ﺷﮑﺮ ﻫﺴﺖ اﻣﺎ ﮔﺮان؛ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
 ۱۰۰درﺻﺪی در راه اﺳﺖ

اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎزار ﺷﮑﺮ ﻫﻢ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ
ﺗﻮزﯾﻊ و ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ،ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎزار ﺑﺮﺧﯽ اﻗﻼم
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺳﺒﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ رﻏﻢ وﻋﺪه ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻن دﭼﺎر اﻟﺘﻬﺎب ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎزار ﺷﮑﺮ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﮔﺮﭼﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ در ﺳﺒﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﭼﻨﺪﺑﺎر دﭼﺎر اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺪ و اﻣﺴﺎل ﻫﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻻن و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺧﺒﺮ
از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻌﺪ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﻧﻮﺳﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ ،اﻓﺰاﯾﺶ  ۲ﺑﺮاﺑﺮی ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ،ﻧﻮﺳﺎن
ﻧﺮخ ارز و … را داده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﯽ زودﺗﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد،
اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﻋﺪه ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﺸﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮ و ﮐﻢ درآﻣﺪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ آب از آب ﺗﮑﺎن ﻧﺨﻮرد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ از
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﮑﺮ ﺑﺎ
ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﮑﺮ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺳﻄﺢ ﺑﺎزار و ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب  ۸ﻫﺰار و  ۷۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ و در ﻣﻐﺎزه ﻫﺎ
ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی  ۱۳ﺗﺎ  ۱۶ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﮑﺮ دوﻟﺘﯽ را ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ

ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ ﺑﻪ
اوج ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره اﯾﻦﻧﮕﺮاﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ازدﯾﺎد
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و واردات ،ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺮﺧﯽ
ﺑﺮﺳﺪ؟ ﮐﻤﺎاﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺗﻦ ﺷﮑﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻨﺎدر از  ۳۴۰ﺗﺎ  ۳۵۰دﻻر ﯾﻪ
 ۴۷۰ﺗﺎ  ۴۸۰دﻻر رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺮاﻧﮕﺸﺘﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺨﺼﯿﺺ
ارز ،ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﮑﺮ در ﺑﻨﺎدر  ۱۱ﺗﺎ  ۱۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺮخ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد .از آﻧﺠﺎﮐﻪ ﻃﯽ
ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻨﺎﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺪرﺳﺘﯽ اﺟﺮا
ﻧﺸﺪه ،اﻣﺴﺎل ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ  ۲ﺑﺮاﺑﺮی ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻋﻼم ﻗﯿﻤﺖ در زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺣﺪود  ۷۰۰ﺗﺎ  ۸۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﺴﺮی ﻧﯿﺎز
ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ واردات ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
ﺣﺎل ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺴﺌﻮﻻن ذی رﺑﻂ ﻣﯽ روﯾﻢ ﺗﺎ از آﺧﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﮔﺮاﻧﯽ ﺷﮑﺮ،
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺎزار و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﯾﻢ:

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۰۰ﻫﺰار
ﺗﻦ ﺷﮑﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻔﯿﻊ ﻣﻠﮏ زاده رﺋﯿﺲ ﻧﻈﺎمﺻﻨﻔﯽ ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮاﻧﯽ ﺷﮑﺮ در ﺑﺎزار ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ
ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ ﻧﺪارد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺮ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ
ﭼﻐﻨﺪر ﺑﻪ ﺣﺪی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽ داد و
اﻣﺴﺎل در ﺷﻮرای ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ،ﻧﺮخ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﺎی ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻗﻨﺪ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
و ﺑﻮدﺟﻪ ،وزارت اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎ ﻧﺮخ ﮔﺬاری ﺷﺪ.
وی در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ  ۲ﺑﺮاﺑﺮی ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ
ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ ﻏﯿﺮﻣﻌﻘﻮل ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﻋﻼم ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﮐﺸﺎورزان را ﺑﻪ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻮﻟﯿﺪ
در ﺳﺎل ﻫﺎی آﺗﯽ اﻣﯿﺪوار ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺎل  ۹۶ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ.
ﻣﻠﮏ زاده اداﻣﻪ داد :در ﺳﺎل  ۹۶ﺑﺎ اﻋﻼم ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ
رﺳﯿﺪﯾﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزان ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺮخ ﺿﺮر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ

و در ﻧﻬﺎﯾﺖ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ واردات و ﺧﺮوج ارز از ﮐﺸﻮر ﮐﻢ ﺷﺪ.
اﯾﻦﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﺮاﻧﯽ ﺷﮑﺮ در ﺑﺎزار ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
ﻧﺒﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ،ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی واﺳﻂ ،ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ و ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت
و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزار ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽ روﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
اﮔﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺘﻌﺎرف
ﻗﺎﻧﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﺑﺎزار ﻧﺪارد.
رﺋﯿﺲ ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺸﺎورزی اﻋﻼم ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﻮد ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورز را ﺷﺮط ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺷﮑﺮ و ﮐﺎﻫﺶ
واردات داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ  ۱۰۰درﺻﺪی از ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ
در داﺧﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ واردات ﻣﺤﺼﻮل درﺟﻪ  ۲و  ۳ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﮔﺰاف
و اﯾﺠﺎد راﻧﺖ در ﺑﺎزار ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﺎ اﻋﻼم ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد
ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻤﺮار اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﺳﺎل آﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﮑﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ.
ﻣﻠﮏ زاده درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ آﻣﺎر وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۰۰ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد  ۷۰۰ﺗﺎ  ۸۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﺴﺮی ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر
ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ واردات ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
ﻣﻠﮏ زاده اداﻣﻪ داد :ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ از ﺳﻮی ﺷﻮرای ﻗﯿﻤﺖ
ﮔﺬاری ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻋﻼم ﺷﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره اﯾﻦ اﻣﯿﺪواری وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﮐﺸﺎورزان در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر رﻏﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﮐﺸﺖ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ
ﺑﻬﺎره داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ در راه اﺳﺖ
ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺑﻬﻤﻨﯽ دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﮑﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در ﻋﺮﺿﻪ ﺷﮑﺮ ﺻﻨﻒ و ﺻﻨﻌﺖ وﺟﻮد دارد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺗﻮزﯾﻊ
ﺷﮑﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب  ۸ﻫﺰار و  ۷۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ آن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﻮ اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﮑﺮ دوﻟﺘﯽ
داﻧﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺷﮑﺮ ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮار
را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۱ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﺎ  ۱۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﮔﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﻒ و
ﺻﻨﻌﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :در اﯾﺮان ﭘﯿﮏ ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ازدﯾﺎد

ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻬﻤﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ را ﺗﺎﺑﻊ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻧﺮخ ارز داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ
رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﮑﺮ روﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻗﯿﻤﺖ ارز ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺬاﮐﺮات ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن دﯾﮕﺮ ﺷﮑﺮ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۸ﻫﺰار و  ۷۰۰ﺗﻮﻣﺎن در
ﺑﺎزار ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺸﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺗﻦ ﺷﮑﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻨﺎدر را  ۴۷۰ﺗﺎ ۴۸۰
دﻻر اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﺗﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ،
ﺿﺎﯾﻌﺎت  ۴درﺻﺪی ﺷﮑﺮ ﺧﺎم و اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮد ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﻐﺎزه دار ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ
ﮐﯿﻠﻮ ﺷﮑﺮ  ۱۴ﺗﺎ  ۱۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ۲
ﺑﺮاﺑﺮی ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﭼﻐﻨﺪر ،ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﺷﮑﺮ ﻧﯿﺸﮑﺮی و ﭼﻐﻨﺪر ﻫﻢ
از  ۶ﻫﺰار و  ۶۵۰ﺑﻪ  ۱۲ﺗﺎ  ۱۳ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ.

ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ  ۵ﻧﺮﺧﯽ اﺳﺖ
ﻗﺎﺳﻤﻌﻠﯽ ﺣﺴﻨﯽ دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺑﻨﮑﺪاران ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ از  ۵ﻧﺮﺧﯽ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ
ﺷﮑﺮ در ﺑﺎزار ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﮑﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب  ۶ﻫﺰار و
 ۶۵۰ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و  ۸ﻫﺰار و  ۷۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺎﻧﻮار ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ
رﻏﻢ آﻧﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ ﺻﻨﻒ و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﯾﺪ  ۱۱ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ارزی  ۱۳ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮑﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب  ۸ﻫﺰار و  ۷۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺼﻮرت
ﻣﺤﺪود در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻓﺰود :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ
ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻐﺎزه ﻫﺎ  ۱۴ﺗﺎ  ۱۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﺣﺴﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری دﺳﺘﻮری را ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻧﺎﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزار داﻧﺴﺖ و
ﮔﻔﺖ :زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﻧﺮخ ﮐﺎﻻﯾﯽ دﺳﺘﻮری اﺳﺖ ،ﻧﻈﻢ ﺑﺎزار ﺑﺮﻫﻢ ﻣﯽ رﯾﺰد ﺑﻪ
ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻫﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
دﺑﯿﺮ ﮐﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻨﮑﺪاران ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از
اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۰۰درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ در ﺑﺎزار ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ
ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارد،
اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۰۰درﺻﺪی ﯾﮏ ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻻ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﮑﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﺑﺮ ﻗﺸﺮ ﺣﻘﻮق
ﺑﮕﯿﺮ ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ درآﻣﺪ اﻗﺸﺎر
آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ در ﺳﺎل  ۹۶ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه

ﺑﻮدﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ از
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﻃﻮرﯾﮑﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﺎﮔﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
 ۷۰۰ﺗﺎ  ۸۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﺴﺮی ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ واردات ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﻫﻤﭽﻮن ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺮخ ارز ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎزار
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﻣﮑﺎن ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ
ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
واردات و ﺧﺮوج ارز از ﮐﺸﻮر ﻧﺪارﯾﻢ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

