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اگر کاری به کار قیمتهای اعالم شده و اعمالنشده دستاندرکاران دولتی نداشته باشیم و به دیدههای خود اعتماد کنیم ،بعد
از افزایش نرخ گوشت گوساله و گوسفندی ،نرخ هر کیلو مرغ در بازار به  ۲۱هزار تومان رسیده و هر شانه تخممرغ نیز قیمتهای
 ۳۵تا  ۴۰هزار تومانی را تجربه میکند .گرچه تولیدکنندگان پیش از این درباره چنین پیشامدی هشدار داده بودند اما باتوجه
به وعدههای مسئوالن امید میرفت تعادلی در بازار ایجاد شود و همه اقشار توانایی خرید این اقالم را داشته باشند که البته این
موضوع محقق نشد .از یک سو فروشندگان افزایش نرخ خرید خود را مبنای نرخ عرضه میدانند و از سوی دیگر تولیدکنندگان
افزایش بهای تمامش��ده تولید را دلیل اصلی افزایش نرخ اعالم میکنند .اما بهراس��تی نرخ محصوالت دامی و پروتئینی به چه
دلیل همچنان سیر صعودی دارد و چگونه میتوان آن را مهار کرد؟ با گزارش
درباره این بازار آشفته همراه باشید:

عکس:

ب��ازار فرآوردهه��ای پروتئینی کش��ور این
روزه��ا به هی��چ وجه تامینکنن��ده انتظارات
مردم نیس��ت و قیمتها روز ب��ه روز در حال
افزایش اس��ت اما آیا این نابس��امانی و حال و
روز بد بهخاطر کوتاهی تولیدکنندگان اس��ت
ک��ه انتظار داریم آنها با تمام کمبودها ،ضرر و
زیانهای بازار را به دوش بکشند و در نهایت
کسبوکار خود را بهدلیل شرایط نامساعد این
حوزه تعطیل کنند؟
داس��تان ام��روز م��رغ بهعن��وان یک��ی از
فرآوردههای دامی کش��ور نمونهای از عواقب
برنامهریزیه��ای غل��ط دس��تاندرکاران در
حوزههای باالدست است که خود را بهصورت
کمبود و افزایش قیمت محصول نهایی در بازار
نش��ان میدهد .جالب اینکه در این وضعیت،
قیمتگذاری دستوری بهعنوان سادهترین راه
و بدون در نظر گرفتن ریش��ههای این مشکل
س��ابقهدار در بازار داخلی ،اجرایی میشود و
به قیمت ورشکستگی تولیدکنندگان ،بازار را
برای مدت کوتاهی آرام میکند.
در واق��ع اگ��ر ریش��ههای مش��کل گرانی
محصول بهدرستی مورد بررسی قرار میگرفت
و مرغ��دار و تولیدکننده م��ا در این روزهای
آش��فته اقتصادی تا این حد تحت فش��ار قرار
نمیگرفتند و میتوانستند با آسودگی خاطر
به تولید خود بپردازند ،مشکل افزایش قیمت
خیلی پیش از این برطرف شده بود.
هزینهه��ای تولی��د مرغ در کش��ور مقادیر
قابلمحاسبهای اس��ت که میتوان به آن پی
برد و حاشیه سود تولیدکننده را در آن برآورد
کرد .پس اگر مرغدار قیمتی را بهعنوان قیمت
تمام شده کاالی خود در نظر میگیرد ،باتوجه
به هزینهها بوده و باید دید چرا هزینهها تا این
حد افزایش داشته است.
وقت��ی قیم��ت تمام اق�لام و خدم��ات در
کش��ور ما بیش از  ۳۵ت��ا  ۴۰درصد افزایش
پیدا کرده و بانک مرک��زی نرخ تورم را بیش
از  ۴۰درصد عنوان میکند ،سازمان حمایت
مصرفکنن��دگان و تولیدکنن��دگان چط��ور
انتظار دارد که قیمتهای ارائهش��ده ازسوی
تولیدکنن��ده ،برمبن��ای قیمتهای گذش��ته
مواد اولیه و حتی پایینتر از بهای تمامش��ده
محصول باشد.
امروز مرغداران ما نی��از دارند تا نهادههای
دامی وارد ش��ده به کش��ور ب��ا قیمت مصوب
در اختی��ار آنها ق��رار گیرد ام��ا در عمل این
اتفاق نمیافت��د و حتی با ترخیص نهادههای
مانده در گمرک نیز میبینیم که بس��یاری از
تولیدکنندگان باز مجبورن��د نهاده مورد نیاز
خ��ود را با چندین برابر قیم��ت از بازار آزاد و
واس��طهها تهیه کنند و به این ترتیب قیمت
تمام شده محصول نهایی افزایش مییابد.
اما ای��ن موضوع تنها مش��کل مرغداران ما
نیس��ت زیرا وقتی مرغدار ای��ن نهادهها را از
ب��ازار آزاد به چند برابر قیمت تهیه کند ،باید
به همان نس��بت قیمت فروش محصول خود
را افزای��ش دهد اما هنگام فروش با مش��کل
قیمته��ای دس��توری مواجه میش��ود و باز
س��رمایه خود را از دس��ت میدهد .گرچه ما
بارها مش��کالت خود در تامی��ن نهادهها را با
نهاده��ای دس��تاندرکار در وزارت صنع��ت،
مع��دن و تجارت مطرح کردهای��م اما آنها باز
فق��ط فاکتورهای خری��د و ف��روش را مورد
اس��تناد ق��رار میدهن��د؛ فاکتورهای��ی ک��ه
قیمتهای درج ش��ده در آنها صوری اس��ت.
افزای��ش قیمت ملزوم��ات تولی��د ،ترخیص
نش��دن بهموقع نهادهه��ا از گم��رک ،توزیع
نامناسب و نامتناس��ب ،قیمتهای دستوری
غیرکارشناس��ی محص��والت و عواملی از این
دس��ت باعث ش��ده امروز مرغدار زیان ببیند،
مصرفکنن��ده متض��رر ش��ود ،واس��طهگری
سودآور ش��ود ،بازار چندنرخی مرغ در کشور
ایجاد ش��ود و در نهایت دولت در تنظیم بازار
آنط��ور که باید موفق نباش��د .دولت باید به
تولیدکنن��دگان و دغدغهه��ای آن��ان به��ای
بیش��تری بدهد و راهکاره��ای عملیاتی خود
برای تامین مواد اولیه ،افزایش تولید و تنظیم
قیم��ت بازار را باتوجه به نیازه��ا ،تواناییها و
محدودیته��ای آنها هدفگذاری کند ،وگرنه
دیر نخواهد بود زمانی که تولیدکننده امروز ما
بهدلیل سودآور نبودن تولید در کشور ترجیح
دهد در ح��وزه دیگری فعالیت کند .آن زمان
است که کشور مجبور خواهد بود فرآوردهای
را ک��ه خ��ود توانای��ی تولید آن را داش��ته با
چندین برابر قیمت از کشورهای دیگر تامین
کند و ارز فراوانی را برای این کار هدر دهد.

تامین ارز
ترجیحی واردات
کاالهای اساسی

دبیر ستاد تنظیم بازار با تاکید بر ذخایر خوب کاالهای اساسی گفت:
از  ۶میلی��ارد دالر ارز  ۴۲۰۰تومانی در نظر گرفته ش��ده برای واردات
کاالهای اساسی در کل سال ۳ ،میلیارد دالر ارز در نیمه نخست امسال
برای واردات این کاالها تامین شده است.
به گزارش فارس محمدرضا کالمی در حاش��یه جلس��ه ستاد تنظیم
بازار در جمع خبرنگاران ،با اشاره به مصوبات این ستاد در زمینه تامین
کاالهای اساس��ی ،گفت :در ش��رایط فعلی بانک مرکزی به  ۵قلم کاال

یعنی روغن خام ،دانههای روغنی ،کنجاله س��ویا ،جو و ذرت ارز ۴۲۰۰
تومانی تخصیص میدهد که س��همیه ارزی  ۶میلیارد دالری برای این
اقالم در یک سال در نظر گرفته شده است.
دبیر س��تاد تنظی��م بازار افزود :برمبنای گ��زارش بانک مرکزی در ۶
ماه اول امس��ال بیش از  ۳.۵میلیارد دالر ب��رای واردات این کاالها ارز
تخصیص داده ش��ده که حدود  ۳میلیارد دالر آن تامین ش��ده اس��ت؛
بنابرای��ن فرآیند تخصی��ص و تامین ارز این نوی��د را به ما میدهد که

باتوج��ه به موج��ودی خوب در حوزه ذخایر کاالی ف��وق تامین کاالها
روند مناسبی دارد.
کالم��ی در پایان با اش��اره به پیگیری ترخی��ص کاالهای موجود در
گمرک توس��ط دولت بیان کرد :با مصوبه مع��اون اول رئیسجمهوری
در بازدی��د از گمرک بندرعباس مقرر ش��د کاالهای رس��وب ش��ده در
بنادر کش��ور از گمرکات ترخیص شود؛ بنابراین این کار میتواند فضای
آرامش را در بازار حفظ کند تا دغدغهای از این بابت نداشته باشیم.

صادرات چوب دو سر طال
مس��ئوالن وزارت جهاد کش��اورزی صادرات را عام��ل گرانی تخممرغ
معرفی میکنند که بهنظر میرس��د این دستاویز برای توجیه گرانیها در
بازار داخلی دیگر بیش از حد نخنما ش��ده و دستاندرکاران باید بهدنبال

شیوهای که
دولت برای
قیمتگذاری
تخممرغ در
پیش گرفته،
به هیچ وجه
منطقی نیست

نمیتوان دولت
را هم در قامت
ناظر و هم در
جایگاه مجری
امور در زمینه
نهاده دامی
موفق دانست

درباره افزایش نرخ تخممرغ نیز دولت مطابق معمول ،ابتدا اقدام به
ممنوعیت و سپس اعمال تعرفه بر صادرات این محصول کرده که این
اقدام با انتقاد شدید تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواجه شده و در
نهایت مدیر کل دفتر طیور وزارت جهاد کشاورزی دلیل افزایش نرخ
تخمم��رغ را صادرات این محصول عن��وان کرد و از توقف صادرات آن
خبر داد .غالمرضا ملکنیا ،با بیان اینکه س��االنه بیش از یک میلیون

همان حکایت همیشگی

تن تخممرغ در کش��ور توزیع میش��ود ،گفت :افزایش قیمتی که در
چن��د وقت اخیر برای تخمم��رغ بهوجود آمد به علت صادراتی بود که
انجام ش��د؛ بهطوری که در طول سال گذشته در مجموع  ۵۰هزار تن
تخممرغ صادر ش��د اما در همین چند ماه  ۶۰هزار تن تخممرغ صادر
شد که این موضوع موجب افزایش نرخ این محصول در بازار شد .مدیر
ل حاضر صادرات
کل دفتر طیور وزارت جهاد کش��اورزی افزود :در حا 

مرغدار نهاده میخواهد

البته ای��ن موضعگیری نهادهای دولتی در حالی اس��ت
ک��ه فعاالن بخش خصوصی و تولیدکنندگان دلیل افزایش
نرخ تخممرغ را گرانی و دسترس��ی نداش��تن به نهادههای
دامی میدانند که هزینه تمام ش��ده تولید را افزایش داده و
مسئوالن مربوطه هم تا االن قادر به کنترل وضعیت و تعدیل
قیمته��ا نبودهاند .حتی در مواردی تولیدکنندگان بهدلیل
ناتوانی در تامین خوراک ،مجبور شدهاند مرغهای تخمگذار
خود را به کش��تارگاه بفرس��تند .سید فرزاد طالکش ،دبیر
انجم��ن مل��ی طیور ایران در این زمین��ه در گفتوگو با
عنوان
کرد :براس��اس برآوردهای انجام ش��ده میزان نه��اده الزم در صنعت
طیور از ابتدای س��ال تا اواخر ش��هریور ،شامل حدود  ۳.۵میلیون تن
ذرت و  ۱.۷۵میلیون تن کنجاله س��ویا بوده اس��ت .وی در این باره
افزود :براس��اس آمار تا نیمه ش��هریور  ۴.۴میلیون تن ذرت از گمرک
ترخیص و وارد کش��ور ش��ده که گرچه از نظر حجم کلی نیاز کشور را
تامین کرده اما متعادل و منظم نبوده اس��ت؛ بنابراین مرغداران نباید
کمبودی از نظر تامین این نهاده داشته باشند .با این اوصاف ذرت که
ن��رخ آن  ۱۷۰۰توم��ان به ازای هر کیلو ب��وده با نرخهایی کمی باالتر
برای مرغداران قابلتامین بوده و اگر در مسیر واسطهها افتاده باشد با
نرخهایی نزدیک به  ۳۲۰۰تومان در این اواخر بهدس��ت تولیدکننده
رس��یده اس��ت؛ از این رو مرغداران اعتراض چندانی در زمینه تامین
ذرت در این مدت نداشتهاند .طالکش در عین حال گفت :درباره سویا
موضوع کامال متفاوت است؛ یعنی از نیاز  ۱.۷۵میلیون تنی این نهاده
برای مرغداریهای کش��ور ۱.۰۵ ،تن وارد کش��ور شده و حدود ۷۰۰
هزار تن کسری در زمینه تامین این نهاده برای مرغداران کشور وجود
داشته است .برای جبران این کمبود ،تمام سویای موجود در انبارهای
کشور اعم ار انبار شرکت پشتیبانی امور دام ،انبار بازرگانان واردکننده
و انبار مرغدارانی که مرغ خود را به کش��تارگاه فرستاده بودند ،تخلیه

و وارد بازار ش��د .این انبارگردانی و دستبهدست شدن کاال
باعث ش��د کنجاله س��ویایی که باید با نرخ  ۲۷۰۰تومان به
مرغداری میرسید ،بهتدریج و با کاهش میزان آن در بازار ،با
افزایش قیمتی بیسابقه مواجه شود ،بهطوری که مرغداران
ای��ن اواخ��ر ،آن را با نرخ حدود  ۱۴ه��زار تومان به ازای هر
کیلوگ��رم خری��داری کنند .دبیر انجمن مل��ی طیور ایران
خاطرنشان کرد :تامین نش��دن سویای موردنیاز مرغداران
توسط دولت ،وجود نداشتن سامانه توزیع مناسب و افزایش
ح��دود  ۶براب��ری و توجیهناپذیر نرخ این نه��اده در بازار آزاد ،موجب
اعت��راض و گالیهمن��دی فعاالن این صنعت ش��د؛ ضمن اینکه در این
مدت عالوه بر افزایش نرخ تمامش��ده تخممرغ ،جایگزین کردن مواد
غذای��ی بیکیفیت در مرغداریهایی که امکان تهیه نهاده از بازار آزاد
را نداش��تند کیفیت و حجم محصول را کاهش داد ،بهنحوی که ما در
این مدت با کاهش حدود  ۱۵درصدی در میزان تولید مواجه شدیم.
ای��ن روند کاهش��ی در بازار در حال��ی در جریان بود که تقاضا برای
این محصول در بازار بهدلیل افزایش نرخ س��ایر محصوالت پروتئینی،
افزای��ش پیدا کرده ب��ود .طالکش در این باره تصریح کرد :ش��یوهای
ک��ه دولت برای قیمتگذاری تخمم��رغ در پیش گرفته ،به هیچ وجه
منطقی نیس��ت .وقت��ی مرغدار با چنین ظلم��ی در حق خود مواجه
میش��ود و ادام��ه فعالیت را به ضرر خود میبیند ،طبیعی اس��ت که
مرغه��ای تخمگ��ذار خود را حت��ی چند هفته زودت��ر از موعد راهی
کشتارگاه کند تا از زیان بیشتر خود جلوگیری کند .این مایه گذاشتن
از جی��ب تولیدکننده زرنگی نیس��ت و نمیتواند عمر زیادی داش��ته
باش��د ،زی��را در نهایت به از بی��ن رفتن تولید و وادار ش��دن دولت به
واردات چن��د براب��ر قیمتی محصولی خواهد انجامی��د که تا چند ماه
پیش ،خود صادرکننده آن بود و دود این کار در نهایت به چشم همه
کشور خواهد رفت.

ترخیص نهادهها تسهیل میشود

کمبودهای
امروز نهادهها و
دانههای روغنی
همچون سویا
بهدلیل کمکاری
و همکاری
نکردن بانک
مرکزی است

ش قیمتهای بیرویه باش��ند ،زیرا محدود کردن
عل��ت اصلی این افزای�� 
صادرات بهصورت مقطعی نهتنها دردی از مشکالت داخلی را دوا نمیکند
که مشکالت فراوانی را نیز برای صادرات کاالهایی که تولیدکنندگان آنها

البت��ه گم��رک باز ه��م برای
هم��کاری ب��ا تولیدکنن��دگان و
در ادام��ه تخصیص تس��هیالت
برای ترخیص کاالها ،تس��هیالت
جدیدی را برای ترخیص نهادهها
در نظر گرفته است.
مع��اون گمرک با بی��ان اینکه
 ۸۹۴درخواس��ت ترخی��ص
کاال طب��ق مصوب��ه اخی��ر مع��اون اول
رئیسجمهوری ارائه شده ،گفت :نهادههای
دام��ی را  ۲۴س��اعت پ��س از دریافت کد
رهگی��ری میتوان ترخیص ک��رد .مهرداد
جمال ارونق��ی ،معاون فنی و امور گمرکی
گمرک با اش��اره به ترخی��ص قریبالوقوع

نهادههای دامی ،بیان کرد :بیش
از  ۲میلیون تن نهادههای دامی
در بنادر بهویژه بندر امام خمینی
رسوب شده که آنها نیز  2دسته
هس��تند؛ ی��ک دس��ته اس��ناد
مالکیت دارند که صاحبانش��ان
باید اعالمیه تامین ارز را از بانک
بگیرند و کاالیش��ان را ترخیص
کنند .دسته دیگر نیز اسناد مالکیت ندارند
ک��ه بانک مرکزی اع�لام آمادگی کرده به
قید فوریت ارز آنها را تامین کند ،س��پس
انتق��ال ارز اتف��اق میافت��د و بهدنبال آن
اس��ناد مالکیت به فروشند خواهد رسید تا
بتواند کاالی خود را ترخیص کند.

بازار گوشت هم در این نابسامانی ساز خود را میزند،
این در حالی اس��ت که تولیدکنن��دگان نیز در این بازار
مقصر اصلی را کمبود نهاده و گرانی آن میدانند .احمد
مقدس��ی ،رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران
مش��کل اصلی خوراک دام و نحوه توزیع آن در بازارگاه
را ناتوان��ی دولت در تامی��ن ارز  4200تومانی بهمنظور
تهی��ه نهادههای دام و طیور عنوان میکند .وی گفت :ما
بهعنوان متولی تولید دام ،به توپ سردرگمی میان بانک
مرکزی و وزارت جهاد تبدیل ش��دهایم .از س��وی دیگر،
فاصل��ه نامعقول ارز  4200تومانی و ارز آزاد بهانه خوبی

با اتکا به همین صادرات ،کس��بوکار خود را زنده نگه داش��تهاند ،ایجاد
میکند .این رویکرد غلط طی س��الهای گذش��ته باعث از دس��ت رفتن
بازارهای مهم صادراتی و جایگزینی کشورهای رقیب ،شده است.

این محصول بهطور کامل متوقف و همه تخممرغ تولیدی در کش��ور
به س��مت بازار گسیل داده شده اس��ت .البته این ممنوعیت صادرات
دوباره اصالح شد و بهجای ممنوعیت ،عوارض صادراتی برای آن وضع
شد .براساس این بخشنامه صادرات تخممرغ مشمول عوارض ۲۵۰۰
تومانی به ازای هر کیلوگرم و صرفا با مجوز دفتر توسعه صادرات وزارت
جهاد کشاورزی امکانپذیر است.

مشتریها از دست میروند

ناصر نبیپور ،رئیس هیات مدیره
اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران
در گفتوگ��و ب��ا
ب��ا بیان
اینک��ه ممنوعیت ص��ادرات باعث
میشود ما مشتریهای خود را در
کش��ورهای هدف از دست بدهیم،
گفت :از تیرماه بهدلیل فش��ارهای
وارد ش��ده صادرات دچار نوساناتی
ش��د اما بهطور کلی بین  ۴۵تا  ۴۶هزار تن
تخممرغ از کش��ور صادر ش��ده اس��ت .وی
درباره تاثیر صادرات تخممرغ از کش��ور بر
نرخ داخلی این محصول عنوان کرد :میزان
صادرات کشور در زمینه این کاال در حدی
نبوده که بر بازارهای داخلی اثرگذار باشد و
نمیتوان افزایش قیمتهای اخیر را ناش��ی
از آن دانس��ت .ضمن اینکه س��رانه مصرف
تخمم��رغ در کش��ور س��االنه  ۱۱کیلوگرم
است ،در حالی که تولید تخممرغ در کشور
از ای��ن میزان بیش��تر بوده اس��ت .نبیپور
در عی��ن حال گرانی تخمم��رغ در روزهای
اخی��ر را طبیعی دانس��ت و گفت :در تولید
تخمم��رغ پارامترهای زیادی وجود دارد که
نرخ آنها طی این مدت افزایش یافته است.
باوجود این افزایش قیمتها چگونه میشود
نرخ تخممرغ نس��بت به سال گذشته دچار
تغیی��ر نش��ود؟ وی در این ب��اره افزود۵۰ :
درصد س��ویای مورد نیاز در خوراک طیور

حال مرغ هم بد است

بازار نابس��امان محصوالت پروتئینی محدود به تخممرغ
نمیش��ود و مرغ نیز وضعیتی مش��ابه تخمم��رغ دارد که
گرچه دس��تاندرکاران دولتی دالی��ل فراوانی را برای آن
میش��مارند اما تولیدکنندگان آش��فتگی این حوزه را در
نتیجه نابس��امانی حوزه نهادههای دامی و مدیریت دولتی
در این بخش میدانند.
محمدعلی کمالی ،مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی
در گفتوگو با
اظهار کرد :بسیاری از آشفتگیهای
موجود در بازار خوراک و نهادههای دامی دولتی شدن مدیریتها و
خارج کردن تش��کلها از میدان است که معموال تصمیمات در این
زمینه پش��ت درهای بسته اتخاذ میش��ود و ما از آن بیخبریم .وی
گفت :یک��ی از راه درروهای واردکنندگان نهادههای دامی و کنجاله
س��ویا به کش��ور ،پیشفروش کردن محصوالت قبل از واردات است
که معموال توزیع محصوالت در بازار آزاد انجام میپذیرد و بهدس��ت

محکوم به نابودی هستیم

برای ایج��اد رانت در ب��ازار نهادههای دامی
اس��ت .البته نباید از ظرفیت سامانه بازارگاه
در راس��تای تنظیم عرضه و ثبت تقاضا با ارز
 4200تومانی غافل بود .مقدسی به تخصیص
نیافت��ن ارز مورد نیاز ازس��وی بانک مرکزی
برای ترخیص نهادهه��ا و دانههای روغنی از
کش��تیهای پهلوگرفته در بنادر اشاره کرد
و اف��زود :کمبودهای امروز نهادهه��ا و دانههای روغنی
همچون س��ویا بهدلیل ک��مکاری و هم��کاری نکردن
بانک مرک��زی اس��ت .وی در گفتوگو ب��ا خبرگزاری

توس��ط دولت تامین میش��ود
ام��ا مرغداران م��ا مجبورند ۵۰
درصد دیگ��ر از این نهاده دامی
را از ب��ازار آزاد با ن��رخ کیلویی
 ۱۳ه��زار و  ۵۰۰توم��ان تهیه
کنند ،در حالی که نرخ آن باید
کیلوی��ی  ۲۴۵۰تومان باش��د.
همچنین ذرت��ی که باید با نرخ
کیلوی��ی  ۱۳۵۰تومان در اختیار مرغداران
قرار بگیرد ،در ش��رایط فعلی با نرخ ۳۴۰۰
تومان و از بازار آزاد تامین میشود .نبیپور
با اش��اره به اینکه اگر غ��ذای کافی به مرغ
نرسد ،دچار کاهش وزن و قطع تخمگذاری
میشود ،خاطرنش��ان کرد :در این شرایط،
مرغ��دار مجبور اس��ت ب��رای جلوگیری از
توقف تولید و از دس��ت رفتن سرمایه خود،
به هر قیمت��ی مواد اولیه موردنیاز را تامین
کند.
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار
اس��تان تهران در این ب��اره تاکید کرد :اگر
امروز در ش��رایطی ق��رار گرفتهایم که نرخ
تخممرغ روند افزایش��ی را در پیش گرفته
و در مقاب��ل عرضه آن کم ش��ده ،دلیل آن
کمبود و گرانی نهادههای دام و طیور است
که از یکسو باعث باال رفتن نرخ تمام شده
کاال و از س��وی دیگر باعث افت تولید شده
است.

صدا و س��یما گفت :در حالحاضر در کشور،
واحدهای تولیدی هس��تند که با  ۵۰درصد
کاهش تولید مواجه شدهاند ،زیرا توان خرید
کنجاله سویا با نرخ  ۱۵هزار تومان را ندارند و
به این ترتیب اس��ت که بسیاری از دامهای ما
شبانهروز گرسنه میمانند .مقدسی در پایان
آینده بازار گوش��ت و مرغ کشور را محکوم به
نابودی دانس��ت و افزود :با ش��رایط سردرگم و نابسامان
اوضاع نهادهها در کش��ور در آینده نزدیک بازار گوشت و
مرغ کشور به نابودی کشیده میشود.

مصرفکننده واقعی نمیرس��د .کمالی س��امانه بازارگاه را
ابزاری برای تسهیل جریان تهیه و عرضه نهاده عنوان کرد
و افزود :س��امانههایی از این دست زمان میتوانند کارآمد
باش��ند که همراه و همگام با سیس��تم بازار باشند؛ در غیر
این صورت این س��امانهها کارآمد نیستند .از دیگر ایرادات
وارده به جریان تهیه و توزیع نهاده ،مدیریت دولتی بر این
امور اس��ت .نمیتوان دولت را هم در قامت ناظر و هم در
جایگاه مجری امور در زمینه نهاده دامی موفق دانست.
وی آین��ده بازار مرغ و تخممرغ را بهواس��طه نابس��امانی وضعیت
نهادهه��ا در کش��ور رو ب��ه ویرانی و گرانتر ش��دن عن��وان کرد و
افزود :بهواس��طه گران��ی نهادهها و نبود حمایت دولت بس��یاری از
تولیدکنن��دگان از دور خارج ش��دهاند و در آین��ده نزدیک با معضل
خ��روج فعهاالن از ای��ن عرصه و بیکاری واحده��ای تولیدی مواجه
خواهیم بود.

سخن آخر

بازار فرآوردههای دامی در کش��ور ما بس��یار متنوع است که از قضا
بحث نرخ در این حوزه داغترین موضوع روز است و جالب اینکه همه
دس��تاندرکاران و فعاالن این حوزه از درد مش��ترکی به نام نها دههای
دام و طیور بهعنوان مهمترین عامل افزایش قیمتها در این حوزه یاد
میکنند .اما جالب اینکه با تمام این فریادها که از سوی تولیدکنندگان
بر آس��مان بلند است ،باز هم دس��تاندرکاران در بخشهای نظارتی
اص��رار دارن��د که قیمته��ا را بهجای مبدا ،در مقص��د کنترل کنند و
تمام راههای آنها نیز تنها به اعمال بخش��نامهها و دس��تورالعملهای
دس��توری میانجامد و با این وضع مش��خص نیست که چرا مسئوالن
انتظار نتیجهای غیر از آنچه با آن روبهرو هستیم را دارند.

