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روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

گالیه تولیدکنندگان از رانت و هزینه های اضافه حمل نهاده ؛ خراسان راهکارها را بررسی کرد

«پشت بارنامه» روی دوش مردم!
مسعود حمیدی /خروجی باال بودن هزینههای
تولید محصوالت دامی ،گرانی گوشت و تخممرغ
اســت امــا تولیدکنندگان و مــدیــران کشاورزی
استانمعتقدندباسهراهحل؛حملنهادهبهوسیله
شبکه ریلی ،واگذاری مدیریت توزیع نهاده توسط
پشتیبانی امور دام و رفع انحصار از حمل نهاده
توسط باربریهای واردکننده نهاده ،می توانند
هزین ه های تما م شده حمل و نقل را کاهش دهند
ودرنتیجهگوشتوتخممرغارزانتربهدستمردم
برسد.
مسئله گرانی یا افزایش قیمت نامتعارف کاالهای
اساسیمانند،گوشتقرمز،گوشتمرغ،تخممرغ،
لبنیات و امثال آن در وهله اول موجب نارضایتی،
گالیه و اعتراض مردم میشود و در میانمدت و
بلندمدت حذف گروه کاالیی از سبد خانوار و مورد
تهدید قرار گرفتن امنیت غذایی و سالمتی مردم
ک است.
را موجب میشود که آثار آن بسیار خطرنا 
عموم مــردم راهحــل را در مبارزه با گرانفروشی
و تشدید نظارت و برخورد با متخلفان میدانند
و بــدون شک ایــن امــر باید انجام شــود ،فــارغ از
این که برخوردهای قانونی انجام شده تاکنون
بازدارندگی الزم را نداشتهاند زمانی که بازرس
بر اســاس قانون بخواهد با متخلف برخورد کند
متوجه میشود که بهطور مثال یک سوپرمارکت
هر کیلو تخممرغ را گرانتر از قیمت مصوب دولت
از عمدهفروش خریداری می کند و وقتی بخواهد
با عمدهفروش برخورد کند استنادات فروشنده
بیانگر آن است که عمدهفروش هم مجبور شده
است قیمت تخممرغ را بیشتر از نرخ مصوب از
تولیدکنندهخریداریکند.تولیدکنندهنیزعوامل
زیادی را معرفی میکند که موجب افزایش هزینه
تولید شدهاند ،به طور مثال قیمت نهاده دامی و
دارو چند برابر شده  ،دستمزد کارگر  50درصد
افزایشداشته،قیمتآب،برقوگازهمافزایشپیدا
کرده ،خشکسالی و تنش گرمایی هم به این دالیل
افــزودهشده است .لذا اگرچه در ظاهر فروشنده
خرد قیمت تخممرغ را گرانتر فروخته است اما
زنجیره چندوجهی عوامل مؤثر برافزایش قیمت
اینمحصولپیچیدهاندونمیتوانبابرخوردقهری
صرف جلوی افزایش قیمت تخممرغ را گرفت.
تمامی عــوامــل بــا نسبت مشخصی در افزایش
هزینههایتولیدمحصوالتوگرانیآنبرایمردم
تأثیرگذارهستند؛بنابراینبایدهرکدامازعواملرا
بهصورتمجزامدیریتکردتاتأثیرمنفیآنهارادر
قیمت تمامشده محصولی مانند تخممرغ کاهش
دهیم.اینمقدمهبیانشدتابهبررسییکیازعوامل
مهم و تأثیرگذار در افزایش یا کاهش هزینه تولید
محصوالتپروتئینیمانندمرغوتخممرغوگوشت
قرمزوحتیلبنیاتیعنی«نهادهدامی»بپردازیم.
نوسانات قیمت نهاده دامــی در طول چند سال
گذشته بسیار زیاد بوده که برخی از نوسانات در
سطح ملی (مانند وضعیت اقتصادی و کمبود ارز
بــرای واردات) و برخی هم در سطح بینالمللی
(مانند تحریمها) قرارگرفته و بعض ًا اجتنابناپذیر
هستند اما بعضی عوامل دیگر ناشی از مدیریت
ضعیف و تخلفات در بــازار و حضور دالالن است.
یکیازاینعواملکهبهشدتدرتعیینقیمتنهاده
در بازار کشور و به خصوص استان خراسان رضوی
نقشایفامیکند«حملونقلنهادهدامی»است.
بنا بر آمارها ساالنه 2.5میلیون تن نهاده دامی در
استان خراسان رضوی مصرف میشود که عمده
آن ذرت و کنجاله سویاست که میتوان گفت 95
درصد این دو نهاده وارداتــی هستند.اما مسئله
به وارداتی بودن این نهادهها ختم نمیشود بلکه
 80درصد این نهادههای وارداتــی از طریق بندر
امام خمینی(ره) در استان خوزستان وارد کشور
میشوند .مشکل از این جا کلید میخورد؛ فاصله
 1750کیلومتری که باید نهادهها از بندر امام
بارگیری شود و به دست دامــداران و مرغداران
استان برسد .بر اساس آمار گمرک کشور ،سال
گذشتهبیشاز 13میلیونتننهادهدامیبهارزش
حدود 4میلیارددالرواردکشورشدهاستکهسهم
استان خراسان رضوی از این حجم واردات نهاده
دامی حدود  2.5میلیون تن بوده است .بارگیری
وانتقالاینحجمازنهادهتوسطشبکهحملونقل
جادهایوکامیونهاانجاممیشود.
•مشکلازکجاکلیدمیخورد؟

فارغازاینکهکشورهماکنونبرایجابهجاییاین
حجمکاالونهادهدامیوارداتیبهکشورازبندرهابه
استانهایمبدأبامشکلکمبودناوگانحملونقل
جــادهای روبه روست ،اگر نهاده دامی بهموقع به
دست دامدار نرسد تا خوراک گله دام و طیور خود
کندبادومشکلاساسیمواجهمیشود؛اولاینکه
مجبورمیشودنهادهدامیموردنیازخودرابهانحای

مختلفازبازارآزادتهیهکندزیرانمیتوانددامخود
را گرسنه بگذارد ،قیمت نهاده دامی در بازار آزاد
فارغ از این که این نهاده چگونه و توسط چه کسانی
در بازار آزاد توزیع میشود آنهم در شرایطی که
وارداتنهادهدامیکام ً
الانحصاریوتوسطدولت
مدیریتمیشودحداقلدووسه برابرقیمتمصوب
ودولتیآناستوخروجیاینرویهباالرفتنقیمت
تمامشدهتخممرغ،مرغوگوشتتولیدشدهخواهد
بود و دامدار یا تولیدکننده ناچار است برای جبران
هزینهتحمیلشدهبرایخرید سهبرابرقیمتنهاده
دامی از بازار آزاد تولیدات خود را با قیمتی باالتر از
نرخمصوببهبازارعرضهکنددراینشرایطبازاربا
گرانیمحصوالتپروتئینیروبهرومیشودودلیل
آنباالرفتنهزینهتولیدبرایتولیدکنندهاست.
امامشکلدیگریکهبحرانراتشدیدمیکندزمانی
است که نهاده دامی به هر دلیلی به دامدار نرسد و
بازار آزاد هم قادر به تأمین نیاز نهاده دامی حتی با
چندبرابرقیمتدولتیبرایدامدارومرغدارنباشد
در چنین شرایطی دامــدار ناچار میشود سویای
خوراکی از فروشگاهها خریداری یا نان خشک را
از نانواییها تهیه کند تا بتواند خوراک دام خود را
تأمینکندوجلویتلفشدنگلهدامخودرابگیرد،
این پدیده سال گذشته بارها در استان خراسان
رضوی رخداده است .بدتر آن که به دلیل همین
نبود نهاده ،دامــدار یا مرغدار ناچار میشود دام
مولد و مرغ تخمگذار خود را کشتار کند زیرا قادر به
تأمین خوراک برای دام خود نیست و از سوی دیگر
میزانجوجهریزیهانیزبهدلیلترسازنبودنهاده
دامیکاهشپیدامیکند.درچنینشرایطیبازار
بابحرانکمبودگوشتمرغ،تخممرغوگوشتقرمز
روبه رو میشود و شاهد صفهای طوالنی مردم
برایخریدمرغوتخممرغوگوشتخواهیمبود.
مقصر هیچ کــدام از ایــن شرایط به وجــود آمده
تولیدکننده،مرغداریادامدارنیستزیراشرایطبر
تولیدکننده تحمیلشده است .رویهای که دولت
برایخریدنهادهدامیواصالحوضعیتوجلوگیری
از دخالت و کاهش تعداد واسطههای توزیع نهاده
دامیدرکشوردرنظرگرفتهاست«سامانهبازارگاه»
است .دامــداران اعم از مرغداران یا گــاوداران با
ورود به این سامانه بر اساس تعداد گله دام خود و
ن شده به سفارش نهاده دامی اقدام و
سهمیه تعیی 
پول نهاده خریداریشده را بهحساب دولت واریز
میکنندتانهادهبعدازتأمیندراختیاردامدارقرار
بگیرد.بعدازتخصیصنهادهحالنوبتبهترخیص
نهاده از گمرک و بارگیری آن به استان توسط
کامیونها ست .اما گره کار دقیق ًا همینجاست؛
نهاده دامی که یک ماه پیش خریداریشده و باید
امــروز خــوراک دام شود با تأخیر چند روزه و چند
هفتهایروبهرومیشود.سالگذشتهکامیونداران
دراعتراضبهنرخ«هزینههایحملونقل»اعتصاب
کردند و نهادهای از بندر بارگیری نشده و دامدار به
نهادهخریداریشدهنمیرسدوبرسردوراهیخرید
نهاده با قیمت چند برابر از بازار آزاد یا کشتار دام
مولد خود میماند که خروجی هر دو مسیر گرانی
تولیداتدامیدربازاراست.
•پدیدهایبهنامپشتبارنامه

عــاوه بر تأخیر دولــت در تأمین نهاده دامــی و
فرایندههای پیچیده و بوروکراتیک ترخیص کاال،
دامـــداران بــرای بارگیری نهاده از بنادر توسط
کامیونها با پدیدهای به نام پشت بارنامه روبه رو
هستند.یعنیبرخیکامیوندارانبرخالفقانون
و نرخ مصوب برای حمل و جابه جایی محموله از
بندر به مقصد استان از دامــدار مبلغی را مازاد بر
نرخ کرایه حمل تقاضا میکنند که به این مبلغ
اصطالح ًا پشت بارنامه اطالق میشود و خروجی
این رویه گران شدن هزینه تهیه خوراک دام برای
دامدارخواهدبود.
«سید حسین موسوی نــژاد» مدیرعامل اتحادیه
تعاونی کشاورزی مرغداری مرغ تخمگذار استان
در تشریح این پدیده به خراسان رضوی ،میگوید:
رواج پدیده وجه پشت بارنامه بیانگر ضعف شدید
سیستم راهداری کشور است که هزینهها را برای
تولیدکنندهافزایش وبهنوعیتولیدکنندهرامقابل
مردم قرار میدهد .نرخ مصوب دولت برای هزینه
جابه جایی هر« تن کیلومتر» برای کفیها 450
تومان برای هر یک کیلو و برای کامیونهای دو
محور  600تومان بــرای هر کیلوست اما برخی
کامیون داران بههیچ وجــه ایــن نــرخ را رعایت
نمیکنند.
•خریدوفروششمارهتماسدامدار!

وی میگوید :مبالغی که برخی کامیون داران ب ه
عنوان پشت بارنامه مطالبه میکنند در برگههای
بارنامه ثبت نمیشوند و ایــن پدیده در برخی

بندرهای کشور به خصوص بندر امام رواج دارد.
عمدهواردکنندگاننهادهدامی،شرکتحملونقل
هم دارند وقتی مرغداری از خراسان رضوی مث ً
ال4
هزارتننهادهخریداریمیکندودرخواستانتقال
آن را میدهد ،واردکننده اعالم میکند که تنها
با شرکت باربری به خصوصی این انتقال را انجام
میدهد .درحالیکه رویه قانونی این است که بر
تشدهبرایکامیونهابارنامههادر
اساسنوبتثب 
گمرک ثبت میشوند ولی متأسفانه تخلفی انجام
و شماره تماس خریدار نهاده دامی به کامیون دار
تا مبلغ  400هــزار تومان فروخته میشود و این
کام ً
التخلفاست.کامیوندارکهاطالعاتمرغدار
یا خریدار نهاده دامی را در اختیار دارد با مرغدار
تماس میگیرد و اعالم میکند شما مث ً
ال  20تن
نهاده در بندر دارید و برای حمل این محموله باید
به ازای هر کیلو تا  500تومان باالتر از نرخ مصوب
بپردازید(هزینه پشت بارنامه) یعنی محمولهای را
که باید با قیمت 12میلیون تومان به مشهد منتقل
کند 25میلیونتومانمطالبهمیکند.
•تحریم مرغدار با لیست سیاه

موسوی نژاد ادامه میدهد :اگر مرغدار مقاومت
کندوکرایهدرخواستیکامیوندارراپرداختنکند
اصطالح ًادر«لیستسیاه»قرارمیگیردوبهبسیاری
از رانندهها اعالم میکنند که محموله این مرغدار
بارگیری نشود .مرغدار چارهای ندارد جز پرداخت
این هزینه دو برابری زیرا نمیتواند گله مرغ خود را
گرسنه نگه دارد و خروجی این رویه باال رفتن هزینه
تولیدبرایمرغداراست.
•پشتبارنامهاخذمیشودامامقصرجهاد
کشاورزیاست

رئیس هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی
کارفرمایی کامیون داران کشور در گفت و گو با
خراسانرضویدرواکنشبهایناظهاراتمیگوید:
دربحثنهادههایدامی 100درصدمقصروزارت
جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه آن است زیرا
حمل نهادهها را ب ه صورت اختصاصی در اختیار دو
یاسهشرکتقراردادهاست.درحالیکهحملونقل
دیــگــر کــاالهــا اختصاصی نیست و ایــن مشکل
حملونقل تنها در نهاده دامی به وجود می آید.
مث ً
ال حمل نهاده را به شرکت  ...واگذار کردند ولی
این شرکت توان حملونقل این حجم از محموله را
ندارد.زمانیکهاینشرکتبرایحملوجابهجایی
میلیونها تن محصول و نهاده با جهاد کشاورزی
قرارداد منعقد کرده رقمی را ب ه عنوان هزینه حمل
پیشنهاد کرده که با واقعیتها و هزینههای امروز
سازگارنیست.مث ً
الهزینهحملیکمحمولهدربندر
امامبهازایهرتنیکمیلیونتوماناستاماآقایان
میگویند باید با تنی  380هزار تومان حمل شود.
چه کسی حاضر است این محموله را جابه جا کند؟
کامیون داران امروز خدمتی که برای جابه جایی
بارانجاممیدهندحداقلبا 30درصدضرراست.
«رضاتیموری»باتاییداخذوجه«پشتبارنامه»توسط
برخیکامیوندارانمیگوید:بندهبههیچوجهاخذ
اینمبالغراقانونینمیدانمو اینکارکام ً
الخالف
استکهتوسطاینشرکت وامثالآنبابشدهزیرا
نتوانستند طبق قــراردادی که با جهاد کشاورزی
بستهاند محمولهها را با ناوگان خود جابه جا کنند.
کسانیکهپشتبارنامهپرداختمیکنندچراروی
بارنامهمبلغرادرجنمیکنند؟
وی میگوید :ایــن دروغ محض اســت کــه گفته
میشود کامیون دار با دامــدار در ارتباط است و
شماره تماسها خریدوفروش میشود .مقصر
شرکت حملونقل است که با مبلغ پایین قرارداد
منعقد می کند و االن توان و ناوگان برای بارگیری
ندارد .کامیون دار کرایهاش را اخذ می کند و فرقی
نمی کند محموله بارگیری شده آهنآالت باشد یا

جوونهادهدامی.بارگیرینهادهدامیراآزادسازی
کنندتاهیچمحمولهایدربندرنماند.
رئیس هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی
کارفرماییکامیوندارانکشوردرپاسخبهاینسؤال
ج شده
که اگر دامدار حاضر نباشد مازاد بر کرایه در 
در بارنامه مبلغی را به کامیون دار پرداخت کند آیا
محموله نهاده دامی این دامدار بارگیری میشود؟
میگوید:خیر،وقتیکرایهیکمحموله 24میلیون
تومانباشدب هطورمثالکامیوندارچرابایدمحموله
را با قیمت  12میلیون تومان بارگیری کند؟ وقتی
دو محموله با تناژ یکسان در بندر آماده بارگیری
هستند که یکی از آنها 5میلیون تومان کرایه دارد
ویکی 8میلیونتومانطبیعیاستکهکامیوندار
محموله 8میلیونیراانتخابکند.چطوربرایتاجر
یاتولیدکنندهصرفهداردکهیکمحمولهرا8میلیون
تومان بارگیری کند اما برای دامدار صرفه ندارد؟
دامداریهمیکبنگاهاقتصادیاستهمانطورکه
کامیونداریهمبنگاهاقتصادیاست.تنکیلومتر
 450تومانتعیینشدهکفکرایهحملونقلاست.
تیموری همچنین می افزاید :ناوگان کامیون
داران هم اکنون با کمبود تعداد کامیون روبه رو
نیست و مازاد بر بار و محموله موجود ،ما در کشور
کامیون آماده بارگیری داریم.
•نهاده را در مقصد به دامدار تحویل دهند
نه مبدأ

مدیرعاملاتحادیهتعاونیکشاورزیمرغداریمرغ
تخمگذاراستاندربارهراهحلهایرفعاینمعضل
میگوید:شرکتپشتیبانیاموردامکشورب هعنوان
نکنندهنهادهدامیکشوربایدنهادهدامیرادر
تأمی 
«مقصد» به دامدار و مرغدار بفروشد و نه در «مبدأ».
یعنی شرکت پشتیبانی امور دام کشور خود راسا
برایانعقادقراردادباشرکتهایحملونقلاقدام
کند و بر اساس نرخ مصوب دولت محموله نهاده
دامی را در مقصد به دست مرغدار برساند .البته
شرکتپشتیبانیبخشیازعملیاتراانجاممیدهد
اما پیشنهاد ما این است که این شرکت تمام نهاده
دامی وارداتی را خودش مدیریت کند و در مقصد
به مرغدار و دامدار تحویل دهد .با این روش طرف
حساب کامیون دار شرکت دولتی است و باید نرخ
مصوب را رعایت کند و مرغدار هم نهاده خریداری
شدهرادرمقصدازشرکتپشتیبانیاموردامتحویل
میگیردوالزمنیست هزینهدوبرابریبرایانتقال
نهاده دامــی پرداخت کند که خروجی این رویه
کاهشهزینههایتولیدمرغخواهدبود.
•نهاده با شبکه ریلی جابه جا شود
بهصرفهتر است

وی راه دوم را انتقال نهاده دامی از طریق شبکه
حملونقلریلیمیداندومیگوید:استانخراسان
رضویبیشترینفاصلهراازمبدأترخیصنهادهدامی
یعنی بندر امام خمینی(ره) در خوزستان دارد و
کامیوندارانرغبتچندانیبرایبارگیریمحموله
بهمقصدمشهدندارند.پیشنهادیکهمیتوان داد
ت های مطلوب شبکه
این است که با توجه به ظرفی 
ریلیکشوردولتشرکتهایواردکنندهرامتقاعد
کندکهمحمولههاینهادهدامیوارداتیراازطریق
شبکهریلیودرمقصدبهخریدارتحویلبدهند.
ن که چرا اتحادیهها بهعنوان یک
موسوی درباره ای 
نهاد حقوقی اقدام به انعقاد قرارداد با شرکتهای
باربری جادهای و ریلی نمیکنند ،میگوید :سال
گذشته اتحادیه مــرغــداران مشهد با دو شرکت
حملونقل ریلی که خصوصی هم هستند قرارداد
منعقد کرد که نهاده را از بندر بارگیری کنند و در
مشهد تحویل بدهند .از وقتی سیستم «بازارگاه»
توسط دولت راهان ــدازی شده عم ً
ال اتحادیهها از
سیستم نهاده دامی خارج شدند و دامدار مستقیم ًا
نهاده دامی را خریداری میکند و خودش هم باید

هزینه انتقال آن را بپردازد .معمو ًال دامداران هر بار
 20تن یا  30تن نهاده دامی از بازارگاه خریداری
میکنند و امکان انتقال این محمولههای خرد
توسط شبکه ریلی وجود نــدارد .زیرا شرکتهای
حملونقلریلیبهاینشرطقراردادمنعقدمیکنند
کهمث ً
الدریکماه 4هزارتننهادهدامیبرایحمل
وجود داشته باشد .بنابراین باید سیستمی ایجاد
شود که نهادههای دامی 20تن و 30تن دامداران
یکجاتجمیعوتوسطشرکتهایحملونقلریلی
بهمقصدبارگیریشوند.
این تولیدکننده تخممرغ استان می افزاید :اگر
حملونقل نهاده دامی از طریق شبکه ریلی انجام
شــود چندین مزیت دارد؛ اولین و مهمترین آن
نصف شدن هزینه حملونقل نهاده دامــی برای
مرغدارودامداراستکهباعثمیشودهزینهتولید
بــرای تولیدکننده کاهش یابد و درنتیجه قیمت
محصوالتمانندمرغوتخممرغوگوشتدربازارکم
شود .دومین مزیت آن حذف فساد در حملونقل
نهاده دامــی و شکسته شدن انحصار حملونقل
کامیونداراناست.مزیتسومآنسالمتوکیفیت
نهاده دامــی است که تضمین میشود مث ً
ال سال
گذشتهیکدامدارکنجالهسویارادربندرخریداری
کرد ولی وقتیکه بار کامیون شد در مسیر انتقال،
کامیونداراقدامبهاضافهکردننخالهمانندپودرآجر
وامثالآنکردکهن هتنهاوزنمحمولهراافزایشداد
بلکهاینناخالصیهابهضررسالمتدامتمامشد.
•آمادگی پشتیبانی امور دام برای مدیریت
انتقال نهاده به استان

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان نیز از پیشنهاد
توزیع نهاده توسط ایــن نهاد و مقابله با انحصار
شرکتهای حملونقل جادهای برای جابه جایی
نهادههای دامی استقبال میکند و در گفت وگو با
خراسان رضوی میگوید :پشتیبانی امور دام تنها
 15درصد نهاده را بهعنوان ذخایر استراتژیک در
اختیار دارد و توزیع  75درصد دیگر نهادهها در
اختیاربخشخصوصیاست.توزیع 100درصدی
نهادهدامیواردشدهبهکشورتوسطپشتیبانیامور
دام کشور پیشاز این نیز در سطح وزارتخانههای
دولتمطرحوعملیاتینشد.
سعادتعلینیا،میگوید:پشتیبانیاموردامکشور،
حملنهادهدامیدرکشوررابهصورتمزایدهایدر
اختیارشرکتهایبخشخصوصیقرارمیدهدو
هیچگونه «پشت بارنامه» ای پرداخت نمیکند .از
سویدیگربخشیازایننهادههاتوسطشرکتهای
حملونقلریلیانجامشدهاست.
•ایستگاههای ریلی استان ظرفیت انتقال
نهاده را دارند

وی درباره استفاده از ظرفیت حملونقل ریلی
برای جابه جایی نهاده دامی از بنادر به مقصد
استان میگوید :این ظرفیت در استان خراسان
رضوی وجود دارد زیرا حدود  15ایستگاه راهآهن
استان این ظرفیت را دارا هستند که نهاده دامی را
تخلیه کنند و بخش خصوصی میتواند از این توان
استفاده کند .کل نهاده دامی مورد نیاز استان در
طول سال حدود  2میلیون و  100هزار تن است و
شرکتهای حملونقل استان این توان و ظرفیت
را دارند که نهاده استان را خودشان از بنادر به

مقصد استان بارگیری کنند.
علی نیا ،درباره اخذ پشت بارنامه میگوید :بخش
خصوصیواردکنندهنهادهدامیملزمهستندنهادهرا
درسامانهبازارگاهثبتکنند،سپسبراساسضرایب
به استانها تخصیص داده میشود و شرکتهای
واردکننده موظف هستند محمولهها را به مقصد
استانها بارگیری کنند .زمانی که یک دامدار مث ً
ال
 10تننهادهراازسامانهبازارگاهخریداریمیکند،
مشخصات خریدار در اختیار شرکت وارد کننده
قرار میگیرد و این شرکت موظف است نهاده را در
«مقصد» تحویل خریدار یا دامدار بدهد .اما کاری که
شرکتها انجام میدهند این است که اطالعات را
در اختیار باربریها قرار میدهند تا با دامدار تماس
بگیرندوتقاضای«پشتبارنامه»کننداگردامداراین
مبلغراپرداختکندمحمولهبهموقعحملمیشود
اگرحاضربهپرداختنشودشرکتواردکنندهارسال
نهاده را یک ماه به تأخیر میاندازد و این شرکتها
عم ً
التخلفمیکنند.
•انحصار ،تخلف و رانت شرکتهای
وارد کننده نهاده

مدیرکلپشتیبانیامورداماستانمیگوید:دررویه
حمل بار یک رانت وجود دارد؛ اگر دامدار بخواهد
خودش نحوه باربری حمل نهاده خریداریشده
را انتخاب کند ،شرکت مقاومت میکند .یعنی
خریدار نمیتواند با یک باربری یا کامیون دار «غیر
از» شرکت وارد کننده قرارداد منعقد کند و شرکت
اعالممیکندمحمولهراخودشمنتقلمیکند،اگر
دامدار پشت بارنامه بدهد محمولهاش زودتر حمل
میشودو اگراینکاررانکندنهادهدامیایندامدار
 30تا 45روزباتأخیرارسالمیشود.
ویمیگوید:راهحلخروجازاینرانتوانحصاراین
استکههنگامیکهنهادهدرسامانهبازارگاهثبتشد
و دامداران استان آن را خریداری کردند این اختیار
و حق را داشته باشند که با شرکتهای باربری خود
استان یا دیگر شرکتها به اختیار قــرارداد منعقد
کنندتامحمولههاراازبندربارگیریکنند.کاریکه
نهادهایبخشخصوصیماننداتحادیههاواصناف
میتوانند انجام دهند این است که از طرف اعضای
خود با شرکتهای باربری قــرارداد منعقد کنند تا
نهادهبهاستانبارگیریشود.امامشکلشرکتهای
واردکنندههستندکهاجازهاینکاررانمیدهند.
«اورانی» رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در
گفت وگو با خراسان رضوی میگوید :ما از وزارت
جهاد خواستیم سهمیه نهاده دامــی  5استان از
جملهخراسانرضویکه 50درصددامکشوررادر
اختیاردارندبهصورتحملونقلریلیانجامدهد،
زیراهزینهحملونقلریلیارزانتراستعالوهبراین
انحصار حملونقل جادهای شکسته و پدیده پشت
بارنامهنیزحذفمیشوداماشرکتهایواردکننده
که خودشان باربری دارنــد  ،مقاومت میکنند.
پیشنهادبعدیایناستکهاجازهدهندحملونقل
نهادهتوسطشرکتهایباربریاستانانجامشودتا
بازارسیاهایجادشدهدربنادرجمعشود.

