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ثبظگطت ثِ ًبهِ ضوبضُ

 4/67416هَضخ  ،1397/8/14ثِ پيَست

گعاضش ايي كويسيَى هجٌي ثط اػوبل هبزُ (  )234آئييًبهِ زاذلي هدلس
ضَضاي اسالهي زض هَضَع «ػسم اخطاي لبًَى تضويي ذطيس هحػَالت
اسبسي كطبٍضظي» اضسبل هيگطزز.
ذَاّطوٌس است ثب تَخِ ثِ اّويت هَضَع زستَض فطهبييس گعاضش
هصكَض ثب ليس فَضيت زض غحي ػلٌي هدلس لطائت ٍ السام لبًًَي الظم
ثِ ػول آيس.
احمذػلي كيخا
رئيس كميسيًن كشايرزي ،آب ،مىابغ طبيؼي ي محيطزيست

گسارش مًضًع مادٌ ( )234كميسيًن كشايرزي ،آب ،مىابغ طبيؼي ي محيطزيست
در خصًص ػذم اجراي قاوًن تضميه خريذ محصًالت اساسي كشايرزي

لبًَى تضويي ذطيس هحػَالت اسبسي كطبٍضظي زض سبل 1368
تػَيت ٍ زض سبلّبي  1383 ،1372اغالحيِّبيي زض آى غَضت گطفت ٍ
همطض ضس كِ هحػَالت اسبسي كطبٍضظي هَضَع ايي لبًَى زض ّط سبل
ظضاػي ،ثِگًَِاي تؼييي ضَز كِ هيعاى افعايص آى ّيچگبُ اظ ًطخ تَضم اػالم
ضسُ اظ سَي ثبًک هطكعي خوَْضي اسالهي ايطاى زض ّوبى سبل كوتط ًجبضس.
هْوتطيي ٍظبيف زٍلت زض اخطاي احكبم لبًًَي هطتجط ثب ذطيس تضويي
هحػَالت اسبسي كطبٍضظي ػجبضتٌس اظ:
اٍل :ليوت تضويٌي ثبيس لجل اظ ضطٍع فػل كطت هحػَالت پبييعُ
(آذطضْطيَضهبُ) ضسوبً اػالم ضَز.
زٍم :حسالل افعايص ليوت ثبيس هؼبزل ًطخ تَضم سبليبًِ اػالهي ثبًک هطكعي
ثبضس.
سَم :زض تجػطُ « »3لبًَى ذطيس تضويٌي هحػَالت اسبسي كطبٍضظي ٍ ثٌس
«ة» هبزُ « »31لبًَى ثطًبهِ ضطن تَسؼِ ،پطزاذت زيطكطز زض غَضت تأذيط زض
پطزاذت ثيص اظ يک هبُ ،همطض ضسُ است.
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ّسف اظ ذطيس تضويٌي گٌسم اظ سَي زٍلت زض كطَض ،ثيص اظ آى كِ
اػالم ليوت حساللي ٍ حوبيت اظ تَليس ايي هحػَل ثبضس؛ ثَاسطِ خبيگبُ آى
زض اهٌيت غصايي كطَض (هْوتطيي

كبالي ضاّجطزي) هيثبضس .گٌسم هْوتطيي

هحػَل ذطيساضيضسُ زض اخطاي لبًَى هصكَض هيثبضس ٍ ّوَاضُ حسٍز 90
زضغس ٍ يب ثيطتط (زض سِ سبل اذيط حسٍز  95زضغس ) اظ ذطيس همطض زض ايي
لبًَى ضا ضبهل هيضسُ ٍ ثطضسي اخطاي لبًَى زض ذػَظ گٌسم هيتَاًس
ثيبًگط اخطاي ايي لبًَى هحسَة ضَز.
ظهبى اػالم ليوت تضويٌي اّويتي پبيييتط اظ هيعاى ليوت ًساضز ،چطا كِ
ثط اسبس آى كطبٍضظاى ثطاي هيعاى كطت تػوين گيطي هيكٌٌس .زض چٌس سبل
اذيط هتأسفبًِ اظ ايي لبًَى ترطي ضسُ ٍ ليوتّبي تضويٌي ذبضج اظ هَػس
لبًًَي اػالم ضسُ است.
هيساى تأذير اعالم قيوت تضويٌي بعس از هْلت تعييي شسُ زر قاًَى
رزيف

سال زراعي

زهاى اعالم ًرخ تضويٌي*

تعساز رٍز تأذير

1

1393-1394

1393/7/7

7

2

1394-1395

1394/8/11

41

3

1395-1396

1395/12/1

150

4

1396-1397

1397/2/2

212

5

1397-1398

1397/8/30

60

هأذص :لبًَى ذطيس تضويٌي هحػَالت اسبسي كطبٍضظي ٍ اثالغيِّبي زٍلت
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*زض اغلت سبلّبي هصكَض ٍظاضت خْبز كطبٍضظي زض هطزاز هبُ ًطخ
پيطٌْبزي ذَز ضا (ثِ ػٌَاى ًوًَِ ثطاي سبل ظضاػي  1396-1397زض تبضيد
 ٍ 1396/5/3ثطاي سبل ظضاػي  1397-1398زض  )1397/5/17اػالم كطزُ است.
ثٌبثطايي ظهبى اػالم ليوت اظ سَي زٍلت ،ترطي آضكبض زض اخطاي لبًَى ضا
ًطبى هيزّس.
هحاسبِ حساقل قيوت قاًًَي تضويٌي گٌسم از سال  1384تا 1398
سال زراعي

ًرخ تضويٌي هصَب گٌسم
هعوَلي (ريال)

ًرخ تَرم*

حساقل ًرخ
قاًًَي(ريال)

1383-1384

1870

10.4

-

1384-1385

2050

11.9

2064

1385-1386

2050

18.4

2310

1386-1387

2250

25.4

2735

1387-1388

3050

10.8

3430

1388-1389

3300

12.4

3800

1389-1390

3600

21.5

4272

1390-1391

4200

31.5

5190

1391-1392

8000

34.7

6825

1392-1393

10500

15.6

9193

1393-1394

11550

11.9

10627
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سال زراعي

ًرخ تضويٌي هصَب گٌسم
هعوَلي (ريال)

ًرخ تَرم*

حساقل ًرخ
قاًًَي(ريال)

1394-1395

12705

9

11892

1395-1396

13000

9.6

12962

1396-1397

13000

36.5

14207

1397-1398

16000

19392

*هبذصٍ :ظاضت خْبز كطبٍضظي ٍ ثبًک هطكعي

* ًطخ تَضم ثط اسبس آهبض ضسوي ثبًک هطكعي است ً -طخ تَضم سبل 1397
ًيع ثط اسبس ًطخ تَضم اػالهي ثبًک هطكعي هيثبضسً -طخ تَضم تب پبيبى
ضْطيَضهبُ سبل 1397آٍضزُ ضسُ است.
ضبيبى شكط است كِ ّعيٌِّبي تَليس كطبٍضظاى افعايص لبثل هالحظِ
زاضتِ ٍ ثِػٌَاى ًوًَِ ،ليوت اًَاع سوَم تب

 100زضغس ،ليوت تطاكتَض ٍ

كوجبيي هطبثك ليوتگصاضي ضسوي سبظهبى حوبيت اظ تَليسكٌٌسگبى ٍ
هػطفكٌٌسگبى ثِتطتيت  30هيليَى تَهبى ٍ  40هيليَى تَهبى افعايص يبفتِ
استّ .عيٌِّبي كبضت تب  50زضغس ٍ ّعيٌِّبي حول ٍ ًمل ًيع تب زٍ ثطاثط
افعايص زاضتِ ٍ زض هدوَع ثبًک هطكعي ضبذع تَضم تَليسكٌٌسُ ضا ثطاي
ثرص كطبٍضظي زض ضْطيَضهبُ اهسبل 37 ،زضغس اػالم كطزُ است.
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ثط اسبس لبًَى ،حسالل افعايص ًطخ تضويٌي گٌسم زض ّط سبل ثبيس ثطاثط
ثب ًطخ تَضم سبالًِ اػالهي تَسط ثبًک هطكعي ثبضس؛ فبغلِ ايدبز ضسُ ثيي
حسالل ًطخ لبًًَي ٍ ًطخ تضويٌي هػَة ،تب سبل ظضاػي  1391-1392خجطاى
ضس ٍ تب سبل ظضاػي ً 1395-1396طخ هػَة ثبالتط اظ حسالل ًطخهمطض زض
لبًَى ثَز ٍ ثِ تسضيح افعايص لبثلهالحظِ سبل ظضاػي  1391-1392كوطًگ
ضس .ثطاي سبل ظضاػي  1396-1397ثب ثبثت هبًسى ليوت تضويٌي (زض زٍ سبل
اذيط) زض ػول زضيبفت هبليبت پٌْبى اظ تَليسكٌٌسگبى گٌسم هطبّسُ هيضَز.
ليوت اػالهي سبل ظضاػي  1397-1398ثيبًگط اذص هبليبت پٌْبى حسالل 3392
ضيبلي ثِ اظاي ّط كيلَ گٌسم كطبٍضظاى ذَاّس ثَز.
اگط ثبظُ ثلٌس هست ضا زض ًظط ًگيطين ٍ زٍلت هَظف ثِ اػوبل افعايص
سبالًِ ًطخ تَضم ثَزُ ثبضس؛ آًگبُ زض سبل ظضاػي  1396-1397ثَاسطِ زٍ سبل
ثجبت ليوت گٌسم ،ليوت اػالهي حسٍز  25زضغس اظ حسالل ليوت لبًًَي
ثطاي گٌسم پبيييتط ثَزُ است .ثط اسبس ّويي هحبسجبت ،زض سبل ظضاػي
 1396-1397ثِاظاي ّطكيلَگطم گٌسم 3226 ،ضيبل كوتط اظ حسالل ليوت
لبًًَي پطزاذت ضسُ است كِ ثب لحبظ كل ذطيس  9.5هيليَى تٌي اظ كطبٍضظاى،
حسٍز ّ 30.6عاضهيليبضز ضيبل اظ حسالل حك لبًًَي كطبٍضظاى ثِ آىّب كوتط
پطزاذت ضسُ است ٍ ثِػجبضتي 25زضغس ليوت گٌسم ،اظ كطبٍضظاى گٌسم كبض
هبليبت پٌْبى زضيبفت ضسُ است.
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ليوت خْبًي گٌسم هطبثِ گٌسم ايطاى (اظ ًظط هيعاى پطٍتئيي)ّ ،ط تي
 275-285زالض زض ثَضس ضيكبگَ استكِ ثب اضظ ًيوبيي حسٍز ّ 10عاض تَهبًي
(ًطخ حسالل  7800تَهبًي ٍ حساكثط  13000تَهبًي) ،حسٍز 2700-2900
تَهبى ثطاي ّط كيلَ ثطآٍضز هيضَز .ليوت گٌسم ثب ًطخ زالض  7500تَهبًي زض
ػطاق ( ثطاي گٌسم زضخِ يک)  3540تَهبى ،زض تطكيِ  2025تَهبى ،زض پبكستبى
 2325تَهبى ٍ زض افغبًستبى  2475تَهبى ثطآٍضز هيضَز .ايي ليوتّب ثسٍى زض
ًظطگطفتي سبيط حوبيتّب(هبًٌس حوبيت تؼطفِاي ٍ )...اظ تَليس گٌسم زض ايي
كطَضّب است .زض گصضتِ ًيع ّوَاضُ ليوت خَ حسٍز  20-30زضغس اضظاىتط
اظ گٌسم ثَزُ است؛ ٍلي ّناكٌَى ليوت خَ حسٍز  1500تَهبى است.
زض ايي ضطايط ليوتگصاضي گٌسم  1600تَهبًي ،زض ػول تغييط الگَي
كطت ٍ كطت هحػَالت غيطضاّجطزي ٍ اغلت ثب هػطف ظيبز آة

زض

هيبىهست ٍ هطكالت ثبظاض ٍ ليوت ايي كبالّب زض سبلّبي آيٌسُ ٍ

ّوچٌيي

لبچبق گٌسم ثِ كطَضّبي ّوسبيِ (ثٍِيژُ زض هٌبطك هطظي) ضا زض پي ذَاّس
زاضت.
ضبيبى شكط است كِ ٍاثستگي كطَض ثِ گٌسم ٍاضزاتي ثِخبي تَليس
زاذل ،غطفًظط اظ ذططات اهٌيتي ٍ ثٍِيژُ اهٌيت غصايي كطَض،

ًيبظهٌس

حسٍز  3هيليبضز زالض اضظ است كِ زض ضطايط تحطين ٍ هطكالت اضظي ،خبي
تبهل زاضزً .كتِ هْن ايي كِ ثط اسبس هبزُ « »33لبًَى افعايص ثْطٍُضي ثرص
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كطبٍضظي ٍ هٌبثغ طجيؼي ،ثبيس ّطسبلِ ضطايط تَليس ٍ ثبظاض ،زض اخطاي لبًَى
تضويي ذطيس هحػَالت اسبسي كطبٍضظي لحبظ ضَز؛ اهب ليوت اػالهي
ًِتٌْب ثِ ايي هَضَع ثيتَخِ ثَزُ ،ثلكِ حساللّبي لبًَى ضا ًيع ضػبيت ًكطزُ
است.
ػليطغن العام تجػطُ (

 )3لبًَى تضويي

ذطيس هحػَالت اسبسي

كطبٍضظي هػَة ٍ ،1384خَز حكن لبًًَي ثٌس «ة» هبزُ « »31ثطًبهِ ضطن
تَسؼِ هجٌي ثط ايي كِ «ضطض ٍ ظيبى ًبضي اظ زيطكطز پطزاذت ثيص اظ يک هبُ
هَضَع ايي لبًَى ضا اظ هحل هٌبثغ هبلي ذَز تأهيي ٍ ثِاظاي ّطهبُ تأذيط زض
پطزاذت ،ػالٍُ ثط اغل ليوت هحػَالت ذطيساضي ضسُ ،افعايطيهتٌبست ثب
كبضهعز سپطزُّبي هيبىهست كِ زض اثتساي ّط سبل تَسط ثبًک هطكعي
خوَْضي اسالهي ايطاى تؼييي هيضَز ،ثِ غَضت ضٍظضوبض پطزاذت ًوبيس».
زض زٍ سبل ظضاػي گصضتِ ،پطزاذتي هطبثك ايي احكبم لبًًَي ٍ ثِػٌَاى خجطاى
ذسبضت ًبضي اظ تبذيط زض ًظبم ثبًكي ثِ كطبٍضظاى اًدبم ًطسُ ٍ زض لَايح
ثَزخِ پيطٌْبزي زٍلت ًيع ضزيف ٍ هجلغي ثطاي اخطاي ايي حكن لبًًَي
پيطٌْبز ًطسُ است.
زرذصَص زهاى اعالم قيوت ذريس تضويٌي؛ ٍزارت جْاز
کشاٍرزي قصَر يک تا چٌس ّفتِاي زاشتِ است .اها ترلف شَراي اقتصاز
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بٍِيژُ ضيبست سبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزخِ ثِ ػٌَاى زثيط ضَضاي التػبز زض اػالم ثب
تبذيط ليوت تضويٌي هحػَالت ظضاػي هحطظ است.
زض ذػَظ ليوت ذطيس تضويٌي اػالهي اظ سَي زٍلت ،ترلف اظ
لبًَى هحطظ است ٍ ترلف اػضبي ضَضاي التػبز ٍ ثٍِيژُ ضيبست ضَضا ٍ
زثيط آى ثَاسطِ خبيگبُ ٍ اهكبى تبثيطگصاضي ،هطَْز است.
زض ذػَظ ػسم پطزاذت زيطكطز زض غَضت تبذيط زض پطزاذت ثيص اظ
يک هبُ ًيع ترلف سبظهبى ثطًبهِ ٍ ثَزخِ؛ ثِػلت ػسم ضػبيت ايي هَضَع زض
لَايح ثَزخِ سبليبًِ ٍ ثٍِيژُ پس اظ تبكيس آى زض لبًَى

ثطًبهِ ضطن تَسؼِ،

هحطظ است.
ضبيبى شكط است كِ يبضاًِ ًبى اضتجبطي ثب تَليس كٌٌسگبى گٌسم ًساضز ٍ
يبضاًِ ثِ هػطف كٌٌسگبى است ٍ اضظاى ذطيسى گٌسم كطبٍضظاى ،هبليبتي است
كِ ذالف لبًَى اظ آًبى گطفتِ ٍ غطف يبضاًِ هػطف كٌٌسگبى هيضَز ٍ ػسم
اخطاي احكبم لبًًَي هصكَض ،ضوي ٍاضز كطزى ذسبضت ثِ تَليسكٌٌسگبى
(كطبٍضظاى) ،هوكي است پبيساضي اهٌيت غصايي زض ضطايط حسبس كًٌَي ضا
ًيع ثب ذطط هَاخِ كٌس.
احمذػلي كيخا
رئيس كميسيًن كشايرزي ،آب ،مىابغ طبيؼي ي محيطزيست
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