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خبـــر
رئيس کميسيون کشاورزي مجلس مطرحکرد

ارز 4هزار و 200توماني
از عوامل آشفتگی بازار مرغ

رئيس کميسيون کشاورزي مجلس رانت ناشي از اختصاص ارز چهار هزار
و 200توماني را از داليل وضعيت بازار مرغ در کش��ور عنوان کرد و گفت:
يک مرغدار براي توليد يک کيلو گوشت 45روز زحمت ميکشد ،اما يک
دستگاه تريلر نهاده دامي پنج ميليارد تومان سود دارد و همين امر يکي از
داليل مشکالت موجود در بازار است.
به گزارش «س��بزینه» ،سيدجواد س��اداتينژاد در نشس��ت علني دیروز
مجل��س درباره تأمين و توزي��ع نهادههاي دامي و بررس��ي وضعيت بازار
مرغ گفت :در ابتداي انقالب در توليد برخي اقالم اساس��ي دچار مش��کل
بوديم ،اما با تالشهاي بس��يار زياد از س��وي توليدگنندگان در 40س��ال
گذش��ته به شرايط مطلوبي رس��يديم ،بهطوريکه س��االنه 2/5ميليون
ت��ن توليد مرغ در کش��ور داريم و در ردي��ف صادرکنندگان این محصول
به ساير کشورها هستيم.
رئيس کميسيون کشاورزي ،آب و منابع طبيعي مجلس خاطرنشان کرد:
چ��ه اتفاقي در اين حوزه رخ داده اس��ت که تالش مل��ي براي توليد مرغ
اينگونه به صفهاي طوالني خريد تبديل شده؟ واردات 50هزار تن مرغ
براي تأمين کمبود مرغ کش��ور ناشي از ناکارآمدي مديريتی است و بايد
ديد در اين امر چه کساني مقصر هستند.
نماينده مردم کاش��ان و آران و بيدگل،تصميمات غيرکارشناسي رئيس
جمهوري ،عدم نظارت وزارت کش��ور ،تصميمات غيرفني و نقص نظارت
وزارت صمت ،تصميمات غيرصحيح وزارت جهاد کشاورزي و عدم تأمين
ارز مورد نياز توسط بانک مرکزي را پنج دليل وضعيت پيش آمده در بازار
مرغ عنوان کرد.
وي وجود ارز دولتی و فس��اد و رانت موجود در آن و ناتواني دس��تگاههاي
ذيربطرا از علل اين آش��فتگي در بازار عنوان کرد و گفت :تفاوت قيمت
10هزار توماني سويا در بازار به هر حال فساد ايجاد ميکند.
س��اداتينژاد اضافه کرد :يک مرغدار 45روز زحمت ميکشد و ميخواهد
یکه��زار تومان براي يک کيلو مرغ س��ود کند ،ام��ا يک تريلر نهاده پنج
ميليارد تومان س��ود دارد .فس��اد و رانتي که بهوجود ميآيد ،ناشي از ارز
چهار هزار و 200توماني و نتيج ه آن اتفاقاتي اس��ت که خود را به صورت
کمبود مرغ نشان ميدهد.
وي گفت :عليرغم نظر کميس��يون کشاورزي و متخصصان در خصوص
حذف ارز چهار هزار و 200توماني از نهادههاي دامي در س��ال  ،1400با
اصرار دولت نهايتاً اصالحيه کميسيون تلفيق که ارز دولتی را حذف کرده
بود ،برگشت خورد و مجددا ً ارز دولتی براي نهادهها مورد تأييد قرار گرفت.
نماينده مردم کاش��ان همچنين گفت :در واردات نهادههاي دامي سقف
قيمت در نظر گرفته ميش��ود که اين تف��اوت قيمت موجب ايجاد رانت
خواهد شد.
وي خاطرنش��ان ک��رد :رئي��س جمه��وري در مقاب��ل تواف��ق وزراي
صم��ت و جه��اد وارد ش��دند و آن را ابط��ال کردن��د؛ ل��ذا س��اماندهي
و کنت��رل ب��ازار به دلي��ل واگ��ذاري برخی وظای��ف ب��ه وزارت صمت
وجود ندارد.
س��اداتينژاد با بيان اينکه ايجاد قرارگاه م��رغ و بازگرداندن اختيارات به
وزير جهاد کش��اورزي آرامش را بازگردانده اس��ت ،يادآور شد :متأسفانه
در اين زمينه تأخير و مقاومت ش��د .عالوه بر اين بانک مرکزي در س��ال
 99مديريت مناسبي براي تخصيص ارز به نهادههاي دامي نداشت و ما با
کمبود نهادههاي دامي مواجه شديم که نتيجه آن کمبود مرغ و صفهاي
طوالني است .همچنين در اين مدت سه ميليون تن نهاده دامي در گمرک
رسوب کرد.
رئيس کميس��يون کشاورزي مجلس با اش��اره به برخي ايرادات در حوزه
وزارت صنايع گفت :اصليترين مشکل اين بود که تعيين قيمت غيرواقعي
و دس��توري ب��ود و همي��ن امر نقش اصل��ي را در آش��فتگي قيمت مرغ
داش��ت .زماني که قیمت مرغ 17هزار و  700تومان تمام ش��ده ،قيمت
14هزار و 400تومان براي آن در نظر گرفته ش��د ،در حالي که مرغداري
يک بنگاه اقتصادي اس��ت ن��ه خيريه و وقتي ميخواهي��م آنها مرغ را
زي��ر قيمت تمامش��ده عرضه کنند ،اين امر به تعطيل��ي توليد و افزايش
قيمت ميانجامد.
وي يادآورش��د :س��تاد تنظيم بازار هم نقش خود را در حوزه کش��اورزي
خوب ايفا نکرد و ش��بکه توزيع مناس��ب هم وجود نداشت .عالوه بر اين
آم��ار خطا و غيرواقعي در مورد جوجهريزي ارائه ش��د و اجبار به تحويل
مرغ 45روزه باعث ش��د در دو ماه  50تا 60هزار تن کاهش تولید گوشت
مرغ داشته باشيم.

ف مرغ شد
نقص زنجیره تولید و ضعف عملکرد دستگاهها سبب ایستادن مردم در ص 

احتکارمـرغ
توسط ۳هزار و ۴۶۰واحد مرغداری

سبزینه

سلطانعلی زینلی

نابهس��امانی در بازار مرغ از اواس��ط بهمن سال
گذش��ته در پی نارضایتی مرغداره��ا از قیمت
مصوب ش��دت گرفت و در ادامه موجب افتادن
ب��ازار به دس��ت دالالن ،افزایش قطعهفروش��ی
با قیمتهای گزاف ،کمب��ود و در مقطعی نبود
م��رغ گرم در بازار و افزایش قیمت گوش��ت این
پرنده تا کیلویی 40هزار تومان در بازار آزاد شد.
هرچند مسئوالن از اجرای طرحهای تنظیم بازار
و افزای��ش توزیع مرغ در آس��تانه س��ال نو و در
تعطیالت نوروز گفته بودند ،اما این نابهس��امانی
و کمب��ود به بازار نوروز  ۱۴۰۰نیز س��رایت کرد
و در پایان باعث افزایش قیمت مصوب مرغ شد.
این درحالیکه است که علی ربیعی ،سخنگوی
دولت ،چندی پیش تأکی��د کرده بود که دولت
تا پای��ان کار خود هیچ برنام��های برای افزایش
قیمت کاالها بهخصوص کاالهای اساسی ندارد.
با اینحال نارضایتی مرغدارها از قیمت مصوب و
ش��رایط پیشآمده در بازار ،باالخره شرایط را به
نفع آنها تغییر داد.
چندی پیش نیز اس��حاق جهانگی��ری ،معاون
اول رئیسجمه��ور ،در س��فر ب��ه مش��هد قول
آرامش��دن بازار مرغ را داد ،اما درحالیکه مردم
مشهد دلشان را به عذرخواهی او بابت صف مرغ
خوش کرده بودند و انتظار داشتند که با افزایش
قیمت شاهد وفور آن باشند ،در کمال تعجب با
کمبود و گرانی مرغ در بازار مواجه شدند .طبق
گفتههای حجتاالس�لام محمدتقی نقدعلی،
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ،نقص زنجیره
تولید تا توزیع مرغ از دالیل آش��فتگی بازار مرغ
در سراسر کش��ور است و همین امر سبب شده
سههزار و ۴۶۰واحد مرغداری علیرغم دریافت
نهادهه��ای دام��ی دولتی تخلف و م��رغ خود را
خارج از چرخه رسمی احتکار و توزیع کنند.
توجیهی برای گرانفروشی وجود ندارد
اکنون گرانفروش��ی مرغ در مش��هد ادامه دارد و
در همین ارتب��اط مدیرکل تعزی��رات حکومتی
خراس��ان رضوی به بازار گفت :در تصمیمگیری
برای تعیی��ن قیمت مصوب مرغ گ��رم ،نماینده
دستگاههای متولی و حتی صنف مرغداران حضور
داش��تند و افزایش ۲۲درصدی قیمت مرغ طبق
کار کارشناس��ی و با حضور نمایندگان مرغداران
بوده و سود و زیان آنها محاسبهشده است.
مرتض��ی مدنی فدکی با بی��ان اینکه در همین
راستا هیچ توجیه و بهانهای را برای گرانفروشی
نمیپذیریم،افزود :بهتمامی متخلفان احتمالی
هش��دار داده میش��ود ک��ه هیچ ع��ذری برای
گرانفروش��ی پذیرفته نخواهد ش��د و با آنان با
شدت برخورد میشود.
مدی��رکل تعزیرات حکومتی خراس��ان رضوی
اظهار داش��ت :طب��ق قانون جهاد کش��اورزی،
س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت استان و اتاق
اصن��اف هر کدام وظیفهای مش��خص دارند و از
مبدأ تولید مرغ تا زمان توزیع آن در بازار ،تمامی
مراحل را رصد میکنند.

تخلف واحدهای مرغداری در عرضه مرغ
عضو کمیسیون کش��اورزی مجلس گفت :سههزار و ۴۶۰واحد
مرغداری در سطح کشور نهاده دامی دریافت ،اما از تحویل مرغ
به بازار خودداری و آن را احتکار کردند.
حجتاالس�لام محمدتقی نقدعلی اظهار داش��ت :همواره یکی
از مهمترین مس��ائل م��ورد توجه مجلس حمای��ت از دامداری،
کشاورزی و تولیدات دامی بوده است که در همین راستا جلسات
متعددی در کمیس��یون کشاورزی نیز تشکیل شد .پیش از این
هم در س��فری به بندرگاه وضعی��ت ترخیص ،نگهداری و توزیع
نهادههای دامی بررسی شد ،اما بخش عمدهای از مشکل نهادهها
تا رسیدن به بازار توزیع ،بحث نظارت وزارت صنعت ،معدن و تجارت است.
وی افزود :در کمیسیون کشاورزی اعالم شد سههزار و ۴۶۰واحد مرغداری در سطح کشور نهاده
دامی دریافت ،اما از تحویل مرغ کشتار شده به بازار خودداری و آن را احتکار کردند؛ لذا بخشی از
این پازل ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرفکنندگان هستند.
نقدعلی با بیان اینکه مشکل اساسی در کیفیت توزیع محصوالت دامی است ،افزود :طبق بازدید
ما از بندرگاه ،سامانههای جامع تجارت ،بازارگاه و موارد دیگر به هم متصل نیستند که هنوز هم
این مش��کل حل نش��ده؛ بدان معنا که نهادههای دامی وارد و ترخیص میشوند ،اما سامانههای
ترخیص و خروج از گمرک به هم وصل نیستند تا به مرغداری و کشتارگاه برسد .نتیجه آن است
که س��ههزار و ۴۶۰واحد تولیدی با ارز چهار هزار و 200تومانی نهاد ه دریافت کردند ،اما مرغ در
سردخانه احتکار شده است؛ لذا باید وزارت صنعت ،معدن و تجارت پاسخگو باشد.
زمان نیاز داریم
در همین حال معاون بهبود تولیدات دامی جهاد
کشاورزی خراسان رضوی در پاسخ به این سؤال
که با وجود افزایش قیمت مرغ چرا شاهد کمبود
و گرانی بیش از نرخ مصوب هس��تیم ،پاسخ داد:
یکی-دو روز تا طبیعیتر ش��دن بازار و بازگشت
آن به حالت عادی زمان نیاز است.
مجید جعفری در این رابطه توضیح داد :در هفته
جاری دو میلی��ون و ۳۰۰هزار قطعه مرغ آماده
کشتار داریم که حتی در صورت در نظر گرفتن
درصدی از تلفات و با احتساب دو کیلوگرم برای
هر مرغ ،مجموعاً چهار هزار تن گوشت مرغ باید

این هفته در اس��تان تولید ش��ود .وی ادامه داد:
بنابراین روزانه حداقل ۵۵۰تن گوشت مرغ وارد
بازار میشود که با توجه به اینکه میزان مصرف
بی��ن  ۵۰۰تا ۵۵۰تن در روز اس��ت ،قطعاً نباید
مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد.
جعفری با بیان اینکه با توجه به نبود مشکل در
حوزه تأمین و کشتار بههیچوجه نباید کمبودی
در بازار گوش��ت مرغ دیده شود ،اظهار کرد :در
هفتههای گذشته اتفاقات تلخی در حوزه بازار و
توزیع مرغ رقم خورد که دیگر با افزایش قیمت
مصوب آن باید برطرف شود.
وی اضافه کرد :هماکنون در اکثر شهرستانهای

استان گوشت مرغ بهوفور وجود دارد ،زیرا عمده
مرغ مورد نیاز اس��تان در شهرس��تانها تولید و
حتی مرغ مورد نیاز مش��هد نیز از شهرستانها
تأمین میشود.
زیبا نیست مردم در صف مرغ بمانند
نماینده بوش��هر در مجلس ش��ورای اس�لامی
نی��ز در واکنش به بازار آش��فته مرغ گفت :زیبا
نیس��ت که مردم در ش��رایط کرونا در صف مرغ
و تخممرغ بمانند .عبدالکریم جمیری در جلسه
علنی دیروز مجلس و در جریان بررسی گزارش
کمیس��یون کش��اورزی درباره کیفیت تأمین و
توزیع نهادههای دامی اظهار داشت :در سالی که
با تدبیر رهبری مزین به نام «تولید؛ پشتیبانیها،
مانعزداییها» شده است ،باید التزام عملی خود
را جهت تحقق منویات رهبری نشان دهیم.
وی ادامه داد :بر کس��ی پوش��یده نیست که در
تولی��د و توزی��ع محصوالت کش��اورزی و دامی
مش��کالت فراوانی داریم که ب��رای حل آن باید
از تولیدکنندگانی همچ��ون پرورشدهندگان،
کشاورزان ،دامداران و صیادان حمایت شود.
جمیری اضافه کرد :اگر وزیر جهاد کش��اورزی
میگوی��د قیم��ت نهادهه��ا در عرص��ه نهادها
تعیی��ن میش��ود ،باید پرس��ید پ��س جایگاه
نظ��ارت چه میش��ود و ب��ا ش��ائبه انحصار چه
میکنن��د ،آن هم در ش��رایطی که بس��یاری از
افراد به دلیل بیعدالتی از شرکت در این رقابت
محروم هستند.
وی با بیان اینکه در مس��أله توزیع با مشکالت
عدیدهای روبهرو هس��تیم ،گفت که باید نتیجه
الت��زام و پی��روی از دس��تورات رهب��ری را در
زندگی م��ردم ببینیم .سیس��تم غل��ط ،توزیع
ناعادالنه و س��ودجویانه اج��ازه نمیدهد توزیع
مناس��ب و عادالنه محصوالت کشاورزی و دامی
صورت بگیرد.

روی خط
دبیر انجمن بستهبندی مواد پروتئینی کشور اعالم کرد

تعطیلی 86کارخانه با عدم عرضه مرغ
به واحدهای بستهبندی

دبیر انجمن صنفی تولید و بستهبندی مواد پروتئینی کشور با بیان اینکه
عدم عرضه مرغ به واحدهای بستهبندی مواد پروتئینی پاککردن صورت
مسأله است نه رفع مشکل کمبود مرغ در بازار ،اظهار داشت :با این اقدام
دولت86 ،کارخانه با ۲۵هزار نفر کارگر شاغل یک شبه بیکار شدند!
بهگزارش «س��بزینه» بهنقل از بازار ،با اعالم وزیر جهاد کشاورزی از روز
ش��نبه ۱۴فروردین ماه سال جاری تحویل س��همیه مرغ به واحدهای
بس��تهبندی این محصول لغو ش��ده ،این در حالی است که گوشت مرغ
ماده اولیه این واحدهای صنفی محسوب میشود.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی ،این اقدام در راستای ساماندهی بازار مرغ
و برطرفش��دن صفهای طوالنی خرید این محصول در سراسر کشور
بوده است .با این وجود فعاالن بخش بستهبندی مواد پروتئینی وضعیت
پیش آمده را برای کارگران فعال در این بخش و همچنین سالمت جامعه
تهدیدی جدی میدانند ،بهطوری که مسعود رسولی ،دبیر انجمن صنفی
تولید و بستهبندی مواد پروتئینی کشور ،در خصوص تبعات عدم تحویل
مرغ به واحدهای بس��تهبندی گفت :متأس��فانه دولت با این اقدام تنها
صورت مس��أله را پاک کرده است ،چرا که با این کار در وهله اول شاهد
بیکاری عده کثیری کارگر هستیم .رسولی افزود :در حال حاضر ۲۵هزار
نفر لیست بیمه انجمن ما هستند که در شرکتهای بستهبندی فعالیت
میکنند و ۱۰۰ه��زار نفر هم بهصورت غیرمس��تقیم در این حوزه کار
میکنند که با این اقدام وزیر جهاد کشاورزی بیکار شدند.
وی ادامه داد :واحدهای بستهبندی مواد پروتئینی فع ً
ال کارگران خود را به
مرخصی فرستادهاند تا ببینند در آینده چه اتفاقاتی رخ خواهد داد .اگرچه
هیچ زمان مشخصی برای به اتمام رسیدن این کار از سوی مسئوالن اعالم
نش��ده است و به نوعی همه بالتکلیف ماندهایم .رسولی افزود :مادامیکه
واحدهای بس��تهبندی مجوزدار تعطیل باش��ند ،قطعهبن��دی مرغها در
زیرزمینها و محلهای غیر بهداشتی ادامه خواهد یافت.
تعطیلی 86کارخانه در سال «تولید؛ پشتیبانیها ،مانعزداییها»
این مقام مسئول اظهار داشت :فکر نمیکردم دولت بتواند دستور تعطیلی
حتی یک واحد تولیدی را بدهد ،آن هم در شرایطی که سال  ،۱۴۰۰سال
«تولید؛ پشتیبانیها ،مانعزداییها» نیز نامگذاری شده است!
وی با بیان اینکه با این اقدام ۸۶کارخانه تعطیل ش��ده است ،افزود :در
حالی سال جاری سال «تولید؛ پش��تیبانیها ،مانعزداییها» نامگذاری
ش��ده است که در همین ابتدای س��ال بزرگترین مانع را دولت سر راه
بخش خصوصی گذاشت!
رسولی در خصوص دیگر تبعات عدم عرضه مرغ به واحدهای بستهبندی
گفت :از دیگر تبعات این اقدام و جلوگیری از عرضه مرغ بستهبندی شده
در مراکز فروش ،ایجاد مشکالت بهداشتی است.
غ در زیرزمینها و محلهای غیربهداشتی
ادامه قطعهبندی مر 

وی تصریحکرد :مطمئناً مادامیکه این واحدهای بس��تهبندی مجوزدار
تعطیل باشد ،قطعهبندی مرغها در زیرزمینها و محلهای غیربهداشتی
ادامه خواهد یافت ،چرا که رستورانها ،بیمارستانها و مراکز اینچنینی
مشتریان اصلی قطعات مرغ هستند و مسلماً بهصورت مرغ کامل خرید
نمیکنن��د؛ بنابراین برای رفع این نی��از قطعاً قطعهبندی مرغ بهصورت
غیرقانونی در محلهای غیربهداشتی و بدون مجوز صورت خواهد گرفت
و این خود سرمنشأ ایجاد بسیاری از مشکالت بهداشتی خواهد بود.
رس��ولی در خص��وص اینکه وزی��ر جهاد کش��اورزی یک��ی از دالیل
قطعکردن س��همیه واحدهای بستهبندی را گرانی عرضه این محصول
به شکل بستهبندی عنوان کرده اس��ت نیز اظهار داشت :متأسفانه این
حرف یک تهمت اس��ت ،چون نرخهای درج شده روی بستهبندیهای
مواد پروتئینی از جمله مرغ همگی نرخهایی اس��ت که از سوی سازمان
حمایت به این واحدها اعالم میشود.

