«سبزينه» از وضعيت گندم ايران طي يک دهه اخير گزارش یمدهد

فراز و فرودهای محصولی استراتژيک
به نام «گندم»

سبزينه :جشن خودکفايي گندم از سال  1383در
زمان دولت هشتم و با توليد  ۱۰و نيم ميليون تن
گندم پايهگذاري شد .سياست دولت هشتم بر حذف
واردات گندم و افزايش توليد داخلي استوار بود .قرار
بر اين بود که ايران به ميزاني از پايداري در توليد
گندم برسد که حتي با وقوع خشکسالي ،با کاهش
توليد و خريد مواجه نشويم؛ اما اين سياست با روي
کار آمدن دولتهاي نهم و دهم تغيير کرد.
مسئوالن وزارت جهاد کشاورزي دولت نهم که با
وعده خودکفايي گندم بر سر کار آمدند ،در حالي
کشور را با عملکردهاي متناقض با وعدهاي که داده
بودند در مسير افزايش واردات گندم قرار دادند که بر
اساس سند چشمانداز  20ساله کشور ،مشخص شده
بود که ايران طي  12سال به جايگاه اول خاورميانه
در بخش کشاورزي و خودکفايي گندم برسد .اين در
حالي بود که ايران با واردات  5/5ميليون تني گندم
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در آن سالها مواجه بود و کشاورزان نيز رغبتي به
کشت و فروش گندم نشان نميدادند.

توليد  14ميليون تن
گندم در سال جاري
براي نخستين بار
در سالهاي اخیر
راه را بر واردات
گندم به کشور
بست تا اميدي در
دل کشاورزان و
مسئوالنايجاد
کرده باشد

ایران از چهارمین واردکننده گندم در جهان
تا خودکفایی
بر اساس گزارش بانک مرکزي ،واردات گندم در
چهار ماهه اول سال  ،88دو ميليون و  637هزار
تن و به ارزش بيش از  660ميليون و  800هزار
دالر بود كه نسبت به چهار ماهه مشابه سال ،87
رشد  100درصدي را نشان ميداد که عمده اين
واردات از کشورهاي سوئيس ،روسيه ،هلند ،آلمان،
ترکيه ،انگلستان ،امارات ،استراليا ،برزيل و قزاقستان
صورت میگرفت .همچنين ميزان واردات گندم در
سال  2012برابر با شش ميليون و دويست هزار تن
بو د که رشد  657درصدي واردات نسبت به يک سال
پيش از آن را نشان ميداد و به اين ترتيب ايران در

