ﺗﺐ داغ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ /ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم در
ﯾﮏ روز  ۵دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ

ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی اﻣﺮوز داغ و ﻧﺮخﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﻮد
و ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم  ۵دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺎرس ،اﻣﺮوز ﻗﯿﻤﺖ
اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ
ـﯽ،
ـﺎی روﻏﻨـ
ـﻮاع داﻧﻪﻫـ
ـﻮراک دام ،اﻧـ
ـﻮاع ﺧـ
ـﺪم ،اﻧـ
ـﻮاﺟﻪ ﺷﺪ.ﮔﻨـ
ﻣـ
ﺷﮑﺮ ،ﭘﻨﺒﻪ ،ﮐﺘﺎن و دام ﻫﻤﻪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﻓﺰاﯾﺶ  ۴٫۷۵دﻻر ﮔﻨﺪم زﻧﮓ ﻫﺸﺪاری ﺑﺮای ﻣﺴﺆوﻻن اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺑﺎره
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
دوﻟﺖ ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم را ﺑﺮای ﺳﺎل ﺟﺎری  ۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزان ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎراﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ را
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ رﻗﻢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
دوﻟﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮد و
ﺳﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ  ۵ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ در ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ﺗﺎ  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ رﺷﺪ ﮐﺮده و ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ
ﮐﯿﺴﻪ ﮐﻮد ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﺑﻪ  ۹۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ

ﮐﺸﺎورزان ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮔﻨﺪم ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﻫﺮم ﻓﺸﺎر در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ و از ﺳﻮی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﻠﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻢ اﺷﺘﯿﺎق ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺮوزه اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﺬای ﻣﺮدم ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار
ـﺎ ﺗﻼش
ـﻮد و آﻧﻬـ
ـﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷـ
ـﺪ اﺳـ
ـﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨـ
ـﻮی ﮐﺸﻮرﻫـ
ـﯽ از ﺳـ
ﺳﯿﺎﺳـ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮی در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﮐﺸﺎورزان از ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ،ﺷﻮرای
ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻠﺴﻪای ﺗﺸﮑﯿﻞ داد اﻣﺎ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻮد
و ﻗﺮار ﺷﺪه ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه در ﺑﺎره اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
ﻣﺴﺄﻟﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ داﺧﻞ را در اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﻮد
ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭘﻮﺗﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر روﺳﯿﻪ دﺳﺘﻮر داده
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺷﺪﯾﺪی در ﺻﺎدرات اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و ﻋﻮارض و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺻﺎدراﺗﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﺮان ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﺑﻮد
ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﻨﺪم وارد ﮐﺮد ،ﺳﺎل  ۹۹ﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮔﻨﺪم اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯿﺮ ود ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ
واردات ﺗﺎ ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺸﺎورزی اﻫﻮاز و ﮐﺎرون ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎی وارداﺗﯽ
ﮔﻨﺪم در ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﻨﺪم
ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۹ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﮔﻨﺪم ﮐﺸﺎورزان
را ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده و ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
*اﻓﺰاﯾﺶ  ۷دﻻری داﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻨﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ
اﻣﺮوز ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع داﻧﻪﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﯿﺶ از  ۷دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ،
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر در ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎ ﺣﺪود  ۹۰درﺻﺪ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ واردات اﺳﺖ .ﺧﻮراک دام ﻫﻢ رﺷﺪ ﯾﮏ دﻻری داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از  ۳۰درﺻﺪ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ
 ۷۰درﺻﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﻋﺚ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺸﻮر ﺣﺪود  ۷۰درﺻﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را از واردات ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﮑﯽ
از ﻋﻤﺪه دﻻﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ ،ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ
ﺧﻮراک دام و ﻃﯿﻮر اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻨﺒﻊ :ﻓﺎرس

