ﻫﺸـﺪار ﺑـﺮای ﺑـﺎزﻧﮕﺮی در ﻧـﺮخ
ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم
اﻣﺮوز
و زﻧﮓ
ﻣﺤﺼﻮل
ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺑﻮﺷﻞ ﮔﻨﺪم در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ  ۵٫۵دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ
ﻫﺸﺪاری ﺑﺮای ﻣﺴﺆوﻻن داﺧﻠﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ اﯾﻦ
ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺟﺎی رﯾﺨﺘﻦ ارز ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﮐﺸﺎورز ﺧﺎرﺟﯽ
داﺧﻞ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻓﺎرس ،اﻣﺮوز
در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ و دوﺑﺎره
زﻧﮓ ﻫﺸﺪاری ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی واردﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ درﺑﺎره ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﻬﻢ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻓﮑﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮑﻨﻨﺪ.

اﻣﺮوز ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺑﻮﺷﻞ ﮔﻨﺪم ﺑﺎ  ۵٫۵دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۶۷۵دﻻر و ۵۰
ﺳﻨﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺷﺪﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ آﻣﺎرﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﮑﺮر اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺎﺳﯽ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

اﻣﺮوزه ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ
و در ﻣﺒﺎدﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﻠﻄﻪ
از ﻏﺬا ﺑﻪ وﯾﮋه ﮔﻨﺪم ﺑﺮای ﻓﺸﺎر ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوزه اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
اﺳﺖ.

ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ روﺳﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ ﺧﻮد را در ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ
ﺑﻪ وﯾﮋه ﮔﻨﺪم دﻧﺒﺎل ﮐﺮده و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در زﻣﺎن اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺷﻮروی واردﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻮد و اﮐﻨﻮن
ﺑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﮔﻨﺪم ﺟﻬﺎن ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ
 ۱۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﻨﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

* ﻟﺰوم ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم

اﯾﺮان ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم ﺧﻮدﮐﻔﺎ
اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﻨﺪم وارد ﮐﺮد اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ دوﻟﺖ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﺳﺎل اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎز ﮔﻨﺪم از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ وارد ﮐﻨﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن راﻫﮑﺎری دارﻧﺪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ
ﺑﻪ ﺟﺎی واردات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از ﮐﺸﺎورزان داﺧﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﮐﻨﺪ.اﮔﺮ ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺸﺎورزان داﺧﻞ رﻏﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

آﻣﺎری ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دو ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ
از ﮐﺸﺎورزان داﺧﻞ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﺪ ارز ﺑﺮای واردات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم اﻣﺴﺎل ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه
و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺆوﻻن ﮐﺸﻮر و وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺶ از ۵
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
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