ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮔﻨـﺪم  ۳۰درﺻـﺪ و ﺧﺮﯾـﺪ
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ  ۵۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ

ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﮔﻨﺪﻣﮑﺎران از ﮐﺎﻫﺶ  ۳۰درﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻓﺖ  ۵۰درﺻﺪی ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﻣﻬﺮ؛ ﻋﻠﯿﻘﻠﯽ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﺪود  ۴.۶ﺗﺎ ۴.۷
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﻨﺪم از ﮐﺸﺎورزان ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و ﺣﺪود ۸
درﺻﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ در اراﺿﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺳﺮدﺳﯿﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ،
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯿﺰان ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۵۰درﺻﺪ و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ آن  ۳۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ دارد.
ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﮔﻨﺪﻣﮑﺎران اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﮐﺸﺎورزان ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ۲۵
درﺻﺪ ﮐﻞ ﮔﻨﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮر را ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺬر ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻪ
ﻣﯽدارﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﻧﯿﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺬر ﺣﺪود  ۱.۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
اﺳﺖ.
اﯾﻤﺎﻧﯽ اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺬر و ﮔﻨﺪم
در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رخ داد ﮐﺸﺎورزان اﻣﺴﺎل ﮔﻨﺪم ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻧﺰد
ﺧﻮد ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه آن را ﺑﺎ

ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﺘﻬﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﻧﻬﺎدهﻫﺎی
داﻣﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﻨﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪی از ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺧﺎرج و
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراک دام ﻣﺼﺮف ﺷﺪ.
اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﻨﺪم را ﻧﯿﺰ دﻻﻻن و واﺳﻄﻪﻫﺎ ﺧﺮﯾﺪ و
ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت آرد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺸﻮقﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺑﺨﺸﯽ
از ﮔﻨﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪی را از آﻧﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﻨﺪم و ﺧﺮﯾﺪ
آن ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ
ﺧﺮﯾﺪ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻨﺪم ﺑﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺸﺎورزان در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺗﺤﻮﯾﻞ دوﻟﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺗﺨﻤﯿﻦ زد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺴﺮی ﮔﻨﺪم در ﺳﺎﻟﺠﺎری ﭼﻘﺪر اﺳﺖ و ﭼﻪ
ﻣﯿﺰان ﮔﻨﺪم ﺑﺎﯾﺪ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش آن از ﺳﻮی ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ دوﻟﺖ در ﺳﺎﻟﺠﺎری را ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ دوﻟﺖ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﻧﺴﺒﺖ داد ﭼﺮا ﮐﻪ دوﻟﺖ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﻧﺮخ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ای ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﻧﺮخ  ۵ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ،ﭘﺲ از ﻣﺎهﻫﺎ ﮐﺸﻤﺶ
و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺎهﻫﺎ از ﺷﺮوع ﮐﺸﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻮد ،ﺑﻪ  ۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﺸﺪار داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﭘﺮ اﻟﺘﻬﺎب
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﮔﻨﺪم از ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ و ﻣﺼﺎرف
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﺎرج و ﺧﻮراک دام ﻣﯽﺷﻮد ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﺎورزان ﺣﺘﯽ
ﻣﺰارع ﺳﺒﺰ ﮔﻨﺪم ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر داﻣﺪاران ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺗﺎ از
ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﺄن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراک دام اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻬﺮ

