واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﮔﻨﺪم در
ﺳﺎﯾﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ

در ﺣﺎﻟﯽ اﻣﺴﺎل ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ واردات ﺣﺪود  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﻨﺪم دارد
ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻨﺪم اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی
داﺷﺘﻪ و رﮐﻮردﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﻣﻬﺮ ،در ﺣﺎﻟﯽ اﻣﺴﺎل ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ واردات ﺣﺪود  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
ﮔﻨﺪم ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻨﺪم
اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ و رﮐﻮردﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻨﺪم رﮐﻮرد ﺟﺪﯾﺪی را ﺛﺒﺖ ﮐﺮد
ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻮت ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﺗﻼش دارﻧﺪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ،ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ،
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﺣﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز
ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ
در ﻫﻤﯿﻦ
ﻗﯿﻤﺖ آن
دﭘﺎرﺗﻤﺎن

ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﯾﮏﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم
اﻣﺴﺎل ﺑﺎ رﺷﺪ  ۵۳درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
در ﻃﻮل ﯾﮏ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۹درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﺧﯿﺮاً
ﮐﺸﺎورزی و اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻠﯿﻨﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ

ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺒﻮض ﺧﻮاروﺑﺎر ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً
ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ را ﻧﯿﺰ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ.
در روزﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ آذر ﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۹دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ
در ﻫﺮ ﺑﻮﺷﻞ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۸۴۳دﻻر و  ۵۰ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس
رﮐﻮرد ﺟﺪﯾﺪی را ﺛﺒﺖ ﮐﺮد؛ ﺣﺎل ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ و ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽﻫﺎی
ﭘﯿﺎﭘﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﺑﺪﻋﻬﺪی وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم
ﮐﺎﻇﻢ ﺧﺎوازی ،وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در اواﺧﺮ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل
ﺑﻌﺪ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم از ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ،ﻗﻮل ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﻨﺪم را داده ﺑﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻋﻼم
ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ،ﻣﯿﺰان ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻨﺪم ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ  ۴.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺎوازی در  ۳۱ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه  ۱۴۰۰در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد :ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم ﺑﺮای ﺳﺎل زراﻋﯽ ﺟﺎری  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﺳﺖ و
ﺑﻨﺪه اﻣﺮوز ﻗﻮل دادهام ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ از ﮐﺸﺎورزان ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﻮد.
ﺧﺎوازی در ﻫﻤﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ از ۲

ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ و اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﻨﺞ
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﻣﻌﻘﻮل و ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﮔﻨﺪم،
ﻣﯿﺰان ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ.
ﻣﺤﻤﺪﺷﻔﯿﻊ ﻣﻠﮏزاده ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ۱۴
ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه  ۱۴۰۰در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم آﺑﯽ و دﯾﻢ در ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :اﺗﻔﺎق ﺑﺪﺗﺮی ﮐﻪ
در ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﺘﺎنﻫﺎ اﻓﺘﺎده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﺎورزان ﻣﺰارع
ﺳﺒﺰ ﮔﻨﺪم را ﺑﻪ داﻣﺪاران ﻓﺮوﺧﺘﻪاﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را
ﻣﯽﭼﯿﻨﻨﺪ و ﺧﺸﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراک دام ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد :دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در وﻫﻠﻪ اول
ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد و دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ آن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺰارع ﮔﻨﺪم ﺑﻪدﻟﯿﻞ
ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﺸﺎورزان ﻣﺰارع را
ﺳﺒﺰ واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

ﻣﻠﮏزاده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:
ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ و در ﮐﺸﻮری
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮاق ﺑﺎﻻی  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ راﻫﺶ را ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎق اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده ﺑﻮد :ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد دوﻟﺖ در ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎل زراﻋﯽ ﺟﺎری اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﻨﺪم از
ﮐﺸﺎورزان ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ
واردات ﺣﺪود ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﻨﺪم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،دوﻟﺖ در اواﺧﺮ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل
ﺑﻌﺪ از ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم را از ﭼﻬﺎر ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ داد ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزان ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺮخ
ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻧﯿﺴﺖ و
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ آن داﺷﺘﻨﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ دوﻟﺖ وﻗﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﺧﻮد وﻓﺎ ﮐﻨﺪ و در ﺣﻔﻆ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﮔﻨﺪم ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ،ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻣﻌﺮوﻓﺎن ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دﻓﺘﺮ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺑﺮاﺳﺎس
ﺑﺮآوردی ﮐﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی وﻗﺖ داﺷﺖ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺣﺪود  ۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﻨﺪم ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﻣﺎ
اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪ.
وی اﻓﺰود :اﮐﻨﻮن در ﭘﺎﯾﺎن زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۶۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﻨﺪم ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان ﺧﺮﯾﺪ
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ﻧﺼﻒ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اداﻣﻪ داد :دوﻟﺖ
ﻗﺒﻞ ﻗﺼﺪ آنرا داﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺪم از ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر وارد ﻧﮑﻨﺪ و در ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﺷﻮﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی رﻗﻢ ﺧﻮرد و اﮐﻨﻮن
دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﻨﺪم ﺑﺮای ﮐﺴﺮی
ﺗﻮﻟﯿﺪ وارد ﮐﻨﺪ.
ﭼﺮا ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم از دﺳﺖ رﻓﺖ؟
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﺳـﺮﮐﻮب ﻗﯿﻤـﺖ ﮔﻨـﺪم و دادن ﯾـﺎراﻧﻪ از ﺟﯿـﺐ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ دوﻟﺖ در
ﺣﻔﻆ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﮔﻨﺪم ﺑﻮد .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺸﺎورزان را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ از

ﺑﯿﻦ ﺑﺮد ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم ﺑﺎ ﺟﻮ و ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ورود اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺧﻮراک دام ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﭼﺎق آن
از ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻇﻢ ﺧﺎوازی ،وزﯾﺮ وﻗﺖ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻧﯿﺰ اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد.
از ﻃﺮﻓﯽ در ﺳﺎل زراﻋﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ وﻗﻮع ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ ﺷﺪﯾﺪی در ﮐﺸﻮر ﻣﻮاﺟﻪ
ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم دﯾﻢ ﺷﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺣﺬف ارز ﭼﻬﺎر
ﻫﺰار و  ۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ از واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮی ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻋﺪم ﺗﻮان ﮐﺸﺎورزان ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ
آﻧﻬﺎ ﺷﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﯿﻘﻠﯽ اﯾﻤﺎﻧﯽ ،ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ
ﮔﻨﺪﻣﮑﺎران اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎلﺟﺎری ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺣﺪود ﭘﻨﺞ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﻨﺪم از ﮐﺸﺎورزان ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در
ﺳﺎلﺟﺎری دو دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه داﺷﺖ ،ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل زراﻋﯽ
ﮔﺬﺷﺘﻪ دوﻟﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﺬف ارز ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و  ۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ
ارز ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮای واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮدﯾﻢ و ﻧﺮخ ﮐﻮد ،ﺑﺬر و ﺳﻢ  ۵ﺗﺎ  ۶ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻬﯿﻪ آن از
ﻋﻬﺪه ﮐﺸﺎورزان ﺧﺎرج ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اداﻣﻪ داد :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ رخ داد و
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺸﻮر ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر اراﺿﯽ دﯾﻢ و ٢
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر اراﺿﯽ آﺑﯽ ﮔﻨﺪم وﺟﻮد دارد ،اﻓﺰود :اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮد و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ؛ ﻓﻘﻂ در ﻫﻤﯿﻦ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر
اراﺿﯽ آﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود  ١٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺧﺸﮏﺳﺎﻟﯽ را ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎده ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت
ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری درﺳﺖ و اﺟﺮای ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ و ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﻣﯽﺷﺪ ﮔﻨﺪم
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آنرا در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد و در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی و ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺄﻣﯿﻦ ارز ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ واردات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از
آنﺳﻮی ﻣﺮزﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺖ.
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