ویژهنامه مراسم جشن شکرگزاری برداشت محصول
رديف چهار واردکننده بزرگ گندم جهان
قرار گرفت .در دولت دهم گندم در ايران
کيلويي کمتر از  750تومان به صورت
تضميني خريداري ميشد و نرخ متوسط
هر کيلو گندم در بازار  715تومان بود؛ اما
به دليل افزايش نرخ ارز و صرفه صادراتي
آن ،گندم ايران در کشورهاي عربي و
همسايه کيلويي  1200تومان خريداري
ميشد .واردات گندم در سالهاي فعاليت
دولت يازدهم با ارقامي کم و بيش مشابه
دولت قبل کماکان ادامه يافت تا توليد
کامل داخلي و خودکفايي در اين محصول
به دست فراموشي سپرده شود.
تولید 14میلیون تنی در سال 95
براساس ارزيابيهاي سال  ،92كشور
ساالنه به  12تا  13ميلیون تن گندم نياز
داشت که  6ميليون تن از اين رقم ،وارداتي
بود .در سال  2 ،1393ميليارد و 289
ميليون دالر صرف واردات گندم به کشور
شد و اين محصول با  6ميليون و  954هزار
تن در صدر کاالهاي وارداتي قرار گرفت.
سال  1394واردات يک ميليون و 750
هزار تن گندم به کشور از کاهش آمار
واردات اين محصول و افزايش توليد
حکایت داشت .سال  95اما بهگونهاي ديگر
رقم خورد .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 مسئوالن ايجاد
کرده باشد .بهبود عملکردهاي مديريتي در
کنار تغيير شرايط اقليمي و بارشهاي موثر
در قطبهاي توليد گندم کشور ،بار ديگر
خوداتکايي در توليد اين محصول را براي
کشور رقم زد.
با اين حال دستاندرکاران صنعت
کشاورزي همچنان با نگراني به اين مسير
رو به رشد نگاه ميکنند و معتقدند زماني
ميتوان از خودکفايي با قطعيت صحبت
کرد که تجربهاي حداقل 3ساله در توليد
گندم کشور تکرار شود .با اين حال جشن
شکرگزاري برداشت محصل با محوريت
گندم در آستانه برگزاري است و بايد ديد
شکرگزاري در کنار اخذ تدابير مديريتي،
خودکفايي پايدار در تولید گندم را براي
ايران به ارمغان خواهد آورد یا نه؟
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تدبیر در پایداری خودکفایی
مهمتر از دستیابی به آن است
محمد هاشمی معاون برنامه ریزی بنیاد
توانمندسازی گندمکاران ایران در گفتگو
با خبرنگار سبزینه ،با اشاره به اهمیت
اقتصادی و اجتماعی خودکفایی در
تولید محصوالت کشاورزی ،بیان داشت:
در طول تاریخ ایران بارها به خودکفایی
محصول گندم دست یافته است اما آنچه
ارزش و اهمیت خودکفایی این دوره
افزایش می دهد قرارگیری ایران در
شرایط تحریم و تهدیدات کم آبی است.
وی ادامه داد :افزایش تولید گندم در
حالی اتفاق افتاده است که با بکارگیری
سیستمهای بهبود کشت و داشت و
برداشت نیاز آبی و سطح زیر کشت برای
تولید این محصول کاهش یافته است.
هاشمی افزود :گندم قوت غالب سفرهای
ایرانیان است و دستیابی به خودکفایی در
تولید آن اتفاق مهمی محسوب می شود
اما از آن مهتر پایداری در خودکفایی این
محصول است که نیاز به تدبیر دولت و
وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی
تولید محصوالت کشاورزی دارد.
وی خواستار اعالم به موقع قیمت
تضمینی خرید گندم شد و گفت :از جمله
عوامل موفقیت در ادامه خودکفایی گندم
مورد نیاز کشور ،اعالم به موقع نرخ های
خرید تضمینی و ترغیب کشاورزان به
کشت این محصول است.
هاشمی تاکید کرد :تاخیر در اعالم قیمت
خرید تضمینی محصوالت کشاورزی
پاییزه که مهمترین آن گندم ،کلزا و جو
است ،منجر به افت تولید خواهد شد.
وی با بیان اینکه در تعیین نرخ خرید
تضمینی باید تورم را نیز لحاظ کرد ،گفت:
با توجه به افزایش هزینههای جانبی
تولید ،با بررسی های کارشناسی هزینه
تولید در سراسر کشور تعیین و نرخ تورم
به آن اضافه شود .هاشمی اظهار داشت:

تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی
گندم و اعالم به موقع آن توسط دولت،
عالوه بر هدایت حدود  1.5میلیون
کشاورز گندمکار به کشت این محصول،
موجبات افزایش حجم تولید و در نتیجه،
زمینه خودکفایی پایدار در این محصول
حیاتی را فراهم میآورد.
وی پرداخت به موقع بهای گندم های
خریداری شده را عامل مهم دیگر در
ادامه خودکفایی این محصول عنوان کرد
و گفت :پرداخت به موقع بهای گندم
دغدغه اصلی و هر ساله کشاورزان است،
همه کشاورزان انتظار دارند مزد زحمات
انها بدون معطلی پرداخت شود.
وی بیان داشت :اگر بهای خرید از کشاورز
به موقع پرداخت نشود ،ضربه مهلکی
بر اقتصاد کشاورزی وارد می کند زیرا
هزینه های کاشت ،داشت و برداشت
برای ادامه تولید باید به موقع تامین شود.
معاون برنامه ریزی بنیاد توانمندسازی
گندمکاران ایران در پایان تاکید کرد :برای
ادامه خود کفایی باید تمامی دستگاههای
ذیربط وزرات جهادکشاورزی ،سازمان
تعاون روستایی ،شرکت غله ،شرکتهای
حملونقل تحت پوشش ،سیلوها و...
تالش خود را بکارگیرند تا منابع و
محصول کشاورزان اتالف نشود.
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