
زنجیره تولید مرغ؛ همه بستگی به برداشته شدن تحریم ها دارد

غ  جستجوی راه حل در قرارگاه مر

در مجموع می توان گفت تمام زنجیره تولید 
مرغ در کشور به نوع ارتباط به خارج دارد از 
واردات گرفته تا تامین ارز آن؛ همه بستگی به 
این دارد که چه زمانی شرایط عادی و تحریم ها 
برداشته میشود، چون در این صورت است که 
واردات نهاده های دامی افزایش و قیمت تمام 

شده کاهش می یابد.
اقتصاد۲۴ - در ماه های اخیر تشکیل صف 
از موضوعات  نقاط کشور یکی  تمام  مرغ در 
مختلف  جنبه های  از  که  بوده  بحث  قابل 
و  کارشناسان  کرد.  واکاوی  را  آن  می توان 
گرفته  تحریم  از  مختلف  داللیل  مسووالن 
موثر  بی سامانی  این  در  را  توزیع  مشکل  تا 

می دانند.
امور  دفتر  مدیرکل  زاده،  بیک  صدیف 
گفته  باره  این  در  صمت،  وزارت  بازرگانی 

است: شکاف قیمت مرغ در بازار در چند روز 
گذشته نسبت به قیمت مصوب بیشتر شده 
است که علت عمده این موضوع نیز کاهش 
عرضه است. علی رغم اینکه مرغ در واحد های 
از  برخی  گزارش ها  طبق  دارد  وجود  تولیدی 
باعث  این  و  دارند  از عرضه  امتناع  مرغداران 
زاده  بیک  است.  شده  توزیع  سطح  کاهش 
مرغ ۲۰ هزار  قیمت مصوب  بطوریکه  افزود: 
و ۴۰۰ تومان بوده، اما متوسط قیمت بازار در 
کشور بیش از ۲۴ هزار تومان و در سطح تهران 
بیش از ۳۰ هزار تومان است که این قیمت ها 
دست کم ۲۰ درصد نسبت به قیمت مصوب 
بیشتر بوده، اما آنچه بیشتر از قیمت ایجاد 
مشکل می کند موضوع عرضه است؛ بنابراین 
از نظر این مقام مسئول، مشکل تشکیل صف 
ریشه در کاهش عرضه دارد. شاید این ادعا پر 

با بررسی آمار متوجه  بیراه هم نباشد، چون 
نهاده های  واردات  اخیر  یکسال  در  می شویم 
دامی که از اجزای اصلی واردات کشور است 
یافته و آن میزان واردات هم  بشدت کاهش 
سامانه  تا  است  درآورده  سیاه  بازار  از  سر 
بازرگاه نیز از کارآیی مطلوب برخوردار نباشد.

موجب  دامی  نهاده های  قیمت  افزایش 
است  شده  نیز  شده  تمام  قیمت  افزایش 
ذرت  کیلوگرم  هر  قیمت  میانگین  بطوریکه 
دامی وارداتی سال گذشته در کشور؛ ۱۷۴۰۳ 
ریال بود که در هفته منتهی به ۱/ ۱۲/ ۹۹ با 
ریال   ۳۶۲۴۷ به  درصدی   ۱۱۰ تقریبا  افزایش 
از  وارداتی  سویای  کنجاله  قیمت  یا  رسید 
ریال   ۱۰۲۳۵۶ به  گذشته  سال  ریال   ۳۰۷۰۱
رسیده که برونداد این موضوع حتما افزایش 

قیمت خواهد بود.

بازار که صبح  بنا به مصوبات ستاد تنظیم 
رئیس  ریاست  به  و   ۹۹ فرودین   ۱۰ روز 
جمهور محترم برگزار شد، مقرر شد کمیته ای 
و  مرغ  بازار  ساماندهی  جهت  تخصصی 
با ریاست  این کمیته  تخم مرغ تشکیل شود. 
وزیر جهاد کشاورزی و با عضویت قائم مقام 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی 
و دیگر مسئوالن مربوطه تشکیل خواهد شد.

تنظیم  ستاد  امروز  جلسه  مصوبات  طبق 
بازار، مقرر شد این کمیته با داشتن اختیارات 
نسبت  بازار  تنظیم  ستاد  سوی  از  کامل 
از  مرغ،  توزیع  و  تولید  و  برنامه ریزی  به 
و  مرغ  عمده  تولیدکننده  شرکت های  طریق 
ظرفیت  از  گرفتن  خدمت  و  همکاری  با  نیز 
انجام  را  الزم  اقدامات  دیگر،  مرغ داری های 

دهد.
خود  جلسه  اولین  در  قرارگاه  یا  کمیته  این 
عالوه بر افزایش تقریبا ۴ هزار تومانی قیمت 
را به ۱۲۵ میلیون  مصوب، میزان جوجه ریزی 
قطعه افزایش داد که ۱۵ میلیون قطعه بیش 
از جوجه ریزی معمول هر ماه است. همچنین 
افزایش دوره پرورش مرغ از ۴۵ روز به ۵۰ روز، 
افزایش سهمیه نهاده های دامی ذرت و کنجاله 
تامین  مرغ،  قرارگاه  تصمیم  با  دولتی  سویا 
نهاده ها به موقع و با کمتر زمان و تکلیف به 
۱۷ استان ضمن رفع ممنوعیت خروج مرغ برای 
این  تصمیم های  دیگر  از  پایتخت  نیاز  تامین 

قرارگاه در نخستین جلسه خود بود.
بجای  اقتصاد  سیاست گذاری  دستگاه  اما 
یعنی  بازار  نیرو های  در  موضوع  ریشه یابی 
عرضه و تقاضا، سعی می کند با تشکیل نهادی 
مانند قرارگاه مرغ و تخم مرغ دوباره اشتباهات 
گذشته را تکرار کند. معموال تجربه نشان داده 
هیچ  که  است  باطلی  دور  تصمیم ها  اینگونه 
دردی از مصرف کننده نهایی مانده در صف 
را دوا نمی کند. بی توجهی به نیرو های بازار و 
نادیده گرفتن موضوع رقابت باعث ایجاد مرغ 
دونرخی و دالل بازی و اختالل در نظام توزیع 

نیز می شود.
در مجموع می توان گفت تمام زنجیره تولید 
مرغ در کشور به نوع ارتباط به خارج دارد از 
واردات گرفته تا تامین ارز آن؛ همه بستگی به 
این دارد که چه زمانی شرایط عادی و تحریم ها 
برداشته میشود، چون در این صورت است که 
واردات نهاده های دامی افزایش و قیمت تمام 
شده کاهش می یابد. در نتیجه عرضه افزایش 
و قیمت ها نیز یا ریزش روبه رو میشود. پس 
مسووالن محترم مشکل را نه در قرارگاه ها و 

کمیته ها بلکه در علم اقتصاد جستجو کنند.

تمام زنجیره تولید مرغ در 
کشور به نوع ارتباط به خارج 
دارد از واردات گرفته تا تامین 
ارز آن؛ همه بستگی به این 
دارد که چه زمانی شرایط عادی 
و تحریم ها برداشته می شود، 
چون در این صورت است که 
واردات نهاده های دامی افزایش 
و قیمت تمام شده کاهش 
می یابد

  

برنامه تولید و توزیع روغن برای سال ۱۴۰۰ اعالم شد

بر اساس نامه دبیر ستاد تنظیم بازار، کارخانجات تولیدی در سال جاری 
باید نسبت به تولید ماهانه ۱۸۰ هزار تن روغن که ۱۲۰ هزار تن در بخش های 
خانوار، ۲۵ هزار تن در بخش صنف و ۳۵ هزار تن در بخش صنعت خواهد 

بود، اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، عباس قبادی طی نامه ای به مسئوالن سازمان حمایت، 
وزارت جهاد کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی ایران و معاونت امور صنایع 
وزارت صمت درباره سیاستگذاری عرضه و توزیع روغن خوراکی در سال ۱۴۰۰، 
اعالم کرده که میزان روغن خام مورد نیاز برای تولید و توزیع روغن نباتی برای 
شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ معادل یک میلیون و ۵۰ هزار  تن )۷۹۰ هزار تن 
روغن خام و ۲۶۰ هزار تن روغن از محل استحصال دانه روغنی وارداتی( مصوب 
شده است. مقادیر نیاز روغن خام برای تحقق برنامه تولید و آرامش بازار نیز 
شامل ۲۴۰ هزار تن روغن خام پالم، ۴۰۰ هزار تن روغن خام آفتاب، ۱۵۰ هزار 
تن روغن خام سویا، است. همچنین از محل استحصال روغن از دانه روغنی 
سویا وارداتی حدود ۲۶۰ هزار تن روغن استحصال می شود که در فرایند تولید 
و عرضه به کشور قرار خواهد گرفت. وی همچنین با بیان اینکه جدول سهمیه 
کارخانجات تولیدی مورد تایید انجمن ها و تشکل های ذیربط قرار گرفته، در 
نامه نوشته که کارخانجات تولیدی بر اساس برنامه ابالغی باید نسبت به تولید 
ماهانه ۱۸۰ هزار تن روغن که ۱۲۰ هزار تن در بخش های خانوار، ۲۵ هزار تن 
در بخش صنف و ۳۵ هزار تن در بخش صنعت خواهد بود، اقدام کنند. البته 
جابجایی ارقام اعالمی در صورت لزوم و به منظور مدیریت بازار امکان پذیر 
خواهد بود. همچنین بر اساس اعالم دبیر ستاد تنظیم بازار کارخانجات تولیدی 
باید برنامه ریزی الزم برای تولید روغن در بخش خانوار به صورت ۷۰ درصد 
روغن مایع )معادل ۸۴ هزار تن( و ۳۰ درصد روغن نیمه جامد )معادل ۳۶ 
هزار تن( و به تفکیک روغن تولیدی مایع خانوار ۶۰ درصد پخت و پز )معادل 
۵۰ هزار تن( و ۴۰ درصد سرخ کردنی )معادل ۳۴ هزار تن( را در دستور کار 

قرار دهند.
 در ادامه این نامه با اشاره به تکالیف دولت در رصد و پایش واردات و توزیع 
انواع روغن خام و ساخته شده، همه واحدهای تولیدی، توزیعی و پخش مکلف 
به ثبت اطالعات ترخیص، تولید و توزیع به تفکیک خریدار در سامانه جامع 
تجارت داخلی شدند. سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز 
باید بر کلیه مراحل تامین، تولید و توزیع و رعایت قیمت های مصوب نظارت 

حداکثری داشته باشد و با تخلفات احتمالی برخورد کند.
همچنین بر اساس این آمار در بهمن ماه سال قبل تولید روغن به ۱۶۵ هزار 
تن رسیده است که نزدیک به ۱۰ درصد نسبت به ماه قبل از خود افزایش داشته 
است. این در حالی است که بر اساس نامه تولید روغن باید ماهانه به ۱۸۰ هزار 
تن برسد. اواخر شهریور پارسال بود که عرضه روغن جامد در فروشگاه ها کم 
شد و قیمت آن نیز افزایش یافت. کمتر از یک ماه بعد نیز روغن مایع در بازار 
کمیاب شد؛  به طوری که این کاال یا در مغازه ها و فروشگاه های بزرگ نبود یا به 
هر نفر تنها یک روغن فروخته می شد. اگر چه بنا بر وعده مسئوالن مربوطه 
قرار بود از اوایل دی ماه روغن در بازار توزیع و مشکل این کاالی پرمصرف حل 
شود، اما به نظر می رسد این وعده در بخش روغن جامد هنوز  عملیاتی نشده 
است؛  به طوری که اوایل اسفند فروش روغن جامد با کارت ملی خبرساز شد. 
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