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خبـــر
پرورش ماهیان خاویاری در دل کویر

اصفهان صادرکننده خاویار میشود

مدیر ش��یالت و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت:
ب��ا ایجاد مزارع پرورش ماهی��ان خاویاری در اس��تان ،اصفهان به یکی از
۱۰استان پرورشدهنده ماهیان خاویاری کشور تبدیل شده است.
بهگزارش «س��بزینه» بهنقل از باشگاه خبرنگاران جوان ،ماهیان خاویاری
باارزشترین ماهیانی هستند که بشر تاکنون اقدام به پرورش و صید آنها
کرده و همین ارزش باال موجب صید بیرویهای شده که نسل این ماهیان
را با خطر انقراض مواجه کرده است.
هرچند تولید بچهماهیان خاویاری با هدف رهاس��ازی در دریا و بازسازی
ذخایر طبیعی در کش��ورمان بیشتر از چهار دهه قدمت دارد ،اما پرورش
ماهیان خاویاری به منظور تولید گوش��ت و خاویار از حدود دو دهه پیش
آغاز ش��ده اس��ت .اقلیم مناس��ب ،پایینبودن هزینههای تولید و نیروی
انس��انی ،وجود دانش فنی و تجربه باال ،همچنین آوازه کشورمان بهعنوان
تولیدکنن��ده بهترین خاویار جهان س��بب ش��ده تا ای��ن فعالیت ،ارزش
اقتصادی فوقالعادهای پیدا کند و ایران پس از روسیه دومین عرضهکننده
خاویار به جهان شناخته شود.
در اس��تان اصفهان پرورش آبزیان از یک دهه پیش سرعت گرفت و از دو
س��ال پیش هم پرورش ماهیان خاویاری آغاز شد .متولیان این صنعت در
استان اصفهان تالش میکنند با افزایش تعداد واحدهای پرورشی ،احداث
کارخانههای فرآوری و نشانس��ازی تجاری؛ خاویار کمتر شناختهش��ده
اصفهان را به محصولی صادراتی و درآمدزا تبدیل کنند.
اصفهان ،یکی از استانهای پیشرو در پرورش ماهیان خاویاری
در همین ارتباط مدیر امور شیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان
اصفهان اظهار داشت :استان اصفهان تولیدکننده ۱۰هزار و ۲۲۰تن انواع
ماهیان خوراکی در س��ال و یکی از ۱۰اس��تان پیش��رو در زمینه پرورش
ماهیان خاویاری است.
محمدرضا عباس��ی گفت :مزرعههای پرورش ماهیان خاویاری استان در
شهرستانهای کاشان ،اصفهان ،آران و بیدگل و خور و بیابانک احداث شده
و شش گونه مهم ماهیان خاویاری با نامهای استرلیاد ،سیبری ،شیپ ،فیل
ماهی ،اوزون برون و چالباش در آنها پرورش داده میشود.
مدیر امور ش��یالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت:
مزرعههای پرورش ماهیان خاویاری در اس��تان با تسهیالتی که گرفتند،
میزان تولید خاویار خود را امسال به ۳۰تن رساندند و پیشبینی میشود
این رقم در سال آینده به ۵۰تن افزایش یابد.
عباس��ی افزود :تمام واحدهای پرورش��ی دارای مجوز بر اساس سهمیهای
که برای آنها در نظر گرفته ش��ده میتوانن��د بچهماهی خریداری کنند
و امیدواریم امس��ال سهمیه بیشتری برای خرید بچهماهیان خاویاری به
استان اصفهان داده شود.
او افزود :در حال حاضر مراحل استحصال و نگهداری خاویار استان اصفهان
در اس��تانهای ش��مالی صورت میگیرد ،اما میش��ود با بسترسازیهای
مطلوب و توس��عه مزارع پرورش��ی به خودکفایی همه جانبه در این حوزه
دست یافت.
مدیر امور ش��یالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت:
تنها دلیل صادر نش��دن خاویار اس��تان اصفهان به بازارهای خارجی نبود
سرمایهگذاری کافی و نداش��تن نشان تجاری و شرکتهای تخصصی در
زمینه اس��تحصال و ساماندهی خاویار است که با برنامهریزیهای صورت
گرفت��ه و ورود ش��رکتهای خصوص��ی برای ایجاد نش��ان تجاری زمینه
صادرات این محصول فراهم میشود.
پیشبینی صادرات ساالنه 7میلیون دالر خاویار از اصفهان
کارشناس فنی امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان هم گفت:
با توجه به میانگین قیمت خاویار صادراتی پیشبینی میش��ود اصفهان از
صدور خاویار سالیانه حدود هفت میلیون دالر درآمد داشته باشد.
محمدمهدی مدرسنیا یادآور ش��د :ش��رکتهای خصوص��ی میتوانند
زمینه ص��ادرات خاویار اصفهان را به بازار کش��ورهای حوزه خلیج فارس
و کشورهای اروپایی به ویژه ایتالیا ،فرانسه ،آلمان و لهستان فراهم کنند.
کارشناس فنی امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان یادآور
ش��د :تالشمان بر این اس��ت که با همکاری دستگاههای مرتبط و شراکت
با دیگر اس��تانهای صادر کننده خاویار گام نخست درآمدزایی ارزی را با
قوت برداریم .مدرسنیا افزود :اگر چالشهایی همچون گرانی مواد غذایی،
کیفیت آب و موانع تولید برطرف شود ،افزایش تولید خاویار و رساندن آن
به بازارهای جهانی دور از دسترس نیست.

مدیرعامل اتحادیه مرغ تخمگذار خراسان رضوی :شبکه داللی تخممرغ در بازار منفعت اصلی را میبرد

افزایش قیمت تخممرغ درخراسان رضوی
به شانهای49هزار تومان
سبزینه

سلطانعلی زینلی

چند ماهی اس��ت که قیمت تخمم��رغ روند صعودی
گرفته است و در حال حاضر قیمت هر شانه آن با مبلغ
یارانه ماهانه دریافتی مردم برابری میکند .کارشناسان
چند دلیل عمده را برای افزایش قیمت تخممرغ عنوان
میکنند که عم��ده آنها افزایش قیم��ت نهادههای
تولید ،افزایش قیمت مص��وب ،افزایش هزینه جانبی
و کاهش تولید در نتیجه حذف گلههای مادر است.
بای��د گفت تخممرغ در کنار محصوالتی همچون مرغ
و گوش��ت از مواد مهم غذایی و در ارتباط مس��تقیم با
امنیت غذایی اس��ت و شاخصی مهم در توسعه پایدار
نیز محس��وب میش��ود .چال��ش تأمی��ن نهادههای
دام��ی که چندی پیش موجب تأثی��ر منفی در تولید
و قیمتگ��ذاری ای��ن محصول ش��ده بود ،ب��ا تأمین
۱۰۰درص��دی نهادهها در این بخش از ابتدای آذر ماه
رفع ش��ده و وجود برخی مش��کالت از جمله ثبت نام
کام��ل هر واحد تولیدی و دریافت س��همیه در برخی
موارد و اس��تانها از جمله خراسان رضوی باقی مانده
اس��ت؛ البته برخ��ی واحدهای غیرمجاز هس��تند که
همچنان نه��اده را از ب��ازار آزاد تأمین میکنند و این
امر در قیمت محصول نهایی عرضهش��ده از سوی آنان
نیز اثرگذار است.
صع��ود قیمت هر ش��انه تخممرغ به ح��دود 49هزار
تومان طی هفته جاری در خراس��ان رضوی در حالی
رقم خورد که همچنان متولیان امر تولید در این بخش
و نیز مدیران س��ازمان جهاد کشاورزی استان بر تولید
و عرضه محصول به نرخ مصوب هر کیلوگرم 16هزار و
900تومان اصرار دارند.
اس��تان خراس��ان رضوی که با ۱۵میلیون و ۸۰۰هزار
واح��د دامی و تولید س��االنه افزون ب��ر یک میلیون و
۴۰۰ه��زار تن محصول در ح��وزه دام و طیور نه تنها
رتب��ه برتر را در کش��ور دارد ،بلکه رتبههای متعدد در
زیرمجموعهه��ای ای��ن بخش از تولی��د و تأمین مواد
غذایی ایران را داراس��ت ،شاهد اوج تنشها در عرصه
تولید و عرضه این ماده پروتئینی نیز است.
خراسان رضوی با تولید ساالنه ۱۴۰هزار تن تخممرغ
حدود ۱۴درصد نیاز کش��ور را تأمین میکند و پس از
تهران دومین منبع تأمینکننده این ماده پروتئینی در
ایران نیز است .بهطور معمول ساالنه افزون بر ۵۰هزار
تن از تولید تخممرغ خراس��ان رضوی مازاد بر مصرف
اس��تان اس��ت .بر این اس��اس ۲۲۰تن از تولید روزانه
۳۸۴تن تخممرغ خراس��ان رضوی در داخل استان به
مصرف میرس��د .اینک در حالی که اخباری مبنی بر
کاهش حجم تولید تخممرغ منتشر و افزایش قیمتها
موجب فش��ار مضاعف بر اقتصاد خانوار شده ،مدیران
دس��تاندرکار تولید این ماده غذایی و تولیدکنندگان
این حوزه ،میزان تولید را در حد تأمین نیاز میدانند و
مشکل اصلی را در بازار عنوان میکنند.

حس��ن جعفری افزود :با توجه به تأمین ۱۰۰درصدی
نه��اده واحدهای م��رغ تخمگذار تهی��ه و تأمین این
محصول به نرخ مصوب انجام میش��ود و علت هرگونه
افزایش قیمت در عرضه متوجه بخش بازار و متولیان
آن است.
وی ادامه داد :طی هماهنگی با اتحادیه مرغ تخمگذار،
اتحادیه خواربارفروش��ان و س��ازمان صنعت ،معدن و
تجارت تأمین تخم مرغ به نرخ مصوب به هر میزان که
نیاز بازار و درخواست باشد ،انجام میشود.
معاون بهبود تولیدات دامی س��ازمان جهاد کشاورزی
خراسان رضوی با بیان اینکه مشکلی در زمینه تأمین
تخمم��رغ به نرخ مصوب نداری��م و این محصول برای
عرض��ه به نرخ مص��وب در انبارها هم موجود اس��ت،
گفت :خرید تخمم��رغ از تولیدکننده و عرضه به بازار
به نرخ مصوب انجام میش��ود و علت هرگونه افزایش
قیم��ت بی��ش از کیلویی 16ه��زار و 900تومان برای
مصرفکننده را باید در بازار جستجو کرد.
وی افزود :سایر استانها از جمله استانهای خراسان
شمالی و سیستان و بلوچستان نیز که تخممرغ استان
خراسان رضوی را میخرند نیز به هر میزان نیاز داشته
باش��ند ،طبق روال گذشته با نرخ مصوب به آنان ارائه
میشود .جعفری ادامه داد :طی ۹ماه گذشته ۱۰۳هزار
و ۴۳۰تن تخممرغ در اس��تان تولید ش��ده است و به
صورت میانگین با احتساب تولید واحدهای غیرمجاز
روزانه بی��ن  ۴۳۰تا ۴۴۰تن تخممرغ در این اس��تان
تولید میش��ود .وی گفت :مصرف روزانه تخممرغ در
اس��تان ۱۸۵تن است که ۴۵تن آن در بخش صنعتی
مصرف میشود و بقیه به مصرف خانوار میرسد.

مشکل تأمین تخممرغ نداریم
در همین ارتباط معاون بهبود تولیدات دامی سازمان
جهاد کش��اورزی خراس��ان رضوی به ایرنا گفت :هیچ
مش��کلی برای تأمین تخممرغ با ن��رخ مصوب در این
استان وجود ندارد.

منفعت اصلی در جیب دالالن است
مدیرعامل اتحادیه مرغ تخمگذار خراسان رضوی نیز
با بیان اینکه هماکنون ش��بکه داللی در بازار منفعت
اصل��ی را میبرد ،گفت :ما ه��ر کیلوگرم تخممرغ را با
احتساب ۱۵درصد سود متعارف که البته استاندارد آن

لزوم افزایش نظارت بر بازار
کارش��ناس مس��ئول اداره نظارت بر کاال و خدمات س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی گفت:
به محض افزایش قیمت تخممرغ ش��بکه نظارت بر بازار فعال ش��د و هماکنون در حال مدیریت و نظارت بر
وضعیت بازار هستیم.
عباس اخوان افزود :عالوه بر آن با برگزاری جلسه با تأمینکنندگان و توزیعکنندگان استان تصمیم گرفته شد
روزانه حدود ۲۰۰تن تخممرغ در استان به نرخ مصوب عرضه شود.
وی ادامه داد :طبق گزارش��ات دریافتی این امر موجب کاهش س��ه تا چهار هزار تومانی قیمت هر کیلوگرم
تخممرغ در بازار شده است .کارشناس مسئول اداره نظارت بر کاال و خدمات سازمان صنعت ،معدن و تجارت
خراسان رضوی گفت :در حال حاضر قیمت مصوب هر کیلو تخممرغ 16هزار و 900تومان است و مغازهداران
باید به همین قیمت محصول خود را عرضه کنند.
وی افزود :البته برخی واحدها فاکتور خرید به قیمت بیشتر دارند و همین امر موجب ارائه محصول به نرخ
باالتر شده است .اخوان با بیان اینکه مردم تخلفات را از طریق سامانه ۱۲۴گزارش دهند ،ادامه داد :با توجه
به وجود زمینه برای سوءاستفاده افراد سودجو و فرصتطلب ،بررسی و نظارت از سوی تعزیرات حکومتی نیز
انجام میشود .وی با اشاره به نقش عامل «مقاومت در بازار» در گرانی تخممرغ گفت :در حوزه اقتصاد وقتی
فروشنده کاالیی را گران میخرد ،با ارزانشدن آن تمایلی به عرضه ارزانتر ندارد و به همین ترتیب مقاومت
در بازار ش��کلمیگیرد؛ بنابراین راهکار فعلی این اس��ت که اجازه دهیم کاالیی که به قیمت گذشته و گران
خریداری شده ،عرضه شود و به اتمام برسد .کارشناس مسئول اداره نظارت بر کاال و خدمات سازمان صنعت،
معدن و تجارت خراسان رضوی افزود :درعین حال باید با عرضه تخممرغ به نرخ مصوب از مصرفکنندگان
نیز حمایت شود تا بتوان پس از مدتی بازار و قیمت را به نرخ متعادل و مصوب رساند.
در دنیا ۲۵درصد است ،معادل کیلویی 14هزار تومان
در مرغداری عرضه میکنیم.
سیدحس��ین موس��وینژاد اف��زود :در ح��ال حاضر با
هدف کاهش دخالت ش��بکههای داللی و برای اینکه
تخممرغ با قیمت مصوب به دست مصرفکننده برسد،
اقدام به عرضه مس��تقیم این محص��ول بین اصناف و
بازار کردهایم.
وی ادام��ه داد :تولیدکنن��ده و کش��اورز ب��ه دنب��ال
گرانفروش��ی نیستند و ماههاست که عدم کارشناسی
صحی��ح قیمت تخممرغ را عامل کاه��ش تولید اعالم
کردهایم و مقص��ر هم تولیدکننده نیس��ت .این فعال
حوزه تولید تخممرغ گفت :در حال عرضه تخممرغ به

واحدهای پخش به قیمت کیلویی 14هزار و 700تومان
هس��تیم ،اما شبکه فاسدی در این میان وجود دارد که
قیم��ت را ب��ه کیلویی  22ت��ا 25هزار تومان رس��انده
اس��ت .وی افزود :س��ود مرغدار ۱۵درصد ،سود عوامل
پخش س��ه درصد و س��ود مغازهدار ۱۰درصد است که
در نهایت هر کیلوگ��رم تخممرغ را به کیلویی 16هزار
و 900تومان برای مصرفکننده میرس��اند ،اما معلوم
نیست مابهالتفاوت این مبلغ تا 25هزار تومان به جیب
چه کسی میرود که بهطور حتمی دالالن هستند.
موس��وینژاد ادام��ه داد :طی یک هفته اخیر ش��بکه
نظارتی س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت استان وارد
عرصه ش��ده اس��ت .وی با بیان اینکه مش��کلی برای

عرض��ه تخممرغ به نرخ مص��وب نداریم ،گفت :گرچه
ب��ه صورت میانگین از ابتدای امس��ال ب��ا افت و خیز
در هزینههای تولید ش��اهد متضرر ش��دن مرغداران
هس��تیم ،اما همچنان تولید و عرضه به نرخ مصوب در
حال انجام است.
مدیرعامل اتحادیه مرغ تخمگذار خراسان رضوی علت
افزای��ش قیمت این محصول را افزایش تقاضا در فصل
س��رما و مصرف زیاد تخممرغ دانست و افزود :عالوه بر
آن کاهش تولید نیز مهمتری��ن عامل افزایش قیمت
اس��ت .وی ادام��ه داد :مرغداران به دلیل مش��کالت
گذش��ته و کمبود نه��اد ه که موجب کاهش ش��دید
جمعیت طیور ش��د و نیز حذف واحدهای غیرمجاز از
تأمین نهاده دولتی انگیزه تولید را از دست دادهاند.
موسوینژاد گفت :همه این موارد در کنار هم به کاهش
تولید منجر ش��د و در کن��ار آن افزایش مصرف ایجاد
تنش در بازار این محصول را موجب شد.
میزان تأمین نهادههای دولتی ۸۰درصد است
در حال��ی که مع��اون بهب��ود تولیدات دام��ی جهاد
کش��اورزی خراس��ان رضوی میزان تأمین نهاده مورد
نیاز مرغداران این استان را ۱۰۰درصد اعالم میکند،
مدیرعامل اتحادیه مرغ تخمگذار خراسان رضوی این
میزان را ۸۰درصد میداند.
وی اف��زود :طبق اع�لام باید ۱۰۰درص��د نهاده مورد
نیاز تأمین ش��ود ،اما به دالیل مش��کالت سیستمی و
ثبتنام��ی ۸۰درصد آن تأمین میش��ود و واحدهای
دارای مشکل در این زمینه باید برای حل مشکل خود
به تهران مراجعه کنند.
موس��وینژاد ادام��ه داد :اختی��ارات در توزیع نهاده از
استان گرفته ش��ده و به همین دلیل هر مرغدار برای
حل مشکل خود باید بهطور مستقیم به تهران مراجعه
کند که این امر کار را سخت کرده است.
وی گفت :می��زان تولید تخممرغ طی ۹ماه گذش��ته
نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۵درصد کاهش داشته
که این وضعیت بر قیمت محصول تأثیرگذار بوده است.
مدیرعامل اتحادی��ه مرغ تخمگذار خراس��ان رضوی
راه��کار کوتاهمدت ب��رای مدیریت قیم��ت تخممرغ
را نظارت و کنترل ش��بکه واس��طه و دالالن دانست و
افزود :تداوم تولید به موضوعاتی از جمله تأمین جوجه
ی��کروزه هم بس��تگی دارد که در ح��ال حاضر دچار
مشکل در این بخش هستیم.
تشکیل ۱۶۰پرونده گرانفروشی تخممرغ
در مشهد
مدیر بازرس��ی و نظارت بر اصناف مشهد هم گفت :از
زمان ابالغ مصوبه کارگروه تنظیم بازار اس��تان مبنی
بر رعایت قیمت مصوب تخممرغ تاکنون ۱۶۰پرونده
تخلف صنفی در زمینه گرانفروش��ی تخممرغ در این
شهر تشکیل شده است.
امیر دل��داری اف��زود :کارگروه تنظیم بازار خراس��ان
رضوی در آخرین نشست خود در هفته گذشته قیمت
هر کیلوگرم تخممرغ برای مرغداری را ۱4هزار ،برای
توزیعکنندگان 14ه��زار و  ۵۰۰و برای مصرفکننده
16ه��زار و 900تومان تعیین کرده و این قیمتها نیز
مالک نظارت قرار گرفته است.
وی ادامه داد :بر این اس��اس ۲۰۰تُن تخممرغ از سوی
اتحادیه مرغ تخمگذار خراس��ان رضوی بین شماری
از عام�لان فروش زیرپوش��ش اتحادیهه��ای خواربار
فروش��ان ،مرغ و تخممرغ و ماهی و مواد لبنی مشهد
توزیع ش��ده ت��ا آن را با قیمت مصوب ه��ر کیلوگرم
16هزار و 900تومان به فروش برسانند .مدیر بازرسی
و نظارت بر اصناف مش��هد گفت :صنوفی که تخممرغ
را از اتحادی��ه مرغ تخمگذار خراس��ان رضوی دریافت
کردهان��د ،بنری مبن��ی بر عرضه تخمم��رغ با قیمت
مصوب سر در مغازه خود نصب کردهاند.
وی افزود :س��ایر اصن��اف نیز ملزم ب��ه رعایت قیمت
مصوب در عرضه تخممرغ هس��تند و با گرانفروش��ی
در این زمینه برخورد قانونی میشود.

