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دام ،طیور و آبزیان
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رئيس هیئت مدیره اتحاديه تعاونيهاي فرآوردههاي لبني ايران در گفتوگو با «سبزینه»:

سبزینه

البيگري در صنف صنايع لبني چشمگير است
خالق ناصری

رئيس هیئت مدیره اتحاديه تعاونيهاي فرآوردههاي
لبني ايران معتقد اس��ت البيگ��ري در صنف صنايع
لبني بس��يار چشمگير است و سبب ش��ده بسياري
از کارخانهها در شهرس��تانها و اس��تانها تعطيل و
در عوض کارخانجات ب��زرگ و صاحب قدرت فربهتر
شوند .وی نتيجه اين اتفاق را افزايش مهاجرت ميداند
و پيشبيني ميکند ادامه اين روند ميتواند به افزايش
آس��يبهاي اجتماعي منجر شود .متن زير مصاحبه
روزنامه «سبزينه» با اين مسئول است.
رئيس هیئت مدیره اتحاديه تعاونيهاي فرآوردههاي
لبن��ي ايران گف��ت :اتحاديه تعاون��ي توليدکنندگان
فرآوردههاي لبني ايران متش��کل از  13تعاوني است
و در اس��تانهايي که توليد عم��ده لبنيات را بر عهده
دارن��د ،فعاليت ميکنن��د .در اين تعاونيه��ا بالغ بر
800کارخان��ه زيرمجموعه تعاونيها حضور دارند که
در ح��ال حاضر بيش از  400کارخانه فعال هس��تند
و متأس��فانه بقيه آنها تعطيل شده و فعاليتي ندارند.
ف��رآوري 50درص��د واحده��اي لبني ايران توس��ط
کارخانههاي تحت نظر این تعاونيها انجام میش��ود
و بيش از 85درصد ش��ير يارانهاي ایران نيز در اختيار
تعاوني توليدکنن��دگان فرآوردههاي لبني ايران بود،
ي رخ داد و عدهاي که
اما متأس��فانه يکسري البيگر 
توان توليد زياد نداش��تند ،رشد کردند و سبب شدند
تع��دادي از واحدهاي کوچک و متوس��ط ما که توان
رقابت نداشتند ،از صحنه توليد خارج شوند؛ شايد هم
سياست بر اين بود که از ظرفیت اشتغال شهرستانها
کاسته و به ظرفیت اشتغال پايتخت افزوده شود.
سهم30درصدی تولید
از هدفمندی یارانهها داده نشد
علياحسانظفري در گفتوگو با «سبزینه» با تأکيد
بر اينکه دولت ام��روزه به افزايش توليد کمتر کمک
ميکن��د ،ادامهداد :در قانون هدفمندي يارانهها مقرر
شد که بيش از 30درصد درآمد يارانهها به توليد داده
ش��ود تا ش��اهد رونق در اين بخش باشيم ،اما ن ه تنها
اين اتفاق نیفتاد ،بلکه تمام فشار دولت بر بخش توليد
وارد ش��د؛ در واق��ع از دولت توقع کمک به اين بخش
را نداريم و مهمترين درخواست ما اين است که چوب
الي چ��رخ توليدکنندگان نگذارد .قان��ون و مقررات
آزمايشي که هيچکدام هم نتيجهاي دربر نداشتهاند،
گاهي مانع حرکت و س��بب توقف توليد میش��ود .از
س��وي ديگر ،گروهي با البيگري و اهرمهاي دس��ت
دولت اختالف طبقاتي فاحشي را بين توليدکنندگان
به وجود آوردهاند و در حال حاضر فضايي ايجاد ش��ده
اس��ت که برخي از ش��رکتها با ای��ن روش قدرتمند
ش��دهاند و اين سبب ميش��ود که واحدهاي توليدي
شهرستانها در استانهاي کمبهره تعطيل شوند.

70درصد واحدهاي شهرکهاي صنعتي
تعطيلهستند
وی افزود :در حال حاضر بيش از 70درصد از واحدهاي
ش��هرکهاي صنعتي تعطيل هس��تند ،ام��ا هرچه به
تهران نزديکتر ميش��ويم ،رونق توليد بيشتر اس��ت
و اين نش��ان از سياست اش��تباه دولت دارد .واحدهاي
بزرگ نزديک تهران ميتوانند چرخ خود را بچرخانند،
ام��ا واحده��اي کوچکي که در اس��تانها جهت ایجاد
اش��تغال برای جوانان و جلوگي��ري از مهاجرت آنها
به راه افتاده بود ،به دليل مش��کالت ايجادشده تعطيل
هس��تند و آنهايي هم که هنوز سر پا ماندهاند ،روز به
روز فشارهاي زيادي را تحمل ميکنند که اين فشارها
از سوي س��ازمانها و ارگانهايي مانند سازمان تأمين
اجتماعي ،واحدهاي نظارتي و ...وارد ميشود.
ظفري ادام��ه داد :در نهايت کنترلي که بر واحدی
کوچک در يک شهرس��تان توسط وزارت بهداشت
ص��ورت ميگي��رد ،بس��يار بيشتر از نظ��ارت بر
واحدهاي ب��زرگ در پايتخت اس��ت؛ در حالي که
ميزان تولي��د در واحدهاي بزرگ چن��د صد برابر
واحدهاي کوچک است .در مقابل ،بسترهاي رشد
نيز ب��راي واحدهاي بزرگ بيشتر فراهم اس��ت و
اينها در کنار هم س��بب ايجاد اختالف طبقاتي در
بين واحدهاي توليدي ميشود.

همه استفادهکنندگان از ارز 4هزار و  200توماني
تهراني هستند
وي با اش��اره به اينکه همه اس��تفادهکنندگان از ارز
چهارهزار و  200توماني تهراني هس��تند و هيچکدام
از واحدهاي شهرس��تاني توان اس��تفاده از اين ارز را
ندارند ،تأکيدکرد :اين نش��ان ميدهد که واحدهاي
شهرس��تاني عقبتر ميمانند .يک واحد متوسط در
اطراف ته��ران بايد براي 300هزار ي��ورو ارز مدتها
معط��ل بماند ،ام��ا واحد توليدي ديگ��ري ميليونها
دالر ارز دريافت ميکند ،بدون آنکه بخواهد مراحل
سخت بوروکراسي اداري را طي کند.
ظفري با تأکيد بر اينکه قيمت مصوب ش��ير دوهزار و
 900تومان به عالوه و منهاي هفت درصد براي هر ليتر
است ،ادامهداد :در کشور ما قيمتها در شرايط تحريم
لحظهاي شد ه و کارشناسيها بايد بر اساس مستندات
روز ص��ورت گيرد؛ درواقع مس��تندات ما هر روز تغيير
ميکند و وقتي تس��ليم متغيرها هس��تيم ،نميتوانيم
قيمتی ثابت تعيين کنيم .دولت قيمت امروز ش��ير را
نسبت به شش ماه گذشته تعيين ميکند ،در حاليکه
ت همه محصوالت هستيم .دولت
ش��اهد نوس��ان قيم 
20درصد هزینه حمل و نقل را باال ميبرد ،در حالي که
اص ً
ال اين موضوع را براي قيمت شير در نظر نميگيرد
و مد نظر قرار نميدهد که چند روز قبل قيمت ش��ير
خام را تعيين کرده و بدون محاسبه آن 20درصد حمل
و نقل را به قيمت شير اضافه ميکند .وقتي هم قيمت

ي تأثير مستقيم دارد
قيمت نهادهها بر صنعت دامپرور 

ظف��ري در خصوص نها دهها و تأثير قيمت آنها بر حوزه صنايع لبنيگفت :قيمت نهادهها بر دامپروريها
تأثير مستقيم دارد ،اما در کل ما زنجيره هستيم و تغيير قيمتها محصوالتما را نيز تحت تأثير قرار ميدهد
و بايد تاوان اش��تباه زنجيرههاي اول را ما و مصرفکننده بدهيم .در حال حاضر واردات نهادهها در انحصار
چند کارخانه قرار دارد و اين موضوع بازار س��ياه ايجاد کرده است .گاهي اوقات اعالم ميکنند ذرت و سويا
وجود ندارد ،اما داللها و واس��طهها این دو محصول را دارند و به قيمت آزاد هم ميفروش��ند .در اينجا اين
سؤال مطرح ميشود که چطور اين محصوالت به دست واسطهها رسيده است؟
وی با انتقاد از وزراي پيش��ین جهاد کش��اورزي تأکيد کرد :میدانيم کار بزرگ دردسرهاي بزرگ هم دارد،
اما اگر کارها بهدرس��تي انجام ميش��د ،مشکالت امروز را نداشتيم .مش��کالت امروز ما از مشکالت توليد
در س��الهاي جنگ بيشتر ش��ده اس��ت .با وجود اينکه در اين سالها
تالشهاي بس��ياري صورت گرفته و در کارخانهها ماشينآالت بهروزي
نصب شده است ،اما متأسفانه چرخ توليد را با قانون و مقررات بستهاند و
هر جا توليد خواست رشد کند ،چوب الي چرخ آن گذاشتند.
ظفری ادامه داد :از دس��تگاههاي اجرايي مرتبط تقاضا داريم به البيگري
معتقد نباش��ند ،زيرا در نهايت کشور ضرر ميکند و مصرفکننده از اين
ش��رايط به ستوه ميآيد .تعطيلشدن واحدهاي کوچک در شهرستانها
ميتواند در نهايت مهاجرت و افزايش آس��يبهاي اجتماعي را به همراه
داشته باشد.
محصول باالتر ميرود ،معترض ميش��ود ،در حالي که
قيمت حمل و نق��ل و جابهجايي بر قیمت محصوالت
لبني تأثيرگذار اس��ت .وی تصریح ک��رد :قیمت مواد
بس��تهبندي نيز بر اس��اس همين روند تغيير ميکند.
چگونه ممکن اس��ت قيمت محصولي که قرار است در
اين بستهبنديها به بازار عرضه شود ،تغييري نکند .اين
فشارها توليدکنندگان را بسيار نگران و آشفته ميکند.
رئي��س هیئت مدیره اتحاديه تعاونيه��اي فرآوردههاي
لبني ايران از برخي انجمنهاي همصنف خود نيز گاليه
و تصريحکرد :از مدتي پيش بنا بر اين شد که نمايندگان
س��ه انجمن و تش��کل اين صنف يعن��ي اتحاديه تعاوني
توليدکنن��دگان صناي��ع لبني ايران ،به هم��راه اتحاديه
صناي��ع لبني و انجمن صنايع لبني از واحدهاي توليدي
دي��دن کنند .اي��ن اتفاق افتاد و هم��ه اعضاء به تکتک

واحدها رفتند و نمايندهها پاي تمام صورتجلس��ات را
امضاء کردن��د ،اما پس از آن صحبتهايي در رس��انهها
مطرح ش��د که زياد منطبق بر واقعيت نيس��ت؛ درواقع
آنها در رسانهها یک چيز ميگويند ،اما مستندات اعداد
و ارقام ديگري را نشان ميدهد.
تولید20هزار تن کره
از شیر خشکهای تولید داخل
وی گف��ت :در فاصل��ه زماني بهمنم��اه  98تاکنون،
ب��ه دليل کاهش مصرف ش��ير و فرآوردههاي لبني و
وجود مازاد توليد ش��ير خام ،حدود 53هزار تن شير
خشک در کشور ذخيره شده است؛ از اين رقم حدود
هشتهزار تن صادر شد و  45هزار تن در انبارها مانده
و ارزش کيفي آن در حال کاهش است .اين رقم توليد

شير خشک در کشور باعث شد که حدود  20هزار تن
کره در کشور توليد شود؛ با وجود اينکه ارز چهارهزار
و 200توماني واردات اين محصول حذف ش��ده بود،
ب��ازار اين محصول بدون افزايش قيمت ،کنترل و نياز
بازار از داخل کش��ور تأمين شد .ظفري تأکيدکرد :از
س��ال گذشته حدود 45هزار تن کره با ارز چهارهزار و
 200تومانی به کشور وارد شده که  15هزار تن آن در
کشور توزيع و بقيه صرف توليد مواد ديگر و صادر شده
است و اين چيزي جز رانت نميتواند باشد.
وی گف��ت :در حال حاضر براي جلوگيري از گذش��ت
تاريخمصرف ش��ير خش��ک ذخيرهش��ده در کش��ور،
بای��د 15هزار تن از اي��ن محصول صادر ش��ود ،اما با
س��نگاندازي چن��د صادرکننده ب��زرگ محصوالت
لبني و شيرخشک مواجه ش��ده است؛ اين شرکتها
ب��ه دنبال جلوگي��ري از از بينرفتن انحص��ار در بازار
صادرات محصوالت لبني و ش��ير خشک هستند ،زيرا
يک عده از کارخانهها زيرمجموعه ما هستند و عدهای
دیگر از این کارخانهها نيز زيرمجموعه ساير اتحاديهها
و انجمنه��ا ق��رار دارند و در واقع اين موضوع س��بب
شده است رقابتی ناس��الم در اين ميان شکل بگيرد و
با واحدهاي ما اختالف پيدا کنند .ظفری با اش��اره به
اينکه مش��وقهاي صادراتي سال  85از طرف انجمن
صنایع لبني به تاراج رفت ،تأکيدکرد :مگر ميش��ود
ش��رکتي هيچ خريدي نداش��ته باش��د ،اما ميلياردها
تومان به عنوان تش��ويقي دريافت کند .رئيس هیئت
مدی��ره اتحاديه تعاونيه��اي فرآوردههاي لبني ايران
ادامهداد :از دو سال قبل صادرات شير خشک ممنوع
ش��ده بود .چندي پيش پنجهزار تن ش��ير خشک به
کشور سوريه صادر شد ،اما پس از مدتي مشخص شد
نماينده انجمن صنایع لبني يکهزار تن آن را فروخته
اس��ت .پس از آنکه دوبار صادرات 10هزار تنی ش��ير
خشک آزاد ش��د 70 ،درصد آن را کارخانههاي تحت
نظر انجمن صنایع لبني به فروش رساندند ،اما در حال
حاضر که صادرات 10هزار تن ديگر آزاد ش��ده است و
برخي از کارخانههايي که زير نظر اتحاديه صنايع لبني
فعاليت ميکنند ،قرار اس��ت س��همي در اين صادرات
داشته باشند ،انجمن صنايع لبني اعتراض کرده و مدام
در رسانهها اعالم ميکند که رانت بهوجود آمده است.
لبني
ارزانفروشي فرآوردههاي 
در بازارهاي صادراتي
وی ب��ا انتق��اد از ارزانفروش��ي فرآوردهه��اي لبني
در بازاره��اي صادرات��يگفت :چند ش��رکت محدود
صادرکننده عم��ده محصوالت لبني به کش��ورهاي
همس��ايه هس��تند که محصوالت خود را با يکسوم
قيمت ترکيه و عربستان سعودي میفروشند و درواقع
ارزانفروش��ي و در بازار دامپين��گ ايجاد میکنند و
باعث میشوند ديگر شرکتهاي ايراني امکان حضور
در اين بازارها را نداشته باشند.

اخبارخط
روی
رئيس هيئت مديره انجمن صنفي گاوداران:

اعمال تعرفه بر صادرات شير خشک
جلوي صادرات آن را ميگيرد

رئيس هيئت مديره انجمن صنفي گاوداران با بيان اينکه توليدکنندگان
از ش��رايط خريد دام مازاد از س��وي دولت ناراضي هستند ،گفت :اعمال
تعرفه بر صادرات ش��ير خشک جلوي صادرات اين محصول را ميگيرد.
بهگزارش «س��بزینه» به نقل از مهر ،سيد احمد مقدسي درباره مباحث
مطرح ش��ده مبني بر نارضايتي دامداران از خريد گوش��ت مازاد توسط
ش��رکت پش��تيباني امور دام گفت :براس��اس توافق ما ب��ا وزارت جهاد
کشاورزي ،س��ازمان حمايت و شرکت پشتيباني امور دام مقرر شده بود
که دولت هر کيلوگرم گوش��ت دام سنگين را به صورت بستهبندي شده
پنج تکه و بدون استخوان درب سردخانه 72هزار و  500تومان خريداري
کند ،اما س��تاد تنظيم بازار رقم خريد را  70هزار تومان ابالغ کرد .وي با
اش��اره به اينکه اين خريد تنها مربوط به دام س��نگين است ،افزود :قرار
است دولت ذخاير استراتژيک را با اين خريد از محل توليد داخل تأمين
کند ،اما ب��ه دليل اينکه دوهزار و  500تومان از قيمت اوليه کم کرده و
همچنين بهدلیل شرايط خريدي که تعيين شده است ،دامداران رضايت
چنداني از آن ندارند .مقدسي تصريح کرد :توليدکننده قصاب نيست که
بتواند کشتار ،بياستخوان کردن و بستهبندي گوشت را انجام دهد و توان
چنين کاري را ندارد .در حال حاضر به دليل اين مسائل عرضه گوشت از
سوي دامداران به شرکت پشتيباني امور دام محدود است .وي ادامه داد:
پيشنهاد ما به شرکت پشتيباني دام اين است که دام را به صورت زنده از
توليدکننده بخرد و خود آن را به کشتارگاه بفرستد ،چون دامداران توان
اين کار را ندارند .مقدس��ي در بخش ديگري از س��خنان خود با انتقاد از
تصميم دولت براي وضع تعرفه بر صادرات شيرخشک گفت :در تمام دنيا
به صادرات يارانه ميدهند و دولت ما با اين کار مانع صادرات ميشود .وي
با اشاره به اينکه سالي 200ميليون دالر از کشور براي واردات کره خارج
ميشود ،خاطرنشان کرد :صادرات شير خشک منجر به ارزآوري ميشود.
نياز کش��ور به ش��ير خشک س��االنه حدود 60هزار تن است و ميتوانيم
بين  110تا 120هزار تن از این ماده توليد و مازاد آن را نيز صادر کنيم.

زيان6هزار توماني مرغداران
در فروش هر کيلو تخممرغ

رئيس هيئت مديره اتحاديه مرغ تخمگذار استان تهران گفت :هماکنون
متوسط نرخ هر کيلو تخممرغ درب مرغداري هفتهزار تومان است که با
نرخ مصوب دو هزار و  500تومان فاصله دارد .بهگزارش «سبزینه» به نقل
از باش��گاه خبرنگاران جوان ،ناصر نبيپور با اشاره به اينکه بازار تخممرغ
تعريفي ندارد ،اظهار کرد :با توجه به افزايش هزينههاي توليد ،قيمت تمام
ش��ده هر کيلو تخممرغ 13هزار و  200تومان است که عرضه با نرخهاي
فعلي بيانگر زيان ششهزار توماني مرغداران در فروش هر کيلو تخممرغ
است .نبيپور با انتقاد از ممنوعيت صادرات تخممرغ بيان کرد :مسئوالن
امر تعرفه چهارهزار توماني براي صادرات تخممرغ گذاشتهاند که متأسفانه
به گمرک ابالغ نشده است .رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار با
انتقاد از رشد چشمگیر قیمت نهادههای دامی در بازار بیان کرد :هماکنون
هر کیلو کنجاله س��ویا ،هفتهزار و  ۴۰۰و ذرت دوهزار و  ۷۰۰تومان در
بازار س��یاه عرضه میش��ود که کنجاله با نرخ مصوب خود  ۳۰۰درصد و
ذرت ۱۰۰ ،درص��د اختالف دارد .نبیپور درباره آخرین وضعیت صادرات
تخم مرغ بیان کرد :بنا بر آمار ،در س��ه ماه نخس��ت س��ال ۴۵ ،هزار تن
تخممرغ به بازارهای هدف صادر ش��د که این میزان برابر با کل صادرات
سال گذشته است.

آگهی مزایده عمومی ( -نوبت اول)  -چاپ اول
شهرداری بابل در نظر دارد به استناد بند  5صورتجلسه مورخه  98/11/27شورای اسالمی شهر بابل اقالم اقساطی و ماشینآالت خود را برابر قیمت کارشناسی و از طریق مزایده عمومی به فروش برساند:
موضوع و محل مورد مزایده

مبلغ پایه کارشناسی (ریال)

سپرده شرکت در مزایده (ریال)

اقالم اسقاطی و ماشین آالت کارخانه آسفالت

4/900/000/000

245/000/000

مینی بوس بنز قابل بازسازی و اورهال تیپ /309مدل /1364رنگ آبی خاکستری روغنی/چهار سیلندر /گازوئیل سوز/
شش چرخ با شماره موتور  33491110099576و شماره شاسی  11131164016814و شماره انتظامی 51ع782062

750/000/000

27/500/000

گریدر چرخ الستیکی کوماتسو مدل  GD705-Rبه شماره سری  12310به قدرت  180اسب بخار /با پروانه گمرکی
 32148مورخ  1362/5/23قابل بازسازی و اورهال

5/500/000/000

275/000/000

تانکر مازوت سالم2000لیتری(یک عدد) – لوله فیلتر خاک پشت نگهبانی(یک سری) روغن تانکر منبع هیتر حرارتی
با تابلو و شاسی (یک سری) -تابلو برق آسفالت با تجهیزات(یک دستگاه) – تابلو برق میز پیانویی با متعلقات،
کنتانکتورها ،و رله ها و گیج هاا(یک دستگاه) -منبع ذخیره فیر مستهلک(3عدد) -تانکر مازوت(یک عدد)
-د اتاقک فلزی(یک عدد) -سیلو سنگ شکن همراه شاسی (یک دستگاه)

2/750/000/000

137/500/000

اقالم اقساطی و مستهلک سازمان پارکها و فضای سبز

126/500/000

6/500/000

اقالم اقساطی کارخانه کمپوست انجیل سی

267/500/000

13/500/000

اقالم اقساطی سکوی انتقال زباله

2/557/900/000

128/000/000

اقالم اقساطی واحد تاسیسات و انبار مرکزی

788/000/000

39/500/000

متقاضیان محترم میتوانند از تاریخ 99 /05/20تا تاریخ  9۹ /05/2۹همراه با معرفي نامه به واحد قراردادهای شهرداری مراجعه و اسناد را دریافت و پس از بررسی ،پیشنهاد خود را به
همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و با فیش واریزی به همین مبلغ به حساب  0105707039007نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد لیست تحویل دبیر خانه
شهرداری نمایند.
آخرین مهلت تحویل اسناد تا ساعت  ۱۴روز چهار شنبه مورخ  99/05/29می باشد.
بازگشایی پاکات رسیده در روز چهارشنبه مورخ  99/05/29راس ساعت  14:15می باشد.
متقاضیان از تاریخ چاپ اگهی میتوانند همه روزه از اقالم مورد مزایده بازدید به عمل آورند.
سپرده نفرات اول ،دوم و سوم مزایده تا زمان واریز وجه مورد مزایده نزد شهرداری خواهد ماند و پس از انجام تشریفات قانونی نقل وانتقال نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.
پرداخت کلیه هزینههای مربوط به نقل و انتقاالت بر عهده برنده مزایده میباشد.
متقاضیان جهت دریافت اطالعات بیشتر از جزئیات مورد مزایده بتوانند با شماره  01132208127انبار مرکزی شهرداری بابل تماس حاصل فرمایند.
به پیشنهادات مبهم و مخدوش و نقد به ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات  ۰۱۱-۳۵۱۵۲۲۵می باشد.

سید مجتبی حکیم  /شهردار بابل

