ســاداتینژاد در گفتوگــو بــا «ایــران» در ایــن
بــاره اظهــار کــرد :امســال بــا برنامهریزیهایــی
کــه صــورت گرفــت قیمــت خریــد تضمینــی
گنــدم در اولیــن گام در ســه فروردیــن و در اولین
جلســه هیــأت دولــت از  ۷۵۰۰تومــان بــه  ۱۱هزار
و  ۵۰۰تومــان افزایــش یافــت.
وزیــر جهــاد کشــاورزی اضافــه کــرد :خا کهــای
مــا از نظــر تغذیــه بــه دلیــل افزایش قیمــت کود
دچــار چالــش بــود و ایــن موضــوع عملکــرد را در
واحــد هکتــار کاهــش میدهــد .در ایــن راســتا
حمایتهــای الزم را در نظــر گرفتیــم و خروجــی
ایــن اقــدام افزایــش تولیــد بــود .ســال گذشــته
 ۴.۵میلیــون تــن گنــدم از کشــاورزان توســط
دولــت خریــداری شــد کــه ایــن رقــم امســال بــه
 ۷میلیــون و  ۲۰۰هــزار تــن رســید ،یعنــی رشــد
بســیار خوبــی در ایــن زمینــه داشــتیم.
وی بــا بیــان اینکــه نــگاه مــا در حــوزه تولیــد
نــگاه حمایتــی بــوده ،گفــت :خروجــی ایــن
اقدامــات حمایتــی منجــر بــه مناســب شــدن
وضعیــت معیشــت کشــاورزان میشــود.
امســال تاکنــون  ۶۷هــزار میلیــارد تومــان پــول
بــه کشــاورزان بابــت گنــدم پرداخــت شــده
اســت .تــا دوم شــهریورماه نیــز  ۵هــزار میلیــارد
تومــان پرداخــت کردیــم .در آینــدهای نزدیــک
نیــز  ۱۲هــزار میلیــارد تومــان از مطالبــات گنــدم
ً
تقریبــا
پرداخــت خواهــد شــد کــه مطالبــات
صفــر میشــود .ســاداتینژاد بــا بیــان اینکــه
اساســیترین اقــدام مــا در بخــش کشــاورزی،
کشــاورزی قــراردادی اســت ،گفــت :از ابتــدای
دولــت ۲۶۰ ،هــزار هکتــار از اراضــی گندمــکاری
شــده را بــه صــورت پایلــوت تحــت پوشــش
کشــاورزی قــراردادی درآوردیــم .امســال امــا از
 ۱۵شــهریورماه قصــد داریــم  ۲میلیــون هکتــار از
اراضــی گندمــکاری را تحــت پوشــش کشــاورزی
قــراردادی قــرار دهیــم .ایــن عضــو کابینــه دولــت
ســیزدهم عنــوان کــرد :در ســال آینــده قصــد
داریــم در گنــدم نــان بــه پایــداری در خودکفایــی
برســیم .قبـ ً
ـا هــم خودکفایــی گنــدم داشــتیم
ولــی پایــدار نبــود ۹ .میلیــون تــن گنــدم نــان
در کشــور مصــرف میشــود و بــه ســمت
خودکفایــی در گنــدم نــان حرکــت خواهیــم کرد.
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لــزوم افزایــش قیمــت خریــد تضمینــی بــرای
جلوگیــری از قاچــاق
علــی قلــی ایمانــی ،نایــب رئیــس بنیــاد ملــی
گندمــکاران ایــران در گفتوگــو بــا «ایــران»
در خصــوص افزایــش تولیــد گنــدم در کشــور
گفــت :بــا توجــه بــه بحــران بــه وجــود آمــده
در تولیــد گنــدم جهانــی قیمــت خریــد تضمینــی
گنــدم بایــد توســط شــورای قیمتگــذاری
محصــوالت کشــاورزی افزایــش یابــد .وی افزود:
طبیعتـ ً
ـا بــا ایــن امــر قیمــت گنــدم در بازارهــای
جهانــی افزایــش خواهــد یافــت و کشــورهای
همســایه روی بــه گنــدم ایــران خواهنــد آورد
بنابرایــن بایــد قیمــت منطقــی بــرای گنــدم در
ســال زراعــی آینــده اعمــال شــود .نایــب رئیــس
بنیــاد ملــی گندمــکاران ایــران اظهــار کــرد :بــا
توجــه بــه افزایــش قیمــت جهانــی گنــدم،
تــورم داخلــی و افزایــش هزینههــای تولیــد
گنــدم ،بایــد قیمــت خریــد تضمینــی بیشــتر
شــود کــه ایــن امــر بایــد قبــل از شــروع ســال
زراعــی جدیــد باشــد تــا کشــاورزان انگیــزه تولید
داشــته باشــند.
افزایــش قابــل توجــه میــزان خریــد تضمینــی با
حمایــت دولت
عطاءاللــ ه هاشــمی ،رئیــس بنیــاد ملــی

بــا توجــه بــه بحــران بــه
وجــود آمــده در تولیــد گنــدم
جهانــی قیمــت خریــد تضمینــی
گنــدم بایــد توســط شــورای
قیمتگــذاری

محصــوالت

کشــاورزی افزایــش یابــد

گندمــکاران نیــز درایــن بــاره اظهــار داشــت :در
ســال جــاری بــا توجــه بــه واقعــی شــدن قیمت
گنــدم ،کشــاورزان تمــام محصــول خــود را بــه
دولــت فروختنــد در حالــی کــه در ســال گذشــته
تنهــا  4میلیــون و  450هــزار تــن گنــدم توســط
دولــت خریــداری شــد امــا در ســال جــاری تــا
بــه امــروز میــزان خریــد تضمینــی گنــدم از مــرز
 7میلیــون تــن عبــور کــرد.
وی افــزود :امیدواریــم تــا پایــان فصــل میــزان
خریــد تضمینــی گنــدم بیــش از  7میلیــون تــن
باشــد زیــرا در اســتانهای سردســیر هنــوز
برداشــت گنــدم ادامــه دارد.
رئیــس بنیــاد ملــی گندمــکاران ادامــه داد :در
مقایســه بــا ســال قبــل حداقــل  2.3میلیــون

تــن افزایــش خریــد گنــدم خواهیــم داشــت و
میــزان تولیــد گنــدم در کشــور افزایــش مناســبی
داشــته اســت.
وی تصریــح کــرد :بــا کمــک ســتاد اجرایــی
فرمــان امــام (ره) و وزارت جهــاد کشــاورزی
طــرح جهــش تولیــد در کشــور اجرایــی شــد
کــه در ســال آینــده در ســطح بیشــتری انجــام
میشــود ،در ایــن طــرح کشــاورزان از لحــاظ
تأمیــن مــواد اولیــه تولیــد و آمــوزش بــرای
تولیــد در دیمزارهــا حمایــت میشــوند.
هاشــمی گفــت :بــرای ســال زراعــی آینــده
حمایــت از تولیــد کشــت گنــدم در حــدود
 5میلیــون هکتــار انجــام خواهــد شــد و
یارانــه کاشــت بــه صــورت خدمــات ازجملــه
بیمــه فراگیــر گنــدم ،حمــل ،ورود دانــش و
کارشــناس بــه مزرعــه و کــود و ســم ارائــه
خواهــد شــد.
وی اظهــار داشــت :درصورتــی کــه حتی بارشــی
ماننــد امســال داشــته باشــیم در ســال آینــده 9
میلیــون تــن خریــد تضمینــی گنــدم خواهیــم
داشــت .وی گفــت :بــا بهینهســازی مصــرف
آرد خبــازی در کشــور بــا  7.5میلیــون تــن گنــدم
نیــاز کشــور تأمیــن خواهــد شــد ،همچنیــن نیــاز
صنــف و صنعــت حــدود  1.5میلیــون تــن اســت
و در نهایــت میتــوان گفــت بــا  9.5میلیــون
تــن بــه خودکفایــی کامــل خواهیــم رســید.
رئیــس بنیــاد ملــی گندمــکاران ادامــه داد :بــا
فعالیتهــا و سیاســتگذاری دولــت و ســتاد
اجرایــی فرمــان امــام(ره) میتوانیــم در ســال
آینــده بــه خودکفایــی در تولیــد گنــدم دســت
یابیــم .هاشــمی گفــت :حــدود  2میلیــون هکتار
گنــدم آبــی و  5میلیــون هکتــار گنــدم دیــم
بــرای ســال آینــده خواهیــم داشــت کــه ازلحــاظ
کیفــی و راندمــان تولیــد ســال آینــده شــاهد
بهبــود تولیــد گنــدم خواهیــم بــود.

