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زراعت و باغبانی

سالسوم شماره 728

«سبزینه» نظر کارشناسان را درباره اعالم نرخ یکهزار و  470تومانی برای خرید تضمینی گندم از سوي شوراي اقتصاد بررسی میکند

سبزینه فاطمه ابراهیمی توچایی

پس از گذشت حدود دو ماه از زمان اعالم رسمي
قيمت تضميني محصوالت كشاورزي ،باالخره نرخ
خريد تضميني محصوالت اساسي كشاورزي ،بهويژه
گندم ،از سوي شوراي اقتصاد و سازمان برنامه اعالم
شد .اين تأخير در حالي اتفاق افتاد كه وزارت جهاد
كشاورزي ،مردادماه امسال قيمت پيشنهادي خود را
به شوراي اقتصاد ارسال کرده بود .فارغ از اين ميزان
تأخير در اعالم نرخ خريد تضميني از سوي سازمان
برنامه و بودجه ،آنچه بيشتر سبب نگراني و نارضايتي
كشاورزان شده است ،ميزان افزايش قيمت است؛
بهطوري كه بهعنوان نمونه نرخ خريد گندم یکهزار
و 470تومان عنوان شده كه نسبت به نرخ سال گذشته
رشد حدود  ۱۴درصدي را نشان ميدهد .اين كاهش
اندك قيمت درحالي است كه طبق قانون بايد افزايش
قيمت براساس ميزان تورم باشد .افزايش  ۱۷۰توماني
قيمت خريد تضميني گندم در حالي ابالغ شده است
كه براساس آمار ،تورم بخش كشاورزي به  ۳۷درصد
رسيده است و از همين بابت خواسته كشاورزان نيز
رشد قيمت حداقل به ميزان  ۳۰درصد بيشتر از سال
قبل بوده است .مسالهاي كه در نرخگذاري وزارت
جهادكشاورزي نيز ديده شده بود و قيمت ارسالي اين
وزارتخانه به سازمان برنامه و بودجه یکهزار و 700
تومان براي هر كيلو بود كه رشد مناسبي داشت؛ اما با
بيتوجهي شوراي اقتصاد اين قيمت تصويب نشد كه
اين قيمت پايين احتمال تغيير توليد محصول توسط
كشاورزان را بيشتر ميكند .بهعبارت ديگر ممكن
است با اين تصميم اشتباه در سال آينده عالوهبر اينكه
برخي كشاورزان عطاي كاشت گندم را به لقايش
ببخشند ،آن ميزاني هم كه در كشور توليد ميشود
به ساير كشورها صادرات شود و در داخل با كمبود اين
كاالي استراتژيك مواجه شويم .قيمتگذاري ارزان
محصوالت كشاورزي و ازجمله محصول استراتژيك
گندم از اين منظر داراي اهميت است كه اگر روند
فعلي ادامه داشته باشد ،ممكن است با ايجاد دلسردي
موجب كاهش توليد محصوالت استراتژيك شود كه
در آن صورت دولت مجبور است با محدوديتهاي
ارزي ،گندم را به قيمتهاي گزاف از خارج وارد كند.
تعیین نرخ یکهزار و  470تومانی
با هیچ منطقی سازگار نیست
احمدعلی كيخا ،رئيس كميسيون كشاورزي مجلس
شوراي اسالمي ،درباره موضوع قيمتگذاري خريد
تضميني گندم براي سال زراعي آينده از سوي
شوراي اقتصاد گفت :رفتار دولت يا رئيسجمهور يا
شوراي اقتصاد در زمان و قيمت ارائه شده براي خريد
تضميني گندم با هيچ منطقي منطبق نيست .وي با
بيان اينكه اگر گندم از خارج تأمين شود ،هزينه
فرصت يك كيلوگرم از گندم ايراني به غير از اشتغال
ايجاد شده ،با ارز نيمايي كيلويي سههزار تومان است،
افزود :قيمت یکهزار و  470تومان براي هر كيلو
گندم با اين شرايط تورم و افزايش هزينههاي توليد و...
با هيچ منطقي سازگار نيست و ممكن است كشاورزان
به سمت توليد جو كه حدود یکهزار و  700است،
بروند و خودكفايي گندم بهشدت آسيب ببيند .كيخا
تخلفات دولت در قيمتگذاري خريد تضميني گندم
را مورد اشاره قرار داد و ادامه داد :حداقل  ۳۰درصد
تورم است و هزينه توليد هم افزايش يافته ،از طرف
ديگر قانونگذار گفته تا پايان شهريور بايد قيمتها
اعالم شود ،با چه منطقي شوراي اقتصاد یکهزار
و 470تومان را بعد از دو ماه تأخير براي گندم تعيين
كرده است؟ آدم احساس ميكند عمدي براي تخريب
نظام كشاورزي و خودكفايي گندم وجود دارد.
دولت در نرخ خريد تضميني گندم
تجديدنظر كند
نورمحمد تربتينژاد ،سخنگوي كميسيون كشاورزي
مجلس ،از شوراي اقتصاد بهدليل تعيين نرخ خريد
تضميني گندم بهمبلغ یکهزار و  470تومان انتقاد
كرد .تربتينژاد اعالم كرد :نرخ هر كيلو گندم به مبلغ
یکهزار و  470تومان در سال زراعي  ۹8-۹7ظلم
شديد بر كشاورزان گندمكار است .با توجه به افزايش
قيمت نهادههاي كشاورزي ،هزينههاي كاشت،
داشت ،برداشت ،تورم ساالنه و ثابت بودن نرخ گندم
در سنوات گذشته الزم بود نرخ خريد تضميني
گندم درسال زراعي  ۹8-۹7بهطور واقعي تعيين
شود .وي در ادامه اظهار كرد :اين موضوع بهكرار
توسط كميسيون كشاورزي به وزير جهاد كشاورزي
و اعضاي شوراي اقتصاد يادآوري شده است؛ درحالي
كه متوسط نرخ جهاني گندم نزديك به سههزار
تومان است؛ تعيين نرخ گندم به مبلغ یکهزار و
 470تومان بسيار پايين و فاقد صرفه اقتصادي و ظلم
جدي در حق كشاورزان گندمكار است؛ لذا كميسيون
كشاورزي از شوراي اقتصاد و دولت ميخواهد هرچه
سريعتر در نرخ اعالم شده تجديدنظر و اين مبلغ
را حداقل به دوهزار تومان افزايش دهد .تربتينژاد
تصريح كرد :درصورتي كه نرخ گندم به ميزان واقعي
افزايش نيابد قطعاً سطح زيركشت گندم در سال
زراعي  ۹8-۹7كاهش پيدا خواهد كرد و دولت در
تأمين گندم مورد نياز با مشكل مواجه خواهد شد و
با توجه به افزايش نرخ ارز مجبور میشود بهمراتب
با نرخ باالتري از كشورهاي خارج گندم مورد نياز
را تأمين کند .سخنگوي كميسيون كشاورزي
خاطرنشان كرد :دولت نبايد از رفتار متواضعانه
كشاورزان سوءاستفاده كند و منافع به حق كشاورزان
را تحتالشعاع منافع مصرفكنندگان قرار دهد ،بلكه
دولت به منطور حمايت از مصرفكنندگان بايد
يارانه بپردازد .تربتينژاد افزود :هرچند وزير جهاد
كشاورزي در فرآيند تعيين نرخ گندم هميشه حامي
خواستههاي به حق كشاورزان بوده است؛ ولي الزم
است جهت اعتراض به تصميم شوراي اقتصاد از اهرم
استعفاء استفاده كند ،در غير اين صورت منتظر طرح
استيضاح خود از طرف نمايندگان مردم باشد.

اقدامعلیهامنیتغذایی

قاچاق گندم نتيجه محتوم بيتدبيري
همچنين عباس پاپيزاده ،عضو كميسيون كشاورزي
مجلس شورای اسالمی ،با انتقاد از نرخ تعيين شده
یکهزار و  470توماني براي خريد تضميني گندم
گفت :جاي تعجب دارد چرا گندمي كه در عراق
سههزار تومان است در ايران بايد یکهزار و 470
تومان باشد .قيمت پايين خريد تضميني گندم قطعاً
قاچاق گندم به خارج از كشور را بهدنبال خواهد داشت
و گندم كشورمان به افغانستان و عراق سرازير خواهد
شد .وي با بيان اينكه قيمت پايين خريد تضميني
گندم امنيت غذايي كشور را تهديد ميكند ،گفت:
كشور آمريكا بهصورت غيرمستقيم ايران را تحريم
غذايي كرده است .اين اقدام را شايد بهصورت رسمي
و مكتوب اعالم نكند؛ ولي بهواسطه ارتباط با ساير
كشورها بهصورت پنهاني اقداماتي در اين زمينه براي
فشار به كشور انجام ميدهند .عضو كميسيون تدوين
آييننامه داخلي مجلس تصريح كرد :مجلس شوراي
اسالمي از طريق اعمال ماده  ۲۰۶آييننامه داخلي
مجلس از دولت درباره قيمت پايين خريد تضميني
گندم شكايت خواهد كرد .وي در بخش ديگري از
سخنان خود گفت :خودروسازان هر خواستهاي از
دولت در جهت افزايش قيمت داشته باشند بهدليل
اينكه داراي رسانه ،پول و وكيل هستند بهسرعت
از سوي دولت اجابت ميشود؛ ولي كشاورزان چون
فاقد چنين امكاناتي هستند خواستههاي آنها
اهميتي براي دولت ندارد .عضو كميسيون كشاورزي
مجلس اضافه كرد :اگر كشاورزان سال گذشته گندم
توليد نميكردند بر اساس قيمتهاي جهاني دولت
بايد  ۳۲هزار ميليارد تومان براي واردات گندم
هزينه ميكرد .وي ادامه داد :با وجود اين كشاورزان
با  ۱۲هزار و  ۷۰۰ميليارد تومان ،گندم مورد نياز
كشور را تأمين كردند ،بهعباراتي به اندازه  ۲۰هزار
ميليارد تومان كه معادل  ۶۰درصد بودجه عمراني
كشور محسوب ميشود ،از طريق خودكفايي گندم،
صرفهجويي شده است .نماينده مردم دزفول با بيان
اينكه قيمت پايين خريد تضميني گندم با هدف
كاهش سطح زيركشت گندم در كشور است ،گفت:
سطح زيركشت گندم در سال آينده مطمئناً كاهش
پيدا خواهد كرد .در واقع دولت كشاورزان را مجبور
به تغيير الگوي كشت ميكند كه نتيجه آن واردات
گندم با ارز  ۱۲هزار توماني خواهد بود
با اين نرخ قاچاق گندم افزايش خواهد يافت
نظر افضلي ،عضو كميسيون كشاورزي مجلس
شورای اسالمی ،ضمن اعالم اينكه همه اعضاي
كميسيون از قيمت اعالمي براي خريد تضميني
گندم ناراضي هستند ،گفت :با افزايش چشمگير
هزينههاي كاشت ،داشت و برداشت در يكسال
گذشته ،ميتوان گفت :نرخ اعالمي منصفانه نيست
و ما بايد ساالنه  ۱۰ميليون تن گندم توليد كنيم
كه اين نرخ نميتواند مشوقي براي توليد اين ميزان
گندم در سال جاري باشد .وي ادامه داد :منصفانه
نبودن اين نرخ باعث خواهد شد كه با توجه به تفاوت
زياد قيمت گندم در ايران و كشورهاي همسايه،
قاچاق گندم به كشورهاي اطراف افزايش يابد.
نماينده مردم سربيشه و نهبندان افزود :موضوع
نرخ خريد تضميني گندم در جلسه در كميسيون
كشاورزي مطرح خواهد شد و وزير جهاد كشاورزي
و امور اقتصاد و دارايي بايد در اين زمينه پاسخگو
باشند .كميسيون كشاورزي به دنبال تغيير و افزايش
اين نرخ خواهد بود.
رئيسجمهور
با افزايش نرخ خريد تضميني گندم مخالف است
محمد حسننژاد ،عضو كميسيون اقتصادي مجلس
و يكي از ناظران مجلس در شوراي اقتصاد ،در زمينه
نرخ خريد تضميني گندم اعالم شده و دليل پايين
بودن اين نرخ گفت :نظر دولت و البته شخص خود
رئيسجمهور اين است كه نرخ خريد تضميني گندم
را افزايش ندهند؛ چراكه اين افزايش نرخ خريد
تضميني گندم هزينه زيادي را به دولت تحميل
ميكند .وي افزود :دولت ميگويد من ميتوانم
گندم را با قيمت پايينتر از اين وارد كنم و اين باعث
ميشود كه به لحاظ بودجهاي صرفهجويي صورت
گيرد .اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه
داد :اين محاسبات دولت در زمينه صرفهجويي
در بودجه درست نيست و دل بستن دولت به
واردات گندم بهجاي توليد داخلي آن بهدليل به
صرفه بودن واردات كار اشتباهي است؛ چراكه
دولت به واردكنندگان گندم يارانه ارزي ميدهد و
واردكنندگان گندم ميتوانند ،اين محصول را با دالر
سههزار و  800توماني وارد كنند ،در صورتي كه
دولت همين دالري را كه به واردكننده گندم سههزار
و 800تومان ميدهد ،ميتوانست ببرد در بازار آزاد
به قيمت مث ً
ال  10هزار تومان بفروشد .از طرفي
نميتوان در برخي محصوالت استراتژيك مانند
گندم به خارجيها دل ببنديم و به آنها وابسته
باشيم ،چون ممكن است در آينده همين محصول
نيز در فهرست كاالهاي تحريمي قرار بگيرد و آن گاه
امنيت غذايي مردم به خطر ميافتد.
لزوم بازنگری در قیمت خرید گندم
همچنین سيدمهدي فرشادان ،عضو كميسيون
برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي،
افزايش حدود  ۱۳درصدي نرخ خريد تضميني
گندم را در راستاي حمايت از كشاورزان ندانست.
فرشادان با انتقاد از تعيين پايين قيمت خريد
تضميني گندم گفت :با وجود اينكه هزينههاي
توليد در بخش كشاورزي با توجه به افزايش نرخ ارز،
بهشدت باال رفته است؛ بنابراين ميتوان عنوان كرد
که افزايش حدود  13درصدي نرخ خريد تضميني
گندم محلي از اعراب ندارد .عضو كميسيون برنامه،
بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي ادامه
داد :گندم يك محصول استراتژيك است؛ بنابراين

بايد در تعيين قيمت اين محصول كشاورزي تمامي
جوانب لحاظ شود تا انگيزه كشاورزان براي ادامه
توليد اين محصول وجود داشته باشد .نماينده مردم
سنندج ،ديواندره و كامياران در مجلس دهم شوراي
اسالمي افزود :در سال  97با توجه به افزايش قيمت
دالر ،نرخ تورم با رشد قابل توجهي روبهرو شده
است؛ بنابراين نرخ خريد تضميني گندم حداقل
بايد براساس نرخ تورم تعيين شود .فرشادان افزود:
استان كردستان يكي از استانهاي برتر كشور در
توليد گندم است كه متأسفانه حمايت عملي نيز از
كشاورزان در جريان توليد انجام نميشود ،اينكه
به جاي حمايت نرخ گندم به ميزان كم تعيين
شود بيانگر اين است که به معيشت خانوارهاي
زحمتكش كشاورز توجه نميشود .وي ادامه داد:
نبايد فراموش كرد كشاورزان در سالهاي اخير با
وجود مشكالت فراوان و خشكسالي به توليد ادامه
دادهاند؛ بنابراين بايد قدردان زحمات كشاورزان
بود .عضو كميسيون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس شوراي اسالمي يادآور شد :اگر قيمت
گندم معقول نباشد با توجه به تغييرات نرخ ارز،
قاچاق گندم به خارج از كشور براي سوداگران
جذاب ميشود؛ بنابراين بايد دولت در تعيين نرخ
گندم تجديدنظر كند.
انصراف كشاورزان از كشت گندم
با اعالم قيمت پایین برای خريد تضميني
محمد شفيع ملكزاده ،رئيس سازمان نظام صنفي
كشاورزي ،با اشاره به اينكه هزينه تمام شده هر
كيلو گندم با احتساب افزايش قيمت نهادهها دو
هزار تومان است ،افزود :مسئوالن و كارشناساني
كه در شوراي اقتصادي قيمت یکهزار و 470
تومان را تصويب كردند يا از توليد و فرآيند آن
بياطالع هستند يا اينكه بدون در نظر گرفتن تمام
هزينهها؛ قيمتي غيركارشناسي را مصوب كردند.
وي تصريح كرد :از زمانیكه قيمت خريد تضميني
اعالم شد بسياري از كشاورزان بهويژه استانهاي
جنوبي كشور با سازمان صنفي تماس گرفتند و
اعالم كردند از كشت گندم منصرف شدند .رئيس
سازمان نظام صنفي كشاورزي گفت :با اين روند
اجراي الگوي كشت امكانپذير نخواهد بود ،چون
قطعاً محصوالت ديگري مانند سبزي و صيفي
جايگزين گندم ميشود و اين محصوالت عالوهبر
مصرف آب زياد و افزايش مصرف آب تعادل بازار اين
گروه از محصوالت را نيز تحتتأثير قرار ميدهد.
شفيعملكزاده افزود :كشاورزي با من تماس گرفت
و اعالم كرد شش هكتار از زمين خود را كه به كشت
گندم اختصاص ميداد براي كشت محصوالت ديگر
آمادهسازي كرده است ،چون كشت گندم با اين
قيمت به صرفه نيست .وي گفت :مراكز فروش بذر
در مناطق مختلف كشور در گزارشي اعالم كردند
كه بذر گندم حتي يكچهارم سال گذشته نيز
فروش نداشته است .رئيس سازمان نظام صنفي
كشاورزي افزود :براساس گزارشهاي استانهاي
مختلف در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته
سطح زيركشت گندم  ۶۰درصد كاهش يافته است.
شفيع ملكزاده تصريح كرد :هماكنون كشورهاي
همسايه مشتري بسيار خوبي براي محصول گندم
مناطق مرزي هستند و بهراحتي هر كيلو گندم را
دوهزار و  500تومان به باال خريداري ميكنند.
آنها مشتريهاي خوبي هستند و قطعاً گندمكاران
مناطق مرزي محصول خود را به آنها خواهند
فروخت كه متأسفانه ضربهاي است بر خودكفايي
گندم .وي تأكيد كرد :قيمتهاي مصوب شوراي
عالي اقتصاد به هيچوجه مورد رضايت نيست و طبق
قانون صنف تعيينكننده قيمت است و جاي تعجب
دارد وقتي صنف كشاورزان و وزارت جهاد كشاورزي
قيمت را اعالم كردند آنها چگونه قيمت را تغيير
ميدهند و تصويب ميكنند .رئيس سازمان نظام
صنفي كشاورزي گفت :اعضاي شوراي عالي اقتصاد
بايد منابع مالي مورد نياز براي خريد را تأمين
كنند و اص ً
ال بنا نيست كه قيمت را كارشناسي و
تعيين كنند .شفيع ملكزاده افزود :قيمت اقالم و
نهادههاي توليد بيش از  ۱۰۰درصد افزايش يافته،
چطور ممكن است كه كشاورز با افزايش قيمت ۱۰
درصدي گندم بكارد .وي گفت :قطعاً كشاورزان در
اين شرايط بهترين كار را نكاشتن محصول ميدانند.
رئيس سازمان نظام صنفي كشاورزي از ارسال نامه

به دفتر مقام معظم رهبري ،كميسيون كشاورزي
مجلس ،رئيسجمهور و وزير جهاد كشاورزي خبر
داد و افزود :در اين نامهها درخواست كرديم در
قيمت خريد تضميني  ۲۵قلم محصول راهبردي
تجديدنظر شود؛ چون اين قيمتها به هيچوجه
مورد رضايت نيست .شفيع ملكزاده گفت :چه
دليلي دارد كشاورز با هزينههاي سنگين توليد و
زحمت شبانهروز محصول توليد كند و آن وقت
نصف قيمت تمام شده آن را به دولت بفروشد؟ وي
افزود :اين قيمتها به هيچوجه مورد تأييد مسئوالن
بخش كشاورزي نيست و آنها نيز به اين قيمتها
ض هستند.
معتر 
گندم بايد براساس كيفيت و مرغوبيت
قيمتگذاري شود
كاوه زرگران ،رئيس كميسيون آب ،كشاورزي و
صنايع غذايي اتاق تهران ،در اين زمينه گفت :به هر
حال با توجه به افزايش نرخ تورم بايد ارزش بسياري
از كاالها بازنگري بشود و طبيعتاً افزايش قيمت
گندم نيز از اين مقوله مستثني نيست .وي افزود:
البته در كنار افزايش قيمت خريد تضميني گندم
بايد ساختار خريد نيز اصالح شود .بايد مانند همه
جاي دنيا گندم براساس كيفيت كالسبندي شود
و بر اين مبنا قيمتگذاري انجام شود .هماكنون در
ايران همه گندمها با يك قيمت خريداري ميشود و
اين اوالً انگيزه را از كشاورزان و گندمكاراني كه گندم
مرغوب توليد ميكنند ميگيرد و حقشان به نوعي
ضايع ميگردد ،ثانياً انگيزهاي براي كشاورز وجود
ندارد كه ارتقای كيفيت بدهد .اگر دولت اين كار را
انجام دهد و كشاورز بداند كه بابت گندم با كيفيت
باالتر مبلغ بيشتري دريافت خواهد كرد ،طبيعتاً به
كيفيت گندم توليدي در كشور نيز افزوده ميشود هر
چند كه در اين سالها رشد كيفيت گندم بسيار باال
بوده است .رئيس كميسيون آب ،كشاورزي و صنايع
غذايي اتاق تهران به سهم بري عادالنه در زنجيره
گندم اشاره کرد و گفت :زنجيره گندم ،آرد و نان
زنجيره كامل است .در چند سال اخير گندمكاران با
توجه به افزايش هر چند اندك قيمت خريد تضميني
باز هم توانستهاند تا حدودي در اين زنجيره ضرر
آنچناني نكنند؛ ولي توليدكنندگان آرد و نان كه
چند سالي است با افزايش هزينهها ،افزايش قيمتي
نداشتهاند در اين زنجيره بسيار زيان ديدهاند .اگر
قرار باشد در زنجيره آرد و نان و گندم فقط يك
بخش را تقويت كنيم و بخشهاي ديگر سهم بري
نداشته باشند طبيعتاً در اينجا ايراداتي به وجود
ميآيد ،مانند آنچه هماكنون با آن درگيريم .گندم
كاالي بسيار استراتژيكي است و تنها كشورهاي
معدودي قابليت توليد و صادرات آن را دارند و اگر
با سياستهاي نادرست كشور را به واردات گندم
وابسته کنیم قطعاً در شرايطي ،چون شرايط امروز،
كشورهايي ،چون آمريكا ما را در زمينه گندم نيز
تحريم خواهند نمود و اين باعث خواهد شد كه
امنيت غذايي افراد جامعه به خطر بيفتند.
آينده توليد در معرض خطر است
عنايتاهلل بياباني ،قائممقام خانه كشاورز ،گفت :با
توجه به افزايش سرسامآور هزينههاي توليد ،نرخ
خريد تضميني گندم حداقل  30درصد ديگر بايد
افزايش يابد .بياباني با انتقاد ازاعالم نرخ یکهزار
و  470توماني براي خريد تضميني گندم در سال
زراعي  98-97اظهار كرد :با گذشت دوماه تأخير
در قانون خريد تضميني ،شوراي عالي اقتصاد نرخ
خريد تضميني گندم براي سال زراعي آينده را
تنها  170تومان نسبت بهمدت مشابه سال قبل
افزايش داده است .وي با اشاره به اينكه دولت
صداي گندمكاران را درآورده است ،افزود :با توجه
به افزايش سرسامآور هزينههاي توليد ،نرخ خريد
تضميني گندم حداقل  30درصد ديگر بايد افزايش
يابد تا جوابگوي هزينه كشاورزان باشد؛ چراكه
نرخ كنوني طبق هزينههاي توليد كارشناسي
نيست .قائممقام خانه كشاورز ادامه داد :بسياري
از كشاورزان از اعالم نرخ خريد تضميني گندم
براي سال زراعي آينده شوكه شدند؛ بهطوريكه
براساس آخرين اطالعات دريافتي بهسبب از دست
دادن انگيزه به كشتهاي ديگر روي بردند كه اين
امر به كاهش توليد اين محصول استراتژيك منجر
خواهد شد .عضو شوراي مركزي خانه كشاورز با

اشاره به اينكه نرخ كنوني خريد تضميني جوابگوي
هزينههاي توليد بخش كشاورزي نيست ،بيان كرد:
با توجه به اهميت توليد محصوالت استراتژيك ،از
مسئوالن ذيربط انتظار ميرود كه هرچه سريعتر در
نرخ اعالمي تجديدنظر كنند تا آينده توليد به خطر
نيفتد .بياباني اجراي قانون خريد تضميني بر مبناي
قيمتهاي جهاني و تورم را امري ضروري دانست
و افزود :بيتوجهي شوراي اقتصاد به قانون خريد
تضميني گندم براي چهارمين سال متوالي موجب
شده تا دالالن به عرضه خريد تضميني گندم در سال
زراعي آينده ورود كنند كه اين امر به نفع دالالن و
ضرر كشاورزان و توليد ملي تمام خواهد شد؛ چرا
كه دالالن با خريد محصول از كشاورزان اقدام به
قاچاق آن از مرزهاي كشور خواهند كرد .عضو
شوراي مركزي خانه كشاورز در پايان تصريح كرد:
اگر مسئوالن دولتي در اصالح نرخ خريد تضميني
گندم هرچه سريعتر تعجيل نكنند ،بيشك آينده
خودكفايي ،توليد محصوالت اساسي در معرض خطر
قرار ميگيرد.
 اعالم نرخ یکهزار و  470تومانی
زيان كشاورزان را درپی دارد
عليقلي ايماني ،رئيس سابق بنياد توانمندسازي
گندمكاران ،گفت :با وجود افزايش چشمگير
هزينههاي توليد ،نرخ خريد تضميني گندم تنها
 10/4درصد نسبت بهمدت مشابه سال قبل افزايش
يافته است .ايماني با انتقاد از اعالم نرخ یکهزار
و  470توماني براي خريد هر كيلو گندم در سال
زراعي  ،۹8-۹7اظهار كرد :با وجود آنكه وزارت
جهاد كشاورزي نرخ پيشنهادي اوليه خود را بهسبب
افزايش هزينههاي توليد اصالح كرد ،اما شوراي
اقتصاد در اعالم نرخ خريد تضميني گندم توجهي به
اين موضوع نداشته است .وي قيمت قبلي پيشنهادي
وزارت جهاد كشاورزي به شوراي اقتصاد را یکهزار
و  587تومان اعالم كرد و افزود :اين درحالي است كه
در هفتههاي اخير مجددا ً وزير جهاد كشاورزي نرخ
پيشنهادي خود به شوراي اقتصاد را به یکهزار و 700
تومان اصالح كرد تا نرخ خريد تضميني در سال زراعي
جديد بتواند سود منطقي براي كشاورزان در بر داشته
باشد كه متأسفانه شوراي اقتصاد همانند سالهاي
قبل توجهي به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي
نداشته است .به گفته ايماني ،نرخ پيشنهادي جديد
وزارت جهاد كشاورزي و تشكلها براساس نوسان
نهادههاي توليد منطقي است؛ درحالي كه اعالم نرخ
یکهزار و  470تومان زيان كشاورزان را دربر دارد.
رئيس سابق بنياد توانمندسازي گندمكاران ادامه داد:
اگرچه آحاد جامعه تصور ميكنند كه شوراي اقتصاد
تنها  ۱۳درصد نرخ گندم براي سال زراعي جديد
را افزايش داده است ،اما بهسبب تغيير جدول اُفت
گندم ،نرخ خريد تنها  10/4درصد نسبت بهمدت
مشابه سال قبل رشد داشته است .وي متوسط نرخ
هر كيلو گندم در بازارهاي جهاني را  ۲۴۵دالر اعالم
كرد و افزود :با احتساب هزينههاي حمل و ارز نيما،
نرخ هر كيلو گندم تحويل بنادر حدود سههزار تومان
است كه مجددا ً در بنادر با افزودن سود بازرگاني،
عوارض گمركي ،بارگيري و كرايه حمل قيمت هر
كيلو گندم به چهار هزار تومان خواهد رسيد .به گفته
ايماني ،كميسيون كشاورزي مجلس بهعنوان ناظر
بر اجراي قانون و نماينده كشاورزان بايد به ديوان
عدالت شكايت كند؛ چراكه نرخ خريد تضميني گندم
براي سال زراعي  ۹8-۹7كارشناسي و علمي نيست.
وي نسبت به قاچاق گندم به آن سوي مرزها هشدار
داد و گفت :با توجه به آنكه نرخ خريد تضميني
گندم براي سال زراعي جديد همانند دو سال گذشته
جوابگوي هزينه كشاورزان نيست ،از اين رو در صورت
عدم اصالح قيمت امكان قاچاق گندم به آن سوي
مرزها زياد میشود .ايماني در پايان با اشاره به اينكه
تمامي كشاورزان از اعالم نرخ خريد تضميني گندم
براي سال زراعي جديد شوكه شدند ،تصريح كرد :با
وجود تمامي تالشها و پيگيريها براي اعالم نرخ
منطقي خريد تضميني گندم براي سال زراعي
جديد ،اما شوراي اقتصاد تنها  10/4درصد ،قيمت
خريد را نسبت بهمدت مشابه سال قبل افزايش داد
كه اين امر نشان ميدهد كه شوراي اقتصاد توجهي
به قانون خريد تضميني محصوالت كشاورزي نداشته
است كه انتظار ميرود هرچه سريعتر بازنگري در
اصالح نرخ صورت گيرد.
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سياستهاي دولت
به كاهش درآمد توليدكنندگان منجر خواهد شد
در همين زمينه پويان مرتضوي ،كارشناس حوزه
اقتصاد كشاورزي ،گفت :ظاهرا ً نرخ پيشنهادي وزارت
جهاد كشاورزي با در نظر گرفتن نرخ تورم بخش
كشاورزي ،یکهزار و  700تومان براي هر كيلو گندم
پيشنهاد شده بود؛ ولي در جلساتي كه با شوراي
اقتصاد براي اين موضوع برگزار شد ،اين قيمت با
مخالفت مستقيم رئيس سازمان برنامه و بودجه ،آقاي
نوبخت ،مواجه شد و نهايتاً قيمت مذكور تصويب نشد
و با افزايش  ۱۳درصدي نسبت به نرخ سال گذشته
(آن هم متناسب با نرخ تورم محاسبه نشده بود)
نهايتاً قيمت یکهزار و  470تومان براي هر كيلو
گندم تصويب و اعالم شد .وي با اشاره به افزايش نرخ
جهاني گندم ،تصريح كرد :با توجه به اينكه قيمت
گندم در تمام كشورهاي همسايه ايران باالي دوهزار
تومان براي هر كيلوگرم است ،سال بعد با برداشت
اين محصول قطعاً گندم توليد داخل قاچاق و از كشور
خارج خواهد شد ،اين يعني اينكه سياستهاي
دولت منجر به افزايش درآمد دالالن و قاچاقچيان و
سوداگران و كاهش درآمد و تضعيف توليدكنندگان
زحمتكش خواهد شد .اين كارشناس حوزه اقتصادي
اضافه كرد :اگرچه از سوي مقامات دولتي اعالم نشد؛
اما همين امسال هم ميزان خريد تضميني گندم در
برخي استانهاي مرزي كشور نسبت به سالهاي
گذشته چند هزارتن كاهش داشت؛ چراكه كشاورزان
مرزنشين ترجيح دادند به جاي اينكه گندم خود را
با نرخي پايين و نسيه به دولت بفروشند چند قدم
آن طرف مرز و با قيمت دو برابر و به صورت نقدي
به كشور همسايه بفروشند .وي تصريح كرد :در
حال حاضر متوسط قيمت گندم در جهان با مبنا
قراردادن دالر نيمايي (هشتهزار و  500تومان)،
هر كيلوگرم دوهزار و  40تومان و با مبنا قراردادن
دالر آزاد (۱۲هزارتومان) هر كيلوگرم دوهزار و 880
تومان است .در كشور عراق اين نرخ با دالر آزاد حدود
پنجهزار و  664تومان و با نرخ دالر نيمايي ،سههزار
و  900تومان در هر كيلوگرم است كه نرخهاي بسيار
بااليي است و انگيزه قاچاق گندم داخلي به كشورهاي
همسايه را بهشدت باال برده است.
دولت بر سر امنیت غذایی قمار نکند
يك كارشناس ديگر هم كه خواست نامش در گزارش
ذكر نشود ،گفت :بارها از مسئوالن سازمان برنامه و
بودجه شنيدهام كه اگر قيمتهاي خريد تضميني
تعيين شده ،پايين باشد و اين امر منجر به كاهش
توليد گندم داخلي شود ،ميتوان با قيمت ارزانتري
همين گندم وارد كرد و مشكلي در امنيت عذايي
ايجاد نميشود .وي افزود :فارغ از اينكه نميپذيرم
گندمهاي وارداتي با قيمت ارزانتري ميتوانند تهيه
شوند و فارغ از اينكه معيشت كشاورزان بهعنوان
قشر توليدكننده زحمتكش را نبايد ناديده بگيريم،
ولي احتمال مشكلآفريني دولتهاي متخاصم ايران
در شرايطي كه در جنگ اقتصادي هستيم دور از
ذهن نيست و دولتمردان نبايد سادهانگارانه براي
بحث امنيت غذايي برنامهريزي كنند .اين كارشناس
حوزه اقتصاد كشاورزي اضافه كرد :دشمنان ايران
الزم نيست مستقيماً ما را تحريم غذايي كنند؛
بلكه با ابزارهايي غيرمستقيم ميتوانند فرآيند
واردات كاالهاي اساسي ما را مختل كنند و كشور
را به سادگي به آشوب بكشند ،براي مثال اگر جلوي
تبادالت ارزي ايران گرفته شود چه اتفاقي خواهد
افتاد؟ وي تأكيد كرد :در چنين شرايطي آيا مسئوالن
باز هم بهراحتي ميتوانند از گزينه واردات كاالي
اساسي صحبت كنند؟ ضمن اينكه اقدام خصمانهاي
كه به آن اشاره شد مسبوق به سابقه هم هست و در
سالهاي گذشته اين اتفاق افتاده كه با ايجاد اختالل
در شبكههاي سوئيفت ايران ،راه تبادالت ارزي ما
با كشورهاي ديگر را بستهاند .وي گفت ۲۷ :اسفند
 ۱۳۹۰در پايان ساعت اداري رسمي كشور ،سيستم
سوئيفت بانك مركزي ايران در راستاي تحريمهاي
اروپايي بهراحتي قطع شد .وي ادامه داد :اگرچه برخي
از بانكهاي محروم از خدمات سوئيفت توانستند با
اجاره خطوط تلفن و فكس از همتايان خود در دبي،
تركيه و چين به انتقال پول بپردازند يا طبق گزارش
دادستاني تركيه بانكهاي تحريم نشده ايراني را
واسطه انتقال قرار دهند ،اما اين كار برايشان با كندي
و هزينه فراوان صورت ميگرفت و اينگونه تعلل و
زمانبر بودن انتقال ارز در تأمين كاالهاي اساسي
چون با قوت غالب مردم ارتباط دارد ،بحرانزاست و
دولت با محوريت سازمان برنامه و بودجه به هيچوجه
نبايد در اين ميدان قمار كند.
تعيين نرخ پايين براي گندم
خطر وابستگي به واردات گندم راافزایش میدهد
همچنين محمدجواد ملكي ،كارشناس اقتصاد
كشاورزي ،نيز درباره خطر وابستگي به واردات براي
تأمين گندم مورد نياز كشور هشدار داد و افزود :خطر
وابستگي به واردات گندم زماني بيشتر حس ميشود
كه گزافه گوييهاي اخير پمپئو ،وزير امور خارجه امریکا
را مرور كنيم .اخيرا ً وزير امور خارجه آمريكا مردم ايران
را به تحريم غذايي تهديد كرده است .وي اضافه كرد:
در چنين شرايطي كه مقامات آمريكايي ايران را به
تحريم غذايي تهديد ميكند بايد از مسئوالن شوراي
اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه پرسيد كه تعيين نرخ
پايين براي گندم چه معنايي ميتواند داشته باشد؟
آيا همسو شدن با برخي مقامات آمريكايي در راستاي
سست کردن امنيت غذايي كشور ،براي مسئوالن
سازمان برنامه و بودجه منفعتي دارد؟ ملكي ادامه
داد :مسئوالن سازمان برنامه و بودجه و در رأس آن
محمدباقر نوبخت ،رئيس اين سازمان ،با چنين تعيين
قيمتي كه خودكفايي گندم را نشانه رفته است ،بايد
حتماً در قبال كاهش توليد گندم ،افزايش قاچاق آن و
همچنين وابستگي به واردات اين محصول استراتژيك
و خروج ميليونها دالر ارز از كشور باشد.

