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1400/05/04 - 1400/05/03فهرست اخبار

شیر خشک نوزاد ان د ر گمرك ! 5 رسوب مواد اولیه  10:35 خبر جنوب

6 معاون وزیر جهادکشاورزي : /بیش از سه میلیارد دالر ارز براي واردات نهاده هاي دامی ... 10:04 مهر

8 سخنگوي انجمن صنایع فراورده هاي لبنی : /افزایش قیمت شیر خام ، ضریب هزینه هاي ما ... 09:09 شبستان

9 معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزي : /3 میلیارد و 250 میلیون دالر ارز براي ... 09:09 شبستان

10 گفتگوي ویژه؛/تامین بیش از سه میلیارد دالر براي واردات نهاده هاي دامی 01:39 واحد مرکزي خبر

12 رسوب مواد اولیه شیرخشک نوزادان در گمرك ! 18:51 اتحادیه طال

13 استاندار خراسان جنوبی : /صنعت دام خراسان جنوبی نیازمند پیشرفته شدن است 17:26 ایسنا

15 رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد مطرح کرد : /افزایش هزینه هایی که در تولید ش... 15:45 اعتماد آنالین

16 قیمت لبنیات در آستانه انفجار؟ 15:31 اتحادیه طال

19 راهکار دامدار ها براي ثبات نرخ لبنیات 15:31 اتحادیه طال

20 رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد مطرح کرد/افزایش هزینه هایی که در تولید شیرخ... 15:30 اتحادیه طال

21 رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد مطرح کرد/افزایش هزینه هایی که در تولید شیرخ... 14:30 ایسنا

22 نرخ لبنیات تعیین نشود ، امنیت شغلی و معیشت صدها هزار کارگر به خطر می افتد ! 12:13 اتحادیه طال

صنایع لبنی
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خبر جنوب

1400/05/04
10:35

شیر خشک نوزاد ان د ر گمرك ! رسوب مواد اولیه 

 

شیر خشک نوزاد گفت : تعرفه وارد اتی برخی از مواد اولیه تغییر و این مواد د ر گمرك رسوب کرد ه است. رئیس انجمن تولید کنند گان 

شیر خشک نوزاد گفت : تعرفه وارد اتی برخی از مواد اولیه تغییر و این مواد د ر گمرك رسوب کرد ه است هانی رئیس انجمن تولید کنند گان 

شیر خشک نوزاد ان شد ه است ، ولی سازمان حمایت این افزایش هزینه هاي تحویل زاد ه افزود : تحریم ها منجر به افزایش هزینه هاي تولید 

تحمیلی را نا د ید ه می گیرد و این ناد ید ه گرفتن افزایش هزینه هاي تولید باعث ضرر د و شرکت و از کار افتاد ن خط تولید آن ها شد ه است 

وي با بیان این که تحریم ها هزینه هاي تولید را باال برد ه است و این افزایش هزینه هاي تحمیلی به تولید کنند گان توسط سازمان حمایت د ید ه

شیر خشک تغییر نکند یا این تغییر 10 تا 15 د رصد باشد د ر صورتی این میزان نمی شود ، گفت : سازمان حمایت د ر نظر د ارد که یا قیمت 

شیر خشک تغییر ، افزایش هزینه هاي تولید کنند ه را پوشش نمی د هد . تحویل زاد ه اد امه د اد : تحریم ها مشکالتی را براي تولید کنند گان 

نوزاد ایجاد کرد ه که د ر ضابطه سازمان غذا و د ارو و حمایت نیست آیتم هایی براي قیمت گذاري وجود د ارد که د ر شرایط عاد ي معناد ار است د

ر حالی که شرایط د ر حال حاضر متفاوت است یعنی د ر شرایطی که ارز براي وارد ات تخصیص د اد ه نمی شود و مواد اولیه با ارز نیمایی وارد

کشور می شوند و از آن طرف هزینه هاي گزاف حمل و نقل تحمیل می شود ، گفته می شود ضابطه اي براي د ر نظر گرفتن آن ها وجود ند ارد و

این هزینه ها را به گرد ن شرکت ها می اند ازند 

شیر خشک نوزاد تصریح کرد : از طرفی تعرفه وارد اتی برخی از مواد اولیه تغییر و این مواد د ر گمرك رسوب کرد ه رئیس انجمن تولید کنند گان 

است و با وجود نامه نگاري هاي بسیاري که انجام د اد یم و بین وزارت صمت و سازمان غذاو د ارو پاسکاري شد یم ولی هنوز امکان ترخیص این

شیر خشک مواد وجود ند ارد . زیرا هنوز د ر گروه کاالیی یک قرار نگرفته و د ر گروه کاالیی د و د ید ه می شود به گفته وي ، مواد اولیه تولید 

نوزاد بد ون انتقال ارز و با اعتبار تجار وارد شد ه ، ولی حاال که قرار است ترخیص شود می گویند باید با ارز نیمایی ترخیص صورت گیرد تحویل زاد

ه گفت : مشکل تخصیص ارز براي وارد ات مواد اولیه تا 50 د رصد حل شد ه ولی هنوز کارخانه ها منتظر تخصیص ارز هستند /انتهاي متن/
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مهر
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معاون وزیر جهادکشاورزي : /بیش از سه میلیارد دالر ارز براي واردات نهاده هاي دامی
تامین شد

 

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزي گفت : امسال تاکنون سه میلیارد و 250 میلیون دالر ارز براي واردات نهاده هاي دامی در اختیار وزارت

جهاد کشاورزي قرار گرفته است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از صدا و سیما ، امید گیالن پور با حضور در برنامه گفتگوي ویژه خبري یکشنبه شب شبکه دو سیما درباره خرید

تضمینی شیر خام به قیمت 6 هزار و 400 تومان افزود : در سال بسیار خشک قرار داریم؛ امسال حدود چهار و نیم میلیون تن علوفه از 10 میلیون

تن علوفه را از دست دادیم وي ادامه داد : کمتر از سی و چند درصد هزینه خوراك دام براي تولید شیر به نهاده هاي با ارز 4200 تومانی مربوط

است و بقیه با نهاده هاي دیگر تأمین می شود 

گیالن پور با اشاره به این که هزینه هاي تولید در بخش هاي دیگر افزایش یافته است ، گفت : با توجه به تورم موجود در کشور و در شرایط سخت

خشکسالی امسال باید بتوانیم ذخایر ژنتیکی کشور را حفظ کنیم و تولید پایدار بماند و امیدوار باشیم در سال بعد در شرایط طبیعی و نرمال بارندگی ،

تولیدمان را ادامه دهیم و چرخه تولید و مصرف ، وضعیت بهتري پیدا کند .  

ات و هم در مورد شیرخشک بازارهایی را در بیرون از ایران داریم ، گفت : در مورد شیرخشک با محصوالت لبنی وي با اشاره به اینکه در مورد 

وضع عوارض صادراتی ، در عمل تقاضاي شیر را کنترل کردیم در حالی که در مورد فراورده هاي لبنی به رغم این که آن ها از این شیر تولید می

شوند و یارانه 4200 تومانی در آن ها وجود دارد ، ما به التفاوت صادراتی دریافت نمی شود . گیالن پور افزود : یکی از روش هاي تأمین مالی این

خرید تضمینی ، این است که با عوارض صادراتی شیرخشک بتوانیم کمک کنیم تا منابع مالی آن تأمین شود معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد

کشاورزي با اشاره به اینکه مقدار ارز در بودجه سال 1400 براي تأمین نهاده ها معین شده است ، گفت : امسال تا کنون سه میلیارد و 250 میلیون

دالر ارز در اختیار وزارت جهاد کشاورزي قرار گرفته است براي این که نهاده ها را با آن وارد کنیم وي با بیان اینکه این ارز کمتر از چیزي است که

در یک سال معمولی به آن نیاز داریم ، افزود : واردات نهاده ها را تحت کنترل داریم 

گیالن پور اضافه کرد : نهاده هاي مربوط به چهار ماهه ابتداي سال را از طریق بازارگاه ، توزیع کردیم و اکنون در بنادر هم کاال داریم ، اما این

کاالها براي فروش در بازار آزاد نیست بلکه باید مدیریت شود و در زمان بندي خود ، متناسب با میزان تولید و سهمیه ماهانه در اختیار دامداران قرار

گیرد و تا کنون مقدار نهاده مورد نیاز را در سامانه بازارگاه تأمین کردیم . وي گفت : در محاسبه قیمت 6,400 تومان براي شیر خام که توسط

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان انجام شده است همه مقدار نهاده مورد نیاز با ارز ترجیحی با قیمت هاي مصوب محاسبه شده

است معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزي با اشاره به اینکه در هیچ جاي جهان چنین حجمی از مداخله در بازار وجود ندارد ، افزود : سامانه

صنایع لبنی هم به نحوي اقدام می کنیم تا آن ها هم بتوانند به فعالیت بازارگاه ، بخش زیادي را شفاف کرده است گیالن پور اضافه کرد : در مورد 

خود ادامه دهند سخنگوي انجمن صنایع فراورده هاي لبنی نیز با حضور در این برنامه گفت : با افزایش هزینه هاي تولید غیر از شیر خام مواجه

هستیم یعنی از ابتداي سال ، حقوق و دستمزد و هزینه هاي سربار, 40 درصد و هزینه هاي بسته بندي 80 درصد افزایش یافته است سید محمدرضا

شیر پاستوریزه و بنی طبا افزود : افزایش قیمت شیر خام ، ضریب هزینه هاي ما را افزایش می دهد وي اضافه کرد : 65 درصد از هزینه تولید 

محصوالت لبنی به قیمت شیر خام وابسته است و زمانی که افزایش یابد ،
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ادامه خبر صفحه قبل 
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مهر

1400/05/04
10:04

خود به خود افزایش سنگینی را به محصوالت تحمیل می کند که از توان مصرف کننده خارج است بنی طبا افزود : قیمت خرید تضمینی شیر خام ،

اعالم و بازار شیر خام تحریک شده در حالی که کسی زیر بار افزایش قیمت فراورده هاي لبنی نرفته است و وزارت صمت و جهاد کشاورزي باهم

اختالف دارند نظام توزیع نهاده هاي دامی مشکل دارد و دچار فساد است سخنگوي انجمن صنایع فراورده هاي لبنی گفت : حتی یک گرم نهاده

دامی بدون ارز 4200 تومانی وارد کشور نشده است و زمانی که دو عدد در بازار داریم یعنی فساد وجود دارد و نظام توزیع ، درست نبوده است 

بنی طبا افزود : در سال 98 بر اساس محاسبات ، حدود 900 میلیون دالر براي نهاده هاي گاوهاي شیري هزینه شده که ما به التفاوت آن بالغ بر 18

هزار میلیارد تومان است و در طرف دیگر ، بودجه اي در حدود 450 میلیارد تومان براي شیر مدرسه مناطق محروم در نظر گرفته شد که محقق نشد

، اما از این طرف حدود 18 هزار میلیارد تومان هزینه شد . وي تأکید کرد : دخالت در بازار از سی سال گذشته تا کنون جواب نداده است و نمی

توانیم دوباره آن را انجام دهیم بنی طبا افزود : باید اجازه بدهند وارد کنندگان ، نهاده هاي دامی را با ارز خود وارد کنند و به قیمت بفروشند و ما به

التفاوت یعنی یارانه سیاه را به خود مصرف کننده منتقل کنند قیمت گذاري شیرخام وظیفه وزارت جهاد است در ادامه رئیس سازمان حمایت مصرف

کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه قیمت گذاري شیرخام به وزارت جهاد کشاورزي محول شده است, گفت : از 22 تیر ، هیچ وظیفه اي در

این بخش نداریم و مدیریت این بخش ها با وزارت جهاد کشاورزي است عباس تابش در ادامه برنامه گفتگوي ویژه خبري در ارتباط تصویري در

پاسخ به این پرسش که آیا نهاده هاي دامی موجب افزایش قیمت شیر و تحریک افزایش قیمت فرآورده هاي لبنی شده است یا علت دیگري دارد؟

افزود : افزایش قیمت می تواند متغیرهاي مختلفی داشته باشد وي ادامه داد : وزارت جهاد کشاورزي و شوراي قیمت گذاري ، کف قیمت شیر خام را

6 هزار و 400 تومان قرار دادند و معناي آن این است که دامدار شیر خود را در بازار آزاد ، به هر قیمتی توانست بفروشد و اگر خریداري پیدا نکرد

وزارت جهاد کشاورزي شیر را از او به قیمت 6 هزار و 400 تومان می خرد رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود : ما سقف

قیمت را 6 هزار و 400 تومان اعالم کردیم اما وزارت جهاد کشاورزي ، کف قیمت را این میزان اعالم کرد میزان نهاده هایی که به دست دامداران

می رسد ، کافی نیست مدیرعامل اتحادیه دامداران نیز در پاسخ به این پرسش که خوراك دام و نهاده ها چند درصد از هزینه هایتان را تشکیل می

دهد؟ گفت : 40 درصد خوراك دام هایمان از نهاده ها و 60 درصد آن علوفه است که داخل کشور تولید می شود مجتبی عالی افزود : نهاده ها به

دست دامداران می رسد اما کافی نیست وي گفت : حدود 50 درصد از شیر دامداران را دامداران صنعتی و 50 درصد را دامداران سنتی تولید می کنند

عالی ادامه داد : حدود یک ماه پیش هزینه تمام شده یک کیلو شیر با نهاده ارز چهار هزار و 200 تومانی ، 8 هزار و 400 تومان بود؛ اگر این ارز

دولتی براي نهاده ها قطع شود و تولید شیر را با نهاده آزاد انجام دهیم قیمت تمام شده شیر حدود 10 هزار و 500 تومان خواهد بود معاون فنی و

امور گمرکی گمرك نیز در ارتباط تصویري با این برنامه با بیان اینکه هیچ کاال و یا نهاده اي بدون مجوز بازارگاه ، وارد کشور نشده است, گفت :

گمرك براي ترخیص همه نهاده ها, مجوز وزارت جهاد کشاورزي را از جهت قرنطینه کاال و مجوز بازارگاه اخذ می کند مهرداد جمال ارونقی افزود :

اسنادي که به گمرك ارائه می شود از زمان اظهار تا زمان صدور مجوز بازارگاه ، بیش از 45 روز طول می کشد
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شبستان
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سخنگوي انجمن صنایع فراورده هاي لبنی : /افزایش قیمت شیر خام ، ضریب هزینه هاي ما را
افزایش می دهد

 

شیر پاستوریزه و بنی طبا با بیان اینکه افزایش قیمت شیر خام ، ضریب هزینه هاي ما را افزایش می دهد ، گفت : 65 درصد از هزینه تولید 

محصوالت لبنی به قیمت شیر خام وابسته است .

 

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري شبستان ، سید محمدرضا بنی طبا ، سخنگوي انجمن صنایع فراورده هاي لبنی شب گذشته (یکشنبه 3

مرداد) در برنامه گفتگوي ویژه خبري شبکه دو سیما با بیان اینکه با افزایش هزینه هاي تولید غیر از شیر خام مواجه هستیم ، گفت : از ابتداي سال ،

حقوق و دستمزد و هزینه هاي سربار, 40 درصد و هزینه هاي بسته بندي 80 درصد افزایش یافته است . افزایش قیمت شیر خام ، ضریب هزینه

محصوالت لبنی به قیمت شیر خام وابسته است ، ادامه شیر پاستوریزه و  هاي ما را افزایش می دهد وي با بیان اینکه 65 درصد از هزینه تولید 

داد : زمانی که اینها افزایش یابد ، خود به خود افزایش سنگینی را به محصوالت تحمیل می کند که از توان مصرف کننده خارج است 

سخنگوي انجمن صنایع فراورده هاي لبنی با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی شیر خام ، اعالم و بازار شیر خام تحریک شده در حالی که کسی زیر

بار افزایش قیمت فراورده هاي لبنی نرفته است و وزارت صمت و جهاد کشاورزي باهم اختالف دارند ، گفت : حتی یک گرم نهاده دامی بدون ارز

4200 تومانی وارد کشور نشده است و زمانی که دو عدد در بازار داریم یعنی فساد وجود دارد و نظام توزیع ، درست نبوده است .  

بنی طبا با اشاره به اینکه در سال 98 بر اساس محاسبات ، حدود 900 میلیون دالر براي نهاده هاي گاو هاي شیري هزینه شده که ما به التفاوت آن

بالغ بر 18 هزار میلیارد تومان است ، گفت : در طرف دیگر ، بودجه اي در حدود 450 میلیارد تومان براي شیر مدرسه مناطق محروم در نظر گرفته

شد که محقق نشد ، اما از این طرف حدود 18 هزار میلیارد تومان هزینه شد . وي با بیان اینکه دخالت در بازار از سی سال گذشته تاکنون جواب

نداده است و نمی توانیم دوباره آن را انجام دهیم ، افزود : باید اجازه بدهند وارد کنندگان ، نهاده هاي دامی را با ارز خود وارد کنند و به قیمت

بفروشند و ما به التفاوت یعنی یارانه سیاه را به خود مصرف کننده منتقل کنند پایان پیام/50
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معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزي : /3 میلیارد و 250 میلیون دالر ارز براي
واردات نهاده هاي دامی در اختیار وزارت جهاد کشاورزي قرار گرفت

 

گیالن پور با اشاره به اینکه سه میلیارد و 250 میلیون دالر ارز براي واردات نهاده هاي دامی در اختیار وزارت جهاد کشاورزي قرار گرفت ، گفت : با توجه

به تورم موجود در کشور و در شرایط سخت خشکسالی امسال باید بتوانیم ذخایر ژنتیکی کشور را حفظ کنیم و تولید پایدار.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري شبستان ، امید گیالن پور ، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزي شب گذشته (یکشنبه 3 مرداد) در

برنامه گفتگوي ویژه خبري شبکه دو سیما با اشاره به اینکه امسال تاکنون سه میلیارد و 250 میلیون دالر ارز براي واردات نهاده هاي دامی در اختیار

وزارت جهاد کشاورزي قرار گرفته است ، درباره خرید تضمینی شیر خام به قیمت 6 هزار و 400 تومان افزود : در سال بسیار خشک قرار داریم؛

امسال حدود چهار و نیم میلیون تن علوفه از 10 میلیون تن علوفه را از دست دادیم . وي با بیان اینکه کمتر از سی و چند درصد هزینه خوراك دام

براي تولید شیر به نهاده هاي با ارز 4200 تومانی مربوط است و بقیه با نهاده هاي دیگر تأمین می شود ، گفت : هزینه هاي تولید در بخش هاي

دیگر افزایش یافته است با توجه به تورم موجود در کشور و در شرایط سخت خشکسالی امسال باید بتوانیم ذخایر ژنتیکی کشور را حفظ کنیم و تولید

پایدار بماند و امیدوار باشیم در سال بعد در شرایط طبیعی و نرمال بارندگی ، تولیدمان را ادامه دهیم و چرخه تولید و مصرف ، وضعیت بهتري پیدا

کند 

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزي با اشاره به اینکه در مورد محصوالت لبنیات و هم در مورد شیرخشک بازار هایی را در بیرون از ایران

داریم ، گفت : در مورد شیرخشک با وضع عوارض صادراتی ، در عمل تقاضاي شیر را کنترل کردیم در حالی که در مورد فراورده هاي لبنی به رغم

این که آن ها از این شیر تولید می شوند و یارانه 4200 تومانی در آن ها وجود دارد ، ما به التفاوت صادراتی دریافت نمی شود . وي با بیان اینکه

یکی از روش هاي تأمین مالی این خرید تضمینی ، این است که با عوارض صادراتی شیرخشک بتوانیم کمک کنیم تا منابع مالی آن تأمین شود ،

گفت : مقدار ارز در بودجه سال 1400 براي تأمین نهاده ها معین شده است امسال تا کنون سه میلیارد و 250 میلیون دالر ارز در اختیار وزارت جهاد

کشاورزي قرار گرفته است براي این که نهاده ها را با آن وارد کنیم معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزي با بیان اینکه این ارز کمتر از

چیزي است که در یک سال معمولی به آن نیاز داریم ، افزود : واردات نهاده ها را تحت کنترل داریم 

نهاده هاي مربوط به چهار ماهه ابتداي سال را از طریق بازارگاه ، توزیع کردیم و اکنون در بنادر هم کاال داریم ، اما این کاال ها براي فروش در بازار

آزاد نیست بلکه باید مدیریت شود و در زمان بندي خود ، متناسب با میزان تولید و سهمیه ماهانه در اختیار دامداران قرار گیرد و تا کنون مقدار نهاده

مورد نیاز را در سامانه بازارگاه تأمین کردیم . گیالن پور با بیان اینکه در محاسبه قیمت 6400 تومان براي شیر خام که توسط سازمان حمایت از

مصرف کنندگان و تولید کنندگان انجام شده است همه مقدار نهاده مورد نیاز با ارز ترجیحی با قیمت هاي مصوب محاسبه شده است ، گفت : در

صنایع لبنی هم به نحوي هیچ جاي جهان چنین حجمی از مداخله در بازار وجود ندارد سامانه بازارگاه ، بخش زیادي را شفاف کرده است در مورد 

اقدام می کنیم تا آن ها هم بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند پایان پیام/50
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گفتگوي ویژه؛/تامین بیش از سه میلیارد دالر براي واردات نهاده هاي دامی

 

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سیما ، آقاي امید گیالن پور با حضور در برنامه گفتگوي ویژه خبري یکشنبه شب شبکه دو سیما درباره خرید

تضمینی شیر خام به قیمت 6 هزار و 400 تومان افزود : در سال بسیار خشک قرار داریم؛ امسال حدود چهار و نیم میلیون تن علوفه از 10 میلیون تن

علوفه را از دست دادیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سیما ، آقاي امید گیالن پور با حضور در برنامه گفتگوي ویژه خبري یکشنبه شب شبکه دو سیما درباره خرید

تضمینی شیر خام به قیمت 6 هزار و 400 تومان افزود : در سال بسیار خشک قرار داریم؛ امسال حدود چهار و نیم میلیون تن علوفه از 10 میلیون

تن علوفه را از دست دادیم وي ادامه داد : کمتر از سی و چند درصد هزینه خوراك دام براي تولید شیر به نهاده هاي با ارز 4200 تومانی مربوط

است و بقیه با نهاده هاي دیگر تأمین می شود 

آقاي گیالن پور با اشاره به این که هزینه هاي تولید در بخش هاي دیگر افزایش یافته است ، گفت : با توجه به تورم موجود در کشور و در شرایط

سخت خشکسالی امسال باید بتوانیم ذخایر ژنتیکی کشور را حفظ کنیم و تولید پایدار بماند و امیدوار باشیم در سال بعد در شرایط طبیعی و نرمال

بارندگی ، تولیدمان را ادامه دهیم و چرخه تولید و مصرف ، وضعیت بهتري پیدا کند .  

ات و هم در مورد شیرخشک بازار هایی را در بیرون از ایران داریم ، گفت : در مورد شیرخشک با محصوالت لبنی وي با اشاره به اینکه در مورد 

وضع عوارض صادراتی ، در عمل تقاضاي شیر را کنترل کردیم در حالی که در مورد فراورده هاي لبنی به رغم این که آن ها از این شیر تولید می

شوند و یارانه 4200 تومانی در آن ها وجود دارد ، ما به التفاوت صادراتی دریافت نمی شود . آقاي گیالن پور افزود : یکی از روش هاي تأمین مالی

این خرید تضمینی ، این است که با عوارض صادراتی شیرخشک بتوانیم کمک کنیم تا منابع مالی آن تأمین شود معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد

کشاورزي با اشاره به اینکه مقدار ارز در بودجه سال 1400 براي تأمین نهاده ها معین شده است ، گفت : امسال تا کنون سه میلیارد و 250 میلیون

دالر ارز در اختیار وزارت جهاد کشاورزي قرار گرفته است براي این که نهاده ها را با آن وارد کنیم وي با بیان اینکه این ارز کمتر از چیزي است که

در یک سال معمولی به آن نیاز داریم ، افزود : واردات نهاده ها را تحت کنترل داریم 

آقاي گیالن پور اضافه کرد : نهاده هاي مربوط به چهار ماهه ابتداي سال را از طریق بازارگاه ، توزیع کردیم و اکنون در بنادر هم کاال داریم ، اما این

کاال ها براي فروش در بازار آزاد نیست بلکه باید مدیریت شود و در زمان بندي خود ، متناسب با میزان تولید و سهمیه ماهانه در اختیار دامداران قرار

گیرد و تا کنون مقدار نهاده مورد نیاز را در سامانه بازارگاه تأمین کردیم . او گفت : در محاسبه قیمت 6400 تومان براي شیر خام که توسط سازمان

حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان انجام شده است همه مقدار نهاده مورد نیاز با ارز ترجیحی با قیمت هاي مصوب محاسبه شده است

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزي با اشاره به اینکه در هیچ جاي جهان چنین حجمی از مداخله در بازار وجود ندارد ، افزود : سامانه

صنایع لبنی هم به نحوي اقدام می کنیم تا آن ها هم بتوانند به بازارگاه ، بخش زیادي را شفاف کرده است آقاي گیالن پور اضافه کرد : در مورد 

فعالیت خود ادامه دهند سخنگوي انجمن صنایع فراورده هاي لبنی نیز با حضور در این برنامه گفت : با افزایش هزینه هاي تولید غیر از شیر خام

مواجه هستیم یعنی از ابتداي سال ، حقوق و دستمزد و هزینه هاي سربار, 40 درصد و هزینه هاي بسته بندي 80 درصد افزایش یافته است سید

شیر محمدرضا بنی طبا افزود : افزایش قیمت شیر خام ، ضریب هزینه هاي ما را افزایش می دهد وي اضافه کرد : 65 درصد از هزینه تولید 

محصوالت لبنی به قیمت شیر خام وابسته است و زمانی که افزایش یابد ، پاستوریزه و 
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خود به خود افزایش سنگینی را به محصوالت تحمیل می کند که از توان مصرف کننده خارج است آقاي بنی طبا افزود : قیمت خرید تضمینی شیر

خام ، اعالم و بازار شیر خام تحریک شده در حالی که کسی زیر بار افزایش قیمت فراورده هاي لبنی نرفته است و وزارت صمت و جهاد کشاورزي

باهم اختالف دارند سخنگوي انجمن صنایع فراورده هاي لبنی گفت : حتی یک گرم نهاده دامی بدون ارز 4200 تومانی وارد کشور نشده است و

زمانی که دو عدد در بازار داریم یعنی فساد وجود دارد و نظام توزیع ، درست نبوده است 

آقاي بنی طبا افزود : در سال 98 بر اساس محاسبات ، حدود 900 میلیون دالر براي نهاده هاي گاو هاي شیري هزینه شده که ما به التفاوت آن بالغ

بر 18 هزار میلیارد تومان است و در طرف دیگر ، بودجه اي در حدود 450 میلیارد تومان براي شیر مدرسه مناطق محروم در نظر گرفته شد که

محقق نشد ، اما از این طرف حدود 18 هزار میلیارد تومان هزینه شد . او تأکید کرد : دخالت در بازار از سی سال گذشته تا کنون جواب نداده است و

نمی توانیم دوباره آن را انجام دهیم آقاي بنی طبا افزود : باید اجازه بدهند وارد کنندگان ، نهاده هاي دامی را با ارز خود وارد کنند و به قیمت

بفروشند و ما به التفاوت یعنی یارانه سیاه را به خود مصرف کننده منتقل کنند 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی رئیس سازمان حمایت : قیمت گذاري شیرخام وظیفه وزارت جهاد است رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و

تولیدکنندگان با اشاره به اینکه قیمت گذاري شیرخام به وزارت جهاد کشاورزي محول شده است, گفت : از 22 تیر ، هیچ وظیفه اي در این بخش

نداریم و مدیریت این بخش ها با وزارت جهاد کشاورزي است . آقاي عباس تابش در ادامه برنامه گفتگوي ویژه خبري در ارتباط تصویري در پاسخ

به این پرسش که آیا نهاده هاي دامی موجب افزایش قیمت شیر و تحریک افزایش قیمت فرآورده هاي لبنی شده است یا علت دیگري دارد؟ افزود :

افزایش قیمت می تواند متغیرهاي مختلفی داشته باشد وي ادامه داد : وزارت جهاد کشاورزي و شوراي قیمت گذاري ، کف قیمت شیر خام را 6 هزار

و 400 تومان قرار دادند و معناي آن این است که دامدار شیر خود را در بازار آزاد ، به هر قیمتی توانست بفروشد و اگر خریداري پیدا نکرد وزارت

جهاد کشاورزي شیر را از او به قیمت 6 هزار و 400 تومان می خرد رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود :   ما سقف قیمت

را 6 هزار و 400 تومان اعالم کردیم اما وزارت جهاد کشاورزي ، کف قیمت را این میزان اعالم کرد کد ویدیو دانلود فیلم اصلی مدیرعامل اتحادیه

دامداران نیز در پاسخ به این پرسش که خوراك دام و نهاده ها چند درصد از هزینه هایتان را تشکیل می دهد؟ گفت : 40 درصد خوراك دام هایمان

از نهاده ها و 60 درصد آن علوفه است که داخل کشور تولید می شود آقاي مجتبی عالی افزود : نهاده ها به دست دامداران می رسد اما کافی نیست

وي گفت : حدود 50 درصد از شیر دامداران را دامداران صنعتی و 50 درصد را دامداران سنتی تولید می کنند آقاي عالی ادامه داد : حدود یک ماه

پیش هزینه تمام شده یک کیلو شیر با نهاده ارز چهار هزار و 200 تومانی ، 8 هزار و 400 تومان بود؛ اگر این ارز دولتی براي نهاده ها قطع شود و

تولید شیر را با نهاده آزاد انجام دهیم قیمت تمام شده شیر حدود 10 هزار و 500 تومان خواهد بود کد ویدیو دانلود فیلم اصلی معاون فنی و امور

گمرکی گمرك نیز در ارتباط تصویري با این برنامه با بیان اینکه هیچ کاال و یا نهاده اي بدون مجوز بازارگاه ،   وارد کشور نشده است, گفت : گمرك

براي ترخیص همه نهاده ها, مجوز وزارت جهاد کشاورزي را از جهت قرنطینه کاال و مجوز بازارگاه اخذ می کند آقاي مهرداد جمال ارونقی افزود :  

اسنادي که به گمرك ارائه می شود از زمان اظهار تا زمان صدور مجوز بازارگاه ، بیش از 45 روز طول می کشد کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
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رسوب مواد اولیه شیرخشک نوزادان در گمرك !

 

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت : تعرفه وارداتی برخی از مواد اولیه تغییر و این مواد در گمرك رسوب کرده است و با وجود نامه نگاري

هاي بسیاري که انجام دادیم و بین وزارت صمت و سازمان غذاو دارو پاسکاري شدیم ولی هنوز امکان ترخیص این مواد وجود ندارد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت : تعرفه وارداتی برخی از مواد اولیه تغییر و این مواد در گمرك رسوب کرده است و با وجود نامه

نگاري هاي بسیاري که انجام دادیم و بین وزارت صمت و سازمان غذاو دارو پاسکاري شدیم ولی هنوز امکان ترخیص این مواد وجود ندارد به

گزارش همشهري آنالین به نقل از ایسنا ، هانی تحویل زاده افزود : تحریم ها منجر به افزایش هزینه هاي تولید شیرخشک نوزادان شده است ، ولی

سازمان حمایت این افزایش هزینه هاي تحمیلی را نادیده می گیرد و این نادیده گرفتن افزایش هزینه هاي تولید باعث ضرر دو شرکت و از کار

افتادن خط تولید آنها شده است 

وي با بیان اینکه تحریم ها هزینه هاي تولید را باال برده است و این افزایش هزینه هاي تحمیلی به تولیدکنندگان توسط سازمان حمایت دیده نمی

شیر خشک تغییر نکند یا این تغییر 10 تا 15 درصد باشد در صورتی این میزان تغییر ، شود ، گفت : سازمان حمایت در نظر دارد که یا قیمت 

افزایش هزینه هاي تولیدکننده را پوشش نمی دهد . تحویل زاده ادامه داد : تحریم ها مشکالتی را براي تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد ایجاد کرده

که در ضابطه سازمان غذا و دارو و حمایت نیست آیتم هایی براي قیمت گذاري وجود دارد که در شرایط عادي معنادار است در حالی که شرایط در

حال حاضر متفاوت است یعنی در شرایطی که ارز براي واردات تخصیص داده نمی شود و مواد اولیه با ارز نیمایی وارد کشور می شوند و از آن طرف

هزینه هاي گزاف حمل و نقل تحمیل می شود ، گفته می شود ضابطه اي براي در نظرگرفتن آنها وجود ندارد و این هزینه ها را به گردن شرکت ها

می اندازند رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد اضافه کرد : نادیده گرفتن افزایش هزینه هاي تولید شیرخشک نوزاد باعث ضرر دو شرکت و

از کار افتادن خط تولید آنها شده است وي تصریح کرد : از طرفی تعرفه وارداتی برخی از مواد اولیه تغییر و این مواد در گمرك رسوب کرده است و با

وجود نامه نگاري هاي بسیاري که انجام دادیم و بین وزارت صمت و سازمان غذاو دارو پاسکاري شدیم ولی هنوز امکان ترخیص این مواد وجود

ندارد زیرا هنوز در گروه کاالیی یک قرار نگرفته و در گروه کاالیی دو دیده می شود به گفته او مواد اولیه تولید شیرخشک نوزاد بدون انتقال ارز و با

اعتبار تجار وارد شده ، ولی حاال که قرار است ترخیص شود می گویند باید با ارز نیمایی ترخیص صورت گیرد تحویل زاده گفت : مشکل تخصیص

ارز براي واردات مواد اولیه تا 50 درصد حل شده ولی هنوز کارخانه ها منتظر تخصیص ارز هستند
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استاندار خراسان جنوبی : /صنعت دام خراسان جنوبی نیازمند پیشرفته شدن است

 

ایسنا/خراسان جنوبی استاندار خراسان جنوبی گفت : باید همه با هم کمک کنیم تا صنعت دام استان پیشرفته شود و اتحادیه ها و تعاونی ها نیز این مهم

را در دستور کار قرار دهند .

حمید مالنوري ، عصر امروز 3 مرداد در نشست بررسی مسائل و مشکالت دامداران و مرغداران در قالب قرارگاه تأمین علوفه دام استان اظهار کرد :

خریداري دام باید براساس نظر دامدار و به صورت کارشناسی شده پیش برود تا مشکلی براي دامدار و آینده صنعت دام استان پیش نیاید به گزارش

ایسنا ، به نقل از روابط عمومی استانداري خراسان جنوبی ، وي با اشاره به اینکه در بحث خرید دام ، باید انتفاع دامدار مدنظر باشد ، تصریح کرد :

میزان جویی که در ازاي خرید دام به فروشنده تحویل می شود ، باید بتواند براي سایر دام ها مفید باشد استاندار خراسان جنوبی یادآور شد : در

صورتی که براي کشتار دام خریداري شده با مشکل مواجهیم باید از ظرفیت استان هاي مجاور براي این منظور استفاده کنیم مالنوري با تأکید بر

اینکه بخش کشاورزي ، دامداري و صنعت مرغ و طیور ، از محورهاي اقتصادي استان است ، ادامه داد : با همه مسائل و مشکالت متعدد ، از جمله

کویري بودن ، کم باران بودن و خشکسالی حاکم بر خراسان جنوبی ، اما تولیدات استان در این حوزه خوب است وي گفت : آمارها نشان می دهد

تولیدات بخش کشاورزي استان خوب است و نشان از تالش کشاورزان ، دامداران و فعاالن این بخش و از طرفی همکاري دستگاه هاي اجرایی ،

بسیج سازندگی ، حوزه اقتصادي و سایر مجموعه ها دارد که تالش می کنند این محور اقتصادي استان فعالیت خوبی داشته باشد به گفته وي؛ ما

باید با مدیریت از شرایط بحرانی موجود عبور کنیم اما براي آینده استان ، باید اقدامات کارشناسی شده و برنامه ریزي هاي اساسی داشته باشیم

استاندار تصریح کرد : اگر می خواهیم فعاالن بخش کشاورزي استان اعم از دامدار یا کشاورز در برابر تالش خود دستمزد و دسترنج دریافت کنند

باید برنامه ریزي کارشناسی داشته باشیم وي ادامه داد : یکی از بخش هایی که در ستاد توسعه خاوران مورد توجه قرار گرفته ، حوزه هاي

زیرمجموعه بخش کشاورزي است و امیدواریم با ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی و ایجاد ارزش افزوده از طریق فرآوري محصوالت کشاورزي

، به دامدار و کشاورز کمک شود استاندار ضمن قدردانی از ابتکار تشکیل قرارگاه تأمین علوفه دام در استان ، گفت : گزارش ها نشان می دهد در این

راستا ، تا این لحظه اقدامات خوبی در استان شکل گرفته ، اما هنوز پاسخگوي نیاز ما نیست مالنوري درخصوص طرح موضوع تولید ساالنه بیش از

2 هزار تن یونجه خشک در استان توسط شرکت پیوند خاوران ، فروش کلی و ارسال آنها به استان هاي مجاور ، گفت : تولیدات علوفه اي شرکت

پیوند خاوران از این به بعد اجازه خروج از خراسان جنوبی را ندارد و باید در اختیار صنعت دام استان قرار بگیرد 

وي در ارتباط با مشکل حمل و نقل علوفه دام نیز تأکید کرد : براي تأمین کامیون ، توسط اداره کل راهداري با دستگاه هاي اجرایی بارها مکاتبه

شده اما همکاري الزم در این زمینه صورت نگرفته است ، لذا می بایست فهرست دستگاه هاي اجرایی که کامیون در اختیار دارند ، ارائه شود تا

تکلیف کنیم کامیون ها را در اختیار صنعت دام قرار دهند ، در صورتی که کامیون نداشته باشیم باید از طریق دیگر موضوع پیگیري شود .  

استاندار با اشاره به روند فعالیت کارخانه هاي شیر و فرآورده هاي لبنی استان گفت : بنا بر اعالم جهاد کشاورزي 11 پروانه فعالیت در استان صادر

شده که از این تعداد اکنون فقط 2 واحد فعال است ، در جلسه قبل مقرر شد مشکالت واحدهاي تعطیل احصا شود تا با فعال سازي این واحدها ،

برخی از مشکالت استان در حوزه شیر و لبنیات که بخش عمده آن به صورت خام توزیع و مصرف می شود ، را حل و فصل کنیم . مالنوري با اشاره

به اختیارات اتحادیه ها و تعاونی هاي بخش کشاورزي تصریح کرد : در سال هاي گذشته تعاونی هاي زیادي در استان راه اندازي شده که به دالیلی

طی سال ها ،
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تعطیل یا غیر فعال شده اند اما باید از این ظرفیت در بخش هاي متعدد استفاده شود وي ادامه داد : اتحادیه و تعاونی هاي بخش کشاورزي باید در

طول سال برنامه ریزي داشته باشند و اگر تعاونی ها به اندازه انتظاري که داریم ، فعال باشند بخشی از مشکالت حل می شود به گفته وي؛ براي

برخی تعاونی ها باید کاربري جدید تعریف کنند ، مثًال اگر هر تعاونی یک کامیون داشته باشد ، امروز مشکلی در حوزه حمل و نقل نهاده در استان

نداریم استاندار یادآور شد : بسیاري از تعاونی ها سوله ، ساختمان و خیلی از تجهیزات دیگر را دارند اما برنامه ، مدیریت و اقدام ندارند در حالی که

وصل به مردم هستند و می توانند نقش پررنگی در رفع مشکالت داشته باشند مالنوري بر لزوم کشت هیدروپونیک در گلخانه هاي استان تأکید کرد

و گفت : با وجود این که فضاي گلخانه اي تسهیالت در اختیار متقاضیان قرار می دهیم تا نسبت به توسعه این نوع کشت اقدام کنند اما استقبالی از

این روش کاشت نشده است به گفته وي؛ در حال حاضر 300 هکتار زیرساخت گلخانه اي در استان وجود دارد که 80 هکتار آن فعال است و 700

هکتار دیگر نیز در حال انجام است وي بیان کرد : با کشاورزي ، دامداري ، مرغداري ، تولید نهاده و خوراك دام به شکل سنتی ، هزینه باال رفته و

حجم تولید پایین می آید ، در حالی که می توان با علم روز دنیا و فناوري ، بهره وري و تولید را افزایش داده و هزینه ها را کاهش داد استاندار گفت

: یکی از دالیلی که محکم الحاق دانشگاه صنعتی به دانشگاه بیرجند را رد کردیم و منتفی هم شده ، این بود که استانی با این همه ظرفیت نمی

تواند دانشگاه صنعتی نداشته باشد به گفته وي؛ خراسان جنوبی با این همه ظرفیت در بخش هاي کشاورزي ، گردشگري و معدن می تواند در

صنایع فرآوري ، جایگاه خوبی داشته باشد مالنوري ادامه داد : براي اولین بار در کشور ، مجوز کشتارگاه هاي کوچک مقیاس را گرفتیم ، اما

متأسفانه استقبالی از آن نشد در حالیکه با احداث چند واحد اندك ، اکنون در خرید دام از عشایر با مشکل کشتارگاه مواجه نبودیم وي با اشاره به

اینکه روزانه باید 500 رأس دام در استان خریداري و کشتار شود ، تصریح کرد : در کشتارگاه هاي کوچک مقیاس 10 رأس دام سبک و یک رأس

دام سنگین باید کشتار شود و اتحادیه ها و تعاونی هاي بخش کشاورزي نیز می توانند از این ظرفیت استفاده کنند به گفته وي؛ کشتارگاه هاي

کوچک مقیاس ، قصابی هاي پیشرفته هستند که با هزینه کم و در زمان بسیار کمتر می توان آنها را احداث کرد در حالی که در سطح استان یا

کشور کشتارگاه هاي صنعتی بزرگ چندین سال است شروع شده اما به دلیل هزینه هاي باالي پروژه به بهره برداري نرسیده است انتهاي پیام
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رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد مطرح کرد : /افزایش هزینه هایی که در تولید
شیرخشک دیده نمی شود ! /رسوب مواد اولیه در گمرك

 

اعتمادآنالین| هانی تحویل زاده با بیان اینکه تحریم ها هزینه هاي تولید را باال برده است و این افزایش هزینه هاي تحمیلی به تولیدکنندگان توسط

شیر خشک تغییر نکند یا این تغییر 10 تا 15 درصد باشد در صورتی سازمان حمایت دیده نمی شود ، گفت : سازمان حمایت در نظر دارد که یا قیمت 

این میزان تغییر ، افزایش هزینه هاي تولیدکننده را پوشش نمی دهد .

 

اعتمادآنالین| هانی تحویل زاده با بیان اینکه تحریم ها هزینه هاي تولید را باال برده است و این افزایش هزینه هاي تحمیلی به تولیدکنندگان توسط

شیر خشک تغییر نکند یا این تغییر 10 تا 15 درصد باشد در سازمان حمایت دیده نمی شود ، گفت : سازمان حمایت در نظر دارد که یا قیمت 

صورتی این میزان تغییر ، افزایش هزینه هاي تولیدکننده را پوشش نمی دهد . به گزارش ایسنا ، وي ادامه داد : تحریم ها مشکالتی را براي

تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد ایجاد کرده که در ضابطه سازمان غذا و دارو و حمایت نیست آیتم هایی براي قیمت گذاري وجود دارد که در شرایط

عادي معنادار است در حالی که شرایط در حال حاضر متفاوت است یعنی در شرایطی که ارز براي واردات تخصیص داده نمی شود و مواد اولیه با ارز

نیمایی وارد کشور می شوند و از آن طرف هزینه هاي گزاف حمل و نقل تحمیل می شود ، گفته می شود ضابطه اي براي در نظرگرفتن آنها وجود

ندارد و این هزینه ها را به گردن شرکت ها می اندازند رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد اضافه کرد : نادیده گرفتن افزایش هزینه هاي

تولید شیرخشک نوزاد باعث ضرر دو شرکت و از کار افتادن خط تولید آنها شده است وي تصریح کرد : از طرفی تعرفه وارداتی برخی از مواد اولیه

تغییر و این مواد در گمرك رسوب کرده است و با وجود نامه نگاري هاي بسیاري که انجام دادیم و بین وزارت صمت و سازمان غذاو دارو پاسکاري

شدیم ولی هنوز امکان ترخیص این مواد وجود ندارد زیرا هنوز در گروه کاالیی یک قرار نگرفته و در گروه کاالیی دو دیده می شود به گفته او مواد

اولیه تولید شیرخشک نوزاد بدون انتقال ارز و با اعتبار تجار وارد شده ، ولی حاال که قرار است ترخیص شود می گویند باید با ارز نیمایی ترخیص

صورت گیرد تحویل زاده در پایان گفت : مشکل تخصیص ارز براي واردات مواد اولیه تا 50 درصد حل شده ولی هنوز کارخانه ها منتظر تخصیص

ارز هستند
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قیمت لبنیات در آستانه انفجار؟

 

خبر ها حاکی از آن است که ستاد تنظیم بازار قرار است قیمت هر کیلو گرم شیرخام را از 4500 تومان به 6400 تومان تغییر دهد ، ولی با این حال این

ستاد هنوز این قیمت را به تصویب نرسانده است.

خبر ها حاکی از آن است که ستاد تنظیم بازار قرار است قیمت هر کیلو گرم شیرخام را از 4500 تومان به 6400 تومان تغییر دهد ، ولی با این حال

این ستاد هنوز این قیمت را به تصویب نرسانده است به گزارش صبحانه ، در یک ماه پایانی دولت دوازدهم ، نرخ بسیاري از کاال ها با افزایش

زیادي روبه رو بوده است به طوري که اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه به گرانی ها عادت کرده اند و شاهد کوچکتر شدن سفره خود به دلیل فشار

بی سابقه تورمی در جامعه هستند این در حالی است که مسؤوالن وزارت جهاد کشاورزي مدیریتی براي جلوگیري از این امر ندارند و در پاسخ به

کوچک تر شدن سفره مردم عبارت «من بهزیستی نیستم» را به کار می برند صنعت دامداري در دو سال اخیر با نوسانات زیادي همراه بوده است ،

نوساناتی که با کمبود شدید نهاده دامی آغاز شد و کم کم هم به قاچاق نهاده هاي دامی و خود دام ها و کشتار دام هاي مولد و شیري و در آخر هم

افزایش قیمت شیرخام رسید اکنون قیمت شیر خام 6400 تومان اعالم شده ، اما پس از کش و قوس فراوان محمود واعظی رییس دفتر رییس

جمهور اعالم کرد این نرخ توسط دولت ابالغ نشده و ممنوع است با این که افزایش قیمت شیر خام توسط مقامات ارشد دولت تکذیب شد ، اما

قیمت شیر خام در بازار افزایش یافته است افزایش قیمت شیر خام در حالی کلید خورده است که قیمت این محصول 4500 تومان بود ، اما دامداران

با بیان این که هزینه تمام شده آن ها زیاد است خواستار افزایش قیمت شدند طبق گفته فعاالن این صنعت هزینه تمام شده با وجود کمبود نهاده

دامی به 5500 تا 6 هزار تومان می رسید و حتی کارخانجات نیز مجبور بودند شیر خام را از دامداران به ازاي هر کیلو گرم 5 هزار تومان خریداري

کنند به همین دلیل گفته می شود لبنیات با رشد 70 درصدي در قیمت مواجه شو د در دو سال گذشته کاال هاي بسیاري از سفره خانوار ها حذف

شده و اکنون وضعیت به گونه اي است که خانوار هاي کم درآمد و متوسط دیگر به دنبال تامین ویتامین و پروتئین مورد نیاز نیستند بلکه به دنبال

خرید اقالم ضروري هستند کارشناسان سالمت نیز نگران آن هستند که با حذف فرآورده هاي لبنی بیماري هاي زیادي در جامعه رواج یابد و این

بیمار ها بیش از هر فردي ، سالمندان و فرزندان در سنین رشد را تحت تاثیر قرار می دهد 

کارشناسان وزارت بهداشت سرانه مصرف لبنیات در کشور را بین 66تا 80کیلوگرم براي هر فرد در سال عنوان کرده اند ، این در حالی است که در

دهه 80 ، سرانه مصرف لبنیات 120کیلوگرم بود؛ در کشور هاي توسعه یافته سرانه مصرف 280تا 365 کیلوگرمی لبنیات براي هر نفر به ثبت رسیده

است و متوسط سرانه مصرف جهانی لبنیات هم اکنون 160کیلوگرم است؛ این کاهش شدید مصرف لبنیات در کشور بیشتر به دلیل کاهش قدرت

خرید مردم ، افزایش متعدد و پی در پی قیمت ها در بازه زمانی کوتاه و عدم تناسب درآمد خانوار با هزینه هاي مصرفی صورت گرفته است .  

گرانی چندباره شیرخامآذرماه سال گذشته بود که دولت دوازدهم به دلیل عدم تامین کافی نهاده هاي دامی براي دامداران تصمیم گرفت قیمت هر

کیلو گرم شیر خام را از 2900 تومان با افزایشی 2600 تومانی به 4500 تومان تغییر دهد؛ این اقدام در حالی اتفاق افتاد که در تابستان سال گذشته

فشار تحریم ها و کمبود نهاده دامی به تبع کمبود شدید منابع ارزي اتفاق افتاده و دامداران را با مشکالت عدیده اي روبه رو کرده بود ، اما پس از

گذشت 6 ماه دوباره افزایش قیمت شیر (به 6400تومان) به دولت پیشنهاد شد بنابراین می توان گفت قیمت شیر خام در یک سال رشدي 2 .
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2 برابري یا افزایشی 120 درصدي را به خود دیده است آن هم در حالی که دولت معتقد است 100 درصد نهاده دامی مورد نیاز دامداران را وارد کرده

و از این بابت مشکلی در کشور وجود ندارد رشد قیمت لبنیات در 2 سال اخیربررسی قیمت فرآورده هاي لبنی شرکت ها و برند هاي مطرح لبنیات

روند افزایشی قیمت ها را در دو سال گذشته نشان می دهند 

به عنوان مثال می توان به پنیر صدگرمی یکی از برند هاي مطرح اشاره کرد که در حال حاضر 4 هزار و 500 تومان به فروش می رسد این در حالی

است که همین کاال در سال گذشته 2 هزار و 450 تومان به فروش می رسید بنابراین مشخص است که رشدي نزدیک به صد درصدي را به خود

دیده ، هر چند نسبت به سال 98 نیز با رشد 35 درصدي روبه رو بوده است . در حال حاضر شیر یک لیتري براساس میزان چربی بین 8500 تا 10

هزار تومان به فروش می رسد ، اما در سال گذشته قیمت همین محصول 6 هزار تومان بود بالتکلیفی قیمت شیر و لبنیاتخبر ها حاکی از آن است

که ستاد تنظیم بازار قرار است قیمت هر کیلو گرم شیرخام را از 4500 تومان به 6400 تومان تغییر دهد ، ولی با این حال این ستاد هنوز این قیمت

را به تصویب نرسانده است و انتظار می رود با تصویب آن قیمت 10 قلم از فرآورده هاي لبنی تا 57 درصد رشد داشته باشند 

همین زمزمه افزایش قیمت شیر کافی بود تا دامداران قیمت شیر تحویلی خود به کارخانه ها را افزایش دهند این در حالی است که کارخانه ها نمی

محصوالت لبنی خود را گرانتر کنند به همین دلیل این کارخانجات با ضرر و زیان زیادي روبه رو شده اند ، به طوري که در این توانند قیمت 

خصوص محمدرضا بنی طبا؛ سخنگوي انجمن لبنی می گوید : انتشار چنین خبري بالشک سبب شده دامداران پیشاپیش قیمت شیرخام را باال ببرند

و عمال مصوبات آذرماه سال گذشته سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار را نقض کرده اند . چنین تصمیمی بدون شک به ضرر تولیدکنندگان و

مصرف کنندگان خواهد بود و صنعت لبنیات کشور را نابود خواهد کرد و در صورتی که قیمت سایر لبنیات همزمان با گرانی شیر افزایش نیابد شاهد

تعطیلی کارخانجات خواهیم بود 

از این رو رضا باکري ، دبیر انجمن صنایع فرآورده هاي لبنی ایران در نامه اي به رئیس جمهور ، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزي ، رئیس

سازمان حمایت و دبیر ستاد تنظیم بازار گفته پس از جلسات متعدد با مسؤولین امر و ضرر و زیان کارخانجات به دلیل عدم تعیین تکلیف قیمت

شیرخام امنیت شغلی کارگران به خطر افتاده و شاهد سوق دادن کارخانجات به ورطه ورشکستگی هستیم لذا چنانچه قیمت شیرخام و فرآورده هاي

لبنی تصویب و ابالغ نشود به طور توافقی شیرخام را از دامدار خریده و براساس دستورالعمل هاي موجود فرآورده هاي لبنی را قیمت گذاري و به

بازار عرضه خواهیم کرد .  

قیمت سبوس و تاثیر آن بر بازار لبنیاتقیمت سبوس به یکباره در 5 خرداد ماه سال جاري آزاد و این امر سبب شد که قیمت این محصول از 1400

تومان با نرخ دولتی به 4700 تومان در بازار آزاد به دست مصرف کننده برسد با این وجود اعتراضات زیادي به این تصمیم صورت گرفت که این

اعتراضات پس یک از ماه باعث برگشت قیمت شد و در 19 تیر سال جاري قیمت سبوس به 1400 تومان بازگشت . ابراهیم زارع ، مدیرکل دفتر

بازرگانی داخلی کاال هاي کشاورزي معاونت توسعه بازرگانی در این باره می گوید : وزارت جهاد کشاورزي از کارگروه تنظیم بازار درخواست کرد که

قیمت هر کیلو گرم سبوس تا پایان سال جاري در سقف مصوب 1400 تومان و از طریق سامانه سبوس گندم عرضه شود 

دامداران معتقد بودند با خرید سبوس در بازار آزاد قیمت شیرخام باید به 8 هزار تومان برسد به طوري که در این زمینه اسماعیلی یکی از دامداران

خراسان شمالی گفته با توجه به خشکسالی هاي اخیر و افزایش قیمت سبوس دولت باید نرخ شیرخام را به ازاي هر کیلو گرم به 8 هزار تومان

برساند تا دامدار بتواند در شرایط سخت فعلی به تولید ادامه دهد .  

دامداران موافق افزایش قیمت شیر هستند یا مخالف؟نظر دامداران در خصوص افزایش قیمت شیر متفاوت است به طوري که حدود یک میلیون و

200 هزار دامداري که عضو اتحادیه سراسري دامداران کشور هستند با این تصمیم ستاد تنظیم بازار مخالفت شدیدي داشتند و تنها عده قلیلی از

دامداران که عضو انجمن گاو داران صنعتی هستند از این تصمیم استقبال کرده و در ستاد تنظیم بازار از آن دفاع کرده اند؛ به طوري که در همین

باره مجتبی عالی ، مدیرعامل اتحادیه سراسري دامداران کشور اعالم کرده با این افزایش قیمت به شدت مخالفیم ، چون زمینه ساز افزایش قیمت

لبنیات بوده و ، چون مردم قدرت خریدشان کاهش یافته ، باالبردن چنین قیمتی درست و منطقی نیست .
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ترخیص 2 میلیون تن نهاده دامی از گمرکاتخبر ها حاکی از آن است که دو میلیون تن کاالي اساسی که بخش زیادي از آن ها نهاده دامی بوده از

گمرك ترخیص شده ، به طوري که در این خصوص مهرداد جمال ارونقی می گوید «از ابتداي خرداد ماه سال جاري و طبق دستورالعمل هاي جدید

بیش از دو میلیون تن کاالي اساسی از گمرکات کشور ترخیص شده است» از این رو به نظر می رسد دامداران دیگر با مشکالت عدیده اي در زمینه

نهاده دامی روبه رو نباشند و می توانند با قیمت دولتی نهاده دامی را از بازار تامین کنند بنابراین قیمت شیر خام نباید افزایشی به خود ببیند . 

نظر دولت و مجلس درباره گرانی شیرخاممحمود واعظی ، رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان این که دولت مخالف افزایش قیمت شیر است ، گفت :

«بر اساس دستور رئیس جمهور ، با وزیر صمت صحبت کردم و آن ها گفته اند که پیشنهاد افزایش قیمت شیرخام را وزارت جهاد کشاورزي و

اصناف داده اند ، اما ما هیچ تصمیمی در وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار نگرفته ایم . هر گونه گرانفروشی بیش از نرخ مصوب تخلف است و با آن

مقابله می شود» به نظر می رسد برخالف دولت ، نمایندگان مجلس از افزایش قیمت شیرخام استقبال کرده باشند 

سید جواد ساداتی نژاد ، رئیس کمیسیون کشاورزي آب و منابع طبیعی اظهار نظري در این باره داشته و گفته با توجه به این که افزایش قیمت

شیرخام در شوراي قیمت گذاري صورت گرفته ، کمیسیون کشاورزي با آن موافق است ، چون نمی توانیم تولید را نادیده گرفته و آن را از دست

بدهیم؛ از طرف دیگر ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان نیز موافق آن است . /جام جم
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راهکار دامدار ها براي ثبات نرخ لبنیات

ظفري گفت : دولت براي حمایت از دامدار و حفظ سالمت جامعه باید نهاده دامی بیشتري تخصیص دهد تا قیمت تمام شده شیرخام از نرخ کنونی باالتر

نرود

ظفري گفت : دولت براي حمایت از دامدار و حفظ سالمت جامعه باید نهاده دامی بیشتري تخصیص دهد تا قیمت تمام شده شیرخام از نرخ کنونی

باالتر نرود به گزارش صبحانه ، علی احسان ظفري مدیر عامل اتحادیه تعاونی هاي لبنی ، با اشاره به تاثیر افزایش قیمت لبنیات بر سرانه مصرف

محصوالت لبنی ، این کاال از سبد خانوار حذف می شود وي افزود : دولت براي حمایت از دامدار و حفظ اظهار کرد : با افزایش قیمت شیرخام و 

سالمت جامعه باید نهاده دامی بیشتري تخصیص دهد تا قیمت تمام شده شیرخام از نرخ کنونی باالتر نرود ظفري ادامه داد : با افزایش قیمت

شیرخام به باالي 6 هزار و 400 تومان بدیهی است که سرانه مصرف به کمتر از 50 کیلوگرم برسد 

مدیر عامل اتحادیه تعاونی هاي لبنی با اشاره به اینکه بازار صادراتی یکنواختی نداریم ، بیان کرد : دامداران این اطمینان خاطر را پیدا کردند که مازاد

شیرخام را پس از تبدیل به شیرخشک و کره صادر کنند ، اما غافل از این موضوع هستند که به دلیل نبود بازار صادراتی یکنواخت این احتمال وجود

دارد که عراق و پاکستان شیرخشک تولیدي را نخرند که با این وجود شیر روي دست دامدار می ماند . به گفته وي ، با کاهش سرانه مصرف و تغییر

ذائقه مردم به عدم مصرف لبنیات ، ابتدا دامداران و سپس کارخانه ها و نظام سالمت جامعه متحمل زیان می شود که با این وجود دولت باید هزینه

بیشتري را متحمل شود 

طرح سامانه بازارگاه شکست خورده است ! ظفري با بیان اینکه سامانه بازارگاه کارایی ندارد ، گفت : با توجه به نارضایتی دامداران از سامانه بازارگاه ،

این طرح شکست خورده است چرا که دولت به بهانه حمایت از تولید داخل اقدام به واردات نهاده می کند ، درحالیکه نهاده مستقیم بدست دامدار

نمی رسد و سر از بازار آزاد در می آورد . این مقام مسئول با بیان اینکه سرانه مصرف لبنیات در سال 89 به 120 کیلوگرم رسیده بود ، گفت : افزایش

قیمت و بی مهري به این صنعت موجب شد سرانه مصرف به 50 کیلوگرم کاهش یابد که امیدواریم دولت آینده با اتخاذ تمهیداتی اجازه ندهد با

سالمت مردم بازي شود 

مدیر عامل اتحادیه تعاونی هاي لبنی با اشاره به اینکه مصوبه اخیر وزیر جهاد آسیب جدي به صنعت دامپروري وارد می کند ، بیان کرد : وزیر جهاد

کشاورزي باید نگاه فرابخشی داشته باشد که امیدواریم با توجه به این موضوع هر چه سریع تر این مصوبه را تغییر دهد ، هر چند به دلیل آنکه این

مصوبه بیانگر خروج شیر و کره از سبد مصرفی است ، فعال جلوي آن گرفته شده است .  

ظفري در پایان در واکنش به افزایش خودسرانه قیمت شیرخام از سوي دامداران تصریح کرد : با ابالغ مصوبه اخیر وزیر جهاد کشاورزي ، دامداران

نرخ شیرخام را خودسرانه افزایش دادند که این موضوع اثر خود را بر بازاز لبنیات گذاشت ، البته افزایش قیمت شیرخام در حد مصوبه وزیر نبود چرا

محصوالت لبنی 100 درصد افزایش می یابد که این موضوع اثر خود را بر بازار نهایی می گذارد . / که در صورت تحقق این موضوع ، قیمت 

باشگاه خبرنگاران
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رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد مطرح کرد/افزایش هزینه هایی که در تولید
شیرخشک دیده نمی شود ! /رسوب مواد اولیه در گمرك

 

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت : تحریم ها منجر به افزایش هزینه هاي تولید شیرخشک نوزادان شده است ، ولی سازمان حمایت این

افزایش هزینه هاي تحمیلی را نادیده می گیرد و این نادیده گرفتن افزایش هزینه هاي تولید باعث ضرر دو شرکت و از کار افتادن خط تولید آنها شده

است.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت : تحریم ها منجر به افزایش هزینه هاي تولید شیرخشک نوزادان شده است ، ولی سازمان حمایت

این افزایش هزینه هاي تحمیلی را نادیده می گیرد و این نادیده گرفتن افزایش هزینه هاي تولید باعث ضرر دو شرکت و از کار افتادن خط تولید

آنها شده است 

هانی تحویل زاده در گفت و گو با ایسنا ، با بیان اینکه تحریم ها هزینه هاي تولید را باال برده است و این افزایش هزینه هاي تحمیلی به

شیر خشک تغییر نکند یا این تغییر 10 تا 15 تولیدکنندگان توسط سازمان حمایت دیده نمی شود ، گفت : سازمان حمایت در نظر دارد که یا قیمت 

درصد باشد در صورتی این میزان تغییر ، افزایش هزینه هاي تولیدکننده را پوشش نمی دهد . وي ادامه داد : تحریم ها مشکالتی را براي

تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد ایجاد کرده که در ضابطه سازمان غذا و دارو و حمایت نیست آیتم هایی براي قیمت گذاري وجود دارد که در شرایط

عادي معنادار است در حالی که شرایط در حال حاضر متفاوت است یعنی در شرایطی که ارز براي واردات تخصیص داده نمی شود و مواد اولیه با ارز

نیمایی وارد کشور می شوند و از آن طرف هزینه هاي گزاف حمل و نقل تحمیل می شود ، گفته می شود ضابطه اي براي در نظرگرفتن آنها وجود

ندارد و این هزینه ها را به گردن شرکت ها می اندازند رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد اضافه کرد : نادیده گرفتن افزایش هزینه هاي

تولید شیرخشک نوزاد باعث ضرر دو شرکت و از کار افتادن خط تولید آنها شده است وي تصریح کرد : از طرفی تعرفه وارداتی برخی از مواد اولیه

تغییر و این مواد در گمرك رسوب کرده است و با وجود نامه نگاري هاي بسیاري که انجام دادیم و بین وزارت صمت و سازمان غذاو دارو پاسکاري

شدیم ولی هنوز امکان ترخیص این مواد وجود ندارد زیرا هنوز در گروه کاالیی یک قرار نگرفته و در گروه کاالیی دو دیده می شود به گفته او مواد

اولیه تولید شیرخشک نوزاد بدون انتقال ارز و با اعتبار تجار وارد شده ، ولی حاال که قرار است ترخیص شود می گویند باید با ارز نیمایی ترخیص

صورت گیرد تحویل زاده در پایان گفت : مشکل تخصیص ارز براي واردات مواد اولیه تا 50 درصد حل شده ولی هنوز کارخانه ها منتظر تخصیص

ارز هستند انتهاي پیام
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رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد مطرح کرد/افزایش هزینه هایی که در تولید
شیرخشک دیده نمی شود ! /رسوب مواد اولیه در گمرك

 

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت : تحریم ها منجر به افزایش هزینه هاي تولید شیرخشک نوزادان شده است ، ولی سازمان حمایت این

افزایش هزینه هاي تحمیلی را نادیده می گیرد و این نادیده گرفتن افزایش هزینه هاي تولید باعث ضرر دو شرکت و از کار افتادن خط تولید آنها شده

است .

 

هانی تحویل زاده در گفت و گو با ایسنا ، با بیان اینکه تحریم ها هزینه هاي تولید را باال برده است و این افزایش هزینه هاي تحمیلی به

شیر خشک تغییر نکند یا این تغییر 10 تا 15 تولیدکنندگان توسط سازمان حمایت دیده نمی شود ، گفت : سازمان حمایت در نظر دارد که یا قیمت 

درصد باشد در صورتی این میزان تغییر ، افزایش هزینه هاي تولیدکننده را پوشش نمی دهد . وي ادامه داد : تحریم ها مشکالتی را براي

تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد ایجاد کرده که در ضابطه سازمان غذا و دارو و حمایت نیست آیتم هایی براي قیمت گذاري وجود دارد که در شرایط

عادي معنادار است در حالی که شرایط در حال حاضر متفاوت است یعنی در شرایطی که ارز براي واردات تخصیص داده نمی شود و مواد اولیه با ارز

نیمایی وارد کشور می شوند و از آن طرف هزینه هاي گزاف حمل و نقل تحمیل می شود ، گفته می شود ضابطه اي براي در نظرگرفتن آنها وجود

ندارد و این هزینه ها را به گردن شرکت ها می اندازند رییس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد اضافه کرد : نادیده گرفتن افزایش هزینه هاي

تولید شیرخشک نوزاد باعث ضرر دو شرکت و از کار افتادن خط تولید آنها شده است وي تصریح کرد : از طرفی تعرفه وارداتی برخی از مواد اولیه

تغییر و این مواد در گمرك رسوب کرده است و با وجود نامه نگاري هاي بسیاري که انجام دادیم و بین وزارت صمت و سازمان غذاو دارو پاسکاري

شدیم ولی هنوز امکان ترخیص این مواد وجود ندارد زیرا هنوز در گروه کاالیی یک قرار نگرفته و در گروه کاالیی دو دیده می شود به گفته او مواد

اولیه تولید شیرخشک نوزاد بدون انتقال ارز و با اعتبار تجار وارد شده ، ولی حاال که قرار است ترخیص شود می گویند باید با ارز نیمایی ترخیص

صورت گیرد تحویل زاده در پایان گفت : مشکل تخصیص ارز براي واردات مواد اولیه تا 50 درصد حل شده ولی هنوز کارخانه ها منتظر تخصیص

ارز هستند انتهاي پیام
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نرخ لبنیات تعیین نشود ، امنیت شغلی و معیشت صدها هزار کارگر به خطر می افتد !

 

دبیر انجمن صنایع فرآورده هاي لبنی در نامه اي به رئیس جمهور اعالم کرد اگر قیمت جدید فرآورده هاي لبنی تصویب ابالغ نشود ، امنیت شغلی و

معیشت صدها هزار کارگر و خانواده هایشان به خطر می افتد.

دبیر انجمن صنایع فرآورده هاي لبنی در نامه اي به رئیس جمهور اعالم کرد اگر قیمت جدید فرآورده هاي لبنی تصویب ابالغ نشود ، امنیت شغلی و

معیشت صدها هزار کارگر و خانواده هایشان به خطر می افتد دبیر انجمن صنایع فرآورده هاي لبنی در نامه اي به رئیس جمهور اعالم کرد اگر قیمت

جدید فرآورده هاي لبنی تصویب ابالغ نشود ، امنیت شغلی و معیشت صدها هزار کارگر و خانواده هایشان به خطر می افتد به گزارش خبرنگار ایلنا ،

دبیر انجمن صنایع فرورده هاي لبنی ایران در نامه اي به حسن روحانی (رئیس جمهور) خواستار رفع بالتکلیفی واحدهاي تولید لبنی شد و گفت : اگر

قیمت جدید فرآورده هاي لبنی تصویب و ابالغ نشود ، امنیت شغلی و معیشت صدها هزار کارگر و خانواده هایشان به خطر می افتد در این نامه

خطاب به حسن روحانی آمده است : پس از گذشت چهارماه از آغاز سال 1400 و مکاتبات مکرر و برگزاري جلسات متعدد و متضرر شدن واحدهاي

لبنی از عدم تعیین تکلیف قیمت شیرخام و فرآورده هاي لبنی ، امنیت شغلی و معیشت صدها هزار کارگر و خانواده هایشان به مخاطره افتاده است

مسئولین محترم با بالتکلیف نگه داشتن قیمت گذاري شرکت هاي تولید لبنی را به ورشکستگی سوق داده و با بی توجهی به قانون تجارت چه

مصیبت ها که بر سر تولیدکنندگان این کشور وارد نیاورده اند 

لذا چنانچه سریعًا قیمت شیرخام و فرآورده هاي لبنی تصویب و ابالغ نگردد ، باالجبار واحدهاي لبنی عضو این انجمن با تعامل کامل با دامداران

براساس قانون تجارت رفتار و به صورت توافقی با قیمت مرضی الطرفین اقدام به خرید شیرخام نموده و فرآورده لبنی خود را براساس دستورالعمل

قیمت گذاري کاالهاي تولید داخل مورخ 25 مرداد 89 قیمت گذاري و عرضه خواهند نمود . مسئولیت و عواقب این امر مستقیما متوجه مسئولین

دولتی است که با وقت کشی و با امروز و فردا کردن موجبات ضرر و زیان شرکت هاي تولیدي لبنی را فراهم ساخته اند ضمنا شرکت هاي لبنی

عضو این انجمن رأسًا پاسخگوي صحت و سقم قیمت گذاري و عرضه کاالهاي تولیدي خود براساس دستورالعمل فوق الذکر در قبال سازمان هاي

نظارتی خواهند بود این تصمیم طبق مصوبه یک هزار و دهمین جلسه هیأت مدیره انجمن مورخ 28 تیرماه 1400 اتخاذ و جهت آگهی و اطالع

رسانی ارسال می گردد انتهاي پیام/
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