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 ( تیـتر اخبـار)
      

 ایرناخبرگزاري  
 یآت يهاهفته در گوشت متیق یتومان هزار 150 تا 100 کاهش   

 صدا وسیماخبرگزاري     
 شد آغاز یواردات گرم گوشت عیتوز   

 باشگاه خبرنگاران جوان    
 داشت خواهد ادامه داخل بازار میتنظ تا گوشت واردات   
 نیادیم یتمام در یواردات گوساله و گوسفند گوشت عیتوز آغاز   
 تهران شهر سطح در قرمز گوشت یونیکام عیتوز   
 میندار قرمز گوشت در یمتیق شیافزا چیه   
 شود یم عرضه مصوب نرخ از کمتر کماکان مرغ   
 میندار دیع شب مرغ نیتام يبرا یمشکل   
 شود؟یم محقق دام خوراك صادرات يدالر ونیلیم 100 يگذارهدف   

  رسد یم هزارتن 150 و ونیلیمکی به مرغتخم دیتول        
 شود یم عرضه مصوب نرخ از کمتر هزارتومان 8 گرم مرغ   

 مهر خبرگزاري 
 است؟ چقدر يبازار میتنظ گرم گوشت از یتهران هر سهم   
 مرغ متیق سر بر هیاتحاد و وزارتخانه چالش/شد مناقشه محل مازاد مرغ   
 ست؟یچ گوشت بازار کنترل يبرا دولت برنامه   

 ایسناخبرگزاري     
 ست؟یچ درمان/ گوشت بازار زخم يال استخوان   

 خبرگزاري ایلنا    
 هستند مواجه چالش با ایسو نیتام در دکنندگانیتول/ قرمز گوشت بازار تیوضع نیآخر   

 فارسخبرگزاري  
 تومان هزار 155 حداکثر متیق با کشور یتعاون فروشگاه هزار 7 در داخل دیتول گوشت عرضه آغاز   
 باشد بازار ازین با متناسب دیبا يزیرجوجه /مرغداران انیز و ضرر کاهش يبرا راهکار 6   

     روابط عمومی                                                                                                                                                  

  جارو و آب نیادیم عوام
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قیمت گوشت قرمز در بازار هنوز در سطوح باال باقی مانده و تداوم
این شرایط می تواند سهم گوشت در سفره مصرف کنندگان را
پایین تر بیاورد. پیگیری از فروشندگان و تولیدکنندگان گوشت
درباره دالیل این اتفاق به این نتیجه ختم می شود که نان برخی
واسطه ها و دالالن وقتی چرب تر می شود که دست مردم کمتر به
گوشت برسد؛ موضوعی که با وجود اقداماتی که با هدف مدیریت

بازار گوشت انجام شده، به برخورد جدی نیاز دارد.

به گزارش ایسنا، قیمت گوشت در هفته های اخیر روندی صعودی
داشته و مشاهدات میدانی از مغازه های تهران نشان می دهد که
قیمت گوشت گوسفندی و گوساله بسته به نوع آن به حدود 
کیلویی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. البته گوشت با قیمت
کمتر هم به دست مصرف کننده می رسد، ولی احتماال یا در میادین

میوه و تره بار و یا به صورت منجمد، که در این موارد قیمت ها حدود ۲۰۰ هزار تومان برای هر کیلو گزارش شده است.

خریداران در بازار و مغازه ها در مواجهه با قیمت های جدید گوشت در بازار راهکارهای مختلفی در پیش گرفته اند، برخی سمت خرید گوشت
نمی روند و این کاالی پروتئینی را از سبد غذایی خود حذف یا به شدت محدود کرده اند، برخی قدرت خریدشان کم شده و شاید هر چند وقت 
یک بار آن هم به مقدار کم خرید کنند و مرغ را جایگزین گوشت قرمز کرده اند و برخی دیگر نیز گوشت مورد نیاز خود را تامین می کنند و سعی

می کنند از هزینه های دیگر خود بکاهند.

مشکل از کجاست؟

با فروشندگان گوشت و اتحادیه های مرتبط با آنها که صحبت می کنیم می گویند عرضه دام کم شده، دام های مولد به کشتارگاه رفته اند، خوراک
دام گران شده، قیمت دام باال رفته، قاچاق و صادرات هم شده و همه این موارد قیمت دام را باال برده و طبیعی است که گوشت هم گران شود.

با دامداران و فعاالن صنعت دامپروری که صحبت می کنیم می گویند افزایش قیمت دام زنده و گوشت تناسبی با یکدیگر ندارد و اگر مثال دام
۱۰۰۰ تومان گران شود ۵۰۰۰ تومان قیمت گوشت باال می رود. آنها می گویند که صادرات دام متوقف شده و پیش از آن هم صادرات به حدی نبود
که بر بازار داخل اثر بگذارد، قیمت دام هم افزایش چندانی نداشته است ولی در  فاصله تولید تا مصرف هزاران واسطه قرار گرفته اند که برای
مصرف کننده و تولید کننده تصمیم می گیرند و دود دالل بازی در بازار گوشت اول به چشم مصرف کننده و سپس به چشم تولید کننده
می رود. آنها همچنین می گویند که برخی افراد با برهم زدن بازار داخل به دنبال  این هستند که دولت را مجبور به واردات گوشت کنند تا سودی

نصیب خودشان شود.

اقدامات وزارت جهادکشاورزی چه بود؟

وزارت جهاد کشاورزی تاکنون موضع گیری رسمی در خصوص افزایش قیمت گوشت در بازار اعالم نکرده، اما تالش کرده تا با اقدامات خود از
نوسانات بازار بکاهد. یکی از این اقدامات توزیع گسترده گوشت منجمد در بازار با قیمت های معقول تر و مناسب تر و همچنین اقدام  دیگر نیز

واردات گوشت گرم از برخی کشورها بوده است.

اقدامات چقدر موثر بوده اند؟

استخوان الی زخم بازار گوشت/ درمان چیست؟
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توزیع گوشت منجمد بنابر نظر کارشناسان اگر چه می تواند تا حدی از تنش بازار بکاهد و سفره برخی اقشار را پر کند، اما واقعیت این است که
نمی تواند جای گوشت گرم را در بازار بگیرد و گوشت گرم همچنان مشتری های خود را دارد. از طرفی آنها معتقدند  که توزیع گسترده گوشت

منجمد بدون برنامه ریزی می تواند باعث کاهش قیمت گوشت گرم و در نهایت ضرر تولیدکنندگان شود.

واردات گوشت گرم اما محل مناقشه برخی از دست اندرکاران و فعاالن صنعت دامپروری شده است. برخی موافق این طرح هستند و معتقدند
با عرضه گسترده این گوشت در بازار که قیمت آن حدود ۲۰۰ هزار تومان است، بازار گوشت به تعادل می رسد و چون به صورت مستقیم عرضه
می شود دست دالالن نیز کوتاه خواهد شد. اما برخی دیگر می گویند که این کار ضربه جدی به دامداران وارد می کند چرا که دولت می تواند

هزینه واردات گوشت را برای حمایت از دامداران داخلی مصرف کند تا ضمن حمایت از تولیدکننده داخلی مصرف کننده نیز حمایت شود.

واقعیت این است که تداوم این قیمت ها، گوشت قرمز را از سفره بسیاری از خانواده ها خصوصا اقشار کم درآمد حذف می کند و قشر متوسط 
نیز گوشت قرمز را در اولویت اول خرید خود قرار نمی دهند. بنابراین اینکه هنوز مشخص نیست چرا قیمت گوشت باال رفته؟ چه کسی مقصر
این افزایش قیمت است، چرا با افراد متخلف برخورد نمی شود؟ چرا دست دالالن و واسطه ها از بازار کوتاه نمی شود؟ و چرا برخی مشکالت
دامداران و فروشندگان پابرجاست؟، جای  سوال  دارد. سواالتی که می طلبد دستگاه های متولی هر چه سریعتر پاسخی مناسب برای آن پیدا

کنند و با ورود جدی و قاطعانه به بازار، دسترسی خانواده ها به این بخش مهم از سبد غذایی خانوار را تسهیل کنند.

انتهای پیام

 

لینک کوتاه
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در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

آخرین وضعیت بازار گوشت قرمز/ تولیدکنندگان در تامین سویا با چالش مواجه

هستند

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران خاطر نشان کرد: کاهش تقاضا و عدم امکان صادرات دام سنگین به دلیل باالبودن عوارض صادراتی،

مازاد دام سنگین را به همراه آورده است؛ به نظر می رسد اگر دولت منابع مالی الزم برای خرید مازاد دام سنگین را فراهم نکند این صنعت با

چالش های جدی مواجه خواهد شد.

احمد مقدسی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان اینکه قیمت تمام شده دام سنگین باالست، افزود: دام سنگین کیلویی 105 هزار

تومان برای تولیدکنندگان تمام می شود این در حالیست که دامداران با 10 هزار تومان ضرر  کیلویی 95 هزار تومان دام زنده را عرضه

می کنند؛ فروش بیش از 250 هزار تومانی گوشت گوساله اجحاف در حق مصرف کنندگان است در حالیست که این گوشت در بازار کیلویی

300 هزار تومان بفروش می رسد.

این فعال اقتصادی با اشاره به ایجاد فاصله قیمتی بین تولید و مصرف، گفت: کاهش تقاضا و عدم امکان صادرات دام سنگین به دلیل

باالبودن عوارض صادراتی، مازاد دام سنگین را به همراه آورده است؛ به نظر می رسد اگر دولت منابع مالی الزم برای خرید مازاد دام سنگین

را فراهم نکند این صنعت با چالش های جدی مواجه خواهد شد.

به گفته وی؛ شرکت  پشتیبانی امور دام باید گوشت 5 تیکه را کیلویی 250 هزار تومان از دامدار خریداری کند در این شرایط امکان تنظیم

بازار گوشت وجود دارد می تواند.

https://www.ilna.ir/fa
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رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران از تامین نشدن منابع مالی شرکت پشتیبانی امور دام از سوی سازمان برنامه و بودجه خبر داد و

افزود: هم اکنون مشکلی در بحث تولید و تامین گوشت نداریم؛ کاهش نقدینگی عرضه را تاحدودی با چالش مواجه کرده است و اگر این

روند ادامه داشته باشد به نظر می رسد در روزهای آینده چالش های پیشروی این بازار افزایش پیدا کند.

مقدسی در پاسخ به این پرسش که آیا در تامین نهاده های دامی با چالش مواجه هستیم؟ بیان کرد: جو و ذرت در بازار موجود است اما در

تامین سویا تولیدکنندگان با چالش مواجه هستند.

همچنین در این رابطه نیما حبیب فر عضو هیات مدیره فروشندگان گوشت گاوی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در پاسخ به این

پرسش که قیمت دام زنده کیلویی 95 هزار تومان است چراکه قیمت گوشت گوساله در واحدهای صنفی باالی 300 هزار تومان است؟ گفت:

نصف وزن دام زنده گوشت است پس اگر قیمت دام زنده را کیلویی 100 هزار تومان در نظر بگیریم 100 ضرب در 2 می شود 200 هزار تومان و

با کسر استخوان از گوشت 60 هزار تومان به قیمت دام اضافه می شود؛ پس در مجموع قیمت گوشت گوساله کیلویی 260 تا 270 هزار تومان

خواهد شد  که با احتساب 10 درصد سود قصاب عرضه گوشت گوساله در واحدهای صنفی باید کیلویی 295 تا 300 هزار تومان باشد.

وی قیمت گوشت گوساله در بازار را منطقی دانست و افزود: مصرف یک پله کاهش پیدا کرده است اما به نظر می رسد که میزان مصرف

گوشت گوسفند بیشتر از گوشت گوساله ریزش کرده است چراکه افزایش نرخ این گوشت نسبت به گوساله بیشتر  است در حال حاضر

قیمت ران گوشت گوسفند به کیلویی 400 هزار تومان هم رسیده است.

این فعال صنفی در پایان بیان کرد: اگر توزیع گوشت منجمد ادامه داشته باشد می توان قیمت ها را مهار کرد.

انتهای پیام/
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آغاز ت�زیع گ�شت گ�سفند و گ�ساله واردات� در تمام� میادین

مدیرکل نظارت بر کاالهای اساسی وزارت جهاد گفت: توزیع گوشت گوسفند و گوساله با قیمت مصوب
به صورت مستمر در تمامی میادین تهران ادامه خواهد داشت.

آقای امرالله� گفت: تا کن�ن ۳ پارت واردات
  ص�رت گرفته و از گ�شت گ�ساله و گ�سفند
ساعت ۴ صبح بسته بندی این گ�شت ها در

قالب ۲ کیل�یی در حال عرضه است.

 به گفته مدیرکل نظارت بر کاالهای اساس�
وزارت جهاد کشاورزی ، گ�شت گ�ساله بشقاب

یک کیل�یی ران، سردست، راسته به قیمت ۲۱۵ هزار ت�مان،گ�شت مخل�ط ۱۹۲ هزار ت�مان، گ�شت
چرخ کرده گ�ساله هم ۱۷۰ هزار ت�مان عرضه م� ش�د.

امرالله� گفت: ت�زیع گ�شت فقط در یک فروشگاه زنجیره ای است و طبق اطالعیه که صادر شد تنها یک
فروشگاه زنجیره ای  درخ�است داد.

  اختالف ارز باعث افزایش قیمت گ�ساله و گ�سفندی شده است و ت�زیع گ�شت واردات� تا او گفت:
اردیبهشت ماه به ص�رت مستمر ادامه خ�اهد داشت.
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آغاز عرضه گوشت تولید داخل
در 7 هزار فروشگاه تعاونی
کشور با قیمت حداکثر 155

هزار تومان
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران گفت: با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تولید گوشت

داخل را در 7 هزار فروشگاه تعاونی مصرف و بدون محدودیت بین مردم توزیع می کنیم و پیش بینی
می شود قیمت بازار به زیر 200 هزار تومان در هر کیلو کاهش یابد.

ارسالن قاسمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزود: از روز گذشته
گوشت تولید داخل را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی در 7 هزار فروشگاه تعاونی مصرف
کشور توزیع می کنیم، و پیش بینی می شود قیمت بازار طی مدت کوتاه به کمتر از کیلویی

200 هزار تومان برسد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران اظهار داشت: این گوشت ها تولید داخل است
و در داخل کشور کشتار شده و به صورت منجمد کیلویی 142 تا 155 هزار تومان در

فروشگاه های تعاونی مصرف کشور عرضه می شود.

به گفته این مسئول؛ این تفاوت قیمت بسته به اینکه گوشت گوسفندی یا گوساله و یا
اینکه کدام بخش دام است، فرق می کند.

قاسمی با بیان اینکه در شرایط جنگ هم تعاونی ها توانستند قیمت ها را در بازار متعادل
کنند، گفت: این بار هم به کمک توزیع و بازار آمدیم تا با عرضه مویرگی در شبکه های

تعاونی کشور قیمت را کاهش دهیم.

وی افزود: عالوه بر 7هزار فروشگاه تعاونی مصرف کشور، اتحادیه های فرهنگی، کارگری و  
اتحادیه های مختلف با معرفی اتاق تعاون ایران می توانند برای توزیع بین کارمندانشان

گوشت دریافت کنند.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران این را هم گفت که توزیع در فروشگاه ها به
صورت نامحدود انجام می شود و البته اتاق تعاون برحسن اجرای کار نظارت می کند.
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به گفته این مسئول هنوز ارزیابی دقیقی از اینکه روزانه چقدر در فروشگاه ها عرضه می شود
وجود ندارد، اما 400 تن نیاز گوشت تهران است که کامال تامین می شود و البته در

استان ها هم مشکل تامین وجود ندارد.

قاسمی افزود: در استان های کهگیلویه و بویراحمد و خراسان شمالی و اصفهان دام مازاد
دام خریداری و کشتار شده و بین مردم توزیع می شود.

وی عنوان کرد: توزیع نامناسب گوشت مهم ترین عامل گرانی اخیر بوده که با توزیع در
تعاونی های مصرف کشور این نقیصه بهبود می یابد.

پایان پیام                                                                                            /
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۷ بهمن ۱۴۰۱،  ۱۰:۵۴

کد خبر 5688243

اقتصاد 

از بودجه ۱۴۰۲ چه م� دانیم _۹

برنامه دولت برای کنترل بازار گ�شت چیست؟
دولت در بودجه ۱۴۰۲ از محل درآمد واردات گ�شت مبلغ ۳۰۰ هزار میلیون ریال معادل ۳۰ میلیارد ت�مان در نظر گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بازار گ�شت مرغ با کمترین ن�سان قمیت� تأمین بود. پیش بین� م� ش�د با ت�جه به مازاد ت�لید کش�ر و ذخیره
سازی انجام شده در سردخانه ها گ�شت مرغ تا پایان سال، کمتر از نرخ مص�ب دولت (۶۳ هزار ت�مان) عرضه ش�د.

آیا قیمت گ�شت به ویژه گ�شت مرغ سال آینده روند افزایش� خ�اهد داشت؟ دولت در بودجه ۱۴۰۲ از محل درآمد واردات گ�شت مبلغ ۳۰۰ هزار میلیون
ریال معادل ۳۰ میلیارد ت�مان در نظر گرفته است. این عدد نسبت به درآمد دولت در بودجه ۱۴۰۱ ت�ییری ندارد.

در جزئیات درآمدی دولت از محل واردات گ�شت آمده به ازای هر کیل� گ�شت قرمز ۲,۷۵۰ ریال و گ�شت مرغ ۱,۱۰۰ ریال ع�ارض کسب م� ش�د.

گفتن� است ع�ارض واردات دام سنگین ۴۰۰۰۰ ریال، دام سبک و طیور به ترتیب ۵,۰۰۰ ریال و ۲۰۰ ریال ت�یین شده است در حال� که در بودجه ۱۴۰۱ ردیف�
برای این اقالم در نظر گرفته نشده بود.

حال باید دید آیا سال آینده بازار گ�شت مرغ مانند امسال با کمترین تنش قیمت� سامانده� الزم را خ�اهد داشت؟

در ادامه تص�یر جدول های مربوطه قابل مشاهده است (نرخ ت�رفه ها به ریال است).

کشاورزی و دامداری /
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ت�زیع کامیون� گ�شت قرمز در سطح شهر تهران

معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام از توزیع گوشت منجمد به صورت کامیونی در سطح
شهر تهران خبر داد.

آقای جعفری معاون بازرگان� داخل� شرکت
پشتیبان� ام�ر دام کش�ر گفت: از هفته گذشته
در میادین سطح شهر تهران و برخ� نقاط پیش
بین� شده برای شرکت پشتیبان� ام�ر دام،
کامیون هایی استقرار یافته است و عالوه بر
مباشرین در میدان های میوه و تره بار و
فروشگاه های زنجیره ای، کامیون های سیار ما در

سطح شهر، گ�شت را در دسترس مردم قرار داده و عرضه مستقیم خ�اهند داشت.

جعفری از استقرار ۲۰ دستگاه کامیون در سطح شهر تهران خبر داد که در حال افزایش است.

او درباره این ت�زیع در شهرستان ها گفت: سازمان پشتیبان� ام�ر دام تابع تصمیمات ستاد تنظیم بازار
است و در استان ها نیز تابع نظرات کارگروه استان� تنظیم بازار است. این سازمان نم� ت�اند راسا اقدام

به ت�زیع گ�شت نماید مگر این که مص�به استان� به این شرکت تکلیف نماید.

او در عین حال از سهمیه بندی شهرستان� خبرداد و گفت: ت�زیع به شکل گسترده و م�یرگ� در سطح
کش�ر در حال انجام است و ط� رصد روزانه استان ها، الحمدلله وضعیت ت�زیع خ�ب است. کیفیت به
قدری خ�ب است که شخصا از همین گ�شت منجمد استفاده م� کنم. ما دو منشا تامین گ�شت داریم

یک� واردات و دیگری ت�لیدات داخل� است که از بهترین دام های م�ج�د در کش�ر فرآوری م� ش�د.

جعفری همچنین تاکید کرد مردم در ص�رت نارضایت� از کیفیت گ�شت های یخ� م� ت�انند برای ت��یض
به شرکت پشتیبان� ام�ر دام مراجعه کنند.
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توزیع گوشت گرم وارداتی آغاز شد

مدیرکل نظارت بر کاال های اساسی وزارت جهاد کشاورزی از آغاز توزیع گوشت گرم گوساله و گوسفندی

وارداتی در شهر تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما  آقای امراللهی با بیان اینکه ۳ مرحله گوشت قرمز وارداتی گوساله و

گوسفند از صبح امروز وارد بازار عرضه شده است، گفت: گوشت گوسفند مخلوط در بسته های ۲ کیلوگرمی و

از قرار هر کیلوگرم ۲۲۰ هزار تومان در میادین میوه و تره بار تهران عرضه می شود.

او افزود: گوشت گرم گوساله هم در یکی از فروشگاه های زنجیره ای در حال عرضه است.

وی قیمت هر کیلوگرم گوشت چرخکرده گوساله را ۱۷۰ هزار تومان، گوشت مخلوط گوساله را ۱۹۲ هزار تومان

و ران، سردست و شقه را ۲۱۵ هزار تومان اعالم کرد.

مدیرکل نظارت بر کاال های اساسی وزارت جهاد کشاورزی  گفت: در تالشیم روند واردات و توزیع گوشت گرم

تا پایان اردیبهشت ماه ادامه داشته باشد.

{$sepehr_media_9156516_600_350}

https://www.iribnews.ir/


1/29/23, 2:15 PM نسخھ چاپی

https://www.yjc.ir/fa/print/8346659 1/1

تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۴کد خبر: ۸۳۴۶۶۵۹

ت�لید تخم مرغ به یک میلیون و ۱۵۰ هزارتن م� رسد

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: برآوردها حاکی از آن است که مجموع تولید تخم
مرغ تا پایان سال به یک میلیون و ۱۵۰ تن برسد.

آقای حمیدرضا کاشان� گفت: قیمت کن�ن�
هرکیل� تخم مرغ درب مرغداری ۳۶ هزارت�مان
است که کماکان ۳ هزار و ۵۰۰ ت�مان کمتر از

نرخ مص�ب عرضه م� ش�د.

به گفته او، با ت�جه به شرایط مساعد ت�لید و
ذخایر مطل�ب مشکل� در بازار تخم مرغ تا ایام

پایان� سال نداریم.

کاشان� ت�لید روزانه تخم مرغ را ۳ هزار و ۵۰۰ تن اعالم کرد و گفت: با ت�جه به نیاز داخل، ماهانه حداقل
۱۰ هزارتن صادرات باید انجام ش�د تا با جذب مازاد ت�لید، قیمت در بازار به ت�ادل برسد.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن ادامه داد: برآوردها حاک� از آن است که ت�لید تخم مرغ تا
پایان سال به یک میلیون و ۱۵۰ تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتن برسد.

او با بیان اینکه صادرات کماکان درحال انجام است، گفت: با واگذاری ام�ر تنظیم بازار به بخش
خص�ص�، از هفته گذشته روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ تن تخم مرغ صادر م� ش�د که این میزان کمتر از ۵ درصد

ت�لید را شامل م� ش�د.
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6 راهکار برای کاهش ضرر و
زیان مرغداران/  جوجه ریزی

باید متناسب با نیاز بازار باشد
چند ماه است تولیدکنندگان مرغ مدام از ضرر و زیان این صنعت می گویند، برای رفع مشکالت این

صنف کارشناسان چندین راهکار پیشنهاد می کنند که اگر اجرا شود، موجب خروج صنعت مرغداری از
این بحران خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد خبرگزاری فارس،                                                                                                بازار مرغ از مهرماه سال جاری رو به افول
گذاشت، کاهش قیمت مرغ در بازار به حدی رسید که مرغداران بارها اعالم کردند از فروش
مرغ نه تنها سود نمی کنند بلکه زیان می بینند. آنها در مجموع ضرر و زیان این بخش را 2
هزار میلیارد تومان تاکنون گفته اند، اما آیا تولید در کشور گناه است؟ آیا راهکاری برای

خروج از این وضعیت وجود ندارد؟

تولید در صنعتی مانند مرغداری در حقیقت حرکت در یک اتوبان یکطرفه است به سختی
می توان مسیر خود را تغ�ر داد. سرمایه گذاری های چندصد میلیاردی از یک سو و تخصص
تولیدکنندگان در این حوزه از سوی دیگر موجب شده آنها نتوانند به این سادگی مسیر خود
را تغ�ر دهند، بنابراین باید حمایت هایی از آنها انجام شود تا تولید برای آنها به صرفه شده

و در همان مسیر یکطرفه گام بردارند.

در                                 حالی                                 که قیمت مصوب مرغ کیلویی 63 هزار تومان است، چندین ماه است تولیدکنندگان
حدود 50 هزار تومان و حتی کمتر از آن می فروشند. این ضرر انباشته ای برای مرغداران
ایجاد کرده، امروزه خیلی از آنها می گویند مجبور به توقف تولید هستند و این زنگ
هشداری است برای تولید و بازار آینده. در                                 حالی                                 که تنها گناه این تولیدکنندگان تولید است.
اصال وظیفه ذاتی آنها تولید است و سیاست گذاران و مجموعه مدیران باید این بازار را
طوری تنظیم کنند که سود تولیدکننده و مصرف کننده تامین شود و تولید دوام یابد در غیر

این صورت برای واردات اینها باید ارز از کشور خارج شود.
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* چند راهکار برای تنظیم بازار

1- صادرات:

کشور ساالنه 2.5 میلیون تن گوشت مرغ تولید می کند که ظرفیت تولید تا 2 میلیون و 700
هزار تن هم دارد. این میزان بیش از نیاز داخلی است و در مقاطعی از سال می توان آن را
صادر کرد، اما آن طور که حبیب اسداهللا نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی می گوید
صادرات به دلیل افزایش هزینه های تولید در کشور بسیار سخت شده است. هزینه تولید

مرغداران باالست و اگر آنها بخواهند صادر کنند، کشور مقصد آن را نمی پذیرد.

افزایش هزینه های تولید مرغداران، بخشی به دلیل واریته هایی است که استفاده می کنند
و ضریب تبدیل دان در آنها باالست؛ یعنی آنها برای تولید یک کیلوگرم گوشت دان
بیشتری مصرف می کنند. بخش دیگری از هزینه ها مربوط به هدررفت انرژی و مدیریت
مجموعه های مرغداری است که در مقایسه با سایر کشورها هزینه زیادی دوش
تولیدکنندگان می گذارد، اما قسمت عمده هزینه ها مربوط به گرانی خوراک طیور است که
70 درصد کشور وابسته به واردات است و اخیرا با حذف ارز 4200 تومانی، قیمت آن در
بازار 4 تا 5 برابر شده است و اینها هزینه های تولید را افزایش داده است، همان زمان قرار

شد این افزایش هزینه ها با افزایش قیمت بازار برای تولید کننده جبران شود.
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بنابراین با وجود آنکه دولت صادرات مرغ را آزاد کرده و مسئولیت آن را به خود اتحادیه ها
واگذار کرده، اما آنها به دلیل این مشکالت هنوز نتوانسته اند صادرات انجام دهد. دولت

باید حمایت های خود را برای کاهش هزینه های تولید انجام دهد.

مشکل بعدی  در صادرات این است که اتحادیه ها که برای اولین بار مسئولیت تنظیم بازار و
صادرات را عهده دار شدند هنوز توانمندی الزم را ندارند و دولت باید در این مسیر تا

توانمند شدن آنها همراه باشد.

 

2-  توزیع هرچه زودتر کاال برگ

راهکار دیگر برای جمع آوری مرغ مازاد در کشور و تعادل عرضه و تقاضا، توزیع هرچه زودتر
کاالبرگ است که قرار شده دولت 10 قلم کاال را به صورت یارانه ای با کاالبرگ توزیع کند. این
اقدام می تواند خرید را برای مصرف کننده ارزان تر سازد و تقاضا را افزایش داده و تعادل در
بازار ایجاد کند. این طرح به صورت آزمایشی در استان هرمزگان با موفقیت اجرا شده و

قرار است در گام بعدی در دیگر استان ها اجرا شود.

قائم مقام معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی هم در این باره تاکید کرده است که یارانه
اگر به شکل کاالبرگ باشد، می تواند بازار مرغ را تنظیم کند.

3- ماه رمضان تقاضا بیشتر می شود
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حدود 45 روز به ماه رمضان مانده و در این ماه تقاضا برای محصوالت پروتئینی ازجمله
مرغ بیش تر می شود. کارشناسان پیش بینی می کنند که با افزایش تقاضا، تعادل در بازار
ایجاد خواهد شد و قیمت به نفع تولیدکننده تغ�ر پیدا می کند. میزان مصرف مرغ معموال

در ماه رمضان 15 تا 20 درصد افزایش می یابد.

4- جوجه ریزی متناسب با نیاز

راهکار بعدی برای تعادل عرضه و تقاضای مرغ در بازار جوجه ریزی به اندازه نیاز بازار است
که اکنون تولیدکنندگان از آن گالیه دارند. آنها درواقع وزارت جهاد را متهم اصلی عرضه
مازاد بازار می دانند که در ماه های اخیر تا 135 میلیون قطعه در ماه جوجه ریزی کرد،

در                                 حالی                                 که به گفته آنها نیاز بازار حتی کمتر از 120 میلیون قطعه است.

وزارت جهاد کشاورزی با نگرانی از اینکه مبادا عرضه در بازار کمتر شده و مورد انتقاد مردم
قرار گیرد، عرضه را بیش تر کرده و این به ضرر تولیدکنندگان شده است.

حبیب اسداهللا نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور می گوید: وزارت جهاد
کشاورزی برای بهمن ماه 120 میلیون قطعه جوجه ریزی را اعالم کرده که به نظر من این

میزان هم زیاد است.

5- واگذاری کامل مسئولیت تنظیم بازار به اتحادیه ها توسط وزارت جهاد

حدود یک ماه پیش بود که وزیر جهاد کشاورزی بحث واگذاری تنظیم بازار مرغ، تخم مرغ
و میوه اتحادیه ها را اعالم کرد.

ساداتی نژاد گفت: این اقدام در راستای بر اساس اصل 44 قانون اساسی انجام می شود. آن
زمان هم بسیاری تفسیر کردند که این اقدام وزارت جهاد برای فرار از مسئولیت هایی است
که در چند ماه و یک سال گذشته سروصدا کرده بود. در طی یک سال گذشته قیمت مرغ و
تخم مرغ مرتب در نوسان بود و همواره پیکان انتقادات به سمت وزارت جهاد بود که چرا
بازار را به درستی مدیریت نمی کند. عالوه بر آن سال گذشته تنظیم بازار میوه شب عید
سروصدای زیادی کرد و پرونده فساد برای برخی مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی تشکیل

شد و هنوز هم این پرونده مفتوح است.

اکنون اتحادیه ها می گویند وزارت جهاد این مسئولیت را به ما سپرده است اما همچنان
خودش در باره میزان جوجه ریزی و تولید تصمیم می گیرد و پس از آنکه عرضه مازاد شکل

گرفت ما باید پاسخگو باشیم.
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6- ادامه خرید مرغ مازاد توسط شرکت پشیبانی امور دام کشور

پس از شکل گرفتن مازاد عرضه در بازار مرغ شرکت پشیبانی امور دام کشور موظف شد تا
مرغ مازاد را خریداری و در انبارها ذخیره کند و در زمان نیاز به بازار عرضه کند.

به تازگی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور می گوید خرید توسط این شرکت
متوقف شده است؛ وی جزئیاتی درباره علت توقف نگفته ولی شاید به این دلیل باشد که
مسئولیت ها به اتحادیه ها واگذار شده است و آنها نمی خواهند بار نقدینگی خرید را به

دوش بکشند.

از سوی دیگر اتحادیه ها می گویند نقدینگی الزم برای خرید را ندارند و دولت باید در این
مسیر حمایت کند. آنها می گویند اینکه در یک مقطعی مسئولیت بزرگی به دوش
اتحادیه ها واگذار شود و وزارت جهاد کشاورزی کامال عقب نشینی کند درواقع شانه خالی
کردن از مسئولیت است. آنها انتظار دارند این وزارتخانه تا رسیدن به نتیجه حمایت های

خود را ادامه دهد.

بنابراین وقوع مازاد عرضه در بازار مرغ، در نتیجه یکسری بی مدیریتی ها است که باید
وزارت جهاد کشاورزی نسبت به اصالح آن اقدام کند. از سوی دیگر راهکار صادرات که پس
از قانون انتزاع (تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد)کامال به این وزارتخانه
برگشته است را به درستی استفاده کند، عالوه بر آن از ظرفیت شرکت های بزرگی مانند
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شرکت پشتیبانی امور دام که اتفاقا به این منظور شکل گرفته و یک سازمان عریض و
طویلی را درست کرده است، استفاده کند.

یادمان نرود امروز اگر تولید آسیب ببیند، آسیب غذایی آن فردا دامن 85 میلیون نفر
مصرف کننده  را می گیرد.

پایان پیام                                                                                            / ت 396
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۹ بهمن ۱۴۰۱،  ۱۳:۴۳

کد خبر 5695056

جامعه 

آغاز ت�زیع ۱۲ تن گ�شت در میادین تره بار؛

سهم هر تهران� از گ�شت گرم تنظیم بازاری چقدر است؟
معاون سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران از عرضه ۱۲ تن گ�شت در میادین میوه و تره بار شهرداری خبر داد و گفت: تاکن�ن ۷۵۰ کیل�گرم

در میدان جالل آل احمد ت�زیع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سراب نشین در خص�ص عرضه گ�شت گرم تنظیم بازاری گفت: ۱۲ تن گ�شت قرمز در اختیار میادین میوه و تره بار شهرداری
قرار گرفته که تاکن�ن ۷۵۰ کیل�گرم در میدان جالل آل احمد ت�زیع شده است.

معاون بهره برداری و بهداشت سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران افزود: قیمت گ�شت گ�سفندی ۲۲۰ هزار ت�مان است و شرکت
پشتیبان� ام�ر دام این قیمت را ت�یین کرده و به هر نفر یک بسته دو کیل�یی ت�ل� م� گیرد و دلیل این امر آن است که ت�زیع بین همه متقاضیان ص�رت

گیرد.

وی عن�ان کرد: حجم ت�زیع بسیار کم تر از میزان درخ�است است و حجم تقاضا از عرضه باالتر است.

گفتن� است، اگر جمعیت ساکن در شهر تهران را ۸ میلیون نفر در نظر بگیریم سهمیه در نظر گرفته شده برای ت�زیع در میادین معادل ۱.۵ گرم به ازای هر
نفر است. پیش از این در چند ن�بت سازمان میادین میوه و تره بار مسئ�لیت ت�زیع گ�شت گرم تنظیم بازاری را بر عهده داشته که ت�قع م� رفت با ت�جه به
آمار م�ج�د از تقاضای شهروندان مدیریت شهری نیازهای شهر را برای سازمان جهاد کشاورزی تبیین م� کرد تا سهم تهران از گ�شت گرم تنظیم بازاری

افزایش یابد.
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۹ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۶

کد خبر 85012969

کشاورزی

معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:

کاهش ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومانی قیمت گوشت در هفته های آتی

تهران- ایرنا- معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با واردات گوشت به کشور در هفته آینده قیمت گوشت به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، به طوری که بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار �

افت قیمت انتظار می رود.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از سازمان دامپزشکی کشور، «سید محمد آقامیری» افزود: با توجه به تالطم قیمت گوشت در بازار، در هفته آینده گوشت و دام زنده به

مقدار کافی از مرزها به کشور وارد خواهد شد و قیمت کنونی گوشت به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت: به دامدارانی که دام خود را به منظور افزایش قیمت و فروختن با سود باالتر نگه داشته اند توصیه می شود هر چه

سریعتر دام خود را به بازار عرضه کنند تا با کاهش قیمت گوشت دچار ضرر و زیان مالی نشوند، زیرا وزارت جهاد کشاورزی پاسخگوی ضرر و زیان آن ها نخواهد بود.

وی درباره صادارت دام و واردات گفت: اکنون صادرات گوشت قرمز از کشور انجام نشده و ممنوع است و تولید در بازار داخلی باید عرضه شود.

۹ بهمن ۱۴۰۱،  ۱۲:۳۶

کد خبر: 85012969
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هما همت خواه
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۹ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۶

کد خبر 85012969

کشاورزی

معاون وزیر جهاد کشاورزی خبر داد:

کاهش ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومانی قیمت گوشت در هفته های آتی

تهران- ایرنا- معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با واردات گوشت به کشور در هفته آینده قیمت گوشت به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، به طوری که بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار �

افت قیمت انتظار می رود.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از سازمان دامپزشکی کشور، «سید محمد آقامیری» افزود: با توجه به تالطم قیمت گوشت در بازار، در هفته آینده گوشت و دام زنده به

مقدار کافی از مرزها به کشور وارد خواهد شد و قیمت کنونی گوشت به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت: به دامدارانی که دام خود را به منظور افزایش قیمت و فروختن با سود باالتر نگه داشته اند توصیه می شود هر چه

سریعتر دام خود را به بازار عرضه کنند تا با کاهش قیمت گوشت دچار ضرر و زیان مالی نشوند، زیرا وزارت جهاد کشاورزی پاسخگوی ضرر و زیان آن ها نخواهد بود.

وی درباره صادارت دام و واردات گفت: اکنون صادرات گوشت قرمز از کشور انجام نشده و ممنوع است و تولید در بازار داخلی باید عرضه شود.

۹ بهمن ۱۴۰۱،  ۱۲:۳۶

کد خبر: 85012969

کشاورزیاقتصاد /

T T

     ۰ نفر 

هما همت خواه

https://www.irna.ir/news/85012969/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%DB%8C
https://www.irna.ir/news/85012969/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%DB%8C
https://www.irna.ir/service/economy
https://www.irna.ir/service/economy/agriculture
https://www.irna.ir/archive?jr=2365


1/29/23, 2:13 PM نسخھ چاپی

https://www.yjc.ir/fa/print/8347518 1/1

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۳کد خبر: ۸۳۴۷۵۱۸

مرغ کماکان کمتر از نرخ مص�ب عرضه م� ش�د

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت: با توجه به ازدیاد عرضه در برابر تقاضا، کماکان هرکیلو مرغ ۳ تا ۸
هزارتومان کمتر از نرخ مصوب توزیع می شود.

آقای مهدی یوسف خان� گفت: قیمت کن�ن�
هرکیل� مرغ زنده ۳۵ تا ۳۶ هزارت�مان، مرغ گرم
در عمده فروش� ها ۴۵ تا ۵۰ هزارت�مان و
واحدهای خرده فروش� ۵۵ تا ۶۰ هزارت�مان

است.

او قیمت هرکیل� ران مرغ با کمر را ۴۵
هزارت�مان، ران مرغ بدون کمر ۵۵ هزارت�مان، سینه ۱۱۰ هزارت�مان و فیله مرغ ۱۲۰ هزارت�مان اعالم کرد.

یوسف خان� م� گ�ید: برآوردها حاک� از آن است که تا پایان سال قیمت مرغ ت�ییری نداشته باشد و
کماکان به سبب ازدیاد عرضه کمتر از نرخ مص�ب باشد.

رئیس اتحادیه پرنده و ماه� با بیان اینکه تقاضایی برای خرید مرغ منجمد در بازار نیست، گفت: با ت�جه
به نرخ پایین مرغ گرم، تقاضایی در بازار برای خرید مرغ منجمد نیست. هرچند اگر واحدهای صنف�

متقاض� خرید باشند، پشتیبان� ام�ر دام تح�یل م� دهد.

او گفت: با ت�جه به روند مناسب ج�جه ریزی، مشکل� در تامین مرغ شب عید نداریم.
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تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۳کد خبر: ۸۳۴۶۶۹۲

مرغ گرم ۸ هزارت�مان کمتر از نرخ مص�ب عرضه م� ش�د

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: باتوجه به مازاد عرضه، هرکیلو مرغ ۶ تا ۸ هزارتومان کمتر
از نرخ مصوب در بازار به فروش می رسد.

آقای حبیب اسداله نژاد گفت: قیمت کن�ن�
هرکیل� مرغ زنده ۳۵ تا ۳۸ هزارت�مان و مرغ
گرم ۵۵ تا ۵۷ هزارت�مان است که کماکان ۶ تا ۸

هزارت�مان کمتر از نرخ مص�ب عرضه م� ش�د.

به گفته او، برآوردها حاک� از آن است که در
بهمن بیش از ۱۲۵ میلیون قطعه ج�جه ریزی

ص�رت گیرد که این میزان نیاز بازار شب عید و ماه رمضان را به ط�ر کامل تامین  م� کند.

اسداله نژادنیاز ج�جه ریزی ماهانه در ایام عادی سال را ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون قطعه اعالم کرد و گفت: بنابر
آمار سامانه سماصط در دی ماه ۱۱۰ میلیون قطعه ج�جه ریزی ص�رت گرفت که این میزان بیش از نیاز

داخل است.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گ�شت� با تاکید بر صادرات مازاد ت�لید مرغ گفت: اگر اجبار رفع ت�هدات
ارزی حذف ش�د، امکان صادرات به بازارهای هدف وج�د دارد، درغیراین ص�رت به سبب عدم همخ�ان� با

بازارهای جهان� و رقابت با رقبا، صادرکنندگان تمایل� ندارند.

به گفته او، با واگذاری ام�ر تنظیم بازار به اتحادیه قرار بود جمع آوری مرغ مازاد واگذار ش�د که متاسفانه
هن�ز این م�ض�ع قطع� نشده است و در حال رایزن� برای ابالغ این دست�رالعمل در راستای حمایت از

حق�ق مرغداران  هستیم.

اسداله نژاد ادامه داد: بنابر آمار تاکن�ن حدود ۳ هزارتن مرغ مازاد از سطح بازار جمع آوری شده است که
در ص�رت ابالغ دست�رالعمل و جمع آوری مازاد از سطح بازار، نرخ مص�ب مرغ اعمال م� ش�د و بازار به

ثبات م� رسد.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گ�شت� با انتقاد به سیاست وزارت جهاد و پشتیبان� ام�ر دام در راستای
واردات مرغ گفت: عل� رغم مازاد ت�لید و زیان ت�لیدکنندگان در سه ماه اخیر، مرغ منجمد خارج� در
حال واردات است و هم�اره پشتیبان� ام�ر دام هم، مرغ هایی که تاریخ مصرف آنها روبه اتمام است، در
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قالب فروش صن�ت� به بازار عرضه م� کند که این امر نظم بازار را بر هم  م� زند. این درحال� است که
مسئ�الن وزارت جهاد به رغم ممن�عیت واردات در یکسال گذشته، اما به بهانه آنکه ارز ترجیح� گرفتند،

واردات را انجام  م� دهند. 
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۷ بهمن ۱۴۰۱،  ۱۶:۵۸

کد خبر 5693420

اقتصاد 

مرغ مازاد محل مناقشه شد/چالش وزارتخانه و اتحادیه بر سر قیمت مرغ
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گ�شت� گفت:نهادهایی که وظیفه حمایت از ت�لید را دارند از خ�د سلب مسئ�لیت کرده اند؛ حت� شرکت پشتیبان� ام�ر دام کش�ر

دراین مقطع حساس از بار مسئ�لیت شانه خال� کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ول� اله فریادرس یک� از معاونت های وزارت جهاد کشاورزی در برنامه خبری سیما درباره وضعیت بازار مرغ مازاد گفت: پس از
حذف ارز دولت� و آزادسازی قیمت نهاده های دام� صنایع دام و طیور بیشترین ن�سانات قیمت� را تجربه کردند. پس از گذشت ۱۰ ماهه از آزادسازی قیمت

ها صن�ت مرغ کش�ر هن�ز به ثبات نرسیده است.

وی افزود: در برنامه ریزی ها دو م�لفه عرضه و تقاضا لحاظ م� ش�د اما در مردم� سازی یارانه قرار بود این کمک هزینه در قالب کاالبرگ در بین مردم
ت�زیع ش�د که بخش� از بازار تقاضا را پوشش م� داد، اما اینگ�نه نشد.

اتحادیه ک�تاه بیاید

این مقام مسئ�ل وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به این پرسش که راهکار برون رفت از وضعیت م�ج�د (جمع آوری مرغ مازاد) چیست، عن�ان کرد: با ت�جه
به ت�افقات انجام شده بین نهادهای دولت� و اتحادیه سراسری مرغداران گ�شت� کش�ر قرار شد امر بازار مرغ نه فقط در بخش ت�لید بلکه در ح�زه ت�زیع و

تنظیم بازار را مدیریت کنند. بنابراین اتحادیه به عن�ان مجری و بازو وزارت جهاد کشاورزی باید به م�ض�ع رسیدگ� م� کرد.

وی اظهار کرد: تا هنگام� که این تنظیم گری از س�ی اتحادیه سراسری مرغداران گ�شت� کش�ر انجام نش�د نم� ت�ان انتظار داشت با مداخالت دولت� بازار
تنظیم ش�د. تجربه نشان داده این امر شدن� نیست.

گالیه مرغداران از دور زدن آنها از س�ی وزارتخانه

در ادامه حبیب اله اسداله نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گ�شت� کش�ر در پاسخ به چرایی ت�قف خرید مرغ مازاد از سطح بازار گفت: پس از
اصالح نظام یاران ای کش�ر انتظار این بود وزارت جهاد کشاورزی و دولت حمایت واقع� از ت�لیدکنندگان داشته باشند. متاسفانه س�نام� بزرگ� به واسطه

س�ءمدیریت ها در کش�ر ایجاد شده که صن�ت مرغ کش�ر را با خطر نابودی م�اجه کرده است.

وی افزود: عمالً نهادهایی که وظیفه حمایت از ت�لید را دارند از خ�د خال مسئ�لیت کرده اند. حت� شرکت پشتیبان� ام�ر دام کش�ر بر اساس تکالیف قان�ن�
وظیفه داشت مرغ مازاد را از سطح بازار جمع آوری کند در این مقطع حساس از بار مسئ�لیت شانه خال� کرده و این امر مهم را به تشکل ها و ت�لیدکنندگان

واگذار کرد.

او اظهار کرد: ما هم معتقدیم بر اساس سیاست های کل� اصل ۴۴ مسئ�لیت ها باید به تشکل ها واگذار ش�د اما در حال حاضر با ت�جه به مشکالت
نقدینگ� حداقل باید امتیازات� که برای شرکت پشتیبان� ام�ر دام کش�ر برای جمع آوری مرغ مازاد در نظر گرفته شده بود برای اتحادیه سراسری مرغداران

گ�شت� کش�ر لحاظ م� شد.

اسداله نژاد ادامه داد: بر اساس مص�به ش�رای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایت� از کاالهای اساس� و بر اساس دست�رالعملل کارهای کارشنماس�
شده مقرر بود قیمت مرغ زنده هر کیل� ۴۰ هزار ت�مان لحاظ ش�د. کمیته ای در سطح استان ها با حض�ر سازمان جهاد کشاورزی استان، اتحادیه و… تشکیل

و هزینه نهایی محاسبه و ت�یین شد.

وی افزود: قرار بود مرغ مازاد با قیمت به دست آمده و نیز تسهیالت با نرخ ۱۰ درصد جمع آوری ش�د، اما دست�رالعمل� که پس از ساعت ها کار کارشناس�
مص�ب شده بود هنگام� که برای ابالغ ارسال شد نرخ ت�ییر کرد و قیمت هر کیل� مرغ منجمد ۵۹ هزار ت�مان ابالغ شد در حال� که باید ۶۱.۵۰۰ ت�مان لحاظ

م� شد.

پیشنهاد کاهش ۳۰ درصد ت�لید

محمدرضا صدیق پور، دبیر انجمن صنف� ت�لیدکنندگان ج�جه یک روزه هم درباره وضعیت بازار مرغ گفت: پس از آزادسازی قیمت ها و با ت�جه به افزایش ۵
تا ۶ درصدی قیمت نهاده های دام� و افزایش ۲.۵ درصدی نرخ مرغ به وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد کردیم برای جل�گیری از آسیب ت�لیدکنندگان، ت�لید

۳۰ درصد کاهش پیدا کند.

وی افزود: مکاتبات انجام شد اما در نهایت این طرح عملیات� نشد. برنامه ریزی برای ت�لید مرغ از ۶ تا ۷ ماه قبل انجام م� ش�د و اینگ�نه نیست که پس از
۷ ماه که ج�جه ریزی انجام شده و مرغ ها به مرحله بهره برداری رسیده اند بخ�اهیم ت�لید را کاهش دهیم.

کشاورزی و دامداری /
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تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۶:۰۶کد خبر: ۸۳۴۶۷۸۱

مشکل� برای تامین مرغ شب عید نداریم

دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت: براساس پیش بینی جوجه ریزی بهمن، مشکلی در
تامین مرغ شب عید نداریم چراکه میزان جوجه ریزی مازاد نیاز خواهد بود.

امروز میز اقتصاد به بررس� بازار تنظیم مرغ با
حض�ر آقایان فریادرس قائم مقام معاون
بازرگان� وزارت جهاد کشاورزی، صدیق پور دبیر
انجمن ت�لیدکنندگان ج�جه یکروزه، اسدهللا نژاد
مدیر اتحادیه سراسری مرغداران بحث و بررس�

شد.

س�ال: اکن�ن برنامه برای مازاد مرغ  چه هست ؟

فریادرس: بحث ت�لید مرغ و به ط�ر کل� صن�ت دام طیور ما ب�د از آزادسازی با بحث مازاد روبرو بود.از
این رو بازار درگیر ن�سانات� شد. هن�ز هم این بازار به ت�ادل نرسیده است. چ�ن ب�د از مهر ماه بازار ما

به سبب نبود برنامه ریزی مناسب با کاهش قیمت روبرو شد.

س�ال: اکن�ن چاره و راهکار کاهش زیان مرغداران  چیست؟

فریادرس: در حال حاضر بحث� که مطرح است، یارانه به شکل کاال برگ باشد. اکن�ن چاره این است که
کاری که باید اتفاق م� افتاد، تنظیم بازار به اتحادیه سپرده ش�د. 

س�ال: چرا کنترل مازاد بازار مت�قف شده است؟

اسدهللا نژاد: وزارت جهاد کشاورزی ق�ل داده بود که نگران� برای مرغ داران ایجاد نش�د. اما اکن�ن یک
س�نام� بزرگ� در رابطه با مرغ ایجاد شده است.

شرکت پشتیبان� ام�ر دام در این مقطع حساس از مسئ�ليت شانه خال� کرده است. من به یک سری
اتفاقات که اخیرا اتفاق افتاده میخ�اهم اشاره کنم. خرید حمایت� اکن�ن مت�قف شده است. بر اساس
دست�ر عمل مقرر شده بود که قیمت مرغ زنده ۴۰ هزارت�مان باشد. کمیته قرار بود هزینه های طبی�� را
مشخص کند و این هزینه ها به قیمت مرغ اضافه ش�د. دست�ر عمل� که ب�د از ساعت ها کار مص�ب
شد بر اساس نظریه که داده شد، ت�ییر پیدا کرد و قیمت مرغ منجمد ۵۹ هزار ت�مان مد نظر قرار گرفت.
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مرغ سایز افت بارش آب سایر مرغ ها باالتر است. ما اگر هیچ هزینه ای را اعمال نکنیم با این بیست و
شش درصد، ۶۱ هزارت�مان م� ش�د. اگر ما وارد این پروسه ش�یم همه اتحادیه های ما دچار ورشکستگ�

خ�اهند شد.

س�ال : نظر شما چیست؟

فریادرس: قیمت مص�ب مرغ منجمد ۵۹ هزارت�مان است، دوستان اتحادیه به جای اینکه از بازار پس
بکشند ، قیمت را باال م� برند . اتحادیه باید روی قیمت ۴۹ هزارت�مان پافشاری کند. صن�ت مرغداری

اکن�ن در حال آسیب است. قطعا نیاز از نظر تسهیالت از منظر جهاد کشاورزی قابل پیگیری است.

س�ال: ت�لید مازاد تا ک� ادامه دارد؟

صدیق پور: ما پیش بین� داشتیم که با افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید مردم م�اجه ش�یم. برای
اینکه ج�جه ها آسیب نبینند ما میت�انیم ت�لید را کاهش دهیم.

برنامه ریزی این کار ها از شش ماه قبل انجام م� ش�د. این چیزی نیست که ما از امروز آن را آغاز کنیم.
ما هر ماه تقریبا حدود بیست میلیون تخم مرغ را از چرخه خارج کردیم. ما در نه ماه اجرای این طرح
ج�جه را دو هزار ت�مان فروختیم. گ�شت قرمز هم نم� ت�ان پیش بین� کرد . ما نم� ت�انیم به امید

صادرات بمانیم.

س�ال: این مازاد ت�لید ک� تمام م� ش�د ؟

اسدهللا نژاد: من از این دیدگاه متاسفم. ما باید قیمت حداقل� را مبنا قرار دهیم و سپس سایر هزینه
ها را به آن اضافه کنیم. برای بهمن ماه ۱۲۰ میلیون قطعه ج�جه ریزی پیش بین� شده است که از نظر

من زیاد است.

امیدواریم ما بت�انیم دست�ر عمل را اصالح کنیم و ورود اتحادیه ها را داشته باشیم، بنده امیدوارم مازاد
ت�لید از سطح بازار جمع ش�د. کمبودی ایجاد نم� ش�د و اگر هم ایجاد ش�د ما میت�انیم مرغ منجمد به

بازار منتقل کنیم و آن را مدیریت کنیم. برای شب عید این ج�جه ریزی ها وارد بازار خ�اهند شد.

ما پیش بین� م� کنیم تا یک هفته بت�انیم مرغ مازاد را جمع کنیم. هزینه های ت�لید در ایران باال است
و ما نم� ت�انیم آن را صادر کنیم. بیشتر واحد ها از دولت طلب نهاده دارند. متاسفانه هن�ز نهاده ها
تح�یل داده نشده است. هشت ماه است ت�لید کننده ما س�د باال پرداخت م� کند، من تقاضا دارم این

م�ض�ع پیگیری ش�د.

ما در م�رد مرغ صادرات� پیشنهاد هایی دادیم. در این روند باید ت�ییرات� ایجاد ش�د. مرغ در ایران با
کش�ر های همسایه تفاوت هایی دارد که باید حذف ش�د. نهاده هایی که وارد کش�ر م� ش�ند آن

استاندارد های الزم را ندارند. ساختار های واحد های مرغداری استاندارد نیستند.

س�ال: نظر شما چیست؟
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صدیق پور: ما فردا و پس فردا ت�لید بهمن ماهمان تمام م� ش�د. اکن�ن از نظر میزان ت�لید ما مشکل�
نداریم. مردم از نظر تامین مرغ پایان سال مشکل� ندارند  . ما پنج تا شش ماه جل�تر پیش بین� م�
کنیم و اکن�ن نگران� ما برای ب�د از عید است. اکن�ن بحث واگذاری تشکل ها را دارد و این م�ض�ع باید
صفر تا صد آن پذیرفته ش�د. اگر این اتفاق بیفتد، ما صادرات هم م� ت�انیم مدیریت کنیم. اگر به ما
واگذار کنند، به گ�نه ای پیش بین� م� کنیم که مرغ مازادی وج�د نداشته باشد. ما ۱۵ میلیون ج�جه را

از چرخه خارج کردیم. رئیس جمه�ر گفتند ما دو ماه یارانه نقدی م� دهیم.
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تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۴۰۱ - ۰۷:۳۰کد خبر: ۸۳۴۶۲۷۵

هدف گذاری ۱۰۰ میلیون دالری صادرات خ�راک دام  محق� م� ش�د؟

بسیاری از کارشناسان براین باورند که با تحقق وعده های وزارت جهاد مبنی بر تامین سرمایه در گردش
ارزان قیمت و رفع محدودیت صادرات، هدف گذاری صادرات ۱۰۰ میلیون دالری خوراک دام محقق

می شود.

بنابر آمار ۸۵۲ کارخانه خ�راک دام در کش�ر
مشغ�ل کار هستند که با ۳۰ درصد ظرفیت کار 
م� کنند که مهم ترین مشکل آنها تامین نهاده،

سرمایه در گردش و بازار فروش است.

آقای سادات� نژاد وزیر جهاد کشاورزی گفت:
رویکرد ما اقدام به صادرات خ�راک دام و

استفاده از بازارهای منطقه است، اما انتظار داریم که کارخانه ها تامین نیاز داخل را در اول�یت قرار
دهند.

سادات� نژاد م� گ�ید: ما تالش م� کنیم حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد دامداران، خ�راک را از طریق کارخانه ها و
بص�رت کنسانتره تامین کنند تا به همان نسبت از وابستگ� ما به واردات خ�راک دام کاسته ش�د.

وزیر جهاد گفت: کارخانه های خ�راک عامل مهم� در افزایش بهره وری ت�لید هستند، لذا در این زمینه
رتبه بندی کارخانه ها را انجام خ�اهیم داد تا بت�انیم نظارت بیشتری بر کیفیت و ت�لید داشته باشیم تا

محص�الت سالم ت�لید ش�د.

بسیاری از کارشناسان صن�ت دام و طیور اذعان  م� کنند که با وج�د کاهش رغبت دامداران و مرغداران
و همچنین  مشکالت سرمایه در گردش و بوروکراس� های اداری، کارخانجات خ�راک با حداقل ظرفیت کار
م� کنند، در حالیکه مسئ�الن وزارت جهاد ق�ل داده بودند که با اصالح نظام یارانه، تسهیالت سرمایه در
گردش ارزان قیمت به کارخانه ها داده ش�د و هم�اره اجازه دهند که محص�الت کارخانه ها صادر ش�د
که متاسفانه تاکن�ن هیچ یک از آنها عملیات� نشده است. درحالیکه استفاده حداکثری از ظرفیت
کارخانجات خ�راک و صادرات به کش�رهای همسایه م� ت�اند ارزآوری قابل ت�جه� برای کش�ر داشته

باشد.

کارخانجات خ�راک دام با یک س�م ظرفیت کار م� کنند
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آقای ارسالن قاسم� رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ت�اون گفت: حدود ۲۷ میلیون تن ظرفیت ت�لید
کارخانجات خ�راک دام و طیور است، درحالیکه هم اکن�ن کارخانجات با یک س�م این ظرفیت فعالیت

م� کنند.

او ت�لید کن�ن� کارخانجات خ�راک دام و طیور را ۷.۵ میلیون تن اعالم کرد و گفت: با ت�جه به آنکه
کارخانجات خ�راک تنها با ۳۰ درصد ظرفیت خ�د کار م� کنند، ترویج مصرف خ�راک در بین دامداران و
مرغداران و برنامه ریزی برای صادرات، راهکار مناسبی برای استفاده حداکثری از ظرفیت ت�لید کارخانجات

خ�راک محس�ب م� ش�د.

قاسم� ادامه داد: بنابر آمار سال گذشته کش�رهای پیرام�ن ۵ میلیون تن خ�راک دام و طیور وارد کردند
که متاسفانه حت� یک کیل� هم از کش�ر ما بدلیل ممن�عیت واردات ناش� از ارز ترجیح� صادر نشد.

درحالیکه برای صادرات خ�راک در ص�رت حمایت های دولت، هدفگذاری ۱۰۰ میلیون دالری شده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ت�اون گفت: امسال مسئ�الن وزارت جهاد اختالف چشمگیر ارز نیما و
بازار آزاد را بهانه کردند تا جل�ی صادرات را بگیرند چرا که فاصله معناداری بین ت�لید و ظرفیت کارخانجات
وج�د دارد که با استفاده حداکثری از ظرفیت کارخانجات م� ت�ان ارزآوری داشت. همانگ�نه که ۲۰

میلیون دالر از صادرات آبزیان ارزآوری داشتیم.

او با اشاره به دالیل فعال نبودن ظرفیت حداکثری کارخانجات خ�راک گفت: استفاده از خ�راک آماده در
مرغداری ها فرهنگ سازی نشده است و از طرف� به خاطر سیاست های دولت که نهاده خام در اختیار
واحدها قرار م� دهند، ت�لیدکنندگان به سبب ارزان بودن نهاده رغبت� به استفاده از خ�راک آماده ندارند.

گرچه قیمت نهاده دام� نسبت به خ�راک دام آماده ارزانتر است و ت�لیدکنندگان در واحدهای خ�د با
استفاده از آسیاب میکسرهایی که دارند، تمایل� به خرید خ�راک آماده ندارند که در نهایت این امر منجر

به بهره وری پایین ت�لید و خال� ماندن ظرفیت حداکثری کارخانجات خ�راک شده است. 

استفاده از خ�راک دام آماده راه� برای ارتقای بهره وری ت�لید

آقای علیرضا نظری عض� کمیسیون کشاورزی مجلس ش�رای اسالم� گفت: در خص�ص کارخانجات ت�لید
خ�راک دام و طیور که در سطح کش�ر ایجاد شدند، این کارخانه ها پس از ترکیب نهاده های دام� تبدیل
به خ�راک دام آماده م� ش�د که در ارتقای ضریب تبدیل دام به شیر و گ�شت و مرغ به گ�شت تاثیر

بسزایی دارد.

او با تاکید بر نظارت دستگاه ها بر کارخانجات ت�لید خ�راک دام گفت: ت�ییر ترکیب نهاده های ت�لیدی به
عن�ان خ�راک نهایی ت�لید در ضریب تبدیل اثر گذار است.

نظری ادامه داد: حق�ق ت�لیدکننده در بحث کیفیت محص�ل ت�لیدی و میزان ضریب تبدیل به گ�شت و
شیر بحث نظارت امر جدی است که باید انجام ش�د چراکه در بهره وری ت�لید تاثیر بسزایی دارد.
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عض� کمیسیون کشاورزی با اشاره به علل پایین بودن بهره وری ضریب ت�لید نهاده دام� گفت: ضریب
  با ارز تبدیل نهاده دام� باید به حد استاندارد الزم برسد چراکه ط� این مدت به سبب واردات نهاده
ترجیح�، خ�راک دام آماده کیفیت الزم را نداشته و در نهایت حجم زیادی از نهاده مصرف�، ضریب
تبدیل الزم  در ت�لید را نداشته است که انتظار م� رود با تبدیل ارز ترجیح� به نیما شاهد بهبود کیفیت

محص�ل واردات� باشیم.

علت ت�طیل� کارخانجات خ�راک چیست؟

آقای محمد یوسف� رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گ�شت� گفت: با ت�جه به شرایط اقتصادی
نامساعد مرغداران و ارزان بودن نهاده نسبت به خ�راک دام، آنها تمایل� به استفاده از خ�راک دام آماده

ندارند.

به گفته او، ب�د از اصالح نظام یارانه به ط�ر مت�سط مرغ کمتر از نرخ مص�ب عرضه م� شد، به همین
خاطر مرغداران بدنبال راهکارهایی برای کاهش قیمت تمام شده ت�لید هستند که زیان کمتری متحمل

ش�ند، لذا به استفاده از خ�راک دام  تمایل� ندارند.

یوسف� گفت: کارخانجات خ�راک دام در کش�ر ما با حداقل ظرفیت کارم� کنند، درحالیکه کش�رهای
پیشرفته همانند ما نیستند که ت�لیدکنندگان آنها تمایل� به استفاده از خ�راک دام نداشته باشند و در

نهایت این امر منجر به ت�طیل� آنها ش�د. 

با ت�جه به هدف گذاری ۱۰۰ میلیون دالری برای صادرات خ�راک دام انتظار م� رود که مسئ�الن وزارت
جهاد، حمایت های الزم را در ارتباط با تامین سرمایه در گردش کارخانه ها، تامین نهاده م�رد نیاز و
آزادسازی، رفع محدودیت و ممن�عیت صادرات خ�راک طبق وعده های قبل� با حذف ارز ترجیح� داشته

باشند تا شاهد ت�طیل� کارخانجات خ�راک دام و از بین رفتن سرمایه های مل� نباشیم.
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تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۴:۳۶کد خبر: ۸۳۴۷۶۳۱

هیچ افزایش قیمت� در گ�شت قرمز نداریم

معاون بازرگانی پشتیبانی امور دام گفت: گوشت منجمد توزیعی اعم از سبک و سنگین توسط شرکت
پشتیبانی امور دام، هیچگونه افزایش قیمت نداشته است.

 امروز رادیو گفتگ� در مصاحبه ای با آقای جعفری
معاون بازرگان� داخل� شرکت پشتیبان� ام�ر دام
کش�ر در خص�ص ت�زیع گ�شت منجمد بحث

وبرررس� کرد.

س�ال: ما حدود دو هفته پیش با شما هم
صحبت شدیم شما درباره ت�زیع گ�شت منجمد
صحبت کردید اعالم کردید که این ت�زیع کامال در

تمام مناط� جغرافیایی کش�ر دارد ص�رت م� گیرد و باعث شده که نیاز برطرف ش�د. ما در اخبار در این
چند روز اخیر داریم م� بینیم و اعالم م� کنند که قیمت باال رفته راجع به این م�ض�ع م� خ�اهیم ب�ن�ان

منبع م�ث� خبر از شما برای شن�ندگان گزارش بگیریم.

جعفری: در رابطه با گ�شت منجمد، گ�شت قرمز اعم از سبک و سنگین عرضه شده ت�سط شرکت
پشتیبان� ام�ر دام، الزم است که اینجا اعالم کنم که هیچگ�نه افزایش قیمت نداشتیم قیمت ها بر

اساس نرخ مص�ب قبل� است.

س�ال: ی�ن� همان چیزی که حدود دو هفته پیش صحبت کردیم؟

جعفری: بله ت�ییرات قیمت� نداشتیم و خ�شبختانه با تمهیدات� که اندیشیده شد و تسهیالت� که به
مباشرین ت�زیع کننده از س�ی شرکت پشتیبان� ام�ر دام ارائه شده، دامنه ت�زیع بسیار گسترده تر شده و
امیدواریم از امروز هم فروشگاه های زنجیره ای را در قالب یک طرح جدیدی در چرخه آوردیم و از امروز
عرضه گ�شت از طریق کلیه فروشگاه های زنجیره ای هم اقدام خ�اهد شد. به نظر من با این شرایط� که
هست قطعا گ�شت منجمد سبک و سنگین قرمز از امروز م� ت�ان گفت که در دسترس کلیه مصرف

کنندگان  خ�اهد بود.

س�ال: این نتیجه را بگیرم از فرمایشات شما، چ�ن ما در ح�زه حق�ق یاد گرفتیم هر کلمه بار خ�دش را
دارد ی�ن� این که تا االن دچار مشکل بود یا نبود یا کم بود...
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جعفری: نه نبوده، ب�ضا یکسری بحث هایی در خص�ص تامین مال� مباشرین مطرح بوده وگرنه هیچ
محدودیت� نبوده، بحث مال� تامین کنندگان امروزه تامین مال� برای خرید فرض کنید یک مقدار گ�شت
از طریق فروشگاه یک عدد باالیی است در خص�ص این هم کمک هایی به فروشگاه های زنجیره ای شده و
امیدواریم از امروز روش ت�زیع و تامین گسترده تر خ�اهد شد. ی�ن� هیچ ت�ییری نکردیم، فقط تسهیالت

و تمهیدات ویژه ای برای ت�زیع ایجاد شده است.

س�ال:  در واقع از دو هفته پیش که این عرضه شروع شد و عرضه پرقدرت خ�بی هم بود این چند روز
اخیر یک وقفه ای ایجاد شد در عرضه آن، م� ت�انیم بگ�ییم، چ�ن وقفه ایجاد شد ممکن است در ب�ض�

قسمت ها؟

جعفری: من روند روزانه ت�زیع کش�ر را دارم رصد م� کنم، هیچ وقفه ای ایجاد نشده خ�شبختانه روند،
روند صع�دی است، ی�ن� عددی که ما داریم االن ت�زیع م� کنیم عدد قابل ت�جه� است و روند آن کال
صع�دی است؛ ی�ن� به شکل� است که اگر نم�دارش را من حاال شرایط تص�یری بود خدمت شما ارائه
م� دادم م� دیدید که روزانه افزایش پیدا کرده است و ما یک نامه تاکیدی هم خدمت روسای
سازمان های جهاد کشاورزی استان ها فرستادیم گفتیم که حداکثر تالش را بکنند که از منابع م�ج�دی که
الحمدهللا منابع بسیار خ�بی نزد شرکت پشتیبان� ام�ر دام است برای ت�زیع عم�م استفاده ش�د و این

روند خداراشکر در حال انجام است و عرض کردم روند، روند افزایش� است.

س�ال: همان وقت که درباره عرضه با هم صحبت کردیم من در یکسری فروشگاه های سطح شهر تهران
به ص�رت میدان� مراجعه کردم و این صدق گفتار وج�د داشت ما در بخش های مختلف فروشگاه های به
ویژه زنجیره ای من این را به عینه مشاهده کردم که به بخش های مختلف هم به مقدار کاف� وج�د دارد

و هم این که نه برایش صف� است و نه تجمع� هست و نه بر سر آن تقاضا افزایش پیدا کرده است.

جعفری:  تقریبا دو سه روز پیش به ص�رت کامیون های سیار ما از طریق پشتیبان� ام�ر دام استان تهران
در سطح تهران، در میادین و نقاط� که جانمایی شده برای شرکت پشتیبان� ام�ر دام، با استقرار کامیون
هم داریم این کار را انجام م� دهیم، عالوه بر مباشرین میادین میوه و تره بار، مباشرین فروشگاه های
زنجیره ای و یا غرف ثابت سطح شهر، ما کامیون سیار هم گذاشتیم که یک مقدار گ�شت در دسترس

باشد.

س�ال: ی�ن� کامیون های سازمان پشتیبان� ام�ر دام در میادین مستقر هستند و عرضه مستقیم انجام
م� دهند و کاری با مباشرین ندارند و خ�دشان این عرضه را انجام م� دهند.

جعفری: این هم مازاد بر روش های قبل�، االن کامیون ها را مستقر کردیم و در حال عرضه هستیم روزانه
حدود حداقل فکر کنم آخرین آماری که من دارم ۲۰ تا دستگاه کامیون مستقر کردیم که در حال افزایش

هستیم که بت�انیم ت�داد کامیون ها را هم بیشتر کنیم.

س�ال: راجع به سایر شهر ها و شهر های دورافتاده ما هم صحبت کنید، این ت�زیع جغرافیایی که سازمان
پشتیبان� در نظر گرفته است به چه شکل است بفرمایید که در سایر شهر ها و مناط� دورافتاده آیا

سازمان راسا عمل م� کند و یا باز مح�ل کرده به مسئله مباشرین؟
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جعفری: شرکت پشتیبان� ام�ر دام تابع مص�بات ستاد تنظیم بازار و در استان ها تابع مص�بات کارگروه
تنظیم بازار استان� است ی�ن� راسا ما نم� ت�انیم نسبت به ت�زیع اقدام کنیم مگر این که مص�ب استان�
بش�د و به شرکت تکلیف کند که آقا خ�دت برو و ت�زیع کند. ول� در استان ها تا جایی که من م� دانم
سهمیه بندی شهرستان� و حت� بخش های ک�چک تر هم انجام شده و ت�زیع به ص�رت گسترده و م�یرگ�
در سطح کش�ر دارد انجام م� ش�د، استان ها را هم من روزانه رصد م� کنم م� بینم الحمدهللا جذب
خیل� خ�ب است و ت�زیع انجام م� ش�د در سطح کل کش�ر م� ت�ان گفت امروز شرکت پشتیبان� از

طریق مباشرین منتخب استان� در حال ت�زیع است.

س�ال: درباره حساسیت هایی که سازمان ام�ر پشتیبان� دارد درباره کیفیت هم بفرمایید که چط�ر این
خیال راحت� را به شن�ندگان م� دهید، کسان� که مصرف کردند م� دانند و کسان� که مصرف نکردند و
برای اولین بار م� خ�اهند استفاده کنند به هرحال یک اختالف قیمت� وج�د دارد بین گ�شت گرم و سرد،
کسان� بنا به مضایق مال� شان ممکن است ناچار ش�ند روی بیاورند به این سمت، یکسری ها هستند

که تا حاال مصرف نکردند، درباره این چه م� فرمایید.

جعفری: اوال من بگ�یم که اینقدر کیفیت خ�ب است که من خ�دم شخصا فقط از این گ�شت های
منجمد دارم استفاده م� کنم ی�ن� خیال مردم را م� خ�اهم راحت کنم ما دو تا منشا تامین گ�شت در
کش�ر داریم یا از منابع واردات� است یا از ت�لید داخل� است در زمان فرآوری این ت�لیدات داخل� از
بهترین دام های م�ج�د کش�ر فراوری شده و کیفیت گ�شت ها بسیار باالست، اگر جایی هم مصرف
کننده ای برد و مشکل� هم در مصرف داشت م� ت�اند با شرکت پشتیبان� ام�ر دام استان مراجعه کند و
نسبت به ت��یض گ�شت و یا این که اگر نقطه نظری در خص�ص کیفیت دارد ما به ص�رت آنالین
م� ت�انیم از دوستان نقطه نظرات را بگیریم و احتماال مشکالت مقطع� یا م�ردی را حل کنیم و انشاهللا
مشکل� در این خص�ص نداریم ما نسبت به کیفیت گ�شت اطمینان خاطر و صد در صدی به مصرف

کنندگان م� دهیم.
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تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۹کد خبر: ۸۳۴۸۵۹۳

در پاسخ به باشگاه خبرنگاران ج�ان:

واردات گ�شت تا تنظیم بازار داخل ادامه خ�اهد داشت

رئیس نظام دامپزشکی گفت: تازمانیکه گوشت مورد نیاز از محل تولید داخل تامین نشود، واردات ادامه
خواهد داشت.

آقای حامد زارع� رئیس سازمان نظام دامپزشک�
کش�ر، امروز در حاشیه هشتمین کنگره بین
الملل� دامپزشک� طیور در جمع خبرنگاران،
گفت: معاونت ت�سعه بازرگان� باید پاسخگ�
باشد که واردات گ�شت از کدام کش�رها و تا چه
زمان� ادامه خ�اهد داشت، اما آنچه مسلم است
واردات، ت�لید و صادرات بر مبنای مکانیزم عرضه

و تقاضاست.

به گفته او، تا زمانیکه گ�شت م�رد نیاز از محل ت�لید داخل تامین نش�د، واردات ادامه خ�اهد داشت.

زارع� ادامه داد: گ�شت قرمز مطابق پروتکل های دامپزشک� از مغ�لستان و روسیه وارد شده و از امروز
ت�زیع آغاز شده است.

رئیس نظام دامپزشک� گفت: گ�شت های واردات� از لحاظ بهداشت� و پروتکل قرنطینه ت�سط نظارت
مسئ�الن، تمام� مج�زهای الزم بهداشت� را کسب کردند.

او درباره عدم استاندارد ۱۰ درصد از گ�شت های چرخ کرده استفاده در داخل کش�ر، افزود: با ت�جه به
اینکه سازمان دامپزشک� قبل از ورود گ�شت به بازار سالمت آن را بررس� م� کند، کیفیت آن ها مشکل�
برای مصرف کنندگان ندارد اما طبق گفته رئیس سازمان استاندارد ممکن است ۱۰ درصد این گ�شت ها

مطابق با پروتکل های سازمان استاندارد نباشد.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی درباره مجوزھای مسئوالن فنی گفت: این موضوع چند وجھی

و مورد مناقشه در سالھای قبل بوده است. مسئوالن فنی و کارفرمایان درگیر این موضوع

ھستند. یکی از اصلی ترین اھداف ما در سازمان نظام دامپزشکی ھمین است که  مسئوالن

فنی و بھداشتی را ساماندھی کنیم.
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او ادامه داد:در حال حاضر آنچه که اجرا می شود نه از لحاظ حرفه ای و نه از لحاظ حق و

حقوق این افراد قابل توجیه نیست چرا که ناظر ما حقوقش را از کسی می گیرد که بر آن

نظارت می کند و این درست نیست. ھرچند مقاومت ھایی زیادی در حوزه است، اما

سازوکارھایی که از لحاظ قانون کار، بیمه و مالیات اتفاق می افتد نیز در این حوزه ھا سنگ

اندازی می کند.

زارعی با بیان اینکه آیین نامه ھای آن در حال تدوین است، گفت: جلسات و مذاکرات با

کارفرمایان انجام شده و در حال پیاده سازی نظام رتبه بندی مسئوالن فنی ھستیم که بر

اساس رتبه بندی جدید حقوق ھای متفاوتی نیز خواھند داشت.  ھمچنین بنابر سابقه ،

توانایی ھا و صالحیت ھا و جایی که مشغول بکارند حقوق متفاوت دریافت خواھند کرد.

به گفته او، برنامه داریم تا آخر سال و یا اوایل سال آینده اینکار را انجام دھیم. دولت و رئیس

جمھوری به شدت پیگیر این موضوع ھستند زیرا یکی از اصول فساد ستیزی و کمک به عدالت

محوری ھمین موضوع است.

زارعی درباره آخرین وضعیت بیماری آنفلو آنزای فوق حاد پرندگان و انگارا گفت: ھر دو بیمار
خطرناک ھستند و برای صنعت طیور مشکالتی ایجاد می کنند. تنھا مرجع رسمی انتشار آمار
ابتال و تلفات سازمان دامپزشکی است. اما در کشور امسال با تشکیل ستاد ملی انفلوآنزا،
کانون ھای آنفلوانزای فوق حاد در کشور نداشتیم. علی رغم اینکه تمام کشورھای ھمسایه و
منطقه درگیر شدند ما درگیری خاصی نداشتیم و در مورد بیماری آنگارا نیز به ھمین شکل

است.

او از افتتاح اولین پارک علم و فناوری تخصصی حوزه دامپزشکی به زودی خبر داد.


