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دستاندرکاران بازار پیشبینی کردند

کاهش نرخ مرغ در روزهای آینده
احتمال کاهش نرخ در روزهای آینده

عکس :آیدا فریدی

پیمان صفردوس�ت :در چند ماه گذش�ته نرخ همه فرآوردههای گوش�تی با نوسان
هم�راه بوده و باوجود تمام تدابیر دس�توری دولت و نهاده�ای ذیربط ،چارهای برای
مقابله با افزایش نرخ این کاالهای مصرفی پیدا نشده است .در روزهای اخیر و پس از
کاهش نس�بی نرخ تخممرغ در بازارهای داخلی ،دستاندرکاران و کارشناسان حوزه

م�رغ نیز درباره تعدیل نرخ این کاال در نیمه دوم آذر وعده دادهاند .اما آیا این کاهش
قیمته�ا واقع�ا اتفاق خواهد افتاد؟ دلیل آن چیس�ت و میزان آن ت�ا چه حد خواهد
بود؟ در این گزارش روزنامه
برای یافتن پاسخ این پرسشها با دستاندرکاران
و کارشناسان این حوزه بهگفتوگو نشستهایم که شرح آن را در ادامه میخوانید:

انتظار کاهش نرخ نداریم

حبیب اسداهللنژاد ،مدیرعامل اتحادیه مرغداران
گوشتی در گفتوگو با
درباره احتمال ارزان
ش��دن مرغ در روزهای آتی عنوان کرد :باتوجه به
تدابیر اندیشیده ش��ده در راستای افزایش میزان
جوجهریزی ،برآورد ما این است که از هفته آینده
شاهد کاهش نرخ مرغ در بازار باشیم.
اس��داهللنژاد تاکید کرد :یک��ی از عوامل افزایش
نرخ مرغ در هفتههای گذش��ته افزایش نرخ جوجه یکروزه بود ،زیرا باوجود
ن��رخ  ۶۰۰۰تومانی تعیین ش��ده برای جوجه یکروزه ،ن��رخ آن تا  ۱۲هزار
تومان نیز افزایش یافته بود .وی با اش��اره به افزایش حجم جوجهکش��ی در
هفتههای اخیر تصریح کرد :در حالحاضر نرخ جوجه یکروزه در کشور به
 ۸۵۰۰تومان رس��یده که گرچه همچنان باالتر از قیمتهای مصوب اس��ت،
اما کاهش قابلتوجهی داش��ته و امیدواریم این روند کاهشی همچنان ادامه
داشته باشد و تا پایان آذر به نرخ مصوب دولتی برسد.
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی درباره نرخ مصوب مرغ گرم در کشور
نی��ز عن��وان کرد :نرخ مصوب  ۳۱هزار توم��ان کنونی برمبنای همان جوجه
 ۶۰۰۰تومانی بوده و باتوجه به نرخ امروز جوجه یکروزه ،قیمتها باید مورد
بازنگری قرار گیرند که البته به نظر میرسد بازار در حال حاضر کشش این
افزایش نرخ را ندارد.
اسداهللنژاد در پایان عنوان کرد :با پیشبینیهای انجامشده نگرانی خاصی
در زمین��ه گران ش��دن مرغ در روزهای آینده نداری��م .همچنین امیدواریم
باتوج��ه به تدابیر اندیش��یده ش��ده برای افزایش جوجهری��زی در آبان ،نرخ
مرغ در بازارهای داخلی به نرخ مصوب برس��د تا امکان تامین این کاال برای
خانوادههای ایرانی میسر باشد.

پرویز فروغی ،دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی
کشور در گفتوگو با
عنوان کرد :در حالحاضر
دولت با واردات تخممرغ نطفهدار و مرغ منجمد س��عی
در کنترل بازار دارد .جوجهکش��ی و کاهش نرخ جوجه
یکروزه میتواند در کنترل بهتر قیمتها موثر باش��د
اما نمیتوانیم با این اقدامات انتظار کاهش قیمتها را
داشته باشیم.
فروغ��ی در این زمینه یادآور ش��د :م��ا امیدواریم با
اقدامات انجام شده در این زمینه ،دولت بتواند قیمتها
را در همین حد ثابت نگه دارد و دوباره ش��اهد افزایش
قیمتها نباش��یم .متاس��فانه مشکلی که در این زمینه
وجود دارد این اس��ت که این اقدامات معموال ادامهدار
نیست و ثبات در این زمینه وجود ندارد.
وی درب��اره تامین نهادهها ب��رای مرغداریها تاکید
کرد :بهنظر میرس��د مش��کلی از نظر تامین نهادههای
موردنیاز مرغداران وجود ندارد ،اما مسئله این است که
نهادهها با تاخیر بهدس��ت مرغداران میرسد و مرغدار
مجبور اس��ت کاالی موردنیاز خود را از بازار آزاد تهیه
کند.
دبیر کانون سراس��ری مرغداران گوش��تی کشور در
ادام��ه درباره هزینههای تولی��د و تاثیر آن بر بیثباتی
بازار مرغ کش��ور نیز یادآور ش��د :متاسفانه هزینههای
تولی��د هم��گام با ن��رخ ارز در حال تغییر اس��ت و نرخ
نهادهای مانند واکس��ن تاثیر فراوانی بر نرخ تمامش��ده

کاال میگذارد .در هفتههای
گذشته بسیاری از مرغداران
جوج��ه ی��کروزه را که نرخ
مص��وب آن  ۶۰۰۰توم��ان
بود به  2برابر نرخ خریداری
کردند که این اختالف نرخ در نرخ مصوب دولتی تاثیر
نمیگذارد.
وی درباره هزینههای تولید ادامه داد :در حالحاضر
نرخ مصوب حمل مرغ  ۳۸۰تومان به ازای هر کیلوگرم
اس��ت ،اما میبینیم که کس��ی با قیمتی کمتر از ۷۰۰
تومان در هر کیلو بار را حمل نمیکند که این هزینهها
نیز در تعیین نرخ مرغ در نظر گرفته نمیشود.
فروغ��ی در پیشبینی وضعیت بازار مرغ در ماههای
آینده بیان کرد :اگر قیمتها به همین ش��کل بیثبات
باش��ند ،نمیت��وان پیشبینی خاصی ب��رای آینده این
بازار انجام داد اما اگر ثبات نس��بی بر بازار حاکم ش��ود
و نهادهها و الزامات تولید در زمان مناس��ب بهدس��ت
تولیدکننده برس��د ،میتوان امید داش��ت قیمتهای
رسمی بازار به قیمتهای مصوب این کاال برسد.
فروغی در پایان گفت :یکی از ش��رایطی که میتواند
ثب��ات را بر ب��ازار مرغ حکمفرما کن��د ،آنالیز قیمتها
برمبنای ش��رایط واقعی است که باعث میشود هزین ه
و زیان از جیب تولیدکننده کم نشود و تولید همچنان
در کشور ادامه داشته باشد.

به تعادل میرسیم
محمدعلی کمالی سروستانی ،مش��اور ارشد اتحادیه مرغداران
گوش��تی گفت :باتوجه به عرض��ه جوجه ی��کروزه باالتر از نرخ
مصوب ،مکاتبات زیادی در زمینه س��اماندهی بازار صورت گرفته
اما متاسفانه تاکنون اقدام عملی مشاهده نشده است.
وی گفت :فروش��ندگان جوجه یکروزه ب��ا قیمتهای دلخواه
اقدام به عرضه جوجه میکنند که در این ش��رایط تمهیداتی در
سامانه سماصط اندیشیدیم تا بهنحوی بازار را مدیریت کنیم ،اما
متاس��فانه واس��طههایی که در این جریان فعال هستند ،کماکان
بازار سیاه ایجاد میکنند .کمالی سروستانی در گفتوگو با ایسنا
ادامه داد :بنابر آمار با احتس��اب جوجههای وارداتی بیش از ۱۲۵
میلی��ون قطعه جوجهریزی در آبان ص��ورت گرفته که با افزایش
عرضه مرغ از  ۱۵آذر ،بازار به تعادل میرسد.
مش��اور ارش��د اتحادیه مرغداران گوش��تی گف��ت :باتوجه به
افزای��ش نرخ جوجه یکروزه قرار بود س��امانهای ایجاد ش��ود تا
مانند معام�لات نهاده دامی در بازارگاه معام�لات جوجه نیز در
این سامانه ساماندهی ش��ود .بهعنوان اتحادیه مرغداران گوشتی
حاضر به سرمایهگذاری برای ایجاد سامانه هستیم و این امر تنها
مس��تلزم اجازه مسئوالن اس��ت تا با حمایت حاکمیت این اقدام
انجام شود.
بهگفته وی ،ب��رای تامین جوجه ی��کروزه تمهیداتی از قبیل
افزایش سن پرورش گلههای مادر و توسعه الین آرین در دستور
کار مسئوالن است تا بتوانیم در حد امکان جوجه را تامین کنیم.
کمالی سروستانی گفت :عطش تولیدکننده مرغ گوشتی برای
جوجه یکروزه از علل افزایش نرخ این نهاده است که این امر در

افزایش نرخ تمامشده تولید تاثیر بسزایی
دارد .وی ادام��ه داد :دول��ت ب��ر مبنای
جوجه  ۶ه��زار تومانی ن��رخ مصوب هر
کیل��و مرغ را  ۳۱هزار تومان اعالم کرده،
در حالی ک��ه با اس��تمرار عرضه جوجه
یکروزه به نرخ فعلی مرغداران به نرخ مرغ زنده معترض خواهند
بود که با این شرایط باید در نرخ تجدیدنظر صورت گیرد.
مش��اور ارش��د اتحادیه مرغداران گوش��تی ادام��ه داد :اکنون
مرغه��ای منجمد وارداتی با نرخ هر کیلو  ۲۰هزار تومان در حال
توزیع اس��ت که این امر منجر به اعتراض مرغداران شده ،چراکه
اس��تمرار این روند به زیان تولید تمام میشود و پایداری تولید را
در معرض خطر قرار میدهد.
وی گفت :باتوجه به افزایش عرضه مرغ از  ۱۵آذر در کنار مرغ
منجمد انتظار میرود بازار به ثبات برسد؛ هرچند نرخ کنونی مرغ
بهویژه مرغی که در شبکه توزیع میشود ،گران نیست.

سخن پایانی
باتوج��ه به گفته دس��تاندرکاران باید همچنان چش��م به
آینده بازار مرغ بدوزیم و امیدوار باش��یم این منبع پروتئینی
جای خود را در س��بد خانوار از دس��ت ندهد .گرچه اخبار از
متعادل ش��دن نرخ در بازار م��رغ در هفتههای آینده حکایت
دارد ام��ا باید دی��د این کاهش نرخ در ص��ورت تحقق تا چه
زمانی پایدار خواهد بود.

تقدیر استاندار و ستاد استانی مدیریت کرونا از «فوالدخوزستان»

تداوم ارتقای تولید در فوالد خوزستان

رکورد تولید
واحد زمزم یک و دو شکست
مه��ران پاکبین مدیر بخش احیا گف��ت :رکورد تولید
روزانه واحد زمزم یک و دو شرکت فوالد خوزستان در 11
ط عمومی و
آذر  ۱۴۰۰شکس��ت .به گزارش خبرنگار رواب 
ب��ه نقل از مدیر بخش احی��ا ،تولید این واحد یک با تولید
6ه��زار و  ۲۶۵تُ��ن ،پس از دو س��ال ارتقا یافت .همچنین
رکورد تولید زمزم دو نیز پس از دو س��ال به 3هزار و ۲۶۰
تُن رسید.
وی در ادام��ه گفت :همدل��ی ،کار گروهی ،دانش فنی،
تخص��ص و تعهد در کنار ت�لاش بیوقفه و حفظ کیفیت
محصول نهایی ،رمز موفقیت در دس��تیابی به رکوردهای
تولی��د اس��ت .همچنی��ن ب��دون انجام صحی��ح و اصولی
فرآیندهای نگهداری و تعمیرات ،حفظ و ارتقا سیستمها،
تجهی��زات و رواله��ای عملیات��ی که س��تونهای اصلی
پای��داری و تحق��ق رکورده��ای تولید هس��تند ،این مهم
میسر نبود .گزارش خبرنگار ما حاکی است ،یکی از دالیل
دستیابی به رکورد تولید ماهیانه شمش در آبان ماه ،تولید
مستمر و رکوردهای پیاپی واحد احیا بود.
گفتنی است ،آهن اسفنجی پس از ذوب و احیا در فوالد
س��ازی ،در فرآیند ریختهگری به ش��کل محصوالت مورد
نیاز در میآید و به سه شکل اسلب (تختال) ،بیلت و بلوم
(شمش) مورد استفاده قرار میگیرد.

استاندار ویژه خوزستان و دبیر ستاد استانی مدیریت کرونا از
اقدامات ارزشمند شرکت فوالد خوزستان تقدیر کردند.
به گ��زارش خبرن��گار روابط عموم��ی ،در س��الن کنفرانس
اس��تانداری خوزستان نودمین نشست س��تاد استانی مدیریت
کرونا با حضور کلیه اعضا و به ریاست استاندار خوزستان برگزار
شد.
در جریان این جلس��ه ،صادق خلیلیان استاندار ویژه و رئیس
ستاد استانی مدیریت کرونا و فرهاد ابولنژادیان رییس دانشگاه
علوم پزش��کی و خدمات بهداش��تی درمانی جندی شاپور اهواز
و دبیر س��تاد اس��تانی مدیریت کرونا با اه��دای دو لوح تقدیر
خط��اب به امین ابراهیمی مدیرعام��ل و علیرضا مخبر دزفولی
قائممقام مدیرعامل در امور س��تادی و مسئولیتهای اجتماعی
از اقدامات ارزشمند ش��رکت فوالد خوزستان در زمینه کنترل
ویروس کوید ١٩و نیز حمایتهای بیدریغ از مجموعه بهداشت

و درمان استان ،در پیکهای مختلف این پاندمی و تالش برای
حفظ سالمت مردم شریف خوزستان قدردانی کردند.
در بخش��ی از این تقدیرنام��ه آمده اس��ت“ :دوران مبارزه با
بیم��اری کرونا یکی از دورههای طالی��ی خدمت به مردم عزیز
کشورمان اس��ت که بسیاری از س��ازمانهای مختلف ،همپای
مدافعان س�لامت در این ایام خوش درخشیدند و در پاسداری
از س�لامت مردم و جامعه اقدامات قابل توجه��ی انجام دادند.
بدینوسیله از همکاری بیشائبه جنابعالی که با اهدای تجهیزات
به بیمارس��تانها و کمک به واکسیناس��یون عمومی و مدیریت
بیماری کرونا س��هم بس��زایی داش��تهاید ،تقدیر و تشکر بعمل
میآید”.
گفتنی اس��ت ،علیرض��ا مخبر دزفولی قائم مق��ام مدیرعامل
در امور س��تادی و مس��ئولیتهای اجتماعی ب��ه نمایندگی از
مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان این لوحها را دریافت کرد.

گفتوگو با مدیر واحد داوطلبان محک به مناسبت روز جهانی داوطلب:
محک مانند هر س��ازمان مردمنهاد دیگر ،وزن و اعتبار اجتماعی
خود را از میزان ارتباط با بدنه جامعه دریافت میکند .این ارتباط در
مؤسسه محک به دو شکل تعریف میشود :اول دریافت کمکهای
نیکوکاران��ه و دوم بهرهمندی از فعالیته��ای داوطلبانه داوطلبان
مؤسس��ه .بر پایه اعتماد مردم ،امروز نام محک نامی ش��ناخته شده
اس��ت و مأموریت آن برای کس��انی که با نام محک آشنایند ،معلوم
اس��ت ولی تع��داد زیادی از این عزیزان از اهمی��ت و میزان نفوذ و
گس��ترش فعالیتهای داوطلبانه در مؤسس��ه محک اطالع دقیقی
ندارند .بنای محک بر پایه فعالیت داوطلبان ش��کل گرفته اس��ت.
در بدو تأس��یس محک ،سعیده قدس و تمام کسانی که جزو حلقه
ابتدایی پایهگذاران بودهاند ،به ش��کل داوطلبانه فعالیت میکردند.
همی��ن ام��روز ،هی��أت امنا و مدیره مؤسس��ه مح��ک – به عنوان
اصلیترین تصمیمسازان سازمان – همگی داوطلبند و هیچ وجهی
بابت فعالیتهایش��ان دریافت نمیکنند .زندهنام پروفس��ور پروانه
وثوق در مدت فعالیتش��ان در بیمارس��تان محک 1460 ،کودک را
داوطلبانه مداوا کردند.
ش��هره زرگر ،مدیر واحد داوطلبان پ��س از بیان این توضیحات
گف��ت« :اقدام��ات داوطلبان��ه اعضای خانواده ب��زرگ محک برای

کرونا کمکرسانی به کودکان محک را کم نکرد

رس��اندن کودکان مبتال به س��رطان به س�لامتی ،تا ابد از خاطره
تاریخی فعالیتهای داوطلبانه انساندوستانه پاک نخواهد شد».
وی با بیان آنکه تجربه نشان داده است ،در تمام این سالها هیچ
مش��کلى نتوانس��ته ذرهاى از حمایت و انگیزه نیروهاى داوطلب را
براى خدمت به کودکان مبتال به سرطان و خانوادههایشان ،کم کند
ادامه داد« :یکی از مس��ئولیتهای اجتماعی محک حفظ سالمت
افراد و اقش��ار مختلف جامعه است .بنابراین با شیوع ویروس کرونا،
به منظور حفظ فاصلهگذاری اجتماعی و س�لامت تمامی ذیربطان
تع��داد زیادی از فعالیتهای داوطلبانه متوقف ش��د .اما در همین
ایام داوطلبان زیادی با ما در ارتباط و منتظر بودند تا شرایط برای
حضور ایش��ان فراهم شود .در همین شرایط بیش از  400داوطلب
ب��ا انجام پروژههای تحقیقاتی ،مارکتینگ ،تولید محصول ،فعالیت
در بخش قلک ،صندوق و مددکاری همراه محک شدند تا مشکالت
ناش��ی از شیوع ویروس کرونا تأثیری بر ادامه روند درمان کودکان
نداشته باشد».
زرگر افزود« :خوش��حالیم که این روزها با انجام واکسیناس��یون
تمهیداتی اندیشیده شده است تا داوطلبان بخشهای اداری ،که دو
دوز واکسن خود را دریافت کردهاند ،بتوانند با رعایت پروتکلهای

بهداشتی به فعالیت خود در محک ادامه دهند».
زرگر با بیان آنکه در سراس��ر جهان فعالیتهای داوطلبانه نقش
س��ازندهای در پیشبرد اهداف و چش��ماندازهای مؤسسات خیریه
و مردمنه��اد دارن��د ادامه داد« :توجه به کیفی��ت زندگی کودکان
مبت�لا به س��رطان یکی از اهداف محک اس��ت .ب��ا توجه به آنکه با
ش��یوع وی��روس کرونا اقامتگاههای محک تعطیل ش��د و کودکان
در مهمانپذیرها مس��تقر میش��وند ،به زودی داوطلبان مددکاری
اجتماع��ی در مهمانپذیرهایی که مح��ل اقامت کودکان مبتال به
س��رطان و خانوادههایشان هستند ،حضور خواهند یافت تا شرایط
مکان اقامت ایشان را به دقت و به شکل مستمر ارزیابی کنند و از
مناس��ب بودن ش��رایط اسکان این عزیزان مطمئن شوند .در آینده
ب باشد ،قصد داریم تا امکانات
نزدیک اگر شرایط اقامتگاهها مناس 
رفاهی و سرگرمی همچون اتاق بازی را با همراهی داوطلبان برای
فرزندانمان در آنجا راهاندازی کنیم».
مدی��ر واحد داوطلبان ادامه داد« :از س��وی دیگر با تغییر فضای
پذی��رش در بیمارس��تان فوقتخصصی س��رطان ک��ودکان محک
تع��دادی از داوطلب��ان ب��رای ارائه راهنماییهای الزم و پاس��خ به
س��ؤاالت خانوادهها در این بخش مستقر ش��دهاند .در این قسمت

از کم��ک داوطلب��ان قدیم��ی و آموزش دیده در ح��وزه مددکاری
اجتماعی استفاده میشود .با قرار گرفتن میز بازی به منظور ایجاد
فضایی دوس��تانه برای کودکانی که برای اولین بار پا به بیمارستان
میگذارند ،داوطلبان کار با بیمار نیز مس��تقر ش��دند .قصهخوانی،
انجام بازیهای آموزش��ی و سرگرم کردن قهرمانان کوچک محک
در این بخش توس��ط داوطلبان انجام میش��ود .به عالوه داوطلبان
مددکاری اجتماعی نیز با ش��رح وظای��ف متفاوتتری برای انجام
فعالیت حضوری در سایر بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی دارای
بخ��ش خون و آنکول��وژی کودکان به جز محک آماده میش��وند.
این روزها پروندههای بیماران و گزارش��ات مرتبط با آن به صورت
دیجیتالی یا در مواقع محدودی با استفاده از پست برای محک ارسال
میشود .داوطلبان موظفاند اطالعات موردنیاز برای ایجاد پرونده
را به همکاران در محک منتقل کنند ،وضعیتشان را در فرمهایی
وارد ک��رده و توضیح��ات الزم را در اختیار خانواده قرار دهند .آنها
به صورت همزمان با مددکاران اجتماعی و روانشناس��ان محک در
ارتباطاند تا کوچکترین مشکلی برای اصلیترین ذیربطان محک
که کودکان و خانوادههای ایش��ان هس��تند به وجود نیاید ».وی با
اشاره به آنکه حمایت محک از فرزندانش به تهران محدود نمیشود

و سراس��ر ایران را دربرمیگی��رد ،درخصوص فعالیت داوطلبان در
سایر استانهای کشور به جز تهران ادامه داد« :همیشه نیکوکارانی
در س��ایر شهرها و استانهای کش��ور تمایل به کار داوطلبانه برای
مح��ک را دارند ،بنابراین در تالش هس��تیم آموزشهای الزم را به
صورت غیرحضوری در اختیارش��ان ق��رار دهیم تا حداقل یک روز
در ماه در بیمارس��تانهای دولتی و دانش��گاهی دارای بخش خون
و آنکولوژی اطفال ش��هر محل سکونتشان حضور یابند و خدمات
حمایت��ی محک را ب��ه فرزندانمان و خانوادههایش��ان ارائه دهند.
هماکنون نیز در برخی از شهرها و استانها داوطلبان فعال در حال
خدمترسانی هستند ».زرگر در پایان گفت« :توصیف بزرگی کار
داوطلبانی که در دو سال گذشته یار و یاور محک بودند بسیار بسیار
دش��وار اس��ت .تا پیش از این داوطلبان وقت و دانش ارزشمند خود
را در اختیار مؤسس��ه محک قرار میدادند ولی در دو س��ال گذشته
س�لامت خود را نیز به خطر انداختند تا در کنار محک بمانند .این
حجم از فداکاری و عش��ق س��رمایه بزرگ محک در ادامه مس��یر
فعالیتش است .باور داریم که به پشتوانه این سرمایه عظیم انسانی
روزی خواهد رسید که بتوانیم بهبودی تمامی  20هزار فرزند تحت
درمانمان را جشن بگیریم».

