ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ  ۱.۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم در ﺳﺎل ۹۸
ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم ،اﻣﺴﺎل ﺑﻪ  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر رﺳﯿﺪه و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﻣﯽﺷﻮد  ۱۴.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎریﭘﻮر
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺳﺎل ﺟﺎری  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ
ﮔﻨﺪم از ﮐﺸﺎورزان  ۱۸اﺳﺘﺎن ﮐﻪ وارد ﮔﺮدوﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﻨﺪم ﺷﺪهاﻧﺪ
اﻧﺠﺎم و  ۸۰درﺻﺪ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺸﺎورزان اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه و
ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﮔﻨﺪم وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮاﻧﺪن روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﻨﺪم اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺴﺎل
ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن  ۳ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻞ ﻧﯿﺎز ﮔﻨﺪم ﮐﺸﻮر از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
اﺳﻔﻨﺪﯾﺎریﭘﻮر ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺎز ﮔﻨﺪم ﮐﺸﻮر از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ
داﺧﻠﯽ  ،از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل  ۶ ،۱۳۹۱ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۷۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﻨﺪم وارد و ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﯿـﺰان واردات ۲  ،ﻣﯿﻠﯿـﺎرد و  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻر ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﺷـﺪ و ﺑـﺎ
ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم ﺟﻠﻮی ﺧﺮوج ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ارز از ﮐﺸﻮر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
وی اداﻣﻪ داد :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻨﺪم ﮐﺸﻮر  ۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۳۰۰ﻫﺰار
ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮآوردﻫﺎی اﻣﺴﺎل ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۱۴.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ از
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪ  ۱.۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮔﻨﺪم اﺳﺖ.
اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮآوردﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد.
ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﮔﻨﺪم وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﮐﺸﺎورزان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﻨﺪم اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮﮐﺸﺎورزان
ﮔﻨﺪم را ﺑﺎ ﺳﻮد ﺣﺪاﻗﻠﯽ و ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد ﮐﺸﺎورزان و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان
ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺎن ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.
ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :از دوﻟﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ در ﺻﻮرت
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم را ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ
ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﻗﺸﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ،ﭼﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت و ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺰ
از ﮐﺸﺎورزان اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ آنﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
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ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮزه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪ از
ﮐﺸﺎورزان ﮔﻨﺪم ﮐﺎر ﺷﻮ و دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺷﻮد ﺗﺎ ﻃﺮح ۱۲
ﺳﺎﻟﻪ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود و ﺧﯿﺎل ﮐﺸﻮر از ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم ﮐﻪ
در اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ راﺣﺖ ﺷﻮد.

