دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﮑﺮ:
 ۸۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل
وارد ﺑﺎزار ﺷﺪه اﺳﺖ

ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺑﻬﻤﻨﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ازدﯾﺎد ﻋﺮﺿﻪ و ﻣﻮﺟﻮدی ذﺧﺎﯾﺮ ﺷﮑﺮ
در اﻧﺒﺎرﻫﺎ ،ﮐﻤﺒﻮدی در ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺪارﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺑﻬﻤﻨﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ازدﯾﺎد
ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﺑﺎزار ﺷﮑﺮ در رﮐﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد.
او ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﮑﺮ درب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را  ۱۷ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﺎ ۱۷
ﻫﺰار و  ۶۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﮑﺮ در
ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺠﯿﺮه ای  ۲۰ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﺎ  ۲۱ﺗﺎ ۲۲
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻬﻤﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۸۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ وارد
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﺟﻮدی ﺷﮑﺮ اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ در ﺑﺎزار ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﮑﺮ ﮔﻔﺖ :در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ واردات ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ازدﯾﺎد ﻋﺮﺿﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ واردات ﺷﮑﺮ
ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻬﻤﻨﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ذﺧﺎﯾﺮ ﺷﮑﺮ و ﻣﯿﺰان واردات ﻃﯽ
ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﻋﺮﺿﻪ ﺷﮑﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻧﺪارﯾﻢ.
آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن از آن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﺗﻦ ﺷﮑﺮ  ۵۲۰ﺗﺎ ۵۳۰
دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﮑﺮ ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﺣﺪود
 ۱۷ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

رﺋﯿـﺲ ﻧﻈـﺎم ﺻـﻨﻔﯽ ﮐﺸـﺎورزی ﻣﻄـﺮح
ﮐـﺮد؛ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﮐﺎرﺧـﺎﻧﻪ ﻫـﺎ راﻫـﯽ
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺷﮑﺮ

ﻗﺎﺳﻢ ﭘﯿﺸﻪور ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ ﭼﻐﻨﺪر ﭘﺎﯾﯿﺰه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﺷﮑﺮ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ واردات ﻧﻬﺎده و ﻣﺼﺮف آب ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ

از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان ،ﻗﺎﺳﻢ ﭘﯿﺸﻪ ور ﮔﻔﺖ :ﮐﺸﺖ ﻗﺮاردادی ﭼﻐﻨﺪر
ﻗﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ داده ﺷﻮد ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻨﺪم ،ﺑﺮﻧﺞ و ﺟﻮ اﻣﮑﺎن ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺎزار آزاد ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،دوﻟﺖ در ﺑﺨﺶ اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﺖ ﭼﻐﻨﺪر از ﺑﻬﺎره ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﺰه ﺳﻮق
داده ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ آب ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد.
ﭘﯿﺸﻪ ور ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﻢ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ،اﻣﮑﺎن
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺷﮑﺮ در ﺑﺤﺚ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ وﺟﻮد دارد ،ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ
ﺗﻔﺎﻟﻪ در ﺧﻮراک دام ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از واردات ﺧﻮراک دام ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد.
رﺋﯿﺲ ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽ رﻏﻢ آﻧﮑﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط اﻣﮑﺎن
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺣﻤﻞ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۰۰ﺗﺎ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۸۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۰۰ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۷۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ در
داﺧﻞ و ﻣﺎﺑﻘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ واردات ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۳۵ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ ﺑﺎ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ و  ۹ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﮑﺮ ﺑﺎ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺗﻨﻬﺎ  ۳۵ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺪار ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

ﺷﮑﺮ زﯾﺮ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد/
 ۲۵۰ﻫـﺰار ﺗـﻦ ﺷﮑـﺮ آﻣـﺎده ﺗﺨﻠﯿـﻪ

اﺳﺖ

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﻼت اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
 ۲۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ از ﺑﺮزﯾﻞ آﻣﺎده ﺗﺨﻠﯿﻪ در ﺑﻨﺎدر اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻫﺮ ﺗﻦ ﺣﺪود  ۲۵دﻻر ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﻠﻨﺎ ،ﺷﮑﺮ ﺟﺰو ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ
اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه دارد؛ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﯾﺎراﻧﻪای ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل از ﺳﻮی ﺻﻨﻒ و ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ اﯾﻨﮑﻪ
آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ؟
ﺣﺴﻦ اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﭘﻮر ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﻼت اﯾﺮان،
ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﮑﺮ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﮔﻔﺖ :در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ  ۲۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ از ﺑﺮزﯾﻞ آﻣﺎده ﺗﺨﻠﯿﻪ در ﺑﻨﺎدر اﯾﺮان
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻫﺮ ﺗﻦ ﺣﺪود  ۲۵دﻻر ﮐﺎﻫﺶ
ﻗﯿﻤﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮداد ﻣﺠﻮز ﺻﺎدرات ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺷﮑﺮ
ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ را داده ﺑﻮد و واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺎه
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﺮ را از اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر وارد ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی؛ ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺷﮑﺮ ﺣﺪود  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ

اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻋﺪد  ۱ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۱۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ آن در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭘﯿﻤﺎن
ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
اﻓﺰود :ﺣﺪود ۱ﻣﯿﻠﯿﻮن و ۴۵۰
ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻋﺪد ﺣﺪود

ﺣﺼﺎدی ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ وزارت
ﺷﮑﺮ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،
ﻫﺰار ﺗﻦ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ در ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﯿﺰه
 ۱۴۷ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.

وی اداﻣﻪ داد :ﮐﺸﺖ ﭘﺎﯾﯿﺰه ﭼﻐﻨﺪر در ﺳﻄﺢ  ۷۲۱ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﭼﻪ ﺣﺠﻢ
ﺷﮑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﯿﺶ از ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺷﮑﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد؛ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺷﮑﺮ ﮐﺸﺖ ﺑﻬﺎره ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺠﻢ دﻗﯿﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺮآورد ﮐﻨﯿﻢ.

ﺷﮑﺮ ﺑﻪ وﻓﻮر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
داود ﻓﮑﻮری رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖداران ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺷﮑﺮ
دوﻟﺘﯽ و آزاد ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺷﮑﺮ دوﻟﺘﯽ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۲۳ﻫﺰار و  ۲۰۰و ﺷﮑﺮ
ﺑﺎ ﻧﺮخ آزاد ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۲۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود
 ۵درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮑﺮ زﯾﺮ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب در ﺑﺎزارﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اذﻋﺎن
ﮐﺮد :ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺮ ﺑﻪ وﻓﻮر در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و آراﻣﺶ در اﯾﻦ ﺑﺎزار
ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺻﻨﻔﯽ؛ ﺷﮑﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺑﺨﺸﯽ داﺧﻠﯽ و ﺑﺤﺸﯽ از
آن وارداﺗﯽ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ

دﺑﯿﺮاﻧﺠﻤﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﮑﺮ:
 ۸۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ وارد ﮐﺸﻮر ﺷﺪ

ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺑﻬﻤﻨﯽ ﮔﻔﺖ :از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۷۰۰ﺗﺎ  ۸۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ وارد
ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺑﻬﻤﻨﯽ ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ
ﺷﮑﺮ درب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ  ۱۸ﻫﺰار و  ۱۰۰ﺗﺎ  ۱۸ﻫﺰار و  ۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪه  ۲۱ﺗﺎ  ۲۲ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۷۰۰ﺗﺎ  ۸۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ
وارد ﺷﺪه و ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ  ۵۰۰ﺗﺎ  ۶۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ دﯾﮕﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎل وارد ﺷﻮد.
ﺑﻬﻤﻨﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر در  ۶ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﮏ
ﺑﺮداﺷﺖ ﺣﺪود  ۲۴۰ﻫﺰار ﺗﻦ و  ۶ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ در
ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﺑﯿﺮاﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮآوردﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺣﺪود  ۱.۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺷﮑﺮ در ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت
ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ و رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﺪن ﺑﺎزار ،ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ
ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان  ۳۵ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ ﺑﺎ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ و
 ۹ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﮑﺮ ﺑﺎ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ۳۵ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ
و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺪار ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۰۰ﺗﺎ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۸۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۰۰ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۷۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ در داﺧﻞ و
ﻣﺎﺑﻘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ واردات ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

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
ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺤﺮان ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻏﺬا از
ﺷﻤﺎ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺪون
ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۱۰۰ﻫﺰار

ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮ
ﻏﻼت ﺑﻪ ﺷﮑﺮ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﻨﺪ
ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﺤﺮان
ﺗﻦ ﺷﮑﺮ ،وارد ﺷﺪه از

اﯾﻦ
آﯾﺎ
ﺷﮑﺮ
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

واردات ﺷﮑﺮ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد

دﺑﯿﺮ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ
واردات ﺷﮑﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮرد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﻣﻬﺮ؛ ﺑﻬﻤﻦ داﻧﺎﯾﯽ ،دﺑﯿﺮ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻗﻨﺪ و
ﺷﮑﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ارﺷﺪ وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ واردات ﺷﮑﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﺪ
ﺧﻮرد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﺪه ﺧﺮﯾﺪﻫﺎ از ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
اﻓﺰود :اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه از اواﺧﺮ ﺧﺮدادﻣﺎه
ﺑﻪ ﻣﺮور وارد ﺑﻨﺎدر ﮐﺸﻮر ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺻﻨﻔﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ  ۳۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ ،ﻣﻘﺮر
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﮑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زودی اﻋﻼم ﺷﻮد.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺷﮑﺮﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺒﺎر
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺷﮑﺮﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﮐﻤﺒﻮد اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ،ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻬﺮ

دﺑﯿـﺮ اﻧﺠﻤـﻦ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻗﻨـﺪ و ﺷﮑـﺮ
اﯾــﺮان؛ دﻻﯾــﻞ ﻋﻘــﺐ ﮔــﺮد در
ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺷﮑﺮ

ﺑﻬﻤﻦ داﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری دﺳﺘﻮری ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه ﺗﺠﺎر
رﻏﺒﺘﯽ ﺑﻪ واردات ﺷﮑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﮔﻔﺖ :اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻄﻊ ﺻﺎدرات اﯾﻦ
ﮐﺎﻻ از ﺳﻮی ﻫﻨﺪ و ﺑﺮزﯾﻞ وﺟﻮد دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﻣﻬﺮ؛ ﺑﻬﻤﻦ داﻧﺎﯾﯽ ،دﺑﯿﺮ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻗﻨﺪ و
ﺷﮑﺮ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ
ﺷﮑﺮ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در
ﺣﻮزه آب و ﺟﯿﺮه ﺑﻨﺪی آن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﺰارع ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻘﻂ  ۴۰درﺻﺪ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﺧﻮد
را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ داﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻣﺎﻗﺒﻞ آن
ﺣﺪود  ۱۵۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺴﺎل وﺿﻌﯿﺖ آب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد

اﻇﻬﺎر اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد در ﺳﺎل ﺟﺎی  ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ
از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺪود  ۷۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻘﺐ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد
ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺒﺮان ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ داﻧﺎﯾﯽ ﺳﻄﺢ ﻗﺮارداد ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ در  ۱۵اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۰۲ ،۱۴۰۰
ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻮده اﻣﺴﺎل اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ  ۸۱ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻐﻨﺪر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎﻓﺖ ،ﮐﺸﺎورزان ﻧﮑﺎﺷﺘﻨﺪ
وی درﺑﺎره دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻨﺪم
ﮐﺸﺎورزان ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﺻﻼح ﺷﻮد اﻣﺎ
دوﻟﺖ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﯾﻌﻨﯽ  ۲۷اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺟﺎری اﯾﻦ ﮐﺎر را
اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ ﻓﺼﻞ ﮐﺸﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و اراﺿﯽ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت رﻓﺘﻪ
ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺣﺘﯽ اﮔﺮ دوﻟﺖ اواﯾﻞ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻗﯿﻤﺖ
را اﺻﻼح ﻣﯽﮐﺮد ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺟﺒﺮان ﻣﯽﺷﺪ.
داﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﭘﺎﯾﯿﺰه و
ﺑﻬﺎره در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺣﺪود  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ رﻗﻢ ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۶۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
دﻻﯾﻞ ﻋﻘﺐ ﮔﺮد در ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ ﺷﮑﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد؟
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﺎ
در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ دارﯾﻢ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮز
ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه اﯾﻢ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻘﺒﮕﺮدی در
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ ،اداﻣﻪ داد :ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺑﯽ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﺴﺌﻮﻻن از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﻣﻨﻄﻘﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﮑﻞ آب
ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی در ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺷﺘﯿﻢ اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ را ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺿﺮر
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﻋﻤﻠﮑﺮد وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در ﺣﺬف ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ از
ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﺗﺠﺎرب
و ﺗﺨﺼﺺ ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در دوره اﺧﯿﺮ

ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﯽ اﺣﺘﺮاﻣﯽ و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺿﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽﺷﻮد.
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از آذرﻣﺎه  ۱۴۰۰درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎزار ﺷﮑﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻫﺸﺪار داده ﺑﻮدﯾﻢ ﮔﻔﺖ :اﻧﺠﻤﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﻨﺪ
و ﺷﮑﺮ از ﺳﺎل  ۹۳و در دوره آﻗﺎی ﺣﺠﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار
اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺟﺰ در
ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﺎدری ﮐﻪ ﺑﺎزار دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺴﺒﯽ ﺷﺪه و دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
ﻧﯿﺰ دوﻟﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی دوﻟﺘﯽﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ!
داﻧﺎﯾﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﻧﺠﻤﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺣﺪوداً ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻬﺎی اول  ۱۴۰۱ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ذﺧﺎﯾﺮ رو ﺑﻪ
اﺗﻤﺎم ﻣﯽﮔﺬارد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ در آذرﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ وزارت ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری
ﺟﻠﺴﻪ و ﺻﺤﺒﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺮدﯾﻢ اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ
درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻧﺸﺪ.
وی اﻓـﺰود :درواﻗـﻊ ﻣـﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳـﺘﯿﻢ از ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﺟﺪﯾـﺪ وزارت ﺟﻬـﺎد
ﮐﺸﺎورزی ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻫﻨﻮز اﻧﺠﻤﻦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار
ﺷﮑﺮ ﻗﺒﻮل دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و اﮔﺮ ﻗﺒﻮل دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای واردات اﯾﻦ ﮐﺎﻻ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ داده ﻧﺸﺪ.
دﺑﯿﺮ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ
در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ اول  ۱۴۰۰واردات ﺷﮑﺮ داﺷﺘﯿﻢ ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﯾﻦ ﻣﯿﺰان
در ﻫﻤﺎن ﻣﺪت  ۶ﻣﺎﻫﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﺪ و ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ و ﺑﺮای ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ دوم
ﻫﻢ از ﺗﻮﻟﯿﺪات داﺧﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻬﺎی اول ﺳﺎل
ﺟﺎری را ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺎﻫﻬﺎی ﭘﯿﺶ رو و ﺗﺎ آﺧﺮ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﺷﮑﺮ وارداﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .وی ﮔﻔﺖ ﺑﺮای  ۴ﻣﺎه آﺗﯽ
ﺣﺪود  ۸۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺎﯾﺪ وارد ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ
و ﺑﺮای ﺑﺨﺶ دوم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد.
اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻄﻊ ﺻﺎدرات ﺷﮑﺮ از ﺳﻮی ﺑﺮزﯾﻞ و ﻫﻨﺪ
داﻧﺎﯾﯽ اﻓﺰود :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﺣﺘﯽ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺮزﯾﻞ و ﻫﻨﺪ ﺻﺎدرات ﺷﮑﺮ ﺧﻮد را ﻗﻄﻊ
ﮐﻨﻨﺪ.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﻨﺪ در
ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ از ﭼﻐﻨﺪر ﭘﺎﯾﯿﺰه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم
اﻋﻼم ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﮑﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻓﺰاﯾﺶ  ۳۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻧﺮخ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﭼﻐﻨﺪر
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺷﮑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮑﺴﻮ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺷﺪﯾﺪاً ﺑﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺸﺎورزان را
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮓ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺷﮑﺮ ﻧﯿﺎز دارد.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﻣﻬﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎﻻ در ﺑﺎزار وﺟﻮدﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎﻻ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ در ﺑﺎزار ﻋﻄﺶ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺑﺎ
اﻧﺒﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ اﻧﺒﺎر از ﺳﻮی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﺪه ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﻮد.
داﻧﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻌﺰﯾﺮاﺗﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺑﺎزار را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار داد و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ
ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺎزرﺳﯽ و داغ و درﻓﺶ ﺑﺎزار را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺻﻮﻟﯽ و ﺑﻤﻮﻗﻊ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه
ﺗﺎ ﺑﺎزار اﺷﺒﺎع ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﮕﺮ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎزرس دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻐﺎزهﻫﺎی ﮐﺸﻮر را
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ؟
ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری دﺳﺘﻮری ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺠﺎر رﻏﺒﺘﯽ ﺑﻪ واردات ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۱۴۰۰ﺷﮑﺮ از ﺷﻤﻮل ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری
دوﻟﺘﯽ ﺧﺎرج و ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﮐﻪ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺣﺘﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﻨﺪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ و وارداﺗﯽ اﺑﻼﻏﯽ از ﺳﻮی
ﻫﯿﺌﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ ﺧﻮد اﻗﺪام
ﮐﻨﻨﺪ اﻓﺰود :ﻧﺎﮔﻬﺎن در دی ﻣﺎه  ۱۴۰۰ﻣﺠﺪداً اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﯿﻤﺖ
ﮔﺬاری دوﻟﺘﯽ ﺷﺪ و ﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎد.
ﭼﺮا ﮐﻪ وﻗﺘﯽ واردات ﺷﮑﺮ ﺑﺎ ارز ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ
ﺑﺮای ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری دﺳﺘﻮری آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.
دﺑﯿﺮ
ﮐﺸﺘﯽ
ﺗﺠﺎر
ﮐﻨﻨﺪ

اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ واردات ﯾﮏ
 ۶۰ﻫﺰار ﺗﻨﯽ ﺷﮑﺮ ،ﯾﮑﻬﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻧﯿﺎز دارد و
ﭼﻨﯿﻦ رﯾﺴﮑﯽ را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ واردات اﯾﻦ ﮐﺎﻻ
ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮای آن در داﺧﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

راﻫﮑﺎر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺷﮑﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻌﺎوﻧﺎن اﯾﻦ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﻢ و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت
زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم داده اﯾﻢ ﺗﺎ ﺷﮑﺮ اﻋﻢ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ و وارداﺗﯽ از
ﺷﻤﻮل ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری دوﻟﺘﯽ ﺧﺎرج و ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
و واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺻﻮرت واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﺮأت و
ﺟﺴﺎرت ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺴﺮﻋﺖ وارد اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺷﻮﻧﺪ.
داﻧﺎﯾﯽ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ راﻫﮑﺎری ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ دوﻟﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﺎزار ﺷﮑﺮ را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﮐﺎﻻ از ﺷﻤﻮل ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری دوﻟﺘﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺗﺎ ﻫﻨﺪ و ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﺮای
ﺻﺎدرات ﺧﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮده اﻧﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ واردات اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :واردات ﺷﮑﺮ از ﻫﻨﺪ ﺑﯿﻦ  ۲۰ﺗﺎ  ۳۰روز و از ﺑﺮزﯾﻞ
ﺣﺪود  ۷۰ﺗﺎ  ۸۰روز زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺑﺎزار داﺧﻞ اﻗﺪام ﺑﻪ واردات اﯾﻦ ﮐﺎﻻ از ﻫﻨﺪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﻬﺮ

دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﮑﺮ:
ﻣﺼـﺮف ﻣﺎﻫـﺎﻧﻪ  ۲۴۰ﻫـﺰار ﺗـﻦ ﺷﮑـﺮ
در ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل

ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺑﻬﻤﻨﯽ ﮔﻔﺖ :در  ۶ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﮏ ﻣﺼﺮف،
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۲۴۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺑﻬﻤﻨﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺘﺎد
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف راﻧﺖ و ﻓﺴﺎد ،ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﮑﺮ
 ۱۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺼﻮب ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ ﭘﺎﯾﯿﺰه در ﺣﺎل ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎزار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺸﺖ ﭼﻐﻨﺪر ﻗﻨﺪ ﺑﻬﺎره در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺣﺪود
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺷﮑﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.
آﻗﺎی ﺑﻬﻤﻨﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺑﺎ ﭘﯿﮏ ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ در  ۶ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۲۴۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر
ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۸۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺗﺎ  ۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺮ ﺗﻦ ﺷﮑﺮ وارداﺗﯽ
در ﺑﻨﺎدر  ۵۷۰دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺮﺧﯿﺺ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ
ﺷﮑﺮ ﺳﻔﯿﺪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت  ۱۷ﻫﺰار ﺗﺎ  ۱۷ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻗﻨﺪی وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ۶۰درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺎرﺳﺎل  ۲۲ﻫﺰار و  ۵۰۰رﯾﺎل اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﻗﺒﻞ از اﻋﻼمﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﺟﺪﯾﺪ ﺷﮑﺮ ،ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۲ﻫﺰار و

 ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر واﺣﺪﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ و
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۱۶ﻫﺰار و  ۳۵۰ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح رﻣﻀﺎن ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽرﺳﯿﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

دﺑﯿﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻨﮑﺪاران :ﺷﮑﺮ ۶
ﻧﺮﺧﯽ ﺷﺪ /اﻓﺰاﯾﺶ  ۲۷۰درﺻﺪی در
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﻗﺎﺳﻤﻌﻠﯽ ﺣﺴﻨﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﺮای واردات ﺷﮑﺮ ﺣﺬف
و واردات اﯾﻦ ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ارز ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﺮخ ﺷﮑﺮ در ﺑﺎزار ﺑﻮدﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﻠﻨﺎ؛ ﻗﺎﺳﻤﻌﻠﯽ ﺣﺴﻨﯽ دﺑﯿﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻨﮑﺪاران ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮑﺮ
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۴ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﻧﺮخ آزاد ﺷﮑﺮ  ۲۷۰درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮخ دوﻟﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح رﻣﻀﺎن در راﺳﺘﺎی ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﺷﮑﺮ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :دوﻟﺖ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺗﻦ ﺷﮑﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ۱۲
ﻫﺰار و  ۵۳۵ﺗﻮﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻨﮑﺪاران ﻗﺮار داد و ﺑﻨﮑﺪاران ﺷﮑﺮ
دوﻟﺘﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎی  ۵۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﺗﻨﯽ در اﺧﺘﯿﺎر واﺣﺪﻫﺎی
ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻗﺮار دادﻧﺪ و واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﮑﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ۱۶
ﻫﺰار و  ۳۵۰ﺗﻮﻣﺎن دراﺧﺘﯿﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار دادﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺻﻨﻔﯽ؛ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﮑﺮ ﻃﺮح ﻣﺎه رﻣﻀﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﺑﯿﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻨﮑﺪاران در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ
ﺷﮑﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ؟ ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد :اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺷﮑﺮ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ؛ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ارز
ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﺮای واردات ﺷﮑﺮ ﺣﺬف و واردات اﯾﻦ ﮐﺎﻻی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ ارز
ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺷﮑﺮ در ﺑﺎزار ﺑﻮدﯾﻢ؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺳﻮدﺟﻮﯾﯽﻫﺎ و ﮔﺮان ﻓﺮوﺷﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻻن در اﯾﻦ ﺻﻨﻒ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ داد ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺣﺴﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮑﺮ ﺑﺎ  ۶ﻧﺮخ در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮد :ﺷﮑﺮ در ﺑﺎزار از ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۱۳ﻫﺰار ﺗﺎ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۲۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﺷﮑﺮ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۱۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و  ۱۶ﻫﺰار و  ۳۰۰ﺗﻮﻣﺎن
وﺟﻮد دارد،
ﻧﺮخﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺷﮑﺮ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺮ در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ
ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻧﯿﺎز ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﻃﺮﯾﻖ واردات از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭼﻮن ﺑﺮزﯾﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎزار ﺷﮑﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻟﻐﻮ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر وارد اﯾﻦ
ﺑﺎزار ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺮآوری ﮐﺎﻻ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ.

اﻓﺰاﯾﺶ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺷﮑﺮ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در راﺑﻄﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺼﺎدی
ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ وزارت ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ را ﻣﺤﺘﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﯽﺗﻮان در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯿﺰان
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﮐﺮد ﭼﺮاﮐﻪ ﮐﻢ آﺑﯽﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻣﺠﻮز
ﮐﺸﺖ ﺑﻪ دﺷﻮاری ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻢ آﺑﯽﻫﺎ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ از  ۹۰ﺗﻦ ﺑﻪ  ۶۶ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ.

وی اداﻣﻪ داد :ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﮔﻨﺪم در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﮐﺸﺎورزان ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم ﻧﺮخ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻨﺪم رﻏﺒﺖ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺠﯿﺪ ﺣﺴﻨﯽ ﻣﻘﺪم ﻣﻌﺎون دﻓﺘﺮ ﺗﺠﺎری داﺧﻠﯽ
وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﮔﻔﺖ :روﻧﺪ واردات ﺷﮑﺮ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﻮده و
ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻣﺎ ﮐﻤﺒﻮدی در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺷﮑﺮ ﻧﺪارﯾﻢ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ ﻧﯿﺰ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل
اﻧﺠﺎم و ﺧﻠﻠﯽ در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ

دﺑﯿـﺮ اﻧﺠﻤـﻦ ﺗﺼـﻔﯿﻪ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن:
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ واردات ﺷﮑﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎل ﻧﺪارﯾﻢ

ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺑﻬﻤﻨﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﮑﺮ ﭼﻐﻨﺪر و ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﺳﺎل ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ واردات ﻧﺪارﯾﻢ و ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ ﺗﺎ ﻋﯿﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﮑﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﮑﺮ ﭼﻐﻨﺪر و ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ واردات
ﻧﺪارﯾﻢ و ﺑﺎزار ﻫﻤﭽﻨﺎن آرام ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺑﻬﻤﻨﯽ ،ﺑﺎ اﺗﻤﺎم ﺷﮑﺮ داﺧﻠﯽ و ورود ﺷﮑﺮ ﺧﺎرﺟﯽ در
ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺮخ ﺷﮑﺮ ﺗﺎ ﻋﯿﺪ
اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺗﻦ ﺷﮑﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻨﺎدر در ﺑﺎزارﻫﺎی
ﺟﻬﺎﻧﯽ  ۵۰۰دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞ ،ﺿﺎﯾﻌﺎت و ﺗﺼﻔﯿﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﮑﺮ درب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ  ۱۴ﺗﺎ  ۱۴ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۱۷ﺗﺎ  ۱۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﻬﻤﻨﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ  ۲۴۰ﻫﺰار ﺗﻦ و در
 ۶ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺳﺎل  ۱۸۰ﺗﺎ  ۲۱۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  ۲ﺗﺎ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ در ﮐﺸﻮر
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۰۰ﻫﺰار ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن
و  ۴۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ در داﺧﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ واردات ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ
 ۱۵ﻫﺰار
ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ
اﯾﻦ اﻣﺮ

از ﺳﻄﺢ ﺑﺎزار ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﮑﺮ  ۹۰۰ﮔﺮﻣﯽ
ﺗﻮﻣﺎن و ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﮑﺮ  ۱۷ﺗﺎ  ۱۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ
ﻣﺼﻮب ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﮑﺮ اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۸ﻫﺰار و  ۷۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ.

آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۶ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺪود  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺷﮑﺮ
ﺑﻪ ﺧﻮداﺗﮑﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﯽ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺮﯾﺪ
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ و ﻋﺪمﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻻزم ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از دﺳﺖ دادن اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﺷﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

