زﻣﺰﻣـﻪ ﻗﺎﭼـﺎق ﮔﻨـﺪم ﺑـﻪ ﺧـﺎرج
ﮐﺸﻮر/ﭘﯿﺸﻨﻬـﺎد اﻓﺰاﯾـﺶ 35درﺻـﺪی
ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻨﺪم – اﺧﺒﺎر ﺗﺴﻨﯿﻢ
][ad_1
ﻋﻠﯿﻘﻠﯽ اﯾﻤﺎﻧﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﮔﻨﺪﻣﮑﺎران اﯾﺮان در ﮔﻔﺖ و
ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮخ ﺧﺮی ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
در  3ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ  30ﺗﺎ  35درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دوﻟﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺗﺸﮑﻠﻬﺎ ،وزارت ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻧﺮخ در ﺳﺎل ﺟﺎری
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻋﻼم ﻧﺸﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﺎورز ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺖ را ﺑﺮای ﮐﺸﺖ
ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد و زراﻋﺘﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻻزم را ﺑﺮاﯾﺶ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺣﺪود  2ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز روﺷﻨﯽ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط
ﻧﺪارﯾﻢ.
رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﮔﻨﺪﻣﮑﺎران اﯾﺮان اﻓﺰود :در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ
ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﻌﺪ از  7ﻣﺎه ﺗﺎﺧﯿﺮ،ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ اﻋﻼم ﺷﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻨﺪم ﮐﺎران اﻣﺴﺎل ﮔﻨﺪم ﻧﮑﺎﺷﺘﻨﺪ
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮐﺸﺎورزان در ﺳﺎل ﺟﺎری ﮐﺸﺖ ﮔﻨﺪم را آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ
اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﮐﺸﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺮﻧﺞ ،ﮔﻮﺟﻪ ﯾﺎ ﺳﺒﺰی و ﺻﯿﻔﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﻧﺪ.
اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺮ روی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ وﯾﮋه ﮔﻨﺪم اﺛﺮ ﺑﺪی دارد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
از دﺳﺖ دادن ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﮔﻨﺪم 7 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را وارد
ﮐﺮدﯾﻢ.
ـﺎ
ـﺪارد و ﺑـ
ـﯽ ﻧـ
ـﺎدی ﻣﺤﮑﻤـ
ـﻪ اﻗﺘﺼـ
ـﺎورز ﺑﻨﯿـ
ـﺖ :ﮐﺸـ
ـﺎر داﺷـ
وی اﻇﻬـ
ﺗﻮﻟﯿـﺪات ﺧﻮد روزﻣﺮﮔﯽ ﻣﯽﮔﺬراﻧـﺪ و در ﺻـﻮرﺗﯽ ﺑﺨـﻮاﻫﯿﻢ از ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ
آن ﺑﺨﻮرﯾﻢ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ.

واردات ﮔﻨﺪم دﯾﮕﺮ ﺑﺎ دﻻر  4200ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ
رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﮔﻨﺪﻣﮑﺎران اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ واردات ﮔﻨﺪم ﺣﺘﯽ ﺑﺎ دﻻر  4200ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ،
اﻇﻬﺎرﮐﺮد :ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺗﻦ ﮔﻨﺪم در ﺑﻮرس ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ  270دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
رﻗﻢ  30درﺻﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﺑﯿﻤﻪ را ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر
ﻣﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮارض و ﺳﻮد ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﻫﺰﯾﻨﻬﻬﺎی ﺗﺨﻠﯿﻪ و
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر را ﺑﺮای واردات ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد.
ﯾﺎراﻧﻪ
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :واردات ﺑﺎ دﻻر  4200ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در واﻗﻊ
دوﻟﺘﯽ را ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﮔﺮان ﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم داﺧﻠﯽ ﺑﺎ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  30درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ.
اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد و ﭘﺮاﺧﺖ
ﯾﺎراﻧﻪ وارداﺗﯽ ،ﺑﺎز ﻗﺼﺪ واردات ﮐﺮدﯾﻢ ،در آن ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺲ ﻣﻌﯿﺸﺖ
ﮐﺸﺎورزان را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮد؟ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﺎورزان
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
زﻣﺰﻣﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﮔﻨﺪم ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺖ
ـﻪ
ـﺎن اﯾﻨﮑـ
ـﺎ ﺑﯿـ
ـﺪﻣﮑﺎران اﯾﺮان ﺑـ
ـﺪﺳﺎزی ﮔﻨـ
ـﺎد ﺗﻮاﻧﻤﻨـ
ـﺲ ﺑﻨﯿـ
رﺋﯿـ
زﻣﺰﻣﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﮔﻨﺪم در ﺳﺎل ﺟﺎری وﺟﻮد دارد ،اﻇﻬﺎرﮐﺮد :اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮔﻨﺪمﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺮز ﻋﺮاق ﺑﺮود و در آﻧﺠﺎ
ﺑﻪ دﻻر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﺑﻪ ازای ﻓﺮوش ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  4ﺗﺎ  5ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺳﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺗﻮﻗﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎ ﻣﺘﻌﺎرف ﻧﺪارﯾﻢ و ﻧﻤﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ از
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم رﺳﻤﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮای ﻫﺮﺗﺨﻠﻔﯽ از دوﻟﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﺮ روز ﺑﺎﯾﺪ در
دادﮔﺎه ﺑﻮدﯾﻢ
اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ:
واﺿﺢ در ﺣﻖ
دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ
ﻫﺮ ﺗﺨﻠﻔﯽ از
اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ

ﻋﺪم اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺨﻠﻔﯽ
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزم ﻧﺒﻮد ﻣﺎ ﺑﻪ
اداری ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ؛ زﯾﺮا در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای
دوﻟﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﺮ روز ﺑﺎﯾﺪ در دادﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻻزم
و ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮد ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ اﺟﺮای و ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮرم

اﻋﻼﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﮔﻨﺪﻣﮑﺎران اﯾﺮان اداﻣﻪ داد :در ﮐﻤﯿﺘﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎی اراﺋﻪ دادﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺗﺎ
آﻏﺎز ﺳﺎل زراﻋﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎل زراﻋﯽ را اﻋﻼم ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﻼک ﻗﯿﻤﺖ
ﮔﺬاری ﻣﯿﺰان ﺗﻮرﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎ در ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺒﺼﺮﻫﺎی ﺑﻪ
ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.
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