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ماه را نشانه بگیر حتی اگر تیرت خطا رود در میان ستارگان فرود خواهی آمد.

موافقت ستاد تنظیم بازار با جمع آوری  ۰۲میلیون قطعه تخم مرغ نطفهدار
بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار ،تشکلهای تولیدی و وزارت جهاد کشارزی مکلف شدند بازار را به گونهای مدیریت کنند که قیییمیت
جوجه یک روزه و گوشت مرغ بیش از هفت درصد نوسان افزایشی با هدف حمایت از تولیدکننده یا کاهشیی بیا هیدف حیمیاییت از
مصرفکننده را نداشته باشد .همچنین ستاد تنظیم بازار در پی درخواست تشکلهای تولیدی صنعت گوشت مرغ کشور و وزارت جیهیاد
کشارزی مبنی بر تعدیل مجدد مقادیر جوجهریزی برای مدت دو ماه به  ۵۰۱میلیون قطعه مشروط به رعایت قیمت مصوب جوجه یک روزه
و مرغ کشتاری موافقت کرده است .ستاد تنظیم بازار همچنین با جمع آوری  ۰۰میلیون قطعه تخم مرغ نطفهدار با مکانیسمهای مناسب از
جمله صادرات یا عرضه برای مصارف داخلی تخم مرغهای نطفهدار یعنی مصارف صنعتی موافقت کرد.
پیشبینی شده است وزارت جهاد کشاورزی با استفاده از تمام ظرفیتهای شرکت پشتیبانی امور دام و تشکلهای تولیدی ضمن توجه به
مقادیر نیاز واقعی اقدام الزم را انجام دهد و مقادیر ضرر و زیان مربوطه را به سازمان برنامه و بودجه کشور جهت پیشبینی منابیع الزم
اعالم کند .اواخر فروردین ماه ویدیویی از امحای جوجههای یکروزه در فضای مجازی منتشر شد که دبیر انجمن تولیدکنندگیان جیوجیه
یکروزه علت آن را کاهش قیمت مرغ زنده و جوجه یکروزه بخاطر کاهش مصرف این محصول در پی شیوع ویروس کرونا و همیچینییین
افزایش جوجه ریزی بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار برای عید نوروز و ماه رمضان عنوان کرد.
همچنین به گفته او کمبود شدید ذرت و سویا به عنوان دو نهاده اصلی خوراک به دلیل عدم تخصیص یا عدم انتقال ارز است کیه اریرات
ناشی از کاهش قیمت را تشدید کرده است .چند روز بعد ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفت عوارض صادراتی مرغ را از  ۱۰۰۰بیه ۵۱۰۰
تومان تا خرداد ماه کاهش دهد و همچنین سقف جوجه ریزی مرغ با توجه به تعدیل تقاضای مرغ ناشی از ویروس کرونا تا اطالع ریانیوی
 ۵۵۱میلیون قطعه تعیین شد که بر اساس تصمیم جدید این ستاد میزان جوجهریزی باز هم کاهش یافته است.

ترخیص واکسن های رسوبی از گمرک نگرانی مرغداران را مرتفع می کند
رفیعی پور گفت :مقدار زیادی واکسن مورد نیاز مرغداریها به دلیل عدم تخصیص در گمرکات رسوب کرده است که در صورت ترخیص تا
چند ماه آینده جای نگرانی برای تامین واکسن وجود ندارد .به گزارش افکارنیوز ،علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی کشیور بیا
اشاره به اینکه کمبودی در توزیع واکسن نداریم ،اظهار کرد :با وجود آنکه میزان جوجه ریزی طی ماه های گذشته بیش از ظرفییت سیال
های قبل بوده است ،اما بدون آنکه به این موضوع نگاه خاصی داشته باشیم ،واکسن به اندازه کافی وارد شده تا مرغداران دچار مشیکیل
نشوند .وی افزود :تولیدکنندگان داخلی از قبل مواد اولیه واکسن داخلی را تامین کردند و هم اکنون واکسن مورد نیاز را در اختیار مرغداران
قرار می دهند.رفیعی پور درباره اعتراض مرغداران به نبود واکسن در بازار گفت :اظهارات مرغداران ممکن است در خصوص نبود بیرنید
خاص در بازار باشد که به دلیل عدم تخصیص ارز در گمرکات کشور رسوب کرده است و همواره در تالشیم تا با تخصیص ارز و ترخییص
از گمرکات نگرانی مرغداران در این خصوص مرتفع شود .رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه کمبود واکسن در حوزه طییور
نداریم ،بیان کرد :با توجه به روند مناسب توزیع واکسن های داخلی و وارداتی کمبودی نداریم و تنها مقدار زیادی واکسن به دلییل عیدم
تخصیص در گمرکات رسوب کرده است که در صورت ترخیص تا چند ماه آینده جای نگرانی برای تامین واکسن وجود ندارد.

دخالت دولت در بازار رقابت مرغ
صنعت طیور ایران توانسته است برای مصرف سرانه حدود  0۰کیلوگرم مرغ و  ۵۰کیلوگرم تخممرغ به خوبی از عهده انجام وظیفه برآید.
مصرف سرانه مرغ امروز هفتبرابر و تخم مرغ چهاربرابر اول انقالب است .ساختار این صنعت خردهمالکی است؛ یعنی حدود  ۰۱هیزار
واحد به تولید مرغ و تخممرغ میپردازند .پیامد چنین ساختاری شکلگیری بازار رقابت کامل است که هیچ تولیدکننده و عرضهکنندهای در
چنین بازاری قدرت تعیین قیمت و تبانی ندارد .دولت به بهانه تخصیص ارز ترجیحی (چهار هزار و  ۰۰۰تومانی) به انحای مختلف در ایین
صنعت دخالت میکند ،باعث ایجاد ریسکهای متعددی میشود و زیانهای سنگینی را به صنعتگران تحمیل میکند.
فارغ از اینکه نرخ ارز تخصیصی برای نهادههای مورد نیاز این صنعت چند باشد ،ساختار و بازار آن فعال تغییر نخواهد کرد.دولت در سیال
 ۵031صادرات این صنعت را با وضع عوارض پنج هزارتومانی بر صادرات هر کیلو مرغ ،عمال ممنوع کرد .پیشنهاد :برای بیرونرفیت از
مشکالت عدیده این صنعت الزم و بلکه واجب است که ارز ترجیحی برای نهادهها و اقالم مورد نیاز صنعت برداشته شود و ارز با قیییمیت
آزاد تخصیص پیدا کند .البته که مرغ و تخممرغ گران خواهد شد .دولت هم میتواند یارانه آن را مستقیما به  0۰تا  ۱۰درصید کشیور از
طریق کمیته امداد امام (ره) ،تأمین اجتماعی ،سازمان بهزیستی و ...بدهد ،صادرات را کامال آزاد کند و اجازه دهد که بیش از  0۰درصید
ظرفیت خالی صنعت به تولید بازگردد .دولت به بهانه پشتیبانی از امور دام دست از مرغفروشی و نهادهفروشی بیردارد و کیار را بیه
تولیدکنندگان و بازرگانان صنعت واگذار کند .تجربه سایر کشورها هم مؤید همین روش است .خواهیم دید که راندمان تولید بهتر خیواهید
شد ،تولید جهش خواهد کرد ،در بازارهای منطقه حضور خواهیم یافت و فساد ناشی از تخصیص ارز دولتی برطرف خواهد شد.

