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سرنوشت صنعت مرغداری
در دست دالالن

باالبودن هزینههای تأمین نهادهها و مدیریت مرغداریها پای دالالن را به این صنعت باز کرد

اخبار
گوشت ارزان شد

نرخ هر کیلو شقه گوسفندی
۱۱۰هزار تومان

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی کشور از کاهش پنجهزار تومانی قیمت
گوشت در بازار خبر داد.
بهگزارش «سبزینه» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،علیاصغر ملکی از
کاهش پنجهزار تومانی قیمت گوشت در بازار خبر داد و گفت :هماکنون
هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ  ۹۲تا ۹۵هزار تومان به مغازهدار
و ۱۱۰هزار تومان به مصرفکننده عرضه میشود.
او رکود بازار و کاهش قدرت خرید خانوار در پایان ماه همزمان با بازگشایی
مدارس را علت اصلی افت قیمت گوشت در بازار اعالم کرد و افزود :با توجه
به شرایط فعلی بازار ،پیشبینی خاصی راجع به وضعیت قیمت نداریم.
ملک��ی درباره آخری��ن وضعیت قاچ��اق دام بیان کرد :طبق ش��نیدهها
مقداری دام از مرزهای کش��ور به س��مت امارات در حال خروج است که
با اطالعرس��انی این موضوع انتظار میرود که مسئوالن جلوی این امر را
بگیرند ،در غیر این صورت با کمبود عرضه و التهاب قیمت در بازار مواجه
خواهیم شد.
رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی ادام��ه داد :با توجه به نوس��ان نرخ
نهادهه��ای دامی ،دامدار در فصل زمس��تان به دلیل نبود علوفه در صحرا
دچار مشکل میشود.
او قیم��ت هر کیلو دام زنده را  ۴۲تا ۴۴ه��زار تومان اعالم کرد و گفت :با
رکود حاکم بر بازار ،قیمت دام زنده نسبت به هفتههای اخیر دو هزار تومان
کاهش یافته است.
ملکی در پایان تصریح کرد :با توجه به آنکه در ششماهه دوم سال دامها
باید در آغول بمانند ،از مس��ئوالن تقاض��ا داریم که تدابیری برای تأمین
نهادههای مورد نیاز دامدار بیندیش��ند تا دامداران به سبب کمبود عرضه
تغییری در قیمتها نداشته باشند.
مدیرکل پشتیبانی امور دام مازندران:

نیمی از نهادههای دپوشده
در بنادر مازندران ترخیص شد

مدیرکل پش��تیبانی امور دام مازندران با اش��اره به آزادس��ازی نیمی از
نهادههای موجود در انبار بنادر گفت :برای تنظیم بازار یکهزار تن گوشت
مرغ بین نیازمندان استان توزیع شده است.
بهگزارش «سبزینه» به نقل از بازار ،سیدمحمد جعفری با اشاره به خرید
هفتهزار و ۱۰۰تن مرغ مازاد بر نیاز مصرف بازار در دوران کرونایی اظهار
داشت :در راس��تای تنظیم بازار یکهزار تن مرغ در قالب کمک مومنانه
بین نیازمندان توزیع شده است.
وی میزان واردات نهادههای دامی را از طریق بنادر اس��تانهای ش��مالی
۱۰۵هزار تن با رشد ۶۰درصد ذکر کرد و گفت :این نهادهها شامل کنجاله،
سویا ،ذرت و جو بوده که برای واحدهای دامی و مرغداریها تأمین و وارد
شده است.
مدیرکل پشتیبانی امور دام مازندران میزان ذخیرهسازی استراتژیک مرغ
را در حال حاضر چهار هزار تن بیان کرد و گفت :مازندران قطب مهم تولید
گوشت مرغ در کشور به شمار میرود و بخشی از نیاز استانهای مختلف
کشور را تأمین میکند.
جعفری در پاس��خ به ترخیص نهادههای دامی وارداتی از بنادر اس��تان ،با
اش��اره به ترخیص ۷۰هزار تن از نهادهها گفت :نیمی از نهادههای موجود
در انبار بنادر آزاد و ترخیص ش��ده اس��ت و مرغداران بابت تأمین نهادهها
نگرانی نداشته باشند.

سبزینه سلطانعلی زینلی

این روزها مشکالت از زمین و آسمان برای تولیدکنندگان میبارد؛
از تأمین م��واد اولیه تولید گرفته تا هزینهه��ای جاری و حضور
دالالن برای سوءاس��تفاده از دسترنج تولیدکنندگان همه و همه
دست به دس��ت هم دادهاند تا تولید را به زانو درآورند .مرغداران
فارس هم مانند دیگر فعاالن این صنعت عالوه بر مشکالت تهیه
دانه با مصائب ناشی از حضور دالالن در این حوزه روبهرو هستند.
یکی از فعاالن صنعت مرغداری با بیان اینکه از ابتدای امس��ال
هزینهها به ش��کل چشمگیری افزایش داشته ،به مهر گفت :مواد
مصرفی همانند دانه خوراکی ،دارو و واکس��ن به ش��کلی عجیب
افزایش قیمت داشته و اصلیترین محصول مصرفی مرغداریها
که ترکیبی از ذرت و سویا است ،با افزایش چشمگیر قیمت روبهرو
بوده.رض��ا ابطحی با اش��اره به اینکه ۸۰درص��د این محصوالت
وارداتی اس��ت ،اف��زود :برای پ��رورش هر مرغ گوش��تی حدودا ً
2/5کیلویی چهار تا پنج کیلو دانه مصرف میش��ود ،در حالیکه
سهمیه ارائهشده به مرغداریها بسیار ناچیز است.
قیمت خرید مرغ واقعی نیست
یک��ی دیگ��ر از صاحبان مرغداریه��ا نیز با بی��ان اینکه تفاوت
بس��یاری بین قیمت مصوب دولت و بازار آزاد وجود دارد ،گفت:
قیمت مصوب س��ویا کیلویی دوهزار و 750تومان اس��ت ،ولی به
دلیل س��همیه اندک ناچاریم مابقی را از بازار آزاد با نرخ ۱۳هزار
تومان تهیه کنیم.محمد منوچهری با بیان اینکه در حال حاضر
قیمت سویا در بازار آزاد کیلویی ۱۳هزار و ذرت کیلویی سههزار
و 300توم��ان اس��ت ،تأکید کرد :با توجه ب��ه این قیمتها ،مرغ
باید حداقل کیلوی��ی ۲۵هزار تومان به فروش برس��د تا مرغدار
ضرر نکند ،هرچند در این صورت هم س��ودی نخواهد داشت.این
تولیدکننده مرغ در اس��تان فارس با اش��اره به اینکه بسیاری از
مردم توان خرید گوش��ت قرمز و ماه��ی را ندارند ،افزود :مرغ در
حال حاضر به بخشی از کاالی اساسی مصرفی مردم بدل شده و با
این شرایط مسلماً قیمت مرغ افزایش خواهد داشت.منوچهری با
ی توان فعالیت
یادآوری اینکه بسیاری از مرغداریها به دلیل گران 
ندارند ،تصریح کرد :بسیاری از مرغداریها واقعاً نمیتوانند از پس
هزینهها بر بیایند؛ بهطور مثال واکسن وارداتی مورد نیاز برای مرغ
از ۶۰هزار به ۴۰۰هزار تومان رس��یده که واقعاً قابل قبول نیست.
او با اش��اره به اینکه با صرف هزینه میلی��اردی این مرغداری را
راهاندازی کرده است ،گفت :در هر دوره سه ماهه در بهترین حالت
طبق آمار  ۵تا ۱۰درصد تلفات وجود دارد و در نهایت با محاسبه
هزینه و وقت صرف شده سود بسیار کمی به مرغداریها میرسد.
دالالن از تولید مرغ با وزن مناسب جلوگیری میکنند
صاحب یکی دیگر از مرغداریهای مجهز استان فارس با بیان اینکه
اس��تاندارد وزن یک مرغ س��الم بین یک کیلو و  ۲۰۰تا یک کیلو و
۷۰۰گرم است ،اظهار داشت :متأسفانه تمام داستانهایی که در بازار

مرغداریها مستعمره برخی دالالن و شرکتها هستند

یک فعال صنعت مرغداری با اشاره به اینکه سه نژاد مرغ مادر در کشور موجود است ،گفت :به دلیل تحریم تهیه این نژادها میسر
نیس��ت و دولت برای مقابله با تحریم ،نژاد داخلی را جایگزین کرده که عالوه بر مدت زمان بیشتر برای پرورش ،دارای ضایعات
و استخوان بیشتر است .نیکنژاد با بیان اینکه سود اصلی مرغداریها به جیب دالالن میرود ،افزود :تغییر رویه بازار به سمت
مرغ س��نگینتر و همچنین باال بردن هزینههای دانه از جمله تبعات فعالیت این دالالن اس��ت.این تولیدکننده مرغ در خصوص
سهمیه اختصاص یافته از سوی دولت به مرغداریها نیز یادآور شد :به جای سهمیه سهکیلو ذرت ،تنها یککیلو و ۴۰۰گرم و به
جای یک کیلو و ۲۰۰گرم سویا تنها ۷۰۰گرم به مرغداریها داده و مابقی در بازار آزاد تهیه میشود.او با اشاره به اینکه در حال
حاضر برخی ش��رکتها با پیش��نهاد مشارکت به مرغداریها وارد کار شدهاند ،افزود :در حال حاضر دو شرکت بزرگ با دادن مواد
مصرفی به مرغداریها و خرید محصول نهایی به قیمت روز و با دریافت سود ماهانه با مرغداریها همکاری میکنند که این رویه
عم ً
ال مرغداریها را به مستعمره این شرکتها بدل میکند.نیکنژاد با بیان اینکه در این شکل پس از مدتی مرغداریها ناچار به
تولید محصول مورد نظر شرکتها خواهند بود ،افزود :در همین مسیر دالالن وارد میدان میشوند و از راههای مختلف (چه تهیه
دانه و واکسن و چه خرید محصول) عالوه بر باال بردن قیمت مرغ در بازار ،سود اصلی را به جیب میزنند.وی در خصوص حمایت
و نقش اتحادیه مرغداران افزود :متأسفانه در جلسات متعدد این مشکالت و موانع مطرح شده ،اما گویا گوش شنوایی نیست.باید
گفت گفتوگو با بسیاری از مرغداران و شاغالن در این حرفه در نهایت به اینجا میرسد که همانند سایر فعالیتهای اقتصادی،
مرغداریه��ا ه��م از گزند دالالن در امان نماندهاند .در این میان اکثر این مرغداران چش��م امید به حمایت جدی دولت و فعالیت
اتحادیه دارند .بیتردید ادامه این مسیر عالوه بر زیان جبرانناپذیری که به سالمت مردم میزند ،باعث تحمیل هزینههای بسیاری
در مرغداریها خواهد شد و در نهایت گرانی این محصول به خالی ماندن سفرههای شهروندان میانجامد.
طال و خودرو وجود دارد ،در این صنعت هم به چشم میخورد .مرغ
س��الم بدون مصرف باالی آنتیبیوتیکهای مجاز باید زیر دو کیلو
وزن داشته باشد ،اما دالالن برای سود بیشتر بازار را به سمت مرغ
باالی دو کیلو و  ۵۰۰گرم بردهاند.رضا نیکنژاد در ادامه با اشاره به
اینکه وزن باالی مرغ از س�لامت آن میکاهد ،افزود :س��ود اصلی
در جیب دالالن و کش��تارگاههایی میرود که بر اساس وزن مرغها
س��ود به جیب میزنند و هر روز قیمتها را تغییر میدهند.وی در
ادامه یادآور ش��د :لذیذترین و سالمترین مرغ در یک دوره ۳۵روزه
به دس��ت میآید و تولید آن هم به نفع مصرفکننده و هم به نفع
تولیدکننده خواهد بود .نیکنژاد در خصوص مرغهای ارائه ش��ده
در بازار نیز گفت :مرغهایی که با وزن باالتر در بازار عرضه میشود

در دورههای ۴۹تا  ۵۰روزه بهدس��ت میآید که به دلیل مدت زیاد
تولید هم خاصیت غذایی کمتری دارند و هم از لذیذ بودن گوشت
م��رغ  ۳۵روزه بهره نبردهاند.این مرغ��دار با بیان اینکه هزینههای
مختلفی در تولید مرغ ۳۵روزه کاهش مییابد ،افزود :وقتی مرغ در
۳۵روزگی کش��تار و عرضه شود ،عالوه بر مصرف کمتر دانه ،دارو و
آنتیبیوتیک در مصرف سوخت و انرژیهای مصرفی در مرغداریها
هم صرفهجویی میش��ود.او با بیان اینکه بخش عمدهای از درآمد
مرغداریه��ا صرف هزینههای مصرفی میش��ود ،اظهار داش��ت:
هزینههای برق ،گازوئیل و آب بسیار باالست و هر ماه مبلغ بسیاری
صرف این هزینهها میش��ود که با کمک��ردن دوره تولید عالوه بر
تولید محصول سالمتر ،در این هزینهها هم صرفهجویی خواهد شد.

خط
رویخط
روی
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران:

یکمیلیون و۵۰۰هزار تن نهاده
بهصورت رانتی فروخته شد

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران گفت :از چهار
میلیون و ۲۰هزار تن ذرت و سویای وارد شده ،یک میلیون و ۵۰۰هزار
تن آن به صورت رانتی به کارخانههای گلوکز و فروکتوز داده شده است.
بهگزارش «سبزینه» به نقل از تسنیم ،ناصر نبیپور با بیان اینکه سویای
دولتی ش��ش برابر قیمت مصوب در بازار به فروش میرسد ،اظهار کرد:
در حالیکه قیمت مصوب هر کیلوگرم سویا دوهزار و 450تومان است،
در بازار به قیمت  13تا 15هزار تومان هم پیدا نمیشود.وی افزود :ذرت
یکهزار و 350تومانی به قیمت سههزار و 650تومان به فروش میرسد
و با 300تومان کرایه حمل حدود چهارهزار تومان به دست ما میرسد؛
قیمتهای واکسن و دارو نیز چهار برابر شده است .در این شرایط مرغدار
چط��ور میتواند قیمت تخمم��رغ را افزایش ندهد؟رئیس هیئت مدیره
اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران ادامه داد :وزارت جهاد کشاورزی به
ما اعالم کرده که توانسته تنها  30تا 50درصد نیاز مرغداران به نهادهها را
با قیمت مصوب تأمین کند ،اما رئیس سازمان حمایت میگوید مرغداران
نبای��د قیمتها را افزایش دهند.وی تصریح کرد :یکمیلیون و500هزار
تن ذرت وارداتی با ارز دولتی را باید به تولیدکنندگان دام و طیور تحویل
دهن��د که به صورت رانتی به تولیدکنن��دگان گلوکز و فروکتوز دادهاند.
نبیپور اظهار داش��ت :این موضوع به صراحت در جلسه روز چهارشنبه
هفته گذشته ستاد تنظیم بازار مطرح شد.رئیس هیئت مدیره اتحادیه
مرغ تخمگذار استان تهران ادامه داد :برخی مرغداران پرورشدهنده مرغ
تخمگذار به دلیل نبود نهاده مرغهای خود را به کش��تارگاه میفرستند.
نبیپ��ور گفت :در صورتی که اینطور پیش برود ،فاجعه پیش میآید و
همین االن نیز بخش��ی از مرغ تخمگذار روانه کش��تارگاه شدهاند و در
آینده با کاهش تولید مواجه هستیم.وی گفت :قیمت تمامشده تخممرغ
به 14هزار و 900تومان برای مرغدار افزایش یافته است و این نرخ هر روز
دچار تغییر میشود.نبیپور اظهار داشت :برای اینکه مرغها زنده بمانند
و از گرس��نگی نمیرند ،هر چیزی را مجبور هستیم به جای غذا به مرغ
بدهیم که این امر میزان تولید تخممرغ را به 60درصد کاهش داده است.

متهم اصلی گرانی مرغ
تأمیننشدننهادههاست

رئیس س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت اس��تان قزوین گفت :مهمترین
عام��ل گرانی قیمت مرغ در ب��ازار عدم تأمین نهادهه��ای دامی و عرضه
نامناسب آنهاست.بهگزارش «س��بزینه» به نقل از بازار ،عزیزاهلل افضلی
در قزوین اظهار داشت :در پی کاهش خرید گوشت قرمز و ماهی در بازار،
مرغ به یکی از کاالهای اساس��ی در کش��ور تبدیل و موجب شده است تا
حساسیت زیادی در خصوص افزایش و کاهش قیمت این محصول در بازار
ایجاد ش��ود.وی بیان کرد :افزایش قیمت مرغ در چند ماه اخیر در استان
قزوی��ن در پی عدم جوجهریزی بهموقع ،کاهش تأمین نهادههای دامی از
یک سو و کاهش جدی کیفیت این نهادهها از سوی دیگر بوده است.رئیس
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان قزوین گفت :با برنامهریزیهای به
عمل آمده در اواخر تیرماه جوجهریزیها در ابعاد گسترده در استان انجام
ش��ده و بر همین اساس برآورد میشود نزدیک به ۲۰هزار و ۱۶۸تن مرغ
در اس��تان قزوین آماده طبخ باش��د.افضلی اظهار کرد :هماکنون بیش از
ششهزار و ۸۰۰تن مرغ زنده در مرغداریهای استان موجود است که به
زودی به کشتارگاهها روانه و به بازار عرضه میشوند.

