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میترا جلیلی/ به  دنبال بروز 
مشکالت ناشی از توقف واردات برنج 
خارجی به کشور، شهیاد آبنار، مدیرکل دفتر 

سفارش های قدیمی واردات برنج باز شده است مجمع با صدور اطالعیه ای اعالم کرد ویرایش ثبت واکنش مجمع  عالی واردات مواجه شده است. این روز آینده وارد کشور می شود؛ موضوعی که البته با انواع برنج خارجی صورت گرفته است که ظرف ۲0 خبر داد و یادآورشد: تاکنون 100هزار تن ثبت سفارش از حذف ممنوعیت واردات این محصول به کشور بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی حدود 10 روز پیش 
اما امکان ثبت سفارش جدید وجود ندارد و 

هیچ یک از شرکت های واردکننده برنج موفق 
به ثبت سفارش جدید نشده اند.

بخشخصوصی،مافیانمیشود
برخـــی نگـــران هســـتند بخش خصوصـــی خود بـــه مافیا 
و واســـطه تبدیـــل شـــود. چـــه تضمینـــی وجـــود دارد که 
ایـــن اتفاق نیفتد؟ مســـیح کشـــاورز با بیـــان اینکه انجمن 
تأمین کننـــدگان و تولیدکننـــدگان برنج در شـــرف تأســـیس 
اســـت و تنهـــا مراحـــل ثبـــت نهایـــی آن باقی مانده اســـت، 
گفت: از آنجا که کشاورزان عضو این انجمن و عمالً ذینفع 
هســـتند و با توجـــه به قوانینی که بـــرای فعالیت انجمن در 
نظر داریم، هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد.  وی یادآورشد:  
در حـــال حاضـــر کارها را از طریق کمیســـیون واردکنندگان و 
تأمین کننـــدگان برنـــج مجمع عالـــی واردات دنبـــال می کنیم 
تـــا بـــزودی انجمـــن تأمین کننـــدگان و تولیدکننـــدگان برنـــج 
آغـــاز بـــه کار کنـــد. این انجمـــن که یک شـــخصیت حقوقی 
دارد و اعضـــای آن کشـــاورزان، کارخانـــه داران حـــوزه برنـــج و 
صادرکنندگان هســـتند، عمـــالً نماینده کشـــاورزانی خواهند 
بـــود کـــه در زنجیره تولید نقش کلیدی دارنـــد. معتقدم  اگر 
مشـــکالت تولید حل شـــود، می توان کشـــاورزان را تشـــویق 
کـــرد تا بـــا تولید برنج کیفـــی، بـــه ارزآوری ناشـــی از صادرات 
کمـــک کننـــد.  وی افزود: ایـــن انجمن قصـــد دارد با اصالح 
روش کاشت و برداشت به کشاورزان کمک کند زمین هایی 
با بازده بیشـــتر داشـــته باشـــند که این تولید بیشـــتر به نفع 
کشـــاورز، جامعـــه و حتـــی صادرکننـــده خواهـــد بـــود چراکـــه 
قیمت هـــا نیز کمتر خواهد شـــد. وقتی یـــک هکتارزمین در 
حالـــت عادی 2 تن محصـــول بدهد ولی با اصالح روش های 
کاشـــت و بـــذر، میـــزان تولید را به 5 تن برســـانیم، بی شـــک 
هزینه های ســـربار کمتر می شـــود که تأثیر مثبتی بر کاهش 
قیمـــت تمام شـــده خواهـــد داشـــت و در بـــازار نیـــز می توان 
ایـــن کاهـــش قیمت را لمس کـــرد. در زمینه فـــرآوری هم با 
تأســـیس کارخانه هـــای مـــدرن به کشـــاورز کمـــک می کنیم 
ضایعـــات شـــالی ها بـــه حداکثر برســـد. همچنیـــن در بخش 
توزیـــع دســـت واســـطه ها قطع شـــده و محصـــول با قیمت 
کمتری به دســـت مصرف کننده می رســـد.

دولتدرسیاستگذاریهایبازاربا
بخشخصوصیمشورتکند

کشـــاورز از دولـــت هـــم خواســـت که به فرابخشـــی بودن 
ایـــن مجموعـــه اعتماد کند و در سیاســـتگذاری های خود 
در تنظیم بازار از این انجمن مشورت بگیرد تا اتفاقی که 
ســـال گذشـــته در بازار برنج افتاد دیگر تکرار نشـــود. وی 
یادآور شـــد: ســـال گذشته میزان تولید برنج داخل حدود 
یـــک میلیـــون و 800 هـــزار تـــن بود امـــا با ارائـــه اطالعات 
غلـــط بـــه دولـــت، ایـــن رقـــم 3 میلیـــون تن عنوان شـــده 
بـــود. به همین دلیل جلـــوی واردات برنج گرفته شـــد، به 
این ترتیب توازن عرضه و تقاضا به هم ریخت و شـــاهد 
جهـــش قیمتـــی برنج در بـــازار بودیم. معتقـــدم که دولت 
می تواند با کســـب اطالعات درســـت از بخش خصوصی، 
ســـهم مناســـبی بـــه صـــادرات یـــا واردات برنـــج بدهـــد و 
عمـــالً بـــازار به بهترین شـــکل ممکن تنظیم شـــود. دبیر 
کمیســـیون واردکننـــدگان و تأمین کننـــدگان برنج مجمع 
عالـــی واردات همچنیـــن در زمینـــه رفـــع تعهـــدات ارزی، 
از دولـــت خواســـت تـــا اجـــازه دهـــد صادرکننـــدگان عضو 
ایـــن انجمن حداقـــل 50 درصد از ارز حاصـــل از صادرات 
برنـــج را به ســـامانه نیما بازنگردانـــده و آن را صرف خرید 
ماشـــین آالت بـــرای کارخانه هـــای مدرن کنند تـــا راه برای 

تولید و صادرات بیشـــتر هموار شـــود.
 

پسچرابرنجصادرمیکنیم؟
بـــا وجود برخی مشـــکالت در بازار برنـــج داخلی، چرا برنج 
ایرانی صادر می شـــود؟ اساســـاً صادرات برنـــج بر افزایش 
قیمـــت برنـــج داخلـــی تأثیرگذار اســـت؟ بـــه اعتقـــاد دبیر 
کمیســـیون واردکننـــدگان و تأمین کننـــدگان برنـــج مجمع 
عالـــی واردات، صـــادرات برنـــج، چنـــدان بـــر قیمـــت بـــازار 
تأثیرگذارنیست و ما نباید به بهانه احتمال افزایش قیمت 
برنج در صورت صادرات، مانع این پروســـه تجاری شویم. 
موضوعـــی کـــه اســـماعیل یزدان پنـــاه، مدیرعامـــل پایانـــه 
صـــادرات برنج ایران هم با آن موافق اســـت. او در پاســـخ 

استقبال6دهکازبرنجخارجی
با تصمیم دولت، از یک ماه پیش ثبت سفارش واردات برنج از هند متوقف شد که این محدودیت، نگرانی بخش خصوصی از افزایش احتمالی قیمت برنج به عنوان 

دومین محصول استراتژیک کشور در ماه های پایانی سال را به  دنبال داشت. در نهایت هم واکنش بازار به این موضوع و افزایش 15 درصدی بهای برنج خارجی نشان 
داد این نگرانی ها درست بوده است. فعاالن بخش خصوصی معتقدند برنج داخلی پاسخگوی همه نیاز بازار نیست و از سوی دیگر سفره حداقل 6 دهک اول کشور، 

معادل نیمی از مصرف کنندگان برنج، وابسته به برنج های وارداتی است که قیمتی به   مراتب کمتر از تولیدات داخلی دارند. مسیح کشاورز، دبیر کمیسیون واردکنندگان 
و تأمین کنندگان برنج مجمع عالی واردات دراین باره گفت: ساالنه بیش از یک میلیون و 400 هزار تن برنج هندی و پاکستانی وارد کشور می شود. در 9 ماه سال  جاری 

بخش خصوصی حدود یک میلیون تن برنج خارجی وارد کرده و این بدان معنا است که هنوز نیاز کشور به واردات برنج برطرف نشده است ولی با توجه به اخبار نادرستی 
که در اختیار دولت قرار گرفت، چندی پیش از واردات برنج هندی ممانعت شد. وی افزود: به  دنبال اعالم محدودیت واردات برنج، پیشنهاد دادیم اطالعات دریافتی 

صحت سنجی شود چراکه طبق اطالعات بخش خصوصی، تا پایان سال به واردات 300 هزار تن دیگر برنج نیاز داریم و اگر ثبت سفارش انجام نشود بی شک شب عید 
دچار کمبود می شویم. تأکید کردیم با توجه به افزایش قیمت برنج خارجی در بازار، بی شک بهای برنج ایرانی هم افزایش پیدا می کند. گفته می شود دولت تصمیم به لغو 

محدودیت واردات برنج گرفته که امیدواریم این امر تحقق یابد و به این ترتیب قیمت برنج خارجی هم در بازار کاهش یابد.

مؤلفههایتأثیرگذاربرقیمتبرنجوارداتی
اما چرا گاه بازار با تالطم قیمت مواجه می شـــود و چگونه 
می تـــوان بـــازار برنـــج را تنظیم کرد؟ کشـــاورز دربـــاره علت 
افزایش قیمت برنج هندی از 6 هزار تومان در ســـال های 
گذشـــته بـــه 40 هـــزار تومان فعلـــی گفت: تعییـــن قیمت 
برنج های وارداتی به مؤلفه های مختلفی بســـتگی دارد که 
یکـــی از آنهـــا افزایش قیمت جهانی اســـت ولی باید گفت 
دنیا در حال رقابت اســـت و ســـودش را از افزایش فروش 
بـــاال می برد، نه افزایش قیمـــت.  در ایران عالوه بر قیمت 
جهانـــی، مؤلفـــه قیمـــت ارز، عوارض و حقـــوق گمرکی هم 
بـــر قیمـــت نهایی تأثیـــر دارد چراکه اگر بـــرای مثال قیمت 
دالر 34 یـــا 28 هـــزار تومان باشـــد، مبنـــای حقوق گمرکی 
عدد متفاوتی می شـــود. وی افزود: سایر هزینه ها همچون 
حمل ونقـــل و هزینـــه کارگـــر نیـــز بر قیمـــت برنـــج وارداتی 
مؤثر اســـت. بـــا توجه به اینکه برنج خارجی برنج لوکســـی 
نیســـت و بیشتر اقشـــار کم درآمد از آن استقبال می کنند، 
اگر قیمت ارز به ثبات برســـد وعدد مناســـبی باشـــد، این 

محصول اســـتراتژیک بر ســـر ســـفره مردم می ماند.

کاهشقیمتبرنجباحمایتازکشاورزان،
استفادهازماشینآالتمدرنوحذفواسطهها

دبیر کمیســـیون واردکنندگان و تأمین کنندگان برنج مجمع 

عالـــی واردات بـــا انتقـــاد از کمبـــود کارخانه های 
مدرن در کشـــور گفت: درحـــال حاضر تعداد 
پـــس چنیـــن کارخانه هایـــی انگشت شـــمار اســـت 

با وجود تولید مناســـب محصول، ضایعات آن بشدت باال 
می رود چراکه از مرحله کاشـــت تا برداشـــت، ســـورتینگ 
و مراحل نهایی، بیشـــتر به صورت ســـنتی انجام می شود 
و برنـــج آســـیب می بینـــد. در ماشـــین آالت مـــدرن تـــا 95 

درصـــد، از شـــالی، برنـــج کامـــل باقـــی می مانـــد درحالی که 
در ماشـــین آالت ســـنتی، این رقـــم به 50 درصد می رســـد. 
اگـــر بتـــوان ایـــن مشـــکل را حل کـــرد بـــه مـــوازات افزایش 


