دﺑﯿـﺮ اﻧﺠﻤـﻦ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻗﻨـﺪ و ﺷﮑـﺮ
ﺧـﺒﺮ داد :ﮐـﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤـﺖ ﺷﮑـﺮ ﺑـﻪ
ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۳۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ ﻃﯽ ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ در
واردات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﺣﺪود
 ۴۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ ،اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﮑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ روز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ
اﺳﺖ و ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۷۰۰ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺮاﮐﺰ
ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻬﻤﻦ داﻧﺎﯾﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﺎنﻫﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ،
ﻫﻤﺪان و اﺳﻼمآﺑﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺷﮑﺮ ﺧﻮد از ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ را آﻏﺎز
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ در ﺑﺎزار ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻪ
ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۲۷۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ آﻏﺎز ﺷﺪن ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﮑﺮ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺰوﯾﻦ ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﻏﯿﺮه ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﺷﮑﺮ درب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ
 ۲۵۲۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻪ درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ

ﺣﺪود  ۲۶۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮﺳﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۰درﺻﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺪود ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۲۹۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد.
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺷﮑﺮ
در اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﻨﺪ
اﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﮑﺮ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و
ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦﮐﻪ از ﻫﻢآﮐﻨﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ داﺧﻞ اﺛﺮ ﺧﻮﺑﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﺷﮑﺮ در ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر و ﺗﻬﺮان را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ
آﯾﻨﺪه و ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﮑﺮ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺠﻮار ﺗﻬﺮان ،ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﺎدل ﺷﻮد.
داﻧﺎﯾﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ و
ﻣﺘﻌﺎدلﺗﺮ ﺷﺪن آن در ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺣﺴﺎس
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﮐﻤﺒﻮد در ﻋﺮﺿﻪ ﺷﮑﺮ وﺟﻮد دارد ،آن را ﺑﺮای ﯾﮏ
ﻣﺎه ﺧﻮد ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﮑﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ در ﺑﺎزار روﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎذب ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻠﯽ
ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ در ﺑﺎزار اﺳﺖ.
وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻋﺮﺿﻪ ﺷﮑﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ و
اﯾﻦﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺪود  ۱۵روز زودﺗﺮ از ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎز
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ از
ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮد و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ از
ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ و ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۶۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم

