ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾـﯽ ﮐـﺎﻟﻪ:
ﺗﺤﺮﯾـﻢ ﻫـﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺖ ﺟﻠـﻮی رﺷـﺪ
ﺻﻨﻌﺖ ﻟﺒﻨﯽ را ﺑﮕﯿﺮد+وﯾﺪﺋﻮ

ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ارز ﺗﮏ ﻧﺮﺧﯽ ﺷﺪه و
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :در ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻣﻮﺳﺲ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺎﻟﻪ ،ارز ﭼﻨﺪ ﻧﺮﺧﯽ را
ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﻓﺰود :از ﺳﺎﻟﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
وﺟﻮد ﭼﻨﺪ ﻧﺮخ ارز ﺑﻪ ﺿﺮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرﮔﯽ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ارز ﺗﮏ ﻧﺮﺧﯽ
ﮔﺬاران ﺑﺰرگ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ارزش دﻻر در ﺑﺮاﺑﺮ رﯾﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻟﺒﺘﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﻌﮑﺎس واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎزوی ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران از ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮ ﮐﺎﻟﻪ در
ﺳﻌﯿﺪ آﺑﺎد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز از ﺷﯿﺮ دﻫﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮاورده
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ و راه اﻧﺪازی ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر

ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮل ،ﻫﺮ ﮐﺪام از اﺟﺰای ﺷﯿﺮ از ﻻﮐﺘﻮز ،ﮐﻠﺴﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺎ ﭘﺮوﺗﯿﯿﻦ و ﭘﻮدر ﭘﻔﮏ ﺳﺎزی ،ارزش اﻓﺰوده دﻫﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ارزآوری آن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻟﺒﻨﯽ ﮐﺎﻟﻪ را در ﺳﺎل  ۱۳۷۰ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی ﺳﻮﻟﯿﮑﻮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮده اﮐﻨﻮن دارای  ۴۰ﺷﺮﮐﺖ و  ۲۰ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻫﺮ ﻣﺎه ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻌﯿﺪ آﺑﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮﯾﺎر داﯾﺮ ﺷﺪه ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﻓﺮاوری  ۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺷﯿﺮ در روز را دارد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ راه
اﻧﺪازی ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ آن روزاﻧﻪ  ۱٫۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ ﺷﯿﺮ در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﭼﺮﺑﯽ و ﺧﺎﻣﻪ آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﺲ از آن ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاورده
ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ،ﮐﺎزﺋﯿﻦ ،ﮐﻠﺴﯿﻢ ،ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ
و ﻏﯿﺮه ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻨﻬﺎ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻬﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻏﺬای ﮐﻮدک و ﻣﻮاد ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ورزﺷﮑﺎران اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﯿﺶ از ۴۰
ﻧﻮع ﭘﻨﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺻﺎدراﺗﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ارزآوری اﺻﻠﯽ ﺷﯿﺮ ﭘﺲ از ﺗﺠﺰﯾﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ آن ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻓﺮاورده اﺻﻠﯽ
ﻧﻈﯿﺮ ،ﻣﺎﺳﺖ ،ﭘﻨﯿﺮ ،ﮐﺮه و ﺧﺎﻣﻪ و دوغ اﮐﺘﻔﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
مدﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎله ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻟﻪ ﺑﻪ ارزش  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر
ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ راه اﻧﺪازی ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺷﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ارزش اﯾﻦ
ﺻﺎدرات را ﺑﻪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارزآوری را ﭘﺲ از
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی درﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺷﯿﺮ ﮐﺎﻟﻪ ﮔﻔﺖ :ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮه را در
ﮐﺸﻮر ﺗﺎ  ۲۰۰ﺗﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻢ ﻣﯽ
ﺷﻮﯾﻢ.
ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ اﻓﺰود :ﺑﺮای ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﺳﻌﯿﺪ آﺑﺎد  ۶۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه
ﮐﻪ  ۵۰درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اﯾﻦ راﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ
داده اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎ ه ﻫﺎی
ﻻزم را از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﺧﺎص وارد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺣﺎﮐﯽ اﺳﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ

ﻣﮑﺎن ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬای ﮐﻮدک ﺑﻮد از
ﺧﺎرج ﻧﮑﺮده
ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻟﻤﺎن و ﺳﻮﺋﯿﺲ وارد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا

