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مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در گفتوگو با «ایران» خبر داد

سیاسیکاری در فضای اقتصادی علت افزایش
قیمت کاالها

یادداشت

همــه میدانیــم بخشــی از افزایــش قیمت کاال
ناشــی از خــروج امریــکا از برجــام و تأثیــر آن بر
نرخ ارز اســت .اما سیاســیکاریها و پافشاری بر
اجرای قوانین موازی یا قوانینی که به مصلحت
علیشریعتی
نیست ،بر تغییرات قیمتی روزانه کاالها ،بیشتر
عضو اتاق بازرگانی
اثر دارد.
بــا افزایــش قیمــت ارز ،دولــت تصمیــم
گرفت به منظور کنترل قیمتها ،ارز دولتی یا همان ارز  4200تومانی را برای
تأمین برخی کاالها بویژه کاالهای اساسی یا مواد اولیه اختصاص دهد .بعد
از مدتــی از اجــرای طــرح ،چندنرخی شــدن ارز موجب انحراف طرح شــد و
کاالهایــی که بــا ارز  4200تومانی وارد شــد با قیمت ارز آزاد به دســت مردم
رســید .نمونه آن گوشــت قرمز بود که با وجود افزایش واردات با ارز دولتی،
قیمت آن حدود دو برابر شــد و عالوه بــر آن صفهای طویل برای دریافت
گوشت وارداتی با قیمتی مناسبتر شکل گرفت .این مشکالت موجب شده
تا دولت ارز  4200تومانی را فقط برای واردات کاالهای ضروری مانند نهاده
دامــی یا دارو اختصاص دهد و بــه این ترتیب ارز  4200تومانی برخی کاالها
مانند گوشت ،حبوبات ،کره و ...قطع شد .با قطع ارز دولتی ،این کاالها رشد
قیمتی را داشتند .میتوان گفت بخشی از افزایش قیمت این کاالها بهخاطر
حذف ارز دولتی اســت اما انتظار داریم در بازار این کاالها ثبات برقرار شــود
و دیگــر شــاهد رانتخواری بــا اســتفاده از ارز دولتی و فروش کاال بــا ارز آزاد
نباشیم.
بنابرایــن ،تغییرات قیمتی برخی اقالم غذایی کــه در آمارهای مرکز آمار
شــاهد آن هســتیم به دلیل تغییر تعرفه ارز  4200تومانی اســت .اما افزایش
قیمــت برخی کاالهــا مانند روغن ،با اینکــه همچنــان ارز  4200تومانی برای
واردات آن پرداخت میشود ،ناشی از مسائل تأمین و عرضه و نظارت بر بازار
اســت .با اینکه دولت بــرای واردات مواد اولیه کارخانجات روغن و همچنین
خــوراک دام ارز  4200تومانــی میپردازد اما قیمــت روغن ،مرغ و تخم مرغ
افزایشــی است .آشفتگی بازار نهاده دامی و نوع توزیع آن ،همچنین نظارت
بــر مراکز فــروش و تولیدیها علــت افزایش قیمت این کاالهــای پرتقاضا با
وجود حمایتهای یارانهای ارزی اســت .نرخ ارز متغیر مهمی در بازار ایران
است که رشد قیمت آن بر قیمت کاالها اثرگذار است .میتوان گفت بخشی
از رشــد قیمت ارز ناشــی از جو روانی و سیاســی است .متأســفانه اخذ برخی
تصمیمــات کــه خارج از حــوز ه اقتصاد اســت موجب افزایش قیمــت دالر و
ایجاد جو روانی و رشــد دوباره قیمتها است .اینکه کاالهای وارداتی ،لوکس
و خارجــی بهخاطــر تحریــم ،افزایش قیمت داشــته باشــد ،طبیعــی به نظر
میرسد اما رشد قیمت کاالهای اساسی که ارز  4200تومانی دریافت میکنند
فقط بهخاطر سیاسیکاری در فضای اقتصادی است.
بعــد از برجــام و گشــایشهایی که حاصل شــد شــاهد ثبــات قیمتی در
بازارهــا بودیم .اکنون نیز احتمال مذاکرات برای بازگشــت دوباره امریکا به
برجام و ایجاد جود روانی مثبت و امید در بازار ،موجب کاهش قیمت دالر
شــد و شــاهد بودیم در یکی دو هفته این امید و جــو روانی مثبت بر قیمت
مسکن یا خودرو اثرگذار بود و در این بازارها شاهد کاهش قیمتها بودیم.
همچنیــن تســهیلگری در برگشــت ارز صادراتی به اقتصــاد هم بر کاهش
قیمت دالر مؤثر بود .اما متأسفانه تصمیماتی که خارج از حوزه تخصصی
اقتصاد اســت و بــر افزایش قیمت ارز اثر دارد ،موجب رشــد دوباره قیمت
دالر شده که دیروز آن را در بازار مشاهده کردیم .مشخص نیست چرا تمام
مشــکالت به برجام گره زده میشــود و خروج از آن مدام زمزمه میشــود؟
کســانی از این موضوع ســودهای چندین میلیــاردی میبرند .می بینیم که
اخبار منفی سیاسی ،گمانهزنیها و حتی اخباری که جعلی است به سرعت
در ســایتهای اعالم قیمت ارز منتشــر میشود .مشــخص است که برخی
بــه دنبــال ایجاد ناامنــی و ناامیدی در جامعه هســتند چون بــا ناامنی بازار
بیثبات و ســودهای آنچنانی نصیب محتکران کاال میشــود .باید بپذیریم
بــرای کنتــرل قیمتها و ایجاد ثبــات در بازارها به جــو روانی مثبت و ایجاد
امید در جامعه نیاز داریم.
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واردات گندم فقط برای تنظیم بازار است
سهیال یادگاری
خبرنگار

حمایــت از کشــت گنــدم و افزایش 1300
تومانــی نــرخ خریــد تضمینــی گنــدم در
ســال  1400دو عامــل تعیینکننــده در
افزایش کشت گندم در سال زراعی -1400
 1399اســت .براســاس گزارش مرکز آمار
درخصوص قیمت محصوالت کشاورزی،
در فصــل بهــار امســال قیمــت آزاد یــک
کیلوگــرم گندم در کل کشــور  2هــزار و 410
تومان بوده است .بنابراین افزایش قیمت
خریــد تضمینی به  4هــزار تومان افزایش
بیش از  65درصدی قیمت گندم را نشان
میدهد .این عدد بیشــترین افزایش نرخ
خرید تضمینی گندم یک ســال را نشــان
میدهــد .نــرخ خریــد تضمینی گنــدم در
ســال 92معــادل  400تومــان بــود .ارقــام
نشــان میدهد ادامه خودکفایی در تولید
محصول اســتراتژیک گندم با برنامههای
حمایتی از طرف دولت ،ادامه یافته است.
به همین دلیل در ســالهای اخیر کشــت
گنــدم روند با ثبات و رو به افزایشــی دارد.
اســماعیل اســفندیاریپور ،مجــری طرح
توگو
گندم وزارت جهاد کشــاورزی در گف 
بــا «ایران» تأمین کــود و بذر را علت دیگر
افزایش ســطح زیرکشت گندم عنوان کرد
و گفت :هزینه کشــت بویژه در کشت دیم
اضافه نشده است.
ëëقبل از شروع کشت گندم در سال زراعی
جدیــد ،گزارشهایــی در برخی رســانهها
در مــورد احتمــال کاهش تولیــد بهخاطر
افزایــش هزینهها منتشــر شــد .اکنــون که
به پایــان زمان کشــت گندم رســیدهایم،
ایــن نگرانی بــرای کاهــش تولیــد را تأیید
میکنید؟

خیــر .چــون آمارهــا برخــاف
گمانهزنیهــا افزایش ســطح زیر کشــت
را نشــان میدهــد ،البته ایــن آمارها تا 12
آذرمــاه اســت و کشــت گنــدم همچنــان
ادامــه دارد .اما مقایســه میزان کشــت از
ابتدای شــروع ســال زراعی تــا  12آذرماه
نســبت به مدت مشــابه ســال قبل نشان
میدهد سطح زیرکشت گندم  6میلیون
هکتــار افزایــش یافته اســت .بــه عبارتی
ســطح زیرکشــت تاکنون  300هزار هکتار
معــادل  6.2درصد رشــد دارد .ما منتظر
آمارهــای نهایی هســتیم و ممکن اســت
آخریــن آمــار افزایش بیشــتری را نشــان
دهد .مجموع ســطح زیر کشت گندم در
طــول دهه  )1390-97( 90روند کاهشــی
(از  8.5میلیــون هکتــار بــه  5.4میلیــون
هکتــار) و میــزان تولیــد (از  8.8میلیــون
تــن بــه  13.6میلیون تن) افزایشــی بوده
اســت که ایــن موضوع به معنــای بهبود
وضعیت عملکردی تولید گندم در کشور
است.
ëëسطح زیر کشــت دیم بیشتر شده است
یا کشت آبی؟
در هــر دو نــوع کشــت افزایــش را
داریم .ســطح کشــت آبی از یک میلیون
و 184هــزار هکتــار در ســال  98بــه یــک
میلیــون و  440هــزار هکتــار در ســال 99
رســیده کــه افزایــش  6.7درصــدی (96
هزار هکتار) را نشان میدهد .کشت دیم
هــم از  3میلیــون و  105هزار هکتار ســال
گذشته به  3میلیون و  340هزار هکتار در
ســال 99رســیده که افزایش  6.1درصدی
( 203هزار هکتار) را نشان میدهد.
ëëامســال مجمــوع ســطح کشــت گندم
چقدر است؟
تاکنــون بیــش از  6میلیــون هکتــار (2

میلیــون هکتــار آبــی و  4میلیــون هکتــار
دیــم) از زمینهــای مــا زیر کشــت گندم
رفته اســت که  85درصد برنامه کشت را
محقق کرده اســت البته با توجه به اینکه
آمــار مربوط به  12آذر اســت باید ببینیم
تــا آخــر زمان کشــت چند درصــد برنامه
محقق میشود .تاکنون  89درصد برنامه
کشت دیم و  77درصد برنامه کشت آبی
اجرا شده است.
ëëکدام استان بیشتر کشت گندم را دارد؟
تاکنون اســتان کردســتان بــا  600هزار
هکتــار ســطح بیشــترین کشــت گنــدم را
دارد .کشــت در مناطــق سردســیر ماننــد
اســتانهای غربی و شــمال غربــی پایان
یافتــه امــا در اســتانهای گرمســیر مانند
خوزســتان کشــت ادامــه دارد .در نواحی

ســاحل خزر مانند گلســتان و استانهای
اقلیــم گــرم و خشــک جنــوب همچــون
خوزســتان و اقلیمهــای مشــابه تــا دهــه
نخست دی ماه ادامه خواهد داشت.
ëëپــس بــا توجــه بــه افزایــش ســطح زیر
کشت ،باید منتظر افزایش تولید گندم در
سال آینده باشیم؟
بله .البته شواهد این را نشان میدهد،
اما شــرایط آب و هوایی و عوامل دیگر در
طــول زمان کشــت بســیار اهمیــت دارد.
بارندگیهــا تاکنــون بســیار خــوب بــوده
و مــا افزایــش متوســط بــارش ســاالنه و
بلندمــدت را داریــم .اگر بارشهــا ادامه
داشــته باشــد قطعــاً تولید هم افزایشــی
خواهــد بــود .وضعیــت بارندگــی بــرای
استان خوزستان که بزرگترین تولیدکننده

گندم کیفی درجه یک کشور است ،بسیار
عالی بوده است.
ســال گذشــته بارهــا اعــام شــد کــه
میــزان تولیــد بــرای نیــاز مصرفــی کافی
اســت و واردات گنــدم نخواهیم داشــت.
امــا گزارشها از بنــادر شــمالی و جنوبی
واردات گندم مصرفی را تأیید میکند.
ســال زراعــی گذشــته حــدود 13.6
میلیــون تن گنــدم تولید شــده اســت که
کفاف نیاز را میدهد .تمام گندم وارداتی
بــرای ذخایــر اســتراتژیک و تنظیــم بازار
اســت و مــا کمبــودی در بــازار مصــرف
نداریــم .حــدود  10میلیــون مصــرف
نانواییهــا و مابقــی مصــارف صنــف و
صنعت اســت .بنابراین آمار ما کمبودی
در تأمین گندم را نشان نمیدهد.

ëëافزایش هزینههای تولید در کشت گندم
چقدر است؟
افزایش هزینه تولید کنترل شــده است،
مخصوصاً در کشــت دیم هزینــهای اضافه
نشده است .افزایش قیمت خرید تضمینی
هــم داریم کــه باعث کاهــش اثــر هزینهها
میشود .امسال بذر و کود هم بموقع تأمین
شــد .مشــکل ما فقط کود فســفاته است که
در آن دچــار کــم مصرفی هســتیم .البته با
تأمیــن بــذر مناســب و ریزمغذیها تالش
کردیم آثار کاهش مصرف کود را کم کنیم.
با توجه به افزایش حدود  ۲۰درصدی تولید
و توزیع بذر گواهی شده گندم در مقایسه با
مصــرف بذر گواهی شــده ســال زراعی قبل
و اســتقبال خوب کشــاورزان از کشــت گندم
در ســالجاری ،تاکنون عــاوه بر برنامه بذر
رســمی برای تأمین نیاز کشــاورزان ،مقادیر
الزم دانــه گنــدم از انبارها توســط ســازمان
جهاد کشاورزی استانها پیشبینی شده که
در مرحله فــرآوری و توزیع بین گندمکاران
اســت .موضوع دیگــر افزایش هزینههای
خریــد تضمینــی در بودجــه ســال 1400
است که این امید را به کشاورزان میدهد
که ســود بیشــتری از کشــت گندم نصیب
آنها میشود .یارانه خرید تضمینی گندم
و نــان ،در الیحــه بودجــه ســال  ۱۴۰۰کل
کشــور ،معــادل  ۲۲هــزار میلیــارد تومان
تعیین شده که در مقایسه با سال قبل ۱۰
هزار میلیارد تومان افزایش یافته اســت.
ایــن رقــم در مقایســه بــا  ۱۲هــزار و ۱۰۰
میلیــارد تومان ســال  ،۹۹حــدود  ۱۰هزار
میلیــارد تومــان افزایــش دارد .در الیحه
بودجــه همچنیــن  ۲۴۸۰میلیــارد تومان
یارانه برای نهادهها ،عوامل تولید و خرید
تضمینــی محصــوالت بخش کشــاورزی
پیشبینی شده است.

افزایش قیمت تخممرغ در بازار مصرف

تولیدکنندگان از قیمتهای تنظیم بازاری شانه خالی میکنند

گروهاقتصادی|ســتاد تنظیم بازار مهرماه
قیمتهــای جدیــد تخممــرغ را تصویب
و اعــام کــرد اما تولیدکننــدگان میگویند
مصوبــه ســتاد قبــل از افزایــش قیمــت
نهادههــا بــود و بههمیــن دلیــل در حــال
حاضــر تخممــرغ در بــازار بــا افزایــش
قیمــت نســبت بــه مصوبه ســتاد تنظیم
بــازار عرضــه میشــود .قیمــت هرکیلــو
تخممــرغ در مرغــداری به  14هــزار و 200

تومــان افزایــش یافتــه در حالی که ســتاد
تنظیم بــازار این قیمــت را  12هزار تومان
تصویب کرده اســت .در خصوص قیمت
تخممــرغ ،یــک مقــام مســئول در وزارت
جهاد کشــاورزی بــه «ایران» گفــت« :این
وزارتخانــه بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت
نهادههــا که اخیراً در ســتاد تنظیم بازار به
تصویب رســید ،از ســتاد درخواست کرده
با افزایش قیمت تخممرغ موافقت کند و

مامنتظرتصمیمگیریو اعالمنظرنهایی
آنها هســتیم ».ایــن مقام مســئول افزود:
اگر تصمیمــات جدید بــرای کنتــرل بازار
تخممــرغ اخــذ نشــود ،ممکن اســت این
بازار ملتهب شــود .بههمین دلیل از ستاد
تنظیم بازار درخواست کردیم قیمتهای
جدیــد بــرای تخممــرغ مصوب شــود .ما
منتظر هستیم ببینیم آیا ستاد استدالالت
وزارت جهــاد را بــرای افزایــش قیمــت
تخممرغ میپذیرد یا خیر.
بر اســاس مصوبه ســتاد تنظیــم بازار
قیمــت عرضــه تخممــرغ  30عــددی
بســتهبندی شناســنامه دار دارای زنجیره
ســرد حداکثــر  31هــزار تومــان ،تخممرغ
 20عــددی  22هــزار تومــان ،تخممرغ 15
عددی  18هزار تومان ،تخممرغ  9عددی
 11هزار تومان و تخممرغ  6عددی  7هزار
تومان اســت که این سقف قیمت خواهد
بــود و برندهــای دیگــر زیــر این عــدد باید
رقابتکنند.
ëëقیمتبازار
امــا اکنــون در فروشــگاهها قیمــت
تخممرغباالترازقیمتهایمصوبستاد
تنظیم بازار اســت .تخممرغ بســتهبندی
 30عــددی تقریباً نایاب اســت اما قیمت
تخممرغ  20عددی بستهبندی  30هزار و
 400و برخــی برندها  38هــزار و 15 ،850
عددی  23هزار و  250تومان 9 ،عددی 17
هــزار و  900و  6عددی  9هزار و  300تومان
است.با این حال تولیدکنندگان میگویند
تخممــرغ بدون مشــکل عرضه میشــود
و کمبــودی در بــازار نیســت امــا قیمتها
افزایشیاست.
ëëحذفواسطهها
متولیان تولید و تنظیم بــازار ،افزایش
قیمت نهــاده دامی را بهعنوان مهمترین
دلیــل افزایــش قیمــت مــرغ و تخممرغ
اعــاممیکننــد .امــا در این میــان حضور
دالالن یــا واســطهها در بــازار هــم عامــل
مؤثــر دیگری در افزایش قیمتها اســت.
در ایــن خصــوص کاظــم خــاوازی ،وزیــر
جهــاد کشــاورزی از حــذف واســطه در
بــازار مرغ خبــر داده و اظهار کــرده که این
وزارتخانــه بهعنــوان متولــی تنظیــم بازار
مــرغ و تخممــرغ «در تدارک کنتــرل بازار
تخممرغ»است.
ëëدالیــل تولیدکننــدگان بــرای افزایــش
قیمت
ناصرنبیپــور ،ســخنگوی اتحادیــه
توگــو بــا «ایــران» در
مرغــداران در گف 
خصوص عرضه تخممرغ با قیمتی باالتر
از قیمتهــای ســتاد تنظیم بــازار ،گفت:
قیمتهایی که ستاد تنظیم بازار مصوب
کــرده قبل از افزایش قیمت نهادهها بوده
اســت .در  20روز گذشــته قیمــت نهادهها
 20تا  30درصد گران شــده اســت .سویا از

کیلویــی  2700بــه  3250تومــان و ذرت از
 1300به  1700تومان رسیده است.
او افزود :البته قیمتهای ستاد تنظیم
بازار در صورت تأمین صددرصدی نهاده
با قیمــت  4200تومان اســت در حالی که
کمتر از  50درصــد نهاده با قیمت دولتی
به دست تولیدکنندگان میرسد .افزایش
قیمت نهــاده هزینه تولید را افزایش داده
و تولیدکننــدگان مجبورند برای بهدســت
آوردن ســود تولیــد ،محصــول خــود را به
قیمتباالتریبفروشند.
وی گفــت :مرغــداران مجبورنــد برای
رفــع کمبود نهــاده بــه بــازار آزاد مراجعه
کننــد .تأمین نشــدن ســهمیه نهادههای
دولتی ســبب ایجاد کمبود و کاهش تولید
در واحدهای مرغ تخمگذار شــده اســت،
زیرا مرغداران مرغهای خود را به کشتارگاه
تحویل میدهنــد .اما این کاهش تولید به
معنی عدم تأمین در بازار نیســت و هیچ
مشــکلی در تأمیــن نداریــم .باید بــه این
موضوع هم اشاره کنم که بهخاطر تأمین
نشدن نهادهها ،کیفیت خوراک طیور هم
پایین آمده و برخــی مرغداریها به جای
ذرت یا ســویا پودر گوشــت یا خوراکهای
بیکیفیــت دیگــر را بــه مــرغ میدهند که
کاهــش کیفیت خــوراک موجــب کاهش
تخمگذاری است .ب ه گفته نبیپور ،قیمت
هر کیلو تخممرغ در مرغــداری از  12هزار
تومــان بــه  14هــزار و  200تومــان افزایش
یافته است .او افزود :تولیدکنندگان منتظر
تصویب قیمتهای جدید از ســوی ستاد
تنظیم بازار هســتند.در عیــن حال برخی
فعاالن بازار کمبود تولید و کاهش عرضه
تخممــرغ در بازار را علت افزایش قیمت
اعالممیکنند.
ســخنگوی اتحادیــه مرغــداران در
خصوص میزان تولید تخممرغ در کشــور
گفــت :تولید تخممــرغ روزانــه  2900تا 3
هزار تن است که بهخاطر کمبود و افزایش
قیمت نهاده  15درصد تولید کاهش یافته
است.اما در این شرایط هم  300تن مازاد
تولیــد تخممــرغ داریم.علت ایــن مقدار
کاهــش تولیــد ،گرانی نهاده و کشــتار مرغ
زودتــر از موعــد اســت .وقتــی مــرغ زودتر

از موعــد به کشــتار میرســد بهدنبــال آن
کاهش تولید تخممرغ را داریم.
ëëعوارضجدیدبرایصادرات
صــادرات تخممــرغ از دیگــر دالیــل
افزایــش قیمت در بــازار عنوان میشــود.
امــا نبیپور بــا رد این دلیل گفــت :ما 300
تــن مازاد تولید داریم که  100تن آن صادر
میشود پس این عدد صادراتی نمیتواند
دلیــل افزایــش قیمــت تخممرغ باشــد.
فعاالنبازارامامعتقدندباافزایشقیمت
تخممــرغ ،دولــت بایــد در صــدور مجــوز
صــادرات ایــن محصول دســت بــه عصا
حرکت کند .بر اســاس تصمیــم دولت ،از
ابتدای مهرماه صادرات تخممرغ از همه
گمرکات کشــور بدون عوارض امکان پذیر
نیست و سقف صادرات  5هزار تن در ماه
است .اما امید گیالنپور معاون وزیر جهاد
توگو با «ایران» از تعیین
کشاورزی در گف 
عوارض جدید صادرات تخممرغ خوراکی
خبــر داد و اعــام کرد تا مشــخص شــدن
عــوارض جدید ،بــرای جلوگیــری از قطع
صــادرات ،تخممــرغ با همان نــرخ قبلی
عوارض صادرات صورت بگیرد.
بــ ه گفتــه گیــان پــور ،پیــرو مصوبات
کارگــروه تنظیــم بــازار عــوارض صادراتی
تخممــرغ خوراکی تا آبانماه ســالجاری
 3500تومــان بــه ازای هرکیلوگرم تعیین
و ابالغ شــده اســت .امــا با توجه بــه اینکه
تعییــن عــوارض جدیــد در دســتور کار
قــرار دارد ،تــا زمــان ابالغ میــزان عوارض
جدید ،رقم اعالمــی  3500تومان به ازای
هرکیلوگــرم بــرای تخممــرغ خوراکــی به
گمرک اعالم شده تا مشکلی برای فرآیند
صادرات ایجاد نشود.
ëëردشایعهبیماری
در خصوص افزایش قیمت تخممرغ،
خبرهایی مبنی بر شیوع بیماری نیوکاسل
در مرغداریهــا منتشــر شــده کــه موجب
کاهــش تولیــد شــده اســت .ســخنگوی
اتحادیــه مرغــداران هم تأییــد میکند که
بیمــاری نیوکاســل در مرغداریها شــیوع
داشــته و بر عرضه تخممرغ تأثیر گذاشته
اســت .امــا محمدباقر مقــدس ،مدیرکل
دفتــر بهداشــت و مدیریــت بیماریهای

طیــور ســازمان دامپزشــکی کشــور در
توگــو بــا «ایــران» شــیوع بیمــاری در
گف 
مرغداریهــا را تکذیــب کــرد .او گفــت:
امســال در کشــور ،کمتریــن مشــکل را در
خصــوص بیماریهــای طیور داریــم و ما
امسال را سال خوبی از نظر سالمت طیور
ارزیابیمیکنیم.
مقدس افــزود :نظارت بر مرغداریها
بهصورت مــداوم اســت و هربیمــاری ای
به سرعت به سازمان دامپزشکی گزارش
میشــود .در مــورد بیماری نیوکاســل هم
تاکنــون فقــط یــک گــزارش از خراســان
جنوبی دریافت کردهایم که در آن منطقه
بیماری نیوکاسل در  3مرغداری مشاهده
شــده و علــت آن هــم واکسیناســیون
نادرســت گزارش شده است .اما در تهران
یا شــهرهای دیگر هیچ گزارشــی از شــیوع
این بیماری در مرغداریها نداشتیم.
بهگفتــه مدیــرکل دفتــر بهداشــت و
مدیریــت بیماریهــای طیــور ســازمان
دامپزشــکی ،باوجــود افزایــش قیمــت
واکســن ،واکسیناســیون در تمــام
مرغداریهــا انجــام میشــود و هیــچ
مرغداری حاضر نیست با این هزینههای
تولید بهخاطــر غفلت در واکسیناســیون،
تولیــد خــود را از دســت بدهــد .مقــدس
در مــورد بیمــاری آنفلوانــزای پرنــدگان و
مشــاهده آن در کشــور گفت :در  3منطقه
کشور بیماری آنفلوانزای پرندگان در میان
طیور وحشــی دیده شده است اما در هیچ
مرغداری شــیوع ایــن بیمــاری را نداریم.
در فریدونکنــار ،ســد رود ارس در اردبیل و
تــاالب میقان در اســتان مرکــزی ،مواردی
از آنفلوانــزا در میــان پرندگان دیده شــده
است.
ëëراهحلنهایی
بهمنظــور کاهــش وابســتگی ارزی
برای تأمیــن نهاده ،وزیر جهاد کشــاورزی
اظهار داشــته که دولت بــرای تولید نهاده
برنامههایــی دارد .بــهگفتــه خــاوازی« در
صورت اجرای طرحی که در دست داریم
میتوانیــم ســهونیــم میلیــون تــن نهاده
دامــی تولیــد کنیــم .الزامات طــرح آماده
شــده اســت و این طرح میتواند شروعی
بــرای خودکفایــی در تأمیــن نهادههــای
دامی باشــد ».با توجه به وابســتگی بیش
از  90درصــدی تأمیــن نهــاده بــه واردات،
بــا اینکــه ارز  4200تومانــی بــرای واردات
نهاده اختصاص مییابد و بر اســاس آمار
بانــک مرکــزی ،بیشــترین ارز تخصیصی
بــرای واردات نهادههــا اســت امــا قیمت
مــرغ و تخممــرغ افزایشــی اســت.به
گفتــه کارشناســان اقتصــادی ،حــذف ارز
چندنرخی و همچنین تــاش برای تولید
خوراک دام میتواند پایداری و ثبات را در
بازار پرتقاضای مرغ و تخممرغ ایجاد کند.

