ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺎﺳﯽ در آﻏﺎز
ﻣـﺎه ﻣﺤـﺮم  /ﮔﺮانﻓﺮوﺷـﯽ ﺑﺮﻧـﺞ و
ﺷﮑـﺮ اداﻣـﻪ دارد/ﻣـﺮغ ﺑـﺎﻻﺧﺮه
ارزان ﺷﺪ
اﻗﻼم ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزار روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﺎزار ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ
در ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻗﻼم ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﻼم ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﮑﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﺧﯽ اﻗﻼم
از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﮐﻪ از ﺣﺪود ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﮔﺮانﻓﺮوﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد،
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  ۷۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ و اﻗﻼم اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺣﺒﻮﺑﺎت ،ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ ،ﺑﺮﻧﺞ ،ﭼﺎی ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ و ﻣﯿﻮه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺮاه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﻮاره ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﮔﺮان ﺷﺪن ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ از ﺳﻮی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت رد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آن
ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم اﻣﮑﺎن و ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺎﻻ
ﺑﺮدن ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ
ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻌﺎدل ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ ﺑﯿﮑﺎر ﻧﺒﻮده اﻧﺪ و ﺑﺎ اﺣﺘﮑﺎر
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﮔﺮان ﺷﺪن آن در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از
ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﮑﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در اﺑﺘﺪای
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺟﻬﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ و ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﺑﻪ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ
ﺣﺪود  ۵۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم آن ﺑﯿﻦ  ۳۰۰۰ﺗﺎ  ۳۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻗﻨﺪ ﺧﺮد ﺷﺪه ﺑﯿﻦ  ۳۰۰۰ﺗﺎ  ۳۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن در ﺑﺎزار
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺮغ
ﺑﺎزار ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺮغ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎزار ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ را
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻪ وﯾﮋه ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﺑﯿﺶ از  ۸۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن
ﻫﻢ رﺳﯿﺪ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ
ﻣﺮغ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۷۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه و در ﻣﻐﺎزه ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ۶۸۰۰
ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﯿﺎن اﻗﻼم ﭘﺮ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ،ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ راﺳﺘﻪ
ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۳۷ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ران ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۳۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و
ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ ﮐﺮده ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۳۶ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ
دارد.
در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻼم ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺳﺮ دﺳﺖ ۳۴
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﮔﻮﺷﺖ ﻓﯿﻠﻪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۴۷ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﮔﻮﺷﺖ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ران ﺑﺎ اﺳﺘﺨﻮان ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۳۷ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی
راﺳﺘﻪ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﻮان  ۳۱ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﯿﺎن اﻗﻼم ﮔﺮان ﺗﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ،ﻫﺮﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺘﯿﮑﯽ
 ۵۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﯿﭽﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۴۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﻘﻪ ﺑﺎ ﮔﺮدن ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۳۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن،
ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۳۱ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺮخ
ﮐﺮده ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۳۶ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع ﻣﯿﻮه و ﺗﺮهﺑﺎر
ﺑﺎزار ﻣﯿﻮه و ﺗﺮهﺑﺎر در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و
اﻗﻼم ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮد را
ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺜﻞ اﻧﺎر و
ﻧﺎرﻧﮕﯽ در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﻧﺎر  ۵۳۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﻧﺎرﻧﮕﯽ
 ۴۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﺳﯿﺐ زرد  ۴۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﺧﯿﺎر ﺑﻮﺗﻪای  ۳۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ﺧﯿﺎر
درﺧﺘﯽ  ۳۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻼم ﻧﯿﺰ ﻣﻮز ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ۴۳۰۰
ﺗﻮﻣﺎن ،اﻧﮕﻮر ﻋﺴﮕﺮی ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۴۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،اﻧﮕﻮر ﺑﯽ داﻧﻪ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ
 ۷۳۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ﮔﻼﺑﯽ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۶۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
اﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  ۱۱ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﻋﻨﺎب ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 ۱۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﺳﯿﺐ ﮔﻼب ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  ۱۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و
ﺷﺎﺗﻮت ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  ۲۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯿﻮه ﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻠﻮ اﻧﺠﯿﺮی ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ روزﻫﺎی
ﺧﻮد را در ﺑﺎزار ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺪود ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۵۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﯿﺎن اﻗﻼم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮهﺑﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ
ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۳۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۱۶۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﭘﯿﺎز ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ
 ۱۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۸۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﮐﺪو ،ﺑﺎدﻣﺠﺎن ،ﻫﻮﯾﺞ و
ﮐﺎﻫﻮ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﮐﺪام ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۲۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻫﻨﺪواﻧﻪ  ۹۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﻓﻠﻔﻞ دﻟﻤﻪای  ۳۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﺎﻗﺎﻟﯽ
 ۲۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﯿﻮه ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻗﯿﻤﺖ دارﻧﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع روﻏﻦ
اﻧﻮع روﻏﻦ از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﭘﺮ ﻣﺼﺮف در ﻣﺤﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﻮﻧﻪ روﻏﻦ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮی  ۸۰۰ﮔﺮﻣﯽ  ۵۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،روﻏﻦ ﻣﺎﯾﻊ
ﺳﺮخ ﮐﺮدﻧﯽ  ۸۰۰ﮔﺮﻣﯽ  ۴۸۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،روﻏﻦ ﺟﺎﻣﺪ ﭘﻨﺞ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ  ۲۰ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن ،روﻏﻦ ﻫﺴﺘﻪ اﻧﮕﻮر ﻧﯿﻢ ﻟﯿﺘﺮی  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ۵۰۰
ﮔﺮﻣﯽ  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و روﻏﻦ ﮐﻨﺠﺪ ﻧﯿﻢ ﻟﯿﺘﺮی  ۱۷ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ
دارد.
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
از اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﺰاﯾﻨﺪهای روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ
در ﺳﻄﺢ ﺑﺎزار ﭘﯿﺪا ﮐﺮد؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽﻫﺎی
ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻧﺞ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ و از ﺷﺮوع ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﮕﺮم ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻪ ﻣﺮز ۱۵
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﺮان ﻓﺮوﺷﯽ آﺷﮑﺎر و ﻋﻠﻨﯽ در ﺑﺎزار ﺑﺮﻧﺞ اﺗﻔﺎق
ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ درﺟﻪ ﯾﮏ و درﺟﻪ دو در
ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﯿﻦ  ۱۲ﺗﺎ  ۱۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻏﻼت وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی درﺑﺎره دﻻﯾﻞ ﮔﺮان ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺮﻧﺞ
در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرﺗﯽ روی ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و دﻻﻻن ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را
در اﯾﻦ ﮔﺮاﻧﯽ دارﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ،
ﺑﺮﻧﺞ ﻫﺎﺷﻤﯽ درﺟﻪ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ ﻣﺼﺮفﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺞ

ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۱۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﺮﻧﺞ ﻃﺎرم درﺟﻪ ﯾﮏ از دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی ﭘﺮ
ﻣﺼﺮف ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۱۳ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ دارد.
در ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺞ ﺷﯿﺮودی ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۷۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﺑﺮﻧﺞ
ﻧﺪا ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۶۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﺑﺮﻧﺞ ﻧﯿﻢ داﻧﻪ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۴۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﺑﺮﻧﺞ
ﻧﯿﻢ داﻧﻪ ﻣﻌﻄﺮ  ۵۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﺑﺮﻧﺞ ﻓﺠﺮ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۵۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﺮﻧﺞ
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻣﻐﺎزه ﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ
دمﺳﯿﺎه ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ۷۵۰۰
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻧﺞﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ از ﻋﺮﺿﻪ و ﻣﺼﺮف ﮐﻤﺘﺮی در ﺑﺎزار
ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮﻧﺞ ﻫﻨﺪی درﺟﻪ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۴۳۰۰ﺗﺎ  ۴۶۰۰ﺗﻮﻣﺎن
ﻗﯿﻤﺖ دارد و ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﻧﺞ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ درﺟﻪ ﯾﮏ  ۳۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻣﻐﺎزه ﻫﺎی ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮ اﻗﻼم ﺑﺮﻧﺞ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺮﻧﺞ اروﮔﻮﺋﻪ ای ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ۴۲۰۰
ﺗﻮﻣﺎن ،ﺑﺮﻧﺞ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪی  ۳۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﺮﻧﺞ آرژاﻧﺘﯿﻨﯽ  ۳۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن
ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع ﭼﺎی و ﺣﺒﻮﺑﺎت
در ﻣﯿﺎن اﻧﻮاع ﭼﺎی ،ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﭼﺎی اﯾﺮاﻧﯽ درﺟﻪ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ
 ۱۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﭼﺎی اﯾﺮاﻧﯽ درﺟﻪ دو ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۸۰۰۰ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﭼﺎی ﺧﺎرﺟﯽ درﺟﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۳۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﭼﺎی ﮐﻠﻪ ﻣﻮرﭼﻪ  ۲۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻗﯿﻤﺖ دارد.
در ﻣﯿﺎن اﻧﻮاع ﺣﺒﻮﺑﺎت ﮐﻪ از ﮐﺎﻻﻫﺎی ﭘﺮ ﻣﺼﺮف در ﻣﺤﺮم ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ
آﯾﺪ ،ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻟﻮﺑﯿﺎ ﻗﺮﻣﺰ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۵۷۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﻟﻮﺑﯿﺎ ﺳﻔﯿﺪ
ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۴۸۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﻟﻮﺑﯿﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﻠﺒﻠﯽ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۵۸۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﻋﺪس ۵۶۰۰
ﺗﻮﻣﺎن ،ﻧﺨﻮد  ۳۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،زرﺷﮏ  ۲۴ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﻟﭙﻪ  ۵۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن،
ﻟﯿﻤﻮ ﻋﻤﺎﻧﯽ  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﺳﻮﯾﺎ  ۷۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم

دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻗﻨﺪوﺷﮑﺮ اﻋﻼم
ﮐﺮد :اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﮑﺮ /ﻗﯿﻤﺖ در
ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ
ﻃﯽ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ در ﺑﺎزار اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺗﺎﺧﯿﺮ در واردات ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﺷﮑﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ ،اﻣﺎ
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻃﯽ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ در ﺑﺎزار اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ
ﺑﯿﺶ از ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۴۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﻤﻦ داﻧﺎﯾﯽ –
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ – اﺣﺘﮑﺎر ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن و ﺗﺎﺧﯿﺮ
در واردات ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﺷﮑﺮ از ﺑﺮزﯾﻞ را ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل
داﻧﺴﺖ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻣﻬﺮﻓﺮد – ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی – اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺗﺎﺧﯿﺮ در واردات از
ﺳﻮی ﺗﻌﺪادی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی واردﮐﻨﻨﺪه ﺷﮑﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﻣﺎه از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ ،دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ از ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﺑﯿﺶ از
 ۳۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺪود  ۲۸۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ورود ﺷﮑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺣﺎﺻﻞ از واردات و آﻏﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۶۰۰
ﻫﺰار ﺗﻨﯽ ﺷﮑﺮ داﺧﻠﯽ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ و اﻧﺘﻘﺎد از وزارت ﮐﺸﺎورزی
وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻃﯽ ﺳﺎل  ۱۳۹۳و  ۱۳۹۴دوﻟﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ را از ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت واردات ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ۲۰۰و ۲۱۵
ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺼﻮب ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻃﯽ دو
ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻫﻨﻮز رﯾﺎﻟﯽ از اﯾﻦ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ و
ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۵۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﮔﺮ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ
ﻣﺤﺼﻮل را دو ﺗﮑﻪ ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت آن را از ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎل
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ و ﺻﻨﺎﯾﻊ از اﯾﻦ دوﻟﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯽﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارد.
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦﮐﻪ ﻃﯽ دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﯾﺎم از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ:
اﮔﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻪ زودی ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﻮد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺲ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ از ﻣﺴﺎﻋﺪه دادن ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزان ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎ دﯾﮕﺮ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮآﯾﻨﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ رو ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ رﮐﻮرد ﺟﺪﯾﺪی ﺛﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،زﻣﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮرد.
داﻧﺎﯾﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻣﻬﺮﻓﺮد – ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی – ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻗﻨﺪ و
ﺷﮑﺮ در واردات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﺑﺮزﯾﻞ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اداﻣﻪ داد :ﻓﻌﻼ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﻧﺪارم و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻢ.

اﺑـﺪاع ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﮐﺸـﻮر در ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﻧﺎﻧﻮذرات ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ ﺑﺎ آب ﻟﯿﻤﻮ و
ﺷﮑﺮ
ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻟﯿﻤﻮ و ﺷﮑﺮ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﯾﮏ روش ﺳﺒﺰ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮ ذرات زﯾﺮﮐﻮﻧﯿﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮاﻣﯿﮏﻫﺎی دﻣﺎﺑﺎﻻ
ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮذرات ،ﻧﺎﻧﻮذرات ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ ،ﻓﻠﺰی،
ﭘﻠﯿﻤﺮی و ﻧﺎﻧﻮذرات ﻧﯿﻤﻪرﺳﺎﻧﺎ اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﺎﻧﻮذرات ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ
از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی دﻣﺎﺑﺎﻻ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ
ﻧﺎﻧﻮذرات ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ ،ﻧﺎﻧﻮذرات اﮐﺴﯿﺪ ﻓﻠﺰی ،ﻧﻈﯿﺮ اﮐﺴﯿﺪﻫﺎی ﺗﯿﺘﺎﻧﯿﻢ،
روی ،آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ،آﻫﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﻧﻮذرات ﺳﯿﻠﯿﮑﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮذرات ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮارﺗﯽ از ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ را در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﺿﺪ ﺳﺎﯾﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ
داده اﺳﺖ .ﻧﺎﻧﻮذرات زﯾﺮﮐﻮﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاص ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر
ﺟﺎﻟﺒﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد .ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺎزی اﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮذرات در دﻣﺎﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎ
ﻣﻌﺮﻓﯽ روشﻫﺎی ﺧﺎص ﺳﻨﺘﺰ ،اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ داور ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﺿﻤﻦ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺎزی زﯾﺮﮐﻮﻧﯿﺎ ،از اﺟﺮای
ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻧﺎﻧﻮذرات زﯾﺮﮐﻮﻧﯿﺎ در
دﻣﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺎزی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺎزی ﻣﻮﺟﺐ
اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺶ در ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﺷﺪه و ﺗﺮک ﺧﻮردﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر را در ﭘﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ازاﯾﻦ رو ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻃﺮح ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮذرات
زﯾﺮﮐﻮﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﯾﺪار در دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد
ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﯾﮏ روش ﺳﺒﺰ ،ﺑﻮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ روش از ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺳﺎده و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از
ﻣﻮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻈﯿﺮ آبﻟﯿﻤﻮ و ﺷﮑﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روش ارزان ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻼلﻫﺎی آﻟﯽ ﺳﻤﯽ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻣﻮاد ﺳﺒﺰ و ﻏﯿﺮ ﺳﻤﯽ دادهاﻧﺪ ،اﯾﻦ روش در زﻣﺮه ﯾﮏ روش دوﺳﺘﺪار
ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
داور ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺪازه ذرات ،ﺗﻌﺪاد ﻣﺮز داﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را
در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﺮژی ﺳﻄﺤﯽ ﺻﻔﺤﺎت ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ ذرات
ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﺪن ذرات زﯾﺮﮐﻮﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﻓﺎز ﻣﮑﻌﺒﯽ در دﻣﺎی اﺗﺎق ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﻀـﻮ ﻫﯿـﺎت ﻋﻠﻤـﯽ داﻧﺸﮕـﺎه ﺻـﻨﻌﺘﯽ اﺻـﻔﻬﺎن در ﺧﺼـﻮص ﻣﺮاﺣـﻞ ﺳـﻨﺘﺰ
ﻧﺎﻧﻮذرات ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮاﻣﯿﮏ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :در
اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره آب ﻟﯿﻤﻮ روش ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮذرات زﯾﺮﮐﻮﻧﯿﺎ
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی و ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺪاﯾﯽ ذرات از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ
ﺑﻬﺘﺮ ،اﺛﺮ ﺳﺎﮐﺎرز )ﺷﮑﺮ( ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ .ﻧﺎﻧﻮذرات ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه
ﻣﺸﺨﺼﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮذرات از ﺣﯿﺚ اﻧﺪازه و ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺪازه
ذرات اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ روش ﺗﻒ ﺟﻮﺷﯽ ﺳﺮاﻣﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﯾﻦ ﻧﺎﻧﻮذرات ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮاﻣﯿﮏ از ﻟﺤﺎظ
داﺷﺘﻦ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺑﺎﻻ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺧﻮاص اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ آن ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺳﺎﮐﺎرز از ﮐﻠﻮﺧﻪ ﺷﺪن ﻧﺎﻧﻮذرات
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ورود ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ و ﮐﻠﺴﯿﻢ از ﻋﺼﺎره آب
ﻟﯿﻤﻮ ﺑﻪ درون ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺎﻧﻮذرات ،ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﻮب ﺳﺮاﻣﯿﮏﻫﺎ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼشﻫﺎی دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ داور ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن ،دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و
ﻋﻠﯽ ﻣﺎﺟﺪی داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮای داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در
ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه
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اﺳﺖ.

ﻣﺸﮑـﻞ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺷﮑـﺮ در آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن
ﺷﺮﻗﯽ رﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد
اﺳﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﺷﺮﻗﯽ ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﮑﺮ در اﺳﺘﺎن رﻓﻊ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺟﺒﺎرزاده در ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای
ﮔﻔﺘﮕﻮی دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺧﯿﺮ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺮ و ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺨﺸﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻣﺤﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪه و ﺑﺨﺼﻮص
در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬاری اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ” اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ،اﻗﺪام
و ﻋﻤﻞ” ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻗﻼم و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد ،اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ
ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪ ،ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ رﻓﻊ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺠﺎد ﻋﺪم ﺛﺒﺎت در ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ را از ﻣﺎه ﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ اﻓﺰود :ﺑﺎﯾﺪ در راﺳﺘﺎی رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻨﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺸﺎﺑﻪ در آﯾﻨﺪه ،ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ و
ﺗﺠﻬﯿﺰ اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ راه
اﻧﺪازی ﺷﻮد.
اﺳﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﺷﺮﻗﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮان واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن اﯾﻤﺎن دارم و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﻨﺪ ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﺑﺪون واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ و
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺒﺎرزاده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات ﺷﮑﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ
داد :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﺮای اﻣﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﺮ ﻧﯿﺎز
دارﻧﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺷﮑﺮ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻫﻤﺠﻮار ﻫﻤﭽﻮن
زﻧﺠﺎن ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ و اردﺑﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
وی در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﮑﺮ از اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ
ﺑﺎﺷﺪ ﺷﮑﺮ ﺧﺎم از اﺳﺘﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﻋﻤﻞ ﺗﺼﻔﯿﻪ در
اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم و ارزش اﻓﺰوده آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﺷﺮﻗﯽ ﺗﻌﻠﻖ
ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺪه اﺟﺎزه واردات ﺷﮑﺮ ﺧﺎم از اﺳﺘﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن را
ﻣﯽ دﻫﻢ و اﯾﻦ ﺗﻮان را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﮑﺮ ﺧﺎم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز واﺣﺪﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺘﯽ از
ﺷﮑﺮ دارﻧﺪ در اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻗﺮار
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان ،اﻧﺠﺎم و
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻮﺑﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت اداری در

واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ
ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﻻزم ﺑﺎ
ﺷﮑﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺘﺎن ﺑﺪون
اﺧﺘﯿﺎر اﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

اﺳﺘﺎﻧﺪار آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﺷﺮﻗﯽ در ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد اﻓﺰود :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺑﺮﺧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﺮف اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ،دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را ﮔﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﻗﺪام ﺑﻪ واردات ﺷﮑﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه از اﺳﺘﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎنﺷﺮﻗﯽ ،واﺣﺪی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ

ﺷﮑﺮ ،ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﮐﺎرﮔﺮان آن از ﮐﺎر ﺑﯿﮑﺎر ﺷﻮﻧﺪ.
ﺟﺒﺎرزاده در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺨﻨﺎن ژاﺋﻠﻪ ،رﯾﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و داروﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ  ۸۰درﺻﺪی واﺣﺪﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﮑﺮ ،ﺑﻪ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ راﺳﺘﯽ،
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﺎن دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ در ﻋﺮض
 ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ،ﮔﺰارش ﻻزم را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز واﺣﺪﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺑﻮرس ﮔﻔﺖ :ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺑﻮرس ،ﻫﻢ ﻣﺰاﯾﺎی
ﻣﻨﻔﯽ دارد و ﻫﻢ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﯽ وﻟﯽ درﮐﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ در ﺑﻮرس اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺮ ﻟﺰوم اﯾﺠﺎد ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺻﺎدارت
در اﺳﺘﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و از اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﮔﻔﺘﮕﻮی دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
اﺳﺘﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﻗﺪام
ﮐﻨﻨﺪ

ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی:ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﻤـﺎﯾﺖ ﺑـﺎ ﻣﺤﺘﮑـﺮان ﺷﮑـﺮ ﺑﺮﺧـﻮرد
ﮐﻨﺪ /ﻗﯿﻤﺖ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﺣﺘﮑﺎر ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن ﻋﺎﻣﻞ
ﮔﺮاﻧﯽ ﺷﮑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﺧﯿﺮ در واردات
از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﮑﺮان ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮاﻧﯽ ﺷﮑﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻣﻬﺮﻓﺮد در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻫﺎ در واردات ﺷﮑﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮﻫﺎ آﻧﻘﺪر زﯾﺎد ﻧﺒﻮده
ﮐﻪ اﺛﺮ ﺟﺪی روی ﺑﺎزار ﺷﮑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺎﺧﯿﺮات از ﺳﻮی
ﺧﻮد واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ واردات داﺷﺘﻪاﻧﺪ اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎزار ﺷﮑﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ از
دوازدﻫﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﺷﮑﺮ از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮ ﺣﺠﻢ در ﺑﺎزار ﺑﻮرس آﻏﺎز ﺷﺪ و در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ در ﺑﺎزار ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ رو ﺑﻪ آراﻣﺶ
وی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار ﺷﮑﺮ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن رو ﺑﻪ آراﻣﺶ اﺳﺖ ،اداﻣﻪ
داد :ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﺮ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﻤﯽرﺳﺪ .در
واﻗﻊ ﮐﻤﺘﺮ از ﻋﺮﺿﻪ ﺷﮑﺮ در ﺑﻮرس از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ و ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻗﻤﯿﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺷﮑﺮ  ۲۵۲۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﻣﻬﺮﻓﺮد ﮔﻔﺖ :از ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ دﻫﻢ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ،ﺷﮑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ اﻣﺴﺎل در
ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎری از واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺧﻮد را وارد ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ
در ﺣﺎل ﺗﺮﺧﯿﺺ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎزار ﺷﮑﺮ رو ﺑﻪ آراﻣﺶ اﺳﺖ و
ﻣﺸﮑﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮ ﮐﺸﺎورزی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ
اﺣﺘﮑﺎر ﺷﮑﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﻣﻮﻇﻒ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﺤﺘﮑﺮان ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در
ﺣﻮزه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎزار اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ و اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺤﺘﮑﺮﯾﻦ
ﻧﺪارد اﻣﺎ آنﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ـﺎﯾﺖ در
ـﺎن ﺣﻤـ
ـﮑﻮت ﺳﺎزﻣـ
روزه ﺳـ
ﻗﺒﺎل ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽﻫﺎ
ﭼﻨﺪ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﮑﻮت ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ
ذیﺻﻼح در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺷﺪه ﻣﺮدم در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﯿﻢ؛
ﺳﮑﻮﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻗﺒﺎل
ﮔﺮانﻓﺮوﺷﯽ و آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺑﺎزارﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺮاﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻫﻤﻮاره
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ،
ﺳﮑﻮت ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل و ذیﺻﻼح ﺑﺎ ﮔﺮانﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﺪر اﯾﻦ
ﻣﺮاﺟﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ وﻟﯽ ﭼﻨﺪ
ﺻﺒﺎﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮﺿﻊ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺮانﻓﺮوﺷﯽ
ﻫﺎ ،اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﺣﺘﮑﺎر و ﺳﮑﻮت ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ
اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺮه اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آنﻫﺎ ﯾﺎ ﻋﻤﻞ
ﻧﮕﻪداری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻢﯾﺎب ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﺣﺘﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا در ﻣﻮرد ﺷﮑﺮ ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ آنﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﺣﺘﮑﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻫﺮ
ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ اﺣﺘﮑﺎر ﺑﻨﺎﺑﺮ
ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺣﺘﮑﺎر ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻤﻠﯽ
ﺣﺮام ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺖ رخ داده و ﺷﺎﻫﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮاﺳﺮی ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻬﺮان ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺎﯾﺮ
اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺠﺎن و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻋﻼم رﺳﻤﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺷﮑﺮ ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ازای
ﻫﺮﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  ۲۹۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب دوﻟﺘﯽ آن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
ﻫﺮﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺷﮑﺮ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ  ۲۵۲۰ﺗﻮﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺮوش ﺷﮑﺮ ﺗﺎ  ۵۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ازای ﻫﺮﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در
ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺎن ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ ،اﺣﺘﮑﺎر اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺳﻂ
ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﺎن و ﻧﯿﺰ ﻋﺪم واردات ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺎده
ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺮ ﺳﻔﺮهﻫﺎی ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺳﻮال اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻮرد
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﻘــﺶ ﻣﺴــﺌﻮﻻﻧﻪ ﺧــﻮد در ﺧﺼــﻮص ﺣﻤــﺎﯾﺖ از ﺣﻘــﻮق ﻣﺼــﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮﺿﻊ اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻗﺒﺎل
ﮔﺮانﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ اﺣﺘﮑﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽروﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و ﻧﯿﺰ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺑﺎزار
ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ؟
رواج ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽ و ﻧﺒﻮد ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻃﻊ
ﺷﮑﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﻣﺪت اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﯽروﯾﻪ آن
ﺑﻮدهاﯾﻢ در ﻣﺪت ﭼﻨﺪﻣﺎﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺮﻣﺎ و ﺑﺮﻧﺞ از دﯾﮕﺮ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺮدم ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آنﻫﺎ روﺑﺮو ﺷﺪه
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن ﺳﮑﻮت ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﯾﻢ و ﻣﺴﺌﻮﻻن در ﻣﻮرد
ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ۴۰۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی و ﻧﯿﺰ
 ۱۵۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ روﺑﺮو ﺑﻮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ وارد آﻣﺪن ﺷﻮک ﺑﻪ ﺑﺎزار اﯾﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ
اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ داده
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻ و
ﺧﺪﻣﺎت و ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ
اﺷﺎره دﯾﮕﺮ در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺮوج ﻏﯿﺮ
ﻣﺠﺎز آن از ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد دام زﻧﺪه و ﻧﯿﺰ ﮔﻮﺷﺖ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽروﯾﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﮐﻤﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ
ﻃﺒــﻖ ﺗﻌــﺎرﯾﻒ ﻗــﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺎزﻣــﺎن ﺣﻤــﺎﯾﺖ ﺣﻘــﻮق ﻣﺼــﺮف ﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن و
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات ،ﺑﺎزرﺳﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی و وارداﺗﯽ ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎﺷﻒ را ﻋﻬﺪه دار
اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای روشﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺎزرﯾﺲ و ﻧﻈﺎرت و ﻧﯿﺰ
اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی وﯾﮋه ﻧﻈﺎرﺗﯽ از دﯾﮕﺮ وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺮدم در وﻫﻠﻪ اول ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ اﺗﻔﺎق دﯾﮕﺮی اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺣﻘﻮق ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺷﺪه آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ و
اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق آنﻫﺎ ﺑﺮآﯾﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺳﺎزﻣﺎن
در ﺟﻬﺖ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده و
ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ
دﻻﻻن ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﮑﻮت اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﺒﻮد ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ روﯾﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و
ﮔﻮﯾﺎ ﻗﺼﺪ ﻧﺪارد در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ روزﻣﺮه ﻣﺘﺤﻤﻞ زﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺮدارد.

دﺑﯿـﺮ اﻧﺠﻤـﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن ﺗﺼـﻔﯿﻪ
ﺷﮑﺮ  :ﺑﺎزار ﺷﮑﺮ آرام ﺷﺪ
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﮑﺮﮔﻔﺖ:ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ  ۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ در
ﺑﺎزار،ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺑﻬﻤﺌﯽ دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﮑﺮ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
ﺟﻮان ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻮزﯾﻊ  ۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ
در ﺑﺎزار اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ  ۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ در ﺑﺎزار ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوﮐﺶ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﺮخ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﮑﺮ ﺑﻪ زﯾﺮ ۴
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
وی در ﺧﺼﻮص ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ در روزﻫﺎی آﺗﯽ ﮔﻔﺖ :ﻃﺒﻖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
اﻧﺠﻤﻦ ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ ،ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﺗﺎ  ۱۵ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر واردات ﺑﺮ ﺟﻮ رواﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ در ﺑﺎزار آزاد ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﮔﺬار اﺳﺖ.
ﺑﻬﻤﺌﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﮑﺮ در ﺑﻮرس ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺮ
ﮐﯿﻠﻮ ﺷﮑﺮ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۲ﻫﺰار و  ۵۲۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺪود در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﮑﺮ اداﻣﻪ داد :ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻋﺮﺿﻪ ﺷﮑﺮ
در ﺑﻮرس ﺑﺮ روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﮑﺮ از  ۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺨﻄﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﮑﺮ در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
و ﮐﻤﺒﻮد ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ
ﺗﺎﺧﯿﺮ در واردات ﺷﮑﺮ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﺧﯿﺮ ﺷﮑﺮ در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎﻧﯽ ﺷﮑﺮ در ﺑﺎزار
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺳﻤﻌﻠﯽ ﺣﺴﻨﯽ ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر
ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ،ﮔﻔﺖ:
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻋﺮﺿﻪ  ۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ در ﺑﺎزار ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﻫﺎ در ﺑﺎزار ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﮑﺮ در ﻋﻤﺪه
ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎ  ۳ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن و در ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ۱۰

اﻟﯽ  ۱۲درﺻﺪ ﺳﻮد ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ،ﻧﻈﺎرت و واردات ﺷﮑﺮ را ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ دﻫﺪ،اﻓﺰود :زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوﮐﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزار از ﺷﮑﺮ
اﺷﺒﺎع ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﮑﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﺮه
ﭼﮑﺎﻧﯽ در ﺑﺎزار ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺣﺴﻨﯽ در ﺧﺼﻮص ﻋﺮﺿﻪ ﺷﮑﺮ در ﺑﻮرس ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻋﺮﺿﻪ ﺷﮑﺮ در ﺑﻮرس ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ اﻓﺮاد دارای ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺪود ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد از
اﯾﻦ رو ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت اﺧﯿﺮ ﻧﺪارد.

 ۵۰ﻫﺰارﺗـﻦ ﺷﮑـﺮ در ﮐﺸـﻮر ﺗﻮزﯾـﻊ
ﺷﺪ /ﺗﻮﻗﻒ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی از ﺗﻮزﯾﻊ  ۵۰ﻫﺰارﺗﻦ ﺷﮑﺮ ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪای ﮐﻪ
ﮔﺬﺷﺖ در ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :در ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ  ۷۰ﻫﺰارﺗﻦ از اﯾﻦ
ﮐﺎﻻ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮزﯾﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻋﻠﯽ ﻗﻨﺒﺮی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﻔﺘﻪای ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ۵۰
ﻫﺰارﺗﻦ ﺷﮑﺮ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪ ،اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮﺧﯿﺺ و ﺗﺨﻠﯿﻪ
 ۷۰ﻫﺰارﺗﻦ ﺷﮑﺮ ﻧﯿﺰ در ﺑﻨﺪر اﻣﺎم در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻧﯿﺰ از ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ دو
ﮐﺸﺘﯽ ﺣﺎﻣﻞ ﺷﮑﺮ ،ﺑﺮ روی آب ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪود دو ﻫﻔﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر
ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﯿﺪ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ ﺑﻪ
ﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه و روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ آن در ﺑﺎزار ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود:
ﺑﺰودی روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺎزار آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻗﻨﺒﺮی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻃﯽ روزﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺷﮑﺮ در ﺑﺎزار
ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﺣﺘﮑﺎرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت زﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺮﯾﺪ  ۶۶ﻫﺰارﺗﻦ ﮐﻠﺰا از ﮐﺸﺎورزان 
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺮﯾﺪ داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ را ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار
داد و ﮔﻔﺖ ۶۶ :ﻫﺰار ﺗﻦ داﻧﻪ روﻏﻨﯽ ﮐﻠﺰا در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ از
ﮐﺸﺎورزان
اﺳﺖ.

ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه

ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﺮﯾﺪ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎون وزﯾﺮﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی؛
ﻣﺒﻠﻎ ۱۶۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﻠﺰاﮐﺎران وارﯾﺰ وﮐﻠﯿﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
آﻧﺎن ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻨﺒﺮی اداﻣﻪ داد :ﺧﺮﯾﺪ داﻧﻪ ﮐﻠﺰا ﺑﺎ  ۲درﺻﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ و  ۱۰درﺻﺪ
رﻃﻮﺑﺖ؛ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  ۲۵۳۰ﺗﻮﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ
اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ  ۱۳ﻫﺰار و  ۲۰۰ﺗﻦ ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ  ۱۲ﻫﺰار و
 ۷۰۸ﺗﻦ ،اردﺑﯿﻞ ﺑﺎ  ۹۱۷۶ﺗﻦ و ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ  ۴۸۴۶ﺗﻦ رﺗﺒﻪﻫﺎی اول ﺗﺎ
ﭼﻬﺎرم را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺮﯾﺪ داﻧﻪ
ﮔﻠﺮﻧﮓ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،اﻓﺰود :ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۱۰۰۰ﺗﻦ از
اﯾﻦ داﻧﻪ روﻏﻨﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ۲۴۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎ  ۲درﺻﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ و ۹
درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان؛ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان را
ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار داد و اﻓﺰود :ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۶۵ﺗﻦ داﻧﻪ روﻏﻨﯽ
آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ۲۴۲۴ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ ۶۰ﺗﻦ آن
در ﺧﻮزﺳﺘﺎن و  ۵ﺗﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در ﮐﺮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی اداﻣﻪ داد :ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ داﻧﻪ روﻏﻨﯽ ﺳﻮﯾﺎ
ﻧﯿﺰ از اواﯾﻞ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی:ﻗﯿﻤﺖ
ﺷﮑﺮ ﺑﺰودی ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ورود ﺷﮑﺮﻫﺎی داﺧﻠﯽ و
وارداﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ،ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻋﻠﯽ ﻗﻨﺒﺮی-ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان -در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﻠﻨﺎ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ در ﺑﺎزار ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻫﯿﭻ ﮐﻤﺒﻮدی در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎ ورود
ﺷﮑﺮﻫﺎی داﺧﻠﯽ و وارداﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ،ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﮐﺎﻫﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
او در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﺷﮑﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺎﻻی دﯾﮕﺮی در ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن
ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ،اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺷﮑﺮ
اﺣﺘﮑﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺰودی ﺿﺮر زﯾﺎدی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ
روز آﯾﻨﺪه ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﮑﺮ وارداﺗﯽ ،ﺷﮑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﻫﻢ وارد ﺑﺎزار
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از  ۱۰روز آﯾﻨﺪه ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺎزار ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و
دﻻلﺑﺎزی ﻧﯿﺰ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ را در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ

ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ
وارداﺗﯽ ﺧﻮد
ﺳﻪ
ﺷﮑﺮ در
ﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻦ

ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ درﺑﺎره ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ درﺑﺎره اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪات
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺠﻮزﻫﺎی واردات درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ از ۳۰۰دﻻر در ﻫﺮ ﺗﻦ ﺑﻪ ۵۰۰دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﮑﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻧﺸﺪﻧﯽ ﺑﻮد.
او اﻓﺰود :از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻼت آب و ﻫﻮاﯾﯽ در ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺷﮑﺮ ﺧﺎم
ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ دارد،ﺑﺮای واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورد .ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ دو ﻫﺰار و ۳۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،در ﺑﺎزار آزاد ،ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ
و ﺣﺘﯽ در ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪﻫﺰارو ۵۰۰ﻫﻢ رﺳﯿﺪ؛ اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
 ۵۵ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ از ﺑﻨﺪر اﻣﺎم در ﺣﺎل ﺗﺨﻠﯿﻪ اﺳﺖ و ﺗﺎ آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ۷۰
 ۳۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار
ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ دﯾﮕﺮ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد؛
اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه آﯾﻨﺪه وارد ﮐﺸﻮر ﺷﻮد .ﻟﺬا ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از
واردات ۱۵۵ ،ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ ذﺧﯿﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﻮﺟﻮدی ﺷﮑﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و وارداﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﯿﻢ.

رﺋﯿـﺲ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﻗﻨـﺎدی و ﺷﯿﺮﯾﻨـﯽ

ﻓﺮوﺷﯽ ﺗﻬﺮان :ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ ﺑﻪ ۳۸۰۰
ﺗﻮﻣـﺎن رﺳـﯿﺪ /اﺣﺘﻤـﺎل اﻓﺰاﯾـﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ در ﺑﺎزار
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻗﻨﺎدی و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻓﺮوﺷﯽ ﺗﻬﺮان ﮔﻔﺖ :در ﯾﮏ ﻣﺎه اﺧﯿﺮ
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺷﮑﺮ از  ۲۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ  ۳۸۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
ﻋﻠﯽ ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ-رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻗﻨﺎدی و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻓﺮوﺷﯽ ﺗﻬﺮان -در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ
ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﻠﻨﺎ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ و روﻏﻦ در ﺑﺎزار ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﺑﺎزار ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ روﻏﻦ و ﺷﮑﺮ
ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺗﺎ اﻋﻼم رﺳﻤﻤﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﯿﭻ واﺣﺪ ﻓﺮوﺷﯽ ﺣﻖ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ را ﻧﺪارد.
او اﻓﺰود :ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽ و زﯾﺎدهﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺎدل در
ﺑﺎزار ﺑﻬﻢ ﺑﺨﻮرد.ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻟﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ
واﺣﺪﻫﺎی ﻓﺮوش ﮐﺮده و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اداﻣﻪ
دارد.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻗﻨﺎدی و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻓﺮوﺷﯽ ﺗﻬﺮان در اداﻣﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺷﮑﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺼﺮفﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻮﯾﮋه در ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت و ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﯽ دارد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻻﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
او اﻓﺰود :درﺧﻮاﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ را ارﺳﺎل ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻗﻨﺎدی و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻓﺮوﺷﯽ ﺗﻬﺮان در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
روﻏﻦ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ ،ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی روﻏﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ
ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ۹درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.

