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معرفی شبکه

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی یک کانون تفّکر با ماموریت »اثرگذاری بر تصمیمات 
مسئولین و دستگاه ها به منظور تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی در کشور« است که در 

سال 1395 فعالیت  رسمی خود را آغاز نمود.

این شبکه، 10 برنامه کالن در چارچوب اقتصاد مقاومتی در دستور کار دارد که هر 
برنامه، تعدادی مسئله را شامل می شود. اعضای شبکه از جوانان نخبه کشور بوده و هر 

کدام بر حل یکی از این مسائل متمرکز هستند.

شناسایی شبکه مسائل در هر حوزه، طراحی راهکار برای حل مسائل احصاء شده و 
هم اندیشی جهت ارزیابی و تدقیق آن، بررسی تجربیات جهانی، طرح مباحث در فضای 
نخبگانی و رسانه ای و پیگیری راهکارهای ارائه شده از دستگاه ها و مسئولین مرتبط به 

منظور اتّخاذ تصمیمات الزم، از جمله فعالیت هایی است که در شبکه انجام می شود.

و  مختصر  طرح  با هدف  که  است  سیاستی«  »گزارش  شبکه  تولیدات  انواع  از  یکی 
مفید یک مسئله و ارائه راهکار برای حل آن، ویژه تصمیم گیران تهیه می شود. گزارش 
سیاستی حاضر نیز در قالب برنامه »تأمین امنیت غذایی« در شبکه، در همین چارچوب 

تهیه شده است.

عالقه مندان می توانند از طریق سایت Moqnet.ir با شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در 
ارتباط باشند و نظرات، پیشنهادها و انتقادات خود را در خصوص فعالیت های شبکه 

ارائه نمایند. 



فهرست

8 خالصه مدیریتی 

بخش اول

10 مقدمه 

بخش دوم

12 تاریخچه تولید گندم در کشور و حمایت های دولتی 

بخش سوم

15 آسیب شناسی اجرای قانون خرید تضمینی گندم 

بخش چهارم

20 وضعیت تولید گندم در 12 کشور منتخب 

بخش پنجم

23 اقدامات پیشنهادی جهت تثبیت خودکفایی در تولید گندم 



بر اساس ماده 6 و 7 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تامین امنیت غذایی از طریق 
اولویت های مهم جمهوری  از  افزایش کّمی و کیفی تولید محصوالت اساسی، یکی 
اسالمی ایران برای مقاوم سازی اقتصاد است. گندم از محصوالت اساسی کشاورزی 
است که نقش مهمی در تامین امنیت غذایی دارد؛ به نحوی که عالوه بر ایران، کشورهای 
مختلف جهان نظیر آمریکا، روسیه، چین، هند، پاکستان، استرالیا، کانادا، اوکراین و ... 
این  دارند.  فرد   به  منحصر  و  راهبردی  برنامه  محصول،  این  صادرات  و  تولید  برای 
به  برای صادرات آن  بلکه  اند،  به خودکفایی رسیده  تولید گندم  تنها در  نه  کشورها 
کشورهای دیگر نیز برنامه ریزی کرده اند تا بازار این محصول راهبردی را نیز مدیریت 

نمایند.

در حال حاضر مهمترین و تقریبا تنها حمایت دولت از تولید گندم در کشور، خرید 
اساسی  محصوالت  خرید  تضمین  قانون  طبق  کشاورزان  از  محصول  این  تضمینی 
کشاورزی است. بر این اساس دولت باید هر ساله نرخ خرید تضمینی گندم )و سایر 
محصوالت ذکر شده در قانون( را پیش از شروع فصل کشت اعالم نموده و پس از 
تولید، آن را از کشاورزان خریداری نماید؛ نرخ اعالمی دولت باید هرساله متناسب با 

هزینه های تولید افزایش داشته باشد.

برای  را  زمینه  قانون،  این  صحیح  اجرای  با  توانست   1393 سال  از  یازدهم  دولت 
خودکفایی در تولید گندم فراهم کند؛ اما در 3 سال اخیر، این قانون به درستی اجرا 
نشده و این خطر را ایجاد کرده است که امنیت غذایی کشور با چالش جدی مواجه 
شود. این درحالیست که خودکفایی کشور در تولید گندم به عنوان یک محصول اساسی 
و راهبردی، برگ برنده ایران به ویژه در شرایط تحریم است و باید از آن حراست شود.

مشخصا دولت برای سال زراعی 97-98 تصمیم نامطلوبی اتخاذ کرده است؛ به گونه ای 

خالصه مدیریتی



به سال گذشته،  اعالم گردیده که نسبت  تومان  که نرخ خرید تضمینی گندم 1470 
تنها 13 درصد رشد داشته است. این تصمیم آن هم در شرایطی که هزینه های تولید 
افزایش 48.5 درصدی داشته و  بانک مرکزی  آمار مهرماه  در بخش کشاورزی طبق 
به واسطه رشد نرخ ارز، قیمت گندم در کشورهای همسایه به حدود 2000 تومان و 
فراتر از آن رسیده، زنگ خطری برای خودکفایی کشور در تولید گندم است. صادرات 
قاچاقی در دوره فعلی، کاهش تولید در دوره آتی و افزایش واردات طی سال های بعد 
که در نهایت منجر به تضعیف امنیت غذایی کشور می شود، از جمله نتایج این وضعیت 

خواهد بود.

بر این اساس به منظور تثبیت خودکفایی در تولید گندم و تامین امنیت غذایی، ضروری 
محصوالت  خرید  تضمین  قانون  در  گندم  تضمینی  خرید  نرخ  محاسبه  نحوه  است 
اساسی کشاورزی اصالح و دقیق شود و ضمانت اجرایی این قانون نیز افزایش یابد. 
طبق پیشنهادهای مطرح شده در این گزارش، در صورتی که شاخص بهای تولیدکننده 
کشاورزی معیار تعیین قیمت قرار گیرد، نرخ خرید تضمینی گندم متناسب می شود. بر 
این اساس در سال جاری نیز باید رقم 1930 تومان برای خرید تضمینی گندم تعیین 
می گردید؛ نرخی که با هزینه های تولید همخوانی داشته و از صادرات قاچاقی گندم نیز 

جلوگیری می کند.

از لحاظ ساختاری نیز، الزم است ریاست کارگروه گندم، آرد و نان طبق قانون تمرکز 
وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی، از وزارت صنعت، معدن و تجارت به 
وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده و این وزارتخانه به عنوان به متولّی اصلی تولید 

گندم در کشور تعیین گردد.
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بخش اول 
مقدمه

امنیت غذایي1، به معناي دسترسي تمام مردم به غذاي سالم و کافي در تمام اوقات سال 
برای زندگي سالم و مولد است.2 این مهم مستلزم دو شرط اساسي است؛ اول، حصول 
اطمینان نسبت به عرضه کافي مواد غذایي و دوم مطمئن شدن از اینکه هر خانوار بتواند 
ناامني غذایي در جامعه پیامدهاي نامطلوبي  به خوراك کافي دسترسي داشته باشد.3 
شامل افزایش هزینه هاي درمان و کاهش توانمندي هاي ذهني و جسمي افراد را به 
دنبال دارد. به این ترتیب، اعمال سیاست هاي فعال توسط دولت به منظور کاهش فقر 

و بهبود امنیت غذایي ضروري است.4

بررسی تجربیات کشورهای مختلف جهان مانند آمریکا، چین، کانادا، آرژانتین، استرالیا، 
روسیه، هندوستان و اوکراین نشان می دهد هرکدام از این کشورها به منظور تامین امنیت 
و  اساسی  محصوالت  تولید  از  حمایت  جهت  را  هوشمندانه ای  سیاست های  غذایی، 
زنجیره های پس از آن به کار گرفته اند؛ تا از این طریق بتوانند ابتدا ذخایر استراتژیک غذایی 
خود را تامین کرده و در گام بعدی، بازار غذای دیگر کشورها را نیز در اختیار داشته باشند.

از جمله محصوالت استراتژیک غذایی در سطح جهان که تولید و صادرات آن اهمیت 
ویژه ای برای کشورها دارد، گندم5 است؛ محصولی که بخش اصلی غذای مردم جهان 

و حمایت های اساسی دولت ها را تشکیل می دهد.

1. Food safety
2. Babu SC, Sanyal P. Food security, poverty and nutrition policy analysis: statistical methods 
and applications. New York: Elsevier Inc. 2009
3. Ghassemi H. Food and nutrition security in Iran: a national study on planning and admin-
istration Tehran: Plan and Budget Organization, 1998
4. Haddad L, Kennedy E, Sullivan J. Choice of indicators for food security and nutrition 
monitoring. Food Policy. 1994
5. wheat
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در ایران نیز با توجه به اهمیت گندم در سفره غذایي مردم، این محصول همواره از 
اهمیت فراواني در سیاستگذاري ها و جهتگیري هاي دولت ها و متولیان بخش کشاورزي 
برخوردار بوده است.1 در حال حاضر این محصول استراتژیک در همه گستره کشور 

امکان کشت دارد و در همه استان ها تولید مي شود.

با توجه به نقش گندم در سبد مصرفی خانوار و اهمیت آن در تامین امنیت غذایی 
کشور، در قانون تضمین خرید محصوالت کشاورزی که سال 1368 به تصویب رسید، 

حمایت از تولید آن مورد توجه قرار گرفت و به دولت تکلیف شد.

طی سال های بعد از تصویب قانون، بعضی دولت ها این قانون را مورد توجه قرار داده 
و به طور ویژه ای در راستای آن اقدام کرده اند؛ بعضی دولت ها نیز کمتر به آن توجه 
نموده اند. نتیجه این فراز و نشیب، کاهش و افزایش تولید این محصول در کشور و به 

تبع آن افزایش و کاهش واردات این کاالی استراتژیک بوده است.

طی سال های گذشته دولت یازدهم با اجرای صحیح این قانون توانست کشور را در حساس 
ترین شرایط بین المللی، به خودکفایی در تولید گندم برساند؛ که اثر خود را در کاهش 

وابستگی به کشورهای صادرکننده و کاهش هزینه های واردات این محصول نشان داد.

با این حال طی 3 سال گذشته و مشخصا در سال جاری، مهمترین عواملی که منجر 
به اجرای صحیح این قانون و دستیابی به خودکفایی شده بود، تحت تاثیر قرار گرفته 
است؛ مسئله ای که کاهش مجدد تولید گندم و وابستگی مجدد به واردات آن را محتمل 

می کند.

در این گزارش ضمن بررسی روند تولید گندم در کشور و سیاست های حمایتی دولت 
مورد  کشورها  دیگر  در  استراتژیک  کاالی  این  تولید  آن، وضعیت  شناسی  آسیب  و 
بررسی قرار گرفته و در انتها، راهکارهایی به منظور تثبیت خودکفایی در تولید گندم و 

استمرار آن با کمترین هزینه ارائه شده است.

1.  گزارش مرکز پژوهش های مجلس؛ شماره مسلسل 15201
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بخش دوم 
تاریخچه تولید گندم در کشور و حمایت های دولتی

پیش از سال 1368 واردات گندم نقش ویژه ای در تامین آرد و نان مصرفی خانوار در 
کشور داشت؛ این مسئله پس از آغاز دفاع مقدس و شروع تحریم های جدید، مشکالت 
بسیاری را در تامین آرد و نان مردم ایجاد کرد، تا اینکه دولت و مجلس به منظور تامین 
امنیت غذایی کشور، تصمیم به طراحی سیاستی جهت حمایت از تولید و خرید گندم 

گرفتند.

ماحصل این طراحی، تصویب قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی در 
از شرایط کشورهای  الهام  با  قانونی که  بود؛  سال 1368 در مجلس شورای اسالمی 
توسعه یافته در تولید محصوالت اساسی تصویب شد و بر اساس آن مقرر گردید با 
تعیین قیمت حداقلی و مناسب برای محصوالت مدنظر در قانون که گندم نیز یکی از 

آنها بود، دولت اقدام به خریداری آن نماید.

قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی که در آن عالوه بر گندم، خرید 
تضمینی دیگر محصوالت از جمله جو، ذرت، سویا و ... نیز مورد توجه قرار گرفت، 
مهمترین و تقریبا تنها سیاست حمایتی دولت از تولید گندم در کشور و تامین امنیت 

غذایی از این طریق است.

البته حمایت از تولید کاالهای اساسی از جمله گندم، در سیاست های کلی نیز مورد 
تاکید قرار گرفته است. در ماده 6 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که در سال 1392 
تصویب و ابالغ شد، اشاره شده است که باید تولید داخلی نهاده ها و کاالهای اساسی 
)بویژه در اقالم وارداتی( افزایش یابد و به تولید محصوالت و خدمات راهبردی نیز 
اولویت داده شود؛ در ماده 7 این سیاست ها نیز به تأمین امنیت غذایی و ایجاد ذخایر 
راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید اشاره شده است. بر این اساس، گندم 



13 گزارش سیاستی 970801 شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

مشخصا مصداق این 2 ماده از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز هست و تولید آن 
در کشور عالوه بر قانون تضمین خرید، در سیاست های کلی نیز مورد تاکید قرار گرفته 

که اهمیت و اولویت آن را بیشتر می کند.

طی 28 سال اخیر و در اثر اجرای قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی 
که البته عملکرد آن در دولت های مختلف متفاوت بوده، به طور میانگین ساالنه حدود 

11 میلیون تن گندم در کشور تولید شده است. 

بر اساس این قانون، دولت باید هر ساله نرخ خرید تضمینی گندم )و سایر محصوالت 
ذکر شده در قانون( را پیش از شروع فصل کشت اعالم نموده و پس از تولید، آن را از 
کشاورزان خریداری نماید؛ نرخ اعالمی دولت باید هرساله متناسب با هزینه های تولید 

افزایش داشته باشد.

قانون  تصویب  زمان  از  گندم  واردات  و  تضمینی  تولید، خرید  روند  زیر  نمودار  در 
تضمین خرید مشخص شده است:

نمودار 1- وضعيت توليد، خريد تضمينی و واردات گندم در 28 سال گذشته )ميليون تن(
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بررسی نمودار فوق نشان می دهد همواره با افزایش میزان خرید تضمینی گندم توسط 
دولت، واردات این محصول کاهش یافته و عمده نیاز داخلی به گندم از طریق تولیدات 
را  این محصول  واردات  کاهش خرید تضمینی،  مقابل  در  است؛  تامین شده  داخلی 
افزایش داده است. در واقع تولید گندم در کشور وابسته به میزان خرید تضمینی این 

محصول توسط دولت بوده است.

برای  را  زمینه  قانون،  این  صحیح  اجرای  با  توانست   1393 سال  از  یازدهم  دولت 
خودکفایی در تولید گندم فراهم کند؛ اما در 3 سال اخیر، این قانون به درستی اجرا نشده 

و این خطر را ایجاد کرده است که امنیت غذایی کشور با چالش جدی مواجه شود.
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بخش سوم 
آسیب شناسی اجرای قانون خرید تضمینی گندم

همانطور که در بخش قبلی به آن اشاره شد، مهمترین حمایت دولت به منظور تامین 
گندم مورد نیاز کشور، خرید تضمینی این محصول از کشاورزان طبق قانون تضمین 

خرید محصوالت اساسی کشاورزی بوده است. 

هرچند روند اجرای این قانون در دولت یازدهم بهبود یافت و منجر به خودکفایی کشور در 
تولید گندم گردید، اما طی 3 سال اخیر با چالش ها و نواقصی در اجرا مواجه شد که تولید و 
خرید تضمینی گندم در کشور را کاهش داد. بررسی وضعیت تولید و خرید تضمینی گندم 
طی 7 سال اخیر نشانگر آن است که دولت یازدهم ابتدا اهتمام ویژه ای به تولید و خرید 
تضمینی گندم از کشاورزان بر اساس قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی 
داشته است؛ به نحوی که میزان خرید تضمینی گندم از 2 میلیون تن در سال 1391 به بیش 
از 11 میلیون تن در سال 1395 رسید و به تبعیت از آن، تولید کل گندم در کشور را نیز از 
8.8 میلیون تن به 14.5 میلیون تن افزایش داد؛ اما در 2 سال اخیر این روند نزولی بوده و 
در سال جاری نیز، ادامه این روند نزولی با توجه به تصمیم اخیر دولت پیش بینی می شود.

جدول 1- بررسی وضعيت توليد و خريد تضمينی گندم در 7 سال گذشته )ارقام: ميليون تن(

خريد تضمينی گندمتوليد گندمسال

13918.82

13929.34.8

139310.56.7

139411.58

139514.511.5

139611.78.8

139712.69.5
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چالش ها و نواقص خرید تضمینی گندم که منجر به این کاهش گردیده، در ادامه تشریح 
شده است:

الف( تعیین نامتناسب نرخ خرید تضمینی گندم

اساسی کشاورزی،  تضمین خرید محصوالت  قانون  واحده  ماده  تبصره 1  اساس  بر 
وزارت جهاد کشاورزی موظف است هر ساله بر اساس بررسی های میدانی هزینه های 
تولید، قیمت حقیقی و پیشنهادی خود برای گندم را پس از کشف در اواخر تیرماه به 
دولت اعالم کند و دولت نیز این نرخ را حداکثر تا پایان شهریورماه به کشاورزان اعالم 

نماید.

اما علیرغم تاکید صریح قانون بر نحوه تعیین نرخ خرید تضمینی گندم در هر سال 
زراعی، این مهم به ویژه در 2 سال اخیر محقق نشده و دولت و مشخصا سازمان برنامه 
و بودجه، پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی را با تغییرات قابل توجه مواجه نموده که 
منجر به عدم افزایش نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با هزینه های تولید شده است. 

جدول زیر گویای این مسئله است:

جدول 2- تفاوت افزايش نرخ رشد قيمت خريد تضمينی با نرخ تورم

نرخ تورمنرخ رشد قیمتنرخ خرید تضمینی گندم )تومان(سال

139411551011.9

1395127599

139613002.59.6

13971300011.5

عدم افزایش نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با هزینه های تولید، 3 مشکل اساسی 
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ایجاد می کند. مشکل اول کاهش میزان تولید است؛ درصورتی که نرخ گندم متناسب 
تعیین نگردد، کشاورزان برای دوره های آتی، الگوی کشت خود را تغییر می دهند و به 

سمت سایر محصوالت حرکت می کنند. 

مشکل دوم نیز کاهش کیفیت تولید گندم توسط کشاورزان است که به ناچار و به دلیل 
افزایش هزینه ها اتفاق می افتد؛ در واقع در شرایطی که کشاورزان امکان تغییر نوع کشت 

نداشته باشند، مجبور به کاهش کیفیت تولید به دلیل افزایش هزینه ها هستند.

مشخصا این دو مشکل در سال جاری نسبت به سال گذشته اتفاق افتاد که در نمودار 
زیر مشخص است:

نمودار 2- تفاوت توليد گندم در سال 96 و 97 در استان های مختلف

طبق نمودار باال، میزان تولید گندم در استان های خوزستان، گلستان و فارس که گندم های 
با کیفیت تولید می کنند، در سال 1397 نسبت به سال 1396 کاهش پیدا کرده است؛ 
در مقابل وضعیت تولید گندم در استان هایی نظیر کردستان، همدان و زنجان که طبق 
اعالم وزارت جهاد کشاورزی کیفیت گندم متوسط و کمتری دارند، افزایش یافته است.

مشکل سوم ناشی از تعیین نرخ نامتناسب، صادرات قاچاقی گندم است که مشخصا در سال 
جاری به دلیل افزایش نرخ ارز، موضوعیت بیشتری پیدا کرده است. در واقع در صورتی 
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که کشاورزان گندم با کیفیت کشت کرده باشند اما با قیمت نامتناسب مواجه گردند، برای 
جبران هزینه ها و کسب سود بیشتر، به قاچاق و فروش آن به خارج کشور روی می آورند.

در  گندم  کیلوگرم  یک  هر  قیمت  نیما،  سامانه  ارز  نرخ  اساس  بر  حاضر  حال  در 
افغانستان حدود 2700 تومان، در عراق حدود 4200 تومان، در ترکیه حدود 1700 
تومان، در پاکستان 2500، در هند نیز حدود 2200 تومان، در ژاپن 4482 تومان، در 
مراکش 2691 تومان، در آرژانتین 1980 تومان، در آمریکا 2070 تومان، در روسیه 
و فرانسه 2106 تومان، در استرالیا 2556 تومان  و در چین 3321 تومان است که 
اختالف قابل توجهی با نرخ خرید تضمینی جدید اعالم شده در کشور یعنی 1470 

تومان دارد.

در این شرایط همانطور که در اخبار نیز به نمونه هایی از آن اشاره شده، قاچاق گندم به 
کشورهای همسایه محتمل است و این ریشه در تعیین نامتناسب نرخ خرید تضمینی گندم 

دارد.

ب( تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم

طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی، دولت 
مکلف است تا پایان شهریورماه نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید 
تضمینی محصوالت از جمله گندم را پس از تصویب به اطالع کشاورزان برساند؛ تا 
آنان نسبت به تولید خود برنامه ریزی کنند. اما این اقدام در 2 سال اخیر به دلیل اختالف 
نظر وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه و نبود متولّی مشخص، با تاخیر 

بسیار زیاد مواجه شده است. 

در جدول زیر میزان تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت طی 7 سال گذشته 
به صورت کامل مشخص است:
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جدول 3- مدت زمان تاخير در اعالم نرخ خريد تضمينی محصوالت اساسی کشاورزی

96-9597-9496-9395-9294-9193-9092-91سال زراعی

7 ماه6 ماه2 ماه1 ماهبدون تاخیر7 ماه7 ماهمدت زمان تاخیر

در سال جاری نیز این نرخ با 2 ماه تاخیر اعالم گردید؛ اعالم دیرهنگام نرخ خرید 
تضمینی، امکان برنامه ریزی برای تولید محصول را از کشاورزان سلب نموده و این 

منجر به کاهش تولید می شود.

ج( تاخیر در پرداخت مطالبات گندم کاران

دولت  کشاورزی،  اساسی  محصوالت  تضمین خرید  قانون   5 و   4 تبصره  اساس  بر 
موظف است از طریق اعتبارات پیش بینی شده در قوانین بودجه هر سال و تسهیالت 
اعطایی بانک مرکزی، گندم های کشاورزان را خریداری کند. همچنین مجلس در بودجه 

برای تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان نیز جریمه در نظر گرفته است.

اما طی سال های اخیر به دلیل عدم ضمانت اجرایی این قوانین، متعدد بودن منابع پرداختی 
دولت به کشاورزان و یکسان بودن منابع یارانه نان با خرید تضمینی گندم در برنامه های 
بودجه، اکثر مطالبات کشاورزان در موعد مقرر پرداخت نشده که این موضوع منجر به 

زیان ایشان و عدم امکان سرمایه گذاری در تولید برای سال های بعدی شده است.

مشخصا با وجود در نظر گرفته شدن 100 میلیارد تومان اعتبار بابت جریمه تاخیر در 
پرداخت مطالبات کشاورزان در بودجه سال 96 و 2 برابر شدن این مبلغ در سال 97، 
این جریمه تاکنون توسط دولت به کشاورزان پرداخت نشده است. در سال جاری، 
جریمه ناشی از تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان معادل 81 میلیارد تومان بوده 

است که به آنها پرداخت نگردید.1

1. مقاومتی نیوز؛ کد خبر: 43028
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بخش چهارم 
وضعیت تولید گندم در 12 کشور منتخب

گندم از جمله کاالهایی است که در تامین امنیت غذایی کشورها نقش راهبردی دارد. 
به همین دلیل کشورهای مختلف همواره توجه ویژه ای به تولید این محصول به منظور 
تامین نیاز بازارهای داخلی خود داشته اند و حتی برای در اختیار گرفتن بازار دیگر 

کشورها نیز هدف گذاری کرده اند.

از مهمترین حمایت های دولتی در جهان برای افزایش تولید گندم و سایر محصوالت 
اساسی کشاورزی، خرید تضمینی گندم، اعطای یارانه به تولید گندم و تعیین حداقل 

قیمت برای این محصول راهبردی است.

این  تولیدکننده  بزرگ  کشورهای  در  گندم  تجارت  و  تولید  میانگین   4 جدول  در 
منظور  به  کشورها  می دهد  نشان  به وضوح  آمار  این  است؛  محصول مشخص شده 
کاهش وابستگی به واردات گندم جهت تامین نیاز خود، همواره درصدد تثبیت جایگاه 

تولید این محصول بوده اند. 

عالوه بر این، کشورهای پیشرفته همواره به دنبال تصاحب بازار گندم دیگر کشورها 
نیز بوده اند؛ چرا که صادرات گندم، وابستگی قابل توجهی برای کشورهای واردکننده 

ایجاد می کند.

بنابراین حمایت از تولید و صادرات گندم و سایر محصوالت اساسی در بین کشورهای 
پیشرفته، امری بدیهی به شمار می رود و حتی با فشار سازمان تجارت جهانی مبنی بر 
محدود کردن نحوه و سطح حمایت از کشاورزی، کشورها نوع حمایت از کشاورزان 

و تولیدات راهبردی کشاورزی خود را تغییر نداده اند.1

1. مقاومتی نیوز؛ کد خبر: 66010



21 گزارش سیاستی 970801 شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

در اخیر سال 5 طی منتخب کشور 12 در آن واردات و صادرات گندم، تولید میانگین
است: آمده زیر جدول

)ارقام: 2011- 2016 سالهای در کننده توليد بزرگ کشورهای در گندم تجارت و توليد ميانگين جدول4-

ميليونتن(1

تولیدکشورردیف وارداتمیانگین صادراتمیانگین میانگین

124.73.50چین1

91.90.42.3هندوستان2

850.120.2کانادا3

582.726.9آمریکا4

56.80.419روسیه5

24.84.28.9آلمان6

250.20.4پاکستان7

24.7018.9استرالیا8

22.9010.4اوکراین9

14.704.6قزاقستان10

14.61.81.7بریتانیا11

11.406.4آرژانتین12

مشخص ریزی برنامه گندم تولید در کشورها همه تقریبا که است آن نشانگر آمار این
داخل نیاز تامین منظور به گندم تولید ابتدا مختلف، کشورهای در اینکه ضمن دارند؛
میانگین طور به نیز واردات میشود. ریزی برنامه آن صادرات برای سپس و شده انجام

است. بوده تولید میزان درصد 10 از کمتر همواره
فائو و متحد ملل سازمان آمار از 1. برگرفته
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در ایران نیز طی سال های اخیر در پی خودکفایی کشور در تولید گندم و اجرای صحیح 
راهبردی  محصول  این  واردات  کشاورزی،  اساسی  محصوالت  خرید  تضمین  قانون 
کاهش قابل توجهی داشته و به صفر نزدیک شده است؛ در مقابل میانگین تولید به 
بیش از 10 میلیون تن رسیده است. با این وجود تصمیمات اخیر دولت این وضعیت 
را متزلزل کرده و لذا ضروریست به منظور تثبیت خودکفایی در تولید گندم، اقداماتی 

در دستور کار قرار گیرد.
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بخش پنجم 
اقدامات پیشنهادی جهت تثبیت خودکفایی در تولید گندم

در حال حاضر مهمترین و تقریبا تنها حمایت دولت از تولید گندم در کشور، خرید 
اساسی  محصوالت  خرید  تضمین  قانون  طبق  کشاورزان  از  محصول  این  تضمینی 
کشاورزی است؛ بر این اساس دولت باید هر ساله نرخ خرید تضمینی گندم )و سایر 
محصوالت ذکر شده در قانون( را پیش از شروع فصل کشت اعالم نموده و پس از 
تولید، آن را از کشاورزان خریداری نماید؛ نرخ اعالمی دولت باید هرساله متناسب با 

هزینه های تولید افزایش داشته باشد.

برای  را  زمینه  قانون،  این  صحیح  اجرای  با  توانست   1393 سال  از  یازدهم  دولت 
خودکفایی در تولید گندم فراهم کند؛ اما در 2 سال اخیر، این قانون به درستی اجرا 
نشده و این خطر را ایجاد کرده است که امنیت غذایی کشور با چالش جدی مواجه 
شود. این درحالیست که خودکفایی کشور در تولید گندم به عنوان یک محصول اساسی 
و راهبردی، برگ برنده ایران به ویژه در شرایط تحریم است و باید از آن حراست شود.

تعیین نامتناسب نرخ خرید تضمینی گندم که زمینه را برای صادرات قاچاقی گندم و 
تولید گندم کم کیفیت فراهم می کند؛ اعالم با تاخیر نرخ به دلیل اختالف نظر وزارت 
برنامه  امکان  که  متولّی مشخص  نبود  و  بودجه  و  برنامه  و سازمان  جهاد کشاورزی 
ریزی را از کشاورزان می گیرد و باعث کاهش تولید این محصول راهبردی می شود؛ 
و همچنین تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان که امکان سرمایه گذاری برای سال 
آتی را از کشاورزان سلب می نماید؛ از جمله مثال های عدم اجرای صحیح قانون توسط 
دولت بوده است؛ مسئله ای که در کل منجر به کاهش تولید گندم در 2 سال اخیر شده 

است و باید برای آن چاره اندیشی شود.

مشخصا دولت برای سال زراعی 97-98 نیز تصمیم نامطلوبی اتخاذ کرده است؛ به 
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به سال  اعالم گردیده که نسبت  تومان  نرخ خرید تضمینی گندم 1470  گونه ای که 
گذشته، تنها 13 درصد رشد داشته است. این تصمیم آن هم در شرایطی که هزینه های 
تولید افزایش داشته و به واسطه رشد نرخ ارز، قیمت گندم در کشورهای همسایه به 
حدود 2000 تومان و فراتر از آن رسیده است، زنگ خطری برای خودکفایی کشور 
در تولید گندم بوده که صادرات قاچاقی در دوره فعلی، کاهش تولید در دوره آتی و 
افزایش واردات طی سال های بعد که در نهایت منجر به تضعیف امنیت غذایی کشور 

می شود، از جمله عوارض آن است.

بر این اساس ضروری است به منظور اصالح وضعیت با هدف تثبیت خودکفایی در 
تولید گندم و تامین امنیت غذایی کشور، اقداماتی در دستور کار قرار گیرد که در ادامه 

تشریح می شود:

الف( تعیین نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با هزینه های تولید

طبق تبصره 6 قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی، شاخص و مالك 
تعیین حداقلی نرخ خرید تضمینی محصوالت اساسی موضوع این قانون، هزینه های 
تولید است. با این وجود، این شاخص دقیق نبوده و الزم است اصالح شود؛ چرا که 
در بهترین حالت، شاخص هزینه های تولید کشاورزی مدنظر قرار نگرفته و به تورم 

عمومی اکتفا می شود.

در واقع تورمی که بر تولید گندم تاثیر می گذارد و باید مبنای تعیین قیمت قرار گیرد، 
تورم تولیدکننده در بخش کشاورزی است. لذا ضروری است نحوه تعیین قیمت در 
قانون تضمین خرید محصوالت کشاورزی اصالح شده و تورم تولیدکننده در بخش 

کشاورزی در ماه منتهی به تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، مبنا قرار گیرد. 

بر این اساس و در صورتی که این نرخ مبنای تعیین قیمت قرار گرفته بود، با توجه به 
اینکه طبق آمار مهرماه بانک مرکزی تورم تولیدکننده در بخش کشاورزی 48.5 درصد 
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بوده است، بایستی نرخ خرید تضمینی گندم 1930 تومان تعیین می گردید که نه تنها با 
افزایش هزینه های تولید تناسب داشت، بلکه مانع صادرات قاچاقی گندم می شد.

ب( افزایش ضمانت اجرایی قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی

بر اساس قانون تضمین خرید محصوالت کشاورزی، دولت موظف است قیمت گندم 
را هر ساله در آخر شهریورماه پس از بررسی میدانی هزینه های تولید این محصول )به 
همراه سایر محصوالت مطرح در این قانون( تعیین و سپس توسط رسانه های عمومی 

به اطالع کشاورزان برساند.

طبق بررسی های انجام شده، مسئله اصلی که منجر به عدم اجرای صحیح این قانون 
طی سال های اخیر شده، نداشتن ضمانت اجرایی و مشخص نبودن جریمه عدم اعالم 
قیمت گندم در زمان مقرر بوده است؛ مسئله ای که منجر به تاخیرهای متعدد در اعالم 
این نرخ و همچنین اعالم نرخ نامتناسب گردیده است. این مسئله در پرداخت مطالبات 

کشاورزان که با تاخیر مواجه شده نیز مصداق دارد.

بر این اساس ضروری است قانون تضمین خرید محصوالت کشاورزی از این منظر 
نیز اصالح گردد و در آن ضمن تعیین مسیر اعالم نرخ خرید تضمینی گندم در صورت 

عدم اعالم به موقع آن توسط دولت، نحوه تعیین بودجه برای آن نیز مشخص گردد.

همچنین الزم است در این قانون، فرآیند پرداخت مطالبات کشاورزان و اعطای جریمه 
در صورت تاخیر نیز به صورت دقیق و خود کنترل مشخص گردد تا امکان عدم اجرای 

آن توسط دولت وجود نداشته باشد.

ج( تعیین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولّی اصلی تولید گندم در کشور

وزارت جهاد کشاورزی بر اساس 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مصوب 
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سال 1389 و تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال 1391 
را  بازار محصوالت کشاورزی  تنظیم  تولید و  در مجلس شورای اسالمی، مسئولیت 

برعهده دارد.

بر این اساس، ضروری است در قانون تصریح گردد که وزارت جهاد کشاورزی مسئول 
اصلی تعیین نرخ خرید تضمینی است و مجلس باید از این وزارتخانه، مطالبات خود 

را به صورت قانونی پیگیری نماید. 

همچنین طبق قوانین مذکور، ضروری است ریاست کارگروه گندم، آرد و نان از وزارت 
صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود تا تمامی امورات مرتبط با این مسئله، 
تحت نظر این وزارتخانه مدیریت گردد. کمیسیون کشاورزی مجلس باید این اصالح 

را طبق قوانین مجلس شورای اسالمی پیگیری نماید.




