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 1دیگر خودکفایی گندموزارت جهاد کشاورزی در راستای خودکفایی محصوالت اساسی بعد از چند سال، بار 

های با حمایت 59میلیون تنی کشور به این محصول، در سال  11را رقم زد. توضیح بیشتر آنکه با وجود نیاز 

میلیون تن  از این رقم به  11در کشور تولید شد که بیش از  2میلیون تن گندم 9٫1۱این وزارتخانه، حدود 

هزار تن  ۰۸۸میلیون و ۱ ،5۹سال  سازد کهشد. خاطر نشان میخرید تضمینی دولت از کشاورزان مربوط می

 از کشاورزان خریداری شده بود. 3گندم

های اصلی وزارت جهاد برای خودکفایی در گندم، خرید تضمینی با این توضیحات باید گفت که یکی از سیاست

نیاز خرید تضمینی اعالم قیمت مناسب است. بر اساس قانون رود که البته پیشاز کشاورزان به شمار می

قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی  -8۰مصوب سال  -، «۱خرید محصوالت اساسی کشاورزیتضمین »

اعالم شود. در این رابطه مرور اظهارات کارشناسان  -تا پایان شهریور ماه-باید قبل از شروع سال زراعی جدید

داده، تولید گندم با چالش دهد که هرگاه دولت این وظیفه قانونی را به درستی انجام نو مسئولین نشان می

 مواجه شده است. 

در همین راستا و طبق گفته پاپی زاده، نماینده مجلس، افزایش قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی بر 

درصدی در آن سال، دولت قیمت  ۹9به بعد رعایت نشد؛ به نحوی که با وجود تورم  ۰۰اساس تورم از سال 

زاده، در سال گذشته نیز تکرار داد. البته اتفاق مورد اشاره پاپی 9صد افزایشدر 1۸ خرید تضمینی را تنها حدود

نرخ  درصدی نرخ خرید تضمینی بسنده کرد. امسال نیز 1۸درصدی، به افزایش  19شد و دولت با وجود تورم 

درصد رشد ۹4۱۱. این مبلغ نسبت به رقم مشابه سال قبل، 8تومان اعالم شد 13۸۸ خرید تضمینی گندم مبلغ

قیمت پیشنهادی وزارت جهاد برای البته باید افزود که است.  7درصد 5حدود داشت. حال آن که تورم امسال 

 داشت. 1درصد افزایش 5تومان بود که این عدد نسبت به رقم سال قبل  13۰۱سال زراعی پیشِ رو 

البته در کنار تعیین قیمت، زمان اعالم نرخ خرید تضمینی نیز در افزایش انگیزه کشاورزان برای کاشت گندم 

حائز اهمیت است. به اعتقاد رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران، تأخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی 

در همین راستا و طبق گفته د. را در انتخاب محصول برای کشت در پی دار 5سردرگمی کشاورزان گندم،
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 ها،کشریزی الزم برای استفاده از علف، معاون وزیر جهاد کشاورزی، کشاورزان به جای اینکه برنامه01کشاورز

 کنترل آبیاری و تغذیه گیاه را داشته باشند، هنوز نگران قیمت خرید تضمینی هستند.

ر اعالم نرخ خرید تضمینی گندم، اما در یکی دو های آغاز به کار دولت دبه رغم اهتمام مسئولین طی سال

سال اخیر، اعالم بهنگام این نرخ چندان که باید و شاید رعایت نشده است. سال گذشته قیمت خرید تضمینی 

ماه اعالم شد و امسال نیز با گذشت  11یک ماه و نیم تاخیر در اواسط آبانمحصوالت کشاورزی با نزدیک به 

   درصدی داشت. ۹خرید تضمینی گندم بر خالف انتظار، رشدی  ماه، قیمت 9نزدیک به 

شود که یکی از اقدامات تحسین برانگیز مسئولین طی چند سال اخیر، تحقق خودکفایی گندم به یادآور می

رود که مسئولین با تداوم روند جه انتظار میواسطه استفاده از سیاست خرید تضمینی گندم بود؛ از این و

ه شود کمذکور، موفقیت خویش را در این عرصه از اقتصاد مقاومتی تکرار نمایند. با وجود این اما مشاهده می

باید اذعان نمود تعلل در شود که در دو سال اخیر سیاست خرید تضمینی گندم به نحو شایسته اعمال نمی

کند. در همین اساسی کشاورزی و روند خودکفایی این محصوالت را مخدوش می این امر، تولید محصوالت

اهمیت، مازاد بر نیاز تولید شدند و ، برخی محصوالت کم01به دلیل تأخیر در اعالم قیمت رابطه سال گذشته،

 .برخی دیگر از محصوالت ضروری نیز با کاهش تولید مواجه گردیدند
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