ﺟـﻮاﺑﯿﻪ اﻧﺠﻤـﻦ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻓـﺮآورده
ﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ در ﺧﺼﻮص اﻇﻬﺎرات رﯾﯿﺲ
ـــﺎوﻧﯽ
ﺗﻌـ
ـــﺪﯾﺮه
ﻣـ
ـــﺎت
ﻫﯿـ
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻓﺮآوردهﻫـﺎی ﻟﺒﻨـﯽ
اﯾﺮان»/ﺧـﻂ ﻣـﺎر« ﺑـﻪ ﺟـﺎی اراﺋـﻪ
آﻣﺎر!
اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ در ﭘﯽ اﻇﻬﺎرات اﺣﺴﺎن ﻇﻔﺮی رﺋﯿﺲ
ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ ﺟﻮاﺑﯿﻪ ای ﺻﺎدر
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﻨﺎ در ذﯾﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﻮاﺿﻊ اﺧﯿﺮ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺗﻌﺎوﻧﯽ
ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺎدرات ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ

ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﻨﯽ ﻃﺒﺎ ،ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮآورد ﻫﺎی

ﻟﺒﻨﯽ اﯾﺮان

اﻇﻬﺎرات اﺧﯿﺮ آﻗﺎی ﻇﻔﺮی ،رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت
ﻣﺪﯾﺮه ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ در ﻧﺸﺴﺖ اﺧﯿﺮ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺎدرات
ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﯽ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻟﺒﻨﯿﺎت
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ
ﺣﯿﺮت اﺳﺖ و ﺧﺎرج از ﻇﺮف ﻃﺎﻗﺖ .اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺎی ﺳﺴﺖ ﺑﻨﯿﺎن و اﻋﺪاد و
ارﻗﺎﻣﯽ از واﻗﻌﯿﺖ
ﮔﺮﯾﺰان ،آﻧﭽﻨﺎن در ﺟﺎی ﺟﺎی اﻇﻬﺎرات آﻗﺎی ﻇﻔﺮی ﻣﻮج ﻣﯿﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ
اﯾﺸﺎن را از ﭼﺮﺧﻪ
ﺻﻨﻌﺖ ﻟﺒﻨﯿﺎت آﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﺎ اﮔﺮ ﻇﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻨﮓ ﻣﻨﻔﻌﺖ
آﻧﭽﻨﺎن ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﮐﻪ ﺻﺪاﻗﺖ از ﮐﻔﻪ ﺗﺮاز اﻧﺼﺎف ﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ای ﮐﺎش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ »اﻧﺠﻤﻦ« ﯾﺎ »وزارت
ﺧﺎﻧﻪ ای« ﮐﻪ ﻣﺪاﻓﻊ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪی و ﺻﺎدرات ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﺑﻮده و ﺗﺪارک ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی را
ﺑﺮای اﯾﺸﺎن دﯾﺪه ﺑﻮد ،ﭘﯿﺶ از ﺗﺪارک آن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی ،ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ را
در اﺧﺘﯿﺎر آﻗﺎی
ﻇﻔﺮی ﻣﯿﮕﺬاﺷﺖ ﺗﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺻﻨﻌﺖ اراﺋﻪ
ﻣﯿﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺮدﯾﺪ اﻫﻞ ﻓﻦ ﺑﺮ ﺗﺴﻠﻂ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻﻨﻌﺖ
ﻟﺒﻨﯿﺎت را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯿﮑﺮد .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺑﺮای اﻃﻼع ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت اﯾﺸﺎن را ﺣﺴﺐ وﻇﯿﻔﻪ رﺳﺎﻧﻪ ای ﭘﻮﺷﺶ داده اﻧﺪ ،ﻧﮑﺎﺗﯽ را
ﻣﻌﺮوض ﻣﯿﺸﻮم ﺗﺎ
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻮﯾﺮی ﺑﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﺎﺟﺮای ﺻﺎدرات ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﺑﺎﺷﺪ.

 ۱٫ﺑﺮﺧﻼف اﻇﻬﺎرات اﯾﺸﺎن ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﻓﺮوش
ﭘﺮرﻧﮓ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﻧﺸﺪ .ﺑﺨﺼﻮص از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﯿﺎت ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ
دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺟﺎی
ﻃﺮح آن در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺼﺮف
ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﻮد .اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮﺧﺎم در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه

و ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺪن ﻓﺼﻞ ﭘﺮﺷﯿﺮی
دام ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ
ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺮزی ﺑﻮد و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف،
آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺮاد آﻗﺎی ﻇﻔﺮی اﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارد .ﺟﻬﺖ اﻃﻼع اﯾﺸﺎن
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﯿﺮﺧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﺬب ﺧﻄﻮط ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﯿﻦ  ۱۰ﺗﺎ  ۱۵درﺻﺪ
اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﺷﻠﻒ ﻻﯾﻒ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ دو ﺳﺎل اﺳﺖ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﯾﺸﺎن درﺑﺎره ﻓﺎﺳﺪ
ﺷﺪن ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﻣﺤﻠﯽ
از ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

 ۲٫ﺑﻌﺪ از اﺷﺎره ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﯿﺮﺧﺎم ،ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ » ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺷﯿﺮ ﺧﺎم ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﺒﻨﯽ
ﺟﺬب ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﺷﺪ «.ﻇﻦ ﻗﻮی ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﻠﻤﻪ »ﻋﻤﺪه« در ﻧﻈﺮ
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻋﺎﻣﻪ
ﻣﺮدم درک ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﭼﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺷﯿﺮﺧﺎم ،راﻫﯽ
ﺧﻄﻮط ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت روﺑﺮو
ﻣﯿﺒﻮدﯾﻢ .ﺑﯿﺶ
از  ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺷﯿﺮﺧﺎم در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺟﺬب ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﺒﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ
ﺑﻪ  ۷۵درﺻﺪ آن ﺑﻪ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ ﺿﺮوری ﻣﺮدم )ﺷﯿﺮ ،ﻣﺎﺳﺖ و ﭘﻨﯿﺮ( اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ۲۵
درﺻﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارد ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

 ۳٫ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ  » :از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  ۵۳ﻫﺰارﺗﻦ دﭘﻮی ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ در ﮐﺸﻮر داﺷﺘﯿﻢ و اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ
ﺧﺸﮏ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﺸﻮر ﺣﺪود  ۱۵ﻫﺰارﺗﻦ اﺳﺖ «.ﻫﺮﮐﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻇﻬﺎرات آﻗﺎی ﻇﻔﺮی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﻼم  ۱۵ﻫﺰار ﺗﻦ
ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﺑﺮای

ﻣﺼﺮف ﮐﺸﻮر ،ﻧﻪ آﻣﺎر دادن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف ﺧﻂ ﻣﺎر ﮐﺸﯿﺪن اﺳﺖ .ﺟﻬﺖ
اﻃﻼع آﻗﺎی ﻇﻔﺮی
ﻋﺮض ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ،ﺑﯿﻦ  ۶۰ﺗﺎ  ۷۰ﻫﺰار ﺗﻦ
اﺳﺖ و ذﺧﺎﯾﺮ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﺣﻔﻆ ﺷﻮد  ۱۵ﻫﺰار ﺗﻦ اﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارم
آﻗﺎی ﻇﻔﺮی دﺳﺖ ﮐﻢ
اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر را ﮔﺮوﮔﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻬﻤﻪ ﺑﻨﺪی ﺻﺎدرات
ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ.

 ۴٫آﻗﺎی ﻇﻔﺮی در ﻣﯿﺎن اﻇﻬﺎرات ﺧﻮد ادﻋﺎﯾﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ
ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺸﺎن از ﺗﻐﺎﻓﻞ و اﺻﺮار ﺑﺮ اﯾﺮاد اﻃﻼﻋﺎت
ﺧﻼف و ﮐﺬب .ﻋﻨﻮان داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ  »:ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﻓﺮآوردﻫﻬﺎی ﻟﺒﻨﯽ
اﯾﺮاﻧﯽ در ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ارزان ﺗﺮ از ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر
ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺴﺖ«.
ﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮاﻧﯽ در ﻋﺮاق و اﯾﺮان ﮐﻪ در ذﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف اﻇﻬﺎرات اﻗﺎی ﻇﻔﺮی ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺎزار داﺧﻞ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ارزان ﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻘﺼﺪ اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﺟﯿﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ
ﻧﻤﯿﺮود ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺼﺮوف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ واردات و ﺳﻬﻢ
ﻃﺮف ﺧﺎرﺟﯽ واردﮐﻨﻨﺪه ،ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ و ﭘﺨﺶ در ﮐﺸﻮر ﺧﺎرﺟﯽ و
ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻢ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻇﻬﺎرات اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ ﻓﻘﺮه ﺣﮑﺎﯾﺖ
از اﯾﻦ دارد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻟﺒﻨﯽ در ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ
ﺻﺎدرات و ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎزار درﺳﺖ
و ﺑﺠﺎ اﺳﺖ .ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﻇﻬﺎرات اﻗﺎی ﻇﻔﺮی ﻧﺸﺎﻧﯽ از آن
ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت را ﺳﻬﻮا اراﺋﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺑﻮدن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاﺿﻊ
اﯾﺸﺎن اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ اﯾﻦ آﻣﺎر ﻏﻠﻂ را ارﺋﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ﻧﺸﺎن از
ﻓﻘﺪان ﺻﺪاﻗﺖ و ﺧﻼف
ﮔﻮﯾﯽ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ.

ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﻇﻔﺮی
ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ای ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه در ﮐﺸﻮر
ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ
اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮل اش ﮐﻤﺘﺮ از
ﻧﻤﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺻﺎدرات

ﻗﯿﻤﺖ

ﺑﺎزار

داﺧﻠﯽ

ﺑﺎﺷﺪ؟

آﯾﺎ

اﯾﺸﺎن

ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺑﺎزار ﻫﺪف اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن
ﮔﺮاﻧﺘﺮ از ﺑﺎزار ﺧﺎرج ﺑﺎﺷﺪ ،اﺻﻮﻻ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻀﻮر در
ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ اﺳﺖ و ﻧﻪ
ﺧﺎرﺟﯽ؟ آﻧﭽﻪ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻣﭙﯿﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎدﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻫﯿﭻ ﺗﻄﺎﺑﻘﯽ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ
ﻧﺪارد .ﻣﮕﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل
ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺎدر اﺳﺖ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺧﺎرﺟﯽ آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﻗﺒﺎی
داﺧﻠﯽ آن ﮐﺸﻮر و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻗﺒﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ داﻣﭙﯿﻨﮓ ﮐﻨﺪ؟ آن ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در
ﺑﺎزار ﻫﺪف ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ آﻗﺎی ﻇﻔﺮی ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎن
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻓﮑﺮ ﻫﻢ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻮاﺿﻌﯽ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن اﺗﺨﺎذ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ از ﺳﻮی اﻋﻀﺎی
ﺗﺸﮑﻞ اﯾﺸﺎن ﻣﻮرد
ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﻧﻤﯿﮕﯿﺮد؟ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎرات ﻏﯿﺮﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ای در ﺷﺎن
ﺟﺎﯾﮕﺎه رﯾﺎﺳﺖ ﻫﯿﺌﺖ
ﻣﺪﯾﺮه ﯾﮏ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺴﺖ؟

اﻇﻬﺎرات آﻗﺎی ﻇﻔﺮی درﺑﺎره داﻣﭙﯿﻨﮓ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ
ﻧﺸﺎن از ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ
اﯾﺸﺎن از ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺣﺠﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
اﻣﺮ ﺻﺎدرات اﻣﺮی
ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﺸﻮر در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻓﺪای ﻣﻨﻔﻌﺖ
ﻃﻠﺒﯽ و دﻻﻟﯽ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﺸﻮد.

 ۵٫آﻗﺎی ﻇﻔﺮی در اﻇﻬﺎراﺗﯽ ﺿﻤﻦ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮه داﺧﻠﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﻧﺪ » ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر از ﻣﺤﻞ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﺑﺎﻋﺚ اﻋﺘﺮاض وارد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ و دﻧﺒﺎل
اﺣﯿﺎی دوﺑﺎره واردات اﯾﻦ
ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ «.در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﻇﻬﺎراﺗﺸﺎن
ﻓﺮﻣﻮده اﻧﺪ » :ﺑﺎ اﯾﻦ  ۵۳ﻫﺰارﺗﻦ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ۲۰ ،ﻫﺰارﺗﻦ ﮐﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﺮه ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ واردات ﮐﺮه ﺑﯽ ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای اﻧﺠﻤﻦ
ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ارز ۴۲۰۰
ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮه ﻗﻄﻊ ﻣﯽ
ﺷﻮد«.

اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺧﻼف ﮔﻮﯾﯽ آﻗﺎی ﻇﻔﺮی
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اول اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﺎ ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﺷﯿﺮ ﺧﺎم ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮه داﺧﻠﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر
دارﻧﺪ و اﺗﻔﺎﻗﺎ
ﺑﺮﺧﻼف اﻇﻬﺎرات آﻗﺎی ﻇﻔﺮی ﻋﺪم واردات ﮐﺮه و ﺗﻮﻟﯿﺪ آن در داﺧﻞ ﺑﻪ
ﺳﻮد اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎﺳﺖ.

دوم اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﺸﻮر  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﺮه
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻪ ﺷﺪه

و ﺑﺮای

ﻣﺼﺮف ﺧﺎﻣﻪ داﺧﻠﯽ و ﻧﯿﺰ ﺻﺎدرات ﺧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد .در
ﺣﻘﯿﺖ در اﯾﻦ ﻓﻘﺮه
ﻫﻢ آﻣﺎرﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎه از اﯾﺸﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮ
ﻓﻘﺪان آﮔﺎﻫﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺮ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﻟﺒﻨﯿﺎت اﺳﺖ.

ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ دوﻟﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﻪ واردات ﮐﺮه ﺑﮕﯿﺮد ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز داﺧﻠﯽ ﺑﻪ
ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد
ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎﺑﺪ .ﺑﺮﺧﻼف اﻇﻬﺎرات آﻗﺎی ﻇﻔﺮی اﺗﻔﺎﻗﺎ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮه داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺮه وارداﺗﯽ اﺳﺖ،
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه دﯾﮕﺮی ﺑﺎ واردات ﮐﺮه ﻣﺨﺎﻟﻒ
اﻧﺪ .اﺻﻮﻻ ﻋﺪم
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺰﺋﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺮه ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
وﺟﻮد ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺮه
وارداﺗﯽ در ﺑﺎزار اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺮه داﺧﻠﯽ ﺑﯿﺶ از
ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻗﯿﻤﺖ
ﮐﺮه وارداﺗﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺮه داﺧﻠﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﻗﺎﺑﺖ
ﺑﺎ ﮐﺮه وارداﺗﯽ را
ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﺧﺘﺼﺎص ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﮐﺮه وارداﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
اﺧﻼل در ﻧﻈﺎم ﺑﺎزار
ﮐﺮه ﺷﺪه و اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎ اوﻟﯿﻦ و اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻣﯽ ﺣﺬف اﺧﺘﺼﺎص ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺑﺨﺶ از ﭼﺮﺧﻪ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ.

ﭼﻬﺎرم اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺎر اﻋﻼﻣﯽ اﯾﺸﺎن
درﺑﺎره »اﺧﺘﺼﺎص  ۲۰ﺗﺎ  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﺮای واردات
ﮐﺮه« ﻧﯿﺰ دور از واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ .ﺟﻬﺖ اﻃﻼع اﯾﺸﺎن از آﻣﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ﻋﺮض ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ﺑﻪ واردات ﮐﺮه اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .از
اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾﻢ
ﻗﺒﻞ از اﻋﻼم آﻣﺎر ﺣﺘﻤﺎ اﺑﻌﺎد ﻋﺪد اﻋﻼﻣﯽ ﺧﻮد را ﻗﯿﺎس ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.

ﭘﻨﺠﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻮﻟﯽ اﻧﺠﻤﻦ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص ارز ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از زﻧﺠﯿﺮه ﺻﻨﻌﺖ ﭼﻪ در ﺣﻮزه ﻧﻬﺎده
ﻫﺎ و ﭼﻪ در ﻣﻮﺿﻮع
ﮐﺮه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮ آن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه و
اﻧﺠﻤﻦ اﺻﺮار دارد ﺗﺎ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺠﯿﺮه ﺑﺼﻮرت ﯾﮑﺴﺎن و در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎﺷﺪ.

 ۶٫ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺎدرات ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ اﺷﺎره
ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻋﻨﻮان داﺷﺘﻪ اﻧﺪ راﻫﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺻﺎدرات ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﻮﺿﻮع
اﺻﻮﻟﯽ اﻧﺠﻤﻦ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺻﺎدرات ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ اﻣﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺸﺎری
ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ﭼﺮﺧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ وارد آﻣﺪه
ﺑﻮد ،اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎ ﺻﺎدرات
ده ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.

اﻣﺎ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺻﺎدرات
ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:

ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ »ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ« و
ﺑﺎ ﺗﺴﺎﻫﻞ »ﻣﺎده ﺧﺎم« در ﺻﻨﻌﺖ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺻﺎدرات آن ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎم ﻓﺮوﺷﯽ
ﻇﻔﺮی

اﯾﻦ

آﮔﺎﻫﯽ

را

داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﮐﻪ

اﺳﺖ .اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ آﻗﺎی
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺻﺎدرات
ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در واﻗﻊ واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و در
راﺳﺘﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﺗﻌﺮﻓﻪ ورود ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ را ﮐﺎﻫﺶ داده
و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ داده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺎ ﺳﻬﻢ اﯾﺮان از ﺑﺎزار ﻟﺒﻨﯿﺎت ﮐﺸﻮر ﺧﻮد را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ واردات
ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎی رﻗﯿﺐ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .آﯾﺎ آﻗﺎی ﻇﻔﺮی ﻣﯽ
ﭘﺴﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪ وزارت ﺻﻤﺖ

ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺻﺎدرات و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ را واﻧﻬﺪ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ آﻗﺎی
ﻋﺒﺎﺳﯽ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻼح ﻧﮋاد دام وزارت ﺟﻬﺎد ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﺎری
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﺒﻌﺎت ﻧﺎﺷﯽ
از ﺻﺎدرات ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ وﻟﻮ ﺑﻪ ﻗﻤﯿﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ارزآوری
ﻟﺒﻨﯿﺎت در ﺷﺮاﯾﻂ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ؟

دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﯿﺮﺧﺎم ﺑﻪ
ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ۱۲ ،ﺑﻪ  ۱اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ،ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ
 ۱۲ﮐﯿﻠﻮ ﺷﯿﺮﺧﺎم اﺳﮑﯿﻢ
ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ ﺧﺎم ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ ،ﯾﺎراﻧﻪ
و ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺻﺎدرات
ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺻﺪور
ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﻤﻦ ،ﺻﺎدرات ﻫﺮ
 ۱۰ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﯿﺮﺧﺎم
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺮوج  ۲۷ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺎ ﻧﺮخ ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ از ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﭼﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻃﻠﺒﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻔﺮه ﻣﺼﺮف
ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺒﯿﻨﺪ؟

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻗﺎی ﻇﻔﺮی ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﮕﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﮐﻪ ﺻﺎدر ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ را ﻧﺪارﻧﺪ.
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮض
ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اوﻻ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﺿﺮﯾﺐ
ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ )ﺑﯿﻦ %۰۵ﺗﺎ  %۵ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  (%۱٫۵اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﺷﯿﺮ
ﺧﺸﮏ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻟﺒﻨﯽ ،ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻓﺮوش ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ
ﻧﯿﺴﺖ و ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻟﺒﻨﯽ ارزش اﻓﺰوده ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ دارﻧﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺢ
اﯾﻨﮑﻪ» :ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ
واﺣﺪ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺎﺧﺖ داﺧﻞ ﺑﺎ ﺟﺬب  ۲۰۰ﺗﻦ ﺷﯿﺮ ،ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ۲۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل  ۱۰ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻟﺒﻨﯽ ﺑﺎ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب  ۲۰۰ﺗﻦ ﻗﺮﯾﺐ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﯾﺠﺎد  ۲۰۰ﻧﻔﺮ ﺷﻐﻞ
ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .در ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ارزش اﻓﺰوده  ۲۰ﺳﻨﺖ اﺳﺖ و
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارزش
اﻓﺰوده در ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﻗﺮﯾﺐ  ۷۵ﺳﻨﺖ اﺳﺖ« آﻗﺎی ﻇﻔﺮی ﮐﻼﻫﺸﺎن
را ﻗﺎﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم را در ﻧﺰد وﺟﺪان ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺳﻨﺠﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.

ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ آﻧﭽﻪ آﻗﺎی ﻇﻔﺮی از آن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان »ﻣﺎزاد ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ« ﯾﺎد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ در واﻗﻊ ﻣﺎزاد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻬﻢ
دﻫﮏ ﻫﺎی ﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮردار
ﮐﺸﻮر از ﺷﯿﺮ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺒﺪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﻧﻨﺸﺴﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ
آﻗﺎی ﻇﻔﺮی ﺗﻮﺟﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﻧﻘﺪی ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﻪ اﻗﺎی ﻋﺒﺎﺳﯽ ،رﺋﯿﺲ
ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻼح ﻧﮋاد
دام وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪی ﺻﺎدرات ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،داﺷﺘﻪ
اﯾﻢ و آن ﻧﻘﺪ را در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی آﻗﺎی ﻇﻔﺮی ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻤﯽ
ﺑﯿﻨﯿﻢ! ﺟﻠﺐ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ
 »:وﻗﺘﯽ ﺳﺮاﻧﻪ
ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﯿﺎت در اﯾﺮان ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﺎﻧﻪ  ۸۰ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد در ﺳﺎل اﺳﺖ
و وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان
از ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ۱۶۰ﮐﯿﻠﻮ در ﺟﻬﺎن و  ۱۲۰ﮐﯿﻠﻮ در ﺳﻨﺪ
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻓﺎﺻﻠﻪ
دارد ،اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۴دﻫﮏ ﮐﻢ درآﻣﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺷﯿﺮ و
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ را در
ﺳﺒﺪ ﺧﺎﻧﻮار ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ
ﺳﻬﻢ دﻫﮏ ﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﺷﺪه و وزارت ﺟﻬﺎد
اﺻﺮار ﺑﺮ ﺻﺎدرات
آن دارد! در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ،ﭘﻨﺠﻢ
و ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﻇﻒ
اﻧﺪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﻢ

ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ،ﺑﺠﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮ روی اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف و ﺣﻤﺎﯾﺖ از
دﻫﮏ ﻫﺎی ﮐﻢ
ﺑﺮﺧﻮردار ،ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﻧﺪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻬﻢ دﻫﮏ ﻫﺎی
ﻣﺤﺮوم را ﺑﻪ ﺧﻄﻮط
ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ راﻫﯽ ﮐﻨﻨﺪ!«

ﭼﻬﺎرم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ در ﺑﺎزار داﺧﻞ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﻣﻨﻄﻘﻪ دارد و در
ﻣﻮاﺿﻊ آﻗﺎی ﻇﻔﺮی
ﻧﯿﺰ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪه) ،داﺧﻠﯽ ﺑﯿﻦ  ۱۸ﺗﺎ  ۲۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﻦ
 ۳۰ﺗﺎ  ۳۵ﻫﺰار
ﺗﻮﻣﺎن( ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﺑﻪ
ﺻﺎدرات آن ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺷﯿﺮﺧﺎم اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﺷﯿﺮﺧﺎم ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯿﺸﻮد ،ﺑﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ روﺑﺮو
ﺷﻮد .اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮﺧﺎم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه داﺧﻠﯽ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺖ در
زﻧﺠﯿﺮه ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ .اﯾﺎ
اﻗﺎی ﻇﻔﺮی اﻧﮑﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺼﻞ
ﮐﻢ ﺷﯿﺮی دام ﻫﺎ
ﻣﯿﺮوﯾﻢ ،ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮﺧﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد؟ آﯾﺎ آﻗﺎی ﻇﻔﺮی ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ
ﻣﯿﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ وزارت
ﺻﻤﺖ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺑﺮﺧﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﯽ ﻧﮕﺮی ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ
»روان ﺑﻮدن ﺟﺬب
ﺷﯿﺮﺧﺎم« ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺨﺸﯽ
ﮐﻨﺪ؟

 ۷٫ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد
ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻮﻟﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺻﺎدرات ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻄﻮط و ﮐﺎرﮔﺎه
ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ ﺑﺎ

ﺻﺎدرات ده ﻫﺰار ﺗﻦ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد.
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات وزارت ﺟﻬﺖ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن
ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﭙﺬﯾﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﺠﻮم ﺧﯿﻞ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن ﺻﺎدرات ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ آن
ﻫﻢ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺤﺪود ،ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ اﯾﺮان ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﻨﺪ .آﻗﺎی ﻇﻔﺮی در ﺻﺤﺒﺘﻬﺎی
اﺧﯿﺮﺷﺎن ﺗﻐﺎﻓﻞ
ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻨﻨﺪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ  ۲دﻻر و  ۴ﺳﻨﺖ
اﺳﺖ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ اﯾﺮان ﺑﻪ  ۱دﻻر و  ۵ﺳﻨﺖ اﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺠﻤﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد
و ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﻮد .اﺻﻮﻻ
آﻗﺎی ﻇﻔﺮی و
ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺟﻬﺎد در ﮐﺠﺎی دﻧﯿﺎ ﺳﺮاغ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺻﺎدرات ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل
ﺑﯿﻦ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺳﻬﻤﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﻮد؟ آﻗﺎی ﻇﻔﺮی و ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ﺟﻬﺎد ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺪﺑﯿﺮ
ﻣﺤﯿﺮ اﻟﻌﻘﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪی ﺻﺎدرات ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻣﻮﺟﺒﺎت
ﻓﺴﺎد و راﻧﺖ و
ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ.آﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ
اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺮای
ﺳﻨﺠﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺻﺎدرات ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﻋﻮارض ﺻﺎدراﺗﯽ
وﺿﻊ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
واﻗﻌﯽ ﺷﺪن ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ،ﻣﯿﺰان
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﺎدرات
آن ﺷﻔﺎف ﺷﻮد؟ اﯾﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ و اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت
ﻧﺎدرﺳﺖ ،ﺷﺠﺎﻋﺖ
ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﻨﺪ و ﮐﻤﺮ ﻫﻤﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ؟

 ۸٫آﻗﺎی ﻇﻔﺮی ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ از
ده ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﺠﻮز اوﻟﯿﻪ ﺻﺎدرات ﺷﯿﺮ ﺧﺸﮏ ،ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  ۸۲۰۰ﺗﻦ ﺻﺎدر ﺷﺪه
و ﻣﺎﺑﻘﯽ آن ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻘﺪان ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه

اﺳﺖ .اول اﯾﻨﮑﻪ
اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﺎ آﻣﺎر اﻋﻼﻣﯽ آﻗﺎی ﻋﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺮان ﺻﺎدرات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ را  ۷۵۰۰ﺗﻦ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺟﺰﺋﯽ دارد .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل آﻗﺎی ﻇﻔﺮی ﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺪاده اﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺻﺎدرات ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ ﻣﺪﻋﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮدن دارﻧﺪ اﻣﺎ ﮐﺎرت
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ؟

 ۹٫اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻟﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﻣﻮﺿﻊ اﺻﻮﻟﯽ ﺧﻮد درﺑﺎره زﻧﺠﯿﺮه ﺻﻨﻌﺖ ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﯾﺠﺎد
ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ
و ﺗﻔﻮق ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮ ﺑﺎزار اﺻﺮار دارد و از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای
ﺣﺬف ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از زﻧﺠﯿﺮه ﺻﻨﻌﺖ ﭼﻪ در ﻧﻬﺎده ﻫﺎی داﻣﯽ و ﭼﻪ در ﮐﺮه و ﭼﻪ
در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی
از زﻧﺠﯿﺮه ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎص ارز
ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﯾﮑﺴﺎن واردات و ﺻﺎدرات ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻟﺒﻨﯿﺎت
اﯾﺮان ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ دﻫﻪ  ۷۰ﺗﺎ  ۸۰ﻣﻮﯾﺪ آن
اﺳﺖ .ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪی
در ﺻﺎدرات ،اﺧﺘﺼﺎص ارز ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از زﻧﺠﯿﺮه ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻨﻄﻖ
ﺑﺎزار و ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺳﺖ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﺮار دارﻧﺪ
در واﻗﻊ در ﻣﻘﺎم
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺗﻮزﯾﻊ راﻧﺖ و ﻓﻘﺪان ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار دﻻﻟﯽ و واﺳﻄﻪ ﮔﺮی
ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه داﺧﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

