رﺋﯿـﺲ اﻧﺠﻤـﻦ ﺻـﻨﻔﯽ ﮔـﺎوداران:
ـﺶ
ـﺎر اﻓﺰاﯾـ
ـﺪاران در اﻧﺘﻈـ
داﻣـ
 ۲۲.۵درﺻﺪی ﻧﺮخ ﺷﯿﺮﺧﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮔﺎوداران ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺷﯿﺮﺧﺎم ﺑﻪ دو
ﻫﺰار و  ۵۷۵ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ دوﻟﺖ اراﯾﻪ ﺷﺪه و در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.

اﺣﻤﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ روز ﺷﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮﻧﺎ
اﻓﺰود :ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮﺧﺎم از اواﺧﺮ ﻓﺮوردﯾﻦ
ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺑﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ داﻣﺪاران در اﻧﺘﻈﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﺷﯿﺮﺧﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل را ﺗﻮﻟﯿﺪ
و در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻗﯿﻤﺖ
ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺷﯿﺮﺧﺎم دو ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب
ﺟﻮاﯾﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﺑﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰۰ﻫﺰار ،ﭼﺮﺑﯽ  ۳.۵درﺻﺪ و
ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎﻻی  ۳درﺻﺪ و ﮐﺮاﯾﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻧﺮخ دو ﻫﺰار
و  ۲۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ از داﻣﺪاران ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﺷﺪ.
وی اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﯿﺮﺧﺎم ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﯽ در
ﺷﯿﺮﺧﺎم ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺗﺎ اﺑﻼغ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ
ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮔﺎوداران ﮔﻔﺖ :در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﯽ
در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
اﯾﺠﺎد اﻟﺘﻬﺎب در ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﮐﻨﻮن ﺻﻨﻌﺖ ﺷﯿﺮﺧﺎم ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۷۰۰ﻫﺰارﺗﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ و ﺣﺘﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺮه
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻓﺸﺎر روی دوﻟﺖ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ را ﺑﺎ ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ وارد ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮﺧﺎم ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از ۷
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ وارد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﺒﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﺎﻻﻧﻪ ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻮن از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺪف ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺷﯿﺮﺧﺎم
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ ،ﻃﺒﻖ اﻣﺎر ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۷۳۳ﻫﺰارﺗﻦ
ﺷﯿﺮﺧﺎم در ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺶ از  ۹۰۰ﻫﺰارﺗﻦ ﺷﯿﺮ
در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮاوردهﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮﺧﺎم ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۱۲۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮای ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد.

