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سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس:

مقصر اصلی ترخیص ۸۱هزار تن ذرت 
ناهماهنگی بین وزارتخانه هاست

سخنگوی کمیس��یون کش��اورزی مجلس در مورد قانونی بودن یا نبودن 
ترخی��ص بی��ش از ۸۱هزار ت��ن ذرت از گمرک و انتق��ادات وزارت جهاد 
کش��اورزی گف��ت: وزارت صمت، وزارت جهاد کش��اورزی و گمرک هیچ 
تقصیری ندارند. علت اصلی چنین مشکلی مخالفت با توافق نامه بازگشت 
اختیارات س��ابق وزارت جهاد کشاورزی به این وزارتخانه و علت مخالفت 

هم مجهول است.
به گزارش »سبزینه« به نقل از ایسنا، معین الدین سعیدی در مورد ترخیص 
بیش از ۸۱هزار تن ذرت و اختالفات بین وزارت جهاد کشاورزی و گمرک 
ایران بر س��ر موض��وع قانونی بودن یا نبودن ای��ن ترخیص گفت: مدیران 
گمرک توضیحات کافی در این خصوص به کمیسیون کشاورزی داده اند. 
ب��ه نظرم متهم ترخیص این ذرت ها نه وزارت صنعت، معدن و تجارت، نه 
وزارت جهاد کشاورزی و نه گمرک است. علت این جاست که ناهماهنگی 

زیادی در دولت و وزارتخانه ها وجود دارد.
سخنگوی کمیسیون کش��اورزی مجلس با اشاره به توافق نامه بین وزرای 
صنعت، معدن و تجارت و جهاد کش��اورزی مبنی بر بازگش��ت اختیارات 
سابق وزارت جهاد که چندی پیش در کمیسیون کشاورزی تصویب شده 
بود، گفت: لغو این توافق نامه این ش��ائبه را ایجاد می کند که عزم راس��خ 
برای هماهنگی بین دس��تگاه ها وجود ندارد. انداختن توپ بازی به زمین 
گمرک، وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت صمت، پاک کردن صورت مسأله 
اس��ت. مهم ترین اتفاقی که می تواند وضعیت نهاده های دامی و در پی آن 
قیمت مرغ و تخم مرغ را سامان دهد، بازگشت اختیارات سابق وزارت جهاد 

کشاورزی در حوزه بازرگانی به این وزارتخانه است.
وی ب��ا بی��ان این که وزرای دو وزارتخانه موافق چنین تفاهمی هس��تند و 
پیش نویس این تفاهم نامه در اسناد کمیسیون کشاورزی مجلس موجود 
اس��ت، گفت: آقای رزم حس��ینی به نمایندگان قول داده بودند که پس از 
رس��یدن به س��مت وزارت صمت چنین تفاهم نام��ه ای را امضاء کنند، اما 
دلیل مخالفت با این تفاهم نامه برای خود ما هم مجهول اس��ت. رسانه ها و 
خبرنگاران هم باید علت عدم موافقت با بازگش��تن اختیارات سابق وزارت 

جهاد در حوزه بازرگانی را از سخنگوی دولت جویا شوند.
س��عیدی گفت: قانون تصریح دارد که ای��ن اختیارات باید به وزارت جهاد 
کش��اورزی برگردد. پس با توجه به توافق نامه امضاء ش��ده توسط دو وزیر 
امکان بازگشت اختیارات وجود دارد، اما مشروط به موافقت رئیس جمهور 
است. ما از رئیس دس��تگاه قضا و رئیس مجلس درخواست کردیم که در 
شورای هماهنگی سران سه قوه این موضوع را پیگیری کنند، اما تصویب 

چنین موضوعی با رئیس جمهور است.
گفتنی اس��ت روز سه شنبه هفته گذشته ایس��نا از ترخیص بدون مجوز 
محمول��ه ۸۱هزار تن��ی ذرت از گمرک خبر داد و روای��ات وزارت جهاد 
کش��اورزی و گمرک جمهوری اس��المی ای��ران را با هم مقایس��ه کرد. 
پیگیری ه��ا از این حکایت دارد که وزارت جهاد کش��اورزی به ترخیص 
ب��دون مجوز ده ها هزار تن ذرت از گمرک پی ب��رده و در این رابطه طی 
نامه ای به گمرک ایران و با اش��اره به تکلیف مصوبه هیئت وزیران، اعالم 
کرده که اطالعات اتخاذ ش��ده از سامانه بازارگاه از خردادماه سال جاری 
به بعد نش��ان می ده��د که ۸۱هزار تن نهاده ذرت ب��دون دریافت مجوز 
ترخیص ش��ده است. جهاد کش��اورزی همچنین از گمرک خواسته که 
نحوه ترخی��ص محموله های ذرت بدون اخذ مجوز قانونی را بررس��ی و 

اعالم کند.
گمرک همچنین در توجیه اقدام صورت گرفته تأکید کرده که »شرکت 
دریاف��ت کننده ذرت، یک ش��رکت تولیدی و صنعت��ی در زمینه تولید 
فروکت��وز )ش��یرین کننده ای طبیعی که به صورت ف��راوان در میوه ها و 
عس��ل موجود اس��ت( ذرت بوده و هیچ گونه ف��روش و عرضه ای در بازار 
نداش��ته و فاقد کد بازارگاه بوده اس��ت.« گمرک همچنین مدعی شده 
اس��ت که کاالهای ترخیص ش��ده تحت مجوز و نظارت س��ازمان وزارت 
جهاد کشاورزی )سازمان دامپزش��کی و سازمان حفظ نباتات( ترانزیت 
ش��ده، ولی با توجه به نامه وزارت جهاد کشاورزی برای اخذ مجوز از این 
سازمان، ترخیص کلیه محصوالت شرکت مربوطه متوقف شده است که 
این امر موجب توقف خطوط تولیدی این شرکت و طبیعتاً ایجاد بحران 
اش��تغال و توقف تولید الکل در شرایط خاص فعلی شده که این موضوع 
منج��ر به عدم ترخیص مابق��ی محصوالت و الزام به اخ��ذ مجوز و رفع 

تعهدات قبلی شده است.

چند رأس دام سبک در کشور وجود دارد؟
طبق آخرین آماری که مرکز آمار ایران در تابس��تان 
سال جاري منتشر کرده است،حدود 58میلیون رأس 

بز و گوسفند در کشور داریم.

یکی از مسائل مهمی که امسال بخش کشاورزی 
و زیرمجموعه هاي آن به خصوص دام س�بک با 
آن مواج�ه ب�وده ، تأمین نهاده ها اس�ت. به نظر 
شما چه مشکالتی باعث شده نهاده به موقع و با 

قیمت مناسب به دست تولیدکننده نرسد؟
بخش��ی از این مش��کل ب��ه تحریم ه��ا و عدم تأمین 
به موق��ع ارز بازمي گردد، اما بخ��ش اعظم آن به دلیل 
س��وءمدیریتی اس��ت که در این مدت شاهد آن بوده 
و هستیم؛ به ویژه راه اندازی سامانه بازارگاه که نه تنها 
مشکالت را حل نکرد، بلکه باعث شد تولیدکنندگان 

سردرگم هم شوند.
 

مهم تری�ن ضع�ف این س�امانه چیس�ت و چرا 
تولیدکنندگان از آن استقبال نمی کنند؟ 

بهمن ماه س��ال گذشته که س��امانه بازارگاه راه اندازی 
ش��د، هیچ زیرس��اختی برای آن آماده نب��ود و به رغم 
مش��کالتی که داش��ت، آن را جایگزین نظ��ام توزیع 
کردند. قبل از راه اندازی این س��امانه، اتحادیه مرکزی 
ب��ا واردکنندگان و تجار مس��تقیم مذاک��ره می کرد و 
خرید را انجام مي داد و نهاده را به نس��بت درخواست 
و نیاز تولید کنندگان تقس��یم می کرد؛ حتی خرید با 
تخفیف های باال انجام می شد که به سود تولیدکننده 
بود، اما س��امانه بازارگاه تمام تخفیف ها را از بین برده 
است و با وجود این که خرید را انجام می دهیم و هزینه 
آن را پرداخت می کنیم، اما مشخص نیست نهاده چه 
زمانی به دس��ت ما خواهد رسید. در گذشته نقدینگی 
خوبی در اختیار تش��کل های پایین دستی و دامداران 
ب��ود. این نقدینگي متعلق به اعض��اي اتحادیه بود که 
هنگام نیاز، دامدار می توانست خرید خود را انجام دهد 
و هزینه آن را )ب��دون پرداخت کارمزد( بعداً پرداخت 
کند، اما ب��ازارگاه این نقدینگی را ه��م از بین برد. در 
این مدت به رغ��م وعده هایی که درخصوص راه اندازی 
سیس��تم اعتباری داده ش��د، اما بعد از گذشت 11ماه 
هنوز این سیس��تم راه اندازی نشده است. در این بین، 
واگذاری وظایف بازرگانی بخش کش��اورزی به وزارت 
صمت و بازگش��ت دوباره ای��ن وظایف به وزارت جهاد 
کشاورزی هم بی تأثیر نبوده است. مشکل دیگری که 
بارها آن را به وزیر جهاد کش��اورزی اعالم کردیم، این 
اس��ت که بسیاری از تولیدکنندگاني که در روستاها و 
شهرهای کوچک هستند، به اینترنت دسترسي ندارند 
و استفاده از سامانه برایشان مشکل است؛ درحالی که 
از طریق اتحادیه به راحت��ي می توانند نهاده مورد نیاز 

خود را خریداری کنند. مس��أله بعدی این اس��ت که 
راه اندازی سامانه بازارگاه از لحاظ قانونی مشکل دارد. 
گفتنی است بر اساس بند »الف« ماده 25 قانون برنامه 
شش��م »... به مراکز ارائه دهن��ده خدمات و نهاده هاي 
کشاورزي و دامپروري اجازه داده مي شود در چارچوب 
اس��تانداردهاي کیفي خدمات که توس��ط دس��تگاه 
ذي ربط تعیین مي ش��ود، نس��بت به خرید خدمات از 
بخش خصوصي و تعاوني )به جاي تولید خدمات( اقدام 
نمایند.« اما راه اندازی س��امانه ب��ازارگاه تولید خدمت 
اس��ت که بر اس��اس قانون ممنوع بوده و شاهدیم که 
هنوز تمام تشکل ها نتوانسته اند وارد سیستم بازارگاه 
ش��وند و ارتباط آن ها با یکدیگر برقرار ش��ود. شاید در 
س��امانه بازارگاه ظاهراً همه چیز سیس��تمی باشد، اما 
درواقع همه چی��ز برعهده امور دام جهاد کش��اورزی 
استان هاس��ت که به س��لیقه خ��ود نهاده را تقس��یم 
می کنند. جای تعجب اس��ت که وقتی یک سیس��تم 

اشتباه است، چرا مسئوالن روي آن تأکید دارند.
 

با شرایط به وجود آمده، آینده صنعت دام سبک 
را چطور ارزیابی می کنید؟

با ادامه این وضعیت با کاهش تولید دام سبک مواجه 

خواهیم شد. اگر به کشتارگاه ها مراجعه کنید، می بینید 
که گوس��اله های ماده و میش ها در حال حذف ش��دن 
هس��تند، چراکه دامدار توان مالی برای تهیه خوراک 
آن ها را ن��دارد. دامدار از یک ط��رف باید نهاده را که 
75درصد هزینه هایش را تش��کیل مي دهد، با قیمت 
باال تهیه کند و از طرف دیگر اجازه قیمت گذاری روي 
کاالیش را ندارد و دولت با قیمت های دستوری، ضربه 

بزرگی به این بخش وارد می کند. 

شیوع ویروس کرونا چه تأثیری روي این بخش 
گذاشته است؟

ش��یوع کرونا تأثیر بس��یاری بر بازار دام سبک داشته 
اس��ت، زیرا قدرت خرید مردم به ش��دت پایین آمده 
و بس��یاری از مجالس، رس��توران ها، هتل ها و تاالرها 
ک��ه بیش تری��ن خریداران گوش��ت بودن��د، تعطیل 
ش��ده اند. نهادها و سازمان های حمایتی مثل شرکت 
پشتیبانی امور دام و سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنن��دگان هم کاری ب��رای بخش تولید انجام 
نمی دهند و تنها هنر سازمان حمایت هم  اعالم قیمت 
اس��ت؛ قیمت هایی که هیچ س��نخیتی با هزینه های 

تولید ندارد. 

یکی از اتفاقاتی که همیشه بعد از گرانی گوشت 
ش�اهد آن هستیم، جلوگیری از صادرات است. 
این مسأله چه خسارتی به این بخش وارد کرده؟

متأس��فانه در این زمینه مدیریت و سیاس��ت گذاری 
درس��تی وجود ندارد. از خردادماه بارها نامه نوشتیم 
و اعالم کردیم صادرات دام را آزاد کنید و اجازه دهید 
م��ازاد دامي که دولت توان ج��ذب آن را ندارد، صادر 
شود؛ اما تاکنون این اتفاق نیفتاده و حاال یکی از نتایج 
آن این اس��ت که دام مولد به ص��ورت قاچاق درحال 
خروج از کش��ور اس��ت. اکنون همه میش ها آبستن 
هس��تند و خوراک هم برایش��ان موجود نیست و اگر 
وضعیت در دو ماه آین��ده به همین منوال ادامه پیدا 
کند، شاهد س��قط گسترده بره ها خواهیم بود؛ با این 
وضعیت و به سبب پدیده قاچاق با کمبود دام در سال 
آینده مواجه خواهیم ش��د که این مسأله باعث به هم 

خوردن تعادل و تنظیم بازار خواهد شد.

برخی ها ارز دولتی را عامل اصلی وضعیت آشفته 
بازار نهاده می دانند؛ نظر شما هم چنین است؟

خیر، زیرا ح��دود 70درصد دام س��بک و 80درصد 
دام س��نگین کش��ور را تولیدکنندگان خ��رد تولید 

مي کنن��د که به ترتیب کم ت��ر 200 و 100رأس دام 
دارن��د که با ح��ذف ارز دولتی، ای��ن تولیدکنندگان 
خرد از چرخه تولید خارج خواهند ش��د. با حذف ارز 
دولتي و با قیم��ت ارز نیمایی امروز یک تولیدکننده 
 خرد برای 10تن خوراک که نیاز چند روز دام هایش 
اس��ت، بای��د 225میلیون تومان هزین��ه کند که در 

توانش نیست.

یک�ی از مس�ائلی ک�ه صادرکنن�دگان ب�ا آن 
مواجهن�د، پیمان س�پاری ارزی و بازگردان�دن 
ارز حاصل از صادرات به کش�ور است. نظر شما 

درباره این مسأله چیست؟
یکی از منابع تأمین ارز کش��ور، همین بازگش��ت ارز 
حاصل از صادرات اس��ت و در شرایط تحریمی کشور 
این موض��وع اهمی��ت دارد. اکنون ب��رای تأمین ارز 
کاالهای اساسی با مشکل مواجه هستیم که بخشی از 
آن باید از طریق پیمان سپاری ارزی تأمین شود و همه 

باید در این مورد همکاری کنند. 

اکن�ون قیمت دام زن�ده چقدر اس�ت؟ آیا این 
قیمت با هزینه های تولید همخوانی دارد؟

اکن��ون دام زنده حدوداً کیلویی 50هزارتومان قیمت 
دارد، درحالی که دام س��بک مورد بی مهری مسئوالن 
در استان ها قرار دارد. از ابتدای سال تا اواسط مهرماه 
پرواربندی ها عماًل از هیچ نهاده دولتی استفاده نکردند  
و نهاده ه��ای داخل��ی را هم با قیمت ب��اال خریداری 
کردند که با این ش��رایط، قیمت فعلی به هیچ عنوان 

هزینه های تولید را پوشش نمی دهد. 

بع�د از ح�ذف ارز دولت�ی، قیمت واکس�ن هم 
افزایش داش�ته اس�ت. در زمینه تهیه واکسن، 

دامداران با چه مشکالتی مواجه هستند؟ 
متأس��فانه در این زمینه هم با مشکل مواجه هستیم. 
تابس��تان امسال که باید واکس��ن تب برفکی را برای 
برگش��ت دام های س��بک ب��ه نقاط قش��القی تهیه 
می کردیم، نتوانستیم واکس��ن ایرانی فراهم کنیم تا 
این که یک نفر واکس��ن ترکی��ه ای را معرفی کرد که 
قیمت یک شیش��ه آن 750هزار تومان بود، اما بعد از 
یک هفته گفت قیمت یک میلیون تومان ش��ده است. 
سال گذش��ته هم که واکسن های تب برفکی درست 
عمل نکردند و ش��اهد تلفات زیاد دام ها بودیم و وقتی 
هم اعتراض کردیم، س��ازمان دامپزش��کی اعالم کرد 
پیمان��کاری که قرار بود واکس��ن تولید کند، به تعهد 
خود عمل نکرده اس��ت؛ البته مشکل فقط در واکسن 
تب برفکی نبود و تهیه بقیه واکسن ها مثل آگاالکسی 
هم ب��ا قیمت های باالی امکان پذیر ب��ود و در همین 
راستا سازمان دامپزشکی باید در زمینه تهیه و توزیع 

واکسن پاسخگو باشد.
 

از دول�ت و   مهم تری�ن خواس�ته دام�داران 
مسئوالن چیست؟

همان ط��ور که عرض ش��د، دام س��بک واقع��اً مورد 
بی توجهی مس��ئوالن مختل��ف اس��ت. در واقع این 
بخ��ش به امان خدا رها ش��ده و اگر هم��ت و غیرت 
تولیدکنن��دگان آن نب��ود، تا به حال نابود ش��ده بود، 
درحالی که گوش��ت گوسفند پایه قیمت برای تعیین 
نرخ گوش��ت در بازار است و این نگاه باید تغییر کند. 
تنها خواس��ته ما حمای��ت از تولیدکنندگان اس��ت. 
مس��ئوالن هیچ توجهی به بخش تولید ندارند، اما تا 
یک کاال گران می شود، به سراغ تولیدکننده می روند 
و او را مقصر می دانند و محاکمه می کنند؛ درحالی که 
به نیاز و هزینه های تولید بی توجه هستند. اگر دولت 
به دنبال امنیت غذایی و باالبردن کیفیت اس��ت، باید 
امنیت تولیدکننده را تأمین کند. هیچ تولیدکننده ای 
به دنبال گران فروشی نیس��ت. همه ما به دنبال ثبات 
 در بازار هس��تیم تا بتوانی��م در آرامش به تولید خود 

ادامه دهیم. 

خبــر
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 تأثیر کمبود نهاده های دامی 
بر58 میلیون رأس دام سبک

زهرااشرفزاده سبزینه

براس�اس آمار، 58 میلیون رأس دام س�بک در کش�ور وجود دارد که نش�ان دهنده ظرفیت مناس�ب بخش 
دامپروری کش�ور اس�ت، اما پرورش دهندگان این دام ها با بحران های زیادی مانند عدم تأمین و توزیع کافی 

نهاده ها، افزایش هزینه هاي تولید و عدم حمایت مسئوالن مواجه هستند که ادامه این روند سبب خروج 
فعاالن این صنعت از چرخه تولید و کاهش ش�دید تولید گوش�ت قرمز می ش�ود. آن گونه که 

مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی های کش�اورزي دام س�بک کشور می گوید، بخش اعظم 
مشکالت داخلی به سوء مدیریت مسئوالن برمی گردد که نه تنها یار خاطر تولیدکنندگان 
نیستند، بلکه باری بر دوش آن ها هستند. در ادامه گفت وگوی ما با افشین صدر دادرس، 
مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی های کش�اورزي دام س�بک کش�ور، در مورد شرایط 

حال حاضر دام سبک و مشکالت پیش روي فعاالن این بخش می آید.

 مدیرعامل اتحادیه مركزی تعاونی های كشاورزي دام سبک 
در گفت وگو با »سبزینه« عنوان كرد


