مبنــی بــر تغییــر قیمــت نــان و محدودیــت در
تعــداد خریــد آن مطــرح شــده بــود ،امــا دولــت
در واقــع بــا نصــب کارتخوانهــای هوشــمند در
نانواییهــا ،بــه دنبــال آن اســت کــه بــه نانواهــا
بــر اســاس میــزان نانــی کــه میفروشــند ،یارانــه
بدهــد .واردات گنــدم در ســال گذشــته  7میلیون
تــن بــود امــا بــا درنظــر گرفتــن افزایــش تولیــد
در ســال جــاری در قیــاس بــا ســال قبــل ،پیــش
بینــی میشــود واردات گنــدم کمتــر از ســال
قبــل بــه کشــور انجــام بگیــرد.
طبــق برآوردهــای انجامگرفتــه خریــد
تضمینــی گنــدم امســال بــه حــدود  7میلیــون و
 500هــزار تــن میرســد ،در شــرایطی کــه کشــور
بــه حــدود دو میلیــون تــن ذخایــر اســتراتژیک
گنــدم هــم نیازمنــد اســت کــه حــدود 3.5
میلیــون تــن گنــدم بــه کشــور وارد خواهد شــد.
حــذف قاچــاق آرد بــه خــارج از کشــور ،اصــاح
پخــت نــان و کاهــش ضایعــات  ۳۰تــا ۳۵
درصــدی آن ،کاهــش میــزان واردات  ۶میلیــون
تنــی گنــدم ،جلوگیــری از خــروج دالر و مقابلــه
بــا بحــران کمبــود گنــدم ،حــذف یــا کاهــش
شــکاف قیمــت آرد دولتــی و آزاد و ایجــاد فضای
رقابتــی بیــن نانوایــان بــرای کاهــش قیمــت
نــان و عرضــه کیفیتــر آن بخشــی از مزایــای
اصــاح یارانــه آرد اســت.
کاهش قاچاق گندم
شــکاف قیمــت آرد دولتــی و آزاد در ســالیان
گذشــته زمینهســاز قاچــاق آرد شــده و قــوت
غالــب مــردم را بــا مشــکالت عدیــدهای مواجــه
کــرده کــه ایــن موضــوع در درازمــدت بــه یــک
معضــل اقتصــادی مبــدل شــد و دولــت را بــر آن
داشــت تــا بــا حــذف یارانــه آرد ،اجــرای طــرح
هوشمندســازی یارانــه نــان و تجهیــز نانواییهــا
بــه کارتخــوان هوشــمند را در دســتور کار قــرار
دهــد.
پیشبینــی میشــود بــا اجــرای طــرح
هوشمندســازی ،میــزان واردات گنــدم کشــور 50
درصــد کاهــش یابــد .در طــرح هوشمندســازی
فــروش نــان قیمــت هــر کیلــو آرد بــرای نانــوا
 16هــزار و  500تومــان محاســبه میشــود کــه
اختــاف قیمتــی بــا بخشهــای دیگــر یــا بــازار
آزاد نــدارد.
در نتیجــه جلــوی فــروش آرد دولتی در بــازار آزاد
و قاچــاق آن گرفتــه میشــود .بــا ایــن ســازوکار
یارانــه نــان بــه هــدف اصابــت میکنــد و جلــوی
قاچــاق آرد دولتــی از کشــور گرفتــه میشــود.
افزایش کیفیت نان
یکــی از اهــداف اجــرای طــرح هوشمندســازی
نــان ،بــاال بــردن کیفیــت نــان بــه واســطه
ایجــاد رقابــت در بیــن نانوایــان و کســب
درآمــد برمبنــای فــروش خواهد بــود .در شــرایط
فعلــی آرد بــا قیمــت نــازل در اختیــار نانــوا

قــرار میگیــرد و نانــوا هــم انگیــزهای بــرای
ارتقــای کیفیــت نــان نــدارد ،در حالــی کــه بــا
هوشمندســازی یارانــه نــان ،یارانــه نانــوا از طریق
فــروش دســتگاه پــوز تعلــق میگیــرد کــه برایــن
اســاس نانــوا بــرای کســب درآمــد بیشــتر در
جهــت کیفیســازی نــان تــاش میکنــد کــه
در نتیجــه ایــن امــر کاهــش ضایعــات و بهینــه
کــردن مصــرف گنــدم را بــه همــراه دارد.
متولیــان اجــرای طــرح هوشمندســازی یارانــه
نــان معتقدنــد بــا اجرایــی شــدن کارتخــوان
هوشــمند در نانواییهــا و در پــی آن خریــد نــان
متناســب بــا مصــرف خانــوار ،میــزان دورریــز
نــان از رقمهــای پیشــین بــه مراتــب کمتــر هــم
خواهــد شــد.
هزینــه تمــام شــده هــر کیلوگــرم آرد بــا
احتســاب هزینــه خریــد تضمینــی گنــدم یــا
هزینــه واردات گنــدم و نیــز هزینههــای حمــل و
نگهــداری در حــدود  ۱۵هــزار تومــان بــرای دولت
بــرآورد میشــود درحالــی کــه دولــت اکنــون
هــر کیلوگــرم آرد را بــه نانواییهــای ســنتی بــه
نــرخ  ۶۵۰تومــان بــرای غیرآزادپزهــا ۹۰۰ ،تومــان
بــرای آزادپزهــا و  16هــزار تومــان بــه صنــف و

صنعــت و فانتــزی پزهــا تحویــل میدهــد.
دولــت در عمــل بــه ازای هــر کیلوگــرم آرد
یارانــهای در حــدود  ۱۴هــزار تومــان بــرای
نانواییهــای غیرآزادپــز و آزادپــز یارانــه پرداخــت
میکنــد کــه رقــم باالیــی محســوب میشــود.
از ســوی دیگــر جهــش قیمــت جهانــی گنــدم
در چنــد مــاه اخیــر بــا بــروز جنــگ هــم مزیــد
بــر علــت شــده تــا گندمهــای وارداتــی قیمــت
باالتــری داشــته باشــند.
بنابرایــن بــا اجــرای هوشمندســازی فــروش
نــان و صرفهجویــی  2میلیــون تنــی در مصــرف
گنــدم کشــور ،صرفهجویــی ارزی هــم بــرای
کشــور بــه همــراه خواهــد داشــت.
به دنبال خودکفایی در تولید گندم هستیم
بــا توجــه بــه نگاهــی کــه در حــوزه تولیــد
خصوصـ ً
ـا تولیــد گنــدم بــه عنــوان یــک کاالی
راهبــردی در کشــور وجــود دارد برنامــه ریــزی
ً
طبیعتــا اثــرات
دقیقــی صــورت گرفتــه کــه
اصلــی خــود را در فصــل زراعــی جدیــد نشــان
میدهــد .یعنــی فصــل آینــده میتوانیــم
نتیجــه برنامهریزیهایمــان را ببینیــم.
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