ـﺪ
ـﺮای ﺗﻮﻟﯿـ
ـﺎ ﺑـ
ـﻦ ﻧﻬﺎدهﻫـ
ﺗﺄﻣﯿـ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺼﻮب
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺮﻏﺪاران در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ذرت را ﺑﯿﺶ
از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب و ﺧﺎرج از ﺷﺒﮑﻪ رﺳﻤﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ؛ ﮐﺎوه
زرﮔﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪن ﻧﻬﺎدهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ذرت ،ﻣﻮرد
اﻋﺘﺮاض ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ و ﻣﺮﻏﺪاران اﺳﺖ ،اﻓﺰود :در ﻧﻬﺎدهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ذرت ،واردات در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﻣﺴﺎل در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل
ﻗﺒﻞ ۲۰ ,درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎزار ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﻌﺎدل
ﻧﯿﺴﺖ.

وی ﮔﻔﺖ :در ﻣﻘﻄﻌﯽ واردات ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪن ارز دﭼﺎر
اﺧﺘﻼل ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﻼل و وﻗﻔﻪ در واردات ،ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﺪ،
اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل وﺟﻮد دارد رﻓﻊ ﻋﻄﺶ ﺑﺎزار ﺑﺎ ﺗﺒﻌﺎﺗﯽ ﻫﻤﺮاه
اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ اﺗﺎق اﯾﺮان اﻓﺰود :از ﺳﺎل  ۹۷ﮐﻪ ارز
 ۴ﻫﺰار و  ۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻼی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﺒﻌﺎت آن
درﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻃﻮری ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارز  ۴ﻫﺰار و ۲۰۰
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻔﺎوت ﻧﺮخ ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ﺑﺎ ﺑﺎزار ﻣﺼﻮب دوﻟﺘﯽ
آﻧﻘﺪر ﻓﺎﺣﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ وﺳﻮﺳﻪ ﻣﯽاﻧﺪازد ﺗﺎ از اﯾﻦ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ ﺗﺨﻠﻒ و ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﻮلﻫﺎی ﺳﯿﺎه ﺑﺮﺳﻨﺪ.

زرﮔﺮان اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ وارد
ﮐﻨﻨﺪه دﺧﯿﻞ اﺳﺖ وارد ﮐﻨﻨﺪه ارز را درﯾﺎﻓﺖ و ﮐﺎﻻ را در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺑﺎزارﮔﺎه ﺑﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺮوﺟﯽ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎزارﮔﺎه ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد و آﯾﺎ ﻣﯿﺰان ورودی ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ
ﺧﺮوﺟﯽ آن ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ در وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ از ﻧﺤﻮه ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦ
ﮐﺎﻻﻫﺎ رﺿﺎﯾﺖ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

دﺑﯿﺮﮐـﻞ ﮐـﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦﻫـﺎی ﺻـﻨﺎﯾﻊ
ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان :اداﻣﻪ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ
ﻣﺸﮑﻠـﯽ ﺑـﺮای ﻣـﻮادﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺠـﺎد
ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد /ﺑـﺎزار ﻧﻬﺎدﻫـﺎی
داﻣﯽ ﺛﺒﺎت ﻻزم را دارد
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :وﺿﻌﯿﺖ ذﺧﺎﯾﺮ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺮای ﻣﺪتزﻣﺎن
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و وﺿﻌﯿﺖ ذﺧﺎﯾﺮ
ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﻋﺎدی اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم واردات و
ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ.

ﮐﺎوه زرﮔﺮان در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﻠﻨﺎ در ﺧﺼﻮص آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
واردات ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺮزﻫﺎ و
ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮغ و ﺷﯿﺮ
ﺧﺎم ﻣﺎ در ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ذرت ،ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ و ﺟﻮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮف زﯾﺎد ﺑﻪ ﺧﺎرج
واﺑﺴﺘﮕﯽ دارﯾﻢ و ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ وارد
ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد.

وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺮزﻫﺎ و ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای واردات اﯾﻦ اﻗﻼم وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎ
ﺑﺤﺚ ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز و ﺗﺨﺼﯿﺺ آن اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎ در
ﺑﻨﺎدر ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﺪه و ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از اﯾﻦ اﻗﻼم در
ﺑﻨﺎدر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻋﻀﻮ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان اﻓﺰود :وﺿﻌﯿﺖ ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﺎ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺮای ﻣﺪتزﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻣﻮر دام ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و وﺿﻌﯿﺖ ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﻋﺎدی
اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم واردات و ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از

وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ .ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ واردات اداﻣﻪ دارد و ﻫﯿﭻ
ﻣﻨﻌﯽ از ﺳﻮی ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ اﻋﻤﺎل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ در ﺑﻨﺎدر اﯾﺮان در ﺣﺎل ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻓﻘﻂ اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ ﭘﺲ
از ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻨﺎدر اﯾﺮان را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

زرﮔﺮان در ﺧﺼﻮص واردات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ دوﻟﺖ ﻣﯿﺰان ذﺧﺎﯾﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎﻻ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و واردات اﯾﻦ اﻗﻼم در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ذﺧﺎﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ در ﮐﺸﻮر دارﯾﻢ و در ﻣﯿﺎن ﻣﺪت
ﻣﺸﮑﻠﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﺑﺎ واردات اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﺎده
ﺧﺎم در ﮐﻨﺎر ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﮐﺸﻮر ،اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزار داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

دﺑﯿﺮﮐﻞ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻏﺬاﯾﯽ ۸۲۰:ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در دﻧﯿﺎ
از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و  ۶۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از
ﭼﺎﻗﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻻی
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﮏ ،ﺷﮑﺮ و ﭼﺮﺑﯽ در ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم را ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺳﺎزی و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺮدم داﻧﺴﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی )اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز(؛ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ،ﮐﺎوه زرﮔﺮان در ﻣﺮاﺳﻢ روز
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻏﺬا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی اﯾﺮان ،رﺋﯿﺲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان ،رﺋﯿﺲ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻐﺬﯾﻪ ای
اﯾﺮان ،ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو ،ﻣﺪﯾﺮ
ﮐﻞ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻓﺎﺋﻮ در اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻐﺬﯾﻪ ای اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮار و ﺑﺎر و ﮐﺸﺎورزی ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ
در ﺟﻬﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻓﺎﺋﻮ روﻧﺪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در ﺟﻬﺎن را ﺻﻌﻮدی اﻋﻼم
ﮐﺮده ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺟﻬﺎن از  ۸۱۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در
ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺑﻪ  ۸۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل  ۲۰۱۸اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻟﺰوم ﺑﺎزﻧﮕﺮی در روﯾﮑﺮد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﻏﺬاﯾﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ
در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.

زرﮔﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺎر رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ اﻏﻠﺐ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی درآﻣﺪی در اﻏﻠﺐ
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ در
ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺮای
ﻓﻘﺮا ﺳﺨﺖ ﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ آﻣﺎر  ۶۷۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮار و ﺑﺎر
و ﮐﺸﺎورزی ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ از ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ ﭼﺎق در ﺟﻬﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از رژﯾﻢ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ و ﺑﯽ ﺗﺤﺮﮐﯽ ﻧﺮخ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﭼﺎﻗﯽ در
ﺟﻬﺎن را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻢ
درآﻣﺪ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭼﺎﻗﯽ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺗﻮاﻣﺎن در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد.

دﺑﯿﺮﮐﻞ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺮدم اﻣﺮوز زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮی را ﺑﺮای آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻏﺬا
در ﺧﺎﻧﻪ ﺻﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از رژﯾﻢ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻓﯿﺒﺮدار و ﮔﯿﺎﻫﯽ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رژﯾﻢ ﻫﺎی ﺳﺮﺷﺎر از ﺷﮑﺮ ،ﭼﺮﺑﯽ ،ﻧﻤﮏ ،ﮔﻮﺷﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺣﯿﻮاﻧﯽ روی آورده اﻧﺪ.

وی رژﯾﻢ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ را ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ رﯾﺴﮏ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری
ﻫﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮدار ﭼﻮن ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ رﯾﺴﮏ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮدار ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻧﻤﮏ ،ﭼﺮﺑﯽ و
ﺷﮑﺮ در ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ.

زرﮔﺮان ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻻی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻧﻤﮏ ،ﺷﮑﺮ و ﭼﺮﺑﯽ در ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ اﺳﯿﺪ ﭼﺮب
ﺗﺮاﻧﺲ ﻣﺎرﮔﺎرﯾﻦ ﺳﻔﺮه از  ۱۰ﺑﻪ  ۲درﺻﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻧﻤﮏ در رب ﮔﻮﺟﻪ
ﻓﺮﻧﮕﯽ از  ۲ﺑﻪ  ۱٫۵درﺻﺪ و ﮐﺎﻫﺶ  ۱۰درﺻﺪی ﻗﻨﺪ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺎزدار
را از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﺮﺷﻤﺮد.

وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﻫﻤﺮاﻫﯽ را ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده از
رﯾﺰﻣﻐﺬی ﻫﺎ ﭼﻮن وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی آ و دی ،روی ،آﻫﻦ و اﺳﯿﺪ ﻓﻮﻟﯿﻨﮏ در
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ را از اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان در راﺳﺘﺎی
ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد.

دﺑﯿﺮﮐﻞ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺻﻨﻌﺖ
ﻏﺬای اﯾﺮان ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺟﺮای دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ،ﻓﺮاﺗﺮ از آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬای اﯾﺮان اﻣﺮوز
ﻣﺎﯾﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

زرﮔﺮان ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻗﻨﺪ ،ﻧﻤﮏ و ﭼﺮﺑﯽ در ﮐﺸﻮر را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻی آﻧﻬﺎ داﻧﺴﺖ و
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﺑﺎ وﺟﻮد اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻧﻤﮏ ،ﺷﮑﺮ و ﭼﺮﺑﯽ در
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در
ﺳﻔﺮه ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺟﺮای ﻃﺮح
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﮏ ،ﭼﺮﺑﯽ و ﺷﮑﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت اﺟﺮا ﻣﯿﺸﻮد و از دوران ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی آﻣﻮزش داده ﻣﯿﺸﻮد
ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﻤﮑﺪان در ﺳﻔﺮه ﻧﯿﺴﺖ.

وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۳۹۰۰واﺣﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ از
ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی اﯾﺮان ﻣﺠﻮز درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎرت
ﺑﺮ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ،ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ را ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی
ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﺘﻔﺎوت از ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در ﮐﺸﻮر
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد،
ﭼﺮاﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﭘﺎﯾﺶ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬا از ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺎ ﺳﻔﺮه ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی را ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

زرﮔﺮان ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان را ﻣﺸﻤﻮل
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮐﻨﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در اﺻﻨﺎف و
ﺗﻮﻟﯿﺪات زﯾﺮﭘﻠﻪ ای ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺒﺐ ﺳﻮق
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

دﺑﯿﺮﮐﻞ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن اﺳﺖ ﺑﺮ
ﻟﺰوم ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﻏﺬا ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۳۰۰واﺣﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﻃﺮح
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ای را ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﺟﺮا ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان از آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮﻧﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ را اﺑﺘﺪا
ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻣﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎرت ﻫﺎ روی آن
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

دﺑﯿﺮﮐﻞ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻏﺬاﯾـﯽ اﯾـﺮان :ﻣﺼـﺮف ﻟﺒﻨﯿـﺎت در
ﮐﺸﻮر  ۲۱درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮوش
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻔﺖ:
ﻓﺮوش ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺗﺎ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۲۱درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﮐﺎوه زرﮔﺮان دﺑﯿﺮﮐﻞ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان در ﮔﻔﺘﮕﻮ
ـﯿﺎری از
ـﻨﯿﻢ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺴـ
ـﺎدی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴـ
ـﺎر اﻗﺘﺼـ
ـﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕـ
ﺑـ
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮوش ﻧﺪارﻧﺪ و
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮل از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ زﯾﺎد ﺷﺪه
ﻓﺮوش ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺗﺎ ﺧﺮداد ﺳﺎل  ۹۸در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۲۱درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮ ﺧﺎم از  ۱۶۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ  ۲۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﺒﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪﺗﺒﻊ آن ﻗﺪرت
ﺗﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم ﮐﺎﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ در ﺑﺨﺶ ﮐﻨﺴﺮو
ﻣﺤﺼﻮل اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﭘﯿﺪاﮐﺮده زﯾﺮا از ﺷﻤﻮل ارز دوﻟﺘﯽ ﺧﺎرجﺷﺪه اﺳﺖ.
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان

اداﻣﻪ داد :ﻣﺮدم

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﻓﺖ زﯾﺎدی در ﺳﺎل ﺟﺎری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی )ﻗﺒﻞ از ﺗﻮرم اﻣﺴﺎل(
درﺻﺪ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﯽﺷﺪ

۲۶
ﮐﻪ

اﯾﻦ رﻗﻢ در آﻣﺮﯾﮑﺎ  ۶٫۵درﺻﺪ و در ﻗﻄﺮ  ۱۳درﺻﺪ اﺳﺖ.
زرﮔﺮان ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﯽ ﻧﺮخ ارز ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ

ﯾﺎ واردات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮد
ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﺪت ﺿﺮﺑﻪ ﻣﯿﺨﻮرد و اﻓﺮاد ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ
آن ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :درﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﺮخ ارز ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺎﺑﮏ ﺷﺪن
اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد و از ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺴﺎد ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯿﮑﻨﺪ اﻣﺎ
در ﻋﻮض ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺮدم را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ
ﺑﺮﻧﺞ ﺧـﺎرﺟﯽ از  ۷ﻫـﺰار ﺗﻮﻣـﺎن ﺑـﻪ  ۱۵ﻫـﺰار ﺗﻮﻣـﺎن و ﺑﻪ ﺗﺒـﻊ آن
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ۲۰
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮاﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ؛ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮغ
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ،ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﺷﯿﺮ ﺧﺎم ﺑﺎ آزاد
ﺳﺎزی ﻧﺮخ ارز اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ رﻗﻢ
ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﮐـﺮد درآﻣـﺪ ﺧـﺎﻧﻮار ﺑـﺮای
 ۲۶درﺻـﺪ ﺑـﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐـﺰی ﺑـﺮای

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺑﻪ  ۵۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺳﻔﺮه
ﻣﺮدم دوﺑﺎره ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر اﺷﺘﻐﺎل در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ  ۴۰۰ﻫﺰار
ﻧﻔﺮ اﺳﺖ اﻓﺰود:ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮادﻏﺬاﯾﯽ و ﮐﺎﻫﺶ
ﻓﺮوش ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮو در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ در
اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺸﻮر دارﻧﺪ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

اﺗـﺎق ﺗﻬـﺮان ﺑـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب اﻋﻀـﺎی
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎ رﺳﯿﺪ
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻫﯿﺎت رﯾﯿﺴﻪ ﭘﻨﺞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،اﻋﻀﺎی دوره ﻧﻬﻢ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ در
اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ رأی ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی وارد اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎر اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی
اﯾﻦ اﺗﺎق را در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .روز ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ( در
ﺟﺮﯾﺎن اﺧﺬ آرا ،رﺋﯿﺲ و ﻧﻮاب رﺋﯿﺲ ﭘﻨﺞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎرت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و در ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ اﺗﺎق ﻃﺮﻓﺪاران زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ دارد ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻻﻫﻮﺗﯽ
رﺳﯿﺪ.
ﻻﻫﻮﺗﯽ
ﺑﻮد و
ﺗﻬﺮان
ﻋﻨﻮان

در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﺰد رﯾﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﺪه
ﺑﺎ رأیﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻣﻬﺪی ﺷﺮﯾﻔﯽ ﻧﯿﮏﻧﻔﺲ – ﻋﻀﻮ اﺗﺎق
– و اﻓﺮوز ﺑﻬﺮاﻣﯽ – ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎدرات – ﺑﻪ
ﻧﻮاب رﺋﯿﺲ اول و دوم ﻻﻫﻮﺗﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.

در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺮژی و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن
آرای اﻋﻀﺎ ﺑﺮای رﯾﺎﺳﺖ ﺑﻪ رﺿﺎ ﭘﺪﯾﺪار رﺳﯿﺪ .وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﺎﻣﺰد اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﯾﻦ آرا ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﺳﺎل دﯾﮕﺮ
رﯾﺎﺳﺖ ﺧﻮد را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮد.
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﯾﺒﺎن رﺋﯿﺲ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رأیﮔﯿﺮی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﺑﺎ  ۱۲و ﺑﻬﺰاد ﺣﻀﺮﺗﯽ ﺑﺎ  ۶رأی
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﯾﺒﺎن رﺋﯿﺲ اول و دوم ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺮژی و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ
ﺷﺪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﺑﻮد.
ﭘﺲ از رأیﮔﯿﺮی ﮐﺎوه زرﮔﺮان ﮐﻪ در دوره ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ رﯾﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ در ﺳﻤﺖ ﺧﻮد اﺑﻘﺎء ﺷﺪ و ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻓﺮﺷﭽﯿﺎن و ﻣﻬﺪی

ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﯾﺒﺎن رﺋﯿﺲ اول و دوم اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪﻧﺪ.
در اداﻣﻪ اﻋﻀﺎی اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﻪ
ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺠﻔﯽﻋﺮب ﺳﭙﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در دوره ﻗﺒﻞ در اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽﮐﺮد و ﺣﺴﻦ ﻓﺮوزاﻧﻔﺮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﻀﺎﺋﯽ و
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.
ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺮوز )دوﺷﻨﺒﻪ( ﻧﯿﺰ اﻋﻀﺎی اﺗﺎق ﺑﺮای
اداﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت رﺋﯿﺴﻪ ﮔﺮدﻫﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ،ﺑﺎزار ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر و رﻓﻊ
ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮآوری و ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮔﺮدﺷﮕﺮی را
ﺑﺮای ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑـﺎزار ﺷﮑـﺮ ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﯿﺮ
ﻣﺤﺘﮑﺮان
ﮐﻤﺒﻮد ﺷﮑﺮ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﺧﻮد ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻠﺖ آن را ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﺎﺧﯿﺮ در
واردات ،اﺣﺘﮑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺻﻨﺎﯾﻊ

واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﺮ و ﺣﺘﯽ ﺻﺎدرات آن ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮﻧﺎ ،ﺑﺎ وﺟﻮد روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ
در ﺑﺎزار اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﮑﺮان و ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن ﺗﻼش دارﻧﺪ ﺑﺎ
اﺣﺘﮑﺎر اﯾﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ آن را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﮔﺰاف ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ
ﺗﺎ از ﺳﻮدﻫﺎی ﮐﻼن ﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﻤﯿﺎب ﺷﺪن ﯾﮑﺒﺎره ﺷﮑﺮ ﮔﻮﯾﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه و ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ و ﺗﺎﺧﯿﺮ در
واردات ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ وﻗﻮع ﺳﯿﻞ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﺨﺸﯽ از اراﺿﯽ
ﻧﯿﺸﮑﺮ ،ﻋﺪه ای دﻻل و واﺳﻄﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﮑﺎر ،ﺗﻼش در اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آن
دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻣﺮ ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر در
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﮑﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺪارد و ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی از آن در اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﺎن اﺣﺘﮑﺎر ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ
ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮرﺳﯽ واﺣﺪ ﻫﺎی ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻮﻟﻮی ﺗﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی
زﻧﺠﯿﺮهای و ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﮔﻮﯾﺎی ﮐﻤﺒﻮد ﺷﮑﺮ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎزار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺮ در ﺑﺎزار ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﯽ
ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻋﺮﺿﻪ ،ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺶ از ﻧﺮخ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزاری اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺷﮑﺮ ﺳﻔﯿﺪ درب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ  ۳۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ،ﺷﮑﺮ ﻓﻠﻪ ﺑﺮای
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه  ۳۴۰۰ﺗﻮﻣﺎن  ،ﺷﮑﺮ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی  ۹۰۰ﮔﺮﻣﯽ  ۴۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ﺷﮑﺮ
ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ  ۴۴۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،اﻣﺎ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ۱۰
ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﺮخ ﻫﺎی
ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزار ﺷﮑﺮ ﮔﻮﯾﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺎده
ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﯿﺠﺎن ﻫﺎی در ﺳﻄﺢ ﺑﺎزار اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺷﮑﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﮐﻤﺒﻮد در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻃﻼی ﺳﻔﯿﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ،وﯾﺎ
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺪودی ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮ
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻫﻢ ﻧﺮخ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ و ﮔﺰاف را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاران
ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺮﺿﻪ ﺷﮑﺮ در ﺑﻌﻀﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﺑﺎ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﻫﻢ از
روﯾﺪادﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﻣﻮﺟﻮدی
ﺷﮑﺮﻫﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزاری در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻐﺎزه ﻫﺎ ﻫﻢ در اﯾﻦ آﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎزار ،ﺷﮑﺮ ﻓﻠﻪ ای ﺧﺮﯾﺪ ﻗﺒﻞ ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۱ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﻀﺮر ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﮑﺮ  ۲٫۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ و ﻧﯿﺎز
ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  ۱۸۰ﻫﺰارﺗﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آن از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ
و ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﻞ واردات ﺑﺎ ارز رﺳﻤﯽ  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
آﻣﺎرﻫﺎی ﮔﻤﺮک ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺷﮑﺮ وارداﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺻﺎدر
ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﻨﺎﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖ وزارت ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت
ﺻﺎدرات ﺷﮑﺮ ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه،
ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﮑﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ  ۹۰ﺗﻦ ﺷﮑﺮ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزاری ﺧﺎرج از ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪ و ﭘﺮوﻧﺪه  ۱۱۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ  ۲ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﺮم اﺣﺘﮑﺎر ﺷﮑﺮ در دﺳﺖ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار دارد.
اﮐﻨﻮن ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزار ارزاق و ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎز
دارﻧﺪ ،ﮔﻮﯾﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮورت دارد دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﻣﺠﺎزات ﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ از
اﯾـﻦ ﺑـﺎزار ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداری ﻧﮑﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺗـﺎواﻧﺶ را ﻣﺼـﺮف ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﯾﺰدان ﺳﯿﻒ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان ﺿﻤﻦ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ ﺷﮑﺮ در اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد،
از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﮑﺮ را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪ و از
ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﯿﺎزﺷﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺖ ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن از
ﺑﺎزار ﻗﻄﻊ ﺷﻮد.
»ﮐﺎوه زرﮔﺮان« دﺑﯿﺮﮐﻞ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ
ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺷﮑﺮ در ﺑﺎزار ﮐﺎذب اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﺷﯽ از
ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺑﻮدن ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎﺳﺖ.
ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺴﺐ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﮔﻔﺖ :اﻏﻠﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻨﺪی ﺷﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪ ،از اﻣﺮوز ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده
اﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﺗﻦ  ۱۲ﻋﺪدی ﺷﮑﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ  ۹۰۰ﮔﺮﻣﯽ  ۱۰ﻫﺰارو
 ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
** اﺣﺘﮑﺎر ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت
ﺑﻬﻤﻦ داﻧﺎﯾﯽ ،دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ اﯾﺮان در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ
ﺑﺎ اﯾﺮﻧﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻠﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﺷﮑﺮ در ﺑﺎزار ﮔﻔﺖ :ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ
ﺷﮑﺮ و وﻗﻮع ﺳﯿﻞ ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از
اراﺿﯽ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺷﺪ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،ﻫﻤﭽﻮن ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و

ﺷﮑﻼت ،ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ و ﻗﻨﺎدی ﻫﺎ را ﺑﺮآن داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه
ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﮑﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ،از ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ذﺧﺎﯾﺮ ﺷﮑﺮ ﺧﻮد را از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و
ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺻﻨﻔﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اراﺿﯽ ﮐﺸﺖ ﭼﻐﻨﺪر و ﻧﯿﺸﮑﺮ ﮐﺸﻮر
و  ۹ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎل در ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺸﮑﺮی در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ  ۱٫۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ ،ﻗﺮار ﺑﻮد ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻦ آن از ﻣﺤﻞ اراﺿﯽ ﮐﺸﺖ ﭼﻐﻨﺪر و  ۸۰۰ﺗﻦ از ﻣﺤﻞ اراﺿﯽ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺷﻮد ،اﻣﺎ در اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻢ آﺑﯽ و اﯾﺠﺎد ﺳﻬﻤﯿﻪ
ﺑﻨﺪی در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺣﺪود  ۳۰درﺻﺪ اراﺿﯽ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺸﮏ ﺷﺪ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ.
وی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﭼﻐﻨﺪر ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ۹۵۰
ﻫﺰارﺗﻦ ﺷﮑﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد و ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﮑﺮ از
اراﺿﯽ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ  ۵۵۰ﻫﺰارﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎ و آب
زﯾﺎد در اراﺿﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﭼﻐﻨﺪر از اواﺳﻂ ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه
ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺷﺮوع و ﺗﺎ دی و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻧﯿﺰ از اواﺧﺮ ﻣﻬﺮﻣﺎه و اواﯾﻞ آﺑﺎن ﻣﺎه ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
داﻧﺎﯾﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :وﻗﻮع ﺳﯿﻞ در اواﺧﺮ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه و ﻧﯿﺰ در اﺑﺘﺪای
ﺳﺎل  ۹۸در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ  ۳۰ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر از ﻣﺰارع
ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و  ۲واﺣﺪ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ ﻧﯿﺸﮑﺮی
دﻫﺨﺪا و ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ زﯾﺮآب رﻓﺘﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﺣﺎﻟﯽ رخ داد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﺮ
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺧﺮدادﻣﺎه  ۹۸از ﺗﻠﻔﯿﻖ دو ﺑﺨﺶ ﭼﻐﻨﺪر و ﻧﯿﺸﮑﺮ و
ﺑﻘﯿﻪ ﻧﯿﺎز ﺗﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﭼﻐﻨﺪر ﺟﺪﯾﺪ در ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه از ﻣﺤﻞ واردات
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
دﺑﯿﺮاﻧﺠﻤﻦ ﻣﺰﺑﻮر ﮔﻔﺖ :ﺗﺎﺧﯿﺮ در واردات ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻤﺒﻮد ﺷﮑﺮ در ﺑﺎزار
ﻓﻌﻠﯽ ﺷﺪ ،زﯾﺮا در اواﺳﻂ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺷﮑﺮ ﭼﻐﻨﺪری ﺗﻤﺎم و اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺧﺎﻟﯽ
از ﺷﮑﺮ ﺷﺪ ،ﻋﻠﺖ آن ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﺎزار از
ﺷﮑﺮ ﭼﻐﻨﺪر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪ و ﺷﮑﺮ ﻧﯿﺸﮑﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎ ﭘﯿﻮﺳﺖ
آن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻧﯿﺎﻣﺪ.
دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ
از ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﮑﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر را از ذﺧﺎﯾﺮ ﺧﻮد ﺗﺰرﯾﻖ

ﮐﺮد و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﺣﺎل ﻋﺮﺿﻪ اﺳﺖ.
وی ﺻﺎدرات ﺷﮑﺮ ﺑﺎ ارز آزاد را اﺟﺤﺎف ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز
ﮐﺸﻮر  ۲۸۱ﻫﺰارﺗﻦ از اﯾﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ ارز رﺳﻤﯽ  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
و ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﺷﺪ ،ﮐﻪ  ۲۰۲ﻫﺰارﺗﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮده و ﻧﺰدﯾﮏ
 ۸۰ﻫﺰارﺗﻦ آن از ﺑﻘﯿﻪ واردات ﺳﺎل  ،۹۶ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۹۷ﺗﺮﺧﯿﺺ
ﺷﺪ.
داﻧﺎﯾﯽ درﺑﺎره اﺣﺘﮑﺎر ﺷﮑﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن و دﻻﻻن ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﻟﻬﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ دﻻﻻن در اﺣﺘﮑﺎر ﺷﮑﺮ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﭼﻮن ﺷﮑﺮ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در دﺳﺘﺸﺎن ﻧﺒﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
در ﺑﺎزار ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺻﺎدرات ﺑﯿﻦ  ۵۳ﺗﺎ  ۵۵ﻫﺰارﺗﻦ ﺷﮑﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺪه ای ﺳﻮدﺟﻮ ﺑﻪ
ﻋﺮاق و آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض
اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻗﻨﺪ و ﺷﮑﺮ روﺑﺮو ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﯾﺮ
و ﻣﻮﺟﻮدی ﺷﮑﺮ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ
ﺷﺪﯾﻢ ،اﻣﺎ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎردﯾﮕﺮ  ۳۰ﺗﺎ  ۴۰ﻫﺰارﺗﻦ
ﺷﮑﺮ از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﻇﻬﺎرﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﺮ ورود
ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻮد.
داﻧﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻋﺎﻣﻼن اﺻﻠﯽ ﮐﻤﺒﻮد ﺷﮑﺮ در ﺑﺎزار را ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﺑﻪ ﺷﮑﺮ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :ﺷﮑﺮ ﺑﺨﺶ ﭼﻐﻨﺪری ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻫﻤﭽﻮن ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت ،ﻗﻨﺎدی ﻫﺎ  ،ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﺣﺘﻤﺎل اﺣﺘﮑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﻢ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺠﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزار را ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد روﺑﺮو ﮐﻨﺪ.
داﻧﺎﯾﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم را
ﯾﺎدآور ﺷﺪ و اﻓﺰود :ﻣﺼﺮف ﺷﮑﺮ در ﺳﺒﺪ ﺧﺎﻧﻮار و ﺻﻨﻌﺖ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۷ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم رﺳﯿﺪه
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻪ  ۳۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪ.
وی ﻣﺘﻌﺎدل ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﺮ در ﺑﺎزار را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ داﻧﺴﺖ و ﮔﻔﺖ :اﮐﻨﻮن ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﺷﮑﺮ درب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
و در ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﮑﺮده و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺶ از ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب
ﻣﺼﺪاق ﮔﺮانﻓﺮوﺷﯽ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﺑﺮﺧﻮرد
ﺷﻮد.
داﻧﺎﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﺷﮑﺮ در راه اﺳﺖ و ﺑﺎ ورود اﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر ﺑﺎزار اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
** ﺗﻌﺎدل ﺑﺎزار ﺷﮑﺮ  ۱۰روز آﯾﻨﺪه

» ﯾﺰدان ﺳﯿﻒ« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﺮﻧﺎ ﮔﻔﺖ:
روزاﻧﻪ ﻫﺸﺖ ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ در ﮐﺸﻮر ،ﺑﯿﻦ  ۲۰۰ﺗﺎ  ۵۰۰ﺗﻦ در ﻣﯿﺎدﯾﻦ
ﻣﯿﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر و  ۵۱۰ﺗﻦ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای ﺗﻬﺮان ﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻗﺪام ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ  ۱۰روز آﯾﻨﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﺷﮑﺮ در
ﺑﺎزار ﻣﺘﻌﺎدل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،از اﺑﺘﺪای اﺳﻔﻨﺪ  ۹۷ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ۳۰۶ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﮑﺮ
وارداﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻼش ﻫﺎی ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎ ﻃﺎﻫﺮ رﺋﯿﺲ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻨﮑﺪاران ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻬﺮان در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﻋﺮﺿﻪ ﺷﮑﺮ
ﺑﺪﻟﯿﻞ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﺒﻮدن ،ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺸﺪ.

ﺣـﺬف ارز واردات ﮐـﺎﻻی ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﮔﻮﺷﺖ /ﻧﺼﻒ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺻﺮف
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﻔﺖ:دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ارز
دوﻟﺘـﯽ ﺑـﺮای واردات ﮐﺎﻻﻫـﺎی اﺳﺎﺳـﯽ را ﺣـﺬف ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾـﺪ ﮐﺎﻻﻫـﺎی
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ

ﻧﺸﺪه و ارز واردات ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺎوه زرﮔﺮان دﺑﯿﺮﮐﻞ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان در ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺣﻮزه ﮐﺸﺎورزی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﻼم اﺳﺎﺳﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ  ۳۱ﻓﺮودﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری
از درﯾﺎﻓﺖ ارز رﺳﻤﯽ  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺣﺬف ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ،ﮐﺮه و
ﺣﺒﻮﺑﺎت را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﺸﻮد؛ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﻟﯿﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ۷۰درﺻﺪی ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ
وی اﻓﺰود :ﮐﺎﻻﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﻪ
اﻧﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آﻧﻬﺎ ﺻﺮﻓﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ  ۷۰درﺻﺪی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﺟﺎزه اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﺴﺘﻨﺪات اراﺋﻪ ﺷﺪه ،داده اﺳﺖ.
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺮه  ۱۰۰درﺻﺪ ﮔﺮان ﻣﯽﺷﻮد
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺮه
ﺷﺪن ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای واردات آن
ﺑﯿـﺶ از  ۱۰۰درﺻـﺪ
ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻧﯿﺰ ﺣﺬف ﺷﺪه

ﻣﺤﺼﻮل وارداﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ

ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ اﺧﺘﺼـﺎص ارز ﺑـﻪ واردات
اﺳﺖ.

زﻣﺎن اﺟﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ارز آﻧﻬﺎ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان درﺑﺎره زﻣﺎن اﺟﺮای
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ارز دوﻟﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ارز دوﻟﺘﯽ از  ۳۱ﻓﺮوردﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ واردات اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺧﺘﺼﺎص ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮدی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ آﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﺮخ
ارز ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ وارد ﺑﺎزار ﺷﻮد ،ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﺧﺘﺼﺎص  ۵۰درﺻﺪ از در آﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ

زرﮔﺮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :دوﻟﺖ درﻣﻮرد ﺣﺬف ارز ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﺧﺮﯾـﺪ ﻣـﻮاد
اﺣﺘﯿـﺎط ﮐﻨـﺪ زﯾـﺮا ﻣـﺮدم ﻣـﺎ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ای
ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ اﺳﺖ؛ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ۲۶٫۵درﺻﺪ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﺻﺮف
در اﯾﺮان
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﺑﺎﻧﮏ
ﺟﻬﺎﻧﯽ  ۷درﺻﺪ اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺣﺎل ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﻋﺪم اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ
ﺧﺎﻧﻮار ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﯾﻦ ﻋﺪد  ۲۶درﺻﺪی ﺑﻪ  ۴۰ﺗﺎ ۵۰
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم دوﺑﺎره ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و آن
ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯿﺎﻓﺘﺪ و ﺳﻮء ﺗﻐﺬﯾﻪ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
دوﻟﺖ اﺧﺘﺼﺎص ارز واردات ﮐﺎﻻی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮔﻮﺷﺖ را ﻧﯿﺰ ﺣﺬف ﮐﺮد
زرﮔﺮان ﮔﻔﺖ:دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ارز دوﻟﺘﯽ ،ﺑﺮای واردات ﮐﺎﻻﻫﺎی
اﺳﺎﺳﯽ را ﺣﺬف ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﮑﺮد اﻣﺎ در
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ  ۳۱ﻓﺮودﯾﻦ ﺳﺎل ﺟﺎری اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪه و ارز
واردات ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در
ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺧﺘﺼﺎص ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای واردات
ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ واردات آن اﻓﺰاﯾﺶ  ۱۰۰درﺻﺪی دارد،
ارز اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای واردات ﮐﺮه و ﮔﻮﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ و دوﻟﺖ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اراﺋﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﯾﺎراﻧﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻧﻤﯽدﻫﺪ و
ﻣﺮدم ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ در
ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺳﻔﺮه

ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺗﻮرم اﯾﺠﺎد

زرﮔﺮان ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﺪاوم اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ در ﻗﺪم ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ
ﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻪ ﻋﻮاﻗﺐ آن
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﯿﺸﻮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ دوﻟﺖ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺗﻮرم ﺑﺰرگ در اﻗﺘﺼﺎد و آن ﻫﻢ در ﺣﻮزه ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ و
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ راﻫﮑﺎر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﺪارﯾﻢ.
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
رﺳﺪ ﮐﻪ ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ از ﺣﺬف ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﺑﻪ

دوﻟﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ دارد.

اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﻮج ﺗﻮرم در
ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ
دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی
۵درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺪدرﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﮐﻤﺘﺮ از
ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺑﺨﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر
ﻣﺎ ﻣﻮج ﺗﻮرم اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﮐﺎوه زرﮔﺮان دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان در ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
زﻣﯿﻨﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر را ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺨﺶ ﮐﻤﯽ
از آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻄﻮط رﯾﻠﯽ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮد و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎزوﺋﯿﻞ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ دارد،
اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوﻟﺖ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﻨﻬﺎ ﻗﯿﻤﺖ

ﺑﻨﺰﯾﻦ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی اﻗﺘﺼﺎدی اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺪدرﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ
۵درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻓﺰود:
ﺑﻨﺰﯾﻦ ﮐﻤﺘﺮ از
ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻏﺬاﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ زﯾﺮا
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﺎﻻﯾﯽ اﺛﺮ رواﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد و ﻣﻮج ﺗﻮرم اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان اداﻣﻪ داد :در اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﯿﻤﺎر ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ را در ﺣﻮزه
ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﻬﺎد ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ و ﺷﺮاﯾﻂ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﺗﻮرم اﺳﺖ و
اﻓﺮاد ﻓﺮﺻﺖﻃﻠﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی زﯾﺎدی را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ
ﺑﻮدﺟﻪای ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ آن را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ و در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ ﮐﺴﯽ ﯾﺎرای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺑﺎ آﻧﻬﺎ را ﻧﺪارد.
زرﮔــﺮان ﮔﻔــﺖ :در ﺗﻤــﺎم ﮐﺸﻮرﻫــﺎی ﺗﻮﺳــﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ دﻧﯿــﺎ ﻗﯿﻤــﺖ
ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺘﻌﺎدل اﺳﺖ ،اﻣﺎ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ و ﺑﻨﺰﯾﻦ ﯾﺎراﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮدﺟﻪای دوﻟﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﺰرﮔﯽ روی دوش
دارد و ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر را از روی دوش ﺧﻮد ﺑﺮدارد.
وی اﻓﺰود :ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﺑﻨﺰﯾﻦ  ۷ﺗﺎ ۸ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻓﺰاﯾﺶ دو ﺑﺮاﺑﺮی ﯾﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره
ﻗﯿﻤﺖ را آزاد ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻮرﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﻠﻪای ﺑﺎ ﺑﻨﺰﯾﻦ
ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ.

وﺟﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﯾﺎدداﺷﺖ/ﮐﺎوه زرﮔﺮان – دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
اﯾﺮان

ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و
در ﭘﯽ اﻋﻄﺎی ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻣﺠﻮز ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﻌﻀﺎً
ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﻋﺪم ﺑﺎزار ﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻓﺮض
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ۱۵۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ  ۹۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ آن آﻣﺎده ﻓﺮآوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﺶ از  ۱۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﺮآوری ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ اﯾﺮان و ﺑﯿﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻃﺮح ﻫﺎی در ﺣﺎل اﺟﺮا ﺑﻪ ﻃﻮر
ﮐﻠﯽ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﯾﺠﺎد واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص
ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺮآوری در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ اﯾﺮان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ واﻗﻌﯽ در اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎﺳﺖ.
وﺟﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ در ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻬﺮه وری اﯾﻦ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎ
را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺑﺮ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﺎدراﺗﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی
آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت آرد
اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺎرز وﺟﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ

اﺳﺖ ،ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻮد ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪی ﭼﻮن ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی واردﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻬﺮه وری ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار
ﺧﻮد در ﻋﺮاق ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ واردﮐﻨﻨﺪه آرد در دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﻧﺒﻮده اﻧﺪ .ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت آردﺳﺎزی اﯾﺮان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﺮآوری
ﺣﺪود  ۲۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺼﻒ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان و
ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در
روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻣﻀﺎی ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻨﺪم ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﮐﺸﻮر
اﯾﺮان ،روﺳﯿﻪ و ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ
ﻫﺪف ﮔﺴﺘﺮش ﺻﺎدرات آرد اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ روﺳﯿﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺧﻂ
اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺮای ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت آرد اﯾﺮان ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﮔﻨﺪم ﺑﻮدﯾﻢ،
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻬﺮه وری اﯾﻦ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﺻﺎدرات ،ارز آوری و اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل
ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬای اﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ را
ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑﺖ
ﭘﺬﯾﺮی اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺳﺎﯾﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن ﻋﺪم ﺛﺒﺎت ﻗﻮاﻧﯿﻦ،
ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﻫﺎی اداری ،ﺗﻮرم و ﻓﺴﺎد را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪه و ﺷﻨﺎﺧﺖ و
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد از رﻗﺒﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

دﺑﯿﺮﮐـﻞ ﮐـﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦﻫـﺎی ﺻـﻨﺎﯾﻊ
ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﮐﺮد؛ اﻓﺰاﯾﺶ
 ۴۴درﺻـﺪی ﻗﯿﻤـﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن
ﻓﺮآوردهﻫــﺎی ﻏﺬاﯾــﯽ  /ﻗﺎﭼــﺎق
ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺧـﺎم ﮐﺸـﺎورزی ﺻـﻨﺎﯾﻊ را
ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ روﺑﺮو ﮐﺮده اﺳﺖ
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان اﻓﺰود :ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺧﺎم ﮐﺸﺎورزی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ،ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ و ﮔﻮﺷﺖ از ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده و ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻠﻨﺎ ،دﺑﯿﺮﮐﻞ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﻔﺖ :در
ـﺎدراﺗﯽ
ـﺎﻟﺶ ﺻـ
ـﻦ ﭼـ
ـﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾـ
ـﻪ ﻋﻨـ
ـﺌﻠﻪ ﺑـ
ـﻦ ﻣﺴـ
ـﻪ اﯾـ
ادوار ﮔﺬﺷﺘـ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪه اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ در ﮐﻨﺎر
دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن ﺿﻌﻒ در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺣﺮﻓﻪای ﺻﺎدراﺗﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ارزی از
ﻣﺸﮑﻼت اﺻﻠﯽ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺳﺎل ﺟﺎری اﺳﺖ.
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ﭘﯽدرﭘﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارزی ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﻋﺪم اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻗﺒﻠﯽ
اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺧﺮوج ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻗﺮارداد ﺑﺮﺟﺎم
ﺑﺮ ﺻﺎدرات ﻣﺎ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺻﺎدراﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﺎن ﺟﻬﺶ ﻧﺮخ
ارز ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای روﻧﻖ ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎ و اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد.

وی اﻓﺰود :ﮔﺮﭼﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﮔﻤﺮک اﯾﺮان ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻧﺴﺒﯽ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺟﺎری
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻋﻤﺪه ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﯾﻌﻨﯽ رﻗﻤﯽ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۷۰درﺻﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﻣﺎرات،
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻫﻨﮓﮐﻨﮓ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه و ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ.
زرﮔﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺻﺎدرات و ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ آن ﮔﻔﺖ :ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ
ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﻧﻈﺎم ﺗﻌﺮﻓﻪای در ﮐﻨﺎر
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ و ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ روزﻫﺎی
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺒﺪل ﺷﺪهاﻧﺪ.
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﮐﺎﻧﻮن اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ اﯾﺮان اﻓﺰر :.ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺧﺎم ﮐﺸﺎورزی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ،ﮔﻮﺟﻪﻓﺮﻧﮕﯽ و ﮔﻮﺷﺖ از ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﻋﺮﺿﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده و ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان از ﺗﻮرم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺎﮐﯽ
از اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از  ۴۴درﺻﺪی ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮآوردهﻫﺎی
ﻏﺬاﯾﯽ و  ۹۱درﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻧﻮاع ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎ در دی ﻣﺎه ﺳﺎل
ﺟﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﮔﻮﯾﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری اﺳﺖ.

