ﭼﯿـﻦ ﺧﺮﯾـﺪ داﻧـﻪ ﻫـﺎی ﺳﻮﯾـﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد
ﭼﯿﻦ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه داﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻮﯾﺎی ﺟﻬﺎن  ،ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران
دوﻟﺘﯽ ﻏﻼت دﺳﺘﻮر داد ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را از آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
آﺧﺮﯾﻦ ﻋﻮارض واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از راﺷﺎﺗﻮدی ،ﭼﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه داﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻮﯾﺎی
ﺟﻬﺎن  ،ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران دوﻟﺘﯽ ﻏﻼت دﺳﺘﻮر داد ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را از
آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻋﻮارض واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ رﻫﺒﺮان ﭼﯿﻦ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺟﻨﮓ ﻋﻮارض را
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﭼﯿﻦ واردات از آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ
اﻓﺰاﯾﺶ داد .ﭘﺲ از آن ﮐﺸﺎورزان آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از رای
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮاﻣﭗ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻧﻔﺲ راﺣﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ.
دﻧﺒﺎل ﺧﺮﯾﺪاراﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﭼﯿﻦ
ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯽزﻧﺪ ﭼﻮن ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ داﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻮﯾﺎ
اﺧﯿﺮاً ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺧﺮﯾﺪاران دوﻟﺘﯽ ﻏﻼت ﭼﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ دﺳﺘﻮر اداﻣﻪ ﺧﺮﯾﺪ زودﺗﺮ
ﺻﺎدر ﺷﻮد وﻟﯽ ﭘﮑﻦ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارد دﺳﺘﻮرات ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد داﻧﻪ
ﻫﺎی ﺳﻮﯾﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟﻐﻮ ﮐﻨﺪ .ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶ ﭼﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﺣﺪود ۱۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و ﺣﺪود  ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺮﯾﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﻓﮑﻮ )ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاوری ﻏﺬای ﭼﯿﻦ( و ﺳﯿﻨﻮﮔﺮﯾﻦ )ﺷﺮﮐﺖ ذﺧﺎﯾﺮ ﻏﻼت
ﭼﯿﻦ( ﻧﻈﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺪادهاﻧﺪ.
اﯾﻦ اﻗﺪام ﭼﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻏﻼت را در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .ﻗﯿﻤﺖ
داﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻮﯾﺎ و ذرت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﻃﯽ ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﺳﺎل
در اواﯾﻞ ﻣﺎه ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻋﻮارض ﺑﺮ ۲۰۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ را از  ۱۰درﺻﺪ ﺗﺎ  ۲۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﺪ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨﮓ ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ واردات ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺧﺒﺮ ﺗﻮﻗﻒ ﺧﺮﯾﺪ داﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻮﯾﺎ ﮐﻤﯽ ﭘﺲ از دو ﻫﻔﺘﻪ ﺳﮑﻮن در ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻃﯽ اﯾﻦ
ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﻣﺪت ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺟﻠﻮی اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻼﻓﯽﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﻋﻮارض ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد وﻟﯽ اﯾﻦ درﮔﯿﺮی ﺗﻠﺦ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

