اﻧﺒـﺎﺷﺖ  ۱۵ﻫـﺰار ﺗـﻦ ﺷﯿﺮﺧﺸـﮏ در
اﻧﺒﺎرﻫﺎ /آزادﺳﺎزی ﺻﺎدرات ﺧﺎﻣﻪ
و ﮐﺮه ،راه ﺣﻞ ﭘﺎﯾﺪاری ﺗﻮﻟﯿﺪ

رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ از اﻧﺒﺎﺷﺖ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۵ﻫﺰار ﺗﻦ
ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی در اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﺳﯿﺎوش ﺳﻠﯿﻤﯽ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺎدرات ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎر
از ﺳﺎل  ۹۳ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎزاد ﺷﯿﺮﺧﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪی ﭘﺲ از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ
ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺳﺎل  ۹۷ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ وزارت
ﺻﻤﺖ ،ﺻﺎدرات ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪ.
او اﻓﺰود :در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ۹۸و ﺳﺎل  ۹۹ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﺟﺬب ﺷﯿﺮ داﻣﺪار،
ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ اﻋﻼم ﺷﺪ و از اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ  ۱۶ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ﺻﺎدرات آزاد
ﺷﺪ.
ﺳﻠﯿﻤﯽ اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ،ﺻﺎدرات ﺑﺎ اﯾﻦ
ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﺪارد و اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮآن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﺸﻮد.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ را  ۶۱ﻫﺰار و ۳۰۰
ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﺮخ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ۲.۷
ﺗﺎ  ۲.۸دﻻر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ارز ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ،ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ۶۱
ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻧﺮخ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ  ۱۶ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ
اﺳﺖ.
او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﻧﻮزاد ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﻧﻮزاد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺧﺎص ﺑﺎ ﺷﯿﺮﻣﺎدر ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن از ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﺑﺪون ﭼﺮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
آن ﻣﯿﺰان در داﺧﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ واردات ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﻧﻮزاد ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ  ۱۰ﺗﺎ
 ۱۵ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮔﻔﺖ :ﮔﺮﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ
ﻧﻮزاد در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ رﻗﻢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺻﺎدرات آن وﺟﻮد
ﻧﺪارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺠﻮز ﺻﺎدرات ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
او اداﻣﻪ داد :ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت
 ۱۶ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ  ۳۰ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ
ﺻﺎدرات ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮﺧﺎم و ﮐﺎﻫﺶ
ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ،ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ در داﺧﻞ ﺟﺬب ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺟﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺟﻠﻮی ﺻﺎدرات را ﮔﺮﻓﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮔﺎو ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آن را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮد.
ﺳﻠﯿﻤﯽ درﺑﺎره آﯾﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮﺧﺎم در ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺮار
روﻧﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت از ﺻﺎدرات ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات،
ﺷﯿﺮﺧﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺟﺬب ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﮔﺎوﻫﺎی
ﺷﯿﺮی و ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن  ۶ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﯾﮏ ﺿﺮورت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ﺧﺮوج ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﻣﺎزاد و ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻧﻬﺎده داﻣﯽ ،اﯾﻦ ﭼﺮﺧﻪ اداﻣﻪ ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ.
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ از
 ۱۲.۵ﮐﯿﻠﻮ ﺷﯿﺮﺧﺎم ،ﯾﮏﮐﯿﻠﻮ ﭼﺮﺑﯽ و ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﺷﯿﺮﺧﺎم در اﯾﻦ  ۲ﻗﻠﻢ ﮐﺎﻻ۲۵ ،
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺷﯿﺮﺧﺎم اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎر و دﺳﺘﻤﺰد ،رﻗﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﺮخ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺎدرات

ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ و آزادﺳﺎزی ﺻﺎدرات ﮐﺮه و ﺧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻞ
ﭘﺎﯾﺪاری و اﺳﺘﻤﺮار ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

