ﺷﮑﺮ ﮔﺮان ﺷﺪ

دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﮑﺮ و
ﻋﺪم ﻋﺮﺿﻪ از ﺳﻮی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ ،ﻧﺮخ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺎزار ﮔﺮان
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺑﻬﻤﻨﯽ دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪ
ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺷﮑـﺮ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤـﺖ ﺷﮑـﺮ در ﺑـﺎزار ﺧـﺒﺮ داد و ﮔﻔـﺖ:
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﮑﺮ را ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۱۱ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن در
اﺧﺘﯿﺎر ﺻﻨﻒ و ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻧﻮار ﻗﺮار ﻣﯽ داد ،اﻣﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻧﺮخ ۱۲
ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﺎ  ۱۲ﻫﺰار و  ۶۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.
او اﻓﺰود :ﮔﺮﭼﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﮑﺮ  ۱۱ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزار را ﻣﺘﻌﺎدل
ﻧﮕﻪ ﻣﯽ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﺪم ﻋﺮﺿﻪ از ﺳﻮی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖ
ﺷﮑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﻬﻤﻨﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺎﯾﺪ
 ۳۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ در اﻧﺒﺎرﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺤﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﮑﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ
ﺷﮑﺮ درب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ  ۱۳ﺗﺎ  ۱۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮاﯾﻦ
اﺳﺎس ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﮑﺮ  ۹۰۰ﮔﺮﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۷ﻫﺰار

ﺗﻮﻣﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻖ رﺻﺪﻫﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﮑﺮ ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖ  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ در ﺑﺎزار ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.
او از اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﺗﻦ
ﺷﮑﺮ ﺧﺎم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻨﺎدر از  ۴۵۰ﺗﺎ  ۴۶۰دﻻر ﺑﻪ  ۵۰۰دﻻر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﻨﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ارز ﻧﯿﻤﺎ و آزادﺳﺎزی ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ اﺛﺮ ﮔﺬار
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻬﻤﻨﯽ ،آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
وراﻣﯿﻦ اﻗﺪام ﺑﻪ واردات ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ارزان ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ داﺧﻠﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ،واردات
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﮑﺮ اداﻣﻪ داد :ﺳﺎل  ۹۶ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ۲
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺷﮑﺮ ﺑﻪ ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  ۸۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ
ﺷﮑﺮ ﺑﺮای ﺗﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺎزار وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﮑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ را  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۸۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ و
اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ واردات ﺷﮑﺮ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد.
او ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻧﺮخ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ:
اﻣﺴﺎل ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺤﺮان آب ﺟﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﯽ ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ و ﭼﻐﻨﺪر،
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ آب ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﭼﻐﻨﺪر  ۲۵ﺗﺎ  ۳۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻬﻤﻨﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺑﺤﺮان آب در ﮐﺸﻮر ،ﺑﺤﺚ
ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺷﮑﺮ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ آب ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﻧﺎﺑﻮدی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

