ﭼﺮاﯾﯽ ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ
ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن
][ad_1
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺮاز  ،در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﻠﻮل ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ،اﻓﺰاﯾﺶ اﻓﺴﺎر
ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮ ﻣﺼﺮف ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻮﺷﺖ ،ﺣﺒﻮﺑﺎت ،ﺑﺮﻧﺞ و…ﺑﻪ
ﻣﻌﻀﻠﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه و دﻫﮏﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺿﻌﯿﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺒﺪل
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﻘﺶ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﺑﺨﺼﻮص ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی در ﮐﻨﺘﺮل و ﺛﺒﺎت ﻧﺮخ ﺑﺎزار ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺘﻤﺎن اﺳﺖ ،ﻟﺬا
ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ،اﻗﺪاﻣﯽ ﺟﺪی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص )ﮐﻨﺘﺮل
ﺑﺎزار( ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﺪه و در ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،در ﺻﻮرت وﺟﻮد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ،اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.
ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ،وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت )ﻧﻌﻤﺖ زاده( ﺿﻤﻦ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ
ای ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺧﺼﻮص ﺑﺎﻻ
رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻧﺞ ،ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﮔﻮﺷﺖ ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻋﻼم ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺷﺪ.
آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻧﻌﻤﺖ زاده ،ﻋﻨﻮان داﺷﺘﻪ ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ارز ﻣﺒﺎدﻟﻪای
ﺑﺮای واردات ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻮﺷﺖ )در اﯾﺮان(
ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد.
ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ واردات ﮔﻮﺷﺖ
ﻇﺎﻫﺮاً وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺟﻨﺪان ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ واردات ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺪارد،
اﮔﺮﭼﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺷﺎﻫﺪ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ رﺳﻤﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ از
ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎﻣﻪ ارﺳﺎﻟﯽ وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص واردات ﮔﻮﺷﺖ دارد.
وی )وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ( در ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﻗﻮم ﺷﺪه ﻓﻮق ،ﻋﻨﻮان داﺷﺘﻪ :ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺑﺎ
دوﺳﺘﺎﻧﻤﺎن در ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد واردات ،واﻫﻤﻪ ای
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد

ﺑﺎزار ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﮏ ﯾﺎ
دو روزه ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻌﻤﺖ زاده در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﻧﯿﺰ ﻋﻨﻮان داﺷﺖ :اﻓﺰاﯾﺶ 10
ﺗﺎ  12درﺻﺪی ﻧﺮخ ﺑﺮﻧﺞ در ﻃﻮل دو ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺎد
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮاز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ واردات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻮد) .ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن(
وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ
اﺳﺖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ارز ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻋﺮﺿﻪ
و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺬﮐﻮر دﻻﻟﯽ و دﻻﻻن
اﺳﺖ ،درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ دﻻﻻن در ﺷﺮاﯾﻄﯽ از اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ ،ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮازﻧﻪ ﻻزم ﻣﯿﺎن ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺸﻮد.

وﻗﺘﯽ ﺗﻮپ ِ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﺮﻧﺞ در ﻧﯿﻤﻪ زﻣﯿﻦ ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ﻣﯽ اﻓﺘﺪ

آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ از اﻇﻬﺎرات ﻣﺴﯿﺢ ﮐﺸﺎورز ،دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺞ
ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺘﺒﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﺮﻧﺞ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺸﺎورز ،ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻧﮑﺮده ،اﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎد
ﺗﻠﻮﯾﺤﯽ وی از ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪۀ ﻣﺤﺪود ﺑﺮای واردات ﺑﺮﻧﺞ از
ﺳﻮی وزارت ﺟﻬﺎد ،ﺑﻪ روﺷﻨﯽ اﯾﻦ ذﻫﻨﯿﺖ را ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ
وی ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ،ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻧﺞ اﺳﺖ.
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺞ در ﮔﻔﺖ و
داﺷﺘﻪ؛ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪۀ ﻣﻘﻄﻌﯽ از ﺳﻮی
ﺧﻮردن ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺗﺠﺎری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ را ﻧﯿﺰ

ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻋﻨﻮان
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻫﻢ
ﺷﺪه و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،زﻣﯿﻨﻪ
ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

وی ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ دوره ﻣﺤﺪود را ﺑﺮای
واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده )ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  31ﺗﯿﺮﻣﺎه( و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻧﺞ از ﺳﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮐﺸﺎورز اﻋﻼم ﮐﺮده ،ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﺷﺮاف و آﮔﺎﻫﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ،ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻧﺞ از ﺛﺒﺖ
ﺳﻔﺎرش ﻗﺒﻠﯽ ﺗﺎ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺟﺪﯾﺪ  300دﻻر ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺗﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ،اﯾﻦ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﻣﺮدم ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ وارد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻧﺞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺮی ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ ﺑﺮﻧﺞ در ﮐﺸﻮر ،اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ  300ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از
ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﺪیﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
آنﭼﻨـﺎنﮐﻪ وی ﻋﻨـﻮان ﮐـﺮده ،اﯾـﻦ اﻓﺰاﯾـﺶ ﻗﯿﻤـﺖ ﺑـﺎﻋﺚ ﺷـﺪه ﺗـﺎ
واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ واردات ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪی ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ
از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب و ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ.

اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد واردات ﻧﺪارد؟!

اﮔﺮﭼﻪ در ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﻗﻮم ﺷﺪه از ﺳﻮی وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ،اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺧﺼﻮص واردات ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ واﻫﻤﻪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻨﺼﻮر ﭘﻮرﯾﺎن ،رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دام زﻧﺪه ﮐﺸﻮر
ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻤﺒﻮد ﺧﺎﺻﯽ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
وی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﮐﻤﺒﻮدی در اﯾﻦ ﺣﻮزه
وﺟﻮد ﻧﺪارد و رﯾﺸﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ را ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺑﺎزار ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد،
زﯾﺮا ﮔﺮاﻧﯽ ﮔﻮﺷﺖ در ﻻﺷﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﯽ در
آن ﻧﺪارﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دام زﻧﺪه ﮐﺸﻮر ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :ﻓﺮوش ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده و ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻈﺎرت در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻌﯽ
اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد وی ﮔﻮﺷﺖ )ﻣﺨﻠﻮط( ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  32ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﭘﻮرﯾﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :واردات ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﺎره ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ و در ﺻﻮرت ﻣﺪ ﻧﻈﺮ
ﻗﺮار دادن اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪی )ﻻزم( در آن ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد ،ﺑﻪ
ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻓﺰاﯾﺶ ِ ﻗﯿﻤﺖِ ﮔﻮﺷﺖِ ﺗﻮﻟﯿﺪی ِ داﺧﻞ ،ﻣﯽ ﺗﻮان
زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺎدرات آن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی را ﻣﯽ
ﭘﺮدازﻧﺪ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ واردات ﮔﻮﺷﺖ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی

آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎز داﺧﻠﯽ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮد.
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪه ،ﻣﺤﻘﻖ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎدی در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﺮورت دﻗﺖ ﻧﻈﺮ و ورود ﻣﺠﺪاﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮای
ﻣﻬﺎر و ﮐﻨﺘﺮل اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ در ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮ ﻣﺼﺮف و اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺮدم
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮔﺮاﻧﯽﻫﺎ را در اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻓﺎرغ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﮔﺮاﻧﯽ ﻫﺎ )ﮐﻤﺒﻮد
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ( ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را از ﻧﻈﺮ دور
داﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت و اﻗﻼم ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎص در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺎه
رﻣﻀﺎن ،ﺷﺐ ﯾﻠﺪا ،ﻧﻮروز و…ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺮات ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﻮده اﯾﻢ.
ﺑﺨﺸﻨﺪه ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻃﺮاﺣﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮ و ﺳﺎزﻧﺪه ،زﻣﯿﻨﻪ و ﻋﺮﺻﻪ را
ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪود و ﺗﻨﮓ ﺳﺎزﻧﺪ.
ﻣﺤﻘﻖ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺧﺮﯾﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم و اﻗﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وارد اﺳﺖ ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﯾﺎم ﺧﺎص،
ﺑﺎ ﺗﻬﯿﻪ و ﺧﺮﯾﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﯿﺎز ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻈﺎرت ﺻﺤﯿﺢ و ﻗﺎﻋﺪهﻣﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ذیرﺑﻂ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﮔﺬﺷﺖ و اﻣﯿﺪ
آن ﻣﯽ رود ،ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﻻزم و اﻟﺒﺘﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از
ﺑﺮوز ﻣﻮارد اﯾﻦﭼﻨﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه ﻣﺠﺪداً ﺷﺎﻫﺪ ﺗﮑﺮار
ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ در اﻗﻼم و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮ ﻣﺼﺮف ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ.
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