دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و
ﺷﮑﻼت :اﺣﺘﻤـﺎل اﻓﺰاﯾـﺶ  ۱۰درﺻـﺪی
ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﻼت
ﻣﻐﺎزه ای ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۵ﺗﺎ  ۱۰درﺻﺪ ﻧﺮخ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.

ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻣﻐﺎزه ای دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ
ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
ﺟﻮان ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد
اوﻟﯿﻪ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ اﻋﻢ از
ﺷﮑﺮ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و ﺗﻼش ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص رﻓﻊ ﺑﺤﺮان ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ـﺶ روی
ـﺎﻟﺶ ﭘﯿـ
ـﻪ ﭼـ
ـﻮاد اوﻟﯿـ
ـﻮد ﻣـ
ﮐﻤﺒـ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
او اﻓﺰود :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ دوﻟﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ  ۱۳۵ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ
ﺑﻪ ﺻﻨﻒ و ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻤﻼ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻐﺎزه ای ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﮑﺮ را  ۶ﻫﺰار و  ۷۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺮ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻫﺎی ﺑﺎﻻی  ۷ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﺎ
 ۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ رﺳﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت وﺿﻌﯿﺖ روﻏﻦ در ﺑﺎزار ﺑﯿﺎن
ﮐـﺮد :ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﭘﯿﮕﯿـﺮی ﻫـﺎی ﻣﮑـﺮر ،ﺳـﻬﻤﯿﻪ ﻣﺤـﺪودی روﻏـﻦ ﺑـﺮای
ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﺖ.
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﻢ

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎﻧﯽ روﻏﻦ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﺸﮑﻠﯽ در
ﺗﺎﻣﯿﻦ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.

دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و
ﺳﺒﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای

ﺷﮑﻼت اداﻣﻪ داد :ﺷﮑﻼت ﮐﺎﻻی ﻟﻮﮐﺲ
ﻣﺼﺮف آن در اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺪﯾﻬﯽ
آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
آن ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ،ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ،اﻣﮑﺎن
اﺻﻼح ﻧﺮخ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮد ﺧﻮد را در ﺳﺒﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﺑﺎ ﺳﻮد ﻧﺎﭼﯿﺰ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮر ﻧﺴﺒﯽ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ در اﻓﺖ ﻓﺮوش ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت

ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺮخ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را  ۵ﺗﺎ  ۱۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.

ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﺻﺎدرات ﺷﮑﻼت
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﭘﺎﯾﺎن درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺎدرات ﺷﮑﻼت ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد :ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﻣﺮزﻫﺎ و ﺗﻮﻗﻒ زﯾﺎد ﻣﺤﺼﻮل
در ﻣﺮز ،ﺻﺎدرات ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻢ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
اﺧﯿﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ،ﺑﻪ ﺻﺎدرات آﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﻣﯽ زﻧﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

