دنیا و ایران، 
ســـبوس بـــه عنـــوان مـــاده ای کـــه در کارخانه هـــای 
شـــالیکوبی به وفور یافت می شـــود، مورد استفاده 
قـــرار می گیـــرد. بـــه ایـــن ترتیـــب هم برنج خشـــک 
می شـــود و هم طعـــم و بوی دود به خـــود می گیرد 
کـــه مـــورد پســـند برخی از مـــردم اســـت. برنج های 
معمولـــی را هـــم با خشـــک کن های برقـــی یا گازی 
خشـــک می کننـــد کـــه دیگـــر بـــوی دود نمی دهـــد. 
برنـــج هنـــدی هـــم نیـــم پز اســـت و بـــا بخـــار پخته 
شـــده اســـت. بـــا توجه به همـــه این مـــوارد، در هر 
حال استفاده از الستیک یا مواد دیگر برای دودی 
کردن برنج را بشـــدت تکذیـــب می کنم و مطمئنم 
چنیـــن موضوعی صحـــت ندارد. وقتی ســـبوس به 
انـــدازه کافـــی موجود اســـت اصالً چـــه لزومی دارد 
در کارخانه های شـــالیکوبی ســـراغ وسایلی عجیب 

مانند الســـتیک بـــرای دودی کردن برنـــج بروند؟

تولیـــد، می تـــوان منتظـــر کاهـــش قیمت هـــا در بازار 
بـــود. کشـــاورز خواســـتار حمایـــت از کشـــاورزان بـــه 
منظـــور افزایـــش تولیـــد برنـــج داخلـــی شـــد و گفت: 
این حمایت باید از زمان کشـــت و برداشـــت، فرآوری 
در کارخانه هـــای مـــدرن و همچنیـــن توزیـــع بـــدون 
واســـطه از طریـــق فروشـــگاه های زنجیـــره ای صـــورت 
بگیـــرد. دولـــت نمی توانـــد وارد جزئیـــات شـــود و تنها 
بایـــد بـــا حمایت هایـــش بـــه بخـــش خصوصـــی کمک 
کنـــد و عمالً در تنظیـــم بازار از ما خدمـــات و اطالعات 
بخواهـــد. بـــه گفتـــه دبیـــر کمیســـیون واردکننـــدگان و 
تأمین کنندگان برنج مجمع عالی واردات؛ ماشین آالت 
کشـــاورزی می تواند در بحث کاشـــت و برداشت بسیار 
کمک کننده باشـــد. در صورت استفاده از ماشین آالت 
بـــه جای کارگران، ســـرعت کار باالتر مـــی رود پس باید 
تـــالش کـــرد در کارخانجات، شـــالیکوبی ســـنتی حذف 
شـــود.  درمرحله بعد باید با توزیع محصول کشاورزان 
توســـط بخش خصوصی در فروشـــگاه های زنجیره ای، 
مانع واســـطه گری و دالل بازی شد و به این افراد اجازه 
نـــداد با تغییـــرات غیرواقعـــی قیمت ها، بـــازار را به هم 
بریزنـــد. کشـــاورز تالش بـــرای یکپارچه ســـازی زمین ها 

را نیـــز در افزایـــش تولیـــد و کاهـــش قیمـــت برنج مؤثر 
دانســـت و گفت: در دنیا زمین های کشـــاورزی با وجود 
مالکیت اشخاص، یکپارچه هستند و این دولت است 
کـــه مشـــخص می کند در کدام بخـــش محصول کیفی 
ویژه صادرات کشـــت شود ولی در کشور ما کشاورزان، 
بخشـــی فکـــر می کننـــد و هر کـــس فقط زمیـــن خود را 
می بینـــد کـــه وضعیت موجود نتیجه چنیـــن نگاه هایی 
اســـت. اگـــر ایـــن زنجیـــره شـــکل بگیـــرد و کشـــاورزان 
خدمات مناسب دریافت کنند، مطمئناً اتفاقات خوبی 
می افتـــد. در تنظیم بازار محصوالت کشـــاورزی، دولت 

بایـــد به بخـــش خصوصی اعتمـــاد کند.

باید با بذرهای سنتی خداحافظی کرد
دبیر کمیســـیون واردکننـــدگان و تأمین کننـــدگان برنج 
مجمـــع عالـــی واردات گفت: وظیفـــه بخش خصوصی 
اســـت که ســـراغ بذر اصالح شـــده برود و به کشـــاورز 
کمـــک کند تا از بذرهای ســـنتی فاصله بگیـــرد و با آنها 
خداحافظـــی کنـــد. بذرهای ســـنتی مصـــرف آب باالیی 
دارنـــد و ازســـوی دیگـــر دیـــر برداشـــت می شـــوند، در 
صورتـــی کـــه بـــا اســـتفاده از بذرهایی با آب بـــری پایین 

و نیازمنـــد بـــه زمان کـــم برای به بار نشســـتن، می توان 
برنج بیشـــتری تولید کرد. کشـــاورز یادآورشـــد: درست 
اســـت که مـــا دارای کشـــور کم آبی هســـتیم ولی هنوز 
تا تغییر کاربری برنج با ســـایر محصوالت راه درازی در 
پیـــش داریم اما در این فاصلـــه می توانیم از روش های 
معمـــول دنیـــا یعنی از بذرهای اصالح شـــده اســـتفاده 
کنیـــم کـــه یک ســـوم بذرهـــای معمولـــی آب مصـــرف 
می کننـــد و بـــه جـــای 6 ماه، ســـه ماه طول می کشـــد تا 
به بار بنشینند. البته باید گفت در حال حاضر تنها 20 
درصد از بذرهای مورد اســـتفاده در کشور اصالح شده 
اســـت و کشـــاورزان به  دلیل نگاه ســـنتی خود هنوز از 
بذرهای اصالح شـــده اســـتقبال نکرده انـــد که حل این 
مشـــکل نیاز به آموزش و اطالع رســـانی مناسب دارد و 

دولـــت می توانـــد در این زمینـــه کمک کند.

کشاورزان دنبال سود معقول باشند
وی بـــه کشـــاورزان توصیـــه کـــرد برنـــج را بـــا ســـود 
معقول تـــری بـــه بـــازار عرضـــه کننـــد و منتظر شـــب 
عیـــد و گـــران شـــدن محصول نباشـــند تا بـــه مرور 
زمـــان، بحـــث رقابت در بازار شـــکل بگیـــرد و رونق 
بـــه ایـــن بـــازار بازگردد. کشـــاورز با اشـــاره بـــه تولید 
مناســـب برنج در کشور گفت: امســـال ۷00هزارتن 

در گیالن، یک میلیون تن در مازندران، 240هزار تن 
در گلســـتان و درمجموع 400هزار تن در استان های 
مرکـــزی و جنوبـــی برنج تولید شـــده اســـت. از این رو 
امســـال برنـــج تولیـــد داخلـــی کیفـــی و پرمحصول به 
میزان باالیی موجود اســـت، پـــس قیمت گذاری هم 
بایـــد بر مبنـــای میزان تولیـــد و عرضه انجـــام گیرد و 
نمی تـــوان بـــه بهانه کمبـــود، قیمت را افزایـــش داد.

با ورود بخش خصوصی، سال آینده منتظر 
اتفاقات خوب باشید

کشـــاورز قیمت تمام شـــده برنـــج ایرانی را مبحث 

مهمی دانست و بیان کرد: با ورود بخش خصوصی 
به  صورت عمده و کالن، ســـال آینده اتفاقات خوبی 
در ایـــن حـــوزه رقـــم خواهـــد خـــورد. وی با اشـــاره به 
ایجـــاد کارخانه هـــای بـــزرگ با ظرفیـــت 100 هزار تن 
در کشـــور گفـــت: قیمت نهایی برنجی کـــه وارد این 
کارخانه ها می شـــود برای مصرف کننده قابل قبول 

خواهد بود.


