
مقاله تطبیقی

تطبیقــی  مطالعــه  کشــاورزی:  محصــوالت  راهبــردی  ذخایــر 
کشــورهای آســیایی و ارائــه پیشــنهادهایی بــرای ایــران تجــارب 

دریافت: 98/11/5                    پذیرش: 99/5/20

الناز میاندوآبچی1 ، نویسنده مسئول 
زهرا آقاجانی2

چکیده
جمله  از  جوامع،  نیاز  مورد  اساسی  غذایی  مواد  ذخایر  نگهداری 

است.  غذایی  امنیت  تأمین  در  دولت ها  استفاده  مورد  ابزارهای 

کشاورزی با اهداف راهبردی همچون  نگهداری ذخایر محصوالت 

در  قیمت،  تثبیت  و  بازار  کنترل  بحرانی،  شرایط  در  نیاز  تأمین 

به طوری  است.  مرسوم  امری  توسعه  حال  در  و  آسیایی  کشورهای 

که برخی، موضوع فوق را بیشتر پدیده ای آسیایی می دانند. در ایران 

و تهدیدات ناشی  زیاد  گستردگی مساحت، جمعیت  نیز به جهت 
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نگهداری  تحریم ها،  و  اقتصادی  نوسانات  آب وهوایی،  شرایط 

کاالیی مهم همواره مورد توجه بوده است.  ذخایر اقالم 

مقاله حاضر به بررسی ساختار و سازوکارهای مدیریت و نگهداری 

کشور  هشت  در  راهبردی  اهداف  با  کشاورزی  محصوالت  ذخایر 

کشورها  این  تجربیات  از  الگوبرداری  با  و  پرداخته  آسیایی  منتخب 

در  را  پیشنهادهایی  جهانی،  سازمان های  توصیه های  به  توجه  با  و 

رابطه با سیاست های نگهداری این ذخایر در ایران ارائه داده است.
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1. مقدمه: طرح مسأله
کاالیی و به خصوص  اصوال در همه کشورها، تعدادی از اقالم 

غذایی  سبد  در  را  مهمی  نقش  که  کشاورزی  محصوالت 

کشور دارند، به عنوان مواد غذایی اساسی شناخته  جمعیت 

تحت  که  می شود  نگهداری  ذخایری  آنها  برای  و  شده 

شده  نگهداری  اقالم  هستند.  دولت ها  نظارت  و  مدیریت 

غذایی  مواد  برخی  یا  کشاورزی  محصوالت  شامل  عمدتا 

حاصل فرآوری اولیه آنها می شود.

مهم  کشاورزی  محصوالت  ذخایر  نگهداری  سیاست 

محورهای  از  یکی  به عنوان   )]1[ اساسی  غذایی  )مواد 

توسط  پیش  قرن ها  از  غذایی،  امنیت  در  یسک  ر مدیریت 

نااطمینانی های  حال  این  با  می شد.  دنبال  حکومت ها 

بروز  و  سرد  جنگ  و  دوم  و  اول  جهانی  جنگ های  از  ناشی 

موجب  گذشته،  قرن  در  غذایی  مواد  گسترده  کمبودهای 

قرار  دولت ها  توجه  مورد  پیش  از  بیش  سیاست  این  شد 

تولید و تجارت جهانی  گسترش  با  و  گیرد. در دهه های بعد 

یج رنگ باخت.  کشاورزی، سیاست مزبور به تدر محصوالت 

طی  محصوالت  این  عرضه  در  جهانی  شوک  های  بروز  اما 

اتخاذ  به  را  دولت ها  توجه   ،2011 و   200۸  ،200۷ سال های 

روند،  این  داشت.  به دنبال  ذخیره سازی  سیاست  مجدد 

نظیر  آسیایی  پرجمعیت  کشورهای  برخی  در  ویژه  به طور 

قابل  وابستگی  با  کشورهای  و  اندونزی  و  هندوستان  چین، 

کشورهای  همچون  کشاورزی  محصوالت  واردات  به  توجه 

منطقه منا، بنگالدش، فیلیپین و مالزی قابل مشاهده است.

قاره  پرجمعیت  نسبتا  کشورهای  جمله  از  نیز  ایران 

که همواره با تهدیدهای ناشی از شرایط آب وهوایی،  آسیاست 

بوده  روبه رو  آنها  مانند  و  جنگ  تحریم،  اقتصادی،  نوسانات 

و  ضروری  کاالهای  ذخایر  نگهداری  جهت،  همین  به  است. 

که نقش مهمی را در تأمین امنیت  اساسی با اهداف راهبردی 

تقاضا  گهانی  نا افزایش  یا  کمبود  بروز  شرایط  در  کشور  غذایی 

همین  بر  است.  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  می کنند،  ایفا 

نگهداری  تجربیات  تطبیقی  بررسی  به  مقاله  این  در  اساس، 

آسیایی  منتخب  کشور  هشت  در  اساسی  غذایی  مواد  ذخایر 

هندوستان،  شامل  کشور  هشت  این  است.  شده  پرداخته 

متحده  امارات  سنگاپور،  مالزی،  چین،  فیلیپین،  اندونزی، 

مواردی  یک،  هر  خصوص  در  که  هستند،  عربستان  و  عربی 

آنها،  ذخایر  سطح  شده،  ذخیره سازی  کاالیی  اقالم  چون 

مالی  منابع  این ذخایر،  نگهداری  و  متولی مدیریت  نهادهای 

مربوطه و نقش بخش خصوصی در نگهداری و مدیریت ذخایر 

این  تجربیات  مقایسه  از  نهایت  در  گرفته اند.  قرار  توجه  مورد 

کشور ایران و با توجه به توصیه های بانک  کشورها با وضعیت 

جهانی، پیشنهاداتی به منظور بهبود سیاست ها و سازوکارهای 

کشور ارائه شده است. نگهداری ذخایر راهبردی در 

2. مبانی نظری و پیشینه تحقیق
الف: مبانی نظری

ذخیره  سازی   ،)2015(  ]2[ همکاران  و  کابالرو-آنتونی  فائو 

مواد غذایی اساسی توسط دولت ها ]3[ را بر حسب اهداف 

نگهداری آنها به چهار دسته تقسیم می کنند:

ذخایر  این  بحرانی:  شرایط  برای   ]4[ اضطراری  ذخایر 

گروه های  )به خصوص  جامعه  افراد  دسترسی  تضمین  برای 

کمبود موادغذایی نگهداری  آسیب دیده( در شرایط بحرانی 

می شوند. آزادسازی ذخایر در شرایط اضطراری نظیر جنگ، 

تحریم  و یا پس از بروز فجایع طبیعی صورت می گیرد. 

ذخایر احتیاطی ]5[ )ذخایر بافر یا ذخایر امنیت غذایی 

]6[(: این ذخایر برای حفظ ثبات در دسترسی و قیمت مواد 

غذایی در جامعه نگهداری می شوند. چنین ذخایری عمدتا 

کنترل عرضه داخلی و قیمت داخلی مواد غذایی به کار  برای 

فراوان  عرضه  زمان های  در  را  ذخایر  این  دولت ها،  می روند. 

تأمین  بازارها  یا  و  کشاورزان  از  غذایی،  مواد  پایین  قیمت  و 

در  قیمت ها  افزایش  از  جلوگیری  برای  الزم  مواقع  در  و  کرده 

در  عمدتا  احتیاطی  ذخایر  نگهداری  می کنند.  عرضه  بازار 

کشورهای در حال توسعه مرسوم  کشورهای آسیایی و برخی 

است.



زی: ...        93 ذخایر راهبردی محصوالت کشاور

ذخایر شبکه امن ]۷[ برای اقشار آسیب پذیر: این ذخایر 

کم درآمد و آسیب پذیر جامعه  مختص تأمین نیازهای اقشار 

تأمین  برای  مشخصا  که  هستند  سوبسیدی  قیمت های  با 

افراد  مثال  )به عنوان  مصرف کنندگان  خاصی  گروه های  نیاز 

زیر خط فقر( نگهداری می شوند.

کشورهای  توسط  معموال  ذخایر  این   :]۸[ تجاری  ذخایر 

که احتمال  کشاورزی  تولیدکننده و صادرکننده محصوالت 

کمتر است، نگهداری شده  کمبود در عرضه داخلی آنها  بروز 

کشاورزان و  و هدف اصلی آن تضمین حاشیه سود حداقلی 

چنین  است.  محصوالت  صادرات  در  تداوم  و  ثبات  حفظ 

احتیاطی  و  راهبردی  ذخایر  نگهداری  به  لزومی  کشورهایی 

ندیده و ممکن است اقدام به تعریف ذخایر تجاری نمایند 

یتنام(. )نظیر ذخایر برنج تایلند و و

ترسیم مرزهای روشن بین ذخایر فوق در عمل بسیار دشوار 

به اهداف و سیاست های  نوع ذخایر نگهداری شده  و  بوده 

که برای  کلی ذخایری را  دولت ها بستگی دارد ]9[. اما به طور 

نگهداری  اضطراری-احتیاطی(  )عمدتًا  چندگانه  اهداف 

این  کاربرد   .]10[ نامید  راهبردی«  »ذخایر  می توان  می شوند، 

کشورها نظیر چین،  اصطالح مشخصا در مورد ذخایر برخی 

کشورهای  هندوستان،  عربستان،  عربی،  متحده  امارات 

نیز  دیگر  کشورهای  در  و  می شود  مشاهده   ... و  آفریقایی 

ذخایر  کارکرد  عمال  موارد  اغلب  در  شده  نگهداری  ذخایر 

راهبردی را دارند.

صورت  در  می دهد  نشان  نیز  کشورها  تجربیات  بررسی 

اضطراری-احتیاطی  چندگانه  اهداف  با  ذخایر  نگهداری 

سطح  برای  تفکیکی  شده  ارائه  آمار  در  حداقل  )راهبردی(، 

ذخایر  این  برای  معموال  نمی گیرد.  صورت  موجودی  نوع  دو 

اما  می شود.  گرفته  نظر  در  مطلوب  حداقلی  سطح  یک 

برداشت  فصول  در  به خصوص  موجودی ها  واقعی  سطح 

می شوند،  تأمین  داخل  از  عمدتا  آنها  ذخایر  که  محصوالتی 

می تواند به بیش از مقادیر حداقلی برسد. به عالوه، دولت ها 

ممکن است بر اساس شرایط عرضه و تقاضای برخی اقالم، 

برای  مقطعی  یا  دائمی  احتیاطی  ذخایر  نگهداری  به  اقدام 

ذخایر  نگهداری  به  می توان  خصوص  این  در  نمایند.  آنها 

فیلیپین  در  ذرت  و  شکر  و  هندوستان  در  شکر  احتیاطی 

اشاره نمود ]11[. 

شامل  عمدتا  راهبردی،  ذخایر  در  نگهداری  مورد  اقالم 

)در  حبوبات  برخی  جامعه،  مصرف  مورد  اساسی  غالت 

گوشت و روغن  کشورهای آفریقایی( و به ندرت شکر،  برخی 

اقالمی  ذخیره سازی  کلی  به طور  می شود.  چین(  )نظیر 

به دلیل  سبزی  و  میوه   تخم مرغ،  و  لبنیات  گوشت،  چون 

فسادپذیری باال و هزینه های سنگین نگهداری چندان مورد 

دولت،  مداخله  به  نیاز  صورت  در  و  نبوده  دولت ها  توجه 

خصوصی  بخش  یگران  باز به  متعلق  ذخایر  طریق  از  اغلب 

در آن حوزه اقدام می شود. 

ب: بررسی مطالعات پیشین

کشاورزی با تمرکز  موضوع سیاست ذخیره سازی محصوالت 

مورد  کشور  در  مطالعات  از  معدودی  در  راهبردی،  ذخایر  بر 

انجام شده  به مرور مطالعات  ادامه  که در  گرفته  قرار  بررسی 

در یک دهه اخیر پرداخته شده است. 

تعیین  هدف  با   ،)1394( همکاران  و  نصراصفهانی 

یکرد  رو کشاورزی،  محصوالت  راهبردی  ذخایر  میزان  و  اقالم 

کشورها در ایجاد و نگهداری این ذخایر را مورد بررسی  برخی 

با  مرتبط  شاخص های  از  مجموعه ای  کمک  با  و  داده  قرار 

ذخایر  میزان  کاال،   جانشینی  و  فسادپذیری  تأمین،  مصرف، 

میرباقری  نموده اند.  پیشنهاد  را  نه گانه  راهبردی  محصوالت 

در  اساسی  محصوالت  ذخیره سازی   ،)1394( همکاران  و 

شرایط پساتحریم را مورد بررسی قرار داده  و با بررسی تجربیات 

را  پیشنهاداتی  کشور،  شرایط  و  آفریقایی  و  آسیایی  کشور  ده 

و  مداخالت  کاهش  راهبردی،  ذخایر  اقالم  کاهش  بر  مبنی 

استقرار  و  احتیاطی  ذخایر  مدیریت  قیمتی،  حمایت های 

نصراصفهانی  نهایت  در  کرده اند.  ارائه  یعی  توز عدالت 

مطالعه  را  آن  چالش های  و  غالت  ذخایر  مدیریت   ،)139۷(
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بر تجربه ذخیره سازی غالت در  نموده است. تمرکز اصلی آن 

کشورهای فیلیپین، ترکیه،  هندوستان و چین و در نهایت ایران 

بوده و سازوکارهای تنظیم عرضه و تقاضای این محصوالت از 

گرفته است.  جمله ذخیره سازی آنها مورد بررسی قرار 

بررسی  در  که  می دهد  نشان  پیشین  مطالعات  مقایسه 

مدنظر  تعریف  با  راهبردی  ذخایر  موضوع  جهانی،  تجربیات 

این  در  کمتر  تمرکز،  مورد  ابعاد  و  عمق  و  حاضر  پژوهش 

گرفته است. مطالعات مورد توجه قرار 

3  . روش تحقیق
است.  مرحله  چهار  بر  مشتمل  حاضر  پژوهش  انجام  فرایند 

در مرحله اول مبانی نظری مرتبط با سیاست های نگهداری 

و  بررسی  جهان  در  کلیدی  کشاورزی  محصوالت  ذخایر 

مطالعه  انجام  جهت  منتخب  کشورهای  و  شده  احصاء 

تجربیات  مطالعه  به  دوم  مرحله  شده اند.  تعیین  تطبیقی 

کشورهای منتخب از نقطه نظر نهاد یا نهادهای متولی، انواع 

ذخایر،  سطح  و  شده  ذخیره  اقالم  نام  استفاده،  مورد  ذخایر 

همچنین  و  خصوصی  بخش  نقش  و  ذخایر  مدیریت  نحوه 

منابع مالی مربوطه اختصاص دارد. هر دو مرحله اول و دوم 

کتابخانه ای انجام شده اند.  کمک مطالعات  به 

کتابخانه ای و بررسی  کمک مطالعات  در مرحله سوم، به 

قوانین و اسناد مرتبط، تجربه ایران در زمینه نگهداری ذخایر 

کشورهای منتخب مورد مقایسه  با  راهبردی مکتوب شده و 

تجربیات  مقایسه  از  مرحله،  آخرین  در  است.  گرفته  قرار 

با  مصاحبه  و  جهانی  بانک  توصیه های  بررسی  جهانی، 

از  مجموعه ای  امر،  خبرگان  و  متخصصان  از  تعدادی 

ذخایر  نگهداری  نظام  بهبود  برای  پیشنهادی  راه کارهای 

کشاورزی در ایران ارائه شده است. راهبردی محصوالت 

کشورهای آسیایی کاال در  4. تجربیات نگهداری ذخایر 
کشور منتخب آسیایی شامل  در این بخش تجربیات هشت 

سنگاپور،   مالزی،  چین،   فیلیپین،  اندونزی،  هندوستان، 

گرفته  قرار  مطالعه  مورد  عربستان  و  عربی  متحده  امارات 

کشورها به آنها توجه  که در مطالعه تجربیات  است. مسائلی 

شده عبارتند از: نهاد متولی، اقالم مورد ذخیر ه سازی و سطح 

بخش  نقش  و  ذخایر  مدیریت  و  نگهداری  مالی  منابع  آنها، 

خصوصی در خصوص ذخایر.

هندوستان

ذیل   ]12[ هندوستان  غذای  دولتی  شرکت  کشور،  این  در 

یع عمومی، متولی امر  وزارت امور مصرف کنندگان، غذا و توز

یع و تنظیم بازار غالت است. طبق  خرید، ذخیره سازی، توز

)اضطراری- راهبردی  ذخایر  سطح  شده،  اعالم  اطالعات 

تن  میلیون  سه  برابر  گندم  برای  و  بوده  ثابت  احتیاطی( 

)معادل مصرف 0.3۷ ماه با فرض مصرف ماهانه ۸ میلیون 

برنج 2 میلیون تن )معادل مصرف 0.23  و  کشور ]13[(  تنی 

کشور(  تنی  میلیون   ۸.5 حدود  ماهانه  مصرف  فرض  با  ماه 

فصلی  به صورت  نیز  امن  شبکه  ذخایر  است.  شده  تعیین 

در  ذخایر  این  است.  متغیر  تن  میلیون   24.5 تا   5.6 بازه  در 

دیگر  یا  و  آن  انبارهای  در  که  است  مزبور  شرکت  مالکیت 

واحدهای  و  مرکزی  انبارهای  شرکت  )نظیر  دولتی  انبارهای 

انبارهای  در  ظرفیت  کمبود  صورت  در  و  آن(  ایالتی  تابعه 

با وجودی  که در منابع  بخش خصوصی نگهداری می شود. 

برنج در هندوستان اشاره شده،  به نگهداری ذخایر تجاری 

اما شواهد و اطالعاتی از تعریف این ذخایر توسط این شرکت 

ذخیره سازی  کز  مرا احداث  اخیرا  همچنین،  ندارد.  وجود 

سازوکارهای  با  موجود  کز  مرا تجمیع  و  مدرن سازی  و  جدید 

مشارکت دولتی- خصوصی و برونسپاری اداره آنها به بخش 

گرفته است. منابع عمده تأمین  کار قرار  خصوصی در دستور 

)حدود  کوچک  ملی  پس انداز  صندوق   وام  شرکت،  مالی 

تنها  اوراق قرضه است.  و  بانکی  کوتاه مدت  ۷0%(، وام های 

اندکی بیش از یک درصد منابع مالی را بودجه دولت تشکیل 

نقدی  اعتبار  محل  از  شرکت  گردش  در  سرمایه  می دهد. 

کنسرسیومی از شصت و دو بانک تأمین می شود ]14[.
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اندونزی

 ،]15[ مالزی  لجستیک  هیأت  دولتی  شرکت  کشور  این  در 

یع غالت و به خصوص برنج  متولی خرید، ذخیره سازی و توز

هزار   300 حدود  در  برنج  برای  راهبردی  ذخایر  سطح  است. 

 31۷5 ماهانه  مصرف  فرض  با  روز  سه  مصرف  )معادل  تن 

عنوان  تحت  امن  شبکه  ذخایر  سطح  و  کشور(  در  تن  هزار 

رسکین ]16[ نیز حدود سه میلیون تن است. البته به اعتقاد 

متخصصین این میزان از ذخایر بسیار اندک بوده و سطح آن 

ماه(  سوم  یک  مصرف  )معادل  تن  میلیون  یک  باید  حداقل 

باشد ]1۷[. 

که بخش خصوصی نقشی در نگهداری  الزم به ذکر است 

و مدیریت این ذخایر ندارد. این شرکت منابع مالی الزم برای 

خرید و واردات برنج را از طریق وام های بانکی تأمین  می کند 

شرکت  برنج  خریداری  محل  از  نیز  آن  درآمد  اعظم  بخش  و 

مشکالت  بروز  حال،  این  با  می شود.  حاصل  دولت  توسط 

شرکت  این  شده  موجب  سنگین  بدهی های  و  مالی 

به  را  برنج  تأمین  هزینه های  جهت  مالی  کمک  درخواست 

کند ]1۸[. عالوه بر ذخایر فوق حدود 56 هزار تن  دولت ارائه 

اندونزی  کشاورزی  وزارت  نظارت  تحت  نیز  راهبردی  ذخایر 

تأمین  می شود.  مدیریت  و  نگهداری  ایالتی  مقامات  توسط 

در  سرمایه گذاری  و  برنج  خرید  انبار،  ساخت  جهت  مالی 

زیرساخت های محلی مرتبط، از محل بودجه دولت صورت 

نگهداری  جهت  به  که  چالش هایی  از  یکی   .]19[ می گیرد 

کشاورزی  وزارت  و  لجستیک  هیأت  توسط  مجزا  ذخایر 

اتالف  و  اندونزی مطرح می شود، تحمیل هزینه های اضافی 

منابع است.

فیلیپین

کشاورزی،  وزارت  ]20[ ذیل  کشور سازمان ملی غذا  این  در 

دولت(  دستور  )با  برنج  بازار  تنظیم  و  غذایی  امنیت  متولی 

تی  کنار غال و در  راهبردی  کشاورزی  تنها محصول  به عنوان 

این  نزد  برنج  اضطراری  ذخایر  سطح  است.  ذرت  چون 

و  روز(   15 مصرف  )معادل  تن  میلیون   0.5 حدود  سازمان 

مجموع،  در  است.  میزان  همین  نیز  احتیاطی  ذخایر  سطح 

احتیاطی  اضطراری-  ذخایر  به عنوان  برنج  تن  میلیون  یک 

نگهداری می شود ]21[. با توجه به برخورداری این سازمان از 

بودجه در سال های اخیر،  کسری  بودجه دولتی و مشکالت 

این  فعالیت های  از  برخی  گذاری  وا بر  مبنی  پیشنهاداتی 

سازمان به بخش خصوصی مطرح شده است.

چین

و  غالت  ذخیره سازی  سیاست   1990 سال  از  کشور،  این  در 

اجرا  منجمد  گوشت  ذخیره سازی  سیاست   1996 سال  از 

می شود که ذخایر این اقالم در سطوح مختلف ملی و استانی 

به عنوان ذخایر راهبردی نگهداری می شوند ]22[.

و  برنج  گندم،  چون  اقالمی  راهبردی  ذخایر  چین  دولت 

دقیق  حجم  از  که  می کند  نگهداری  را  روغن  و  شکر  ذرت، 

و  نگهداری  تأمین،  نیست.  دست  در  اطالعاتی  ذخایر  این 

در  گیاهی  منشاء  با  کشاورزی  محصوالت  ذخایر  مدیریت 

که در  چین قبال توسط نهادهای مختلفی صورت می گرفت 

عنوان  تحت  جدیدی  نهاد  در  وظایف  این  تمام   201۸ سال 

و  توسعه  ملی  کمیسیون  ذیل   ،]23[ ذخایر  و  غالت  اداره 

اصالحات چین ]24[ تجمیع شد. قلمرو وظایف این نهاد، 

دانه های  غالت،  چون  اقالمی  ذخایر  مدیریت  و  نگهداری 

گاز طبیعی  روغنی، شکر، اقالم غیرغذایی نظیر پنبه و نفت و 

ذخایر  مدیریت  و  نگهداری  وجود  این  با  برمی گیرد.  در  را 

دولتی  شرکت  عهده  بر  همچنان  چین  پنبه  و  غالت  مرکزی 

از  مستقل  مالی  لحاظ  به  که  باقیمانده   ]25[ سینوگرین 

یافت نمی کند. اداره غالت  کمکی در دولت بوده و بودجه  یا 

و ذخایر بر عملکرد این شرکت نظارت دارد ]26[.

بحرانی،  شرایط  و  طبیعی  فجایع  با  مقابله  به منظور 

به  جامعه  نیاز  تأمین  برای  اضطراری  کنش  وا سیستم  یک 

غالت،  فرآوری  زمینه  در  فعال  شرکت های  طریق  از  غالت 

این  است.  شده  طراحی  یع  توز و  حمل ونقل  ذخیره سازی، 



وردین و اردیبهشت 1400  96      شماره 106، فر

مرکز   30۸1 غالت،  فرآوری  شرکت   5۷04 شامل  سیستم 

باالخره  و  انبارداری  و  حمل ونقل  شرکت   3492 یع،  توز

مناطق  نیازهای  تأمین  برای  که  است  فروشگاه   4۸۸31

گرفته شده اند ]2۷[.  آسیب دیده به هنگام بحران در نظر 

شرکت  توسط  عمدتا  منجمد  خوک  گوشت  ذخایر 

تأمین   ،]2۸[ چین  کاالی  ذخایر  مدیریت  مرکز  نام  با  دولتی 

و نگهداری می شود ]29[. سطح ذخایر در سال 2011، حدود 

مصرف  به  توجه  با  مقدار  این  که  شده  اعالم  تن  هزار   220

ساالنه 50 میلیون تنی چین بسیار ناچیز است ]30[. 

مالزی

کشور شرکت خصوصی برناس ]31[ طبق مسئولیت  در این 

محوله توسط دولت، واردات و خرید برنج، نگهداری ذخایر 

یع برنج در بازار و پرداخت یارانه ها  آن، مدیریت فرآوری و توز

به شالی کاران را بر عهده دارد. این شرکت در ابتدا دولتی بود 

عام  سهامی  شرکت  یک  کنون  ا و  شد  خصوصی سازی  که 

یندز ]32[ است. انحصار  بوده و زیرمجموعه هلدینگ تریدو

که  بود  برناس  اختیار  در  این  از  پیش  برنج  واردات  و  تأمین 

برداشته  از میان  به دستور دولت  انحصار  این  در سال 201۸ 

حدود  شرکت،  این  نزد  برنج  راهبردی  ذخایر  سطح  باشد. 

292 هزار تن )معادل مصرف 1.3 ماه با فرض مصرف ماهانه 

230 هزار تن( است.

سوی  از  بودجه ای  هیچ گونه  شرکت،  ماهیت  به  توجه  با 

کمک های مالی  دولت به آن تخصیص داده نشده و حتی از 

دولت نیز برخوردار نیست ]33[. برناس تنها متولی نگهداری 

یت  که با توجه به جایگاه و مامور ذخایر راهبردی برنج است 

کامال  شرکت، می توان سازوکار ذخیره سازی برنج در مالزی را 

دولتی  سازمان های  توسط  کاال  ذخیره سازی  سازوکار  مشابه 

بخش  دیگر،  به عبارت  دانست.  کشورها  دیگر  در  متولی 

خصوصی نقش واقعی خود را در این حوزه ایفا نمی  کند.

سنگاپور

کاالی  کشور ذخایر راهبردی برای برنج به عنوان تنها  در این 

ویژه  بر جایگاه  که عالوه  نگهداری می شود. چرا  استراتژیک 

برنج در سبد غذایی جامعه، تأمین آن نیز به طور قابل توجهی 

در  ذخایر  این  نگهداری  و  تأمین  است.  وابسته  واردات  به 

که  می شود  اجرا   ]34[ برنج  ذخیره سازی  طرح  چارچوب 

اجرای  است.  شده  تعریف  قیمت  کنترل  قانون  ذیل  خود 

که  است   ]35[ سنگاپور  انترپرایز  هیأت  عهده  بر  فوق  طرح 

به عنوان یک نهاد دولتی وابسته به وزارت تجارت و صنعت 

نگهداری  در  نقشی  خود  دولت  می کند.  فعالیت  سنگاپور 

ذخایر راهبردی برنج نداشته و در عوض با اعمال نظارت، از 

ظرفیت های بخش خصوصی برای این امر استفاده می کند.

در این راستا، هیأت انترپرایز سنگاپور متولی صدور انواع 

مجوزها برای واردکنندگان و عمده فروشان برنج در حوزه های 

مختلفی چون واردات و عمده فروشی در داخل، عمده فروشی 

واردات  و  مجدد  صادرات  برای  واردات  داخل،  در  صرف 

برای تولید است. به عالوه، این هیأت وظیفه تعیین و اعمال 

ضوابط برای واردات برنج و نگهداری ذخایر راهبردی توسط 

بخش خصوصی را بر عهده دارد.

طبق ضوابط طرح ذخیره سازی برنج، انواع خاصی از برنج 

)شامل سفید، باسماتی، نیم جوش و ...( به عنوان برنج های 

شده اند.  تعریف  راهبردی  ذخایر  مناسب  درجه بندی  با 

این  عمده فروشی  و  واردات  مجوز  دارای  شرکت های  تمامی 

شرکت ها  این  کنند.  شرکت  فوق  طرح  در  باید  برنج ها  نوع 

به  و  کرده  از قبل مشخص  را  باید میزان واردات ماهانه خود 

برنج سفید واردات ماهانه  پایبند باشند. در مورد  اجرای آن 

باید حداقل 50 تن باشد. عالوه بر این، شرکت ها باید سطح 

ماهانه  واردات  برابر  دو  معادل  که  را  ذخایر  از  مشخصی 

برنج سفید و دو برابر متوسط واردات ماهانه دیگر انواع برنج 

کنند.  مدیریت  و  نگهداری  راهبردی  ذخایر  به عنوان  است 

شرکت ها این ذخایر را در انبارهای یک هولدینگ خصوصی 

کرده است، نگهداری می  کنند. که دولت تعیین 
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واردکنندگان  مدیریت  تحت  و  مالکیت  در  موجودی ها 

را  ذخایر  این  اضطراری  شرایط  در  دولت  و  می ماند  باقی 

کشور خریداری می کند ]36[. یع در سطح  جهت توز

امارات متحده عربی

وزارت  عهده  بر  کشور  این  در  راهبردی  ذخایر  نگهداری 

امنیت غذایی است. طبق استراتژی امنیت غذایی امارات، 

جهان  پیشتاز  هاب  به  شدن  تبدیل  کشور  این  چشم انداز 

به  اقدام  امارات  است.  نوآوری  بر  مبتنی  غذایی  امنیت  در 

برنج معادل مصرف  و  گندم، جو  راهبردی  نگهداری ذخایر 

می کند  کشور  ماه  چهار  مصرف  معادل  ذرت  و  ماه  شش 

هلدینگ  توسط  ذخایر  این  نگهداری  و  مدیریت   .]3۷[

کشاورزی الظاهره و تحت نظر دولت صورت می گیرد ]3۸[. 

از  یکی  به  متعلق  و  چندملیتی  هلدینگ  یک  شرکت  این 

مختلف  بخش های  در  که  است  امارات  بزرگ  دولتمردان 

زنجیره تأمین مواد غذایی با مصارف انسانی و دامی فعالیت 

می کند ]39[.

 عربستان سعودی

وزارت  ذیل   ]40[ سعودی  غالت  سازمان  کشور  این  در 

کشاورزی، متولی اصلی تأمین امنیت  یست، آب و  محیط ز

از جمله خرید غالت و  که وظایف متعددی،  غذایی است 

راهبردی  ذخایر   .]41[ دارد  عهده  بر  را  آنها  ذخایر  نگهداری 

موجود  ذخایر  سطح  می شود.  جو  و  گندم  شامل  کشور  این 

به ترتیب معادل مصرف شش ماه و سه ماه  این سازمان  نزد 

کشور برآورد می شود. با توجه به جایگاه این سازمان، تمامی 

هزینه تأمین، نگهداری و مدیریت ذخایر راهبردی از بودجه 

آسیاب   شرکت های  گذاری  وا اخیرا  می شود.  تأمین  دولت 

خصوصی  بخش  به  سازمان  این  مالکیت  تحت  گندم 

زمینه  در  عربستان  دولت  اقدامات  اولین  از  یکی  به عنوان 

شامل  برنامه  این  اجراست.  دست  در  خصوصی سازی 

گندم به منظور تسهیل  کوچکی از سیلوهای  گذاری بخش  وا

این  اصلی  سیلوهای  اما  بوده،  آسیاب  شرکت های  فعالیت 

که محل نگهداری ذخایر راهبردی هستند همچنان  سازمان 

تحت مالکیت و اداره این سازمان باقی خواهند ماند ]42[.

ایران

برنج،  گندم،  شامل  کاال  قلم  چهار   ،1394 سال  از  پیش  تا 

کشور لحاظ می شدند.  راهبردی  اقالم  به عنوان  روغن و شکر 

گوشت قرمز و  کنجاله سویا،  اما در آن سال اقالم جو، ذرت، 

که در قالب ذخایر احتیاطی تعریف می شدند  گوشت سفید 

حاضر  حال  در  لذا  شدند.  افزوده  راهبردی  اقالم  فهرست  به 

جو،  خام،  روغن  خام،  شکر  برنج،  گندم،  کاالی  قلم   9 برای 

ذخایر  قرمز  گوشت  و  مرغ  گوشت  سویا،  کنجاله  ذرت، 

تخصصی  مادر  شرکت  دو  می  شود.  نگهداری  راهبردی 

کشور متولی تأمین  بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام 

از  دو  هر  که  هستند  فوق  اقالم  راهبردی  ذخایر  نگهداری  و 

بودجه شرکت های دولتی بهره مند هستند. متولی اقالم گندم، 

برنج، شکر خام و روغن خام  شرکت مادر تخصصی بازرگانی 

گوشت  کنجاله سویا،  دولتی ایران و متولی اقالم جو، ذرت، 

البته  است.  دام  امور  پشتیبانی  شرکت  قرمز  گوشت  و  مرغ 

خصوص  در   139۸ سال  در  وزیران  هیأت  مصوبه  اساس  بر 

گذاری وظایف و اختیارات شرکت مادر تخصصی بازرگانی  وا

شده  مقرر  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  به  ایران  دولتی 

به  نیز  قرمز  گوشت  و  مرغ  گوشت  راهبردی  ذخایر  مسئولیت 

مسئولیت  و  شود  منتقل  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 

کنجاله و  ذخایر راهبردی نهاده های دامی شامل ذرت، انواع 

کشاورزی باشد. جو همچنان بر عهده وزارت جهاد 

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی  وظیفه دارد حداقل 

کشور را به عنوان ذخایر راهبردی اقالم  معادل مصرف سه ماه 

کند. بخش خصوصی در نگهداری ذخایر  مربوطه نگهداری 

که نزدیک به ۷0  این شرکت نقش قابل توجهی دارد. به طوری 

درصد ظرفیت ذخیره سازی مورد نیاز، از انبارها و سیلوهای 

اما  می شود،  تأمین  اجاره ای  به صورت  و  خصوصی  بخش 

خصوص  در   .]43[ دارند  قرار  شرکت  مالکیت  در  ذخایر 
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و  دام  امور  پشتیبانی  شرکت  راهبردی  ذخایر  حداقلی  سطح 

نحوه ذخیره سازی آنها اطالعاتی ارائه نشده است.

طریق  از  معمول  به طور  کشاورزی  محصوالت  ذخایر 

تأمین شده  واردات  یا  و  خرید تضمینی محصوالت داخلی 

و موجودی مازاد آنها نیز در بازارهای داخلی یا خارجی عرضه 

می شود. به کارگیری بورس های کاالیی در معامله محصوالت 

معامالت  در  شفافیت  ایجاد  ضمن  راهبردی،  کشاورزی 

از  بهره گیری  امکان  قیمت ها،  عادالنه  کشف  به  کمک  و 

یسک را در اختیار فعالین  ابزارهای تأمین مالی و مدیریت ر

بازار قرار می دهد. در این ارتباط، تأمین و عرضه محصوالت 

هزینه های  کاهش  ضمن  کاالیی  بورس های  از  داخلی 

به  تضمینی(،  قیمت  سیاست  اجرای  با  )به ویژه  دولت 

کمک می کند. این بازارها  کشاورزی نیز  توانمندسازی بخش 

عالوه بر اجرای برنامه های تنظیم بازار، می توانند نقش مهمی 

کاالهای نزدیک به انقضا با  را در تسریع و تسهیل جایگزینی 

کنند.  کاالهای جدید در ذخایر راهبردی ایفا 

5. نتیجه گیری و توصیه های سیاستی
خالصه  پیشین،  بخش  های  در  شده  بیان  موارد  به  توجه  با 

مواد  ذخایر  نگهداری  در  هشت گانه  کشورهای  تجربیات 

غذایی اساسی در جدول )1( آورده شده و با وضعیت ایران 

گرفته است. سپس نقش بخش خصوصی  مورد مقایسه قرار 

مطالعه،  مورد  کشورهای  در  ذخایر  مدیریت  و  نگهداری  در 

بررسی و مقایسه شده است.

کاالیی کشورها در نگهداری ذخایر  جدول ۱- جمع بندی تجربیات 

نهاد ذخیره کنندهکشور
اقالم مورد

ذخیره
نوع و حجم ذخایر

دوره 
کفایت

منابع مالی

هندوستان
شرکت دولتی غذای هندوستان 

)وزارت امور مصرف کنندگان، 
غذا و توزیع دولتی(

گندم
برنج

راهبردی: 3 میلیون تن 
راهبردی: 2 میلیون تن

شبکه امن: فصلی و متغیر

11 روز 
۷ روز

عمدتا وام صندوق ملی 
پس اندازهای کوچک

اندونزی
هیأت لجستیک اندونزی 

)سازمان دولتی(
برنج

راهبردی: 300 هزار تن )متعلق به هیأت 
لجستیک(

کشاورزی( راهبردی: 56 هزار تن )نظارت وزارت 
شبکه امن: 3 میلیون تن

3 روز
ناچیز

وام  بانکی و خرید 
ذخایر توسط دولت

کشاورزی(فیلیپین برنجسازمان ملی غذا )وزارت 
1 میلیون تن )0.5 میلیون تن اضطراری 

و 0.5 میلیون تن احتیاطی(
15 روز 

)هر یک(
بودجه دولت

چین
شرکت دولتی سینوگرین )کمیسیون ملی توسعه و 

اصالحات چین(
شرکت دولتی مرکز مدیریت ذخایر گوشت

گندم، برنج، ذرت
شکر، روغن 
گوشت خوک

نامعلوم
نامعلوم

راهبردی:220 هزار تن

-
-

ناچیز

خود شرکت )مستقل از 
بودجه(

خود شرکت

خود شرکت1.3 ماهراهبردی: 292 هزار تنبرنجشرکت برناس )سهامی عام(مالزی

سنگاپور
واردکنندگان مجاز برنج و )تحت نظارت هیأت 

دولتی سنگاپور انترپرایز(
برنج

راهبردی: هر واردکننده معادل دو برابر واردات 
ماهانه  )حداقل 100 تن(

-
خود واردکنندگان و خرید 

ذخایر توسط دولت

امارات
هلدینگ خصوصی )تحت نظارت 

وزارت امنیت غذایی(
گندم، جو، برنج

ذرت
راهبردی

6 ماه
2 ماه

خود شرکت

عربستان
سازمان غالت سعودی )وزارت محیط 

کشاورزی(  زیست، آب و 
گندم

جو
راهبردی
راهبردی

6 ماه
3 ماه

بودجه دولت

ایران
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی 

و شرکت پشتیبانی امور دام کشور
راهبردیاقالم 9گانه

حداقل 3 
ماه

بودجه دولت
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در ادامه جمع بندی از نقش بخش خصوصی در مدیریت 

و نگهداری ذخایر در کشورهای مورد مطالعه ارائه شده است. 

تأمین،  تولی گری  راهبردی،  ذخایر  حساس  ماهیت  به دلیل 

کشورهای  اغلب  در  راهبردی  ذخایر  مدیریت  و  نگهداری 

نهاد  یک  عهده  بر  مالزی(  و  سنگاپور  )به جز  مطالعه  مورد 

امارات متحده عربی( است،  مانند  یا شبه دولتی  )و  دولتی 

این  در  دولت ها  تصدی گری  کلی  الگوی  با  موضوع  این  که 

خصوصی  بخش  اساس،  این  بر  دارد.  همخوانی  نیز  کشورها 

یا نزدیک به صفر  یا در این حوزه نقش اندک  کشورها  در این 

در  یا  و  عربستان(  و  چین  فیلیپین،  اندونزی،   )مانند  داشته 

کز ذخیره سازی ضمن حفظ ذخایر  مرا اداره  و  زمینه ساخت 

در مالکیت دولت به فعالیت بپردازد )مانند هندوستان(. اما 

مستقیما  خصوصی  بخش  مالزی  و  سنگاپور  کشورهای  در 

که  تفاوت  این  با  است.  ذخایر  مدیریت  و  نگهداری  متولی 

شده  خصوصی سازی  شرکت  انحصار  در  امر  این  مالزی  در 

یگران متعدد بخش خصوصی  برناس بوده،  اما در سنگاپور باز

از دو سوم  نیز بیش  ایران  فعالیت می کنند. در  زمینه  این  در 

درصد ظرفیت ذخیره سازی شرکت بازرگانی دولتی در اختیار 

که از این لحاظ بخش خصوصی در  بخش خصوصی است 

اما  داشته،  هندوستان  کشور  به  نسبت  فعال تری  نقش  ایران 

محدودی  بسیار  نقش  سنگاپور  چون  کشوری  با  مقایسه  در 

کشور  را ایفا می کند. در واقع بخش خصوصی ایران برخالف 

سنگاپور هیچ گونه مالکیتی بر ذخایر ندارد.

پیشنهادها

برخی  و  بررسی  مورد  کشورهای  تجربیات  به  توجه  با 

خصوص  در  زیر  پیشنهادات  جهانی،  بانک  توصیه های 

ذخایر اقالم راهبردی در ایران قابل ارائه است:

کاالیی مورد ذخیره کاهش تدریجی تعداد اقالم 

مورد  کشورهای  اغلب  راهبردی  ذخایر  کاالیی  اقالم  تعداد 

ایران  در  بیشتر شامل غالت می شود.  و  بوده  بررسی محدود 

گوشت  برای  و دامی،  انسانی  با مصارف  بر غالت  نیز عالوه 

سفید و قرمز و روغن و شکر خام نیز ذخایر راهبردی نگهداری 

بررسی،  مورد  کشور  هشت  بین  در  استثناء  تنها  می شود. 

گندم،  که عالوه بر پنج نوع غالت )شامل  کشور چین است 

روغن  شکر،  چون  اقالمی  سویا(،  کنجاله  و  ذرت  جو،  برنج، 

این  از  می کند.  نگهداری  ذخایر  در  نیز  گوشت  و  کی  خورا

با چین مشابه  را  ایران  کاالیی ذخایر در  لحاظ می توان تنوع 

که سیاست نگهداری  دانست. بانک جهانی توصیه می کند 

ذخایر برای اقالم معدودی از بین غالت پرمصرف و ترجیحا 

به  توجه  با  چه  گر  ا  .]44[ شود  اجرایی  داخل  تولید  دارای 

از  ناشی  تهدیدات  و  تحریم ها  جمله  از  ایران  خاص  شرایط 

از  ناامنی های منطقه و فجایع طبیعی، نگهداری این تعداد 

حذف  می توان  بلندمدت  در  اما  می نماید،  توجیه پذیر  اقالم 

کم اهمیت تر را مد نظر قرار داد. به عنوان  یجی برخی اقالم  تدر

مثال با توجه به باال بودن سرانه مصرف روغن و شکر در ایران 

به جامعه تحمیل  آن  اثر مصرف  در  که  و هزینه های درمانی 

یجی ذخایر و در نهایت خارج شدن آنها  کاهش تدر می شود، 

مشابه  به طور  است.  پیشنهاد  قابل  نه گانه  اقالم  فهرست  از 

گوشت  گوشت قرمز به جهت قابلیت جایگزینی آن با  حذف 

گیرد. مرغ نیز می تواند مد نظر قرار 

به  وابستگی  و  خودکفایی  میزان  اساس  بر  ذخایر  سطح  تنظیم 

واردات

کشورهای آسیای جنوب و جنوب شرق  که در  به نظر می رسد 

سطح  هستند،  نیز  شده  ذخیره  اقالم  تولیدکننده  خود  که 

پوشش  را  کشور  ماه  یک  از  کمتر  مصرف  معموال  ذخایر 

از  باالیی  درجه  که  غربی  آسیای  کشورهای  در  اما  می دهد. 

وابستگی به واردات به اقالم ذخیره شده در آنها وجود دارد، 

شامل  را  کشور  مصرف  ماه  شش  تا  سه  حدود  ذخایر  سطح 

می شود. به عبارت دیگر، هر چه میزان تولید اقالم مورد ذخیره 

در کشورها کمتر بوده و وابستگی بیشتری به واردات آنها وجود 

داشته باشد، سطوح باالتری از ذخایر نگهداری می شود. 
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راهبردی  اقالم  ذخایر  دقیق  میزان  خصوص  در  چه  گر  ا

توجه  اما  نیست،  دست  در  دقیقی  اطالعات  کشور  نه گانه 

برای  ذخیره سازی  سطح  می شود  پیشنهاد  فوق،  الگوی  به 

کمتری به واردات  که از وابستگی  گندم  اقالمی چون برنج و 

چون  اقالمی  برای  و  شده  گرفته  نظر  در  پایین تر  برخوردارند، 

نهاده های دامی و تا حدودی روغن و شکر خام سطح ذخایر 

باالتر تعیین شود. بانک جهانی توصیه می کند سطح ذخایر 

ماه  سه  تا  یک  بین  راهبردی،  اهداف  برای  شده  نگهداری 

کشور باشد. مصرف 

در خصوص سطح  برای تصمیم گیری  نظام مند  تدوین چارچوب 

کنترل هزینه های مترتب نگهداری و مدیریت آنها ذخایر، به منظور 

کاالیی توسط  که نگهداری سطح باالیی از ذخایر  با وجودی 

اما طبق  دولت ها اغلب سیاست مطلوبی قلمداد می شود، 

نگهداری  و  مدیریت  هزینه های  جهانی،  بانک  برآوردهای 

این ذخایر و هزینه های جانبی نظیر از دست رفتن موجودی 

در نتیجه ذخیره سازی و جابه جایی نامناسب و حتی فساد 

کشورها  اداری، معادل 0.5 تا 2 درصد تولید ناخالص داخلی 

و  است  توجهی  قابل  رقم  که  می دهد  اختصاص  خود  به  را 

این بانک در خصوص آثار هزینه ای نگهداری سطح باالیی 

داده  هشدار  توسعه  حال  در  کشورهای  به  متعدد  ذخایر  از 

است. 

اقالم  مصرف  ماه  چندین  ذخیره سازی  اوصاف  این  با 

کشورمان می تواند مستلزم صرف هزینه های قابل  متعدد در 

اقالم  مقدار  و  تعداد  بین  توازن  برقراری  لذا  باشد.  توجهی 

مترتب  هزینه های  حفظ  به منظور  ذخایر  در  نگهداری  مورد 

پیشنهاد  راستا،  این  در  است.  ضروری  معقول  سطحی  در 

برای تصمیم گیری در خصوص  نظام مند  می شود چارچوبی 

چنین  شود.  طراحی  کشور  در  راهبردی  اقالم  ذخیره سازی 

اقالم  تعیین  معیارهای  شامل  حداقل  می تواند  چارچوبی 

بازنگری  زمانی  بازه های  یک،  هر  ذخایر  سطح  و  راهبردی 

زمینه  این  در  باشد.  از ذخایر  برداشت  و شرایط  تصمیمات 

بحران ها  وقوع  مقیاس  و  احتمال  نظیر  عواملی  به  توجه 

سرعت  و  تقاضا  و  عرضه  تعادل  عدم  بروز  شرایط  سایر  و 

تکمیل مجدد ذخایر مصرف شده به هنگام بحران، می تواند 

نیاز  مورد  راهبردی  ذخایر  مطلوب  سطح  از  دقیق تری  برآورد 

پایش  نظام های  از  بهره گیری  این،  بر  به دست دهد. عالوه  را 

بازار و هشدار سریع در خصوص روندها و مخاطرات داخلی 

و خارجی مرتبط با عرضه و تقاضای اقالم راهبردی به منظور 

هزینه های  کنترل  و  نیاز  مورد  ذخایر  سطح  صحیح  برآورد 

مترتب آن ضروری است.

کشور شفاف سازی جایگاه ذخایر احتیاطی اقالم راهبردی 

تعریف مرزهای شفاف و واضح بین اهداف ذخایر اضطراری 

کشورهای  و احتیاطی امری دشوار بوده و از این رو در غالب 

یکدیگر  از  احتیاطی  و  اضطراری  ذخایر  مطالعه،  مورد 

کاربردهای  با  راهبردی  و تحت عنوان ذخایر  تفکیک نشده 

در  می دهد  نشان  بررسی ها  می شوند.  نگهداری  چندگانه 

کشور ما نیز تعریف قانونی و سازوکار بودجه ای مجزایی برای 

ذخایر احتیاطی لحاظ نشده و در صورت نیاز به تنظیم بازار 

می شود.  استفاده  راهبردی  ذخایر  از  قیمت ها،  تثبیت  و 

مدیریت  نظام  شدن  شفاف تر  به منظور  می شود  پیشنهاد 

و  برداشت  شرایط  و  سازوکار  راهبردی،  ذخایر  بر  نظارت  و 

جایگزینی موجودی برای مقاصد اضطراری و تنظیم بازار به 

دقت تعریف شود. 

طراحی سازوکار فرآوری و توزیع ذخایر راهبردی در شرایط بحرانی

صرف نگهداری مقادیر قابل توجهی از ذخایر اقالم راهبردی، 

تضمین کننده تأمین نیازهای جامعه به هنگام بحران نبوده 

یع  توز و  فرآوری  شبکه های  در  نقص  و  کارایی  نا نوع  هر  و 

می تواند به مانعی مهم در تحقق مطلوب این امر تبدیل شود. 

حصول  جهت  مناسب  سازوکارهای  وجود  راستا،  این  در 

گرفتن این ذخایر جهت مصارف  اطمینان از در دسترس قرار 

جمعیت هدف در مناطق مختلف ضروری است. به عنوان 

مثال کشور چین سازوکاری اضطراری متشکل از شرکت های 
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و  حمل ونقل  شرکت های  یع،  توز کز  مرا غالت،  فرآوری 

نیازهای  تأمین  جهت  را  منتخب  فروشگاه های  و  انبارداری 

با  است.  نموده  طراحی  بحران  شرایط  در  غالت  به  جامعه 

چنین  می رسد  به نظر  گرفته،  صورت  بررسی های  به  توجه 

کشور ما )حداقل در مورد اقالم  سازوکاری در حال حاضر در 

پیشنهاد  لذا  ندارد.  وجود  انسانی(  مصرف  دارای  راهبردی 
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