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 دکتر محسن راجی، رئیس کمیسیون مطالعات راهبردی فدراسیون تشکل های صنایع تبدیلی و تکمیلی 
بخش کشاورزی در گفت و گو با »اقتصاد سبز«:

 صنعت غذا یکی از صنایع اصلی
مهم و پیشران رشد اقتصادی در کشور است

 لطفا کمی در رابطه با اهمیت صنایع تبدیلی و 
تکمیلی بخش کشاورزی در امنیت غذایی کشور 

توضیح دهید ؟
برکسی پوشیده نیست که امنیت و سالمت غذایی نقش 
کلیدی در بقاء تمدن ها داشته و یکی از مهمترین مؤلفه های 
توسعه پایدار برای زندگی سالم در تمامی کشورهای جهان 
می باشد. از طرفی در احادیث دینی )غذای حالل( و اسناد 
باالدستی کشور عزیزمان به کرات بر اهمیت این موضوع 

تأکید شده است.
صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشــاورزی در ایران از 
پتانسیل باالیی برخوردار بوده و یک سوم اشتغال و ثروت 
ملی در اختیار این صنعت است. از منظر تولید ثروت ملی 
این صنعت )برابر و در زمــان تحریم باالتر از صنعت نفت 
بوده( در راستای افزایش ارزش اقتصادی محصول )عرضه 
مناسب و توســعه صادرات(، یکی از حلقه های مهم تولید 
در بخش کشاورزی می باشد و از منظر اقتصادی به منظور 
افزایش بهره وری، جلوگیری از ضایعات و افزایش ماندگاری 
محصوالت کشــاورزی و غذایی، با ایجاد مطلوبیت سهم 
بســیار زیادی در افزایش ارزش افزایــی محصوالت خام 
کشــاورزی دارد و یکی از تکیه گاه های توسعه  اقتصادی 

کشور است.
نظر به سیاست های کالن کشور و در راستای فرمایشات 
مقام معظم رهبری )بندهای ششم و هفتم سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی( درخصوص تامین امنیت غذایی و نیل 
به خودکفایی در محصوالت کشاورزی و غذایی و به استناد  
بندهای سوم و ششم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
به منظور متنوع سازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی 

و همچنیــن طبق بند ز ماده 31 برنامه ششــم توســعه 
در خصوص تکمیل زنجیره تولید محصوالت کشاورزی از 
طریق اعطای کمک فنی- اعتباری به تشکل های فراگیر 
کشاورزی و روستایی و حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی 
صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و در راستای ماده 
7 قانون احکام دائمی توسعه کشور مبنی بر اهمیت امنیت 
و سالمت غذایی، تمرکز سیاستگذاری و برنامه ریزی صنایع 
تبدیلی و تکمیلی در بخش کشــاورزی و زیر بخش های 
مرتبط با آن با همراهی و راهنمایی وزارت جهاد کشاورزی 
براساس اساسنامه و تایید آن توسط وزارت جهاد کشاورزی 
جزو وظایف فدراسیون صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش 
کشاورزی خواهد بود تا به لحاظ حقوقی و تشکیالتی با یک 
تشکیالت ساختاری یکپارچه و منســجم وارد تعامالت 
نزدیک و جدی جهت حل مسائل پیرامونی صنایع غذایی و 
کشاورزی  به عنوان یکی از حلقه های زنجیره تولید از مزرعه 

تا سفره شود.
صنایع غذایی و کشــاورزی عالوه بر آنکه نســبت به 
سایر بنگاه هـا و نهادهاي اقتصادي به مراتب بهره ور ترند، 
انعطاف پذیري بیشــتري به جهت تطبیق فعالیت هاي 
خـود بـا شـرایط متغیـــر بازار را دارند و این امر راه اندازي 
و ثبات اقتصادي آنها را تسهیل می نماید و اصوال در پیوند 
با محدودیت هاي ناشی از کمبود سرمایه، بازار فـــروش 
و نیـروي متخصـــص، در مقیاسـی کوچک و ساختاري 
ساده و منعطف شکل گرفته انـد تـا ضـمن رفـع انحصـار 
بـا گسـترش اشـتغال و رشـد تولیـد بـه ایجاد سالمت و 
امنیت غذایی، باال بردن سطح رفاه و افزایش تولید ناخالص 

ملی به اقتصاد کشور یاري رسانند.

از منظر اقتصادی صنایع غذایی و کشــاورزی در تمام 
مناطق کشور پراکنده اند و ضریب نفوذ بـاالتري در سـطح 
اقتصـاد خـرد دارنـد. طبعا موفقیت یا عدم موفقیت آنها 
چراغ راهنمایی براي سایر فعاالن اقتصادي در زمینه ورود 
و خروج از فعالیـــت هاي اقتصادي است ،  به عبارت دیگر 
شــرایط این بنگاه ها نمادي از چگونگی شرایط اقتصادي 
است. بنابراین اگر رونق نهـــایی اقتصاد را در گرو اعتماد 
عمومی، امنیت سرمایه گذاري و بهبود فضاي کسب و کار 
بدانیم، از این منظر نیز حمایـت از مجموعه صنایع غذایی و 

کشاورزی بسیار موثر خواهد بود.

 به طور کلی چه ارزیابی از صنعت غذای کشور 
دارید؟

با توجه به وجود نقاط قوتی که بدان اشاره شد باید تأکید 
کنم که، مجموعه های صنایع غذایی و کشاورزی به شدت 
نیازمند رفع نقـاط ضـــعف و تهدیـدها و نـوعی تعامـل 
درونـی در سیسـتم اقتصادي کشور هستند. از این رو تولید 
ثروت، توزیع عادالنه درآمد، رونق بخشی به صادرات و حتی 
کـاهش فقـر، بـــا اتکا به توان واحدهاي صنایع تبدیلی 
و تکمیلی در بخش کشــاورزی در صحنه اقتصاد منوط 
به تکمیل زنجیره حمایت هاي هدفمند و مؤثر اســـت و 
ضـــروري است حمایت هاي دولتی در این جهت سامان 

پذیرد.
صنعت غذا در ایران با توجه به شرایط آب و هوایی، تنوع 
و کیفیت مطلوب کشاورزی دارای اهمیت و مزایای فراوانی 
اســت. صنایع غذایی در ایران نســبت به دیگر بخش ها، 
صنعتی جدیدتر به شــمار می رود و به ایــن دلیل نیاز به 

صنعت غذا جزو صنایعی است که هم به لحاظ گستردگی بازار منطقه ای و 
جهانی، جنبه صادرات و ارزآوری و ایجاد اشتغال دارد و هم به جهت گستره 

مصرف مواد غذایی در داخــل به عنوان کاالهای ضروری و نســبتًا ضروری 
برای تامین امنیت غذایی مهم و با  ارزش تلقی می شــود...آنچه خواندید 

بخش هایــی از صحبت هــای دکتر محســن راجی اســدآبادی ، 
رئیس کمیسیون آموزش و مطالعات راهبردی فدراسیون 
تشکل های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی است 

که باهم ماحصل این گفت و گو را می خوانیم :
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حمایت های بیشتری دارد. اکنون ایران در سال 13۰ هزار 
تن محصوالت کشــاورزی تولید می کند و درصورتی که 
صنایع غذایی در کشور متناسب با تولیدات کشاورزی رشد 
نداشته باشد، ارزش افزوده ای که در این صنعت است به کلی 
از دست خواهد رفت. همچنین بر اساس افق 1۴۰۴ ایران 
باید میزان تولید محصوالت کشاورزی را به 3۰۰ هزار تن 
برساند. درصورتی که ایران بتواند به این سطح از تولید دست 
یابد، باید برای صنایع تبدیلی و غذایی هم سیاست گذاری 

مناسبی در نظر گرفته شود.
بررسی ها نشان می دهد صنایع غذایی باالترین سهم را 
در ایجاد اشتغال در کشــور داشته است و پیش بینی ها بر 
این نکته استوار است که این بخش امکان توسعه اشتغال 
در اقتصــاد کشــور را بیش از ســایر بخش های صنعتی 
خواهد داشــت. صنایع مواد غذایی به  تنهایی 16/8 درصد 
از کل اشتغال صنعتی کشــور را از آن خودکرده اند. یکی از 
مهم ترین عواملی که می تواند زمینه توسعه رقابت پذیری 
صنایع غذایی در ایران را فراهم کند، دسترسی به مواد اولیه با 
کیفیت و قیمت مناسب است. صنایع تبدیلی و غذایی ایران 

از این نظر دچار مشکل است.
از آنجا که مــواد اولیه این صنعــت محصوالت فصلی 
است، در زمان خاص و کوتاهی باید تمامی مقدار مورد نیاز 
از کشــاورزان که تمایلی به فروش قسطی و نسیه ندارند، 
نقدی خریداری شــود و به همین دلیل چرخش سرمایه 
در این صنعت به زمانــی طوالنی نیاز دارد. بنابراین یکی از 
بزرگ ترین مشــکالت تولیدکنندگان به  ویژه در صنایع 

غذایی حجم کالن سرمایه مورد نیاز است. 

 جایگاه صنعت غذای ایران  را در سند توسعه 
چشم انداز کشور چگونه ارزیابی می کنید ؟

امنیت غذایی در مرتبه اول، درآمد ارزی حاصل از فروش 
مواد غذایی و اشتغال زایی در مرتبه دوم موجب شده است 
تا صنعت غذا یکی از صنایع اصلی، مهم و پیشــران رشد 
اقتصادی در کشــور محسوب شود . امنیت غذایی، نگرانی 
اصلی 2۰ ســال آینده کشــور اســت که در سند توسعه 
چشــم انداز به عنوان یکی از شاخص های کلیدی و یکی از 
اهداف توسعه ای مطرح شده و از طرف دیگر معضل بیکاری، 
چالش فعلی و حال حاضر کشور است. این دو نگرانی توامان 
باعث می شود سیاستگذاران نگاه ویژه تری به صنایع غذایی 
در کشور داشته باشند. صنعت غذا جزو صنایعی است که 
هم به لحاظ گســتردگی بازار منطقه ای و جهانی، جنبه 
صادرات و ارزآوری و ایجاد اشتغال دارد و هم به جهت گستره 
مصرف مواد غذایــی در داخل به عنوان کاالهای ضروری و 

نسبتاً ضروری برای تامین امنیت غذایی مهم و با  ارزش 
تلقی می شود. همچنین با توجه به این که در بسیاری 
از حوزه ها صنعت غذا همپای علم روز دنیا پیشــرفت 
کرده و جزو صنایعی است که کمتر وابستگی به خارج 

دارد و البته در حوزه های بســته بندی و صنایع تکمیلی 
و تبدیلی و زیرســاخت های اساســی 

صادراتی همچنان مشکالت 
پابرجاســت، از این رو 
کارشناسانه  حمایت 

و اصولی از صنعتگران 
و واحدهــای تولیــدی 

مواد غذایی به یقین موجب توســعه و سرعت گرفتن رشد 
اقتصادی در کشور می شود. برای تحقق این هدف مهم، رفع 
موانع سد راه تولید مواد غذایی و رعایت مقررات مربوطه در 
این حوزه و حذف قوانین زائد، مخل و دست  و پاگیر بهره وری 
و رقابت پذیری جهانی در این صنعت را افزایش داده و خالق 
ارزش افزوده و اشتغالزایی بیشتری در این صنعت خواهد 

شد.
مطابق با گزارش های مرکز آمار ایران، ســازمان توسعه 
تجارت و گــزارش مرکز پژوهش های مجلس، عمده ترین 
فعالیت های صنعتی در ایــران، از نظــر ارزش افزوده، در 
بخش صنایع تولید مواد و محصوالت شــیمیایی، تولید 
فلزات اساســی، صنایع تولید مواد غذایی و آشــامیدنی، 
صنایع تولید سایر محصوالت کانی غیرفلزی و صنایع تولید 
زغال کک، پاالیشــگاه های نفت و سوخت های هسته ای 
صورت می گیرد. بنابراین توجه به ساختار فعلی و دقت در 
گزارش های نهادهای مذکور نشان می دهد غیر از صنایع 
تولید مواد غذایی و آشــامیدنی، عمــده بخش صنعت در 
ایران بر صنایع مبتنی بر نفت و گاز و مواد معدنی متمرکز 
شده اســت و همچنین مطابق با آمارهای مرکز آمار برای 
کارگاه های صنعتی 1۰ نفر کارکن و بیشــتر، سهم صنایع 
غذایی از کل اشتغال در حوزه صنایع 1۰ نفر کارکن و بیشتر، 
51 /16 درصد است که خود به خوبی از اهمیت این بخش 

در اشتغال زایی یاد می کند .
 ســهم فعالیت های مختلــف از کل ارزش افــزوده در 
کارگاه های صنعتی 1۰ نفر کارکن و بیشتر،  صنایع تولید 
مواد و محصوالت شیمیایی، تولید فلزات اساسی و صنایع 
مواد غذایی و آشــامیدنی به ترتیب  71 /26،  ۰3 /18، 77 
/1۰ از کل ارزش افزوده در صنایع 1۰ نفر کارکن و بیشتر را 
به خود اختصاص داده اند که سهم بخش کشاورزی در تولید 
ناخالص داخلی ایران حدود 15 درصد و سهم صنایع غذایی 

از کل صنعت ایران نزدیک به 16 درصد است. 

 عمده ترین چالش های صنعت غذای ایران چیست ؟
آمارهای گمرک نشــان می دهد بیش از 7۰ کشور دنیا 
مقصد صادرات صنایع غذایی در ایران بوده اند اما بیشترین 
حجم صادرات صنعت غذا به دو کشور 
همســایه عراق و افغانستان صورت 

گرفته اســت که هم نوید رشــد فزاینده صنعت غذایی را 
می دهد و هم اینکه نشان دهنده زیرساخت های ناکافی در 
این حوزه است چرا که عمده صادرات صنایع غذایی تنها با 

دو کشور همسایه انجام شده است.
با عنایت به ســند چشم انداز و سیاســت های  صنایع 
تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در مجموعه قوانین باال 
دســتی و احکام مطرحه مبنی بر تعیین سهم این صنعت 
در اقتصاد کشور و لزوم دستیابی به آن و همچنین تکالیف 
قانونی مندرج در موادي از برنامـــه ششـم توسعه در این 
رابطه ضروري است از ظرفیت تشکل های  صنایع تبدیلی 
و تکمیلی در بخش کشــاورزی در جهت مردمی کردن و 
درون زایی اقتصـاد در راسـتاي اجراي سیاست هاي کلی 
اقتصاد مقاومتی و سیاست هاي کلی برنامه ششم توسعه 
ابالغی مقام معظم رهبري در برنامه هفتم توسعه اسـتفاده 

نمود.
ضعف نهادهاي خدماتی و پشتیبان یا نهادهاي خدمات 
کسب و کـار یکی از چالش هاي جدي عرصه صنایع تبدیلی 
و تکمیلی در بخش کشاورزی درکشور است. صنایع غذایی 
و کشاورزی کوچک توانایی آن را ندارنـــد کـــه بـه طـور 
مسـتقل مسائل مالی، فنی، بازاریابی، فروش و غیره خود را 
حل کنند، بلکه الزم است بـه گونـه اي ایـن نـوع خـدمات 
حیـــاتی را بیرون از مجموعه خــود دریافت کنند. علت 
شکست بسیاري از ســرمایه گذاري ها در این بخش نیز به 
همین مسـاله بـاز می گردد. چرا که سرمایه گذاران در ابتدا 
به علت نا آگاهی از مسائل فنی، اقتصادي، مدیریتی، بازاریابی 
و غیره، هزینـه هاي مربوط به این حوزه ها را در محاسبات 
خود نادیده گرفته و به علت پیچیدگی این گونه خدمات، از 

توانـایی انجـام آنها در سطح مطلوب نیز برخوردار نیستند.
انجمن هــا و تشــکل های صنایع غذایــی و  بخش 
کشاورزی می  توانند در شکل گیري و تاسیس کسب و 
کارهاي مسـتقل و جدیـــد در مجموعه صنایع غذایی 
کشـــور توســـط متقاضیان )اعم از دانش آموختگان 
دانشگاهی، دانشــجویان در شــرف دانش آموختگی، 
صاحبان ایـده، سـرمایه گـــذاران خارجی و...( با توجه 
به نیاز مبــرم آنها به هدایت صحیح و آگاه ســازي نقش 
کلیدی در جلوگیری از اتالف منابع و حرکت به ســمت 
مسیر توسعه کشور داشته باشند، چرا که آسـان سـازي 
اجراي فرآیند شکل گیري ایده به عمل همراه با کاهش 
خطر از دست رفتن فرصت هاي شغلی با رویکـرد بـرآورد 
نیـاز واقعی جامعه از یک کسب و کار به ارائه راهکار بهینه و 

خدمات نوین منجر و موجب پایداري آن خواهد بود.
در انتهــا تقاضامنــدم دولت ، مجلس 
ومجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه 
فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار 
با اعضای محترم هیأت دولت )سال139۴( 
مبنی بر تمرکز بر توسعه روستاها )با حضور 
صنایــع تبدیلی و تکمیلی در روســتاها و 
برخی شــهرها( و همچنین اهمیت 
جایگاه صنایع غذایی به عنوان 
یکی از صنایع مهم و پیشران 
رشــد اقتصادی، را 
به صورت شــفاف 
بیان داشته باشند.


