ـﺬف
ـﮏ ﺣـ
ـﺎدراﺗﯽ ﺷﯿﺮﺧﺸـ
ـﻪ ﺻـ
ﺗﻌﺮﻓـ
ﻧﺸﻮد ،واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ

رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای
ﺻﺎدرات ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﺗﻌﺮﻓﻪ ۱۶ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ
ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺷﯿﺮ ﺑﺎ ﻧﺮخ  ۴۵۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮ ﺑﻪ
 ۶۴۰۰ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺻﺎدرات ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ
ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﺣﺬف ﻧﺸﻮد واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا و ﮐﺸﺎورزی)اﮔﺮوﻓﻮدﻧﯿﻮز( ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ
از اﯾﺴﻨﺎ؛ ﺳﯿﺎوش ﺳﻠﯿﻤﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ ﺻﺎدرات ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ
آزاد ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ ﮔﻔﺖ:ﺻﺎدرات ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﻣﻤﻨﻮع ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ آزاد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﻣﻄﺮح ﺷﺪه درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ
ﯾﺎ ﺣﺬف ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺷﯿﺮﺧﺎم اﺳﺖ.

اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪن  ۲۵ﻫـﺰار ﺗﻮﻣـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻗﯿﻤـﺖ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ/ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺗﻌﺮﻓﻪ
داد :اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
وی اداﻣﻪ
ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﺗﻌﺮﻓﻪ  ۱۶ﻫﺰارﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ .اﻣﺎ دوﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ

ﮐﯿﻠﻮ ﺷﯿﺮﺧﺎم  ۱۹۰۰ﺗﻮﻣﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ
۱۲.۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ و ﺧﺎﻣﻪ ،ﺣﺪود  ۲۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺎدرات را دﭼﺎر
ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی
درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺬف ﺗﻌﺮﻓﻪ را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪ.

اﮔﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺣﺬف ﻧﺸﻮد واﺣﺪﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﮐﺸﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ
وزارت ﺟﻬﺎدﮐﺸﺎورزی ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ
ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮐﺎت اﻋﻼم ﻧﺸﺪه و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﻫﺎ را
در اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و اﻣﮑﺎن ﺻﺎدرات ﻧﺪارﻧﺪ و اﮔﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪ در
ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺣﺬف ﻧﺸﻮد واﺣﺪﻫﺎی ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﺳﻬﻤﯿﻪ
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺻﺎدرات ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ از ﺳﺎل  ۱۳۹۳ﺑﺎ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺎوداری
ﺷﺮوع و ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﻫﻢ ﻣﺸﻮق ﺻﺎدراﺗﯽ ﯾﮏ دﻻری ﺑﻪ آن داده ﺷﺪ .اﯾﻦ
روﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۹۷اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در آن ﺳﺎل ﺻﺎدرات ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ
ﺑﺮای  ۳۰ﻣﺎه ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪ .ﺑﺎ اﻋﻼم ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﺎ اﻧﺒﺎﺷﺖ
ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ
ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮔﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﯿﺮد.
ﺳﻠﯿﻤﯽ اﻓﺰود :ﻃﯽ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ۱۰ﻫﺰار ﺗﻨﯽ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده
ﺷﺪ .اﻣﺎ اﺻﻮﻻ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪی اﻗﺪام ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻓﺴﺎدزاﯾﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺷﻮد.

ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ ۱۶ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ازای
ﺷﯿﺮ ۴۵۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی در آن زﻣﺎن ﺗﻌﺮﻓﻪ  ۱۶ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮ
 ۴۵۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ آن زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ .وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ۶۴۰۰

ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮ ﺧﺎم را ﻧﻬﺎدهﻫﺎی داﻣﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﻠﻞ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی در اﻋﻼم ﺣﺬف
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ را ﻫﺮاس از اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺠﺪد ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮ ﺧﺎم ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﺻﺎدرات ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ و ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮ ﺧﺎم ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ و آن
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺷﯿﺮﺧﺎم اﺛﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی
داﻣﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ.
ﺳﻠﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺻﺎدرات ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ
ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و اﮔﺮ در ﺻﺎدرات اﺳﺘﻤﺮار ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻫﺪف ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.
ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮ درب ﮔﺎوداری ﻫﺎ ۶۴۰۰ﺗﻮﻣﺎن و درب
وی
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  ۶۵۰۰ﺗﺎ  ۶۵۵۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ
ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه  ۶۱ﻫﺰار و  ۲۹۰ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ
ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﻧﯿﺰ  ۲.۸دﻻر اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺎ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آن
را  ۲.۷دﻻر ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ .ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺎده ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ رﺳﯿﺪ
ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﺻﺎدراﺗﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ و
ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﯽ از ﺟﯿﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه.

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺮه ﺻﺎدر ﮐﻨﯿﻢ
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﮐﺮه ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
آزادﺳﺎزی ﺻﺎدرات ﮐﺮه ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،زﯾﺮا ﺻﺎدرات ﮐﺮه در ﮐﺸﻮر ﻣﻤﻨﻮع
ﮐﺸﻮر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺮه
اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺮه ﻣﺎزاد ﻧﯿﺰ دارد و آﻣﺎده ﺻﺎدرات اﺳﺖ.
ﺳﺮوﯾﺲ ﺧﺒﺮی :ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬا
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ

