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 ،دکتر مخبرجناب آقای 

 کشور ریاست جمهوریمحترم ول معاون ا
 

 ،با سالم و احترام

تولید کننده، وارد بعنوان  1373از سال ، شرکت صنایع پودر شیر مشهدبدینوسیله به استحضار می رساند    

نیمی از سهم بازار  ودر کشور مشغول به خدمت رسانی بوده  شیرخشک اطفالصنعت  در ،و صادرکنندهکننده 

جود مشکالت وبا در طی سالیان متمادی همواره . این شرکت را تامین می نمایدکشور )عادی و رژیمی( شیرخشک 

چرخ در پویا نگه داشتن ، صرفه ارزی با کیفیت وبامواد اولیه  تامین به موقع با و ... تحریم های ظالمانه ارزی، فراوان

  نقش عمده ای ایفا نموده است.و اساسی می باشد شیرخشک کشور که یکی از کاالهای استراتژیک  تولید صنعت

گردیده است. از جمله این مشکالت اخیرا طوالنی شدن برخی مشکالت موجب تاثیر منفی بر تولید در این صنعت 

، (SMPتامین ارز دولتی برای مواد اولیه تولید شیرخشک اطفال می باشد. به طور خاص پودر شیر بدون چربی )

بدون اعالم تغییر تعرفه گمرکی  به دلیل 98از ابتدای سال که  است نوزاداصلی تولید شیر خشک یکی از مواد اولیه 

تولیدکنندگان  و سایربه تعرفه جدید، این شرکت  مربوطه عدم انتقال اولویت ارزی و مجوزهای قانونیی و قبل

 با الویت 04021030 این کاال نموده است. تعرفه قبلی هستند دچار مشکل این مادهه دکه مصرف کننرا شیرخشک 

در حال ربی از شیر گاو چبه شرح پودرشیرخشک بدون 04021020بود و تعرفه جدید  مشمول ارز دولتی1 کاالیی

زمان تغییر تعرفه این شرکت چند ثبت سفارش باز از این در از آنجایی که . و ارز نیمایی می باشد 2اولویت حاضر 

ده ها انجام و پرداخت ش، همچنین تخصیص ارز آنکاال در دست داشت که بخشی از آنها وارد و بخشی در راه بودند

وجود نداشت. طی پیگیری  و تخصیص ارز برای ثبت سفارشات بعدی ص مابقی کاالبا این تغییر عمال امکان ترخی بود،

کاال به این سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت که متولی این کاال و تعرفه می باشد تایید نمود که ، های متمادی

 چون ارت صمت اذعان داشت کههمچنان می بایست ارز دولتی تعلق گیرد ولی دفتر مقررات واردات و صادرات وز

ثبت سفارش و بانک  سامانه اولویت ارزی در امکان اصالح ،یستن ت وزیرانارز دولتی هیا اعالمی لیست دراین کاال 

تن  500دپو شدن بیش از  باعثماه طول کشیده و  20بیش از موضوع  ،در پی این اختالف نظر وجود ندارد.مرکزی 

SMP تا کنون مکاتبات و مذاکرات  .و نیز بالتکلیف بودن ثبت سفارشات جدید این کاال شده است اتدر گمرک

 جلسه ای برگزاری آن خرین مرحله ارگان های ذیربط انجام گردیده که آ تمامی متعددی برای حل این مشکل با



 

سوی دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صمت به منظور از با حضور نمایندگان کلیه دستگاه های مربوطه  8/6/1400مورخ 

و دارو  مبنی بر اینکه صورت تایید مدیرکل وقت سازمان غذا بود که مقرر شد: در این مسئله تعیین تکلیف 

 55633ت/63793تصویب نامه  1فهرست گروه  24ذیل ردیف  04021020رخشک بدون چربی با تعرفه پودرشی"

 "و امکان دوشرطی شدن تعرفه مذکور و استفاده از ارز دولتی وجود دارد هیات وزیران، قرار دارد 16/5/97مورخ 

 .اقدام نمایدصالح اولویت ارزی در سامانه جامع تجارت و بانک مرکزی ا نسبت بهدفتر مقررات واردات و صادرات 

نمود.  و اعالم این موضوع را رسما تایید 16/6/1400مورخ  33214/655متعاقبا سازمان غذا و دارو طی نامه شماره 

وزیر محترم صمت موضوع را منوط به تایید  2422446به شماره پیش نویس  طی نامه ایولی دفتر مقررات مجددا 

 روز است که در کارتابل وزارت منتظر پاسخ می باشد. 50نموده است، که این نامه بیش از 

 و وادراتی، یداخل محصولمقایسه کیفی  ،از جمله عدم تکافوی تولید داخل یبه دالیل متعددالزم به توضیح است 

موجب تاثیر  که هر از چندگاه ...و دامی، کمبود نهاده های دامی های بیماریشیوع ، داخلیشیر گاو  مشکالت کیفی

شیرخشک نوزاد به صالح  اصلیو سایر مواد اولیه  SMP وارداتجلوگیری از ، کشور میشود در بر چرخه تولید شیر

راهکاری  خواهشمند است ،ضوع و جلوگیری از بحران شیرخشک در کشوربا توجه به اهمیت موذا کشور نبوده ل

 فرمایید. هارائاین مشکل  رفع عاجلجهت 

واردات می باشد. در  موضوع دیگری که این صنعت را دچار مشکل نموده است، تاخیر در تخصیص ارزهمچنین      

میلیون یورو نیز در حال ارسال  10میلیون یورو ثبت سفارش در انتظار تخصیص  و  13دود حال حاضر این شرکت ح

اعتباری  خرید  اقدام بهفروشنده های خارجی  با  مذاکرهبا همواره به بانک مرکزی دارد. با وجود اینکه این شرکت 

مورد نیاز و بالتبع تامین نیاز  اولیه بر واردات مواد منفی ب تاثیرطوالنی در پرداخت ها موج ولی تاخیر نموده است

 رتفع گردد.درایت موثر دولت محترم این موضوع نیز سریعا متدبیر و امید است با خواهد بود که بازار کشور 
    

 رونوشت : 

 مدیرکل اقتصادی معاون اول  محترم  معاون –جناب آقای محرابی 

 

    

 با تشکر و احترام                                                                                                

 مدیرعامل -مارتین آواک                                                                                            

 صنایع پودر شیر مشهد )سهامی خاص(                                                                          
 


