ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫـﺎی
ﻟﺒﻨـﯽ :ﺻـﺎدرات ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻟﺒﻨـﯽ ۷۰
درﺻﺪ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ

ﻇﻔﺮی ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮﻟﯿﺪ ۷۰ ،درﺻﺪ ﺳﺎلﻫﺎی
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﺪف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان؛ ﻋﻠﯽ اﺣﺴﺎن ﻇﻔﺮی ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎی
ﻟﺒﻨﯽ ،درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﯿﺮ ﻣﺪارس اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺮار ﺷﺪ ﺷﯿﺮ ﻣﺪرﺳﻪ در  ۸اﺳﺘﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد ،ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﯽداد.
او اﻓﺰود :در اﺑﺘﺪا ﻗﺮار ﺷﺪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻟﺒﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮاردادی
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﯿﺮ در  ۸اﺳﺘﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد و ﮐﺎر ﺑﻪ
اﺟﺮا ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وارﯾﺰ ﭘﻮل ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در ﺟﻠﺴﻪ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ
آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺗﻨﻬﺎ در  ۲ﺗﺎ  ۳ﻧﻮﺑﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻇﻔﺮی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻨﻮز ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ
وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﯿﺮ ﻣﺪارس را ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ ﮔﻮﯾﺎ
در ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﯿﺮ ﺧﺎم از
داﻣﺪار  ۵ﻫﺰار و  ۱۰۰ﺗﻮﻣﺎن
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﯿﺮﺧﺎم را  ۴ﻫﺰار و ۸۰۰
ﺗﺎ  ۵ﻫﺰار و  ۱۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد.
ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ اﺗﺤـﺎدﯾﻪ ﺗﻌـﺎوﻧﯽ ﻟﺒﻨـﯽ ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺻـﻨﻌﺖ
ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ روی ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ دوﻟﺘﻤﺮدان ﻧﮕﺎه ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻇﻔﺮی در ﭘﺎﯾﺎن درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺪ راه ﺗﻮﻟﯿﺪ ۶۰ ،ﺗﺎ  ۷۰درﺻﺪ ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ رﺷﺪ ﺻﺎدرات
داﺷﺘﻪاﯾﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری ﺻﺎدرات اﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺟﻮان

