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  خالصه مدیریتی

به طور متوسط هر فرد باید بالغ  5935بر اساس سبد غذایی مطلوب ارائه شده توسط وزارت بهداشت در سال 

میلیون تن گندم نیاز  5511ایران حدود کیلوگرم نان ساالنه مصرف کند. برای تامین این میزان نان در  555بر 

میلیون تن از کشاورزان داخلی خریداری شد و  414برای تامین گندم مورد نیاز حدود  5400است. طی سال 

 مابقی قرار است از طریق واردات تامین شود.

 یدرخ یاستاز ساقدام به استفاده  ی،داخل یدگندم، آرد و نان کشور از محل تول ینتام یحال حاضر دولت برا در

ت برای حمایو  می نماید« قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی»ی یا خرید تضمینی ذیل انحصار

 یط هایاستس ینا ی. اجرارا در دستور کار داردآرد و نان  «یفیتکل یمتق»از مصرف کنندگان، سیاست 

عدم تولید باثبات و » یرنظ یاگسترده  یمشکالت و چالش ها ،و مصرف یدگذشته در حوزه تول یهاسال

داشته  در پی« مصرف کنندگان یارانه بهانحراف گسترده در نظام پرداخت »و  «یداتتول یفیتافت ک» ،«پایدار

میلیون تن گندم در سال آینده با فرض  5511به عنوان مثال بودجه مورد نیاز دولت برای خرید تضمینی است. 

هزار میلیارد تومان  2614تومان حدود  0100شود، به قیمت هرکیلوگرم اینکه همه نیاز کشور در داخل تولید 

تومانی فروش گندم به کارخانجات آردسازی جهت تثبیت قیمت نان،  300و  661است. لذا باتوجه به قیمت 

 هایشود. این درحالیست که در سال جاری، قیمت نامتناسب با هزینههزار میلیارد تومان می 62یارانه نان حدود 

ین های اتولید برای خرید تضمینی نیز، کشور را به واردات این محصول راهبردی وابسته کرده که بر چالش

 حوزه افزوده است.

مطابق با بررسی های انجام شده و با توجه به مشکالت موجود در زمینه تامین امنیت غذایی در حوزه گندم، 

ی است. به صورت کلی مدل مطلوب و پایدار برای مدیریت آرد و نان، اصالح توامان مسائل تولید و مصرف ضرور

 زنجیره ارزش گندم، آرد و نان باید اهداف ذیل را محقق کند:

تولید گندم به اندازه نیاز غذایی متناسب با جمعیت و شرایط اقلیم با حفظ منابع آبی و خاکی صورت  (5

 گیرد و کشور در این محصول راهبردی وابسته و واردکننده نباشد

 ردم علی الخصوص اقشار کم درآمد به نان سالم دسترسی اقتصادی و فیزیکی داشته باشند م (4

 کیفیت و سالمت گندم، آرد و نان تضمین شود  (9

بررسی زنجیره گندم، آرد و نان در کشورهای آمریکا و اتحادیه اروپا نشان می دهد این کشورها در حمایت از 

 44و  41متنوعی دارند. به عنوان مثال آمریکا با تولید و صادرات سالیانه تولید، ابزارها و سیاست های حمایتی 

میلیون تن در سال، گزینه های مختلف حمایتی در قالب قوانین کشاورزی پنج ساله نظیر بیمه محصوالت 

گیرد. از سویی دیگر در این کشور درنظر می 9و پوشش ریسک قیمت 4، پوشش ریسک کشاورزی5کشاورزی

به اقشار آسیب پذیر در  ETFیت مصرف نان و دیگر اقالم اساسی، یارانه اعتباری به صورت کارت برای مدیر

                                                                                                                                                                      
1 crop insurance 
4 Agriculture Risk Coverage (ARC) 
9 Price Loss Coverage (PLC) 
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شود. همچنین بازار این کشور در مداخله قیمتی و نظارتی اختصاص داده می SNAP4قالب برنامه غذایی 

ردادی یی و کشت قرادولت آمریکا و با وجود شرکت های بزرگ تولیدکننده گندم، آرد و نان به صورت بورس کاال

 ساماندهی شده است. 

میلیون تن گندم، در قالب سیاست  90و  592کشور و با تولید و صادرات  40اتحادیه اروپا نیز متشکل از 

CAP1  از تولید محصوالت کشاورزی حمایت می کند. در قالب سیاستCAP  سه برنامه حمایتی پرداخت

شود. بازار گندم، آرد و در کشورهای عضو اتحادیه اروپا انجام می 2یو توسعه روستای 0، اقدامات بازار6مستقیم

نان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا با توجه به سیاست اقدامات بازار در قالب بورس کاال و کشت قراردادی 

 هساماندهی شده است. نقش دولت در این بازارها ناظر و تنظیم گر بوده به نحوی که در کشت قراردادی چنانچ

شود یا در سازکار بورس مفاد قرارداد به زیان کشاورزان باشد، بدون هیچ قید و شرطی کل قرارداد ملغی می

کاال برای جلوگیری از کاهش قیمت در صورت مازاد عرضه گندم و دیگر محصوالت اساسی، دولت های اروپایی 

 می کنند.  از طریق مباشرین خود اقدام به خرید گندم و عرضه آن در زمان مناسب 

با توجه به مسائل موجود در زنجیره گندم، آرد و نان در مقایسه با شرایط مطلوب، نظر خبرگان و همچنین 

مطالعه مدل های اداره زنجیره گندم، آرد و نان در اتحادیه اروپا و آمریکا، راهبردهای زیر به منظور حل مسائل 

، حمایت از تولید، مدیریت تجارت و حمایت از مصرف بخش حکمرانی زنجیره 4و چالش های زنجیره کنونی در 

 شود:کنندگان پیشنهاد می

 یگندم، آرد و نان توسط وزارت جهاد کشاورز رهیزنج کپارچهیواحد و  تیریمد  

 محصول و فراورده  نیبه منظور صادرات ا ازیمازاد برن میگندم د دیاز تول تیو اتخاذ نظام حما یطراح

 آن یها

 مدیریت تولید و مصرف گندم، آرد و نان طراحی شیوه مناسب 

 ایجاد سازوکار مناسب تجارت گندم با کشورهای منطقه و تنوع بخشی به مبادی واردات این محصول 

 

به صورت کلی بدون مدیریت واحد زنجیره ارزش گندم، آرد و نان رسیدگی به مشکالت تمامی بخش ها و 

رممکن است. از سویی دیگر دولت باید برنامه ریزی مناسبی برای برنامه ریزی دقیق از تولید تا مصرف تقریبا غی

 تولید متناسب با اقلیم و دسترسی اقشار آسیب پذیر به نان داشته باشد. 

درصد از اراضی تولید گندم در کشور به صورت دیم است که در بهترین حالت حدود  66در حال حاضر بیش از 

یت های مدیراست. بنابراین دولت با برنامه ریزی و اجرای شیوه میلیون تن گندم در این اراضی کشت شده 4

برابر افزایش دهد. از سویی دیگر دولت باید عالوه  4الی  9بازار گندم، آرد و نان می تواند عملکرد این اراضی را 

                                                                                                                                                                      
4 Supplemental Nutrition Assistance Program 

1 Common Agricultural Policy 
6 Income support 

0 Market measures 
2 Rural development 



 

 

 4 ارزیابی چالش های زنجیره گندم، آرد و نان با رویکرد تامین امنیت غذایی
 

ز لی ابر اصالح و بهبود سیاست های حمایت از تولید داخل، برای واردات گندم در صورت عدم تامین نیاز داخ

طریق تولیدات داخلی، برنامه داشته باشد و در این زمینه، تنوع مبادی واردات به ویژه از کشورهای منطقه از 

 جمله روسیه و قزاقستان را در دستور کار قرار دهد. 

در بازار داخلی نیز به منظور طراحی الگوی ساماندهی زنجیره گندم، آرد و نان و حمایت از تولیدات داخلی، سه 

کشت » و« استفاده از ظرفیت بورس کاال»، «نرخ مناسباصالح سیاست خرید تضمینی از جمله تعیین »راهکار 

وجود دارد که می تواند به صورت همزمان هم استفاده شود. البته به کارگیری دو روش بورس کاال « قراردادی

 «پرداخت اعتباری یا نقدی»به « قیمت تکلیفی»و کشت قراردادی بدون تغییر روش پرداخت یارانه نان از 

است قیمت تکلیفی در این حوزه باعث انحراف گندم و آرد مورد نیاز مصرف نان به امکان پذیر نیست، چون سی

شود و امکان شکل گیری سازکار بورس کاال و کشت قراردادی را فراهم نمی کند. در جدول سایر بخش ها می

 زیر هزینه هر کدام از این راهکارها با توجه به قیمت های سال جاری بررسی شده است:

 های سال جاری. هزینه هرکدام از راهکارها با توجه به قیمت1جدول 

 حاتیتوض اجرا نهیهز ها مدل

 ینیتضم دیخر استیس اصالح

 تومان اردیلیم هزار 2614ل حداق

درگردش دولت  هیبه عنوان سرما

 تومان اردیلیم هزار 62 حدود که

 بود خواهد نان ارانهی آن

کشور  ازیگندم ن تن ونیلیم 5511 دیخر فرض با

 تومان 0100 متیدر ق

 کاال بورس خرید و فروش در
 تومان اردیلیهزار م 99 حداکثر

 برای سرمایه درگردش

 ونیلیم 9) گندم تن ونیلیم 411 دیفرض خر با

تن  ونیلیم 511و  کیاستراتژ ریتن ذخا

 تومان 0100 متی( در قیبازارگردان

 یقرارداد کشت تولید به روش
 تومان اردیلیم هزار 44 حداقل

 به عنوان سرمایه درگردش

 ری)ذخا گندم تن ونیلیم 9 دیخر فرض با

 تومان 0100 متیکشور( در ق کیاستراتژ

 تومان اردیلیهزار م 91 حداکثر نان ارانهی یکیالکترون پرداخت
به معنای تخصیص اعتبار خرید بر مبنای واحد نان 

 یمدآدر اول دهک 9 لواش به
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