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ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﮔﻨﺪﻣﮑﺎران ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :اﻣﺴﺎل ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻨﺪم وارداﺗﯽ ﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ
ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﮔﻨﺪم
ذﺧﯿﺮه ﺑﺮای ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻠﯿﻘﻠﯽ اﯾﻤﺎﻧﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻠﻨﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ روﯾﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ را ارﺋﻪ دادهاﯾﻢ .اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﺮادات ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺮﯾﺪ

ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ .ﻫﻤﯿﻦ
اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ
و ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در آن ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﮐﻨﻮن ﻃﺮح دو ﻓﻮرﯾﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در
ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺠﻠﺲ رای آورده و ﮐﻠﯿﺎت آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ.

وی اداﻣﻪ داد :ﭘﺲ از اﯾﻦ ،ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از دوﻟﺖ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی ،وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در
اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺘﺸﮑﻞ از  ۹ﻧﻔﺮ و دو ﻧﻔﺮ ﻧﺎﻇﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﮐﺸﺎورزی ﻣﺠﻠﺲ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺣﻀﻮر و ﻧﺮخ را ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد و ﮐﺸﺎورزی اﯾﻦ
ﻧﺮخ را اﺑﻼغ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻤﺎﻧﯽ اﻓﺰود :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﻮدﻧﺪ،
ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺒﺮد .زﯾﺮا ﭘﯿﺸﺘﺮ
اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮐﺎر ﮔﺮوه ﻣﺘﺸﮑﻞ از؛ رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﻣﻌﺎون اول
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از وزرا ﮐﻪ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در آن زﻣﺎن
ﺑﻮد و ﯾﮏ رای داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻻزم ﺑﻮد ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ
ﺣﻀﻮر و ﯾﮏ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در
ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﻋﺎدﻻﻧﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﯿﻦ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را اراﺋﻪ دادهاﯾﻢ ﮐﻪ دو ﻓﻮرﯾﺖ و ﮐﻠﯿﺎت آن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
رﺳﯿﺪه و اﻣﯿﺪ ﻣﯽرود در ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از
آن ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم دﺳﺖ ﻧﮕﻪ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻠﯿﺎت اﯾﻦ
ﻃﺮح ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،دوﻟﺖ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ دﺳﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮرای
ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺟﺪﯾﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﯿﭻ ﻧﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه
ﻗﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻣﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را اراﺋﻪ داده ﺑﻮدهاﯾﻢ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻮد و ﺳﻢ،
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد  ۴۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن را اراﺋﻪ دادﯾﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﺎ ﻧﺮخ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺸﮑﻼت ﻧﺮخﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮ و دﯾﮕﺮی را اراﺋﻪ دادﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﺎ ﻋﻠﻤﯽ و

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻋﻼم ،ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ زﯾﺮا
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻧﺮخ ﺗﻮرم و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ
را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺮخ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﮔﻨﺪﻣﮑﺎران ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،از ﻃﺮﻓﯽ دوﻟﺖ ﻣﺎ را ﻣﺤﺪود ﮐﺮده
ﺑﻮد ،از ﻃﺮﻓﯽ ادﻋﺎ داﺷﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎﻻی ﺧﻮد را ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﺪ و از
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﮐﺎﻻ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮد دوﻟﺖ ﺑﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ
اﻋﻼم ﻣﯽﺷﺪ ﮔﻨﺪم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﻧﻈﺮ
ﺷﺮﻋﯽ ،ﻋﺮﻓﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺖ .اﻣﺴﺎل از ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺗﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در آن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۱۲و ﻫﺸﺖ دﻫﻢ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺪود  ۱۳و
ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﯿﺶ از  ۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﻮد.

اﯾﻤﺎﻧﯽ اﻓﺰود :اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺳﺮی از ﻋﻮاﻣﻞ دارد ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ
آن اﺳﺖ .ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺸﺎورز را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺴﺎﻟﻪ دﯾﮕﺮ
ﻧﻬﺎدهﻫﺎ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺸﮑﻼت
ﮐﻪ وﺟﻮد دارد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﮕﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورز دﯾﮕﺮ ﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺪارد.

ﮔﺮاﻧﯽ

ﻧﻬﺎدهﻫﺎ

اﺳﺖ ﮐﻪ
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
واردات آن ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻨﺪم ﻣﺎ
از ﺳﺎل  ۹۲ﺗﺎ  ۹۹ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻨﺪم
ﺑـﻮده ﮐـﻪ ﻧﯿـﺎز داﺧﻠـﯽ ﻣـﺎ را ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﮐـﺮده اﺳـﺖ .اﻟﺒﺘـﻪ ذﺧـﺎﯾﺮ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ در ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﻘﺎﺿﺎی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ در ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺎزاد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ای ﺑﺘﻮان از آن ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﻣﺴﺎل ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺮوﻧﺎ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻨﺪم
وارداﺗﯽ ﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﮔﻨﺪم ذﺧﯿﺮه ﺑﺮای ﻧﯿﺎز
ﻣﺮدم وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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