اﻓﺰاﯾﺶ  ۵درﺻﺪی ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺷﯿﺮﯾﻨــﯽ و ﺷﮑﻼت و ﻓﺮآوردهﻫــﺎی
ﻏﻼت
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﮔﻔﺖ:
ـﯽ ،ﺷﮑﻼت و
ـﺪه ﺷﯿﺮﯾﻨـ
ـﻮﻻت ﻋﻤـ
ـﺎدرات ﻣﺤﺼـ
ـﺎری ﺻـ
ـﺎل ﺟـ
ـﺎﻫﻪ ﺳـ
در  ۷ﻣـ
ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻏﻼت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ارزﺷﯽ  ۵درﺻﺪ
و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وزﻧﯽ  ۱۳درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،از اﯾﻠﻨﺎ؛ ﻣﺤﻤﻮد
ﺑﺎزاری ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ
ﺻﻨﻌﺖ در ﺳﺒﺪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮ ﺳﺮ راه
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ورود ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد
اوﻟﯿﻪ ،ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی در ﺻﺎدرات
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.

وی اﻓﺰود :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ارزش ﺻﺎدرات

اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﯿﻦ  ۵۰۰اﻟﯽ  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ،ﺗﺴﻬﯿﻞ ورود ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻮاد
اوﻟﯿﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎرت ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی
ﻫﺪف ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﺪف  ۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ﺳﺎﻻﻧﻪ رﺳﯿﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ

ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻏﯿﺮﻓﻠـﺰی وزارت
ﺻﻨﻌﺖ ۲۵۰ :ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و
ﺷﮑﻼت در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل ﺻﺎدر

ﺷﺪ
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﯿﺮﻓﻠﺰی وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت از ﺻﺎدرات ۲۵۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت ﺑﻪ ﺧﺎرج
از ﮐﺸﻮر از اﺑﺘﺪای اﻣﺴﺎل ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺧﺒﺮ داد.

ﻣﺤﺴﻦ ﺻﻔﺪری در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮﻧﺎ اﻓﺰود :ﻋﻤﺪه اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ،ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ،ﻣﺸﺘﺮکاﻟﻤﻨﺎﻓﻊ
) (CISو اروﭘﺎﯾﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.

وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﭘﺎرﺳﺎل ﺣﺪود ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدر
ﺷﺪه ﺑﻮد و اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ،ﭘﺲ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﺒﻨﯽ ،رﺗﺒﻪ دوم ﺻﺎدرات
ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬای ﮐﺸﻮر را در اﺧﺘﯿﺎر دارد.

ﺻﻔﺪری ﯾﺎدآورﺷﺪ :زﻣﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻟﺒﻨﯽ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺑﻮدﯾﻢ و واردات ﭘﻨﯿﺮ از داﻧﻤﺎرک ،ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن و
ﻏﯿﺮه ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺮوز اﻣﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻧﯿﺎز داﺧﻞ ،ﯾﮑﯽ از ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ.

ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت

وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎنﮐﺮد :وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ،واردات ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع
ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت ﺷﯿﺮﯾﻨـﯽ و ﺷﮑﻼت ﺑـﻪ ﮐﺸـﻮر را ﻣﻤﻨـﻮع
ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﻮول ،اﻓﺘﺘﺎح ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﺤﺼﺎل داﻧﻪ ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ
در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﯾﺎدآور ﺷﺪ و
ﮔﻔﺖ :راهاﻧﺪازی اﯾﻦ واﺣﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ واردات ﭘﻮدر و ﮐﺮه ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ
ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ اﻗﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺎرﺳﺎل ﺑﯿﺶ از  ۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺻﺮف

واردات آﻧﻬﺎ ﺷﺪ.

وی ﭘﯿﺮاﻣﻮن راه اﻧﺪازی ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ  ۴۰درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ
در ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ ،ﺗﺎﮐﯿﺪﮐﺮد :اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران اﯾﻦ ﺣﻮزه
داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺗﺸﻨﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد و ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺑﺖ
ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد در ﺑﺎزار ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ ،ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻤﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ
و ﺷﮑﻼت اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮﻣﺎه اﻣﺴﺎل را ﻋﺮاق ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ۲۴
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۷۲۸ﻫﺰار دﻻر ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﻓﺰون ﺑﺮ  ۲۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۱۷۴
ﻫﺰار دﻻر و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۹۹ﻫﺰاردﻻر اﻋﻼم ﮐﺮد.

ﮔﻤﺮک ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﺎن و ﻓﺮآوردهﻫﺎی
ﻏﻼت و ﺑﯿﺴﮑﻮﺋﯿﺖ در اﯾﻦ ﻣﺪت ،از ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن و
 ۳۸۳ﻫﺰار دﻻر ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ  ۲۹ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۹۶۳ﻫﺰار دﻻر و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﺑﺎ  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۳۰۴ﻫﺰار دﻻر ﻧﺎم ﺑﺮد.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

دﺑﯿـﺮ اﻧﺠﻤـﻦ ﺑﯿﺴـﮑﻮﯾﺖ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و
ﺷﮑﻼت :اﻓــﺖ  ۴۰درﺻــﺪی ﻓــﺮوش
ﺷﯿﺮﯾﻨـﯽ و ﺷﮑﻼت/ﺗﻮزﯾـﻊ  ۲۰ﻫـﺰار
ﺗـﻦ روﻏـﻦ ﺟﻮاﺑﮕـﻮی ﻧﯿـﺎز ﺻـﻨﻒ و
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت
ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮار،ﻓﺮوش ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت ۴۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻣﻐﺎزهای دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
ﺟﻮان ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻗﻮت
ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﺗﻮزﯾﻊ  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻦ روﻏﻦ ﺑﺮای ﺻﻨﻒ و ﺻﻨﻌﺖ  ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﺗﻮزﯾﻊ ﺻﻮرت
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد روﻏﻦ ﺧﺎم و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،
 ۱۰ﺗﺎ  ۱۵روز زﻣﺎن ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ روﻏﻦ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی روﻏﻦ ﮐﺸﯽ
ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺪ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻦ روﻏﻦ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻧﯿﺎز ﺻﻨﻒ و
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﺷﮑﻼت در  ۶ﻣﺎﻫﻪ
دوم ﺳﺎل ،در ﻣﺎه  ۳۰ﺗﺎ  ۴۰ﻫﺰار ﺗﻦ روﻏﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
ﺑﺮای ﮐﻞ ﻧﯿﺎز ﺻﻨﻒ و ﺻﻨﻌﺖ اﻋﻢ از ﻟﺒﻨﯿﺎت ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت و … ۲۰
ﻫﺰار روﻏﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻐﺎزهای اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺎز ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ واردات اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺻﺎدرات در ﻗﺒﺎل ﺗﻬﺎﺗﺮ
ﮐﺎﻻ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﺣﺪودی ﮔﺸﺎﯾﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.

دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﻼت ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮد ﺧﻮد را در ﺳﺒﺪ ﻓﺮوش ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﻟﻮﮐﺲ ﺑﻮدن ﮐﺎﻻ در ﺳﺒﺪﺧﺎﻧﻮار و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد ،ﮐﻤﺎاﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ  ۳۰ﺗﺎ  ۴۰درﺻﺪ اﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

وی درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺎدرات ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر در
 ۶ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﻣﺠﻤﻮع ﺻﺎدرات ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ۲۰۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده ﮐﻪ اﮔﺮ در  ۶ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر دﯾﮕﺮ
ﮐﺎﻻ ﺻﺎدر ﺷﻮد ،ﺑﻪ رﻗﻢ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ.

ﻣﻐﺎزهای در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ وﺟﻮد رﻗﺒﺎی ﺳﺮﺳﺨﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و
ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﮐﻤﺎﮐﺎن
رﺷﺪ ﺻﺎدرات در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﺳﺖ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

در  ۶ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ :اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۲درﺻﺪی ﺻﺎدرات
ﻣﺤﺼـــﻮﻻت ﺷﯿﺮﯾﻨـــﯽ و ﺷﮑﻼت و
ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻏﻼت
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ،ﺷﮑﻼت و
ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻏﻼت در  ۶ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ارزﺷﯽ ۱۲درﺻﺪی و اﻓﺰاﯾﺶ وزﻧﯽ  ۱۸درﺻﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﯾﻠﻨﺎ؛
ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎزاری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋۀ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت در ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻏﺬاﯾﯽ و ﺻﺎدرات ﮔﺴﺘﺮدۀ آن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺻﻨﻌﺖ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و
ﺷﮑﻼت اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ دارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺣﺴﺎس ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ را ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎزد.

وی اﻓﺰود :ﺻﻨﻌﺖ

ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت ﮐﺸﻮر در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺸﮑﻼت

ﭘﯿـﺶ رو ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺧـﻮد را از ﻟﺤـﺎظ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻣﺤﺼـﻮل و
ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی روز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای در
ﻓﺮاﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﺑﺎزاری ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،آذرﺑﺎﯾﺠﺎن،
ﺳﺎﺣﻞ ﻋﺎج ،اﻣﺎرات و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻋﻤﺪه ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻄﺮح و
ﺑﺰرگ اﯾﺮاﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ آﻧﻬﺎ در
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﺑﯿﺎن
داﺷﺖ :ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت اﯾﺮاﻧﯽ در ﺣﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن در دﻧﯿﺎ
اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺑﺰﻧﻨﺪ.

ﺑﺰرگ

ﺧﺎرﺟﯽ

در

اﻧﮕﻠﯿﺲ،

آﻣﺮﯾﮑﺎ،

ﺑﻠﮋﯾﮏ

و

ﺳﻮﺋﯿﺲ

ﻣﺤﮏ

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت ﮐﺸﻮر،
اداﻣﻪ داد :در راﺳﺘﺎی اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻨﻮع و ارﺗﻘﺎی
ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی
اﺳﺖ.

ﺑﺎزاری در ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎدآور ﺷﺪ :اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در ﺳﺎلﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی
دوﻟﺖ و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻬﺘﺮی
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﯾﻢ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و
ـﺎدرات ۶۰۰
ـﯽ ﺻـ
ـﺶ ﺑﯿﻨـ
ﺷﮑﻼت :ﭘﯿـ
ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻر ﺷﯿﺮﯾﻨـﯽ و ﺷﮑﻼت ﺑـﻪ
ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آﻏﺎز ﭘﯿﮏ
ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﺮوش ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت ﺑﻪ ۶۰۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮﺳﺪ.

ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻣﻐﺎزهای دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت در ﮔﻔﺖوﮔﻮ
ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
ﺟﻮان ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت
ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑـﻪ ﻗـﻮت ﺧـﻮد ﺑـﺎﻗﯽ اﺳـﺖ ،اﻇﻬـﺎر ﮐـﺮد :در ﺣـﺎل ﺣـﺎﺿﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ روﻏﻦ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ـﺖ ﺷﮑﻼت
ـﺶ ﻗﯿﻤـ
ـﺮای اﻓﺰاﯾـ
ـﺎﻣﻪای ﺑـ
ﺑﺮﻧـ
ﻧﺪارﯾﻢ
ـﻮن
ـﻢ اﮐﻨـ
ـﺖ :ﻫـ
ـﺒﺮ داد و ﮔﻔـ
ـﯽ و ﺷﮑﻼت ﺧـ
ـﺖ ﺷﯿﺮﯾﻨـ
ـﺎت ﻗﯿﻤـ
او از ﺛﺒـ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮد ﺧﻮد را در ﺳﺒﺪ ﻓﺮوش ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻟﻮﮐﺲ ﺑﻮدن ﮐﺎﻻ در ﺳﺒﺪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮار ،ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﻧﺪارﯾﻢ.

ﻣﻐﺎزهای اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺮار ﻧﻮﺳﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﭼﺎرهای ﺟﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﺮاﻧﯽ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺎدرات ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮز ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ارﺑﻌﯿﻦ
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﺎز اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﻗﻒ
زﯾﺎد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،ﺑﺮآوردﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻣﺠﻤﻮع
ﺻﺎدرات ﺑﻪ  ۵۵۰ﺗﺎ  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﯽرﺳﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﯿﮏ ﺻﺎدرات و
ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت در  ۶ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل اﺳﺖ.

دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر در ۶
ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﻣﺠﻤﻮع ﺻﺎدرات ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ۲۰۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻮده ﮐﻪ اﮔﺮ در  ۶ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر دﯾﮕﺮ
ﮐﺎﻻ ﺻﺎدر ﺷﻮد ،ﺑﻪ رﻗﻢ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺳﯿﺪهاﯾﻢ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و
ﺷﮑﻼت اﯾﺮان ۶۶:ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﻣﻘﺼﺪ
ﺻﺎدرات ﺷﮑﻼتﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از  ۷۰درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ اﻧﻮاع
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ  ۶۶ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻣﻐﺎزهای دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت اﯾﺮان در ﮔﻔﺖ
وﮔـﻮ ﺑـﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻـﻨﻌﺖ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸـﺎورزی ﮔﺮوه اﻗﺘﺼـﺎدی ﺑﺎﺷﮕـﺎه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ،در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺷﮑﻼت در ﮐﺸﻮر اﻇﻬﺎر
ﮐﺮد :ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل داﺷﺘﯿﻢ،
در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪی ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

وی اﻓﺰود :ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد

اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﻮاع
روﻏﻦﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت اﯾﺮان؛ در ﺑﺮﺧﯽ از
ﺗﻮﻟﯿﺪیﻫﺎ از ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮارد
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

ﻣﻐﺎزهای ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ اﻧﺪ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺎ رﺷﺪ
ﻧﺮخ ارز واردات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺎدرات اﻧﻮاع ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت اداﻣﻪ
داد :از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ارزش  ۱۶۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ﺑﻪ ۶۶
ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ۱۵درﺻﺪ
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.

دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت اﯾﺮان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺗﻼش
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ  ۱۵درﺻﺪی را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺎدرات اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ و در درآﻣﺪﻫﺎی ارزی اﺧﺘﻼل
اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد.
ﻣﻐﺎزهای اﻓﺰود :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۶۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر و ﺳﺎل ﻗﺒﻞﺗﺮ
 ۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات اﻧﺠﺎم داده اﯾﻢ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اُﻓﺖ ﺻﺎدرات،
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺻﺎدراﺗﯽ
را از دﺳﺖ داده اﯾﻢ.

وی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮر ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۲
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۸۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻢﺗﺮ از  ۷۰درﺻﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و
ﺷﮑﻼت :ﮐﻤﺒــﻮدی در ﻋﺮﺿــﻪ ﺷﮑﻼت
ﻧـﺪارﯾﻢ؛ اﺳـﺘﻤﺮار ﺛﺒـﺎت ﻗﯿﻤـﺖ
ﺷﮑﻼت در ﺑﺎزار
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﺻﺎدرات ،ﮐﻤﺒﻮدی در ﻋﺮﺿﻪ ﺷﮑﻼت ﻧﺪارﯾﻢ.

ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻣﻐﺎزه ای دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ
ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻌﺖ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
ﺟﻮان ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی اداﻣﻪ
دارد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮﺧﯽ اوﻗﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت در
ﺗﺎﻣﯿﻦ آرد ،ﺷﮑﺮ ،روﻏﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد وارداﺗﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﺒﻮدی در ﻋﺮﺿﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت ﻧﺪارﯾﻢ،

اﻓﺰود :اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ
در روﻧﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ وﺟﻮد دارد.

ﻣﻐﺎزه ای اداﻣﻪ داد :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ در ﺻﺎدرات ﺷﮑﻼت ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ
در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ را دارا ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و
ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺮزﻫﺎ ﺻﺎدرات ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﺷﮑﻼت ﻧﺪارﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﮐﺲ ﺑﻮدن ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت در ﺳﺒﺪ
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﺎﻧﻮار و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ اﻓﺮاد ،ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺪارﯾﻢ و
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮد ﺧﻮد را در ﺳﺒﺪ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.

او ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﺻﺎدرات را ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺶ روی
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺷﻤﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺎﻣﻞ ارز ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ روی ﺻﺎدرات
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻮد.

دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ،ﻧﺮخ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ
در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ،رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ رﻗﺒﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳـﺨﻨﮕﻮی ﮔﻤـﺮک اﯾـﺮان ﺧـﺒﺮ داد:
ﺻﺎدرات  ۱۵۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ
و ﺷﮑﻼت
ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :در ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل ،ﺑﯿﺶ از ۱۵۲
ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۸۹۲ﻫﺰار و  ۵۶۳دﻻر اﻧﻮاع ﻧﺎن ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ،ﺷﮑﻼت و ﺑﯿﺴﮑﻮﺋﯿﺖ
از ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۵۶ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ،ﺳﯿﺪ روح اﻟﻠﻪ ﻟﻄﯿﻔﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺻﻨﻌﺖ
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت در ﮐﺸﻮر از دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺟﻬﺎن ﺻﺎدر ﺷﻮد و رﻗﯿﺐ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮔﻤﺮک اﯾﺮان اﻓﺰود :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮرﻣﺎن
در  ۴ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل  ۹۹اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﺑﯿﺶ از  ۵۸ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۹ﻫﺰار
و  ۱۴۲دﻻر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۳۹ﻫﺰار و  ۵۸۸ﺗﻦ اﻧﻮاع ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۳۸ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎزه

زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۱۰۶ﻫﺰار و  ۳۳۶ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻧﺎن ﺧﺸﮏ وﺗﺮ و ﺧﻤﯿﺮ
ﺧﺸـﮏ ،ﺑﯿﺴـﮑﻮﺋﯿﺖ و وﯾﻔـﺮ و ﺳـﺎﯾﺮ ﻓﺮآوردهﻫـﺎی ﻏﻼت را ﺑـﻪ ارزش ۹۴
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۸۸۳ﻫﺰار و ۴۲۱دﻻر ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۵۳ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺻﺎدر ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص دارای
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را دارد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺰرﮔﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در
اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻗﺮار دارد.

دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﮔﻤﺮک اﻓﺰود :ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻘﺼﺪ ﺻﺎدرات ﻧﺎن،
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺮوژ ،ﻫﻠﻨﺪ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،آﻟﻤﺎن ،اﺗﺮﯾﺶ،
ﮐﺎﻧﺎدا ،ﻣﺎﻟﺰی ،ژاﭘﻦ ،ﻟﻬﺴﺘﺎن ،ﺟﯿﺒﻮﺗﯽ ،ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،روﺳﯿﻪ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن،
ﮐﻮﯾﺖ ،ﺳﺎﺣﻞ ﻋﺎج ،ﻗﻄﺮ ،ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن ،ﺳﻮﺋﯿﺲ ،ﭼﯿﻦ ،ﺑﺤﺮﯾﻦ ،ﻋﺮاق،
ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن ،ﺳﻮﻣﺎﻟﯽ ،ﯾﻤﻦ ،اﻣﺎرات ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻼروس ،ﻧﯿﺠﺮ ،ﻋﻤﺎن
و… ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت اﯾﺮان ،ﻋﺮاق ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از
 ۲۴ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۷۲۸ﻫﺰار و  ۸۵۹دﻻر ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ  ۲۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۱۷۴
ﻫﺰار و  ۱۱۶دﻻر و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎ  ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۹۹ﻫﺰار و  ۳۴۷دﻻر اﺳﺖ.

ﻟﻄﯿﻔﯽ ﮔﻔﺖ :در ﺧﺼﻮص ﺻﺎدرات ﻧﺎن و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻏﻼت و ﺑﯿﺴﮑﻮﺋﯿﺖ ﻧﯿﺰ
اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۳۸۳
ﻫﺰار و  ۱۳۷دﻻر ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ  ۲۹ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۹۶۳ﻫﺰار و  ۷۷۰دﻻر و
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎ  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۳۰۴ﻫﺰار و  ۴۶دﻻر ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻟﻄﯿﻔﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :واردات رﺳﻤﯽ ﺷﮑﻼت ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
داﺧﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ .ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺷﮑﻼت ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ و وﺿﻊ ﺗﻌﺮﻓﻪ  ۴۰ﺗﺎ  ۷۰درﺻﺪی ﺑﺮای اﻧﻮاع ﺷﮑﻼت
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﻮد.

وی در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﻋﻘﺐ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮی را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺻﺎدرات ﮐﻨﯿﻢ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و
ﺷﮑﻼت :ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪای ﺑـﺮای اﻓﺰاﯾـﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﻼت ﻧﺪارﯾﻢ
ﻣﻐﺎزهای ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺗﻮﻟﯿﺪ،

ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻣﻐﺎزهای دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ
ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻌﺖ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
ﺟﻮان ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد
اوﻟﯿﻪ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ
ﺗﻬﯿﻪ ﺷﮑﺮ و ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ.

او اﻓﺰود :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ  ۲ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪه ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺮزﻫﺎ و
ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺮخ ارز و ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ دﻻر  ۲۲ﺗﺎ ۲۳
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﻣﻐﺎزهای اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ،ﻧﺮخ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ،رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ رﻗﺒﺎ
ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز ﻣﯽﺷﻮد.

اﻓﺖ  ۳۰درﺻﺪی ﺻﺎدرات ﺷﮑﻼت
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺎدرات ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ
ﻧﺪارد ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر ﺻﺎدرات ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل
ﻗﺒﻞ  ۲۰ﺗﺎ  ۳۰درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻤﺮار اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎز
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای
ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻧﺪارﯾﻢ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺳﻮد ﭘﺎﯾﯿﻦ و در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎ زﯾﺎن ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻟﻮﮐﺲ ﺑﻮدن ﮐﺎﻻ در ﺳﺒﺪ ﺧﺎﻧﻮار ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و
ﺷﮑﻼت :اﺣﺘﻤـﺎل اﻓﺰاﯾـﺶ  ۱۰درﺻـﺪی
ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﻼت
ﻣﻐﺎزه ای ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۵ﺗﺎ  ۱۰درﺻﺪ ﻧﺮخ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.

ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻣﻐﺎزه ای دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ
ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺻﻨﻌﺖ ،ﺗﺠﺎرت و ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران
ﺟﻮان ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد
اوﻟﯿﻪ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ اﻋﻢ از
ﺷﮑﺮ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و ﺗﻼش ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص رﻓﻊ ﺑﺤﺮان ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ـﺶ روی
ـﺎﻟﺶ ﭘﯿـ
ـﻪ ﭼـ
ـﻮاد اوﻟﯿـ
ـﻮد ﻣـ
ﮐﻤﺒـ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
او اﻓﺰود :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ دوﻟﺖ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ  ۱۳۵ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ
ﺑﻪ ﺻﻨﻒ و ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻤﻼ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻐﺎزه ای ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﮑﺮ را  ۶ﻫﺰار و  ۷۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد
و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺮ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻫﺎی ﺑﺎﻻی  ۷ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﺎ
 ۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ رﺳﺪ.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت وﺿﻌﯿﺖ روﻏﻦ در ﺑﺎزار ﺑﯿﺎن
ﮐـﺮد :ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﭘﯿﮕﯿـﺮی ﻫـﺎی ﻣﮑـﺮر ،ﺳـﻬﻤﯿﻪ ﻣﺤـﺪودی روﻏـﻦ ﺑـﺮای
ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﺖ.
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﻢ

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﻗﻄﺮه ﭼﮑﺎﻧﯽ روﻏﻦ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﺸﮑﻠﯽ در
ﺗﺎﻣﯿﻦ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.

دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و
ﺳﺒﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای

ﺷﮑﻼت اداﻣﻪ داد :ﺷﮑﻼت ﮐﺎﻻی ﻟﻮﮐﺲ
ﻣﺼﺮف آن در اوﻟﻮﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺪﯾﻬﯽ
آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
آن ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ،ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ،اﻣﮑﺎن
اﺻﻼح ﻧﺮخ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮد ﺧﻮد را در ﺳﺒﺪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﺑﺎ ﺳﻮد ﻧﺎﭼﯿﺰ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮر ﻧﺴﺒﯽ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ در اﻓﺖ ﻓﺮوش ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت

ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺮخ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را  ۵ﺗﺎ  ۱۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.

ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﺻﺎدرات ﺷﮑﻼت
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﭘﺎﯾﺎن درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺎدرات ﺷﮑﻼت ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد :ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﻣﺮزﻫﺎ و ﺗﻮﻗﻒ زﯾﺎد ﻣﺤﺼﻮل
در ﻣﺮز ،ﺻﺎدرات ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻢ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
اﺧﯿﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺧﺼﻮص ﺑﺎزﮔﺸﺖ ارز ،ﺑﻪ ﺻﺎدرات آﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﻣﯽ زﻧﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

