ﻋـﺪم ﺗﻤﺎﯾـﻞ اﯾـﺮان ﺑـﺮای ﺧﺮﯾـﺪ
ﻧﺎرﻧﮕﯽ از ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و وارد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮔﻔﺖ :در ﻃﯽ  ۶ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯽ ﻣﯿﻠﯽ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺻﺪور
ﻣﺠﻮزﻫـﺎی واردات ،ﻧـﺎرﻧﮕﯽ ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻪ
ﺑﻪ اﯾﺮان ﺻﺎدر ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی دﻧﯿﺎ ﻧﯿﻮز ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و وارد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رخ داده در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺎدرات ﻧﺎرﻧﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان
و روﺳﯿﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ،اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺪف ﮔﺬاری ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺷﺪن رﻗﺎﺑﺖ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺎری
اﻋﻤﺎل ﺷﺪه از ﺳﻮی اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ از دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻧﺎرﻧﮕﯽ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﺣﯿﺪ اﺣﻤﺪ ،رﺋﯿﺲ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮔﻔﺖ ،در ﻃﯽ  ۶ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯽ
ﻣﯿﻠـﯽ دوﻟـﺖ اﯾـﺮان ﺑـﻪ ﺻـﺪور ﻣﺠﻮزﻫـﺎی واردات ،ﻧـﺎرﻧﮕﯽ ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن

ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺻﺎدر ﺷﻮد.
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺎرﻧﮕﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ،داﺷﺘﻦ
ﻫﺴﺘﻪ زﯾﺎد و ﻧﻮﻋﯽ آﻓﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﺣﻤﺪ اﻓﺰود،
اﯾﺮان ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روﺳﯿﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﻧﺎرﻧﮕﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺻﺪور ﻣﺠﻮز واردات از ﺳﻮی دوﻟﺖ اﯾﺮان،
ﺻﺎدرات ﻧﺎرﻧﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻃﯽ  ۶ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾـﺮان ﺑـﺮای ﺧﺮﯾـﺪ  ۴۰۰ﻫـﺰار ﺗـﻦ
ـﺎره وارد
ـﯽ دوﺑـ
ـﻮ و ذرت داﻣـ
ﺟـ
ﺑﺎزار ﺷﺪ

ﺗﺠﺎر اروﭘﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ وارد ﮐﻨﻨﺪه
ﻏـﺬای دام اﯾـﺮان ﻣﻨﺎﻗﺼـﻪ ﻫـﺎﯾﯽ ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺟﻮ و  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ

ذرت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از روﯾﺘﺮز ،ﺗﺠﺎر اروﭘﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ،
ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ وارد ﮐﻨﻨﺪه ﻏﺬای دام اﯾﺮان ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺟﻮ و  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ذرت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻮﻋﺪ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ  ۱۷دﺳﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ.
ﺗﺠﺎر اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎ را داﺷﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ
وارد ﮐﻨﻨﺪه ﻏﺬای دام اﯾﺮان در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ای ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎی
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ و ﺟﻮﻻی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﺟﻮ و ذرت ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده ﺑﻮد،
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺧﺮﯾﺪی اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺠﺎر ،ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ وارد ﮐﻨﻨﺪه ﻏﺬای دام اﯾﺮان در ﻃﯽ ﺳﺎل
ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺮﯾﺪ ﻏﻼت ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺮان دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻌﺪ از
اﻧﻌﻘﺎد ﺑﺮﺟﺎم و ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وارد ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﺪه
ﻏﻼت اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺗﺠﺎر ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن از اراﺋﻪ اوراق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺮای
ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ اﯾﺮان ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ ﺗﺎﺟﺮ اﻓﺰود ،در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ وارد ﮐﻨﻨﺪه ﻏﺬای دام اﯾﺮان ﺗﺠﺎر را آزاد ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ
ﺗﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﺮ ارزی ﻏﯿﺮ از دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺟﻮ و ذرت آزاد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻘﺪار
ﻏﻼت ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ در ﻗﺎﻟﺐ  ۴ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ارﺳﺎل ﮔﺮدد.
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎی ذرت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎه ﻫﺎی ژاﻧﻮﯾﻪ و آورﯾﻞ  ۲۰۱۸و ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ
ﻫﺎی ﺟﻮ ﺑﯿﻦ ﻣﺎه ﻫﺎی ﻓﻮرﯾﻪ و ﻣﯽ  ۲۰۱۸ﺑﻪ اﯾﺮان ارﺳﺎل ﺷﻮﻧﺪ.

ﺧﺮﯾــﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨــﯽ ﮔﻨــﺪم ﺑــﻪ ۸.۴

ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺗـﻦ رﺳـﯿﺪ/رﺷﺪ ۲۹۰درﺻـﺪی
ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻠﺰا

ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم از  ۸ﻣﯿﻠﯿﻮن و
 ۳۶۵ﻫﺰارﺗﻦ ﮔﺬﺷﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﯿﺰان ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻠﺰا  ۲۹۰درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﭘﺎرﺳﺎل رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﯾﺰدان ﺳﯿﻒ ﮔﻔﺖ ﻣﯿﺰان ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم را ﺗﺎﮐﻨﻮن  ٨ﻣﯿﻠﯿﻮن و ٣۶۵
ﻫﺰار ﺗﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ارزش اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮔﻨﺪم ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه
ﺑﯿﺶ از  ١٠٢ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۵٠درﺻﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﮐﺸﺎورزان ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﻓﺎرس ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،اردﺑﯿﻞ و
ﮐﺮدﺳﺘﺎن رﺗﺒﻪ ﻫﺎی اول ﺗﺎ ﺷﺸﻢ را در ﻓﺮوش ﮔﻨﺪم دارﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ را  ١۴٣٣ﺧﺮﯾﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ
ﻫﺎی ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه را ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ٢١٠ﻫﺰار ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان ﻣﯿﺰان ﺧﺮﯾﺪ داﻧﻪ روﻏﻨﯽ ﮐﻠﺰا
را ﻧﯿﺰ  ۱۸۰ﻫﺰار ﺗﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﻣﺎزﻧﺪران،
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﻓﺎرس ،اردﺑﯿﻞ و ﻗﺰوﯾﻦ رﺗﺒﻪ ﻫﺎی اول ﺗﺎ ﺷﺸﻢ را در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ارزش ﮐﻠﺰای ﺧﺮﯾﺪاری ﺣﺪود  ۵ﻫﺰار و  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

ﺑﻮده ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  ۹۸درﺻﺪ آن ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود  ۵ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد آن رﯾﺎل
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻠﺮﻧﮓ در ۳
ـﻮد،
ـﯽ ﺷـ
ـﺎم ﻣـ
ـﺘﺎن اﻧﺠـ
ـﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴـ
ـﺎرس و ﺳﯿﺴـ
ـﻔﻬﺎن ،ﻓـ
ـﺘﺎن اﺻـ
اﺳـ
اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﻣﺠﻤﻮع  ۷ﻫﺰار و  ۵۸۵ﺗﻦ ﮔﻠﺮﻧﮓ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده
اﯾﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار  ۷ﻫﺰار و  ۲۳۴ﺗﻦ در ﻓﺎرس ۳۲۱ ،ﺗﻦ در اﺻﻔﻬﺎن
و  ۲۰ﺗﻦ در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺎم ﺗﻠﺦ ﺗﺎکداران ﺧﺮمدرهای از
ﻋﺪم ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺸﻤﺶ ﺗﯿﺰآب

ﮐﺎم ﺗﻠﺦ ﺗﺎکداران ﺧﺮمدرهای از

ﻋﺪم ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺸﻤﺶ ﺗﯿﺰآب

ﻋﺪم ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺸﻤﺶ ﺗﯿﺰآب ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﺎکداران
ﺧﺮمدرهای ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،اﻧﮕﻮر از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﺮمدره ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ در ﺣﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺸﺎورزان ﺧﺮمدرهای ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۲۵ﺗﺎ  ۳۰ﺗﻦ اﻧﮕﻮر از
ﺑﺎﻏﺎت ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﮐﺸﻤﺶ ﺗﯿﺰاﺑﯽ ﻓﺮآوری ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎزهﺧﻮری و ﻣﺼﺮف
روﻣﯿﺰی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﮐﺸﻤﺶ ﺟﺰو ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از
ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﯿﺰاﺑﯽ ﮐﺮدن
اﻧﮕﻮر ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﻮر ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﯿﺰاﺑﯽ آﻏﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﻣﺮوزه ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﯿﺰاب،
از ﮐﺮﺑﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺗﺠﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﺪه اﻧﮕﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺑﻬﺮ ﺧﺮمدره و
ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﯿﺰآب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺴﺎدی ﺑﺎزار

ﺗﯿﺰآب ،ﮐﺸﺎورزان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮐﺸﺎورزاﻧﯽ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﺳﺎل ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎی اﻧﮕﻮر دوﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺎﺻﻞ دﺳﺘﺮﻧﺞ ﺧﻮﯾﺶ را
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه از ﺑﺮداﺷﺖ اﻧﮕﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺧﺮﯾﺪ و ﻋﺪم
اﻋﻼم ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ،ﮐﺸﻤﺶ ﺗﯿﺰآب ﮐﺸﺎورزان ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮐﺸﺎورزاﻧﯽ را ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ
روزﮔﺎر ﺧﻮد را ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﺮمدره ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
اﯾﺴﻨﺎ ،ﮔﻔﺖ :ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮل اﻧﮕﻮر اﻣﺴﺎل در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﺮمدره
 ۲۷۰۰ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪود  ۴۰ﻫﺰار ﺗﻦ اﻧﮕﻮر ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ.
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﺳﺪاﻟﻠﻬﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  ۴۸رﻗﻢ اﻧﮕﻮر در
ﺑﺎﻏﺎت ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :از ﻋﻤﺪه ارﻗﺎم اﻧﮕﻮر ﺑﺎﻏﺎت
ﺧﺮمدره ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﯽداﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪ و ﻗﺮﻣﺰ ،ﯾﺎﻗﻮﺗﯽ ،ﻓﺨﺮی ،ﻋﺴﮕﺮی،
ﺷﺎﻫﺎﻧﯽ ،ﮔﻮﮔﺮی ،ﺧﻠﯿﻠﯽ و ﺻﺎﺣﺒﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﮕﻮر ﺑﯽداﻧﻪ
ﺳﻔﯿﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺸﻤﺶ ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  ۷۰درﺻﺪ از ﻣﺤﺼﻮل اﻧﮕﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺸﺎورزان ﺧﺮمدرهای ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺸﻤﺶ ﺗﯿﺰآﺑﯽ و آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻓﺮآوری ﻣﯽﺷﻮد،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮداﺷﺖ و ﻓﺮآوری اﻧﮕﻮر ﺣﺪود ﻫﻔﺖﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﺸﻤﺶ
ﺗﯿﺰاﺑﯽ از ﺑﺎﻏﺎت ﺧﺮمدره ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺮای ﺗﺎکداران
ﺧﺮمدرهای ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺸﻤﺶ ﺗﯿﺰآﺑﯽ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﻋﻼم ﺧﺮﯾﺪ
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺸﺎورزان
ﺑﺎ ﺗﻌﺎون روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﺎﮐﻨﻮن دﺳﺘﻮری ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮐﺸﻤﺶ ﺗﯿﺰآب اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺻﻮرت اﻋﻼم
آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد.
اﺳﺪاﻟﻠﻬﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺸﻤﺶ
ﺗﯿﺰآﺑﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺣﺠﻢ
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺎدر
ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺸﻮقﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه از ﺑﺮداﺷﺖ اﻧﮕﻮر ﮐﺸﺎورزان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ ﺧﻮد
را ﺑﻪ دوﻟﺖﻣﺮدان دوﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﺮدارﻧﺪ ﺗﺎ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﮔﻨﺞ رﻧﺞ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف در دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﺮخ
ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم

ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف در دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﺮخ
ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم

دوﻟﺖ ﺑﻌﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ  ۱۴ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ،در ﺳﺎل زارﻋﯽ
ﺟﺎری ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم را ﺑﺎ ﻣﺸﺘﯽ ﺑﺴﺘﻪ
و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺸﯽ  ۲درﺻﺪی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی در دوﻟﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﻮد و اﻋﻼم اﯾﻦ ﻧﺮخ
 ۲ﻣﺎه و ﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﻔﺘﺪ.
 ۲۰ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه اﻣﺴﺎل و ﭘﯿﺶ از
ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺠﺘﯽ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺮاﺳﻢ آﻏﺎز ﺳﺎل زراﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﺟﻤﻊ
ﺷﺮوع ﺳﺎل زراﻋﯽ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺮخﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی از ﯾﮏ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ) در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر( از ﻃﺮف وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ﺣﺠﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز
ﺳﺎل زراﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ وﻇﯿﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻋﻼم ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ
ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﺳﺎل زراﻋﯽ ﺟﺎری اﻧﺠﺎم
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
داده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﺳﺎل زراﻋﯽ ﺟﺎری اﻋﻼم ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﺎورزان ﻓﺮﺻﺖ ﻻزم
ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.اﻣﺎ ﺑﯿﺶ
از  ۲ﻣﺎه و ﻧﯿﻢ از آﺧﺮﯾﻦﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ )آﻏﺎز ﺳﺎل زارﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ( ﺑﺮای

اﻋﻼم ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﮔﺬﺷﺖ و ﻧﺮخﻫﺎ اﻋﻼم ﻧﺸﺪ ﺗﺎ
آﻧﮑﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮی دوﻟﺖ در ﯾﮏ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ
ﮔﻨﺪم ﺑﺎ  ۳۰ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺷﺎرهای ﮔﺬرا
داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﻧﺮخ  ۱۳۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻨﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺗﺴﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﮔﻮش
ﮐﺸﺎورزان رﺳﯿﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﻋﺘﺮاﺿﺎت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی و ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮی
ذدر ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﺎورزی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﻣﺴﻮﻻن ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد ﻗﺒﻞ از اﻋﻼم ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم در واﮐﻨﺶ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺄﺧﯿﺮ در اﻋﻼم ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ اﻇﻬﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎ و ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺑﻮدﺟﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در اﻧﺘﻈﺎر ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ و
ﺑﻪدرﺳﺘﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﯽﺷﺪ.
اﺑﻼغ اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻋﻼم دﯾﺮﻫﻨﮕﺎم را
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺣﺠﺘﯽ :ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺼﺤﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻣﻬﺮ ﻓﺮد ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺗﺴﻨﯿﻢ از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ در دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺳﺎل ﺟﺎری )-۹۵
 (۹۶اﺳﺖ.
ﻣﻬﺮﻓﺮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮخﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
اﯾﻦ ﻧﺮخﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺑﺮای ﺳﺎل زراﻋﯽ ﺟﺎری اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه اﻣﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﻧﺮخﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﻦ ﻧﺮخ
ﮔﻨﺪم ﻣﺎﻧﺪه و اﻋﻼم ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ﻫﻨﻮز
وی اﻓﺰود:
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﯿﺰ اﻋﻼمﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻮارد
اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﻪ زودی ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰارش اﻣﺴﺎل ﺑﯿﺶ از  ۱۱ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۰۰ﻫﺰارﺗﻦ ﮔﻨﺪم ﻣﺎزاد
ﺑﺎ
ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﮐﺸﺎورزان از ﺑﯿﺶ از  ۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﻨﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه،
ارزش  ۱۴ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺧﺮﯾﺪاری اﻣﺎ ﺑﻪ
ﺳﺨﺘﯽ ﭘﻮل آن ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ.
ﭘﺮداﺧﺖ دﺷﻮار ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت  ۱۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻨﺪم در ﺳﺎل ﺟﺎری
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺳﺎل زراﻋﯽ ﭘﯿﺶ رو ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺮخ

ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ  ۲درﺻﺪی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮرم
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﮐﺎم ﮐﺸﺎورزان و ﺣﺘﯽ ﻣﺴﻮﻻن دوﻟﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﻧﯿﺎﻣﺪ.

