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خبر
رئيس سازمان امور عشاير ايران:

عشاير  23ميليون رأس دام دارند

رئيس سازمان امور عشاير ايران گفت :قيمت منصفانه هر كيلوگرم الشه
دام عشايري  ۶۰تا  ۶۵هزار تومان براي مصرفكننده است ،اما اين رقم
بهطور ميانگين در شهرستانها  ۷۷و در تهران  ۸۰هزار تومان است .به
گزارش «سبزینه» ،كرمعلي قندالي گفت :قبل از پيروزي انقالب تنها
در  15تا  20درصد مسير عشاير ،راههاي عشايري احداث شده بود
كه اين رقم اكنون به  95درصد رسيده است و  66هزار كيلومتر راه
عشايري در كشور داريم و بعد از پيروزي انقالب توانستيم آبرساني
عشاير را به  100درصد برسانيم .وي افزود :عشاير  23ميليون رأس
دام دارند و  200هزار تن گوشت قرمز توليد ميكنند .قندالی با بيان
اينكه زنجيره توليد گوشت قرمز را بهعنوان طرح دائمي در دستور كار
داريم گفت :ساالنه يك درصد از تسهيالت صندوق توسعه ملي را براي
اجراي اين طرح در اختيار ميگيريم كه تاكنون  500ميليارد تومان به
اين طرح اختصاص يافته است كه با سودهاي  10تا  15درصدي براساس
مناطق محروم و غيرمحروم در اختيار عشاير قرار ميگيرد .قندالي تأكيد
كرد برايناساس ،اين طرح سه ميليون طرح در قالب زنجيرههاي توليد
ايجاد شده است .وي ادامه داد 400 :ميليارد تومان نيز تسهيالت با
بازپرداخت پنجساله براي عشاير در نظر گرفته شده تا براي زنجيرههاي
توليد دام و بهرهوري از منابع ،استفاده شود و اين قول را دادهاند كه اين
رقم تا پايان سال به  600ميليارد تومان برسد .رئيس سازمان امور عشاير
ايران تأكيد كرد :از ظرفيتهاي ديگر عشاير كشور فعاليت در زمينههايي
مانند صنايع دستي و صنايع لبني است كه براي بازاررساني بهتر صنايع
دستي پايگاه اينترنتي تهيه شده و لبنيات عشاير نيز تبديل به يك برند
صنايع لبني شده است .قندالي با اشاره به پروژههايي كه در دهه مبارك
فجر در حوزه عشاير به بهرهبرداري ميرسد ،گفت 272 :پروژه با مبلغي
بالغ بر  63ميليارد تومان در دهه مبارك فجر به بهرهبرداري ميرسد كه
شامل طرحهايي مانند آبرساني براي عشاير ،ايجاد راهها ،تأمين منابع
انرژي و فعاليتهاي توليدي و تشكلهاست .وي در ارتباط با تأمين
نهادههاي دامي موردنياز عشاير ،بيان كرد 200 :هزار تن خوراك دام
توسط تشكلها عشاير بهطور مستقيم تأمين شده و در اختيار جامعه
عشايري قرار گرفته است و پيشبيني ميشود كه اين رقم تا  300هزار
تن افزايش يابد؛ بهدلیل بارشها ،وضعيت علوفه در سال جاري شرايط
بهتري در مراتع در مقايسه با سال گذشته دارد .رئيس سازمان امور
عشاير ايران خاطرنشان كرد :براساس قرارداد منعقدشده با وزارت دفاع،
سازمان برنامه و بودجه و سازمان جهاد كشاورزي ،ناوگان حمل آب
عشايرنوسازي شده است و  146دستگاه خودروي كمكفنردار و مجهز
به تانكر در اختيار استانها قرار گرفته است .قندالي افزود :قبل از پيروزي
انقالب كمتر از  25درصد از عشاير كشور باسواد بودند كه اين رقم اكنون
به  70درصد رسيده است و براساس برنامه ششم توسعه قرار است اين
رقم به  85درصد برسد .وي در بخش ديگري از صحبتهاي خود در
ارتباط با قاچاق دام عشاير به خارج از كشور گفت :اطالعات و مستندات
دقيقي در اين ارتباط نداريم ،اما مانند سالهاي گذشته قاچاق دام وجود
دارد ،زيرا اين محصول براي كشورهاي عربي اطراف جذابيت زيادي
دارد و آنها عالقهمند به طعم گوشت ايراني هستند ،هرچند كه بعد
از افزايش نرخ ارز حجم قاچاق بيشتر شده است .رئيس سازمان امور
عشاير ايران با بيان اينكه قاچاق دام زنده بخشي از داليل افزايش قيمت
گوشت در بازار است ،تصريح كرد :جمعيت دقيق آمار عشاير را نداريم
كه بخواهيم قضاوت كنيم تعداد دام آنها كاهش يافته است و آماري
براي ارائه دراينباره نداريم و بايد منتظر اعالم سازمان آمار بمانيم .وي در
پاسخ به سؤالي درباره نقش عشاير در قاچاق دام گفت :موضوع برخورد
با قاچاق كاال ارتباطي با سازمان امور عشاير ندارد و ستاد مبارزه با قاچاق
كاال و ارز در اين مورد مسئول است و نميتوانم به كسي بگويم چرا
قاچاق دام ميكنيد.

دام ،طیور و آبزیان
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معاون وزير جهاد كشاورزي:

خروج دام از كشور سختتر شده است
سبزینه

حسن حسیندوست

معاون وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه تغيير در نحوه توزيع
گوشت تنظيم بازاري در دولت در دست بررسي است ،گفت:
اگر توليدكننده نهاده را گران ميخرد ،خودش مقصر است .به
گزارش «سبزینه» ،مرتضي رضايي در نشست خبري كه دیروز
به مناسبت دهه فجر برگزار شد ،درباره كمبود نهادههاي دامي
در بازار و گرانفروشي اين اقالم از سوي دالالن اظهار داشت:
اختاللي كه در واردات نهادهها ايجاد شده بود ،تنها مربوط به
يكي از واردكنندگان بود كه اين مسأله باعث شد قيمت در
بازار باال برود .وي با بيان اينكه اين مسأله حدود دو هفتهاي
است كه برطرف شده است ،گفت :بنده افزايش قيمت چشمگير
نهادهها را تكذيب ميكنم؛ به عنوان مثال قيمت كنجاله سويا
سههزار و  700تومان يا حتي نزديك به اين عدد نيست .رضايي
تصريح كرد :قيمت مصوب كنجاله سويا در بنادر دوهزار و
 450و ذرت یکهزار و  350تومان است .وي درباره اينكه
چرا اختالل در واردات نهادههاي يك شخص منجر به اختالل
در كل بازار و افزايش قيمتها ميشود و آيا اين به معناي
انحصار در بازار نهادهها نيست ،اظهار داشت :سيستم كشور ما
واسطهگري است و به اين دليل است كه روي زنجيرهها تأكيد
ميكنيم و ميگوييم كه بايد زنجيره توليد شكل بگيرد .وقتي
كه خبر اختالل در واردات اين توليدكننده بين بهرهبرداران
منتشر شد ،هر كس هر كاري دلش خواست انجام داد و باعث
نابهساماني شد .رضايي گفت :در حال حاضر هيچ محدوديتي
در تأمين و حمل نهادهها وجود ندارد و هر دامدار يا مرغداري
كه نهاده را بيش از قيمت مصوب خريداري ميكند ،اعالم كند
تا دستگاههاي نظارتي بالفاصله با فرد متخلف برخورد كنند.
معاون امور دام وزارت جهاد كشاورزي تصريح كرد :اگر دامدار
يا مرغداري اقدام به پرداخت مبلغ بيشتر از نرخ مصوب بابت
خريد نهادهها ميكند ،خودش مقصر است .وي با اشاره به
راهاندازي سامانه توزيع نهادههاي دامي در استان گلستان،
خاطرنشان كرد :اين كار به صورت پايلوت آغاز شده و از اوايل
سال آينده در سراسر كشور عملياتي خواهد شد؛ ضمن اينكه
با آغاز به كار اين سامانه تمام عمليات واردات و توزيع نهادهها
شفاف ميشود.
احتمال تغيير در نوع توزيع گوشتهاي تنظيم بازار
رضايي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه وقتي
يك كاال دو نرخ داشته باشد طبيعي است كه براي آن ايجاد
صف شود ،گفت :اين صف به معني وجود قحطي نيست .با اين
حال معتقديم كه سيستم توزيع گوشتهاي تنظيم بازاري بايد
تغيير كند .معاون وزير جهاد كشاورزي با تأكيد بر اينكه اين
مسأله در دولت در دست بررسي است ،افزود :توزيع اين كاال بايد
هدفمند باشد .وي افزود :اين احتمال وجود دارد كه گوشتهاي
تنظيم بازاري قبل از عرضه عمومي در فروشگاهها به صورت
سبد كاال يا كارت در دهكهاي پايين به صورت هدفمند توزيع
شود .رضايي با اشاره به اينكه پيشبيني شده براي پايان سال،

واردات بيشتري انجام شود ،گفت ۲۰ :هزار تن گوشت منجمد
گوسفندي در بنادر در حال ترخيص است؛ ضمن اينكه گوشت
گرم نيز از استراليا و آسياي ميانه وارد ميشود .معاون وزير جهاد
كشاورزي درباره مباحث مطرح شده مبني بر خروج دام مولد
از كشور نيز بيان كرد :كشورهاي جنوبي خليج فارس معموالً
استعداد پرورش دام را ندارند كه بخواهند دامهاي مولد ما را
ببرند و اقدام به پرورش دام كنند .به اعتقاد بنده اين بيشتر
يك نوع جوسازي است كه روي كشور ما سايه انداخته است.
اگر هم دام مولد مادهاي از كشور خارج شده ،اين اتفاق بسيار
موردي رخ داده است.
كاهش  ۱۷درصدي كشتار دام در كشتارگاهها
رضايي با اشاره به كاهش  ۱۶تا  ۱۷درصدي كشتار دام در
كشتارگاهها در سال جاري اظهار داشت :نميتوانيم بگوييم
همه اين اتفاق به دليل قاچاق رخ داده است .بخشي به علت
قاچاق بوده و بخشي مربوط به افزايش بارشها بوده كه باعث
شده دامداران تمايل پيدا كنند دامهايشان را نگه دارند .وي
با بيان اينكه پيشبيني ميشود با بارشهايي كه اتفاق افتاده
توليد دام كوچك در سال آينده بيشتر از سال جاري باشد،
افزود :در صورتي كه همه دستگاههاي مسئول پاي كار باشند،
از اين اتفاقات عبور خواهيم كرد .معاون وزير جهاد كشاورزي
در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه تغييرات
نرخ ارز باعث افزايش ارزشپیدا کردن صادرات شده است،
اظهار داشت :اين شرايط باعث شده دام قيمتدار شود .امسال
با هيچ بيماري خاصي مواجه نبوديم و توليد نيز كاهش نيافته
و تنها اتفاقي كه افتاده ،اين بوده كه دام قيمتدار شده است.
رضايي تصريح كرد :تنها اقدامي كه ميتوانستيم انجام دهيم

اين بود كه تحرك دام بدون مجوز سازمان دامپزشكي به
هيچوجه امكانپذير نباشد؛ البته اين آييننامه از قبل نيز وجود
داشت ،اما طي دو هفته اخير تشديد شده و موارد جديدي
نيز به آن اضافه شده است؛ به عنوان مثال در حال حاضر
تمام كاميونهايي كه دام حمل ميكنند ،بايد به دقت رويت
شوند .وي با بيان اينكه شايد اين مسأله بهويژه براي دامداران
مقداري سخت باشد ،خاطرنشان كرد :اما طي دو هفتهاي
كه اين آييننامه با شدت اجرا ميشود ،خروج دام از كشور
سختتر شده است .معاون وزير جهاد كشاورزي با تأكيد بر
اينكه نيروي انتظامي بايد در اين زمينه به سازمان دامپزشكي
كمك و مجوزها را رصد كند ،گفت :اگر تحرك دامها كنترل
شود و اين طرح را به درستي اجرا كنيم ،طي چند ماه آينده
تأثير آن را در بازار خواهيم ديد .رضايي با بيان اينكه در بحث
قاچاق نميتوانيم آمار دقيقي ارائه كنيم و هر آماري كه ارائه
ميشود ،برآورد است ،گفت :قاچاق يك كار زيرزميني است.
وي با اشاره به اينكه قيمت دام زنده اين اواخر هفته به هفته
باال رفته است ،اضافه كرد :نميتوانيم براي هر چوپان و چوبدار
يك بازرس بگذاريم تا كار نظارت را انجام دهد .با اجراي درست
آييننامه نقل و انتقال دام با مجوز دامپزشكي اين مسأله تا
حد زيادي كنترل ميشود .رضايي گفت :ما در سال  ۹۵يك
ميليون و  ۲۰۰هزار رأس صادرات دام از كشور انجام داديم،
اما آيا آن زمان شاهد چنين نابهسامانياي در كشور بوديم!؟
معاون وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه كشور ما  1/1درصد
جمعيت دنيا را دارد ،يادآور شد :با اين وجود ايران  1/8درصد
مرغ و  1/4درصد تخم مرغ دنيا را توليد ميكند .ضمن اينكه
پيشبيني ميشود سال آينده توليد تخممرغ به بيش از يك
ميليون تن برسد.

روی خط
آغاز فروش اينترنتي گوشت تنظيمبازاري از فردا

هر كدپستي ۳كيلو

مديركل شركت پشتيباني امور دام استان تهران با اعالم اينكه
از فردا فروش گوشتهاي تنظيمبازاري در دو فروشگاه اينترنتي
آغاز ميشود ،گفت :اين دو فروشگاه اينترنتي محصوالت موردنياز
مردم را براساس هر كدپستي براي هر خانوار ،درب منزل تحويل
ميدهند .به گزارش «سبزینه» به نقل از تسنیم ،رضا سالمي
اظهار كرد :براي توزيع محصوالت پروتئيني شامل گوشت قرمز و
مرغ گرم و منجمد ،طرح توزيع اينترنتي اين محصوالت در دستور
كار قرار گرفته است .وي افزود :يك فروشگاه اينترنتي بهنام
بهروزرسان در اين ارتباط راهاندازي شده است و فروشگاه جديدي
نيز از روز چهارشنبه بهنام يخچال راهاندازي ميشود؛ با اين دو
فروشگاه اينترنتي ،از فردا به مردم خدمات ارائه ميشود تا آنها
بتوانند محصوالت مورد نياز خود را بهآسودگي خريداري و آن را
درب منزل دريافت کنند .سالمی ادامه داد :دولت بهدنبال آن
است كه توزيع خود را از روش سنتي موجود بهتدريج بهسمت
توزيع اينترنتي ببرد؛ در اين روش براي ارائه اين محصوالت كد
پستي منزل دريافت ميشود و براي هر خانواده برايناساس
سهميه ماهانهاي در نظر گرفته شده است.
داللي با گوشت قرمز دولتي
وي تصريح كرد :اخيرا ً در صفهاي خريد گوشت بهنرخ مصوب،
افراد زيادي هستند كه به اين گوشت نيازي ندارند و فقط بهدلیل
تفاوت قيمت زيادي كه با بازار دارد آن را خريداري ميكنند
و در بازار آزاد ميفروشند و از اين طريق داللي شكل گرفته
است .سالمي گفت :در اين طرح جديد ،ديگر يك خانواده پنجنفره
نميتواند با پنج كد ملي پنج سهميه گوشت قرمز بهنرخ دولتي
را خريداري كند و تنها بر هر خانواده يك سهميه و براساس كد
پستي اختصاص مييابد .وي تصريح كرد :در حال حاضر گوشت
قرمز گرم و منجمد دولتي فقط در اين سامانههاي اينترنتي
عرضه ميشود ،اما قرار است كه بهزودي توزيع مرغ نيز انجام
شود .سالمي گفت :قيمت هر كيلوگرم گوشت منجمد (گوساله
برزيلي)  29هزار تومان و گوشت گرم حدود  40هزار تومان است،
اما براساس قطعه خريداريشده مانند سردست ،ران و كشو ِر
واردشده قيمت متفاوتي دارد و مرغ  9هزار و  800تومان است.
سالمي درباره قيمت قطعات مختلف قيمت گوشت گرم وارداتي
گفت :قيمت اين محصوالت با توجه به اينكه از كشورهاي
مختلفي آمده ،متفاوت است و افراد براي آگاهي از قيمتها به
فروشگاههاي اينترنتي يادشده مراجعه كنند .وي اظهار داشت
در طرح فروش اينترنتي گوشت قرمز به هر خانواده براساس كد
پستي دو تا سه كيلوگرم گوشت قرمز (در ماه) براساس نرخهاي
مصوب دولت تحويل داده ميشود .مديركل شركت پشتيباني
امور دام استان تهران گفت :كاال بهاندازه كافي وجود دارد ،اما
هجمهاي كه در بخش تقاضا بهوجود آمده باعث برهمخوردن
روند عرضه و تقاضا شده است .مردم اين اطمينان را داشته
باشند كه مرغ ،گوشت و ديگر كاالهاي اساسي بهاندازه كافي
در كشور وجود دارد .بنا بر اين گزارش ،براساس مراجعهاي كه
به يكي از سايتهاي مربوطه شده ،بخش عرضه گوشت با قيمت
تنظيمبازاري هنوز فعال نشده است.

