
خطر افزایش قیمت
داخلی گندم برای
اشتغال و معیشت



:  مقام معظم رهبری
یکیکهکاریبیمشکلومیآیدوجودبهاشتغالبدهیم،رونقراداخلیتولیدتوانستیممااگر
خواهدبرطرفاستباالبیکاری،نرخواستجوانانبیکاریماکشورامروزمصیبتهایاز
.کردخواهدپیداکاهشیاشد



:قیمت جهانی گندم

دالر400هرتن
(:تومان)قیمتجهانیگندمباارزنیمایی

23500400=0004009تن             

0004009÷ 1000=4009کیلوگرم     

4009+0001=40010کیلوگرم            

(دالر ) قیمت جهانی هر تن گندم تاریخ

2022405آوریل14

2021220آوریل14

2020197آوریل14

2019189آوریل14



:رنظیر دبیدالیل باال بودن هزینه های تولید صنایع غذایی ایران در مقایسه با کشورهای دیگ

ومالیاتبردرآمددردبیصفردرصد%20مالیاتبردرآمددرایران❑

%1دردبی%25هزینههایمالیجهتتامینسرمایهدرگردشدرایران❑

درصددرآمدصادراتیراشاملمیشود10الی5هزینههایانتقالمالیوپولهایصادراتی❑

بیشترازکشورهایدیگرمیباشد%40تا%30هزینهحملونقللجستیکدریاییبهعلتتحریمهاوشرایطخاصایرانبهمیزان❑



:قیمت ابالغی جدید گندم در ایران

دالر511هرتنگندم
تومان000,000,12هرتن

تومان 000,12هر کیلوگرم 

تومان000,19آردهرکیلوگرم

.گندمتولیدشدهدرایرانازلحاظکیفیدرسطحپایینتریقراردارد:1نکته
.قیمتابالغیباقیمتفوبمطابقتندارد:2نکته



مبنای تعیین قیمت جدید گندم از سوی شرکت مادر 

.تخصصی بازرگانی دولتی ایران اعالم نشده است

اسبه چنانچه مالک تعیین قیمت جهانی و با ارز نیمایی مح

.تعیین می شد8200می گردید، بایستی مبلغ گندم 

ابهام در رقم اعالمی قیمت گندم 



:نایع ذیلتاثیر مستقیم افزایش قیمت گندم بر ص

صنعتآردسازی-1
قنادیهاونانروغنی-2
صنعتتولیدماکارونی-3
...صنعتتولیدبیسکویتوکیکو-4
تولیدنشاسته-5
گلوتن-6
گلوکز-7
فروکتوز-8
9-...



تن ساالنه000,000,10: میزان توزیع گندم در کشور 

تن000,000,8:مصرفدرنانوائیها-1

تن000,400,1:مصرفدرصنعتماکارونی-2

تن000,600:سایرصنایعغذایی-3



تی مردمتاثیر مستقیم افزایش قیمت در سبد معیش

.تومانخواهدشد19000افزایشقیمتگندمقیمتآردهرکیلوگرمبا

:تاثیراتاینافزایشقیمتدرقیمتکاالهاپیشبینی

:بطورمثال
افزایشفروشآردبجایناندرنانواییهای✓
برابریتولیداتصنعتماکارونی2.5افزایشقیمت✓

.که همین مثالها قابل تسری به سایر محصوالت صنایع غذایی نیز می باشد



تغالتاثیر مستقیم افزایش قیمت بر اش

صوالتمحشدهتمامقیمتافزایشدلیلبهآردیمحصوالتتولیداقتصادیتوجیهدادندستاز.1
داخلتولیدکاهش.2
صادراتکاهش.3
بیکاریافزایش.4
مردمخریدقدرتکاهش.5
بیکاریبیمهپرداختدلیلبهدولتهایهزینهافزایش.6
دولتافزودهارزشبرمالیاتودرآمدبرمالیاتازحاصلدرآمدکاهش.7

حاملقیمتوگمرکیحقوقوعوارضافزایشکارگران،دستمزدوحقوقدرصدی57افزایشاستذکربهالزم
رایشانبرافعالیتادامهکهاستکردهروبروبسیاریمشکالتباراتولیدیواحدهایجاریسالدرانرژیهای

.استساختهدشوار



صنعت غذای استان آذربایجان شرقی در یک نگاه

واحدتولیدیصنایعغذایی320دههاخیربافعالشدن4رشدقابلتوجهاینصنعتدر

هزارنفراینصنعتدراستان100هزارنفروغیرمستقیم30ایجاداشتغالمستقیمحدود

میلیاردتومانیمالیاتیاستانازطریقاینصنعت6000درصدازدرآمد25تامین

نقشبیبدیلاینصنعتدردرآمددولتبادرنظرگرفتنتعرفههایصادراتی

سهمقابلتوجهاینصنعتدرصندوقتامیناجتماعیاستان

لذذابذا.هزارتنمیباشد150هزارتنکهدرسالحدود12الزمبهذکراست،مقدارمصرفآرداستانماهیانه

.توجهبهمزایایاینصنعتبایستیموردتوجهقرارگیرد



:تبعات  افزایش قیمت گندم آرد 

.شدارندافزایشقیمتمحصوالتیکهمستقیمادرسبدغذاییمردمنق❖

کاهشقدرتخریدمردم❖

ایجادتبعاتروانیواجتماعیشدیددرجامعه❖

درجامعه%30ایجادتورم❖

هاکاهشحجمتولیدواحدهایصنعتیوبهمرورتعطیلیاینواحد❖

کاهشاشتغال❖

کاهشدرآمددولتدراستان❖

کاهشحجمصادراتاستان❖



الزامات اجرا و پیشنهادات

تامینسرمایهدرگردشموردنیازبرایوارداتکاالهایاساسیموردنیازواحدهایتولیدی✓

تامینسرمایهبرایخریدمواداولیهکارخانجاتازطریقالسیداخلیویابصورتتنخواهگردان✓

اختصاصدرآمدحاصلازاجرایطرحبرایاستفادهدرصنایعمربوطهوافزایشتقاضایمردم✓

صدورمجوزفوریوارداتکاالهایاساسیبویژهگندمبرایصنایعغذاییمتقاضیواردات✓

320قیمذت.بازارهایجهانیمنظورگرددFOBقیمت%90باتوجهبهشرایطفوقالزماستقیمتگندمنیزنهایتا✓

.دالرقابلقبولخواهدبودFOB288%90دالربااحتساب

له،چنانچهالزاماتقابلتحققنیست،اجرایاینطرحتاآخرفصلبهارمسکوتبماندوجهتپوششدرآمدحاص

.عوارضصادراتیبرایصادرکنندگاناعمالشود



سپاس از توجه شما

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
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