ﭘﯿﺎز از ﻣﻮز ﮔﺮان ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ!
][ad_1
… ،ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻗﻼم ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده،اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﯽ اﻗﻼم از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻮز ،ﮔﯿﻼس و ﭘﯿﺎز ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش
ﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ اﻧﻮاع ﻣﯿﻮه ﻫﺎی ﻧﻮﺑﺮاﻧﻪ در
ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮐﺎﺳﺘﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ اﻗﻼم
ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﻪ در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ درﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع …
ﻧﺎﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﺧﺮﻧﺪ و در ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ از ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎ در اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺧﯿﺎﻟﺸﺎن راﺣﺖ ﺑﺸﻮد و
ﭘﺲ از آن ذﺧﺎﯾﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎز ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎﯾﯽ
ﻧﺠﻮﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ .ﭘﯿﺎز ﮐﺎر ﺟﻐﺘﺎﯾﯽ
اﻓﺰود :ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﺎورزان ،از ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻣﺼﺮف
ﺑﺎﻻی آب ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺮﺑﺰه و ﻫﻨﺪواﻧﻪ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪم و ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﯿﺎز روی
آوردم… ،
ﻣﺼﺮف ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ و
زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎ آﻣﺎده ﺷﻮد .از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ زﻧﺠﯿﺮه ای ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ورود ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اوﻟﯿﻪ و اﯾﺠﺎد ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ
در ﻣﻮرد زﻣﺎن و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ** .وﺿﻌﯿﺖ ارز در ﺑﺎزار …
… در ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﺳﯿﺐ ﻗﺮﻣﺰ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  5500ﺗﻮﻣﺎن ،ﺳﯿﺐ زرد
ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  5000ﺗﻮﻣﺎن ،اﻧﮕﻮر ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  5000ﺗﻮﻣﺎن ،ﻣﻮز ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ 4000
ﺗﻮﻣﺎن ،ﺑِﻪ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  10ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﻧﺎرﮔﯿﻞ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  6000ﺗﻮﻣﺎن،
ﺧﯿﺎر درﺧﺘﯽ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  3000ﺗﻮﻣﺎن ،ﺧﯿﺎر ﺑﻮﺗﻪ ای ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  3500ﺗﻮﻣﺎن و
آﻧﺎﻧﺎس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮان ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  15ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد .در ﻣﯿﺎن اﻗﻼم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮه ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺐ …
ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﻻﺷﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار
ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم  31ﻫﺰار و  500ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﻮﺷﺖ وارداﺗﯽ از اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم  33ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮی ﺗﻬﺮان ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺗﻮﺳﻠﯽ اﻓﺰود :واردات و ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ

وﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮازﯾﻦ ذﺑﺢ ﺷﺮﻋﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد… .
… در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اﯾﺮان در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺖ و در
ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺎی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم از ﺟﺎﻧﺐ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﻤﻮدار  1ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺣﺪود 17
ﻫﺰار ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
آن ﺑﯿﺶ از  9ﻫﺰار و  100ﺗﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ .اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﺪود 7
ﻫﺰار و …
ﻣﺎل ﺳﺎزﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺒﺎع از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎری
ﻧﻮﺳﺎز ﻓﺮوش ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎزه ﺳﺎز آﻣﺎده ﺗﺤﻮﯾﻞ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،اﺧﯿﺮا اﺟﺮای
ﯾﮏ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﺠﺎری در اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎ را
آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ .در ﻗﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ،اﯾﺠﺎد ﺷﻬﺮﺑﺎزی و ﻓﻀﺎﻫﺎی
ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻐﻔﻮل ،در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران
و ﻣﺎﻟﮑﺎن اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎری ﻧﺴﻞ دوم ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﺻﻮرت اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ در ﻣﺎل ﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯿﺰان ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﯾﻦ ﺑﺎزار از
رﮐﻮد ﻓﺮوش ﺧﺎرج ﺷﻮد… .
… ورود ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روزه ﺑﻪ رﯾﻨﮓ ﮐﺸﺎورزی در ﻫﻔﺘﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ روزه ﮔﻔﺖ 8 :ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻮﺟﻪ ﯾﮏ
روزه از روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﮐﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ  1800ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻗﺼﺪ
دارﯾﻢ ﺗﺎ  300ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮﺟﻪ وارد ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﺷﻮﻧﺪ… .
ﭼﯿﻦ در ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺑﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺑﺎزار ﺑﻮد .اﻣﺎ
روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﯿﺐ آرام اﺣﺘﻤﺎﻻ ً اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﻋﻠﺖ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ام ام ک ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﯽ دﻫﺪ و ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺰاق
ﻫﻢ در ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  .ورق ﻫﺎی ﮔﺮم ﺿﺨﺎﻣﺖ  2.5ﺗﺎ 15
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺒﺎرﮐﻪ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی داﺷﺖ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ
 300رﯾﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ اﻋﻼم ﻣﯿﺸﺪ .ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎوﯾﺎن از
روز ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ …
… ،ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن روی ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﻫﻢ
ﮐﺸﯿﺪه .ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻋﻠﯽ ﺣﻤﺰه ای ،رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺘﻦ ﻏﺮب ﻫﻢ در
ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺷﺮق ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﮔﺮان ﮐﺮدن ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ،ﮔﺮان ﻓﺮوﺷﯽ و ﺗﺨﻠﻒ
ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  94اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد

ﺑﺎزار ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﻣﻌﺪن داران ،ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را زﯾﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﺑﺘﻦ ﻣﯽ ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ …
… ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺎزاد ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺎزار اﻣﻼک ﺗﺠﺎری اﺳﺖ .ﻧﺒﻮد زﻣﯿﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺐ و وﺳﯿﻊ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎل در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری از دﯾﮕﺮ
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮد؛ ﻋﻤﺪه زﻣﯿﻦ
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮی اﻣﮑﺎن و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ ﻣﺎل ﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ﺗﺠﺎری را دارﻧﺪ… ،
… ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ام وی ام  550ﺑﺎ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ  ،CVTﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ ﺑﺎ
ﮐﺎرﮐﺮدی در ﺣﺪود  33ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ،ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ در
اﺧﺘﯿﺎرم ﻗﺮار داﺷﺖ .ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻧﻨﺪه
را ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ در اﺑﺘﺪا ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ.
اﯾﻦ ﺳﺪان  4درب در ﺳﺎل  2013و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان …
ﮔﺮان ﻓﺮوﺷﯽ ﮔﻮﺷﺖ وارداﺗﯽ ﻓﺎرس| ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﮔﺮان ﻓﺮوﺷﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎی وارداﺗﯽ  29ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺎ ﻧﺮخ 31
ﻫﺰارو 500ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  36ﺗﺎ  39ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﻣﻨﺼﻮر ﭘﻮرﯾﺎن رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺗﺄﻣﯿﻦ دام زﻧﺪه ﮔﻔﺖ :ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ
ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﮔﻮﺷﺖ را ﺗﺎ ﺣﺪود  40و
ﭼﻨﺪﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ …
… رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺗﺎﻣﯿﻦ دام زﻧﺪه در ﻣﻮرد آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻮﺷﺖ
ﺑﺎزار و ﺗﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن دام ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺒﻮه در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ وﺟﻮد ﻧﺪارد .وی ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺗﻌﻄﯿﻼت در ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﯽ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ ،دام زﻧﺪه
در ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺑﻪ  14ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه و ﻻﺷﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﺷﺪه  32ﻫﺰار و
 500ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ… .
ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ روﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن راه اﻧﺪازی
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺮاردادﻫﺎی آﺗﯽ روی ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻠﺰات ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ وﺟﻮد
ﯾﮏ ﺑﺎزار ﻧﻘﺪ ﻗﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻧﺨﺴﺖ از ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﭙﺮده ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد .وی اﻓﺰود :ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی
ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﭙﺮده اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﻒ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﻣﮑﺎن راه اﻧﺪازی اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ آﺗﯽ و
آﭘﺸﻦ ﻓﻠﺰات …

ﺑﯿﺎورد اﻣﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ،زﻣﺰﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد اﺣﯿﺎی ﻧﻮع
ﺟﺪﯾﺪی از آن ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﻮوﻻن وزارت ﺻﻨﻌﺖ،
ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ،اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد .اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن واﮐﻨﺶ ﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻣﺠﻠﺲ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮔﻔﺖ… :
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