دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﺴﮑﻮﺋﯿﺖ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و
ــﺎدرات ۲۵۰
ــﺒﺮ داد؛ ﺻـ
ﺷﮑﻼت ﺧـ
ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻری ﺷﯿﺮﯾﻨـﯽ و ﺷﮑﻼت /
ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﻼت  ۲۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ
ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻣﻐﺎزهای ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻣﺎر  ۴ﻣﺎﻫﻪ ﮔﻤﺮک  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻌﺖ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ،ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻣﻐﺎزهای دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﺴﮑﻮﺋﯿﺖ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و
ﺷﮑﻼت در ﺣﺎﺷﯿﻪ  ۱۸ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت ﮐﻪ در  ۴ﺑﺨﺶ ﻣﻮاد
اوﻟﯿﻪ ،ﺧﺪﻣﺎت ،ﺻﻨﻒ و ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ از ﺳﺎل  ۹۶ﺷﺎﻫﺪ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪن
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻮدﯾﻢ و اﻣﺴﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ۱۰
ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ.

وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻣﺎر  ۴ﻣﺎﻫﻪ ﮔﻤﺮک  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺷﮑﻼت ﺑﻪ
ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﺻﺎدر ﺷﺪه ﮐﻪ  ۱۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺎدرات آب
ﻧﺒﺎت در ﻓﺮوردﯾﻦ اﺳﺖ.
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﺴﮑﻮﺋﯿﺖ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ روی
ﺻﺎدرات ﮔﻔﺖ :ﻧﺒﻮد رﻗﺎﺑﺖ در ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﻮل،
ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎری ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﻣﻐﺎزهای ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﺻﺎدرات در  ۶ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ارزش ﺻﺎدرات ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت
ﺣﺪود  ۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻرﺑﻮد و اﻣﺴﺎل اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان
ﺑﺮﺳﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی اﮔﺮ در ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
دوﻟﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻓﯽ از ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ارزش ﺻﺎدرات ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت ﺑﻪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ﺑﺮﺳﺪ.
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ اﻋﻢ از روﻏﻦ ،آرد
و ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ ،اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ در اﻧﺤﺼﺎر دوﻟﺖ اﺳﺖ
و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﻖ واردات را ﻧﺪارد و اﺧﯿﺮا ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت در
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ راﯾﺰﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ واردات ﻋﺒﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﮐﺎﻻ ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺠﻮز آن را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﯾﻢ.
وی ﻧﯿﺎز ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت ﺑﻪ ﺷﮑﺮ را  ۵۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ و آرد
را  ۷۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در اواﺧﺮ ﺳﺎل ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ ﺑﺎ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﯽ در ﺑﺎزار روﺑﺮو ﺷﺪ دوﻟﺖ ﺑﺮای اﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎ  ۴۰ﻫﺰار ﺗﻦ و
اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۴۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﻠﯽ رﻏﻢ
آﻧﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﺟﻪ آن وارﯾﺰ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺨﺼﯿﺺ
داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ  ۸۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻧﯿﺎز
ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻨﻌﺖ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ  ۳۰درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ،
روﻏﻦ آزاد ﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم در ﻧﺮخ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و و ﻗﺪرت
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﻼت ﺗﻨﻬﺎ  ۱۰ﺗﺎ  ۲۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻏﺎز ﺑﺮداﺷﺖ ﭼﻐﻨﺪر اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺸﮑﻼت در

اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻮد.
ﻣﻐﺎزهای در ﭘﺎﯾﺎن درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدن روﻏﻦ ﮔﻔﺖ:
روﻏﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺧﯿﺮا ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه روﻏﻦﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺗﺮارﯾﺨﺘﻪ وارد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

