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 مردم احمق هميشه براي چيزهايي  كه نمي فهمند احترام خاصي قائل هستند
 

 كنند براي مرغدار صرف ندارد هزار تومان خريداري مي 15مرغي كه مردم 
جاي گوشت بايد از مرغ استفاده كنند امـا   هزار تومان است و مردم به 100هم اكنون گوشت باالي :  نماينده مجلس شوراي اسالمي گفت

نژاد، عضـو هـيـات       اهللا شريعت شمس.  كند كنند نيز توليد آن براي مرغدار صرف نمي هزار تومان خريداري مي 15همين مرغي كه مردم 
وگو بـا خـبـرنـگـار           آباد در مجلس شوراي اسالمي، در گفت رئيسه كميسيون كشاورزي مجلس و نماينده مردم رامسر، تنكابن و عباس

كـمـيـسـيـون      :  دهند، گـفـت   اقتصادي خبرگزاري برنا، در پاسخ به اين سوال كه برخي از كاهش سرانه مصرف گوشت در كشور خبر مي
مصرف گوشت اگر پائين آمده به دليل اين است كه قيمـت آن    .  تواند بكند بلكه دولت بايد در اين رابطه پيشنهاد دهد كشاورزي كاري نمي

جاي گـوشـت      هزار تومان است و مردم به 100هم اكنون گوشت باالي :  وي افزود.   باال رفته و قدرت خريد مردم كاهش پيدا كرده است
كند؛ هزينه توليد  كنند نيز توليد آن براي مرغدار صرف نمي هزار تومان خريداري مي 15بايد از مرغ استفاده كنند اما همين مرغي كه مردم 

ما بايد درآمد مردم را باال ببريم تـا  .  باال رفته و از آن طرف مردم نيز درآمد پائيني دارند؛ بنابراين بايد همه مسائل كنار يكديگر ديده شوند
عضو هيات رئيسه كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي در رابـطـه بـا        .  در كنار اين افزايش قدرت خريد آنها نيز ارتقاء پيدا كند

توان استفاده كرد كه يكي از آنها يارانه است كـه     براي باال بردن درآمد مردم از چند روش مي:  هاي افزايش درآمد مردم اظهار كرد روش
بيكار در خانواده خود دارد و ايـن          اما پدري كه چند بچه.  بخش ديگر براي افزايش درآمد نيز توليد و خدمات است.  آخر و عاقبت ندارد

كرده هستند چرا بايد خود آن پدر خرج آنها را با يك حقوق بازنشستگي و كارمندي بدهد؟ اين مسائل بـه   ها جوان، پرانرژي و تحصيل بچه
توليد داخل بـه  :  نژاد گفت شريعت.  يكديگر پيچيده هستند و يك مقوله تك وجهي نيست كه بخواهيم با يك شاخص مشكالت را حل كنيم

هاي دامي افزايش چشمگيري داشته است البته اگر ما به شكلي عمل كنيم كه اجازه ندهيم واردات ما حيف و ميل شونـد   دليل واردات نهاده
آباد با بيان  نماينده مردم رامسر، تنكابن و عباس.  تر از اين قيمتي كه در حال حاضر در بازار وجود دارد، خواهد بود حتما قيمت گوشت ارزان

يعني از دام گرفته تا علوفه وساير ملزومات در داخل كشور توليد :  اينكه ما بايد كاري بكنيم كه توليد صرفه اقتصادي داشته باشد، بيان كرد
شود علوفه توليد كرد كشـاورز   شود بحث توليد گندم است، اما جايي كه مي عمده خريد در كشور ما كه دائم نيز بر توليد آن تاكيد مي.  شود

 .دهد كه گندم توليد كند ما باز ترجيح مي

 دو دليل افزايش قيمت تمام شده توليد مرغ
عضو هيات مديره كانون سراسري مرغداران گوشتي با بيان اينكه كاهش كيفيت نهاده هاي دامي و تلفات شديد باعث افزايش قـيـمـت    

برومند چهار آئينقيمت هر كيلوگرم مـرغ آمـاده     .  تمام شده توليدمرغ شده است، از تصميمات غيركارشناسي دولت دراين زمينه انتقادكرد
تومان اعالم كـرد و       500هزار و  10تا  200هزار و  10تومان و قيمت مرغ زنده را بين   500هزار و  14طبخ در بازار را به طور متوسط، 

درصد سود براي توليـد درب واحـدهـاي         10شده هر كيلوگرم مرغ زنده نيز با احتساب  باتوجه به شرايط فعلي توليد، قيمت تمام:  گفت
وي در واكنش به مباحث مطرح شده مبنـي بـر     .  توليدي، در همين حدود بوده و قيمت هاي مذكور از نظر توليدكنندگان كامال منطقي است

سال سپري شده از عمر صنعت مرغداري بويژه در سنوات اخير و با توجه  60در :   اينكه مرغداران، عامل گراني مرغ در بازار هستند، افزود
به شمار قابل مالحظه فعاالن اين صنعت، ساختار خرده مالكي و بازار رقابتي حاكم بر صنعت مرغداري كشور بوده و مرغدار در اين زمينـه،  

پذير بوده و شاهد اين مدعا، زيان سنواتي انباشته فعاالن اين صنعت است كه بـيـش    نه تنها هيچگاه قيمت گذار نبوده؛ بلكه همواره قيمت
هر از گاهي برخي براي پوشاندن تخـلـف هـاي      :  وي تاكيد كرد.   توليدكننده مرغ را ورشكست و از مدار توليد خارج كرده است 5200از 

هاي گذشتـه، از     بر خالف تمام سال:  چهارآئين گفت.  دانند صنفي خود، با آدرس اشتباه و فرار به جلو، مرغداران گوشتي را عامل گراني مي
تيرماه سال جاري، دو اتفاق مهم در حوزه مرغ رخ داده كه هزينه توليد آن را باال برده و در افزايش قيمت نهايي تاثيـرگـذار بـوده؛ امـا         

: اين فعال بخش خصوصي اضافـه كـرد    .  متاسفانه تاثير شگرف اين دو رخداد در توليد گوشت مرغ، به طور كلي ناديده گرفته شده است
نكته نخست در خصوص كاهش كيفيت نهاده هاي دامي است؛ به اين معنا كه در گذشته، عمده كنجاله سويا و ذرت مصرفي مـورد نـيـاز      
صنعت طيور گوشتي كشور از برزيل وارد مي شد كه كيفيت بااليي داشت؛ اما در حال حاضر، مقدار زيادي كنجاله سويا از هند و ذرت از       

اين محصوالت بـه  :  چهارآئين ادامه داد.  اوكراين وارد و در استانها توزيع شده كه كيفيت چندان مطلوبي نسبت به انواع برزيلي خود ندارند
وي درباره دليل واردات نهاده .  طور غيرمستقيم، در تلفات طيور تاثير دارند؛ ضمن اينكه اثر اصلي آنها روي كاهش وزن گيري مرغ ها است

سال گذشته، به دليل تشديد تحريم ها، دولت نگران بود كه در بحث نهاده هاي دامي با كمبود مواجه شويـم؛ بـه     :  از هند و اوكراين گفت
يـد  همين دليل از نقاط مختلف جهان اقدام به واردات نهاده هاي مودر نياز كرد كه البته اين اقدام، به جاي خود در خور تقدير است؛ اما نبـا 

همچنين  شيوه و زمان ذخيره سازي و انبارداري اين نهاده ها نسـبـت   :  چهارآئين اضافه كرد.  پيامدهاي آن را بر فرآيند توليد ناديده گرفت
 .به سنوات گذشته، مزيد برعلت شده و كيفيت نهاده هاي وارداتي افت بيشتري پيدا كرده است

 افزايش تلفات نامتعارف طيور به دليل عدم دسترسي به واكسن هاي كيفي
تلفات نامتعارف طيور از ديگر داليـل  :  وي  با اشاره به دومين اتفاق مهم و قابل مالحظه امسال كه در توليد مرغ تاثيرگذار بوده است، گفت

افزايش قيمت تمام شده نسبت به سنوات گذشته است؛ ضمن اينكه عدم دسترسي به واكسن هاي كيفي و شيوع بيماري هـاي مسـري     
عضو هيـات مـديـره كـانـون          .  مانند نيوكاسل، برونشيت، گامبورو و مواردي از اين دست، باعث تلفات غيرمتعارف در جمعيت طيور شد

دولـت  :  تومان براي هر كيلوگرم مرغ است، گفـت  12900سراسري مرغداران گوشتي كشور، درباره اينكه اعتقاد دولت همچنان بر قيمت 
تيرماه  بدون لحاظ كردن اين دو رخ داد مهم در كنار ساير تغييرات مهم در فرآيند توليد گوشت مرغ، تصميمي غيركـارشـنـاسـي      24در 

درباره نرخ مرغ اخذ كرده و  اين تصميم در حالي اتخاذ شده است كه نمايندگان واقعي توليدكنندگان در آن جلسه حضور نداشتند كـه از    
 .حقوق ما دفاع كنند؛ بنابراين اين قيمت مورد رضايت توليدكنندگان نيست


