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 16/04/99 تهیه گزارش تاریخ   2پیش از دستور   -مقررات شناسه

 شیر خشک برای صدور مجوز صادراتسهمیه بندی و مراتب اعتراض به نحوه بررسی  عنوان موضوع 

 آب و محیط زیست، کمیسیون صنایع غذایی، کشاورزی مرجع طرح موضوع 

 شرح موضوع 

شدیر خشدک اسدتدل  ایدم موعدوه کده  بدا دددج وگدوگیری از تعدییع مندایع مگدی و  تجدارتوزارت صنعت، معددن و  

 ،مددی شددود وارد کشددور  4200بددا ارز  و ی بددودهو وددک کالدددای یاراندده ا از واردات نهدداده دددای دامددی تهیدده مددی گددردد

تددا  97سددا   از ابتدددای شددهریور ابددالن نمددود  بددر اسدداال ایددم ابالغیدده 20/05/97مددور   132075/60ابالغیدده شددماره 

 گردید اطاله ثانویه شیر خشک صنعتی و اطفا  را ممنوه اعالم 

بده منظدور عدرورت ،  سپس کارگروه تنظدی  بدازار بدا درخواسدت معاوندت امدور تولیددات دامدی وزارت وهداد کشداورزی

در دشددتاد و  ،خشددک ریشدد دکنندددهیکارخانجددات تولدر خشددک  ریاز انباشددت شدد یریو وگددوگحمایددت از دامددداران 

 داتیدمعاوندت تول  یبدا معرید  دیدو متدرر گردکدرد  خشدک موایتدت    ریددکار تدم شد  10با صادرات  ششمیم وگسه خود،  

 اقدام گردد  کانیم مینسبت به صادرات ا رانیا یاسالم یبه گمرک ومهور  یدام

بدا کدادش  ندیه اسدت تدا واحدددای تولیدد لبچندد مدورد دسدت بده دسدت دد  داد ،بنا به اظهارات یعدالیم ایدم بخدش

 یروش محصولت مواوه گردند   

و دمچنددیم خبددر ووددود قددرو در محصددولت ر ووددود سدد  آیالتوکسددیم در شددیر بددخبددر ووددود  ددال  و  ددس از آن خ

ی نهددایی واحددددامحصددولت لبنددی و در نهایددت شددیوه ویددروال کرونددا باعددش کددادش یددروش شددیر  صددنایع غددذایی و

 در مادهای اخیر گردید    تولیدی لبنی

اخبددار ووددود قددرو در محصددولت کیددک و بیسددهویت باعددش کددادش یددروش واحددددای تولیدکننددده ایددم محصددولت 

 کادش داد گردید که نهایتا عدم خرید شیر توسط ایم کارخانجات نیک یروش شیر خام کارخانجات لبنی را 

ا بدود کده بدا بسدته شددن مرزددای زمیندی ایجداد  شیوه ویروال کرونا نیدک یهدی از مععدالت بدکرا بدرای ایدم واحددد

 شد و صادرات محصولت لبنی به کشوردای دمسایه متوقف گردید 

خددود ادامدده دادنددد و شددیر  یعالیددت بددهکدده اسددت واحددددای بددکرا لبنددی  کددادش خریددد شددیر متووددهمشددها اصددگی 

 و مازاد شیر خود را شیر خشک تولید نمودند   را  س نکدند دامداران

مدازاد شدیرخام، تولیدد شدیر خشدک بدود کده بده دلیدا عددم امهدان اسدتفاده بهینده از  ه حدا  تنهدا رااسدت  شایان ذکر  
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 صادرات به یک مععا برای ایم واحددا تبدیا شده است 

شدیر خشدک واحدددای تولیددی را ذخیدره  مشدها    نیدک  سیاست دولت مبنی بدر سدهمیه بنددی صدادرات شدیر خشدک

حا نهرده است  عمم اینهه سدهمیه بنددی صدادرات شدیر خشدک بده تمدامی بنگداه ددای اختصداو یایتده اسدت کده 

ایم موعوه باعدش مشدهالت بسدیاری بدرای واحدددای تولیددی ایجداد کدرده اسدت کده در شدرایط نامناسدب اقتصدادی 

 داده اند به یعالیت خود ادامه 

تولیدد شدده و عگویده خشدبی درصدد از ودو  80اینهده نهداده ددای دامدی مدورد اسدتفاده دامدداران    با مد نظر قرار دادن

درصدد بداقی ماندده آن مدی تواندد از نهداده ددای دامدی وارداتدی باشدد و بدا عنایدت بده   20و یتدط    در کشور مدی باشدد

ودک ایجداد راندت،  اینهه قیمت شیر خام نیک توسدط سدازمان حمایدت تعیدیم مدی گدردد، سدهمیه بنددی صدادرات شدیر

 حا مشهالت ایم واحددا نخوادد داشت چاره ای برای 

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

امهدان یدروش اندوختده و شرکت دای تولید لبنی کده از مدازاد شدیر خدود اقددام بده تولیدد شدیر خشدک نمدوده اندد    1

 محصولت می گردد انبار خود را ندارند و ایم موعوه در بگند مدت باعش یساد ایم  

  سهمیه بندی صادرات شیرخشدک بدرای تمدامی بنگداه ددا تعیدیم شدده و ایدم موعدوه باعدش ایجداد واسد ه  دروری 2

 می گردد و به عرر واحددای تولیدی است که در شرایط سخت به یعالیت خود ادامه می ددند 

 پیشنهادات

 : یشنهاد در س ح مگی

حددای تولیدی لبنی که در شرایط نامناسب بازار به یعالیدت خدود ادامده مدی ددندد، به منظور حمایت از دامداران و وا   1

 سهمیه بندی شیر خشک وهت صادرات حذج گردد 

 یا 

 سهمیه صادرات شیر خشک به نسبت اندوخته انباردای واحددای تولیدی صادر گردد 

 انجام گیرد     صادرات شیر خشک بدون محدودیت کشور متصد2

 س ح استان: یشنهاد در  

 تم شیر خشک برای استان آذربایجان شرقی بدون محدودیت کشور متصد صادر گردد  3000  مجوز صادرات 1

 تم شیر خشک از استان آذربایجان شرقی توسط دولت انجام گیرد  3000  خرید حمایتی یا تعمینی 2

فهرست مستندات 

 و مدارک پشتوانه 

 وزارت صنعت ، معدن و تجارت؛  20/05/97مور   132075/60ابالغیه شماره   1

   مصوبه دشتاد و ششمیم وگسه کارگروه تنظی  بازار؛2

   خ اب به دبیرخانه شورا اتاق کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی 24/4/1399مور   99/د83نامه شماره   3 

 


