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خبر
کمبودی در عرضه جوجه یکروزه نداریم

قیمت هر قطعه جوجه یکروزه
 ۲هزار و  ۲۰۰تومان

رئی��س انجمن تولیدکنندگان جوجه ی��کروزه گفت :بنا بر آمار ۱۱۰ ،تا
۱۱۷میلیون قطعه جوجهریزی در واحدهای مرغداری صورت گرفته که با
این وجود کسری در عرضه نداریم.
بهگزارش «س��بزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،غالمعلی فارغی
با اش��اره به اینکه صنعت طیور همچنان در حاش��یه زیان اس��ت ،اظهار
کرد :بنا بر بررس��یهای صورت گرفته ،قیمت تمامشده هر قطعه جوجه
یکروزه س��ههزار و  ۵۰۰تومان اس��ت ،در حالی که طی دو تا س��ه هفته
اخی��ر قیمت هر قطعه جوجه از یکهزار و  ۴۰۰به دو هزار و  ۲۰۰تومان
افزایش یافته که با این وجود مرغداران با نرخ تمامش��ده تولید  ۲۵تا ۳۰
درص��د فاصله دارند.او افزود :بر مبنای نرخ مصوب ذرت و کنجاله س��ویا،
قیمت کنونی مرغ تا حدودی مناسب است ،اما به سبب آنکه  ۵۰درصد
نهادهها همچون ذرت و کنجاله با نرخهای باال از بازار آزاد تأمین میشود،
این امر منجر به افزایش قیمت گوش��ت مرغ میشود .فارغی علت گرانی
مرغ را عدم وزنگیری ناش��ی از کمبود یا فقدان دسترس��ی به نهادههای
دامی دانست و گفت :کمبود نهادههای دامی موجب شده تا میانگین وزن
م��رغ برای عرضه در بازارهای هدف کاهش یابد ،به طوری که به ازای هر
 ۱۰۰گرم که وزن گوش��ت مرغ کم شود ،حدود  ۱۰هزار تن تولید در ماه
کاهش مییابد که نسبت به شرایط عادی که  ۳۰۰تا  ۵۰۰گرم وزن کمتر
است ،در ماه رقمی حدود  ۳۰تا  ۴۰هزار تن کسری عرضه گوشت مرغ در
بازار داریم .این مقام مسئول با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه جوجه
ی��کروزه نداریم ،بیان کرد :بنا بر آمار ،متوس��ط تولید جوجه در خرداد
باالی  ۱۱۰میلیون قطعه و در اردیبهشت  ۱۱۷تا  ۱۱۸میلیون قطعه بود
و پیشبینی میشود که در تیر تولید جوجه به باالی  ۱۲۰میلیون قطعه
برسد که با این وجود کسری در عرضه جوجه یکروزه نداریم که بخواهد
به افزایش قیمت گوشت مرغ دامن بزند.
ضرر ماهانه یکهزار و  300میلیارد تومانی تولیدکنندگان جوجه
رئیس انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه با بیان اینکه تولیدکنندگان
جوجه به طور متوس��ط ماهانه یکهزار و  ۲۰۰تا یکهزار و  ۳۰۰میلیارد
تومان زیان میدهند ،گفت :بنا بر آمار ،طی ماههای اخیر حدود پنجهزار و
 ۵۰۰تا شش هزار میلیارد تومان این صنعت متحمل زیان شده است که با
گرانی مرغ ظرف چند روز ،ضرر و زیان سنگین گذشته جبران نمیشود و
حداقل قیمتهای فعلی باید چهار ماه در بازار ادامه یابد تا به نقطه سر به
سر برسیم .او درباره آخرین وضعیت صادرات جوجه یکروزه بیان کرد :در
حال حاضر صادرات جوجه یکروزه در حال انجام است ،اما به سبب ضعف
در دیپلماسی اقتصادی با قیمت بازار داخل صادر میشود.
فارغی در پایان تصری��ح کرد :با توجه به ممنوعیت ورود کاالی ایرانی به
عراق و صادرات غیررسمی ،سود به جیب بازرگانان عراقی میرود و با این
شرایط ،صادرات گرهی از تولید داخل باز نخواهد کرد.

«سبزینه» در گفتوگو با کارشناسان تبعات اجرای ناقص قانون نظام جامع دامپروری را بررسی میکند

فعالیت 7هزارواحدمرغداریغیرمجازدرکشور
سبزینه زهرا اشرفزاده

ب��ا وجود اینک��ه بیش از  10س��ال از تصویب
قان��ون جامع نظام دامپ��روری میگذرد ،اما به
گفت��ه کارشناس��ان ح��دود هفت ه��زار واحد
غیرمجاز مرغداری در کش��ور فعالیت میکنند
و ای��ن قانون همچن��ان روی زمین مانده و اجرا
نمیش��ود .بنابر تبص��ره  3م��اده 5قانون نظام
جامع دامپروری ،واحدهای دامداری و مرغداری
صنعتی و نیمهصنعتی اگر فاقد مجوزهای الزم
باش��ند ،موظفند نس��بت به گرفتن مجوزها و
پروانهه��ای من��درج در این ماده اق��دام کنند،
در غی��ر این صورت وزارت جهاد کش��اورزی با
هماهنگی دس��تگاههای قضای��ی و انتظامی ،از
ادامه فعالیت آنان جلوگیری خواهد کرد ،با این
ح��ال واحدهای غیرمجاز ب��دون اطالع مراجع
ذیص�لاح و رعایت موازین بهداش��تی اقدام به
جوجهریزی میکنند که عالوه بر شیوع بیماری
منج��ر به مازاد تولید میش��وند و بازار عرضه و
تقاضا را با مشکل مواجه میکنند.
عدم نظارت وزارت جهاد کشاورزی
بر واحدهای غیرمجاز
یک��ی از مرغ��دان صنعتی با گالی��ه از فعالیت
واحدهای غیرمجاز گفت :در سالهای اخیر افراد
بسیاری اقدام به تأس��یس واحدهای مرغداری
کردهاند .تأسیس مرغداری شاید در ابتدا آسان
به نظر برسد ،اما برای داشتن یک واحد صنعتی
تمام ملزومات یعنی ابزار گرمایشی و سرمایشی،
رعایت قوانین بهداشتی ،تأمین خوراک و ...باید
رعایت ش��ود .با وجود اینک��ه واحدهای مجاز
هزینه بس��یاری ب��رای این امکان��ات پرداخت
میکنند ،اما افرادی هستند که بدون مجوز و با
هزینه پایینتر کار میکنند و باعث کسادی بازار
ما نیز میشوند .علیمحمد کوثری در گفتوگو
با «س��بزینه » افزود :مرغداریه��ای غیرمجاز
در س��ایه عدم نظارت وزارت جهاد کش��اورزی،
دامپزشکی و ...به فعالیت خود ادامه میدهند ،در
صورتی که ما حتی برای جوجهریزی باید مجوز
بگیریم .وی ادامه داد :وزارت جهاد کش��اورزی
باید قانون را به درستی اجرا و روی فعالیت این
واحده��ا اعم از مرغ گوش��تی ،تخمگذار و نحوه
و چگونگی جابهجایی محصوالت آنها نظارت
کند .تولید ای��ن واحدها به صورت غیرقانونی و
طبیعتاً بدون رعایت بهداش��ت است و احتمال
انتقال و گسترش بیماری از منطقهای به منطقه
دیگر را افزایش میدهد .از سوی دیگر وقتی در
بازار با افزایش محصول روبهرو شویم ،قیمت به
ش��دت افت میکند و حتی هزینه تولید را هم
پوشش نمیدهد.

 20درصد واحدهای مرغداری  غیرمجازند

مش��اور اتحادیه سراس��ری مرغداران گوش��تی نیز با بیان اینکه حدود  20درصد از واحدهای
مرغ��داری غیرمجاز ب��وده و بدون پروانه فعالیت میکنند ،گفت :برخی واحدهای مجوز دار نیز
بی��ش از اندازه مجاز جوجهریزی میکنند .چند بار هم برای این مرغداریها تصمیماتی گرفته
شده تا نظارت بیشتری بر کار آنها شود ،اما عم ً
ال کارساز نبوده است.
محمدعلی کمالی سروس��تانی در گفتوگو با «سبزینه » افزود :اکثر این مرغداریها از خدمات
دامپزشکی استفاده نمیکنند و اگر بیماری در آنها گسترش پیدا کند ،به سایر مرغداریها نیز
لطمه میخورد و باعث ش��یوع بیماری خواهد شد .وی ادامه داد :یکی دیگر
از زیانه��ای فعالیت واحدهای غیرمجاز اخالل در بازار اس��ت ،به خصوص
اینکه این واحدها معموالً در مواقعی که مصرف زیاد است و مرغداریهای
مجاز میخواهند س��ودی به دست بیاورند ،اقدام به تولید میکنند و نظام
عرضه و تقاضا را به هم میزنند .کمالی سروستانی ادامه داد :مرغداریهای
مجاز با س��رمایه خود را در این راه قدم گذاش��تهاند و سالهاست که با تمام
مشکالت کار میکنند ،اما چنین مسائلی آنها را با شکست مواجه میکند.
جوجهریزی زیاد و س��قوط قیمتها در ماه گذش��ته باعث شد بسیاری از
مرغداران محصول خود را دو تا سه هزار تومان زیر قیمت به فروش برسانند
و حتی هزینه تولیدشان را هم نتوانند دربیاورند.
وی ادامه داد :جوجهریزی باید طبق برنامه و با مجوز انجام شود تا شاهد مازاد
تولید در بازار نباشیم؛ همانطور که واحدهای مجاز این کار را انجام میدهند.
اخالل در بازار
با فعالیت واحدهای غیرمجاز
رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه صنعت طیور
ایرانیان هم با گالیه از اجرا نش��دن بس��یاری از
قوانین تصویب نش��ده در کش��ور گفت :قانون
نظام جامع دامپروری مرداد سال  88به تصویب
رسید ،اما متأسفانه بسیاری از قوانین ،از جمله
قانونی ک��ه ضمن آن واحده��ای دامداری باید
مجوز بگیرند ،به اجرا در نیامده اس��ت .براساس
این قانون ،تمام فعاالن این بخش دو س��ال پس
از تصویب قانون زمان داش��تند تا برای گرفتن
مجوز اق��دام کنند ،درغیر این ص��ورت وزارت

جهاد کشاورزی باید با کمک مراجع
قضایی مانع از فعالیت آنها شود.
برومند چهارآیین در گفتوگو با
«سبزینه » افزود :با توجه
ب��ه اینکه فع��االن این
حوزه فرصت دوس��الهای
برای مجوز داش��تند ،میتوان گفت قانونگذار هم
دقت نظر ویژهای در این زمینه داشته و هم فرصت
خوبی برای گرفتن مجوز داده بود ،اما برخی اقدام
ب��ه گرفتن پروانه نکردند .وی با اش��اره به اینکه
فعالیت غیرقانونی واحدهای غیرمجاز ضربه بزرگی
به بازار وارد میکند ،ادامه داد :واحدهای غیرمجاز

ه��م در کار دولت به ویژه در زمینه تنظیم بازار و
هم درکار تولیدکنندگانی که فعالیت مجاز دارند،
اخالل ایجاد میکنند .از جمله زیانهای فعالیت
واحدهای غیرمجاز این اس��ت که ب��ازار عرضه و
تقاضا به هم میریزد ،به این صورت که این واحدها
با تولید بیش از اندازه باعث مازاد تولید میشوند،
چرا که نظارت��ی روی جوجهری��زی آنها وجود
ن��دارد .چهارآیین اضافه کرد :عدم رعایت موازین
بهداشتی و قرنطینهای ،نداشتن پروانه بهداشتی
و جوجهریزی بدون مجوز بهداش��تی ،عدم دفن
بهداش��تی و رهاس��ازی تلفات از دیگر مشکالتی
اس��ت که ب��ه دلیل غیر مجاز ب��ودن این واحدها
صورت میگی��رد .از تولیدکنندگان مجاز قبل از
جوجهریزی حتماً بازدید به عمل میآید تا شرایط
بررسی شود و اگر مشکلی بود ،تعهد میگیرند تا
مشکل حل شود ،درصورتی که اگر مرغداریهای
بدون مجوز نکات بهداشتی را رعایت کنند ،برای
دریافت مجوز اقدام خواهند کرد.

تلفات بخش طیور ما
 3برابر کشورهای دیگر است
وی ادامه داد :میزان تلفات بخش طیور در کشور ما
دو تا سه برابر کشورهای دیگر و مهمترین دلیل آن
نیز فعالیت مرغداریهای غیرمجاز است که بدون
ضابطه فعالیت میکنند و سبب شیوع بیماریها
و خسارت رس��اندن به واحدهای مجاز میشوند.
رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه صنعت طیور
ایرانیان با بیان اینکه حدود هفت هزار واحد مرغ
گوش��تی بدون مجوز فعالی��ت میکنند ،گفت:
این واحدها که تعداد آنها بس��یار قابل
توجه است ،بدون اطالع مراجع
ذیص�لاح مانند س��ازمان
دامپزش��کی ،جه��اد
کش��اورزی و ...فعالیت
میکنن��د ،درحالی که
میبینیم قان��ون روی
زمی��ن مان��ده و اج��را
نمیشود .چهارآیین افزود:
در پنج ماهه گذش��ته مرغداران
گوش��تی دو ه��زار و 600میلی��ارد
تومان متضرر شدهاند که فعالیت بدون
مج��وز برخی واحده��ای غیرمجاز از
جمله دالیل این خس��ارت است،
در حالی اگر قانون به درستی اجرا
میش��د ،ش��اهد چنین ضررو زیانهایی نبودیم.
وی ادام��ه داد :امیدوارم با رویک��ردی که وزارت
جهاد کشاورزی پیش گرفته و با نگاه تولیدمحور
آقای خ��اوازی ،همه در مدار قانون حرکت کنند
و تولیدکنندگان غیرمجاز از گردونه تولید خارج
شوند تا بازار دچار اخالل نشود.

خط
رویخط
روی

قیمت مرغ در مازندران کاهشی شد

قیمت مرغ در استان مازندران به عنوان قطب تولید این ماده پروتئینی
که از اوایل هفته جاری به حدود  19هزار تومان رسیده بود ،از چند روز
گذشته با نرخگذاری ستاد تنظیم بازار ،کاهشی شد.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ایرنا ،هماکنون قیمت هر کیلوگرم مرغ با
برندهای مختلف در بازارهای خرید و فروش این مواد پروتئینی در سطح
استان بهطور میانگین  16تا  17هزار تومان است که نسبت به سه روز پیش
حدود  ۱۵درصد یعنی دو هزار تومان در هر کیلوگرم کاهش نشان میدهد.
اگرچ��ه قیمت کنونی هم با نرخ  ۱۵هزار تومانی تنظیم بازار حدود یک تا
دو هزار تومان فاصله قیمتی دارد ،ولی مس��ئوالن ستاد تنظیم بازار استان
پیشبین��ی میکنند حداکثر تا پایان هفته ج��اری قیمت به نرخ مصوب
 15ه��زار تومان برس��د .قیمت مرغ در حالی از اواخر هفته گذش��ته روند
صعودی به خود گرفت که در س��ه ماهه بهار قیمت به زیر 12هزار و 900
تومان مصوب ستاد تنظیم بازار رسیده بود ،به طوری که شرکت پشتیبانی
امور دام استان با مصوبه ستاد تنظیم بهناچار وارد خرید تولید مازاد شد و
توانست حدود شش هزار تن از تولیدات مازاد را خریداری و ذخیره کند.
تداوم روند کاهشی قیمت
مدیرکل س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت مازندران گفت :قیمت مرغ
در اس��تان نسبت به روزهای اول حداقل دو تا دو هزار و  500تومان در
هر کیلوگرم بسته به نوع برند فرآورده پروتینی کاهش داشته و به نظر
میرسد در روزهای آینده نیز این روند ادامه خواهد داشت.
حسینعلی قوانلو افزود :قیمت هر کیلوگرم مرغ کشتار روز طبق مصوبه
ستاد تنظیم بازار  ۱۵هزار تومان تعیین شده و هرگونه افزایش قیمتی
بیش از این میزان غیرقانونی است و با متخلفان نیز برخورد میشود.
وی ادام��ه داد :نیروهای بازرس��ی و نظارت س��ازمان صنعت به همراه
سایر دستگاههای نظارتی از جمله تعزیرات حکومتی استان به صورت
گروههای گشت از فروشگاههای مواد پروتئینی سرکشی خواهند کرد و
چنانچه قیمتها بیش از نرخ مصوب باشد ،با فروشنده برخورد خواهد
ش��د .دبیر ستاد تنظیم بازار مازندران اظهار داشت :مردم نیز میتوانند
شکایت خود نسبت به گرانفروشی گوشت مرغ بیش از نرخ مصوب را با
شماره  ۱۲۴و  ۱۳۵مطرح کنند تا با متخلفان برخورد شود.
قوانلو در مورد توزیع مرغ منجمد با نرخ مصوب 13هزار و  500تومانی
برای تنظیم بازار این فرآورده گوشتی در مازندران هم گفت :ستاد ملی
تنظیم بازار اختیار توزیع در اس��تانها را به استانداران واگذار کرده و ما
نیز در حال مکاتبه با مدیریت ارشد استان برای توزیع مرغ منجمد در
روزهای آینده هس��تیم و به نظر میرس��د با روند کاهشی شاید حتی
بدون توزیع مرغ منجمد نیز قیمتها تعدیل ش��ود .مدیرکل س��ازمان
صمت مازندران با اش��اره ب��ه کاهش قیمت مرغ در بهار س��ال جاری
به دلیل ش��یوع کرون��ا گفت :اکثر مرغداران ما در بهار س��ال جاری به
دلیل ش��یوع ویروس کرونا و برقراری محدودیتها متضرر شدند ،ولی
نمیتواند این کار بهانهای برای فروش گوشت مرغ بیش از نرخ مصوب
باشد .قوانلو افزود :در شرایط فعلی توافق خوبی بین اتحادیه مرغداران
و در مجموع تولیدکنندگان با ستاد تنظیم بازار وجود دارد و امیدواریم
بدون مداخله قانونی قیمتها به نرخ مصوب برس��د .مدیرکل تعزیرات
حکومتی مازندران نیز گفت :پرونده گرانفروشی گوشت مرغ در استان
به صورت ویژه و خارج از نوبت بررسی و با متخلفان نیز برخورد میشود.
یداهلل ملکی افزود :اگرچه طبق قانون ما کار سرکشی در بازار را در ارتباط
با گرانفروشی نداریم ،ولی با همکاری سازمان صنعت اکیپهایی برای
بررس��ی قیمت مرغ در اس��تان تشکیل ش��ده و با متخلفان سر صحنه
برخورد میشود و مردم نیز میتوانند گزارش گرانفروشی را با تماس از
طریق شماره  ۱۲۴و  ۱۳۵به بازرسان اطالع دهند.

