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 0دانشیار گرایش تغذیه دام ،گروه مهندسی علوم دامی ،دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی ،دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
تهران ،کرج ،ایران

قیمت گوشت قرمز در تاریخ  0011/10/10در کشتارگاههای ایران برای گوساله بین  011-001هزار تومان و
الشه گوسفندی  001-011هزار تومان برای هر کیلوگرم گزارش شده است .بر اساس دادههای موجود هر کیلوگرم
وزن دام زنده هم  11-01هزار تومان از دامدار خریداری میشود؛ البته ذکر این نکته ضروری است که این
قیمتها مربوط به دام پروار شدۀ آماده کشتار میباشد .بر این اساس بعضی گزارشها از اُفت  00درصدی مصرف
گوشت قرمز حکایت دارند ،از طرفی هم ادامه روند فعلی و قیمتگذاری دستوری ،وَرشکستگی کامل دامداران
را در پی خواهد داشت .ضروری است وزارت جهاد کشاورزی به ویژه وزیر محترم ،در جهت اصالح قیمت خرید
دام زنده و همچنین پرداخت یارانه به قشر آسیبپذیر برای گذر از وضعیت موجود ،دست به اقدام فوری بزنند
زیرا که کوتاهی در این زمینه منجر به فاجعه ملی خواهد شد.
بر اساس بررسیها و گزارشهای صورت گرفته ،کشور ما ایران سالیانه حدود  01الی  01میلیون تن خوراک
دام نیاز دارد که از این مقدار نزدیک به  01الی  06میلیون تن در داخل کشور تولید میشود و حدود  01تا 06
میلیون تن هم از طریق واردات تأمین میشود .از کل خوراک دام تولید داخل ،بیش از  01میلیون تن به علوفهها
اختصاص دارد که این مقدار تولید داخل تا سال جاری ( )0011عموماً نیاز علوفه کشور را تأمین میکرده است و
میزان وابستگی به واردات در بخش علوفه زیر  0درصد بوده است .این در حالی است که در بخش کنسانترهها
میزان وابستگی به واردات نسبت به علوفهها بسیار باالتر است ،به گونهای که در برخی از گزارشها این میزان
حدود  61درصد گزارش شده است.
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در سال جاری افزایش قیمت تمام شده مواد خوراکی برای کشاورزان ،منجر به

افزایش سرسام آور قیمت این اقالم برای دامدار گردیده است ،به شکلی که قیمت برخی

از این اقالم تولید داخل نسبت به سال قبل نزدیک  611درصد افزایش داشته است.
اینکه این افزایش قیمت اقالم کشاورزی ،منطقی هست یا خیر ،خارج از اهداف این
نوشته است و به صورت مجزا باید بررسی شود .تنها به بیان این نکته بسنده میشود
که قیمت اقالم خوراکی در کشور ،تحت تأثیر قیمت نهادههای دامی در دنیا و حجم
واردات میباشد که این اقالم عموم ًا از شرایط کشور و دنیا به صورت کند یا تند تبعیت
میکنند .امّا نکته مهم این است که بسیاری از مسئوالن کشور با طرح این ایده که
اختصاص ارز  0111تومانی به این بخش نباید منجر به افزایش قیمت تمام شده خوراک
و در نتیجه محصوالت دامی گردد ،نسبت به اصالح قیمتها مقاومت میکنند .روشن
است ادامۀ این مقاومت و عدم نگاه علمی ،عواقب بسیار خطرناکی برای کشور به دنبال
خواهد داشت .عدم اصالح قیمت گوشت قرمز (گوساله یا بره) باعث فروش دامهای
مولد ،در نتیجه کاهش شدید جمعیت دام مولد میشود؛ از طرفی باعث تغییر ترکیب
جمعیتی تولیدکنندگان در این بخش هم خواهد شد که در کل ،در ماههای آینده منجر
به افزایش شدید قیمت و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان میشود .نکته مهم و قابل
توجه با فرض دسترسی عادالنه تمام بخشها به اقالم تأمینی از طریق ارز  0111تومانی،
این مسئله است که دولت در کل به  01درصد ( 01میلیون تن) بخش خوراک دام ،ارز
 0111تومانی اختصاص داده و توقع مدیرت قیمت کل بخش ( 01میلیون تن) را دارد که
عمالً غیر ممکن خواهد بود.
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