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ن��دارد که در تمام ایام ،تعزیرات را به مكانهاي عرضه
گوش��ت مرغ بفرستد .به همين دليل باید قیمتها را
اص�لاح كند و منافع تولیدکننده و مصرفکننده را در
نظ��ر بگیرد .دولت با این قیمتگذاری دس��توري كل
سیستم تولید را بههم ریخته است.

اخبار

رعایت اصول مدیریت تغذیه آبزیان
باعث کاهش ضریب تبدیل غذایی میشود

مس��ئول فنی موفق حوزه ش��یالت و آبزیان در اس��تان مازندران گفت :با
رعای��ت اصول بهینه مدیریت تغذیه و بهداش��ت آبزی��ان موفق به کاهش
ضریب تبدیل و مصرف مکملهای افزودنی خوراک شدهایم.
بهگزارش «س��بزینه» به نقل از پایگاه اطالعرس��انی سنم مازندران ،اوانی
اظهار داشت :با توجه به توس��عه روزافزون صنعت آبزیپروری و نوسانات
اقتصادی ،حضور مسئول فنی کارآمد و صاحب دانش فنی و مهندسی در
طول دوره پرورش بسیار ضروری است و پیشرفت و توسعه کمی و کیفی
در این حوزه با نظارت مستقیم مدیر فنی در مزارع محقق میشود.
وی افزود :برای ارتقای بهرهوری یک واحد تولیدی ،مسئول فنی موفق باید
ش��ناخت کاملی از پتانسیلهای سختافزاری و نرمافزاری ازجمله اشراف
کامل به اقلیم ،کیفیت و کمیت گونه مورد پرورش داشته باشد.
اوانی با اشاره به اهمیت تولید محصول باکیفیت و بازارپسند اذعان داشت :با
رعایت اصول فنی و مدیریت تغذیه ،افزایش ایمنی سلولی و خونی و کاهش
تلفات که از اولویتهای مهم در تولید دانشمحور بوده ،بهدست آمده است.
این مسئول فنی واحدهای آبزیپروری در استان مازندران تصریح کرد :در
واحدهای تحتمدیریت با رعایت نکات فنی و استفاده از تکنولوژیهای نو،
عالوهبر افزایش عملکرد از  ۲۰به ۳۰تن ،موفق شدیم تا 0/2درصد ضریب
تبدیل غذای��ی را کاهش و میزان مصرف مکمله��ای افزودنی خوراک و
موارد غیرضروری را کاهش دهیم.

کاهش تلفات در دوره پرورش مرغ مادر
با بهکارگیری توصیههای مسئوالن فنی

مس��ئول فنی مرغ مادر بزرگترین زنجیره تولید گوشت سفید در کشور
(زربال) گف��ت :کاهش تلفات در دوره پرورش مرغ م��ادر با بهرهگیری از
دانش و توصیههای مسئوالن فنی در تولید محقق شده است.
به گزارش «سبزینه» به نقل از پایگاه اطالعرسانی سنم مازندران ،علیاکبر
گلشن اظهار داشت :حضور مس��ئول فنی در فارم و ارائه توصیههای فنی
ازقبیل مصرف دان اس��تاندارد ،واکسن مصرفی و فراهمکردن این عوامل
توسط کارفرما ،نقش مهمی در ارتقای عملکرد واحد پرورشی ایفا میکند.
وی با اش��اره ب��ه اینک��ه در تمامی دورههای پرورش��ی مجموع��ه زربال از
توصیههای مس��ئوالن فنی بهره گرفته میش��ود ،بیان داشت :در تولید مرغ
م��ادر اکنون در هفته  ۶۴اس��تحصال از  ۱۴۸به ۱۶۰جوجه رس��یده که این
همان نتیجه حضور مسئول فنی و اثر و ثمره بهکارگیری دانش در تولید است.
گلش��ن اظهار داشت :با حضور مس��ئول فنی در مزارع مرغ مادر و تعامل
بیشتر کارش��ناس و کارفرمایان ،افزایش تولید تخممرغ و عرضه جوجه با
کیفیت باال را شاهد هستیم.
مس��ئول فنی مرغ مادر بزرگترین زنجیره تولید گوشت سفید در کشور
(زربال) تصریح کرد :در مزارع تولیدی با بهکارگیری اصول علمی و فنی و
توجه به ارتق��ای نژاد ،تغذیه و محیط پرورش ،ضریب تبدیل مرغ مادر به
1/6درصد کاهش پیدا کرده است.

کسب رتبه اول کشوری
توسط مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی
در ارزیابی مالقاتهای مردمی

بر اس��اس ارزیابی مرکز ارتباط مردمی نهاد ریاست جمهوری ،امیرحسین
بهداد موفق به کسب رتبه اول ارزیابی عملکرد در حوزه دیدارهای چهره به
چهره (مالقات عمومی) در بین ادارات کل دامپزشکی کشور شد.
ب��ه گزارش «س��بزینه» بهنق��ل از رواب��ط عمومی اداره کل دامپزش��کی
آذربایجان ش��رقی ،در حوزه دیدارهای چهره به چهره در ش��ش ماهه اول
سال  1399که در راستای نظارت بر بخشنامههای مربوط ه هیئت وزیران
و ارزیابی صورت گرفته توسط مرکز ارتباط مردمی نهاد ریاست جمهوری
انجام گرفت ،امیرحس��ین بهداد ،مدیرکل دامپزش��کی استان آذربایجان
ش��رقی ،موفق به کسب رتبه اول در ارزیابی عملکرد مالقات عمومی اداره
کل دامپزشکی استان در سطح کشور شد.
گفتنی اس��ت ارزیابی فوق بر اساس ش��اخصهایی از جمله تعداد مالقات
شنوندگان ،تعداد برنامههای اجرا شده ،اقدام مثبت و میزان عمل به بخشنامه
اس��تاندار صورت پذیرفت و اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی با
176مورد مالقات موفق به کسب رتبه اول شد .این گزارش میافزاید ،برنامه
دیدار چهره به چهره بر اساس تأکید ریاست جمهوری بر تسریع در رسیدگی
بدون واس��طه به مطالبات مردمی ،نهادینهکردن فرهنگ خدمترس��انی،
مالقات مردمی و روحیه مس��ئولیتپذیری مدیران دس��تگاههای دولتی و
الزامات قانونی آن به صورت مستمر انجام میشود .گفتنی است جهت دیدار
با مدیرکل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی روزهای دوشنبه هر هفته در
نظر گرفته شده است و مراجعان میتوانند از طریق تماس تلفنی با شماره
 34445000نسبت به درخواست مالقات خود اقدام کنند.

مرغداران در حال حاضر در فروش هر کیلو مرغ
چقدر س�ود یا ضرر میکنند؟ اگر ضرر میکنند
چرا تعطیل نمیکنند؟
در ح��ال حاضر مرغدار اص ً
ال س��ودی نمیکند ،چراكه
تولی��د هر کیلو م��رغ هماكنون 26ه��زار تومان برای
تولیدکنن��ده تم��ام ميش��ود که با قیم��ت 20هزار و
400تومان��ي مصوب دولت ،مرغ��دار در هر کیلو مرغ
حدود پنجهزار تومان ضرر میدهد .در پاس��خ به سوال
دوم باید بگویم مرغ��داري كه مدتها كارش اين بوده
اس��ت ،نمیتواند کارش را ترک کند ،چراكه نمیداند
که اگر از مرغداری خارج شود ،باید چكار کند .در حال
حاضر مرغ��دار به اميد اينك��ه هرازگاهی قیمت مرغ
افزایش پی��دا میکند و در آن دورهها میتواند کمی از
ضررهایش را جبران کند ،اقدام به جوجهریزی میکند.

دبیر انجمن ملی شرکتهای زنجیرهای تولید گوشت مرغ در گفتوگو با «سبزینه»:

مرغـداران برایحل مشکالت خود
منتظر رابینهود هستند

وضعیت فعلی تأمی�ن نهادههای طیور را چگونه
ارزیابی میکنید؟
در حال حاضر دولت نهاده مورد نیاز مرغداران را تأمین
ميكند و طي یک��ی-دو ماه اخیر هم نهاد ه را دادهاند؛
با اين حال از ف��ردای خود خبر نداریم که چه خواهد
شد و در اين خصوص نگران هستیم ،زیرا در سالهایی
که ش��رایط توليد عادی و طبق روال بود ،در اس��فند
و فروردینماه به مش��کل برمیخوردیم ،چه برسد به
االن كه اوضاع نيز آش��فته اس��ت؛ البته این مسائل به
دلیل مش��کالت حمل و نقل و تعطیالت نوروز است،
اما در كل نگرانی ما به تولید مربوط ميش��ود .اگرچه
نهادههای طیور با قیمت مصوب دولتی بین مرغداران
توزیع میشود ،اما باز هم تولیدکننده مجبور است براي
تأمين مابقي نهاده مورد نياز خود به بازار آزاد مراجعه
کند ،چراكه همیشه در س��همیه نهادههای طیور که
توسط دولت ش��ارژ میشود ،مقداری وقفه ميافتد؛ با
اين حال ،دولت با قیمتهای مصوب نهاده را در اختیار
مرغداران قرار ميدهد.

قیم�ت دولت�ی و آزاد ذرت و کنجال�ه س�ویا
هماکنون چقدر است؟
قیمت حال حاضر نهادههاي دولتی مناس��ب است ،اما
مشکل اینجاست که در موعد مقرر به دست تولیدکننده
نمیرسد .دولت به لحاظ تأخیری که در تأمین نهادهها
دارد ،تولیدکننده را با مش��کل مواج��ه میکند؛ بهطور
مث��ال هماکنون تولیدکننده جوجهری��زی میکند ،اما
ت��ا 30روزگی نهاده با قیمت مصوب دولتی به دس��تش
نمیرس��د و درنهایت مجبور اس��ت نهاده را از بازار آزاد
تهیه کند .چهارشنبه هفته گذشته قیمت ذرت در بازار
نزدیک به چهارهزار تومان و کنجاله سویا حدود 14هزار
تومان بود؛ اگرچه وقتي سهمیهها اعالم ميشود ،قیمت
بازار آزاد كنجاله سويا حدود دو تا سههزار تومان و ذرت
حدود يك تا يكهزار و 500تومان کاهش پیدا میکند.
وقتی دولت شارژ س��همیه را دیر اعالم میکند ،قیمت
بازار آزاد افزایش پیدا میيابد.
مس�ئوالن میگویند 100درصد نهاده مورد نياز
مرغدار را تأمین کردهاند .آیا اين موضوع صحت
دارد؟ مرغدار چند درصد نی�ازش به نهاده را از
بازار آزاد تهیه میکند؟
دولت س��همیه چهارکیلويي را براي 40روز به مرغدار
تخصي��ص میدهد ،اما اي��ن ميزان همه نی��از مرغ را
برآورده نميكند؛ درواقع ميتوان گفت با اين س��هميه
اختصاص داده شده85 ،درصد نیاز مرغداران را تأمین
میکنند و مرغدار بايد برای تأمین 15درصد باقيمانده،
از ذخایر خود اس��تفاده كند یا به بازار آزاد رو بیاورد .در
اين بين ،مسأله مهم این است که سهمیه و نحوه توزیع

سبزینه زهرا قاسمی

در آس�تانه فرارس�یدن ش�ب عید ،کمبود و گرانی گوشت مرغ
باعث ش�ده جلوی خ�روج م�رغ از برخی اس�تانها گرفته
ت مصوب 20هزار
ش�ود .از طرف ديگر علیرغم وجود قیم 
و 400تومان�ی ،مرغ با قیمتی بین  26ت�ا 30هزار تومان در
مناطق مختلف فروش م�یرود و مردم هم نگران افزایش
ت آن در روزهای پایانی س�ال هس�تند و اين در حالي
قیم� 
اس�ت كه مرغداران نيز اعالم كردهاند در ش�رایط فعلی در
تولی�د هر کیلو گوش�ت م�رغ ،پنجهزار توم�ان ضرر
میکنند .گفتنیاس�ت در بی�ن کاالهای مصرفی،
م�رغ و تخممرغ ط�ي چند وقت اخي�ر افزایش
قیمت قابلتوجهی داشتهاند و با توجه به اينكه
اين دو کاال از پرمصرفترین کاالهای اساس�ی
سبد غذايي خانوار بهويژه در ایام نوروز بهشمار
ادامهدار باشد؛ اين در حالي است كه تولیدکننده امیدی
به توزيع مستمر ندارد و با اطمینانخاطر جوجهریزی
نمیکند .متأسفانه دولت خیلی راحت برنامههایش را
فرام��وش میکند؛ بهطور مثال چن��د ماه قبل دولت و
وزارت جهاد كش��اورزي برنامهريزيهايي درخصوص
ع��دم تولید م��رغ س��نگین کردند و ب��ه همین دلیل
چهارکیل��و نهاده ب��رای 40روز اختصاص دادند تا مرغ
سبک تولید ش��ود ،اما حاال که عرضه مرغ در بازار کم
شده است ،تمام برنامهها را فراموش کرده و میگویند
پن��جکیلو نهاده میدهیم ،ولي مرغ س��نگینتر تولید
کني��د .اگر هدف تولید مرغ س��ایز اس��ت ،پس چرا به
يكباره همهچيز فراموش میشود؟ البته این سیاست
تولید مرغ س��نگین در شرایط فعلی مطلوب است ،اما
اص ً
ال مش��خص نیس��ت میخواهند چه اقدامی انجام
دهند و برنامهها را روزانه اتخاذ میکنند.
تأمی�ن نهادهه�ا از س�امانه ب�ازارگاه را چگونه
ارزیابی میکنید؟ مش�کالت بازارگاه چیست و
چه اصالحاتی باید در آن انجام شود؟
در وضعیت فعلی نهاده کافی در اختیار سامانه بازارگاه
قرار داده میشود ،اما یکی از مشکالت سامانه این است
ک��ه امکان عودت نهاده نامرغوب را فراهم نکرده و اگر
تولیدکنن��دهای نهاده نامرغ��وب تحویل بگیرد ،راهی
ب��رای پس دادن آن وجود ندارد .نرمافزار این س��امانه
را بان��ک کش��اورزی تهیه ک��رده و در اين خصوص با
کندی در اجرایی ش��دن یا ارائ��ه نمونههای جدید در
این سامانه مواجه هستیم و تغییرات الزم در آن انجام
نمیشود .اگر بانک کشاورزی در راستای رفع مشکالت
این س��امانه گامهایی بردارد ،قطعاً این مشکالت رفع
خواهد شد.

ميروند ،نگراني مردم شدت پیدا کرده است؛ البته این نگرانی بیاساس
نیست ،زیرا براس�اس گزارش اتاق بازرگانی تهران ،فقط شاخص بهای
تخممرغ طی ۹ماهه سال ۹۹نسبت به مدت مشابه سال قبل ،حدود
۹۳درصد رشد داشته است .این روزها مشکالت مرغداران مرغ
گوش�تی نیز با قیمت مصوب و دس�توری افزایش یافته و طبق
گفت�ه علی صاب�ری ،دبیر انجمن ملی ش�رکتهای زنجیرهای
تولید گوش�ت مرغ ،آنان برای حل مشکالت از مسئوالن قطع
امی�د کردهان�د و منتظر رابینه�ود هس�تند .در همين رابطه
«س�بزينه» با این فعال صنعت مرغداری در مورد پیشبینی
قیمت گوشت مرغ در شب عید ،وضعیت فعلی
تأمین نهادههای دامی از سوی دولت ،میزان
حمای�ت دولت از مرغ�داران ،قیمتگذاری
دس�توری و تأثی�ر نظ�ارت دولت ب�ر بازار
گوش�ت مرغ به گفتوگو نشسته است كه
ماحصل آن را در ادامه ميخوانيد.

دولت باید دست از قیمتگذاری
گوشت مرغ بردارد و آن را به تشکلهای
این حوزه واگذار کند تا این تشکلها
بازار گوشت مرغ را با قیمتهایی
که در اصل باید باشد ،تنظیم کنند.
باید قیمتی منطقی و بایسته مشخص شود
که هم تولیدکننده از عوايد آن سود
منطقی و معقول خود را کسب کند و هم
به مصرفکننده فشار جدی وارد نشود
نظ�ام توزیع نهادهه�ای دام و طیور در کش�ور
چ�ه ضعفهای�ی دارد؟ ای�راد کار کجاس�ت که
نهادههای وارداتی با دالر 4هزار و 200تومانی تا
چند برابر قیمت در بازار آزاد فروخته میشود؟
مش��کل اصلی نظام توزیع نهاده ،نظارت دولت است.
مرغدار برای تأمین نهاده اعتمادی به دولت ندارد ،زیرا
دول��ت هيچ تضمینی برای تأمین دالر و واردات نهاده
ارائه نميكند .وابس��تگی تولیدکنن��ده به دولت برای
تأمین نهاده و بیاعتمادی به دولت باعث شده مرغدار
اق��دام به جوجهریزی نکند .عل��ت فروش با چند برابر
قیمت نهاده وارد شده با دالر چهارهزار و 200تومانی
در بازار ،همين تعیین نرخ ارز توسط دولت و دونرخی
بودن دالر اس��ت .دولت بای��د این دونرخی بودن ارز را
ب��ردارد؛ به عبارتي ميتوان گفت اقدام مناس��ب برای
تأمین نهادههای طیور ،تکنرخی ش��دن ارز و تأمین
ارز براساس نرخ نیمایی است ،زیرا ارز ترجیحی باعث

فس��اد و رانت میش��ود .دولت با این اقدام فقط دارد
سر تولیدکننده بازی درمیآورد .تولیدکننده متقاضی
سیال شدن نرخ ارز است و تعیین نرخ ارز توسط دولت
باعث میش��ود فقط به تولیدکننده و واردکننده ضرر
وارد شود.
راهکار ش�ما برای رفع مش�کالت حوزه توزیع
نهادههای دام و طیور چیست؟
تنها راهکار رفع مشکالت حوزه تأمین و توزيع نهاده،
برطرف كردن مشکالت ارزی است که آن هم مستلزم
حل مشکالت سیاسی و اقتصادی توسط دولت است.
ت دس�توری 20هزار و
نظ�ر ش�ما درمورد قیم� 
400تومانی مرغ چیست؟
عمده نگرانی ما قیمت مصوب مرغ اس��ت .دولت باید
دس��ت از قیمتگذاری گوش��ت مرغ بردارد و آن را به
تشکلهای این حوزه واگذار کند تا این تشکلها ،بازار
گوش��ت مرغ را با قیمتهایی که در اصل باید باش��د،
تنظیم کنند .باید قیمتی منطقی و بایس��ته مشخص
ش��ود که هم تولیدکننده از عوايد آن س��ود منطقی و
معقول خود را کسب کند و هم به مصرفکننده فشار
ت ماه است که در حال پیگیری
جدی وارد نشود .هش 
هستیم که قیمت مرغ را دستوری تعیین نکنند؛ با اين
حال با به تعوی��ق افتادن تصمیمگیری قرار بود هفته
قب��ل این قیمت دس��توری را تغییر بدهند که در این
جلس��ه هم این تصمیم گرفته نشد .بازار روی قیمت
مصوب کار نمیکند ،بلکه باالتر یا پایینتر از آن است.
مرغدار به سختی در حال تولید است و سختی تولید
هم مقدار عرضه را تحتالشعاع قرار ميدهد؛ درنتيجه
قیمتها افزایش پیدا میکن��د .دولت هم توان این را

پیشبینی ش�ما از قیمتها در چند ماه آینده و
تأمین گوشت مرغ چیست؟
ميتوان به صراحت گفت كه بازار غیرقابل پیشبینی
شده اس��ت .در گذش��ته میدانس��تیم که در برخی
مواقع مثل تابستان و زمان بازگشایی مدارس ،قیمت
م��رغ افت پیدا میکند يا در عی��د نوروز و ماه رمضان
قیمتها ب��اال میرود ،ام��ا در این س��الها تمام این
محاسبات بههم ریخته است ،زیرا قدرت خرید مردم
م��دام پایینتر آمده و قیمت کاالهای مورد اس��تفاده
آنها هر ماه تغییر میکند .تا چند س��ال قبل مردم از
هر جا میزدند ،از ش��کم خود نمیزدند ،اما هماکنون
ش��رايط بهگونهاي است كه از ش��کم خود برای سایر
مسائل میزنند .گوشت مرغی که هماکنون در کشور
در حال تولید اس��ت ،حاصل ریس��کپذیری مرغدار
بوده و مرغدار از س��ر ناچاری اقدام به تولید میکند،
اما متأس��فانه دولت با وجود اينكه اطالعات کافی و
كامل��ي در این زمینه دارد ،تصمیم درس��تی نگرفته
و تصمیمات را به آینده موکول میکند .درخواس��ت
گرانش��دن مرغ را در بهمنم��اه مطرح کردیم و االن
میگویند ش��ب عید اس��ت و نمیش��ود قیمتها را
افزای��ش داد .قطعاً بعد از عید هم بهان��ه انتخابات را
میآورن��د و قیمت مرغ را اصالح نمیکنند .هماکنون
مهمترین مشکل دولت بحث بازار گوشت مرغ است.
با گرانش��دن مرغ آنقدر واکنش نشان داده میشود
که گویی همهچیز س��ر جایش ق��رار دارد و فقط مرغ
باال رفته اس��ت .صدای مرغدار هم متأسفانه به جایی
نمیرس��د .طبق پيشبيني ما قيمت مرغ تا چند ماه
آینده نهتنها افزایش پی��دا نميکند ،بلكه نگران افت
قیمتها هم هستيم ،چون جوجهریزی افزایش پیدا
کرده اس��ت .در حقيقت به اص�لاح قیمتها در این
دولت و مجموعه اميدوار نیستیم؛ اگرچه تاکنون هم
اقدامی نکردهاند .در کل باید بگویم منتظر رابینهود
هستیم تا مشکل مرغداران حل شود.
اگر ارز 4هزار و 200تومانی نهاده برای س�ال بعد
حذف شود ،قیمت مرغ چه تغييري خواهد كرد؟
مجلس تصویب ک��رده كه ارز دولتی در ش��ش ماهه
اول س��ال 1400حذف نش��ود و در کمیسیون تلفیق
هم مصوب ش��ده اس��ت .اگر ارز دولتي حذف نشود،
همین وضعیت را داریم و اگر حذف هم بشود که اص ً
ال
مش��خص نیس��ت قصد دارند چه اقدامی برای جبران
توان خرید مردم انجام دهند .معلوم نیس��ت با حذف
ارز چهاره��زار و 200تومانی میخواهند ارز نیمایی را
جايگزي��ن آن کنند یا خیر ،اما ب��ه هر حال حذف ارز
دولتی روي قیمت مرغ تأثيرگذار است.
نظ�ر ش�ما درب�اره ممنوعی�ت خ�روج م�رغ از
تهران چیست؟
درست اس��ت كه این موضوع عجیب به نظر ميرسد،
اما مرغدار به این تصمیمات و دخالتهای دولت عادت
کرده .زمانی که قیمت تکان میخورد ،همه مسئوالن
دس��ت و پای خود را گم میکنند و هر استانداری باید
پاسخگوی نیاز استان خود باشد؛ به همین دلیل خروج
مرغ را از استان خود ممنوع میکنند ،اما استان تهران
یک استان مرغپذیر است و تولید کمی دارد و معموالً
مرغ از هش��ت اس��تان به تهران وارد ميشود .اگر این
هش��ت اس��تان جلوی خروج مرغ را بگیرند ،در داخل
آن اس��تان قیمت مرغ اف��ت میکند و مرغدار بیشتر
متضرر میش��ود .وقتی جلوی خروج مرغ از استانها
گرفته شود ،طبیعتاً مرغ کمتری به تهران وارد و عرضه
کم میش��ود كه درنهایت با افزایش قیمت مرغ مواجه
میش��ویم؛ درواقع به راحتی با تصمیمهای غلط یک
عدم تع��ادل در بازار بهوج��ود میآید .این تصمیمات
تع��ادل ب��ازار را بههم میزند و دول��ت به جای اینکه
قیمت را تعدیل کند ،با تصمیمات نادرس��ت وضعیت
را بدتر و مردم را دچار مشکل میکند.

