ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم
ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﮔﻨﺪﻣﮑﺎران ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﯾﻢ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد و ﭘﺲ از آن
در زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ “ﺗﻮرم اﻧﺘﻈﺎری” ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ را
ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد.

ﻋﻠﯿﻘﻠﯽ اﯾﻤﺎﻧﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﯿﺮﻣﺎه
اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻫﺮ
ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻨﺪم را  ۴۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ دوﻟﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﯾﻢ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :آن
زﻣﺎن ارز ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ  ۱۶ﻫﺰار و ۸۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد وﻟﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ارز
ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ  ۲۳ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺣﺪود  ۲۴درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﻧﺮﺧﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ
ﮔﻨﺪم اﻋﻼم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ
ارز ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ اﺛﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺮخ واﻗﻌﯽ

ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﯿﻢ ،زﯾﺮا داﺋﻤﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﻧﻬﺎده ﻫﺎ ،ادوات ،ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﮔﻨﺪﻣﮑﺎران اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺳﻮد ﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی در ﻧﻈﺮ
ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻮد .اﮔﺮ اﺷﺘﻐﺎل و
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﯿﺸﺖ و اﺷﺘﻐﺎل آﻧﻬﺎ
ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮐﺸﺎورز ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﻮچ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﻧﺸﯿﻨﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ و ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮای دوﻟﺖ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻮرای ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﯾﻢ ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺖ
ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد ،ﭘﺲ از آن ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و ﺑﻌﺪ از
آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮرم اﻧﺘﻈﺎری ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد.

اﯾﻤﺎﻧﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ،ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﮐﺸﺎورز
ﻫﻢ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎده
ﮐﺸﺎورزی ،ﮐﺸﺎورزان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺎز اﺳﺖ
ﻫﺎی
ﮐﻪ دوﻟﺖ در اﯾﻦ اﻣﺮ ورود ﮐﺮده و از ﻃﺮﯾﻖ اﻋﻄﺎی ﮐﺎرﺗﻬﺎی اﻋﺘﺒﺎری
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ ﯾﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزان ﻗﯿﻤﺖ از
ﮐﺸﺎورزان و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
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