ﭘﺮداﺧـﺖ  ۷ﻫـﺰار ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣـﺎن
ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﻨﺪم ﺻﻨﻒ و
ﺻﻨﻌﺖ

ﻣﻌﺎون ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﮔﻨﺪم ﺻﻨﻒ و ﺻﻨﻌﺖ ،از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﻔﺖ
ﺿﺮورت ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،از ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان» ،ﺣﺴﻦ ﺣﻨﺎن« ﮔﻔﺖ :ﺑﯿﺶ از ﻫﻔﺖ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﯾﺎراﻧﻪ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻒ و ﺻﻨﻌﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﻻی
ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم از
اﺳﺎﺳﯽ
اﯾﻦ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان اﻓﺰود :اﯾﻦ
ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از ﮔﻨﺪم ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ ،ﮐﯿﮏ ،ﮐﻠﻮﭼﻪ ،ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ و … ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎری ﺑﺰرگ ﺑﺮ
ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎ
دوش دوﻟﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﯾﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺻﺎدرات اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﻨﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﻗﺪام ﻓﻮری ﺑﺮای اﺻﻼح
ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم ﺻﻨﻒ و ﺻﻨﻌﺖ را ﺿﺮوری داﻧﺴﺖ.

ﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻨﺪم در ﺷﺎﺧﺺ ۳۰۴
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد :ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻨﺪم ﭘﺲ از
اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺖ ،در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ  ۱۹ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﺎﻧﺪ و ﺷﺎﺧﺺ  ۳۰۴را ﺛﺒﺖ ﮐﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﮔﻨﺪم  ۱۲.۵درﺻﺪ روﺳﯿﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ﺑﺎ
رﺷﺪ  ۷دﻻری در ﻫﺮ ﺗﻦ ﺑﻪ  ۳۴۷دﻻر رﺳﯿﺪ و ﮔﻨﺪم  Bآﻟﻤﺎن رﺷﺪی  ۲دﻻری
و ﮔﻨﺪم اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ  ۳۴۷دﻻر در ﻫﺮ ﺗﻦ رﺳﯿﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ
ﯾﮏ دﻻر ﮐﺎﻫﺶ در ﻋﺪد  ۳۰۴ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﺎزار ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﻨﺪم در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺮﯾﺪ  ۶ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﮔﻨﺪم ﺗﻮﺳﻂ
ژاﭘﻦ و ﺗﺎﯾﻮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺪأ ﺧﺮﯾﺪ ژاﭘﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮐﺎﻧﺎدا،
ﻓﻠﯿﭙﯿﻦ و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ  ۶۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮ از روﻣﺎﻧﯽ اﺷﺎره
ﮐﺮد.
ﺧﺮﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﻨﺪم اﻟﺠﺰاﯾﺮ از ﻧﮑﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در اﺧﺒﺎر ﺑﺎزار
ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۸۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ و دوره
ﺣﻤﻞ در دﺳﺎﻣﺒﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻣﺒﺪأ ﺧﺮﯾﺪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻟﻤﺎن ،ﻫﻠﻨﺪ ،روﺳﯿﻪ و
آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ۲۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ آن از ﻣﺒﺪأ روﺳﯿﻪ ﺧﺮﯾﺪاری
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺻﺎدرات ﮔﻨﺪم روﺳﯿﻪ  ۳۴درﺻﺪ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل زراﻋﯽ
 ۲۰۲۱-۲۰۲۲ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻋﻮارض ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل در روﺳﯿﻪ ﺑﻪ  ۷۸.۳دﻻر در ﻫﺮ ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

