ﭼﺎﻟﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ

از اروﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻫﻨﺪ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ
ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﮐﻤﮑﻬﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده و درﺻﺪد ﮐﻨﺘﺮل
دﺳﺘﻮری ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ و وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات ﺗﺠﺎری ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی
ﺑﺎﻻ روی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ؛ آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاروﺑﺎر و ﮐﺸﺎورزی ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ )ﻓﺎﺋﻮ(
ﻧﺸﺎن داد ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در اوت ﺑﺎ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ روﻏﻨﻬﺎی
ﮔﯿﺎﻫﯽ ،ﻏﻼت و ﮔﻮﺷﺖ ۳۳ ،درﺻﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد زﯾﺮا ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و
ﻫﻮاﯾﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر و ﮐﻮد ،ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ و ﮐﻤﺒﻮد ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﺮده اﻧﺪ .ﮐﺎﻫﺶ ذﺧﺎﯾﺮ
ارزی ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای واردات ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را
ﻣﺤﺪود ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﻬﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮی
در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮار دارد ،ﺣﺎدﺗﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺣﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ
اﻓﺘﺎده ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در دوران ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎﻟﻦ ﻫﻨﺪرﯾﮑﺲ از ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻞ ﭘﺘﺮﺳﻮن در واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ دوﻟﺘﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮده و ﻗﻮل دﻫﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﺮف

ﮐﻨﻨﺪه را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﺑﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را
اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻓﺎﺋﻮ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮرم و رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ای ﮐﻪ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ در ﺷﺶ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻟﺴﺘﺮ اﺳﻤﯿﺖ از داﻧﺸﮕﺎه واروﯾﮏ اﻧﮕﻠﯿﺲ ،در واﻗﻊ
اﮐﻨﻮن ﺧﺮﯾﺪ ﻏﺬا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﮐﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺳﺮان ﻗﺪرت در ﺗﻮﻧﺲ ،ﻟﯿﺒﯽ و ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ،دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻏﺬا اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪرن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه ،ﮔﺮاﻧﺘﺮ
اﺳﺖ.
در ﺗﻮﻧﺲ ﮐﻪ آﻏﺎزﮔﺮ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻬﺎر ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از
ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و ﺗﻌﻠﯿﻖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ،ﻗﯿﺲ ﺳﻌﯿﺪ ،رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ .ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود  ۱۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ آرد ،ﮔﻮﺷﺖ ،ﻟﺒﻨﯿﺎت،
ﻗﻬﻮه و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯿﻬﺎی ﻏﯿﺮاﻟﮑﻠﯽ از ﺳﻮی ﮔﺮوه ﻻﺑﯽ ﺗﺠﺎری اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻧﺲ
اﻋﻼم ﺷﺪ .ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﻮه ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۲۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه در اوت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۶.۲درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎراﻧﻪ در ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻼش
ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺮای ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ﺟﺪﯾﺪ،
ﺑﺤﺜﯽ درﺑﺎره ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺤﺮوم ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺤﺜﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آرد و ﺷﮑﺮ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮق ﺑﺮای ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺗﻮﻧﺲ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﺗﺮﻣﯿﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﯿﺴﯽ ،رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺼﺮ
ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی ﻧﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎﻧﻮاﯾﺎن اﻟﺠﺰاﯾﺮی ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎن
ﯾﺎراﻧﻪ ای را در ﭘﯽ ﮐﻤﺒﻮد ﮔﻨﺪم اﻓﺰاﯾﺶ داده ﯾﺎ اﻧﺪازه ﻗﺮص ﻧﺎن را
ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺮاﮐﺶ در ژوﯾﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺗﺤﺖ آن ﯾﺎراﻧﻪ ﺷﮑﺮ و آرد ﮔﻨﺪم ارزان از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﮐﺎﻫﺶ
ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻮی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮد.
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎن
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
ﺟﺎری ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﺗﻮرم

ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی واردﮐﻨﻨﺪه
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ .روﻣﺎﻧﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ در اﯾﻦ
روﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ

ﮔﻨﺪم در ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ و
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه اروﭘﺎ در ﻓﺼﻞ
ﮐﺸﻮر رﺷﺪ دو رﻗﻤﯽ داﺷﺘﻪ
آﻫﻨﮓ رﺷﺪ را در ﻫﺸﺖ ﺳﺎل

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .آدرﯾﺎن اوروس ،وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی روﻣﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر  ۷۶۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ) ۸۰۶ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر( ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
در ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی و ﻓﺮآوری زراﻋﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .وی ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﯾﮑﯽ
از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﻼت ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻧﺎن ﻣﻨﺠﻤﺪ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
دوﻟﺖ روﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﻣﺎه ﺟﺎری ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ اراﺋﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎی واﺟﺪ
درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﺳﻮی ﮐﺸﺎورزان ﺑﻮد .ﮐﺸﺎورزی روﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﻬﺎ را در اروﭘﺎ دارد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ از
ﭘﻮل اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮدﺷﺎن را دارﻧﺪ زﯾﺮا ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﺑﻪ
درآﻣﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان آﺳﯿﺐ زده اﺳﺖ .در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن
اﺳﺖ ۸.۶ ،درﺻﺪ اﻓﺮاد اﻇﻬﺎر ﮐﺮدﻧﺪ در ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ از ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﮐﻪ در
 ۳۰اوت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎ اﻏﻠﺐ ﻏﺬای ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﻨﺎول ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﻼف ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ،دوﻟﺖ ﺟﻮ ﺑﺎﯾﺪن ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻢ درآﻣﺪ و درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﮐﻤﮑﻬﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت را در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ
اﻗﺘﺼﺎدی از ﺗﺒﻌﺎت ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﻮوﯾﺪ  ۱۹ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ و
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮔﻮﺷﺘﯽ را ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ در دوران ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺸﺎورزان ﭘﺮداﺧﺘﻪ
اﻧﺪ.
ﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺘﻬﺎی دﭼﺎر ﺳﻮءﺗﻐﺬﯾﻪ در ﺟﻬﺎن را دارد
ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دوﻟﺖ ﻧﺎرﻧﺪرا ﻣﻮدی ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻫﻨﺪ
ﺑﺎ  ۶۷۲.۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد روﭘﯿﻪ ) ۹.۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر( ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﯾﺎراﻧﻪ
اﺿﺎﻓﯽ ﻏﻼت ۲۰.۴ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮﻧﺞ و ﮔﻨﺪم راﯾﮕﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺶ از  ۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺗﺠﺎری را
ﺑﺮای ﻣﺼﻮن ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ
اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .دوﻟﺖ ﻫﻨﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ واردات روﻏﻨﻬﺎی ﭘﺎﻟﻢ ،ﺳﻮﯾﺎ و
آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺒﻮﺑﺎت را ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ.
ﻫﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺗﺠﺎرت ﺑﺮای ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﺑﺎزار ﻏﺬاﯾﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﯾﺮ ارزی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻨﺪم،
واردات ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﯿﺮ و ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ را ﻣﺤﺪود ﮐﺮده اﺳﺖ.

آرژاﻧﺘﯿﻦ و ﺑﻮﻟﯿﻮی ﺻﺎدرات ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو را ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی داﺧﻠﯽ
ﻣﺤﺪود ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﮐﻪ از ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ،ﻫﻢ ﺻﺎدرات ﺟﻮ
و ﻋﻠﻮﻓﻪ را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ رﺟﺐ ﻃﯿﺐ اردوﻏﺎن ،رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﻓﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﻮرم ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ در اوت ﺑﺮای ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻣﺎه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ  ۲۹درﺻﺪ رﺳﯿﺪ.
دوﻟﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺘﺮل ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ .ﻣﻘﺎﻣﺎت وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دﺳﺘﻮر داده
اﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺰارﺷﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾـﯽ در ﺑﺎزارﻫـﺎی ﻋﻤـﺪه ﻓﺮوﺷـﯽ در ﺷﻬﺮﻫـﺎی ﺑـﺰرگ ﺗﺮﮐﯿـﻪ ﺷﺎﻣـﻞ
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،آﻧﮑﺎرا و ازﻣﯿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.
دوﻟﺖ اردوﻏﺎن در ﺣﺎل ﮐﺎر روی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن
ﺗﻮرم ﻏﺬاﺳﺖ .از اﮐﺘﺒﺮ ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺗﺎزه ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺰارع
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ ،در ﺑﺎزار آﻧﻼﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪاری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺸﺪار ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﻮﮐﻬﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ را
ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﮐﻨـﺪ .ﺗﺮﮐﯿـﻪ ﺗﻌﺮﻓـﻪ واردات ﻏﻼت و ﺣﺒﻮﺑـﺎت را در ﻫﺸﺘـﻢ
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺣﺬف ﮐﺮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ،روﺳﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﻏﻼت ﺟﻬﺎن
اﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل
ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﻓﻮرﯾﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺻﺎدرات ﮔﻨﺪم را
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ از دﺳﺖ دادن ﺳﻬﻢ ﺑﺎزارش ﺗﻤﺎم ﺷﺪ .ﮔﻨﺪم روﺳﯿﻪ
دﯾﮕﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
روﺳﯿﻪ اﺳﺖ ،ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﺗﻤﻬﯿﺪات در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺗﻮرم ﻏﺬا ﮐﻤﮑﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم در
ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم رﻏﺒﺖ ﮐﺸﺎورزان و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان
ﺑﺮای ﻓﺮوش ،ﺑﻪ رﮐﻮرد ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺻﻌﻮد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ وﻗﺖ از ﺳﺎل ﺑﯽ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮد.
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