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یادداشت

معاون امور دام وزارت جهاد کش��اورزی با اش��اره ب��ه اینکه انواع
پروتئین از جمله گوشت مرغ در سبد غذایی خانوارهای ایرانی از
اهمیت ویژهای برخوردار اس��ت ،سرانه مصرف گوشت در ایران را
بيشتر از جهان و بين  ۲۶تا  ۲۷کیلوگرم اعالم كرد.
حس��ن رکنی ،گفت :ایران امروز در زم��ره تولیدکنندگان بزرگ
گوشت مرغ در جهان قرار دارد .وی سرانه مصرف گوشت مرغ در
دنیا را حدود  ۱۳تا  ۱۵کیلوگرم اعالم كرد و افزود :س��رانه مصرف
مرغ در ايران  ۲۶تا  ۲۷کیلوگرم است.

وی گف��ت :درحالحاضر برخ��ی از اقالم مورد نی��از مرغداریها
افزایش معنیداری پیدا کرده که این رشد قیمتی موجب افزایش
گوش��ت مرغ میش��ود و قدرت خرید مصرفکنندگان را کاهش
میدهد.
معاون وزیر جهاد کش��اورزی همچنین موض��وع نامه مرغداران
به مع��اون اول رئیسجمه��ور مبنی بر افزای��ش معنیدار قیمت
نهادهه��ای دام و طی��ور را بحثی بجا و منطقی دانس��ت و بر لزوم
تعدیل قیمتها تأکید کرد.

مع��اون وزی��ر جه��اد اف��زود :اهمی��ت گوش��ت م��رغ
در س��بد مصرف��ی خانواره��ای ایران��ی روز ب��ه روز درح��ال
افزایش است.
رکنی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود ضمن اش��اره به بحث
ارس��ال نامه مرغداران ب��ه «اس��حاق جهانگیری» مع��اون اول
ریاس��تجمهوری بيان كرد :ه��ر تغییری در قیم��ت نهادههای
دام و طی��ور میتواند منتج به تغیی��ر در قیمت محصول نهایی در
این حوزه شود.

قيمت يكهزار و  282تومان به بازار عرضه شده
است .اين اعداد از رشد منفي  9درصدي قيمت
جوجه ي��كروزه حكايت دارد اما افزايش قيمت
اين نهاده در مقاطع مختلف ،به شدت بر حاشيه
سود توليدكنندگان مرغ اثرگذار بوده است .دوره
توليد مرغ  45روز طول ميكشد.
در ايام نوروز و م��اه مبارك رمضان ،مصرف مرغ
در جامع��ه با جه��ش مواجه ميش��ود و ميزان
جوجهري��زي واحده��اي توليدي نيز بيش��تر
ميشود .بررس��ي جداول قيمت فروش جوجه
يكروزه نيز نشان ميدهد كه نرخ اين نهاده ،در
نيمه بهمن به دوهزار و  214تومان ميرس��د و
تا اول اسفندماه به حدود يكهزار و  500تومان
ميرس��د .اين مقطع درس��ت زماني اس��ت كه
واحدهاي توليدكننده اقدام به جوجهريزي براي
تامين نيازهاي شب عيد ميكنند.
قيمت جوجه يكروزه در اواخر ارديبهش��ت نيز
روند صعودي ب��ه خود ميگيرد .اي��ن نهاده در
اواخر ارديبهشت ماه سال  96به قيمت دوهزار و
 200تومان به بازار عرضه ميشود و تا نيمه تيرماه
نيز بهاي آن در حد دوهزار تومان باقي ميماند.
يعني درس��ت در زمان جوجهريزي براي تامين
نيازهاي ماه مبارك رمضان ،قيمت اين نهاده به
يكباره افزايش ميياب��د .توليدكنندگان مرغ بر
اي��ن باورند كه افزايش قيم��ت جوجه يكروزه
تا سقف دوهزار تومان ،سهم اين نهاده از هزينه
تمام ش��ده توليد را به  20درصد ميرساند و در
صورت افزايش نيافتن قيمت فروش مرغ زنده،
حاشيه سود توليدكننده را كاهش ميدهد.
آنها معتقدند كه توليدكنندگان جوجه يكروزه
با اين افزايشهاي مقطعي قيمت ،زيانهاي خود
را جبران ميكنند.

گـــــــزارش

امکان تبانی در صنعت
طیور وجود ندارد
حسن مهربانی

استاد دانشگاه تهران

قیمت فعل��ی نهادههای طی��ور در بازار ،قیمت
واقعی آن است و امکان تبانی در تعیین قیمتها
وجود ندارد .بهای ارز رقابت��ی به حدود 3600
تومان افزایش یافته اس��ت و قیمت ذرت قبل از
اعمال سود بازرگانی 920 ،تومان تمام میشود.
شرکت پشتیبانی هم بهای ذرت را  950تومان
اعالم کرده است ،یعنی دولت خودش این قیمت
را میپذیرد و نرخ اعالم ش��ده ،قیمت درست و
واقعی است .این قیمت دستکاری شده نیست
و کسی بهصورت دستی نمیتواند در نرخهای
لوتصرف کند.
موجود در بازار دخ 
قیمت مرغ ،نهاده و سایر اقالم بهصورت دستی
قابل دستکاری نیست زیرا تعداد تولیدکننده و
واردکننده به قدری زیاد اس��ت که یک یا چند
نفر به یکباره نمیتوانند با یکدیگر تبانی کنند و
قیمتهاراباالیاپایینکنند.اینهاتوهماتیاست
که معموال در صنعت یا بعضا در دولت وجود دارد.
تعداد واردکنندگان نهادههای طیور بسیار زیاد
است و یک نفر نمیتواند واردکننده همه اقالم
باشد .در ایران سازمان حمایت از تولیدکنندگان
و مصرفکنندگان داریم .این سازمان میتواند
قیمتهای جهانی ،قیمت حمل ،تعرفه گمرک،
هزینه انبارداری ،دامپزش��کی ،تخلیه و غیره را
بررسیکند.کسیپنهانیوارداتانجامنمیدهد
و همه معامالت شفاف و روشن و قابل بررسی و
محاسبه است .تمام ذرت و س��ویای وارد شده
به کش��ور با ارز مبادلهای خریداری میش��ود و
بههمین دلیل امکان دستکاری قیمتها وجود
ندارد .سازمان حمایت میتواند واردکنندگان را
صدا کرده و همه چیز را بررسی کند.
اگرچه ف��روش هر کیلو مرغ آم��اده طبخ برای
تولیدکنندگان صددرصد ضرر است اما قیمت
م��رغ را عرضه و تقاضای ب��ازار تعیین میکند.
مردم امروز برای مرغ این قیمتی که وجود دارد
را پرداخت میکنند .با چوب و چماق نمیتوان
مردم را وادار کرد که م��رغ را گرانتر بخرند که
تولیدکنن��ده ضرر نکند .در هی��چ مقطعی هم
دولت قیمت مرغ را به اجبار پایین نگه نداشته
است .دولت اصال نمیتواند در قیمتها دخالت
کند .هیچ مکانیزمی برای این کار وجود ندارد.
اگر صنعت مرغداری مجموعهای انحصاری بود
و یک نفر منحصرا در داخ��ل بازار فعال بود ،آن
یک نفر میتوانست تعیین قیمت کند اما وقتی
 20هزار نفر مرغ تولید میکنند 200،کشتارگاه
کار کشتار را انجام میدهند ،تعداد زیادی واسطه
عملیات در صنعت حضور دارد ،چطور میتوان
تبانی کرد و قیمت را باال یا پایین آورد؟ این سوالی
اس��ت که همه باید به خود پاسخ گویند .تبانی
معموال بین دو تا سه نفر وجود دارد اما پنجهزار
نفر نمیتوانند با هم تبانی کنند .اینها توهمات
توطئهای اس��ت که در ما ایرانیها شکل گرفته
است .اما در واقعیت این مسئله وجود ندارد.
برخی م��وارد که قیمت مرغ بهزع��م دولت باال
میرود (که هیچوقت قیمت مرغ باال نیس��ت)
عوامل دیگری در ش��رایط بازار تأثیر گذاش��ته
است .رش��د قیمت مرغ زنده در  15تا  16سال
گذشته 13،درصد بوده است .یعنی تولیدکننده
محصول خود را همواره زیر تورم فروخته است.
همواره ارزان فروخته و آن هم بهدلیل مکانیزم
بازار رقابت کامل است .طبیعی است که قیمت
مرغ رش��د کامل نمیکند .زیرا تع��داد زیادی
تولیدکننده وج��ود دارد .رقابت بین این تعداد
زیاد تولیدکنن��ده ،قیمت را پایین نگه میدارد.
ظرف سهماه گذشته با ورود آنفلوآنزا به کشور،
 10میلیونمرغتخمگذارمامعدومشدهاستوبا
کاهششدیدنرختولیدتخممرغروبهروشدهایم.
به همین دلیل قیمتها بهش��دت افزایش پیدا
کرده است .درحالحاضر هیچچيز جز بیماری
آنفلوآنزادر افزایش قیمت تخممرغ موثر نیست.
خبر

هشدارفائونسبتبهوخامت
امنیت غذا در خاورمیانه
ایسنا :نهاد غذایی س��ازمان ملل متحد اعالم
کرد امنیت غذا در خاورمیانه و شمال آفریقا به
دلیل منازعه در کشورهای متعدد این منطقه،
به سرعت رو به وخامت است.بهگزارش رویترز،
سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو)
درگزارش س��االنه خود در زمین��ه امنیت غذا
اعالم کرد در کشورهایی که شدیدترین لطمه
را از بحرانها دیدهاند ش��امل س��وریه ،یمن،
عراق ،لیبی و س��ودان ،بهطور متوسط بیش از
یکچهارم از مردم دچار س��وءتغذیه هستند.
یکچهارم از مردم یمن بهدلیل سالها جنگ
میان حوثیها و دولت که یکی از بدترین فجایع
انسانی در س��الهای اخیر را رقم زده است ،در
آستانه قحطی هستند .گزارش فائو به تغییرات
در امنیت غذایی و تغذیه در سراس��ر منطقه از
سال  ۲۰۰۰پرداخته است.

عکس :مهر

زيان انباشته صنعت طيور ،چرخه توليد گوشت سفيد را با مشكل مواجه ميكند

افزايشعمق َت َركهايامنيتپروتئينيجامعه
ليال مرگن

توليدكنندگان
مرغ از انحصار
در بازار تامين
نهادهها
گلهمند
هستند .آنها
 70درصد بازار
نهادههاي
طيور را در
اختيار يك
واردكننده
خاص ميدانند
كه نبض بازار
نهادهها را به
دست گرفته
است

روزنامه نگار

براساس اطالعات موجود در جداول قيمت ،نرخ
ذرت و س��ويا بهعنوان نهادههاي اصلي مورد نياز
در صنعت طيور ،در ديماه امسال نسبت به مدت
مشابه سال قبل به ترتيب با  37.7و  17.7درصد
رشد مواجه بوده اس��ت .دان ،حدود  70درصد از
هزينه تمام ش��ده توليد را شامل ميشود و رشد
ناگهاني قيمت آن ،تناس��ب فرمولهاي توليد را
تغيير ميدهد .آنچه مس��لم است ،اين نوسانات،
هرس��ال حاش��يه س��ود توليدكننده را كاهش
ميدهد .آمارها نشان ميدهد كه افزايش قيمت
مرغ زنده در سالجاري نسبت به مدت مشابه سال
قبل كمي بيش از هفت درصد بوده است و در واقع
توليدكننده بهاي محصول خود را متناسب با نرخ
تورم افزايش نداده اس��ت .اين مس��ئله به همراه
تغيير بيضابطه قيمت نهادهها ،زيان انباشتهاي
در صنعت مرغداري ايجاد كرده اس��ت كه خطر
ورشكستگي واحدهاي توليدي را بههمراه دارد.
به اين ترتيب بيم آن ميرود كه با كاهش يكباره
ظرفيت توليد ،امني��ت پروتئيني جامعه با خطر
مواجه شود.

فاصل��ه محس��وس قيم��ت گوش��ت قرم��ز و
گوش��ت س��فيد (مرغ) اي��ن منبع را ب��ه يكي از
مهمتري��ن اق�لام تامي��ن پروتئي��ن خانوادهها
تبديل كرده است.
مطالع��ات مركز تحقيقات اس��تراتژيك نش��ان
ميدهد كه گوشت مرغ س��هم پررنگي در تامين
پروتئين دهكه��اي ضعيفتر جامع��ه دارد اما
عدم توجه به مطالب��ات توليدكنندگان اين ماده
پروتئين��ي ،احتم��ال ورشكس��تگي واحدهاي
مرغداري را افزايش داده و امنيت پروتئيني جامعه
را با مخاطره جدي روبهرو ميكند .توليدكنندگان
مرغ ه��م ميدانند كه آنها پايهه��اي تامين مواد
پروتئيني جامعه هستند اما فشارهاي اقتصادي
ناش��ي از ناهماهنگ��ي در بخشه��اي مختل��ف
زنجي��ره توليد م��رغ ،توليدكنندگان را خس��ته
كرده است.
آنها هفته گذشته در مقابل وزارت جهاد كشاورزي
تجمع كردند تا به افزايش قيمت نهادههايي نظير
ذرت ،س��ويا و جوج��ه يكروزه اعت��راض كنند.
توليدكنندگان بر اي��ن باورند كه متوليان وزارت
جهاد كشاورزي ميتوانند با همفكري مرغداران
و شايد همراهي بخشهاي مختلف زنجيره توليد،

حاشيه سود مناسبي براي آنها ايجاد كند .بيشتر
مطالبات توليدكنندگان گوش��ت مرغ بر تنظيم
قيم��ت جوجه ي��كروزه ،ذرت و س��ويا متمركز
اس��ت و آنها ب��ر اين باورن��د كه باي��د قيمت اين
س��ه نهاده ،با مش��اركت وزارت جهاد كشاورزي
كنترل شود.
بررسي جداول قيمت نش��ان ميدهد كه قيمت
مرغ كش��تار در اول ديماه س��ال  95بهازاي هر
كيلوگرم 6 ،هزار و  647تومان بوده است .اين رقم
در اول ديماه سال  96به هفتهزار و  100تومان
رس��يده اس��ت .به اين ترتيب ،بهاي مرغ كشتار
در سال جاري نس��بت به مدت مشابه سال قبل
 10.12درصد رشد داشته است .همچنين قيمت
مرغ زنده در ابتداي ديماه س��ال  ،95چهارهزار
و  520تومان بوده اس��ت ك��ه بهاي اين محصول
با رش��د هفتدرصدي نس��بت به مدت مش��ابه
س��ال قبل در ديماه س��الجاري به چهارهزار و
 840تومان رس��يده است .فاصله بين قيمت مرغ
كشتارش��ده با مرغ زنده نيز حاشيه سودي است
كه براي كش��تارگاهها در نظر گرفته ميشود و به
اعتقاد توليدكنندگان اين حاشيه سود سه تا چهار
درصدي منطقي است.

جهشهاي ناگهاني قيمت جوجه يكروزه

توليدكنن��دگان مرغ از نوس��انات قيمت جوجه
ي��كروزه گل��ه دارن��د .براس��اس قيمتگذاري
وزارت جهاد كش��اورزي ،به��اي اين نهاده حدود
يكهزار و  400تومان تعيين شده است .با قيمت
پيشنهادي وزارت جهاد كش��اورزي ،حدود 10
تا  15درص��د هزينههاي توليد ب��ه خريد جوجه
يكروزه اختصاص مييابد اما مرغداران معتقدند
كه بهاي جوجه يكروزه در ماههايي نظير رمضان،
عيد نوروز يا مناسبتهايي از اين دست به يكباره
افزايش مييابد.
بررس��ي قيمته��اي جوجه يكروزه براس��اس
ج��داول قيم��ت موج��ود ني��ز اي��ن ادع��اي
توليدكنن��دگان م��رغ را ثابت ميكن��د .اگرچه
بهظاهر به��اي جوجه ي��كروزه با رش��د منفي
مواج��ه بوده اس��ت ام��ا در مقاطعي از س��ال كه
توليدكنندگان خود را براي جوجهريزي و فروش
بيش��تر آماده ميكنند ،قيمت اين نه��اده نيز به
يكباره افزايش يافته است.
در ابت��داي ديم��اه س��ال  ،95قيم��ت جوجه
يكروزه يكهزار و  396تومان به ثبت رس��يده
اس��ت و در اول ديماه س��ال جاري اين نهاده به
دیدگاه

نگاه

عدم همخواني سياستهاي وزارت جهاد با ذائقه بازار
حبيب خيري

مشاور در صنعت طيور

قيم��ت نهادهها در صنعت طيور ثابت نيس��ت و اين مس��ئله
توليدكنن��ده را متضرر ميكن��د .هزينه س��وخت ،كارگري
و بيم��ه تنها هزينهه��اي ثابت مرغداريهاس��ت كه به دليل
داش��تن قيمت مصوب ،قابليت تغيير ندارند .ويتامين يكي از
مكملهاي مورد اس��تفاده در صنعت طيور است .در يك ماه
گذش��ته ،قيمت اين نهاده ،نزديك به  15تا  20برابر افزايش
يافته است .البته بخشي از افزايش قيمتها بهخاطر تنشهاي
جهاني ب��ود اما تغيير قيم��ت مكملها ،هزين��ه مرغداران را
افزايش داده است .خوراك طيور  70درصد هزينه توليد مرغ
را ش��امل ميش��ود كه مكملها بين پنج تا  10درصد هزينه
خوراك طيور را به خود اختصاص ميدهند.
در صنعت طيور بخش��ي از افزايش قيمته��ا بهخاطر تباني
رخ ميدهد .در حال حاضر  70تا  80درصد بازار دس��ت يك
واردكننده است كه ميتواند روي قيمتها تاثير بگذارد .البته
من مخالف اين نيس��تم که يكسري شركتها پيشرو و برخي
تابع باشند اما رقابت ناسالم و ش��رايطي كه همه نتوانند وارد
اين رقابت شوند ،باعث بروز مشكل ميشود.
توليد جوجه بهعنوان يك��ي از نهادههاي اصلي صنعت طيور،
در اختيار انجمن توليدكنندگان جوجه يكروزه اس��ت .اين
انجمن  200تا  300نفر عضو دارد كه با هم هماهنگ هستند
و ميتوانند تصميماتي بگيرند كه به نفع خودشان باشد .سال
 ،73قيم��ت جوجه ح��دود  900تا  1200توم��ان براي مرغ
مادريها (بس��ته كيفيت كار) تمام ميش��د .توليدكنندگان
جوجه ب��ا هم تصميم گرفتند كه تولي��د را  10درصد كاهش
دهند .پ��س از اين تصميم ،توليد جوجه ي��كروزه از  110تا
 112ميليون قطعه به حدود  93ت��ا  95ميليون قطعه در ماه
رسيد .با كاهش توليد ،قيمت جوجه باال رفت و در مقاطعي از
سالجاري ،بهاي اين نهاده تا دو هزار و  700و سه هزار تومان
هم رسيد .افت قيمت جوجه به دليل شيوع آنفلوآنزاي فوق حاد

روند صعودي قيمت ذرت و سويا

جداول قيمتها نش��ان ميدهد ذرت در ابتداي
ديماه سال  770 ،95تومان قيمت داشته است
كه اين محصول در ابتداي ديماه س��ال جاري
با رش��د  37.3درصدي نس��بت به مدت مشابه
س��ال قبل ،با قيمت هزار و  57تومان به فروش
رسيده است.
كنجاله س��ويا نيز كه در ابتداي ديماه سال ،95
هزار و  526توم��ان قيمت داش��ت ،در دي ماه
امس��ال با قيمت هزار و  796توم��ان به فروش
رفت .بهاي اين نهاده در س��الجاري نس��بت به
مدت مشابه س��ال قبل ،رش��د  17.7درصدي
داشته است.
توليدكنن��دگان مرغ از انحص��ار در بازار تامين
نهادهها گلهمند هس��تند .آنه��ا  70درصد بازار
نهادههاي طي��ور را در اختيار ي��ك واردكننده
خ��اص ميدانند كه نبض ب��ازار نهادهه��ا را به
دس��ت گرفته اس��ت .اي��ن واردكنن��ده هر گاه
بخواهد درب��اره قيمت نهادهها تصميم ميگيرد
و هر عاملي سبب ميش��ود كه بهاي نهادهها را
تغيير دهد.
توليدكنن��دگان ميگويند با وجود آنكه واردات
نهاده با ارز مبادلهاي انجام ميشود ،نوسانات نرخ
ارز هم بر قيمت نهايي فروش نهادههاي وارداتي
تاثير ميگذارد .البته وزارت جهاد كشاورزي نيز
همواره وجود انحص��ار در بازار تامين نهادههاي
طيور را تكذيب كرده و بر اين باور اس��ت كه در
دوره جديد فعاليت دولت ،انحصارها شكس��ته
شده است.

پرندگان است اما از نيمه دي ماه امسال قطعا قيمت اين نهاده
باال ميرود .افزايش قيمت جوجه يكروزه ،سهم اين نهاده در
هزينه تمام شده توليد را تغيير ميدهد .در حالت عادي  10تا
 15درصد قيمت مرغ مربوط به خريد جوجه يكروزه است اما
اگر جوجه يك روزه سه هزار تومان قيمت داشته باشد ،سهم
آن در سبد توليد به  25درصد ميرسد.
وزارت جهاد كشاورزي سياس��تي را در پيش گرفته است كه
مرغ را در وزن دو كيلوگرم تا دو كيلو و  200گرمي خريداري
كن��د .اگر جوج��ه يكروزه س��ه ه��زار تومان قيمت داش��ته
باش��د ،هزينه جوجه يكروزه براي يك م��رغ دو كيلوگرمي
 1500تومان خواهد بود اما اگر مرغدار ،مرغ را سه كيلوگرمي
به كشتارگاه بفرس��تد ،هزينه جوجه براي توليد هر كيلوگرم
مرغ ،هزار تومان ميش��ود و  500تومان ب��ه نفع توليدكننده
خواهد بود .از س��وي ديگر به دليل اينك��ه دالالن با توجه به
ذائقه بازار ،دنبال مرغهاي درش��تتر هستند ،جوجههاي دو
كيلوگرمي را  100تا  150تومان ارزانتر از مرغداران خريداري
ميكنند .در چنين ش��رايطي اگرچه سياس��ت وزارت جهاد
كشاورزي از نظر سالمت و تامين پروتئين خانواده متمركز بر
توليد مرغ كوچكتر است و اين برنامه سياستي درست است،
اما شرايط بازار به توليدكننده ديكته ميكند كه مرغ بزرگتر
توليد كند .زي��را زياندهي براي مرغ��داران كاهش مييابد.
البته توليد مرغ درش��تتر راندمان دان را پايين ميآورد و به
نفع مصرفكننده هم نيست .زيرا هرچه سن كشتار باال ميرود
بر حجم پوس��ت و چربي مرغ افزوده ميش��ود و مردم با دور
ريختن چربي و پوست ،به ازاي پرداخت پول بيشتر پروتئين
كمتري به دست آوردهاند اما دستيابي به سياستهاي وزارت
جهاد كش��اورزي نيازمند فرهنگس��ازي در اين رابطه است.
بايد وزارت جهاد كش��اورزي ،س��ازمان دامپزشكي و وزارت
بهداشت برنامهاي براي اصالح الگوي مصرف داشته باشند تا
مرغداران نيز با افزايش يك دوره جوجهريزي ،زيانهاي خود
را جبران ك��رده و مرغهاي كوچكتر و س��المتري به جامعه
تحويل دهند.

تجربه سيستان در اصالح توليد ،قابل تعميم به كل كشور
احمد نجفي

مديرعامل اتحاديه طيور استان سيستان و بلوچستان

تقريبا س��ه سال اس��ت كه قيمت مرغ را در استان سيستان و
بلوچس��تان از طريق ايجاد ممنوعيت براي ورود مرغ زنده به
اس��تان كنترل كردهايم .زماني كه توليد مرغ در استان به حد
كافي بود ،با كنترل واردات مرغ از س��اير اس��تانها توانستيم
ثبات در بازار ايجاد كنيم.
متاسفانه در سطح كشور توزيع زيرساختها مناسب نيست.
مثال در خراسان جنوبي  11برابر نياز اين استان ،گوشت سفيد
توليد ميشود .ضمن اینکه در ادوار گذشته دولت بدون توجه
به نيازها ،بيش از حد مصرف ،مجوز براي فعاليت مرغداريها
صادر كرده است.
در اس��تان سيس��تان و بلوچس��تان ،با اين هم��ه تالش ،در
حال حاضر  60درص��د نيازهاي خود را تامي��ن ميكنيم اما
اس��تانهاي ديگر ك��ه مديريتي روي توليد خود نداش��تند،
بهدليل توليد محصول مازاد ،با مش��کل مواجه ش��دند ،وارد
ش��دن توليدات اين اس��تانها به سيس��تان و بلوچستان ،در
ح��ال نابود كردن بخش توليد اس��تان بود .ب��ه همين دليل،
ورود مرغ را به اس��تان خود كنترل كرديم .گلوگاههاي ورود
مرغ را مس��دود و حت��ي محصول خود را زي��ر قيمت مصوب
عرضه كرديم.
دولت در مقاطع��ي به ما اجازه فروش هر كيل��و مرغ زنده به
قيمت پنج هزار و  600توم��ان را داده بود اما توليدكنندگان
سيس��تاني ،محصول خود را به قيمت پنج هزار و  300تومان
ميفروختند كه براي مردم هم گرانفروشي هم نشود .با اين
كار ،عالوه بر اينكه مانع ورود بيماري به اس��تان خود شديم،
مرغداران هم تقويت ش��دند و توانس��تند محصول خود را با
قيمت مناسب بفروشند.
دس��تاورد ديگر ما اين بود كه با ايجاد ثب��ات در قيمت مرغ،
سرمايهگذاران را تش��ويق كرديم تا در استان سرمايهگذاري
كنند .س��ه واحد بزرگ كش��تارگاه طي اين مدت در اس��تان

راهاندازي ش��د 107 .واحد مرغداري ما به  170واحد رسيد
كه با  100درصد ظرفيت كار ميكن��د اما قبال اين واحدها با
 40درصد ظرفيت كار ميكرد .كلنگ كارخانه جوجهكش��ي
در استان به زمين زده شد .با پشتوانه حركتي كه انجام داديم،
همه زيرساختهاي صنعت طيور در استان ايجاد شد و به اين
ترتيب هزينه حمل هم كاهش يافت.
براي سه هزار نفر اشتغال ايجاد شد .در آينده با تثبیت وضعيت
توليدكنن��دگان ،واردات را ه��م كنترل نخواهي��م كرد .زيرا
زيرساختهاي ما تكميل شده است .اما استانهاي ديگر بدون
داش��تن برنامه براي توليد ،توزيع و مصرف ،درگير مشكالتي
ش��دهاند كه ناگزيرند در مقابل وزارت جه��اد تجمع كنند يا
مرغهاي خود را آتش بزنند.
در اين راه ،استاندار وقت و همه دستگاههاي اجرايي ،قضايي،
امنيتي و اداره اطالعات با ما همكاري كردند كه بتوانيم واردات
مرغ زنده به استان سيستان و بلوچستان را كنترل كنيم.
در حال حاض��ر وضعيت صنعت در اس��تان ما خوب اس��ت.
ام��ا متاس��فانه جابهجاي��ي مدي��ران باعث ميش��ود گاهي
دس��تاندازهايي ايجاد ش��ود .متاس��فانه يكس��ري مافيا و
كس��اني كه از اين طرح ضرر ديدهاند ،بهخاطر منافع شخصي
بدگوييهايي از برنامهريزي انجام شده ،ميكنند كه طرح ما
را متوقف كنند .آنها تالش ميكنند اين طرح را مضر نش��ان
داده و مسئوالن را با خود همراه كنند .البته اميدواريم كه اين
مشكالت رفع شود.
اين روزها قيمت هر كيلو مرغ زنده در سيستان و بلوچستان،
پنج هزار و  500تومان اس��ت .در سالهاي اخير هر كيلو مرغ
زن��ده را از پنج هزار و  300تومان فروختيم درحاليكه قيمت
مصوب پنج هزار و  700تومان بود و با افزايش بهاي نهادهها تا
 6هزار تومان هم ميتوانستيم محصول خود را بفروشيم .اولين
اس��تاني كه ثبات قيمت دارد ،اس��تان سيستان و بلوچستان
است .كل كشور هم نياز به ثبات قيمت و تامين امنيت توليد
دارد تا صنعت طي��ور از گرفتاريهاي پي��ش آمده براي اين
صنعت ،رها شود.

