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شکست انجمن جوجه یکروزه 
در مقابل شرکت میالد مبتکر شرق

نام شرکت میالد مبتکر شرق نامی است  که تقریباً در شروع 
هر پاییزی و قبل از آغاز نمایشگاه بین المللی تهران و کنار نام 
انجمن، اتحادیه و تعاونی هایی که در طول سال عملکرد آنها 
خوراک خبری رسانه ها است چند روزی به گوش می رسد و 
از  خبری  دیگر  آینده  یکسال  تا  تهران،  نمایشگاه  ازپایان  پس 

آن نیست.
علی رغم اینکه به گفته تمامی کارشناسان، آنفوالنزای پرندگان 
همیشه وجود داشته و فعاًل غیرقابل مهار است و فقط می توان 
میزان ضرر و خسارت آن را کاهش داد، پاییز سال 1396 اوج 
حمله انجمن جوجه یکروزه به مجری برگزاری نمایشگاه تهران 
بود. نمایشگاهی که هر سال داستان و تاریخچه ای را از قبل از 
نمایشگاه آغاز می کند و در پایان روز آخر نمایشگاه همه چیز 

فراموش می شود.
چندین سال است انجمن جوجه یکروزه کشور قصد دارد این 
نمایشگاه را با مدیریت خود و با شعار اتحاد تشکل ها به عنوان 
که  کند  برگزار  یکروزه  جوجه  انجمن  زیردست  اجرائی  بازوان 

هیچ زمان موفق به دریافت مجوز برگزاری این نمایشگاه نشد.
گوئی عدم موفقیت این انجمن در کسب موافقت مجری نمایشگاه 
برای واگذاری این رویداد بزرگ به دست انجمن جوجه یکروزه 
در سال 96 برای انجمن جوجه یکروزه یک شانس بزرگ بود، 
چرا که پس از عدم موفقیت انجمن در کسب مجوز؛ بالفاصله 
ارسال  و  رسیدیم  ایران  به  پرندگان  آنفوالنزای  توسعه  اوج  به 
سازمان  به  یکروزه  جوجه  انجمن  سوی  از  مختلف  های  نامه 
دامپزشکی و برگزاری جلسات خبری به صورت 10 روز یکبار با 
هدف حذف این نمایشگاه از تاریخ نمایشگاهی کشور و یا جبر 
توسعه  از  جلوگیری  دلیل  به  فوق  نمایشگاه  برگزاری  عدم  به 

آنفوالنزای پرندگان به نقطه اوج خود رسید.
اساتید  تقریباً  نمایشگاه  این  برگزاری  زمان  از  قبل  چند  هر 
دامپزشکی کشور و مدیران فنی تولید وحتی کارشناسان خبره 
ی این صنعت بزرگ و صنعت دامپزشکی بارها و بارها از شدت 
و بیش  بیماری در کشور کم  این  و موارد حضور  وقوع حادثه 
خسارت  یکروزه  جوجه  انجمن  ذن  به  اما  اند  کرده  صحبت 
برگزاری این نمایشگاه می توانست خیلی شدت دار و تخریب 
کننده باشد به همین علت انجمن تالش کرد تا با جمع کردن 
امضاء از انجمن های صنفی واتحادیه ها که عموماً مدیران آنها 
از دوستان قدیمی یکدیگر هستند و همیشه در این مواقع اتحاد 

خود را حفظ می کنند و به قدرت یکدیگر می افزایند، تا آخرین 
تالش های خود را برای جلوگیری از برگزاری این نمایشگاه به 
بهانه حفظ بهداشت فارم های تولیدی کشور انجام داد طوری 
که می توان گفت تا این روز، انجمن جوجه یکروزه تا این حد به 
یاری سازمان دامپزشکی کل کشور که تنها منبع رسمی اعالم 
بیماری آنفوالنزای پرندگان کشور است و بارها اعالم شده که 
هیچ سازمانی به غیر از سازمان دامپزشکی حق اظهار نظر در 
خصوص این بیماری و وقوع یا میزان کنترل آن را ندارد،نیامده 
بود و حتی در بعضی از رسانه های دولتی یکروز قبل از برگزاری 
نمایشگاه شاهد اعالم آنفوالنزای پرندگان و میزان خسارت وارده 
و اعالم میزان تلفات کشوری بودیم که یکروز پس از برگزاری 

نمایشگاه خبر فوق حذف گردید.

سه واحد اجداد گوشتی و دو واحد اجداد 
تخمگذار کشور با قدرت و برنامه های نمایشی 

خوبی در نمایشگاه حضور داشتند

با تالش انجمن جوجه یکروزه و یاری دوستان دبیر انجمن یا 
معاون دبیر انجمن که رؤسای سایر انجمن های مرتبط صنعت 
ملی  انجمن  مانند  آنها  از  برخی  و  دهند  می  تشکیل  را  طیور 
انجمن جوجه یکروزه کشور  طیور که که دبیر آن همان دبیر 
است و امضاء آن در نامه های صنفی به صورت جدا شمارش می 
شود؛ سازمان دامپزشکی مجبور به نوشتن یک توصیه نامه به 
مجری نمایشگاه شد که به وی توصیه کرده بود بهتر و مناسب 
است در تاریخ برگزاری نمایشگاه تجدید نظر شود که این نامه 
علی رغم سرعت کم روابط عمومی جهاد کشاورزی در توزیع و 
نشر سایر نامه های مشابه، در کمتر از چند ساعت اطالع رسانی 
وسیعی شد و فوق العاده سریع در کانالهای تلگرامی درج و نشر 
پیدا کرد تا جائی که  نزدیک به 10 روز به آغاز نمایشگاه بین 
المللی تهران، شایعه عدم برگزاری شانزدهمین نمایشگاه دام و 

طیور در بین فعالین این صنعت پخش شد.
عماًل این شایعه مجری نمایشگاه را به صورت جدی وارد گود 
مبارزه با انجمن جوجه یکروزه و دوستانش نمود و زحمات یک 
زیادی  هزینه  که  خبری  های  نشست  و  انجمن  گذشته  ماهه 
و  کرد  باطل  ساعت   24 ظرف  را  بود  کرده  وارد  انجمن  به  را 
را  خود  دوم  نامه  ساعت   20 از  کمتر  در  دامپزشکی  سازمان 

علی	حسینی	)	مدیرمسئول	(	
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در طول  که  نموده  تعهد  بود مجری  قید شده  آن  در  که  نمود  صادر 
برگزاری نمایشگاه تمهیدات بهداشتی را طوری چیدمان خواهد کرد که 

به توسعه بیماری آنفوالنزای پرندگان منجرب  نشود. 
دامپزشکی  سازمان  که  بود  غیرممکن  تعهدی  تعهد،  این  البته  صد 
ای  چاره  و  بود  کرده  قبول  را  آن  ظاهراً  خود  نامه  توصیه  کنار  در 

جز آن نداشت. 
در این بین  مشارکت کنندگان و غرفه داران که می دانستند این تعهد 
مرغداری  در صنعت  که  اقتصادی  رکود  علت  به  نیست،  انجام شدنی 
وجود دارد و این نمایشگاه می تواند کمکی به بازاریابی آنها نماید؛ به 
خود قبوالندند که نامه دوم منطقی تر است و آن  را اجرا کنند.از این 
رو شانزدهمین نمایشگاه دام و طیور ایران – تهران) 1396 (، با قدرت 
و  مدیران  و  مرغداران  و  تولیدکنندگان  و  گردید  برگزار  تمام  چه  هر 

مسئوالن زیادی از آن دیدن کردند.
رئیس هیئت مدیره انجمن جوجه یکروزه با غرفه ای بیش از 600 متر 
سراسری  اتحادیه  مدیره  هیئت  رئیس  کرد؛  نمایشگاه شرکت  این  در 
پیدا کرد و حتی در کنفرانس  نمایشگاه حضور  مرغداران گوشتی در 
بین المللی طیور که روز سوم نمایشگاه برگزار گردید سخنرانی کرد و 

از مجریان نمایشگاه تشکر نمود.
رؤسای اتحادیه سراسری در اکثریت روزها در سالن ها حضور داشتند؛ 
چندین واحد مادر گوشتی که عضو انجمن جوجه یکروزه بودند در این 

نمایشگاه غرفه های زیبا و بزرگی بر پا کردند.
سه واحد اجداد گوشتی و دو واحد اجداد تخمگذار کشور با قدرت و 

برنامه های نمایشی خوبی در نمایشگاه حضور داشتند.
 بانک کشاورزی که در نهایت باید پرداخت بیمه کشاورزی را مدیریت 

کند در نمایشگاه غرفه دار بود.
از سازمان دامپزشکی کل کشور هم بازدیدکننده در نمایشگاه حضور 

داشتند و هم معاونین آن به عنوان سخنران حضور داشتند. 
معاون دبیر انجمن جوجه یکروزه کشور از کسانی بود که در کنفرانس 

بین المللی طیور و نمایشگاه فوق شرکت داشت.
اکثر مدیران تولید جوجه یکروزه کشور از سالن ها و غرفه ها بازدید 

کردند و ...
خالصه اینکه شانزدهمین دوره از این نمایشگاه مجدداً با مجری گری 
تاریخ آن حتی یک روز و  برگزار گردید و  شرکت میالد مبتکر شرق 
یک ساعت تغییر نیافت و در جنگ برگزاری این نمایشگاه و بازی های 
روانی که قبل از شروع آن صورت گرفت، قدرتمندترین انجمن صنعت 
مرغداری ایران که دبیر آن و هیأت مدیره آن دارای سوابق اجرائی و 
تصمیم گیری زیادی هستند نتوانستند به همراه تشکل های دیگر در 
حالیکه دست در دست یکدیگر داشتند، کوچکترین لطمه ای را به این 
نمایشگاه وارد کنند و در نهایت این لشگر صنفی صنعت مرغداری در 

مقابل شرکتی بنام میالد مبتکر شرق، شکست خورد.

انتقاد از افزایش نامتعارف قیمت نهاده های دامی
معاون وزیر جهاد با انتقاد شدید از افزایش نامتعارف قیمت نهاده های 
و کنجاله سویا،  به ذرت  ای  مبادله  ارز  به رغم تخصیص  دامی گفت: 
این محصوالت با قیمت غیر منطقی به دست تولیدکنندگان می رسد.

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی،  حسن رکنی در واکنش به افزایش 
بی رویه قیمت نهاده های اصلی دام و طیور از دستگاه های نظارتی و 
ذی ربط خواست به این موضوع ورود پیدا کرده و قیمت این نهاده ها 
را به صورت کارشناسی شفاف کنند تا این محصوالت با قیمت منطقی 

در اختیار تولید کنندگان قرار بگیرد.
قیمت  به  نباید  تومانی  کیلویی900  ذرت  که  این  به  اعتراض  با  وی 
هر کیلو 1000 تومان عرضه شود، افزود: این افزایش قیمت بی رویه 
نهایی  محصول  قیمت  افزایش  و  کنندگان  تولید  زیان  و  ضرر  موجب 

طیور و دام می شود.
رکنی با بیان این که نزدیک به دو ماه پیش، وقفه ای در تخصیص ارز 
داشت:  اظهار  افتاد،  اتفاق  و کنجاله سویا  نهاده های ذرت  ای  مبادله 
پی  با  مبادله  ارز  و  این موضوع رسیدگی  به  خوشبختانه دولت سریع 
ها  نهاده  این  واردات  برای  کشاورزی  جهاد  وزارت  جدی  های  گیری 

اختصاص پیدا کرد.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اذعان به این که 
دولت از طریق اختصاص ارز مبادله ای به نهاده های اصلی دام و طیور، 
حمایت های وسیع و الزم را از تولید کنندگان دام و طیور انجام می 
تولید  بین،  واسط  های  حلقه  گاهی  گفت:  بیشتر  توضیحی  در  دهد، 
کنندگان و تامین کنندگان از مبادی ورودی تا واحد های تولیدی به 
نیاز غذایی مردم  و  بر مصالح  آنها  گونه ای عمل می کنند که منافع 

سایه می اندازد.
وی درباره میزان تخصیص ارز مبادله ای به نهاده های ذرت و کنجاله 
سویا تصریح کرد: برای هر کشتی به میزان باری که از این محصوالت 
دارد، ارز مبادله ای اختصاص می یابد و از این رو دستگاه های نظارتی 

باید مشخص کنند وارد کنندگانی که کشتی های 50 و 60 هزار تنی 
نهاده دام و طیور وارد کشور می کنند چرا این محصول را با قیمت باالتر 

از بازار به تولید کنندگان عرضه می کنند.
رکنی با اشاره به فعالیت 23 هزار واحد طیور در کشور اظهار داشت: 
تولید  های  نهاده  نیاز  درصد   15 از  کمتر  دام  امور  پشتیبانی  شرکت 
کنندگان را تامین می کند و 85 درصد واردات توسط بخش خصوصی 

انجام می گیرد.
وی افزود: آنچه که مربوط به وظایف شرکت پشتیبانی امور دام است، 
انجام شده و اخیرا به منظور تعدیل قیمت نهاده های دام و طیور و تقویت 
تشکل ها تصمیم گرفته شده که بخشی از نهاده های مورد نیاز به طور 
مستقیم توسط شرکت پشتیبانی امور دام در اختیار تشکل ها قرار گیرد 

و آنها هم نیاز تشکل های استان های مختلف را بر طرف کنند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که نزدیک به 26 تا 27 کیلو 
گرم گوشت مرغ به طور سرانه در سبد غذایی مردم قرار می گیرد، گفت: 
این محصول در تامین پروتیین مورد نیاز مردم نقش مهمی دارد و حمایت 

دولت از تولید گوشت مرغ برای بهبود سبد غذایی مردم موثر است.
وی ادامه داد: تولید کنندگان طیور با استرس ها و مشکالت متعددی 
کم  بسیار  آنها  سود  حاشیه  که  آن  ضمن  هستند  روبرو  تولید  برای 
ناگهانی قیمت نهاده ها موجب ضرر و زیان این قشر  افزایش  است و 

زحمتکش می شود.
رکنی در مورد تولید نهاده های دام و طیور در داخل کشور نیز تصریح 
کرد: ساالنه پنج تا شش میلیو تن ذرت وارد کشور می شود و ذرت و 
نیاز خوراک  تولید می کنیم پاسخگوی  کنجاله سویایی که در داخل 
بلند مدت معاونت  برنامه های  از  بخش دام و طیور ما نیست و یکی 
روغنی  های  دانه  و  غالت  تولید  کشاورزی،  جهاد  وزارت  زراعت  امور 
است تا بتوانیم در افق آینده بخش بیشتری از نیاز کشور را در داخل 

را تامین کنیم.

مهر
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در سایه سکوت مسئوالن سازمان دامپزشکی، شیوع بیماری آنفلوانزای 
پرندگان صنعت مرغداری را از پا انداخته و گفته می شود اقدامات انجام 

شده به هیچ عنوان رضایت بخش نیست.
آنفلوانزای فوق  در میان سکوت مسئوالن سازمان دامپزشکی، جوالن 
حاد پرندگان، صنعت مرغداری از پا انداخته است. طی 10 روز گذشته 
اند  بیماری شده  این  نیز درگیر  قم  استان  تولیدی در  واحد  حدود 6 
استانهای  حاضر   درحال  برسد؛  مورد   6 به  آلوده  استانهای  تعداد  تا 
آذربایجان شرقی، قزوین، البرز، تهران، مازندران و قم آلوده به آنفلوانزای 

فوق حاد پرندگان هستند.
به گفته فعاالن بخش خصوصی، طی حدود 3 ماه گذشته نزدیک به 11 
میلیون قطعه مرغ بر اثر این بیماری در کشور معدوم شده اند که رقم 
مذکور، نگران کننده است. از طرفی طی هفته های گذشته قیمت تخم 
مرغ در بازار افزایش زیادی داشته و نرخ هر شانه تخم مرغ به حدود 15 
تا 16 هزارتومان و قیمت هر عدد تخم مرغ تا حدود 600 تومان رسیده 
است  که گفته می شود یکی از دالیل این گرانی، معدوم شدن جمعیت 

زیادی از مرغ های تخم گذار است.
در همین زمینه ناصر نبی پور، رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم 
گذار استان تهران، با بیان اینکه علت اصلی گرانی تخم مرغ در بازار این 
مساله است، گفت: معدوم شدن 11 میلیون قطعه مرغ، مساوی با 600 
تن تخم مرغ در روز است که رقم کمی نیست، متاسفانه دولت کمکی 

به تولیدکنندگان نمی کند.
 کارشناسان معتقدند اقدامات انجام شده در زمینه کنترل و جلوگیری 
از گسترش این بیماری در کشور رضایت بخش نیست و نگران شیوع 
آن در دیگر قطب های تولید هستند، که در این صورت، چالش های 

زیادی را برای صنعت مرغداری و تولیدکنندگان ایجاد خواهد کرد.

بیماری گسترش یافت، چون اقدامی نکردند
در همین زمینه سید فرزاد طالکش، دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم 
گذشته  سال  از  بیماری  اینکه  به  باتوجه  اظهارداشت:  هم  ایران  گذار 
در  محلی  و  بومی  پرندگان  در  آن  عالئم   و  داشت  وجود  کشور  در 

تابستان پیدا شده بود، باید اقدامات اساسی در این زمینه صورت می 
گرفت که متاسفانه این کار انجام نشد؛ در زمینه آموزش روستائیان و 
بیماری در مرغ های محلی و  کانون یابی در شمال  مرغداران، پایش 
از  به منظور جلوگیری  اینکه  انجام می شد ضمن  اقداماتی  باید  کشور 
انتقال  بیماری از شمال به مرکز کشور باید سد دفاعی بسیار قوی پیش 

بینی می شد که هیچ کدام از این اقدامات صورت نگرفت.
بوده   دامپزشکی  سازمان  کارها  این  انجام  مسئول  اینکه  بیان  با  وی 
را  اقدامات  این  تواند  نمی  تنهایی  به  افزود: سازمان دامپزشکی  است، 
انجام دهد، دستگاه ها و نهادهایی چون محیط زیست، قوه قضاییه و 
نیروی انتظامی نیز باید در این زمینه دامپزشکی را یاری کنند؛ ضمن 
اینکه مهم ترین مساله اعتبار نقدی است، وقتی سازمان دامپزشکی 8 
ماهه  اول سال یک ریال برای آنفلوانزا بودجه نداشته است، چه اقدامی 

می توانسته انجام دهد؟
به گفته دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران، اعتباری هم که 
االن، جهت هزینه های معدوم سازی و ... در اختیار سازمان دامپزشکی 
قرار داده شده، پول نقد نیست و به صورت اوراق است، آیا این سازمان می 
تواند به کارگری که کار معدوم سازی را انجام می دهد اوراق بورس بدهد!؟

طالکش در پاسخ به این سوال که چرا سازمان دامپزشکی هنوز شیوع 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان را رسما اعالم نکرده است؟، اضافه کرد: 
مسئوالن این سازمان اعالم کرده اند هرگونه اطالع رسانی درباره این 
بیماری باید با مجوز ستاد ملی آنفلوانزا باشد؛ آنها حتما عضو ستاد و 

مجبور هستند که اصولی را رعایت کنند.

یکی از دالیل انتشار بیماری، عدم حذف شعاع کانون 
های آلوده است

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران با بیان اینکه سال گذشته 
سیاستی برای کنترل بیماری آنفلوانزای فوق حاد وجود داشت و آن این 
بود که در استان تهران وقتی یک مرغداری درگیری بیماری می شد، 
عالوه بر معدوم سازی واحد آلوده، طبق قانون تا شعاع سه کیلومتری 
آن را نیز حذف می کردند، ادامه داد: 2 میلیون مرغ به همین شیوه 

آوار آنفلوانزا بر سر مرغداران
زهرا	مهدوی	
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شعاع  در  مرغ  قطعه  میلیون   11.5 این حدود  بر  عالوه  شدند؛  حذف 
معدومی  و  حذف  میلیون   13.5 مجموع  در  شد؛  معدوم  نیز  آلودگی 
معدومی  میلیون   11 حدود  تاکنون  مهر  اول  از  امسال  اما  داشتیم 
داشتیم چرا که دولت پول برای حذف شعاع کانون های آلوده ندارد و 
یکی از دالیل انتشار بیماری نیز همین مساله است چراکه وقتی شعاع 

بیماری را حذف نکنید، کنترل آن سخت و بیماری منتشر می شود.

نگران درگیر شدن اصفهان هستیم
قیمت  افزایش  آیا  اینکه  درباره  از سخنان خود  وی در بخش دیگری 
تخم مرغ در بازار به بحث شیوع آنفلوانزا در کشور مربوط می شود؟، 
ادامه داد: بله، این مساله طبیعی است، البته بخشی از آن هم به مسائل 
حاشیه ای روز بر می گردد؛ طی هفته  گذشته صنایع غذایی و قنادی 
ها بخاطر شب یلدا، به بازار تخم مرغ هجوم بردند، که باعث افزایش 

بیش از حد قیمت این محصول شد.
این  به  استانها  آلوده شدن سایر  نگرانی درباره  اینکه  بیان  با  طالکش 
بیماری وجود دارد، اظهارداشت: نگرانی درباره قم زیاد بود که متاسفانه 
این استان درگیر شد، نگران اصفهان هم هستیم، چون تبادالت میان 

قم و اصفهان زیاد است.
با آنفلوانزا رضایت  برای مقابله  انجام شده  اقدامات 

بخش نیست
وی با اشاره به اینکه اقداماتی که برای مقابله با این بیماری انجام می 
شود، به هیچ عنوان رضایت بخش نیست، تصریح کرد: هنوز هیچ کار 

کند  جلوگیری  بیماری  شیوع  گسترش  از  باید  که  اقداماتی  و  خاص 
انجام نشده است.

دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران با بیان اینکه  البته آمادگی 
سازمان  اختیار  در  که  اوراقی  بر  عالوه  افزود:  است،  هایی حاصل شده 
دامپزشکی قرار داده شده، قول هایی نیز  در زمینه تامین اعتبارات به 
نیست؛ درحال حاضر همه  پول  االن مشکل  ولی  اند  داده  این سازمان 
دستگاه های مربوطه باید بایکدیگر با قدرت جلوی هرگونه تخلف، رفت 
و آمد بی مورد و مواردی مثل حمل مرغ زنده غیرمجاز، فروش پرندگان 
زنده محلی و غیره را بگیرند؛ در واقع نمی توان گفت کاری انجام نشده 
اما اقداماتی هم که شده به گونه ای نبوده که مانع گسترش بیماری شود.
طالکش همچنین کاهش صادرات تخم مرغ در سالجاری را مورد اشاره 
قرار داد و گفت: امسال مقدار بسیار کمی تخم مرغ  که اصال صادرات 
تلقی نمی شود به افغانستان صادر شده است ضمن اینکه به عراق حتی 

یک کیلوگرم صادرات هم نداشتیم.

آنفلوانزای پارسال قیمت صادراتی ما را غیررقابتی کرد
وی ادامه داد: بخاطر بیماری آنفلوانزایی که سال گذشته در کشور اتفاق 
پایه قیمت محصول  اعمال می شد،  باید  تولیدی که  افتاد و مدیریت 
مانند  رقیب  کشورهای  با  رقابت  قابل  که  رسید  حدی  به  ما  تولیدی 
ترکیه نبود؛ نه اینکه فضا بسته باشد فضا کامال باز بود ما فقط به دلیل 

بحث قیمتی نتوانستیم صادرات انجام دهیم.
به گفته طالکش میزان صادرات تخم مرغ در سال گذشته حدود 41 

هزارتن و امسال، تاکنون حداکثر 8 هزارتن بوده است.

واردات گوشت 

به سقف رسید

واردات گوشت قرمز در هشت ماهه امسال به حدود 90 هزار تن یعنی 
اعالم  کشاورزی  جهاد  وزارت  مسئوالن  از سوی  که  کشور  نیاز  سقف 
تر شدن  اضافه  برای  مذاکرات  که همچنان  حالی  در  رسید.  می شود، 

کشورهای صادرکننده و میزان صادرات گوشت به ایران ادامه دارد.
بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی در 
هشت ماهه نخست امسال بیش از 87 هزار و 780 تن گوشت قرمز به 
ارزشی بالغ بر 390 میلیون و 720 هزار دالر از کشورهای مختلف وارد 
شده است که از نظر وزنی 46.52 درصد و از نظر ارزشی 55.36 درصد 
رشد را نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته نشان می دهد. بر 
اساس این آمار، هر کیلوگرم گوشت قرمز وارداتی به صورت میانگین 
با در نظر گرفتن قیمت میانگین  4.4 دالر به کشور وارد می شود که 
حدود 3500 تومانی برای نرخ ارز می توان گفت که هر کیلوگرم گوشت 

وارداتی حدود 15 هزار تومان قیمت دارد.
این میزان از واردات گوشت نشان می دهد که کسری نیاز کشور تامین 
شده است و دیگر نیازی به واردات آن نداریم چرا که حسن رکنی - 
معاون وزیر جهاد کشاورزی - در این باره به گفت: برای تامین نیاز مردم 
به گوشت قرمز به عنوان یکی از محصوالت پروتئینی اساسی به حدود 
900 هزار تن گوشت در سال نیازمندیم که 820 هزار تن آن معادل 
90 درصد نیاز بازار در کشور تولید می شود و مابقی نیاز 10 درصدی 
)حدود 100 هزار تن( را نیز می توانیم از دیگر کشورها تامین کنیم اما با 
توجه به اینکه 90 درصد نیاز داخلی از محل تولید تامین می شود، همه 
نگاه وزارت جهاد کشاورزی حمایت  از تولیدکننده و نهایتا مصرف کننده 

در درجه اول است.
این در حالی است که نه تنها وزارت جهاد کشاورزی اعالم کفایت برای 
از  واردات  برای  توافقات جدید  از  بلکه  نمی کند،  قرمز  واردات گوشت 

کشورهای تازه وارد به بازار گوشت ایران برای صادرات این محصول 
خبر می رسد به گونه ای که مدیرکل دفتر ساماندهی توسعه تجارت

وزارت جهاد کشاورزی گفته است بر اساس توافقات صورت گرفته در 
پی سفر وزیر جهاد کشاورزی به روسیه و آستاراخان مقرر شد طرف 
مقابل بتواند مانند دیگر کشورها محصوالت مختلفی مانند گوشت به 

ایران صادر کند.
به گفته جمال مدرسی، گوشت گوسفندی که از روسیه به ایران صادر 
می شود به صورت گرم و منجمد است به گونه ای که با توجه به نزدیک 
ترانزیت  یا  هواپیما  وسیله  به  از کشتار  دو کشور، پس  مرزهای  بودن 
تامین  برای  محدودیتی  هیچ  گرچه  و  می شود  ایران حمل  به  زمینی 
گوشت از روسیه مانند دیگر کشورها مشخص نشده است، اما در این 
بازار رقابتی، قیمت حرف اول را می زند. از سوی دیگر ایران براساس 
اقدام  قرمز  گوشت  واردات  به  نسبت  کالن  سطح  در  خود  نیازمندی  

می کند که قطعا بیش از نیاز نخواهد بود.
نباید  دیگر  کشاورزی  جهاد  وزارت  که  می رسد  نظر  به  اساس  این  بر 
نسبت به واردات گوشت قرمز اقدام کند، چرا که به حد کفایت وارد شده 
و حتی اگر از امروز واردات آن را ممنوع کند یا برای آن محدودیت هایی 
ایجاد کند، ثبت سفارش های گذشته آنقدر هست که در ماه های پیش 

رو واردات را به بیش از 100 هزار تن برساند.

ایسنا
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فضـوالت طیـور، منبع 
جـدیدی از انـرژی 

تجـدید پـذیر
بر اساس پژوهشی که اخیرا انجام شده است، فضوالت طیور در آینده 
مورد  الکتریسیته،  و  گرما  تولید  برای  سوخت،  عنوان  به  نزدیک  ای 

استفاده قرار می گیرند.
زمینه  در  طیور،  دیگر  و  ها  جوجه  ها،  بوقلمون  شده  فرآوری  مدفوع 
تولید برق، می تواند جایگزین تقریبا 10 درصد سوخت زغال شود و در 
نتیجه، پخش گازهای گلخانه ای را کاهش دهد و به عنوان منبع انرژی 

جایگزین، مطرح شود.
اند که قرار دادن فضوالت  محققان انستیتوی زاکربرگ، اذعان داشته 
طیور در محیط زیست به صورت ایمن، به مشکلی بزرگ تبدیل شده 
بر  تواند پاسخی  اما تبدیل ضایعات طیور به سوخت جامد، می  است 

این مسئله باشد.
پژوهشگران، دو نوع سوخت زیستی را مورد ارزیابی قرار داده اند و دریافته 
اند که موثرترین سوخت جامد، از ضایعات طیور به دست می آید. آن 
ها تولید، سوخت و میزان پخش گاز بیوچار را بررسی کردند. بیوچار، از 
طریق گرم کردن آهسته زیست توده ها در دمای 450 درجه سانتی 
گراد در کوره ای حاوی زغال هیدروژنی و بدون اکسیژن، تولید می شود.

به  مرطوب  های  توده  زیست  به  گرمادهی  از طریق  هیدروژنی،  زغال 
از 250 درجه  بسیار کمتر  دمایی  در  این گرما دهی،  آید؛  وجود می 
سانتی گراد و تحت نوعی فشار صورت می گیرد که از یک روند به نام 
 )HTC کربنیزاسیون هیدروترمال یا زغالش هیدروترمال )به اختصار
استفاده می کند. فرآیند کربنیزاسیون هیدروترمال طی چند ساعت، 

فرآیند تشکیل زغال طبیعی را شبیه سازی می کند.
پروفسور آمیت گروس )Amit Gross(، رئیس بخش هیدرولوژی و 
که  داشت  اظهار  زاکربرگ،  انستیتوی  محیطی  زیست  میکروبیولوژی 
محققان دریافته اند که ضایعات فرآوری شده طیور مانند هیدروچار، به 

میزان 24 درصد، انرژی خام بیشتری تولید می کنند.

ادامه  در  وی 
»هیدروچار،  گفت: 

طیور  ضایعات  از  که 
تولید می شود، در دمای باال، ایجاد گرما می کند و 

می توان همانند ذغال از آن استفاده نمود. این 
امر، فاکتوری مهم در محسوب شدن آن به 

عنوان منبع انرژی تجدید پذیر، به حساب 
می آید.«

نشان  بار  اولین  برای  همچنین  محققان 
هیدروچار،  تولید  در  باالتر  دمای  که  دادند 

موجب کاهش شدید پخش گاز متان و آمونیاک 
می شود و میزان دی اکسید کربن و مونواکسید کربن 

را افزایش می دهد.
 به گفته پروفسور گروس، این تحقیقات کمک می کند تا 

پلی میان هیدروچار، به عنوان منبع بالقوه انرژی و توسعه و 
پیشرفت سوخت تجدید پذیر جایگزین، ایجاد شود«.

وی در پایان افزود: »یافته های ما می تواند به طور چشمگیری 
به کاهش پخش گازهای گلخانه ای مرتبط با تولید برق و ضایعات 

با  کشاورزی، کمک کند. الزم است آزمایش هایی در مقایس مزرعه، 
انجام  بتواند مطالعات  تا  انجام شود  راکتور کربنیزاسیون هیدروترمال 

شده در سطح آزمایشگاه را تایید کند.«

ITPNews	الملل	بین	بخش

مدیر بازرگانی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت که به 
زودی صادرات نخستین پارت واکسن های طیور این موسسه به کشور 
ترکیه  کشور  با  طیور  و  دام  های  واکسن  مشترک  تولید  و  افغانستان 

انجام می شود.
مسئوالن،  مدیران،  بر  عالوه  نمایشگاه،  برگزاری  روز   4 طول 
و  ها  هیئت  طیور،  و  دام  صنعت  فعاالن  و  ها  دامپزشکان،کلینیسین 
عراق،  افغانستان،  پاکستان،  هند،  از کشورهای  مختلفی  های  نماینده 
سوریه و ترکیه با حضور در غرفه موسسه رازی، در ارتباط با نحوه تامین 

واکسن از این موسسه بحث و تبادل نظر انجام شد.
وی با اشاره به حضور معاون سازمان غذا و دارو)کیمادیا( و مدیرکل فنی 
و ثبت وزارت بهداشت کشور عراق در غرفه موسسه رازی اظهار داشت: 
با رئیس موسسه درباره توسعه همکاری  هیئت عراقی طی گفت وگو 
های مشترک و تامین نیاز این کشور به سرم های ضد مارگزیدگی و 
اینکه  کردند ضمن  مذاکره  انسانی  های  واکسن  سایر  و  زدگی  عقرب 
اکنون آنتی سرم های ضد مار و عقرب از موسسه رازی به این کشور 

صادر می شود.

طاهری با اشاره به معرفی نماینده رسمی توزیع واکسن های موسسه 
های  واکسن  ثبت  با  نمایندگی  این  افزود:  افغانستان،  در کشور  رازی 
موسسه رازی در وزارت کشاورزی افغانستان، کار توزیع و فروش واکسن 
های موسسه را انجام می دهد و به زودی نخستین پارت واکسن های 

طیور موسسه به این کشور ارسال خواهد شد.
تدریج  به  کشور،  آن  در  مناسب  زمینه  به  توجه  با  اینکه  بیان  با  وی 
شاهد صادرات واکسن های دامی نیز خواهیم بود، درباره همکاری این 
موسسه با کشورهای هند و پاکستان نیز از انجام مذاکرات نهایی برای 
صادرات واکسن های طیور این موسسه به کشور پاکستان سخن گفت 
و اضافه کرد: در مورد واکسن های مورد نیاز هندوستان صحبت های 
مقدماتی در ارتباط با تامین واکسن های دام، طیور و حتی انسانی انجام 

شده که امیدواریم به نتیجه نهایی برسد.
برای صادرات  از کشور سوریه  از درخواست هیئتی  طاهری همچنین 
واکسن های طیور و تخم مرغ اس پی اف )SpF( این موسسه به سوریه 
و گفت وگو با مدیرعامل شرکت وتال ترکیه برای تولید مشترک واکسن 

های دام و طیور خبر داد.

صادرات نخستین پارت واکسن طیور تولیدی موسسه رازی به افغانستان
نوشین	طهماسبی
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افزایش قیمت علوفه و راکد بودن بازار فروش شرایط را برای دامداران 
سخت کرده است و در صورتی که شرایط به همین منوال پیش رود 

بسیاری از دامداری ها تعطیل خواهند شد.
عنصر  و  کشور  هر  برای  مهم  مولفه های  از  یکی  غذایی  امنیت  تامین 
اصلی سالمت فکری، روانی و جسمی جامعه است. ناامنی غذایی موجب 

قحطی و نابودی مردمان یک کشور می شود.
 دامداران با تولید گوشت قرمز نقش بسزایی در تامین امنیت غذایی و 
سالمت جامعه دارند و حمایت از این قشر کمک می کند تا جامعه با 

چالش کمتری به مواد پروتینی دست پیدا کند.
شهر »داودآباد« در 32 کیلومتری شمال شرقی اراک واقع شده و بالغ 
بر 6 هزار نفر جمعیت دارد. شهری که در سال 82 بر اساس تصمیمات 

تقسیمات کشوری به شهر تبدیل شد.
این شهر ظرفیت باالیی در عرصه دامپروری داشته و با بیش از 15 
هزار رأس دام سنگین و 100 هزار رأس دام سبک، یکی از مهم ترین 
کشور  حتی  و  مرکزی  استان  در  شیر  و  گوشت  تولید  های  قطب 

محسوب می شود.
به رغم ارتقای سیاسی و اجتماعی داودآباد همچنان دامپروری سنتی در 
بافت مسکونی این شهر خودنمایی می کند و نقش محوری »داودآباد« 

در تامین گوشت قرمز و شیر استان مرکزی همچنان پایدار است.
یک سوم  به  منطقه  این  های  دام  تعداد  اخیر  های  سال  در  چند  هر 
کاهش یافته است اما باز هم کمتر خانه ای را در این شهر می توان 

یافت که در آن دامی )گاو و گوسفند( نگهداری نشود.
از  خبر  و  ندارند  خوشی  روز  و  حال  که  است  سالی  چند  دامداران   
به  مختلف  نقاط  از  بیکاری  آن  پی  در  و  دامداری  واحدهای  تعطیلی 
گوش می رسد. و این روزها نیز دامپروری در این شهر کوچک نیز به 

زوال است.

افزایش دو پله ای علوفه؛ تیشه ای بر صنعت دامپروری
یکی از دامداران داودآباد گفت: چند سالی هست که در زمینه پرورش 
دام فعالیت می کنم باوجود اینکه از کار خود راضی هستم ولی در برخی 
موارد به دلیل شرایطی که برای دامدار پیش میاید و وضعیت را بحرانی 

می کند به مانند بقیه دامداران از همه چیز خسته می شوم.
وی با انتقاد از نبود ثبات در قیمت علوفه، اظهار کرد: در ماه های اخیر 

هر روز شاهد افزایش قیمت علوفه هستیم تا جایی که ناچار به خرید 
علوفه به دو برابر قیمت اولیه هم شده ایم.

علوفه)جو،  کیلوگرم  هر  قیمت  اینکه  به  اشاره  با  داودآبادی  دامدار 
...( بیش از یک هزار تومان افزایش  سبوس، نان خشک، یونجه، کاه و 
اوایل سال  که  است  حالی  در  قیمت  افزایش  این  گفت:  است،  داشته 
قیمت علوفه زیر یک هزار تومان بود و این گرانی ناگهانی شرایط را برای 

دامداران خیلی سخت کرده است.

بازار راکد دام انگیزه دامدار را گرفته است
قیمت  اینکه  به  اشاره  با  داودآباد  شهر  دامداران  از  دیگر  یکی 
یک  قیمت  افزود:  است،  داشته  چشمگیری  افزایش  گوساله پرواری 
یک  از  بیش  مدت  همین  در  گذاشته  سال  به  نسبت  پرواری  گوساله 
میلیون تومان افزایش داشته است اما متاسفانه قیمت دام سنگینی که 

دامدار به فروش می رساند هیچ تغییری نکرده است.
وی با تاکید بر اینکه بازار فروش دام راکد است، اظهار کرد: دامدار با 
زحمت های فراوان دام را به امید اینکه بتواند در بازار به فروش برساند 
پرورش می دهد ولی در زمان فروش به دلیل رکود بازار مشتری برای 

خرید وجود ندارد.
سختی  شرایط  دامداران  اینکه  بر  تاکید  با  داودآباد  شهر  دامدار  این 
باشد  به همبن منوال  اگر شرایط  داد:  ادامه  را پشت سر می گذارند، 

بسیاری از دامداری ها تعطیل خواهند شد.
بیان  از عدم حمایت مسئوالن دستگاه های ذی ربط،  گله مندی  با  وی 
کرد: نمی دانم کارکرد سازمان هایی مثل دامپزشکی و جهاد کشاورزی 
برای چیست؟ وقتی که هیچ کاری برای دامداران انجام نمی دهند و تنها 
بهره برداری می کنند،  عملکرد خود  گزارش  عنوان  به  دامدار  از تالش 
اینکه چه میزان گوشت قرمز در استان تولید و چند واحد دامپروری 

فعال هستند.
دامدار شهر داودآباد اضافه کرد: دامپزشکی در سال های گذشته دست 
کم اجرای طرح واکسیناسیون را اجرا می کرد ولی دیگر این طرح ها 

هم به ندرت انجام می دهند.
امیدواریم با حمایت های واقعی که از سوی مسئولین از کشاورزان صورت 

می گیرد شاهد رونق بیش از پیش این قشر زحمت کش جامعه باشیم.

بازار راکد دام، انگیزه دامدار را گرفته است

راه	دانا
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برنامه صدور فرآورده های 
شـتر به اروپـا را داریم

به  بویژه  آن  های  فرآورده  برای صادرات  پرورش شتر  کرد:  اعالم  وزارت جهادکشاورزی  بازرگانی  معاون 
اتحادیه اروپا در دستور کار است و از هیچ کشور اروپایی واردات این دام صورت نمی گیرد.

علی اکبر مهرفرد در آیین گشایش دهمین جشنواره و نمایشگاه محصوالت ارگانیک تهران افزود: ممنوعیتی 
برای واردات شتر وجود ندارد و واردات کمی داریم اما از هیچ کشور اروپایی این دام وارد نمی شود.

وی درباره آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران مبنی بر واردات شتر از کشورهایی مانند ایتالیا، آلمان و 
انگلیس تصریح کرد: منشا واردات شتر در کشور برخی بازارچه های مرزی استان سیستان و بلوچستان 

است که این دام ها پس از قرنطینه، وارد کشور می شوند.
مهرفرد ادامه داد: زمانی گوساله و گوسفند از این مرزها وارد کشور و ذبح می شد و امروز شتر نیز 

به آن اضافه شده است.
وی ادامه داد: خارجی ها به دنبال سرمایه گذاری در ایران برای پرورش شتر هستند، ما نیز از 
این موضوع استقبال می کنیم تا پس از سرمایه گذاری، مطابق مقررات کشورمان تولید و 

صادرات انجام شود؛ زیرا این امر موجب بهبود کسب و کار در کشور می شود.
تولید کاالها  از خودکفایی در  ایرنا، ساماندهی واردات و صادرات و حمایت  به گزارش 
بویژه محصوالت غذایی و دامی از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در 

سال 1392 ابالغ شد.
پس از آن، سال 1395 از سوی رهبر معظم انقالب »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« نام 

گرفت و امسال نیز )1396( »اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال«.
ایران با برخورداری از آب و هوای خشک و نیمه خشک، یکی از تولیدکنندگان شتر در 

جهان به شمار می رود.
در هفته های گذشته برخی رسانه ها به استناد آمارهای گمرک جمهوری اسالمی ایران 
ارزش  و  کیلوگرم  و 430  به وزن 25 هزار  انگلیس  از  امسال محموله شتر  مدعی شدند 
41960 دالر، یک محموله از ایتالیا به وزن 6هزار و 910 کیلوگرم و ارزش 11402 دالر و 

یک محموله از آلمان به وزن 24 هزار 190 کیلوگرم و ارزش 39914 دالر وارد شده است.
ترکیه،  جنوبی،  کره  چین،  از  همچنین  ایران  اروپایی،  کشور  سه  این  بر  عالوه  آمار،  این  طبق 

پاکستان، امارات و افغانستان نیز شتر وارد کرده است.
دهمین جشنواره و نمایشگاه تولیدات ارگانیک از بیست و دوم آذرماه تا اول دی ماه به مدت 10 روز در 

بوستان گفت وگوی تهران برگزار می شود.
این نمایشگاه همه روزه از ساعت 9 تا 21 میزبان عالقه مندان است.

هیات استانداردهای ملی ارگانیک امریکا »کشاورزی ارگانیک« را نظام مدیریت تولید اکولوژیکی تعریف 
کرده است که به تقویت و گسترش تنوع زیستی و چرخه های بیولوژیکی و فعالیت های بیولوژیکی خاک 

می پردازد.
این نظام بر پایه کمترین بهره برداری از نهاده های خارج از مزرعه و نیز اقدام های مدیریتی برای بازسازی 

نگهداری و تقویت توازن اکولوژیکی بنا شده است.
از 196 کشور دنیا، 179 کشور به کشت ارگانیک دست زده اند.

بر اساس آخرین آمار نهادهای بین المللی، در سال 2016 گردش مالی محصوالت ارگانیک 90 میلیارد بود 
و پیش بینی می شود در سال 2017 از مرز 100 میلیارد دالر بگذرد.

ایرنا     معاون وزیر کشاورزی:
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مهـاجرت سالیانه پرندگـان،
 تهدیدی برای مرغداران به حساب می آید

نگرانی  دچار  اغلب  تگزاس  مرغداران  پرندگان،  مهاجرت  آغاز فصل  با 
می شوند.

دکتر کریگ کوفال )Craig Coufal(، متخصص طیور بخش خدمات 
تهدید  که  داشت  اظهار  آمریکا،  تگزاس  ایالت  کشاورزی  گسترش 
آنفلوانزای پرندگان، به دلیل مهاجرت ساالنه انواع پرندگان وحشی به 

خصوص مرغ های دریایی، افزایش یافته است.
وی گفت: »اکنون زمانی از سال است که مرغداران، تعداد زیادی اردک 
و غاز در اختیار دارند و نگرانی زیاد وجود دارد که پرنده های مهاجر، از 
طریق انسان ها، افتادن در فارم، آلودگی هوا یا ارتباط مستقیم با این 
پرنده های خانگی، آن ها را به بیماری آنفلوانزا مبتال کنند. مردم باید 

مراقب این پرندگان مهاجر باشند«.
دکتر کوفال در ادامه گفت که بیماری آنفلوانزای پرندگان، اغلب برای 
پرندگان وحشی، کشنده و مرگبار نیست و سویه هایی که در سال های 
گذشته در آمریکا پیدا شده اند، نتوانسته اند انسان ها را مبتال بکنند؛ 
اما می توانند مشکالت زیادی را برای مرغداران ایجاد کنند زیرا در حال 
حاضر، هیچ درمانی برای این ویروس وجود ندارد. آنفلوانزای فوق حاد 
پرندگان، بیماری های شدیدی را به بار می آورد و میزان مرگ و میر را 
در پرندگان خانگی، باال می برد. اگرچه آنفلوانزای کم حدت پرندگان، 
فقط بیماری های غیر حاد را به وجود می آورد و میزان مرگ و میر در 

آن ها، بسیار پایین است.

ها  آن  اغلب  که  پرنده  میلیون   50 تقریبا  میالدی،   2015 سال  در 
به  میانه،  غرب  های  ایالت  در  بودند،  گذار  تخم  های  مرغ  و  بوقلمون 
دلیل ابتال به آنفلوانزا، از بین رفتند. قوانین تگزاس، نیازمند آن است تا 
گله های آلوده، گزارش شده و قرنطینه شوند. پرندگان آلوده، معدوم 

می شوند و جسد آنها، تحت شرایط خاصی از بین می رود.
وی ادامه داد: »بعد از آن که آزمایش آنفلوانزای پرندگان، مثبت اعالم 

شد، نقش دولت فدرال پر رنگ تر می شود و تنها راه مبارزه با وقوع 
آنفلوانزا، ریشه کن کردن طیور میزبان این ویروس است. تنها راه دست 
تدابیر  افزایش  معنای  به  این  و  است  پیشگیری  هدف،  این  به  یافتن 

امنیت زیستی می باشد«.
کوفال اظهار داشت: »هنوز به علت اولیه وقوع آنفلوانزا در سال 2015، 
پی برده نشده است اما محققان دریافته اند که سطح بهداشت انسان 

نیز در پخش بیماری، موثر است.
کوفال گفت: »یک سناریوی پذیرفته شده این است که شاید یک نفر، 
از آن که آن ها را وارد  یا غاز رفته بوده است و قبل  به شکار اردک 
فارم کند، نکات ایمنی را رعایت نکرده است. اگر در نزدیکی پرنده های 
وحشی قرار دارید، حتما باید تمامی کارها را از جمله حمام کردن و 

تعویض لباس ها را، طبق اصول بهداشتی انجام دهید«.
باید در طول فصل مهاجرت،  تولیدکنندگان،  اذعان داشت که  کوفال 
اقدامات مراقبتی خود را افزایش دهند. فصل مهاجرت، در ماه آوریل به 
پایان می رسد و پرنده ها به بخش های شمالی بازمی گردند. بیماری 
احتمال  زیرا  است  برانگیزتر  چالش  بسیار  زمستان،  فصل  در  آنفلوانزا 

زنده ماندن این ویروس در دماهای پایین، بسیار بیشتر است.

را  نکاتی  زیستی،  امنیت  اقدامات  مورد  در  کوفال 
یادآور شده است که عبارتند از:

• ایمن کردن مرغداری در برابر پرندگان وحشی، حیوانات خانگی و دام ها
•محدود کردن بازدیدکنندگان از مرغداری ها، به خصوص اگر اقدامات 

ضدعفونی، صورت نگیرد.
• اختصاص دادن کفش یا بوت مخصوص، برای استفاده در مرغداری ها

• شست و شو و ضدعفونی کردن تمامی وسایل و تجهیزات مشترک 
مانند ترازو، فیدرها و آبخوری ها.

•شروع برنامه های کنترل جوندگان و حشرات
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شانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی دام و طیور تهران از تاریخ 13 الی 16 آذر ماه 96 در محل نمایشگاه های بین 
المللی تهران برگزار گردید.این نمایشگاه در حاشیه های قبل از تاریخ برگزاری نمایشگاه دچار شایعه های،عدم برگزاری بود 
و به بهانه وجود بیماری آنفوالنزای پرندگان در ایران تالش های زیادی برای ضعیف نشان دادن استقبال از آن مطرح گردیده 

بود که توانست با نمره رضایت باالئی برگزار و پرونده امسال خود را نیز با کسب آرای موافق مشارکت کنندگان ببندد.

گزارش تصویری شانزدهمین نمایشگاه دام و طیور تهران 96
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خسارت آنفـلوآنزا به 
صنعت تخم مرغ

این بیماری چند سال است در کنار مرغداری ها کمین کرده و خیال 
دور شدن ندارد. آماری که دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران 
از وضعیت شیوع آنفلوآنزا در سال جاری اعالم می کند در کنار سخنانی 
که مرغداران در این باره می گویند، وضعیت نگران کننده ای برای آینده 

صنعت تخم مرغ ترسیم می کند.
شیوع آنفلوآنزا نخستین پیامدی که دارد، افزایش نرخ تخم مرغ است. 
تخم مرغ از حدود یک ماه پیش در مدار افزایش قیمت قرار گرفته و 
اکنون درب مرغداری ها، در مرز کیلویی 6 هزار تومان معامله می شود. 
مردم تخم مرغ را از خواربارفروشی ها دانه ای 500 و شانه ای 11 هزار و 
500 تومان می خرند و خبر ندارند در گروه های تلگرامی مرغداران، از 
حاال قیمت 7000 هزار تومانی – وسط مرغدارانی که فارم آنها قربانی 
آنفلوآنزا نشده - جشن گرفته می شود و حتی برخی با جرات سخن 
از تخم مرغ کیلویی 8 هزار تومان می کنند. فعاالن این حوزه معتقدند 
زنگ خطر کاهش شدید تولید تخم مرغ به صدا درآمده و تنها عاملی 
این  مصرف  کاهش  احتمال  باشد،  قیمت  متعادل کننده  می تواند  که 

محصول پرتقاضا توسط مردم است. 

نگرانی از آلوده شدن قطب های تولید تخم مرغ به 
آنفلوآنزا

بیان  با  تخم گذار  مرغ  سراسری  کانون  دبیرکل  طالکش،  فرزاد  سید 
اینکه نگرانی ما این است که قطب های تولید تخم مرغ در کشور مانند 
قم، اصفهان و سمنان امسال هم درگیر این بیماری شوند، اظهار داشت: 
در 20 سال اخیر، این بیماری 4 دوره در کشور اتفاق افتاده است. وی 
تاریخ، حدود 20 کانون  اینکه در سال گذشته در همین  به  با اشاره 
بیماری در کشور وجود داشت، گفت: امسال از ابتدای مهرماه تاکنون، 
بیش از 170 کانون آلوده داشته ایم که تقریبا 90 درصد آن مربوط به 

واحدهای صنعتی است و حدود 9.5 میلیون قطعه مرغ 
طی این 80 روز حذف شده اند. این در حالیست که در 
سال گذشته، در طول دوره بیماری 11.5 میلیون قطعه 
سازمان  اینکه  بیان  با  طالکش  بود.  شده  حذف  مرغ 
دامپزشکی کشور سال گذشته برای معدوم سازی حدود 
12 میلیون قطعه مرغ، نزدیک به 20 میلیارد تومان هزینه کرده 
عملیات هزینه شده  اجرای  برای  فقط  مبلغ  این  اضافه کرد:  است، 
و جدا از این، هزار و 500 میلیارد تومان به صنعت مرغداری کشور 

خسارت وارد شده است. 

تولیدکنندگان از زیر بار خسارت های سال گذشته کمر راست نکرده اند
تولیدکنندگان  اینکه  بیان  با  نیز  تخم مرغ  صنعت  کارشناس  یک 
تخم مرغ هنوز از زیر بار خسارت های سال گذشته آنفلوآنزا کمر راست 
نکرده اند، به »کسب وکار« می گوید: به نظر می رسد آنفلوآنزا امسال با 
شدت بیشتری در کشور شیوع پیدا کند و خسارت آن سنگین تر از 
نشدن  پرداخت  به  اشاره  با  معماری  احمد  باشد.  قبل  سال  خسارت 
خسارت معدوم شدن فارم های آلوده سال قبل توسط دولت، می افزاید: 
اگر خسارت سال گذشته و سال های قبل مرغداران پرداخت می شد 
اما  می کردند،  صنعت  این  در  بیشتری  سرمایه گذاری  تولیدکنندگان 
تولیدکنندگان  – خصوصا  کشور  تخم مرغ  تولید  بدنه  این خسارت ها 
در  این صنعت  در  و سرمایه گذاری  کرد  تضعیف  را   - کوچک مقیاس 

سال های اخیر کاهش پیدا کرده است. 

پیش بینی تداوم گرانی تخم مرغ 
وی با بیان اینکه با وجود کاهش قابل توجه گله های مرغ تخم گذار بر 
اثر آنفلوآنزا به دلیل سرمایه گذاری های انجام شده در سال های قبل و 
مجوزهای بی رویه بازار تخم مرغ در مقاطعی با مازاد تولید مواجه شده 
است، گفت: امسال این اتفاق کمتر افتاده و به نظر می رسد آنفلوآنزا 
تعادل عرضه و تقاضا را که پیش از این معموال به طرف عرضه سنگینی 
می کرد به طرف تقاضا سنگین کند و در ماه های آتی با کاهش شدید 
تولید تخم مرغ مواجه شویم. معماری با بیان اینکه واردات تخم مرغ در 
دستور کار مسئوالن نیست و نمی تواند اثر تعادلی فوری هم در بازار 
داشته باشد، افزود: تنها عاملی که می تواند مقداری از شیب قیمت کم 
کند، کاهش تقاضاست، اما در کوتاه مدت انتظار کاهش تقاضا نمی رود 
و ادامه روند کنونی گرانی تخم مرغ مخصوصا با توجه به افزایش قیمت 

نهاده ها، کامال قابل تصور است.

کسب	و	کار
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سبقت رشد نرخ دام از مرغ

رشد  متوسط  تاکنون   80 سال  از 
بهای گوسفند و گوساله زنده نسبت 
بیشتری  افزایش  زنده  مرغ  به 
داشته و حدود چهار تا پنج درصد 

باالتر بوده است.
سال  در  زنده  مرغ  قیمت  متوسط 
 566 و  چهارهزار  حدود  گذشته 
تومان به ازای هر کیلوگرم بوده است. 
ابتدای  ماه  شش  در  محصول  این  نرخ 
مردادماه  در  و  داشته  افزایشی  روند  سال 
 321 و  پنج هزار  یعنی  خود  مقدار  بیشترین  به 
تومان رسید. بعد از آن سیر نزولی داشت و در آبان ماه، 
پایین ترین مقدار خود )چهارهزار و 310 تومان( را تجربه کرد. 
اسفندماه  در  که  به طوری  روبه رو شد  افزایش مجدد  با  سپس 
مرغ زنده به طور متوسط، چهارهزار و 910 تومان در هر کیلوگرم 

به فروش رسید.
قیمت  افت  است  معتقد  یکروزه  جوجه  تولیدکنندگان  انجمن 
عرضه  به  می توان  را  زمستان  اوایل  و  پاییز  پایانی  ماه های  در 
مقدار زیادی مرغ به بازار در نتیجه جوجه ریزی های گسترده در 
مرغداری ها در اوایل پاییز نسبت داد. در نتیجه در این بازه زمانی 
مرغداران متحمل خسارت فراوانی شدند. در عوض نزدیک عید 
نوروز به دلیل کاهش عرضه مرغ توسط تولیدکنندگان به بازار 
افزایش قیمت رقم خورد. به طور کلی نوسان قیمت مرغ در سال 
95 حدود 11.3 درصد بوده که نسبت به سال های 94 و 93 به 
بیشترین  است.  داشته  افزایش  1.6 درصد  و   0.6 ترتیب حدود 
نوسان قیمت در اردیبهشت )6.6 درصد( و کمترین نوسان در 

دی ماه )1.3 درصد( بود.
نشان  گذشته  سال   16 در  زنده  مرغ  قیمتی  روند  به  نگاهی 
این محصول در هر کیلوگرم،  نرخ  می دهد که در سال 1380 
حدود 697 تومان بوده است. در حالی که بهای آن بعد از 16 
 566 و  چهارهزار  به  درصدی   555 رشد  با   1395 یعنی  سال 

زنده  مرغ  قیمت  سال ها  این  طی  متوسط  به طور  رسید.  تومان 
رشد 13.5 درصدی را تجربه کرده است.

گوسفند زنده
این در حالی است که قیمت گوسفند زنده در سال گذشته به طور 
آن در کل سال،  نوسان  و  بود  تومان  و 924  متوسط 12 هزار 
7.6 درصد برآورد می شود. قیمت این محصول در سال 1380 
یک هزار و 107 تومان به ازای هر کیلوگرم بود که با رشد بیش 
از هزار درصد به 12 هزار و 924 تومان در سال گذشته رسید. به 
طور کلی بعد از افزایش حدود 32 درصدی قیمت گوسفند زنده 
در سال 92 نسبت به 91 طی سال های 92 تا 94 افزایش بهای 
آن ناچیز بوده، اما در سال 95 حدود 10 درصد نسبت به سال 

قبل از آن رشد کرد.

گوساله زنده
متوسط قیمت گوساله زنده در سال گذشته 11 هزار و 866 تومان 
صعودی  روندی  سال  انتهای  تا  ابتدا  از  که  بود  کیلوگرم  هر  در 
داشت و در اسفند ماه به 12 هزار و 566 تومان رسید. آمارهای 
منتشر شده از انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه نشان می دهد 
که رشد متوسط ساالنه گوساله زنده از سال 80 تا 95 حدود 18.8 
درصد بوده که البته طی سال های 92 تا 94 بیشترین افزایش را 
تجربه کرده است. رشد قیمت این محصول طی 16 سال گذشته 

بیش از یک هزار و 200 درصد برآورد می شود.
بنابراین آمارها نشان می دهند که اگرچه در سال گذشته نوسان 
قیمت مرغ زنده 11.37 درصد بوده و این رقم برای گوسفند و 
گوساله زنده به ترتیب 7.68 و 3.33 درصد به ثبت رسیده، اما 
افزایش قیمت دام نسبت به مرغ از سال 80 تاکنون، سبقت قابل 
توجهی گرفته است. زیرا متوسط رشد بهای گوساله زنده 18.8 
درصد و متوسط رشد نرخ گوسفند زنده 17.8 درصد تخمین زده 
می شود. این در حالی است که عدد مذکور برای مرغ زنده روی 

نقطه 13.5 درصد ایستاده است.

ایانا
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شناسایی بیش از ۱۷۰ کانون
 آلوده به آنفلوانزای پرندگان

ابتدای  از  با بیان اینکه  دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار کشور، 
مهرماه تاکنون، بیش از 70 کانون آلوده به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 
داشته ایم، گفت: حدود 9.5 میلیون مرغ طی 80 روز حذف شده است.

آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان  سیدفرزاد طالکش در نشست تخصصی 
با بیان اینکه آنفلوانزا یکی از بیماری های خاصی است که در صنعت 
طیور اتفاق افتاده، اظهار داشت: در 20 سال اخیر، این بیماری 4 دوره 

در کشور اتفاق افتاده است.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته در همین تاریخ، حدود 20 کانون 
بیماری در کشور وجود داشت، گفت: امسال از ابتدای مهرماه تاکنون، 
بیش از 170 کانون آلوده داشته ایم که تقریباً 90 درصد آن مربوط به 
واحدهای صنعتی است و حدود 9.5 میلیون قطعه مرغ طی این 80 

روز، حذف شده اند.
دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران تصریح کرد: این در حالی 
است که در سال گذشته، در طول دوره بیماری 11.5 میلیون قطعه 

مرغ حذف شده بود.
برای  گذشته  سال  کشور  دامپزشکی  سازمان  اینکه  بیان  با  طالکش 
میلیارد   20 به  نزدیک  مرغ،  قطعه  میلیون   12 حدود  سازی  معدوم 
تومان هزینه کرده است، اضافه کرد: این مبلغ فقط برای اجرای عملیات 
این، هزار و 500 میلیارد تومان به صنعت مرغ  از  هزینه شده و جدا 

داری کشور خسارت وارد شده است.
دبیر کل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران تأکید کرد: خوردن مرغ 
و تخم مرغ مشکلی از نظر انتقال بیماری برای انسان ایجاد نمی کند و 
اگراتفاقی در این زمینه رخ می هد، مربوط به ارتباطات شغلی است و 

ربطی به مصرف مرغ و تخم مرغ ندارد.
طالکش با بیان اینکه ویروس آنفلوانزای پرندگان با پرنده های مهاجر 
وارد کشور می شود، اظهار داشت: این پرندگان حدود سه هفته است 
که وارد کشور ما شده اند و معموالً نیز ابتدا به شمال کشور می روند. در 
این راستا باید دستگاه هایی مانند نیروی انتظامی، قوه قضائیه و محیط 
زیست به کمک سازمان دامپزشکی بیایند تا از انتشار این ویروس در 

کشور جلوگیری شود.
برخی  انگاری  سهل  به  نسبت  توان  نمی  البته  اینکه  به  اشاره  با  وی 
باید  وجود  این  با  گفت:  کرد،  پوشی  چشم  زمینه  این  در  مرغداران 
تولید  و  مرغداران  آموزش  برای  آیا  کرد  سوال  دولتی  های  ارگان  از 

کنندگان اقدامی انجام داده اند؟
دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار ایران تصریح کرد: ممکن است 
از پرندگان مهاجر که وارد کشور می شوند، تیپ جدیدی از آنفلوآنزای 
فوق حاد وارد کشور شود که این مساله ما را با چالش جدیدی مواجه 

خواهد کرد و امیدواریم چنین اتفاقی رخ ندهد.

طالکش تأکید کرد: در حال حاضر نگرانی ما این است که استان های 
اصلی و قطب های تولید در کشور مانند قم، اصفهان و سمنان درگیر 

این بیماری شوند.
اینکه در صنعت مرغ و  بیان  با  از سخنان خود  وی در بخش دیگری 
تخم مرغ در سالهای اخیر رشد چشمگیری حاصل شده است، اظهار 
داشت: بیش از دو میلیون تن ظرفیت تولید مرغ و بیش از یک میلیون 
تن ظرفیت تولید تخم مرغ کشور است که در حال حاضر حدود یک 

میلیون تن تخم مرغ در کشور تولید می کنیم.
ایران اضافه کرد: تا 20 سال  دبیرکل کانون سراسری مرغ تخم گذار 
آینده با توجه به مصرف سرانه و وضعیت صادرات تخم مرغ که هیچ 

کدام شرایط مطلوبی ندارند، نیازی به احداث واحدهای جدید نداریم 
بازسازی  فعلی  فرسوده  و  واحدهای کهنه  باید حدود 30 درصد  بلکه 

شود.
طالکش افزود: یکی از چالش های فعلی موجود در صنعت این است که 
دولتی که سالهای اخیر عزم جدی و عملیاتی برای بازسازی و نوسازی 

این واحدها نداشته است.
وی با بیان اینکه در مرغ بیش از 200 هزار تن و در تخم مرغ بیش 
از 150 هزار تن مازاد داریم تأکید کرد: باید عالوه بر افزایش مصرف 
سرانه، برای صادرات نیز برنامه ریزی کنیم و میزان آن را افزایش دهیم.

مهر
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سازمان IPIFF، که سازمان اصلی و مادر در قاره اروپا می 
باشد، در حال بررسی بر روی  فواید صنعت تولید حشرات  برای 

استفاده به عنوان غذای انسان و خوراک حیوانات است. این سازمان، 
بر نقشی که حشرات می توانند در برنامه غذایی داشته باشند، تاکید 
های  سیاست  تحت  که  کرد  تاکید  همچنین   IPIFF است.  نموده 
اتحادیه اروپا و چارچوب قوانین، موقعیت ها برای به حداکثر رساندن 

پتانسیل استفاده از حشرات، افزایش یافته است.
 IPIFF در کنفرانس بین المللی ای که در سال 2017 توسط سازمان
وینتنیس  جمله  از  نفر   250 از  بیش  شد،  انجام  بروکسل  شهر  در 
رتبه  عالی  نماینده   ،)Vyntenis Andriukaitis( آندریوکایتیس 
اتحادیه اروپا برای سالمت و امنیت غذایی، نمایندگان پارلمان اروپا و 
هیئت رئیسه کشور استونی و همچنین نمایندگانی از تولید کنندگان 
صنایع  و   NGO های  سازمان  محققان،  گذاران،  سیاست  حشرات، 
بردن  باال  موجب  کنفرانس،  این  داشتند.  غذایی، شرکت  و  کشاورزی 
آگاهی شرکت کننده ها، از موقعیت هایی که برای تولیدکنندگان طیور 

در سطح اروپا وجود داشت، گردید.
 وینتنیس آندریوکایتیس، در این کنفرانس اظهار داشت: »تولیدکنندگان 
طیور، می توانند هم در حال حاضر و هم در آینده، نقش بسزایی در 
با  مرتبط  جهانی  های  چالش  با  بتوانیم  تا  باشند  داشته  ما  به  کمک 
اروپا،  های  سیاست  بیاییم.  کنار  نوآوری،  و  گردشی  اقتصاد  پروتئین، 
موقعیت های متعددی را برای رشد و نوآوری ارائه کرده است و در عین 
حال، با قوانین غذا و خوراک اتحادیه اروپا، کامال مطابقت دارد. همین 

مسئله، کلید رشد همیشگی و اعتبار این بخش می باشد«.

آنتوان هوبرت، رئیس سازمان IPIFF، در این کنفرانس اظهار داشت 
شکل  به  اروپا،  اتحادیه  سیاست  در  اخیر  اصالحات  از  مورد   2 که 

چشمگیری به پیشرفت این بخش کمک می کند:
از  استفاده  برای  اروپا  اتحادیه  اخیر  این اصالحات، مجوز  از  •    یکی 
پروتئین های حشرات در خوراک ماهی هاست که گامی تعیین کننده 
برای تولیدکنندگان حشرات اروپا به حساب می آید تا بتوانند فعالیت 
های تولیدی خود را در مقیاس صنعتی وسیع تری، به اجرا بگذارند و راه 

حل های جدیدی برای بخش پرورش آبزیان اروپا، ارائه دهند.
•    از طرف دیگر، رای اخیر اعضای کشورهای عضو اتحادیه، در 
مورد قانون جدید اتحادیه اروپا در زمینه غذا، آزادی عمل بیشتری 
را برای پرورش دهندگان حشرات، جهت مصارف انسانی فراهم آورد تا 

بتوانند پرونده غذایی جدید خود را تکمیل نمایند.
سازمان IPIFF، با نگاه به آینده اعالم داشت که تمایل دارد همچنان 
دامداران  طریق  از  را  حشرات  های  پروتئین  از  احتمالی  استفاده 
ارسیواال  طارق  دهد.  گسترش  اروپا،  آبزیان  دهندگان  پرورش  و 
ما  »سازمان  گفت:   IPIFF رئیس  نایب   ،)Tarique Arsiwalla(
پروتئین های حشرات در خوراک طیور  از  استفاده  خواهان گسترش 
می باشد. ما همچنین در حال بررسی موارد جایگزین برای حشرات، 

در آینده می باشیم«. 
گوهای  و  گفت  در  مناسبی  های  »موقعیت  افزود:  ادامه  در  اریسواال 
اتحادیه اروپا در مورد اقتصاد گردشی و برنامه های تحقیقاتی اتحادیه 
اروپا به دست آمد. ما از این موقعیت های جدید ایجاد شده، حمایت 

می کنیم تا پتانسیل بخش حشرات را به حداکثر برسانیم«.

در این کنفرانس، همچنین پروژه هایی که سازمان IPIFF در زمینه 
امنیت غذا و خوراک در دست اجرا دارد، توضیح داده شد:

تا  هستند  تحقیقاتی  طراحی  حال  در   ،IPIFF سازمان  اعضای      •
بتوانند بهترین فعالیت های بهداشتی را در زمینه تولید حشرات، انجام 
دهند و مطالعاتی را گردآوری می کنند تا نشان دهند که حشرات، برای 

مصارف انسانی، ضرری ندارند. 
•     IPIFF، همچنین با اتحادیه های تولیدکننده حشرات، در مناطق 
دیگر جهان همکاری می کند تا بتواند این کلکسیون اطالعاتی خود را 

در سطح بین المللی، کامل تر کند.
»ما  گفت:   ،IPIFF رئیس   )Antoine Hubert( هوبرت  آنتوان 
اطمینان داریم که این کارها برای تولیدکنندگان حشرات، موثر خواهند 
بود تا بتوانند خود را با قوانین اجرایی در سطح اروپا و جهان، مطابقت 
خوراک،  و  غذا  امنیت  بگذارند.  تاثیر  بازار،  استانداردهای  بر  یا  دهند 

پیش شرطی برای گشودن درهای جدید است«.

گسترش امکان استفاده از حشرات،

در جیره های غذایی
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با  نبایدها،  و  بایدها  حاد  فوق  های  بیماری  موضوع  با  خبری  نشست 
و  میهن  سرارسری  اتحادیه  روزه،  یک  جوجه  انجمن  مدیران  حضور 
اتحادیه سراسری مرغ گوشتی در محل انجمن جوجه یک روزه برگزار 

شد.
فاروقی از این نشست با انتقاد از روش های سنتی دولت برای تنظیم 
ولی  بود  تحریم جوابگو  و  برای دوران جنگ  این روش ها  بازار، گفت: 
امروز دیگر کارساز نیست و صاحبان صنعت باید بفهمند که ما نیاز به 

تغییر رویکرد و ساختار داریم.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با طرح این موضوع که هم اکنون 
1800 تشکل در این بخش فعالیت می کنند، تصریح کرد: باید پرسید 
این تشکل ها چه کار خاصی می خواهند انجام دهند. مضاف بر آنکه در 
تمام دنیا این قدر تولیدکننده خرد وجود ندارد و ما ساختارمان را باید 

به سمت بزرگ مالکی ببریم.
و  مصرف کننده  برای  هم  ساختار  بهترین  را  زنجیره ای  ساختار  وی 
که  است  مطرح  سؤال  این  افزود:  و  دانست  تولیدکنندگان  برای  هم 
دیگر  از طرف  بدهد.  رانت  که  دارد  وجود  وزارت خانه  در  اصراری  چه 
می گویند قیمت مرغ گران است، اما وقتی قیمت جهانی مرغ بین 2.5 
تا 3 دالر باشد، با احتساب ارز مبادله ای، حداقل کیلویی بین 10 تا 12 

هزار تومان می شود.
بخش  در  حمایتی  روش های  مطالعه  برای  طرحی  پیشنهاد  از  وی 
تولید  مجوز  دولت  اینکه  پرسید  باید  گفت:  و  داد  خبر  کشاورزی 
360 میلیون قطعه مرغ گوشتی را در هر دوره داده است بدون آنکه 
همه  در  دارد.  معنایی  چه  باشد،  شده  فراهم  صادراتی  زیرساخت های 
و  می شود  مصرف  خودشان  برای  تولیدی  مرغ  درصد   90 دنیا  جای 
10 درصد ظرفیت ساختاری است، اما این رقم در کشور ما به گونه ای 

دیگر است.
همچنین علی صابری دبیر انجمن شرکت های تولیدکننده مرغ گوشتی 
نقدینگی  گردش  سرمایه گذاری،  لحاظ  به  طیور  صنعت  گفت:  هم 

آن  کنار  در  که  می شود  تلقی  عظیم  صنعت  یک  اشتغال زایی،  و 
آسیب پذیری زیادی را هم دارد، تا جایی که در 4 سال اخیر مرغداران 

با مشکالت عدیده ای روبه رو بوده اند.
وی در ادامه گفت: علیرغم تمام هماهنگی ها و تالش هایی که توسط 
اتحادیه مرغداران گوشتی و جوجه یک روزه برای کاهش قیمت تمام 
شده این نهاده طرح شده بود، اما در این زمینه تا مدتی موفق نبودیم 
و با وزارت جهاد کشاورزی صحبت کردیم که اگر امکان تأمین ماهانه 
130 میلیون قطعه جوجه یک روزه در کشور وجود ندارد، بخشی از این 
کمبود را از طریق واردات تخم مرغ نطفه دار تأمین کنیم، تا مانند سال 

گذشته دچار چالش نشویم.
صابری با انتقاد از اینکه قیمت برخی نهاده ها از جمله علوفه ذرت 20 
درصد و سویا 15 درصد افزایش قیمت داشته است، تصریح کرد: امروز 
یکی از دغدغه های مرغداران ما گرانی نهاده است، در صورتی که تغییر 

قیمت جهانی در نهاده ها اتفاق نیفتاده است.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه بخش عمده ای از غذای طیور وارداتی 
است، افزود: همین باال و پایین شدن قیمت نهاده ها سبب می شود که 

مرغدار ما نتواند ثباتی در قیمت تمام شده اش پیش بینی کند. 
صابری افزود: اکنون قیمت جوجه یک روزه با توجه به نوع و کیفیت 
از طرف دیگر قیمت گذاری  اما  تا 1850 تومان است،  آن بین 1600 
در  تعادلی  نتوانند  تولیدکنندگان  که  می شود  سبب  دولت  دستوری 
هزینه سربار خود ایجاد کنند و دولت باید اجازه دهد که عرضه و تقاضا 

قیمت ها را مشخص کند. 
بیان کرد:  پایان  تولیدکننده مرغ گوشتی در  انجمن شرکت های  دبیر 
دولت اگر نگرانی بابت تأمین مرغ مورد نیاز بازار دارد، می تواند توسط 
اما  تأمین کند،  را  استراتژیک خود  امور دام، ذخایر  شرکت پشتیبانی 
اینکه بخواهد با قیمت گذاری دستوری بخش خصوصی را درگیر کند، 

قابل قبول نیست.

قیمت گذاری دستوری دولت بر روی 
مرغ قابل قبول نیست

ایلنا
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گفت:  اصفهان  استان  دامپزشکی  کل  مدیر 
به  امروزه  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوانزای  ویروس 
عنوان یک معظل جهانی شناخته شده و بیش از 60 
کشور جهان با این ویروس درگیر هستند و به جز کشور 
نروژ تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا تا کنون گزارش ابتال 

به این ویروس را داده اند.
دلیل  به  سال  دوم  نیمه  در  همیشه  کرد:  اظهار  موحدی،  شهرام 
مهاجرت پرندگان وحشی از سیبری به سمت استوا، ویروس آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان به کشورهای دیگر از جمله ایران منتقل می شود. 
این ویروس توسط وسایل مکانیکی، خودرو و ... به پرندگان انتقال پیدا 
اصفهان  استان  در  این موضوع  نیز شاهد  و در سال گذشته  می کند 

بودیم.
داشتیم  گذشته  سال  از  که  ای  تجربه  خاطر  به  امسال  افزود:  وی 
جلسات متعددی برای پیشگیری از این ویروس برگزار و اقداماتی نیز 
مدارس گسترش  در سطح  را  ترویج  و  آموزش  های  بحث  انجام شد. 
دادیم، هم چنین جلساتی را با تعاونی مرغداری ها و اتحادیه مرغداران 

بهداشتی  های  توصیه  و  برگزار  استان 
دهیاران،  با  البته  شد.  ارایه  آنها  به  الزم 
جلساتی  نیز  استان  فرمانداران  و  بخشداران 
را داشتیم و موضوعات را مطرح کردیم. در حال 
حاضر برای مقابله با آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در 
باشیم  یاد داشته  به  باید  اما  دارد،  آمادگی وجود  استان 
امکان  چنان  هم  و  است  ویروسی  بیماری  یک  بیماری  این 

انتشار دارد.
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان تصریح کرد: امسال تا این لحظه 
فوق  آنفلوانزای  ویروس  به  طیور  ابتال  از  گزارشی  هیچ  اصفهان  در 
نیست که  این  بر  دلیل  این موضوع  البته  ایم،  نداشته  پرندگان  حاد 
مراقب نباشیم، بلکه پرورش دهندگان باید مسایل ایمنی و بهداشتی 

را رعایت کنند.
ایمنی  سطح  باید  صنعتی  دهندگان  پرورش  اینکه  بیان  با  موحدی 
برسانند،  ممکن  ترین سطح  عالی  به  را  خود  پرورش  مزارع  بهداشت 
ادامه داد: هیچ فردی نباید به مرغداری ها ورود پیدا کند، مگر اینکه 
تمام لباس های خود را عوض کند، هم چنین همه خودروهای ورودی 
و خروجی به این مراکز باید ضد عفونی شوند. تمام سالن های پرورش 
از ورود هر گونه  باید  باید سر پوشیده باشند و  انبارهای دان  طیور و 
پرنده آزاد پرواز مانند کالغ، گنجشک، کبوتر و ... به داخل مرکز جدا 

خودداری کرد.
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان خاطر نشان کرد: پرورش دهندگان 
طیور باید هر گونه تلفاتی را به حوزه دامپزشکی استان گزارش دهند 
و آنها را باید به صورت بهداشتی دفع کنند. هم چنین از ارتباط بین 
پرهیز  جد  به  ها  مرغداری  سایر  کارگران  با  خود  مرغداری  کارگران 
کنند، زیرا امکان انتشار بیماری از این طریق وجود دارد و حتما خوراک 

طیور را از واحدهای مورد تایید دامپزشکی تهیه کنند.

موحدی با بیان اینکه شهروندان از خرید هر گونه پرنده از پرنده فروشی 
های دوره گرد و بازارچه های هفتگی جدا خودداری کنند، گفت: افراد 
در این فصل به هیج وجه پرنده ای را تا زمانی که حوزه دامپزشکی 
اعالم کند، نخرند. هم چنین کسانی که پرندگان زینتی نگهداری می 
کنند باید آنها را در قفس محصور کنند تا ارتباطی با پرندگان آزاد پرواز 
پرندگان  از سایر  دور  پرندگان  این  باشند. هم چنین خوراک  نداشته 

باشد.
تلفات  توجهی  قابل  نسبتا  تعداد  به  روستاها  در  اگر  شد:  یادآور  وی 
میزان  اگر  و  دهند  گزارش  دامپزشکی  حوزه  به  حتما  مردم  داشتند 

نشانه های بیماری
 آنفلـوانزای فـوق حاد پرنـدگان

ایسنا
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تلفات کم بود الشه آنها را به صورت بهداشتی دفن کنند. اگر پرنده ای 
مبتال به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان باشد و سگ، گربه و کالغ آنها را 
مصرف کند، این حیوانات در اثر مصرف یک الشه آلوده، آلوده می شوند 
و باعث انتشار این ویروس در آن منطقه خواهند شد. به همین دلیل 
افراد هیچ گونه تلفات پرنده را در اختیار حیوانات دیگر قرار ندهند و یا 

در محیط های باز رها نکنند.
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان با اشاره به رسم قربانی کردن دام 
وضعیت  از  اطالعاتی  اینکه  دلیل  به  داد:  ادامه  مردم  بین  در  طیور  و 
این  از  امکان  حد  تا  باید  افراد  نداریم  شهر  سطح  پرندگان  بهداشتی 
کار خودداری کنند، زیرا امکان انتشار هر گونه بیماری تا پایان دوره 

وجود دارد.
اینکه سالمت تمام طیور، محصوالت و فرآورده های  بیان  با  موحدی 
مرتبط با طیور که تحت نظارت دامپزشکی است را تضمین می کنیم، 
از فروشگاه های سطح شهر محصوالت فرعی  اضافه کرد: در تعدادی 
طیور مانند تخم کبک، بلدرچین، شترمرغ و .. در بسته بندی شکیل 
عرضه می شود که فاقد کد بهداشتی دامپزشکی است که ما سالمت 
از معضالت  یکی  بومی  مرغ  تخم  کنیم. هم چنین  نمی  تایید  را  آنها 
بومی خودداری کنند  از خرید تخم مرغ  باید  دامپزشکی است. مردم 
و برای استفاده از تخم کبک، بلدرچین و شتر مرغ باید کد بهداشتی 

دامپزشکی روی جعبه ها حک شده باشد.
وی با بیان اینکه معموال این توصیه ها تا پایان سال است، اظهار کرد: 
در نیمه دوم سال افراد باید از خرید پرندگان زینتی و طیور خودداری 
بازارچه  یا  از پرندگان، پرنده فروشی های دوره گرد و  کنند. بسیاری 
در  که  زینتی  پرندگان  قفس  چنین  هم  هستند.  بیمار  هفتگی  های 
گنجشک،  ارتباط  و  پرواز  معرض  در  نباید  می شوند  نگهداری  منازل 
باید  آنها  قفس  و  گیرد  قرار  پرواز  آزاد  پرندگان  سایر  و  کبوتر  کالغ، 
محصور باشد. البته صاحب پرنده نیز از حضور در بازارچه های فروش 

پرنده خودداری کند.

های  نشانه  به  اشاره  با  اصفهان  استان  دامپزشکی  سازمان  مدیرکل 
آنفلوانزای  بیماری  عالیم  اگرچه  گفت:  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوانزای 
فوق حاد پرندگان با بسیاری از بیماری های طیور مشترک است، اما 
چشم،  و  سر  تورم  دارای  و  است  حال  بی  بسیار  پرنده  زمان  این  در 
ژولیدگی پر، عطسه، سرفه و ترشحات بینی است. این ویروس در مرغ 
های تخم گذار قطع تخم گذاری را به دنبال دارد یا تخم ها به صورت 

بدون پوسته است.

موحدی خاطر نشان کرد: آنفلوانزای فوق حاد پرندگان تلفات خود را پس 
از 24 ساعت پس از آلودگی نشان می دهد. هم چنین زمان ناقل بودن 
پرنده بستگی به نوع و میزان ویروس، نژاد و جنسیت طیور دارد، اما این 

ویروس معموال بعد از 24 تا 48 ساعت عالیم خود را نشان می دهد.
وی گفت: سازمان دامپزشکی و سازمان محیط زیست کشور اعالم کرده 
است که در حال حاضر هیچ گونه مجوز شکاری صادر نمی شود، زیرا 
پرندگان آزاد پرواز می توانند مخزن ویروس آنفلوانزا باشند، هم چنین 
به افرادی که غیر مجاز اقدام به شکار می کنند توصیه می کنیم قطعا 
این کار را انجام ندهند چون نه تنها این کار به محیط زیست ضربه می 

زند، بلکه باعث انتشار بیماری نیز می شود.
مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان ادامه داد: ساماندهی پرنده فروشی 
است،  دامپزشکی  مطالبات  جز  و  همیشگی  دغدغه  شهر  سطح  های 
این امر در درجه اول با اصناف و در درجه دوم با شهرداری ها است. 
مسئوالن مرتبط نیز به این نتیجه رسیدند که پرنده فروشی ها سطح 

شهرداری  و  اصناف  به  راستا  همین  در  شوند.  ساماندهی  باید  شهر 
ها پیشنهادی دادیم مکانی را تحت عنوان بازاچه پرنده فروشی 

مشخص کنند و این واحدها به آنجا منتقل شوند تا بهتر بتوان 
بر روی فعالیت آنها نظارت کرد.

نهاده های دامی هم می توانند 
عامل انتقال آنفلوآنزای پرندگان باشند

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دهاقان، گفت: باید به وسیله آموزش 
چهره به چهره افراد، روش های انتقال و مبارزه با بیماری آنفلوآنزای 

فوق حاد پرندگان تشریح شود.
به نقل از دهاقان بیدار؛ آنفلوانزای فوق حاد طیور یک بیماری ویروسی 
این بیماری پرندگان وحشی و آبزی می توانند  پرندگان است که در 
بدون اینکه خود مبتال به بیماری شوند، ویروس های آنفلوانزای طیور 

را با خود جابجا کرده و پرندگان دیگر را مبتال کنند.
از جمله عالمت های این بیماری می توان به شروع ناگهانی تلفات با 
شدید،  بیحالی  گله،  در  بیماری  ناگهانی  انتشار  گله،  در  افزایش  روند 
پژمردگی و دور هم جمع شدن گله، کاهش شدید مصرف دان،  افت 

ناگهانی و شدید تولید تخم مرغ روزانه و … اشاره کرد.
با توجه به اینکه این بیماری ویروسی است می توان راههای انتقال آن 
را تماس با پرندگان وحشی و پرندگان آبزی آلوده، تماس با طیور آلوده، 
از طریق کفش، لباس، خودرو، آب ،دان و مدفوع و بستر آلوده، تهیه 
دان از منابع غیر مطمئن بخصوص کانونهای آلوده، پراکنده شدن کود 

مرغداری به محیط اطراف نام برد.
در  دهاقان  شهرستان  دامپزشکی  شبکه  رئیس  قاسمی،  محمدرضا 

خصوص بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در گفتگویی با اشاره به 
راههای انتقال بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان افزود: یکی از راه 
های انتقال بیماری،  از طریق مصرف نهاده ها و یا خوراک آماده آلوده 
است، بنابراین رعایت اصول امنیت زیستی در کارخانه های تولید کننده 
خوراک در کنترل و پیشگیری از این بیماری می تواند بسیار مؤثر باشد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان دهاقان با بیان اینکه آموزش چهره 
به چهره افراد تأثیر بسزایی برای مبارزه با این بیماری دارد، اظهار کرد: 
در بازدیدی که از یکی از کارخانه های تولید کننده خوراک طیور در 
شهرستان دهاقان انجام شد، آموزش چهره به چهره مدیر و پرسنل این 
کارخانه، در خصوص نقش کارخانه های تولید خوراک آماده طیور در 
انتقال بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان تشریح شده و نکاتی نیز در 
الزامات بهداشتی برای کاهش خطر  خصوص اصالح ساختار و رعایت 
احتمال انتقال عامل این بیماری از طریق خوراک دام به مراکز پرورش 

طیور برای شرکت کنندگان داده شد.
قاسمی افزود: باید افراد در خصوص نهاده های وارد شده به کارخانه 
و جلوگیری از عدم ورود نهاده ها از مراکز پرورش یا برگشت خوراک 

مصرف نشده به کارخانه توجیه شوند.

راه	دانا
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پویایی صنعت مرغداری
نیازمند تکمیل زنجیره تولید و مصرف

پویایی و ادامه فعالیت صنعت کشاورزی بویژه مرغداری های شهرستان 
بازار مصرف مناسب  این صنعت و  تولید  به تکمیل زنجیره  ملکشاهی 

نیاز دارد.
تنها صنعت فعال ملکشاهی که سهم قابل توجهی در اقتصاد ، اشتغال 
و درآمد عمومی مردم دارد، کشاورزی بویژه مرغداری است که نیازمند 

توجه و حمایت بیشتر است.
41 واحد مرغداری فعال این شهرستان عالوه بر زمینه اشتغالزایی برای 
بیش از 500 نفر با تولید ساالنه هفت هزار تن گوشت مرغ سهم قابل 

توجهی در گردش اقتصادی این شهرستان دارد.
یکی از مشکالت عمده این صنعت در ملکشاهی عدم تکمیل زنجیره 
بازار مصرف پایدار است که باعث  تولید از جمله کشتارگاه صنعتی و 

ایجاد خساراتی به مرغداران می شود.
یکی از مرغداران این شهرستان در این خصوص گفت: بعلت عدم فروش 
به موقع و مناسب مرغ در طول دوره های تولید دچار ضرور و زیان شده 

که هم اکنون نیز با معوقات بانک کشاورزی روبروست.
حجت صمدیان ییادآور شد: باید راهکاری ایجاد شود تا مرغداران این 
شهرستان بتوانند مرغ تولیدی خود را در زمان تعیین شده و به قیمت 

مناسب به فروش برسانند.
مهم  صنعت  این  مشکالت  عمده  ملکشاهی  مرغداران  اتحادیه  رئیس 
شهرستان را تکمیل نبودن زنجیره تولید و دسترسی نداشتن به بازار 
فروش  نبود  گذشته  سنوات  طول  در  گوید:  می  و  داند  می  مناسب 
عامل  همین  که  مرغداران شد  به  مالی  ایجاد خسارات  باعث  مناسب 
به  حوزه  این  فعاالن  برای  را  آن  متعاقب  مشکالت  و  بانکی  معوقات 

دنبال داشت.
یداهلل سجادی افزود: در شرایط کنونی و برای ادامه فعالیت 41 واحد 
بانک کشاورزی  و  نیازمند حمایت مدیریت جهاد کشاورزی  مرغداری 
استان به منظور تقسیط بدهی های بانکی و تسهیالت مناسب سرمایه 

در گردش هستیم.
مدیر جهاد کشاورزی ملکشاهی نیز با تأیید نکته نظرات و خواسته های 
مرغداران این شهرستان گفت: این مدیریت تمامی تالش خود را جهت 

حمایت از مرغداران داشته و خواهد داشت.
گذار  سرمایه  آمادگی  و  فرماندار  تالش  با  افزود:  حسینی  علی  حیدر 

مرغ  زرین  )کشتارگاه  طیور  صنعتی  کشتارگاه  احداث  مجوزهای 
ملکشاهی( اخذ شده و منتظر واگذاری تسهیالت بانکی است.

اعالم هر  مرغداران شهرستان ضمن  با  نشست  در  ملکشاهی  فرماندار 
از سال گذشته تاکنون تالش هایی  با مرغداران گفت:  گونه همکاری 
برای متقاعد کردن سرمایه گذار بخش خصوصی برای احداث کشتارگاه 

صنعتی داشته ایم و در این راستا اقداماتی صورت گرفته است.
سرمایه  گونه  هر  از  حمایت  دولت  سیاست  کرد:  اظهار  قاسمی  اسد 
گذاری بخش خصوصی در حوزه کشاورزی و صنعت دام و طیور است 
و مسئوالن مرتبط در حوزه جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی نیز بطور 

قطع در این راستا اقدام خواهند کرد.
شهرستان  و  ایالم  استان  مهم  های  پتانسیل  از  یکی  کرد:  تاکید  وی 
کشور  این  میلیونی   17 بازار  و  عراق  مرز  به  بودن  نزدیک  ملکشاهی 

همسایه است که باید بسترهای صادرات به این کشور فراهم شود.
فرماندار ملکشاهی بر تولید کیفی تر گوشت تاکید کرد و یادآور شد: 
تا  بندی مناسب حرکت کنیم  با کیفیت و بسته  تولید  به سمت  باید 

قدرت رقابت را در سطح فرا ملی نیز داشته باشیم.
نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسالمی نیز در نشست 
با مرغداران ملکشاهی ضمن اعالم حمایت مجلس از صنعت مرغداری 
استان ایالم گفت: با دستگاههای متولی از جمله جهاد کشاورزی و بانک 
گرفته  صورت  مرغداران  بیشتر  حمایت  جهت  های  رایزنی  کشاورزی 

است که امیدواریم عملیاتی شود.
سالم امینی افزود: تکمیل زنجیره تولید صنعت مرغداری در شهرستان 
و استان از جمله ایجاد کشتارگاه صنعتی نیازمند ورود بخش خصوص 
حمایت  گذاران  سرمایه  از  خود  سهم  به  ما  و  است  گذار  سرمایه  و 

خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: با استاندار و مسئوالن ارشد کشوری برای فراهم شدن 
امکان استفاده از بازار کشور عراق رایزنی هایی از طریق مجلس شورای 
اسالمی صورت خواهد گرفت که البته الزمه این کار کیفی شدن هر 

چه بیشتر تولید مرغ است.
ملکشاهی با دارا بودن 41 واحد مرغداری فعال ساالنه با تولید هفت 
هزار تن گوشت مرغ عالوه بر مصرف شهرستان سهم قابل توجهی در 

بازار مصرف استان ایالم و حتی استان های همجوار دارد.

ایرنا
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31 بورس کاالی شیکاگو:

28 نوامبر سال 2017 میالدی، بخش تحلیل اوضاع کشاورزی جهان 
در وزارت کشاورزی آمریکا موسوم به WAOB، جداول و آمارهایی را 
منتشر کرد که در پیش بینی های بلند مدت این کشور تا سال 2027، 

باید مد نظر قرار بگیرند.
این گزارش، بر اساس تامین و استفاده از ترازنامه ها از جمله ترازنامه 
گاوها، خوک، طیور، گاوهای شیری و دانه های بزرگ، تهیه شده است.

اگرچه این اساس نامه، در چارچوبی طوالنی مدت توسعه یافته است اما 
بعضی از قسمت های آن، برای ایده های کوتاه مدت وزارت کشاورزی 
آمریکا، تهیه شده است. در این نوشته، به مطالب مهمی که در مورد 

ذرت، سویا و کنجاله سویا وجود دارد، اشاره می کنیم.
بخش برآوردهای عرضه و تقاضای کشاورزی جهان در وزارت کشاورزی 
آمریکا، موسوم به WASDE، تخمین زده است که زمین های زراعی 

ذرت و سویا، از سال 2018 به بعد، افزایش می یابند.

ذرت: 
تا زمین های زراعی ذرت را  WAOB تصمیم دارد  در سال 2018، 
به 91 میلیون جریب برساند که این میزان، تقریبا 600.000 جریب 

بیشتر از سال 2017 می باشد. 
 پیش بینی شده است که هر ساله، متوسط میزان محصول ذرت کشور 

آمریکا در هر جریب، کاهش یابد. 
پیش بینی می شود که استفاده کلی از ذرت )خوراک، اتانول، صادرات 

و مصرف غذایی( در سال 2018، بدون تغییر باقی بماند.
نتایج، نشان می دهد که هر ساله میزان ذرت ذخیره شده، افزایش می 

یابد )در سپتامبر 2019، تقریبا 4 درصد افزایش یابد(.
قیمت متوسط ذرت دریافتی کشاورزان آمریکا در سال 2019 – 2018، 
به 3.30 دالر در هر بوشل خواهد رسید که این میزن، 1 درصد بیشتر از 

سال 2017 – 2016 خواهد بود.
وزارت کشاورزی آمریکا، برای ایجاد توازن در مدت پیش بینی شده ) از 

2020 -2019  تا  2028 – 2027( درخواست کرد که ذرت کمتری 
کاشته شود اما محصول بیشتری در هر جریب به دست بیاید.

برای مثال، در سال 2024 – 2023، میزان کاشت ذرت می تواند به 
85.5 میلیون جریب برسد و برداشتی بیش از 180 بوشل داشته باشند. 
برای  هوا  و  آب  این که  بر  مبنی  آمریکا  وزارت کشاورزی  بینی  پیش 
متوسط  قیمت  که  شده  موجب  ماند،  می  باقی  خوب  طوالنی  مدتی 
بوشل،  هر  در  آینده  سال  تا 10  دالر  تا 3.60  از 3.30  ذرت،  ساالنه 

باقی بماند.

سویا و کنجاله: 
معموال کشور آمریکا، سویای کمتری نسبت به ذرت می کارد اما این 

وضعیت، احتماال در آینده ای نه چندان دور، تغییر خواهد کرد. 
WAOB، میزان سویای کاشته شده در سال 2018 را همانند ذرت، 
از سال 2017،  میزان،  این  است که  تعیین کرده  میلیون جریب   91
800.000 جریب بیشتر است. در سال 2019، قرار است میزان سویای 

کاشته شده در کشور آمریکا، برای اولین بار، از ذرت پیشی بگیرد.
و  سویا  روغن  سویا،  خرید  برای  چین  کشور  سوی  از  تقاضا  افزایش 
کنجاله سویا، فاکتور مهمی برای افزایش میزان کاشت سویا می باشد.

پیش بینی می شود که طی 10 سال آینده، میزان سویای کاشته شده 
در کشور آمریکا، بین 91 تا 92 میلیون جریب باشد.

بیشتری  سویای  محصول  که  دارد  تصمیم  آمریکا،  کشاورزی  وزارت 
داشته باشد اما سرعت رشد سویا، بسیار کمتر از ذرت است.

کنجاله سویا، ماده خوراکی بسیار مهمی است )به خصوص در صنعت 
طیور(. در سال 2018- 2017، قیمت متوسط هر تن کنجاله، 315.00 

دالر است.
اگر آب و هوا معمولی باشد، قیمت آن طی 10 سال آینده، بین 325.00 

و 350.00 دالر در هر تن، متغیر خواهد بود.

زمین های زراعی ذرت و سویا در سال 2۰۱8 افزایش می یابند

	ITPNews	الملل	بین	بخش
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فریادفریاد
 مرغداران ورشکسته

 در مقابل وزارت جهاد کشاورزی

این  که  کشور  مرغداران  از  تعدادی  ماه  آذر   28
آنها  ضرر  به  نتایج  همه  و  ها  تصمیم  همه  روزها 
تمام می شود در مقابل وزارت جهادکشاورزی واقع 
در خیابان شهید طالقانی تهران گرد هم آمدند تا 
بتوانند با دکتر رکنی -معاون وزیر در امورد دام و 

طیور کشور - صحبت کنند اما دکتر نیامد.
گله  ها  نهاده  قیمت  رویه  بی  افزایش  از  مرغداران 
نبودن  متناسب  به  اینکه  از  مهمتر  و  هستند  مند 
قیمت فروش گوشت مرغ خود با قیمت تمام شده 

معترض هستند.
مرغداران می گویند اگر قیمت نهاده باال می رود، 
طبیعتا باید دولت انتظار داشته باشد که قیمت مرغ 
هم باال برود و نمی شود که نسبت به افزایش قیمت 
قیمت  افزایش  مقابل  در  اما  کرد  سکوت  ها  نهاده 

مرغ مقاومت کرد.
بحران قبلی مرغداران، قیمت جوجه یکروزه گوشتی 
نگذشته،  آن  آرامش  از  روزی  چند  هنوز  که  بود 

افزایش قیمت نهاده گریبان آنها را گرفته است.
موانع  از  پریدن  مرغداران  کارهای  از  یکی  ظاهرن 
تولید است و هنوز به آن روزی نرسیده اند که تمام 

وقت و تمرکز خود را صرف تولید بهینه نمایند.

علی حسینی
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بحران تخم مرغ در راه است
با  اصفهان  استان  مادر  و  تخم گذار  مرغ  واحدهای  اتحادیه  مدیرعامل 
واردات  به  ناچار  آن  قیمت  افزایش  از  برای جلوگیری  اینکه  بر  تاکید 
هستیم، گفت: اگر آنفوالنزای پرندگان متوقف شود با از بین رفتن 10 
درصد تولید، با کمبود مواجه هستیم و در صورت تداوم این بیماری، 

کشور با بحران تخم مرغ روبرو و شرایط بدتر خواهد شد.
سیدشهاب الدین افضل با اشاره به روند صعودی نرخ تخم مرغ و دالیل 
آن در کشور، اظهار کرد: در حالیکه صادرات تخم مرغ ممنوع است اما 
به دلیل افزایش تقاضا و کاهش تولید شاهد گرانی این محصول هستیم.

تخم گذار  مرغ  تولید  حال  در  گله های  معدوم سازی  اینکه  بیان  با  وی 
شیوع  با  افزود:  است،  رسیده  تن  میلیون   10 به  کشور  در  پولت  و 
آنفوالنزای پرندگان در آذربایجان شرقی حدود 60 درصد و در قزوین 

نیز میزان قابل توجهی از گله های مرغ تخم گذار معدوم شده است.
مدیرعامل اتحادیه واحدهای مرغ تخم گذار و مادر استان اصفهان تاکید 
کرد: خوشبختانه تاکنون در مزارع صنعتی تولید مرغ تخم گذار استان 
قابل  ظرفیت  کشور  در  اما  نشده  گزارش  مرغی  آنفوالنزای  اصفهان، 

توجهی از بین رفته است.
وی افزود: برآورد دائمی تولید مرغ تخم گذار در کشور نزدیک به 70 

میلیون تن است که حدود 15 درصد تولید معدوم شده است.

بیش از ۱۰۰ هزار تن کسری تخم مرغ خواهیم داشت
افضل با بیان اینکه تولید ساالنه تخم مرغ در کشور باالی 900 هزار تن 
است، اظهار کرد: حدود 13 درصد تولید کشور در استان اصفهان است 
و با شیوع آنفوالنزای پرندگان، بیش از 100 هزار تن کسری تخم مرغ 

خواهیم داشت.
تن  میلیون  یک  تولید  از  گذشته  سال های  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تخم مرغ حدود 10 درصد آن صادر می شد، افزود: طی دو سال گذشته 
با شیوع آنفوالنزای پرندگان در کشور صادرات این محصول توسط وزیر 
جهاد کشاورزی ممنوع اعالم شد البته اگر این ممنوعیت نبود با نرخ 
کنونی به دلیل رقابت بین المللی و قیمت پایین تر صادرات امکان پذیر 

نخواهد بود.
با  اصفهان  استان  مادر  و  تخم گذار  مرغ  واحدهای  اتحادیه  مدیرعامل 
تولید تخم مرغ کشور در سال جاری 800 هزار تن  اینکه  پیش بینی 
خواهد بود، اظهار کرد: اگر آنفوالنزای پرندگان متوقف شود با از بین 
رفتن 10 درصد تولید کشور، با کمبود مواجه هستیم و در صورت تداوم 

این بیماری، کشور با بحران تخم مرغ روبرو و شرایط بدتر خواهد شد.

برای جلوگیری از افزایش قیمت تخم مرغ ناچار به واردات هستیم

وی با تاکید بر اینکه به دلیل شرایط موجود با واردات تخم مرغ موافقت 
شده است، گفت: در حال حاضر قیمت تخم مرغ دِر مرغداری ها حدود 7 
هزار تومان و در بازار با نرخ 8500 تومان و حتی بیشتر فروخته می شود 

و برای جلوگیری از افزایش قیمت آن ناچار به واردات هستیم.
افضل ادامه داد: حتی اگر نرخ تخم مرغ به 10 هزار تومان برسد به دلیل 
ارزش غذایی آن، هنوز ارزان ترین وعده غذایی خواهد بود و حتی مرغ 

هم نمی تواند جایگزین آن شود.
وی گفت: اتحادیه مرکزی مرغ میهن در راستای حمایت از مصرف کننده 
که  است  کرده  پیش بینی  واردات  برای  بازار  نیاز  با  متناسب  ظرفیتی 
نمونه بار آن برای بررسی و قرنطینه به کشور آمده و به احتمال  زیاد 

بعد از تایید از ماه آینده وارد بازار خواهد شد.

تخم مرغ از ترکیه و اوکراین وارد می شود
مدیرعامل اتحادیه واحدهای مرغ تخم گذار و مادر استان اصفهان افزود: 
در حال حاضر دو کشور ترکیه و اوکراین توان تولید تخم مرغ را دارند 

و واردات از آنها انجام می شود.
وی تصریح کرد: واردات نمی تواند نیاز کشور را تامین کند اما می تواند 
قیمت این محصول را تاحدودی تثبیت کند البته برای مصارف صنعتی 
و شیرینی پذیری می توان از پودر تخم مرغ استفاده کرد و اکنون نیز 

مجبور به واردات و ثبت سفارش این محصول هستیم.
با  استان اصفهان  اتحادیه واحدهای مرغ تخم گذار و مادر   مدیرعامل 
اشاره به اینکه قیمت تخم مرغ از مهر ماه امسال تاکنون ماهانه بین 10 
تا 15 درصد افزایش داشته است، اظهار کرد: از شهریور امسال تاکنون 
قیمت تخم مرغ در کشور حدود 30 درصد گران شده البته افزایش 40 
درصدی نرخ نهاده ها نیز بر قیمت تمام شده این محصول تاثیرگذار 

بوده است.

ایمنا



w
w

w
.IT

PN
ew

s.c
o

m
62

ره 
شما

 9
ر6

 آذ
مه

هنا
 ما

ی 
رور

امپ
و د

ی 
دار

رغ
ت م

العا
اط

35

اطالعیه سازمان 
دامپزشکی در خصوص 

عرضه فراورده های دامی 
در فضای مجازی

خصوص  در  دستورالعملی  تاکنون 
و  عرضه  مراکز  ویژگی های  و  شرایط 
از طرف سازمان  ارگانیک  تولید گوشت 

دامپزشکی کشور ابالغ نشده است.
گوشت  عرضه  خبر  انتشار  پی  در 
فضای  در  تومانی  هزار   900 کیلویی 
عنوان  به   )Veal ویل  )گوشت  مجازی 
گوشت ارگانیک و تغذیه شده با شیر و 
در فضای کامال« ایزوله، دفتر نظارت بر 
بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان 
اعالم کرد که تاکنون هیچگونه مجوزی 
گوشت  عرضه  و  فرآوری  تولید،  جهت 
در  یا  و  مستقیم  صورت  به  چه   Veal
فضای مجازی توسط این سازمان صادر 

نشده است.
این  در  مجوز  صدور  قانون،  براساس 
دامپزشکی  سازمان  وظائف  از  خصوص 
دستورالعملی  تاکنون  که  است  کشور 
در خصوص شرایط و ویژگی های مراکز 
عرضه و تولید این نوع فرآورده  بهداشتی 

ابالغ نشده است.
در  اینترنتی  تبلیغات  و  انتشار  بنابراین 
فضای رسانه ای توسط اشخاص حقیقی 
جایگاه  سازمان  این  نظر  از  حقوقی  یا 

قانونی ندارد.
خام   فرآورده های  تولید  است  بدیهی 
دامی در کشور مستلزم داشتن پروانه 
دامپزشکی  از  عرضه  مراکز  بهداشتی 
تولید  پروانه  داشتن  همچنین  است. 
تاریخ  دامپزشکی،  سازمان  لگوی  با 
که  تولید  محل  در  انقضاء  و  تولید 
است  دامپزشکی  نظارت  تحت  کال« 

الزامی خواهد بود.

افتتاح بزرگترین کارخانه 
فرآوری طیور در فیلیپین

در  طیور  فرآوری  کارخانه  بزرگترین 
کشور فیلیپین، به کمک سرمایه گذاری 
مشترک میان کمپانی های Cargill و 
 Jollibee Foods Corporation

افتتاح شد.
 17 حدود  آن  ارزش  که  کارخانه  این 
 Cargill Joy و  است  دالر  میلیون 
نام   Poultry Meats Production
توماس  سانتو  در  است،  شده  گذاری 
کرد.  کار  به  آغاز  باتانگاس،  ایالت  در 
فرآوری  ظرفیت  سالیانه  کارخانه،  این 
و می  دارد  را  قطعه جوجه  میلیون   45
در   JFC غذایی  برند  تقاضای  به  تواند 
کشور فیلیپین، به خوبی پاسخ دهد. این 
کارخانه، 1000 فرصت شغلی جدید را 

ایجاد کرده است.  
 ،)Paul Fulbright( فولبرایت  پل 
 C-Joy رئیس و مدیر اجرایی کارخانه
را  پروتئین  خواهیم  می  »ما  گفت: 
های  خانواده  تمامی  سفره  سر  بر 
فیلیپینی بیاوریم. کمپانی های کارگیل 
و جولیبی، دست به دست هم داده اند 
تا این کارخانه را راه اندازی نمایند زیرا 
ما تعهدی مشترک داریم تا به باالترین 
و  کیفیت  زمینه  در  استاندارد  سطح 

امنیت غذایی برسیم.«
محلی  کشاورزان  با   ،C-Joy کارخانه 
همکاری می کند تا مرغ الزم برای این 
 Vic( کارخانه را فراهم نماید. ویک الئو
 Highcrest شرکت  رئیس   ،)Lao
شرکای  از  یکی   ،Corporation
مرغ، گفت:  تامین  در   C-Joy کارخانه 
جوجه  پرورش  و  تولید  دنبال  به  »ما 
 C-Joy هستیم تا بتوانیم نیاز کارخانه
الزامات  کنیم.  تامین  را  مرغ  گوشت  به 
بیوسکیوریتی برای کنترل امنیت غذایی 
در هر مرحله از تولید، بسیار باال است«.

کارگیل، همچنین اعالم کرد که تصمیم 
مرغ گوشتی خود  تولید  تجهیزات  دارد 
قرار  او  در هوندوراس گسترش دهد.  را 
است در ابتدای سال آینده در شهر سن 
کند  احداث  جدیدی  شعبه  سوال،  پدرو 
که ظرفیت تولید یک میلیون و دویست 
هزار قطعه جوجه یک روزه را در عرض 

یک هفته دارد.

امکان افزایش پروتئین در 
کنجاله سویا

کردند  اعالم  ایلونوی،  دانشگاه  محققان 
داد  کشت  را  سویاهایی  توان  می  که 
داشته  باالتری  پروتئینی  محتوای  که 
 Crop باشند و این مطالعه، در وبسایت

Science منتشر شده است.
هایی  پروتئین  حاوی  سویا،  کنجاله 
کلی،  طور  به  باشد.  می  باال  کیفیت  با 
نزدیک به 98 درصد کنجاله سویا، برای 
با  شود.  می  استفاده  حیوانات  خوراک 
این حال، پرورش انواع مختلف سویا که 
هم  و  باشند  داشته  باالیی  پروتئین  هم 
خیلی  باشد،  زیاد  آنها  محصول  میزان 
اهمیت دارد. این دو ویژگی، در تناقض 
محصول  که  زمانی  هستند:  یکدیگر  با 
زیاد باشد، میزان پروتئین، کاهش پیدا 
می کند و زمانی که پروتئین باال باشد، 

محصول کم می شود.
 ،)Brian Diers( دایرز  برایان 
همکاران  و  گیاهان  کاشت  متخصص 
آزمایشی  ایلونوی،  دانشگاه  در  وی 
انجام  خصوص،  به  ژن  یک  روی  بر  را 
دادند و توانستند با قرار دادن آن در دو 
گونه متفاوت سویا، محتویات پروتئینی 
این  نتایج  دهند.  افزایش  را  گیاه  این 
است.   شده  گزارش  مثبت  آزمایش، 
سطوح  به  مربوط  ژن  با  که  گیاهانی 
قرار  آزمایش  مورد  پروتئین،  باالی 
گرفتند، میزان غلظت پروتئین باالتری 
داشتند و محصول آن ها، کاهش قابل 

مالحظه ای نیز نداشته است.

ایانا
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نکاتی در مورد خوراک دهی به گاوها،
 با باقی مانده دانه های ذرت

یک مدیریت عالی، می تواند کمک کند تا گاوها از طریق مصرف ساقه 
های ذرت، بیشترین مواد مغذی را دریافت کنند.

با رسیدن فصل زمستان و با توجه به آن که تابستان سال گذشته، فصل 
تامین  آیووا،  ایالت  از  بوده است، در بخش هایی  برای آمریکا  خشکی 
افزایش  به  رو  علف،  قیمت  می شود.  مواجه  هایی  محدودیت  با  علف 
از اهمیت  باقی مانده دانه های ذرت،  با  است. خوراک دهی به گاوها 
زیادی برخوردار است. باقی مانده ذرت، اغلب منبع بدون استفاده ای 
است که می تواند به کاهش هزینه های گوساله های زمستانی، کمک 

کند.
جو سلرز )Joe Sellers(، یکی از متخصصان گوشت گاو در دانشگاه 
ایالتی آیووا، اظهار داشت: »اگرچه ما این چرای گاو را چرا کردن با باقی 
مانده ساقه های ذرت می نامیم اما در واقع، گاو هر گونه ساقه ای را 
می خورد. بسیاری از زمین های کاشت ذرت، اغلب برای چرای دام، 
درو شده اند. اما طی درو کردن، مواد مغذی از زمین کشاورزی برداشته 
شده اند و باید جایگزینی برای این مواد مغذی پیدا کرد. چراندن گله، 

می تواند این مواد مغذی را بازیافت کند.«

به  نیاز  پاسخگوی  حدودی  تا  ذرت،  های  دانه  مانده  باقی 
خوراک می باشد

سراغ  به  سپس  بخورند،  را  ها  دانه  ابتدا  که  دهند  می  ترجیح  گاوها 
پوسته ها و برگ ها بروند و در نهایت به سراغ ساقه ها بروند. در شرایط 
برداشت معمولی، دانه های کمی در زمین کشاورزی باقی می ماند. اگر 
تنها انتخاب پوسته و برگ برای گاوها باقی مانده باشد، جیره غذایی 
مصرفی آن ها، 52 تا 55 درصد از کل مواد مغذی قابل هضم و 5.5 
تا 7 درصد پرتئین خام را شامل می شود. اطالعات دانشگاه نبراسکا، 
نشان می دهد که تقریبا 7 کیلوگرم پوسته و برگ در هر بوشل ذرت 

وجود دارد.

مانده  باقی  مدیریت  راه  بهترین  که  کند  می  پیشنهاد  سلرز 
ذرت ها، به شکل زیر است:

•    چریدن به شکل نواری: این نوع چریدن، مصرف باقی مانده های 
ذرت را بهبود می بخشد. چند روز در یک منطقه کوچک، چرا را انجام 
از زمین زراعی که چرا نشده  دهید و سپس به سراغ قسمت دیگری 

بروید.
•    خوراک دهی اضافی: گاوهای باردار، در میانه دوران باروری می 
توانند دانه های برداشت شده باقی مانده را که هیچ مکملی جز مواد 
معدنی ندارند را بچرند. گاوهایی که به گوساله شیر می دهند و گله 
هایی که فقط در یک زمین زراعی چرا می کنند، هم به پروتئین و هم 
به مکمل انرژی، نیاز دارند.  محصوالت مشتق شده از ذرت، مانند دانه 
های تقطیر خشک شده همراه با محلول یا خوراک گلوتن ذرت، می 

تواند انتخاب مناسبی باشد. 
•    هر قسمت از زمین زراعی را ارزیابی کنید: بادهای شدیدی که در 
ایالت آیووا در ماه اکتبر وزید، باعث شد که دانه های بیشتر و اضافی، 
ارزیابی  باید  بر روی زمین زراعی بنشینند. میزان ذرت زمین زراعی، 
شود. گاوها باید با دانه ها وفق داده شوند و چریدن باید به بخش های 

کوچکی اختصاص داده شود تا خطر اسیدوز در گاوها، کاهش یابد. 
که  اند  داده  نشان  مطالعات  از  بسیاری  وضعیت خاک:  مدیریت      •
مدیریت صحیح چریدن از باقی مانده های ذرت، باعث کاهش محصول 
ذرت یا سویای بعدی نمی شود. زمانی که زمین های زراعی گل آلود 

هستند، نباید چرا انجام شود.
زراعی،  های  زمین  از  بعضی  باشند:  می  مفید  پوششی  گیاهان،      •
مانند  پوششی،  گیاهان  و  ذرت  های  دانه  های  مانده  باقی  از  ترکیبی 
چاودار، می باشند. این گیاهان پوششی، می توانند خوراک با کیفیت 

تری برای گله هایتان باشند.

ITPNews	الملل	بین	بخش
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تاریخچه ای کوتاه از گوشت بوقلمون و 
مراسم کریسمس

می  بوقلمون  و  نشینند  می  شام  میز  سر  بر  مسیحیان  در جشن شکرگذاری، 
خورند. این پرنده، در روز کریسمس نیز مهمان خانه های مسیحیان می شود. 
برای خود  بزرگ، جایی  توانسته است که در جشن های  بوقلمون،  اما چگونه 

پیدا کند؟
این پرنده، گوشتی تازه و خوش طعم دارد و بزرگی جثه آن به حدی است که 
می تواند چندین نفر را سیر کند. آمریکایی ها در گذشته، طیور بزرگ را برای 
استفاده در جشن ها، ترجیح می دادند زیرا بزرگ بودن این طیور، باعث می شد 
که بدون صرف هزینه چندان زیادی، مقدار زیادی گوشت را برای مصارفشان 
فراهم کنند. در زمان های گذشته، بیشتر ترجیح می دادند که گاوها را زنده نگه 
دارند تا در انجام کارها از آن ها کمک بگیرند و تا اواخر قرن نوزدهم میالدی، 
از تجارت گوشت نبود. در آن زمان، مصرف جوجه طرفداران بیشتری  خبری 
نسبت به دوران ما داشت اما از گوشت خروس به دلیل سفت بودن آن، استقبال 
نمی کردند و مرغ ها نیز تا زمانی که تخم می گذاشتند، برای کشتن و مصرف 
گوشتشان، مورد استفاده قرار نمی گرفتند. مصرف گوشت گوزن نیز بیشتر در 
قرن هفدهم و هجدهم میالدی رواج داشت و برای آن که در زمان کریسمس 
بتوانند گوشت آن را مصرف کنند، باید آن را شکار می کردند. گوشت خوک، 
انتخاب  اهمیتی، اصال  با  برای چنین جشن های  اما  یافت می شد  فراوانی  به 
مناسبی نبود. بریتانیایی ها، در جشن ها و مراسم خودشان، گوشت بوقلمون را 
مصرف می کردند و این رسم آن ها، به دنیای جدید کشورهای دیگر نیز وارد 

شد.
بوقلمون در میان پرنده های دیگر، برای یک جشن پاییزی، انتخاب کامال ایده 
اند، به مدت هفت ماه  آلی بود. بوقلمون هایی که در فصل بهار به دنیا آمده 
 5 )تقریبا  پوند   10 وزن  به  حدودا  شکرگزاری،  جشن  تا  و  شوند  می  تغذیه 
به غازها داشتند زیرا  بوقلمون ها، قیمت کمتری نسبت  کیلوگرم( می رسند. 
پرورش غازها، سخت تر بود. بوقلمون ها از نظر وزنی نیز به صرفه تر از جوجه ها 
بودند. میزان هزینه برای خریداران، فاکتور مهمی به حساب می آمد زیرا مردم 
در این مراسم، فقط همین یک غذا را تهیه نمی کردند؛ در جشن شکرگزاری، 

باید گوشت کباب می کردند و انواع کیک ها را می پختند. 
در سال 1863، زمانی که لینکلن، رئیس جمهور وقت آمریکا، جشن شکرگزاری 
را به عنوان یک جشن ملی اعالم کرد، بوقلمون، نقش مهمی را در این جشن به 
دست آورد. پیش از رسمی شدن این جشن، آمریکایی ها به دلیل مزایایی که 
بوقلمون داشت، در قرن های پیش نیز این پرنده را به عنوان شام شکرگزاری، 
انتخاب کرده بودند. بعد از داستان »سرود کریسمس« اثر چارلز دیکنز در سال 
1843، مصرف بوقلمون به همراه سس و چاشنی و پودینگ، محبوبیت یافت؛ 
از  بعضی  بودند.  برده  لذت  آن  خواندن  از  آمریکا  در  مردم  اکثر  که  داستانی 
تاریخ شناسان غذایی، معتقدند که هدیه کریسمس اسکروج به خانواده کرچیت، 
شخصیت های داستان دیکنز، یکی از تاثیرگذارترین عواملی بود که هم افراد 
با شروع  اما  کرد.  مند  بوقلمون، عالقه  به مصرف  را  ثروتمندان  و هم  متوسط 
قرن بیستم، جایگاه طیور برای افراد جامعه، تغییر کرد و چون خیریه ها، طیور 
برای  ثروتمند  افراد  دیگر  دادند،  می  کارگرها  و  فقیر  مهاجران  به  را  مختلفی 
کریسمس، بوقلمون نمی خوردند. آمریکایی ها همچنان در جشن شکرگزاری، 
همان بوقلمون را مصرف می کنند اما در زمان کریسمس، کسانی که توانایی 

اش را داشته باشند، گوشت گاو را خریداری می نمایند.

ITPNews	الملل	بین	بخش
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تولیدکننده برتر طیور گوشتی 
در آمریکای التین 10

10 تولیدکننده برتر طیور آمریکای التین، که کمپانی های برزیلی و 
مکزیکی در صدر آن قرار دارند، هر ساله 5 بیلیون قطعه جوجه را به 

بازار، ارسال می کنند
آمریکای التین، منطقه ای است که به عنوان قدرت برتر در تولید طیور 
گوشتی به حساب می آید؛ این قدرت، نه تنها به دلیل تولید کلی این 
منطقه بلکه به دلیل حضور سه کمپانی برتر طیور گوشتی جهان در آن 
می باشد: کمپانی های جی بی اس )JBS(، بزرگ ترین تولید کننده 
طیور گوشتی دنیا، بی آر اف )BRF(، سومین تولید کننده بزرگ طیور 
گوشتی جهان و باچاکو )Bachoco(، نهمین تولید کننده برتر جهان.

 ،)WATT Global( گلوبال  وت  وبسایت  ارقام  و  آمار  اساس  بر 
10کمپانی برتر منطقه آمریکا، ساالنه 5.055 بیلیون جوجه تولید می 
کنند. این رقم، تقریبا سه برابر تولید ساالنه کمپانی BRF برزیل )با 

1.724 بیلیون تولید ساالنه( یا کمپانی تایسون فودز آمریکا )با 1.977 
جوجه  بیلیون   3.5 ساالنه   ،JBS کمپانی  باشد.  می  جوجه(  بیلیون 

تولید می کند.
بیلیون   11.32 التین،  آمریکای   ،WATT مجله  اطالعات  اساس  بر 
جوجه در سال 2016 تولید شده است. 10 کمپانی بزرگ این منطقه، 
48.6 درصد از کل تولید این منطقه را به خودشان اختصاص داده اند.

دو تولید کننده برتر آمریکای التین )BRF و Seara(، تقریبا 60 درصد 
از کل تولیدات 10 تولید کننده برتر این منطقه را در اختیار دارند. دو 
کمپانی دیگری که در لیست 10 تولیدکننده برتر و در ردیف آهر قرار 
دارند، یعنی کمپانی هایTres Arroyos و Super Pollo، فقط 4.5 
درصد از کل میزان تولید را در اختیار دارند که این امر، نشان دهنده 

تفاوت های زیادی است که در بین تولیدکننده های برتر وجود دارد.

بر  زیادی  برزیلی، تسلط  کمپانی های 
زیر،  لیست  در  دارند.  منطقه  تولیدات 
کشورهای این 10 تولیدکننده برتر را 

مالحظه می نمایید:

 BRF، Seara، Aurora( برزیل  •
و Copacol( -  67.3 درصد از سهم 

تولید
 Pilgrim›s •مکزیک )Bachoco و 

Pride( - 21 درصد از سهم تولید
 4.8   -  )San Fernando( پرو   •

درصد
• کلمبیا )Avidesa( -  2.4 درصد

 2.3 - )Tres Arroyos( آرژانتین   •
درصد

 2.2   -  )Super Pollo( شیلی   •
درصد

کمپانی های برزیلی و مکزیکی، 88.3 
درصد از کل تولیدات این 10 کمپانی 
را بر عهده دارند و 11.7 درصد مابقی، 

متعلق به چهار کشور دیگر می باشد.

ITPNews	الملل	بین	بخش
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تولید کنندگان بخش دام و طیور
 به شدت تحت حمایت قرار می گیرند

خالد جعفری گفت: ما به عنوان 
و  کشاورزی  جهاد  سازمان 
متولی تولیدات دامی و از تولید کنندگان بخش دام و طیور استان به 

شدت حمایت می کنیم.
افزود:  وی  با  استان  دامپزشکی  نظام  سازمان  دیدار  در  جعفری  خالد 
نظام  در  چه  کردستان  استان  برداری،  بهره  پروانه  صدور  بحث  در 
دامپزشکی و چه در نظام مهندسی از استان های سرامد بوده و الگوی 

برای استان های کشور می باشیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان خاطرنشان کرد: جدیت نظام 
مهندسی و نظام دامپزشکی استان در پیش برد اهداف و برنامه ها،  آنها 

را به عنوان الگوی کشوری مطرح کرده است.
و  دولتی  های  بخش  بین  فاصله  به  اعتقادی  هیچ  اینکه  بیان  با  وی 
خصوصی ندارم افزود: در استان کردستان باید کماکان از سازمان نظام 
دامپزشکی استان حمایت شود و هردو به عنوان عوامل تاثیر گذار باید 

تولید کننده را حمایت کنند.
استان  دامی  تولیدات  های  بخش  بین  در  که  هماهنگی  و  نظم  امروز 

وجود دارد شاید در بین دیگر بخش های استان موجود نباشد.
بخشی  بین  های  هماهنگی  کنار  در  مردم؛  همراهی  و   همکاری  وی 
جهاد  سازمان  موفقیت  اصلی  عومل  از  را   کشاورزی  جهاد  سازمان 
کشاورزی کردستان  در پیش برد اهداف دانست و افزود: ما باید قدردان 

و کمک حال مردم فهیم استان باشیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان با بیان اینکه عرضه و 
تقاضا در استان ها تابعی از کشور بوده گفت: هیچ استانی نمیتواند به 
تنهایی در عرضه و تقاضای مرغ تاثیر گذار باشد و عرضه و تقاضا را به 

تعادل منطقی برساند.
جعفری اضافه کرد: امروزه 78 درصد مرغ داری های تخم گذار کشور 

در 8 استان فعالیت می کنند اما با این وجود قیمت تخم مرغ هم تابع 
قیمت کل کشور می باشد و هیچ استانی به تنهایی نمی تواند قیمت 

را تنظیم کند.
استان حمایت میکنیم،  از سیاست توسعه مرغ داری های  افزود:  وی 
چون هدف ما در صنعت طیور، هم تولید برای مصرف داخلی و صادرات 

به کشورهای دیگر است.
وی مازاد تولید گوشت مرغ در کشور را 5 درصد اعالم کرد و افزود: 
خوشبختانه کمبودی در عرضه مرغ در استان و کشور نداریم و تالش 
ما در جهت ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضاست، برنامه ریزی صورت 
به  مرغ  صادرات  و  ها  مرغداری  ریزی  جوجه  میزان  زمینه  در  گرفته 

کشورهای خارجی است.
جعفری نبود انسجام کشوری در صنعت مرغ داری را آفت این صنعت 
دانست و در ادامه گفت: سرمایه گذاری های صورت گرفته در صنعت 
ایم بخش  المنفعه است که توانسته  اتفاق عامل  مرغداری استان یک 

خصوصی را بیشتر از بخش های دیگر در تولید وارد کنیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان عنوان کرد: صنعت مرغ 
داری استان در شرایطی به اولین صنعت فعال استان بدل شده که این 
استان از عدم سرمایه گذاری رنج می برد و امروزه به لطف خدا و تالش 

مجموعه جهاد کشاورزی وضع مرغداران استان مطلوب است.
جعفری خاطرنشان کرد:  ظرفیت جوجه ریزی مرغداری های استان در 
سال 1385 در هر دوره حدود 4 میلیون قطعه بوده که امروز این میزان 

به 14.5 میلیون قطعه در هر دوره رسیده است.
وی حمایت از صنعت مرغداری استان را از اولویت های سازمان جهاد 
کشاورزی استان کردستان دانست و افزود:  تنها صنعتی که در شرایط 
نامناسب اقتصادی کشور به تنهایی و بدون حمایت دولت سرپا ایستاده 

و رونق می گیرد صنعت طیور می باشد.

یک مقام مسوول گفت: از ابتدای مهر تا کنون به دنبال شیوع بیماری 
آنفوالنزا حاد پرندگان 11 میلیون قطعه مرغ معدوم شد.

ناصر نبی پور رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران، 
از معدوم سازی بیش از 11 میلیون قطعه مرغ خبر داد و اظهار کرد: از 
ابتدای مهر تا کنون به دنبال شیوع بیماری آنفوالنزا حاد پرندگان 11 

میلیون قطعه مرغ معدوم شد.
به گفته وی استان تهران،البرز،قزوین،آذربایجان شرقی و قم درگیر این 

بیماری هستند.
نبی پور، کاهش تولید تخم مرغ را دلیل اصلی گرانی دانست و افزود: 
حذف 11 میلیون قطعه مرغ برابر با کاهش تولید 600 تن تخم مرغ 
در روز است که این امر درنهایت افزایش قیمت تخم مرغ در بازار را به 

همراه داشته است.
و  عرضه  تابع  مرغ  تخم  نرخ  اینکه  به  اشاره  با  مسوول،  مقام  این 
درب  مرغ  تخم  کیلو  هر  قیمت  متوسط  اکنون  کرد:  بیان  تقاضاست، 
مرغداری 6 هزار و 300 تومان معادل شانه ای 13 هزار و 500 و دانه 

ای 430 تومان است.
وی، قیمت تخم مرغ در روزهای آتی را پیش بینی کرد و یادآورشد: در 
صورت ادامه روند آنفوالنزا حاد پرندگان و کاهش تولید، قیمت باالتر 

خواهد رفت.
به گفته نبی پور، توزیع نامناسب تخم مرغ و محدودیت جابه جایی به 
در  گرانی محصول  از دالیل  دیگر  یکی  آنفوالنزا،  بیماری شیوع  دلیل 

بازار به شمار می رود.
رییس اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران، با اشاره به آخرین وضعیت 
احتساب  با  واردات هر کارتن تخم مرغ  اضافه کرد:  واردات تخم مرغ 
سود بیش از 68 هزارتومان تمام می شود که با وجود باال بودن قیمت 
تخم مرغ وارداتی نسبت به مشابه داخلی و عدم کمبود در داخل ، هم 

اکنون، نیازی به واردات نداریم.
وی تولید روزانه تخم مرغ را 2 هزار و 100 تا 2 هزار و 200 تن اعالم 
کرد و افزود: در شرایط کنونی، علی رغم معدوم سازی قابل توجه قطعه 

مرغ ها، تولید در وضعیت مناسبی قرار دارد.
نبی پور در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اینکه بخشی از غرامت 
سازمان  کرد:  تصریح  است،  نشده  پرداخت  مرغداران  گذشته  سال 
دامپزشکی و صندوق بیمه به سبب کمبود منابع مالی نتواسته بخشی از 
غرامت تولیدکنندگان را پرداخت کند و اخیرا اعالم کرده که مرغداران 
به جای غرامت خود، اوراق خزانه دریافت کنند در حالیکه اوراق دردی 

از آنها را دوا نمی کند.

بیمه، غرامت تولیدکنندگان را نداد

موج

نسیم	آنالین
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معرفی 
توسط شرکت های تکلون و ایوانیک
شرکت تکلون )یو.کی( لیمیتد، نماینده انحصاری دی ال متیونین شرکت ایوانیک )دگوسا ( در ایران، با بیش از 20 سال 
سابقه فعالیت در صنعت، اخیرا لیزین سولفات شرکت ایوانیک، با نام تجاری بایولیز را در ایران به ثبت رسانده است. این 
شرکت جهت رونمایی و اعالم رسمی ورود این کاال به بازار ایران، همزمان با شانزدهمین  نمایشگاه دام و طیور، با همکاری 
شرکت ایوانیک آلمان و شرکت ایوانیک ایران سمیناری را برگزار نمود. این سمینار با حضور یکی از برجسته ترین دانشمندان 
بین المللی علوم تغذیه دام و طیور ، جناب آقای دکتر آندریاس لمه از کشور آلمان و همچنین با سخنرانی دو تن از اساتید 
و دانشمندان داخلی، در مورد مزایا و ویژگی های منحصر به فرد این محصول وتفاوتهای آن با لیزین کلراید برگزار شد. الزم 

به ذکر است در این سمینار بیش از 120 نفر از کارشناسان صنعت به عنوان مدعو، حضور داشتند.

Biolys

ITPNews
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نامه سرگشاده 
مرغداران به 

روحانی
دامی،  های  نهاده  از  برخی  قیمت  جهشی  افزایش  از  پس 
اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور در نامه ی سرگشاده 
به رییس جمهور برای حل مشکالت مرغداران یاری خواستند.

در این نامه اتحادیه سراسری مرغدارن گوشتی ایران خواستار 
تمامی  و  اول  معاون  با حضور  العاده  فوق  ای  برگزاری جلسه 

مسئوالن مرتبط با تولید گوشت مرغ شده است.
به  نامه  این  در  ایران  گوشتی  مرغدارن  سراسری  اتحادیه 
تجزیه و تحلیل افزایش قیمت نهاده ها طی دو ماه گذشته 
پرداخته است و تاکیده کرده که این افزایش ناگهانی بالغ بر 
مرغداران  تولید  هزینه  به  ماه  تومان طی یک  میلیارد   280

افزوده است.
رئیس  نامه  این  در  ایران  مرغدارن گوشتی  اتحادیه سراسری 

جمهور را خطاب قرار داده و نوشته است؛
حضور  با  هایی  جلسه  فرمایید  دستور  جمهور!   رئیس  آقای 
و  دولت  مرتبط  های  بخش  تمامی  و  جنابعالی  اول  معاون 
مرغداران برای حل بنیادین مشکالت مداوم و مستمر صنعت 
که  مرغ  گوشت  تولیدکنندگان  تا  شود  تشکیل  مرغداری 
یکی  مرکزی  بانک  های  گزارش  و  ارقام  و  آمار  تمامی  طبق 
از شاخص¬های تعیین کننده در ایجاد امنیت غذایی به ویژه 
تامین مواد پروتئینی برای جمعیت بیش از 80 میلیونی کشور 

هستند، خود در ناامنی قرار نداشته باشند.
در بخش دیگری از این نامه آمده است؛

به استحضار می رساند طی دو ماه گذشته قیمت نهاده های 
همانند کنجاله سویا و ذرت در هرکیلو گرم به طور متوسط 
300 تومان افزایش یافت. با توجه به مصرف روزانه 15 هزار تن 
از این مواد ضروری برای مرغداران گوشتی، روزانه 4 میلیارد 
افزایش  این  تومان به هزینه های تولید ما اضافه گردیده که 
یکباره، خرج مرغداران را در یک ماه دوره پرورش 150 میلیارد 
تومان و برای تولید هر کیلو گرم گوشت مرغ با ضریب متوسط 
هزینه تولید متوسط ، حدود 280 میلیارد تومان افزون ساخت، 
پایین  اقشار  ناتوانی قدرت خرید  حال آنکه دخل ما به دلیل 
جامعه، که به طور عمده به جای گوشت قرمز و ماهی، گوشت 

مرغ مصرف می کنند افزایش قابل اتکا نداشته است.
در پایان اتحادیه سراسری مرغدارن گوشتی ایران دوباره رئیس 

جمهور را خطاب قرار داده و نوشته است؛
یک  در  گوشتی  مرغداران  تولید  توان  جمهور!  رئیس  آقای 
معادله نابرابر افزایش هزینه های تولید و ثابت ماندن یا افزایش 
اندک قیمت گوشت مرغ به سر آمده است، چاره ای بیندیشید 
از امنیت غذایی، به یک امنیت  تا ما تامین کنندگان بخشی 

نسبی و قابل اتکا برسیم.

راه	دانا
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انجمن کشاورزان ایتالیا، اعالم کرده است که این کشور، با کمبود 100 
میلیون عددی تخم مرغ مواجه است. این در حالی است که در حال 
حاضر، تقاضا برای تخم مرغ در کشور ایتالیا، باال است زیرا مردم خود را 

برای پخت شیرینی های مخصوص کریسمس آماده می کنند.
کاهش 10 درصدی تولیدات داخلی ایتالیا، به دلیل اقدامات محتاطانه 
ای است که این کشور در پی آنفلوانزای پرندگان و وجود فیپرونیل در 

تخم مرغ ها اتخاذ کرده است. 
مجله European Supermarket Magazine گزارش داده است 
که به دلیل این تدابیر اتخاذ شده، چهار میلیون از پنجاه میلیون مرغ 

تخم گذار این کشور، از چرخه تولید تخم، کنار گذاشته شده اند.
شیوه مصرف

یک فرد ایتالیایی، به طور میانگین 215 عدد تخم مرغ در طول سال 
مرغ  تخم  خود  مستقیم،  طور  به  آنها  عدد  که 140  کند  می  مصرف 

خورده می شود و یک سوم باقی مانده آنها، در پاستا، شیرینی و دیگر 
خوراکی ها، مورد استفاده قرار می گیرند.

مشکالت موجود در زمینه عرضه و قفسه های خالی سوپر مارکت ها، 
باعث شده است که قیمت این محصول، افزایش پیدا کند.

در ماه نوامبر، میزان قیمت ها 55.6 درصد افزایش یافته و قیمت هر 
100 عدد تخم مرغ، به طور میانگین به 14.20 یورو رسیده است.

عادت های مصرف کنندگان نیز چند مدتی است که تغییر کرده و اغلب 
ترجیح می دهند که برای خرید تخم مرغ های ارگانیک تر و تخم مرغ 
های تولید شده از مرغ های فری رنج، مستقیما خرید خودشان را از 

مزارع انجام دهند.

کشور ایتالیا در کریسمس، 
با کمبود تخم مرغ مواجه است

ITPNews	الملل	بین	بخش

افزایش جهانی تولید شـیر در سال 2۰۱8
میزان 1.5  به  قرار است در سال 2018 میالدی،  تولید جهانی شیر، 
احتماال  چربی،  انواع  برای  باال  تقاضای  وجود  اما  یابد  افزایش  درصد 

موجب خواهد شد که قیمت ها، افت شدیدی نداشته باشند.
نمودارهایی که هیئت امنای مرکز کشاورزی و توسعه باغبانی علمی، 
بینی کرده است که عرضه  نموده، پیش  AHDB منتشر  به  موسوم 
جهانی در سال 2018 میالدی، به 289 بیلیون لیتر برسد. میزان باالی 
تولید در 28 کشور عضو اتحادیه اروپا، موجب افزایش محصوالت دانه 
ای و افزایش قیمت شیر شده است و انتظار می رود در سال 2018، 

شاهد افزایش 1.4 درصدی آن باشیم.
آمریکا انتظار دارد تا در سال جدید میالدی، میزان تولید، 1.8 درصد 
افزایش پیدا کند و همچنین پیش بینی می شود که بیشترین میزان 

تولید محصول را کشور استرالیا با 2.2 درصد افزایش، خواهد داشت.

آب و هوای نامناسب
کشور استرالیا، بعد از دو سال دست و پنجه نرم کردن با آب و هوای 
وضعیت  و  است  کرده  پیدا  بهتری  وضعیت  اکنون  بد،  و  نامناسب 
خشکسالی در این کشور، در حال حاضر بهبود یافته است و قرار است با 

برنامه ای منظم و مناسب، تعداد گله ها را افزایش دهند.
میزان رشد تولید در کشور نیوزیلند، کمتر از میزان پیش بینی شده و 

به میزان  0.9 درصد خواهد بود.
لوک کراسمن )Luke Crossman( ، تحلیلگر ارشد ،AHDB اظهار 
تا 4  نیوزیلند، 3  داشت که پیش بینی می شد رشد تولید در کشور 

را  تولید  میزان  بهار،  فصل  در  نامناسب  هوای  و  آب  اما  باشد؛  درصد 
کاهش داد و در نتیجه آمار و ارقام، کاهش تولید را نشان دادند. میزان 
تولید، بازبینی شده است و در ماه اکتبر سال  2017 میالدی، به 3.2 
بیلیون لیتر رسید که این میزان، 2.7 درصد نسبت به ماه اکتبر سال 

2016 باالتر بوده است.

تجارت جهانی لبنیات
در  لبنیات،  تجارت جهانی  قیمت  باعث شد که شاخص  افزایش،  این 

مزایده 21 نوامبر به 3.4 درصد کاهش یابد.
افزایش تولید ماه اکتبر در کشور نیوزیلند، در حالی بوده است که در 
نیوزیلند صورت  بارندگی های شدیدی در کشور   ، اکتبر سال 2016 
گرفته است و افزایش جهانی تولید، در حالی به وجود آمده که در دیگر 

نقاط دنیا، ما شاهد کاهش میزان تولید بوده ایم.
بازار تا چه  امر، نشان می دهد که  آقای کراسمن اظهار داشت: »این 
پایه  بر  اندازه متغیر است و واکنش های سریع آن به شرایط، بیشتر 

احساس است تا بر پایه افزایش چشمگیر عرضه جهانی«.
آقای کراسمن افزود: »اگر افزایش فیزیکی در تولید، بنا بر پیش بینی ها 

ادامه پیدا کند، می توانیم شاهد کاهش قیمت ها باشیم«.
اما آقای کراسمن همچنین ادامه داد که انتظار نمی رفت که کاهش 
چشمگیری در این زمینه داشته باشیم زیرا تقاضا برای چربی، همچنان 

به قوت خود باقی است.

ITPNews	الملل	بین	بخش
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بر کیفیت  متخصصان صنعت طیور، در مورد متغیرهای متعددی که 
پوسته تخم مرغ ها اثر می گذارند، بحث نموده اند دکتر کایال پرایس 
)Dr. Kayla Price(، مدیر فنی شرکت آلتک کانادا، در وبیناری که 
 »Egg-cellent shell quality: Learn the basics « با عنوان
در تاریخ 9 نوامبر برگزار شد، اظهار داشت که مرغ های تخم گذار در 
می  پیدا  پرورش  ها،  از سیستم  مختلفی  انواع  توسط  سرتاسر جهان، 
اهمیت  از  ها  آن  مرغ  تخم  پوسته  کیفیت  سیستمی،  هر  در  و  کنند 

باالیی برخوردار است.
نظام  ها،  مرغ  تخم  کیفیت  تعیین  برای  از کشورهای جهان،  بسیاری 
درجه بندی خاص خودشان را دارند. در حالی که بسیاری از کشورها 
دارند،  تاکید  مرغ  تخم  خارجی  پوسته  کیفیت  روی  بر  کانادا،  مانند 
می  تاکید  مرغ  تخم  داخلی  کیفیت  روی  بر  بیشتر  آمریکا،  کشور  اما 
برای  مرغ،  تخم  پوسته  موارد، کیفیت خوب  این  تمامی  از  فارغ  کند. 
اکثر تولیدکنندگان اهمیت بسیاری دارد زیرا آنها در تالشند تا بتوانند 

محصولی با کیفیت را به مصرف کننده، ارائه دهند.

ابتدا  همان  از  مرغ،  تخم  صحیح  پیشرفت  و  رشد 
صورت می گیرد

از  آن،  کیفیت خوب  و  مرغ  تخم  رشد  که  داشت  اظهار  پرایس  دکتر 
همان ابتدا یعنی از زمانی که مرغ های تخم گذار در محل تخم گذاری 
قرار می گیرند، آغاز می شود. در همین محل های تخم گذاری است که 
سیستم ایمنی، اسکلت بندی و دستگاه گوارش آن ها شکل می گیرد 
و حتما باید این کار با مدیریت صحیح صورت گیرد تا از طول عمر مرغ 

های تخم گذار، کاسته نشود. 
پرایس، در ادامه صحبت های خود گفت که این امر، نیازمند مدیریت 

صحیح وزن و حفظ یکنواختی گله از سوی تولیدکنندگان می باشد.
در هفته 19 که مرغ ها از محل تخم گذاری جا به جا می شوند، باید 
به یاد داشت که این تغییر برای مرغ ها، با استرس زیادی همراه است. 
پرایس گفت: »مرغ ها درست در زمانی که باید تخم مرغ تولید کنند، 

دچار استرس می شوند«. 

وی افزود که چند هفته زمان می برد تا مرغ ها به محل تخم گذاری 
خودشان عادت کنند و به پیک تولید خودشان برسند. به همین دلیل 
است که حتما باید اطمینان یافت که فاکتورهای دیگری که بر کیفیت 

تخم مرغ ها موثر هستند، به بهترین نحو کنترل شوند.

اهمیت کلسیم و دیگر مواد ضروری
پرایس گفت: »مرغ هایی که تقریبا روزی یک تخم می گذارند، حتما 
باید کلسیم ذخیره شده باالیی، هم برای خود و هم برای ساخت پوسته 
 49 حدود  به  و  رود  می  باالتر  مرغ  سن  هرچه  باشند«.  داشته  تخم 
هفتگی می رسد، این سوال پیش می آید که چه میزان کلسیم باید به 
مرغ بدهیم تا همچنان سالمتی خودش را حفظ کند و به تولیدکننده 

نیز روزی یک تخم بدهد.
مسئله کنترل کلسیم، با باال رفتن سن مرغ، اهمیت بیشتری پیدا می 
کند. پرایس اظهار داشت: »در کانادا، ما از مرغ هایی که سنشان تا 72 
هفته است، استفاده می کنیم اما در دیگر نقاط جهان مانند آمریکا، از 

مرغ های 80 تا 100 هفته ای نیز استفاده می شود«.
کربنات کلسیم، 94 درصد از ترکیب پوسته تخم مرغ را تشکیل می 
و  کالژن  ها،  موکوپروتئین  ها،  گلیکوپروتئین  منیزیم،  کربنات  دهد. 
را تشکیل می  مرغ  تخم  پوسته  ترکیبات  مابقی  موکوپلی ساکاریدها، 
دهند. پرایس گفت: »اگرچه کربنات کلسیم، اغلب تنها ماده ای است 
که همه ما به آن فکر می کنیم اما باید به دیگر عناصر موجود در آن 

نیز توجه شود«.
جذب کلسیم، به دو روش صورت می گیرد. یکی از این روش ها، انتقال 
فعال بین سلولی  از طریق سلول ها می باشد و دیگری، انتقال غیرفعال 
پاراسلولی از طریق فضای میان سلول ها است. سالمت روده، می تواند 

بر جذب بهتر کلسیم، تاثیر گذار باشد.
اندازه ذرات کلسیم نیز در جذب آن، نقش مهمی دارند. پرایس گفت: 
»ذرات کوچک کلسیم، خیلی سریع جذب می شوند در حالی که ذرات 
درشت، به زمان بیشتری برای جذب شدن نیاز دارند«. در هر دو مورد، 
برنامه های تغذیه ای مختلف ، اهمیت خاص خودشان را دارند. تشکیل 

چگونه غذای مرغ ها،
 بر کیفیت پوسته تخم مرغ آنها تاثیر می گذارد؟

ITPNews	الملل	بین	بخش
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نتیجه  در  گیرد؛  می  صورت  تاریکی  های  دوره  در  عموما  مرغ،  تخم 
کلسیم، باید قبل از خوابیدن مرغ به او خورانده شود. وی در ادامه گفت: 
»تولیدکنندگان باید مطمئن شوند که میزان کافی ای از کلسیم را در 
برنامه تغذیه ای وارد کرده اند تا مرغ برای تولید تخم مرغ، کلسیم مورد 

نیازش را از استخوان خود، برداشت نکند.«
دیگر مواد مغذی الزم برای غنی شدن تخم مرغ، عبارتند از بی کربنات، 
فسفر، ویتامین دی، مواد معدنی، گزانتوفیل ها )برای رنگ دهی(، امگا 
3، دوکوساهگزائنوئیک اسید، ویتامین ای )E( و ویتامین های گروه ب. 
پرایس اظهار داشت: »استفاده از جیره های غذایی بر پایه گندم و بدون 
هیچ نوع رنگدانه ای مانند گزانتوفیل ها، موجب تولید تخم مرغ هایی 
بسیار کم رنگ و حتی بی رنگ می شود«. جیره غذایی بر پایه ذرت، 

معموال تخم هایی با زرده پررنگ و زرد رنگ ایجاد می کند.

مواد معدنی، دارای ارزش غذایی نیز هستند
خانم دکتر پرایس همچنین اظهار داشت که مواد معدنی ای که در جیره 
سلنیوم  از:  عبارتند  باشند،  می  ارزشمند  گذار،  تخم  های  مرغ  غذایی 
)برای حفاظت سلولی دستگاه تولیدمثل استفاده می شود( ، مس )برای 
پیشرفت و رشد پوسته تخم مرغ، تشکیل رنگدانه و کالژن کاربرد دارد( 
، منگنز )در تشکیل غشای پوسته تخم مرغ، اهمیت باالیی دارد و به 
تشکیل استخوان و بافت آلی پوسته تخم مرغ کمک می کند( ، زینک 
)در آهک سازی استخوان و پوسته تخم مرغ استفاده می شود( و کراتین 

)در تشکیل غشا و تولید کربنات پوسته تخم مرغ استفاده می شود(.

مرغ،  تخم  پوسته  کیفیت  بر  نیز  دیگری  های  مولفه 
موثر است

پرایس، گفت: » مواد مغذی، به خصوص کلسیم، بر کیفیت پوسته تخم 
تنها مولفه موثر نیست. منگنز،  این عامل،  اما  اثر فراوانی دارند؛  مرغ، 
سن و سال مرغ، محیط و وضعیت سالمتی او نیز نقش مهمی در این 

زمینه ایفا می کنند.

پرایس اظهار داشت: » مهم ترین فاکتوری که اغلب فراموش می شود، 
باید  باید تست شود و تولید کنندگان  کیفیت آب است. کیفیت آب، 
الین های آبرسانی را تمیز نگه دارند«. آب، تاثیر بسیار زیادی بر روی 

عملکرد سلول ها دارد.
تخم،  تولید  در  تخم گذار  توانایی مرغ های  بر  نیز  استرس گرمایی 
دچار  ها  مرغ  در  را  تنفس  همچنین  باال،  گرمای  گذارد.  می  تاثیر 

مشکل می کند. 
فرآیند جذب،  در  روده،  است. سالمت  بسیار مهمی  سالمتی، موضوع 
می  که  هایی  بیماری  خطرات  از  باید  اما  دارد؛  زیادی  بسیار  اهمیت 

توانند در عملکرد طیور تخم گذار ایجاد مشکل بکنند نیز غافل نشد. 
پرایس اظهار داشت: »بیماری های ویروسی، باکتریایی و عفونت های 
باکتریایی ثانویه، عوامل بسیار مضری می باشند، در نتیجه حتما باید 
برنامه واکسیناسیون مناسبی داشته باشیم«. هر گونه بیماری می تواند 

بر میزان استرس مرغ بیفزاید.
سن نیز می تواند نقش مهمی در سالمت طیور تخم گذار داشته باشد. 
افزایش سن طیور، می تواند تخم مرغی با پوسته نازکتر ایجاد کند و در 

نتیجه باعث شکنندگی آن می شود. 
کلیدهای  صحیح،  مدیریت  و  مناسب  »تغذیه  داشت:  اظهار  پرایس 

کیفیت خوب پوسته می باشند.«

در نخستین کنفرانس بین المللی صنعت طیور کشور مطرح شد:

لزوم اتخاذ تدابیر الزم جهت جلوگیری از نوسانات بازار مرغ
به گزارش تدابیر الزم برای جلوگیری از نوسان در بازار مرغ انجام شده است گروه اقتصادی باشگاه 
خبرنگاران جوان؛ با حضور اندیشمندان، کارشناسان و متخصصان ایران و کشور های هلند، فرانسه، 

اسپانیا، آلمان و استرالیا، راهکار های مقابله با بیماری آنفالنزا پرندگان در ایران، بررسی شد.
سازمان  و  وزارت جهاد کشاورزی  مقامات  المللی صنعت طیور کشور،  بین  کنفرانس  نخستین  در 

دامپزشکی و 500 نفر از کارشناسان حضور داشتند.
هدف از تشکیل این نشست، بررسی راهکار های اجرائی مقابله با بیماری آنفالنزای پرندگان در ایران است.

پرندگان،  آنفالنزا  بیماری  پدر  استرالیا،  آدالید  دانشگاه  ویروس شناسی  دانشیار بخش  زاده،  همت 
بعنوان میهمان ویژه، در سخنانی گفت، با توجه به تجربیات بدست آمده در کشور های دیگر، موضوع 
مهار بیماری آنفالنزا پرندگان در ایران، قابل انجام است و در صورت حمایت دولت جمهوری اسالمی 

ایران و همراهی بخش خصوصی می توان به سرعت، شاهد کاهش این بیماری بود.
وی در سال 2014 میالدی روشی آزمایشگاهی را که توانایی تشخیص و تمییز پرندگان واکسینه 
شده را از پرندگان درگیر با بیماری آنفلوآنزای پرندگان، ابداع نمود. این مورد قدمی بسیار مهم در 

کنترل این بیماری در مناطقی، چون جنوب شرقی آسیا محسوب می شود.
امینی مدیر کل طیور وزارت جهاد کشاورزی نیز در حاشیه این کنفرانس بین المللی در سخنانی با 
تشریح وضعیت تولید طیور در کشور، تاکید کرد، در حال حاضر هیچ مشکلی برای تامین گوشت 
مرغ در کشور وجود ندارد و همه تدابیر الزم برای جلوگیری از نوسان در بازار مرغ و تخم مرغ از 

سوی دولت، انجام شده است.

باشگاه	خبرنگاران	جوان	
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ورود کاکتوس ها به جیره غذایی دام ها
می شود  محسوب  ساکولنت ها  خانواده  از  گونه ای  آپونیا  کاکتوس 
راستا  این  در  و  شود  وارد  دام  خوراک  در  غذا  به عنوان  می تواند  که 

قراردادهای خوبی با معاونت امور دام منعقد شده است.
کاکتوس از گیاهانی است که در ابتدا تنها در شمال و جنوب و نواحی 
از مناطق گرم و  امروزه در بسیاری  اما  مرکزی آمریکا رشد می کرده، 
خشک جهان پراکنده شده است و از آنجا که این گیاه به عنوان منبع 
ذخیره آب عمل می کند، می تواند شرایط خشکسالی را پاسخگو باشد. 
این گیاه از خانواده ساکولنت ها است و بیش از چهارهزار و 500 نوع 
دارد که کاکتوسی که همه مردم آن را می شناسند، یکی از انواع این 
و  انسان  به عنوان غذای  گونه محسوب می شود. ساکولنت ها می توانند 
دام ها در آینده ای نزدیک محسوب شوند که در شرایط حاضر بسیاری 
از کشورهای آمریکای جنوبی به عنوان خوراک اصلی از آن بهره می برند 
که قرار است به تازگی یکی از انواع اسکولنت ها به عنوان غذای دام در 

کشور به مصرف برسد.

کمی  آب  ساکولنت ها  گفت:  گلخانه ای،  محصوالت  برتر  صادرکننده 
مصرف کرده و در شرایط آب و هوایی کشور سازگار هستند و این گروه 

حدود سه سالی است که تولید تجاری را آغاز کرده اند.
ملی  نشان  باالترین  گذشته  سال  در  کرد:  بیان  جعفرزاده  حسین 
بهره وری به شرکت بین المللی »فدک گل« اختصاص یافت و از سوی 
باالترین  نیز  منابع طبیعی کشور  و  مهندسی کشاورزی  نظام  سازمان 

نشان ملی بهره وری به این گروه اختصاص یافت.
وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود چهار میلیون یورو 
از تولید این گیاه در کشور صادرات داشته ایم که پیش بینی می شود تا 

پایان سال جاری به 10 میلیون یورو برسد.
انواع  کشور  سراسر  در  گلخانه   250 از  بیش  کرد:  عنوان  جعفرزاده 
ساکولنت ها را تولید می کنند و در آینده ای نزدیک قرار است در چابهار 

کاکتوس های خوراکی برای مصرف علوفه دام تولید شود.
کشاورزی سطحی  جهاد  دام  امور  معاونت  همکاری  با  شد:  یادآور  وی 
معادل سه هزار هکتار برای تولید کاکتوس خوراکی اختصاص یافته است 
می شود  پیش بینی  و  شده  آزمایشی کشت  به صورت  آن  از  بخشی  که 

به زودی شاهد ورود تولیدات این گونه به عنوان خوراک دام باشیم.
صادرکننده برتر محصوالت گلخانه ای تأکید کرد: صادرات این محصول 
این طرح محسوب می شود که  برنامه های  از  آن  میوه های خوراکی  و 
معضالت  از  که  را  علوفه  خوراک  از  اعظمی  بخش  بتواند  امیدواریم 

دامداران محسوب می شود، پاسخگو باشد.
جعفرزاده خاطرنشان ساخت: وزارت جهاد کشاورزی مجوزهای الزم را 
برای تولید این گونه صادر کرده است تا بتوانیم شاهد تولید انبوه آن 

در کشور باشیم.

حمایت سازمان نظام مهندسی کشاورزی از پرورش دهندگان کاکتوس
وی اضافه کرد: سازمان نظام مهندسی کشاورزی نیز تاکنون بازدیدهایی 
از 100 گلخانه فعال داشته است و به دلیل بهره وری باال، باالترین نشان 
بهره وری کشور به این گروه که متشکل از 20 هزار نفر نیرو در سراسر 

کشور است، اعطا شده است.
جعفرزاده اظهار کرد: پرورش ساکولنت ها به طور مستقیم برای بیش از 
توانست  غیرمستقیم خواهد  به صورت  و  ایجاد کرده  اشتغال  نفر   150

برای بیش از 20 هزار نفر اشتغال ایجاد کند.

وی پرورش این گیاه را مدت دار برشمرد و افزود: در حال حاضر سن 
گیاهان تولیدشده سه سال است، اما تا 15 سالگی نیازمند آن هستیم 
برای  گلخانه داران  به  را  الزم  آموزش های  گروه،  این  کارشناسان  که 

پرورش بدهند.
که  افزوده ای  ارزش  درباره  گلخانه ای  محصوالت  برتر  صادرکننده 
ساکولنت ها  گفت:  می کنند،  ایجاد  کشاورزی  بخش  برای  ساکولنت ها 
و کم هزینه  گیاهان کم آفت  از  و  بوده  مقاوم  به شرایط کم آبی  نسبت 
را  عدد  یک هزار  می توان  مترمکعب  یک  در  اینکه  عین  در  هستند. 

به صورت خزانه تولید کرد.

تولید تجاری، قیمت کاکتوس را از 70 هزار به 4000 تومان رساند
جعفرزاده بیان کرد: آپونیا یکی از گیاهان معمول این خانواده محسوب 
می شود که در سال گذشته در بازارهای داخلی با قیمت 70 هزار تومان 
قابل خرید بود که البته به صورت قاچاق وارد شده بود، اما با تولید این 
گونه در داخل کشور توانستیم قیمت را به پنج هزار تومان برسانیم، در 
تومان  یک هزار  حدود  تولیدکنندگان  برای  تمام شده  قیمت  که  حالی 
خواهد بود؛ بنابراین سوددهی باالیی برای تولیدکنندگان خواهد داشت 
و صادرات این گونه می تواند ارزآوری مناسبی برای کشور داشته باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر 57 هکتار از اراضی کشور به زیر کشت 
اداره  گروه  کارشناسان  از  نفر   250 توسط  و  است  رفته  ساکولنت ها 
 200 به  سطح  این  سال  پایان  تا  که  می ِکنیم  پیش بینی  و  می شود 

هکتار برسد.
چین،  اندونزی،  روسیه،  کشور  شش  در  فدک گل  بین المللی  شرکت 
آذربایجان، گرجستان و ایران به ثبت رسمی رسیده است و قصد دارد با 
پرورش انواع کاکتوس خوراکی و تزئینی، راه ورود این گونه را باز کند.

توانست  باال  بهره وری  داشتن  اختیار  در  به دلیل  بین المللی  گروه  این 
باالترین نشان بهره وری را در سال گذشته به خود اختصاص دهد و با 
معاونت های امور دام و باغبانی وزارت جهاد کشاورزی نیز قراردادهایی 

را برای تولید خوراکی و تزئینی ساکولنت ها منعقد کرده است.

ایانا
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بهترین زمان برای واکسیناسیون گوساله ها

از دوران  باید  را  واکسیناسیون گوساله ها  افراد، پیشنهاد می کنند که  از  بعضی 
تا  ماند  باید منتظر  برخی دیگر معتقدند که  آغاز کرد؛ در حالی که  آنها  نوزادی 
انرژی سیستم  از  ابتدای زندگی،  گوساله ها بزرگتر شوند؛ زیرا بهتر است که در 

ایمنی و قدرت دفاعی بدن، در جاهای دیگری استفاده شود. 
و مگی  مونتانا، جک  ایالت  در  کاستر  در شهر   Pine Crest Dairy مزرعه  در 
ها،  گوساله  آمدن  دنیا  به  به محض   )Jack and Maggie Howley( هاولی 
سال  و  سن  از  ماهی  چند  تا  مانند  می  منتظر  بلکه  کنند  نمی  واکسینه  را  آنها 
ایالت  پولسون  در شهر   Livin Dream Ranch مزرعه  در  بگذرد.  ها  گوساله 
را در مقابل  نوزاد  بئاتریس جنسن )Beatrice Jensen(، گوساله های  مونتانا، 
انجام  بر  عالوه  کند.  می  واکسینه  کلستریدیومی،  های  بیماری  از  مختلفی  انواع 
واکسیناسیون، منطقه ای که مزرعه بئاتریس در آنجا قرار دارد، سلنیوم بسیار کمی 
دارد، در نتیجه وی به گوساله ها شربت BoSe می دهد که ترکیبی از ویتامین 
E و سلنیوم است. به عالوه، وی از شربت های مغذی خوراکی نیز برای گوساله ها 
استفاده می کند تا اشتهای آنها تقویت شود و میزان جذب مواد مغذی و انرژی 

در بدنشان افزایش یابد.

مسئله پیچیده واکسیناسیون گوساله های نوزاد، قبال مورد بررسی قرار گرفته است 
اما این موضوع که آیا پادتن های کلستروم، با پاسخ ایمنی به واکسیناسیون تداخل 
دارند یا خیر، هنوز در دست مطالعه است. با این حال، در دستورالعمل برخی از 
واکسن ها، توصیه شده است که کلستروم، با تاخیر داده شود تا واکسن، فرصت 
پادتن  امکان جذب  باشد. مدت زمانی که  را داشته  تاثیرگذاری خود  برای  کافی 
از کلستروم وجود دارد، کوتاه است و این تاخیر، می تواند به شکل منفی ای بر 

سالمت گوساله ها تاثیر بگذارد.
)McGuirk( و کوک  انجام شده است، مک گرک  در مطالعاتی که در گذشته 
)Cook( اظهار داشته اند که »پاسخی ایمنی به واکسن، نیازمند انرژی ای است 
که می تواند برای مبارزه با بیماری ها و افزایش وزن بدن به کار گرفته شود. در 
واقع، پاسخ ایمنی، می تواند برای سالمت اولیه گوساله ها خطرناک باشد. به عالوه، 
»اگر دستیابی به ایمنی خاصی مورد نیاز نباشد، هرگونه تحریک سیستم ایمنی 
و پاسخ از سوی آن، می تواند برای حیوانات، بیشتر از حالتی که هرگز واکسنی 

دریافت نکرده باشند، ایجاد خطر بکند«.
بافت های ماهیچه ای، نیازمند مواد مغذی بیشتری هستند تا بتوانند ایمنی الزم 
را ایجاد نمایند اما این آمینواسیدها، سالمت عمومی گاوها را تقویت می کنند. در 
را متوقف  او  تواند رشد و سالمت  نوزاد، می  نتیجه، واکسینه کردن یک گوساله 
کند و بدون واکسیناسیون او نیز این گوساله، بیشتر مستعد ابتال به بیماری می 
برای محدود کردن  راهی  پیدا کردن  دنبال  به  باید  که  است  معتقد  شود. کوک 

پاسخ ایمنی باشیم.
واکسن  از  نباید  ندارند،  واکسیناسیون  به  نیازی  هایتان  گوساله  »اگر  گفت:  وی 

استفاده کنید«.

ITPNews	الملل	بین	بخش
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حجتی: راه اندازی استارت آپ های 
کشاورزی را پیگیری می کنیم

دولت  آغاز  درصد   37 از  آبیاری  راندمان  گفت:  کشاورزی  جهاد  وزیر 
یازدهم به 43.4 درصد در زمان حاضر بهبود یافته و 5.6 میلیارد متر 
مکعب در مصرف آب در اختیار بخش کشاورزی صرفه جویی و یا بهتر 

مصرف شده است.
محمود حجتی در تشریح عملکرد 100 روزه وزارت جهاد کشاورزی در 
برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به تولید 2.2 میلیون 
تن برنج در سال جاری، اظهار کرد: با توجه به مصرف 3.2 میلیون تنی 
برنج در کشور تنها به 800 هزارتن تا یک میلیون تن واردات نیاز بود 

که این میزان در چهار ماه ابتدای امسال توسط تجار وارد شده است.
سفارش  ثبت  داخلی  تولیدکنندگان  از  حمایت  منظور  به  افزود:  وی 
جدید واردات برنج متوقف شده و با رصد قیمت ها، بازار برنج مدیریت 

و تنظیم و تصمیمات جدید اتخاذ می شود.

تولید گوشت مرغ  تا ۴۰ درصد  تولید ۳۰ 
در کشور به صورت زنجیره ای

دنیا  در  که  این  بیان  با  کشاورزی  جهاد  وزیر 
تولیدکنندگان از مزرعه فراتر رفته اند و به 
تشکیل  لزوم  بر  اند،  شده  نزدیک  بازار 
محوریت  با  تولید  های  زنجیره 
گفت:  و  کرد  تاکید  ها  تشکل 
درصد   40 تا   30 اکنون  هم 
به  کشور  در  مرغ  گوشت  تولید 
و  انجام می شود  ای  زنجیره  صورت 
این مساله در ثبات و پایداری تولید 

و قیمت ها موثر بوده است.

حجتی تاکید کرد: در لبنیات فاصله تولید تا مصرف باید کم شود و در 
این زمینه تعاونی ها نقش مهمی دارند.

عقب ماندگی تاریخی در نهادسازی و خدمات پس 
از تولید از جمله حمل و نقل و سردخانه

وی با اشاره به این که در نهادسازی و خدمات پس از تولید از جمله 
با  تاریخی داریم، تصریح کرد:  نقل و سردخانه عقب ماندگی  و  حمل 
ارتباطات  وزارت  و  جموری  رئیس  فناوری  و  علمی  معاونت  همکاری 
و فناوری اطالعات، راه اندازی استارت آپ ها به منظور کاهش فاصله 

تولید تا مصرف را پیگیری می کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که قیمت برخی محصوالت غذایی 
از ابتدای دولت یازدهم کمتر از تورم افزایش یافته است، یادآور شد: 
در این مدت قیمت گوشت مرغ جمعا 15 درصد یعنی سالی سه درصد 

افزایش یافته است.
حجتی با بیان این که شیرخام به قیمت سه سال پیش خریداری می 
شود، این امر را اجحاف به دامداران دانست و در مورد تخم مرغ گفت: 
نزدیک به 25 درصد مرغ تخم گذار کشور بر اثر آنفلوانزای پرندگان از 

بین رفت، ولی با این وجود تولید و بازار را مدیریت شده است.
وی با اشاره به این که دام سبک کشور در سال های اخیر به دالیل 
مختلف از جمله تغییر نظام شبانی کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: 
گوشت قرمز منجمد رشد قیمت پایینی داشته ولی از آنجایی که ذائقه 
مردم به مصرف گوشت گرم گرایش دارد، گوشت مورد نیاز از کشورهای 

آسیای میانه و در مواردی با هواپیما از استرالیا تامین می شود.

نظام دامپروری در دام سبک در حال تغییر از شبانی 
به سیستم های متمرکز

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که نظام دامپروری در دام سبک 
است،اظهار  بسته  و  به سیستم های متمرکز  از شبانی  تغییر  در حال 
کرد: در سال های اخیر گله های مادری دو و چندقلوزا از نژادهای بز 
و گوسفند با قابلیت پرورش در مناطق گرمسیری و سرردسیری تامین 

شده است.
حجتی، قیمت های جهانی محصوالت کشاورزی را با نوسان توصیف و 
تصریح کرد: همچون سایر کشورها با نظاماتی همچون تعرفه ها نسبت 
به حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از اجحاف به مصرف کنندگان 

اقدام می کنیم.

ایانا
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یادآور شد: در برخی محصوالت واسطه ای همچون ذرت که در  وی 
تولید گوشت مرغ و لبنیات مصرف دارد با اختصاص ارز تولید را پایدار 

کرده و قیمت ها را پایین نگه می داریم.
اشاره  با  و  کرد  عنوان  آور سیب  را سال  امسال  وزیر جهاد کشاورزی 
به این که سیب باکیفیت باغداران خریداری و در سردخانه ها ذخیره 
سازی شده است در مورد فیلمی که در خصوص سیب های کنار جاده 
در فضای منتشر شده است، اظهار کرد: این سیب ها از نوع درجه 3 و 
4 است که به مصرف کارخانه های کنستانتره می رسد و برای خریدار، 
نگه داری آن ها در سردخانه صرفه اقتصادی ندارد، بنابراین از گذشته 

به همین صورت جمع آوری و به کارخانه ها حمل می شده است.

بسته شدن مرز شلمچه، اتفاقات شمال عراق و افزایش 
ناگهانی تعرفه ها به عراق

حجتی با اشاره به این که امسال در هلو با افزایش تولید رو به رو بوده 
ایم بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی تاکید کرد و گفت: بسته 
ها  تعرفه  ناگهانی  افزایش  و  عراق  شمال  اتفاقات  شلمچه،  مرز  شدن 

صادرات هلو به عراق را با مشکل رو به رو کرد.
وی با بیان این که کشورهای OECD و اروپایی ساالنه میلیاردها دالر 
به بخش کشاورزی خود یارانه می دهند و آمریکا در برنامه 10 ساله 
پرداخت ساالنه 100 میلیارد دالر یارانه به بخش کشاورزی این کشور 
را تصویب کرده است،خاطرنشان ساخت: با وجود همه محدودیت ها، 
دولت سرمایه گذاری های بی سابقه ای در زیربناها و منابع آب و خاک 

انجام داده است.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: از آنجا که ساالنه هزاران تن موز به کشور 
وراد می شود، هر کس که سیب، پرتقال و کشمش صادر کند می تواند 
یارانه  این نوعی  برای واردات موز استفاده کند که  از تعرفه ترجیحی 

صادراتی محسوب می شود.
حجتی یادآور شد: دوسال پیش هم که با مازاد تولید سیب زمینی رو 
به رو بودیم، برای صادرات هر کیلوگرم سیب زمینی 150 تومان یارانه 

صادراتی پرداخت شد.

کشورهای  پیمان  به  پیوستن  برای  برای  رایزنی 
اوراسیا

وی با بیان این که تمام کشورهای دنیا در پیمان های منطقه ای برای 
انجام صادرات و واردات عضویت و از تعرفه های ترجیحی برخوردارند، 
میسر  ای  منطقه  های  پیمان  با  کشاورزی  محصوالت  بازرگانی  گفت: 
می شود و برای پیوستن به پیمان کشورهای اوراسیا در حال رایزنی 

هستیم.
از  این که آمار محصوالت کشاورزی  با اشاره به  وزیر جهاد کشاورزی 
از کارخانه ها  آمارها  نیشکر وزنی شده و  جمله گندم و چغندرقند و 
گرفته می شود،اذعان داشت: تولید شکر از 1.1 میلیون تن در سال 92 
با رشدی بیش از 60 درصدی به 1.8 میلیون تن در سال جاری افزایش 
یافته و اگر کارخانه های قند در قطب های تولید و مناطق گرمسیری 
داشتیم با توسعه کشت پاییزه چغندرقند می توانستیم خودکفایی در 

شکر را همچون گندم پشت سر یگذاریم.
عمومی  فرهنگ  به  آب  از  بهینه  استفاده  که  این  به  اشاره  با  حجتی 
کشاورزان تبدیل شده است، گفت: راندمان آبیاری از 37 درصد آغاز 
دولت یازدهم به 43.4 درصد در زمان حاضر بهبود یافته و 5.6 میلیارد 

متر مکعب در مصرف آب در اختیار بخش کشاورزی صرفه جویی و یا 
بهتر مصرف شده است.

پیگیری طرح تعادل بخشی در ۶۱۰ دشت در کشور 
تا پایان برنامه ششم

نوین  های  سامانه  هکتار  هزار   250 امسال  که  این  به  اشاره  با  وی 
مناطق خوزستان، سیستان  و خاک  آب  های  از طرح  غیر  به  آبیاری 
و شمال غرب کشور اجرا می شود، اظهار کرد: در قانون برنامه ششم 
توسعه طرحی تحت عنوان تعادل بخشی در 610 دشت در کشور پیش 
بینی شده که این طرح با همکاری مشترک وزارتخانه های نیرو، جهاد 

کشاورزی، کشاورزان و معنونین اجرا می شود.
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر این که برای تعادل بخشی هر دشت 
پایداری  برای  تصریح کرد: کشاورزان  پیچید،  ای جداگانه  نسخه  باید 
تولید و حفظ سرمایه های خود به مصرف بهینه آب توجه دارند و این 

موضوع به فرهنگ عمومی کشاورزان تبدیل شده است.

کارگروه  بر  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  ریاست 
ساماندهی گندم، آرد و نان مغایرتی با قانون انتزاع 

ندارد
حجتی درباره نظرات برخی نمایندگان مجلس در خصوص ریاست وزیر 
صنعت، معدن و تجارت بر کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان اظهار  
کرد:80 هزار نانوایی در کشور در قالب صنف و زیر نظر وزارت صنعت، 
وزارت  این که  به  توجه  با  بنابراین  فعالیت می کنند  تجارت  و  معدن 
جهاد کشاورزی در تامین گندم مسئولیت دارد و آن ها در تولید نان، 

مغایرتی با قانون انتزاع ندارد.

عرضه موفق دو محصول جو و ذرت در بورس کاال
اقتصادی  بخش  ترین  کشاورزی خصوصی  بخش  که  این  بیان  با  وی 
کشور است، از برنامه دولت برای کاهش تصدی گری در خرید تضمینی 
و توزیع نهاده ها و واگذاری امور به تشکل ها خبر داد و گفت: عرضه دو 
محصول جو و ذرت در بورس کاال به دلیل محدودیت تولید با موفقیت 

همراه بوده است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که عرضه گندم دو استان کشور در 
بورس کاال به صورت پایلوت اجرا ولی به علت حجم زیاد با مشکالتی 
همراه بوده است،تصریح کرد: نمی گذاریم نگرانی برای تولیدکنندگان 

به وجود آید.
قیمت خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در سال  مورد  در  حجتی 
بررسی  حال  در  اقتصاد  شورای  دبیرخانه  در  ها  قیمت  گفت:  جاری 
است و با توجه به بحث بودجه 97، امیدوارم این موضوع بعد از تصویب 

بودجه در دولت در دستور کار قرار گیرد.
وی بیمه محصوالت کشاورزی را بیمه ای حمایتی عنوان کرد و با توجه 
به این که سرمایه کشاورزان در معرض انواع مخاطرات طبیعی و غیر 
طبیعی قرار دارد، اذعان داشت: بیمه کشاورزی انحصاری نیست، بلکه 

نگاه بنگاه ها برای سرمایه گذاری اقتصادی است.
وزیر جهاد کشاورزی از تالش برای پرداخت به موقع جبران خسارت 
ها خبر داد و گفت: مطالبات سال گذشته بیمه کشاورزان به طور کامل 

پرداخت شده است.
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کاهش واردات جو به کشور عربستان
 در سال 2۰۱8 – 2۰۱۷ میالدی

ذخایر باالی جو در کشور عربستان در سال تجاری 2016 – 2015 ، به همراه افزایش 
به کاهش  مصرف خوراک فرآوری شده دام، موجب شده است که عربستان، تصمیم 

واردات این محصول بگیرد.
پیش بینی می شود که در سال 2018 - 2017  میالدی ، واردات جو به کشور عربستان، 
به 7.8 میلیون تن برسد که این رقم از برآورد 9 میلیون تنی وزارت کشاورزی، 13 

درصد پایین تر است.
در شش ماهه اول سال مالی 2018-2017، سازمان نهاده های سعودی، 3.6 میلیون 
تن جو از کشور های استرالیا، آمریکا، اتحادیه اروپا و دریای سیاه خریداری کرده است. 
وزارت کشاورزی آمریکا، پیش بینی کرده است که سازمان نهاده های آمریکا، تقریبا 

4.2 میلیون تن جو را در نیمه دوم سال تجاری 2018-2017 وارد کند.
وزارت کشاورزی آمریکا اعالم کرده است: »زمانی که قیمت ها به صورت رقابتی است، 
سازمان نهاده های عربستان تمایل پیدا می کند که مقدار زیادی دانه را وارد کشور 
سازد. در نتیجه اگر قیمت ها رقابتی تر شوند، ممکن است عربستان ترغیب شود تا 

جوی بیشتری را وارد کند.«
طبق گزارشات وزات کشاورزی آمریکا، از ماه جوالی 2015 تا ماه ژوئن 2017، کشور 
روسیه 21.3 درصد، اوکراین 20.9 درصد، آرژانتین 14.7 درصد، آلمان 13.9 درصد و 

رومانی 7.8 درصد از سهم واردات جو به کشور عربستان را در اختیار داشته اند.

ITPNews	الملل	بین	بخش

مطالعه امکـان تداوم خـوراک دهی با 
الرو حشـرات

دانشگاه واخنینگن هلند و صنعت طیور این کشور، به کشف مزایای 
محیط  بر  آن  تاثیر  و  حشرات  الرو  با  گوشتی،  طیور  دهی  خوراک 

زیست، پرداخته اند.
پژوهشگران دانشگاه واخنینگن هلند و مسئوالن صنعت دام و طیور، 
تا  باشند  داشته  همکاری  یکدیگر  با  سال  چهار  مدت  به  است  قرار 
بتوانند مطالعه ای انجام دهند مبنی بر اینکه آیا الرو حشرات، منبع 
غذایی خوبی برای طیور گوشتی هست یا خیر؟ در این مطالعه، برای 
اولین بار است که تاثیر کامل خوراک دهی از طریق حشرات، بر محیط 
زیست، شناسایی خواهد شد. این مطالعه، مشخص خواهد کرد که آیا 
دامی  محصوالت  بر  محیطی  زیست  تاثیرات  کاهش  باعث  حشرات، 
خواهند شد یا خیر؟ در عین حال، مزایای استفاده از حشرات خوراکی 

برای سالمت جوجه ها نیز مطالعه خواهد شد.
با توجه به افزایش تقاضا برای گوشت مرغ در سرتاسر جهان، تحقیقات 
برای یافتن اجزای خوراکی دائمی، به صورت روز افزونی اهمیت پیدا 
می کند. در عین حال مصرف کننده ها، فشار بیشتری برای بهبود رفاه 
دام، وارد می آورند. در حال حاضر، آگاهی در مورد سهم بالقوه حشرات 
به عنوان خوراک دام، در تداوم تولید گوشت، در حال افزایش است اما 
اطالعاتی که در این زمینه در دست داریم، بسیار کم است. این دلیلی 
برای آغاز یک پروژه تحقیقاتی در بهار سال 2018 میالدی بوده است 
افراد درگیر در صنایع، مجبور شدند تا  که در این پروژه، محققان و 

تداوم خوراک دهی با الرو حشرات به طیور گوشتی را، بررسی کنند.

رویکرد چندرشته ای و خاص
تولیدات حیوانی، حشره  های  مناسب، سیستم  و  سازگار  فیزیولوژی 
سمت  به  را  ها  پژوهش  حیوانات،  ای  تغذیه  های  گروه  و  شناسی 
این  اند.  داده  سوق  ای،  رشته  چند  و  خاص  رویکردهای  از  استفاده 
بدون  ای  )که حشره  تاثیرات الرو مگس سرباز سیاه  بر روی  پروژه، 
خطر است( بر روی محیط زیست و رفاه جوجه ها، متمرکز است. این 
پروژه، برای اولین بار، تعادل کامل مواد مغذی ای را مورد مطالعه قرار 

می دهد که در زباله های مختلف یافت می شوند. این امر، تعیین 
تاثیر زیست محیطی خوراک دهی با این حشرات را 

امکان پذیر می سازد.

ITPNews	الملل	بین	بخش
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افزایش تعرفه لبنیات از سوی عراق
 برای تمام کشورها است

پرسش  به  پاسخ  در  خود  خبری  نشست  در  خسروتاج  مجتبی 
خبرنگاری، در خصوص افزایش تعرفه لبنیات از سوی عراق گفت: 
من به همراه برخی از بازرگانان در هفته گذشته به عراق سفر کردم 
و پیگیر این موضوع بودم. مطابق مذاکراتی که با وزیر صنعت عراق 
و  است  تمامی کشورها  برای  تعرفه  افزایش  این  اعالم شد  داشتیم 

هیچگونه تبعیضی برای ایران قائل نشدیم.
تازگی  به  عراق  داد:  ادامه  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
فعالیت هایی در حوزه تولید لبنیات آغاز کرده و این افزایش تعرفه 
در راستای حمایت از تولید داخل خودشان است و ما هم نمی توانیم 
آنها را مجبور کنیم که برای ما استثنا قائل شوند. لذا هر فردی که 
مستنداتی در اختیار دارد که عراق تبعیض برای عربستان یا ترکیه 

شرایط ویژه قائل شده  به ما مراجعه کند.
تعرفه های  تمامی  کرد  اعالم  عراق  صنعت  وزیر  کرد:  تصریح  وی 

ترجیحی خود با کشورهای عضو اتحادیه عرب تعلیق کرده است.

معاون وزیر صنعت درخصوص تعرفه های جدید گفت: جداول جدید 
تعرفه با 368 ردیف ظرف دو روز آینده ابالغ خواهد شد که برخی از 
آنها نسبت به سال گذشته بیشتر شده است البته این افزایش نهایتا 

پنج تا شش درصد بوده است.
مهلت  ماه  سفارش شش  ثبت  مجوز  گذشته  در  اینکه  بیان  با  وی 
ثبت  دوره  حداکثر  شده  ابالغ  که  بخشنامه ای  طی  گفت:  داشت 
کاربردها هم  که  است  در حالی  این  است.  روزه شده  سفارش 90 
باید حداکثر ظرف 72 ساعت از زمان تکمیل مدارک پرداخت شود.

ماه  هر  ابتدای سال  ماهه  در هشت  که  همانطور  کرد:   تصریح  وی 
افزایش صادرات را تجربه کردیم در واردات نیز نظام ثبت سفارش 
را تعبیه کرده ایم که هر کسی بخواهد واردات انجام دهد باید ثبت 
سفارش کند و به این طریق میزان واردات را کنترل کنیم و جواب 

شکایت وارد کنندگان را در مجامع کانونی خواهم داد.

هند: صنعت طیور، امیدوار است که میزان تقاضاها، 

افزایش قیمت خوراک را خنثی کند
افزایش قیمت خوراک طیور در هند، بعد از بهبود مداوم حاشیه سود 
هند  طیور  صنعت  رشد  موجب  احتماال  مالی،  سال  سه  در  عملیاتی 

خواهد شد.
محصوالت  برای  تقاضا  افزایش  که  است  امیدوار  هند،  طیور  صنعت 
افزایش قیمت خوراک را  تاثیر  از ممنوعیت گوشت گاو(،  )بعد  طیور 

متعادل سازد.
روزنامه The Economic Times، گزارش می دهد که بعد از وقفه 
ای که چند سال پیش اتفاق افتاد، بسیاری از مهره های اصلی بازار، 
چشم به گسترش ظرفیت ها دوخته اند تا به تقاضای روزافزون برای 

محصوالت طیور، پاسخ دهند.
به گفته یکی از مقامات هند، متوسط حاشیه سود عملیاتی برای صنعت 
طیور در سال 2017 – 2016 از 4.5 درصد در سال گذشته، به 8.5 
درصد افزایش یافته است. در سال 2013 – 2012، این رقم 3.5 درصد 

بوده است.
تحلیلگران، انتظار دارند که امسال، رشد حاشیه ای درآمد قبل از بهره، 
قیمت  تثبیت  منظور  به   ،EBITDA به  موسوم  استهالک  و  مالیات 

خوراک، ثابت باقی بماند. 
برای  تا 34 روپیه   32 ،2013 – قیمت کنجاله سویا در سال 2014 
هر کیلوگرم بوده است که این رقم در سال 2017-2016 ، به 20 تا 
25 روپیه برای هر کیلوگرم کاهش یافته است. قیمت کنجاله ذرت نیز 
در سال 2014-2013، 17 تا 18 روپیه برای هر کیلوگرم بوده و این 

میزان در سال 2017-2016 به 13.5 تا 14 روپیه برای هر کیلوگرم 
رسیده است.

برای  روپیه   27 تا   26 روی  بر  سویا  کنجاله  قیمت  حاضر،  حال  در 
برای هر  تا 16 روپیه  بر روی 15  هر کیلوگرم و قیمت کنجاله ذرت 

کیلوگرم، ثابت مانده است.
افزایش قیمت خوراک، بیشتر به دلیل افزایش مالیات بر روی کاالها و 
خدمات بوده است. کنجاله سویا، مهم ترین ماده خوراکی بوده است که 

معاف از مالیات می باشد.
با افزایش 5 درصدی مالیات بر روی کنجاله سویا، شاهد افزایش تقریبا 
امر، 75  این  که  از خوراک هستیم  تن  هر  هزینه  در  ای  روپیه   400

درصد بر هزینه های تولید جوجه های گوشتی، می افزاید.

ایلنا
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نهاده های  گرانی  دالیل  مهم ترین  دام،  خوراک  صنایع  رئیس  انجمن 
دامی در بازار را تشریح کرد و گفت: اقتصاد دامپروری ایران بیمار است.

مجید موافق قدیری گفت: نوسان قیمت ها و باال رفتن قیمت نهاده های 
شیر،  تولیدکنندگان  که  است  مسئله ای  مهم ترین  کشور،  در  دامی 
ناظر بی طرفی،  به نحوی که هیچ  آزار می دهد  را  گوشت و تخم مرغ 
نمی تواند منکر این واقعیت شود که اقتصاد دامپروری ایران، بیمار است.

وی ادامه داد: به هر ترتیب در روزهای گذشته، قیمت های نهاده های 
دامی نوسان داشته و در بازار هم، رقابت صنایع دام و طیور و آبزیان در 

بین بازیگران اصلی نهاده های دامی، امری عادی است.
مهم ترین  ایران،  آبزیان  و  طیور  دام،  خوراک  صنایع  رئیس  انجمن 
دلیل افزایش نرخ نهاده ها را روند افزایشی قیمت های جهانی، افزایش 

نرخ های حمل و نقل کشتی، خرید 700 هزار تن جو دامی توسط کشور 
عربستان، بار روانی افزایش قیمت ارز در داخل، عدم تخصیص به موقع 
ارز توسط بانک مرکزی، عدم گشایش به موقع ال سی ها و به تبع آن 

عدم حمل جو از مبدأ، برشمرد.
موافق قدیری میانگین قیمت کنجاله سویای داخل و وارداتی را هزار 
و 750 تومان اعالم کرد و گفت: میانگین قیمت جهانی کنجاله سویا 
در هفته قبل، 364 دالر و امروز 368 دالر؛ میانگین قیمت ذرت دامی 
مبادی ورودی شمال و جنوب به ترتیب 950 و 920 تومان و میانگین 

قیمت جهانی ذرت در بنادر شمال و جنوب، 210 دالر بوده است.
وی تصریح کرد: پیشنهاد من به دولت برای حل این مسئله و ساماندهی 
بازار نهاده ها، این است که نباید در قیمت گذاری محصوالت پروتئینی 
ورود کند؛ ضمن اینکه جایز نیست که یکسان سازی نرخ ارز به تعویق 

افتد.
این فعال حوزه دامپروری با بیان اینکه نباید فضای کسب و کار کشور 
فساد  ارز،  نرخ  بودن  نرخی  چند  با  نباید  دولت  گفت:  کرد،  آلوده  را 
بخش  اختیار  در  گران  پول  نباید  اینکه  ضمن  بیاورد،  بوجود  رانت  و 
اداری در حلقه های مختلف  پیچیده  بوروکراسی  و  قرار داده  کشاورزی 
زنجیره تامین پروتئین را بوجود بیاورد. در یک کالم، دولت نباید در 

واردات و صادرات کشور دخالت کند.

اقتصاد دامپروری ایران بیمار است
مهر

استفاده از پادتن های گاوی، می تواند جلوی 
وقوع آنفلوانزا را در دام ها بگیرد

یک کمپانی آمریکایی ادعا کرده است که می تواند از بدن گاوها، پادتن هایی را استخراج کند که به وسیله آن، می توان با بیماری های زیکا، 
ابوال، دیابت، سرطان و آنفلوانزا مبارزه نمود.

خواه مصرف کننده ها متوجه این مسئله باشند یا نه، محصوالت جانبی حاصل از گوشت گاوها، قطعا وضعیت زندگی ما را بهتر می کند. گاوها 
برای انسان ها، بسیار سودمند هستند و زمانی که انسان بیمار می شود، منبع ویتامینی خوبی برای او به حساب می آیند. انسولین و گلوکاگون به 
دست آمده از آنها، در درمان دیابت و هایپوگلیسمیا بسیار مفید است. پروالکتین موجود در گوشت، شیردهی را بهبود می بخشد. مغز استخوان 
آن، برای درمان اختالالت خونی استفاده می شود. غضروف نرم موجود در آن، در جراحی های پالستیک، کاربرد دارد. پودر استخوان آن، منبعی 
غنی از کلسیم و فسفر است. هپارین موجود در آن، فرآورده ای ضد انعقاد خون است. همچنین از دریچه های قلب گاو، در جراحی های قلب، 
استفاده می کنند. صنعت گاوداری، مدام در تالش است تا راه های جدید و مبتکرانه ای بیابد تا بتواند از تمامی قسمت های بدن گاو، استفاده 

کند. شرکتی به نام SAB Biotherapeutics Inc، پیشرفت های عظیمی در این زمینه داشته است. 
این شرکت زیست دارویی که در شهر سیو فالز آمریکا قرار دارد، از علوم پیشرفته ای استفاده می کند تا از بدن گاوها، پادتن هایی برای درمان 
انواع مشکالت سالمتی استخراج کند. به طور کلی باید گفت که گاوهایی که برخی از DNA های انسانی را در خود دارند، به دنبال واکسن هایی 

که به آن ها تزریق می شود، پادتن هایی برای مبارزه با انواع بیماری ها تولید می کنند. پالسما، بعد از جدا شدن از خون، استریل 
می شود و پادتن های موجود در آن، می توانند در مبارزه با بیماری هایی مانند ابوال، 

زیکا، سرطان، دیابت و آنفلوانزا مورد استفاده قرار گیرند.
این کارخانه که جدیدا کار خود را آغاز کرده است، اخیرا آزمایش های 

بالینی خود را بر روی ویروس آنفلوانزا آغاز کرده است. بنابر مقاله ای 
که در مجله Dairy Herd Management چاپ شده است، شرکت 
SAB آماده است تا روش های درمانی جدیدی را برای بیماری آنفلوانزا 
پیدا کند. این کارخانه تازه کار، تنها با استفاده از 20 درصد از ظرفیت 
کارخانه خود، می تواند این پادتن ها را بسازد و به تقاضای جهانی در 

این زمینه، پاسخ دهد.
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صنعت طیور ژاپن 
در دست بررسی دقیق قرار دارد

صنعت طیور ژاپن 
در دست بررسی دقیق قرار دارد

استانداردهای سالمت  به  اعتراض  در  حیوانات،  از  حمایت  های  گروه 
حیوانات در بازی های المپیک سال 2020 توکیو، اعتراضات خودشان 

را به کشور ژاپن اعالم کردند.
مرکز حمایت از حقوق حیوانات، نگرانی های خود را در مورد پرورش 
مرغ های گوشتی و تخم گذار در کشور ژاپن، اعالم نموده است. باید 
یادآور شد که کشور ژاپن، از سال های گذشته در مسائل مربوط به رفاه 

حیوانات، پایین تر از حد استاندارد عمل کرده است.
حیوانات  حقوق  از  حمایت  مرکز  است،  شده  منتشر  که  گزارشی  در 
اظهار داشته است که در کشور ژاپن، طیور گوشتی در 50 روزگی و با 
وزنی در حدود 3 کیلوگرم کشتار می شوند و همچنین حجم پرورش 
در کشور ژاپن، به طور میانگین 1.4 برابر بیشتر )46.68 کیلوگرم در 
هر مترمربع( و به طور حداکثر 1.78 برابر بیشتر )58.99 کیلوگرم در 

هر متر مربع( است. 
در ژاپن، 16 تا 22 جوجه با وزن متوسط 2.94 کیلوگرم در یک فضای 
یک متر مربعی قرار می گیرند، در حالی که حداکثر حجم پرورش در 

کشور انگلستان، 33 کیلوگرم در هر متر مربع است.
در کشور ژاپن، در بسیاری از کشتارگاه ها، از روش بی حسی استفاده 

نمی شود.

»طیور به شکل سر و ته، آویزان می شوند و در حالی که کامال هوشیار 
هستند، گلویشان بریده می شود. اگرچه گفته می شود که طیور بعد 
سال 2015  در  که  اطالعاتی  اما  شوند  می  کشته شدن، جوشانده  از 
به دست آمده است، نشان می دهد که 279.195 جوجه گوشتی به 

صورت زنده در آب جوشانده شده اند.«
 این گزارش نشان می دهد که 92 درصد از مرغ های تخم گذار در 
کشور ژاپن، در قفس های باتری نگهداری می شوند و 99درصد از تخم 
مرغ هایی که در سطح این کشور فروخته می شوند، از این سیستم به 
وجود آمده اند. فضایی که برای هر مرغ در این فارم ها اختصاص داده 
شده است، 444.7  سانتی متر مربع است )یعنی کوچک تر از اندازه 

یک کاغذ B5 و همچنین کوچکتر از جوجه های خود این مرغ ها(.
بنابر اعالم این گروه حمایت از سالمت و رفاه حیوانات، در المپیک لندن 
و ریو، به وضعیت سالمت و رفاه، اهمیت بیشتری داده شده است اما به 

نظر می رسد که اوضاع در المپیک توکیو، بسیار متفاوت خواهد بود.
کمیته برگزاری بازی های المپیک و پارالمپیک توکیو، به منظور تولید 
هر چه بیشتر گوشت، تخم مرغ و شیر مصرفی برای بازدیدکننده ها 
و شرکت کننده ها، به دنبل کاهش استانداردهای درمانی و پرورشی 

حیوانات فارم است.
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آشفتگی بازار نهاده های دامی ادامه دار شد
گفت:  بازار  در  نهاده ها  قیمت  افزایش  از  انتقاد  با  مسئول  مقام  یک 
در یک ماه اخیر نرخ هر کیلو کنجاله سویا 500 و ذرت 250 تومان 

افزایش یافت.
ناصر نبی پور رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با 
اشاره به آخرین وضعیت قیمت تخم مرغ در بازار اظهار کرد: اکنون نرخ 
هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری 5 هزار و 300 تا 5 هزار و 600 تومان 

معادل شانه ای 10 هزار و 600 و دانه ای 360 تومان است.
وی با انتقاد از این مسئله که قیمت نهاده ها همچنان در بازار رو به 
افزایش است، افزود: در یک ماه اخیر نرخ هر کیلو کنجاله سویا 500 
و ذرت 250 تومان افزایش یافت که درنهایت این امر قیمت تمام شده 

تولید تخم مرغ را 500 تا 520 تومان افزایش داد.
نبی پور با بیان اینکه امکان پیش بینی قیمت تخم مرغ در بازار وجود 
به  ریزی  عدم جوجه  و  تولید  کنونی  به شرایط  توجه  با  گفت:  ندارد، 
سبب مسائل قرنطینه ای، نمی توان پیش بینی دقیقی راجع به افزایش 

و کاهش قیمت تخم مرغ در بازار داشت.
 13 قیمت  با  مرغ  تخم  شانه  هر  اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  این 
کرد:  بیان  شود،  می  عرضه  ها  فروشی  خرده  در  باال  به  تومان  هزار 
مرغ  تخم  فروشی  گران  اصلی  عامل  ها  واسطه  و  دالالن  سودجویی 

در مغازه ها است.

به گفته وی علی رغم اعالم اتحادیه مبنی بر توزیع هر شانه تخم مرغ 
بار و  تره  به غرفه های میدان میوه و  به نرخ 11 هزار و 200 تومان 
با قیمت 11 هزار و 800 تومان به مصرف کنندگان، تقاضایی  عرضه 

در بازار وجود ندارد.
نبی پور با اشاره به نرخ کنونی تخم مرغ تقاضایی برای صادرات از سوی 
تجار وجود ندارد، افزود: در شرایط کنونی ، بی رمقی صادرات موجب 
باشد، چراکه در صورت  نداشته  بازار داخل وجود  تا کمبودی در  شد 
کاهش عرضه قیمت هر کیلو تخم مرغ از 8 هزار تومان فراتر می رفت.

رییس اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با اشاره به آخرین وضعیت 
آنفوالنزای حادپرندگان یادآور شد: مسئوالن دامپزشکی باید نسبت به 

این مسئله اظهار نظر کنند.

انتخاب

کاهش قیمت مرغ به صالح صنعت مرغداری نیست

رییس انجمن صنفی کشتارگاه های صنعتی مرغ استان اصفهان با 
اشاره به اینکه قیمت مرغ طی 20 رو گذشته کاهش چشمگیری 
به صالح صنعت  در حال حاضر  مرغ  قیمت  کاهش  گفت:  داشت 

مرغداری نیست.
حمیدرضا شیخان با اشاره به اینکه قیمت مرغ طی 20 رو گذشته 
کاهش چشمگیری داشت اما اکنون به حد نرمال خود رسیده است، 
اظهار داشت: قیمت مرغ زنده حدود 5 هزار تومان است و مرغ پر 
کنده گرم 7 هزار و 300 تومان درب کشتارگاه به فروش می رود.

روندی  مرغ  قیمت  کاهش  که  ندارم  اعتقادی  کرد:  تصریح  وی 
اصولی باشد چون ضرر زیادی به مرغداران به واسطه گران بودن 
قیمت جوجه، نهاده ها و همچنین داروهای مصرف شده، وارد می 

شود و مرغداران متضرر خواهند شد.
رییس انجمن صنفی کشتارگاه های صنعتی مرغ استان اصفهان با 

تاکید بر اینکه کاهش قیمت مرغ در حال حاضر به صالح صنعت مرغداری 
نیست، افزود: در تعیین قیمت مرغ چند آیتم دخالت دارند که از جمله آنها 

قیمت جوجه یک روزه و قیمت نهاده ها است.
مصرف  ها  مرغداری  در  که  هایی  نهاده  درصد   90 اینکه  به  اشاره  با  وی 
به طورمستقیم توسط شرکت  اگر دولت  وارداتی هستند، گفت:  می شود 
پشتیبانی امور دام، خرید نهاده ها را انجام و دست دالالن و واسطه ها را 

کوتاه کند، به قیمت تمام شده محصول کمک زیادی می کند.

ایمنا
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صادرات  برای  ایران  از  استرالیا  درخواست 

دام به کشورهای حوزه خلیج فارس

نماینده بخش خصوصی تامین کنندگان دام کشور، از پیشنهاد استرالیا 
و چند کشور دیگر به ایران برای صادرات دام به کشورهای حوزه خلیج 

فارس خبر داد.
از  استرالیا  تازگی  به  گفت:  ایران،  دام  کنندگان  تامین  شورای  رئیس 
ایران درخواست کرده که برای صادرات دام به کشورهای حوزه خلیج 

فارس، با این کشور همکاری کند.
منصور پوریان، با اشاره به اینکه ایران معموال نقش پررنگی در تامین 
دام کشورهای عربی داشته است، افزود: به غیر از استرالیا، اتحادیه اروپا، 

لیتوانی و تعدادی دیگر این پیشنهاد را با ایران مطرح کرده اند.
به کشورهای  ایران  از  دام  با وجود قطع شدن صادرات  گفته وی،  به 
حوزه خلیج فارس، اما می توان ادعا کرد که هنوز بازارهای این مناطق 
در دست بازرگانان ایرانی است؛ حتی در مذاکراتی که با قطری ها انجام 
ایران  بنابراین  بود.  کشور  از  دام  خرید  آنها  تقاضای  نخستین  گرفت، 
اروپایی در حوزه خلیج فارس،  برای محصوالت استرالیایی و  می تواند 

بازاریابی کرده و راه تجارت را از این مسیر باز کند.
داده  از کشور  دام  اجازه خروج  متاسفانه هنوز  اما  پوریان عنوان کرد: 
که  است  حالی  در  این  است.  بسته  دام  تجارت  راه  فعال  و  نمی شود 
به عراق  ایران  از طریق  هم اکنون مقداری گوشت مغولستانی منجمد 

صادر شده و امکان توسعه آن وجود دارد.
وی معتقد است، سیاست بازار در ازای بازار، همانطور که در خصوص 
محصوالتی مانند سیب و موز اجرا شد، در مورد دام و گوشت قرمز نیز 
قابل اجراست. به عبارتی می توان از یک مسیر گوشت و دام وارد کرد و 

از طرف دیگر، دام اضافی را به کشورهای همسایه فروخت.
استرالیا  با حضور کشوری مانند  پوریان گفت: اجرای چنین سیاستی 
نژادی  نتوع  دارای  این کشور  زیرا  باالیی خواهد داشت.  افزوده  ارزش 
زیادی است و پتانسیل باالیی در این زمینه دارد. حتی یک تولیدکننده 
استرالیایی به بیش از 45 کشور، دام زنده صادر می کند که این نشان 

از قدرت باالی تولید است.

حضور ایران، افغانستان، پاکستان و 

تاجیکستان در نشست بیماری های دامی

پاکستان  افغانستان،  ایران،  اسالمی  جمهوری  چهارجانبه  نشست 
خواربار  سازمان  نمایندگی  دفترهای  هماهنگی  با  تاجیکستان  و 
با  مقابله  برای  کابل  و  تهران  در  )فائو(  متحد  ملل  کشاورزی  و 
بیماری های دامی فرامرزی و تقویت اقدام های هماهنگ در این 

زمینه برگزار شد.
آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  در  فائو  منطقه ای  نماینده  معاون 
طوالنی،  مناقشات  کرد:  یادآوری  نشست  این  روز  نخستین  در 
بسیاری از کشورهای منطقه را تحت تاثیر قرار داده است و باعث 
ناامنی غذایی شدید میلیون ها نفر شده، به گونه ای که تالش های 
منطقه ای و جهانی برای ریشه کنی سوءتغذیه و گرسنگی را با مانع 

جدی روبرو کرده است.
جمهوری  در  فائو  موقت  نماینده  عنوان  به  که  گنجی«  »نبیل 
اسالمی ایران حضور دارد، تاکید کرد بحران های طبیعی و انسانی 
در مناطق جنگ زده سازوکارهای کنترل بهداشت دام در کشورهای 

میزبان را مختل می سازد.
از  یکی  گفت:  نیز  افغانستان،  در  فائو  نماینده  »تومیو شیچیری« 
و  مراسم مشارکت گروه های تخصصی  این  فرد  به  ابعاد منحصر 

فنی برای تشخیص و شناسایی بیماری های دامی، امراض مسری، 
فرامرزی  کنترل  و  درمانی  تمهیدات  بیماری ها،  از  پیشگیری 

جابجایی دام  و محصوالت دامی است.
سازمان های  از  )فائو(  متحد  ملل  کشاورزی  و  خواربار  سازمان 
بین المللی است که در سال 1945 توسط 44 کشور عضو سازمان 

ملل متحد تاسیس شد.
جنگلداری،  کشاورزی،  نوسازی  و  گسترش  برای  سازمان  این 
شیالت و تامین غذای مناسب برای همگان به کشورهای در حال 

توسعه کمک می کند.
هدف این سازمان، ارتقای سطح زندگی، بهبود تغذیه مردم جهان، 
توزیع مناسب مواد غذایی در مناطق مختلف جهان و ایجاد امنیت 

غذایی است.
فائو در سطح جهانی و منطقه ای تالش می کند با همکاری سازمان 
بهداشت جهانی دام )او.آی.یی( و سازمان جهانی بهداشت )دبلیو.

اچ.او( پیشگیری از بیماری های دامی و امراض مشترک بین انسان 
و دام را گسترش دهد.

ایانا

ایرنا
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جایگزین های طبیعی و موثر 
آنتی بیوتیک ها

در طول دو دهه اخیر، اتحادیه اروپا توانسته است بدون استفاده از آنتی 
روزها،  این  بپردازد.  مرغ  تولید گوشت  به  رشد،  های محرک  بیوتیک 
مقررات جدیدی  تا  باشند  آماده  باید  تولیدکنندگان در سراسر جهان 

را اتخاذ نمایند.
که  خوراکی،  های  افزودنی  تولیدکننده  ملیتی  چند  کمپانی  نوتریاد، 
مرکز اصلی آن در کشور بلژیک است، به تولید جایگزین هایی طبیعی 
برای آنتی بیوتیک های محرک رشد، می پردازد. آقای اریک ویسر، از 
اظهار  وی  باشد.  می  نوتریاد  شرکت  مدیرعامل  میالدی،   2010 سال 
داشت: »نوتریاد، به بیش از 80 کشور در سرتاسر جهان، محصوالت و 
خدمات ارائه می دهد و چهار البراتوار اجرایی و پنج کارخانه تولیدی 

در سه قاره دارد«.
وی در ادامه گفت: »کار با کارخانه ها و کشاورزان در سراسر جهان، 
ببریم«.  پی  دنیا  سراسر  مسائل  به  تا  است  داده  را  امکان  این  ما  به 
برای جایگزین آنتی  تقاضا  افزایش  نوتریاد،  از محرک های رشد  یکی 
تعداد کشورهایی  به  بوده است. همه روزه  بیوتیک های محرک رشد 
و  شود  می  افزوده  کنند،  می  محدود  را  بیوتیک  آنتی  از  استفاده  که 
فشار وارده از سوی مصرف کنندگان نیز تولیدکنندگان را مجبور کرده 
از این طریق،  است تا جایگزین های آنتی بیوتیک را ارزیابی کنند و 
به حیواناتی سالم دست پیدا کنند. اخیرا مقررات جدیدی در آمریکا، 
ویتنام و اندونزی اعمال شده است و یا انتظار می رود که در آینده ای 
نزدیک، به اجرا درآیند. تایلند، استرالیا، نیوزیلند و چین نیز اقداماتی 
را در این زمینه انجام داده اند و یا اعالم کرده اند که در مدت کوتاهی 

این اقدامات را انجام دهند.

ویسر، بررسی هایی انجام داده است تا دریابد که چگونه افزایش نگرانی 
های اخیر در مورد مقاومت آنتی بیوتیکی در انسان ها و تاثیر آن بر 
سالمت عمومی، توانسته است این محدودیت ها را ادامه دهد. زمانی 
که استفاده از آنتی بیوتیک ها محدود شود، جایگزین هایی با هزینه 
آنفلوانزای پرندگان،  از قبیل  بیماری هایی  برای کنترل  های مناسب، 
هزینه  که  هایی  بیوتیک  آنتی  »وجود  گفت:  ویسر  است.  نیاز  مورد 
پایینی دارند، برای تولیدکنندگان، رضایت بخش است. از آن جایی که 
جایگزین ها به طور کلی گرانتر هستند، احساس می کنیم که به این 
ترتیب، مصرف کننده ها برای گوشت مرغ مصرفی خود، هزینه مناسب 
نیز  ترتیب، درآمد مرغداران  این  به  و  پردازند  تر و منصفانه تری می 

منطقی تر خواهد بود.

حفظ سالمتی، مهم ترین موضوع است
چالش اصلی در زمانی که استفاده از آنتی بیوتیک ها محدود می شود 
و استفاده از آن ها به عنوان محرک رشد، ممنوع می شود، این است 
که چگونه با این حقیقت کنار بیاییم که حیوانات، نسبت به برخی از 
که  »اکنون  داشت:  اظهار  ویسر  شوند.  می  پذیرتر  آسیب  ها،  بیماری 
بسیاری از کشاورزان، در کشورهایی کار می کنند که با تغییر مقررات 
رو به رو هستند، شاهد افزایش تقاضا برای محصوالتمان هستیم«. ویسر 
توضیح می دهد که چالش ها ممکن است در هر قاره ای متفاوت باشند. 
برای مثال، کشور آمریکا در حال حاضر نگران اقدامات زیست امنیتی، 

برنامه ها و دفاع در برابر آنفلوانزای فوق حاد پرندگان است.

آنفلوانزا  به  ابتال  با چند مورد  ابتدای سال 2017 میالدی،  آمریکا در 
مواجه شد و در حالی که سعی می کرد که خود را با راهنمای جدید 
دامپزشکی خوراک تطبیق دهد، محیطی چالش برانگیز به وجود آورد. 
در آمریکای التین، صنعت به دنبال آن است که خود را از بیماری های 
آنفلوانزا، دور نگه دارد و همچنین کنترل  اصلی و همیشگی ای مثل 
دقیقی بر روی سالمونال داشته باشد. در آمریکای التین، همچنین فشار 
بیوتیک ها مشاهده شده  آنتی  از  استفاده  بر روی کاهش  افزونی  روز 
است. در قاره آسیا، دولت ها به دنبال اعمال سریع قوانین و مقررات 
آمده،  دست  به  اروپا  اتحادیه  در  که  تجربیاتی  اگرچه  هستند؛  جدید 
نشان می دهد که تنظیم این سناریوی جدید برای این صنایع، امری 

زمان بر است.
از  استفاده  نشود،  محدود  ها  بیوتیک  آنتی  از  استفاده  که  زمانی  تا 
باقی  جذابیت  بدون  همچنان  تولیدکنندگان،  برای  آن  های  جایگزین 
می ماند؛ زیرا باعث می شوند که هزینه های تولید، باالتر روند. طبق 
صحبت های ویسر، » نبود دانش در مورد استفاده از جایگزین های آنتی 
بیوتیک و کمبود بهداشت در فارم، ادامه روند موجود را باعث می شود«. 
مشکل دیگر، مربوط به زمانی می شود که پرنده ها، از مصرف مواد خام 
فرموالسیون  در  ها،  هزینه  کاهش  برای  که  برند  می  رنج  کیفیتی  بی 
خوراک آن ها استفاده شده است. اگر قیمتی که مصرف کننده پرداخت 
تا  را می دهد  امکان  این  تولیدکنندگان  به  باشد،  تر  می کند، متوازن 
در زمینه خوراک و سالمت حیوانات، به میزان بیشتری سرمایه گذاری 
کنند و حتی استفاده از آنتی بیوتیک های محرک رشد را ممنوع کنند.
نیست،  موجود  نگرانی  تنها  ها،  بیوتیک  آنتی  برابر  در  انسان  مقاومت 
اند.  کرده  تمرکز  غذا  سالمت  روی  بر  بیشتر  ها،  کننده  مصرف  زیرا 
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کارخانه ژاپنی ماشین سازی سوزوکی، 
به دنبال بازار تخم مرغ هند

 Suzuki( موتور  سوزوکی  سازی  ماشین  ژاپنی  کارخانه 
وارد   ،ISE Foods ژاپنی  با شرکت  توافق  از  بعد   ،)Motor

بازار تخم مرغ هند شد.
ریزی  برنامه   ،ISE Foods و  موتور  سوزوکی  های  شرکت 
باشند.  داشته  مشترکی  های  گذاری  سرمایه  که  بودند  کرده 
در این سرمایه گذاری، از 100 میلیون ین )معادل 879.556 
دالر(، شرکت آی.اس.ای، 60 درصد سهام و هلدینگ سوزوکی، 

40 درصد مابقی این سهام را به خود اختصاص داده اند.
موسسه رسانه ای نیکی )Nikkei Asian Review( گزارش 
داده است که شرکت آی.اس.ای فودز، مدیریت فارم های طیور 
و وضعیت تولید را کنترل خواهد کرد و در ایالت گجرات هند، 
و  قطعه جوجه  هزار  و دویست  میلیون  با ظرفیت یک  فارمی 

همچنین یک کارخانه فرآوری، افتتاح خواهد نمود. 
بازارهای سطح متوسط شهرهای بمبئی و حیدرآباد، از مراکز 
و  مایع  های  مرغ  تخم  اما  دو شرکت هستند  این  مهم  هدف 
پودر شده نیز در دستور کار تولید این شرکت ها قرار دارند. 

باشد  داشته  بازار خوبی  مرغ،  تخم  فروش  که  رود  می  انتظار 
یورو(   0.30( روپیه  قیمت 20  با  ها،  مرغ  تخم  از  کدام  و هر 
تخم  قیمت  از  بیشتر  برابر  رقم، سه  این  برسند که  فروش  به 
مرغ های معمولی است. در حال حاضر، امید می رود که این 
خود  به  را  بازار  از  درصد   5 حدود  مشترک،  گذاری  سرمایه 

اختصاص دهد.
شرکت  توسط  مرغ،  تخم  نقل  و  حمل  ابزارهای  از  بسیاری 
تقریبا  این شرکت،  تولید می شوند.  Maruti Suzuki هند 

نیمی از بازار اتومبیل هند را در اختیار دارد.
گزارشات، حاکی از آن است که تکنولوژی های پیشرفته، مانند 
مرغ  تخم  با  مرغ،  تخم  اتوماتیک  آوری  جمع  های  سیستم 
هایی که سه روز بعد از تخم گذاری به مغازه ها راه می یابند، 

هماهنگ خواهند بود.  
خواهند  نصب  ها  کارخانه  در  خورشیدی  های  پنل  عالوه،  به 
را در گرمای شدید،  دما  بتوانند  برق،  تا درصورت قطعی  شد 

کنترل کنند.

مانند  هایی  شرکت  کار  دستور  در  نیز  غذایی  مسمومیت  از  ممانعت 
تحقیقاتی  بودجه  »ما  داشت:  اظهار  ویسر  است.  گرفته  قرار  نوتریاد 
سالمونال  روی  بر  محصوالتمان  بودن  موثر  آزمایش  برای  را  خودمان 
افزایش داده ایم«. طبق گزارشات  مدیرعامل شرکت  و کامپیلوباکتر، 
نوتریاد، آنتی بیوتیک ها هرگز به طور کامل از صنایع حیوانی، حذف 
قرار خواهند گرفت.  استفاده  برای درمان، مورد  نمی شوند و همیشه 
با این حال، استفاده از آنتی بیوتیک ها، هر روز محدودتر می شود و 
کنترل بیشتری بر روی آن صورت می گیرد. عالوه بر ترکیبات منابع 

طبیعی، مدیریت صحیح فارم و مدیریت بهداشت آن نیز برای رسیدن 
داشت:  اظهار  ویسر  است.  ضروری  مناسب،  نتایج  به  ها  تولیدکننده 
»حتی اگر این محصوالت را به عنوان محرک رشد یا به عنوان داروی 
دامپزشکی در نظر بگیریم، هیچ محصولی وجود ندارد که بتواند خیلی 
سریع، جایگزین آنتی بیوتیک ها قرار گیرد. در واقع، استفاده کمتر از 
آنتی بیوتیک ها در فارم، نیازمند اجرای یک استراتژی کامل است که 
شامل بیوسکیوریتی، حفظ کیفیت مواد خوراکی و موثر بودن مدیریت 

استرس حیوان باشد«.
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