ﺻـﺎدرات ﻫﻨـﺪواﻧﻪ ﻣﺘﻌـﺎدل ﺷـﺪ/
ﺳـﺮدرﮔﻤﯽ ﻣـﺮدم ﺗﻘﺎﺿـﺎی ﻣﯿـﻮه را
ﮐﺎﻫﺶ داد

ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی ﮔﻔﺖ :ﻧﺮخ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮهﺑﺎر
روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ و ﺳﺮ
درﮔﻤﯽ ﻣﺮدم ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻨﻮز ﻣﺮدم ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﻣﺨﺎرج و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﻠﻨﺎ؛ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺮادﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﺳﺮدرﺧﺘﯽ در
ﻣﯿﺪان ﻣﯿﻮه و ﺗﺮهﺑﺎر ،ﮔﻔﺖ :زردآﻟﻮ ،ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار آﻣﺪهاﻧﺪ و
از ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﻫﻠﻮ و ﺷﻠﯿﻞ در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺑﺎ اﻋﻼم ﻧﺮخ ﻧﻮﺑﺮاﻧﻪﻫﺎی ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﺑﻬﺎره ،ﮔﻔﺖ :زردآﻟﻮ در ﻣﯿﺪان
ﻣﯿﻮه و ﺗﺮهﺑﺎر ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۳۰ﺗﺎ  ۶۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای و
ﺷﻤﺎل ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۳۰ﺗﺎ  ۶۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۴ﺗﺎ  ۶ﻫﺰار و
 ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻔﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻣﺮادﯾﺎن اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﻧﻮﺑﺮاﻧﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و
ﻣﺼﺮف ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﭼﻮن ﭘﺮﺗﻘﺎل ،ﺳﯿﺐ و ﮐﯿﻮی از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﺑﻬﺎره اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .از ﻫﻤﯿﻦ روی ،در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﯿﺐ و ﭘﺮﺗﻘﺎل اﻓﺖ ﮐﺮده و ﺳﯿﺐ زرد ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۱۵ﺗﺎ  ۳۰ﻫﺰار

ﺗﻮﻣﺎن و ﺳﯿﺐ ﻗﺮﻣﺰ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۸ﺗﺎ  ۲۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ روﻧﺪ ﺻﺎدرات ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ،
ﮔﻔﺖ :ﺻﺎدرات ﻫﻨﺪواﻧﻪ ﮐﻢ ﺷﺪه اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﯿﻮه را در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺮادﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﺑﺎزار ﺻﯿﻔﯽﺟﺎت ﻣﺘﻌﺎدل اﺳﺖ،
اﻓﺰود :ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۵ﺗﺎ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﮐﺪو ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ۶
ﺗﺎ  ۹ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﺑﺎدﻧﺠﺎن ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۳ﺗﺎ  ۶ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﺧﯿﺎر ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ
 ۳ﺗﺎ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۹ﺗﺎ  ۱۴ﻫﺰار ،ﻧﺨﻮد ﺳﺒﺰ
ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۳ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی؛ ﻋﻤﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎﻗﻼ در ﻣﯿﺪان  ۲ﻣﺎه اﺳﺖ ﺑﺎﻗﻼ از اﺑﺘﺪای
ﺳﺎل از دزﻓﻮل ،ﮐﺎﺷﺎن و ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر آﻏﺎز و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﻗﻼ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﻋﺮﺿﻪ و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ؛ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻗﻼ در ﻣﯿﺪان ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۳ﺗﺎ ۶
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮهﺑﺎر ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻧﺮخ ﻣﯿﻮه و ﺗﺮهﺑﺎر روﻧﺪ
اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ و ﺳﺮ درﮔﻤﯽ
ﻣﺮدم ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻫﻨﻮز ﻣﺮدم ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﻣﺨﺎرج و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی؛ ﺳﺒﺰیﻫﺎی ﺑﻬﺎره ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﮕﺮ و رﯾﻮاس ﺑﺎ ﺑﺎرشﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻇﺮف ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ
ﺷﻮﻧﺪ .ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺒﺰی ﺧﻮردن در ﻣﯿﺪان ﻣﯿﻮه و ﺗﺮهﺑﺎر ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۵ﺗﺎ ۹
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺮادﯾﺎن در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﺎل ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺘﻌﺎدل و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ

