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سرنوشتمرغپسازسقوطآزادقیمت

کاهش قیمت مرغ به پایین تر از نرخ مصوب اگرچه رضایت مصرف کننده را به دنبال داشته اما با هشدار تولیدکنندگان
مواجه شده است ،دلیل این افت قیمت چیست و وزارت جهاد برای تعادل بازار چه برنامه ای دارد؟

بر اســاس آمارهای بانک مرکزی ،در یک سال
گذشته،تعدادوارزشچکهایبرگشتینسبت
به مبادله ای افت محسوسی یافته ،به طوری
که این شاخص در تعداد چک ها از  8.8در مهر
 1400به  7.6در مهر امسال رسیده است .از
منظر ارزش نیز این شاخص از  14.1درصد در
مهر 1400به 11.1درصددرمهرامسالکاهش
یافته است .به نظر می رسد با اجرای قانون جدید
چک و اجرایی شدن چک الکترونیک ،احتمال
برگشتخوردنچککمترشدهوخواهدشد.

این روزها قیمت مرغ در بازار به حدی کاهش
یافته که از نرخ مصوب دولتی  11هزار تومان
کمتر شده است .بررسی میدانی از بازار تهران
نشان می دهد که در برخی مناطق این شهر،
مرغ هم اکنون کیلویی  52هزار تومان است.
ایــن در حالی اســت کــه قیمت مصوب مرغ
پس از حذف ارز ترجیحی کیلویی  59هزار و
 500و پس از آن با انتقاد تولیدکنندگان 63
هزار تومان تعیین شد .با این اوصاف بدیهی
است اگر چه کاهش نرخ مرغ در بازار موجب
رضایتمندی مصرف کنندگان اســت ،اما با
توجه به کمتر بودن آن نسبت به قیمت اعالمی
و تعادلی ،به قیمت ضرر تولیدکنندگان تمام
می شود .علت این موضوع و وعده وزارت جهاد
برای رفع آن چیست؟

بازار خبر

▪سقوط آزاد قیمت مرغ به  11هزار تومان
زیر نرخ مصوب

نهضت ملی مسکن
فعال متری  6.5میلیون تومان
ایرنا -مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید
گفت:هزینهساختهرواحدمسکونینهضتملی
مسکنبامدیریتدولتدرتامینمصالحواستفاده
از روش انبوه ســازی ،متری  6.5میلیون تومان
است.جعفریافزود:اکنوندرحالارزیابیهزینه
ساخت هستیم ،اما تاکنون هزینه ساخت از حدود
 6.5میلیونتومانبیشترنشدهاست.

نرخرشدقیمتمسکنکاهشیافت
ایسنا  -آبان ۱۴۰۱تورم ماهانه مسکن کل کشور
در هر دو بخش قیمت و اجاره بها  3.7درصد اعالم
شد.ایندرحالیاستکهماهقبلازآن،ایندونرخ،
 6.1درصد بود .در نتیجه این آمارها از افت 2.4
درصدیتورمماهانهمسکندرآبانحکایتدارد.

اما ســوال این جاست که چه اتفاقی موجب
این وضعیت ناپایدار شده است؟ اسدا...نژاد
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران در این
باره به  3دلیل عمده اشاره می کند:
عرضه زیــاد مــرغ منجمد :اولین مــوردی
که وی اشــاره می کند ،مربوط به عرضه زیاد
مرغ منجمد به بازار در عین وجود مازاد مرغ
است .به گزارش مهر ،وی توضیح داد :کشور
بــه لــحــاظ تولید مــرغ خودکفاست و حتی
ظرفیت صــادرات تا یک میلیون تن مــرغ در
ســال فراهم اســت .با ایــن حــال متأسفانه بر
اساس سیاستگذاری که به دلیل شرایط آبان
سال گذشته انجام شد ،مجوز واردات بیش
از  ۲۳۰هزار تن مرغ منجمد به کشور صادر
شد .اسدا...نژاد ادامه داد :یک ماه پس از این
موضوع ضرورت آن از بین رفت و کشور گوشت
مرغ مازاد داشت؛ بنابراین شرکت پشتیبانی
امــور دام ناگزیر به جمع آوری آن ها از بازار
شد .از اینرو درخواست شد تا واردات مرغ

منجمد متوقف شود .هم اکنون نیز چالش،
مربوط به عرضه مر غهایی اســت که بدون
عقبه کارشناسی ،برنامه ریزی و وارد شده و
تاریخ مصرف آن ها رو پایان است .آن هم در
شرایطی که قیمت از نرخ مصوب ،پایین تر آمده
است .بنابراین باید توزیع گوشت مرغ منجمد
وارداتی به طور کامل متوقف شود.
نــبــود تناسب برنامه تولید بــا مصرف:
مدیرعامل اتحادیهسراسریمرغداران،دومین
دلیلوجودمرغمازادرانبودتناسبمیانبرنامه
تولید و مصرف بیان کرد و افزود :میزان جوجه
ریزیدرآبان 120میلیونقطعهبودهکهاینرقم
بیشازمصرفکشوربا105میلیونقطعهاست.
در نتیجه وزارت جهاد باید اقدام الزم را برای
ایجادتعادلعرضهوتقاضاانجامدهد.
تمرکز صرف روی مرغ الین آرین :سومین
عامل برای وضعیت موجود از نظر وی ،تمرکز
وزارت جهاد کشاورزی روی نــژاد مرغ آرین
است .این مقام بخش خصوصی توضیح داد:
فقط صــادرات مرغ نــژاد آریــن به کشورهای
همسایه انجام می شود یا این که مرغ نژاد آرین
توسط شرکت پشتیبانی امور دام جمع آوری
می شــود .گفتنی اســت ،وزارت جهاد برای

حمایت از تولید نژاد مرغ الین ایرانی آرین که
سال ها فراموش شده بود ،ایران را جزو معدود
کشورهای صاحب این نوع مرغ در دنیا کرده
و خرید آن را در اولویت قــرارداده است .این
در حالی است که برخی تولیدکنندگان به
عملکرد این نژاد انتقاد دارند و می گویند باید
اصالحاتی در آن صورت بگیرد و به این دلیل
تعداد مرغدارانی که از این نژاد استفاده می
کنند ،کمتر است.
▪ 4برنامه دولت برای ایجاد تعادل در بازار

در این حــال ،معاون امــور دام و طیور وزارت
جهاد کشاورزی 4 ،برنامه این وزارتخانه را
بــرای ایجاد تعادل در بــازار مرغ اعــام کرد.
به گزارش ایسنا ،حسین دماوندی نژاد ابتدا
درباره واردات مرغ گفت :مجوز واردات هیچ
نوع مرغی از سال گذشته صادر نشده است.
سال گذشته هم چون شرایط عرضه مرغ بسیار
نابسامان و دولت موظف بود که کمبود مرغ را
با واردات تامین کند ،مجوز سال گذشته صادر
و البته عدد آن هم اصالح شد.
به گــزارش خراسان ،تولیدکنندگان درباره
تبعات کاهش قیمت و زیان تولیدکنندگان و

در نتیجه کاهش جوجه ریزی ،کمبود مرغ و
افزایش قیمت در ماه های آینده هشدار داده
اند.
اصالح قیمت و میزان عرضه مرغ منجمد
به بــازار :معاون امــور تولیدات دامــی وزارت
جهاد کشاورزی در خصوص مرغ های منجمد
در بازار اظهار کرد :فروشگاه های زنجیره ای
طی مــاه هــای پیش ،مقادیری مــرغ دریافت
کردند که در سردخانه ها موجود است و به
صــورت محدود عرضه می شــود .همچنین
قیمت مرغ منجمد را اصالح کردیم و به 50
هزار تومان افزایش دادیــم تا تقاضا به سوی
مرغ گرم هدایت شود .گفتنی است ،پیش از
این شرکت پشتیبانی امور دام  8آبان ،از توزیع
روزانه هزار تن مرغ منجمد در بازار به قیمت هر
کیلو  45هزار تومان خبر داده بود.
اصالح میزان جوجه ریــزی :وی در بخش
دیگری از صحبتهایش به وضعیت تولید
جوجه یک روزه نیز اشــاره کرد و گفت :برای
آبانکاهشمیزانجوجهریزیبه ۱۰۹میلیون
قطعه انجام شده تا تعادل در بازار ایجاد شود.
پیگیری برای جمع آوری و مجوز صادرات
برای دیگر نژادها :دماوند ینژاد با اشاره
به ایــن که دولــت از سویه مــرغ آریــن حمایت
میکند ،گفت :برای دیگر سویهها نیز وزارت
جهاد پیگیریهای الزم را انجام داده و به دنبال
جمع آوری و گرفتن مجوز صادرات برای دیگر
نژادهای غیر از آرین هستیم .در ستاد تنظیم
بازار این موضوع مطرح شده و امیدواریم در
دو سه روز آینده مصوبه الزم را دریافت کنیم.
ارائه مجوز ذخیره سازی به زنجیره های
عرضه و تولیدکنندگان :وی بیان کرد:
به تولیدکنندگان و زنجیرههای بزرگ گوشت
اجازه دادیم که گوشت مرغ تولیدی را ذخیره
کنند ،زیــرا از ما درخواست کــرده بودند که
اجازه ذخیرهسازی را به آن ها بدهیم تا در پایان
سال بتوانند ،آن را عرضه کنند.

گزارش خبری

همکاری وزارت نیرو و نفت برای
عبور بدون خاموشی از زمستان
بردبار-سخنگوی صنعت بــرق از همکاری
وزارتخانه های نفت و نیرو بــرای تامین سوخت
نیروگاههاوعبوربدونخاموشیاززمستانپیشرو
خبرداد و تاکید کرد که امسال هیچ گونه افزایشی
در تعرفه برق بخش خانگی نداشته ایم .مصطفی
رجبی مشهدی در آخرین روز برگزاری نمایشگاه
صنعت برق در نشست خبری افزود :هماهنگی و
همکاری خوبی بین وزارت نفت و نیرو برای تامین
سوخت مورد نیاز نیروگاه ها وجود دارد تا مشکلی
برای آن ایجاد نشود .وی ادامه داد :امسال کاهش
قابل مالحظه ای در مصارف برق بخش خانگی
با وجود اضافه شدن ساالنه یک میلیون مشترک
اتفاق افتاد و این کاهش سبب شد برق اضافه به
بخشصنایعاختصاصیابد.سخنگویصنعتبرق
باتاکیدبراینکهامسالهیچگونهافزایشتعرفهای
در بخش خانگی نداشته ایم ،افزود :افزایش تعرفه
بهمن سال گذشته بر اساس مصوبه دولت اتفاق
افتادوبرایمشترکانبخشخانگیکهمصرفشان
کمتر از الگوست هیچ گونه افزایش تعرفه ای
اعمال نشد .وی گفت :افزایش تعرفه فقط شامل
مشترکانی بود که مصرف بیش از الگو داشتند و
تعرفهآنانپلکانیافزایشیافت.
رجــبــی مشهدی در خــصــوص تأمین سوخت
زمستان نیروگاه ها با تاکید بر این که اکنون تأمین
گاز نیروگاه ها در اولویت وزارت نفت است ،بیان
کرد:برنامهریزیایناستکهبهنیروگاههاازبابت
نبود سوخت هیچ گونه خاموشی تحمیل نشود.
وی با بیان این که در روزهای سرد سال ممکن
است نسبت گاز به سوخت مایع به  ۵۰درصد
برسد ،افزود :اکنون بیش از  ۷۰درصد سوخت
نیروگاه ها از طریق گاز تأمین میشود.
سخنگوی صنعت برق اظهار کرد :اگر چند روز
گذشته راباسالقبلمقایسهکنیم،گازتحویلیبه
نیروگاه ها ۲برابر افزایش یافته و اکنون از سوخت
جایگزین کمتری استفاده می کنیم و با تالش
هایی که در وزارت نفت می شود ،مشکلی برای
تأمینبرقنخواهیمداشت.رجبیمشهدیاضافه
کرد:خواستهوزارتنفتووزارتنیروازمشترکان
کاهش  ۱۰درصدی مصرف است و اگر این اتفاق
بیفتدبامشکلکمتریمواجهمیشویم.

