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BULTENA ÇANDINIYÊ
Firoşgehên Kredî yên Çandiniyê, tûrikê 50 kîlogramê yê şeker ku bi 650 TL’yî ji Turkşeker
Tarimê kiriye bi hezar 750 TL’yî firotiye Walîtiya Rihayê. Bi vî awayî Firoşgehên Kredî yên
Çandiniyê kîloya şekir bi 13 TL’yan kiriye û bi 35 TL’yan firotiye Walîtiya Rihayê.
Firoşgehên Kredî yên Çandiniyê ne tenê şekir di heman demê de 20 berhemên din jî bi
bihayek zêde firotiye Walîtiya Rihayê. Berhemên ku hatine firotin bi dorê bihayê wan wiha
ne; birincê Osmancik ê 28 kîlogramî 650 TL, tenekeya rûnê gulberoşkan ê 18 lître 810 TL,
lîtreyeke rûnê gulberoşkan 45 TL, 5 lître rûnê gulberoşkan 225 TL, 25 kîlogram fasûlî 750
TL, 25 kîlogram nok 725 TL, 25 kîlogram savar 437,50 TL, 25 kîlogram nîskên sor 850 TL û
17 kîlogram penirê birûn ê spî hezar ûu 615 TL.
Desthilata AKP’ê ji bo nîşan bide Firoşgehên Kredî yên Çandiniyê serkeftî ne di ser walîtiyan
de kirînan dike.
Li bendê bû ku alîkariya prîmê ya ji bo şîrê xav ê hilberîneran derkeve lîreyekê. Lê Wezareta
Çandinî û Daristanê alîkariya prîmê ya ji bo şîrê xav ji 20 quruşan derxist 50 quruşan. Ev jî ji
bo bendewariyê nebû bersiv.
Wezîrê Çandinî û Daristanê Vahît Kîrîşçî, ragihand ku ji bo sala 2022’an wê tona silqê hezar
û 450 TL’yan bê kirîn.
Kooperatîfên Kredî yên Çandiniyê, ji ber ku 35 milyar di bin deyn de ye mal û neguhêzbarên
kooperatîfê dane ber firotinê. Mal û neguhêzbarên ku dane ber firotinê wiha ne; erseya hezar û
600 metreçargoşe ya Kooperatîfên Kredî yên Çandiniyê ya li Kahramankazanê, lojman û
avahiya xizmetê di 15’ê îlonê de ji bo firotinê derxistin îhaleyê.
Îhaleya 37 hezar û 533 metreçargoşe erdê Kooperatîfa Kredî ya Çandiniyê ya Eskîl a li
Aksarayê hat kirin.
Li navçeya Çankaya ya Enqerê, îhaleya firotina malek û 2 cih ên Yekitiya Navendê hat kirin.
Li navçeya Altindagê ya Enqerê, îhaleya firotina bînayek 10 qat a Yekitiya Navendê hat kirin.
Li Navenda Kar a Hazim Ûlûşahîn a Konyayê, îhaleya firotina dikana 21 metreçargoşe ya
Kooperatîfa Krediyê ya Çandiniyê ya Eşmekaya hat kirin.
Li Mêrsînê, îhaleya firotina apardûmana 7 qat a Yekitiya Herêma Mersînê hat kirin.
Li navçeya Mezîtlî ya Mêrsînê, îhaleya firotina bîna û erseya kargîr a Yekitiya Herêma
Mersînê
hat kirin.
Li taxa Yenîmahalle ya Enqerê, îhaleya firotina du erseyên 22 hezar metreçargoşe yên
Yekitiya Navendî hat kirin.
Li navçeya Golbaşiyê ya Enqerê, îhaleya firotina erseya 3 hezar û 411 metreçargoşe ya
Yekitiya Navendî hat kirin.
Li Mêrsînê, îhaleya firotina cihek û dikaneke Kooperatîfa Krediyê ya Çandiniyê ya Gerdan a
girêdayî Yekitiya Herêmê ya Mersînê hat kirin.
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Li navçeya Ceyhanê ya Edenê, îhaleya firotina maleke bierse ya kagîr û bînayeke 2 qat a Kooperatîfa
Krediyê ya Çandiniyê ya Kosrelî ya girêdayî Yekitiya Herêmê ya Mersînê hat kirin.
Li navçeya Kozan a Edenê, îhaleya firotina erseya hezar û 867 metreçargoşe û 2 depoyên li ser ersê
yên Kooperatîfa Krediyê ya Çandiniyê ya Kozanê ya girêdayî Yekitiya Herêmê ya Mersînê hat kirin
Lijneya Genimê ya Tirkiyeyê (TMO) ji bo sala 2022’yan buhaya kirîna bexçeyê aşkera kir. Li gorî
vê; Padiya koma Baldo bi tonek 15000 TL, padaya koma Cammeo ji 14500 TL/ton, padiya koma
Ozgur j 14000 TL, papa koma Osmancık ji 13500 TL, koma Luna ji 12500 TL/ton wê bê sitandin.
Li gorî anketa "Xeta Birçîbûn û Xizanî" ya Türk-İşê ya meha îlonê, lêçûna xwarinê ya malbateke 4
kesî ya mehane, yanî sînorê birçîbûnê derket 7 hezar û 245 lîreyan û xeta feqîriyê jî bû 23 hezar û 600
lîre. Enflasyona xwarinê di 12 mehên dawî de ji sedî 5,15 zêde bû û ji sedî 130 derbas bû.
Di heyama ku hêza kirînê ya welatiyan kêm bû de tenê di meha tebaxê de ji ber ku li Sûkên Krediyê
yên Çandiniyê şopandina stokan baş nehat kirin de 13 milyon û 88 hezar û 788 lîre berhemên li cihê
bûyerê hatin îmhakirin.
Bihayên kirîna gulberojên ji bo sala 2022’yan îsal ji aliyê Kooperatîfên Krediyê yên Çandiniyê,
Konya Şeker, Karadenîzbirlîk û Trakya Bîrlîk ve hatin aşkerakirin, her çend ew hemû rêxistinên
cotkar bin jî, bihayên cuda ne. Trakya Bîrlîk û Konya Şeker bi rêjeya ji sedî 40 petrolê nirxê kirîna
gulberojê 12 hezar TL, Kooperatîfên Krediyê yên Çandiniyê 10750 TL û Karadenizbirlîkê jî 10500
TL aşkera kirin.
Lijneya Şîr a Neteweyî lîtreya şîrê ku di meha adarê de wek 5,70 TL hat diyarkirin, ji 15’ê gulana
2022’yan pê ve weke 7,50 TL diyar kir. Lijneya Şîr a Neteweyî pêşniyar kir ku sarinckirin, çûnûhatin
û mesrefên din ên heyî ji hêla hilberîner ve were girtin û ji ber van qutbûnên hilberîner 7,5 lîreya safî
wernegirtiye. Encumena Şîr a Neteweyî bi zêdekirina desteka prîmê ji 20 sentan bo 50 sentan, nirxê
şîr neguhert, dîsa ji 1’ê cotmehê pê ve, bû sedema dilgiraniya hilberîneran.
Li gor lîsta bihaya gubreya ure ya ku di 20’ê îlona 2022’yan da hat dayîn, bihayê gubreya TOROS a
firoşkarê 13850 TL/ton bû, li ÎGSAŞ û GEMLÎK GUBRE’yê jî bihayê febrîqayê yê berê 14000 TL
bû.
Wezareta Çandinî û Daristanan bihayê kirîna pez û berxan serê kîloyê ji 90 TL yî kir 92 TL.
Endeksa bihaya kelûpelên çandiniyê (Tarim-GFE) di meha tîrmehê de ji sedî 1,31 zêde bû, li gorî
salekê ji sedî 133,41 zêde bû.
Li gor daneyên Saziya Îstatîstîkê ya Tirkiyeyê (TUÎK) di meha îlonê de li gor mehên din endeksa
bihayê xerîdaran ji sedî 83,45 zêde bû. Enflasyona mehane li gorî meha tebaxê zêde bû û bû 3,08%.
Li Tirkiyeyê enflasyona xerîdaran her sal di meha 16’emîn de zêde bû û derket asta herî bilind a 24
salên dawî.
Li gorî daneyên Enflasyonê yên Koma Lêkolînên Enflasyonê (ENAG) ya meha îlonê, enflasyona
salane ya di meha îlonê de ji sedî 5,30 bû ji sedî 186,27, ji meha çileyê û vir ve enflasyon ji sedî
101,63 bû.
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