دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﮑﺮ:
ﺷﮑﺮ ﮔﺮان ﻣﯽﺷﻮد
ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺑﻬﻤﻨﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واردات ﺷﮑﺮ ﺑﺎ ارز ﻧﯿﻤﺎ و ﻗﯿﻤﺖ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ در ﺑﺎزار اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺑﻬﻤﻨﯽ دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﮑﺮ ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻼﻃﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ در ﺑﺎزار اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم
ﺷﮑﺮ ﭼﻐﻨﺪری ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ،ﺑﺎ ﮐﺴﺮی در ﻋﺮﺿﻪ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ
اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ درﮔﻤﯽ ﺑﺎزار ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﮑﺮ ﺑﺎ ﻧﺮخﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺎ  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

زﻧﮓ ﺧﻄﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ ﺑﻪ ﺻﺪا در
آﻣﺪ

او اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واردات ﺷﮑﺮ ﺑﺎ ارز ﻧﯿﻤﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻧﺮخ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﮑﺮ در ﺑﻨﺎدر  ۱۱ﺗﺎ  ۱۱ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻤﺎم
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۱۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ در ﺣﻮزه ﺷﮑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﯿﻤﺖ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.

ﺑﻬﻤﻨﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ در ﺳﺎل
 ۲ ،۹۶ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۸۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﺎ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ
از آن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ،ﺳﯿﻞ و
ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎمﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﯿﺰان
ﺷﮑﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۸۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﺎ  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ و ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر
اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﺎ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۰۰ﻫﺰار
ﺗﻦ ﺷﮑﺮ در ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ در ﻣﯿﺰان
ﻣﺼﺮف ،اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.

دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﮑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯿﺰان واردات ﺷﮑﺮ را ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر ﻃﯽ  ۱۰ﺳﺎل اﺧﯿﺮ۸۰۰ ،
ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺷﮑﺮ ﺧﺎرﺟﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در
ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﯿﺰان واردات از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﺎ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻦ ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻬﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۰۰ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و
 ۶۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ در داﺧﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮآوردﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﮐﺴﺮی ﻧﯿﺎز داﺧﻞ
ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ واردات ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد.

ﻧﺮخ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﮑﺮ در ﺑﻨﺎدر  ۴۳۰دﻻر
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﮑﺮ
در ﺑﻨﺎدر  ۳۰۰دﻻر ﺑﻮد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ارز واردات ﺑﻪ ﻧﯿﻤﺎ،
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ  ۴۳۰ﺗﺎ  ۴۴۰دﻻر رﺳﯿﺪه ،اﻣﺎ ﮐﺴﺮی ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ واردات ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺮخ
ارز ،ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

