ـﻨﻔﯽ ﮔﺎوداران:
ـﻦ ﺻـ
ـﺲ اﻧﺠﻤـ
رﺋﯿـ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﯿﺮ و ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺑﻌﺪ
از ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣـــﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾـــﺪ
زﻧﺠﯿﺮهای اداره ﺷﻮﻧﺪ

اﺣﻤﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ را از ﺣﺬف
ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
زﻧﺠﯿﺮهای اداره ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻟﺒﻨﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از ﺗﺴـﻨﯿﻢ؛ ﺳـﯿﺪ اﺣﻤـﺪ ﻣﻘﺪﺳـﯽ رﺋﯿـﺲ ﻫﯿـﺎت ﻣـﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤـﻦ ﺻـﻨﻔﯽ
ﮔﺎوداران اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآوردی ﮐﻪ اﺧﯿﺮا اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ ،در ﺑﺨﺶ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﺧﺎم  ۵۹درﺻﺪ اﺛﺮﮔﺬاری دارد اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺮخ ارز ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر دوﻟﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ را ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ
ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ
ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.

رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮔﺎوداران اداﻣﻪ داد :ﺣﺬف ارز ۴۲۰۰
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﻗﺪاﻣﯽ درﺳﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻗﺪاﻣﺎت
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﺟﺮاﺣﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﻄﻌﯽ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ را ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪ
وارد ﮐﻨﺪ.
وی در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻘﺪر از داﻣﺪاران ﻣﺎ زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ در
اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ
ﮐﺮد :داﺷﺘﻦ زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﺧﺎم و ﻟﺒﻨﯿﺎت اﻗﺪاﻣﯽ
درﺳﺖ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ زﻧﺠﯿﺮه
ای ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﻬﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮد ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ
روﻧﺪ.
ﻣﻘﺪﺳﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در آﯾﻨﺪه و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
آﺳﯿﺐ را از ﺣﺬف ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺠﯿﺮه ای اداره ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ
و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :در اﻧﺠﻤﻦ ﮔﺎوداران ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺷﯿﺮ اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻣﻪ ،ﮐﺮه و ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺟﺬب ﺷﯿﺮ ﺧﺎم ﻧﯿﺴﺖ و روزاﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ  ۵۰۰ﺗﻦ ﺷﯿﺮ
ﺟﺬب ﮐﻨﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن
ﻣﻨﺒﻊ :ﺗﺴﻨﯿﻢ

