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چکیده
یکی از مهم ترین وظایف دولت ها، حصول اطمینان از برآورده شدن 

نیازهای اساسی جوامع به مواد غذایی و نیازهای بخش های تولیدی 

کاالیی مهم در شرایط وقوع بحران است.  و خدماتی حیاتی به اقالم 

در کشورهای توسعه یافته  اروپا، آمریکای شمالی و اقیانوسیه، سه نوع 

رویکرد قالب در این زمینه مشاهده است. در رویکرد اول، نیازهای 

مزبور با استفاده از ذخایر اضطراری نگهداری شده برای انواع اقالم 

دیگر  رویکرد  دو  در  اما  می شوند.  برطرف  مهم  غیرغذایی  و  غذایی 

بدون نگهداری ذخایر، از سازوکارهای متفاوتی برای تأمین نیازهای 

بر  یا  مرکزی  دولت های  دوم،  رویکرد  در  می گیرند.  بهره  کشورها 

همکاری نهادها و دولت های محلی در زمان بحران اتکا می کنند و 

یا قوانین به دولت ها اجازه می دهد تحت شرایط خاصی مستقیما در 

زمان بحران اقدام به خرید مواد غذایی مورد نیاز نموده و بعدا هزینه 

آن را به طرف های مربوطه بپردازند. در رویکرد سوم، دولت ها صرفا 

اقدام  تنها در صورت ضرورت  و  کرده  اتکا  آزاد  بازار  بر سازوکارهای 

ذخایر  نگهداری  سیاست  اجرای  به  توجه  با  می کنند.  مداخله  به 

راهبردی کاالهای اساسی و اقالم دارویی و پزشکی در ایران، پژوهش 

از  که  کشورهای توسعه یافته  از  حاضر به بررسی تجربیات آن دسته 

از  پس  راستا،  این  در  می پردازد.  می گیرند،  بهره  مشابهی  سیاست 

اضطراری  ذخایر  نگهداری  و  مدیریت  سازوکارهای  تحلیل  و  تبیین 

ایاالت  و  اسلوونی  چک،  جمهوری  آلمان،  فنالند،  کشور  پنج  در 

نگهداری  سیاست های  اجرای  بهبود  برای  پیشنهاداتی  متحده، 

کشور ارائه شده است. ذخایر راهبردی در 
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1. مقدمه: طرح مسأله
تهدیدات  انواع  معرض  در  کشورها  که  ی  امروز جهان  در 

آب وهوایی، حوادث طبیعی، همه گیری، جنگ  های نظامی 

هستند،  نشده  پیش  بینی  رخدادهای  دیگر  و  اقتصادی  و 

اختالل  بروز  از  جلوگیری  همچنین  و  غذایی  امنیت  تأمین 

نظیر  خدماتی  بخش های  و  تأمین  زنجیره های  فعالیت  در 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا،  بهداشت، 

کاالیی  ذخایر  ی  نگهدار دولت ها  متداول  ابزارهای  از  یکی 

نیازهای  شدن  تأمین  از  اطمینان  حصول  جهت  ی  اضطرار

اقالم  دیگر  و  راهبردی  غذایی  اقالم  به  جامعه  اساسی 

شرایط  در  حیاتی  خدماتی  و  تولیدی  بخش های  نیاز  مورد 

و  تهدیدات  تنوع  جهت  به  نیز  ایران  در  است.  بحران  وقوع 

سیاست  اجرای  به  اقدام  دولت  غذایی،  امنیت  اهمیت 

استفاده  برای  ی  کشاورز اساسی  کاالهای  ذخایر  ی  نگهدار

مقاصد  برای  یا  و  غیرمترقبه(  و  )مترقبه  بحرانی  شرایط  در 

ی)در شرایط عادی و به هنگام بروز قیمت های  تنظیم بازار

تقویمی( می کند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی 

ی ذخایر  تطبیقی تجربیات کشورهای توسعه یافته در نگهدار

ی به منظور بهبود اجرای این سیاست  ی و الگوبردار اضطرار

در کشور است. 

را  توسعه یافته  کشورهای  سیاست های   ،)2015( بن یودا 

سه  به  بحرانی  شرایط  در  کاالیی  نیازهای  تأمین  با  رابطه  در 

از  استفاده  اول،  یکرد  رو  .]1[ است  کرده   طبقه بندی  یکرد  رو

و  غذایی  اقالم  انواع  ذخایر  ی  نگهدار و  مدیریت  سیاست 

در  مشخصی  نهادهای  یکرد  رو این  در  است.  غیرغذایی 

اقالم  برای  کاال  ذخایر  مدیریت  یا  ی  نگهدار متولی  کشورها 

نیز  غیردولتی  بخش  از  است  ممکن  و  هستند  شده  تعیین 

شود.  استفاده  ذخایر  ی  نگهدار و  تأمین  برای  نیاز  برحسب 

اسلوونی  و  چک  ی  جمهور متحده،  ایاالت  فنالند،  آلمان، 

سوم  و  دوم  یکردهای  رو در  هستند.  کشورها  دست  این  از 

سازوکارهای  از  ی  اضطرار ذخایر  ی  نگهدار به جای  دولت ها 

ی  یکرد دوم دولت ها یا بر همکار دیگری بهره می گیرند. در رو

استمرار  از  اطمینان  برای  محلی  دولت های  و  نهادها  بین 

تأمین کاالهای مورد نیاز جامعه )به خصوص مواد غذایی( در 

شرایط بحرانی نظارت می کنند و یا قوانین به دولت ها اجازه 

غذایی  مواد  مستقیم  به طور  خاصی  شرایط  تحت  می دهد 

ی کنند و بعدا هزینه  مورد نیاز را در همان زمان بحران خریدار

کشورهایی نظیر  کنند.  را به طرف های فروشنده پرداخت  آن 

ی می کنند. در  یکرد پیرو استرالیا،  فرانسه و لهستان از این رو

یکرد سوم، اتکای صرف دولت ها بر سازوکارهای بازار آزاد  رو

ولی  است،  بحرانی  شرایط  در  جامعه  نیازهای  تأمین  برای 

ی  در شرایط خاص ممکن است اقدامات مداخله ای ضرور

دانمارک،  اتریش،  چون  کشورهایی  شود.  اجرا  آنها  توسط 

اغلب  می گیرند.  قرار  گروه  این  در  نروژ  و  سوئد  انگلستان، 

را در دهه های  کشورها ذخایر مواد غذایی و غیرغذایی  این 

یج این سیاست را کنار  ی می کردند، اما به تدر گذشته نگهدار

ی ذخایر  گذاشتند. عالوه بر این، در برخی کشورها بر نگهدار

کید  تأ افراد  و  خانوارها  نزد  در  بحران  شرایط  برای  ی  اضطرار

می شود و در این رابطه دستورالعمل هایی نیز منتشر می گردد.

کشورهای  تجربیات  بررسی  حاضر  پژوهش  هدف 

جهت  کاال،  ی  اضطرار ذخایر  ی  نگهدار در  توسعه یافته 

قلمرو  لذا  کشور است.  به کارگیری در  برای  ارائه پیشنهاداتی 

که  می شود  اول  یکرد  رو با  کشورهای  گروه  شامل  مطالعه 

کشور  ایران دارند. در خصوص هر  با  یکردی تقریبا مشابه  رو

 ، آنها، سطح ذخایر کاالیی  اقالم  و  انواع ذخایر  نهاد متولی، 

دولت  و  خصوصی  بخش  نقش  مربوطه،  مالی  سازوکارهای 

ی ذخایر مورد بررسی قرار گرفته است.  در مدیریت و نگهدار

کشورها، پیشنهاداتی  پس از جمع بندی و مقایسه تجربیات 

ذخایر  ی  نگهدار سازوکارهای  و  سیاست ها  بهبود  به منظور 

ارائه شده است. 

یف و مبانی نظری 2. تعار
توسط  کاالها  ی  ذخیره ساز مبانی  و  یف  تعار مطالعه  در 

کاربردهای  دولت ها، مهم ترین مسأله در وهله اول اهداف و 
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ی شده  متفاوت ذخایر و در وهله بعدی نوع کاالهای نگهدار

است. در این رابطه، در این بخش ابتدا طبقه بندی از انواع 

ادبیات  بر اساس  آنها  کاربرد  و  این ذخایر برحسب اهداف 

یکردهای  رو از  کلی  تصویری  سپس،  می شود.  ارائه  جهانی 

متفاوت کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در نوع ذخایر 

ی شده و اقالم کاالیی مرتبط آورده شده است.  نگهدار

طبقه بندی انواع ذخایر

ی  نگهدار ذخایر  انواع   ،)2015( همکاران  و  -آنتونی  کابالرو

به شرح  آنها  کاربرد  و  توجه هدف  با  را  توسط دولت ها  شده 

ذیل دسته بندی کرده اند ]2[:

هدف -  بحرانی:  شرایط  جهت   ]3[ ی  اضطرار ذخایر 

خانوارها  دسترسی  تضمین   ، ذخایر این  ی  نگهدار از 

و  غذایی  مواد  به  آسیب دیده(  جوامع  )به خصوص 

به  کشورها  حیاتی  خدماتی  و  تولیدی  بخش های  گاه 

انواع  بروز  صورت  در  واسطه ای  کاالهای  و  اولیه  مواد 

نظیر  ی  اضطرار شرایط  در  ذخایر  این  است.  بحران ها 

گرفته می شوند.  جنگ، تحریم  یا فجایع طبیعی به کار 

ی شده تنها زمانی استفاده می شوند  موجودی نگهدار

ی را اعالم کند. که دولت رسما شرایط اضطرار

امنیت -  ذخایر  یا  بافر  )ذخایر   ]4[ احتیاطی  ذخایر 

و  غذایی  مواد  با  مرتبط  ذخایر  این   :)]5[ غذایی 

که  هستند  ی  کشاورز اساسی  محصوالت  به خصوص 

شرایط عرضه و تقاضا و در نتیجه قیمت آنها در طول 

 ، ذخایر این  کاربرد  است.  نوسان  در  مختلف  فصول 

تنظیم بازار مواد غذایی و محافظت از منافع کشاورزان 

است. 

تأمین -  مختص  ذخایر  این   :]6[ امن  شبکه  ذخایر 

با  مختلف  غذایی  مواد  به  کم درآمد  افراد  نیازهای 

هستند  رایگان  به صورت  یا  یارانه ای  قیمت های 

اقشار  از  حمایت  ملی  برنامه های  اجرای  برای  که 

ی می شوند.  آسیب پذیر نگهدار

توسط -  معموال  ذخایر  این   :]7[ ی  تجار ذخایر 

و  تولیدکننده  که  می  شود  ی  نگهدار کشورهایی 

ی بوده و احتمال بروز  کشاورز صادرکننده محصوالت 

کم  بسیار  آنها  داخلی  بازار  در  محصوالت  این  کمبود 

ی و به طور مشخص  باشد. این ذخایر با اهداف تجار

جهت تضمین حاشیه سود حداقلی کشاورزان و تداوم 

ی می شوند.  صادرات، نگهدار

شفافی  و  دقیق  مرزهای  عمل  در  که  است  ذکر  به  الزم 

ی  کشاورز محصوالت  با  ارتباط  در  فوق  ذخایر  انواع  بین 

یکرد و اهداف  و مواد غذایی وجود ندارد و نوع ذخایر به رو

دولت های مربوطه بستگی دارد ]8[.

تفاوت رویکرد در نگهداری ذخایر کاالیی توسط کشورها

و  توسعه  حال  در  کشورهای  یکرد  رو می دهد  نشان  بررسی ها 

عموما  کاال  ذخایر  ی  نگهدار سیاست های  در  توسعه یافته 

کی نیز در این زمینه مشاهده  متفاوت بوده و البته نقاط اشترا

یکرد  رو توسعه،  حال  در  کشورهای  در  کلی  به طور  می شود. 

یا  و  اساسی  ی  کشاورز محصوالت  ذخایر  ی  نگهدار غالب 

ی و احتیاطی  کارکرد همزمان اضطرار مواد غذایی مهم با دو 

نوع  از  عمدتا  ذخایر  توسعه یافته،  کشورهای  در  اما  است. 

را  کاالها  از  متنوع تری  طیف  است  ممکن  و  بوده  ی  اضطرار

کشورها با توجه به استقرار نظام بازار آزاد  شامل شود. در این 

ی،  کشاورز محصوالت  بازار  در  دولت  حداقلی  مداخله  و 

ممکن  چند  هر  نیست.  رایج  احتیاطی  ذخایر  ی  نگهدار

ی  نگهدار به  اقدام  خاصی  شرایط  تحت  دولت ها  است 

ی  کشاورز محصوالت  برخی  برای  موقت  احتیاطی  ذخایر 

نمایند.

تنظیم  اهداف  مهم ترین  از  یکی  که  است  کید  تأ به  الزم 

، تأمین کاالی مورد جامعه در شرایط عادی، در زمان های  بازار

غیرعادی  شرایط  در  همچنین  و  تقویمی  قیمت های  بروز 

ی ذخایر  ناشی از وقوع هر نوع بحران است. بنابراین نگهدار

در  استراتژیک  ی  کشاورز کاالهای  برای  دائمی  احتیاطی 
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کشورهای در حال توسعه، به معنای استفاده از این ذخایر در 

هر دو شرایط عادی و بحرانی می شود و امکان تفکیک این 

دو از یکدیگر معموال وجود ندارد. در نتیجه، چنین ذخایری 

ی  نگهدار احتیاطی  و  ی  اضطرار اهداف  برای  همزمان  که 

بدیهی  می شوند.  نامیده   »]9[ راهبردی  »ذخایر  می شوند، 

تنظیم  سیاست  که  توسعه یافته ای  کشورهای  در  که  است 

آنها شامل مداخله حداقلی دولت است، نقش ذخایر  بازار 

به تأمین نیازهای جامعه در شرایط بحرانی محدود می شود.

 در ادامه توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه شده 

است:

کشورهای در حال توسعه: در این کشورها، عمدتا تمرکز - 

و  ی  کشاورز محصوالت  راهبردی  ذخایر  ی  نگهدار بر 

ذخایر  این  ی  نگهدار است.   ]10[ اساسی  غذایی  مواد 

یاد، مخاطرات آب وهوایی  ز به دالیلی چون جمعیت 

آسیا  در  ی،  کشاورز کاالهای  واردات  به  وابستگی  و 

اقالم  تنوع  است.  رایج  بسیار  آفریقا  و  ایران(  )شامل 

به  بسته  و  بوده  محدود  معموال  ذخایر  این  در  کاالیی 

یا  یا چند قلم غالت  ، شامل یک  سبد مصرفی خانوار

کشورها همچون  راهبردی می شود. در برخی  حبوبات 

نیز  شکر  و  روغن  گوشت،  چون  اقالمی  ایران  و  چین 

ی  ذخیره ساز کلی  به طور  البته  می شود.  ی  نگهدار

سنگین  هزینه های  به دلیل  فسادپذیر  غذایی  اقالم 

و  نیست  توجه  مورد  دیگر  کشورهای  در  چندان  آن 

ذخایر  طریق  از  اغلب   ، بازار تنظیم  به  نیاز  صورت  در 

بر  متعلق به بخش خصوصی استفاده می شود. عالوه 

برخی  برای  مستقل  احتیاطی  ذخایر  ی  نگهدار این، 

کشورها  اقالم غیراساسی به صورت دائمی یا موقت در 

در  ی  تجار ذخایر  ی  نگهدار همچنین  است.  مرسوم 

می شود  مشاهده  برنج  بزرگ  تولیدکننده  کشورهای 

 .]11[ ،]8[

عمدتا -  کشورها،  این  یکرد  رو توسعه یافته:  کشورهای 

ی برای تأمین نیازهای جامعه  ی ذخایر اضطرار نگهدار

و بخش های اقتصادی و یا خدماتی حیاتی در شرایط 

گسترده ای  طیف  شده  ذخیره   اقالم  است.  بحرانی 

نیاز  مورد  اقالم  صنعتی ،  اولیه  مواد  غذایی،  اقالم  از 

بخش های خدماتی نظیر بهداشت و مانند آن را شامل 

 ، ی ذخایر مزبور می شوند. با توجه به هزینه های نگهدار

خصوصی  بخش  ظرفیت   از  بیشتر  کشورها  این  در 

گرفته می شود. برخالف  برای اجرای این سیاست بهره 

از  توسعه،  حال  در  کشورهای  در  مرسوم  یکرد  رو

استفاده  ی  بازار تنظیم  مقاصد  برای  ی  اضطرار ذخایر 

نمی شود. اما چنانچه اشاره شد، تحت شرایط خاصی 

محصوالت  برای  موقت  ولی  مستقل  احتیاطی  ذخایر 

کشورهای  مثال،  به عنوان  می شود.  تشکیل  ی  کشاورز

ی  کشاورز پایی در چارچوب سیاست های مشترک  ارو

و  بازار  در  مازاد  عرضه  هنگام  به  تنها  پا،  ارو اتحادیه 

تشکیل  به  اقدام  قیمت ها  سقوط  از  جلوگیری  برای 

ی می کنند.  ذخایر احتیاطی محصوالت کشاورز

3. بررسی مطالعات پیشین
معدودی  در  ی،  کشاورز محصوالت  راهبردی  ذخایر  موضوع 

و  میرباقری  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  داخلی  مطالعات  از 

کشور آسیایی  همکاران )1394(، ضمن مطالعه تجربیات ده 

شرایط  در  اساسی  محصوالت  ی  ذخیره ساز آفریقایی،  و 

در  پیشنهاداتی  آنها  داده اند.  قرار  بررسی  مورد  را  پساتحریم 

و  مداخالت  کاهش  راهبردی،  ذخایر  اقالم  کاهش  با  ارتباط 

استقرار  و  احتیاطی  ذخایر  مدیریت  قیمتی،  حمایت های 

همکاران  و  نصراصفهانی  کرده اند.  ارائه  یعی  توز عدالت 

ذخایر  ی  نگهدار در  را  کشورها  برخی  یکرد  رو  ،)1394(

کمک  به  و  کرده  تحلیل  ی  کشاورز محصوالت  راهبردی 

تأمین،  مصرف،  با  مرتبط  شاخص های  از  مجموعه ای 

محصوالت  الزم  ذخایر  میزان  کاال،   جانشینی  و  فسادپذیری 

 ،)1397( نصراصفهانی  نموده اند.  پیشنهاد  را  کشور  راهبردی 

ی غالت در چهار کشور آسیایی  با بررسی تجربیات ذخیره ساز
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این  تقاضای  و  تنظیم عرضه  به تحلیل سازوکارهای  ایران،  و 

محصوالت پرداخته است. در نهایت، میاندوآبچی و آقاجانی 

ی ذخایر راهبردی  ساختار و سازوکارهای مدیریت و نگهدار

مطالعه  آسیایی  کشور  هشت  در  را  ی  کشاورز محصوالت 

توجه  با  و  کشورها  این  تجربیات  از  ی  الگوبردار با  و  نموده اند 

به توصیه های سازمان های جهانی، پیشنهاداتی را در رابطه با 

ی این ذخایر در ایران ارائه داده اند. سیاست های نگهدار

حاصل  نتیجه  این  داخلی  پیشین  مطالعات  بررسی  از 

ی ذخایر راهبردی  که تمامی آنها، تجربیات نگهدار می شود 

کنون  در کشورهای آسیایی و آفریقایی را پوشش داده اند و تا

کشورهای  در  مشابه  تجربیات  خصوص  در  مطالعه ای 

پا و آمریکای شمالی( - که موضوع  توسعه یافته )مشخصا ارو

نوشتار حاضر است- صورت نگرفته است. 

4. تجربیات نگهداری ذخایر اضطراری کاال در کشورهای 
منتخب اروپا و آمریکای شمالی

ی  در این بخش، تجربیات پنج کشور فنالند، آلمان، جمهور

ی  نگهدار سیاست  از  که  متحده  ایاالت  و  اسلوونی  چک، 

گرفته  قرار  بررسی  مورد  می گیرند،  بهره  کاال  ی  اضطرار ذخایر 

نوع  متولی،  نهاد  چون  مواردی   ، کشور هر  مورد  در  است. 

انواع  خام،  نفت  جز  )به  شده  ذخیره  اقالم   ، ذخایر کاربرد  و 

بخش  نقش  و  دولت  نقش  نظامی(،  اقالم  و  سوخت ها 

ی  خصوصی تبیین شده است. چنانچه اشاره شد، نگهدار

ی- احتیاطی( در این  ذخایر راهبردی )کارکرد دوگانه اضطرار

کشورها معمول نیست و تجربیات بیان شده مشخصا ذخایر 

ی را پوشش می دهند. اضطرار

تجربه کشور فنالند

ی در زمینه تأمین امنیت عرضه  کشور سیاست گذار در این 

کاالها و خدمات در شرایط بحرانی سابقه طوالنی دارد. طی 

جنگ جهانی اول، فنالند با احساس نیاز به به کارگیری این 

کمیته ها و شوراهایی  یکرد، در دهه های 20 و 30 میالدی  رو

نیاز  و  آغاز جنگ جهانی دوم  با  کرد.  ایجاد  زمینه  این  را در 

زمینه  در  ی  سیاست گذار آمادگی،  سطح  افزایش  به  کشور 

برای  ی  اضطرار خدمات  و  کاالها  عرضه  امنیت  تأمین 

این  کنون  تا زمان  آن  از  گرفت.  قرار  ویژه  توجه  مورد  جامعه 

یکرد توسط این کشور دنبال شده است.  رو

که هنوز سیاست  ی است  کشور اسکاندیناو فنالند تنها 

سیاست  این  می کند.  دنبال  را  کاالیی  ذخایر  ی  نگهدار

نیازهای  عرضه  »امنیت  چارچوب  سنتی  بخش  واقع  در 

دیگری  اقدامات  با  که  می شود  قلمداد  کشور  ی«  اضطرار

استمرار  برای  الزم  تدابیر  اتخاذ  و  برنامه ریزی  جمله  از 

خدمات  ارائه  و  محصوالت  تولید  با  مرتبط  فعالیت های 

بخش  مشارکت  بر  کید  تأ )با  ی  اضطرار شرایط  در  حیاتی 

خصوصی( تکمیل می شود. بر اساس آنچه دولت فنالند در 

خدماتی  و  تولیدی  فعالیت های  کرده،  مصوب   2018 سال 

حیاتی شامل تأمین غذا، مراقبت های بهداشتی و خدمات 

خدمات  ارائه  و  محصوالت  تولید  نهایت  در  و  صنایع  پایه، 

پشتیبانی برای دفاع نظامی تعیین شده است. 

وزارت  ذیل   »]12[ )نسا(  ی  اضطرار تأمین  ملی  »آژانس 

اشتغال و اقتصاد، از زمان تاسیس در سال 1993 متولی توسعه 

ی  کشور در شرایط اضطرار نیازهای  تأمین  در  امنیت  و حفظ 

است.  شده  تشکیل  عرضه«  امنیت  »قانون  اساس  بر  و  بوده 

ی  ی برای تأمین و نگهدار برنامه ریزی و اتخاذ اقدامات ضرور

ذخایر ملی از اقالم متنوع غذایی و غیرغذایی، از جمله وظایف 

دفاع  ملی  هیات  دبیرخانه  به عنوان  آژانس،  است.  آژانس  این 

اقتصادی نیز فعالیت می کند. این نهاد توسط صندوق تأمین 

ی ملی تأمین مالی می شود. دولت هر پنج سال یک بار  اضطرار

خطوط راهنمای کلی را برای آژانس تعیین می کند.

شده اند  تعریف  ذخایر  از  نوع  سه  فنالند،  قوانین  طبق 

ی  اضطرار تأمین  ملی  آژانس  مالکیت  یا  نظارت  تحت  که 

ی می شوند ]13[: نگهدار

ی -  ذخایر دولتی ]14[: این ذخایر نزد نهاد نسا نگهدار

فعالیت های  استمرار  و  رفاه  تأمین  آن  هدف  و  شده 
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و  غذایی  مواد  و  ی  انرژ تولید  به خصوص  و  اقتصادی 

است.  ی  اضطرار شرایط  در  بهداشتی  خدمات  ارائه 

فنالند  در  شده  تولید  غالت  شامل  شده  ذخیره  اقالم 

تولید  نهاده های  انواع  و  گندم  )عمدتا  نهاده ها  و 

با  دامی  نهاده های  و  بذر  نظیر  ی  کشاورز محصوالت 

پزشکی،  تجهیزات  انواع  واردات(،  به  باال  وابستگی 

انبارهای  می شود.  نظامی  مهمات  اولیه  مواد  نفت، 

سّری این ذخایر به صورت غیرمتمرکز در نقاط مختلف 

کنده هستند. سطح ذخایر غالت و نهاده ها  کشور پرا

به اندازه مصرف شش ماه و نفت و فرآورده های نفتی 

به اندازه حداقل پنج ماه کشور است ]15[.

قانون -  طبق  دارویی:  اقالم   ]16[ الزامی  ذخایر 

تضمین  به منظور  و  دارویی  اقالم  الزامی  ی  ذخیره ساز

ی، بخش خصوصی  عرضه این اقالم در شرایط اضطرار

ی ذخایر برای  و برخی نهادهای دولتی ملزم به نگهدار

در  شده  ی  نگهدار اقالم  هستند.  شده  مشخص  اقالم 

کسن،  ذخایر بیش از 1400 قلم انواع داروهای حیاتی، وا

می شود.  بسته بندی  مواد  و  افزودنی  مواد  اولیه،  مواد 

تولیدکنندگان،  با  ذخایر  این  ی  نگهدار مسئولیت 

ملی  موسسه  و  بیمارستانی  واحدهای  واردکنندگان، 

اقالم  الزامی  ذخایر  سطح  است.  رفاه  و  سالمت 

واردکننده  و  تولیدکننده  شرکت های  نزد  در  دارویی 

برحسب  و  آنها  ساالنه  فروش  میزان  اساس  بر   ، دارو

ماه  ده  یا  شش  سه،  فروش  معادل  محصول،  نوع 

واحدهای  مورد  در  می شود.  تعیین  شرکت ها  این 

بیمارستانی، میزان این ذخایر بر اساس میزان مصرف 

ساالنه آنها و معادل سه یا شش ماه و یا تنها دو هفته 

و  سالمت  ملی  موسسه  خصوص  در  می شود.  تعیین 

است،  کسن  وا الزامی  ذخایر  ی  نگهدار متولی  که  رفاه 

معادل  آنفوالنزا(  کسن  وا جز  )به  ذخایر  این  سطح 

مصرف متوسط در بازه زمانی شش ماهه )از 1 ژانویه تا 

آخر ژوئن( تعیین می شود ]17[.

ذخایر -  این  صنایع(:  انواع  )برای   ]18[ امنیتی  ذخایر 

تأمین  هدف  با  و  امنیتی  ی  ذخیره ساز قانون  طبق 

در  خدمات  و  تولیدات  استمرار  و  جامعه  معاش 

به  دسترسی  در  اختالل  هنگام  به  ی،  اضطرار شرایط 

ی می شوند.  اولیه مورد نیاز نگهدار محصوالت و مواد 

بخش  راهبردی  ذخایر  واقع  در  که  امنیتی  ذخایر 

خصوصی محسوب می شوند، دربرگیرنده طیف بسیار 

در  استفاده  مورد  حیاتی  قطعات  و  مواد  از  متنوعی 

صنایع هستند که فهرست آنها به صورت ساالنه توسط 

که در سال  دولت تعیین می شود. جدیدترین فهرست 

2018 ابالغ شده، مشتمل بر حدود 170 قلم است. این 

با  توافقات وزارت تجارت و صنعت  بر اساس  ذخایر 

خصوصی،  بخش  ی(  تجار )و  تولیدی  شرکت های 

زمان  مدت  و  مقیاس  در  و  شده  مشخص  اقالم  برای 

شرکت ها  این  توسط  سال(،  ده  تا  سه  )از  مشخص 

ی این ذخایر از  ی می شود. هزینه های نگهدار نگهدار

طریق اعطای وام و یارانه جبران می شود ]19[.

تجربه کشور آلمان

ی در آلمان به دوران  ی ذخایر اضطرار سابقه سیاست نگهدار

جنگ سرد بازمی گردد. در این کشور قانون »امنیت غذایی و 

اقدامات احتیاطی در شرایط بحران« ناظر بر امنیت غذایی 

و  نظامی  سیاسی،  بحران های  از  ناشی  ی  اضطرار شرایط  در 

مرتبط  قانون  دو  ادغام  از   2017 سال  در  که  است،  طبیعی 

دیگر تدوین و تصویب شد ]20[.

ذیل  غذا«  و  ی  کشاورز فدرال  »آژانس  حاضر  حال  در 

مدیریت  و  تأمین  متولی  ی،  کشاورز و  غذا  فدرال  وزارت 

سازماندهی  و  مدیریت  نهاد،  این  است.  راهبردی  ذخایر 

در  مداخله  حوزه های  در  را  ی  کشاورز محصوالت  بازار 

و  حمایتی  اقدامات  و  خصوصی  بخش  ی  ذخیره ساز  ، بازار

ی  نگهدار و  تأمین  بر  عالوه  آژانس  دارد.  عهده  بر  پشتیبانی 

در  نیز  تقاضا  بر  عرضه  مازاد  شرایط  در  ی،  اضطرار ذخایر 

ی  کشاورز محصوالت  بازار  تنظیم  چارچوب های  با  انطباق 
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پا، اقدام به تشکیل ذخایر احتیاطی می کند ]21[. اتحادیه ارو

ی توسط این آژانس تعریف شده که  دو نوع ذخایر اضطرار

ی به منظور تأمین نیازهای  در هنگام اعالم وضعیت اضطرار

شهروندان و افراد آسیب دیده مورد استفاده قرار می گیرد:

ذخایر فدرال غالت: این ذخایر شامل غالت راهبردی - 

شده  ذخیره  اقالم  می شوند.  نان  و  آرد  تولید  کاربرد  با 

 . عبارتند از گندم، جو دوسر و چاودار

شامل -  ذخایر  این  شهروندان:  برای  ی  اضطرار ذخایر 

استفاده  جهت  مصرف  آماده  مغذی  موادغذایی 

تأمین  )برای  کوتاه مدت  و  غیرنظامی  بحران های  در 

روزانه حداقل یک وعده غذایی در مناطق مسکونی( 

می شود. اقالم ذخیره  شده عبارتند از انواع برنج، لوبیا، 

عدس و شیر غلیظ شده.

ی  نگهدار ساالنه  هزینه های  تأمین  و  پوشش  به منظور 

موجودی، هزینه های عملیات انباشت و برداشت موجودی 

و غیره، بودجه ساالنه ای به آژانس تخصیص می یابد. آژانس، 

ی  اعتبار به صورت  را  ی  ذخیره ساز جهت  نیاز  مورد  اقالم 

ی  نگهدار خصوصی  بخش  انبارهای  در  و  نموده  ی  خریدار

می کند.

اقالم  نوع  انتخاب  در  آژانس  این  معیارهای  مهم ترین 

و  ی  ذخیره ساز قابلیت  و  غذایی  ارزش  میزان  ذخیره،  مورد 

شده،  بیان  یکردهای  رو طبق  است.  آنها  نسبی  ی  ماندگار

انتخاب  گونه ای  به  غلیظ(  شیر  جز  )به  ذخیره  مورد  اقالم 

به  نیاز  بدون  را  سال  ده  تا  ی  نگهدار قابلیت  که  شده اند 

است،  یادی  ز هزینه  صرف  مستلزم  که  متناوب  جایگزینی 

داشته باشند. 

ی اقالم تأمین شده  آژانس خود فاقد انبار بوده و نگهدار

گذار  وا خصوصی  بخش  به  عمومی  مناقصه های  طریق  از  را 

را  قرارداد  در  شده  قید  شرایط  باید  انبارها  مالکان  می کند. 

در  مستمر  دسترسی  ایجاد  آنها  جمله  از  که  کنند  رعایت 

ی است. در مورد شیر غلیظ، دولت به جای  شرایط اضطرار

قراردادهایی  قالب  در  محصول،  این  ی  ذخیره ساز و  خرید 

خصوصی  بخش  شیر  ی  فرآور واحدهای  ظرفیت های  از 

که واحدهای تحت قرارداد،  استفاده می کند. به این ترتیب 

ی  نگهدار ذخایر  به عنوان  را  خود  محصول  از  مقادیری 

می کنند و در نتیجه دولت هزینه ای برای اجاره فضای انبار 

به  نمی کند.  پرداخت  محصول  این  دوره ای  جایگزینی  و 

و  ی  فرآور حمل،  مسئولیت  ی،  اضطرار شرایط  بروز  هنگام 

ایالتی و  با دولت های  از ذخایر  نیاز  یع مواد غذایی مورد  توز

انبارهای این ذخایر در حدود  محلی خواهد بود. سیلوها و 

آرد و مناطق  کارخانجات  کشور و در مجاورت  از  150 نقطه 

موقعیت  امنیتی،  دالیل  به  که  هستند  مستقر  پرجمعیت 

دقیق مکانی آنها منتشر نشده است ]22[.

ی ذخایر در سطح باال،  با توجه به هزینه بر بودن نگهدار

طبق سند استراتژی حفاظت مدنی آلمان، سطح ذخایر باید 

به نوعی تعیین گردد که همزمان دو معیار اثربخشی )به لحاظ 

را  و بودجه ای(  کارایی )به لحاظ هزینه ای  و  امنیت(  تأمین 

برآورده نماید. طبق آخرین اطالعات، سطح ذخایر راهبردی 

گندم 440 هزار تن، جو دوسر 140 هزار تن و چاودار 50 هزار تن 

است ]23[. این میزان برای تأمین نیازهای کل کشور تعریف 

ی و کوتاه مدت جوامع  نشده و تنها برای تأمین نیازهای ضرور

آسیب دیده از بحران در نظر گرفته شده است. 

تجربه کشور جمهوری چک

این کشور به لحاظ تنوع ذخایر کاالیی تاحدی مشابه فنالند 

مواد  ذخایر  »مدیریت  نهاد  کشور  این  در  می  کند.  عمل 

ی در  دولتی ]24[«، متولی انجام اقدامات اقتصادی اضطرار

ی و مدیریت انواع متنوعی از  شرایط بحران، از جمله نگهدار

ذخایر برای تأمین نیازهای جامعه، خدمات امداد و نجات 

است.  مسلح  نیروهای  و  حساس  و  مهم  صنایع  پزشکی،  و 

 »]25[ بحرانی  موقعیت های  برای  اقتصادی  اقدامات  »نظام 

که این مدیریت متولی آن است، شامل پنج مؤلفه می شود:
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نظام، -  این  هدف  ی:  اضطرار اقتصادی  مدیریت  نظام 

حصول اطمینان از تأمین نیازهای ابتدایی جمعیت، 

نجات،  و  امداد  واحدهای  عملیات  از  پشتیبانی 

است.  دولت  و  پلیس  پزشکی،  یت های  فور خدمات 

که سازوکارهای  زمانی پیش بینی شده  برای  نظام  این 

به  پاسخ گویی  توان  خدمات،  و  کاال  عرضه  معمول 

را نداشته باشند. در  کشور در شرایط بحرانی  نیازهای 

کشور در قالب  کاال و خدمات  چنین مواقعی نیازهای 

بخش  ظرفیت های  از  استفاده  با  عمدتا  نظام،  این 

قانون  در  شده  مشخص  شرایط  تحت  و  خصوصی 

تأمین می شود.

نظام بسیج اقتصادی: هدف این نظام، تأمین نیازهای - 

زمان های  در  آنان  امنیتی  خدمات  و  مسلح  نیروهای 

تهدید یا جنگ است. این نیازها توسط کسب وکارها و 

فقط در قالب قرارداد تأمین می شوند.

و -  تأمین  نظام  این  هدف  مواد:  دولتی  ذخایر  نظام 

ی  ی ذخایر مواد اولیه، محصوالت و مواد ضرور نگهدار

ی  کشور در شرایط اضطرار کردن نیازهای  برای برآورده 

تأمین  برای  کسب وکارها  اختیار  در  منابع  که  است 

ی  نگهدار که  است  ذکر  به  الزم  نکند.  کفایت  نیازها 

ذخایر نفت خام کشور نیز در قالب همین نظام صورت 

می گیرد.

کاهش -  اقدامات،  این  هدف  تنظیم گری:  اقدامات 

و  کمیاب  خدمات  و  محصوالت  اولیه،  مواد  مصرف 

که  یا تنظیم عرضه آنها است و هنگامی اجرا می شود 

کشور  به تأمین نیازهای حیاتی  بازار قادر  سازوکارهای 

موارد  در  مزبور  اقدامات  نباشند.  بحرانی  شرایط  در 

اجرا  محدودی  زمانی  دوره  برای  فقط  و  استثنایی 

می شوند. 

موارد -  این  مرتبط:  زیرساخت های  ی  نگهدار و  توسعه 

شامل زیرساخت های مورد نیاز برای اجرای اقدامات 

مالکیت  در  زیرساخت های  یا  ی  اضطرار اقتصادی 

آب  شبکه های  ی،  فناور امکانات  نظیر  کسب وکارها، 

سیستم های  مخابراتی،  شبکه های  داخلی،  برق  و 

اطالعات و مسیرهای جاده ای، دسترسی به تسهیالت 

و امکانات می شود.

ی شده ذیل نظام ذخایر دولتی مواد، چهار  ذخایر نگهدار

نوع هستند:

خدمات -  و  مردم  نیازهای  )برای  ی  اضطرار ذخایر 

دیگر  و  اساسی  کاالهای  شامل  ذخایر  این  حیاتی(: 

و  مردم  نیازهای  تأمین  جهت  منتخب  محصوالت 

ی می شوند و هنگامی مورد  بخش های خدمات اضطرار

استفاده قرار می گیرند که کشور در زمینه این اقالم دچار 

ی شده در این  کمبود شده باشد. اقالم غذایی نگهدار

کنسرو  منجمد،  گوشت  غالت،  انواع  شامل  ذخایر 

نمک  نشاسته،   ، پنیر  ، شکر خشک،  شیر  کره،  گوشت، 

یک  مصرف  معادل  ذخایر  این  سطح  می شود.  غیره  و 

عمده  بخش  است.  وعده  میلیون   13 برای  روز  سه  تا 

، نزد تأمین کنندگان بخش  ذخایر مواد غذایی نهاد مزبور

تأمین  مسئول  خود  که  می شود  ی  نگهدار خصوصی 

منعقده  قراردادهای  اساس  بر  موجودی   جایگزینی  و 

ی شده به  هستند. به طور مثال شیر خشک و پنیر فرآور

کثر 10 و 2 ماه باید جایگزین شوند.  ترتیب در عرض حدا

ی  اضطرار خدمات  برای  شده  ی  نگهدار اقالم  دیگر 

یت های پزشکی(  و فور و نجات، آتش نشانی  امداد  )پلیس، 

)مانند  سیل  با  مقابله  تجهیزات  از  عبارتند  ذخایر  این  در 

و  برق(  ژنراتورهای  و  مکنده  سیل،  محافظ  دیواره  پمپ، 

، تجهیزات تصفیه آب و خطوط آب  کمبود آب )انواع تانکر

لوله(، تجهیزات پزشکی و غیره.

در -  ذخایر  این  صنایع(:  نیازهای  )برای  مواد  ذخایر 

ذخایر  ی  نگهدار و  ایجاد  عنوان  با  برنامه ای  قالب 

ی اقتصاد  دولتی مواد و به منظور تأمین نیازهای ضرور

ی می شوند. برنامه مزبور  کشور در شرایط بحران نگهدار

ترکیب  می شود.  تدوین  ساله  دو  زمانی  بازه های  برای 
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و  صنایع  ی،  کشاورز وزارتخانه های  را  ذخایر  سطح  و 

از  ترکیبی  ذخایر  این  می کنند.  تعیین  دفاع  و  تجارت 

نهایی  محصوالت  و  واسطه ای  کاالهای  اولیه،  مواد 

با  مقابله  آنها  ی  نگهدار هدف  که  هستند  منتخب 

ی و محافظت از استمرار فعالیت های  شرایط اضطرار

اقتصادی کشور است. اقالم مربوطه شامل نفت خام و 

فرآورده های نفتی، مواد اولیه اساسی مورد نیاز صنایع 

آلومینیوم،  )نظیر  ی  متالورژ شیمیایی،  پتروشیمی، 

ی( و صنایع غذایی می شوند. بخش عمده  مس و رو

منتخب  پتروشیمی  محصوالت  به  مربوط  ذخایر  این 

تأمین کنندگان  با  قرارداد  طریق  از  ذخایر  این  است. 

دولتی  انبارهای  در  عمدتا  و  می شوند  ی  خریدار

ی می شوند.  نگهدار

ذخایر کمک های بشردوستانه: این ذخایر شامل اقالمی - 

در  آسیب دیده  افراد  نیازهای  تأمین  برای  که  هستند 

توسط دولت های  رایگان  به صورت  ی،  شرایط اضطرار

مواد  شامل  عمدتا  ذخایر  این  می شود.  یع  توز محلی 

تجهیزات  و  ملزومات  فردی،  مصرف  آماده  غذایی 

پزشکی می شود. 

شامل -  ذخایر  این  نظامی:  بخش  تجهیز  برای  ذخایر 

نیم ساخته،  محصوالت  مصرفی،  مواد  اولیه،  مواد 

کاالهای  دیگر  و  الت  ماشین آ نهایی،  محصوالت 

سرمایه ای مورد نیاز برای تولید نیازهای نیروهای مسلح 

و نیروهای امنیتی می شود.

ی  نگهدار خود  انبارهای  در  را  ذخایر  از  بخشی  آژانس 

کسب وکارهای  می کند و بخش دیگر را در قالب مناقصه به 

گذار می کند. پس از شیوع کرونا، این آژانس اقدام  خصوصی وا

یع انواع تجهیزات و ملزومات پزشکی و اقالم حفاظتی  به توز

و  دندانپزشکان  مطب های  و  بیمارستا ن ها  برای  شخصی 

داروخانه ها از انبارهای خود می کند. بخشی از این اقالم نیز 

ی نهایی  ی شده و پس از آماده ساز از منابع مختلف خریدار

یع می شود ]26[. از طریق انبارهای میانی شرکت توز

تجربه کشور اسلوونی

سال  در  که  اساسی«  کاالهای  ذخایر  »آژانس  کشور  این  در 

شد،  ایجاد  ی  فناور و  اقتصادی  توسعه  وزارت  ذیل  و   1995

بر  بحرانی  شرایط  در  را  اقتصادی  منافع  از  محافظت  وظیفه 

اقالم  نوع  ی ذخایر شامل  دارد. سیاست های نگهدار عهده 

اجرا می شوند.  و  و سطح ذخایر هر پنج سال یکبار تدوین 

الت شدید در عرضه و بی ثباتی  این ذخایر در شرایط اختال

مورد  و دیگر بحران های مشابه  ،  فجایع طبیعی، جنگ  بازار

آژانس  این  مدیره  هیات  اعضای  می گیرند.  قرار  استفاده 

و  اقتصادی  توسعه  وزارتخانه های  از  نمایندگانی  از  مرکب 

نماینده  و  زیرساخت ها  دفاع،  مالیه،  ی،  کشاورز ی،  فناور

کارکنان آژانس هستند.

اسلوونی،  اساسی  کاالهای  ذخایر  قانون  اساس  بر 

نفت  و  اساسی  کاالهای  حوزه  دو  در  مزبور  آژانس  یت  مامور

ذخایر  است.  شده  تعریف  نفتی(  فرآورده های  )و  خام 

و  غذایی  مواد  از  متنوعی  اقالم  اساسی  کاالهای  ی  اضطرار

خود  توسط  ذخایر  موجودی  می شوند.  شامل  را  غیرغذایی 

و  شده  تأمین  دولتی  تدارکات  مقررات  طریق  از  و  آژانس 

آژانس )تحت اداره خود  انبارهای تحت مالکیت  سپس در 

آژانس یا طرف های قرارداد( و یا در صورت نیاز در انبارهای 

اجاره ای بخش خصوصی ذخیره می شوند. 

: ی شده در این ذخایر عبارتند از اقالم نگهدار

شده: -  ی  فرآور یا  اولیه  مواد  به صورت  غذایی  اقالم 

و  آرد  برنج(،   ، گندم، ذرت، چاودار غالت مهم )شامل 

کی، آب و  ، روغن خورا ، شکر پاستا، شیر خشک و پنیر

نمک و باالخره دام زنده.

اقالم غیرغذایی: داروهای انسانی و دامی، فرآورده های - 

امداد  بخش های  و  ارتش  پلیس،  نیروهای  برای  نفتی 

حفاظتی  تجهیزات  مایع،  گاز  روان کارها،  نجات،  و 

فردی و جمعی، گازوئیل و انواع سوخت و ... ]27[.
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تجربه کشور ایاالت متحده

غذایی  مواد  ذخایر  ی  نگهدار سیاست  کشور  این  دولت 

برای تأمین نیازهای افراد نیازمند و آسیب دیده در زمان های 

و  دارویی  اقالم  ی  اضطرار ذخایر  ی  نگهدار نیز  و  بحرانی 

پزشکی را دنبال می کند.

ذخایر مواد غذایی

ی  کشاورز محصوالت  استراتژیک  ذخایر  ی  نگهدار سابقه 

بیستم  قرن  اوایل  در  بزرگ  رکود  دوران  به  متحده  ایاالت  در 

شدید  کاهش  با  مقابله  برای  دولت  زمان  آن  در  بازمی گردد. 

ذخایر  تعریف  به  اقدام  آن،  نوسان  و  محصوالت  قیمت 

یکرد  راهبردی غالت نمود. در دهه 1970، این سیاست به رو

ی ذخایر غالت توسط خود کشاورزان تغییر یافت که  نگهدار

برای پوشش هزینه های  بهره(  بدون  )یا  ارزان  وام های  آن  در 

ی به کشاورزان اختصاص می یافت. با آغاز روندهای  نگهدار

دولت   1996 سال  در  آن،  گرفتن  شدت  و  ی  جهانی ساز

در   .]28[ نمود  متوقف  را  غالت  راهبردی  ذخایر  ی  نگهدار

جوامع  نیازهای  تأمین  برای  را  ی  سازوکار کشور  این  عوض، 

اجرا  به  ی  اضطرار شرایط  در  غذایی  مواد  به  آسیب دیده 

گذارده است. 

 »]29[ تغذیه  و  غذا  »خدمات  واحد  حاضر  حال  در 

متولی  فدرال،  آژانس  یک  به عنوان  ی،  کشاورز وزارت  ذیل 

کمکی تغذیه برای تأمین نیازهای اقشار  مدیریت برنامه های 

کم درآمد/ بدون درآمد از طریق شبکه امن غذایی در شرایط 

جامعه  نیازهای  تأمین  برای  ی  اضطرار برنامه های  و  عادی 

آسیب دیده در شرایط بحران های طبیعی است ]30[.

ایالتی،  سازمان های  نمودن  هماهنگ  با  آژانس  این 

سازوکارهای  از  داوطلب،  سازمان های  دیگر  و  محلی 

مختلفی برای تأمین نیازهای جامعه در شرایط بحرانی بهره  

ی موادغذایی  می گیرد. مهم ترین آنها سازوکار »کمک اضطرار

]31[« با استفاده از ذخایری است که برای اجرای برنامه های 

شامل  ذخایر  این  می شوند.  ی  نگهدار غذایی  امن  شبکه 

ی و محصوالت  کشاورز انواع مواد غذایی اعم از محصوالت 

از  ی  کشاورز وزارت  توسط  که  هستند  شده  ی  فرآور غذایی 

 ، دیگر بیان  به  می  شوند.  ی  خریدار داخلی  تولید کنندگان 

ی مجزایی برای شرایط بحرانی در نظر  آژانس ذخایر اضطرار

برنامه های معمول  از همان ذخایر  نیاز  و در صورت  نگرفته 

غذایی  بسته های  که  صورت  این  به  می کند.  استفاده  خود 

یع شده و  در پناهگاه ها و مکان های تجمع به صورت انبوه توز

البته  یا مستقیم به خانوارهای حادثه دیده تحویل می شوند. 

این اقدمات تنها هنگامی صورت می گیرند که فروشگاه های 

عرضه کننده مواد غذایی در مناطق بحران زده به تنهایی قادر 

به پاسخ گویی به نیازهای جامعه نباشند. 

شرایط  در  ی  اضطرار نیازهای  تأمین  سازوکارهای  سایر 

مثال  به طور  می شوند.  اجرا  متفاوتی  شیوه های  به  بحرانی 

خرده فروشی ها  بازگشایی  از  پس  شیوه ها،  این  از  یکی  در 

حادثه دیده  خانوارهای  به  برق،  شبکه  مجدد  اتصال  و 

کوپن های الکترونیک اختصاص می یابد که به مدت یک ماه 

از  یافت اقالم غذایی مورد نیاز خود  آنها برای در با  می توانند 

شامل  دیگر  شیوه های  کنند.  اقدام  منطقه  فروشگاه های 

غذایی  امن  شبکه  مختلف  برنامه های  در  انعطاف  ایجاد 

و خانوارها می شوند  افراد  نیازهای غذایی  ی  فور تأمین  برای 

 .]30[

ی شده تحت نظارت آژانس،  شامل  ذخایر غذایی نگهدار

که طبق دستورالعمل های  سلسله مراتبی از ذخایر می شوند 

کمک های  نهادهای  نیاز  اعالم  اساس  بر  و  شده  تدوین 

از آنها استفاده می شود. این ذخایر به شرح زیر  بشردوستانه 

هستند ]30[:

ذخایر محلی: ذخایر محلی اولین منابع برای استفاده - 

درخواست  اساس  بر  و  بوده  ی  اضطرار شرایط  در 

مربوطه،  دفاتر  از  کمک رسان  نهادهای  و  سازمان ها 

آنها  به  خانوارها  میان  در  یع  توز و  غذا  تهیه  جهت 

موسسات  و  مدارس  نزد  ذخایر  این  می شوند.  تحویل 

می شود.  ی  نگهدار تغذیه  کمکی  برنامه های  عضو 
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ی شده برای ذخایر محلی در سال 2020  اقالم خریدار

شامل انواع میوه ، سبزیجات، حبوبات، غالت )برنج و 

، مرغ و ماهی )به صورت خام یا  گوشت قرمز (، آرد،  جو

 ، ی شده(، مغزها و دانه ها، تخم مرغ، ماست، پنیر فرآور

روغن و پاستا و ... می گردد. 

آژانس های -  یع کننده:  توز آژانس های  نزد  ایالتی  ذخایر 

یع کننده، شامل سازمان های عمومی یا شرکت های  توز

مسئولیت  قراردادی،  به صورت  که  هستند  خصوصی 

تعیین  مناطق  در  غذایی  مواد  یع  توز و  ی  ذخیره ساز

ی چنانچه  شده را بر عهده می گیرند. در شرایط اضطرار

کافی در دسترس  ذخایر محلی مواد غذایی به میزان 

می شود.  استفاده  یع کنندگان  توز ذخایر  از  نباشند، 

انبارهای مربوط به این ذخایر یا در مالکیت آژانس ها 

دارد.  قرار  آنها  اختیار  در  قراردادی  به صورت  یا  بوده 

ی شده در این ذخایر عبارتند از غالت،  اقالم نگهدار

حیوانی،  پروتئین های  و  سبزیجات  و  میوه  لبنیات، 

آجیل ها و حبوبات.

ملی(: -  انبارهای  )در  ی  کشاورز وزارت  نزد  فدرال  ذخایر 

یع کننده در ایالت ها می توانند در صورت  آژانس های توز

که  ذخایر  این  از  بحرانی،  شرایط  در  خود  موجود  کمبود 

ی قرار دارند استفاده کنند. این  در اختیار وزارت کشاورز

ی  ی در شش نقطه کشور نگهدار ذخایر در انبارهای تجار

کنسروهای  چون  متنوعی  غذایی  مواد  شامل  و  شده 

گوشت، میوه، آبمیوه، سبزیجات و مانند آن می شوند. 

ذخایر اقالم دارویی و پزشکی

ی ذخایر دارو و اقالم پزشکی ابتدا در اولین  سیاست نگهدار

دهه جنگ سرد تعریف شد و تا سال 1974 نیز اجرا می شد. 

اما در آن سال با تصمیم دولت وقت، تمامی ذخایر تخلیه و 

انبارها تعطیل شدند. چند دهه  بعد و در سال 2003، مجددا 

اجرای این سیاست از سر گرفته شد. در حال حاضر وزارت 

و  آمادگی  »معاونت  طریق  از  انسانی  خدمات  و  بهداشت 

ی اقالم  ی ذخایر اضطرار کنش ]32[«، مدیریت و نگهدار وا

بر   ]33[ ملی  راهبردی  ذخایر  عنوان  تحت  را  کشور  مزبور 

برای تأمین نیازهای سیستم درمانی  عهده دارد. این ذخایر 

در سطح ایالتی، منطقه ای و محلی در شرایط بحران شدید 

کشور پاسخ گوی نیازها نباشند  که امکانات سیستم درمانی 

ذخایر  این  از  کرونا،  ویروس  شیوع  با  می شوند.  گرفته  به کار 

گسترده نیازهای بیمارستانی نمودند. اقالمی  اقدام به تأمین 

حیاتی  اقالم  شامل  می شود  ی  نگهدار ذخایر  این  در  که 

دیگر  و  پادزهر  و  پادتن  انواع  کسن،  وا آنتی بیوتیک،  همچون 

 )... و  تور  ونتیال ماسک،  از  )اعم  پزشکی  مصرفی  لوازم 

انبار سّری در نقاط استراتژیک  هستند. این اقالم در دوازده 

ی می شود ]34[. کشور نگهدار

5. مقایسه و جمع بندی تجربیات
خالصه  قبل،  بخش  در  شده  بیان  تجربیات  به  توجه  با 

ذخایر  ی  نگهدار در  بررسی  مورد  کشور  پنج  تجربیات 

ی انواع اقالم کاالیی به جز سوخت و اقالم نظامی در  اضطرار

جدول )1( مقایسه شده است. بر این اساس، جمع بندی زیر 

از تجربیات کشورها قابل ارائه است. 

الف( هدف از نگهداری ذخایر

کشورها در شرایط بحرانی  ذخایر عمدتا با هدف تأمین نیاز 

نظامی،  و  سیاسی  بحران های  طبیعی،  فجایع  بروز  از  )اعم 

و  می شوند  ی  نگهدار  )... و  عرضه  در  شدید  الت  اختال

کشورهای در حال توسعه،  یکرد مرسوم در اغلب  برخالف رو

ی  از آنها به عنوان ذخایر احتیاطی جهت مقاصد تنظیم بازار

ممکن  پایی  ارو کشورهای  عوض،  در  نمی شود.  استفاده 

ی اتحادیه،  است در چارچوب سیاست های مشترک کشاورز

ی ذخایر احتیاطی مستقل برای محصوالت  اقدام به نگهدار

گذشته  دهه های  طی  نیز  متحده  ایاالت  نمایند.  ی  کشاورز

گذاشته و  کنار  ی ذخایر راهبردی غالت را  سیاست نگهدار

کمک های فنی  از طریق سیاست هایی چون اعطای یارانه، 



 38      شماره 111، بهمن و اسفند 1400

تأمین مواد  از  تا  کشاورزان حمایت می کند  از  ابزارها  و دیگر 

غذایی مورد نیاز جامعه اطمینان حاصل کند.

کشورها در نگهداری ذخایر  جدول 1. جمع بندی تجربیات 
کاال اضطراری 

سطح ذخایراقالم ذخیره شده*انواع ذخایر اضطرارینهاد متولیکشور

فنالند
آژانس تأمین ملی 

اضطراری 
)وزارت اشتغال و اقتصاد(

ذخایر دولتی )در مالکیت دولت(
گندم و انواع نهاده های کشاورزی

تجهیزات پزشکی
6 ماه مصرف

نامعلوم

ذخایر الزامی دارویی )مالکیت بخش 
خصوصی و تحت نظارت دولت(

اقالم دارویی: 1457 قلم مواد اولیه، مصرفی و دارو )نزد 
تولیدکنندگان و واردکنندگان(

فروش 3 یا 6 ماه یا 
2 هفته

ذخایر امنیتی مواد و قطعات )مالکیت 
بخش خصوصی، تحت نظارت دولت(

شامل حدود 170 قلم انواع مواد و قطعات حیاتی برای صنعت 
)نزد واحدهای صنعتی یا تجاری مرتبط(

نامعلوم

آلمان
آژانس فدرال کشاورزی 

و غذا )وزارت غذا و 
کشاورزی(

ذخایر فدرال غالت 
)در مالکیت دولت(

، چاودار )در انبارهای بخش خصوصی( حداکثر 1 ماهگندم، جو دوسر

ذخایر اضطراری برای شهروندان 
)در مالکیت دولت(

برنج، لوبیا، عدس، شیر غلیظ شده )در انبارهای بخش 
خصوصی(

نامعلوم

جمهوری 
چک

مدیریت ذخایر مواد دولتی 
) )وزارت کشور

ذخایر اضطراری برای نیازهای مردم و 
خدمات حیاتی

)تحت نظارت و یا در مالکیت دولت(

 ، اقالم غذایی: گوشت منجد و کنسروی، کره، شیر خشک، شکر
، نمک و ... )عمدتا نزد بخش خصوصی( پنیر

دیگر اقالم اضطراری برای مقابله با سیل، آبرسانی، تجهیزات 
پزشکی و ... )در انبارهای دولت(

1 تا 3 روز

-

ذخایر مواد برای نیازهای صنایع )در 
مالکیت دولت(

نفت خام، انواع مواد اولیه و قطعات برای صنایع پتروشیمی، 
متالورژی، شیمیایی، غذایی و ... )در انبارهای دولت(

نامعلوم

ذخایر کمک های بشردوستانه
انواع مواد غذایی آماده مصرف و ملزومات حفاظتی )پزشکی و 

غیره(
نامعلوم

اسلوونی
آژانس ذخایر کاالهای 
اساسی )وزارت توسعه 

اقتصادی و فناوری(

ذخایر راهبردی کاالهای اساسی 
)در مالکیت دولت(

اقالم غذایی: غالت، آرد، پاستا، دام زنده، شیر و محصوالت 
، روغن خوراکی، آب و نمک لبنی، شکر

اقالم غیرغذایی: داروهای انسانی و دامی، اقالم مورد نیاز امداد و 
نجات، روانکارها، اقالم محافظتی فردی و جمعی

نامعلوم

ایاالت 
متحده

وزارت کشاورزی 

ذخایر مواد غذایی در سطوح محلی، ایالتی 
و فدرال با کارکرد همزمان برای شبکه امن 

غذایی و شرایط اضطراری 
)تأمین و یا مالکیت دولت(

محلی: انواع میوه ، سبزیجات، حبوبات، غالت، آرد، گوشت ، 
، روغن و پاستا )نزد مدارس  مغزها و دانه ها، تخم مرغ، ماست، پنیر

و موسسات عضو برنامه های کمکی تغذیه(

نامعلوم ایالتی: غالت، لبنیات، میوه و سبزیجات، گوشت، مغزها و 
یع کننده تحت قرارداد( دانه ها و حبوبات )نزد آژانس های توز

فدرال: کنسروهای گوشت، میوه، آبمیوه، سبزیجات و مانند آن 
)در انبارهای خصوصی تحت قرارداد(

وزارت بهداشت و 
خدمات انسانی

ذخایر راهبردی ملی اقالم دارویی و پزشکی 
)در مالکیت دولت(

آنتی بیوتیک، واکسن، انواع پادتن و پادزهر و دیگر لوازم مصرفی 
تور و ...( پزشکی )اعم از ماسک، ونتیال

نامعلوم

 ،)c2020 ،b2020 ،a2020 ،2017( یو .اس. دی .ای ،)منبع: شاردی )2020(، فولکرز )2019(، فود اند واتر واچ )2014
www.nesa.fi، www.fimea.fi، www.ble.de، www.ernaehrungsvorsorge.de، www.sshr.cz، www.dbr.si 

* اطالعات ذخایر سوخت و اقالم مورد نیاز بخش نظامی در این جدول لحاظ نشده است.
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ب( نهادهای متولی ذخایر

شرایط  در  کشورها  نیازهای  تأمین  مدیریت  و  برنامه ریزی 

حوزه  در  یا  و  بوده  تخصصی  نهاد  یک  برعهده  یا  بحرانی، 

در  دارد.  قرار  مرتبط  تخصصی  وزارتخانه های  یت  مامور

تخصصی  نهادهای  اسلوونی،  و  چک  ی  جمهور فنالند، 

و  غذا  وزارت  آلمان  در  مقابل،  در  هستند.  امر  این  متولی 

در  و  بوده  غذایی  اقالم  ذخایر  ی  نگهدار متولی  ی  کشاورز

ی متولی ذخایر مواد غذایی  ایاالت متحده نیز وزارت کشاورز

ی ذخایر  و وزارت بهداشت و خدمات انسانی متولی نگهدار

اقالم دارویی و پزشکی هستند.

ج( نوع اقالم ذخیره شده )به جز اقالم نظامی و نفت خام(

ی،  اقالم  کاربرد خاص ذخایر برای شرایط اضطرار با توجه به 

دارویی  محصوالت  غذایی،  مواد  از  ترکیبی  شده  تعریف 

صنایع  برای  نیاز  مورد  قطعات  و  اولیه  مواد  و  پزشکی،  و 

در  اقالم غذایی ذخیره شده  اولویت دار هستند.  و  راهبردی 

ی و دامی  این کشورها، طیف متنوعی از محصوالت کشاورز

)غالت، حبوبات و گوشت( و محصوالت غذایی )لبنیات، 

می شوند.  شامل  را   ) کنسرو انواع  و  روغن  پاستا،  آرد،    ، شکر

غالت  به  محدود  بیشتر  غذایی  اقالم  آلمان،  و  فنالند  در 

ی چک، اسلوونی و ایاالت متحده به  هستند. اما در جمهور

ی شده و یا آماده مصرف  جز غالت، سایر مواد غذایی فرآور

در  غذایی  اقالم  تنوع  باالترین  می شوند.  ی  نگهدار نیز  را 

دارد.  تعلق  متحده  ایاالت  به  مطالعه  مورد  کشورهای  میان 

برنامه های  اجرای  برای  ذخایر  دوگانه  کارکرد  امر  این  علت 

و برای استفاده در شرایط اضطرار است  شبکه امن غذایی 

ی مواد غذایی دیگر  که از این جهت آنها را از ذخایر اضطرار

کشورهای مورد بررسی متمایز می کند. از این جهت، می توان 

آن را سازوکار جامع و انعطاف پذیر برای پاسخ گویی به موقع 

در شرایط بحرانی قلمداد نمود. 

د( نقش دولت و بخش خصوصی در تأمین و نگهداری ذخایر

و  تأمین  برای  خصوصی  بخش  ظرفیت های  از  بهره گیری 

قرار داد. در این  آنها  کار تمامی  ی ذخایر در دستور  نگهدار

فنالند،  در  می شود.  مشاهده  متفاوتی  یکردهای  رو زمینه 

ی شده و مابقی  ذخایر سّری نزد نهاد تخصصی متولی نگهدار

ی می شود. در  ذخایر توسط بخش خصوصی تأمین و نگهدار

آلمان، بخش عمده ذخایر مواد غذایی توسط وزارت غذا و 

ی آن به بخش خصوصی  ی تأمین می شود و نگهدار کشاورز

ی ذخایر  ی چک، تأمین و نگهدار گذار می شود. در جمهور وا

برای اقالم غذایی توسط بخش خصوصی و برای دیگر اقالم 

غیرغذایی عمدتا توسط دولت انجام می شود. در اسلوونی، 

کشور  تأمین ذخایر توسط نهاد تخصصی متولی ذیل وزارت 

خصوصی  بخش  یا  نهاد  خود  توسط  و  می گیرد  صورت 

ی می شود. در نهایت در ایاالت متحده، ذخایر مواد  نگهدار

در  سپس  و  می شود  تأمین  ی  کشاورز وزارت  توسط  غذایی 

مشارکت کننده،  موسسات  مدارس،  نزد  در  مختلف  سطوح 

ی  یع کنندگان و انبارهای خصوصی تحت قرارداد نگهدار توز

نیز  کشور  این  پزشکی  و  دارویی  اقالم  ذخایر  می شود. 

انسانی  خدمات  و  بهداشت  وزارت  نزد  و  سّری  به صورت 

ی می شود.  نگهدار

( سطح ذخایر و

با توجه به عدم انتشار اطالعات کامل ذخایر دولتی و وجود 

ی اقالم در نزد بخش خصوصی)اعم  سازوکارهای ذخیره ساز

جامعی  اطالعات   ،)... و  تولیدکنندگان  واردکنندگان،  از 

به لحاظ میزان پوشش مصرف وجود  در مورد سطح ذخایر 

توجه  قابل  تفاوت های  از  نشان  اما، اطالعات موجود  ندارد. 

نیاز  از   ، ذخایر سطح  که  ی  به طور دارد.  کشورها  بین  در 

مصرفی معادل چند روز تمام یا بخشی از جمعیت تا مصرف 

پنج تا شش ماه کل کشور را دربرمی گیرند.
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و  جمعیت  با  ذخایر  گستردگی  و  تنوع  میان  ارتباط  وجود  ه( 

مساحت کشورها

تنوع  میزان  در  کشورها  وسعت  و  جمعیت  می رسد  نظر  به 

ی آنها  اقالم راهبردی ذخایر و نقش دولت در تأمین و نگهدار

کشورهای فنالند  مؤثر است. بیشترین تنوع ذخایر و اقالم در 

که  ی چک و تا حدودی اسلوونی مشاهده می شود  و جمهور

مساحت  و  نفر  میلیون   11 و   2  ،5.5 ترتیب  به  آنها  جمعیت 

کثر 22 هزار کیلومتر است. در چنین کشورهایی  آنها نیز حدا

ی و مدیریت ذخایر  متحمل شدن هزینه های ناشی از نگهدار

توجیه پذیری کافی را دارا است. اما در کشور آلمان با جمعیت 

، ذخایر راهبردی برای اقالم غذایی محدود و  83 میلیون نفر

با  متحده  ایاالت  خصوص  در  می شوند.  ی  نگهدار منتخب 

دارد.  متفاوتی  شکل  مسأله  یاد،  ز وسعت  و  جمعیت  وجود 

ی طیف گسترده ای از اقالم غذایی در سطوح  چرا که نگهدار

کارکرد دوگانه شبکه امن غذایی و  با  ایالتی و محلی  فدرال، 

ی از توجیه پذیری کافی برخوردار است. شرایط اضطرار

6. بررسی وضعیت ایران و ارائه پیشنهادات
از  ی  کاالیی، مشابه بسیار ی ذخایر  ایران در نگهدار یکرد  رو

ی ذخایر  کشورهای در حال توسعه آسیایی مبتنی بر نگهدار

ی  ی اساسی با کارکرد همزمان اضطرار راهبردی اقالم کشاورز

شرایط  نوع  هر  در  بازار  مدیریت  برای  که  است  احتیاطی  و 

اعم از عادی، قیمت های تقویمی و شرایط بحرانی را شامل 

و  دارویی  اقالم  برای  راهبردی  ذخایر  همچنین  می شود. 

ی می شود. اما هیچ سیاستی برای  کشور نگهدار پزشکی در 

ی ذخایر مواد اولیه یا کاالهای واسطه ای حیاتی مورد  نگهدار

ی  جمهور و  فنالند  کشورهای  )مشابه  صنعت  بخش  نیاز 

بخش  این  پیشنهادات  و  تحلیل ها  لذا  ندارد.  وجود  چک( 

ی و تا حدودی اقالم دارویی و  کشاورز عمدتا بر محصوالت 

پزشکی متمرکز است.

ی گندم، برنج  ، برای 9 قلم کاالی کشاورز در حال حاضر

سویا،  کنجاله  ذرت،   ، جو خام،  روغن  خام،  شکر  خارجی، 

گوشت قرمز )هر دو به صورت منجمد( ذخایر  گوشت مرغ و 

راهبردی  ذخایر  مسئولیت  می  شود.  ی  نگهدار راهبردی 

گوشت  و  مرغ  گوشت  خام،  روغن  و  خام  شکر  برنج،  گندم، 

)ذیل  ایران  دولتی  بازرگانی  تخصصی  مادر  شرکت  با  قرمز 

ذخایر  مسئولیت  و  تجارت(  و  معدن  صنعت،  وزارت 

جو  و  سویا  کنجاله  ذرت،  شامل  دامی  نهاده های  راهبردی 

کشور )ذیل وزارت جهاد  بر عهده شرکت پشتیبانی امور دام 

ی( است. کشاورز

است  موظف  دولتی   بازرگانی  تخصصی  مادر  شرکت 

ذخایر  به عنوان  را  کشور  ماه  سه  مصرف  معادل  حداقل 

مالکیت  در  ذخایر  کند.  ی  نگهدار مربوطه  اقالم  راهبردی 

ظرفیت  درصد   70 به  نزدیک  اما  دارند،  قرار  شرکت 

بخش  سیلوهای  و  انبارها  از  شرکت  نیاز  مورد  ی  ذخیره ساز

خصوصی و به صورت اجاره ای تأمین می شود )شرکت مادر 

پشتیبانی  شرکت   .)1398 ایران،  دولتی  بازرگانی  تخصصی 

و  مدیریت  برای  را  مشابهی  یکرد  رو نیز  کشور  دام  امور 

ی که ذخایر تحت  ی ذخایر اتخاذ کرده است؛ به طور نگهدار

در  آنها  عمده  بخش  ولی  می مانند  باقی  شرکت  این  تملک 

ی  انبارها و سردخانه های اجاره ای بخش خصوصی نگهدار

کلی نقش بخش خصوصی در ذخایر  به طور  می شود ]35[. 

ی به دولت و  ، در حد اجاره فضای ذخیره ساز راهبردی کشور

گرفتن عملیات غیرکلیدی مانند بارگیری و تخلیه  بر عهده 

گذار نمی شود. باید اشاره  است و امور کلیدی به این بخش وا

وارداتی  منشاء  با  ی  کشاورز اساسی  کاالهای  خرید  که  شود 

نیز به طور مستقیم توسط این دو شرکت انجام نمی شود و از 

طریق مناقصه صورت می گیرد.

دارویی  اقالم  راهبردی  ذخایر  فوق،  موارد  بر  عالوه 

وزارت  وابسته  دولتی  بیمارستان های  نزد  نیز  پزشکی  و 

ی می شود.  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نگهدار

اقالم  برای  راهبردی  ذخایر  ی  نگهدار سیاست   اجرای 

که در ادامه به  ی با چالش هایی روبه رو است  کشاورز نه گانه 

مهم ترین آنها اشاره می  شود:
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 : ی ذخایر وجود متولی های مختلف برای تأمین و نگهدار

تقریبا در تمامی کشورهای مورد بررسی در این مقاله و مطالعه 

کشورهای  مورد  در   ،)1399( آقاجانی  و  میاندوآبچی  قبلی 

آسیایی، اجرای سیاست ذخایر راهبردی بر عهده یک نهاد 

که در ایران این وظیفه بین  واحد است. این در حالی است 

ی  کشاورز جهاد  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارتخانه  دو 

تقسیم شده است. این امر می تواند چالش هایی را به لحاظ 

ی ذخایر  ی برای تأمین و نگهدار هماهنگی در سیاست گذار

ایجاد کند.

چه  گر  ا راهبردی:  ذخایر  سیاست  اجرای  هزینه های 

ی این تعداد از اقالم با توجه به شرایط خاص  سیاست نگهدار

کشور و تهدیدات موجود تعریف شده، اما در هر حال اجرای 

چرا  دارد.  دنبال  به  را  غیرمستقیمی  و  مستقیم  هزینه های  آن 

طبیعتا   ، ذخایر تأمین  بودجه  تخصیص  به  نیاز  بر  عالوه  که 

و  آنها  مدیریت  و  ی  نگهدار بابت  از  توجهی  قابل  هزینه های 

از محصول ذخیره شده و افت  از بین رفتن بخشی  همچنین 

کیفیت موجودی به دولت تحمیل می شود. باید اشاره شود که 

، ذرت و دانه های  در حال حاضر واردات گندم، روغن خام، جو

گوشت قرمز  روغنی با ارز ترجیحی و واردات برنج، شکر خام، 

( باید با ارز نیمایی انجام شود.  و گوشت مرغ )در صورت نیاز

کامل ذخایر به بخش خصوصی به  ی  گذار عدم امکان وا

دلیل ماهیت مسأله: ماهیت حساس ذخایر راهبردی موجب 

ی و مدیریت  کل مراحل تأمین، نگهدار ی  گذار شده امکان وا

ذخایر به بخش خصوصی وجود نداشته باشد. در واقع خرید و 

تأمین و مدیریت ذخایر بر عهده دولت بوده و بخش خصوصی 

به کار  غیرکلیدی  عملیات  برخی  و  ی  نگهدار مرحله  در  تنها 

گرفته می شود. البته این امری طبیعی بوده و بررسی تجربیات 

ی مهم و  دیگر کشورها نیز نشان می دهد که ذخایر اقالم کشاورز

کلیدی اغلب در مالکیت دولت ها باقی  می مانند.

سازمان  آمار  طبق  اقالم:  برخی  واردات  به  باال  وابستگی 

به  کشورمان  وابستگی  شاخص  مقدار   ،)2020( فائو  جهانی 

 36 برابر   2015-17 سال های  فاصله  در   ]36[ غالت  واردات 

از  اقالم  این  واردات  به  ایران  وابستگی  واقع  در  است.  بوده 

پا )7.4-( بیشتر  متوسط آسیا )8.3( و آمریکای شمالی و ارو

کشورهای مانند چین  است. مقدار این شاخص در ایران از 

ترکیه )1( بسیار  و  )5(، روسیه )42.3-(، هندوستان )5.5-( 

امارات  و   )92.5( عربستان  چون  کشورهایی  از  ولی   ، باالتر

)100( کمتر است. مقایسه ارقام فوق به خوبی نشانگر وابستگی 

کشور به واردات غالت است. البته باید توجه داشت  نسبی 

صدق  ی  کشاورز نهاده های  مورد  در  عمدتا  موضوع  این  که 

ی،  کشاورز جهاد  وزارت  اعالم  به  بنا  که  ی  به طور می کند. 

دهه  یک  طی  سویا  کنجاله  و  ذرت   ، جو خودکفایی  ضریب 

است.  بوده  درصد   15.2 و   6.5  ،12.7 ترتیب  به  گذشته 

همچنین مقدار این ضریب برای روغن نباتی تنها 8.6 درصد 

است. این میزان وابستگی در اقالم مورد اشاره، مسائلی چون 

جهانی  بازارهای  از  کاال  تأمین  قطعیت های  عدم  و  ارزبری 

)به ویژه در شرایط بحرانی( را در پی دارد که در نهایت هزینه ها 

یسک هایی را متوجه تأمین ذخایر می کند. و ر

وجود  دلیل  به  راهبردی  ذخایر  تأمین  هزینه های  افزایش 

تی در خرید از بازار داخلی: بر اساس تصمیمات شورا  مشکال

عالی امنیت ملی، تأمین ذخایر از محل تولیدات داخلی در 

توسط  داخلی  ی  کشاورز محصوالت  خرید  دارد.  قرار  اولویت 

دولت بر اساس سازوکار قیمت های تضمینی و یا توافقی انجام 

قیمت های  با  فوق  قیمت های  فاصله  دلیل  به  اما  می شود. 

، به خصوص در سال های اخیر کشاورزان ترجیح می دهند  بازار

نتیجه  در  برسانند.  فروش  به  آزاد  بازار  در  را  خود  محصوالت 

دولت ناچار به تأمین ذخایر از محل واردات می شود که این به 

از  آمار دقیق  به دلیل عدم وجود  افزایش هزینه ها می انجامد. 

وضعیت تولید، مصرف و به طور کلی بازار داخلی محصوالت 

فورس  به صورت  عمدتا  چنینی  این  تصمیمات  ی،  کشاورز

معموال  نتیجه  در  می شوند.  اخذ  دقیق  برنامه ریزی  بدون  و 

ذخایر  تأمین  برای  متولی  شرکت  دو  برای  کافی  فرصت 

یجی وجود نداشته و این خود  به صورت برنامه ریزی شده و تدر

هزینه ها را بیش از پیش افزایش می دهد. 
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تجربیات  جمع بندی  از  و  فوق  توضیحات  به  توجه  با 

بهبود  خصوص  در  زیر  پیشنهادات  بررسی،  مورد  کشورهای 

کشور  ی ذخایر اقالم راهبردی در  و تکمیل سیاست نگهدار

قابل ارائه است.

برای  چارچوبی  قالب  در  شاخص هایی  مجموعه  تعریف 

بازنگری دوره ای تعداد و سطح بهیته اقالم راهبردی 

اقالم  تعداد  و  کشور  جمعیت  لحاظ  به  که  آلمان  کشور  در 

ذخایر راهبردی تا حدودی قابلیت مقایسه با ایران را داراست، 

قابلیت  غذایی،  ارزش  میزان  اساس  بر  ذخیره  مورد  اقالم 

و شامل  انتخاب شده  آنها  ی نسبی  و ماندگار ی  ذخیره ساز

چهار نوع غالت و شیر غلیظ می شود. در واقع اثربخشی )به 

کارایی )به لحاظ هزینه ها( دو معیار  لحاظ تأمین امنیت( و 

مهم در انتخاب اقالم مورد ذخیره در آلمان بوده است. 

ی در  ی توازن بین تعداد و مقدار اقالم مورد نگهدار برقرار

ذخایر به منظور حفظ هزینه های مترتب در سطحی معقول 

ی است. در همین راستا، پیشنهاد می شود چارچوبی  ضرور

برای بازنگری دوره ای در خصوص ترکیب اقالم و سطح بهینه 

کشور طراحی شود. برای این منظور می توان  ذخایر راهبردی 

شاخص های  از  مجموعه ای  آلمان  تجربه  از  ی  الگوبردار با 

اثربخشی و کارایی ذخایر را متناسب با شرایط ایران طراحی 

کرده و در چارچوب فوق استفاده نمود.

ارتقای نظام تأمین و نگهداری ذخایر راهبردی با هدف کاهش 

هزینه ها و جلوگیری از خرابی و افت کیفیت موجودی ها

در  9گانه  اقالم  راهبردی  ذخایر  از  باالیی  حجم  ی  نگهدار

کشور مستلزم صرف منابع مالی قابل توجهی است. با توجه 

به محدودیت منابع بودجه ای و عدم تخصیص ارز ترجیحی 

ی است تدابیر الزم به منظور  برای واردات برخی اقالم، ضرور

ذخایر  محصوالت  خرابی  و  ی  نگهدار هزینه های  کاهش 

 ،)2012( جهانی  بانک  گیرد.  صورت  آنها  کیفیت  افت  و 

هزینه های  و  ذخایر  ی  نگهدار و  مدیریت  هزینه های  سهم 

ی  جانبی نظیر از دست رفتن موجودی در نتیجه ذخیره ساز

ی را معادل 0.5 تا 2 درصد  و جابجایی نامناسب و فساد ادار

کرده  کشورهای در حال توسعه برآورد  تولید ناخالص داخلی 

در  بانک  این  و  است  توجهی  قابل  رقم  فوق،  درصد  است. 

ذخایر  از  باالیی  سطح  ی  نگهدار هزینه ای  آثار  خصوص 

متعدد به این کشورها هشدار داده است. 

در راستای کاهش این نوع هزینه ها، با توجه به تجربیات 

جهانی می توان اقداماتی را برای کاهش اتالف هزینه ها و افت 

کیفیت ذخایر در کشور پیشنهاد نمود. این اقدمات عبارتند 

ی سیلوها و انبارها و تجهیزات بارگیری  ی و بهساز : نوساز از

و تخلیه، بازرسی مرتب تاسیسات، تحقیق و توسعه در مورد 

ی های  فناور به کارگیری  و  کارآمد  ی  ذخیره ساز شیوه های 

نوین برای مدیریت و نظارت بر وضعیت ذخایر )مانند تجربه 

برای  اشیا  اینترنت  بر  مبتنی  هوشمند  سیستم  به کارگیری 

مدیریت سیلوهای ذخایر راهبردی در کشور چین(.

امنیت  بر  کرونا  ویروس  شیوع  از  ناشی  یسک های  ر کاهش 

غذایی کشور

ی را  همه گیری ویروس کرونا، بازار جهانی محصوالت کشاورز

تی از قبیل محدود شدن صادرات برخی محصوالت  با مشکال

کمبود  بروز  بیم  از  صادرکننده  کشورهای  توسط  ی  کشاورز

در بازار داخلی و نیز افزایش قیمت جهانی این محصوالت 

و  ویروس  شیوع  وضعیت  به  توجه  با  است.  کرده  مواجه 

تداوم  نیز  محدودیت ها  و  مشکالت  این  آن،  مبهم  آینده 

برای  را  یسک هایی  ر می تواند  موضوع  این  داشت.  خواهند 

کشورمان و در نتیجه امنیت غذایی  تأمین ذخایر راهبردی 

داشته  دنبال  به  واردات  به  وابستگی  دارای  اقالم  مورد  در 

ی است افزایش  یسک ها، ضرور کاهش این ر باشد. به منظور 

سیاست های  در  راهبردی  محصوالت  تولید  در  خودکفایی 

ی با جدیت بیشتری دنبال شود. چنانچه در  کشاورز بخش 

برنامه ششم توسعه نیز دستیابی به خودکفایی 95 درصدی 

که  بود  شده  ی  هدف گذار ی  کشاورز اساسی  در محصوالت 
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البته این اهداف به طور کامل تحقق نیافته اند. در این راستا، 

سبد  به  بخشیدن  تنوع  چون  سیاست هایی  مثال  به عنوان 

ی دانه های  کشت و فرآور ، حمایت هدفمند از  ک طیور خورا

کاملیا( قابل پیشنهاد هستند.  گیاه  کی )از جمله  روغن خورا

برای  جامع  برنامه  یک  از  جزیی  باید  سیاست ها  این  البته 

با  هماهنگی  در  را  الزم  اثربخشی  تا  باشند  ی  کشاورز بخش 

دیگر سیاست های این بخش داشته باشند.

بررسی جهت افزایش سطح ذخایر راهبردی دارو و مواد تحت 

کنترل و تجهیزات و ملزومات پزشکی

 ، کشور در  کرونا  شیوع  از  ناشی  جدید  شرایط  به  توجه  با 

و  دارویی  محصوالت  انواع  راهبردی  ذخایر  است  ی  ضرور

، بازنگری و در صورت لزوم ترکیب و سطح آنها  پزشکی کشور

تغییر یاید. در این رابطه، سطح ذخایر داروهای در فهرست 

برخوردار  باالتری  اولویت  از  که  جهانی  بهداشت  سازمان 

در  گیرد.  قرار  توجه  مورد  باید  قلم(   430 بر  )بالغ  هستند 

خصوص ذخایر تجهیزات و ملزومات پزشکی نیز به جهت 

بررسی های  است  نیاز  آیتم(   5000 بر  )بالغ  آنها  باالی  تنوع 

همه گیری  پی  در  است،  ذکر  به  الزم  گیرد.  صورت  الزم 

که  کرده  توصیه  کشورها  به  جهانی  بهداشت  سازمان  کرونا 

پرداخت  قابل  قیمت   ،]37[ بودن  دسترس  در  معیار  سه 

کیفیت را در زمینه تأمین  توسط جامعه ]38[ و استاندارد و 

تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز مد نظر داشته باشند. 

ی  نگهدار کنار  در  که  شده  توصیه  کشورها  به  راستا  این  در 

ذخایر تجهیزات و ملزومات پزشکی، توسعه و ارتقای تولید 

داخلی این محصوالت را از طریق ایجاد زیرساخت های الزم 

در اولویت قرار دهند.
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این . 36 به  شاخص  مثبت  مقدار   :Cereal Import Dependency Ratio

معناست که کشور واردکننده خالص غالت بوده و مقدار منفی به این 
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