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ﻓﺎﻃﻤﻪ �ﺎﺳﺒﺎن
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزی
در ﺗﺎرﯾﺦ زراﻋﺖ اﯾﺮان ﮔﻨﺪم �ﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻤﺪه ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬ�ﻪ و درآﻣﺪی و ﺗﺎﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺨﺸﯽ از
روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎری ﮐﺸﺎورزی ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺗﻌﺪاد  ۱۳۳۰۴۶۷ﺑﻬﺮه
ﺑﺮدار ﮔﻨﺪﻣﮑﺎر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ا�ﻨﮑﻪ ﮔﻨﺪم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز داﺧﻞ ﮐﺸﻮر را
ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ،از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﻌﯿﺸﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار را  ۴ﻧﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮ�ﻢ،
ﺣﺪود  ۵ /۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﮔﻨﺪمﮐﺎری زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن)ﺗﻤﺎم �ﺎ ﺑﺨﺸﯽ( ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﻨﺪم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و آﺳﯿﺎب را ﺑﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی
ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ زﻧﺠﯿﺮه ارزش ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ رﻗﻢ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ د�ﮕﺮ در ﺑﺤﺚ ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۵۱درﺻﺪ ﮔﻨﺪمﮐﺎران )ﺣﺪود  ۶۷۹ﻫﺰار

ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﮐﻪ  ۱۴درﺻﺪ از ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ( وﺳﻌﺖ زﻣﯿﻦ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ آﻧﺎن ﮐﻤﺘﺮ
از  ۵ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺮ ﺑﻬﺮهﺑﺮدار دارای  ۱ /۳ﻫﮑﺘﺎرزﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﻫﮑﺘﺎر
اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﺳﺎل زراﻋﯽ  ۹۳-۹۴ﺑﺮای ﮐﺸﺖ آﺑﯽ را  ۳ /۵ﺗﻦ در ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮ�ﻢ )در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای د�ﻢ  ۱.۰۴ﺗﻦ در ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ( ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ در ﺳﺎل زراﻋﯽ در ﺣﺪود  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ ﻧﺼﯿﺐ ﮔﻨﺪمﮐﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻫﺰ�ﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻨﺪم
ﮐﺎران ﺧﺮده�ﺎ ﮐﻪ در ﺣﺪود ۵۱درﺻﺪ ﮔﻨﺪمﮐﺎران ﻫﺴﺘﻨﺪ در وﺿﻌﯿﺖ درآﻣﺪی �ﺎﯾﯿﻨﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن آﻧﭽﻪ
ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪن رﻓﺎه ﮔﻨﺪمﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﻨﺪم)ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ ،ﻓﺮآوری و ﺗﺠﺎرت و ﻣﺼﺮف(
اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﻃﻮل زﻣﺎن دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ در اﺧﺒﺎر
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﺴﻮوﻻن ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺒﻮد �ﮏ اﺟﻤﺎع ﻋﻠﻤﯽ و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ درﺧﺼﻮص ﮔﻨﺪم اﺳﺖ.
اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻨﺪم ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ،ﮐﺎر ﻋﻠﻤﯽ دﻗﯿﻖ )ﻧﻪ ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن( و
در ﻧﻬﺎ�ﺖ اﺟﻤﺎع ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ و در ﻧﻬﺎ�ﺖ اﺟﺮا ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ اﺟﻤﺎع در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ و از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻨﺪم ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻃﺮف د�ﮕﺮ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ د�ﮕﺮ ﻧﺎد�ﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﮕﺮش ﺗﻮﺳﻌﻪ
�ﺎ�ﺪار اﺳﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ �ﺎ�ﺪارآب و ﺧﺎک ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه رﻓﺎه و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﺎورز ﻧﯿﺰ ﺑﺎ�ﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد .در اﺧﺒﺎر و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻧﯿﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه و ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﺎﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔﯽ و رﻓﺎه آن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺗﮏﺑﻌﺪی در
ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ادﺑﯿﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ �ﺎ�ﺪار ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ،ﻣﺤﯿﻂ ز�ﺴﺖ و ﻫﻢ
اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ د�ﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻧﮕﺎه ﺗﮏﺑﻌﺪی آﻓﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ �ﺎ�ﺪارﮐﺸﻮر ﺑﻮده و ﻫﻤﻪ ﻣﺎ آﺛﺎر اﯾﻦ ﻧﻮع ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ و ﺑﯿﻨﺶ را
ﻫﻢ اﺣﺴﺎس ﮐﺮده و ﻫﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﻟﺬا در اﺑﺘﺪا ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻧﮕﺮش و ﺑﯿﻨﺶ دوﻟﺘﻤﺮدان و ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻧﮕﺎه و راﻫﮑﺎر ﺗﮏﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﮕﺎه و رو�ﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ �ﺎ�ﺪار ﮐﺸﺎورزی ﺳﻮق داده ﺷﻮد.
درﺧﺼﻮص ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺖ ﮔﻨﺪم �ﺎ واردات آن ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺸﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ و ﺳﻮال ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر �ﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ داده ﺷﻮد.
 (۱ﺧﺮ�ﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم و ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ ،اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب دوﻟﺖ .دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪه ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ
ﺧﺮ�ﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺸﺎورزی )ﮔﻨﺪم ،ﺑﺮﻧﺞ ،ﺟﻮ ،ذرت ،ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ� ،ﻨﺒﻪوش ،داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ،
ﭼﺎی،ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ،ﭘﯿﺎز و ﺣﺒﻮﺑﺎت( را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﺮده و ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮ�ﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ را اﻋﻼم و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮ�ﺪ آﻧﻬﺎ
از ﻃﺮﯾﻖ واﺣﺪﻫﺎی ذیرﺑﻂ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺎﻓﯽ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ،ﻓﺮآ�ﻨﺪ و اﺑﺰار
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮔﺰ�ﻨﻪ واردات ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ،ﻣﻠﻐﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ
ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ�ﺪ اﻋﻼم ﺷﻮد ﺗﺎ ﮔﻨﺪﻣﮑﺎران در ﺟﺮ�ﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
 (۲ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﮔﻨﺪم ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮔﺰاره ﺳﻪ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد :ﭼﺮا
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه داﺧﻠﯽ ز�ﺎد اﺳﺖ؟ ا�ﻨﮑﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﺑﺎﻻﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن و ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورز و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم .ا�ﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮرم ﻣﺪاوم ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ اﻓﺰا�ﺶ �ﺎﻓﺘﻪ و ﻫﺰ�ﻨﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود �ﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺮخ ارز ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی وارداﺗﯽ اﻓﺰا�ﺶ ﻣﯽ�ﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورز رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻣﺸﮑﻞ دارد .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر �ﺎﯾﯿﺰ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺳﺎل  ۹۵ﻫﺰ�ﻨﻪ ﮐﺎرﮔﺮ وﺟﯿﻦﮐﺎر و ﺗﻨﮏﮐﺎر

ﺣﺪود  ۳۵درﺻﺪ ،ﻫﺰ�ﻨﻪ ﺷﺨﻢ ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﺣﺪود  ۵ /۶درﺻﺪ و  ۴ /۹درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای ﮐﺸﺖ آﺑﯽ و د�ﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
�ﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل  ۹۴اﻓﺰا�ﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ �ﮏ ﻗﻠﻢ از ﮐﻞ ﻫﺰ�ﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻬﺎﻓﺰا�ﺶ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮرم ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﮐﺸﺎورز .ﺳﻮال دوم ا�ﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻧﺮخ ارزی
ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻨﺪم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺑﺎ ﻧﺮخ ارز ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪه؟ اﮔﺮ ﻧﺮخ ارز آزاد ﺷﺪه و ﺳﺮﮐﻮب ﻧﺸﻮد آ�ﺎ ﺑﺎز
ﻫﻢ ﮔﺰ�ﻨﻪ واردات ﺑﺮ ﮔﺰ�ﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ارﺟﺢ اﺳﺖ؟ ﺳﻮال ﺳﻮم ﮐﺪام ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻼک و ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
اﺳﺖ؟ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ واﻗﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﻤﺎ�ﺖﻫﺎی دوﻟﺖﻫﺎ از ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ در آن ﻣﺴﺘﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﻣﯿﺰان ﮐﻞ ﺣﻤﺎ�ﺖ از ﮔﻨﺪم  ۵۱۷ /۴ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و ﻣﯿﺰان ﺣﻤﺎ�ﺖ از درآﻣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
 ۱۹ /۸درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﻤﺎمﺷﺪه واﻗﻌﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
 (۳ا�ﻨﮑﻪ ﮔﻨﺪم ﮐﺸﺖ ﻧﺸﻮد ،ﭼﻮن ﺑﺤﺮان آب دار�ﻢ و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ� ،ﺲ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺴﺮی ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی
آبﺑﺮ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آب دارﻧﺪ .اﮔﺮ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﻼک ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ �ﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﮑﻼت  ۱۷۱۹۶ﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ �ﺲ ﻧﺒﺎ�ﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد .اﯾﻦ �ﻌﻨﯽ �ﺎک ﮐﺮدن ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻟﻪ� .ﺲ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﻣﺼﺮف آب ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
 (۴ﻧﮑﺘﻪ آﺧﺮ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻮاﻻت �ﺎﺳﺦ ﻋﻠﻤﯽ داد�ﻢ و در ﻧﻬﺎ�ﺖ ﻧﺨﻮاﺳﺘﯿﻢ ﮔﻨﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮔﻨﺪمﮐﺎران و
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺟﺎ�ﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای آﻧﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻗﺮار اﺳﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﮑﺎر اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﻮﻧﺪ� .ﻌﻨﯽ دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ �ﺎ�ﺪار ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰا�ﺶ ﺑﻬﺮهوری و ﻋﻤﻠﮑﺮد در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ،ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪ�ﺪ در ﻋﺮﺻﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﺪﯾﺮ�ﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی آب ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در ﺣﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﻨﺪم دارد
ﻧﺎد�ﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﺮا؟ ﭼﻮن ﻫﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎ�ﻪﮔﺬاریﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ دارد و ﻫﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻌﻘﻞ و اﻧﺪ�ﺸﻪ و
ﺗﺮﺳﯿﻢ راه .از اﯾﻦ رو ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﮐﻪ ﺑﻬﺬﻫﻦ ﻫﺮ ﺑﺸﺮی ﻣﯽرﺳﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﻧﮑﺎر�ﻢ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﮑﻨﯿﻢ،
وارد ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ �ﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۶۸اﻏﻠﺐ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم وارداﺗﯽ
اﯾﺮان ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﺸﺪ�ﺪ ﺗﺤﺮ�ﻢﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان و اﻓﺰا�ﺶ ﻫﺰ�ﻨﻪﻫﺎی واردات
ﺑﻪ ﻣﺮور ﻗﯿﻤﺖ وارداﺗﯽ ﮔﻨﺪم اﻓﺰا�ﺶ �ﺎﻓﺖ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﻫﺮ ﺗﻦ ﮔﻨﺪم وارداﺗﯽ  ۸۰دﻻر ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ارز ﺑﺮای واردات داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻫﺮ ﺗﻨﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺰ�ﻨﻪ واردات را اﻓﺰا�ﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

