وزارت جهــاد کشــاورزی از
ســال گذشــته بــا منطقــی
کــردن نــرخ خریــد تضمینــی
گنــدم و افزایــش  130درصــدی
آن ،کاهــش  45درصــدی
قیمــت کــود و ســم مــورد نیــاز
کشــاورزان و کشــت قــراردادی
گنــدم در  250هــزار هکتــار از
اراضــی کشــاورزی بــه دنبــال
خودکفایــی در تولیــد ایــن
محصــول اساســی اســت

تــا قبــل از اصــاح نظــام یاران ـهای آرد ،میــزان
نیــاز ســاالنه کشــورمان بــه گنــدم بیــش از 12
میلیــون تــن بــود کــه از ایــن میــزان  9میلیــون
تــن آن بــه آرد نانوایــان ،یــک میلیــون و 500
هــزار تــن آن بــه آرد صنــف و صنعــت و مابقــی
آن بــرای بــذر ســال آینــده کشــاورزان ،تأمیــن
آرد عشــایر و روســتاییان و در بعضــی مــوارد بــه
خــوراک دام آنهــا اختصــاص مییافــت.
 5اقــدام دولــت ســیزدهم بــرای افزایــش تولیــد
گنــدم
بــا وجــود ایــن وزارت جهــاد کشــاورزی از ســال
گذشــته بــا منطقــی کــردن نــرخ خریــد تضمینــی
گنــدم و افزایــش  130درصــدی آن ،کاهــش
 45درصــدی قیمــت کــود و ســم مــورد نیــاز
کشــاورزان و کشــت قــراردادی گنــدم در  250هــزار
هکتــار از اراضــی کشــاورزی بــه دنبــال خودکفایی
در تولیــد ایــن محصــول اساســی اســت و بــه
نظــر میرســد در ســال آینــده بــه ایــن مهــم
نائــل شــود.
افزایــش  130درصــدی نــرخ خریــد تضمینــی
گنــدم
وزارت جهــاد کشــاورزی در دولــت ســیزدهم
چنــد کار اصلــی را بــرای افزایــش تولیــد
محصــوالت اساســی بویــژه گنــدم اجرایــی کــرد،
نخســت نــرخ خریــد تضمینــی گنــدم را بموقــع در
شــهریور اعــام کــرد و نــرخ واقعیتــری نســبت
بــه ســالهای گذشــته تعییــن کــرد بــه طــوری
کــه بــه قیمــت جهانــی نزدیــک شــد ،ایــن اقــدام
از یــک ســو کشــاورزان را بــه کشــت بیشــتر ایــن
محصــول ترغیــب کــرد ،دوم مانــع قاچــاق ایــن
محصــول اســتراتژیک بــه کشــورهای همســایه
شــد.

کاهش  45درصدی قیمت نهادهها
ت کاهــش قیمــت کــود
اقــدام دوم دولــ 
شــیمیایی بــود کــه کشــاورزان نســبت بــه قبــل
کــود را راحتتــر خریــداری کردنــد ،بــه گفتــه
کارشناســان هــر یــک واحــد کــود کــه در محصول
اســتفاده میشــود  9واحــد بــه تولیــد اضافــه
میکنــد .خبــر کاهــش قیمــت کــود شــیمیایی را
مدیرعامــل شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی
ن اعــام کــرد کــه بــرای
اوایــل امســال در فروردیـ 
کودهــا یارانــه دولتــی پرداخــت میشــود و از
ایــن پــس بــا کاهــش قیمــت  45درصــدی بــه
کشــاورزان عرضــه میشــود .بــر اســاس آمــار
وزارت جهــاد کشــاورزی ،مصــرف کــود فســفاته
و پتاســه توســط کشــاورزان در ســالهای  99و
 1400نســبت بــه ســال  98کاهــش  80درصــدی
یافتــه اســت.
از ابتــدای ســال  99و بــا آزادســازی نــرخ کــود
شــیمیایی کــه در دولــت دوازدهــم شــکل گرفــت،
قیمــت ایــن محصــول افزایــش پنــج برابــری
یافــت کــه ایــن افزایــش قیمــت موجــب کاهــش
مصــرف کــود شــیمیایی توســط کشــاورزان شــد
و بــه گفتــه کارشناســان ،کاهــش کمــی و کیفــی
محصــوالت کشــاورزی را در پــی داشــته اســت.
اجرای کشت قراردادی
اقــدام ســوم دولــت برنامــه کشــت قــراردادی
اســت کــه امســال کلیــد خــورده و طــی پنــج
ســال آینــده قــرار اســت در  5.5میلیــون هکتــار از
اراضــی کشــاورزی کشــور اجرایــی شــود.
بــه طــوری کــه میتــوان گفــت وزارت جهــاد
کشــاورزی تاکنــون اقــدام بــه کشــت قــراردادی
در بســیاری از محصــوالت کشــاورزی از جملــه
گنــدم کــرده اســت کــه ایــن امــر بــدون شــک در
ســالیان آینــده ســبب خواهــد شــد کشــورمان به

خودکفایــی در ایــن محصــول برســد.
ســید جــواد ســاداتینژاد وزیــر جهــاد
کشــاورزی در نیمــه مردادمــاه امســال ،بــا اشــاره
بــه اجــرای کشــت قــراردادی گنــدم از ســالجاری
گفــت :در ایــن طــرح ،نهــاده متناســب بــا اقلیــم
بــه کشــاورز اهــدا میشــود و تأمیــن مالــی
بــرای خریــد ســم ،کــود و بیمــه بــرای محصــول در
دســتور کار قــرار دارد تــا معیشــت کشــاورز تأمین
شــود .ایــن موضــوع بــه حــدود  40هــزار میلیــارد
تومــان تأمیــن مالــی نیــاز دارد.
مفهــوم ســاده کشــت قــراردادی ایــن اســت
کــه کشــاورز بــا ســرمایهگذار بخــش خصوصــی
قــرارداد میبنــدد بــا ایــن مضمــون کــه در طــول
مراحــل کشــت همــه نهادههــا و امکانــات مــورد
نیــاز کشــاورز را تأمیــن کنــد و در قبال آن کشــاورز
نیــز محصــول خــود را بــه قیمتــی کــه توافــق
کردهانــد بفروشــد ،البتــه دولــت هــم در ایــن
مســیر حامــی کشــاورز اســت تــا ایــن قراردادهــا
بــه نتیجــه برســد.
ایــن طــرح بــه صــورت پایلــوت در اســتانهای
خوزســتان ،کرمانشــاه ،فارس ،گلســتان ،خراســان
شــمالی ،هرمــزگان ،بوشــهر ،جنــوب کرمــان و
سیســتان و بلوچســتان اجــرا شــد.
ســهراب ســهرابی ،سرپرســت مجــری طــرح
گنــدم در اینبــاره میگویــد:توســعه کشــت
قــراردادی گنــدم از سیاس ـتهای ایــن وزارتخانــه
اســت ،در ســال زراعــی جــاری  ۲۶۰هــزار هکتــار
از اراضــی گنــدم کشــور تحــت کشــت قــراردادی
قــرار گرفــت.
بــه گفتــه سرپرســت مجــری طــرح گنــدم،
اســتقبال کشــاورزان از رویکــرد کشــاورزی
قــراردادی مطلــوب ارزیابــی شــده و حــدود ۱۵۲
هــزار هکتــار از کل ســطح تحــت پوشــش مربــوط
بــه شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران اســت.
خریــد  7میلیــون و  200هــزار تــن گنــدم از
کشــاورزان
طبــق آخریــن آمارهــای منتشــر شــده تاکنــون
 7میلیــون و  200هــزار تــن گنــدم از گندمــکاران
خریــداری شــده اســت کــه بــا توجــه بــه خریــد
 4میلیــون و  500هــزار تــن دولــت قبــل در ســال
گذشــته میتــوان گفــت میــزان خریــد تضمینــی
ایــن کاالی اساســی بــا رشــد  60درصــدی یــا 2
میلیــون و  700هــزار تــن افزایــش یافتــه اســت.
بــا ایــن حــال همچنــان خریــد تضمینــی گنــدم
توســط بخــش خصوصــی و شــرکت بازرگانــی
دولتــی ادامــه دارد و بــه نظــر میرســد میــزان
خریــد گنــدم در ســال جــاری از  7میلیــون و 500
هــزار تــن عبــور کنــد.
عــاوه بــر ایــن تاکنــون  2میلیــون تــن گنــدم
نیــز توســط بخــش خصوصــی خریــداری شــده
و  500هــزار تــن دیگــر نیــز توســط کشــاورزان
بــرای کشــت ســال آینــده ذخیــره شــده ،بنابرایــن
میتــوان گفــت تولیــد گنــدم در ســال زراعــی
جــاری نزدیــک بــه  11میلیــون تــن بــوده اســت.
یــک میلیــون تــن دیگــر نیــز هنــوز توســط
کشــاورزان برداشــت نشــده اســت.تاکنون
بیــش از  ۸۲و نیــم درصــد از مجمــوع مطالبــات
گندمــکاران پرداخــت شــده و پرداخــت مابقــی
مطالبــات آنهــا نیــز در جریــان اســت کــه طــی
روزهــای آینــده بــه حســاب کشــاورزانی کــه
نســبت بــه تحویــل محصــول خــود بــه مراکــز
خریــد تضمینــی گنــدم اقــدام کردهانــد ،واریــز
میشــود.
خریــد تضمینــی گنــدم در ســال جــاری نســبت
بــه ســال گذشــته بــا وجــود کاهــش بارشهــا
در  ۲۸اســتان کشــور مثبــت بــوده و ایــن افزایــش
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