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خالصه مدیریتی

کشــاورزی بــه  کشــور روســیه و اوکرایــن از بزرگتریــن تولیدکننــدگان و صادر کننــدگان محصــوالت  بــا توجــه بــه اینکــه دو 

گنــدم، ذرت و جــو(، دانه هــای روغنــی و همچنیــن نهاده هــای مــورد نیــاز تولیــد در بخــش  خصــوص غــات )نظیــر 

کــه بــه عنــوان »ســبد نــان دنیــا« مطــرح  کشــور  کشــاورزی و دامــی هســتند، لــذا در پــی وقــوع جنــگ میــان ایــن دو 

می باشــند، سیســتم غذایــی جهــان بــا چالش هــای عدیــده ای روبــرو شــده اســت. در واقــع جنــگ باعــث شــده تــا سیســتم 

ــا هزینه هــای حمــل و  ــای ســیاه و اوکرایــن ب ــه دلیــل محدودیت هــای لجســتیک از طریــق منطقــه دری غذایــی جهــان ب

کــم درآمــد و وابســته بــه واردات ایــن  کاهــش دسترســی بــه نهاده هــای تولیــد بــه خصــوص بــرای کشــورهای   ، نقــل باالتــر

اقــام از کشــورهای مزبــور روبــرو شــود. همچنیــن بــه واســطه شــرایط جنگــی و اعمــال محدودیت هــای صادراتــی روســیه 

، افزایــش قیمــت انــرژی  کار کــود شــیمیایی، کمبــود عرضــه نیــروی  روی برخــی محصــوالت کشــاورزی و نهاده هایــی نظیــر 

کشــورهای دیگــر علیــه روســیه بــرای  و نیــز افزایــش نگرانی هــای آتــی بــا اعمــال تحریم هــای آمریــکا و بریتانیــا و برخــی 

ممنوعیــت واردات نفــت خــام و ســایر محصــوالت نفتــی، تولیــد و بــه تبــع آن عرضــه مــواد غذایــی، دشــوارتر شــده اســت.

کشــاورزی و در عیــن حــال اقدامــات  کاهــش قابــل توجــه ذخایــر جهانــی محصــوالت اساســی   از ســوی دیگــر 

بــه  اقــدام  کشــاورزی و  کشــورهای درگیــر جنــگ در محــدود نمــودن صــادرات محصــوالت و نهاده هــای اساســی 

کشــورهای غیردرگیــر در جنــگ و صادرکننــده عمــده نظیــر  کشــاورزی توســط  ذخیره ســازی احتیاطــی محصــوالت 

کــه افزایــش بیشــتر قیمت هــای  کانــادا، آرژانتیــن، مجارســتان و اندونــزی، فشــار بــر عرضــه جهانــی افزایــش یافتــه 

جهانــی را ســبب شــده اســت. همچنیــن افزایــش حجــم خریــد و واردات محصــوالت کشــاورزی کشــورهایی نظیــر چیــن 

گردنــد؛ بــه  ــا افزایــش شــدید مواجــه  کــه قیمــت محصــوالت اساســی کشــاورزی ب کــرده  شــرایط را بــه ســمتی هدایــت 

نحــوی کــه طبــق برآوردهــا شــاخص قیمــت مــواد غذایــی فائــو بیــش از 40 درصــد افزایــش را در دو ســال گذشــته تجربــه 

کــه 45 میلیــون نفــر در آســتانه  گردیــده  گردیــد. در همیــن راســتا بــرآورد  نمــود و  ناامنــی غذایــی در ایــن دوره دو برابــر 

گرفــت.  قحطــی و تهدیــد جــدی امنیــت غذایــی قــرار خواهنــد 

گنــدم از  کاالهــای اساســی ایــران نشــان می دهــد افزایــش بی ســابقه واردات  همچنیــن بررســی اقــام وارداتــی 

کــه همیــن امــر منجــر بــه افزایــش هزینه هــای  ســوی ایــران بــا رکــورد بــاالی قیمت هــا در بــازار جهانــی مصــادف شــده 

کــه واردات اقامــی همچــون ذرت و ســویا را نیــز تحــت تأثیــر قــرار  مالــی تأمیــن اقــام اساســی شــده اســت، بــه حــدی 

داده اســت. روســیه در ســال 2021 بزرگتریــن شــریک تجــاری ایــران در واردات گنــدم )ســهم بیــش از 30درصــدی( بــوده 

گنــدم از روســیه را بــه شــدت تحــث تأثیــر قــرار دهــد.  اســت؛ از ایــن رو جنــگ ایــن کشــور بــا اوکرایــن می توانــد واردات 

بــه عــاوه بــا اختصــاص بیــش از 21 درصــد از واردات روغــن آفتابگــردان مــورد نیــاز داخــل از دو کشــور درگیــر جنــگ 

یعنــی روســیه و اوکرایــن، نگرانی هایــی در تأمیــن ایــن محصــول نیــز وجــود خواهــد داشــت. نقــش روســیه بــه عنــوان 
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کشــور درگیــر جنــگ در تأمیــن جــو مــورد نیــاز کشــور تنهــا در حــدود 7 درصــد و در خصــوص ذرت نیــز ســهم پایینــی 

کــه بــا توجــه بــه اینکــه عمــده واردات ایــن محصــوالت از کشــورهای دیگــر نظیــر امــارات و  )حــدود 3/3 درصــد( دارد 

ترکیــه صــورت می گیــرد، لــذا نگرانــی حــادی در ایــن حــوزه مشــاهده نمی شــود. همچنیــن درخصــوص واردات روغــن 

ســویای مــورد نیــاز کشــور نیــز بــه دلیــل عــدم وابســتگی بــه کشــورهای درگیــر جنــگ، نگرانــی مســتقیمی از ایــن بابــت 

کــه هرچنــد ممکــن اســت کشــور در واردات برخــی  نیــز مشــاهده نمی شــود. البتــه بایــد ایــن نکتــه را مدنظــر داشــت 

اقــام اساســی بطــور مســتقیم بــه کشــورهای درگیــر جنــگ وابســته نباشــد؛ امــا سیاســت های ذخیره ســازی مــواد 

غذایــی ســایر کشــورها بــه دلیــل نگرانی هــای امنیــت غذایــی ناشــی از جنــگ، می توانــد واردات از ایــن کشــورها را در 

ســال جــاری دچــار مشــکل نمایــد.

بنابرایــن موضــوع امنیــت و ایمنــی مــواد غذایــی از مــواردی اســت کــه در صــورت وقــوع مــوارد بحرانــی نظیــر جنــگ 

و درگیــری در مناطــق مختلــف دنیــا )ماننــد جنــگ روســیه و اوکرایــن(، بیــش از پیــش تشــدید می شــود. بــرای مواجهــه 

کاالهــای مصرفــی،  بــا ایــن موضــوع، اعضــای ائتــاف ابتــکار جهانــی ایمنــی غذایــی متشــکل از همــه فعالیــن انجمــن 

بــه چالش هــای پیــش روی سیســتم های امنیــت مــواد غذایــی در زنجیره هــای تأمیــن خــود و بازارهــای فعــال در 

آن، رســیدگی می کننــد و بــه بــاال بــردن ســطح ایمنــی غــذا در ســطح جهانــی کمــک می کننــد. در واقــع ابتــکار جهانــی 

گــرد هــم آوردن بازیگــران  ایمنــی غذایــی، در حمایــت از صنعــت مــواد غذایــی در حرکــت بــه ســوی امنیــت غذایــی بــا 

کلیــدی صنعــت مــواد غذایــی، در جهــت هدایــت سیســتم های مدیریــت امنیــت غذایــی در سراســر جهــان بــه ســمت 

بهبــود مســتمر فعالیــت می کنــد. هــدف نهایــی ایــن برنامــه تقویــت و هماهنــگ نمــودن سیســتم های امنیــت مــواد 

ــرای تأمیــن و توزیــع مــواد  ــه رشــد جهانــی و توســعه بازارهایــی مطمئــن ب ــرای تأمیــن غــذای جمعیــت رو ب غذایــی ب

کــه تقاضــا بــرای  ، صنعــت مــواد غذایــی را قــادر می ســازد در زمانــی  غذایــی در سرتاســر جهــان اســت. ایــن چشــم انداز

مــواد غذایــی در جهــان بــه رشــد خــود ادامــه می دهــد و مصرف کننــدگان خواســتار اطاعــات و اصالــت بیشــتر دربــاره 

کنــار مصرف کننــدگان و شــرکای زنجیــره تأمیــن در فضــای  مــواد غذایــی خریــداری شــده هســتند، بــه طــور ایمــن در 

اقتصــادی اعتمادســازی نمایــد.

کنفرانــس ابتــکار جهانــی ایمنــی غذایــی در مــارس 2022 در بارســلون برگــزار   در همیــن راســتا و بــا همیــن اهــداف 

شــد و اهــم محورهــای مدنظــر آن شــامل: تأثیــر تحویــل و ارائــه مــواد غذایــی پایــدار و ایمــن؛ تــاش بــرای برنامــه 

ــا نماینــدگان  ظرفیت ســازی، ثبــات و تثبیــت آینــده در برابــر مشــکات بالقــوه کمبــود مــواد غذایــی؛ تقویــت روابــط ب

ــرای  ــزم فراخــوان محصــوالت ب گواهینامــه GFSI؛ اهمیــت مکانی ــر اســاس  ــگاه داده ب ــک پای ــاد ی ــل و ایج ســازمان مل

همــکاری و ارتباطــات شــفاف در سراســر زنجیــره تأمیــن؛ قابلیــت ردیابــی الکترونیکــی و حــل چالــش امنیــت مــواد 

ــا پــس از جنــگ روســیه و اوکرایــن بــوده اســت.  غذایــی در سراســر جهــان بــه ویــژه اروپ
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ــازمان  ــون س ــازمان هایی همچ ــش س ــی، از نق ــواد غذای ــی م ــت و ایمن ــن امنی ــث تأمی ــه بح ــک ب ــاوه در کم ــه ع ب

جهانــی GS1 نیــز نبایــد غافــل شــد، اســتانداردهای ایــن مرجــع جهانــی ایــن فرصــت را بــه اجــزای زنجیــره تأمیــن مــواد 

ک گذاری اطاعــات صحیــح، امــکان برقــراری ارتباطــی مؤثــر بیــن  غذایــی می دهــد تــا بــه زبانــی مشــترک و بــا بــه اشــترا

کنــد. ایجــاد قابلیــت ردیابــی محصــوالت از ابتــدا تــا انتهــای زنجیــره تأمیــن، همچنیــن امــکان  اجــزای زنجیــره را فراهــم 

کامــل آن توســط مصرف کننــده و دسترســی بــه محصــوالت  دریافــت اطاعــات دقیــق از محصــول و امــکان ردیابــی 

کیفیــت  ، مطابــق بــا درخواســت در زمــان و مــکان درســت، همچنیــن بررســی اصالــت، ســامت و  غذایــی ســالم تر

مــواد مــورد اســتفاده در محصــول از دیگــر خدمــات GS1، بــه زنجیــره تأمیــن و عرضــه مــواد غذایــی و در راســتای 

بهبــود امنیــت غذایــی بــه شــمار می آیــد. لــذا بــا توجــه بــه مأموریت هــای برشــمرده بــرای دو نهــاد مزبــور یعنــی انجمــن 

کاالهــای مصرفــی و GS1 در بحــث امنیــت غذایــی می تــوان اذعــان نمــود کــه انجمــن کاالهــای مصرفــی بــه عنــوان یکــی 

از همــکاران مهــم و اصلــی ســازمان جهانــی GS1 قلمــداد می گــردد کــه در زمینــه ردیابــی و شــفافیت در سراســر زنجیــره 

تأمیــن و امنیــت مــواد غذایــی فعالیــت چشــمگیری دارد. 

کــه بــا توجــه بــه تجــارب حاصــل از بحران هــای گذشــته و رهنمــود ســازمانهای  در انتهــا بایــد خاطــر نشــان ســاخت 

ــرای کشــور توجــه  ــه عنــوان یــک زنــگ خطــر جــدی ب ــه شــرایط پیــش رو ب ــد ب ــی مرتبــط در ایــن حــوزه، بای بین الملل

داشــت. لــذا ایــن شــرایط ضــرورت توجــه بیشــتر دولــت بــه ســبد مصرفــی اقشــار آســیب پذیرتر جامعــه در راســتای 

تأمیــن معیشــت آنهــا را می طلبــد و در ایــن مســیر دولــت می بایســت بــا بســیج تمــام تــوان و نیروهــای خــود و بــا 

بهره گیــری از قابلیت هایــی نظیــر اســتانداردهای GS1 در جهــت هم افزایــی فعالیت هــای منتــج بــه تأمیــن معیشــت 

گام بــردارد. خانوارهــا و امنیــت غذایــی جامعــه بــه خصــوص اقشــار نیازمندتــر 
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مقدمه

کــه توســط کمیتــه امنیــت غذایــی ســازمان ملــل متحــد2 تعریــف شــده اســت، بــه  امنیــت غذایــی1، همانطــور 

ایــن معناســت کــه همــه مــردم در هــر زمــان، دسترســی فیزیکــی، اجتماعــی و اقتصــادی بــه غــذای کافــی، ایمن 

و مغــذی داشــته باشــند کــه ترجیحــات و نیازهــای غذایــی آنهــا را بــرای یــک زندگــی فعــال و ســالم بــرآورده کند. 

ســازمان خواربــار و کشــاورزی ملــل متحــد )فائــو(3 چهــار رکــن امنیــت غذایــی را موجــود بــودن غــذا4، دسترســی 

کــرده اســت. لــذا بعــد تغذیــه ای بخــش جدایی ناپذیــر  بــه غــذا5، اســتفاده6 و پایــداری در دریافــت غــذا7 بیــان 

. )FAO, 2009( از مفهــوم امنیــت غذایــی اســت

کــه ایمنــی غــذا8 نیــز بــه عنــوان یــک عامــل اساســی تعیین کننــده  امنیــت غذایــی تنهــا زمانــی حاصــل می شــود 

کافــی غــذای ســالم و مغــذی نــه تنهــا یــک نیــاز اساســی بــرای ســامتی  ســامت محقــق شــود. دسترســی بــه مقادیــر 

کــه امنیــت غذایــی  گفــت  کمــک می کنــد. بنابرایــن می تــوان چنیــن  و رفــاه اســت، بلکــه بــه توســعه اقتصــادی نیــز 

دربردارنــده مفهــوم ایمنــی غذایــی نیــز می باشــد و بــدون توجــه بــه موضــوع ایمنــی غذایــی، امنیــت غذایــی وجــود 

. )FAO and WHO, 2020( نخواهــد داشــت

در طــول دهه هــای آینــده، تغییــر آب و هــوا، رشــد جمعیــت جهانــی، افزایــش قیمــت مــواد غذایــی و عوامــل 

داشــت.  خواهــد  غذایــی  امنیــت  بــر  نامشــخصی  حــال  عیــن  در  و  توجــه  قابــل  تأثیــرات  محیطــی،  اســترس زای 

گزینه هایــی بــرای مدیریــت تخصیــص  اســتراتژی های انطباقــی و پاســخ های سیاســتی بــه تغییــرات جهانــی، شــامل 

آب، الگوهــای کاربــری زمیــن، تجــارت مــواد غذایــی، پــردازش مــواد غذایــی پــس از برداشــت و قیمت هــا و ایمنــی مــواد 

. )IFPRI, 2022( غذایــی بــه فوریــت مــورد نیــاز اســت

از ایــن رو بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع امنیــت و ایمنــی مــواد غذایــی و چالش هــای پیــش روی آن، بویــژه تأثیراتــی 

گــزارش  کــه وقایعــی از قبیــل جنــگ )بطــور خــاص جنــگ روســیه و اوکرایــن( می توانــد بــر روی ایــن حــوزه ایجــاد نمایــد، 

کیــد بــر امنیــت غذایــی جهــان متاثــر از شــرایط جنــگ روســیه بــا اوکرایــن بــه بررســی مهمترین آثــار و عواقب  حاضــر بــا تأ

ناشــی از ایــن شــرایط بــر بخش هــای مختلــف اقتصــاد می پــردازد و بــازار محصــوالت کشــاورزی اساســی جهــان را از 

1. Food Security
2. United Nations’ Committee on World Food Security
3. The Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO)
4. Availability
5. Access
6. Utilization
7. Stability
8. Food Safety
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ابعــاد مختلــف مــورد بررســی قــرار خواهــد داد. در ادامــه و در بخــش بعــد بــا توجــه بــه برگــزاری آخریــن همایــش ایمنــی 

کــه در مــارس 2022 در بارســلون برگــزار شــد و بــا عنایــت بــه اهمیــت مبحــث ایمنــی غذایــی بــه عنــوان یکــی از  غذایــی 

عناصــر مهــم تشــکیل دهنــده امنیــت غذایــی، بــه برنامــه ابتــکار جهانــی ایمنــی موادغذایــی و تاثیــر اســتانداردهای 

GS1 بــر ایــن حــوزه خواهــد پرداخــت. در نهایــت نیــز بــا بهره منــدی از توصیه هــای مراجــع رســمی و معتبــر ایــن حــوزه 

، درس هایــی بــرای ایــران ارائــه خواهــد شــد. )فائــو و بانــک جهانــی( بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی کشــور
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بخش اول: 

تأثیرات جنگ بین روسیه و اوکراین بر امنیت و ایمنی مواد غذایی در سراسر جهان

 ، کــرده اســت. امــا امــروز کوویــد-19 چالش هــای زیــادی را بــرای امنیــت غذایــی جهانــی ایجــاد  طــی دو ســال گذشــته، 

کــرده اســت. در واقــع  آنچــه در روســیه و اوکرایــن اتفــاق می افتــد، چالــش مهــم دیگــری را نیــز بــه شــرایط قبلــی اضافــه 

روســیه و اوکرایــن نقــش مهمــی در تولیــد و عرضــه جهانــی غــذا دارنــد. بــر اســاس آمارهــای ســازمانی جهانــی خواربــار 

گنــدم در جهــان و اوکرایــن پنجمیــن صادرکننــده بــزرگ  و کشــاورزی ملــل متحــد )فائــو(، روســیه بزرگتریــن صادرکننــده 

گنــدم اســت. ایــن دو کشــور بــا هــم 19 درصــد از عرضــه جــو، 14 درصــد عرضــه گنــدم و 4 درصــد عرضــه ذرت جهــان را بــر 

کــه در مجمــوع بیــش از یــک ســوم صــادرات جهانــی غــات را تشــکیل می دهــد. بــه عــاوه ایــن دو کشــور  عهــده دارنــد 

ُکلــزا هســتند و 52 درصــد از بــازار صــادرات روغــن آفتابگــردان جهــان را نیــز بــه خــود اختصــاص  تأمین کننــدگان اصلــی 

، روســیه بــه عنــوان تولیدکننــده اصلــی کــود در جهــان مطــرح اســت و بدیــن ترتیــب بایــد گفــت  داده انــد. از ســوی دیگــر

.)FAO, 2022(کــود نیــز بــه شــدت در اختیــار ایــن کشــور و متمرکــز اســت عرضــه جهانــی 

شکل 1- سهم محصوالت کلیدی کشاورزی اوکراین و روسیه از بازار جهانی در سال 2021 )برحسب درصد(

روســیه و اوکرایــن، 27 درصــد از صــادرات گنــدم بــه کشــورهای دیگــر را در دســت دارنــد. امــا ایــن ســهم برای کشــورهای 

گنــدم ســومالی از روســیه یــا اوکرایــن  نظیــر ســومالی از ایــن رقــم بســیار فراتــر رفتــه و تقریبــًا 100 درصــد یــا کل واردات 

ک بــرای  ، آغازگــر ایجــاد فاجعــه ای بســیار وحشــتنا کشــور انجــام می گیــرد. لــذا وجــود وضعیــت جنگــی در ایــن دو 

.)IMPAKTER 1, 2022( کشــورهای فقیــر جهــان خواهــد بــود

روغن  گندم
آفتابگر ان 

 انه  
آفتابگر ان 

جو ذرت

سایر کشورها 
اوکراین
روسیه
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و  روســیه  و  اوکرایــن  روغنــی  دانه هــای  و  غــات  تولیــد  در  لجســتیکی  اختــاالت  و  تأمیــن  زنجیــره  واقــع  در 

ــرای  ــژه ب ــه وی ــر ب ــن ام ــت. ای ــد داش ــی خواه ــت غذای ــی در امنی ــای مهم ــیه، پیامده ــادرات روس ــای ص محدودیت ه

ــه  ــود، ب ــاز خ ــورد نی ــدم م گن ــدار  ــن مق ــتر از ای ــا بیش ــد ی ــن 30 درص ــرای تأمی ــه ب ک ــت  ــادق اس ــور ص ــاه کش ــدود پنج ح

روســیه و اوکرایــن وابســته هســتند. بســیاری از آنهــا کشــورهای کمتــر توســعه یافته یــا کشــورهای کــم درآمــد و بــا کمبــود 

مــواد غذایــی در شــمال آفریقــا، آســیا و خــاور نزدیــک هســتند. بــه عــاوه بســیاری از کشــورهای اروپایــی و آســیای 

کــود مــورد نیــاز خــود، بــه روســیه متکــی هســتند و کمبــود آن ممکــن اســت تــا  مرکــزی در تأمیــن بیــش از 50 درصــد از 

.)FAO, 2022(  ســال آینــده ادامــه یابــد

کــه از نیمــه دوم ســال 2020 در حــال افزایــش بــود، در فوریــه 2022 بــه دلیــل تقاضــای بــاال،  قیمــت مــواد غذایــی 

هزینه هــای ورودی و حمــل و نقــل و اختــاالت لجســتیکی مربــوط بــه حمــل از بنــادر بــه باالتریــن حــد خــود رســید. بــه 

ُکلــزا و  گنــدم و جــو در طــول ســال 2021 در حــدود 31 درصــد افزایــش یافــت. قیمــت روغــن  عنــوان مثــال، قیمــت جهانــی 

گاز طبیعــی نیــز هزینه هــای  ــاال و قیمت هــای بی ثبــات  روغــن آفتابگــردان بیــش از 60 درصــد افزایــش یافــت. تقاضــای ب

ــه مــارس  کلیــدی( در 12 مــاه گذشــته )منتهــی ب کــود نیتروژنــی  ــه عنــوان مثــال، قیمــت اوره )یــک  کــود را افزایــش داد. ب

کــه شــدت و مــدت درگیــری میــان ایــن دو کشــور  2022( بیــش از ســه برابــر افزایــش یافتــه اســت. بنابرایــن از آنجایــی 

نامشــخص اســت، اختــاالت احتمالــی در فعالیت هــای کشــاورزی ایــن دو صادرکننــده عمــده کاالهــای اساســی، می توانــد 

کــه قیمت هــای بین المللــی مــواد غذایــی  کنــد، به ویــژه زمانــی  بــه طــور جــدی ناامنــی غذایــی را در ســطح جهــان تشــدید 

و نهاده هــا در حــال حاضــر بــاال و در نوســان اســت. ایــن درگیــری همچنیــن می توانــد عرضــه تولیــدات کشــاورزی و قــدرت 

.)FAO, 2022( کنــد و منجــر بــه افزایــش ناامنــی غذایــی در ســطح محلــی نیــز شــود خریــد در اوکرایــن را محــدود 

گفتــه شــد، روســیه و اوکرایــن یــک چهــارم تجــارت جهانــی غــات را بــه خــود اختصــاص  بــر اســاس آنچــه پیشــتر 

کشــورها بــا عنــوان ســبد نــان جهــان1 یــاد مــی شــود. بــر اســاس آمــار شــورای  کــه از ایــن  می دهنــد تــا جایــی 

بین المللــی غــات، روســیه و اوکرایــن بــا 102 میلیــون تــن، و ســپس آمریــکا و آرژانتیــن بــه ترتیــب بــا تولیــد 94 

گنــدم و غــات جهــان در ســال های 2021 و 2022 بوده انــد.  و 56 میلیــون تــن از بزرگتریــن تأمین کننــدگان 

گنــدم و غــات در جایگاه هــای  کشــور برزیــل بــا 40 میلیــون تــن تولیــد  اتحادیــه اروپــا بــا 52 میلیــون تــن و 

.)Bloomberg, 2022( بعــدی قــرار دارنــد

1. World Breadbasket   
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شکل 2- بزرگترین تأمین کنندگان گندم و غالت جهان

گفــت، تحــوالت ناشــی از جنــگ اخیــر میــان روســیه و اوکرایــن، سیســتم غذایــی جهــان را بــا  بــر ایــن اســاس بایــد 

کــه  بــوده اســت،  تاثیرگــذار  اقتصــاد جهانــی  بــر بخش هــای مختلــف  و  گســترده ای مواجــه نمــوده  آســیب پذیری 

ــورم در بخــش مــواد غذایــی؛ افزایــش هزینه هــای ســوخت؛ مشــکات لجســتیکی؛  مهمتریــن ایــن تأثیــرات شــامل ت

چالش هــای دسترســی بــه نهاده هــای تولیــد؛ محدودیــت در تجــارت مــواد غذایــی؛ و اقدامــات حمایتــی مــورد نیــاز از 

ســوی دولت هــا می باشــد.

افزایش تورم در بازارهای جهانی مواد غذایی
همانطــور کــه پیشــتر گفتــه شــد جنــگ در اوکرایــن تهدیــدی بــرای امنیــت غذایــی در سراســر دنیــا محســوب می شــود، 

چــرا کــه اوکرایــن یکــی از مناطــق عمــده کشــت غــات مــورد نیــاز اروپــا و دنیــا می باشــد. ایــن بــدان معناســت کــه افزایش 

کــرد، می توانــد از ایــن هــم بدتــر  کــه قبــًا بــر مصرف کننــدگان در سراســر جهــان آســیب وارد مــی  قیمــت مــواد غذایــی 

کــه هزینه هــای جهانــی  گرســنگی را افزایــش دهــد. ســازمان ملــل هشــدار داده اســت  کامــل  شــده و خطــر یــک بحــران 

کــرده و برداشــت  محصــوالت در  غــذا می توانــد 22 درصــد دیگــر افزایــش یابــد، زیــرا جنــگ فعلــی، تجــارت را متوقــف 

 .)Bloomberg, 2022( کاهــش خواهــد داد آینــده را نیــز 

 ، ، افزایــش قیمــت انــرژی، تغییــرات آب و هوایــی و کمبود نیــروی کار در حــال حاضــر هزینه هــای حمــل و نقــل باالتــر

گفتــه شــورای بین المللــی  کاهــش اســت. طبــق  کــرده اســت و عرضــه جهانــی در حــال  تولیــد مــواد غذایــی را دشــوارتر 

کاهــش متوالــی ســاالنه اســت. جنــگ در اوکرایــن قیمت هــا را  غــات1، ذخایــر غــات در آســتانه پنجمیــن 

گرســنگی را بــه ســطوح بی ســابقه ای برســاند. قیمــت جهانــی مــواد غذایــی در  افزایــش داده و می توانــد 

1. International Grains Council

روسیه و اوکراین
میلیون تن 102

آمریکا 
میلیون تن 94

برزیل
میلیون تن 40

اتحا یه اروپا 
میلیون تن 52

آرژانتین 
میلیون تن 56

سایر کشورها
میلیون تن 80
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باالتریــن حــد خــود قــرار دارد و شــاخص قیمــت موادغذایــی فائــو1 در دو ســال گذشــته بیــش از 40 درصــد 

کــه 45 میلیــون نفــر در  ــرآورد می شــود  ــر شــده و ب افزایــش یافتــه اســت. ناامنــی غذایــی در ایــن دوره دو براب

آســتانه قحطــی قــرار داشــته باشــند. قیمــت در بازارهــای کشــاورزی نیــز در حــال افزایــش اســت و گنــدم، ذرت 

.)Bloomberg, 2022( و ســویا نزدیــک بــه باالتریــن حــد قیمــت، طــی چنــد ســال گذشــته معاملــه می شــوند

کاالی جهانــی اســت و متاثــر از جنــگ روســیه و اوکرایــن،  گفــت، ایــن محصــول یــک  گنــدم نیــز بایــد  در خصــوص 

کــه ایــن امــر بــه افزایــش تــورم جهانــی ایــن  معامــات آتــی آن در ســال 2022  بــا حــدود 40 درصــد افزایــش روبــرو شــده 

کرونــا هســتند. ایــن تــا  کاال منجــر خواهــد شــد، زیــرا اقتصادهــا در حــال تــاش بــرای بهبــودی از همه گیــری دو ســاله 

گفتــه شــورای بین المللــی غــات2 پیش بینــی می شــود ذخایــر عمــده  کــه طبــق  حــدی بــه دلیــل ایــن واقعیــت اســت 

ــا  ــتان( ت ــترالیا و قزاقس ــن، اس ــن، آرژانتی ــادا، اوکرای کان ــده،  ــاالت متح ــیه، ای ــا، روس ــه اروپ ــدم )اتحادی گن ــدگان  صادرکنن

ــای  ــوع درگیری ه ــل از وق ــا قب ــن برآورده ــد و ای ــته برس ــال گذش ــزان در 9 س ــن می ــه کمتری ــل 2021-2022 ب ــان فص پای

.)IMPAKTER 2, 2022( کنونــی بیــن روســیه و اوکرایــن بــوده اســت

افزایش هزینه های سوخت
روســیه یکــی از بازیگــران اصلــی در بــازار جهانــی انــرژی اســت و 18 درصــد از صــادرات زغال ســنگ جهــان، 11 درصــد 

ــرق و  ، ب گاز ــرژی از طریــق مصــرف ســوخت،  ــه ان ــه خــود اختصــاص داده اســت. کشــاورزی ب گاز را ب نفــت و 10 درصــد 

ک دام نیــز بــه انــرژی  کــی و خــورا همچنیــن کودهــا، آفت کش هــا و روان کننده هــا نیــاز دارد. تولیــد مــواد اولیــه خورا

ــر بخــش  ــرژی شــده و پیامدهــای منفــی آن ب ، باعــث افزایــش قیمــت ان ــذا درگیــری فعلــی ایــن دو کشــور ــاز دارد. ل نی

. )FAO, 2022( کشــاورزی مشــهود خواهــد بــود

کــردن انبارهــا و راه انــدازی تجهیــزات مــورد اســتفاده بــرای تولیــد مــواد  گــرم  کــه کشــاورزان بــرای  قیمــت ســوختی 

غذایــی اســتفاده می کننــد نیــز افزایــش قابــل توجهی داشــته اســت. عــاوه بر این با اعمــال تحریم های آمریــکا و بریتانیا 

علیــه روســیه بــرای ممنوعیــت واردات نفــت خــام و ســایر محصــوالت نفتــی، بــه عنــوان یکــی از تأمین کننده هــای 

.)Bloomberg, 2022( بــزرگ انــرژی در جهــان، بــر شــدت ایــن نگرانی هــا افــزوده خواهــد شــد

مشکالت لجستیکی در عرضه غالت
گــر زیرســاخت های حمــل و نقــل داخلــی دســت نخــورده  بنــادر اوکرایــن در دریــای ســیاه بســته شــده اســت. حتــی ا

1. The FAO Food Price Index (FFPI)
2. International Grains Council (IGC)
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باقــی بمانــد، حمــل و نقــل غــات از طریــق راه آهــن بــه دلیــل فقــدان یــک سیســتم ریلــی عملیاتــی، غیرممکــن خواهــد 

کــه یــک نقطــه تجــاری مهــم بــوده  کننــد  بــود. البتــه کشــتی ها هنــوز هــم می تواننــد از طریــق تنگــه هــای ترکیــه عبــور 

گنــدم و ذرت در حــال حاضــر عبــور می کنــد. افزایــش حــق بیمــه بــرای منطقــه  و از طریــق آن مقــدار زیــادی محمولــه 

کــه هزینه هــای واردات مــواد غذایــی را تشــدید  دریــای ســیاه، هزینه هــای بــاالی حمــل و نقــل را تشــدید می کنــد 

کــرد. اینکــه آیــا تأسیســات ذخیره ســازی و فــرآوری دســت نخــورده باقــی می ماننــد نیــز هنــوز مشــخص نیســت.  خواهــد 

البتــه بنــادر روســیه در دریــای ســیاه، در حــال حاضــر بــاز هســتند و هیچ گونــه اختــال عمــده ای در تولیــد محصــوالت 

کاهــش ارزش  ــی علیــه روســیه باعــث  ــا ایــن حــال، تحریم هــای مال کوتاه مــدت پیش بینــی نمی شــود. ب کشــاورزی در 

ــه   ــت هزین ــد و در نهای کن ــف  ــد را تضعی ــره وری و رش ــد به ــداوم، می توان ــورت ت ــه در ص ک ــت  ــده اس ــور ش ــن کش ــول ای پ

 .)FAO, 2022(  تولیــد محصــوالت کشــاورزی را افزایــش دهــد

کــه روســیه و اوکرایــن  بــه نظــر می رســد کشــتی های حامــل غــات دوبــاره از دریــای آزوف خــارج می شــوند، آبراهــی 

در آن قــرار دارنــد و بــه دریــای ســیاه متصــل اســت. بــا توقــف تــردد کشــتی ها در منطقــه، در پــی حملــه روســیه بــه 

گنــدم و روغــن نباتــی جهــان دچــار هــرج و مــرج شــده اســت. دریــای ســیاه همچنیــن یــک بــازار  اوکرایــن، عرضــه 

صادراتــی بــرای کودهــای مهــم اســت. بــا ایــن حــال، تــرس از ایمنــی خدمــه و افزایــش حــق بیمــه، مالــکان کشــتی را از 

ــه  ــوردان روســی ب ، دسترســی دریان ــرواز ــا روســیه منصــرف می کنــد و ممنوعیــت پ ــه اوکرایــن ی ارســال کشتی هایشــان ب

کــه اوکرایــن و روســیه روی هــم بیــش  کــرده اســت. ایــن در حالــی اســت  کشــتی های خــود یــا بازگشــت بــه کشــور را دشــوار 

.)Bloomberg, 2022( گنــدم و همچنیــن یــک پنجــم فــروش ذرت را تشــکیل می دهنــد از یــک چهــارم تجــارت جهانــی 

دسترسی به نهاده های تولید
کشــاورزان در  کــه آیــا  کــه محصــول غــات در مــاه ژوئــن آمــاده برداشــت خواهــد بــود، مشــخص نیســت  از آنجایــی 

؟ جابجایــی گســترده جمعیــت باعــث کاهش  اوکرایــن می تواننــد آنهــا را برداشــت کــرده و بــه بــازار تحویــل دهنــد یــا خیــر

ع کشــاورزی دشــوار و پــرورش  کارگــران بخــش کشــاورزی شــده اســت. دسترســی بــه مــزار کارگــران و بــه خصــوص  تعــداد 

 .)FAO, 2022( دام و طیــور و تولیــد میــوه و ســبزیجات نیــز محــدود خواهــد بــود

ــزرگ  ــده ب ــیه، تأمین کنن ــد. روس ــد ش ــر خواه گران ت ــی رود  ــه  کار م ــی ب ــواد غذای ــد م ــرای تولی ــه ب ک ــاده ای  ــر نه ه

ــل  ــود را در اوای ــادرات خ ــا ص ــت ت ــور خواس ــن کش ــود ای ک ــی  ــدگان داخل ــاورزی، از تولیدکنن ــذی کش ــواد مغ ــواع م ان

ــرای  کــه ب کــه ایــن امــر بــه افزایــش نگرانی هــا از کمبــود نهاده هــای کشــاورزی  کاهــش دهنــد،  مــاه جــاری )مــارس( 

کــود در جهــان(  کــه کشــاورزان برزیــل )بزرگتریــن واردکننــده  تولیدکننــدگان بســیار حیاتــی اســت، دامــن زد. زمانــی 

در تأمیــن مــواد اولیــه بــرای تولیــد محصــوالت کشــاورزی مشــکل دارنــد، حرکــت روســیه بــازار جهانــی را بــا عــدم 

کــه کشــورش بــه کشــورهایی  گفــت  اطمینــان بیشــتری مواجــه می ســازد. والدیمیــر پوتیــن، رئیس جمهــور روســیه 
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کــود بــرای بــازار داخلــی،  کافــی  گرچــه ابتــدا بایــد از عرضــه  کــود می دهــد، ا کــه »روابــط دوســتانه« بــا روســیه دارنــد، 

 .)Bloomberg, 2022( اطمینــان حاصــل شــود

کــود در سرتاســر جهــان بــه دلیــل مشــکات عرضــه و مشــکات تولیــد  بــر ایــن اســاس پــس از جنــگ، قیمــت 

افزایــش یافتــه اســت. در اروپــا، افزایــش قیمــت گاز طبیعــی )نهــاده کلیــدی بــرای تولیــد کودهــای نیتــروژن( قبــًا برخــی 

کــود در آمریــکای شــمالی  کــرده اســت. بــا کاهــش عرضــه، میــزان ذخایــر انــواع  از تأسیســات را مجبــور بــه کاهــش تولیــد 

ــازار ســبز بلومبــرگ2، معتقــد اســت: »در شــرایط  کســول1، تحلیلگــر ب ــاال خواهــد رفــت. الکســیس ما ــه ســرعت ب ب

فعلــی بــا قیمــت بــاال، کشــاورزان در پرداخــت و/یــا کســب اعتبــار مــورد نیــاز بــرای خریــد نهاده هــا بــا مشــکل 

کیفیــت  کاهــش عملکــرد و  گونــه کمیابــی نهاده هــای مــورد نیــاز کشــاورزان، خطــر  مواجــه خواهنــد شــد. هــر 

)Bloomberg, 2022( ».ــه همــراه دارد و قیمــت محصــوالت را افزایــش خواهــد داد غــات را ب

شکل 3- افزایش بی سابقه قیمت نهاده های کشاورزی از سال 2020 تا مارس2022 

تجارت مواد غذایی
گهانی  گنــدم غــذای اصلــی بیــش از 35 درصــد از جمعیــت جهــان اســت و مناقشــه کنونــی می توانــد منجــر به کاهــش نا

و شــدید صــادرات گنــدم از روســیه و اوکرایــن شــود. هنــوز مشــخص نیســت کــه آیــا ســایر صادرکننــدگان می تواننــد ایــن 

کانــادا رو بــه اتمــام اســت  گنــدم در حــال حاضــر در  کــه قبــًا نیــز اشــاره شــد ذخایــر  . همانطــور  کننــد یــا خیــر شــکاف را پــر 

و صــادرات از ایــاالت متحــده، آرژانتیــن و ســایر کشــورها احتمــاًال محــدود خواهــد بــود، زیــرا دولت هــا تــاش می کنــد تــا 

1. Alexis Maxwell 
2. Bloomberg’s Green Markets
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گنــدم احتمــاًال ســطح تقاضــای خــود را افزایــش داده  کننــد. کشــورهای متکــی بــه واردات  تقاضــای داخلــی را تأمیــن 

گنــدم  ، ترکیــه، بنــگادش بزرگتریــن واردکننــدگان جهانــی  و فشــار بیشــتری بــر عرضــه جهانــی خواهنــد داشــت. مصــر

کــه واردات قابــل توجهــی از ایــن  گنــدم خــود را از روســیه و اوکرایــن خریــداری می کننــد  کــه بیــش از 60 درصــد  هســتند 

گنــدم خــود بــه شــدت بــه ایــن دو  کســتان نیــز بــرای تأمیــن  گــردد. لبنــان، تونــس، یمــن، لیبــی و پا دو کشــور قلمــداد مــی 

، احتمــاًال بــه دلیــل انتظــارات مبنــی بــر اینکــه کاهــش صــادرات از اوکراین  کشــور متکــی هســتند. تجــارت جهانــی ذرت نیــز

.)FAO, 2022( کاهــش خواهــد یافــت توســط ســایر صادرکننــدگان جبــران نمی شــود و بــه دلیــل قیمت هــای بــاال، 

شــکل زیــر نشــان می دهــد 26 کشــور جهــان، دســت کــم بیشــتر از 50 درصــد از نیــاز وارداتــی خــود بــه گنــدم را از دو 

:)IMPAKTER 1, 2022( تأمیــن می کننــد )کشــور درگیــر جنــگ )اوکرایــن و روســیه

شکل 4- میزان وابستگی وارداتی گندم در سال 2021 )برحسب درصد(

چشــم انداز صــادرات روغــن آفتابگــردان و ســایر روغن هــای جایگزیــن نیــز نامشــخص اســت. واردکننــدگان عمــده 

کشــورهای تأمین کننــده یــا  روغــن آفتابگــردان، از جملــه هنــد، اتحادیــه اروپــا، چیــن، ایــران و ترکیــه، بایــد دیگــر 

ــم،  ــازار روغن هــای دیگــر ماننــد پال کــه ایــن خــود می توانــد روی ب گیاهــی را بیابنــد،  صادرکننــدگان ســایر روغن هــای 

.)FAO, 2022( ُکلــزا تأثیــر بگــذارد ســویا و 

کــه  کــه بــه غــات اوکرایــن متکــی هســتند. شــکل زیــر  کشــورهای آفریقایــی و آســیایی از جملــه کشــورهایی هســتند 

کســتان، ترکیــه،  ــزی، بنــگادش، پا ، اندون ــو بدســت آمــده نشــان می دهــد کشــورهای مصــر ــر اســاس داده هــای فائ ب

 )Bloomberg, کــش، تونــس، یمــن، لبنــان و فیلیپیــن در ســال 2020 بیشــترین واردات گندم را از اوکراین داشــته اند مرا
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)2022. لــذا همیــن ضریــب بــاالی وابســتگی بــه غــات اوکرایــن از ســوی ایــن کشــورها، آنهــا را بیشــتر در معــرض خطــر 

عــدم دسترســی و در صــورت دسترســی، افزایــش شــدید قیمتهــا  قــرار مــی دهــد.

) گندم از اوکراین در سال 2020 )میلیون دالر شکل 5- کشورهای واردکننده 

کــه بــه عرضــه  کار آســانی نیســت، بــه ویــژه بــرای کشــورهایی  مواجهــه بــا مســابقه ســرگیجه آور در بازارهــای کشــاورزی، 

خارجی یا واردات، وابســته هســتند. امواج شــوک  ناشــی از جنگ روســیه، در حال ســرایت به قفســه های فروشــگاه ها 

هســتند و نگرانــی از افزایــش قیمــت مــواد غذایــی بــه خصــوص قیمــت روغــن آفتابگــردان باعــث خریــد گســترده مــردم 

کــی در جهــان، ایــن فشــار را احســاس  در ترکیــه شــده اســت. حتــی اندونــزی، بزرگتریــن صادرکننــده روغن هــای خورا

کرده انــد و خانواده هــا  کــی را بــه یــک بســته بــرای هــر خریــدار محــدود  می کنــد: ســوپرمارکت ها خریــد روغن هــای خورا

ــن  ــورد تأمی ــا در م ــد. نگرانی ه ــتری بخرن ــن بیش ــد روغ ــا بتوانن ــد ت ــد می آورن ــف خری ــه ص ــود را ب ــال خ ــدان خردس فرزن

کیــد  کــه پکــن تأ مــواد غذایــی در دو کشــور پرجمعیــت جهــان )چیــن و هنــد( نیــز در حــال افزایــش اســت. در حالــی 

خــود را بــر امنیــت غذایــی افزایــش می دهــد، خریــداران چینــی در حــال جمــع آوری ذرت و ســویا از بــازار آمریــکا بــرای 

تأمیــن منابــع داخلــی خــود هســتند. در هنــد، افزایــش شــدید قیمــت روغــن نباتــی، منجــر بــه کاهــش خریــد خریــداران 

کــه برخــی بانک هــا و  کشــور اســت، رویــدادی  کــه خــود نشــانه ای از تخریــب تقاضــای روغــن نباتــی در ایــن  شــده 

کــی اســت  تحلیلگــران نیــز دربــاره آن هشــدار داده بودنــد. ایــن کشــور هــر چنــد بزرگتریــن واردکننــده روغن هــای خورا

کــه مصرف کننــدگان بــه شــدت نســبت بــه قیمت هــا حســاس هســتند، بــا افزایــش قیمــت میــزان تقاضــای  امــا از آنجا

گــرو اینتلیجنــس2 معتقــد  کاهــش داده انــد.در همیــن ارتبــاط، اســتیو ماتیــوس1، مدیــر اســتراتژی شــرکت  خــود را 

1. Steve Mathews 
2. Gro Intelligence
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گــر همچنــان عرضــه غــات از دریــای ســیاه ممکــن نباشــد، الزم اســت تــا مســیر تجــارت جهانــی  اســت: »ا

)Bloomberg, 2022( ».کنــد محصــوالت کشــاورزی تغییــر 

واردات برخی مواد غذایی اساسی توسط ایران
کــه دو کشــور درگیــر جنــگ یعنــی روســیه و اوکرایــن بــه عنــوان بزرگتریــن تولیدکننــدگان غــات دانــه درشــت  از آنجایــی 

گیاهــی نظیــر روغــن ســویا و روغــن آفتابگــردان در جهــان شــناخته  گنــدم، جــو و ذرت و برخــی اقــام روغن هــای  نظیــر 

کاالهــا وابســته  کــی بــه واردات ایــن  می شــوند و کشــور مــا نیــز بــه عنــوان یکــی از واردکننــدگان ایــن اقــام اساســی خورا

اســت، در ایــن بخــش، ضمــن بررســی وضعیــت واردات هــر یــک از ایــن اقــام در ســال های گذشــته بــه وابســتگی یــا 

کاالهــا از دو کشــور مزبــور بــه عنــوان مبــادی وارداتــی اشــاره خواهیــم داشــت تــا  عــدم وابســتگی کشــور در واردات ایــن 

کاالهــای اساســی  کــه جنــگ درگرفتــه میــان ایــن دو کشــور تــا چــه حــد می توانــد بــر واردات بخشــی از  مشــخص شــود 

مــورد نیــاز مــا تأثیرگــذار باشــد؟  

ــه دســت آمــده، نشــان می دهــد  ــکا1 ب ــاالت متحــده آمری ــر اســاس داده هــای وزارت کشــاورزی ای ــه ب ک ــر  نمــودار زی

گرفتــه و در ســال 2021 بــه  گنــدم از ســوی ایــران از ســال  2018 بــه بعــد رونــدی صعــودی بــه خــود  میــزان واردات 

کــه رشــدی بیــش از 18 درصــد نســبت بــه ســال 2020 داشــته اســت. افزایــش  رقــم 7 میلیــون تــن رســیده اســت 

کاهــش بارندگی هــا و وقــوع  ، بــه تبــع  کشــور گنــدم در  کاهــش تولیــد  میــزان واردات در ایــن ســال بــه دلیــل 

کــه  خشکســالی شــدید رخ داده اســت. میــزان تولیــد گنــدم در کشــور در ســال 2021 بالــغ بــر 12 میلیــون تــن بــوده 

. )Index Mundi, 2022(.کاهشــی 20 درصــدی را نشــان می دهــد )در مقایســه بــا ســال قبــل )حــدود 15 میلیــون تــن

گندم ایران طی چند دهه اخیر شکل 6- روند واردات 

1. United States Department of Agriculture
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گنــدم از ســوی ایــران بــا رکــورد بــاالی قیمت هــا در  گــزارش رویتــرز در ایــن خصــوص، افزایــش واردات  بــه عــاوه طبــق 

کــه واردات  ــازار جهانــی مصــادف شــده و هزینه هــای مالــی تأمیــن اقــام اساســی را افزایــش داده اســت، بــه حــدی  ب

ــد  ــن ح ــه باالتری ــی ب ــازار جهان ــدم در ب گن ــت  ــت. قیم ــرار داده اس ــر ق ــت تأثی ــز تح ــویا را نی ــون ذرت و س ــی همچ اقام

کــه منعکس کننــده نگرانی هــای امنیــت غذایــی جهانــی اســت و بــا مشــکات  کــرده اســت  خــود از ســال 2013 صعــود 

. )Reuters, 2022( کوویــد 19 و جنــگ اخیــر بیــن اوکرایــن و روســیه تشــدید شــده اســت اقتصــادی ناشــی از 

جدول 1- میزان واردات گندم طی سال های 2015 تا 2021 )هزار تن(

درصد رشدمیزان واردات )هزار تن(سال

20153500-44.6%

20161200-65.7%

2017200-%83.3

2018180-10.0%

201920001011.1%

2020220010.0%

20217000218.2%

گنــدم طــی ســال 1400 بــه ترتیــب از کشــورهای  بررســی آمــار گمــرک ایــران نیــز نشــان می دهــد بیشــترین میــزان واردات 

کنــگ  روســیه )30%(، عــراق )15.6%(، امــارات )14%(، انگلیــس )8.6%(، هلنــد )7.5%(، ســنگاپور )5.8%(، هنــگ 

گمــرک جمهــوری اســامی  گرفتــه اســت ) )3.6%( بــوده و در حــدود 15 درصــد نیــز از ســایر کشــورها واردات صــورت 

ایــران, 1401(.

گنــدم  کــه مشــاهده می شــود روســیه در ســال گذشــته بزرگتریــن شــریک تجــاری ایــران در واردات  لــذا همانگونــه 

گنــدم از روســیه را بــه شــدت تحــت تأثیــر قــرار  بــوده اســت. از ایــن رو جنــگ ایــن کشــور بــا اوکرایــن می توانــد واردات 

کشــورها بــه واســطه نگرانی هــای امنیــت  دهــد. هــر چنــد سیاســت های ذخیره ســازی مــواد غذایــی توســط ســایر 

غذایــی پیــش آمــده از وقــوع جنــگ نیــز می توانــد واردات مــا را در ســال جــاری بــا مشــکات عدیــده ای همــراه ســازد. 
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   جو
داده هــای وزارت کشــاورزی ایــاالت متحــده آمریــکا نشــان می دهــد واردات جــو از ســوی ایــران بــا یــک رونــد کاهشــی از ســال 

2018 بــه بعــد، بــه بیــش از 2.6 میلیــون تــن در ســال 2021 رســیده اســت و همچنــان در مقایســه بــا چنــد ســال پیــش، رونــد 

.)Index Mundi, 2022( کاهشــی خــود را حفــظ نمــوده، هــر چنــد میــزان ایــن کاهــش چنــدان چشــمگیر نمی باشــد

شکل 7- روند واردات جو ایران طی چند دهه اخیر

جدول 2- میزان واردات جو طی سال های 2015 تا 2021 )هزار تن(

درصد رشدمیزان واردات )هزار تن(سال

20151700-22.7%

20161200-29.4%

20173200166.7%

20183100-3.1%

20192900-6.45%

20202800-3.45%

20212600-7.14%

کــه تــا پایــان بهمــن ســال 400 ، در حــدود 3 میلیــون تــن جــو وارد کشــور  گویــای آن اســت  گمــرک ایــران  امــا داده هــای 

کشــورهای امــارات )28.8%(، انگلســتان )14.9%(، ترکیــه )13.5%(، عــراق )10.1%(، هلنــد )8.8%( و  شــده اســت. 
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روســیه )7.1%( بیشــترین ســهم را در صــادرات ایــن محصــول بــه ایــران داشــته اند. عمــان، آلمــان، قزاقســتان، ایتالیــا، 

گمــرک جمهــوری اســامی ایــران, 1401(.  ســوئیس و ... از دیگــر کشــورهای تأمین کننــده جــو کشــور بوده انــد )

در اینجــا نیــز نقــش روســیه بــه عنــوان کشــور درگیــر جنــگ در تأمیــن جــو مــورد نیــاز کشــور تنها در حــدود 7 درصد می باشــد 

، احتمــاًال از ایــن بابت چنــدان دچار مشــکل نخواهیم شــد. کــه بــا توجــه بــه ســهم بــاالی مبــادی اصلــی وارداتــی کشــور

   ذرت
ــه  ــًا رو ب ــد غالب ــًا طــی ســال های متمــادی از رون ــز تقریب ــه واردات ذرت نی ک کــی از آن اســت  اطاعــات جــدول زیــر حا

ــه حــدود 7.7 میلیــون تــن افزایــش یافتــه اســت. ــوده و میــزان واردات در ســال 2021 ب رشــدی برخــوردار ب

شکل 8- روند واردات ذرت ایران طی چند دهه اخیر

جدول 3- میزان واردات ذرت طی سال های 2015 تا 2021 )هزار تن(

درصد رشدمیزان واردات )هزار تن(سال

201566008.2%

2016780018.2%

2017890014.1%

201890001.1%

20196800-24.4%

202072005.9%

202177006.9%
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گمــرک ایــران نیــز نشــان می دهــد طــی 11 ماهــه ســال 1400 )منتهــی بــه بهمــن 1400( در حــدود 8.6  بررســی آمــار 

کشــورهای امــارات  کــه بیشــترین میــزان واردات بــه ترتیــب از  کشــور شــده  میلیــون تــن ذرت انســانی و دامــی وارد 

)58.5%(، عــراق )7.8%(، ترکیــه )6.3%(، انگلســتان )6.2%(، عمــان )4.3%(، برزیــل )3.9%( و روســیه )%3.3( 

گمــرک جمهــوری  کــه در حــدود 90 درصــد از نیــاز کشــور بــه ایــن محصــول را تأمیــن نمــوده اســت ) گرفتــه  صــورت 

اســامی ایــران, 1401(. 

کشــورهای امــارات، عــراق  خوشــبختانه در خصــوص ذرت بــا توجــه بــه اینکــه عمــده واردات ایــن محصــول از 

، از روســیه وارد می شــود، نگرانــی حــادی در ایــن  کشــور کمــی از ذرت مــورد نیــاز  و ترکیــه صــورت می گیــرد و ســهم 

حــوزه مشــاهده نمی شــود؛ مگــر اینکــه نگرانی هــای امنیــت غذایــی، کشــورهای صادرکننــده ذرت را بــه ســمت ذخیــره 

ســازی یــا کاهــش صــادرات بــرای ســال جــاری میــادی ســوق دهــد و از ایــن جهــت کشــور بــا مشــکاتی در واردات ایــن 

گــردد. محصــول مواجــه 

   روغن آفتابگردان
گفــت رونــد واردات ایــن محصــول بــه کشــور طــی ســال های اخیــر رونــدی  در مــورد روغــن آفتابگــردان نیــز بایــد 

کــه در مقایســه بــا ســال قبــل  افزایشــی بــوده و در ســال 2021 بالــغ بــر 700 هــزار تــن روغــن آفتابگــردان وارد کشــور شــده 

کاهــش نشــان می دهــد. اندکــی 

 شکل 9- روند واردات روغن آفتابگردان ایران طی چند دهه اخیر
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جدول 4- میزان واردات روغن آفتابگردان طی سال های 2015 تا 2021 )هزار تن(

درصد رشدمیزان واردات )هزار تن(سال

201540672.0%

201646815.3%

201752111.3%

201858311.9%

201969018.4%

202080015.9%

2021700-12.5%

همچنیــن بررســی آمــار گمــرک ایــران نشــان می دهــد بخــش عمــده ای از واردات روغــن آفتابگــردان مــورد نیــاز کشــور از 

چهــار کشــور روســیه و اوکرایــن )21 درصــد(،  ترکیــه )27 درصــد( و امــارات )22 درصــد( بــوده اســت. ســهم ســایر کشــورها 

گمــرک جمهــوری اســامی ایــران, 1401(.  در حــدود 30 درصــد می باشــد )

بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه بیــش از یــک پنجــم روغــن آفتابگــردان مــورد نیــاز کشــور از دو کشــور درگیــر جنــگ یعنی 

روســیه و اوکرایــن وارد می شــود، نگرانی هایــی در ایــن حــوزه وجــود خواهــد داشــت، لــذا می بایســت بــه دنبــال تأمیــن  

ایــن محصــول از ســایر کشــورهای عمــده شــریک تجــاری ایــن محصــول بــود. 

   روغن سویا
کــه میــزان واردات روغــن ســویا از ســوی ایــران از  داده هــای وزارت کشــاورزی ایــاالت متحــده آمریــکا نشــانگر آن اســت 

کاهــش یافتــه و از 599 هــزار تــن بــه 300 هــزار تــن در پایــان ســال 2021  ســال 2021 نســبت بــه ســال 2020 بــه شــدت 

رســیده اســت. 
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جدول 5- میزان واردات روغن سویا طی سال های 2015 تا 2021 )هزار تن(

درصد رشدمیزان واردات )هزار تن(سال

2015299-28.9%

2016291-2.7%

2017127-56.4%

2018346172.4%

201979-77.2%

2020599658.2%

2021300-49.9%

گمــرک ایــران نشــان می دهــد در 11 ماهــه منتهــی بــه بهمــن ســال 1400 بیــش از 499 هــزار  البتــه آمــار بدســت آمــده از 

کــه عمــده آن از کشــورهای آرژانتیــن )50%(، ســوئیس )22%(، ترکیــه )11%( و  تــن روغــن ســویا وارد کشــور شــده اســت 

گمــرک جمهــوری اســامی ایــران, 1401(. برزیــل )10%( بــوده اســت )

بــا توجــه بــه اینکــه واردات روغــن ســویای مــورد نیــاز کشــور از کشــورهای طــرف جنــگ صــورت نمی پذیــرد نگرانــی 

مســتقیمی از ایــن بابــت نیــز مشــاهده نمی شــود. 
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اقدامات حمایتی مورد نیاز از سوی دولت ها
کــه احتمــاًال  کننــد، اقدامــی  دولت هــا در حــال انجــام اقداماتــی هســتند تــا ذخایــر داخلــی مــواد غذایــی خــود را بیشــتر 

کــه پــس از  ــه کشــورهایی هســتند  ــزی و آرژانتیــن از جمل ــر می کنــد. مجارســتان، اندون ــورم مــواد غذایــی را طوالنی ت ت

تهاجــم روســیه و وحشــت گســترده از کمبــود مــواد غذایــی، موانــع تجــاری را بــرای صــادرات محصــوالت کشــاورزی از 

کــه ایــن اقدامــات بــه منظــور ســرکوب قیمت هــای داخلــی و حفــظ  کرده انــد  گرفتــه تــا روغــن پخــت و پــز اعمــال  گنــدم 

کــردن صــادرات برخــی  کــه روســیه از برنامه هایــی بــرای محــدود  گرفتــه اســت. زمانــی  منابــع غذایــی محلــی صــورت 

مــواد خــام خــود، خبــر داد، بــه ایــن مــوج حمایت گرایــی افــزود. از ســوی دیگــر برخــی از صادرکننــدگان عمــده مــواد 

ــده  ــاران ش ــهرهای بمب ــان در ش ــن و غیرنظامی ــش اوکرای ــاز ارت ــورد نی ــی م ــواد غذای ــن م ــر تأمی ــن، درگی ــی اوکرای غذای

کاهــش عرضــه  هســتند. محدودیت هــای تجــاری می توانــد باعــث افزایــش بیشــتر قیمت هــای بین المللــی بــه دلیــل 

.)Bloomberg, 2022( ــد ــر شــدت نگرانی هــای تورمــی می افزای جهانــی شــود و ایــن ب

ســایر تأمین کننــدگان جهانــی ممکــن اســت بــرای پــر کــردن کمبودهای موجــود گام بردارنــد. به عنــوان مثال، هند 

در ســال های اخیــر محموله هــای گنــدم را افزایــش داده اســت و در صــورت ادامــه درگیری هــا می توانــد صــادرات خــود 

کننــد،  کــه معمــوًال می تواننــد کمبــود موجــود را جبــران  را تــا 7 میلیــون تــن افزایــش دهــد. امــا بســیاری از کشــورهایی 

خودشــان بــا مشــکات تولیــد مواجــه هســتند. در برزیــل، تأمین کننــده اصلــی ذرت و ســویا، خشکســالی فلج کننــده 

ع کانــادا و بخش هایــی از ایــاالت  باعــث خشــکی محصــوالت شــده اســت. همچنیــن هــوای خشــک ســال گذشــته، مــزار

متحــده را دچــار خشکســالی نمــود. البتــه قیمت هــای فعلــی مــی توانــد انگیــزه ای بــرای کشــاورزان آمریــکای شــمالی 

کاشــت بیشــتر موادغذایــی باشــد، امــا ماه هــا طــول می کشــد تــا ایــن محصــوالت برداشــت و بــه بــازار عرضــه  بــرای 

.)Bloomberg, 2022( شــوند
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بخش دوم: 

برنامه ابتکار جهانی ایمنی مواد غذایی و همایش اخیر آن

برنامه ابتکار جهانی ایمنی غذایی
ابتــکار جهانــی ایمنــی غذایــی1، یــک ابتــکار عمــل بــرای بهبــود مــداوم سیســتم های مدیریــت ایمنــی مــواد غذایــی 

ــردد.  ــه غذای ســالم به مصرف کنندگان در سراســر جهان تحویــل می گ ک ــردد  گ می باشــد تا ایــن اطمینــان حاصــل 

کــه 37 خرده فــروش و تولیدکننــده  کاالهــای مصرفــی2 اســت  ایــن ابتــکار جهانــی، ائتافــی از همــه فعالیــن انجمــن 

گــرد هــم  آورده تــا بــر اســتانداردهای  را از اعضــای ایــن انجمــن و یــک جامعــه گســترده امنیــت مــواد غذایــی 

کنــد و بــه دسترســی مــردم بــه غــذای ایمــن در سراســر  کارهــا نظــارت  امنیــت مــواد غذایــی بــرای کســب و 

.)GFSI, 2022( جهــان کمــک نمایــد

در سرتاســر جهــان، تقریبــًا 600 میلیــون نفــر - تقریبــًا از هــر 10 نفــر یــک نفــر - هــر ســاله پــس از خــوردن غــذای 

ــر  ــا مــواردی از قبیــل بیماری هــای همه گی ــوده بیمــار می شــوند و نگرانی هــا در مــورد امنیــت و ایمنــی مــواد غذایــی ب آل

کوویــد 19 و یــا جنــگ و درگیــری در مناطــق مختلــف دنیــا )بــرای مثــال روســیه و اوکرایــن( تشــدید نیــز می شــود.  ماننــد 

بــرای مقابلــه بــا ایــن موضوعــات، اعضــای ائتــاف بــه چالش هــای پیــش روی سیســتم های امنیــت مــواد غذایــی در 

کــه در آن فعالیــت می کننــد، رســیدگی می کننــد و بــه بــاال بــردن ســطح ایمنــی غــذا  زنجیره هــای تأمیــن خــود و بازارهایــی 

در ســطح جهانــی کمــک می کننــد. همــه مــردم حــق دسترســی بــه غــذای ایمــن، مغــذی و مقــوی را دارنــد، بــه همیــن 

 .)GFSI, 2022( کار ابتــکار جهانــی امنیــت غذایــی بــرای هــر جامعــه ای در سراســر جهــان حیاتــی اســت کــه  دلیــل اســت 

ــه ســوی  ــه در حمایــت از صنعــت مــواد غذایــی در حرکــت ب ــی ایمنــی غذایــی، دارای دو دهــه تجرب ابتــکار جهان

گــرد هــم آوردن  امنیــت غذایــی اســت. امــروزه، بــه عنــوان یــک اقــدام ائتافــی، ابتــکار جهانــی امنیــت غذایــی بــا 

کلیــدی صنعــت مــواد غذایــی، بــه طــور مشــترک در جهــت هدایــت سیســتم های مدیریــت امنیــت غذایــی  بازیگــران 

کنــد. هــدف نهایــی ایــن برنامــه تقویــت و هماهنــگ نمــودن  در سراســر جهــان بــه ســمت بهبــود مســتمر فعالیــت مــی 

سیســتم های امنیــت مــواد غذایــی اســت تــا بتواننــد جمعیــت رو بــه رشــد جهانــی را تغذیــه کننــد و بازارهایــی را توســعه 

کــه بتواننــد غــذا را بــا خیــال راحــت بــه مصرف کننــدگان تحویــل دهنــد، صرف نظــر از اینکــه مصرف کننــدگان در  دهنــد 

.)GFSI, 2022( کــدام کشــور جهــان باشــند

1. The Global Food Safety Initiative (GFSI)
2. The Consumer Goods Forum (CGF)
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ایــن ابتــکار جهانــی بــا تمرکــز بــر هماهنگــی، ایجــاد قابلیــت و مشــارکت عمومــی- خصوصــی، چشــم انداز خــود را 

کــه در آن: جهانــی قــرار داده 

کــه روزانــه خریــداری می کننــد بــرای خــوردن و تغذیــه 	  کــه غذایــی  مصرف کننــدگان اطمینــان داشــته باشــند 

ــواده آنهــا بی خطــر اســت. خان

کــه در هــر مرحلــه از فرآینــد رســاندن غــذا از مزرعــه تــا ســفره درگیــر اســت، مســئولیت خــود را در 	  هرکســی 

امنیــت غذایــی درک می کنــد. و  یکپارچگــی  از  حفاظــت 

کنــار می گذارنــد تــا بــرای تأمیــن جهانــی غــذای ایمــن بــا 	  شــرکت ها و دولت هــا در سرتاســر جهــان اختافــات را 

کننــد. یکدیگــر همــکاری 

کار خــود را بــا اطمینــان از مطابقــت محصوالتشــان بــا 	  کوچــک و محلــی می تواننــد کســب و  تولیدکننــدگان 

اســتانداردهای ایمنــی بین المللــی توســعه دهنــد.

بازرسان ایمنی مواد غذایی دارای استقال، مهارت و بیطرفی گسترده ای هستند.	 

ــد 	  کارآم ــد،  ــه می دهن ــی را ارائ ــواد غذای ــت م ــن امنی ــرل و تضمی کنت ــه  ک ــی  ــتم ها و فرآیندهای ــیاری از سیس بس

کارهــای یکدیگــر را تکــرار نمی کننــد. بــوده و بی جهــت 

ــرای عرضــه مــواد غذایــی در جهــان  ــه تقاضــا ب ک ــی  ، صنعــت مــواد غذایــی را قــادر می ســازد در زمان ایــن چشــم انداز

، انتخــاب بیشــتر و اصالــت بیشــتر دربــاره  بــه رشــد خــود ادامــه می دهــد و مصرف کننــدگان خواســتار اطاعــات بیشــتر

کنــار مصرف کننــدگان و شــرکای زنجیــره تأمیــن در فضــای  مــواد غذایــی خریــداری شــده هســتند، بــه طــور ایمــن در 

.)2022 ,GFSI( ــد اقتصــادی اعتمادســازی نمای

همایش ابتکار جهانی ایمنی غذایی در سال 2022
ایــن همایــش بــه مــدت ســه روز از 9 تــا 13 فروردیــن 1401 )29-31 مــارس 2022( در شــهر بارســلونا بــا حضــور 600 

ــا در ایــن رویــداد ســه روزه چالش هــای  ــد ت ــرد هــم آمدن گ کارشناســان و رهبــران تجــاری  ــد و  گردی شــرکت کننده آغــاز 

مشــترک امنیــت و ایمنــی مــواد غذایــی را مــورد بحــث قــرار دهنــد. 

کــه در وبســایت آن آورده شــده مــورد  در ایــن بخــش خاصــه ای از اهــم مــوارد مطــرح شــده در ایــن همایــش 

کــه ایــن ائتــاف به عنــوان  گرفتــه اســت. درخصــوص معرفــی ایــن نهــاد می تــوان اذعــان داشــت  مطالعــه و بررســی قــرار 

کاالهــای مصرفــی در جهــان، در سراســر مرزهــا بــرای کمــک بــه امنیــت و ایمنــی  یکــی از شــرکت های پیشــرو در زمینــه 

غذایــی همــکاری می کنــد.

الزم بــه ذکــر اســت، رویــداد امســال کــه توســط انجمــن کاالهــای مصرفــی ســازماندهی شــده اســت، اولیــن کنفرانــس 

حضــوری GFSI از ســال 2020 می باشــد. ایــن رویــداد بــر روی پیشــبرد بهتریــن عملکــرد امنیــت مــواد غذایــی، تشــویق 
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گذاشــتن نوآوری هــا و  مشــارکت در سراســر صنعــت، ایجــاد اعتمــاد و شــفافیت بــا مصرف کننــدگان، و بــه نمایــش 

فناوری هــای پیشــرو بــرای شــکل دادن بــه آینــده امنیــت مــواد غذایــی متمرکــز شــده اســت. همچنیــن الزم بــه ذکــر 

ــه در  ک ــی GS1 اســت  ــی ســازمان جهان ــه عنــوان یکــی از همــکاران مهــم و اصل کاالهــای مصرفــی ب ــه انجمــن  ک اســت 

زمینــه ردیابــی و شــفافیت مــواد غذایــی فعالیــت دارد.

کــرد: »مــا مایــل هســتیم نماینــده ای از  در ایــن رویــداد مشــاور ایمنــی مــواد غذایــی1 و مشــاور فنــی GFSI بیــان 

کــه در حــال حاظــر از 130 کشــور در منطقــه اروپــا، خاورمیانــه و آفریقــا در ایــن  تمــام کشــورهای جهــان داشــته باشــیم 

برنامــه مشــارکت دارنــد و می بایســت در ســایر مناطــق جهــان نیــز توســعه یابــد.«

مهمترین موضوعات بحث شده در این همایش سه روزه به شرح ذیل می باشد:

گزارش روز اول
کــرد رویــداد  کــه خاطرنشــان  کاالهــای مصرفــی بیــان شــد  موضــوع همایــش ســال 2022 توســط مدیــر عامــل انجمــن 

کــرد. ســخنرانان روز اول ایــن رویــداد  2022 بــر روی »تاثیــر تحویــل و ارائــه مــواد غذایــی پایــدار و ایمــن« تمرکــز خواهــد 

ــز2؛ مدیــر ارشــد ایمنــی مــواد غذایــی  کیــد بــر روی هــدف اصلــی شــامل: رئیــس و مدیــر اجرایــی شــرکت مونِدِل بــا تا

کیفیــت جهانــی  کروگــر4؛ مدیــر انطبــاق  شــرکت َدنــون3؛ معــاون فنــاوری غذایــی و انطبــاق بــا مقــررات شــرکت 

کیفیــت جهانــی  کــوال6؛ نایــب رئیــس تضمیــن  کوکا شــرکت نســتله5؛ متخصــص ایمنــی مــواد غذایــی شــرکت 

کــه در جلســه  شــرکت پپســی7؛ و بســیاری از مدیــران شــرکت های مطــرح دیگــر بودنــد. ســایر ســازمان هایی 

صبحگاهــی حضــور داشــتند شــامل ســازمان جهانــی بهداشــت، ســازمان خواروبــار و کشــاورزی ســازمان ملــل 

ُکِدکــس8 و برنامــه جهانــی غــذای ســازمان ملــل متحــد9 بودنــد. متحــد، 

سه هدف سازمان برای سال 2022 به شرح ذیل مطرح شد:

افزایــش تاش هــا بــرای برنامــه ظرفیت ســازی، ثبــات و تثبیــت آینــده در برابــر مشــکات بالقــوه کمبــود مــواد 	 

غذایــی؛

1. Alec Kyriakides
2. Mondelēz International (Dirk van de Put)
3. Danone (Monique Pellegrino
4. Kroger Co (Howard Popoola)
5. Nestlé (Leda Touliatou)
6. Coca-Cola Andina (Ana Caroline Barbosa)
7. PepsiCo (Cliona Murphy)
8. Codex Alimentarius
9. UN World Food Programme
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کنفرانس حضور داشتند؛	  که بسیاری از آنها در  تقویت روابط با نمایندگان سازمان ملل 

 	 GFSI بــرای اطمینــان در مــورد اینکــه چــه کســانی گواهــی ( GFSI ایجــاد یــک پایــگاه داده بــر اســاس گواهینامــه

دارنــد، و کــدام گواهینامه هــا مــورد تأییــد GFSI هســتند(. 

کلیدی اعتباربخشی ایمنی مواد غذایی معرفی شدند.  همچنین، هماهنگی و اعتماد به عنوان دو عنصر 

مدیــر دپارتمــان تغذیــه بــرای ســامت و توســعه در ســازمانی جهانــی بهداشــت1 در مــورد اســتراتژی جدیــد 

کار همــه اســت«، نهادهــای دولتــی را  کــرد و بــا بیــان اینکــه »ایمنــی مــواد غذایــی  امنیــت مــواد غذایــی بحــث 

کننــد. کــرد تــا قوانیــن بیشــتری را در مــورد ایمنــی مــواد غذایــی وضــع و اجــرا  تشــویق 

، مدیــر کیفیــت و ایمنــی غــذای برنامــه جهانــی غــذا2 امــور خــود در تأمیــن غــذا بــرای بحران هــای  در جــای دیگــر

مختلــف بشردوســتانه در سراســر جهــان را بــه روز رســانی نمــود و بــا اشــاره بــه بحــران ایجــاد شــده در اوکرایــن اشــاره 

کــرد: »ایــن یــک جغرافیــای جدیــد بــرای مــا در اروپــا اســت.«

ــه  ــود. فراخــوان محصــوالت ب کلیــدی در ایــن نشســت ب اهمیــت مکانیــزم فراخــوان محصــوالت یکــی از مباحــث 

کنشــی« آنهــا، بــه جــای پاســخ »فعاالنــه« مــورد عاقــه GFSI و موضوعــی حســاس در حــوزه امنیــت  دلیــل ماهیــت »وا

کــه در زمینــه امنیــت  کولــب3  مــواد غذایــی می باشــد. موضــوع فراخــوان توســط معــاون امنیــت غذایــی شــرکت ا

گرفــت. وی اســتفاده از »همــکاری و ارتباطــات شــفاف در سراســر  غذایــی فعالیــت می کنــد مــورد بحــث قــرار 

کــرد.  زنجیــره تأمیــن« را بــه عنــوان امــری مهــم در توســعه اســتراتژی فراخــوان محصــول ذکــر 

[ الزم بــه ذکــر اســت راهکارهــای بســیار قــوی و کارآمــدی در ایــن خصــوص در GS1 موجــود اســت و GS1 ایــران نیــز 

بــه دلیــل دسترســی بــه اســناد و اجــرای موفــق مطالعــات مــوردی در صنعــت مــواد غذایــی، تجربــه بســیار باالیــی را در 

ایــن زمینــه دارا می باشــد کــه در بخــش بعــدی بــه آن خواهیــم پرداخــت.]

 از دیگــر مــوارد مهــم بحــث شــده می تــوان بــه هماهنگــی و یکسان ســازی اســتانداردهای شناســایی محصــول از 

ســوی تولیدکننــدگان اشــاره نمــود، زیــرا وجــود روش هــای مختلفــی شناســایی محصــوالت ممکــن اســت باعــث بــروز 

مشــکات بزرگــی در ضایعــات مــواد غذایــی شــود. پیونــد بیــن پایــداری و امنیــت مــواد غذایــی از دیگــر مــوارد مطــرح 

شــده در ایــن روز بــود. 

1. Director of the Department of Nutrition for Health and Development at WHO (Francesco Branca)
2. Food Safety and Quality, UN World Food Programme (Virginia Siebenrok)
3. Ecolab Inc.
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گزارش روز دوم 
روز دوم کنفرانــس بــا جلســه دســتور کار گــروه ایمنــی مــواد غذایــی آغــاز شــد. معــاون ایمنــی جهانــی غــذا1 و امور علمی 

کس2 و نایــب رئیــس کمیتــه راهبــری GFSI، بحــث را بــا ارائــه ای در مــورد برنامــه توانمندســازی  در شــرکت اســتاربا

کــرد. ایــن تغییــر شــکل ابتــدا در قالــب یــک  کــه در حــال تغییــر شــکل اســت، آغــاز  GFSI و برنامــه بازارهــای جهانــی 

گــروه  کــه  گرفــت و توســط یکــی از مدیــران ارشــدGFSI 3 بیــان شــد  فرآینــد مشــاوره بــا اعضــای مختلــف GFSI شــکل 

کــه هنــوز بــرای برنامه هــا اســتفاده  کثــر رســاندن برنامــه در شــکل جدیــد آن نیــاز دارد پتانســیل هایی را  بــرای بــه حدا

کنــد. GFSI بــه دنبــال افزایــش نظــارت خــود بــر امنیــت مــواد غذایــی و همچنیــن اســتفاده از  نکــرده اســت را آزاد 

موقعیــت خــود بــرای تأثیرگــذاری بــر روندهــای ایمنــی مــواد غذایــی اســت. وی افــزود: »وقتــی GFSI می خواهــد 

کنــد.« کــه کل جهــان بــا آن تغییــر  چیــزی را تغییــر دهــد، می خواهــد 

کجــا و چگونــه انجــام  یکــی دیگــر از موضوعــات مــورد بحــث در نشســت روز دوم مربــوط بــه نحــوه ممیزی هــا، 

شــده آن و چگونگــی بهبــود فرآیندهــای ممیــزی توســط GFSI بــود. در ایــن مباحــث مدیرانــی از شــرکتهایی همچــون 

کیفیــت ایمــن7 حضــور داشــتند کــه اهــم مباحــث  گزمپــار گلوبــال4، آدیتــورز هــاب5، نســتله6، مؤسســه غــذای با ا

بــه شــرح ذیــل می باشــند:

گواهینامه امنیت مواد غذایی است.	  الزامات معیار GFSI موجه ترین معیار جهانی برای برنامه های صدور 

چالش های مربوط به آموزش و یادگیری در سراسر صنعت مواد غذایی	 

تحویــل کاال در جعبه هــای غذایــی مخــرب - در مــورد »تمرکــز دیوانــه وار ایــن گــروه بــر کنترل دمــا« و روش های 	 

مختلفــی کــه بــرای اطمینــان از باالتریــن ســطح ایمنــی مــواد غذایــی در ایــن زمینه بــه کار گرفته می شــود.

ایــن 	  در  جنوبــی،  کــره  در  دارو8  و  غــذا  ایمنــی  وزارت  در  غذایــی  مــواد  ایمنــی  سیاســت  بخــش  معــاون 

کــه در حــال حاضــر در ایــن کشــور مــورد اســتفاده  کنفرانــس تعــدادی از نوآوری هــای ایمنــی مــواد غذایــی را 

گــروه  کــه بــرای غــذای نــوزادان و چندیــن  قــرار می گیــرد را بیــان نمــود، از جملــه سیســتم ردیابــی الکترونیکــی 

کــه در مرحلــه توزیــع اعمــال می شــود. وی همچنیــن یــک سیســتم پیشــگیری فــروش مــواد  غذایــی دیگــر 

1. Tom Wiester
2. Starbucks
3. Anne Gerardi
4. Exemplar Global
5. Auditors Hub
6. Nestle
7. Safe Quality Food Institute (SQFI)
8. Ministry of Food and Drug Safety (MFDS)
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ک، جهــت اعــام هشــدار بــه خرده فروشــان نســبت بــه اخطارهــای فراخــوان در مــورد برخــی  غذایــی خطرنــا

ــود. ــی نم ــان را معرف ــروش آن ــری از ف ــوالت و جلوگی محص

اداره فــدرال حمایــت از مصرف کننــده و ایمنــی غــذای کشــور آلمــان، دیــدگاه خــود را در مــورد نوآوری هــای 	 

کــه بــه  کــرد  ایمنــی مــواد غذایــی بــا اســتفاده از مثــال یــک پایــگاه داده دیجیتالــی در 16 اســتان آلمــان ارائــه 

کاالهــا و غذاهــا از طریــق افزایــش ارتباطــات و انتشــار ســریع اطاعــات کمــک نمــوده بــود. ــر  کنتــرل مؤثرت

ارتقــای تجــارت الکترونیکــی در بخــش خرده فروشــی مــواد غذایــی، اطمینــان مصرف کننــدگان از امنیــت مــواد 	 

غذایــی در فروشــگاه ها و هنــگام خریــد اینترنتــی را افزایــش می دهــد.

ــت و  گرف ــرار  ــاره ق ــورد اش ــدت م ــه ش ــس GFSI ب کنفران ــداری در دو روز اول  ــاب آوری: پای ــری و ت ــداری انعطاف پذی پای

مرکــز بحــث روز دوم پیرامــون ایجــاد انعطاف پذیــری در زنجیــره تأمیــن از طریــق پایــداری بــود. مدیــر پایــداری جهانــی 

ــا یــک تأمین کننــده  ــردن ب ک کار  ــرد و بیــان نمــود: »امــروز  ک ــره تأمیــن تشــریح  ــداری را در زنجی ِکرفــور1 چالش هــای پای

کــه تمــام الزامــات پایــداری بــرآورده  کافــی نیســت، بایــد از مزرعــه بــه مصرف کننــده برســیم تــا اطمینــان حاصــل شــود 

کــه هنــگام ترکیــب پایــداری در زنجیره هــای تأمیــن بــا آن مواجــه می شــویم، مقاومــت  شــده اند. چالش هــای دیگــری 

کــه ســبب شــده بســیاری از صاحبــان امتیــاز رســتوران های بین المللــی  در حوزه هــای مختلــف عملیــات اســت، 

پایــداری را هزینــه بداننــد، نــه ســرمایه گذاری.«

گزارش روز سوم 
کارهــای انجــام شــده بــرای ترویــج   کــه در حــال بررســی  گردیــد  کشــاورزی اســپانیا آغــاز  کنفرانــس بــا وزارت  روز ســوم 

کــه امنیــت غذایــی را در پــس زمینــه تغییــرات آب و هوایــی  بخــش کشــاورزی هوشــمند، انعطاف پذیــر و متنــوع اســت 

تضمیــن می کنــد. مدیــر بهداشــت و تولیــدات کشــاورزی2 وزارت کشــاورزی، شــیات و مــواد غذایــی کشــور اســپانیا3 

بیــان داشــتند کــه »مــا متوجــه هســتیم کــه تولیــد مــواد غذایــی نــه تنهــا امــر بســیار مهمــی به شــمار می آیــد، بلکــه 

ســودآور کــردن صنعــت کشــاورزی و ایجــاد کار در محیــط روســتایی نیــز از اهمیــت بســزایی برخــوردار می باشــد.«

کار ســازمان  کــه همــه مــردم حــق دسترســی بــه غــذای امــن و تغذیــه ســالم را دارنــد، بــه همیــن دلیــل  از آنجایــی 

ابتــکار جهانــی ایمنــی غذایــی بــرای هــر جامعــه ای در سراســر جهــان حیاتــی اســت و بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن 

کــه ایمنــی مــواد غذایــی ســرلوحه  ــرای کمــک بــه دســتیابی بــه غــذای ایمــن، متعهــد می شــود  شــبکه های جهــان ب

1. Bertrand Swiderski, Carrefour
2. Jorge Ortega
3. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
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گیــرد.  کارهــای دســت انــدرکار در ایــن حــوزه قــرار  همــه کســب و 

بخش سوم: 

نقش استانداردهای سازمان جهانی GS1 در کمک به امنیت و ایمنی مواد غذایی

صنعــت غــذا بــه عنــوان یــک صنعــت بســیار رقابتــی، درآمــدزا، و پــر منفعــت بــه ســرعت در حــال پیشــرفت اســت. ایــن 

ــا شــرکت مســئول تأمیــن غــذا را شــامل  ، موسســه ی کار ــه رشــد و توســعه می باشــد و هــر کســب و  بخــش همــواره رو ب

کــه همــه  آنهــا مســئولیت افزایــش  ــازار گســترده، شــامل تولیدکننــده، توزیع کننــده و اپراتورهــا اســت  می شــود. ایــن ب

کنــار  شــفافیت در سراســر زنجیــره تأمیــن، مکانیــزم فراخــوان محصــوالت، ردیابــی الکترونیکــی و امنیــت غذایــی را در 

دیگــر اســتانداردهای قانونــی بــر عهــده دارنــد.

کــه مربــوط بــه تهیــه، حمــل یــا فــروش مــواد غذایــی آمــاده بــه رســتوران ها،  خدمــات مــواد غذایــی1 صنعتــی اســت 

کــز اقامتــی اســت. خدمــات مــواد غذایــی بــه عنــوان یــک صنعت به شــدت رقابتــی و چند  بیمارســتان ها، مــدارس و مرا

، صــرف هزینه هــای  تریلیــون دالری، بــا ســرعتی شــتابان بــه جلــو حرکــت می کنــد. هرســاله چندیــن هــزار میلیــارد دالر

کــرده اســت.  ایــن صنعــت شــده و آن را تبدیــل بــه عرصــه ای بســیار رقابتــی 

امــروزه بــا افزایــش تقاضــای مصرف کننــده بــرای اطاعــات راجــع بــه مــواد غذایــی و منابــع آن هــا، ایــن صنعــت بــا 

چالش هــای جدیــدی مواجــه شــده اســت. خدمــات غذایــی دارای یکــی از پیچیده تریــن و پویاتریــن زنجیره هــای 

بــه عبارتــی، زنجیــره تأمیــن مــواد غذایــی پیچیــده، پویــا و توســط  بــوده و بســیار مشــتری محــور اســت.  تأمیــن 

کمــک اســتانداردهایGS1، فرآینــد عملیاتــی آن تســهیل می شــود. ســازمان  مصرف کننــده اداره می شــود، امــا بــا 

ــا  ــاد را ب ــل اعتم ــات قاب ــد و اطاع کنن ــرار  ــاط برق ــترک ارتب ــان مش ــک زب ــا ی ــا ب ــازد ت ــادر می س ــران را ق ــی GS1 کارب جهان

کــه بــه ســود مصرف کننــده اســت را  ک بگذارنــد و در نهایــت ارتباطاتــی قوی تــر بیــن طرفیــن تجــاری  یکدیگــر بــه اشــترا

.)GS1, 2022( ســبب می شــود

ســازمان GS1 ایــن فرصــت را بــه اعضــای ایــن زنجیــره می دهــد تــا بــا به کارگیــری اســتانداردها، بــه زبانــی مشــترک 

کنــد. از  ــر بیــن آن هــا را فراهــم  ک گذاری اطاعــات صحیــح، امــکان برقــراری ارتباطــی مؤث ــا بــه اشــترا دســت یابنــد و ب

کــه ایــن اســتانداردها بــرای خدمــات غذایــی فراهــم می کنــد، ایجــاد قابلیــت ردیابــی محصــوالت  مهمتریــن خدماتــی 

از ابتــدای زنجیــره تأمیــن تــا انتهــای آن ماننــد نقــاط فــروش و مصــرف اســت )از مزرعــه تــا ســفره(. عــاوه بــر آن، 

1. Food Services
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کامــل آن، بــه محصــوالت غذایــی ســالم تر  مصرف کننــده بــا دریافــت اطاعــات دقیــق از محصــول و امــکان ردیابــی 

دسترســی پیــدا می کنــد.

ایــن ســازمان بــا ایجــاد بســترهای مناســب، ایــن امــکان را بــه مشــتریان می دهــد تــا محصــوالت، مطابــق بــا 

ــه دستشــان برســد. از دیگــر درخواســت های اعضــای زنجیــره تأمیــن  درخواســت آن هــا در زمــان و مــکان درســت، ب

کــه GS1 بــا ارائــه راهکارهایــی  کیفیــت مــواد مــورد اســتفاده در آن اســت  خدمــات غذایــی، بررســی اصالــت، ســامت و 

آن هــا را میســر ســاخته اســت.

هنگامی کــه تمــام شــرکای تجــاری یــک زنجیــره تأمیــن بــا زبانــی مشــترک و متناســب بــا کســب  وکارشــان تــاش 

کننــد، عملیــات اجــرای آنهــا ایمــن و مؤثــر خواهــد بــود و می تواننــد بــا پیش بینــی معقوالنــه از زمــان آینــده، مســیر آن 

را نیــز همــوار ســازند.

کــد   ،GLN کــد موقعیــت مکانــی یــا  ،GTIN کاال یــا کــد  کلیدهــای شناســایی GS1 )ماننــد  در یــک سیســتم ردیابــی 

کاال )ماننــد  گــی  کــه توامــًا بــا ســایر ویژ کاال بشــمار می آینــد  کانتینــر یــا SSCC( عامــل گــردش و جریــان داده هــای اصلــی 

کاال مابیــن ذینفعــان زنجیــره  گــردش فیزیکــی  تاریــخ تولیــد، تاریــخ انقضــاء، ســری ســاخت و...( در عملیــات سیســتم 

 .) کــز توزیــع، خــورده فــروش( یکپارچه ســازی می شــوند )شــکل زیــر کاال )تأمین کننــده، تولیدکننــده، مرا تأمیــن 

کمــک می کنــد از تمــام اطاعــات  کلیدهــای شناســایی و اســتانداردهای GS1 بــه مصرف کننــده  در ایــن زمینــه 

کامــل زنجیــره تأمیــن  ، توانایــی و قابلیــت ردیابــی  گاه باشــد و محصــوالت غذایــی ســالم تر محصــول بــه طــور دقیــق آ

را داشــته باشــد. از طرفــی، اســتاندارد جهانــی قابلیــت ردیابــی GS1 شــرکای تجــاری را قــادر می ســازد تــا اطاعــات 

ــد. ک بگذارن ــه اشــترا ــره تأمیــن ب ــه جابجایــی و محــل نگهــداری محصــوالت و دارایی هــا را از طریــق زنجی ــوط ب مرب
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 GS1 شکل 11- قابلیت ردیابی محصوالت در زنجیره مواد غذایی با استفاده از استانداردهای

کاال بــه طــور خــاص موضــوع و مفهومــی پرمحتواتــر  کــه سیســتم و قابلیــت ردیابــی  در اینجــا بایــد در نظــر داشــت 

کاال اســت. قابلیــت ردیابــی توانایــی رهگیــری حرکــت رو بــه جلــو1 از طریــق مراحــل مشــخص شــده   از فراخوانــی 

زنجیره هــای تأمیــن  گســترده، و ردیابــی  برگشــت بــه عقــب2 دربــاره ســوابق، کاربــرد یــا مــکان مــورد بررســی اســت. بــه 

گاهــی از تاریخچــه  کاال و آ عبارتــی، قابلیــت ردیابــی امــکان شناســایی هــر مــکان گذشــته یــا فعلــی نگهــداری از 

کاال را در زنجیــره تأمیــن فراهــم می کنــد. آن 

به عاوه سیستم های ردیابی مواد غذایی با بهره برداری از استانداردهای GS1 می توانند:	 

کــرده و فــوراً آنهــا را از قفســه ها 	  کــی یــا دارویــی فاســد و ناایمــن را پیــدا  مــواد غذایــی و محصــوالت غیرخورا

ــد. کن ــارج  خ

کشــاورزی ارگانیــک، یــا لــوازم آرایشــی غیــر 	  گی هــای محصــول، ماننــد روش هــای  وجــود یــا عــدم وجــود ویژ

نماینــد.  اعتبارســنجی  را  حساســیت زا 

کنند.	  با جعل محصول مبارزه 

1. Track Forward
2. Trace Backward

مزرعه تولیدکننده/ کارخانه مرکز پخشانبار ا ه/ خر ه فروشی

گردش 
اطالعات

گردش 
فیزیکى
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بخش چهارم: 

جمع بندی و توصیه های سیاستی

جمع بندی و نتیجه گیری
جنــگ باعــث شــده تــا سیســتم غذایــی جهــان بــه دلیــل محدودیت هــای لجســتیک از طریــق منطقــه دریــای ســیاه و 

کــم  کاهــش دسترســی بــه نهاده هــای تولیــد بــه خصــوص بــرای کشــورهای   ، اوکرایــن بــا هزینه هــای حمــل و نقــل باالتــر

درآمــد و وابســته بــه واردات ایــن اقــام از کشــورهای مزبــور روبــرو شــود. همچنیــن بــه دلیــل شــرایط جنگــی و اعمــال 

، افزایــش قیمــت  کار کمبــود عرضــه نیــروی  کــود شــیمیایی،  محدودیت هــای صادراتــی روســیه روی اقامــی نظیــر 

انــرژی و نیــز افزایــش نگرانی هــای آتــی بــا اعمــال تحریم هــای آمریــکا و بریتانیــا و برخــی کشــورهای دیگــر علیــه روســیه 

ــرژی در  ــزرگ ان ــه عنــوان یکــی از تأمین کننده هــای ب ــرای ممنوعیــت واردات نفــت خــام و ســایر محصــوالت نفتــی ب ب

جهــان،  تولیــد مــواد غذایــی و بــه تبــع آن عرضــه آن دشــوارتر شــده اســت.

کشــاورزی و در عیــن حــال اقدامــات  کاهــش قابــل توجــه ذخایــر جهانــی محصــوالت اساســی   از ســوی دیگــر 

بــه  اقــدام  کشــاورزی و  کشــورهای درگیــر جنــگ در محــدود نمــودن صــادرات محصــوالت و نهاده هــای اساســی 

کشــورهای غیردرگیــر در جنــگ و صادرکننــده عمــده نظیــر  کشــاورزی توســط  ذخیره ســازی احتیاطــی محصــوالت 

کــه افزایــش بیشــتر قیمتهــای جهانــی  کانــادا، آرژانتیــن، مجارســتان و اندونــزی، فشــار بــر عرضــه جهانــی افزایــش یافتــه 

را ســبب شــده اســت. همچنیــن افزایــش حجــم خریــد و واردات محصــوالت کشــاورزی کشــورهایی نظیــر چیــن شــرایط 

کــه  گردنــد؛ بــه نحــوی  کــه قیمــت محصــوالت اساســی کشــاورزی بــا افزایــش شــدید مواجــه  کــرده  را بــه ســمتی هدایــت 

شــاخص قیمــت مــواد غذایــی فائــو طبــق برآوردهــا بیــش از 40 درصــد افزایــش را در دو ســال گذشــته تجربــه نمــوده و 

کــه 45 میلیــون نفــر  گردیــده  در نتیجــه آن ناامنــی غذایــی در ایــن دوره دو برابــر شــده اســت. در همیــن راســتا بــرآورد 

گرســنگی و تهدیــد جــدی امنیــت غذایــی قــرار بگیرنــد.  در آســتانه قحطــی، 

همچنیــن بررســی اقــام وارداتــی کاالهــای اساســی ایــران نشــان می دهــد افزایــش بی ســابقه واردات گنــدم از ســوی 

کــه همیــن امــر منجــر بــه افزایــش هزینه هــای مالــی  ایــران بــا رکــورد بــاالی قیمت هــا در بــازار جهانــی مصــادف شــده 

تأمیــن اقــام اساســی و تحــت تأثیــر قــرار دادن واردات اقامــی همچــون ذرت و ســویا شــده اســت. روســیه در ســال 

گنــدم )ســهم بیــش از30درصــدی(  بــوده اســت؛ از ایــن رو جنــگ  2021 بزرگتریــن شــریک تجــاری ایــران در واردات 

گنــدم از روســیه را بــه شــدت تحــث تأثیــر قــرار دهــد. بــه عــاوه بــا اختصــاص  ایــن کشــور بــا اوکرایــن می توانــد واردات 

بیــش از 21 درصــد از واردات روغــن آفتابگــردان مــورد نیــاز داخــل از دو کشــور درگیــر جنــگ یعنــی روســیه و اوکرایــن، 

نگرانی هایــی در تأمیــن ایــن محصــول نیــز وجــود خواهــد داشــت. 
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کــه اهــم محورهــای مدنظــر آن  کنفرانــس ابتــکار جهانــی ایمنــی غذایــی در مــارس 2022 در بارســلون برگــزار شــد 

شــامل: تأثیــر تحویــل و ارائــه مــواد غذایــی پایــدار و ایمــن؛ افزایــش تاش هــا بــرای برنامــه ظرفیت ســازی، ثبــات و 

تثبیــت آینــده در برابــر مشــکات بالقــوه کمبــود مــواد غذایــی؛ تقویــت روابــط بــا نماینــدگان ســازمان ملــل و ایجــاد یــک 

گواهینامــه GFSI؛ اهمیــت مکانیــزم فراخــوان محصــوالت بــرای همــکاری و ارتباطــات شــفاف  پایــگاه داده بــر اســاس 

در سراســر زنجیــره تأمیــن؛ قابلیــت ردیابــی الکترونیکــی و حــل چالــش امنیــت مــواد غذایــی در سراســر جهــان بــه ویــژه 

اروپــا پــس از جنــگ روســیه و اوکرایــن بــوده اســت. 

کمــک می کنــد نقــش ســازمان هایی همچــون  کــه بــه تأمیــن امنیــت و ایمنــی مــواد غذایــی  از مــوارد دیگــری 

ســازمان جهانــی GS1 اســت. اســتانداردهای ایــن مرجــع جهانــی ایــن فرصــت را بــه اجــزای زنجیــره تأمین مــواد غذایی 

ک گذاری اطاعــات صحیــح، امــکان برقــراری ارتباطــی مؤثــر بیــن اجــزای  می دهــد تــا بــه زبانــی مشــترک و بــا بــه اشــترا

کنــد. ایجــاد قابلیــت ردیابــی محصــوالت از ابتــدای زنجیــره تأمیــن تــا انتهــای آن ماننــد نقــاط فــروش  زنجیــره را فراهــم 

کامــل آن توســط مصرف کننــده و  و مصــرف، همچنیــن امــکان دریافــت اطاعــات دقیــق از محصــول و امــکان ردیابــی 

، مطابــق بــا درخواســت آن هــا در زمــان و مــکان درســت، همچنیــن بررســی  دسترســی بــه محصــوالت غذایــی ســالم تر

اصالــت، ســامت و کیفیــت مــواد مــورد اســتفاده در محصــول از دیگــر خدمــات GS1، بــه زنجیــره تأمیــن و عرضــه مــواد 

غذایــی و در راســتای بهبــود امنیــت غذایــی بــه شــمار می آیــد.

کاالهــای مصرفــی و GS1 در بحــث  لــذا بــا توجــه بــه مأموریت هــای برشــمرده بــرای دو نهــاد مزبــور یعنــی انجمــن 

کاالهــای مصرفــی بــه عنــوان یکــی از همــکاران مهــم و اصلــی  کــه انجمــن  امنیــت غذایــی می تــوان اذعــان نمــود 

ــی  ــواد غذای ــت م ــن و امنی ــره تأمی ــر زنجی ــفافیت در سراس ــی و ش ــه ردیاب ــه در زمین ک ــردد  ــداد می گ ــازمان GS1 قلم س

کاال و خدمــات  فعالیــت چشــمگیری دارد. از ایــن رو بــا توجــه بــه وجــود ظرفیت هــای بالقــوه مرکــز شــماره گذاری 

کلیــه راهکارهــا،  ایــران بــه عنــوان تنهــا نماینــده رســمی ســازمان جهانــی GS1 در کشــور و دسترســی ایــن مرکــز بــه 

گفــت ایــن مرکــز  راه حل هــا و اســتانداردهای مرتبــط بــا صنعــت مــواد غذایــی، بــه عنــوان منبعــی رســمی و علمــی بایــد 

کامــل دارد.  ــا نهادهــای بین المللــی در ایــن  خصــوص، آمادگــی  جهــت همــکاری و اقدامــات الزم جهــت هم افزایــی ب

توصیه های سیاستی
کارشناســان ایــن مرجــع، بایــد از بحران هــای  گرفتــه، بــر اســاس دیــدگاه  کــه توســط بانــک جهانــی انجــام  در مطالعــه ای 

گذشــته نظیــر بحــران جهانــی غــذا در ســال های 2007-2008 ، درس گرفــت. بحرانــی کــه علت اصلی آن شــیوع خشکســالی 

کــه کشــورهای بــزرگ تولیدکننــده مــواد غذایــی صــادرات را بــه دلیــل نگرانــی  و افزایــش شــدید قیمــت نفــت بــود. زمانــی 

بــرای تأمیــن نیــاز داخلــی خــود بــه مــواد غذایــی محــدود کردنــد، ایــن امــر بــه تشــدید افزایــش قیمت هــا و بــروز ســوءتغذیه 

ــا اوکرایــن(  کــودکان دامــن زد. در نتیجــه در بحــران پیــش رو )جنــگ روســیه ب بــه ویــژه بــرای اقشــار آســیب پذیرتر نظیــر 
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کوویــد-19،   تکــرار نشــود. در مقابــل، در آغــاز همه گیــری 
ً
کــه همــان اشــتباهات قبلــی مجــددا بایــد بــه نحــوی پیــش رفــت 

کاال  کشــورها تجــارت مــواد غذایــی )صــادرات( را حتــی در شــرایط اعمــال قرنطینــه  بــر بنــادر و محدودیــت در حمــل  و نقــل 

کــردن اختــاالت در زنجیــره تأمیــن غــذای جهانــی  ، ادامــه دادنــد. ایــن رفتــار مشــارکتی بــه محــدود  کار و تحــرک نیــروی 

 . )World Bank, 2022( کــرد و در نتیجــه بــه نفــع همــه کشــورها بــود کــرد و از بدتــر شــدن وضعیــت جلوگیــری  کمــک 

کــه عکس العمــل فــوری بــه   گیــرد، باعــث می شــود  کــه چنیــن شــواهد و تجربیاتــی راهنمــای عمــل قــرار  زمانــی 

ایــن بحــران را متعادل تــر ســازد؛ بــه خصــوص بــا راه طوالنــی و ســخت پیــش رو بــرای ایجــاد یــک سیســتم غذایــی 

گهانــی محافظــت می کنــد. لــذا بــر اســاس نتایــج مطالعــات بانــک  کــه از مــردم در برابــر شــوک های نا انعطاف پذیرتــر 

: )World Bank, 2022( کشــورها و جامعــه بین المللــی، قابــل انجــام اســت جهانــی، چهــار اولویــت بــرای 

عــدم ایجــاد محدودیــت در تجــارت مــواد غذایــی : بــا آموختــن از تجربیــات گذشــته، کشــورها و ســازمان های 	 

بین المللــی بایــد بــر ســر تعهــد خــود بــرای حفــظ تحــرک جریــان مــواد غذایــی بایســتند. G7 از همــه کشــورها 

خواســته اســت تــا بازارهــای مــواد غذایــی و محصــوالت کشــاورزی خــود را بــاز نگــه دارنــد و از اعمــال هرگونــه 

کننــد. محدودیت هــای غیرمنطقــی بــر صــادرات خــود اجتنــاب 

حمایــت از مصرف کننــدگان و خانواده هــای آســیب پذیر از طریــق شــبکه های ایمنــی: در ایــن ارتبــاط حفــظ 	 

یــا گســترش برنامه هــای حمایــت اجتماعــی کــه ضربه هــای وارده بــه مصــرف  را کاهــش می دهــد، ضــروری اســت. 

نــه تنهــا در دســترس بــودن غــذا، بلکــه توانایــی خریــد مــواد غذایــی بــه ویــژه در کشــورهای بــا درآمــد پاییــن و 

کــه در آن مــردم ســهم بیشــتری از درآمــد خــود را بــرای غــذا صــرف می کننــد، نگران کننــده اســت.  متوســط، 

کاهــش درآمــد و افزایــش قیمــت مــواد غذایــی، هزینه هــای خــود  بســیاری از آنهــا قبــل از جنــگ هــم بــه دلیــل 

ــای  ــت از خانواره ــد حمای ــا بای ــع، دولت ه ــت مناب ــا محدودی ــه ب ــرایط مواجه ــذا در ش ــد. ل ــش داده بودن کاه را 

آســیب پذیرتر را در اولویــت خــود قــرار دهنــد. 

کافــی اســت، بایــد بــا کمــک بــه 	  کــه ذخایــر غــذای جهانــی در حــال حاضــر  حمایــت از کشــاورزان: از آنجایــی 

کاهــش  کــود و  تولیدکننــدگان مــواد غذایــی بــرای مقابلــه بــا افزایــش شــدید نهاده هــا از جملــه هزینه هــای 

ــر  ــز ب ــاری ورودی، تمرک ــع تج ــذف موان ــود. ح ــت نم ــده محافظ ــل آین ــت فص ــا، از برداش ــه نهاده ه ــی ب دسترس

ــر از کودهــا، و تغییــر هدف گــذاری سیاســت ها و هزینه هــای عمومــی بــرای حمایــت بهتــر از  کارآمدت اســتفاده 

کشــاورزان، همگــی می تواننــد بــه حفاظــت از تولیــد غــذا طــی شــش مــاه آینــده کمــک شــایانی نمایــد. همچنین 

گیــرد.  کــه بیشــتر در زمینــه تحقیــق و توســعه در ایــن حــوزه ســرمایه گذاری صــورت  زمــان آن فــرا رســیده اســت 

کــه نســبت بــه کودهــای مصنوعــی، وابســتگی کمتــری بــه  کاربــرد کودهــای زیســتی  گســترش علــوم نوظهــور و 

ــرای کشــاورزان افزایــش می دهــد. گزینه هــای توســعه پایــدار را ب ســوخت های فســیلی دارنــد، 
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وقتــی 	  حتــی  کــه  اســت  نکتــه  ایــن  بــه  توجــه  گام  مهم تریــن  و  چهارمیــن  غذایــی:  سیســتم های  تحــول 

بــه نیازهــای فــوری پاســخ داده می شــود، بایــد بــرای تحــول سیســتم های غذایــی تــاش نمــود تــا بتواننــد 

انعطاف پذیرتــر شــوند و بــه امنیــت غذایــی و تغذیــه پایــدار طوالنی تــری دســت یابنــد. سیســتم های غذایــی 

پیــش از جنــگ نیــز دچــار بحران هــای متعــدد شــده بودنــد. ناامنــی غذایــی حــاد در بســیاری از کشــورها در 

کــه منعکس کننــده شــوک های اقتصــادی، درگیری هــای متعــدد، خشکســالی تاریخــی در  ــود  حــال افزایــش ب

ــود. ــا ب ــدید ملخ ه ــوم ش ــا و هج ــرق آفریق ش

کــرده اســت. حــدود   تنهــا در دو ســال گذشــته، بانــک جهانــی حمایــت قابــل توجهــی از اقدامــات امنیــت غذایــی ارائــه 

ــرای  ــًا ب ــته، عمدت ــال گذش ــه س ــال   در س ــارد دالر در س ــش از 12 میلی ــط بی ــور متوس ــه ط ــال و ب ــارد دالر در س 17 میلی

اقدامــات حمایــت اجتماعــی و در بخــش کشــاورزی هزینــه نمــوده اســت. بانــک جهانــی همچنیــن بــه کشــورها کمــک 

کنــش نشــان دهنــد، از جملــه بــا تجهیــز نمــودن حمایتهــا از طریــق  کــرده تــا بــه بحران هــای نوظهــور امنیــت غذایــی وا

کــه توســط انجمــن بین المللــی توســعه 1  کنــش بــه بحــران  مکانیســم تأمیــن مالــی عکس العمــل زودهنــگام پنجــره وا

ــر  ــارت ب ــرای نظ ــتانه ب ــداف بشردوس ــا اه ــرکایی ب ــا ش ــکاری ب ــن هم ــود و همچنی ــن می ش ــی تأمی ــک جهان بان

.  )World Bank, 2022( ناامنــی غذایــی

گیــر تبدیــل  ، انعطاف پذیــر و فرا  سیســتم های غذایــی متحــول شــده می تواننــد بــه ســنگ بنــای توســعه ســبز

ــد.  ــا دهن ــن را ارتق ــره زمی ک ــر  ــورها و سرتاس ــاد کش ــردم، اقتص ــامت م ــوند و س ش

ــرای بازیابــی بســیار  ــرای پیگیــری مســیر تاش هایشــان ب ــه کشــورهای در حــال توســعه ب حفــظ مســیر و کمــک ب

مهــم اســت. در بلندمــدت، دولت هــا، کســب وکارهای خصوصــی و شــرکای بین المللــی بایــد در جهــت سیســتم های 

ــا از امنیــت غذایــی و تأمیــن غــذا در  کننــد ت کار   ) ــر کیفیــت باالت ــا  ــر )ب ــر و مغذی ت ، متنوع ت ــر کارآمدت  ، ــر تولیــدی مولدت

کننــد. ایــن یکــی از پنــج  مواجهــه بــا افزایــش تغییــرات آب و هوایــی، درگیــری و خطــرات اقتصــادی اطمینــان حاصــل 

کاری خــود قــرار داده اســت. کــه بانــک جهانــی بــرای اقدامــات اقلیمــی در اولویــت  حــوزه ای اســت 

 هدف گــذاری بهتــر مخــارج عمومــی، بســیج منابــع مالــی خصوصــی و ســرمایه گذاری در نــوآوری و تحقیــق و 

کــه بــا  کار بیشــتر بــا در دســت داشــتن کمتریــن منابــع موجــود خواهــد بــود: بــه نحــوی  کلیــدی بــرای انجــام  توســعه، 

گلخانــه   ای بتــوان،  گازهــای  کاربــری زمیــن و حداقــل تولیــد و انتشــار  کــود کمتــر و حداقــل تغییــرات در  منابــع آبــی و 

کــه پیشــتر  مــواد غذایــی متنوع تــر و مغذی تــری بــرای جمعیــت در حــال رشــد تولیــد نمــود. در نتیجــه همانگونــه 

ــر تبدیــل  گی ــر و فرا ، انعطاف پذی ــه ســنگ بنــای توســعه ســبز ــد ب گفتــه شــد، تحــول در سیســتم های غذایــی می توان

. )World Bank, 2022( کــره زمیــن را ارتقــا بخشــد شــود و ســامت افــراد، اقتصادهــا و 

1. International Development Association (IDA)
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کمــک بــه امنیــت غذایــی بویــژه بــا توجــه  کشــاورزی ملــل متحــد )فائــو( نیــز توصیه هایــی را بــرای  ســازمان خواربــار و 

:)FAO, 2022( کــه بــه شــرح ذیــل می باشــد بحــران اخیــر )جنــگ بیــن روســیه و اوکرایــن( ارائــه نمــوده 

ــد تمــام تــاش خــود را 	  ــان تجــارت جهانــی مــواد غذایــی و کودهــای کشــاورزی: بای ــاز نگــه داشــتن جری ب

ــی انجــام  ــرای رفــع نیازهــای داخلــی و جهان ــاز ب ــرای حفاظــت از فعالیت هــای تولیــدی و بازاریابــی مــورد نی ب

 ، کــه بــه معنــای حفاظــت از محصــوالت پایــدار داد. زنجیره هــای تأمیــن بایــد بــه حرکــت خــود ادامــه دهنــد، 

کلیــه سیســتم های لجســتیکی اســت. دام، زیرســاخت های فــراوری مــواد غذایــی و 

کشــورهای وابســته بــه واردات مــواد غذایــی از 	  یافتــن تأمین کننــدگان جدیدتــر و متنوع تــر مــواد غذایــی: 

روســیه و اوکرایــن بایــد بــه دنبــال تأمین کننــدگان جایگزیــن باشــند تــا ایــن شــوک را پشــت ســر بگذارنــد. آنهــا 

کننــد تــا دسترســی  کننــد و تولیــدات داخلــی خــود را متنــوع  همچنیــن بایــد بــه ذخایــر غذایــی موجــود تکیــه 

مــردم بــه رژیم هــای غذایــی ســالم را تضمیــن نماینــد.

: دولت هــا بایــد شــبکه های 	  کشــور ، از جملــه نیازمنــدان داخــل هــر  آســیب پذیر گروه هــای  حمایــت از 

امنیــت اجتماعــی را بــرای حمایــت از افــراد آســیب پذیر گســترش دهنــد. در اوکرایــن، ســازمان های بین المللــی 

بایــد بــرای کمــک بــه افــراد نیازمنــد وارد عمــل شــوند. در سراســر جهــان، بســیاری از مــردم بــه دلیــل درگیــری 

بوجــود آمــده بــه ســمت فقــر و گرســنگی کشــیده خواهنــد شــد و بایــد برنامه هــای حمایــت اجتماعــی بــه موقــع 

و هدفمنــدی از ســوی دولتهــا بــرای آنهــا ارائــه شــود.

گونــه اقدامــی بــرای تأمیــن مــواد غذایــی، 	  کنش هــای سیاســی موقتــی: قبــل از اتخــاذ هــر  خــودداری از وا

کاهــش تعرفه هــای واردات  دولت هــا بایــد اثــرات بالقــوه آن اقــدام را بــر بازارهــای بین المللــی در نظــر بگیرنــد. 

یــا اســتفاده از محدودیت هــای صادراتــی می توانــد بــه حــل چالش هــای امنیــت غذایــی داخلــی کشــورها در 

کنــد، امــا موجــب افزایــش قیمت هــا در بازارهــای جهانــی خواهــد شــد. کوتاه مــدت کمــک 

: شــفافیت بیشــتر و اطاعــات در مــورد شــرایط بــازار جهانــی می توانــد بــه دولت هــا 	  تقویــت شــفافیت در بــازار

گاهانه تــری  آ کشــاورزی، تصمیمــات  کاالهــای  تــا در زمــان نوســان بازارهــای  کنــد  کمــک  و ســرمایه گذاران 

گــروه G20 ایــن شــفافیت را بــا ارائــه  اتخــاذ نماینــد. ابتکاراتــی ماننــد »سیســتم اطاعــات بــازار کشــاورزی1« 

ارزیابی هــای عینــی و بــه موقــع بــازار افزایــش می دهــد.

گفــت بــا راهنمــای عمــل قــرار دادن شــواهد و تجربیــات بــه دســت آمــده از بحران هــای  لــذا بــه طــور خاصــه بایــد 

کشــاورزی  گذشــته، محــور توصیه هــای انجــام شــده توســط مراجــع بین المللــی ذیصــاح )ســازمان خــوار و بــار و 

1. Agricultural Market Information System (AMIS)
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جهــان و بانــک جهانــی( عبارتســت از حفــظ جریــان تحــرک مــواد غذایــی و نهاده هــای تولیــد از طریــق عــدم اعمــال 

کشــورهای بــزرگ صادرکننــده، همچنیــن در اولویــت قــرار دادن اقشــار فقیــر در  محدودیت هــای صادراتــی توســط 

جامعــه بــرای دسترســی بــه شــبکه های حمایتــی دسترســی بــه مــواد غذایــی، حفاظــت از تولیــد غــذا از طریــق حمایــت 

کارآمــدی و تنــوع  کشــاورزان بــه انحــای مختلــف، ایجــاد تحــول در سیســتم های تولیــدی بــه ســمت  گســترده تر از 

باالتــر بــه منظــور تامیــن امنیــت غذایــی، یافتــن تأمین کننــدگان جدیدتــر و متنوع تــر مــواد غذایــی و تقویــت شــفافیت 

کاالهــای کشــاورزی. ــازار در زمــان نوســان بازارهــای  اطاعاتــی در ب

در انتهــا بایــد خاطــر نشــان ســاخت کــه بــا توجــه بــه تجــارب حاصــل از بحران هــای گذشــته و رهنمودهــای مراجــع 

ــت  ــران دس ــن بح ــا ای ــه ب ــتای مواجه ــران در راس ــرای ای ــی ب ــه آموزه های ــوان ب ــوزه می ت ــن ح ــط در ای ــی مرتب بین الملل

یافــت. در واقــع بــه دنبــال وقــوع جنــگ میــان روســیه و اوکرایــن و محدودیت هــای ایجــاد شــده بــرای طــرف عرضــه 

در بــازار محصــوالت و نهاده هــای کشــاورزی و بــه تبــع آن رشــد قابــل توجــه قیمت هــا در بازارهــای جهانــی از یکســو و 

ضریــب بــاالی وابســتگی کشــور بــه واردات برخــی اقــام اساســی کشــاورزی چــه بــرای مصــارف انســانی )نظیــر غــات( و 

ک دام و تولیــدات کشــاورزی )نظیــر ذرت و جــو و کودهــای  چــه بــه عنــوان نهاده هــای تولیــد مــورد اســتفاده در خــورا

گذشــته در بحــث مدیریــت واردات و تأمیــن امنیــت  ، می بایســت دولتمــردان بیــش از  نیتروژنــی( از ســویی دیگــر

گاهانــه اتخــاذ نماینــد. لــذا ایــن شــرایط ضــرورت توجــه بیشــتر دولــت بــه  غذایــی اقشــار مختلــف جامعــه تصمیماتــی آ

ســبد مصرفــی اقشــار آســیب پذیرتر جامعــه در راســتای تأمیــن امنیــت غذایــی حداقلــی بــرای آنهــا را می طلبــد. در ایــن 

مســیر دولــت می بایســت بــا بســیج تمــام تــوان و نیروهــای خــود و بــا بهره گیــری از قابلیت هایــی نظیــر اســتانداردهای 

GS1 در جهــت هم افزایــی فعالیت هــای منتــج بــه تأمیــن امنیــت غذایــی جامعــه و معیشــت خانوارهــا بــه خصــوص 

گام بــردارد. اقشــار نیازمندتــر 
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پس از جنگ روسیه و اوکراین و نقش استانداردهای GS1 در بهبود شرایط
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