ﺟــﻮﻻن دﻻﻻن در ﺑــﺎزار ﺧﺮﯾــﺪ
ﮔﻨـﺪم/ﭼﺮا ﮐﺸـﺎورزان ﮔﻨـﺪم ﺑـﻪ
دوﻟﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ؟
اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﺮخ
ﮔﻨﺪم ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺧﺮﯾﺪ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۵درﺻﺪی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻌﺖ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻮﺳﺎن ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺮخ ارز و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی،
ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻨﺪم ﺑﺮای ﺳﺎل زراﻋﯽ  ۹۷-۹۸را ﯾﮏ ﻫﺰار و
 ۷۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را در ﺑﺮداﺷﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎ و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﻋﻼم ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم از اﺑﺘﺪای ﻓﺼﻞ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﺮوج آن از ﭼﺮﺧﻪ
ﺧﺮﯾﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ در اواﺳﻂ ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ،دﻏﺪﻏﻪ ای
اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ در ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد،
ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮔﻨﺪم از ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﻣﺼﺮف آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراک دام،

دﯾﮕﺮ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﻨﺪم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ،اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻓﻀﻠﯽ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎل را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﺸﺎورزان از ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ و
ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی در اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدی ﻫﻤﭽﻮن ﺑﯿﻤﺎری را در
ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از اﯾﻦ رو اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﯿﻔﺘﺪ.
ﺣﺎل ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺴﺌﻮﻻن ذی رﺑﻂ ﻣﯽ روﯾﻢ ﺗﺎ از آﺧﺮﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﻣﺘﻨﺎع
ﯾﮑﺒﺎره ﮔﻨﺪﻣﮑﺎران از ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ ،ﻋﻮاﻗﺐ آن و
راﻫﮑﺎرﻫﺎی رﻓﻊ اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﯾﻢ:

اﻣﯿﺪ ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﺮﺿﻪ
ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ ﺷﺪ
ﻋﻠﯿﻘﻠﯽ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﮔﻨﺪﻣﮑﺎران در ﮔﻔﺖ و
ـﺎع
ـﻞ اﻣﺘﻨـ
ـﺎره دﻻﯾـ
ـﻨﻌﺖ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ،درﺑـ
ـﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻـ
ـﻮ ﺑـ
ﮔـ
ﮔﻨﺪﻣﮑﺎران از ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻨﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ دوﻟﺘﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮراک دام و ﻃﯿﻮر و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
از آﯾﻨﺪه ﺗﺎﻣﯿﻦ دان ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و
اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم در روزﻫﺎی آﺗﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮐﺸﺎورزان
ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﻨﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :در اﺑﺘﺪای ﻓﺼﻞ ،ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ را داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ واﻗﻌﯽ ﻧﺸﻮد ،اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮔﻨﺪم از
ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎرج ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﺧﻮد
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻮد ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ در ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم
در ﺣﻖ ﮐﺸﺎورزان ﻇﻠﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮد ﻣﻨﻄﻘﯽ
ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﯾﺪاری ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﮔﻨﺪﻣﮑﺎران ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﮐﺮاﯾﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ذرت و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ در ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﺎورزان ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم را ﭘﺲ
از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ آرد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراک دام و ﻃﯿﻮر ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آرد آن

را در ﺑﺎزار آزاد ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ
ﻣﯿﺰان ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺷﻨﺎور ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻮرم در
ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ اﻓﺰود :اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل
زراﻋﯽ ﺑﺮای  ۶ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل اﻣﺮی ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻮرم ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی از ﺗﻮرﻣﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو اﮔﺮ
ﺑﺮای ﺳﺎل زراﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻮرم
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺸﻮد ،ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ﺑﺮای
ﺳﺎل زراﻋﯽ  ۹۸-۹۹ﺣﺪاﻗﻞ  ۲ﻫﺰار و  ۵۵۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﮔﺮ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺮخ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﺪون
ﺗﺮدﯾﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﮔﻨﺪﻣﮑﺎران از ﮐﺎﻫﺶ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۵درﺻﺪی
ﻣﯿﺰان ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺧﺒﺮ داد و
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮﭼﻪ در اﺑﺘﺪای ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ  ۱۰.۵ﺗﺎ  ۱۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ،
اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و وﻋﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ از ﺳﻮی
دﻻﻻن ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮔﻨﺪﻣﮑﺎران از آﯾﻨﺪه ﺑﺎزار ﺧﻮراک
دام و ﻋﺪم ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﺮوش ﮔﻨﺪم ﺑﺎ ﻧﺮخ ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۷۰۰ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪ و دﯾﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻨﺪمﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در
اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ ﭼﻪ ﺗﺪاﺑﯿﺮی را ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ؟ ﭼﺮا ﮐﻪ از
ﮐﺸﺎورزان ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد را ﮐﻤﺘﺮ از
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻟـﺰوم اﻓﺰاﯾـﺶ ﻗﯿﻤـﺖ ﮔﻨـﺪم ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ  ۲ﻫـﺰار
ﺗﻮﻣﺎن/ﻧﺮخ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ﺳﻨﺨﯿﺘﯽ
ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺪارد
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻔﯿﻊ ﻣﻠﮏ زاده رﺋﯿﺲ ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﮔﻔﺖ
و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻌﺖ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ،ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم را اﻣﺮی ﺿﺮوری ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﻞ
ﻫـﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠـﺲ ،وزارت ﺟﻬـﺎد ﮐﺸـﺎورزی و ﮐﺸـﺎورزان ﭘﯿﮕﯿـﺮ

ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد و
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ،ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻨﺪم
را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﺳﻮد
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﺎﻧﻮارﺷﺎن اﺳﺖ ،دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﻣﻠﮏ زاده اداﻣﻪ داد :در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻨﺪم
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ دوﻟﺖ ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۷۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻨﺪم
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﻓﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻋﻤﻼ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺸﺎورزان ﻧﻤﯽرﺳﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻮﻻن دﻻﻻن در ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻨﺪم ﻫﺸﺪار داد
و ﮔﻔﺖ :در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزان از ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ
اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دﻻﻻن و واﺳﻄﻪﻫﺎ در ﺑﺎزار ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮد را ﻋﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم و
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت و اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻨﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراک
دام ،از ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻮﺳﺎن
ﻧﺮخ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻮ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آﯾﻨﺪه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮراک دام ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﮕﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻠﮏ زاده ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﻣﻘﺼﺮ اﺻﻠﯽ اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺸﺎورزان در ﻋﺮﺿﻪ
ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ در اﺑﺘﺪای ﻓﺼﻞ
ﺑﺎرﻫﺎ ﺧﺮوج ﮔﻨﺪم از ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺮﯾﺪ را ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻫﺸﺪار داده ﺑﻮدﯾﻢ ،اﻣﺎ
دوﻟﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮی در ﻧﺮخ ﻧﮑﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ دوﻟﺖ در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ،اﻣﺮوز دود آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻫﻤﻪ ﻣﯽرود.
رﺋﯿﺲ ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ
ﮐﺸﺎورز ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﯾﮏ رﯾﺎل درآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ،از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺮوج
ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﻨﺪم از ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮی در ﻧﺮخ اﻋﻤﺎل
ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺴﺎل در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﻨﺪم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز داﺧﻞ ﺑﻪ
ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽرﺳﯿﻢ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮی در

ﻧﺮخ اﻋﻤﺎل ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮔﻨﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻣﻠﮏ زاده ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم
ﺳﻨﺨﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺪارد ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻗﺒﻞ از اﺧﺘﻼﻻت ارزی و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﺎ
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻨﺪم ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۸۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺟﻬﺶ ﯾﮑﺒﺎره ﻗﯿﻤﺖ ارز و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﺳﺎم آور ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻋﻢ از
ﺑﺬر ،ﺳﻢ ،ﮐﻮد ،ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و … ﻗﯿﻤﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﺎ  ۲ﻫﺰار و ۲۰۰
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﮑﺮد و
درﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﯿﺰان
ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۰۰ﺗﺎ ۳۰۰
درﺻﺪی ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ،ﺳﻤﻮم ،اﻧﻮاع ﮐﻮد ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی و … ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزان ﮐﻤﺘﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم
ﺷﺪه ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ  ۱۰درﺻﺪ ﺳﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺮاﮐﺘﻮر از  ۱۷۰ﺑﻪ  ۸۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ،ﯾﮏ ﺟﻔﺖ
ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺗﺮاﮐﺘﻮر از  ۹ﺑﻪ  ۲۸ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ ﺳﻢ از  ۳۰ﺑﻪ ۹۰
ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی در
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ﺑﺮای ﺳﺎل زراﻋﯽ آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ
دوﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﺎﯾﺪاری ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﮔﻨﺪم اﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻋﺎدﻻﻧﻪای اﻋﻼم
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎ دﻟﮕﺮﻣﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻠﮏ زاده ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮرم،
ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ﺑﺮای ﺳﺎل زراﻋﯽ آﯾﻨﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ۲
ﻫﺰار و  ۸۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد
ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺸﺎورزان را راﺿﯽ ﻧﮕﻪ دارد ﺗﺎ آنﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻣﯿﺪواری
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ ،ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻬﻠﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل وارد ﻣﯽﺷﻮد.

ﭘﺎﯾﺪاری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﺳﺖ
ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪی دﺑﯿﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﮔﻨﺪﻣﮑﺎران در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻌﺖ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ روز در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻮﺳﺎن ﺷﺪﯾﺪ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺗﺬﮐﺮ داده اﯾﻢ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ۱۷۰۰
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ.
وی اﻓﺰود :در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﺎورز را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ،
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮد ،ﺳﻢ،
ﺗﺮاﮐﺘﻮر و … و ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻨﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻻﻻن ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮی
از ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺴﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺒﺎدی ورودی
ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪی ﻧﺮخ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم را  ۲ﻫﺰار و  ۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن
اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ﻧﺮخ  ۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﻮرای
اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﺪاﺷﺖ.
دﺑﯿﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﮔﻨﺪﻣﮑﺎران ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﻣﺘﻨﺎع
ﮐﺸﺎورزان از ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻫﺮ
ﮐﯿﻠﻮ ﺟﻮ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۲ﻫﺰار و  ۱۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد ،از اﯾﻦ رو
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ از ﻋﺮﺿﻪ
اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎن
از ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در ﻧﺮخ ﮔﻨﺪم اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل از ﮐﺎﻫﺶ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮآﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر از اﺑﺘﺪای ﻓﺼﻞ
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۷۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﻨﺪم از ﮐﺸﺎورزان ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه،
اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه
اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﯿﻤﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراک دام و ﺗﺮس از آﯾﻨﺪه ﺑﺎزار ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ از ﻋﺮﺿﻪ
ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪی ،اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮی در ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ

اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ ،ﻇﺮف ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن
اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﻦ

ﮔﻨﺪم

ذﺧﯿﺮه

در

وی در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﮑﺬﯾﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﮔﻨﺪم اﻓﺰود :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ذﺧﯿﺮه ﮔﻨﺪم در اﻧﺒﺎرﻫﺎ از ﺳﻮی ﮐﺸﺎورزان
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ،اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ
ﺑﯿﻨﺪازد ،از اﯾﻦ رو اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪ
اﻟﺘﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان اﺑﻼغ ﺷﻮد.
دﺑﯿﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﮔﻨﺪﻣﮑﺎران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم
اﻋﻼم ﺧﻄﺮ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮی در ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ اﯾﺠﺎد
ﻧﺸﻮد ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻣﺴﺎل ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺳﻔﺮه ﻣﺮدم از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ
ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪی در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﻣﺴﺎل
ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺸﺎورزان در ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻌﯿﺪ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی

