ﻗﯿﻤـﺖ ﻣـﻮاد ﻏﺬاﯾـﯽ در ﻓﺮاﻧﺴـﻪ
ﺑﺎزﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺗﺠﺎرت و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻃﯽ اﻇﻬﺎراﺗﯽ اﻋﻼم
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی
ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻬﺶ دورﻗﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن
ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از راﺷﺎﺗﻮدی ،ژاک ﮐﺮﯾﺴﻞ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺗﺠﺎرت و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻃﯽ اﻇﻬﺎراﺗﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﯿﻼدی ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻬﺶ دورﻗﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت را اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺮﯾﺴﻞ ،اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻣﺠﺪد ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺣﺎﻟﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﻮرم ﻣﺎرﭘﯿﭻ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح “ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻ” رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﯿﻦ  ۱۵ﺗﺎ  ۲۵درﺻﺪ ﺑﺮای ﺗﻌﺪادی از اﻗﻼم را داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺗﯿﺮی داﻫﺎن ،ﯾﮏ واﺳﻄﻪ در ﺗﺠﺎرت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ
اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻣﺬاﮐﺮه

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻗﯿﻤﺖ  ۷درﺻﺪی ﺑﻮدﻧﺪ و روی ﺣﺪود  ۳٫۵درﺻﺪ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ آﯾﺮی ،در اواﺧﺮ ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،ﺗﻮرم
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ  ۱۲درﺻﺪ رﺳﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮا اﯾﻦ ﺑﺮای
ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﮐﺮﯾﺴﻞ اﻓﺰود ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ  ۷درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای
ﭘﺎﺳﺘﺎ و ژاﻣﺒﻮن ۱۰ ،درﺻﺪ ﺑﺮای ﻓﯿﻠﻪ ﻣﺮغ ۲۶ ،درﺻﺪ ﺑﺮای آب ﻧﺒﺎت و
ﺗﺎ  ۳۰درﺻﺪ ﺑﺮای ﺳﻮدا ﻫﺴﺘﻨﺪ.
درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﻬﺒﻮدی اﻗﺘﺼﺎد ﭘﺲ از ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻮوﯾﺪ ،۱۹-ﺟﻨﮓ اوﮐﺮاﯾﻦ و روﺳﯿﻪ ،و
اﭘﯿﺪﻣﯽ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰای ﻣﺮﻏﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ – ﮐﻪ روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﺧﺎم ،اﻧﺮژی ،ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﺪ ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻏﺮب ﻋﻠﯿﻪ روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و
ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﻮرم ﻗﯿﻤﺖ ﻏﺬا و اﻧﺮژی در
ﺳﺮاﺳﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﻣﻨﺒﻊ :راﺷﺎﺗﻮدی

ﺑﺮرﺳـﯽ ﺳﻼﻣﺘـﯽ ﮔﺎوﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻋﺖ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭼﯿﻦ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺑﺪاع ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺘﯽ
ﮔﺎوﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از دﯾﻠــﯽ ﻣﯿــﻞ ،ﻃﯿﻒ ﮔﺴــﺘﺮدهای از ﻓﻨﺎوریﻫــﺎی ﭘﻮﺷﯿــﺪﻧﯽ ﻋﺠﯿــﺐ و
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ،از ﺷﻠﻮارﻫﺎی ارﺗﻌﺎﺷﯽ ﯾﻮﮔﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﻣﻮﻗﺖ ،ﺳﺮﻓﺼﻞ اﺧﺒﺎر را در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن ،ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺪﯾﺪ ادﻋﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎوﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ در ﻣﺰارع آﯾﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﮋوﻫﮕﺮان “داﻧﺸﮕﺎه ﺟﯿﺎﺋﻮﺗﻮﻧﮓ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ” )Southwest Jiaotong
 ،(Universityﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت
ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ،ﺑﺎروری و ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮔﺎوﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
“زوﺗﺎﺋﻮ ژاﻧﮓ” ) ،(Zutao Zhangاز ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮔﻔﺖ :ﻧﻈﺎرت
ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮔﺎو ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ و
ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎرآﯾﯽ در ﭘﺮورش و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮاﺗﻊ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽ را
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد
ﮔﺎوﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ژاﻧﮓ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻏﻠﻈﺖ اﮐﺴﯿﮋن ،دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا ،ﻣﯿﺰان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ،ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ،
ﺑﯿﻤﺎری و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در اﻃﺮاف ﮔﺮدن و ﻣﭻ ﭘﺎی ﮔﺎوﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﺣﺎوی ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ
آﻫﻦرﺑﺎ و ﯾﮏ آوﻧﮓ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺮﮐﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﮔﺎوﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻧﺮژی ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﺮﮐﺎت ﮔﺎو ﭘﺲ از ﺟﺬب ﺷﺪن ،در ﯾﮏ ﺑﺎﺗﺮی
ﻟﯿﺘﯿﻮﻣﯽ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﺧﻼف ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ـﺎن” ) ،(Yajia Panاز
ـﺎ ﭘـ
ـﺪارد“ .ﯾﺎﺟﯿـ
ـﺎرژ ﻧـ
ـﻪ ﺷـ
ـﺎزی ﺑـ
ـﻨﺘﯽ ﻧﯿـ
ﺳـ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮔﻔﺖ :ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از اﻧﺮژی ﺟﻨﺒﺸﯽ وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ آن را ﻣﯽﺗﻮان در ﺣﺮﮐﺎت روزاﻧﻪ ﮔﺎو ،از ﺟﻤﻠﻪ راه رﻓﺘﻦ ،دوﯾﺪن و
ﺣﺘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮔﺮدن ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ،آن را روی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﺴﺎن
آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮدﻧﺪ .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺒﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای
اﻧﺪازهﮔﯿﺮی دﻣﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺎوﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای ﻧﯿﺰ در اﻧﺴﺎنﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ
ﺷﺎﻣـﻞ ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ ورزش ،ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫـﺎی ﺑﻬـﺪاﺷﺘﯽ ،ﺧﺎﻧﻪﻫـﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨـﺪ و
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽﺳﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ژاﻧﮓ ﮔﻔﺖ :اﻧﺮژی ﺟﻨﺒﺸﯽ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﻣﺤﯿﻂ وﺟﻮد دارد .ﺗﺎب ﺧﻮردن
ﺑﺮگﻫﺎ در ﺑﺎد ،ﺣﺮﮐﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ،ﺣﺮﮐﺖ اﻣﻮاج و ﭼﺮﺧﺶ زﻣﯿﻦ،
ﻫﻤﮕﯽ ﺣﺎوی اﻧﺮژی ﺟﻨﺒﺸﯽ زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻧﺮژی ﻫﺪر ﺑﺮود.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﻣﻨﺒﻊ :دﯾﻠﯽ ﻣﯿﻞ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
درد ﺳﺮﺳﺎز ﺷﺪ

رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ روﺳﯿﻪ و اوﮐﺮاﯾﻦ آﻏﺎز ﺷﺪه
ﺑﻮد ﭘﺲ از آن ﺷﺘﺎب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی اﻧﺮژی
از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎز و ﻧﻔﺖ و دﯾﮕﺮ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎی اﻧﺮژی ﺑﻪ ﺷﺪت
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻫﻢ از اﯾﻦ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﻫﺮ
روز ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﮔﻨﺪم و
داﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻨﯽ  ۱۰۰درﺻﺪ در ﯾﮑﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در آﺧﺮﯾﻦ روز ﮐﺎری اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ داﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻨﯽ رﮐﻮرد ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ را ﺛﺒﺖ ﮐﺮد داﻧﻪ روﻏﻨﯽ ﺳﻮﯾﺎ  ۸٫۷۵دﻻر رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ را در ﯾﮏ روز
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد ،داﻧﻪ روﻏﻨﯽ ﮐﺎﻧﻮﻻ ﻫﻢ  ۲۸٫۹دﻻر در ﯾﮏ روز رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ
داﺷﺖ.
ﻗﻬﻮه ﻫﻢ از دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺖ و  ۱۷دﻻر رﺷﺪ
ﮐﺮد ،اﻧﻮاع دام زﻧﺪه و ﭘﺮواری ﻫﻢ در اﯾﻦ دوﺋﻞ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﭘﯿﺸﺘﺎز
ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﯿﺎﺳﺖ

دوﻟﺘﻤﺮدان

ﺑﺮای

ﮐﺎﻫﺶ

ﻗﯿﻤﺖ

ﻫﺎ

ﻫﻢ

راﻫﯽ

ﺑﻪ

ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎری
اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ وارد رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺟﺎ
از

ﻧﺒﺮده

و

ﮐﺸﻮرﻫﺎی

ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﺗﻮرم در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،اﻋﻼم ﮐﺮده اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻏﻠﻂ ﺑﺎﻋﺚ
رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺗﻌﺪاد ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ وارد
رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ دو رﻗﻤﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ از ﺑﻬﺎر آﯾﻨﺪه
وارد رﮐﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﮔﻨﺪم وارداﺗﯽ

از روﺳﯿﻪ در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی ﻣﺼﺮ

وزارت ﺗﺠﺎرت و ﻋﺮﺿﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺼﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﮔﻨﺪم روﺳﯿﻪ
در اوﻟﯿﻦ روز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی ﻣﺼﺮ ) (EMXﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۶۵درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از راﺷﺎﺗﻮدی ،وزارت ﺗﺠﺎرت و ﻋﺮﺿﻪ داﺧﻠﯽ ﻣﺼﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای
ﮔﻨﺪم روﺳﯿﻪ در اوﻟﯿﻦ روز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی ﻣﺼﺮ ) (EMXﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ۶۵
درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ۱۲۰۰۰ ،ﺗﻦ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۹۷۵۰ﭘﻮﻧﺪ
ﻣﺼﺮ ) ۳۹۸دﻻر( در ﻫﺮ ﺗﻦ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪ.
اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﮔﻔﺖ :ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﮔﻨﺪم وارداﺗﯽ از روﺳﯿﻪ  ۶۴٫۸۳درﺻﺪ
از ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در روز اول ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺷﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎری  ۲۸درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ۲۰۰۰۰
ﺗﻦ ﮔﻨﺪم از روﺳﯿﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ  ۱۸ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎﻣﻼت در  EMXﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ راه اﻧﺪازی و ﺑﺎ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﮔﻨﺪم روﺳﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ .اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻗﺒﻼ ً ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻃﻼ ،ﭘﻨﺒﻪ ،ﺑﺮﻧﺞ و ﻓﻮﻻد ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ و
ﻓﺮوش ﺷﻮﻧﺪ.

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت  ،EMXاﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺣﺮاجﻫﺎ دو ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪ .روز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺑﻌﺪی ﺑﺮای  ۳۰ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ

ﻏﻮل ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﻬﺎن ﺷﯿﺮﯾﻦﮐﺎم
ﺷﺪ

ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﺟﻬﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺴﺘﻠﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز
ﻓﺮوش ﺳﺎل  ۲۰۲۲ﺧﻮد را دوﺑﺎره اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از روﯾﺘﺮز ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،اﻧﺘﻈﺎر رﺷﺪ ﻓﺮوش
ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﯿﻦ  ۸ﺗﺎ  ۸.۵درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ و ﺣﺪود ۸
درﺻﺪ را دارد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﺎ ﻧﺮخ ارز ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ .رﺷﺪ ارﮔﺎﻧﯿﮏ در  ۹ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ

 ۸.۵درﺻﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان از ﺳﺎل  ۲۰۰۸اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﻣﻨﺒﻊ :روﯾﺘﺮز

ﺗﻬﺪﯾـﺪ اﻣﻨﯿـﺖ ﻏﺬاﯾـﯽ آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﺑـﺎ
ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای اداره ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ در اﯾﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﮐﻪ در
ﮐﺸﺎورزی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺳﺮآﻣﺪ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از دﺳﺖ دادن ﺣﺪاﻗﻞ ۳
ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از درآﻣﺪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از راﺷﺎﺗﻮدی ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای اداره ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی
اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ در اﯾﻦ
اﯾﺎﻟﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﺎورزی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺳﺮآﻣﺪ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از دﺳﺖ دادن
ﺣﺪاﻗﻞ  ۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از درآﻣﺪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ در دره ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺎ ۴۳
درﺻــﺪ در ﺳﺎلﻫــﺎی  ۲۰۲۱و  ۲۰۲۲ﮐــﺎﻫﺶ ﯾــﺎﻓﺘﻪ اﺳــﺖ و ﮐﺸــﺎورزان
ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎﯾﯽ را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮده ﺑﯿﺶ از  ۱٫۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر زﻣﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی
را ﺑﺪون ﮐﺸﺖ رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ
اﺳﺖ.
دره ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از ﺟﻤﻠﻪ  ۴۰درﺻﺪ ﻣﯿﻮه و آﺟﯿﻞ را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده،
ﺑﯿﺶﺗﺮﯾـﻦ آﺳـﯿﺐ را از اﯾـﻦ ﺧﺸﮑﺴـﺎﻟﯽ دﯾـﺪه و ﺗﺎﮐﺴـﺘﺎن و ﺳـﺒﺰﯾﺠﺎت
ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ درآﻣﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻋﺪم ﮐﺸﺖ زﻣﯿﻦ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪام
در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ
و ﻏﻼت ﻋﺪم ﮐﺸﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو و ﺷﯿﺮ
ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽرﻓﺖ ،ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺣﺪود  ۷۰درﺻﺪ از زﻣﯿﻦ ﻫﺎی آﺑﯽ در ﺣﻮﺿﻪ
رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﻠﺮادو ﺑﺮای ﭘﺮورش ﺧﻮراک دام اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ
ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﮐﻪ اواﯾﻞ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻠﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮ آب و ﻫﻮا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺧﺸﮏ
ﺗﺮﯾﻦ دوره  ۲۲ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد را در ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۲۰۰ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
درﯾﺎﭼﻪ ﻣﯿﺪ از رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﻠﺮادو ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻨﺎﺑﻊ آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺣﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،دوﻟﺖ ﻓﺪرال اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﮐﻤﺒﻮد ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ آب در درﯾﺎﭼﻪ
ﻣﯿﺪ و ﺣﻮﺿﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﻠﺮادو را اﻋﻼم ﮐﺮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ آب ﻫﺸﺪار
داد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﻣﻨﺒﻊ :راﺷﺎﺗﻮدی

اﻓﺰاﯾـﺶ  ۹۵درﺻـﺪی ﺧﻮراﮐﯽﻫـﺎ در
آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺣﺪود  ۱۱درﺻﺪ ﺗﺎ  ۹۵درﺻﺪ در ﯾﮏ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮان در اﯾﻦ ﻣﺪت  ۲.۸درﺻﺪ
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﻗﻢ در ۴۰
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻗﺘﺼﺎد آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﺎﻻ
ﺑﺮده و ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ وارد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ »ﻣﻮدی« ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در اﺛﺮ ﺗﻮرم ﻫﺸﺖ درﺻﺪی ،ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ  ۴۳۳دﻻر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮار
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﮐﺘﺒﺮ ۲۰۲۱
ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﺮد در اﮐﺘﺒﺮ  ۲۰۲۲ﺑﺎﯾﺪ  ۴۳۳دﻻر ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﺮداﺧﺖ
ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮان ﻫﻤﭙﺎی ﺗﻮرم ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺘﻪ و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ،ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ

اﺳﺖ .دﺳﺘﻤﺰد واﻗﻌﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۲.۸درﺻﺪ در ﯾﮏ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ آب رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
»ﻣﺪﻟﯿﻦ ﻣﺎﻟﻮن« ﻣﺸﺎور ﻣﺎﻟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﮐﺮد ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻮد ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری را از ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪﺷﺎن ﺣﺬف
ﮐﻨﻨﺪ و اوﻟﻮﯾﺖ را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺿﺮوری ﺑﺪﻫﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم از ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری و ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از
 ۱۰.۹درﺻﺪ ﺗﺎ  ۹۵.۲درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وﻋﺪهﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻮزﯾﻌﯽ
ﻣﯿﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺪارس در اﯾﻦ ﻣﺪت  ۹۵.۲درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻏﺬای ﯾﺎراﻧﻪای در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﺪارس
ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻮدﺟﻪای ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻬﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﺑﺖ وﻋﺪهﻫﺎی
ﺗﻮزﯾﻌﯽ در ﻣﯿﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺨﻢﻣﺮغ در رﺗﺒﻪ دوم رﮐﻮردﺷﮑﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از
اﮐﺘﺒﺮ  ۲۰۲۱ﺗﺎ اﮐﺘﺒﺮ اﻣﺴﺎل  ۴۳درﺻﺪ ﮔﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺮه  ۳۳.۶درﺻﺪ،
ﻗﻬﻮه  ۱۵.۶درﺻﺪ ،ﻣﺮغ  ۱۴.۹درﺻﺪ ،ﻧﺎن  ۱۴.۸درﺻﺪ ،ﺷﯿﺮ  ۱۴.۵درﺻﺪ،
ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی  ۱۴.۱درﺻﺪ ،ﭘﻨﯿﺮ  ۱۲.۴درﺻﺪ و ﻏﺬای ﮐﻮدک  ۱۰.۹درﺻﺪ در
ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮔﺮان ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﯿﺰ  ۴۲.۹درﺻﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻠﯿﺖ ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ  ۲۸.۱درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻃﯽ
ﯾﮏ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۸.۴درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۷.۵درﺻﺪی و ﺑﺮق ﺑﺎ  ۱۴.۱درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﯿﺰ  ۶.۹درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

ﻧﻬﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻼل
در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﻼل در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از
 ۳۰ﮐﺸﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ و
آﻏﺎز ﺑﻪﮐﺎر ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،از
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺣﻼل در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،ﻧﻬﻤﯿﻦ اﺟﻼس ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻼل ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﻮوﻻن ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ) (OICﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻼل )۹th OIC Halal EXPO
» ،(۲۰۲۲ﻧﻮراﻟﺪﯾﻦ ﻧﺒﺎﺗﯽ« وزﯾﺮ ﺑﺎﻧﮑﺪاری و ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ» ،ﻟﻄﯿﻔﻪ
ﻋﺒـﺪﻻوی« رﺋﯿـﺲ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﺠـﺎرت اﺳﻼﻣـﯽ ﺗﺮﮐﯿـﻪ و ﺑﺮﺧـﯽ از
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ درﺑﺎره اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺠﺎرت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﻼل ﺑﻪ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
»ﺳﯿﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ« ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دﻓﺘﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در اﯾﻦ
روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺻﺪور ﻧﺸﺎن ﺣﻼل ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﻤﮑﺎری دارﻧﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ

اراﺋﻪ ﮐﺮد.
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﻼل ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت و ﻫﻤﮑﺎری اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان،
ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﻼل ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  ۱۳ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺣﻀﻮر
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ و اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻪ ﺗﺠﺎر ﺑﯿﺶ از ۹۰
ﮐﺸﻮر از آن ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﻼل ﺗﺎ ﺷﺸﻢ آذرﻣﺎه اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﻧﺴﺘﻠﻪ در
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی

ﻧﺴــﺘﻠﻪ در دﻫــﻪ آﯾﻨــﺪه  ۱.۹ﻣﯿﻠﯿــﺎرد دﻻر در ﻋﺮﺑﺴــﺘﺎن ﺳــﻌﻮدی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ؛ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ ﻧﺴﺘﻠﻪ در  ۱۰ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ۷
ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺳﻌﻮدی ) ۲.۵۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر( در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد واﺑﺴﺘﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﻮد اﺳﺖ و
ﺷﺮوع ﺑﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻮزاد و ﻗﻬﻮه ﻓﻮری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻏﻮل ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای اﻋﻼم ﮐﺮد اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ
در ﺳﺎل  ۲۰۲۵ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اوﻟﯿﻪ  ۳۷۵ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل اﻓﺘﺘﺎح ﺷﻮد و
ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ
ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻃﯽ
دﻫﻪ آﯾﻨﺪه  ۳۵۰۰ﺷﻐﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﻟﺢ ،وزﯾﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻧﺴﺘﻠﻪ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻤﮏ،
ﻧﻮآوریﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺷﻐﻞ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎن ﺳـﻌﻮدی ﻫـﺪف ﺧـﻮد را ﺑـﺮای ﺟـﺬب ﺣـﺪود  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿـﺎرد دﻻر
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺳﺎل ،ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۳۰در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
زﯾﺮا ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻮد اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل،
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در ﮐﺸﻮر در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ،ﺣﺪود  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از ﺣﺪود  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﺧﻂ
ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻔﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ آراﻣﮑﻮ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ

اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ روﺳﯿﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ

ﺻﺎدرات ﮐﻮد

رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر روﺳﯿﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﮑﻮ آﻣﺎده اﺳﺖ ﺻﺎدرات ﮐﻮد را
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،از
آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ ،وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﭘﻮﺗﯿﻦ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر روﺳﯿﻪ در ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺎ دﻣﯿﺘﺮی
ﻣﺎزﭘﯿﻦ ،از ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﺻﻠﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮد » «Uralchemو
رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮد اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻌﺖﮔﺮان و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن
روﺳﯿﻪ دﯾﺪار ﮐﺮد.
ﭘﻮﺗﯿﻦ در اﯾﻦ دﯾﺪار ﺿﻤﻦ ﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺪاوم ﮔﺴﺘﺮش ﺻﺎدرات ﮐﻮد روﺳﯿﻪ
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ Uralchem :ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮد در ﺟﻬﺎن
اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ )ﺻﺎدرات( ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺎ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اداﻣﻪ دارد .ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ را
ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .آﻣﺎدهاﯾﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
ﺷﺮﮐﺎی ﺧﻮد ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻨﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر روﺳﯿﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ
درک ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ .زﯾﺮا ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم از ﻟﺰوم
ﮐﻤﮏرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ و ﺣﺘﯽ از ارﺳﺎل ﮐﻮد ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ راﯾﮕﺎن اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﺻﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
ﻧﯿﺴﺖ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﻣﻨﺒﻊ :آﻧﺎﺗﻮﻟﯽ

