ﻣﺤـﺪود ﺷـﺪن ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟﯽ
ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ/
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ـﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒـ
ـﺎن ﭘﺮداﺧـ
ـﺎﻫﺶ زﻣـ
ﮐـ
ﮔﻨﺪﻣﮑﺎران ﺑﻪ  ۴روز
ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﮔﻨﺪﻣﮑﺎران اﯾﺮان از ﺗﻼش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای
ﻣﺤﺪودﺳﺎزی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺧﺒﺮ داد
و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﯾﻦ ﺗﻼش ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﻠﻨﺎ؛ ﻋﻠﯽ
ﻗﻠﯽ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪد دوﻟﺖ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﮐﺸﺎورزان در ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺸﺎورزان ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ﺑﺎ
ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

وی اداﻣﻪ داد :ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ و
از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﮔﻨﺪم و آرد ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ دﺷﻮاری و ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻤﺎﻧﯽ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺳﺎل زراﻋﯽ ﺟﺎری زﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻨﻮع در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه در ﺑﺮﺧﯽ
از ﺳﺎلﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه در ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺎی زﺣﻤﺎت ﮐﺸﺎورزان
ﺑﺎﺷﯿﻢ.

وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  ۹۶ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﭼﻨﺪﻣﺎﻫﻪ
ﺑﻮد و در ﺳﺎل زراﻋﯽ  ۹۷-۹۶اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ  ۴۵روز ،در ﺳﺎل زراﻋﯽ -۹۷
 ۹۸ﺑﻪ  ۲۸روز و در ﺳﺎل زراﻋﯽ ﺟﺎری ﺑﻪ  ۱۰روز ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﯾﻤﺎﻧﯽ از ﺗﻼش ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺑﻪ
زودی ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

وی ﮔﻔﺖ :ﺗﻼش ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺎز ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ وﯾﮋه ﮔﻨﺪم در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ دﯾﺪه ﺷﻮد.

اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﻣﺪت زﻣﺎن
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻪ ﺣﺪود  ۴روز ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﮔﻨﺪﻣﮑﺎران ﭼﻬﺎر روز زﻣﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﺪه را ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ روﻧﺪ اداری ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺤﺼﻮل در ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ داﻧﺴﺖ.

اﯾﻤﺎﻧﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﮑﻼت
در ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮاﻧﯽ و ﻧﺒﻮد ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﮐﺸﺖ اﻣﮑﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺼﻮل و
از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ در ﺳﺎل زراﻋﯽ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮ
اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای ﺣﻔﻂ ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ ﮔﻨﺪم ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﺪه،

ﮐﺸﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز
 ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر آن ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود :ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از اﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آب
و ﻫﻮاﯾﯽ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل زراﻋﯽ ﺑﻪ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ،
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺎ  ۱۲ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﺖ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

اﯾﻤﺎﻧﯽ؛ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را داد ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد و ﮔﺮاﻧﯽ
ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ ﮔﻨﺪم ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در
ﺳﺎل زارﻋﯽ آﯾﻨﺪه ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ  ۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺎ  ۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ
ﻣﯽرﺳﺪ.
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