ـﺎن
ـﺞ ﻓﺮوﺷـ
ـﺎدﯾﻪ ﺑﺮﻧـ
ـﺲ اﺗﺤـ
رﺋﯿـ
ﺑﺎﺑـﻞ :ﮐـﺎﻫﺶ  ۱۰ﺗـﺎ  ۱۲درﺻـﺪی
ﻗﯿﻤـﺖ ﺑﺮﻧـﺞ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ رﮐـﻮد/
اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف در ﻣﺎهﻫﺎی
آﯾﻨﺪه

ﺣﺴﻦ ﺗﻘﯽ زاده ﮔﻔﺖ :اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ در ﻣﺎهﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو وﺟﻮد
دارد ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺤﺮم آزاد ﺷﺪه و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺣﺠﺎج ﺑﻌﺪ
از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻣﮑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ از اﯾﻦرو اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ ﺣﺘﻤﯽ
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﻠﻨﺎ؛ ﺣﺴﻦ ﺗﻘﯽ زاده رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻓﺮوﺷﺎن ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۲درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻧﺞ ،ﮔﻔﺖ :رﮐﻮد ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺑﺮﻧﺞ ﺣﺎﮐﻢ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮﻧﺞ
ﻧﻮ  ۲ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ
ﺑﺮﻧﺞ ﻧﻮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ رﯾﺰش ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮا اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺸﺮه زدن ﺑﺮﻧﺞ وﺟﻮد از اﯾﻦرو اﻓﺮادی ﮐﻪ

ﺑﺮﻧﺞ در اﻧﺒﺎر دﭘﻮ ﮐﺮدﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ آن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از اﯾﻦرو
ﺧﺮﯾﺪاران رﯾﺴﮏ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮداد ﺑﺮﻧﺞ ﻧﻮ ﻃﺎرم در ﺑﺎزار
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع ارﻗﺎم ﺑﺮﻧﺞ در ﺑﻨﮑﺪاری ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن
ﮐﺮد :ﻃﺎرم و ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۱۰۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﻓﺠﺮ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ۷۶
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﺷﯿﺮودی  ۶۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﻧﺪا ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۶۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﻘﯽزاده ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﮐﻢ آﺑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻓﺰود :ﮔﺮﻣﺎی زﯾﺮ  ۳۵درﺟﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﯿﺰان
ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ اﮔﺮ ﮔﺮﻣﺎ از اﯾﻦ درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮود ﻣﯿﺰان
ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی ﻃﺎرم و ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺳﺎل زراﻋﯽ
ﺟـﺎری دﻣـﺎی ﻫـﻮا ﺑـﺎﻻﺗﺮ از  ۳۵درﺟـﻪ ﻧﺮﻓـﺖ در ﮐﻨـﺎر اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع
ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽﻫﺎ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ آب ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮد از اﯾﻦرو ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن  ۵۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺮﺳﯿﻢ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﻓﺮوﺷﺎن ﺑﺎﺑﻞ ﮐﺮﺳﯽ ﺑﺮﻧﺞ را ﺣﺪود  ۷۰۰ﺗﺎ ۱
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ در ﻣﺎهﻫﺎی
ﭘﯿﺸﺮو وﺟﻮد دارد ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺤﺮم و ﺻﻔﺮ آزاد ﺷﺪه اﺳﺖ و
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺣﺠﺎج ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻣﮑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ از اﯾﻦرو
ﻣﺼﺮف ﺑﺮﻧﺞ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﭼﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﺎورزی
اراﺋﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺎزار ﺑﺮﻧﺞ ﺷﺎﻫﺪ
ﺗﻨﺶﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ؟ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﺑﺮﻧﺞ از ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ
 ۳۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ از اﯾﻦرو ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺠﯿﺮهای اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ
ﺑﺮﻧﺞ در ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﺎزار را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮﻧﺞ از ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ
 ۸۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن آﻏﺎز ﺷﻮد از اﯾﻦرو ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻻلﻫﺎ و ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن در ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ ورود ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻘﯽزاده در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻮد ،ﺳﻤﻮم و ﮐﺎرﮔﺮی  ۲ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ از اﯾﻦرو ﻗﯿﻤﺖ  ۸۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺞ ﻧﻮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزار در  ۲ﻣﺎه اﺧﯿﺮ اﻫﻤﯿﺖ دارد و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺘﻮان دوﺑﺎره ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ را در ﺳﻔﺮهﻫﺎی ﻣﺮدم
ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﮐﺸﺎورزی
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ

