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اخبــار

افزایش  200درصدی
قیمتکنجالهسویا

رئی��س هیئتمدیره اتحادیه مرغ تخمگذار اس��تان تهران با بیان اینکه
قیمت کنونی کنجاله سویا نسبت به ماههای اخیر  ۲۰۰درصد و ذرت هم
 ۱۰۰درصد افزایش داشته است ،گفت :با وجود افزایش هزینههای تولید،
هماکنون تخممرغ با قیمتی کمتر از نرخ مصوب در بازار عرضه میشود.
بهگزارش «س��بزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،ناصر نبیپور با
اشاره به اینکه بازار تخممرغ تعریفی ندارد ،اظهار کرد :هماکنون متوسط
نرخ هر کیلو تخممرغ درب مرغداری ششهزار و  ۳۰۰تا ششهزار و ۴۰۰
تومان و معادل شانهای  ۱۲هزار و  ۵۰۰تا  ۱۲هزار و  ۶۰۰تومان است.
او با اشاره به اینکه نرخ تخممرغ در خردهفروشیها مد نظر نیست ،افزود:
قیمت تخممرغ در میادین به قدری کاهش یافته که غرفهداران حاضر به
خرید با نرخی که قرارداد منعقد کردهاند ،نیستند.
نبیپور با بیان اینکه س��ودجویی عوامل واس��طه و دالل به تولیدکننده
ارتباطی ن��دارد ،گفت :در حال حاضر وضعیت ب��ازار تخممرغ به قدری
خراب است که وانتیها اقدام به توزیع تخممرغ میکنند.
این مقام مس��ئول درباره آینده بازار تخممرغ بیان کرد :طبق روال همه
س��اله در ماه رمضان قیم��ت تخممرغ کاهش مییاب��د و همواره انتظار
م��یرود بع��د از ماه رمضان با باز ش��دن مرزها قیم��ت تخممرغ به نرخ
منطقی خود برسد.
او با بیان اینکه  ۲۰تا  ۳۰درصد نهادهها با قیمت مصوب دولتی از سوی
شرکت پش��تیبانی امور دام توزیع میشود ،گفت :هماکنون عمده نهاده
مورد نیاز مرغداران از بازار آزاد خریداری میشود که در هزینه تمامشده
تولید تأثیر بهسزایی دارد.
رئیس هیئت مدی��ره اتحادیه مرغ تخمگذار اس��تان تهران نرخ مصوب
کنجاله سویا را با احتساب هزینههای تولید دو هزار و  ۷۸۰و ذرت را هم
یکهزار و  ۵۰۰تومان اعالم کرد و گفت :این در حالی اس��ت که کنجاله
س��ویا با نرخ پنجهزار و  ۸۰۰و ذرت دو هزار و  ۶۰۰تومان در بازار عرضه
میش��ود .نبیپور قیمت مصوب هر کیلو تخمم��رغ را هفتهزار و ۷۴۰
تومان اع�لام کرد و افزود :با توجه به افزای��ش هزینههای تولید ،قیمت
منطقی هر کیلو تخم مرغ باالی  ۱۰هزار تومان معادل شانهای  ۲۴تا ۲۵
هزار تومان است .این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه مشکلی در
تولید تخم مرغ نداریم ،تصریح کرد :با احتس��اب مصرف داخل ۲۰۰ ،تا
 ۲۵۰تن تخممرغ تولیدی مازاد بر نیاز کشور است ،در حالی که هماکنون
 ۱۰۰تا  ۱۵۰تن تخممرغ به بازارهای هدف صادر میشود.

واکسیناسیون ۸۰هزار رأس دام علیه
تب برفکی در خوشاب طی سال ۹۸

سرپرس��ت شبکه دامپزش��کی خوشاب گفت :جهت پیش��گیری از بروز
بیماری تب برفکی در س��ال  ۹۸خصوصاً س��ه ماهه پایانی س��ال بالغ بر
 ۸۰هزار رأس دام س��بک به صورت  100درصد رایگان علیه بیماری تب
برفکی واکسینه شدند.
بهگزارش «سبزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،محمود ترخاصی
گف��ت :تب خونریزی دهن��ده کریمه کنگ��و از خطرناکترین بیمارهای
مش��ترک بین انسان و حیوان اس��ت .او افزود :شیوع بیماری تب کریمه
کنگو ،بیشتر در فصل گرم س��ال یعنی اواس��ط بهار تا اواخر تابس��تان
همزمان با فصل فعالیت کنه رخ میدهد .سرپرس��ت ش��بکه دامپزشکی
خوش��اب ادامه داد :افراد در مع��رض خطر ابتال به این بیماری کارگران و
قصابان کش��تارگاهها ،پرسنل دامپزشکی ،دامداران و تمامی افرادی که با
دام زنده ،گوشت گرم تازه و آالیش دام سروکار دارند ،هستند.

«سبزینه» شائبه انحصار در واردات نهادههای دام و طیور را بررسیمیکند

4شرکت واردکننده 50درصد نهادههای دام وطیور

سبزینه ملیحه محمودخواه

ی نهادهها ،کمبود در بازار و تخصیص
مدتهاس�ت فعاالن صنعت دام و طیور از گران 
نیافت�ن ارز برای ترخیص نهادهها گل�ه میکنند و یکی از دالیل کمب�ود در بازار را
انحصار در واردات میدانند؛ انحصاری که س�بب آشفتگی در بازار شده و مرغها را
گرسنه نگه داشته است .تمام مشکالت این حوزه در حالیاست که ارز مورد نیاز برای
واردات این نهادهها به صورت دولتی تأمین میشود و به اعتقاد برخی ،وجود انحصار
در واردات از دالیل مشکالت فعلی است ،بهگونهای که  50درصد نهادهها توسط چهار
شرکت وارد میشود .حسن عباسی معروفان ،مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام
کشور ،در گفتوگو با «سبزینه» به شبهات در این زمینه پاسخ میدهد.
با توجه به میزان تولید محصوالت دامی ،تا چه اندازه در
کشور به واردات نهادههای دام و طیور نیاز داریم و این
می�زان واردات برای تأمین چه مقدار از مواد پروتئینی
کشور است؟

ما در ایران برای تولید یکمیلیون تن گوش��ت قرمز که
شامل گاو ،گوس��فند و بز است ،باید علوفه تهیه کنیم.
علوفه این دامها ش��امل ذرت ،س��ویا ،جو ،س��بوس و
ویتامینهایی اس��ت که دامها مصرفمیکنند .در کل
برای تأمین غذای دامها به حدود  18میلیون تن علوفه
نیاز داریم که از این میزان علوفه دومیلیون و  600هزار
تن مرغ و حدود یکمیلیون تن گوشت قرمز استحصال
میشود .برخی از مواد غذایی که مورد استفاده دام قرار
میگیرد ،داخل کشور تولیدمیشود؛ کاه و کلش که از
تهمانده گندم و جو بهدس��تمیآی��د ،یکی از غذاهای
دام اس��ت که داخل کش��ور تولیدمیش��ود و بیش از
هش��تمیلیون تن از غذای دام را شاملمیشود ،اما در
کنار آن باید در حدود  10میلیون تن نهاده برای کمبود
این مواد برای غذای دام به کش��ور وارد ش��ود .دلیل آن
هم این اس��ت که تهیه و تولید این نهادهها در کشور ما
بهصرفه و اقتصادی نیس��ت ،زیرا بهشدت آببر است و
بهدلیل بحران آب در کشور ترجیح دادهمیشود که این
میزان نهاده در داخل کشور تولید نشود ،زیرا یا باید در
داخل کشور گندم کاشته شود یا اینکه تولید نهادههای
دامیرا در اولویت ق��رار دهیم ،اما بهدلیل آنکه گندم
امنی��ت غذایی کش��ور را تأمینمیکن��د و محصولی
اس��تراتژیک اس��ت و میزان آببری آن نسبت به ذرت
بسیار کمتر است ،تولید آن در اولویت قرار گرفته است
و به همین دلیل تصمیم بر این ش��د که ذرت و کنجاله
س��ویا به کشور وارد شود .این در حالی است که ما باید
ساالنه  10میلیون تن سویا و ذرت بهعنوان غذای دام به
کش��ور وارد کنیم که  9میلیون تن آن برای مصرف دام
و طیور است و یکمیلیون تن آن نیز در صنایعی مانند
فروکتوز و گلوکز که مواد اولیه ش��یرینی نوشابه است،
ب��ه کار میرود .درواقعمیت��وان گفت  10میلیون تن
ذرت ،حدود چهارمیلیون تن کنجاله سویا و دومیلیون
تن نیز جو برای تأمین غذای دام و طیور از سایر کشورها
خریداری و بقیه نیز در داخل کش��ور تولیدمیش��ود و
نتیجه همه این نهادهها یکمیلیون تن گوش��ت قرمز
و دومیلیون و  600هزار تن گوش��ت مرغمیش��ود که
لبنیات و ماست نیز در کنار آن تولیدمیشود.

آیا انحصاریشدن واردات روی قیمت تمامشده نهادهها تأثیر منفی نمیگذارد؟

چ ه مق�دار از نهادههای دامو طیور ب�ا ارز دولتی و چه
مقدار با ارز نیمایی واردمیشود؟

نهادههای دامیوارداتی یعنی جو ،ذرت و کنجاله سویا
تا به امروز با ارز چهارهزار و 200تومانی به کش��ور وارد
میشد ،اما درحالحاضر پیشنهاد شده که یکمیلیون
و  200ه��زار تن ذرتی که ب��رای مصارف صنعتی وارد
کشورمیشود ،با ارز نیمایی باشد ،اما بقیه این نهادهها
ب��ا همان ارز چهاره��زار و 200تومانی به کش��ور وارد
میشود .درواقع تخصیص این ارز باعث شده کهبتوان
مرغ را در بازار با قیمت  12هزار تومان خرید و گوشت
را نیز با قیمت  80هزار تومان تهیه کرد .اگر قرار باشد
ارز این مواد نیمایی باشد ،قیمت محصوالت پروتئینی
بیش از دو برابر آنچه که امروز است،میشود.
تفاوت قیمت این نهادهها از کشور مبدأ تا کشور مقصد
چقدر است؟

درحالحاضر ذرت از ش��ش کش��ور رومانی ،آرژانتین،
برزی��ل ،اوکرای��ن ،روس��یه و کامرون خری��داری و به
کشور واردمیشود .جو نیز از روسیه ،رومانی ،برزیل و
قزاقستان وارد و کنجاله سویا هم از هند و برزیل تهیه

وقتی بیش از  400ش��رکت در حوزه واردات محصوالت کش��اورزی فعال هستند ،پس نمیتوان گفت این
واردات انحصاری است .انحصار به این معناست که همه واردات برعهده یک یا دو شرکت باشد یا اینکه دهها
شرکت فعال هستند که زیرمجموعه یک هلدینگ باشند .چنین چیزی نیست .بازار در دست یک شرکت
نیس��ت .انحصار وقتی مطرحمیش��ود که در بازار رانت و مافیا بهوجود بیاید و حیف و میلی در این میان رخ
دهد ،اما وقتی خوراک دام واردمیشود تا پروتئین مورد نیاز مردم تأمین شود ،انحصار حساب نمیشود .اگر
دولت در این خصوص ورود کند،میگویند تجارت نهادهها دولتی شده؛ اما اگر قرار است به بخش خصوصی
واگذار شود ،نباید مدام این موضوع را به بوته نقد کشید ،زیرا برخی سوسیالیستی و برخی سرمایهداری فکر
میکنند ،اما درحالحاضر و در وضعیت موجود هرکسی نهادههای دامیرا برای افزایش میزان تولید و تأمین
پروتئین مورد نیاز مردم کشور وارد کند ،تأیید خواهد شد.
میش��ود؛ مث ً
ال اگر هر ت��ن ذرت در بنادر جنوبی ایران
 200یورو باشد ،در محلی که آن را تهیهمیکنیم150 ،
یورو اس��ت و با هزینههای حملونقلی که به آن اضافه
میشود و با بیمه در بندر امام خمینی (ره) قیمت آن به
 200یورو رسد .البته بسته به مسیری که این بار برای
رسیدن به ایران دارد نیز قیمت متفاوتمیشود .باری
که  30روز حملونقل آن زمانمیبرد ،عالوه بر قیمت
ی درصد ریس��ک ،بیمه جنگی در خلیجفارس و
جهان 
هزین��ه حملونقل نیز به آن اضافهمیش��ود و تازه در
ای��ران به آن تعرفهمیخ��ورد که گاه برخی از کاالها تا
 25درصد مشمول تعرفهمیشوند و همین موضوع در
قیمت تمامشده تأثیرگذار است .هزینه گمرک ،هزینه

بس�یاری از کارشناسان بر این باورند که برخی از نهادههای دامیکیفیت الزم برای استفاده دامها را ندارند.
نظر شما چیست؟

کیفیت ،اس��تاندارد خاصی دارد و کشور ما نیز استانداردهای س��ختگیرانهای برای واردات نهادههای دامی
و مواد غذایی دارد .درصورتیکه گواهی بهداش��تی کش��ور مبدأ نباش��د ،اص ً
ال اجازه حرکت به کشتی داده
نمیش��ود ،اما وقتی این بار به ایرانمیرسد ،س��ازمان غذا و دارو ،سازمان دامپزشکی ،استاندارد و سازمان
قرنطینه از محصول نمونهبرداری میکنند و بعد از آنکه تأیید آنها داده ش��د ،نهاده وارد کش��ورمیشود.
درواقع در چند مرحله کیفیت محصوالت وارداتی سنجیدهمیشود؛ اما مشکل جای دیگری است و نکته این
است که این نهادهها زمان زیادی در بنادر زیر آفتاب باقیمیمانند و رنگشان بهدلیل همین موضوع تغییر
میکند .اگر کیفیت به این معناست ،این موضوع قابل تأیید است ،اما اگر کیفیت بهمعنای محتوای نشاسته
و مواد غذایی آن است ،این موضوع قابل تأیید نیست ،زیرا این محصول تست شده و بعد از تأیید وارد کشور
میشود ،اما اگر محصول پس از واردات بالفاصله توزیع شود ،طعم و رنگ بهتری خواهد داشت.

سازمان غذا و دارو ،تستها و آزمایشهایی که بر روی
آن انجاممیش��ود همه هزینهبر است .حاال دوباره کاال
بار کامیونمیش��ود تا به ته��ران ،آذربایجان یا برخی
دیگر از ش��هرها فرستاده شود که دوری یا نزدیکی راه
هم روی قیمت نهایی تأثیرمیگذارد.
چه میزان از واردات نهادهها برعهده شرکت پشتیبانی
امور دا م کشور است؟

در س��ال  96حدود  18درصد از واردات بر عهده شرکت
پشتیبانی امور دام بود .سال  97این درصد افزایش یافت
و به  24و در سال  98به  34/98درصد رسید و در  52روز
اول امس��ال نیز بیش از  60درصد بازار تأمین نهادهها در
دست شرکت پشتیبانی امور دام قرار داشته و دلیل آن هم
این اس��ت که درحالحاضر بازار از ذخایر این محصوالت
تأمینمیش��ود ت��ا دامداران در این مقط��ع زمانی دچار
مشکل نشوند و تولید از بین نرود تا بانک مرکزی ارز مورد
نیاز را تخصیص ده��د و بخش خصوصی نیز کاالها را به
ب��ازار بیاورد .درحالحاضر بازار با ذخایر موجود در انبارها
تأمینمیشود تا تولید از بین نرود و به همین دلیل میزان
حضور ما در بازار نها دهها این روزها بسیار پررنگ است.
چند ش�رکت در بخش واردات نهادهه�ای دام و طیور
فعالیت دارند؟

 463ش��رکت درحالحاضر در حوزه واردات نهادههای
دام و طی��ور مش��غول به فعالیت هس��تند .از این تعداد

 110شرکت در بنادر جنوب کشور فعالیتمیکنند که
کش��تیهای بزرگمیآورند و تجار بزرگتری هستند.
مابقی ش��رکتها در بنادر ش��مالی حضور دارند و جو و
ذرت بهمیزان دو تا س��ههزار تن از روسیه با کشتیهای
کوچک واردمیکنند که این گروه تقریباً واردکنندگان
خردهپا هستند.
آیا ای�ن موضوع ک�ه  80درص�د از واردات نهادهها در
کش�ور برعهده یک نفر و ای�ن واردات در انحصار یک
شرکت است ،واقعیت دارد؟

میتوانیم بگوییم که واردات بیش از نیمیاز این نهادهها
را چهار شرکت در کشور انجاممیدهند و این موضوع
نه غیرقانونی است و نه مشکلی ایجادمیکند ،بلکه در
این وانفس��ای تحریمها و مش��کالت ارز و سختشدن
واردات کاال این ش��رکتها موفق شدهاند با اعتبار خود
این نهادهها را به کش��ور وارد کنند .درواقع این افراد از
ی کشور استفاده
اعتبار خود برای تأمین نهادههای دام 
میکنند و این سببمیشود که دامها در کشور بیغذا
نمانند و این اتفاق بدی به حساب نمیآید .اگر دیگران
میتوانن��د ،وارد این گود ش��وند و تالش کنند واردات
این نهادهها را در دست بگیرند .هیچ مانع قانونی برای
آنها وجود ندارد ،تجارت آزاد اس��ت و نمیتوان افراد
را مح��دود کرد .این ش��رکتها ارزمیگیرند و میزان
واردات آنها مشخص است.
بسیاری از نهادهها در چند ماه گذشته روی کشتی در دریا
باقی ماند ه و این موضوع س�بب ش�ده بازار نهادهها دچار
آشفتگی شود .آیا راهکاری برای آن در نظر گرفتهاید؟

بس��یاری از نهادهها در چند ماه گذش��ته در بندر امام
خمینی (ره) در کش��تی ،اسکله و بندر ،لنگرگاه و انبار
باقیمانده و علت آن هم این است که منتظر اختصاص
ارز هستند .بحث اصلی آشفته کردن بازار نیست ،بلکه
این بارها قرار است تأمینکننده غذای دام و طیور باشد.
وقتی تیک این نهادهها در سامانه زده نمیشود و ارز به
آنها تعلق نمیگیرد ،این بار باقیمیماند و نمیش��ود
آن را تکذیب ک��رد و درحالحاضر مقدار زیادی نهاده
دامیدر بندر امام خمینی(ره) باقی مانده و هنوز کاری
برای ترخیص آنها نش��ده است .وقتی  18میلیون تن
نهاد ه دامیدر یک سال نیاز است ،به این معناست که
هر ماه بای��د یکمیلیون و  500هزار ت��ن نهاده دامی
به کش��ور وارد ش��ود .اگر هر کشتی  50هزار تن نهاده
به کش��ور وارد کند ،به این معناس��ت ک��ه هر روز باید
یک کش��تی نهاده به کش��ور وارد شود و وقتی بیش از
چهار ماه است این نها دهها باقی مانده ،به همین نسبت
نهاده در کش��ور کاهش یافته و در بندر دپو شده است،
ام��ا درحالحاضر با ذخیرههایی که داش��تهایم ،تالش
کردهایم بازار را از نهادهها خالی نگذاریم.

برخی از کارشناسانمیگویند بهدلیل نبود نهادههای
ی از پودر گوش�ت برای تأمین غذای دام اس�تفاده
دام 
شده است .نظر شما چیست؟

پودر گوش��ت هم معموالً جزئ��ی از جیره غذایی طیور
بوده و غذای طیور بهصورت  ۶۰درصد ذرت ۲۰ ،تا ۳۰
درصد س��ویا و حدود  ۱۰درصد هم پودر گوشت است
و معموالً این پودر اضافه میشود که ایرادی هم در آن
وج��ود ندارد و این موضوع ربطی به بود و نبود نهادهها
ندارد .درحالحاضر مشکلی در تأمین سویا و جو وجود
ندارد و تنها در تأمین ذرت دچار مشکل شدهایم.

