ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ
ـﺮای
ـﺪم ﺑـ
ـﺒﺮ داد؛ واردات ﮔﻨـ
ﺧـ
ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ/
دﻻﯾـﻞ ﻣﺘﻌـﺪد ﮐـﺎﻫﺶ ﺧﺮﯾـﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨـﯽ
ﮔﻨﺪم

ﯾﺰدان ﺳﯿﻒ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم واردات ﺑﺮای
اﻓﺰاﯾﺶ ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ در ﺣﺎل ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻌﺖ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ،ﯾﺰدان ﺳﯿﻒ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ در
اﻓﺘﺘـﺎﺣﯿﻪ دوازدﻫﻤﯿـﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕـﺎه ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ آرد و ﻧـﺎن در ﺟﻤـﻊ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮ
اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺣﺪود  ۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﻨﺪم ﺑﺎ ارزش ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
 ۱۳ﻫﺰار و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﮐﺸﺎورزان ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻣﺮوز  ۱۲۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد آن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۴۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن آن ﻗﺒﻞ از
ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺸﺎورزان وارﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻓﺰود :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن  ۷ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل دﯾﮕﺮ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺸﺎورزان ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ اﻣﯿﺪوار
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از آن ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ آﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.

ﺳﯿﻒ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺣﺪود
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﯿﺎن
ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن
ﺛﺒﺖ و ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ آن ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه

 ۲و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﻨﺪم از ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺮﯾﺪ
ﮐﺮد :ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﻨﺪم ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  GTCﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﺎزرﮔﺎن دوﻟﺘﯽ
اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﻨﺪم
ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻓﺰود :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺣﺪود  ۷۰۰ﺗﺎ  ۸۰۰ﺗﻦ ﮔﻨﺪم ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ.
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﺒﻮدی در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﮔﻨﺪم ﮐﺸﻮر ﻧﺪارﯾﻢ
ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪاﯾﻢ ،اﻣﺎ ﻣﯿﺰان ﺧﺮﯾﺪ
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺼﺮف ﺳﺎل اﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺪارﯾﻢ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای
اﻓﺰاﯾﺶ ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮔﻨﺪم در ﺣﺎل ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻨﺪم
وارد ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﺳﯿﻒ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آﺑﺎن
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد از اﯾﻦ رو ﮐﺸﺎورزان ﺗﺎ اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﺻﺖ
دارﻧﺪ ﮔﻨﺪمﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮﻟﻪﻫﺎی دوﻟﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ از اﯾﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮ ﮔﻨﺪﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ درﺑﺎره ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ
ﮔﻨﺪم ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ آﻣﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﻣﯿﺰان ﺧﺮﯾﺪ و
ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و درﺑﺎره ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ از اﯾﻦ رو
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮر ﮔﻨﺪم از ﮐﺸﺎورزان ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
او اداﻣﻪ داد :ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ از آﺑﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮوردﯾﻦ
اﻣﺴﺎل ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﻨﺪم در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی ﺷﺪ.
ﺳﯿﻒ درﺑﺎره ﺗﺎﺛﯿﺮ وﻗﻮع ﺳﯿﻞ اﺧﯿﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﮔﻨﺪمﻫﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﮔﻠﺴﺘﺎن را
از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ۳۵۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ
ﮔﻨﺪم را از دﺳﺖ دادﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل  ۱ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۱۵۰ﺗﻦ ﮔﻨﺪم از
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻋﺪم ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻨﺶ دﻣﺎ در اردﯾﺒﻬﺸﺖ و

ﺧﺮداد را ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم ﺑﺮ ﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ:
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﯿﺮ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻨﺪم ﺑﻪ وﺟﻮد
آورد ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم ﺻﻨﻒ و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ  ۱ﻫﺰار و ۸۵۰
ﺗﻮﻣﺎن و اﺧﺘﻼف آن ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ دوﻟﺘﯽ اﻧﮕﯿﺰهای را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺮﯾﺪ ورود ﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ
دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ داد ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﺎﺑﺪ.

ارزش اﻓـﺰوده ﺻـﻨﻌﺖ ﺷﯿﺮﯾﻨـﯽ و ﺷﮑﻼت  ۳و ﻧﯿـﻢ
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ
او درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻓﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﮐﻨﻢ و
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر زراﻋﺖ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺳﯿﻒ در ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ از اﻇﻬﺎرات ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﺣﻀﻮر
اﯾﺮان در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻏﻼت ﮐﻪ در اﻣﺎرات ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن را در
آذر ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﺎرﺟﯽ و آﺳﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﮐﺸﻮر
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺠﯿﺮه ﮔﻨﺪم
آرد ﺷﮑﺮ روﻏﻦ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻏﺬا از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﺪهای از اﻧﺮژی ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﻌﺖ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و
ﺷﮑﻼت ﺑﯿﺶ از  ۳۰۰ﻫﺰار ﺷﻐﻞ در اﯾﺮان اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و ارزش اﻓﺰوده اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ  ۳و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻒ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ۲
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
او اداﻣﻪ داد :ﺑﺨﺶ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت ﺟﺰء ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺻﺎدرات آن
از ﺳﺎل  ۷۴ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﯿﭽﮕﺎه در ﮐﺸﻮر ﮐﻢ ﻧﺸﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﯿﻒ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ و ﻣﻮاد
اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮدم ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرت ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ورود ﻣﻮﻗﺖ ﮐﺎﻻ ﺑﺮای ﺻﺎدرات
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ ﺑﻪ  ۱ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۳۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﯽرﺳﺪ
او درﺑﺎره ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮔﻨﺪم ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎ و دﺷﻮار ﺷﺪن ﮐﺎر
ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﮔﻨﺪمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل آن
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺳﯿﻒ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ اﻇﻬﺎرات ﺧﻮد درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ واردات ﮐﺸﻮر
ﮔﻔﺖ :ﺣﺪود  ۷۰۰ﺗﺎ  ۷۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻐﻨﺪر و  ۶۰۰ﻫﺰار
ﺗﻦ از ﻣﺤﻞ ﻧﯿﺸﮑﺮ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ
ﺑﻪ  ۱ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۳۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﻣﺸﮑﻼت ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری در ﺣﻮزه ﺷﮑﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ﺑﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﻓﻊ ﺷﻮد.
ﺳﯿﻒ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :واردات ﺷﮑﺮ داﺷﺘﯿﻢ و دارﯾﻢ و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﻣﺼﺮف و ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﻇﻬﺎرات ﺧﻮد درﺑﺎره ﺧﺮﯾﺪ
ﮔﻨﺪم آﻟﻮده در ﮔﻨﺒﺪ ﮐﺎووس ﺗﻮﺿﯿﺢ داد و ﮔﻔﺖ ۱۴ :ﮐﺎﻣﯿﻮن  ۱۲ﺗﻨﯽ
ﮔﻨﺪم آﻟﻮده ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﮐﻪ  ۱۳ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺑﺎر ﺧﻮد را در ﺳﯿﻠﻮﻫﺎی ﮔﻨﺪم
ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻣﺎﺟﺮا از آﻧﺠﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﻏﺪاری اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻨﺪم
را در ﻣﺮﻏﺪاری ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه و در آن ﺧﺎک ﮔﻨﺪم ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده ﺑﻮد؛ ﻣﺎﻟﮏ
اﯾﻦ ﻣﺮﻏﺪاری ﺑﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ دو ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد
را ﺗﺨﻠﯿﻪ و آن را ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ورود ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در
ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﻣﯿﻮن اﯾﻦ ﺗﺨﻠﻒ ﮐﺸﻒ ﺷﺪ.
ﺳﯿﻒ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ در داﺧﻞ اﯾﻦ ﮔﻨﺪم ﻓﻀﻮﻻت ﭘﺮﻧﺪه ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻓﻀﻮﻻت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﺘﺨﻠﻒ ﮔﻨﺪم را در ﻣﺮﻏﺪاری ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه
ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :دو ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﯿﻠﻮ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ
و ﻣﺴﺌﻮل آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﺮار وﺛﯿﻘﻪ آزاد اﺳﺖ.
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