دﺑﯿـﺮ اﻧﺠﻤـﻦ ﺑﺮﻧـﺞ ﮐﺸـﻮر :دﻟﯿـﻞ
ﻣﻨﻄﻘـﯽ ﺑـﺮای اﻓﺰاﯾـﺶ ﻗﯿﻤـﺖ ﺑﺮﻧـﺞ
وﺟﻮد ﻧﺪارد /ﺗﺨﻠﻒ ﺟﺪﯾﺪ در ﻋﺮﺿﻪ
ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی داﺧﻠﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﻧﺎﻇﺮ اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﺑﺮﻧﺞ در ﺣﺎل رخ دادن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮ
ﻫﺸﺪار دادهاﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻫﯿﭻ واﮐﻨﺶ ﻣﻮﺛﺮی از آنﻫﺎ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.

ﺟﻤﯿﻞ ﻋﻠﯿﺰاده ﺷﺎﯾﻖ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻠﻨﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل ۹۷اﺳﺖ،
اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ در
ﻣﺮدادﻣﺎه ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺎﻫﺶ و ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺎ ﻓﺼﻞ
ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻌﺪی ،روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.

وی اداﻣﻪ داد :روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻧﺞ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺒﺪا ﺗﻮﻟﯿﺪ آن
ﭼﻨﺎن ﮐﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ ﻧﺮخ ﺑﺮﻧﺞ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎ
و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻣﯽﺷﺪ.
ﻋﻠﯿﺰاده ﺷﺎﯾﻖ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻧﺞ در
اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﺎ  ۳۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﺮخ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎزل در ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ از ﮐﺸﺎورزان ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﻬﺎﻧﻪ دﻻﻻن ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻧﺞ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺳﺎﻟﺠﺎری ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﻠﯿﺰاده ﺷﺎﯾﻖ ،ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻧﺞ در
ﻣﺒﺪا ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۷ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ.
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از رواج ﺗﺨﻠﻔﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی
داﺧﻠﯽ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼط ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی درﺟﻪ ﯾﮏ
 ۲ﺗﺎ  ۳درﺻﺪی ﺧﺮده ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی رﻗﻢ ﭘﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﺎ
ﺑﻮدهاﯾﻢ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮای ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺧﺘﻼط  ۷ﺗﺎ
 ۸درﺻﺪی ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی ﮐﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی درﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در
ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺨﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ.
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ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﺑﺮﻧﺞ در ﺣﺎل رخ دادن اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻧﺎﻇﺮ
ﻫﺸﺪار دادهاﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻫﯿﭻ واﮐﻨﺶ ﻣﻮﺛﺮی از آنﻫﺎ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.

