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 کند. ها را پیدا کند، برای خود فرصت ایجاد می انسان دانا بیشتر از اینکه فرصت
 

 عوارض صادراتی تخم مرغ تعیین شد

 تعیین کرد.۹۹هزار ریال تا پایان مرداد ماه  ۴وزارت صمت عوارض صادراتی تخم مرغ را برای هر کیلوگرم 

خبربر داد.  ۹۹ریال تا پایان مرداد  ۴444ای از تعیین عوارض صادراتی تخم مرغ بمیزان هر کیلوگرم  وزارت صمت در بخشنامه

 0044همچنین از ابتدای شهریور ماه گمرک ایران میزان عوارض صادراتی را تعیین می کند و نیز سقف میزان صادرات در هر ماه 

درخصوص برقراری ممنوعیت صبادرات  ۹۹۳۴۳۹۴مورخ  ۴4۳۹۹۰۰۴تن است. در این نامه آمده است: با عنایت به ابالغیه شماره 

تنظیم بازار کشور لطفا دستور فرمایید با توجه به تصمیمات  ۹۴تخم مرغ تا برگشت آرامش به بازار تخم مرغ مطابق مصوبه جلسه 

کمیته رصد و پایش تنظیم بازار تخم مرغ و از آنجایی که نرخ تخم مرغ در مرغداری در حال حباربر در  ۹۹۳۴۳۹۴جلسه مورخ 

محدوده قیمت مصوب می باشد نسرت به رفع ممنوعیت صادرات تخم مرغ و اجازه صادرات از این تاریخ در چارچوب روابط و ببر 

 اساس عوارض پیشنهادی به شرح ذیل اقدام فرمایند.

با عنایت به قیمت دالری صادرات هر کیلوگرم تخم مرغ و از آنجاییکه نوسانات افزایشی غیر متعارف نرخ دالر مبوجبخ خبرو   

درصد ارزش ریالی میانگین مبوزون نبرخ  ۹0غیرمتعارف این کاال می گردد میزان عوارض صادراتی هر کیلوگرم تخم مرغ معادل 

ببه  ۹۴دالر در سامانه سناریت در روز صادرات تعیین می گردد و در جهت تسهیل و تسریع در انجام صادرات برای مردادماه سال 

تومان ثرت اقدام گردد. بدیهی است از ابتدا شهریورماه گمرک مکلف می باشد با اخذ متوسط نرخ میانگین  ۴444ازاء هر کیلوگرم 

موزون دالر از سامانه سناریت بانک مرکزی نسرت به محاسره عوارض و اخذ آن اقدام نماید و کلیه صادر کنندگان مبکبلبف ببه 

 برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور مطابق روابط ابالغی بانک مرکزی می باشند.

تن در ماه( می باشد و مقادیر مبازاد ببر  0044ماه اخیر )حداکثر  ۴سقف میزان صادرات ماهانه تخم مرغ معادل میانگین صادرات 

تصمیمات جبلبسبه  ۴این عدد با کنترل قیمت های بازار داخلی و مشروط به رعایت قیمت مصوب درب مرغداری در چارچوب بند 

 کمیته رصد و پایش بر عهده اتحادیه مرکزی مرغداران میهن و یا مجوز اتحادیه مذکور خواهد بود. ۹۹۳۴۳۹۴

 

 شود صادرات شیر خشک باعث گرانی محصوالت لبنی می
سخنگوی انجمن صنایع لرنی گفت: تردیل شیر مصرفی مردم به شیرخشک و صادرات آن، اجحاف در حق طرقات محروم جامبعبه 

اشاره به انتقادها از ورع عوارض بر صادرات شیرخشک اظهار کرد: وقتبی ببرای تبولبیبد   طرا، رمن است. سید محمدررا بنی

تومانی اختصاص یافته، انتظار اینکه محصوالت لرنی از جمله شیرخشک بدون عبوارض ببه  ۴۹44ترجیحی  شیرخام، یارانه با ارز 

 گرایانه و خالف منافع کشور است. سایر کشورها صادر شود، انتظاری نادرست، منفعت

شود و در هر کیلوگبرم شبیبرخبام  کیلوگرم شیرخام استفاده می 2۹وی افزود: اینکه برای تولید هر کیلوگرم شیرخشک قریخ به 

میلیون دالر از یبارانبه  ۹2هزار تومان یارانه استفاده شده، صادرات هر ده هزار تن شیرخشک را معادل خرو   طور متوسط یک به

عنوان مازاد شیبرخشبک  کننده خارجی است. سخنگوی انجمن صنایع لرنی گفت: آنچه از آن به کننده ایرانی به سفره مصرف مصرف

 های محروم جامعه است. شود در حقیقت، سهم دهک یاد می

کیلوگرم برای هر فرد در سال است و وقتی این عدد با متبوسبط  04طور خوشرینانه  وقتی در کشور سرانه مصرف شیر و لرنیات به 

توانیم بگوییم که مازاد شیرخشک داریم و در حقیبقبت ایبن سبهبم  کیلو برای هر فرد در جهان بسیار فاصله دارد، ما نمی 204

اشاره به قانون ببرنبامبه   طرا با های محروم جامعه است که در سرد آنها قرار نگرفته و تردیل به شیر خشک شده است. بنی دهک

های توسعه، وزارت جهادکشاورزی موظف  چهارم، پنجم و ششم توسعه در حوزه وظایف وزارت جهادکشاورزی گفت: مطابق برنامه

های ناسالم مانند روغن، نوشابه و مانند آن، در حوزه افزایش سرانه مصرف شیر و لرنیات هزیبنبه  است از محل عوارض بر خوراکی

 ایم.  های محروم به خطوط شیرخشک، با افزایش مازاد مواجه شده کند اما با پاک کردن صورت مسئله و راهی کردن سهم دهک

 التفاوت قیمت داخلی شیرخشک با قیمت جهانی آن است. علت دیگر در این موروع جذابیت قیمت و مابه

اشاره به ادعای افزایش قیمت محصوالت لرنی در صورت توقف صادرات شیرخشک، این گزاره را اشتراه دانست و افبزود:   وی با 

عنوان ماده اصلی محصوالت لرنی تحبریبک  شود قیمت شیرخام به انجام صادرات شیرخشک بدون ورع عوارض مناسخ باعث می

شده و افزایش یابد و در نتیجه قیمت محصوالت لرنی نیز افزایش پیدا کند. سخنگوی انجمن صنایع لرنی اظهار داشت: به همبیبن 

صادرات شیرخشک ممنوع شد و در حال حارر نیز ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت به درستی بر صبادرات ایبن  ۹0دلیل در سال 
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