ﻋﻀـﻮ ﻫﯿـﺎت ﻣـﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤـﻦ ﺗـﺎﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﻏﻼت اﯾــﺮان :ﺗﺸﺮﯾــﺢ
ﺟﺰﯾﯿﺎت آﻏﺎز واردات ﺷﮑﺮ از ﻫﻨﺪ
و ﺑﺮزﯾـﻞ /ﮐـﺎﻫﺶ ﺷﮑـﺮ ﻣﺼـﺮﻓﯽ در
ﺻﻨﺎﯾﻊ

ﺣﺴﻦ اﻓﺮاﺷﺘﻪﭘﻮر ﮔﻔﺖ :ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺷﮑﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ ،وارد ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در
ﺑﻨﺎدر اﯾﺮان ﭘﻬﻠﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در  ۱۰روز آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ  ۳ﻓﺮوﻧﺪ ﮐﺸﺘﯽ
از ﻫﻨﺪ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد از اﯾﻦرو ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﮑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﺮ ﻏﻼت ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﻠﻨﺎ؛ ﺣﺴﻦ اﻓﺮاﺷﺘﻪﭘﻮر ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺧﺒﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﺎدرات ﺷﮑﺮ از
ﻫﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮداد ﻣﺠﻮز ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﺪﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ
را ﺻﺎدر ﮐﺮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺣﺪود  ۵۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ از اﯾﻦ ﮐﺪﻫﺎی ﺑﺮای
اﯾﺮان اﺳﺖ؛ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ در  ۳ﻣﺎه آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﺣﺠﻢ از ﺷﮑﺮ از ﻫﻨﺪ
وارد اﯾﺮان ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺷﮑﺮ
از ﺑﺮزﯾﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺑﺎرﮔﯿﺮیﻫﺎ از ﻫﻨﺪ

ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز در ﻣﺎهﻫﺎی ﺗﯿﺮ و ﻣﺮداد ﺷﮑﺮ را از ﺑﺮزﯾﻞ وارد
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﻼت اﯾﺮان؛ روﻧﺪ
ﺻﺎدرات ﺷﮑﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﻣﺎ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
و ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﮑﺮ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ
در ﺑﻮرس ﮐﺎﻻی ﻧﯿﻮﯾﻮرک ) ﻓﯿﻮﭼﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک( در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ آﺗﯽ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ در ﺑﺎزار
داﺧﻠﯽ ﺣﺪود  ۱۹ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
اﻓﺮاﺷﺘﻪﭘﻮر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﺷﮑﺮ در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ۱۸
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ از اﯾﻦرو ﺗﺠﺎر رﻏﺒﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واردات
ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ورود ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﻗﯿﻤﺖ  ۱۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺷﮑﺮ درب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺖ و
اﻓﺰود :ارز واردات ﺷﮑﺮ ،ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ و ﺷﻨﺎور اﺳﺖ از اﯾﻦرو ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ۲۰
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺷﮑﺮ درب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ
ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺤﺮان ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻏﺬا از ﻏﻼت ﺑﻪ ﺷﮑﺮ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﻨﺪ آﯾﺎ
ﺷﻤﺎ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺷﮑﺮ
ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ ،وارد ﺷﺪه از ﺳﻮی
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺑﻨﺎدر اﯾﺮان ﭘﻬﻠﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در  ۱۰روز آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ
 ۳ﻓﺮوﻧﺪ ﮐﺸﺘﯽ از ﻫﻨﺪ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد از اﯾﻦرو ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ در ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺷﮑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻏﻼت ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات اﻓﺮاﺷﺘﻪﭘﻮر؛ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود ۲
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺷﮑﺮ و
ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ
ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن روﻧﺪ ﺻﺎدرات ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت ﺑﻌﺪ از
اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ آرد و روﻏﻦ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﺰان ﺷﮑﺮ ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده اﺳﺖ از اﯾﻦرو ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ ﺣﺪود  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن
و  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﻮد.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﻼت اﯾﺮان ﻧﺮخ ﺷﮑﺮ در ﺑﺎزار

ﺑﺮزﯾﻞ را ﺣﺪود  ۵۷۰دﻻر در ﺗﻦ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﻧﺮخ ﺷﮑﺮ ﻫﻨﺪ ﺣﺪود
 ۵۴۰دﻻر در ﺗﻦ اﺳﺖ.
اﻓﺮاﺷﺘﻪﭘﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود  ۸۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ
وارد ﮐﺸﻮر ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﮐﻔﺎف ﻧﯿﺎزﻣﺎن را ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ از
اﯾﻦرو ﭼﺎرهای ﺟﺰ واردات ﻧﺪارﯾﻢ .ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ در ﺳﺎل ﺟﺎری
ﺣﺪود  ۴۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ وارد ﮐﺮده اﺳﺖ و اﮔﺮ واردات ﺷﮑﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﮑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ

