ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤــﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳــﺮی
داﻣـﺪاران :ﻧـﺎﻣﻪ داﻣـﺪاران ﺑـﻪ
ﺟﻬـﺎﻧﮕﯿﺮی و اﻋﺘـﺮاض ﺑـﻪ ﻗﯿﻤـﺖ
ﺷﯿﺮﺧﺎم
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳﺮی داﻣﺪاران ﮔﻔﺖ:ﻣﺎ در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻣﻌﺎون اول
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻋﺘﺮاض ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺷﯿﺮ ﺧﺎم اﻋﻼم
ﮐﺮدﯾﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در اﯾﻦ ﻧﺮخ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺷﻮد.

ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺳﺮوﺳﺘﺎﻧﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮخ  ۲,۹۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺷﯿﺮﺧﺎم ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺣﺪود  ۱۵ﻧﻔﺮ در ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و وزارت
ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ  ۲ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ
دارد و از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص دﻋﻮﺗﯽ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽآﯾﺪ.

وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﺎ از ﺣﺪود ﻫﺸﺖ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار

درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮﺧﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ
و ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ دﺑﯿﺮ آن
ﺳﺘﺎد ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ .ﻃﯽ
ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﮐﺮدﯾﻢ و آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ
دادﻧﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺪﻫﺪ .ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺘﻮﻟﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻣﻮر دام اراﺋﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺟﻠﺴﻪای در ﺣﻮزه
آن ﻣﻌﺎوﻧﺖ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺮﮐﺰی
داﻣـــﺪاران اﯾـــﺮان ،اﻧﺠﻤﻦ ﮔـــﺎوداران ﮐﺸﻮر و ﻣﺮﮐـــﺰ اﺻﻼح
ﻧﮋاد ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﻪ ﻗﯿﻤﺖ را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺳﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد و ﺑﺤﺜﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ.

اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮ
ﺧﺎم ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺒﻠﻎ  ۳,۳۰۰ﺗﻮﻣﺎن
ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﺑﺎزار ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ ،اﻓﺰود :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮﺧﺎم  ۲,۹۰۰ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و دﻟﯿﻞ آن را ﻧﯿﺰ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻮال ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﭼﺮا دوﻟﺖ از
ﺟﯿﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﯽدﻫﺪ؟

ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ اداﻣﻪ داد :ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ ﺷﯿﺮ ﺑﺎ ﭼﺮﺑﯽ  ۱.۵درﺻﺪ و
ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮآورده ﻟﺒﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﺮﺧﺎم ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  ۳۵درﺻﺪ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻄﺮی و …
ﻧﯿﺰ ﮔﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻻن ﻧﯿﺰ ﻃﺮف ﻣﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ از
ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﮔﻠﻪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن داﻣﺪاران را ﺑﻪ
ﺟﻠﺴﺎت ﺧﻮد دﻋﻮت ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ؟

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و
ﺧﺮوج آﻧﺎن از ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻓﺰود :اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ
ﻣﺠﺪداً ﮐﺸﻮر واردﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻣﺎ در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻋﺘﺮاض
ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﺘﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار اﻋﻼم

ﮐﺮدﯾﻢ و اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺮخ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮد.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮﺧﺎم ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ
اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  ۲۰ﺗﺎ  ۳۰درﺻﺪ
ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺼﻮب ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽرﺳﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ آن را
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻧﺮخ آزاد ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻮ ﺑﺎﻻی ۲
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،ذرت ﺑﯿﺶ از  ۲ﻫﺰار و  ۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﯾﺎ ﺣﺪود ۵
ﻫﺰار و  ۸۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.

ﺳــﻠﻄﺎﻧﯽ اﻓــﺰود ۵۰ :درﺻــﺪ ﺧــﻮراک دام ﮐﻨﺴــﺎﻧﺘﺮه و  ۵۰درﺻــﺪ آن
ﻣﻮاد ﺧﺸﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﺧﺸﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮداد ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ۵۰
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن

