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اخبار

افت  ۱۵درصدی قیمت دام سبک
در بازار

مدیرعامل اتحادیه دامداران کش��ور گفت :بنا بر آمار ،متوسط قیمت دام
سبک نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۱۵درصد کاهش یافته است.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،سعید سلطانی با
انتقاد از انباشت دام در واحدهای دامداری اظهار کرد :در حال حاضر ۲۰۰
هزار رأس دام در کش��ور مازاد بر نیاز اس��ت و روز به روز به وزن این دامها
افزوده میشود .او افزود :انباشت دام در دامداریها عالوه بر افزایش هزینه
دامداران ،از کیفیت گوش��ت میکاهد که اگر به این موضوع رس��یدگی
نشود ،پرواربندها با مشکالت متعددی روبهرو میشوند .سلطانی با اشاره
به اینکه آمار دقیقی از انباشت دام سبک در دسترس نیست ،بیان کرد :با
توجه به آنکه دامداریهای سنگین ،صنعتی هستند ،به سهولت آمارشان
بهدس��ت میآید ،اما به س��بب آنکه دامداریهای سبک نیمهصنعتی و
روستایی هس��تند ،آماری از آنها نداریم .مدیرعامل اتحادیه دامداران از
کاهش چش��مگیر قیمت دام در بازار خبر داد و گفت :بنا بر آمار ،متوسط
قیمت دام در فروردین و اردیبهش��ت سال گذشته  ۴۰تا  ۴۱هزار تومان
ب��ود ،در حالی که هماکنون با اف��ت  ۲۵تا  ۳۰درصدی به  ۲۷هزار تومان
تقلیل پیدا کرده است ،ضمن آنکه قیمت دام سبک با افت  ۱۵درصدی از
 ۴۰به  ۳۴تا  ۳۵هزار تومان رسیده است .او قیمت واقعی هر کیلو گوشت
گوساله بر مبنای نرخ دام زنده را  ۶۵هزار تومان اعالم کرد و گفت :فروش
ب��ا نرخهای باالتر ارتباطی به تولیدکنن��ده ندارد و تنها حلقههای متعدد
واس��طه و دالل موجب شدهاند که گوش��ت با نرخهای باالتری به دست
مصرفکننده برسد .س��لطانی ادامه داد :اگر مدیریت بازار گوشت داخل،
تولید ،صادرات و واردات به تشکلها واگذار شود و بنابر قانون حداقل ۱۰
درصد تولید داخل خرید حمایتی ش��ود ،تولیدکننده از منافع فعالیتش
بهره میبرد .این مقام مس��ئول صادرات را راهکاری مناسب برای کنترل
بازار داخل برشمرد و گفت :از مسئوالن تقاضا داریم که صادرات آزاد شود
و تا جایی که به بازار داخل آس��یب وارد نشود ،صادرات زیر نظر تشکلها
به بازارهای هدف صورت گی��رد .مدیرعامل اتحادیه دامداران در پایان با
انتقاد از نحوه خرید تضمینی ش��رکت پش��تیبانی امور دام تصریح کرد:
پشتیبانی امور دام اعالم کرده است که تنها اقدام به خرید ران و سردست
از دام��داران میکند که ب��ا وجود عدم خرید قلوهگاه و آالیش دام این امر
شدنی نیس��ت و تنها انتظار میرود شرکت پشتیبانی امور دام به منظور
حمایت از تولیدکنندگان برای خرید دام زنده اقدام کند.

جدیدترینقیمتگوشتقرمز
جگروکلهپاچه

رئیس اتحادیه گوش��ت گوسفندی با اش��اره به اینکه بازار گوشت قرمز
همچنان کس��اد اس��ت ،اظهار کرد :در حال حاضر گوشت گوسفندی با
قیمت حدود  ۱۰۰هزار تومان در خردهفروشیها عرضه میشود.
بهگزارش «سبزینه» به نقل از ایسنا ،علیاصغر ملکی با بیان اینکه قیمت
گوشت نسبت به هفتههای گذشته تغییری نکرده ،زیرا بازار کساد است و
خریداری وجود ندارد ،گفت :در حال حاضر قیمت هر کیلو گوشت شقه
گوس��فندی بدون دنبه کش��تار روز تهران حدود  ۱۰۰هزار تومان است.
وی ادام��ه داد :قیمت آالیش گوس��فندی (جگر و کلهپاچه) نیز تغییری
نکرده است ،زیرا این اقالم نیز همچنان خریداری ندارند .رئیس اتحادیه
گوشت گوس��فندی اضافه کرد :مغازهدار فقط جگر پاککرده را کیلویی
 ۱۲۰هزار تومان خریداری میکند و با اعمال  ۱۰درصد س��ود به دست
مش��تری میرس��اند .کلهپاچه نیز کیلویی  ۱۰۰ت��ا  ۱۱۰هزار تومان به
مشتری عرضه میشود.

«سبزینه» از مزایای تولید مرغ سایز و دالیل عدم استقبال از این طرح گزارش میدهد

کاهش  20درصدی مصرف نهادهها با تولید مرغ سایز
سبزینه مژده حسنوند

طرح استانداردسازی وزن مرغهای تولیدی
کشور مدتی است که مطرح شده .طرفداران
ای��ن ط��رح معتقدند مرغ س��ایز از کیفیت
و س�لامت باالتری نس��بت به مرغ درشت
برخوردار اس��ت و ضایعات و آالیش کمتری
دارد که بهنفع مصرفکننده و محیطزیست
اس��ت .همچنین آنه��ا صرف��ه اقتصادی
ب��ا بهبود ضری��ب تبدیل و افزای��ش تعداد
دورههای پ��رورش را از دیگر دالیل برتری
تولید م��رغ با وزن اس��تاندارد میدانند ،اما
ش��اید مهمترین دلیل عنوانشده از سوی
طرف��داران ط��رح تولید مرغ س��ایز امکان
افزای��ش صادرات ب��ا توجه به م��ازاد تولید
در کش��ور و تنظیم بازار باشد .کارشناسان
میگویند با تولید مرغ س��ایز حداقل حدود
 15تا  20درصد کاهش مصرف نهاده داریم
و اج��رای درس��ت و کامل این طرح س��ایز
ساالنه  ۶۰۰میلیون دالر صرفهجویی ارزی
برای کشور خواهد داشت.
صرفهجویی 1/3میلیون تنی
در مصرف نهادهها با تولید مرغ سایز
در همین ارتباط رئیس انجمن طیور ایران
گف��ت :میدانی��م یک مرغ درش��ت با وزن
دو کیلو و  ۴۰۰گ��رم بیش از نیم کیلوگرم
دورری��ز دارد ک��ه این امر به ض��رر اقتصاد
خانواده اس��ت؛ درحالیکه مرغهایی با وزن
ح��دود  1/5کیلوگ��رم و کمت��ر ،لذیذتر و
خوشپختترند و دورریز کمتری دارند.
غالمعلی فارغی در گفتوگو با «س��بزینه»
در خصوص اینکه بهرهوری غذایی با تولید
مرغ سایز چند درصد نسبت به شرایط فعلی
بهبود مییابد ،میگوید :ابتدا باید مرغ سایز را
تعریف کنیم ،چون برای ذائقه مصرفکننده
و محل مصرف س��ایز م��رغ متفاوت خواهد
بود .بهنظ��رم وزن مطل��وب مفهوم بهتری
ب��رای اقتصادیبودن آن خواهد بود .ضریب
تبدیل نس��بت به وزن با هم متفاوت است.
اصل موضوع این اس��ت ک��ه تصمیم برای
تولید مرغ سایز یک اقدام یا تصمیم درست
اس��ت ،اما موضوع این است که عدم کاهش
ضریب تبدیل مشکل ساختار صنعت است.
وقتی س��اختار صنعت ما خردهمالکی است
و تهیه دان در آس��یاب میکس��ر مرغداری
بهروش س��نتی انجام میشود ،اجرای طرح
تولید مرغ سایز کار سختی خواهد بود ،چون
این مرغدار نیست که وزن را تعیین میکند،

بلکه کش��تارگاه و مصرفکننده اس��ت .در
شرایط فعلی کشتارگاه دنبال مرغ با وزن باال
برای افت کمتر است و مصرفکنندهای هم
داریم که به مصرف مرغ درشت عادت دارد
و همیش��ه از مرغ ریز بد شنیده ،لذا اجرای
طرحهای مسکنوار گرهی از مشکالت این
صنعت باز نمیکند ،البته مطلوبیت کیفی و
اقتصادی با هم متفاوت است.
او میافزاید :نیاز س��االنه کش��ور به نهادهها
حدود هش��ت تا  9میلی��ون تن برای بخش
طیور است؛ بنابراین اگر طرح کشتار مرغ در
وزن سایز درست اجرا شود ،حدود  15تا 20
درصد کاهش مصرف نهاده خواهیم داشت.
فارغی در مورد صرفهجویی در واردات سویا و
ذرت میگوید :اگر این کار در کل کشور عملی
ش��ود ،در مصرف نهادهها حدود  1/3میلیون
تن صرفهجویی خواهیم داشت .رئیس انجمن
طیور ایران با اش��اره به مزایای این طرح برای
تولیدکنندگان و همچنین مصرفکنندگان
اظهار میدارد :تولید مرغ سایز باعث کاهش
ضری��ب تبدیل ،افزایش به��رهوری و کاهش
ضایعات ناشی از مازاد چربی میشود و میزان
تراکم پرورش در واحد سطح را هم باال میبرد.
اگر بهجای طرح تولید مرغ سایز که اجرای آن
مشکالت زیادی دارد ،بهطرف تغییر ساختار
صنعت بهسوی یکپارچهسازی تولید و ایجاد
زنجیره ارزش برویم ،میبینیم که منافع این
طرح برای کشور یکمیلیارد دالر با جلوگیری
از خروج ارز و یکمیلیارد دالر در ایجاد درآمد
ناش��ی از صادرات محصوالت است .او مزایای
این موضوع را ب��رای مصرفکننده این گونه
بی��ان میکند :میزان چرب��ی بطنی یا میزان
چرب��ی مرغ پایینتر خواهد ب��ود و درنتیجه
ضایعات کمتر و مرغ خوش��مزهتر میشود و
سرانه مصرف هم باال میرود.
افزایش صادرات با تولید مرغ سایز
فارغی در پاس��خ به اینکه تولید مرغ سایز
چقدر به توس��عه ص��ادرات کمک میکند،
میگوی��د :درصدی را نمیش��ود بیان کرد،
ول��ی بیشتر کش��ورهای ب��ازار هدف مرغ
س��ایز میطلبند؛ مانند عراق که اغلب مرغ
یککیل��و و  ۱۰۰تا یککیل��و و  ۵۰۰گرم
میخواهد و این همان مرغ س��ایز است .در
نتیجه با تولید مرغ س��ایز می��زان صادرات
ما افزایش پیدا میکن��د ،کیفیت مرغهای
صادراتی بهتر میشود و مطلوبیت بیشتری
برای بازار هدف دارد.
ای��ن مس��ئول درم��ورد اینک��ه چ��را

تولیدکنندگان مرغ س��ایز تولید نمیکنند
یا کمتر تولید میکنن��د ،اظهار میدارد :در

این موضوع هم باز برمیگردیم به س��اختار
صنعت؛ زیرا در ایران حلقههای تولید از هم

صرف  ۱۴میلیارد دالر برای واردات نهادهها

عضو سابق کمیسیون کشاورزی مجلس دهم میگوید ۱۴ :میلیارد دالر ارز برای واردات
این نهادهها تخصیص داده میش��ود که بخش عمدهای در همین مسیر هزینه میشود
که از نظر من تأثیر قابل درکی در کشور ندارد؛ زیرا میزان نهادههای وارداتی چه از طریق
ن نمیکند،
شرکتهای دولتی و چه از طریق بخش خصوصی ،همیشه نیاز داخل را تأمی 
زیرا ش��اهدیم که معموالً برای اس��تانها سهمیه در نظر گرفته میشود و آنها هم برای
واحدهای تولیدی سهمیه در نظر میگیرند؛ درنتیجه نهایتاً بخشی هم مجبور میشوند
نیازشان را از بازار آزاد تهیه کنند و این کار دوباره روی قیمت تمامشده اثر میگذارد.
ابراهیمی میافزاید :اگر ارز نهادههای دامی آزاد ش��ود ،باید قیمت محصول را پایین نگه
داریم تا جنس با قیمت واقعیتر تهیه شود و بخش عمدهای از این  ۱۴میلیارد دالری که
با ارز چهارهزار و  200تومان اس��ت ،برای نهادههای بخش کشاورزی و واردات کاالهای
اساسی هزینهشود .از این  ۱۴میلیارد دالر ،سه تا چهار میلیارد دالر برای ذرت و  1/5تا
دومیلیارد دالر برای سویا و جو هزینه میشود.
وی میگوید :بهنظر من مرغ سایز هم برای مصرف داخلی و حمایت از مصرفکنندگان
داخلی که غذای باکیفیت تحویل بگیرند و هم برای تصاحب بازارهای خارجی میتواند
موثر باشد .کشورهای همسایه هم مرغ غیرسایز را نمیپسندند؛ زیرا میدانند اصلیترین
معیار حفظ بازار مصرف نگهداش��تن کیفیت است و در این قضیه همه کشورها در حال
رعایت این طرح هستند .کشور ما نیز با توجه به ایجاد زنجیرههای تولید به این موضوع
پرداخته است و در بعضی از رستورانها و غذاپزیهای سطح کشور میبینیم که مصرف
ت مثبتی است .هرچند این حرکت دیر شروع شده،
مرغ س��ایز تبلیغ میش��ود که حرک 
ولی اگر شتاب بیشتری به آن دهیم ،هم در توسعه صادرات مرغ سایز موثر است و هم
تولیدکنندگان منافع بیشتری از آن بهدست میآورند.

مجزا هس��تند و منافع را کالن نمیبینند و
ه��ر حلقهای به منافع خود فکر میکند و از
طرفی کش��تارگاهها تعیینکننده وزن مرغ
هس��تند؛ زیرا در وزن باال می��زان افت مرغ
کمتر است و مرغدارها فروشنده گوشت مرغ
نیستند ،بلکه مرغدارها فروشنده مرغ زنده
هستند ،درحالیکه کش��تارگاهها خواهان
مرغ درشت هس��تند و درنتیجه مطلوبیت
برای کش��تارگاه این اس��ت که مرغ با وزن
ب��اال طلب کند و دلیل اصلی این اس��ت که
هر حلقه به فکر منافع خودش اس��ت ،چون
به هم متصل نیس��تند؛ ب��رای مثال مرغدار
میخواه��د ب��هازای ی��ک قطع��ه جوجه و
هزینههای سرباری که میکند ،وزن مرغی
که تولید میکند ،باال باشد.
او میگوید :ب��رای اجرای این طرح ضمانت
اجرایی نیس��ت و نمیتوانیم مرغ��دار را به
اج��رای این طرح ملزم کنی��م ،مگر اینکه
طرحه��ای تش��ویقی را در نظ��ر داش��ته
باش��یم .هر تغییری بدون فرهنگس��ازی
و ایج��اد بس��تر مناس��ب نمیتواند عملی
ش��ود و فرهنگس��ازی و آگاهیبخشی به
تولیدکننده ،مصرفکنن��ده و توزیعکننده
نقش��ی تعیینکنن��ده دارد .بای��د بهجای
طرحهای شکستخورده و تکراری بهدنبال
اصالح و اجرای طرح یکپارچهس��ازی تولید
باش��یم تا از مناف��ع و مزایای مش��هود آن
اقتصاد کش��ور ،مردم ،دولت ،تولیدکننده و
مصرفکننده بهرهمند شوند.

ساالنه ۱۵میلیون تن ذرت ،جو
و سویا وارد میکنیم
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس دهم نیز
درم��ورد بهرهوری مرغ س��ایز و اجرای این
طرح میگوید :مرغ س��ایز مزایایی دارد که
از نظر کیفیت ،گوشت تولیدی و پروتئینی
که به بدن میرس��اند ،بس��یار مناسبتر از
مرغهایی اس��ت که وزن باالیی دارند .علی
ابراهیم��ی میافزاید :مرغهای س��ایز باال از
نظر کیفیت گوش��ت و پروتئین در س��طح
پایینتری قرار دارند؛ همچنین میزان چربی
و مواد زائدی که به وزنش��ان اضافه میشود
توجی��ه اقتص��ادی را برای مص��رف کننده
بهش��دت پایین م��یآورد و از نظر کیفیت
هم قابلتوجه مش��تری نیست .ابراهیمی با
بیان اینک��ه در درازمدت نهادههای زیادی
مصرف میش��ود که نتیجه آن چربی و مواد
زائ��د در مرغ اس��ت ،میگوی��د :واحدهای
تولیدی اگر مرغ س��ایز تولی��د کنند ،مدت

کمتری الزم اس��ت که م��رغ را نگه دارند و
طبیعتاً ظرف  35تا  40روز س��الن را خالی
میکنند و درنتیجه این کار باعث اس��تفاده
کمتر از نهادهها میش��ود و جوجهریزی در
این ش��رایط افزایش پی��دا میکند که این
موض��وع در درازمدت بهنف��ع تولیدکننده
است .عضو کمیسیون کش��اورزی مجلس
دهم ادامه میدهد :مرغدارانی هس��تند که
در مقطع��ی مرغهای وزنباال به بازار عرضه
میکنن��د ،ولی اگ��ر در درازمدت این کار را
بکنند ،ضرر خواهند کرد .ابراهیمی با اشاره
ب��ه اینکه باید نظ��ارت دقیقتری از طریق
متولیان ام��ر صورت بگیرد ک��ه واحدهای
مرغ��داری اص ً
ال برایش��ان بهصرفه نباش��د
که مرغ س��نگینوزن به بازار عرضه کنند،
میگوید :متأس��فانه نقش کشتارگاه را هم
در اینکه مرغها افزایش وزن پیدا میکنند،
نباید نادی��ده گرفت .درواقع م��رغ وزنباال
وقتی به کش��تارگاه م��یرود ،میزان درصد
افتش کمتر است و نهایتاً کشتارگاههای ما
اگر حقالعملکاری میکردند ،شاید در این
میان نفع یا ضرری متوجهش��ان نبود؛ زیرا
کشتارگاههای ما مرغ زنده را میخرند و مرغ
الشه را میفروش��ند .در این صورت تقریباً
وزن باالی مرغ زنده درصد افت کمتری دارد
و این برای کشتارگاهها جذابیت و سود دارد.

ضرورت فرهنگسازی
برای تولید مرغ سایز
او با بیان اینکه در فرهنگ ما جاافتاده است
که مرغ سایزباال یا سنگینتر سالمتر است،
میگوید :باید این مطلب را با اطالعرسانی و
آموزش حل کنیم و از طرفی دس��تگاههای
نظارتی ،مخصوصاً س��ازمان دامپزش��کی،
بهطریقی کش��تارگاهها را مکل��ف کند که
مرغها را با س��ایزهای پایینت��ر و با قیمت
بهتری بخرند و فضا را برای نگهداری مرغها
برای افزایش وزن مهیا نکنند .ابراهیمی در
خصوص تولی��د مرغ س��ایز و واردات ذرت
و س��ویا و صرفهجویی در آنه��ا میگوید:
متأسفانه نیاز ما به نهادههای دام و طیور باال
اس��ت و مزیت تولید س��ویا و ذرت را هم در
کشور کمتر داریم .در شرایط فعلی نزدیک
ب��ه  ۱۴تا  ۱۵میلیون تن ذرت ،جو و س��ویا
وارد میکنیم که عمدتاً خوراک دام و طیور
میشود و هفت تا هشتمیلیون تن هم فقط
ذرت وارد میش��ود ،درحالیک��ه نصف این
مقدار باید کنجاله سویا باشد و مقداری هم
جو که مصرف دامی دارد و رقم باالیی است.

