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ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﺴﻨﺎ ،ﺳﯿﺪﻣﻬﺪی ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ
اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ روزﻫﺎی اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺖ و
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز و رﮐﻮد ﺣﺎﮐﻢ در ﺑﺎزار ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺒﺎرﻫﺎ روﻧﻖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﺠﺎر ﭼﻨﺪان راﻏﺐ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺒﻮده و ﺣﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۹۰درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎزار رﮐﻮدی اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ،ﭘﯿﺶ از
ﻫﻤﻪ ﺗﺠﺎر اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را درک ﮐﺮده و ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﮐﺮدن ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﻮل آﻧﻬﺎ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را وارد ﺑﺎزار ﮐﻨﻨﺪ.
ﻻﺳﺘﯿﮏ و ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻻی اﻧﺒﺎرﻫﺎ
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ دارﻧﺪﮔﺎن اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﮐﺎﻻی ﺗﺠﺎرﺗﯽ ،ﺳﺮاﻫﺎ و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد دارای ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻀﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ
ﻧﻤﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺣﺠﻢ اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺑﻪ
ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺷﺎک ،ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ اﺧﺘﺼﺎص
ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﺸﺎورزی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮرم ﻣﻮﺟﻮد در
ﮐﺸﻮر ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻟﭙﻪ  ۸۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺖ و اﻣﺴﺎل اﯾﻦ
رﻗﻢ ﺑﻪ  ۱۲۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺞ ﻧﯿﺰ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻌﺎدل
 ۹۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن داﺷﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ  ۱۵۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﻮرم ﺑﻮده و ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﺶ
ﻣﯽآﯾﺪ اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﮐﺎﻻ
ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮاردی اﺧﺘﺼﺎص ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن
ﻻﺳﺘﯿﮏ و ﻗﻄﻌﺎت ﺧﻮدرو ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﻧﺒﺎرﻫﺎ را ﭘﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺣﻮزه ﺧﻮدروﻫﺎی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮرﻣﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ وﺟﻮد دارد ،ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ
در ﺣﻮزه ﺧﻮدروﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﭘﺮاﯾﺪ ۱۱۲
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ  ۱۲۵۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮرم  ۱۰ﺗﺎ  ۱۲درﺻﺪی ﻫﻢ رﯾﺸﻪ در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ
ارز دارد.
ﺗﻘﻠﺐ در ﺑﺎزار ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ دارﻧﺪﮔﺎن اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﮐﺎﻻی ﺗﺠﺎرﺗﯽ ،ﺳﺮاﻫﺎ و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻃﯽ روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ۱۲۰۰۰
ﺗﻦ ﺑﺮﻧﺞ از ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن وارد اﯾﺮان ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﺑﺎزار اﺷﺒﺎع
ﺷﻮد و ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺞ ﻧﯿﺰ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۸۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﮐﺸﺎورزی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﻣﮕﺮ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ اﯾﻦ
ﻣﺎهﻫﺎ واردات ﺑﺮﻧﺞ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﺮﻧﺞ
وارد اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل  ۹۰ﺗﺎ  ۹۵درﺻﺪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ
اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﺪهای دﻻل آن را ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ
وارد ﺑﺎزار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وی در اداﻣﻪ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺑﯿﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮادی ﮐﻪ در
اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﺸﮑﺒﺎر و ﺧﺮﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل آﻧﻬﺎ را ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﯿﺎز ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﺮﻣﺎ در دﻣﺎی زﯾﺮ ﺻﻔﺮ درﺟﻪ ،اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در
ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد و در ﯾﺨﭽﺎلﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﺮش ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﺸﺎورزی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در
ﻣﺎهﻫﺎی اول ﺳﺎل و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﺎﻻﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺎهﻫﺎی ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن
ﻣﯽﺷﻮد ،در اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪهاﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ دارﻧﺪﮔﺎن اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﮐﺎﻻی ﺗﺠﺎرﺗﯽ ،ﺳﺮاﻫﺎ و ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﺻﻨﻒ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت اﺻﻠﯽ ﻣﺎ ﺑﺤﺚ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﺎﻟﯿﺎت ارزش اﻓﺰوده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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