ﺑﺮﺧﯽ در ﺗﻼش ﺑﺮای دو ﻧﺮﺧﯽ ﮐﺮدن
ﺳﺒﻮس و اﯾﺠﺎد راﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻮزه آرد ،ﻧﺎن و ﮔﻨﺪم ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺳﺒﻮس ﺑﺮای داﻣﺪاران  ۳۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد
در ﺗﻼش ﺑﺮای دو ﻧﺮﺧﯽ ﮐﺮدن ﺳﺒﻮس و اﯾﺠﺎد راﻧﺖ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺴﻨﺎ؛ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳﺮی داﻣﺪاران در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ای اﻋﻼم ﮐﺮد در ﻣﺮداد ﻣﺎه داﻣﺪاران و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺒﻮس،
ﺳﺒﻮس ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۴۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ
اﻗﻼم ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻧﺸﺪ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪداران ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮاﺳﺎس
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی وزارت ﺻﻤﺖ داﻣﺪاران ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﺒﻮس را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۴۰۰۰ﺗﺎ
 ۴۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .داﻣﺪاران ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺒﻮس ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺳﺒﻮس ﻫﺎ ﺑﺮ روی ﻫﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ .در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻧﺒﺎﺷﺖ و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺒﻮس ﻫﺎ ﮐﭙﮏ زد.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺒﻮس در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ۱۴۰۰
ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻓﺮوش آن ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﻫﻢ ﺳﺒﻮس ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۱۴۰۰ﺗﻮﻣﺎن در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻟﯽ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ داﻣﺪاران ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ و در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺟﻠﯿﻠﻮﻧﺪ-ﮐﺎرﺷﻨﺎس

ﺣﻮزه آرد ،ﻧﺎن و ﮔﻨﺪم ﮔﻔﺖ:ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺒﻮس در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ۱۴۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺎﻣﻪ وزارت ﺻﻤﺖ ﺳﺒﻮس
را ۴۰۰۰ﺗﺎ  ۴۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﻮد
ﮐﻪ ﮐﺪام ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮر ﺳﺒﻮس را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟
وی اداﻣﻪ داد :اﺣﺘﻤﺎﻻ ً داﻣﺪاران ،ﺳﺒﻮس را از دﻻﻻن راﻧﺖ ﺧﻮار ﺳﺒﻮس
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از زﻣﺎن دو ﻗﯿﻤﺘﯽ
ﺑﻮدن ﺳﺒﻮس وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺻﻨﻌﺖ آرد ﺳﺎزی ﻧﯿﺰ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻮزه آرد ،ﻧﺎن و ﮔﻨﺪم اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺳﺘﺎد
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺨﺶﻫﺎی درﮔﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺼﻮﺑﻪ ای را اﺑﻼغ
ﮐﺮد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﯿﻤﺖ  ۶۴۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺷﯿﺮ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺒﻮس ۱۴۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ درﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره
 ۳۷۰/۴۰۰/۲۴۴۱۲ﺗـــﺎرﯾﺦ  ۱۷ﺷﻬﺮﯾـــﻮر  ۱۴۰۰ﺳﺎزﻣـــﺎن ﺣﻤـــﺎﯾﺖ از
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺨﺼﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺒﻮس  ۳۵۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای
ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮ  ۶۴۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
ﺟﻠﯿﻠﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  ۲۸درﺻﺪ از ﺧﻮراک دام را ﺳﺒﻮس
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎراﺗﯽ
دارﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﻮال را ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﺒﻮس ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻪ ازای ﯾﮏ
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺷﯿﺮ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ اﮔﺮ دﻗﯿﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد ﮐﻤﺘﺮ از ۱۰درﺻﺪ ﺧﻮراک
را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ۲۰۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻮزه آرد ،ﻧﺎن و ﮔﻨﺪم در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﯿﻠﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺛﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺒﻮس ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺧﻮد
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪه ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی داﻣﺪار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ آرد ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :داﻣﺪاران در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺒﻮس را از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  ۳۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪاری و ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ در ﺗﻼش ﺑﺮای دو
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﺮدن ﺳﺒﻮس و اﯾﺠﺎد راﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﻧﻔﺮ از
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ،وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻤﺖ و دﯾﮕﺮ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ،وزارت دادﮔﺴﺘﺮی،

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر،
وزارت اﻃﻼﻋﺎت ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران،
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﺸﻮر  ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و … اﺳﺖ و ﻣﺼﻮﺑﺎت آن ﮐﺎﻣﻼ روﺷﻦ و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و ﺑﺮای
ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻻزم اﻻﺟﺮا اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

