در ﮔﻔﺖوﮔـﻮ ﺑـﺎ اﯾﻠﻨـﺎ ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪ:
ﺷﮑـﺮ  ۶ﻧﺮﺧـﯽ ﺷـﺪ /اﻓﺰاﯾـﺶ ۲۷۰
درﺻﺪی در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﻠﻨﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ:
ﺷﮑﺮ  ۶ﻧﺮﺧﯽ ﺷﺪ /اﻓﺰاﯾﺶ  ۲۷۰درﺻﺪی در
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﻗﺎﺳﻤﻌﻠﯽ ﺣﺴﻨﯽ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻠﻨﺎ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
ﺷﮑﺮ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  4ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ :ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺮخ آزاد ﺷﮑﺮ  270درﺻﺪ 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 12

ﻫﺰار و  535ﺗﻮﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻨﮑﺪاران ﻗﺮار داد و ﺑﻨﮑﺪاران ﺷﮑﺮ
دوﻟﺘﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻮاﻟﻪﻫﺎی  50ﺗﺎ  100ﺗﻨﯽ در اﺧﺘﯿﺎر واﺣﺪﻫﺎی
ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻗﺮار دادﻧﺪ و واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﮑﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ 16
ﻫﺰار و  350ﺗﻮﻣﺎن 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  6ﻧﺮخ در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﮐﺮد :ﺷﮑﺮ در ﺑﺎزار از ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  13ﻫﺰار ﺗﺎ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  25ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن
ﺷﮑﺮ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  15ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و  16ﻫﺰار و  300ﺗﻮﻣﺎن
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
ـﺎر
ـﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕـ
ـﻮ ﺑـ
ـﺎورزی در ﮔﻔﺖوﮔـ
ـﺪ وزارت ﮐﺸـ
ـﺮح ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨـ
ـﺮی ﻃـ
ﻣﺠـ
اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻠﻨﺎ ،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  90ﺗﻦ ﺑﻪ  66ﺗﻦ 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 در ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻠﻨﺎ،
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.
اﯾﻠﻨﺎ

