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 و طرح مسئله مقدمه 

باشد و این امر مهم با اقدامات هوشمندانه ایران می دولت یهابرنامه نیتریاز راهبرد یکی ییغذا تیامن نیتام

محصوالت  دیسطح تول شیاقدامات منجر به افزا نیا های گذشتهشود. در سالوزارت جهاد کشاورزی محقق می

 ریاخ یهاکه در سال دیگرد 1۳۹۷تن در سال  ونیلیم 1۲۰از  شیبه ب 1۳۹۲تن در سال  ونیلیم ۹۷از  یکشاورز

 . است ریتقد ستهیسابقه بوده و شایب

آن حاصل  دیدر تول ییمدت، خودکفا نیا یط یبود که با اقدامات وزارت جهاد کشاورز یاز جمله محصوالت گندم

 .مرتفع شد یمحصول راهبرد نیکشور به ا ازین جه،یو در نت دیگرد

محصول از کشاورزان بود که به  نیا ینیتضم دیگندم، خر دیدر تول ییاز اقدامات مهم دولت در تحقق خودکفا یکی

وجود، به  نی. با ادیانجام 1۳۹۵تن در سال  ونیلیم 1۴.۵به  1۳۹۲تن در سال  ونیلیم ۹.۳گندم از  دیتول شیافزا

به  1۳۹۶ یگندم در سال زراع دیتول ر،یاخ یهادر سال ینیتضم دیخر یو قانون یارکان اساس تیعدم رعا لیدل

روند، کاهش  نیادامه ا شودیم ینیب شیو پ افتیتن کاهش میلیون  1۲.۵به  1۳۹۷و در سال  تن ونیلیم 11.۵

 .باشد به همراه داشته زیگندم را ن دیمجدد تول

 یهانهیمتناسب با هز گندم ینیتضم دینرخ خر شیماه در پرداخت مطالبات کشاورزان، عدم افزا ۳از  شیب ریتاخ

بوده است که در  یاز جمله عوامل ر،یاخ یهاسال یماه در اعالم نرخ ط ۶از  شیب ریمنطقه و تاخ یهامتیو ق دیتول

 زیکند، منجر به قاچاق گندم نیرا با مشکل مواجه م زانبرنامه کشاور نکهیدارد و عالوه بر ا یدیکاهش نقش کل نیا

 .شودیم

محصول از  نیا ينیتضم دیگندم، خر دیدر تول یياز اقدامات مهم دولت در تحقق خودکفا يکی

 . کشاورزان بود

گندم متناسب  ينیتضم دینرخ خر شیماه در پرداخت مطالبات کشاورزان، عدم افزا ۳از  شیب ریتاخ

از جمله  ر،یاخ يهاسال يماه در اعالم نرخ ط ۶از  شیب ریمنطقه و تاخ يهامتیو ق دیتول يهانهیبا هز

 کاهش تولید گندم در کشور است. يعوامل

کشورهاي همسایه  به ایران از قاچاق گندم تفاوت قیمت گندم در دوسوي مرز ایران و عراق منجر به

 .خواهد شد

محصول باالتر است تالش  نیا يداخل متیگندم از ق يجهان متیدر حال حاضر ق نکهیبا توجه به ا

 باشد. يشتریب متیق شیافزا دیبا 97-98 يگندم در سال زراع ينیتضم دیخر يدولت برا
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 زییفصل پا یجمله گندم را از ابتدا از یمحصوالت کشاورز ینیتضم دیهرساله نرخ خر دیسازمان برنامه و بودجه  با

و  ستیمشخص ن ینیتضم دیخر یهاماه نرخیک از  شیباوجود گذشت ب یدر مهرماه اعالم کند اما در سال جار

 تواندیروند م نیا ادامه. اندشده یسردرگمدر انتخاب نوع کشت و محصول دچار در  یریگمیتصم یکشاورزان برا

 تیداشته باشد و وضع یکاشت محصول اساس یگندم و کاهش رغبت کشاورزان برا دیتول زانیبر م یآثار نامناسب

. در این گزارش وظایف قانونی دولت در خرید تضمینی گندم و هدقرار د دیگندم را در معرض تهد دیتول ییخودکفا

 داده شده است.مورد بررسی قرار  1۳۹8 -1۳۹۷برای سال زراعی اثرات آن را 

 خرید تضمینی گندم 

گندم غذای اصلی مردم ایران بوده و هر ساله طبق شرایط اقلیمی کشور و هر استان کشت تا برداشت آن، معموال 

از جمله وظایف مهم و قانونی دولت در  .کندا پایان خرداد ماه ادامه پیدا میر سال آغاز شده و تاز اول مهرماه ه

  سفره مردم دارند. و زندگی در بسزایی تاثیر که است غذایی محصوالت اساسی بخش کشاورزی، خرید تضمینی

 دارد تامین امنیت غذایی ، نقشی اساسی در1خانوار درصد از پروتئین و کالری مصرفی ۴۲و  ۳8ندم به دلیل تامین گ

 .به همین منظور این محصول نیز در لیست محصوالت اساسی مشمول قانون خرید تضمینی قرار دارد و

  هادر استان 1397تضمینی گندم سال وضعیت خرید 

های خوزستان، های آماری مرکز روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی طی سال جاری استانبر اساس گزارش

 :اندبوده دولت به گندمفروش  کردستان و گلستان پیشتاز تولید و

 

 2گندمید تضمینی تعیین و اعالم به موقع نرخ خر 
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، یکی از بزرگترین واردکنندگان گندم در تولید گندم های مناسب برایعلیرغم وجود ظرفیت 1۳۹1ایران در سال 

ریزی مناسب با برنامه چند سال اخیرد. اما در کرتن گندم از دیگر کشورها وارد می میلیون 1۰جهان بود و حدود 

با تعیین و اعالم به  دیگر دولتبه عبارت  وزارت جهاد کشاورزی خودکفایی در تولید این محصول حاصل شد.

 وضع تولید، در خودکفایی بر عالوه تا کند تشویق محصول این تولید برای را کشاورزان توانست قیمت گندم موقع

 .بخشد بهبود نیز را آنان معیشتی

حوزه کشاورزی، به دلیل  در (گندم تضمینی خرید نرخ موقع به اعالم و تعیین)خالف تصریح دو قانون مهم اما بر 

های تولید داخل و ادعای کمبود منابع مالی در دولت برای کیفیت بودن گندمفشارهای خالف واقع مبنی بر بی

به عبارت دیگر، دولت قیمت خرید تضمینی  خرید گندم از کشاورزان، وضع تولید گندم در کشور بحرانی شده است.

اعتمادی کند و همین عوامل منجر به بیها و نه در زمان مقرر اعالم نمیبه صورت متناسب با افزایش هزینهگندم را نه 

 ریزی برای تولید این محصول شده است.کشاورزان در برنامه

 عدم افزایش متناسب قیمت گندم در سه سال گذشته 

قبل و فعلی به صورت کامل مشخص شده  هایدر جدول زیر وضعیت تولید و قیمت خرید تضمینی گندم در سال

 است:

 
 مطابق قیمت خرید تضمینی گندم دهد هر زمانی کهگذاری این محصول نشان میبررسی روند تاریخی تولید و قیمت

 ش داشته، وضعیت تولید این محصول بهبود یافته است.افزای تورم نرخ از بیشتر یا و

 قیمت هر کیلو گندم در جهان 
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 در آمده پیش خشکسالی و ایران در نرخ ارز دهد با توجه به افزایشسی روند قیمت جهانی گندم نشان میاما برر

قیمت جهانی این محصول در حال  .است یافته افزایش محصول این قیمت روسیه، مناطق از برخی و اروپا اتحادیه

افزایش نرخ ارز سامانه نیما در ایران  دالر است که با توجه به ۲۴۰تا  ۲۰۰حاضر برای هر تن به طور متوسط بین 

 ۲۰۴۰تا  1۷۰۰تومان( و بدون احتساب هزینه بیمه، حمل و نقل و عوارض گمرکی قیمت گندم کیلویی  8۵۰۰)

 تومان خواهد شد.

  در سال جاریایران قیمت گندم 

های جهانی بدون تغییر های تولید و قیمتطی دو سال اخیر بدون توجه به افزایش هزینه ایرانقیمت گندم در 

 . شودتومان خریداری می 1۳۰۰باقیمانده است و از کشاورزان کیلویی 

های آمار ایران، هزینه نهادهاین در حالی است که با توجه به تورم اعالمی از سوی مقامات بانک مرکزی و مرکز 

 . اندتولیدی هر کدام حداقل به اندازه تورم اعالم شده افزایش قیمت داشته

دهد که قیمت خرید تضمینی گندم های تولید گندم آبی توسط کشاورزان نشان میهای انجام شده از هزینهبررسی

 .شود تا کشاورزان متضرر نشوندمی یینتومان تع 1۴88کیلو، در حدود برای هر  بایستبرای کشت گذشته می

 :1دهده طور مشخص این موضوع را نشان ميدول زیر بج
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اچاق گندم از ایران به عراقاحتمال ق 

های دهد، باتوجه به شرایط ویژه این کشور در حل بحراناز سویی دیگر بررسی قیمت گندم در مرز عراق نیز نشان می

به عبارت دیگر  .است تن هر برای دالر ۴۷۲ حدودا گندم گندم در این کشور قیمتنظامی و وضع نامناسب تولید 

دالر برای هر  ۴۷۲تا  ۳۵۴نوع درجه کیفی مختلف گندم، قیمت این محصول را در حدود  ۳دولت عراق با توجه به 

دالر تعیین  ۳۵۴و  ۴۰۴، ۴۷۲به ترتیب برابر با  ۳و  ۲، 1براین اساس قیمت گندم درجه  .تن برآورد کرده است

بنابراین قیمت هر کیلوگرم گندم در کشور همسایه ایران با توجه به شرایط نرخ ارز و مبنا قرار دادن نرخ  شده است.

تفاوت قیمت گندم  مسلماً شده است. تومان تعیین ۳۹۰۰تا  ۳۰۰۰هزار تومان( از  8۵۰۰فعلی ارز در سامانه نیما )

کشورهای همسایه خواهد شد و همین موضوع کافیست  به ایران از قاچاق گندم در دوسوی مرز ایران و عراق منجر به

 .تا ایران دوباره به کشور واردکننده گندم تبدیل شود

 خرید تضمینی گندم وظیفه قانونی خود در 3توجهی دولت به بی 

ها باید حداقل به اندازه نرخ تورم اعالم شده توسط در خصوص قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی این قیمت

را به روز  شده خریداری محصوالت باید قانون برنامه ششم توسعه دولت براساس بانک مرکزی افزایش داشته باشد.

تکلیف قانونی خود است  ۳ضعف دولت در این موضوع، عمل نکردن به های اخیر بزرگترین پرداخت کند اما در سال

ماه تاخیر  8 با و ماه اردیبهشت در گذشته سال و است نکرده اعالم را قیمت خرید تضمینی گندم چرا که تاکنون

 ها اعالم شد.این قیمت

قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است به منظور انجام به موقع خرید تضمینی محصوالت  ۳1طبق بند ب ماده 

ن جریمه تاخیر مطالبات همان قانو 1۰کشاورزی و درصورت وقفه در پرداخت خرید تضمینی، طبق بند الف ماده 

 .را پرداخت نماید

درصدی در سال  1۰میزان افزایش قیمت خرید را دولت در سال گذشته رعایت نکرد، چرا که با توجه به تورم 

بدون رشد به تصویب شورایعالی اقتصاد رسید و در سال جاری  ۹۷و  ۹۶گذشته قیمت خرید تضمینی گندم در سال 

که درصد است  ۲۲رسد و پیشنهاد افزایش قیمت وزارت جهاد کشاورزی درصد می ۳۵نیز تورم تا پایان سال به 

 کند.دولت احتماال آن را رعایت نمی
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بندیجمع : 

بودند و طبیعتا مسئولیت  گذشتهگندم در سال مسئولین سازمان برنامه و بودجه از مخالفین اصلی افزایش قیمت 

 هر گونه کاهش میزان تولید گندم داخلی و جایگزین شدن گندم خارجی با مسئولین این سازمان خواهد بود.

های کلی اقتصاد سیاست ۷و  ۶امید است بار دیگر مسئولین دولتی با بررسی بیشتر واقعیات زمینه تحقق بند 

 مقاومتی را بیش از پیش عملی سازند.

تالش دولت برای خرید  در حال حاضر قیمت جهانی گندم از قیمت داخلی این محصول باالتر استبا توجه به اینکه 

 باید افزایش قیمت بیشتری باشد. ۹۷-۹8تضمینی گندم در سال زراعی 

ت با کمبود منابع ارزی نیز مواجه است منجر به دول که کنونی حساس شرایط در قیمت گندم عدم افزایش مناسب

 شدن اعالم دیر هرچند که دولت علت .شد خواهد همسایه کشورهای به قاچاق گندم کاهش تولید، افزایش واردات و

گیزه کشاورزان ان افزایش برای خرید مناسب قیمت تعیین برای دولت در شورای اقتصاد را حساسیت گندم، قیمت

 اعالم کرده است.در جهت تولید بیشتر 

منطقه،  یهامتیو ق دیتول یهانهیهز نیو همچن یمحصوالت کشاورز دیخر نیطبق قانون تضمی ما هایبررس

 جادیشود تا عالوه بر ا نییتومان تع 18۰۰تا  1۶۰۰ دیبا یگندم در سال جار ینیتضم دیدهد که نرخ خرینشان م

در کشور  ییغذا تیاستمرار امن یرا برا نهیو زم دینما یریمحصول جلوگ نیا یدر کشاورزان، از صادرات قاچاق زهیانگ

 .فراهم کند
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