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 امید محمودزاده ابراهیمی
روزگذشته برای خرید مرغ به فروشگاههای
سطح شهررفتم .قفسهها همگی خالی هستند.
صحنه کمنظیری که تا به حال ندیده بودم .ابتدا
فکرمیکردم شاید من بدموقع آمدهام اما گویی
مرغ ازقفس پریده بود .همان روز اداره صنعت
معدن تجارت سیرجان که متولی قیمتگذاری
است ،قیمت مرغ را  20هزار و  500تومان
اعالم کرده بود .به چند فروشگاه دیگر مراجعه
کردم .آنها هم میگفتند نداریم.پرسیدم فردا
میآورید؟ گفتند فردا کشتارنیست و نداریم .از
یکی ازفروشگاهها که گفتتمام کردیمپرسیدم
کیلویی چند بود امروز؟ گفت  23هزارو 800
تومان.
نرخگذاریدولتیاجناسیکیازپرمبحثترین
موضوعات ای ن روزهاست .عدهای اعتقاد دارند
این سیستم در مقابل زیادهخواهی و احتکار
برخیهاخوبجوابمیدهد،عدهایدیگرنیزآن
رامسببگرانیهایبیقاعدهمیدانند.دولتهای
مستقردرایران سالهاست با این سیست م قصد
دارند قیمت را کنترل کنند اما تجربه نشان داده
کهاینسیاستهمیشهشکستخوردهاماتفکر
حاکم قصد تغییرآن را ندارد.
ابتدا برگردیم به نیمههای مهرماه ،زمانی که
سیدحسنمهدی،مدیرعاملاتحادیهشرکتهای
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
تعاونی کشاورزیمرغداران استان کرماندرجلسه
با مجمع نمایندگان استان کرمان گفته بود« :با کمبود حالی که ما جزو کشورهای گرم و خشک دنیا هستیم و
نهادههای دامی در استان مواجه هستیم و در واقع  ۳۵تولیدذرتوسویابسیارآببراستبنابراین امکانتولید
درصد نیاز استان تامین میشود و از همین میزان نیز سویا درکشوروجود ندارد».
همان زمان ،رضا ترکاشوند ،مدیرعامل اتحادیه
به دلیل تاخیر در بارگیری ،با فواصل زمانی این نهاده به
استان وارد میشود و عمال مرغداران با  ۲۰درصد نهاده سراسری مرغ تخمگذار کشور در خصوص دالیلی که
کارمیکنند» .وی افزود« :درخواست تسریع درتخصیص مانع تولید نهادهها در داخل کشور میشود ،گفت:
نهادهها را داریم که اگر این اتفاق نیفتد این هشدار را «عدم تولید کامل نهادهها درکشوربه خاطرشرایط آب
میدهم که ۲۵درصد کاهشجوجهریزیخواهیمداشت و هوایی و اقلیم کشور است .چون نهادههایی که برای
و با توجه به ۲۵درصد خألیی که ازقبل وجود دارد ،کمتر خوراک دام و طیوراستفاده میشود معموال به آب نیاز
دارند و همانطور که میدانید ما با محدودیت منابع و
از ۴۵روزآینده با کمبود مرغ مواجه می شویم».
درخبری دیگردرنیمه خردادماه؛ برومند چهارآیین ،زمینهای آبی مواجه هستیم .به همین دلیل ما عمال
رییس هیئتمدیره انجمن صنفی مرغداران گوشتی مزیت نسبی تولید نهادهها را در داخل کشور نداریم».
استان کرمانشاه ،گفت« :در حال حاضر  ۹۵درصد از مجید موافق قدیری ،رییس انجمن صنایع خوراک
نهادههای مورد نیازصنعت طیور ازخارج وارد میشود دام ،طیور و آبزیان ایران نیز در یادداشتی در روزنامه
و به عبارتی تنها  ۵درصد از آن را در داخل کشور تولید دنیای اقتصاد (شماره 5044؛تاریخ8آذرماه) به دالیل
میکنیم .».چهارآیین با بیان اینکه برای صنعت طیور ۹اصلی گرانی مرغ اشاره میکند .وی در این یادداشت
میلیون تن کنجاله سویا و ذرت وارد میشود ،افزود« :ما نوشته است« :هم اکنون هر کیلوگرم کنجاله سویا در
توان اینکه این نهادهها را داخل کشورتولید کنیم نه از بازارغیررسمی پنج برابرقیمت مصوب دولتی به فروش
نظرزیرساختوجودداردونهمنطقی است».ویتصریح میرسدکههزینهتمامشدهتولیدمرغوتخممرغوسایر
کرد«:نبودزیرساختیعنیماباید ۱میلیونهکتارزمین محصوالتپروتئینیرابهشکلچشمگیریافزایشداده
آبی درجه یک را به تولید دانه سویا اختصاص بدهیم .در است ».قدیری همچنین به سیاست دونرخی نهادههای

تحلیلی پیرامون نرخگذاری دولتی مرغ

مرغ از قفس قیمت پرید

دامی اشاره میکند و مینویسد« :البته نمیتوان ازبرخی
انگیزههای ناصواب دربازارنهادههای دامی سخن نگفت
که دلیل آن نیزسیاستهای دونرخی درکشوراست و با
توجه به تفاوت قیمت نهادههای دولتی با بازارغیررسمی
و افزایش هزینه تمامشده تولید ،این انگیزه وجود دارد
که برخی مرغداران و دامداران وسوسهشده و نهادههای
دریافتی را دربازارآزاد به فروش برسانند .زیرا بهطورمثال
وقتی سود قانونی تولید مرغ تنها  ۱۴تا  ۱۵درصد باشد،
طبیعی است که این عطش درمرغداران ایجاد شود که
نهاده دریافتی را بدون صرف دوره پرورش مرغ روانه بازار
غیررسمی کنند ،ضمن اینکه تفاوت قیمت نهادههای
دولتی با بازارغیررسمی هم رقم قابلتوجهی است ».وی
درپایان یادداشت خود حذف ارز 4200تومانی را راهکار
اصلی حل این معضل میداند و البته اشاره میکند که
با این کارقیمتنهایی 2.5برابرافزایشپیدامیکند.
اما ما باید از خبرهای فوق چه چیزی را متوجه
شویم؟
90)۱درصد ازمواد اولیه تولید مرغ درکشوروارداتی
بوده و به ارزوابسته است.
 )۲امکانتولیدکلیهنیازکشوردرخصوصنهادههای
دامیبهدلیلشرایط اقلیمیوجودندارد.

دولت همچنان برای واردات نهادههای دامی ارز
4200تومانی را عرضه میکند .پس علت گرانی بیرویه
قیمتمرغچیست؟
قیمت اصلی یک محصول را قیمت مواد اولیه
تولیدی آن معین میکند .مواد اولیه تولید مرغ در
کشورذرت و کنجاله سویا هستند که به گفته مسئوالن
ً
تقریبا 90درصد آن وارداتی است .وقتی یک محصول به

واردات وابسته باشد قیمت ارزدرکشورواردکننده تاثیر
بسزاییدرقیمت آنمحصولدارد.دولتذرتو کنجاله
سویا را درزمره کاالهای اساسی قرارداده و ارزترجیحی
 4200تومان برای واردات آن پرداخت میشود .دلیل این
کاراین است کهدولتمیخواهدمحصولنهایی(مرغ)
و (تخم مرغ) قیمت ارزانی داشته باشد .دریک اقتصاد
ثابت این سیاست درست عمل میکند اما در زمانی
که قیمت ارز آزاد  25هزارتومان و ارز ترجیحی 4200
توماناست،بایدمنتظرفسادهایعظیموبههمریختگی
بازارهاباشیم.واردکننده اصلینهادهایدامیشرکتهای
دولتی هستند اما این دلیل براین نیست که همه چیز
تحت کنترل است .به خبرها دقت کنید .ما توانایی
تولید  90درصد از نهادهای تولید دامی را نداریم .از آن
سو مرغداران میگویند تنها  35درصد از نیاز خود را از

نهادههای دولتی دریافت میکنند و مابقی را از
بازار آزاد میخرند و همین باعث باال رفتن هزینه
تولیدشان شده است .نهادههای تولید دربازارآزاد
چه میکنند؟ آنها مگر وارداتی و تحت کنترل
دولت نبودند؟ چرا ازبازار آزاد سردرآوردند؟ مگر
شرکتهای واردکننده بابت ارزگرفتهشدهشان و
میزان محصول وارداتیشان ،پاسخگو نیستند؟
موضوعاتوشبهاتدراینبارهزیاد است.عدهای
شرکتهای واردکننده را مقصر میدانند .عدهای
دیگرشرکتهای واسطهای را مقصرمیدانند که
نهادههای دامی را از شرکتهای بزرگ میخرند
اما با کاغذبازی از ارایه آن به مرغداران خودداری
میکنند و آن را در بازار آزاد که سود  5برابری
برایشان دارد میفروشند .دولت دراین خصوص
چه کاری کرد؟ دولت با ایجاد سامانهای به نام
بازارگاهقصدداشتبینعرضهکنندهایننهادههاو
مصرفکنندگان(مرغداران)ارتباطمستقیمیایجاد
کند اما سیطره این سامانه هیچوقت به اهداف
تعیینشدهاشنرسیدومشکل ادامهیافت.
پس یک بخش بزرگ بههمریختگی بازار
عطشبرخ یبرایسودهای کالن استودولتدر
ً
طبیعتا دولت نباید
کنترل آن ناموفق بوده است.
همه کارها را صفر تا صد انجام دهد .کار اصلی
دولتسیاستگذاریصحیح استونبایددراجرا
دخالت کند .اجرا باید دست بازارباشد اما چون
کشورهمیشه دچاربحرانهای عمیق اقتصادی
است ،دولت به ناچارخود را دخالت میدهد تا از اوضاع
آشفتهترجلوگیریکند.دخالتیکهچندانمفیدبهفایده
نبوده است .به عنوان مثال در خصوص مرغ شرکت
پشتیبانی دام با دستوردولت اقدام بهعرضه ذخیره مرغ
استراتژیک به بازارکرده است تا قیمت به صورت موقت
کاهشیابد اماهمینعرضههمموجبسوءاستفادهو
منجربه تولید رانت و بازارسیاه شده است.
راهحل چیست؟ کارشناسان میگویند ایجاد ثبات
ً
تقریبا در ایران نشدنی است .در
اقتصادی .چیزی که
مرحله بعد دولت باید سیستمعرضه و مصرف را شفاف
کند .سامانه بازارگاه روی کاغذ طرح خوبی است اما در
حالحاضربه گفتهفعاالن اینبخش،خودشبهبخشی
ازمشکل تبدیل شده است .درقدم بعدی رسانهها باید
اجازه دسترسی به اطالعات الزم جهت اطالعرسانی را
داشته باشند و درقدم بعد برخورد جدی و بدون اغماض
باسوداگرانحتی اگرمسئوالنسطحباالیدولتیباشند،
صورتپذیرد.
مقصر اصلی باال رفتن قیمت مرغ دولت است و
همان دولت حاال نرخگذاری غیرمنطقی انجام میدهد.
ً
احتماال در آینده باید منتظر اعدام سلطان مرغ هم
باشیم.تکراریکچرخه اشتباهبرایچندمینبار.

مصاحبه
یراد درباره بیماران تاالسمی
گفتوگو با دکتر فتحاهلل باستان 

شب تاریک کرونا و افق روشن ژندرمانی
 نجمه محمودآبادی
امیر مبتال به بیماری تاالسمی است و حاال
ترس از مبتال شدن به بیماری کرونا هم سایهی
سنگینش را روی زندگی امیرانداخته است .استرس
و نگرانی خودش و اطرافیانش باعث شده امیردچار
وسواس شود و پایش را از خانه بیرون نمیگذارد:
«مادرم مدام بهم میگه نرو بیرون .بیرون چه خبره؟
میری مریض میشی .خودم هم دیگه حال و
حوصلهی مصیبت جدید ندارم .خونهنشین شدم».
دکترفتحاهلل باستانی متخصص کودکان و نوزادان
و مسئول بیماران تاالسمی سیرجان درباره مشکالت
این روزهای بیماران تاالسمی در گفتوگویی با
پاسارگاد درباره این بیماران چنین میگوید:
 چرا باید بیماران تاالسمی بیشتر از مردم
عادی مواظب ابتال به بیماری کرونا باشند؟
در بیماری تاالسمی رسوب آهن در ارگانهای
مهمی مثل قلب ،کبد ،طحال و غدد مترشحه
داخلی (پانکراس ،تیروئید ،غدد فوقکلیوی و غدد
جنسی) سبب کاهش سیستم ایمنی این افراد شده
و کاهش سیستم ایمنی ،سبب گرفتاری شدیدتردر
کرونا است .به همین جهت این گروه از بیماران
الزم است مراقبت بیشتری و بهتری را انجام دهند.
 چند نفرازبیماران تاالسمی سیرجان تا به
حال به کرونا مبتال شدهاند؟
تاکنون دو نفر مبتال شدهاند که خوشبختانه
بهبودیافتهاند.
 آیا کرونا ازطریق خون انتقال مییابد؟
تاکنون خوشبختانه هیچ گزارشی مبنی بر اینکه
کرونا بتواند ازطریق انتقال خون سرایت کند ،نبوده
است .همچنین انتقال کرونا از طریق شیر مادر و
انتقال عمودی (مادربه جنین) ثابت نشده است.
 آیا با کاهش اهدای خون مواجه
شدهاید؟
باید گفت با توجه به داشتن انسانهای خوب
و شریفی که در اهدای خون همواره یاور بیماران
تاالسمی بودهاند در سیرجان ما مشکل حادی
نداشتهایم و الزم میدانم در چند ماه زمستان هم
مردم عزیز برای یاری رساندن به عزیزان تاالسمی
خون بدهند .باید یادآور شوم مهمترین اقدامی
که ما این روزها میتوانیم انجام دهیم ،اهدای
خون است .خوشبختانه در محل دریافت و اهدای

خون نهایت تمهیدات بهداشتی انجام شده است
تا مشکلی پیش نیاید و خیالتان راحت باشد که
هنگام اهدای خون نهایت اقدامات پیشگیرانه در
حال انجام است.
 مصرف داروهای آهنزدا در بیماران
تاالسمی مبتال به کرونا به چه صورت است؟
این دارو برای بیماران تاالسمی بسیار الزم است
و خوشبختانه درطی این مدت دچارمشکل حادی
نشدهایم .باید یادآور شد که عالوه بر خون آهنزدا
دردسترس باشد .حق فرانشیزدارو نیزبرای بیماران
سنگین است که امیدواریم مسئوالن دانشگاه برای
بیمارانی که دارای دفترچه سالمت هستند ،چارهای
بیاندیشند .در دوران کرونا باید همه بدانیم خون
برای این بیماران فراهم باشد ،باید داروهای آهنزدا
با فرانشیز کم در دسترس باشد .وسایل حفاظتی و
رعایت بهداشت صد البته مهم است.
 ژن درمانی در بیماران تاالسمی به چه
صورت است؟
خوشبختانه این آیتم افق روشنی در درمان
بیماران تاالسمی پدیدار کرده است .یکی از
درمانهایی که به آن میتوان امیدواربود ژندرمانی
است .تحقیقی انجام شد که در آن  22بیمار
تاالسمی ماژور را به وسیلهی ژن ،درمان کردند.
بعد از  3سال  15نفر دیگر نیاز به خون نداشتند
و  7نفر نیاز کمتری به خون داشتند .برای بیمارها
سختیاش از پیوند مغز استخوان کمتر است.
متاسفانه ژندرمانی هزینههای هنگفتی را شامل
میشود .عوارض این درمان هنوز مشخص نیست
و چون درمراحل اولیه است ،نمیتوان قاطعانه نظر
داد که چقدر موثر خواهد بود.
 بیماران تاالسمی چه اقداماتی برای
جلوگیری ازابتال به بیماری کرونا انجام دهند؟
اقدامت پیشگیرانه و درمانی در این افراد مثل
سایر افراد جامعه و بر 4محور اساسی؛ حفظ فاصله
اجتماعی ،شستن مکرر دستها ،تهویه مناسب و
داشتن ماسک است .سایر اصول درمان مثل
استراحت ،مایعات ،مصرف ویتامینها و داروهای
ضدویروس مثل سایر افراد جامعه است .در پايان
جاى بسى سپاس از افرادى است كه با دادن خون
خود در اين روزهاى سخت يارى رسان عزيزان
تاالسمىهستند..

شهردار سیرجان خبر داد:

آسفالت خیابانهای سپاس و شهید بهشتی  30شهرک آب و تعدادی از کوچههای کوی سعدی واقع در بلوار والیت
به گزارش واحد خبر و امور رسانه مدیریت
ارتباطات شهرداری سیرجان ،آسفالت معابر طبق
برنامهریزی انجام گرفته از ماههای گذشته آغاز و در
مسیرهای اصلی و مهم شهر در حال انجام میباشد
و به ترتیب اولویت ترمیم و بهسازی سایر معابر اجرا
خواهد شد.
رضا سروشنیا بیان کرد :موضوع آسفالت یکی از
دغدغههای همیشگی مردم بوده که در این راستا
عملیات بهسازی ،آسفالتریزی و روکش آسفالت
خیابانهای سپاس و شهید بهشتی  30شهرک آب
و تعدادی از کوچههای کوی سعدی واقع در بلوار
والیت به منظور خدمترسانی بیشتر به شهروندان
و اهالی این مناطق صورت گرفت.
بر اساس این گزارش ،در این عملیات عمرانی
پس از زیرسازیهای الزم 2280 ،متر مربع آسفالت
به مبلغ  260میلیون تومان در خیابان سپاس و 1150
متر مربع آسفالت به مبلغ  130میلیون تومان در
خیابان شهید بهشتی(کوچه شماره  )30در شهرک

آب و همچنین تعدادی از کوچههای کوی سعدی
واقع در بلوار والیت به متراژ 5500متر مربع آسفالت
به مبلغ  630میلیون تومان توزیع گردید که طی
بازدید میدانی دکتر سروشنیا شهردار محترم از
روند اجرای عملیات ،مسیر دسترسی به خیابان
سپاس نیز در مرحلهی جدولگذاری این عملیات با
 640متر جدولگذاری به مبلغ  96میلیون تومان،
ساماندهی شد.
وی ادامه داد :ما نیز بر خود ملزم دانسته با اهمیت
به درخواستهای مکرر شهروندان تا حد ممکن
آسفالت این محدوده را انجام دهیم و براساس
اولویتبندی ،برنامهریزی و نظارت کارشناسان فنی
و عمرانی اجرای آسفالت توسط شهرداری تداوم
داشته ،همچنین تالش میکنیم در کوتاهترین زمان
ممکن ایرادات موجود در معابر و خیابانهای اصلی
را رفع نماییم.
سروشنیا با بیان اینکه بیشترین تردد در معابر

اصلی انجام میگیرد ،افزود :عملیات روانسازی
عبور و مرور شهری و تسهیل در تردد شهروندان
از مسیرهای اصلی و فرعی آسفالت خیابانهای
سپاس و شهید بهشتی  30شهرک آب و تعدادی از
کوچههای کوی سعدی واقع در بلوار والیت با هدف
زیبایی منظر شهری ،یکدست نمودن معابر از سوی
این منطقه انجام شد.
شهردار سیرجان ،خاطر نشان کرد :در پاسخ به
مطالبهی شهروندان براساس اولویتبندی سطح
معابر ،آسفالت خیابانها را انجام و همچنان این
اقدامات ادامهدار خواهد بود.

دکتر رضا سروشنیا شهردار سیرجان با بیان
اینکه نامناسب بودن خیابانها و معابر اصلی یکی از
دغدغههای اصلی شهروندان سیرجانی است ،اظهار
داشت :در راستای بهسازی خیابانها ،تسهیل در
تردد شهروندان و وسایل نقلیه ،عملیات لکهگیری
و آسفالت معابر طبق برنامهریزی انجام گرفته از
ماههای گذشته آغاز و در مسیرهای اصلی و مهم
شهر در حال انجام میباشد و به ترتیب اولویت
ترمیم و بازسازی سایر معابر اجرا خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون لکهگیری
معابر در حال اجراست ،گفت :عملیات آسفالت و

لکهگیری دیگر معابر و خیابانهایی که آسفالت
آنها از بین رفته در روزهای آینده طبق برنامه
کاری در کوتاهترین زمان ممکن لکهگیری و
آسفالت میشود.
ایشان رضایتمندی شهروندان را سرمایه و
تکیهگاهی برای شهرداری سیرجان برشمرد و بیان
داشت :تالش مجموعهی شهرداری بر این است
که در کوتاهترین بازهی زمانی با اتمام عملیات
لکهگیری و آسفالت خیابانهای سطح شهر موجبات
خشنودی همشهریان را فراهم کند.

