دﭘـﻮی  ۲۵ﻫـﺰار ﺗـﻦ ﺷﯿـﺮ ﺧﺸـﮏ در
اﻧﺒﺎرﻫــﺎ /ﺗﺤﺮﯾﻢﻫــﺎ ﺑــﺎزار
ﺻـﺎدراﺗﯽ را ﺑـﻪ ﮐﺸﻮرﻫـﺎی ﺧﻠﯿـﺞ
ﻓـﺎرس ﻣﺤـﺪود ﮐـﺮد /ﮐـﺎﻫﺶ ﯾﮏﺳـﻮم
ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﮐﺸﻮر

رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮ ﺧﺎم ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﯿﺎت در ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد اﻣﺎ از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻢاﮐﻨﻮن در
اﻧﺒﺎرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن  ۲۵ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ دﭘﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﻠﻨﺎ؛ ﺳﯿﺎوش ﺳﻠﯿﻤﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻗﺎﭼﺎق ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ،
ﮔﻔﺖ :ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺎزرﺳﺎن وزارت ﺻﻤﺖ ،ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ
اﻧﺒﺎرﻫﺎی واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ را رﺻﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻋﻤﻞ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﭘﺪﯾﺪه ﻗﺎﭼﺎق ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ روﻧﺪ واردات ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﯿﺪ دارﯾﻢ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ زﯾﺎن ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﺮخ ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺎن ﺑﭽﺮﺧﺪ و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم
را ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ .ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺮﯾﺪ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﺧﺎم
ﻧﺸﺪ ﻣﺎزاد ﺷﯿﺮ ﺧﺎم وﻗﺘﯽ ﺟﺬب ﺑﺎزار ﻧﺸﻮد ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ
ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﻠﯿﻤﯽ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﻧﺒﺎر ﻫﺮ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ۲۵ﻫﺰار
ﺗﻦ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ دﭘﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺮدﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان از ﺗﻮﻟﯿﺪ
در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﺟﺬب ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺎ ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﺻﺎدرات آن ﻧﺪارﯾﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻟﺰام ﺻﺎدرات ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﻣﺎهﻫﺎی آﺧﺮ ﺳﺎل ﺷﯿﺮ
ﺧﺎم ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﺳﺮازﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد از اﯾﻦروﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ
در اﯾﻦ ﻣﺎهﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .در  ۶ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺣﺪود ۳۷
ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﺻﺎدر ﮐﺮدﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺪف ﺻﺎدراﺗﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪاران ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻋﻤﺎل
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻮل ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﻮﯾﻢ و ﻧﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ راه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮدهاﯾﻢ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،اﻓﺰود :ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ آﻧﻘﺪر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
از آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ آی آر ﺷﺪهاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪات آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اوراﺳﯿﺎ ﺻﺎدر ﺷﻮد.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ در داﺧﻞ
ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف
ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺑﺎﻻ ﺑﻮد ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  ۶۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮف
ﻣﯽﺷﺪ .اﻣﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﺣﺪود  ۴۰ﻫﺰار ﺗﻦ در
ﺳﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎرات اﯾﻦ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۲ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﯿﺮ
ﺧﺸﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی  ۲۵ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﻠﯿﻤﯽ ﺑﺎاﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻮزاد ،اﻓﺰود :ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﻧﻮزاد ﺑﻌﺪ از ﺗﻬﯿﻪ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﯾﺎ ﭘﻮدر آب ﭘﻨﯿﺮ آن را ﻓﺮآوری
و ﺑﺎ اﻓﺰودن وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎی ﻻزم آن را ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ،ﮔﻔﺖ:

ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﭼﺮﺑﯽ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﻞ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را دارد .ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ ارزش ﻏﺬاﯾﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد و ﭘﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺴﺘﻨﯽ ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت
اﺳﺖ؛ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﻣﺎدر  ۲درﺻﺪ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ دﻻﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﺮخ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ آﻏﺎز ﺳﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻧﺮژی ،دﺳﺘﻤﺰد و
دﯾﮕﺮ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﻣﺮداد
ﺳﺎل ﺟﺎری ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮ ﺧﺎم  ۱۹۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﮔﺮان ﺷﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﮔﺬاﺷﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﯿﺮ ﺧﺎم ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ از  ۱۲٫۵ﮐﯿﻠﻮ ﺷﯿﺮ ﺧﺎم
ﮐﯿﻠﻮ ﺧﺎﻣﻪ  ۴۰درﺻﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه
ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ  ۶۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ

ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺮﺑﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای

ﮐﺮد:
و ﯾﮏ
ﺷﯿﺮ،
ﻓﺮوش

ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را زﯾﺮﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ
 ۶۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻠﯿﻤﯽ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ را ﺗﺤﺖ ﺧﻼ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ
دﻣﺎی زﯾﺎدی ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ و اﻓﺰودﻧﯽﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد از اﯾﻦرو ﺟﺰو ﺳﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را دارد.
وی در ﺗﺸﺮﯾﺢ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺷﯿﺮ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ
ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﺷﺪن ﺳﺮد و دو ﻣﺴﯿﺮ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ
ﺑﺪون ﭼﺮﺑﯽ و دوم ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮑﯽ ﮐﻪ ﭼﺮﺑﯽ آن ﺟﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺴﺘﻨﯽ و
ﺷﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺬﯾﺪ و ﺧﻮﺷﻤﺰه اﺳﺖ.
ﺳﻠﯿﻤﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﯿﺮ ﺗﺎزه
ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﺣﻼﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﯿﺮ
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