ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ  ۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﯽ
رﺳﺪ

رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﮔﻨﺪم ﮐﺎران ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﺑﺮآوردﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل زراﻋﯽ ﺑﻪ  ۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ۳۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﻋﻄﺎاﻟﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﮔﻨﺪم
ﮐﺎران ﮐﺸﻮر درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﺑﻨﺎﺑﺮ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر از اﺑﺘﺪای ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۷۲۰
ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﻨﺪم ﺑﺎ ارزش ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۲۳ﻫﺰار و  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از
ﮐﺸﺎورزان ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ.
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮر اداﻣﻪ
دارد ،اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﻣﻘﺪاری ﮔﻨﺪم در اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﮐﺸﺎورزان
ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ و ﺧﻮدﻣﺼﺮﻓﯽ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان ﺑﺮآورد دﻗﯿﻘﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﺮﯾﺪ داﺷﺖ.
ﻫﺎﺷﻤﯽ از ﺻﺪ درﺻﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮔﻨﺪم ﮐﺎران ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :اﻣﺴﺎل در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻬﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻨﺪم ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ.

اﻓﺖ  ۳۰درﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل
ﻗﺒﻞ
رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﮔﻨﺪم ﮐﺎران اداﻣﻪ داد :اﻣﺴﺎل ﻣﯿﺰان ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ
ﮔﻨﺪم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ۳۸ﺗﺎ  ۳۹درﺻﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۳۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺴﺮی ﻣﯿﺰان ﺧﺮﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎزار ﻧﻬﺎده
ﻫﺎی داﻣﯽ و ﻫﺪر رﻓﺖ ﮔﻨﺪم ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮراک دام و ﻃﯿﻮر اﺳﺖ.
ﻫﺪر رﻓﺖ ﮔﻨﺪم
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،ﺑﺮآوردﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮراک دام و ﻃﯿﻮر ،ﻗﺎﭼﺎق و ﻧﮕﻬﺪاری در اﻧﺒﺎرﻫﺎ
ﺣﺪود  ۱.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﺳﺖ.
ﻫﺎﺷﻤﯽ درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ واردات ﮔﻨﺪم ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۱۰ﺗﺎ ۱۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮔﻨﺪم در ﺑﺨﺶ ﻧﺎن و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ۵ ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺴﺮی ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر و ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎﯾﺪ وارد ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻧﺮخ ﮔﻨﺪم ﺧﺎرﺟﯽ  ۱۵ﺗﺎ  ۲۰درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ
از ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم داﺧﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﮔﻨﺪم ﮐﺎران اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﻨﺪم ﺑﺮای ﺳﺎل زراﻋﯽ آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت
ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎرش ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ  ۱۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ.
او درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم ﺑﺮای ﺳﺎل زراﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﻼم ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم و اﺷﺘﯿﺎق
ﮐﺸﺎورزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ ﺑﻪ  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎک اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ
وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻣﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﮔﻨﺪم در ﮐﺸﻮر را دارﯾﻢ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﯿﺰان ﺑﺎرش ،ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ و ﻧﺤﻮه ﺧﺮﯾﺪ در
آن دﺧﯿﻞ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺳﺎل زراﻋﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺬر و ﮐﻮد
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﻣﺴﺎل ﺟﺰ
ﻣﻌﺪود ﺳﺎل ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر زراﻋﺖ ﺑﺬر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﺎورزان
را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻮد ﭘﺎﯾﯿﺰه
ﮐﺸﺎورزان ﻃﺒﻖ اذﻋﺎن ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﮐﺸﺎورزی ﻣﺸﮑﻠﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد.

او از ﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻮدﻫﺎی ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ و ﭘﺘﺎﺳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺧﺒﺮ داد
و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺬر ،ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺬر ﺗﺎ ﺣﺪودی اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﮔﻨﺪم ﮐﺎران اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻘﺪاری
ﮔﻨﺪم در اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺬور ﯾﺎ ﺧﻮد
ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﺑﺨﺸﯽ از ﮔﻨﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراک دام و
ﻃﯿﻮر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل زراﻋﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ
 ۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮ ﮐﺸﺖ ﻗﺮاردادی
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در ﺧﺼﻮص ﮔﻨﺪم اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﺸﺎورز ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺮارداد ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﻨﺪم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﺪر
رﻓﺖ ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراک دام و ﻃﯿﻮر ﯾﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ ﮔﻨﺪم ﮐﺎران ﮐﺸﻮر در ﭘﺎﯾﺎن درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم در ﻧﺮخ ﻧﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم در ﻧﺮخ ﻧﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮی
ﻧﺪارد ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ رﻏﻢ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﻨﺪم ﺑﺎ
ﻧﺮخ  ۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ آرد ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۶۶۵ﺗﻮﻣﺎن و  ۹۰۰ﺗﻮﻣﺎن
در اﺧﺘﯿﺎر واﺣﺪﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

