با حمایت دولت از گندمکاران و منطقی شدن نرخ خرید تضمینی رقم خورد؛

تولید  11میلیون تن گندم در سال جاری

از ابتــدای روی کار آمــدن دولــت ســیزدهم ،وزارت جهــاد کشــاورزی خودکفایــی در تولیــد بســیاری از
محصــوالت کشــاورزی و کاالهــای اساســی از جملــه گنــدم را در دســتور کار قــرار داده اســت .بدیــن
منظــور در ابتــدای امــر ،تعییــن زودهنــگام نــرخ خریــد تضمینــی گنــدم و افزایــش  130درصــدی آن
نســبت بــه ســال گذشــته ،حمایــت از کشــت قــراردادی گنــدم در  250هــزار هکتــار از اراضــی کشــور،
کاهــش  45درصــدی قیمــت کــود و ســم را در دســتور کار قــرار داد .ایــن در حالــی اســت کــه جنــگ
روســیه و اوکرایــن و نیــز اختــال در عرضــه محصــوالت اساســی در بازارهــای جهانــی موجــب شــده
اســت کشــورها برنامــه خودکفایــی یــا حداقــل کاهــش وابســتگی بــه واردات را در دســتور کار خــود
قــرار دهنــد ،حمایــت کشــورها از تولیــد ،تغییــر سیاســتهای صادراتــی و نیــز ذخیرهســازی از
اقداماتــی اســت کــه در پیــش گرفتهانــد و کشــور مــا نیــز در ایــن راســتا پیــش مــیرود.
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بــه طــوری که اخیــراً دیمیتــری پاتروشــف ،وزیر
کشــاورزی روســیه طــی ســخنانی بــه کشــورهای
واردکننــده گنــدم هشــدار داد کــه بــا تحریــم
امریــکا و اتحادیــه اروپــا علیــه روســیه ،ایــن
کشــور در صــادرات گنــدم و دیگــر غــات خــود
تجدیــد نظــر خواهــد کــرد کــه ایــن امــر بــدون
شــک بــه بحــران امنیــت غذایــی در کشــورهای
واردکننــده دامــن خواهــد زد.
پاتروشــف بــا بیــان اینکه کشــاورزان روســی در
اجــرای برنامههــای برداشــت خــود بــا مشــکل
مواجــه هســتند ،اظهــار کــرد :ایــن امــر ناشــی
از تحریــم روســیه بــرای واردات قطعــات یدکــی
تجهیــزات کشــاورزی اســت و بــدون شــک بــه
کاهــش تولیــد غــات و گنــدم خواهــد انجامید.
عــاوه بــر روســیه وقــوع خشکســالی در امریــکا
و ســیل گســترده در اســترالیا نویددهنــده آن
اســت کــه در ســال آینــده تولیــد گنــدم و غــات
در جهــان بــه طــرز محسوســی کاهــش خواهــد

یافــت.
بــه همیــن دلیــل ســازمان ملــل نیــز اعــام کرد
اختــال در صــادرات غــات از روســیه و اوکرایــن
بــه دیگــر کشــورها خصوصـ ً
ـا کشــورهای در حال
توســعه آســیایی و آفریقایــی آســیب خواهــد زد
و بحــران بیســابقه گرســنگی در جهــان را ایجــاد
میکنــد .بــدون شــک بــا توجــه بــه وضعیــت
وخیــم صــادرات گنــدم در جهــان لــزوم افزایــش
تولیــد گنــدم در کشــور بیــش از پیــش احســاس
خواهــد شــد.
بــه طــوری کــه کشــورمان بــا توجــه بــه تعیین
غیرمنطقــی نــرخ خریــد تضمینــی گنــدم توســط
دولــت قبــل و خریــد تنهــا  4میلیــون و  500هــزار
تــن از ایــن محصــول از کشــاورزان بشــدت بــه
واردات ایــن کاالی اساســی وابســته شــد.
آمارهــای گمــرک نشــان میدهــد در ســال
گذشــته بیــش از  7میلیــون تــن گنــدم وارد
کشــور شــده کــه عمدتـ ً
ـا از مقصــد روســیه بــوده

اســت .در ســه ماهــه نخســت ســالجاری نیــز
گنــدم در صــدر واردات ایســتاده و در ایــن بــازه
زمانــی نزدیــک بیــش از یــک میلیــون و 733
هــزار تــن گنــدم بــه ارزش  718میلیــون و 607
هــزار دالر بــه کشــورمان وارد شــده اســت.
در ســالجاری آمارهــا حاکــی از آن اســت کــه 11
میلیــون تــن گنــدم در سراســر کشــور تولید شــده
کــه انتظــار مــیرود دولــت حــدود  7میلیــون و
 500هــزار تــن آن را از کشــاورزان خریــداری کنــد،
ایــن در حالــی بــود کــه بــا اقدامــات دولــت قبــل
و منطقــی نبــودن نــرخ خریــد تضمینــی در ســال
گذشــته ،کشــاورزان تنهــا  4میلیــون و  500هــزار
تــن گنــدم بــه دولــت فروختنــد .بنابرایــن ،ایــن
امــر بــه واردات  7میلیــون تنــی گنــدم در ســال
گذشــته دامــن زد.
در ســالجاری نیــز آمارهــای ســه ماهــه
نخســت گمــرک حاکــی از آن اســت کــه گنــدم
بــا ســهم  16درصــدی ،رتبــه اول واردات کاالهــای
اساســی را بــه خــود اختصــاص داده اســت ،بــه
طــوری کــه در ایــن بــازه زمانــی بیــش از یــک
میلیــون و  733هــزار تــن بــه ارزش  718میلیون و
 607هــزار دالر بــه گنــدم اختصــاص یافتــه اســت.
بــا ایــن حــال میــزان تولیــد و میــزان خریــد
تضمینــی در کنــار کاهــش  3میلیــون تنــی نیــاز
کشــورمان بــه گنــدم بــه دلیــل اصــاح نظــام
یارانــه آرد و جلوگیــری از قاچــاق ایــن محصــول،
ســبب شــده کشــورمان بــه راحتــی در ســال
آینــده بــه خودکفایــی در ایــن کاالی اساســی
برســد.

