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 میر اسالم تیموری، رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران

 مقدمه: 

. هرچند استزیر ضرب قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمت قرار داشته    (76-99)  هشت سالهدوره    سه  در  شیر و محصوالت لبنی

چون استراتژیک بودن این محصوالت    موجهیبه ظاهر    دستوری از سوی دولتمردان دالیلیاین سرکوب قیمت و اعمال قیمت گذاری  

  در سبد غذایی خانوار، لحاظ کردن قدرت خرید مردم برای تامین امنیت غذایی و پرداخت یارانه به نهاده های دامی داشته است اما 

د تورم دو  اقتصاد داخلی در کنار وجو ضعیفتبعات این تصمیم برای تولیدکنندگان محصوالت لبنی بسیار زیانبار بوده است. ساختار 

و با توجه به ضریب    ریال (  46500ریال به    850برابر   شود ) از    55قیمت شیرخام  سال    24باعث شده است که تنها ظرف    رقمی

 گردد. نیز تاثیر بزرگ قیمت شیرخام بر قیمت تمام شده محصوالت لبنی، منجر به افزایش قیمت این محصوالت 

تباط مستقیم دارد، امروز بیش از گذشته با کاهش سرانه مصرف محصوالت لبنی مواجه از آنجا که افزایش قیمت با کاهش مصرف ار

به    هستیم و این بدان معنی است که همه دالیلی که دولتمردان در توجیه اعمال قیمت گذاری دستوری بکار برده و می برند، منتج

 نشده است.  تیجهن

سعه یافتگی کشورهاست و هیچ کشور توسعه یافته ای نیست که سرانه سرانه مصرف شیر و محصوالت لبنی، یکی از شاخص های تو

افزایش قیمت محصوالت امروز اما    ه شده سازمان بهداشت جهانی باشد.مصرف شیر و محصوالت لبنی در آن کمتر از میانگین توصی

با وجود همه نظارت ها و اعمال کنترل ها، تهدید بزرگی برای سالمت و امنتی غذایی  لبنی و کاهش سرانه مصرف این محصوالت  

. منطقی که حمایت  های بی حاصل جای خود را به منطق عرضه و تقاضا بسپارد. امید است این کنترل ها و نظارتمردم ایران است

افزایش   رابرای  جامعه  تضمین سالمت  و  تو  مصرف  از  جلوگیری  و  بازار  منطق  برای سرکوب  ای  با بهانه  البته  و  نمیکند  آن  سعه 

های مختلف، تحقق سرانه ی رفع تکلیفی« و رد شده در آزمونهامصرف کننده به جای اعمال »حمایت  های هوشمندانه« از»حمایت

 ند. میکمصرف استاندارد و سالمت نسلی جامعه را محقق 

 

 83تا    76دوره  

 توزیع شیرتصمیم دولت برای  از    متاثر  1383تا    1376  سالهای    سیاست قیمت گذاری محصوالت لبنی در دورهصنعت لبنیات و  

امکان    ای عمال ، محصوالت غیر یارانهاین سالها افزایش نیز یافت  که در میانه  توزیعی شیر یارانه ایبا توجه به حجم  .  یارانه ای است

با توجه به تعداد  اندک  ن زمان  در آ  ظهور و بروز چندانی نداشتند و تنوع محصول چندانی را در بازار محصوالت لبنی شاهد نبودیم.



 

محصوالت ای جزء  ، محصوالت غیر یارانهاز تولید و توزیع شیر یارانه ای  شرکت صنایع شیر ایراننسبتا بزرگ  خانجات و سهم بازار  کار

 امه تنظیم بازار قرار گرفته بود.سوم ستاد پشتیبانی برن گروه 

ای پرداختی از طرف بر این اساس با اعالم قیمت شیرخام توسط ستاد تنظیم بازار که عمدتا برای محاسبه ما به التفاوت شیر یارانه 

می صورت  فرآوردهدولت  صنایع  انجمن  لبنیگرفت  محصوالت  قیمت  اعالم  به  نسبت  ایران  لبنی  مطبوعات    های  در  یارانه  بدون 

و    راساخود    شرکت صنایع شیر ایران هم به عنوان بزرگترین شرکت لبنی کشور در آن زمان،   نمود. ضمن اینکهکثیراالنتشار اقدام می

اختالف   کند ولی در این سال عمدتا به دلیلادامه پیدا می  1383داد. این روال تا سال  ای این مهم را انجام میطی اطالعیه  جداگانه

ها و قیمت واقعی عرضه و تقاضا در بازار، دولت نسبت به  قیمت شیرخام مصوب دولت و قیمت تمام شده اعالمی توسط دامداری 

درصدی محصوالت را تخلف عنوان کرد. همین   16های لبنی واکنش نشان داد و افزایش بیش از  شرکتمحصوالت  افزایش قیمت  

انتقال کل محصوالت )قرار دادن کل محصوالت لبنی در سبد حمایتی  آن شود که به دنبالمی  هاییبحث باعث شکل گیری موضوع 

غیر ها و محصوالت لبنی  به تصویب دولت رسیده و کلیه فرآورده  12/04/1384. موضوعی که نهایتا در  است  (گروه دوم کاالیی به  

و قیمت گذاری آن صرفا با رعایت ضوابط قیمت گذاری   اضافه شدالهای ستاد تنظیم بازار  ای به فهرست بخش دوم گروه اول کایارانه

ات تعزیرمحاکم    و تخلف از آن مشمول طرح تنظیم بازار و رسیدگی   گردید   سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان الزامی  

 یا قانون نظام صنفی کشور است.

 به شرح ذیل است:یمت گذاری محصوالت لبنی رخ داد در موضوع ق  83تا  76 زمانی سالهای  در بازه که موارد کلیدی

یعنی  میرسد )   1383ریال در پایان سال   2200به    76 ریال به ازای هر کیلو در ابتدای سال   850  قیمت مصوب شیرخام از .1

ریال   2500(. البته قیمت واقعی شیرخام در بازار عرضه و تقاضا به حدود  می شود  برابر  2.6سال    8قیمت شیرخام ظرف  

که ورود   ه استتبعات مختلفی را به صنعت تحمیل نمودتفاوت فاحش قیمت که تا به امروز هم ادامه دارد  رسیده بود و این  

 ن صنعت است.های ایچالش یکی از مهم ترین  و نادیده ماندن منطق بازار دولت به قیمت گذاری محصوالت

کند.  ریال افزایش پیدا می  1900یال به  ر  400ای به عنوان مهم ترین محصول این دوره از هر کیلوگرم  قیمت شیر یارانه .2

 برابر(.   4.3هزار تن افزایش پیدا کرده است ) 1565هزار تن به  360برابر( در عین حال حجم شیر یارانه ای از  4.75)

اند. برای مثال قیمت درصد افزایش قیمت داشته   10داکثر  به طور متوسط ح  83تا    76ر بازه  ای لبنی دمحصوالت غیر یارانه .3

 ریال افزایش یافته است. 5000ریال به  1620محصول شیر یک لیتری آزاد از 

 () پیوست یکدرصد بوده است. 15.7 حداکثر 84تا  76متوسط نرخ تورم در بازه زمانی  .4

ریال و    1750سال اول قیمت ارز دولتی    5بوده است که در    (دو    پیوست)   مربوطه مطابق جدولقیمت ارز در هشت سال   .5

 سال آخر سیاست تک نرخی ارز اجرایی شده است.   3در 

در میان همه پروژه شیر مدرسه به عنوان یکی از مهم ترین پروژه های فرهنگ سازی مصرف شیر و هدفمند ترین یارانه   .6

پرداختی دول و خدماتی،  یارانه های  این طرح جزء موفق ترین  عملیاتی گر  1379از سال  ت در هر حوزه کاالیی  دید و 

 شیر مدرسه در مجامع بین المللی شناخته شد. توزیع های طرح



 

کلیه عوارض و مالیات از محصوالت تولیدی از جمله محصوالت لبنی متمرکز شده و از محصوالت لبنی خانوار 1382از سال   .7

  -(در طول دوره  %3پنیر نیز به محصوالت معاف اضافه گردید. )  1384خت عوارض معاف گردید. از سال  فقط شیر از پردا

 )پیوست چهار(

پیوست )-برابر(  5/4رسید )  1383در سال    ریال    1146020ریال ماهیانه به عدد    257460از    1376حداقل حقوق در سال   .8

 سه (

 

 91تا    84دوره  

تثبیت قیمت خدمات و کاالهای اساسی  "مصوبه مجلس مشهور به    1383در پایان سال  در شرایطی آغاز شد که    1384سال  

منجر به ایجاد    کنندگان آن،های غیر اقتصادی تهیهاقتصادی کشور و برآمده از انگیزههای  و با نادیده گرفتن واقعیت  به اشتباه  "دولت

مبنی بر قرار   1384سال  اولنیمه در  نهم  به همراه مصوبه دولت االهای تولیدی شده بود. این طرحانتظار برای تثبیت قیمت همه ک

یم بازار، فشار بر صنایع لبنی برای تثبیت ها و محصوالت لبنی در فهرست بخش دوم گروه اول کاالهای ستاد تنظدادن کلیه فرآورده

حقوق و دستمزد بسته بندی وشیرخام،  های تولید در  هزینهافزایش    های مربوط بهرا افزایش داد بدون اینکه واقعیتحصوالت  قیمت م

های  یت قیمت ها منجر به تشکیل پرونده هم ادامه یافته و با توجه به عدم امکان تثب  1385در سال    را مورد توجه قرار دهد. این تصمیم 

های اعالمی  طیلی کارخانه یا تخلف از قیمتطبیعی بود که تولیدکنندگان میان انتخاب از تع  صاحبان صنایع گردید.تعزیراتی برای  

 ها سرمایه گذاری و تالششان از بین برود. به انتخاب دومی تن دهند و اجازه ندهند حاصل سال

خروج برخی کاالها    .الت لبنی اجازه افزایش قیمت یافتند بخشی از محصو  ها ادامه یافت و تنهااین فشارنیز    1386سال    همه در  با این

نیاز واقعی مصرف کننده شد. به این معنی که کاالیی بیشتر توسط  تغییر رفتار تولید کننده خارج از  ذاری باعث  گاز شمول قیمت 

 بود. ده حاشیه سود بهتر و بیشتری داشت حتی اگر بازار از آن کاال اشباع ش تولیدکنندگان تولید می شد که 

بر روی کاالهای پرمصرف که    1388و    1387های  در سالها  سیاست تثبیت قیمتروشن بودن تبعات تصمیمات پیش گفته؛  با وجود  

محمل و بهانه    ها توسط دولت وقتهدفمندی یارانهسال شروع    1389ادامه یافت. سال    شد،ای از تولیدات را شامل میبخش عمده

ها بود در حالی که کلیه عوامل موثر بر هزینه تمام شده تولید  تداوم سیاست تثبیت قیمت  افزایش قیمت وجدیدی برای جلوگیری از  

ها افزایش یافته بود اما دولت وقت تنها افزایش درآمد ناشی از هدفمندی را برای خزانه خود تاثر از شروع طرح هدفمندی یارانهم

 تولیدکننده برای عدم تغییر قیمت محصوالت ادامه داشت.میپسندید و فشار بر گرده 

 1390کلید خورد و در پایان خرداد    و شیر مدرسهخانوار    حذف شیر یارانه ایها،  مستند به طرح هدفمندی یارانه  1389از زمستان  

عدم  بلکه باعث    نشدرضه شیرخام  شیر خانوار کامال از سبد صنایع لبنی حذف گردید. این کار برخالف انتظار نه تنها باعث افزایش ع 

ریال در    4.200از  )رشد چشمگیری یافت    1391تا    1390ل  قیمت شیرخام در ساای که  به گونه  هم شد  تعادل در عرضه و تقاضا

 . (افزایش یافت 1391در پایان سال  ریال 11.500به  1390ابتدای 



 

و به تبع آن    داد  های دامی را افزایش، قیمت نهادهارز در بازارو افزایش قیمت    های اقتصادیزمانی تصمیمات دولت با آغاز تحریمهم

تا پایان سال    1390. افزایش ماه به ماه قیمت شیرخام از خرداد سال  نیز با جهش چشم گیری مواجه شدقیمت تمام شده شیرخام  

 د. ن ر نسبت به اصالح قیمت های لبنی اقدام نمایبا  5حداقل ربط دولتی مقامات ذی(  91و  90) سال طی دوکه در  شدباعث  1391

ا به عنوان اصلیاین تغییرات عمدتا با تاخیر فراوان نسبت به  م شده محصوالت لبنی  ترین عامل قیمت تمافزایش قیمت شیرخام 

افزایش قیمت  1391در پایان سال  گرفت که خود به معنی ضرر و زیان بیش از پیش تولیدکنندگان محصوالت لبنی بود. صورت می

های لبنی،  ها از طریق شرکتوفه با قیمت های مصوب به دامداریریال باعث گردید دولت با تخصیص عل  11.500  بیش از  شیرخام به  

ف در پایان همین سال مقرر گردید کارشناس رسمی قوه قضاییه برای حل اختالریال تثبیت نماید.    9600قیمت شیرخام را در سطح  

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و انجمن صنایع لبنی برای قیمت محصوالت صورت گیرد که این گزارش در اوایل 

 ریال و قیمت محصوالت لبنی متناسب با آن اصالح شد.  11100بر اساس این گزارش قیمت شیرخام  .شدمنتشر  1392سال 

رو گزارش کارشناس یبود پ   همراه  های متعدد برای شرکت های لبنیو تشکیل پرونده  ها قیمته که با سرکوب شدید  پایان این دور 

خاتمه یافت. خالصه آنچه دراین   1392ی در اوایل سال  رسمی قوه قضاییه با واگذاری اداره امور صنفی به تشکل های مربوطه لبن

 دوره اتفاق افتاد به شرح زیر است:

رسید    1391ریال در پایان سال    9.600به ازای هر کیلوگرم به   1384ال در اوایل سال  ری  2.500قیمت مصوب شیرخام از   .1

رسیده بود که با اختصاص علوفه با    1391ریال در پایان سال    11.500االی  برابر(. البته قیمت واقعی شیرخام به ب  3.8)

 قیمت دولتی کاهش یافت.  

ها  که بر اساس قانون هدفمندی یارانهای  ای حذف گردید و یارانه، شیر یارانه1389ها در سال  در پی هدفمند کردن یارانه .2

   شد.شده بود کماکان ادامه یابد کامال حذف  مصوب

   شد.پروژه شیر مدرسه متوقف  .3

 ()پیوست یک درصد بوده است. 17.7( 91-84نظر )در دوره مورد متوسط نرخ تورم  .4

ریال تا    9.000سال اول این دوره قیمت ارز دولتی تقریبا تثبیت شده و تک نرخی بود )  6در    ( )پیوست دومطابق جدول   .5

 سال بعدی قیمت ارز دولتی و ارز آزاد متفاوت گردید.   ریال( و در دو 10.000

قانون ارزش افزوده جایگزین قانون تجمیع عوارض گردید و کماکان فقط شیر و پنیر از این قانون    1387از ابتدای سال   .6

 )پیوست چهار( .رسید 1391در سال  %5به  1387در سال  %3مستثنی بودند. درصد این عوارض از 

 برای کنترل بازار استفاده گردید: واردات و صادرات  ر از مکانسیم اصالح تعرفهبا  3در این دوره  .7

 1388درصد در اوایل سال  90الف. افزایش تعرفه واردات شیرخشک به میزان 

 1390درصد در اواخر سال   1درصد به  86ب. کاهش تعرفه واردات شیرخشک از 

  1391در پاییز  درصد برای سایر محصوالت  30ج. ممنوعیت صادرات کره و شیرخشک و اعمال تعرفه 

   برابر(. 2/3رسید ) 1391ریال در سال  4.347.000ریال به مبلغ  1.365.920از مبلغ  1384حداقل حقوق در سال  .8

 



 

   99تا    92ره  دو

با ارائه گزارش کارشناس رسمی قوه قضائیه برای قیمت محصوالت لبنی شروع شد که منجر به اصالح قیمت محصوالت   1392سال 

ریال گردید. با توجه به عدم تطابق قیمت شیر خام در بازار عرضه و تقاضا دولت ما به    11.100  شیر خام  قلم( با قیمت مصوب  78)

  1393هزار میلیارد ریال پرداخت نمود. در سال    3را با قیمت مصوب به میزان    ( ریال  13.000حدود  )التفاوت قیمت عرضه و تقاضا  

درصدی یافت. این کار یک اشتباه محاسباتی    15جوز افزایش  تعیین گردید و قیمت محصوالت لبنی م  ریال  14.400قیمت شیر خام  

 داشت.آگاهانه 

  ریال   11.100شیر خام از  جهش قیمت    لحاظ گردیده بود در حالیکه می بایستی  محاسباتریال برای    13.000قیمت شیر خام از  

افزایش می  30  حداقل درصد بلکه    15گردید. در این صورت قیمت محصوالت لبنی نه  لحاظ می یافت. این موضوع اشتباه  درصد 

ریال در بازار   12.500محاسباتی آگاهانه به همراه عدم کشش بازار در عرضه و تقاضای واقعی باعث گردید عمال قیمت شیر خام به  

های  فی ما بین شرکت  1396تا    1393د. این موضوع باعث کدورت چندین ساله  محقق نگرد  14.400افزایش یابد و قیمت مصوب  

 ها و وزیر جهاد کشاورزی وقت گردید. لبنی، دامداری

حتی برای ورود موقت که کامال غیر قانونی  از جمله ممنوعیت ورود شیر خشک    1396تا    1393های  اقدامات مختلف دولت در سال

و افزایش مالیات    بندیهای حقوق و دستمزد، سربار و بستهبنی حتی برای جبران افزایش هزینه، عدم مجوز افزایش محصوالت لبود

میلیارد تومان خرید تضمینی شیر خام  50میلیارد تومان مشوق صادرات برای شیر خشک و پرداخت  150، پرداخت بر ارزش افزوده

دلیل تثبیت    بهباعث نگردید این شکاف ترمیم شود. این موضوع با عدم صدور مجوز افزایش قیمت محصوالت لبنی از یک طرف  

های جدید علیه کشور، افزایش قیمت شیر  با شروع تحریم  1397سال    ادامه یافت تا در  96-93قیمت شیر خام در طی چهار سال  

بار قیمت شیر خام اصالح و به تبع آن قیمت محصوالت لبنی نیز   5حداقل    99-97سال اخیر    3لید خورد و عمال در ظرف  خام ک

ضه و تقاضا، مجوز صادرات شیر  های دامی و عدم تعادل عراصالح گردید. افزایش قیمت نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت نهاده

ریال به کره    42.000اختصاص ارز    م عد  خشک به دلیل قیمت باالی ارز ازاد،قاچاق شیر  خشک علیرغم کمبود شیر خام در بازار،  

قیمت لبنی تحت کنترل  لبنی گردید. گرچه محصوالت  بازار  در  و مرج  باعث هرج  قیمت چربی در کشور  افزایش  و  های وارداتی 

های لبنی، مشکل  مورد کاهش یافت ولی با توجه به سبد بزرگ این محصوالت در تولید شرکت 10ه  سپس ب مورد و 14ه دستوری ب

 در قیمت تمام شده و قیمت فروش مشهود بود.  کماکانعدم تناسب 

 

 دوره به شرح ذیل است:در این خالصه موارد کلیدی 

برابر(. در    2/4افزایش یافت )  1399ریال در پایان سال    46.500به    1392ریال در سال    11.100قیمت شیر مصوب از   .1

قیمت عرضه و تقاضا   1399تا    1397تر از قمیت مصوب و در فاصله  قیمت عرضه و تقاضا پایی  1396تا    1393فاصله سال  

 بیشتر از قیمت مصوب بود. 

 ()پیوست یک درصد بوده است. 1/23( 92-99د نظر )متوسط نرخ تورم در دوره مور .2



 

با قیمت ارز آزاد اختالف   1396سال مورد نظر دارای افت و خیز فراوانی بود. قیمت ارز دولتی تا سال    8قیمت دالر در   .3

های جدید آمریکا به شدت  در پی تحریم  1397و از سال    1392اچیزی داشت ولی این شکاف قیمتی در ابتدای سال  ن

 یش یافت. افزا

  1392ریال در اوایل سال  42.500ریال قیمت ارز آزاد از  42.000علیرغم تثبیت قیمت نرخ ارز دولتی به  1397از سال  

از سال    310.000  به مقاطعی  پایان سال    1399ریال در  در  نهایتا  و  قیمت    1399رسید  بسته شد.  250.000با   ریال 

 (پیوست دو)

 برای کنترل بازار استفاده گردید: صادرات و واردات و ممنوعیت غیر تعرفه ای از مکانسیم اصالح تعرفه  هفت بار  این دوره .4

 (1394ممنوع کردن واردات شیرخشک و حتی ورود موقت )خرداد  -الف

 (1395میلیارد تومان برای یارانه صادرات )آبان  150اختصاص  -ب

 ( 1395رصد )بهمن د  5درصد به  20اصالح تعرفه واردات کره از  -ج

 (1397ممنوعیت صادرات شیر خشک )مرداد -د

 (1398ریال برای واردات کره )فروردین  42.000حذف ارز ترجیحی -هـ

 (1399ماهه اول  6و  1398ماهه دوم  6تعرفه )هزار تن شیر خشک بدون  25صدور مجوز -و

 (1399هزار تومانی برای صادرات شیر خشک )اسفند  16ابالغ عوارض -ز

به مبلغ    5.321.250از مبلغ    1392داقل حقوق در سال  ح .5 . برابر(  9/4رسید )  1399ریال در سال    26.104.270ریال 

 پیوست سه ()

قلم کاهش    10قلم و سپس    14بود به    1392قلم در سال    78لیست محصوال پرمصرف مشمول قیمت گذاری که بالغ بر   .6

 (. دهدهای لبنی را به خود اختصاص میتولید شرکتیافت )این سبد کماکان سهم باالیی در سبد  

تثبیت   99رسید و این درصد تا پایان سال    1396  درصد در سال  9به    1392درصد در سال    6مالیات بر ارزش افزوده از   .7

 )پیوست چهار( شد.

 

 

 



 

8 
 

 1399-1376نرخ تورم    -پیوست یک

 نرخ تورم  سال 

1376 17.3 

1377 18.1 

1378 20.1 

1379 12.6 

1380 11.4 

1381 15.8 

1382 15.6 

1383 15.2 

1384 10.4 

1385 11.9 

1386 18.4 

1387 25.4 

1388 10.8 

1389 12.4 

1390 21.5 

1391 30.5 

1392 34.7 

1393 15.6 

1394 11.9 

1395 9 

1396 9.6 

1397 26.9 

1398 41.2 

1399 36.4 

 



 

 قیمت ارز رسمی و آزاد   -دوپیوست 

حداکثر قیمت ارز   قیمت رسمی ارز  سال 

 آزاد 

1376 1750 4780 

1377 1750 6460 

1378 1750 8630 

1379 1750 8130 

1380 1750 7920 

1381 7950 7990 

1382 8280 8320 

1383 8710 8740 

1384 9020 9040 

1385 9190 9220 

1386 9280 9360 

1387 9570 9660 

1388 9830 10000 

1389 10360 11000 

1390 11000 18000 

1391 11260 36500 

1392 11260 36000 

1393 29900 35500 

1394 31800 36000 

1395 32800 37500 

1396 35850 42500 

1397 42000 151500 

1398 42000 165000 

1399 42000 250000 



 

10 
 

 1399-1376حداقل حقوق و دستمزد    -پیوست سه

تاریخ  

 اجرا 
حداقل  

 دستمزد 

بن کاالهای اساسی  

 کارکنان 

خوار و بار و  

 مسکن

76 254,460 3,000 
 

77 301,530 3,000 
 

78 361,830 6,000 
 

79 458,010 6,000 
 

80 567,900 6,000 40,000 

81 698,460 6,000 40,000 

82 853,380 6,000 40,000 

83 1,066,020 20,000 60,000 

84 1,225,920 40,000 100,000 

85 1,500,000 100,000 100,000 

86 1,830,000 100,000 100,000 

87 2,196,000 100,000 100,000 

88 2,635,200 100,000 100,000 

89 3,030,000 200,000 100,000 

90 3,303,000 280,000 100,000 

91 3,897,000 350,000 100,000 

92 4,871,250 350,000 100,000 

93 6,089,100 800,000 200,000 

94 7,124,250 1,100,000 400,000 

95 8,121,645 1,100,000 200,000 

96 9,299,310 1,100,000 400,000 

97 11,112,690 1,100,000 400,000 

98 15,168,810 1,900,000 1,000,000 

99 19,104,270 4,000,000 3,000,000 

 

 



 

 1396-1377های تورم در سال شاخص

 تورم خوراکی ها  کل  تورم سال 
ورم لبنیات و تخم  ت

 مرغ

76 17.3 13.9 26.3 

77 18.1 24.4 18.4 

78 20.1 22.3 13.3 

79 12.6 9.1 14.7 

80 11.4 7.5 10.9 

81 15.8 19.2 14.6 

82 15.6 15.6 9.7 

83 15.2 14.4 8.6 

84 10.4 11.1 4.9 

85 11.9 13.3 13.7 

86 18.4 21.8 20.7 

87 25.4 30.6 23.3 

88 10.8 10.2 8.6 

89 12.4 16.3 4 

90 21.5 26.3 33.7 

91 30.5 44.2 53.9 

92 34.7 41.5 30 

93 15.6 8.9 14 

94 11.9 10.4 9.3 

95 9 8.2 5.5 

96 9.6 14 12.2 

 

 

 

 

 



 

 جدول تعرفه واردات شیر خشک 

 سود بازرگانی نرخ تعرفه ورودی شرح شماره تعرفه  سال ردیف

1 1382 040210 
شیر و خامه شیر/ به شکل پودر با درصد چربی کمتر یا بیشتر از  

1.5 
4 36 

2 

 6 4 1.5شیر وخامه شیر/درصد چربی کمتر از  04021000 1383

 26 4 1.5شیر وخامه شیر/درصد چربی بیشتر از  04021090 1383

3 

 - 10 1.5شیر وخامه شیر/درصد چربی کمتر از  040210 1384

 - 25 1.5شیر وخامه شیر/درصد چربی بیشتر از  04021090 1384

4 

 - 10 1.5شیر وخامه شیر/درصد چربی کمتر از  040210 1385

 - 25 1.5شیر/درصد چربی بیشتر از شیر وخامه  04021090 1385

5 

 - 10 1.5شیر وخامه شیر/درصد چربی کمتر از  040210 1386

 - 25 1.5شیر وخامه شیر/درصد چربی بیشتر از  04021090 1386

6 

 - 10 1.5شیر وخامه شیر/درصد چربی کمتر از  040210 1387

 - 4 1.5شیر وخامه شیر/درصد چربی بیشتر از  04021090 1387

7 

 - 10 1.5شیر وخامه شیر/درصد چربی کمتر از  040210 1388

 - 4 1.5شیر وخامه شیر/درصد چربی بیشتر از  04021090 1388

8 

 - 10 1.5شیر وخامه شیر/درصد چربی کمتر از  040210 1389

 - 4 1.5شیر وخامه شیر/درصد چربی بیشتر از  04021090 1389

9 

 - 90 1.5وخامه شیر/درصد چربی کمتر از شیر  040210 1390

 - 90 1.5شیر وخامه شیر/درصد چربی بیشتر از  04021090 1390

10 

 - 90 1.5شیر وخامه شیر/درصد چربی کمتر از  040210 1391

 - 4 1.5شیر وخامه شیر/درصد چربی بیشتر از  04021090 1391

11 

 40 1.5کمتر از شیر وخامه شیر/درصد چربی   040210 1392

 2 1.5شیر وخامه شیر/درصد چربی بیشتر از  04021090 1392

 40 شیر خشک صنعتی  04021030 1393 12

 40 شیر خشک صنعتی  04021030 1394 13

 - 40 شیر خشک صنعتی  04022130 1395 14

 - 40 شیر خشک صنعتی  04022130 1396 15

 - 40 شیر خشک صنعتی  04022130 1397 16

 - 40 شیر خشک صنعتی  04022130 1398 17

 



 

   جدول تعرفه وارادات کره   

 شرح شماره تعرفه سال ردیف 
نرخ تعرفه  

 ورودی
 سود بازرگانی

 16 4 کره به صورت فله و غیر فله  040510 1382 1

 16 4 سایر - کره  04051090 1383 2

 - 10 گرم  500بسته های بیش از  04051020 1384 3

 - 10 گرم  500بسته های بیش از  04051020 1385 4

 - 10 گرم  500بسته های بیش از  04051020 1386 5

 - 4 گرم  500بسته های بیش از  04051020 1387 6

 - 4 گرم  500بسته های بیش از  04051020 1388 7

 - 4 گرم  500بسته های بیش از  04051020 1389 8

 - 4 گرم  500بسته های بیش از  04051020 1390 9

 - 4 گرم  500بسته های بیش از  04051020 1391 10

 2 گرم  500بسته های بیش از  04051020 1392 11

 4 گرم  500بسته های بیش از  04051020 1393 12

 15 گرم  500بسته های بیش از  04051020 1394 13

 - 20 گرم  500بسته های بیش از  04051020 1395 14

 - 5 گرم  500بسته های بیش از  04051020 1396 15



 

 

 

 

 

 

 خامهجدول تعرفه وارادات  

 سال  ردیف 
شماره  

 تعرفه 
 شرح

نرخ تعرفه  

 ورودی 

سود  

 بازرگانی 

 11 4 درصد  6شیرو خامه شیر/درصد چربی بیش از  040130 1382 1

 11 4 درصد  6شیرو خامه شیر/درصد چربی بیش از  04013000 1383 2

  15 درصد  6شیرو خامه شیر/درصد چربی بیش از  04013000 1384 3

  15 درصد  6شیرو خامه شیر/درصد چربی بیش از  04013000 1385 4

  15 درصد  6شیرو خامه شیر/درصد چربی بیش از  04013000 1386 5

  15 درصد  6شیرو خامه شیر/درصد چربی بیش از  04013000 1387 6

  15 درصد  6شیرو خامه شیر/درصد چربی بیش از  04013000 1388 7

  15 درصد  6شیرو خامه شیر/درصد چربی بیش از  04013000 1389 8

  15 درصد  6شیرو خامه شیر/درصد چربی بیش از  04013000 1390 9

  15 درصد  10شیرو خامه شیر/درصد چربی بیش از  04015000 1391 10

 15 درصد  10شیر/درصد چربی بیش از شیرو خامه   04015000 1392 11

 15 درصد  10شیرو خامه شیر/درصد چربی بیش از  04015000 1393 12

 15 درصد  10شیرو خامه شیر/درصد چربی بیش از  04015000 1394 13

  15 درصد  10شیرو خامه شیر/درصد چربی بیش از  04015000 1395 14

  15 خامه شیر 04015010 1396 15

  15 خامه شیر 04015010 1397 16

  15 خامه شیر 04015010 1398 17



 

 چهار( وستی)پ -و عوارض مربوطه اتیمال نیقوان

 

 کل کشور  1373( قانون بودجه سال 8بند )ح( تبصره )  ییاجرا نامهنییآ

 75 -  1373.07.18 - ه  282ت 10757. - 1373.07.10

  -  عیصنا  -  یشهردار  -  یدولت  یسازمانها  -ظائف استانداران و فرمانداران  و و  یکشور  ماتیتقس  -بودجه    -آموزش و پرورش  &

 وزارت کشور  -  ییو دارا یوزارت امور اقتصاد -وزارت آموزش و پرورش  &یمحاسبات عموم -  اتیمال

 1373.3.31مورخ  760.631شماره  شنهادیبنا به پ  73.7.10در جلسه مورخ  رانیوز أتیه

 کل کشور 1373بودجه سال  ( قانون8زش و پرورش و به استناد بند )ح( تبصره )آمو  وزارت

 :نمود بیتصو ریشده را به شرح ز ادی بند  ییاجرا نامهنییآ

[z]"کل کشور 1373( قانون بودجه سال 8بند )ح( تبصره ) ییاجرا نامهن ییآ" 

 یحقوق  تیشخص   یهر کارخانه، شرکت و مؤسسه دارا  نامه،نییآ  نیدر ا  یدیو تول  یها و مؤسسات خدمات منظور از کارخانه   -1

 .عرضه خدمات باشد ا یکاال  عیمبادله و توز  د،یکه متکفل تول استیدولت  ریو غ  یاعم از بخش دولت

که  یرا در مناطق ریز دیخود عوارض و عوا ازیاز اعتبارات مورد ن یبخش نیوزارت آموزش و پرورش مجاز است به منظور تأم  -2

  نامه نییآ  نیکه در ا  یبیبه ترت  یآموزش  دیبه عنوان عوارض و عوا  شودینم  لیتشک  1373آنها در سال  آموزش و پرورش در  یشورا 

 :دی مشخص شده وصول نما

 .یدیو تول یها و مؤسسات خدمات کارخانه هیفروش کاالها و خدمات کل  ی( از بها%1درصد ) کی – الف

)  -  ب پنج درصد  پروانه%5تا  عوارض صدور  نوساز  ره یپذ  ها،نیزم  کیتفک  ، یساختمان   یها(  عوارض مذکور که    یو  بر  عالوه 

 .کنندیم  افتیدر ها ی شهردار 

( را تا 2  -درصد عوارض بند )ب    زانیهر شهرستان م  یو اجتماع   یاقتصاد  طی( با توجه به شرا3موضوع بند )  تهی: کم1  تبصره

 .کندیم نییتع %5حداکثر 

ماده    نیعوارض مذکور در بند الف ا  ریز  هیبر اساس سهم  یشده در قانون بودجه سال جار  نیی: با توجه به سقف تع2  تبصره

 :شودیم زیحساب خزانه واربه نامهنییآ نیو طبق ضوابط ا افتیدر

 الیر اردی لیم 25ورق و ساختمان  فوالد

 الیر اردیلیم 20 خودرو

 ال یر اردیلیم 7 مانیس

 ال یر اردیلیم 7 کیالست



 

 الی ر اردیلیم 2.5 کیو سرام  یکاش

کل آموزش و پرورش، به منظور اخذ   ریو مد  ییو دارا  یکل امور اقتصاد  ریمتشکل از استاندار، مد  یاته یدر هر استان کم -3

 .خواهد شد لیاستاندار تشک استی(  به ر2بند) یدرآمدهاوصول یو نظارت بر چگونگ  میتصم

 ی کل مسکن و شهرساز  ر ی( مد2  - بند )ب    یو درآمدها  عیکل صنا   ری( مد 2  - الف  بند )  ی در موارد مربوط به درآمدها  -   1  تبصره

 .خواهند بود ونیسیعضو کم

کل آموزش و   ریمتشکل از شهردار تهران، م  یاته یدر کم( در شهر تهران  2  -مربوط به بند )ب    یدر مورد درآمدها  -  2  تبصره

 .خواهد شد میاتخاذ تصم یشهرساز کل مسکن و ریپرورش و مد 

فروش کاال و خدمات    ی(  از بها%1درصد)  کیمکلفند همه ماهه    نامهنییآ  نیمشمول ا  یها و مؤسسات خدمات کارخانه  هیکل -4

کنند و فهرست    زیوار  شودیخزانه در استان حسب مورد افتتاح م  یندگ ینما  ایخزانه    یاز سو  منظورنیکه به هم  یخود را به حساب

 .کنند افتیوجه در زیوار یگواهو لیمحل تحو پرورشرا به ارده آموزش و  یزیوجوه وار

فروش درج شده و درآمد حاصل شده تا    دیها مشمول ، در رسمات کارخانهاز فروش کاال و خد  ی درصد عوارض ناش  کی:  تبصره

 .شودیم ینگهدار یاحساب جداگانهاز پرداخت به خزانه در شیپ 

صادر شد از    یهایبر اساس گواه  1373در سال    ی اتیمال  یها یدگیمکلف است به هنگام رس  ییو دارا  یوزارت امور اقتصاد   -5

عدم    ای الزم را به عمل آورده و انطباق   یدگیرس  -  نامهنییآ  نی( ا4بند )  ری موضوع قسمت اخ  -محل  اداره آموزش و پرورش   یسو

 .اداره آموزش و پرورش شهرستان اعالم کندو به نیفروش آنها تع زانیپرداخت شده را با م مبالغ انطباق 

عوارض سهم   ،یو نوساز  ره یپذ  ها،نیزم  کیتفک  ،یساختمان  یهاسراسر کشور موظفند به هنگام صدور پروانه  یهای شهردار -6

 ان یتوسط متقاض  یبانک   شیمشخص و پس از ارائه ف  کندیم  نیی( تع%5حداکثر  ( ) 3بند )  تهیکم  کهیزانی آموزش و پرورش را به م

با    شودیم  نییخزانه در استان حسب مورد تع  یندگ ینما  ای  کلی دارزانه خ  یکه از سو  یبشده به حسا  نیمبلغ مع  زیبر وار  یمبن

اداره کل آموزش و پرورش استان را به   یحوزه هر شهردار  یزیحساب کنند. خزانه موظف است به طور ماهانه مبالغ وار  هیآنها تسو

 .اعالم کند

الزم را با    ی هایتابعه آنها در استانها و شهرستانها موظفند همکار  یو واحدها  ییو دارا  یکشور، امور اقتصاد  یهاوزارتخانه -7

 .به عمل آورند نامهنییآ نی ( ا2مندرج در بند ) ی درآمدها وصولی وزارت آموزش و پرورش برا

8-  ( درصد  پنجاه  درآمدها%50معادل  بند    ی(  موضوع  شده  ب  نامهنییآ  نیا  2حاصل  سقف  م  ستیتا  پنج    اردیلیو 

 وزارت آموزش و   اریدر اخت  1373قسمت چهارم قانون بودجه سال    127535  فیرداز محل اعتبار  الی( ر25.000.000.000)

 همان منطقه به یو پرورش یآموزش یفضاها زیتجهو توسعه و  یآموزش یهاتیفعال یفیتا به منظور رشد ک ردیگیپرورش قرار م

 .برساند مصرف

در  127535 فیرا از محل اعتبار رد یزی( وجوه وار%50موظف است همه ماهه پنجاه درصد ) ییو دارا یوزارت امور اقتصاد -9

 .پرورش قرار دهدوزارت آموزش و اریاخت

 جمهور   س ییمعاون اول ر - یبیحب حسن



 

و                                                              رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع یاز قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد یانون اصالح موادق

 یداتوار یارائه دهندگان خدمات و کاالها کنندگان کاال، دیوجوه از تول ریو وصول عوارض و سا یبرقرار یچگونگ

 

کنندگان    دیاز تول  یو محل  یو عوارض اعم از مل  اتیهرگونه وجوه از جمله مال  افتیو در  یبرقرار  1382سال    یاز ابتدا-1  ماده

و مقررات   نیقوان  هیو کل  ردیپذ  یقانون صورت م  نیصرفاً به موجب ا  یواردات  یکاالها  نیکاالها، ارائه دهندگان خدمات و همچن

ها  مراجع ،وزارتخانه  ریمجامع، شوراها و سا ران،یوز اتیوجوه که توسط ه افتیو در یاجازه برقرار ایو  اریاخت ،یمربوط به برقرار 

  ا یبر آنها مستلزم ذکر نام    نیکه شمول قوان  یاجرائ  یهااز جمله آن دسته از دستگاه  یدولت  ی ها،سازمانها ،موسسات و شرکت

،همچن  حیتصر است  نهادها  نینام  و  م  یت دول  ریغ   ی عموم  ی موسسات  مال  ردیپذ   ی صورت  ))قانون  استثنا    م یمستق  ی اتهایبه 

مصوب   رانیا  یاسالم  یجمهور  صنعتی–  یاداره مناطق آزاد تجار  یآن، قانون چگونگ  یو اصالحات بعد  03/12/1366مصوب

(  12،عوارض آزاد راهها ،عوارض موضوع ماده )  12/4/1373مصوب    یخارج  هی، قانون مقررات تردد وسائل نقل  07/06/1372

  و عوارض موضوع بند )ب( ماده   22/12/1374مصوب    رانیا  یاسالم  یهوراز قلمرو جم  یخارج  یقانون حمل و نقل و عبور کاالها

 ی جمهور  یو فرهنگ  ی ،اجتماع   ی( قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد132و )ب( ماده )  )الف(  ی( و بندها130بند )ب( ماده )  (،46)

 .گردد  یملغو  17/1/1397مصوب   رانیا یاسالم

 

 .مختلف بودند  یدر سال ها لیذبه شرح   اتیمعاف از مال  یلبن  محصوالت

 سال

1382                                    

 ر یو آب پن  ر ی آب پن  پودر  ر،یپودر پن  ،یصنعت  رخشک یش  ر،یش  ی استثنا  ،به یلبن  یهاانواع فرآورده

 سال

1383                                    

 الکتوز  و نیکازئ ر،یآب پن ر،یپودر آب پن ر،یخشک، پودر پن ریش ر،یش یبه استثنا یلبن یهاانواع فرآورده

 سال

1384                          

آن    الکتوز و  ن،یکازئ  ریآب پن  ر، یپودر آب پن  ر،یخشک، پودر پن  ریش  ر،یش  یبه استثنا  ی لبن  یهاانواع فرآورده

     یتعادل و یاارانهی ریپن هیبخش از سهم

 سال

1385                                   

آب   ر،ی پودر آب پن  ر،یپودر پن  ر،یپن  خشک،  ریش  ر،ی ش  یبه استثنا  ایسو  یهاو فرآورده  یلبن  یهاانواع فرآورده

 و الکتوز نیکازئ ر،یپن

 سال

1386    

آب   ر،ی پودر آب پن  ر،یپودر پن  ر،یپن  خشک،  ریش  ر،ی ش  یبه استثنا  ایسو  یهاو فرآورده  یلبن  یهاانواع فرآورده

 و الکتوز نیکازئ ر،یپن
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 بر ارزش افزوده اتیمال قانون

  نژاد یدکتر محمود احمد یآقا جناب

  رانیا یاسالم یمحترم جمهور سیرئ

  (123)و سوم ستیو ب کصدیدر اجراء اصل  28/7/1381مورخ 36300/23783به نامه شماره  عطف

افزوده مصوب جلسه مورخ    اتیقانون مال  رانیایاسالمی جمهور  یاساس  قانون ارزش   ی اقتصاد  ونیسیکم  17/2/1387بر 

شورا پنجم  یاسالم  یمجلس  هشتادو  اصل  اساس85)مطابق  قانون  ال  رانیا  یاسالم  یجمهور  ی(  عنوان  با  به   حهیکه 

  یسال در جلسه علنآن به مدت پنج  یشیآزما  جراءبود پس از موافقت مجلس با ا  ده یگرد   م ی تقد  یاسالم  یشورامجلس

  .گرددیابالغ م  وستیمحترم نگهبان، به پ  یشورا دیی و تأ  1386/ 9/11مورخ 

  یجانیالر  یعل

 یاسالم یمجلس شورا سیرئ

از  سال      نیا تنها دو محصول ش  د یتمد   فمختل  یتاکنون به روش ها   1387قانون  پن  ریشده است و  در گروه    ریو 

 . است ات یمعاف از  پرداخت مال یمحصوالت لبن

 :است لیتاکنون   به شرح ذ 1387ارزش افزوده از سال  بیضر

 درصد عوارض  درصد مالیات  ضریب کل  سال

1387 3٫00% 1٫50% 1٫50% 

1388 3٫00% 1٫50% 1٫50% 

1389 3٫00% 1٫50% 1٫50% 

139۰ 4٫00% 2٫20% 1٫80% 

1391 5٫00% 2٫90% 2٫10% 

1392 6٫00% 3٫60% 2٫40% 

1393 8٫00% 5٫30% 2٫70% 

1394 9٫00% 6٫00% 3٫00% 

1395 9٫00% 6٫00% 3٫00% 

1396 9٫00% 6٫00% 3٫00% 

1397 9٫00% 6٫00% 3٫00% 

1398 9٫00% 6٫00% 3٫00% 

 


