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کشاورزی

اختالف قیمت ارز تخصیص� واردات نهاده ها چالش جدید مرغداران / کاهش ۷ کیل�یی
سرانه مصرف گ�شت مرغ

بازار مرغ کش�ر هن�ز به حالت ت�ادل برنگشته و چالش جدی تری به نام افزایش
قیمت ارز واردات نهاده های دام� مطرح شده و بسیاری از واردکنندگان فعال
عرضه نهاده ها با قیمت قبل� به بازار را مت�قف کرده اند تا نرخ ارز تخصص� برای
واردات مشخص ش�د، اما این م�ض�ع ریسک ج�جه ریزی و ت�لید مرغ را باال

برده است.

بازار مرغ کش�ر هن�ز به حالت ت�ادل برنگشته و قیمت بازار با نرخ مص�ب فاصله داره و دولت هم خرید تضمین� برای مازاد عرضه مرغ انجام نداده است، از
طرف دیگر چالش جدی تری به نام افزایش قیمت ارز واردات نهاده های دام� مطرح شده و بسیاری از واردکنندگان فعال عرضه نهاده ها با قیمت قبل� به بازار

را مت�قف کرده اند تا نرخ ارز تخصص� برای واردات مشخص ش�د، اما این م�ض�ع ریسک ج�جه ریزی و ت�لید مرغ را باال برده  است.

عض� اتحادیه کشاورزی مرغداران استان گلستان با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت گ�شت مرغ ۱۳ هزار ت�مان زیر قیمت مص�ب دولت� است، گفت: این
اختالف قیمت بازار و نرخ مص�ب باعث شده مرغداری ها زیان ببینند و از طرف دیگر در زمان عدم هماهنگ� عرضه و تقاضا شرکت پشتیبان� دام هم اقدام به
  به دلیل عدم وج�د زیرساخت ها این برنامه قابلیت اجرایی خرید مرغ مازاد نکرده بود و حاال به اتحادیه ها تکلیف شده مرغ مازاد بازار را خریداری کنند و

ندارد.

محمد آستان� با بیان اینکه اجرای کارت خرید الکترونیک� میت�انست بخش� از ضعف تقاضای کن�ن� بازار پروتئین� کش�ر را جبران کند، افزود: ب�د از حذف ارز
دولت� و پرداخت یارانه نقدی به مصرف کننده سرانه مصرف گ�شت مرغ از ۳۱ کیل� به ۲۴ کیل� رسیده که کاهش� ۷ کیل�یی داشته و همین مسأله باعث افت
تقاضا در قبال عرضه ش�د هرچند در مجم�عه هایی همچ�ن مزرعه نم�نه به دلیل وج�د زنجیره کامل و همه حلقه های صن�ت مرغداری فشار کاهش تقاضا
بر مجم�عه ت�لید را کاهش داده اما ادامه این مسأله منجر م� ش�د تا ت�لیدکنندگان حداقل یک دوره ج�جه ریزی را مت�قف کنند که این م�ض�ع م� ت�اند

چالش جدی برای صن�ت و تامین پایدار نیاز داخل� کش�ر باشد.

کاهش عرضه نهادها به دلیل افزایش قیمت ارز
همچنین دبیر کل فدراسیون طیور ایران با اشاره به اینکه در مقطع کن�ن� نهاده های م�ج�د در بازار از قبل با نرخ دالر سامانه نیما خریداری شده اند گفت: تا
پایان سال برای مرغداران در بخش نهاده ها هیچ افزایش قیمت� به ص�رت رسم� وج�د نخ�اهد داشت،اما یک اصالحات� ممکن است درباره قیمت مقداری از
نهاده های که سال آینده به مرغدار تخصیص داده م� ش�د اتفاق م� افتد، مگر اینکه همچنان با نرخ دالر قبل� واردات انجام ش�د، در واقع اگر به جای دالر
۲۴ هزار ت�مان� سامانه نیما، نرخ جدید دالر سامانه نیما ی�ن� نرخ ۲۸۵۰۰ ت�مان� برای واردات ارز در نظر گرفته ش�د قیمت نهاده ها به نسبت رشد ارز باالتر

خ�اهد رفت.

فرزاد طالکش با اشاره به اینکه دولت در اردیبهشت ۱۴۰۱ قرار بود ارز واردات نهاده ها برای امسال را با قیمت ۲۴ هزار ت�مان تخصیص بدهد، افزود: حاال با
ت�ییر نرخ ارز در سامانه نیما این مسأله روی ثبت سفارش واردات نهاده ها تاثیر خ�اهد گذاشت، به همین دلیل در مقطع کن�ن� برخ� واردکنندگان از همین
االن دیگر محص�الت خ�د را به بازار نم� دهند تا نرخ جدید مص�ب ش�د و قیمت های روز نهاده ها را وارد بازار کنند و این م�ض�ع م� ت�اند روی زیان

مرغداری ها و اخالل در ت�لید آنها اثر بگذارد.

او با بیان اینکه قیمت نهاده های دام� در اردیبهشت ماه را ریال� مص�ب کردند افزود: این به معنای این است که اگر قرار باشد نرخ جدیدی برای ارز واردات
نهاده ها تخصیص در نظر گرفته ش�د باید حتما مص�به قیمت عرضه مرغ هم ت�ییر کند.

او با اشاره به اینکه بازارگاه فعال با همان شکل قبل� کار م� کند گفت: اما امیدواریم دولت تخصیص نهاده ها را به صنف مربوطه ها بدهد، در شرایط کن�ن�
گهگاه� تاخیری چند روزه در تخصیص نهاه ها دارد اما مشکالت قبل� بازارگاه حل شده است./ م�ج
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اقتصاد 

رصد میدان� خبرنگار مهر؛

آرامش در بازار گ�شت مرغ برقرار است
بررس� میدان� بازار مرغ حاک� از کمترین ن�سان قیمت� در این بازار است به ط�ریکه افت تقاضا و مازاد ت�لید، قیمت گ�شت سفید را در فروشگاه حت� به مبلغ

کمتر از ۴۷ هزار ت�مان رسانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حذف ارز ۴۲۰۰ ت�مان� از خ�راک دام و طیور سبب شد تا نرخ گ�شت قرمز و مرغ افزایش زیادی داشته باشد. وزارت جهاد
کشاورزی برای تنظیم بازار و تأمین پروتئین خان�ار ایران� قیمت گ�شت مرغ را به شکل دست�ری پایین نگه داشته است. عالوه بر آن با حجم باالی ج�جه

ریزی بازار گ�شت مرغ تأمین بوده به ط�ری که در آذر با مازاد ت�لید رو به رو بودیم.

امسال افزایش قیمت گ�شت باعث افت بازار تقاضا شد و سرانه مصرف گ�شت مرغ در کش�ر نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کاهش و از حداقل ۳۱ کیل�
در سال گذشته به حدود ۱۸ کیل� در سال جاری رسیده است.

بررس� میدان� بازار مرغ حاک� از کمترین ن�سان قیمت� در این بازار داشته و بر اساس مص�به دولت فروشندگان مجاز هستند هر کیل� گرم گ�شت مرغ گرم
را به مبلغ ۶۳ هزار ت�مان به فروش برسانند. اما افت تقاضا و مازاد ت�لید خرید و فروش گ�شت سفید را در فروشگاه حت� به ۴۷ هزار ت�مان رسانده است.

در حال حاضر برخ� فروشگاه ها که مبادرت به عرضه ان�اع گ�شت گرم و تازه م� کنند در پایان روز برای کاهش هزینه های نگهداری، هر کیل� گ�شت مرغ را
حت� به مبلغ کمتر از ۴۷ هزار ت�مان هم به فروش م� رسانند.

پرویز فروغ�، دبیر کان�ن مرغداران گ�شت� درباره وضعیت ت�لید و بازار مرغ به مهر گفت: بر اساس مص�به دولت خرید مرغ زنده در مرغداری ها حدود ۳۹
هزار ت�مان بوده و در ادامه با حض�ر واسطه ها قیمت آن در هر کیل� گرم به بیش از ۵۰ هزار ت�مان م� رسد.

وی افزود: با حذف ارز دولت� ت�لیدکنندگان بین ۱۰ تا ۱۵ هزار ت�مان در هر کیل� مرغ زیان م� کنند.

مجید جعفری، مدیرعامل اتحادیه خ�راک دام هم به مهر گفت: نرخ تمام شده گ�شت دام و طیور تا حدود ۷۰ درصد مربوط به خ�راک م� ش�د که قیمت آن
از اردیبهشت امسال با حذف ارز دولت� تا امروز حدود ۷ برابر شده است. در کنار این م�ض�ع هزینه های انرژی، دستمزد و سایر م�ارد نیز دستخ�ش ت�ییر

بوده اند. از این رو بهای تمام شده دام در کش�ر بسیار افزایش یافته است.

مدیرعامل اتحادیه خ�راک دام با بیان اینکه دامداران و مرغداران با هزینه های فعل� نم� ت�انند خ�راک دام ها را تأمین کنند، عن�ان کرد: آمار کشتار دام ماده
و م�لد و نیز مرغ های مادر افزایش یافته زیرا بار خ�راک� که سال گذشته با مبلغ ۲۵ میلیون ت�مان قابل تأمین بود در حال حاضر به ۲۵۰ میلیون ت�مان

رسیده است.

کشاورزی و دامداری /
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پتانسیل صادرات یک میلیون تن مرغ در کش�ر وج�د دارد

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: با اعمال حمایت های الزم، امکان صادرات یک
میلیون تن مرغ در سال وجود دارد.

آقای محمد یوسف� گفت: قیمت کن�ن� هرکیل�
مرغ زنده ۳۲ تا ۳۷ هزارت�مان و مرغ گرم ۴۸ تا
۵۲ هزارت�مان است که کماکان مرغداران با زیان

اقدام به عرضه م� کنند.

به گفته او، برآوردها حاک� از آن است که قیمت
مرغ تا پایان ماه ت�ییری نداشته است.

یوسف� از ت�زیع روزانه ۷ هزارتن مرغ گرم در
کش�ر خبر داد و گفت: عل� رغم بارش برف و ک�الک، خ�شبختانه هیچ یک از راه های کش�ر مسدود

نشده که مشکل� در عرضه اتفاق بیفتد.

رئیس انجمن  پرورش دهندگان مرغ گ�شت� ادامه داد: ط� ۱۰ تا ۱۵ روز  مجم�ع خرید تضمین� مرغ از
س�ی پشتیبان� ام�ر دام ۳۰ تا ۳۵ هزارتن بود که این میزان در برابر مازاد رقم چندان� نیست . حال قرار
است م�ض�ع خرید به اتحادیه ها واگذار ش�د، چنانچه قرار باشد به کندی پشتیبان� ام�ر دام باشد، تاثیر

چندان� نخ�اهد داشت.

او صادرات را یک� از راهکارهای ت�ادل قیمت مرغ در بازار اعالم کرد و گفت: صادرات م�ض�ع رقابت�
است به ط�ریکه با کش�رهای صادرکننده مرغ باید رقابت کرد. اکن�ن ترکیه به عن�ان رقیب ما در کش�ر
خ�دشان ۵. ۱ تا ۲ دالر هرکیل� مرغ را به سبب حمایت دولت باالتر از نرخ صادرات� عرضه م� کنند که

متاسفانه حمایت چندان� از بخش صادرات کش�ر ما ص�رت نم� گیرد.

یوسف� گفت: با ت�جه به پتانسیل صن�ت مرغداری، امکان صادرات یک میلیون تن مرغ در سال وج�د
دارد.
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معاون شرکت پش�یبان� امور دام گفت: گوشت گوسفندی منجمد با قیمت هر کیلوگرم

۱۴۲ هزار تومان و گوساله مخلوط با قیمت ۱۵۲ هزار تومان بدون محدودیت در � کشور

در حال توز�ع است.

 محمد جعفری  معاون بازرگان� داخل� شرکت پش�یبان� امور دام در گفتگو با خ�رنگار اقتصادی خ�رگزاری تس�یم اظهار

داشت: توز�ع گوشت گوسفندی و گوساله با قیمت مصوب در حال توز�ع است و بدون محدودیت وزن� و در حد نیاز و

کشش بازار ا�ن اقدام ادامه خواهد داشت.

 با توجه به اینکه ذخا�ر استرا�ژیک گوشت در وضعیت مناس�ی قرار دارد، توز�ع ا�ن محصوالت با قیمت وی افزود:

مصوب در � کشور انجام م� شود و محدودیت� �رای توز�ع در استان های مختلف و حجم �قاضا وجود ندارد.

معاون بازرگان� داخل� شرکت پش�یبان� امور دام ادامه داد: ذخا�ر استرا�ژیک که در بازار در حال توز�ع است، ا�ن

ذخا�ر از منا�ع داخل� و خارج� تام�ن شده و در بازار توز�ع م� شود.

وی تصر�ح کرد: قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله مخلوط 145 هزار تومان است (قیمت سردست و ران کم� تفاوت

دارد)، نرخ گوشت گوسفندی مخلوط ن�ز 135 هزار تومان است که درب سردخانه های شرکت پش�یبان� امور دام به

توز�ع کنندگان تحویل داده م� شود.

جعفری  گفت: توز�ع کنندگان ا�ن محصوالت م� توانند حداکثر 7 هزار تومان بابت سود خرده فروش� ا�ن محصوالت

اضافه کرده و به دست مردم �رسانند.

بنا�را�ن گزارش مردم �رای خرید گوشت با قیمت های مصوب یاد شده به میادن م�وه و تره بار  و مراکز خرده فروش�

که در ا�ن فروش ا�ن طرح مشارکت دارند، مراجعه کنند.

انتهای پیام/

توز�ع گوشت گوسفندی ۱۴۲ هزار تومان� بدون محدودیت در کشور

| اخبار کشاورزی  | اخبار اقتصادی  | ۲۶ دی ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۹ 
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واردات نھاده با ارز دولتی و فروش با قیمت آزاد؛

در پشت پرده شبکھ فساد توزیع نھاده ھای دامی استان گلستان چھ می گذشت؟

حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور کیفرخواست ۴ متھم پرونده فساد در حوزه توزیع نھاده ھای دامی

استان به اتھام اخالل در نظام اقتصادی، خبر داد.

شعار سال: حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور کیفرخواست ۴ متھم پرونده
فساد در حوزه توزیع نھاده ھای دامی استان به اتھام اخالل در نظام اقتصادی، خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: بررسی ابعاد گسترده این فساد با یک سال تالش شبانه روزی
بازپرس پرونده در شعبه دوم بازپرسی دادسرای مرکز استان انجام شد و به صدور کیفرخواست برای ٢ مدیر
بخش خصوصی به اتھام مباشرت در اخالل در نظام اقتصادی و برای دو مدیر بخش دولتی به  اتھام معاونت در

اخالل در نظام اقتصادی، انجامید.

آسیابی افزود: متھمان خوراک دامی که با ارز دولتی برای مصرف دام وارد استان می شد، به جای توزیع
بین دامداران، از طریق سندسازی و صدور فاکتور ھای صوری در بازار با قیمت آزاد می فروختند.

وی ادامه داد: متھمان ھمچنین به خالف دستورالعمل ھای استاندارد با مواد بی کیفیت کنسانتره تولید و روانه
بازار می کردند.

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: بررسی ھا نشان می دھد مدیران دولتی ھم با رعایت نکردن
دستورالعمل ھا بیش از ٨٠ درصد سھمیه نھاده ھای دامی استان را به تعداد محدودی از شرکت ھا از جمله
این شرکت متخلف تحویل داده اند در حالی که اسناد و مدارک نشان می دھد این شرکت در زمان دریافت
نھاده ھا، دست کم ٣٢ پرونده تعزیراتی با موضوع گران فروشی، تقلب و عرضه خارج از شبکه نھاده ھا

داشته است.
 آسیابی اضافه کرد: این مدیران با وجود اطالع از تخلف ھای این شرکت، کارشناسان ناظری را که تخلف ھای

این شرکت را گزارش کرده بودند، جابه جا کردند.

وی گفت: ھمه این اقدامات در حالی صورت گرفته بود که ھمان سال، دامداران بار ھا درباره کمبود خوراک دام
و کاھش سھمیه دامداری ھا در جھاد کشاورزی و استانداری تجمع کرده بودند و خواستار رسیدگی به

موضوع کمبود خوراک دام در بازار شده بودند.

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: پشت پرده این شبکه فساد زمانی فاش شد که بررسی فاکتور ھا
و اسناد توسط سازمان اطالعات سپاه گلستان و سازمان بازرسی مشخص کرد دامدارانی که به نام آنان

خوراک دام فاکتور شده است، ھیچ خوراکی دریافت نکرده اند.
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وی ادامه داد: پس از دریافت این گزارش پرونده ویژه در دادسرای مرکز استان تشکیل شد و متھمان اسفند
سال گذشته دستگیر شدند و دو مدیر متخلف ھم برکنار شدند.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: پس از صدور کیفرخواست، پرونده برای صدور رأی به دادگاه کیفری دو
مرکز استان فرستاده شد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت عصر گمرک، تاریخ انتشار: ٢۶ دی
www.asrgomrok.ir ،۵۵١۴٠١، کدخبر:٢٨
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مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور گفت: قیمت دام زنده
بر گوشت اثر چندانی ندارد و عوامل دیگری وجود دارد که قیمت
گوشت را در بازار باال می برند. در حقیقت این عوامل بازار گوشت

هستند که برای تولیدکننده و مصرف کننده تصمیم می گیرند.

افشین صدر دادرس در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال
ست؟ گفت:حدود ۲۰۰ هزار راس ه کجا رسیده ا ام ب ه صادرات د ک
تاکنون صادر شده  است  و در حال حاصر نیز صادرات متوقف شده

تا وزارت جهادکشاورزی تصمیمات جدیدی اتخاد کند.

وی ادامه داد: قرار است بر روی شیوه نامه صادرات دام اصالحاتی
انجام شود که تا زمان اعمال آن به نظر می رسد این توقف ادامه

خواهد داشت.

ا این توقف از م ایرانی هستند را ب مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور اضافه کرد:بازارهای جهانی مناسب که همیشه آماده جذب دا
دست خواهیم داد. ضمن اینکه بازارهای خارجی متقاضی بره های نر پروار شده هستند و همین امر منجر به ایجاد اشتغال در بخش پروار
بندی می شود و دامدار نیز تشویق به ادامه کار خواهد شد اما با توقف صادرات اشتغال تعداد زیادی از افراد به خطر می افتد و در نهایت به

ضرر دامداران و فعاالن این بخش تمام خواهد شد.

وی در پاسخ به افزایش قیمت گوشت در بازار گفت: قیمت دام زنده تاثیر چندانی بر قیمت گوشت ندارد. یعنی افزایش قیمت دام سبک زنده
هیچ تناسبی با افزایش قیمت گوشت گوسفندی ندارد. این یعنی در بازار عوامل دیگری هستند که بر قیمت گوشت اثر می گذارند. تولیدکننده
فقط به تولید می پردازد و مستقیم به بازار دسترسی ندارد.   برای همین تعیین قیمت و اینکه چه نوع گوشتی در بازار عرضه شود به دست

عوامل بازار گوشت است.

دادرس افزود: قیمت دام نر  نسبت به دام ماده بیشتر است ولی آن گوشتی که در حال حاضر در بازار عرضه می شود گوشت دام ماده با
قیمت دام نر است و همین موضوع  باعث شده عوامل بازار گوشت سود زیادی به جیب بزنند.

وی در پایان گفت: عوامل بازار گوشت برای تولیدکننده و مصرف کننده تصمیم می گیرند.

انتهای پیام

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک:

عوامل بازار گوشت برای تولیدکننده و مصرف کننده تصمیم می گیرند!

 

لینک کوتاه

isna.ir/xdN8qj

 دبیر فرزانه حسینی پور خبرنگار سپیده رشید پورایی |

https://www.isna.ir/
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مازاد روزانه تخم مرغ به ۳۰۰ تن رسید

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: با توجه به تولید و مصرف داخل، روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰
تن تخم مرغ تولیدی مازاد بر نیاز کشور است.

آقای حمیدرضا کاشان� گفت: قیمت کن�ن�
هرکیل� تخم مرغ درب مرغداری ۳۴ تا ۳۵
هزارت�مان است که ۲۰ تا ۲۵ درصد کمتر از نرخ
مص�ب و ۴۰ درصد قیمت تمام شده عرضه م�

ش�د.

به گفته او، با ت�جه به بارش برف و سرمای ه�ا
به منف� ۲۰ درجه در برخ� استان ها، تخم مرغ
ت�لیدی در برخ� استان ها یخ زده است.

همچنین قیمت شانه و کارتن با قطع گاز شهرک های صن�ت� ۲ تا ۳ برابر افزایش یافته است.

کاشان� با بیان اینکه محدودیت صادرات تخم مرغ همچنان ادامه دارد، گفت: عل� رغم آنکه قرار بود
ام�ر تنظیم بازار به بخش خص�ص� و تشکل ها واگذار ش�د، اما این امر ص�رت نگرفت به ط�ریکه در
یک ماه گذشته ۷۰۰ تن تخم مرغ صادر شد که در برابر صادرات ماه های قبل که ۷ تا ۸ هزارتن بود،

رقم� نیست.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن ت�لید روزانه تخم مرغ را ۳ هزار و ۴۰۰ تن اعالم کرد و گفت:
با ت�جه به مصرف داخل، ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن از این میزان مازاد بر نیاز کش�ر است.

او ادامه داد: ب�د از اصالح نظام یارانه، مرغداران تخم گذار ۱۵ هزارمیلیارد ت�مان به سبب عرضه کمتر از
نرخ مص�ب متحمل زیان شدند که با ادامه این روند دیگر قادر به ت�لید نخ�اهند بود.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: با ت�جه به افزایش قیمت نهاده های دام� و معضل
مرغداران در تامین نهاده و به ط�ر کل� باالبودن قیمت م�اد اولیه، آینده مبهم� پیش روی بازار تخم مرغ

است.
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مرغ گرم ۱۵ هزارت�مان کمتر از نرخ مص�ب عرضه م� ش�د

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: با توجه به مازادعرضه، هرکیلو مرغ گرم ۱۱ تا ۱۵
هزارتومان کمتر از نرخ مصوب به فروش می رسد.

آقای محمد یوسف� گفت: قیمت کن�ن� هرکیل�
مرغ زنده ۳۲ تا ۳۷ هزارت�مان و مرغ گرم ۴۸ تا
۵۲ هزارت�مان است که با نرخ مص�ب ۱۱ تا ۱۵

هزارت�مان اختالف دارد.

به گفته او، با ت�جه به ازدیاد تقاضا برای خرید
مرغ همزمان با واریز حق�ق کارمندی و کارگری

پیش بین� م� ش�د که مرغ به نرخ مص�ب برسد.

یوسف� از ت�زیع روزانه ۶ هزار و ۵۰۰ تا ۷ هزار و ۵۰۰ تن مرغ گرم در سطح کش�ر خبر دار و گفت:  با
وج�د بارش برف و سرمای ه�ا، هیچ یک از راه های م�اصالت� کش�ر بسته نیست که مشکل� در عرضه

رخ بدهد.

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گ�شت� گفت: با ت�جه به استمرار زیان مرغداران گ�شت� از ماه ها
قبل م� ت�ان گفت که اگر تمهیدات اساس� در این خص�ص نش�د، احتمال ت�طیل� برخ� واحدها وج�د

دارد.
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واگذاری ام�ر تنظیم بازار به بخش خص�ص�، راه� برای کاهش
مشکالت صن�ت طیور

بسیاری از کارشناسان صنعت طیور بر این باورند که با واگذاری امور تنظیم بازار
به بخش خصوصی مشکالت صنعت طیور و التهابات بازار به حداقل می رسد.

بنابر آمار اعالم� ظرفیت ت�لید ساالنه ۳.۵ میلیون تن مرغ در کش�ر وج�د دارد،
درحالیکه حداکثر نیاز کش�ر ۲.۵ میلیون تن است که این امر بدان معناست که
در ص�رت استفاده حداکثری از ظرفیت این صن�ت م� ت�ان ارزآوری خ�بی را
نصیب کش�ر کرد. همچنین برآوردها حاک� از آن است که ت�لید تخم مرغ تا پایان
سال به بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزارتن برسد که بخش� از این ت�لید مازاد بر
نیاز کش�ر است که متاسفانه نبود سیاست مدون صادرات� و ممن�عیت های گاه

و بیگاه منجر به از دست دادن بازارهای هدف و عدم رقابت با رقبا شده است.

آقای ج�اد سادات� نژاد وزیر جهاد کشاورزی از واگذاری ام�ر تنظیم بازار به بخش
خص�ص� خبر داد و گفت: در این زمینه تفاهم نامه واگذاری تنظیم بازار مرغ،
تخم مرغ و ج�جه یکروزه به اتحادیه های مربوطه انجام شده و درصدد سایر ام�ر

هستیم.

سادات� نژاد م� گ�ید: شرکت پشتیبان� ام�ر دام هر استان به اضافه صندوق
سرمایه گذاری و معاونت ام�ر دام با اتحادیه های مربوطه ت�اف� نامه ای امضا

۰۰:۰۵-۲۷ دی ۱۴۰۱ ۸۳۳۷۲۰۶

صن�ت ، تجارت و کشاورزیصن�ت ، تجارت و کشاورزیاقتصادیاقتصادی

دانل�د PDFاشتراک گذارینظر دادن 
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م� کنند که در آن تنظیم بازار به عهده اتحادیه های مربوطه باشد که براین اساس
آنها مجاز خ�اهند بود، هرگ�نه واردات و صادرات را به منظور تنظیم بازار انجام

دهند و وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه تنها نظارت خ�اهد داشت.

به گفته وزیر جهاد کشاورزی، ۳۱ اتحادیه در استان های کش�ر وج�د دارد که
بدلیل آنکه آنها از اتفاقات بازار زودتر باخبر شده و م� ت�انند به م�قع ورود

کنند، این واگذاری اثرات مثبت� خ�اهد داشت.

بسیاری از کارشناسان صن�ت طیور اذعان م� کنند که با وج�د آنکه ۹۶
درصد این صن�ت خص�ص� است، بنابراین دولت نباید در امر تنظیم بازار
دخالت کند که حال با واگذاری ام�ر تنظیم بازار و دادن امکانات به بخش

خص�ص� پیش بین� م� ش�د که مشکالت این صن�ت کاهش یابد.

امکانات الزم با واگذاری ام�ر تنظیم بازار باید به بخش خص�ص� داده ش�د

آقای ارسالن قاسم� رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ت�اون گفت: واگذاری
تنظیم بازار به بخش خص�ص� خ�استه تشکل هاست، چنانچه به تشکل های

واقع� ابزار و امکانات الزم واگذار ش�د، بازار تنظیم م� ش�د.

او با اشاره به مشکالت صن�ت طیور گفت: عل� رغم آنکه ب�د از اصالح نظام
یارانه قرار شد کاالبرگ صادر ش�د، اما متاسفانه این امر ص�رت نگرفت و یارانه
نقدی به جای ابتدای حلقه به انتهای زنجیره پرداخت شد که هیچ یک در بهره

وری ت�لید اثرگذار نیست.

قاسم� ادامه داد: ممن�عیت های گاه و بیگاه صادرات منجر به از دست دادن
بازارهای هدف شده است که این م�ض�ع در کنار کاهش قدرت خرید خان�ار و

نبود برنامه ریزی مدون مشکالت� را برای صن�ت طیور به همراه داشته است.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ت�اون گفت: در یک مقطع� مسئ�الن بنابر
برنامه تکلیف� به مرغداران اعالم م� کنند که ۱۲۰ میلیون قطعه و در مقطع دیگر
۹۰ میلیون قطعه ج�جه ریزی کنند که تمام� این ع�امل منجر به برهم زدن نظم
بازار م� ش�د، درحالیکه با واگذاری ام�ر به تشکل ها و تحریک تقاضا در پی

پرداخت کاالبرگ، بازار به ت�ادل م� رسد.

او با بیان اینکه الزام� برای خرید محص�الت پروتئین� با پرداخت یارانه نقدی
نیست، گفت: با نداشتن برنامه عمال زنجیره تامین را دچار خطر کردیم که این امر

منتج به کاهش یا ت�قف ج�جه ریزی شده است.

بررس� ها نشان م� دهد که مرغداران در فروش هرکیل� مرغ ناش� از مازاد ت�لید
حداقل ۱۰ هزار ت�مان متضرر هستند، درحالیکه  با واگذاری ام�ر تنظیم بازار به
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تشکل ها، مشکالت صن�ت طیور کاهش م� یابد.

گرفتاری مرغداران با واگذاری تنظیم بازار به بخش خص�ص� کاهش م�
یابد

آقای محمدعل� کمال� سروستان� مشاور اتحادیه مرغداران گ�شت� گفت:
واگذاری ام�ر تنظیم بازار به تشکل ها نیازمند یک سری الزامات است که در
  مشکالت صن�ت طیور تاثیر بسزایی ص�رت فراهم شدن م� ت�اند در کاهش

داشته باشد.

به گفته او، تشکل ها و اتحادیه های ت�لیدی از دیرباز بدنبال این واگذاری بودند
و اکن�ن تحق� این امر نیازمند یک سری تسهیالت و امکانات است که وزیر جهاد

باید آن را فراهم کند.

کمال� سروستان� م� گ�ید: با وج�د آنکه ظرفیت های خ�بی در ارتباط با ت�لید در
صن�ت طیور اعم از مرغ اجداد، مادر، مرغ گ�شت� و کارخانه های خ�راک دام
وج�د دارد؛ بنابراین از این ظرفیت ها باید بدرست� بهره برداری ش�د تا با صادرات

بت�انیم ارزآوری خ�بی را نصیب کش�ر کنیم.

مشاور اتحادیه مرغداران گ�شت� ادامه داد: اکن�ن به مرحله ای رسیدیم که برای
این دوره گذر باید سیاست گذاری کنیم تا برنامه ریزی متناسب  اعم از مدیریت
ت�لید و نیاز بازار داخل ص�رت گیرد و بتدریج زمینه های صادرات به بازارهای
هدف شناسایی ش�د. اما اگر در این مرحله گذر مراقبت های الزم ص�رت نگیرد،
اتفاقات ناگ�اری رخ م� دهد. کمااینکه ط� هفته های اخیر به سبب مازاد عرضه
در برابر تقاضا شاهد کاهش قیمت مرغ زنده و گرفتاری های ت�لیدکنندگان این

صن�ت هستیم.

بنابر آمار پتانسیل ت�لید ۳.۵ میلیون تن مرغ در کش�ر وج�د دارد، درحالیکه
حداکثر نیاز کش�ر ۲.۵ میلیون تن است که این امر نشان م� دهد با اتخاذ
سیاست های مدون م� ت�ان برنامه ریزی مناسبی برای ت�لید داشت تا با

استفاده حداکثری از ظرفیت های صن�ت، بت�ان مازاد ت�لید را صادر کرد.

وعده واگذاری تنظیم بازار به بخش خص�ص� هن�ز محق� نشده است

آقای حمیدرضا کاشان� رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: بنابر
جلسه اخیر با وزیر جهاد کشاورزی مقرر شد که ام�ر تنظیم بازار به بخش
خص�ص� واگذار ش�د و بدین منظور تفاهم نامه ای هم آماده شده که هن�ز ابالغ

نشده است. 
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برچسب ها:

به گفته او، با واگذاری ام�ر تنظیم بازار ، تمام� ام�ر مربوط به واردات و صادرات
در اختیار تشکل ها و اتحادیه های ت�لیدی قرار م� گیرد که این م�ض�ع م�
ت�اند در مدیریت بهره وری اثرگذاری بیشتری داشته باشد که متاسفانه این وعده

هن�ز عملیات� نشده است.

کاشان� م� گ�ید: واگذاری ام�ر تنظیم بازار به بخش خص�ص�  به سبب رصد
لحظه ای بازار، در کاهش ن�سانات بازار بسیار اثر گذار است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: در دنیا بخش خص�ص� و
تشکل ها هستند که کاالها را مدیریت و کنترل و ام�ر صادرات و واردات را انجام
م� دهند، براین اساس واگذاری ام�ر به دست بخش خص�ص� در کاهش

التهابات بازار و جل�گیری از گران فروش� نقش بسزایی دارد.

با وج�د آنکه بخش اعظم سرمایه گذاری صن�ت طیور خص�ص� است، اما دخالت
های گاه و بیگاه دولت م�جب شده که نت�انیم از حداکثر ظرفیت های ت�لید
استفاده کنیم، حال بنابر تصمیم اخیر وزیر جهاد مبن� بر واگذاری ام�ر تنظیم
بازار، واردات و صادرات به بخش خص�ص� انتظار م� رود که این م�ض�ع هرچه
سریع تر عملیات� ش�د تا ضمن کاهش مشکالت این صن�ت، دیگر شاهد ن�سان

و التهابات بازار نباشیم.

صنعت ، تجارت و کشاورزی   اقتصادی    باشگاه خبرنگاران جوان 

صن�ت طیور ، صادرات مرغ ، کاالبرگ پروتئین

اخبار مرتبط



     

۹۶ درصد بخش طیور خص�ص� است

ظرفیت ت�لید کارخانجات خ�راک ۲۰ میلیون تن است 
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