رﺋﯿـﺲ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﻗﻨـﺎدان :ﺷﯿﺮﯾﻨـﯽ
ﮔﺮان ﻣﯽﺷﻮد
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻗﻨﺎدان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ  ۳۴درﺻﺪی دﺳﺘﻤﺰد و
ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاداوﻟﯿﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ در ﺳﺎل  ۹۸اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛
ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ در  ۵ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺷﺪ  ۷۱ﺗﺎ  ۱۱۸درﺻﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻮاد
ﺑﺮﺧﯽ
دﯾﮕﺮ
ﺷﺪه

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﺧﯽ
اوﻟﯿﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آرد ،روﻏﻦ ﻣﺎﯾﻊ ،ﺷﮑﺮ و ﺑﺮﺧﯽ اﻗﻼم
ﺑﻮدهاﯾﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﻗﻨﺎدان اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻗﻨﺎدان ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ﺑﺨﺼﻮص
اﻓﺰاﯾـﺶ  ۳۴درﺻـﺪی دﺳـﺘﻤﺰد و ﺣﻘﻮق ﮐـﺎرﮔﺮان در ﺳـﺎل ﺟـﺎری ،ﻗﯿﻤـﺖ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺮای ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ درﺑﺎره ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ

ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺎ در ﺣﺎل آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد
اوﻟﯿﻪ و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ اﻋﻼﻣﯽ از ﺳﻮی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻗﻨﺎدان در ﺳﺎل  ۹۷ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎل  ۹۲رﺷﺪی
ﺑﯿﻦ  ۷۱ﺗﺎ  ۱۱۸درﺻﺪ داﺷﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ،۹۷
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻗﻨﺎدان ﺑﺮای ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ،ﺑﻪ ﻗﻨﺎدان و
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻮز را داد ﮐﻪ وزن ﺟﻌﺒﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ را در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ اﺣﺘﺴﺎب ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻌﺒﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  ،۹۷ﻫﺮﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ
ﺑﺮﻧﺠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  ۱۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺗﺮ و ﺧﺎﻣﻪ ای درﺟﻪ ﯾﮏ ۲۱
ﻫﺰار و ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪی  ۱۷ﻫﺰار و ،۵۰۰ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ زﺑﺎن و
ﭘﺎﭘﯿﻮﻧﯽ  ۱۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﮐﯿﮏ ﯾﺰدی  ۱۳ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش در ﺳﺎل  ۹۶ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺗﺮ  ۲۱ﻫﺰار
و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ زﺑﺎن ،ﺑﺮﻧﺠﯽ و ﭘﺎﭘﯿﻮن  ۱۸ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ،ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ داﻧﻤﺎرﮐﯽ  ۱۷ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ﻫﺮ
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐﯿﮏ ﯾﺰدی  ۱۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
در ﺳﺎل  ۹۵ﻧﯿﺰ ﻫﺮﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮﻧﺠﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  ۱۲۵ﻫﺰار رﯾﺎل،
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺗﺮ و ﺧﺎﻣﻪ ای درﺟﻪ ﯾﮏ  ۱۵۰ﻫﺰار رﯾﺎل ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪی ۱۲۰
ﻫﺰار رﯾﺎل ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ زﺑﺎن و ﭘﺎﭘﯿﻮﻧﯽ  ۱۲۵ﻫﺰار رﯾﺎل و ﮐﯿﮏ ﯾﺰدی ۹۰
ﻫﺰار رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﺎل  ۹۴ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﻫﺮﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺗﺮ و ﺧﺎﻣﻪای درﺟﻪ ﯾﮏ  ۱۲۵ﻫﺰار
رﯾﺎل ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ داﻧﻤﺎرﮐﯽ  ۹۶ﻫﺰار رﯾﺎل ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ زﺑﺎن و ﭘﺎﭘﯿﻮﻧﯽ ۱۰۵
ﻫﺰار رﯾﺎل ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮﻧﺠﯽ درﺟﻪ ﯾﮏ  ۱۰۵ﻫﺰار رﯾﺎل و ﮐﯿﮏ ﯾﺰدی ۸۰
ﻫﺰار رﯾﺎل ﺑﻮد.
در ﺳﺎل  ۹۳ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺗﺮ  ۱۲۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪی ۹۶۰۰
ﺗﻮﻣﺎن و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ زﺑﺎن ﭘﺎﭘﯿﻮن  ۱۰۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮﻧﺠﯽ ۱۰۵۰۰
ﺗﻮﻣﺎن و ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮐﯿﮏ ﯾﺰدی در ﺟﻪ ﯾﮏ  ۸۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ دارد.
ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﻧﯿﺰ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺗﺮ و ﺧﺎﻣﻪای درﺟﻪ ﯾﮏ ۱۰۵
ﻫﺰار رﯾﺎل ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ داﻧﻤﺎرﮐﯽ  ۸۰ﻫﺰار رﯾﺎل ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ زﺑﺎن و ﭘﺎﭘﯿﻮﻧﯽ
 ۹۰ﻫﺰار رﯾﺎل ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮﻧﺠﯽ درﺟﻪ ﯾﮏ  ۹۰ﻫﺰار رﯾﺎل و ﮐﯿﮏ ﯾﺰدی ۷۰
ﻫﺰار رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﻋﻼم ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﺼﻮب ،در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﻓﺮوﺷﯽﻫﺎی
ﺗﻬﺮان ،ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﺎ درﺻﺪی ﺑﯿﺶ از ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی اﻋﻼﻣﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﻫﺎی دارای ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ،ﻣﻮرد اﻗﺒﺎل
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﻮاع ﺷﯿﺮﯾﻨﯽﻫﺎ ﺗﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم

ﮐــﻪ ﺑــﺎﻋﺚ ﺷــﺪه ﺑــﻮد در ﺳــﺎل ﮔﺬﺷﺘــﻪ ۴۰ ،درﺻــﺪ از ﻓــﺮوش
ﻗﻨﺎدیﻫﺎی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﻢ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ را اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮوش ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد
و ﺑﺎزی دو ﺳﺮ ﺑﺎﺧﺘﯽ ﺷﻮد ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻢ ﻗﻨﺎدان.

