در برخــی اســتانها حتــی بــه بیــش از  ۴برابــر
رســیده اســت کــه کارشناســان ،دلیــل آن را ایجاد
ســاز و کارهــای تشــویقی و حمایتــی از جملــه
افزایــش نــرخ خریــد تضمینــی گنــدم و کاهــش
قیمــت کــود و نهادههــای کشــاورزی میداننــد.
گفتنــی اســت ،اســتان خوزســتان بــا خریــد
تضمینــی یــک میلیــون و  ۳۵۸هــزار تــن گنــدم،
پیشــتاز تحویــل ایــن محصــول در کشــور
اســت و بعــد از آن ،بــه ترتیــب اســتانهای
گلســتان بــا تحویــل  ۷۵۸هــزار تــن و کردســتان
بــا تحویــل  ۵۹۷تــن در رتبههــای بعــدی قــرار
دارنــد.
رشد  3میلیون تنی خرید تضمینی گندم
ً
عمدتــا بــا راهبــرد ســه اقــدام
امســال کــه
دولــت شــکل گرفتــه اســت ،مــا را بــه خودکفایی
پایــدار در گنــدم نزدیــک تــر کــرده و حداقــل
میــزان واردات ایــن محصــول اساســی را کاهــش
داده اســت .محمــد قربانــی ،معــاون وزیــر جهــاد
کشــاورزی گفــت :هدفگــذاری کــه انجــام داده
بودیــم  11و نیــم میلیــون تــن بــود ،ســطح زیــر
کشــتی کــه مــا ابــاغ کــرده بودیــم بــا توجــه به
خشکســالی و کمبــود بــارش دو میلیــون هکتــار
آبــی بــوده و حــدود  3الــی  4میلیــون هکتــار
هــم دیــم بــوده اســت.
افتخاری دیگر برای وزارت جهاد کشاورزی
همیــن امــر ســبب شــد در اقدامــی کمســابقه
 ۲۸۱نماینــده مجلــس همزمــان بــا هفتــه دولــت
طــی نامـهای بــه رئیــس جمهــور از وزیــر جهــاد
کشــاورزی بــرای برنامهریــزی و اقــدام مؤثــر
در ســال زراعــی جــاری و افزایــش  60درصــدی
تولیــد گنــدم و خریــد تضمینــی  ۷.۵میلیــون
تــن گنــدم تشــکر کردنــد.

کاهــش  2میلیــون تنــی مصــرف آرد و کاهــش
 50درصــدی واردات گنــدم
بــا اجــرای اصــاح یارانههــا عــاوه بــر
افزایــش تولیــد ،دولــت بــا برنامــه اصــاح
یارانــه ،مصــرف آرد را در کشــور کاهــش داده
اســت کــه پیشبینــی شــده اســت دو میلیــون
تــن مصــرف کشــور کاهــش یابــد.
تغییــر رویکــرد یارانــه دهــی بــر اســاس میــزان
فــروش نــان ،میــزان نشــتی آرد ســهمیهای را در
بــازار آزاد یــا بــه خــارج کشــور متوقــف کــرده
اســت و امســال بــا  9میلیــون تــن گنــدم نیــاز
کشــور تأمیــن میشــود.
میــزان مصــرف ســالیانه گنــدم بــرای نانواییها
حــدود  9میلیــون تــن اســت کــه اجــرای طــرح
هوشمندســازی ،تأثیــر مهمــی در کاهــش واردات
گنــدم و ارزبــری در کشــور میگــذارد اجــرای
آزمایشــی طــرح هوشمندســازی یارانــه آرد در
اســتان زنجــان کلیــد خــورد و حــاال در چندیــن
اســتان کشــور ادامــه پیــدا کــرده اســت تــا در
آینــده بــه صــورت فراگیــر انجــام شــود.
در طــرح کارتخــوان هوشــمند ،میــزان پخــت
نــان در نانواییهــا بــه طــور کامــل مشــخص
اســت و مطابــق بــا آن آرد مصرفــی تعییــن
میشــود .دولــت بــا هــدف مدیریــت مصــرف
نــان و گنــدم قصــد دارد ایــن طــرح را در تمامــی
اســتانها اجــرا کنــد تــا بــه ایــن واســطه
صرفهجویــی در مصــرف گنــدم و آرد کشــور
اتفــاق بیفتــد.
علیقلــی ایمانــی مدیرعامــل بنیــاد گندمــکاران
کشــور اعــام کــرده اســت بــا اصــاح یارانــه
نــان و تکمیــل طــرح نصــب کارتخوانهــای
هوشــمند در نانواییهــا حــدود  2میلیــون تــن
در نیــاز بــه آرد صرفهجویــی خواهــد شــد .ایــن
در حالــی اســت کــه همــه نیــاز کشــور بــه گنــدم

بــا اصــاح یارانــه نــان و تکمیــل
طــرح نصــب کارتخوانهــای
هوشــمند در نانواییهــا حــدود
 2میلیــون تــن در نیــاز بــه آرد
صرفهجویــی خواهــد شــد

از بخــش صنــف صنعــت تــا خبــازی 12میلیــون
تــن اســت و بــا اصــاح یارانــه نــان ،میــزان
مصــرف گنــدم در کشــور بــه  9.5میلیــون تــن
خواهــد رســید کــه در ایــن صــورت  2میلیــون
تــن از مصــرف گنــدم کشــور کــم میشــود.
پیشتــر نیــز محمــد جــال ،مشــاور وزیــر
امــور اقتصــادی و دارایــی اعــام کــرده بــود کــه
بــا اجــرای طــرح یارانــه نــان ،حــدود  ۳۰درصــد
مصــرف گنــدم کشــور از طریــق نــان مصرفــی
مــردم کاهــش خواهــد یافــت کــه ســاالنه
حــدود یــک و نیــم میلیــارد یــورو صرفهجویــی
را در پــی خواهــد داشــت.
در شــرایطی کــه دولــت بــا کســری بودجــه
جــدی در بخــش بودجــه عمومــی روبهرو اســت،
ایــن میــزان صرفهجویــی میتوانــد صــرف
امــور جــاری کشــور یــا تکمیــل پروژههــای
عمرانــی شــود .اگرچــه در ابتــدای اجــرای طــرح
هوشمندســازی فروش نان شــایعات بی اساســی
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