ذﺧﯿﺮهﺳـﺎزی ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﮐـﺎﻻی اﺳﺎﺳـﯽ/
 ۵۱درﺻــﺪ ذﺧــﺎﯾﺮ ﮔﻨــﺪم دﻧﯿــﺎ
دراﺧﺘﯿﺎر  ٢٠درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن

ﮐﺎوه زرﮔﺮان ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ اﻋﻼم وزارت ﮐﺸﺎورزی آﻣﺮﯾﮑﺎ  ۶٩درﺻﺪ ذرت۵١ ،
درﺻﺪ ﮔﻨﺪم و  ۶٠درﺻﺪ ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺞ دﻧﯿﺎ در ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل زراﻋﯽ ٢٠٢٢
در اﺧﺘﯿﺎر ﭼﯿﻦ ﻗﺮار دارد در واﻗﻊ  ٢٠درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن ۵١ ،درﺻﺪ
ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﻨﺪم دﻧﯿﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﻓﺎرس ،ﮐﺎوه زرﮔﺮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ واردات
ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﻗﺎﭼﺎق ،راﻧﺖ و ﻓﺴﺎد ،ﻫﺪر رﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ارزی و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﺑﺎ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﯾﺎراﻧﻪ دﯾﮕﺮ
اﻧﮕﯿﺰه ای ﺑﺮای ﻗﺎﭼﺎق وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ازای ﻫﺮ
ﻧﻔﺮ  ۳۰۰ﺗﺎ  ۴۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻞ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ آزاد ﺷﻮد و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎراﻧﻪ
ﺑﻪ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻗﺎﭼﺎق و ﻓﺴﺎد اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻢ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ
زودﺗﺮ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﺎ آزاد ﮐﻢ ﺑﻮد ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ
ﺗﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮑﺒﺎره ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﺸﺎر ﻧﻤﯽآورد.

وی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮدم
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﮐﻤﮏﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﺑﺰﻧﮕﺎه ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ.
زرﮔﺮان ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ را ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ
واردات اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر ﺳﺎل  ۹۶رﻗﻤﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۷.۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ذرت و ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۳۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ روﻏﻦ ﺧﺎم وارد ﺷﺪ ،ﺳﺎل
ﻗﺒﻞ ﻣﯿﺰان واردات ذرت ﺑﻪ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ و روﻏﻦ ﺧﺎم ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و
 ۹۸۰ﻫﺰار ﺗﻦ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺬف ارز دوﻟﺘﯽ در دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ اﺗﻔﺎق
ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ از رﻗﻢ ﻓﻌﻠﯽ
ﺑﻮد ﺗﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ روی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد ،اﯾﻦ اﻗﺪام دوﻟﺖ،
ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻢ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در اﺟﺮای اﯾﻦ
اﻗﺪام ﺑﺰرگ ﮐﻨﺎر دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺪ.
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﻼت ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از
ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎراﻧﻪ از ﮐﺸﻮر ﻗﺎﭼﺎق ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد :ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ
ﻗﺎﭼﺎق ،راﻧﺖ و ﻓﺴﺎد ،ﻫﺪر رﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﯾﺎراﻧﻪ دﯾﮕﺮ اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮای ﻗﺎﭼﺎق وﺟﻮد
ﻧﺪارد.

ﺗﻮرم ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ آن
درﮔﯿﺮ اﺳﺖ
زرﮔﺮان ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎ آن درﮔﯿﺮ اﺳﺖ و دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻌﺪ
ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ زﯾﺮا ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد و ﻋﺪم
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺷﻮد.

ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎن
از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺧﺎﺻﯽ
وﺟﻮد ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ
ﺗﺪاﺑﯿﺮ وﯾﮋه اﺗﺨﺎذ

ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﭼﺎق ﺑﺎ اﺻﻼح ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ
زرﮔﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﯾﺎراﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺟﻮاﺑﮕﻮی اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﯾﺎراﻧﻪ
اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ  ۳۰۰ﺗﺎ ۴۰۰
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻞ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ آزاد

ﺷﻮد و ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺪ،
دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺎﭼﺎق و راﻧﺖ و ﻓﺴﺎد ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﻮد.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﮔﻨﺪم و دارو
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻼح ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﮔﻨﺪم ﮐﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد و وﻗﺘﯽ ﮔﻨﺪم ﯾﺎراﻧﻪای در ﺷﺒﮑﻪ وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺸﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ذرت
و ﺟﻮ در ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 ۵١درﺻﺪ ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﻨﺪم دﻧﯿﺎ در اﺧﺘﯿﺎر  ٢٠درﺻﺪ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی اﺗﺎق ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺖ :ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪ از
ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی
ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ روی آوردهاﻧﺪ ،ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم وزارت ﮐﺸﺎورزی آﻣﺮﯾﮑﺎ ۶٩
درﺻﺪ ذرت ۵١ ،درﺻﺪ ﮔﻨﺪم و  ۶٠درﺻﺪ ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺞ دﻧﯿﺎ در ﻧﯿﻤﻪ اول
ﺳﺎل زراﻋﯽ  ٢٠٢٢در اﺧﺘﯿﺎر ﭼﯿﻦ ﻗﺮار دارد در واﻗﻊ  ٢٠درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺟﻬﺎن ۵١ ،درﺻﺪ ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﻨﺪم دﻧﯿﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
رﺋﯿــﺲ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﮐﺸــﺎورزی اﺗــﺎق ﺗﻬــﺮان اداﻣــﻪ داد :ﺳــﺎﻻﻧﻪ
دوﻟﺖ  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮده اﺳﺖ رﻗﻤﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۲۴۰ﺗﺎ  ۲۵۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر
ﺷﺒﮑﻪ وارد ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب  ۸۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ،
ﺳﺮاﻧﻪ رﻗﻤﯽ ﻣﻌﺎدل  ۳۰۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﯾﺎراﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :ﻓﺎرس

