ـﺶ از
ـﺎزار ﺑﯿـ
ـﺮ در ﺑـ
ـﻪ ﺷﮑـ
ﻋﺮﺿـ
ﺗﻘﺎﺿﺎﺳـﺖ /ﻣﻘـﺎوﻣﺖ ﺧـﺮده ﻓﺮوﺷـﺎن
در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ را ﻣﯽﺷﮑﻨﯿﻢ

ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐـﺖ ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ دوﻟﺘـﯽ ﺑـﺎ
ﮔﺬﺷﺖ  ۲ﺗﺎ  ۳ﻣﺎه از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ
ﮔﻔﺖ :ﻋﺮﺿﻪ ﺷﮑﺮ در ﺑﺎزار ﺑﯿﺶ از ﺗﻘﺎﺿﺎ
و ﻗﯿﻤـﺖ ﻋﻤـﺪه ﻓﺮوﺷـﯽ آن  ۲۵۵۰ﺗﻮﻣـﺎن
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺮداد ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ ،ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺎزار روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ
داﺷﺖ ،ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ از ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۲۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ  ۳۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ،ﺗﺄﺧﯿﺮ در واردات ﺷﮑﺮ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ
ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﻮپ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺮای
واردات ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﻤﻦ داﻧﺎﯾﯽ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﮑﺮ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ

درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﺮای واردات ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ رﺳﯿﺪه و ﻓﺮوردﯾﻦ
ﻣﺎه ﻣﺠﻮز را ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ و واردات ﺷﮑﺮ اﻣﺮی زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ.
ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎه ﻣﺠﻠﺲ در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﺣﺠﺘﯽ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی را اﺣﻀﺎر ﮐﺮده و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻮﺿﯿﺢ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮاً ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت آﻗﺎی وزﯾﺮ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺷﮑﺮ
ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲﻧﺸﯿﻨﺎن ﻗﺎﻧﻊﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﻮد و ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺎرت زرد ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد.
ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻼش رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﻮال از ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻣﻬﺮﻓﺮد ﻣﻌﺎون
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار
ﭘﺲ از ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺰاع را ﻋﻬﺪه دار ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻃﻼع
رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ و ﻫﺮﺑﺎر در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای آﻗﺎی
ﻣﻌﺎون ﻓﺮار را ﺑﺮ ﻗﺮار ﺗﺮﺟﯿﺢ داد ﺗﺎ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺑﺎزار ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻠﯽ ﻗﻨﺒﺮی ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ در ﻣﻮرد آﺧﺮﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﺷﮑﺮ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس ،ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن ﻣﯿﺰان ﻋﺮﺿﻪ ﺷﮑﺮ ﺑﯿﺶ
از ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ روزاﻧﻪ  ۶ﺗﺎ  ۷ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ در ﺑﺎزار
ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و
ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :اﮐﻨﻮن ﻗﯿﻤﺖ ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ ﺷﮑﺮ در ﺑﺎزار ﺑﻪ  ۲ﻫﺰار و ۵۲۰
ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب دوﻟﺖ رﺳﯿﺪه و ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﺎن در
ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽﺷﮑﻨﯿﻢ.

ﻗﯿﻤﺖ

ﻣﻘﺎوﻣﺖ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

ﮐﻪ

ﻣﺎ

ﺑﺎ

ﻋﺮﺿﻪ

ﺑﯿﺸﺘﺮ

آن

را

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻓﺼﻞ
ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺑﺮداﺷﺖ ﭼﻐﻨﺪر و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ آن ﺷﮑﺮ ،اﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ در
ﺑﺎزار ﺷﮑﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺘﯽ اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﻧﺬورات در ﻣﺎه
ﻣﺤﺮم ﻧﯿﺰ ﺷﮑﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۲۵۲۰ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺷﮑﺮ ﺑﻪ
واردات را ﺻﺎدر ﻧﮑﺮده ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﺳﺪ،
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺰوم وارد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﻫﻢ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﯾﻢ ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺧﻮد را وارد ﺑﺎزار ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻤﺘﺮ از دو ﻣﺎه  ۳۰۹ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ وارد ﮐﺸﻮر ﮐﺮدﯾﻢ.

ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺠﻮز
ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺶ
ﻧﮑﺮد و ﻣﺎ
و ﻇﺮف ﻣﺪت

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻓﺎرس ،ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ در ﮐﺸﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۲۰۰
ﻫﺰار ﺗﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ آن از ﻃﺮﯾﻖ داﺧﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ

ﺷﺪه و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺤﻞ واردات ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد.

