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پیشخـوان

تالشمدیرانسازمانتعاونروستایی
برایتثبیتخود
احمد حقپژوه

مدتهاست عملکرد نادرست سازمان تعاون روستایی داد و فغان فعاالن
بخش کش��اورزی را درآورده و کار را تا جایی پیش برده که در نیمههای
س��ال گذش��ته اعضای کمیسیون کش��اورزی مجلس محمود حجتی را
تحت فش��ار مضاعف ق��رار دادند و وی نیز در نهای��ت به دالیلی از جمله
ضعف س��ازمان تعاون روس��تایی در حمایت از کشاورزان و تقویت نقش
ش��بکه تعاونیها برای بهبود شرایط کش��اورزی کشور مجبور به استعفا
ش��د؛ اس��تعفایی که به نفع بخش کشاورزی نبود و وی باید میماند تا به
قولهای عمل نکرده و اصالح امور میپرداخت ،نه اینکه با استعفا خیال
خود و برخی دیگر را راحت کند.
نحوه عمل و ماهیت واقعی سازمان تعاون روستایی در حوزههای مختلف
بر کسی پوش��یده نیس��ت .خرید محصوالتی همچون خرما ،سیر ،پیاز،
س��یبزمینی ،زعفران ،گوجه و ...با قیمتهای کام ً
ال س��رکوب ش��ده و
ناعادالن��ه تحت عنوان خرید حمایتی ،آن هم با اس��تفاده از حدود هزار
میلیارد تومان وا م و خط اعتباری س��الیانه دولتی که در اصل باید صرف
ایج��اد زنجیرههای تولید و نجات کش��اورزان خردهپا توس��ط تعاونیها
و اتحادیهه��ای آنها ش��ود ،متأس��فانه نتیجهای بهجز زی��ان فاحش و
ورشکس��تگی مطلق کش��اورزان و سودآوری س��ازمان برای هزینههای
بیحس��اب چندین میلیاردی همچون تغییر دکوراس��یون دفتر و محل
اس��کان مدیران یا پرداخت پاداشهای بیحس��اب و کتاب به خودشان
و ...نداشته است.
هم ه این اقدامات ،به نام حمایت از تولیدکننده بالیی بر س��ر کش��اورزان
آورده ک��ه هیچی��ک از آنها دل خوش��ی از این به اصط�لاح خریدهای
حمایتی ندارند ،چراکه علیرغم شعارهای مدیران سازمان ،خرید اندکی
از محصوالت انبوه تولیدی به حداقل قیمت توسط تعاون روستایی نه تنها
هزینههای کشاورزان را پوشش نداده و کمکی به کسب و کار آنها نکرده،
بلکه توان مالی آنها برای کشت جدید را هم سلب کرده است.
اصوالً طی دوسال گذشته آنچه بیش از هر چیز از طرف مدیران سازمان
تعاون روستایی ش��نیده و یا دیدهایم ،شعارها و حرفهای پر زرق و برق
ولی خالی از اقدام واقعی بوده و حتی بر اس��اس بررسیها و شواهد عینی
در بس��یاری از موارد کام ً
ال بیپایه و اساس نیز بودهاست؛ به عنوان مثال
در مقطع یاد ش��ده به تعداد انگش��تان یک دس��ت نیز اثری از برگزاری
س��مپوزیوم یا نشس��ت تخصصی رو در رو برای بررسی مشکالت شبکه
تعاونیها و تش��کلهای بخش کشاورزی به غیر از جلسات فصلی شورای
مرکزی نظام صنفی کش��اورزی در محل سازمان آن هم توسط خودشان
نمیبینیم ،اما با مراجعه به سایت و پایگاه اطالعرسانی سازمان با بیش از
 ۳۰مورد برگزاری صوری سمپوزیوم مواجه میشوید!
جالبت��ر آنک��ه در اغل��ب ای��ن
گزارشگونهه��ا ،مدیران س��ازمان
در نقش منتقد و معترض ش��رایط
موجود ظاهر ش��دهاند ،در حالی که
کمترین برنامهریزی و اقدام مؤثر در
جهت بازس��ازی و بهس��ازی شبکه
تعاونیها و رفع مشکالت ساختاری،
قانون��ی و اجرای��ی آنه��ا و ارتقای
جایگاه و بازآفرینی س��رمایه عظیم
اجتماعی تعاونیها به عمل نیاوردهاند؛ به عنوان مثال در طول دو س��ال
گذش��ته بارها از لزوم اصالح ساختار و تشکیل کمیتههای فنی و حقوقی
به منظور بازنگری قواعد حقوقی و اساس��نامه سازمان توسط مدیران آن
سخن به میان آمده که تماماً خالی از حقیقت و صرفاً در حد شعار و ادعا
بوده و همه این مس��ائل بیانگر آن است که مدیران این سازمان در مدت
مدیریت خود روش فرار به جلو را البته به صورت کامل ناشیانه شیوه راه
و عمل خود قرار دادهاند.
با نظرس��نجی س��اده میدانی از تعاونیه��ا و اتحادیههای روس��تایی و
کشاورزی سراسر کشور که برخی از آنها را در شمارههای اخیر روزنامه
به اطالع مخاطبان محترم رساندهایم ،به این نتیجه میرسیم که در مقطع
مورد بحث ،تعاونیها و اتحادیههای تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون
روستایی در ضعیفترین جایگاه و وضعیت اجتماعی و اقتصادی خود در
س��الهای اخیر بودهاند و تحقیقاً هیچ گونه تغییر و اصالحی در ش��رایط
قبلی آنها نظیر انفعال در یکپارچهسازی فعالیت کشاورزان یا حمایت و
کسب اعتماد و سرمایه اجتماعی روستاییان و یا به اصطالح ترمیم شبکه
مویرگی آنها ایجاد نشده است.
آمار بیش از  ۳۲درصدی رکود و تعطیلی ش��رکتهای تعاونی کشاورزی
از مجموع��ه یکه��زار و  877ش��رکت موجود و یا ح��دود  ۲۵درصدی
تعاونیهای نوپای روس��تایی زنان از  ۳۷۰ش��رکت تأس��یس شده۱۰۰ ،
درصد تعاونیهای مصرف شهر و روستا و تعداد بسیار قابل توجهی از دیگر
انواع تعاونیها و تشکلهای روستایی ،کشاورزی و تولیدی نشانههایی بارز
از وضعیتی واقعی اس��ت که توسط مدیران س��ازمان در برخی گزارشات
ارائه شدهاست.
نکته دیگر در این زمینه این است که هدفگذاری مدیران فعلی سازمان
بهخصوص در یکی-دو س��ال زراعی گذش��ته به ج��ای حمایت واقعی از
کشاورزان و تعاونیهای کش��اورزی و روستایی ،سودآوری برای سازمان
جهت ریخت و پاشهای خودش��ان بوده و جایی که احس��اس میکردند
حاش��یه س��ود بیشتری برایش��ان دارد ،حض��ور مس��تقیم و فعالتری
داشتهاند؛ به عنوان مثال این سازمان تحت لوای خرید حمایتی با خرید
مقادیر فراوانی زعفران از کش��اورزان خراسانی هنوز بعد از گذشت شش
ماه بالغ بر  50درصد پول زعفرانکاران را نپرداختهاست که این امر سبب
ش��ده زعفرانکاران با مراجعه به مراکز مختلف اقدام به دادخواهی کنند،
چراکه اکثر آنها برای گذران زندگی و کشتوکار جدید دچار مشکالت
عدیده مالی هس��تند .همچنین خرید گوجه ب��ا قیمت کیلویی یکهزار
و  150تومان در س��ال گذش��ته و تبدیل آن ب��ه رب و فروش در بورس
و صادرات آن به روس��یه که در راس��تای درآمدزایی برای سازمان تعاون
روستایی و نه کشاورزان بوده ،نامش حمایت نیست! گوجهای که قیمتش
بعد از حدود یک ماه به کیلویی  14هزار تومان هم رسید ،ولی صد حیف
که گروهی به نام حمایت از تعاونیها و کشاورزان ،هر ساله با عمل نکردن
به وظایف اصلی خود ،باعث تکرار و تشدید فقر و فالکت آنان میشوند.
اخیرا ً هم همگی شاهدیم که این سازمان با خرید مقادیری پیاز و گوجه از
کشاورزان جنوب کرمان با قیمت هرکیلو  450تومان (!) و فروش آن به دو
تا سه برابر قیمت (اکثرا ً به دالالن) در سایر استانها ،باز هم به اسم خرید
حمایتی و توافقی بهجای حمایت از کشاورزان ،به سود و افزایش اندوخته
مالی س��ازمان خود پرداختهاند ،در حالیکه آه و فغان تمامی کشاورزان از
زیانهای هنگفت و قیمتهای ناعادالنه بهدلیل نداش��تن حامی واقعی و
زنجیر ه تولید به آسمان بلند است ،تا جاییکه دل نیروهای نظامی به حال
تولیدکنندگان نگونبخت سوخته و به فریادشان واکنش نشان دادهاند!
در حال حاضر مدیران این سازمان با پروندهای خالی از هرگونه اثرگذاری
حقیقی در وضعیت کش��اورزان و شبکه تعاونیهای ورشکسته ،با سر کار
آمدن وزیر جدید ،لرزه بر اندامشان افتاده و بهخصوص در همین هفتههای
اخیر با خبرس��ازیهای روزانه و حتی ساعتی ازطریق بهکارگیری برخی
افراد و ارسال خبرهای جعلی مثبت و گل و بلبل در کانالها و سایتهای
مختلف س��عی میکنند در لیست برکناریها نباشند؛ موضوعی که باید
صبر کرد و دید عاقبت کار را.

ضعف دیپلماسیاقتصادی
وزارت امور خارجه محسوس است

برندسازی

«سبزینه» چالشها و راهکارهای پیش روی برندسازی محصوالت کشاورزی را بررسی میکند

الزمه ورود به بازارهای جهانی
سبزینه

پروین حیدری

کشور ما در تولید محصوالت کشاورزی سرآمد است و ساالنه انواع محصوالت زراعي و باغي را تولید میکند ،ولي متأسفانه
بسياري از محصوالت ما كه از نظر كيفيت در سطح بااليي قرار دارند ،بهصورت فلهاي خريداري و به ديگر كشورها صادر و
با برند آن شركتها عرضه ميشوند؛ لذا نبود برند و نام تجاري مناسب يكي از ضعفهاي كشاورزي ایران است كه ميطلبد
سروس�امانی به این بخش داده ش�ود .بس�ياري از فعاالن اقتصادي بر اين باورند كه كارآفريني و فروش يك محصول ،بدون
پشتوانه برندينگ و محوريت برند براي آن ،يك اشتباه نابخشودني در تجارت است و اگر در راه برندسازی گام برداریم،
ورود به بازارهای جهانی بسیار راحتتر خواهد بود .در ادامه مشکالت و چالشهای بحث برند و برندینگ در ایران و نقش
آن در توسعه بخش کشاورزی را در گفتوگو با سید حسامالدین پورعباسی ،دکترای مدیریت کارآفرینی بینالملل و
استاد دانشگاه ،بررسی میکنیم.
مزایای برندس�ازی و ض�رورت برندس�ازی در
صنعت کشاورزی چیست؟

با توجه به اس��تعدادهای س��رزمینی در ایران،
کاالهای کش��اورزی از دیرباز جای��گاه ویژهای
در رون��ق صادرات کش��ور به خ��ود اختصاص
داده اس��ت .در این راس��تا یک��ی از جنبههای
پراهمی��ت در ص��ادرات که بهمی��زان کافی در
کش��ور ما مورد توجه قرار نگرفته ،برندسازی و
استفاده از راهبردهای شناختهشده آن ،بهویژه
درم��ورد محصوالت کش��اورزی و فرآوردههای
تبدیلی اس��ت .بس��ياري از فع��االن اقتصادي
دني��ا بر اين باورند ك��ه كارآفريني و فروش يك
محصول ،بدون پش��توانه برندينگ و محوريت
برند براي آن اش��تباهی نابخشودني در تجارت
اس��ت .همانطور ک��ه در نمودار معتبر ایس��ر
( )Acer Curveمورد تأکید قرار گرفته است،
ش افزوده
برندسازی موجب ایجاد بیشترین ارز 
در ف��روش محصوالت صادراتی میش��ود .این
ارزشآفرینی مطابق مدل دیوید آکر (David
 )Aakerنهتنها به بهبود آگاهی و تصویر ذهنی
مشتریان از محصول کمک میکند ،بلکه موجب
ارتقای درک مش��تریان از کیفیت محصوالت و
نیز افزای��ش وفاداری آنان نس��بت به یک برند
خاص میشود.
در صنعت کشاورزی ایران برندسازی داریم؟ چه
برندهایی موفقتر بودهاند و دالیل آن چیست؟

ش��رکتهای تولیدکننده محصوالت کشاورزی
در ای��ران مث��ل س��ایر بخشها اقتص��ادی که
سالهاست درهایش به بیرون بسته مانده است،
چقدر شانس آموختن قواعد بازی را داشتهاند؟
بس��یاری از برندهای ما در فضایی رشد کردهاند
که رقیبی جدی در سطح جهانی برایشان نبوده
است .به همین دلیل از عناصر خالق ارزش ویژه
برند معموالً س��ادهترینهایش را دارا هس��تند.
این موض��وع در بخش کش��اورزی بیشتر هم
اس��ت که نمونه بارز آن ناتوانی ما در صادرات به
روس��یه در زمان اختالف با با ترکیه یا قطر پس
از محاصره چهار کشور عربی است که در هر دو
مورد با وجود نیاز ش��دید این کشورها و ارزانتر
ب��ودن ص��ادرات از ایران ،رقابت را به س��ایرین
واگذار کردی��م .بنابراین در خصوص بخش اول
سوالتان باید بگویم خیر ،ما در کشاورزی چیزی
با مفهوم واقعی برند نداریم؛ بنابراین برند موفقی
که بتوانیم در سطح حتی منطقهای ذکر کنیم،
نداریم و دالیل آن را برشمردیم .اما اگر بخواهیم
دالیل این نداش��تن را بگوییم ،بسیار زیاد است
که ش��اید مهمترین آن را بتوان اقتصاد بسته و
دولتی ،نداش��تن روابط تج��اری بینالمللی در
س��طح گس��ترده و دور ماندن از استانداردهای
جهانی ،ضع��ف دولت در کمک به برندس��ازی
محصوالت کشاورزی ،فقدان صادرات قابلتوجه،
ضعف بخش اقتصادی دس��تگاه دیپلماسی در
حمایت از صادرکنندکان ایرانی ،تحریمها و اثر
آن در ایزوله ماندن بخشهای مختلف اقتصادی
ازجمله بخش کش��اورزی ،نداشتن متخصصان
حرف��های در ح��وزه برندس��ازی محص��والت
کش��اورزی ،نبود شرکتهای چندملیتی بخش
کشاورزی در ایران برای تزریق دانش برندسازی
و بستهبندی در مقیاس استانداردهای جهانی و
امثالهم را ذکر کرد .درمورد اینکه چه برندهایی
موفقت��ر بودهاند باید گفت در ای��ران برندهای
ارگانی��ک جغرافیای��ی را داری��م که بهش��کل
ارگانیک و بدون اینکه برنامهریزی خاصی روی
آنها انجام ش��ود ،در طول سالها شکل گرفته
است؛ اما متأسفانه در گونههای دیگر برندسازی
چندان قوی نیستیم و روی آنها کار نکردهایم.
البته الزم به ذکر اس��ت که در چند س��ال اخیر
در زمینه مواد کش��اورزی مثل کالتهها و کودها
فعالیتهای برندس��ازی مختلفی در کشورمان
دیدهای��م؛ مثل برن��د میکروالیز ک��ه در زمینه
تولید ک��ود و کالته در حال فعالیت اس��ت ،اما
هیچک��دام از اینها برن��د در معنای جهانی آن
نیستند .دالیل موفقیت این برندها هم ناشی از
دانش تخصصی باالتر و دشواری ورود سایران و
استفاده از واحدهای تخصصی برندینگاست.
کدام محصوالت کش�اورزی پتانسیل بیشتری
برای برندسازی دارد؟

تمام محصوالت کشاورزی ایران بهدلیل شرایط
خ��اص اقلیمی ایران و چهارفصل بودن کش��ور

پتانس��یل باالی��ی برای برن��د ش��دن را دارند،
ام��ا در این بین نبای��د فراموش ک��رد که ایران
تولیدکننده بالمنازع محصوالت اس��تراتژیکی
مانند خش��کبار ،میوههای خش��ک ،آلوخشک،
زرش��ک و مانند آن اس��ت که بهدلیل تقاضای
ب��االی جهانی و فق��دان رقیب خیل��ی جدی و
میزان تولید بهس��ادگی قابلیت و پتانسیل برند
جهان��ی ش��دن را دارن��د .در کنار اینه��ا انواع
میوههای هس��تهدار ایرانی ،انگور و فراوریهای
وابسته مثل کشمش ،صیفیجات و حتی برخی
محص��والت مهجورمان��ده مثل دس��تنبویه در
سیستانوبلوچس��تان و بسیاری دیگر پتانسیل
برندس��ازی را حداقل در حیط��ه منطقه دارند.
حال بیایید نگاهی به صادرات در س��ال گذشته
یعن��ی  98بیندازیم تا ببینم درحالحاضر کدام

صادرات بخش کش��اورزی و غ��ذا نیز زیربخش
باغ��ی ب��ا وزن یکمیلی��ون و  954ه��زار تن،
دومیلیارد و  727میلیون دالر و زیربخش زراعی
با وزن چهارمیلیون و  416هزار تنی ،دومیلیارد
و  92میلیون دالر برای کشور ارزآوری داشتهاند.
صادرات محصوالت دام و طیور با وزن  586هزار
تنی ،ارزآوری  719میلی��ون دالری را بههمراه
داشته است .همچنین زیربخش شیالت با وزن
 127هزار تن 249 ،میلیون دالر ارزآوری داشته
است .صادرات زیربخشهای کشاورزی و غذا در
مجموع به هفتمیلیون و  104هزار تن از لحاظ
وزنی رس��یده اس��ت که در حدود پنجمیلیارد و
 821میلیون دالر برای کشور ارزآوری داشتهاند.
از نظر مقایسه صادرات بخش کشاورزی و غذا در
سال  ۹۷با سهم  43/14درصدی از کل صادرات

زیرساختهایموردنیازبرایبرندسازیدرصنعتکشاورزی
بخشی از زیرساختهای موردنیاز برای برندسازی به سوال قبلی برمیگردد؛ یعنی اولین زیرساخت
مورد نیاز این است که حتماً باید محصوالتی داشته باشیم که توانایی تبدیل شدن به برند را داشته
باشند .اصطالحاً گفتهمیشود باید فواید کارکردی مناسبی داشته باشند؛ یعنی به لحاظ کیفیت و
نیازی که مصرفکننده دارد ،بتواند آن را پوشش بدهد .اگر این ویژگی در محصولی باشد ،میتوان
آن را به برند تبدیل کرد .زیرس��اخت بعدی وجود واحدی بهنام واحد بازاریابی یا برندینگ در آن
سازمان است که بتواند نقاط تماس برند و مخاطبان هدف را شناسایی کند و بتواند از این طریق با
مخاطب ارتباط بگیرد و برندش را معرفی کند .شرکتهای فعال در حوزه کشاورزی ما معموالً این
زیرساخت دوم را ندارند و به واحد بازاریابی و برندسازی توجه نمیکنند.
بازاریابی در فضای کشاورزی ما با مفهوم فروش عجین شده است و افراد سعی میکنند مشتری
پیدا کنند و کاال را بهدست مشتری برسانند ،این امر باعث شده که برندهای موفقی در حوزه
کشاورزی نداشته باشیم .البته در سالهای اخیر سازمانها و شرکتهای زیادی در این حوزه
کار میکنند ومیبینیم که بس��تهبندیها در چند س��ال اخیر بسیار تغییر کرده است .اما در
حوزه معرفی ،برگزاری نمایش��گاههای عمومییا کمپینهای تبلیغی هنوز ضعیفیم .اگر هم
گاهی عملی میشوند ،بهلحاظ محتوایی و برنامهریزی بهشدت ضعف ساختاری دارند و شاید
دلیلش این باشد که متخصصان حوزه بازاریابی و برند چندان در شرکتهای کشاورزی حضور
ندارند یا همکاریهای قوی دوطرفه معموالً شکل نمیگیرد.

متولی ندارد و دستگاههای اجرایی در ایران هم
هیچوقت تحت یک برنامه مشترک و همهجانبه
با لحاظ کردن همه بخشها و تقس��یم وظایف
شفاف و قابلکنترل و بررسی کار نکردهاند.
چه عواملی س�بب ش�ده در حوزه کشاورزی و
برندسازی محصوالت آن موفق نباشیم؟

عوامل متعددی مثل تحریم و ایزولهبودن بخش
اقتص��اد و دور ماندن از دانش و اس��تانداردهای
جهانی ،رانت ص��ادرات عمده و فله محصوالت
کشاورزی و عدم احساس نیاز آنها به برندسازی
بهدلیل س��ود باالیی که دارند ،ندانستن قواعد
صادرات بینالمللی ،ضعف سورتینگ و سیستم
بس��تهبندی ،دولتی بودن اقتصاد و بوروکراسی
فرس��اینده و تخریبگر ،نداش��تن برنامه جامع
ملی برای برندس��ازی ،مش��خص نبودن متولی
ام��ر بی��ن وزارت جه��اد کش��اورزی و وزارت
صم��ت در حوزه برندس��ازی و ناهماهنگی این
دو وزارتخان��ه ،ناتوانی بخ��ش خصوصی برای
س��رمایهگذاری کالن در بخش کشاورزی برای
رقاب��ت با نمونههای خارج��ی منطقهای ،عقب
افت��ادن از رقب��ای منطقهای و از دس��ت دادن
بازارها ،فقدان شرکتهای چندملیتی در بخش
کش��اورزی اقتصاد ایران ،عدم توس��عه فرهنگ
و دانش برندینگ در کش��ور ،نبود مش��وقهای
صادرات��ی ،مالیات��ی ،ارزی و گمرک��ی ب��رای
صادرکنن��دکان برند و موارد بیش��مار دیگری
در ع��دم توفیق ما برای داش��تن برند موفق در
حوزه محصوالت کش��اورزی دخیل هس��تند.
بهطور کلی بهاعتقاد کارشناسان ،سیاستگذار
برای فراهمآوردن الزامات رشد صادرات صنعت
غذا ،بای��د مجموع��های از اقدامات «س��لبی»
و«ایجابی» را در دس��تور کار خود قرار دهد .در
بخش اقدامات س��لبی ،الزم اس��ت که موانع و
محدودیتهایی که پیش روی فعاالن اقتصادی
وجود دارد برداش��ته ش��ود« .پرهی��ز از صدور
بخشنامههای خلقالس��اعه و بدون مشورت»،
«رفع ممنوعیتهای صادراتی»« ،تسهیل امور
ب��رای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات»« ،رفع
ممنوعیته��ای صادراتی» و «رفع موانع بانکی
و نقلوانتق��ال ارز» برخ��ی از اقدامات س��لبی
ضروری بهحس��اب میآیند .ام��ا در مرحله بعد
«تکنرخی کردن ارز»« ،ایجاد ثبات در قوانین و
مقررات»« ،تخصیص مشوقهای عملیاتی برای
کاالهای بیبه��ره از ارز ترجیحی»« ،حمایت از
صنایع مزیتدار صادرات��ی»« ،تقویت و بهبود
زیرس��اختها»« ،اص�لاح قوانی��ن گمرکی»،
«حمایت مس��تمر از شرکتهای زنجیرهای» و
«فراهم کردن فضای بیشتر برای فعالیت بخش
خصوصی» باید بهعنوان مجموعهای از اقدامات
ایجابی مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد.
راهکار شما برای حل مشکالت این حوزه چیست؟

محص��والت پتانس��یل صادرات��ی بیشتری را
داشتهاند تا بیشتر به مهجور ماندن محصوالت
استراتژیک کش��اورزی کش��ور در صادرات پی
ببریم .براساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی
در س��ال گذشته ،محصوالت بخش کشاورزی و
غذا با وزن تقریبی هفتمیلیون و  104هزار تن،
ب��ه ارزش پنجمیلیارد و  821میلیون دالر صادر
شده اس��ت .همچنین واردات محصوالت بخش
کش��اورزی و غذا با  24میلیون و  677هزار تن،
به ارزش  12میلی��ارد و  767میلیون دالر بوده
است .براساس این آمار هندوانه با  749هزار تن،
سیب با  740هزار تن ،گوجهفرنگی تازه با 573
هزار تن ،سیبزمینی تازه با  480هزار تن ،پیاز و
موسیر با  395هزار تن ،پنج محصول مهم از نظر
وزنی در صادرات محصوالت کشاورزی بهشمار

میروند .از نظر ارزش��ی نیز پسته با پوست
تازه یا خشک  724میلیون دالر،
س��یب تازه  362میلی��ون دالر،
گوجهفرنگی  259میلیون دالر،
مغز پس��ته تازه یا خش��ک 241
میلی��ون دالر و هندوان��ه با 176
میلیون دالر بهعنوان پنج محصول
عمده صادراتی در سال گذشته برای
کش��ور ارزآوری داشتهاند .از نظر حجمی
به وزن هریک از زیربخشهای کش��اورزی در

غیرنفتی ،با وزن تقریبی ش��شمیلیون و ۹۴۱
هزار تن ،ارزآوری ش��شمیلیارد و  ۳۹۲میلیون
دالری را برای کش��ور بههمراه داش��ته اس��ت.
این امر نش��ان میدهد که صادرات محصوالت
کشاورزی در سال گذش��ته با وجود رشد وزنی
دودرصدی 9 ،درصد نس��بت به س��ال  97برای
کشور ،کمتر ارزآوری داشته است.
آی�ا در ب�ازار کش�اورزی روی متغی�ر معرفی و
شناساندن محصول خوب کار کردهایم؟

خیر ،ب��ه هیچ عنوان .وزارت جهاد کش��اورزی
میگوی��د م��ن مس��ئول تولی��دم و مس��ئول
مابق��ی کاره��ا وزارت صمت اس��ت و آنها هم
میگویند وظیفهشان تسهیل صادرات و موارد
وابس��ته است ،نه برندس��ازی و درواقع این کار

از سال  ۲۰۱۶میالدی در سه سال اخیر پروژههای
بینالمللی زیادی در ایران از س��وی سازمانهای
مختل��ف در آژانسهای تخصصی س��ازمان ملل
متحد ،دولت دانمارک ،دولت فرانس��ه ،اتحادیه
اروپ��ا و دول��ت س��وئیس در زمین��ه حمایت از
نوآوری و حمایت از محصوالت ایرانی شروع شده
اس��ت؛ ازجمله ،پروژه جدید یکی از آژانسهای
تخصصی س��ازمان ملل بهنام  ITCکه در زمینه
ارتقای صادرات و افزایش پتانس��یل محصوالت
داخلی کش��ورها فعالیت میکن��د .پروژه ITC
در ایران از اوایل امس��ال شروع ش��ده و درمورد
تدوین اس��تراتژی ملی صادرات کش��ور فعالیت
میکند که در آن قرار اس��ت با حمایت اتحادیه
اروپا از دو زنجیره ارزش محصوالت کش��اورزی
حمایت شود .در مراحل آغازین پروژه هستیم و
هنوز محصوالت مورد حمایت مشخص نیست،
ام��ا اولویت بر زعفران اس��ت و احتماالً محصول
دوم زیره باش��د .راهکار اصلی همین همکاری با
نهاده��ای بینالمللی و بهکار گرفتن دقیق و
درست توصیههای ترویجی آنها از یکسو
و اج��ازه دادن ب��ه بخش خصوص��ی برای
س��رمایهگذاری مش��ترک با طرف خارجی
برای ایجاد شرکتهای چندملیتی با هدف
تزریق دانش آنها و برخورداری از بازارهای
فعلی آنهاس��ت .حتی ایج��اد برند جدید
دوجانبه در ذیل برندهای بزرگ محصوالت
کش��اورزی جهان ،با توجه به کیفیت باالی
محصوالت کشاورزی ایران،میتواند راهحل
مناسبی باش��د .همچنین انطباق استاندارد
محصوالت کش��اورزی ایران با اس��تانداردهای
بینالمللی یکی دیگر از مواردی اس��ت که بسیار
راهگش��ا خواهد بود و باید از سوی متولیان مورد
توجه قرار گیرد .این ناهمخوانی استاندارد در دو
وجه «کیفیس��ازی محصول در پروسه تولید» و
«بس��تهبندی و عرضه محصول نهایی» موجب
ش��ده تا تولیدکنن��دگان در بازاره��ای هدف با
مشکالت بس��یاری مواجه ش��وند ،پس طبیعی
اس��ت که رفع این نقیصه موجب برعکس شدن
این رویه خواهد شد.

نماینده مردم جیرفت در مجلس با بیان اینکه محصوالت کشاورزان این
منطقه رها ش��ده است و به خاطر قیمت پایین کسی برداشت نمیکند،
گفت :اولین ضربه مس��ئوالن به پیکر تولیدات کشاورزی در سال جهش
تولید زده شد.
بهگزارش «سبزینه» به نقل از فارس ،یحیی کمالیپور گفت :کشاورزان
منطق��ه جیرف��ت و کرمان محص��والت صیفی خود را ب��ه دلیل قیمت
پایین برداشت نمیکنند ،چرا که قیمتها آنقدر پایین است که کفاف
هزینههای آنها را نیز نمیدهد .این مسأله را بارها به مسئوالن گفتهایم،
اما متولیان امر سر و سامانی به بازار نمیدهند.
کمالیپور افزود :اولین ضربه مس��ئوالن به پیکر تولیدات کش��اورزی در
سال جهش تولید زده شده و در این میان کسی ضجههای کشاورزان را
نمیشنود و به فریاد آنها نمیرسد.
وی خاطرنش��ان کرد :ش��ش ماه پیش ،قبل از برداشت محصول شرایط
فعلی را پیشبینی کرده بودیم ،اما متأس��فانه مس��ئوالن هیچ توجهی
نمیکنند .س��الها است  80درصد معاش مردم این منطقه از کشاورزی
تأمین میشود ،اما آنها فراموش شدهاند و متولیان بخش کشاورزی هیچ
سروسامانی به وضعیت آنها نمیدهند.
عضو هیئت رئیس��ه کمیس��یون قضایی و حقوقی مجلس گفت :بهرغم
اینکه مش��کالت کش��اورزان منطقه را از آقای نوبخت ،رئیس سازمان
برنامه و بودجه کشور ،گرفته تا وزیر جهاد کشاورزی گفتهایم ،اما کسی به
فریاد ما و ضجههای کشاورزان نمیرسد.
نماین��ده مردم جیرف��ت افزود :کش��اورزان نهادهها را ب��ه قیمت گزاف
خریدهان��د و محص��ول را تا اینج��ا به ثمر رس��اندهاند ،ام��ا زمانی که
میخواهند محصولشان را عرضه کنند ،قیمتها آنقدر پایین است که
کفاف هزینههای آنها را نمیدهد.

اخــبار
طی  ۱۵سال اخیر صورت گرفت

ارزآوری بیش از 2/1میلیارد دالری
صنعت زعفران

مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصوالت کش��اورزی گفت :آمارهای
صادراتی زعفران ایران طی س��الهای  ۱۳۸۳تا  ۱۳۹۸حاکی از ارزآوری
بیش از  2/1میلیارد دالری طی  ۱۵سال اخیر است.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از سازمان توس��عه تجارت ایران ،محمود
ب��ازاری اظهار داش��ت :صنعت زعفران ایران ح��دود  ۱۱۸هزار هکتار از
اراضی کشور را زیر کشت دارد که عمدتاً در مناطق محروم و کمبرخوردار
استانهای خراسان جنوبی ،خراسان رضوی و برخی دیگر از استانهای
کشور است و با تولید بیش از  ۴۰۰تن زعفران و استقرار و سرمایهگذاری
واحدهای سورت ،بستهبندی و فرآوری این محصول استراتژیک در این
مناطق ،پتانسیل باالیی برای ارزآوری دارد.
وی افزود :زنجیرهای از اقدامات مناس��ب توس��ط بخش خصوصی برای
ارزشآفرینی این محصول و دس��ترنج کشاورزان زحمتکش ایجاد شده
و در حال حاضر زعفران به بیش از  ۷۰کش��ور هدف صادر میش��ود که
نیازمند توجه و حمایت واقعی است.
مدی��رکل دفتر هماهنگی صادرات محصوالت کش��اورزی افزود :اگرچه
ش و برنامهریزیهای
میزان ارزآوری قابل توجه صنعت زعفران حاصل تال 
صادرکنندگان دلسوز و معتبر در این حوزه برای صیانت از دسترنج ناب
کشاورزان استانهای تولیدی این محصول است ،لیکن هنوز تا رسیدن
به اهداف واقعی برای فعالکردن ظرفیتهای تولیدی برای ایجاد ارزش
افزوده بیشتر در این صنعت ،فاصله داریم.

بازاری با تأکید بر حمایت از حفظ و توسعه اشتغال و تولید صادراتمحور
در واحدهای تولیدی -صادراتی گفت :ظرفیتسازیهای صنعتی که طی
سالهای گذشته با س��رمایهگذاری بخش خصوصی و اقدامات خالقانه
آنها برای ارزشمندتر کردن تولیدات این صنعت انجام شده ،میتوانست
با حمایت بیشتر و تزریق مناب��ع حاصل از صنعت زعفران و اختصاص
حداقل پنج درصد سالیانه از میزان ارزآوری این محصول ،طی  ۱۵سال
گذش��ته ،جهش قابل مالحظهای در کمیت ،کیفیت و تنوع محصوالت
جانبی و فرآوردههای حاصل از زعفران ناب ایرانی ایجاد کند و کل زنجیره
تولید تا صادرات را به جایگاه مناسبتری نسبت به امروز برساند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران:

نقدینگی به ۲هزار و ۴۷۰هزار
میلیاردتومانرسید

رئیس اتاق بازرگانی اظهار داشت :رشد نقدینگی در اسفند  ۹۸نسبت به
سال  ۹۷افزایش داشت و به دوهزار و  ۴۷۰هزار میلیارد تومان رسید که
اثرات آن را در بورس مشاهده میکنیم.
بهگزارش «س��بزینه» به نقل از ایسنا ،مسعود خوانساری در دوازدهمین
نشس��ت هیئت نماین��دگان اتاق بازرگان��ی تهران با ارائه گزارش س��ه
ماهه فعالیتهای بازرگانی گفت :اس��فندماه با مطرحشدن شیوع کرونا
فعالیتهای حضوری کاهش یافت ،اما خدمات گمرکی ،تأمین اجتماعی
و غی��ره به صورت کامل اجرا ش��د .از همان ابتدا س��تاد مب��ارزه با کرونا
تشکیل شد و بر همین اساس توانست  ۲۶۰بیمارستان را به ارزش ۱۰۰
میلیارد تومان در دو ماه تحت پوش��ش ق��رار دهد .ناگفته نماند که اتاق
بازرگانی با همکاری نهادهای مختلف اقدامات مطلوبی داشت و توانست
با فراهمآوردن تجهیزات الزم و ارائه آن به بیمارستانهای کشور ،از مرگ
هزاران نفر جلوگیری کند .وی گفت :با مطرحشدن محدودیتها ،طرح
عرضه سهام عدالت را به منظور عمق یافتن بازار سرمایه و توانایی فروش
سهام توسط مردم مطرح کردیم .خوانس��اری ادامه داد :انتخاب مدرس
خیابانی بهعنوان سرپرست وزارت صمت میتواند عامل جلب اعتماد از
دست رفته بخش خصوصی باشد و صادرات را تقویت کند.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران ،بازار بورس هماکنون در حال رش��د
است و در اسفندماه  20هزار میلیارد تومان خرید و فروش در آن صورت
گرفت که این رقمی بیس��ابقه است؛ بنابراین دولت باید برای ادامه این
روند تمهیدات الزم را بیندیش��د .خوانساری گفت :کرونا به ما ثابت کرد
که میتوان بسیاری از کارها را به صورت دورکاری و با حداقل نیرو انجام
داد .با چابکیای که در تصمیمگیریهای مرتبط با مدیریت اوضاع مخرب
کرونا ش��اهد بودیم ،برخی از بوروکراسیهای اداری حذف شد که نمونه
آن ،تولید الکل بود که به س��رعت ظرف چند ساعت ،دولت مجوز تغییر
خطوط تولیدی را صادر کرد که این نشان میدهد اگر بخواهیم ،میتوانیم
اقتصاد را بدون بوروکراسی و قواعد زائد اداره کنیم.
رئی��س اتاق بازرگان��ی تهران با بیان اینکه اکن��ون صادرات ،تنها منبع
درآمدی صادرات غیرنفتی کش��ور است ،خاطرنش��ان کرد :مذاکراتی با
سرپرس��ت جدید وزارت صنعت صورت گرفت و بر اس��اس آن قرار شد
که بخش خصوصی طرف مش��ورت ق��رار گیرد و هر تصمیمی با حضور
نمایندگان تشکلهای اقتصادی اتخاذ شود.

