66

یکشنبه  17تیر  24 1397شوال  8 1439جوالی 2018

پرون

د
ه
و
ی
ژه

دام و طیور و آبزیان

سالسوم شماره 615

«سبزینه»نظرکارشناسانرادربارهوضعیتصنعتمرغداریونهادههایطیوربررسیمیکند

پرون

د
ه
و
ی
ژه

گشودنقفلصنعتمرغدارینیازمندکلیدتدبیر

سبزینه فهیمه تماشایی

نوسانات قيمت مرغ ،افزایش بیرویه قیمت
نهادههای تولید و كاهش قدرت خريد مردم از
چالشهاي اساسي توليدكنندگان مرغ محسوب
میشود .به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ضررهاي
پيدرپي بهدليل افزايش و كاهش قيمتها ،رغبت
توليد را از توليدكنندگان این صنعت گرفته
است که در این شرایط لزوم برنامهریزی جدی
ت نهادهها و تنظیم بازار به نفع
برای کنترل قیم 
مرغداران ضروری است.
حال آشفته بازار مرغداران با حضور دالالن
در همین راستا شمساهلل شريعتنژاد ،نماينده مردم
تنكابن ،رامسر و عباسآباد و عضو کمیسیون کشاورزی
مجلس شوراي اسالمي ،درباره وضعيت صنعت مرغ
گوشتي كشور گفت :بهدلیل مشكالتي كه در تأمين
نهادهها و عدم نظارت در توليد جوجه گوشتي وجود
دارد ،اين صنعت در وضعيت نابهساماني ب ه سر ميبرد .در
حال حاضر توليدكننده تمايل به خريد جوجه يكروزه
ندارد و اگر اين وضع ادامه یابد اين صنعت با مشكل
جدي روبهرو خواهدشد .نماينده مردم تنكابن ،رامسر
و عباسآباد ،با اشاره به عوامل موثر بر آشفتگي بازار
اظهار كرد :ميتوان اين عوامل را به چند دسته تقسيم
كرد که عبارتند از:
 -1سيستم داللي :زیرا واردات نهادهها در انحصار عدهای
خاص است که این امر سبب غيرواقعي شدن قيمت
نهایی توليد میشود.
 -2نبود نظارت دولت بر تنظيم بازار :در حال حاضر
قيمت نهادهها كنترل نميشود و حجم جوجهريزي
باالست و مشخص نيست كه اين میزان تولید برای
بازار داخلی است يا به خارج نيز صادر ميشود .از آنجا
که تمامی كشورهاي همسايه واردكننده مرغ هستند،
اگر میزان توليدات اين صنعت كنترل شود ،ميتوان به
صادرات نیز پرداخت .متأسفانه اکنون توانايي رقابت در
بازارهای جهانی را نداريم.
شريعتنژاد درباره قيمت كنجاله سويا گفت :قيمت سال
گذشته كنجاله سويا بين يكهزار و  700تا يكهزار و
 740تومان بود که در حال حاضر قيمت آن بين دوهزار
و  650تا دوهزار و  700تومان است كه اين میزان افزایش
برای يكسال بسيار زياد است .وی با بیان اینکه در
شرایط کنونی با كاهش قيمت مرغ مواجهیم ،افزود:
اين نوسانات قيمت براي توليدكننده مرغ گوشتي و مرغ
مادر فقط ضرر بههمراه داشته است؛ لذا توليدكنندگان
مرغهاي مادر براي جبران هزينهها ،مرغهاي مادر را
نیز براي فروش به بازار ميآورند .به ظاهر اين نوسانات
قيمت روي فروشندگان جوجه يكروزه و مرغ اجداد
تأثير گذاشته است؛ زيرا آنان واردكننده مرغهاي اجداد
از اروپا هستند .وي با انتقاد از پرداخت مابهالتفاوت ارز
مبادلهاي و تكنرخي به واردكنندگان گفت :در شرايط
موجود باید نظارت مناسبی نسبت به اینکه ارز مبادلهاي
و تكنرخي به چه كساني پرداخت ميشود ،وجود داشته
باشد .عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه با اشاره
به عملكرد شركت پشتيباني امور دام گفت :شركت
پشتيباني امور دام باید قيمت مرغ را در بازار تعديل و
كنترل و از ایجاد بازار ثانويه جلوگیری کند؛ درحالیکه
فقط بهدنبال افزایش درآمد است .قيمت مرغی كه
شركت پشتيباني امور آن را توزيع ميكند ،بين دوهزار
و  350تا دوهزار و  400تومان است که این مبلغ سبب
زیان تولیدکنندگان میشود .همچنین این شرکت باید
به کیفیت نهادهها نیز توجه داشته باشد .وي با اشاره
به عوامل پايين آمدن قيمت مرغ گفت :در حال حاضر
عرضه مرغ گوشتي بيشتر از نیاز بازار است که منجر
به اشباع بازار و ضرر و زيان براي توليدكنندگان میشود.
نماينده مردم تنكابن ،رامسر و عباسآباد ،با اشاره به
اینکه باید قیمتها در بازار واقعی شود ،افزود :در این
صورت توليدكنندگان به صادرات ترغيب میشوند و با
حذف واسطهها هزینهها برای توليدكننده كاهش مییابد
و بازار توليد مرغ رقابتي میشود .وی با بیان اینکه تمامی
كشورهاي همسايه واردكننده مرغ هستند ،افزود :كشور
ميتواند با نظارت و برنامهريزي صحيح به صادرات مرغ
نیز بپردازد .شريعتنژاد با اشاره به اینکه با ادامه شرایط
فعلی آینده این صنعت چندان روشن نیست ،افزود :بايد از
قانون بهدرستي استفاده كنيم؛ در حالحاضر قيمت باالي
نهادهها و داروهاي مورد نیاز دام و طيور ،عدم توانايي
در صادرات ،عدم تنظيم بازار براي توليدكنندگان و
مصرفكنندگان از مشکالت پیشروی فعاالن این صنعت
است .وی با اشاره به اینکه نميتوان درباره افزايش يا
كاهش قيمت مرغ در آینده نظر داد ،افزود :هر چند با
شرايطي كه براي مرغداريها ايجاد شده است براي
جبران هزينه مرغداران امكان افزايش قيمت وجود دارد.
مرغ ،ارزانترین پروتئین موجود در بازار
نورمحمد تربتينژاد ،نماينده مردم گرگان و آققال و
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شوراي اسالمي،
هم با انتقاد از افزايش قيمت نهادهها و عرضه مازاد بر
نياز گوشت مرغ به بازار ،گفت :وقتي قيمت نهادهها باال
ميرود هزينه تمام شده مرغدار بيشتر از سود مورد
انتظار اوست .تربتينژاد گفت :دولت باید در راستای
حمایت از این صنعت تسهیالتی همچون پرداخت
ارز مبادلهای و تکنرخی در اختیار واردکنندگان قرار
دهند و بر چگونگی توزیع آن نیز نظارت داشته باشد.
كميسيون كشاورزي ،آب و منابع طبيعي مجلس طي
جلساتي با مسئوالن وزارت جهاد كشاورزي از آنان
خواست تا ظرف مدت چند هفته طرح پيشنهادي خود
را براي حل اين آشفتگي مطرح کند .در حال حاضر مرغ
ارزانترين پروتئيني است كه در اختيار مردم قرار دارد و
با برنامهریزی مناسب میتوانیم در این زمینه به صادرات
هم بیندیشیم.
مشخص نیست متولی واردات و صادرات
در صنعت مرغداری کدام ارگان است
حبيباهلل نيكزاديپناه ،نماينده مردم كرمان ،بم ،ريگان،

فهرج و نرماشير و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس،
درباره عوامل موثر بر آشفتگي صنعت مرغ كشور گفت:
عواملی بسیاری سبب افزایش قیمت مرغ در بازار شده
که عدم نظارت شرکت پشتیبانی امور دام ،نوسانات
قیمت ارز و کملطفی واردکنندگان خوراک طیور ازجمله
آن بهحساب میآیند .متأسفانه واردکنندگان ارز دولتی
را برای وارد کردن نهادهها دریافت میکنند و سپس این
نهادهها را به نرخ ارز آزاد در بازار میفروشند .این شرایط
سبب میشود تولیدکنندگان مرغهاي توليدی خود
را زير قيمت تمام شده در بازار بفروشند که اين اقدام
منجر به زیان و در نهایت ورشکستگی آنان میشود.
نماينده مردم كرمان ،بم ،ريگان ،فهرج و نرماشير با اشاره
به اینکه تمامي توليدكنندگان بخش طيور بهدنبال
كاالي وارداتي باكيفيت و با قيمت مناسب هستند ،ادامه
داد :واردكننده بايد بداند كه نهادهها را با چه كيفيت و
قيمتی وارد كنند .در حال حاضر و با توجه به نوسانات
ارزی مرغداران درپی این هستند که بدون دغدغهای
نهادههای دامی خود را تهیه کنند؛ زیرا در غیر این
صورت جوجهریزی برای آنها مقرون بهصرفه نخواهد
بود .نيكزاديپناه با اشاره به اینکه دادن مابهالتفاوت ارز
مبادلهای و تکنرخی به واردکنندگان كاالهای اساسی
و استراتژيكي ضروری است ،ادامه داد :در صورت

عدم تمایل مردم به خرید مرغ احتمال واردات مرغ با
کیفیت پایین وجود دارد .نماينده مردم كرمان ،بم،
ريگان ،فهرج و نرماشير ،با انتقاد از آشفتگی بازار فروش
گفت :متأسفانه مشخص نیست که مسئوليت واردات و
صادرات محصوالت كشاورزي برعهده كدام وزارتخانه يا
ارگان است .دولت سعي بر اين دارد كه این مسئولیت را
برعهده وزارت صنعت ،معدن و تجارت قرار دهد که برخی
نیز با اين واگذاري مقابله ميكنند و معتقدند مسئولیت
واردات و صادرات هر بخش برعهده همان بخش است.
نيكزاديپناه با بیان اینگه اگر همین روال ادامه یابد
این صنعت آینده خوبی پیشرو نخواهد داشت ،افزود:
با برنامهریزی مناسب میتوان دستاوردهای خوبی در
این بخش داشت و حتی به صادرات محصوالت تولیدی
نیز دست یافت.
واردات نهادههای دامی در انحصار چند نفر است
جالل محمودزاده ،نماينده مردم مهاباد و عضو کمیسیون
کشاورزی مجلس شوراي اسالمي ،نیز با انتقاد از نبود
مديريت و نظارت صحيح در بازار مرغ گوشتي گفت :با
توجه به گراني ارز و نهادهها دامی شركت پشتيباني امور
دام بايد برنامهريزي دقيقتري روي قيمت نهادهها داشته
باشد و به مرغداراني كه داراي زنجيره توليد هستند برای
فروش تولیداتشان ضمانت دهد .وی با بیان اینکه وظيفه
قيمتگذاري برعهده شركت پشتيباني امور دام نيست،
افزود :شركت پشتيباني امور دام شركتی دولتي است که
با هدف حمايت از توليدكنندگان بهوجود آمده است و بايد
نهادهها را به قيمت تمام شده در اختيار توليدكنندگان
قرار دهد .این شركت بهازاي تحويل نهادهها به مرغداران
از آنها پول نقد ميگيرد که اين اقدام مرغداران را با
مشكل روبهرو میکند و تاکنون منجر به تعطيلي 60

درصد از مرغداريها شده است .محمودزاده با تأکید
بر حمایت از توليدات داخلی گفت :برای حمایت از
فعاالن این صنعت باید از ایجاد رانت جلوگيري كنيم
و واردات و تعیین قیمت نهادههای دامی را به مرغداران
عمده كه داراي زنجيره توليد هستند ،واگذار کنیم .وي
با انتقاد از اینکه در حال حاضر انحصار واردات نهادههای
دامی برعهده چند نفر است ،افزود :عدهای با ارتباطاتی
خاص در بخش کشاورزی میزان واردات و قیمتگذاری
نهادههای دامی را برعهده دارند که باید این شرایط تغییر
یابد .نماينده مردم مهاباد ،با اشاره به اینکه با وجود
توزيع نهادهها و خوراك دام و طيور با ارز دولتي بازار
آشفته است ،گفت :ارز دولتي چهارهزار و  200تومان
است و واردكنندگان بايد آن را با همين قيمت در بازار
داخلی بفروشند؛ ولي بهدلیل عدم نظارت این نهادهها
به قيمت بازار آزاد فروخته میشود .وی با انتقاد از
ن ميخرند
اینکه واردكنندگان ،نهادهها را با قيمت پايي 
و در انبار ذخيره ميكنند ،افـزود:
واردکنـندگانبـا انبـار

کـردن نهادهها
این محصوالت را در فواصل
زمانی بعد با قيمتی گرانتر میفروشند .از آنجا که
شركت پشتيباني امور دام دولتي است بايد از ایجاد
ركود در بازار جلوگیری کند ،متأسفانه در صورت ادامه
این شرایط ظرف چندماه آينده باید به واردات گوشت
قرمز و سفيد روی آوریم .محمودزاده با بیان اینکه
توزيع نهادهها زمانيكه با ارز دولتي وارد ميشوند بايد
كنترل شود ،ادامه داد :عدم كنترل ارز تکنرخی باعث
ميشود نهادهها به قيمت آزاد در بازار فروخته شود و سود
كالنی براي واردكنندگان بههمراه داشته باشد .در مقابل
مرغداراني كه با زحمت به توليد اقدام ميكنند با مشکل
روبهرو میشوند .وي با اشاره به عواملی که در كنترل
و ثبات صنعت مرغ اثرگذار است ،افزود :برای کنترل
بازار مرغ گوشتی نهادهها دامی باید با قيمت مناسبی
در اختيار مرغداران قرار بگيرد و شركت پشتيباني در
ازاي دادن نهادهها پول نقد از تولیدکنندگان طلب نكند
و همچنین وزارت جهاد كشاورزي تسهيالت و وامهایي
با بهره ششدرصد در اختيار مرغداران قرار دهد .به گفته
وی ،تعيين تعرفهها این صنعت برعهده وزارت جهاد
کشاورزی است و این وزارتخانه ميتواند واردات را كنترل
و بازار را تنظيم كند .وي با بیان اینکه قانون تنظيم
بازار توسط مجلس تعیین شده است ،افزود :با ادامه روند
فعلی اين صنعت آينده چندان روشنی نخواهد داشت،
متأسفانه در حال حاضر حمايت از صنعت مرغداری
بسیار ضعيف است .محمودزاده ،درباره انتشار ليست
شركتهاي دريافتكننده ارز دولتي گفت :ما بايد به
نقطهاي برسيم كه شفاف با مردم سخن بگويیم؛ اگر

كسي با استفاده از بيتالمال ،به سوءاستفاده از مشكالت
اقتصادي ،سياسي و تحريمها بپردازد بايد به مردم در این
باره اطالع داد .محمودزاده درباره انتشار ليست اسامي
شركت و نهادهايي كه ارز دولتي براي با نرخ چهارهزار و
 ۲۰۰تومان براي اقالم خود دريافت كردهاند ،گفت :بحث
تكنرخي شدن ارز از سوي دولت يك حركت نادرست
و اشتباه بود كه باعث شد قيمت ارز به يكباره باال برود
و گراني صورت بگيرد .وي با بيان اينكه هيچگونه
نظارتي روي واردات كاال وجود ندارد ،گفت :تعدادي از
واردكنندگان اقالمي مانند نهادههاي دامي ،تلفن همراه،
خودرو و مايحتاج خود را وارد كردهاند؛ اما بهدليل
نبود نظارت صحيح آنها را با قيمت ارز آزاد به فروش
ميرسانند .وي افزود :شركتي كه تخصصاش در وارد
كردن نهادههاي دامي است ،تلفن همراه وارد ميكند،
درصورتيكه ارزي كه به اين شركت تعلق ميگيرد براي
واردات محصوالت كشاورزي و دامي است؛ اما چيز
ديگري وارد ميكند .محمودزاده با بيان
اينكه ايـن شركـتها

سر رشـتـهاي از
اجناس و قطعات الكترونيك
ندارد؛ اما با ارز دولتي كه دریافت کردند تلفن همراه وارد
ميكنند ،گفت :دولت بايد نظارت الزم را در اينخصوص
داشته باشد؛ زيرا توزيعكننده اين نرخ ارز بوده است ،اما
متأسفانه هيچ نظارتي نداشته و حتي بعد از واردات هم
تحقيق نكرده است عملكرد اين شركتها در واردات چه
بوده؟ محصولي كه وارد كرده است چيست؟ متأسفانه
در اين اوضاع اقتصادي عدهاي با باال رفتن ارز سودهاي
كالني را به جيب زدند و مشكالتي را در جامعه ايجاد
كردهاند .اين نماينده دهمين مجلس شوراي اسالمي در
پاسخ به اين پرسش كه برخي از شركتهايي كه بايد
محصوالت دامي وارد كشور ميكردند؛ اما اقالم ديگر را
وارد كردهاند ،كميسيون كشاورزي به اين موضوع وارد
خواهد شد يا خير ،گفت :البته اين مورد ارتباط زيادي
به كميسيون كشاورزي ندارد؛ اما وارد كردن نهادههاي
دامي زيرنظر كميسيون است و ما اين اشكال را گرفتهايم
كه نظارت بر آنها كم است .نماينده مردم مهاباد در
مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان كرد :كميسيون
كشاورزي در اين چند روز حداقل سه جلسه فشرده با
وزارت جهاد كشاورزي ،معاونان وزير ،ديوان محاسبات
تشكيل داده است .ديوان محاسبات مسئول بررسي
واردات نهادهها در پشتيباني امور دام شده كه به نتايجي
هم در اين زمينه رسيده است .ديوان محاسبات در اين
قضيه مأمور شده و كارهاي خوبي هم صورت داده و
تخلفاتي را كشف كرده؛ اما تا به دادگستري ارجاع داده
نشود ،نميتوان جزئيات آن را منتشر كرد .وي تأكيد
كرد :ديوان محاسبات تخلفاتي در امور نهادههاي دامي

كشف كرده است كه رصدهايي را هم در اين زمينه
داشته است و اگر به اين نتيجه برسد كه تخلفات جدي
است و به كشور ضررهايي وارد شده ،ورود ميكند .در
كل نظارت بر واردات اقالم مختلف در بخش كشاورزي
چندان خوب نيست نظارت بر توزيع ارز دولتي هم
بهخوبي صورت نميگيرد ،معتقدم دولت بايد گلوگاههاي
خالف را ببندد .اين نماينده دهمين مجلس شوراي
اسالمي در پاسخ به پرسشی ديگر مبنيبر اينكه آيا
انتشار ليست شركتها و نهادهايي را كه ارز چهارهزار و
 ۲۰۰توماني گرفتهاند ميتوان حركت مناسبي در جهت
شفافسازي قلمداد كرد يا خير ،گفت :اگر كسي تخلف
كرده است بايد به مردم معرفي شود ،بايد به نقطهاي
برسيم كه شفاف با مردم سخن بگويم .وي گفت :كسي
كه بهدنبال سود غيرحالل و بادآروده است و از شرايط
ويژه اقتصادي كه مردم در آن قرار دارند ،سوءاستفاده
ميكند ،بايد معرفي شود .دستگاههاي نظارتي در اين
مورد نبايد با كسي تعارف داشته باشند؛ زيرا اگر مدارايي
صورت بگيرد افراد جسورتر ميشوند و جوالن بيشتري
ميدهند .محمودزاده تأكيد كرد :دستگاههاي نظارتي،
ديوان محاسبات و ديوان بازرسي در اين شرايط و بحران
اقتصادي بسيار سنگين بايد افراد متخلف را معرفي كنند
تا ضرر و زيان كمتري به مردم و کشور وارد شود.

مرغداران در شرايط بيثباتي بازار
متحمل ضرر و زيانهاي بسیاری میشوند
محمد يوسفي ،رئيس هیئت مدیره اتحاديه
توليدكنندگان مرغ گوشتي ،نیز درباره وضعيت كنوني
صنعت مرغ گوشتي كشور گفت :وضعيت تولید مرغ
در کشور به لحاظ كمي و كيفي مناسب است و اکنون
شاهد باالترين ميزان توليد هستيم .تمامي مرغهاي
گوشتي از سالمت كامل برخوردارند و هيچ بيمارياي
آنها را تهديد نميكند .همچنين نظارت دائم بر روي
اجراي قوانين ،مقررات و دستورالعملهاي بهداشتي
صادر شده از سوي سازمان پزشكي انجام ميشود .در
حال حاضر از نظر اقتصادي در وضعيت بدي بهسر
ميبريم و مرغداران در شرايط بيثباتي بازار متحمل
ضرر و زيانهاي شديدي شدهاند .رئيس اتحاديه
توليدكنندگان مرغ گوشتي با اشاره به عوامل موثر بر
آشفتگي بازار اظهار كرد :اين آشفتگي درپي افزايش
قيمت جهاني نهادهها ،تغييرات نرخ ارز و كاهش تقاضا
بهعلت پايين آمدن قدرت خريد مردم رخ داده است.
هنگامي كه توليد و عرضه مرغ بيشتر از تقاضا باشد،
توليدكننده ضرر ميكند و براي جبران ضرر خود،
قيمت مرغ را باال ميبرد .يوسفي درباره قيمت كنجاله
سويا و خوراك طيور گفت :باال رفتن قيمت نهادهها
بهسبب چند عامل است؛ ابتدا باال رفتن قيمت جهاني
نهادهها .در حال حاضر حدود  70تا  75درصد خوراك
طيور كشور از محل واردات تأمين ميشود ،در نتيجه
با باال رفتن قيمت جهاني ،قيمت خوراك طيور در
داخل هم تغيير کرده و افزایش مییابد .دومين عامل
تغييرات نرخ ارز است كه نوساناتش روي قيمت نهادهها
تأثير مستقيم ميگذارد .سومين عامل كمرنگ بودن
حضور مسئوالن و عدم نظارت دقيق آنها بر تعيين

قيمت است .وي در ادامه با اشاره به راهکار اصالح
آشفتگي بازار بيان كرد :توليدكنندگان بايد براساس
نياز مصرفكننده توليد كنند و توليد مازاد نداشته
باشند .رئيس هیئت مدیره اتحاديه توليدكنندگان مرغ
گوشتي درباره پرداخت مابهالتفاوت ارز مبادلهاي و تك
نرخي به واردكنندگان گفت :قيمت ارز طي چند سال
ك به سههزار و 800
گذشته تغيير پيدا كرده و از ي 
تومان رسيده است .ارز تك نرخي هم چهارهزار و 200
تومان است و خوراك دام و طيور نیز با ارز سههزار و
 800توماني وارد ميشود .هرچه ارز با قيمت پايينتر
به واردات اختصاص يابد ،روي قيمت تمام شده تأثير
ميگذارد .پرداخت مابهالتفاوت كار درستي است؛ اما
بايد ديد این مابهالتفاوت به چه كسي پرداخت ميشود
تا باعث ایجاد رانت نشود .وي در ادامه افزود :قرار بوده
نهادهها را به نرخ سههزار و  800تومانی تحويل بگيريم
كه تاكنون چنين اتفاقي نيفتاده است .يوسفي در ادامه
با اشاره به عملكرد شركت پشتيباني امور دام گفت :از
شركت پشتيباني امور دام بابت حمايتهايي كه كرده و
ميكند تشكر ميكنم؛ ولي اين شركت به میزان كافي
نهاده توزيع نكرده است كه اگر چنين بود ،بازار ثانويهاي
ايجاد نميشد؛ ولي در آينده قول توزيع كافي نهاده را
داد ه است .وي تصريح كرد :بههمين دليل پيشنهاد
ما اين است كه شركت پشتيباني امور دام بهعنوان
مسئول تنظيم بازار نهادهها را با قيمت ارزان توزيع
كند يا اينكه مرغ را با قيمتی باالتر از توليدكننده
بخرد .رئيس هیئت مدیره اتحاديه توليدكنندگان مرغ
گوشتي افزود :مابهالتفاوت شركت پشتيباني و بازار
آزاد در قيمت نهادههايي مانند كنجاله سويا بيشتر
از  500تومان براي هر كيلو و بيشتر از  250تا300
براي هر كيلو ذرت است که اين قيمت در بازار آزاد
ايجاد رانت ميكند .وي در ادامه گفت :در حال حاضر
توليد مرغ گوشتي زياد و تقاضا از سوی مصرفكننده
برای آن كم است كه این شرایط سبب كاهش قيمتها
شده است .يوسفي افزود :بهعنوان رئيس هیئت مدیره
اتحاديه توليدكنندگان مرغ گوشتي از وزارت جهاد
كشاورزي بهدلیل داشتن عملکرد مناسب تشكر
ميكنم و میخواهم مسئوالن این وزارتخانه هر دو
سوی قضيه يعني توليدكننده و مصرفكننده را در
نظر داشته باشند .همچنین از همكارانم در اين صنعت
انتظار دارم که در راستاي تنظيم بازار همكاريهای
الزم را داشته باشند؛ زيرا بخش اعظم اين صنعت در
دست آنان است.
شركت پشتيباني امور دام
چ حمایتی نمیکند
هي 
سيدمحسن مشهدي ،مدیرعامل اتحادیه مرغداران
گوشتی استان دماوند ،هم درباره وضعيت كنوني
صنعت مرغ كشور گفت :در حال حاضر وضعيت تولید
مرغ در کشور مناسب نیست .به گفته کارشناسان
قيمت تمام شده توليد مرغ گوشتي براي مرغداران
بين پنجهزار و  300تا پنجهزار و  500تومان است؛
درحاليكه مرغداران آن را بهسختی به قيمت چهارهزار
و  200تومان میفروشند .مدیرعامل اتحادیه مرغداران
گوشتی استان دماوند با انتقاد از آشفتگي بازار مرغ
گوشتی گفت :در بازار عدم تعادل بين توليد و عرضه
وجود دارد .همچنین بهعلت پايين آمدن قدرت خريد
مردم ،تقاضا بهشدت كاهش پيدا كرده است .در اين
بين با افزايش قيمت  30تا  50درصدي نهادهها نیز
مواجهیم که قيمت تمام شده تولید براي مرغداران را
باال ميبرد و مرغداران را متحمل ضرر ميکند .مشهدي
درباره قيمت نهادهها گفت :كنجاله سويا نسبت به سال
گذشته  40تا  50درصد افزايش پيدا كرده است .قيمت
این محصول در سال گذشته يكهزار و  800تومان بوده
که در حال حاضر دوهزار و  600تومان است .قيمت
ذرت در سال گذشته كمتر از يكهزار تومان بود که
امسال به يكهزار و  300تومان افزایش یافته است .وي
درباره پرداخت مابهالتفاوت ارز مبادلهاي و تكنرخي به
واردكنندگان اظهار داشت :بهشرطي كه نظارت در این
زمینه صورت گیرد و ارز مبادلهاي و تكنرخي بهدست
توليدكنندگان برسد اقدام درستي است؛ ولي متأسفانه
اين مابهالتفاوت بهدست واردكننده ميرسد و روي
قيمت تمامشده تولید تأثير ميگذارد و در نهایت منجر
به ضرر توليدكنندگان میشود .مشهدي در ادامه افزود:
قرار بود نهادهها را به قيمت ارز سههزار و  800تومانی
تحويل بگيريم؛ ولي چنین ارزی به تولیدکنندگان داده
نشد و نرخ نهادهها به قيمت روز محاسبه میشود.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی استان دماوند
در ادامه با اشاره به عملكرد شركت پشتيباني امور دام
گفت :شركت پشتيباني امور دام هيچگونه حمایتی
نمیکند و فقط نقش واسطه را برعهده دارد .در واقع
شركت پشتيباني امور دام از واردكننده محصول را
ميخرد و به توليدكننده ميفروشد .به گفته مشهدی،
شركت پشتيباني امور دام ذرت ايراني را كيلويي
يكهزار و  100تومان و كنجاله سويا را كيلويي يكهزار
و  950تومان به تشكلها میدهد .وی با بیان اینکه باید
میزان عرضه در بازار كنترل شده و قدرت خريد مردم
در نظر گرفته شود ،افزود :با نظارت بر میزان عرضه و
تقاضا در بازار ميتوان قيمت مرغ را كنترل كرد .بايد
هر چيزي در جاي درست خود قرار گيرد و از نظرات
كارشناسان استفاده كنيم تا توليدكننده و مصرفكننده
ضرر نكنند .مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی استان
دماوند با اشاره به اینکه با ادامه روند فعلی اين صنعت
چشمانداز خوبي ندارد ،ادامه داد :متأسفانه دولت از
جيب توليدكننده به مصرفكننده یارانه ميدهد که
اين روش درستي نيست .مشهدي درباره پيشبيني
قيمت مرغ گوشتي نیز عنوان کرد :پيشبيني دقیقی
از میزان قيمتها ندارم ،چون در چند ماه اخير وضعيت
بازار هر روز بدتر از روز قبل شده است .باتوجه به اين
وضعيت اگر توليدكننده ،توليد خود را كم كند و نياز
مصرفكننده باال برود ،قيمتها افزايش مییابد و
مصرفكننده متضرر ميشود .حال اگر توليد زياد شود
و مصرفكننده توان خريد نداشته باشد ،توليدكننده
متضرر ميشود.

