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اخبار
تعطیالت تأثیری در بازار گوشت ندارد

نرخ هر کیلو شقه گوسفندی
۱۲۰هزار تومان

رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی گفت :هر کیلو ش��قه گوس��فندی با
ن��رخ ۱۰۸هزار تومان به مغ��ازهدار و تا ۱۲۰هزار توم��ان به مصرفکننده
عرضه میشود.
بهگزارش «سبزینه» بهنقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،علیاصغر ملکی با
اش��اره به اینکه بازار گوشت رونقی ندارد ،اظهار کرد :هماکنون هر کیلو
ش��قه گوس��فندی بدون دنبه بس��ته به کیفیت  ۱۰۵تا ۱۰۸هزار تومان
ب��ه مغازهدار و با احتس��اب ۱۰درصد س��ود  ۱۱۵تا ۱۲۰ه��زار تومان به
مصرفکننده عرضه میشود .او با اشاره به تأثیر تعطیالت پیش رو بر بازار
گوشت افزود :تاکنون تعطیلی برای کار ما پیشبینی نشده و از آنجا که
ارزاق استراتژیک ،از جمله کاالهای اولویتدار خانوار هستند ،ماشینهای
توزیع اجازه تردد در این ایام را دارند.

ملکی ادامه داد :متأس��فانه س��تاد ملی مقابله با کرونا مس��ائل را یکباره
اعالم نمیکند و ممکن است محدودیتهای ساعتی برای شغل ما در نظر
بگیرد ،اما بهطور کلی از آنجایی که در ایا م پایانی ماه بازار رونق چندانی
ندارد ،باید منتظ��ر ماند و دید که در ابتدای ماه ،ثبات بازار چقدر خود را
نشان میدهد .رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره اینکه آیا کاهش
قدرت خری��د خانوار در تعطیالت پیش رو به س��بب تعطیلی صنوف بر
بازار تأثیرگذار اس��ت ،بیان کرد :هماکنون بازار رمقی ندارد و بنا بر تجربه
س��الهای گذشته ،چهار تا پنج روز نخس��ت ماه به سبب واریز حقوقها،
تقاضای نسبی را در بازار شاهد هستیم که مجدد ضعیف میشود .او افزود:
در ابتدای آبان ش��تاب خانوار در خرید گوش��ت بازار را دچار چالش کرد،
بههمین خاطر به خانوارها توصیه میشود که شتابزده عمل نکنند ،چرا
که این مسأله موجب شده دامدار از طریق فضای مجازی و مطلعشدن از
ش��رایط بازار ،نرخهای دلخواه را اعمال کند .این مقام مسئول با اشاره به
اینکه کمبودی در عرضه دام نداریم ،بیان کرد :بنا بر اذعان رئیس سازمان
دامپزشکی ،دام به میزان کافی وجود دارد و پشتیبانی امور دام بارها متذکر
شده که ذخایر گوشت مناسب است و جای هیچگونه نگرانی نیست.

بهینهسازی ۵۰درصد
از واحدهای مرغداری استان اصفهان

مدیر امور طیور سازمان جهاد کش��اورزی استان اصفهان از بهینهسازی
بیش از ۵۰درصد از واحدهای مرغداری در استان اصفهان خبر داد.
بهگزارش «س��بزینه» ،علی دهقانی اظهار داشت :بهینهسازی واحدهای
مرغداری ،افزایش قابل توجه ۵۰درصدی تولید و جوجهریزی را بهدنبال
دارد .مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان افزود :امکان
پرورش ۱۰قطعه جوجه گوش��تی در هر مترمربع از واحدهای مرغداری
س��نتی وج��ود دارد ،اما در هر مترمربع از س��النهای م��درن و مکانیزه
۱۵قطعه مرغ گوشتی پرورش داده میشود .وی خاطرنشان کرد :تمامی
واحدهای مرغ��داری جدید ُملزم به احداث س��النهای مدرن و مکانیزه
هستند .دهقانی ادامه داد :مکانیزاسیون و ارتقای واحدهای مرغداری در
دستور کار جهاد کشاورزی استان قرار دارد و در این راستا تسهیالتی در
اختیار مرغداران قرار داده میشود.

رئيس هيئت مديره اتحاديه دامداران :صنايعلبني شیر را با قیمت کم میخرند و محصول خود را گران میفروشند

تعطیلیدامداریهاباقیمت4هزارو500تومانیشیر
سبزینه

توليد برسد ،نميتوانيم توليد را متوقف کنيم و محکوم
به توليد هستيم .در هر صورت وضعيت شير خام نبايد
به همين منوال بمان��د و بايد در روزهاي آينده درباره
اصالح قيمتها اقدام ش��ود ،وگرنه دامداران مجبور به
تعطيلکردن واحدهاي خود خواهند بود.

زهرا اشرفزاده

در حاليک��ه قيمت لبنيات در کش��ور همچنان رو به
افزايش اس��ت و طی چن��د روز اخیر ه��م 40درصد
گرانش��ده ،س��ازمان حماي��ت مصرفکنن��دگان و
تولیدکنن��دگان قيم��ت خرید ش��ير خ��ام را از درب
دامداريها چه��ار و500تومان اعالم کرده که به ازاي
هر دهم چرب��ي باالتر از 2/3درص��د 60تومان به این
رقم اضافه ميش��ود و در صورتيکه چربی شیر کمتر
از 2/3درصد باشد60 ،تومان از این مبلغ کسر ميشود،
ام��ا اين قيمت با اعتراض دامداران و فعاالن اين بخش
روبهرو ش��ده اس��ت .افزايش قيمت نهادههاي دامي،
حقوق و دستمزد ،حملونقل ،نرخ تورم و ...مهمترين
عواملي هستند که دامداران ميگويند موجب افزايش
نهايي هزينه توليد ش��د ه و قيمت مصوب اعالم شده
هزينههای توليد را پوش��ش نميدهد .قیمت اعالمی
توليدکنندگان را با چالش جدي مواجه کرده و فعاالن
صنعت دامداری معتقدند در صورت تداوم روند فعلي
توليد ش��ير خام کاهش پي��دا خواهد ک��رد ،چرا که
بسياري از توليدکنندگان ديگر رغبتي براي ادامه کار
ندارند و فعالیت خود را تعطیل میکنند.
قيمت شير خام براي دامدار
مقرون بهصرفه نيست
در همی��ن ارتب��اط يک��ي از دامداران الب��رزي که در
شهرستان هشتگرد دامداري صنعتي دارد ،با گاليه از
مقرون بهصرفه نبودن قيمت شير گفت :قيمت نهادهها
در بازار آزاد سه برابر شده و نهاده دولتي هم در نهايت
بتوان��د 30درصد نياز ما را تأمين کند .عالوه بر تأمین
نهادهها ،هزينههاي ديگر هم هس��ت که روي قيمت
نهايي تأثير ميگذارد و باید گفت اين افزايش قيمتها
توليدکننده را از پا درآورده است.
علي فالحي در گفتوگو با «س��بزینه » افزود :تعیین
قيمت ش��ير خام کمتر از پنجهزار تومان هيچ توجيه
اقتصادي ندارد و اگر قيمتگذاري ش��ير و نهادههاي
دامي طبق همين روال پيش برود ،نه تنها اين صنعت
هيچ س��ودي نخواهد داش��ت ،بلکه دام��دار ضرر هم
ميکند .وي ادام��ه داد :در ماههاي اخير صنايع لبني
قيم��ت محصوالت خود را چند بار افزايش دادهاند ،اما

رئيس هيئتمديره انجمن صنفي
گاوداران :قيمتي که برای شیر اعالم
کردهايم ،پنجهزار و 700تومان است
و با کمتر از اين قيمت فعالیت ما هيچ
توجيه اقتصادي ندارد و به معني نابودي
صنعت دامداري است .اگر دولت تضمين
ميدهد که تمام نهادههای مورد نياز
ما را تأمين ميکند ،آن موقع ميتوانيم
نرخ چهارهزار و500تومان را قبول کنيم

از اين س��ود چيزي نصيب دامدار نشده است .حداقل
ميدانم که دامداران اين منطقه بيشتر از س��ههزار و
700تومان ش��ير را نفروختهاند ،اما ميبينيم که بهانه
صنايع لبني ب��راي گرانکردن محصوالتش��ان گران
خريدن شير است.
نرخ4هزار و 500تومان
به ضرر توليدکنندگان شیر است
يکي از دامداران اس��تان قزوين نيز با بيان اينکه نرخ
شير با در نظر گرفتن قیمت مصوب دولتي براي علوفه
تعيين ميش��ود ،گفت :اين اتفاق در حالي ميافتد که
دامداران کمتر از نيمي از نهاده مورد نياز خود را با نرخ
دولت��ي ميخرند و همين مق��دار هم معموالً به موقع
به دس��ت آنها نميرس��د؛ از طرفي هزينههاي ديگر
مانند کرايه حملونقل ،حقوق کارگر و ديگر موارد نيز
بس��يار گران شده است .رحيم نبيزاده در گفتوگو با
«سبزینه» با تأکيد بر اينکه دولت نبايد در نرخگذاري
دخالتي داشته باشد ،افزود :نرخهاي مصوب دولتي به
ج��ز اينکه توليد را از بين بب��رد ،فايده ديگري ندارد.
تا ک��ی توليدکنندگان بايد تحت فش��ار قرار بگيرند؟
چرا دولت از جيب توليدکننده به مصرفکننده يارانه
ميدهد؟ بدون شک ادامه اين روند باعث ورشکستگي
توليدکنندگان و خروج آنان از چرخه توليد ميش��ود.
وي ادامه داد :کاهش توليد به معني وابستگي به خارج
و بيکاري است .در س��الهاي نه چندان دور کشور ما
وابس��ته صرف به خارج از کش��ور بود و ساالنه مقدار
زي��ادي محصوالت لبني وارد کش��ور ميش��د ،اما با
تالش توليدکنندگان اکنون به يک صادرکننده تبديل
ش��دهايم ،اما اگر اين شرايط ادامه پيداکند ،مجبور به
واردات خواهيم ش��د و هزاران نفر که در صنايع لبني
و دامداريها مش��غول کار هستند ،بيکار خواهند شد.
نب��يزاده اضافه کرد :ما هم قبول داريم که توان خريد
مصرفکنن��ده پايين اس��ت ،اما اینکه ب��راي جبران
اين موضوع مس��ئوالن به توليدکننده فش��ار بياورند،

نتیج��های ج��ز از بين رفتن تولي��د و امنيت غذايي و
شغلي نخواهد داشت.
اعتراض انجمن صنفي گاوداران
به قيمت مصوب شير خام
رئي��س هيئتمديره انجمن
صنف��ي گاوداران هم با بيان
اينکه اين اتحاديه نس��بت
به قیمت مصوب اعالمش��ده
اعت��راض دارد ،گفت :قرار بر
اين بود ت��ا معاونت امور دام
بررسي کند که دامداران چه
مقدار از نهاده مورد نياز خود
را از طريق سامانه بازارگاه تأمين ميکنند و بر اساس آن
قيمت مصوب را تعيين کند ،اما بدون بررس��ي و بدون
هماهنگي اين قيمت را اعالم کرده است.
سيداحمد مقدس��ي در گفتوگو با «سبزینه» افزود:
قيمتي که اعالم کردهايم ،پنج هزار و 700تومان است
و کمت��ر از اين قيمت فعالیت ما هيچ توجيه اقتصادي
ن��دارد و به معني نابودي صنعت دامداري اس��ت .اگر
دولت تضمين ميدهد که تم��ام نهادههای مورد نياز
ما را تأمين ميکند ،آن موقع ميتوانيم نرخ چهارهزار
و500تومان را قبول کنيم.
وي ادامه داد :در هش��ت ماه اخي��ر قيمت جو و ذرت
در بازار آزاد س��ه برابر قيمت مصوب و قيمت سويا نيز
پنج برابر قيمت مصوب آن شده و دولت توانسته فقط
33درصد س��ويا60 ،درصد ج��و و 40درصد ذرت را از
طريق س��امانه ب��ازارگاه تأمين کند ک��ه اين وضعيت
توليدکنن��ده را از پا درآورده اس��ت .مقدس��ي اضافه
کرد :بازارگاه طرح خوبي است ،اما وقتي بانک مرکزي
نميتواند ارز مورد نياز ب��راي واردات نهادههاي دامي
را تأمين کند و توزيع نهادهها قطرهچکاني اس��ت ،در
اين س��امانه نهادهاي عرضه نميشود که بتوانيم آن را
تهيه کنيم.

رئي��س هيئتمديره انجمن صنف��ي گاوداران با بيان
اينک��ه دولت باي��د قانون عرضه و تقاض��ا را بپذيرد و
دست از قيمتهاي دستوري بردارد ،گفت :در شرايطي
ک��ه ن��ه ارز دولتي وجود دارد و نه دول��ت ميتواند ارز
نيماي��ي را به حد کافي تأمين کند ،قيمت دس��توري
به هيچ عنوان منطقي نيست و دولت نبايد هزينه را از
جيب توليدکننده پرداخت کند ،بلکه الزم است قدرت
خريد مصرفکننده را باال ببرد .به نظر من بهتر اس��ت
قيمتگذاري و واردات برعهده دامداران گذاشته شود
تا هر ماه ش��اهد تغيير قيمتها نباشيم و ثبات بر اين
بازار حاکم ش��ود .وی ادامه داد :ميزان توليد ش��ير در
کش��ور نسبت به سال گذشته  10تا 15درصد کاهش
يافت��ه ،چرا که از يک طرف نهادهاي براي دامها وجود
ندارد و از س��وي ديگر برخي دامداران دست از توليد
کشيدهاند ،چرا که دامداری توجيه اقتصادي برايشان
نداش��ت ،اما در مجموع بهدليل اينک��ه دامداري کار
پرزحمتي است و توليدکننده سالها صبر ميکند تا به
رئيس هيئت مديره اتحاديه دامداران
ايران :درحالحاضر دامداران سنتي
از دريافت نهادههاي دولتي محروم هستند
دامداران نيمهصنعتي هم فقط مقدار کمي
کنسانتره دريافت ميکنند
و واحدهاي صنعتي نيز در نهايت ميتوانند
 30تا 40درصد نياز خود را از طريق
نهادههاي دولتي تأمين کنند که اين مسأله
نشان ميدهد قيمت مصوب اعالم شده
اجراشدني نيست و حداقل قيمتي
که ميتواند چرخ يکي دامداري را
بچرخاند ،پنج هزار و 700تومان است

سود سرشار صنایع لبني از قيمتهاي کنونی
رئيس هيئت مديره اتحاديه دامداران ايران هم با بيان
اينکه قيمت واقعي شير خام پنجهزار و 700تا شش
هزار و 500تومان اس��ت ،گفت :قيمتي که اعالم شده
درصورتي منطقي است که تمام نهادهها با نرخ دولتي
تأمين شود ،اما عم ً
ال اين اتفاق نميافتد .درحالحاضر
دامداران س��نتي از دريافت نهادههاي دولتي محروم
هس��تند ،دامداران نيمهصنعتي هم فقط مقدار کمي
کنسانتره دريافت ميکنند و واحدهاي صنعتي نيز در
نهاي��ت ميتوانند  30تا 40درصد نياز خود را از طريق
نهادههاي دولتي تأمين کنند که اين مس��أله نش��ان
ميدهد قيمت مصوب اعالم ش��ده اجراشدني نيست
و حداق��ل قيمتي که ميتواند چ��رخ يکي دامداري را
بچرخاند ،پنج هزار و 700تومان است.
حسين نعمتي در گفتوگو
با «س��بزینه» افزود :قيمت
ذرت و جو در بازار آزاد بيش
از دو تا س��ه براب��ر افزايش
داش��ته و کنجاله س��ويا که
قيم��ت دولت��ي آن کيلويي
سههزار و 200تومان است،
درحالحاض��ر ب��ه بيش از
14هزار و 500تومان رس��يده .در اين ش��رايط چطور
ميتوان از توليدکننده توقع داش��ت که شير خام را با
قيمت چهارهزار تومان به فروش برساند .مبنا قراردادن
ت منجر به تعطيلشدن بسياري از واحدهاي
اين قيم 
توليدي در کش��ور در کوتاهترين زمان ممکن خواهد
شد .وي ادامه داد :تمام تالش دولت و ستاد تنظيم بازار
اين است که محصوالت لبني با قيمت پايين به دست
مصرفکننده برس��د ،در حالي که اين اتفاق نميافتد
و ميبينيم که ش��رکتهاي لبني در همين چند ماه
اخير چند بار قيمتها را افزايش دادهاند ،بدون اينکه
سودي از اين فروش به دامدار برسد.
نعمتی اظهار داش��ت :يکي از کارخانههاي لبني شير
900گرم��ي کمچ��رب را 12هزارتوم��ان ب��ه فروش
ميرساند و حتي قيمتي چند محصولي که نرخ مصوب
دارند هم رعايت نميشود؛ مث ً
ال ميانگين قيمت ماست
ليتري 20هزار تومان اس��ت و با گذاش��تن اسمهايي
مانند ماست همزده ،پروبيوتيک و ..آن را چند برابر هم
به فروش ميرسانند .مگر ماست چقدر هزينه تبليغ و
بستهبندي دارد که به اين قيمت ميفروشند ،اما شير
دامداران را به قيمت بسيار اندک خريداري ميکنند؟
نعمتي گفت :وضعيتي که بهوج��ود آمده هم به ضرر
دامدار اس��ت و هم بهضرر مصرفکننده و در اين ميان
تنها کساني که سود ميکنند صنايع لبني هستند که
با قيمت کم شیر را خريداري میکنند و محصول خود
را با قيمت باال به فروش ميرسانند.

