رﺷﺪ  ۱۲٫۵دﻻری ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم /ﭼﺮا
ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود؟

ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺳﺎل ﻧﻮ ﻣﯿﻼدی ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ رﺷﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻗﯿﻤﺖ
دارﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن  ۴دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه وﺟﻮد دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﻓﺎرس؛ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در آﺧﺮﯾﻦ روز اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎ  ۱۲٫۵دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ در ﻫﺮ ﺑﻮﺷﻞ رﮐﻮرد ﺟﺪﯾﺪی را ﺛﺒﺖ
ﮐﺮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ
داﺷﺘﻨﺪ ذرت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراک دام  ۳دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ را رﻗﻢ زد و ﻫﺮ ﺑﻮﺷﻞ
از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۶۰۶دﻻر و  ۷۵ﺳﻨﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ.
داﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻨﯽ ﻫﻢ از ﻗﺎﻓﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ ﺳﻮﯾﺎی
ﺧﻮراﮐﯽ رﺷﺪ  ۱۴دﻻری را ﺛﺒﺖ ﮐﺮد و ﮔﯿﺎه روﻏﻨﯽ ﮐﺎﻧﻮﻻ  ۱۱.۸دﻻر در
ﻫﺮ ﺗﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺖ.
ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ را در ﮔﺮوه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺮم ﺛﺒﺖ ﮐﺮد و ﺑﺎ
 ۹۸دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ در ﻫﺮ ﺗﻦ رﮐﻮرددار ﮔﺮاﻧﯽ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻮد.
اﻣﺎ در ﮔﺮوه ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ دام
زﻧﺪه و ﭘﺮواری ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۲و  ۶۰ﺳﻨﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.

روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاروﺑﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺎﺋﻮ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ
دﻟﯿﻞ در اﯾﻦ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ دارد ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ
زﻧﺠﯿﺮه ﻋﺮﺿﻪ اﮐﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮده و ﺑﺎزار رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺿﻌﯿﻒ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
دوم ،ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای واردات و ﺻﺎدرات ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت زﯾﺎدی ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺎدرات
در ﮔﻤﺮﮐﺎت ﮐﺸﻮر ﻫﺎ در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ در ﻫﺮ
ﻧﺮﺳﻨﺪ و ﯾﺎ
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻧﻤﯽ رﺳﺪ و ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز
داﺧﻞ ﺧﻮدﺷﺎن را در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭘﻮﺗﯿﻦ
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر روﺳﯿﻪ ﻋﻮارض ﺻﺎدرات ﻏﻼت را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﯾﺎ
ﭼﻬﺎر ﮐﺸﻮر ﺻﺎدرات ﮐﻮد را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭼﻬﺎرم اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ
را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺎزار ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﻣﻨﺒﻊ :ﻓﺎرس

