وزارت ﺟﻬـﺎد :ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻫﺴـﺖ؛ اﮔـﺮ
ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺖ

ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﺎﺧﯿﺮ وزارت ﺟﻬﺎد در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺴﺮی از ﻣﺤﻞ واردات و
آزادﺳﺎزی ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ذﺧﺎﯾﺮ در ﺑﺎزار،ﻫﻤﭽﻨﺎن روﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و
ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ اذﻋﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺘﺮل ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﮐﻔﺎف ﻣﺼﺮف را ﻧﻤﯽدﻫﺪ و
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺎز داﺧﻠﯽ از ﻣﺤﻞ واردات ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد .اﻣﺎ وزارت
ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای واردات و اﺟﺘﻨﺎب از
آزادﺳﺎزی ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺞ در ﺑﺎزار  ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﻌﺎدل ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ را
در ﺑﺎزار ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﯾﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺧﻮد را
در ﭘﺸﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده و ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮﻧﺞ
را ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻋﺪم ﻋﺮﺿﻪ ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﻻاﻗﻞ در ﺑﺮﻫﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮﻧﺞ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ ،ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺎزار ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺑﺎﻻ ﺑﺮود.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ﺗﻠﻮﯾﺤﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺧﻮد در ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺑﺎزار اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﻗﺒﻮل دارﻧﺪ؛ ﭼﻪ آﻧﮑﻪ ﮐﺎوه ﺧﺎﮐﺴﺎر در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
ﻣﻬﺮ در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﻧﺎﺷﯽ از
ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﺒﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﻣﺎ ﮐﻤﺒﻮد

ﺑﺮﻧﺞ ﻧﺪارﯾﻢ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺪارد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﻏﻼت و ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﯿﺰان
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ در ﺳﺎلﺟﺎری را ۲.۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺮﻧﺞ
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد دارد و درﺣﺎل ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻐﺎزهﻫﺎ و ﻣﯿﺎدﯾﻦ
ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ﮐﺎوه ﺧﺎﮐﺴﺎر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﻤﺒﻮد ﻋﺮﺿﻪ
ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،اداﻣﻪ داد :ﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻻزم را اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ اﻣﺎ
اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺠﺎر آن را اﺣﺘﮑﺎر ﮐﺮده و وارد ﺑﺎزار ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺪارد.
ﺧﺎﮐﺴﺎر ﺑﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ در
ﮐﺸﻮر ﺣﺪود دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۰۰ﻫﺰارﺗﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺎز
ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺪود  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ۸۰۰ﻫﺰارﺗﻦ ﮐﻤﺒﻮد در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ دارﯾﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﻧﺒﺎﯾﺪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار
ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮاﮐﻪ اﻻن ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺖ و ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﻪ
ﺑﺎزار زﯾﺎد اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﻓﺰود :اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ
ﮐﻤﺒﻮد  ۸۰۰ﻫﺰارﺗﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ  ۶ﻣﺎه دﯾﮕﺮ اﯾﻦ
اﺗﻔﺎق رخ دﻫﺪ ﻧﻪ اﻻن ﮐﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺮای ﺟﺒﺮان اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد ،ﻣﻘﺪاری واردات
ﭘﯿﺶ از ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮﻧﺞ
داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺪدا واردات اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺎدل در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ
ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد.
ﺧﺎﮐﺴﺎر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮﻧﺞ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در
ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻗﯿﻤﺖ ارﻗﺎم ﭘﺮﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺮﻧﺞ ﮐﯿﻔﯽ ﻫﻢ در ﮔﯿﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
در ﺳﺎلﺟﺎری دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۰۰ﻫﺰارﺗﻦ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد
رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺪارد؛ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻋﺮﺿﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد؟

ﺧﺎﮐﺴﺎر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﮔﯿﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران
ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۷۰۰ﻫﺰارﺗﻦ اﺳﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮﻧﺞ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎ
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺸﺖ ﻣﺠﺪد و
رﺗﻮن ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺮداﺷﺖ و وارد ﺑﺎزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
اﻣﺎ اﻻن ﺳﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺮدم ﻫﻤﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﮔﯿﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران را
ﻣﺼﺮف ﮐﺮده و آن را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ!؟
وی اﻓﺰود :ﻗﻄﻌﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و اﻻن ﺑﺮﻧﺞ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮔﺮان ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻬﺮ ،روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﻏﺬاﯾﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﮔﻔﺖ :از ﺟﻤﻠﻪ
دﻻﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻧﺞ داﺧﻠﯽ را ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﺑﺎزار ﺑﺮﻧﺞ
وارداﺗﯽ و ﻫﻨﺪی ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺎزار ﺑﺮﻧﺞ داﺧﻠﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺪﻟﯿﻞ
ﺷﺎﯾﻌﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻨﺪی ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزار ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ رﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ داﺧﻠﯽ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺮﻧﺞ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺪ.
رﺳﺘﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﺮﻧﺞ ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺴﺖ،
اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺗﻤﺎم ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ،ﮐﻢ و ﮐﺎﺳﺘﯽ
ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزاررﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ ،ﻧﺒﻮد ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻗﻮی
ﺑﺎزاررﺳﺎﻧﯽ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی اﺳﺖ.

