وﺟﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﯾﺎدداﺷﺖ/ﮐﺎوه زرﮔﺮان – دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
اﯾﺮان

ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و
در ﭘﯽ اﻋﻄﺎی ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻣﺠﻮز ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﻌﻀﺎً
ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻋﺪم ﺑﺎزار ﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻓﺮض
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ۱۵۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ  ۹۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ آن آﻣﺎده ﻓﺮآوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﺶ از  ۱۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﺮآوری ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ اﯾﺮان و ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻃﺮح ﻫﺎی در ﺣﺎل اﺟﺮا ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻠﯽ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﺠﺎد واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص
ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺮآوری در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ اﯾﺮان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ واﻗﻌﯽ در اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎﺳﺖ.
وﺟﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ در ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻬﺮه وری اﯾﻦ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ
را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺑﺮ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﺎدراﺗﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی
آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت آرد
اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎرز وﺟﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ

اﺳﺖ ،ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻮد ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪی ﭼﻮن ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی واردﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻬﺮه وری ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار
ﺧﻮد در ﻋﺮاق ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ واردﮐﻨﻨﺪه آرد در دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﻧﺒﻮده اﻧﺪ .ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت آردﺳﺎزی اﯾﺮان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺮآوری
ﺣﺪود  ۲۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺼﻒ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان و
ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در
روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻣﻀﺎی ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻨﺪم ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﮐﺸﻮر
اﯾﺮان ،روﺳﯿﻪ و ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ
ﻫﺪف ﮔﺴﺘﺮش ﺻﺎدرات آرد اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ روﺳﯿﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺧﻂ
اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮای ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت آرد اﯾﺮان ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﮔﻨﺪم ﺑﻮدﯾﻢ،
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻬﺮه وری اﯾﻦ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺻﺎدرات ،ارز آوری و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل
ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬای اﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ را
ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑﺖ
ﭘﺬﯾﺮی اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺳﺎﯾﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن ﻋﺪم ﺛﺒﺎت ﻗﻮاﻧﯿﻦ،
ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﻫﺎی اداری ،ﺗﻮرم و ﻓﺴﺎد را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪه و ﺷﻨﺎﺧﺖ و
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد از رﻗﺒﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

