
: آقای کشاورز! در ابتدا بگویید 
که واردات برنج در کشور ما بیشتر برای 
تامین برنج مورد نیاز مردم انجام می شود 

یا تعادل قیمت آن در بازار؟ 
واردات برنج برای اینکه نیاز مردم به برنج 
تامین شود، انجام می شود. برنج، دومین کاالی 
از گندم در کشور است و  استراتژیک بعد 
در واقع، برنج های داخلی کفاف نیاز بازار را 
نمی دهند. از طرف دیگر، توان مردم برای خرید 
هم در نظر گرفته می شود بنابراین برای جبران 
نیاز مردم باید واردات برنج هم داشته باشیم.
: آیا عمده واردات برنج از کشور 

هندوستان است؟
واردات برنج از هند و پاکستان انجام می شود. 
چون هم ذائقه مردم به این دو برنج عادت دارد 
و هم برنج پاکستانی شبیه برنج ایرانی است. 
در هندوستان 115 میلیون تن تولید برنج، 100 
میلیون تن مصرف مردم خودشان است و 15 
میلیون تن صادر می شود که 85 درصد واردات 
واردات  در  می شود.  شامل  را  کشور  برنج 
برنج تایلندی هم مشکل انتقال پول به این 
کشور وجود دارد و اگر این مشکل برطرف 
شود، تجار می توانند از این کشور هم برنج 
وارد کنند زیرا در حد برنج های پر محصول 
مشخصات فیزیکی و شیمیایی خوبی دارد. 
: صحبت های دبیر انجمن برنج در 
مورد این که برنج بی کیفیت هندی در برابر 
پول نفت داده می شود، بسیار بازتاب داشت 
زیرا از یک سو، قیمت برنج بسیار باال رفته 
و از طرفی هم کیفیت برنج مطرح است. 
آیا این ادعا برنج بی کیفیت در برابر نفت 

صحت دارد؟ 
 ببینید، تجار مختلف بنا به تقاضای بازار برنج 
را وارد می کنند و ربطی به نفت ندارد. یک 
اینکه برنج  سری از واسطه گران هم برای 

ایرانی را با قیمت باالتری بفروشند، 
کنند  ثابت  تا  سناریو هستند  دنبال 

برنج وارداتی بهداشتی 
طرف  از  نیست. 

وزارت  باشد  بی کیفیت  برنجی  اگر  دیگر، 
نمی دهد.  واردات  اجازه  ما  به  بهداشت 
را  انجمن ها  حد  پایین ترین  ما  همچنین 
به دنیا داریم و کشاورزان ما دارای  نسبت 
فعالیت های تشکلی نیستند که قیمت تعیین 
کنند، با مجلس البی کنند و.... در مقابل یک 
عده سودجو با اعضای خانواده شان انجمن 
برنج را زدند که نه در جایی ثبت شده و نه 
اتاق بازرگانی به آنها مجوز داده و فقط در 
جهت تامین منافع خودشان حرکت می کنند. 
ما بارها از این انجمن شکایت کردیم چون 
با اقداماتی که انجام می دهند و صحبت هایی 
که می کنند، به بازار شوک می دهند و تقاضا 
برای برنج خارجی کم می شود و تعادل بازار 

به هم می خورد.
: منظورتان این است که برنج های 
وارداتی از هند و پاکستان، کیفیت شان با 

برنج ایرانی برابری می کند؟
دارد   3 2و   ،1 درجه  وارداتی  کیفی  برنج 
که این درجه بندی به خواص فیزیکی آنها 
برمی گردد. به طور مثال، یک نوع برنج یک 
درصد شکستگی دارد یکی 5 درصد. برنج 
پرمحصول، برنجی است که شفته می شود، 
قد کشی ندارد و بو عطر خوبی ندارد. این 
نوع برنج ها را خود هندی ها هم می خورند 

و قیمت آن ارزان است.
: اخیرا یک گزارشی از تلویزیون 
پخش شد که نشان می داد، در یک انبار،20 
در  که  می شد  داری  نگه  تقلبی  برنج  تن 
آن افراد سودجو، برنج های پاکستانی را با 
بسته بندی برنج ایرانی با برندهای ایرانی 
مثل طارم اعال و یا هاشمی درجه یک به 
فروش می رساندند. آیا شما برای مقابله با 

این سودجویی ها، اقدامی انجام داده اید؟
به عنوان تقلب در  در کل، 3 نوع اختالط 
برنج انجام می شود؛ اختالط ایرانی با ایرانی، 
ایرانی با خارجی و خارجی با خارجی. علت 
این است که برنج سفید خارجی که به برنج 
ایرانی شبیه ترند، قیمت مناسب تری دارند و 
افراد متقلب برای اینکه بتوانند قیمت برنج 
ایرانی را پایین بیاورند با برنج خارجی 
اختالط می کنند. ما 2 تا 3 سال است 
دستگاهی به نام ژنوتایپیک را 

که بتواند »دی ان ای« این برنج ها را شناسایی 
و میزان اختالط و تقلب در آن را مشخص 
کند، تجهیزاتش را به یک شرکت دانش بنیان 
دادیم. در حال حاضر در سطح عرضه از برنج ها 
نمونه برداری می شود و وقتی گزارشش آماده 
شود به مسووالن ارائه می کنیم. این تقلب از 
این جهت مورد توجه ماست که مشتری وقتی 
پول برنج ایرانی را می دهد باید برنج ایرانی 
است  درست  بی معناست.  اختالط  و  بخرد 
که قیمت ها را پایین می آورد ولی ما دنبال 
کیفیت هستیم و نه قیمت و اختالط برنج ها 

جرم محسوب می شود. 
: ساالنه چه میزان واردات برنج 

باید انجام شود تا نیاز مردم تامین شود؟
باید  اول من به این موضوع اشاره کنم که 
با ابزار واردات برای جبران کسری برنج و 
تنظیم بازار و تامین برنج ایرانی بهره برد تا 
مصرف کننده ضرر نکند. باید اولویت تامین 
برنج مورد نیاز مردم با قیمت مناسب و سهولت 
هم  و  تولید کننده  هم  و  باشد  دسترسی  در 
مصرف کننده مدنظر باشند. اگر فقط به کشاورز 
فکر کنیم بازار همین می شود که با این قیمت 
کسی توان خرید برنج را ندارد. باید نگران 
اگر گندم است  باشیم،  برنج  جایگزین های 
اقشار  به  باز  باال می رود و  که قیمت گندم 
آسیب پذیر فشار می آید. حمایت هم در دنیا 
تعریف دارد مثال هندوستان سال هاست قیمت 
برنج را در دنیا به یک دالر هم نمی رساند، 
چون می خواهد در دنیا رقابت کند و از این 

طریق درآمد ارزی دارد.
سرانه مصرف برنج در کشور ما،40 کیلوگرم 
تن  هزار   200 و  میلیون   3 ساالنه  و  است 
برنج نیاز داریم. امسال با توجه به مشکالتی 
و  میلیون  یک  ایجادکرد،  خشکسالی  که 
است. بوده  کشور  برنج  تولید  800هزارتن 

ولی ما فکر می کنیم از این مقدار کمتر باشد 
و شاید بتوان گفت 40 درصد تولید کمتر شده 
است. در حال حاضر، 400 هزار تن برنج 
وارد کشور شده است اما آیا می توان تا پایان 
سال یک میلیون تن وارد کرد!آیا بازرگانان 

چنین توانی دارند!
: به اعتقاد شما، با آزاد شدن واردات 
برنج، قیمت برنج در بازار کاهش پیدا می کند؟

ببینید، 25 میلیون اقشار متوسط برنج ایرانی 
آسیب پذیر  میلیون   60 ولی  می خورند 
باید محاسبات جداگانه  تکلیفشان چیست! 
برای هر قشری از جامعه داشته باشیم. نگاه 
بلند مدت به مسائل این چنینی باعث می شود 
شوک به بازار وارد نشود و قیمت ها تحت 

کنترل باشد.
ما مشکل ارزی برای واردات نداریم چون 
بازرگانان ما پول می دهند و برنج وارد می کنند 
و این واردات برحسب نیاز بازار تعیین می شود. 

ورود برنج خارجی حباب برنج ایرانی را از 
بین می برد و واسطه ها هم به خودشان اجازه 
نمی دهند، قیمت را باالتر ببرند. همچنین فاصله 
قیمت برنج ایرانی و خارجی باعث می شود، 
برنج خارجی مشتریان خود را داشته باشد و 
برنج ایرانی هم با حاشیه سود کمتر فروخته شود.

: به نظر شما دولت چه اقداماتی باید 
انجام دهد تا هم قیمت برنج به تعادل برسد 
و هم برنج باکیفیت به دست مردم برسد؟

 پیشنهاد عملی ما این است که دولت برای 

سال آینده با توجه به تجربه ای که به دست 
آمد، دوره محرومیت واردات را به تعرفه فصلی 
تغییر دهد. به این صورت که در زمان برداشت 
برنج ایرانی تعرفه واردات را باال ببرد و تنها 
برای 2 ماه ممنوعیت واردات در نظر بگیرد. 
ایرانی به قیمت می رسد  در این2 ماه برنج 
خارجی  برنج  برداشت  دوره  با  مصادف  و 
با  را  برنج خارجی  می توانیم  ما  و  می شود 
این طریق،  از  و  بخریم  مناسب تری  قیمت 

اقشار آسیب پذیر را حمایت خواهیم کرد.

پرسشی از مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج

آیا برنج در برابر نفت، صحت دارد؟
قیمت برنج در چند ماه گذشته و 
قبل از لغو ممنوعیت واردات، بیش 
بود،  یافته  افزایش  درصد   50 از 
به طوری که برنج ایرانی در بازار 

حداقل 50 هزار تومان به فروش می رسید. 
این در حالی است که سرانه مصرف برنج در کشور 
40 کیلوگرم است و برنج یک ماده غذایی پرمصرف 

در سفره غذایی مردم به حساب می آید. 
امسال به گفته مرکز آمار تولید برنج به دلیل خشکسالی 
و کمبود بارش 25 درصد کاهش پیدا کرده است و 
همین امر عاملی برای افزایش قیمت برنج ایرانی است. 
در سال  هم  برنج  واردات  میزان  دیگر،  از سوی 
1400 کمتر شده و در واقع ممنوعیت واردات برنج 
سیاستی بود که دولت برای حمایت از کشاورزان 

اتخاذ کرد. 
دلیل  به  که  کرده  اعالم  اخیرا  برنج  انجمن  دبیر 
تحریم و مشکالتی که برای کشور ما ایجاد کرده، 
به  نفت  پول  ازای  در  هندی  بی کیفیت  برنج های 

ایران داده می شود. 
»دیده بان  در صفحه  نیز  ما  هفته  این  رو،  این  از 
تغذیه« در مورد کیفیت برنج های وارداتی با مسیح 
کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت وگو 

کردیم که مشروح آن را می توانید بخوانید.

 مهدیه 
آقازمانی 

بهتر است که دولت 
برای سال آینده با 

توجه به تجربه ای که 
به دست آمد، دوره 

محرومیت واردات را 
به تعرفه فصلی تغییر 

دهد. به این صورت که 
در زمان برداشت برنج 
ایرانی تعرفه واردات 
را باال ببرد و تنها برای 

2 ماه ممنوعیت واردات 
در نظر بگیرد. در این2 

ماه برنج ایرانی به قیمت 
می رسد و مصادف با 
دوره برداشت برنج 
خارجی می شود و ما 

می توانیم برنج خارجی 
را با قیمت مناسب تری 
بخریم و از این طریق، 
اقشار آسیب پذیر را 

حمایت خواهیم کرد

دیده بان تغذیه شماره هشتصدوبیست ویک   شش آذر هزار و چهارصد8

 از زمان کرونا تاکنون، چه تغییری در میزان 
واردات برنج ایجاد شده است؟

در سال 1399 ارز برنج از 4200 به ارز نیمایی تبدیل شد و 
مصادف با آن کرونا و گرانی برنج، سطح تقاضا برنج را 50 درصد 
برای واردات کاهش داد. در خرداد ماه پیشنهاد دادیم با توجه به گرانی 
برنج، دولت دوره ممنوعیت آن تا پایان آذر را بردارد. از طرفی در این زمان، 
برنج کیفی ایرانی قیمتش به تعادل رسیده و واردات برنج تهدیدی برای تولید 
کنندگان داخلی نیست بنابراین، اگر مصرف کننده توانش برسد، برنج ایرانی گران تر 

می خرد و اگر توانش کمتر باشد، برنج خارجی را خریداری خواهد کرد. 
وزارت جهاد کشاورزی مخالفت کرد و اتفاقی که افتاد این بود که برنج خارجی دچار کمبود و 
گرانی شد و برنج ایرانی هم قیمتش باال رفت و به 100 درصد افزایش قیمت رسید. ما هر چه گفتیم 

را 2 ماه در نظر بگیرید، فایده ای نداشت. تازه چند روزی است که اجازه داده اند واردات آزاد شود و شاید دوره ممنوعیت واردات 
برنج گران تر نشود ولی این پروسه هم زمان بر است. متاسفانه مسووالن ما نگاهشان مقطعی است نه استراتژیک.


